عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف در
دانشآموزان پسر مدارس ابتدایی
زهره ناصری پور تکلو ،1سید وحید احمدی طباطبایی ،2فرزانه ذوالعلی ،3محبت

پذیرش مقاله59/7/22 :

چکیده
مقدمه :بیماریهای دهان و دندان از جمله شایعترین بیماریهای دنیا و از این میان ،پوسیدگی دندان شایعترین آنها است .مطالعه حاضرر
با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف در دانشآموزان پسر مدارس ابتردایی شر ر
بافت در سال تحصیلی  3353-54صورت گرفت.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی  -تحلیلی به صورت مقطعی بر روی  222نفر از دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی انجرا شرد ره بره
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب گردیده بودند .دادهها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل بزنرف در دو بخرش
ویژگیهای دموگرافیک و سازههای مدل بزنف شامل نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،قصد رفتاری ،فا تورهای قادر ننده و رفتار بره تعرداد 22
سؤال جمعآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از نر افزار آماری  SPSSنسخه 32صورت گرفت.
یافتهها :رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دنردان در  %74دانشآموزان در حد متوسط قرار داشت و تن ا %22آنها از این رفتار ،نمره
خوب را سب ردند .نمره رفترارهای ارتقاء دهرنده سرالمت دهان و دندان با پرایه تحصیلی ( ،)P=2/224تحصریالت مرادر (،)P=2/224
تحصیالت پدر ( )P=2/234و شغل پدر ( )P=2/227ارتباط آماری معنیدار داشت .در میان سازههای مدل بزنف قویترین عامل پیش بینی
ننده (با ضریب  ،)β=2/933فا تورهای قادر ننده و بعد از آن قصد رفتاری (با ضریب  )β=2/422شناخته شدند ه بیشترین ارتباط را برا
رفتار سالمت دهان و دندان داشتند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،مؤثرترین سازه بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان ،فا تورهای قادر ننرده
بود ،بنابراین توصیه میشود ارتقاء دهندگان سالمت تمر ز خود را بر این محور قرار دهند.
واژگان کلیدی :ارتقاء سالمت ،سالمت دهان و دندان ،دانش آموزان ،مدل َبزْنِف
ارجاع :ناصری پور تکلو زهره ،احمدی طباطبایی سید وحید ،ذوالعلی فرزانه ،محسنی محبت .عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل
بَزْنِف در دانشآموزان پسر مدارس ابتدایی .مجله پژوهشهای سالمت محور 9325؛ .952-973 :)3(9

 .9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 . 3دانشیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4استادیار  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
* نویسنده مسئول :کرمان ،ابتدای میدان هفت باغ ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
تلفن 43439395420 :فاکس43439395424 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: mohabbat.mohseni@gmail.com

– سال دوم /شماره /3پا یز 5331

952

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 3:21 +0430 on Wednesday August 5th 2020



دریافت مقاله59/2/3 :



دریافت مقاله اصالح شده59/7/29 :



