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Background: Using fissure sealant is a main method to prevent the 
occlusal dental caries. The purpose of this study was to determine the 

knowledge, attitude and practice students’ parents of Karaj city about 
fissure sealant in 2017. 

 
Materials and methods: In this analytical descriptive research, 384 
parents were evaluated. The data collection tool was a questionnaire. 

Students, dental caries and use of fissure sealant were recorded by direct 
examination of the students. Spearman Correlation was used to study 

the relationship between demographic variables and dependent 
variables. Pearson correlation coefficient was used to determine the two-
way correlation between knowledge, attitude and practice scores. 

 
Results: More than half of students had dental caries on their first 

permanent molar. Frequency of fissure sealant using was 10.7%. The 
mean score of the parents' knowledge was 4.18 ± 1.84out of 8 and was 
at a medium level. Parents' awareness of the use of fissure sealant was 

significantly related to occupation, number of children and parent’s 
education. The mean score of the parents' attitude was 29.36±3.12 in 

good level. Parents' attitudes were significantly related to the occupation 
and education of parents. The average practice score of the parents was 
16.7±2.5 and was in good level. Parents' practice was significantly 

associated with the occupation of the parents. The relationship between 
knowledge and attitude, the relationship between knowledge and 

practice, and attitude with the performance were significant. 
 
Conclusion: Results of this study showed that the practice and attitude 

of students, parents of Karaj city regarding use of fissure sealant were 
relatively high, but awareness was medium.  

 
Keywords:Knowledge, Attitude, Practice, Parents, Fissure Sealant, 
Students. 
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ارپوشیدرباره ش دبستان دانش آموزان نینگرش و عملکرد والد ،یآگاه زانیم یبررس

 تحقیقی                                                                                                                                                          چکیده

 
 یدندان یدگیاز پوس یریشگیپ یاز روش ها یک یارپوشیاستفاده از شو هدف: نهیزم

دانش  نینگرش و عملکرد والد ،یآگاه زانیم یحاضر با هدف بررس قیاست. تحق

 .انجام گرفت 1395در سال  ارپوشیشهر کرج در باره ش یها آموزان دبستان
 

شدند. ابزار  یابیوالد ارز 384تعداد  ،یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا و روشها: مواد
 تیدانش آموزان وضع میمستق نهیمعا لهیاطالعات پرسشنامه بود. به وس یجمع آور

 نیرابطه ب ی. به منظور بررسدیثبت گرد ارپوشیو اعمال ش یدندان یدگیپوس

استفاده شد. به  رمنیاسپ ونیکورالس ازوابسته  یرهایو متغ یکیدموگراف یرهایمتغ
 بینگرش و عملکرد از ضر ،ینمرات آگاه نیدو طرفه ب یهمبستگ نییمنظور تع

 .استفاده شد رسونیپ یهمبستگ
 
بودند.  یاول دائم یایدندان آس یدگیپوس یاز دانش آموزان دارا یمیاز ن شیب :هاافتهی

دانش  نیوالد ینمره آگاه نیانگیبودند. م ارپوشیش یدرصد دانش آموزان دارا 7/10
 ارپوشیدر مورد ش نیوالد یبود. آگاه و در حد متوسط  18/4±84/1 ،8از آموزان

نمره نگرش  نیانگیدار داشت. م یرابطه معن نیالدو نهیپرداخت هز ییبا شغل و توانا
با  ارپوشیدر مورد ش نیو در حد خوب بود. نگرش والد 36/29 ± 12/3 نیوالد

 نیانگیدار داشت. م یرابطه معن نهیپرداخت هز ییو توانا نیوالدشغل  الت،یتحص

در مورد  نیو در حد خوب بود. عملکرد والد 7/16±5/2 نینمره عملکرد والد
با نگرش، رابطه  یدار داشت. رابطه آگاه یرابطه معن نیبا شغل والد ارپوشیش

 .دار بود یبا عملکرد و رابطه نگرش با عملکرد معن یآگاه
 
دانش آموزان شهر  نینشان داد عملکرد و نگرش والد قیتحق نیا جینتا :یریگ جهینت

متوسط  نهیزم نیدر ا یآگاه ینسبتاً باال بوده ول ارپوشیکرج در مورد استفاده از ش
  .بود

