)2(06  دوره:0011  بهار و تابستان/مجله دندانپزشکی کودکان ایران
Evaluation of dental fear and related factors in 8 to 12 years old children

Downloaded from jiapd.ir at 0:00 +0330 on Sunday November 28th 2021

Abstract

Introduction: One of the most important principles of dental
treatment in children is the control of anxiety and fear during dental
procedures. The aim of this study was to evaluate dental fear and
some related factors in children aged 8 to 12 years old during 2019.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed
on 300 children aged 8 to 12 years old in Sanandaj. Data collection
tool was the Children’s Fear Survey Schedule- Dental Subscale
(CFSS-DS) questionnaire. Descriptive tables, t-test and ANOVA
were used to compare the mean scores of fear among groups. Data
analysis was performed using SPSS software version 24.
Results: The overall mean of children's fear score was 37.3. There
was a significant relationship between gender and dental fear score,
which was significantly higher in girls (p value = 0.045). There was
no significant relationship between dental fear score and children
age, parents 'education, parents' occupation, family size, dental
appointment history, and the time elapsed since last medical and
dental visit (p value> 0.05).
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Conclusion: Dental fear in children aged 8 to 12 years in Sanandaj
was lower than average, and was more common in girls than boys.
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ارزیابی میزان ترس دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در کودکان  ۸تا
 02ساله
چکیده

بود.
مواد وروش ها :این مطالعه به صورت مقطعی برروی  933نفر از کودکان  8تا 21
ساله شهرسنندج انجام گرفت .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد ترس - 2استادیار مرکز تحقیقات عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت،
كودكان -زیر شاخه دندانپزشكي ) (CFSS-DSبود .از جداول توصیفی و آزمون های پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه
 t-testو  ANOVAبرای مقایسه میانگین نمرات ترس بین گروه ها استفاده شد .علوم پزشکی کردستان ،سنندج،
ایران
تحلیل ها داده ها با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  12صورت گرفت.
-1استادیارگروه دندانپزشکی
یافته ها :میانگین کلی ترس دندانپزشکی کودکان برابر  93/9بود .بین جنسیت و نمره کودکان،دانشکده
ترس دندانپزشکی ،ارتباط معنی داری وجود داشت و ترس دندانپزشکی دردختران به دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،سنندج ،ایران
شکل معناداری بیشتر بود( )p value = 3/320بین نمره ترس دندانپزشکی با سن
-9عضو گروه کودکان ،مرکز
کودکان ،تحصیالت والدین ،شغل والدین ،بعد خانوار ،سابقه مراجعه به دندانپزشک،
پزشکی آموزشی و درمانی بعثت،
مدت زمان سپری شده از آخرین مراجعه به پزشک و دندانپزشک ارتباط معنی داری دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
سنندج ،ایران
مشاهده نشد()<p value3/30
نتیجه گیري :ترس دندان پزشکی در کودکان  8تا  21ساله شهر سنندج کمتر از -2دندانپزشک عمومی ،کرج ،ایران
متوسط بود و در دختران  ،بیش تر از پسران مشاهده شد .بیشترین میزان ترس به
ترتیب در" دیدن مته دندانپزشك (وسیله تراش دندان) " و " آمپول زدن "گزارش
شد .کمترین میزان ترس ،مربوط به "افرادي كه روپوش سفید پوشیده اند ".بود.
واژه های کلیدی :ترس دندانپزشکی ،اضطراب دندانپزشکی ،کودکانCFSS-DS ،

2

Downloaded from jiapd.ir at 0:00 +0330 on Sunday November 28th 2021

مقدمه :یکی از مهم ترین اصول اولیه درمان دندانپزشکی در کودکان ،کنترل ترس و امجد دمحمی بلبان آباد
*2
سیده پویا مروتی
3
اضطراب در طی اعمال دندانپزشکی است .هدف این مطالعه ارزیابی ترس مهدی نوری
4
دندانپزشکی و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان  8تا  21ساله در سال  2938شکوفه کریمی
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مقدمه
از نظرررررررر بسررررررریاری از کودکررررررران ،محررررررریط دندانپزشرررررررکي یرررررررک محررررررریط یرررررررر دوسرررررررتانه و اسرررررررترس زاسرررررررت .ایرررررررن
موضررررو مرررري توانررررد برررره علررررت وجررررود عوامررررل متعرررردد در یررررک مال ررررات دندانپزشررررکي ،نظیررررر دیرررردن

افررررراد ناآشررررنا،

صرررررداها و مرررررزه هرررررای عجیرررررب ،اجبرررررار بررررررای دراز کشررررریدن ،تمررررراس تهررررراجمي برررررا محررررریط دهررررران وا تمرررررا برررررروز
تکنولرررررومی و مرررررواد داشرررررته اسرررررت .عرررررالوه برررررر ایرررررن ،سرررررطن آگررررراهي جامعررررره در ررررروزه بهداشرررررت دهررررران و دنررررردان،
بررررره شرررررکل ابررررررل مال ظرررررهای افررررررزایش یافتررررره اسررررررت .امرررررا بررررررا وجرررررود پیشرررررررفت هرررررای صررررررورت گرفتررررره ،ترررررررس و
اضررررررطراب دندانپزشررررررکي و نیررررررز عرررررردم هم کرررررراری کررررررودد در محرررررریط دندانپزشررررررکي هم نرررررران برررررره عنرررررروان یررررررک
مشکل برای تیم دندانپزشکي با ی مانده است(.)2،9
تررررررس دندانپزشرررررکی (,DF

Fear

 ) Dentalیرررررک واکرررررنش عررررراطفی طبیعررررری بررررره یرررررک یرررررا هنرررررد محررررررد تهدیرررررد

