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Background and Aims: Studies have shown that dental anxiety may be caused by various factors
such as child mood, age, maternal emotional maturity, previous dental anxiety and parenting styles.
Therefore, the aim of this study was to investigate the possible relationship between the parenting
styles and pediatric dental anxiety and the predictability of this variable through parenting styles.
Materials and Methods: The present study was a cross-sectional correlational study. The study
population was children aged 7 to 12 years who had referred to the dental clinics of Tehran in 1400.
Sampling from one of the clinics was done randomly. A total of 100 questionnaires of modified child
dental anxiety scale and parenting style inventory were given to the children and their parents and 95
of them could have been analyzed. The questionnaires were analyzed using SPSS22 software and
Pearson correlation and regression tests.
Results: The results showed that dental anxiety had a negative and significant relationship with
authoritative parenting style (r=-0.286, P<0.01) and a positive and significant relationship with
authoritarian parenting style (r=0.342, P<0.01). Authoritarian parenting style can be a predictor of
dental anxiety.
Conclusion: Knowing the predictors of dental anxiety can help a pediatric dentist analysing who is
most prone to dental anxiety. Based on this approach, a relationship based on trust can be established
between the dentist and parents to make the necessary recommendations to parents in the office, reduce
dental anxiety and improve oral health conditions in children.
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مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٢بهﻤﻦ (١٤٠٠

بررسي رابطه سبك فرزند پروري و اضطراب دندانپزشكي
در كودكان  ٧ﺗا  ١٢ساله شهر ﺗهران
آسيه افتخاري -١ﻣريم بختياري -*،٢اﻣير سام كياني ﻣقدم

٢

 -١كانديداي دكتراي روانشناسي باﻟيني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -٢دكتراي روانشناسي باﻟيني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران

چكيده

اطﻼعات ﻣقاله

زﻣينه و هدف :مطاﻟعات نشان دادهاند اضطراب دندانپزشكي مﻤكﻦ است توسط عوامل مختلفي از جﻤله
خلق و خو ،سﻦ كودك ،بلوغ عاطفي يا سابﻘه اضطراب دندانپزشكي مادر و سبكهاي فرزند پروري ايجاد شود.
ﻟذا هدف از مطاﻟعه حاضر بررسي رابطه احتﻤاﻟي بيﻦ سبك فرزند پروي واﻟديﻦ و اضطراب دندانپزشكي كودكان
و پيش بيني پذير بودن ايﻦ متغير از طريق انواع سبكهاي فرزند پروي بود.

نوع ﻣقاله:
مﻘاﻟه پژوهشي

روش بررسي :مطاﻟعه حاضر ) cross-sectionalمﻘطعي( از نوع هﻤبستگي بود .جامعه مورد مطاﻟعه ،كودكان
 ٧اﻟي  ١٢ساﻟه مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهر تهران بودند كه نﻤونه گيري از يكي از درمانگاهها
به صورت تصادفي انجام شد .تعداد  ١٠٠پرسشنامه اضطراب دندانپزشكي و سبك فرزند پروي در اختيار كودكان
و واﻟديﻦ آنها قرار گرفت و از ايﻦ تعداد  ٩٥عدد آنها قابل تحليل بود .پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار
 SPSS22و آزمونهاي هﻤبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها :يافتهها نشان داد كه اضطراب دندانپزشكي با سبك فرزند پروي مﻘتدرانه ارتباط منفي و معنيدار
) (P<٠/٠١ ،r=٠/٢٨٦و با سبك فرزند پروي مستبدانه ارتباط مثبت و معنيدار ) (P<٠/٠١ ،r=٠/٣٤٢دارد .سبك
فرزند پروي مستبدانه ميتواند پيش بيني كننده ميزان اضطراب دندانپزشكي باشد.

