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Abstract 

Background and  Aims : The aim of this study was content analysis to examine the content of oral health 

messages present in the most viewed channels of telegrams as social network. 

Materials and Methods: This  study was a descriptive anelytical one. The content of the most viewed 

health channels provided by the cyberspace organisation to the researchers. Our sample included oral 

health messages as texts, depicts, and videos during 4 weeks period in winter of 2018. Befor filtering  We 

conducted an inductive content analysis of a non random sample of 23000 messages, and coding was done 

by the MAXqda 2010 software.  

Results: Analysis of the oral health messages resulted in 21 subcategories and 5 main categories.  

Including and health , oral disease, esthethic, nutrition and others. Among 23,000 commerical and health 

massage, 244 ones (1.06%) was correlated with dental and oral health. Freguency of data in decending 

order were related to esthetic, oral disease (etiology, prevention and treatment), oral health, nutrition and 

others. Between all massages, only one fifth was corresponded to scientific evidence. 

Conclusion: It seems, related massages of dental and oral health in telegram social network was on percent 

and had little accordance to scientific evidence  
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 :خالصه

 یشبكه اجتماع یکانالها نیتر دیپر بازد نيمرتبط با سالمت دهان و دندان در ب یامهايپ ليمطالعه تحل نیهدف ا سابقه و هدف:

 بود.تلگرام 

و سالمت  یپزشك طهيح دیپربازد یکانالها یامهايپ یمحتوا نوع مطالعه توصيفی بوده و از نوع تحليل محتوا می باشد. :و روشها مواد

 سالمتمرتبط با  ییویدیو و یریتصو ،یمتن یامهايپ قيتحق یفت. نمونه آمارقرار گر نيمحقق اريدر اخت یمجاز یتوسط سازمان فضا

کانالها  ب)با توجه به انتخایاحتمال ريانجام شده غ یريبود. نمونه گ )قبل از فيلترینگ(  5253دهان و دندان در اسفند ماه سال 

 یو کدگذار ی( استفاده شد. مقوله بندی)قراردادییستقراا یمحتوا ليبود. روش تحل اميهزار پ 22( با حجم نمونه دیبراساس تعداد بازد

 انجام شد.  MAXqda 2858پژوهش به کمک نرم افزار  یداده ها

موارد و  ریو سا هیتغذ ،ییبایدهان، ز یهایماريشامل بهداشت دهان، ب یطبقه اصل ایمقوله  2داده ها منجر به استخراج  ليتحل :هایافته

مرتبط با سالمت دهان و دندان بودند. درصد(  83/5یا ) اميپ 244 ،یو سالمت یغاتيتبل اميهزار پ 22دود ح ني. در بدیگرد رطبقهیز 25

و درمان(، بهداشت دهان،  یريشگيپ ،یولوژيدهان)ات یهایماريب ،ییبایمربوط به ز نیبه کمتر نیشترياز ب بيداده ها به ترت یفراوان

 بودند یپنجم مطالب منطبق با شواهد علم کی دودتنها ح امهايتمام پ نيموارد بود. در ب ریو سا هیتغذ

نتيجه گيری: به نظر می رسد پيام های مرتبط با سالمت دهان ودندان در شبكه اجتماعی تلگرام حدود یک درصد بوده و ميزان اندکی 

  مطابق با شواهد علمی می باشد.

 سالمت دهان ،یفيک قيمحتوا، تحق زيآنال ،یاجتماع یشبكه هاکلید واژه ها: 

 

 مقدمه:

سازمان  کيالكترون گاهیبا توجه به اطالعات ثبت شده در پا

کشور مالک  تيدرصد از جمع 2/55از شيکشور ب یمجاز

 یرانیا  یدرصد خانوارها 44/42و(5)هوشمند هستند  یهايگوش

 (2).دارند نترنتیبه ا یدسترس

کاربر  یسامانه ها یسر کی یاجتماع یمجاز یها شبكه

 یبرا یند که فراهم کننده بستر تعامالت اجتماعمحورهست

 یتبادل محتواها قیاز طر یو گروه یارتباطات فرد یبرقرار

   . باشند یم یچند رسانه ا

کاربر  رانیا تيچهارم از جمع کیاز شي، ب 5252سال  در

اعالم کرد که  2850تلگرام بودند. تلگرام در  یشبكه مجاز

در سرتاسر جهان دارد که  کاربر فعال ونيليم 288به  کینزد

 (2)بودند.  رانینفر از کاربران آن درا ونيليم 28از  شيب

سالمت  یمحتوا دهدينشان م یمجاز یفضا یمرکز مل اطالعات

 دينخست مورد توجه تول یاست که در رتبه ها یاز جمله مسائل

که  یمطالعات نیاز ا یكیکنندگان محتوا و مخاطبان قرار دارد.  

رسان تلگرام انجام شد  اميکانال برتر پ 5888 یمحتوا یبر رو

موضوع سالمت و  یمسرگر ینشان داد که رتبه دوم کانالها

 را به خود اختصاص داده بودند. اثرات سودمند  یپزشك

همچون سالمت دهان و شاخص  یبر موارد یاجتماع یهاشبكه

در مطالعات  (4)و رفتار مسواك زدن (3) گاري،ترك س(2-2) یلثه ا

 ییبه جزء جدا یاجتماع یتلف مشاهده شده است. شبكه هامخ

ابزار  نیمهم ا یهايژگیاز و و شده است لیتبد یزندگ ریناپذ

 نهیکم هز ،یعموم مردم با هر رده سن یقابل دسترس بودن برا

نزد  شتريب تيارائه اطالعات و مقبول ینامحدود برا یبودن، فضا

 نیالزم است تا ا نرویااز  (0-55).باشديافراد کم سن و سال تر م

ن ييآن تع یتهايو ظرف لهايو پتانس رديقرار بگ یابزار  مورد بررس

کامل از آن در  یشكل ممكن و با آگاه نیشود تا بتوان به بهتر

مطالعه بر ( 2)ارتقاء سالمت دهان و دندان بهره جست یراستا

اما  (52)انجام شده است  رانیدر ا ونیزیرسانه تلو یمحتوا یرو

 اميدر پ یمرتبط با سالمت یها اميپ یمحتوا ینون مطالعه اتاک

رو  نیقرار نداده است.از ا یبررس درا مور رانیرسان تلگرام در ا

مرتبط با  یها اميپ یمحتوا یهدف از مطالعه حاضر بررس

 بود.رسان تلگرام  اميدر پ یسالمت

را به افراد، جامعه و  یادینسبتا ز نهیهز یدندانپزشك خدمات

است که با  یدرحال نیو ا كننديم ليتحم یدولت یاههادستگ

ها را به سمت  نهیهز توانيم یراهبرد یبرنامه ها ميتنظ

 نیدهان و دندان سوق داد. اگرچه ا یهایمارياز ب یريشگيپ
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 نیاما ا تبلندمدت خواهند داش یرگذاريبرنامه ها تاث ليقب

