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  يبا فراوان يدموگرافيك و اجتماع يويژگيها يارتباط برخ يبررس
 ساله  6تا  4مكيدن انگشت در كودكان  
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 چكيده

و عادات  يستآن موثر ن يولوژيكخاص بدون توجه به عوامل ات يناهنجار يا يماريب يك يشگيريپ يحانتخاب راه صحزمينه و هدف: 
 يبا فراوان يو اجتماع يكدموگراف يژگيهايو يرابطه برخ ييناست. هدف مطالعه تع يكمشكالت ارتودنت يطيمح يولوژيكاز عوامل ات يدهان
 .بوشهر است يدشت ستانسال شهر 6تا 4انگشت در كودكان  يدنمك

 يريكودك كه به روش نمونه گ 630سال و شامل  6تا  4است. گروه هدف كودكان  يليتحل يفيو توص ينوع مطالعه مقطع بررسي: روش
 .شدند يجمع آور يستپرونده خانواده و ثبت در چك ل يو بررس ينانتخاب شدند. اطالعات به واسطه سوال از والد يخوشه ا يتصادف

كودك فاقد آن بودند.  499انگشت داشتند و  يدنكودك عادت مك 131از پسران است.  يعتردختران شا ينانگشت ب يدنمك يفراوانيافته ها: 
آنها  يكه خانواده ها يكودكان يانانگشت م يدنمك يانگشت داشتند.فراوان يدن% عادت مك3/44پسر،  58% و 7/55دختر،  73تعداد  يناز ا

 يدنو استفاده از پستانك با مك يرش يشهباش يهاست طول مدت تغذ يعتررند ،شاندا يشخص يمسكون ومنزلكنند  ياستفاده م ياتدخان
 .انگشت نسبت عكس دارد

انگشت  يدنبا مك يدر خانواده و داشتن خانه مسكون ياتانگشت با جنس كودكان ارتباط دارند. استفاده از دخان يدنمك گيري: نتيجه
 يم يشنهادشود. پ يانگشت م يدنماه و استفاده ا ز پستانك باعث كاهش مك 12تر از  يطوالن يرش يشهبا ش يهدركودكان رابطه دارد و تغذ

به موقع  يدگيگذار بر آن و رس يرانگشت و عوامل تاث يدنشناخت مك  ينهدر زم يآموزش يبرنامه ها جرايكشور با ا يشود مسئوالن بهداشت
خواهد انگشت خود را  يشود كه اگر فرزند شما م يم يهتوص ينوالد. به يندنما يشگيريكمتر پ ينهبا صرف دقت و هز يهدر مراحل اول

 .يدپستانك بده يكبمكد به او 
 .)يك(دموگرافيتيمعج ي،انگشت، اجتماع يدنمك ي،فراوان واژگان كليدي:

 10/07/92پذيرش مقاله:  15/02/92وصول مقاله: 
          m.shahtusi@gmail.com ،يشاه طوس ينادكتر منويسنده مسوول: 

 
 

 :مقدمه
  يوقوع عادت دهان يزانو م يوعاطالعات راجع به ش

بهداشت  يازهاين يينتع يرا برا يهپا يتواند اطالعات يم

در  يازهان يهدهان جامعه فراهم اورد. برقرار كردن حد پا

سال  ينبرنامه در طول چند يرتاث يابيو ارز يزيطرح ر

از مشخصات  يكيماسلر ،  يفكمك خواهد كرد.طبق تعر

است كه  يعمل يد،برقرار گرد يكه وقت تاس ينعادت ا

 ).1فرد است ( يرناخودآگاهبازتاب احساسات ضم

كه فك و دهان كودك مراحل رشد و نمو خود را  همانطور

رشد و نمو  ينهمگام با ا يزن يكند ،عادات دهان يم يط

 تحقيقي
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 يهتولد تغذ يشوند . در ابتدا يكرده و مستقر م يشرفتپ

