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Background and Aims: Caregivers’ oral health literacy (OHL) can be effective in increasing their children’s
knowledge, and can improve their oral health-related behaviors. This study aimed to investigate the relationship
between mothers’ OHL and children’s oral health status.
Materials and Methods: We conducted a cross-sectional study on 202 6-year child/mother dyads in Semirom, Iran,
applying a cluster sampling method. Self-administered questionnaires (Oral Health Literacy-Adult Questionnaire)
requested information about mothers’ OHL. Children’s oral health status (dmft and pufa) was recorded via clinical
examination. Pearson correlation coefficient, spearman correlation coefficient, independent T-test, and a linear
regression model were used for statistical analysis.
Results: Among 202 pre-school children, 99 were girls (49%). The mean OHL score of mothers was 63.2
(Max achievable score=100, SD=18.9). Higher score of OHL among mothers was associated with their children’s
less missing teeth (mt) and more filled teeth (ft) (P<0.05). No significant the association existed between the mothers
OHL and their children’s dt, dmft, and pufa. Childrens of younger mothers, more educated mothers, and those with
better oral health behaviors in terms of daily flossing and tooth brushing, showed lower scores of dmft and pufa
(P<0.05).
Conclusion: A significant association revealed between mothers’ OHL and the oral health status of their children.
Thus, it is recommended to increase mothers’ OHL to improve their children’s oral health status.
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دكتر سميه شيخي و همكاران

بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران با وضعيت سﻼمت دهان كودكانشان
چكيده

زﻣينه و هدف :سواد سﻼمت دهان مراقبيﻦ كودك ميتواند بر افزايش آگاهي و بهبود رفتارهاي مرتبﻂ با سﻼمت دهان كودكانشان مﺆﺛر باشد .ايﻦ مطاﻟعه با
هدف بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران با وضعيت سﻼمت دهان كودكان انجام شد.

يافتهها :از بيﻦ  ٢٠٢كودك ٩٩) %٤٩ ،نفر( دختر و بقيه پسر بودند .ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان مادران ) ٦٣/٢حداكثر قابﻞ كسب= (١٠٠با انحراف معيار
 ١٨/٩بود .كودكان مادران با سواد سﻼمت دهان باﻻتر ،دندانهاي از دست رفته ) (mtكمتر و دندانهاي پرشده ) (ftبيشتري داشتﻨد ) (P<٠/٠٥اما بيﻦ سواد سﻼمت
دهان مادران با تعداد دندانهاي پوسيده ) dmft ،(dtو  pufaكودكان رابطه معﻨادار مشاهده نشد dmft .و  pufaكودكان رابطه مستقيم با سﻦ مادر و رابطه معكوس
با سطﺢ تحصيﻼت و رفتارهاي بهداشتي آنها شامﻞ استفاده روزانه از نﺦ دندان و مسواك داشت ).(P<٠/٠٥
نتيجهگيري :بيﻦ سواد سﻼمت دهان مادران و وضعيت سﻼمت دهان كودكانشان از نظر تعداد دندانهاي پرشده و كشيده شده ارتباط معﻨيداري وجود داشت.
بﻨابرايﻦ برنامهريزي جهت باﻻ بردن سواد سﻼمت دهان مادران جهت بهبود سﻼمت دهان كودكان ضروري به نظر ميرسد.
كليد واژهها :سواد ،سﻼمت دهان ،مادر ،كودك
وصول ٩٦/١١/١٩:اصﻼح نهايي ٩٧/٠٨/١٢ :تأييد چاپ٩٧/٠٨/١٥:

ﻣﻘدﻣه

كمتر اغلب آگاهي پاييﻦتر از اطﻼعات پزشكي ،رفتارهاي ناساﻟمتر و

سﻼمت دهان از شاخههاي مهم سﻼمت عمومي است كه در سﻼمت

استفاده كمتر از خدمات پيشگيرانه ،نرخ باﻻتر بستري شدن در

كلي افراد تأﺛير بسزايي دارد .سازمان بهداشت جهاني ) (WHOسﻼمت

بيمارستانها و همچﻨيﻦ بيماريهاي مزمﻦ بيشتر ،هزيﻨه مراقبتهاي

دهان را يك ضرورت و بخشي از سﻼمت عمومي در تمام عمر دانسته،

بهداشتي بيشتر و در نهايت سطﺢ سﻼمت پاييﻦتري نسبت به افراد با

بيان ميدارد كه سﻼمت دهان ناكافي و بيماريهاي درمان نشده دهان

سواد سﻼمت باﻻتر دارند ).(٤،٥

مي تواند تأﺛير عميقي بر كيفيت زندگي افراد بگذارد ) .(١،٢ارتقاي

فرآيﻨد كسب اطﻼعات سﻼمت دهان ،ارزيابي مفاهيم آن و استفاده

سﻼمت دهان و پيشگيري از بيماريها نتيجه فاكتورهاي متعددي از

از فرآيﻨدهاي پيشگيري و درمان مﻨاسب نياز به توسعه مهارت جديدي

جمله مراقبتهاي دندانپزشكي حرفهاي و انجام مراقبتهاي شخصي

به نام سواد سﻼمت دهان دارد .سواد سﻼمت دهان ارتباط بيﻦ فرهﻨﮓ

مﻨاسب در كﻨار اقدامات اجتماعي چون فلوريداسيون آب آشاميدني و

و اجتماع ،نظام سﻼمت ،نظام آموزش و پرورش و پيامدهاي سﻼمت

برنامههاي سيﻼنت دنداني در سطﺢ مدارس ميباشد .فاكتور مهم ديگري

دهان و دندان است ) .(٦ايﻦ عامﻞ ممكﻦ است يك تعييﻦ كﻨﻨده جديد

كه مﻨجر به بهبود نتايج سﻼمتي ميشود سواد سﻼمت بيماران است كه

براي سﻼمت دهان باشد .تفاوتهاي موجود در وضعيت سﻼمت دهان

از توانمﻨديهاي ارتباطي تيم دندانپزشكي در جهت بهبود مراقبتهاي

نتيجه عوامﻞ زيادي اعم از عوامﻞ اجتماعي ،محيطي ،زيستي ،رفتاري،

شخصي بيمار و كمك به تصميمگيريهاي مرتبﻂ با سﻼمت وي تأﺛير

فرهﻨگي ،اقتصادي ،سياسي ،محدوديت دسترسي به خدمات مراقبت

ميپذيرد ).(٣

سﻼمت دهان ،فقدان ابزارهاي اطﻼعات سﻼمت دهان و سواد سﻼمت
دهان و دندان است ).(٦

سواد سﻼمت مهارت به دست آوردن ،درك و استفاده مﻨاسب از
اطﻼعات مرتبﻂ با سﻼمت ميباشد ) .(٣سواد سﻼمت مجموعهاي از

