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خالصه: 
از یکـ یشود. جدا شـدن کامـل دنـدان ازحفـره خـود      یمدهیاست که درکودکان دیجیمشکالت راها ازتروما به دندانو هدف:سابقه

از علـل  یکـ یکـه  ییاز آنجـا کنـد. یمجادیاياست که درصورت عدم درمان به موقع مشکالت متعددیدندانيهابیآسنیتردهیچیپ
یبررسـ بـا هـدف   مطالعـه  نیاو درمان دارد.يریشگیدر پیبا آن نقش مهمخورداز نحوه برانیمربیاست آگاهیورزشتیفعالتروما،
.شدانجام 1389شهر تهران در سال یرزميافراد در ورزشگاه هانیایآگاه
غـرب  شـرق و جنـوب، شمال،هیناح4مناطق تهران به هیبود،کلیو به روش مقطعیفیکه ازنوع توصقیتحقنیدراو روش ها:مواد
به پرسشـنامه هاپاسـخ   یمرب112درمجموعیبررسورزشگاه مورد18انتخاب شد و از 15و3،6،7مناطقه،یناح4نیاشدند که ازمیتقس

شده بـه  دهیمربوط به سواالت پرسيپاسخنامه مصاحبه،انیپس از پاشد.دهیپرسانیتک تک سواالت از مرب،مصاحبهقیازطردادند.
اثـر هـر   نیـی جهـت تع فرم ها،يداده شد. پس از جمع آورانیربشده به مAvulseبرخورد با دندان يدرمورد نحوه ییهمراه راهنما

spss(V11.5نـرم افـزار   زبـا اسـتفاده ا  یخطـ ونیاز مـدل رگرسـ  ،یآگـاه زانیـ کدام از عوامـل مـوثر موجـود در پرسشـنامه بـر م     
)استفاده شد.2009

نیبـ داشـتند. فیضـع یدرصـد آگـاه  1/17متوسط ویآگاهدرصد6/51خوب،یدرصدآگاه3/30،یبررسنفرمورد112نیازبها:افتهی
) P=03/0(وجـود داشـت.   يمعنادارارتباطيو سابقه کارAvulsionبرخورد باياز نحوه یرزميهازن ورزشانیمربیآگاهزانیم

)P=002/0(وجودداشت.يمعناداريطهآنها  رابالتیتحصزانیو مانیمربیآگاهنیبنیهمچن
یآن آگـاه ينگهـدار يماده مناسب براوavulsedيهاکردن دندانپلنتیریچگونگازیرزميهاورزشانیمرباکثر:يریگجهینت

است.يضروریدندانيترومانهیدر زمانیآموزش مربداشتند.یکم
ورزش هاي رزمی، مربی،یآگاهکردن دندان،پلنتیرها: کلید واژه
31/6/91ه: پذیرش مقال18/5/91اصالح نهایی:12/2/91وصول مقاله:

مقدمه:  
تیـ حمايسـاختمان هـا  ویو دائمـ يریشيهاتروما به دندان

ــاســت کــه درکودکــان دیجــیکننــده آنهــا ازمشــکالت را دهی
از یکــیجــدا شــدن کامــل دنــدان ازحفــره خــود )1(شــود.یمــ
وارد ي% تروماهـا 1-16است که یدندانيهابیآسنیتردهیچیپ

یمــلیســال تشــک7-11را در کودکــانیدائمــيبــه دنــدانها
اکلوژن و،عملکرد دندانیدرصورت عدم درمان به موقع )2(دهد.

را دچـار مشـکل   ماریبیبهم خورده واز لحاظ روانماریبییبایز
بـار ،عمـل   نیاولـ يبراازدهیدر قرن Abuclassis)3(کند.یم

Replantation.ــام داد ــیتکنReplantation)2(را انجـ یکـ
دان پس از خـارج شـدن از سـاکت خـود     دنکیاست که در آن 
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34/ پیاپی 1391/ شماره چهارم / زمستان نهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره 

شــود.گزارش شــده کــه یخــود قــرار داده مــيدر جــاامجــدد
Replantationنیبعـد از حادثـه بهتـر   قـه یدق15یطعیسر

