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Background and Aims: One of the most important determinants of health is Oral Health Literacy (OHL). The aim
of this study was to investigate the OHL among nomadic population in Kouhrang city as pristine society.
Materials and Methods: This was a cross -sectional descriptive study among 200 nomadic population aged 18-60
years of Kouhrang city in 2018. Data were collected using a questionnaire and face-to-face interview, sampling
method was performed by randomized cluster. The questionnaire consisted of 17 questions in 4 sections of reading
comprehension, listening, perception of number, and decision making. According to the number of questions, the
questionnaire score was formed 0 to 17 and the nomadic populations were categorized into three groups with
inadequate OHL (0-9), borderline OHL (10-11), and adequate OHL (912-17).
Results: The mean and standard deviation of the participants in this study was 35.49±12.00. The results showed
that 7.00% of participants had sufficient OHL (12-17), 21.51% borderline (10-11), and 71.50% had inadequate OHL
(0-9). The mean and standard deviation of OHL score in general was 7.65±2.80, and the mean DMFT index was
8.03±5.64 (P<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that the OHL score in the nomadic population was low, and also the
mean DMFT index was very high. It is necessary to pay attention to the timely prevention and treatment of the teeth,
as well as serious attention to the health education in this population.
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بررسي سواد سﻼمت و وضعيت بهداشت دهان و دندان در جمعيت عشايري
چكيده

زمينه و هدف :سواد سﻼمت دهان يكي از مهمتريﻦ فاكتورهاي سﻼمت ميباشد .هدف از انجام ايﻦ مطالعه بررسي سواد سﻼمت دهان در جمعيت عشايري
شهرستان كوهرنگ به عنوان يك جمعيت بكر بود.

روش بررسي :ايﻦ پژوهش يك مطالعه مقطعي -توصيﻔي ميباشد كه بر روي  ٢٠٠نﻔر از جمعيت عشايري شهرستان كوهرنگ در رده سني  ١٨تا  ٦٠سال در
سال ١٣٩٧صورت گرفته بود .دادهها با استﻔاده از پرسشنامه و مصاحبه حﻀوري جمعآوري گرديد و روش نمونهگيري به صورت تصادفي خوشهاي بود .پرسشنامه
شامﻞ  ١٧سﺆال سواد سﻼمت دهان و شامﻞ چهار بخش در مهارت درك مطلب خواندن ،گوش دادن ،درك اعداد و تصميمگيري بود .با توجه به تعداد سﺆاﻻت ،نمره
پرسشنامه از صﻔر تا  ١٧بود و افراد بر اساس نمرات كسب شده به سه گروه ناكافي ) (٠-٩مرزي ) (١٠-١١و كافي ) (١٢-١٧ﻃبقهبندي شدند .جهت تحليﻞ دادههاي
آماري از آزمونهاي  Spearman ،T-test ،ANOVAو رگرسيون خطي چند متغيره استﻔاده شد .آناليز دادهها با استﻔاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ٢١انجام شد.
يافتهها :ميانگيﻦ و انحراف معيار سني شركتكنندگان در ايﻦ مطالعه  ٣٥/٤٩±١٢/٠٠سال بود .نشان داده شد كه  ٧/٠٠درصد داراي سواد سﻼمت
دهان -دندان كافي ) ٢١/٥٠ ،(١٢-١٧درصد مرزي ) (١٠-١١و  ٧١/٥٠درصد داراي سواد سﻼمت ناكافي ) (٠-٩بودند و ميانگيﻦ و انحراف معيار نمره سواد سﻼمت
دهان -دندان به ﻃور كلي  ٧/٦٥±٢/٨٠به دست آمد ،همچنيﻦ مقدار ميانگيﻦ شاخص  DMFTبرابر  ٨/٠٣±٥/٦٤به دست آمد ).(P<٠/٠٠١

نتيجهگيري :در ايﻦ مطالعه نشان داده شد كه نمره سواد سﻼمت دهان در جمعيت عشايري پاييﻦ ميباشد و همچنيﻦ ميانگيﻦ شاخص  DMFTبسيار باﻻ
ميباشد كه لزوم توجه به پيشگيري و درمان به موقع دندانها و همچنيﻦ توجه جدي به آموزش سﻼمت در ايﻦ جمعيت بسيار ضروري است.
كليدواژهها :سواد سﻼمت ،دهان و دندان ،عشاير
وصول ٩٧/١٠/٣٠:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٩/٠١ :تأييد چاپ٩٨/٠٩/٠٩ :

