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  چکيده

ـ مبنی بر  ييها وگزارش آن ي هعوارض شناخته شد و ها  دندانيوخراب  فساديوع باالي با توجه به ش    :نه و هدف  يزم  در ي بهداشـت ير رفتارهـا يثأت
 سـال  يطـ نوجوانان استان زنجـان  ن يبدندان در   مختلف مراقبت از دهان ويها وهين شيي به منظور تع ن مطالعه ي ا ,دندان دهان و بهداشت  ارتقای  

  .ورت گرفتص ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۳  يليتحص
 چنـد  يا  خوشـه  وي تـصادف يريـ گ که به روش نمونه  رفت  ي صورت پذ  ينرستاي دانش آموز دب   ١٥٠٠ يرو ر ب يفيصتوق  يتحقن  يا :يروش بررس 

ن يـي محتوا و به منظـور تع آن از روش اعتبار  يين روايي که به منظور تع  بود  محقق ساخته  ی  نامه ابزار مطالعه پرسش  .  انتخاب شده بودند   يا مرحله
ـ  يـي  اسکوئر به منظور تعي وآزمون کايفيوصبا استفاده از آمار ت   ها   داده .از روش آزمون مجدد استفاده شد     آن   ييايپا  ين گـروه هـا  ين اخـتالف ب

  . قرار گرفتيمورد قضاوت آمار) کي دموگرافيها يژگي ويبر اساس برخ( مختلف
ـ  يبود که آزمون آمار ) درصد۷/۸۹( ها در دانش آموزان مسواک زدن       مراقبت از دندان   ي هويشن  يشتريب :ها افتهي را بـر حـسب    يدار يتفاوت معن

  .نشان داد )P= ۰۰۱/۰( يليو مناطق مختلف تحص )P=۰۲/۰(  مختلفيها رستاني، دب)P=۰۴/۰( يلي مختلف تحصيها هي، پا)P= ۰۰۱/۰(  سجن
 يريکـارگ ه  به منظور بيزير برنامهن رو  ياز ا .  مسواک بود  يريگ کاره  ب  تنها ,ها توسط نوجوانان استان    مراقبت از دندان  الب  غ ي هوي ش :يريگ جهينت
  .  شود يه ميتوص" دايوجوانان اکدر ندهان و دندان   مختلف مراقبتيها وهيش

  زنجان ، نوجوانان، ي دندان، رفتار بهداشت ودهان: يديواژگان کل
  

  مقدمه
 سـالمت   ي جنبـه هـا    يبهداشت دهـان ودنـدان بـه تمـام        

ت يعدم رعا. ها اشاره دارد ژه لثه و دندان يوعملكرد دهان، به و   
  المت و بهداشـت دهـان و دنـدان از           مـرتبط بـا سـ      يرفتارها

 , صـحبت كـردن  ,ها در خـوردن   و لثه   دنداننقش   ي چند جنبه 
 و احساس خوب بـودن      يسالمت عموم  ؛ت صدا و تكلم   يفيك

(Well being)ـ پ ,ها ح از دندانيمراقبت صحت ياهم ؛  يريشگي

هـا،     فـساد و از دسـت دادن دنـدان         ,از ابتال به عفونـت دهـان      
ـ  حـائز اهم   ,ي تنفس تها و مشكال    التهاب لثه   .)۱،۲ (ت اسـت  ي

ـ  سـالم در تغذ    يها نقش دندان  ه بر آن  وعال ـ ه و   ي  از  يريشگپي
 يماريابت و ب  ي مزمن مانند د   يها يماري از ب  ي برخ ,هيسوء تغذ 

 مثبت از خود و به تبع آن سالمت روان به           ير ذهن يتصو, يقلب
 و شواهد موجود،    ين الملل ي ب يآمارها ).۳(ده است   ياثبات رس 

ـ مدهد کـه     ی نشان م  )شي هزار سال پ   ٥( دور   يها  اناز زم  زان ي
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٤٨

 است  نادر بوده كم ويليخدر آن زمان ها   دندانيفساد و خراب
 به ير صعود يسها   دندان يخرابوع  يشزان  يزمان م و با گذشت    

 دندان خـراب    ١٠ تا   ٢ كه رقم فوق به      يبه نحو  رديگ يخود م 
بـه   وند رو ن ر يرسد و ا   يش م ي سال پ  ٤٠٠٠ دندان در    ١٠٠از  
ـ  و بـه م    فتهايد ادامه   يتزا  دنـدان  ١٠٠  دنـدان از ٢٤زان ثابـت    ي

