تاریخ دریافت1398/10/27:

هجلِ ػلوي پژٍّشي داًشگاُ ػلَم پزشكي شْيذ صذٍقي یزد

تاریخ پذیزش1399/02/29:
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بررسی میزان آگاهی ،وگرش ي عملکرد يالدیه مراجعهکىىده به
شوارُ صفحِ:
کلیىیکهای دوداوپزشکی وسبت به اهمیت دودانهای شیری ي حفظ
فضای آنها در شهر یزد در سال 7931

هقالِ پژٍّشي

اس آسهَى آهاری  ٍ Post Hoc ،ANOVA ، T-testضزیة ّوثغتگی پیزعَى تدشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.
ًتایج :در ایي هغالؼِ ٍ 200الذ وَدن سیز 12عال 64 ،پذر ( 32درفذ) ٍ  136هادر ( 68درفذ) پزعؼًاهِ پضٍّؼ را
تىویل ًوَدًذ .در ایي هغالؼِ هیاًگیي ًوزُ آگاّی ٍالذیي  13/50±3/92اس ً 40وزُ ،هیاًگیي ًوزُ ًگزػ ٍالذیي 38/09±6/54
اس ً 80وزُ ،هیاًگیي ًوزُ ػولىزد ٍالذیي  9/26±1/48اس ً 20وزُ ٍ هیاًگیي ًوزُ ػولىزد ٍالذیي در فَرت اعتفادُ اس فضاًگْذار
 12/58±2/08اس ً 28وزُ تَدً .تایح ًؾاىداد ٍالذیي هَرد تزرعی اس آگاّی ونً ،گزػ پاییي ٍ ػولىزد ضؼیفی ًغثت تِ
اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا تزخَردار تَدًذ.
ًتيجِگيزی :آهَسػ ٍالذیي در خقَؿ حفظ ٍ ًگْذاری اس دًذاىّای ؽیزی تَعظ دًذاًپشؽىاى ضزٍری تًِظز هیرعذ.
ٍاژُّای کليذی :آگاّیً ،گزػ ،ػولىزد ،دًذاى ؽیزی ،حفظ فضاٍ ،الذیي
ارجاع :حلَاًی ًیلَفز ،تحزالؼلَهی سّزا ،هزادی ػوزاى هحوذ ،سارع تیذوی سّزا .بزرسي هيزاى آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي هزاجؼِ کٌٌذُ
بِ کليٌيکّای دًذاًپزشكي ًسبت بِ اّويت دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آى ّا در شْز یزد .1397هدلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم
پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد 1400؛ .3375-88 :)1( 29

-1استبدیبر ،گروه دندانپزشکی کودکبن ،دانشگبه علوم پزشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
-2دانشیبر ،گروه دندانپزشکی کودکبن ،دانشگبه علوم پزشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
-3دندانپزشک ،یزد ،ایران.
-4دانشجو دندانپزشکی ،دانشگبه علوم پزشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،19134519675 :پست الکترونیکی ،z.zarebidaki76@gmail.com :صندوق پستی 8916135115:
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هقذهِ :السهِ داؽتي دًذاى ّا ی هٌظن دائوی حفظ ًظن دًذاىّای ؽیزی در دٍرُ وَدوی اعتٍ .الذیي ًمؼ هْوی را
در ایي خقَؿ ایفا هی وٌٌذ .اس ایٌزٍ هغالؼِ حاضز تا ّذف تزرعی هیشاى آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد ٍالذیي هزاخؼِ وٌٌذُ
تِ ولیٌیه ّای دًذاً پشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاى ّا ی ؽیزی ٍ حفظ فضای آى ّا در ؽْز یشد در عال  1397اًدام
ؽذُ اعت.
رٍش بزرسي :در ایي هغالؼِ تَفیفی-همغؼیٍ 200 ،الذ وَدواى تا تاسُ عٌی سیز  12عال ،هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای
دًذاًپشؽىی در ؽْز یشد در سهاى تحمیك تِعَر تقادفی عادُ اًتخاب ؽذًذ ٍ هیشاى آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد آىّا تا اعتفادُ
اس پزعؼًاهِ رٍا ٍ پایا حاٍی  38عَال در  5تخؼ تزرعی ؽذ .دادُّا در ًزمافشار آهاری ٍ SPSS version 16ارد ٍ تا اعتفادُ

آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي ًسبت بِ دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آىّا

هقذهِ

ٍ دًذاى ّغتٌذ .عالهت دّاى ٍ دًذاى را تِ وَدن هیآهَسًذ ٍ
تَدُ ٍ تِ هیشاى لاتلتَخْی ویفیت سًذگی افزاد را تحتتاثیز

دارًذ ( .)8در تغیاری اس هغالؼات ًؾاى دادُ ؽذُ اعت وِ

لزار هیدّذ .تاثیز عالهت تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى تز ویفیت

آگاّی ٍ ػولىزد ضؼیف ٍالذیي تاػث افشایؼ تزٍس تغیاری اس

سًذگی تٍِیضُ در وَدواى خزدعال اس اّویت تاالیی تزخَردار

تیواریّای ؽایغ در دٍراى وَدوی هاًٌذ آًوی هیگزدد ٍ

اعت چزا وِ هیتَاًذ تز هیشاى ٍسى وَدن ،اػتواد تِ ًفظ،

عالهت دّاى ٍ دًذاى ًیش اس ایي لاػذُ هغتثٌی ًیغت (.)9 ,10

رؽذ اختواػی ٍ تَاًاییّای یادگیزی وَدواى تاثیزگذار تاؽذ ٍ

آگاّی؛ هیشاى هؼلَهات فزد اعت وِ اسعزیك آهَسػ در سهیٌِ

فؼالیتّای رٍساًِ وَدواى ٍ ٍالذیي آىّا را تحتتاثیز لزار دّذ

هَضَػات هختلف وغة هیؽَد ٍ ًگزػ ًیش اػتماد ؽخقی

( .)1وَدواى آیٌذُعاساى خاهؼِ ّغتٌذ ٍ تاهیي عالهت

فزد ًغثت تِ هَضَع آهَسػ دیذُ هیتاؽذ .تِ گًَِای وِ

خغوی ،رٍاًی ٍ اختواػی آىّا آیٌذُای تْتز را ًَیذ هیدّذ.

آگاّی تز رٍی ًگزػ تاثیز تٌیادی دارد ٍ پایِ ٍ اعاط رفتار

تٌاتزایي تزای ارتما عالهت خاهؼِ تایذ در خْت تاهیي عالهت

تْذاؽتی تِؽوار هیآیذ ٍ در ٍالغ ،رفتار تْذاؽتی تز اعاط

وَدواى تزًاهِریشی گزدد ٍ تزًاهِّای تاهیي عالهتی در

آگاّیّا ًگزػّا ٍ ػولىزدّا ایداد هیگزدد (.)11-13

تشرگغالی تذاٍم یاتذ ( .)2دًذاىّای ؽیزی دارایی ارسؽوٌذ یه

تحمیمات ًؾاى هیدّذ رفتارّای وَدواى در سهیٌِ رػایت

وَدن ٍ پایِ ٍ اعاط دًذاىّای دائوی اعت تِ گًَِای وِ ایي

تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى تحت تاثیز آگاّیً ،گزػ ٍ اػتمادات

دًذاىّا ًمؼ هْوی در رؽذ ٍ تىاهل وَدن دارًذ ٍ ػولىزد

ٍالذیي در سهیٌِ تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى هیتاؽذ ٍ ّوىاری

