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كننده مشاركت فعال دانشجويان سال آخر دندانپزشكي ايران در برنامه موانع محدود
  ترك سيگار

  محمدحسين خوشنويساندكتر ، محمدي دكتر شيما گل ،دكتر سارا آيرملو ،آرزو ابن احمديدكتر 

  
  چكيده
هاي مشخص به بيماران در ترك سيگار، كه به عنوان بزرگترين عامل قابل پيشگيري  توانند با اجراي پروتكل دندانپزشكان مي :و هدفسابقه 

تحقيق حاضر با هدف ارزيابي موانع موجود در راه مشاركت فعال دانشجويان سال  بنابراين. مرگ و مير در جهان شناخته شده است، كمك كنند
  .  آخر دندانپزشكي در اجراي برنامه ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي، انجام گرفت

  طريق دانشكده دندانپزشكي سراسر كشور كه به 11دانشجو از  335مقطعي با مشاركت  - اين تحقيق به صورت توصيفي :مواد و روشها
 Stratified Random Sampling پرسشنامه شامل سواالتي درباره. اي انجام شد انتخاب شده بودند، با پر كردن پرسشنامه دوصفحه  :

بر سالمت  دخانيات تاثير مصرفآگاهي درباره  ،)هشامل سن، جنس، سيگاري بودن فرد و ميانگين ساعات كار باليني وي در هفت(اطالعات فردي 
نگرش نسبت به برنامه ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي و مشاوره اي ترك سيگار،  مهارت تمايل به آموزش و افزايش دانش در زمينه دهان،

  . بود ،موانع موجود در اين زمينه
ها در مراكز دندانپزشكي  هاي ترك سيگار به طرز مثبتي بر نگرش دانشجويان نسبت به اجراي اين برنامه داشتن آگاهي در مورد برنامه: ها يافته

همكاري و ارتباط عدم  مقاومت بيماران و عدم همكاري آنان با دندانپزشك،كنندگان در اين مطالعه،  از نظر شركت. )P>004/0( بوداثرگذار 
جهت ترك سيگار و به امكانات آموزشي در مراكز دندانپزشكي ناكافي  كننده ترك سيگار و دسترسي هاي حمايت مراكز دندانپزشكي با سازمان

در مورد . سازي برنامه ترك سيگار داشتند بيشترين اهميت را درممانعت از پيادهنسبت به پيشگيري،  ارجح دانستن فعاليت در حوزه درماني
 ).P>05/0( داري با هم داشتند ، دو گروه جنسيتي تفاوت معنيپرداخت حق الزحمه به دندانپزشكشخصي بودن مساله ترك سيگار و 

كمبود با وجود و  بيماران با حمايت دندانپزشك ترك سيگار برنامهدر نسبت به شركت با توجه به ديد مثبت اكثر دانشجويان  :گيري جهنتي
و برطرف  ها هاي عملي آن ارتقاي مهارت، با آموزش دانشجويان دندانپزشكيتوان  ، ميهاي كمك به ترك سيگار در زمينه تكنيكآنان آگاهي 

  .به ايفاي نقش موثر دندانپزشكان آينده در اين زمينه اميدوار بودكردن موانع موجود در اين راه  
   موانع، برنامه ترك سيگار، دانشجويان دندانپزشكي :كليد واژگان
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  مقدمه

 اصلي رفتاري دليل مدت، طوالني در دخانيات به عتيادا
رسد تا سال  به نظر مي و هاستناتواني و زودرس هاي مرگ

و مرگ  علت مير ساالنه، اولين ميليون مرگ و 8با  ،2030
مصرف دخانيات به ويژه سيگار  .)1( خواهد بودمير در دنيا 

در حال حاضر به يك معضل جهاني تبديل گشته و عليرغم 

هاي كنترلي جهاني،  ها و اجراي برنامه گذاري سياست
اي و ملي براي كنترل دخانيات ميزان شيوع مصرف  منطقه

دخانيات همچنان باالست و اين درحالي است كه ميزان ترك 
در ايران ).  2(باشد  دخانيات نيز به ويژه در آسيا پايين مي

