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  چكيده
هاي دندانپزشكي و موفقيت دراز مدت مراقبت كهاست، هاي دندانپزشكي مهم درمان وجز بهداشتو آموزش  ميكروبي پالك مهار :بيان مساله

  .كندپريودنتال را تضمين مي
به بيماران مراجعه كننـده بـه بخـش پريودنتولـوژي      داده شده اشت دهانبهد هايميزان كارآيي آموزش يمقايسه پژوهش،اين از هدف : هدف

  . بود در دو گروه جوان و بزرگسالميكروبي  پالك مهاردر  آنانكاركرد  در افزايش سطح آگاهي و بهبود نگرش ودندانپزشكي تبريز  يدانشكده
 يبيمار مراجعه كننـده بـه بخـش پريودنتولـوژي دانشـكده      100 شمار )نيمه تجربي(اي در يك مطالعه مداخله براي اين منظور :مواد و روش

هفتـه  هاي يك و دو هو در فاصلآغاز بررسي در  .پالك قرار گرفتندمهار انتخاب شده و تحت آموزش  ساده تصادفي يگونهبه  دندانپزشكي تبريز
) OHI-S )Index Simplified Oral Hygieneي نامهاي را كـه برگرفتـه از پرسشـ   بيمـاران پرسشـنامه  ، و سپس يك ماهه پس از آموزش بهداشت

  ي پايـه بـر   معاينـه كننـده    بيماران توسـط يـك فـرد   ي همهپالك ي نمايه .پر كردند بود،پرسش  14داراي و ) WHO(بهداشت جهاني سازمان 
دهـان، ميـزان تغييـرات در آگـاهي،     از آمـوزش بهداشـت    پسو پيش هاي پرسشنامه يپس از مقايسه. گيري شداندازهO'Leary  پالكي نمايه

  .گرديدارزيابي   SPSS 13و با استفاده از نرم افزار آماري )Paired t-test(تي زوج آزمون ي بر پايهبيماران كاركرد نگرش و 
 27/43 بهبـود در سـطح نگـرش و    درصـد  123افزايش در سطح آگاهي،  درصد 46براي بيماران،  پالك مهاريك ماه پس از آموزش  :هايافته
 و =021/0p= ، 018/0 pبه ترتيـب  ( دنشان دادنهاي آغازين اندازهبا  دارااختالف معن معيارهر سه ، كه شد ديدهپالك  ينمايهكاهش در  درصد
018/0 p = (. 

كاركرد نگرش و در ميزان آگاهي،  چشمگيريباعث بهبود  پياپيصورت ه كه آموزش بهداشت دهان ب ،نشان داد بررسينتايج اين  :گيرينتيجه
  . مي گرددپالك  مهار در  بيماران

  كاركردپالك، آگاهي، نگرش،  ينمايه، آموزش بهداشت دهان :كليديگان واژ
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  درآمد
 يپايهبرداشت پالك دنداني بر  شاملروبي ميك پالك مهار
آن بـر روي   يدوبـاره مـنظم و پيشـگيري از تجمـع     ييك برنامه

كه با دو هدف به حـداقل رسـاندن   است، اي ها و سطوح لثهدندان
و يــا پيشــرفت بيمــاري  بازگشــتاي و پيشــگيري از التهــاب لثــه

  .)1( گيردانجام مي پريودنتال
صورت روزانه توسط بيمـار   ه ك بمكانيكي پالاز ميان بردن 

 ها روش عملي براي بهبود بهداشت دهان و دندان در دراز مـدت تن
اين فرايند نيازمند ايجاد انگيزه در بيمار، آگاهي و آموزش  .)2(است 
هـاي  بررسـي تـاكنون  . سـت دنبال آن تشويق و تقويت اوه وي و ب

   و حتـي  بهداشـت دهـان   ارتبـاط اثـر آمـوزش    يدربـاره گونـاگون  
كـاركرد  آن بر روي ميـزان آگـاهي، نگـرش و     گوناگونهاي روش

 هـا بررسـي ايـن   ينتيجه. )5-3( گرفته است كودكان دبستاني انجام
 افـزايش آمـوزش بهداشـت دهـان بـر      كه ،بيانگر اين مطلب است

 .كرد كودكان دبستاني موثر بوده استكارآگاهي و نگرش و بهبود 
آمـوزش بهداشـت   جهت ارزيـابي كارآمـدي   بررسي كنوني 