 
 دانش آموزان ارپوش،یشوالدین، نگرش، عملکرد،  ،یآگاه :یدیکل کلمات
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امروزه در اثر فلوراید تراپی همراه با تصحیح  مقدمه:

سطح زندگی و دسترسی بیشتر به بهبود  عادات تغذیه ای و

خدمات دندانپزشکی، توان بیشتری برای مقابله با پوسیدگی 

دندان به ویژه برای کودکان با خطر باالی پوسیدگی وجود 

اما کاربرد فلوراید در حفاظت از پیت و  .(2و1) دارد

شیارهای عمیق اکلوزالی در مقابل پوسیدگی، همانند سطوح 

کل  ٪۵۰صاف مؤثر نیست و این در حالی است که بیش از 

سالگی در این شیارها  2۰ضایعات پوسیدگی در سنین زیر 

صاف در دهد و لذا شیارها بسیار بیشتر از سطوح رخ می

از آنجا که . (۵-3) ددارن رارق معرض خطر پوسیدگی

ها و فیشورها درصد بیشتری را به پوسیدگی در میان پیت

خود اختصاص داده است، قرار دادن فیشور سیلنت توسط 

دندانپزشک، بر روی پیت ها و فیشورهای دندان های در 

معرض خطر باالتر پوسیدگی، تأثیر باالیی در کاهش میزان 

کان، تنها کسانی هستند که والدین کود. (۵) پوسیدگی دارد

کنند. عالوه کودکان وقت زیادی را در کنار آنها سپری می

بر این موضوع، روابط عاطفی والدین و کودک نیز باعث 

های افزایش تعامل بین آنها میگردد. این تعامل در زمینه
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 10-1: 2شماره  13: دوره 1397جله دندانپزشکی کودکان ایران/ بهار و تابستان م
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مختلف اجتماعی، فرهنگی، رفتاری و حتی رعایت موارد 

ه موارد فوق الذکر، در زمینه بهداشتی خواهد بود. با توجه ب

مسائل بهداشت دهان و دندان کودکان، مادران از 

تأثیرگذارترین افراد هستند. اما در این مورد هر چقدر دانش 

و نگرش مادران در سطح باالتر باشد به همان میزان این 

 تأثیرگذاری بیشتر است. در افزایش میزان دانش مادران از

ن کودکان، اولین قدم تعیین مسائل بهداشت دهان و دندا

باشد.  میزان دانش، نگرش و عملکرد آنها در این مورد می

استفاده از شیارپوش جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان 

بررسی میزان کودکان نیز از این امر مستثنی نیست، لذا 

آگاهی، نگرش و عملکرد والدین دانش آموزان ضروری به 

. از آنجائی که تاکنون میزان آگاهی، نگرش (6) رسدنظر می

و عملکرد والدین دانش آموزان شهر کرج درباره شیارپوش 

مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با هدف 

 دانش نیوالد عملکرد و نگرش ،یآگاه زانیمبررسی 

 درباره کرج شهر پسرانههای  دبستان سوم آموزان

                              انجام گرفت. 139۵در سال  ارپوشیش

جامعه مورد مطالعه در این مطالعه توصیفی  :بررسیروش 

های پسرانه تحلیلی، والدین و دانش آموزان سوم دبستان

های پسرانه، شهر کرج بودند. علت انتخاب دبستان

محدودیت در معاینه و ورود فرد معاینه کننده مرد در 

مدارس دخترانه بود. همچنین دلیل انتخاب دانش آموزان 

سوم ابتدایی این بود که در این دوره تقریباً در اکثر افراد 

دندان مولر اول دایمی به طور کامل رویش یافته است و 

دارد و در  بیشترین شانس بروز پوسیدگی را تا این سن

صورت سالم ماندن در سالهای اولیه پس از رویش، شانس 

ابزار جمع آوری اطالعات سالم ماندن آن بیشتر می شود. 