مقدمه

رعايت بهداشت دهان -دندان نقش عمدهاي دارد ) .(١٥عواملي همچون

بيماريهاي دهان -دندان يكي از شايعتريﻦ بيماريهاي بشر بوده

مسواك زدن نامنظم ،تغيير در رژيم غذايي ،دسترسي آسان به

و اكثر افراد در ﻃول عمر خود آن را تجربه خواهند كرد ) .(١،٢تحقيقات

كربوهيدارتها و كاهش استﻔاده از خمير دندانهاي حاوي فلورايد باعث

نشان داده است بيﻦ ابتﻼ به بيماريهاي دهان -دندان و وقوع

تسريع روند پوسيدگي دندان در كشورهاي در حال توسعه شده است

بيماريهايي همچون ديابت ) ،(٣بيماريهاي قلبي عروقي ) ،(٤آرتريت

).(١٦،١٧

وجود دارد ) .(٧انسان به دليﻞ عادات غذايي و سبك زندگي نسبت به

سﻼمت ميباشد كه در هﻔتميﻦ كنﻔرانس بيﻦالملي ارتقاء سﻼمت سازمان

پوسيدگي دندان بسيار مستعد بوده به گونهاي كه  ٩٩درصد افراد در ﻃول

جهاني بهداشت از آن به عنوان يكي از پنج تدبير كليدي شناسايي شده

زندگي خود دچار پوسيدگي دندان شده و  ٣٧درصد دندانها بر اثر

براي بهبود سﻼمت دهان -دندان ياد كردهاند ) (١٨و به عنوان يكي از

پوسيدگي از بيﻦ ميروند ) .(٨،٩وضعيت دهان -دندان در حال حاضر

مهمتريﻦ فاكتورهاي مﺆثر بر سﻼمت دهان -دندان در جامعه ،سواد

مسئول ١٥ميليون دالي در سراسر جهان ميباشد كه بيﻦ سالهاي ١٩٩٠

سﻼمت دهان افراد ميباشد كه نه تنها بر سﻼمت دهان -دندان بلكه بر

تا  ٢٠١٠با افزايش  ٢٠/٨درصدي همراه بوده است ) .(١٠-١٣سازمان

كيﻔيت زندگي افراد هم تأثيرگذار ميباشد ) ،(١٩،٢٠رايجتريﻦ تعريﻒ

جهاني بهداشت شاخصهاي گوناگوني را براي بيماريهاي دهان -دندان

سواد سﻼمت دهان ،درجهاي از توانايي افراد براي كسب ،پردازش و درك

تعييﻦ نموده و يكي از بهتريﻦ شاخصهاي اپيدميولوژيك در دندانپزشكي

اﻃﻼعات سﻼمت عمومي دهان و تصميم گيري مناسب در زمينه حﻔظ

كه جهت تعييﻦ وضعيت بهداشت دهان -دندان افراد جامعه مورد استﻔاده

سﻼمت دهان است ).(٢١
ارتقاء سواد سﻼمت شامﻞ افزايش ظرفيت افراد براي به دست آوردن،

است ،شاخص ) DMFT (Decayed/Missing/Filled Teethميباشد

درك و اقدام براي اصﻼح اﻃﻼعات بهداشتي و تصميمگيري بهداشتي

).(١٤
از آنجايي كه در علت شناسي بيماريهاي لثه و پوسيدگي دندانها

مناسب با هدف نهايي حﻔظ سﻼمت يا مديريت بيماريها ميباشد ).(٢٢

پﻼكهاي دنداني نقش عمدهاي دارند لذا جهت كنترل بيماري دندان،

سطح تحصيﻼت پاييﻦ ميتواند به ﻃور مستقيم با محدود كردن رشد
١٧٨
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روماتوئيد ) ،(٥عملكرد كليه ) ،(٦پنوموني هم ابتﻼيي قابﻞ مﻼحظهاي

يكي از استراتژيهاي ارتقاء سﻼمت دهان -دندان ،ارتقاء سطح سواد

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
شخصي ،اجتماعي و فرهنگي بر سﻼمت افراد نيز تأثير گذاشته و مانع

بلند براي بيمار خوانده ميشد و بيمار بعد از شنيدن ايﻦ نكات به سﺆاﻻت

رشد سطح سواد سﻼمت شود .با توجه به رابطه مستقيم سﻼمت دهان-

پاسخ ميداد .بخش تصميمگيري شامﻞ سه سﺆال در مورد نحوه برخورد

دندان با درآمد و ﻃبقه اجتماعي -اقتصادي به نظر ميرسد وضعيت

با مشكﻼت دهان -دندان و دو سﺆال در مورد مﻔاهيم پرونده بيمار بود.

بهداشت دهان -دندان در جمعيت عشايري مطلوب نباشد لذا هدف از

هر سﺆال داراي يك جواب صحيح ،يك يا چند جواب اشتباه و يك

انجام ايﻦ مطالعه بررسي سواد سﻼمت دهان -دندان در جمعيت عشايري

جواب نميدانم بود .نحوه امتياز دهي به ايﻦ صورت بود كه براي

كه ميانگيﻦ DMFT

پاسخهاي صحيح نمره يك ،براي پاسخهاي اشتباه ،نميدانم و سﺆاﻻت

ايﻦ جمعيت با ميانگيﻦ استاني و كشوري در صورت وجود چه تﻔاوتي دارد

بدون پاسخ نمره صﻔر در نظر گرفته شد .با توجه به تعداد سﺆاﻻت ،نمره

بود.