اجعـه  ركرد بيمـاران م كـار بر روي ميزان آگـاهي، نگـرش و    دهان
پزشـكي تبريـز   دندان يبخـش پريودنتولـوژي دانشـكده    بـه كننده 

  .طراحي شد
  

   روشمواد و 
 مـورد  ينمونه و )نيمه تجربي( ايمداخله يگونهاز بررسي 

 يبيماران مراجعه كننده بـه بخـش پريودنتولـوژي دانشـكده     ،نظر
ـ انفـر از ايـن بيمـار    100شـمار  كه  ،ندانپزشكي تبريز بوددند   ه ن ب
انتخاب شده و تحت آموزش بهداشت دهـان   ساده تصادفيي گونه
نداشتن مشـكالت   ،بررسيبه  شرط ورود اين بيماران. گرفتند قرار

عقب ماندگي كه مانع يادگيري و ايجـاد ارتبـاط بـا     همچون ذهني
اشـت دهـان   اجـراي بهد  نداشـتن مشـكالت فـردي در    ،شوندآنها 

هـاي حسـاس و   داشـتن دنـدان  ننـاتواني جسـمي مـوثر،     همچون
از آمـوزش  پـيش  . بـود  سـيگاري نبـودن   و پالك مهاردر  دردناك

ي تغيير يافتهروش مسواك زدن ي گيرنده در بربهداشت دهان كه 
اسـتفاده از   )7( و همچنين روش اسـتاندارد  )Stillman ()6( استيلمن

 )8( اي را كه برگرفته از پرسشـنامه ماران پرسشنامه، بيبودنخ دندان 

OHI-S )Index Simplified Oral Hygiene( ــازمان ــت  س بهداش
 ،گرديـد  طـرح م پرسش 14 پرسشنامه در اين. بود پر كردندجهاني 

مربـوط   پرسش 4مربوط به بررسي سطح آگاهي و  پرسش 10كه 

هـا  سشپراز  يك پاسخ درست به هر. به سطح نگرش بيماران بود
اعتبـار   .داشـت  امتيازيا سفيد صفر نادرست ياز مثبت و پاسخ امت 1

از طريق بررسي اعتبـار محتـوا و پايـايي آن     (Validity)پرسشنامه 
(Reliability)  به روش محاسبه ضريب آلفاي كورنباخ مورد ارزيابي
پـس  . بدست آمد 76/0در پژوهش حاضر مقدار پايايي . قرار گرفت

و  ايهفتـه  دوو  يـك  هـاي هدر فاصـل و  دهان از آموزش بهداشت
  . دگرفتـه شـ  از ايـن بيمـاران   هـه همـان پرسشـنامه    سپس يك ما

بيمـاران بـود،    كـاركرد بررسـي  ي نمايهكه در واقع  پالكي نمايه
ــرد توســط يــك ــده و ف ــه كنن ــر  معاين ــهب ــهپاي   پــالك  يي نماي

O'Leary )9( اي هـ پرسشـنامه  يپس از مقايسه. گرديدگيري اندازه
از آموزش بهداشت دهان، ميزان تغييـرات در آگـاهي،   پس و پيش 

 .شـد تـي زوج ارزيـابي   آزمـون   يبر پايه بيمارانكاركرد نگرش و 
سن بيماران با اثر آموزش بهداشت  يبررسي رابطه براي ،همچنين

 يپايهبر بررسي  مورد، افراد آنان كاركرددهان بر آگاهي، نگرش و 
سـال و   18تـا   12ميـان  دو گـروه سـني    بههاي دموگرافيك داده

 آگـاهي،  يـرات يتغ بـراي  ،سـپس  .دنـد گردي بخـش  سال 18 باالي
تـي زوج   آزموني بر پايهماران كه در هر گروه بيكاركرد نگرش و 

بنـدي بيمـاران بـه دو گـروه     پـس از گـروه   ،همچنين .شدارزيابي 
يرات آگـاهي،  يتغي زنان و آموزش گيرندهي مردان آموزش گيرنده

تي زوج ارزيابي  آزموني پايه بردر هر گروه  آنانكاركرد نگرش و 
  . شد
  

  هايافته
نفـر   38كـه   ،نفر بيمار مورد بررسي قرار گرفتند 100شمار 

 18نفر آنها باالي  62 و) سال 18تا  12ي دامنه(سال  18آنها زير 
شـمار  نفـر و   46شـمار زنـان    .بودند) سال 41تا  19 يدامنه(سال 

