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مقدمه :افراد ديابتي به دليل اختالالت سيستميک در برابر بيماریهای پريودنتال و پوسيدگي
دندان آسيبپذيرند .ضروری است بيماران ديابتي نسبت به اهميت رعايت رفتارهای
خودمراقبتي سالمت دهان و دندان آگاهي داشته باشند .هدف مطالعهی حاضر تعيين تأثير
مداخله آموزشي بر رفتارهای خودمراقبتي سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر يک مطالعه مداخلهای شاهددار تصادفي بود 051 .بيمار
ديابتي با روش نمونه گيری تصادفي از بين کل بيماران ديابتي تحت پوشش يک مرکز ديابت
شهر قزوين انتخاب شدند .گروههای تجربي و کنترل پرسشنامهها را (اطالعات دموگرافيک،
 62سوال ( Theory of Planned Behavior (TPBو مقياس يادآوری  7روز قبل استفاده از
نخ و مسواک) قبل و  01ماه بعد از جلسات آموزشي تکميل کردند .مداخله آموزشي در 0
جلسه  01-55دقيقهای و به صورت بحث گروهي در گروه تجربي اجرا شد .دادهها در
نرمافزار  SPSSنسخه  61و با آزمونهای کای اسکوئر t ،مستقل و زوجي ،من ويتني و
ويلکاکسون آناليز شد)α = 1/15(.
یافتهها :افزايش معنادار در ميانگين آگاهي (از  5/5 ± 0/7به  ،)9/2 ± 6/6نگرش (از ± 5/2
 09/5به  ،)00/1 ± 2/0هنجارهای انتزاعي (از  01/6 ± 0/9به  ،)02/7 ± 6/7کنترل رفتاری
درک شده (از  01/8 ± 0/1به  )05/5 ± 0/0و قصد (از  5/0 ± 1/9به  )9/5 ± 0/6مشاهده شد
( .)p value > 1/110دفعات مسواک زدن (از  0/10 ± 1/0به  )0/2 ± 1/0و استفاده از نخ
دندان (از  1/5 ± 1/08به  )1/7 ± 1/6گروه تجربي نيز بهبود يافت (.)p value > 1/110
نتیجهگیری :نتايج مطالعهی حاضر بر اثربخشي مداخله آموزشي تئوری محور بر ارتقای
رفتارهای خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي تاکيد ميکند .توجه
به سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي ،کاربرد مداخالت آموزشي با تکيه بر مدلهای
تغيير رفتار مناسب در کنار کاربرد تکنيکهای فردی ميتواند از بار اقتصادی و بهداشتي
بيماریهای پريودنتال در بيماران ديابتي بهطور محسوس بکاهد.
كلید واژهها :ديابت ،آموزش سالمت ،بهداشت دهان ،بيماریهای پريودنتال ،نگرش
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مقدمه
ديابت يك بيماري مزمن ،متابوليك و از لحاظ باليني و ژنتيكي
ناهمگون است كه با افزايش سطوح گلوكز خون و اختالل
متابوليسم كربوهيدرات ،پروتئين و چربيها مشخص ميشود.
ويژگي اوليه اين اختالل ،افزايش مزمن قندخون است كه از
نقص ترشح انسولين پانكراس يا مقاومت سلولهاي بدن به
عمل انسولين يا هر دو منتج ميشود .باال بودن طوالني مدت
قند خون بر اغلب بافتهاي بدن اثر ميگذارد و با عوارض
بارزي در سيستمهاي متعدد بدن همراه است[ .]1پيشبينيها
حكايت از ابتالي  171ميليون نفر از مردم سرتاسر دنيا به
ديابت تا سال  0202دارند و بروز ديابت مليتوس در كشورهاي
مختلف من جمله ايران بهطور معناداري افزايش يافته است[،0
 .]0بهعلت اختالالت بهوجود آمده در بيماران ديابتي ،آنها
نسبت به برخي از عفونتها مستعد هستند .در اين بيماران
اختالالت دهاني مثل گزروستوميا (خشكي دهان) ،سيالوز،
اختالل چشايي ،ليكن پالن دهاني و واكنشهاي ليكنوئيد،
بيماريهاي لثهاي و پريودونتال ،پوسيدگي دندان ،تغييرات زبان
و كانديدوز دهاني شايع است[ Campus .]0 ،4و همكاران[]5
طي يك مطالعه اپيدميولوژي پيشنهاد كردهاند كه ديابت و
كنترل ضعيف قند ممكن است عوامل خطر بيماريهاي
پريودنتال باشند .رابطهي بين ديابت با عفونتهاي لثه يا
پريودنتيت اثبات شده است[.]6
پريودنتيت ،شكل شديد و مخرب بيماريهاي پريودنتال،
جزء شكايتهاي رايج و محتمل افراد مبتال به ديابت است[،8
 .]7در افراد درگير با ديابت كنترل نشده ،خطر گسترش
پريودنتيت  0برابر افراد غير مبتال به ديابت است[ .]8-12عالوه
بر اين ،در مقايسه با افرادي كه ديابت ندارند ،پريودنتيت در
افراد مبتال به ديابت سريعتر و شديدتر پيشرفت ميكند[،10
 .]8 ،9 ،11همچنين ،كنترل ضعيف ديابت و البته ديابت كنترل
نشده حساسيت افراد را براي عفونتهاي فرصت طلب دهان و
دندان از قبيل كانديديازيس دهان افزايش ميدهد[ ]7و در
ايجاد و پيشرفت گزروستوميا (خشكي دهان) نقش دارد[-15
 ]10كه ميتواند منجر به پوسيدگيها ،زخم ،جراحات و عفونت
در دهان شود[ .]16 ،17آگاهي درباره حساسيت در مقابل
بيماريهاي پريودنتال ،دهان خشك و پيشگيري از اين
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مشكالت دهاني و دنداني به اندازه مديريت مؤثر اين شرايط
براي افراد مبتال به ديابت اهميت فراواني دارد[ .]18تحقيقات
نشان دادهاند كه بهبود دانش درباره سالمت دهان و دندان
پيش نياز ضروري براي انجام رفتارهاي خود مراقبتي دهان و
دندان مناسب است[ .]11 ،19 ،02اگرچه آگاهي از رفتارهاي
صحيح لزوماً منجر به رفتارهاي بهداشتي نميشود[،]01 ،00
فقدان دانش الزم از بهداشت دهان و دندان (بهطور مثال ناديده
گرفتن عاليم و نشانههاي هشدار دهنده بيماريهاي دهان و
دندان) ممكن است خطرات مرتبط با سالمت دهان و دندان
ديابتي را افزايش بدهد يا باعث شود بيماران خيلي به رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشتي دهان و دندان توجه نداشته باشند[،04
 .]00عالوه بر اين ،تصورات غلط يا دانش نادرست درباره
سالمت دهان و دندان ممكن است عمالً منجر به رفتارهاي
مضر شود[ .]05بهطور مثال ،بهجاي مسواک زدن و استفاده از
نخ دندان مكرر و بيشتر ،افراد مبتال به ديابت ممكن است
معتقد باشند اگر لثهها حين مسواک زدن خونريزي داشته
باشند بايد مسواک زدن و نخ دندان را متوقف كنند يا افراد
مبتال به ديابت كه به خشكي دهان مبتال هستند ممكن است
ندانند كه استفاده از دهانشويههاي محتوي الكل براي بهبود