پرسشنامه از صﻔر تا  ١٧بود و افراد بر اساس نمرات كسب شده به سه

شهرستان كوهرنگ و همچنيﻦ آزمون ايﻦ فرضيه

گروه ناكافي ) (٠-٩مرزي ) (١٠-١١و كافي ) (١٢-١٧ﻃبقهبندي شدند

روش بررسي

).(٢٤

ايﻦ پژوهش يك مطالعه مقطعي ،توصيﻔي -تحليلي بود ،كه در

شاخص ) DMFTميانگيﻦ تعداد دندانهاي دائمي پوسيده ،كشيده

 ٦ماهه اول سال  ١٣٩٧بر روي  ٢٠٠نﻔر از جمعيت عشايري استان

شده يا ترميم شده( توسط كارشناسان بهداشت و با استﻔاده از وسايلي

چهارمحال و بختياري در رده سني  ١٨تا  ٦٥سال صورت گرفته است.

همچون سوند و آينه و بدون استﻔاده از تصاوير راديوگرافي اندازهگيري

جامعـه مـورد مطالعـه خانوارهاي عشاير ايﻞ بختياري بود كه در فصـﻞ

شد .در ايﻦ مطالعه دندانهاي فيشور سيﻼنت شده جز دندانهاي پرشده

بهـار از اسـتان خوزستان به استان چهارمحال و بختيـاري كـوچ نمـوده

در نظر گرفته شد و دندانهاي هشت از مطالعه خارج شدند .در تكميﻞ

بودنـد.

پرسشنامهها بر محرمانه بودن اﻃﻼعات و اهميت پاسخ صادقانه افراد

براي تشــخيص سواد سﻼمت و وضعيت بهداشت دهان -دندان از

تأكيد و اﻃمينان خاﻃر داده شده است .اخذ رضايت آگاهانه از

پرسشــنامه  Naghibi Sistaniو همكاران ) (٢٣با ضريب داخلي ٠/٨٤

شركت كنندگان ايﻦ مطالعه به صورت شﻔاهي ،توجيه آنان در مورد

و روايي  ٠/٧٢استﻔاده شد .ايﻦ پرسشنامه شامﻞ  ١٧سﺆال سواد سﻼمت

ماهيت ،روش و هدف از انجام پژوهش ،رعايت اصﻞ رازداري و محرمانه

دهان و شامﻞ چهار بخش در مهارت درك مطلب خواندن ،گوش دادن،

نگه داشتﻦ اﻃﻼعات به دست آمده ،آزادي نمونههاي مورد پژوهش در

درك اعداد و تصميمگيري بود .سﺆاﻻت مربوط به عادات رفتاري بهداشت

ترك مطالعه از جمله اصول اخﻼقي رعايت شده در ايﻦ پژوهش بوده

دهان -دندان شامﻞ دفعات بررسي وضعيت استﻔاده از مسواك ،استﻔاده

است.

به صورت روزانه ،مصرف سيگار و دخانيات بود و همچنيﻦ سﺆاﻻت مربوط

صورت تصادفي خوشهاي از جمعيتهاي عشايري تحت پوشش مراكز

به عوامﻞ دموگرافيك و شاخص  DMFTبود .بخش درك مطلب شامﻞ

خدمات جامع سﻼمت به عنوان خوشهها و زيستگاههاي عشايري به

شش سﺆال به صورت جمﻼت با جاي خالي و در مورد سواد سﻼمت

عنوان خوشه نمونهها متناسب با جمعيت و حجم نمونه انتخاب شد .حجم

دهان -دندان شامﻞ ارتباط مشكﻼت دهان با ساير بيماريها ،روشهاي

نمونه مورد نظر با استﻔاده از فرمول حجم نمونه )فرمول دانيﻞ( با در نظر

جلوگيري از پوسيدگي ،تعداد دندانها و زمان رويش دندانها بود .بخش

گرفتﻦ  ٥درصد براي مقدار خطاي نوع اول و سطح اﻃمينان  ٩٥درصد

مهارت درك اعداد شامﻞ چهار سﺆال بود كه بيمار بايد پس از مطالعه

و مقدار پي برابر  ٥درصد ،حداقﻞ به تعداد  ١٠٠نﻔر ﻻزم است كه با

يك نسخه مرتبط با مصرف آنتي بيوتيك و يك دستورالعمﻞ مصرف

افزايش دقت و كاهش خطاي تصادفي و با اعمال ضريب دو براي اثر

دهانشويه ،به دو سﺆال مرتبط به هر قسمت پاسخ ميداد .بخش گوش

خوشههاي مطالعه تعداد نمونه مورد نياز  ٢٠٠نﻔر شد.

