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Background and Aims: Due to high mortality rate and cost of smoking, WHO has emphasized on the role of
dentists in smoking cessation among patients. The aim of the present study was to investigate the dental students,
knowledge toward health consequences of smoking, their attitude towards smoking cessation activities, and their
education programs in this field.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the target group was senior dental students at Tehran and
Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, and Azad and Shahed Universities. A questionnaire was used to
collect data in addition to background information, on the knowledge, attitudes, and education towards tobacco
cessation counseling in dental practice was administered to the students. The sampling method was census. Data
were analyzed using oneway Anova followed by Turkey HSD post-hoc test for pairwise comparison.
Results: Overall 138 students participated in this program (The response rate was 100%). Of the maximum
achievable knowledge score (28), the average knowledge score in Tehran University was 22.8, in Shahid Beheshti
University 20.31, in Azad University 22.31, and in Shahed University 22.16 (P=0.027) with significant statistical
differences. However, But the average of attitude and education score of the students did not vary significantly
(P>0.05).
Conclusion: Most of the students had sufficient knowledge about the risks of tobacco use and positive attitude
toward tobacco cessation counseling. It was concluded that the students would only pay attention to the principals
of smoking cessation counselling when they actually believe in them. Therefore, in order to improve the
performance of students, training should be given on tobacco cessation techniques at the dental schools, thus, that
students could play an effective role in tobacco cessation counseling for patients.
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چكيده
زمينه و هدف :ميزان مرگ و مير باﻻ و هزينههاي درمان بيماريهاي ناشي از آن موجب شد تا سازمان جهاني بهداشت بر نقش دندانپزشك در ترك دخانيات
بيماران تأكيد ويژهاي داشته باشد .هدف اين مطاﻟعه بررسي دانش دانشجويان نسبت به پيامد استعمال دخانيات بر سﻼمتي ،نگرش آنها نسبت به فعاﻟيتهاي ترك
دخانيات و برنامه آموزشي آنها در اين زمينه بود.

روش بررسي :در اين مطاﻟعه توصيﻔي -تحليلي جامعه مورد بررسي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،شهيد بهشتي ،آزاد و شاهد
بود .از پرسشنامه براي جمع آوري دادهها استﻔاده شد كه عﻼوه بر اطﻼعات زمينهاي ،دانش ،نگرش و آموزش دانشجويان در زمينه مشاوره ترك دخانيات در كار
دندانپزشكي بررسي گرديد .روش نمونهگيري سرشماري بود .براي به دست آوردن ميانگين نمرات هر بخش از آزمون  One-way ANOVAاستﻔاده شد .سپس
براي مقايسه ميانگين نمرات به صورت دو به دو از آزمون  Turkey HSDاستﻔاده شد.
يافتهها :در مجموع  ١٣٨دانشجو در اين مطاﻟعه شركت كرده بودند )ميزان پاسخ دهي  .(%١٠٠از حداكثر نمره ﻗابل كسب در بخش دانش ) ٢٨نمره( ،ميانگين
نمره دانش در دانشگاه تهران  ،٢٢/٨شهيد بهشتي  ،٢٠/٣١آزاد  ٢٢/٣١و شاهد  ٢٢/١٦بود ) (P=٠/٠٢٧كه تﻔاوت آماري در اين زمينه معنيدار بود ،اما ميانگين نمره
نگرش و برنامه آموزشي دانشجويان تﻔاوت آماري معنيداري با هﻢ نداشت ).(P>٠/٠٥
نتيجهگيري :اكثر دانشجويان دانش كافي در مورد خطرات استعمال دخانيات و نگرش مثبت نسبت به مشاوره ترك دخانيات به بيماران داشتند .دانشجويان
هنگامي اصول مشاوره ترك دخانيات را در كار آينده خود مورد توجه ﻗرار خواهند داد كه به آن اعتقاد داشته باشند .بنابراين براي بهتر شدن عملكرد دانشجويان ،بايد
اهميت و روشهاي ترك دخانيات در همه حيطهها در دانشكدهها و همچنين در بازآموزيها براي دندانپزشكان آموزش داده شود تا دندانپزشكان نقش مﺆثري در
مشاوره ترك دخانيات در بيماران ايﻔا كنند.
كليد واژهها :دانشجويان دندانپزشكي ،دانشكدههاي دندانپزشكي ،مشاوره ترك دخانيات ،آموزش دندانپزشكي
وصول ٩٧/١٠/١٢:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٣/٢٩ :تأييد چاپ٩٨/٠٤/٠٢ :

