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  چكيده

پوسيدگي دندانها و بيماري هاي پريودنتال ازجمله شـايعترين بيماريهـاي بشـري اسـت و      :سابقه و اهداف

  ران دندانپزشـكي بـر ايـن    صـاحبنظ .بخش مهمي از وقت و هزينه خانواده ها را به خود اختصـاص داده اسـت  

عقيده اند كه تنها راه كاهش پوسيدگي و بيماري هاي پريودنتال روي آوردن به امر پيشگيري است و در ايـن  

 مـي  ايفـا  نوجـواني  و كـودكي  بحرانـي دوران  مراحـل  در سالمتء ارتقا در مهمي بسيار نقش مدرسهميان 

 آن مـداوم  تقويـت  و معلمـين  آمـوزش  بايد ،موزاندانش آبهداشتي  و آموزشي نيازهاي رفع منظور به.كند

  .قرارگيرد مدنظر
مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت آگاهي و نگرش وعملكرد معلمين دبيرستانهاي ناحيـه يـك شـهر يـزد     

  .درباره بهداشت دهان و دندان انجام شد

شـهر   1ه ناحيـه  در مدارس متوسط 88تحليلي  است كه درسال-اين مطالعه از نوع توصيفي: بررسي روش

. معلم كه با استفاده از فرمول نمونه گيري بدست آمده بـود بطـور تصـادفي انتخـاب شـدند     210.يزد انجام شد

شهرستان از نقاط مختلف جغرافيايي شهربطور تصـادفي از   1مدرسه از مدارس مقطع متوسطه ناحيه  10تعداد 

بـراي جمـع آوري اطالعـات از    . رار گرفتنـد ليست مدارس انتخاب و كليه معلمين اين مدارس مورد بررسي قـ 

سـوال  7 حـاوي  پرسشنامه پيش ساخته كه روايي و پايايي آن توسط محقق تعيين شده بـود اسـتفاده شـدكه   

 نرم كمك با ها داده .سوال در مورد عملكرد بود 3سوال آگاهي و  8مربوط به نگرش، سؤال 19 دموگرافيك،

اخص هاي ميانگين، انحراف معيارو درصدها توصيف وبا اسـتفاده از  و با استفاده از ش  SPSS 11آماري افزار

  .آزمون كاي اسكوئر،كروس كالواليس و من ويتني تحليل شد

ــري ــه گي ــداد :نتيج ــم 210از تع ــر معل ــرد و  54نف ــد  156نفرم ــرزن بودن ــورد  نف ــراد م ــن اف ــط س متوس

ميانگين . بوده است88/13±43/2ه نمره آگاهي افراد مورد مطالع يانگينكه م. بوده است 37/37±98/4مطالعه

همچنين با توجه به نتايج به عمل >p).  05/0(آماري معني دار بودآگاهي با جنس و وضعيت درآمد از لحاظ 

آمده با افزايش سن ميزان آگاهي معلمان از بهداشت دهان و دندان افزايش مي يابد ولي اين اختالف از لحاظ 

ولي ميانگين نگرش . بود)امتياز 19از كل ( 34/10 ± 42/3نگرش آنان   ميانگين نمره. آماري معني دار نيست

  .ي نداشتمعني دارآماري ارتباط متغير هاي دموگرافيك  با هيچكدام از

 در ودندان دهان بهداشت بهبود كيفيت جهت كه گفت ميتوان مطالعه اين نتايج به توجه با :نتيجه گيري

 در تجديـدنظر  مجرب، افراد توسط بازآموزي هاي دوره از استفاده با آگاهي معلمان افزايش به نياز مدارس

  .دارد وجود ها دوره اين سطح علمي افزايش و بازآموزي هاي دوره امحتو

   

  واژه هاي كليدي

  بهداشت دهان و دندان،معلمين،عملكرد،نگرش،آگاهي

 

عملكرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه  بررسي وضعيت آگاهي و نگرش و

  88يك شهر يزد درباره بهداشت دهان و دندان در سال 

دكتر سيد سعيد مظلومي محمودآباد :نويسندگان
*
وند خانيمريم هدا 

**                        

جواد شيرازي
***
عارفه دهقاني تفتي 

****
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد- دانشيار دانشكده بهداشت*

    دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت: نويسنده مسئول**

Email:MaryamHadavand912@Gmail.com 09125916762:  شماره تماس   
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  مقدمه