کننرررررررده خرررررررای در دندانپزشرررررررکی اسرررررررت .در مطالعررررررره مرررررررروری گسرررررررتره ای کررررررره توسرررررررط  Klingbergدر سرررررررال
 1333صررررررررورت گرفررررررررت ،شرررررررریو ترررررررررس و اضررررررررطراب دندانپزشررررررررکی رررررررردود  3درصررررررررد بررررررررود ( .)0هم نررررررررین
 Shimو همکررررررررراران در مطالعررررررررره مرررررررررروری دیگرررررررررری در سرررررررررال  ،1322شررررررررریو تررررررررررس دندانپزشرررررررررکی را 23
درصررررررد گررررررزارش کردنررررررد( .)6تفرررررراوت در میررررررزان شرررررریو گررررررزارش شررررررده در مطالعررررررات دیگررررررر ،مرررررری توانررررررد تحررررررت
ترررررراثیر نررررررو مطالعرررررره ،روش هررررررای نمونرررررره گیررررررری ،فرهنرررررر

جامعرررررره مررررررورد بررسرررررري ،معیارهررررررای انرررررردازه گیررررررری

ترس وعدم همکاری کودکان برای بررسی اضطرابشان رار گیرد.
تررررررررس و اضرررررررطراب دند انپزشرررررررکي و مشرررررررکالت کنتررررررررل رفتررررررراری در کودکررررررران ،ماهیرررررررت پی یررررررردهای دارنرررررررد و
فاکتورهرررررای مختلفررررري بررررره عنررررروان عوامرررررل ا تمرررررالي در ایجررررراد آنهرررررا ،عنررررروان شررررردهانرررررد .مرررررواردی هم رررررون سرررررن،
جنسررررررریت ،سرشرررررررت و ویژگررررررري هرررررررای شخصررررررریتي ،سرررررررالمت عمرررررررومي و سرررررررالمت دهررررررراني ،سرررررررابقه درمرررررررانهرررررررای
دندانپزشرررررررکي و پزشرررررررکي در گ شرررررررته ،وضرررررررعیت اجتمررررررراعي– ا تصرررررررادی ،اضرررررررطراب والررررررردین ،شررررررریوه تربیتررررررري
کررررررودد ،آگرررررراهي از مشررررررکالت دنررررررداني ،ترررررررس عمررررررومي و مشررررررکالت روانشررررررناختي نظیررررررر اوتیسررررررم و اخررررررتالل کررررررم
ترررروجهي -برررریش فعررررالي

از جملرررره مهمترررررین ایررررن عوامررررل مرررريباشررررند کرررره مررررورد بررسرررري رررررار گرفتررررهانررررد(,3 ،3

.)2
وجرررررود تررررررس دندانپزشرررررکی ،پیامررررردهایی بررررررای بیمرررررار و دندانپزشرررررک بررررره دنبرررررال دارد .بررررره ایرررررن صرررررورت کررررره مررررری
توانررررررد برررررره علررررررت اجتنرررررراب از مراجعرررررره برررررره دندانپزشررررررک ،موجررررررب عرررررردم رسرررررریدگی برررررره بهداشررررررت دهرررررران ،بررررررروز
مشررررررررکالتی ماننررررررررد درد ،آبسرررررررره ،ازدسررررررررت دادن دنرررررررردانهای شرررررررریری و دا مرررررررری  ،بهررررررررم ریختگرررررررری اکلررررررررومن و در
نهایت ،ا ساس اعتماد به نفس پایین شود (.)22،23،1
روشررررررررهای مختلفرررررررری برررررررررای بررسرررررررری اضررررررررطراب و ترررررررررس دندانپزشررررررررکی کودکرررررررران وجررررررررود دارد ،از جملرررررررره
مشرررررراهده مسررررررتقیم وضررررررعیت فیزیولومیررررررک کررررررودد ،ارزیررررررابی اضررررررطراب دندانپزشررررررکی کودکرررررران توسررررررط والرررررردین
 ،و مقیررررراس هرررررای خوداوهررررراری کررررره توسرررررط

خرررررود کرررررودد تکمیرررررل مررررری شرررررود  .خوداوهررررراری شرررررامل ابزارهرررررای
3
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درد باشرررررد( .)1،2در طررررري هنرررررد دهررررره اخیرررررر علررررررم دندانپزشرررررکي پیشررررررفتهرررررای هشرررررمگیری را از نظرررررر تکنیررررررک،
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متعرررررددی اسرررررت کررررره یکررررری از رایررررر تررررررین و پ یرفتررررره شرررررده تررررررین آنهرررررا
Schedule

Survey

Fear

the

of

subscale

Dental

 Children’sمرررررری باشررررررد CFSS-DS .یررررررا ابررررررزار بررسرررررری ترررررررس کودکرررررران-

زیرررررررر شررررررراخه دندانپزشرررررررکی ،اولرررررررین برررررررار در سرررررررال 2318معرفررررررری شرررررررد( )21وتوسرررررررط

Cuthbertو

Melamedدر سررررررررررال  2381اسررررررررررتفاده و اصررررررررررال گردیررررررررررد( . )29ایررررررررررن معیررررررررررار خصوصرررررررررریات روان سررررررررررنجي
بهتررررررری نسرررررربت برررررره سررررررایر پرسشررررررنامههررررررا دارد و ترررررررس دندانپزشررررررکي را د یرررررر تررررررر انرررررردازه گیررررررری مرررررريکنررررررد .
ایرررررررران روایررررررری و پایرررررررایی ایرررررررن روش در سرررررررال  2933توسرررررررط صرررررررفری و همکررررررراران در نسرررررررخهای بررررررره زبررررررران
فارسرررررری مررررررورد محاسرررررربه رررررررار گرفررررررت .پایررررررایی آن بررررررا اسررررررتفاده از آلفررررررای کرونبررررررا بررررررا ی  ، 3/83و روایرررررری آن
از طری همبستگی آن با مقیاس بررسی ترس کودکان 3/39 ،گزارش شده است(.)20
بررررررا توجرررررره برررررره اینکرررررره داده هررررررای مربرررررروط برررررره اضررررررطراب و ترررررررس دندانپزشررررررکی در ایررررررران پراکنررررررده و انرررررردد
بررررررود،این پررررررژوهش بررررررا هرررررردف ارزیررررررابی ترررررررس دندانپزشررررررکی و عوامررررررل مرررررررتبط بررررررا آن ،در کودکرررررران  8تررررررا 21
ساله شهر سنندج با استفاده از پرسش نامه  CFSS-DSدر سال  2938انجام شد.
مواد و روش ها
ایررررن مطالعرررره برررره صررررورت مقطعرررری بررررر روی کودکرررران  8تررررا  21سرررراله شررررهر سررررنندج انجررررام گرفررررت .جررررم
برررا اسرررتفاده