ایي دًذاىّا ًمؼ هْوی در رؽذ ٍ تىاهل عاختار فىی فَرتی

ٍالذیي ػٌقز اعاعی در دًذاًپشؽىی پیؾگیزی هیتاؽذ (.)14

دارًذ ( .)3هْنتزیي ٍظیفِ دًذاىّای ؽیزی حفظ فضای السم

در هغالؼِ  Narayananهؾخـ ؽذ وِ ٍالذیي آگاّی پایِای اس

تزای رٍیؼ دًذاىّای دائوی هیتاؽذ .تٌاتزایي تا هزالثت اس

پیؾگیزی اس پَعیذگی دارًذ .اها ،آگاّی آىّا دلیماً در راعتای

دًذاىّای ؽیزی وَدن هیتَاى اًتظار داؽت وِ دًذاىّای

ػولىزدؽاى در هزالثت اس دًذاىّای فزسًذاًؾاى ًیغت ٍ ًتیدِ

دائوی رٍیؼ فحیح داؽتِ تاؽذ ( .)4هؼوَالً اس حذٍد  6هاّگی

گزفتِ ؽذ وِ آىّا ًیاس تِ آهَسػ تْتز در ارتماء عالهتی دّاى

اٍلیي دًذاىّای وَدن (دًذاىؽیزی) ؽزٍع تِ رٍیؼ هیوٌذ

تا تاویذ تز اخزای رفتار هٌاعة در رٍال رٍساًِ دارًذ (.)15

ٍ تا عي  2/5عالگی واهل هیؽَد .اس عي  6عالگی دًذاىّای

پاپشى ٍ ّوىاراى ًیش تِ هغالؼِای در ارتثاط تا هیشاى آگاّی ٍ

دائوی ؽزٍع تِ رٍیؼ هیوٌٌذ ٍ تِ تذریح خایگشیي دًذاىّای

ًگزػ دًذاًپشؽىاى ػوَهی ؽْز رؽت در ارتثاط تا ًمؼ ٍ

ؽیزی هیؽًَذ .رٍیؼ دًذاىّای دائوی تا  12عالگی اداهِ

اعتفادُ اس فضاًگْذار در عال  1394پزداختٌذ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ

دارد .هزالثت اس دّاى ٍ دًذاى تایذ اس وَدوی ؽزٍع ؽَد سیزا

وِ تا تَخِ تِ آگاّی ًاهغلَب ٍ ًگزػ ًاهٌاعة دًذاًپشؽىاى

تٌْا تا اًدام هزالثتّای ٍیضُ اس دًذاىّای ؽیزی وَدواى اعت

ػوَهی ؽْز رؽت در راتغِ تا فضاًگْذار ،ارتمای آگاّی آًاى

وِ هیتَاى اًتظار رٍیؼ فحیح دًذاىّای دائوی را داؽت (-6

در ایي سهیٌِ ضزٍری اعت ( .)16تزای ایٌىِ تتَاى تزًاهِریشی

ً .)2 ,4گْذاری فضاّای هزتَط تِ هحل دًذاىّای ؽیزی وِ

درعتی در هَرد عغح ٍ هیشاى ارائِ اعالػات تْذاؽتی تِ

سٍدتز اس سهاى خَد اس دعت رفتِاًذ تِ دالیل هختلف اس خولِ

ٍالذیي داؽت ،اتتذا تایذ هَلؼیت وًٌَی آىّا را تزرعی ؽَد.

حفظ فضای رٍیؾی دًذاى دائوی خاًؾیي ،ػذم تغییز ٍضؼیت

داًغتي هغائلی اس خولِ عغح تحقیالت ٍ فزٌّگ ٍالذیي

دًذاىّای هداٍر ٍ هماتل ٍ گاُ اعتفادُ خْت تغذیِ ،ضزٍری

ؽغل ،عي ،آگاّیً ،گزػ ٍ رفتارّای تْذاؽتی وًٌَی هیتَاًذ

هیتاؽذ .خْت حفظ فضا اس دعتگاُ فضاًگْذارًذُ اعتفادُ

ًماط ضؼف را هؾخـ ًوَدُ تا تا تأویذ تیؾتز تز آىّا تتَاى

هجلِ داًشگاُ ػلَم پزشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي یزد
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تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى یه ضزٍرت ٍ تخؾی اس عالهت ػوَهی

در ایداد ػادات تْذاؽتی ٍ تذاٍم رفتار وَدواى ًمؼ ولیذی
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شيَع چاقي در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …

هیؽَد (ٍ .)7الذیي تاهیي وٌٌذُ افلی الذاهات تْذاؽت دّاى

ًيلَفز حلَاًي ٍ ّوكاراى

رٍی وَدواى تأثیز گذاؽت ( .)17 ,18هغالؼِ ً kallestalؾاى

پایلَت لزار گزفت ٍ پظ اس پاعخ افزاد پزعؼًاهِ تا داؽتي

داد ػولىزد ٍالذیي تز ػولىزد وَدواًؾاى ،تاثیز هغتمین دارد ٍ

عغح هؼیار آلفا وزاًثاج ، 0/79در اختیار خاهؼِ ّذف لزار گزفت.

ٍضؼیت ال تقادی ،خٌظ ،عي ،فمز ،هحل عىًَتً ،ضاد ،عغح

در اتتذای پزعؼًاهِ عَاالتی خْت ثثت اعالػات دهَگزافیه

اختواػی ٍ ؽغل ٍالذیي ًیش تا ػولىزد ٍالذیي در سهیٌِ

(عي فزسًذ ،خٌغیت ٍالذ ،تؼذاد فزسًذاى ،تحقیالت پذر ٍ هادر،

تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى وَدواى ارتثاط هغتمین دارد ( .)19اس

ؽغل پذر ٍ هادرٍ ،ضؼیت تأّل ٍالذ) عزاحی ؽذ .پزعؼًاهِ
تِخش اعالػات دهَگزافیه ،در هدوَع  38عَال داؽت وِ

آًدایی وِ ؽیَع تیواریّای دّاى ٍ دًذاى در ایزاى ًغثتاً تاال

عَاالت ّز لغوت تا ػٌَاىّای تؼییي آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد

هیتاؽذ ٍ هغالؼات اًذوی در سهیٌِ آگاّی ٍ ًگزػ ٍ ػولىزد
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ػالٍُ تز تْثَد تیٌؼ ٍ ػادات تْذاؽتی ،تِعَر غیزهغتمین

تزرعی پایایی آى اتتذا پزعؼًاهِ در اختیار ً 20فز تِفَرت

هؾخـ ٍ خذاؽذُ تَد .لغوت اٍل عَاالت ؽاهل 10عَال

ٍالذیي در سهیٌِ اّویت دًذاىّای ؽیزی در ایزاى اًدام گزفتِ
ٍ ایٌىِ در ؽْز یشد ًیش در ایي سهیٌِ هغالؼِای فَرت ًگزفتِ

هفاّین پایِ ٍ آگاّی ٍالذیي راخغ تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ

لذا در ایي هغالؼِ هیشاى آگاّی ٍ ًگزػ ٍ ػولىزد ٍالذیي

حفظ فضای آىّا تَد وِ .در ایي هغالؼِ ًوزُ ول آگاّی تِ

هزاخؼِ وٌٌذُ تِ ولیٌیه دًذاًپشؽىی ؽْز یشد ًغثت تِ

آگاّی تاال ٍ پاییي (ًوزُ ووتز اس  ،20آگاّی پاییي ٍ ًوزُ ٍ 20

اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا تزرعی گزدیذ تا

تیؾتز اس آى ،تِػٌَاى آگاّی تاال) عثمِتٌذی ؽذ .لغوت دٍم

ًیاسّای آهَسؽی تؼییي ٍ در راعتای افشایؼ آگاّی ٍ تْثَد

ؽاهل16عَال در هَرد ًگزػ ٍالذیي درتارُ اّویت دًذاىّای

ػولىزد ٍالذیي در هَرد رٍػّای رػایت تْذاؽت ٍ پیؾگیزی

ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا تَد وِ پاعخگَ ًظزات خَد را

اس پَعیذگی گامّایی تزداؽتِ ؽَد.

