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   يمقاله پژوهش

ل آنان به یل زنگ نزن و تمایروکش است يهااندیکاسیوناز  یعموم پزشکاندندان یزان آگاهیم یبررس
  ک در مطبین تکنیآموزش و کاربرد ا

  
  *٥خوشرو يمحمد محمد، ٤لويال آليل، ٣يديد اُرخان سيس، ٢ک نژاديالهام ن، ١يمانه مارسوليپ

 
  25/06/1395تاریخ پذیرش  15/04/1395تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

 آن از استفاده بر يدندانپزشک يهاانجمن از ياريبس و است ياديز تياهم حائز کودکان يدندانپزشک در نزن زنگ لياست روکش از استفاده: هدف و نهيزمشيپ

 از پزشکاندندان يآگاه زانيم يبررس حاضر پژوهش هدف دارد. آن از استفاده به تريکم ليتما يليدال به يعموم پزشکاندندان متأسفانه يول کننديم تأکيد

  است مطب در کين تکنيا وکاربرد آموزش به آنان ليتما، نزن زنگ لياست روکش يهاانديکاسيون

ن صورت که يا به مطب مشغول به کار بودند انجام گرفت. ه که دريشهر اروم پزشکاندندانه يکل يبر رو ي_مقطعيفين مطالعه توصيا: کار مواد و روش
سپس  ،شده بود در حضور پرسشگر پاسخ دادند ) تهيهل زنگ نزنيروکش است در موردو پرسش  يکه در دو قسمت (اطالعات فرد ياپرسشنامهبه  پزشکاندندان

  قرار گرفتند. تحليلوتجزيهمورد  ،رسونيپ يو آزمون همبستگ T-TEST يهاآزمونو با استفاده از  SPSS افزارنرمو با کمک  شدهيآورجمعاطالعات 
سال بود. در  ۰۵/۱۵ل يزمان فراغت از تحص ميانگين سال در مطالعه شرکت کردند. ۶۶/۴۲ ين سنيانگيزن با م ۴۸مرد و  ۸۰ شامل پزشکدندان ۱۲۸: هاافتهي

) نفر ۸۴( درصد ۶/۶۵، متوسط بودند يسطح آگاه يدارا پزشکاندندان) از نفر ۴۴(درصد  ۴/۳۴ آمدهدستبهجه يطبق نت، ديمطرح گرد سؤال ۱۴ يآگاه طهيح
افت نشد ي يداريمعنارتباط  يزان آگاهيبا م پزشکاندندانو سن  ليالتحصفارغن زمان يج حاصل بيتوجه به نتا با خوب بودند. يسطح آگاه يدارا يمانده همگيباق

بت نس يامد که در مردان آگاهين دستبهمعنادار  يآمار ازلحاظارتباط با جنس  يزان آموزش در دانشکده معنادار بود وليبا م يزان آگاهين ميارتباط ب کهيدرحال
  به زنان باالتر بود.

 ازلحاظ يول يل زنک نزن کافيه در ارتباط با روکش استيشهر اروم يعموم پزشکاندندان يمطالعه نشان داد که سطح آگاهن يج اينتا يبررس: يريگجهيبحث و نت
  .کنديم تأکيدنه را ين زميدر ا ين آموزش مداوم اختصاصياز به تدوين موضوع ني. لذا اباشديمن ييل زنگ نزن پايک قرار دادن روکش استيتکن
 ل زنگ نزنيروکش است، يعموم پزشکدندان، يآگاه: هادواژهيکل

  
 ١٣٩٥ آبان، ۷۲۲-٧٢٨ ص، مهشت شماره، هفتمست و يبدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ۰۴۴۳۲۷۵۴۹۸۱: تلفن گروه کودکان-يدندانپزشک دانشکده س نازلو.يه پردياروم: آدرس مکاتبه

Email: mohammadiKhoshroo.m@umsu.ac.ir 

  
  مقدمه

 سن کم کودکان و نوزادان در دندان يدگيکه پوسنيبا توجه به ا

 شده شناخته ينيبال سندرم کي عنوانبه يطوالن يهامدت يبرا

ابداع شده  هاآن يبرا ياريبس يو درمان يميترم يهاروش، )١( است
 و انتظارات اهداف با يريش يهادندان يبرا يميترم يهادرمان است.

