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 چکیده 

با توجه به اهمیت نگرش در شکل گیری رفتارهای . های فردی یکی از راه های پایه کنترل بیماری های دهان است مراقبتبهبود  :مقدمه

بومی نگرش ها در مورد رفتارهای بهداشت فردی دهان و دندان در نوجوانان اصفهانی  نامه پرسشبهداشتی، مطالعه حاضر با هدف ابداع 

 .طراحی شده است

. تعیین روایی محتوایی در اختیار کارشناسان قرار گرفت به منظور نامه پرسشو نسخه اولیه  بانک سؤاالت جمع آوری شد :مواد و روش ها

ضرایب پایایی . نفری نوجوانان اصفهانی اجرا شد 022در جمعیت  نامه پرسشروایی صوری در مطالعه راهنما بررسی و نسخه نهایی 

 . و نمره نگرش محاسبه و سپس روایی ساختاری با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مطالعه گشت نامه پرسش

------------------------------------------------------  
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Introduction: Personal hygiene enhancement is one of the basic strategies for the management of oral diseases. 
Considering the great role of attitude in forming health behaviors, this study was designed to develop and validate a new 

questionnaire on the attitudes towards oral self-care among Iranian adolescents in Isfahan, Iran. 
Materials & Methods: After item pooling, the initial version of the questionnaire was presented to an expert panel in 

order to determine its content validity. Face validity of the questionnaire was evaluated in a pilot study, and the final version 

of the questionnaire was completed by 200 adolescents randomly. Reliability coefficients and attitude scores were calculated. 

Construct validity of the questionnaire was also evaluated, using exploratory and confirmatory factor analyses. 

Results: The final version of the questionnaire, consisting of 40 items, was developed with a Cronbach’s alpha of 0.72. The 

mean age of the participants was 15.9 years, and the mean attitude score was calculated to be 104±15. The correlation 

between attitude score and social status was statistically significant (P=0.03), whereas no significant relationship was found 

between gender and attitude score. Based on the exploratory factor analysis (Kaiser-Meyer-Olkin measure above 0.6) and 

significant Bartlett's test results, five factors accounted for nearly 38% of the variance in responses. The suggested model 

consisted of various sub-domains, including values (appearance and performance), emotions (positive and negative), parental 

influence, importance of social status, and knowledge about dental caries. The components were confirmed via confirmatory 

factor analysis and were found to have a moderate goodness of fit.  

Conclusion: In this study, the Attitude towards Oral Self-care Questionnaire was found to be reliable. In addition, content 

and construct validity of this questionnaire was confirmed among Iranian adolescents. 

Key words: Attitude, questionnaire design, oral hygiene, adolescent. 
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، میانگین 9/51مورد مطالعه با میانگین سنی در افراد . به دست آمد 20/2 آیتم با آلفای کرونباخ اصالحی 02نهایی با  نامه پرسش :یافته ها

، اما ارتباط (=20/2P) داد ی را نشاندار معنینمره نگرش بر اساس سطح اقتصادی محصلین تفاوت . محاسبه شد 520±51 ،نمره نگرش

، دار معنیو آزمون بارتلت  4/2در تحلیل عاملی اکتشافی با شاخص کفایت حجم نمونه باالتر از(. P=40/2) جنسیت مشاهده نشدی با دار معنی

احساسات )، احساسات (ظاهر و عملکرد) حیطه ارزش ها 1مدل پیشنهادی . واریانس پاسخ ها را تبیین می کردند درصد 03عامل حدود  1

 .تحلیل عاملی تأییدی با برازش متوسط قابل قبول به دست آمد اهمیت موقعیت اجتماعی و دانش پوسیدگی در ، تأثیر والدین،(منفی مثبت و

ابداع شده سنجش نگرش نوجوانان اصفهانی نسبت به رفتارهای بهداشتی، از روایی محتوایی و ساختاری و پایایی  نامه پرسش :نتیجه گیری

 .بودقابل قبولی برخوردار 

.، بهداشت دهان، نوجواننامه پرسشرش، طراحی نگ :کلمات کلیدی  
 . 010-40:  0شماره /  02دوره  5091سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 

 

