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  150 -160 ،1392 پاييز، 3، شماره 31دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
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 اي با رويكرد كيفي مطالعه: دندان از نگاه نوجوانان كننده پوسيدگيعوامل ايجاد
  زاده كتر ابراهيم حاجيد، افضلي كتر بهشته ملكد، پور غفراني... ا كتر فضلد ،احمدي... ا ضلفدكتر ، آرزو فالحي

  چكيده
مطالعات محدودي در شناسايي . باشند گوهاي مراقبت دهان و دندان تأثيرگذار ميعوامل متعددي در پوسيدگي دندان مؤثر و بر ال :سابقه و هدف

ننده پوسيدگي كه حاضر با هدف تبيين عوامل ايجادمطالع. اند نگاه دانش آموزان انجام گرفتهدر مراقبت دهان و دندان از  هااين عوامل و تأثير آن
  .صورت پذيرفتآموزان  دندان از نگاه دانش

هاي نيمه ساختار يافته انفرادي،  مدرسه راهنمايي، از طريق مصاحبه 8دانش آموز  18اين مطالعه با رويكرد كيفي آناليز محتوا از  :مواد و روشها
پس از كسب رضايت آگاهانه، . در شهر تهران انجام گرفت 90-91گيري مبتني بر هدف در سال  و بحث گروهي با استفاده از نمونهژورنالنويسي 

ها،  هجهت حمايت از صحت و استحكام داد. ندنويس و به روش تحليل محتوا مرسوم تجزيه و تحليل گرديد آوري، ضبط، دست ها جمع هداد
  .معيار مقبوليت، تأييد پذيري و انتقال پذيري لحاظ شد

درك ناملموس از "و  "عدم كنترل پوسيدگي دندان"، "درماندگي در مراقبت"، "شرايط سخت مراقبت"تم  4ها  از تجزيه و تحليل داده :ها يافته
توجهي به بهداشت دهان و  ي در مراقبت از دهان و دندان، بيتجارب فرد ركنندگان در مطالعه ب شركت. ندشداستخراج  "عوامل پوسيدگي دندان

  .هي و مهارت در اين زمينه تأكيد داشتنددندان، ترس از دندانپزشكي و كمبود آگا
ه در كننده پوسيدگي دندان را از نگاه دانش آموزان بيان و بر نقش خود فرد، والدين، دندانپزشك و جامع عوامل ايجاد ،نتايج مطالعه :گيري نتيجه

هاي يندآدرك فرساز مداخالت ارزشمند در حيطه سالمت دهان و دندان گردد اما  تواند زمينه هاي اين مطالعه مي يافته. نداين زمينه تأكيد كرد
ان و نيز باورهاي اجتماعي هاي مختلف دانش آموز تبيين موانع و مشكالت سالمت دهان و دندان در گروهاسترس مرتبط با ترس دندانپزشكي، 

  .دنهاي بيشتري دار نياز به بررسيكننده  ممانعت
  .كيفي، نوجوانان، سالمت دهان، پوسيدگي دندان تحقيق :كليد واژگان

  12/4/1392:تاريخ تأييد مقاله                21/3/1392: تاريخ اصالح نهايي    21/11/1391: اريخ دريافت مقالهت
Please cite this article as follows: 
Fallahi A Ahmadi F, Ghofranipour F, Malekafzali B, Hajizadeh E. Causes of dental caries from the 
perspectives of adolescents: A qualitative study. J Dent Sch 2013; 31(3): 150-160. 

  مقدمه
 جدايي جزء و سالم هاي دندان داشتن از فراتر دهان سالمت

توان  مي كه طوري به آيد به شمار ميعمومي  سالمت ناپذير
، نقش مهمي )1(بيماري يا سالمت از ي استا آيينه دهانگفت 

آن منجر به بهداشت عدم رعايت  ،در سالمت بدن داشته
بر  ،هاي دنداني، درد و از دست دادن دندان شده عفونت

 رشد، كمبود باعث كاهش ،)2(جسم و ذهن فرد اثر گذاشته

آسيب مزمن،  و حاد هاي عفونت درد، ناراحتي، آهن، افزاش
 تبع به و خود از مثبت تصور ذهني و تكلم و صدا كيفيتبه 

 و درد ايجاد نفس، عزت بر منفي روان، تأثير سالمت آن
اجتماعي  هاي عملكرد كاهش اضطراب، تولد نوزاد كم وزن و

 هاي توانند فعاليت مي دندان و دهان هاي بيماري. )3(شود مي

 موجب، محدود كرده منزل در يا كار محل مدرسه، در را فرد

 سراسر در كاري و تحصيليساعت  ها رفتن ميليون دست از

پريودنتال  و دندان پوسيدگي در اين ميان. )4(گردند جهان
 ترين شايع جمله از )ها محافظ دندان بافت و ها لثه عفونت(

رعايت بهداشت . )5(روند مي شمار به جهان هاي بيماري
كاهش يا فقدان  اي در كننده ييندهان و دندان عامل تع

پوسيدگي دندان محسوب شده، به طوري كه پوسيدگي و از 
دست رفتن دندان افراد به عنوان شاخص سالمت آن جامعه 

به  انساني جامعه افراد %99از  اما هنوز بيش )6(مطرح است
 بدان دچار عمر خود طول در افرادي معدود تنها آن مبتال و

ترين نياز برآورده نشده  اين بيماري معمول. )7(اند نشده
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 1392، پاييز 3، شماره 31دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

 پايين كودكان عملكرد به )8(مراقبت سالمت در كودكان بوده

 براي نياز از شاخصي ،شدهمنجر نوجوانان در مدرسه  و

از طرفي . )10- 9(باشد مي هاي دهان و دندان بيماري درمان
داشتي نوجوانان سطح رهاي بهبهداشت دهان و رفتا

كه ايران  شرقي مديترانه منطقه در. )11(بخشي ندارد رضايت
 روز در ربا دو درصد نوجوانان 60تا  30در آن واقع شده 

