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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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چکیده
 با توجه به اهمیت نگرش در شکل گیری رفتارهای. بهبود مراقبت های فردی یکی از راه های پایه کنترل بیماری های دهان است:مقدمه
 مطالعه حاضر با هدف ابداع پرسشنامه بومی نگرش ها در مورد رفتارهای بهداشت فردی دهان و دندان در نوجوانان اصفهانی،بهداشتی
.طراحی شده است
. بانک سؤاالت جمع آوری شد و نسخه اولیه پرسشنامه به منظور تعیین روایی محتوایی در اختیار کارشناسان قرار گرفت:مواد و روش ها
 ضرایب پایایی. نفری نوجوانان اصفهانی اجرا شد022 روایی صوری در مطالعه راهنما بررسی و نسخه نهایی پرسشنامه در جمعیت
.پرسشنامه و نمره نگرش محاسبه و سپس روایی ساختاری با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مطالعه گشت
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(ایمانه عسگری و همكار)

یافته ها :پرسشنامه نهایی با  02آیتم با آلفای کرونباخ اصالحی  2/20به دست آمد .در افراد مورد مطالعه با میانگین سنی  ،51/9میانگین
نمره نگرش 520±51 ،محاسبه شد .نمره نگرش بر اساس سطح اقتصادی محصلین تفاوت معنیداری را نشان داد ( ،)P=2/20اما ارتباط
معنیداری با جنسیت مشاهده نشد ( .)P=2/40در تحلیل عاملی اکتشافی با شاخص کفایت حجم نمونه باالتر از 2/4و آزمون بارتلت معنیدار،
 1عامل حدود  03درصد واریانس پاسخ ها را تبیین می کردند .مدل پیشنهادی  1حیطه ارزش ها (ظاهر و عملکرد) ،احساسات (احساسات
مثبت و منفی) ،تأثیر والدین ،اهمیت موقعیت اجتماعی و دانش پوسیدگی در تحلیل عاملی تأییدی با برازش متوسط قابل قبول به دست آمد.
نتیجه گیری :پرسشنامه ابداع شده سنجش نگرش نوجوانان اصفهانی نسبت به رفتارهای بهداشتی ،از روایی محتوایی و ساختاری و پایایی
قابل قبولی برخوردار بود.
کلمات کلیدی :نگرش ،طراحی پرسشنامه ،بهداشت دهان ،نوجوان.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  5091دوره  / 02شماره .010-40 : 0

