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 ١٣٩٢در سال یلران مرد  شهر اردبورزشکا یدندان یتروماها یبررس عنوان:
 

 : چکیده

 

شرکت در فعالیت های جسمانی و ورزش از عوامل مهم ایجاد آس5یب ه5ای مرب5وط ب5ه دن5دانها اس5ت. ه5دف        مقدمه: 

 می باشد.  لیمردشهراردب ورزشکاران در یدندان یتروماها بررسيپژوهش حاضر 

 

 ،یکشت یورزش یها رشته مرد ورزشکارانکلیه  راو جامعه آماری آن روش پژوهش توصیفی مواد و روش ها :

 لیاردب شهر یا رحرفهیغ و یا حرفه یورزش یباشگاهها یرزم یورزشها و بالیوال بسکتبال، فوتبال،

استفاده شد و  گیري کرجسي و مورگان . برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونهدهندمی  لیتشک١٣٩٢درسال

ابزار گردآوری اطالعات  .نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند  آزمودنی های تحقیق با استفاده از روش

 زمان در ورزشکارو سابقه  سن دندان، ترومابه سابقه فردی، مشخصاتپرسشنامه می باشد اطالعات مربوط به 

با حضور در باشگاه توسط محقق تکمیل و در صورت آسیب دندانی  دندان وضعیتتروما و  ایجاد عامل تروما،

 بکارگیریها با  دادهبعمل آمده و راهنمایی الزم ارائه می شد.  دندانی صدمات نوعبررسی  نظر از بالینی نهمعای

توصیفی و نیز آزمون های آماری مجذور کای، فیشر، مونت کارلو با استفاده از نرم هاي آمار  روش

 .ندتحلیل شد ١۶spssافزار

 

 س5ابقه ض5ربه ب5ه دن5دان در    ) آنه5ا دارای  % ٧/٢۶نف5ر(  ١٢٠داد كل آزم5ودنی ه5ا، تع5    نفر  ۴۴٩از مجموع :یافته ها

بیش5ترین آس5یب در   بودند. ورزش حین سابقه ضربه به دندان در) آنها فاقد % ٣/٧٣نفر ( ٣٢٩و تعداد  ورزش حین

%) ب5ود.   ٤٥سال س5ابقه ورزش5ی (   ٨الی  ٥%) و بیشترین میزان ترومای وارده بین ٥/٤٧سال( ٣٠الی  ٢١سنین 

 ،% ٢۵ش55یوع تروم55ا ب55ه دن55دان در رش55ته ورزش55ی فوتب55ال  و بیش55تر از  % ٢/٢٩کش55تی  ورزش55ی در ش55یوع آس55یب

ی س5ابقه تروم5ا   او هیچ یک از اف5راد دار % می باشد۶/٢١% و در رشته های رزمی ۵والیبال  ،% ٢/١٩بسکتبال 

 از وسیله محافظ دهانی استفاده نمی کردند. 

 

وارده به دندان با نوع ورزش و نیز استفاده از وسائل محافظ دن5دان رابط5ه   بین ترومای یافته ها نشان داد که  نتایج:

معن55ی داری وج55ود دارد. همچن55ین ب55ین ش55دت ض55ربه ب55ه دن55دان و ن55وع آس55یب دن55دانی آزم55ودنی ه55ا و هزین55ه درم55ان     

  (p≤0.05).آزمودنی ها رابطه معنی داری وجود دارد

 

 محافظ دهانی تروما، ترومای دندانی، نوع ورزش،هاي کلیدي:  واژه
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 فهرست مطالب

 

 

  صفحه                               عنوان                                                                                                                        

 کلیاتفصل اول : 

 

 ١ : مقدمه  ١-١

 ٢ مسئله یان: ب١-٢

 ٤ یقتحق: اهداف ١-٣

 ٤ :هدف كلي ١-٣-١

 ٤ صاصيت:اهداف اخ ١-٣-٢

 ٥ :اهداف كاربردي ١-٣-٣

 ٥ یق: سئواالت تحق١-۴

 ٦ یقتحق یات: فرض١-۵

 ٧ یکاربرد یاصطالحات و واژه ها یف: تعر١-۶

 

