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مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

فرایند داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این 

سخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از ن

 اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. فرایند ویراستاری منتشر می
را به عنوان خدمتی به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»گزینه 

ترین زمان ممکن پس ها در سریعدهد تا نتایج آننویسندگان ارائه می

ی اعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه مقالهاز پذیرش برای جام

فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه 

سایت خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی نشریه منتشر می

شود که ممکن است بر اله میباعث ایجاد تغییرات صوری در متن مق

محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه 

 خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Ezati F, Bakhshi E, Ezati E, Salimi N. [Investigate of Tooth Decay and Its Relationship with 

Knowledge, Attitude and Performance (KAP) in High School Students in Islamabad-e-Gharb 

City (Persian)]. Journal of Arak University of Medical Sciences. Forthcoming 2022. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6882.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6882.1  
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Abstract 

Background and Aim: Oral and dental health plays an important role in people's general health and is affected 

by various factors such as knowledge and attitude of a person regarding oral and dental health. Improving 

people's Knowledge and attitude in this regard will lead to more attention towards oral and dental health. 

therefore, the present study was conducted to determine the rate of tooth decay and its relationship with 

knowledge, attitude and performance in high school students in the Islamabad-e-Gharb city.  

Methods & Materials: This study was a cross-sectional study conducted among 348 high school students in 

Islamabad-e-Gharb. Which were selected through sampling in two stages, cluster and random. Data were 

collected using clinical examination and standard questionnaire and analyzed using descriptive statistics, 

independent t-test, one-way analysis of variance, Sheffe post hoc test and Spearman's correlation coefficient at a 

significance level of less than 0.05 using SPSS22. 

Ethical Considerations: The Ethics Committee of Kermanshah University of Medical Sciences approved the 

study (IR.KUMS.REC.1397.548). 

Results: The mean Decay-Missing-Filled Teeth (DMFT) index 6.07   ± 3.47   and  mean teeth decayed were 

5.31± 2.90  respectively and 96.3 percent of the students had dental carries. Both DMFT index (r=-0.124, 

p=0.021) and teeth decay (r=-131, p= 0.015) had a significant relationship with students' performance regarding 

oral and dental health. There was no significant difference between DMFT index and the number of teeth 

decayed with students' knowledge and attitude regarding oral and dental health (p <0.05). No significant 

relationship were found between either DMFT index (p=0.749) and teeth decay (p=0.614) with gender. 

Conclusion: In this study, DMFT index and teeth decay were relatively high and this shows the need to design 

educational interventions in adolescents to prevent teeth decay. 

Keywords: DMF Index, Knowledge, Attitude, Behavior 
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 چکیده

فرد  همچون آگاهی و نگرشعوامل مختلفی از  أثّرمتمی در سالمت عمومی افراد داشته و دهان و دندان نقش مه سالمتی :زمینه و هدف

رعایت به  نسبت شتریخصوص باعث توجه ب در اینو نگرش افراد  یبهبود آگاه .می باشد بهداشت دهان و دندان تیدرخصوص رعا

نگرش و رفتار در  رو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان پوسیدگی دندان و ارتباط آن با آگاهی،ازاین .شودیبهداشت دهان و دندان م

 انجام شد. آباد غرباول شهرستان اسالم دانش آموزان متوسطه

طه در شهرستان اسالم آبادغرب بود که اول متوس یدورهنفر از دانش آموزان  843این مطالعه یک مطالعه مقطعی در بین  :هاروشمواد و 

یا استفاده از معاینه بالینی و پرسشنامه استاندارد جمع آوری  هادادهانتخاب شدند.  و تصادفیای خوشهدر دو مرحله  گیرینمونه از طریق

در سطح  رمنیاسپ یهمبستگ بیشفه و ضر یبیطرفه، تست تعق کی انسیوار زیتست مستقل، آنال ی، تتوصیفیبا استفاده از آماره  و

 شدند. زیآنال 22SPSS با استفاده از 50/5کمتر از  یداریمعن

 یدانشگاه علوم پزشکبه تصویب کمیته اخالق در پژوهش  IR.KUMS.REC.1397.548 مطالعه با شناسه نیا مالحظات اخالقی:

  رسیده است. کرمانشاه
درصد دانش آموزان دارای  8/06. بود 83/0 ±05/2های پوسیده میانگین دندان و 54/6 ±44/8 میانگین شاخص پوسیدگی دندان ها:یافته

با عملکرد ( p، 383/5-=r=530/5های پوسیده )و تعداد دندان( ،p ،324/5-=r=523/5گی دندان )دندان پوسیده بودند. شاخص پوسید

های پوسیده داری داشت. بین شاخص پوسیدگی دندان و تعداد دندانارتباط معنی درخصوص رعایت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان

(. شاخص پوسیدگی p >50/5)اختالف معناداری دیده نشددندان بهداشت دهان و  تیدانش آموزان درخصوص رعابا آگاهی و نگرش 

  داری نداشت.( در دو جنس تفاوت معنیp=634/5های پوسیده )( و میزان دندانp=440/5دندان )

باشد و این موضوع ضرورت طراحی مداخالت های پوسیده در این مطالعه نسبتاً باال میشاخص پوسیدگی و تعداد دندان گیری:نتیجه

 .دهدمیپیشگیری از پوسیدگی دندان را نشان  موزشی در نوجوانان را به منظورآ

 

 شاخص پوسیدگی دندان، آگاهی، نگرش، رفتار :واژگان کلیدی
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 زمینه و هدف

 ی. در خدمات دندانپزشکباشدمیافراد جامعه  یعوامل مؤثر در سالمت عموم ترینمهماز  یکی دندان وسالمت دهان 

ارتقاء و  ،سطح دوم، سطح سوم پیشگیریبر  دیتأک بعدیاست و در مراحل  هیاول پیشگیریر ارائه خدمات ب دیتأک نیشتریب

 .(1) باشدمیتوسعه سالمت 

بستگی به روابط دینامیک و متقابل چندین فاکتور از قبیل صفات شخصی افراد، رفتار  وضعیت سالمت عمومی و دندان 

بخش  کههرگونه بیماری در حفره دهان و ساختمان درونی دندان بوده . دهان سالم عاری از (2)و ادارک دارد 

کند: دهانی گونه تعریف می. سازمان جهانی بهداشت دهان سالم را این(3) باشدکلی افراد می ناپذیر سالمتجدایی

یده شده دندان کش و ، سرطان گلو و دهان، جراحت و عفونت دهان، جرم دندان، پوسیدگی دندانری از درد صورتعا

(4). 

تنها ها است تا آنجا که حفظ بهداشت دهان نهترین فاکتورها برای سالمتی دندان و لثهبهداشت دهان یکی از مهم حفظ 

. در مقابل نیز (3)کند دهان را نیز حفظ میطبیعی شود که افراد احساس خوبی داشته باشند بلکه عملکرد باعث می

 .(5)های دهانی است برای بیماریساز بهداشت ضعیف دهان عامل زمینه

ها در ترین شاخصیکی از متداول (Decayed, Missing, and Filled Teeth: DMFT) شاخص پوسیدگی دندان 

. پوسیدگی دندان در اثر (6)دهنده وضعیت بهداشت دهان و دندان در میان افراد جامعه است دندانپزشکی است که نشان

 .(7) باشدترین بیماری عفونی میآید که شایعای کالسیفیه دندان به وجود میهانحالل موضعی و تخریب قسمت

شوند و فقط افراد به این بیماری مبتال می %99از  ترین بیماری بشر است و بـیشگیرترین و شایعدندان دامن پوسیدگی

 صورتهای دندانی همچنـان بهگردند. پوسیدگینمی بسیار محدودی هـستند کـه در طـول عمـر خـود دچـار آن افـراد

عالوه بر  قـرار گیـرد که های روزانه موردتوجه خاصدرمان در الزم استمانده و ای در دندانپزشکی باقیمشکل عمده

 پوسیدگی دندان. (8)د تا این مشکالت را کاهش دهند ریزی شوطرحاقدامات پیـشگیرانه بایـد طوری کارهای ترمیمی، 

طور توسعه است و اعتقاد بر این است که پوسیدگی دندان بهر در کشورهای پیشرفته و درحالمشکلی شایع و فراگی

 یهای درمانتوسعه در حال گسترش است و این خود باعث افزایش هزینهخصوص در کشورهای درحالای بهفزاینده

 (. 9) شودمی

به خدمات دندانپزشکی، بدون درمان باقی های دندان درنتیجه عدم دسترسی مناسب، مطلوب و مؤثر بیشتر بیماری

پزشک وجود دارد که امکان ارائه دنداننفر تنها یک  151111توسعه در مقابل مانند. در بیشتر کشورهای درحالمی

 .(11)خدمات دندانپزشکی را با مشکل مواجه کرده است 

های دهان ضروری پیشگیری از بیماریمنظور بهداشتی به رفتارهایآگاهی کافی نسبت به بهداشت دهان برای القاء 

در این خصوص به افزایش آگاهی  منجرو دندان  . افزایش سطح دانش نسبت به بهداشت دهان(11)شده است گزارش
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همچنین افرادی با نگرش مثبت، با . شودمی و دندان نسبت به بهداشت دهان افراد که خود باعث توجه بیشتر گرددمی

