
 300-292، 1387 زمستان،4، شماره20دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

و معلمان در مورد سالمت دهان كودكان و رفتارهاي مادران  بررسي باورها، سنتها

 در مناطق روستايي قزوين

3 زهرا ماجدي-3 سيدمحمدحسين پيشوا-2 زاده دكتر سعيد آصف-1 ندا پيشوادكتر

آ-1 ي قزوينكي دانشگاه علوم پزشك دانشكده دندانپزشموزشي دندانپزشكي كودكاناستاديار گروه
 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزويناستاد گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده-2
 كارشناس علوم اجتماعي-3

 چكيده
و هدف تأ:زمينه و-ثيري مستقيم بر مراقبتهاي بهداشتيسنت بخشي از فرهنگ مردم است كه و اجتماعي داشته  شناسـايي درماني فردي

دربرا آنها وي تغيير رف عادات و سـنتها اين مطالعه بـه منظـور شناسـايي باورهـا،. استضروري تارهاي بهداشتي ناصحيح مردم اصالح

و معلمان رفتارهاي .در رابطه با سالمت دهان كودكان مناطق روستايي استان قزوين انجام شد مادران

ا)قوم نگاري(مطالعه به روش كيفي:روش بررسي بح. نجام گرفتدر سه روستا و پس از انجام دو يا سه جلسه ث گروهي با مادران

گ معلمان داده و بحث گـها از طريق مشاهده و يادداشتردآورـروهي و همزمان فيلمبـرداري شدي ها پس از كدگـذاري، يافتـه. بـرداري

و مورد ارزيابي قرار گرفتند دسته .بندي

ششهباطالعات:ها يافته :وه طبقه بندي شدندگردست آمده در

و ريزش-1  دندانها رويش

و سالمت-2  دهان رژيم غذايي

 بهداشت دهان-3

 دندان پوسيدگي-4

و لثه هاي دهان بيماري-5

 ضربه به دندانها-6

و از نظر تأ م ثير، برخي از اين آداب و برخي ديگر مانند قرار دادن مواد گوسنن نظير مصرف زياد شير مفيد بوده و نمك ختلف نظير شت

.گرديد محسوب مي ثيرآش دنداني بدون تأ تهيهبرخي رفتارهاي ديگر مانندو تشخيص داده شد براي رفع درد دندان مضر

و رفتارها شناخته شدهباوره:گيري نتيجه ، سنتها تأا ريزي آموزشي جهت بندي شدند تا با برنامهر طبقهثي به سه دسته مفيد، مضرو بدون

و در اصالح رفتارهاي نامطلوب .آينده اقدام گردد تقويت رفتارهاي مناسب

. سالمت دهان– رفتار– سنت– باور:ها كليد واژه

 15/8/1387/1385:پذيرش مقاله 27/4/1387:اصالح نهايي12/12/1386/1383:وصول مقاله
 e.mail:ne_pishva@yahoo.com نپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوينا گروه آموزشي دندانپزشكي كودكان دانشكده دند:نويسنده مسئول

 مقدمه
و باورهاي قديمي از و پيروي از عقايد گرايش به طب سنتي

 مختلف جهان به ويژه در بين تمدنهاي كهن ديرباز در نقاط
فـبخشسنت،. رواج داشتـه است كهـي از رهنگ مردم است

ز و معني بخشيدن به ميندباعث تداوم در.شود گي اجتماعي
جااي از عقايد حقيقت مجموعه و رفتار يك طي، اعمال معه كه

و ارزش از نظر زمانهاي طوالني شكل مي گيرد، واجد اعتبار
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 1387 زمستان،4، شماره20دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكارانندا پيشوادكتر

ميشود، درست مردم مي افتد يا غلط در ذهن افراد جامعه جا
شود سنت ناميده نمي پرسشي درباره چرايي آنهاو معموالً

م،)1(.شوند مي بن از شهورترين اطباي سنتي در ايران محمد
 مستقلي در فصل» الحاوي«زكرياي رازي است كه در كتاب 

و دنـدان مي وپ به شـرح تعدادي از بيمـاريهاي دهان ـردازد
ده دستـورات ويـژه و نگهداري بهداشت ـان اي را براي حفظ

درـه، بـراي گـردآوري داده)2.(نمايدو دنـدان تـوصيـه مي ا
ومس ميائل مختلف مديريتي، اجتماعي از حتي پزشكي توان

افدر ايـن روش معمـوالً. روش كيـفي استفـاده كـرد رادـ از
و دا راي تجربه جهت بررسي عوامل ايجادكننده صاحب نظر

ميمسئله مي. شود يا مشكل استفاده توانند در شكل اين افراد
نيك گـروه يـا هيئت عـ از و نقش هر راـزديك مشكل امل

اه بررسي و نظر كلي خود را در مورد و نقش هر كنند ميت
براي، در مطالعه)3.(عامل در بـروز مسئله ارائـه نمايند  كيفي

و عملكـرد مردم نـاحيـه چي روي بـاورها ن در موردـاي از
درـگ سالمت دهان، سني اين تمام گروههاي زارش شده كه

بـتعمس رادـافعقيـده وجود داشت كه همه  اريـه بيمـد ابتال
لثـبه عالوه خون. داني هستندـدن و از دست رفتـريزي از نـه
دـام دندانهـتم ميا .شدر افـراد مسن امري طبيعـي محسوب
و بزرگساالن به درمانهاي سنتي معتقد بودندـاف راد كهنسال

دهـاريهـري از بيمـاي پيشگيـو روشه غيـاي ـر رمؤثـان را
 2001تحقيق ديگري به روش كيفي در سال،)4(.دانستند مي

و سنن مهاجران سوماليايي به به منظور شناسايي آداب
دهـرابطدر آمريكا گـه با سالمت رـب. رفتـان صورت