در این تحقیق پرسشنامه ای بود که در مطالعه جعفری و 

مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن  (6) همکاران

تحقیق به صورت گردآوری اطالعات در این  تأیید شده بود.

میدانی بود که پس از ارائه حضوری پرسشنامه به والدین 

دانش آموزان سوم ابتدایی پسرانه، پرسشنامه توسط یکی 

                                 از والدین تکمیل و سپس جمع آوری شد.

به وسیله معاینه مستقیم دانش آموزان نیز وضعیت 

ش در دندان آسیای اول پوسیدگی دندانی و اعمال شیارپو

قسمت اول شامل متغیرهای دموگرافیکی  دائمی ثبت گردید.

مانند سن، شغل، تعداد فرزند و سطح تحصیالت والدین 

پرسش بود. قسمت دوم شامل  12دانش آموزان به تعداد 

سؤاالت تخصصی در مورد شیارپوش بود که در سه حیطه 

( و پرسش 11پرسش(، نگرش )تعداد  8آگاهی )تعداد 

یلنت تراپی برای عملکرد والدین )بر اساس استفاده از س

وضعیت سالمت  عملکرد و محاسبه برای کودکانشان( بود.

معاینه با آینه و سوند  ،افراد نمونهدندان مولر اول دائمی 

 کشیده و پرشده پوسیده،مولر اول دائمی  تعدادانجام شد و 

به  آن میانگین ونمونه شمارش شده  افراد تک تک شده

 .گردیدمنظور وضعیت سالمت دندان مولر اول دائمی عنوان 

همچنین دندانهای مولر اول دائمی از نظر قراردهی 

برای  رد بررسی قرار گرفته و ثبت شدند.شیارپوش مو

نمره و  1امتیاز دهی در حیطه آگاهی، پاسخ درست دارای 

پاسخ نادرست دارای صفر نمره بود. مجموع هشت پرسش 

را برای والدین به همراه داشت.  8این بخش، حداکثر نمره 

عمل  (7) پرسش نگرش بر اساس طیف لیکرت 11در مورد 

های مهم، نظری ندارم و شد. بدین ترتیب که برای گزینه 

به معنای وجود حداکثر  1و 2، 3اهمیت به ترتیب نمرات بی

، در نظر گرفته شد. میانگین نمرات افراد نمونه 33نمره 

عه مورد مطالعه نشان دهنده میانگین آگاهی و نگرش جام

در پایان در حیطه آگاهی و نگرش، در در نظر گرفته شد. 

                سه گروه ضعیف، متوسط و خوب تقسیم بندی شدند.

های صفر تا دو  این تقسیم بندی برای آگاهی طیف

)ضعیف(، سه تا پنج )متوسط( و شش تا هشت )خوب( را 

در بر می گرفت. همچنین برای نگرش این وضعیت برای 

یازده تا هجده )ضعیف(، نوزده تا بیست و شش )متوسط( 

             و بیست و هفت تا سی و سه )خوب( دسته بندی گردید.

به منظور ارائه توصیفی نتایج، از میانگین، انحراف معیار، 

درصد و جداول توزیع فراوانی استفاده شد. به منظور 

بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیکی و متغیرهای 

 یخط ونیرگرسوابسته )آگاهی، نگرش و عملکرد( از 

در نظر گرفته شد.  ۰۵/۰استفاده شد. سطح معنی داری نیز 

برای محاسبات آماری  SPSS Ver 23زار آماری نرم افاز 

                                                 استفاده شد.
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دانش آموز پسر سوم  384در مجموع تعداد  یافته ها:

منطقه شهر کرج  4مدرسه از  16آنها در  نیو والد ییابتدا

 نیوالد ینمره آگاه نیانگیبرنامه مشارکت داشتند. م نیدر ا

 و حداقل با 18/4±84/1 ،یدانش آموزان مورد بررس

 فیضع نیوالد %8/18 آگاهی. بود هشت و صفر حداکثر

                     در حد خوب بود. % 8/24متوسط و  % ۵/۵6

دانش آموزان در حد متوسط بود.  نیوالد یکل یآگاه

دانش آموزان مورد  نینمره نگرش والد نیانگیم نیهمچن

 1۵ بیبه ترت زنی حداکثرآن و وحداقل 36/29±12/3 یبررس

توسط و م %24 فیضع نیوالد %۵/۰بود. نگرش  33و 

در حد  اندانش آموز نیوالد یخوب بود. نگرش کل ۵/7۵%

 نهیها مورد معا عملکرد، دندان یبخش بررس در. خوب بود

 یدگینشان داد که از نظر داشتن پوس جیقرار گرفتند. نتا

 یدرصد از دانش آموزان دارا ۵1 ،یدندان مولر اول دائم

           بودند  یدندان مولر اول دائم کیحداقل  یدگیپوس

از دانش آموزان  یمیکمتر از ن گری(. به عبارت د1)جدول 

مورد مطالعه در کرج، در گروه  تانپسر کالس سوم دبس

قرار  ی( دندان مولر اول دائمcaries free) یدگیفاقد پوس

نفر  43ها،  دندان نیپوش ا اریداشتند. از نظر داشتن ش

نفر هر چهار  39شده بودند که  یتراپ لنتیدندان س یدارا

دو دندان  یسه دندان و سه نفر دارا ینفر دارا کیدندان، 

درصد دانش  7/1۰شده بود. به طور متوسط  یتراپ لنتیس

 یتراپ لنتیدندان  س 16۵بودند و  ارپوشیش یآموزان دارا

 لنتیس شوریاز ف یآثار شوریف نهیکه در زمان معا شده بود

نفر، پنج  43 نیا انیدر م. (2)جدول  شد یم دهیدر آنها د

 یدگیشده همراه پوس یتراپ لنتیدندان س 12 یکودک دارا

 یرهایبا متغ نینگرش و عملکرد والد ،یرابطه آگاه بودند.

شد.  یبررس یخط ونیآزمون رگرس قیاز طر کیدموگراف

با شغل  ارپوشیدر مورد استفاده از ش نیوالد یآگاه

در رابطه با خدمات  نیوالد یاقتصاد ییو توانا نیوالد

 نی(، بدP<0.001دار داشت ) یرابطه معن یدندانپزشک

خانه دار به  ایو  کاریب تیاز وضع نیصورت که هرچه والد

کردند،  یم دایپ رییتغ شتریب یسمت شاغل و سابقه شغل

 یها نهیکه هز ینیوالد نیداشتند. همچن یباالتر یآگاه

 یدانستند، از آگاه یارزان م ایرا متناسب و  یدندانپزشک

(.3( )جدول P=0.015) برخوردار بودند یباالتر

 

 بر حسب درصد از تعداد دانش آموزان 6دندان شماره  یدگیپوس یفراوان عیتوز :1ول شماره دج

پوسیدگی دندان 

6 

 میانگین مندیبل ماگزیال

 راست چپ راست چپ

 51 2/60 57 3/45 7/41 دارد

 49 8/39 43 7/54 3/58 ندارد

 

 بر حسب درصد از تعداد دانش آموزان 6انی شیار پوش دندان شماره توزیع فراو :2جدول شماره 

دندان شیارپوش 

6 

 میانگین مندیبل ماگزیال

 راست چپ راست چپ

 7/10 9/10 4/10 9/10 4/10 دارد

 3/89 1/89 6/89 1/89 6/89 ندارد
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 رابطه آگاهی والدین با متغیرهای دموگرافیک :3جدول شماره 