اگرچه بيشتر مطاﻟعات سواد سﻼمت مﻨتشر شده ،نتايج سﻼمت

مهارتها مشتمﻞ بر توانايي خواندن و محاسبات عددي پايه در زميﻨه

بزرگساﻻن را ارزيابي كردهاند ،اما شواهدي وجود دارد مبﻨي بر ايﻨكه

مراقبتهاي سﻼمت است كه به افراد كمك ميكﻨد اطﻼعات سﻼمت را

پيامدهاي سواد سﻼمت پاييﻦ مراقبت كﻨﻨدگان از كودكان بر روي

بخوانﻨد ،بفهمﻨد و به آن عمﻞ كﻨﻨد .مطاﻟعات نشان داده است بيﻦ سواد

سﻼمت كودكان تأﺛير بسزايي دارد چراكه كودكان براي دستيابي به

سﻼمت و پيامدهاي سﻼمت رابطه وجود دارد ) .(٤افراد با سواد سﻼمت

مراقبتهاي بهداشتي به واﻟديﻨشان وابسته هستﻨد و سواد سﻼمت كم
١٧٦
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روش بررسي :مطاﻟعه مقطعي حاضر به روش نمونهگيري خوشهاي بر روي  ٢٠٢زوج از كودكان پيش دبستاني  ٦ساﻟه شهر سميرم و مادران آنها انجام گرفت.
سواد سﻼمت دهان مادران به وسيله پرسشﻨامه سواد سﻼمت دهان بزرگساﻻن و وضعيت دهان كودكان به وسيله معايﻨه و ﺛبت شاخﺺهاي  dmftو  pufaجمﻊآوري
شد .دادهها توسﻂ ضريب همبستگي پيرسون ،ضريب همبستگي اسپيرمﻦ ،آزمون  Tمستقﻞ و آناﻟيز رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليﻞ قرار گرفتﻨد.
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مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

براي مثال ،در مطاﻟعه  Bridgesو همكاران ) (٨و نيز در مطاﻟعه

راهكارهاي پييشﻨهادي براي درمان و پيشگيري از بيماريهاي دهان و

 Millerو همكاران ) ،(٩وضعيت دندانهاي كودكان با سواد سﻼمت

دندان ارايه گرديد .بعد از جمﻊآوري دادهها از  ٢٣٧زوج مادر و كودك،

دهان مراقبيﻦ آنها كامﻼً مرتبﻂ بود .در مطاﻟعه  Vannو همكاران )،(١٠

 ٣٥پرسشﻨامه به دﻟيﻞ اطﻼعات ناقﺺ از مطاﻟعه حذف شدند و تﻨها ٢٠٢

مراقبيﻦ كودك با سطﺢ سواد سﻼمت دهان پاييﻦتر ،رفتارهاي سﻼمت

پرسشﻨامه مورد تجزيه و تحليﻞ آماري قرار گرفت )درصد پاسخگويي

دهان نامﻨاسب از جمله دادن شيشه شير به كودكان در طي شب و عدم

معادل

مادران

تميز كردن دندانهاي كودكان را در طي روز از خود بروز داده بودند.

به وسيله پرسشﻨامه سواد سﻼمت دهان بزرگساﻻن

.(%٨٥/٢

اطﻼعات

سواد

سﻼمت

دهان

)(OHL-AQ

اطﻼعات محدودي در زميﻨه ارتباط سواد سﻼمت دهان واﻟديﻦ و

) (Oral Health Literacy-Adult Questionnaireكه توسﻂ

وضعيت سﻼمت دهان كودكان به ويژه در جامعه ايراني وجود دارد

 Naghibi Sistaniو همكاران ) (٦در سال  ٢٠١٣طراحي شده بود

) .(٨،١١،١٢بﻨابرايﻦ ،هدف از انجام ايﻦ مطاﻟعه تعييﻦ رابطه سواد سﻼمت

جمﻊآوري گرديد .ايﻦ پرسشﻨامه ابزاري روا و پاياست كه مختﺺ جامعه

دهان مادران كودكان پيش دبستاني شهر سميرم با وضعيت كليﻨيكي

ايراني طراحي شده و شامﻞ  ١٧سﺆال در  ٤بخش درك مطلب ،محاسبه

سﻼمت دهان كودكانشان ميباشد.

اعداد ،مهارت شﻨيداري و تصميم گيري ميباشد .عﻼوه بر ايﻦ ،پرسشﻨامه
محتوي سﺆاﻻتي در زميﻨه عادات و رفتارهاي بهداشت دهان ،مﻨابﻊ كسب

روش بررسي

اطﻼعات سﻼمت دهان و مشخصات دموگرافيك )سﻦ ،سطﺢ تحصيﻼت
شﻐﻞ( ميباشد.