ح مهم شود واض اريبخش بس نیباعث غفلت از ا دیمسئله نبا

تواند تنها وابسته به افراد  یهدف نم نیبه ا یابياست که دست

 نیبه سمت ا یکل یاستهايباشد و الزم است تا س یحرفه ا

 نیاثربخش تر نهیاز هز یكیبتوان گفت  دی. شاابدیهدف سوق 

 یدر کشورها باشد.می یاجتماع یراهها، استفاده ازشبكه ها

م شده است.  به انجا نهيزم نیدر ا یمختلف مطالعات متعدد

 یها امکينشان داده شد که پ یعنوان نمونه در مطالعه ا

بهداشت دهان و دندان باعث بهبود وضع لثه  نهيدر زم یآموزش

 توانيبنابر آنچه ذکر شد م (.4)با گروه کنترل شد سهیدر مقا

انتقال  یها  اميمناسب پ یبود که در صورت جهت ده دواريام

 نهیاز هز یتوان بخش یم  یاعاجتم یداده شده در شبكه ها

کاهش داد و  یاجتماع یرا با استفاده از شبكه ها  یدرمان یها

.  نكته افتیدست  زيارتقاء سالمت ن ییعالوه بر آن به هدف نها

 یممكن است حاو امهايپ نیاز ا یارياست که بس نیمهم ا

نه تنها  نصورتیاطالعات غلط و گمراه کننده باشند که در ا

اثر عكس  تواننديدر ارتقاء سالمت ندارند بلكه م یمثبت ريتاث

مناسب به  یزیاست با برنامه ر یداشته باشند. لذا ضرور

 .شبكه ها توجه شود نیا یمثبت و منف یها تيظرف

در رابطه با سالمت دهان و دندان از  حيصح ییامهايچنانچه پ

 اري)بس یتعامل ینشر داده شود به روش دیپر بازد یکانالها قیطر

ارتقاء  نهيدر زم توانيحال پر مخاطب( م نيو در ع نهیکم هز

 .داشت یسطح سالمت دهان و دندان افراد جامعه نقش موثر

دررابطه  امهايپ نیا یاز محتوا یا هیپا طالعاتا نكهیبا توجه به ا

 یسع قيتحق نیبا سالمت دهان و دندان در دسترس نبود، در ا

عات در دسترس در و صحت اطال یبر آن شده است تا فراوان

تلگرام   یاجتماع یسالمت دهان و دندان در شبكه ها نهيزم

 شود. یبررس

 

 مواد و روش ها:

 22888مطالعه به صورت توصيفی و تحليل محتوا انجام شد. 

اسفند ماه  در تلگرام یاجتماع شبكه در شده یبارگذار اميپ

 پژوهش یآمار جامعه عنوان به)قبل از فيلترینگ(  53 سال

 کی صورت به مطالعه نیا یطراح .قرارگرفت یابیارز وردم

 یمحتوا ليتحل روش با که بود یفيتوص یفيک مطالعه

 قيتحق روش کی محتوا ليتحل .شد انجام)ییاستقرا(یقرارداد

  (.52)است ها داده ليتحل و هیتجز یبرا معتبر

 یبارگذار یامهايپ یرو بر مطالعه که بود نیا قصد ابتدا در

 که نیا به توجه با اما شود انجام روز دیبازد پر یهاکانال شده

 یکاف تعداد از کانالها نیا در سالمت با مرتبط یامهايپ تعداد

 دیبازد پر یکانالها که ميگرفت آن بر ميتصم نبودند برخوردار

 هيکل یآمار جامعه. میينما یبررس را سالمت و یپزشك طهيح

 و یپزشك یانالهاک نیدتریپربازد در شده یبارگذار یامهايپ

 ،یعلم و یپزشك یترفندها ،یپزشك یهايدانستن( سالمت

 یهايدانستن و قیحقا ،ییبایز و یپزشك ،ییبایز یپزشك

 ،یسنت طب و یپزشك اطالعات ناب، یپزشك اطالعات ،یپزشك

 یهایازمندين من، پزشک خانواده، پزشک خانواده، پزشک مجله

 پزشک ک،پزش یكیو تلگرام، پزشک کشور، یپزشك علوم

 قیحقا ،یپزشك ینهایبهتر ،یپزشك خوب یهايدانستن سالمت،

 پزشک ،یرانیا پزشک رسانه ،یپزشك نكات سالمت، و یپزشك

 ،یجراح ،یپزشك سالمت، پزشک پزشكان، ساختمان ،ییزناشو

 و یپزشك یعلم کانال و نیآنال پزشک ،ییماما ،یپرستار

 و ارشگز اساس بر که بود 53 سال اسفندماه در (ییبایز

 در کانالها نیدتریبازد پر کشور یمجاز یفضا سازمان شنهاديپ

 به توجه با و شدند انتخاب مطالعه یا هفته 4 یزمان بازه

 بر نظر مورد یکانالها .گرفتند قرار یبررس مورد مطالعه اهداف

 که بيترت نیا به شدند، انتخاب دکنندگانیبازد تعداد اساس

 طهيح در ) کشور راسرس در( دیبازد پر یکانالها ستيل

 هيکل و نييتع ماه اسفند ییابتدا هفته دو بازه در سالمت

 با بازه نیا در نظر مورد یکانالها در شده یبارگذار یامهايپ

 محرمانه صورت به کشور یمجاز یفضا سازمان یهمكار

 مورد در یاطالعات چيه که است نیا محرمانه از مقصود(

 )نگرفت قرار ما ارياخت در نالهاکا یامهايپ سندگانینو و نهايادم

 . شد داده قرار پژوهشگران ارياخت در اکسل لیفا قالب در و
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 دندان و دهان سالمت با مرتبط آشكار یامهايپ ابتدا ادامه در