دادن شامﻞ دو سﺆال بود كه در ايﻦ بخش يك دستورالعمﻞ درباره نكاتي

پس از تكميﻞ پرسشنامهها ،دادهها با استﻔاده از آزمونهاي آماري

كه بعد از كشيدن دندان بايد رعايت شود ،توسط پرسشگر دو بار با صداي

مناسب و آزمونهاي توافقي در سطح معنيداري  ٠/٠٥توسط كارشناسان
١٧٩
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از نخ دندان ،استﻔاده از دهانشويه ،مصرف مواد قندي و غذاهاي اسيدي

روش نمونهگيري به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي بود .به
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يافتهها

مجرب و آموزش ديده مورد تجزيه و تحليﻞ قرار گرفتند .براي گزارش
دادههاي كمي از ميانگيﻦ و براي دادههاي كيﻔي از فراواني )درصد(

در ايﻦ مطالعه  ٢٠٠نﻔر شركت كننده با ميانگيﻦ و انحراف معيار

استﻔاده شده است .آناليز دادهها با استﻔاده از نرم افزار  SPSSنسخه ٢١

سني  ٣٥/٤٩ ± ١٢/٠٠سال حﻀور داشت كه  ٨٩نﻔر ) ٤٤/٥٠درصد( از

انجام شد .جهت بررسي رابطه متغيرهاي دموگرافيك و ميانگيﻦ نمره

آنان را مردان و  ١١١نﻔر ) ٥٥/٥٠درصد( را زنان تشكيﻞ داده بودند .از

سواد سﻼمت جمعيت مورد بررسي از آزمون  ANOVAو  T-testاستﻔاده

نظر سطح تحصيﻼت  ٢٥/٥٠درصد افراد بيسواد ٦٥/٥٠ ،درصد

شد .جهت بررسي رابطه بيﻦ سواد سﻼمت دهان با سﻦ ،جنسيت و سطح

تحصيﻼت ديپلم و زير ديپلم ٩/٠٠ ،درصد داراي تحصيﻼت دانشگاهي

تحصيﻼت از رگرسيون خطي چند متغيره استﻔاده شد همچنيﻦ براي

بودند ،از نظر تعداد دفعات مسواك زدن در جمعيت عشايري  ٥٩/٥٠درصد

بررسي رابطه سواد سﻼمت دهان -دندان با رفتارهاي سﻼمت دهان،

در ﻃول عمر خود از مسواك استﻔاده نكردند ١١/٥٠ ،درصد يكبار در روز،

آزمون  Spearmanمورد استﻔاده قرار گرفت .جهت بررسي رابطه

 ٨/٥٠درصد دو بار در روز و  ٢٠/٥٠درصد استﻔاده نامنظم از مسواك

متغيرهاي دموگرافيك و ميانگيﻦ شاخص DMFTجمعيت مورد بررسي

داشتند ،استﻔاده از نخ دندان ،دهانشويه به ترتيب در  ١/٥٠درصد و

از آزمون  ANOVAو  T-testاستﻔاده شد .آناليز دادهها با استﻔاده از

 ٢درصد در آنها مشاهده شد و  ١٦درصد سابقه مصرف سيگار داشتند

نرمافزار  SPSSنسخه  ٢١انجام شد.

)جدول .(١

جدول  -١وضعيت دموگرافيك و رفتارهاي سﻼمت جمعيت عشايري شهرستان كوهرنگ

متغير
جنسيت
سﻦ
وضعيت ﺗﺄهﻞ

سطح ﺗحصيﻼت

استفاده از نخ دندان
استفاده از دهان شويه
سابقه مصرف سيگار

مرد

)٨٩ (٤٤/٥٠

زن

)١١١ (٥٥/٥٠

زير  ٣٠سال

)٨٥ (٤٢/٥٠

باﻻي  ٣٠سال

)١١٥ (٥٧/٥٠

مجرد

)٥٣ (٢٦/٥٠

متأهﻞ

)٦ (٣/٠٠

بيوه

)٥١ (٢٥/٥٠

بيسواد

)١٨ (٩/٠٠

ديپلم و زير ديپلم

)١١٩ (٥٩/٥٠

دانشگاهي

)٢٣ (١١/٥٠

استﻔاده نميكند

)١٧ (٨/٥٠

يكبار در روز

)٤١ (٢٠/٥٠

دو بار در روز

)٨٩ (٤٤/٥٠

نامنظم

)٨٩ (٤٤/٥٠

خير

)١٩٦ (٩٨/٥٠

بلي /نامنظم

)٣ (١/٥٠

خير

)١٩٦ (٩٨/٠٠

بلي

)٤ (٢/٠٠

خير

)١٦٨ (٨٤/٠٠

بلي

)٣٢ (١٦/٠٠
١٨٠
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ﺗعداد دفعات مسواك

