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چکیده
ســابقه و هــدف :شناســایی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان میتوانــد
نقــش مهمــی در ارتقــاء ســامت دهــان و دنــدان آنهــا داشــته باشــد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تعیین
کنندههــای شــناختی-رفتاری بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان انجــام گرفتــه اســت.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه مقطعــی 251 ،نفــر از دانشــجویان دانشــگاههای آزاد ،پیــام نــور و علــوم
پزشــکی ســراب در ســال  1395بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب گردیدنــد .ابــزار جم ـعآوری
اطالعــات شــامل پرسشــنامه اســتاندارد مشــتمل بــر ســه بخــش متغیرهــای جمعیــت شــناختی ،ســازههای مــدل
ارتقــاء ســامت پنــدر و رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان بــود .دادههــا بــا نســخه  21نــرم افــزار  SPSSو
آزمونهــای تیمســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه ،همبســتگی پیرســون و آنالیــز رگرســیون خطــی تحلیــل
گردیــد.
یافتههــا :میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان در پژوهــش  21/9 ± 1/67بــود .رفتــار بهداشــت دهــان و دنــدان
بــا تمــام ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر بــه جــز تأثیرگذارندههــای موقعیتــی ( )r = 0/048همبســتگی
آمــاری معن ـیداری داشــت .ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر قــادر بــه پیــش بینــی  43/6درصــد رفتــار
بهداشــت دهــان و دنــدان و  26/4درصــد تعهــد بــه عمــل بودنــد .خودکارآمــدی درک شــده قویتریــن پیــش بینــی
کننــده رفتــار ( )β = 0/342و موانــع درک شــده قویتریــن پیشبینــی کننــده تعهــد بــه عمــل ( )β = -0/217بــود.
نتیجهگیــری :طبــق یافتههــا ،خودکارآمــدی قویتریــن پیشبینــی کننــده رفتــار بهداشــت دهــان و دنــدان و
موانــع درک شــده قویتریــن پیشبینــی کننــده تعهــد بــه طــرح عمــل بــود .بــه طــور کلــی براســاس یافتههــای
مطالعــه حاضــر ،مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر میتوانــد بــه عنــوان یــک چارچــوب مناســب در شناســایی عوامــل
و طراحــی مداخــات مؤثــر جهــت بهبــود رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان اســتفاده شــود.

مقدمه
ســامت دهــان و دنــدان یــک جــزء ضــروری و جدایــی ناپذیر ســامت
عمومــی افــراد اســت [ ]1کــه بــه عنــوان یکــی از شــاخصههای
بهداشــت عمومــی ،نقــش مهمــی در پیشــگیری از بیماریهــای مزمــن
دارد [ .]2ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز از ســامت دهــان و دنــدان به
عنــوان یــک مقولــه مهــم در پیشــگیری از بیماریهــای مزمــن و ارتقــاء
ســامت یــاد میکنــد [ .]3یکــی از شــایعترین بیماریهــای مزمــن
بهداشــت دهــان و دنــدان ،پوســیدگی دنــدان اســت [ ]4کــه یــک
مشــکل بهداشــتی عمــده در بیشــتر کشــورهای جهــان بــه خصــوص
کشــورهای در حــال توســعه بــه شــمار مـیرود [ .]6 ,5یکــی از دالیــل