 مقدمه

فردیکهشاملمسواکزدن،نخکشیدنوهایمراقبت

ساادهذا  هاایاستفادهازدهانشویهاست،یکیازراه

درذال(1).دهانودنداناستهایپالکوکنترلبیماری

ذاضرمیزانشیوعپوسیدگیدرنوجوانانایرانیباالست،

1831ساالبراساسمطالعهانجامشادهدرکهبهطوری

 DMFTمیاانیی ساالهافافنان11-11روینوجواناان

(Decayed, Missing, Filled Teeth)،بااودهو6/8±38/4

(1).انادبودهبدونپوسیدگی افرادای ازدرفد8/11فقط

ازدالیالافا ی ن(8)مطالعاهپااکروروهمکاارانطبق

بنداشتضعیفدهاانودنادانومساواکزدنناکاافی

ساله18درمطالعهانجامشدهرویدانش موزان.باشدمی

روزیهاااز ندرفد16،تننا1004شنرتنراندرسال

ازدرفاد8/11همچنی تنناا(4).زدندمیبارمسواکدو

ساالهشانرافافنانروزیدوباار18-13دانش موزان

عااد هاااز ندرفد12کهدرذالی،زنندمیمسواک

،ینوجاواندرابتدای(8).مشخصیدرمسواکزدننداشتند

هاایدخالاتکندبهفور مستقلوبدونمیسعیفرد

از(6).وهویتشراشکلدهادخانواده،زندگی،شخصیت

جناانساعیای رودرایارانوبسایاریازکشاورهای

 موزشبنداشتدهاانودناداندرهایشودتابرنامهمی

جانوجوانانبدونتوجاهباهوضاعیتمدارسکهدر ن

به ندسترسایدارناد...اقتصادیونژادیو-اجتماعی

هاایمطالعا متعددینشاندادهاندکهبرنامه.شوداجرا

مساواکنظرگرفت ع لارتقاءسالمتفع یکهبدوندر

شاوند،مایبرایافزایشدانشافرادانجاامنزدنوفرفاً

دهندولایمیبنداشتدهانرابهفور مقطعیافزایش

نتاای ذافالازمطالعاه(2-1).دردرازمد موفقنیستند

Suprabhaدهدکمباود گااهیدرمینشان(10)وهمکاران

بنداشتیدرخانهباپوسایدگیدنادانیهایموردمراقبت

افزایش گاهیهموارهباعثایجادنیرشمرتبطاستاما

طبقمطالعهانجاام.شودنمیورفتارهایبنداشتیفحیح

Cochraneشدهتوسط
،مداخال  موزشیدرمادارس(11)

بارمسواکزدنوکمکاردنمیاانکهروزیدو،ابتدایی

اناددهناد،نتوانساتهمیذاویشکررا موزشهایوعده

پوسیدگیکودکانازطریقبنباودساالمتباعثکاهش

تاثییرمببتایرویهااماای  موزش،دهانودندانشوند

درای مطالعهگفتاه.میزاندانشوکنترلپالکداشتهاند

نظریفقدانپایه،شدهع تاف یعدمموفقیتمداخال 

هاایمادلدربسایاریاز.استتغییررفتارهایمبلمدل

مادلبااوردرذوزهساالمتازجم اهتغییررفتاردییر

ریزیشادهتئوری موزشیوتئوریرفتاربرنامهسالمت،

تثکیدبرتغییرنیرشبهفاور ششامگیاریمشااهده

(11).شودمی
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ارتقایسالمتبایادعاالوهبارهایبنابرای دربرنامه