 رهيذخ دیجد اکسل لیفا کی در و جدا امهايپ ریسا از

 فیرد عنوان به را یا شماره ام،يپ هر بيترت نیبد  .دندیگرد

 وبگاه در امهايپ آدرس به رجوع با سپس داد، تصاصاخ خود به

 در که یليتكم نكات همراه به امهايپ متن کل یاجتماع شبكه

 داشتند، وجود متن مهيضم یویدیو ای انمایپو ای ریتصو

 شماره با ینوشتار لیفا بصورت امهايپ کل و شدند یگردآورد

 در ) بود شده انجام اکسل لیفا در تر شيپ که( فهایرد یگذار

 ینوشتار لیفا نیا . دیگرد مرتب  word 2853 لیفا کی

 در نيمضام ليتحل سپس و ليتحل یواحدها استخراج یبرا

 ل،يتحل واحد .شد وارد  MAXqda 2010 افزار نرم طيمح

 هدف به دنيرس یبرا که بود اميپ كرةيپ جزء نیکوچكتر

 کی توانست یم و شد یم شمارش و یگذار برچسب ق،يتحق

 نیا از کیهر البته که باشد ریتصو ای پاراگراف له،جم کلمه،

  .شدند یم انتخاب پژوهش هدف و متن نوع تناسب به واحدها

 نظام بودن، ینيع به توجه با ليتحل یواحدها پژوهش نیا در

  .گرفتند قرار توجه مورد بودن یکم بودن، آشكار بودن، مند

 از شده استخراج یهایبند دسته نیعناو شامل ليتحل نيمضام

 استفاده با  .بودند دهان سالمت خصوص در ليتحل یواحدها

 افزار نرم کمک با مراحل نیا ها، داده یتجمع كردیرو از

MAXqda 2010 ندیفرا در که ذکراست به الزم .شد انجام 

 نظر و یهمفكر با ابتدا در ،یفرع و یاصل نيمضام انتخاب

 یفرع مضمون یتعداد در ها اميپ دهان، سالمت نيمتخصص

 2 در بيترت نيهم به یفرع نيمضام سپس .گرفتند قرار

 و مطالعه یبعد مراحل در .شدند یبند دسته یاصل مضمون

 مجددا MAXqda 2010 افزار نرم در ها داده یازکدگذار پس

 نيمضام امكان حد تا و دیگرد یبررس یاصل و یفرع نيمضام

 بهتر ها داده اشباع بيترت نیبد تا ادغام گریكدیدر را مشابه

 .شود انجام

 اشباع به هفته دو بازه در ها داده امها،يپ ادیز تنوع به توجه با

 تكرار مجددا گرید هفته دو مدت به باال ندیفرا پس .دندينرس

 نيمضام و واحدها یگذار برچسب ییایپا با رابطه در .شد

 مستقل زننده برچسب دو نيب توافق بیضر زانيم ليتحل

 بر امهايپ بودن منطبق .آمد دست به %35( راهنما دياسات(

 نيمتخصص از نفر دو نظر به توجه با معتبر یعلم شواهد

 دو هر که است ذکر به الزم .شد برآورد کودکان یدندانپزشك

 .برسند اجماع به تا کردند یبررس را امهايپ هم با محقق

 خوانده بار نیچند دهان سالمت با مرتبط یامهايپ یمحتوا

 .است شده

 دیپربازد یکانالها از اميپ 58888 بر بالغ تعداد اول هفته 2 در

 ريغ یامهايپ حذف از پس که شد استخراج سالمت و یپزشك

 اميپ 552 به امهايپ تعداد دندان و دهان سالمت با مرتبط

 به ها داده اشباع زمان نیا طول در نكهیا به توجه با .ديرس

 و شد یآور گرد امهايپ گرید هفته 2 مدت یبرا امدين دست

 525 تعداد و گرفت قرار یبررس مورد اميپ 52888 از شيب

 سپس .شد استخراج دندان و دهان سالمت با مرتبط اميپ

 افزار نرم از استفاده با دهان سالمت با مرتبط اميپ 244

MAXqda 2010 2 و )یفرع مضمون( ليتحل واحد 25 در 

 یانفراو و شدند یبند طبقه  )یاصل مضمون( ليتحل مقوله

 کيتفك به یفرع و یاصل مضمون هر با مرتبط یامهايپ

 با ها مضمون یگسستگ ای یهمبستگ ليتحل.  دیگرد محاسبه

 در اساس نیا بر .است نشده یبررس مطالعه هدف به توجه

 واقع در .است شده برده بهره یفيتوص روش از حاضر پژوهش

 رد یفيتوص آمار یروشها از حاصل یها داده ليتحل منظور به

الزم به   .است شده برده بهره نمودارها و جداول درصدها، قالب

 در کانالها نيادم به راجع یاطالعات نكهیا به توجه باذکر است 

 وجود یمشكل یاخالق لحاظ از لذا نشد، داده قرار ما ارياخت

 .نداشت

 

 یافته ها :
 2استخراج شد که در  ليواحد تحل 244در مطالعه حاضر تعداد 

شدند که در  یبند طبقه یفرع ليمقوله تحل 25و  یلمقوله اص

 قابل مشاهده است.  5جدول 

 یها یماريب"  "بهداشت دهان"شامل  یاصل ليمقوالت تحل

و  "هیتغذ"، "ییبایز" "و درمان( یريشگيپ ،یولوژيدهان )ات

 بودند.  "موارد ریسا"
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 و ياصل یهامقوله به محتوا یبند طبقه نحوه -0 جدول

 هامقوله ریز 

 

 

 

 دهان بهداشت

مقوله  لیمرتبط با بهداشت دهان در ذ یتهايو فعال اطالعات

مرتبط با  یها اميدرصد پ 28بهداشت دهان قرار گرفتند.  یاصل

سالمت دهان و دندان مربوط به مقوله بهداشت دهان بود. در 

آموزش  یبر رو یادیز ديگروه تاک نیا یمقوالت فرع نيب

 بهداشت شده بود.