آموزان دبيرستاني  دانش% 20در تهران ،)13- 12(مسواك زده
 از% 63و  )14(زنند مسواك مي در روز بار يك منظم بطور

 آن را بطور% 31حدود  ،استفاده نكرده دندان آنان از نخ

 پوسيدگي شيوع همچنين درصد. )14(اند نامنظم به كار برده

گزارش  DMFT ،71/2و ميانگين % 75دندان در ايران 
عيين شده سازمان جهاني ت استاندارد از باالتر گرديده كه

با توجه به آمارهاي فوق توجه به . باشد بهداشت جهاني مي
 هاي سازمان برنامه از يكي مقوله بهداشت دهان و دندان

مزمن و  هاي بيماري از پيشگيري حوزه در جهاني بهداشت
شناخت و تحقيقات بنابراين لزوم . )5(باشد ارتقاي سالمت مي

هاي سالمت دهان و  كننده ها و تعيين روي مؤلفهبر بيشتر 
هاي دهان و  كنترل بيماريدندان جهت پيشگيري و 

گيري  اهميت دوره نوجواني جهت شكل )16-15(دندان
، )17(رفتارهاي بهداشتي و احتماالً تثبيت رفتار در بزرگسالي

هاي فردي در سالمت  ده بودن توجه صرف به مؤلفهفاي بي
ي دندان در ميان شيوع باالي پوسيدگ، )18(دهان و دندان

كننده دهان و يوع پايين استفاده از وسايل تميزكودكان، ش
ها و  طراحي مداخالت با توجه به تفاوت، )19(دندان
اين عنصر به عنوان نياز  رهاي اجتماعي و تأكيد ب ويژگي

كيفي از لزوم طراحي مطالعات و  )20(مبرم در امر پيشگيري
هاي عميق براي درك بيشتر  مصاحبهطريق بحث گروهي و 

از عدم انجام رفتار تميزكردن بين دندان و ايجاد پوسيدگي 
را مورد لزوم انجام اين مطالعه  )2(دندان در دانش آموزان

همچنين مطالعاتي از جمله تبيين فرايند . دهند قرار ميتأكيد 
، درك )21(تصميم گيري انجام ارتودنسي در نوجوانان

، تبيين تجارب )22(هاي دهان فرزندانشان ز بيماريوالدين ا
اي كيفي  و مطالعه )23(اران جوان مبتال به سرطان دهانبيم

انهايشان را مسواك تحت عنوان چرا جوانان ايراني دند
انجام گرفته اما هيچكدام علل ايجاد كننده  )2(زنند نمي

. اند نگاه دانش آموزان تبيين نكردهاز پوسيدگي دندان را 
بنابراين هدف از انجام اين پژوهش تبيين عوامل مرتبط با 

در  تا علل مؤثر ي دندان از نگاه دانش آموزان بودپوسيدگ
با توجه به نتايج بدست آمده  ،ايجاد اين بيماري بررسي شده

  .هاي مناسب تسهيل گردد زمينه طراحي آموزش
  

  :مواد و روشها
  

ه دست آوردن اي مناسب براي ب تحليل محتواي كيفي شيوه
هاي متني به منظور ايجاد دانش، ايده  نتايج معتبر از داده

هدف . ملكرد استجديد، ارائه حقايق و راهنماي عملي براي ع
. )24(بندي و توصيف عملكرد است از اين شيوه دسته

هاي متنوع در اين مطالعه از  جهت تفسير عميق داده بنابراين
در اين مطالعه با مراجعه به . روش تحليل محتوا استفاده شد

مدرسه از شمال،  8موزش و پرورش شهر تهران، سازمان آ
معيارهاي ورود . و غرب تهران انتخاب شدند جنوب، شرق

تا  11سن آموز به مطالعه، تحصيل در مقطع راهنمايي،  دانش
، مبتالء بودن به پوسيدگي دندان و دارا بودن يكي از سال 15

عالئم درد دندان، خونريزي لثه، دندان كشيده، پر كرده و 
داشتن رضايت و ودنسي، تمايل به شركت در مطالعه، ارت

ول كه محقق ا. عدم معلوليت و ناتواني در صحبت كردن بود
هاي آن را گذارنده بود،  دوره ،مسلط به فنون مصاحبه بوده

ابتدا به مدارس دخترانه و پسرانه مراجعه و ضمن برقراري 
از انجام پژوهش ارتباط با مسئوالن مدرسه و بيان هدف 

آموزان جهت شركت در مطالعه، زمان و  براي آنان و دانش
درس يا اتاق مشاوره  هاي مكان مصاحبه را كه يكي از كالس

گيري مبتني بر  با استفاده از نمونه. كرد بود مشخص مي
هدف، دانش آموزان توسط محقق اول كه در زمينه تشخيص 

ز ئحا ،آن آموزش ديدهاري لثه و التهاب پوسيدگي، بيم
تجزيه و . انتخاب شدندارهاي ورودي به مطالعه بودند، معي

نمايي براي انتخاب راه ،هاي حاصل از مصاحبه تحليل داده
گيري با اشباع  نمونه. كننده بعدي بود سؤاالت و شركت

هاي جديدي از  كه داده اطالعات پايان يافته بطوري
دانش آموز در  18در نهايت  .)25(ها حاصل نشد مصاحبه

  .اين مطالعه مشاركت كردند
اخالق  محقق پس از اخذ مجوز از شوراي پژوهشي و كميته

نامه را اخذ نموده، به سازمان  دانشگاه تربيت مدرس معرفي
آموزش و پرورش و مدارس مراجعه و پس از كسب اجازه 

معرفي خود و بيان هدف مطالعه  از مسئولين مربوطه به
در صورت تكميل . براي آنان و دانش آموزان مبادرت نمود

 ،فرم اخالقي و موافقت دانش آموزان جهت شركت در مطالعه
زمان و مكان انجام مصاحبه مشخص و موازين اخالقي 

ت، حق كناره گيري در گمنام ماندن، محرمانه بودن اطالعا
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 1392، پاييز 3، شماره 31دوره  پزشكي شهيد بهشتي، مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