ايـاس تاـاس ودون مطالعه مصرف شير مادر سالگي
ن از يك سالگي در بين آنهارـرم در كمتـاستفاده از غذاهاي

عال. رايج بوده است بهـديـوه والبه انه كوتاه بودن عمرـن به
شيـدانهـدن تـاهميتريـاي ،)5(.دادند ميم آنها نميرـي به

و سنن رايج در هدف از انجـام مطالعـه  حاضر شناخت آداب
دنـزمين و بيـه بهداشت دهان مـدان در و معلمـاناـن دران

كهآبو يحيـيهـدريـحي،روستـاهـاي نـاصرآبـاد با ـاد بود
نظد گـر وـرفتـر پن اصول طيـمباني ژوهش كيفي در
و زمستانـپ ان. به انجام رسيد1384اييز جـام اين روش

تـب. نگاري است اساس شيـوه قـومبرمطالعه  ـوجه داشت ايد
ن قـومهايكه تحقيق  كيفي است كه هايوعي از تحقيقـنگاري

ب فـبا طـررسي آنـريـرهنگ مردم از ق مطا لعه عميق
ميگ، زندگي روزانه مردم را به تصويفرهن در ـر و كشد

ف و ـردي تحقيقات بهداشتي به منظور شناسايي بهداشت

يـاجتم خـاعي و درمانـاريهـات مردم در مورد بيمـرافـا ا
پ)6(.دارد آنها كاربرد اي كيفيـه ردازش داده، اولين گام در

و شرايط كسب نظر از آنها شون ـوصيف افراد پـرسشت ـده
و نظر افراد صاحب. باشديم نظر در مورد مسئله تحقيق

و دستـه و عوامل ايجـادكننده آن بايد خالصه بندي مشكالت
و ق شود گـاه مرتب شده وارائـهاي كوتب جملهالـدر . ـردده
بندي دسته. بايد در راستاي اهداف مطالعه باشدكردن مرتب
ميـه داده ذاري انجام دادـگ تـوان با كدگـذاري يا عالمتا را
)3(.هاي مشابه را در يك دسته قرار دادهدادو

 روش بررسي
ق اين مطالعـه كيـفـي به شيـوه قـوم طـنگاري در رحـالب يك

دا تحقيقاتي با نشگاه علوم پزشكي همكاري معاونت پژوهشي
بـوجـتبا.قـزويـن انجـام شد و جلبـرسـه امكان دستـه ي

و دندان زشكان، سه روستا از سه ناحيهـپمشاركت بهورزان
متـگ. قزوين انتخاب شدند مختلف اطراف شهر شكل از روهي

ده2-3 و فيلمبـردار طي هـبر علميـسفدانشجـو، استـاد
كر روستاهاي مذكور اقدام به جمع طي اين.دآوري اطالعات

بـسف اها، وضعيتـاز نواحي مختلف روست ازديدـرها ضمن
شداقتصادي-اجتماعي در.و بهداشتي مردم ارزيابي سپس
و معلماناـهر روست رـنف10-8(تعداد محدودي از مـادران

گ) در هر جلسه بـبراي شركت در بحث طور جداگانهه روهي
گـجلس.دـدعوت شدن طيـات بحث در3-2 روهي در  نـوبت

گـا انجـروستمحل خـانـه بـهداشت هر باـم. رفتـام ادران
و معلمان به انتخاب مديران مدارس مشاوره بهورز ان روستا

زنـاز بي و عالقمناًـان نسبتـن بـ آگاه اتـه شركت در جلسـد
سنـاب آگاهـمالك انتخ.دـاب شدنـانتخ و جـن رايـي از آداب
و همكو از. اري در ارائه اطالعات مناسب بودقدرت بيان قبل

درـؤاالت مختلفـسشروع جلسـات،  گون به هاي گونا زمينهي
و ري وـزش دندانها، رژيم غذايي، ويژه رويش  بهداشت دهان

و دهـبيمدندان، پـوسيـدگيهـا وـاريهاي و ضربديدگي ان لثه
كـه دندانپـدندانها به وسيل گـزشك . رديده بودـودكان طرح

ب در باـانـراري رابطه دوستـرقـطي جلسات، بعد از شركته
ب طرهكنندگان، اين سئواالت ميوسيله با اح پرسيده و شد

توجه به پاسخهاي ارائه شده از سوي افراد، سؤالهاي بعدي 
و تنها با در نظر گرفتن  بدون در نظر گرفتن توالي مشخص

ها به روشهايط منطقي بين مباحث مطرح شده دادهارتبا
و بحث گروهي جمعمختلفي و ازقبيل مشاهده از طريق آوري
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 1387 زمستان،4، شماره20دوره/ نپزشكانمجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندا

و رفتارهاي مادربررسي و معلمان در مورد سالمتباورها، سنتها . ان . .

و يادداشتمبرداضبط صوت، عكسبرداري، فيل برداري ري
و دندانپزشكان هر روستا. ثبت گرديد عالوه بر اين بهورزان

و سنن رايج ديده يا شنيده بودند  طي مصاحبه آنچه از آداب
و درمانهاي با گروه تحقيق مطرح كر و پرونده مراجعان دند

ترتيب روستاي اينبه. در دستـرس قرار دادندانجام شده را
ازبخش(حيدريه، روستاي)ع شهر تاكستانازتواب(آباد يحيي

) آباد توابع شهر محموداز(و روستاي ناصرآباد) ضياءآباد
و مجموع حدود با  پـانـزده هـزار نفـر جمعيت در طي پاييـز

 گردآوريهاي داده. مورد بررسي قرارگرفتند1384زمستان
و خالصه شدند روش كدگذاري، دستهشده با با توجه. بندي
ششه تعدبه اينك  گروه جهت مطرح شدن اد شصت سؤال در