 بررسی متون:  فصل دوم

 

 ٩ : مقدمه ٢-١

 ٩ ینظر ی: مبان٢-٢

 ٩ یورزش یها یب: آس٢-٢-١

 ١٠ یورزش یها یبمرتبط با آس: عوامل ٢-٢-٢

 ١٠ ورزش کار یها یژگی: و٢- ٢-٢-١

 ١٠ یو امکانات ورزش یل: وسا٢- ٢-٢-٢

 ١٠ ورزش ها یژگی: و٢- ٢-٢-٣

 ١٢ از ضربه به دندان یناش یها یب: آس ٢-٢-٣

 ١٣ یده: عالئم دندان ضربه د ٢-٢-۴

 ١٣ شده در دندانها در اثر ضربه یجادا یبهای: انواع آس ٢-٢-۵

 ١٣ دندانها ی: کوفتگ٢- ٢-۵-١

 ١٤ آن ییدندان بدون جابجا یاز لق ی: درجات٢- ٢-۵-٢
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 فهرست مطالب

 

 

 صفحه                                  عنوان                                                                                                                        

 ١٥ : جابجا شدن دندان ٢- ٢-۵-٣

 ١٦ خود یافتادن کامل دندان از حفره  یرون: ب٢- ٢-۴-۵

 ١٧ دندان ی: شکستگ٢- ٢-۵-۵

 ١٧ ینامحدود به م ی: شکستگ٢- ٢-۵-۵ -١

 ١٧ و عاج ینامحدود به م ی: شکستگ٢- ٢-۵-۵ -٢

 ١٨ پالپ و عاج با اکسپوز ینامحدود به م ی: شکستگ٢- ٢-۵-۵ -٣

 ١٨ یشهر ی: شکستگ٢- ٢-۵-۵ -۴

 ١٩ آلوئوالر ی: شکستگ٢- ٢-۶-۵

 ١٩ ی: محافظ دهان ٢-٢-۶

 ٢١ : مطالعات انجام شده در جهان ٢-٣

 ٢٦ ایران: مطالعات انجام شده در  ٢-۴

 

 طرح يفصل سوم: روش و اجرا

 

 ٢٨ : مقدمه ٣-١

 ٢٨ : نوع پژوهش ٣-٢

 ٢٨ یریونه گمورد مطالعه و روش نم یت: جمع ٣-٣

 ٢٩ اطالعات ی: روش گردآور ٣-۴

 ٣٠ داده ها یلو تحل یه: روش تجز ٣-۵

 ٣٠ ی: مالحظات اخالق ٣-۶

 

 یجفصل چهارم: نتا

 

 ٣١ :  مقدمه ۴-١

 ٣١ گروه مورد مطالعه یآمار یات: خصوص ۴-٢

 ٣١ ها   ی:  سن  آزمودن ۴-٢-١
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 فهرست مطالب

 

 

 صفحه                                                                                                                                    عنوان                      

 ٣١ ی:  نوع رشته ورزش ٤-٢-٢

 ٣٢ یقتحق یها یآزمودن یالت: سطح تحص ٤-٢-٣

 ٣٣ : مراجعه به دندانپزشک٤-٢-٤

 ٣٤ یاز صدمات دندان یرییشگ: آموزش پ۴-٢-۵

 ٣٥ : سابقه ضربه به دندان در ورزش۴-٢-۶

 ٣٧ )ی(آمار استنباط یقتحق یها یافته:  ۴-٣

 

 بحث و نتیجه گیريپنجم : فصل 

 

 ٤٨ : مقدمه ٥-١

 ٤٨ : بحث  ۵-٢

 ٥٤ ها یت: محدود ۵-٣

 ٥٤ یشنهادات: پ ۴-۵

 ٥٤ یپژوهش یشنهادات: پ ۵ -۴-١

 ٥٥ یکاربرد یشنهادات: پ ۵ -۴-٢

 ٥٥ یریگ یجه: نت ۵-۵

 ٥٦ منابع
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 جداولفهرست 

 