محسنی*4

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

بیماریهای دهان و دندان از جمله شایعترین بیمااری

 DMFTحتی در سنین  35تا  44سال  1۱/66درصاد

های مردم دنیا ( )1و همچناین یکای از بیمااریهاای

بود ( .)1۱متأسفانه شاخ

 DMFTدر میان کودکاان

پیشرونده هستند که به درمانهای پیچیاده و امکاناا

ایرانی بسیار بارتر از متوسط جهانی است .بار اساا

پیشرفته نیاز دارند و در صور

درماان نشادن با ا

گزارش اداره سالمت دهان سازمان جهاانی بهداشات

ناتوانی فرد در جویدن غذا و گفتار درست میشوند و

در سااال  ،2۱۱4میااانگین شاااخ

به لت تأثیر بر زیبایی موجب کنارهگیاری اجتماا ی

کودکااان  12ساااله در میاان  166کشااور جهااان 1/61

فاارد و همچن این موجااب درد ،ناااراحتی و غیباات از

درصد بود ( .)7بر پایه مطالعههای انجاام شاده میازان

مدرسه در کودکان و نوجوانان میگردند ( .)2از میاان

شیوع پوسیدگی دندان در گروه کودکان پیش دبستانی

این بیماریها ،پوسیدگی دندان شایعترین آنها اسات

در کشور ایران بار بوده و از  %31/46تا  %63/7متغیار

( .)3پوسیدگی دندان یک بیماری فونی مزمن اسات

است ( .)11دوره زندگی گروه سنی زیر 12سال از دو

که برخالف سایر بیماریهای فونی با مصارف آنتای

نظر حائز اهمیت است :اول از نظر موقعیت ارزشامند

زماان کااوتاهی

و طالیی آنها در شروع زنادگی پیچیاده اجتماا ی و

میتواند تعداد زیادی دندان را درگیار کناد ( .)4طای

تکامل دندانهای دائمی و دوم در توساعه شاناخت و

مطالعهای در آمریکا در میان کودکان و نوجوانان%42 ،

جهش فکاری آنهاا .باه هماین دریال ،شایوع زیااد

آنها پوسیدگی دندان دائمی داشتند ( .)5در در تایلناد

پوساایدگی دناادان در ایاان گااروههااای ساانی ،همااه

شیوع پوسیدگی در میاان نوجواناان  %66/6باود (.)6

سیاستگذاران سالمت و حوزههاای مارتبط باا آن را

بیوتیک متوقف نمیشود و در ماد

 DMFTباارای

()Teeth Decay Missing Filled

متقا د میسازد که توجاه خاود را در صادر اولویات

 DMFTکه نشاندهناده تعاداد دنادانهاای پوسایده،

های اصلی برنامههای کشوری و ملی به ایان کودکاان

کشیده و ترمیم شده است و هر چه ایان ادد باارتر

معطوف دارند ( .)12الوه بر آن ،مدار

مایتوانناد

باشد ،نشانگر آن است که بهداشت دهاان و دنادان و

زمینه مهم و مؤثری را بارای ارتقاا ساالمت دهاان و

فرهنگ پیشگیری در آن جامعه پایینتر اسات ( .)7در

دندان فراهم کنند .از این رو دانشآموزان کاه بایش از

DMFT

یک مایلیارد کاودک در سااراسر جااهان را شااماال

برابر با  4/24باود ( .)6طبا آماار ساازمان بهداشات

میشوند ،نقاش ویاژهای در انتقاال مفااهیم بهداشاتی

جهانی در سال  2۱12در سراسر جهان  %6۱تاا %۰۱از

دارنااد .همچن این سااالمت و رفاااه کارکنااان مدرسااه،

کودکااان در ساانین مدرسااه و نزدیااک بااه  %1۱۱از

خااانوادههااا و ا

ااای جامعااه م ایتوانااد بااه وس ایله

بزرگسارن ،پوسیدگی دندان دارند که اغلب منجار باه

برنامههای مبتنی بر مدار

شاااخ

میان نوجواناان مکزیاک ،میاانگین شااخ

ارتقا یابد ( .)4از آنجاایی

درد و ناراحتی میشود ( .)3وضعیت پوسیدگی دندان

کااه مطالعااا

در دانشآموزان مقطع ابتدایی استان قزوین به صور

رفتارهای بهداشت دهان و دندان دانشآموزان ،ساط

پوساایدگی در  %62/2دناادانهااای دائماای و %63/3

این رفتارها را در پساران بسایار پاایینتار از دختاران

دندانهای شیری گزارش شده اسات ( .)۰در بررسای

گزارش کردند ( )13-15بنابراین بررسی بیشتر در این

964

م تلااف باار اسااا

جنس ایت درباااره

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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مقدمه

انجام شده در شاهر کرماان در ساال  ،1366شااخ

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و هم کاران

زمینه در دانشآموزان پسر اهمیت پیدا میکناد .بارای

پسران دانشآموز در شهر بافت پرداخت.

پیشگیری از پوسیدگی دندان ،ارتقا رفتارهای مرباو
این کاه رفتاار در انساان بسایار پیچیاده اسات (،)16

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که باه

استفاده از تئوریای که میتواند فهام دقیا دینامیاک

شیوه مقطعی در سال تحصیلی  13۰3-۰4انجاام شاد.

رفتار و فرآیند تغییار رفتاار را امکاانپاذیر مایساازد

جامعه پژوهش ،دانشآموزان پسر مقطع ابتادایی شاهر

( ،)17نقش مهمی در بار بردن سط سالمت دهاان و
دندان در جامعه ایفا کند .به این ترتیب از میان الگوها

بافت بودند .حجم نمونه با توجه به مقادار  α=۱/۱5و
 2۱۱ ،β =%6۱نفر محاسبه گردیاد کاه باا اساتفاده از

و تئوریها ،مدل بزنف مادلی اسات کاه بارای تغییار

نمونه گیری به روش چند مرحلهای تصادفی انت اا

رفتارها به سمت ارتقاا ساالمت ،هام باا باار باردن

شدند .قبل از شروع کار با ارائه معرفینامه از دانشاگاه

مهار های ش صی و هم نو ی حمایت و قادرسازی

لوم پزشکی کرمان به اداره آموزش و پرورش بافت،

قابل استفاده است که در این مطالعه بارای پایشبینای

مجوز رزم جهات انجاام مطالعاه اخاذ گردیاد .ابتادا

مؤثرترین سازه آن در ارتقا رفتارهای سالمت دهان و

لیست مدار

پسرانه از اداره آموزش و پرورش تهیاه

دندان به کار گرفته شده است .مدل بزنف شاامل پان

و بعد از بین مدار  ،دو مدرسه به صاور

تصاادفی

سازه ساختاری نظیر نگرش ،هنجارهای انتزا ی ،قصد

انت ا

رفتاری ،وامل قادرکننده و رفتار میباشد .از این مدل

ای تصادفی به تناسب تعداد دانشآموزان در هار پایاه

آماوزش بهداشات

 76نفر از پایه چهارم 47 ،نفر از پایه پانجم و  75نفار

و ارتقای سالمت اساتفاده شاده اسات کاه بیشاتر در

از پایااه ششااام وارد مطالعاااه شااادند .معیااار ورود

کشورهای در حاال توساعه از جملاه ایاران صاور

دانشآموزان ،اشتغال باه تحصایل آنهاا در پایاههاای

گرفتاهاناد ( .)16در مطالعاهای در ساال  ،13۰۱ساازه

چهارم ،پنجم و ششم بود که دلیل آن همکااری بهتار

قصااد رفتاااری و فاکتورهااای قادرکننااده بااه نااوان

آنان بود .معیارخروج داناشآماوزان از مطالعاه ،ادم

مهمترین فاکتورهای مؤثر بارای انجاام فعالیات بادنی

رضایت والدین داناشآماوزان بارای شارکت در ایان

معرف ای شاادند ( .)1۰در مطالعااهای باار م اؤثر بااودن

مطالعه در نظر گرفتاه شاد .بعاد از بیاان توضایحا

هنجارهای انتزا ی و فاکتورهای قادرکننده در شناخت

درباره این طرح به داناشآماوزان ،هار یاک آنهاا در

و توجه به سالمت دهاان و دنادان در داناشآماوزان

صور

دم تمایل به شارکت در پاژوهش یاا اداماه

تأکی اد شااده ( )2و در مطالعااهای دیگاار ،هنجارهااای

همکاری در طول طرح میتوانستند از مطالعاه خاارج

انتزا ی و فاکتورهای قادرکننده را در تغییر رفتار مؤثر

شوند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محق سااخته

در بسیاری از برنامهها و مداخال

دانستند ( .)2۱با توجه به تنااق
گذشته که بر اسا

در نتاای مطالعاا

مدل بزنف انجاام شادهاناد ،ایان

پژوهش به بررسی وامل ماؤثر بار رفتارهاای ارتقاا
دهنده سالمت دهان و دندان بر اسا

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

مدل بزناف در

– سال دوم  /شماره / 3پا یز 5331

شدند .در ادامه با استفاده از نمونهگیری طبقاه

بااود و اطال ااا

بااه صااور

خااودگزارشده ای از

دانشآموزان جمعآوری شد .از دانشآموزان خواساته
شده بود که پرسشنامه را بدون ناام تکمیال نمایناد و
دیگر این که اطمینان داده شد اطال ا

