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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:
سابقه و هدف :هدف این مطالعه تحليل پيامهای مرتبط با سالمت دهان و دندان در بين پر بازدید ترین کانالهای شبكه اجتماعی
تلگرام بود.
مواد و روشها :نوع مطالعه توصيفی بوده و از نوع تحليل محتوا می باشد .محتوای پيامهای کانالهای پربازدید حيطه پزشكی و سالمت
توسط سازمان فضای مجازی در اختيار محققين قرار گرفت .نمونه آماری تحقيق پيامهای متنی ،تصویری و ویدیویی مرتبط با سالمت
دهان و دندان در اسفند ماه سال ( 5253قبل از فيلترینگ) بود .نمونه گيری انجام شده غير احتمالی(با توجه به انتخاب کانالها
براساس تعداد بازدید) با حجم نمونه  22هزار پيام بود .روش تحليل محتوای استقرایی(قراردادی) استفاده شد .مقوله بندی و کدگذاری
داده های پژوهش به کمک نرم افزار  MAXqda 2858انجام شد.
یافتهها :تحليل داده ها منجر به استخراج  2مقوله یا طبقه اصلی شامل بهداشت دهان ،بيماریهای دهان ،زیبایی ،تغذیه و سایر موارد و
 25زیرطبقه گردید .در بين حدود  22هزار پيام تبليغاتی و سالمتی 244 ،پيام یا ( 5/83درصد) مرتبط با سالمت دهان و دندان بودند.
فراوانی داده ها به ترتيب از بيشترین به کمترین مربوط به زیبایی ،بيماریهای دهان(اتيولوژی ،پيشگيری و درمان) ،بهداشت دهان،
تغذیه و سایر موارد بود .در بين تمام پيامها تنها حدود یک پنجم مطالب منطبق با شواهد علمی بودند
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.
کلید واژه ها :شبكه های اجتماعی ،آناليز محتوا ،تحقيق کيفی ،سالمت دهان
شبكههای اجتماعی بر مواردی همچون سالمت دهان و شاخص

مقدمه:

()2-2

()3

با توجه به اطالعات ثبت شده در پایگاه الكترونيک سازمان

لثه ای

مجازی کشور بيش از 55/2درصد از جمعيت کشور مالک

مختلف مشاهده شده است .شبكه های اجتماعی به جزء جدایی

گوشيهای هوشمند هستند ()5و 42/44درصد خانوارهای ایرانی

ناپذیر زندگی تبدیل شده است و از ویژگيهای مهم این ابزار

دسترسی به اینترنت دارند.

،ترك سيگار و رفتار مسواك زدن

()4

در مطالعات

قابل دسترس بودن برای عموم مردم با هر رده سنی ،کم هزینه

()2

شبكه های مجازی اجتماعی یک سری سامانه های کاربر

بودن ،فضای نامحدود برای ارائه اطالعات و مقبوليت بيشتر نزد
()0-55

محورهستند که فراهم کننده بستر تعامالت اجتماعی برای

افراد کم سن و سال تر ميباشد.

برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل محتواهای

ابزار مورد بررسی قرار بگيرد و پتانسيلها و ظرفيتهای آن تعيين

چند رسانه ای می باشند .

شود تا بتوان به بهترین شكل ممكن و با آگاهی کامل از آن در

در سال  ، 5252بيش ازیک چهارم از جمعيت ایران کاربر

از اینرو الزم است تا این

()2

راستای ارتقاء سالمت دهان و دندان بهره جست مطالعه بر
()52

شبكه مجازی تلگرام بودند .تلگرام در  2850اعالم کرد که

روی محتوای رسانه تلویزیون در ایران انجام شده است

نزدیک به  288ميليون کاربر فعال در سرتاسر جهان دارد که

تاکنون مطالعه ای محتوای پيام های مرتبط با سالمتی در پيام

بيش از  28ميليون نفر از کاربران آن درایران بودند.

()2

اما

رسان تلگرام در ایران را مورد بررسی قرار نداده است.از این رو

اطالعات مرکز ملی فضای مجازی نشان ميدهد محتوای سالمت

هدف از مطالعه حاضر بررسی محتوای پيام های مرتبط با

از جمله مسائلی است که در رتبه های نخست مورد توجه توليد

سالمتی در پيام رسان تلگرام بود.

کنندگان محتوا و مخاطبان قرار دارد .یكی از این مطالعاتی که

خدمات دندانپزشكی هزینه نسبتا زیادی را به افراد ،جامعه و

بر روی محتوای  5888کانال برتر پيام رسان تلگرام انجام شد

دستگاههای دولتی تحميل ميكنند و این درحالی است که با

نشان داد که رتبه دوم کانالهای سرگرمی موضوع سالمت و

تنظيم برنامه های راهبردی ميتوان هزینه ها را به سمت

پزشكی را به خود اختصاص داده بودند .اثرات سودمند

پيشگيری از بيماریهای دهان و دندان سوق داد .اگرچه این
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قبيل برنامه ها تاثيرگذاری بلندمدت خواهند داشت اما این