 صفحه                                    عنوان                                                                                                                        

 ٢٩ مونهو حجم ن ی: جامعه آمار١-٣جدول 

 ٣١ یقتحق یها یآزمودن یسن یانگین: م۴-١جدول 

 ٣٢ یگروه مورد مطالعه بر حسب  نوع رشته ورزش یفراوان یع:توز۴-٢جدول 

 ٣٢ یالتگروه مورد مطالعه بر حسب  سطح تحص یفراوان یع:توز۴-٣جدول 

 ٣٣ گروه مورد مطالعه بر حسب مراجعه به دندانپزشک یفراوان یع: توز ۴ -۴جدول 

 ٣۵ یاز صدمات دندان یشگیریگروه مورد مطالعه بر حسب  آموزش پ یفراوان یع: توز ۴ -۵جدول 

 ٣۶ گروه مورد مطالعه بر حسب  سابقه ضربه به دندان در ورزش یفراوان یع: توز ۴ -۶جدول 

 ٣٧ ها یوارده به دندان با توجه به نوع ورزش آزمودن یتروما یفراوان یع: توز ۴-٧جدول شماره 

 ٣٨ هایوارده به دندان و استفاده از وسائل محافظ در آزمودن یتروما یفراوان یع: توز ۴-٨جدول شماره 

توسط  یاز صدمات دندان یشگیریوارده به دندان و آموزش پ یتروما یفراوان یع: توز ۴-٩جدول شماره 

 ها یدر آزمودن یمرب

٣٩ 

 ٣٩ ها یآزمودن یه دندان با توجه به گروه سنوارده ب یتروما یفراوان یع: توز ۴-١٠جدول شماره 

 ۴٠ ی هاوارده به دندان با توجه به سابقه ورزش آزمودن یتروما یفراوان یع: توز ۴-١١جدول شماره 

 ۴١ تروما و نوع ورزش یجادعامل ا یفراوان یع: توز ۴-١٢جدول شماره 

در  یتوسط مرب یاز صدمات دندان یشگیریتروما و آموزش پ یجادعامل ا یفراوان یع: توز ۴-١٣جدول شماره 

 ها یآزمودن

۴١ 

 ۴٢ ها یتروما با توجه به سابقه ورزش آزمودن یجادعامل ا یفراوان یع: توز ۴-١۴جدول شماره 

 ٤٣ ها یآزمودن یتروما با توجه به رده سن یجادعامل ا یفراوان یع: توز ۴-١۵جدول شماره 
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 جداولفهرست 

 

 صفحه                                                                                                                                           عنوان                

 ۴٣ ها یآزمودن یدندان یبشدت ضربه به دندان و نوع آس یفراوان یع: توز ۴-١۶جدول شماره 

 یآزمودن یدندان یبو نوع آس  یاز صدمات دندان یشگیریآموزش پ یانفراو یع: توز ۴-١٧جدول شماره 

 ها

۴۴ 

 ۴۵ ها یو نوع درمان آزمودن یدندان یبنوع آس یفراوان یع: توز ۴-١٨جدول شماره 

 ۴۵ ها یدرمان آزمودن ینهو هز یدندان یبنوع آس یفراوان یع: توز ۴-١٩جدول شماره 

 ۴۶ ضربه و مراجعه ورزشکار به دندانپزشکشدت  یفراوان یع: توز ۴-٢٠جدول شماره 

 ۴٧ یدندان یبآس یمراجعه ورزشکار به دندانپزشک و محل کل یفراوان یع: توز ۴-٢١جدول شماره 

 ٤٣ ها یآزمودن یتروما با توجه به رده سن یجادعامل ا یفراوان یع: توز ۴-١۵جدول شماره 
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  صفحه                                                                                                                               عنوان                         