Coefficientsa 
Model 

 (*ریمتغ بی)ترت ریمتغ
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig 

B Std. Error Beta 

 0.583 0.549 0.029 0.138 0.076 )از سواد کمتر به بیشتر( سواد

 0.429 0.791- 0.040- 0.130 103.- )از گروه سنی پایینتر به باالتر( سنی گروه

)از بیکاری و خانه داری به  والدین شغل

 کارمندی و سابقه کار بیشتر(

0.307 0.084 0.192 3.643 0.000 

)از بسیار گران بودن  دندانپزشکی هزینهوضعیت 

 به معمولی بودن(

0.383 0.322 0.062 1.190 0.235 

)از به سختی  هستید ها نهیهز پرداخت به قادر

 قابل پرداخت( سمت پرداخت کردن به

-0.314 0.140 -0.124 -2.240 0.026 

)از رسانه  دهان سالمت اطالعات دریافت منبع

خانواده و سمت جمعی و دندانپزشک به 

 دوستان(

-0.350 0.143 -0.126 -2.450 0.015 

ماه  6)از معاینه منظم هر  دندانپزشکی به مراجعه

 نیاز( در صورت ندرت و سمت به و ساالنه به

-0.120 0.150 -0.044 -0.802 0.423 

a. Dependent Variable: Knowledge Score 
 برعکس روند متغیر می باشد. یمنف بوده، و موارد ریمتغ با همسو ،مثبت یدار یمعنبا  هایزیآنال*

 رابطه نگرش والدین با متغیرهای دموگرافیک :4جدول

Coefficientsb 

Model 
 

 *متغیر )ترتیب متغیر(

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 005. 2.817 144. 222. 627. )از سواد کمتر به بیشتر( سواد

 244. 1.168- 056.- 209. 245.- )از گروه سنی پایینتر به باالتر( سنی گروه

)از بیکاری و خانه داری به کارمندی  والدین شغل

 و سابقه کار بیشتر(

.430 .136 .160 3.166 .002 

وضعیت هزینه دندانپزشکی )از بسیار گران بودن 

 به معمولی بودن(

1.371 .521 .132 2.634 .009 

قادر به پرداخت هزینه ها هستید )از به سختی 

 پرداخت کردن به سمت قابل پرداخت(

-1.176 .226 -.273 -5.195 .000 

منبع دریافت اطالعات سالمت دهان )از رسانه 

 جمعی و دندانپزشک به سمت خانواده و دوستان(

-.441 .231 -.093 -1.909 .057 

ماه  6مراجعه به دندانپزشکی )از معاینه منظم هر 

 و ساالنه به سمت به ندرت و در صورت نیاز(

.327 .242 .071 1.352 .177 

b. Dependent Variable: Attitude Score 

 برعکس روند متغیر می باشد. یمنف بوده، و موارد ریمتغ با همسو ،مثبت یدار یمعنبا  هایزی* آنال   

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ijp

d.
13

.2
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

ap
d.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/ijpd.13.2.1
http://jiapd.ir/article-1-177-fa.html


و همکاران   یطوس انیخرم هی، سمارپوشیدرباره ش نیوالد یآگاه زانیم یبررس  

 6 

بر  کیدموگراف یرهایمتغ ریتاث ونیرگرس زیآنال نیهمچن

نشان داد که  ارپوشیدر مورد استفاده از ش نینگرش والد

اطالعات  افتیسواد، شغل، منبع در تینگرش آنان با وضع

در رابطه با  نیوالد یاقتصاد ییسالمت دهان و توانا

صورت که  نیدار دارد، بد یرابطه معن یخدمات دندانپزشک

 یبودند، نگرش مطلوبتر یسواد باالتر یدارا نیوالدهرچه 

 ای و کاریاز ب یشغل تیوضع ریی(. تغP=0.005داشتند )

نگرش  شتریب یخانه دار به سمت شاغل و سابقه شغل

همانند  نی(. همچنP=0.002را به دنبال داشت ) یبهتر

را  یدندانپزشک یها نهیکه هز ینیوالد ،یآگاه تیوضع

پرداخت  ای( و P=0.009) دانستند یارزان م ایمتناسب و 

 ی(، از نگرش بهترP<0.001دانستند ) یآن را ساده م

اطالعات سالمت  افتیبرخوردار بودند و بالخره منبع در

دوستان و خانواده  یدهان و حرکت کسب اطالعات از سو

آنان را در حد  نگرش ،یرسانه جمع به سمت دندانپزشک و

بهتر  یتراپ لنتیشورسینسبت به ف ،یبه معنادار کینزد

 (.4( )جدول P=0.057) کردیم

در زمینه مسائل بهداشت دهان و دندان کودکان،  حث:ب

از تأثیرگذارترین افراد خواهند بود. اما در این مورد  والدین

هر چقدر دانش و نگرش مادران در سطح باالتر باشد به 

همان میزان این تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود. در افزایش 