 .(5) گیرنداشت دهان بیشتر تحت تأثیر قرار میدیدن آموزش نسبت به بهد

 2111ساله در ایران بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت در سال  12شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان  

 87/1ساله ایرانی، شاخص پوسیدگی دندان در دانش آموزان  12 تا 7شده در کودکان . در مطالعات انجام(12)بوده است

 . (8) آمده استدستبه 14/1. در مطالعه محبی و همکاران، شاخص پوسیدگی دندان (8، 13)وده است ب

های خود را در جهت آموزش، دهد تا برنامههای دیگر به جوامع امکان میسـایر شاخص یاDMFT  آگاهی از میـزان

داشت دهان و دندان در مدارس بهتر است ابتدا به هایبرنامه، قبل از برنامه ریزی برای پیشگیری و درمان، گسترش دهند

 . و عوامل مرتبط با آن در جامعه مورد نظر اطالعات کافی داشته باشیم از میزان پوسیدگی دندان

ای دال بر شیوع پوسیدگی و بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان آباد غرب تاکنون مطالعهدر شهرستان اسالم

. منظور آگاهی از موارد ذکرشده ضروری به نظر رسیدبه اهمیت موضوع انجام این طرح به نشده است. با توجهانجام

رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان پوسیدگی دندان و ارتباط آن با آگاهی، نگرش و رفتار در دانش آموزان ازاین

 انجام شد. آباد غرباول شهرستان اسالم متوسطه

 هاروشمواد و 

بهره گیری از فرمول با در این پژوهش انجام گرفت.  1398صورت مقطعی در سال که به بودنوع توصیفی این مطالعه از 

اول، دوم و  هایپایه نفر از دانش آموزان دختر و پسر 348 تعداددرصد  95درصد و سطح اطمینان  5کوکران، خطای 

شرح بود  بدیننحوه انجام مطالعه  .ه قرار گرفتندانتخاب و مورد مطالعآباد غرب مدارس متوسطه اول شهرستان اسالم سوم

ای صورت خوشهگیری بهآباد غرب، نمونهوپرورش شهر اسالمآموزش مسئولینهای الزم با پس از انجام هماهنگی که

صورت مدرسه در نقاط مختلف شهر انتخاب شدند در مرحله دوم به 11مرحله انجام گرفت. در مرحله اول تعداد  دودر 

ها و انجام معاینه آوری دادهصورت سرشماری اقدام به جمعانتخاب و بهمدرسه یک کالس برای هر پایه فی از هر تصاد

، هانمونهچنانچه دانش آموزی به هر دلیل مایل به شرکت در مطالعه نبود حذف و با توجه به در دسترس بودن  شد.

اول، دوم و سوم متوسطه اول و رضایت به شرکت  هایپایهاز معیار ورود به مطالعه تحصیل در یکی  .انتخابمیجایگزین 

 .معیار خروج از مطالعه عدم رضایت دانش آموز در مطالعه بوددر مطالعه و 

آینه، سوند و  در این مطالعه تجهیزات مورداستفادهبر پایه معاینه بالینی و استفاده از پرسشنامه بود.  هادادهجمع آوری 

انجام گرفت و برای بهداشت  کارشناسان با همکاریدهان و دندان  تکنیسینعاینه دندان توسط قوه بود. انجام مچراغ

شده سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد که توسط یاوری و همکاران طراحی پرسشنامه طراحیسنجش سایر اطالعات از 

 می باشد: شچهاربخاین پرسشنامه دارای  .(14)بود استفاده شد و در مدارس شهرستان یزد اجراشده 
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 پایهکنندگان در خصوص سن )سال(، بود و اطالعات شرکت شناختی جمعیتای و بخش اول پرسشنامه، اطالعات زمینه

، دانشگاهی( و شغل پدر و مادر دیپلم، سیکل، ابتدائیسواد، پدر و مادر )بی تحصیالت میزان)اول، دوم و سوم(،  تحصیلی

  داد.قرار می ارزیابیکارگر( را مورد  ، بازنشسته وکارمند، شغل آزاد، بیکار)

گرفت، تعلق می صفرو به جواب غلط امتیاز  1سؤال بوده که به جواب درست امتیاز  12بخش دوم آگاهی که دارای 

بخش با استفاده  نیا ییایپا بیضر مطالعه حاضردر دهنده آگاهی بیشتر بود. بود که نمره باال نشان 1-12دامنه نمرات بین 

 به دست آمد. 81/1 کرونباخ یآلفا از روش

ای بودند. )بسیار موافقم گزینه 5لیکرت  طیف یکها شامل نگرش بود که پاسخ درزمینۀسؤال  11بخش سوم شامل  