 موجـود فقـط از   يران بر اساس آمارهايدر ا ). ٤( رسيده است 
ـ لي م۱/۵حدود ,  سال۱۲ر يون کودک زيلين هفت م يب ون نفـر  ي

ده و پــر کــرده هــستند و شــاخص ي پوســيهــا  دنــدانيدارا
(Decayed, Missed, Filed Teeth) DMF۵/۱هـا   ان آني در م 

ــ ــي(باشــد  يم ــلي م۵/۱۰ يعن ــدان ي   ) ده و خــرابيوســپون دن
معـادل  , در اين خصوص   خدمات   ي هي درمان و ارا   ي نهيکه هز 

ـ لي م۶۳   ل يــمخـانواده و جامعـه تح  بـه  ارد تومـان اسـت کــه   ي
 يهـا    مراقبت از دهان و دنـدان روش       ي نهي در زم  ).۵(شود   يم

د، نـخ   ي فلورا ياو ح يها  دندان ريل مسواك، خم  ي از قب  يمختلف
 , مـنظم بـه دندانپزشـك    ي د، مراجعـه  ي فلورا يها  دندان، مكمل 

ـ تغذو  ت بهداشت   يرعا ـ  مناسـب پ   ي هي شنهاد شـده اسـت و      ي
 در   و باشـد   ي نقش مضاعف م   يها دارا    از آن  يبي ترك ي استفاده

 مختلف معموالً   ي مراقبت يها  وهي ش ,درمان يها روشسه با   يمقا
. )۶_۱۱( باشـند  يدسترس م نه و در    يخطر، مطمئن، كم هز     يب

سائل و مـشكالت نوجوانـان   م از صاحبنظران معتقدند   ياريبس
 ي رفتارهـا  يبـاً تمـام   يگـر تقر  ي د ياز سو .  است يشتر رفتار يب

ـ ناهنجار و به هنجـار افـراد بزرگـسال ن           يز از دوران نوجـوان  ي
ـ با توجه به مطالب فـوق از      ). ١١ـ١٣(شوند    ي م يزير  هيپا ك ي

 عدم ,)۵) ( درصد ۲۷(نان در کشور    ت نوجوا ينسبت جمع , سو
 ي مناسب و تعـداد كـاف      يريگ   گسترده با نمونه   يا  مطالعهانجام  
ـ  مراقبت از دهـان ودنـدان در ا        ي چگونگ ي هنيدر زم  بـر  (ران  ي

 ,خصوص در استان زنجـان ه  و ب ) ني محقق ي ها ياساس بررس 
 و   مراقبـت از دنـدان  ين چگـونگ  يـي ق حاضر با هدف تع    يتحق
استان زنجان با ) نوجوانان (يرستانيآموزان دب ها توسط دانش لثه

ـ  دموگراف يها  يژگي و يتوجه به برخ    ١٣٨٤ سـال   آنـان در  ك  ي
 .فتانجام گر

    يروش بررس
 پـژوهش  ي جامعـه .  انجام گرفتيفيق به روش توص يتحق

بـر  کـه   بودند  ) ٥٥٦٠٠( استان   يرستاني دانش آموزان دب   يتمام
ها  و نمونه آورد   نفر بر  ١٥٠٠ معادل    حجم نمونه  ,اساس فرمول 

به . نتخاب شدند  ا يا چند مرحله   و يا   خوشه يروش تصادف به  
ـ  از منـاطق برخـوردار ناح      ,يريـ گ  مونـه نمنظور   ـ  ي هي  ٢ک و ي
ـ  پـسرانه و     يکـ ي دخترانـه و     يکـ ي(رسـتان   يدب ۳, زنجان ک ي

رسـتان  ي دب۴، از خدابنده و ابهـر   ) پسرانه ير انتفاع يرستان غ يدب
 از ,)رستان پسرانهيک دبيانه و رستان دختريک دب ياز هر کدام    (

 ي  دخترانـه و پـسرانه     يهـا   رسـتان ي دب ,مه برخوردار ي ن ي هيناح
 يهـا  رسـتان ي محـروم دب يطارم و ماهنشان، از منـاطق آموزشـ   

 زنجــانرود و ی نــه رود و پــسرانهي زنجــانرود و زری دخترانــه
رستان بـه نـسبت تعـداد دانـش     يسجاسرود انتخاب و از هر دب  

 ي تعـداد مشخـص  , تناسبيل با برقرار يحصآموزان شاغل به ت   
 يبه منظـور گـردآور   .ندنمونه انتخاب شدبه عنوان  آموز    دانش
  .دينامه استفاده گرد ها از پرسش داده

)  سوال ٨(ك  ي دموگراف يها  يژگي دو بخش و   شامل  نامه پرسش
به منظـور  .  بود) سوال٧( مراقبت از دهان و دندان يها  وهيشو  

