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مقالٍ پژيَشي

بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان کودکان  2-5سال و نقش رفتارهای
مراقبتی مادران
اکرم کریمی شاهنجرینی ،*1زینب مکوندی ،2جوادفردمال ،3سعید بشیریان ،4سید محمد مهدی هساوه ای
 -2استبدیبر ،هزکش تحقیقبت علوم بهداشتی ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
 -1کبرشنبس ارشد آهوسش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
 -9استبدیبر ،هزکش تحقیقبت علوم بهداشتی ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
 -4استبدیبر ،هزکش تحقیقبت علوم بهداشتی ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
 -5استبد ،هزکش تحقیقبت علوم بهداشتی ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
دریبفت31/7/13 :

پذیزش2931/3/14 :

چكيده:
مقدمه :اگرچٍ پًسیدگي دودان یکي از بیماریَای قابل پیشگیری است ،اما یکي از شایعتریه بیماریَای ديران کًدکي است
کٍ بر سالمت عمًمي کًدکان تاثیر بسسایي دارد .شیًع ایه بیماری با رفتارَای مراقبتي بُداشت دَان ي دودان در کًدکان
ارتباط مستقیم داردَ .دف از ایه مطالعٍ بررسي يضعیت پًسیدگي دودان کًدکان ي تاثیر رفتارَای مراقبتي مادر با يضعیت
بُداشت دَان يدودان کًدکان در شُر َمدان بًد.
روش کار :ایه مطالعٍ مقطعي در سال  1931بر ريی  111زيج مادر ي کًدک  1-5سالٍ در شُر َمدان اوجام شد .مادران
پرسشىامٍ َای را در رابطٍ با رفتارَای خًد مراقبتي بُداشت دَان ي دودان خًد ي کًدکشان را تکمیل کردودَ .مچىیه
معایىٍ بالیىي از يضعیت سالمت دودان کًدکان تًسط دوداوپسشک اوجام شد.
یافته ها :بر اساس یافتٍ َای ایه مطالعٍ 39 ،درصد کًدکان مبتال بٍ پًسیدگي دودان بًدود .رابطٍ مثبتي بیه تعداد مراجعات
مادر ي مراجعات کًدک بٍ داوداوپسشکي يجًد داشت .در مجمًع مًاوع درک شدٌ مادر  11درصد از ياریاوس رفتار مسًاک
زدن کًدک را تبییه ومًدود.
نتيجه نهایی :در تديیه سیاست َای مربًط بُداشت دَان يدودان کًدکان الزم است تا بر رفتارَای بُداشت دَان مادران
ي ویس افسایش مُارت َای مًرد ویاز آوُا برای رفع مًاوع اوجام رفتارَای مراقبتي تًجٍ شًد.
کليدواژه ها :بُداشت دَان يدودان  /پًسیدگي دودان  /کًدکان

مقدمه:

ػلیزغن ایي ٍاقؼیت کِ پَعیذگی دًذاى ّب تب حذ سیبدی
قبثل پیؾگیزی اعت ،ایي ثیوبری ؽبیغ تزیي ثیوبری هشهي
در ثیي کَدکبى ثِ ؽوبر هی رٍد( .)1ایي ثیوبری هی تَاًذ
هٌدز ثِ درد ،ػفًَت ،اختالل در تغذیِ ،افشایؼ خغز
پَعیذگی خذیذ در دًذاى ّبی ؽیزی ٍ ثِ دًجبل آى تبثیز
ات ًبهغلَثی در رٍیؼ دًذاى ّبی دایوی ؽَد ( .)3،2عجق
تؼزیف آکبدهی دًذاًپشؽکی کَدکبى آهزیکب ،پَعیذگی
سٍدرط دٍراى کَدکی ( )ECCػجبرتغت اس پَعیذگی،

کؾیذى یب افتبدى (ثز اثزپَعیذگی) یک دًذاى یب ثیؾتز ٍ یب
پزکزدى عغح دًذاًْبی ؽیزی در کَدک سیز  71هبِّ(.)4
ػَاهل هختلفی در ایدبد ایي ثیوبری ًقؼ دارًذ اس
خولِ دارٍّبی خبؿًَ ،ع رصین غذایی ،هؾکالت ٍ ػذم
رػبیت ثْذاؽت رٍساًِ دّبى ٍ ّوچٌیي ػذم دعتزعی ثِ
هزاقجت ّبی دّبى ٍدًذاى ( .)5-6ؽَاّذ حبکی اس آى اعت
کِ تؼذاد دفؼبت هقزف هَاد غذایی ٍ هَاد قٌذی ثیؼ اس
هقذار آى ّب در ایدبد پَعیذگی دًذاى تبثیزگذار اعت(.)7
ثز اعـبط ًتـبیـح هغبلؼـبت هتؼذد ثزخی ػَاهل هزتجـظ ثب

ـ ـــــــــــــــــــــــــــ
* نویسنده هسئول :اکزم کزیوی شبهنجزینی؛ استبدیبر ،هزکش تحقیقبت علوم بهداشتی ،دانشگبه علوم پششکی هوداى ،هوداى ،ایزاى
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وضعیت بهداشت دهبى ودنداى کودکبى  1-5سبل