- 64بين سن ) اخير و روزانه(كنندگان سيگار  شيوع مصرف
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شود، كه اين ميزان در آقايان  تخمين زده مي% 5/12سال  15
اين در حالي . )3(باشد  مي% 4/1ها تنها  و در خانم% 4/23

- 64اي كه اخيراً در ايران بر روي افراد  است كه در مطالعه
ها  از خانم% 6/0آقايان و % 2/6انجام گرديده بود، تنها  15

كه اين ) 4(توانسته بودند موفق به ترك دخانيات شوند 
مقايسه با تحقيقات مشابه انجام شده ميزان ترك در 

باشد و اينجاست  دركشورهاي توسعه يافته بسيار ناچيز مي
دهندگان خدمات سالمت در كنترل دخانيات  كه نقش ارائه

وابستگي به دخانيات يك بيماري مزمن به . گردد بارز مي
خطر عنوان يكي از عوامل آيد، به عالوه به  حساب مي

هاي  بيماري: بيماري از جمله 40ز شناخته شده براي بيش ا
نيز  و حتي مرگ انسان ديابت، تنفسي، )5و 6( قلبي عروقي

مصرف سيگار  عالوه بر آن،  .)7- 9(معرفي شده است 
 كهتاثيرات نامطلوب متعددي بر سالمت دهان و دندان دارد 

ها شامل رنگ گرفتن سطح  نقش آن در بسياري بيماري
دست رفتن حس ، از ها، بوي بد دهان دندان و پركردگي

تغييرات ، پوسيدگي سطح ريشه ، بزاق چشايي ويا تغييرات
تحليل ، افزايش ريسك بافت نرم، ژنژيويت نكروزه زخمي

استخوان و در نهايت از دست رفتن دندان، لكوپالكياي 
 انندو ضايعات مادرزادي م حلقسرطان دهان و ، دهاني

شكست . شكاف لب و كام مشخص شده است
osteointegration در ترميم  هاي دنداني، اختالل ايمپلنت

هاي پريودنتال از  زخم، افزايش تحليل لثه و شكست درمان
با   .)8(دندانپزشكي است روندهاي تاثيرات منفي سيگار بر 

توجه به عوارض متعدد اين ماده دخاني كه هزينه سنگيني را 
هاي ناشي از آن بر جامعه تحميل  جهت درمان بيماري

ترين راه كاهش  رسد معقول به نظر مي ، )3(نمايد  مي
مهمتر از آن تشويق و و  اوليه عوارض، پيشگيري از مصرف

ين شرايط، ا .باشدجهت ترك آن  افراد سيگاري به كمك 
دهندگان خدمات سالمت را  مداخله و تالش مضاعف ارائه

به  بويژه،  دندانپزشكان و تيم دندانپزشكي. نمايد ايجاب مي
تشخيص  و تواناييبيماران  با منظم  هاي مالقاتداشتن دليل 

و نيز سالمت  اوليه آثار و عوارض مصرف تنباكو در دهان
نقش مؤثري را به عنوان فردي قابل اعتماد در  عمومي بدن

و حتي  ماران براي ترك سيگاريايجاد يا افزايش انگيزه ب
نسبت به ديگر  ،ايفا كرده پيشگيري از مصرف اوليه آن

اي  خدمات مشاوره توانند مي هاي پزشكي شاغلين حرفه
هاي  پيشرفت.  )10و11( بهتري را در اين زمينه ارائه دهند

جز اصلي براي مداخله در مراكز ارائه خدمات  اخير، پنج

سالمت به بيمار از جمله سوال از بيمار در مورد مصرف 
دخانيات، توصيه براي ترك، ارزيابي تمايل براي ترك، 

رساني براي ترك از طريق ارائه مشاوره ودرمان و  ياري
شوند  ريزي براي ترك و پيگيري را شامل مي درنهايت برنامه

ت در زمينه تقويت مشاوره ترك سيگار با كمك مداخال). 11(
هاي دارويي حمايتي از قبيل درمان جايگزيني نيكوتين  درمان

