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 چكيده
 امكان كه است آن به مربوطه يها بافت و دهان سالمت شامل دهان سالمت :مقدمه
 فراهم يناراحت بدون را مطلوب ياجتماع روابط و كردن صحبت خوردن، مانند ييها تيفعال
 تيفيك نامه پرسش يفارس نسخه ييايپا و ييروا يبررس پژوهش، نيا از هدف. آورد يم

  . بود اصفهان شهر ساله 11-14 كودكان در دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ
 11- 14 كودك 128 ،يمقطع نوع از يليتحل - يفيتوص مطالعه نيا انجام يبرا :ها مواد و روش

 نامه پرسش به كودكان. ديگرد انتخاب يتصادف صورت به اصفهان شهر مدارس از ساله
Child Perception Questionnaire )CPQ(و گرفتند قرار ينيبال نهيمعا مورد سپس. دادند پاسخ 

 Mollar incisor( و dmft و DMFT) Decay, Missing, Filling Tooth( يها شاخص

hypoplasia (MIH و )Traumatic dental injuries (TDI شد نييتع ها آن در اكلوژن مال و .
 دوباره بعد هفته دو كننده شركت ودكانك از نفر 60 نامه، پرسش ييايپا يبررس يبرا

 صورت ها آن يبرا مدت نيا يط يپزشك دندان مداخله گونه چيه كه يحال در را نامه پرسش
 و Pearson يهمبستگ آزمون از ها شاخص نيب رابطه محاسبه يبرا. كردند ليتكم بود، نگرفته

ANOVA شد استفاده .Cronbach's alpha 05/0( ديگرد محاسبه زين توافق بيضر و  =α(.  
 باالتر دختران در كه آمد دست به 6/16 اريمع انحراف با و CPQ 6/20 نمره نيانگيم :ها يافته

 با CPQ. آمد دست به 82/0 توافق بيضر و Cronbach's alpha 92/0 بيضر. بود پسران از
 ها آن ارتباط اما داشت ارتباط اكلوژن مال و TDI و DMFT، dmft، MIH يها شاخص

  .)p value < 05/0( نبود دار يمعن
 يخوب ييايپا و ييروا از ساله 11- 14 كودكان در CPQ نامه پرسش يفارس نسخه :گيري  نتيجه

 يزندگ تيفيك بر را دندان و دهان سالمت و يماريب اثرات تواند يم و است بوده برخوردار
   .دينما برآورد

  .اكلوژن مال دندان، ينايم يپوپالزيها ،يدندان يدگيپوس ،يزندگ تيفيك :ها واژهكليد 
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  مقدمه
 ابعاد به طورعمده به يپزشك ستيز كرديرو با يپزشك دندان

 و است پرداخته دندان و دهان يها يماريب كيپاتولوژ و يكيزيف
 قرار توجه مورد كمتر را ها آن يروان - يروح و ياجتماع ابعاد
 قرار دقت مورد كمتر زين ماريب خود نظر يطرف از و دهد يم
 ابعاد به توجه بر عالوه مدرن يپزشك دندان در امروزه]. 1[رديگ يم

 دندان، و دهان سالمت و ها يماريب يشناس بيآس و يجسم
 ماريب تيرضا و يروان يروح و ياجتماع - ياقتصاد ابعاد و امدهايپ
 يابيارز زين دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك و
  .شود يم

 يزندگ تيفيك و دهان سالمت ارتباط نييتع منظور به
 اتيتجرب يابيارز بر ها آن ديتأك كه اند شده يطراح ييابزارها

 ].2[باشد يم او يماريب و سالمت با ها آن ارتباط و فرد يفيك

 ها نشانه و ميعال صورت به اگر يزندگ تيفيك و عملكرد يابيارز
 مؤثرتر درمان جينتا يابيارز در شود، گزارش ردف خود توسط
   مانند ييها شاخص بر عالوه نيبنابرا ].3[است

)Decay, Missing, Filling tooth( DMFT، dmft، 
)Mollar incisor hypoplasia(MIH و )Traumatic 

dental injuries (TDI شده توجه زين ياجتماع ابعاد به ،...و 
 اي World Health Organization( يعلم منابع در و است