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

مسئله نباید باعث غفلت از این بخش بسيار مهم شود واضح

مورد ارزیابی قرارگرفت .طراحی این مطالعه به صورت یک

است که دستيابی به این هدف نمی تواند تنها وابسته به افراد

مطالعه کيفی توصيفی بود که با روش تحليل محتوای

حرفه ای باشد و الزم است تا سياستهای کلی به سمت این

قراردادی)استقرایی(انجام شد .تحليل محتوا یک روش تحقيق
(.)52

هدف سوق یابد .شاید بتوان گفت یكی از هزینه اثربخش ترین

معتبر برای تجزیه و تحليل داده ها است

راهها ،استفاده ازشبكه های اجتماعی میباشد .در کشورهای

در ابتدا قصد این بود که مطالعه بر روی پيامهای بارگذاری

مختلف مطالعات متعددی در این زمينه انجام شده است .به

شده کانالهای پر بازدید روز انجام شود اما با توجه به این که

عنوان نمونه در مطالعه ای نشان داده شد که پيامک های

تعداد پيامهای مرتبط با سالمت در این کانالها از تعداد کافی

آموزشی در زمينه بهداشت دهان و دندان باعث بهبود وضع لثه

برخوردار نبودند تصميم بر آن گرفتيم که کانالهای پر بازدید

بنابر آنچه ذکر شد ميتوان

حيطه پزشكی و سالمت را بررسی نمایيم .جامعه آماری کليه

اميدوار بود که در صورت جهت دهی مناسب پيام ها ی انتقال

پيامهای بارگذاری شده در پربازدیدترین کانالهای پزشكی و

داده شده در شبكه های اجتماعی می توان بخشی از هزینه

سالمت) دانستنيهای پزشكی ،ترفندهای پزشكی و علمی،

های درمانی را با استفاده از شبكه های اجتماعی کاهش داد و

پزشكی زیبایی ،پزشكی و زیبایی ،حقایق و دانستنيهای

عالوه بر آن به هدف نهایی ارتقاء سالمت نيز دست یافت .نكته

پزشكی ،اطالعات پزشكی ناب ،اطالعات پزشكی و طب سنتی،

مهم این است که بسياری از این پيامها ممكن است حاوی

مجله پزشک خانواده ،پزشک خانواده ،پزشک من ،نيازمندیهای

اطالعات غلط و گمراه کننده باشند که در اینصورت نه تنها

علوم پزشكی کشور ،پزشک تلگرام ،ویكی پزشک ،پزشک

تاثير مثبتی در ارتقاء سالمت ندارند بلكه ميتوانند اثر عكس

سالمت ،دانستنيهای خوب پزشكی ،بهترینهای پزشكی ،حقایق

داشته باشند .لذا ضروری است با برنامه ریزی مناسب به

پزشكی و سالمت ،نكات پزشكی ،رسانه پزشک ایرانی ،پزشک

ظرفيت های مثبت و منفی این شبكه ها توجه شود.

زناشویی ،ساختمان پزشكان ،پزشک سالمت ،پزشكی ،جراحی،

چنانچه پيامهایی صحيح در رابطه با سالمت دهان و دندان از

پرستاری ،مامایی ،پزشک آنالین و کانال علمی پزشكی و

طریق کانالهای پر بازدید نشر داده شود به روشی تعاملی (بسيار

زیبایی) در اسفندماه سال  53بود که بر اساس گزارش و

کم هزینه و در عين حال پر مخاطب) ميتوان در زمينه ارتقاء

پيشنهاد سازمان فضای مجازی کشور پر بازدیدترین کانالها در

سطح سالمت دهان و دندان افراد جامعه نقش موثری داشت.

بازه زمانی  4هفته ای مطالعه انتخاب شدند و با توجه به

با توجه به اینكه اطالعات پایه ای از محتوای این پيامها دررابطه

اهداف مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .کانالهای مورد نظر بر

با سالمت دهان و دندان در دسترس نبود ،در این تحقيق سعی

اساس تعداد بازدیدکنندگان انتخاب شدند ،به این ترتيب که

بر آن شده است تا فراوانی و صحت اطالعات در دسترس در

ليست کانالهای پر بازدید) در سراسر کشور ( در حيطه

زمينه سالمت دهان و دندان در شبكه های اجتماعی تلگرام

سالمت در بازه دو هفته ابتدایی اسفند ماه تعيين و کليه

بررسی شود.

پيامهای بارگذاری شده در کانالهای مورد نظر در این بازه با

در مقایسه با گروه کنترل شد

(.)4

همكاری سازمان فضای مجازی کشور به صورت محرمانه
مواد و روش ها:

)مقصود از محرمانه این است که هيچ اطالعاتی در مورد

مطالعه به صورت توصيفی و تحليل محتوا انجام شد22888 .

ادمينها و نویسندگان پيامهای کانالها در اختيار ما قرار نگرفت(

پيام بارگذاری شده در شبكه اجتماعی تلگرام در اسفند ماه

و در قالب فایل اکسل در اختيار پژوهشگران قرار داده شد .
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در ادامه ابتدا پيامهای آشكار مرتبط با سالمت دهان و دندان

)اساتيد راهنما)  %35به دست آمد .منطبق بودن پيامها بر

از سایر پيامها جدا و در یک فایل اکسل جدید ذخيره

شواهد علمی معتبر با توجه به نظر دو نفر از متخصصين

گردیدند .بدین ترتيب هر پيام ،شماره ای را به عنوان ردیف

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

به خود اختصاص داد ،سپس با رجوع به آدرس پيامها در وبگاه

محقق با هم پيامها را بررسی کردند تا به اجماع برسند .