ه كارشـناس اسـتفاده شـد كـه در        اطالعـات از سـ     يآور جمع
 يافتند و بعد از انتخاب تصادف    ي ي پژوهش حضور م   يها  طيمح

ان هـدف طـرح،     ي خود و ب   ي، معرف يط آموزش يها در مح    نمونه
ار دانـش آمـوزان قـرار    يـ ل در اختيها را جهت تكم   نامه  پرسش

 محتـوا و    اعتبـار نامـه از     رسـش پ ييرواجهت تعيين   . دادند يم
)  واحد پـژوهش ٣٠با (ن از آزمون مجدد  آيياين پاييجهت تع 

 یب آلفـا  ي با اسـتفاده از ضـر      يزان همبستگ ياستفاده شد كه م   
 يهــا ت دادهيــدر نها. ديــ درصــد محاســبه گرد٧٩كرونبــاخ، 

آزمـون  ( يلي و تحل  يفي شده با استفاده از آمار توص      يآور جمع
 .  قرار گرفتيمورد قضاوت آمار)  دويكا
  
  ها افتهي

 يرسـتان يداد كه اكثر دانش آمـوزان دب      ج پژوهش نشان    ينتا
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  ١٣٨۲_ ۸۳بر حسب جنس، زنجان شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان توزيع فراواني : ١جدول 
 جنس                            

  ي مراقبت شيوه
  دختر
  

  پسر
  

  جمع
  

  ۳۲۴) ٩/٢١(  ۱۶۶)  ٢٢ (        ۱۵۸) ٩/٢١(*  پزشكن ـ مراجعه مرتب به دندا١
  ۱۳۱۳) ٧/٨٩(  ۶۲۶) ٥/٨٤** (  ۶۸۸) ٢/٩٥(  مسواك زدن ـ٢
  ۹۶۵) ٦/٦٦(  ۴۴۲) ٦/٥٩( **  ۵۳۳) ٨/٧٣(  هاي حاوي فلورايد ـ استفاده از خمير دندان٣
  ۳۶۳) ٨/٢٤(  ۱۷۹) ٢/٢٤(       ۱۸۴) ٥/٢٥(  ـ استفاده از دهان شويه  ٤
  ۳۴۵) ٦/٢٣(  ۲۰۰)  ٢٧ ( ***  ۱۴۵) ١/٢٠(  عدم مصرف غذاهاي شيرين  ـ٥
  ۳۶۷) ١/٢٥(  ۱۵۵) ٩/٢٠( ***  ۲۱۲) ٤/٢٩(  استفاده از نخ دندان  ـ٦
  ۲۹۶) ٢/٢٠(  ۱۶۷) ٥/٢٢( **     ۱۲۹) ٩/١٧( هاي فلورايد دار ـ استفاده از مكمل٧

  >P **٠/٠۵ >P*** ,۰۰۲/۰                                        .           باشند گر درصد می  اعداد داخل پرانتز بيان*                          
  

هـاي خـود از       براي محافظـت از دنـدان     )  درصد ٧/٨٩(استان  
هـاي    ها مكمل    درصد آن  ٢/٢٠كنند و فقط      مسواك استفاده مي  

   مرتـب و  ي ي مراجعـه  در زمينـه  . برنـد    را به كار مي    يفلورايد
دو جـنس   پزشك و استعمال دهان شويه، بين    ساليانه به دندان  

 در ي ولــ,شـت وجـود ندا از نظـر آمــاري   ي معنـادار اخـتالف 
ــه كــارگيهــا نــهيزم ــدانيــ خميري مــسواك زدن، ب  يهــا ر دن

ن، استفاده يري شي عدم مصرف غذاها,)=P ٠٠١/٠(دار   ديفلورا
ـ  فلورايها و مكمل) =P ٠٠١/٠(از نخ دندان     ) =P ٠۲/٠ (يدي

ـ    يب ـ  بـه ا .شـت  وجـود دا یدار ين دختر و پسر تفـاوت معن ن ي

 خـود را مـسواك   يها شتر از پسران دندانيختران بب كه د يترت
ـ  فلوراي حـاو يهـا  ر دنـدان ي، از خم  ) درصد ٢/٩٥(زنند    يم د ي
ــد٨/٧٣( ــو) درص ــان ش ــد٥/٢٥(ه ي، ده ــدان ) درص ــخ دن و ن
ـ كنند و پسران ب     ياستفاده م ) درصد٤/٢٩(  يهـا   شتر از مكمـل   ي