فراواني )درصد(

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
مقدار ميانگيﻦ شاخص  DMFTبرابر  ٨/٠٣±٥/٦٤به دست آمد و

از جمعيت عشايري شركتكنندگان در مطالعه ميانگيﻦ و انحراف

ميانگيﻦ تعداد دندانهاي پوسيده ) (DTمعادل ،٦/٠١±٤/٥٧از دست

معيار نمره سواد سﻼمت دهان -دندان  ٧/٦٥ ± ٢/٨ ٨به دست آمد و

داده شده ) ٣/١±٥٨/١٤ (MTو پرشده ) (FTمعادل  ٠/٤١±١/٢٦برآورد

همچنيﻦ نشان داده شد كه  ٧/٠٠درصد داراي سواد سﻼمت

شد.

دهان -دندان كافي ) ٢١/٥٠ ،(١٢-١٧درصد مرزي ) (١٠-١١و
در ايﻦ مطالعه جمعيت عشايري باﻻي  ٣٠سال نسبت به زير

 ٧١/٥٠درصد داراي سواد سﻼمت ناكافي ) (٠-٩بودند .ميانگيﻦ و انحراف

 ٣٠سال ) ،(P<٠/٠٠١افراد با وضعيت تأهﻞ بيوه و متأهﻞ نسبت به افراد

معيار نمرات مربوط به درك مطلب خواندن ،درك اعداد ،گوش دادن و

مجرد ) (P<٠/٠٠١و افراد با سطح تحصيﻼت پاييﻦ نسبت به افراد با

تصميمگيري هر كدام به ترتيب )،٣/٠١ (١/٠٩) ،٢/٨٤ (١/٢١

سطح تحصيﻼت باﻻ ) (P<٠/٠٠١داراي ميانگيﻦ باﻻتري از شاخص

) ٠/٩٥ (٠/٨٠و ) ٠/٧٩ (٠/٨٩بودند .در جمعيت عشايري شركت كنندگان

 DMFTبودند .همچنيﻦ افرادي كه سابقه استﻔاده از مسواك نداشتند

در ايﻦ مطالعه افراد كمتر از  ٣٠سال نسبت به افراد باﻻي  ٣٠سال

نسبت به سايريﻦ ) (P<٠/٠٠١و افراد سيگاري نسبت به افراد

) ،(P<٠/٠٠١افراد مجرد نسبت به افراد متأهﻞ و بيوه ) ،(P<٠/٠٠١افراد

DMFT

با مدرك تحصيلي باﻻتر نسبت به افراد با تحصيﻼت پاييﻦتر )(P<٠/٠٠١

بودند .نشان داده شد شاخص  DMFTدر افرادي كه سواد سﻼمت

از سواد سﻼمت بيشتري برخوردار بودند .همچنيﻦ نشان داده شد كه

بيشتري دارند نسبت به سايريﻦ كمتر بود ) (P<٠/٠٠١و از نظر آماري

افرادي كه از مسواك استﻔاده نميكردند نسبت به ديگران )(P<٠/٠٠١

هم معنيدار بود )جدول .(٢

از سواد سﻼمت كمتري برخوردار بودند )جدول .(٣

غير سيگاري ) (P<٠/٠٠١داراي ميانگيﻦ باﻻتري از شاخص

جدول  -٢ميانگيﻦ شاخص  DMFTجمعيت عشايري بر حسب ويژگيهاي دموگرافيك و رفتارهاي سﻼمت

متغير
جنسيت
سﻦ
وضعيت ﺗﺄهﻞ

سطح ﺗحصيﻼت

سابقه مصرف سيگار
سواد سﻼمت دهان -دندان

١٨١

)٥/١٩ (٧/٨٥
)٥/٤٤ (٨/١٧
)٣/٦٦ (٤/٥٠
)٥/٤٤ (١٠/٦٣
)٥/٢٩ (٩/٤٢
)٨/٦٨ (١١/١٦
)٤/٩٣ (١١/٤٩
)٦/٦٢ (٨/٤٤
)١/٥٦ (٦/٦٢
)٥/٧٦ (٩/٥٩
)٥/١٩ (٧/٨٥
)٥/١٠ (٥/٢٦
)٣/٩٥ (٧/١١
)٤/٤٦ (٥/٤١
)٦/٥٦ (١٠/٣٤
)٥/٣٦ (٧/٥٨
)٥/٤١ (٨/٩٠
)٤/٩٠ (٥/٢٠
)٣/١٧ (٤/٨٥