در  یفراوان بيدهان به ترت اشتمرتبط با بهد یفرع یها مقوله

 قابل مشاهده است. 2جدول 

 
 

 

 

 
 

 

 دهان بهداشت يفرع مقوالت يفراوان -0 جدول

 درصد يفرع مقوله فیرد

 28 بهداشت آموزش 5

 52 لثه بهداشت 2

 0 دندانها جرم بردن نيب از 2

 2 هاهیدهانشو 4

 24 مسواك یآلودگ 2

 52 نداند یهاندهیشو 3

 0 دندان نخ و مسواك یهانیگزیجا 4

 

نمونه هایی از پيام هایی که در این مقوله طبقه بندی شده اند 

 به شرح ذیل می باشد.

ماه از عمر  4-2مسواك پس از گذشت  ضیزمان تعو نیبهتر"

از  یريجلوگ یبرا یتجرب قاتيبراساس تحق نيآن است. همچن

 "شود یم هيتوص Soft یاه به لثه، استفاده از مسواك بيآس

 ، بدون تكرار53اسفند  52 یپزشك یها ی)دانست

 خیمسواك نشان دهنده تار یرنگ رو یو آب زیر یها رشته

 یآب یها شاخک نیآن است در واقع کوچک شدن ا یانقضا

مورد استفاده قرار  دیبا گریاست که مسواك د نیرنگ عالمت ا

بار(  5تكرار ، 54اسفند  54ناب،  ی)اطالعات پزشك "رديگ

 ()آموزش بهداشت

تحت  ی( مطلب53اسفند  52 ،یپزشك ینهایکانال بهتر در

قرار داده شده بود که  "مسواك زدن حيروش  صح"عنوان 

 شیرا بصورت ساده و قابل فهم به نما Bass کيتكن

 ()آموزش بهداشتگذاشت یم

 یبر رو یاصل ديمسواك و نخ دندان تاک یها نیگزیمقوله جا در

بعد از صرف هر وعده  شد یم هيبدون قند بود و توص یاآدامسه

 دهیجو قهيدق 58عدد آدامس  به مدت حداقل  کی ییغذا

بدون تكرار( موارد  53اسفند  22شود)مجله پزشک خانواده 

 یفرع ليتحل مقوله یاصل ليتحل مقوله محتوا

 دهان بهداشت 

 و اطالعات

 مرتبط یتهايفعال

 دهان بهداشت با

 بهداشت ش آموز

 لثه بهداشت

 هادندان جرم بردن نيب از

 هاهیدهانشو

 مسواك یآلودگ

 دهان یهاندهیشو

 دندان نخ و مسواك یهانیگزیجا

 
 
 

 و دهان سالمت
 دندان

 ندها یهایماريب

 یولوژي)ات

 (درمان و یريشگيپ

 دندان درد

 دندان  مشكالت

 دندانها یخراب و یدگيپوس

 لثه یها یماريب

 دهان مشكالت درمان

 هیپا اطالعات و یآموزش مسائل

 هادندان کردن ديسف ییبایز 

 دهان بد یبو رفع

 ديمف یغذاها هیتغذ 

 مضر یغذاها

 یارتودنس موارد ریسا 

 غاتيتبل

 یعموم اطالعات
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)در  بيخوردن س ایآب بعد از غذا و  دنيمانند نوش یگرید

 نيدر ب زيبه مسواك وجود نداشت( ن یکه دسترس یصورت

 .خورد یبه چشم م ها اميپ

 (و درمان یريشگيپ ،یولوژيدهان )ات یهایماريب

 یهایماريب یولوژيطبقه عمدتاً بر ات نیموجود در ا یامهايپ

. کردند یم ديو درمان آنها تاک یريشگيپ یها دهان و دندان،  راه

را شامل  ها اميدرصد کل پ 22طبقه حدود  نیا یبطور کل

 انيرابطه ب نیکه در ا ی. با توجه به موضوعات مختلفشد یم

قرار گرفتند که در  یمقوله فرع 4مرتبط در  یها اميشده بود پ

 ( 2جدول )شده است. انيب ليادامه به تفص

 ،یولوژیدهان )ات یها یماریب يفرع مقوالت يفراوان -3 جدول

 و درمان( یریشگیپ

 درصد يفرع مقوله فیرد

 25 دندان درد 5

 24 زبان مشكالت 2

 52 دندانها یخراب و یدگيپوس 2

 0 لثه یها یماريب 4

 54 دهان مشكالت درمان 2

 54 هیپا اطالعات و یآموزش مسائل 3

 

 