تزاعاط عیف لیىزت (اس واهالً هَافك تا واهالً هخالف) هؾخـ
هیوزد ٍ ًْایتاً ًوزُ ول ًگزػ هغاٍی ٍ تاالتز اس  40تِػٌَاى

رٍش بزرسي

ًگزػ هثثت ٍ ًوزُ ووتز اس  40تِ ػٌَاى ًگزػ هٌفی
پضٍّؼ حاضز یه هغالؼِ تَفیفی تَدُ وِ تِفَرت

عثمِتٌذی ؽذ .لغوت عَم  5عَال در هَرد ػولىزد ٍالذیي در

همغؼی اًدام ؽذ ٍ خاهؼِ هَرد پضٍّؼ ٍالذیي وَدواى سیز 12

هَرد اعتفادُ ٍ هزالثت اس دًذاىّای ؽیزی ظزاحی ؽذ .در

عال هزاخؼِ وٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ؽْز یشد در

هدوَعً ،وزُ ول ػولىزد تِ ػولىزد خَب ٍ تذ (ًوزُ ووتز اس

عال  1397تَدًذ .حدن ًوًَِ تا در ًظز گزفتي عغح اعویٌاى

 ،10ػولىزد تذ ٍ ًوزُ  ٍ 10تیؾتز اس آى ،تِػٌَاى ػولىزد خَب)

 95درفذ ٍ تا تَخِ تِ فزاٍاًی آگاّی  %30در هغالؼِ هؾاتِ

عثمِتٌذی ؽذ ٍ لغوت آخز ؽاهل  7عؤال دٍ گشیٌِای (تلِ ٍ

( ٍ )20خغای تزآٍرد  %8تؼذاد ً 200وًَِ در ًظز گزفتِ ؽذ.

خیز) تَد وِ ػولىزد ٍالذیٌی وِ وَدواًؾاى اس فضاًگْذار

ًوًَِگیزی تِ فَرت ًوًَِگیزی تقادفی اًدام گزفت .پظ اس

اعتفادُ وزدُ یا هیوٌٌذ را هیعٌدیذً .وزُ ول ػولىزد تِ

هزاخؼِ تِ هزاوش تْذاؽتی درهاًی ؽْز یشدٍ ،الذیي وَدواى عالن

ػولىزد خَب ٍ تذ (ًوزُ ووتز اس  ،14ػولىزد تذ ٍ ًوزُ ٍ 14

اس ًظز فیشیىی ٍ رٍاًی (ػذم هؼلَلیت) تا عي سیز 12وِ توایل

تیؾتز اس آى ،تِػٌَاى ػولىزد خَب) عثمِتٌذی ؽذ.

تِ ؽزوت در هغالؼِ داؽتٌذ پظ اس ؽزح ّذف هغالؼِ ٍ خلة

تجزیِ ٍ تحليل آهاری

رضایت (تىویل فزم رضایتًاهِ) تِػٌَاى ًوًَِ اًتخاب ؽذًذ ٍ
پزعؼًاهِّای ًاواهل اس هغالؼِ خارج ؽذًذ .اتشار گزدآٍری

دادُّا تا اعتفادُ اس ًزمافشار آهاری ٍ SPSS version 16آسهَى

دادُّا پزعؼًاهِای تَد وِ عَاالت آى اس هغالؼِ هؾاتِ ()20

آهاری  ،T-testضزیة ّوثغتگی پیزعَىٍ Post Hoc ،

اعتخزاج ؽذُ ٍ پظ اس تاستیٌی ٍ اًدام افالحات ٍ افشٍدى

 ANOVAتدشیِ ٍ تحلیل ؽذ .عغح هؼٌی داری در ایي

عَاالت ،خْت عٌدؼ رٍایی عَاالت تا هؾاٍرُ تا چٌذ تي اس

هغالؼِ 0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.

هتخققاى گزٍُ اعفال تزرعی ٍ عپظ تاییذ ؽذُ ٍ خْت
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چٌذگشیٌِای (تزاعاط پاعخ درعتً ،ویداًن ٍ غلظ) در هَرد

آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي ًسبت بِ دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آىّا

هالحظات اخالقي

پزٍپَسال ایي تحمیك تَعظ داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ

ایٌْا  37/3درفذ ٍالذیي گشارػ ًوَدًذ تا " هؾىل سٍد اس

اخالق

دعت دادى دًذاى ؽیزی فزسًذاًؾاى " هَاخِ ؽذُاًذ88/2 .

فذٍلی

یشد

تاییذ

ؽذُ

اعت

(وذ

درفذ ٍالذیي " ،اعتفادُ اس رصین خاؿ غذایی ٌّگام ٍخَد

)IR.SSU.REC.1396.221

فضاًگْذار در دّاى " را ضزٍری ًویداًغتٌذ ،وِ ایي هَرد در

ًتایج

خذٍل ً 6ؾاى دادُ ؽذُ اعت.

در ایي هغالؼِ ٍ 200الذ وَدن سیز 12عال پزعؼًاهِ

تز اعاط ًتایح آسهَى آهاری  ANOVAاختالف هؼٌیداری

پضٍّؼ را تىویل ًوَدًذ وِ اس ایي تؼذاد ً 64فز ( 32درفذ)

تیي خٌغیت ٍالذ ،تؼذاد فزسًذ ٍ ٍضؼیت تاّل تا هیاًگیي ًوزُ

پذر ٍ ً 136فز ( 68درفذ) هادر تَدًذ .هیاًگیي عٌی وَدواى

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5882
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اعتفادُ اس فضاًگْذار  12/58±2/08اس ً 28وزُ تَد .اس تیي

در ّیچ یه اس هتغیزّا ٍخَد ًذاؽت ( .)P-<0/05اها هیاًگیي

دهَگزافیه ٍالذیي هَرد تزرعی در خذٍل 1آهذُ اعت .در ایي

ٍالذیي ته فزسًذ ٍ هیاًگیي ًوزُ ًگزػ ( )41/5±5/19در

هغالؼِ هیاًگیي ًوزُ آگاّی ٍالذیي  13/50±3/92اس ً 40وزُ

ٍالذیي فاحة چْار فزسًذ تیؾتز تَدً .تایح آسهَى آهاری

تَد".سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى ؽیزی" تیؾتزیي پاعخ فحیح را

ً ANOVAؾاى داد اختالف هؼٌیداری تیي هیاًگیي ًوزُ

داؽتِ اعت ( 82درفذ) "ٍ ،عي لغغ ؽیز خَردى ؽثاًِ (در

آگاّی (ً ٍ )P;0/012گزػ (ٍ )P;0/002الذیي تز حغة

خَاب) وَدن" تیؾتزیي پاعخ اؽتثاُ را داؽتِ اعت

تحقیالت پذر ٍ تیي هیاًگیي ًوزُ آگاّی ٍالذیي تز حغة

(48درفذ) 25/5 .درفذ ٍالذیي ًغثت تِ گَیِ " تْتزیي سهاى

تحقیالت هادر ٍخَد دارد ( .)P;0/004تِ گًَِای وِ هیاًگیي

تزای خلَگیزی اس تْن ریختگی دًذاىّا تز اثز سٍد اس دعت

ًوزات آگاّیً ،گزػ ،ػولىزد ٍ ػولىزد در فَرت اعتفادُ اس

دادى دًذاىّای ؽیزی اظْار تیاعالػی وزدُ تَدًذ (گشیٌِ

فضاًگْذار پذراًی وِ تحقیالت تاالتز (دیپلن ٍ داًؾگاّی)

"ًویذاًن" را اًتخاب وزدُ تَدًذ وِ در خذٍل ً 3وایؼ دادُ

داؽتٌذ ،اس پذراًی وِ تحقیالت پاییيتزی داؽتٌذ ،تیؾتز تَد.

