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Abstract

Original Article

predictive power of Health Promotion Model constructs in
relation to oral health behaviors among students in
Elementary school students year 2016-17
Mitra Moodi1,Gholamreza Sharifzadeh2, Sedigheh Ramezani3, leili jalilian4
Background and Aim: Recognition of factors affecting oral health behaviors in students is a key step in
promoting oral health. This study explored the predictive power of constructs in Pender’s Health Promotion
Model vis-à-vis oral health behaviors among elementary students in 2016-2017 school year in Nehbandan.
Materials and Methods: . This cross-sectional study recruited 464 fifth- and sixth-grade Nehbandan-based
elementary students who were selected through randomized cluster sampling method. The instrument
included the standard questionnaire on constructs of the Health Promotion Model. The collected data were
analyzed in SPSS-19 using one-way ANOVA, Pearson correlation, and independent t-test.
Results: Mean age of participants was 11.48±0.79 years. ANOVA showed significant differences between
father’s education and the constructs of behavior (P=0.035), interpersonal influences (P=0.05), and
situational influences (P=0.011) as well as between mother’s education and self-efficacy (P=0.022). There
was a significant difference between gender and toothbrush use (P=0.001) and between gender and regular
visit to the dentist (P=0.008). Regression analysis of factors related to oral health behavior showed that with
the exception of the coefficients of negative activity-related affect, perceived benefits, perceived barriers and
situational influences, the regression coefficients were significant between other constructs of the model and
oral health (P<0.05).
Conclusion: Pender’s Health Promotion Behavior can be used as a tested model to change health behaviors.
Key Words: Predictive power, Pender’s Health Promotion Model, oral health behaviors, elementary
students, Nehbandan city
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در رابطه با رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانشآموزان
مقطع ابتدایی شهر نهبندان
میترا مودی ،1غالمرضا شریفزاده ، ،2صدیقه رمضانی ،3لیلی جلیلیان

4

چکیده
زمینه و هدف :شناسایی عوامل مؤثّر بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانشآموزان ،گامی در ارتقای سالمت دهان است.
مطالعه حاضر بهمنظور تعیین قدرت پیشگوییکنندگی سازههای مدل پندر در رابطه با رفتارهای بهداشت دهان و دندان در
دانشآموزان ابتدایی شهر نهبندان ،در سال تحصیلی  9463-69انجام شد.
روش تحقیق :این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،بر روی  393دانشآموز پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر نهبندان انجام شد .دانشآموزان
بهروش تصادفی سیستماتیک وارد مطالعه شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه استاندارد بررسی سازههای مدل پندر بود .دادهها پس از
ورود به نرمافزار ( SPSSویرایش  ،)96با کمک آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه ،تست تعقیبی توکی ،کایاسکوئر ،تست
دقیق فیشر ،رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد .از آمار توصیفی نیز برای شرح و توصیف دادهها استفاده
شد.
یافتهها :میانگین سنّی افراد مورد مطالعه 99/34±/96 ،سال بود .بر اساس نتایج آزمون  ،Anovaبین تحصیالت پدر و سازههای
رفتار ( ،)P=5/543الگوسازی بینفردی ( )P=5/53و تأثیرگذاری وضعیتی ( )P=5/599و نیز بین تحصیالت مادر و خودکارآمدی
( )P=5/522از مدل پندر اختالف معنیداری مشاهده گردید .اختالف بین رفتارهای مسواکزدن ( ،)P=5/559مراجعه به دندانپزشک
( )P=5/554و جنسیت نیز معنیدار بود .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد ،ارتباط معنیداری بین سازههای خودکارآمدی درکشده،
احساسات مثبت نسبت به رفتار ،تأثیرگذارندههای بینفردی و تعهد به طرح عمل با رفتار سالمت دهان و دندان دانشآموزان وجود
داشت (.)P>5/53
نتیجهگیری :برای تغییر رفتارهای دهان و دندان دانشآموزان میتوان از مدل ارتقای سالمت بهعنوان یک الگوی استاندارد استفاده
نمود.
واژههای كلیدی :مدل پندر ،بهداشت دهان و دندان ،دانشآموزان ابتدایی ،نهبندان
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند6931 .؛ .993-942 :)2( 42
دريافت6931/3/3 :
1
2
3

پذيرش6931/61/43 :

دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
استادیار اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

نویسنده مسؤول؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند،
ایران.
آدرس :بیرجند -خیابان غفاری -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -کمیته تحقیقات دانشجویی
پست الکترونیکیsedigheh.ramazani.1362@gmail.com :
تلفن56939953945 :