هزتجظ هی ثبؽذ(ّ .)22،21وچٌیي هبدر هی تَاًذ ثب پزّیش
اس رفتبرّبی ًبهٌبعت تغذیِ ای هبًٌذ الگَی هقزف ثبالی
هَاد قٌذی ،خَاثبًذى کَدک ثب ثغزی ؽیز ٍ هبیؼبت ؽیزیي
در عالهت دًذاى کَدکبى تبثیز هٌفی ثگذارد ( .)23ثِ دلیل
ػذم ثزخَرداری کَدکبى اس هْبرت ّبی ؽٌبختی ٍ
ػولکزدی در هغَاک سدى فحیح ،تَفیِ هی ؽَد کِ
ٍالذیي حذاقل تب رعیذى کَدک ثِ عي هذرعِ در رػبیت
ثْذاؽت دّبى ٍدًذاى ثِ آًْب کوک کٌٌذ(.)24
ثب تَخِ ثِ اّویت دًذاًْبی ؽیزی ٍ ًقؼ آى در تبهیي
عالهت ٍ حفظ فضبی السم ثزای رٍیؼ دًذاى ّبی دایوی ٍ
ّوچٌیي ثب در ًظزگزفتي ًقؼ پیؼ ثیٌی کٌٌذُ قَی
پَعیذگی دًذاى ّبی ؽیزی ثزای پَعیذگی دًذاى ّبی
دائوی ٍ هؾکالتی کِ در کَدکبى ایدبد هی کٌذ ،ایي
هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی ٍضؼیت پَعیذگی دًذاى کَدکبى ٍ
تبثیز رفتبرّبی هزاقجتی هبدر ثب ٍضؼیت ثْذاؽت دّبى
ٍدًذاى کَدکبى در ؽْز ّوذاى اًدبم گزفت.
روش کار:

ایي هغبلؼِ هقغؼی-تحلیلی در عبل  1391ثز رٍی 211
کَدک دٍ تب پٌح عبلِای اًدبم ؽذ کِ ثزای اًدبم هؼبیٌِ
ّبی دٍرُ ای ثِ هزاکش ثْذاؽتی درهبًی ؽْز ّوذاى
هزاخؼِ هی کزدًذ .در ایي هغبلؼِ هٌبعق  4گبًِ ؽْز
ّوذاى ثِ ػٌَاى خَؽِ در ًظز گزفتِ ؽذًذ .اس ّز یک اس
هٌبعق دٍ هزکش ثْذاؽتی درهبًی کِ دارای ٍاحذ
دًذاًپشؽکی ثَدًذ ثِ تقبدف اًتخبة ؽذ.
عپظ ًوًَِ ّب ثب تَخِ ثِ حدن ًوًَِ هحبعجِ ؽذُ اس
هیبى هبدراًی کِ در عی  6رٍس کبری ثِ ّز یک اسهزاکش
هٌتخت هزاخؼِ هی کزدًذ ٍ دارای پزًٍذُ ثْذاؽتی ٍ
کَدک یک تب پٌح عبل ثَدًذ ،اًتخبة ٍ ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ.
ثذیي تزتیت کلیِ دادُ ّب در  36رٍس کبری خوغ آٍری
ؽذًذ.
ثزای هحبعجِ اًذاسُ ًوًَِ اس رٍػ هحبعجِ اًذاسُ ًوًَِ
ثزای تحلیل رگزعیًَی چٌذگبًِ ثزهجٌبی رٍػ ػبهل تَرم ٍ
ثب عغح اعویٌبى  95درفذ ٍ تَاى آسهَى  80درفذ
اعتفبدُ ؽذ(.)25
گزدآٍری اعالػبت اس عزیق پزعؾٌبهِ خَد عبختِ
ثقَرت هقبحجِ عبختبرهٌذ تَعظ پضٍّؾگز ٍ هؼبیٌِ
ثبلیٌی کَدکبى فَرت گزفت.
هتغیزّبی هَرد عٌدؼ در ایي هغبلؼِ ؽبهل عِ ثخؼ
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پَعیذگی سٍدرط دًذاى ؽبهل :ؽیز خَردى ؽجبًِ پظ اس
یکغبلگی تغذیِ ثب ؽیؾِ ؽیز در ؽت ،تغذیِ اس ؽیزهبدر ٍ
هذت آى تکزر هقزف هَاد ؽیزیٌی در عَل رٍسً ،حَُ
هغَاک سدى ،هقزف هبیؼبت ؽیزیي ثب ؽیؾِ ،تویش کزدى
دّبى پظ اس هقزف ؽیز یب هبیؼبت ؽیزیي ٍ هقزف
تٌقالت عي ٍ هیشاى تحقیالت هبدراى ٍ ٍضؼیت اختوبػی
– اقتقبدی خبًَادُ هی ثبؽٌذ(.)8-11
در سهیٌِ هزاقجت ٍ ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى رٍػ ّبی
هختلفی اس قجیل هغَاک سدى ،خویز دًذاًْبی فلَرایذی،
ًخ دًذاى کؾیذى ،هکول ّبی فلَرایذ ٍ هزاخؼِ هٌظن ثِ
دًذاًپشؽک تَفیِ ؽذُ اعت( .)12هغَاک سدى هتذاٍل
تزیي رٍػ هزاقجت اس دًذاًْب در ثیي افزاد هی ثبؽذ .دٍ ثبر
هغَاک سدى در رٍس خشیی اس تَفیِ ّبی خَدهزاقجتی اعت
کِ ثبیذ ثزای کَدکبى ثب رٍیؼ دًذاًْب ّز چِ عزیؼتز
ؽزٍع ؽَد .در هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در چٌذ کؾَر اتحبدیِ
ارٍپب ٍ آهزیکبگشارػ ؽذُ کِ ایي اعتبًذارد رػبیت هی
کٌٌذ ( .)13-14هحجی ٍ ّوکبراًؼ در هغبلؼِ ای کِ در
ؽْز تْزاى اًدبم دادًذ گشارػ کزدًذ کِ تٌْب  5درفذ اس
کَدکبى رٍساًِ دٍ ثبر هغَاک هی سًٌذ(.)15
ّوچٌیي ثزای پیؾگیزی اس پیؾزفت پَعیذگی سٍدرط
دٍراى کَدکیَفیِ هی ؽَداٍلیي هزاخؼِ کَدکبى ثِ
دًذاًپشؽکی قجل اس یک عبلگی ٍ پظ اس اٍلیي رٍیؼ
دًذاًی ثبؽذٍ ّز 6هبُ یکجبر ثزای هؼبیٌِ هٌظن هزاخؼِ ؽَد
( .)16ثب ٍخَد ایي تَفیِ ّب ،هزاخؼِ ٍ هؼبیٌِ پیؾگیزاًِ
دًذاًپشؽکی در عٌیي پبییي ًبدر اعت(.)17
ًتبیح یک هزٍر ًظبم هٌذ  106ػبهل خغز فزدی-
اختوبػی ،ثْذاؽت دّبى ٍدًذاى ،تغذیِ ٍ ػَاهل ثبکتزیبیی
ثزای  ECCدر کَدکبى سیز  6عبل را ًؾبى دادُ اعت(.)18
اگز چِ ثیؾتز ػَاهل فزدی -اختوبػی ًبثزاثزی ّبی عالهت
دّبى ٍدًذاى ثِ آعبًی در دعتزط ٍ قبثل تغییز ًیغتٌذ
هؼوَال هبدر ثِ ػٌَاى هزاقت افلی کَدک هی تَاًذ ػَاهل
رفتبری کِ خغز پَعیذگی دًذاًْب را افشایؼ هی دٌّذ را
کٌتزل کٌذ ٍ ًقؼ حیبتی ٍ تؼییي کٌٌذُ در پیؾگیزی اس
اثتالی کَدک ثِ  ECCداؽتِ ثبؽذ(.)19
ٍیضگی ّبی خبًَادگی ٍ رفتبرّبی عالهت دّبى ٍدًذاى
ٍالذیي ،هزاخؼِ هٌظن فزسًذاى ثِ دًذاًپشؽک را تحت تبثیز
قزار هی دّذ(ّ .)20وچٌیي ٍالذیي ًقؼ کلیذی در اًتقبل
ػبدات ثْذاؽتی دّبى ٍدًذاى ثِ کَدکبى دارًذ ٍ تؼذاد
دفؼبت تویش کزدى دًذاى کَدک ثب هغَاک سدى ٍالذیي
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ثَدًذ ؽبهل عَاالت هَگزافیکی ،عَاالت هزثَط ثِ