مطالعه در . دهنده سطح باالی نگرش بود نشانبود که نمره باال 11-51( دامنه نمرات بین 1تا بسیار مخالفم با امتیاز  5امتیاز 

 به دست آمد. 81/1 کرونباخ یبا استفاده از روش آلفابخش  نیا ییایپا بیرض حاضر

 "بله"به جواب  .شده بودگاهی و خیر طراحی ،بله هایجوابعملکرد بود که با  درزمینۀسؤال  14بخش چهارم شامل 

سالمت  گزارشیخود  یاسمقگرفت. این بخش تعلق می "صفر"و به گزینه خیر امتیاز  1امتیاز  "گاهی"به گزینه  2امتیاز 

بود که بر اساس مطالعات گذشته و تجربه متخصصان  (Self-reported oral and dental health scale) دهان و دندان

دهنده عملکرد بهتر باشد که نمره باال نشانمی 1-28. دامنه سؤاالت (15) است شدهطراحی از کار با بیماران پرودونتیک

شاخص  به دست آمد. 89/1 کرونباخ یبخش با استفاده از روش آلفا نیا ییایپا بیضر رمطالعه حاضدر  .باشدمی

MDFT  آیدمیکشیده، پوسیده و پر شده به دست  هایدندانبرای هر شخص از جمع. 

 اخالق م پزشکی کرمانشاه با کدواین طرح ابتدا توسط معاونت پژوهشی دانشگاه عل مالحظات اخالقی:

IR.KUMS.REC.1397.548 غرب به  آبادنامه از طرف شبکه بهداشت و درمان اسالممصوب گردید. با اخذ معرفی

هماهنگی با مدیران و در نهایت اخذ رضایت از طرف ، وپرورش شهرستان مراجعه و با انتخاب مدارساداره آموزش

ها بدون نام و نام نامهشرکت کنندگان اقدام به شروع کار شد. اطالعات حاصل از طرح کامالً محرمانه بود و پرسش

 گرفت.خانوادگی در اختیار دانش آموزان قرار می

، تی تست مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، تست توصیفیها با استفاده از آماره ها، دادهآوری پرسشنامهجمعپس از 

 آنالیز شدند. 22نسخه  SPSS با استفاده از 15/1داری کمتر از در سطح معنی و ضریب همبستگی اسپیرمن قیبی شفهتع

 هایافته 

، پایه 86/13±58/1، پایه دوم 63/12±65/1 در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان پایه اول

 197 آموز در این مطالعه شرکت کردند. از این تعداددانش 348سال بود. تعداد 78/13±37/1و در کل 78/14±61/1سوم

( نفر از دانش آموزان پایه اول، درصد 47/32) 113نفر پسر بودند، تعداد  (درصد 4/43) 151و ( نفر دختر درصد 6/56)
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و سطح  آموز از پایه سوم بودند. اطالعات شغل( دانشدرصد 91/33) 118آموز پایه دوم و ( دانشدرصد 62/33) 117

 شده است.نشان داده 1والدین در جدول  تحصیالت

 کننده در طرحوالدین دانش آموزان شرکت و سطح تحصیالت : شغل1جدول 

 

( دانش آموزان دندان پوسیده داشتند. میانگین و انحراف معیار درصد 3/96) 335تعداد  در این مطالعه

 2به دست آمد. اطالعات توصیفی متغیرها در جدول  71/15±28/4و رفتار  86/37±18/5، نگرش 41/5±81/1آگاهی

 شده است.نشان داده

 

 بیکار 

 تعداد

 )درصد(

 آزاد

  تعداد

 )درصد(

 کارمند

 تعداد

 )درصد(

 بازنشسته

 تعداد

 )درصد(

 سایر

 تعداد

 )درصد(

29(3/8)  شغل پدر   (7/62)218   (2/13)46   (3/6)22   (5/9)33  

319(7/91)   شغل مادر   (6/2)9   (7/3)13   (6/1)2   (4/1)5  

 بیسواد ت والدینتحصیال

 تعداد

 )درصد(

 ابتدایی

 تعداد

 )درصد(

 سیکل

 تعداد

 )درصد(

 دیپلم

 تعداد

 )درصد(

 دانشگاهی

 تعداد

 )درصد(

32(2/9)  تحصیالت پدر   (3/19)67   (7/22)69   131  (3/37)   (5/11)41  

43(4/12)  تحصیالت مادر   (2/28)98   (6/19)68   116  (2/33)    (6/6)23  
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 : اطالعات توصیفی متغییرها2 جدول

 ماکسیمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیرها

 11 1 81/1 4/5 آگاهی

 51 13 18/5 86/37 نگرش

 25 1 28/4 71/15 عملکرد() رفتار

 14 1 91/2 31/5 تعداد دندان پوسیده

 9 1 65/1 23/1 شدههای ترمیمتعداد دندان

 2 1 11/1 38/1 های کشیدهتعداد دندان

 21 1 47/3 17/6 شاخص پوسیدگی دندان

 

( با p=138/1) شاخص پوسیدگی دندان ( وp=123/1) های پوسیدهتعداد دندانواریانس نشان داد آزمون آنالیز 

 دهیپوس یهاتعداد دندان دار دارد. با توجه به تست تعقیبی شفه، نمره میانگین و انحراف معیارتحصیالت مادر ارتباط معنی

، ابتدایی و یا سیکل بودند تفاوت آماری سواد ها بیآموزانی که مادران آندانشبین در دندان  یدگیو شاخص پوس

داری طور معنیبودند به دیپلم و دانشگاهیها دارای سطح سواد آموزانی که مادران آندر دانشمعناداری نداشت ولی 

 (.3 )جدولو سیکل  بود  ابتدایی کمتر از مادران بی سواد،
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 صیالت و شغل والدینهای پوسیده و شاخص پوسیدگی با تح. ارتباط دندان3جدول 

  
تحصیالت 

 پدر
 (%) تعداد

 نیانگمی

انحراف (

   )اریمع

p-

value 

تحصیالت 

 مادر
 (%) تعداد

انحراف ( نیانگمی

   )اریمع

p-

value 

تعداد 

های دندان

 پوسیده

 51/5(21/2) 32(2/9) سوادبی

931/1 

 91/5(81/2) 43(4/12) سوادبی

123/1 

 77/5(72/2) 98(2/28) تداییاب 99/4(91/2) 67(3/19) ابتدایی

 18/6(81/2) 66(19) سیکل 89/5(33/3) 79(7/22) سیکل

 34/5(3) 116(3/33) دیپلم 17/5(81/2) 131(4/37) دیپلم

 57/4(74/2) 23(6/6) دانشگاهی 5(61/2) 41(5/11) دانشگاهی

شاخص 

پوسیدگی 

 دندان

  18/6(68/2) 32(2/9) سوادبی

 

984/1 

 44/6(54/3) 43(4/12) سوادبی

138/1 

 31/6(14/3) 98(2/28) ابتدایی 76/5(67/3) 67(3/19) ابتدایی

 77/6(41/3) 66(19) سیکل 68/6(97/3) 79(7/22) سیکل

 11/6(62/3) 116(3/33) دیپلم 86/5(25/3) 131(4/37) دیپلم

 65/5(22/3) 23(6/6) دانشگاهی 97/5(14/3) 41(5/11) دانشگاهی

    شغل مادر    شغل پدر 

تعداد 

های دندان

 پوسیده

 17/5(66/2) 29(2/9) بیکار

934/1 

 37/5(91/2) 43(4/12) بیکار

522/1 

 78/4(94/2) 98(2/28) آزاد 31/5(87/2) 218(3/19) آزاد

 4(66/2) 66(19) کارمند 19/5(92/2) 46(7/22) کارمند

 7(1) 116(3/33) شستهبازن 33/5(12/3) 21(4/37) بازنشسته

 (21/511/3) 23(6/6) سایر 67/5(15/3) 33(5/11) کارگر

شاخص 

پوسیدگی 

 دندان

 11/6(22/3) 29(2/9) بیکار

948/1 

 11/66(22/3) 43(4/12) بیکار

753/1 

 55/5(84/3) 98(2/28) آزاد 6(51/3) 218(3/19) آزاد

 91/4(31/3) 66(19) کارمند 81/5(19/3) 46(7/22) کارمند

 8(1) 116(3/33) بازنشسته 91/5(78/3) 21(4/37) بازنشسته

 21/6(19/3) 23(6/6) سایر 54/6(45/3) 33(5/11) کارگر

 

 ارتباطی ندارد های پوسیده با شغل والدیندندان نشان داد شاخص پوسیدگی دندان و تعداد انسیوار زیآنالنتایج 

(15/1<p همچنین این آزمون نشان داد که تعداد دندان3(. )جدول ) های پوسیده در سطح پایه تحصیلی دارای اختالف

آمده مشخص شد که میزان پوسیدگی در دستو میانگین امتیازات به شفهباشد. با استفاده از آزمون تعقیبی داری میمعنی

باشد. پوسیدگی دندان بین دانش آموزان بیشتر از پایه اول می (p<111/1و پایه سوم )( p=112/1دانش آموزان پایه دوم )



Journal of Arak University of Medical Sciences 
 

Accepted Manuscript 

13 

 

(. شاخص پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه اول بیشتر از p=256/1) دار نبودپایه دوم و سوم دارای اختالف معنی

