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Background and Aims: Today, smoking is recognized as a major health problem and an impediment to
development in many developing countries. This is the reason of early deaths and disabilities which leads to death
of about 4 million people around the globe annually. This study aimed at assessing the awareness and attitude among
the students last years dental at Yazd Shahid Sadooghi Medical School in providing consultation for giving up
smoking.
Materials and Methods: This study was a descriptive sectional study that evaluated the awareness and attitudes of
students last years dental at school of dentistry. Data was collected through standard questionnaires and were
analyzed by T test and Pierson correlation coefficient in SPSS18 software.
Results: A total of 110 students participated in this study. Awareness mean's score of female students was 18.38
and male students 17.66. The attitude mean's score of female students was 31.06 and the male students was 32.45.
Based on the correlation coefficient of awareness with age (0.112), with the semester (-0.001) and with a GPA
(0.76), it was concluded that awareness with increasing age and GPA increased, and with increasing semester
decreases. Also, based on the correlation coefficient of attitude with age (0.013), with the academic semester (0.018)
and with a GPA (0.008), it was concluded that attitude with increasing age, semester, and GPA was improved.
Conclusion: Despite the relatively good attitude of dental students about smoking cessation counseling, their
awareness was poor. Therefore, the need to revise the education programs and steps in the field of training are
required.
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بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد...

دكتر آرزو خبازيان و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :مصرف دخانيات در بسياري از كشورهاي در حال توسعه يكي از مهﻢترين معضﻼت بهداشتي و موانع توسعه ميباشد .اين مسئله در طوﻻني مدت،
دﻟيل رفتاري اصلي مرگهاي زودرس و ناتوانيهايي است كه ساﻻنه باعث مرگ حدود  ٤ميليون نفر در جهان ميشود .مﻄاﻟعه حاﺿر با هدف بررسي آگاهي و نگرش
دانشجويان دو سال آخر دندانپزشكي دانشكده شهيد صدوقي يزد درباره مشاوره ترك دخانيات انجام شد.

يافتهها :در مجموع  ١١٠دانشجو در اين مﻄاﻟعه شركت كردند .ميانگين نمره آگاهي دانشجويان دختر  ،١٨/٣٨دانشجويان پسر  ،١٧/٦٦ميانگين نمره نگرش
دانشجويان دختر  ٣١/٠٦و دانشجويان پسر  ٣٢/٤٥بود .بر اساس ﺿريب همبستگي آگاهي با سن ) ،(٠/١١٢ترم تحصيلي ) (-٠/٠٠١و معدل ) (٠/٠٧٦به دست آمده،
ميتوان نتيجه گرفت كه آگاهي با افزايﺶ سن و معدل افزايﺶ و با افزايﺶ ترم كاهﺶ مييابد .بر اساس ﺿريب همبستگي نگرش با سن ) ،(٠/٠١٣ترم تحصيلي
) (٠/٠١٨و معدل ) (٠/٠٠٨مي توان نتيجه گرفت كه نگرش با افزايﺶ سن ،ترم تحصيلي و معدل بهبود مييابد.
نتيجهگيري :عليرغﻢ نگرش نسبتاً خوب دانشجويان دندانپزشكي در زمينه مشاوره ترك دخانيات ،آگاهي آنان ﺿعيﻒ بود .بنابراين نياز به تجديد نﻈر در برنامههاي
كﻼن آموزشي و گامهايي در زمينه تقويت آموزش در دانشكدهها احساس ميشود.
كليد واژهها :ترك دخانيات ،آموزش دندانپزشكي ،آگاهي ،نگرش
وصول ٩٧/٠٩/٣٠:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٥/١٥ :تأييد چاپ٩٨/٠٥/٢٥ :

مﻘدمه

بافت نرم ،ژينژويت نكروزه زخمي ،افزايﺶ ريسك تحليل استﺨوان و

مصرف دخانيات به عنوان يكي از مهﻢترين معضﻼت بهداشتي حال

در نهايت از دست دادن دندان ،ﻟكوپﻼكياي دهاني ،سرطان دهان و حلﻖ

حاﺿر ،مانعي براي پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه و دﻟيل رفتاري