اهانه جهت مصاحبه و و كسب رضايت آگ زمان دلخواه
همچنين به مشاركت كنندگان . ضبط گفتگو توضيح داده شد

اطالعات ضبط شده  تمايل،كه در صورت شد اطمينان داده 
ها قرار داده هاي تايپ شده در اختيار آن و متن مصاحبه

  .خواهد شد
در  90- 91آوري اطالعات از جامعه مورد پژوهش سال  جمع

اي نيمه ساختار يافته ه شهر تهران از طريق مصاحبه
از . انجام گرفتانفرادي، بحث گروهي و ژورنالنويسي 

هايي در مورد تجارب  كنندگان در مطالعه پرسش مشاركت
عدم مراقبت از دهان و دندان و چگونگي عملكرد و 
. پيگيريشان در زمان مواجهه با بيماري و مشكل پرسيده شد

بر اساس  مصاحبه مطرح وها در ابتداي شروع  اين پرسش
. شد كنندگان روند مصاحبه هدايت مي پاسخ شركت

آموزان از خونريزي لثه،  هايي در مورد تجارب دانش پرسش
دندان درد، دندان افتاده و كشيده و ارتودنسي، پوسيدگي 

هاي  با پرسش ه،دندان و چگونگي مراقبت پرسيده شد
در . بيشتري درباره چگونگي عملكردشان پيگيري گرديد

 شد خواست ميكنندگان در ها از شركت احبهطول مص
هايي را جهت توصيف هر چه بهتر پديده ارائه و  مثال
هاي  ميانگين زمان مصاحبه. ريح نمايندهاي خود را تش پاسخ

 20هاي فردي  دقيقه و ميانگين زمان مصاحبه 45 گروهي
  . دقيقه بود

 فردي و گروهي به صورت نيمه ساختار هاي تمامي مصاحبه
ا كلمه به كلمه نوشته، ه سپس همراه با روايت ،ضبط يافته

. ندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ،تايپ و كدگذاري شده
ها همزمان و به طور مستمر با  تجزيه و تحليل داده

عنوان  از هر مصاحبه به. آوري اطالعات انجام گرفت جمع
. شد هاي بعدي استفاده مي راهنما براي انجام مصاحبه

متن دست  ،ر چند نوبت به دقت گوش داده شدهد ها مصاحبه
براي تجزيه و تحليل . ها چندين بار مرور گرديد نوشته

 Conventional) ها از روش تحليل محتوي مرسوم هداد

content analysis) به عنوان يك روش تحقيق استفاده ،
ها از متن و  محتوا، تكنيكي براي استخراج دادهتحليل . شد

ني و تخميني را تلطيف و هاي ذه يففني است كه توص
هايي را كه به  كند و ماهيت و قدرت نسبي محرك تصفيه مي

. )24(سازد شود، به صورت عيني آشكار مي شخص داده مي
با استفاده از اين روش تجارب مشاركت كنندگان به صورت 

براي كد گذاري اوليه از . مفاهيم آشكار و پنهان مشخص شد
كننده  كنندگان و كدهاي داللت ود مشاركتكلمات خ

سپس استفاده، ) ها هاي پژوهشگر از گفته برداشت(
با كدگذاري، واحدهاي . ندهاي بعدي انجام شد مصاحبه

دهنده  انهاي مشاركت كنندگان كه نش معنايي از بيان و گفته
از كد گذاري و خالصه  ها بود استخراج و پستجارب آن

شابهات و اختالفات، طبقه بندي ها بر اساس ت نمودن داده
اين  ها انجام، طبقات با هم مقايسه و از تحليل و تفسيركد
. ندتر استخراج شد هاي انتزاعي ها يا مقوله ها درون مايه هداد

هاي از معيار (Rigor) ها به منظور تعيين استحكام داده
 ها مقبوليت داده از معيارهايو  Gubaو  Lincolnپيشنهادي 

(Credibility) ،تأييد - قابليت تعيين(Confirmability) ،
پذيري  و انتقال (dependability)ها  اطمينان يا ثبات يافته

(transferability) رزيابي روايي، دقت و پايايي براي ا
جهت افزايش مقبوليت، . )26(هاي كيفي استفاده شد داده

مل نزديك با شركت كنندگان پژوهشگر مشاركت كافي و تعا
همچنين . م گرديدكنندگان انجا بازنگري توسط شركت ،داشته

ها بازنگري توسط ناظرين خارجي انجام و  جهت تأييد يافته
گيري با حداكثر  نمونه. شداز نظرات تكميلي اساتيد استفاده 

 نندگان با مقاطع مختلف سني و ازانتخاب شركت ك(واريانس 
سبب شد كه اعتبار ) جنس و تنوع اقتصادي و اجتماعي دو
ها،  متن مصاحبه .دبيشتر شو پذيري و قابليت انتقال ها هداد
ها و طبقات استخراج شده توسط اعضاي هيئت علمي كد

ها  افتهييدپذيري يأز نظرات تكميلي آنان استفاده و تتأييد و ا
  .مشخص گرديد

 
  :ها يافته

  
دختر مقطع  7پسر و  11آموز شامل  دانش 18در مجموع 

ي داراسال مبتال به پوسيدگي دندان و  11-15راهنمايي سن 
حداقل يكي از موارد خونريزي لثه، دندان درد، دندان پر 

منطقه شمال، جنوب، شرق و  4شده، كشيده و ارتودنسي از 
والدين . مشاركت كردندلعه غرب تهران در مطا

 ت ابتدايي تا ليسانس و باالتركنندگان سطح تحصيال مشاركت
را دارا داري  غل آزاد، كارگري، كارمندي و خانهمشا ،داشته
شرايط "طبقه اصلي 4 ،هاي انجام شده از مصاحبه. بودند

عدم كنترل "، "درماندگي در مراقبت"، "سخت مراقبت
و  "ز عوامل پوسيدگيدرك ناملموس ا"، "پوسيدگي دندان

