
 232-223، 1389 زمستان،4، شماره22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

 دندانپزشكي شهر تهران نسبت به رفتارهاي هاي دانشكده بررسي نگرش دانشجويان

 بهداشت دهان

4مريم رباني-3هادي زارعدكتر-2سارا قديميدكتر-1محمدرضا خاميدكتر

و-1 و سالمتاستاديار گروه آموزشي عضو مركز تحقيقات دندانپزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران انپزشكيدانشكده دند دندانپزشكي اجتماعيدهان
 دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده دندانپزشكي دندانپزشكي كودكاناستاديار گروه آموزشي-2
 دندانپزشك-3
 دستيار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران-4

 چكيده
و هدف و داراي نگرش مثبت الزمه موفقيت استراتژيوجود نيروي كار دندان:زمينه . سالمت دهان جامعه است هاي ارتقاي پزشكي آگاه

در، بررسيهدف اين مطالعه م خصوص نگرش دانشجويان دندانپزشكي شهر تهران و عوامل برؤرفتارهاي بهداشت دهان اساس ثر بر آن

. باشدمي نامهپرسش

پدر يك مطالعه مقطعي:روش بررسي به زبان فارسـي Hiroshima University-Dental Behavioral Inventory (HU-DBI)هنامرسش،

و  و پايايياصالحات الزم براي ترجمه شدآن نسخه فارسي برگردان افزايش روايي و ده هـاي ترمبين دانشجويان پرسشنامه. انجام شـش

ـ آوريو بالفاصـله جمـع توزيع هاي دندانپزشكي شهر تهران دانشكده  Regressionو مـدل Chi-Squareاز آزمونهـاي آمـاري.دگردي

Logistic شد براي تحليل داده .ها استفاده

در:ها يافته دمجموع در اين مطالعه مقطعي توجه به حضور رسوبات«تعداد دختران موافق با عبارت.شركت كردند انشجودويست

در) p.v=06/0و04/0 به ترتيب( موافق كمتر از پسران»ر دندانها بدون خميتميز كردن دندان«و» روي دندانچسبنده بر  عدم«موردو

مسواك مورددرايآموزش حرفه نديدن«با موافقانتعداد ).p.v=015/0( بيشتر از پسران موافق بود» تحمل دست دندان در دوران پيري

ب» زدن با«و»زااستفاده از مواد رنگ«مورددر اما،P)=032/0( تر بوديشدر دانشگاه تهران نسبت به دو دانشگاه ديگر استفاده از مسواك

تفاوتهاي مرتبط با مقطع تحصيلي ).p.v=074/0و>001/0ب به ترتي( در دانشگاه شهيدبهشتي بيشتر بود موافقانتعداد» موهاي سخت

.دانشجويان نيز در نگرش آنان يافت شد

بادندادانشجويان نگرش پيشگيري:گيري نتيجه و مقطع تحصيلي آنان ارتباط دارد نپزشكي بايـد در آمـوزش دندانپزشـكي بـر. جنسيت

تأپيشگيري بيشتر تا و ثير عوامل زمينهٔكيد شود تا .اي برطرف گردد دانشكدهاي

 آموزش دندانپزشكي– نگرش كادر سالمت–دانشجويان دندانپزشكي:ها كليد واژه

 20/7/1389/1385:پذيرش مقاله17/7/1389:نهايي اصالح22/12/1388/1383:وصول مقاله
 e.mail:dr_hadizare@yahoo.com دكتر هادي زارع، دندانپزشك:نويسنده مسئول

 مقدمه

سـالمت دهـان هاي ارتقـاي موفقيت استراتژي يكي از موارد

و داراي نگـرش،جامعه وجود نيروي كار دندانپزشكي آگـاه

(مثبت است و مهـارت، از آنجا كه دانش، نگرش)1. ، دريافـت

و رفتار ، ايـن عوامـل احتمـاالً)2( هستند زمينه سازهاي عمل

ن حرفـه دندانپزشـكي عملكرد پيشـگيري دسـت انـدركارا بر

(ثير دارندٔتا  ند نگرش نسبت به يك موضوعاي معتقد، عده)3.

به صـورت مسـتقيم،)از جمله دندانپزشكي پيشگيري(خاص

شـود هاي دندانپزشكي تدريس مـيو غيرمستقيم در دانشكده

(واند تغيير كندتو مي ديگـر اعتقـاد، در مقابـل برخـي)4و2.