هر در جلسات بحث گروهي  يك از طراحي شده بود، براي
شد سؤاالت كد دو شماره اول از شماره. اي در نظر گرفته

: بود نظر االت موردسمت چپ نشان دهنده گروه سؤ
 رويش وريزش دندانها:1كد
و سالمت دهان:2كد  رژيم غذايي
 دهان به بهداشتمربوط:3كد
 پوسيدگي دندان:4كد
و لثه:5كد  بيماريهاي دهان
 ضربه به دندانها:6كد
ميشم 3-1كد مثالً.شد اره دوم، شمـاره رديـف محسوب

ونشانگـر آن بود كه سومين سؤ  ريزش ال در گروه رويش
تج. استدندانهـا مورد نظـر وـزيـدر طي ات،ـتحليل اطالعه

مشـژوهشگـپ اعيـاوره با كارشناسان علوم اجتمـران ضمن
و در ح مورد وضعيت آداب اها اكم در هر يك از روستـسنن

. به رعايت آنها به توافق رسيدندو ميزان پايبندي ساكنان

ها يافته
د و تعداد كمي و اكثر مادران بي سواد بوده ر حد ابتدايي

و بودندلمديپ«معلمان روستا اكثراً. سيكل سواد داشتند
مي»عمدتاً به غيـربـومي محسوب نـدلي شدند ولي زديكيـل
و طوالني بودن دوره خدمت در روستاها به خوبيـارتب اط

و سنن ساكنين منطقه خبر داشتند زمان كافي براي.از آداب
و حذف اطالعاتـه جوابهـتوجيه گروهها در ارائ اي مرتبط

س. ربوط تخصيص داده شده بودنام بؤپاسخ دسته االت
و به آمده در بحث گروهي مادران معلمان در هر روستا
ر و در مقايسه با ديگر وستاها مورد ارزيابي قرار تنهايي

بر اوتهاـاهتها وتفـشب. رفتـگ مي  اساس جميع استخراج شده

بـاطالع منـهات  ان،ـمعلم ادران،ـم( ابع مختلفـدست آمده از
و مي شگر به جمعپژوه) ـزشكاندندانپ بهورزان . رسيد بندي

بر اساس.اين مدل مشابه با ساير پژوهشهاي كيفي است
و مشاهدات به عمل آمده به نظر مي رسد بحث گروهي

- اقتصادي-آباد از نظر وضعيت اجتماعي روستاي يحيي
و پس از آن روستاي ترين سطح باشدفرهنگي در پايين

و حيدريه به ترتيب وضع بهتري دارنمحمود در زمان.دآباد
و حيدريه، تنها وسايل بهداشتي يحييمطالعه در مراكز  آباد

وجخارج كردن بهـداشتـي داشت ولي در مركزودـ دندانها
ومحمود . عصب كشي دندان نيز فراهم بود آباد امكان ترميم

ت گـوجه به جلسـبا بهـات بحث و نظرات وـروهي ورزان
و رفتـادانپـدن و» مشتـرك«رهـاي ـزشكان بـاورها، سنتهـا
و معلمان روست»متفاوت« به بين مادران اهاي مورد مطالعه

:بندي شدند شرح زير دسته
و و رفتارهـاي مـشترك در مـورد رويـش باورها، سـنتها

 ريزش دندانها
و نوع دندان-1 و معلم:هاآشنايي با ساختمان ان اكثر مادران

وـشناختن روستايي ساختمـان دنـدان را نمي دـدانستنميند
زنـدن عـدان و داراي بروق خونـده و . افت عصبي استـي

دو آنها نسبت به كوجود وـسري دندان در سنين ودكي
قـب  به تشخيص ادرـزرگسالي آگاهي داشتند اما در عمل

. نبودند)ويژه در ناحيه خلفي دهانبه( دندان شيري از دائمي
قم ) Central & lateral incisors(ا ثناييا داميادران دندانهاي

ن شناختند چون به اعتقاد آنهامي"دندانهاي شيرين"ام را به
و شيرين بر خالف دندانهاي خلفي با خو ردن مواد قندي

ن)Canine( اي نيشدندانه! شوند خراب نمي دنـرا به ـدان ام
) Premolar & Molar(شكن وتمام دندانهاي خلفي شامل بادام

آ و دررا به نام دندان آسيا  افراد بالغقوس فكي خرين دندان
.ناميدندمي) Wisdom tooth(را دندان عقل

و توالي رويش دندانهاـ آشن-2  بيشتر:ايي با تعداد، زمان
و معلمـم دنـان از تعداد دقيـادران بـدانهـق خصـا وصـه
بيدن بر دانهاي شيري حسب تجارب شخصي خبر بودند ولي

شيـزمان رويش دندانه راـاي پيشين ذكـ ماهگ8-6ري رـي
را. كردند مي 7-6روستاييان رويش اولين دندانهاي دائمي

ذكـسالگ ميـي و نميـكر شـان با رويـد همزمـدانستن ردند
انهاي مولر اول دائمي هم رويش دنددندانهاي پيشين مياني،

ا به طور. ابندـي مي و ترتيب رويش بيشتر دندانكلي هاز زمان
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ن .داشتنداطالع درستي
وآشنايي با مشكال-3 و:ريزش دندانهات زمان رويش  مادران

معلمان روستايي بنا به مشاهدات روزمره بي قراري، تب،
و سرازير شدن آب از دهـان  كـودك را گوش درد، اسهال

علت اين. دندكـر بـه هنگام درآمدن دنـدانهـا گـزارش مي
ميـدنمشكالت را سختي رويش و براي راحتدـدانستن دان

) دندانك يا ديشلوق("آش دنداني"قد به پختن شدن بچه معت
حبـبودند كه از ان و به شكل حليـم تهيهوبـواع و گـوشت ات