نتيجهگيري :دانستﻦ پيش بيني كنندههاي اضطراب دندانپزشكي ميتواند به دندانپزشك كودكان كﻤك كند
بداند چه كسي بيشتر مستعد ابتﻼ به آن است .بر اساس ايﻦ رويكرد يك رابطه مبتني بر اعتﻤاد بيﻦ دندانپزشك
و واﻟديﻦ كودك ميتواند ايجاد شود تا توصيههاي ﻻزم به واﻟديﻦ در هنگام حضور در مطب انجام شود ،اضطراب
در كودكان كاهش پيدا كند و شرايط بهداشت دهان و دندان بهبود يابد.

وصول٩٩/١٢/ ٢٨ :
اصﻼح نهايي١٤٠٠/١٠/٢٥ :
تأييد چاپ١٤٠٠/١١/٠٣ :
8

نويسنده ﻣسؤول:
مريم بختياري
دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي ،تهران ،ايران
)(Email: Maryam_bakhtiyari@sbmu.ac.ir

كليد واژهها :اضطراب دندانپزشكي ،دندانپزشكي اطفال ،بهداشت دهان

٢
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مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،٢٢

بررسي رابطه سبك فرزند پروري و اضطراب دندانپزشكي در كودكان  ٧تا  ١٢ساﻟه شهر تهران

ﻣقدﻣه

آسيه افتخاري و هﻤكاران

موفﻘيت آميز رشد هﻤراه بودهاند .سبك فرزند پروي مﻘتدرانه عﻤلكرد

اضطراب دندانپزشكي به عنوان ترس غير طبيعي يا ترس از مراجعه

موفﻘيت آميز آكادميك ،افزايش توانايي ،استﻘﻼل و عزت نفس ايجاد

به دندانپزشك براي مراقبتهاي پيشگيرانه يا درمان و اضطراب بي دﻟيل

ميكند .مشخص نشده است كه شيوههاي فرزند پروري سهل گيرانه و

نسبت به اقدامات دندانپزشكي تعريف ميشود ) (١كه در كودكان پيش

استبدادي هﻤيﻦ تأثيرات مثبت را بر نتايج كودك داشته باشند.

دبستاني  ٢٣/٩درصد و در كودكان دبستاني  ٢٥/٥درصد شيوع دارد ).(٢

فرزند پروري سهل گيرانه با سطح باﻻيي از پاسخگويي هﻤراه است.

يك بررسي سيستﻤاتيك اخير با استفاده از تجزيه و تحليل متا رگرسيون

واﻟديﻦ سهل گير ،تﻘاضاي كﻤي از فرزندان خود دارند و ايﻦ عﻘيده را

نشان داد كه اضطراب دندانپزشكي به طور قابل توجهي بر درد پيش بيني

دارند كه بايد به كودكان آزادي عﻤل داده شود تا هر كاري را انتخاب

شده قبل ،در حيﻦ و بعد از درمان تأثير ميگذارد ).(٢

كنند .از طرف ديگر ،كودكان حاصل از فرزند پروي سهل گيرانه سطح

ترس دندانپزشكي مﻤكﻦ است منجر به غفلت از مراقبت از دندان

باﻻيي از مطاﻟبه گري دارا هستند .واﻟديﻦ با سبك فرزند پروي مستبدانه

شود و پريشاني مﻤكﻦ است منجر به مشكﻼت مديريت رفتاري در حيﻦ

ايﻦ اعتﻘاد را دارند كه كودكان بايد قوانيﻦ و نظم و انضباطي را كه

درمان دندان كودك شود كه درمان دندانپزشكي را به طور باﻟﻘوه براي

واﻟدينشان وضع كردهاند بپذيرند Baumrind .و هﻤكاران )(١٥-١٧

دندانپزشكان ،واﻟديﻦ و به ويژه كودكان دشوار ميكند ) .(٣تصور بر ايﻦ

) (٢٠٠٥ ،١٩٩٦ ،٢٠١٣تحﻘيﻘات قابل توجهي در مورد واﻟديﻦ ارائه دادند

است كه عﻼوه بر عوامل مرتبط با كودك ،مانند اضطراب و خلق و خوي

و مدل او از شيوه فرزند پروري پر استنادتريﻦ و معتبرتريﻦ مدل واﻟديﻦ

وي ،برخي از عوامل مرتبط با واﻟديﻦ و دندانپزشك در مشكﻼت مديريت

در ادبيات پژوهشي است.
فﻘط چند مطاﻟعه در مورد رابطه بيﻦ سبك فرزند پروي واﻟديﻦ و

رفتاري كودكان در هنگام درمان دندانپزشكي نﻘش دارند ).(٤
مطاﻟعات نشان دادهاند اضطراب دندانپزشكي مﻤكﻦ است توسط