تراپي، افزايش ميزان ترك سيگار را ممكن  و بوپروپيون
در اين ميان، موانع مختلفي در اجراي . )12- 14(اند  ساخته

كننده  هاي پيشگيري برنامه ترك سيگار مانند ساير درمان
توسط دندانپزشكان مطرح است كه شامل عوامل مرتبط با 

). 15- 17(باشد  بيمار، دندانپزشك و مسائل شغلي مي
دستمزد ناكافي، محدوديت زماني به علت حجم باالي 

كننده، نگرش منفي نسبت به  هاي غير پيشگيري درمان
كننده و دون شمردن آنها توسط خود  هاي پيشگيري درمان

در تشويق و القاي تغييرات دندانپزشكان و مشكالت موجود 
رفتاري در بيماران به علت انگيزه پايين آنان، موانعي هستند 
كه در مطالعات اخير به عنوان عوامل مرتبط با دندانپزشكان 

از طرفي . )18-21(اند  و مسائل شغلي مربوطه مطرح شده
هاي  دانش و آگاهي دندانپزشكان در زمينه درمان

تواند نقش  اي از قبيل برنامه ترك سيگار،  مي كننده پيشگيري
مهم و غير قابل انكاري در تغيير نگرش و افزايش تأكيد آنان 
بر لزوم انجام پيشگيري و تقويت انگيزه بيماران داشته باشد 

هاي موفق  درصد از ترك 10تا  5با توجه به اينكه .  )22(
توانند در مراكز دندانپزشكي حاصل گردند بنابراين با  مي

راه اجراي برنامه ترك سيگار  شناخت موانع موجود بر سر
هاي مختلف از جمله  روشتوان به  در مراكز دندانپزشكي مي

هاي حين تحصيل براي  ي دورهآموزش يا برگزار
نقش تر نمودن  پررنگو  دانشجويان به رفع اين موانع

در و در نهايت دندانپزشكان كشور دانشجويان دندانپزشكي 
وجود انجام  با. زمينه مشاوره ترك سيگار كمك كرد

 در سراسر دنيا برنامه ترك سيگار زمينهدر مطالعات متعدد 
 در خصوصتاكنون تحقيق خاصي از آنجا كه ، )23- 25(

ارزيابي موانع و مشكالت موجود در تحقق برنامه ترك 
با هدف  اين مطالعه، در ايران انجام نشده استسيگار 

ارزيابي موانع موجود در مشاركت فعال دانشجويان سال 
 11در دندانپزشكي در راه اجراي برنامه ترك سيگار آخر 

هاي دندانپزشكي سراسر ايران در سال  مورد از دانشكده
  .گرفتانجام  89-88
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  :مواد و روشها
اطالعات مورد نياز با  حاضر، مطالعه توصيفي مقطعيدر 

و مورد بررسي قرار آوري  استفاده از پرسشنامه جمع
پس از تأييد طرح حاضر در كميته اخالق مركز . گرفتند

تحقيقات دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
طراحي شده  پرسشنامه.  بهشتي پرسشنامه طراحي گرديد

بر اساس تحقيقات مشابه در امريكا و ساير كشورهاي دنيا 
و با مشاوره و تبادل اطالعات با محققين مبارزه با دخانيات 

هاي مبارزه با   سوتاي امريكا و دفتر همكاري انشگاه مينهدر د
.  دخانيات سازمان جهاني بهداشت در ايران، طراحي گرديد

ر يك روند پرسشنامه اوليه قبل از توزيع ميان دانشجويان، د
براي ارزيابي اعتبار دروني، ابتدا . اي تصحيح شد سه مرحله

دوم  دانشجو پر شد و در مرحله 15پرسشنامه توسط 
ها و  سواالت، فرمت پاسخصوري و محتوايي روايي 

مجرب و درگير در  نفر از اساتيد 10بندي توسط  جمله
. قرار گرفت بررسيمورد  اي ترك دخانيات برنامه مشاوره

پايايي سواالت با آزمون و آزمون مجدد پس از يك ماه 
به  84/0عدد  ي ونفر دانشجوي سال آخر بررس 35روي 