افزایــش میــزان بیماریهــای دهــان و دنــدان ،عــدم شناســایی عوامــل
مؤثــر بــر رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان ميباشــد .در همیــن
راســتا ،یافتههــای مطالعــات نشــان از ارتبــاط ســامت بافتهــای دهان
و دنــدان افــراد بــا میــزان آگاهــی و معلومــات آنهــا نســبت بــه رفتارهای
بهداشــت دهــان و دنــدان دارد [ .]7عــاوه بــر ایــن شــواهد موجــود نیز
حاکــی از آن اســت کــه رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان میتوانــد
تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه تحصیــات ،وضعیــت اقتصادی،
مصرف دخانیات ،نوع رژیم غذایی ،ویژگیهای شــخصیتی و روان شناختی
افــراد ماننــد آموزههــا و تجربیــات گذشــته ،باورهــا و شــرایط عاطفی مثل
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عوامــل مؤثــر بــر اجــرای مرتــب و صحیــح رفتارهــای بهداشــتی دهــان و
دنــدان باشــد [ .]9 ,8دانشــجویان بــه عنوان قشــر تحصیلکــرده جامعه،
نقــش مهمــی در ترویــج رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامتی از جملــه
رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در ســطح جامعــه دارنــد ،بنابرایــن
شناســایی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای بهداشــت و دهــان و دنــدان در
آنهــا و در نتیجــه طراحــی مداخــات آموزشــی مناســب جهــت بهبــود
ایــن رفتارهــا یــک ضــرورت محســوب میشــود .ارزش یــک برنامــه
آموزشــی بــا میــزان تأثیراتــی کــه در رفتــار افــراد ایجــاد میکنــد،
مشــخص میگــردد [ .]10نظریههــا و الگوهــای تغییــر رفتــار ،اطالعــات
مناســبی در خصــوص نحــوه مداخلــه و ارزشــیابی برنامههــای آموزشــی
فراهــم میکننــد ،لــذا اثربخشــی مداخــات مبتنــی بــر نظریــه بیــش
از ســایر مداخــات اســت .]11[ .در ایــن بیــن ،مــدل ارتقــاء ســامت
پنــدر ( )Health Promotion Modelیکــی از نظریههــای مطــرح
در برنامههــای آمــوزش بهداشــت میباشــد کــه رفتــار بهداشــتی را
بطــور مؤثــری پیــش بینــی میکنــد [ .]13 ,12مــدل اصــاح شــده
ارتقــاء ســامت از نظریــه شــناختی اجتماعــی مشــتق شــده و ســه
گــروه از عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت از قبیــل
تجــارب و ویژگیهــای فــردی ،احســاس و شــناختهای ویــژه رفتــار و
پیامدهــای رفتــاری را در بــر میگیــرد [ .]14در مــدل ارتقــاء ســامت
پنــدر ،پیامــد رفتــاری مطلــوب و نقطــه نهایــی رفتــار ارتقــاء دهنــده
ســامت میباشــد و ســازههای ایــن مــدل عبارتنــد از :منافــع درک
شــده ،موانــع درک شــده ،خودکارآمــدی درک شــده ،هنجارهــای بیــن
فــردی ،تاثیرگذارندههــای موقعیتــی ،احســاس مرتبــط بــا رفتــار و
تعهــد بــه طــرح عمــل [ .]15 ,14نتایــج مطالعــات مختلــف نیــز حاکی
از اثربخشــی مــدل در بهبــود رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت بــه
عنــوان یــک چارچــوب مناســب برنامهریــزی مداخــات آموزشــی
میباشــد [ .]18-16 ,5از جملــه ایــن مطالعــات میتــوان بــه پژوهــش
بهمــن پــور و همــکاران [ ]5اشــاره کــرد کــه در آن  42/2درصــد از
تغییــرات رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان دانــش آمــوزان توســط
ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر پیــش بینــی شــده بــود .بــا
توجــه بــه اهمیــت رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در ســامت
عمومــی افــراد و همچنیــن عــدم انجــام مطالعــات کافــی در زمینــه
چگونگــی مراقبــت از دهــان و دنــدان در دانشــجویان در ایــران ،تحقیــق
حاضــر بــا هــدف بررســی تعییــن کنندههــای شــناختی-رفتاری
بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان دانشــگاههای ســراب بــا
اســتفاده از مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر در ســال  1395انجــام گرفتــه
اســت.
مواد و روشها
در ایــن مطالعــه مقطعــی 251 ،نفــر از دانشــجویان مراکز آمــوزش عالی
شهرســتان ســراب در ســال  1395شــرکت داشــتند .حجــم نمونــه الزم
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بــرای مطالعــه ،بــا اســتفاده از مطالعــه مشــابه انجــام شــده [ ،]5ســطح
اطمینــان  95درصــد ،تــوان آزمــون  90درصــد و دقــت 216 ،0/05
نفــر و بــا درنظــر گرفتــن  20درصــد ریــزش  260نفــر محاســبه شــده
بــود .در نهایــت ،بــه دلیــل مخــدوش بــودن  9پرسشــنامه ،دادههــای
 251نفــر از شــرکت کننــدگان در مطالعــه آنالیــز گردیــد .آزمودنیهــا
بــه صــورت تصادفــی ســاده از بیــن تمــام دانشــجویان دانشــکده
علــوم پزشــکی ســراب ،پیــام نــور و دانشــگاه آزاد اســامی انتخــاب و
وارد مطالعــه شــدند .معیــار ورود بــه مطالعــه تمایــل بــه شــرکت در
پژوهــش و معیــار خــروج عــدم رضایــت بــه ادامــه شــرکت در مطالعــه
بــود .ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل پرسشــنامهای مشــتمل بــر
 3بخــش اطالعــات جمعیــت شــناختی ،ســازههای مــدل ارتقــاء
ســامت پنــدر و رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان بــود کــه بــه
صــورت خودگــزارش دهــی توســط دانشــجویان تکمیــل گردیــد .روایی
و پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــات پیشــین گــزارش شــده اســت
[ .]12در بخــش اول اطالعــات جمعیــت شــناختی شــامل ســن ،جنس،
نــوع دانشــگاه ،شــغل پــدر ،شــغل مــادر ،تحصیــات پــدر و مــادر و
محــل ســکونت بــود .بخــش دوم پرسشــنامه بــه ســنجش ســازههای
مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر اختصــاص داشــت .بــرای ســنجش ســازه
خودکارآمــدی  10ســؤال بــا مقیــاس لیکــرت ســه گزین ـهای (بلــی=
 ،2گاهــی اوقــات =  ،1خیــر = صفــر) اســتفاده گردیــد (.)α = 0/81
ســازه منافــع درک شــده نیــز بــا  7ســؤال بــا مقیــاس لیکــرت 5
گزین ـهای (کام ـ ً
ا مخالــف=  ،1مخالــف =  ،2بــی نظــر =  ،3موافــق =
 ،4کام ـ ً
ا موافــق =  )5انــدازه گیــری شــد ( .)α = 0/79ســازه موانــع
درک شــده بــا  9ســؤال بــا مقیــاس لیکــرت ســه گزینـهای (اصـ ً
ا = ،2
تاحــدی =  1و زیــاد = صفــر) انــدازه گیــری شــد ( .)α = 0/78ســازه
تاثیرگذارندههــای بیــن فــردی نیــز طــی دو بخــش هنجارهــای بیــن
فــردی و الگوســازی بیــن فــردی در انجــام رفتارهــای بهداشــت دهــان
و دنــدان ســنجش شــد .زیرمقیــاس هنجارهــای بیــن فــردی بــا یــک
ســؤال کلی"افــراد زیــر تــا چــه حــد از شــما انتظــار دارنــد کــه مراقــب
ســامت دهــان و دندانتــان باشــید و بــرای حفــظ ســامت آن کارهایی
مثــل مســواک زدن و غیــره را انجــام دهیــد و شــما را بــه انجــام آنهــا
تشــویق میکنند؟"شــروع شــد کــه پــس از آن پــدر ،مــادر ،بــرادران و
خواهــران ،دوســتان و اســاتید در  5ســؤال ارائــه شــد .پاســخ دهــی ایــن
بخــش بــه صــورت لیکــرت ســه گزین ـهای (اص ـ ً
ا = صفــر ،تاحــدی =
 1و زیــاد =  )2بــود .بخــش دوم یعنــی الگوســازی بیــن فــردی نیــز بــا
یــک ســؤال کلــی "وضعیــت رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان و انجــام
کارهایــی مثــل مســواک زدن در افــراد ذیــل از خانــواده شــما چگونــه
اســت؟" شــروع شــدکه پــس از آن پــدر ،مــادر ،خواهــران و بــرادران در
ســه ســؤال آورده شــدند .نمرهدهــی ایــن بخــش شــامل لیکــرت ســه
گزینــهای (اصــ ً
ا رعایــت نمیکند=صفــر ،تاحــدی رعایــت میکنــد
=  1و کامــ ً
ا رعایــت میکنــد =  )2بــود .ســازه احساســات مرتبــط