مهارت و استفاده ناكافي از وسايل تميز (طبقه فرعي  16
كننده دندان، آگاهي ناكافي از بهداشت دهان و دندان، 

تجارب فردي ممانعت هاي نامناسب درون فردي،  ويژگي
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كننده در رعايت بهداشت دهان و دندان، اهمال در بهداشت 
بيم از ندانپزشك، دهان و دندان، عدم درك تهديد، بيم از د

فردي در ايجاد محيط دندانپزشكي، تجارب درون و برون 
باورهاي اجتماعي ممانعت كننده از ترس، بيم از درمان، 

بهداشت دهان و دندان، بلوغ و مراقبت از دندان، ارث در 
كم توجهي به ، سن شروع مراقبت از دندان، بهداشت دندان

  ).1شكل ( شداصل ح) دندان شيري، تغذيه در مراقبت دندان

 

  
  

  عوامل مؤثر در ايجاد پوسيدگي دندان و تهديد سالمت دندان از نگاه دانش آموزان - 1شكل 

  تهديد سالمت دندان

شرايط سخت مراقبت

درماندگي در مراقبت

مهارت و استفاده ناكافي از وسايل تميز كننده دندان

بهداشت دهان و دندانآگاهي ناكافي از 

ويژگي هاي نامناسب درون فردي

تجارب فردي ممانعت كننده در رعايت بهداشت 
 دهان و دندان

اهمال در بهداشت دهان و دندان

عدم درك تهديد

 بيم از دندانپزشك

بيم از محيط دندانپزشكي

فردي در ايجاد ترستجارب درون و برون 

 بيم از درمان

عدم كنترل 
 پوسيدگي دندان

درك ناملموس از 
 عوامل پوسيدگي

باورهاي اجتماعي ممانعت كننده از بهداشت دهان و 
 دندان

 بلوغ و مراقبت از دندان

ارث در بهداشت دهان

سن شروع مراقبت از دندان

  كم توجهي به دندان شيري

 مراقبت دندانتغذيه در 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 154/عوامل ايجادكننده پوسيدگي دندان 

 

 1392، پاييز 3، شماره 31دوره  پزشكي شهيد بهشتي، مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

 در مطالعه حاضر تهديد سالمت دندان، شامل زير طبقات
عدم " ،"درماندگي در مراقبت"، "مراقبتشرايط سخت "

درك ناملموس از عوامل "و  "كنترل پوسيدگي دندان
بر . مهمترين عوامل در پوسيدگي دندان بودند "پوسيدگي

تهديد سالمت دندان در  ،هاي صورت گرفته اساس تحليل
ا به سوي نوجوان، شرايط رواني را بوجود آورده كه او ر

اين مفهوم شايد ماهيتاً امري . دهد عدم انجام رفتار سوق مي
شناختي و اجتماعي   -هاي قوي رواني اما ريشهباشد فردي 
مفهوم تهديد سالمت دندان، منبعث از تجربيات . دارد

هاي خود  مشاركت كنندگاني بود كه وضعيت موجود دندان
صدد توجيه عدم انجام رفتار بر در ،ا مقبول دانستهر

  .آمدند مي
  مراقبتشرايط سخت  - الف

كننده در مطالعه حاضر، اظهار  بسياري از نوجوانان شركت
روبرو  اهمال در بهداشت دهان و دندانكه با مشكل  ندداشت

همچنين اغلب نوجوانان آگاهي و اطالع دقيق و . هستند
دندان  هاي استفاده از وسايل تميز كننده مهارتصحيحي از 

ده از اين كه در زمينه استفا تجارب فرديبعضاً  ،نداشته
تالشي ، ا را از استفاده مجدد منع كردهوسايل داشتند آنه

زمينه پوسيدگي دندان را براي كاربرد مجدد آن انجام نداده، 
ها  كردند و به جهت عدم اولويت داشتن دندان فراهم مي

هاي استفاده شده بر  صالح مجدد شيوهبرايشان درصدد ا
  .آمدند نمي

شونه كه دوس ندارن برن مسواك  ها از تنبلي از بچه بعضي"
دندون درد "). ساله 13دختر  9كننده  مشاركت( ".بزنن

دونم، مثالً شايد مسواك زدنو درست و حسابي  داشتم نمي
زنم دندونام خون  هر باري كه مسواك مي... لد نبودمب

ا  ميگن بعضي"). ساله 11پسر  3مشاركت كننده ( ".اومد مي
مشاركت ( ".زنن ه، پس نميپر برم مسواك بزنم خوابم مي

عالوه بر اين گروهي از مشاركت ). ساله 13دختر  12كننده 
نوان عضوي كه در كنندگان در مطالعه، به دندان به ع

به آن  ،عضو داخلي بدن است نگريسته ،معرض ديد نبوده
بشه، اونايي كه سياه دوست ندارم زرد ". دادند اهميت نمي

شن تا حاال  جلويا زرد نمي بينه، جلويا مهمن، شدن كسي نمي
خوشبختانه  "). ساله 12دختر  6كننده  مشاركت( ".كه نشدن

ه اينه كه كسي به ها داخل دهانن يه پوششي داره مثل دندان
  ).ساله 13پسر  17مشاركت كننده ( ".كنه اينها توجه نمي

كنندگان در اين پژوهش، برخي  بنا به اظهارات مشاركت
 رواني- فردي و مشكالت جسمي هاي نامناسب درون ويژگي

اين . سازند اد را مستعد پوسيدگي دندان ميبه نوعي افر
المتي را در افراد فراهم مسئله موجبات عدم كنترل س

: كند ميخارج سالمت اين عضو را از كنترل فرد  ،ساخته
كنه، بي  حاله و جايش درد مي چار مشكله بيوقتي آدم د"

ده و  نش اهميت نمينتيجه اصالً به دها حوصله ست در
). ساله 14پسر  18ركت كننده مشا( ".كنه توجهي نمي

هاي  آموزان شركت كننده در مطالعه وضعيت دندان دانش
خود را  ،آن را خوب ارزيابي كرده ،خود را مطلوب دانسته