رفتار كودكان در هنگام مراجعه به دندانپزشكي انجام شده است

عوامل مختلفي از جﻤله خلق و خوي كودك ) ،(٥،٦سﻦ ) ،(٧بلوغ عاطفي

) .(٣،١١،١٨،١٩محيطهاي خانوادگي و سبك فرزند پروي واﻟديﻦ به

مادر ) ،(٨تجربيات بد دندانپزشكي يا اضطراب دندانپزشكي مادر )،(٩

شدت عﻼئم اضطراب در كودكان كﻤك ميكنند ).(١٣

محيط فرزند پروري ) ،(١٠واكنش و نگرش دندانپزشك ) (١١ايجاد شود.

در مطاﻟعه ديگر ،هيچ ارتباطي بيﻦ شيوههاي تربيت واﻟديﻦ و

از سوي ديگر رشد و نﻤو كودك تحت تأثير محيط خانواده است و سبك

اضطراب دروني در كودكان يافت نشد .با ايﻦ حال ،در ايﻦ مطاﻟعه يك

فرزند پروري مستﻘيﻤاً بر شكل گيري و رشد شخصيت كودك تأثير

ارتباط مثبت بيﻦ عﻤلكردهاي منفي تربيت و رفتارهاي مشكل آفريﻦ

ميگذارد .سبك فرزند پروي واﻟديﻦ به نگرشها ،اعتﻘادات و رفتارهايي

گزارش شده است ) .(٢٠هﻤﭽنيﻦ مشخص شد كه شيوه تربيت واﻟديﻦ

گفته ميشود كه واﻟديﻦ از آنها براي ايجاد رويكرد يا فضاي عاطفي

بر تعداد استراتژيهاي مﻘابلهاي ،به ويژه استراتژيهاي اجتنابي و

واﻟديﻦ براي پرورش فرزندان خود استفاده ميكنند ).(١٢،١٣

استراتژيهاي پرخاشگرانه در موقعيتهاي استرسزاي روزمره تأثيرگذار

مطاﻟعه قرار دادند ،اقتدار گرايانه ) (authoritativeو مستبدانه

دندانپزشكي  ،ضربان قلب باﻻتر و نﻤرات اضطراب بيشتر و اعتﻤاد كﻤتر

) (authoritarianو سهل گيرانه ).(permissive/indulgent

به پاداش و نظم كﻤتر وجود داشت ).(٢٢

 (١٤) Baumrindسبك فرزند پرور مﻘتدرانه را به عنوان مﺆثرتريﻦ سبك

بنابرايﻦ ،به نظر ميرسد سبك فرزند پروي واﻟديﻦ تأثيري در رفتار

فرزند پروري شناسايي كرد .سبك فرزند پروي مﻘتدرانه به عنوان سبكي

و استراتژيهاي مﻘابلهاي كودك در هنگام برخورد با استرس داشته باشد،

تعريف ميشود كه در آن واﻟديﻦ استانداردهايي را براي رفتار فرزندان

اما سازوكار دقيق ايﻦ اثرات هنوز نامشخص است .بنابرايﻦ هدف از

خود تعييﻦ ميكنند كه با نيازهاي آنها سازگار است .واﻟديﻦ معتﻘدند كه

مطاﻟعه حاضر بررسي رابطه احتﻤاﻟي بيﻦ سبك فرزند پروي واﻟديﻦ و

بايد درباره فرزندان درمورد نظم بحث كنند و در ايﻦ مورد به آنها توضيح

اضطراب دندانپزشكي كودكان بود.