 چراکه، شونديم انتخاب يدائم يهادندان به نسبت يمتفاوت

                                                             
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده دندانپزشک کودکان، يگروه دندانپزشک ارياستاد ١
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده دندانپزشک کودکان، يار گروه دندانپزشکياستاد ٢
 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده دندانپزشکيدندانپزشک يدانشجو ٣
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار ،يار گروه پرستارياستاد ٤
 ول)ئسنده مسينواروميه ( يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده دندانپزشک کس،يار گروه اندودونتياستاد ٥

 و مورد انتظار عمر طول با، موقت ييهادندان يريش يهادندان
 انتظار عمر مورد طول با مناسب ميترم تطابق با هستند. يمشخص

 كه بادوام يميترم تواننديم پزشکاندندان، يريش دندان يبرا

 در اصوالً ن امريا كه كنند ارائه باشد نداشته ضيتعو به ازين گاهچيه

 يبرا انتظار مورد طول عمر چراکه است؛ رممکنيغ يدائم يهادندان
 نظرصرف است. يدائم يهاعمر دندان طول از ترکوتاه اريبس هاميترم
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 يريش دندان خود مقاومت، م شوديترم ديبا كه ياعهيضا اندازه از
است.  موفق يميترم انتخاب در ياصل محدودکننده عامل اغلب

 يهاتيمحدود درك ح مستلزميصح يميترم ماده انتخاب
 طول در هاميترم از يخاص انواع ينگهدار ازلحاظ يريش يهادندان

  .)٢( است موجود يميترم يهاانتخاب دوام و زمان
 يهام دندانيترم يبرا ياريبس يميو ترم يدرمان يهاروش 

 هاآناز  يکيکودکان وجود دارد که  دهيدبيآسشکسته و  يريش
است.  ١ل زنگ نزنياست يهاروکش خصوصبهها و استفاده از روکش

توسط  ١٩٥٠ن بار در سال ياول يل زنگ نزن برايروکش است
شد. از آن زمان  يکودکان بود معرف پزشکدندانک يکه  ٢يهمفر

 يريش يهال زنگ نزن در درمان دندانياست يهاتاکنون روکش
رفته ار ارزشمند به کار گيبس يميک روش ترمي عنوانبهشکسته شده 

  )۳,۴اند (شده
دوام  باوجود دارد. يراد اساسيچند ا يميو ترم ين روش درمانيا

 پزشکاندنداناز  ياريدر ذهن بس ازآنجاکه، هاروكش نيا يباال
 روش عنوانبه، شونديدر نظر گرفته م يختگير يهاروكش مشابه

 .)٢( شونديسته شده و كمتر استفاده ميبدان نگر يتهاجم يميترم
 ييبايز ازلحاظ بودن نديناخوشا ليبه دلها روکش نين ايهمچن
 پزشکاندندان و نيوالد يبرا موارد يبرخ در است ممکن

 يايمزا يش داراکن رويا وجودباايناما ؛ )١،٥(باشند  قبولرقابليغ
  کند.يه مياست که استفاده از آن را توج يارزشمند

ن است که در درمان ينزن ال زنگ ياست يهاروکش ياياز مزا
و  ٣يسطحسه با آمالگام چند يدر مقادوام  ازنظر يريش يهادندان

ل زنگ ياست يهان روکشي. همچن)٧(دارد  يبرتر يمير مواد ترميسا
زان ي. م)٤،٩(ها ندارند بر لثه و استخوان بخشانيزنزن اثرات 

 که يموارد در و )١٠(باالست  زين کشرو اين از يتمنديرضا

گر يد يباشد. از سويم ديمف است حداقل دندان ماندهيباق ساختمان
تر است آسان نگيباند يهاروش با سهيمقا در هاآن کردن نيگزيجا
 ينيگزيجا يبرا روکش نيترراحت هاروکش ريسا با سهيمقا در و

 .)١(باشند يم ميترم نياعتمادترقابلو  نيتربادوام ضمن در و بوده
 ک از انواعيچين است که در هين روکش ايا يايگر مزاين از ديهمچن

ن يبودن چن اعتمادقابلدوام و ، مت مناسبيق، يراحت، هاميترم
ده يهستند د يک پوشش تمام تاجي صورتبهکه  ييهاروکش