مﻘدمه

خرابي دندانها ميشود و در پي خرابي دندانها و از دست رفتن آنها،

استعمال دخانيات از عوامل مهﻢ مرگ و مير در سطح جهان است و

بزاق كاهش پيدا ميكند و غذا خوب حل و جويده نميشود .بنابراين تمام

هزينههاي ناشي از آن بسيار باﻻست .حدود  ١/٣ميليارد سيگاري در

بار كاري دهان و دندانها توسط معده تحمل ميشود و باعث

سراسر جهان وجود دارد و ميليونها نﻔر ديگر از محصوﻻت متنوع تنباكو

ناراحتيهاي گوارشي خواهد شد .استعمال دخانيات از عوامل خطر اصلي

استﻔاده ميكنند .ميزان مرگ و مير مصرف دخانيات در تخمينهاي أخير

بيماريهاي پريودنتال و سرطان دهان است و پروگنوز درمانهاي

جهاني بيش از  ٦ميليون نﻔر در سال را به خود اختصاص داده است و

دندانپزشكي از ﻗبيل ترميﻢ زخﻢ و ايمپلنت را ضعيﻒ ميكند ).(٣

اعتياد به دخانيات در طوﻻني مدت دﻟيل رفتاري اصلي مرگهاي زودرس

است ،اما همهگيري مصرف دخانيات و در معرض دود سيگار ﻗرار گرفتن

و ناتوانيهاست و پيش بيني ميشود تا سال  ٢٠٣٠با  ٨ميليون

همچنان ادامه دارد و در بسياري از كشورها رايج است ،با اين حال ميزان

مرگ و مير ساﻻنه ،اوﻟين علت مرگ و مير در دنيا ،استعمال دخانيات

بزرگنمايي اين مشكل در سراسر دنيا ضعيﻒ است ) .(٤در آينده مصرف

خواهد بود ) (٢و حتي پيش بيني ميشود اگر اﻟگوهاي فعلي باﻗي بماند

دخانيات يكي از معﻀﻼت اصلي بهداشتي در جوامع در حال پيشرفت

در طول ﻗرن بيست و يكﻢ ،يك ميليارد مرگ و مير ناشي از مصرف

خواهد شد ،پس اجراي برنامههاي كنترل دخانيات از اهميت ويژهاي

تنباكو وجود خواهد داشت ).(١

برخوردار است .بر اين اساس سازمان جهاني بهداشت بر نقش

شواهد علمي حاكي از آن است كه ﻗرار گرفتن در معرض دود سيگار

دندانپزشكان در زمينه انجام فعاﻟيتهاي ترك دخانيات در مطب

هﻢ باعث مرگ و مير و بيماري و ناتواني ميشود .به دﻟيل وابستگي به

دندانپزشكي تأكيد ويژه دارد ) .(٥به دﻟيل اينكه دندانپزشكان با محيط

دخانيات ،كيﻔيت زندگي روز به روز كاهش مييابد .مصرف دخانيات از

دهان در ارتباط هستند وآثار آن را به خوبي ميبينند ،ميتوانند باعث ترك

هر نوعي كه باشد )شامل سيگار ،پيپ ،تنباكوي غير تدخيني( و حتي

دخانيات در بيماران خود شوند و ميتوانند براي نوجوانان از بوي بد دهان

حرارت ناشي از آن موجب سرطان حلق و دهان ،سوزش و زخﻢ در دهان،

و تغيير رنگ دندانها و زرد شدن آنها و براي ميانسالها از ازدست دادن
١٠٥
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دو سوم از اين مرگ و ميرها در كشورهاي در حال توسعه است ).(١

گرچه خطر دود سيگار در دهههاي گذشته به خوبي شناخته شده
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دندانها و بيدنداني )كه براي آنها مهﻢ است( صحبت كنند يا در مطب

آخر دانشگاههاي شهر تهران )دانشگاه علوم پزشكي تهران ،شهيد

خود از بروشورهايي براي مطاﻟعه بيماران در اتاق انتظار استﻔاده كنند.

بهشتي ،آزاد و شاهد( توزيع شد و از دانشجويان خواسته شد كه در صورت

همچنين ميتوانند بر روي ديوارهاي مطب اطﻼعاتي در مورد عوارض

تمايل به شركت در طرح ،پرسشنامه را تكميل كرده و بﻼفاصله برگردانند.

دخانيات نصب كنند .مهﻢتر از همه اينها ،پروتوكلهاي مربوط به انجام

ﻼ اختياري بود .ميزان پاسخدهي
شركت در مطاﻟعه بدون نام و كام ً

مشاوره ترك دخانيات در مطب دندانپزشكي تدوين شده است كه با صرف

دانشجويان  %١٠٠بود.
اطﻼعات حاصل در نرمافزار  SPSS18وارد شد و تجزيه و تحليل

زمان اندكي توسط دندانپزشكان ﻗابل اجراست ).(٦
واضح است كه آموزش ترك دخانيات به دندانپزشكان بايد در دوران

آماري انجام شد .براي به دست آوردن ميانگين نمرات هر بخش از آزمون

تحصيل آنها انجام شود .گام اول براي اين كار بررسي دانش ،نگرش و

 Oneway Anovaاستﻔاده شد .سپس براي مقايسه ميانگين نمرات به

مهارت دانشجويان در زمينه ترك دخانيات در بيماران است .هدف اين

صورت دو به دو از آزمون  Turkey HSDاستﻔاده شد.

