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ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و 

به مراکز بهداشتی کننده دندان در زنان باردار مراجعه
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تواند بر روی سلامت مادر و کودک اثر بگذارد. مطالعه در مورد سلامت دهان زنان باردار می کمبود دانشمقدمه: 

 حاضر با هدف بررسی سواد سلامت دهان و دندان مادران باردار در شهرهای جنوب استان کرمان انجام شد.

کننده به مراکزز بهداشزتی باردار مراجعهزن  101بر روی  1311تحلیلی در سال  -مقطعی توصیفی این مطالعه کار:روش

اطلاعزات دموگرافیزک نسزن، پرسشزنامه هزا های جنوب استان کرمان انجام شزد. ابززار گزردآوری دادهدرمانی شهرستان

 11استاندارد سواد سلامت دهان و دنزدان نشزام   تحصیلات، تعداد فرزند، تعداد بارداری، وضعیت اقتصادی( و پرسشنامه

گیری( و ارزیابی رفتار بهداشزتی وخوداههزاری در شنیداری، درک مطلب، توانایی خواندن و تصمیم حیطه سؤال در چهار

ننسزهه  SPSSافزار آمزاری ها با استفاده از نرمدادهتجزیه و تحلی  بود.  DMFTمورد وضعیت سلامت دهان و دندان و 

 دار در نظر گرفته شد. معنی 10/1 کمتر از pمیزان  .انجام شد ANOVAکای دو و آماری  های( و آزمون21

نفزر  121( دیزللم بودنزد. %1/33نفزر ن 00و بیشزتر افزراد  ی اول( افزراد بزاردار%1/13نفزر ن 03در این مطالعه  ها:یافته

پزشک مراجعه نداشتند. بیشترین منبز  کسزب اطلاعزات بهداشزت دهزان و ( قب  از تصمیم به بارداری به دندان%8/13ن

( افراد ناکافی بود. بین سزط  سزواد سزلامت %1/11نفر ن 122در  پزشکان بودند. سواد سلامت دهان و دنداندنداندندان، 

ارتبزا   (p=111/1( و مسزواک زدن نp=110/1و استفاده از خمیردنزدان ن (p=111/1ن دهان و دندان با میزان تحصیلات

 داری مشاهده شد.آماری معنی

پزشزکی قبز  از تصزمیم بزه های دندانسواد سلامت دهان و دندان در زنان بزاردار ناکزافی اسزت. مشزاوره گیری:نتیجه

 شود.بارداری و آموزش در این مورد توصیه می
 

 DMFTبارداری، رفتار بهداشتی، سلامت دهان، سواد سلامت،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

زنان باردار مستعد دامنه وسیعی از مشکلات دهان از 

های پریودنتال و های دندانی، بیماریجمله پوسیدگی

تواند مرتبط با افزایش اروژن هستند که این تغییرات می

های استروژنیک، بهداشت فیزیولوژیک سط  هورمون

ضعیف دهان، تغییرات میکروبی در فلور دهان، تغییرات 

های تغذیه روزانه، مصرف زیاد میان وعده و استفراغ

-زنان بارداری که دارای بیماری(. 1دوران بارداری باشد ن

دندان هستند، دچار پیامدهایی از جمله  های دهان و

تولد زودرس نوزاد و کودک با وزن پایین هنگام تولد 

و عام   E2شوند. افزایش موضعی پروستاگلاندین می

( و تأثیرات مزمن TNF-αنکروز بافتی آلفا ن

 Porphyromonasهای دهان از جمله میکروارگانیسم

gingivalis و Fusobacterium nucleatum  در

 %10-18ایجاد واکنش التهابی که منجر به کاهش وزن 

(. همچنین برخی از 2شود، نقش دارند نجنین می

زنند که بارداری، خطر پوسیدگی مطالعات حدس می

(. مادرانی که بهداشت 1، 3دهد ندندانی را افزایش می

زا های پوسیدگیدهان ضعیفی دارند، ممکن است باکتری

 (. تاریهچه0، 0ن تق  کنندمنبه نوزادانشان را 

های فعال و یا حفرات پوسیده در مادران، یک پوسیدگی

های زودرس دوران کننده برای پوسیدگیعام  پیشگویی

 (.1است ن 1کودکی

های دندانی در بارداری، سالم ترین هدف مراقبتمهم

داشتن محیط دهان زن باردار از طریق کنترل پلاک نگه

از نخ دندان و انجام پروفیلاکسی توسط مسواک، استفاده 

گیری، تسطی  سط  ریشه و ای شام  جرمحرفه

(. حفظ و نگهداری سلامت دهان در 1پالیشینگ است ن

عنوان یکی از موارد مهم بهداشت طی دوران بارداری، به

هایی ها و گایدلاینبیانیهعمومی در جهان شناخته شده و 

دهان در بارداری های بهداشتی نیز بر تأکید مراقبت

 (.11منتشر شده است ن

هاست که در ای از مهارتبیانگر مجموعه "سواد"