بنای جدی و همکاران
بــا رفتــار بــا طــرح یــک ســؤال کلــی "لطفــاً مشــخص نماییدکــه
هنــگام مســواک زدن تــا چــه حــد هــر کــدام از احســاسهای زیــر
را داریــد" و  9زیــر مقیــاس احســاس شــادابی و ســرزندگی ،احســاس
لــذت ،احســاس آرامــش ،احســاس انجــام کار مفیــد ،احســاس افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس ،احســاس بــه هــدر رفتــن وقــت ،احســاس انجــام کار
بیهــوده ،احســاس بــی حوصلگــی و احســاس تنفــر انــدازه گیــری شــد.
نمــره دهــی ایــن ســازه لیکــرت  5گزین ـهای (اص ـ ً
ا ،کمــی ،تاحــدی،
زیــاد ،خیلــی زیــاد) بــود .ســازه تاثیرگذارندههــای وضعیتــی بــا طــرح
 4ســؤال بــا گزینههــای بلــی =  1امتیــاز و خیــر = صفــر امتیــاز انــدازه
گیــری شــد ( .)α = 0/79جهــت ســنجش تعهــد بــه طــرح عمــل 2
ســؤال شــامل "آیــا بــرای مســواک زدن دارای یــک برنامــه منظــم
میباشــید؟" ،بلــی =  1امتیــاز ،خیــر صفــر امتیــاز و ســؤال دوم نیــز
بــه صــورت "درصــورت بلــی تــا چــه حــد متعهــد بــه رعایــت برنامــه
خــود هســتید؟" ،زیــاد =  2امتیــاز ،تاحــدی =  1امتیــاز و اصـ ً
ا = صفــر
امتیــاز بــود .در بخــش ســوم ،رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان بــا
 13ســؤال انــدازه گیــری گردیــد کــه نحــوه نمرهدهــی بــه ایــن بخــش
بــه صــورت گزینههــای بلــی =  2امتیــاز ،گاهــی اوقــات =  1امتیــاز و
خیــر = صفــر امتیــاز بــود ( .)α = 0/65دادههــا در نســخه  21نــرم افــزار