مسائل بهداشت دهان و دندان  میزان دانش مادران از

کودکان، اولین قدم تعیین میزان دانش آنها در این مورد 

در تحقیق  که مهمترین هدف این تحقیق بود. (8) خواهد بود

دانش آموز پسر سوم ابتدایی و والدین  384تعداد  حاضر

منطقه شهر کرج مورد بررسی  4مدرسه از  16آنها در قالب 

اسبی قرار گرفت. لذا نمونه مورد بررسی نماینده نسبتاً من

در تحقیق  برای دانش آموزان و والدین شهر کرج بود.

درصد دانش آموزان دارای  ۵1حاضر به طور متوسط 

بودند. در این مورد اصدق و  6پوسیدگی دندان شماره 

دانش  نیدندان در ب یدگیپوس وعیشهمکاران در بررسی 

اردبیل، شیوع  ساله مدارس ابتدایی شهر 6-12آموزان 

              . (9) گزارش نمود % 7/79 پوسیدگی دندانی را

از  نیاطالع والد زانیم یبررسزواشکیانی و میرزاخان در 

 نیو رابطه آن با سالمت ا یحضور دندان مولر اول دائم

ساله مشهد گزارش نمودند که میزان  7-8در کودکان  دندان

بود که کمتر از میزان بدست  %۵/37پوسیدگی در مولر اول 

آمده در تحقیق حاضر بود هرچند که سن بررسی آنها در 

. (1۰) این تحقیق کمتر از سن بررسی در تحقیق حاضر بود

 وعیش یبررسو همکاران نیز در مورد  Veigaنتیجه تحقیق 

کاربرد شیارپوش در و  DMFTدندان و شاخص  یدگیپوس

سن  اننوجوانی نشان داد که در نمونه نوجوانان پرتغالیک 

که بدست آمد  DMFT ،92/2±32/3شاخص ه سال 18تا  12

. (11) بوددندان  یدگیپوس وعشیسطح متوسط  دهندهنشان 

مد نظر  6البته در تحقیق حاضر پوسیدگی دندان شماره 

ها مورد بررسی و ثبت قرار سایر دندانبوده و پوسیدگی 

نگرفت. لذا مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با سایر مطالعات 

کمی دشوار خواهد بود. ولی داشتن پوسیدگی در دندان 

در بیش از نیمی از دانش آموزان مسئله قابل  6شماره 

                         های بیشتری دارد.تأملی است که نیاز به بررسی 

درصد دانش  7/1۰تحقیق حاضر، به طور متوسط در 

                   ای کهآموزان دارای شیارپوش بودند. در مطالعه

Ayo-Yusuf  یعوامل اقتصادو همکاران به منظور بررسی 

 تیجمع کیدر  شیار پوشمرتبط با قرار دادن  یاجتماع

دادند، نشان دادند که به انجام  یجنوب یقاینوجوانان در آفر

از شرکت کنندگان در مطالعه شیار  %۵/3 تنهاطور کلی 

 پوش داشتند که بسیار پایین تر از نتیجه تحقیق حاضر بود

و همکاران تا حدودی همسو با  Oulis. ولی نتایج (12)
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. آنها در بررسی میزان (13) نتیجه تحقیق حاضر بود