ای خواندن، نوشتن، شنیدن، محاسبات پایه برگیرنده

با آمیهتن مفاهیم  باشد.اعداد و درک مطلب می

سواد "سواد به محتوای سلامت، مفهوم  چندجانبه

                                                 
1 early childhood caries 

حیاتی گذشته نقش  (. در دهه11پدیدار شد ن "سلامت

سواد سلامت در پزشکی و سلامت عمومی مورد توجه 

 (.13، 12ای قرار گرفته است نویژه

نشان داده شده که سواد سلامت کم با دانش ضعیف 

سلامت، رفتارهای ناسالم، استفاده پایین از خدمات 

پیشگیری، سلامت پایین و میزان بستری شدن بالاتر در 

همچنین عواقب  (.11-18بیمارستان مرتبط بوده است ن

سواد سلامت پایین شام  رفتارهای منفی بهداشتی، 

تر ضعیف کاهش استفاده از خدمات پیشگیری و استفاده

(. مفهوم 10، 10های درمانی بوده است ناز پروتک 

کنونی سواد سلامت دهان شام  عوام  فرهنگی و درک 

دانش ضروری برای اخذ تصمیمات درست سلامت دهان 

های سواد سلامت برای خورداری از مهارت(. بر11است ن

کاهش تناقضات سلامت و ارتقای سلامت دهان ضروری 

 (.10باشند نمی

ارزیابی سواد سلامت دهان در زنان باردار برزی ، ارتبا  

 و سن سواد سلامت با سط  سواد مثبتی را بین نمره

مصرف قند در تغذیه نوزاد نشان داد. میانگین نمره  شروع

کلاس سواد  8امت در زنانی که بیشتر از سواد سل

داشتند، بالاتر و افرادی که از نظر اجتماعی در سط  

تری داشتند تری بودند، نمره سواد سلامت پایینپایین

( در بررسی سواد 2112هام و همکاران ن در مطالعه(. 10ن

سلامت دهان در زنان نهست باردار آمریکایی، سواد 

سواد سلامت این گروه با سط   ها پایین بود.سلامت آن

داری داشت. نویسندگان ها ارتبا  معنیدانش آن

تواند بر روی سلامت دهان می یینمعتقدند که دانش پا

همچنین  (.11سلامت مادر و کودک تأثیر بگذارد ن

مطالعات مشابه بیانگر این است که زنان باردار باسواد 

 و همچنین سلامت پایین، دانش پایینی در مورد بارداری

(. با توجه به 11-23تری دارند نرفتار بهداشتی ضعیف

ها در طول دوران تغییراتی که در وضعیت دهان و دندان

افتد و با توجه به اینکه مطالعات بیانگر بارداری اتفاق می

ویژه در دوران بارداری اهمیت سواد سلامت دهان به

اضر با هستند و کمبود مطالعات در این زمینه، مطالعه ح

هدف بررسی سواد سلامت دهان در مادران باردار در 

علت سکونت های جنوب استان کرمان که بهشهرستان

ای  بلوچ و اقوام استان هرمزگان، دارای آداب و فرهنگ 
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باشند های استان میمتفاوتی نسبت به بقیه قسمت

  .(، انجام شد21ن
 

 کارروش
بر  1311سال این مطالعه مقطعی توصیفی و تحلیلی در 

کننده به مراکز بهداشتی از زنان باردار مراجعه 101روی 

های های جنوب استان شام  شهرستاندرمانی شهرستان

جیرفت و رودبار انجام شد. حجم نمونه بر اساس فرمول 

و  p ،18/1=d=0/1در نظر گرفتن  حجم نمونه و با

10/1=z ،101  جهت جلوگیری از افت تعیین شد که نفر

پرسشنامه  101پرسشنامه توزی  و  111ها، تعداد نمونه

برگردانده شد. انتهاب مراکز بر این اساس بود که ابتدا 

های ذکر لیستی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

منطقه شمال، جنوب،  0شده تهیه گردید. سلس شهر به 

ق یک شرق، غرب و مرکز تقسیم و از هر کدام از مناط

فرض بود که از مرکز انتهاب شد. این انتهاب با این پیش

های اقتصادی و اجتماعی در این تمام افراد با وضعیت

مطالعه شرکت داده شوند و حجم نمونه قاب  تعمیم به 

پس از انتهاب مراکز و اخذ  ک  افراد شهر باشد.