ازفرمرررول زیرررر برررا اطمینررران  32درصرررد و خطرررای

نمونرررره

بررررآورد یرررا د رررت ( 1 )dوا رررد و انحرررراف

معیررررررار ترررررررس کودکرررررران درمطالعررررررات بلرررررری ( )22برابررررررر  23وا ررررررد 183 ،نفررررررر تعیررررررین شررررررد کرررررره بررررررا ا تسرررررراب 2
درصد ریزش در نهایت  933نفر مورد مطالعه رار گرفت.
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تمایررررررل کررررررودد و والرررررردین برررررره شرررررررکت درمطالعرررررره ،توانررررررایی پاسرررررر دادن برررررره سرررررر ا ت پرسشررررررنامه و بر ررررررراری
ارتبرررررراط ،از معیارهرررررراي ورود برررررره مطالعرررررره در نظررررررر گرفترررررره شررررررد .روش نمونرررررره گیررررررری برررررره صررررررورت دو مر لرررررره
ای برررررررود .در مر لررررررره اول ،تعرررررررداد  6مدرس ه(شرررررررامل دو مدرسررررررره دخترانررررررره و پسررررررررانه از هرررررررر منطقررررررره از منررررررراط
سرررررره گانرررررره شررررررهرداری) برررررره صررررررورت تصررررررادفی سرررررراده از بررررررین لیسررررررت مرررررردارس ابترررررردایی شررررررهر سررررررنندج انتخرررررراب
شررررردند .سرررررپس در هرررررر مدرسررررره ،یرررررک کرررررالس از هرررررر کررررردام از پایررررره هرررررای دوم ترررررا ششرررررم در نظرررررر گرفتررررره شرررررد
(93کرررررالس شرررررامل  2کرررررالس پایررررره دوم 2 ،کرررررالس پایررررره سررررروم 2 ،کرررررالس پایررررره ههرررررارم 2 ،کرررررالس پایررررره پرررررنجم و 2
کرررررالس پایررررره ششرررررم) و پرسشرررررنامه برررررین  23نفرررررر از هرررررر کرررررالس توزیرررررع گردیرررررد .هنان ررررره تعرررررداد دانرررررش آمررررروزان در
یرررررک کرررررالس  23نفرررررر یرررررا کمترررررر برررررود ،پرسشرررررنامه برررررین همررررره دانرررررش آمررررروزان کرررررالس توزیرررررع گردیرررررد و در کرررررالس
هرررررای بیشرررررتر از 23نفرررررر ،پرسشرررررنامه بررررره صرررررورت تصرررررادفی سررررراده و برررررر اسررررراس لیسرررررت کرررررالس برررررین  23نفرررررر از
دانش آموزان آن کالس توزیع شد.
برررررررای جمررررررع آوری اطالعررررررات ،از پرسشررررررنامه بررسرررررری ترررررررس کودکرررررران-زیررررررر شرررررراخه دندانپزشررررررکیCFSS-
) ) DSاسرررررررتفاده شرررررررد .ایرررررررن پرسشرررررررنامه در دو بخرررررررش تنظررررررریم شرررررررده اسرررررررت .بخرررررررش اول سررررررروا ت زمینررررررره ای و
4
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هم نررررررین جنبرررررره هررررررای گسررررررتردهتررررررری از مو عیررررررت هررررررای مختلرررررر

دندانپزشررررررکي را پوشررررررش مرررررري دهررررررد ( .)22در
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دموگرافیرررررررک شرررررررامل سرررررررن ،جرررررررنس ،تحصررررررریالت والررررررردین ،شرررررررغل والررررررردین ،بعرررررررد خرررررررانوار ،سرررررررابقه بسرررررررتری در
بیمارسرررررررتان ،سرررررررابقه مراجعررررررره بررررررره دندانپزشرررررررک ،جنسررررررریت و نرررررررو دندانپزشرررررررک(عمومی و متخصررررررر

) و زمررررررران

آخررررررررین مراجعررررررره بررررررره دندانپزشرررررررک و بخرررررررش دوم  ،شرررررررامل  29سررررررروال در خصررررررروی تررررررررس کودکررررررران بررررررررای
خرررررردمات دن دانپزشررررررکی بررررررود .پاسرررررر هررررررر یررررررک از سرررررروا ت در طیرررررر

 0گزینرررررره لیکرررررررت از نرررررره اصررررررال ( )2تررررررا

خیلررررری زیررررراد ( ) 0در نظرررررر گرفتررررره شرررررد .زم بررررره سکرررررر اسرررررت نمررررررات کلررررری تررررررس بررررره منظرررررور مقایسررررره برررررا سرررررایر
برررررررای تجزیرررررره و تحلیررررررل داده هررررررا ،از روش هررررررای آمررررررار توصرررررریفی شررررررامل جررررررداول ،نمودارهررررررا و فراوانرررررری هررررررا
اسررررررتفاده شررررررد .هم نررررررین برررررررای بررسرررررری ارتبرررررراط بررررررین متغیرهررررررای مسررررررتقل و وابسررررررته ،از آزمونهررررررای آمرررررراری t-
( testاخرررررررتالف میررررررررانگین نمررررررررره ترررررررررس بررررررررین متغیرهرررررررای مسررررررررتقل اسررررررررمی دو الترررررررره) و  (ANOVAاخررررررررتالف
میررررررانگین نمررررررره ترررررررس بررررررین متغیرهررررررای مسررررررتقل اسررررررمی بیشررررررتر از دو الررررررت) اسررررررتفاده شررررررد .کلیرررررره آنررررررالیز هررررررای
آماری با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  12صورت گرفت.
مشررررررارکت در ایررررررن مطالعرررررره کررررررامال آگاهانرررررره بررررررود .بررررررل از تکمیررررررل پرسشررررررنامه ،رضررررررایت نامرررررره کتبرررررری از کلیرررررره
والرررررردین گرفترررررره و پرسشررررررنامه برررررره صررررررورت برررررردون نررررررام جمررررررع آوری شررررررد .پروپرررررروزال ایررررررن مقالرررررره توسررررررط کمیترررررره
اخرررررررالا دانشرررررررگاه علرررررررو م پزشرررررررکی کردسرررررررتان بررسررررررری شرررررررد و برررررررا کرررررررد  IR.MUK.REC.1398/260مرررررررورد
تایید رار گرفت.
نتایج
در کررررررل 933 ،کررررررودد  8تررررررا  21سرررررراله در ایررررررن مطالعرررررره شرررررررکت کردنررررررد کرررررره  02/9درصررررررد ( 219نفررررررر) آنهررررررا
پسرررررر بودنرررررد .تحصررررریالت والررررردین  22درصرررررد از نمونررررره هرررررا ( 219نفرررررر)  ،فررررروا دیرررررپلم و لیسرررررانس برررررود وبیشرررررتر
ایررررن کودکرررران ،در خررررانواده هررررای  2نفررررره زنرررردگی مرررری کردنررررد.