WHO (مانند ييها شاخص )Children perception 

questionnaire (CPQ، )Oral Impact daily 

performance (OIDP، )Infantile toddler quality of 

life (ITQOL و )Child oral health impact profile (
COHIP و سالمت يفيك يامدهايپ يبررس منظور به 

 وجود كودكان مختلف نيسن در دندان و دهان ياه يماريب
  ].4[دارند
 سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك شاخص كاربرد يايمزا از
 شده انجام يها درمان يامدهايپ و ازهاين يابيارز دندان و دهان

  ].5[باشد يم
 در دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك

 از متفاوت افتهي توسعه روند و اقتصاد و فرهنگ با ييكشورها
 مرتبط متعدد يها شاخص .باشد يم توسعه حال در يكشورها

 يطراح زبان يسيانگل يكشورها در دندان و دهان سالمت با
 ،يليبرز ،يياياسپان مانند گريد يها زبان از يبعض در كه اند شده

 كشورها يبعض در و است شده يابيهنجار يعرب و ينيچ
]. 6-9[است شده زين يساز يبوم آن يا ترجمه يها فرم
 و Jokovic توسط كودكان، يبرا CPQ شاخص نيدتريجد

 است شده هيته يسيانگل زبان به و كانادا تورنتو در] 1[همكاران
 ،يياياسپان ،يفرانسو ،ينيچ زبان و فرهنگ در اكنون هم و

-13[است شده يساز يبوم يليبرز و يوناني ،يسيانگل ،يعرب
 از يها نامه پرسش كه است الزم موجود منابع اساس بر]. 3 ،10
 زبان از( برگشت -رفت ترجمه استاندارد روش به آماده، قبل
 در آن يسنج روان ابعاد و شده ترجمه) بالعكس و مقصد به مبدأ
  ].14-17[رديگ قرار يابيارز مورد مقصد زبان

 دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك درباره ياندك اطالعات
 به توجه با. باشد يم ارياخت در زبان يفارس كودكان در دندان و

 تكلم، زبان، رشد ،يسن راتييتغ كودكان، يتكامل يشناس روان
 بزرگساالن، با ها آن يها ييتوانا تفاوت زين و ارتباط جاديا

 تا 11 و 10 تا 8 ،7 تا 6 نيسن يبرا يمتفاوت يريگ اندازه يابزارها
  .]18[اند گرفته قرار يبررس مورد و يطراح سال 14

 نيا يساز يبوم روند و يابيارز تاكنون ما اطالعات اساس بر
 اي و نگرفته انجام يرسم يفارس فرهنگ و زبان در شاخص
 و ييروا يبررس پژوهش، نيا انجام از هدف. است نشده گزارش

 تيفيك نامه پرسش يفارس ترجمه ييمحتوا و يصور ييايپا
 ساله 14 ات 11 كودكان دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ
 ،DMFT يها شاخص با آن ارتباط نيهمچن و اصفهان شهر

dmft، MIH، TDI بود اكلوژن مال و.  
  

  ها روش  مواد و 
 CPQ 11- 14 دسترس در نامه پرسش ،ياصل مطالعه شروع از قبل
 يدانشجو دو توسط ،يبرگشت و رفت ترجمه استاندارد روش به

PhD يسيانگل و يسفار زبان به مسلط نگر جامعه يپزشك دندان، 
 توسط سپس. شد برگردانده يسيانگل به سپس و ترجمه يفارس به
 از نفر ده به .ديگرد برطرف آن ابهامات و اشكاالت پژوهش ميت

 يبرا يشيآزما طور به يفارس نامه پرسش ساله 11- 14 كودكان
 و دادن پاسخ يبرا الزم زمان يبررس و ها پرسش ابهامات رفع
  .شد داده ،يده خپاس وهيش و كودكان درك

 يمقطع نوع از يليتحل - يفيتوص كه ياصل مطالعه سپس
 نامه پرسش يفارس ترجمه از استفاده با 1389 سال در باشد يم
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CPQ پس. ديگرد اجرا اصفهان شهر ساله 14 تا 11 كودكان در 
 يهماهنگ از پس و پرورش و آموزش از يكتب نامه اجازه كسب از