مطاﻟعه حاضر از نوع توصيفي -تحليلي و به روش مقطعي ميباشد
كه به شيوه نمونهگيري خوشهاي در سال  ١٣٩٤بر روي  ٢٠٢زوج از

بخش درك مطلب شامﻞ شش پرسش ميباشد كه به بررسي ارتباط

كودكان مقطﻊ پيش دبستاني )كودكان  ٦ساﻟه( شهر سميرم و مادران

بيماريهاي دهان و دندان با ساير بيماريها ،نحوه پيشگيري از پوسيدگي

آنها كه حداقﻞ سواد خواندن و نوشتﻦ داشتﻨد انجام گرفت .حجم نمونه

دندان و تعداد دندانها و زمان رويش آنها ميپردازد .بخش محاسبه

با استفاده از فرمول تعييﻦ حجم نمونه براي بررسي همبستگي حداقﻞ

اعداد شامﻞ  ٤سﺆال به دنبال مطاﻟعه يك نسخه مربوط به نحوه مصرف

 ١٩٠نفر به دست آمد.

آنتي بيوتيك آموكسي سيليﻦ و يك دستوراﻟعمﻞ براي استفاده از

پﺲ از هماهﻨگي با مسﺆوﻻن مربوطه و كسب مجوز از اداره آموزش

دهانشويه سديم فلورايد ميباشد .در بخش مهارت شﻨيداري،

و پرورش شهرستان سميرم ،ﻟيست پيش دبستانيهاي تحت نظارت

مصاحبه كﻨﻨده سه جمله درباره دستوراﻟعمﻞهاي بعد از كشيدن دندان را

آموزش و پرورش شهرستان دريافت شد .به مﻨظور همگوني بيشتر در

حداكثر دو بار و با صداي بلﻨد بيان ميكﻨد سپﺲ بيمار به دو سﺆال پاسﺦ

ساختار اقتصادي ،اجتماعي و فرهﻨگي ،فقﻂ مراكز شهري در مطاﻟعه

ميدهد .بخش تصميمگيري شامﻞ  ٥سﺆال درباره نحوه برخورد با

شركت داده شدند .از بيﻦ  ١٥مركز شهري ،تعداد سه مركز جمعيت كمتر

مشكﻼت بهداشتي شايﻊ دهان )خونريزي از ﻟثه حيﻦ مسواك زدن يا نﺦ

از  ٢٠كودك داشتﻨد كه به مﻨظور پوشش مﻨاسب از نمونهها در هر خوشه،

كشيدن ،درد و تورم در دهان و نيز پﻼك و رنگدانههاي دندان( و دو

ايﻦ مراكز كم جمعيت از مطاﻟعه خارج شدند .پﺲ از حﻀور در هر مركز

جمله از مفاهيم فرم تاريخچه ي دندانپزشكي ميباشد.

با هماهﻨگي مديريت پيش دبستاني در يكي از جلسات اوﻟياء و مربيان

ايﻦ ابزار در مجموع مهارتهاي خواندن ،شﻨيدن ،نوشتﻦ ،محاسبه

شركت كرده و از مادران داوطلب خواسته شد به دقت به سﺆاﻻت

اعداد ،مهارتهاي ارتباطي فرد و نيز درك معﻨي و تصميمگيري وي در

پرسشﻨامه سواد سﻼمت دهان بزرگساﻻن پاسﺦ دهﻨد .تكميﻞ هر

برخورد با مساﺋﻞ مرتبﻂ با سﻼمت دهان را مورد ارزيابي قرار ميدهد .در

پرسشﻨامه به حدود  ٢٠دقيقه زمان نياز داشت .سپﺲ با كسب اجازه از

ايﻦ پرسشﻨامه مجموع پاسﺦهاي صحيﺢ مادران دامﻨهاي از  ٠-١٧را

واﻟديﻦ ،كودكان توسﻂ يك دانشجوي سال آخر دندانپزشكي كه توسﻂ

شامﻞ ميشود .نهايتاً براي گزارش نمره سواد سﻼمت دهان ،نمرات از

يك متخصﺺ دندانپزشكي اجتماعي ،آموزش ديده و كاﻟيبره شده بود،

 ١٠٠محاسبه شدند .وضعيت دهان كودكان نيز به وسيله معايﻨه كليﻨيكي
١٧٧
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واﻟديﻦ پيامدهاي باﻟقوه زيان آوري براي جمعيت كودكان در پي دارد ).(٧

زير نور هدﻻمﭗ معايﻨه شدند .پﺲ از تكميﻞ معايﻨه ،به مادران

دكتر سميه شيخي و همكاران

بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران با وضعيت سﻼمت دهان كودكانشان

يافتهها

و ﺛبت شاخﺺهاي )(١٣) dmft (decayed, missing, filled tooth
جمﻊآوري شد .شاخﺺ  pufaبراي بررسي عواقب كليﻨيكي

بررسي قرار گرفتﻨد كه از بيﻦ آنها  ٩٩) %٤٩نفر( دختر و بقيه پسر بودند.

پوسيدگيهاي دنداني درمان نشده به كار ميرود و حﻀور دندانهاي به

ميانگيﻦ سﻨي مادران  ٣٤/٤با انحراف معيار  ٥/٥و دامﻨه  ٢٢تا  ٥٩سال

شدت پوسيده با درگيري پاﻟﭗ مشهود ،زخم بافتي ناشي از تكههاي

بود كه عمدت ًا در فاصله سﻨي  ٣١-٣٩سال قرار داشتﻨد ) .(%٥٣بيش از

جابهجا شده دندان پوسيده ،حﻀور فيستول و آبسه را گزارش ميكﻨد

يك سوم از مادران داراي تحصيﻼت ديپلم بوده ) (%٣٨/٦و اكثر ًا خانهدار

) .(١٤دادهها پﺲ از جمﻊ وارد نرمافزار  SPSS20شدند و توسﻂ ضريب

بودند )) (%٧٥/٢جدول  .(١شايﻊتريﻦ مﻨبﻊ اطﻼعاتي مورد استفاده مادران

همبستگي پيرسون ،ضريب همبستگي اسپيرمﻦ ،آزمون  Tمستقﻞ و آناﻟيز

در مورد سﻼمت دهان ،دندانپزشك ) (%٥٨/٤بود ،پﺲ از آن راديو و

رگرسيون خطي با سطﺢ معﻨيداري كمتر از  ٠/٠٥مورد تجزيه و تحليﻞ

تلويزيون ) (%٣١/٧و ايﻨترنت ) (%٢١/٨قرار داشت.