آنان محرماناه
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به سالمت دهان و دندان بسیار مهم میباشد و به دلیل

روش بررسی

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

خواهد ماند .به لحاظ ساختاری ،پرسشانامه شاامل دو
ب ش بود -1 :مش صاا

دموگرافیاک (شاامل پایاه

تحص ایلی ،ساان ،تحص ایال

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

گذشته قبل از خوا

دندانهاایم را مساواک مایزدم»

بااا نمااره ( )1ه ایچ وقاات )2( ،گاااهی اوقااا

و ()3

وضعیت تأهل والدین) و  -2ساازههاای مادل بزناف

رفتار به سه دسته ضعیف ( ،)1-6متوساط ( )۰- 16و

بود .نحوه امتیازدهی پرسشنامه سازههای مدل بزنف و

( )17 -26تقسیم شدند .روایای پرسشانامه باه

نظر تیم تحقی و بادین صاور

دستهبندی بر اسا

خو

روش پانل خبرگان و با نظر اساتید آموزش بهداشات

انجام گرفت :سازههای نگرش ،هنجارهاای انتزا ای و

و اپیدمیولوژی به تأیید رسید و پایاایی آن باا تکمیال

(سه گزینهای) با نماره

پرسشنامه به وسیله  15نفر از دانشآموزان باه غیار از

( )1م الفم )2( ،نه ماوافقم ناه م االفم و( )3ماوافقم

شرکت کنندگان در مطالعه برای ساؤار

مرباو باه

اندازهگیری شدند .سازه نگرش دارای  13ساؤال باود،

سازهها با ضاریب آلفاای کرونباا بارای ساازههاای

برای مثال «مسواک زدن روزانه دندانها به مان کماک

نگاارش ( ،)α=%6۱هنجارهااای انتزا اای (،)α=%۰4

میکند تا دندانهای تمیزی داشته باشم» کاه باا جماع

قصد رفتاری ( ،)α=%6۱فاکتورهای قادرکنناده ()%67

این نمرا  ،نمره نگرش به ساه دساته ضاعیف (-13

و رفتار ( )α=%67سنجیده شاد .در نهایات اطال اا

قصد رفتاری با مقیا

لیکر

( )3۰تقساایم شااد.

جمعآوری شده وارد نرمافزارآماری  SPSSنس ه 16

هنجارهای انتزا ی دارای  12ساؤال باود ،بارای مثاال

شد .در این تحقی از آماره توصایفی مانناد فراوانای،

«معلم من میگوید که من باید دندانهاایم را مساواک

میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری تحلیلای

به سه دسته ضعیف (12

نظیاار  ANOVAیااک طرفااه ،رگرساایون خطاای و

 ،)1متوسااط ( )14-26و خااو

بزنم» که نمرا

این سؤار

 ،)1 -متوسااط ( )13-24و خااو

( )25-36تقساایم

همبستگی پیرسون استفاده شد.

شدند .قصد رفتاری دارای  6ساؤال باود ،بارای مثاال
«من تصامیم دارم از هفتاه آیناده  2یاا  3باار در روز
دندانهایم را مسواک بزنم» که امتیااز ساؤار

آن باه

یافتهها

میانگین سنی دانشآموزان 1۱/۰5±۱/66بود و داناش

سه دسته ضاعیف ( ،)1-6متوساط ( )7-12و خاو

آموزان پایه چهارم با  %3۰از فراوانی بیشاتری نسابت

( )13-16تقسیم شدند .فاکتورهاای قادرکنناده شاامل

به سایر پایههای تحصایلی برخاوردار بودناد %43 .از

 16سؤال بودند که دسترسی به خادما  ،مهاار هاا،

مادران و  %46از پدران دارای تحصیال

دبیرستان تاا

وضاعیت اقتصاادی و اجتماا ی و درآماد را ارزیاابی

دیپلم بودند که بیشترین سهم را باه خاود اختصاا

مینمودند ،برای مثال «آیا مسواک بارای مساواک زدن

دادند .در مایان پدران ،شاغل آزاد فاراوانای بیاشتری

داری اد؟» بااا نمااره ( )1خی ار )2( ،تقریب ااً و ( )3بل ای

( )%53را نسبت به مشاغل دیگر داشت %4 .از والدین

انادازهگیاری گردیاد و باا جماع ایان نمارا  ،نمااره

مطلقه بودند (جدول .)1

فاکتورهای قادرکننده به سه دساته ضاعیف (،)1- 16
متوسط ( )1۰ – 36و خو

( )37 - 54تقسیم شدند.