و ﺿايعات مادرزادي مانند شكاف ﻟب و كام مشﺨﺺ شده است .شكست

اصلي مرگهاي زودرس و ناتوانيها در طوﻻني مدت ميباشد كه ساﻟيانه

 Osteointegrationايمپلنتهاي دنداني ،اختﻼل در ترميﻢ زخﻢ،

منجر به حدود  ٤ميليون مرگ در دنيا ميگردد ) .(١،٢وابستگي به دخانيات

افزايﺶ تحليل ﻟﺜه و شكست درمانهاي پريودنتال از تأثيرات منفي

يك بيماري مزمن به حساب ميآيد ،به عﻼوه به عنوان يكي از عوامل

سيگار بر درمانهاي دندانپزشكي است ) .(٩عليرغﻢ سياستگذاريها و

خﻄر شناخته شده براي بيﺶ از  ٤٠بيماري از جمله بيماريهاي قلبي و

اجراي برنامههاي جهاني ،منﻄقهاي و ملي ،ميزان شيوع مصرف دخانيات

عروقي) ،(٣،٤تنفسي ،ديابت و حتي مرگ انسان نيز معرفي شده است

همچنان باﻻست و اين در حاﻟي است كه ميزان ترك دخانيات در نقاط

) .(٥،٦به طور متوسط سيگار ساﻻنه باعث مرگ  ٤٤٠هزار نفر و ناتواني

مﺨتلﻒ دنيا به ويژه در آسيا پايين گزارش شده است ).(١٠

در بيﺶ از  ٦/٨ميليون نفر در اثر بيماريهاي مرتبط با سيگار كشيدن

در ايران شيوع مصرف سيگار )أخير و روزانه( بين افراد  ١٥-٦٤سال،

ميشود ) .(٧سيگار بيﺶ از  ٢برابر  AIDSو تصادفات باعث مرگ

 %٥/١٢تﺨمين زده ميشود كه اين ميزان در آقايان  %٢٣/٤و در خانﻢها

ميشود ) (٦و به طور متوسط افراد سيگاري  ١٠سال زودتر از

تنها  %١/٤ميباشد ) .(٣براساس نتايج مﻄاﻟعهاي كه اخير ًا در ايران بر

غير سيگاريها ميميرند ).(٧

روي افراد  ١٥-٦٤ساﻟه انجام گرفته است تنها  %٦/٢آقايان و %٠/٦
خانﻢها توانسته بودند موفﻖ به ترك دخانيات شوند ).(١١

در حوزه سﻼمت دهان ،مصرف دخانيات در انواع مﺨتلﻒ آن دﻟيل
 %٧٥مرگ و ميرها به واسﻄه ابتﻼ به سرطان دهان و حلﻖ و همچنين

تأثيرات نامﻄلوب سيگار كشيدن بر سﻼمت بدن ،نيازمند مشاركت

باعث بيﺶ از  %٥٠موارد تشديد بروز پريودنتيت و بيماريهاي ديگر

فعال متﺨصصان مراقبتهاي اوﻟيه از جمله بهداشتكاران دهان و دندان

دهان ،در انسان است ) .(٨به عﻼوه سيگار تأثيرات نامﻄلوب متعددي بر

و همچنين دندانپزشكان در برنامه مشاوره ترك سيگار ميباشد

سﻼمت دهان و دندان دارد كه نقﺶ آن در بسياري از عوارض شامل

) .(١٢-١٥دندانپزشكان و تيﻢ دندانپزشكي به عنوان افرادي قابل اعتماد

رنگ گرفتن سﻄﺢ دندان و پركردگيها ،بوي بد دهان ،از دست رفتن

به دﻟيل داشتن امكان مﻼقاتهاي منﻈﻢ با بيماران و توانايي تشﺨيﺺ

حس چشايي و يا تغييرات بزاق ،پوسيدگي تاج و ريشه دندان ،تغييرات

اوﻟيه آثار و عوارض اوﻟيه مصرف تنباكو در دهان و نيز سﻼمت عمومي
١١٣
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روش بررسي :در اين مﻄاﻟعه توصيفي مقﻄعي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي يزد بررسي شد .دادهها با استفاده از
پرسﺶنامه استاندارد جمعآوري و توسط نرمافزار  SPSS18و آزمون من ويتني و ﺿريب همبستگي  Piersonمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
بدن نقﺶ مﺆثري در ايجاد يا افزايﺶ انگيزه براي ترك سيگار و حتي

ميتوانند در طول درمان در زمينه ترك دخانيات نقﺶ بسزايي داشته

پيشگيري از مصرف اوﻟيه آن ايفا كرده و نسبت به ديگر شاغلين

باشند .بنابراين در اين مﻄاﻟعه ما برآن شديﻢ تا به ارزيابي آگاهي ،نگرش

حرفههاي پزشكي ميتوانند خدمات مشاورهاي بهتري را در اين زمينه

دانشجويان دو سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد در زمينه

ارايه دهند ) .(١٦همچنين دندانپزشكان با نشان دادن كامل عوارض

مشاوره ترك دخانيات بپردازيﻢ.