4

کارشناس ارشد آمار ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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مکملهای فلوراید و مراجعه منظم به دندانپزشک پیشنهاد
شده است ( )4که در بین این روشها ،استفاده از مسواک و
نخدندان ،سادهترین ،مؤثّرترین و مطمئنترین راه برای کاهش
بروز پالک و پوسیدگی دندانها میباشد ( .)6مطالعات اخیر در
آمریکا نشان داده است که آموزش رفتارهای پیشگیرانه مثل
استفاده از مسواک و نخدندان و معاینات منظم دندانپزشکی،
در چند دهه اخیر در جامعه آمریکا موجب افزایش درصد
افرادی شده است که توانستهاند ،دندانهای طبیعی خود را در
سنین باالتر حفظ نمایند .در مدیترانه شرقی نیز تنها 45-95
درصد نوجوانان گزارش کردهاند که دو بار در روز مسواک
میزنند (.)95
مطالعات مختلف در ایران نشان دادهاند که میزان استفاده
از نخ دندان و مسواک در دانشآموزان پایین میباشد (،99
 .)92بهعنوان مثال مطالعه پاکپور و همکاران ( )9446بر روی
دانشآموزان شهر قزوین ،نشان داد که فقط 94درصد از
دانشآموزان روزانه دوبار مسواک میزنند ( .)3بررسیها نشان
دادهاند ،عوامل زیادی در پایینبودن رفتارهای پیشگیریکننده
از پوسیدگی دندان در دانشآموزان نقش دارند؛ پایینبودن
سواد سالمت دهان و دندان ،نوع نگرش ،قصد رفتاری فرد،
هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتار درکشده ،پایینبودن
خودکارآمدی ،موانع و منافع درکشده ،حساسیت درکشده
توسط افراد ،سن و عوامل اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی ،از
جمله این عوامل میباشند ( .)93 ،94استفاده از برنامههای
آموزشی مدون و ترکیبی و ارائه خدمات پیشگیرانه ،بهترین راه
ارتقای سالمت دهان و دندان است (.)93 ،95
اگر آموزشی که به افراد داده میشود ،مبتنی بر یک مدل
آموزشی (الگو) باشد ،اثربخشتر بوده و کارآیی مطالعه را باال
میبرد .یکی از الگوهای جامع و پیشگوییکننده رفتارهای
ارتقادهنده سالمت ،الگوی پندر است ( .)95این مدل که در
سال  9642توسط پندر ارائه شد ( ،)99از تئوری شناختی
مشتق شده است که اساس و الگوی آن بر پایه نظریه
یادگیری اجتماعی بندورا با تأکید بر عوامل انگیزشی و کسب
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مقدمه
یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی کشورها ،سطح
سالمت و تندرستی افراد جامعه است؛ به طوری که وجود افراد
سالم و توانمند ،بزرگترین سرمایه ملی یک جامعه محسوب
میشود ( .)9سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت دهان را یک
ضرورت و بخشی از سالمت عمومی در تمام عمر میداند و
بیان مینماید که بهداشت ضعیف دهان و دندان میتواند تأثیر
عمیق بر کیفیت زندگی بگذارد ( .)2مشکالت دهان و دندان،
به چند گروه تقسیم میشود؛ رایجترین آنها پوسیدگیها و
بیماریهای پریودنتال میباشد که اغلب از کودکی شروع
میشود (.)4
سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHO, 2594متداولترین
مقیاس اپیدمیولوژیک برای سنجش پوسیدگی دندان را
شاخص ( DMFTدندانهای پوسیده ،کشیده ،ترمیمشده)
معرفی نموده است ( .)3بر اساس اطالعات آماری مربوط به
کشورهای اروپایی99 ،درصد کودکان  92-9ساله ،حداقل یک
دندان پوسیده و یا یک دندان افتاده ( )DMFT=1دارند.
میزان این شاخص طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در
جهان  2/3و برای کودکان  92ساله در آمریکا  ،2/4اروپا ،2/9
آفریقا  9/4و در منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز درآن قرار
دارد 2 ،میباشد .هدف سازمان جهانی بهداشت در مورد
کودکان منطقه مدیترانه شرقی تا سال  2593این بوده است
که شاخص  DMFTکمتر از یک باشد و این در حالی است
که شیوع پوسیدگی دندان در دانشآموزان 92ساله ایرانی
بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی
میباشد ( .)3 ،4در ایران این شاخص در سالهای ،9499
 9442و  9469بهترتیب 9/4 ،9/3 :و  2/6بوده است (،3 ،4
.)9
پیشگیری ،تنها راه اساسی برای جلوگیری از بروز
پوسیدگی دندان میباشد ( .)9در زمینه مراقبت از سالمت
دهان و دندان ،روشهای مختلفی از قبیل :مسواکزدن،
استفاده از خمیردندانهای حاوی فلوراید ،نخ دندان،