مادر  ينهاز س يرش يدندر مك يو ييتوانا يزانطفل به م

  يكتحر يخود به جنبه عصب ييتوانا يندارد . ا يبستگ

كوتاه  يكام او وابسته است . بعد از مدتو  بانلب ها، ز

خود مجدداً از دهان  يطشناخت مح يلهطفل به عنوان وس

در  يئيكه ش يوقت يكند. در مرحله دهان ياستفاده م

 كه انجام  يكار ين،اول يردگ يدسترس كودك قرار م

باحركات  يجاًدهد، گذاشتن آن در دهان است و تدر يم

كند و از آن  يرا كشف م خوددستانش  انگشتان  ياتفاق

دهان و انساج  يكادامه تحر يبرا يا يلهبه عنوان وس

عادت در ابتدا ممكن است  ينكند. ا يمربوطه استفاده م

ادامه  يكن. ليردقرار گ ينعالقه والد يمورد توجه و حت

باالتر مورد توجه روانشناس،  ينآن در سن يرضروريغ

. يردگ يار مقر يدندانپزشك ، متخصص اطفال و ارتودنس

دادن به  يتوانند با آگاه يفوق الذكر م ينمتخصص

 يقعادت تشو ينباالتر آنها را به ترك ا ينكودكان در سن

 ).2(يندنما يمآنهاتفه ينموده ، مساله را برا

انگشت عالقمند شده  يدناز كودكان خردسال به مك بعضي

دهند. مهم آن است  يعادت ادامه م يكو آن رابه صورت 

آن  يروان يعادت باتوجه به سن و جنبه ها ينكه ا

 يولوژيكم يدگردد. اطالعات حاصل از مطالعات اپ يبررس

انگشت بخصوص انگشت  يدنمك يوعكه ش يدهندنشان م

 يكند . بطور كل يفرق م يگرد يتبه جمع يتيشست ازجمع

 يزانم ينا يمكند ول ينوزادان انگشتان خود را م يتاكثر

 ي. بطور كل يابد يكاهش م سن بطور ثابت يشبا افزا

 ينا يبه طور خود به خود يسالگ 2-4 ينكودكان در سن

انگشت  يدنكه به مك ي) كود كان3-6( يكنندرفتار را ترك م

 ادامه  يشترو ب يسالگ 5 اعادت نمودند معموالً آنرا ت

 يهتغذ ياجاتاحت يدر كودكان برا يدنعمل مك ).7دهند( يم

است.اگر چه نوزاد در  يتكودك حائز اهم يو روان يا

 يازهايمادر در صدد رفع ن ينهخوردن  از س يرضمن ش

 يسر يكآموزد كه  يم يكنباشد ل يخود م يا يهتغذ

 زديكيمانند نوازش كردن ، ن ياحساسات لذت بخش روان

 يآواز او را با آن هماهنگ كند. كودكان يدنبا مادر و شن

 ينم يدنمك قادر به عمل يگرد ياعوامل يماريب يلكه به دل

. كودكان بزرگتر انگشتان يرندپذ يكقرار و تحر يباشند، ب

خود را در مواقع مختلف مانند لحظه به خواب رفتن در 

 ياهيجان يدر موقع افسردگ يابعد از خوردن غذا و  يا يط

 ).2يمكند (م

عادت را  ينا يوديكآگاه شوند به طور پر يدبا والدين

شود محتمل  يكم م يجتدر . اگر بهيندنما ينهمشاهده و معا

 عادت را متوقف خواهد ساخت.از يناست كه كودك ا

 ييراتماند و تغ يم ياگر شدت عادت باق يگرد يسو

). در 8( شود يمالحظه م يبار يانز يواسكلت يدندان

عادت به عنوان  يناست از ا مكنموارد كودك م يبرخ

در نظر . لذا با ينداستفاده نما يندر برابر والد يتالف يلهوس

توان  يم ينشو توافق با او و والد يگرفتن مسائل روان

 يشعادات تا بعد از رو يننمود. اگر ا ياقدام به ترك و

  يناهنجار يجادبماند، احتمال ا يباق يدائم يدندانها

ممكن است  يردگ يانگشت در دهان قرار م يرود . وقت يم

كه به شدت توسط بچه  ينا يابه صورت استراحت بوده 

كه  يشود. شدت مال اكلوژن به تعداد دفعات و زمان يدهمك