مقدمه

اجتماعی-اقتصادیونژادیو...به ندسترسایدارناد

مراقبتهایفردیکهشاملمسواکزدن،نخکشیدنو


اجرا شود.مطالعا متعددینشاندادهاندکهبرنامههاای



ارتقاءسالمتفع یکهبدوندرنظرگرفت ع لمساواک

پالکوکنترلبیماریهایدهانودنداناست)1(.درذال


نزدنوفرفاً برایافزایشدانشافرادانجااممایشاوند،

ذاضرمیزانشیوعپوسیدگیدرنوجوانانایرانیباالست،

میدهندولای
بنداشتدهانرابهفور مقطعیافزایش 

بهطوریکهبراساسمطالعهانجامشادهدرساال1831

دردرازمد موفقنیستند)2-1(.نتاای ذافالازمطالعاه

استفادهازدهانشویهاست،یکیازراههاایساادهذا


روینوجواناان11-11ساالهافافنانمیاانیی 

DMFT

میدهدکمباود گااهیدر
Suprabhaوهمکاران()10نشان 

)،(Decayed, Missing, Filled Teeth4/38±8/6بااودهو

موردمراقبتهایبنداشتیدرخانهباپوسایدگیدنادانی


بودهاناد)1(.
فقط11/8درفدازای افراد بدونپوسیدگی 

مرتبطاستاماافزایش گاهیهموارهباعثایجادنیرش

طبقمطالعاهپااکروروهمکااران()8ازدالیالافا ی ن

نمیشود.طبقمطالعهانجاام
ورفتارهایبنداشتیفحیح  

بنداشتضعیفدهاانودنادانومساواکزدنناکاافی

شدهتوسط،)11(Cochraneمداخال  موزشیدرمادارس

میباشد.درمطالعهانجامشدهرویدانش موزان18ساله


ابتدایی ،کهروزیدوبارمسواکزدنوکمکاردنمیاان

شنرتنراندرسال،1004تننا16درفداز نهااروزی

میدهناد،نتوانساتهاناد
وعدههایذاویشکررا موزش  


میزدند )4(.همچنی تنناا  11/8درفاد از
دوبارمسواک  

باعثکاهشپوسیدگیکودکانازطریقبنباودساالمت

دانش موزان 18-13ساالهشانرافافنانروزیدوباار

دهانودندانشوند،اماای  موزشهاتاثییرمببتایروی

میزنند ،درذالیکه 12درفداز نهاا عااد 
مسواک  

میزاندانشوکنترلپالکداشتهاند.درای مطالعهگفتاه

مشخصیدرمسواکزدننداشتند)8(.درابتداینوجاوانی،

شدهع تاف یعدمموفقیتمداخال ،فقدانپایهنظری

میکندبهفور مستقلوبدوندخالاتهاای
فردسعی  

مبلمدلهایتغییررفتاراست.دربسایاریازمادلهاای


خانواده،زندگی،شخصیت وهویتشراشکلدهاد)6(.از

تغییررفتاردییردرذوزهساالمتازجم اهمادلبااور

ای رودرایارانوبسایاریازکشاورهایجناانساعی

سالمت،تئوری موزشیوتئوریرفتاربرنامهریزیشاده

شودتابرنامههای موزشبنداشتدهاانودناداندر


می

تثکیدبرتغییرنیرشبهفاور ششامگیاریمشااهده

مدارسکهدر نجانوجوانانبدونتوجاهباهوضاعیت

میشود)11(.
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بنابرای دربرنامههایارتقایسالمتبایادعاالوهبار

ای مطالعهشامل«ناخوشایندبودنمساواکزدندربای 

دانشرویپارامترهاینیرشایافارادهامتمرکازکارد.

نوجوانانایرانای»،«بایاهمیاتباودنمساواکزدندر

مروریبرمطالعا انجامشدهدرزمیناهارزیاابینیارش

مقایسهباتکالیفوامتحاناا بچاههاا درنظاروالادی 

میدهدبعضیازمطالعا بهفاور کیفایانجاام
نشان 

ایراناای»،«مسااواکزدنفقااطزمااانیکااهالزمباشااد»و

شدهاند )18-18(.از نجاییکهروشمصاذبهبرایبررسی


«خونریزیازلبههنیاممسواکزدنتندیدکنندهسالمتی»

نیارشدرجامعاههاای مااریبازرممناسا نیساات،

بود)18(.

میتواندروشجاییزی مناسبیبارای
پرسشنامه نیرشی  


()14
،ذیطههاینیرشیدر

ازمطالعهHattneوهمکاران

ای مطالعا باشد.درساایرمطالعاا ازجم اهمطالعاه

موردسالمتدهاندرنوجوانانباریسکباالیپوسیدگی

Ericssonوهمکاران()16تالششدهاستشیوهنیرشدر

درسهدستهک ی گاهیازعواملتثییرگ اربارساالمت

کناردانشبنداشتدهانودندانورفتارهاایبنداشاتی

دهان،اذساسا مرتبطبااساالمتدهاانوارزشهاای

نامههااساااال نیرشای
پرسش 

ارزیابیشود.امادرای 

مرتبطباسالمتدهانموردتوجهقرارگرفت.درقسامت

میدهندودارای
پرسشنامه راتشکیل  

قسمتکوشکیاز

گاهیازعوامالتثییرگا اربارساالمتدهاان،ذیطاه

پرسشناماهکامالوجاام 

نقایصیهستندکهلزومابداع

«فراموشکردنمسواکزدن»بهع تاعتقادبهعدمتاثییر

برایبررسینیرشهاا رانشاان مایدهاد.هارفرهنا 


ندرسااالمتیدرپرسااشنامااهاسااتفادهشااد.دردسااته

باورهایسالمتیمختصباهخاودراداردوموفقیاتدر

اذساسا مرتبطباسالمتدهان،ذیطاههاای«اذسااس

گسترشبرنامههایارتقاءسالمتمنوطبهکشفعقایدو


کنترلبررویسالمتیخود»،«اذساسرضایتازخود»،

باورهایمربوطبهسالمتیکهازنظرفرهنیایذساساند،

«اذساسترس»،«اذساسناامیدی»،«اذساسعدمکنترل

میرسادبااوجاودنیاازباهبررسای
میباشد)18(.بهنظر 


رویسالمتیبهع تداشت ژنهاایباد»،«اضاطرا از

نیرشهادرجامعهایرانی،تاکنونابزارسنجشوارزیابی


هزینهها» و«امیدبهذلمشکال سالمتیدر یندهتوسط


خاصنیرشبهرفتارهایخودمراقبتایدهاانودنادان

درقسمتارزشهایمرتبط

دندانرزشک» استخراجگردید.