  . گزارش شدنفر  54مردان 
بيماران كاركرد ، نگرش و در سطح آگاهي اتتغيير 1جدول 

 درو ميزان بهبـود   از آموزشپس ، دو هفته و يك ماه يك هفتهرا 
 .دهـد از آموزش نشان مـي پيش نسبت به  را ميكروبيپالك  مهار

  :براي محاسبه درصد بهبود  از فرمول زير استفاده شد
  از آموزشپيش  مقادير - زشاز آمو پس مقادير          

  درصد بهبود =ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ× 100
  از آموزشپيش  مقادير

 كـاركرد  تغييرات در سطح آگاهي، نگـرش و  1در جدول  ،همچنين
 تغييـرات . اسـت  جوانان و بزرگساالن و زن و مرد نشان داده شـده 

مـاه  بـه يـك   سـبت از آموزش نپيش در كاركرد آگاهي، نگرش و 
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  از آموزش بهداشت دهان پسهفته و يك ماه  از آموزش، يك و دوپيش كرد بيماران كارتغييرات سطح آگاهي، نگرش و    1 جدول
  

 ازپسيك هفته  از آموزش پيش  
  آموزش

  از پسدو هفته
  آموزش

 از پسيك ماه 
  آموزش

  بهبود نسبت به درصد 
  )درصد( از آموزش پيش

  36/7a 02/2±29/8 b 76/1±83/8b 46±29/2  03/6±35/2  آگاهي بيماران
  a 15/2±78/7 b 60 /1±40/8b 37 82/6±42/2  09/6±6/2  آگاهي زنان

  a 81/1±21/9 b 80/1±21/9  b 54 84/7±07/2  97/5±13/2  آگاهي مردان
  a 95/1±49/8 b 81/1±01/ 9 b 43 77/7±14/2 28/6±21/2  )سال 18تا  12(آگاهي بيماران جوان 

  a 02/2±01/8 b 72 /1±71/8 b 44 7 /03±08/2  96/5±03/2  )سال به باال 18(هي بيماران بزرگسال آگا
  a 06/1±59/1b 06/1±17/2c 123 25/1±06/1 98/0±02/0  نگرش بيماران
  a 84/0±17/2 b 84/0±17/ 2 c 121 19/1±95/0 98/0±86/0  نگرش زنان

  a 21/1±65/1 b 23/1±17/2 c 128 30/1±17/1 95/0±12/1  نگرش مردان
  a 14/1±73/1 b 00/1±20/2 c 117 45/1±18/1 01/1±24/0 )سال18تا  12(نگرش بيماران جوان 

  15/1a 19/1±41/1b 04/1±01/2 c 116±08/1 93/0±32/0  )سال به باال 18(نگرش بيماران بزرگسال 
  32/54a 34/0±39/38b 86/0±10/34b 27/43±09/4 37/77 ±09/0  بيمارانكاركرد 
  68/51a 76/2±61/42b 11/1±15/36b 88/38±13/3 03/75 ±27/1  زنان كاركرد
  67/56a 09/1±19/49b 01/4±18/34b 26/45±21/3 46/79±01/2  مردان كاركرد
  31/51a 55/1±31/32b 09/0±01/31b 42±89/2 45/72±03/0  )سال 18تا  12(بيماران جوان كاركرد 
  18/59a 22/0±85/39b 12/1±18/35b 44±01/4 79/85±09/1  )باال سال به 18(بيماران بزرگسال  كاركرد

  
a   05/0( دار نسبت به قبل از آموزشامعن< p (    b دار نسبت به قبل از آموزش و يك هفته بعد از آموزشامعن )05/0< p (     c دار نسبت به قبل از آموزش و يك هفته و يك ماه  بعد از آموزشامعن )05/0< p (  
   

اين  ،ولي نداشت داراهاي سني اختالف معناز آموزش در گروهپس 
  .دار بوداتغييرات در زنان و مردان داراي اختالف معن

  
  بحث

و  بررسي تغييرات آگـاهي، نگـرش  پژوهش، هدف كلي اين 
 يبيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشـكده  عملكرد

اشت دهاني و در ايـن  دندانپزشكي تبريز در رابطه با معيارهاي بهد
سن و جنس بيماران با اثر آمـوزش بهداشـت    يميان تعيين رابطه