دهند .سبك فرزند پروي مﻘتدرانه واﻟديﻦ با نتايج مثبت كودك مانند نتايج
٣
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 (١٩٦٦) (١٤) Baumrindسه مدل اصلي فرزند پروي را مورد

است ) .(٢١عﻼوه بر ايﻦ در مطاﻟعهاي بر روي كودكان داراي اضطراب

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٢بهﻤﻦ (١٤٠٠

روش بررسي

مﻘاﻟه پژوهشي

شده است .داراي  ٨سوال است و هدف آن سنجش اضطراب كودكان در

مطاﻟعه حاضر ) cross-sectionalمﻘطعي( از نوع هﻤبستگي بود و

طي مراحل دندانپزشكي است .طيف پاسخ از نوع پنج گزينهاي ﻟيكرت

در سال  ١٤٠٠انجام گرفت .نﻤونه گيري به مدت  ٣ماه )از ابتداي خرداد

است ،امتيازات هر گزينه به شرح زير است :آرامش كامل =  ،١ترس كم

تا پايان مرداد( به طول انجاميد .جامعه مورد مطاﻟعه ،كودكان  ٧اﻟي ١٢

=  ،٢ترس متوسط =  ،٣ترس زياد =  ،٤ترس بسيار زياد =  .٥براي به

ساﻟه مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهر تهران بودند .ابتدا

دست آوردن نﻤره كلي پرسشنامه ،نﻤرات تﻤام سﺆاﻻت با هم جﻤع

از طريق نﻤونه گيري خوشهاي كه درمانگاههاي دندانپزشكي شهر تهران

ميشوند .دامنه ايﻦ پرسشنامه  ٨تا  ٤٠خواهد بود .نﻤرات باﻻتر نشان

را از روي مناطق آن به خوشههاي مختلف تﻘسيم ميكرد ،درمانگاههاي

دهنده اضطراب باﻻتر كودك است .در تحﻘيﻘات  Javadinejadو

منطﻘه  ١٦تهران به طريق تصادفي ساده انتخاب شدند و از بيﻦ ايﻦ

هﻤكاران ) ،(٢٠١١) (٢٥پايايي آن با استفاده از روش آﻟفاي كرونباخ ٠/٨٠

درمانگاهها به طريق تصادفي ساده يكي انتخاب شد .با مراجعه به ايﻦ

به دست آمده است.

درمانگاه پرسشنامهها در اختيار واﻟديﻦ و كودكان قرار گرفت و پس از
 -پرسشنامه سبك فرزند پروي

پاسخگويي به سﺆاﻻت اقدام به جﻤع آوري پرسشنامهها گرديد .معيار
ورود كليه كودكان مراجعه كننده جهت انجام درمانهاي دندانپزشكي

(Parenting style Baumrind

)(PSI) inventory

بودند كه سﻦ  ٧تا  ١٢سال داشتند و كودكاني كه تجربه پزشكي يا

پرسشنامه  ٣٠سﺆاﻟي شيوههاي فرزندپروري  Baumrindكه فرم

دندانپزشكي ناخوشايند ،سابﻘه اختﻼل استرس پس از سانحه و تزريﻘات

اوﻟيه ايﻦ پرسشنامه داراي  ٣٠گويه است ،توسط (٢٦) Baumrind

دهاني داشتند ،از مطاﻟعه حذف شدند .حجم نﻤونه بر اساس خطاي نوع

) (١٩٧٣طراحي و ساخته شد .ايﻦ پرسشنامه شيوههاي فرزند پروري

يك  %٥و فراواني  %٧٧و دقت  ٠/١فراواني برابر  ٩٥نﻤونه به دست آمد

واﻟديﻦ را در سه عامل )سهل گيرانه ،استبدادي و مﻘتدرانه( اندازه گيري

).(٢٣

ﻼ موافﻘم ،تا حدودي موافﻘم،
ميكند .در مﻘابل هر عبارت  ٥ستون )كام ً
تا حدوي مخاﻟفم ،مخاﻟفم ،كامﻼً مخاﻟفم( به ترتيب از  ٠تا  ٤نﻤره گذاري
شده است كه با جﻤع نﻤرههاي سوالهاي مربوط به هر شيوه فرزند پروي
به دست ميآيد ) .(٢٧روايي و پايايي ايﻦ مطاﻟعات خارجي و داخلي تأييد
شده است (١٩٩١) (٢٨) Buri .براي بررسي اعتبار و روايي ايﻦ پرسشنامه
از روش افتراقي استفاده نﻤود و مشاهده كرد كه شيوه استبدادي رابطه
منفي با فرزند پروي سهل گيرانه و مﻘتدرانه منطﻘي دارد و شيوه
سهل گيرانه رابطه معنيداري با شيوه مﻘتدرانه نداشت(٢٨) Buri .