 يوقت شودمرتبط است. يعادت در طول روز تكرار م ينا

تواند  يشود م يم يدهانگشت در دهان قرار گرفته و مك

زبان به و  يو حت دندانهاقرار گرفتن  يتدر موقع ييراتيتغ

زده  يرونطرف خارج بباال به  يايثنا يجود آورد.دندانها

به  يينپا يايثنا ي) دندانهايقدام يت(اپن با فضا يو دارا

 يدنشود.مك يم يككج شده و فك باال بار ينگوالطرف ل

را  يمشكالت دندان يسالگ 5شست بعد از سن  ياانگشت 

 ).9-12شود( يباعث م

 يانگشت و گستردگ يدنمك يباال يوعتوجه به ش با

در وقت ،  ييآن به منظور صرفه جو يعوارض دهان

برنامه  يمطالعه برا ينمتخصص انجام ا يروهايو ن ينههز

جامعه نگر به منظور  يبهداشت يانجام طرح ها يزير

برخوردار  يخاص يتعوارض از اهم يناز ا يشگيريپ
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 يبرنامه بهداشت دهان يكتكامل  يرا برا ياست، كه اساس

 .يدفراهم نما يبزرگ آت يكارها يابيو ارز يبع يب

 روش بررسي:

اخالق در  يتهدر كم ييدپس از تا يمطالعه مقطع ينا

 يبر رو استان اصفهان، يدانشگاه علوم پزشك پژوهش

بهداشت  يساله تحت پوشش خانه ها 6-4كودك  630

 روش  انجام شد. استان بوشهر، يشهرستان دشت

 يتصادف يخوشه ا يريبه صورت نمونه گ يرينمونه گ

 درصد، حجم 95 يناناطم يبدر نظر گرفتن ضربا  بود.

ورد آبر ينفر بر اساس مشاوره امار125نمونه برابر 

 يعني آنبرابر  5از  يشتركه به منظور دقت عمل ،ب ،يدگرد

 .شدند ينفر بررس 630

 با يمورد نظر پس از هماهنگ يقمنظور انجام تحق به

تحت نظارت دانشگاه  يدرمان يمراكز بهداشت ياستر

 .اطالعات شروع شد يبوشهر، جمع آور يعلوم پزشك

 يامصاحبه با مادر  يلهبوس يستچك ل يلتكم يقطر از

انجام گرفت.  يپرونده بهداشت يسرپرست كودك و بررس

 يابيفرم ارز يبا استفاده از قسمت عموم يستچك ل

 بهداشت) يسازمان جهان(WHO  سالمت دهان و دندان

 .يدگرد يطراح Northston-k(14) طالعهم  ) و13(

در شهر و  يشهرستان دشت يتجمع يعتوجه به توز با

 ينفر 30خوشه  21به  يحجم نمونه مورد بررس روستا،

 يندر ب ييخوشه روستا 10و  يخوشه شهر 11شامل 

 يمبهداشت در روستا تقس يو خانه ها يمراكز شهر

محل خوشه ها انتخاب شد  يو به  صورت تصادف يدگرد

كه با مراكز بهداشت  يو هماهنگ يزيو با برنامه ر

شهرستان صورت گرفت،در روستا توسط بهورزان و در 

تا  4كودكان  ينوالد مراكز، يبهداشت ينشهر توسط رابط

 يسال محل خوشه ها به خانه بهداشت و مراكز بهداشت 6

  .دعوت شدند يدرمان

و توسط نرم افزار  يندشده كدب يورآجمع  اطالعات

  يريشده و با بكارگ يوتروارد كامپ SPSS يآمار

و توسط  Man-Whitney ،chi-square يآمار يآزمون ها

دار در تمام  يسطح معن . يدگرد يلمشاور آمار  تحل

 .نظرگرفته شد در 0.05 ازمون ها كمتراز

 يافته ها:

نفر  307شده ، يسال بررس 6تا  4نفر كودك  630از 

 73دختران  يتدر جمع باشند. ينفر پسر م 323دختر و 

پسران  يتانگشت دارند و در جمع يدن% مك7/55 يامورد 

 يدنمك ينشد. ب يدهانگشت د يدن% مك3/43 يامورد  58

) = 044/0P(وجود دارد  يدار يانگشت و جنس رابطه معن

 ).1شايعتر است (نمودار ترانمكيدن انگشت در دخو 

 