مطاﻟعه بررسي دانش دانشجويان نسبت به پيامد استعمال دخانيات بر

يافتهها

سﻼمتي ،نگرش آنها نسبت به فعاﻟيتهاي ترك دخانيات و برنامه

دانشجويان شركت كننده در اين مطاﻟعه دانشجويان ترم آخر دانشگاه

آموزشي آنها در اين زمينه بود.

تهران ) ٥٦نﻔر( ،شهيد بهشتي ) ٣٢نﻔر( ،آزاد ) ٣٢نﻔر( و شاهد ) ١٨نﻔر(

روش بررسي

بودند )جدول  ١اطﻼعات زمينهاي شركت كنندگان را نشان ميدهد(.

در مطاﻟعه حاضر اطﻼعات مورد نياز با استﻔاده از پرسشنامه

فراواني پاسخهاي دانشجويان به سﺆاﻻت بخش اول پرسشنامه در

جمعآوري و مورد بررسي ﻗرار گرفت .پرسشنامهاي كه توسط سازمان

مورد دانش و اگاهي در مورد اثرات و عوارض مصرف تنباكو در جدول ٢

جهاني بهداشت ) (WHOو مراكز كنترل و پيشگيري بيماري آمريكا

آمده است .دانشجويان در مورد همه سﺆاﻻت در اين بخش اطﻼعات

) (CDCو انجمن سﻼمت جامعه كانادا ) (CPHAدر ارتباط با كنترل

كافي داشتند.

مصرف دخانيات ) (٧طراحي شده بود در مطاﻟعه  Khamiو همكاران )(٨

فراواني پاسخهاي دانشجويان در بخش نگرش در مورد نقش

اصﻼح و ترجمه شد كه سﺆاﻻت ﻗسمت دانش طراحي و به آن اضافه

دندانپزشك در ترك دخانيات بيماران در جدول  ٣آمده است .از نظر اكثر

شده بود .روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه در مطاﻟعه  Khamiو

دانشجويان فروش سيگار و محصوﻻت تنباكو به نوجوانان و تبليغ آن

همكاران بررسي و تأمين شده بود ).(٨

بايد ممنوع باشد و از نظر آنها مصرف دخانيات در مكانهاي عمومي

پرسشنامه عﻼوه بر اطﻼعات زمينهاي )سن ،جنس ،دانشكده محل

بسته ،ﻗهوه خانهها و كافي شاپها و رستورانها بايد ممنوع باشد.

تحصيل( حاوي  ٢٨سﺆال در سه بخش مجزا شامل :دانش دانشجويان

همچنين نگرش اكثر دانشجويان در رابطه با مشاوره ترك دخانيات در

در مورد اثرات و عوارض مصرف تنباكو ) ٧سﺆال( ،نگرش دانشجويان در

بيماران مثبت بوده است.

مورد نقش دندانپزشك در ترك دخانيات بيماران ) ١٣سﺆال( و برنامه

است .همان طور كه مشخص است اكثر دانشجويان درباره خطرات

آموزشي دانشجويان ) ٨سﺆال( در اين زمينه بود.
روش نمونه گيري در اين مطاﻟعه به روش سرشماري بود .به منظور

مصرف تنباكو آموزش ديدهاند و درباره دﻻيل استعمال دخانيات در

مقايسههاي تحليلي ،به پاسخهاي دانشجويان در ﻗسمتهاي دانش و

كﻼسها بحث كردهاند .همچنين اكثر دانشجويان ثبت تاريخچه مصرف

نگرش امتيازاتي از  ٠تا  ٤و در ﻗسمت برنامه آموزشي  ٠و  ١داده شد و

تنباكو را مهﻢ ميدانستند .تقريبا به نيمي از دانشجويان آموزش رسمي

سپس ميانگين امتيازات دانش ،نگرش و آموزش درگروههاي مورد

در زمينه روشهاي ترك و فراهﻢ كردن مواد آموزشي جهت حمايت از

مطاﻟعه مقايسه شد.

ترك دخانيات داده شده بود .اكثر دانشجويان درباره درمانهاي جايگزين
سازي نيكوتين اطﻼعات داشتند وﻟي درباره داروهاي ضد افسردگي در

پرسشنامه بعد از يك كﻼس نظري بين  ١٣٨نﻔر از دانشجويان سال
١٠٦
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فراواني پاسخهاي دانشجويان در بخش آموزش در جدول  ٤آمده
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برنامه ترك دخانيات چيزي نشنيده بودند .ﻻزم به ذكر است كه اكثر

بود .در بخش نگرش تﻔاوت آماري معنيداري در ميان پاسخ دانشجويان

دانشجويان در زمينه حمايت بيماران براي ترك احساس نياز ميكردند.

