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 12تا  6 بهداشت دهان و دندان کودکان نهیدر زم انیدانشگاه فرهنگ انیو نگرش دانشجو یآگاه

 یقیتحق                                        سال 

                                                                       چکیده
 

 ییرشته آموزش ابتدا انیدانشجو یآگاه زانیم یبا هدف بررس قیتحق نیا و هدف: نهیزم

        سال انجام شده است. 12تا  6کودکان  از سالمت دهان و دندان انیدانشگاه فرهنگ

 ی. جامعه آماردیاستفاده گرد یشیمایپ – یفیاز روش توص قیتحق نیدر ا ها: و روش مواد

 دی)واحد شه فارساستان  انیدانشگاه فرهنگ ییرشته آموزش ابتدا انیدانشجو قیتحق نیا

 ینسبت یطبقه ا یریآنها به روش نمونه گ انیاز م ینفر 87نمونه  کیکه  ( بوده،یمطهر

آن  ییایو پا ییکه روا پرسشنامه استفاده شد 3ها از  دهآوري دا یگردآور یانتخاب شد. برا

 ، نگرش ویتواند از پرسشنامه آگاه یکه فرد م ی. حداکثر نمره ادیگرد نییتوسط محقق تع

 یبرا .است 28و  50، 48 بیبه ترت ردیبهداشت دهان و دندان بگ نهیعملکرد در زم

 شده است . استفاده دو یخ ذورو مج tداده ها از آزمون  لیتحل و هیتجز

به بهداشت دهان و  انینگرش دانشجو نیانگیم نشان داد که قیتحق یها افتهی:  :ها افتهی

به بهداشت  انینگرش خوب دانشجو رانگیکه ب ودب 53/5با انحراف استاندارد  4/42دندان 

تا  6بهداشت دهان و دندان کودکان  نسبت به انیدانشجو یآگاه نیانگیم و دندان است. دهان

تر از حد متوسط است.  نییپا یکه کم بود 25/11با انحراف استاندارد  17/23 ساله، 12

با انحراف استاندارد  7/15نسبت به بهداشت دهان و دندان  انیعملکرد دانشجو نیانگیم
 است. انیدر حد متوسط دانشجو عملکرد انگریبود که ب 34/4

 نهیدر زم انیو عملکرد دانشجو یآگاه یارتقا ق،یتحق یها افتهیبا توجه به  :یریگ جهینت

 .ردیمورد توجه قرار گ یستیبهداشت دهان و دندان در طول دوره دانشگاه و بعد از آن با

 .عملکرد، نگرش دندان، بهداشت دهان و ،یآگاه :یدیکل کلمات
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است که  یمزمن یعفون یماریدندان ها ب یدگیپوس مقدمه:

درصد کودکان در سن مدرسه را در برگرفته  90تا  60 نیب

خانواده ها را به خود  نهیاز وقت و هز یبخش مهم و

 یماریب ریسا خالفبر یماریب نی(. ا1) اختصاص داده است

( 2) گردد ینم ها متوقف کیوتیب یتآن لهیبه وس یعفون یها

داشته که  کودکان یزندگ تیفیک یبر رو ینامطلوبو اثرات 

 یماریب نی(. ا3-4) شود یم دهید زین یدر بزرگسال یحت

 شی، افزاهیتواند منجر به درد، عفونت، اختالل در تغذ یم

 راتیو به دنبال آن تاث یریش یدندان ها یدگیخطر پوس

(. 5-6) شود یمیدا یان هادند شیدر رو ینامطلوب

است که  یمزمن مسر یعفون یماریب کیدندان  یدگیپوس

تواند  یدندان را م یادیتعداد ز یدر مدت زمان کوتاه

 یدهان و دندان هنگام یهایماریب شتریکند و مانند ب ریدرگ

و خود به  دهیآن متوقف نگرد شرفتیشود، پ یکه شروع م

و درمان  صیتشخ نه،یکند و معا ینم دایبهبود پ زیخود ن

 نهیو با پرداخت هز یمتماد ،ینطوال اتیعمل ازمندیآن ن

 یکودکان. (1) متخصص همراه است یرویگزاف و وجود ن

دوازده  برندیرنج م یفیکه از سالمت دهان و دندان ضع

محدود شونده  یتهایکه سالم هستند فعال یبرابر کسان

 نیدهان در ب یها یماریب .(7روزانه دارند )