در دارند كـه نگـرش نسـبت بـه موضـوعات مختلـف ريشـه
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و همكاران دكتر محمدرضا خامي

و بـــ و شخصـــيتي هـــر فـــرد دارد ا ويژگيهـــاي اجتمـــاعي

اي پيـدا تغييـر عمـده هـا ئه شـده در دانشـكده آموزشهاي ارا

ــي ــد نم (كن ــوزش،)4. ــرش در آم ــنجش نگ ــر روي س ــه ه ب

(كيد قرار گرفته استٔدندانپزشكي مورد تا .2(

و از مهمترين وظـايف دندانپزشـكان توانمندسـازي بيمـاران

افراد جامعه براي حفظ سـالمت دهـان خـود از طريـق ارائـه 

(آموزشهاي الزم به آنان است در مرحلـه الزمه اين امـر،)5.

و مهارتهـاي الزم اول اين ست كه دندانپزشـكان خـود نگـرش

و دندان را داشته باشد به،)6(.پيشگيري از بيماريهاي دهان

ــود دانشــجويان ــرش مثبــت در خ ــر ايجــاد نگ ــان ديگ زب

و نگرش به  و ملزوم انتقال اين دانش افـراد دندانپزشكي الزم

در رود ايـن امـر انتظـار مـي كـه از آنجـا. سطح جامعه است

سـنجش گيـرد، كيـد قـرارٔهاي دندانپزشكي مورد تـا دانشكده

و نگـرش دانشـجويان دندانپزشـكي بـه منظـور پـايش  دانش

رسد تا بتـوان بـراي روندهاي آموزشي ضروري به نظر مي

و بـ  و نقايص موجود در آموزش گام برداشت ه رفع ايرادات

و و غيرمستقيم دانش نگرش جامعـه در زمينـه طور مستقيم

و دندان را باال برد .پيشگيري از بيماريهاي دهان

و پرسشپژوهش و نامهها هاي مختلفي بـراي بررسـي نگـرش

رفتـار دانشــجويان دندانپزشـكي در خصــوص پيشــگيري از 

و انجام شده اسـت  و دندان طراحي از. بيماريهاي دهان يكـي

  Hiroshima University Dental)ها، پرسشـنامه اين پرسشنامه

Behavioral Inventory) HU-DBI د ــه ــت ك ــياري از اس ر بس

 جنـوبي، كـره)8(، آمريكا)7( بريتانيا كشورهاي دنيا منجمله،

، هنـد)13(، تركيـه)12(، رومـاني)11(، يونـان)10(، چين)9(

اُ)14( و رفتـار دانشـجويان)15( ردنو براي بررسي نگرش

. ان استفاده شده اسـت دندانپزشكي در خصوص بهداشت ده

 Makoto Kawamuraتوسـط 1987اين پرسشنامه در سـال

و تـا حـال حاضـر همـواره)16(به زبان ژاپني طراحي شده

 در طـي رونـد اعتبارسـنجي.مورد استفاده قرار گرفته است

دانشجوي ژاپني بـا 517در بين (test-retest Reliability)آن

تا73/0ضريب  و همچنـين ترجمـه)16( ييد قرار گرفتهٔمورد

نفـر از افـراد26انگليسي آن با آزمون اعتبارسنجي در بـين

)18-17(.ييد شده استٔتا (Bilinguist)زبانه دو 

و عملكرد دندانپزشـكان، در ايران در خصوص دانش، نگرش

و اســـ  هـــاي دانشـــكدهاندتادانشـــجويان دندانپزشـــكي

و انجام هايخصوص پيشگيري تحقيق دندانپزشكي در شـده

. در مجموع نشان دهنده ضعفهايي در اين زمينه بـوده اسـت 

به فارسي ترجمه HU-DBIنامه، اما تاكنون پرسش)19-21(

و مورد استفاده قرار نگرفته است تا بتوان با يك ابـزار  نشده

. واحد وضعيت ايران را با ساير كشورها مقايسه كرد

انپزشـكي بررسي نگرش دانشجويان دند هدف از اين مطالعه

و عوامـل خصوص شهر تهران در رفتارهاي بهداشت دهـان

.باشدميثر بر آن مؤ

 روش بررسي

 شـامل كـه HU-DBIپرسشـنامه در ايـن مطالعـه مقطعـي از

و راهبـ بيست سؤال است طـور عمـده رفتـار مسـواك زدن

در زمان اجراي اين،)17(. استفاده شده است شود،شامل مي

ا و طرح، هيچ ترجمه فارسي ز اين پرسشنامه وجـود نداشـت

مناسب از يك متـرجم اعتباربه منظور تهيه نسخه فارسي با

رسمي زبان انگليسي خواسته شـد تـا ايـن پرسشـنامه را از 

و سپس يك متخصـص ديگـر  انگليسي به فارسي ترجمه كند

ايـن. يسي ترجمـه كـرد زبان انگليسي آن را از فارسي به انگل

و اصلي مطابق ترجمه با نسخه و اصالحات جزئي ت داده شد

ييد همساني آن توسط يك متخصص دندانپزشـكي جامعـهٔتا

و يك  .متخصص دندانپزشكي كودكان انجام گرديدنگر