مقوله  مربوط به مشكالت زبان،  نیدر ا ها اميپ نیشتريب

 یبر رو کيستميس یها یماريب راتيمختلف آن و تاث یها رنگ

  ت؟سيروز زبان نشانه چ ديسف یها لكه "زبان بود. به سوال 

  ا،یديکالم یهایماري، ب HIV احتمال  ابت،ید یپاسخ ها

 تیعدم رعا  ،یدياستروئ یبدن، مصرف دارو یمنیکاهش ا

داده شد. )نكات  اتياز حد دخان شيبهداشت دهان،  مصرف ب

 (بار 2، تكرار 53اسفند  3 ،یپزشك

در مورد  رمقوله،یز نیمربوط  به ا یها امياز پ یگرید نمونه

زبان " کرد یم  انيب کيستميبان با مشكالت سارتباط رنگ ز

است. تا  ییقرمز روشن آلبالو شتريقرمز روشن اگر زبان شما ب

. زبان دیبر یرنج م نيتامیمعمول آن، از کمبود و یظاهر صورت

 25  ،ی. )نكات پزشكشدبا ینشانه کم خون تواند یقرمز روشن م

گروه  نیمقوالت مهم ا ریز گرید از (بدون تكرار 53اسفند 

به  ها اميپ نیمرتبط با درد دندان بود البته ا یها اميپ ها، اميپ

 یبر راهها یاصل ديو تاک کردند ینم یا علت درد دندان اشاره

 رفع درد دندان بود.  یسنت

مخاطب را به مراجعه به دندانپزشک  ها امياز پ کی چيدر واقع ه

را  ییاه آن راه یو به جا کرد ینم قیمشكل تشو یو درمان قطع

مورد توجه  نی. به اکرد یم شنهاديپ یجهت درمان عالمت

 خی یا قطعه قهيبه مدت چند دق دیاگر دندان درد دار ".دیينما

درد  تواند یکار م نی. اديشصت و انگشت اشاره بمال نيرا ب

اسفند  3)پزشک من، "درصد کاهش دهد 28 زانيدندان را تا م

 (وبار، تكرار د53

 ییبایز

مرتبط با  یها اميمقوالت در مطالعه حاضر پ نیتر اناز فراو یكی

( یمقوله اصل نیتر )فراوان ها اميدرصد کل پ 24بود که  ییبایز

که  شد یم یدسته شامل دو مقوله فرع  نی. اشد یرا شامل م

%( و 38لبخند ) ییبایها و ز کردن دندان ديمربوط به سف یكی

 .بود%( 48آن ) نبرطرف کرد یها بد دهان و راه یبو

 ها اميبود که پ نیا خورد یقسمت به چشم م نیکه در ا یا نكته

 مشابه به  اميپ یبرخوردار بودند و تعداد ییاز تكرر باال

کردن  دي)سف یمقوالت فرع نیاز ا کی. هرشدند یتكرار م کرات،

 .شدند یم یکل اميبد دهان( شامل دو دسته پ یها و بو دندان

. کرد یم یاهداف معرف نیبه ا دنيرس یرا برا یاول مواد دسته

شده  شنهاديها پ شدن دندان ديسف یکه برا یمواد نيدر ب

 گاهی(، در جااميپ 0) یتكرار مربوط به توت فرنگ نیشتريبودند ب

 2دو پوست موز ) نی( و پس از ااميپ 4) نیريجوش ش یبعد

 .( بوداميپ

 نیريمضمون که استفاده از جوش ش نیبا ا زين اميپ 2 اگرچه

 شود یدندان  م ینايم بیکردن دندانها باعث تخر ديسف یبرا

بار( در  2، تكرار 53اسفند،  3شد)ساختمان پزشكان،  افتی زين

موجود  ميپتاس" دیيتوجه نما ها اميپ نیادامه به چند نمونه از ا

دندانها را کاهش  یزرد رنگ رو یها لكه تواند یدر پوست موز م
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 یتوت فرنگ"بدن تكرار( ، 53اسفند  2 ن،ی)پزشک آنال "دهد

شدن  باتریباعث ز تواند یخوش رنگ و خوش طعم م ی وهيم

 یعيطب یها کننده ديسف یدارا ها یلبخندتان شود. توت فرنگ

قبل "بار(  5، تكرار 53اسفند  4 ،ی)نكات پزشك "دندان هستند

سپس با مسواك  ديغرغره کن بيس رکهس یاز مسواك زدن کم

 نيزرد دندان از ب یها لكه ،ديها را مسواك بزن  دندان

بدون تكرار( .  53اسفند  28اطالعات پزشک ناب، "روند یم

شدند.  شنهاديمواد پ یسر کی زيبد دهان ن یرفع بو یبرا

نعناع و  حان،یر لياز قب جاتیسبز بيمواد به ترت نیپرتكرارتر

( اميپ 2) ني( و دارچاميپ 2) یو گالب بي( ساميپ 4) یجعفر

رفع ". کرد یم انيصورت ب نیبد ها اميپ نیاز ا نمونه کیبودند. 

مسواك زدن  "یجعفر یسبز یمقدار دنیجو "بد دهان یبو

 دنينوش" ريخوردن انج "خوردن عرق نعنا "نیريبا جوش ش

 ینهای)بهتر"بعد از غذا انهیاستفاده از دانه هل و راز"یآب کاف

 (بار 5، تكرار 53اسفند  4 ،یپزشك

 هیتغذ

 ایبودند که غذاها  ییها اميها، پ انالک یمحتوا یبررس در

(  24)%ديسالمت دهان ودندان مف یرا برا ییها یدنينوش

مقوله به دو  نیا بيترت نی. بدکردند یم ی%( معرف43)امضری

 .دیگرد یبند و مضر طبقه ديمف یغذاها  یمقوله فرع

 شتريها از ب داده یفراوان بيبه ترت ديمف یغذاها یمقوله فرع در

 ر،ي( کشمش و انگور، پناميپ 4) بي( ساميپ 4) یچابه کمتر 

 یبدون قند و آب حاو یها آدامس جات،ی، سبز یتوت فرنگ

 یغذاها یشدند درمقوله فرع ی( معرفاميپ 2)هرکدام  دیفلورا

به کمتر شكر، پفک،  شتريها از ب داده یفراوان بيمضر به ترت

 2)هرکدام ها، قهوه و آب نبات  نوشابه  زا، یانرژ یها یدنينوش

شدند.  ی( معرفاميپ 2)هرکدام نیريش یو چا خیو آب  خی( اميپ

 یچا". دیيتوجه نما ها اميپ نیدر ادامه به چند نمونه از ا

مانده در بدن  یاما چا دهد یدهان را کاهش م یها كروبيم

مانده در دراز مدت باعث  ی. مصرف چاکند یسم م ديتول

را تازه دم و  یچا. شود یقلب و زخم معده م شيسردرد، ت

بار(   3، تكرار 53اسفند  5)پزشک من،  "ديکمرنگ بنوش

شما :  یسالمت دندانها یغذاها برا نیو بدتر نیبهتر"