سالمت دهان عمالً خشكي دهان را افزايش ميدهد .اين
تصورات غلط و اطالعات نادرست درباره سالمت دهان ميتواند
بهعنوان موانع عمده براي پيشگيري و مديريت مؤثر
بيماريهاي دهان در گروههاي پر خطر باشند[.]06
يگانه استراتژي اثربخش و كارآمد حل مشكالت مرتبط با
سالمت دهان و دندان پيشگيري است و كليد پيشگيري،
همچنين موفقيت در درمان بيماريهاي دهان و دندان،
پوسيدگيها و از دست دادن دندانها ،رعايت بهداشت دهان و
دندان است[ .]07از محورهاي اصلي كنترل بيماريها ،آموزش
بهداشت به جامعه و گروههاي در معرض خطر است[.]08
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت بهترين و مؤثرترين
راه تأمين سالمت افراد جامعه ،چه از نظر تأمين نيروي انساني
و چه از نظر هزينههاي سنگين درماني ،آموزش سالمت
است[ .]09محققان آموزش سالمت بهمنظور تغيير رفتار
مدلهاي مختلفي را با كاربرد الگوهاي گوناگون روانشناختي و
اجتماعي مهيا كردهاند .كارآزماييهاي مختلف در حوزه
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موضوعات گوناگون بهداشتي نشان دادهاند كه اغلب مداخالتي
كه از مدلهاي تغيير رفتار استفاده كردهاند ،در نيل به اهداف
خود موفقتر بودهاند و كارآيي مدلهاي مذكور در تغيير رفتار به
اثبات رسيده است[ .]02-00اين مدلها در شناسايي و توضيح
اينكه چگونه انتظارات ،قضاوتها ،عقايد و نيتها منجر به
انجام رفتارهاي مختلف ميشوند ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند[ .]00تحقيقات نشان دادهاند كه نگرشها ،عقايد و
دانش؛ محيط اجتماعي و فيزيكي؛ مهارتها و كنترل بر انجام
رفتارها تعيين كننده و محدود كننده رفتارهاي بهداشتي
هستند[ .]04 ،05يكي از مدلهاي شناختي اجتماعي كه بهطور
گسترده در مطالعات استفاده شده است ،تئوري رفتار برنامهريزي
شده ( )Theory of planned behavior: TPBاست.
موفقيت تئوري مذكور در فهم بهتر و توضيح دامنه وسيعي از
رفتارهاي بهداشتي به اثبات رسيده است[،TPB .]06-08
الگوي شناختي اجتماعي انتظار ارزش است كه بيان ميكند كه
قصد ،تعيين كننده اصلي رفتار است .قصد ،تحت تأثير سه سازه
مستقل نگرش ،هنجار انتزاعي و كنترل درک شده است.
نگرش ،ارزشيابي مثبت يا منفي فرد را از انجام يك رفتار
منعكس ميكند .هنجار انتزاعي اشاره به اين مسأله دارد كه
فشارهاي اجتماعي درک شده ممكن است باعث شود فردي
رفتار خاصي را انجام بدهد يا ندهد و كنترل درک شده ،سختي
يا آساني متصور در خصوص اجراي يك رفتار ويژه است و به
نظر ميرسد بهطور مستقيم و غير مستقيم بر رفتار مؤثر است.
 TPBنشان ميدهد افراد زمانيكه انجام رفتاري را مثبت
ارزيابي ميكنند ،اگر معتقد باشند افرادي صاحب نفوذ و مهم
فكر ميكنند كه بايد آن رفتار را انجام بدهند و تصور كنند كه
انجام رفتار تحت كنترل آنها است ،قصد انجام آن را خواهند
داشت .عالوه بر اين در اين نظريه فرض ميشود نگرش،
هنجار انتزاعي و كنترل درک شده بهوسيله عقايد زيربنايي
آنها تعيين ميشوند[ .]09مروري بر مطالعات گذشته[]42 ،41
نشان ميدهد كه  TPBدر حوزهي بهداشت دهان و دندان
بهطور مرتب استفاده شده است Dumitrescu .و همكاران[]42
در مطالعهاي از  TPBبهمنظور پيشبيني رفتارهاي بهداشت
دهان استفاده كردند و نشان دادند نگرش ،كنترل رفتاري درک
شده و آگاهي ،قويترين پيشگويي كنندههاي رفتار بهداشت
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دهان هستند .همچنين مطالعه  Buunk-Werkhovenو
همكاران[ ]41نشان داده است كه نگرش ،هنجارهاي انتزاعي،
كنترل رفتاري درک شده بههمراه آگاهي 00/0 ،درصد واريانس
رفتار بهداشت دهان را توضيح ميدهند .اين درحالي است كه
استفاده از تئوري رفتار برنامهريزي شده بهعنوان الگوي طراحي
مداخالت نيز نتايج موفق در پي داشته است .بهطور مثال ،نتايج
يك كارآزمايي تصادفي كنترل شده در بين  009نفر نشان
دهنده تأثير معنادار مداخله بر استفاده از نخ دندان در گروه
تجربي بود .پيامدهاي رفتاري مثبت اين پژوهش ،در زمينه
رفتار خودمراقبتي سالمت دهان در حالي شكل گرفته است كه
كل زمان برنامه آموزشي تنها  1/16دقيقه بود[ .]40بنابراين ،با
توجه به پيامدهاي ناگوار ديابت بر سالمت دهان و دندان و
همچنين كارآيي مداخالت آموزشي مبتني بر تئوري رفتار
برنامهريزي شده در ارتقاي سالمت دهان و دندان ،پژوهش
حاضر با هدف تعيين اثربخشي مداخله آموزشي تئوري محور بر
رفتارهاي خودمراقبتي بهداشت دهان و دندان در بيماران ديابتي
شهر قزوين انجام گرفت.
مواد و روشها
پژوهش حاضر يك كارآزمايي شاهددار تصادفي بود كه در سال
 1090در شهر قزوين انجام شد .جمعيت مورد مطالعه ،بيماران
مبتال به ديابت نوع  0تحت پوشش مركز ديابت درمانگاه
خدمات بهداشتي -درماني  00بهمن شهر قزوين بودند (كل
بيماران ديابتي تحت پوشش مركز  422نفر بودند) كه سن آنها
كمتر از  52سال بود و توانايي خواندن و نوشتن داشتند.
بيماراني كه داراي عوارض چشمي و قلبي بودند بههمراه
بيماراني كه تمايلي براي مشاركت در مطالعه نداشتند ،از مطالعه
حذف شدند .در پژوهش حاضر ،براساس معيار مطالعه و براساس
پروندههاي بهداشتي در دسترس بيماران با  012نفر از بيماران
ديابتي تماس گرفته شد و از آنها جهت شركت در برنامه
مطالعاتي دعوت بهعمل آمد .در نهايت ،بر اساس روش
نمونهگيري تصادفي و با استفاده از جدول اعداد تصادفي 152
بيمار براي شركت داوطلبانه در مطالعه انتخاب شدند و با حضور
در مركز بهداشتي درماني ضمن توجيه اهداف پژوهش و مراحل
مشاركت ،رضايتنامه كتبي جهت شركت در طرح را تكميل
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مطالعه شدند .ضمناً بهمنظور تكريم بيماران گروه كنترل پس از
گردآوري دادهها در فاز دوم مطالعه يك جلسه آموزشي به
همراه يك لوح فشرده در خصوص سالمت دهان و دندان به
آنها اهدا شد.

