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  يحفظ و نگهدار يتمادران در مورد اهم يميزان آگاه يبررس
  كودكان يريش يدندانها

 

 **رحمانزاده يد، سع*ياحمد جعفر، *يقندهار يمهد
 يران ا ي تهران،درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك ي،كودكان، دانشكده دندانپزشك يدندانپزشك يدانشيار گروه آموزش *

 دندانپزشك **
 

 چكيده

به  يشترفرزندانشان موجب توجه ب يو روح يآنها در سالمت جسم يتو اهم يريش هايمادران در مورد دندان يآگاهزمينه و هدف: 
باال  يبرا يو درمان يبهداشت هايريزياست تا برنامه يتمورد حائز اهم يندر ا يآگاه يزانم ي. لذا بررسيشودكودكان م يريش هايدندان

ميزان  يينبه منظور تع يقتحق ين. ايردانجام گ يدرمان هايينهمادران جهت كاهش هز يسطح آگاه قاءارت يقبردن سطح سالمت دهان از طر
 كودكان انجام گرفت. يريش يدانهادن يتمادران و عوامل مرتبط با آن در مورد اهم يآگاه

هاي  ي مهدكودك ساله 3-5مادران كودكان   انجام شد. جمعيت مورد مطالعه  يليتحل -يفيو توص يمطالعه به روش مقطع ينا بررسي: روش
 يلانتخاب شد. پس از تكم ينفر به صورت تصادف 175متناسب، به تعداد  بنديو طبقه ايچند مرحله گيريشهر تبريز بود كه به روش نمونه

 .تجزيه و تحليل شد SPSSو با نرم افزار  يسوال-دو، آزمون كروسكال-فيشر، آزمون استقالل كاي ها با آزمونپرسشنامه، داده
متوسط تا خوب در  ي% موارد آگاه35بود. آنان در  يفضع يلي% موارد خ4/18در  يريش هايدندان يتمادران نسبت به اهم يآگاهيافته ها: 

كه  %) بود. مادراني 8/46پزشكان (%) و در مرتبه دوم دندان6/62( يزيونو تلو يومادران راد يمنبع كسب آگاه يشترينداشتند. ب ينهزم ينا
د خانواده، درام يزانم يرمادران تحت تاث ي). آگاهp=0.000داشتند ( يباالتر يكرده بودند، اگاه يافتدر دندانپزشكاناطالعات خود را از 

 .و اشتغال قرار داشت يالتسطح تحص
با سطح  يآگاه يزانبه ارتقاء دارد. م يازن يريش هايحفظ دندان يتمادران در مورد اهم ينشان داد كه ميزان آگاه يجنتا گيري: نتيجه
 .داشت داريمادر و درآمد خانواده، رابطه مثبت معن يالتتحص

 .سالمت دهان و دندان يري،ش هايدندان يشگيري،، پيآگاه واژگان كليدي:
 08/09/92پذيرش مقاله:  14/03/92وصول مقاله: 

          Email: ajafari@tums.ac.ir ،احمد جعفريدكتر نويسنده مسوول: 
 

 :مقدمه
در تغذيه، تكلم، زيبايي نقش  يريش يكه دندانها يدر حال

 هايدندان يشرو يمهمي دارند و موجب حفظ فضا برا

كودكان در  ينو مراقب ينوالد هاييآگاه شوند،يم يدائم

 ة). هم5-1(هاي شيري چندان مناسب نيستمورد دندان

جنبه هاي بهداشت و سالمتي كودك (جسمي، رواني، 

). 6(باشد يخانواده م يرفتارها ثيراجتماعي) تحت تا

والدين بيشترين مسئوليت را براي حفظ و ارتقاي سالمت 

دهان و دندان كودكان دارند و بايد اقدامات الزم را براي 

). 7بهداشت دهان و دندان كودكان خود انجام دهند(

شن است اگر والدين اهميت دندانهاي شيري را بر رو

درك كنند در حفظ  نسالمت جسمي و روحي فرزندانشا

). در خصوص 3، 1آنها تالش بيشتري خواهند كرد(

 عواملي كه در سالمت دندانهاي شيري نقش دارند 

 تحقيقي
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به نوع تغذيه، مسواك زدن، فلورايدتراپي،  توانيم