.افارادهامتمرکازکاردینیرشادانشرویپارامترهای

مروریبرمطالعا انجامشدهدرزمیناهارزیاابینیارش

مطالعا بهفاور کیفایانجاامبعضیازدهدمینشان

کهروشمصاذبهبرایبررسیاز نجایی(18-18).اندشده

ساات،نی مااریبازرممناسا هااینیارشدرجامعاه

تواندروشجاییزی مناسبیبارایمینیرشینامهپرسش

ازجم اهمطالعاهمطالعاا درساایر.ای مطالعا باشد

Ericssonتالششدهاستشیوهنیرشدر(16)وهمکاران

کناردانشبنداشتدهانودندانورفتارهاایبنداشاتی

ساااال نیرشایهاانامهپرسشامادرای .ارزیابیشود

دهندودارایمیراتشکیلنامهپرسشقسمتکوشکیاز

کامالوجاام ناماهپرسشنقایصیهستندکهلزومابداع

هارفرهنا .دهادمایرانشاانهاابرایبررسینیرش

موفقیاتدروباورهایسالمتیمختصباهخاودرادارد

ارتقاءسالمتمنوطبهکشفعقایدوهایگسترشبرنامه

باورهایمربوطبهسالمتیکهازنظرفرهنیایذساساند،

بررسایرسادبااوجاودنیاازباهمیبهنظر(18).باشدمی

درجامعهایرانی،تاکنونابزارسنجشوارزیابیهانیرش

خاصنیرشبهرفتارهایخودمراقبتایدهاانودنادان

ابداعوازای رومطالعهذاضرباهد .ارائهنشدهاست

درماوردرفتارهاایهاانیرشبومینامهپرسشرواسازی

دهاانودناداندرنوجواناانافافنانیبنداشتفاردی

.شدهاستطراذی

 ها مواد و روش

اولای ،ناماهپرساشتنیاهاستانداردمراذلبراساس

مطالعه:بهای فور تنیهشدتنیهبانکسااال مرذ ه

کیفیانجامشدهبهمنظوراستخراجع لمسواکنازدندر

پایاهافا ی(18)نوجوانانایرانیتوسطپاکروروهمکاران

بهدست مدهازهایذیطه.قرارگرفتنامهپرسشطراذی

ناخوشایندبودنمساواکزدندربای »ای مطالعهشامل

بایاهمیاتباودنمساواکزدندر»،«نوجوانانایرانای

درنظاروالادی هاامقایسهباتکالیفوامتحاناا بچاه

و«کااهالزمباشاادمسااواکزدنفقااطزمااانی»،«ایراناای

«خونریزیازلبههنیاممسواکزدنتندیدکنندهسالمتی»

(18).بود

نیرشیدرهای،ذیطه(14)وهمکارانHattneمطالعهاز

موردسالمتدهاندرنوجوانانباریسکباالیپوسیدگی

درسهدستهک ی گاهیازعواملتثییرگ اربارساالمت

هاایدهان،اذساسا مرتبطبااساالمتدهاانوارزش

درقسامت.قرارگرفتموردتوجهسالمتدهانمرتبطبا

 گاهیازعوامالتثییرگا اربارساالمتدهاان،ذیطاه

بهع تاعتقادبهعدمتاثییر«فراموشکردنمسواکزدن»

دردسااته.اسااتفادهشاادنامااهپرسااش ندرسااالمتیدر

اذسااس»یهاااذساسا مرتبطباسالمتدهان،ذیطاه

،«اذساسرضایتازخود»،«کنترلبررویسالمتیخود

اذساسعدمکنترل»،«اذساسناامیدی»،«اذساسترس»

اضاطرا از»،«بادهاایرویسالمتیبهع تداشت ژن

امیدبهذلمشکال سالمتیدر یندهتوسط»و«هاهزینه

مرتبطهایدرقسمتارزش.استخراجگردید«دندانرزشک

هاایداشات دنادان»نیرشایهایباسالمتدهانذیطه

فحبتکردنبدون»،«زیبالبخند»،«تنفسخوشبو»،«سفید

(14).بهدست مد«جویدنبدونمان »و«مشکل

وTolvanenدرمطالعهنیرشیبررسیشدههایذیطه

تاثییر»درمورداهمیتمساواکزدنشاامل(12)همکاران

،«ظااهرزیبااتر»،«مسواکزدندرج وگیریازپوسیدگی

در«تانفسخوشابو»و«هااج وگیریازتغیررن دندان»

نیرشایهاایهمچنای زمیناه.اساتفادهشادنامهپرسش

نوجواناننسبتبهزمانیکهمسواکزدنالزماست،اعام

«قبلازرفت بهمدرساه»و«زمانمالقا دندانرزشکی»از
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.استخراجگردیدنامهپرسشبرایاستفادهدر