ؽذُ اعت .در ایي هغالؼِ هیاًگیي ًوزُ ًگزػ ٍالذیي

خْت همایغِ دٍ تِ دٍی گزٍُّا اس آسهَى آهاری

 38/09±6/54اس ً 80وزُ تَد .گَیِ " پَعیذگی در وَدواى تا

Post Hoc

اعتفادُ ؽذً ،تایح ًؾاى داد اختالف آهاری هؼٌیداری در

هقزف هىزر هَاد غذایی ؽیزیي (تٌمالت) تیي ٍػذُّای غذایی

هیاًگیي ًوزُ آگاّی تیي پذراى ٍ هادراًی وِ تحقیالت

تاالتز هیتاؽذ " تا ًظز  85درفذ افزاد ،تیؾتزیي تؼذاد ًظز

راٌّوایی داؽتٌذ در همایغِ تا تحقیالت داًؾگاّی (تِتزتیة

هَافك (گشیٌِ هَافك ٍ واهالً هَافك) را داؽتِ اعت ٍ  42درفذ

 ٍ )P;0/005 ٍ P;0/047هادراى تا تحقیالت راٌّوایی در

افزاد در خقَؿ ایٌىِ پَعیذگی دًذاى یه تیواری لاتل اًتمال

همایغِ تا دیپلن (ٍ )P;0/026خَد داردّ .نچٌیي در هیاًگیي

اعت ًگزػ هٌفی داؽتٌذ (تیؾتزیي تؼذاد ًظز هخالف) وِ ایي

ًوزُ ًگزػ ًیش در پذراًی وِ تحقیالت دیپلن داؽتٌذ تا پذراًی

هَرد در خذٍل ً 4ؾاى دادُ ؽذُ اعت .در ایي هغالؼِ هیاًگیي

وِ تحقیالت راٌّوایی ( ٍ )P;0/013داًؾگاّی ()P;0/007

ًوزُ ػولىزد ٍالذیي  9/26±1/48اس ً 20وزُ تَد 37/ .درفذ

داؽتٌذ ،اختالف ٍخَد داؽتً .تایح آسهَى آهاری  t-testدر

ٍالذیي گشارػ ًوَدًذ تا " هؾىل سٍد اس دعت دادى دًذاى

تزرعی ارتثاط تیي هیاًگیي ًوزُ ٍالذیي ٍ ؽغل پذر ًؾاى داد،

ؽیزی فزسًذاًؾاى" هَاخِ ؽذُاًذ 88/2 .درفذ ٍالذیي" ،

هیاًگیي ًوزُ آگاّی پذراى وارهٌذ/وارگز تِعَر هؼٌیداری

اعتفادُ اس رصین خاؿ غذایی ٌّگام ٍخَد فضاًگْذار در دّاى

تاالتز اس پذراى تا ؽغل آساد تَدُ ( ،)P;0/023اها ػولىزد در

" را ضزٍری ًویداًغتٌذ ،وِ ایي هَرد در خذٍل ً 5ؾاى دادُ

فَرت اعتفادُ اس فضاًگْذار پذراى تا ؽغل آساد تِعَر

ؽذُ اعت .در ایي هغالؼِ ٍ 51الذ فزسًذاًؾاى اس فضاًگْذار

هؼٌیداری تْتز اس پذراى وارهٌذ/وارگز تَد (.)P;0/017

اعتفادُ هیوزدًذ وِ هیاًگیي ًوزُ ػولىزد ٍالذیي در فَرت
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 ٍ 6/45±2/56داهٌِ عٌی  1-12عال تَد .اعالػات

ًوزُ آگاّی ( ٍ )14/3±3/88ػولىزد ( )12/80±1/54در

ًيلَفز حلَاًي ٍ ّوكاراى

هؼٌیداری ٍخَد ًذارد (ً .)P<0/05تایح آسهَى آهاری

خاًِ دار تَدًذ تا هادرًی وِ ؽغل آساد داؽتٌذ ٍخَد داؽت

 ANOVAاختالف آهاری هؼٌیداری را تیي هیاًگیي ًوزُ

(ّ )P;0/031نچٌیي تیي هیاًگیي ًوزُ ًگزػ تیي هادراًی وِ

ًگزػ ( ٍ )P;0/031ػولىزد (ٍ )P;0/010الذیي تز حغة

خاًِ دار تَدًذ تا هادرًی وِ وارهٌذ/وارگز تَدًذ ،اختالف ٍخَد

ؽغل هادر ًؾاى داد .در همایغِ دٍ تِ دٍی گزٍُّا اختالف

داؽت (( )P;0/010خذٍل .)2

خذٍل  :1تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا در ؽْز یشد در عال 1397تز

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5882

در هَرد هتغیزّای ًگزػ ٍ ػولىزد اختالف آهاری

آهاری هؼٌیداری در هیاًگیي ًوزُ ػولىزد تیي هادراًی وِ

حغة اعالػات دهَگزافیه

خٌغیت ٍالذ

تؼذاد فزسًذاى

تحقیالت پذر

تحقیالت هادر

ؽغل پذر
ؽغل هادر
ٍضؼیت تاّل ٍالذیي

هزد
سى
یه
دٍ
عِ
چْار
اتتذایی
راٌّوایی
دیپلن
داًؾگاّی
اتتذایی
راٌّوایی
دیپلن
داًؾگاّی
آساد
وارهٌذ/وارگز
خاًِ دار
آساد
وارهٌذ/وارگز
هغلمِ
هتاّل
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)32(64
)68(136
)35(70
)38/5(77
)23(46
)3/5(7
)3(6
)10/5(21
)58(29
)57/5(115
)7(14
)9/5(19
)31/5(63
)52(104
)48/5(31
)51/5(33
)65/5(89
)15/5%(21
)19(36
)12/5(25
)87/5(175
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هتغيزّای هستقل

تؼذاد(درصذ)

آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي ًسبت بِ دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آىّا

خذٍل  :2همایغِ هیاًگیي ًوزُ اعالػات دهَگزافیه ٍالذیي تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ
حفظ فضای آىّا در ؽْز یشد در عال 1397
هتغيزّای هستقل

خٌغیت

هتغيزّای ٍابستِ

هادر
پذر
P

تؼذاد
فزسًذ

P

تحقیالت
پذر

اتتذایی
راٌّوایی
دیپلن
داًؾگاُ
P

تحقیالت
هادر

اتتذایی
راٌّوایی
دیپلن
داًؾگاُ
P

ؽغل پذر

آساد
وارهٌذ
P

ؽغل هادر

خاًِ دار
وارهٌذ
آراد
P

تاّل ٍالذ

هغلمِ
هتاّل
P

13/71±3/77
13/06±3/87
0/269
14/3±3/88
13/86±3/59
12/51±4/24
11/66±4/67
0/129
10/33±6/02
11/84±5/03
12/82±3/62
14/28±3/62
0/012
11/92±5/83
10/53±4/27
13/66±3/39
14/15±3/61
0/004
14/27±3/76
12/90±3/75
0/023
13/16±3/78
13/97±4/18
13/96±4/03
0/411
14/45±4/23
13/35±3/87
0/201

38/19±6/66
38/03±6/46
0/873
38/21±6/83
38/19±6/95
37/43±5/51
41/5±5/19
0/678
37±8/60
34/85±6/01
40/70±5/41
37/19±6/71
0/002
35/11±5/92
40/82±4/39
38/87±6/60
37/40±6/73
0/083
38/83±37/96
37/96±6/61
0/394
39/10±6/38
37/07±6/91
3/86±6/02
0/031
38/42±5/15
38/05±6/72
/806