آموزان با پایه  نشان داد که میزان آگاهی در دانش انسیوار زیآنال(. نتایج p<111/1( و سوم بود )p= 115/1) پایه دوم

باشد که با آزمون تعقیبی فیشر و مقدار میانگین مشخص شد که این دار میتحصیلی متفاوت دارای اختالف معنی

میزان نگرش  .( که میزان آگاهی در سطح سوم بیشتر بودp=111/1باشد )اختالف میان دانش آموزان پایه اول و سوم می

 (4جدول )داری نبود. تفاوت دارای اختالف معنیهای مو رفتار در دانش آموزان با پایه

 نگرش و رفتار دانش آموزان ،یآگاه ،یدگیدندان، شاخص پوس یدگیپوس یرهایبر متغ یلیتحص هیپا ریتاث :4 جدول

 داریسطح معنی انحراف معیار میانگین تعداد پایه متغیرها

 پوسیدگی دندان

 61/2 51/4 112 اول پایه

 91/2 46/5 117 دوم پایه 111/1

 97/2 88/5 118 سوم پایه

 شاخص پوسیدگی

 91/2 14/5 112 اول پایه

 41/6 78/3 117 دوم پایه 112/1

 59/6 45/3 118 سوم پایه

 آگاهی

 82/1 18/5 112 اول پایه

 74/1 41/5 117 دوم پایه 134/1

 77/1 71/5 118 سوم پایه

 نگرش

 5 42/38 112 اول پایه

 17/5 44/37 117 دوم ایهپ 348/1

 19/5 87/37 118 سوم پایه

 رفتار

 6/4 11/16 112 اول پایه

 4 81/15 117 دوم پایه 491/1

 19/4 44/15 118 سوم پایه

 

، p=162/1) ( و نگرشp ،153/1-=r=173/1) ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که پوسیدگی دندان با آگاهی

125/1=r115/1) دار دارددار ندارد اما با رفتار دانش آموزان ارتباط معکوس و معنیرتباط معنی( دانش آموزان ا=p، 

131/1-=rشده با آگاهیهای ترمیم(. میزان دندان (157/1=p، 176/1=r) ( 964/1نگرش=p ،112/1=r و رفتار )

(326/1=p ،153/1=rارتباط معنی )های کشیده با آگاهید دنداندار نداشت. بر اساس آزمون ضریب همبستگی، تعدا 

(413/1=p ،141/1=r( نگرش ،)193/1=p ،191/1=rرابطه معنی )دار داری نداشت اما با رفتار ارتباط معکوس و معنی
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( با استفاده از آزمون ذکرشده مشخص شد که شاخص پوسیدگی دندان با عملکرد رابطه p ،116/1-=r=131/1داشت )

 (.5(. )جدول p >15/1) داری نداشت( اما با آگاهی و نگرش رابطه معنیp ،124/-1=r=121/1) دار داردمعنی

 

 های کشیده با آگاهی، نگرش و رفتارشده و دندانهای ترمیم: ارتباط پوسیدگی دندان، دندان5جدول 

 رفتار نگرش آگاهی متغیرها

 -131/1* 125/1 -153/1 میزان پوسیدگی دندان

 153/1 112/1 176/1 شدههای ترمیممیزان دندان

 -116/1* 191/1 141/1 های کشیده شدهدندان

 -124/1* 156/1 119/1 شاخص پوسیدگی دندان

 (.p <15/1)سطح معنی داری *

 بود. آزمون تی تست مستقل نشان داد که 36/5( 84/2و در پسران ) 26/5( 93/2میانگین پوسیدگی دندان در دختران )

و در  98/5( 44/3(. میانگین شاخص پوسیدگی دندان در دختران )p=749/1) ی نبوددارمیان دو جنس تفاوت معنی

شاخص پوسیدگی دندان با  به دست آمد که با استفاده از آزمون تی تست مستقل معلوم شد که 17/6( 47/3پسران )

 (.p=614/1داری ندارد )جنسیت تفاوت معنی

 

  بحث

ها دانش آموزان و ارتباط آن با آگاهی، نگرش و عملکرد آن هایندندا پوسیدگی شیوع بررسیمطالعه به  اینر د

که شیوع نسبتاً باالیی را  هستندآموزان دارای دندان پوسیده  دانشدرصد  3/96 مطالعه نشان داد که نتایج پرداخته شد

 زودرس یپوسیدگمطالعه است.  دهنده وضعیت بهداشت دهان و دندان ضعیف در جامعه مورددهد و نشاننشان می

 . در این راستا(15) است شدهگزارش پیشرفته کشورهایاز  بیش توسعهدرحال کشورهای و نوجوانان کودکاندندان در 