شبكه اجتماعی کل متن پيامها به همراه نكات تكميلی که در

محتوای پيامهای مرتبط با سالمت دهان چندین بار خوانده

تصویر یا پویانما یا ویدیوی ضميمه متن وجود داشتند،

شده است.

گردآوردی شدند و کل پيامها بصورت فایل نوشتاری با شماره

در  2هفته اول تعداد بالغ بر  58888پيام از کانالهای پربازدید

گذاری ردیفها) که پيش تر در فایل اکسل انجام شده بود ( در

پزشكی و سالمت استخراج شد که پس از حذف پيامهای غير

یک فایل  2853 wordمرتب گردید .این فایل نوشتاری

مرتبط با سالمت دهان و دندان تعداد پيامها به  552پيام

برای استخراج واحدهای تحليل و سپس تحليل مضامين در

رسيد .با توجه به اینكه در طول این زمان اشباع داده ها به

محيط نرم افزار  MAXqda 2010وارد شد .واحد تحليل،

دست نيامد برای مدت  2هفته دیگر پيامها گرد آوری شد و

کوچكترین جزء پيكرة پيام بود که برای رسيدن به هدف

بيش از  52888پيام مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 525

تحقيق ،برچسب گذاری و شمارش می شد و می توانست یک

پيام مرتبط با سالمت دهان و دندان استخراج شد .سپس

کلمه ،جمله ،پاراگراف یا تصویر باشد که البته هریک از این

 244پيام مرتبط با سالمت دهان با استفاده از نرم افزار

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

MAXqda 2010در  25واحد تحليل) مضمون فرعی (و 2

در این پژوهش واحدهای تحليل با توجه به عينی بودن ،نظام

مقوله تحليل) مضمون اصلی ( طبقه بندی شدند و فراوانی

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

پيامهای مرتبط با هر مضمون اصلی و فرعی به تفكيک

مضامين تحليل شامل عناوین دسته بندیهای استخراج شده از

محاسبه گردید  .تحليل همبستگی یا گسستگی مضمون ها با

واحدهای تحليل در خصوص سالمت دهان بودند  .با استفاده

توجه به هدف مطالعه بررسی نشده است .بر این اساس در

از رویكرد تجمعی داده ها ،این مراحل با کمک نرم افزار

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

MAXqda 2010انجام شد .الزم به ذکراست که در فرایند

به منظور تحليل داده های حاصل از روشهای آمار توصيفی در

انتخاب مضامين اصلی و فرعی ،در ابتدا با همفكری و نظر

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

متخصصين سالمت دهان ،پيام ها در تعدادی مضمون فرعی

ذکر است با توجه به اینكه اطالعاتی راجع به ادمين کانالها در

قرار گرفتند .سپس مضامين فرعی به همين ترتيب در 2

اختيار ما قرار داده نشد ،لذا از لحاظ اخالقی مشكلی وجود

مضمون اصلی دسته بندی شدند .در مراحل بعدی مطالعه و

نداشت.

پس ازکدگذاری داده ها در نرم افزار  MAXqda 2010مجددا
مضامين فرعی و اصلی بررسی گردید و تا حد امكان مضامين

یافته ها :

مشابه را دریكدیگر ادغام تا بدین ترتيب اشباع داده ها بهتر

در مطالعه حاضر تعداد  244واحد تحليل استخراج شد که در 2

انجام شود.

مقوله اصلی و  25مقوله تحليل فرعی طبقهبندی شدند که در

با توجه به تنوع زیاد پيامها ،داده ها در بازه دو هفته به اشباع

جدول  5قابل مشاهده است.

نرسيدند .پس فرایند باال به مدت دو هفته دیگر مجددا تكرار

مقوالت تحليل اصلی شامل "بهداشت دهان" "بيماریهای

شد .در رابطه با پایایی برچسب گذاری واحدها و مضامين

دهان (اتيولوژی ،پيشگيری و درمان)" "زیبایی"" ،تغذیه" و

تحليل ميزان ضریب توافق بين دو برچسب زننده مستقل

"سایر موارد" بودند.
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جدول  -0فراواني مقوالت فرعي بهداشت دهان

جدول  -0نحوه طبقه بندی محتوا به مقولههای اصلي و

ردیف

مقوله فرعي

درصد

5

آموزش بهداشت

28

2

بهداشت لثه

52

2

از بين بردن جرم دندانها

0

4

دهانشویهها

2

2

آلودگی مسواك

24

3

شویندههای دندان

52

4

جایگزینهای مسواك و نخ دندان

0

زیر مقولهها
مقوله تحليل اصلی

مقوله تحليل فرعی

محتوا

بهداشت دهان
اطالعات و
فعاليتهای مرتبط
با بهداشت دهان

آموز ش بهداشت
بهداشت لثه
از بين بردن جرم دندانها
دهانشویهها
آلودگی مسواك
شویندههای دهان
جایگزینهای مسواك و نخ دندان

بيماریهای دهان
(اتيولوژی
پيشگيری و درمان)

درد دندان
مشكالت دندان
پوسيدگی و خرابی دندانها
بيماریهای لثه
درمان مشكالت دهان
مسائل آموزشی و اطالعات پایه