 مراحـل  در سالمت ارتقا در مهمي بسيار نقش مدرسه

   كه كند مي ايفا يـنوجوان و يـكودك ي دورانـبحران

 نيـز  و مهارت نگرش، آموز، شخصيت دانش تواند مي

 نيازهـاي  رفـع  منظـور  به.بخشد بهبود را آنان آگاهي

 ،دانـش آمـوزان  بهداشتي  و رواني آموزشي، اجتماعي،

 مـدنظر  آن مـداوم  تقويـت  و معلمـين  آمـوزش  بايـد 

 دانـش  كـه  اسـت  داده نشان اخير مطالعات .قرارگيرد

 نظـر  از بيشـتري  مشـكالت  بـاالتر  مقاطع در آموزان

 از ناشـي  احتمـاال  دارندكـه  روانـي  و جسمي بهداشت

 هـاي رسـمي   برنامه در بهداشت آموزش به كم توجه

 آمـوزش  هـاي  برنامـه  بنـابراين  .)1(باشـد  مـي  آنـان 

 شـوند  مي شروع مدرسه اوليه درسالهاي كه بهداشتي

 و نگـرش  آگـاهي،  مـداومي در  و توجـه  قابـل  اثرات

   ).2(دارد بهداشتي رفتارهاي

 در كه دارند خاصي اجتماعي موقعيت مدارس بنابراين

 و صـحيح  آمـوزش  هسـاي  در ،افرادشخصيت  رشد آن

 شـكل  روانـي  مساعد ومحيط مطلوب فضاي مناسب،

 ).3(شود يم اداره و گرفته

 مسـائل  و فيزيكـي  عوامـل  بـه  لحـاظ توجـه   بـدين  

 اساسـي  و موثرترين هاي آموزشي محيط در بهداشتي

 فراگيـري  و روانـي  جسـمي،  طبيعي رشد عامل ترين

  ).4(است آموزان دانش در آموزشي

 نقـش  جهـاني  اهداف در قيتموف براي سوي ديگر از

 بسـيار  معلمـين  آمـوزش  و سـالمت  ارتقاء در مدارس

 ارتقـا  و بهداشت آموزش بنابراين )5(است شده توصيه

  ).6(باشد معلمان آموزش در اساسي جزء بايد سالمت

 از طيـف وسـيعي   با آموزشي كاركنان ساير و معلمين

توانـد   مي آنان اطالعات و هستند روبرو آموزان دانش

 بنابراين )7( نمايد كمك كودكان رفتارهاي صالحا به

 بهداشت آموزش براي الزم آمادگي كه تعداد معلماني

  ).8(يابند افزايش مدارس در بايست مي ددارن را

 گرديـد  مشـخص  شد انجام ايتاليا در كه پژوهشي در

 بهداشـتي  مسـائل  از معلمان آگاهي %30 كه افزايش

 رعايـت  در درصـدي  63 رشـد  باعـث  دانش آمـوزان، 

   )9(است شده آموزان دانش بهداشتي توسط مسائل

 ميزان شد انجام اراك شهرستان در كه اي مطالعه در

 %25 آموزان دانش بهداشتي هايزنيا از آگاهي معلمان

 ضـعيف  درصـد 7/21و  متوسـط  درصـد  3/54مطلوب،

  ).10(شد گزارش

 آگـاهي  ميـزان  شـد  انجـام  هند در كه اي مطالعه در

 و بررسـي  ابتدائي مقطع در شايع يهايازبيمار معلّمان

 %30 ، مطلوب آگاهي از معلمان %25 شدكه مشخص

 برخـوردار  متوسـط  آگـاهي  از %45ضـعيف  آگـاهي  از

  ).14(بودند

 آموزشـهاي  ارائـه  كه داد نشان فرانسه در اي مطالعه

 مـدارس  بهداشـت  خدمات در معلمان ومشاركت اوليه

ـ  و معلمين آگاهي درباالبردن تواند مي  آمـوزان  شدان

  ).15(باشد توجهي داشته قابل سهم

در اينجا الزم است واژه آگـاهي و نگـرش بـه اختصـار     

  ).16(تعريف شود

آگاهي،ميزان معلومات فرد است كـه از طريـق آمـوزش    

  درزمينه موضوعات مختلف كسب مي شود

نگرش،عبارتست از اعتقادشخصي فرد در زمينه آموزش 

مـوزش بهداشـت بـه    به عنوان مثال در آ.ديده مي باشد

