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کوتش
آنها را تحت تاثير قرار دهد [ .]1،2کودکان آيندهسازان جاتعه

دارد [ ]9توي د اي ن تطل ا اس ت .اي ن تس اله در تطالع ه

هستند و ت اتين س متت جس مي ،روان ي و اجتم اعي آنه ا

 Mitrakulو همچنين  Prakashنيز ت ورد تايي د ق رار گرف ت

آيندهاي بهتر را نويد تيدهد .بن ابراين ب راي ارتق ا س متت

بهطوريکه نشان داده شد که س طح س واد وال دين از عوات ل

جاتعه بايد در جهت تاتين سمتت کودکان برناتهريزي گردد و

توثر بر توانايي آنها براي حفظ بهداشت و سمتتي کودکانشان

برنات هه اي ت اتين س متتي در بزرگس الي ت داوم ياب د [.]3

است و همچنين نتيجه گرفته شد که باي د تاکي د عم دهاي ب ر

پوسيدگي دندان قابليت پيشگيري بااليي دارد اتا هنوز يکي از

بهبود نگرشها و رفتارهاي بيماران از طري ق آت وزش آنه ا

بيماريهاي ت زتن ش ايع در دوران ک ودکي ت يباش د [.]4،5

حين درت ان ص ورت گي رد [ .]10،11در تطالع ه

شيوع پوسيدگي زودرس دندان کودکان زير  6سال در کل دنيا

 Borgesدر سال  2012ني ز تش اهده ش د ک ه تي زان ب روز

از 90-6درصد گزارش شده است که کشورهاي توسعه يافت ه

پوسيدگي در بچههاي زير سن تدرسه بسيار وابسته به آگاهي

در پايينترين و کشورهاي در ح ال پيش رفت در تيان ه و ي ا

و بينش والدين تيباشد [ .]12بنابراين جهت ني ل ب ه اه دا

باالترين حد داتنه قرار دارند [ .]4تعم والا ح دود  6ت اهگي

برناتههاي پيشگيري ،تمش در جهت باال بردن سطح آگاهي و

اولين دندانهاي کودک (دندان شيري) شروع به رويش تيکند

بهبود نگرش تردم در تورد پيشگيري از بيماريه اي ده ان و

و ت ا س ن  2/5س الگي کات ل ت يش ود .از س ن  6س الگي

دندان اتري ضروري به نظ ر ت يرس د [ .]13ه د از انج ام

دندانهاي دايم ي ش روع ب ه روي ش ت يکنن د و ب ه ت دريج

تطالعه حاضر بررس ي آگ اهي ،نگ رش و عم لک رد ت ادران

جايگزين دندانهاي شيري تيشوند .رويش دندانهاي دايم ي

تراجعهکننده به کلينيک دندانپزشکي ش هر س منان در زتين ه

تا  12سالگي اداته دارد .دندانهاي شيري همانند دن دانه اي

بهداشت دهان و دندان کودکان پيشدبستاني در زتين ه اهمي ت

دايمي داراي کارکردهايي نظير جويدن غ ذا ،زيب ايي چه ره و

حفظ دندانهاي شيري تيباشد.

Carvalho

کمک در تکلم هستند .تهمترين وظيفه آنها حفظ فضاي الزم
براي رويش دندانهاي دايمي تيباشد .بنابراين ب ا تراقب ت از