آمــاری  SPSSو بــا اســتفاده از آمارههــای توصیفــی و آزمونهــای
تیمســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه ،همبســتگی پیرســون و آنالیــز
رگرســیون خطــی سلســله مراتبــی تحلیــل گردیــد .ســطح معنـیداری
در همــه آزمونهــا کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.
یافتهها
در مطالعــه حاضــر 251 ،نفــر از دانشــجویان شــرکت داشــتند کــه
میانگیــن ( ±انحــراف معیار) ســن شــرکت کننــدگان (21/9 )± 1/67
بــود .اکثریــت دانشــجویان از دانشــکده علــوم پزشــکی ( 58/6درصــد)
و پســر ( 56/2درصــد) بودنــد .بیشــتر پــدران دارای تحصیــات دیپلم
( 33/5درصــد) و مــادران دارای تحصیــات راهنمایــی ( 35/3درصــد)
بودنــد .شــغل  62/2درصــد پــدران "آزاد" و مــادران "خانــه دار" بــود.
 55/5درصــد دانشــجویان ،تعــداد اعضــای خانــواده خــود را  5نفــر
و بیشــتر گــزارش کــرده بودنــد (جــدول  .)1میانگیــن ( ±انحــراف
معیــار) انجــام رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان ()14/23 ± 3/70
بــود .یافتههــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه رفتارهــای بهداشــت
دهــان و دنــدان بــا تحصیــات پــدر ( )P = 0/047و تحصیــات مــادر
( )P = 0/005ارتبــاط آمــاری معنـیداری دارد.

جدول  :1رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانشجویان ()n=251
سطح معنیداری
میانگین ( ±انحراف معیار)
تعداد (درصد)
متغیر
*
0/140
نوع دانشگاه
(14/64 ± )3/85
(104 )41/4
غیرعلوم پزشکی
(13/94 ± )3/58
(147 )58/6
علوم پزشکی
*
0/623
جنس
(14/13 ± )3/94
(141 )56/2
پسر
(14/36 ± )3/39
(110 )43/8
دختر
**
0/047
تحصیالت پدر
(13/70 ± )3/40
(27 )10/8
بیسواد و ابتدایی
(13/55 ± )3/84
(72 )28/6
راهنمایی
(15/12 ± )3/72
(84 )33/5
دیپلم
(15/06 ± )3/48
(68 )27/1
دانشگاهی
**0/699
شغل پدر
(14/49 ± )3/75
(72 )28/7
کارمند
(14/17 ± )3/78
(156 )62/1
آزاد
(13/78 ± )3/12
(23 )9/2
بازنشسته
**0/005
تحصیالت مادر
(11/89 ± )4/62
(28 )11/2
بیسواد و ابتدایی
(14/40 ± )3/91
(89 )35/5
راهنمایی
(14/67 ± )3/79
(86 )34/2
دیپلم
(14/49 ± )3/46
(48 )19/1
دانشگاهی
*0/966
شغل مادر
(14/23 ± )3/78
(211 )84/1
خانهدار
(14/20 ± )3/33
(40 )15/9
کارمند
* آزمون تی مستقل ** ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
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در جــدول  2همبســتگی پیرســون بیــن رفتارهــای بهداشــت
دهــان و دنــدان بــا ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر نشــان
داده شــده اســت .طبــق نتایــج ،رفتارهــای بهداشــت دهــان و
دنــدان بــا تمــام ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر بــه جــز
تاثیرگذارندههــای موقعیتــی همبســتگی آمــاری معنــیداری
داشــت ( .)P < 0/05تعهــد بــه طــرح عمــل قویتریــن همبســتگی
را بــا رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان نشــان داد (،r = 0/486
.)P > 0/001
بــرای پیشــگویی رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان و تعهــد
بــه طــرح عمــل توســط ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر از
آنالیــز رگرســون خطــی سلســله مراتبــی اســتفاده گردیــد .در ایــن
آنالیــز جهــت پیــش بینــی جداگانــه متغیرهــای جمعیــت شــناختی
و ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر ،بــه مرحلــه اول مــدل
متغیرهــای جمعیــت شــناختی و بــه مرحلــه دوم ســازههای مــدل
ارتقــاء ســامت پنــدر وارد گردیــد .همانطــور کــه نتایــج جــدول
شــماره  3نشــان میدهــد در مرحلــه اول مــدل ،متغیرهــای
جمعیــت شــناختی تنهــا  5/8درصــد از تغییــرات رفتــاری را پیــش
بینــی میکــرد کــه ایــن تغییــرات هــم از نظــر آمــاری معنــیدار
نبــود ( .)P = 0/076ایــن درحالــی اســت کــه در مرحلــه دوم مــدل،
ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر قــادر بــه پیــش بینــی 43/6
درصــد تغییــرات رفتــاری در دانشــجویان بــود کــه ایــن تغییــرات