 نامه دو مرتبهنسخه فارسي، پرسش Reliabilityبراي بررسي

دانشجوي دندانپزشكيو با فاصله زماني دو هفته بين بيست

و سـپس دانشكده دندانپزشكي شاهد توزيع   test-retestشـد

Reliability ورد سنجش قرار گرفتم كاپاآن توسط ضريب

.متغيير بود68/0-93/0االت مختلف از كه در مورد سؤ

نامه نهـايي طـرح براي تهيه پرسش در مرحله اصلي طرح اين

سـن، جـنس، دانشـكده محــل( چنـد سـؤال دموگرافيـك مثـل 

و مــاد و تحصــيالت پــدر آن)رتحصــيل، تــرم تحصــيلي بــه

دانشجوي 211به صورت سرشماري بين سپس. اضافه شد

و ده ترم  در سـه دانشـكده دندانپزشـكي شـهر تهـران شش

و دانشـگاه آزاد( از) علوم پزشكي تهران، شهيد بهشـتي بعـد
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. ان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بررسي نگرش دانشجوي . .

در يك كالس نظـري توزيـع گرديـد و از آنهـا خواسـته شـد

و، صورت تمايل به شركت در طرح پرسشنامه را تكميل كنند

ده هاي علت انتخاب ترم. اصله برگردانندبالف و مقايسـه شش

بـا) تـرم شـش(انـد جوياني كه هنوز وارد كلينيك نشدهدانش

ده(انــد آنــان كــه وارد دوره كلينيــك شــده و بررســي) تــرم

همچنـين.تفاوتهاي نگرشي مربوط بـه مقطـع تحصـيلي بـود

مطابق كوريكولوم فعلـي دندانپزشـكي دانشجويان ترم شش 

ز بايادي آموزش دهان دريافت رفتارهاي بهداشت در رابطه

با نكرده و ده كـه ايـن مقايسه آنـان بـا دانشـجويان تـرم اند

مي آموزشها را دريافت كرده توان ارتباط آموزش در ايـن اند

.زمينه را با نگرش سنجيد

  SPSSها وارد برنامــهآوري اطالعــات، پاســخ بعــد از جمــع

و با آزمون5/11ويرايش به عنـوان آنـاليز Chi-Square شد

Uni-variateو روش ،Logistic regression (Back ward-

LR) به عنوان آناليز Multi-variate مورد تحليل قرار گرفـت .

مؤاالسؤ و در آنـاليز تي كه پيش از يك متغير در آنها ثر بود

Uni-variate 2/0 داراي<p.v بودند در مـدل Multi-variate 

.وارد شدند

هاهيافت

و دويست نفرد 211 نامه بينپرسش معادل انشجو توزيع شد

%33برابـر پاسخ دادند كه يك سوم شركت كنندگان78/94%

نفـر از دانشـگاه82از ميـان آنهـاو)1جـدول( مذكر بودنـد

و68تهــران،  از پنجــاهنفــر از دانشــگاه شــهيد بهشــتي نفــر

 كننـدگان تقريباً همـه شـركت)2 جدول(.دانشگاه آزاد بودند

آزمـون. سـال قـرار داشـتند24-21در سـنين%98برابر با

Univariate فقط براي تعيين متغيرهـايي كـه بايـد وارد مـدل

. رگرسيون شوند انجام شد

و پسـران در مـورد سـه تفاوت در پاسخ دهي بـين دختـران

و تعـداد دختـران موافـق بـا عبارت پرسشنامه معني دار بود

و»ر رسوبات چسبنده بر روي دندانتوجه به حضو«عبارت 

دار كمتر به طور معني» ها بدون خمير دندانتميز كردن دندان«

ب ت(ودـاز پسران در) P.V=06/0و04/0بـيـرتــبه  موردو

تعـداد دختـران» عدم تحمـل دسـت دنـدان در دوران پيـري«

(موافق بيشتر از پسران موافق بود .015/0=P()1جدول(

ــد ين بــا نگــرش دانشــجويان در هــيچ يــك از تحصــيالت وال

.دار نداشتاالت ارتباط معنيؤس

اي مسـواك عدم آمـوزش حرفـه«تعداد دانشجويان موافق با

به دو دانشگاه ديگر بـه طـور در دانشگاه تهران نسبت» زدن

در)P=032/0(.دار باالتر بـود معني از«مـورد امـا اسـتفاده

تعـداد» با موهاي سـخت استفاده از مسواك«و»زامواد رنگ

شهيدبهشـتي علـوم پزشـكي دانشجويان موافق در دانشـگاه 

)2جدول( ).P.V=074/0و>001/0 به ترتيب( بيشتر بود

تعــداد دانشـــجويان20و16و11و6در مــورد عبـــارات

با عبارات بيشتري در ترم ده نسبت به دانشجويان ترم شش 

(موافق بودند در)3جدول. صوص عبـاراتخ از سوي ديگر

ــجويان18و17و15و13و10و8و3و2 ــداد دانشـ تعـ

(بود موافق در ترم شش بيشتر از دانشجويان ترم ده جدول.