روز به مراکز تعیین  3ای مجوزهای لازم، پژوهشگر هفته

جعه و پس از توضی  هدف از انجام پژوهش، شده مرا

ذکر اختیاری بودن شرکت و محرمانه بودن اطلاعات، 

پرسشنامه سواد سلامت دهان استاندارد شده را به همراه 

های سؤالات مربو  به رعایت بهداشت و ویژگی

گذاشت. توزی  و دموگرافیک در اختیار زنان باردار می

سال آخر  آوری پرسشنامه توسط دانشجویجم 

پزشکی که تعلیم دیده و قادر به پاسهگویی به دندان

آوری پرسشنامه در ابهامات بود، انجام شد. پس از جم 

کننده، پاسخ صحی  به آنان صورت درخواست شرکت

داده شد. افرادی که تمای  به شرکت در مطالعه را 

 سواد وارد مطالعه نشدند. نداشتند و افراد بی
های ها، پرسشنامه شام  ویژگیادهآوری دابزار گرد

دموگرافیک نشام  سن، دفعات بارداری، تعداد فرزند، 

میزان تحصیلات، داشتن بیمه، منب  کسب اطلاعات، 

های خودارزیابی سلامت دهان، خودارزیابی تعداد دندان

پوسیده، پر شده و کشیده شده( و پرسشنامه استاندارد 

ط نقیبی و بود که توس 1سنجش سواد سلامت دهان

( تدوین شده است. ثبات درونی با 2111همکاران ن

آن معادل  ICCو  12/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 (.20ارزیابی شده است ن 81/1

آیتم است که در چهار بهش  11این پرسشنامه شام  

گیری، های خواندن، محاسبه، شنیدن و تصمیممهارت

مهارت خواندن شام  کند. قسمت اول افراد را بررسی می

ها و سؤال در مورد آگاهی از سلامت دهان، تعداد دندان 0

های دائمی و پرسش درباره نوع سن رویش دندان

خمیردندان، دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، 

 سؤال در مورد 1قسمت دوم توانایی محاسبه شام  

 توانایی محاسبه که دو نسهه فرضی به بیمار ارائه شده

زمان مصرف دارو نآنتی بیوتیک( و یکی  یکی در مورد

سؤال پرسیده شد.  2شویه از هرکدام نحوه مصرف دهان

سؤال برای ارزیابی مهارت برقراری  2قسمت شنیداری با 

های بعد ارتبا  بود که پرسشگر نکاتی مربو  به مراقبت

از کشیدن دندان را برای فرد خوانده و سلس از 

ها پاسخ دهد. ه شد به پرسشکننده خواستشرکت

سؤال مرتبط با مشکلات شای   0گیری با قسمت تصمیم

ها پرسیده شد. دهان و دندان و نحوه برخورد با آن

مثال، در صورت احساس درد و تورم در دهان عنوان به

بیوتیک، مصرف بهترین اقدام کدام است: مصرف آنتی

ا مسکن، مشاوره با خانواده، مراجعه به پزشک ی

های صحی  در هر قسمت امتیاز پزشک. به پاسخدندان

گرفت. نمره یک و به پاسخ نادرست نمره صفر تعلق می

بوده و نتایج در سه گروه  11کلی پرسشنامه از صفر تا 

متوسط  11-11سواد ناکافی؛  1-1بندی شد: نمره طبقه

(. درباره رفتارهای بهداشت 20سواد کافی ن 12-11و 

اردی همچون دفعات مسواک زدن و دهان افراد، مو

پزشک و استفاده از خمیردندان، آخرین مراجعه به دندان

دفعات مصرف روزانه تنقلات سؤال گردید. مناب  دریافت 

اطلاعات در خصوص سلامت دهان با بیان این پرسش که 

معمولًا از کدام منب  اطلاعات مربو  به بهداشت دهان را 

وانست بیش از یک گزینه تکنید؟ و فرد میدریافت می

کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، اینترنت، "شام  

را انتهاب کند، پرسیده  "پزشک، خانواده و دوستاندندان

                                                 
1 Oral Health Literacy –Adult Questionairre 
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شد. اطلاعات دموگرافیک افراد شام  سن، جنس، میزان 

تحصیلات و شرایط اقتصادی سؤال شد. تحصیلات افراد 

اهی های غیردانشگبر اساس مدرک تحصیلی به گروه

نزیردیللم، دیللم(، دانشگاهی نکاردانی، کارشناسی( و 

ها پس از گردآوری با بندی شد. دادهمقاط  بالاتر طبقه

( و 21ننسهه  SPSSافزار آماری استفاده از نرم

مورد تجزیه و  ANOVAکای دو و آماری  هایآزمون

دار در معنی 10/1 کمتر از pمیزان  .تحلی  قرار گرفتند

 شد. پروپوزال این تحقیق با کد شمارهنظر گرفته 

IR.KMU.REC.1310-2101  در کمیته اخلاق

پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تأیید رسیده 

 است.