رفتار دارای  7سؤال باود ،بارای مثاال «مان در هفتاه
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والاادین ،شااغل پاادر و

همیشه اندازهگیری گردید و با جمع این نمرا  ،نمره

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و هم کاران

جدول  :۱توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی
متغیرهای دموگرافیک
پایه تحصیلی

تحصیالت پدر

شغل پدر

تأهل والدین

میانگین نمرا

چهارم

(70)32

پنجم

(47)93/5

ششم

(75)37/5

بی سواد

(7)3/5

ابتدایی تا سیکل

(59)96

دبیرستان تا دیپلم

(06)43

دانشگاهی

(55)97

بیسواد

(0)4

ابتدایی تا سیکل

(45)99/5

دبیرستان تا دیپلم

(23)46

دانشگاهی

(54)97

کارمند

(47)93/5

کارگر

(5)9/5

معلم

(96)0

آزاد

(947)53/5

بازنشسته

(5)9/5

بیکار

(5)9/5

فوت شده

(5)9/5

کشاورز

(5)94

طالق نگرفته

)26( 929

طالق گرفته

)4( 0

کل

(944)944

دانشآموزان در سازههای مدل بزنف

آمد .از میان دانشآموزان مورد بررسی در سازههای

در ساختار نگرش  ،33/7۰±3/5۰ساختار هنجارهای

نگرش  ،%۰2/5هنجارهای انتزا ی  ،%67/5قصد

رفتاری

رفتاری  ،%65فاکتورهای قادرکننده  %6۱و رفتار،%2۱

انتزا ی

،31/۰6±6/13

،15/75±2/۰4

ساختار

ساختار

قصد

فاکتورهای

قادرکننده

نمره خوبی را کسب کردند (جدول .)2

 43/17±5/15و ساختار رفتار  14/61± 4/11به دست
جدول  :۲توزیع فراوانی سازه های مدل بزنف در دانش آموزان پسر مورد بررسی
فراوانی(درصد)

آمارههای توصیفی

انحراف معیار±میانگین

ضعیف

متوسط

خوب

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

نگرش

(4)4

(95)7/5

(905)29/5

33/72±3/52

هنجارهای انتزاعی

(3)9/5

(99)99

(975)07/5

39/26±6/93

قصد رفتاری

(4)4

(34)95

(974)05

95/75±9/42

فاکتورهای قادرکننده

(4)4

(44)94

(964)04

43/97±5/95

رفتار

(99)6

(940)74

(44)94

94/09±4/99

سازهها

نمره نگرش با وامل دموگرافیک نظیر پایه تحصیلی،

والدین ،تفاو

معنیداری نداشت .بین نمره قصد

والدین ،شغل پدر و وضعیت تأهل

رفتاری براسا

پایه تحصیلی ( )P=۱/۱22و سن

سن ،تحصیال
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تحصیالت مادر

فراوانی (درصد)

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

( )P=۱/۱21تفاو

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

شغل پدر ( )P=۱/۱۱7ارتبا

آماری معنیداری پیدا شد به

معنیداری داشت به

میانگین  16/35± 2/26از سایر دانشآموزان بیشتر بود

چهارم در دانشآموزانی که مادر و پدرشان تحصیال

و نمره رفتار با پایه تحصیلی ( ،)P=۱/۱۱4تحصیال

دانشگاهی داشتند و شغل پدرشان معلمی بود ،از سایر

پدر ( )P=۱/۱34و

مادر ( ،)P=۱/۱۱4تحصیال

دانشآموزان بیشتر بود (جدول .)3

جدول  :3ارتباط بین عوامل دموگرافیک و سازههای نگرش ،قصد رفتاری و رفتار در مدل بزنف
نگرش

سازهها
عوامل دموگرافیک

پایه تحصیلی

تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

شغل پدر

وضعیت تأهل

انحراف معیار±میانگین

چهارم

34/96± 3/77

پنجم

33/92± 3/40

ششم

33/69± 3/45

کل

قصد رفتاری
P -value

انحراف معیار±میانگین

رفتار
P- value

انحراف معیار±میانگین

96/35±9/96

96/35±9/96

95/49±9/66

95/49±9/66
4/925

95/33±9/54

4/499

95/33±9/54

33/72±3/52

95/75±9/40

95/75±9/40

بی سواد

33/44±6/55

95/49±9/09

94/90±3/09

ابتدایی تا سیکل

33/04±3/92

95/49±9/54

93/44±3/74

دبیرستان تا دیپلم

33/07±3/36

دانشگاهی

33/76±3/03

96/30±9/94

4/975

96/97±3/27

کل

33/72±3/52

95/75±9/40

94/09±4/94

بیسواد

34/75±4/96

94/54±3/99

93/99±3/24

ابتدایی تا سیکل

33/73±4/40

95/35±9/45

93/69±4/55

دبیرستان تا دیپلم

33/06±3/95

95/00±9/39

94/25±4/99

دانشگاهی

34/90±3/66

4/429

96/45±9/60

4/932

95/03±3/45

کل

33/72±3/52

95/75±9/40

94/09±4/94

کارمند

34/44±3/79

95/05±9/90

94/94±3/7

کارگر

33/44±5/43

94/04±9/60

99/04± 9/29

معلم

33/07±3/90

96/54±9

96/39±4/9

آزاد

33/75±3/30

95/04±9/53

95/90±4/96

بازنشسته

39/04±3/63

95/64±9/59

93/64±9/00

4/776

2/44±9/5

4/435

بیکار

39/44±6/73

فوت شده

35/44±3/53

95/44±9/72

کشاورز

34/64±3/57

95/54±9/72

93/24±3/43

کل

33/72±3/52

94/09±4/94

94/09±4/9

متاهل

33/75±3/63

95/76±9/42

94/05±4/40

مجرد

33/75±9

کل

33/72±3/52

95/75±9/43

4/444

93/75±4/74
94/09±4/94

95/75±9/440

سازه فاکتورهای قادرکننده با توجه به ضریب

قادرکننده ،به اندازه  ۱/5واحد نمره رفتار در جهت

همبستگی پیرسون (( )۱/511جدول  )4و ضریب

توان R2

رگرسیونی

()β=۱/511

و

سط

معنیداری

مثبت افزایش پیدا میکرد همچنین بر اسا
فاکتورهای قادر کننده %26 ،تغییرا

رفتار را سبب

( )P=۱/۱۱۱1بیشترین ارتبا را با رفتار داشت به این

میشود (جدول  )5و بعد از فاکتورهای قادر کننده،

معنی که به ازای یک واحد افزایش نمره فاکتورهای

ضریب پیرسون ()۱/511
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قصد رفتاری بر اسا
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4/434

