ارتباط متغیرهای اجتماعی با سالمت دهان ،اعظم گودرزی و همکاران

ارتباط متغیرهای اجتماعی با سالمت دهان و دندان دانش آموزان
تحقیقی
چکیده
زمینه و هدف :بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که
در سالمت افراد تاثیر بسزایی دارد و پایه و اساس سالمت و رفاه بدن بوده و علیرضا حیدرنیا
روی کیفیت زندگی و شرایط عمومی بدن اثر می گذارد این مطالعه با هدف
3
صدیقه سادات طوافیان
بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر
4
محمد اسالمی
تهران و ارتباط آن با تحصیالت والدین صورت گرفت.
اعظم گودرزی
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مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی تحلیلی 416 ،دانش آموز در سال
تحصیلی  95-96با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک از لحاظ
سالمت دهان و دندان مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار جمع آوری داده ها
پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن تایید شد .داده ها با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 .2استاد گروه آموزش بهداشت ،دانشکده
 .1دانشجوی دکترا تخصصی ،گروه
آموزش بهداشت ،دانشکده علوم پزشکی،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

یافته ها :میانگین سنی افراد مورد مطالعه  10.88±0.62سال ،میانگین رتبه تولد
 ،1.73 ±0.98میانگین بعد خانوار  ،4.09 ±1.01سطح تحصیالت اکثر مادران
( ) %43.5و اکثر پدران ( )%41.8دیپلم بود ،مهمترین منبع کسب اطالعات
دانش آموزان در خصوص بهداشت دهان و دندان به ترتیب معلمین ،مربیان
بهداشت ،وسایل کمک آموزشی در مدرسه ،والدین و سایر موارد بود .میانگین
امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان در زمینه مراقبت دهان و دندان در حد
متوسط و به درصد به ترتیب  41.21 ± 22.30و  53.33 ± 19.6بود.
تحصیالت والدین با عملکرد ( )p>0.01و آگاهی ( )p>0.05دختران دانش آموز
ارتباط معناداری داشت .در آمد خانوار با عملکرد مرتبط بود ( .)p>0.01ولی با
آگاهی ارتباط معناداری نداشت (.)>p 0.05

علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران ،ایران.
 .3دانشیار گروه آموزش بهداشت،
دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران.
 .4استادیار دفتر سالمت جمعیت ،خانواده
و مدارس ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،تهران ،ایران.

نتیجه گیری :آگاهی و عملکرد ،متوسطی در میان دانش آموزان دختر پنجم نویسنده مسئول :دکتر اعظم گودرزی
ابتدایی شهر تهران نسبت به بهداشت دهان و دندان مشاهده شد که با افزایش
azamgoodarzy98@gmail.com

تحصیالت والدین میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان افزایش می یافت.
از آنجایی که دانش آموزان مهم ترین منبع کسب اطالعات خود را معلمین و
مربیان بهداشت ذکر کردند ،به نظر می رسد با آموزش از این طریق به نتایج تاریخ دریافت96/6/6 :
مثبتی بتوان دست یافت.

کلمات کلیدی :بهداشت دهان و دندان ،آگاهی ،عملکرد ،دانش آموز ،تحصیالت تاریخ پذیرش97/5/21 :
والدین.

مقدمه :بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت

هیچ تعریف جهانی پذیرفته شده ای در این زمینه وجود

عمومی است که در سالمت افراد تاثیر بسزایی دارد (.)1

نداشته ( )3اما  WHOآن را این گونه تعریف می کند:

حالت عادی و عملکرد طبیعی ارگان های داخل دهان را

سالمت دهان افراد را قادر ساخته بدون هر بیماری و

بدون عالیمی از بیماری ،سالمت دهان گویند (.)2

نگرانی صحبت کنند ،اجتماعی شوند و غذا بخورند .پایه و
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