12/81±1/56
12/41±1/61
0/106
12/80±1/54
12/56±1/77
12/50±1/42
12/16±1/33
0/653
12/50±3/01
12/18±1/53
12/62±1/41
12/69±1/60
0/788
11/60±2/70
12/47±1/37
12/70±1/47
12/67±1/64
0/488
12/80±1/39
12/56±1/69
0/329
12/33±1/49
13/10±1/63
13/03±1/70
0/010
13/31±1/33
12/54±1/60
0/058

12/85±2/35
12/40±1/88
0/445
13/22±2/13
12/57±2/31
11/75±1/61
13/33±2/31
0/200
12±0/0
12/20±28/2
12/52±2/63
12/76±1/69
0/919
11/66±2/88
13±2/33
12/80±2/20
12/31±1/79
0/702
11/78±1/50
13/14±2/24
0/017
12/78±2/42
11/42±1/13
12/75±1/21
0/289
13/14±1/34
12/50±2/17
0/453

آسهَىّای هَرد تزعیPost Hoc ٍ ANOVA :
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1
2
3
4

اًحزاف هؼيار±هياًگيي

اًحزاف هؼيار±هياًگيي

اًحزاف هؼيار±هياًگيي

اًحزاف هؼيار±هياًگيي

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5882
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ًيلَفز حلَاًي ٍ ّوكاراى

ؽْز یشد در عال  1397تِ عَاالت آگاّی پزعؼًاهِ
گَیِّا

تؼذاد()%

تؼذاد()%

تؼذاد()%

(164)82
(81)40/5
(126)63
(104)52
(122)61
(120)60
(144)72
(75)37/5
(123)61/5

(20)10
(73)36/5
(34)17
(55)27/5
(34)17
(68)34
(38)19
(96)48
(38)19

(16)8
(46)23
(40)20
(41)20/5
(44)22
(12)6
(18)9
(29)14/5
(39)19/5

(89)44/5

(60)30

(51)25/5

خذٍل :4تَسیغ فزاٍاًی پاعخ ٍالذیي تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا در
ؽْز یشد در عال  1397تِ عَاالت ًگزػ پزعؼًاهِ
کاهالً هَافق/هَافق

گَیِّا

تؼذاد()%

ٍالذیي تا عاتمِ پَعیذگی ؽذیذ ٍ سیاد دًذاًی ،ؽاًظ ایداد پَعیذگی در دًذاى
فزسًذاًؾاى تیؾتز هیتاؽذ
پَعیذگی در وَدواى تا هقزف هىزر هَاد غذایی ؽیزیي (تٌمالت) تیي ٍػذُّای
غذایی تاالتز هیتاؽذ
پَعیذگی دًذاًی در دًذاىّای ؽیزی سهیٌِعاس ایداد پَعیذگی در دًذاىّای
دایوی هیتاؽذ

بيًظزتؼذاد()%

کاهالً هخالف/هخالف
تؼذاد()%

(118)59

(55)27/5

(27)13/5

(170)85

(26)13

(4)2

(108)54

(72)36

(20)10

(154)77

(37)18/5

(9)4/5

پَعیذگی دًذاى یه تیواری ػفًَی اعت

(101)50/5

(60)30

(39)19/5

پَعیذگی دًذاى یه تیواری لاتل اًتمال اعت

(63)31/5

(53)26/5

(84)42

اٍلیي سهاى هزاخؼِ تِ دًذاًپشؽه تِهٌظَر هؼایٌِ دًذاى وَدن در عی ؽؼ هاِّ
اٍل تؼذ اس رٍیؼ اٍلیي دًذاى ؽیزی اعت

(125)62/5

(59)29/5

(16)8

ؽیز دادى هادر تِ وَدن در حیي خَاب در ایداد پَعیذگی دًذاى تاثیز هیگذارد

(128)64

(55)27/5

(17)8/5

(143)71/5

(42)21

(15)7/5

(111)55/5

(47)23/5

(42)21

(118)59

(40)20

(42)21

(107)53/5

(10)5

(83)41/5

(134)67

(48)24

(18)9

حفظ دًذاىّای ؽیزی وَدن تزای رٍیؼ فحیح دًذاىّای دایوی اّویت دارد.

هغَان سدى ٍ تویش وزدى دًذاى وَدن تایذ تؼذ اس رٍیؼ اٍلیي دًذاى ؽیزی
اًدام ؽَد
وَدن در عٌیي لثل هذرعِ لادر تِ هغَان سدى دًذاىّای خَد تِ تٌْایی
ًویتاؽذ
هغَان سدى ٍ تویش وزدى هَثز دًذاى تؼذ اس  6عالگی تَعظ خَد وَدن ٍ تا
ًظارت ٍالذیي اًدام هیؽَد
تلغ خویز دًذاى فلَرایذ دار تزای وَدن سیز  3عال هضز اعت
اعتفادُ اس ًخ دًذاى در خلَگیزی اس پَعیذگی دًذاىّای ؽیزی تِ اًذاسُ هغَان
سدى هَثز هیتاؽذ
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سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى ؽیزی
سهاى واهل ؽذى رٍیؼ دًذاىّای ؽیزی
سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى آعیاب دائوی
هحل رٍیؼ اٍلیي دًذاى آعیاب دائوی
لشٍم تویش وزدى دّاى وَدن لثل اس رٍیؼ دًذاىّا
حذالل دفؼات هغَان سدى دًذاىّای وَدواى در رٍس
فافلِ سهاًی هؼایٌات دٍرُ ای دًذاًپشؽىی
عي لغغ ؽیز خَردى ؽثاًِ (در خَاب) وَدن
خارج وزدى پیؼ اس هَلغ دًذاى ؽیزی تِ دلیل پَعیذگی یا ػفًَت
تْتزیي سهاى تزای خلَگیزی اس تْن ریختگی دًذاى ّا تز اثز سٍد
اس دعت دادى دًذاىّای ؽیزی

درست

غلط

ًويداًن

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5882

خذٍل :3تَسیغ فزاٍاًی پاعخ ٍالذیي تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا در

آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي ًسبت بِ دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آىّا

(107)53/5

(82)41

(11)5/5

(70)35

(110)55

(20)10

خذٍل :5تَسیغ فزاٍاًی پاعخ ٍالذیي تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا در
ؽْز یشد در عال  1397تِ عَاالت ػولىزد پزعؼًاهِ

هزاخؼِ تِ دًذاًپشؽىی تزای هؼایٌِ دًذاىّای فزسًذ

(44)22

(138)69

(18)9

هغَان سدى یا ًظارت تز هغَان سدى فزسًذ

(68)34

(110)55

(22)11

خزیذ تٌمالت یا هایؼات ؽیزیي تزای فزسًذ

(14)7

(121)60/5

(65)32/5

تویش وزدى دًذاىّای فزسًذ تا اعتفادُ خویز دًذاى

(17)8/5

(114)57

(69)34/5

اعتفادُ اس ًخ دًذاى تزای تویش وزدى دًذاىّای فزسًذ

(94)47

(88)44

(18)9

گَیِ ّا

خذٍل :6تَسیغ فزاٍاًی پاعخ ٍالذیي تَسیغ فزاٍاًی ٍالذیي هزاخؼِوٌٌذُ تِ ولیٌیهّای دًذاًپشؽىی ًغثت تِ اّویت دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا در
ؽْز یشد در عال  1397تِ عَاالت ػولىزد در هَرد فضاًگْذار
بلِ تؼذاد()%