عزیق عٌدؼ اػتجبر هحتَا تَعظ ً 6فز اس هتخققبى

هتغیزّب ثز اعبط هغبلؼبت پیؾیي ( ٍ )8،9،15فزضیبت

افالحی آًبى اػوبل گزدیذ .ضوٌبً خْت اعالع اس ادراک

هحققیي هغبلؼِ اًتخبة ؽذًذ .هقبحجِ در دٍ ثخؼ اًدبم

پزعؾٌبهِ تَعظ هبدراى ٍ هتٌبعت ثَدى پزعؾٌبهِ ٍ لغبت

ؽذ .اثتذا پزعؾٌبهِ ای ؽبهل اعالػبت کلی دهَگزافیک

ثکبر رفتِ ثِ هٌظَر ثزرعی رٍایی ظبّزی پزعؾٌبهِ کلیِ

ؽبهل عي ٍ خٌظ کَدک ،رتجِ کَدک ،تؼذاد اػضبی

عَاالت ثزای ً 30فز اس هبدراًی کِ در ثزرعی پبیبیی ؽزکت

خبًَادُ ،هیشاى درآهذ خبًَادُ ،عي هبدر ،ؽغل ٍالذیي،

کزدًذ تکویل ؽذ .ایي ثزرعی ّب ًْبیتب هٌدزثِ تغییز 2

عغح تحقیالت ٍالذیيٍ ،ضؼیت تأّل هبدر ،اعالػبتی اس

عَال اس عَاالت ثبٍرّب ٍ هَاًغ درک ؽذُ گزدیذ.

ٍضؼیت هغَاک سدى هبدر ٍ کَدک ،هزاخؼبت دًذاًپشؽکی

.پظ اس اًدبم هؼبیٌبت ٍ خوغ آٍری پزعؾٌبهِ ّب ،دادُ

هبدر ٍ کَدک ٍ ثبٍرّبی هبدر در هَرد هَاًغ هغَاک سدى

ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار آهبریٍ SPSSیزایؼ ؽبًشدّن ٍ

کَدک ثب پزعؼ اس هبدر کَدک تَعظ هحقق ثزای ّز فزد

ثب اعتفبدُ اس آسهَى ّبی رگزعیَى لَخغتیگ ،رگزعیَى

تکویل ؽذ .عَاالت هزثَط ثِ هَاًغ هغَاک سدى ؽبهل 4
عَال ثقَرت ثغتِ ثب هقیبط  5گشیٌِ ای لیکزت " کبهال
هخبلفن تب کبهال هَافقن" عزاحی گزدیذ .تَاتز رفتبر هغَاک

خغی ٍ آسهَى کبی-دٍ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ
.عغح هؼٌی داری آسهًَْبی در هغبلؼِ حبضز کوتز اس 5
درفذ در ًظز گزفتِ ؽذ .ایي پضٍّؼ هَرد تبییذ ؽَرای

سدى ٍ هزاخؼِ هبدر ٍ کَدک ًیش ثب دٍ عَال خذاگبًِ ثزای

پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ّوذاى قزار گزفت

ّز کذام اًذاسُ گیزی ؽذ .گشیٌِ ّبی پبعخ هزثَط ثِ

هالحظبت اخالقی در تحقیقبت ثبلیٌی رػبیت گزدیذ.