ازـن استفـهمچني.ودـش مي "(keshak) دان كشكـدن"اده
ميوسيله( و مصرف) شود پالستيكي كه از داروخانه تهيه

ر در حينـاگ. رايج بود) امينوفنـره يا شربت استـقط(تب بر
لثـدن رويش كبـدان ميوودـه  (Eruption cyst).شد متـورم
ميـمنتظ تار پيـدن ماندند كـدان رويش و به آن دستندـدا
.زدند نمي

 خارش دندان در هنگام رويش قديميها بر روي براي رفع-
.ماليدند لثه پياز خام مي

مي- با وقتي دندان شيري خيلي لق با انگشد شت دست يا
مياي نخ، دند استفاده از تكه .كردند ان را خارج

اگر نوزادي درهنگام تولد يا:آشنايي با دندانهاي نوزادي-4
راآ مدت كوتاهي بعد از آن دندان درمي ورد بعضي او

راـدن. دانستندمي"نحس"و"شوم" ميـخ دان ردندـك ارج
نم چون فكر مي و سينـه بخـوتواند شيـريكردند كودك رد

مي مادر را گـاز مي و به عـالوه لق گيـرد ترسيدند دندان
.شده به گلويش بيفتد

 براي:هان براي از بين بردن بدرنگي دندان عملكرد روستاييا-5
و تغيير رنگ خارجي دندانها كه نا شي برطرف كردن كدورت

و نـوشيدني ا است به روشهاييـهاز مصرف غذاهـا، چاي
 مصرف جوش شيرين، ساييدن دندان با نمكغيرعلمي نظير

و آبليمو متوسل مي همچنين ماليدن. شدند يا مخلوط نمك
س طح دندان را براي سفيد كردن آن برگ گردو بر روي

. دانستندميثرمؤ
و و رفتارهاي مشترك درباره رژيم غذايي  باورها، سنتها

و دندان  سالمتي دهان
ن به فرزندان خود تا حدود مادرا: عادات غذايي شيرخواران-1

و تنها دوسالگي شير مي صورت كمبود شـير مـادردر دهند
 زمـاني كـه شـيرخوار هـر. كننـد خشك اسـتفاده مـي از شير 

ميـرسنـگ ميـشه شيـوانـت ود مــد از كنـادر استفـر وـاده د

و در محدوديتي براي مصرف شـير پـس از رويـش دنـدانها
ا. طي شب وجود ندارد  و پستا استفاده نك كمترز شيشه شير

ـــان مــي. رايــج اســت ـــند روستايي را«گوي ـــان ــستانـك زب پ
و تواند خـوب حـر يعني كودك نمي» شيـرين مي كند  ف بزنـد

از. شـود باعـث آبريـزش از دهـان مـي در صـورت اســتفاده
ر .كنند آغشته نميا به شير يا عسلپستانك آن

بها توجه به آموزش با:غذاي كمكي كودكان-2 هورزاني
شود اما برخي معموالً غذاي كمكي در شش ماهگي شروع مي

، از همان كوچكي با مادران با توجه به باورهاي قديمياز 
ط ميانگشت خود چشانند عم غذاهاي مختلف را به كودكان

و بعدها كم غذا نشوند عالوه! تا عادت غذا خوردن پيدا كنند
و فرني بر  مصرف تخم مرغ،اين غذاهايي نظير حريره بادام

و حتي موادي نظيو سيب زميني پخته و، آبگوشت ر چيپس
و نخودچي از شش از. ماهگي رواج داردپفك، كشمش قبل

ب و بعد به دهان او دادن غذا با قاشق، غذاي چه را چشيده
ميآب. گذاشتند مي از دادن به بچه را با قاشق شروع و كنند

. دهندمي آب سالگي به بعد با ليوان به بچهيك 
و مضرات مواد غذايي براي دندان آشنايي با فواي-3  تقريباً:هاد

و قندي دانند كه مصرف موا همه روستاييان مي د شيرين
ها مفيد شود ولي شير براي دندان باعث خرابي دندانها مي
و ب"گفتندمياست چون كلسيم دارد چه بيشتر هر چه كلسيم

ها با ضرر قندآن."آورد باشد زودتر دندان در مي
ب ميوه. پوسيدگي دندان آشنا نبودنددر)الكتوز(شير يژهوهها

مي"سيب" .دانستند را براي دندان مفيد
و در باورها، سنتها مورد بهداشت دهان رفتارهاي مشترك

 دندانو
و استفاده از در هر سه روستا تنها از:نخ دندان مسواك

ميمس و به ندرتدش واك براي بهداشت دهان استفاده
شد شخصي را پيدا كرد كه عالوه بر مسواك از نخ دندان مي

و توصيه استفاده كند مگر اينكه به دليل ابتال به بيماري لثه
نخ. جدي دندانپزشك با نخ دندان آشنا شده بود روستاييان

هاي غذاييا به عنوان وسيله خارج كردن خردهدندان را تنه
وشن مي ازاختنند مي به جاي آن .ندكرد چوب كبريت استفاده

و ميمسواك زدن به لثه را الزم ندانسته . دانستند حتي مضر
در مسواك همراه خميردندان انجام شب به هنگامزدن

دندان استفاده شده براي هر بار ميزان خمير. گرفت مي
. گزارش شده است(Pea size)يك نخود مسواك زدن حدود
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و رفتارهاي مادربررسي و معلمان در مورد سالمتباورها، سنتها . ان . .