كردند .سپس نمونهها بهطور تصادفي و مساوي در دو گروه
تجربي و كنترل قرار گرفتند (در هر گروه  75نفر) (شكل .)1
بهمنظور رعايت اخالق در پژوهش قبل از انجام مطالعه ،اهداف
تحقيق و محرمانه ماندن اطالعات براي بيماران توضيح داده
شد و آنها با كسب آگاهيهاي الزم و اعالن رضايت وارد

ارزيابي بيماران ديابتي براي ورود به مطالعه ()n = 400
خرو از مطالعه ()n = 250
 معيارهاي ورود را نداشتند ()n = 120
 عدم پاسخگويي به تماسها ()n = 88
 خودداري از شركت در مطالعه ()n = 42

ورود بيماران

تصادفيسازي ()n = 150
تكميل پرسشنامهها در مرحلهي اول ()n = 150

اختصاص بيماران

اختصاص به گروه كنترل ()n = 75
 عدم دريافت مداخله

اختصاص به گروه تجربي ()n = 75
 دريافت آموزش مورد نظر ()n = 75
 عدم دريافت آموزش مورد نظر ()n =0

پيگيري بيماران
انصراف از مطالعه ()n = 0
عدم پيگيري از سوي محققان ()n = 0

انصراف از مطالعه ()n = 0
عدم پيگيري از سوي محققان ()n = 0

تكميل پرسشنامهها در فاز دوم ()n = 75

تكميل پرسشنامهها در فاز دوم ()n = 75
آناليزهاي آماري

موارد بررسي آماري ()n = 75
خرو از بررسي آماري ()n = 0

موارد بررسي آماري ()n = 75
خرو از بررسي آماري ()n = 0
شکل .0مراحل طراحی كلی مطالعه