 ١۴ دندانها ی: کوفتگ ٢-١شماره  شکل

 ١۴ آن ییدندان بدون جا بجا ی: لق ٢-٢ شماره شکل

 ١۵ عقب جلو و یاچپ  ست ودندان به را یطرف یی: جابجا ٢-٣ شماره شکل

 ١۵ آمدن دندان از حفره خود یرونب ی: لق شدن به همراه مقدار ٢-۴ شماره شکل

 ١۶ خود یدندان به سمت داخل حفره  یی: لق شدن همراه با جابجا ٢-۵ شماره شکل

 ١۶ خود یافتادن کامل دندان از حفره  یرون: ب ٢-۶ شماره شکل

 ١٧ ینابه م محدود ی: شکستگ ٢-٧ شماره شکل

 ١٧ و عاج  ینامحدود به م ی: شکستگ ٢-٨ شماره شکل

 ١٨ پالپ و عاج با اکسپوز  ینامحدود به م ی: شکستگ ٢-٩ شماره شکل

 ١٨ یشهر ی: شکستگ ٢-١٠ شماره شکل

 ١٩ آلوئوالر ی: شکستگ ٢-١١ شماره شکل

 ٣٢ یوع رشته ورزشگروه مورد مطالعه بر حسب  ن یدرصد فراواننمودار :  ۴-١شماره  شکل

 ٣٣ یالتگروه مورد مطالعه بر حسب  سطح تحص یفراوان نمودار: ۴-٢شماره  شکل

 ٣۴ به دندانپزشک یگروه مورد مطالعه بر حسب مراجعه دوره ا یفراواننمودار :  ۴ -٣شماره  شکل

از ضربه به  گروه مورد مطالعه بر حسب مراجعه به دندانپزشک بعد یفراواننمودار :  ۴ -۴شماره  شکل

 دندان

٣٤ 

 ٣۵ یاز صدمات دندان یشگیریگروه مورد مطالعه بر حسب  آموزش پ یفراواننمودار :  ۴ -۵شماره  شکل

 ٣٦ گروه مورد مطالعه بر حسب  سابقه ضربه به دندان در ورزش یفراواننمودار :  ۴ -۶شماره  شکل
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 مقدمه: 1-1

 ریافراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان تحت تاث یزندگ، و توسعه علوم یهانج راتییهمگام با تغ

 ،یبدن يهایناهنجار ،یافسردگ ابت،ید ،یچاق شیقلب وعروق، افزا يهایماریب وعیقرار گرفته است. ش

 شیمخدر و افزا ي، مصرف داروهایمفصل يهایماریب ،يا انهیار يهایباز شیکاهش تحرك افراد، افزا

موجود تنها  دهیمقابله با مشکالت عد يباشد. برا یم زهیو مدرن ینیماش یتنها ارمغان زندگ يبزهکار

تربیت بدنی و ورزش به عنوان پدیده باشد.  یم یمنظم ورزش يها تیفعال نجامراهکار مناسب ا

 اجتماعی موثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده و به بخش جدایی ناپذیري از زندگی

ورزش عالقمندي به تماشا و پیگیري دولتها و سیاستمداران به بخش  تبدیل شده است. توجه جدي

 دایم نتایج مسابقات نیز اهمیت آن را بیشتر کرده است. 

آن  موجب گسترش  یتیو ترب یاجتماع يایمزامعاصر است.  یو ورزش از ملزومات زندگ یبدن تیترب

 دهیپد نیفراوان افراد به ا ياست. گسترش ورزش و عالقمندطبقات مختلف اجتماع شده  انیآن در م

 لیوسا يدیتول يکرده است. شرکتها جادیرا ا یبدن تیمرتبط با ترب ریو غ هزاران شغل مرتبط یاجتماع

 يدهند. آژانسها یانجام م ياقتصاد عیوس يتهایفعال یتیچند مل يدر قالب شرکت ها یو پوشاك ورزش

باشند.  یو کسب سود م يدر حال سودآور یو جهان يقاره ا ،یوح ملدر سط کنیو فروش باز دیخر

از  یضبع یشده و گردش مال یراز اول در اروپا تلقتصنعت  کیکه فوتبال به عنوان  يبه طور

 یمعرف يبرا دیمف ياز ورزش به عنوان ابزار زین استیرسد. در حوزه س یدالر م اردهایلیباشگاهها به م

زنده   يتماشا زیشود. در بخش اوقات فراغت ن یاستفاده م کیوالمپ یدر مسابقات جهان فرهنگ

 یکه در مسابقات جام جهان يباشد. به طور یم ایمردم دن یاصل يتهایاز فعال یکی یمسابقات ورزش

 یمسابقات جهان يکنند. برگزار یبه صورت زنده فوتبال تماشا م یونیزیتلو نندهیب اردیلیم 4فوتبال 