پزشك اشاره و مراجعه منظم به دندان تراپي،فيشورسيلنت

 ).8كرد (

است پزشكان و دندانپزشكان آگاهي الزم را در  بهتر

از رويش آنها به  يشدر پ يمورد دندانهاي شيري، حت

). در كشورهاي در حال توسعه 9( يندمادران ارائه نما

 در حالي يشود،م يدهافزايش شيوع پوسيدگي در كودكان د

يافته شيوع پوسيدگي رو به كه در كشورهاي توسعه 

ارتباط با افزايش آگاهي والدين  ركاهش است. اين كاهش د

). مطالعات گذشته نشان مي دهند كه وضعيت 10است(

اقتصادي خانواده، سطح تحصيالت والدين، محل زندگي، 

سن مادر، نوبت تولد كودك و اشتغال مادر با ميزان 

 باط داردهاي شيري ارتآگاهي مادران بر اهميت دندان

با هدف تعيين  اي). با توجه به مطالب فوق مطالعه10-14(

ها نسبت سال مهد كودك 3-5ميزان آگاهي مادران كودكان 

و عوامل موثر بر  يريش هايدندان به حفظ و نگهداري

 .ميزان آگاهي آنان انجام گرفت

 روش بررسي:

و  مقطعي انجام  تحليلي–اين مطالعه به صورت توصيفي

ي  ساله 3-5مادران كودكان   شد و جمعيت مورد مطالعه

 1388-89هاي خصوصي شهر تبريز در سال  مهدكودك

 ينفر به صورت تصادف 175جامعه تعداد  ينبود. از ا

در شهر  يمهدكودك خصوص 177انتخاب شدند. تعداد 

وجود دارد. در هر  پرورشمنطقه آموزش و  5در  يزتبر

آن منطقه بر اساس  هاياسب با تعداد مهدكودكمنطقه متن

با استفاده از  يتصادف يطبقه بند يريروش نمونه گ

 يرينمونه گ يبرا هاييمهدكودك ي،جدول اعداد تصادف

ها پرسشنامه ¬مهدكودك ينمشخص شد. با مراجعه به ا

 ادفيتص ي(بصورت نمونه ها مادران مربوطه در اختيار

 يزانم يجهت بررس اي) قرار گرفت. پرسشنامهيمتوال

در   يريش هايحفظ دندان يتمادران در مورد اهم يآگاه

حفظ سالمت دندان  يري،بخش، شامل نقش دندان ش 3

شد.  يطراح يو اقدامات درمان يشگيري،و نحوه پ يريش

 يتخصص يمسه بخش بر اساس مستندات و نظر ت ينا

 هايينظر گرفته شد كه آگاه در ايمطالعه، به گونه

را پوشش دهد.  يقتحق ينهمادران در زم يبرا يضرور

 يمره داشت. سپس نمره هان 10ها مجموعا بخش ينا

 يف،به عنوان ضع 3-0 يشد و نمره ها يدسته بند ياگاه

خوب،  يو باالتر سطح آگاه 8به عنوان متوسط و  4-7

 اسپرسشنامه بر اس ياييپا يزان. ميدگرد يفتعر

% بدست آمد كه  6/70كرونباخ بصورت -آلفا يمحاسبه

پرسشنامه است. پس  هايسوال يدرون ينشانگر سازگار

آزمون، پرسشنامه  يشپرسشنامه جهت پ ياز طراح

شد و  يعتوز يجامعه آمار ينفر از اعضا 20ينب

 يهآنها اصالح و ته يبر اساس پاسخها ييپرسشنامه نها

 يزان. تعداد نمونه بر اساس فرمول كوكران به ميدگرد

شد. جهت دستيابي به اهداف فرعي، حجم  ييننفر تع 133

درآمد برحسب  يزانداده شد. م يشنفر افزا 175نمونه به 

هزار تومان  400حداقل حقوق به سه گروه كم (كمتر از  