ارائهنشدهاست.ازای رومطالعهذاضرباهد ابداعو

باسالمتدهانذیطههاینیرشای «داشات دنادانهاای


نیرشهاادرماوردرفتارهاای

پرسشنامهبومی

رواسازی

سفید»،«تنفسخوشبو»،«لبخندزیبا»،«فحبتکردنبدون

بنداشتفاردی دهاانودناداندرنوجواناانافافنانی

مشکل»و«جویدنبدونمان »بهدست مد)14(.

طراذیشدهاست.

ذیطههاینیرشیبررسیشدهدرمطالعه Tolvanenو


مواد و روشها

همکاران()12درمورداهمیتمساواکزدنشاامل«تاثییر

براساسمراذلاستانداردتنیاه پرساشناماه،اولای 

مسواکزدندرج وگیریازپوسیدگی»،«ظااهرزیبااتر»،

مرذ هتنیهبانکسااال بهای فور تنیهشد:مطالعه

«ج وگیریازتغیررن دندانهاا»و«تانفسخوشابو»در

کیفیانجامشدهبهمنظوراستخراجع لمسواکنازدندر

پرسشنامه اساتفادهشاد.همچنای زمیناههاای نیرشای


نوجوانانایرانیتوسطپاکروروهمکاران()18پایاهافا ی

نوجواناننسبتبهزمانیکهمسواکزدنالزماست،اعام

ذیطههایبهدست مدهاز
پرسشنامهقرارگرفت. 

طراذی

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

برایاستفادهدر

(ایمانه عسگری و همكار)

محاسبهشد.برایمحاسبهنمرهنیرش،درسااال مربوط

پسازجم بندیگزینههاای نیرشای ،بارایتعیای 

نشاندهناده نیارشمببات
بهع لمسواکزدنهستندو 

پرسشنامهازروشLawsheاستفادهشاد.

رواییمحتوایی

نسبتبهبنداشاتفاردیدهاانودنادان(سااال13و

بهطوریکههماراهبااشاکلیسات(ضاروری،مفیاد،

سااال  )40-10بودن،بهگزینه«کامالًموافقمتااکاامالً

غیرضروری) دراختیارگاروهپانالهشاتنفارهشاامل

مخالفم»عدد4تا،0تع قگرفت.درسااالتیکهمربوطبه

روانشناسکودک،متخصصسالمتدهانودندانرزشکی

نشاندهندهنیارشمنفاینسابتباه
ع لمسواکنزدنو 

اجتماااعی،متخصااص مااوزشسااالمتودندانرزشااک

رفتارهایخودمراقبتی،گزینههای«کامالًموافقمتاکاامالً


کودکانقرارگرفاتنسابتروایایمحتاوایی

(Content

مخالفم»عدد0تا4نسابتدادهشاد(ساااال 12-1و

)Validity Ratioبرایهرساال)(CVRوشاخصروایای

ساال.)11سرسمجموعنمرا بهعناواننمارهنیارش

پرسشناماه

محتوایی)(Content Validity Indexبرایکل

نوجوانانگزارششد.بهمنظوربررسیروایایسااختاری

)(CVIمحاسبه گردید)13(.بهمنظورتعیی رواییظااهری،

پرسشنامه،بهدلیلاباداعیباودنپرساشناماهابتاداباا


پرسشنامهاولیهدریکمطالعهراهنمابررسیشاد.بارای


اسااتفادهازناارمافزارهااایAMOS Grafic21وSPSSبااا

پرسشنامهاز لفایکرونباخبارای

بررسی پایایی،درای 

انجامشدتاعاملهاای

ویرایش11تح یلعام یاکتشافی

تعیی یبا درونیاستفادهشد.بارایبررسایپایااییدر

براساسهمبستییهای ماریاستخراجشاود.

پرسشنامه 


پرسشنامهمجدداًدر

طولزمان)،(test- retestیکماهبعد،

سرسبراساسیکمدلنظریپیشننادیازطریاقمارور

اختیار 40نفرازدانش موزانقرارگرفت(10درفاداز

متون،تح یلعام یتثییدینیزانجامشد.

ذجمنمونه)ونتاای باا زماون

Intraclass correlation

Coefficientبررسیشد.