 ،روي هم رفتـه . بودباال بيماران كاركرد دهان بر آگاهي، نگرش و 
اين  .درصد افزايش يافت 46آگاهي بيماران پس از يك ماه  سطح

هر بار آمـوزش  پي در پي ر اعلت تكره كه ب ،تغيير نشانگر آن است
انجـام شـده   هـاي  بيشـتر بررسـي  البته . استرخ داده ييرات اين تغ

خواهد انجام كه پس از آموزش افزايش آگاهي  ،بر اين دارند لتدال
در پژوهشي كه در هندوستان انجام شد ميزان  ،براي نمونه. گرفت

  پـالك  مهـار  اي پـس از آمـوزش   دانش آموز مدرسه 2000آگاهي 
سطح نگرش بيمـاران   .)12(نسبت به جامعه افزايش يافتدرصد  63

كـه   ،يافـت درصد  123پس از يك ماه بهبود چشمگيري در حدود 
رخ هر بار آمـوزش تغييـرات   پي در پي ر اعلت تكره اين مورد نيز ب

 مهـار در لهستان هـم آمـوزش   در پژوهش انجام گرفته . استداده 
به ويـژه  ساله باعث بهبود سطح نگرش  12 تا 6پالك به كودكان 

پـالك   ينمايـه  .)4( شـد  درصـد  90ستايي تـا سـقف   ر مناطق رود

را  كه دليل آن ،درصد كاهش يافت 27/43بيماران پس از يك ماه 
ايـن  . آموزش در طول يـك مـاه دانسـت   توان تكرار پي در پي مي

بررسـي فرنانـدز   آموزش، در هماهنگي با در پي در بيماران كاهش 
)Fernandes (و همكاران )آموزش در بهبـود  اثر  يكه در زمينه، )11

در بررسي . باشدگرفته است ميانجام بيماران پريودنتال هاي نمايه
 وافـزايش  درصـد   43) سـال  18تا  12(اخير سطح آگاهي جوانان 

درصـد   42پـالك   ينمايـه بهبود يافتـه و  درصد  117نگرش آنها 
 18بـاالي  (و در بزرگسـاالن  ) پس از يك ماه(كاهش داشته است 

درصـد   116افزايش داشته، نگـرش  درصد  44سطح آگاهي ) سال
 كـه  ،كـاهش يافتـه اسـت   درصـد   44پالك  ينمايهبهبود يافته و 

  . دهدرا نشان نمي دارامعنتفاوت 
 داراتفاوت معن نيز، )12(و همكاران )Mendoza(زا وبررسي مند

با افراد جامعه و بيماران پريودنتال در رابطه  گوناگونسنين  ميان را
چنـين   تـوان و مي ندشت دهان و دندان نشان ندادزش بهداآمواثر 

سـنين   يكه آمـوزش بهداشـت دهـان در همـه     ،گيري كردنتيجه
پـالك در  ي نمايـه كـاهش   در مورد اثـر آمـوزش بـر    .كارآيي دارد

بررسـي كنـوني،   در . اسـت  چشـمگير بيماران مرد و زن نيز نتـايج  
و ميـزان   درصـد  37و در زنان  54ميزان افزايش آگاهي در مردان 

و ميزان كاهش درصد  121و در زنان  128بهبود نگرش در مردان 
 در. درصد است 88/38و در زنان   26/45پالك در مردان ي نمايه

نتـايج   در زنان و مردانكاركرد خصوص تغييرات آگاهي، نگرش و 
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زنـان   همكاري بيشـتر  كه بيانگر ها بوده،بررسياز برخي بر خالف 
هـا بـه ايـن    بررسـي اين . )13(ين بررسي است امردان در  نسبت به

هـا بـراي   كه زيبايي و از دست نـدادن دنـدان   ،اندكردهتكيه دليل 
موضـوع بـرعكس   بررسي كنـوني  ولي چرا در  بوده، ترها مهمخانم
افـراد   اقتصـادي و اجتمـاعي  ي ردهدليـل را در  شـايد بتـوان    است

   يشكدهـي دانريودنتولوژـخش پـرد و زن به بـم يراجعه كنندهـم

  .دندانپزشكي تبريز يافت
  

  گيرينتيجه
ـ   ،نشان داد بررسينتايج اين  ه كه آموزش بهداشت دهـان ب

در ميزان آگـاهي، نگـرش و    چشمگيريباعث بهبود  پياپيصورت 
  .پالك مي گردد مهار بيماران در كاركرد 

  
 

****** 
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