3(

االت در مرحله دوم آناليز، عواملي كه به طور همزمان با سـؤ

نشـــاط معنــبـف ارتـلـمخت بـادار د در مدلـــودنــان داده

Multi-variate دوارد شدن.

در تركيب عامل و ترم تحصيلي مورد دانشكده محل تحصيل

در مورد سنجش قرار20و10،16،17االت سؤ و گرفت

و بيست االتمورد سؤ مشخص شد كه تفاوت در پاسخ ده

سؤگوي و در هر17و16االتي ناشي از ترم تحصيلي است

ب دو عامل و ترم تحصيلي ه صورت دانشكده محل تحصيل

)4جدول(.اند سخ گويي مؤثر بودهمستقل در پا

ت ركيب عاملـت و سـم تحصيلرـجنس 6ؤالـي در مورد دو

آنــي داشتنـوشانــهمپ اين دو عامل11و زـاليــد كه در

Multi variate عـمشخص شده كه ارتب باـاط امل جنس

با P.V=01/0دار نيست ولي ترم تحصيلي با معني6ال سؤ

دردر ار دارد،دال ارتباط معنياين سؤ سؤ حالي كه ال مورد

ا دو عاملهر 11 و جنس دار رتباط معنيترم تحصيلي

(داشتند )4جدول.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

https://jida.ir/article-1-813-en.html


226 

 1389 مستانز،4، شماره22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و همكاران دكتر محمدرضا خامي

 زن

)134=n(
 مرد

)66=n(

*p.v نظر بي)%( )%(موافق )%(مخالف )%(موافق  االتسؤ

NS 6/83% 4/16% 3/80% 3/19% .مالقات با دندانپزشك زياد برايم مهم نيست-1

NS 8/94% 2/5% 4/92% 6/7% .هاي من در هنگام مسواك زدن دندانهايم تمايل به خونريزي داردلثه-2

NS 1/29% 9/70% 3/33% 7/66% .نگران رنگ دندانهايم هستم-3

٠�/٠ 1/76% 9/23% 1/62% 9/37% .اماي بر روي دندانهايم شدهمتوجه رسوبات سفيد چسبنده-4

NS 5/98% 5/1% 0/97% 0/3% .كنمكودكان استفاده ميدر اندازه مسواكاز مسواك-5

٠�/٠ 2/12% 8/88% 2/21% 8/78% .توانم دندانهاي مصنوعي را در زمان پيري تحمل كنمكنم كه نميفكر مي-6

NS 5/98% 5/1% 5/95% 5/4% .كندهايم مرا اذيت ميرنگ لثه-7

NS 6/80% 4/19% 8/81% 2/18% .رغم مسواك زدن روزانه در حال بدترشدن استوضعيت دندانهايم عليكنمفكر مي-8

NS 3/31% 7/68% 4/93% 6/60% .زنمهر كدام از دندانهايم را به دقت مسواك مي-9

NS 3/81% 7/18% 3/77% 7/22% .اماي در مورد روش مسواك زدن آموزش نديدههرگز به طور حرفه-10

٠١�/٠ 1/88% 9/11% 2/74% 8/25% .توانم بدون خمير دندان، دندانهايم را به خوبي تميز كنمكنم كه ميتصور مي-11

NS 4/28% 6/71% 9/32% 1/67% .كنماغلب دندانهايم را بعد از مسواك زدن در آينه بررسي مي-12

NS 4/25% 6/74% 2/21% 8/78% .نگرانم كه دهانم بوي بد داشته باشد-13

NS 3/37% 7/62% 4/36% 6/63% .فقط از طريق مسواك زدن از بيماري لثه جلوگيري كردبتوانغير ممكن است كه-14

NS 4/60% 6/39% 6/60% 4/39% .كنمتا زماني كه دندان درد نداشته باشم به دندانپزشك مراجعه نمي-15

NS 4/75% 6/24% 8/75% 2/24% .دانهايم چقدر تميز استام تا ببينم دنزا استفاده كردهاز يك ماده رنگ-16

NS 8/88% 2/11% 8/84% 2/15% .كنماز مسواكي كه داراي موهاي سخت است، استفاده مي-17

NS 9/76% 1/23% 7/72% 3/27% .ام كردهكنم كه دندانهايم را به خوبي مسواكتا زماني كه محكم مسواك نزنم، احساس نمي-18

NS 4/72% 6/27% 8/62% 8/31% .كنمكنم بعضي اوقات زمان زيادي را صرف مسواك زدن ميمياحساس-19

NS 4/65% 6/34% 2/69% 8/30% .زنيكاري كردم كه دندانپزشكم به من گفت كه خيلي خوب مسواك مي-20

 به پرسشنامه يع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهرانتوز:1جدول

 Chi-Squareآزمون*

و NS = Non-Significant در جدول .دار در نظر گرفته شده است معني  p.v>2/0 است
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. ان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بررسي نگرش دانشجوي . .