بررررر اسرررراس جرررردول شررررماره  ،2میررررانگین (انحررررراف

معیرررررار) تررررررس دندانپزشرررررکی در نمونررررره هرررررا برابرررررر  ) 13/3( 93/9برررررود کررررره پرررررایین ترررررر از متوسرررررط نمررررررات مررررری
باشرررررررد (در مقیررررررراس  3ترررررررا  91 .)233درصرررررررد نمونررررررره هرررررررا معرررررررادل  31نفرررررررر تررررررررس از دندانپزشرررررررکی را گرررررررزارش
کردند.
میررررررانگین ترررررررس دندانپزشرررررررکی در دختررررررران ( )93/0بررررررا ترررررررر از پسررررررران ()92/1بررررررود و ایرررررررن تفرررررراوت از نظرررررررر
آمررررررراری معنررررررری دار گرررررررزارش شرررررررد (=3/320

value

 . ) pتررررررررس و اضرررررررطراب برررررررا سرررررررایر متغیرهرررررررای

دموگرافیررررررک شررررررامل سررررررن کررررررودد ،تحصرررررریالت والرررررردین ،شررررررغل والرررررردین ،و بعررررررد خررررررانوار رابطرررررره معنرررررری داری
نداشت(.)p value< 3/30
تررررررررس دندانپزشرررررررکی برررررررا سرررررررابقه بسرررررررتری در بیمارسرررررررتان ،سرررررررابقه مراجعررررررره بررررررره دندانپزشرررررررکی ،زمررررررران آخررررررررین
مراجعررررررره برررررررره پزشرررررررک و دندانپزشررررررررک ،جنسرررررررریت دندانپزشرررررررک و نررررررررو دندانپزشرررررررک(عمومی یررررررررا متخصرررررررر
رابطه معنی داری نداشت (.)p value< 3/30
5
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مطالعات ،در مقیاس  3تا  233تراز شد.
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میرررررانگین نمرررررره تررررررس دندانپزشرررررکی نمونررررره هرررررا در دو گزینررررره "دیررررردن متررررره دندانپزشرررررك (وسررررریله ترررررراش دنررررردان)"،
" آمپرررررول زدن " بررررره ترتیرررررب برررررا میرررررانگین  9/66و  9/22برررررا تر از سرررررایر مررررروارد برررررود .کمتررررررین

میرررررزان تررررررس،

با میانگین  2468مربوط به "افرادی که روپوش سفید پوشیده اند" گزارش شد (نمودار .)2
بحث
امرررررا هنگرررررامی کررررره تررررررس یرررررا اضرررررطراب برررررا تهدیرررررد وا عررررری متناسرررررب نباشرررررد و عملکررررررد روزانررررره برررررر اثرررررر آن دهرررررار
اختالل شود ،نگران کننده است و نیاز به درمان دارد(.)0
تررررررس از درمررررران دندانپزشرررررکی در كودكررررران ممكرررررن اسرررررت منجرررررر بررررره عررررردم مراجعررررره بررررره دندانپزشرررررک و هم نرررررین
عرررررردم همکرررررراری در طررررررول درمرررررران دندانپزشرررررركی شررررررود .اگررررررر ترررررررس کررررررودد شناسررررررایی شررررررود ،دندانپزشررررررک مرررررری
توانرررررد برررررا اسرررررتفاده از روش هرررررای مختلررررر

تغییرررررر رفترررررار  ،تررررررس را از برررررین ببررررررد ،مرا رررررل را توضرررررین دهرررررد و

بررررررر اسرررررراس آن از ابزارهررررررای دندانپز شررررررکی اسررررررتفاده کنررررررد تررررررا زمررررررانی کرررررره ترررررررس از بررررررین برررررررود و یررررررا کررررررم تررررررر
شود(.)21
همسررررررو بررررررا مطالعرررررره سررررررالم و همکرررررراران و هم نررررررین مطالعرررررره نیل یرررررران و همکرررررراران ( ، )2،22نتررررررای ایررررررن مطالعرررررره
نشررررران داد کررررره میرررررانگین تررررررس دندانپزشرررررکی در کودکررررران پرررررایین ترررررر از رررررد متوسرررررط اسرررررت .

میرررررانگین کلررررری

ترررررررس دندانپزشررررررکی در کودکرررررران 1تررررررا  21سرررررراله هنرررررردی نیررررررز کمتررررررر از متوسررررررط گررررررزارش شررررررد (.)23هم نررررررین در
یررررررک مطالعرررررره طررررررولی در هررررررین ،میررررررانگین نمررررررره ترررررررس دندانپزشررررررکی کودکرررررران 0تررررررا  21سرررررراله کمتررررررر از میررررررزان
میررررررانگین برررررره دسررررررت آمررررررد( .)28از طرفرررررریGustafsson ،

بیرررررران کرررررررد کرررررره ترررررررس دندانپزشررررررکی کودکرررررران

سرررررو دی برررررا تر از رررررد میرررررانگین اسرررررت ( .)3ایرررررن تفاوتهرررررا مررررری توانرررررد در ارتبررررراط برررررا جامعررررره و جرررررم نمونررررره مرررررورد
بررسی باشد.
طبررررر نترررررای مطالعررررره اضرررررر ،برررررین تررررررس دندانپزشرررررکی و جنسررررریت کودکررررران شررررررکت کننرررررده در مطالعررررره ارتبررررراط
معنررررری داری وجرررررود داشرررررت (=3/320

value

 )pو در دخترررررران بیشرررررتر از پسررررررران برررررود.در مرررررورد ارتبرررررراط

جنسرررررریت و میررررررزان ترررررررس دندانپزشررررررکی ،در مطالعررررررات مختلرررررر