٠/٦٩
<٠/٠٠١
<٠/٠٠١

<٠/٠٠١

<٠/٠٠١

<٠/٠١
<٠/٠١

] [ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-06-30

دفعات مسواك زدن

مرد
زن
كمتر از  ٣٠سال
بيشتر از  ٣٠سال
مجرد
متأهﻞ
بيوه
بيسواد
ديپلم و زير ديپلم
دانشگاهي
استﻔاده نميكنم
يكبار در روز
دو بار در روز
نامنظم
خير
بلي
ناكافي
متوسط
كافي

ميانگيﻦ )انحراف معيار(

P-value

حميد غيبي پور و همكاران

بررسي سواد سﻼمت و وضعيت بهداشت دهان و دندان در جمعيت عشايري

جدول  -٣ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان -دندان در جمعيت عشايري بر حسب ويژگيهاي دموگرافيك و رفتارهاي سﻼمت

ميانگيﻦ )انحراف معيار(

متغير
جنسيت
سﻦ

وضعيت ﺗﺄهﻞ

سطح ﺗحصيﻼت

دفعات مسواك زدن

سابقه مصرف سيگار

مرد

)٢/٩٦ (٧/٦٠

زن

)٢/٨٢ (٧/٨٧

كمتر از  ٣٠سال

)٢/٩١ (٦/٦٦

بيشتر از  ٣٠سال

)٢/٤٨ (٨/٩١

مجرد

)٢/٩٠ (٧/٢٢

متأهﻞ

)٢/٠٨ (٦/٠٠

بيوه

)٢/٢٣ (٥/٠١

بيسواد

)٢/٤٢ (٨/٢٤

ديپلم و زير ديپلم

)٣/١٧ (٤/٨٥

دانشگاهي

)٢/٢٦ (١٠/٦٢

استﻔاده نميكنم

)٢/٩٦ (٧/١٠

يكبار در روز

)٢/٥٠ (٨/١٦

دو بار در روز

)٣/١٧ (٤/٨٥

نامنظم

)٢/٥٩ (٧/٨٨

خير

)٢/٨٦ (٧/٨٠

بلي

)٢/٧١ (٦/٨٤

P-Value

٠/٨٥
<٠/٠٠١

<٠/٠٠١

<٠/٠٠١

<٠/٠٠١

٠/٠٨

جدول  -٤ضريب همبستگي سواد سﻼمت دهان و رفتارهاي سﻼمت دهان جمعيت عشايري كوهرنگ

سواد سﻼمت

رفتار سﻼمت

rs

P-value

استﻔاده از مسواك

٠/١٨

<٠/٠٠١

دفعات مسواك زدن

٠/١٣

٠/٠٥

سيگار كشيدن

٠/١٢

٠/٠٧

متغير دموگرافيك

سواد سﻼمت
ضريب بتا

P-value

سﻦ

٠/١٠-

٠/٨١

جنسيت

-٠/٠٧

٠/٢١

وضعيت تأهﻞ

-٠/٢١

٠/٠٤

سطح تحصيﻼت

٠/٤٠

<٠/٠٠١
١٨٢
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جدول  -٥رابطه بيﻦ سواد سﻼمت دهان -دندان و متغيرهاي دموگرافيك با استفاده از رگرسيون خطي چند متغير

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
افرادي كه داراي سواد سﻼمت بيشتري بودند در خصوص مسواك

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨
جمعيت عشايري فريدون اباد به دندانپزشك عمومي باشد.
در مطالعه مرور منظم و متا آناليز  Pournaghi-Azarو همكاران

زدن ) (P<٠/٠٠١و دفعات مسواك زدن ) ،(P=٠/٠٥رفتار مطلوبتري

) (٢٦ميانگيﻦ شاخص  DMFTدر بزرگساﻻن  ١٩سال و باﻻتر در ايران

گزارش كردند )جدول .(٤
رابطه بيﻦ سواد سﻼمت با سﻦ ،جنسيت ،وضعيت تأهﻞ و سطح

 ٨/٦٠نشان داده شد كه از مطعاله حاضر كمتر ميباشد .يكي از مهمتريﻦ

تحصيﻼت با استﻔاده از رگرسيون خطي چند متغيره بررسي گرديد كه

دﻻيﻞ آن ميتوان به مصرف بيشتر لبنيات و مواد غذايي ﻃبيعي در

نشان داده شد با افزايش سطح تحصيﻼت ،سواد سﻼمت افزايش

جمعيت عشايري اشاره كرد.