براي معاﻟجه دندانپزشكي ،پرسشنامه ترس كودكان از دندانپزشكي توسط

دروني را با استفاده از فرمول آﻟفاي كرونباخ را  ٠/٨٧محاسبه نﻤود .نتايج

واﻟديﻦ با هﻤكاري كودك يا توسط خود كودك تكﻤيل شد ١٠٠ .عدد

به دست آمده جهت بررسي روايي و پايايي ايﻦ پرسشنامه در ايران نيز

پرسشنامه در اختيار كودكان و واﻟديﻦ آنها قرار گرفت و از ايﻦ تعداد ٩٥

نشان داد كه پرسشنامه شيوههاي فرزند پروري بامريند داراي روايي

عدد آنها قابل تحليل بود.

)اعتبار( صوري است و آﻟفاي كرونباخ آن در ايران  ٠/٨٥است.

در ايﻦ مطاﻟعه اطﻼعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار
 -پرسشنامه اضطراب دندانپزشكي

 SPSS22با آزمونهاي آماري رگرسيون چند متغيره جهت پيش بيني

(Modified Child Dental

متغير مﻼك )اضطراب دندانپزشكي( از طريق متغيرهاي پيش بيﻦ

)Anxiety Scale) (MCDAS

)انواع سبكهاي فرزند پروي( و آزمون هﻤبستگي پيرسون جهت بررسي

ايﻦ پرسشنامه توسط  Wongو هﻤكاران ) (٢٤در سال  ٢٠١٥تهيه
٤
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ابتدا رضايت آگاهانه واﻟديﻦ اخذ شد و سپس قبل از ورود فرزندان

) (١٩٩١براي محاسبه پايايي از روش باز آزمايي استفاده كرد و ثبات

بررسي رابطه سبك فرزند پروري و اضطراب دندانپزشكي در كودكان  ٧تا  ١٢ساﻟه شهر تهران
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ارتباط متغيرها و با سطح اطﻤينان  (P<٠/٠٥) %٩٥مورد تجزيه و تحليل

درمان دندانپزشكي بيشتر ) (n=٨٥مربوط به مادران است و تعداد كﻤتري

قرار گرفت.

) (n=١٠مربوط به پدران است .بيشتريﻦ درصد سني واﻟديﻦ مربوط به
گروه سني  ٣٨اﻟي  ٤٣سال است ) (٤٥/٣و كﻤتريﻦ درصد مربوط به گروه

يافتهها

سني  ٢٠اﻟي  ٢٥سال و  ٥٠سال به باﻻ است .بيشتريﻦ تعداد مدرك
تحصيلي واﻟديﻦ مربوط به مدرك ﻟيسانس با تعداد  ٥٥نفر ميباشد .در

اطﻼعات دموگرافيك مربوط به واﻟديﻦ شركت كننده در پژوهش در

ادامه اطﻼعات دموگرافيك مربوط به كودكان شركت كننده در پژوهش

جدول  ١ارائه شده است.