روش بررسي

ترك استعمال دخانيات نمايند .چرا كه بر خﻼف اعضاي داخلي ،دهان
ﻼ در معرض ديد بيمار بوده و عوارض سيگار در آن به سرعت ﻇاهر
كام ً

در مﻄاﻟعه حاﺿر اطﻼعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه

ميگردد ) .(١٣،١٧يكسري از مﻄاﻟعات مروري سيستماتيك گزارش

جمعآوري و مورد بررسي قرار گرفت .پرسشنامه حاوي  ١٦سﺆال در سه

دادهاند شواهد محدودي در مورد اثر بﺨشي مداخله متﺨصصان بهداشت

بﺨﺶ مجزا شامل  -١اطﻼعات فردي شامل سن ،جنس ،ترم تحصيلي

دهان در ترك سيگار وجود دارد ) .(١٨،١٩با اين حال ،تعدادي از مﻄاﻟعات

و معدل  -٢آگاهي دانشجويان در مورد مراحل مشاوره ترك دخانيات

نتايج مﺜبتي از مداخله تيﻢ دندانپزشكي در ترك سيگار را نشان ميدهند

 -٣نگرش دانشجويان در مورد مشاوره ترك دخانيات بود.
به منﻈور مقايسه تحليلي به پاسخ دانشجويان در قسمت آگاهي و

).(١٥،١٩-٢١

نگرش امتيازاتي از  ١تا  ٥داده شد.

توصيههايي كه دندانپزشك در آن نقﺶ اجرائي اصلي دارد ،اصﻄﻼحاً
تحت عنوان دستوراﻟعمل " "Five Aناميده ميشود و شامل مراحل ،Ask

)توﺿيﺢ :جواب صحيﺢ در مورد سﺆاﻻت اول ،سوم و ششﻢ بﺨﺶ

 Assist ،Assess ،Adviseو  Arrangeميباشد ) .(٢٢اين دستوراﻟعمل

ﻼ موافقﻢ و موافقﻢ و در مورد سﺆاﻻت دوم ،چهارم و پنجﻢ،
آگاهي ،كام ً

كمتر از  ٣دقيقه زمان نياز داشته و اكﺜراً در زمان معمول مﻼقات

كامﻼً مﺨاﻟفﻢ و مﺨاﻟفﻢ در نﻈر گرفته شد(.
در بﺨﺶ آگاهي و نگرش به منﻈور تﺨصصي شدن هرچه بيشتر

دندانپزشكي قابل اجرا خواهد بود ).(٢٣
مداخﻼت در زمينه تقويت مشاوره ترك سيگار با كمك درمانهاي

سﺆاﻻت و ارزيابي دقيﻖتر آگاهي دانشجويان چند سﺆال طراحي شد و دو

دارويي حمايتي از قبيل درمان جايگزيني نيكوتين و بوپروپيون تراپي

مرتبه و فاصله زماني دو هفته بين  ١٥دانشجوي ترم  ١٢توزيع شد و

افزايﺶ ميزان ترك سيگار را امكانپذير ساختهاند ) .(٢٤-٢٦از طرفي

سپس  test-retest reliabilityآن توسط ﺿريب كاپا مورد سنجﺶ قرار

باﻻ رفتن دانﺶ و آگاهي دندانپزشكان در زمينه درمانهاي

گرفت كه در مورد سﺆاﻻت مﺨتلﻒ از  ٧٠-٩٥درصد متغير بود .سﺆاﻻت

پيشگيري كنندهاي از قبيل برنامه ترك سيگار ،ميتواند نقﺶ مهﻢ و

مربوط به نگرش و آگاهي نيز عينا از مﻄاﻟعات قبلي استﺨراج شدند )(٣١

غير قابل انكاري در تغيير نگرش و افزايﺶ تأكيد آنان بر ﻟزوم انجام

ﻼ بررسي شده بود .پرسشنامه
كه روايايي و پايايي هر دو پرسشنامه قب ً

پيشگيري و تقويت انگيزه بيماران داشته باشد .بر اساس اطﻼعات موجود

بين  ١١٠نفر از دانشجويان دو سال آخر اعﻢ از دوﻟتي و خودگردان

 ٥تا  ١٠درصد از موارد ترك ميتوانند در مراكز دندانپزشكي حاصل گردند

دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد توزيع شد كه همگي پاسخ دادند

) .(٢٧با توجه به نقﺶ مهميكه دندانپزشكان در مشاوره ترك سيگار

)ميزان پاسخدهي .(%١٠٠

دارند ،دانشكدههاي دندانپزشكي در سراسر جهان شروع به قرار دادن

جهت پر كردن پرسشنامه هيﭻ اجباري وجود نداشت و نيازي به وارد

آموزش در زمينه ترك استعمال دخانيات به عنوان بﺨشي از برنامه

كردن نام نبود .ﺿمن اين كه به هر شركت كننده اطمينان داده شد كه

آموزشي دانشجويان اين رشته كردهاند ).(١٣،١٤،٢٨-٣٠

از نتايج فقط در راستاي هدف تحقيﻖ استفاده ميشود و فرمها در اختيار

با توجه آمار و ارقام ذكر شده و اثرات سوء مصرف مواد مﺨدر بر فرد،

افراد غير مسئول قرار داده نميشود .اطﻼعات حاصل از فرمهاي

خانواده و اجتماع و باﻟﻄبع تحميل هزينههاي ماﻟي زياد به فرد جهت

پرسشنامه در نرم افزار  SPSS18وارد و جهت تحليل نتايج از آمار

مصرف ماده مﺨدر و نيز هزينههاي بهداشتي مصرف اين گونه مواد و با

توصيفي )ميانگين و انحراف معيار -فراواني و درصد( و آمار تحليلي

توجه به اينكه دندانپزشكان نقﺶ ويژهاي در برخورد با بيماران داشته و

)آزمون من ويتني و ﺿريب همبستگي  (Spearmanاستفاده شد.
١١٤
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دخانيات در دهان بيمار ميتوانند به صورت مﺆثري بيمار را تشويﻖ به

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد...