) (B Coefficients= -٠/٢١و از نظر آماري معنيدار بود و سواد سﻼمت

همچنيﻦ نشان داده شد كه ميانگيﻦ شاخص  DMFTدر افراد بيوه،

در افراد مجرد نسبت به ساير افراد بيشتر ميباشد

بيشتر از سايريﻦ ميباشد كه يكي از مهمتريﻦ علﻞ آن ،باﻻ بودن سﻦ

) (B Coefficients=٠/٤٠كه ايﻦ نتيجه نيز از نظر آماري معنيدار بود

افراد بيوه ميباشد.
در ايﻦ مطالعه بيﻦ ميانگيﻦ  DMFTو سﻦ رابطه آماري معنيداري

)) (P<٠/٠٠١جدول .(٥

ديده شد و هرچه سﻦ باﻻتر رود ميانگيﻦ  DMFTهم باﻻتر ميرفت كه

بحﺚ و نتيجهگيري

با مطالعه  Tahaniو  (٢٥) Moosaviهمخواني داشت .بيﻦ سطح

برنامهريزي در امر بهداشت و پيشگيري همواره موجب كاهش يا

تحصيﻼت و ميانگيﻦ  DMFTرابطه آماري معنيداري وجود داشت و

قطع بروز بيماري و ارتقاء سـﻼمت و بهداشت دهان جامعه ميگردد .ايﻦ

هرچه سطح تحصيﻼت بيشتر بود شاخص  DMFTكمتر بود كه با

امر نيازمند شناسايي و ارزيابي اﻃﻼعات مربوط به وضعيت ســـﻼمت و

مطالعه  Vanoو همكاران ) (٢٧همخواني داشت.

بيماري دهان -دندان ميباشد .برهميﻦ اساس و اهميت رسالت بهداشت

در ايﻦ مطالعه نشان داده شده است كه از كﻞ جمعيت مورد بررسي

دهان -دندان به ويژه در جمعيت متحرك و كوچ رو  ،ايﻦ مطالعه با هدف

تنها ١١/٥٠درصد ،يك بار در روز و  ٨/٥٠درصد ،دوبار در روز مسواك

بررسي سواد بهداشت دهان -دندان و وضعيت سﻼمت دهان -دندان در

ميزدند .برخﻼف ايﻦ يافتهها مطالعه  Saied Moallemiو Haghighi

جمعيت عشايري شهرستان كوهرنگ و قرار دادن نتيجه پژوهش در

) (٢٨بر روي شهروندان اصﻔهاني نشان داد كه ٤٩/٩٠درصد آنها حداقﻞ

اختيار مسئوليﻦ ذيربط صورت گرفت.

يكبار در روز و  ٢٧/٤٠درصد آنها حداقﻞ دو بار در روز مسواك ميزنند،
احتماﻻ علت ايﻦ اختﻼف سطح پاييﻦ سواد جمعيت عشايري و به دنبال

ايﻦ مطالعه بر روي  ٢٠٠نﻔر از جمعيت عشايري شهرستان كوهرنگ
با ميانگيﻦ سني )انحراف معيار(  ٣٥/٤٩±١٢/٠٠صورت گرفت .نتايج

آن آگاهي ضعيﻒ ايﻦ جمعيت باشد.

حاصﻞ از ايﻦ مطالعه نشان داد كه مقدار ميانگيﻦ شاخص  DMFTبرابر

جزء اصلي  DMFTدر مطالعه حاضر ،دندانهاي پوسيده ) (DTو از

 ٨/٥ ± ٣/٦٤بود .و ميانگيﻦ تعداد دندانهاي پوسيده ) (DTمعادل

دست داده شده ) (MTميباشد و كمتريﻦ مقدار مربوط به دندانهاي پر

)(FT

شده ) (FTاست كه نشان دهنده پاييﻦ بودن خدمات مرتبط با سﻼمت

 ،٦/٤±١/٥٧از دست داده شده ) ١/٣±٥٨/١٤ (MTو پرشده

ﻃي مطالعه كه توسط  Tahaniو  (٢٥) Moosaviبر روي جمعيت

در ايﻦ جامعه ميباشد .در ايﻦ مطالعه نشان داده شد ميانگيﻦ شاخص

DMFT

 DMFTدر افراد سيگاري و در افراد با گروه سني باﻻ بيشتر بوده است

معادل  ٩/٦٠±٥/٦٠نشان داده شد كه از مطالعه حاضر بيشتر بود.

كه يافتههاي مطالعه  Kosariو همكاران ) (٢٩همسو ميباشد .در ايﻦ

همچنيﻦ در مطالعه حاضر بيشتريﻦ ميانگيﻦ شاخص  DMFTمربوط به

مطالعه نشان داده شد ميانگيﻦ  DMFTدر افرادي كه دوبار در روز

Moosavi

مسواك ميزنند نسبت به افرادي كه به صورت نامنظم مسواك ميزنند

) (٢٥در عشاير فريونشهر بيشتريﻦ سهم مربوط به دندانهاي كشيده شده

باﻻتر ميباشد از دﻻيﻞ ايﻦ امر احتماﻻً ميتوان به ايﻦ نكته اشاره كرد

بود .به احتمال زياد از مهمتريﻦ علﻞ آن ميتوان به دسترسي بيشتر

كه افراد بعد از اينكه تعداد دندانهاي پوسيده شان زياد گرديد به بهداشت

عشايري شهرستان فريدونشهر انجام گرديد ميانگيﻦ شاخص

دندانهاي پوسيده بود در صورتي كه در مطالعه  Tahaniو
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معادل  ٠/٤١±١/٢٦نشان داده شد.