از درصد  75انجام شد نشان داد که  ساله شهر اهواز 15تا  12دانش آموزان و همکاران که بر روی  Basirمطالعه 

 .(16)داشتند هدیپوسدندان  یکشرکت کنندگان حداقل 

درصد بوده و  5/68و همکاران نشان داد که شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان میانمار  Myintهمچنین مطالعه 

 هایشاخصدهان و دندان از جمله  بهداشتی رفتارهایبهداشت دهان و دندان و  وضعیت، اجتماعی اقتصادی وضعیت

 .(17) در شیوع باالی پوسیدگی دندان بود توجهقابلخطر 
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، قومی هایتفاوتبه علت  تواندمی نیافتهتوسعه و یافتهتوسعه کشورهایدر  پوسیدگی شیوعدر  های موجودتالفاخ

و  مراقبتی رفتارهایو  رفتاری، عادات دندانپزشکیبه خدمات  دسترسی و یافتگیتوسعه، نژادی، جغرافیایی، فرهنگی

مادر  التیبا تحص در دانش آموزان دندان یدگیپوساضر . در مطالعه ح(18)د باش زندگی سبکو  ایتغذیه، بهداشتی

اما بین تحصیالت پدران و پوسیدگی دندان در دانش آموزان ارتباط معناداری دیده نشد.  داشت دارعکس و معنیارتباط 

 دارند یدانشگاه التیتحص هاآن نیکه والد آموزانیدانش داشتند انیبو همکاران  اسکندرزادههمسو با نتایج مطالعه ما 

تری دارند، داشتند پایین التیسطح تحص هاآن نیکه والد آموزانیدانش نسبت به یکمتر یدگیپوس توجهیقابل طوربه

و مادران  یابدمیارتقا آنها  التیسطح تحص شیمخصوصاً مادران با افزا نیوالد یبهداشت هایآموزه . به نظر می رسد(19)

 کنند. یباز فرزندانرا در سالمت دهان  شیخو یدینقش کل نندتوامیباالتر بهتر  التیبا سطح تحص

 .شتندا داریمعنیارتباط  نیبا شغل والد دانش آموزانو نگرش ی دندان، سطح آگاه یدگیپوس زانیمدر مطالعه حاضر 

نا که میزان باشد. به این معهای تحصیلی متفاوت میهمچنین نتایج گویای تفاوت معنادار میزان پوسیدگی دندان بین پایه

باشند باالتر بیشتر بود زیرا دانش آموزان پایه سوم و دوم دارای تفاوت سنی با پایه اول می هایپایهپوسیدگی دندان در 

تفسیر مهم برای این نتیجه ممکن است تفاوت سنی باشد خالف نتایج  .(21)دهد که مطالعه این واقعیت را نشان می

سال از تفاوت  14تا  11و همکاران نشان دادند که میزان پوسیدگی دندان در دانش آموزان سنین  Shyamمطالعه حاضر 

دارد که  . این نتایج گویای این امر است که عالوه بر سن عوامل مهم دیگری وجود(21)آماری معناداری برخوردار نبود 

یافتگی، های قومی، فرهنگی، جغرافیایی، نژادی، توسعهها مؤثر باشد همچون تفاوتتواند بر میزان پوسیدگی دندانمی

 (. 13)ای و سبک زندگیپزشکی، عادات و رفتارهای مراقبتی و بهداشتی، تغذیهدسترسی به مراکز دندان

در این  نداشت. داریمعنیدر دو جنس تفاوت  دهیپوس هایدندان زانیدندان و م یدگیشاخص پوسدر مطالعه حاضر، 

دختر  دانش آموزان پسر ودر  دهیپوس هایدندان زانیدندان و م یدگیشاخص پوسراستا مطالعات متعدد نشان دادند که 

و همکاران نشان دادند که میزان پوسیدگی  Maharani است که . این در حالی(23, 22)ندارد  یتفاوت معنادار

جامع تر در این زمینه  اتبیشتر و تحقیقات انجام مطالع. به نظر می رسد (24)ها در دختران بیشتر از پسرها بود اندند

 .ضروری باشد

و دندان  دهان بهداشت تینسبت به رعا عملکرد متوسطی ازکه دانش آموزان  دهدمی نشانحاضر  مطالعه هاییافته

 زدی شهرو پسر  دختران دانش آموز یهمکاران که بر رو و جهیعلو ییرزایم طالعهنتایج مبا راستا هم که ؛برخوردار بودند

آموزشی توسط مربی بهداشت مدارس برای دانش آموزان و برگزاری  های. برگزاری کالس (1)باشد می انجام گرفت

 شود.ممکن است باعث بهبود عملکرد دانش آموزان شود که انجام آن توصیه می جلسات با اولیاء