زیبایی

سفيد کردن دندانها
رفع بوی بد دهان

تغذیه

غذاهای مفيد
غذاهای مضر

سایر موارد

ارتودنسی
تبليغات
اطالعات عمومی

سالمت دهان و
دندان

نمونه هایی از پيام هایی که در این مقوله طبقه بندی شده اند
به شرح ذیل می باشد.
"بهترین زمان تعویض مسواك پس از گذشت  4-2ماه از عمر
آن است .همچنين براساس تحقيقات تجربی برای جلوگيری از
آسيب به لثه ،استفاده از مسواكهای  Softتوصيه میشود"
(دانستیهای پزشكی  52اسفند  ،53بدون تكرار
رشته های ریز و آبی رنگ روی مسواك نشان دهنده تاریخ

بهداشت دهان
اطالعات و فعاليتهای مرتبط با بهداشت دهان در ذیل مقوله
اصلی بهداشت دهان قرار گرفتند 28 .درصد پيامهای مرتبط با
سالمت دهان و دندان مربوط به مقوله بهداشت دهان بود .در
بين مقوالت فرعی این گروه تاکيد زیادی بر روی آموزش
بهداشت شده بود.
مقولههای فرعی مرتبط با بهداشت دهان به ترتيب فراوانی در
جدول  2قابل مشاهده است.

انقضای آن است در واقع کوچک شدن این شاخکهای آبی
رنگ عالمت این است که مسواك دیگر باید مورد استفاده قرار
گيرد" (اطالعات پزشكی ناب 54 ،اسفند  ،54تكرار  5بار)
(آموزش بهداشت)
در کانال بهترینهای پزشكی 52 ،اسفند  )53مطلبی تحت
عنوان "روش صحيح مسواك زدن" قرار داده شده بود که
تكنيک  Bassرا بصورت ساده و قابل فهم به نمایش
میگذاشت(آموزش بهداشت)
در مقوله جایگزینهای مسواك و نخ دندان تاکيد اصلی بر روی
آدامسهای بدون قند بود و توصيه میشد بعد از صرف هر وعده
غذایی یک عدد آدامس به مدت حداقل  58دقيقه جویده
شود(مجله پزشک خانواده  22اسفند  53بدون تكرار) موارد
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دیگری مانند نوشيدن آب بعد از غذا و یا خوردن سيب (در

ظاهر صورتی معمول آن ،از کمبود ویتامين رنج می برید .زبان

صورتی که دسترسی به مسواك وجود نداشت) نيز در بين

قرمز روشن میتواند نشانه کم خونی باشد( .نكات پزشكی25 ،

پيامها به چشم میخورد.

اسفند  53بدون تكرار) از دیگر زیر مقوالت مهم این گروه

بيماریهای دهان (اتيولوژی ،پيشگيری و درمان)

پيامها ،پيام های مرتبط با درد دندان بود البته این پيامها به

پيامهای موجود در این طبقه عمدتاً بر اتيولوژی بيماریهای

علت درد دندان اشارهای نمیکردند و تاکيد اصلی بر راههای

دهان و دندان ،راههای پيشگيری و درمان آنها تاکيد میکردند.

سنتی رفع درد دندان بود.

بطور کلی این طبقه حدود  22درصد کل پيامها را شامل

در واقع هيچ یک از پيامها مخاطب را به مراجعه به دندانپزشک

میشد .با توجه به موضوعات مختلفی که در این رابطه بيان

و درمان قطعی مشكل تشویق نمیکرد و به جای آن راههایی را

شده بود پيامهای مرتبط در  4مقوله فرعی قرار گرفتند که در

جهت درمان عالمتی پيشنهاد میکرد .به این مورد توجه

ادامه به تفصيل بيان شده است(.جدول )2

نمایيد ".اگر دندان درد دارید به مدت چند دقيقه قطعه ای یخ

جدول  -3فراواني مقوالت فرعي بیماریهای دهان (اتیولوژی،
پیشگیری و درمان)

را بين شصت و انگشت اشاره بماليد .این کار میتواند درد
دندان را تا ميزان  28درصد کاهش دهد"(پزشک من 3 ،اسفند

ردیف

مقوله فرعي

درصد

5

درد دندان

25

زیبایی

2

مشكالت زبان

24

یكی از فراوانترین مقوالت در مطالعه حاضر پيامهای مرتبط با

2

پوسيدگی و خرابی دندانها

52

4

بيماریهای لثه

0

2

درمان مشكالت دهان

54

3

مسائل آموزشی و اطالعات پایه

54

 ،53تكرار دوبار)

زیبایی بود که  24درصد کل پيامها (فراوانترین مقوله اصلی)
را شامل میشد .این دسته شامل دو مقوله فرعی میشد که
یكی مربوط به سفيد کردن دندانها و زیبایی لبخند ( )%38و
بوی بد دهان و راههای برطرف کردن آن ( )%48بود.
نكته ای که در این قسمت به چشم میخورد این بود که پيامها
از تكرر باالیی برخوردار بودند و تعدادی پيام مشابه به
کرات ،تكرار میشدند .هریک از این مقوالت فرعی (سفيد کردن

بيشترین پيامها در این مقوله

مربوط به مشكالت زبان،

رنگهای مختلف آن و تاثيرات بيماریهای سيستميک بر روی
زبان بود .به سوال " لكه های سفيد روز زبان نشانه چيست؟
پاسخ های دیابت،