بارایتعیای نیرشای،هاایپسازجم بندیگزینه

.استفادهشادLawsheازروشهنامپرسشرواییمحتوایی

ضاروری،مفیاد،)هماراهبااشاکلیساتکهبهطوری

دراختیارگاروهپانالهشاتنفارهشاامل(غیرضروری

متخصصسالمتدهانودندانرزشکیروانشناسکودک،

اجتماااعی،متخصااص مااوزشسااالمتودندانرزشااک

 Content)نسابتروایایمحتاواییکودکانقرارگرفات

Validity Ratio)برایهرساال(CVR)وشاخصروایای

ناماهپرسشبرایکل(Content Validity Index)محتوایی

(CVI)بهمنظورتعیی رواییظااهری،(13).گردیدمحاسبه

بارای.سیشادربراولیهدریکمطالعهراهنمانامهپرسش

 لفایکرونباخبارایازنامهپرسشدرای ،پایاییبررسی

بارایبررسایپایااییدر.تعیی یبا درونیاستفادهشد

مجدداًدرنامهپرسشیکماهبعد،،(test- retest)طولزمان

ازدرفاد10)نفرازدانش موزانقرارگرفت40اختیار

 Intraclass correlationونتاای باا زماون(ذجمنمونه

Coefficient.بررسیشد

بادرنظرگارفت ،نفردرای مطالعه100نمونهذجم

Werkhovenبراساسمطالعه1/2انحرا معیار
دقت،(11)

18درفداطمیناان،1قابلمحاسبهدرنمرهنیرشمعادل

باههاانموناه.دسات مادهبدرفد30وقدر درفد

از(Convenient sampling)فااور غیرتصااادفی سااان

ساهناذیاهازمتوساطهدختراناهوپسارانهمدرسهشنار

.انتخا شدندراففنانمتفاو اقتصادیشن

کاهروشباهدلیالایا ،هاادادهپسازجم  وری

محاسبهنمرهنیرشنسبتبهازدسترفت پاسخباههار

هایمدیریتدادهاستانداردهای یتمذساسبود،ازروش

ازدسترفتاههایبهای ترتی داده.استفادهشدگمشده

جاییزی وسارسنمارهنیارشبامیانیی نمرههرگویه

مربوطرایمحاسبهنمرهنیرش،درسااال ب.محاسبهشد

نیارشمبباتدهنادهنشانبهع لمسواکزدنهستندو

و13سااال)نسبتبهبنداشاتفاردیدهاانودنادان

کامالًموافقمتااکاامالً»،بهگزینهبودن(40-10سااال 

درسااالتیکهمربوطبه.،تع قگرفت0تا4عدد«مخالفم

نیارشمنفاینسابتباهدهندهنشانع لمسواکنزدنو

کامالًموافقمتاکاامالً»هایرفتارهایخودمراقبتی،گزینه

و12-1ساااال )نسابتدادهشاد4تا0عدد«مخالفم

سرسمجموعنمرا بهعناواننمارهنیارش(.11ساال

روایایسااختاریسیربهمنظوربر.نوجوانانگزارششد

بااابتاداناماهپرساشبهدلیلاباداعیباودن،نامهپرسش

باااSPSSوAMOS Grafic21افزارهااایاسااتفادهازناارم

هاایانجامشدتاعاملاکتشافیتح یلعام ی11ویرایش

. ماریاستخراجشاودهایبراساسهمبستیینامهپرسش

براساسیکمدلنظریپیشننادیازطریاقمارورسرس

.شدانجامنیزتثییدیمتون،تح یلعام ی

 ها یافته

پسازجم بندیک یهمنااب ،باهبانکسااال اولیه

بهدست مادساال84شاملایاولیهنامهپرسشفور 

ساالبهع تنسبتفافرودو،CVRپسازمحاسبهکه

ومیانیی 28/0و0بی CVRساالبهع ت8کوشکترو

بار(13و10).نناییذ  شادندنامهپرسشاز8/1کمتراز

ساالکهمعیارهاایپا یرشرانداشاتندازهفتای مبنا

هاتغییرا الزمدرگزارههمچنی .شدندخارجنامهپرسش

44ناماهپرسشاعمالشدواعضایپانلبراساسنظرا 

.گردید مادهراهنماساالیبرایمطالعه

بهیاکنموناهجمعیاتنامهپرسش،راهنمامطالعهدر

وارائهشاد(درفدذجمنمونه10)نفره10غیرتصادفی

فنامودرکوازلحاظزمانبنادیپاساخباهساااال 

 لفایکرونباخهمچنی .شدارزیابی،عبارا نوجواناناز
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بیباهبارایدساتیا.بهدست ماد81/0،اولیهنامهپرسش