از ": دانستند دهان و دندان و تهديدي ميگونه بيماري فاقد هر
به، خيالم راحته، نظر سالمتي كه من االن همه چيزم خو

مشاركت ( ".دندونام هم خوب و تميزه، من مشكلي ندارم
  ). ساله 12دختر  2كننده 

  درماندگي در مراقبت -ب
كنندگان، يكي از مهمترين  به اعتقاد بسياري از مشاركت

ندانپزشك ترس داليل پوسيدگي دندان و عدم مراجعه به د
. باشد ميهاي شديد رواني در افراد  بود كه بيانگر ريشه

فرد، ترس از دندانپزشكي به عنوان تجربه منفي يا از طريق 
اين . آيد ها به دست مي دوستان، فاميل و اطرافيان يا رسانه

ترس از دوران كودكي آغاز و در دوران بزرگسالي كماكان 
هاي اين مطالعه  با توجه به داده .ماند ي ميبه قوت خود باق

ترس از دندانپزشك، محيط  اكثريت قريب به اتفاق نوجوانان،
ترسيديم از  مي": را بيان نمودند دندانپزشكي و بيم از درمان

ضي مواقع از وسايلش، بعضي مواقع از وسايل، بع
 13پسر  17كننده  مشاركت( ".زد دندانپزشك هي داد مي

قبالً هم . مترس كتر و دندانپزشك مياز د"). ساله
 ".ترسم درد داره، از دردش مي ،ترسم مي. دندونپزشكي رفتم

تجارب درون  و برون ). ساله 12دختر  6مشاركت كننده (
نيز از ديگر موارد مطرح شده از سوي  فردي در ايجاد ترس
به اعتقاد بسياري از نوجوانان سابقه . مشاركت كنندگان بود

اء آن از درمان فردي و نيز تجارب درماني اطرافيان و الق
ديده  ي روشايد قبلش كس": باشد رس ميداليل مهم ايجاد ت

ره كه باشن يا خودشون دندون كشيده باشن بعد دوبا
 10مشاركت كننده ( ".ترسن خواستن برن بكشن از اون مي

  .)ساله 13دختر 
كه  شركت كننده در مطالعه اظهار داشتآموزان  يكي از دانش

 ،ها در ايجاد ترس نقش مهمي داشته ها و كارتون ديدن فيلم
ها و  كارتون ": دانست را يكي از منشأهاي ايجاد ترس مي آن
آورش يه دندونپزشكه كه با  ها خيلي وقتها جاهاي ترس فيلم

خواد دندون بچه رو بكشه اين خودش  اون وسيلش مي
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  )ساله 13پسر   8مشاركت كننده ( ".ترسناكه
  عدم كنترل پوسيدگي دندان - ج

ندان كه پوسيدگي دبسياري از نوجوانان بر اين باور بودند 
ا پوسيدگي هاي فرد است، آنه غير ارادي و مستقل از رفتار

هاي ناسالم خود، به عواملي همچون دندان را بيش از رفتار
 بلوغ و شرايط زمان كننده باورهاي اجتماعي ممانعتارث، 

عموم سال به سال مسواك پسر دايي و پسر ": نسبت دادند
دونم چرا دندونام  نم نميك زنن ولي من كه خيلي دقت مي نمي

باشه شايد جنس دندون دچار مشكله، فكر نكنم مسواك زدن 
 13دختر 11مشاركت كننده ( ".يا ارثي باشهضعيف باشه 

يكي از باورهاي اجتماعي كه توسط شركت كنندگان ). ساله
ه به مطرح گرديد باور جامعه به وجود درد و مراجع

در اين پژوهش كنندگان  يكي از شركت. دندانپزشك است
ما وقتي درد داشته باشيم ميرم دكتر، همه ": كند كه بيان مي

). ساله 13پسر  16مشاركت كننده ( ".تو جامعه اينطورين
د در جامعه يكي ديگر از باورها و اعتقادات اجتماعي موجو

كنندگان در مطالعه بيان گرديد  كه بارها از سوي شركت
  :ها و اعياد بود استفاده از شيريني و شكالت در جشن

دو بسته داريم، تو مهموني  ما هميشه تو خونه شكالت يكي"
خورم، كه كار  ها شب شكالت مي خورم بيشتر موقع هم مي

خوريم، تو  ، ما تو عيد ديدني خيلي شكالت ميخيلي اشتباهيه
يكي از شركت ). ساله 13دختر 10مشاركت كننده(".عروسيا

را عامل  دوران بلوغتغييرات كنندگان در اين مطالعه 
كرد كه در  بيان مي ،گذار در رعايت بهداشت ذكر كرده تأثير

 ،ها به سمت و سوهاي ديگري كشيده شده اين دوران اولويت
تو سن ما فرد ": تمركز بر اعمال ديگر كامالً ملموس است

جزء ظاهر  و داخل دهان كنه بيشتر به ظاهر توجه مي
 15پسر  15كننده مشاركت ("چيزاي ديگه مهمن .نيستش

  )سال
  درك ناملموس از عوامل پوسيدگي - د

در مطالعه حاضر اغلب مشاركت كنندگان درك ملموسي از 
دندانهاي شيري و سن شروع مراقبت از تأثير و اهميت 
 اغلب نوجوانان اطالع دقيقي از. نداشتند دندانها و تغذيه

اهميت اين  ،هاي شيري نداشته توجهي به دندان عوارض بي
ها براي آنها از  اين دندان ،ها بر آنها آشكار نشده دندان

خيلي دندوناي جلوييمو " :نداولويت مراقبت برخودار نبود
زنم اما دندوناي عقبيم كه شيريه، ميگم يه دندون  مسواك مي

م ديگه در خواد در بياد دندوناي جلوييم اصلين، ميگ ديگه مي
اگه شيري "). ساله 12دختر  4ده كنن مشاركت( "ياد بيافته نمي