در الگووعادات مسواك مورد كودكان مشابه بزرگساالن زدن
و مالك انتخاب. مسواك زدن به عهده خود كودكان بود بود

و نرم بودن موهاي آن بود .مسواك ارزاني
و رفتارهاي مشترك در مورد پوسيدگي باورها، سنتها

و پيشگيري از آن   دنداني
و سرايت پوسيدگي-1  نحوه تخريب دندانها: مكانيسم ايجاد

و  قطره"و"قند"آنها. بود معلمان ناشناختهبراي مادران

عن"آهن ميرا به كردند اما وان عامل ايجاد پوسيدگي معرفي
به نمي و  چه شكلي خرابي دندانها اتفاق دانستند چگونه
 دندان در ايجاد"جنس"و"ارث"عمدتاً معتقد به نقش. افتد مي

و ز هيچ كس نقش ميكروب را در بروتقريباً پوسيدگي بودند
از.دانست پوسيدگي دندان نمي  بنابراين احتمال سرايت آن

ها باور نداشتندآن. فردي به فرد ديگر برايشان متصور نبود
هاي متعدد در دهان مادر زمينه ساز بروز كه وجود پوسيدگي

. پوسيدگيهاي دنداني در كودكان باشد
 با وجود آشنايي با نام: روشهاي پيشگيري از پوسيدگي-2
تأ"دايفلور" ثير انواع تركيبات حاوي فلورايد به درستي از

. در جلوگيري از پوسيدگي دندانها باخبر نبودند
و:روشهاي برطرف كردن درد دندان-3  مصرف خودسرانه
و آنتيرويـه داروه بي درها بيوتيك ايي نظيـر استـامينـوفــن

آنها عادت. اي رواج داشت موقع دندان درد به شكل گسترده
و تنها در موقع درد  و به موقع دارو نداشته به مصرف منظم

هم5-4 در افراد بزرگسال تعداد  قرص يا كپسول را با
و بعد از آنكه درد ساكت خوردند تا از درد رهايي مي يابند
البته در مورد! دنددا شود مصرف دارو را ادامه نمي مي

مي كودكان محتاط و به پزشك مراجعه . كردند تر بوده
ان دردنـاك اسپـري ليدوكائيـن بعضي از آنها بر روي دند

از پاشيدنـد يا قطعه مي  استامينوفـن داخل حفره دندان اي
را مي و اين كار مؤثرتـر از خـوردن داروي مسكن گذاشتند
ترياك بر روي دندان خراب برخي هم از گذاشتن. دانستند مي

.كردند صحبت مي
هاي ديگري را نيز براي عالوه بر اين روستاييان روش

ندتسك به طور مثال استفاده. ين درد از بزرگترها شنيده بود
از گوشت داغ شده بر روي دندان، وارد كردن دود سيگار به 
و  دهان، ريختن نمك به روي دندان پوسيده، پاشيدن عطر
و حتي روغن  ادكلن به روي دندان، استفاده از الكل طبي

. گريس نيز گزارش شد

به روستاييان اصطالحاً:هاي مقابله با آبسه دندانيوشر-4
آنها درچنين. است"دندان كيسه كرده"گويندمي"آبسه"جاي

ميمواردي در معموالً به دندانپزشك مراجعه كنند ولي
: دسترسي فوري به دندانپزشك نباشدصورتي كه امكان

گـخاكست- و بر رويـال ريختـل دستمـرم زغال را داخـر ه
ميصور .گذاشتنند تا گرماي آن عفونت را خشك كندت

ر- ا براي برطرف كردن عفونت دندان مؤثر گل ختمي
. دانستند مي

ك- بـماست را با آرد مخلوط و گرده رم به رويـه صورت
.گذاشتند صورت مي

آن معتقد- را خارج بودند در زماني كه دندان ورم دارد نبايد
كو حتماًكرد .رد بايد دارو مصرف

: دندانهاي بعد از خارج كردن سنت-5
 دندان، گوشت پخته را داغ از خارج كردن آباد بعد در يحيي

و روي حفره دندان گذاشتند تا خون بند مي(Socket)كرده
و و عفونت نكند ه تخم مرغ آمدن خون زرد يا پس از بندبيايد

. گذاشتند پخته شده را روي آن مي
 مشترك درمورد بيماريهاي رفتارهاي سنتهاو باورها،
و  لثه دهان

ند كه لثه سالم دچار خونريزي دانست آنها مي:سالمتي لثه-1
مي. شود نمي  كردند مسواك نبايد با لثه تماس اكثراً تصور

. شود داشته باشد چون باعث خونريزي مي
و:سالمتي زبان-2  براي درمان زخم زبان، عدس را كوبيده

ميروي زبرخ. ريختند آن بان را طبيعيي سفيد بودن سطح
را. دانستندو بعضي غيرطبيعي مي در نوزادان سفيدي زبان

ميناشي از شير وجود شيار عميق در زبان. دانستند خوردن
و بو ميرا باعث اختالل در تكلم دانستند ولي گرفتن دهان

.هيچ وقت زبان را مسواك نزده بودند
و برفك دهان نوزادان: برفك دهان-3 اغلب را ديده بودند

ميبراي  عدس كوبيده كردند ولي درمان به پزشك مراجعه
.دانستند را هم در درمان آن مؤثر مي

و تعريف دقيقي از ايناًعمدت: آفت- تب خال-4  دو بيماري
با عالئم آن ارائه نمي و تنها يا دادند توجه به سابقه ابتال خود

اط يكي از نزديكانشان در مورد ميآنها به. دادند العاتي ارائه
و ارتباط مصرف بعضي مواد غذايي نظير گوجه فرنگي

و و براي درمان آن عدس ... بادمجان با آفت اشاره داشتند
ب ميخام كوبيده . بردنده كار
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و همكارانندا پيشوادكتر

ظور از آب نمك استفاده براي اين من: محكم شدن لثه-5
در مي و برخي. مورد غلظت آن اختالف نظر داشتندكردند

 درختي بعضي ميوه".چه شورتر باشد بهتر استهر"گفتنديم
مي"انگورگنجشك"به نام كردند، سپس خيس را خشك