 سطح از مدرسه چهار كودكان، نيوالد و مدارس رانيمد با الزم
 يها خوشه صورت به كالس سه مدرسه، هر در و اصفهان شهر
  . ديگرد انتخاب يتصادف
 تعداد آمار، متخصص توسط نمونه حجم محاسبه به توجه با
 يسن دامنه با ييراهنما مقطع سوم تا اول كالس آموز دانش 128
 را زمال يهمكار و بودند يجسم سالمت يدارا كه سال 11- 14
 ها آن از و ديگرد انتخاب داشتند نامه پرسش به يده پاسخ در

 به. دهند پاسخ نامه پرسش به داوطلبانه و آزادانه كه شد خواسته
 هفته دو آموزان دانش از نفر 60 نامه، پرسش ييايپا يبررس منظور
 نيا دهان سالمت. كردند ليتكم را نامه پرسش مجدداً بعد،

 اي درمان تحت و نكرده يرييتغ هفته ود نيا يط آموزان دانش
 زين يدندان ناتيمعا انجام. بودند نگرفته قرار يپزشك دندان مداخله

 پس نامه پرسش به كنندگان شركت مجدد يده پاسخ در يريتأث
  .نداشت هفته 2 از

 سوند و نهيآ با طيمح يعيطب نور در كودكان نيا سپس
 مال و DMFT، dmft، MIH، TDI يها شاخص و شدند نهيمعا

 يها شاخص به آشنا و شده برهيكال فرد توسط ها آن در اكلوژن
 به كمك ها شاخص نيا دادن قرار از هدف. ديگرد نييتع مذكور

  . بود اريمع بر يمبتن و ييهمگرا ،يصور ،يساختار ييروا نييتع
 كمك با كه شد يم ثبت يزمان D جزء: DMFT شاخص

 يموارد. باشد صيختش قابل عهيضا كف ينرم ز،يت سوند كي
 ناهموار، و نيرنگ يها لكه دندان، يرو يگچ ديسف يها لكه مانند
 نرم ها آن كف اما كند ريگ ها آن در يمختصر سوند نوك اگرچه
 ثبت يزمان M جزء. نديآ ينم حساب به يدگيپوس جزء نباشد

. باشند رفته دست از ديشد يدگيپوس علت به ها دندان كه شود يم
 جزء باشد ها دندان دنيكش علت يارتودنس اي بهضر كه يصورت در

 كه شود  يم ثبت يزمان F جزء. نديآ ينم حساب به شاخص
 ييها دندان. باشند شده پر يميدا يميترم مواد از يكي با ها دندان
 شاخص جزء باشند شده ميترم يدگيپوس از ريغ يعلت هر به كه
  ].19[نديآ ينم حساب به

 و زورينسايا يها دندان در يپوپالزيه وجود: MIH شاخص
 اي ديسف مات ينواح شكل به كه كند يم نييتع را اول مولر

 دارد، نخورده دست و سخت صاف، سطح كه روشن يا قهوه
  .شود يم مشاهده

 يمشكالت دچار كه است ييها دندان شامل: TDI شاخص
  .اند شده خود يجا از يافتادگ رونيب و ييجا جابه ،يشكستگ مانند

 وجود اكلوژن مال نوع سه انگل يبند طبقه طبق: ناكلوژ مال
 و II كالس و نرمال I كالس يناهنجار مطالعه نيا در كه دارد
III است شده نظرگرفته در اكلوژن مال.  

 سازمان فرم اساس بر باال شده ذكر يها شاخص يتمام
 شده ذكر يها نمونه در آن، يراهنما اصول و جهاني بهداشت
  ]. 4[ديگرد برآورد
  
  :نامه پرسش ليتكم روش
 يزندگ تيفيك بر دهان سالمت ريتأث نامه پرسش يسيانگل نسخه

 و تكامل كانادا تورنتو در كه) CPQ11-14( ساله 11- 14 كودكان
 و ديگرد يبازنگر بار دو و شده ترجمه يفارس به بود افتهي اعتبار

 اصل]. 1[شد ترجمه يسيانگل زبان به مجدداً آن دييتأ منظور به
 به سؤاالت برگرداندن در كه بود سؤال 41 يدارا نامه پرسش نيا