ز اكننـد   ي مـ يكنند و سع ياستفاده م)  درصد ٥/٢٢(ددار  يفلورا
  ). ١جدول ( كمتر استفاده كنند يندمواد ق

هــاي فلورايــددار، عــدم  ي اســتفاده از خميــر دنــدان در زمينــه
مصرف مواد قندي و به كارگيري نخ دندان براي محافظـت از            

  آمـوزان سـاكن شـهر،       ها، نتايج نشان داد كه بـين دانـش          دندان
  

  ١٣٨۲ _ ۸۳ ، زنجانيلي تحصی هيپاوزان بر حسب  مراقبت از دهان و دندان دانش آميها وهيش يع فراواني توز:۲جدول 
  يلي تحصی  هي                   پا            

  ی مراقبت شيوه
  اول
  

  دوم
  

  سوم
  

  يش دانشگاهيپ
  

  جمع

  ۲۳۲) ٢٢(  ۱۲) ٧/٢٠( ***  ۳۹) ٣/١٧(  ۸۵) ٣/١٨(  ۱۸۷) ٢٦(*  پزشك ـ مراجعه مرتب به دندان١
  ۱۳۰۴) ٧/٨٩(  ۴۶) ٣/٧٩(   **  ۱۹۹) ٤/٨٨(  ۴۲۱) ٥/٩٠(  ۶۳۸) ٥/٩٠(  ـ مسواك زدن٢
  ۹۶۸) ٦/٦٦(  ۳۸) ٥/٦٥(         ۱۴۶) ٩/٦٤(  ۳۲۲) ٢/٦٩(  ۴۶۲) ٥/٦٥(  دي فلوراي حاويها ر دندانيـ استفاده از خم٣
  ۳۶۰) ٨/٢٤(  ۱۲) ٧/٢٠( ***  ۴۷) ٩/٢٠(  ۹۶) ٦/٢٠(  ۲۰۵) ١/٢٩(  هيـ استفاده از دهان شو٤
  ۳۴۱) ٥/٢٣(  ۱۷) ٣/٢٩(         ۴۴) ٦/١٩(  ۱۰۱) ٧/٢١(  ۱۷۹) ٤/٢٥(  نيري شيـ عدم مصرف غذاها٥
  ۳۶۷) ٣/٢٥(  ۱۰) ٢/١٧(          ۵۲) ١/٢٣(  ۱۲۷) ٣/٢٧(  ۱۷۸) ٣/٢٥(  ـ استفاده ازنخ دندان٦
  ۲۹۳) ٢/٢٠(  ۱۱) ١٩(  ***  ۲۸) ٤/١٢(  ۸۳) ٨/١٧(  ۱۷۱) ٣/٢٤(  د داري فلورايها ـ استفاده از مكمل٧

 >P**٠/٠۵ >P ***   ٠۱/٠                                                                                       .باشند گر درصد می  بيان اعداد داخل پرانتز*        

  ۱۳۸۲_ ۸۳زنجان , آموزان بر حسب نوع دبيرستان هاي مراقبت از دهان و دندان دانش شيوهتوزيع فراواني : ۳جدول 
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 به اين صورت  .  وجود دارد  یدار  بخش و روستا اختالف معني    

ها از خميـر      ها و روستا    كه شهر نشينان بيشتر از ساكنين بخش      
 ) درصد٨/٢٦(و نخ دندان )  درصد٣/٦٨(هاي فلورايدي   دندان

ـ ، بـه م   )=P ٠۳/٠ (کننـد   مـي استفاده    مـصرف    از يزان كمتـر  ي
ن روستا در ي ساكن.)=P ٠١/٠(ند نك ين اجتناب ميري شيغذاها

ـ ب)  درصـد  ٢/٢٥(ها و شهرها      ن بخش يسه با ساكن  يمقا شتر از  ي
  ).=P ۰۱/۰ (كنند ي استفاده ميدي فلورايها مكمل
 ي  مراجعـه يهـا  نهيدر زممشهود است   ) ۲(چه در جدول     چنان

  ه و  ي شـو  مرتب به دندانپزشك، مسواك زدن، استفاده از دهـان        
  

ـ  ي دي فلورا يها  مكمل  مختلـف  يهـا  هيـ ن دانـش آمـوزان پا    ي ب
ـ  وجود داشت به ا    يدار  ، تفاوت معنا  يليتحص   ن صـورت كـه     ي

نـه  يگر جهت معا  ي د يها هيشتر از پا  ي اول ب  ي هيدانش آموزان پا  
ه ي از دهـان شـو  ,)=P ۰۰۴/۰(پزشك مراجعه نمـوده   نبه دندا 