 درصد مكيدن انگشت به تفكيك جنس -1نمودار 

 ينب يول بود. يخانه دار درصد مادران، 95از  يشب شغل

وجود  يانگشت در كودكان رابطه ا يدنشغل مادر و مك

در صد مادران سواد آنها   39حدود ). = 463/0P( نداشت

درصد مربوط به  ينو كمتر ييدر سطح دوره ابتدا

مادر ارتباط  يالتتحص نيزابود. م يدانشگاه يالتتحص

 سال نداشت 6تا  4در كودكان  شتانگ يدنبا مك يميمستق

)457/0P =( داد كه سطح سواد مادر  يو فقط نشان م

 يدهكودكان كمتر د انگشت در يدنرود، مك يباالتر م يوقت

 . شود يم

 يشترب يا 2،يدرصد ازكودكان مورد بررس 49 حدود

 ينفرزند بزرگتر از آنها در خانواده وجود دارند و كمتر

 يكاست كه  ييانگشت مربوط به آنها يدنمك يفراوان
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 ي،فراوان يشترينفرزند بزرگتر از آنها وجود دارد. ب

فرزند  يشترب ياباشد كه دو  يم يمربوط به كودكان

 ينمطالعه ارتباط ب يندر ا دارد. دوجو بزرگتر از آنها،

 دار نبود. يت و تعداد فرزندان بزرگتر معنانگش يدنمك

)152/0P =.(  

افراد  يركه مادر ، سا يانگشت در كودكان يدنمك يفراوان 

 يمصرف م ياتدخان افراد خانواده، يرخانواده، مادر و سا

% 3/15% ، 8/32% ، 5/14از چپ به راست،  يبكنند، به ترت

و   ياتارتباط مصرف دخان يقتحق ينا باشد. در يم

 باشد يدار م يسال معن 6تا  4انگشت در كودكان  يدنمك

)035/0P =( توسط افراد  ياتمصرف دخان يجهدر نت

  .دارد يرانگشت در كودكان تاث يدنمك يوعخانواده در ش

ماه با  6از  يشتر% كودكان ب5/88از  يشمطالعه ب ينا در

انگشت در  يدنمك يشده اند. فراوان يهتغذ يرمادرش

 يهمادر تغذ ير) ماه باش<6، 4-6، 1-3(هرگز،  هك يكودكان

ماه) ، 4-6( %6/4ماه) ،1-3( %1/6%(هرگز) ،8/0 شده اند،

انگشت در  يدنباشد. ارتباط مك يماه) م 6از  يش(ب 5/88%

 دار  يمادر معن يربا مدت زمان استفاده از ش نكودكا

انگشت  يدنارتباط مك يدر بررس )= 611/0P( باشد ينم

انگشت در  يدنمك يفراوان يرش يشهبا زمان استفاده از ش

 يهتغذ يرش يشهماه با ش )<6،12-0،12-6( كه يكودكان

 يش(ب %8/0ماه)، 6-12( %4/8ماه) ، 0-6( %4/34شده اند ،

 د باش يدار م يارتباط معن ينا باشد. يماه) م12از 

)02/0P =(  هر چه مدت استفاده از شيشه شير

  .شود يمكيدن انگشت كمتر م بيشترميشود،

 يشترسال  و ب 30كه موقع تولد سن مادران آنها  كودكاني