یافتهها

بانکسااال اولیهپسازجم بندیک یهمنااب ،باه

ذجمنمونه 100نفردرای مطالعه،بادرنظرگارفت 

اولیهایشامل84ساالبهدست ماد
پرسشنامه  

فور 

انحرا معیار 2/1براساسمطالعه،)11(Werkhovenدقت

کهپسازمحاسبه،CVRدوساالبهع تنسبتفافرو

قابلمحاسبهدرنمرهنیرشمعادل،1درفداطمیناان18

کوشکترو8ساالبهع تCVRبی 0و0/28ومیانیی 
(10و)13

درفدوقدر  30درفدبهدسات ماد.نموناههااباه

پرسشنامه نناییذ

کمتراز 1/8از

فااور غیرتصااادفی سااان)(Convenient samplingاز

ای مبناهفتساالکهمعیارهاایپا یرشرانداشاتنداز

شنارمدرسهمتوساطهدختراناهوپسارانهازساهناذیاه

پرسشنامهخارجشدند.همچنی تغییرا الزمدرگزارهها


متفاو اقتصادیشنراففنانانتخا شدند.

پرسشناماه44

براساسنظرا اعضایپانلاعمالشدو

دادههاا،باهدلیالایا کاهروش
پسازجم  وری 

شادند.

بار

ساالیبرایمطالعهراهنما مادهگردید.

محاسبهنمرهنیرشنسبتبهازدسترفت پاسخباههار

پرسشنامهبهیاکنموناهجمعیات

درمطالعهراهنما،

مدیریتدادههای

یتمذساسبود،ازروشهایاستاندارد


غیرتصادفی 10نفره( 10درفدذجمنمونه) ارائهشاد و

گمشدهاستفادهشد.بهای ترتی دادههایازدسترفتاه

ازلحاظزمانبنادیپاساخباهساااال وفنامودرک

بامیانیی نمرههرگویهجاییزی وسارسنمارهنیارش

نوجوانانازعبارا  ،ارزیابیشد .همچنی  لفایکرونباخ
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پرسشنامهاولیه،0/81بهدست ماد.بارایدساتیابیباه


80/8درفد(101نفر)ازمناطقساطحاقتصاادیپاایی 

ذداقل لفایقابلقبول)11(0/2درای مرذ هبااساتفاده

بودند.براساس زمونغیرپارامتریکMann-Whitneyنمره

سااال» ،ساااال ماایر

نیرشدر گروهباسطحاقتصاادیبااالتر( )114±11باا

پرسشنامهننایی40ساالیبهدسات ماد.

شدهو

معنیداریبیشازگروهسطحپاایی ()110/1±11
تفاو  

بهمنظورتعیی شااخصروایایمحتاوایی)(CVIنناایی

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

پرسشنامه،میانیی عددینسابتهاایروایایمحتاوایی


ارتباطنمرهنیرش(111/3±11/2پسرانو111/8±11/8

تکتکسااال باقیماندهازبانکساالاولیهمحاسابهو


دختران)باجنسیتمشاهدهنشد(.)P=0/64

ازگزینه« لفادرفور ذ
ذ

نتای  زمون Test-retestذاکیاز نبودکهضارای 

مقدارعددیشاخصمعادل0/6بهدست مد.
پرسشنامهنناییدرجمعیات100نفاری

پسازارائه

همبستییگویههادرطیزماناز0/01تا0/34متغیربوده


دانش موزاننوجاوانشانرافافنانووروداطالعاا ،

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

لفایکرونباخ 0/623بهدست مد. لفایکرونباخپاس

 81دارایضرای پایاییقابلقبولبااالتراز 0/2باود و

ازافالحاطالعا برایمحاسبهنمارهنیارشبااروش

بنابرای درطولزمانپایابودندوساااال 84-18-4-8

مدیریتدادههایازدسترفته»،0/612بهدست مدکه

«

پایی تری ضرای پایااییراداشاتند)11(. ناالیزمقایساه

یکگویه(ساال،)10باالتراز0/2(ذداقل

میانیی ها)(Paired t-testدرموردنمرهنیرش40نفاراز

بعدازذ

دانش موزانهد در دوبازهزمانییکماهاه،تفااو 

مقدارقابلقبول لفا)شد.
جمعیتهد موردمطالعه ،میانیی سانی18/1±1/8

معنیداریرانشانداد()P<0/001بهطوریکهمیاانیی 

نمرهاز104±18به113±11ارتقاءیافتهبود.