)۰۰۴/۰ P= ( ـ  فلورايهـا  و مكمـل اسـتفاده  ) =P ۰۰۱/۰ (يدي
ــدر ضــمن پا. كننــد يمــ ــز بيــوم نو د اول يهــا هي   شتر از دو ي
 خـود مـسواك     يهـا    بـه دنـدان    يش دانشگاه ي سوم و پ   ي هيپا

  كـــه ) ۳جــدول  (نتـــايج نــشان داد   ).=٠٤/٠P(زننــد   يمــ 
  هاي غير انتفاعي بيشتر از دانش آموزان         دانش آموزان دبيرستان  
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كنند   پزشك مراجعه مي   نبه دندا ) =P ٠۲/٠(ها    ساير دبيرستان 
هـاي    و مكمـل  ) =P ۰۰۱/۰(و از دهان شـويه      )  درصد ٩/٤٢(

 دانـش آمـوزان     .كننـد   استفاده مي شتر  يب) =P ۰۲/۰(فلورايدي  
نـد  دز از بقيـه مـسواك مـي   ي دولتي بيشتر   هاي نمونه   دبيرستان

)۰۱/۰ P= (     و از نخ دندان)نـد  ردك  اسـتفاده مـي    ) درصد ٤/٣٩
)٠۳/٠ P= .(ــان ــدول   چن ــه در ج ــي ) ۴(چ ــشاهده م ــود  م   ش

  مختلـف   آمـوزان   هاي مراقبـت از دهـان و دنـدان دانـش            شيوه
 اسـت تفاوت  م ياز امكانات آموزش  آنان   يحسب برخوردار  بر

ـ   آمـوزان منـاطق ب    دانـش   گـر   يعبـارت د  به     ش از  يرخـوردار ب
)  درصد٢/٩١(دند  ز ي خود را مسواك م    يها  ر مناطق دندان  يسا

ــو از خم ــدانيـ ــا ر دنـ ــ فلورايهـ ــد٥/٦٨(دار  ديـ   )  درصـ
  ).=P ۰۰۱/٠(كردند  میاستفاده 

  
  بحث
هـا    مراقبت از دنـدان   ي وهيق نشان داد كه ش    ي تحق يها  افتهي

ـ  يدر دانش آموزان استان به ترت      : ازرتنـد  ا كـاربرد عب  يب فراوان
ــتفاده از خم ــسواك زدن، اس ــم ــداني ــا ر دن ــ فلورايه د دار، ي

 ي ن، مراجعه يري ش يه، عدم مصرف غذاها   يدندان، دهان شو   نخ
ـ  فلورا يها   مكمل يريپزشك و به كارگ    مرتب به دندان   . د دار ي

ـ  نوجوانـان گرامپ   يكه بر رو  ) ٢٠٠١ (ي مشابه ي در مطالعه  ان ي
راقبت از دهان و     م ي وهيها نشان داد كه ش      افتهيصورت گرفته،   

ـ ز بـه ترت ين دانش آموزان نين ايدندان در ب   ٩٩: ب عبارتنـد از ي
ـ  فلورا يها  ر دندان ي درصد خم  ٨١درصد مسواك زدن،     دار،  دي

ن، يري شـ ي درصد اجتناب از غذاها  ٢٠ه،  ي درصد دهان شو   ٤٧
ـ  فلورا يهـا    درصد مكمل  ٢ درصد نخ دندان و      ١٣ ). ١٤ (يدي
 مرتـب  ي ن مراجعهي را بيردا يق حاضر تفاوت معنيج تحق ينتا

 مختلـف  يه هايآموزان پا ن دانشيپزشك ب انه به دندان  يو سال 
 به ,نشان داد) =P ٠٢/٠(رستان يو نوع دب) =٠٠٤/٠P (يليتحص
ـ  كه دانش آمـوزان پا    يطور ـ  اول بي هي شتر از دانـش آمـوزان   ي

شتر ي بير انتفاعي غيها رستانيگر و دانش آموزان دب    ي د يها  هيپا
افت خدمات بـه    ينه و در  يها جهت انجام معا     رستانير دب ياز سا 

ـ . ندکرد يپزشك مراجعه م   انه به دندان  يشكل سال  ن جـنس،   يب
  مـه برخـوردار    يبرخوردار ، ن  (محل سكونت و مناطق مختلف      

   يقـ يج تحق ينتـا . نبـود موجـود    يدار  ياختالف معن ) و محروم 
 ـ  ير عوامــل مختلــف اجتمــاعي تــاثي نــهيزمكــه در  )٢٠٠٦(

 مراقبت از دهان ودندان انجام شد، نشان   يها  وهيبر ش  ياقتصاد
ي تحـصيلي و ميـزان    پايه ,ي ـ اقتصاد يامل اجتماعوداد كه ع