 

 هایافته
سال  11/28±12/0میانگین سن افراد در این مطالعه 

( از افراد %0/38نفر ن 03بود. بر اساس نتایج مطالعه، 

( دارای یک %1/31نفر ن 11گذراندند. بارداری اول را می

( %1/20نفر ن 13فرزند بودند. از نظر سط  تحصیلات، 

نفر  01بودند. ( دیللم %1/33نفر ن 00و کارشناس 

نفر  133( بیمه تأمین اجتماعی بودند و %1/30ن

نفر  121تکمیلی نداشتند.  از افراد بیمه (%1/81ن

پزشک ( قب  از تصمیم به بارداری به دندان%8/13ن

نفر  131مراجعه نداشتند. در طول دوران بارداری، 

پزشک نداشتند. بیشترین ( مراجعه به دندان%0/83ن

نتایج  1پزشکان بودند. جدول منب  کسب اطلاعات دندان

 دهد.دموگرافیک را نشان می
 

 

 توزیع فراوانی نسبی و مطلق افراد برحسب متغیرهای دموگرافیك -1جدول 

 ندرصد(تعداد  متغیر

 دفعات بارداری

 (0/38ن 03 اول

 (8/28ن 11 دوم

 (8/21ن 31 سوم

 (1/1ن 13 چهارم

 (0/3ن 0 بیشتر

 (0/1ن 1 نامعلوم

 تعداد فرزند

 (0/10ن 10 1

 (1/31ن 11 1

 (1/11ن 21 2

 (1/0ن 11 1و  3

 میزان تحصیلات

 (1/10ن 20 زیردیللم

 (1/33ن 00 دیللم

 (1/12ن 21 کاردانی

 (1/20ن 13 کارشناسی

 (1/12ن 21 بالاتر

 نوع بیمه

 (1/31ن 00 خدمات درمانی

 (1/30ن 01 تأمین اجتماعی

 (8/23ن 31 سلامت

 (1/0ن 11 فاقد بیمه

 بیمه تکمیلی
 (1/18ن 31 بلی

 (1/81ن 133 خیر

پزشکی قب  از تصمیم مراجعه دندان

 بارداری

 (2/20ن 13 بلی

 (8/13ن 121 خیر

پزشکی در دوران مراجعه دندان

 بارداری

 (0/10ن 21 بلی

 (1/81ن 131 خیر
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منب  کسب اطلاعات در مورد بهداشت 

 دهان و دندان

 (2/31ن 11 دندانلزشک

 (1/28ن 10 اینترنت

 (1/11ن 18 خانواده و دوستان

 (1/11ن 11 رادیوتلویزیون و روزنامه

 (0/18ن 31 مناب  مشترک

 (2/1ن 2 نامعلوم
 

نشان  2رعایت بهداشت دهان و دندان در جدول  نحوه

نفر  11شود داده شده است. همچنان که مشاهده می

نفر  31زدند. بار در روز مسواک می( از افراد یک%2/18ن

پزشک را به یاد ( آخرین زمان مراجعه به دندان%3/18ن

آوردند. خودارزیابی افراد از سلامت دهان و دندان در نمی

نشان داده شده است که بر اساس نتایج آن،  1 نمودار

اکثر افراد وضعیت سلامت دهان و دندان خود را متوسط 

 .ارزیابی کردند
 

 رعایت بهداشت دهان و دندان توزیع فراوانی افراد بر حسب نحوه -2جدول 

 ندرصد(تعداد  متغیر

 مسواک زدن نحوه

 (1/0ن 11 بار در هفتهیک

 (1/0ن 11 بار در هفته 3-2

 (2/18ن 11 بار در روزیک

 (1/31ن 01 بار در روز یا بیشتر 2

 استفاده از خمیردندان

 (1/81ن 110 همیشه

 (0/0ن 1 اکثر اوقات

 (3/1ن 1 ندرتبه

 (2/1ن 2 وقتهیچ

 پزشکآخرین مراجعه به دندان

 (8/23ن 31 ماه پیش 0

 (1/21ن 33 ماه تا یک سال قب  0

 (0/11ن 21 سال قب  1-2بین 

 (1/11ن 18 سال قب  0-2

 (1/3ن 0 سال 0بیش از 

 (3/18ن 31 آورمبه یاد نمی

 (1/1ن 10 اصلاً مراجعه نداشتم

 استفاده از تنقلات

 (8/12ن 21 بار روزانه یا بیشتر 3

 (2/10ن 20 بار در روز 2

 (0/10ن 21 بار در روزیک

 (2/01ن 81 گاهی اوقات

 (3/1ن 1 ندرتبه

 