درای مرذ هبااساتفاده(11)2/0ذداقل لفایقابلقبول

ماایرساااال ،« لفادرفور ذ  سااال»ازگزینه

.ساالیبهدسات ماد40ننایینامهپرسشوذ  شده

نناایی(CVI)بهمنظورتعیی شااخصروایایمحتاوایی

روایایمحتاواییهاای،میانیی عددینسابتنامهپرسش

وتکسااال باقیماندهازبانکساالاولیهمحاسابهتک

 .بهدست مد6/0معادلمقدارعددیشاخص

نفاری100جمعیاتدرننایینامهپرسشپسازارائه

،وروداطالعاا ونوجاوانشانرافافناندانش موزان

 لفایکرونباخپاس.بهدست مد623/0 لفایکرونباخ

ازافالحاطالعا برایمحاسبهنمارهنیارشبااروش

بهدست مدکه612/0،«ازدسترفتههایمدیریتداده»

ذداقل)2/0باالتراز،(10ساال)گویهیکبعدازذ  

 .دش(مقدارقابلقبول لفا

8/1±1/18میانیی سانی،موردمطالعهجمعیتهد 

وپسارانهااز ن(نفر101)درفد1/80کهسالداشتند

ازمناطقساطحاقتصاادیپاایی (نفر101)درفد8/80

نمرهMann-Whitneyبراساس زمونغیرپارامتریک.بودند

باا(11±114)باسطحاقتصاادیبااالترگروهنیرشدر

(11±1/110)بیشازگروهسطحپاایی یدارمعنیتفاو 

یدردارمعنایتفااو (1نمودار)ولیک (.=08/0P)بود

8/111±8/11پسرانو2/11±3/111)ارتباطنمرهنیرش

 (.P=64/0)باجنسیتمشاهدهنشد(دختران

ذاکیاز نبودکهضارای Test-retestنتای  زمون

متغیربوده34/0تا01/0درطیزمانازهاهمبستییگویه

-83-16-18-10-16-14-11-2-1-1استکهساااال 

وباود2/0دارایضرای پایاییقابلقبولبااالتراز81

84-18-4-8ندوساااال بودبنابرای درطولزمانپایا

 ناالیزمقایساه(11).ندشاتپایی تری ضرای پایااییرادا

نفاراز40موردنمرهنیرشدر(Paired t-test)هامیانیی 

دوبازهزمانییکماهاه،تفااو دانش موزانهد در

بهطوریکهمیاانیی (>001/0P)داریرانشاندادمعنی

.ارتقاءیافتهبود11±113به104±18نمرهاز








دانش موزانشرکتکنندهمیانیی نمرهنیرشبراساسجنسیتوسطحاقتصادی:1نمودار
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یدارمعنایهااینتای  زماون:تح یلعام یاکتشافی

