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گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه  5935اسفند ماه  6و5دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش
گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندانپزشکی  دانش
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انشکده مراجعه کننده به کلینیک ویژه دنگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی  ،بررسی میزان آگاهی

 در زمینه اهمیت حفظ دندان شیریدندانپزشکی سمنان 

  2مریم نورالهی 3*، روشنک منتظری هدشی 1، آیدا مهدیپور2سمیه کاملی

 ، سمنان، ایران. استادیار گروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان2

 ، قم، ایرانگروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی قم. استادیار 1

 تهران، تهران، ایراناستادیار گروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی . 3

 سمنان، ایران، ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان پریودنتولوژیاستادیار گروه  .2

 roshin_m65@yahoo.com :پست الکترونیک

آگاهی یک مولفه ی الزم برای تغییرات رفتاری شامل رفتارهای مرتبط با سالمت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری  : مقدمه و هدف

این پژوهش با هدف تعیین میزان اگاهی،  خانواده مهمترین نقش را در رعایت بهداشت دهان و دندان کودکان دارد. .های دهانی می باشد

نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی مراجه کننده به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی سمنان در مورد اهمیت حفظ دندان های 

 .شیری وعوامل مرتبط با آن انجام شد

نفر از مادران کودکان پیش دبستانی مراجه کننده به کلینیک ویژه دانشکده  157مقطعی بروی -این مطالعه توصیفی : روش مطالعه

انجام شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه حضوری بود. ابزار ساخته شده ، پرسشنامه  2334دندانپزشکی شهر سمنان در سال 

سوال تشریحی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی شامل جداول فراوانی،  2ل چند گزینه ای و سوا 12بخشی شامل  11ای 

 .میانگین و انحراف معیار و تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده  شد

ین، عملکرد مناسبی داشتند و وضعیت درصد از والد 50درصد خوب بود.  3/45درصد موارد ضعیف و  2/32آگاهی والدین در : هایافته

 .(p<0.05 )اقتصادی پایین تر با عملکرد پایین تر افراد و نگرش والدین با عملکرد آنها در مراقبت از دندانهای شیری ارتباط معناداری داشت

راستای  ، باید به طور مداوم دربا توجه به آگاهی ضعیف والدین، آموزش به آنها درزمینه اهمیت مراقبت از دندانهای شیری : نتیجه گیری

و همچنین  .نیازهای فردی کودک و والدین انجام شود تا برنامه های پیش گیری از بیماری های دهان و دندان در کودکان به موفقیت برسند

 تمهیداتی جهت دسترسی تمام افراد جامعه به منابع اطالعاتی و آموزشی وسیع تر فراهم شود.

 نگرش، عملکرد، کودکان پیش دبستانی، دندانهای شیری آگاهی،: هاکلید واژه
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