ــه مــي شــود كــه   ــراد گفت ــه در روز مســواك  3اف مرتب

كنند،گرچه آموزش اين امر موجب ايجـاد آگـاهي در او   

مي گرددولي اين فرد ممكن است با وجـود آگـاه بـودن    

معتقد باشد يك بار مسواك زدن كافي است كه اين امر 

  .نگرش او مي باشد

 هتـرين ب جامعه بهداشت سطح ارتقا براي كه ازآنجائي

 طرفـي  از و اسـت  مدرسـه  محيط محل، ترين وآماده

 بسـيار  اهميت حائز مدارس بهداشت در معلمين نقش

بررسـي وضـعيت آگـاهي و     هـدف  با مطالعه اين است،

نگرش وعملكرد معلمين دبيرستانهاي ناحيه يـك شـهر   

 آن نتايج تايزد درباره بهداشت دهان و دندان انجام شد 

 بهداشـتي  مراكـز  و پـرورش  آمـوزش و  مسـئولين  به

 و عملـي  برنامـه هـاي   اجراي و طراحي جهت منطقه
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 و بهداشـت  سـطح  ءارتقا منظور به امكانات با متناسب

  .نمايد كمك آموزان دانش سالمت

  

  بررسي روش

 88تحليلي است كه درسـال -اين مطالعه از نوع توصيفي

شــهر يــزد انجــام     1در مــدارس متوســطه ناحيــه    

از فرمـول نمونـه گيـري    معلم كـه بـا اسـتفاده    210.شد

 10تعـداد  .بدست آمده بود بطور تصادفي انتخاب شـدند 

شهرسـتان از   1مدرسه از مدارس مقطع متوسطه ناحيـه  

نقاط مختلف جغرافيـايي شـهربطور تصـادفي از ليسـت     

 2مدارس انتخاب شدند از آنجايي كه هر مدرسـه داراي  

معلـم بـود  كليـه     12شيفت و هر شيفت داراي حـدودا  

بـراي  . اين مدارس مورد بررسـي قـرار گرفتنـد    معلمين

جمع آوري اطالعـات از پرسشـنامه پـيش سـاخته كـه      

روايي و پايايي آن توسط محقق تعيين شده بود استفاده 

محقق پس ازاخذ مجوز از آموزش و پرورش منطقـه  .شد

و ورود به مدرسه با دادن  توضيحات كافي در مورد نوع 

ـ   ان در مـورد محرمانـه   مطالعه به معلمـان و دادن اطمين

بودن پاسخ ها و گـرفتن رضـايت شـفاهي از آنـان بـه      

توزيع پرسشنامه ها مي پرداخت وبالفاصـله پـس از پـر    

     كردن پرسشـنامه توسـط معلمـان آنـان را جمـع آوري     

  .مي كرد

مربوط  سؤال 19 سوال دموگرافيك،7 حاوي پرسشنامه

سـوال در مـورد عملكـرد     3سوال آگاهي و  8به نگرش،

 صـحيح  جواب يك سؤال نگرش هر در حيطه ود كهب

 ميشـد  داده نمره يك صحيح پاسخ درصورت و داشته

 19 تـا  صـفر  بين نمره نگرش پاسخ فرد، اساس بر و

در مورد نمره آگاهي در مورد سواالتي كـه   مي شد داده

وبـه مــابقي   3گزينـه همـه مـوارد صــحيح بـود امتيـاز      

تيـب نمـره   داده مي شـد كـه بـدين تر   1سواالت امتياز 

  .در نظر گرفته شد14آگاهي 

 .در مورد عملكرد نيز نتايج بر اسـاس درصـد بيـان شـد    

و بـا   SPSS 11آمـاري  افـزار  نـرم  كمـك  بـا  ها داده

ــار   ــانگين،انحراف معي ــاي مي ــاخص ه ــتفاده از ش و  اس

درصدها توصيف وبا اسـتفاده از آزمـون كـاي اسـكوئر،     

  .كروس كالوالس و من ويتني تحليل شد

  :ين حجم نمونهفرمول تعي

ــرفتن   ــر گـــ ــا در نظـــ  p=42.0و α=.05بـــ

تعداد نمونه ها، با توجه به  رابطـه زيـر،     d=066.0و

 .برآورد گرديد 210

 
( )