-Kaiser-Meyer)2/0معااادلKMOد،شاااخصادنشااان

Olkin Measure of Sampling Adequacy)و6/0باالتراز

وبهای (>001/0P)شدهدارمعنی زمونکرویتبارت ت

انجامتح یلعام یبرایایا نمونهبسندهوترتی ذجم

هاایعامالشا ریازهنماودار.باودامکانپ یرهاداده

رانشاندادکه1باالترازویژهنقطهبامقدار18،اکتشافی

راتبیای هااماوعواریاانسدرفدمج88/68درمجموع

ولیجادولبارهاایعاام یهاینگوناهعامال.کنندمی

بهدلیلعدمانساجاموهاندادوگویهیبهدستدارمعنی

باتوجهکهاز نجایی.پراکندگیقابلنامگ ارینبودند

تح یالعاام یرفتمجدداًمیعامل8انتظارها،هبهذیط

 ندرادامههایعاملانجامشدکهیافته8اکتشافیباقید

تبیی شدهبااهایوواریانسمقادیرویژه.ذکرشدهاست

هاادرفدمجموعواریانس18/83عاملدرمجموع8قید

وباودهاادکهکمترازنیمایازواریاانسرکمیراتبیی 

شرخشباه100بعدازماتریسبارهایعام ی.بودکافین

نشاانباروشاب ایم مساتقیممتمایلهایشرخششیوه

کمتر)11سوالک یهسااال بهجزدرمجموعکهدادمی

.ندشتبارعام یمناس دا(8/0از

سااتفادهازسااایرباااا:ییاادیتح یاالعااام یتث

وبراساسادبیاا نظاریوهمخاوانی(18و14و12)مقاال 

یاکمادلعاام یفرضای،هاامفناومیگویاه-فوری

سرسمادل.نیرشبهسالمتدهانتدوی شدنامهپرسش

نیرشبهساالمتدهاانپاسازنامهپرسشعام یننایی

درمجموعپاس.افالحبهدست مدهایاعمالشاخص

،براساسایا مادل.باقیماندزیرگویهمدل8ازذ  

8نیرشنسبتبهسالمتدهااندرنامهپرسشهایگویه

ظاهری)هاذیطهاولشاملارزش.تدوی شدذیطهاف ی

ذیطهدومشامل،40-81-88-13هایگویه(:وعم کردی

،84-18-11هاایگویاه(:اذساساا مببات)اذساسا 

منفی) گویه(:اذساسا  ،83-14-11-11-16-14-1های

ندادن،وظیفهدندانرزشک/اهمیتدادن:اذساسا خنبی)

ذیطاهساوم،1-10-12-2-6-8-8هاایگویه(:دانست 

،88-11-12-13-11-11هاایگویاه:شاملتثییروالدی 

هاایگویاه:ذیطهشنارمشاملاهمیتموقعیتاجتماعی

18-81-81-86-82. 

-3-4هاایگویه:ذیطهپنجمشاملدانشپوسیدگیو

است16 بارازشهاایشاخصبراساس.(1شکل)بوده

مقدارریشهمیانیی مجا ورا خطاایبااقی،ک یمدل

 Root Mean Square Error of Approximation)هااماناده

(RMSEA))عناوانهبهدسات مادهکاهبا02/0ذدود

باودهو03/0و08/0بای برازشمدلمنمتری شاخص

Non-centrality parameterازلحااظدهادمادلمینشان

شاااخصکااایاسااکورنساابی.قاباالپاا یرشاساات

(CMIN/DF)بهدست مدهکهباامقادارماورد8-1بی 

.ماریهمخواناستودرکارانبنیناهقارارداردفق توا

و24/0(Goodness of Fit Index)شاخصنیکوییبرازش

 Adjusted Goodness)شاخصنیکوییبرازشتعدیلشده

of Fit Index(1/0)زیرمقداربنینهبهدست مدکه20/0(

دمدلازبرازشبنینهبرخاوردارادمینشانودشتنقراردا

هااخصادرمجموعبادرنظرگرفت مجماوعشا.نیست

ربرخاورداقابلقبولتوانگفتمدلازبرازشمتوسطمی

برازشمنفردبرایبررسیبارهایعام یهایشاخص.بود

ودارمعنایموردسایربارهایعام ی8دبهجزادمینشان

طراذیشدهدرپیوست وردهشدهنامهپرسش.بودبسنده

.است
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براساستح یلعام یاکتشافینسبتبهسالمتدهانبارهایعام یاستانداردمدلعام یبهدست مدهنیرش:1شکل
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بحث
ناماهپرساش،ناماهپرساشتنیاههایبراساسروش