احتمال  ، HIVبيماریهای کالميدیا،

کاهش ایمنی بدن ،مصرف داروی استروئيدی ،عدم رعایت
بهداشت دهان ،مصرف بيش از حد دخانيات داده شد( .نكات
پزشكی 3 ،اسفند  ،53تكرار  2بار)
نمونه دیگری از پيامهای مربوط به این زیرمقوله ،در مورد
ارتباط رنگ زبان با مشكالت سيستميک بيان میکرد "زبان
قرمز روشن اگر زبان شما بيشتر قرمز روشن آلبالویی است .تا

دندانها و بوی بد دهان) شامل دو دسته پيام کلی میشدند.
دسته اول موادی را برای رسيدن به این اهداف معرفی میکرد.
در بين موادی که برای سفيد شدن دندانها پيشنهاد شده
بودند بيشترین تكرار مربوط به توت فرنگی ( 0پيام) ،در جایگاه
بعدی جوش شيرین ( 4پيام) و پس از این دو پوست موز (2
پيام) بود.
اگرچه  2پيام نيز با این مضمون که استفاده از جوش شيرین
برای سفيد کردن دندانها باعث تخریب مينای دندان میشود
نيز یافت شد(ساختمان پزشكان 3 ،اسفند ،53 ،تكرار  2بار) در
ادامه به چند نمونه از این پيامها توجه نمایيد "پتاسيم موجود
در پوست موز میتواند لكه های زرد رنگ روی دندانها را کاهش
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دهد" (پزشک آنالین 2 ،اسفند  ،53بدن تكرار) "توت فرنگی

"بهترین و بدترین غذاها برای سالمت دندانهای شما :

ميوهی خوش رنگ و خوش طعم میتواند باعث زیباتر شدن

میدونستيد پنير مينای دندون رو محكم میکند .ميزان لكه ای

لبخندتان شود .توت فرنگیها دارای سفيد کنندههای طبيعی

که از قهوه روی دندون شما به جا ميمونه بسيار بيشتر از

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

دخانياته؟ (نكات تصویر) .غذاهای مفيد :توت فرنگی دارای

از مسواك زدن کمی سرکه سيب غرغره کنيد سپس با مسواك

ماليک اسيد است و باعث سفيدی دندانها میشود .اسفناج و

دندانها را مسواك بزنيد ،لكههای زرد دندان از بين

سبزیجات برگ سبز باعث تميزی دندانها میشود .پنبر منبع

میروند"اطالعات پزشک ناب 28 ،اسفند  53بدون تكرار) .

کلسيم است و باعث استحكام دندانها میشود .آب باعث تميز

برای رفع بوی بد دهان نيز یک سری مواد پيشنهاد شدند.

شدن دندانها از قندها و اسيدها میشودو همچنين فلوراید

پرتكرارترین مواد به ترتيب سبزیجات از قبيل ریحان ،نعناع و

موجود در آن مقاومت دندان به سایش را افزایش میدهد.

جعفری ( 4پيام) سيب و گالبی ( 2پيام) و دارچين ( 2پيام)

سایر موارد

بودند .یک نمونه از این پيامها بدین صورت بيان میکرد" .رفع

مقوالت فرعی و فراوانی آنها به شرح زیر است.

بوی بد دهان" جویدن مقداری سبزی جعفری" مسواك زدن

تبليغات(  ، )%44اطالعات عمومی ( )%25و ارتودنسی (%22

با جوش شيرین" خوردن عرق نعنا" خوردن انجير "نوشيدن

بيشترین درصد پيامهایی که در این مقوله قرار گرفتند را

آب کافی"استفاده از دانه هل و رازیانه بعد از غذا"(بهترینهای

تبليغات به خود اختصاص دادند که در این ميان  5پيام ،خمير

پزشكی 4 ،اسفند  ،53تكرار  5بار)

دندان سنسود این را معرفی میکردند" .با یک انتخاب،

تغذیه

محافظتی ماندگار را به دندانهایتان هدیه دهيد .خميردندان

در بررسی محتوای کانالها ،پيامهایی بودند که غذاها یا

جدید سنسوداین تنها خميردندانی که با تكنولوژی نو

نوشيدنیهایی را برای سالمت دهان ودندان مفيد()24%

حساسيت دندانی را ترميم میکند( ".پزشک تلگرام 52 ،اسفند

یامضر( )%43معرفی میکردند .بدین ترتيب این مقوله به دو

 ،53تكرار  0بار)  2پيام در مورد بيمه های دندانپزشكی بود.

مقوله فرعی غذاهای مفيد و مضر طبقهبندی گردید.