 یا لكه زاني. مکند یدندون رو محكم م ینايم ريپن ديدونست یم

از  شتريب اريبس مونهيشما به جا م ندوند یکه از قهوه رو

 یدارا ی: توت فرنگديمف ی(. غذاهاری)نكات تصو اته؟يدخان

. اسفناج و شود یدندانها م یدياست و باعث سف دياس کيمال

. پنبر منبع شود یدندانها م یزيبرگ سبز باعث تم جاتیسبز

 زي. آب باعث تمشود یاست و باعث استحكام دندانها م ميکلس

 دیفلورا نيهمچن شودو یم دهاياز قندها و اس دانهاشدن دن

 .دهد یم شیرا افزا شیندان به ساموجود در آن مقاومت د

 موارد ریسا

 .است ریآنها به شرح ز یو فراوان یفرع مقوالت

 %22) ی%( و ارتودنس25) ی%( ، اطالعات عموم44) غاتيتبل

مقوله قرار گرفتند را  نیکه در ا ییامهايدرصد پ نیشتريب

 ريخم ،اميپ 5 انيم نیبه خود اختصاص دادند که در ا غاتيتبل

انتخاب،  کیبا ". کردند یم یرا معرف نیا ددندان سنسو

 ردنداني. خمديده هیهد تانیماندگار را به دندانها یمحافظت

نو  یکه با تكنولوژ یردندانيتنها خم نیسنسودا دیجد

اسفند  52)پزشک تلگرام،   ".کند یم ميرا ترم یدندان تيحساس

 بود. یپزشك دندان یها مهيدر مورد ب اميپ 2بار(  0، تكرار 53

 یها نهیهز یتمام یدرصد 28کاهش  ا،یپو یپزشك دندان مهيب

ثبت  یپزشكان کشور، برا دندان نینظر برتر ریز یپزشك دندان

 ديمراجعه کن ریز نکيل به ژهیو طیبا شرا ینام در طرح نوروز

Psalamat.com/land/ui  ( ،53اسفند  52پزشک تلگرام ،

 یحاو اميپ 3گروه  نیا گرید  یبار( در مقوله فرع 2تكرار 

 "ها دندان شیرو بيترت" نیتحت عناو یاطالعات عموم

 یاز عصب کش یریتصو" "از نخ دندان استفاده شده یریتصو"

 دنیتفاوت جو".  "یريشكل فک در دوران پ رييتغ"، "دندان

منحصر به فرد بودن ".  "غذا در افراد راست دست و چپ دست

پر  اميبودند و تنها پ "هر فرد )مانند اثر انگشت فرد( یها دندان

اگر بند ناف فرزندتان را "تحت عنوان  یمقوله فرع نیتكرار ا

که دندان  داد یم حيتوض "!دیندازيرا دور ن یريدندان ش دیندار

 یاست که در درمان برخ یاديبن یسلولها یاوح یريش
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 54و سالمت،  یپزشك قیاستفاده شود)حقا تواند یم هایماريب

طبقه در مورد مسائل  ریز نی(. در آخربار 2، تكرار 53اسفند 

 یمشكالت ارتودنس جادیاز جمله علل ا یمرتبط با ارتودنس

قرار  ییها اميپ یارتودنس ی( و درمانهایاهیتغذ ري)عادات غ

. ديکن یرا مشاهده م ها اميپ نیگرفت که در ادامه دو نمونه از ا

 نیاست که آخر یقبل از بلوغ و زمان یزمان ارتودنس نیبهتر"

 2 ن،ی)پزشک آنال "هستند شیدر حال رو یدائم یدندانها

  کیانگشت در کودکان  دنيمك"، بدون تكرار( 53اسفند 

باعث  تواند یمدت م یدر طوالن یاست ول یعيالعمل طب عكس

سقف دهان شود )نكات  یو حت یقدام یساختار دندانها رييتغ

 ,Open bite ،Deep bite (. چهار حالت مختلفریتصو

Reverse bite, Maxillary protrusion دهد یرا نشان م 

که  ییهايبررس با، بدون تكرار53اسفند  2)ساختمان پزشكان، 

از لحاظ مطابقت با کتب مرجع  ها اميپ یمحتوا یبر رو

را  یمطالب ها امياکثر پ دیانجام شد، مشخص گرد یپزشك دندان

 یند. براا و مدارك معتبر ارائه داده یبدون توجه به شواهد علم

طبقه )مطالب منطبق با شواهد  2محتوا به  ،یسهولت بررس

و مطلب بدون شواهد  یعلم دبا شواه ریمطالب مغا ،یعلم

که در هر  ییها اميپ یشد و در هر طبقه فراوان مي( تقسیعلم

 (4ها قرار گرفتند، مشخص شد. )جدول  دسته نیاز ا کی

 شواهد با انطباق به توجه با ياصل مقوالت يفراوان عیتوز  -0جدول

 يعلم

  با منطبق ياصل مقوله

 يعلم شواهد

 با ریمغا

 يعلم شواهد 

 بدون

 يعلم شواهد 

 %48 %0 %22 دندان و دهان بهداشت

 %32 %55 %24 دهان یهایماريب

 %04 %2 %5 ییبایز

 %32 %52 %24 هیتغذ

 %45 %8 25 موارد ریسا

 ها اميکل پ یدسته برا 2 نیاز ا کیهر یفراوان تینها در

 یبدون شواهد علم ها امي% پ45. در مجموع دیمحاسبه گرد

 ها امي% پ4بودند و  یشواهد علم یدارا ها امي% پ22بودند و تنها 

 .داشتند رتیمغا یبا شواهد علم

 یفراوان نیکمتر "ییبایز"طبقه  یگانه اصل 2مقوالت  نيب در

 یفراوان نیشتريرا دارا بود ب یمنطبق بر شواهد علم یها اميپ

را  یخالف شواهد علم یکه به طور مشخص مطلب ییها اميپ

 .بود "هیتغذ"ارائه کردند مربوط به مقوله 

 

 بحث

 را یفرد نيب ارتباطات عرصه همراه تلفن قیطر از ارتباط

 جمله از یفرد نيب ارتباطات ليتسه. است کرده دگرگون

 08از  شيب دیآ یمشمار  به همراه تلفن یکارکردها نیمهمتر

 .دنکن یمتلفن همراه از تلگرام استفاده  یرانیدرصد از کاربران ا

از  یبود که بخش دواريام توان یم قاتيبا توجه به تحق جهينت در

 یزیر و برنامه هدفمندبا استفاده   توان یمسالمت را  یها نهیهز

 هدف به برآن عالوه وکاهش داد  یاجتماع یها شده از شبكه

 .افتی دست زين سالمت ارتقاء یینها

با  دیپربازد یها کانال یها اميپ یبررس هدف مطالعه نیا در

 5253 سال اسفند در تلگراممحتوای پزشكی در پيام رسان 

 اميپ 244 تنها اميپ 22888 حدود از. بود ) قبل از فيلترینگ( 

 یبررس ار حاصل جینتا یبررس با بودند دهان سالمت با مرتبط

چه  که شد مشخص مطالعه نیا در شده منتقل یامهايپ

 تيو جذاب تيدر حال حاضر نزد عموم مردم محبوب یموضوعات

 دارد. 