 يهاز در ساليها نن نوع روکشيا ييباي. در مورد ز)۱۱(شود ينم
ن يزرت ير کامپوزيوجود داشته است و از مواد ون ييهاشرفتير پياخ

 .)۱۲(شود ياستفاده م ييبايز ين روکش برايا يبر رو
 ل زنگيروکش استاستفاده از ، با توجه به آنچه در باال گفته شد

از  يارياست و بس ياديت زيکودکان حائز اهم ينزن در دندانپزشک
                                                             

1 tainless steel crown 
2 Humphrey 

 يکنند. وليم تأکيدبر استفاده از آن  يدندانپزشک يهاانجمن
تفاده به اس تريکمل يتما يليبه دال يعموم پزشکاندندانمتأسفانه 

را مشابه به  SSC که گفته شد طورهمانل اول يدل: از آن دارد
 يروش تهاجم عنوانبهو  رنديگيمدر نظر  يختگير يهاروکش

، دشويمف ساختار دندان يکه باعث تضع نگرنديمبدان  يميترم
اد بر و اعتق يکينيفقدان تجربه کل ليبه دل توانديمگر يل ديدل
 يآموزش يهابرنامهکه  باشديم SSC کاربرد يهاروش يدگيچيپ

ک ينن تکيدر استفاده از ا پزشکاندندانق يتشو يراه برا نيمؤثرتر
 يآموزش دانشگاه يکمبودها توانديمگر يل دي). از دال۲( باشديم

ن يم در ايترم يهاروشر يسا اندازهبهل باشد که يتحص دوران يدر ط
که در صورت احساس  شودينمان آموزش داده ينه به دانشجويزم

طه ين حيمربوطه در ا مسئوالنبه  توانيمنه ين زميضعف در ا
 طه درين حيشتر آموزش در ايکرد و در بهبود هر چه ب يرساناطالع

خص د مشين ابتدا بايتالش کرد. بنابرا يدندانپزشک يهادانشکده
 يهاکيتکنو  هاانديکاسيوناز  پزشکاندندان يزان آگاهيشود که م

نه ين زميا ارائه آموزش در اين روکش چقدر است و آيقرار دادن ا
ه ن است کيد مشخص شود ايکه با ير. مسئله بعديا خيالزم است 

 تاًيانهست و ين ضعف چيل ايدل يزان آگاهين بودن مييدر صورت پا
شتر و يب يهابا داشتن آموزش ياعالقه پزشکاندندانا ينکه آيا

 هآنچ يبندر. با جمعيا خيک دارند ين تکنين استفاده از ايهمچن
 پزشکاندندان يزان آگاهيم يپژوهش حاضر بررسهدف ، گفته شد

ل آنان به آموزش يتما، نزن ل زنگيروکش است يهاانديکاسيوناز 
 ها است.نه و کاربرد آن در مطبين زميدر ا

 
  مواد و روش کار

 است که در آن به يفي_توص يک مطالعه مقطعيپژوهش حاضر 
ه از يشهر اروم يعموم پزشکاندندان يگاهآزان يم يبررس

ل آنان به آموزش و يل زنگ نزن و تمايروکش است يهاانديکاسيون
ر يمتغ ۱ يدارا پژوهش پرداخته شد. ک در مطبين تکنيکاربرد ا

ز ين و پزشکاندندان يفرد يهايژگيو ارتباط .باشديم يآگاه ياصل
زن ل زنگ نيروکش است يهاانديکاسيونراجع به  هاآنارتباط نظرات 

 جامعه قرار گرفت. يموردبررسق ين تحقير فوق در ايمتغ ۱با 
از  هاآنست يه که ليشهر اروم يعموم پزشکاندندانپژوهش را کل 

مجوز بودند  يده و دارايه گرديه تهياروم يسازمان نظام پزشک
  انجام شد. يسرشماربه روش  يريگنمونه و درواقع انددادهل يتشک

است که  ياپرسشنامهن پژوهش يدر ا هاداده يگردآورابزار 
رسشنامه پ اين د.يه گرديتوسط پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر ته

پرسش د ر  يقسمت اول شامل تعداد: مشتمل بر دو قسمت است

3 multisurface amalgam 
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ل زنگ نزن و قسمت يراجع به روکش است هاآن يشخص موردنظر
ا ر موردپژوهشافراد  يپرسش است که آگاه يدوم مشتمل بر تعداد