قرار گرفتﻨد.
سواد سﻼﻣﺖ دهان ﻣادران
ﻣﻼحظات اخﻼقي

ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان مادران  ٦٣/٢با انحراف معيار ١٨/٩

كميته اخﻼق پزشكي دانشگاه آزاد نجﻒ آباد با شﻨاسه اخﻼق

بود .نمودار  ١درصد پاسﺦهاي صحيﺢ مادران به هر يك از سﺆاﻻت

 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1395.14انجام ايﻦ مطاﻟعه را تأييد

پرسشﻨامه  OHL-AQرا نشان ميدهد .حدود  %٦٠مادران از ارتباط بيﻦ

ﻼ داوطلبانه بود .پﺲ از كسب رضايت
كرد .شركت افراد در مطاﻟعه كام ً

بيماريهاي دهان و بيماريهاي قلبي )سﺆال  (١و نيز مفهوم عبارت

آگاهانه به افراد اطميﻨان داده ميشد كه اطﻼعات آنها و كليه پاسﺦهاي

"دندانپزشك را از نتايج ناخواسته درمان بر روي دندانهايم مبرا ميدانم"

ارايه شده محرمانه باقي خواهد ماند و نتايج به صورت كلي و بدون انتشار

)سﺆال  (١٣و "سابقه حساسيت يا آﻟرژي دارويي دارم" )سﺆال (١٤

نام گزارش خواهد شد .معايﻨه كودكان نيز با كسب رضايت واﻟديﻦ آنها

اطﻼعي نداشتﻨد .درصد باﻻيي نيز از زمان رويش اوﻟيﻦ دندان دايمي در

انجام شد.

حدود شش ساﻟگي آگاهي نداشتﻨد )) (%٦٥قسمت دوم از سوال .(٣
جدول  -١ﻣشخصات دﻣوگرافيك ﻣادران كودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم ) ٢٠٢نﻔر(

ﻣتغير

رده سني

سطح تحصيﻼت

وضعيﺖ شغلي

تعداد

درصد

 ٣٠سال يا كمتر

٤٦

٢٢/٨

 ٣٩-٣١سال

١٠٧

٥٣

 ٤٠سال يا بيشتر

٢٩

١٤/٤

نامعلوم

٢٠

٩/٨

زير ديپلم

٥٥

٢٧/٢

ديپلم

٧٨

٣٨/٦

دانشگاهي

٦٧

٣٣/٢

نامعلوم

٢

١

خانهدار

١٥٢

٧٥/٢

محصﻞ

٢٠

٩/٩

شاغﻞ

٣٠

١٤/٩

١٧٨
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نمودار  -١توزيع فراواني پاسخ هاي صحيح به سؤاﻻت پرسشناﻣه سواد سﻼﻣﺖ دهان بزرگساﻻن توسط ﻣادران كودكان پيش دبستاني شهرستان
سميرم ) ٢٠٢نﻔر(

نمره سواد سﻼمت دهان مادران با سﻦ آنها رابطه معكوس

بيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان مادران با دفعات مسواك زدن آنها

) (P=٠/٠٤, r=-٠/١٥٤وﻟي با سطﺢ تحصيﻼت آنها رابطه مستقيم

رابطه مستقيم وجود داشت ) (P=٠/٠٣, r =٠/١٥١به عبارتي ،مادراني كه

) (P<٠/٠٠١, r=٠/٤١٦داشت .به عﻼوه نمره سواد سﻼمت دهان مادران

سواد سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد ،بيشتر مسواك ميزدند .نمره سواد

با وضعيت شﻐلي آنها رابطه مستقيم داشت ) (P=٠/٠٠٩به طوري كه

سﻼمت دهان مادران با استفاده از خميردندان حاوي فلورايد

نمره سواد سﻼمت دهان مادران شاغﻞ به طور معﻨيداري بيشتر از

) ،(P=٠/٠٠٥استفاده روزانه از نﺦ دندان ) (P=٠/٠٤و مراجعه به

سايريﻦ بود .نمره سواد سﻼمت دهان با تعداد مﻨابﻊ اطﻼعاتي مورد

دندانپزشك طي سال گذشته ) (P=/٠٠٢رابطه معﻨيدار داشت اما با

استفاده در زميﻨه سﻼمت دهان رابطه مستقيم ) (P=٠/٠٠١داشت

استفاده از تﻨقﻼت شيريﻦ در ميان وعدهها رابطه نداشت ) .(P=٠/٨٩به

بديﻦ معﻨا كه مادراني كه از تعداد مﻨابﻊ اطﻼعاتي بيشتري در زميﻨه

عبارت ديگر ،مادراني كه سواد سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد ،با احتمال

سﻼمت دهان استفاده ميكردند ،نمره سواد سﻼمت دهان باﻻتري

بيشتري از خميردندان حاوي فلورايد استفاده ميكردند ،هر روز نﺦ

داشتﻨد.

ميكشيدند و طي سال گذشته به دندانپزشك مراجعه كرده بودند.