ترم  ١٢دانشكدههاي مختلﻒ ديده نشد ) .(P=٠/٤٥٦اما ميانگين نمرات

جدول  ٥ميانگين و انحراف معيار نمره دانش ،نگرش و آموزش

كسب شده نشان داد كه بيشترين نمره كسب شده در بخش رويكردها

دانشجويان شهر تهران در زمينه مشاوره ترك دخانيات را نشان ميدهد.

در مقايسه بين دانشكدهها مربوط به دانشگاه آزاد و كمترين ميزان آن
مربوط به دانشگاه شاهد بود.

نتايج آماري نشان داد كه در بخش دانش و آگاهي ،دانش دانشجويان
دانشگاه تهران به طور معنيداري از دانش دانشجويان دانشگاه شهيد

در بخش آموزش نيز ميانگين نمرات دانشجويان دانشكدههاي

بهشتي باﻻتر بود ) .(P=٠/٠٢٧همچنين ميانگين نمره كسب شده

مختلﻒ تقريباً يكسان بود و تﻔاوت آماري معنيداري بين پاسخها مشاهده

دانشجويان دانشگاه تهران در اين زمينه نسبت به بقيه دانشگاهها باﻻتر

نشد ).(P=٠/٤١٩

جدول  - ١توزيع دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاههاي شهر تهران بر اساس عوامل زمينهاي و دانشكده محل تحصيل

ويژگي
جنسيت
سن

دانشكده محل تحصيل

زن
مرد
تا  ٣٠سال
 ٣٩-٣٠سال
 ٤٩-٣٩سال
دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه آزاد
دانشگاه شاهد

درصد

تعداد

٥٨/٧
٤١/٣
٩٢/٠٢
٧/٢٥
٠/٧٣
٤٠/٥
٢٣/٢
٢٣/٢
١٣/١

٨١
٥٧
١٢٧
١٠
١
٥٦
٣٢
٣٢
١٨

جدول  -٢توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشگاههاي شهر تهران به سؤاﻻت مربوط به دانش و آگاهي در مورد اثرات و
عوارض مصرف تنباكو

سؤاﻻت مربوط به دانش

٢١/٧

٥٨/٧

١٦/٧

٠/٧

٢/٢

٣١/٩

٦٠/١

٨

٠

٠

٣٦/٢

٥٧/٤

٤/٣

١/٤

٠/٧

٣١/٢

٥٧/٢

١٠/٩

٠/٧

٠

٤٠

٥٠/٧

٧/٢

١/٤

٠/٧

٥٣

٤٢

٢/٩

١/٤

٠/٧

٥٨

٤٠/٦

١/٤

٠

٠

%

١٠٧

%

%

%

%
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 -١مرگهاي پيش از توﻟد با  passive smokingبودن
)تماس غير مستقيﻢ با دود دخانيات( مرتبط است.
 -٢حاملگيهايي كه همراه با استﻔاده مادر از سيگار است
خطر سندروم مرگ ناگهاني نوزاد را افزايش ميدهد.
 passive smoking -٣بودن خطر بيماري ريوي را در افراد
غير سيگاري افزايش ميدهد.
 passive smoking -٤بودن خطر بيماري ﻗلبي را در افراد
غير سيگاري افزايش ميدهد.
 -٥سيگار كشيدن واﻟدين خطر بيماريهاي تنﻔسي در
كودكان را افزايش ميدهد.
 -٦مصرف دخانيات موجب تشديد بيماريهاي پريودنتال
ميشود.
 -٧مصرف دخانيات در تشديد بوي دهان دخاﻟت دارد.

كامﻼً موافﻘم

موافﻘم

نظري ندارم

مﺨاﻟﻔم

كامﻼٌ مﺨاﻟﻔم

دكتر محمدرضا خامي و همكاران

ارزيابي دانش ،نگرش و آموزش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ...

جدول  -٣توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشگاههاي شهر تهران به سؤاﻻت مربوط به نگرش دانشجويان در مورد نﻘش
دندانپزشك در ترك دخانيات بيماران

سؤاﻻت مربوط به نگرش

كامﻼً موافﻘم %

موافﻘم %

نظري ندارم %

مﺨاﻟﻔم %

كامﻼً مﺨاﻟﻔم %

 -٨به نظر شما ،آيا فروش سيگار و محصوﻻت تنباكو به نوجوانان )افراد زير ١٨سال( بايد
ممنوع باشد؟