بر اين اساس ،دادهها در  0مقطع زماني قبل از مداخله
آموزشي و  0ماه پس از آموزش يعني در حد فاصل آبان  91تا
اوايل بهمن  90گردآوري شد .ابزار گردآوري اطالعات،
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پرسشنامه محقق ساخته بود كه به شيوه خودگزارشي توسط
بيماران تكميل ميشد .بدين منظور از بيماران خواسته ميشد تا
از بين روزها و ساعتهايي كه پرسشگر پيشنهاد ميكرد ،دو
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زمان را به ترتيب اولويت براي مراجعه به مركز بهداشتي مذكور
انتخاب كند .در روز مشخص شده و پس از مراجعه حضوري
بيماران ضمن توجيه مجدد اهداف پژوهش و اخذ رضايتنامه،
پرسشنامهها در اختيار نمونهها قرار ميگرفت تا در حضور
اعضاي تيم تحقيق و با هدف پاسخ به سؤاالت احتمالي آنها
تكميل شود .در مقطع زماني پس از آموزش نيز ضمن تماس
تلفني و هماهنگي با نمونههاي هر دو گروه تجربي و كنترل و
با پيشنهاد زمانهاي متفاوت به آنها يكي از اعضاي تيم
پژوهش با مراجعه حضوري اقدام به تكميل پرسشنامهها در
محل نمودند.
بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالت دموگرافيك مانند
سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت استعمال سيگار ،سابقه
جراحي در دهان ،مدت زمان ابتال به ديابت و وضعيت شغلي
بود .بخش دوم پرسشنامه با هدف اندازهگيري  6سازه آگاهي،
نگرش ،هنجار انتزاعي ،خودكارآمدي و قصد كه  0جلسه
آموزشي بر آنها متمركز بود ،طراحي شد .طراحي سؤاالت
مذكور براساس عقايد زيربنايي بيماران در ارتباط با خودمراقبتي
سالمت دهان و دندان ،مروري بر مطالعات گذشته و استفاده از
نظر پانل خبرگان (شامل  0كارشناس آموزش سالمت0 ،
دندانپزشك عمومي 0 ،پزشك عمومي) انجام شد .پس از
طراحي اوليه ،سؤاالت از حيث سادگي ،خوانا بودن و قابليت
فهم ،طوالني بودن گزينهها ،وجود ابهام و ساير موارد توسط
نمونه  12نفري از بيماران ديابتي ارزيابي شد و پس از بررسي و
اعمال نظرات ،نسخه نهايي به منظور روانسنجي در اختيار
نمونه تصادفي از بيماران ديابتي قرار داده شد .روش آزمون باز
آزمون در نمونه  02نفري از بيماران ديابتي ،كه از نظر
خصوصيات دموگرافيك با نمونه پژوهش اصلي اختالف
معناداري نداشتند ،در فاصله زماني  0هفتهاي و با هدف ارزيابي
پايايي پرسشنامه استفاده شد .همبستگي هر يك از سازههاي
مذكور در دو اندازهگيري بهعنوان معيار قضاوت براي اعتبار و
پايايي پرسشنامه در نظر گرفته شد .الزم به ذكر است كليه
بيماراني كه در مراحل روانسنجي و مطالعه پايلوت مشاركت
داشتند ،از فاز اصلي مطالعه حذف شدند.
در نهايت 8 ،سؤال چند گزينهاي بهمنظور ارزيابي وضعيت
آگاهي بيماران در ارتباط با رابطه ديابت و سالمت دهان ،عوامل
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خطر تهديد كننده سالمت دهان و روشهاي حفاظت و
پيشگيري از بيماريهاي دهان و پوسيدگي دندان طراحي
شدند .گزينههاي پاسخ سؤاالت آگاهي بر اساس صحيح -غلط
بود .دامنهي پاسخها از صفر تا  10متغير بود .همچنين ضريب
آلفاي كرونباخ  2/70نشان دهندهي توافق دروني قابل قبول بود.
نگرش بيماران ديابتي نسبت به استفاده از مسواک و نخ
دندان با استفاده از  8سؤال مورد سنجش قرار گرفت .محتوي
اين سؤاالت در ارتباط با مزايا و آثار مسواک زدن و استفاده از
نخ دندان ،ميزان سودمندي مسواک زدن و نخ دندان ،ميزان
آسيبپذيري محيط دهان و دندانهاي افراد ديابتي در برابر
بيماريها و پوسيدگيها ،جدي بودن پيامدهاي عدم رعايت
بهداشت دهان و دندان ،احساس آنها در ارتباط با پايبندي و
رعايت رفتارهاي مذكور بود .پاسخ به سؤاالت بر اساس مقياس
 5گزينهاي ليكرت با دامنهي پاسخ از « = 1خير ،اصالً» تا «5
= بلي ،كامالً) بود و از ميانگين پاسخهاي بيماران بهمنظور
محاسبه نمره كل نگرش استفاده شد .دامنهي پاسخها از 8-42
متغير بود و نمرات باالتر نگرش مثبت بيماران را نشان داد.
توافق دروني سؤاالت نگرشي (ضريب )Cronbach's alpha
قابل قبول بود (.)α = 2/79
براي ارزيابي هنجارهاي انتزاعي  4سؤال (براي مسواک
زدن و نخ دندان به طور مجزا)  0سؤال با مقياس  5نقطهاي
ليكرتي با گزينه پاسخ  = 1كامالً مخالفم تا  = 5كامالً موافقم،
بهكار رفت .بهطور مثال "اكثر افرادي كه براي من مهم هستند
مانند والدينم ،همسرم ،دوستانم و همكارانم دوست دارند تا
مرتب مسواک بزنم (يا از نخ دندان) بهطور منظم استفاده كنم يا
براي مسواک زدن بهطور مرتب از سوي افرادي كه براي من
مهم هستند مانند والدينم ،همسرم ،دوستانم و همكارانم تحت
فشار هستم ".ميانگين جوابها براي محاسبهي نمره كل
هنجارها مورد استفاده قرار گرفت .دامنه پاسخها از  4-02متغير
بود و نمرات باالتر نشان دهنده حمايت اجتماعي بيشتر
هستند .توافق دروني سؤاالت اين بخش قابل قبول بود (2/80
= .)α
قسمت بعدي  0سؤال مربوط به قصد بود .از بيماران
خواسته شد مشخص كنند كه چقدر احتمال ميدهند حداقل دو
بار در روز از مسواک و خمير دندان استفاده نمايند .پاسخ به اين
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سؤال بر اساس مقياس  5گزينهاي ليكرت بود و بيماران درجه
موافقت خود را با سؤاالت ،با دامنهاي از « = 1بعيد است» تا