 
 توزیع فراوانی افراد برحسب خودارزیابی سلامت دهان و دندان -1نمودار 
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پاسهگویی افراد به سؤالات سواد سلامت  نحوه 3جدول 

سؤال، زمان دهد. بیشترین پاسخ درست به را نشان می

درست پاسخ داده  %80خوردن کلسول دوم بود که 

بودند. کمترین پاسخ درست هم به مفهوم آلرژی بود که 

پرسشنامه  میانگین نمره درست پاسخ داده بودند. 1/13%

بود. از  11از  11/1±38/3سواد سلامت دهان و دندان 

( %1/11نفر ن 122نظر سط  سواد سلامت دهان و دندان 

( سواد کافی داشتند %1/11نفر ن 18کافی و سواد نا

 .(2ننمودار 

 

 

 توزیع فراوانی افراد برحسب پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه سواد سلامت دهان و دندان -3جدول 

 سؤال
 پاسخ غلط پاسخ درست

 تعداد ندرصد( ندرصد(تعداد 

 (1/28ن 11 (3/11ن 111 های قلبیهای دهان با بیماریبیماریاحتمال ارتبا  بین  1

 (0/11ن 08 (0/08ن 10 های حاوی فلورایدخمیر دندان 2

 (1/11ن 21 (3/82ن 130 حداق  دفعات مسواک 3

 (1/03ن 88 (3/10ن 10 کاهش غذاهای پر از قند 1

 (1/10ن 11 (1/01ن 11 های دائمیتعداد دندان 0

 (1/31ن 00 (1/00ن 118 دندان دائمینام اولین  0

 (1/11ن 20 (1/80ن 111 زمان خوردن دومین کلسول 1

 (1/11ن 28 (1/82ن 130 ادامه مصرف کلسول 8

 (1/01ن 82 (1/01ن 82 شویهبلعیدن دهان 1

 (3/01ن 81 (1/10ن 10 شویهخوردن و آشامیدن بعد از دهان 11

 (1/11ن 122 (0/20ن 12 درآوردن دندانزمان عدم استفاده از گاز بعد از  11

 (1/12ن 118 (1/28ن 10 استفاده از غذای داغ بعد از درآوردن دندان 12

 (8/31ن 02 (2/02ن 112 بهترین اقدام خونریزی لثه 13

 (1/10ن 11 (1/01ن 11 بهترین گزینه در هنگام درد و تورم 11

 (1/18ن 31 (1/81ن 133 هابهترین اقدام حذف جرم و رنگدانه 10

 (1/01ن 10 (1/12ن 01 پزشکمسئولیت دندان 10

 (0/80ن 112 (1/13ن 22 مفهوم آلرژی 11

 

 
توزیع فراوانی افراد برحسب سطح سواد سلامت دهان و دندان -2نمودار 

اساس بر  DMFTدر مطالعه حاضر میانگین شاخص 

بود. بین میانگین  11/0±01/1ارزیابی فرد شرکت کننده 

DMFT  و خودارزیابی افراد از سلامت دهان و دندان

( p=118/1داری وجود داشت نارتبا  آماری معنی

(. بین سط  سواد افراد با سط  سواد سلامت 1نجدول 

داری مشاهده شد دهان و دندان ارتبا  آماری معنی

 .(0( نجدول p=111/1ن
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 DMFTارتباط بین خودارزیابی سلامت دهان و دندان با  -4جدول 