  .دست آمد
بخش مجزا شامل  سهدر  سوال 25حاوي  پرسشنامه

اطالعات فردي شامل سن، جنس، ) 1: سواالتي درباره
 دانشجويانميانگين ساعات كار باليني ، سيگاري بودن فرد

و سابقه حضور در آموزش رسمي ترك دخانيات،  در هفته
 درباره مضرات دخانيات خود ارزيابي آگاهي دانشجويان) 2

اي  هاي مداخله آگاهي از برنامه، سالمت دهان و تاثير آن بر
زمينه در  دانشو تمايل به آموزش و  اي ترك سيگار مشاوره
به كار برده شده در تعامل با بيماران در  اي مشاورهمهارت 

نگرش نسبت به برنامه ترك سيگار در )  3كنترل دخانيات، 
سازي اين  پيادهموانع موجود در  مراكز دندانپزشكي و

مه به عنوان بخشي از برنامه معمول درماني در مراكز برنا
سواالت نگرش دانشجويان نسبت به . گرديدتنظيم  درماني،

اي ترك  سازي برنامه مشاوره اهميت موانع احتمالي در پياده
اي بسيار مهم، مهم، ممتنع، كم  دخانيات به صورت پنج گزينه

 .اهميت، و بي اهميت طراحي گرديد

 Stratified Random روش مطابق بايري گ براي نمونه

Sampling ،22 دو به  دانشكده دندانپزشكي بر اساس قدمت
 25تاسيس در (و جديد ) قدمت بيش از سي سال(گروه قديم 
التاسيسي كه  هاي جديد به استثناي دانشكده سال اخير

تقسيم و در نهايت بر اين مبنا ) دانشجوي سال آخر نداشتند

گروه قديم و هفت دانشكده از گروه جديد، چهار دانشكده از 
 420در مجموع، . به صورت تصادفي انتخاب شدند

پرسشنامه در اختيار دانشجويان سال آخر دندانپزشكي 
كليه دانشجوياني كه . انتخاب شده قرار گرفت  يازده دانشكده

از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه شده بودند يا 
در اين ) شتكاران دهان و دندانبهدا(مشمولين دوره تكميلي 

دانشجويان دوره تكميلي انتقالي از . طرح شركت كردند
هاي دندانپزشكي خارج از كشور كه كمتر از دو  دانشكده

هاي داخل  سال از برنامه تحصيلي خود را در دانشكده
شركت در . كشور گذرانده بودند، از مطالعه خارج شدند

كامال  ،ون نام سواالتهاي بد مطالعه و باز گرداندن فرم
در مطالعه %) 80(دانشجو  335در پايان . اختياري بود
هاي پرسشنامه در  اطالعات حاصل از فرم. شركت نمودند

هاي  پس از انجام تجزيه تحليل وارد و SPSS 17افزار  نرم
 Chi-square آزمون، از Descriptive statisticsآماري 

هاي  گروه ميانت دار بودن تفاو جهت بررسي ميزان معني
  .مورد مطالعه استفاده شد

  
  : ها يافته

 1دهندگان از نظر سن و جنس در جدول شماره  توزيع پاسخ
 6/24±8/3متوسط سن شركت كنندگان . آورده شده است

روز در  82/4±06/1ميانگين تعداد روزهاي كار . سال بود
. ساعت در روز بود 28/5±9/1هفته و متوسط ساعات كار 

  . كردند دخانيات استعمال ميكنندگان  شركت %10ازكمتر 
سطح اطالعات خود در %) 47(تقريبا نيمي از دانشجويان 

مورد تاثيرات منفي دخانيات بر سالمت دهاني خوب ارزيابي 
در %) 2/8(با اين حال، در صد بسيار كمي از آنها . كردند

. ترك سيگار آگاهي داشتنداي  مشاورههاي  مورد برنامه
دهندگان معتقد بودند كه كمك به ترك سيگار  پاسخ 5/68%

بين جنس . در محدوده فعاليت دندانپزشكان است
كنندگان و پرسش از بيماران درباره مصرف سيگار  شركت