مواد و روشها

دندانهاي شيري کودک تيتوان انتظار داشت ک ه دن دانه اي

اين تطالعهي توصيفي -تقطعي به تنظور بررسي آگ اهي و

دايمي رويش صحيح داشته باشد [.]6

نگرش والدين کودکان پيشدبستاني تراجعهکننده ب ه کليني ک

اعمال و رفتار بهداشتي تردم هر جاتعه تحت تاثير تي زان

ويژه دانشکده دندانپزشکي در تورد اهميت حفظ دن دانه اي

شناخت و آگاهي و عملکرد آنان نسبت به بهداش ت ده ان و

شيري انجام شد .جاتعهي تورد تطالعه وال دين داراي ک ودک

دندان قرار دارد [ .]7والدين نيروهاي اجتماعي اوليه ت وثر ب ر

قبل از سن دبستان تراجعهکنن ده ب ه کليني ک وي ژه دانش کده

رشد و سمتت کودک در سالهاي اول زندگي تيباش ند و در

دندانپزشکي شهر سمنان در سال  1394بود و حجم نمون هي

ايجاد عادات بهداشتي و تداوم رفتارهاي بهداش تي کودک ان و

تورد نياز براي اين تطالعه  267نفر و روش نمونهگيري از نوع

پيشگيري از بيماريها نقش تهمي دارن د [ .]1در بس ياري از

آسان تعيين گرديد .در اين پژوهش والدين واج د ش رايط ،در

تطالعات نشان داده شده است که آگاهي و عم لک رد ض عيف

صورت توافقت و اتضاي رضايتناته آگاهانه به عنوان نمون ه

والدين باعث افزايش بروز بسياري از بيم اريه اي ش ايع در

وارد تطالعه تيشدند .شرايط خروج از تطالعه شاتل وال ديني

دوران کودکي تانند آنمي تيگردد [ ]8و سمتت دهان و دندان

بود که داراي فرزند تعلول ذهني يا جسمي بودند و ه مچن ين

Mahejabeen

والديني که کودک ،فرزند حقيقي آنها نبوده يا با آنها زن دگي

تبني بر آنکه نگرش تثبت تادران نسبت به بهداش ت ده ان و

نميکرد .روش جمعآوري اطمعات به صورت پرس شنات ه و

دندان کودکان با شيوع پوسيدگي دندان شيري رابط ه تعن يدار

تصاحبهي حضوري (جهت تادراني که قادر به خواند و نوشتن

نيز از اين قاعده تستثني نيست .نت ايج تطالع ه

سميه کاتلي و همکاران

...
نبودند) بود .در اين پژوهش از يک پرسشنات ه خ ودس اخته

دانشگاهي بودند و  26/5درصد ني ز داراي تحص يمت دي پلم

استفاده گرديد که جهت ت دوين آن از تن ابع علم ي توج ود،

بودند و تابقي افراد داراي تحصيمت راهنمايي و ابتدايي بودند.

تشاوره با اساتيد صاحا نظر ،نظر تش اور آت ار و ه مچن ين

 63/3و  30/6درصد از افراد وضعيت اقتص ادي خ ود را ب ه

ابزار تطالعات تشابه استفاده گردي د .الزم ب ه ذک ر اس ت ک ه

ترتيا در حد تتوسط و خوب ارزيابي ک رده بودن د .در اکث ر

پايايي و روايي پرسشناته قبل از اس تفاده ت ورد تايي د ق رار

توارد (61/2درصد) شغل تادر خانهداري بود و  28/6درصد

گرفت .جهت تعيين رواي ي ،پرس شنات ه در اختي ار  10نف ر

در ادارات دولتي ش اغل بودن د و ب ه ترتي ا  42/9و 53/1

صاحا نظر قرار داده شد و تناسا سواالت تورد بررسي قرار

درصد پدران در تشاغل آزاد و دولتي اشتغال داشتند (ج دول

گرفت .با استفاده از ضريا همبستگي پيرسون ضريا رواي ي

.)1

کل سواالت  91/66به دست آتد که تطلوب بود .جهت تعيين

جدول ( )1تشخصات دتوگرافيک شرکت کنندگان

پايايي سواالت از روش بازآزتايي استفاده شد به اي ن ترتي ا
که سواالت در دو نوبت به فاصله يک هفته در اختيار ده نفر از
والدين کودکان قرار گرفت و پاسخ سواالت بررسي و تقايس ه
شد .اين پرسشناته شاتل  22بخش و داراي  21سوال چن د