٦١/٦

٢٩

٥/١

٢/٩

١/٤

٤٤/٢
٤٥
٢٧/٥
٣٧

٣١/٩
٣٥/٥
٢٩/٧
٤٢/٨

١٠/٩
٤/٣
٩/٤
٥/٨

١٠/١
١١/٦
١٩/٦
١١/٦

٢/٩
٣/٦
١٣/٨
٢/٨

٢٧/٥

٥٢/٢

١٦

٣/٦

٠/٧

٣٤

٥٥/١

٥/١

٢/٩

٢/٩

٣٤/١

٥٠

٧/٢

٨/٧

٠

٣٢/٦

٤٩/٣

١١/٦

٥/٨

٠/٧

٣٠/٥

٥٠

١٥/٢

٣/٦

٠/٧

٢٢/٥

٤٢/٨

٢٤/٦

٩/٤

٠/٧

٢٩/٦

٤٥/٧

١٧/٤

٥/١

٢/٢

٢٤/٦

٤٩/٣

١٨/٨

٥/١

٢/٢

ﻼ ممنوع باشد؟
 -٩آيا تبليغ محصوﻻت تنباكو بايد كام ً
 -١٠آيا مصرف دخانيات در رستورانها بايد ممنوع باشد؟
 -١١آيا مصرف دخانيات در ﻗهوه خانهها و كافي شاپها بايد ممنوع باشد؟
 -١٢آيا مصرف دخانيات در همه مكانهاي عمومي بسته ،بايد ممنوع باشد؟
 -١٣آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني بايد در زمينه تكنيكهاي
ترك مصرف آموزش خاص ببينند؟
 -١٤آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني براي بيمارانشان و عموم
مردم ،به عنوان اﻟگو محسوب ميشوند؟
 -١٥آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني بايد به طور معمول بيماران
سيگاري رابه ترك سيگار توصيه كنند؟
 -١٦آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني بايد به طور معمول بيماراني
كه از ديگر محصوﻻت تنباكو )به غيراز سيگار( استﻔاده ميكنند را به ترك
مصرف دخانيات توصيه كنند؟
 -١٧آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني در ارائه اطﻼعات يا توصيه
به بيماران درباره ترك مصرف دخانيات نقش دارند؟
 -١٨آيا شانس ترك مصرف دخانيات در يك بيمار با دريافت توصيه از جانب
يك فرد شاغل در يكي از حرفههاي بهداشتي -درماني ،افزايش مييابد؟
 -١٩به نظرشما ،آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني كه خود سيگار
ميكشندكمتر احتمال دارد بيماران را به ترك مصرف دخانيات توصيه كنند؟
 -٢٠آيا افراد شاغل در حرفههاي بهداشتي -درماني كه خود از محصوﻻت ديگر
تنباكو )ﻗليان،پيپ ،تنباكوي جويدني ،سيگار دست پيچ يا سيگار برگ( استﻔاده
ميكنند كمتر احتمال دارد بيماران را به ترك مصرف دخانيات توصيه كنند؟

جدول  -٤توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشگاههاي شهر تهران به سؤاﻻت مربوط به برنامه آموزشي دانشجويان

سؤاﻻت مربوط به آموزش
 -٢١آيا در طول دوره آموزشي شما در دانشكده دندانپزشكي درباره خطرات مصرف دخانيات به شما آموزش داده شده است؟
 -٢٢آيا در طول دوره آموزشي شما در دانشكده دندانپزشكي درهيچ يك از كﻼسهايتان درباره دﻻيل استعمال دخانيات بحث كردهايد؟

 -٢٧آيا تاكنون درباره استﻔاده از داروهاي ضدافسردگي )مثل  Bupropionيا  (Zybanدر برنامههاي ترك مصرف تنباكو چيزي شنيدهايد؟

 -٢٨آيا در زمينه كسب مهارت در زمينه حمايت بيماران براي ترك دخانيات احساس نياز ميكنيد؟

١٠٨

٨١/٢
٥٣/٦

١٨/٨
٤٦/٤

٨٩/١

١٠/٩

٤٤/٩

٥٥/١

٥٥/٨

٤٤/٢

٥٨/٧

٤١/٣

٣١/٢
٦٧/٤

٦٨/٨
٣٢/٦
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 -٢٣آيا در طول دوره آموزشي شما در دانشكده دندانپزشكي ،آموختهايد كه ثبت تاريخچه مصرف تنباكو ،به عنوان بخشي از تاريخچه
پزشكي عمومي بيمار ،مهﻢ است؟
 -٢٤آيا در طول دوره آموزشي شما در دانشكده دندانپزشكي ،تاكنون هيچ آموزش رسمياي در زمينه روشهاي ترك مصرف دخانيات به
منظور استﻔاده براي بيماران ،دريافت كردهايد؟
 -٢٥آيا در طول دوره آموزشي شما در دانشكده دندانپزشكي ،آموختهايد كه فراهﻢ كردن مواد آموزشي جهت حمايت از ترك دخانيات در
بيماراني كه متمايل به ترك دخانيات هستند ،اهميت دارد؟
 -٢٦آيا تاكنون درباره استﻔاده از درمانهاي جايگزين سازي نيكوتين )مثل برچسبها يا آدامسهاي نيكوتين( در برنامههاي ترك
مصرف تنباكو چيزي شنيدهايد؟

بله

خير

ارزيابي دانش ،نگرش و آموزش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ...