 وضعیت سلامت
DMFT 

 داریسط  معنی انحراف معیار ±میانگین 

 11/3±1/1 خیلی خوب

118/1 

 01/2±12/2 خوب

 10/1±20/0 متوسط

 33/0±01/8 بد

 23/1±20/1 خیلی بد
 

 ANOVAارتباط بین متغیرهای دموگرافیك با سطح سواد افراد بر اساس آزمون  -5جدول 

 متغیر
 داریسط  معنی سواد سلامت کافی سواد سلامت متوسط سواد سلامت ناکافی

 ندرصد( تعداد ندرصد( تعداد ندرصد(تعداد 

111/1 
 تحصیلات

 (1ن 1 (0/1ن 1 (2/10ن 20 زیر دیللم

 (1/2ن 1 (1/3ن 0 (1/21ن 10 دیللم

 (2/1ن 2 (2/1ن 2 (8/1ن 10 کاردانی

 (0/0ن 1 (1/0ن 11 (1/11ن 23 کارشناسی

 (8/1ن 3 (1/2ن 1 (1/1ن 13 بالاتر

 درآمد ماهانه

 (0/0ن 1 (1/1ن 10 (0/00ن 11 میلیون یک

 (1/1ن 8 (3/1ن 1 (1/11ن 11 میلیون 2-1 101/1

 (0/1ن 1 (2/1ن 2 (1/1ن 13 میلیون 3-2

پزشک مراجعه به دندان

 از تصمیم به بارداری قب 

 (0/8ن 11 (1/11ن 18 (0/01ن 111 خیر
001/1 

 (1/2ن 1 (1/3ن 0 (8/12ن 21 بلی

 خودارزیابی سلامت دهان

 (0/1ن 1 (1ن 1 (1/1ن 8 خیلی خوب

183/1 

 (3/1ن 1 (8/1ن 3 (1/1ن 13 خوب

 (3/1ن 1 (0/8ن 11 (1/12ن 01 متوسط

 (8/1ن 3 (1/3ن 0 (3/1ن 12 بد

 (1ن 1 (0/1ن 1 (1/3ن 0 خیلی بد

 (1ن 1 (0/1ن 1 (1/1ن 10 دانمنمی
 

در مورد ارتبا  رفتار بهداشتی  ANOVAنتایج آزمون 

 0دهان و دندان با سواد سلامت دهان و دندان در جدول 

شود، طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان

پرسشنامه سواد سلامت دهان و دندان با دفعات  بین نمره

( و استفاده از خمیردندان ارتبا  p=111/1ن مسواک زدن

داری وجود آماری معنی

 (.p=110/1داشت ن

در مورد دفعات مصرف تنقلات و منب  کسب اطلاعات در 

( و زمان مراجعه به p=131/1گیری نتصمیم حیطه

( تفاوت p=121/1شنیداری ن پزشک در حیطهدندان

 .داری وجود داشتآماری معنی

 

 با سواد سلامت دهان و دندانارتباط بین رفتار بهداشتی و منبع اطلاعات  -6جدول 

 داریسط  معنی F درجه آزادی مجموع مرب  متغیر

نمره پرسشنامه 

 سواد سلامت دهان

 011/1 118/1 103 11/1801 دفعات مصرف تنقلات

 111/1 020/0 101 31/1083 دفعات مسواک زدن

 110/1 181/0 101 11/1818 استفاده از خمیر دندان

 311/1 112/1 103 11/1801 پزشکدندانزمان مراجعه به 

 110/1 113/2 101 11/1818 منب  کسب اطلاعات
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 بحث 
ن سلامت دهان ییمشهص شده است که دانش پا

 (.11تواند بر روی سلامت مادر و کودک تأثیر بگذارد نمی

مادران باردار روزانه یک یا دو  %2/81در مطالعه حاضر 

( 2113ویلا و همکاران ن زدند. در مطالعهبار مسواک می

باگس و  بار و در مطالعهروزی یک %1/11در ایتالیا 

افراد روزی یک و یا دو بار  %83(، 2111همکاران ن

 (.11، 20زدند نمسواک می

یی در مطالعه هاشود تفاوتهمانطور که مشاهده می

علت تفاوت تواند بهوجود دارد که بهشی از آن میحاضر 

در طراحی مطالعات باشد. در بهش سؤالات پرسشنامه، 

درصد پاسخ درست به تعداد دفعات مسواک زدن بالا بود. 

ویژه طور مستمر بایستی همه افراد بهرسد که بهبه نظر می

سبت به رعایت پذیر از جمله زنان باردار نهای آسیبگروه

 بهداشت از جمله مسواک زدن مرتب تشویق شوند.