رفتارهاي سﻼﻣﺖ دهان ﻣادران

شاخﺺهاي كلينيكي دهان كودكان

درصد باﻻيي از مادران حداقﻞ يك بار در روز مسواك ميزدند

ميانگيﻦ  dmftكودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم  ٩/٩با

) ،(%٧٥/٣از خمير دندان حاوي فلورايد به هﻨگام مسواك زدن استفاده

انحراف معيار  ٤/٦بود و عمده شاخﺺ را جزء پوسيدگي ) (dtبا ميانگيﻦ

ميكردند ) (%٩٤/١و سيگار نميكشيدند ) .(%٩٩حدود دو سوم افراد

 ٨/٩تشكيﻞ ميداد .ميانگيﻦ شاخﺺ  pufaكودكان ٤ ،با انحراف معيار

) ،(%٦٣/٤در سال گذشته حداقﻞ يك بار به دندانپزشكي مراجعه كرده

 ٠/٢٥و دامﻨه  ٠-١٤بود .ميانگيﻦ تعداد دندانهاي مبتﻼ به درگيري پاﻟﭗ

بودند .با ايﻦ حال درصد باﻻيي كمتر از يك بار در روز از نﺦ دندان استفاده

مشهود ) (٣/٨نسبت به ساير اجزاي  pufaبيشتر بود )جدول .(٢

ميكردند ) (%٦٨/٣و بيش از نيمي از آنها حداقﻞ يك بار در روز بيﻦ

نمره سواد سﻼمت دهان مادران با تعداد دندانهاي از دست رفته

وعدههاي غذايي از تﻨقﻼت يا نوشيدنيهاي شيريﻦ استفاده ميكردند

كودكان رابطه معكوس ) (P=/٠١, r=-٠/١٧٨و با تعداد دندانهاي

).(%٥٤/٥

پرشده ) (ftآنها رابطه مستقيم داشت )(P=٠/٠٠٥, r=٠/١٩٨
١٧٩

)(mt
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بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران با وضعيت سﻼمت دهان كودكانشان

جدول  -٢ﻣيانگين شاخﺺهاي  dmftو  pufaو اجزاء آنها در كودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم ) ٢٠٢نﻔر(

dt

٨/٩

٤/٥

٠

٢٠

mt

٠/٦

١/٢

٠

٧

ft

٠/٥

١/٥

٠

٨

dmft

٩/٩

٤/٦

٠

٢٠

Pulpul involvement

٣/٨

٠/٢٣

٠

١٤

ulceration

٠/٠١٥

٠/٠٠٩

٠

١

fistula

٠/٢٧

٠/٠٥

٠

٤

abcess

٠/٠٠٥

٠/٠٠٤

٠

١

pufa

٤/٠٥

٠/٢٥

٠

١٤

جدول  -٣همبستگي بين شاخﺺهاي كلينيكي دهان كودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم با سواد سﻼﻣﺖ دهان ،سن و سطح تحصيﻼت
ﻣادران ) ٢٠٢نﻔر(

سن ﻣادران

نمره سواد سﻼﻣﺖ دهان ﻣادران

سطح تحصيﻼت ﻣادران

ﻣتغير

r

P-value

r

P-value

r

P-value

dt

٠/٠١٤

٠/٨٤

٠/١٦٠

٠/٠٤

-٠/١٨٧

٠/٠٠٨

mt

-٠/١٧٨

٠/٠١

٠/٠٦٣

٠/٤٠

-٠/٠٧٠

٠/٣٣

ft

٠/١٩٨

٠/٠٠٥

-٠/٠٣٨

٠/٦١

٠/٢٧٠

<٠/٠٠١

dmft

٠/٠٠٢

٠/٩٨

٠/١٨٧

٠/٠١

-٠/١٤١

٠/٠٤٦

pufa

-/٠٧٠

٠/٣٢

٠/١٧٨

٠/٠٢

-٠/٢٠٣

٠/٠٠٤

)جدول  .(٣هيچكدام از شاخﺺهاي كليﻨيكي دهان كودكان با جﻨﺲ

) (P=٠/٠٣, r=٠/١٥٤رابطه مستقيم داشت اما با  mtرابطه معﻨيدار

آنها رابطه معﻨيدار نداشت ) .(P>/٠٥سﻦ مادران با  dtكودكان

نداشت ) .(P>٠/٠٥ميانگيﻦ ،(P=٠/٠٤) mt ،(P=٠/٠٠٥) dt

)dmft ،(P=٠/٠٤, r=٠/١٦٠كودكان ) (P=/٠١, r=/١٨٧و  pufaآنها

 (P=٠/٠٠٩) dmftو  (P=/٠٤٩) pufaدر كودكاني كه مادرانشان كمتر

با

از يك بار در روز از نﺦ دندان استفاده ميكردند به طور معﻨيداري بيشتر

كودكان

از كودكاني بود كه مادرانشان حداقﻞ يك بار در روز از نﺦ دندان استفاده

) (P=٠/٠٤٦, r=-٠/١٤١و  pufaآنها ) (P=٠/٠٠٤ ،r=-٠/٢٠٣رابطه

ميكردند اما ميانگيﻦ  ftبا استفاده مادران از نﺦ دندان رابطه معﻨيدار

معكوس و با  ftكودكان ) (P</٠٠١, r=٠/٢٧٠رابطه مستقيم داشت

نداشت ) .(P>٠/٠٥ضمﻨ ًا هيچكدام از شاخﺺهاي كليﻨيكي دهان

)جدول .(٣

كودكان با مراجعه مادران به دندانپزشك در سال گذشته و استفاده آنها

) (P=٠/٠٢, r=٠/١٧٨رابطه مستقيم داشت .سطﺢ تحصيﻼت مادران
dt

كودكان

ميزان

)r=-٠/١٨٧

مسواك

)،(P=٠/٠١, r=-٠/١٨٣

زدن

،(P=٠/٠٠٨,

مادران

dmft

با

dt

از تﻨقﻼت شيريﻦ در ميان وعدهها رابطه معﻨيدار نداشتﻨد ).(P>٠/٠٥

كودكان

dmftكودكان ) (P=٠/٠٢, r=-٠/١٧٤و

آناﻟيز رگرسيون خطي چﻨدگانه عوامﻞ مﺆﺛر بر تعداد دندان هاي

 pufaآنها ) (P=٠/٢٥, r=-٠/١٦٨رابطه معكوس و با  ftكودكان

پر شده كودكان ) (ftنشان داد كه سواد سﻼمت دهان مادر تأﺛير معﻨيدار
١٨٠
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شاخﺺ

ﻣيانگين

انحراف ﻣعيار

حداقل

حداكثر

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧
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جدول  -٤ﻣدل رگرسيون خطي چندگانه فاكتورهاي ﻣؤثر بر تعداد دندانهاي پر شده ) (ftكودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم ) ٢٠٢نﻔر(