تتغير
سن والد تراجعه کننده

(34/95 )±4/36

سن فرزند

(4/98 )±2/35
تعداد (درصد)
زن

(30)61/2

جنسيت

ترد

(19)38/8

يک

(30 )61/2

تعداد

دو

(15 )30/6

فرزندان

سه

(3 )6/1

چهار

(1 )2/0

ابتدايي

(7 )14/3

راهنمايي

(2 )4/1

گزينهاي و يک سوال تشريحي بود و در آن به تس اللي تانن د
اهميت دندانهاي شيري و دالمي ،پوسيدگي دندان و روشهاي
پيشگيري از آن ،تغذيه و سمتت دهان و دن دان و عم لک رد
والدين در تورد رعاي ت بهداش ت ده ان و دن دان کودک ان و
تراجع ه ب ه دن دانپزش ک اش اره گردي ده ب ود .در ابت داي
پرسشناته  7سوال جهت تعيين تشخصات فردي و خانوادگي
شاتل جنس و سن والد تراجعهکننده ،تعداد فرزن دان او ،س ن

تحصيمت

فرزند تراجعهکننده ،تيزان تحصيمت ،وضعيت اقتصادي و شغل
والد تطرح شده بود .تصاحبههاي حضوري توس ط ي ک ف رد
انجام گرفت .براي تجزيه و تحلي ل دادهه ا از آت ار توص يفي

تيانگين (±انحرا تعيار)

ديپلم

(13 )26/5

دانشگاهي

(27 )55/1

ضعيف

(2 )4/1

وضعيت

تتوسط

(31 )63/3

اقتصادي

خوب

(15 )30/6

شاتل جداول فراوان ي ،تي انگين و انح را تعي ار و تحلي ل

بسيار خوب

رگرسيون تکتتغيره و چندتتغيره استفاده شد.

خانه دار

(30 )61/2

شاغل در ادارات دولتي

(14 )28/6

شغل آزاد

(5 )10/2

بيکار

(2 )4/1

شغل تادر

نتايج
تيانگين (انحرا

تعيار) س ن ش رکتکنن دگان ()±4/36

 34/95سال بود و  61/2درص د از آنه ا را زن ان تش کيل

شغل پد

(1 )2/0

شاغل در ادارات دولتي

(26 )53/1

شغل آزاد

(21 )42/9

تيدادند .به ترتيا  61/2و  30/6درصد از ش رکتکنن دگان
يک يا دو فرزن د داش تند و تي انگين (انح را تعي ار) س ن
فرزندي که براي دريافت خدتات تراجعه کرده ب ود ()±2/35
 4/98سال بود 55/1.درص د از نمون هه ا داراي تحص يمت

بهطور کل ي آگ اهي ش رکتکنن دگان درب اره تراقب ت از
دندانه اي ش يري در  51/1درص د ت وارد ض عيف و 48/9
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کوتش
درصد خوب بود .اکثر شرکتکنن دگان (ب يش از  69درص د)

همانطور که در ج دول  6تش خص اس ت ب ين آگ اهي،

درباره سن رويش اولين دندان شيري ،سن رويش اولين دندان

نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري با

دالمي ،دفعات تسواک زدن دندانهاي کودک و فاص له زت اني

سن والد و سن فرزند هيچ ارتباط تعناداري وجود نداشت.

تعاينات دورهاي دندانپزشکي داراي اطمعات صحيح بودن د.