از علـل ترومـا،  یکـ یکه ییاز آنجا)4(است.Avulsionدرمان
افـراد در تمـاس بـا    نیاولـ یورزشانیمرباست،یورزشتیفعال

آنهـا  از نحـوه   یع حادثه هستند و آگـاه کودکان هنگام وقونیا
و درمـان  يریشـگ یدر پیصـدمات نقـش مهمـ   ایـن با برخورد

اغلـب نشـان   ،انجام شده اندنهیزمنیکه در ایمطالعات)3(دارد.
)5-7(اسـت. نـه یزمنیـ در اانیـ مربیبودن آگـاه یدهنده ناکاف

مـدارس  انیـ مربيبـر رو يدر مطالعـه ا و همکـاران  مسگرزاده
مـاده مناسـب   انیـ سوم مربکیکه تنها ندمشاهده کردییابتدا
ــر ــدارياب ــدان ينگه ــavulsedدن ــندشنایرا م -Al)5(.س

obaidaعربستان مدارسانیمربيخود بر روقیدر تحقزین
عیاز  لـزوم درمـان سـر   انی% مرب8/44که تنها افتیدرسعودي

ــدان  ــدمات دن ــد. یص ــاه بودن ــه )6(آگ و Mcintyreدر مطالع
یدرسـت یو کارکنان مدارس آگـاه انیمربتیاکثرزینن همکارا

بـا توجـه بـه    )7(را نداشـتند. ینـدان از نحوه برخورد با صدمات د
نیـ ادر زمینه صـدمات دنـدانی   یورزشانیکمبود اطالعات مرب

افراد و دادن اطالعات  بـه آنـان   نیایآگاهیبررسيمطالعه برا
شد.انجامدر شهر تهران 1389در سال 

ها:و روشمواد 
توسـط  ياابتـدا پرسشـنامه  ،یفیمطالعـه توصـ  نیجهت انجام ا

5اریـ پرسشنامه در اختنیسپس اشد.یطراحقیتحقانیمجر
دانشـگاه آزاد  یبخش کودکان دانشکده دندانپزشکدینفر از اسات

آن توسط فرمول الشهییواحد تهران قرار گرفت و روایاسالم
)4/0 =CVR(کیـ ،هپرسشـنام ییایپادییجهت تاشد.نییتع

کرونباخ به يو آلفاانجام شدینفر مرب12نیبیشیآزمایبررس
براي تعیین حجم نمونه درایـن طـرح از   بدست آمد.8/0زانیم

مطالعـات فرمول حجم نمونه مطالعـات توصـیفی بـا توجـه بـه      
و با درنظر گرفتن حداکثر تعداد اسـتفاده شـده و   )8(مشابه قبلی

نمونـه  112اپتیمم حجم نمونه کلی برابـر  Pتن با در نظر گرف
.به دست آمد

گیري به کار گرفته شده در این طرح از نوع تصادفی نمونهروش

کلیـه  .بـود cluster random samplingايخوشـه 
ناحیه شمال، جنوب، شـرق و غـرب تقسـیم    4مناطق تهران به 

ري گردیدند که این تقسیم بندي براساس تقسیم بنـدي شـهردا  
املتهران بود. براساس این تقسیم بندي ناحیه شمال تهران شـ 

، ناحیـه  20تـا  15، ناحیه جنوب شـامل منـاطق   1تا 4مناطق 
ناحیه غرب شامل مناطق 7و 8و 14تا 12شرق شامل مناطق 

16و 7و 6و 3. از این چهار ناحیه منـاطق  بود5و 6و 11تا 9
مـورد بررسـی قـرار    طق در این منـا ورزشگاه 18انتخاب شد و 

مربی زن بـه پرسشـنامه پاسـخ دادنـد.     112مجموع درگرفت. 
سـال ،  20هـاي زیـر   مربیان مورد مطالعه از نظر سنی در گـروه 

سـال بـه بـاال    50سـال و  40-49سـال،  30-39سال،29-20
1سابقه اشتغال در گروههـاي زیـر   )9(مورد بررسی قرار گرفتند