و مي و كرده  آب آن را مدتي در دهان نگه جوشاندند
.داشتند تا لثه سفت شود مي

و-6 )Calculus( ماهيت جرم دندان: گيري جرم جرم دندان

و معتقد بودند نميرا :هكدانستند
".جرم، آهن اضافي است"
و داشتن فلورابه خاطر"- يد دندان كودكشان آب روستا

".جرم گرفته است
ميج"- و بين دندانها رمگيري ميناي دندان را از بين برد

".اندازد فاصله مي
و رفتارهاي مشترك در مورد ضربديدگي باورها، سنتها

 دندانها 
 بيماري كه در اثر ضربه عموماً اطالع دقيقي از نحوه كمك به

دچار شكستگي دندان يا بيرون آمدن دندان از حفره دنداني
(Avulsion)كه. شده، نداشتند بعضي هم معتقد بودند دنداني

و نمي از آن دهان بيرون افتاده نجس است را دوباره توان
. در دهان كاشت

و و رفتارهاي متفاوت بين مادران باورها، سنتها
 روستامعلمان سه

ترميم عمدتاً تفاوتها مربوط به نكاتي درباره بهداشت دهان،
و تغذيه بود هاي مطالعه حاضر نشان طوركلي يافتهبه. دندان

و ناصرآبـن روستاهاي حيدريداد كه ساكنا ر به اد بيشتـه
و ازطريق رسانه مسائل بهداشتي اهميت مي هاي جمعي دادند

دهب بويژه تلويزيون، اطالعات خوبي هر زمينه دندانپزشكي
 به سنتهاي گذشته در روستاي پايبندي. دست آورده بودند

ميـآب يحيي رين نكات موردـبارزت.شد اد بيشتر مشاهده
:اختالف در اين سه روستا به شرح زير بود

انـاد بيشتر مراجعـآب اي يحييـروست در:اـرميم دندانهـت-1
ر دندانكردن تقاضاي خارج ا داشتند ولي هاي شيري خراب

تـر افراد متقـ بيشتدر حيدريه شيـاضي ريـرميم دندانهاي
بردر محمود. بودند و تأكيد  نقش آباد نيز تنها با توصيه
رادندان ضي كردن مادران براي ترميم هاي شيري امكان
. ها وجود داشتدندان

براي" آباد به اعتقاد مردم يحيي:مرتب كردن رديف دندانها-2
د ندانها نبايد در موقع درآمدن به آنها دست صاف درآمدن

 مادران، كج درآمدن دندانها".زد يا با زبان آنها را فشار داد
ميرا در برخي و به كودكان ديده بودند گفتند اين كجي

و بر ميمرور زمان صاف شده هيچ كدام از آنها. شود طرف
اي به درمانهاي ارتودنسي به منظور اصالح رديف اشاره
بالفاصله بعد از اما در روستاي ناصرآباد.ي نداشتنددندان

"سيم بستن"مادران)رديف نبودن دندانها(مطرح كردن عنوان
ب) يعني ارتودنسي( در. عنوان راه درمان معرفي كردنده را

. آشنا بودند حيدريه نيز مردم با درمانهاي ارتودنسي
و معلمان روستاي:تغذيه كودكان در مدارس-3 مادران
مي حييي و آباد  كيك به گفتند كودكان بيشتر چيپس، پفك

مي حاليدر. برند مدرسه مي ها ميوه گفتند بچه كه در حيدريه
ميبه  . برند مدرسه

و در يحيي: نحوه مسواك زدن-4  معلمان با آباد عمدتاً مادران
و در ها به شكل نحوه تميز كردن دندان صحيح آشنا نبودند
دندانهاي قدامي) لبيال(سطوح خارجيكمتر از سي ثانيه تنها 

و ناصرآباد مادران. زدند را مسواك مي اما در حيدريه
ز) اكلوزال(سطوح جونده  را هـم مسواك) لينگوال(بـانيو

و مي نا زدند صرآباد زمان مسواك زدن بيشتر از به ويژه در
آباد برخي شبها به جاي مسواك در يحيي. يك دقيقه بود
از. ند تا دندانشان تميز شودخورد زدن، سيب مي تعداد كمي

و روزه  افراد مذهبي مقيد به مسواك زدن در هنگام نماز
.بودند

ن:مسواك زدن مرتب-5 و اين بررسي شان داد كه مادران
آباد چندان در قيد مسواك زدن براي دندانهاي معلمان يحيي

و و خود و حتي بسياري از آنها نه خود فرزندانشان نبودند
در هر سه روستا عمدتاً! فرزندشان مسواك نداشتندنه

شد ولي در ناصرآباد مسواك زدن به خود كودك واگذار مي
ردن دهانك سالگي تميز3-2 برخي مادران از حدود

اين مادران مسواك. گرفتنند فرزندشان را به عهده مي
ميمخصوص  شناختند كودك را كه دسته بزرگتري دارد

آنولي به دليل گراني آباد در يحيي. كردند را تهيه نمي قيمت
آباد مادران مقيد به تعويض به موقع مسواك برعكس ناصر
و حتي مسواك"ها عنوان شد در بعضي از خانوادهنبودند

. وجود دارد"مشترك

ثبح
بدر سال هايا گسترش چشمگير استفاده از رسانههاي اخير

و تلويزيون در روست و وجود بهورز، عمومي نظير راديو اها
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و پزشك در مناطق محروم،  سطح آگاهي مردم دندانپزشك
و در بسياري از موارد بيهودگي رفتارهاي سنتي ارتقا  يافته

و برايشان مشخص گرديده وحتي از  بيان آن احساس شـرم
و در مواقعي انجام آن را تنها به افراد مسن خجالـت مي كنند

باو مادران خود نسبت مي آندهند، كها اين همه حقيقت ست
هنوز هم در بسياري از مناطق، گرايش شديدي براي استفاده 