بين تيزان آگاهي وال دين درب اره تراقب ت از دن دانه اي

 69/4درصد از والدين شرکتکننده از لزوم تميز ک ردن ده ان

شيري با رتبه وضعيت اقتصادي ارتباط تعناداري وجود داشت

کودک قبل رويش دندانها اطمع داشتند (جدول .)2

به اين صورت که با افزايش رتب ه وض عيت اقتص ادي ،تي زان

 60درصد از والدين شرکتکننده در تطالعه درباره تراقبت

آگاهي والدين نيز افزايش تييافت ( .)P<0/05 ،r=0/30بين

از دندانهاي شيري عملکرد تناسبي داشتند و  40درصد ني ز

نگرش و عملکرد والدين با رتب ه وض عيت اقتص ادي ارتب اط

در اين زتينه سطح عملکرد تناسبي نداشتند (جدول .)4

تعناداري وجود نداشت (جدول .)7

همانطور که در جدول  5تشخص اس ت ب ين آگ اهي ب ا

تقايسه آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از

نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانه اي ش يري

دندانهاي شيري در دو جنس نشان داد که ت ردان در تقايس ه

هيچ ارتباط تعناداري وجود نداشت ولي ب ين نگ رش وال دين

با زنان نگرش تثبتتري نسبت به تراقبت از دندانهاي شيري

درباره تراقبت از دندانهاي شيري با عملک رد آنه ا در اي ن

دارند و اين اختم از نظر آتاري نيز تعنادار ب ود ()P<0/05

زتينه ارتباط ،تستقيم و تعنادار بود (.)P<0/01 ،r=0/52

ولي از نظر تيزان آگاهي و عملکرد اختمفي بين تردان و زنان
وجود نداشت (جدول .)8

جدول  .2آگاهي والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
درست

غلط

نميدانم

تيزان آگاهي درباره تراقبت از دندانهاي شيري

عبارت
1

سن رويش اولين دندان شيري

(39 )79/6

(8 )16/3

(2 )4/1

2

سن رويش کل دندانهاي شيري

(15)30/6

(29)59/2

(5)10/2

3

سن رويش اولين دندان دالمي

(34)69/4

(10)20/4

(5)10/2

4

سن رويش اولين دندان کرسي دالمي

(11)22/4

(21)42/9

(17)34/7

5

تحل رويش اولين دندان کرسي دالمي

(16)32/7

(9)18/4

(24)49/0

6

لزوم تميز کردن دهان کودک قبل رويش دندانها

(34)69/4

(12)24/5

(3)6/1

7

حداقل دفعات تسواک زدن دندانهاي کودک

(39)79/6

(7)14/3

(3)6/1

8

فاصله زتاني تعاينات دورهاي دندانپزشکي

(37)75/5

(2)4/1

(10)20/4

9

سن قطع شير خوردن شبانه کودک

(16)32/7

(27)55/1

(6)12/2

جدول .3نگرش والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
عبارت
 1احتمال ايجاد پوسيدگي دندان درکودکان داراي والدين با سابقه پوسيدگي دنداني باال ،بيشتر تي باشد.
2

احتمال پوسيدگي در کودکان با تصر تکررتواد غذايي شيرين (تنقمت) بين وعدههاي غذايي باالتر
تيباشد.

 3پوسيدگي دنداني دردندانهاي شيري زتينه ساز ايجادپوسيدگي در دندانهاي دايمي تي باشد.
 4حفظ دندان هاي شيري کودک براي رويش صحيح دندانهاي دايمي اهميت دارد.

کاتما
توافق

توافق

تخالف

(10)20/4( 31)63/3( 7)14/3
(23)46/9( 23)46/9

(2)4/1

(10)20/4( 24)49/0( 14)28/6
(19)38/8( 27)55/1

(2)4/1

کاتما
تخالف
(1)2/0
(1)2/0
(1)2/0
(1)2/0

سميه کاتلي و همکاران

...
کاتما

عبارت

توافق

 5پوسيدگي دندان بيماري عفوني است.

تخالف

تخالف

(28)57/1( 13)26/5( 6)12/2

 6پوسيدگي دندان بيماري قابل انتقال است.
7

توافق

کاتما

(2)4/1

اولين زتان تراجعه به دندانپزشک به تنظور تعاينه ي دندان کودک درطي شش تاهه اول بعد از رويش

(12)24/5( 21)42/9( 14)28/6

(10)20/4( 24)49/0( 12)24/5

اولين دندان شيري است.

(2)4/1

(2)4/1

(3)6/1
(1)2/0

 8رژيم غذايي تادر در هنگام بارداري بر روي دندان کودک تاثير تي گذارد.

(22)44/9( 24)49/0

 9شير دادن تادر به کودک بمفاصله قبل از خواب در ايجاد پوسيدگي دندان تاثير تيگذارد.

(11)22/4( 17)34/7( 20)40/8

(1)2/0

 10تسواک زدن وتميز کردن دندان کودک بايدبعد از رويش اولين دندان شيري انجام شود.