210
1

2

2

≈
−

=
d

ppz
n  

  

  

  نتايج

نفر از معلمان مقطـع متوسـطه    210اين مطالعه بر روي 

از ايـن  .شهر يزد انجام شده اسـت  1احيه دبيرستانهاي ن

    زن بودنــد )%3/74(نفــر156مـرد و  )7/25(نفــر54تعـداد  

ــه  ــر 186كــ ــي  )%6/88(نفــ ــع كارشناســ در مقطــ

ــاال  )%4/11(نفــر24و در مقطــع كارشناســي ارشــد بــه ب

مـورد مطالعـه داراي   %) 7/88(همچنين اكثر افـراد .بودند

  .سابقه بيماري زمينه اي نبودند

 .بوده اسـت 37/37±98/4مورد مطالعهمتوسط سن افراد 

 173سـال،  10نفر از معلمان داراي سابقه كار كمتر از 9

سال سابقه كار 20نفر بيشتر از  28سال و 10-20نفربين

داشتند كه بين سابقه كار افراد و آگـاهي آنهـا از لحـاظ    

) p<05/0(  آماري اخـتالف معنـا داري مشـاهده نشـد    

  .)1شمارهجدول (

از افراد %) 8/33(نفر71ا نشان داد كهدر مجموع يافته ه

آگـاهي  %)8/64(نفر136مورد مطالعه سطح آگاهي خوب،

آگاهي ضعيف داشتندكه متوسـط  %) 4/1(نفر 3متوسط و

  .بوده است88/13±43/2نمره آگاهي افراد مورد مطالعه 

 66/13 ±45/2ميانگين ميزان آگاهي افراد در جنس زن

نظـر آمـاري    بود كه اين اختالف از51/14±27/2و مرد

همچنين ميانگين آگاهي در افراد با درآمـد  .معني دار بود

بود 66/16و درآمد باال 74/13،درآمد متوسط 58/14كم 

ــي دار    ــاري معنـ ــاظ آمـ ــتالف از لحـ ــن اخـ ــه ايـ كـ

  .)2 شماره جدول)(p>%5(بود

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


30  ... علمين دبيرستانهاي ناحيه يكبررسي وضعيت آگاهي و نگرش و عملكرد م  
�  

  ولي متوسط آگاهي افراد بـا توجـه بـه سـابقه بيمـاري     

الف معنـي  سابقه كارو سطح تحصيالت اخـت  زمينه اي،

  .)p<%5( داري نداشتند

 از معلمـان نگـرش ضـعيف،   %) 8/54(نفـر  87همچنين 

ــر  119 ــط و  %) 3/43(نف ــرش متوس ــر 4نگ %) 9/1(نف

نگرش خوب نسبت به بهداشت دهان و دنـدان داشـتند   

  . بود34/10±42/3كه ميانگين نمره نگرش آنان  

ولي ميانگين نمره نگرش بـا هيچكـدام ازمتغيـر هـاي     

...) ن،جنس،سابقه كار،ميزان تحصيالت وس(دموگرافيك

  .اختالف معني دار نداشت

    از افــراد مــورد پــژوهش در روز يكبــار مســواك 7/56%

بار در هفته مسـواك  2الي1از افراد %2/5مي زدند و تنها 

افـراد در روز يكبـار از نـخ    %8/33همچنـين   و .مي زدند

از افراد هرگـز از نـخ   %8/14دندان استفاده مي كردند و 

افـراد علـل   %10همچنـين   .دندان استفاده نمي كردنـد 

ــه علـــت       ــك بـ ــود را بـــه دندانپزشـ ــه خـ                 مراجعـ

بحال مراجعـه    تا 3/3به علت درمان و %6/87چك آپ،

  .)3شماره   جدول( نكرده بودند

همچنين معلمان در سه گروه سني مـورد مطالعـه قـرار    

  ، گـروه سـني  %)7/6(سـال 20-30گـروه سـني   .گرفتنـد 

گـــــروه ســـــني بـــــاالي  و %)61(ســـــال40-31

با توجه بـه نتـايج بـه عمـل آمـده بـا       %).4/32(سال40

افزايش سن ميزان آگاهي معلمان از بهداشـت دهـان و   

دندان افزايش مي يابد ولي اين اختالف از لحاظ آماري 

  .معني دار نيست

  