، اگه شيري نباشه من ديگه سعي باشه ميرم ميكشمش
). سال 11پسر  3كننده  مشاركت( ".كنم مسواك بزنم مي

آموزان شركت كننده در مطالعه حاضر نيز دليل  دانش
درك ناملموس از ناتواني را در زمينه اصالح و اتخاذ رفتار 

در  زماني كه رفتار ندشتاظهار دا ،ذكر كردهزمان مراقبت 
گيري آن در بزرگسالي  كودكي نهادينه نشده باشد شكل

هاي تميز كردن  يكي از سختي": مكن است محال گرددم
دندون اينه كه از بچگي عادت نكرديم،  به نخ دندون هم 

خود "). ساله 13پسر  16مشاركت كننده ( ".عادت نكرديم
هاي دندونو  م قسمتتونه تما تونه مسواك كنه و نمي نميبچه 

 ".تميز كنه بايد پدر و مادر از بچگي ياد بدن، كمك كنن
 ،عالوه بر موارد ذكر شده). سال 12پسر  7مشاركت كننده (

در  اثر تغديه نامطلوبكنندگان در مطالعه از  شركت
يا اينكه مواد غذايي دگي دندانهايشان اطالع نداشتند پوسي

: ها توجه زيادي نداشتند به دندان ،شيرين را استفاده كرده
باعث شده جات اينا  دكتر رفتيم گفتش كه خوردن شيريني"

شيرينيجات . شنهات اينجوري با دندونات خراب بشن و لثه
 5مشاركت كننده ( ".خورديم رفتيم مي و اينارو هر جا مي

  )سال 14پسر 
  

 :بحث

  
تري از عوامل ايجاد كننده  جهت بدست آوردن درك عميق

اهنمايي شهر دانش آموز مقطع ر 18دندان، با پوسيدگي 
ها از طريق آناليز محتوا تجزيه و  تهران مصاحبه و داده

هاي  مل تهديد سالمت دندان بيشتر جنبهعوا. ندتحليل شد
هاي بهداشتي  آموزشي، اجتماعي و ارتباطي و اتخاذ سياست

تعامالت فردي، خانوادگي، اجتماعي و  ،را در برداشته
ها و  ويژگي ،هاي كليدي مركزي بوده دندانپزشك داراي نقش

در پيشگيري و هدف  و سياسي اجتماعي، )27(موانع فرهنگي
قرار دادن اين عناصر به عنوان يك نياز مبرم نقش 

دهد كه در تجارب  نتايج مطالعه حاضر نشان مي. )28(دارند
راقبت از دندان مورد تأكيد ضعف در م ،كنندگان مشاركت

كنندگان اظهار داشتند  مشاركت. به دفعات مطرح گرديد ،بوده
تجارب منفي، آگاهي و مهارت ناكافي، اهمال در حفظ دندان 
و ارزيابي مطلوب سالمت آن، شرايط مراقبت را نامناسب و 

 Pakpourهاي اين مطالعه،  يافته همسو با. سخت كرده است
اند علل عدم استفاده دانش  گزارش كرده) 2012( و همكاران

في آنها از مراقبت همچون آموزان از مسواك، تجارب من
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برخي از  ،لثه و خراب شدن ميناي دندان بودهخونريزي از 
كننده و  ري خستهكنندگان نيز مسواك زدن را كا مشاركت

نشان ) 2002(و همكاران  Trulsson. )2(دانستند معني مي بي
جوانان هنگام اطالع از بيماريشان با وجود ايجاد  دادند

اهميت  بط اجتماعي روزانه نسبت به آن بياختالل در روا
دليل اصلي عدم مراجعه به دندانپزشك را در  ،)21(بوده

و احساس شرم و خجالت ناشي از  ها اولويت نبودن دندان
در ديگر . )29(توجهي به سالمت دندان ذكر كردند كم

اي تميز ه مطالعات دانش آموزان گزارش كردند كه از روش
در حالي كه  هستندداراي مهارت  ،كردن دندان آگاهي داشته

معاينات كلينيكالي بيانگر نياز به مهارت در زمينه مسواك 
آنان . زدن و كاربرد نخ دندان و افزايش كيفيت آن بودند

ن استفاده از آ ،كاربرد نخ دندان را مشكل دانسته
ضعيت در مطالعه حاضر مشاركت كنندگان و. )30(كردند نمي
تهديدي براي آن درك  ،ان و دندان خود را مطلوب دانستهده
آموزان وضعيت  اند كه دانش مطالعات نشان داده. كردند نمي

 ،يابي كردهبهداشت دهان و دندان خود را مثبت و خوب ارز
در اين  .)2(دانستند اهميت مي مسواك زدن را بي

بيان كردند دوسوم  )2005( و همكاران  Talekarراستا،
مردم آمريكا وضعيت بهداشت دهان و دندان خود را خوب 

و اين در حالي است كه  اند و خيلي خوب ارزيابي كرده
و  Gregory. )31(دنده معاينات خالف اين را نشان مي

ند كه برخي از افراد گزارش كرد )2007( همكاران
مختص دهان ن را طبيعي و ذاتاً هاي دها بيماري

د كه الزم است به نده ها نشان مي فتهاين يا. )29(دانستند مي
ها  دنداناز آموزش دانش آموزان در زمينه حفظ و مراقبت 

احتماالً دانش آموزان دانش و . توجه بيشتري مبذول گردد
يا اينكه آموزش كنند  ن را كسب نميهاي حفظ دندا مهارت

مراقبت هنوز به طور كامل مبتني بر علم و اصول صحيح 
راحي گردد كه اي ط آموزش بايد به گونه. مراقبت نيست

ا انگيزه بر زير. افراد با انگيزه را خلق كند ،ايجاد انگيزه كرده
اعث سهولت و دستيابي به گذاشته، برفتار فردي تأثير 

به انجام رفتار در فرد  آمادگي و عالقه بيشتري ،هاهداف شد
  . كند ايجاد مي

عه حاضر هاي بدست آمده از مطال يكي از مهمترين تم
نقش پر اهميتي در  درماندگي در مراقبت نام گرفت كه