(7)14/3( 23)46/9( 18)36/7

(1)2/0

 11تسواک زدن وتميز کردن توثردندان توسط خود کودک انجام تي شود.

(10)20/4( 28)57/1( 10)20/4

(1)2/0

 12بلع خمير دندان فلورايددار براي دندانهاي کودک تضر است.

(15)30/6( 21)42/9( 9)18/4

(4)8/2

 13روش درتان با فلورايدبه عنوان يکي از روشهاي پيش گيري از پوسيدگي تي باشد.

(6)12/2( 29)59/2( 12)24/5

(2)4/1

 14روش فيشور سيمنت (شيارپوش) به عنوان يکي از روش هاي پيش گيري از پوسيدگي دندان تي باشد7)14/3( 25)51/0( 16)32/7( .

(1)2/0

 15هزينه انجام روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دندان باال تي باشد.

(17)34/7( 16)32/7( 16)32/7

 16انجام روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دندان ،تستلزم صر وقت زيادي تي باشد.

(20)40/8( 17)34/7( 9)18/4

(3)6/1

جدول .4عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
هرگز

گاهي اوقات

اغلا

هميشه

عبارت
در چه زتاني براي تعاينه ي فرزند خود به دندانپزشک تراجعه تي کنيد؟

(3 )6/1

(26 )53/1

(11 )22/4

(9 )18/4

هرچند وقت دندان فرزندان خود تسواک تي زنيد؟

(3 )6/1

(12 )24/5

(13 )26/5

(21 )42/9

هرچند وقت تنقمت يا تايعات شيرين براي فرزند خود تي خريد؟

(1 )2/0

(30 )61/2

(15 )30/6

(3 )6/1

آي ا از خمير دندان فلورايددار براي تميز کردن دندان هاي فرزند خود استفاده تي کنيد؟

(7 )14/3

(15 )30/6

(11 )22/4

(16 )32/7

آيا از نخ دندان براي تميز کردن دندان هاي فرزند خود استفاده تي کنيد؟

(23 )46/9

(15 )30/6

(6 )12/2

(5 )10/2

در صورت
هر چند وقت به دندانپزشک براي تعاينه ي فرزندان خود تراجعه تي کنيد؟

دندان درد
(12 )24/5

تعاينات دورهاي

درتان دندانهاي

(16 )42/9

پوسيده
(21 )32/7

جدول  .5همبستگي بين آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
تتغير

1

2

3

1

آگاهي درباره تراقبت از دندانهاي شيري

1

-0/23

0/21

2

نگرش درباره تراقبت از دندانهاي شيري

-0/23

1

**0/52

3

عملکرد درباره تراقبت از دندانهاي شيري

0/21

**0/52

1

** تعنادار در سطح 0/01
جدول  .6همبستگي بين سن والد و سن فرزند با آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
تتغير

سن والد

سن فرزند

1

آگاهي درباره تراقبت از دندانهاي شيري

0/04

0/07

2

نگرش درباره تراقبت از دندانهاي شيري

0/19

0/02

3

عملکرد درباره تراقبت از دندانهاي شيري

-0/18

0/03

-
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جدول  .7همبستگي بين وضعيت اقتصادي با آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري
تتغير

وضعيت اقتصادي

1

آگاهي درباره تراقبت از دندانهاي شيري

*

2

نگرش درباره تراقبت از دندانهاي شيري

0/004

3

عملکرد درباره تراقبت از دندانهاي شيري

0/06

0/30

* تعنادار در سطح 0/05
جدول  .8تقايسه آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين درباره تراقبت از دندانهاي شيري بر اساس جنسيت
تتغير