4/447

99/64±3/57

4/225

93/44±9/74

4/444

94/75±4/97
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طوری که نمره دانشآموزان پایه چهارم تحصیلی با

طوری که میانگین نمره رفتار دانشآموزان کال

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و هم کاران

(جدول  )4و ضریب رگرسیونی ( )β=۱/426و سط
معنیداری ( )P=۱/۱۱۱1ارتبا

واحد نمره رفتار در جهت مثبت افزایش پیدا می کرد

بیشتری نسبت به

توان  R2فاکتورهای قادر کننده،

همچنین بر اسا
 %16تغییرا

سایر سازهها با رفتار داشت به این معنی که به ازای

رفتار را سبب میشود (جدول .)5

جدول  :4ارتباط بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان با سازههای مدل بزنف در دانشآموزان پسر مورد بررسی
رفتار

سازهها

هنجارهای انتزاعی

نگرش

فاکتورهای

قصد رفتاری

قادرکننده
رفتار
9

ضریب همبستگی

*4/347

نگرش

9

ضریب همبستگی
هنجارهای انتزاعی

**4/949

*4/907

9

*4/496

*4/444

*4/339

ضریب همبستگی
قصد رفتاری

9

ضریب همبستگی
*4/599

فاکتورهای قادرکننده

*4/494

*4/402

*4/344

۱

ضریب همبستگی

**P=0/00۱

*P<0/000۱

جدول  :5رابطه بین سازههای مدل بزنف و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان براساس آنالیز رگرسیون
Unstandardized
Coefficients

سازهها

2

R

Std.
Error
4/477

4/354

4/347

4/533

4/4449

4/424

4/446

4/969

4/949

3/422

4/449

4/450

قصد رفتاری

4/946

4/749

4/496

6/699

4/4449

4/909

فاکتورهای قادر کننده

4/442

4/440

4/599

0/360

4/4449

4/969

نگرش
هنجار انتزاعی

B

Standardized
Coefficients
Beta

t

P-value

ضریب رگرسیونی ( )β=۱/46۰و سط

Beta

معنیداری

 ۱/4واحد نمره قصد رفتاری در جهت مثبت افزایش

( )۱/۱۱۱1نشان داد فاکتورهای قادرکننده بیشترین

توان  R2این سازه 24%

ارتبا را با قصد رفتاری داشت به این معنی که به

پیدا میکرد و بر اسا
تغییرا

قصد رفتاری را با

میشد (جدول .)6

ازای یک واحد افزایش نمره قصدرفتاری ،به اندازه
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یک واحد افزایش نمره قصد رفتاری ،به اندازه ۱/4

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

جدول  :6توان پیشبینیکنندگی قصد رفتاری توسط سازههای مدل بزنف
Unstandardized Coefficients

سازهها

2

6/932

4/4449

4/964

4/257

4/4449

4/994

7/002

4/4449

4/932

نگرش

Std. Error
4/445

B
4/977

هنجار انتزاعی

4/497

4/935

4/339

فاکتورهای قادرکننده

4/434

4/936

4/402

بحث و نتیجهگیری

ناشی از اختالف در شرایط اجتما ی و فرهنگی هر

در این مطالعه وامل مؤثر بر رفتارهای ارتقا دهنده

منطقه باشد.

مدل بَزْنِف در دانش

 %67/5دانشآموزان به طور کلی از لحاظ هنجارهای

سالمت دهان و دندان بر اسا

آموزان پسر بررسی شدند .نمره نگرش ،هنجارهای

انتزا ی نمره خوبی ( )31/۰6±6/13کسب کردند .در

انتزا ی ،قصد رفتاری و رفتارهای قادر کننده نسبت به

مطالعهای ،نمره هنجارهای انتزا ی مربو

به

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و دندان به

رفتارهای سالمت دهان و دندان در دانشجویان را با

ترتیب در  %65 ،%67/5 ،%۰2/5و  %6۱از دانش

بیان

آموزان خو

بود .همچنین نمره رفتارهای ارتقا

دهنده سالمت دهان و دندان ،به ترتیب در  %2۱و
 %74از دانشآموزان خو

و متوسط بود.

میانگین  4/۱6از  7امتیاز ،مناسب و مطلو

کردند ( Buunk-Werkhoven .)22و همکاران در
پژوهش خود نیز نمره هنجارهای انتزا ی را در یک
جمعیت جوان با میانگین  27/۱6از  35امتیاز ،خو

 %۰2/5دانشآموزان نگرش خوبی ()33/7۰±3/5۰

و نمره فشارهای اجتما ی ،دوستان و خانواده را

نسبت به رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و

درباره سالمت دهان و دندان در حد بار نوان کردند

دندان داشتند در مطالعه مصدقراد و همکاران نیز

( .)24مطالعا

فوق فقط به گذاشتن نمره بسنده کرده

 %72/6از کودکان سنین مدرسه نگرش مثبت به

بودند و دستهبندی ذکر شده همانند مطالعه حاضر را

سالمت دهان و دندان داشتند ( .)21نمره نگرش

نداشتند اما به جهت این که به بار بودن نمره

دانشجویان نسبت به سالمت دهان و دندان در مطالعه

هنجارهای انتزا ی در پژوهش خود اذ ان داشتند این

( 4/۱6از 7

نتای نیز میتواند با مطالعه حاضر همسو باشد .اما در

امتیاز) گزارش شد ( .)22با این که دستهبندی در

مطالعه دیگری از  Buunk-Werkhovenنمره

از مطالعه حاضر میباشند،

هنجارهای انتزا ی بار نبود ( ،)25از این جهت

بودن نمرههای نگرش اشاره شده

بودن هنجارهای انتزا ی و

 Dumitrescuو همکاران نیز مطلو
بررسیهای فوق متفاو
با این حال به خو

است و میتواند نتای

مطالعه حاضر را تأیید کند.