ميترا مودی و همكاران

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

روش تحقیق
این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  393نفر از
دانشآموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهر نهبندان
انجام شد .در این مطالعه ،از تعداد  94مدرسه ابتدایی (4مدسه
دخترانه و 3مدرسه پسرانه) موجود در شهر نهبندان ،از هر
مدرسه 49نفر از دانشآموزان پایه پنجم و ششم بهصورت
تصادفی سیستماتیک بر اساس لیست حضور و غیاب وارد
مطالعه شدند (در مجموع تعداد 393نفر وارد مطالعه شدند).
حجم نمونه بر اساس فرمول مقایسه نسبت و بر اساس نتایج
مطالعه مروتی و همکاران ( )94با q=/99 ،a=5/53 ،P=5/23
و 453 ،d=5/534نفر برآورد شد که با توجه به روش
نمونهگیری خوشهای با ضریب اصالح  ،9/3حجم نمونه 393
نفر درنظر گرفته شد.
این مطالعه پس از کسب مجوزهای الزم از شورای
پژوهشی دانشگاه و نیز با اخذ رضایت از مسئوالن آموزش و
پرورش و اولیای دانشآموزان و با ارائه معرفینامه از شبکه
بهداشت و درمان شهرستان نهبندان انجام شد .برای
جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه مطالعه بهمنپور و همکاران
( )96استفاده گردید .پرسشنامه مذکور پرسشنامهای استاندارد
و دوبخشی بود که بخش اول آن دربرگیرنده اطالعات
دموگرافیک و بخش دوم آن شامل سؤاالت مربوط به
سازههای مدل ارتقای سالمت پندر بود .سازههای مدل
سالمت پندر شامل :رفتار ( 93سؤال) ،خودکارآمدی
(95سؤال) ،احساسات مرتبط با رفتار (6سؤال) ،مقیاس
احساسات مثبت مرتبط با رفتار (  3سوال) ،مقیاس
احساسهای منفی ( 3سوال) ،منافع درکشده (9سؤال) و
موانع درکشده (6سؤال) ،تأثیرگذارندههای بینفردی (4
سؤال) ،تأثیرگذارندههای وضعیتی و تعهد به طرح عمل بود.
دو سازه رفتار و خودکارآمدی در قالب طیف سهگزینهای
شامل :گزینههای «خیر»« ،تاحدی» و «بلی» بهترتیب :از
صفر تا  2امتیازدهی میشد .بدین ترتیب نمره قابل اکتساب
در سازه رفتار بین  5-24و در سازه خودکارآمدی بین 5-25
429
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رفتارهای بهداشتی میباشد ( .)94این مدل سه گروه از عوامل
را شامل میشود که مؤثّر بر رفتار ارتقادهنده سالمت فرض
میشوند)HAELTH PROMOTION MODEL 2009( :
 )9تجربهها و ویژگیهای فردی؛  )2احساسات و شناختهای
اختصاصی رفتار و  )4نتایج رفتاری .مفهوم تجربیات و
خصوصیات فردی ،مفهومی است که بهصورت مستقیم و یا
غیرمستقیم از طریق شناخت و عواطف رفتاری ،رفتار را تحت
تأثیر قرار داده و شامل عوامل شخصی و رفتارهای مرتبط
قبلی میباشد؛ درحالی که مفهوم شناخت و عواطف خاص
رفتار ،بهصورت مستقیم رفتار را تحت تأثیر خود قرار داده و
شامل سازههایی از جمله :فواید و موانع درکشده،
خودکارآمدی درکشده ،عواطف مرتبط با رفتار،
تأثیرگذارندههای بینفردی و تأثیرگذارندههای موقعیتی است.
پروفسور پندر ،سازههایی از الگو را که در توضیح رفتار در
بیش از 35درصد پژوهشها مؤثّر بودهاند ،شناسایی نموده
است که شامل :عوامل شخصی (وضعیت سالمت درکشده،
فواید درکشده ،موانع درکشده ،خودکارآمدی درکشده) و
تأثیرات بینفردی و حمایت اجتماعی میباشد (.)99
با توجه به اهمیت و نقش دندانها در دوران کودکی،
شیوع زیاد پوسیدگیهای دندانی در گروه سنّی دبستان و
موقعیت ارزشمند و طالیی سن کودکان دبستانی از نظر شروع
زندگی پیچیده اجتماعی و تکامل دندانهای دائمی ،انجام
مطالعه در زمینه رفتارهای پیشگیرانه از پوسیدگی دندان در
این گروه سنّی ضروری به نظر میرسد .در بررسیهای
انجامشده توسط پژوهشگران این مطالعه ،مقالهای در زمینه
رفتارهای پیشگیرانه از پوسیدگی دندان ،بر اساس این مدل در
دانشآموزان مقطع ابتدایی در ایران یافت نشد؛ بنابراین
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر قدرت پیشگوییکنندگی
سازههای مدل سالمت پندر در رابطه با رفتارهای بهداشت
دهان و دندان در دانشآموزان ابتدایی شهر نهبندان انجام شد.

دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931
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از دانشآموزان که با افراد مورد مطالعه مطابقت داشتند ،ولی
در مطالعه شرکت داده نشده و بهطور تصادفی انتخاب شده
بودند ،در دو نوبت به فاصله یک هفته تکمیل گردید.
همبستگی نمره در دو مرحله سنجیده شد .ضریب همبستگی
در تمام سازههای مورد مطالعه ،باالی  5/4تعیین گردید.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار SPSS
(ویرایش  )96و آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه،
تست تعقیبی توکی ،کایاسکوئر ،تست دقیق فیشر ،رگرسیون
خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .از آمار
توصیفی نیز برای شرح و توصیف دادهها استفاده شد .در
تمامی آزمونها P<5/53 ،بهعنوان سطح معنیداری در نظر
گرفته شد.
یافتهها
در این پژوهش ،تعداد  393دانشآموز از مدارس ابتدایی
شهر نهبندان ،مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین سنّی افراد
شرکتکننده در مطالعه  99/34±/96سال بود .توزیع فراوانی
رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانشآموزان مورد مطالعه
بر حسب جنس ،در جدول یک ارائه شده است .با توجه به
مطالب جدول  2و بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ،بین تحصیالت پدر و سازههای رفتار (،)P=5/543
الگوسازی بینفردی ( )P=5/53و تأثیرگذاری وضعیتی
( )P=5/599و تحصیالت مادر و سازه خودکارآمدی
( )P=5/522از مدل سالمت پندر ،اختالف در میانگینها
مشاهده گردید (جداول  2و .)4
نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل مربوط به متغیر وابسته یعنی
رفتار بهداشت دهان و دندان نشان داد که سازههای
خودکارآمدی ،احساس رفتار مثبت ،الگوسازی بینفردی و
تعهد طرح عمل ،پیشبینیکنندههای رفتار سالمت دهان و
دندان دانشآموزان بودند (()P>5/53جدول .)3
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بود .سازههای احساسات مرتبط با رفتار ،مقیاس احساسات
مثبت مرتبط با رفتار و مقیاس احساسهای منفی نیز براساس
طیف 3گزینهای از اصالً با امتیاز « »9تا خیلی زیاد با امتیاز
« »3درجهبندی شد .با تفریقنمودن نمره بخش احساس
منفی از بخش احساس مثبت ،نمره کل مقیاس احساسات
مرتبط با رفتار برای دانشآموزان که میتوانست نمرهای بین
 93-29باشد ،به دست آمد .سؤاالت سازه منافع درکشده
(9سؤال) نیز در قالب طیف 3گزینهای ،از کامالً مخالف با
امتیاز « »9تا کامالً موافق با امتیاز « »3قرار داشت؛ بدین
ترتیب نمره قابل اکتساب در این سازه در محدوده  9-43بود
سؤاالت سازه موانع درکشده (6سؤال) دارای یک طیف
سهگزینهای شامل گزینههای اصالً (امتیاز  ،)9تا حدّی (امتیاز
 )2و زیاد (امتیاز  )4بود که نمره قابل اکتساب در این سازه ،در
محدوده  6-29قرار داشت .سازه تأثیرگذارندههای بینفردی
( 4سؤال) شامل دو بخش هنجارهای بینفردی و الگوسازی
بینفردی بود .مقیاس هنجارهای بینفردی دارای طیف
سهگزینهای شامل :اصالً (امتیاز  ،)9تاحدّی (امتیاز  )2و زیاد
(امتیاز  )4بود .نمره قابل اکتساب در این سازه در محدوده
 3-93قرار داشت .سازه الگوسازی بینفردی براساس مقیاس
لیکرت سهگزینهای شامل گزینههای :اصال رعایت نمیکند
(امتیاز  ،)9تاحدودی رعایت میکند (امتیاز  )2و کامالً رعایت
میکند (امتیاز  )4بود که نمره قابل اکتساب در این سازه در
محدوده  4-6قرار داشت .با جمعنمودن نمره بخش
هنجارهای بینفردی و الگوسازی بینفردی ،نمره کل مقیاس
تأثیرگذارندههای بینفردی برای دانشآموزان بهدست آمد که
میتوانست نمرهای بین  4-23باشد .سازه تأثیرگذارندههای
وضعیتی ( 3سؤال) و سازه تعهد به طرح عمل ( 2سؤال)،
دارای دو پاسخ بهصورت بلی (امتیاز  )9و خیر (امتیاز صفر)
بودند و نمره قابل اکتساب در هر یک از این حیطهها
بهترتیب 5-3 :و  5-2بود.
برای تأیید پایایی در این مطالعه ،پرسشنامه توسط  25نفر
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جدول  -1مقایسه توزیع فراوانی رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانشآموزان مورد مطالعه
جنسیت
رفتار

استفاده از شیر و لبنیات

استفاده از نخ دندان

استفاده از دهان شویه

مراجعه منظم به دندانپزشک

پسر N=202

دختر N=252

اسکوئر و تست دقیق

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

فیشر

(995)33/4
(46)93
(39)44/4
(954)33/4
(26)39//4
(93)32
(99)33/6
(996)39
(22)49/6
(39)39/9
(929)33/3
(44)43/3
(49)43/6
(946)35/3
(45)49

(945)33/2
(94)23
(993)99/9
(929)33/2
(29)34/2
(952)34
(93)33/9
(943)34
(39)94/9
(33)34/6
(934)33/9
(95)93/3
(96)93/9
(949)36/9
(39)94