دكتر محمدرضا خامي و همكاران

جدول  -٥ميانگين و انحراف معيار نمره دانش ،نگرش و آموزش دانشجويان شهر تهران در زمينه مشاوره ترك دخانيات
ميانگين نمره )انحراف معيار(

دانش
نگرش
آموزش

دانشگاه آزاد )(%

شهيد بهشتي )(%

دانشگاه تهران )(%

دانشگاه شاهد )(%

٢٢/٣١
)(٤/٦٦
٣٨/٨٧
)(٩/٠٠
٣/٠٩
)(١/٤٨

٢٠/٣١
)(٣١/٢١
٣٧/٤٦
)(٩/٦٩
٣/٥٦
)(١/٤١

٢٢/٨
)(٣/٣٩
٣٧/١٤
)(٨/٤٢
٣/٢١
)(١/٠٩

٢٢/١٦
)(٣/٦٦
٣٤/٤٤
)(١١/٧٣
٣/٠٥
)(١/١٦

بحث و نتيجهگيري

P-value

٠/٠٢٧
٠/٤٥٦
٠/٤١٦

كه توجه بيشتر در زمينه باﻻ بردن سطح آگاهي دانشجويان را ميطلبد.

مطاﻟعه حاضر به بررسي نگرش دانشجويان دندانپزشكي عمومي در

تﻔاوت دانش مشاهده شده در بعﻀي حيطهها بين دانشكدههاي مختلﻒ

خصوص اهميت نقش دندانپزشك در ترك دخانيات بيماران و آموزش

شهر تهران با وجود يكسان بودن برنامه آموزشي ﻗابل تأمل است .اين

آن در دوره دندانپزشكي عمومي از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي

مسأﻟه به نوع اهميت محيط آموزشي ،اساتيد و ساير فاكتورهاي مرتبط

پرداخت.

ﻻ از آنها به عنوان كوريكوﻟوم پنهان ياد ميشود بستگي دارد.
كه معمو ً

از نقاط ﻗوت مطاﻟعه ميتوان به حجﻢ نمونه باﻻ و ميزان پاسخدهي

به نظر ميرسد براي اطمينان از اين كه دانشجويان دندانپزشكي از

مناسب آن اشاره نمود .از سوي ديگر از آنجا كه پاسخدهندگان اين مطاﻟعه

دانشكدههاي مختلﻒ در ايران فارغاﻟتحصيل ميشوند در سطح يكسان

همگي دانشجويان دندانپزشكي بودند كه از ﻟحاظ سواد اجتماعي در سطح

و باﻻيي از دانش ،نگرش و مهارت ﻗرار داشته باشند بايد تمهيداتي

ﻻ در مطاﻟعات پرسشنامهاي
يكسان و باﻻيي بودند ،مشكﻼتي كه معمو ً

انديشيد .ﻻزم به ذكر است كه نگرش دانشجويان دندانپزشكي در زمينه

بر روي افراد عادي جامعه ،مانند عدم درك صحيح عبارات پرسشنامه

مشاوره ترك دخانيات به بيماران مثبت بود كه اين نتيجه مشابه مطاﻟعه

وجود دارد در اين مطاﻟعه ديده نميشود كه اين خود بر روايي پرسشنامه

انجام شده توسط  Khamiو همكاران ) (١١ميباشد.
در مورد نگرش و رويكرد دانشجويان به مقوﻟه مشاوره به بيماران،

ميافزايد .از سوي ديگر ماهيت پرسشنامهاي مطاﻟعه ،احتمال دريافت

اكثر دانشجويان سال آخر اعتقاد داشتند كه افراد شاغل در حرفههاي

پاسخهاي مطلوب تر از نظر اجتماعي را باﻻ ميبرد ).(٩،١٠
پرسشنامهها اشاره كرد كه ممكن است دانشجويان بر اساس مقبوﻟيت

ترك آن تشويق كنند و همچنين اين افراد در ارائه اطﻼعات يا توصيه به

اجتماعي پرسشنامهها را پاسخ گﻔته باشند كه اين موضوع باعث ميشود

بيماران درباره ترك مصرف دخانيات نقش دارند .اين نتايج با نتايج

سنجش عملكرد دانشجو به درستي امكان پذير نباشد و در اين صورت،

مطاﻟعات ﻗبلي هﻢخواني دارد ).(١٤-١٧
براي مثال مطاﻟعه انجام شده در ايران توسط  Keshavarzو

نتايج ،تخميني خوش بينانه از شرايط واﻗعي خواهد بود ).(١١
نتايج حاصل از بخش دانش و آگاهي نشان داد كه اكثر دانشجويان

همكاران ) (١٤حاكي از آن است كه اكثريت دانشجويان ) (%٨٨به طور

از دانش كافي در مورد خطرات ناشي از استعمال دخانيات بهره ميبرند

كامل يا جزيي موافق اين بودند كه نسبت به مردم و بيماران مسئوﻟيت

كما اين كه مطاﻟعاتي كه در كشور بلژيك ) (١٢و استراﻟيا ) (١٣انجام شده

دارند و بايد به آنها خدمت كنند .همچنين مطاﻟعه انجام شده در دانشكده

به اين نتيجه رسيده بودند.