« = 5كامالً ممكن است» نشان دادند .دامنهي پاسخها از -12
 0متغير بود و هرچه پاسخها به نمره  12نزديكتر بود ،قصد
باالتري را نشان ميداد .توافق دروني سؤاالت اين مقياس نيز
خوب بود (.)α = 2/87
همچنين به منظور سنجش كنترل رفتاري درک شده4 ،
سؤال با مقياس  5نقطهاي ليكرتي بهكار برده شد .بهطور مثال
"براي من استفاده از نخ دندان به طور روزانه و منظم  ...است".
( = 1بينهايت سخت تا  =5بي نهايت آسان) يا "مطمئن
هستم با وجود تمام مشكالت ميتوانم به طور منظم دندانهايم
را با استفاده از نخ يا مسواک تميز كنم = 1( ".اصالً مطمئن
نيستم تا  = 5كامالً اطمينان دارم) .دامنه نمرات از  4تا  02در
نوسان بود .توافق دروني سؤاالت كنترل رفتاري درک شده
خوب بود (.)α = 2/92
استفاده از مسواک و نخ دندان با استفاده از دو عبارت مورد
سنجش قرار گرفت« :در هفته گذشته چند بار دندانهايتان را
مسواک كردهايد؟» و «در هفته گذشته ،چند بار از نخ دندان
استفاده نمودهايد؟» .به منظور به حداقل رساندن تورش يادآوري
هفته گذشته به عنوان مالک رفتار در نظر گرفته شد .پس از
مداخله ،استفاده از مسواک و نخ دندان به صورت ثبت رفتار
روزانه مورد اندازهگيري قرار گرفت .به اين صورت كه پس از
مداخله از بيماران خواسته شد تا رفتارهاي استفاده از مسواک و
نخ دندان را به مدت يك هفته به صورت روزانه در فرمهايي
ثبت نمايند .در انتهاي يك هفته فرمها جمع آوري گرديد.
پرسشنامهها در مدت زمان  02دقيقه و در حضور
كارشناس تيم تحقيق در مركز بهداشتي درماني تكميل شد.
پس از تحليل دادههاي مستخر از پرسشنامهها در فاز اول
مطالعه ،برنامه آموزشي طراحي و پس از تأييد محتوي توسط
پانل خبرگان و پايلوت در گروه  5نفري از بيماران در گروه
تجربي به اجرا گذاشته شد .در مجموع  0جلسه آموزشي به
مدت تقريبي  02-45دقيقه براي گروههاي  7-15نفري در نظر
گرفته شد .محتوي جلسه اول ،كه به شيوه سخنراني و پرسش
و پاسخ با استفاده از ويدئو پروژكتور ارايه شد ،مبتني بر آشنايي
با ساختار دهان و دندان ،عوامل تهديد كننده سالمت دهان،
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ديابت و احتمال پوسيدگي و اختالالت دهاني و دندان ،راههاي
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني و بيماريهاي پريودنتال در
بيماران ديابتي بود .در جلسه دوم ،كه در قالب بحث گروهي
انجام شد ،در ارتباط با مزايا و معايب استفاده از مسواک و نخ
دندان بحث شد و باورهاي بيماران در ارتباط با قابليت
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني و بيماريها ،آسيبپذير بودن
بيماران ديابتي در برابر مشكالت دهاني و دنداني ،اهميت
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني مورد بحث قرار گرفت .در
جلسه سوم ،كه با شيوهي بحث و ايفاي نقش ،مديريت شد،
مشكالت و موانع انجام رفتارهاي خود مراقبتي بهداشت دهان
از زبان بيماران بيان شد و سپس به آنها كمك شد تا با توجه
به تواناييها و محدوديتهاي موجود راه حلها را شناسايي
كنند ضمن آنكه بيان تجارب آنها در زمينه مقابله با مشكالت
مورد ترغيب كالمي قرار گرفت .در انتهاي جلسه سوم كليه
بيماران يك تعهدنامه كتبي را در خصوص رعايت رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشت دهان امضا كردند.
در نهايت دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه version ( 18
 )18, SPSS Inc., Chicago, ILشد .آمار توصيفي و تحليلي
شامل آزمونهاي آماري مجذور كاي ( براي تعيين فراوانيهاي
مشاهده شده در محدوده فراوانهاي مورد انتظار) ،آزمون من
ويتني و  tمستقل براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل،
آزمون  tزوجي و ويلكاكسون جهت مقايسه ميانگين گروه در
حالت قبل و بعد بهكار گرفته شد .سطح معناداري آزمونها نيز
كمتر از  2/25در نظر گرفته شد.
یافتهها
ميانگين سني بيماران شركت كننده در مطالعه در گروههاي
تجربي و كنترل بهطور متوسط  44سال با انحراف معيار 5/84
سال بود ( )p value = 2/40و تقريباً يك چهارم بيماران در دو
گروه مرد بودند ( .)p value = 2/57ميانگين مدت ابتال به
ديابت در بيماران گروه تجربي  8/68 ± 0/45سال و در گروه
كنترل  8/40 ± 0/76سال بود كه اختالف معنيداري با هم
نداشتند ( .)p value = 2/88اكثريت بيماران خانهدار و حدود
 02درصد نيز كارمند بودند ( .)p value = 2/78سطح
تحصيالت بيماران گروه تجربي به ترتيب  04/7درصد (06نفر)
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راهنمايي 00،درصد (04نفر) دبيرستان و تنها  12/7درصد (8
نفر) دانشگاهي بود .درحاليكه در گروه كنترل اين تعداد به
ترتيب  00/0درصد (05نفر) 04/7 ،درصد (06نفر) و  10درصد
(9نفر) بود ( .)p value = 2/84در گروههاي تجربي  11نفر
( 11/7درصد) و كنترل  9نفر ( 10درصد) گزارش كردند كه
سيگار ميكشند ( .)p value = 2/89همچنين ،بهترتيب 5/00
درصد (4نفر) و  6( 8نفر) از بيماران گروههاي تجربي و كنترل
سابقه جراحي دهان را گزارش كردند (.)p value = 2/90
بنابراين در مقايسهي اطالعات دموگرافيك بين دو گروه از
حيث متغيرهاي جمعيت شناختي مورد بررسي ،اختالف
معنيداري وجود نداشت.