 اسالمي دانشگاه آزاد

)50=n(
 دانشگاه شهيد بهشتي

)68=n(
 دانشگاه تهران

)82=n(

P.V مخالف)%( )%(فقموا )%(مخالف )%(موافق )%(مخالف )%(موافق  االتسؤ

NS 0/86% 0/14% 9/80% 1/19% 7/81% 3/18% .مالقات با دندانپزشك زياد برايم مهم نيست-1

NS 0/96% 0/4% 2/91% 8/8% 1/95% 9/4% .هاي من در هنگام مسواك زدن دندانهايم تمايل به خونريزي دارد لثه-2

NS 0/22% 0/78% 9/27% 1/72% 8/37% 0/62% .نگران رنگ دندانهايم هستم-3

NS 0/64% 0/36% 5/73% 5/26% 4/74% 6/25% .ام اي بر روي دندانهايم شده متوجه رسوبات سفيد چسبنده-4

NS 100% 0% 6/95% 4/4% 8/98% 2/1% مي در اندازه مسواكاز مسواك-5 .كنم كودكان استفاده

NS 0/16% 0/84% 8/8% 2/91% 3/18% 7/81% مي-6 .توانم دندانهاي مصنوعي را در زمان پيري تحمل كنم كنم كه نمي فكر

NS 0/98% 0/2% 6/95% 4/4% 8/98% 2/1% مي رنگ لثه-7 .كند هايم مرا اذيت

NS 0/78% 0/22% 4/79% 6/20% 1/84% 9/15% .شدن استررغم مسواك زدن روزانه در حال بدت كنم وضعيت دندانهايم علي فكر مي-8

NS 0/42% 0/58% 9/30% 1/69% 7/31% 3/68% مي-9 .زنم هر كدام از دندانهايم را به دقت مسواك

032/0 0/80% 0/20% 7/89% 3/10% 0/72% 0/28% .ام اي در مورد روش مسواك زدن آموزش نديده هرگز به طور حرفه-10

NS 0/86% 0/14% 8/83% 2/16% 7/81% 3/18% مي تصور مي-11 .توانم بدون خمير دندان، دندانهايم را به خوبي تميز كنم كنم كه

NS 0/38% 0/62% 4/29% 6/70% 3/29% 7/70% مي-12 .كنم اغلب دندانهايم را بعد از مسواك زدن در آينه بررسي

NS 0/18% 0/82% 0/25% 0/75% 8/26% 0/73% .نگرانم كه دهانم بوي بد داشته باشد-13

NS 0/30% 0/70% 2/41% 8/58% 8/37% 2/62% .فقط از طريق مسواك زدن از بيماري لثه جلوگيري كرد بتوان غير ممكن است كه-14

NS 0/58% 0/42% 4/57% 6/42% 6/64% 4/35% .كنم تا زماني كه دندان درد نداشته باشم به دندانپزشك مراجعه نمي-15

000/0 0/86% 0/14% 4/54% 6/45% 6/86% 4/13% .ام تا ببينم دندانهايم چقدر تميز است زا استفاده كرده از يك ماده رنگ-16

074/0 0/96% 0/4% 9/80% 1/19% 8/87% 2/12% مي-17 .كنم از مسواكي كه داراي موهاي سخت است، استفاده

NS 0/76% 0/24% 0/75% 0/25% 6/75% 4/24% د تا زماني كه محكم مسواك نزنم، احساس نمي-18 ندانهايم را به خوبي مسواك كنم كه

.ام كرده

NS 0/78% 0/22% 7/64% 3/35% 0/72% 0/28% مي احساسمي-19 .كنم كنم بعضي اوقات زمان زيادي را صرف مسواك زدن

178/0 6/77% 4/22% 2/64% 8/35% 2/62% 8/37% مي-20 .زني كاري كردم كه دندانپزشكم به من گفت كه خيلي خوب مسواك

 Chi-Squareآزمون*

و NS = Non-Significant در جدول .دار در نظر گرفته شده است معني  p.v>2/0است

پز:2جدول  به پرسشنامهشكي شهر تهران توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم
 به تفكيك دانشگاه محل تحصيل
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دهترم