محمدخواه و همکاران در مطالعه خود میزان نگرش
دانش آموزان درباره سالمت دهان و دندان را ضعیف
ا الم کردند ( )23که این تفاو

966

احتمارً میتواند

احتمارً میتوان متفاو

تأثیرپذیری از آنان در هر منطقه را لت این تفاو ها
دانست.
نمره قصد رفتاری در  %65دانشآموزان خو
( )15/75±2/4۰بود .یک مطالعه ،میانگین نمره قصد
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پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و هم کاران

سنی  12سال را  22/۰1از  26گزارش کرد و نوان

وضعیت رفتار بهداشت دهان و دندان دانشآموزان را

کرد که قصد رفتاری در این مطالعه بار است (.)24

نامطلو

و پایینتر از حد متوسط ا الم کردند

بررسی دیگر قصد انجام رفتارهای بهداشت دهان و

( .)14 ،2۰،3۱این تفاو

کامالً بار و خو

ا الم کرد ( )26از آنجا که این

ناشی از تفاو
یا تفاو

در نتای مطالعا

میتواند

در نحوه نمرهگذاری و دستهبندیها و

در شرایط جغرافیایی ،فرهنگی و اقتصادی

مطالعه نیز در قشر نوجوان و جوان با میانگین سنی

باشد .با وجود نمره باریی که در سازهها م صوصاً

 1۰سال انجام شده بود میتواند تقریباً به سنین افراد

نگرش به دست آمد ،ولی نمره رفتار در اکثر دانش

مورد بررسی مطالعه حاضر نزدیک باشد و از این نظر

آموزان در حد متوسط بود و از این جهت وامل مؤثر

قابل مقایسه با این مطالعه میباشد و مؤید نتای

بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و دندان مورد

مطالعه حاضر است.

بررسی قرار گرفت که در ذیل آمده است.

 %6۱دانشآموزان نمره خوبی از فاکتورهای قادرکننده

نمره نگرش براسا

هیچکدام از وامل دموگرافیک

( )43/17 ±5/15کسب کردند .در یک مطالعه

تفاو

بیشترین فراوانی نمره فاکتورهای قادرکننده مربو به

همکاران که در آن نمره نگرش با هیچکدام از وامل

توانایی اقتصادی  %56بود ( )2و در مطالعه

دموگرافیک مثل سن و میزان تحصیال

اختالف

ارسنگجنگ و همکاران نیز میزان دسترسی به خدما

معنیداری نداشت ،هم وانی داشت ( .)31در مطالعه

دندانپزشکی را  %61/۰گزارش کردند ( .)27از آنجا

 Shardaو همکاران نیز نمره نگرش کودکان با سن

و وضعیت

آماری معنیداری نداشت ( .)32در مطالعه

فاکتورهای قادر کننده دسترسی به خدما

ارتبا

معنیداری نداشت که با مطالعه مظلومی و

اقتصادی را نیز شامل میشود و این دو مطالعه نیز

خامی و همکاران همچنین نمره نگرش دانشجویان

دندانپزشکی را

والدین ارتبا معنیداری پیدا نکرد ()33

نمره میزان داشتن هزینه خدما
خو

نوان کردند که از این جهت میتواند مشابه

نتای مطالعه حاضر باشد.

با تحصیال

که میتواند نتای حاضر را تأیید کند .اگر چه ارتبا
نگرش با وامل دموگرافیک مانند سن ،پایه تحصیلی،
والدین ،شغل پدر در مطالعه حاضر معنی

 %2۱دانشآموزان در زمینه رفتارهای ارتقا دهنده

تحصیال

سالمت دهان و دندان نمره خوبی ()14/61±4/11

دار نشد اما موارد دیگری مانند موقعیت اجتما ی که

کسب کردند و نمره  %74آنان در حد متوسط بود

میتواند بر نگرش تأثیر داشته باشد ،مشاهده شد

مهری و همکاران نیز در مطالعه خود میانگین

(.)16

رفتارهای بهداشت دهان و دندان دانشجویان را در

نمره قصد رفتاری با پایه تحصیلی و سن رابطه

حد متوسط ( 1۰/17( )%53از  36امتیاز) بیان کردند

آماری معنیداری داشت .در مطالعه  Syrjäläو

دانش

همکاران نیز نمره قصد رفتاری با مقطع تحصیلی

آموزان را در زمینه بهداشت دهان و دندان %37/7

ارتبا داشت ( .)34مطالعه حاضر نشان داد که دانش

گزارش کرد ( )23که این دو مطالعه میتوانند مؤید

آموزان پایه تحصیلی چهارم قصد رفتاری بهتری

( )26و مطالعه دیگری میزان ملکرد خو
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رفتاری بهداشت دهان و دندان در جمعیتی با میانگین

نتای

دندان را در سربازان با میانگین  ۰/62از  14امتیاز،

مطالعه حاضر باشند ،اما سه مطالعه دیگر

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

نسبت به سایر پایههای تحصیلی داشتند که احتمارً
میتوان توجه بیشتر معلم آن کال

درباره سالمت

دهان و دندان نسبت به کال های دیگر را دلیل آن

بیشتری داشت .در ارتبا

والدین

با تحصیال

دانشآموزانی که والدین آنان دارای تحصیال
دانشگاهی بودند ،رفتار ارتقا دهنده سالمت دهان و
بود در این زمینه  Gaoو

دندان آنها نیز خو

با بررسی این که چه واملی میتواند بر رفتارهای

همکاران Borge ،و همکاران مهری و همکاران

سالمت دهان و دندان تأثیر داشته باشد ،نتای حاکی

سط

والدین و  Prakashو همکاران

از آن بود که نمره رفتار با پایه تحصیلی ،سن،

 Christensenو همکاران هم سط تحصیال

تحصیال

مادر و شغل پدر ارتبا آماری معنیداری

نشان داد به طوری که نمره رفتار دانشآموزان پایه
چهارم بیشتر از سایر پایهها شد .در مطالعه امینی و