 سؤال چند سؤاالت، يبعض شدن تر مفهوم يبرا ،يفارس ترجمه
 از. ديگرد سؤال 49 شامل يفارس نسخه و اضافه نامه پرسش به

 قسمت ليتكم از پس كالس درون شد خواسته كودكان
 عالمت گذشته ماه سه يط را خود اتيتجرب ،يفرد اطالعات

  .بزنند
 يابيارز طهيح چهار در را يزندگ تيفيك نامه، پرسش اصل

 نقص ،يدهان ميعال: از عبارتند طهيح چهار نيا. كند يم
  . ياجتماع و ياحساس سالمت ،يعملكرد

 هر تا وقت چيه صورت به كه دارد نهيگز 5 سؤال هر پاسخ
  .ديگرد ميتنظ كرتيل اسيمق با و) 4 تا 0 از( يگذار نمره روز

 اغلب: 3 اوقات، يگاه: 2 بار، دو يكي: 1 وقت، چيه: 0
   هرروز: 4 اوقات،

 نامه پرسش يها پاسخ يكدها كردن جمع با CPQ11-14 نمره
 باشد يم سؤال 49 يدارا نامه پرسش كه جا آن از. آمد دست به

 درجه نشانگر باالتر كد كه باشد 0- 196 نيب تواند يم يينها نمره
  .باشد مي يزندگ تيفيك رب يدهان طيشرا ريتأث باالتر
 به پرسش دو نامه، پرسش مؤلف يراهنما اصول اساس بر
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 نييتع نامه پرسش اريمع بر يمبتن و يساختار ييروا يبررس منظور
  : از عبارتند كه ديگرد

 چگونه را خود دهان و نيفك ها، لب ها، دندان سالمت - ١
 د؟يكن يم يابيارز

 چه دهان و نيفك ها، لب ها، دندان تيوضع مجموع در - ٢
 دارند؟ ريتأث شما يزندگ در اندازه

) بود؟ فهم قابل و ساده نامه پرسش متن شما نظر به( سؤال
 نظر در خواندن سهولت و يصور و محتوا ييروا يبررس منظور به

  .شد گرفته
 با مرتبط يزندگ تيفيك شاخص و كيدموگراف اطالعات تمام
 18SPSS ارافز نرم در CPQ يها پرسش و دندان و دهان سالمت

 ،Pearson يهمبستگ بيضر ،ANOVA آزمون با و ديگرد وارد
 و نيانگيم مانند يفيتوص يآمارها و Chi-Square آزمون
  . گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد ،يفراوان و اريمع انحراف
  

  ها افتهي
 يسن نيانگيم با ساله 11- 14 كودك 128 يرو بر پژوهش نيا

 شهر مدارس از يتصادف تصور به كه گرفت صورت سال 5/12
 شركت كودك 128 تعداد از). 1 جدول( شدند انتخاب اصفهان
 اي يدندان درد گذشته ماه سه يط درصد 2/60 مطالعه، در كننده
 يدهان تنفس ها آن از درصد 8/38. اند نداشته دهان هيناح در درد

  . كردند يم تنفس دهان راه از درصد 4/48 و نداشتند
 به دهان بد يبو گذشته ماه سه يط انكودك از درصد 4/48

 باًيتقر. نداشتند باشد كرده تياذ را ها آن انياطراف و خود كه يطور
 را لثه از يزير خون مدت نيا يط) درصد 8/50( كودكان از يمين

 احساس گذشته ماه سه در درصد 9/28 و نمودند گزارش
  . اند كرده تجربه را ينديناخوشا

 را دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك نامه، پرسش
 ريز شرح به آمده دست به جينتا كه كرد يبررس طهيح پنج در

  ):2 جدول( است
 ميعال گونه چيه كودكان از درصد 9/3: يدهان ميعال طهيح
 و دهان سوزش دهان، هيناح در درد اي دندان درد بر يمبن يدهان
  .نكردند گزارش را... 