يافتهها

دكتر آرزو خبازيان و همكاران

كمترين محدوديت را در پيادهسازي برنامه ترك سيگار ايجاد ميكنند.
)توﺿيﺢ :حداقل امتياز قابل كسب در بﺨﺶ نگرش  ١٠امتياز و

در اين مﻄاﻟعه كه به روش سرشماري ) ١١٠نفر( روي دانشجويان

حداكﺜر امتياز قابل كسب در بﺨﺶ نگرش  ٥٠امتياز بود(.

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد انجام شد ٤٥ ،نفر مرد
افراد  ٢٤/١٢±٢/٠٤و دامنه تغييرات از  ٢٢-٣٨سال بود .ميانگين

و ميانگين نمره نگرش دانشجويان در جدول  ٤آمده است .با توجه به

ترمهاي دانشجويان  ٩/٨±١/٢با دامنه تغييرات  ٩-١٢ترم بود.

نتايج به دست آمده در جدول  ٣و  ،٤ميتوان نتيجه گرفت كه بين نمره

فراواني پاسخهاي دانشجويان به سﺆاﻻت بﺨﺶ اول پرسشنامه در

آگاهي و نگرش در مردان و زنان تفاوت معنيداري وجود ندارد .با اين

مورد آگاهي و نگرش در مورد مشاوره ترك دخانيات در جدول  ١آمده

حال نتايج نشان ميدهند كه ميزان كلي نمره آگاهي در دانشجويان زن

است .دانشجويان در مورد سﺆال اول كه مربوط به اوﻟين مرحله از مراحل

بيشتر از مرد بوده است و ميزان نمره كلي نگرش در دانشجويان مرد

 (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange) 5`Aميباشد اطﻼعات

بيشتر از زن بوده است .عليرغﻢ نگرش نسبت ًا خوب دانشجويان ،ميزان

نسبتاً كافي داشتند وﻟي در مورد سﺆالهاي دوم ،سوم ،چهارم ،پنجﻢ و

آگاهي آنها ﺿعيﻒ بود.

ششﻢ كه به ترتيب در مورد اقدام بعدي در مرحله  Assessدر مورد

براي بررسي ارتباط بين آگاهي و نگرش با سن و ترم تحصيلي و

بيماراني كه تمايل به ترك ندارند ،مشﺨﺺ كردن تاريخ ترك در مرحله

معدل از ﺿريب همبستگي  spearmanاستفاده شد كه ﺿريب همبستگي

 ،Assistمرحله تجويز ،(Nicotine Replacement Therapy) NRT

آگاهي با سن  ٠/١١٢و با ترم  -٠/٠٠١و با معدل  ٠/٠٧٦شد و اين بيان

سومين مرحله از مراحل  5Aو عدم برنامهريزي برنامه ترك براي

كننده اين است كه آگاهي با افزايﺶ سن و معدل بيشتر و با افزايﺶ ترم

بيماراني كه تمايل به ترك ندارند بود ،اطﻼعات كافي نداشتند.

كاهﺶ مييافت .همچنين از ﻟحاظ آماري ارتباط معنيداري بين آگاهي
و سن )همچنين آگاهي و معدل -آگاهي و ترم تحصيلي( وجود نداشت

)توﺿيﺢ :حداقل امتياز قابل كسب در بﺨﺶ آگاهي  ٦امتياز و حداكﺜر

).(P>٠/٠٥

امتياز قابل كسب در بﺨﺶ آگاهي  ٣٠امتياز بود(.
فراواني پاسخهاي دانشجويان در بﺨﺶ نگرش در خصوص ترك

همچنين ﺿريب همبستگي نگرش با سن  ٠/٠١٣و با ترم  ٠/٠١٨و

دخانيات در مﻄب دندانپزشكي در جدول  ٢آمده است ،همانﻄور كه

با معدل  ٠/٠٠٨شد كه بدين معني است كه نگرش با افزايﺶ سن و ترم

مشاهده ميشود از نﻈر دانشجويان عدم آگاهي دندانپزشكان از

تحصيلي و معدل بهبود مييافت .با اين حال از ﻟحاظ آماري ارتباط

مهارتهاي ارتباطي و مشاورهاي و شﺨصي بودن مصرف سيگار و اين

معنيداري بين نگرش و سن )همچنين نگرش و معدل -نگرش و ترم

كه ما نبايد دخاﻟتي در انتﺨاب شﺨصي افراد داشته باشيﻢ به ترتيب

تحصيلي( وجود نداشت ) .(P>٠/٠٥به طور كلي از ﻟحاظ آماري و بر

بيشترين محدوديت و محدود بودن وقت دندانپزشك و نداشتن اطﻼعات

اساس ﺿريب همبستگي  spearmanهيﭻ ارتباط معنيداري بين آگاهي

و آمادگي دندانپزشك جهت ترك سيگار و نحوه برخورد با افراد سيگاري،

و نگرش وجود نداشت ).(P>٠/٠٥

جدول  -١توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به سؤاﻻت مربوط به آگاهي در زمينه ترك
دخانيات در مطب دندانپزشكي )(n=١١٠
سؤاﻻت مربوط به بخش آگاهي