ﻣتغير
جﻨﺲ كودك

-٠/٢٤

٠/٢٢

-٠/٠٨

٠/٢٩٠

-٠/٦٨-٠/٢٠

سﻦ مادر

-٠/٠١

٠/٠٢

-٠/٠٣

٠/٧١٥

-٠/٠٥-٠/٠٣

تحصيﻼت مادر

٠/١٧

٠/٠٩

٠/١٦

٠/٠٥٥

-٠/٠٠-٠/٣٥

استفاده روزانه مادر از مسواك

-٠/٠٤

٠/٢٨

-٠/٠١

٠/٨٨١

-٠/٥٨-٠/٥٠

استفاده روزانه مادر از نﺦ دندان

٠/٠٦

٠/٢٥

٠/٠٢

٠/٨٠٤

-٠/٤٣-٠/٥٥

مراجعه مادر به دندانپزشك در سال گذشته

٠/١١

٠/٢٤

٠/٠٤

٠/٦٦٣

-٠/٣٨-٠/٥٩

مصرف مواد قﻨدي توسﻂ مادر

٠/١١

٠/٢٣

٠/٠٤

٠/٦٣٩

-٠/٣٤-٠/٥٥

سواد سﻼمت دهان مادر

٠/٠١

٠/٠١

٠/١٧

٠/٠٣٠

٠/٠-٠٠/٠٣
2

R =0.09

بر ايﻦ شاخﺺ داشته است .كودكان مادران با سواد سﻼمت دهان باﻻتر،

نتايجي مشابه پژوهش حاضر گزارش شد .مادراني كه كارمﻨد بودند

دندانهاي پر شده بيشتري داشتﻨد .سطﺢ تحصيﻼت مادر نيز ارتباط

آگاهي بيشتري در رابطه با بهداشت دهان و دندان داشته و عملكرد

نزديك به معﻨيداري با تعداد دندانهاي پر شده كودك داشته است

مﻨاسبتري نسبت به مسايﻞ بهداشتي دهان و دندان كودكان خود

)جدول  .(٤آناﻟيز رگرسيون خطي چﻨدگانه فاكتورهاي مﺆﺛر بر pufaنشان

داشتﻨد.

داد تﻨها سﻦ مادر تأﺛير مستقيم بر ايﻦ شاخﺺ داشته است )،(P=٠/٠٢

سواد سﻼمت دهان مادران با سﻦ و سطﺢ تحصيﻼت آنها رابطه

به عبارتي مادران مسﻦتر داراي كودكاني با شاخﺺ  pufaباﻻتري بودند.

داشت .در مطاﻟعه  Richmanو همكاران ) (١٩نيز مشابه مطاﻟعه حاضر
بيﻦ سﻦ و سواد سﻼمت دهان ارتباط معكوس وجود داشت به طوري كه

بحﺚ و نتيجهگيري

هرچه مادران جوانتر بودند ،سواد سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد و بيشتر

در مطاﻟعه حاضر ،ميانگيﻦ نمره سواد سﻼمت دهان مادران  ٦٣/٢از

به مسايﻞ بهداشتي و پيشگيري توجه ميكردند .نتيجه مشابهي در مطاﻟعه

 ١٠٠به دست آمد كه مشابه نمره سواد سﻼمت دهان بزرگساﻻن تهراني

 Naghibi Sistaniو همكاران ) (٦بر روي بزرگساﻻن شهر تهران به

) (٦) (٦١/٨و نمره سواد سﻼمت دهان شهروندان اصفهاني )(١٥) (٦٥/٣

دست آمد .به عﻼوه در مطاﻟعه مذكور نيز ،سواد سﻼمت دهان با سطﺢ

ميباشد ،اما در مقايسه با مراجعيﻦ به كليﻨيك دانشكده دندانپزشكي

تحصيﻼت افراد رابطه مستقيم داشت .با ايﻦ حال بر خﻼف مطاﻟعات

تورنتو ) ٨٧/٢تا  (٩١/٧كمتر ميباشد Sabbahi .و همكاران ) (١٦علت

مذكور ،در مطاﻟعه بر روي شهروندان اصفهاني ،افراد مسﻦتر سطﺢ سواد

باﻻ بودن نمره سواد سﻼمت دهان مراجعيﻦ به كليﻨيك مذكور را

سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد وﻟي مشابه ساير مطاﻟعات ،سواد سﻼمت

تحصيﻼت باﻻي بيماران مراجعه كﻨﻨده ميدانستﻨد .در مقابﻞ ،سواد

دهان با سطﺢ تحصيﻼت افراد رابطه مستقيم داشت ) .(١٥در مطاﻟعه

سﻼمت دهان گروهي از مراقبيﻦ كودكان در كاروﻟيﻨا ) (١٠و نيز ساكﻨيﻦ

حاضر سواد سﻼمت دهان با تعداد مﻨابﻊ اطﻼعاتي در مورد سﻼمت دهان

شمال كاﻟيفرنيا ) (١٧كمتر از مطاﻟعه حاضر ميباشد كه ميتواند به دﻟيﻞ

رابطه مستقيم داشت .در مطاﻟعه  Sabbahiو همكاران ) (١٦نيز بيماراني

تفاوت در ابزار مورد استفاده و نيز نمونه مورد مطاﻟعه باشد.

كه ويزيتهاي متعدد دندانپزشكي )به عﻨوان يكي از مﻨابﻊ اطﻼعاتي

در ايﻦ مطاﻟعه ،سواد سﻼمت دهان مادران با شﻐﻞ آنها رابطه

مهم( داشتﻨد ،از سواد سﻼمت دهان باﻻتري برخوردار بودند .بﻨابرايﻦ با

معﻨيداري داشت به گونهاي كه مادران شاغﻞ سواد سﻼمت دهان

توجه به ارتباط مثبت سواد سﻼمت دهان مادران با تﻨوع مﻨابﻊ اطﻼعاتي

باﻻتري نسبت به مادران خانهدار داشتﻨد .در مطاﻟعه  Naderifarو

مورد استفاده در زميﻨه سﻼمت دهان ،با افزايش مﻨابﻊ اطﻼعاتي در

همكاران ) (١٨در زميﻨه آگاهي مادران از بهداشت دهان كودكان نيز

دسترس آنها و خصوصاً افزايش نقش دندانپزشكان به عﻨوان شايﻊتريﻦ
١٨١
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بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران با وضعيت سﻼمت دهان كودكانشان
مﻨبﻊ اطﻼعاتي مورد استفاده مادران زميﻨه ارتقاء سواد سﻼمت دهان آنها

باﻻ بود .بﻨابرايﻦ به نظر ميرسد ﻻزم است ارتباط پوسيدگي دندان

را فراهم آورد.