هغَاک سدى ثِ فَرت درخِ ثٌذی دٍ ثبر در رٍس یب ثیؾتز،
یک ثبر در رٍس ،ثیؾتز اس یک ثبر در ّفتِ ،یک ثبر در ّفتِ،
کوتز اس یک ثبر در ّفتِ تٌظین ؽذُ ثَد .پبعخ ؽزکت
کٌٌذگبى ثِ ایي عَال هزثَط ثِ هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽک ثِ
فَرت چٌذ درخِ ای ّزگش ،کوتز اس یک ثبر در عبل ،یک
ثبر در عبل ،دٍ ثبر یب ثیؾتز درعبل اًدبم گزفت.
هؼبیٌِ ثبلیٌی تَعظ یک دًذاًپشؽک ػوَهی ثب هؼبیٌِ
ثِ رٍػ لوغی -چؾوی ثب اعتفبدُ اس یًَیت دًذاًپشؽکی،
عًَذ ٍ آیٌِ دًذاًپشؽکی اًدبم ؽذ .در ایي هغبلؼِ هؼیبر
تؾخیـ  ECCثقَرت ٍخَد ّز ( dmftخزاثی ،اس دعت
دادى ٍ پزؽذى دًذاى) تؼزیف ؽذ( .)16عجق تؼزیف
عبسهبى خْبًی ثْذاؽت پَعیذگی ّبیی کِ اس عزیق ثبلیٌی
قبثل کؾف ثَدًذ ،حفزُ داؽتٌذ ٍ ثِ تبج رعیذُ ثَدًذ،
هحغَة گزدیذًذ ٍ ضبیؼِ ّبی هیٌب ٍ پَعیذگی ّبی ثذٍى

یافته ها:

.ایي هغبلؼِ ثز رٍی  211سٍج هبدر ٍ کَدک  2-5عبلِ
اًدبم گزفت 54/5 .در فذ ( 115کَدک) ًوًَِ ّبی هَرد
ثزرعی پغز ثَدًذ .هیبًگیي (اًحزاف هؼیبر) عٌی کَدکبى
 )11/215( 42/3هبُ ٍ هیبًگیي عٌی هبدراى 29/3
( )4/956عبل ثَد .اکثز هبدراى ( 89درفذ) خبًِ دار ثَدًذ.
عغح تحقیالت ثیؼ اس ًیوی اس هبدراى ( 54درفذ) دیپلن
ٍ ثبالتز ٍ حذٍد  23درفذ هبدراى ثیغَاد ثَدًذ.
اس هدوَع  183کَدکً 152 ،فز ( 83درفذ) ؽبهل 82
ًفز اس پغزاى (ً 70 ٍ )% 83/7فز اس دختزاى ()% 82/4
دچبر  ECCثَدًذ 28 .کَدک ثِ دلیل ػذم ّوکبری
هؼبیٌِ ًؾذًذ.
.ػَاهلی هبًٌذ عي ( ،)P=0/101خٌظ (،)P=0/845

حفزُ کِ فقظ ثب رادیَگزافی قبثل تؾخیـ ّغتٌذ در ایي

رتجِ کَدک ( ،)P=0/549تؼذاد اػضبی خبًَادُ

هؼیبر ثِ حغبة ًیبهذًذ(.)27

( ،)P=0/637هیشاى درآهذ خبًَادُ ( ،)P=0/940عي هبدر

پبیبیی پزعؾٌبهِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ آسهَى هدذد در

( ،)P=0/467ؽغل هبدر ( ،)P=0/379ؽغل پذر

فبفلِ یک هبُ ثزای  10در فذ حدن ًوًَِ (ً 30فز اس

( ،)P=0/312تحقیالت هبدر ( ٍ )P=0/645عغح

هبدراى) ثزرعی ؽذً .تبیح ًؾبى داد پزعؾٌبهِ اس ضزیت قبثل

تحقیالت پذر ( )P=0/205در راثغِ ثب ایدبد پَعیذگی،

قجَل پبیبیی ثزخَردار ثَد(  .)ICC>%99اػتجبر پزعؾٌبهِ اس

ارتجبعی هؼٌی دار ًؾبى ًذادًذ (.)p>0/05

Decayed, Missing, Filled Tooth

1
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رفتبرّبی هزاقجتی هبدر ٍ کَدک ٍ ؽبخـ  .dmft1ایي

آهَسػ ثْذاؽت ٍ یک دًذاًپشؽک ثزرعی ؽذ ٍ ًظزات

11

اکزم کزیوی شبهنجزینی و هوکبراى

وضعیت بهداشت دهبى ودنداى کودکبى  1-5سبل

در ایي هغبلؼِ  21درفذ اس هبدراى گشارػ کزدًذ کِ

اس رفتبر هغَاک سدى کَدک را تجییي هی کٌٌذ.

دًذاًْبیؾبى را رٍسی  2ثبر ٍ ثیؾتز هغـَاک هی سًٌذ62 ،

()p<0/001 ،R2=0/14

 6/5درفذ یکجبر در ّفتِ ٍ کوتز اس یکجبر در ّفتِ

هی سدًذکِ اس ثیي آًْب  29درفذ ّز رٍس حذاقل یک ثبر

دًذاًْبیؾبى را هغَاک هی سًٌذّ .وچٌیي  29درفذ اس

هغَاک هی سدًذ 18 ،درفذ اغلت رٍسّبی ٍ  53درفذ

هبدراى عبلی دٍ ثبر ٍ ثیؾتز 13/8 ،در فذ عبلی یکجبر ٍ

ثزخی رٍسّب هغَاک هی سدًذ 21 .درفذ کَدکبى ًیش افال

 46/2درفذ کوتز اس یکجبر در عبل ،ثِ دًذاًپشؽک هزاخؼِ

هغَاک ًوی سدًذ 28 .درفذ اس کَدکبى ثِ تٌْبیی ػْذُ

کزدُ اًذ ٍ  11درفذ اس هبدراىّ ،زگش ثِ دًذاًپشؽک

دار هغَاک سدى خَد ثَدًذ ،در  48درفذ هَارد ،کَدک ثب

هزاخؼِ ًکزدُ اًذ.