ارائه شده است )جدول .(٢

هﻤانطور كه جدول  ١نشان ميدهد تعداد واﻟديﻦ مراجعه كننده جهت

جدول  -١اطﻼعات دﻣوگرافيك والدين

ﻣتغيرها
جنسيت

سن

ﻣدرك ﺗحصيلي

ﺗعداد

درصد

مرد

١٠

١٠/٥

زن

٨٥

٨٩/٥

٢٥-٢٠

٥

٥/٣

٣١-٢٦

٨

٨/٤

٣٧-٣٢

٢٥

٢٦/٣

٤٣-٣٨

٤٣

٤٥/٣

٥٠-٤٤

٩

٩/٥

زير ديپلم

١٥

١٥/٨

ديپلم

٥

٥/٣

ﻟيسانس

٥٥

٥٧/٩

فوق ﻟيسانس

١٥

١٥/٨

دكترا

٥

٥/٣

جدول  -٢اطﻼعات دﻣوگرافيك كودكان

ﻣتغيرها

سن

پسر

٤٩

٥١/٦

دختر

٤٦

٤٨/٤

 ٧ساﻟه

١٩

٢٠

 ٨ساﻟه

٢٦

٢٧/٤

 ٩ساﻟه

٢٠

٢١/١

 ١٠ساﻟه

١١

١١/٦

 ١١ساﻟه

١١

١١/٦

 ١٢ساﻟه

٨

٨/٤

٥
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جنسيت

ﺗعداد

درصد

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٢بهﻤﻦ (١٤٠٠

جدول  -٣همبستگي پيرسون سبكهاي فرزند پروي سهل گيرانه ،ﻣقتدرانه ،استبدادي با اضطراب دندانپزشكي كودكان

سبك فرزند پروري
سهل گيرانه
مﻘتدرانه
استبدادي

اضطراب دندانپزشكي
هﻤبستگي پيرسون

٠/٠٣٨

سطح معنيداري

٠/٧١

هﻤبستگي پيرسون

**-٠/٢٨

سطح معنيداري

٠/٠٠٥

هﻤبستگي پيرسون

**٠/٣٤٢

سطح معنيداري

٠/٠٠١
**P<0.01

جدول  -٤نتايج آزﻣون رگرسيون چند ﻣتغيره جهت پيش بيني اضطراب دندانپزشكي از طريق سبكهاي فرزند پروي

ﻣدل

B

Std. Error

Beta

مﻘدار ثابت

٢١/٧٦

٧/٠١

٣/١٠

t

Sig.

٠/٠٠٣

سهل گيرانه

٠/٠٤٣

٠/١٣

٠/٠٣١

٠/٣١

٠/٧٥١

استبدادي

٠/٢٨

٠/١٢

٠/٢٦

٢/٢٧

٠/٠٢٥

مﻘتدرانه

-٠/٢٤

٠/١٨

-٠/١٥

-١/٣٥

٠/١٧

بحث و نتيجه گيري

براي بررسي بيشتر ارتباط بيﻦ سبكهاي فرزند پروي سهل گيرانه،

ايﻦ پژوهش با هدف بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروي با ميزان

مﻘتدرانه ،استبدادي با اضطراب دندانپزشكي كودكان با استفاده از روش

اضطراب دندانپزشكي كودكان  ٧تا  ١٢ساﻟه انجام شد .يافتههاي ايﻦ

هﻤبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته شد )جدول .(٣
فرزند پروي مﻘتدرانه ارتباط منفي و معنيدار ) (r=-٠/٢٨٦و با سبك

ارتباط منفي و معنيدار و با سبك فرزند پروي مستبدانه ارتباط مثبت و

فرزند پروي مستبدانه ارتباط مثبت و معنيدار ) (r=٠/٣٤٢دارد .ايﻦ نشان

معنيدار دارد .يعني با افزايش سبك فرزند پروي مﻘتدرانه اضطراب

ميدهد كه با افزايش سبك فرزند پروي مﻘتدرانه اضطراب دندانپزشكي

دندانپزشكي كودكان كاهش مييابد و با افزايش سبك دندانپزشكي

كودكان كاهش مييابد و با افزايش سبك دندانپزشكي مستبدانه

مستبدانه اضطراب دندانپزشكي كودكان افزايش مييابد .ايﻦ يافتهها

اضطراب دندانپزشكي كودكان افزايش مييابد.