، ديمطرح گرد سؤال ۱۴ يآگاه طهي. در حدهديمقرار  يموردبررس
از و به هر يامت ۱ح يصح سؤالکه به هر  ۲۵ يال ۱۱شماره  سؤاالت

 را انتخاب دانمينمنه يکه گز ييهاآناز و به يغلط صفر امت سؤال
صفر و  سؤاالتلذا حداقل نمره  از داده شديامت ۵/۰کرده بودند 

صفر تا چهارده را به چهار قسمت  يفاصله عدد ،بود ۱۴حداکثر 
تا  ۵۵/۳، فيضع يرا آگاه ۵/۳م کرده و فاصله صفر تا يتقس يمساو

به باال  ۵۵/۱۰خوب و  يرا آگاه ۵/۱۰ تا ۱/۷متوسط و  يرا آگاه ۷
 هاپرسشنامه آوريجمع و روشم. يف کرديخوب تعر يليخ يرا آگاه
رار ق پزشکاندندانار يدر اخت هاپرسشنامهن صورت بود که يهم به ا

 ديگرد آوريجمعو در همان جلسه  شدهليتکمگرفت بعد از مطالعه 
 تحليلوتجزيهد و مورد يگرد آوريجمعپرسشنامه  ۱۲۸که حدود 
  قرار گرفت.

شاخص پرسشنامه با استفاده از  ييروا هاداده يقبل از گردآور
نامه به هدف فوق پرسش يابيدست منظوربهن گشت. ييمحتوا تع ييروا

قرار گرفت تا در مورد متناسب  نظرصاحبتن از افراد  ١٠ار يدر اخت
پس از نقد  آن با اهداف پژوهش قضاوت کنند. يبودن محتوا

و در نظر  يرات جزئييپس از اعمال تغ درنهايتو  اننظرصاحب
 يدر گروه اطفال دانشکده دندانپزشک يمحتوا و ظاهر ييگرفتن روا

 ۱۵پرسشنامه تعداد  يائيپا يقرار گرفت. جهت بررس رشيموردپذ
قرار گرفت و پس از  يعموم پزشکاندندانار يپرسشنامه در اخت عدد

 ل شد.يتوسط همان افراد تکم هاپرسشنامه مجدداًهفته  ۴گذشت 
مربوطه  يزهايآنالو  هاپرسشنامههمه  آوريجمعپس از  درنهايت

 آمد. دستبه يائيب پايضر
 موردپژوهش يک بار از واحدهايق فقط ين تحقيدر ا هاداده 

 هاادهدد. سپس با استفاده از پرسشنامه نسبت به استخراج ياخذ گرد
-T يهاآزمونو با استفاده از  SPSS افزارنرمد و با کمک ياقدام گرد

TEST ت.قرار گرف تحليلوتجزيهمورد ، رسونيپ يو آزمون همبستگ 
محرمانه بوده و فقط  کامالًن پرسشنامه يا يتمام اطالعات شخص

 و مقاله چاپ شد. نامهپايان صورتبهج آن ينتا
  

  هاافتهي
 پزشکاندندان يکاربردو مهارت  يزان آگاهيق حاضر ميدر تحق

ل زنگ نزن در کودکان يدرباره روکش است هيشهر اروم يعموم
ق شرکت ين تحقيدر ا پزشکدندان ١٢٨قرار گرفت.  يموردبررس

در  کنندهشرکت پزشکاندنداناز نفر)  ٨٠(درصد ٥/٦٢کردند كه 
 ين سنيانگيم، بودند ) زننفر ۴۸( درصد۵/۳۷ن پژوهش مرد و يا

 ۱۵حدوداً  هاآن ين سابقه کاريانگيسال بود و م ۴۲حدوداً  هاآن
  سال بود.
سه قسمت  يکه دارا ياپرسشنامهق ين افراد از طريک از ايهر 

 ،کيقرار گرفتند قسمت اول اطالعات دموگراف سؤالعمده بود مورد 
راجع  هاآن يشخص موردنظرپرسش در  يقسمت دوم شامل تعداد

 تسؤاالقسمت سوم  زان استفاده ويل زنگ نزن و ميبه روکش است
  .يمربوط به آگاه

 يآگاه يدارا پزشکاندنداننفر از  ۴۴ آمدهدستبهجه يطبق نت
 هاآن) از درصد٨/٤٥نفر ( ۲۲زان ين ميمتوسط بودند که از ا