نتررررررای گونرررررراگونی برررررره دسررررررت آمررررررده اسررررررت .در

مطالعرررررره اسررررررم پررررررور و همکرررررراران ،میررررررانگین نمررررررره ترررررررس در پسرررررررها بیشررررررتر گررررررزارش شررررررد ،گرهرررررره از نظررررررر
آمرررررررررراری معنرررررررررری دار نبررررررررررود( .)23در مطالعرررررررررره مررررررررررروری  Klingbergو همکرررررررررراران ،ترررررررررررس دندانپزشررررررررررکی
دردخترررررررران بیشرررررررتر از پسرررررررران برررررررود (.) 0در یرررررررک مطالعررررررره در هنرررررررد کررررررره در سرررررررال 1312انجرررررررام شرررررررده برررررررود،
دخترررررررران مضرررررررطرب درصرررررررد بیشرررررررتری نسررررررربت بررررررره پسرررررررران داشرررررررتند کررررررره البتررررررره از نظرررررررر آمررررررراری معنررررررری دار
نبررررررود( .) 13بیشررررررتر مطالعررررررات انجررررررام شررررررده شرررررریو بررررررا تری از ترررررررس در دختررررررران نسرررررربت برررررره پسررررررران گررررررزارش
کررررررررده انرررررررد(11و . )12،21،1در برخررررررري از مطالعرررررررات  ،هررررررریپ اختالفررررررري در تررررررررس دندانپزشرررررررکي برررررررین دخترررررررران
و پسررررررران مشرررررراهده نشررررررده اسررررررت . ) 19،28-18 ( .هماننررررررد مطالعرررررره جرررررروادی نررررررژاد و همکرررررراران کرررررره نشررررررران داد
میرررررانگین نمرررررره تررررررس در دخترررررران و پسرررررران  1ترررررا  8سررررراله ،تفررررراوت معنررررراداری برررررا هرررررم نررررردارد( .)13ایرررررن نترررررای
6
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تررررررس و اضرررررطراب مختصرررررر ،از تجرررررارب مررررررورد انتظاریسرررررت کررررره برررررا فرآینررررررد تکامرررررل نرمرررررال ،سرررررازگار اسررررررت.
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ممکرررررن اسرررررت د یرررررل مختلررررر

ماننرررررد سرشرررررت و خلررررر و خرررررو ،تفررررراوت باورهرررررای اجتمررررراعي  -فرهنگررررري و تفررررراوت

اسرررررتفاده از ابزارهرررررای مختلررررر

داشرررررته باشرررررد و یرررررا بررررره صرررررورت محتمرررررل ترررررر ،بررررره علرررررت تفررررراوت درد ا ساسرررررات

و گررررررزارش بیشررررررتر ترررررررس و اضررررررطراب در یررررررک جررررررنس ،نسرررررربت برررررره جررررررنس دیگررررررر باشررررررد ( .)93برابررررررری هررررررای
جنسررررریتی و اعتمررررراد بررررره نفرررررس دادن بررررره دخترررررران از سرررررنین پرررررایین ،ممکرررررن اسرررررت در برررررا رفتن آسرررررتانه اسررررررترس و
کاهش ترس آنها از ناشناخته ها ،از جمله ترس دندانپزشکی نقش داشته باشد
نررررردارد(=3/231

value

 .) pمطالعرررررات دیگرررررری نیرررررز ررررراکی از عررررردم ارتبررررراط معنررررری دار برررررین سرررررن و تررررررس

دندانپزشررررررکي بودنررررررد ( .)3 ،92امررررررا در بیشررررررتر مطالعررررررات نشرررررران داده شررررررده اسررررررت کرررررره بررررررا افررررررزایش سررررررن ،ترررررررس
واضررررررررررطراب دندانپزشررررررررررکی کرررررررررراهش مرررررررررري یابررررررررررد( .) 91،12،19،12،23،21-92در مقابررررررررررل ،یررررررررررک مطالعرررررررررره
کوهرررررورت دو سررررراله در سرررررو د گرررررزارش کررررررد کررررره از سرررررن  3سرررررالگی ترررررا  3سالگی،درصرررررد کودکرررررانی کررررره دهرررررار
تررررررس دندانپزشرررررکی بودنرررررد و هم نرررررین میرررررانگین نمرررررره تررررررس برررررر سرررررب پرسشرررررنامه خرررررود اوهررررراری CFSS-
 DSافررررررزایش یافترررررره بررررررود ( .)90کرررررراهش ترررررررس

و اضررررررطراب دندانپزشررررررکی بررررررا افررررررزایش سررررررن ،ممکررررررن اسررررررت

مررررررنعکس کننررررررده رشررررررد روانشررررررناختی طبیعرررررری باشررررررد .درد کررررررودد خردسررررررال از درمرررررران دندانپزشررررررکی بررررررا تصررررررور
کررررررودد بزرگتررررررر متفرررررراوت اسررررررت و کودکرررررران کررررررم سررررررن و سررررررال ،تجربیررررررات کمتررررررری از مرا بتهررررررای دندانپزشررررررکی
دارنررررررد( . ) 93درد  ،نرررررررارا تی واضرررررررطراب پدیرررررررده هرررررررای انتزاعررررررری اسرررررررت و کنرررررررار آمررررررردن برررررررا آنهرررررررا ،نیررررررراز بررررررره
مهررررررارت هررررررای پیشرررررررفته شررررررناختی و هم نررررررین توانررررررایی کنترررررررل و تنظرررررریم ا ساسررررررات دارد کرررررره کررررررودد خردسررررررال
هنرررروز برررره انرررردازه کررررافی بررررال نشررررده اسررررت تررررا بتوانررررد آن را برررره طررررور کامررررل مرررردیریت کنررررد( . )0از طرررررف دیگررررر
تررررررس و اضرررررطراب دندانپزشرررررکی یرررررک رونرررررد پویرررررا در افرررررراد در رررررال رشرررررد اسرررررت وممکرررررن اسرررررت برررررا افرررررزایش
سرررررن و رشرررررد شرررررناختی از برررررین بررررررود  ،امرررررا مررررری توانرررررد بسرررررته بررررره عرررررواملی ماننررررردتاثیرات خرررررانواده ،سرررررالمت دهررررران
و دنرررررردان ضررررررعی