ًظبرت ٍالذیي هغَاک هی سد ٍ در 3درفذ هَارد ،هغَاک

خذٍل ً 1ؾبى دٌّذُ پبعخ هبدراى ثِ عَاالت هَاًغ

سدى کَدک تَعظ ٍالذیي اًدبم هی ؽذ .در ایي هغبلؼِ

درک ؽذُ در هَرد هغَاک سدى کَدکبًؾبى هی ثبؽذ .اس

ارتجبعی ثیي تؼذاد دفؼبت هغَاک سدى کَدک ٍ هبدر

ثیي هتغیزّبی هَاًغ درک ؽذُ ،تٌْب ثذاخالقی کَدک ٍ

هؾبّذُ ًؾذ (خذٍل .)2

ًذاؽتي ٍقت کبفی ػبهل پیؼ ثیٌی کٌٌذُ رفتبر هبدراى در
راثغِ ثب هغَاک سدى کَدکبى اعتً .تبیح رگزعیَى خغی
چٌذ هتغیزُ ًؾبى داد کِ ایي ػَاهل در هدوَع  14درفذ
جديل  :1مًاوع درک شدٌ در رابطٍ مسًاک زدن کًدکان  2-5سالٍ ( )n=211براساس رگرسیًن خطی
پبعخ افزاد (درفذ)

هَاًغ درک ؽذُ

ß

P-value

-1هَقغ هغَاک سدى کَدکن ثذ اخالقی هی کٌذ.

58

9/5

12

7

13/5

-0/33

>0/001

-2هي ٍقت کبفی ثزای هغَاک سدى کَدکن ًذارم.

73

10

8

4

5

-0/20

>0/001

-3در عی رٍس خیلی خغتِ هی ؽَم ٍ اًزصی ًذارم.

38

8/5

17/5

22

14

-0/35

<0/05

-4هي ًوی داًن چغَر ثبیذ ثزای کَدکن هغَاک ثشًن.

59

19/5

10/5

4

7

-0/03

<0/05

کبهال هخبلفن

هخبلفن

ًظزی ًذارم

هَافقن

کبهال هَافقن

R2

%14

تَضیح :هَاًغ درک ؽذُ ثِ ػٌَاى هتغیز هغتقل ٍ رفتبر هغَاک سدى ثِ ػٌَاى هتغیز ٍاثغتِ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

جديل  :2ارتباط بیه مسًاک زدن کًدک با مسًاک زدن مادر ي َمچىیه پًسیدگی دوداوی کًدک
هغَاک سدى هبدر

هغَاک سدى
کَدک
ّز رٍس
اغلت اٍقبت
گبّی
خوغ

*ECC

ّز رٍس

اغلت اٍقبت

گبّی

خوغ

پَعیذگی دارد

پَعیذگی ًذارد

خوغ

50

1

0

51

35

10

45

()%28/6

()%4/5

()%0

()%25/6

()%77/8

()22/2

()%100

32

5

0

37

29

3

32

()%18/3

()%22/7

()%0

()%18/6

()%90/6

()%9/4

()%100

93

16

2

111

88

18

106

()%53/1

()%72/7

()%100

()%55/8

()%83

()%17

()%100

175

22

2

199

152

31

183

()%100

()%100

()%100

()%100

()%83/1

()16%/9

()%100

*Early childhood Caries

ًتبیح ثزرعی هزاخؼبت کَدک ثِ دًذاًپشؽک ًؾبى داد کِ

فقظ  5/7درفذ اس کَدکبى عبلی یکجبر ٍ ثیؾتز ثِ

 62درفذ ّزگش هزاخؼِ ًذاؽتٌذ ٍ ایي در حبلی اعت کِ

دًذاًپشؽک هزاخؼِ هی کٌٌذ .ثِ هٌظَر ثزرعی ّوجغتگی
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درفذ رٍسی یکجبر 10/5 ،درفذ ثیؼ اس یکجبر در ّفتِ ٍ

ثز اعبط گشارػ هبدراى 79 ،درفذ اس کَدکبى هغَاک

دوره بیست و یکن ،شوبره  ،4سهستبى  ،2931شوبره هسلسل 49

هجله علوی دانشکده پزستبری و هبهبیی هوداى

ثیي دٍ رفتبر هزاخؼِ هبدر کَدک ثِ دًذاًپشؽک اس آسهَى

رگزعیَى لَخغتیک اعتفبدُ ؽذ (خذٍل ً .)3تبیح ًؾبى

داد ؽبًظ هزاخؼِ ثِ دًذاىپشؽک ثزای کَدکبًی کِ

ٍ ثب افشایؼ هزاخؼِ هبدر ثِ  2یب  3ثبر در عبل پَعیذگی
کبّؼ هی یبثذ( خذٍل .) 4

هبدراى آىّب کوتز اس یکجبر در عبل ،یکجبر در عبل ٍ عبلی
دٍ ثبر یب ثیؾتز هزاخؼِ هیکزدًذً ،غجت ثِ هبدراًی کِ

جديل  :3ارتباط بیه رفتار مراجعٍ مادر ي کًدک با استفادٌ از

افال هزاخؼِ ًوی کزدًذ ،افشایؼ یبفتِ ٍ ثِ تزتیت ثزاثز ثب

هزاخؼِ هبدر ثِ

ثِ هٌظَر ثزرعی ارتجبط ثیي هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽک

دًذاًپشؽک

کَدک ٍ ؽبًظ اثتال ثِ پَعیذگی دًذاى اس هذل رگزعیَى

افال هزاخؼِ ًوی کٌذ *

S.E.