گروه

آتاره تي تستقل

P-value

0/32

زن (M)SD

ترد (M)SD

آگاهي درباره تراقبت از دندانهاي شيري

(12/06 )2/81

(12/89)2/82

1/01

نگرش درباره تراقبت از دندانهاي شيري

(33/10 )3/91

(35/86)2/86

1/95

0/04

عملکرد درباره تراقبت از دندانهاي شيري

(15/03 )3/38

(14/10)3/01

0/95

0/33

بحث و نتيجهگيري

شرکتکنندگان آگاهي ض عيفي در ت ورد تراقب ت و بهداش ت

يکي از تعيارهاي اصلي سنجش س متت جاتع ه بررس ي

دهان و دندان کودکان پيشدبستاني داشتند و  5/87درص د از

تيزان سمتت دهان و دندان آنان ت يباش د و برخ ورداري از

تادران جهت دريافت اطمعات بيشتري در تورد تراقب ت از

دانش کافي درباره عواتل تهم تاثيرگذار بر سمتت عم وتي از

دهان و دندان تمايل داشتند ]14[ .همچنين نتايج تطالعه حاضر

جمله دهان يک ض رورت اس ت .اگ ر ب ه وال دين در ت ورد

نشان داد هر چقدر وضعيت اقتص ادي بهت ر ت يش ود ،تي زان

جلوگيري از ابتم به بيماريه اي ترب وط ب ه ده ان و دن دان

آگاهي والدين نيز بهتر تيگردد .اين بدان عل ت اس ت ک ه در

انگيزه و آگاهي الزم داده شود ،ت ا ح د زي ادي از تش کمت

وضعيت اقتصادي تطلوب ،اتکان استفاده از اتکانات بهداش تي

تربوطه پيشگيري تيشود؛ زيرا آگاهي افراد ب ر ن وع نگ رش

و تعاينات دورهاي و کسا اطمعات ب يشت ر ،تهي اتر اس ت

آنها تاثير بنيادي دارد و پايه و اساس رفت ار بهداش تي ب ه

بهطوريکه به اعتقاد  ]15[ Mac Donaldو بر اساس بس ياري

شمار تيآيد.