بيمه دندانپزشكی پویا ،کاهش  28درصدی تمامی هزینه های

در مقوله فرعی غذاهای مفيد به ترتيب فراوانی دادهها از بيشتر

دندانپزشكی زیر نظر برترین دندانپزشكان کشور ،برای ثبت

به کمتر چای ( 4پيام) سيب ( 4پيام) کشمش و انگور ،پنير،

نام در طرح نوروزی با شرایط ویژه به لينک زیر مراجعه کنيد

توت فرنگی  ،سبزیجات ،آدامسهای بدون قند و آب حاوی

( Psalamat.com/land/uiپزشک تلگرام 52 ،اسفند ،53

فلوراید (هرکدام  2پيام) معرفی شدند درمقوله فرعی غذاهای

تكرار  2بار) در مقوله فرعی دیگر این گروه  3پيام حاوی

مضر به ترتيب فراوانی دادهها از بيشتر به کمتر شكر ،پفک،

اطالعات عمومی تحت عناوین "ترتيب رویش دندانها"

نوشيدنیهای انرژیزا ،نوشابهها ،قهوه و آب نبات (هرکدام 2

"تصویری از نخ دندان استفاده شده" "تصویری از عصب کشی

پيام) یخ و آب یخ و چای شيرین(هرکدام  2پيام) معرفی شدند.

دندان"" ،تغيير شكل فک در دوران پيری" " .تفاوت جویدن

در ادامه به چند نمونه از این پيامها توجه نمایيد" .چای

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

ميكروبهای دهان را کاهش میدهد اما چای مانده در بدن

دندانهای هر فرد (مانند اثر انگشت فرد)" بودند و تنها پيام پر

توليد سم میکند .مصرف چای مانده در دراز مدت باعث

تكرار این مقوله فرعی تحت عنوان "اگر بند ناف فرزندتان را

سردرد ،تيش قلب و زخم معده میشود .چای را تازه دم و

ندارید دندان شيری را دور نيندازید!" توضيح میداد که دندان

کمرنگ بنوشيد" (پزشک من 5 ،اسفند  ،53تكرار  3بار)

شيری حاوی سلولهای بنيادی است که در درمان برخی
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بيماریها میتواند استفاده شود(حقایق پزشكی و سالمت54 ،

در بين مقوالت  2گانه اصلی طبقه "زیبایی" کمترین فراوانی

اسفند  ،53تكرار  2بار) .در آخرین زیر طبقه در مورد مسائل

پيامهای منطبق بر شواهد علمی را دارا بود بيشترین فراوانی

مرتبط با ارتودنسی از جمله علل ایجاد مشكالت ارتودنسی

پيامهایی که به طور مشخص مطلبی خالف شواهد علمی را

(عادات غير تغذیهای) و درمانهای ارتودنسی پيامهایی قرار

ارائه کردند مربوط به مقوله "تغذیه" بود.

گرفت که در ادامه دو نمونه از این پيامها را مشاهده میکنيد.
"بهترین زمان ارتودنسی قبل از بلوغ و زمانی است که آخرین

بحث

دندانهای دائمی در حال رویش هستند" (پزشک آنالین2 ،

ارتباط از طریق تلفن همراه عرصه ارتباطات بين فردی را

اسفند  ،53بدون تكرار) "مكيدن انگشت در کودکان یک

دگرگون کرده است .تسهيل ارتباطات بين فردی از جمله

عكس العمل طبيعی است ولی در طوالنی مدت میتواند باعث

مهمترین کارکردهای تلفن همراه به شمار میآید بيش از 08

تغيير ساختار دندانهای قدامی و حتی سقف دهان شود (نكات

درصد از کاربران ایرانی تلفن همراه از تلگرام استفاده میکنند.

تصویر) .چهار حالت مختلفDeep bite, ، Open bite

در نتيجه با توجه به تحقيقات میتوان اميدوار بود که بخشی از

Reverse bite, Maxillary protrusionرا نشان میدهد

هزینههای سالمت را میتوان با استفاده هدفمند و برنامهریزی

(ساختمان پزشكان 2 ،اسفند  ،53بدون تكراربا بررسيهایی که

شده از شبكههای اجتماعی کاهش داد و عالوه برآن به هدف

بر روی محتوای پيامها از لحاظ مطابقت با کتب مرجع

نهایی ارتقاء سالمت نيز دست یافت.

دندانپزشكی انجام شد ،مشخص گردید اکثر پيامها مطالبی را

در این مطالعه هدف بررسی پيامهای کانالهای پربازدید با

بدون توجه به شواهد علمی و مدارك معتبر ارائه دادهاند .برای

محتوای پزشكی در پيام رسان تلگرام در اسفند سال 5253

سهولت بررسی ،محتوا به  2طبقه (مطالب منطبق با شواهد

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

علمی ،مطالب مغایر با شواهد علمی و مطلب بدون شواهد

مرتبط با سالمت دهان بودند با بررسی نتایج حاصل ار بررسی

علمی) تقسيم شد و در هر طبقه فراوانی پيامهایی که در هر

پيامهای منتقل شده در این مطالعه مشخص شد که چه

یک از این دستهها قرار گرفتند ،مشخص شد( .جدول )4

موضوعاتی در حال حاضر نزد عموم مردم محبوبيت و جذابيت

جدول -0توزیع فراواني مقوالت اصلي با توجه به انطباق با شواهد
علمي
مقوله اصلي

دارد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر در مقوله بهداشت دهان اکثر

منطبق با

مغایر با

بدون

شواهد علمي

شواهد علمي

شواهد علمي

پيامهای منطبق بر شواهد علمی مربوط به مقوالت فرعی

بهداشت دهان و دندان

%22

%0

%48

آموزش بهداشت بود .عمده این پيامها در رابطه با زمان تعویض

بيماریهای دهان

%24

%55

%32

مسواك ،روش مسواك زدن و رعایت بهداشت روزانه بود .در

زیبایی

%5

%2

%04

مقابل پيامهای مرتبط با آلودگی مسواك از پشتوانه علمی

تغذیه

%24

%52

%32

سایر موارد

25

%8

%45

برخوردار نبودند .در پيامی ميكروبهای مسواك را بسيار
خطرناك معرفی میکرد و برای از بين رفتن آنها توصيه به قرار
دادن مسواك در آب جوش با سرکه میکرد ،همانطور که