 چيه كودكان از رصدد 8/14: يدهان عملكرد طهيح
 علت به خوردن زمان مدت در مشكل شامل يميعال

 از يبعض گفتن در مشكل اي و يدندان و يدهان مشكالت
  .نداشتند حروف و كلمات
 ارتباطات در كودكان از درصد 1/28: ياجتماع سالمت طهيح

  .نداشتند يمشكل خود دوستان و همكالسان با
 ،يناراحت دكانكو از درصد 8/75: ياحساس سالمت طهيح

 و دهان مشكالت واسطه به را ينگران اي يحال آشفته ،يقرار يب
  .اند كرده گزارش دندان
 و يعال را خود دندان و دهان تيوضع كودكان از درصد 3/45

 بد و فيضع متوسط درصد 18 و خوب درصد 7/36 خوب، يليخ
 در را دندان و دهان سالمت تيوضع درصد 7/4. دانستند يم

  .كردند يتلق مؤثر درصد 3/95 و ريتأث يب دخو يزندگ
  

  كودكان در CPQ)11-14( شاخص اريمع انحراف و ينيبال يها شاخص يفراوان عيتوز. 1 جدول
 اريمع انحراف CPQ تعداد 

 46/19 96/20 64 دختر
 24/13 15/19 64 پسر

 12/18 87/19 درصد25  ساله 11
 96/20 37/26 درصد25  ساله 12
  ساله 13
 ساله 14

 درصد25
 درصد25

28/19  
71/14 

03/14  
67/9 

 63/14 16/26 درصد4/9 اند داشته تروما سابقه
 72/16 43/19 درصد6/90 اند نداشته

 70/11 26/21 درصد18 اند داشته يپوپالزيه
 53/17 80/19 درصد82 اند نداشته

 49/14 71/24 درصد3/27 اند داشته اكلوژن مال
 08/17 31/18 درصد7/72 اند نداشته
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 پنجگانه يها طهيح Cronbach's alpha. 2 جدول
  CPQ)8-10( يفارس نامه پرسش

 92/0 هاپرسش  نامه پرسش كل

 62/0 6  يدهان ميعال
 72/0 9  يعملكرد نقص

 52/0 13  ياجتماع سالمت
 87/0 9  ياحساس سالمت

  
  آن يها طهيح و CPQ)11-14( نيانگيم. 3 جدول

 اريمعانحراف نيانگيم 

 48/4 73/5 يدهان ميعال
 85/4 5 يعملكرد نقص

 18/5 43/4 ياجتماع سالمت
 75/4 85/4 ياحساس سالمت

  
 با 06/20 مطالعه نيا در افراد CPQ11-14 نمره نيانگيم

 طهيح 4 نمره نيانگيم با كه آمد دست به 60/16 اريمع انحراف
 و CPQ، 0 نمره حداقل. داشت دار يمعن ارتباط نامه پرسش
 گزارش را صفر نمره كودكان درصد 6/1 و بود 101 آن حداكثر
 CPQ درصد 3/27 ،9 از كمتر CPQ كودكان درصد 25. كردند

 تا CPQ 28 درصد 7/22 و 27 تا CPQ 18 درصد 25 ،17 تا 9
  ).3 جدول( اند داشته 101

CPQ يها شاخص با DMFT، dmft، MIH، TDI مال و 
   نبود دار يمعن ها آن ارتباط اما داشت ارتباط اكلوژن

)05/0 > p value) (4 جدول(.  
  

 و ينيلبا يها شاخص و Pearson )14 -11(CPQ آزمون. 4 جدول
  دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك يها طهيح

يهمبستگبيضر ريمتغ
Pearson )r( 

 يداريمعنسطح

  سن
 جنس

15/0- 
05/0  - 

08/0 
53/0 

 18/0 11/0 تروما

 70/0 03/0 يپوپالزيه

 04/0 17/0 يميدا دندان يدگيپوسشاخص

 13/0 13/0 يريش دندان يدگيپوسشاخص

 05/0 17/0 اكلوژنمال
 00/0 71/0 يدهانميعال

 00/0 86/0 يعملكردنقص

 00/0 84/0 ياجتماعسالمت

 00/0 83/0 ياحساسسالمت

  بحث 
 نيا در CPQ11-14 نامه پرسش يبرا Cronbach's alpha زانيم

 نشان را شاخص نيا خوب اريبس ييروا كه باشد يم 92/0 مطالعه
 نسخه Cronbach's alpha] 10[همكاران و Barbosa. دهد يم