دندانپزشكي آتن ) (١٥نشان داد كه بيش از  %٨٠دانشجويان مشاوره در

با توجه به نتايج به دست آمده دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

اين زمينه را وظيﻔهاي براي دندانپزشكان ميدانند و همين طور مطاﻟعه

نسبت به ساير دانشكدهها نمرات كمتري در بخش دانش كسب كردند

انجام شده در انگليس ) (١٦نشان داد كه  %٦٨افراد موافق اين موضوع
١٠٩
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از محدوديتهاي مطاﻟعه حاضر ميتوان به خود تكميلي بودن

بهداشتي درماني بايد به طور معمول بيماران مصرف كننده دخانيات را به

ارزيابي دانش ،نگرش و آموزش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ...

دكتر محمدرضا خامي و همكاران

بودند كه توصيه به بيماران در مورد ترك دخانيات از وظايﻒ آنها است.

در ترك دخانيات وجود داشت .در مقابل بيش از نيمي از دانشجويان

مطاﻟعه انجام شده در ﻟبنان ) (١٧نيز حاكي از وجود نتايج مشابه ميباشد

معتقد بودند كه در زمينه دﻻيل استعمال دخانيات مطلبي آموزش داده

كه بيش از  %٨٠از دانشجويان اظهار داشتند كه افراد شاغل در حرفه

نمي شود .اين مورد نيز بايد در برنامهريزيهاي آموزشي در جهت تحقق

بهداشتي -درماني در مورد ترك دخانيات بيماران وظيﻔه دارند.

اهداف ﻟحاظ شود .نكته جاﻟب توجه آن است كه دانشجويان دانشگاه

مطاﻟعه  Vanobbergenو همكاران ) (١٢كه در كشور بلژيك انجام شد

شاهد ميانگين نمره كمتري در زمينه رويكرد و نگرش نسبت به ساير

نشان داد همه دانشجويان موافق اين موضوع بودند كه بايد به بيمار

دانشكدهها داشتند و همچنين معتقد بودند كه در اين زمينه آموزش كافي

آگاهي ﻻزم در مورد عوارض خطرناك استعمال دخانيات داده شود ،وﻟي

به آنها داده نشده است در واﻗع نگرش افراد با آموزشهاي داده شده به

تنها  %٤٠آنها معتقد بودند كه تشويق بيماران به ترك دخانيات وظيﻔه

آنها هﻢ خواني دارد .اين موضوع بيانگر آن است كه آموزش روي نگرش

دندانپزشك است .با اين حال در مطاﻟعه كشور نيجريه ) (١٨بر خﻼف

افراد تأثير گذار است و حساسيت افراد با آموزش بهتر نسبت به موضوع

ساير مطاﻟعات تنها  %٣از دانشجويان معتقد بودند كه آموختن مهارت و

بيشتر ميشود.

در نهايت همانند مطاﻟعات گذشته ،اكثر دانشجويان در زمينه كسب

تشويق بيماران وظيﻔه آنهاست.
بيش از نيمي از دانشجويان نسبت به ترك دخانيات بيماران بعد از

مهارت در اين زمينه احساس نياز ميكنند .چنانچه در مطاﻟعه كشور

دريافت توصيه و مشاوره از طرف دندانپزشك اميدوار بودند .كما اينكه

بلژيك ) %٩٦ (١٢دانشجويان اميدوار بودند در اين زمينه آموزشهاي

مطاﻟعات ﻗبلي از اين دست نيز به همين موضوع اشاره دارند .مطاﻟعه انجام

ﻻزم را ببينند .در آتن ) (١٥نيز  %٥٠دانشجويان احساس ميكردند كه در

شده در ايران توسط  Keshavarzو همكاران ) (١٤نشان داد كه بيش

زمينه مشاوره به بيماران آمادگي ندارند.