) P>05/0(د دار برقرار بو رابطه معني ،و توصيه آنان به ترك
به اين امور  پسرانبيشتر از دختر به نحوي كه دانشجويان 

ها مشخص شد كه داشتن  با آناليز داده  .شتنداهتمام دا
هاي ترك سيگار به طرز مثبتي بر  آگاهي در مورد برنامه

ها در مراكز  نگرش دانشجويان نسبت به اجراي اين برنامه
 . )P>004/0(بود دندانپزشكي اثرگذار 
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 )نفر 335= تعداد نمونه(كننده در مطالعه  ويژگي دموگرافيك دانشجويان دندانپزشكي شركت -1 جدول

 ويژگي                                      درصد

 جنسيت 
  67زن                                  
  3 3مرد                                

 آموزش مبارزه با دخانيات در دانشكده
  17بلي                              
  83خير                              

  سن
  94سال                          30تا 
  3                     39سال تا   30
  3                     40سال تا  39

  
موانع مورد سوال و درصدي از  2شماره  جدولدر 

را  عواملكه ميزان اهميت اين ) به تفكيك جنس(دانشجويان 
اند، مشاهده  از كم اهميت تا بسيار مهم مشخص كرده

مقاومت بيماران و عدم همكاري آنان با . شود مي
ندانپزشكي با دندانپزشك، همكاري و ارتباط مراكز د

كننده ترك سيگار و دسترسي به  هاي حمايت سازمان
امكانات آموزشي در مراكز دندانپزشكي جهت ترك سيگار و 

ارجح دانستن فعاليت در حوزه درماني از ديد 
سازي  پيادهاز موانع بسيار مهم و مهم در كنندگان  شركت

اعتقاد به شخصي  .آمدند به حساب ميبرنامه ترك سيگار 
مسأله مصرف دخانيات، امكان از دست دادن بيماران  بودن

در صورت تاكيد بر ترك سيگار و داشتن اعتماد به نفس در 
برخورد موثر با بيماران جهت ترك سيگار از نظر 

  .دانشجويان موانع كم اهميتي در اجراي اين برنامه بودند
  

سال  در رانيا يسال آخر دندانپزشك انيدانشجو دياز د گاريموانع موجود جهت اجراي برنامه ترك س تيدرصد اهم -2 جدول
1389-1388  

اهميت   موانع موجود
  بسيار زياد

اهميت 
  زياد

اهميت 
  متوسط

اهميت 
  كم

اهميت 
  ندارد

 1 2 20 25 52  مقاومت بيمار

 9 8 18 29 36  دندانپزشكي با سازمان هاي حمايت كننده ترك سيگارهمكاري مراكز عدم 

 12 6 25 24 33دسترسي به امكانات آموزشي در مراكز دندانپزشكي جهت ترك سيگارعدم 

 10 5 24 27 34ارجح دانستن فعاليت درماني در دندانپزشكي بر برنامه ترك سيگار

 19 13 24 20 24 سيگار در مراكز دندانپزشكياطالع دندانپزشك از برنامه هاي ترك عدم 

 21 20 23 17 19وقت دندانپزشك

 23 15 23 13 26  پرداخت حق الزحمه به دندانپزشك بابت پياده سازي برنامه ترك سيگارعدم 

 34 13 24 15 14 امكان از دست دادن بيماران در صورت تاكيد بر ترك سيگار

 29 19 23 15 14موثر با بيماراناعتماد به نفس در برخورد نداشتن 

 34 15 18 21 12  شخصي بودن مساله مصرف دخانيات
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شود اهميت  مشاهده مي 1همانطور كه در نمودار شماره 
شخصي بودن مساله ترك سيگار، امكان عدم مراجعه مجدد 
بيمار در صورت اصرار بر ترك سيگار و پرداخت 

شوند  الزحمه به دندانپزشك از جمله موانعي محسوب مي حق

كه تفاوت دو گروه جنسيتي در اين موارد معني دار بود 
)05/0<P( ،داري بين  در بقيه موانع اشاره شده تفاوت معني