ب و درماني ويژه در اموره از روشهاي سنتي  بهداشتي
در اصطالح رفتارهاي تواند وجود دارد كه شناسايي آنها مي

 هاي كلي يافتهبه طور. ثر باشدبهداشتي غلط جامعه مؤ
ميمطالعه حاضر در سه گروه خال : شود صه

و مطلوب دارند نظير آگاهي-1 و اعمالي كه جنبه مفيد عقايد
و دائمي قدامي،  نسبي از زمان رويش اولين دندان شيري
مصرف زياد لبنيات به منظور محكم كردن دندانها، عدم 
و توجه به ضررهاي احتمال ي استفاده مداوم از شيشه شير

و كاربرد پستانك در اكثر خانواده بهآ ها غشته نكردن آن
و شيرين در صورت استفاده، عدم دستكاري مواد عسل

هاي دندان، توجه به خارج كردن دندانكيست رويشي
نوزادي، استفاده از ليوان براي آب دادن به كودك در حدود 
يك سالگي، استفاده از مقدار مناسب خمير دندان براي 

ن در مسواك زدن، مقيد بودن برخي افراد براي مسواك زد
.هنگام خواندن نماز يا روزه داري

و رفتارهاي-2 و منفي به جاي باورها ي كه اثرات مضر
و ترتيب رويش دندانهاي مي گذارد نظير عدم آگاهي از زمان

و ترميم دندانهاي شيري، خلفي، اهميت ندادن به بهداشت
و به موقع به دندانپزشك، نجس شمردن  عدم مراجعه منظم

د هان بيرون افتاده، استفاده از عطر، الكل، دنداني كه از
و براي برطرف كردن درد دندان، شير دادن به ... گريس

بادر نوزاد عث تمام طول شب بدون پاك كردن دندانها كه
شود، استفاده از مواد پوسيدگيهاي دوره شيرخوارگي مي

نامناسب براي سفيد كردن دندانها كه ممكن است باعث 
و انحالل  و خوردن سيب به خراشيدگي ميناي دندان شود

جاي مسواك زدن در شب كه به دليل وجود مواد قندي 
.گردددانها ممكن است موجب افزايش پوسيدگي دن

مي-3 و عملكردهايي كه بي ضرر محسوب شوند اعتقادات
.ثير ناشناخته دارند مانند تهيه آش دندانيو يا تأ

و رفتابايد توجه داشت كه برخي از رهاي روستاييان باورها
 استفاده مثالً. تواند ريشه در طب سنتي ايران داشته باشد مي

نمك براي سفيد كردن دندانها مشابه پيشنهاد زكرياي از
ب و جرم دندان وسيله نمك پختههرازي براي پاك كردن پالك

با،)2(.است  در هر زمينه نكاتيها توجه به يافتهدر مجموع،
: چند قابل ذكر است

و عدم-1 توالي رويش آشنايي با ساختمان، تعداد، زمان
و بهدندانها، تميز ندادن دندان شيري ويژه عدم آگاهي دائمي

ششاز   سالگي در رويش اولين دندان آسياي دائمي در
از خلف دندانهاي شيري و در نتيجه عدم مراقبت كافي

دندانها در برابر پوسيدگي باعث بروز مشكالتي براي
ميكودكان  و والدين آنها شود كه آموزشهاي براي كودكان

. الزم در اين موارد بسيار مفيد خواهد بود
آموزش در زمينه جلوگيري از بروز سندرم شيشه شير-2

syndrome) bottle (Nursingو، منع  مصرف مواد كم كالري
نواع مواد غذايي حاوي قندهاو مواد چسبنده به دندان نظيرا

و خرما به ويژه در سنين پايين ضرورت بيسكويت، كشمش
 استفاده از مسواك پس از مصرف اين داشته مخصوصاً

اين تصور غلط كه تنها،)7.(قبيل تنقالت الزامي است
 مصرف مواد قندي دچار پوسيدگي اثر دندانهاي پيشين بر

.شوند بايد از اذهان مردم پاك شود مي
در با توجه به وجود ژنژيويت ناشي از بهدا-3 شت ضعيف

بين كودكان، اكثريت مادران نياز به بازآموزي در زمينه 
و . نخ كشيدن دارند نحوه صحيح مسواك زدن

 عدم آشنايي با كاربرد فلورايد در پيشگيري از پوسيدگي-4
و كم هزينه براي باعث شده تا به كاربرد روشهاي ساده

و تا زماني كه دندانها  حفظ دندان كودكان توجهي نشود
و درمان  و آبسه نشده، خانواده به دنبال ترميم دچار درد

تصور اشتباه كه مصرف قطره يا به عالوه اين. آنها نيست
و يا تصور تأثير زياد  شربت آهن عامل خرابي دندانهاست،

 دندان در ايجاد پوسيدگي دندانها بايستي"جنس"و"ارث"
ضروري است مردم با نقش. از ذهن مردم پاك شود

بر روبميك ها در ايجاد پوسيدگي آشنايي داشته تا عالوه
توجه بيشتر نسبت به بهداشت دهان خود، از كارهايي نظير 
چشيدن غذاي كودك در دهان خود قبل از دادن آن به كودك 

)7.(جداً خودداري كنند
و غيرمنطقي انو-5 اع براي مهار درد كاربرد خودسرانه

و آنتي همچنين استفاده.دها وجود دار بيوتيك مسكنها
گي از مواد مختلفي چون الكلـموضع وـ، نمك، عطر،  ... ريس
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و همكارانندا پيشوادكتر

ميـگ در زارش اث حاليشد نكـكه تنها دنـر آنها وـروز دان
ا ثرات منفي بسيار در تسكين موقت درد است كه همراه با