خيز تؼذاد()%

گَیِّا

تٍِخَد آهذى هؾىل سٍد اس دعت دادى دًذاى ؽیزی تزای فزسًذ

(19)37/3

(32)62/7

هزاخؼِ تِ دًذاًپشؽه ٍ ووه خَاعتي اس ٍی در هَرد فَق

(17)33/4

(34)66/6

اعتفادُ اس فضاًگْذارًذُ در فَرت تدَیش تَعظ دًذاًپشؽه تزای فزسًذ

(12)23/5

(39)76/5

اعتفادُ اس رصین خاؿ غذایی ٌّگام ٍخَد فضاًگْذار در دّاى

(6)11/8

(45)88/2

هزاخؼِ تِ دًذاًپشؽه در فَرت ؽىغتِ ؽذى یا تیزٍى آهذى فضاًگْذار

(14)27/5

(37)72/5

فزف سهاى تیؾتز تز ًظارت رػایت تْذاؽت دّاى فزسًذ ٌّگام ٍخَد فضاًگْذار در دّاى

(15)29/4

(36)70/6

اعتفادُ اس دّاًؾَیِ ٍ رٍػ ّای خاؿ هغَان سدى تِ ػلت ٍخَد فضاًگْذار در دّاى

(9)17/6

(42)82/4

واهلی ٍ ّوىاراى ( )13در عوٌاى ًیش ًؾاى داد وِ آگاّی

بحث

ٍالذیي در هَرد حفظ دًذاىّای ؽیزی ون هیتاؽذ .اس ایيرٍ

تِعَر ولی ًتایح هغالؼِ ًؾاى داد ٍالذیي هَرد تزرعی اس

هغالؼات سیادی ارائِ تزًاهِّای آهَسؽی خْت ارتماء آگاّی

آگاّی ونً ،گزػ پاییي ٍ ػولىزد ضؼیفی ًغثت تِ اّویت

ٍالذیي را پیؾٌْاد هیوٌٌذ ( .)22-25هیشاى اعالػات ٍ آگاّی

دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا تزخَردار تَدًذً .تایح

هادراى در سهیٌِ تْذاؽت دّاى ٍدًذاى هْن اعت ،آگاّی تز ًَع

هغالؼات هْذیپَر ٍ ّوىاراى ( )20در لنٍ Vittoba-Setty ،

ًگزػ اثز داؽتِ ٍ پایِ ٍ اعاط رفتار تْذاؽتی هٌاعة اعت

ّوىارػ (ّ ٍ Mounissamy ٍ )21وىاراى ( )22در ٌّذٍ ،

( .)26چٌاًچِ در هغالؼِ حاضز ارتثاط آهاری هغتمین ٍ

هجلِ داًشگاُ ػلَم پزشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي یزد
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ّزگز تؼذاد()%

گاّي اٍقات تؼذاد()%

ّويشِ تؼذاد()%

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i1.5882

ایزاى …
داًشگاُّای
داًشجَیاى
دًذاى ؽیزی تزای حفظ
وؾیذى
دختزوِ تؼذ اس
(ٍعیلِای
درذارًذُ
چاقيًگْ
شيَعاس فضا
اعتفادُ
فضای آى اعتفادُ هیؽَد) تاػث آسار وَدن هیؽَد
فضاًگذارًذُ ٍعیلِ هفیذی تزای پیؾگیزی اس درهاىّای پیؾزفتِ ارتَدًغی
هیتاؽذ
ٍخَد فضاًگْذارًذُ تویش وزدى دّاى را دچار هؾىل هیوٌذ

(88)44

(92)46

(20)10

ًيلَفز حلَاًي ٍ ّوكاراى

هؼٌیدار تحقیالت پذر تا آگاّی ٍ ًگزػ ٍالذیي ٍ تحقیالت

هزاخؼِ ٍالذیي در ؽؼ هاُ تا یه عال تؼذ اس تَلذ وَدن تزای

هادر تا آگاّی اؽارُ وزد .تِعَریىِ افزاد تا تحقیالت ووتز

اٍلیي هزاخؼِ دًذاًپشؽىی را آؽىارتز هیعاسد .در ایي هغالؼِ

آگاّی ٍ ًگزػ تذتزی داؽتٌذً .تایح هغالؼِ ٍ Nagarajappa

 85درفذ ٍالذیيً ،گزػ هثثتی ًغثت تِ ارتثاط پَعیذگی ٍ

ّوىاراى ًیش ًؾاى داد وِ هادراًی وِ عغح تحقیالت پاییٌی

هقزف هىزر هَاد غذایی ؽیزیي داؽتٌذ ٍلی فمظ  7درفذ

داؽتٌذ عغح آگاّی ٍ ًگزػ ضؼیفی ًغثت تِ تْذاؽت دّاى ٍ

ٍالذیي ّزگش تٌمالت ؽیزیي تزای فزسًذاًؾاى تْیِ ًویوزدًذ.

دًذاى وَدواى داؽتٌذ .تز ػىظ هادراًی وِ اس عغح تحقیالت

ػذم آگاّی وافی اس ارتثاط تیي ؽیزخَردى ؽثاًِ وَدن ٍ

تاالیی تزخَردار تَدًذ دارای ًگزػ هثثت تِ تْذاؽت دّاى ٍ

عالهت دّاى یه ػالهت ّؾذاردٌّذُ ٍ اس هْنتزیي ػَاهل

دًذاى تَدًذ ٍ ػولىزد هٌاعثی در راتغِ تا هزالثت اس دًذاى ّای

هغتؼذوٌٌذُ پَعیذگی ّای سٍدرط وَدوی هیتاؽذ .تزاعاط

Van den

دعتَرالؼول  ،AAPDتغذیِ تا ؽیز هادر در ؽة ٍ تِ دلخَاُ

وَدواى خَد داؽتٌذ (ّ .)1نچٌیي ًتایح هغالؼِ

ّ ٍ Brandenوىاراى در تلضیه ًؾاى داد وِ هادراى تا عغح

تؼذ اس  12هاّگی تایذ تزن ؽَد ( .)30عثك ًتایح هغالؼِ

عَاد تاالتز ًگزػ تْتزی ًغثت تِ تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى دارد

حاضزً ،گزػ ٍالذیي در هَرد ًمؼ هقزف ؽیز ؽثاًِ در

(ً )27تایح ایي هغالؼات ّوغَ تا هغالؼِ حاضز اعتً .تایح

پَعیذگی دًذاىّا هثثت تَدُ اعت ٍ  64درفذ ٍالذیي هَافك

هغالؼِ حاضز تیي آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد تا ؽغل پذراى ٍ