درموردرفتاربنداشتیفردیدهانودناداندرهانیرش

نوجواناففنانی100ودربی نوجواناناففنانیطراذی

.بهمنظوربررسیخصوفایا ساایکومتریکاجاراشاد

میانیی نمرهنیرشذافلازای مطالعهبادرنظرداشت 

18/111±1/11بهمیازان،160ذداکبرنمرهنیرشممک 

پردازیپسازمطالعهمناب وبراساسنظریه.بهدست مد

ک ایهاینیرشیباتمموضوع،درای مطالعهپن ذیطه

،اذساسا ،موقعیتاجتماعی،تاثییروالادی وهاارزش

درمطالعااهپاااکرورو.دانااشپوساایدگیاسااتخراجشااد

تثییروالادی درمساواک»نیرشیهایذیطه(18)نهمکارا

مسواکزدنفقطزمانیکهالزماساتوناهباه»،«نزدن

«تکنندهسالمتیاسامسواکزدنتندید»،«فور مرت 

وHattne.گزارششدهبود«مسواکزدناهمیتیندارد»و

سهذیطهاف یوهفتذیطاهفرعایرادر(14)همکاران

ایا .موردنیرشنسبتبهسالمتدهانباهدسات ورد

هااارزشاذساساا و، گاهیدرسهدستهک یهاذیطه

هام(12)وهمکاارانTolvanenدرمطالعه.شدخالفهمی

هااایاهمیااتمسااواکزدنباارایموقیاات»سااهفاااکتور

«اهمیتمسواکزدندرسالمتیوظاهرزیباا»،«اجتماعی

درشاکلگیاری«نیرانیدرموردگسترشپوسایدگی»و

.نیرشنسبتبهبنداشتدهانودندانبیانشدهبود

داناش،ناماهپرساش(18)درمطالعهرسولیوهمکاران

نیرشورفتاربیمارانق بینسبتبهسالمتدهاناباداع

متدهایبهکااررفتاهدرایا مطالعاهشاامل.شدهاست

،اساتانداردکاردنهاا،افاالحگویاهها وریگویهجم 

بااستفادهازروایایمحتاوایی،روایایفاوریوهاگویه

تعادادضری  لفایکرونباخوفاکتور نالیزبرایکاهش

ذاضارمتغیرها،مشابهروشبهکارگرفتهشدهدرمطالعه

همشنی روشبهکاررفتهدرمطالعهموسویو.باشدمی

ییهاانامهپرسشکه(18)وقاسمیوهمکاران(14)همکاران

اند،مشاابهروشدرزمینهسالمتعمومیراطراذیکرده

باراسااسنتاای .اساتایا مطالعاهبهکااررفتاهدر

ساالدرطولزمانپایا11درای مطالعهفقط،باز زمایی

انادکاهاذتماااًلیکایازدالیال نفافا هزماانیبوده

یاکازسویدییر.ست زماییانامناس بی  زمونوباز

بهدلیلایجاد شناییباسااال وباربرخوردباسااال 

میاانیی دلیلدییرافزایشذساسسازیبهپاسخیویی،

توانادماینماره14ذادوددرنمرهنیرشدرباز زمایی

اذساااسعااالوهباارایاا برانییختااهشاادن.باشااد

Perfectionismعالقهبهبنتارازواقعیات»یادرنوجوانان

روانشناسیای دورههاییکیازویژگی«نشاندادنخود

ازع ال.کهدر زموندومنمودیافتهاست(16)سنیاست

طرزباهضری توافقپایی درتعدادیازسااال ،دییر

شاملدوبخشایباودنسااال،در وردنمحتواهانیارش

هااطوالنیبودنگویهواستفادهازافعالمنفایدرگازاره

.تواندباشدمی

بااعام یدرایا مطالعاههایدرمورداجرایتح یل

نیرشیخاصرفتااربنداشاتینامهپرسشتوجهبهفقدان

درتح یلعام یاکتشاافیمحقاقدرفادددرای گروه،

باودهوپایشکشفساختارزیربناییمجموعاهمتغیرهاا

رمتغیریممک اساتبااهار، ناستکههفرضاولیه

شاتهزیرمجموعهخافایازمتغیرهااارتبااطداعام ییا

ذجمنموناهذاداقلبایاددهبرابار،ای تح یلدر.باشد

تعدادذجمنموناهوبرای اساس(12)باشدهاتعدادمتغیر

100تعدادالبته.نفربودهاست400ایدهالدرای مطالعه

نفرذداقلذجمنموناهمناسا قابالقباولدرتح یال

درایا مطالعاه6/0بااالترازKMOشااخصباشدومی

.برایادامه نالیزبودهاستکفایتذجمنمونهدهندهنشان
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بارخال ع اومکهدرمطالعاا ع اوماجتمااعیباای 