هــم از لحــاظ آمــاری معنــیدار بــود ( .)P > 0/001ســازههای

خودکارآمــدی ( ،)P > 0/001منافــع درک شــده (= 0/045
 ،)Pموانــع درک شــده ( ،)P = 0/004هنجارهــای بیــن فــردی
( )P = 0/004و تعهــد بــه طــرح عمــل ( )P > 0/001پیــش بینــی
کنندههــای معن ـیدار رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان بودنــد.
قویتریــن پیــش بینــی کننــده رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان
خودکارآمــدی ( )β = 0/342بــود .براســاس نتایــج آنالیــز رگرســیون
خطــی سلســله مراتبــی ،در مرحلــه اول مــدل ،متغیرهــای جمعیــت
شــناختی بــه طــور معن ـیداری قــادر بــه پیــش بینــی  6/4درصــد
از تغییــرات تعهــد بــه طــرح در عمــل در دانشــجویان میباشــد
( .)P = 0/048کــه در ایــن میــان متغیــر تعــداد اعضــای خانــوار
( )β = -0/158تنهــا متغیــر پیــش بینــی کننــده معنــیدار
میباشــد .همچنيــن مطابــق نتایــج مرحلــه دوم مــدل رگرســیونی،
ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت بــه طــور معنــیداری میتوانــد
 26/4درصــد از واریانــس تعهــد بــه طــرح عمــل را پیــش بینــی
کنــد ( .)P > 0/001ســازههای خودکارآمــدی (،)P = 0/047
منافــع درک شــده ( ،)P = 0/011موانــع درک شــده (،)P > 0/001
هنجارهــای بیــن فــردی ( )P = 0/042و تاثیرگذارندههــای بیــن
فــردی ( )P>0/001پیــش بینــی کنندههــای معن ـیدار تعهــد بــه
طــرح عمــل بودنــد کــه در ایــن میــان ســازه موانــع درک شــده
قویتریــن پیــش بینــی کننــده بــود (( )β = -0/217جــدول .)3

جدول  :2ماتریکس همبستگی بین سازههای مدل ارتقاء سالمت پندر و رفتارهای بهداشت دهان و دندان
متغیر

1

 .1خودکارآمدی

1

2

 .2منافع درک شده

**0/340

1

 .3موانع درک شده

-0/112

0/018

1

 .4تاثیرگذارنده های بین فردی

**0/235

**0/339

-0/076

1

 .5تاثیرگذارنده های موقعیتی

0/095

0/038

-0/011

-0/040

1

 .6احساسات مرتبط با رفتار

**0/212

**0/450

0/055

**0/299

0/020

1

 .7تعهد به طرح عمل

**0/275

**0/300

**-0/271

**0/241

**0/203

**0/168

1

 .8رفتار

**0/426

**0/178

**-0/241

**0/305

0/048

*0/141

**0/486

* معنیداری در سطح کمتر از  ** ،0/05معنیداری در سطح کمتر از 0/01

4

3

4

5

6

7

8

1

بنای جدی و همکاران
جدول  :3آنالیز رگرسیون خطی سلسله مراتبی سازههای مدل ارتقاء سالمت بر روی پیشگویی رفتارهای بهداشت دهان و دندان و تعهد به طرح عمل
متغیر