ديگر از تطالعات بين سطح اقتصادي و اجتماعي و پوس يدگي

بر اساس نتايج تطالع ه حاض ر ،آگ اهي ش رکتکنن دگان

دن دان در دوره ش يري ارتب اط تعکوس ي وج ود دارد [،]16

درباره تراقبت از دندانه اي ش يري در  51/1درص د ت وارد

بهطوريک ه در خ انوادهه ايي ب ا وض عيت اقتص ادي ب االتر

ضعيف و  48/9درصد نيز خوب ب ود .اکث ر ش رکتکنن دگان

پوسيدگي کمتري تش اهده ت يش ود .ه مچن ين در س واالت

(بيش از  69درصد) درباره سن رويش اول ين دن دان ش يري،

تربوط به آگاهي در تورد زتان روي ش اول ين دن دان دايم ي

سن رويش اولين دندان دالمي ،دفعات تسواک زدن دندانهاي

خلفي والدين کمترين تيزان آگاهي را داشتند و ب ا توج ه ب ه

کودک و فاصله زتاني تعاينات دورهاي دن دانپزش کي داراي

آتار باالي پوسيدگي در اين دندانها در تي ان کودک ان ل زوم

اطمعات صحيح بودند و ه مچن ين  69/4درص د از وال دين

افزايش آگاهي و آتوزش براي وال دين در اي ن زتين ه الزم و

شرکتکننده از لزوم تميز کردن ده ان ک ودک قب ل از روي ش

ضروري به نظر تيرسد King .و همکاران نيز اظهار تيدارند،

دندانها اطمع داشتند .در تطالعه  wongو همکاران نيز که ب ا

حدود 75درصد از کودکاني که دچار پوسيدگي دندان تيباشند

عنوان آگاهي و نگرش در زتينه بهداش ت ده ان و دن دان در

از وضعيت اقتصادي پاييني برخوردارند و برناتههاي پيشگيري

تراقبين کودکان سن پيشدبس تاني انج ام ش د 6/12 ،درص د

و آتوزش در زتينههاي تختل ف بهداش ت ده ان و دن دان در

سميه کاتلي و همکاران

...
خانوادههاي با وضعيت اقتصادي و اجتماعي پالين بايد انج ام

که اين اتر تيتواند سمتت دهان و دندان ک ودک را در آين ده

شود [.]17

به دنبال داش ته باش د .در پ ژوهش حاض ر  42/9درص د از

سمتت تناسا دهان و دندان والدين يک عاتل تعيينکننده

والدين حتي در غياب تشکمت دن داني ،کودکانش ان را ب راي

در وضعيت سمتت دهان نوزاد تيباشد .انتقال پوسيدگيها به

چکاپ دنداني نزد دندانپزشک تيبردند .در ح اليک ه 24/5

دليل وجود باکتريهاي پوسيدگيزا از دهان ت ادر ب ه ک ودک

درصد فقط هنگام دن دان درد و  32/7درص د جه ت درت ان

خود در بسياري از پ ژوهشه ا نش ان داده ش ده اس ت []18

دندانهاي پوسيده اين کار را انجام تيدادند؛ ک ه اي ن نش انگر

همچنين تغذيه در تکاتل دندانها در زتان تعدني شدن عاج و

عملکرد ناتناسا والدين در ارتباط با تشاوره دن دانپزش کي

تيناي دندان در  4تا  6تاهگي دوران جنيني (حاتلگي ت ادر)

است .آکادتي دندانپزشکي اطفال آتريکا توصيه تيکن د ک ه

توثر است [ .]5در تطالعه حاضر تنها  44/9درصد از افراد در

اول ين ويزي ت دندانپزش کي کودک ان باي د تقريب اا در زت ان

تورد تاثير رژيم غ ذايي ت ادر در هنگ ام ب ارداري ب ر روي

رويش اولين دن دان ي ا ح داکثر در س ن  12ت اهگي انج ام

دندانها آگاهي داشتند.

شود .در اين ويزيت والدين در تورد بهداشت ده ان و دن دان،

عدم آگاهي کافي از ارتباط بين شير خوردن شبانه ک ودک

تعاينه دندانپزشکي کودک ،بررسي وضعيت فلورايد ،دستورات

و سمتت دهان يک عمتت هشداردهنده و از تهمترين عواتل

غذايي در رابطه با پوسيدگي ناشي از ش يرخوارگي و شي شه

تستعدکننده در پوسيدگيهاي زودرس کودکي تيباش د [.]19

ش ير و ساير اتور تربوط به سمتتي دن دانه ا توص يهه ايي

در اين پژوهش  34/7درصد توافق تاثير ش يردهي بمفاص له

دريافت ت يکنن د [ .]21انصاريتقدم نيز بي ان ک رد ک ه 9/4

قبل از خواب در ايجاد پوسيدگي دندانهاي کودک بودند .اي ن

تادران ،کودکان خود را تا س ن ي ک س الگي جه ت تعاين ه

در حالي است که در تطالعات تشابه در والدين سعودي بخش

ن زد دندانپزشک بردهاند [ ،]22اي ن در ح الي اس ت ک ه در

عمدهاي از تادران (95درصد) باور داشتند که ع ادات ص حيح

تطالعهي تا حدود سه چهارم والدين ( )73/5تا حدي يا کاتما

شير دادن تادر اهميت زيادي ب راي دن دانه اي ک ودک دارد

باور داشتند اولين زتان تراجعه ب ه دن دانپزش ک ب ه تنظ ور

[ .]20تيتوان نتيجه گرفت والدين ب ا توج ه ب ه فاکتوره اي

تعاينهي دندان کودک در طي شش تاه ه اول بع د از روي ش

اتيولوژيک توثر در پوسيدگيهاي دوران کودکي نياز به تمش

اولين دندان شيري است.

بيشتري در جهت افزايش آگاهي براي پيشگيري از آن دارند

تنها  6/1درصد از والدين ش رکتکنن ده در اي ن تطالع ه

به طوريکه در تورد جزييات پيش گيري از پوس يدگي ،تث ل

تخالف ضرورت حفظ دندانهاي شيري براي روي ش تناس ا

نقش شير شبانه در ايجاد پوسيدگي ،نياز به آتوزشهاي تداوم

دندانهاي دايمي بودند که اين اتر خود نشانگر افزايش آگاهي

و دادن اطمعات دقيقتر و بيشتر به خانوادهها از ابتداي تولد

والدين نسبت به حفظ دندانهاي شيري است .همچن ين 77/6

است.