يافتههاي مندر در جدول  1نشان ميدهد در حاليكه بين
بيماران ديابتي شركت كننده در مطالعه در گروههاي تجربي و
كنترل قبل از مداخله آموزشي از حيث متغيرهاي تئوري رفتار
برنامهريزي شده تفاوت معناداري ديده نميشود اما نتايج حاكي
از بهبود معنادار در وضعيت آگاهي ،نگرش ،هنجارهاي انتزاعي،
قصد و كنترل رفتاري درک شده بيماران نسبت به رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشت دهان و دندان يعني مسواک زدن و
استفاده از نخ دندان در بيماراني است كه در گروه تجربي حضور
داشتهاند ( ،)p value > 2/221در عين حال ميانگين و انحراف
معيار متغيرهاي ذكر شده در بيماران گروه كنترل قبل و بعد از
آموزش تفاوت معنادار را نشان نداد.

جدول  .0مقایسه میانگین آگاهی ،نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،كنترل رفتاری درک شده و قصد در بیماران دیابتی دو گروه تجربی و كنترل
نسبت به مسواک زدن و استفاده از نخ دندان قبل و بعد از مداخله آموزشی
متغیر مورد بررسی(دامنه نمرات)
آگاهي ()2-12

نگرش ()8-42

هنجارهاي انتزاعي ()4-02

قصد ()0-12

كنترلرفتاريدرکشده ()4-02

مقطع ارزیابی

گروه تجربی

گروه كنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

4/44 ± 1/74
9/60 ± 0/00
2/222
19/4 ± 4/61
00/2 ± 6/14
2/222
12/0 ± 1/94
16/70 ± 0/65
2/222
4/01 ± 2/91
9/05 ± 1/04
2/222
12/80 ± 0/22
15/5 ± 0/00
2/222

4/60 ± 1/48
4/7 ± 1/60
2/74
02/6 ± 5/00
01/8 ± 4/85
2/58
9/94 ± 0/10
12/11 ± 0/26
2/80
4/10 ± 1/22
4/1 ± 1/15
2/81
11/1 ± 0/84
12/9 ± 0/15
2/44

قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد

مقايسهي وضعيت رفتارهاي خودمراقبتي سالمت دهان و
دندان قبل از مداخله آموزشي نشان ميدهد بين دو گروه از نظر
فراواني دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان اختالف
معناداري وجود ندارد اما بعد از آموزش افزايش دفعات مسواک
زدن و استفاده از نخ دندان در بيماران گروه تجربي مشاهده شد
به گونهاي كه ميانگين كلي دفعات مسواک زدن در بيماران
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 p valueبین دو گروه
2/45
2/222
2/67
2/222
2/74
2/222
2/46
2/222
2/08
2/222

ديابتي گروه تجربي از  1/20 ± 2/04به  1/60 ± 2/01افزايش
يافت ( .)p value > 2/221همچنين ميانگين كلي دفعات
استفاده از نخ دندان در بيماران ديابتي گروه تجربي از ± 2/18
 2/40به  2/70 ± 2/00بعد از مداخله آموزشي بهبود يافت
((.)p value > 2/221جدول )0
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جدول  .2مقایسه فراوانی مسواک زدن و استفاده از نخ دندان در بیماران گروههای تجربی و كنترل دیابتی قبل و بعد از آموزش
رفتار مورد
بررسي

گروه

مسواک
زدن

تجربي
كنترل

روز
1
1/28
1/20

روز
0
2/90
2/91

قبل از آموزش
روز
روز
روز
5
4
0
2/99 1/20 1/10
1/2 1/24 1/16

p value

2/516

بين دو گروه
استفاده از
نخ دندان
تجربي
كنترل
p value

بين دو گروه

روز
6
1/27
2/99

روز
7
2/97
2/96

روز
1
1/09
1/2

روز
0
1/57
2/88

بعد از آموزش
روز
روز
4
0
1/87 1/77
1/29 1/10

روز
1
2/00
2/78

روز
0
2/44
2/77

روز
0
2/47
2/79

روز
4
2/40
2/78

روز
5
1/51
1/24

روز
6
1/60
1/24

روز
7
1/68
1/21

p value

قبل و بعد
2/222
2/441

2/222
روز
5
2/48
2/70

روز
6
2/40
2/68

2/485

بحث
مطالعهي حاضر با هدف تعيين اثربخشي مداخله آموزشي تئوري
محور بر رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان
در بيماران ديابتي انجام شد .يافتههاي مطالعه نشان دهنده
افزايش معنادار آگاهي بيماران ديابتي در گروه تجربي پس از
مداخله آموزشي بود به گونهاي كه ميانگين امتياز بيماران از
 4/44به  9/60ارتقا يافت ( .)p value > 2/221نتايج مطالعه
 Smithو همكاران[ ]40نيز نشان داد كه بروشور آموزشي باعث
ايجاد تغيير مثبت  00درصدي در دانش بيماران ديابتي در زمينه
سالمت دهان و دندان و بيماريهاي پريودنتال شد.
اولين گام تغيير رفتار و پيش شرط تغيير نگرش ،داشتن
آگاهي و دانش كافي است ،در مطالعات بايد بر آگاهيرساني
درست تأكيد ويژهاي شود .در پژوهش  Yuenو همكاران[]44
مشخص شده است كه ناكافي بودن اطالعات در خصوص
مراقبت از سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي مسؤول 42
درصد بيماريهاي پريودنتال و كنترل خشكي دهان است.
روشهاي مختلفي جهت آموزش و باال بردن سطح آگاهي آحاد
مختلف جامعه خصوصاً بيماران در مطالعات مختلف مورد
ارزيابي قرار گرفته است از جمله؛ آموزش توسط همساالن يعني
بيماران مشابه ،آموزش با استفاده از خودآموز ،پيام تصويري،
بحث گروهي ،آموزش چهره به چهره و آموزش با استفاده از
پمفلت و فيلم ويديويي .متداولترين استراتژيهاي متخصصان
بهداشتي براي ارايه آموزشهاي سالمت دهان و دندان به
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روز
7
2/07
2/60