كودكان با سواد سﻼمت دهان مادران در كودكان كم سﻦ هم بررسي
شود.

در ايﻦ مطاﻟعه افرادي كه سواد سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد بيشتر
اصفهاني و گروهي از مراقبيﻦ كودك در كاروﻟيﻨا به دست آمد ).(٦،١٠،١٥

 dmftو  pufaكودكان رابطهي معكوس و با تعداد دندانهاي پر شده

سواد سﻼمت دهان با استفاده از خمير دندان ،كاربرد روزانه نﺦ دندان و

آنها رابطه مستقيم داشته است .همچﻨيﻦ بيﻦ استفاده مادران از نﺦ دندان

مراجعه به دندانپزشك طي سال قبﻞ نيز رابطه داشت .بﻨابرايﻦ

و  dmftكودكان رابطه معكوس وجود داشت .از طرفي ،تعداد دندانهاي

دندانپزشكان ميتوانﻨد از طريق آموزشهاي مﻨاسب نقش بسزايي در

پوسيده ،از دست رفته و شاخﺺ  pufaدر كودكاني كه مادرانشان كمتر

ارتقاء سواد سﻼمت دهان بيماران و به دنبال آن بهبود عملكرد آنها در

از يك بار در روز نﺦ دندان استفاده ميكردند به طور معﻨيداري بيشتر از

زميﻨه رفتارهاي بهداشتي مﻨاسب داشته باشﻨد.

كودكاني بود كه مادرانشان حداقﻞ يك بار در روز از نﺦ دندان استفاده

ميانگيﻦ  dmftكودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم ) (٩/٩بسيار

ميكردند .در مطاﻟعه بر روي مراقبيﻦ كودكان با مليتهاي هﻨدي/

باﻻتر از كودكان  ٢-٦ساﻟه مهد كودكهاي بيرجﻨد با ميانگيﻦ ٤/٩٩

آﻻسكايي نيز كودكاني كه مراقبيﻨشان رفتارهاي مرتبﻂ با سﻼمت دهان

) (٢٠و كودكان  ٣-٦ساﻟه مهد كودكهاي تهران با ميانگيﻦ (٢١) ٣/١٧

بهتري در رابطه با استفاده از مسواك و نﺦ دندان داشتﻨد ،وضعيت دهان

و تقريب ًا مشابه كودكان مقطﻊ ابتدايي شهري و روستايي فيليپيﻦ با

ساﻟمتري ) dmftكمتر( داشتﻨد ) .(٢٢در مطاﻟعه  Saied-Moallemiو

ميانگيﻦ  ٨/٤ dmftبود ) .(١٤ايﻦ تفاوت تجربه پوسيدگي بيﻦ كودكان

همكاران ) (٢٣بر روي مادران و كودكان تهراني نيز مادراني كه

سميرمي با كودكان بيرجﻨدي يا تهراني به نظر ميرسد به دﻟيﻞ رنج سﻨي

مراقبتهاي دهاني شخصي بهتري داشتﻨد ،كودكانشان از مراقبتهاي

وسيﻊتر كودكان در مطاﻟعات مذكور باشد .ميانگيﻦ  pufaنيز در كودكان

دهاني شخصي بهتري برخوردار بوده و نيازهاي درماني دندانپزشكي

مطاﻟعه حاضر ) (٤/٠٥تقريب ًا مشابه كودكان فيليپيﻨي بود ) .(١٤بﻨابرايﻦ

مرتفﻊ نشده كمتري داشتﻨد .به نظر ميرسد واﻟديﻨي كه بيشتر به بهداشت

به نظر مي رسد عوامﻞ تعييﻦ كﻨﻨده عدم پيگيري درمان پوسيدگي در

شخصي و سﻼمت دهان خود اهميت ميدهﻨد ،ارزش بيشتري نيز براي

جامعه ايراني مشابه مردم فيليپيﻦ ميباشد.

سﻼمت دهان كودكان خود و پيگيري نيازهاي درماني آنها قايلﻨد.
مشابه مطاﻟعات  Faeziو همكاران ) (٢٤و نيز  Bridgesو همكاران

در مطاﻟعه حاضر بيﻦ سواد سﻼمت دهان مادران و شاخﺺهاي
كليﻨيكي دهان كودكان ارتباط معﻨيداري وجود داشت .سواد سﻼمت

) (٨كه ارتباط معكوسي بيﻦ سطﺢ تحصيﻼت واﻟديﻦ و ميزان

دهان مادران رابطه مستقيم با تعداد دندانهاي پر شده و رابطه معكوس با

كودكان پيدا كردند ،در مطاﻟعه حاضر نيز هر چه سطﺢ تحصيﻼت مادران

تعداد دندانهاي از دست رفته كودكان داشت .نتايج مشابهي در مطاﻟعه

باﻻتر بود ،ميزان شاخﺺهاي  dmft ،dtو  pufaكودكانشان كمتر و

 Bridgesو همكاران ) (٨بر روي كودكان مهدكودكهاي هﻨﮓكﻨﮓ

شاخﺺ  ftآنها باﻻتر بود .بيﻦ سﻦ مادران و شاخﺺهاي  dmft ،dtو

مبﻨي بر وجود ارتباط معﻨيدار بيﻦ  dmftكودكان با سواد سﻼمت مراقبيﻦ

 pufaكودكان نيز رابطه مستقيم وجود داشت .نتيجه مشابه در مطاﻟعه

كودك يافت شد .در مطاﻟعه بر روي كودكان مراجعه كﻨﻨده به كليﻨيك

 Nematollahiو همكاران ) (٢٠گزارش شد كه هرچه مادران جوانتر

دندانپزشكي دانشگاه كاروﻟيﻨاي شماﻟي ،سواد سﻼمت دهان مراقبيﻦ

بودند ميزان  dmftكودكانشان پاييﻦتر بود حال آنكه در مطاﻟعه Bridges

كودكاني كه نياز درماني دندانپزشكي كم تا متوسﻂ داشتﻨد باﻻتر از

و همكاران ) (٨ميزان  dmftكودكاني كه مادر جوانتر داشتﻨد باﻻتر بود.