 اکثر دهان بهداشت مقوله درمطالعه حاضر  جیاساس نتا بر

 یبه مقوالت فرع مربوط یعلم شواهد بر منطبق یها اميپ

 ضیدر رابطه با زمان تعو ها اميپ نیآموزش بهداشت بود. عمده ا

بهداشت روزانه بود. در  تیزدن و رعا مسواك ،روشمسواك 

 یمسواك از پشتوانه علم یمرتبط با آلودگ یها اميپمقابل 

 اريمسواك را بس یكروبهايم یاميبرخوردار نبودند. در پ

به قرار  هيرفتن آنها توص نياز ب یو برا کرد یم یخطرناك معرف

همانطور که  کرد، یمدادن مسواك در آب جوش با سرکه 

 یمسواك منبع یها یخطرناك بودن باکتر یامشخص است بر

قرار دادن مسواك در آب جوش  یذکر نشده است و از طرف

 یها اميپ از یگرید نمونه. شود یم مسواك یموها بیباعث تخر

که مسواك زدن بالفاصله  کرد یم عنوان یبا شواهد علم ریمغا



 

 تلگرام یرسان اجتماع اميمرتبط با سالمت دهان و دندان در پ یامهايپ یمحتوا ليتحل                                                                   283

 

 35/پياپی 5488  پایيز    /سوم   /شماره  هجدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 