يكي از عوامل مؤثر بر كيفيت مراقبت از  ،مراقبت داشته
 و  Jamiesonهاي اين مطالعه در راستاي يافته. ها بود دندان

Koopu )2006 (يكي از داليل عدم تمايل افراد  بيان نمودند

دندانپزشكي است كه در به مراقبت دهان و دندان ترس از 
 Hilton . )32(اعتقاد و عملكردهاي بهداشتي آنان مؤثر است

د تجارب منفي از درمان، در معتقدند )2007( و همكاران
جهت مراجعه به دندانپزشك و دندان و كشيدن آن والدين را 

دريافت خدمات دندانپزشكي با مشكل مواجهه كرده، در 
حتي اولين  ،ر بودهگذاراقبت از سالمت فرزندانشان تأثيرم
اي  در مطالعه.)33(كند جسم ميمزيت را براي آنان دردناك وي

فريقايي در آ-سرپرستان سفيد پوست آمريكايي بر روي
افرادي كه ذاتاً ترس مشخص شد فرزندانشان، از مراقبت 

هاي موجود كمتر  زيادي داشتند از خدمات و سرويس
منفي ترس از درمان به عنوان تجربه . )34(كردند اده مياستف

افراد . آيد ها به دست مي يا رسانه دوستان، اطرافياناز طريق 
تر و  كيفيت زندگي پايين ،رس دندانپزشكيبا تجارب ت

جهت مديريت كردن . كنند تني را گزارش مي هاي روان نشانه
درمان، بيمار بايد قبل و در طول درمان با ترس مقابله كند 

خود اين مسئله تصور كرده در برابر درد ناتوان است و اما 
يندهاي سازگاري الزاروس و فولكمن جهت آمطرح كننده فر

رسيدن به موقع به بخش درمان، همچنين . باشد درمان مي
هاي  يا استفاده از تكنيكستن در اتاق انتظار و آرام شدن نش

ادي، عاطفي و هاي م آرام سازي و نفس عميق، حمايت
يا فردي از تيم جسمي توسط دوستان يا اطرافيان نزديك 

رفتن بيمار به دندانپزشكي دندانپزشكي نقش مهمي در 
  .)25(در كاهش ترس و استرس مؤثرند ،داشته

نتايج بدست آمده از مطالعه، باور به عدم كنترل بر 
عامل يعني ارث، بلوغ و سه پوسيدگي دندان را از طريق 

ها  بررسي. ر دانش آموزان تبيين نمودباورهاي اجتماعي د
ز در باباورهاي اجتماعي مختلف از ديرد كه نده نشان مي

 ،هاي كهن رواج داشته بين تمدننقاط مختلف جهان به ويژه 
باعث  ،د، مضر و بدون تأثير قرار گرفتهدر سه دسته مفي

. دنشو معني بخشيدن به زندگي اجتماعي ميتداوم و 
گيري باعث  باورهايي مانند جرم، آهن اضافي است، جرم

جنس دندان در شود و ارث و  ها مي بين دندانفاصله 
ه باورهاي ميكروب نقشي ندارد از جمل ،پوسيدگي اثر داشته

 Holmesو Kwan. دنباش مضر در سالمت دندان مي
اي كيفي بر روي باورها و عملكرد مردم  هدر مطالع) 1999(

در چين در مورد سالمت دهان گزارش كردند كه همه افراد 
دنداني هستند، خونريزي از لثه و از دست مستعد به بيماري 
ها در افراد مسن امري طبيعي محسوب  دادن تمام دندان

افراد مسن به اين مطالعه همچنين نشان داد . شود مي
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هاي پيشگيري از  هاي سنتي معتقد بودند و روش درمان
مطالب فوق . )35(دانستند هاي دهان را غير مؤثر مي بيماري

مربوط به معضالت  عواملدهند يكي از مهمترين  نشان مي
 استبهداشت دهان و دندان باورهاي غلط افراد در جامعه 

جهت كاهش و حذف آنها و جايگزين كردن اعتقادات كه بايد 
همچنين مشاركت كنندگان بيان . نمودصحيح بهداشتي تالش 

كردند كه ارث و تغييرات دوران بلوغ جايگاه مهمي در حفظ 
 ،هاي سالم بوده ز داشتن دنداندندان دارند و اين دو مانع ا

در . ر آن ندارندخارج از كنترل آنان است زيرا خود نقشي د
ارث در ظاهر كه اند  ها بيانگر اين نكته اين زمينه بررسي

هاي دنداني نقش دارد  ندان، جنس دندان و تشكيل آنوماليد
باشد  ها مي عامل اصلي تخريب دندان ، اما پالك دنداني)36(

. )37(و حذف كردن اين عامل بايد در اولويت قرار گيرد
 )2010( و همكاران Jung تحقيق حاضرهاي  مطابق با يافته

واده و محيط دوران بلوغ تأثير نسبي خانگزارش كردند در 
تأثير عوامل خارجي ديگري از جمله  ،در جوان كاهش يافته

از . يابد نگ بر آنان افزايش ميمدرسه، گروه همساالن و فره
دارند تمايل كه جوانان به ايجاد زندگي و عادات مستقل  آنجا

اين تغييرات بر سالمت و رفتارهاي بهداشتي آنان تأثير گذار 
اند كه در  از طرفي برخي مطالعات نشان داده .)38(است

به  ،ظاهر خود توجه داشتهدوران بلوغ نوجوانان بيشتر به 
هاي  كه اين با يافته )39(دهند اهميت ميهاي خود  دندان

گفتني است در دوران بلوغ، . مطابقت ندارد مطالعه فعلي
موجب بروز مشكالتي در دهان  هاي اضافي در بدن هورمون

دادن  .تر و متورم شوند حساسها  لثهممكن است  ،شده
اطالعات و آگاهي از روند بلوغ قبل از شروع آن به 

اين  ،دوره را بهتر درك كرده، كه اين كند نوجوانان كمك مي
همچنين توجه . تر و با سالمت بيشتر طي كنند  مسير را راحت