  كار سابقه حسب بر دندان دهان و بهداشت معلمان از آگاهي نمرات ميانگين:1جدول شماره 

  

 P  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  سابقه كار

    60/2  44/14  9  10كمتر از 

  

  

1/0  

  

20-10  173  71/13  35/2  

  68/2  75/13  28  20بيشتر از 

  43/2  88/13  210  جمع كل

  ميانگين نمره آگاهي معلمان از بهداشت دهان و دندان بر حسب جنس ودرآمد: 2جدول شماره 

 P  انحراف معيار  ميانگين  دادتع  متغيرها  

  

  مرد                  

  جنس               

  زن                    

  

  

54  

  

156  

  

51/14  

  

66/13  

  

27/2  

  

45/2  

  

  

02/0  
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پاسخ به سواالت عملكرد افراد مورد پژوهش نسبت به بهداشت توزيع فراواني و درصد :3جدول شماره 

  دهان و دندان
  

  

  و نتيجه گيريبحث 

كارشناسان  نظر و مطا لعه هدف پرسشنامه، به توجه با

 دانشگاه واساتيد سالمت نظام اندركاران دست استان،

 %80 بهداشتي مناسب، خدمات ارائه براي نمره حداقل

 مـا  مطالعـه  در .گرفـت  قـرار  تأييـد  مـورد  آگاهي نمره

 66/13 ±2/45آگاهي افراد در جنس زن ميانگين ميزان

كه اين اختالف از لحاظ آمـاري   بود51/14±2/27و مرد

معنادار بود درحاليكه متوسط نمـره آگـاهي افـراد مـورد     

درصـد  7/69بدست آمد كه معادل 88/13±43/2مطالعه 

 كه بطور است اين دهنده نشان نكته اين مي باشد كه

 در نـدان د و دهـان  بهداشـت  از معلمـان  آگاهي كلي

 ارتقـاء  و آمـوزش  بـه  آنهـا  و باشـد  نمي سطح خوبي

  .دارند نياز دندان و دهان خصوص بهداشت در آگاهي

 سال در همكارانش و ملك افضلي مطالعه به توجه با

 چهـره  بـه  آمـوزش چهـره   كـرد  مشـخص  كه 1380

  كم                     

  

  

  درآمد          متوسط       

       

  

  زياد                  

24  

  

  

183  

  

  

3  

58/14  

  

  

74/13  

  

  

66/16  

32/2  

  

  

41/2  

  

  

57/0  

  

  

  

03/0  

  درصد  فراواني  عملكرد

  

  

  شما چقدر مسواك مي زنيد؟

  يكبار در روز

  دوبار در روز

  بيشتر از دو بار درروز

  بار در هفته2الي1

  هرگز

119  

55  

25  

11  

0  

7/56  

2/26  

9/11  

2/5  

0  

  

  

شما چقدر نخ دندان استفاده مـي  

  كنيد؟

  يكبار در روز

  يك روز در ميان

  يكبار در هفته

  گاهي

  هرگز

71  

16  

7  

85  

31  

8/33  

6/7  

3/3  

5/40  

8/14  

  

آخرين باري كه بـه دندانپزشـك   

مراجعه كرديد به چه علـت بـوده   

  ؟است

  چك آپ

  ...)پركردن و(درمان

  ه نكرده اممراجع

21  

182  

7  

10  

7/86  

3/3  
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 آگـاهي در  افـزايش  باعـث  تواند مي بهداشتي رابطين