روز
1
2/06
2/42

روز
0
2/48
2/49

روز
0
2/49
2/51

روز
4
2/46
2/48

روز
5
2/52
2/50

روز
6
2/41
2/44

روز
7
2/08
2/42

2/2221
2/070

2/222

بيماران ديابتي استفاده از آموزشهاي فردي است كه البته در
آن امكان نمايش مهارتهاي بيمار و همچنين دريافت بازخورد
ضعيف است .در صورتيكه روشهاي فردي در آموزش سالمت
دهان به بيماران ديابتي با روشهايي مانند روش حل مسأله يا
ايفاي نقش تركيب شود ،تا آموزش دهنده قادر به ارزيابي سطح
يادگيري شود ،ميتواند بهعنوان راهبرد آموزشي غالب در
كلينيكهاي دندانپزشكي يا ساير مراكز درماني بهكار گرفته
شود.
يكي ديگر از يافتههاي پژوهش حاضر بهبود معنادار امتياز
نگرش بيماران ديابتي گروه تجربي نسبت به مسواک زدن و
استفاده از نخ دندان است .بهطوري كه ميانگين نگرش بيماران
از  19/4به  00ارتقا يافت ( Frenkel .)p value < 2/221و
همكاران[ ]45در يك كارآزمايي تصادفي كنترل شده با هدف
تعيين تأثير برنامه آموزش مراقبت از سالمت دهان نشان دادند
كه نگرش گروه تجربي در ارتباط با سالمت دهان و دندان و
مراقبت از آن بهطور معناداري بعد از آموزش بهبود يافت.
يافتههاي مطالعه  Parkو  ]46[Choi-Kwonهمچنين عميدي
مظاهري و همكاران[ ]47نيز مشابه نتايج مطالعه حاضر بود.
پژوهش  ]48[Eldarratدر زمينه ارتباط بين نگرش بيماران
ديابتي و وضعيت رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان نشان داده
است كه ميزان هوشياري بيماران ديابتي از چند برابر بودن خطر
ابتال به بيماريهاي دهان در آنها در مقايسه با هوشياري آنها
از ساير بيماريهاي سيستميك بسيار پايين است .اين در حالي
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است كه نتايج همين مطالعه نشان ميدهد كه نگرش بيماران
در ارتباط با مراقبت از سالمت دهان و دندان در مقايسه با
استانداردها اصالً مناسب نيست .از بين بيماران مورد بررسي در
مطالعهي مذكور  52درصد دندانها را بهطور روزانه مسواک
ميزدند و  66درصد از آنها هرگز از نخ دندان استفاده نكرده
بودند .نگرشها ميتوانند بهعنوان متغيرهاي واسطه ميان نتايج
مورد انتظار و رفتار مرتبط با سالمت دهان و دندان عمل كنند.
انتظارات بيماران ديابتي درباره اهميت سالمت دهان و دندان و
ارزشيابي صحيح آنها از پيامدهاي پذيرش رفتارهاي توصيه
شده يا عدم تبعيت از دستورات بهداشت بر رفتارهاي
خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان مؤثر است.
همچنين انتظارات بيماران ديابتي درباره اهميت سالمت دهان و
دندان ميتواند انگيزه بيماران را جهت درگير شدن در رفتار
مرتبط با سالمت دهان افزايش دهد و لذا ميتواند ميزان
مشاركت آنها را افزايش بدهد .همچنين ،برداشت صحيح
بيماران ديابتي از خطري كه سالمت دهان و دندانهاي آنها
را تهديد ميكند به همراه ارزيابي صحيح از منافع و مضرات
انجام منظم رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و
دندان نقش بسيار حياتي در عملكرد بهداشتي آنها دارد .به
همين دليل هدف برنامههاي مشوق بيماران براي تبعيت از
رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان بايد ايجاد
عقايدي باشد كه بر استعداد بيشتر آنها در ابتال به پوسيدگي
دندان ،بيماريهاي دهان ،جديت مشكالت دنداني ،اهميت و
ارجحيت رفتارهاي پيشگيري تأكيد كند[.]49
يافتهي حايز اهميت ديگر پژوهش حاضر بهبود معنادار
كنترل رفتاري درک شده بيماران در گروه تجربي است (2/221
>  .)p valueيافتههاي مطالعه محمدي زيدي و همكاران[]52
نيز نشان داد كه مداخله آموزشي در قالب مصاحبه انگيزشي
توانست خودكارآمدي گروه تجربي را بهطور معناداري بهبود
دهد .نتايج مطالعهي كيخايي و همكاران[ ]51نشان داد كه هر
چه كنترل متصور و خودكارآمدي درک شده افراد بيشتر باشد،
بههمين ميزان رفتارهاي بهداشت دهان و دندان نيز بهبود
مييابد .بدري و سالك حداديان[ ]50نيز در پژوهش خود نشان
دادهاند كه خودكارآمدي مهمترين متغير پيشبيني كننده نخ
كشيدن دندان بيماران است .محققان بهداشتي بايد به هنگام
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طراحي مداخالت توجه داشته باشند كه تعهد به عمل و حس
توانمندي بيماران تقويت شود .با ارايه اطالعات و اجراي تجارب
فردي خصوصاً از طريق گروههاي خوديار و در يك محيط
تعاملي در كنار ارايه بازخورد مناسب از سوي آموزش دهندگان
و مشاهده مراحل پيشرفت ميتواند كنترل درک شده را افزايش
و سختي انجام رفتارهاي بهداشتي توصيه شده را حوزه سالمت
دهان و دندان كاهش داد[.]50
يافتههاي پژوهش كنوني نشان دهنده افزايش ميانگين
هنجارهاي انتزاعي در گروه تجربي پس از اجراي مداخله
آموزشي است ( .)p value > 2/221نتايج مطالعه  Astromو
 ]54[Mashotoنيز نشان داد كه هنجارهاي اجتماعي در ارتباط
با مصرف ميان وعدههاي شيرين پس از اجراي مداخله آموزشي
مبتني بر تئوري رفتار برنامهريزي بهبود يافته است .مجموعه
گستردهاي از فعاليتها در حوزهي سالمت دهان و دندان وجود
دارند كه با عمل به آنها سطح سالمت دهان و دندان ارتقا
مييابد .اما نكتهي مهم اين است كه در روشهاي مراقبت از
سالمت دهان و دندان ،فلسفه مراقبت و عادتهاي هوشيارانه و
پيشگيري كننده از بيماريهاي دهان و دندان در جامعه
گسترش يابد .استفاده از نخ دندان و مسواک كردن در كنار
استفاده از دهان شويه و كنترل و اصالح رژيم غذايي خصوصاً
در گروهي از بيماران ديابتي نمونههايي از رفتارهاي اجتماعي
مراقبت از دهان و دندان هستند .اين رفتارها با تأثيرپذيري از
عوامل اجتماعي و فرهنگي مختلف ميتوانند به صورت هنجار
درآيند[ .]55در چارچوب مداخالت آتي ميتوان عالوه بر روش
بهكار گرفته در مطالعه حاضر ،بحث گروهي ،از رويكرد گروه
همساالن به منظور تسهيل يادگيري استفاده نمود.
در نهايت ،يافتهها حاكي از بهبود در رفتارهاي خودمراقبتي
در بيماران گروه تجربي پس از آموزش بود (p > 2/221
 )valueكه با يافتههاي ساير مطالعات انطباق دارد[،52 ،54
 .]45-47فهم اينكه چه عواملي ميتوانند در موفقيت و يا
شكست بيماران در رسيدن به نتيجه مطلوب كمك كننده
باشند ،يك نگراني اساسي است .بيشتر تئوريهاي انگيزشي و
خود تنظيمي بر اين موضوع تأكيد دارند كه تنظيم رفتار و يا
نتيجه هدف كليد دسترسي به هدف مورد نظر يعني سالمت
دهان و دندان ميباشد .هيچ تضميني براي اينكه مقاصد خوب
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استفاده از روش خودگزارشي و تورش گزارشها كه پيشنهاد
ميشود پژوهشهاي آتي از ميزان پالک دندان يا شاخصهاي
بهداشتي ديگر نيز استفاده نمايند و عدم مقايسه نتايج آموزش
 كه بهتر است در پژوهشهاي،تئوري محور با آموزش سنتي
آتي از گروه بيماران بهعنوان گروه تحت آموزش سنتي نيز
.استفاده نمايند
نتیجهگیری
 نتايج مطالعه حاضر بر اثربخشي مداخله آموزشي،بهطور كلي
تئوري محور بر ارتقاي رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت
 با توجه به.دهان و دندان در بيماران ديابتي تاكيد ميكند
مشكالت بي شمار موجود بر راه سالمت دهان و دندان و لزوم
،و اهميت توجه به سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي
كاربرد مداخالت آموزشي با تكيه بر مدلهاي تغيير رفتار مناسب
در كنار كاربرد تكنيكهاي فردي ميتواند از بار اقتصادي و
بهداشتي بيماريهاي پريودنتال در بيماران ديابتي به طور
.محسوس بكاهد
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 مقاصد جهت. وجود ندارد،به عمل متناظر خود تبديل شوند
تغيير سبك زندگي افراد به ندرت موفق ميباشند و ميان قصد و
رفتار واقعي عمالً فاصله زيادي ميتواند وجود داشته باشد و
 بيماران ممكن است در راه ارتقاي سالمت دهان و.]56[دارد
دندان برنامهريزيهاي مختلفي داشته باشند و از تاكتيكهاي
مختلفي استفاده كنند اما به دليل نداشتن ابزاري جهت غلبه بر
 فشارهاي مختلف اجتماعي و يا نداشتن انگيزه نتوانند،وسوسه
.بهطور كامل و منظم مسواک بزنند يا از نخ دندان استفاده كنند
تحت اين شرايط نياز به آموزش و مداخله بهوجود ميآيد تا
بتوان رفتارهاي خودمراقبتي را به يك برنامه روزمره و عادي در
 اين وظيفه.افراد تبديل نمود و آن را از انحرافها حفاظت كرد
در واقع همان ترغيب و انگيزشي است كه در قالب جلسات
آموزشي به بيماران تزريق ميشود كه در كنار ارايه دانش و
ارتقاي مهارتهاي عملي و افزايش خودكارآمدي تداوم رفتار را
.حاصل ميكنند
پژوهش حاضر با محدويتهايي همراه بود كه عبارتند از
دوره پيگيري كوتاه كه توصيه ميشود در مطالعات بعد
، ماهه و يك ساله در ارزشيابي رفتار گنجانده شود6 دورههاي
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Effect of educational intervention on oral health self-care behaviors in
diabetic patients