X2=24/46
df=2
p>5/559
X2=9/94
df=2
p=5/33
Fisher0
X2=3/43
p=5/549
X2=3/94
df=2
p=5/563
X2=6/99
df=2
p=5/554

جدول  -2مقایسه میانگین نمره سازه های مختلف مدل ا رتقاء سالمت پندر بر حسب سطح تحصیالت پدر دانش آموزان مورد مطالعه
تحصیالت پدر
سازههای مدل پندر

بیسواد 1

ابتدایی 2

سیکل 3

دیپلم 4

N=24

N=132

N=102

N=131

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

فوق دیپلم و

فوق لیسانس

لیسانس 5

و باالتر 2

N=45

N=15

X±SD

X±SD

P-value
ANOVA

*5/594
رفتار 9
93/44±9/44 92/93/±4/33
94/24±3/96 92/62±3/66 93/29±3/94 93/92±9/44
5/99
خودکارآمدی 2
9/45±9/39
3/64±3/59
9/49±3/96
9/44±3/96
9/39±95/9
9/93±3/44
5/29
94/94±2/64
96/93±3/43
احساس رفتار مثبت 94/23±3/69 94/44±3/49 94/54±3/49 99/92±9/35 4
5/539
9/29±4/33
3/49±2/53
9/95±4/34
9/33±4/44
9/23±3/59
احساس رفتار منفی 9/49±4/93 3
5/92
منافع درکشده 3
29/44±9/66
26/63±3/52
24/49±3/99 24/92±3/95 24/46±9/35
26±9/59
5/99
موانع درکشده 9
93±2/45
94/44±4/96
93/46±4/34 93/23±4/34 93/94±4/94
93±3/29
5/36
هنجار بینفردی 9
99/59±2/94
92/52±9/45
99/94±2/29 99/93±2/99 99/92±2/96 99/99±2/92
**5/53
9/95±9/43
9/42±2/53
9/59±9/93
9/42±9/63
9/99±2/59
الگوسازی بینفردی 3/95±2/44 4
***5/599
تأثیرگذاری وضعیتی
9/99±5/99
2/59±9/46
9/94±5/99
9/36±5/93
9/99±/594
9/39±5/99
5/42
تعهد به عمل
9/94±5/569
9/95±9/53
9/93±9/99
9/39±9/93
9/33±9/92
9/33±9/59
5/93
99/99±4/33
94/43±2/46
تأثیرگذاری بینفردی 94/45±4/39 94/39±4/99 94/44±4/34 99/49±3/29
* 9 :با  4 ،)P=5/54( 3با  3 ،)P=5/594( 9با 9 :*** ،)P=5/553( 9با  2 ،)P=5/536( 3با  4 ،)P=5/533( 3با  3 ،)P=5/553( 3با  3 ،)P=5/533( 2با 4
( 9 :** ،)P=5/553با  3 ،)P=5/523( 4با )P=5/523( 9
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استفاده از مسواک

بلی
گاهی
خیر
بلی
گاهی
خیر
بلی
گاهی
خیر
بلی
گاهی
خیر
بلی
گاهی
خیر

نتیجه آزمون آماری كای
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جدول  -3مقایسه میانگین نمره سازههای مختلف مدل ارتقای سالمت پندر بر حسب سطح تحصیالت مادر دانشآموزان مورد مطالعه

متغیّرهای مستقل

خودکارآمدی
احساس رفتار مثبت
احساس رفتار منفی
منافع درکشده
موانع درک شده
هنجارهای بینفردی
الگوسازی بینفردی
تأثیرگذارنده وضعیتی
تعهد طرح عمل

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب رگرسیونی استاندارد

( )r

()Beta

5/563
-5/966
5/995
5/594
5/959
-5/299
-5/499
-5/934
-9/95

5/924
-5/949
5/593
5/596
5/594
-5/562
-5/929
-5/529
-5/243

بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر ،تعیین قدرت
پیشگوییکنندگی سازههای مدل سالمت پندر ،در رابطه با
رفتارهای بهداشت دهان و دندان ،در دانشآموزان ابتدایی
شهر نهبندان بود.
براساس یافتههای این مطالعه39/9 ،درصد دانشآموزان
445