ر ي مراقبـت از دهـان و دنـدان تـاث    يهـا  وهي ش بردرآمد خانواده   
ـ  دار يدار يمعن ـ  بـه ا   ,دن  بـا  يلي تحـص ي هيـ ن صـورت كـه پا    ي

د يشـا ). ١٥( معکـوس دارد     ي  رابطه ي بهداشت فرد  يرفتارها
نوجوانـان    باير انتفاعيآموزان مدارس غ ن دانشيل تفاوت ب يدل

ن ي بهتر اكثر ا   يط اقتصاد يز بتوان به شرا   يها را ن    رستانير دب يسا
 . افراد نسبت داد

 مراقبت جيرا نشان داده است كه روش يج مطالعات متعددينتا
ان افراد، منجمله نوجوانان مـسواک زدن  ياز دهان و دندان در م 

 مراقبت  يها  وهين ش يق ب ين تحق ي ا يها  افتهي). ١٦ـ١٨(باشد    يم
رسـتان و  ي، نـوع دب  يلي تحـص  ي هياز دهان و دندان و جنس، پا      

 , نشان داد  يدار  ي معن ي  رابطه ي از امكانات آموزش   يبرخوردار
 ي هيشتر از پسران، دانش آموزان پاين صورت كه دختران بيبه ا

ـ     ي هيـ شتر از پا  ياول و دوم ب    ، دانـش  ياهش دانـشگ ي سـوم و پ
هـا و   رستانير دبيشتر از ساي بير انتفاعي غ يها  رستانيآموزان دب 

 يهـا   ن به دنـدان   يريش از سا  يدانش آموزان مناطق برخوردار ب    
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده در           . نـد دز يخود مسواك م  

 يالند دختران در تمامنت، سوئد و فين، کوي مثل چييکشورها
ـ ان بهتـر و ب  مراقبت از دهـان و دنـد  يها  نهيزم شتر از پـسران  ي

 يريبـاال بـودن بـه کـارگ       ). ۱۶, ۱۷, ۲۰, ۲۱(کننـد     يعمل مـ  
ــا ــسواک و س ــا ر روشيم ــدانيه ــت از دن ــ  مراقب ــا در ب ن يه

 آنان به يت بااليگر حساس  اول و دوم نشان ي هيآموزان پا  دانش
ش سـن از شـدت آن کاسـته       ي است که بـا افـزا      يظاهر عموم 

 يهـا  رسـتان ي دبيبـا تمـام  ير کـه تق ييآنجـا  از). ١٥(شـود    يم
 ي قرار دارند که از نظر سطح زندگ  ي شهر يبرخوردار در نواح  

) ي فرهنگ_ ين طور از نظر اجتماعي وهميچه از نظر اقتصاد(
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ـ د بتـوان دل ي شـا ,)٢٢(روسـتا متفـاوت اسـت    ت ي وضـع  با ل ي
ــمتفــاوت بــودن م آمــوزان  ان دانــشيــزان مــسواک زدن در مي

ن عامل ي را به ا  يكانات آموزش  مختلف از نظر ام    يها  رستانيدب
ـ  مختلف ن  يها رستانيدب ه و ي پا ي هنيدر زم . نسبت داد  ز منـابع   ي
  ).١٦, ٢٣(کنند  يد ميي پژوهش حاضر را تاي هافتيمختلف 

ـ  فلوراي حـاو يهـا  ر دندانيدر مورد استفاده از خم     د، بخـش  ي
ها اسـتفاده     ر دندان ين خم ي از نوجوانان استان از ا     يقابل توجه 

، نـشان داد كـه   هن انجام شـد   ي چ ر كه د  يقيحقتج  ينتا. کنند  يم
 دهافهـا اسـت   ردنـدان ين خمي از ا يني درصد نوجوانان چ   ١٧تنها  

ها   ر دندان ين نوع خم  يستفاده از ا  مختلف ا منابع  ). ١٦(کنند    يم
ن يبر اساس ا. )۱۶, ۱۸, ۱۹(کنند  يشنهاد ميرا دو بار در روز پ 

شتر از  يـ هرها ب ن شـ  يشتر از پـسران، سـاكن     يـ ق دختـران ب   يتحق
ـ ها و دانش آموزان مناطق برخوردار ب        روستاها و بخش   شتر از  ي

ر يــمــه برخــوردار و محــروم از خميدانــش آمــوزان منــاطق ن
ــدان ــا دن ــ فلورايه ــ ي ــتفاده م ــد  يددار اس ــتفاده از . كنن در اس