تعهد به طرح عمل

رفتارهای بهداشت دهان و دندان
مرحله اول ()β

مرحله دوم ()β

مرحله اول ()β

مرحله دوم ()β

سن

0/631

0/072

0/039

0/092

نوع دانشگاه

0/070

0/052

0/051

0/008
/060

جنس

0/095

0/003

0/009

تحصیالت پدر

0/032

0/060

0/156

*

0/180

شغل پدر

0/034

0/046

0/001

0/051

تحصیالت مادر

0/201

*0/201

0/187

*0/228

شغل مادر

0/105

0/118

0/012

0/051

تعداد اعضای خانواده

-0/071

0/036

-0/158

-0/092

خودکارآمدی

---

*

0/342

---

*

0/116

منافع درک شده

---

* 0/127

---

*0/180

موانع درک شده

---

*-0/179

---

*-0/217

تاثیرگذارندههای بین فردی

---

*

0/182

---

*

0/135

تاثیرگذارندههای موقعیتی

---

0/040

---

*0/195

احساسات مرتبط با رفتار

---

0/021

---

0/044

تعهد به طرح عمل

---

*0/337

---

*0/116

سطح معنیداری

0/076

0/001

0/048

0/001

ضریب تبیین ()R2

0/058

0/436

0/064

0/264

* معنیداری در سطح کمتر از 0/05

بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد انجــام رفتارهــای بهداشــت دهــان
و دنــدان در دانشــجویان در ســطح متوســطی میباشــد .در همیــن
زمینــه ،بهمــن پــور و همــکاران [ ]5و مروتــی شــریف آبــاد و
همــکاران [ ]12رعایــت رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان را در
دانشــجویان کمتــر از حــد متوســط گــزارش کردنــد .یکــی از دالیــل
متفــاوت بــودن ایــن نتایــج میتوانــد بــاال بــودن ســطح تحصیــات
شــرکت کننــدگان در مطالعــه حاضــر باشــد .براســاس یافتههــای
پژوهــش حاضــر تحصیــات والدیــن بــا رفتارهــای بهداشــت دهــان
و دنــدان دانشــجویان ارتبــاط آمــاری معنـیداری داشــت .در همیــن
راســتا ،مهــری و همــکاران [ ]19نیــز در مطالعــه خــود بــر روی
رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در دانــش آمــوزان ،گــزارش
کردنــد کــه تحصیــات والدیــن یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار
آنهــا میباشــد .تحصیــات بــاال میتوانــد نقــش بســزایی در ســواد
ســامتی افــراد داشــته باشــد [ .]20بنابرایــن یکــی از دالیــل احتمالی
بــاال بــودن رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان بــا