دهان -دندان در جمعيت عشايري و همچنيﻦ پاييﻦ بودن سطح اقتصادي

بررسي سواد سﻼمت و وضعيت بهداشت دهان و دندان در جمعيت عشايري
دهان -دندان توجه كردند و شروع به مسواك زدن كردند.

حميد غيبي پور و همكاران
شاخص مربوط به تعداد دندانهاي پوسيده ميباشد .همچنيﻦ نشان داده

در ايﻦ مطالعه نشان داده شد كه ميانگيﻦ نمره سﻼمت دهان -دندان

شد كه سواد سﻼمت دهان در جمعيت عشايري پاييﻦ ميباشد كه لزوم

جمعيت عشايري  ٧/٦٥بود كه از مطالعه  Seiad Moalemiو همكاران

توجه به پيشگيري و درمان به موقع دندانها و همچنيﻦ توجه جدي به

) (٢٨در اصﻔهان كه ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان -دندان را ١١/١٠

آموزش سﻼمت در ايﻦ جمعيت بسيار ضروري است .تبييﻦ موانع و

گزارش كرد و همچنيﻦ مطالعه  Naghibi Sistaniو همكاران ) (٢٤در

مشكﻼت سﻼمت دهان -دندان و نيز باورهاي اجتماعي ممانعت كننده

تهران كه ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان -دندان  ١٠/٥٠را گزارش

در جمعيت عشايري و گروههاي مختلﻒ قومي ميتواند در برنامه

كردند بسيار پاييﻦتر بود .همچنيﻦ در مطالعه حاضر  ٧/٠٠درصد جمعيت

پژوهشهاي بعدي قرار گيرد .با توجه به كمبود نيروي بهداشتي

داراي سواد سﻼمت كافي بودند در صورتي كه ايﻦ مقدار در مطالعه

متخصص در آموزش و بهبود عملكرد بهداشت دهان -دندان جمعيت

 Seiad Moalemiو همكاران ) (٢٨در اصﻔهان  ٥٣/٠٠درصد و در

عشايري پيشنهاد ميشود با جذب نيروهاي ﻃرحي دندانپزشك،

مطالعه  Nagibi Sistaniو همكاران ) (٢٤در تهران  ٤٠/٠٠درصد

بهداشتكار دهان و پرستار دهان -دندان در مراكز بهداشتي و خانههاي

گزارش گرديد .از مهمتريﻦ دﻻيﻞ اختﻼف در ايﻦ امر ميتوان به پاييﻦ

بهداشتي تحت نظارت معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

بودن سطح تحصيﻼت و همچنيﻦ پاييﻦ بودن سطح اقتصادي -اجتماعي

مربوﻃه بتواند گام مﺆثري در جهت بهبود و ارتقاي رفتارهاي بهداشتي

در جمعيت عشايري نسبت شهر اصﻔهان و تهران اشاره كرد.

جمعيت عشايري باشد.

در ايﻦ مطالعه نشان داده شد كه افراد جوان نسبت به افراد مسﻦ از

از محدوديتهاي ايﻦ مطالعه ميتوان به بررسي كﻞ جمعيت

سواد سﻼمت بيشتري برخوردار هستند كه ايﻦ يافته برخﻼف يافتههاي

عشايري اشاره كرد كه آگاهي افراد تحصيﻞ كرده و ساير افراد ميتواند

مطالعه  Seid Moalemiو همكاران ) (٢٨در اصﻔهان و مطالعه

متﻔاوت باشد .همچنيﻦ از محدوديت ديگر ايﻦ مطالعه ميتوان به بررسي

 Nagibi Sistaniو همكاران ) (٢٤در تهران ميباشد .علت ايﻦ اختﻼف

نكردن شاخص  DMFTتوسط دندانپزشك اشاره كرد كه پيشنهاد

به باﻻتر بودن سطح تحصيﻼت در افراد جوان نسبت به

ميشود مطالعات بعدي در اقشار مختلﻒ جمعيت عشايري و همچنيﻦ

ﻻ
احتما ً

معاينه دندانها توسط دندانپزشك صورت گيرد.

بزرگساﻻن در ايﻦ مطالعه برميگردد.
همچنيﻦ در مطالعه حاضر نشان داده شد كه افراد با تحصيﻼت بيشتر
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