و هم نررررررین تجربرررررره درمرررررران دندانپزشررررررکی دردنرررررراد ،در رونررررررد افررررررزایش سررررررن کودکرررررران نیررررررز

ایجاد شود (.)90
براسررررراس نترررررای آنرررررالیز مطالعررررره اضرررررر برررررین شرررررغل و تحصررررریالت والررررردین نمونررررره هرررررا برررررا تررررررس دندانپزشرررررکی آنهرررررا
ارتبرررررراط معنرررررری داری وجررررررود نداشررررررت(value< 3/30

 .)pاسررررررم پررررررور و همکرررررراران نتیجرررررره گرفتنررررررد اضررررررطراب

دندانپزشرررررررکی برررررررا افرررررررزایش تحصررررررریالت پررررررردر کاسرررررررته مررررررری شرررررررود ،امرررررررا از نظرررررررر آمررررررراری معنررررررری دار نیسرررررررت
( . )23مطالعررررررات دیگررررررر نشرررررران دادنررررررد کرررررره در خررررررانواده هررررررایی بررررررا تحصرررررریالت کررررررم والرررررردین ،سررررررطن اضررررررطراب
کودکررررران بیشرررررتر اسرررررت( . ) 93،91ایرررررن مسررررراله را مررررری تررررروان بررررره برررررا رفرررررتن ا تمرررررالی سرررررطن آگررررراهی خرررررانواده،
هنگامی که والدین از سطن تحصیالت با تری برخوردار باشند ،نسبت داد.
نتررررررای مررررررا نشرررررران داد بررررررین بعررررررد خررررررانوار نمونرررررره هررررررا و ترررررررس دندانپزشررررررکی آنهررررررا ارتبرررررراط معنرررررری داری وجررررررود
نررررردارد(=3/333

value

 .) pبراسررررراس مطالعرررررات انجرررررام شرررررده ،افرررررزایش تعرررررداد خرررررواهران و بررررررادران همرررررراه

برررررا افرررررزایش اضرررررطراب و تررررررس دندانپزشرررررکی کودکررررران بررررره ویرررررژه در کودکررررران پررررریش دبسرررررتانی از خرررررانواده هرررررای
بررررررا تعررررررداد سرررررره یررررررا بیشررررررتر خررررررواهر و برادربرررررروده اسررررررت(.)91 ،98هم نررررررین ،مطالعرررررره  Wuو همکرررررراران ،نشرررررران
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نترررررررای مرررررررا نشررررررران داد کررررررره برررررررین سرررررررن کودکررررررران و تررررررررس دندانپزشرررررررکی آنهرررررررا ارتبررررررراط معنررررررری داری وجرررررررود

مجله دندانپزشکی کودکان ایران /بهار و تابستان  :0011دوره )2(06
داد پسرررررررانی کرررررره خررررررواهر و بررررررر ادر داشررررررتند ،نسرررررربت برررررره همتایرررررران دختررررررر خررررررود ،ترررررررس دندانپزشررررررکی بیشررررررتری
داشرررررتند( .)93علرررررت مررررری توانرررررد ایرررررن باشرررررد کررررره کودکررررران دارای خررررروهر یرررررا بررررررادر ،ممکرررررن اسرررررت آنهرررررا را در طرررررول
درمرررررران دندانپزشررررررکی مشرررررراهده کرررررررده باشررررررند وشرررررراهد اضطرابشرررررران برررررروده انررررررد( .)93در مقابررررررل ،مطالعرررررره امررررررین
آبرررررادی و همکررررراران ،نشرررررا ن داد کررررره کودکررررران ترررررک فرزنرررررد در مقایسررررره برررررا کودکرررررانی کررررره خرررررواهر و بررررررادر دارنرررررد،
اضرررررطراب دندانپزشرررررکی برررررا تری دارنرررررد ( . )23ایرررررن مسررررراله مررررری توانرررررد بررررره رویکررررررد مخرررررت

هرررررر خرررررانواده در

بزرگتر مربوط باشد.
در ایرررررن مطالعررررره برررررین سرررررابقه بسرررررتری کودکررررران ،سرررررابقه مراجعررررره بررررره دندانپزشرررررکی ،مررررردت زمررررران سرررررپری شرررررده از
آخرررررررین مراجعرررررره برررررره پزشررررررک و دندانپزشررررررک ،نررررررو و جنسرررررریت دندانپزشررررررک معررررررال بررررررا ترررررررس دندانپزشررررررکی
کودکرررررران ارتبرررررراط معنرررررری داری وجررررررود نداشررررررت(value< 3/30

 .)pبسرررررریاری از مطالعررررررات گررررررزارش دادهانررررررد

کررررررررره تجربررررررررره بلررررررررری دندانپزشرررررررررکی برررررررررا اضرررررررررطراب و تررررررررررس دندانپزشرررررررررکی اثرررررررررر معکررررررررروس دارد .مطالعررررررررره
 Alshoraimو همکررررررررراران نشررررررررران داد کررررررررره تررررررررررس دندانپزشرررررررررکی در جمعیرررررررررت  21ترررررررررا  22سررررررررراله عررررررررررب،
درمررررروارد زیرررررر بیشرررررتر مشررررراهده شررررردب افررررررادی کررررره در سرررررال گ شرررررته بررررره علرررررت تررررررس بررررره دندانپزشرررررک مراجعررررره
نکررررررده بودنرررررد ،افررررررادی کررررره هی و رررررت مال رررررات دندانپزشرررررکی نداشرررررته انرررررد وافررررررادی کررررره فقرررررط زمرررررانی کررررره درد
داشررررته انررررد برررره دندانپزشررررک مراجعرررره کرررررده انررررد یررررا در طرررری درمرررران بلرررری درد داشررررته انررررد ( .)91هم نررررین