سالداشتندکه 80/1درفد(101نفر) از نهاپساران و




نمره نگرش
سطح پایین

سطح باال
150

111/8

110.7
111
/7

111/4

111
/7
109.7

100
50
0
پسر

دختر

نمودار1:میانیی نمرهنیرشبراساسجنسیتوسطحاقتصادیدانش موزانشرکتکننده
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تح یلعام یاکتشافی:نتای  زماونهاایمعنایداری

(ایمانه عسگری و همكار)

گویههای،40-81-88-13ذیطهدومشامل
وعم کردی): 

نشااانداد،شاااخصKMOمعااادل0/2(Kaiser-Meyer-

اذساسا (اذساساا مببات):گویا ههاای ،84-18-11

)Olkin Measure of Sampling Adequacyباالتراز0/6و

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

معنیدارشده( )P<0/001وبهای 
زمونکرویتبارت ت 

(اذساسا خنبی:اهمیتدادن/ندادن،وظیفهدندانرزشک

ترتی ذجمنمونهبسندهوانجامتح یلعام یبرایایا 

گویههاای -2-6-8-8،12-10-1ذیطاهساوم
دانست ): 

دادههاامکانپ یرباود.نماودار شا ریازه عامالهاای


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

اکتشافی،18نقطهبامقدارویژهباالتراز1رانشاندادکه

ذیطهشنارمشاملاهمیتموقعیتاجتماعی:گویاههاای

درمجموع68/88درفدمجماوعواریاانسهااراتبیای 

.82-86-81-81-18

میکنند.ولیجادولبارهاایعاام یهاینگوناهعامال


گویههاای-3-4
وذیطهپنجمشاملدانشپوسیدگی: 

ندادوگویههابهدلیلعدمانساجامو

معنیداریبهدست


شاخصهاای بارازش

16بودهاست(شکل.)1براساس

پراکندگیقابلنامگ ارینبودند.از نجاییکهباتوجه

ک یمدل ،مقدارریشهمیانیی مجا ورا خطاایبااقی

میرفتمجدداًتح یالعاام ی
بهذیطهها ،انتظار 8عامل  

مانادههاا

عاملانجامشدکهیافتههای ندرادامه

اکتشافیباقید8

))(RMSEAذدود0/02بهدسات مادهکاهباهعناوان

وواریانسهایتبیی شدهباا

ذکرشدهاست.مقادیرویژه

منمتری شاخصبرازشمدل بای 0/08و0/03باودهو

درفدمجموعواریانسهاا

قید8عاملدرمجموع83/18

میدهادمادلازلحااظNon-centrality parameter
نشان 

میکردکهکمترازنیمایازواریاانسهااباودو
راتبیی  

قاباالپاا یرشاساات.شاااخصکااایاسااکورنساابی

کافینبود.ماتریسبارهایعام یبعداز100شرخشباه

()CMIN/DFبی 8-1بهدست مدهکهباامقادارماورد

شرخشهایمتمایلباروشاب ایم مساتقیمنشاان

شیوه

توافق ماریهمخواناستودرکارانبنیناهقاراردارد.

میدادکهدرمجموعک یهسااال بهجزسوال11(کمتر


شاخصنیکوییبرازش()Goodness of Fit Index0/24و

از)0/8بارعام یمناس داشتند.

شاخصنیکوییبرازشتعدیلشده( Adjusted Goodness

(Root Mean Square Error of Approximation

تح یاالعااام یتثییاادی:بااااسااتفادهازسااایر

)of Fit Index0/20بهدست مدکهزیرمقداربنینه()0/1

مقاال (12و14و )18وبراساسادبیاا نظاریوهمخاوانی

میدادمدلازبرازشبنینهبرخاوردار
قرارداشتندونشان 

فوری-مفناومیگویاههاا،یاکمادلعاام یفرضای

خصهاا
نیست.درمجموعبادرنظرگرفت مجماوعشاا 

پرسشنامهنیرشبهسالمتدهانتدوی شد.سرسمادل


میتوانگفتمدلازبرازشمتوسطقابلقبولبرخاوردار


پرسشنامهنیرشبهساالمتدهاانپاساز

عام یننایی

شاخصهایبرازشمنفردبرایبررسیبارهایعام ی

بود.

اعمالشاخصهایافالحبهدست مد.درمجموعپاس


میدادبهجز8موردسایربارهایعام یمعنایدارو
نشان 

8گویهمدلزیرباقیماند.براساسایا مادل،

پرسشنامه طراذیشدهدرپیوست وردهشده

بسندهبود.

ازذ

پرسشنامهنیرشنسبتبهسالمتدهااندر 8

گویههای

ذیطهاولشاملارزشها(ظاهری

ذیطهاف یتدوی شد.


است.

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  / 5931دوره  / 04شماره 0


شکل1:بارهایعام یاستانداردمدلعام یبهدست مدهنیرشنسبتبهسالمتدهانبراساستح یلعام یاکتشافی


353

333

ابداع و رواسازی پرسشنامه " نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتي ...