سال ماه تا یک 0افراد در طی  %1/21 مطالعه حاضردر 

و  اند. در مطالعه ویلاپزشکی داشتهدندان گذشته مراجعه

سال معاینات افراد در یک %8/11( 2113همکاران ن

(. حفظ و نگهداری سلامت 20پزشکی داشتند ندندان

عنوان یکی از موارد مهم دهان در طی بارداری، به

بهداشت عمومی در جهان شناخته و بیانیه و 

های بهداشتی دهان هایی نیز بر تأکید مراقبتگایدلاین

(. مراجعه منظم به 1شده است ن در بارداری منتشر

پزشکی قب  از دوران بارداری، به حفظ و نگهداری دندان

ها در طول دوران بارداری کمک کرده و بیمار را از دندان

 دارد.تر در دوران بارداری مصون میهای تهاجمیدرمان

نشان داده شده است که در افرادی که مرتب به 

پیشگیری  کنند، انجام معیارهایپزشک مراجعه میدندان

باشد و از جمله استفاده از نخ دندان و مسواک بیشتر می

علت این موضوع این است که رفتارهای القاء شده بهداشت 

دهان، بُعد مهمی از آموزش کسب شده توسط بیمار در 

 (.21، 28شود نپزشکی میطی ملاقات منظم دندان

اههار شده توسط  DMFTمیانگین  در مطالعه حاضر

بود و بین میانگین  11/0±01/1ان کنندگشرکت

DMFT  با خودارزیابی از سلامت دهان ارتبا  آماری

 داری مشاهده شد.معنی

نشان داده شده است که سط  استرپتوکک موتانس و 

(. 22یابد نلاکتوباسیلوس در اواخر بارداری افزایش می

چنین تغییرات رژیم غذایی در اوای  بارداری مانند هم

تواند منجر به پایین های شیرین میهمصرف میان وعد

( و این عوام  سبب افزایش 23بزاق گردد ن PH افتادن

شود. می DMFTمیزان پوسیدگی و در نتیجه شاخص 

اگرچه که دفعات مصرف تنقلات در این پژوهش با سواد 

داری نداشت، سلامت دهان و دندان ارتبا  آماری معنی

ها در ولی بایستی به نحوه و نوع استفاده از میان وعده

دوران بارداری به جهت کاهش ریسک پوسیدگی توجه 

 نمود. 

ان، فلور میکروبی و عملکرد بهداشتی دهان و دندان مادر

کننده سلامت دهان نوزادان است، عام  پیشگویی

بنابراین دانش و عملکرد مادران باردار در سلامت دهان 

برای سلامت دهان و دندان کودک/کودکانشان مهم و 

های تواند کلید پیشگیری پوسیدگیحیاتی است و می

حاضر سواد سلامت دهان  (. در مطالعه11کودکان باشد ن

 افراد ناکافی بود. %1/11و دندان در 

سواد ناکافی  %0/31 ،(2113آئنو و همکاران ن در مطالعه

سواد سلامت  %0/28سواد متوسط و  %1/31نپایین(، 

 ،(2110(. در مطالعه جونز و همکاران ن21پایین داشتند ن

 (.31افراد سواد سلامت پایین داشتند ن 10%

سواد  %1/33(، 2111در مطالعه ساندهو و همکاران ن

سواد کافی داشتند  %3/21سواد پایین و  %0/31سط، متو

( سواد 2113سیستانی و همکاران ن (. در مطالعه31ن

 (.32سلامت در گروهی از ایرانیان پایین گزارش شد ن

شود درصد افراد با سواد سلامت همانطور که مشاهده می

حاضر بیشتر از مطالعات  دهان و دندان ناکافی در مطالعه

تواند در نوع جمعیت علت این تفاوت می ذکر شده است.

 مورد مطالعه باشد.

سواد سلامت ( 2110نخدادادی و همکاران  در مطالعه

پایین والدین با پوسیدگی بیشتر و ترمیم کمتر 

با توجه به نقش (. 33های کودکانشان مرتبط بود ندندان

رسد نظر میمادران در سلامت دهان و دندان کودکان، به

های بالا بردن سواد سلامت زنان باردار تلاش بایستی در

 بیشتری انجام داد.
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در مطالعه حاضر بین خودارزیابی سلامت دهان و دندان 