P-Value

R2

5/553
5/559
5/565
5/992
5/996
5/534
5/553
5/354
5/559

5/243

مورد بررسی همیشه از مسواک استفاده میکردند که با نتایج
مطالعه فالحی که بر روی دانشآموزان شهر یزد انجام شد،
همخوانی دارد ( .)25همچنین 26/4درصد از افراد مورد
مطالعه ،روزانه از نخ دندان استفاده میکردند .نتایج مطالعه
فالحی و بهمنپور نیز نشان داد که درصد کمی از افراد ،از نخ
دندان استفاده میکردند که با یافتههای مطالعه حاضر
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جدول  -4تحلیل رگرسیون سازههای مدل ارتقای سالمت پندر در ارتباط با رفتار بهداشتی دهان و دندان در دانشآموزان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دارای برنامه منظم برای انجام رفتار مورد نظر بوده و متعهد
به انجام آن باشند.
نتایج عوامل مربوط به رفتار بهداشت دهان و دندان بر
پایه مفروضات اساسی مدل ارتقای سالمت پندر ،نشان داد که
سازههای خودکارآمدی ،احساس مثبت نسبت به رفتار،
الگوسازی بینفردی و تعهد طرح عمل ،پیشبینیکنندههای
رفتار سالمت دهان و دندان در دانشآموزان بودند .بر اساس
یافتههای مطالعه محمدیزیدی و همکاران ،بهاستثنای
ضرایب متعلّق به سازههای احساسات منفی ،موانع درکشده و
تأثیرگذارندههای بینفردی ،ضرایب رگرسیونی استاندارد بین
بقیه سازههای الگوی پندر با رفتار سالمت دهان در افراد
معنیدار بود ( )6که بخشی از این یافته با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد .مهری و همکاران نیز در مطالعه خود ،بین
متغیّرهای خودکارآمدی ،تأثیرگذارندههای بینفردی ،احساس
مثبت ،موانع و تعهد به طرح با رفتار بهداشتی سالمت دهان،
رابطه آماری نشان دادند که این یافته با نتایج مطالعه حاضر
همسو میباشد .همچنین بر اساس گزارش وی ،سازه
خودکارآمدی ،بیش از سایر متغیرها تأثیرگذار بوده ( )23که
این نیز با یافتههای مطالعه حاضر همسو است .در مطالعه
بهمنپور و همکاران ،متغیّرهای مستقل (32/2درصد) از
واریانس ،رفتارهای بهداشت دهان و دندان را پیشبینی
نمودند؛ بهطوری که بهجز متغیّرهای منافع درکشده و
تأثیرگذارندههای وضعیتی ،سایر متغیّرها معنیدار بودند.
متغیّرهای مستقل (99/2درصد) از واریانس ،تعهد به طرح
عمل را بر اساس فرضیات الگو پیشبینی نمودند که در مورد
خودکارآمدی ،موانع درکشده و احساسات مرتبط با رفتار
معنیدار بود ( .)96در مطالعه فالحی ،خودکارآمدی درکشده
قویترین پیشبینیکننده رفتارهای بهداشت دهان و دندان
بود ( .)25در مطالعه  Wuو  Penderکه مدل  HPMرا برای
فعالیت فیزیکی و ورزش آزمون نمودند ،خودکارآمدی
درکشده قویترین پیشبینیکننده رفتار در میان نوجوانان
بود ( )29که تا حد زیادی با نتایج حاضر همخوانی دارد .این
449
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همخوانی دارد ( .)25 ،96در مطالعه انجامشده توسط وکیلی و
همکاران بر روی دانشآموزان شهرکرد ،میزان استفاده ار نخ
دندان 93/4درصد بود ( )29که نشاندهنده بهتربودن نسبی
انجام این رفتار ،در دانشآموزان شهر نهبندان است .در
مجموع این آمارها نشانگر این است که میزان استفاده از نخ
دندان در کشور ما پایین است .در مطالعه انجامشده توسط
 Wangمشخص شد32 ،درصد نوجوانان سوئدی ،از نخ دندان
استفاده میکردند ( .)22مطالعه  Alkurtو  Pekerکه بر روی
دانشجویان رشته دندانپزشکی در ترکیه انجام شد ،نشان داد
که 49/9درصد این دانشجویان ،از نخ دندان استفاده میکردند
(.)24
نتایج مطالعه حاضر 96/3درصدنشان داد96/3 ،درصد از
افراد مورد مطالعه ،روزانه از دهانشویه فلوراید استفاده
میکردند که تا حدودی با نتایج مطالعه بهمنپور همخوانی
دارد ( .)96همچنین 22/6درصد از افراد مورد مطالعه ،هر
ششماه یکبار به دندانپزشک مراجعه میکردند .در مطالعات
وکیلی و همکاران ( ،)9465بهمنپور ( )9465و محمدیزیدی
( )9463در زمینه رفتارهای استفاده از دهانشویه فلورایددار،
رفتار مراجعه به دندانپزشک هر 9ماه یکبار ،دارای کمترین
فراوانی بود ( .)29 ،96 ،6بر طبق نتایج مطالعه حاضر،
92درصد افراد مورد مطالعه از شیر و لبنیات استفاده میکردند
که تا حدّی با نتایج مطالعه امینی و همکاران همخوانی دارد
( .)23شاید ضعیفبودن رفتارهای ذکرشده در دانشآموزان
مورد بررسی ،بهدلیل منافع درکشده پایین ،موانع درکشده