 ۸۴از  همچنين ) مرد بودند.درصد ۵/۲۷نفر ( ۲۲زن و  پزشکدندان
زان ين ميخوب بودند که از ا يسطح آگاه يدارا يمانده همگينفر باق

) درصد ۵/۷۲نفر ( ۵۸زن و  پزشکدندان) درصد ۲/۵۴(نفر  ۲۶
 مرد بودند. پزشکدندان
 سونريپ يل همبستگيج حاصل از آزمون تحليبا توجه به نتا -

 يزان آگاهين ميارتباط بن ييتعآزمون  يبرا P-Valueمقدار 
 يليالتحصفارغو زمان  SSCون يکاسياز اند يعموم پزشکاندندان

زان ين ميب يداريمعنارتباط ، بوده ۸۴۶/۰ که برابر سن برحسب
و زمان  SSCون يکاسياز اند يعموم پزشکاندندان يآگاه
 P-Valueن مقدار يهمچن، وجود ندارد سن برحسب يليالتحصفارغ

برابر  ليالتحصفارغو زمان  SSCک قرار دادن ين تکنيرابط ب يبرا
  وجود ندارد.ن دو ين ايب يداريمعننشان داد که رابطه ، بود ۹۶۲/۰

ون رسيپ يل همبستگيج حاصل از آزمون تحليبا توجه به نتا
 يزان آگاهين ميارتباط بن ييتعآزمون  يبرا P-Valueمقدار 
زان آموزش در يو م SSCانديکاسيون از  يعموم پزشکاندندان

زان يو م sscک قرار دادن ين تکنيو ب بوده ۰۰۵/۰دانشکده برابر 
 يداريمعنارتباط  کهباشد يم ۰۰۰۱/۰از  ترکمآموزش در دانشکده 

 کيتکنون و يکاسياز اند يعموم پزشکاندندان يزان آگاهيمن يب
 چراکه، وجود دارد زان آموزش در دانشکدهيو م SSCدادن قرار 

خطا  درصد ۵از مقدار  ترکم درصد ۹۰در سطح  P-Valueمقدار 
  بوده است.

 يبرا P-Valueمقدار  t-testج حاصل از آزمون يبا توجه به نتا
از  يعموم پزشکاندندان يزان آگاهين ميارتباط بن ييتعآزمون 

جنس که برابر  برحسب SSCدادن قرار  کيتکنون و يکاسياند
 پزشکاندندان يزان آگاهين ميب يداريمعنارتباط ، بوده ۰۲۱/۰
مقدار  چراکه، دارد جنس وجود برحسب SSCون يکاسياز اند يعموم

P-Value  خطا بوده  درصد ۵از مقدار  ترکم درصد ۹۰در سطح
  است.
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 افراد تحت مطالعه يزان آگاهيجدول م: )۱جدول (

  جمع       مرد  زن  
  

  ميزان آگاهي
   ۴۴  ۲۲  ۲۲  تعداد  متوسط

  درصد ۴/۳۴  درصد ۵/۲۷  درصد ۸/۴۵  درصد
  ۸۴  ۵۸  ۲۶  تعداد  خوب 

  درصد ۶/۶۵  درصد ۵/۷۲  درصد ۲/۵۴  درصد
  ۱۲۸  ۸۰  ۴۸  تعداد کل  

  
  گيرينتيجهبحث و 

ل زنگ نزن توسط يزان استفاده از روکش استيدر مورد م
 ۶/۶۵نشان داد که  ن مطالعهيج ايدر مطب نتا يعموم پزشکاندندان
قط و ف کنندينمن درمان در مطب استفاده ياز ا اصالً) نفر ۸۴( درصد

کم و در صورت ضرورت از  صورتبه همآن، نفر) آنان ۴۴( درصد ۳۴
 زشکانپدندانشتر يب همرا  کنندگاناستفادهو  کننديمآن استفاده 

از مردان در مطب از  تريکمو زنان به نسبت  دهنديمل يمرد تشک
SSC  از مردان از  درصد ۴۱، از زنان درصد ۲۲( کننديماستفاده

 ؛باشدينم داريمعن يآمار ازلحاظ) که کننديمن درمان استفاده يا
سه ي) مقا۱۳همکارانش (و  Threlfallبا مطالعه  يج را وقتين نتايا که
از  اصالً يعموم پزشکاندنداناز  درصد ۸۲که در آن مطالعه  ميکن