. باشد مخاط دهان مي
خ  هاي دنداني ارجي آبسهاشتباه رايج ديگر گرم كردن سطح

ك و پاره شدن آبسه را به است ه خطراتي نظير پخش عفونت
 سنتهايي نظير استفاده از گوشت پخته داغ شده.دنبال دارد

در داخل حفره دنداني بعد يا قرار دادن زرده تخم مرغ پخته
براز خارج كردن  دندان حداقل به عنوان يك جسم خارجي

)8.(خالف تصور روستاييان زخم را مستعد عفونت مي كند
ن روستاها يي كه ماهيت جرم دندان براي ساكنا از آنجا-6

و آن مشخص نيست دانند را نمي ضرورت برداشتن به موقع
عد. بين آنها شايع است بيماريهاي لثه در م بينش به عالوه

و مشاهده صحيح در ارتباط با بيماري هاي آفت، تبخال، برفك
.درماني از جمله ديگر مشكالت است انواع خود

مـض-7 سـراجعـرورت بـريـه دنـع معـدانپـه و هـاينـزشك
وقـبالف ضـاصله بعد از دنـوع اييانـداني براي روستـربات

و آنها دندانهاي شكسته را به حال خود  شناخته شده نبوده
و تغيير كردند كه اين دندانها متعاق رها مي باً دچار نكروز
ام.ندشد رنگ مي كان كاشتن همچنين به دليل عدم آشنايي با
بيـمجدد دن ـي به حفظ اده از فك، اهميتـرون افتـدان دائمي

كه بعضي خصوصبه. دادند نمي(Avulsed)افتاده دندان بيرون
.پنداشتند چنين دنداني را نجس مي

ي بين نگرش جامعه مورد مطالعه به خصوص در شباهتهاي
آن. الي وجود داشتـآباد با مردم سوم روستـاي يحيـي از

و ترميم دندانهاي شيري، عدم جمله  اهميت ندادن به حفظ
و انجام  مراجعه به دندانپزشك به منظور تميز كردن دندانها
مراقبتهاي پيشگيري، تغذيه طوالني مدت با شير مادر، رايج 

و عدم نظارت  بر نبودن استفاده از شيشه شير يا پستانك
 سوماليايي با وجودي مهاجران. مسواك زدن كودكان است

بهـردند اما مقيـك از مسواكهاي نايلـوني استفـاده نميهك د
دهـردن روزانـزكـتمي گيـه رـاهاني نظيـان با استفاده از

"Muswaki"و"Roomay"و حتي سطح زبان را پاك  بوده
به نظر. ـري كنندوع دهان جلوگيـكنند تا از بوي نامطب مي
در مي  زمينه رسد توجه به سفارشهاي اكيد پيامبر اسالم

بـبهداشت ده امـان هـاما در جامع،)5.(ر شده استـاعث اين
اح مورد بررسي با نبـوجود آگاهي مردم از دـوي تقيـاديث

ن ميكمي هـجملاز.شد سبت به اجـراي اين فـرامين ديـده
و محدوديتهاي مطالعه حاضر و مشكالت  اطالعات پراكنده

ب  درمانهاي گياهيامبهمي بود كه بعضي از خانمها در رابطه
و با توجه به خواص دارويي متعددو سنتي ارائه مي كردند

و و سقم گياهاني نظير ميخك عدس، بررسي صحت
و از بين بردن آفت  اطالعات مربوط به خواص كنترل عفونت

.ت ديگري داردو تبخال به وسيله آنها نياز به انجام مطالعا
 روستاهاي ايران شود اين كار در ساير به عالوه توصيه مي

و بهتر فرهنگ مردم در جهت به منظور شناخت بيشتر
و در صورت امكان  مقابله با موانع فرهنگي صورت پذيرد
همكاري پدران، بهتر است آنها نيز در جلسات بحث گروهي 

در اين طرح به دليل بافت روستايي،. شركت داشته باشند
ر و كمرنگ بودن نقش پدران در ابطه با فرهنگ خاص مردم

.بهداشت دهان كودكان اين كار انجام نشد

 نتيجه گيري
و رسوم حاكـوجـت با ازم در هر منطقـه به آداب ـه پس

و طبقه و رفتارها در زمينه شناسايي بندي باورها، سنتها
و  و دندان كودكان ضرورت دارد موارد مثبت سالمت دهان

و با افزايش  سطح منفي را به تفكيك به مردم شناسانده
و به. راهم گرددفان اصالح در عملكردش آگاهي، امكان تغيير

و نگهـوي شيـداري دندانهـژه ضرورت حفظ ري،ـاي
منـراجعـم ايـهظم به دنـدانپـزشك، استفـاده از روشات

و بهدـري از پوسيدگـپيشگي و نحوه مراقبت اشتي دنداني
و دنـدان بـايستي در كالس ب دهان وه صورت نظريهايي

ين كار در مرحلها. عملي به روستاييان آموزش داده شود
به. انده شده استـ فوق گنجدوم طـرح  نظـر از سوي ديگر

درماني روستايي-د، گسترش امكانات مراكز بهداشتيرس مي
ت باو ارائه خدماتي نظير و عصب كشي دندانها رميم

هاي پايين براي دستيابي به اهداف عالي سالمت دهان تعرفه
عمو  وم جامعه ضرورت دارد كه اميد است دندان در سطح

. گيردبيش از پيش مورد توجه مسئوالن محترم قرار 

و  قدرداني تشكر
درـوسيله از زحمات كلي بدين  پژوهشي ـاونتمعه همكاران

ب و قوامي همچنين، نتريكالهاخانمه ويژه دانشگاه مشاطان
ـر افسون دكت،ابيـمجها دكتـر خانم، پديسارآقاي دكتـر از

و دانشجويان  و خانمها انسيه رشوند، شيوامحمدي  شيوايي
و ياو عربريحانه ر زاده كه در تمامي مراحل اجرايي يار

.طرح بودند، كمال تشكر را داريم
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