والدیــن دارای تحصیــات بــاال میتوانــد نشــان دهنــده ســواد
ســامت بــاال در والدیــن آنهــا باشــد.
براســاس نتایــج مطالعــه حاضــر ،بیــن خودکارآمــدی و رفتارهــای
بهداشــت دهــان و دنــدان همبســتگی آمــاری معن ـیداری مشــاهده
شــد .همچنیــن ســازه خودکارآمــدی قویتریــن پیــش بینــی کننــده
معن ـیدار رفتــار در دانشــجویان بــود .مشــابه بــا یافتههــای مطالعــه
حاضــر ،بهمــن پــور و همــکاران [ ]5و  Buglarو همــکاران [ ]21نیــز
خودکارآمــدی را بــه عنــوان قویتریــن پیــش بینــی کننــده رفتارهــای
بهداشــت دهــان و دنــدان گــزارش کردنــد .از خودکارآمــدی بــه
عنــوان یــک پیــش شــرط مهــم جهــت خودمدیریتــی بــرای ارتقــاء
رفتارهــای بهداشــتی یــاد شــده اســت [ .]22لــذا بــا توجــه بــه نتایــج
بدســت آمــده توصیــه میشــود کــه در مداخــات آموزشــی جهــت
ارتقــاء رفتارهــای ســامتی از جملــه رفتارهــای بهداشــت دهــان و
دنــدان ،افزایــش خودکارآمــدی افــراد در اولویــت قــرار گیــرد .منافــع
درک شــده نیــز میتوانــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر
رفتــار باشــد کــه احتمــال انجــام آن را افزایــش میدهــد .در ایــن
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مطالعــه بیــن منافــع درک شــده و رفتارهــای بهداشــت دهــان و
دنــدان همبســتگی معنــیداری مشــاهده گردیــد .همچنیــن ایــن
متغیــر ،یکــی از پیــش بینــی کنندههــای معن ـیدار رفتــار بهداشــت
دهــان و دنــدان بــود .ایــن یافتههــا بــا نتایــج مطالعــات اســماعیلی
و همــکاران [ ]23و چرکــزی و همــکاران [ ]24مشــابه اســت .ایــن
یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بــا افزایــش آگاهــی افــراد نســبت
بــه فوایــد رفتارهــای بهداشــت و دهــان ،رعایــت رفتارهــای ارتقــاء
دهنــده ســامت دهــان و دنــدان نیــز بهبــود مییابــد .بنابرایــن
تاکیــد بــر فوایــد رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامتی در مداخــات
آموزشــی ضــروری میباشــد.
در مطالعــه حاضــر بیــن رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان و موانــع
درک شــده همبســتگی منفــی مشــاهده شــد .بدیــن معنــی کــه بــا
افزایــش موانــع ،رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت دهــان و دنــدان نیز
کاهــش مییافــت .همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،بــدری گرگــری
و همــکاران [ ]25و کیخایــی و همــکاران [ ]26نیــز گــزارش کردنــد
کــه موانــع میتوانــد یکــی از عوامــل مؤثــر در کاهــش رفتارهــای
بهداشــت دهــان و دنــدان باشــد .در مطالعــه حاضــر مهمتریــن مانــع
انجــام رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان بــه ترتیــب خســتگی بیش
از حــد ( 28/3درصــد) و بیحوصلگــی ( 23/9درصــد) بــود .در مطالعــه
مشــابه انجــام شــده [ ]5نیــز بیحوصلگــی بعنــوان مهمتریــن مانــع
انجــام رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان گــزارش شــده بود .مشــابه
بــا یافتههــای مطالعــه حاضــر ،مطالعــه بهمــن پــور و همــکاران []5
و کیخایــی و همــکاران [ ]26نشــان میدهــد کــه اطرافیــان فــرد
میتواننــد نقــش مهمــی در بهبــود رفتارهــای بهداشــت دهــان و
دنــدان داشــته باشــند .خانــواده میتوانــد بــا شــکلدهی ابعــاد
شــناختی و اجتماعــی فــرد ،باعــث تقویــت و یــادآوری رفتارهــای ارتقــاء
دهنــده ســامتی گــردد [ .]27در ایــن مطالعــه بیشــتر افــراد (68/1
درصــد) ،مــادر را مشــوق خــود جهــت انجــام رفتارهای بهداشــت دهان
و دنــدان گــزارش کــرده بودنــد .مشــابه بــا ایــن یافتههــا ،بهمــن پــور و
همــکاران نیــز عنــوان کردنــد کــه  70درصــد دانــش آمــوزان ،مــادر را
مهمتریــن فــرد در اثرگــذاری بــر رعایــت رفتارهــای بهداشــت دهــان
و دنــدان میداننــد [ .]5ایــن یافتههــا نشــان میدهــد کــه توجــه
بــه افــراد شــکل دهنــده افــکار فــرد بــه خصــوص مــادر ،در طراحــی
مداخــات آموزشــی در بهبــود رفتارهــای مطلــوب از جملــه رفتارهــای
ســامت دهــان و دنــدان ضــروری اســت.
تعهــد بــه طــرح عمــل قصــد انجــام رفتــاری خــاص را نشــان میدهــد
[ .]15در پژوهــش حاضــر بیــن رفتــار و تعهــد بــه طــرح عمــل
همبســتگی مســتقیم معنـیداری وجــود داشــت .همچنیــن تعهــد بــه
طــرح عمــل پــس از خودکارآمــدی ،قویتریــن پیــش بینــی کننــده
رفتــار بهداشــت دهــان و دنــدان در دانشــجویان بــود .ایــن یافتــه
مشــابه بــا نتایــج دیگــر مطالعــات میباشــد [ .]24 ,5بــر اســاس
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تحلیــل رگرســیون خطــی سلســله مراتبــی ،ســازههای مــدل ارتقــاء
ســامت پنــدر قــادر بــه پیــش بینــی  43/6درصــد از تغییــرات رفتــار