 به ميتعم قابلمطلب  نی. اکند یم بیها را تخر بعد از غذا دندان

 دسته، نیا در امهايپ از یادیز حجم. ستين غذاها انواع همه

 ريو خم هیبه عنوان دهانشو یخانگ باتيبه ساخت ترک هيتوص

 ای و یکنندگ ديسف جمله از یخواص و کردند یمدندان 

که با  کردند یمآنها عنوان  یرا برا دندان به دنيبخش استحكام

در  یمورد مشخص یجستجو در کتب مرجع و شواهد علم

 ليقب نیکه ا نینشد و با توجه به ا افتیمطلب  نیاز ا تیحما

 مطالعه طهيح از)که بودند یسنت طب با ارتباط در شتريب ها اميپ

 دیينه قابل تا و داشت وجود آنها رد امكان نه( بود خارج حاضر

 که است نیا بود وارد ها اميپ گونه نیا به که یرادیا. بودند

 سالمت یبرا یسود تنها نه هشد یمعرف مواد است ممكن

 .ندازنديب هم خطر به را آن که باشند نداشته ها دندان

. در بود مربوطدهان  یها یماريب مقولهبه  ها اميتنوع پ نیشتريب

و  هیو اطالعات پا یمشكالت زبان، مسائل آموزش یفرع مقوله

 ميرا مشاهده کن ییها اميپ ميتوانست یمدرمان مشكالت دهان 

 یفرع مقوله. در مقابل در بودند برخوردار یکاف دشواهکه از 

 یادیز حيمطالب ناصح هادندان یخراب و یدگيپوس و دندان درد

 یبه جا ها امیپ از یاریبس واقع در. خورد یمبه چشم 

و مراجعه  يمشکالت دندان یریگیمخاطب به پ قیتشو

 يخانگ يبه درمان عالمت هیمنظم به دندانپزشك توص

 زيشده ن هيتوص یعالمت یهادرمان وجود نیا با. کردند يم

آنها تاکنون به  ینداشتند و اثربخش یمشخص یپشتوانه علم

 یطبقه بطور مشخص نیکه در ا ییها امياست. پ دهياثبات نرس

بودند به چند نمونه خاص محدود  یعلمبا شواهد  ریمغا

شرکت کرد یمبود که ادعا  یموارد مطلب نیاز ا یكی. شدند یم

را وارد  یمواد قند ردندانيکننده خم ديتول یرجخا یها

دندان  یدگيپوس شیباعث افزا نیو ا کنند یممحصوالت خود 

 از یتعداد به را دندان هر یدگيپوس گرید یمطلب در. شود یم

 علت نیتر یاصل که یحال در داد یمبدن  ارتباط  یداخل یاعضا

 یدندان پالك و یقند مواد مصرف تكرر دندان یدگيپوس

 (54).ستا

مسئله  نیبود ا ییبایز ها اميپ تعداد لحاظ از مقوله نیترفراوان

 داغ موضوع ییبایز مسائلآن است که در حال حاضر  انگريب

 قابل نكته دارد یادیز مخاطبان و شود یم محسوب ما کشور

فراوان،  یهاداده وجود با که است نیا طبقه نیا در تامل

کتب مرجع را به خود منطبق با  یها اميپدرصد  نیکمتر

مقوله فورا متوجه  نیا یها اميبه پ یاختصاص داد. با نگاه

 یبو رفع و هادندان کردن ديسف در یفراوان ديتاک که میشو یم

 وهيم ليقب از یمواد. است شده یعيطب مواد لهيبوس دهان بد

 نیا یبرا یاهيگ یها روغن یحت و نیريش جوش جات،یسبز: ها

 پشتوانه یکل بطور طبقه نیا یها اميپ. شدند یمعرف منظور

 قابل ريتاث توان ینم باشند موثر هم اگر و نداشتند یعلم محكم

به  ها اميپ نگارش نحوه وجود نیا با. داشت انتظار را یتوجه

را به چشم خواهد  رشيبود که مخاطب احساس کند تاث یا گونه

ه عنوان شده بود که اگر چ یبد دهان مطالب ی. در دسته بودید

را  ینداشته باشند اماضرر خاص یچندان یرگذاريممكن است تاث

 کردن ديسف دسته در حال نیا با. کنند یممتوجه مخاطب ن زين

 راتيتاث توانستند یممشاهده شد که  ییها اميپ اريبس هادندان

مثال در  یبگذارند. برا هادندان یرو بر یریناپذ جبران مخرب

 سرکه ابتدا ها دندان کردن ديسف یبرا. شد یم هيتوص یاميپ

 یرا غرغره کرده و سپس مسواك زده شود. محتوا بيس

 جالب زين شد یمطبقه مشاهده  نیکه در ا یغاتيتبل یها اميپ

صرفاً جنبه جذب مخاطب  ها اميپ نیا از یريکث تعداد. بود توجه

 ارائه را یمحصول ای یروش چيرا داشتند و ه یکانال خاص یبرا

 گرفتند، یمطبقه قرار  نیکه در ا ییها اميپ یکل. بطور دادند ینم

 که یحال در دادند یمارائه  برا به مخاط یسنت یها اکثر روش

 گرید طرف از ستين مشخص چندان روشها نیا یاثربخش

کردن  تينيو الم نگيچيهمچون بل یاحرفه و یعلم مسائل

 باشد توجه جالب مخاطبان از ی اريبس یبرا تواند یمدندانها که 

 .خورد ینم چشم به ها اميپ نيب در وجه چيه به

 یفراوان ضياطالعات ضد و نق ،هیمربوط به تغذ یها اميپ نيب در

 سالمت یبرا را یچا ییجا در مثال یبرا. خورد یمبه چشم 

 در. کرد یم یآن را مضر معرف گرید یو در جا ديمف هادندان



 

 284    و همكاران  انيدکتر فاطمه خوراک

 

 35/پياپی 5488  پایيز     /سوم   /شماره  هجدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  
 

 

 در و ردشم یممضر  هادندان یبرا را چسبناك یقند مواد ییجا

 یريجلوگ دندان به یچسبندگ وجود با را کشمش گرید یاميپ

 یحال تعداد محدود نی. با اکرد یم یمعرف یدگيکننده از پوس

مطالب غلط را به مخاطب منتقل  یبطور مشخص ها امياز پ

اثبات  یبرا یاضاف قاتيبه تحق ازين ها امي. اکثر پ کردند یم

به چشم  ها اميپ نیاکه در  یخود داشتند نكته مثبت یادعا

و غذاها در  هایدنينوش از یتعداد یبرا که بود نیا خورد یم

 یسالمت دهان و دندان معرف یبرا ینقش ثابت ها اميپ یتمام

 رينزد مخاطب تاث ها اميپ آن تيمقبول در تواند یم نیکه ا شد یم

 و زا یانرژ گازدار، یهایدنيمثال نوش یداشته باشد برا یمثبت

 ديبدون قند مف یهامضر و آدامس ها اميپ تمام در یقند مواد

 .شدند یم یمعرف

مقوالت مطالعه حاضر( که  ریتمام ز ني)در ب  یفرع مقوله تنها

 مقوله ریز بود مرجع کتب با منطبق آن یها اميپ یتمام

 .بود یارتودنس

 یاريبس در رسد یمکه ذکر شد به نظر  ییهایبا توجه به بررس 

را در موضوعات  یو سالمت که مطلب یشكپز یهاکانال از

 یبارگذار مطالب کنند، یممختلف سالمت دهان و دندن منتشر 

 که یصورت در ستندين برخوردار یمناسب یعلم پشتوانه از شده

 نهیهز تواند یمنباشند  یاو حرفه یمنطبق با اصول علم ها اميپ

 .کنند ليتحم جامعه به را یادیز

 یهاانش نشان داده شده که رسانهو همكار Jonesمطالعه  در

ارتقا دهنده سالمت  یرفتارها جادیباعث ا توانستند ینم اياسترال

 بر یکردند که بر ارتقا سالمت مبتن شنهاديدهان شوند و پ

 یهارسانه در دهان سالمت سواد ارتقا و نگر جامعه كردیرو

(52).شود ديتاک اياسترال
 

برای  2850ه در سال در مطالعه سيستماتيک و متا آناليز ک

بررسی محتوای تبليغات تلویزیون از نظر مسائل مرتبط با 

% تبليغات 3/48سالمت دهان انجام شد نتيجه گرفته شد که 

مواد غذایی پخش شده مربوط به غذاهای پوسيدگی زا هستند 

و محتوای تبليغات پخش شده در طول برنامه های کودك 

 (53)می باشد.شامل غذاهای مخرب برای سالمت دهان 

در مطالعه دیگری که به بررسی محتوای کانالهای فارسی تلگرام 

پرداخته است نتيجه گيری شد که مطالب  2828در سال 

حيطه های سياست و سرگرمی باالترین درصد را در این کانالها 

 (54)داشتند.

 یبا مطالعه حاضر متاسفانه دسترس  یتر مشابه مطالعه به

 .مينداشت

 یتخصص یهاکانال جادیا ،مطالعه حاضر  جینتا توجه به با

 دایشدسالمت دهان و دندان توسط دندان پزشكان متخصص 

 شواهدمطالب منتشر شده از  بيترت نیا بهباشد.  یم ازيمورد ن

 .بود خواهند برخوردار یباالتر اريبس

 

 یریگ جهینت

یا  اميپ 244 سالمت و یغاتيتبل اميپ هزار 22 حدود نيب در

 .بودند دندان و دهان سالمت با مرتبطدرصد(  83/5)

 مربوط نیکمتر به نیشتريب از بييترت به یاصل مقوالت یفراوان

(، درمان و یريشگيپ ،یولوژي)ات دهان یهایماريب ،ییبایز به

 .بود موارد ریسا و هیتغذ دهان، بهداشت

 مطالب پنجم کی حدود نيانگيم طور به ها اميپتمام  نيب در

 یاصل مقوالت نيب در که بودند یعلم اهدشو با منطبق

 دهان یهایماريب به مربوط یعلم شواهد با مطابقت نیشتريب

 به مربوط مطابقت نیکمتر و( درمان و یريشگيپ ،یولوژي)ات 

بر استفاده  یادیز اريبس ديتاک ها اميپ نيب در بود ییبایز مقوله

 یکل طور به و مختلف جاتیسبز و هاوهيم ،یخانگ باتياز ترک

 مطالعه حوزه از هاآن یابیارز که بود شده یسنت یهادرمان

 .بود خارج

 کنندگان تیحما

دانشگاه علوم  یو فناور یمعاونت پژوهش تیمطالعه با حما نیا

مرکز  یارزشمند معاونت محتوا اريبس یهمكارمشهد و  یپزشك

از آنها  لهينوسیکشور انجام گرفت، که بد یمجاز یفضا یمل

 .گردد یم یدانتشكر و قدر

 منافع تضاد

 .ندارد وجود یمنافع تضاد چيه
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