بحث
براساسروشهایتنیاه پرساشناماه،پرساشناماه


(ایمانه عسگری و همكار)

میباشد.همشنی روشبهکاررفتهدرمطالعهموسویو

()14

همکاران

()18

وقاسمیوهمکاران

نامههاایی
پرسش 

که

نیرشهادرموردرفتاربنداشتیفردیدهانودناداندر


درزمینهسالمتعمومیراطراذیکردهاند،مشاابهروش


نوجواناناففنانیطراذیودربی 100نوجواناففنانی

بهکااررفتاهدرایا مطالعاهاسات.باراسااسنتاای 

بهمنظوربررسیخصوفایا ساایکومتریکاجاراشاد.

باز زمایی،درای مطالعهفقط11ساالدرطولزمانپایا

میانیی نمرهنیرشذافلازای مطالعهبادرنظرداشت 

بوده انادکاهاذتمااالًیکایازدالیال نفافا هزماانی


ذداکبرنمرهنیرشممک ،160بهمیازان111/18±11/1

نامناس بی  زمونوباز زماییاست.ازسویدییریاک

بهدست مد.پسازمطالعهمناب وبراساسنظریهپردازی

باربرخوردباسااال بهدلیلایجاد شناییباسااال و

نیرشیباتمهایک ای

موضوع،درای مطالعهپن ذیطه 

ذساسسازیبهپاسخیویی ،دلیلدییرافزایشمیاانیی 

ارزشها،اذساسا ،موقعیتاجتماعی،تاثییروالادی و


نمرهنیرشدرباز زماییدرذادود14نمارهمایتواناد

دانااشپوساایدگیاسااتخراجشااد.درمطالعااهپاااکرورو

باشااد.عااالوهباارایاا برانییختااهشاادناذساااس

ذیطههاینیرشی«تثییروالادی درمساواک
همکاران()18 

Perfectionismدرنوجوانانیا«عالقهبهبنتارازواقعیات

نزدن»،«مسواکزدنفقطزمانیکهالزماساتوناهباه

یکیازویژگیهایروانشناسیای دوره

نشاندادنخود» 

فور مرت »،«مسواکزدنتندیدکنندهسالمتیاسات»

سنیاست()16کهدر زموندومنمودیافتهاست.ازع ال

و«مسواکزدناهمیتیندارد»گزارششدهبود.Hattneو

دییر ضری توافقپایی درتعدادیازسااال ،طرزباه

همکاران( )14سهذیطهاف یوهفتذیطاهفرعایرادر

نیارشدر وردنمحتواها شاملدوبخشایباودنسااال،

موردنیرشنسبتبهسالمتدهانباهدسات ورد.ایا 

طوالنیبودنگویهواستفادهازافعالمنفایدرگازارههاا

ارزشهاا

ذیطههادرسهدستهک ی گاهی،اذساساا و


میتواندباشد.


خالفهمیشد .درمطالعه Tolvanenوهمکااران( )12هام


درمورداجرایتح یلهایعام یدرایا مطالعاهباا

سااهفاااکتور«اهمیااتمسااواکزدنباارایموقیااتهااای

پرسشنامهنیرشیخاصرفتااربنداشاتی

توجهبهفقدان

اجتماعی»،«اهمیتمسواکزدندرسالمتیوظاهرزیباا»

درای گروه،درتح یلعام یاکتشاافیمحقاقدرفادد

و«نیرانیدرموردگسترشپوسایدگی»درشاکلگیاری

کشفساختارزیربناییمجموعاهمتغیرهااباودهوپایش

نیرشنسبتبهبنداشتدهانودندانبیانشدهبود.

فرضاولیه، ناستکههرمتغیریممک اساتبااهار

درمطالعهرسولیوهمکاران()18پرساشناماهداناش،

عام ییا زیرمجموعهخافایازمتغیرهااارتبااطداشاته

نیرشورفتاربیمارانق بینسبتبهسالمتدهاناباداع

باشد.درای تح یل،ذجمنموناهذاداقلبایاددهبرابار

شدهاست.متدهایبهکااررفتاهدرایا مطالعاهشاامل

تعدادمتغیرهاباشد( )12وبرای اساس تعدادذجمنموناه


وریگویهها،افاالحگویاههاا،اساتانداردکاردن

جم 

ایدهالدرای مطالعه400نفربودهاست.البتهتعداد100

گویههابااستفادهازروایایمحتاوایی،روایایفاوریو


نفرذداقلذجمنموناهمناسا قابالقباولدرتح یال

ضری  لفایکرونباخوفاکتور نالیزبرایکاهشتعاداد

میباشدوشااخصKMOبااالتراز0/6درایا مطالعاه


متغیرها،مشابهروشبهکارگرفتهشدهدرمطالعهذاضار

نشاندهندهکفایتذجمنمونهبرایادامه نالیزبودهاست.
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باای کهدرمطالعاا ع اوماجتمااعیبارخال ع اوم