  .ها ديده نشد آقايان و خانم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
دار بودن  سازي برنامه ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي با توجه به معني درصد اهميت موانع موجود در پياده - 1نمودار 

  )P>05/0(دار  ارتباط متغير با جنسيت در سطح معني
  

  
  : بحث

كنندگان خدمات سالمت،  تيم دندانپزشكي در ميان ارائه
موقعيت برجسته و ممتازي از لحاظ تعامل با بيمار دارند و 

با ارائه دو يا سه دقيقه مشاوره ترك سيگار به توانند  مي
بيماران سيگاري به عنوان بخشي از فعاليت معمول 

نقش مؤثري در كمك به ترك سيگار بيماران دندانپزشكي 
نگرش دانشجويان دندانپزشكي ايران ). 10و11(ايفا نمايند 

نسبت به برنامه ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي و موانع 
ها پيش از اين بررسي نشده  نامه از نظر آناجراي اين بر

هاي اين تحقيق مشخص نمود كه اكثر دانشجويان  يافته. بود
آشنايي ندارند  رترك سيگااي  ومشاورهبا راهكارهاي باليني 

دانند كه اين  و عدم دريافت آموزش كافي را دليل اين امر مي
ه نتايج، با تحقيقات انجام شده در آمريكا، بلژيك و نيجري

رسد با گنجاندن برنامه  به نظر مي .)25- 23( همسو است
آموزشي مشاوره ترك سيگار براي دانشجويان، مانند 

، مكاران در كاناداه و  Gelskeyمطالعه انجام شده توسط

ميزان اجراي برنامه ترك سيگار توسط آنان  ،2002در سال 
  .)26( بيشتر شود

در اين مطالعه، همكاري بيمار و انگيزه وي، به عنوان 
مهمترين مانع ارائه خدمات مشاوره ترك سيگار از سوي 

 ،دهندگان اكثر پاسخ همچنين،. دانشجويان ارزيابي شده است
هاي  فعاليت ءمشاوره و كمك در ترك سيگار را جز

هاي مطالعه  يافتهبا اند كه اين نتايج  دندانپزشكان شمرده
Rikard-Bell  همخواني دارد  2003در سال و همكاران

در تحقيق حاضر، بيش از نيمي از دانشجويان  .)27(
ارجحيت فعاليت در حوزه درماني را بسيار مهم يا مهم 

و  Rikard-Bellدر حالي كه در مطالعه . عنوان نمودند
كنندگان با اين جمله كه  قسمت اعظم شركت) 2003(همكاران 

مخالف  "صرفا ارائه خدمات درماني به بيماران كافي است"
  .بودند
پرسش از بيمار  ،بدست آمده بين جنسيت دانشجويان ارتباط

توسط آنان، بر خالف مطالعه و توصيه براي ترك دخانيات 
Vannobergen دار بود ، معني2003در سال  و همكاران 
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)05/0<P(   به احتمال  دختربه اين مفهوم كه دانشجويان
نمودند و  بيشتري در مورد سيگاري بودن بيماران سوال مي

را به آنان گوشزد توصيه براي ترك استعمال دخانيات 
   .)23( كردند مي

مراحل با دانشجويان سال آخر دندانپزشكي در ايران 
تحقيق مشابهي . مشاوره ترك سيگار آشنايي كامل نداشتند

اكثريت كه در آمريكا انجام شد، نشان داد  2004كه در سال 
با اين تكنيك  در آمريكا نيزدانشجويان دندانپزشكي 

دانشجويان ايراني خوشبختانه .  اي آشنايي نداشتند مشاوره
داختن به مبارزه با دخانيات در مراكز دندانپزشكي را بر پر

در حيطه فعاليت حرفه اي خالف دانشجويان آمريكايي 
  .)28( دندانپزشكي اعالم نمودند

به رغم تعداد بسيار كم دانشجويان سيگاري شركت كننده 
داري را  ها اختالف معني در اين مطالعه، آناليز آماري يافته

ميان افراد سيگاري و غيرسيگاري در احساس مسئوليت 
 آنان براي كمك به ترك سيگار بيماران روشن ساخت