ــال،  ــال، 1-5ســــــــــ ــال، 5-10ســــــــــ ســــــــــ
ــال و 15-10 ــا 15س ــه ب ــال ب ــدالس ــی ش ــد از )9،8(.بررس بع

همــاهنگی بــا اداره تربیــت بــدنی و مســئولین ورزشــگاهها، بــه 
به روش ورزشگاههاي انتخاب شده مراجعه و پرسشنامه مربوطه

نـام ورزشـگاه و   )11،10،8(براي این مربیان تکمیل گشت.مصاحبه
سـواالت از  تـک تـک   .نام مربی بر روي پرسشنامه نوشته نشـد 

مربیان پرسیده شد و متناسب با پاسخ داده شـده توسـط مربـی    
ده عالمـت ز ،وجود داشـت هایی که در پرسشنامه یکی از گزینه

پاسخنامه مربوط به سواالت پرسیده پس از پایان مصاحبه،شد. 
شده، همـراه بـا راهنمـایی در مـورد نحـوه برخـورد بـا دنـدان        

Avulse    .در صـورتی کـه مربـی    شـده بـه مربیـان داده شـد
پرسشنامه به سوالهاي مندرج در گزینهورزشی پاسخی غیر از 

د.کرمیآن را به صورت کتبی در گزینه موارد دیگر قیدداد، می
سـوال قسـمت اول شـامل    6سوال بود که 15پرسشنامه داراي 

سواالتی در خصوص اطالعات فردي مربی ورزش بود و امتیـازي  
داشت. بخش دوم پرسشنامه سـواالتی در  سوال تعلق ن6ینبه ا

9هاي تروماي دنـدانی بـود کـه شـامل     زمینه آگاهی از اورژانس
مرجـع سوال بود. امتیازدهی به سواالت بخش آگـاهی براسـاس   

هاي جواب)10،8(بود.4تا 0معتبر و نظر استاد راهنما و مشاور از
سـت  و نادردانـم نمـی هـاي  گرفتند و پاسخ4کامالً صحیح نمره 
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221ن و همکاراپیوند معینیدکتر 
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نمـره تعلـق   1-3واسط از هاي حدنمره صفر گرفتند و به پاسخ
نهایی به صورت زیر طبقـه  امتیازجمع وگرفت. سپس امتیازها

)10(بندي شد: 

17-0آگاهی ضعیف

26-18آگاهی متوسط

36 -27آگاهی خوب

اثر هـر کـدام از عوامـل    نییجهت تعها،فرمياز جمع آورپس
ونیاز مـدل رگرسـ  ،یآگاهزانید در پرسشنامه بر مموثر موجو

ــا اســتفاده از نــرم افــزار یخطــ (spss V11.5,2009)ب

ستفاده شد.ا

ها:یافته
شهر تهران یرزميورزش هایمرب112يمربوط بر روقیتحق

ــا  ــت . نت ــام گرف ــه جیانج ــان دادک ــمرب%3/30نش ــاهانی یآگ
داشـتند. یفیضـع ی% آگاه1/17متوسط و ی% آگاه6/51خوب،

)1(نمودار 

میزان آگاهی مربیان زن ورزش هاي رزمی -1نمودار
در شهر تهرانTooth Avulsionاز نحوه برخورد با 

يهازن ورزشانیمربیآگاهزانیمنینشان داد که بجینتا
وجود دارديداریآنها رابطه معنالتیتحصزانیو میرزم

)002/0=P(آنان یآگاهزانیمالت،یتحصزانیمشیبا افزاو
نیتوان گفت که بیمبدست آمده،جیطبق نتا.ابدییمشیافزا

آنها يکارو سابقه یرزميهازن ورزشانیمربیآگاهزانیم
زانیم،يسابقه کارشیو با افزاداشتوجود يرابطه معنادار

جینتانیهمچن) P=03/0(.یافتمیشیآنان افزایآگاه
یرزميهازن ورزشانیمربیآگاهزانیمنیرد که بمشخص ک

يداریرابطه معنیدندانيو داشتن سابقه برخورد با تروماها
)P=07/0(.وجود ندارد

از افراد مورد درصد32بدست آمده  نشان داد که تنها جینتا
کردن را Replantيبراکافیاز نوع دندان یآگاهیبررس