ـ ا  درصد نوجوانان استان از    ٢٥ز تنها   يها ن   هيشو دهان ن روش  ي
در . کننـد  يد اسـتفاده مـ  دنـدان خـو   دهـان و   مراقبـت از  يبرا

ها نـشان   افتهي انجام شد،  يياي نوجوانان استرال  ي كه رو  يقيتحق
کننـد کـه    ي استفاده م هي درصد آنان از دهان شو     ٢٧د که تنها    دا 
پـژوهش  ن روش را مشابه  ي ا يريل به کارگ  يدلشتر نوجوانان   يب

 انجام شده در ي مطالعه). ٣(اند  ان کردهيز پزشک بيوجتحاضر 
از آنجـا  . گزارش کرد درصد ٤٧ن رقم را يان ايان گرامپ نوجوان

 درصـد  ٣٠هـا از احتمـال فـساد     هي دهـان شـو   يريكه به کارگ  
ها به همـراه مـسواك       استفاده از آن   ,کند  ي م يريها جلوگ   دندان

  ). ٩ـ١٢(ه شده است ين توصيتوسط متخصص
ـ  اول بي هيق دانش آموزان پا  ين تحق ي ا يها  افتهيبر اساس    شتر ي

شتر ي بير انتفاعي غيها رستانيها و دانش آموزان دب  هير پا ياز سا 
 يهـا   مراقبـت از دنـدان  ين روش برايها از ا رستانير دبياز سا 

ـ قـات ن ير تحق يها توسط سـا     افتهين  يا. كنند  يخود استفاده م   ز ي
  ).۱۵،۱۶،۲۰(اند  د شدهييتا
ـ هـا ب  افتـه ين، يري شير خصوص اجتناب از غذاها د گـر آن   اني

ن مهـم توجـه     ي درصد نوجوانان استان به ا     ٥/٢٣  که تنها  است
 ي مطالعـه . کننـد  ين مـواد اسـتفاده مـ   يها از ا    آن شتري ب دارند و 

ز نـشان داد کــه  يــن) ٢٠٠١(و همكـاران  ) Petersen(پترسـون  
   ي از مــواد قنــد ) درصــد٨٤( يلنــديشتر نوجوانــان تايــب

ـ تحقدر  . کننـد  ياستفاده م  ـ ن) ٢٠٠٦( يگـر يق د ي ز مـشخص   ي
ن يري شـ  يي مواد غذا  يياي درصد نوجوانان استرال   ٧٥د که   يگرد

  ). ۱۷،۱۸(کنند  ياستفاده م
شتر از دختـران و   يـ ن پـژوهش پـسران ب     ي ا يها  افتهيبر اساس   

 بـه   يها از مواد قنـد      ن شهر و بخش   يشتر از ساكن  يان ب ييروستا
كنند كه  يت بهداشت دهان و دندان خود اجتناب م   يمنظور رعا 

در . )١٥،٢٠( دارد ييقات همسوير تحقيج سايها با نتا افتهين يا
جوانـان  نواز   درصـد    ٢٥مورد استفاده از نخ دندان تنها حدود        

 اسـت کـه   ين در حـال يا. ندردک  يوه استفاده م  ين ش ياز ا  استان
ـ  يحـداقل روز  ( نـخ دنـدان      يريکـارگ ثير بـه    تا  در  )ک بـار  ي
ت ثابـت شـده اسـت    يجاد ژنژو يها وا    از فساد دندان   يريشگيپ
انجام ) ٢٠٠٢ (ي نوجوانان سوئد  ي که بر رو   يقيقدر تح ). ٢٤(

 درصد نوجوانـان از نـخ دنـدان         ٥٢ج نشان داد که     يگرفت، نتا 
 نـخ دنـدان     يريل عدم به کارگ   يد دل يشا). ٢٠(کنند    ياستفاده م 

ان غالب نوجوانان و دانش آموزان استان را بتوان به عدم           يدر م 
ـ  ايريت بـه کـارگ  ي اهمي نهي در زمي الزم وکاف يها آموزش ن ي

ر يدر واقـع تـاث    . نـسبت داد   ي جمعـ  يهـا   روش توسط رسـانه   
 مراقبت از دهـان و  ي رفتارها يدانش و نگرش بر رو    دار   يمعن

  ). ١٦( نشان داده شده است يدندان در مطالعات قبل
ق يـ ن تحق يددار، در ا  ي فلورا يها  در خصوص استفاده از مكمل    

ـ  درصـد نوجوانـان از ا      ٢٠تنها     . دنـد كر  ين مـواد اسـتفاده مـ      ي
 انجـام شـده   يياي نوجوانـان اسـترال  ي كه بر رويا ج مطالعه ينتا