هﻤسو با پژوهشهاي  Leeو هﻤكاران ) (١٠در سال  ٢٠١٨است كه

در جدول  ٤به پيش بيني پذير بودن اضطراب دندانپزشكي از طريق

نشان دادند تفاوتهاي چشﻤگيري در اضطراب و رفتار دندانپزشكي

سبكهاي فرزند پروي پرداخته شد .ايﻦ كار از طريق آزمون رگرسيون

كودكان ،با توجه به سبك فرزند پروري در مطاﻟعات كودكان پيش

چند متغيره انجام شد .هﻤانطور كه جدول  ٤منتج از نتايج رگرسيون چند

دبستاني بدون تجربه دندانپزشكي يا سابﻘه فوبياي دنداني وجود دارد

متغيره هم زمان نشان ميدهد سبك فرزند پروي مستبدانه با سطح

) .(٢٩پژوهشهاي ديگري نيز نشان دادند كه بيﻦ سبكهاي فرزند پروي

معنيداري  ٠/٠٢٥و ميزان  Bبرابر  ٠/٢٨ميتواند پيش بيني كننده ميزان

و اضطراب دندانپزشكي ارتباط معنيدار وجود دارد ).(٣،٤،١٨،١٩،٣٠
در جهت تبييﻦ كاهش اضطراب دندانپزشكي در ارتباط با سبك

اضطراب دندانپزشكي باشد.
٦
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جدول  ٣نشان ميدهد كه اضطراب دندانپزشكي با سبك
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فرزند پروي مﻘتدرانه واﻟديﻦ ميتوان بيان كرد از آنجا كه واﻟديﻦ مﻘتدر

به دندانپزشك كودكان كﻤك كند تا تجزيه و تحليل كند كه چه كسي

صﻤيﻤي و دﻟسوز بوده و نسبت به نيازهاي كودك حساس هستند ،رابطه

بيشتر مستعد ابتﻼ به اضطراب دندان است .بر اساس ايﻦ رويكرد يك

واﻟد -فرزندي ﻟذت بخش و خشنود كنندهاي را برقرار ميكنند كه كودك

رابطه مبتني بر اعتﻤاد بيﻦ دندانپزشك و واﻟديﻦ كودك ميتواند ايجاد

را به سﻤت ارتباط نزديك ميكشاند وﻟي در عيﻦ حال كنترل قاطع و

شود ،شرايط بهداشت دهان و دندان را بهبود بخشد و نياز به درمان در

معﻘوﻟي را اعﻤال ميكنند ،روي رفتار پخته تأكيد دارند و براي انتظارات

كودكان را كاهش دهد .اينكه كودكان در حيﻦ درمانهاي دندانپزشكي

خود دﻟيل ميآورند ،اضطراب كودكان شان در مﻘايسه با ساير سبكهاي

اضطراب باﻻيي تجربه كنند تا حدي به تعامل كودك ،دندانپزشك و

فرزند پروي كﻤتر است.هم چنيﻦ واﻟديﻦ مﻘتدر به تدريج استﻘﻼل مناسب

واﻟديﻦ نيز بستگي دارد.

به كودك داده و به او اجازه ميدهند در زمينههايي كه آمادگي دارد

در مطاﻟعه حاضر رابطه احتﻤاﻟي سبك تربيت واﻟديﻦ با ميزان

خودش تصﻤيم بگيرد ) .(١٧ﻟذا سبك برخورد مﻘتدرانه ميتواند

اضطراب دندانپزشكي بررسي شد .در نتيجه در مورد ساير متغيرها مثل

كاهش دهنده اضطراب كودك و افزايش دهنده اعتﻤاد به نفس كودك

رفتار دندانپزشك و وضعيت اضطراب دندانپزشكي كودكان نﻤيتوان نظر

باشد و يكي از نتايج ايﻦ كاهش اضطراب در محيط دندانپزشكي و هنگام

داد .از آن جا كه ايﻦ مطاﻟعه به صورت هﻤبستگي است از آن رابطه علت

كار با ايﻦ كودكان مشاهده بشود.