)002/0<P( .در سال اي كه در يونان  همانند نتايج مطالعه
انجام شده است دانشجويان سال آخر دندانپزشكي  2004

نسبت به كنند با احتمال كمتري  ايران كه سيگار مصرف مي
هاي ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي  برنامهثر بودن مو

   .)29(خوشبين بودند 
بودن مساله ترك سيگار از نظر درصد كمي از  شخصي

به عنوان يك مانع پراهميت در %) 19(دانشجويان دختر 
اجراي برنامه ترك سيگار تلقي شده است، اين در حالي است 

%) 58(ين مطالعه كننده در ا كه بيشتر دانشجويان پسر شركت
اند و عدم ورود به  اهميت زيادي براي اين امر قائل بوده

حيطه امور شخصي بيماران را به عنوان دليلي براي عدم 
  . اند پياده سازي برنامه ترك سيگارعنوان كرده

در اين مطالعه مشخص شد كه اهميت انگيزه مالي در كمك 
ز ديد به ترك سيگار از سوي دانشجويان دندانپزشكي، ا

مردان اهميت متوسط و بيشتر دارد و تفاوت بين % 78
دار  دوگروه مردان و زنان در اين مورد از نظر آماري معني

از آن جا كه دندانپزشكان در ايران به طور معمول براي . بود
اجراي برنامه ترك سيگار و ارائه مشاوره به بيماران خود 

هاي  كنند، انگيزه اي در دريافت نمي در اين زمينه حق الزحمه

تواند از موانع مهم در اجراي برنامه  مالي و اقتصادي مي
  . ترك سيگار در مراكز دندانپزشكي باشد

هاي اين تحقيق ميزان همكاري و پاسخگويي باالي  از ويژگي
%) 80(دانشجويان در مطالعه بود كه اين مقدار پاسخگويي 
زمينه  در مقايسه با مطالعات مشابه صورت گرفته در اين

اي پزشكي كه هميشه از كمبود  هاي حرفه روي ساير گروه
از طرفي حجم . )30(وقت شكايت دارند، قابل  تامل است 

لعه امكان مقايسه نظرات باالي پاسخگويي در اين مطا
پذير  كنندگان به تفكيك جنسيت و سن را امكان شركت
كننده  اگرچه ميزان همكاري فعال دانشجويان شركت.  ساخت

گيري  در برنامه ترك سيگار از طريق پرسشنامه قابل اندازه
نيست اما ميزان پاسخگويي باالي آنان نسبت به سواالت 

و انگيزه باالي آنان در دهنده نگرش مثبت  تواند نشان مي
  .آينده نسبت به برنامه ترك سيگار در مطب محسوب شود

با در نظر گرفتن ويژگي هاي دموگرافيك جامعه مورد 
بررسي در اين مطالعه كه شامل دانشجويان سال آخر 

هاي آن  دانشكده بود، به نظر مي رسد يافته 11دندانپزشكي 
البته، از . باشند از قابليت تعميم پذيري مناسبي برخوردار

كه مطالعه حاضر با تكيه بر اطالعات اظهار شده توسط  آنجا
خود افراد انجام گرفته است، سنجش دقيقي از سطح دانش و 

هاي ترك سيگار ارائه  مهارت هاي آنها در رابطه با فعاليت
مطالعات آتي با جزئيات بيشتر در ، انجام بنابراين. كند نمي

براي تاييد يا تكميل نتايج شها، نحوه بررسي و مواد و رو
  . اين مطالعه ضروري است

  
  :گيري نتيجه

با توجه به ديد مثبت اكثر هاي موجود  عليرغم محدوديت
دانشجويان در خصوص امكان موفقيت بيماران در تغيير 

دندانپزشك و  روش زندگي و ترك سيگار به دنبال حمايت
اي  مشاورههاي  در زمينه تكنيك تمايل به آموزش و آگاهي

سطح  ارتقاي ريزي آموزشي و برنامهكمك به ترك سيگار با 
توان به ايفاي نقش موثر  ها مي هاي عملي آن مهارت علمي و

  .بوددندانپزشكان آينده در اين زمينه اميدوار 
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