ساله  1۵تا  12ن استفاده از شیارپوش در میان نوجوانا

یونانی در پیشگیری از پوسیدگی دندان، گزارش نمودند که 

 مختلف درمناطقی توجه قابل بطور ،از شیارپوش استفاده

درصد  8ساله و  12افراد  درصد 3/8 وه بود متفاوتکشور 

شیارپوش شده داشتند.  مولر کی حداقل ساله 1۵ نوجوانان

 در بررسی آگاهی، نیز 2۰1۰در سال( 6) جعفری و همکاران

سبت دانش آموزان دبستانی شهر تهران نو نگرش والدین 

 %9/8تنها گزارش نمودند که به فیشور سیلنت تراپی 

و  Veigaنتیجه تحقیق  بودند. ی شیار پوشکودکان دارا

متفاوت با نتیجه تحقیق حاضر بود. آنها  (11) همکاران

 کیحداقل  پرتغالی درصد از نوجوانان 8/۵8نشان دادند که  

 یاختالف آمارکرده بودند که اعمال  مورد شیار پوش

ی در داشتن شیارپوش در سطوح مختلف داریمعن

تحصیالت والدین مشاهده نمودند. در واقع عواملی مانند 

وضعیت اقتصادی و سطح آگاهی جوامع مختلف، نتایج 

متفاوتی بر کاربرد شیار پوش در کودکان آنها دارند. در 

                  وتمند این در حد باالتری قرار دارد.کشورهای ثر

 میانگین نمره آگاهی والدین دانش آموزان مورد بررسی

و در حد متوسط بود. آگاهی والدین در مورد  ±18/4/84

الت استفاده از شیارپوش با شغل، تعداد فرزند و تحصی

ولی با سن والدین رابطه  والدین رابطه معنی دار داشته

گزارش نمودند که  (6) جعفری و همکاران معنی دار نداشت.

از  لنتیکه س دانستندیمدانش آموزان تهرانی  نیوالد 6/۵7%

 لنتیاز آنان، س %۵/44 و کندیم یریشگیدندان پ یدگیپوس

که بیشتر  کردند یابیمهم ارز یدگیاز پوس یریشگیرا در پ

از میزان آگاهی بدست آمده در تحقیق حاضر بود. در 

یبه طور معن شیارپوشنسبت به  یآگاهتحقیق آنها نیز 

تحصیالت والدین رابطه داشت که از این نظر با  با یدار

و   Nagaveni،2۰1۰در سال  تحقیق حاضر همسو بود.

 وپدرها  عملکرد و دانش،نگرشدر بررسی  (14) همکاران

 از مراقبت مورد در هندی ریداواناگ شهرها در مادر

والدین از  %7/2ی گزارش نمودند که فقط ریشی دندانها

درمان شیارپوش آگاهی داشتند که نشان دهنده پایین بودن 

سطح آگاهی والدین در مورد استفاده از شیارپوش نسبت 

و  برادران نخجوانیبه تحقیق حاضر بود. در تحقیق 

با هدف ارزیابی دانش مادران در مورد  (1۵) همکاران

فلوراید تراپی و استفاده از شیارپوش در پیشگیری از 

 در مادرانی آگاهپوسیدگی دندان، نشان داده شده است که 

ه بود دیفلورا درمان از تر نییپا النتیشورسیف درمان مورد

 انیدرم بیترت به دانش متوسطو  کم کم، اریبس سطوحو 

 کنندگان، ازشرکت %6/22و  %۵/47 چهارم، کی به کینزد

ی قبول قابل سطحمادران دارای  از %4/۵فقط. مشاهده گردید

ند بودی دندانپزشکی در ریشگیپهای روشمورد  در ازدانش

                 تر بود. که آگاهی نسبت به نتیجه تحقیق حاضر پایین

ی همبستگنیز  (1۵) و همکارانبرادران نخجوانی در تحقیق 

 تیوضعبا تحصیالت و مادرانآگاهی  سطح نیبی داری معن

داشت که همسو با نتیجه تحقیق حاضر  وجودی آنها شغل

والدین دانش  نگرشدر تحقیق حاضر میانگین نمره بود. 

و در حد خوب بود.  36/29±12/3آموزان مورد بررسی 

مسواک زدن  ،دیفلورا یدندان دارا ریمرتب از خماستفاده 

ضد  هیاستفاده از دهانشو، استفاده مرتب از نخ دندانمنظم، 

و قرار دادن شیار  دهیپوس هایپرکردن دندانی، کروبیم

پوش بر دندان کودک از اهمیت باالیی برخوردار است. 