تکرارگرددوپسازرف ابناما ناشیازنمونههاامادل

پزشکی،60وذتی 80درفدتبیی واریانسکلتوساط

میشاود
بعدیارایهگردد.بهمنظوربنبودبرازشپیشنناد 

متغیرهانیزقابلقبولاستامادرایا مطالاهذادود40

باتغییرنیارشبرخیسااال باذفظمحتوا،جابهجاایی

درفدازواریانستوسط 8عاملتبیی شد.ای موضاوع

،تفکیکبیشترذیطههاویاادغام نها

درذیطهها

گویهها


دردرجهاولبهتعدادناکافیذجمنمونهبهنسبتتعاداد

ویااستفادهازمادلهاای شابکهایبارایپوشاشدادن

ودردرجهدومبهماهیتنمونهها

باالیمتغیرها(40عدد)

تعامال بی ذیطهها،مطالعهدییریطراذیودرساطح

میگردد)13(.از
واریانسکافینداشتهاندمربوط 

کهاذتماالً

وسی تریازجمعیتبررسیشود.همچنی درمطالعاا 

ایباذیطههایمشخصدر

پرسش 
نامه

سویدییرشنانچه

یندهپیشنناد مایشاودعوامالتثییرگا ارووابساتهباا

پرسشنامهبر

فرهن جدیدیبومیسازیشودویااینکه

وضعیتنیرشدرسطحاستانیاجراشادهودرطراذای

اساسمطالعاا کیفایدییاروبااشناارشو نظاری

مداخال بهکاررود.

وذیطههاوزیارذیطاههاای

()Conceptual Framework

نتیجه گیری

مشخصطراذیشود،الزماستتاادرجمعیاتتح یال

در ای مطالعه به منظور سنجش نیرش نوجوانان

عام یتثییدیشدهونکوییبرازش نارزیابیشاودکاه

اففنانی نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بنداشتی

بهای ترتی درای مطالعهمادلپیشاننادیباراسااس

نامهای،
ش 
نامهای ابداع شد .سااال ای ابزار پرس 
پرسش 


مناب ،ارزیابیشد.شاخص RMSEAبرایمدلپیشننادی

ارزشها (ظاهریوعم کردی)،اذساسا 

درپن ذیطه

ذاضر،برازشک یمدلرابهدلیلمقاداربایشاز0/08

(اذساسا

مببت ،منفی ،اذساس مضر بودن مسواک)،

خی یذمایتنمیکند.شاخص  GFIو  AGFIکاهتحات

تثییروالدی ،اهمیتموقعیتاجتماعیودانشپوسیدگی

میدهدکهمدلتا
نمیگیرندونشان 
تثییرذجمنمونهقرار 

پرسشنامه ازروایی

نسبتبهبنداشتدهان ،قرارگرفت.

شهاندازهنسبتبهعدموجود نبرازندگیبنتاریدارد.

میتواند با
و پایایی قابل قبولی برخوردار است و  

مقدارای دوشاخصبایدبزرمتراز0/10باشدتامادل

افالذا جزئی در سطح وسی استانی و کشوری در

موردنظرپ یرفتهمحسو شود.همانطورکهمشاهدهشاد

مطالعا توفیفیوتح ی یبهکاررود.

البتهازبرازشمتوسطقابلقبولبرخاوردارباودهاسات.

تشکر و قدردانی

درواق ای  نالیزدرسطحاولامتحانشدهکهشنی مدل

ای مقالهبرگرفته ازطرحتحقیقاتی باشماره818821

نمیباشد.یکیاز
پن عام یاستخراجشدهشندانمط و  

ازدانشکدهدندانرزشکیدانشیاهع اومپزشاکیافافنان

دالیاال ناخااتالطعواماالانییزانناادهوبازدارناادهدر

میباشد.الزماستازمعاوناتپژوهشایمربوطاهونیاز


میرسدقبل
میتواندباشد.امابهنظر 
عاملهایپیشننادی  


جنا  قایدکترعیسینژادمشاورمحترم مااریطارح

ازافالحمدلابتدامطالعهدرذجمنمونهکافیومناس 

قدردانینماییم.
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(ایمانه عسگری و همكار)

پیوست پرسشنامه نهایی


ساال

1

بزنمودندانهایمراتمیزنیهدارم،بازهمدشارپوسیدگیدندانخواهمشد.