 و Mjor.كردند گزارش 95/0 را CPQ نامه پرسش يليبرز
 نامه پرسش يدانمارك نسخه Cronbach's alpha] 19[همكاران

CPQ گزارش 87/0 ساله 11- 14 كودكان يبرا را 
 نسخه Al-khayal]3 [Cronbach's alpha و  Brown.دادند
 آمده دست به جينتا. كردند انيب 81/0 را CPQ نامه پرسش يعرب
 ،يدانمارك ،يعرب يها نسخه با متناسب و همسو حاضر مطالعه در
  .باشد يم CPQ نامه پرسش يليبرز و يسيانگل

 نقص ،يدهان ميعال يها طهيح با CPQ11-14 نمره
 يزندگ تيفيك ياحساس سالمت و ياجتماع سالمت ،يعملكرد
). p value=  001/0 يدار يمعن سطح( دارد دار يمعن ارتباط
 ICC شاخص اساس بر CPQ11-14 يها طهيح نيب ارتباط بيضر
 ييايپا دهنده نشان CPQ يهمبستگ بيضر سهيمقا و 94/0

] 10[همكاران و Barbosa مطالعه در ICC. باشد يم نامه پرسش
 در و 70/0] 20[همكاران و Jokovic پژوهش در و 96/0
 كه شد گزارش 90/0 ،]1[همكاران و Jokovic از گريد يقيتحق
 جينتا با كه دارد مطلوب ييايپا CPQ مطالعات، نيا يتمام در

  .دارد مشابهت حاضر مطالعه
 به 60/16 اريمع انحراف با CPQ11-14 6/20 نمره نيانگيم
 امر نيا. شتنددا پسران از يباالتر نمره دختران كه آمد دست

 و دهان يها يماريب و سالمت كه باشد نيا دهنده نشان تواند يم
 حاضر نمونه در دختران يزندگ تيفيك بر يشتريب ريتأث دندان
 ييهمسو] 10[همكاران و Barbosa جينتا با جينتا نيا كه دارند
  .دارد

 متن كه كردند انيب ساله 11- 14 كودكان از درصد 9/98
 و ييمحتوا و يصور ييروا كه بود فهم قابل و ساده نامه پرسش
. دهد يم نشان را CPQ11-14 نامه پرسش خواندن و درك سهولت

 كه است CPQ يريگ اندازه ابزار اعتبار نوع كي يصور ييروا
 ابعاد رندهيبرگ در و بود نامه پرسش ظاهر ييروا كننده انيب

 و باشد يم دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ تيفيك مختلف
  .ديگرد دييتأ يمقدمات مطالعات نيا در

: سؤال در( را خود دندان و دهان تيوضع افراد از درصد 72
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 يابيارز چگونه را خود دهان و نيفك ها، لب دندان، سالمت
 ها آن CPQ كه كردند ذكر خوب و خوب يليخ ،يعال) د؟يكن يم

 و متوسط را خود دندان و دهان تيوضع كه است يكسان از كمتر
 درباره كودك احساس نيب يدار يمعن رابطه. اند كرده انيب دب

 و يدهان ميعال و CPQ با شيها دندان و دهان سالمت
 دارد وجود ياجتماع و يروح سالمت و دندان عملكرد تيمحدود

 و يساختار و اسيمق بر يمبتن ييروا يها نشانه از نيا و
 .باشد يم CPQ11-14 نامه پرسش يدندان سالمت ييهمگرا

Barbosa و يدهان سالمت توافق بيضر ]10[همكاران و CPQ 
 نيا در آمده دست به جينتا با همسو كه كردند گزارش 83/0 را

 دار يمعن را رابطه نيا زين] 20[همكاران و Jokovic. است مطالعه
  .نمود گزارش
 گذشته ماه سه يط در كه كردند انيب افراد از درصد 8/38
 از كودك خود يابيارز با كه اند داشته ندندا و دهان هيناح در درد
  .بود دار يمعن ارتباط يدارا او دندان و دهان تيوضع
 ,TDI, MIH يها شاخص با CPQ11-14 نمره نيانگيم

dmft, DMFT تيفيك. داشت ميمستق ارتباط اكلوژن مال و 
 يپوپالزيه كه يافراد در دندان و دهان سالمت با مرتبط يزندگ

