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 دندان دانش آموزان   ارتباط متغیرهای اجتماعی با سالمت دهان و

 یقیتحق                                    

                                                                                                                                        چکیده

 

است که  یمهم بهداشت عموم یدندان از شاخه ها بهداشت دهان و و هدف: نهیزم

و اساس سالمت و رفاه بدن بوده و  هیدارد و پا ییبسزا ریدر سالمت افراد تاث

مطالعه با هدف  نیگذارد ا یبدن اثر م یعموم طیو شرا یزندگ تیفیک یرو

شهر  ییپنجم ابتدا هیپا ت دهان و دندان دانش آموزان دخترسالم تیوضع یبررس

 .صورت گرفت نیوالد التیتهران و ارتباط آن با تحص

دانش آموز در سال  416 ،یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا ها: و روش مواد

از لحاظ  کیستماتیس یخوشه ا یریتفاده از روش نمونه گبا اس 95-96 یلیتحص

داده ها  یقرار گرفتند. ابزار جمع آور یسالمت دهان و دندان مورد بررس

 تفادهشد. داده ها با اس دییآن تا ییایو پا ییبود که روا یپرسشنامه محقق ساخته ا

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 21نسخه  SPSSاز نرم افزار 

رتبه تولد  نیانگیسال، م 10.88±0.62افراد مورد مطالعه  یسن نیانگیم :اه افتهی

اکثر مادران  التی، سطح تحص4.09± 1.01بعد خانوار  نیانگی، م±1.73 0.98

منبع کسب اطالعات  نیبود، مهمتر پلمی( د%41.8( و اکثر پدران ) 43.5%)

 انیربم ن،یمعلم بیدانش آموزان در خصوص بهداشت دهان و دندان به ترت

 نیانگیموارد بود. م ریو سا نیدر مدرسه، والد یکمک آموزش لیبهداشت، وسا

مراقبت دهان و دندان در حد  نهیو عملکرد دانش آموزان در زم یآگاه ازیامت

بود.  53.33±  19.6و  41.21±  22.30 بیمتوسط و به درصد به ترت

ختران دانش آموز ( دp<0.05) ی( و آگاهp<0.01با عملکرد ) نیوالد التیتحص

با  ی(. ولp<0.01داشت. در آمد خانوار با عملکرد مرتبط بود ) یارتباط معنادار
 <(.p 0.05نداشت ) یارتباط معنادار یآگاه

دانش آموزان دختر پنجم  انیدر م یو عملکرد، متوسط یآگاه :یریگ جهینت

 شیفزاشهر تهران نسبت به بهداشت دهان و دندان مشاهده شد که با ا ییابتدا

              .افتی یم شیو عملکرد دانش آموزان افزا یآگاه زانیم نیوالد التیتحص

و  نیمنبع کسب اطالعات خود را معلم نیدانش آموزان مهم تر که ییاز آنجا

 جیبه نتا قیطر نیرسد با آموزش از ا یان بهداشت ذکر کردند، به نظر میمرب

 .افتیبتوان دست  یمثبت

             التیعملکرد، دانش آموز، تحص ،یداشت دهان و دندان، آگاهبه :یدیکل کلمات
 .نیوالد

  *1یاعظم گودرز

   2ایدرنیح رضایعل

   3انیسادات طواف قهیصد

  4یمحمد اسالم

گروه  ،یدکترا تخصص یدانشجو. 1 

 ،یآموزش بهداشت، دانشکده  علوم پزشک

 .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب

آموزش بهداشت، دانشکده استاد گروه . 2

مدرس،  تیدانشگاه ترب ،یعلوم پزشک

 .رانیتهران، ا

گروه آموزش بهداشت،  اریدانش .3

 تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک

 .رانیمدرس، تهران، ا

خانواده  ت،یدفتر سالمت جمع اریاستاد. 4

و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و 

 .رانیتهران، ا ،یآموزش پزشک

 اعظم گودرزیدکتر  مسئول:نویسنده 
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مهم بهداشت  یبهداشت دهان و دندان از شاخه ها مقدمه:

(. 1دارد ) ییبسزا ریاست که در سالمت افراد تاث یعموم

داخل دهان را  یها ارگان یعیو عملکرد طب یحالت عاد

                 .(2) ندیسالمت دهان گو ،یماریاز ب یمیبدون عال

وجود  نهیزم نیدر ا یشده ا رفتهیپذ یجهان فیتعر چیه

کند:  یم فیگونه تعر نیا راآن   WHO ( اما3نداشته )

و  یماریسالمت دهان افراد را قادر ساخته بدون هر ب

و  هیشوند و غذا بخورند. پا یکنند، اجتماع صحبت ینگران
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