كامﻼً موافﻘم
٪

موافﻘم
٪

نظري ندارم
٪

مخالﻔم
٪

كامﻼً مخالﻔم
٪

اوﻟين مرحله از مراحل  5`Aمرحله  Askميباشد.

٢٧/٣

٣٤/٥

٣٢/٧

٢ /٧

٠/٩

اگر در مرحله  Assessفهميديﻢ كه بيمار تمايلي به ترك ندارد ،باز هﻢ او را به ترك تشويﻖ ميكنيﻢ.

٩/١

٤٢/٧

٣٧/٣

٩ /١

١/٨

در مرحله  Assistتاريخ مشﺨصي را براي ترك در نﻈر ميگيريﻢ

٧/٣

٣٠/٩

٤٦/٤

١٠/٩

٤/٥

در مرحله  Adviceبيمار را به مصرف  NRTتشويﻖ ميكنيﻢ

١٠

٣٢/٧

٤٦/٤

٧ /٣

٣/٦

مرحله سوم از مراحل  5`Aمرحله  Adviceمي باشد

١٠/٩

٣٦/٤

٣٨/٢

١٠

٣/٦

در بيماراني كه تمايل به ترك ندارند برنامهريزي براي ترك در نﻈر نميگيريﻢ.

١٠/٩

٣١/٨

٢٨/٢

٢١/٨

٧/٣

١١٥
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) (%٤٠/٩و  ٦٥نفر زن ) (%٥٩/١در مﻄاﻟعه شركت داشتند .ميانگين سني

همچنين ميانگين نمره كلي آگاهي به تفكيك جنسيت در جدول ٣

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

جدول  -٢توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به سؤاﻻت مربوط به نگرش در زمينه
دخانيات در مطب دندانپزشكي )(n=١١٠
موانع موجود

٩/١

٣٠/٩

٣٨/٢

١٨ /٢

٣/٦

٩/١
٥/٥

٢٠/٩
١٧/٣

٣٠
٣٢/٧

٢٩ /١
٢٩ /١

١٠/٩
١٥/٥

٧/٣

١٥/٥

٢١/٨

٣٧ /٣

١٧/٣

١٢/٧

١٢/٧

٣٠

٣٢ /٧

١٠/٩

٦/٤
١٢/٧
١٤/٥
١٦/٤

١٠
١٥/٥
٢٠/٥
١٤/٥

٢٦/٤
٣١/٨
٣٤/٥
٣٣/٦

٤٢ /٧
٣٠ /٥
٢٤ /٥
٢٠

١٤/٥
١٠
٦/٤
١٤/٥

جدول  -٣ميانگين نمره آگاهي دانشجويان شركت كننده به تﻔكيك جنسيت در زمينه مشاوره

ميانگين نمره آگاهي در دانشجويان مرد

١٧/٦٦

ميانگين نمره آگاهي در دانشجويان زن

١٨/٣٨

ميانگين كلي دانشجويان

١٨/١٠

جدول  -٤ميانگين نمرهي نگرش دانشجويان شركت كننده به تﻔكيك جنسيت در زمينه مشاوره

ميانگين نمره نگرش در دانشجويان مرد

٣٢/٤٥

ميانگين نمره نگرش در دانشجويان زن

٣١/٠٦

ميانگين كلي دانشجويان

٣١/٥٩

بحﺚ و نتيجهگيري

قسمت هﻢ نتايج نشان دهنده اين موﺿوع بود كه با افزايﺶ معدل ميزان
آگاهي و نگرش دانشجويان افزايﺶ يافته است.