درفدتبیی واریانسکلتوساط80ذتیو60پزشکی،

40نیزقابلقبولاستامادرایا مطالاهذادودمتغیرها

ای موضاوع.عاملتبیی شد8درفدازواریانستوسط

ناکافیذجمنمونهبهنسبتتعاداددردرجهاولبهتعداد

هاودردرجهدومبهماهیتنمونه(عدد40)باالیمتغیرها

از(13).گرددمیاندمربوطواریانسکافینداشتهکهاذتماالً

مشخصدرهایایباذیطهنامهپرسششنانچهسویدییر

برنامهپرسشفرهن جدیدیبومیسازیشودویااینکه

کیفایدییاروبااشناارشو نظاریاساسمطالعاا 

(Conceptual Framework)هاایوزیارذیطاههاوذیطه

مشخصطراذیشود،الزماستتاادرجمعیاتتح یال

هونکوییبرازش نارزیابیشاودکاهعام یتثییدیشد

باراسااسدرای مطالعهمادلپیشاننادیبهای ترتی 

برایمدلپیشننادیRMSEAشاخص.ارزیابیشدمناب ،

08/0ذاضر،برازشک یمدلرابهدلیلمقاداربایشاز

کاهتحات AGFI و GFI شاخص.کندخی یذمایتنمی

دهدکهمدلتامیگیرندونشاننمیتثییرذجمنمونهقرار

.شهاندازهنسبتبهعدموجود نبرازندگیبنتاریدارد

باشدتامادل10/0ترازمقدارای دوشاخصبایدبزرم

همانطورکهمشاهدهشاد.شودمحسو پ یرفتهموردنظر

.اساتباودهازبرازشمتوسطقابلقبولبرخاوردارالبته

درواق ای  نالیزدرسطحاولامتحانشدهکهشنی مدل

یکیاز.باشدنمیط و مپن عام یاستخراجشدهشندان

دالیاال ناخااتالطعواماالانییزانناادهوبازدارناادهدر

رسدقبلمیبهنظراما.تواندباشدمیپیشننادیهایعامل

ابتدامطالعهدرذجمنمونهکافیومناس ازافالحمدل

مادلهااتکرارگرددوپسازرف ابناما ناشیازنمونه

شاودمیپیشننادبهمنظوربنبودبرازش.بعدیارایهگردد

جااییباتغییرنیارشبرخیسااال باذفظمحتوا،جابه

هاویاادغام نها،تفکیکبیشترذیطههادرذیطههاگویه

ایبارایپوشاشدادنشابکههاایویااستفادهازمادل

،مطالعهدییریطراذیودرساطحهاتعامال بی ذیطه

رمطالعاا همچنی د.تریازجمعیتبررسیشودوسی 

شاودعوامالتثییرگا ارووابساتهباامای یندهپیشنناد

وضعیتنیرشدرسطحاستانیاجراشادهودرطراذای

.مداخال بهکاررود

 نتیجه گیری

نوجوانان نیرش سنجش منظور به مطالعه ای  در

بنداشتی مراقبتی خود رفتارهای به نسبت اففنانی

ایابداعشدنامهپرسش ،اینامهشپرسابزارسااال ای .

اذساسا (ظاهریوعم کردی)هاارزشدرپن ذیطه ،

مسواک) بودن مضر اذساس منفی، مببت، ،(اذساسا 

تثییروالدی ،اهمیتموقعیتاجتماعیودانشپوسیدگی

ازروایینامهپرسش.قرارگرفت،نسبتبهبنداشتدهان

و است برخوردار قبولی قابل پایایی بامیو تواند

سطح در جزئی اافالذا  دروسی  کشوری و ستانی

.کاررودبهوتح ی یمطالعا توفیفی

 تشکر و قدردانی 

818821باشمارهطرحتحقیقاتیازبرگرفتهای مقاله

ازدانشکدهدندانرزشکیدانشیاهع اومپزشاکیافافنان

الزماستازمعاوناتپژوهشایمربوطاهونیاز.باشدمی

جنا  قایدکترعیسینژادمشاورمحترم مااریطارح

.قدردانینماییم
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 نهایی نامه پرسشپیوست 

ساال

.هایمراتمیزنیهدارم،بازهمدشارپوسیدگیدندانخواهمشدبزنمودندانکنمذتیاگرمسواکاذساسمی1

.هایماستکنمپوسیدگیدنداندرخانوادهما،بیشتربهخاطرجنسبددندانفکرمی1

.هارادرستکندتواند نهایمخرا شود،دندانرزشکمیبهنظرم مسواکزدنالزمنیست،زیرااگردندان8

.هاییکهپرشدهویاپوسیدهدییرنیازیبهرعایتبنداشتندارنددندان4

.م برایمسواکزدنوقتندارم8

.کنممسواکبزنممعموالًفراموشمی6

.توانممسواکبزنمهاییکهخستهوخوا  لودهستمنمیش 2
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