داری با سط  سواد سلامت افراد ارتبا  آماری معنی

( 2111و همکاران ن مشاهده نشد که با نتایج مطالعه گائو

مت که بین ارزیابی افراد از سلامت دهان با سواد سلا

(. علت این تفاوت 31دهان ارتبا  داشت، همسو نبود ن

تواند در عدم آگاهی افراد از سلامت دهان و دندان می

خود باشد. در مطالعه حاضر بین سط  سواد و درآمد 

ماهانه افراد با سواد سلامت دهان و دندان ارتبا  آماری 

داری وجود داشت. در مطالعه حاضر تحصیلات بالاتر معنی

یت درآمد بالاتر، منجر به سواد سلامت بالاتری و وضع

، 10شده بود که با نتایج سایر مطالعات مطابقت داشت ن

رسد سط  تحصیلات بالاتر منجر نظر میبه(. 30، 30، 32

به کسب آگاهی بیشتر در مورد سلامت و استفاده از ابزار 

شود و در نتیجه سط  سواد آموزشی در دسترس می

 برد.بالاتر میسلامت را نیز 

سلامت دهان  در مطالعه حاضر سن افراد با سط  سواد

و همکاران  افراد ارتبا  آماری نداشت که با مطالعه ویللا

( مطابقت داشت، ولی با مطالعه سیستانی و 10( ن2110ن

( که 2112( و جوادزاده و همکاران ن2113همکاران ن

، 32د نتر از سط  سواد کمتری برخوردار بودنافراد مسن

تواند در نوع (، مطابقت نداشت. علت این اختلاف می31

حاضر روی زنان  مطالعه باشد؛ همچنان که در مطالعه

 باردار انجام شده و محدوده سنی بالا نبود.

در مطالعه حاضر بین رفتار بهداشتی و سواد سلامت 

داری مشاهده دهان در زنان باردار ارتبا  آماری معنی

سایر مطالعاتی که نشان دادند افرادی که  شد که با نتایج

سط  سواد سلامت دهان کمتری دارند، از سلامت دهان 

زنند، مطابقت تری برخوردارند و کمتر مسواک میضعیف

 (.31، 38داشت ن

حاضر بیشترین منب  کسب اطلاعات در مورد  در مطالعه

در پزشکان و اینترنت بود. بهداشت دهان و دندان، دندان

ترین منب  مهم( 2118نه کریمی افشار و همکاران مطالع

( و پس از %1/10پزشکی اینترنت نکسب اطلاعات دندان

پزشکان از (. دندان30( بود ن%8/11پزشکان نآن دندان

مناب  مهم در دادن اطلاعات در مورد سلامت دهان و 

باشند. با دندان و انجام رفتارهای صحی  بهداشتی می

نظر ی به اینترنت، بنابراین بهتوجه به رشد دسترس

رسد که همکاری متولیان بهداشت دهان و دندان با می

های درست رسانیهای مهتلف پزشکی جهت اطلاعسایت

در مورد رفتارهای بهداشتی دهان و دندان و بالا بردن 

 باشد.سواد سلامت دهان و دندان افراد جامعه مؤثر 
ی بین افرادی که داردر این مطالعه تفاوت آماری معنی

پزشک مراجعه کرده قب  از تصمیم به بارداری به دندان

بودند و سط  سواد سلامت دهان و دندان مشاهده نشد. 

های های شیری و برخی دندانبا توجه به تکام  دندان

پزشکی دائمی در دوران جنینی، معاینات و مشاوره دندان

ین نتایج شود. همچنقب  از اقدام به بارداری توصیه می

این مطالعه نشان داد که تعداد فرزندان تأثیری بر سواد 

 سلامت افراد ندارد.

توان به ارزیابی جام  از رفتار از نقا  قوت این مطالعه می

پزشک ویژه مراجعه به دندانبهداشتی دهان و دندان و به

قب  از تصمیم به بارداری ذکر کرد که کمتر به آن 

ین نکته ضروری است که نتایج پرداخته شده است. ذکر ا

حاص  از این مطالعه قاب  تعمیم به تمام زنان باردار در 

 باشد.جنوب استان نمی

شود مطالعه دیگری در مورد ارتبا  سواد پیشنهاد می

سلامت دهان و دندان در مادران با وضعیت سلامت دهان 

و دندان کودکانشان و همچنین ارزیابی سواد سلامت 

در ماماها با توجه به مسئولیتی که در  دهان و دندان

 مورد زنان باردار دارند، انجام شود.
 

 گیرینتیجه
سواد سلامت دهان و دندان در زنان باردار کافی نیست. 

داری سواد طور معنیافراد با سط  تحصیلات بالاتر، به

سلامت بالاتری دارند. زنان بایستی جهت معاینات و 

از تصمیم به بارداری مراجعه پزشکی قب  معالجات دندان

نمایند. توجه بیشتر به افزایش سواد سلامت دهان و 

پذیر نظیر زنان های آسیبویژه در گروهدندان افراد به

 شود.باردار توصیه می
 

 تشکر و قدردانی
وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بدین

خاطر تصویب طرح و از تمامی زنان پزشکی کرمان به

باردار شرکت کننده در این مطالعه، تشکر و قدردانی 

 .شودمی
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