باال ،احساسات منفی نسبت به انجام رفتارهای پیشگیریکننده
از پوسیدگی دندان و کنترل رفتاری درکشده پایین در
دانشآموزان باشد .این نتایج نشان میدهد ،زمانی
دانشآموزان رفتارهای بهداشت دهان و دندان را بیشتر انجام
میدهند که  )9به توانایی خود در انجام رفتارهای بهداشتی
اعتماد داشته باشند؛  )2احساسات مثبتی نسبت به انجام رفتار
مورد نظر داشته باشند؛  )4والدین ،خواهر ،برادر و افرادی که
برای آنها الگو هستند ،رفتار مورد نظر را داشته باشند؛ )3
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( Kumar .)29و همکاران ( )2594در مطالعهای نشان دادند
که مادران با سطوح باالی تحصیالت ،عملکردی بهتری در
رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان کودکان خود
داشتند ( .)24بهمنپور و همکاران نشان دادند که با افزایش
سطح سواد مادر ،رفتارهای بهداشت دهان و دندان،
الگوسازی ،تأثیرگذارندههای وضعیتی ،منافع درکشده،
تأثیرگذارندههای بینفردی و تعهد به طرح عمل ،افزایش
مییابد ( )96که این یافته نیز با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
دارد .این نتایج نشان میدهد که دانشآموزانی که والدین آنها
از سطح تحصیالت باالتری برخوردار بودند ،رفتارهای
بهداشتی را بیشتر رعایت کردهاند و والدین آنها بهعنوان
الگوی آنها محسوب شدهاند؛ به عبارت دیگر سطح اجتماعی-
اقتصادی و تحصیالت ،تأثیر مثبتی بر رفتارهای بهداشتی
دهان و دندان دارند یا میتوان چنین فرض کرد ،داشتن
تحصیالت بهعنوان وسیلهای برای کسب اطالعات و درنتیجه
افزایش آگاهی فرد ،موجبات باالرفتن سطح دانش بهداشتی را
فراهم میآورد که خود زمینهای برای اصالح رفتارهای
نادرست بهداشتی و بهدنبال آن بهبود عملکرد بهداشت دهان
و دندان است.
با توجه به یافتههای مطالعه حاضر ،بین رفتار استفاده از
مسواک و مراجعه منظم به دندانپزشک با جنسیت افراد مورد
مطالعه ،اختالف معنیدار و بین رفتار استفاده از شیر و لبنیات،
نخ دندان و دهانشویه فلوراید با جنسیت ،اختالف آماری
مشاهده نشد .محمدیزیدی و همکاران ( ،)9463در مطالعهای
تحت عنوان «رفتارهای مرتبط با سالمت دهان و دندان در
بیماران دیابتی با استفاده از مدل پندر» به بررسی این موضوع
پرداختند .بر اساس یافتههای مطالعه وی ،بین جنسیّت و رفتار
مسواکزدن اختالف معنیداری مشاهده نشد؛ اما بین جنسیّت
و رفتار مراجعه به دندانپزشک هر 9ماه یک بار ،اختالف
معنیدار وجود داشت ( )6که بخش اول آن با یافتههای
مطالعه حاضر غیر همسو و بخش دیگر آن همسو است.
بهمنپور و همکاران ( )9465در مطالعه خود ،بین رفتار
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نتایج نشان میدهد که دانشآموزان دارای برنامه منظم،
متعهّد به اجرای آن بودند؛ از طرفی تأثیرگذارندههای
بینفردی (والدین ،برادران و خواهران) ،از عوامل مؤثّر بر تعهد
به طرح در بین دانشآموزان بودند .بنابراین در برنامهریزی
برای ارتقای رفتارهای بهداشتی دهان و دندان ،باید به نقش
والدین ،خواهران و برادران توجه شود؛ عالوه بر آن،
برنامههای آموزشی باید در جهتی طراحی شود که ضمن
آشناکردن دانشآموزان با فواید بهداشت دهان و دندان،
تقویتکننده این ایده در آنها باشد که با وجود موانع درکشده،
با تقویت خودکارآمدی میتوانند بهداشت دهان و دندان را
رعایت کنند .در ضمن هر نوع برنامهریزی از طرف مسئولین
برای کاهش موانع ،به ارتقای رفتارهای بهداشتی کمک
خواهد کرد.
بر اساس نتایج ،بین تحصیالت پدر و سازههای رفتار،
الگوسازی بینفردی ،تأثیرگذاری وضعیتی ،تحصیالت مادر و
سازه خودکارآمدی از مدل سالمت پندر ،اختالف آماری
مشاهده گردید .محمدی زیدی نیز بین میزان تحصیالت افراد
و سازههای رفتار ،منافع درکشده و تعهد به عمل ،رابطه
آماری نشان داد ( )96که این یافته با بخشی از نتایج مطالعه
حاضر هماهنگی دارد .مهری و همکاران ( ،)9444در
مطالعهای به بررسی عوامل مؤثّر بر بهداشت دهان و دندان در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار بر اساس مدل
ارتقای پندر پرداختند ( .)23آنها در مطالعه خود ،بین
تحصیالت والدین و رفتارهای بهداشتی اختالف معنیداری
مشاهده کردند که این یافته با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
دارد .نتایج مطالعه  Nagarajappaو همکاران ( )2594نیز