Isa Mohammadi Zeidi, Amir Pakpour Hajiagha*
Abstract
Introduction: Diabetic patients are vulnerable to periodontal diseases and caries due to systemic
disorders. It is essential for diabetic patients to understand the importance of oral health self-care
behaviors. The aim of this study was to determine the effects of educational intervention on oral
health self-care behaviors in diabetic patients.
Materials and Methods: In the present randomized controlled study, 150 diabetic patients were
selected based on random sampling using a table of random numbers from those referring to a
diabetes care service center in Qazvin. Control and experimental groups completed a questionnaire
(demographic questionnaire, 26-item scale of TPB constructs and 7-day recalling scale for
assessing brushing and flossing behaviors) at baseline and 30 months after education. Intervention
was carried out in three 30‒45-minute group discussions in the experimental group. Data were
analyzed with SPSS 20.0 using independent t-test and chi-squared, Mann-Whitney and Wilcoxon
tests (α = 0.05).
Results: The results showed significant increases in mean scores of knowledge (from 4.5 ± 1.7 to
9.6 ± 2.2), attitude (from 19.4 ± 4.6 to 33.0 ± 6.1), subjective norms (from 10.2 ± 1.9 to 16.7 ± 2.7),
perceived behavioral controls (from 10.8 ± 3.0 to 15.5 ± 3.3) and intention (from 4.3 ± 0.9 to 9.4 ±
1.2) (p value < 0.001). In addition, frequency of brushing (from 1.03 ± 0.3 to 1.6 ± 0.3) and flossing
(from 0.4 ± 0.18 to 0.7 ± 0.2) improved in patients in the experimental group (p value < 0.001).
Conclusion: The results of the present study showed the efficacy of theory-oriented educational
interventions in changing oral health-related self-care behaviors in diabetic patients. Attention to
orodental health in diabetic patients, use of educational interventions to change behaviors and use
of individual techniques can dramatically reduce the economic and health burden of periodontal
diseases and dental caries in diabetic patients.
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