B

p-value

OR

0/629

لَخغتیک اعتفبدُ ؽذً .تبیح ایي هذل ًؾبى داد کِ

کوتز اس یکجبر در عبل

0/270

0/504

0/592

1/310

ؽبًظ پَعیذگی در کَدکبًی کِ هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽک

یکجبر در عبل

./163

0/603

0/787

1/177

داؽتِ اًذ ًغجت ثِ کَدکبًی کِ هزاخؼِ ًذاؽتِ اًذ

عبلی دٍ ثبرٍ ثیؾتز

0/587

0/530

0/268

1/799

افشایؼ یبفتِ اعت کِ ایي ارتجبط هؼٌی دار اعت

* رفتبر هزاخؼِ کَدک ثِ دًذاًپشؽک ثِ ػٌَاى هتغیز ٍاثغتِ ٍ هزاخؼِ
هبدر ثِ ػٌَاى هتغیز هغتقل در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .عغح رفزًظ
ثزای هقبیغِ کَدک ػذم هزاخؼِ کَدک ثِ دًذاًپشؽک هی ثبؽذ.

(.)p<0/05
ًتبیح ثزرعی ارتجبط ثیي هزاخؼِ هبدر ثِ دًذاًپشؽک ٍ
ً ECCؾبى داد اگز هبدر کوتز اس یکجبر در عبل ثِ
دًذاًپشؽک هزاخؼِ کٌذ ؽبًظ پَعیذگی افشایؼ هی یبثذ

جديل :4ارتباط بیه رفتار مراجعٍ مادر ي کًدک با احتمال پًسیدگی دوداوی در کًدک با استفادٌ از رگرسیًن
لًجستیك
B

S.E.

هزاخؼِ هبدرثِ دًذاًپشؽک

p-value

OR

0/453

(افال هزاخؼِ ًوی کٌذ)*
کوتز اس یکجبر در عبل

0/103

0/719

0/887

1/108

یکجبر در عبل

-0/344

0/818

0/674

0/709

عبلی دٍ ثبرٍ ثیؾتز

-0/662

0/736

0/368

0/516

هزاخؼِ کَدک

1/299

0/496

0/009

3/666

بحث:

در ایي هغبلؼِ ٍضؼیت عالهت دًذاى کَدکبى ٍارتجبط
دٍ رفتبر ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى هبدر ٍ کَدک ؽبهل
هغَاک سدى ٍ هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽکی ثز ٍضؼیت دًذاى
کَدکبى هَرد ثزرعی قزار گزفتً .تبیح هغبلؼِ ًؾبى دٌّذُ
ٍضؼیت ًبهغلَة عالهت دًذاى کَدکبى ٍ ًیش رفتبرّبی
هزاقجتی هزتجظ ثَد.
ثز اعبط یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ،راثغِ هثجتی ثیي تؼذاد
هزاخؼبت هبدر ثِ داًذاًپشؽکی ٍ احتوبل هزاخؼِ کَدکبى
ٍخَد داردّ .وچٌیي هؾخـ ؽذ افشایؼ تؼذاد هزاخؼبت
هبدر ثِ دًذاًپشؽکی ّوزاُ ثب کبّؼ ؽبًظ پَعیذگی
سٍدرط دًذاى کَدکبًوی ثبؽذ .ایي ارتجبط را هی تَاى ثِ

ػٌَاى ؽبخقی اس حغبعیت ٍ تَخِ هبدر ثِ هغبلِ هزاقجت
اس دًذاى ّب در ًظز گزفت .اس عزف دیگز تؼذاد هزاخؼبت
کَدک ثِ دًذاًپشؽک ثب احتوبل اثتالی کَدک ثِ پَعیذگی
راثغِ هثجت دارد .ایي یبفتِ ًؾبى هی دّذ کِ اغلت ٍالذیي
هزاخؼِ کَدک را تب سهبًی کِ دًذاى ّبی کَدک ًیبس ثِ
اقذاهبت درهبًی ًذاؽتِ ثبؽذ ثِ تبخیز هی اًذاسًذ .ثِ ػالٍُ
ًتبیح ًؾبى داد کِ هَاًغ درک ؽذُ هبدر هی تَاًذ 14
درفذ اس ٍاریبًظ در رفتبر هغَاک سدى کَدک را تجییي
ًوبیذ .هب در ایي هغبلؼِ راثغِ ای ثیي هغَاک سدى هبدر ٍ
کَدک ًیبفتین.
یبفتِ ّؾذار دٌّذُ در ایي هغبلؼِ هیشاى ثبالی
پَعیذگی سٍدرط دًذاى کَدکبى اعت ،ثغَریکِ  83درفذ
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رگرسیًن لًجستیك

 0/799ٍ0/177 ،0/31ثزاثز ثَد.

هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽک

14

14

وضعیت بهداشت دهبى ودنداى کودکبى  1-5سبل

درحبلی اعت کِ تٌْب  26درفذ اس کَدکبى هَرد هغبلؼِ
ّز رٍس حذاقل یک ثبر هغَاک هی سدًذ .ایي هیشاى در
کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ ثبالتز گشارػ ؽذُ اعت ( .)31،32
تَخِ ثِ هزاقجت اس دًذاى ّبی ؽیزی در کَدکبى سیز 2
عبل حتی اس ایي هیشاى ّن ًبهغلَة تز اعت .ثِ عَریکِ
ًتبیح هغبلؼِ ای در ؽْز ّوذاى ًؾبى داد کِ در 80درفذ
کَدکبى 1-2عبل دًذاى ّب ثؼذ اس خَردى ؽیز ٍ هبیؼبت
ؽیزیي پبک ًوی ؽًَذ (.)34
اس عزف دیگز هغبلؼبت هختلف ًؾبى دادُ اًذ کِ تؼذاد
اعتزپتَکَک هَتبًظ هَخَد در دّبى هبدر ٍ ًیش پَعیذگی
ّبی فؼبل دًذاى هبدر ػَاهل خغز قَی ثزای پَعیذگی
ّبی سٍدرط دًذاى کَدکبى اعت( .)35اًتقبل ثبکتزی ّب اس
دّبى هبدر ثِ کَدک هی تَاًذ اس عزیق اعتفبدُ هؾتزک اس
قبؽق هؾتزک ،چؾیذى غذا تَعظ هبدر ثزای تغت هشُ ٍ
دهبی غذا ٍ عپظ قزار دادى آى در دّبى کَدک ٍ یب ثِ
ٌّگبم ثَعیذى کَدک فَرت گیزد .لذا عالهت دّبى ٍ
دًذاى هبدر هی تَاًذ در ٍضؼیت عالهت دًذاى کَدکبى
هَثز ثبؽذً .تبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد کِ تٌْب  21درفذ
هبدراى ثِ تَفیِ دٍثبر هغَاک سدى در رٍس ػول هی کٌٌذ.
ثٌبثزایي ثخؾی اس هؾکالت پَعیذگی دًذاى کَدکبى هی
تَاًذ ثب ثْذاؽت ضؼیف دّبى ٍ دًذاى هبدراى هزتجظ ثبؽذ.
ًتبیح هغبلؼِ ای در کؾَرهبى ًؾبى داد کِ تقزیجب 90
درفذ کَدکبًی کِ ثزای اٍلیي ثبر ثِ دًذاًپشؽک هزاخؼِ
کزدُ ثَدًذ ،ثبالی  3عبل ثَدًذ( ،)36ایي در حبلی اعت کِ
تَفیِ هی ؽَد اٍلیي هزاخؼِ در عبل اٍل سًذگی ؽزٍع
ؽَد ٍ ّز  6هبُ یک ثبر تذاٍم داؽتِ ثبؽذ ( .)16هغبلؼِ
حبضز ًؾبى داد ثیؼ اس  60درفذ کَدکبى هَرد هغبلؼِ
افال هزاخؼِ ثِ دًذاًپشؽک ًذاؽتِ اًذ .هزاخؼِ ثِ
دًذاًپشؽک ػالٍُ ثز اهکبى اًدبم هؼبیٌبت دٍرُ ای ٍ
اقذاهبت سٍد ٌّگبم ٍ ثِ هَقغ هؾکالت دًذاًی ،فزفتی را
ثزای ارائِ آهَسؽْبی السم اس قجیل آهَسػ هْبرت هغَاک
سدى ثِ ٍالذیي ٍ کَدک ٍ تَفیِ ّبی تغذیِ ای فزاّن هی
کٌذّ .زچٌذ خْت تَفیق در ایي سهیٌِ ػالٍُ ثز تؾَیق
ٍالذیي ثِ هزاخؼبت ثِ ٌّگبم ٍ هٌظن  ،آهبدگی ٍ تَاًوٌذی
ارائِ دٌّذگبى خذهت در سهیٌِ ارائِ هؾبٍرُ ّبی السم ٍ
هْبرت ّبی هزتجظ ضزٍری هی ثبؽذ.
در کٌبر ػَاهل یبد ؽذُ هی تَاى ثِ تبثیز ثبٍر ٍالذیي ثِ
خقَؿ هبدراى ثِ تَاًبیی ؽبى ثِ اًدبم هزاقجت ّبی دّبى
ٍ دًذاى کَدکبى اؽبرُ کزد .هغبلؼبت هختلفی ایي تبثیز را
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اس کَدکبى هَرد ثزرعی هجتال ثِ پَعیذگی سٍدرط ثَدًذ.
ایي یبفتِ ثبالتز اس هقبدیز گشارػ ؽذُ در عبیز هغبلؼبت
اًدبم ؽذُ در کؾَر ( .)15,27ثَد کِ هی تَاًذ هزثَط ثِ
تفبٍت در تؼزیف ٍ ؽبخـ اًذاسُ گیزی آى در هغبلؼبت
هختلف یبؽذّ .ز چٌذ ایي هغبلؼبت ًیش ٍضؼیت پَعیذگی
دًذاى کَدکبى در کؾَر را ًبهغلَة گشارػ هی کٌٌذً .تبیح
ایي هغبلؼِ ٍ عبیز هغبلؼبت هؾبثِ در کؾَر ًؾبًگز ػذم
تَخِ کبفی ثِ اّویت هحبفظت اس دًذاى ّبی ؽیزی در
کؾَر هی ثبؽذ .دالیل ایي ٍضؼیت را کِ ریؾِ در رفتبرّبی
ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى کَدکبى ٍ هبدراى دارد در سیز هَرد
ثزرعی قزار گزفتِ اعت:
تبثیز ٍالذیي ثز عالهت دّبى ٍ دًذاى کَدکبى ثِ خَثی
ثِ اثجبت رعیذُ اعت( .)28-30ایي تبثیز هی تَاًذ اس چٌذ
عزیق هغزح ؽَد .کَدکبى در عی هزاحل اٍلیِ اختوبػی
ؽذى در خبًَادُ ،رفتبرّبی هزثَط ثِ خَد هزاقجتی اس خولِ
ثْذاؽت دّبى ٍدًذاى را هی آهَسًذ ثٌبثزایي رفتبرّبی
ٍالذیي هی تَاًذ اس عزیق ارائِ الگَّبی رفتبری در ایي
سهیٌِ هَثز ثبؽذ .اس اًدبیی کِ کَدکبى فبقذ هْبرت ّبی
ؽٌبختی ٍ حزکتی السم ثزای هغَاک سدى خَد ّغتٌذ،
تَفیِ هی ؽَد ٍالذیي تب عي  6عبلگی ػْذُ دار ایي
ٍظیفِ ثبؽٌذ ( .)24یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد کِ
تٌْب در  51درفذ هَاردٍ ،الذیي در هغَاک سدى
کَدکبًؾبى اّتوبم هی ٍرسًذ (هغَاک سدى تَعظ ٍالذیي ٍ
یب کوک ثِ کَدک در ایي اهز) ثغَریکِ اس  168کَدک کِ
هغَاک هی سدًذ 28 ،درفذ ثِ تٌْبیی ایي کبر را اًدبم هی
دادًذ .یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ هیشاى درگیزی ٍالذیي را
پبییي تز اس هغبلؼِ هحجی (ً ٍ )15یش ًتبیح گشارػ ؽذُ اس
کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ(  )31-33تخویي هی سًذ .ایي یبفتِ
ًؾبى هی دّذ کِ ثزای ثغیبری اس ٍالذیي هغَاک سدى
کَدک تَعظ خَدػ ثِ ػٌَاى هْبرتی کِ هبًٌذ غذا
خَردى ٍ لجبط پَؽیذى ًیبس ثِ توزیي ٍ ًظبرت ثزای
تَعؼِ ٍ ؽکل گیزی در عی سهبى ثبؽذ هغزح ًیغت.
تبکیذ ارائِ دٌّذگبى خذهبت عالهت در راثغِ ثب ثْذاؽت
دّبى ٍ دًذاى در عی آهَسػ ّب ثِ ایي هغبلِ کِ کَدک
ثزای یبدگیزی اًدبم درعت رفتبر هغَاک سدى ًیبسهٌذ
حوبیت ٍ کوک ٍالذیي اعت هی تَاًذ در ثْجَد ػولکزد
ٍالذیي در ایي سهیٌِ کوک کٌٌذُ ثبؽذ.
هغَاک سدى دٍ ثبر در رٍس خشیی اس تَفیِ ّبی خَد
هزاقجتی در راثغِ ثب ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى اعت .ایي
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نتیجه نهایی:

ًتبیح ایي هغبلؼِ اثز هحبفظتی هغَاک سدى ثز
پیؾگیزی اس پَعیذگی دًذاًْب را ًؾبى ًذاد .چٌذ تَضیح در
ایي راثغِ هغزح هی ثبؽذ .اٍل ایٌکِ در هغبلؼِ حبضز تَاتز
هغَاک سدى یک ثبر یب کوتز ثَدُ ٍ هٌغقی اعت کِ ایي
هیشاى هغَاک سدى ًتَاًذ در پیؾگیزی اس پَعیذگی دًذاى
هَثز ثبؽذ .دٍم ایٌکِ هوکي اعت حتی در کَدکبًی کِ
هغَاک هی سًٌذ کیفیت هغَاک سدى هٌبعت ًجبؽذ کِ
هجیي لشٍم تبکیذ ثیؾتز ثز کیفیت ٍ رٍػ هٌبعت هغَاک
سدى در کٌبر تَخِ ثِ تؼذاد ثبرّبی هغَاک سدى در عی
آهَسػ ّب هی ثبؽذ.
اس ًقبط قَت ایي هغبلؼِ هی تَاى ثِ اًدبم عٌدؼ
ػیٌی ٍضؼیت عالهت دًذاى کَدکبى تَعظ دًذاًپشؽک
اؽبرُ کزدّ .ز چٌذ اعتفبدُ اس رٍػ خَدگشارػ دّی در
عٌدؼ رفتبرّبی هزاقجتی هبدر ٍ کَدک اس هحذٍدیت ّبی
آى اعت.
سپاسگزاری:

ایي هقبلِ اس عزح تحقیقبتی هقَة  ٍ 91/7/11ثِ
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درهبًی ؽْز ّوذاى ٍ هبدراى ؽزکت کٌٌذُ در ایي هغبلؼِ
اػالم هی دارًذ.
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Abstract
Background:

Although tooth decay is a preventable disease, it is one of the most common
childhood diseases that influences on children's health. Caring behaviors have a
significant effect on prevalence of this disease. The objective of this study was to
investigate the tooth decay status of 2-5 year children and the role of their mother's’
caring behaviors.
Methods: This was a cross-sectional study of 211 children aged 2-5 years and their
mothers in Hamadan, Iran. Mothers completed questions about their own oral self- care
and their children’s oral caring behaviors. Clinical examination of children’ oral health
was carried by a trained dentist.
Results: Dental carrier was observed in 83% of the children. There was a relationship
between mothers’ and children’s dental visit. The perceived barriers explained 14% of
the variance in mothers’ caring behaviors.
Conclusion: In policy setting on oral health of children more emphasis should be placed
on mothers’ own oral health behaviors and improving mothers’ skills to remove barriers
of caring behaviors.
Keywords:

children / Dental carrier / Oral health
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