كودكان با نياز درماني زياد بود ) .(٩بﻨابرايﻦ شايد بتوان سواد سﻼمت

سواد سﻼمت مهارت به دست آوردن ،درك و استفاده مﻨاسب از

دهان مادران را به عﻨوان يكي ديگر از عوامﻞ تعييﻦ كﻨﻨده سﻼمت دهان

اطﻼعات مرتبﻂ با سﻼمت ميباشد ) .(٣شواهدي حاكي از تأﺛير سواد

كودكان در نظر گرفت .ضمﻨاً با وجود ايﻨكه سواد سﻼمت دهان مادران

سﻼمت مادران بر وضعيت سﻼمت كودكانشان وجود دارد و به نظر

در مطاﻟعه حاضر باﻻتر از حد متوسﻂ بود وﻟي ميزان پوسيدگي كودكانشان

ميرسد كودكاني كه مادرانشان سواد سﻼمت دهان باﻻتري دارند،
١٨٢

dmft
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مسواك مي زدند .نتايج مشابهي نيز در مطاﻟعه بر روي شهروندان تهراني،

ميزان مسواك زدن مادران با تعداد دندانهاي پوسيده و شاخﺺهاي

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

سﻼمت دهان ،نقش اساسي در پيشگيري و ارتقاء سﻼمت دهان كودك

پيش دبستاني شهرستان سميرم باﻻتر از حد متوسﻂ ميباشد .مادران

بازي ميكﻨد ) .(٨،١٠با ايﻦ حال اطﻼعات كﻨوني در زميﻨه ارتباط سواد

جوانتر ،با سطﺢ تحصيﻼت باﻻتر و آنها كه شاغﻞ بودند و از تعداد مﻨابﻊ

سﻼمت دهان مادر با شاخﺺهاي كليﻨيكي دهان كودك محدود ميباشد.

اطﻼعاتي بيشتري در زميﻨه سﻼمت دهان استفاده ميكردند ،سطﺢ سواد

مطاﻟعه حاضر با هدف بررسي ارتباط سواد سﻼمت دهان مادران و

سﻼمت دهان باﻻتري داشتﻨد .در عيﻦ حال هر چه سطﺢ سواد سﻼمت

وضعيت كليﻨيكي سﻼمت دهان كودكان انجام شد .به مﻨظور دستيابي به

دهان مادران باﻻتر بود ،رفتارهاي سﻼمت دهان بهتري را نشان دادند.

هدف مورد نظر ،كودكان پيش دبستاني از مراكز پيش دبستاني شهري

در رابطه با عوامﻞ مﺆﺛر بر سﻼمت دهان كودكان ،شاخﺺهاي  dmftو

تحت نظارت آموزش و پرورش در شهرستان سميرم به شيوه نمونهگيري

 pufaكودكان رابطه مستقيم با سﻦ مادر و رابطه معكوس با سطﺢ

تصادفي-خوشهاي انتخاب شدند .با توجه به درصد باﻻي پوشش كودكان

تحصيﻼت و رفتارهاي بهداشتي آنها شامﻞ استفاده روزانه از نﺦ دندان

در مقطﻊ پيش دبستاني دوم يعﻨي در سﻨيﻦ شش سال ،مطاﻟعه صرف ًا بر

و مسواك داشت .تعداد دندانهاي كشيده شده كودكان با سواد سﻼمت

روي كودكان در ايﻦ مقطﻊ آموزشي انجام گرفت در حاﻟي كه به نظر

دهان مادرانشان رابطه معكوس وﻟي تعداد دندانهاي پر شده آنها با

ميرسد حﻀور در مقطﻊ پيش دبستاني اول محدود به كودكان با مادران

سواد سﻼمت دهان مادرانشان رابطه مستقيم داشت به عبارتي ،مادران

شاغﻞ و خانوادههايي است كه از نظر اجتماعي ،اقتصادي يا فرهﻨگي در

كودكاني كه دندانهاي پر شده بيشتر و دندانهاي از دست رفته كمتري

وضعيت باﻻتري به سر ميبرند .بﻨابرايﻦ به دﻟيﻞ تفاوتهاي اجتماعي،

داشتﻨد از سواد سﻼمت دهان باﻻتري برخوردار بودند.

اقتصادي و تفاوت ساختار خانواده كودكان مقطﻊ پيش دبستاني اول با

تشكر و قدرداني

جامعه هدف ،براي نزديك شدن به نمونه معرف جامعه ،تﻨها كودكان
مقطﻊ پيش دبستاني دوم انتخاب شدند .از ديگر مزاياي مطاﻟعه ،درصد

ايﻦ مقاﻟه برگرفته از پايان نامه مقطﻊ دكتري عمومي دندانپزشكي

پاسخگويي باﻻي شركت كﻨﻨدگان )بيش از  (%٨٥ميباشد .با ايﻦ حال

به شماره  ٢٣٨١٠٢٠١٩٤١٠٣٣مربوط به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه

مطاﻟعه از نوع مقطعي بوده و به دﻟيﻞ استفاده از پرسشﻨامه در تعييﻦ

آزاد اصفهان )خوراسگان( ميباشد .بديﻦ وسيله از كليه كساني كه ما را

رفتارهاي سﻼمت دهان مادران ،احتمال پاسﺦهاي مطلوبتر از واقعيت

در انجام ايﻦ مطاﻟعه ياري كردند تشكر و قدرداني ميگردد.

وجود دارد.
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