و یدائميهاتقد بودند که دندانافراد معدرصد7/18و داشتند
که شدن هستند. مشخص  شدReplantهر دو قابليریش

یآگاهReplantationياز زمان مناسب برادرصد5/20تنها 
مورد مطالعه معتقد بودند که از  افراددرصد8/34و داشتند

از افراد مورد درصد 5/3تنها.روند  نداردنیدر ایتیزمان اهم
انتقال دندانيماده برانیرا به عنوان بهترریشیبررس

Avulsedدرصد8/34،يولوژیزیسرم فدرصد9دانستند و یم
مناسب نهیرا به عنوان گززیدستمال تمدرصد 7/27آب و 

از درصد 9/75نشان داد که جینتا،نیابرعالوه انتخاب کردند.
شده Avulseکردن دندانReplantافراد خودشان قادر به

افراد نیادرصد 1/24ند و تنها نبود
کار را انجام دهند.نیتوانستند ایم

:بحث

مورد یمرب112نیکه از بدیحاضر مشخص گردقیدر تحق
ی%) آگاه3/30نفر (34متوسط،ی%) آگاه6/51نفر(58،یبررس

از نحوه برخورد بایفیضعی%) آگاه1/171نفر (20خوب و 
Avulsion.با نتایج تحقیق مشابه مانتایج مطالعهداشتند

مدارس یبدنتیتربانیمربيروو همکاران است کهیمیابراه
بر و همکارانیکه توسط وهابيامطالعهدر ) 8(تهران انجام شد.

نشان داد انجام شد،شهر تهرانبهداشت مدارسانیمربيرو
5/87و درصد5/12بیمتوسط و خوب به ترتیآگاهزانیکه م

یفیضعیبهداشت آگاهانیاز مربچکدامیبود و هدرصد 
شرکت انیگردد که مربیبر منیتناقض به انیا)10(نداشتند.

اشتغال،نیحیآموزشيهااغلب در دورهمطالعه،نیکننده در ا
و این امر در مربیان ورزشی بودنددهیآموزش دنهیزمنیدر ا

و Al-Asfourدر مطالعهمورد مطالعه ما وجود نداشت.
آنان در یآگاه،معلمان مدارسبدنبال آموزشزیهمکاران ن

ضعیف خوب

متوسط
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)11(.ه بوددا کردیپشیافزایصدمات دندانبا مورد نحوه مواجهه

زن انیمربیآگاهزانیمنیمشخص شد که بیدر مطالعه فعل
وجود يآنها رابطه معنادارالتیتحصزانیو میرزميورزش ها

)12(داردیهمخوانکارانشو هميبا مطالعه آذرجهینتنیادارد.

و ناو همکاریوهابمطالعهجیبا نتاجهینتنیحال انیبا ا
رتیدر سنگاپور مغاو همکارانSae-Limقاتیتحق

در التیکه سطح تحصنیاختالف با توجه به انیا)13،10(دارد.
گروه کیدر شتریبمیقرار دادیکه ما مورد بررسياجامعه

داشتند)،یدانشگاهالتیتحصانی% مرب5/79(متمرکز بود
که سابقه يحاضر نشان داد که افرادقیتحقاست.ریپذهیتوج
ها به طور گروهرینسبت به سا،سال داشتند10- 15يکار
و یبا مطالعه وهابجهینتنیاداشتند.يبهتریآگاهيداریمعن

)12(در تهران و همکاراني، آذر)10(در تهران همکاران

یول.داردیهمخوان)13(در سنگاپورهمکارانش وSae-Limو
همکاران وAddo،در تهرانو همکارانیمیابراهقیدر تحق

يداریرابطه معنیآگاهزانیو ميسابقه کارنیبدر لندن
)8و2(.امدیبدست ن

تیسابقه برخورد با وضعنیبهکدیمشخص گرددر مطالعه ما 
ارتباط یورزشنایمربیآگاهزانیو مAvulsionاورژانس
،ارتباطنیدار بودن ایمعنریعلت غوجود ندارد.يمعنادار