اما با رفتار  شتندا دارمعنیو نگرش دانش آموزان ارتباط  یگاهآدندان با  یدگیپوس تایج مطالعه حاضر نشان داد کهن

 یدگیپوس شاخص نیانگی، میبهداشت هایبا کاهش رفتار شت. بدین معنا کهدا دارمعنیموزان ارتباط معکوس و آدانش 

https://scholar.google.com/citations?user=ejU1mGQAAAAJ&hl=en&oi=sra
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و نگرش دختران با  یآگاهو همکاران نشان داد که  Shokouhinia همسو با نتایج ما مطالعه .یافتمی شیدندان، افزا

DMFT با  یرفتار بهداشت و تنها نداشت معنادار ارتباطDMFT در تفسیر نتایج (25)داشت  معنادار و معکوس ارتباط .

شود چراکه باوجود سطح نسبتاً باالی نگرش توان گفت که صرفاً آگاهی و نگرش باعث عملکرد نمیذکرشده می

دار با ای معکوس و معنیو این عملکرد دانش آموزان بود که رابطه ارتباطی با شاخص و پوسیدگی دندان نشان داده نشد

 یدگی و شاخص پوسیدگی داشت.سپو

توان عملکرد دانش آموزان را ارتقا دهد بیشتر تمرکز شود زیرا بر عواملی که می شود در مطالعات آتیپیشنهاد می

توان تواند مفید باشد در این میان میهای پیشگیری از پوسیدگی دندان میباشد و بررسی راهدرمان میپیشگیری بهتر از 

گیری تصادفی توسط کارشناس های عمل مسواک قبل از شروع کالس یا معاینه دندان دانش آموزان با نمونهبر برنامه

 بهداشت مدارس تمرکز کرد.

 ی و مقطعی بودنبهداشت یرفتارهای نیو عدم مشاهده ع یبزار خود گزارش دهاستفاده از امطالعه  هایمحدودیتاز  

 سازد.ی محدود میتیجمع هایگروه دیگربه  را مطالعه جینتا میامکان تعماست که  مطالعه

 گیرینتیجه

 ،یآگاه باشد،آباد در سطح باالیی میشیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان پایه اول متوسط دختر و پسر شهر اسالم

با توجه به  .داشت قراری دانش آموزان در خصوص بهداشت دهان و دندان در سطح متوسط ینگرش و عملکرد بهداشت

آنان متوسط  عملکردسطح  نیزدر خصوص بهداشت دهان و دندان و  موردبررسیدانش آموزان  ناکافی و نگرش آگاهی

و  غذاییزدن بعد از هر وعده  مسواک، فلوراید حاویو  تریباک ضد شویدهاناستفاده از  قبیلاز  مواردیدر  ویژهبه

 های ٔ  درزمینه ویژهبهدانش آموزان  عملکردو  ، نگرشآگاهی بهبود منظوربه آموزشی هایبرنامه، ارائه شیرینیخوردن 

 .رسدمیبه نظر  ضروریفوق 

 تقدیر و تشکر

که نهایت  آموزانیدانشو پرورش و کلیه  آموزش بدینوسیله از همکاران محترم معاونت پژوهشی، مدیران و معاونین

 نماییم.همکاری را با ما داشتند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می
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 :یمالحظات اخالق

 از اصول اخالق پژوهش:  پیروی

و شناسه اخالق  97555 کرمانشاه بوده و با کد طرح علوم پزشکیمقاله ماحصل طرح مصوب در دانشگاه  نیا

IR.KUMS.REC.1397.548 بودن مرتبط، ازجمله محرمانه یاصول اخالق یپژوهش تمام نی. در ادیمصوب گرد 

 آگاهانه شرکت کنندگان در پژوهش لحاظ شد. تیو رضا

 :مالی حامی

 یمال یدانشگاه حام نیا یکرمانشاه بوده و معاونت پژوهش یمقاله برگرفته از طرح مصوب در دانشگاه علوم پزشک نیا

 ست.مطالعه بوده ا نیا

 :سندگانینو مشارکت

فائزه  ؛احسان بخشی ،نوشین سلیمی: یریگروش پژوهش و نمونه .الهه عزتی ؛احسان بخشی ،نوشین سلیمی: یسازمفهوم

الهه  ؛یاحسان بخش ،یمیسل نی: نوشینینگارش متن و بازب .الهه عزتی ؛احسان بخشی ،نوشین سلیمیها: داده لیتحل .عزتی

 ی و فائزه عزتیعزت

 منافع: تضاد

 در مطالعه حاضر وجود ندارد. یتضاد منافع گونههیچکه  کنندمی حیتصر سندگانینو
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