هزار تومان)، مناسب  700و  400 ين(ب يدر ماه)، معمول

شد. مادران در سه  بنديهزار تومان) دسته 700از  يش(ب

سال)، سن متوسط (دهه  30 يرجوانترها (ز يگروه سن

(چهل سال و باالتر) قرار  يانساالن)، و ميچهارم زندگ

بر  SPSSبدست آمده با نرم افزار  يگرفتند. داده ها

آزمون فيشر،  يآمار يبا روشها يقاساس اهداف تحق

آزمون مستقل كاي اسكوئر، و آزمون همبستگي تجزيه و 

 .شدند لتحلي

 يافته ها:

 يقتحق ينمادر در ا 174پرسشنامه مخدوش،  يكف با حذ

مادران و خانواده  يكدموگراف يشركت داشتند. داده ها

 ي% مادران دارا41.9اساس  ين. بر ايداستخراج گرد

% از مادران شاغل 45.1بودند و  يدانشگاه يالتتحص

از  يخوب ي). هفده درصد از مادران اگاه1بودند (جدول 

از مادران از  يمي. حدود نداشتند يريدندان ش يتاهم

سوم از مادرن  يكبرخوردار بودند   ياطالعات متوسط

  سوم يكاز  يشداشتند. مطالعه نشان داد ب ياطالعات خوب
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پزشك مراجعه كودك به دندان يناول ينكهمادران در مورد ا

داشتند. كمتر  ياطالع درست يرد،انجام پذ يدبا در چه سني

كودك مسواك زدن را  ينكهمورد ااز مادران در  يمياز ن

داشته اند. حدود  يحشروع كند اطالع صح يدبا ياز چه سن

حفظ سالمت  يباور بودند كه برا ين% از مادران بر ا85

 يجادا يدعادت مسواك زدن در كودك با يري،ش يدندانها

كننده از  يريسوم مادران مواد جلوگ دو يباشود. تقر

از مادران از كاربرد  يميشناختند. ن يدندان را م يدگيپوس

از  يشگيريظور پتراپي به منو فلورايد تراپيفيشورسيلنت

% مادران در 60از  يشداشتند. ب يدندان آگاه يدگيپوس

كرد اطالع  يدچه با يدهپوس يريبا دندان ش ينكهمورد ا

 ينكهاز مادران در مورد ا يميدرست داشته اند. كمتر از ن

مطلع  باشد،يم يريش دندان هاينقشحفظ فضا، از جمله 

را  يبودند كه نقش مهم يزن يبودند. گرچه اندك مادران

سوم  از دو يش. بكردنديتصور نم يريدندان ش يبرا

مادران معتقد بودند در صورت زود از دست رفتن دندان 

 كه يكرد، در حال به دندانپزشك مراجعه  يدشيري با

 .دانستند يرا الزم نم ي% از مادران اقدام درمان5/21

 

 : فراواني مشخصات دموگرافيك افراد نمونه1جدول

 

  2 درآمد خانوار سطح تحصيالت مادر 1وضعيت اشتغال گروه سني مادران متغير

 خانه دار شاغل جوانترها متوسط ميانساالن بنديدسته
ليسانس 
 و باالتر

فوق 
 ديپلم

 ديپلم
زير 
 ديپلم

 كم معمولي مناسب

 45 75 45 44 57 22 51 92 76 57 95 22 تعداد

 3/27 5/45 3/27 3/25 8/32 6/12 3/29 8/54 2/45 32.8 54.6 12.6 درصد فراواني

 
 اندنفر به اين پرسش پاسخ نداده 6تعداد  -1
 اندنفر به اين پرسش پاسخ نداده 9تعداد   -2
 