و معلوﻟي نﻤيتوان استنباط كرد و بهتر است جهت استنباط ايﻦ رابطه

از سوي ديگر و در نﻘطه مﻘابل سبك فرزند پروي مﻘتدرانه واﻟديﻦ

مطاﻟعات طوﻟي بر روي ايﻦ متغيرها صورت گيرد .از سوي ديگر ايﻦ

مستبد سرد و طرد كننده هستند و كودك را از خود دور ميكنند و هم

مطاﻟعه در شهر تهران انجام شده است و تعﻤيم آن به ساير شهرها بايد

چنيﻦ براي اعﻤال كنترل فرياد ميكشند ،دستور ميدهند ،عيب جويي و

با احتياط صورت گيرد .عﻼوه بر بررسي جنبههاي مرتبط با واﻟديﻦ،

تهديد ميكنند ) .(١٧در فرزند پروري مستبدانه واﻟديﻦ براي فرزند خود

تحﻘيﻘات آينده هﻤﭽنيﻦ ميتواند بر جنبههاي مربوط به دندانپزشك

تصﻤيم ميگيرند و انتظار دارند كودك تصﻤيم آنها را بي چون و چرا

)مانند متغيرهاي شخصيتي( و عﻤلكرد وي يا خلق و خو يا شخصيت

قبول كند و اگر كودك سرپيﭽي كند به فشار و تنبيه روي ميآورند ،آنها

كودك متﻤركز شود.

انتظار دارند فرزندانشان از دستورات بزرگترها بيچون و چرا اطاعت كنند،
مﻼحظات اخﻼقي

به هﻤيﻦ دﻟيل كﻤتر به گفتگو با آنها ميپردازند .فرزندان ايﻦ واﻟديﻦ

پيروي از اصول اخﻼق پژوهش در كليه مراحل پژوهش وجود داشت

مضطرب و ناخشنود هستند ).(١٥
عزت نفس و اعتﻤاد به نفس پاييني دارند و وقتي ناكام ميشوند با

و قبل از شروع پرسشنامه در مورد محرمانه ماندن اطﻼعات هويتي افراد

پرخاشگري واكنش نشان ميدهند ،مخصوص ًا پسران پرخاشگري و

و رضايت آگاهانه آنها انجام شد .در هنگام تحليل پرسشنامهها كد

سرپيﭽي بيشتري نشان ميدهند ،اگرچه دختران نيز پرخاشگري و

گذاري افراد در جهت محرمانه ماندن اطﻼعات هويتي آنها انجام شد.

سرپيﭽي نشان ميدهند وﻟي دختران بيشتر ،افراد وابستهاي ميشوند و
قدرت تصﻤيم گيري ندارند ،به جست و جو كردن عﻼقهاي ندارند و
كارهاي دشوار را نﻤيتوانند انجام دهند و مسﺆوﻟيت پذير نيستند ).(١٥

مطاﻟعه كنوني نتيجه پژوهش نويسندگان مﻘاﻟه بوده و منابع ماﻟي آن

هنگامي كه كودك حاصل از فرزند پروي مستبدانه در محيط دندانپزشكي

از طريق طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

قرار ميگيرد اضطرابهاي ناشي از سخت گيري و تنبيه واﻟديﻦ ميتواند

تأميﻦ شده است.

در وي بيدار شود و باعث نافرماني و پرخاشگري وي بشود و هﻤيﻦ
تعارض منافع

نافرماني باعث سخت گيري بيشتر از سوي دندانپزشك و واﻟديﻦ شود و

بديﻦ وسيله نويسندگان تصريح ميكنند هيچ گونه تعارض منافعي

اضطراب دندانپزشكي كودك را افزايش دهد.

در پژوهش حاضر وجود ندارد.

دانستﻦ متغيرهاي پيش بيني كننده اضطراب دندانپزشكي ميتواند
٧
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حامي ماﻟي

مﻘاﻟه پژوهشي

(١٤٠٠  بهﻤﻦ،٢٢  مﻘاﻟه،٣٤  درماني تهران )دوره،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

ﺗشكر و قدرداني

 و كد اخﻼق٢٨٤١٤ پژوهشي دانشكده پزشكي با شﻤاره كد ثبت
. ميباشدIR.SBMU.MSP.REC.1400.433

مﻘاﻟه حاضر حاصل اجراي طرح تحﻘيﻘاتي مصوب در معاونت
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