بيشتر به عوامل مربوط به مراقبت دهان و دندان از جمله 
ارث، بلوغ و باورهاي اجتماعي در افراد از جمله 

هايي است كه متخصصان حرفه آموزش سالمت  ضرورت
  .مبذول دارندتوجه جدي به آن  بايد

نشان داد كه دانش آموزان درك حاضر نتايج مطالعه  
صحيحي از عوامل پوسيدگي دندان يعني تغذيه، سن شروع 

دانش آموزان اظهار . هاي شيري ندارند مراقبت و نقش دندان
 هاي شيري به دندان در دوران كودكيشان  كه والدين ندداشت
توجهي ان به دندانهايشان اكنون نيز آن اند، بوده توجه بي آنها

را شروع  هادر سنين پايين نيز مراقبت از آن ،نداشته
د كه سرپرستان كودكان از نده مطالعات نشان مي .اند نكرده

بعلت افتادن آنها  ،هاي شيري آگاهي نداشته اهميت دندان
هاي پيشگيري را به كار  مراقبت ،قائل نبوده شاناهميتي براي

معتقدند كه  اند افراد شان دادهها ن بررسي. بردند نمي
 ،دندانهاي دائمي در ارتباط نبودهها با  پوسيدگي اين دندان

دومي براي بدست  اگر خراب شوند كودكانشان شانس
يماري به زمان ب به همين علت تنهاو  رندآوردن دندان دا

معني  ها را بي معاينات اين دندان ،دندانپزشك مراجعه كرده
اي كيفي در رابطه با سالمت دهان  مطالعه. )33(دانستند مي

بيانگر اين نكته بود كه والدين به بهانه كوتاه بودن عمر 
واضح . )33(دادند ي شيري به ترميم آنها اهميتي نميها دندان

ادران بر نگرش فرزندانشان است كه نگرش خانواده بويژه م
با توجه به موارد . گذار استهاي شيري تأثير در زمينه دندان

هاي شيري بعنوان پايه  ذكر شده بايد به نقش و اهميت دندان
ه مادران و فرزندانشان هاي اصلي در دو گرو و اساس دندان

بعالوه داليل مختلف اهميت . اي مبذول گردد توجه ويژه
نحوه مراقبت و نگهداري از آنها از همان هاي شيري و  دندان

دوران بارداري به مادران آموزش داده شود تا جايگاه مهم 
  .  گردددر آنها نهادينه ها  اين دندان

ها جهت كنترل  يكي از مهمترين راهاند  ها نشان داده ررسيب
عادات غذايي و پرهيز از  پوسيدگي، كنترل و تعيين

گر چه تأثير مواد . غذايي استهاي شيرين كننده  افزودني
قندي در ايجاد پوسيدگي ثابت شده است ولي الگوي مصرف 

ارتباط بين . بخصوص تكرار مصرف آن نقش اساسي دارد
مصرف مواد غذايي شيرين و تغذيه نامناسب و شيوع باالي 
پوسيدگي دندان نشانگر درك ناكافي و نامناسب افراد از 

در سالمت ر مصرف آن بويژه تكرا تأثير اين عامل مهم
در اين رابطه نقش كليدي . )40(باشد ها مي دندان
هاي دولتي و خصوصي  كنندگان مواد غذايي در بخشتوليد

رساني در خصوص  اطالع همچنين. )28(نبايد فراموش گردد
هاي ها و نهاد داشت دهان و دندان از طريق رسانهرعايت به

 .مسئول مورد تأكيد است

  
  :گيري نتيجه

  
نتيجه گرفت كه سالمت  توان ميهاي پژوهش  بر اساس يافته
ها و تهديدهاي جدي مواجه  آموزان با چالش دندان دانش

است كه ممكن است تداوم يابد و باعث اختالل در سالمت 
. نان گردددندان و در نهايت اختالل در زندگي روزمره آ

معناي درگيري، چالش  كنندگان به سالمت دندان براي شركت
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ن آنان را بر از دهان و دنداكه در مراقبت  استو كشمكش 
بعالوه مطالعه حاضر عوامل  .دهد سر دو راهي قرار مي

د سالمت دندان را از كننده پوسيدگي دندان و تهديايجاد
آموزان بيان و بر نقش خود فرد، والدين،  ديدگاه دانش

اگر چه . ن زمينه تأكيد كرددندانپزشك و جامعه در اي
اين از  ،تعميم نداشتهالعات كيفي قابليت هاي مط يافته

باشد، اما نتايج پژوهش حاضر  هاي اين مطالعه مي محدوديت
ساز مداخالت ارزشمند در حيطه سالمت  تواند زمينه مي

 .دهان و دندان گردد

 
  :پيشنهادها

  
ان و نيز باورهاي تبيين موانع و مشكالت سالمت دهان و دند

هاي  گروههاي گوناگون و  كننده در جمعيت اجتماعي ممانعت
هاي  تواند در برنامه پژوهش مختلف مقاطع تحصيلي مي

هاي استرس مرتبط با همچنين درك فرايند .بعدي قرار گيرد
 ترس دندانپزشكي بويژه بررسي ارتباطات گذشته آنان،

يابي هاي عاطفي، ارزجريان عمل و واكنش آنها، فرايند
اين  مؤثر بر آنها و نتايجهاي فرايندهاي سازگاري و فاكتور

  .هاي بيشتري نياز دارد فرايندها به بررسي
  

  :تقدير و تشكر
  

ي آموزش بهداشت انامه دكتر اين مقاله بخشي از پايان
بدين وسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه . باشد مي
ين طرح را مورد هاي ا ربيت مدرس تهران كه اجرا و هزينهت

از تمامي دانش آموزاني كه  است، همچنين  حمايت قرار داده
تجارب و  ،جام اين پژوهش ما را ياري نمودهدر ان
هاي ارزشمندشان را در اختيار پژوهشگران قرار  هديدگا

  .شود ادند، صميمانه تشكر و قدرداني ميد
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