)112=n(
ششترم

)88=n(

*P.V )%(نظر بي )%(موافق )%(مخالف )%(موافق  االتسؤ

NS 9/83% 1/16% 7/80% 3/19% .مالقات با دندانپزشك زياد برايم مهم نيست-1

٠٠٩/٠ 1/99% 9/0% 5/87% 5/12% .هاي من در هنگام مسواك زدن دندانهايم تمايل به خونريزي داردلثه-2

٠٠٩/٠ 3/39% 7/60% 3/19% 7/80% .نگران رنگ دندانهايم هستم-3

NS 3/72% 7/27% 5/70% 5/29% .اماي بر روي دندانهايم شدهمتوجه رسوبات سفيد چسبنده-4

NS 3/97% 7/2% 9/98% 1/1% .كنمكودكان استفاده ميدر اندازه مسواكاز مسواك-5

٠١�/٠ 9/8% 1/91% 6/21% 4/78% .توانم دندانهاي مصنوعي را در زمان پيري تحمل كنمكنم كه نميميفكر-6

NS 4/96% 6/3% 9/98% 1/1% .كندهايم مرا اذيت ميرنگ لثه-7

٠١/٠ 5/87% 5/12% 7/72% 3/27% .رغم مسواك زدن روزانه در حال بدترشدن استكنم كه وضعيت دندانهايم عليفكر مي-8

NS 9/33% 1/66% 1/34% 9/65% .زنمهر كدام از دندانهايم را به دقت مسواك مي-9

٠٠٠/٠ 9/92% 1/7% 6/63% 4/36% .اماي در مورد روش مسواك زدن آموزش نديدههرگز به طور حرفه-10

٠٨٧/٠ 5/79% 5/20% 6/88% 4/11% .توانم بدون خمير دندان، دندانهايم را به خوبي تميز كنمكنم كه ميتصور مي-11

NS 3/31% 8/68% 8/31% 2/68% .كنماغلب دندانهايم را بعد از مسواك زدن در آينه بررسي مي-12

٠٩/٠ 6/28% 4/71% 2/18% 8/81% .نگرانم كه دهانم بوي بد داشته باشد-13

NS 1/41% 9/58% 8/31% 2/68% .فقط از طريق مسواك زدن از بيماري لثه جلوگيري كردبتوانغير ممكن است كه-14

٠٧/٠ 1/66% 9/33% 4/53% 6/46% .كنمتا زماني كه دندان درد نداشته باشم به دندانپزشك مراجعه نمي-15

٠٠٠/٠ 7/60% 3/39% 3/94% 7/5% .ام تا ببينم دندانهايم چقدر تميز استزا استفاده كردهاز يك ماده رنگ-16

٠٩5/٠ 1/91% 9/8% 0/83% 0/17% .كنمي سخت است، استفاده مياز مسواكي كه داراي موها-17

٠٢7/٠ 3/81% 8/18% 2/68% 8/31% .امكنم كه دندانهايم را به خوبي مسواك كردهتا زماني كه محكم مسواك نزنم، احساس نمي-18

NS 4/71% 6/28% 5/70% 5/29% .كنمكنم بعضي اوقات زمان زيادي را صرف مسواك زدن مياحساس مي-19

٠٢٧/٠ 0/60% 0/40% 0/75% 0/25% .زنيكاري كردم كه دندانپزشكم به من گفت كه خيلي خوب مسواك مي-20

 كي شهر تهران به پرسشنامهتوزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزش:3جدول
 ترم تحصيليبه تفكيك

 Chi-Squareآزمون*

.دار در نظر گرفته شده است معني  p.v>2/0واست  NS = Non-Significant در جدول
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. ان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بررسي نگرش دانشجوي . .

 بحث

هـاي مطالعه حاضر به بررسي نگرش دانشـجويان دانشـكده

 خصوص رفتارهاي بهداشتدردندانپزشكي شهر تهران 

و نتايج آن نشان داد هم عوامل زمينه مثـل(اي دهان پرداخت

و) جنسيت و هم عوامل مربـوط بـه آمـوزش مثـل دانشـكده

. مقطع تحصيلي با نگرش دانشجويان ارتباط دارد

P.V Odds 
Ratio 

 سؤاالت عوامل مؤثر

01/0 81/2 بهدهترم(ترم تحصيلي )ششنسبت
مي-6 .توانم دندانهاي مصنوعي را در زمان پيري تحمل كنم نمي رسد به نظر

102/0 - ب( جنسيت زنمرد نسبت )ه

000/0 14/0 ترم تحصيلي

.ام اي در مورد روش مسواك زدن آموزش نديده هرگز به طور حرفه-10
15/0 - دانشكده محل تحصيل

05/0 33/2 ترم تحصيلي

.دندانهايم را به خوبي تميز كنمتوانمميكنم كه بدون خمير دندان،مي فكر-11
008/0 87/2  جنسيت