 يرمادران تحت تاث ينشان داد كه نمره آگاه يليتحل نتايج

مادر  يآگاه يانرابطه م .(P=0.107) سن آنان قرار نداشت

 يجقرار گرفت. نتا يلاو مورد تحل يالتو سطح تحص

قسمت نشان داد  ينا يبرا يسآزمون كروسكال وال ياجرا

مادرقرار  يالتتحص يزانم يرمادران تحت تاث يكه آگاه

 يآگاه يالتسطح تحص يشبا افزا كه بطوري گيرديم

 شود يم يشترمادران در مورد سالمت دندانها ب

(p<0.001) .يبرا يسآزمون كروسكال وال ياجرا يجنتا 

درامد خانواده  يزانمادران برحسب م ينمره آگاه يسهمقا

درامد  يزانم يرمادران تحت تاث ينشان داد كه آگاه

سطح درامد  افزايشبا  يكهبطور يردگ يخانواده قرار م

 يحفظ و نگهدار يتمادران در مورد اهم يخانواده آگاه

 يبررس .(p<0.001) شود يم يشترب يريش يدندانها

آنان از سالمت  يارتباط اشتغال مادران با آگاه يتوضع

وجود  يدار يدهان كودكانشان نشان داد كه ارتباط معن

 كه مادران شاغل نسبت به مادران  يبترت يندارد، بد

 2جداول  .(p<0.001) داشتند يشتريب يآگاه دارخانه

  .دهديرا نشان م يشتريب ياتجزئ
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گر مانند سن، سطح تحصيالت، اشتغال و درآمد بر حسب با برخي فاكتورهاي مداخله نمره آگاهي مادران ارتباط:  2جدول

 اند.درصد در ميان كساني كه پاسخ داده

 سطح آگاهي
 گرفاكتورهاي مداخله

 p-value خوب متوسط كم

 سن مادران
 %12.3 %49.1 %38.6 جوانترها

 %18.9 %49.5 %31.6 متوسط 0.555
 %27.3 %54.4 %27.3 ميانساالن

 سطح تحصيالت

 %0 %31.8 %68.2 زير ديپلم

0.000 
 %10.5 %52.7 %33.8 ديپلم

 %40.9 %59.1 %0 فوق ديپلم
 %31.4 %54.9 %13.7 ليسانس و باالتر

 1اشتغال
 %6.6 %46.7 %46.7 خانه دار

0.000 
 %31.6 %52.6 %15.8 شاغل

 2درآمد
 %2.2 %33.3 %64.5 كم

 %14.7 %53.3 %32 معمولي 0.000
 %40 %55.6 %4.4 مناسب

 
 اندنفر به اين پرسش پاسخ نداده 6تعداد  -1
 اندنفر به اين پرسش پاسخ نداده 9تعداد   -2
 