اما  باشد. يتر م يعانگشت در آنها شا يدنبوده است، مك

انگشت  يدنسن مادر موقع تولد كودك و مك ينارتباط ب

  ).= 895/0P( يستدار ن يمعن

 يكه از مطالعه ما بدست آمد فراوان يگريد يها يافته

) ماه از پستانك 18،9،6،3كه ( يانگشت در كودكان يدنمك

ماه)، 9( %8/0ماه)، 6( %5/1ماه)، 3( %4/8استفاده كردند، 

. هر چه مدت استفاده از پستانك يباشدم ماه)18( 8/0%

 ).= 0P( يابد يانگشت كاهش م يدنمك شود، يم يشترب

درصد  5/88 انگشت، يدنمورد زمان شروع مك در

 شروع كرده اند، يماهگ 6انگشت را قبل از  يدنكودكان مك

 ينوالد يآگاه يشافزا توان با يكه با توجه به آن م

اقدام  يدر بررس ينانجام داد. همچن يشگيرياقدامات پ

% 9/80انگشت  يدنترك عمل مك يصورت گرفته برا

 است، P-v=0.02 چون و تبوده اس يخانوادگ يها يهتوص

 يانگشت در كودكان يدنباشد. مك يدار م يارتباط آن معن

از  يعترندارند، شا يشخص يكه خانواده آنها منزل مسكون

 يدارند فراوان يشخص ياست كه منزل مسكون ييآنها

و ارتباط  0P-v=/013%  و 9/19% و 30 يبآن به ترت ينسب

  .باشد يدار م يآن معن

نوع محل، تعداد افراد  يلاز قب يمورد بررس يگرعوامل د از

 ي، نوع انگشت مورد عمل و آگاهيخانواده، مشكالت مال

كه مقدار  انگشت است، يدنمك يعيمادر از زمان طب

05/0>P-v باشد يدار نم ياست و معن.  

 :بحث

انگشت وجنس  يدنمك ينمطالعه نشان داد كه ب ينا يجنتا

وجود دارد. در مطالعه نورت استون بر  يدار يرابطه معن

و مطالعه  )14ماهه در كشور انگلستان (15كودكان  يرو

 ينب يزن )15ساله در سوئد (9كودكان  يالرسون بر رو

 يوجود داشت، ول يدار يانگشت وجنس رابطه معن يدنمك

شيوع عادات  يجابوسن باك در بررس ريدر پژوهش اند

دو شهر زاگرب و  سال در 11تا 6در كودكان  يدهان

). 16دار از لحاظ جنس وجود نداشت ( يتفاوت معن ياكروت

بودن تعداد پسران و  يكبا توجه به حجم نمونه و نزد

نبودن جنس و رابطه با  يكسان دختران مورد مطالعه،

 يدنكه مك ينا علتباشد .  يانگشت قابل قبول م يدنمك

كه  باشد ينا يدباشد،شا يتر م يعانگشت در دختران شا

فعال احتماالً  يرعادت غ يكانگشت به عنوان  يدنعادت مك

شود منفعل تر باشند  يتوسط دختران كه به آنها گفته م

 .شود يتوسعه و رشد داده م
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 يانگشت در كودكان رابطه ا يدنشغل مادر و مك بين

انگشت  يدندر مطالعه نورت استون مك وجود نداشت.