در مﻄاﻟعه حاﺿر دانشجويان ترم  ٢) ٩-١٢سال آخر( با ميانگين
 ٩/١±٨/٢مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج نشان دهنده اين بود كه

در مﻄاﻟعه حاﺿر ميانگين نمره كلي آگاهي  ١٨/١٠و ميانگين نمره

دانشجويان ترمهاي باﻻتر ميزان آگاهي كمتر وﻟي نگرش بهتري در

كلي نگرش  ٣١/٥٩شد .همچنين ميانگين نمره آگاهي و نگرش

زمينه مشاوره به بيماران براي ترك دخانيات داشتند .شايد بتوان آموزش

دانشجويان پسر به ترتيب  ١٧/٦٦و  ٣٢/٤٥بود و ميانگين نمره آگاهي و

مباحث آموزشي در ترمهاي پايينتر و فراموشي اين مباحث و عدم

نگرش دانشجويان دختر به ترتيب  ١٨/٣٨و  ٣١/٠٦شد .اين نتايج مبين

يادآوري مباحث در ترمهاي باﻻتر را توجيهي براي اين كاهﺶ آگاهي

آن بود كه ميزان ميزان نگرش كلي شركت كنندگان نسبت ًا خوب و ميزان

دانست .اما با توجه به موﺿوع مهﻢ دخانيات و اثرات رسانههاي جمعي و

آگاهي آنها ﺿعيﻒ بود .همچنين ميزان آگاهي دانشجويان دختر نسبت

تبليغات مﺨتلﻒ در سﻄﺢ جامعه با وجود فراموشي مباحث آموزشي

به پسر بهتر بوده اما ميزان نگرش دانشجويان پسر نسبت دختر بهتر بود.

ترمهاي گذشته ،نگرش آنها در سﻄﺢ مﻄلوب باقي مانده بود .همچنين

نتايج همين طور نشان داد كه با افزايﺶ ترم ،ميزان آگاهي كمتر شد.

در مﻄاﻟعه حاﺿر ميانگين معدل شركتكنندگان  ١٥/٤٨±١/٧بود .در اين

 Khamiو همكاران ) ٩٣ ،(٣٢نفر از دانشجويان سال آخر دندانپزشكي
١١٦
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مقاومت بيماران سيگاري و يا عدم همكاري آنان
شﺨصي بودن مصرف سيگار و اين كه ما نبايد دخاﻟتي در انتﺨاب شﺨصي افراد داشته
باشيﻢ.
محدود بودن وقت دندانپزشك
عدم وجود ارتباط سازمانهاي حمايت كننده با مراكز دندانپزشكي جهت ترك سيگار
نبود امكانات آموزشي در مراكز دندانپزشكي در جهت آموزش ترك سيگار به بيماران
سيگاري
نداشتن اطﻼعات و آمادگي دندانپزشك جهت ترك سيگار و نحوه برخورد با افراد
سيگاري
عدم آگاهي دندانپزشكان از مهارتهاي ارتباطي و مشاورهاي
ارجﺢ دانستن فعاﻟيت دندانپزشك در حيﻄه درمان تا حيﻄه پيشگيري
نفع اقتصادي جهت اطﻼع رساني ،مشاوره و پيگيري بيماران براي ترك
از دست دادن بيماران به سبب تاكيد و پيگيري برنامههاي ترك سيگار

اهميت ندارد
٪
٥/٥

اهميت كم
٪
١٦/٤

اهميت متوسط
٪
٢٩/١

اهميت زياد
٪
٣٢ /٧

اهميت بسيار زياد
٪
١٥/٥

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد...

دكتر آرزو خبازيان و همكاران

دانﺶ ،نگرش و مهارت آنها در خصوص كنترل دخانيات در مﻄب

مشاورهاي ترك دخانيات در جهت حمايت براي ترك سيگار مفيد باشد.

دندانپزشكي مورد ارزيابي قرار دادند .آنها دريافتند كه ميانگين نمره

در قسمت آگاهي ،نتايج نشان داد كه اكﺜر دانشجويان در رابﻄه با

دانﺶ در دو دانشكده تهران و شهيد بهشتي به ترتيب  ١٧/٥و  ١٨/٤و

اوﻟين مرحله از مراحل  five Aكه مرحله  askميباشد ،آگاهي كافي

ميانگين نمره نگرش  ٣٣/٥و  ٣٣/١بود .پس نياز به آموزشهاي بيشتر

داشتند ،به صورتي كه  %٦١/٨نﻈري موافﻖ و كامﻼً موافﻖ داشتند .با اين

و تبليغات در زمينه ترك دخانيات در رسانههاي جمعي احساس ميشود.