 مـي  بهداشتي ينرابط علمي سطح ارتقا شود، روستاها

   ).11(شود آنان كار كيفيت افزايش تواندباعث

 كـه  دارند سال 10-20بين سابقه كار افراد% 80حدود

 توجه با.باشد مي بقيه افراد از كمتر آنان آگاهي ميزان

 سـال  در كـه  وهمكارانش دستجردي خانم مطالعه به

 بهورزان كه اند كرده گزارش شد انجام يزد در 1377

 خصـوص  در كمتـري  اطالعـات  بيشـتر  كار سابقه با

ما  مطالعه گفت توان مي.دارند دندان و دهان بهداشت

  ).12( دستجردي همخواني دارد بامطالعه خانم

 دهـان  بهداشت مورد در نگرش معلمان نمره ميانگين

بدست آمد كـه بـين معلمـين زن و مـرد     42/3±34/10

ــا داري وجــود نداشــت  ــزان  اخــتالف معن ــن مي ــه اي ك

نشاندهنده نگرش نسبتا متوسط آنها نسبت به بهداشـت  

در حاليكـه در مطالعـه اي كـه    .دهان و دندان مي باشـد 

وهمكـاران در زمينـه  ميـزان     خادمي حيدر دكتر توسط

  ينهـهان در زمـان اصفـرش بهورزان استـي و نگـآگاه

پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان انجام شد نشـان   

 بهداشـت  مـورد  در بهـورزان  نگرش نمره يانگينداد م

مي باشد كه نشان دهنـده نگـرش   33/25دندان و دهان

  ).13(مثبت بهورزان در اين زمينه است

طبق نتايج بدست آمده از اين مطالعه عملكـرد معلمـان   

در زمينه بهداشت دهان و دندان نسبتا مطلوب مي باشد 

عملكرد  در مطالعه اي با عنوان بررسي آگاهي،نگرش و

در بين دانش آموزان صعودي در شهر جده كـه توسـط   

م فارسي در عربستان انجـام شـد نشـان داد تعـداد     .جي

وتعـداد  % 8/83افرادي كه از مسواك استفاده مـي كننـد  

      % 6/19افــرادي كــه از نــخ دنــدان اســتفاده مــي كننــد 

مي باشد كه نشـان دهنـده بررسـي و پيگيـري بيشـتر      

  ).17(ان مي باشدجهت بهبود عملكرد آن

برخورداري  آمادگي معلمان كه گفت توان مي بنابراين

 مـورد  در خـود  آگـاهي  افـزايش  و بيشتر اطالعات از

 تـر  دقيق عملكرد همچنين و دندان دهان و بهداشت

 كالسـهاي  در بنـابراين بايـد   .دارنـد  را زمينـه  اين در

 مـورد  ضمن خدمت معلمـان  آموزش دوره و بازآموزي

 دنـدان  و دهـان  بهداشت در زمينه گيرد، قرار استفاده

 و يابـد  تغيير مطالب آموزشي يامحتو .شود كار بيشتر

 مطالب تري اين مجرب افراد توسط امكان صورت در

همچنين نتايج نشان مـي   شود داده آموزش معلمان به

 كاسـته  افراد آگاهي ميزان از كار سابقه افزايش دهدبا

ـ   بـازآموزي  وكالسهاي است شده  ايـن  در نـد توا يم

  .باشد كارآمد مورد

 در معلمين آگاهي و نگرش نسبتا كمي مطالعه اين در

 اي نتيجـه  چنـين  .داشتند موردبهداشت دهان و دندان

 در معلمـين  اوليه ضعف آموزشهاي بدليل است ممكن

 معلمين كه صورتي در رود مي انتظار .باشد زمينه اين

 هايبه ضـعف  نسبت باشند برخوردار مناسبي آگاهي از

 توسـعه  و جسـمي  رشـد  محـل  كه مدارس در موجود

 و تذكر با و شده حساس است آموزان دانش اجتماعي

 ارتقـا  ر د مهمي نقش ذيربط مسئولين به آن يااعالم

 .نمايند ايفا دهان و دندان وضعيت بهداشت

دهـان و   مطلـوب بهداشـت   وضـعيت  از اطـالع  عـدم  

 سامانيهاناخودآگاه ناب پذيرش به منجر تواند مي دندان

 د بهبـو  در معلمـين  مهـم  نقـش  از را مدارس و شده

  .نمايد نصيب بي كيفيت آن

 گفـت  توان مي مطالعه اين نتايج به توجه باهمچنين 

 در ودنـدان  دهـان  بهداشـت  بهبود كيفيـت  جهت كه

 از اسـتفاده  بـا  آگاهي معلمـان  افزايش به نياز مدارس

 در نظر مجرب،تجديد افراد توسط بازآموزي هاي دوره

 سـطح علمـي   افزايش و بازآموزي هاي دوره محتوي

   .دارد وجود ها دوره اين

 مسـائل  به معلمان نه چندان خوب نگرش به توجه با

 براي آنها كه رسد مي نظر به دندان و دهان بهداشت

 و دهـان  بهداشـت  واحد با الزم هاي آموزش دريافت

 باشـند  راداشته الزم همكاري آموزش و پرورش دندان

  .شود واقع موثر نيز آموزشها اين و

 هـاي  ه دور برگـزاري  لـزوم  حاضـر،  مطالعـه  نتـايج 

 آموزشـي  جـزوات  تهيـه  يـا ضمن خـدمت   و بازآموزي