بيماران درمورد ترك دخانيات مشاوره بدهند و حدود ًا  %٧٨آنها معتقد

است بايد در دانشكدههاي دندانپزشكي به تغيير نگرش دانشجويان

بودند كه با مشاوره به بيماران ميتوانند شانس ترك دخانيات را افزايش

اهميت كافي داده شود .دانشجويان هنگامي اصول مشاوره ترك دخانيات

دهند .در ايرﻟند ) %٨٢ (١٩شركت كنندگان احساس ميكردند كه مشاوره

را در كار آينده خود مورد توجه ﻗرار خواهند داد كه به آن اعتقاد داشته

ترك دخانيات در مطب دندانپزشكي مﺆثر است و تقريب ًا  %٨٣آنها معتقد

باشند .اين اعتقاد بايد در دانشكدههاي دندانپزشكي ايجاد شود .به نظر

بودند كه بهداشت كاران دهان و دندان ميتوانند در اين زمينه مﺆثر باشند.

ميرسد براي اطمينان از اين كه دانشجويان دندانپزشكي از دانشكدههاي

در استراﻟيا ) %٥٤ (١٣دانشجويان معتقد بودند كه تنها بعﻀي از توصيهها

مختلﻒ در ايران فارغ اﻟتحصيل ميشوند در سطح يكسان و باﻻيي از

مﺆثرند اما  %٨٦دانشجويان نيجريهاي ) (١٨مشاوره را مﺆثر نميدانستند.

دانش ،نگرش و مهارت ﻗرار داشته باشند بايد تمهيداتي انديشيد .بنابراين

بيش از نيمي از دانشجويان اعتقاد داشتند كه در زمينه خطر استعمال

بايد براي بهتر شدن عملكرد دانشجويان ،آموزش روشهاي ترك

دخانيات آموزش ميبينند و همچنين اكثر آنها مدعي بودند كه ثبت

دخانيات در دانشكدهها در همه حيطهها داده شود تا دانشجويان نقش

تاريخچه مصرف تنباكو به عنوان بخشي از تاريخچه پزشكي عمومي

مﺆثري در مشاوره ترك دخانيات در بيماران ايﻔا كنند .در واﻗع بايد تﻼش

بيمار مهﻢ است .نتيجه مطاﻟعه انجام شده در دانشكده  HARBINچين

كرد با اصﻼح كوريكوﻟوم دندانپزشكي ،برنامه روشهاي ترك دخانيات

) (٢٠هﻢ بر اين موضوع دﻻﻟت دارد و فقط  %١٢از آنها آموزش رسمي

در همه حيطهها بازنگري شود تا ديدگاه دانشجويان براي ايﻔاي نقش

در اين زمينه نديده بودند .در ﻟبنان ) (١٧نيز بيش از  %٩٠از دانشجويان

مشاور در اين زمينه مثبت تر شود .بدين صورت كه موضوع ترك دخانيات

معتقد بودند كه بايد دراين زمينه آموزش خاصي ببينند .همچنين در

در اكثر دروس و در همه مقاطع تحصيلي تدريس شود .در اين صورت

بررسي مقطعي انجام شده از تمامي دانشكدههاي پزشكي موجود در

است كه مباحث گﻔته شده ملكه ذهن خواهند شد و در طول دوران كاري

 ١٧١كشور ) (٢١به  %٣٥از افراد در مورد دخانيات تدريس شده بود كه

در آينده مورد توجه ﻗرار خواهند گرفت.
عﻼوه بر آموزش نظري مباحث ترك دخانيات در كﻼسها بايد به

 %٢٧آن ،تدريس با متد خاصي صورت گرفته بود و  %٧٧آموزش يكپارچه
١١٠
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از  %٨٠دانشجويان موافق اين بودند كه مسئوﻟيت حرفه اي دارند تا به

در مجموع همانطور كه در مطاﻟعات ديگر هﻢ مورد تأكيد ﻗرار گرفته

دكتر محمدرضا خامي و همكاران

...  نگرش و آموزش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران،ارزيابي دانش

تشكر و قدرداني

نقش دندانپزشك در ترك دخانيات در دانشگاههاي دندانپزشكي اهميت

اين مقاﻟه حاصل بخشي از پاياننامه تحت عنوان بررسي ديدگاه

 براي مثال ميتوان آموزش را با كار گروهي در كﻼسهاي.داده شود

دانشجويان دندانپزشكي شهر تهران در مورد اهميت نقش دندانپزشك در

درس همراه كرد و دانشجويان نقش پزشك و فرد معتاد را بازي كنند تا

ترك دخانيات بيماران پس از اجراي كوريكوﻟوم جديد دندانپزشكي در

.بهتر شرايط را درك كنند و بيماران را تشويق به ترك دخانيات كنند

 ميباشد٦٣٢٤  و كد١٣٩٧ مقطع دكتراي دندانپزشكي عمومي در سال

همچنين برنامههاي يادآوري ترك دخانيات براي دندانپزشكان فارغ

كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

اﻟتحصيل با استﻔاده از روشهاي نوين آموزشي منجر به بهبود عملكرد

.اجرا شده است

.آنان در اين زمينه ميشود
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