Avulsionکه سابقه برخورد بايافرادنییاحتماال با تعداد پا

کهیاست. درحالهی% شرکت کنندگان ) قابل توج6/5را داشتند (
وجود تجربه برخورد با و همکارانش،Fux-Noyدر مطالعه

در مورد )14(در ارتباط بود.یآگاهشیزابا افیدندانيتروما
) بعد از خارج شدن یدائمایيریکدام دسته از دندانها (شنکهیا

نشان داد که قیتحقنیاشوند،نیگزیجادیبایاز حفره دندان
در کهیحالاز افراد پاسخ درست داده بودند در درصد32تنها 

دارس از مانی% از مرب7/66همکاران در لندن وAddoمطالعه
در )2(آگاه بودند.يریکردن دندان شپلنتیرونیکاسیکنتراند

شده Avulsedکردن دندانپلنتیريمورد زمان مناسب برا
شرکت درصد5/20مطالعه نیدر ا)،بیبعد از آسقهیدق30(تا 

يبراقهیدق30ازتا قبل دیکنندگان اطالع داشتند که با

درصد افراد8/34کهیحالدر اقدام کرد.دندان کردنپلنتیر
در .ستیدندان مهم نینیگزیاعالم کردند که زمان در جا

از درصد2/15و همکاران، یانجام شده توسط وهابقیتحق
يبرادیباقهیدق30تا قبل از دیداشتند که بایآگاهانیمرب

شاخص آگاهینیا)10(.انجام شودکردن اقدامات الزم پلنتیر
درصد40سنگاپورو همکاران در Sae-limدر مطالعه ، 

نیوهمکاران اCaglarدر مطالعه)13(شد.یمعلمان را شامل م
بوده درصد 1/87و در پورته درصد8/71تعداد در استانبول 

مطالعه نیدر ادندان،ينگهدارطیدر رابطه با مح)9(است. 
گونه درصد16ز،یدستمال تمدرصد7/27آب،درصد افراد 8/34

درصد 7/10و ریشدرصد5/3ک،یولوژیزیسرم فرصد د9کودك،
Avulsedانتقال دندانيکننده را برایضدعفونيهامحلول

شرکت کنندگان پاسخ درصد 5/28تنها یعنیانتخاب کردند.
ر پورته و که در دو شهيدر مطالعه امناسب را ارائه دادند.

6/66افراد در استانبول و درصد9/17به عمل آمد،استانبول 
در مطالعه)9(. داشتندیدر پورته از ماده مناسب آگاهدرصد

Garridoدر ناریو همکاران قبل و بعد از ارائه سم
از افراد درصد 6/84و درصد 6/7بیبه ترتAvulsionمورد

در مطالعه انجام شده )15(دادند. حیپاسخ صح
درصد افراد 2/60،و همکاران در انگلستانBlackyntyتوسط

انتخاب ينگهدارطیمحنیرا به عنوان بهترریش،د مصاحبهمور
درصد9/21،نیزو همکارانTouréلعهدر مطا)16(کردند. 

ينگهداريبرایرا به عنوان ماده انتخابریشرکت کنندگان ش
از انیمربدرصد Addo،4/78در مطالعه)17(.دندیدندان برگز

در رابطه با )2(د.داشتنیانتقال دندان آگاهيماده مناسب برا
درصد4/30شده،Avulsedبا دندانانینحوه برخورد مرب

نیگزیآن را جادندان،يجواعالم کردند که پس از جست
عنوان کرده بودند که درصد1/24تنها کهیحالدرم،یکنیم

یدر مطالعه وهابکردن آن هستند.Replantخودشان قادر به
بخش پاسخ مثبت داده نیاز شرکت کنندگان به ادرصد2/65

که ناشی از مطالعه بر روي مربیان بهداشت مدارس )10(بودند.
اند. بودکه در این زمینه آموزش دیده
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223ن و همکاراپیوند معینیدکتر 
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:يریگجهینت
کردن پلنتیریچگونگازیرزميهاورزشانیاکثرمرب
یآن آگاهينگهداريماده مناسب براوavulsedيهادندان

يضروریدندانيترومانهیدر زمانیآموزش مربداشتند.یکم
است.
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