Rath

گرررررررزارش کررررررررد کررررررره کودکررررررران  3ترررررررا  22سررررررراله هنررررررردی کررررررره بررررررره خصررررررروی در سرررررررنین پرررررررایین مراجعررررررره بررررررره
دندانپزشرررررک داشرررررتند ،تررررررس دندانپزشرررررکی کرررررم ترررررری داشرررررتند( . )21مطالعرررررات دیگرررررر نیرررررز بررررره ایرررررن مرررررورد اشررررراره
کررررررده انرررررد کررررره تررررررس دندانپزشرررررکی در کودکرررررانی کررررره تجربررررره بلررررری داشرررررتند ،کرررررم ترررررر برررررود و مال رررررات هرررررای مکررررررر
دندانپزشررررررکی باعرررررر کرررررراهش ترررررررس و اضررررررطراب کررررررودد مرررررری شررررررود( .)11 ،18اهمیررررررت ویزیررررررت اولیرررررره کررررررودد
در یررررررک سررررررالگی و هم نررررررین مال ررررررات هررررررای مررررررنظم دندانپزشررررررکی در اینجررررررا آشررررررکار مرررررری شررررررود کرررررره عررررررالوه بررررررر
تشررررررخی

زود هنگررررررام پوسرررررریدگی و سررررررایر مشررررررکالت دهرررررران و دنرررررردانی ،مرررررری توانررررررد برررررره میررررررزان ابررررررل ترررررروجهی

باع کاهش اضطراب و ترس دندانپزشکی کودد در سال های آینده گردد.
برررررریش تررررررررین میرررررررزان تررررررررس دندانپزشررررررکی شررررررررکت کننررررررردگان در مطالعررررررره اضررررررر ،در دو گزینررررررره "دیررررررردن متررررررره
دندانپزشرررررررك (وسررررررریله ترررررررراش دنررررررردان)"و" آمپرررررررول زدن" گرررررررزارش شرررررررد Singh .و همکررررررراران ،بیشرررررررترین تررررررررس
دندانپزشرررررررکی در کودکررررررران هنررررررردی را بررررررره ترتیرررررررب در آمپرررررررول زدن ،دندانپزشرررررررک هرررررررا و دکترررررررر هرررررررا گرررررررزارش
کردنررررررد( .) 13تقریبررررررا در تمررررررامی مطالعررررررات ،ترررررررس از تزریرررررر وصرررررردای تررررررراش دنرررررردان ویادیرررررردن وسرررررریله تررررررراش
دنرررررردان برررررره عنرررررروان مهررررررم ترررررررین علررررررل ترررررررس کودکرررررران بیرررررران شررررررده اسررررررت (. )10،19،21،20در مطالعرررررره  Gaoو
همکررررراران در هرررررین  ،عرررررالوه برررررر مررررروارد برررررل  ،الرررررت خفگررررری

)(chokingنیرررررز از علرررررل تررررررس کودکررررران بیررررران

شرررررد( .) 28مهارتهررررررای ارتبررررراطی دندانپزشررررررک از جملررررره معرفرررررری کرررررردن وسررررررایل برررررل از انجررررررام کرررررار برررررره کررررررودد
برررررا کمرررررک عبرررررارات و مثرررررال هرررررای کودکانررررره مررررررتبط برررررا سرررررن کرررررودد ،اسرررررتفاده از روشرررررهایی ماننرررررد Tell-show-
 doو هم نررررررین اجتنرررررراب از گفتررررررار دلهررررررره آور ماننررررررد آمپررررررول ،تزریرررررر و یررررررره توسررررررط دندانپزشررررررک و والرررررردین،
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دادن اطالعررررررررات زم پرررررررریش از درمرررررررران  ،و یررررررررا جلرررررررروگیری از انتقررررررررال تجربیررررررررات منفرررررررری از خررررررررود و کودکرررررررران

مجله دندانپزشکی کودکان ایران /بهار و تابستان  :0011دوره )2(06
می تواند به کاهش ترس و اضطراب دندانپزشکی کودد ،کمک شایانی کند.
کودکرررررران و نوجوانرررررران در طیرررررر

گسررررررترده و متفرررررراوتی از نظررررررر سررررررن  ،بلررررررو  ،شخصرررررریت  ،ورفیررررررت فکررررررری ،