 يزاناطالعات سالمت دهان و م يافتمنبع در يانم ارتباط

شامل  ي. منابع مورد بررسيدگرد يمادران بررس يآگاه

دندانپزشك، مهد  يزيون،و تلو يوروزنامه و مجالت، راد

منبع  يشترينمنابع بود. گرچه ب يگركودك و مدرسه، و د

 يدندانها يمادران در مورد حفظ و نگهدار يكسب آگاه

از  يبود و منبع اگاه يزيونو تلو يوراد ريقاز ط يريش

 يجن در مرتبه دوم قرار داشت، اما نتادندانپزشكا يقطر

كه اطالعات خود را از دندانپزشكان  ينشان داد مادران

 يباالتر ياگاه يكرده بودند، بطور معنادار يافتدر

كه  يشد كه مادران يدهد يگرد ي). از سوp<0.001داشتند (

هستند، اطالعات خود را  يت باالتريالسطح تحص يدارا

 ي). آگاهp=0.005كنند ( يم يافتاز دندانپزشكان در يشترب

 يمادر و پدر بررس يالتمادران در ارتباط با سطح تحص

هر دو نفر پدر  يالتمادر با سطح تحص ياگاه يزانشد. م

 يبترت ين). بدp=0.021داشت ( يو مادر، ارتباط معنادار

هستند كه  ييدر خانواده ها مادرانكه  يشد كه زمان يدهد

باشند،  يو كمتر م يپلمد يالتتحص يهر دو نفر دارا

% از 75.4كه  يدارند، بنحو ترييينپا يمادران آگاه

خانواده ها  يناز ا يف،در حد ضع يآگاه يمادران دارا

از مادران  يك يچخانواده ها ه ينكه در ا يبودند. در حال

 ي% از مادران67.7 مقابلدر حد خوب نداشتند. در  يآگاه

بود كه هر دو نفر پدر  يبودند زمان يخوب يآگاه يكه دارا

  .داشتند يدانشگاه يالتو مادر، تحص

 :بحث

مادران بر  يآموزش بهداشت و آگاه هايبرنامه يرتاث

 ينكه ا دهديكودكان نشان م يريش هايدندان ينگهدار

). 13دارد( يريش هايدندان يبر سالمت يممستق يرموارد تاث

 يرمادران و تاث يآگاه يزانم يبه منظور بررس يقتحق ينا

مادر، شاغل بودن مادر،  يالتچند فاكتور از جمله تحص

مادران در مورد  يآگاه يخانواده بر رو درآمدسطح 

انجام شد. از  يريش يدندانها يحفظ و نگهدار يتاهم
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نسبت به  يمناسب يسوم مادران آگاه كه دو ييآنجا

نداشتند، آگاه  يريش يدندانها يحفظ و نگهدار يتاهم

 يتبه وضع يابليقدم در راه دست ينآنان اول يساز

سطح   ينمطلوب سالمت دهان كودكان خواهد بود. ب

تحصيالت مادر و سطح درآمد خانواده با  ميزان آگاهي 

 يريش يدندانها يحفظ و نگهدار يتمادران نسبت به اهم

مادران با  .(p<0.001) دار وجود دارد ياي معن رابطه

 يشداشتند و با افزا يبهتر يآگاه يدانشگاه يالتتحص

شد.  يم يشترمادران ب يسطح درآمد خانواده آگاه

مادران در مورد حفظ و  يمنبع كسب آگاه ينشتريب

% و  6/62با  يزيونو تلو يوراد يريش يدندانها ينگهدار

 يدر حال ين% بود و ا 8/46در مرتبه دوم دندانپزشكان با 

كه اطالعات الزم % مادران اظهار نمودند  4/3است كه تنها 

 .مهد كودك كسب كرده اند يقرا از طر

 يالتتحص يرو نگرش و تاث يآگاه ينهكه در زم مطالعاتي

 دهد يمشابه نشان م يجانجام شده نتا ينو درآمد والد

كه در مناطق محروم  يسيمادران انگل ين). همچن13، 11(

كه در مناطق ثروتمند  ينسبت به مادران كردنديم يزندگ

بودند كه دندان فرزندشان  يلما يشترب كردند،يم يزندگ

مادران با درآمد  يزحاضر ن يق). طبق تحق12( شود يدهكش

قائل  يريدندان ش يبرا يكمتر يتاهم يينپا يخانواده

  .شدند

 ينهسطح سواد مادران، زم يشكه معموال با افزا ييآنجا از

 تريشآنها در خارج از منزل ب ياشتغال و ارتباطات اجتماع

باالتر  يزسالمت دهان ن ينهشان در زم يشود، آگاه يم

اشتغال مادران در  ينهتعداد فرزندان زم يشبود. با افزا

موضوع بر كسب  ينشد كه ا يخارج از منزل كمتر م

 يآنها موثر بود و مادران خانه دار آگاه يآگاه يزانم

 .داشتند يقتحق ينهكمتر در زم

 :يريگ نتيجه

رسد الزم است تا جهت باال بردن  يدر مجموع به نظر م

 يو روشها يريش يدندانها يتدر مورد اهم ينوالد يآگاه

 يمراكز بهداشت يرمراجعه مادر، سا يحفظ آنها، در مكانها

باردار و مادران،  ينسبت به آموزش خانمها يو درمان

اقدام شود. با توجه به  يريش يدندانها يشقبل از رو

اطالعات توسط دندانپزشكان، ضرورت دارد تا  هترانتقال ب

را در گسترش آگاه  يشتريكادر سالمت دهان نقش ب

 .انجام دهند ينوالد يساز
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