گزارش  يشتركه مادران آنها شاغل بوده ب يدركودكان

 ينا يدآ يم يشجا پ ينكه در ا ي). بحث14است ( يدهگرد

انگشت بر حسب شغل مادر  يدنمك يناست كه چرا ب

جواب آن را  شود. ينم ديدهمطالعه  ينا در ياختالف بارز

شغل مادران به علت  ينهتوان داد كه در زم يطور م ينا

 درصد راشامل  96ود آنكه مادران خانه دار حد

 يزاندر م يچندان يرشغل مادر تاث يجهدر نت شوند، يم

 .سال ندارد 6تا  4انگشت در كودكان  يدنمك

انگشت وسطح سواد  يدنمك ينمطالعه ارتباط ب ينا در

كه توسط نورت  يدار نبود. در مطالعه ا يمادران معن

شده و  يبررس يزمورد ن يناستون صورت گرفته ا

 ت مادر باالتر  يالاست كه هر چه تحص يدهگزارش گرد

 ).14( شود يم يشترانگشت در كودكان ب يدنرود مك يم

ساله در هند  1كودكان  يبر رو يمازاز م يگردر مطالعه د

انكه در  يلممكن است به دل ).17( مشابه داشت يا يجهنت

 به هم بوده است، يكمطالعه ما سطح سواد مادران نزد

انگشت كودكان نداشته  يدندر مك يدانچن يرسواد مادر تاث

  .است

خورد  يمطالعه به چشم م ينكه در ا يجالب توجه نكته

كه تعداد فرزند بزرگتر از آنها دو  ياست كودكان ينا

 انگشت در آنها باالتر  يدناست مك يشترفرزند و ب

دهد اگر فاصله بچه ها با هم  ينشان م ينباشد و ا يم

نوازش و  يبرا يكم باشد ممكن است وقت كاف يليخ

نورت  ينماند. در مطالعه آقا يپرداختن به كودكان باق

فرزند بزرگتر از  يككه  يانگشت در كودكان يدناستون مك

 ).14( گزارش شده است يريناز سا يشترانها وجود دارد ب

انگشت در  يدنو مك ياتارتباط مصرف دخان يقتحق دراين

 يقباشد. به جز تحق يدار م يال  معنس 6تا  4كودكان 

در داخل و خارج كشور  يگريد يق)، تحق14( نورت استون

مصرف  يخصوص صورت نگرفته است. بررس يندر ا

 انگشت  يدندر خانواده و رابطه آن با مك ياتدخان

برساند كه تا چه حد مصرف  تيجهن ينتواند ما را به ا يم

انگشت توسط  يدنكودكان در مك يندر خانواده ا ياتدخان

  .دارد يرتاث كودكان،

انگشت در كودكان با مدت زمان استفاده از  يدنمك ارتباط

 يزنورت استون ن يقدار نبود و در تحق يمادر معن يرش

 ين). در مطالعه جهان ب14نشده است( يدهد يرابطه واضح

 يشترينساله در مشهد، ب 7دختران  يو همكاران بر رو

بود كه مدت  يط به كودكانانگشت مربو يدنمك يوعش

اما ارتباط  يكردند،م يهمادر تغذ يرش از يشتريزمان ب

 يدنمادر و مك يرمدت زمان استفاده از ش ينب يدار يمعن

 يدنمطالعه ارتباط مك ينا در )18( انگشت وجود نداشت.

  به بود، دار يمعن يرش يشهانگشت با زمان استفاده از ش

 12از  يرش يشهصورت كه هر چه مدت استفاده از ش ينا

گردد. در  يانگشت كمتر م يدنشود، مك يم يشترماه ب

در كودكان قبل از  ياكازكه توسط جورج و اد يمطالعه ا

كه  يدندجه رسينت ينانجام شد،به ا يونانمدرسه در 

 يدنباعث كاهش مك يرش يشهمدت ش يطوالن يدنمك

 يم يشترپستانك ب نيدشود و برعكس مك يانگشت م

خواهد انگشت  يبرانام اگر كودك م يهطبق نظر ).19( شود

رسد عادت او  يبه نظر م ينكهشست بمكد به محض ا يا

)، چراكه ترك 20توان پستانك داد( يباشد به او م يواقع

 انگشت است يدنراحت تر از مك پستانك يدنعادت مك

)21.( 

نوع محل، تعداد افراد  يلاز قب يمورد بررس يگرعوامل د از

 ي، نوع انگشت مورد عمل و آگاهيخانواده، مشكالت مال

انگشت است، كه در منطقه  يدنمك يعيمادر از زمان طب

در  ينداشتند، ول يريما تاث يمورد بررس ياييجغراف

 يقاتو تحق دار باشد يبزرگتر ممكن است معن يجامعه ا

 .الزم است يرانيكودكان ا يبر رو ينهزم ينا در يشتريب

 :يريگ نتيجه

جنس كودكان ارتباط دارد. استفاده از  انگشت با مكيدن

 يدنبا مك يدر خانواده و داشتن خانه مسكون ياتدخان

 يرش يشهبا ش يهكودكان رابطه دارد و تغذ انگشت در
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پستانك باعث كاهش  ماه و استفاده از 12تر از  يطوالن

شود مسئوالن  يم يشنهادشود. پ يانگشت م يدنمك

  ينهدر زم يآموزش يبرنامه ها يكشور با اجرا يبهداشت

گذار بر آن و  يرانگشت و عوامل تاث يدنشناخت مك

 ينهبا صرف دقت و هز يهبه موقع در مراحل اول يدگيرس

شود كه اگر  يم يهتوص ين. به والديندنما يشگيريكمتر پ

 يكخواهد انگشت خود را بمكد به او  يفرزند شما م

 .يدپستانك بده
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