در نهایت فراوانی هریک از این  2دسته برای کل پيامها

مشخص است برای خطرناك بودن باکتریهای مسواك منبعی

محاسبه گردید .در مجموع  %45پيامها بدون شواهد علمی

ذکر نشده است و از طرفی قرار دادن مسواك در آب جوش

بودند و تنها  %22پيامها دارای شواهد علمی بودند و  %4پيامها

باعث تخریب موهای مسواك میشود .نمونه دیگری از پيامهای

با شواهد علمی مغایرت داشتند.

مغایر با شواهد علمی عنوان میکرد که مسواك زدن بالفاصله
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بعد از غذا دندانها را تخریب میکند .این مطلب قابل تعميم به

فراوانترین مقوله از لحاظ تعداد پيامها زیبایی بود این مسئله

همه انواع غذاها نيست .حجم زیادی از پيامها در این دسته،

بيانگر آن است که در حال حاضر مسائل زیبایی موضوع داغ

توصيه به ساخت ترکيبات خانگی به عنوان دهانشویه و خمير

کشور ما محسوب میشود و مخاطبان زیادی دارد نكته قابل

دندان میکردند و خواصی از جمله سفيد کنندگی و یا

تامل در این طبقه این است که با وجود دادههای فراوان،

استحكام بخشيدن به دندان را برای آنها عنوان میکردند که با

کمترین درصد پيامهای منطبق با کتب مرجع را به خود

جستجو در کتب مرجع و شواهد علمی مورد مشخصی در

اختصاص داد .با نگاهی به پيامهای این مقوله فورا متوجه

حمایت از این مطلب یافت نشد و با توجه به این که این قبيل

میشویم که تاکيد فراوانی در سفيد کردن دندانها و رفع بوی

پيامها بيشتر در ارتباط با طب سنتی بودند(که از حيطه مطالعه

بد دهان بوسيله مواد طبيعی شده است .موادی از قبيل ميوه

حاضر خارج بود) نه امكان رد آنها وجود داشت و نه قابل تایيد

ها :سبزیجات ،جوش شيرین و حتی روغنهای گياهی برای این

بودند .ایرادی که به این گونه پيامها وارد بود این است که

منظور معرفی شدند .پيامهای این طبقه بطور کلی پشتوانه

ممكن است مواد معرفی شده نه تنها سودی برای سالمت

محكم علمی نداشتند و اگر هم موثر باشند نمیتوان تاثير قابل

دندانها نداشته باشند که آن را به خطر هم بيندازند.

توجهی را انتظار داشت .با این وجود نحوه نگارش پيامها به

بيشترین تنوع پيامها به مقوله بيماریهای دهان مربوط بود .در

گونهای بود که مخاطب احساس کند تاثيرش را به چشم خواهد

مقوله فرعی مشكالت زبان ،مسائل آموزشی و اطالعات پایه و

دید .در دسته بوی بد دهان مطالبی عنوان شده بود که اگر چه

درمان مشكالت دهان میتوانستيم پيامهایی را مشاهده کنيم

ممكن است تاثيرگذاری چندانی نداشته باشند اماضرر خاصی را

که از شواهد کافی برخوردار بودند .در مقابل در مقوله فرعی

نيز متوجه مخاطب نمیکنند .با این حال در دسته سفيد کردن

درد دندان و پوسيدگی و خرابی دندانها مطالب ناصحيح زیادی

دندانها بسيار پيامهایی مشاهده شد که میتوانستند تاثيرات

به چشم میخورد .در واقع بسیاری از پیامها به جای

مخرب جبران ناپذیری بر روی دندانها بگذارند .برای مثال در

تشویق مخاطب به پیگیری مشکالت دنداني و مراجعه

پيامی توصيه میشد .برای سفيد کردن دندانها ابتدا سرکه

منظم به دندانپزشك توصیه به درمان عالمتي خانگي

سيب را غرغره کرده و سپس مسواك زده شود .محتوای

ميکردند .با این وجود درمانهای عالمتی توصيه شده نيز

پيامهای تبليغاتی که در این طبقه مشاهده میشد نيز جالب

پشتوانه علمی مشخصی نداشتند و اثربخشی آنها تاکنون به

توجه بود .تعداد کثيری از این پيامها صرفاً جنبه جذب مخاطب

اثبات نرسيده است .پيامهایی که در این طبقه بطور مشخصی

برای کانال خاصی را داشتند و هيچ روشی یا محصولی را ارائه

مغایر با شواهد علمی بودند به چند نمونه خاص محدود

نمیدادند .بطور کلی پيامهایی که در این طبقه قرار میگرفتند،

میشدند .یكی از این موارد مطلبی بود که ادعا میکرد شرکت

اکثر روشهای سنتی را به مخاطب ارائه میدادند در حالی که

های خارجی توليد کننده خميردندان مواد قندی را وارد

اثربخشی این روشها چندان مشخص نيست از طرف دیگر

محصوالت خود میکنند و این باعث افزایش پوسيدگی دندان

مسائل علمی و حرفهای همچون بليچينگ و المينيت کردن

میشود .در مطلبی دیگر پوسيدگی هر دندان را به تعدادی از

دندانها که میتواند برای بسيار ی از مخاطبان جالب توجه باشد

اعضای داخلی بدن ارتباط میداد در حالی که اصلیترین علت

به هيچ وجه در بين پيامها به چشم نمیخورد.