 تأكيـد  مـورد  را معلمـان براي  دندان و دهان بهداشت
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كنتـرل  اينكـه   بـه  توجـه  بـا  همچنـين  .دهد مي قرار

مربـي  توسـط  بهداشت دهان و دنـدان دانـش آمـوزان    

و معلمان عمـال در   گردد مي انجام هبهداشت آن مدرس

معلمين گـردد  پيشـنهادمي  لذا اين زمينه فعاليتي ندارند،

ن دنـدا  و دهان بهداشت آموزش و كنترل نيز در بخش

  دانش آموزان شركت نمايند

  

  

  تشكر و قدرداني 

بدين وسيله ازمسئولين محترم مقطع متوسطه آمـوزش   

ايـن   شهرسـتان يـزد كـه در انجـام     1و پرورش ناحيـه  

     پژوهش نهايـت همكـاري را مبـذول داشـتند قـدرداني     

  .مي گردد
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Abstract 

Background: Dental caries and periodontal diseases is one of the most 

prevalent human disorders wasting a large amount of families
, 
time and money. 

Dentistry experts believe that the only way to reduce caries and periodontal 

diseases is to pay more attention to prevention measures the first step of which 

can be promoting hygiene culture. School plays an important role in this regard. 

This study reviews the status of knowledge and attitude of high school teachers 

on oral health in Yazd. 

Method: A cross- sectional study was designed in 2009 and 2010. Teacher's in 

10 high schools in Yazd  were selected randomly. A 37-item questionnaire was 

developed including 7 demographic questions, 19 questions about self- care 

behaviors, 8 questions about awareness and three questions about function. Data 

were analyzed using SPSS 11 through Means index, Mann-Whitney, Kruskal-

Wallis and chi square tests. 

Result: Out of 210 teachers, 54 were male and 156 were female. Totally 186 of 

them were undergraduate and 24 were master students and above. The average 

age of the participants was 37.37±4.98. Overall findings showed that 71 subjects 

enjoyed good awareness, 136 had moderate awareness, and 3 others poor 

awareness. The average score of the subjects was 13.88±2.43. Average level of 

awareness in females was 13.66±2.45 and in males 14.51 ±2.27 and the 

difference was statistically significant. The awareness of the subjects with low 

income was 14.58, middle income was13.74 and high income 16.66 and the 

differences were significant. According to the results taken with increase in age, 

the degree of teachers
,
 awareness on oral health increased but the difference was 

not significant. Also, 87 subjects had poor attitude, 119 had moderate attitude 

but 4 enjoyed good attitude towards oral health, and the mean score of their 

attitude was 10.34±3.42. But the average attitude was not significant for any of 

the demographic variables.  
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Conclusion: According to the results of this study, it can be said that the quality 

of oral health in schools requires teachers' increased awareness by using 

retraining courses taught by professionals, revision of the content of these 

retraining courses and increase in the scientific level of these courses. Given the 

good attitude of teachers on oral health issues, it seems that for improving their 

KAP they should have necessary cooperation with the dental health department 

of Education System and the training should be effective 
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