SSC  در ، کردنديماستفاده  درصد ۱۷و فقط  کردندينماستفاده
 يعموم پزشکاندندانن يدر ب SSCزان استفاده از يمطالعه ما م

  شتر است.يب
ر يدر کل هم در مطالعه ما و هم در مطالعات مشابه نظ يول

Threlfall)۱۳( ،Carolmcknight )۱۴ و (kowolik )۱۵زان ي) م
از به يکم بوده و ن يعموم پزشکاندندانن يدر ب SSCاستفاده از 

  نه وجود دارد.ين زميشتر آنان در ايب و آموزشق يتشو
ده شتر و استفايبه آموزش ب پزشکاندندانل يزان تمايدر مورد م

به آموزش  يليتما اصالًاز آنان درصد  ۷/۴نده فقط يدر آ SSCشتر يب
ل به آموزش يتمااد) يه در سطوح مختلف (کم تا زينداشتند و بق

مردان  ش ازيب يل در زنان کمين تمايشتر و استفاده را داشتند و ايب
ن زن و مرد وجود يب يداريمعناختالف  يآمار ازلحاظبود که 

م يسه کني) مقاkowolik )۱۵جه را اگر با مطالعه ين نتيا ؛ ونداشت
ه ب ياعالقه يعمومـــ پزشکاندندانکه  شدهگفتهن مطالعه يدر ا

در مطالعه ما  کهيدرحالنه را نداشتند ين زميشتر در ايآموزش ب
  ل به نسبت باالتر بود.يتما

 يهادورهنکه چقدر در يدر مورد ا پزشکاندندانکه از  يو زمان
آنان  درصد ۳/۷۷سؤال شد  اندکردهشرکت  SSCآموزش  يتخصص
کرده ه هم در حد کم تا متوسط شرکت يرا دادند و بق اصالًپاسخ 

اکثر  کهنيباوجودااست که  مسئلهن يانگر ايجه خود بين نتيبودند و ا

از  يدرصد کم يدارند ول شتر رايبل به آموزش يتما پزشکاندندان
 نيل آن روتيکه ممکن است دل اندکردهشرکت  هادورهن يآنان در ا

 يهابرنامهدر  يآموزش يتخصص ين دورهايکمبود ا ينبودن و حت
به  يکاف يرساناطالعنه ين زميد در ايآنان باشد و با يبازآموز

  رد.يصورت پذ مسئوالن
دوران  ير آموزش در دانشکده در طيزان تأثيم يدر بررس

ت يدر مطب اکثر SSCاستفاده از  يل بر مهارت آنان برايتحص
. اندکردهافت يبودند که آموزش متوسط در يمدع پزشکاندندان
زان آموزش در يجه گرفت که مين نتيچن شوديم درواقعن يبنابرا

در  يد سطح آموزشيدانشکده در حد کم تا متوسط بوده و با
ج يتاجه مشابه نين نتيباال برده شود که ا يپزشکدندان يادانشکده

، )Kowolik)۱۵( ،Threlfall)۱۳از مطالعات  آمدهدستبه
CarolMcknight)۱۴ (باشديم.  

در  يعموم پزشکاندندان يآگاهزان سطح يم يتاً در بررسيو نها
  : آمد دستبهر يج زينتا SSC يهاانديکاسيونمورد 
در  يآگاه درصد ۴/۳۴ه يخوب و بق ياز آنان آگاه درصد ۶/۶۵

خوب  يليف و خيضع يآگاه در گروهحد متوسط داشتند و 
ز سطح ي) نThrelfall)۱۳مطالعه  در گنجانده نشد. يپزشکدندان
سطح  نيباوجودا يول ).درصد ۷۱بود (باال  هاانديکاسيوناز  يآگاه
 کننديماستفاده  SSCاز آنان در مطب از  درصد ۳۴باال فقط  يآگاه

در مطب  SSCاز  درصد ۱۷ز فقط ي) نThrelfall)۱۳که در مطالعه 
ود به کمب توانيمن استفاده کم يل اياز دال ؛ کهکردنديماستفاده 

مار و ظاهر يب يهمکار ترس از عدم، ليدر دوران تحص يآموزش عمل
ج ين نتايبودن پروسه کار اشاره کرد که ا ريگوقتو  SSC يباينا ز