پوسيدگی دندان تكرر مصرف مواد قندی و پالك دندانی

در بين پيامهای مربوط به تغذیه ،اطالعات ضد و نقيض فراوانی

است.

()54

به چشم میخورد .برای مثال در جایی چای را برای سالمت
دندانها مفيد و در جای دیگر آن را مضر معرفی میکرد .در
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جایی مواد قندی چسبناك را برای دندانها مضر میشمرد و در

در مطالعه دیگری که به بررسی محتوای کانالهای فارسی تلگرام

پيامی دیگر کشمش را با وجود چسبندگی به دندان جلوگيری

در سال  2828پرداخته است نتيجه گيری شد که مطالب

کننده از پوسيدگی معرفی میکرد .با این حال تعداد محدودی

حيطه های سياست و سرگرمی باالترین درصد را در این کانالها
()54

از پيامها بطور مشخصی مطالب غلط را به مخاطب منتقل

داشتند.

میکردند  .اکثر پيامها نياز به تحقيقات اضافی برای اثبات

به مطالعه مشابه تری با مطالعه حاضر متاسفانه دسترسی

ادعای خود داشتند نكته مثبتی که در این پيامها به چشم

نداشتيم.

میخورد این بود که برای تعدادی از نوشيدنیها و غذاها در

با توجه به نتایج مطالعه حاضر  ،ایجاد کانالهای تخصصی

تمامی پيامها نقش ثابتی برای سالمت دهان و دندان معرفی

سالمت دهان و دندان توسط دندان پزشكان متخصص شدیدا

میشد که این میتواند در مقبوليت آن پيامها نزد مخاطب تاثير

مورد نياز می باشد .به این ترتيب مطالب منتشر شده از شواهد

مثبتی داشته باشد برای مثال نوشيدنیهای گازدار ،انرژی زا و

بسيار باالتری برخوردار خواهند بود.

مواد قندی در تمام پيامها مضر و آدامسهای بدون قند مفيد
معرفی میشدند.

نتیجه گیری

تنها مقوله فرعی (در بين تمام زیر مقوالت مطالعه حاضر) که

در بين حدود  22هزار پيام تبليغاتی و سالمت  244پيام یا

تمامی پيامهای آن منطبق با کتب مرجع بود زیر مقوله

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

ارتودنسی بود.

فراوانی مقوالت اصلی به ترتييب از بيشترین به کمترین مربوط

با توجه به بررسیهایی که ذکر شد به نظر میرسد در بسياری

به زیبایی ،بيماریهای دهان (اتيولوژی ،پيشگيری و درمان)،

از کانالهای پزشكی و سالمت که مطلبی را در موضوعات

بهداشت دهان ،تغذیه و سایر موارد بود.

مختلف سالمت دهان و دندن منتشر میکنند ،مطالب بارگذاری

در بين تمام پيامها به طور ميانگين حدود یک پنجم مطالب

شده از پشتوانه علمی مناسبی برخوردار نيستند در صورتی که

منطبق با شواهد علمی بودند که در بين مقوالت اصلی

پيامها منطبق با اصول علمی و حرفهای نباشند میتواند هزینه

بيشترین مطابقت با شواهد علمی مربوط به بيماریهای دهان

زیادی را به جامعه تحميل کنند.

(اتيولوژی ،پيشگيری و درمان) و کمترین مطابقت مربوط به

در مطالعه  Jonesو همكارانش نشان داده شده که رسانههای

مقوله زیبایی بود در بين پيامها تاکيد بسيار زیادی بر استفاده

استراليا نمیتوانستند باعث ایجاد رفتارهای ارتقا دهنده سالمت

از ترکيبات خانگی ،ميوهها و سبزیجات مختلف و به طور کلی

دهان شوند و پيشنهاد کردند که بر ارتقا سالمت مبتنی بر

درمانهای سنتی شده بود که ارزیابی آنها از حوزه مطالعه

رویكرد جامعه نگر و ارتقا سواد سالمت دهان در رسانههای

خارج بود.

استراليا تاکيد شود.

()52

حمایت کنندگان

در مطالعه سيستماتيک و متا آناليز که در سال  2850برای

این مطالعه با حمایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم

بررسی محتوای تبليغات تلویزیون از نظر مسائل مرتبط با

پزشكی مشهد و همكاری بسيار ارزشمند معاونت محتوای مرکز

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

ملی فضای مجازی کشور انجام گرفت ،که بدینوسيله از آنها

مواد غذایی پخش شده مربوط به غذاهای پوسيدگی زا هستند

تشكر و قدردانی میگردد.

و محتوای تبليغات پخش شده در طول برنامه های کودك

تضاد منافع

شامل غذاهای مخرب برای سالمت دهان می باشد.

هيچ تضاد منافعی وجود ندارد.

()53
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