خلرررررر و خررررررو و ا ساسررررررات  ،تجربرررررره دندانپزشررررررکی  ،بهداشررررررت دهرررررران و دنرررررردان  ،زمینرررررره خررررررانوادگی و فرهنرررررر
ررررررار دارنرررررد .همررررره ایرررررن جنبررررره هرررررا در توانرررررایی کرررررودد بررررررای کنرررررار آمررررردن برررررا درمررررران دندانپزشرررررکی تررررر ثیر مررررری
گررررر ارد .برخررررری از کودکررررران در تحمرررررل کرررررردن شررررررایط اسرررررترس زا  ،مقررررراوم وتوانمنرررررد هسرررررتند و بررررره ا تمرررررال زیررررراد
بررررررررای ا سررررررراس را تررررررری و همکررررررراری در درمررررررران دندانپزشرررررررکی نیررررررراز بررررررره توجررررررره و و رررررررت بیشرررررررتری داشرررررررته
باشرررررررند  .آگررررررراهی از روانشناسررررررری برررررررالینی و تکامرررررررل کرررررررودد و هم نرررررررین روانپزشرررررررکی کرررررررودد در رررررررین کرررررررار
دند انپزشررررررکی  ،ایررررررن امکرررررران را برررررررای اکثریررررررت ریررررررب برررررره اتفرررررراا کودکرررررران و نوجوانرررررران فررررررراهم مرررررری کنررررررد کرررررره
درد کننرررررد مراجعررررره بررررره دندانپزشرررررک ،تررررری اگرررررر یرررررک مال رررررات خوشرررررحال کننرررررده وخوشایندشررررران نباشرررررد ،عملررررری
و ابل تحمل است.
اگرهرررررره  CFSS-DSیررررررک پرسشررررررنامه ابررررررل اعتمرررررراد برررررررای ارزیررررررابی ترررررررس دندانپزشررررررکی کودکرررررران اسررررررت  ،امررررررا
بررررره نظرررررر مررررری رسرررررد کررررره بایرررررد مطالعرررررات بیشرررررتری برررررا جرررررم نمونررررره برررررا تر انجرررررام شرررررود ترررررا نمرررررره  CFSS-DSبرررررا
مشررررررراهدات رفتررررررراری وا عررررررری در کلینیرررررررک دندانپزشرررررررکی مررررررررتبط باشرررررررد .هم نرررررررین تررررررررس دندانپزشرررررررکی والررررررردین،
متغیرررررر مهمررررری اسرررررت کررررره مررررری توانرررررد برررررر تررررررس دندانپزشرررررکی کودکررررران تررررر ثیر بگررررر ارد و بهترررررر اسرررررت در مطالعرررررات
آینده ،مورد بررسی رار گیرد.
نتیجه گیری
کودکررررررران  8 - 21سررررررراله شرررررررهر سرررررررنندج کمترررررررر از میرررررررزان متوسرررررررط دهرررررررار تررررررررس دندانپزشرررررررکی بودنرررررررد .تررررررررس
دندانپزشرررررکی در دخترررررران بررررریش ترررررر از پسرررررران مشررررراهده شرررررد .بررررریش تررررررین میرررررزان تررررررس درکودکررررران در "دیررررردن
مترررررره دندانپزشررررررك (وسرررررریله تررررررراش دنرررررردان)"و " آمپررررررول زدن" ،و کمترررررررین میررررررزان ترررررررس مربرررررروط برررررره " افرررررررادی
که روپوش سفید پوشیده اند" بود.
تشکر و سپاسگزاری
ایرررررررن مقالررررررره اصرررررررل پایررررررران نامررررررره دانشرررررررجویی مصررررررروب دانشرررررررگاه علررررررروم پزشرررررررکی کردسرررررررتان برررررررا کرررررررد
 IR.MUK.REC.1398/260می باشرررررررررد کررررررررره برررررررررا مایرررررررررت مرررررررررالی معاونرررررررررت تحقیقرررررررررات و فنررررررررراوری دانشرررررررررگاه
انجام شده است.
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جداول
جدول  -0میانگین ترس نمونه ها به تفکیک متغیرهای دموگرافیک
p-value
ترس دندانپزشکی
تعداد
متغیرهای دموگرافیک
(درصد)
*)M (SD
)233( 933

کل

)13/3( 93/9

-

پسر

)11/2( 92/1 )02/9( 219

دختر

)23/0( 93/0 )02/3( 293

**

3/320

سن کودد
 8سال

)28/3( 01

)28/9( 92/3

 3سال

)28/3( 01

)11/3( 98/3

 23سال

)23/3( 03

)12/0( 93/3

 22سال

)12/3( 31

)11/2( 23/2

 21سال

)23/3( 03

)23/8( 92/1

***

3/231

تحصیالت والدین
ابتدایی

)22/9( 29

)11/2( 90/1

راهنمایی

)3/3( 19

)19/0( 93/1

متوسطه

)18/3( 82

)13/2( 91/0

فوا دیپلم و لیسانس

)13/2( 23/9 )22/3( 219

فوا لیسانس و با تر

)3/3( 13

3/211

)12/1( 13/2

شغل والدین
کارمند

)12/9( 93/3 )02/3( 200

شغل آزاد

)19/3( 13

)13/3( 91/9

کارفرما/صا ب شرکت

)0/3( 23

)23/2( 93/2

کارگر/دستفروش/کشاورز

)0/3( 23

)11/9( 90/0
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بازنشسته

)1/3( 13

)23/2( 93/3

سایر (بیکار ،از کارافتاده ،و خانه دار)

)3/9( 11

)11/0( 92/1

بعد خانوار

 2نفر

)01/9( 213

)13/1( 93/3

 0نفر و با تر

)21/3( 28

)11/1( 92/2

* )M (SDب میانگین (انحراف معیار)؛ ** نتای

اصل از آزمون T-test؛ *** نتای

3/333

اصل از ANOVA

جدول  -1میانگین ترس نمونه ها به تفکیک متغیرهای سابقه استفاده کودکان از خدمات پزشکی و دندانپزشکی
متغیرهای دموگرافیک

تعداد (درصد)

ترس دندانپزشکی

p-value

*)M (SD
سابقه بستری در بیمارستان
بله

)13/3( 83

)12/8( 93/2

خیر

)32/3( 129

)13/3( 93/2

**

3/833

سابقه مراجعه به دندانپزشکی
بله

)03/3( 113

)12/2( 91/1

خیر

)12/9( 39

)13/8( 93/1

**

3/182

آخرین باری که به کودد شما پزشک مراجعه نموده است؟
کمتر از یک ماه پیش

)99/9( 233

)12/1( 91/2

بیشتر از یک ماه پیش

)11/3( 133

)13/8( 93/3

**

3/208

آخرین باری که کودد شما به دندانپزشک مراجعه نموده
است؟ ()n=227
کمتر از یک ماه پیش

)21/8( 13

)12/1( 91/1

بیشتر از یک ماه پیش

)83/1( 238

)12/2( 91/0

جنسیت آخرین دندانپزشکی که برای کودکتان مراجعه کرده
15

**

3/339
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سه نفر و کمتر

)13/3( 89

)13/1( 92/9
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اید هه بوده است؟ ()n=227
زن

)03/3( 292

)11/9( 93/0

مرد

)22/3( 39

)23/3( 90/1

**

3/221

دانشکده دندانپزشکی

)23/3( 91

)28/3( 90/0

دندانپزشکی عمومی

)91/9( 33

)11/0( 91/3

)93/3( 223

)13/1( 91/2

)2/1( 0

)3/3( 22/1

دندانپزشک متخص

کودکان

دندانپزشک تجربی
* )M (SDب میانگین (انحراف معیار)؛ ** نتای

اصل از آزمون T-test؛ *** نتای

***

3/828

اصل از ANOVA

نمودار ها

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

نمودار  .1میانگین نمره ترس كودكان  ٨تا  12ساله بر اساس سؤاالت پرسشنامه (در مقیاس  1الی )5
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آخرین مراجعه شما بابت دندانهای کودکتان به کدام دسته از
دندانپزشکان بوده است؟