درصد والدين کاتما يا تا حدي توافق بودند ک ه پوس يدگي در

تراقبتهاي دورهاي و تمقاتهاي تنظم نقش بسيار تهمي

دندانهاي شيري زتينهساز پوس يدگي در دن دانه اي دايم ي

در پيشگيري از تش کمت ده ان و دن دان دارد .در جلس ات

است .بر طب ق نت ايج س اير تطالع ات وال ديني ک ه تعتقدن د

ويزيت و تمقات ،پزشک اطمعات زيادي جه ت تراقب ت از

دندانهاي شيري تهم هستند ،کودکاني با پوسيدگي کمتر دارند

دندانهاي کودکان به والدين اراِل ه ت يده د .بن ابر اظه ارات

[.]23

 MacDonaldاهدا تتعددي از اين جلسات تمق ات دنب ال

نمونههاي تورد تطالعه در پژوهش حاضر ش اتل وال دين

تيشود و يقيناا دستورات تراقبتي تهمي به پدر و تادر آتوزش

کودکان پيشدبستاني تراجعهکننده به کليني ک وي ژه دانش کده

داده شده و بر نتايج عملکرد آنها نظارت فعال تيش ود []15

دندانپزشکي سمنان بودند .با توجه به اينکه دندانهاي شيري
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کوتش
 ل ذا، س الگي در ده ان ب اقي ت يتانن د12 تعموالا تا س ن
پيشنهاد تيش ود آگ اهي و نگ رش ت ادران کودک ان س نين
 ه مچن ين در.تدرسه نيز در تطالعات آينده بررس ي ش ود
 تع داد، چون تع دادي از تادران ش اغل هس تند،برخي توارد
زيادي از کودکان زير شش س ال در ته دکودکه ا نگه داري
 لذا پيشنهاد تيش ود پژوهش ي ب ا عن وان بررس ي،تيشوند
 نگرش و عملکرد تربيان تهد کودکها در رابط ه ب ا،آگاهي
 و ني ز.بهداش ت ده ان و دندان و عواتل ت وثر انج ام گي رد
تطالعه گستردهتري در اين زتينه بر روي کودکان تدارس شهر
 آتوزش به، بر اساس يافتههاي اين پژوهش.سمنان انجام شود
 از دوران،والدين در زتينه اهميت تراقبت از دندانهاي شيري
بارداري تادر بايد به طور تداوم در راس تاي نيازه اي ف ردي
کودک و والدين انج ام ش ود ت ا در اي ن راس تا برنات هه اي
پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان در کودکان به توفقيت
.برسند

تشكر و قدردانی
بدين وسيله از همکاري و تساعدت کلينيک ويژه دندانپزشکي
.دانشگاه علوم پزشکي سمنان تشکر تيگردد
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Introduction: Knowledge is a necessary component for behavioral changes, including behaviors related
to oral health and oral disease prevention. Families have the most important role in children's teeth and
mouth hygiene. This study aimed to determine parental knowledge, attitudes and practices in preschool
children on importance of primary teeth and some related factors among subjects referred to the dental
clinic in Semnan University of Medical Sciences (SUMS).
Materials and Methods: This was a descriptive and cross-sectional study on 267 parents of preschool
children reffering to the dental clinic of SUMS. Data was gathered by means of a questionnaire and
interview. The questionnaire was composed of 22 parts including 21 multiple-choice questions and one
open-ended question. Descriptive statistics containing frequency tables, mean, standard deviation, multiple
and simple logistic regression tests was used.
Results: About 51.1% of parents had low level knowledge and 48.9% had good knowledge and 60
percent of parents had a good practice. There was a significant relation between Lower economic status,
attitudes and lower practice of parents (p<0.05).
Conclusion: Educating parents regarding the importance of caring for primary teeth should be in line
with the individual needs of children and parents to succeed in the prevention programs of oral diseases in
children.
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