بیانگر آن بود که مادرانی که سطح تحصیالت پایینتری
داشتند ،سطح دانش و نگرش ضعیفی نسبت به بهداشت
دهان و دندان داشتند؛ اما در مقابل ،مادرانی که از سطح
تحصیالت باالتری برخوردار بودند ،دارای نگرش مثبتتری
نسبت به بهداشت دهان و دندان کودکان بودند و عملکرد
مناسبی در رابطه با مراقبت از داندانهای کودکان خود داشتند
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مطالعات بیشتری در دیگر مناطق کشور توصیه میشود.
نتیجهگیري
هدف برنامههای آموزشی باید تقویت خـودکارآمدی باشد.
از روشهــای مــؤثّر بــرای افــزایش خودکارآمــدی،
تمــرین مهارت همراه بـا دریافـت راهنمـایی از
آمـوزشدهنده و نیز تعیین اهداف کوتـاهمدّت همراه با ارائه
بازخورد است .نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده آن است که
مدل ارتقای سالمت پندر قدرت پیشبینیکنندگی خوبی در
مورد وضعیت انجام رفتارهای بهداشت دهان و دندان
دانشآموزان دارد و میتوان آن را بهعنوان چارچوبی برای
برنامهریزی مداخالت و نیز بهمنظور پیشبینی ،بهبود و ارتقای
رفتارهای بهداشت دهان و دندان دانشآموزان بهکار گرفت.
با توجه به یافتههای مطالعه ،مدّ نظر قراردادن متغیّرهای
قوی مستقل شناساییشده در مطالعه ،در هنگام طرحریزی
برنامههای مداخلهای آموزشی بهمنظور ارتقای بهداشت دهان
و دندان دانشآموزان ،میتواند به موفقیت چنین برنامههایی
کمک کند که این امر همّت بیشتر کارشناسان بهداشتی و
مراقبین سالمت مدارس را برای ارتقای سطح اینگونه رفتارها
میطلبد .کارشناسان بهداشت مـدارس مـیبایـست
برنامـههـای مداخلهای براساس مدل پندر طرحریـزی نمایند
و در این برنامهها ،ارتقای خودکارآمدی درکشده ،تعهد به
طرح عمـل و تأثیرگذارندههـای بینفردی را در اولویت قرار
دهند .این برنامهها همچنین باید همـراه با ارائه اطـالعات و
تجـارب بهصورت فــرد بـه فرد ،از طریق گروههای خودیاری
و در یک محیط تعـاملی ،بـهمنظور ارتقای رفتـارهای
بهداشت دهـان و دندان باشد.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی ،با کد طرح  3293و
کد اخالق  Ir.bums. REC.1395.205میباشد .بدینوسیله
نویسندگان مقاله ،از معاونت محترم تحقیقات و فناوری
444
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بهداشت دهان و دندان ،استفاده از مسواک و تعویض مسواک
با جنسیّت ،اختالف آماری معنیداری گزارش کردند که با
یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)96مروتی و
کریمزاده ( )9449نیز رفتارهای بهداشت دهان و دندان
دانشآموزان را در حدّ پایینتر از متوسط گزارش کردند.
همچنین دانشآموزان دختر در مقایسه با دانشآموزان پسر،
وضعیت انجام رفتارهای بهداشت دهان بهتری داشتند؛ به این
ترتیب که دختران بیشتر از پسران ،دندانهای خود را هر شب
مسواک میزدند .نتایج مطالعات متعدّدی نشان داده است که
دختران در زمینه مراقبت از دهان و دندان بیشتر از پسران
عمل میکنند (.)96 ،94
این یافتهها بیانگر این است که دختران نسبت به پسران،
در زمینه انجام رفتارهای بهداشت دهان و دندان مستعدتر
هستند .همچنین این نتایج میتواند نشانهای از متفاوتبودن
نیازها ،در بین دو جنس باشد که ممکن است با اجرای
مداخلههای آموزشی مناسب ،قابل برآوردهشدن باشد .بنابراین
ارائه برنامههای مراقبتی برای بهداشت دهان و دندان افراد به
تفکیک جنسیت میتواند پیشنهاد خوبی برای ارتقای رفتار
باشد.
استفاده از پرسشنامه خودایفا و محدودیتهای
خودگزارشدهی در رفتارهای بهداشتی ،بررسی رفتار در یک
نقطه از زمان ،عدم تعمیمدهی نتایج مطالعه به گروههای سنّی
و جمعیتی دیگر بهویژه دیگر مقاطع تحصیلی ،از
محدودیتهای مطالعه حاضر بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود
مطالعات بعدی بر روی سایر گروهها و با طراحی پرسشنامهای
که رفتار را در طول زمان مورد سنجش قرار دهند ،انجام
شوند .برای این مهم باید برنـامههای مداخلهای مبتنی بر این
مدل را طراحـی نمود تا بتـوان تـأثیر ایـن برنامـههـا را بـر
انجـام رفتارهـای بهداشــت دهــان و دنــدان در
دانــشآمــوزان ،مــشخص نمــود؛ همچنین بهمنظور
بررسی بیشتر قابلیّت بکارگیری مـدل ارتقـای سالمت پندر در
برنامهریزیهای آموزشی برای دانـش آمـوزان در ایران ،انجام
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