نگرش والدین در مورد استفاده از شیارپوش با شغل و 

تحصیالت والدین رابطه معنی دار داشته ولی با سن و تعداد 

عفری و همکاران والدین رابطه معنی دار نداشت. جفرزند 

والدین دانش آموزان  %۵/44ارش نمودند که فقط ( گز6)
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را مهم ارزیابی  فیشور سیلنت تراپیدبستانی شهر تهران، 

 کردند که از نظر نگرش در سطح پایینی قرار داشت.

همچنین در تحقیق آنها نمره نگرش والدین با سطح 

ه معنی دار داشت که با تحقیق حاضر تحصیالت والدین رابط

همسو بود. این امر نشان دهنده تأثیر محیط اجتماعی محل 

زندگی بر نحوه نگرش فرد نسبت به استفاده از شیار پوش 

نیز در  (16) و همکاران Saldūnaitėدر فرزندان آنها است. 

از  یریشگینسبت به مراقبت و پ نیگرش والدبررسی ن

ارتباط  نیدندان فرزندان خود و همچنهای دهان و  یماریب

ی و اقتصاد یاجتماع تیو وضع نیوالد التیآنها با تحص

گزارش نمودند که استفاده از شیار پوش در خانواده های 

درصد( و خانواده های با درآمد  9/26با درآمد کافی )

                    درصد( فاقد اختالف معنی دار بود.  6/27ناکافی )

از شیار پوش در خانواده های با سطح تحصیالت استفاده 

 8/22درصد( و خانواده های با درآمد ناکافی ) 3۰باال )

درصد( دارای اختالف معنی دار بود که همسو با نتیجه 

در تحقیق حاضر میانگین نمره عملکرد  تحقیق حاضر بود.

و در حد  7/16 ±۵/2والدین دانش آموزان مورد بررسی 

والدین در مورد استفاده از شیارپوش با عملکرد  خوب بود.

شغل والدین رابطه معنی دار داشته ولی با سن، تعداد فرزند 

                         و تحصیالت والدین رابطه معنی دار نداشت.

Ayo-Yusuf  کیدر نمودند که  شگزار (12) همکارانو 

ی افرادی که دارای شیار جنوب یقاینوجوان در آفر تیجمع

 مراقبت در برنامه های به دنبال شرکت بودند بیشتر پوش

ند در حالیکه افراد فاقد شیار پوش در بود رانهیشگیپ های

                   هنگام درد دندان به دندانپزشک مراجعه میکردند.

داشتند رابطه معنی  پدر و مادر شاغل آموزانی که دانش

 رانهیشگیپداری با داشتن شیارپوش و مراجعه منظم 

نشان دادند. نژادهای سیاه پوست نسبت دندان های مراقبت

به سایر نژادها به طور معنی داری کمتر به شیارپوش 

گزارش نمودند  (6) عفری و همکاراندادند. جاهمیت می

عملکرد والدین دانش آموزان تهرانی در مورد استفاده از 

شیارپوش با سطح تحصیالت آنها رابطه معنی داری داشت 

                                        که با نتیجه تحقیق حاضر همسو نبود.

ر تحقیق حاضر رابطه آگاهی با نگرش، رابطه آگاهی با د

                         عملکرد و رابطه نگرش با عملکرد معنی دار بود.

لذا تقویت هر کدام از ابعاد باعث تقویت ابعاد دیگر خواهد 

رد در سایر مطالعات مورد بررسی قرار نگرفته شد. این مو

بود. لذا نتیجه گیری در این مورد نیاز به بررسی بیشتری 

 دارد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نگرش و  نتیجه گیری:

عملکرد والدین دانش آموزان شهر کرج در مورد استفاده از 

شیارپوش در دندان مولر اول خوب بوده ولی آگاهی در 

 ن زمینه متوسط بود. ای

آموزش و  مسئولین محترم بدین وسیله ازتقدیر و تشکر:  

و سالمت آموزش  یبدن تیترب تمعاون ،کرج پرورش شهر

جهت مدیران و همکاران مدارس  ،و پرورش استان البرز

.آیدمی تقدیر و تشکر به عمل مطالعهاین  درهمکاری 
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