 بودند يعيطب ريغ اكلوژن يدارا اي و يدندان يتروما سابقه اي و
 و يافتراق ييروا يابيارز يبرا ها شاخص نيا از و بود تر فيضع

  .ديگرد استفاده ييهمگرا
 III و II كالس اكلوژن يدارا افراد در CPQ نمره نيانگيم

 و Jokovic. آمد دست به I كالس اكلوژن با افراد از شيب
 مشكالت با كودكان در CPQ نمره نيانگيم زين ]1[همكاران

 درمان با كودكان و يعيطب اكلوژن با كودكان از شتريب را ياكلوژن
 كودكان كردند انيب] Spencer]21 و Do .كردند انيب يارتودنس

 CPQ قبول قابل ريغ ياكلوزال تيوضع و شتريب يدگيپوس با
 تفاوت عربستان در ]Al-khayal]3 و Brown .داشتند يباالتر
 .آوردند دست به كودكان اكلوژن تيوضع و CPQ نيب يدار يمعن

Caglayan يا رابطه كه كردند انيب هيترك در ]22[همكاران و 
 مفصل مشكالت مانند دهان يها يماريب و يزندگ تيفيك نيب
  . دارد وجود يفك - يجگاهيگ

 ترجمه كه دهد يم نشان مطالعه نيا از حاصل يها افتهي
 يقبول قابل يسنج انرو اتيخصوص از CPQ11-14 يفارس

 ،يعرب يها زبان در شاخص نيا ابعاد با و است بوده برخوردار
  .]1 ،3 ،10[دارد مشابهت يليبرز و ينيچ ،يوناني ،يسيانگل

  
  گيري نتيجه

 ييروا و ييايپا از CPQ11-14 نامه پرسش فوق، مطالب به توجه با
 يها هبرنام يابيارز و يازسنجين در تواند يم و است برخوردار يخوب

 با مرتبط يزندگ تيفيك يابيارز يبرا دندان و دهان سالمت كالن
 ريتأث نيهمچن و يسن گروه نيا در دندان و دهان سالمت
 مورد زبان يفارس كودكان يفرد ابعاد در يپزشك دندان يها درمان
  .رديگ قرار استفاده
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Validity and reliability of Persian translation of the Child Perception 
Questionnaire (CPQ11-14) in 11‒14 year-old children in Isfahan 

 
 

Parvin Khadem, Maryam Hajiahmadi, Seyed Ebrahim Jabarifar*, Katayoon 
Mirani 

 
Abstract 
 
Introduction: Oral health includes healthy mouth and its healthy tissues, which allows for eating, 
speaking, and social encounters without active disease, discomfort, and dissatisfaction. In this 
research, validity and reliability of Persian translation of Quality of Life related to oral and dental 
health questionnaire was studied in children aged 11‒l4 years in Isfahan. 
Materials and Methods: In this descriptive, analytical and cross-sectional study the subjects 
consisted of 128 children aged 11–14 randomly selected from schools in Isfahan. The children 
completed the Children Perception Questionnaire (CPQ), and then they were examined. DMFT, dmft, 
molar-incisor hypoplasia (MIH), traumatic dental injuries (TDI) and malocclusion indexes were 
determined. To study the reliability of CPQ, 60 of these children completed the questionnaire again 
without dental intervention two weeks later. To understand the relation between the indexes, ANOVA 
and Spearman’s correlation coefficient were used. In addition, Cronbach’s alpha and interclass 
correlation coefficient (ICC) were determined (α = 0.05). 
Results: The average score of CPQ was 20.6 with a standard deviation of 16.60, with higher scores 
in females compared to males. Cronbach’s alpha and ICC were 0.92 and 0.82, respectively. CPQ had 
an insignificant correlation with DMFT, dmft, TDI, MIH and malocclusion (p value > 0.05). 
Conclusion: The Farsi version of the questionnaire is valid and reliable for use for Iranian children 
aged 11‒14 and can be used as a useful tool to assess the effect of oral and dental disorders on 
quality of life. 
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