ایي هغلة تَدًذٍ ،لی تا ایي حال آگاّی وافی در هَرد سهاى

ّنچٌیي تیي ًگزػ ٍ ػولىزد تا ؽغل هادر ارتثاط آهاری

لغغ ؽیز ؽثاًِ در پاعخدٌّذگاى هؾاّذُ ًؾذ ،تِعَریىِ 48

هؼٌیداری را ًؾاى داد .در هادراى ؽاغل ًغثت تِ هادراى خاًِ

درفذ ٍالذیي تِ ایي عَال خَاب ًادرعت دادُ تَدًذ .تا عٌیي

دارّ ،ز چٌذ آگاّی ٍ ًگزػ تیؾتز تَد اها ػولىزد پاییيتز تَد،

لثل اس هذرعِ ٍظیفِ هغَان سدى تِ ػْذُ ٍالذیي هیتاؽذ ٍ

وِ ایي هی تَاًذ تا ًذاؽتي فزفت وافی هادر تزای رعیذگی تِ

تؼذ اس آى وَدن هیتَاًذ تِ تٌْایی ٍلی تا ًظارت فؼال ٍالذیي

ٍضؼیت دّاى ٍ دًذاى وَدن هزتثظ تاؽذ ( .)28در هغالؼِ

ایي وار را اًدام دّذ ( .)31در ایي هغالؼِ  11درفذ ٍالذیي

حاضز ارتثاط هؼٌیداری تیي ّیچوذام اس هتغیزّای آگاّی،

ّویؾِ 55 ،درفذ ٍالذیي گاّی اٍلات دًذاىّای وَدن خَد

ًگزػ ٍ ػولىزد تا ٍضؼیت تاّل ٍالذیي ،خٌغیت ٍالذیي ٍ

را هغَان هی سدًذ 34 .درفذ ّزگش دًذاىّای فزسًذ خَد را

تؼذاد فزسًذاى هؾاّذُ ًؾذ .اها هیاًگیي ًوزُ آگاّی ٍ ػولىزد

هغَان ًویسدًذ .تیؼ اس ًیوی اس ٍالذیي ( 59درفذ) اػتماد

در ٍالذیي ته فزسًذ تیؾتز تَد ،وِ هیتَاًذ تِ دلیل فزف ٍلت

داؽتٌذ هغَان سدى تؼذ اس  6عالگی هیتَاًذ تِ تٌْایی ٍ تذٍى

ٍ ٍعَاط تیؾتز تِػلت ته تَدى فزسًذ تاؽذ .عالهت هٌاعة

ًظارت ٍالذیي اًدام ؽَد .تا ایيوِ در ایي هغالؼِ  67درفذ

دّاى ٍ دًذاى ٍالذیي یه ػاهل تؼییي وٌٌذُ در ٍضؼیت

ٍالذیي تا ایي هَضَع وِ ًخ دًذاى در خلَگیزی اس پَعیذگی تِ

عالهت دّاى ًَساد هیتاؽذ .اًتمال پَعیذگیّا تِ دلیل ٍخَد

اًذاسُ هغَان هَثز هیتاؽذ ،هَافك تَدًذٍ .لی در تزرعی

تاوتزیّای پَعیذگی سا اس دّاى هادر تِ وَدن خَد در تغیاری

ػولىزد هؾخـ ؽذ فمظ  9درفذ اس آىّا ّویؾِ ٍ  47درفذ

اس پضٍّؼّا ًؾاى دادُ ؽذُ اعت .هؼوَالً تَعیذى وَدن،

گاّی اٍلات اس ًخ دًذاى تزای فزسًذ خَد اعتفادُ هیوزدًذ .در

اعتفادُ اس ظزٍف هؾتزن ٍ هشُ هشُ وزدى غذا تَعظ ٍالذیي

هغالؼِ هقاحة ٍ ّوىاراى ًیش هیشاى اعتفادُ اس ًخ دًذاى تِ

پیؼ اس ًْادى آى در دّاى وَدن ،اس رٍػ ّای اٍلیِ در اًتمال

هؾاتِ هغالؼِ حاضز تغیار ون گشارػ ؽذ تِ گًَِای تٌْا 74/4

ػوَدی تاوتزیّای دّاًی هیتاؽذ ( .)29در حالیىِ در هغالؼِ

درفذ اس وَدواى اس ًخ دًذاى اعتفادُ هیوزدًذ ( .)32ایي اهز

حاضز  42درفذ ٍالذیي تا لاتلیت اًتمال پَعیذگی هخالف

هیتَاًذ تِدلیل آگاّی ًذاؽتي تا تىٌیه هٌاعة وؾیذى ًخ

هجلِ داًشگاُ ػلَم پزشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي یزد
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داؽتّ .نچٌیي اس یافتِّای دیگز هغالؼِ هیتَاى تِ ارتثاط

ًؾاى دٌّذُ اعالػات ون ٍالذیي در ایي هَرد اعت ٍ لشٍم
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هؼٌیداری تیي هیاًگیي ًوزُ آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد ٍخَد

تَدًذ ٍ  26درفذ ًظز خافی در ایي هَرد ًذاؽتٌذ ،وِ ایي

آگاّيً ،گزش ٍ ػولكزد ٍالذیي ًسبت بِ دًذاىّای شيزی ٍ حفظ فضای آىّا

آگاّی السم را داؽتٌذ .اها تٌْا  9درفذ آىّا اػالم وزدى تزای

آگاّی ٍالذیي اس اّویت تزهین ٍ حفظ دًذاىّای ؽیزی ایي

چىاج دٍرُای وَدواى خَد را ًشد دًذاًپشؽه هیتزًذ .وِ ایي

هؾىل وٌتزل هیؽَد ٍلی در حال حاضز یه هؾىل ػوذُ اعت

ًؾاًگز ػولىزد ًاهٌاعة ٍالذیي در ارتثاط تا هؾاٍرُ

( .)37تیؼ اس ًیوی اس ٍالذیي ًغثت تِ تْتزیي سهاى تزای

دًذاًپشؽىی اعت .آوادهی دًذاًپشؽىی وَدواى آهزیىا تَفیِ

خلَگیزی اس تْن ریختگی دًذاىّا تز اثز سٍد اس دعت دادى

هیوٌذ وِ اٍلیي ٍیشیت دًذاًپشؽىی وَدواى تایذ تمزیثاً در

دًذاىّای ؽیزی اعالع وافی ًذاؽتٌذ .در حالیوِ داًغتي

سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى یا حذاوثز در عي  12هاّگی اًدام

سهاى هٌاعة خْت هزاخؼِ تزای خلَگیزی خْت اس دعت رفتي

ؽَد .در ایي ٍیشیتٍ ،الذیي در هَرد تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى،

فضا هیتَاًذ اس درهاىّای تؼذی ٍ فزف ّشیٌِّای اضافی

هؼایٌِ دًذاًپشؽىی وَدن ،تزرعی ٍضؼیت فلَرایذ ،دعتَرات

خلَگیزی وٌذ 37/3 .درفذ ٍالذیي در ایي هغالؼِ گشارػ

غذایی در راتغِ تا پَعیذگی ًاؽی اس ؽیزخَارگی ،ؽیؾِ ؽیز ٍ

ًوَدًذ تا هؾىل سٍد اس دعت دادى دًذاى ؽیزی فزسًذاًؾاى

عایز اهَر هزتَط تِ عالهتی دًذاىّا تَفیِ ّایی دریافت

هَاخِ ؽذُاًذ ٍ  61/5درفذ ٍالذیي هیداًغتٌذ اگز دًذاى

هیوٌٌذ (ً .)33 ,34تایح هغالؼِ حاضز در راتغِ تا سهیٌِعاس

ؽیزی سٍدتز اس هَلغ تِدلیل پَعیذگی یا ػفًَت اس دّاى خارج

تَدى پَعیذگی دًذاىّای ؽیزی در پَعیذگی دًذاىّای

ؽَد ،تایذ تِ دًذاًپشؽه هزاخؼِ وٌٌذ تا ٍی تزای گذاؽتي یا

دائوی ًتایدی هؾاتِ تا هغالؼِ هغالؼات واهلی ٍ ّوىاراى ()13

ًگذاؽتي فضاًگْذار آىّا را راٌّوایی ًوایذ .اها تٌْا

ٍ هْذیپَر ٍ ّوىاراى ( )20داؽتّ .نچٌیي  54درفذ ٍالذیي

44/5درفذ آىّا آگاّی داؽتٌذ وِ تایذ حذاوثز تا  6هاُ تؼذ اس

واهالً یا تاحذی هَافك تَدًذ وِ پَعیذگی در دًذاىّای ؽیزی

دعت رفتي دًذاى ؽیزی تایذ تزای خلَگیزی اس تْن ریختگی

سهیٌِعاس پَعیذگی در دًذاىّای دائوی اعت .تز اعاط ًتایح

دًذاىّا تِ دًذاًپشؽه هزاخؼِ وٌٌذ .در هغالؼِ خؼفزی ٍ

هغالؼِ ّ ٍ Schrothوىاراى ٍالذیٌی وِ هؼتمذًذ دًذاىّای

ّوىاراى ( )38وِ هزتَط تِ دًذاًپشؽىاى ػوَهی هیتاؽذ

ؽیزی هْن ّغتٌذ ،دًذاىّای وَدواى آىّا دارای پَعیذگی

دالیلی هاًٌذ ووثَد آگاّی آىّا در هَرد درهاى تا

ووتزی هیتاؽذ ( .)35رٍیؼ دًذاىّای ؽیزی در اوثز وَدواى

فضاًگْذارًذُ ،ػذم تذاٍم در هغالؼِ هغالة هزخغ ٍ ػذم

اس ًظن ثاتتی تزخَردار اعت ٍلی تثؼیت ًىزدى رؽذ دًذاىّا اس

حغاعیت آىّا ًغثت تِ گذاؽتي فضاًگْذارًذُ ّا ٍ ػذم ارخاع

رٍال هؼوَل ًثایذ ّویؾِ غیزعثیؼی تلمی ؽَد ( .)36در

چٌیي هَاردی تِ هتخققاى هزتَعِ ،اس ػَاهل دخیل در ایي

هغالؼِ حاضز  82درفذ ٍالذیي اس سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى

سهیٌِ ػٌَاى ؽذُاًذ .اس ایٌزٍ آهَسػ هٌاعة دًذاًپشؽىاى در

ؽیزی ٍ  63درفذ اس ٍالذیي سهاى رٍیؼ اٍلیي دًذاى آعیاب

دٍرُ داًؾدَیی هیتَاًذ آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد ،رفتار

دائوی آگاّی داؽتٌذ 48 .درفذ ٍالذیي اس هحل فحیح رٍیؼ

حزفِای آتی آًاى را در ارتثاط تا درهاى تیواراى اعفال تحتتاثیز

اٍلیي دًذاى آعیاب دائوی آگاّی ًذاؽتٌذ ٍ چَى ایي دًذاى

لزار دّذ ( .)39در هغالؼِ حاضز هیاًگیي ًوزُ ػولىزد ٍالذیٌی

تِخای دًذاى ؽیزی در ًوی آیذ ٍ هحل آى پؾت آخزیي

وِ فزسًذاًؾاى اس فضاًگْذار اعتفادُ وزدُ یا هیوٌٌذ ،ضؼیف

آعیاب ؽیزی اعت ،تاػث هیؽَد تیؾتز ٍالذیي ایي دًذاى را

تَد .هغالؼات ًؾاى دادُ ؽذُ اعت وِ ؽٌاخت هادراى ٍ پذراى

خشٍ عیغتن ؽیزی تِ حغاب تیاٍرًذ ٍ اّویت وافی تِ آى

ًغثت تِ هذیزیت سٍد ٌّگام اس دعت دادى دًذاىّای وَدن ٍ

ًذٌّذ .تا تَخِ تِ آهار تاالی پَعیذگی در ایي دًذاىّا در هیاى

ًیش اعتفادُ اس فضاًگْذارّا هحذٍد هیتاؽذ (ً .)39ذاؽتي

وَدواى ،لشٍم افشایؼ آگاّی ٍ آهَسػ ٍالذیي در ایي سهیٌِ

ػولىزد هٌاعة ٍ رػایت ًىزدى ًىات تْذاؽتی ٍ هزالثتی در

السم ٍ ضزٍری تِ ًظز هیرعذ .پیؾگیزی ٍ ًگْذاری فضای

هَاردی وِ وَدن فضاًگْذار اعتفادُ هیوٌذ ،هیتَاًذ هٌدز تِ
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حاضز  72درفذ اس فافلِ سهاًی هؼایٌات دٍرُای دًذاًپشؽىی،

یىی اس وارّای هْن در ارتَدًغی هیتاؽذ .گزچِ تا افشایؼ
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دًذاى تزای وَدواى ٍ ّوىاری ًىزدى وَدن تاؽذ .در هغالؼِ

خالی ایداد ؽذُ ًاؽی اس سٍد اس دعت دادى دًذاىّای ؽیزی

ًيلَفز حلَاًي ٍ ّوكاراى

ؽذى ٍ تیزٍى آهذى فضاًگْذار گزدد ،وِ ایي هَارد تاػث

ؽذًُ ،تایح لاتل تؼوین تِ ول خاهؼِ ًیغت .لذا تَفیِ

ًااهیذی ٍالذیي ٍ دیذ هٌفی ًغثت تِ درهاىّای دًذاًپشؽىی

هیگزدد هغالؼات هؾاتِ در عایز ؽْزّا خْت همایغِ ًتایح

دیگز هیؽَد .تٌاتزایي در هَاردی وِ وَدن اس فضاًگْذار

اًدام ؽَد ػالٍُ تز ایي اس آًدا وِ دًذاًپشؽىاى ػوَهی تا

اعتفادُ هیوٌذ ،تایذ ٍالذیي آهَسػ وافی در سهیٌِ

آهَسػّای السم خْت ؽٌاخت هؾىل هیتَاًٌذ ًمؼ لاتل

هزالثتّای خاؿ در ایي دٍراى دریافت وٌٌذ ،وِ اس ػَارك

تَخْی در ارتمای عالهت دّاًی ٍ ایداد اولَصى ًزهال تیواراى

تؼذی خلَگیزی ؽَد.

داؽتِ تاؽٌذ ،تزگشاری وارگاُّای آهَسؽی تا ّذف ارتماء عغح
آگاّی آىّا اس لشٍم حفظ دًذاىّای ؽیزی ٍ اعتفادُ اس

ًتيجِگيزی

فضاًگْذارًذُ ٍ اًتخاب ًَع آى تَفیِ هیگزدد.

آگاّی ونً ،گزػ پاییي ٍ ػولىزد ضؼیفی ًغثت تِ اّویت
دًذاىّای ؽیزی ٍ حفظ فضای آىّا تزخَردار تَدًذ ٍ ارتثاط

ًَیغٌذگاى همالِ تز خَد السم هیداًٌذ وِ اس هؼاًٍت

آهاری هغتمین ٍ هؼٌیداری تیي هیاًگیي ًوزُ آگاّیً ،گزػ ٍ

پضٍّؾی داًؾىذُ دًذاًپشؽىی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ

ػولىزد ٍالذیي ٍخَد داؽت .آهَسػ تِ ٍالذیي در سهیٌِ اّویت

فذٍلی یشد تِ دلیل تاهیي ّشیٌِّای هالی ایي عزح

هزالثت اس دًذاىّای ؽیزی ،اس دٍرى تارداری هادر تایذ تِعَر

عپاطگشاری ًوایذ.

هذاٍم در راعتای ًیاسّای فزدی وَدن ٍ ٍالذیي ٍ تزاعاط

حاهي هالي :داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد.

فزٌّگ آىّا اًدام گیزد تا در ایي راعتا تزًاهِّای پیؾگیزی اس

تؼارض در هٌافغٍ :خَد ًذارد.

تیواریّای دّاى ٍ دًذاى در وَدواى تِ ًتیدِ تزعذ .اس آًدا وِ
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Original Article
Introduction: Having regular permanent teeth is maintaining the regularity of the primary teeth. Parents
play an important role in maintaining their teeth. Therefore, this study aimed to evaluate of knowledge,
attitude and performance of parents referred to dental clinics toward importance of the primary teeth and
space maintaining of them in Yazd City in 2018.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 200 parents of children under 12 years of age, referred to
dental clinics of selected for this research. Data were collected using a valid and reliable questionnaire that
containing 38 questions in 4 scores. Data were analyzed by SPSS version 16 and t-test, ANOVA, Post HOC
and Pearson correlation coefficient.
Results: In this study, 200 parents of children under 12 years of age, 64 fathers (32%) and 136 mothers
(68%) completed the research questionnaire. In this study, the mean score of parental knowledge was 13.5 ±
3.92 out of 40 points, the mean score of parental attitude was 38.99 ± 6.54 out of 80 points, the mean of
parental performance was 9.26 ± 1.48 out of 20 points, and the mean score parental performance in the case
of space maintaining was 12.58 ± 2. 08 out of 28 points. we understand parents had low knowledge, low
attitude and poor performance regarding the importance of primary teeth and maintaining their space.
Conclusion: Training parents about the importance of care of primary teeth, should be performed by dentist
in health center.
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Parents, Primary teeth, Space maintaining.
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