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رفتار هاي ایمن ترافیکی دانش ي پروسید بر ارتقا-بررسی تاثیر مداخله ي آموزشی مبتنی بر الگوي پرسید
  مدارس ابتدایی شهر تبریز دختر ن آموزا
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سیب هاي ترافیکی و یکی از قربانیان عمده آ آسیب هاي عابران پیاده یکی از معضالت بهداشت عمومی است :مقدمه و هدف
،آموزش موثر ست ، براي کسب نتایج مفید و، آموزش یکی از مهم ترین مسایل در رفع آسیب هاي ترافیکی اکودکان می باشند

تاثیر مداخله ي آموزشی مبتنی بر تعیین هدف از این مطالعه . باید اصولی و بر مبناي نظریه ها و الگوهاي تعریف شده باشد
  .بودمدارس ابتدایی شهر تبریز دختر رفتار هاي ایمن ترافیکی دانش آموزان ي پروسید بر ارتقا-الگوي پرسید

دانش آموز پایه چهارم  75جامعه ي پژوهش شامل .ر آزمایی شاهد دار تصادفی بوداین مطالعه یک مطالعه ي کا :روش کار
دانش آموزان پرسشنامه اي چند سوالی بر . مدرسه ي دولتی دخترانه بودکه به صورت تصادفی انتخاب شدند 2ابتدایی از 

و با استفاده از  spssاساس نرم افزار  یافته ها بر.اساس الگوي پرسید پروسید را قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل نمودند
   .تحلیل و بررسی شد... و آزمون هاي فیشر،کاي اسکوئر،تی مستقل و تی زوجی

نتایج نشان دهنده ي وجود تفاوت معنادار در میانگین عوامل مستعد کننده،عوامل قادر کننده و عوامل تقویت کننده  :یافته ها
  .روه شاهد بوددر گروه آزمون پس از مداخله نسبت به گ

بر اساس نتایج این پژوهش طراحی مداخالت آموزشی بر اساس الگوي پرسید پروسید بر ارتقاي رفتار هاي  :نتیجه گیري 
سالمت متفاوت با استفاده از الگو هاي آموزشی متفاوت توصیه می گردد و می  ایمن دانش آموزان موثر بود وطراحی مداخالت 

  .هاي جامعه قرار گیردتواند مورد استفاده در نهاد

  الگوي پرسید پروسید، رفتار ایمن ترافیکی ،مدارس ابتدایی :کلید واژه ها
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