 ) وThrelfall )۱۳از مطالعــات  آمدهدستبه جيمشابه نتا
CaroleMcknight )۱۴ (باشديم.  
با  نپزشکادندانو سن  يليالتحصفارغن زمان يدر مورد ارتباط ب

زان ين ميارتباط ب کهيدرحالافت نشد يارتباط معنادار  يزان آگاهيم
ارتباط با جنس  يزان آموزش در دانشکده معنادار بود وليبا م يآگاه

باالتر  يامد که در مردان آگاهين دستبهمعنادار  يآمار ازلحاظز ين
  بود.
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از  ياعده يپژوهش عدم همکار يهاتيمحدوداز  يکي
در زمان مراجعه كه سبب  يو نداشتن وقت كاف پزشکاندندان

 ستي. لشديمل پرسشنامه يتکم يبرا هامطبمراجعات مکرر به 
 يکه حاو يجان غربيدر استان آذربا ينامناسب سازمان نظام پزشک

ا يه رفته بودند و يکه از اروم پزشکاندنداناز  يتعداد ياسام
گر يافته بودند از دير مکان ييبوده که تغ هامطب يقبل يهاآدرس

  مطالعه بود. يهاتيمحدود
بر  يشتريب تأکيد گذاراناستيسو  دهندگانآموزشالزم است 

 يصيش مهارت تشخيل زنگ نزن و افزايآموزش روکش است
 نيند. در جهت تدويبنما يپزشکدندان يهادانشکدهان يدانشجو

در  پزشکاندندان يمدون در جهت ارتقاء آگاه يبازآموز ينارهايسم

 أکيدتن يشود. همچن يزيربرنامهل زنگ نزن و ياستارتباط با روکش 
ع يسو يعات دندانيمار با ضايب يبرا پزشکدندانشود در صورت لزوم 

ن و ل زنگ نزيروکش است د.يل زنگ نزن استفاده نماياز روکش است
شود.  يمعرف يعموم يهارسانهغات و يق تبليآن از طر يايمزا

 در پزشکاندندان قيتشو يبرا راه نيمؤثرتر يآموزش يهابرنامه

 يبرا SSC از استفاده در توانديم و بوده يميترم يهاروش يبازنگر
  .باشد مؤثر يريش مولر يهادندانم يترم

 
 يتشکر و قدردان

ن يکه ما را در انجام ا پزشکدندانه همکاران محترم ياز کل
  .ميينمايم يت تشکر و قدردانيکردند نها ياريمطالعه 
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EVALUTION OF GENERAL DENTISTS KNOWLEDGE ABOUT THE 
INDICATIONS OF STAINLESS STEEL CROWN AND THEIR WILLINGNESS TO 
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Abstract 
Background & Aims: Dental caries is one of the most common child illnesses, and each year the number 
of teeth loss due to caries development. Given the destructive nature of the caries, fast treatment is 
necessary to prevent future tooth decay in order to improve the overall oral health. According to what 
was said above, the use of stainless steel crown (SSC) in pediatric dentistry is very important and many 
dental associations do insist on using it. Unfortunately, some dentists are less likely to use it. The aim 
of this study was the evaluation of general dentists’ knowledge about the indications of SSC and their 
willingness to learn and apply these techniques at office. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on all Urmia dentists that work in an 
office .A questioner was performed in two sections (personal information and questions about SSC) and 
dentists answered it. Data were analyzed by SPSS software and Pearson correlation coefficient. The 
dentists were 80 male and 48 females and the mean age was 42.66 years old, and the mean time passed 
from their graduation was 15.05 years 
Results: So 128 dentists (80 males and 48 females) participated in this study. Fourteen questions were 
proposed in the area of knowledge. 44 dentists had moderate awareness. The remaining 84 dentists all 
had good knowledge. There was no significant correlation between graduation and the age of dentists 
with knowledge. While the relationship between the knowledge and the training college was significant. 
But relations between the sexes was not statistically significant but the awareness was higher in men 
than in women. 
Conclusion: The results indicated that knowledge of dentists in Urmia about SSC was sufficient, but 
the use of SSC was low. Therefore we recommend some organized educational programs in this field. 
Keywords: Knowledge, General dentist, Stainless steel crown 
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