حال در مورد ساير سﺆاﻻت ،آگاهي كافي نداشتند .همچنين نشان ميدهد

همچنين در مﻄاﻟعه  Shokoohiو همكاران ) (٣٣نشان دادند كه دانﺶ

كه آگاهي دانشجويان نسبت به مراحل ترك سيگار مﺜبت بوده و اكﺜر ًا

دانشجويان زن در مقايسه با دانشجويان مرد اندكي بيشتر و نگرش آنها

نﻈري موافﻖ و كامﻼً موافﻖ داشتند .اين نتايج در قسمت آگاهي ،نياز به

تا حدودي منفيتر بود كه با مﻄاﻟعه حاﺿر مشابهت دارد .در مﻄاﻟعه

آموزش بيشتر و بهتر و فراهﻢ كردن امكانات آموزشي در راستاي بهبود

 Fayazbakhshو همكاران ) ،(٣٤ميانگين دانﺶ دانشجويان زن اندكي

آگاهي را نمايان ميكند.
در مﻄاﻟعه  Khamiو همكاران ) (٣٢نيز دانشجويان دانﺶ كافي در

بيشتر از دانشجويان مرد بود اما ميزان نگرش آنها كمتر بود كه با مﻄاﻟعه

ﻼ موافﻖ و
اين زمينه را داشتند به صورتي كه  %٢٦/٩از دانشجويان كام ً

حاﺿر مشابهت دارد.
در مﻄاﻟعه حاﺿر نتايج نشاندهنده اين بود كه مقاومت بيمار سيگاري

 ٢٨%موافﻖ بودند كه با مﻄاﻟعه حاﺿر مشابهت دارد .مﻄاﻟعاتي در ايران

براي ترك سيگار ،مهﻢ ميباشد به صورتي كه نﻈر دانشجويان %١٥/٥

به منﻈور بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد دانشجويان نسبت به استعمال

اهميت بسيار زياد و  %٣٢/٧اهميت زياد بود .شﺨصي بودن مصرف سيگار

دخانيات و سيگار كشيدن انجام گرفته است .در اين زمينه تحقيﻖ و

طبﻖ نﻈر دانشجويان داراي اهميت كﻢ ) (%٣٠/٩و متوسط ) (%٣٨/٢بود.

بررسي در زمينه آگاهي پزشكان از مضرات سيگار از طرفي مبين ارتباط

 Johnsonو همكاران ) (١٦در مﻄاﻟعه خود بيان كردند كه مقاومت

مستقيﻢ آگاهي و رفتارهاي فردي پزشك در زمينه مصرف سيگار ،تشويﻖ

بيماران و عدم همكاري آنان با دندانپزشك يكي از مهﻢترين عوامل در

بيماران به ترك اين عادت مضر ،بهرهگيري مﺆثر از مشاوره در اين زمينه

ترك سيگار ميباشد .در همين راستا  Johnsonگزارش كرد كه عدم

و از سويي ديگر بيانگر نياز به توجه بيشتر به برنامه آموزشي اين گروه

ارتباط مراكز دندانپزشكي با سازمانهاي حمايت كننده ترك سيگار

هدف به عنوان يكي از مهﻢترين موارد مﻄرح در اين راستا ميباشد

بيشترين محدوديت را در پياده سازي برنامه ترك سيگار ايجاد ميكند.

).(١١،١٦،٣٦

همچنين نتايج مﻄاﻟعه حاﺿر نشان دهنده اين بود كه محدود بودن وقت

همچنين نتايج نشان داد كه اكﺜر دانشجويان در رابﻄه با توصيه به

دندانپزشكي ،داراي اهميت كﻢ و متوسط ميباشد اما نبود ارتباط

بيمار براي ترك استعمال دخانيات آگاهي كافي نداشتند ،به صورتي كه

سازمانهاي حمايت كننده در زمينه ترك سيگار داراي اهميت زياد است.

 %١٥/٨نﻈري موافﻖ و كامﻼً موافﻖ داشتند .زيرا طبﻖ مراحل

همچنين در مﻄاﻟعه  Khamiو همكاران ) (٣٢هﻢ ،مقاومت بيمار سيگاري

اگر بيمار تمايل به ترك نداشته باشد ،نميتوان او را مجبور به ترك كرد.

براي ترك سيگار مهﻢ بود اما محدود بودن وقت دندانپزشك اهميت

اين در حاﻟي است كه در مﻄاﻟعه  Khamiو همكاران ) (٣٢نيز دانﺶ

كمي داشت .در اين مﻄاﻟعه همچنين نبود سازمانهاي حمايت كننده و

كافي در زمينه تشويﻖ كردن به ترك در بيماري كه تمايل به ترك ندارد

نداشتن اطﻼعات و آگاهي دندانپزشكان و كمبود امكانات داراي اهميت

وجود نداشت به صورتي كه  %٤٩/٥دانشجويان نﻈر موافﻖ و  %٢٩نﻈري

زياد بودند .در ﺿمن گفتني است در راستاي مﻄاﻟعه حاﺿر  Ebneو

نداشتند.

five A

همكاران ) (٣٥در سال  ٢٠١١اذعان داشت كه مقاومت بيماران و عدم

اكﺜر دانشجويان در رابﻄه با برنامهريزي تاريخ مشﺨﺺ جهت ترك

همكاري آنان با دندانپزشك و عدم همكاري و ارتباط مراكز دندانپزشكي

دخانيات توسط بيمار نﻈري نداشتند به صورتي كه  %٤٦/٤نﻈري نداشتند

با سازمانهاي حمايت كننده ترك سيگار بيشترين محدوديت را در پياده

و  %٣٠/٩از دانشجويان موافﻖ بودند و  %٧/٣كامﻼً موافﻖ بودند و بنابراين

سازي برنامه ترك سيگار ايجاد ميكردند .با اين اوصاف به نﻈر ميرسد

اكﺜر دانشجويان آگاهي كافي نداشتند .اين در حاﻟي است كه چهارمين
١١٧
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دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي را با هدف بررسي