بهداشــت دهــان و دنــدان و  26/4درصــد تعهــد بــه طــرح عمــل در
دانشــجویان میباشــند .خودکارآمــدی درک شــده و تعهــد بــه طــرح
عمــل بــه ترتیــب قویتریــن پیــش بینــی کننــده رفتــار و موانــع درک
شــده و تاثیرگذارندههــای موقعیتــی بــه ترتیــب قویتریــن پیــش
بینــی کنندههــای تعهــد بــه طــرح عمــل بودنــد .ایــن یافتههــا
تقریبـاً بــا نتایــج مطالعــه بهمــن پــور و همــکاران [ ]5مشــابه بــود کــه
گــزارش کردنــد ســازههای مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر بــه ترتیــب
 42/2و  17/2درصــد از واریانــس بهداشــت دهــان و دنــدان و تعهــد بــه
طــرح عمــل را پیــش بینــی مینمودنــد .همچنیــن در ایــن مطالعــه،
خودکارآمــدی درک شــده و تعهــد بــه طــرح عمــل قویتریــن
پیــش بینــی کنندههــای رفتــار و موانــع درک شــده و خودکارآمــدی
قویتریــن پیــش بینــی کنندههــای تعهــد بــه طــرح عمــل بودنــد .از
محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه جمــع آوری اطالعــات
بــه صــورت خودگزارشــی اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت در ارزیابــی
نتایــج ،تــورش ایجــاد کنــد .همچنیــن از دیگــر محدودیتهــای ایــن
مطالعــه میتــوان بــه عــدم روایــی و پایایــی پرسشــنامه اســتاندارد
اســتفاده شــده و مقطعــی بــودن مطالعــه اشــاره کــرد.
نتیجهگیری
براســاس نتایــج ایــن پژوهــش رفتارهــای بهداشــت دهــان و دنــدان
بــا ســطح تحصیــات مــادران ارتبــاط آمــاری معنــیداری داشــت،
لــذا ممکــن اســت اجــرای برنامههــای آموزشــی بــا هــدف ارتقــاء
رفتارهــای بهداشــت و دهــان و دنــدان مــادران در ارتقــاء ســایر
افــراد خانــواده نیــز مؤثــر باشــد .در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه
ســازههای خودکارآمــدی ،موانــع درک شــده ،منافــع درک شــده،
تاثیرگذارندههــای بیــن فــردی و تعهــد بــه طــرح عمــل پیــش بینــی
کنندههــای معن ـیدار رفتــار بودنــد کــه از بیــن آنهــا خودکارآمــدی و
تعهــد بــه طــرح عمــل بــه ترتیــب قویتریــن پیــش بینــی کنندههــا
بودنــد و ســازه موانــع درک شــده نیــز قویتریــن پیــش بینــی کننــده
معن ـیدار تعهــد بــه طــرح عمــل بــود .در کل مطابــق بــا نتایــج ایــن
پژوهــش ،مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر بــه عنــوان یــک چارچــوب
مناســب در پیشــگویی و طراحــی مداخــات رفتارهــای بهداشــت دهان
و دنــدان میباشــد ،لــذا پیشــنهاد میگــردد از ایــن مــدل ،در مطالعــات
آتــی جهــت ارتقــاء رفتارهــای ســامتی بیشــتر اســتفاده گــردد.
تشكر و قدرداني
بدیــن وســیله نویســندگان مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از
کلیــه دانشــجویان محتــرم و کســانی کــه در اجــرای ایــن مطالعــه
تیــم تحقیــق را یــاری نمودنــد ،اعــام مینماینــد.
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Abstract
Background and Objectives: Identifying the effective factors on oral health behaviors
could have an important role in promotion of oral health in diabetic patients. Therefore,
the aim of the present study was the assessment of cognitive-behavioral determinants of
oral health in students using Pender's Health Promotion Model.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 251 subjects were selected from
Azad University, Payame Noor University and Sarab Faculty of Medical Sciences by
multistage random sampling in 2016. To collect data, a standard instrument was applied
based on Health Promotion Model (HPM) structures. This questionnaire consisted of
three parts: demographic variables, Pender’s HPM constructs items based on oral and
dental health promotion, and health behavior.
Results: The mean age (standard deviation) was (21.9 ± 1.67). Oral health behaviors had
statistically significant correlations with all of the HPM structures except for situational
influences (r = 0.048). The HPM structures were able to predict 43.6% of oral heath
behaviors and 24.6% of commitment to action. Self-efficacy (β = 0.342) was the strongest
predictor to behavior and perceived barriers of commitment to action (β = -0.217).
Conclusions: According to the results, self-efficacy was the strongest predictor of oral
health behaviors and perceived barriers was the strongest predictors of commitment
to action plan. Generally, based on the present study findings, HPM may be used as an
appropriate framework for identifying factors and developing educational interventions,
aiming at improving oral health behaviors among students.