اذساسمیکنمذتیاگرمسواک


1

کنمپوسیدگیدنداندرخانوادهما،بیشتربهخاطرجنسبددندانهایماست.

فکرمی

8

بهنظرم مسواکزدنالزمنیست،زیرااگردندانهایمخرا شود،دندانرزشکمیتواند نهارادرستکند.

4

دندانهاییکهپرشدهویاپوسیدهدییرنیازیبهرعایتبنداشتندارند.


8

م برایمسواکزدنوقتندارم.

6

معموالًفراموشمیکنممسواکبزنم.

2

ش هاییکهخستهوخوا  لودهستمنمیتوانممسواکبزنم.

3

دندانهایشانراکشیدهاندوای طبیعیاست.
اکبربچههادرس م دشارپوسیدگیدندانهستندویا 


1

هایمحکمیدارموذتیاگرمسواکنزنمهیناتفاقبدیبرایدندانهایمنخواهدافتاد.

م دندان

10

اعضایخانوادهمامسواکنمیزنندودنداننایخوبیدارند،بنابرای الزمنیستم هممسواکبزنم.


11

افرارمیکنندوم عمداًمیخواهممسواکنزنم.

پدرومادرمزیادبهم

11

هینکسبهم یاد ورینمیکندکهمسواکبزنموبیشترتوجهوالدی م بهمسائلدرسیاست.

18

شوننحوهفحیحمسواکزدنبهم یاددادهنشدهمسواکنمیزنم.

14

هایمخونمی یدبرایمناخوشاینداست.

اینکهموق مسواکزدنازلبه

18

شودسطحدندانهایمساییدهشود.


مسواکباعثمی

16

تمای یبهمسواکزدنندارم،شونازطعمخمیردندانخوشمنمی ید.

12

ای وظیفهدندانرزشکاستکهازدندانهایممراقبتکندوازدستم کاریبرنمی ید.

13

مادرمتشویقممیکنند.

اگربهطورمنظممسواکبزنمپدرو

11

کنمفقطوقتیدندانهایمدردبییرندبایدمسواکبزنم.

فکرمی

10

هایمزردشده،مسواکمیزنم.


بینمدندان

کنمومی
وقتیدر ینهنیاهمی

11

هایممراقبتمیکنمتامجبورنباشمدر یندههزینههایزیاددندانرزشکیراپرداختکنم.

م ازدندان

11

تمیزبودندندانهاوتنفسخوشبوبهم اعتمادبهنفسمیدهد.


18

بنداشتدهانمرارعایتمیکنمتادییرانازبویبددهانمبدشاننیاید.


14

بهخاطرترسازدندانرزشکیخو مسواکمیزنمتامجبورنشومبهدندانرزشکمراجعهکنم.

18

نمیخواهموقتیبزرمشدمدندانمصنوعیداشتهباشمبههمی خاطرخو مسواکمیزنم.

16

هایکوشکودرددندانهایمج وگیریکنم.


کنمبامسواکزدنبتوانمازپیشرفتپوسیدگی
فکرمی

12

شوناعضایخانوادهاممسواکمیزنند،م هممیزنم.


13

مسواکزدنمبلذمامرفت بخشیازبنداشتفردیاستکهبایدانجامشود.

11

کنند،مسواکمیزنم.


شونوالدینممرامجبورمی

80

هابااینکهخستههستم،خودمرامجبورمیکنممسواکبزنم.

معموالًش 

81

دقتکردهامبیشترمردمدندانهایخودشانراتمیزنیهمیدارند.


81

برایممنماستکهدییراندرمورددهانودندانمشهفکرمیکنندیاشهمیگویند.
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.دوستندارمغ اییالیدندانهایمباشد

88

.اذساسطراو بعدازمسواکزدنبرایمخوشاینداست

84

.اگربهطورمنظممسواکنزنمپدرومادرممراسرزنشمیکنند

88

.هایمتعریفکندمسواکمیزنم

م برایای کهدندانرزشکمازوضعیتدندان

86

.بهنظرم قبلازرفت بهمنمانییامدرسهبایددندانهاراتمیزکرد

82

.مسواکمیزنم،هایمدردبییرند


ترسمدندان

شونمی

83

.اگرازدندانهایممراقبتنکنمدرخوردنغ اهایمخت فمشکلپیدامیکنم


81

.کنمدندانهایممبل نهاشود

بینمخوشممی یدوتالشمی

ازدندانهایسفیدیکهدرتب یغا می
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