تحصیال

مادر

را در مطالعههای خودشان با رفتار بهداشتی ،شاخ
 DMFTو پوسیدگی دندان فرزندان مرتبط دانستند و
گزارش کردند پوسیدگی دندان با سط

تحصیال

دارد ( .)36-41 ،26دو مطالعه

همکاران نیز پایه تحصیلی با رفتار بهداشت دهان و

والدین رابطه معکو

دندان ارتبا آماری معنیداری داشت و گزارش کرد

دیگر نیز نشان دادند رفتارها و ادا

که نمره رفتار سالمت دهان و دندان پایههای اول و

دهان و دندان کودکان تحت تأثیر سواد مادر قرار دارد

دوم دبیرستان بیشتر از سایر پایهها است ( )15از آنجا

والدین با رفتار سالمت

( .)42 ،43ارتبا تحصیال

مراقبت سالمت

 DMFTنشان دهنده

دهان و دندان دانشآموزان این مطلب را میرساند که

بار یا پایین بودن سط رفتار بهداشت دهان و دندان

والدین نقش مهمی در این امر برای فرزندانشان ایفا

است ( ،)35 ،36بنابراین در اینجا میتوان با آوردن

میکنند ،به این خاطر رزم است به سواد بهداشتی

 ،رفتار بهداشت دهان و دندان را نیز

والدین دقت بیشتری نمود و در ارتقا آن تالش کرد.

مد نظر قرار داد .از این جهت در مطالعه نیلچیان و

مطالعه حاضر دستهبندی وسیعی در رابطه با شغل پدر

 DMFTو

انجام داد که در این میان دانشآموزانی که شغل

سن مشاهده شد که با مطالعه حاضر هم وانی داشت

پدرشان معلمی بود ،رفتار بهداشت دهان و دندان

( .)37رفتار بهتر درباره سالمت دهان و دندان در پایه

آنها بهتر از سایرین بود .در این خصو

زارع و

تحصیلی چهارم نسبت به سایر پایههای مورد بررسی،

همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که

میتواند بیانگر این باشد که شاید تأکید بیشتر معلم

شغل پدر با رفتار بهداشت دهان و دندان دانشآموزان

درباره بهداشت دهان و دندان به دانشآموزان در پایه

ارتبا

دارد ولی شغل آزاد را پیشبینی کننده این

چهارم ،اثرگذار بوده و یا این که هر چه دانشآموزان

رفتار گزارش دادند ( )13که ممکن است هر شغل در

که افزایش یا کاهش شاخ

این شاخ

همکاران ارتبا

معنیداری بین شاخ

به دوران نوجوانی نزدیکتر میشوند ،جسار
در انت ا

آنها

رفتارهای ناسالم افزایش مییابد و

ش صیت طغیان گرشان با

کم توجهی آنها به

موقعیتهای م تلف با

شود افراد نیز متفاو

مل کنند بنابراین این موضوع میتواند بیشتر قابل
بررسی باشد.

توصیههای مربی سالمت و معلم میشود که رزم

طب نتای رگرسیون لجستیک ،مؤثرترین سازه مدل

بر روی نوجوانان تمرکز

بزنف بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و دندان،

است در این خصو
960
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دانست.