ن روش اسـتفاده  يـ ت نوجوانـان از ا يآن است كه اکثر گر   نشان
ـ ا). ١٨(کنند    ينم ـ زان در نوجوانـان گرامپ    يـ ن م ي  درصـد   ۲ان  ي

ن يد ناشناس بودن اين امر شايل ايدل). ١٤(گزارش شده است    
ن ياشتر يبز ير ضمن تجوها باشد، د   آن يمت باال يبات و ق  يترک
). ١٨ (باشـد  يمـ ز پزشـک متخـصص      ي تجـو  مندازيبات ن يترک
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شتر از يـ ق حاضر نشان داد كه پسران ب    ي تحق يها  افتهين  يچن  هم
ـ آموزان پا دختران و دانش   ـ  اول بي هي ـ ر پايشتر از سـا ي هـا از   هي

 ي هيـ جـنس، سـن پا  . كننـد  ي اسـتفاده مـ   يدي فلورا يها  مكمل
و ) يي و روسـتا   يشـهر (ونت  ، محل سـک   ) نوجوانان يليتحص

 مراقبـت از  ين کننـده در رفتارهـا     يـي  عوامل تع  يعامل اقتصاد 
ران و زنجـان بلکـه بـر    ين موضوع نه در ايد که انباش يدهان م 

ا با اعداد و ارقام مختلف مورد       ياساس مطالعات مختلف در دن    
  ). ۱۴-۱۶, ۲۰-۲۲, ۲۵(قرار گرفته است د ييتا
  
  يريگ جهينت

شود که مجموع  ين استنباط مي طرح چنيها افتهيبر اساس 
آمـوزان    مراقبت از دهان و دندان کـه توسـط دانـش           يها وهيش
 بـه   ,ستيـ شـوند مطلـوب ن     ي استان به کار گرفته م     يرستانيدب

ــ در اييآمــوزان روســتا  خــصوص دانــش ت ينــه وضــعين زمي
 يهـا  وهين انواع ش  يآموزان استان از ب     دانش . دارند يتر نامناسب

وه يا دو شيک ي تنها از , متخصصانی  هيف توص مراقبت بر خال  
ن يري شيو به موضوع مهم عدم مصرف غذاها کنند ياستفاده م 

  .  ندارديتوجه, دندان داردبهداشت  در یار مهميکه نقش بس
  : شود میهای طرح حاضر پيشنهاد  در نهايت با توجه به يافته

ـ  تغذ ي نهيدر زم _ ۱  مناسـب و اجتنـاب از مـصرف مـواد      ي هي
  دانـش آمـوزان اسـتان      آموزش به    ,ان وعده ين به عنوان م   يريش
  

 .ضروری است

 مراقبـت دهـان ودنـدان در تعـداد     يوه هاي که شيياز آنجا ـ٢
ــش آمــوزان اســتان مطلــوب نيا قابــل مالحظــه ــ از دان ست ي

ـ از ا ) باشد ين روش م  ي از چند   ی توام  همطلوب؛ استفاد (  ن رو ي
د يـ ن ودندان استان تجد    ارتقاء بهداشت دها   يها د در برنامه  يبا

 .ردينظر صورت گ

در معرض  د به عنوان افرادينوجوانان ساکن در روستاها با ـ ٣
و دندان در نظر گرفته شـوند    دهان ويها يماريخطر ابتال به ب  

رنـد  يه قـرار گ   عـ  اقدامات خـاص بهداشـت جام      يتحت بررس 
 ).کرد جامعه محوريرو(

  ازشيدهان ودندان ب يها يماري باز يريشگي پيها ـ به برنامه  ٤
 .ش پرداخته شوديپ

 مراقبـت از  يهـا  ت روشيفيا کي يـ در طرح حاضر چگونگ    ٥
انجـام  بنـابراين  ,  قـرار نگرفـت  يمـورد بررسـ  دهـان    دندان و 

 .گردد يشنهاد مينه پين زمي در ايگريپژوهش د

  
  يتشكر و قدر دان

از اعتبارات پژوهش  پژوهش حاضر    ي نهيهز كه   يياز آنجا 
ن رو يـ ن شده اسـت، از ا     يش وپرورش استان تام   سازمان آموز 

داننـد از معاونـت و كاركنـان پـژوهش آن      يسندگان الزم م  ينو
در ضـمن ازمعاونـت محتـرم       . نـد ير وتـشكر نما   يسازمان تقد 

 ي  زنجـان و همكـاران حـوزه       يشكز دانشگاه علوم پ   یپژوهش
  .گردد ي ميمانه تشكر و قدردانيپژوهش دانشگاه صم
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