فراهﻢ كردن مقدمات ارتباط بين دانشكدههاي دندانپزشكي و مراكز

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

است تاريخ مشﺨصي جهت ترك براي بيمار خود تعيين كند .همچنين

خوب و آگاهي آنها ﺿعيﻒ است .همچنين در قسمت نگرش از نﻈر

در مﻄاﻟعه  Khamiو همكاران ) (٣٢نيز دانﺶ كافي در زمينه برنامهريزي

دانشجويان نفع اقتصادي جهت مشاوره و پيگيري بيماران كمترين

تاريخ مشﺨﺺ جهت ترك بيمار وجود نداشت زيرا  %١٦/٢از دانشجويان

محدويت و شﺨصي بودن مصرف سيگار و نبود امكانات آموزشي

نﻈر موافﻖ و  %٣٦/٦نﻈري نداشتند .از دﻻيل كاهﺶ آگاهي در اين

بيشترين محدوديت را براي دانشجويان ايجاد كرده بودند .همچنين نتايج

مرحله تدريس اين واحد درسي در ترمهاي پايينتر و فراموشي

نشان داد كه دانشجويان در ترمهاي باﻻتر آگاهي كمتري در مقايسه با

دانشجويان در اين زمينه بوده است كه با توجه به تقﺶ مهﻢ دندانپزشك

دانشجويان ترمهاي پايينتر داشتند .مﻄاﻟعه حاﺿر نشان داد كه

در برخورد با بيمار ﻻزم است اين مﻄاﻟب در ترمهاي باﻻتر كه دانشجويان

ﺿعﻒهايي در زمينه آگاهي و نگرش دانشجويان براي مشاوره ترك

وارد دوره باﻟيني شدند و برخورد بيشتري با بيماران دارند مجدد ًا تكرار و

دخانيات به بيماران وجود دارد .با اين اوصاف بايد گامهايي براي تقويت

تأكيد شوند و از طريﻖ برگزاري كارگاههاي مﺨتلﻒ اين مﻄاﻟب به صورت

آموزش در دانشكدهها برداشت آموزشهايي در زمينه مدلهاي مشاوره

عملي نيز بر روي بيماران تمرين شوند.

ترك دخانيات در برنامههاي آموزشي دانشكدههاي دندانپزشكي و

نتايج نشان دادند كه دانشجويان در رابﻄه با مراحل مﺨتلﻒ five A

استفاده از روش نوين پزشكي در برنامه آموزشي دندانپزشكي و برگزاري

آگاهي كافي نداشتند زيرا مصرف  NRTدر مرحله  arrangeكه آخرين

كارگاههاي نﻈري و عملي و برنامههاي آموزشي در زمينه ترك دخانيات

مرحلهاي است كه تجويز ميشود و مرحله  adviseتنها شامل مشﺨﺺ

در دانشكدهها از اين قبيل هستند .همچنين ﻟزوم به وجود آمدن مباحث

كردن مضرات سيگار و توصيههاي ﻻزم جهت ترك ميباشد .به صورتي

يادآوري در اين زمينه براي دانشجويان در ترمهاي باﻻتر براي افزايﺶ

كه  %٤٦/٤نﻈري درباره تشويﻖ بيمار به مصرف  NRTنداشتند و %٣٢/٧

آگاهي احساس ميشود .ﺿمن ًا پيشنهاد ميشود با فراهﻢ آوردن امكانات

ﻼ موافﻖ بودند .در مﻄاﻟعه Khami
از دانشجويان موافﻖ و حتي  %١٠كام ً

آموزشي در مراكز دندانپزشكي در جهت آموزش ترك سيگار ،به صورت

و همكاران ) (٣٢نيز دانﺶ كافي درباره تشويﻖ بيمار به مصرف

عملي نيز اين پروتكل در ميان دانشجويان انجام شود.

NRT

وجود نداشت به صورتي كه  %٢٤/٨نﻈر موافﻖ و  %٦٢/٤بينﻈر بودند.

تشكر و قدرداني

 %٣١/٨و  %١٠/٩از دانشجويان نﻈري موافﻖ و كامﻼً موافﻖ درباره عدم
برنامهريزي براي بيماراني كه تصميﻢ به ترك ندارند ،دارند در حاﻟي كه

اين مقاﻟه قسمتي از نتايج پاياننامه انجام شده در سال  ١٣٩٦به

در مﻄاﻟعه  Khamiو همكاران ) (٣٢نتايج بدين گونه بود كه دانشجويان

شماره ) ٨٧١بين اﻟملل( مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

معتقد بودند براي بيماراني كه تمايل به ترك ندارند برنامهاي براي آنها

شهيد صدوقي يزد است كه بدين وسيله مراتب قدرداني نويسندگان اعﻼم

در نﻈر نميگيريﻢ.
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