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و هم کاران

زندگی ،حمایتهای اجتما ی ،مهار ها ،دسترسی

فاکتورهای قادر کننده بیشترین تأثیر را بر افزایش

میباشد .مطالعه نقیبی و

قصد رفتاری داشت و در این مورد مطالعهای که این

که

تأثیر را سنجیده باشد یافت نشد .با این تفاسیر ،قصد

ایشان هنجارهای انتزا ی را هم به نوان پیشبینی

رفتاری که تمایل ذهنی و نشانه آمادگی برای انجام

کننده دیگر گزارش دادند ( )2که این اختالف احتمارً

رفتار مورد نظر است بعد از فاکتورهای قادرکننده

ف ای مطالعاتی و شرایط اجتما ی و

برای ارتقا رفتارهای سالمت دهان و دندان مهم

فرهنگی میباشد .در راستای مطالعه حاضر ،دو مطالعه

میباشد و از آنجا که فاکتورهای قادرکننده به نوان

دیگر وضعیت اقتصادی و اجتما ی را با وضعیت

یک امل واسط ،تبدیل قصد به رفتار را ممکن

 DMFTو پوسیدگی دندان کودکان مرتبط دانستند

میسازد ( ،)16بنابراین در صور

نبود این وامل،

( )27 ،4۱و بیان کردند که هر چه وضعیت اقتصادی

ارتقای رفتارهای سالمت دهان و دندان دچار اختالل

و اجتما ی کودکان پایینتر باشد ،شیوع پوسیدگی

میشود و این فاکتورهای قادرساز از جمله اصول مهم

دیگری نیز نشان دادند

در منشور اتاوا برای رسیدن به ارتقای سالمت هستند

که هر چه درآمد خانواده پایینتر باشد ،پوسیدگی

و طب

این منشور ،آموزش بهداشت تنها یکی از

دندان و وضعیت سالمت دهان و دندان در کودکان

چندین مؤلفه در زمینه مهار های ش صی است

پایینتر است ( .)41 ،43 ،44یافتههای دیگر نیز نشان

( ،)45لذا در برنامههای مداخالتی ارتقا سالمت باید

دندانپزشکی و

به فاکتورهای قادر کننده به نوان مهمترین امل

همکاران این نتیجه را تأیید میکند با این تفاو

به دلیل تفاو

دندان بارتر میرود .مطالعا

دادند وضعیت دسترسی به خدما

 DMFTو پوسیدگی دندان

دهان و دندان با شاخ
ارتبا

دارد ( .)27،3۰دو مطالعه دیگر بیان کردند

موانع نظیر در دستر

نبودن خدما

دندانپزشکی،

نبود وقت و هزینه بار ،با رفتارهای بهداشت دهان و
دندان ارتبا

دارد و در صور

ارتقا رفتارهای سالمت دهان و دندان توجه شود.
از جمله نقا

قو

بندی میانگین نمرا

این مطالعه میتوان به دسته
سازهها به نوان خو  ،متوسط

و بد اشاره کرد که بر اسا

آن توضی بیشتری راجع

وجود این موانع،

به سازهها داده شد و دیگر این که پرسشنامه توسط

وضعیت رفتار سالمت دهان و دندان کاهش مییابد

خود محق توزیع و جمعآوری گردید و دقت کار را

مذکور فاکتورهای قادرکننده را

تصادفی

( .)2۰ ،3۱مطالعا

بار برد و در زمینه حجم نمونه انت ا

بررسی نمودهاند و همه آنها مؤثرترین امل را بر

متناسب به افزایش تعمیمپذیری کمک کرده است.

رفتارهای سالمت دهان و دندان ،همان

محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که پرسشنامه به

حاضر

محق ساخته و برای رده سنی ابتدایی بود به

ارتقا

فاکتورهای قادر کننده یافتند ،لذا با نتای

صور

همسو میباشند .بعد از فاکتورهای قادر کننده ،قصد

همین جهت هم طرح سؤال و هم استانداردسازی آن

بیشتری با

مشکل و وقت گیر شد و هم امکان خطا در تکمیل

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و دندان داشت

پرسشنامهها بیشتر بود و این که به لت استفاده از

که با مطالعه  Dumitrescuو همکاران تقریباً

ینی رفتارهای

رفتاری نسبت به سایر سازهها ارتبا
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فاکتورهای قادرکننده شناخته شد که شامل شرایط

هم وانی داشت ( .)22طب

به خدما  ،درآمد و امکانا

نتای

مطالعه حاضر،

پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف

زهره ناصریپور تکلو و همکاران

بهداشتی دهان و دندان امکانپذیر نبود .همچنین به

قرارگرفتن این مدل در سیاستها و برنامه های

و وسیع بودن

آموزش و پرورش برای ارتقا بهداشت دهان و دندان

به سازه فاکتورهای قادرکننده امکان

گام

دلیل داشتن محدویت در تعداد سؤار
وامل مربو

دانشآموزان با کمک مربیان بهداشت مدار

اجتما ی و محیطی ممکن نبود ،در نتیجه به تعداد کم

دانشآموزان میباشد.

سؤ ال برای هر قسمت در این سازه بسنده گردید و

براسا

نتای

این مطالعه ،مؤثرترین سازه بر

این سبب شد بررسی دقی همه وامل میسر نباشد .از

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دهان و دندان،

لحاظ تعمیمپذیری این نمونه به جامعه بزرگتر نیز

فاکتورهای قادرکننده بود ،بنابراین توصیه میشود

باید دقت شود.

ارتقا دهندگان سالمت تمرکز خود را بر این محور
قرار دهند.

پیشنهادها

پیشنهاد میگردد به دلیل تفاو

سط فکری هر رده

سنی و شرایط فرهنگی و اجتما ی هر منطقه ،ابتدا
سؤار

فاکتورهای قادرکننده به صور

سپاسگزاری

این مقاله با همکاری و تصویب مرکز تحقیقا

باز طراحی

وامل اجتما ی مؤثر بر سالمت و معاونت پژوهشی

پاسخ

دانشگاه لوم پزشکی کرمان با شماره  ۰4/53و کد

بسته قرار داده شود و همچنین در پرسشنامه به جای

اخالق  IR.KMU.REC.1394.85انجام شد .بدین

م الفم ،موافقم از نمادهای چهره استفاده شود و

وسیله از اداره آموزش و پرورش ،معلمین ،مربی

با حجم نمونه بیشتر انجام گیرد .از فواید

شهر بافت و دانش

شود و بعد از آزمودن ،در پرسشنامه به صور

مطالعا

بهداشت و مدیران محترم مدار

این تحقی میتوان اشاره داشت به این که استفاده از

آموزان زیز که در انجام این مطالعه همکاری داشتند

تأکید بر فاکتورهای قادرکننده

صمیمانه سپاسگزاری و همچنین از همکاری خانم

میتواند در برنامهریزی مداخلهای برای بار بردن

مهناز خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

سط رفتارهای سالمت دهان و دندان دانش آموزان

زیستی و آقای دکتر سجادی دندانپزشک محترم شهر

مدل بزنف با شر

در مدار

مورد استفاده قرار گیرد و به همین منظور

بافت تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Introduction: Oral diseases are the most common diseases in the world, and among them,
tooth decay is the most common problem. The aim of this study was to determine the
effective factors on oral health-promoting behaviors among elementary school students of
Baft based on BASNEF Model in 2015.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 200 elementary
school students who were selected using multistage random sampling method. Data were
collected using a researcher-made questionnaire including 62 questions consisted of two
parts: demographic information and constructs of BASNEF model (attitude, subjective norms,
behavioral intention, enabling factors, and behaviors). Data were analyzed using SPSS 16.
Results: Score of oral health-promoting behaviors in 74% of the students was moderate and in
20% of the students was good. Statistically significant relationship was observed between oral
health-promoting behaviors of the students and class grades (P=0.004), mother's education
(P=0.004), father's education (P=0.034), and father's occupation (P=0.007). Among the
constructs of BASNEF model, enabling factors (β=0.511) and then behavioral intentions
(β=0.426) were the strongest predicting factors of oral health behavior.
Conclusion: According to the obtained results, enabling factors were the most effective
constructs of oral health-promoting behaviors; therefore, oral health promoters are
recommended to focus on this issue.
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