000/0 08/10 ليترم تحصي

.ام تا ببينم دندانهايم چقدر تميز است زا استفاده كرده از يك ماده رنگ-16
000/0 22/0

بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

 تهراندانشگاه علوم پزشكي نسبت به 

81/0 14/1
به اسالمي دانشگاه آزاد دانشگاه نسبت

 تهرانعلوم پزشكي 

05/0 40/0 بهدهترم(ترم تحصيلي )ششنسبت

مي-17 .كنم از مسواكي كه داراي موهاي سخت است، استفاده
15/0 32/0

بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

 تهراندانشگاه علوم پزشكي نسبت به 

02/0 15/0
به اسالمي دانشگاه آزاد دانشگاه نسبت

 تهرانعلوم پزشكي 

03/0 00/2 بهدهترم(ترم تحصيلي )ششنسبت

ميكاري كردم كه دند-20 .زني انپزشكم به من گفت كه خيلي خوب مسواك
13/0 -

بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد

 تهران دانشگاه علوم پزشكي نسبت به

87/0 -
به اسالمي دانشگاه آزاد دانشگاه نسبت

 تهران علوم پزشكي

.دار در نظر گرفته شده است معني p.v<2/0 در جدول

 شهر تهران شجويان دندانپزشكي جدول رگرسيون لجستيك براي تعيين ارتباط عوامل مورد بررسي مؤثر بر پاسخ موافق دان:4جدول
به پرسشنامه
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از نقاط قوت ايـن مطالعـه اسـتفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد

HU-DBI نـان بـا اعتبارسـنجي بود كـه در بـين فارسـي زبا

همچنـين اينكـه يـك محقـق. ييد قـرار گرفـتٔمناسب مورد تا

و جمع آوري كرد ميزان نرخ پاسخ دهي  پرسشنامه را توزيع

پا. به پرسشنامه در بين دانشجويان باال برد سـخ از آنجا كـه

پزشكي بودنـد كـه از لحـاظ دهندگان همگي دانشجويان دندان

و با اليي هستند مشكالتي كه سواد اجتماعي در سطح يكسان

ــات پرسشــنامه  ــوالً در مطالع ــادي معم ــراد ع ــر روي اف اي ب

 جامعه، مثل عدم درك صحيح عبارات پرسشنامه وجود دارد

خـورد روايـي شـود كـه ايـن در اين مطالعه ديـده نمـي)22(

اي ديگر ماهيت پرسشنامه از سوي. برد پرسشنامه را باال مي

مطلوبتر از نظـر اجتمـاعي مطالعه، احتمال دريافت پاسخهاي 

ايو نتايج ممكن است تخمين خوش بينانه)23(برد را باال مي

علت انتخاب دو گروه از دانشـجويان. از شرايط واقعي باشد

در مقاطع تحصيلي مختلف در ايـن مطالعـه ايـن بـود كـه بـا 

مقايسه اين دو گروه به ارتباط احتمـالي گذرانـدن واحـدهاي 

و برخ دهورد با كلينيكي بـا نگـرش بيمار در دانشجويان ترم

.پيشگيري دانشجويان بررسي شود

درمورد اكثر عبـارات وجـود نداشـت، جنسيتيتواگرچه تفا

ــري در  ــرش بهت ــران نگ ــه حضــور دخت ــه ب خصــوص توج

و چسبندهرسوبات   بر روي دندان، عدم تحمل دسـت دنـدان

ايـن نتـايج،.لزوم استفاده از خميردندان از خود نشان دادنـد

مورد استفاده از خميردندان حاوي فلورايـد، به خصوص در

و)20(با مطالعات قبلـي در دانشـجويان دندانپزشـكي ايـران 

اُهم . خـواني داردهم)13( تركيـهو)15(ردن چنين كشورهاي

ــدتاً انتظــار مــي ــت شــده در قاع ــه آموزشــهاي درياف رود ك

نس از نظـر، اخـتالف بـين دو جـ پزشـكي هـاي دندان دانشكده

رفتارهاي بهداشت دهان، كه در مطالعـات روي افـراد عـادي 

و معموالً )25-24( زنان وضعيت بهتـري دارنـد وجود دارد

بر روي دانشجويانايكه مطالعه، كما اين)20(.را از بين ببرد

. له بـوده اسـت دندانپزشكي در مغولسـتان بيـانگر ايـن مسـئ 

مي، به هر دليل اين مسئل)26( كيـدٔد نشان دهنده عدم تـا توانه

.پزشكي ايران به بحث پيشگيري باشدكافي آموزش دندان

ــا ــه تف ــي حيط ــده در بعض ــاهده ش ــرش مش ــين وت نگ ــا ب ه

هاي مختلـف شـهر تهـران بـا وجـود يكسـان بـودن دانشكده

له به نـوعي اهميـت اين مسئ. مل استٔبرنامه آموزشي قابل تا

و ساير عواملمحيط آموزشي از كه معموالًمرتبط، استادان

را نشـان)2( شـود به عنوان كوريكولوم پنهـان يـاد مـي آنها

مي. دهد مي شـجويان رسد براي اطمينـان از اينكـه دان به نظر

م دندانپزشــكي كــه از دانشــكده ختلــف در ايــران فــارغ هــاي

و التحصيل مي نگرش،بااليي از دانش شوند در سطح يكسان

.يداتي انديشيدبايد تمه،و مهارت قرار داشته باشند

ذكر شده دانشجويان ترم ده در خصوص تعدادي از عبارات

 اين. شش داشتندنگرش مثبت تري نسبت به دانشجويان ترم 

 مسئله قابل انتظار است چرا كه گذارندن واحدهاي آموزشي

ب و برخورد با بيماران  منجر بـه طور مستقيم قاعدتاًه بيشتر

و نگــرش دانشــجويان مــي ــود دانــش ــه بهب شــود، كمــا اينك

اي كه با اين پرسشنامه در چين انجام شـد نشـان داد مطالعه

ــنجم نگــرش بهتــري در خصــوص  كــه دانشــجويان ســال پ

و مراجعه به دندانپزشك نسبت به دانشـجويان  مسواك زدن

ا اي كـه در كشـورو همچنـين مطالعـه)10(ول داشتند سال

 گرفـت بـر نگـرش بهتــر تركيـه بـا ايـن پرسشـنامه صـورت 

از)13( هاي باالتر صحه گذاشت، دانشجويان ترم سـوي امـا

و:ديگــر در خصــوص برخــي عبــارت مثــل بــوي بــد دهــان

 استفاده از خمير دندان براي مسـواك زدن دانشـجويان تـرم 

ايـن مسـئله چنـدان بـا اهـداف. نگرش بهتـري داشـتند شش

آموزش دندانپزشكي كه هدف آن تقويت نگرش پيشگيري در 

و همان دانشجويان است طـور كـه گفتـه شـد سازگار نيست

ــا  ــزوم ت ــٔل ــگيري در آم ــث پيش ــر مباح ــتر ب ــد بيش وزش كي

ــي  ــان م ــران را نش ــكي اي ــد دندانپزش ــتر. ده ــت بيش موافق

در زش نديدن حرفـه آمو«شش با عبارت دانشجويان ترم  اي

هـم بـاده نسبت به دانشجويان ترم»خصوص مسواك زدن

ز آموزش زيادي در هنوشش توجه به اينكه دانشجويان ترم

.اند قابل توجيه است خصوص رفتارهاي بهداشت دهان نديده

كيـدٔطور كه در مطالعات ديگر هم مـورد تـا در مجموع، همان

بهـهاي دندانپدهـدر دانشكبايد)27(رفته استـگ قرار  زشكي
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. ان دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بررسي نگرش دانشجوي . .

دانشـجويان. تغيير نگرش دانشجويان اهميت كافي داده شود

پ يشگيري را در كار آينـده خـود هنگامي اصول دندانپزشكي

. شـند مورد توجه قرار خواهند داد كه به آن اعتقـاد داشـته با 

بـا. هاي دندانپزشكي ايجـاد شـود اين اعتقاد بايد در دانشكده

و توجه به پيشـرفتهاي  به كاربردن روشهاي آموزشي نوين

كشورهاي موفق در اين زمينه كـه بـا تكيـه بـر دندانپزشـكي 

و پيشگيري بيماريهاي دنـدان را تـا حـد زيـادي اصلي دهان

مي كنترل كرده البتـه واضـح. توان به اين هدف نايـل شـد اند،

بايد چنين نگرشـي داشـته باشـندانادتاست كه ابتدا خود اس

هاي بازآموزي در ايـن زمينـه مفيـد كه شايد برگزاري دوره

.باشد

 گيري نتيجه

مهنااسـاس پرسشـ دندانپزشـكي بـر دانشـجويان پيشگيري

HU-DBI و مقطـع تحصـيلي آنـان ارتبـاط داردبا . جنسـيت

ــد گام ــه باي ــگيري ب ــوزش پيش ــت آم ــت تقوي ــايي در جه ه

شـــكي در ايـــران برداشــته شـــود تـــا دانشــجويان دندانپز 

تا حتي و همچن ثير عوامل زمينهٔاالمكان ين عوامـل مربـوط اي

.هاي مختلف برطرف شود به تفاوت دانشكده

و تشكر  تقدير

آقاي دكتر احمدرضا شمشيري كـه فراوان از جناب با تشكر

.هاي فراواني در زمينه مشاوره آمار ارائه دادندكمك

نتـب ميــايج اين مطالعـه طور كلـي نگـده ـه نشان رشــد كه
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