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 چکيده

 این مدیریت در مدارس کارکنان سززیا  به نقش و اوالژن ویژه به دندانی حوادث زودهنگام مدیریتاهمیت  :زمينه و هدف

سطح آگاهی اندک       ست. با توجه به  شیده نی شواهد موجود،   کارکنان مدارسحوادث بر هیچ کس پو  هدف از این مطالعهطبق 

ستفاده  تاثیر شی  ابیارها  از ا صوص  در قیوین شهر  ابتدائی مدارس کارکنان دانش سطح  بر مختلف آموز   صدمات  مدیریت خ

     بوده است. حادثه محل در دندانی تروماتیک

 شهر  ابتدائی مدارس کارکنانجامعه مورد مطالعه  .است بعد( -مداخله ا  نیمه تجربی )قبلاز نوع  این مطالعه و روش ها: مواد

  یهمستخرج بر پا   داده ها شد.  انجام 9911مرحله و در سال   دو در گیر  به صورت طبقه بند  تصادفی   قیوین بودند و نمونه

  شدند انتخاب  تصادفی  ا  خوشه  با استفاده از روش نمونه گیر   که مدارس کارکناننفر از  962 و اخذ اطالعات ازنامه پرسش  

صادفی  پس از توزیع و  ستر،کلیپ و گروه کنترل  گروه 9در ت سه هفته بعد از مداخله پو سی قرار   ، در دو مقطع قبل و  مورد برر

  ،ANOVA، Mc Nemar  آمار ها  و آزمون 62نسخه   SPSSسپس داده ها با استفاده از نرم افیار   . ، بدست آمد گرفتند

Chi Square و T-Test شدند. یلو تحل یهتجی 

شی،  مداخله دریافت از قبل کارکنان مدارس دانش سطح  ها: یافته صیالت،  سطح  با آموز  اولیه ها کمک دوره گذراندن تح

 و نظر ) پایه آموزش نقش دهندهنشان  که داشت  دار معنی ارتباط دندانی صدمات  با مواجهه تجربه و دندانی صدمات  شامل 

بین دانش اولیه کارکنان و سطح تحصیالت، گذراندن دوره کمکها  اولیه شامل     . است  کارکنان مدارس دانش بهبود در( عملی

صدمات دندانی و سابقه مواجهه با صدمات دندانی، ارتباط معنی دار  مشاهده شد. پس از انجام مداخله، سطح دانش معلمین        

گیارش  % 29/92پس از مشاهده کلیپ،  و  % 62/29 در خصوص پوستر،  این مییان که  (p<0.05)بهبود یافت  دار معنیبطور 

  شد.  

سزززطح دانش آنها را به طرز   علیرغم دانش اندک کارکنان مدارس پیش از مداخله، انجام مداخالت آموزشزززی           :يریگ نتيجه 

 چشمگیر  ارتقا بخشید. 

 سطح دانش، مدیریتدندانی،  تروماتیک صدمات کليدواژه ها:
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Abstract 

Background and Aim: The importance of early management of dental accidents, especially 

avalsions, and the important role of school staff in the management of these accidents is clear. 

Due to the low level of knowledge of teachers according to the available evidence, the purpose 

of this study was the to examine effect of using different educational tools on the level of 

knowledge of Qazvin primary school staff regarding the management of traumatic dental 

injuries at the trauma site. 

Materials and Methods: This study is a quasi-experimental (before-after) intervention. The 

study population was the staff of primary schools in Qazvin and sampling was done by random 

classification in two stages in 2020. Data collected based on a questionnaire and obtaining 

information from 126 school staff who were selected using random cluster sampling and after 

random distribution in 3 groups of posters, clips and control group,before and three weeks after 

the intervention. Data were analyzed using SPSS software version 24 and ANOVA, Mc Nemar, 

Chi Square and T-Test. 

Results: The level of knowledge of school staff before receiving educational intervention was 

significantly related to the level of education, passing the first aid course including dental 

injuries and the experience of dealing with dental injuries, which indicates the role of basic 

education (theoretical and practical) in improving school staff knowledge. There was a 

significant relationship between staffs' basic knowledge and level of education, passing first 

aid course including dental injuries and history of exposure to dental injuries. After the 

intervention, the level of knowledge of teachers improved significantly (p <0.05), which was 

43.26% for posters and 36.61% for clips. 

Conclusion: Despite the little knowledge of school staff before the intervention, educational 

interventions significantly improved their level of knowledge. 

Keywords: Traumatic Dental Injuries, Primary School Staff, Knowledge Level 
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