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گروه کودکان ،دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران،

زمینه و هدف :آهن عنصری ضروری در بدن و دارای نقش مهمی در عملکرد و
تکامل سیستم عصبی بوده و در کاهش پوسیدگی مؤثر میباشد .کمبود آهن میتواند
باعث کمخونی ،بیحالی ،ضعف سیستم ایمنی ،افت یادگیری و پروسههای شناختی
شود .هدف از این مطالعه بررسی دانش ،نگرش و رفتار والدین کودکان  4ماه تا 2
سال شهر اهواز ،در خصوص اثرات مکمل آهن روی پوسیدگی و تغییر رنگ دندان
فرزندشان میباشد.
روش بررسی :این مطالعۀ مقطعی تصادفی بر روی 891نفر از والدین مراجعهکننده به
مراکز بهداشت شهر اهواز انجام شد .پرسشنامهای برگرفته از پیشینۀ تحقیق به منظور
اهداف مطالعه ،شامل  4بخش اصلی (اطالعات دموگرافیک ،دانش،نگرش ،رفتار) تهیه
و توسط والدین پاسخ داده شد .دادههای حاصل از پرسشنامه توسط آزمونهای
توصیفی و تحلیلی (  Pearson ،Tukey ،t-testو  ) Spearmanاز لحاظ آماری
بررسی شدند.
یافتهها :بهترتیب میانگین متغیر نگرش  ،2/99دانش  ،2/99و رفتار  2/59بود.
متغیرهای اصلی مطالعه هیچگونه رابطۀ آماری معناداری با سن والدین نداشتند .اما
رفتار پاسخگویان رابطۀ آماری معناداری با تحصیالت مادر ( ) r= 5/29و تحصیالت
پدر ( )r=5/21و دانش پاسخگویان رابطۀ آماری معناداری با تحصیالت مادر
( )r=5/22داشت .دانش و نگرش باهم رابطۀ آماری معناداری ()r= 5/29( ،)P<5/58
داشتند.
نتیجهگیري :در این مطالعه دانش و آگاهی والدین در مورد مصرف مکمل آهن در حد
متوسط بود ،اما رفتارشان در زمینۀ مصرف ،ضعیف بوده و به توجه بیشتری نیاز دارد.

ایران.
تلفن55919899571714 :

کلید واژگان :پوسیدگی دندان ،تغییر رنگ دندان ،مکمل آهن ،دانش،

نگرش ،رفتار.
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دریافت مقاله0314/2/04 :

دریافت مقالۀ اصالحشده0314/02/24 :

اعالم قبولی0315/0/06 :

مقدمه
آهن عنصری کمیاب ( )element traceو

ضروری برای اتصال باکتری به دندان) هستند ،که احتماالً

ضروری برای بدن میباشد که بخشی از "هموگلوبین" را

فعالیت ضدپوسیدگی خود را از این طریق اعمال میکنند

در سلولهای قرمز خون و بخشی از "میوگلوبین" را در

( .)88گفته میشود که مکمل آهن کلونیزاسیون باکتری و

عضالت تشکیل میدهد .از بین اثرات بیولوژیک متعدد

تشکیل بیو فیلم را کاهش میدهد؛ یک مطالعۀ حیوانی

این ماده میتوان به اهمیت آن در عملکرد و تکامل

نشان داد که مکملهای آهن قادرند پروسۀ پوسیدگی را

سیستم عصبی و اثر روی کاهش پوسیدگی اشاره کرد .از

معکوس کرده و بروز آن را به ویژه در سطوح باکال که

طرفی کمبود آهن میتواند باعث آنمی ،خستگی و بی

فوراً با بزاق شسته میشوند ،کاهش دهند (.)8

حالی ،ضعف سیستم ایمنی ،افت یادگیری و پروسههای
شناختی شود (.)9-8

در بسیاری افراد آهن جذب شده از رژیم غذایی
برای تأمین نیازهای شخص کفایت نمیکند ،که این

نوزاد رسیده ( )full termبا مقادیر فراوان آهن در

موضوع به ویژه برای خانمهای باردار و کودکان 6 -24

بدن متولد میشود .این مقدار معموالً تمام آهن مورد نیاز

ماهه صدق میکند .در چنین شرایطی مکمل آهن جزء

برای رشد را در مدت  4-6ماه تاًمین میکند .با اتمام آن،

ضروری برنامههای کنترل آنمی فقر آهن را تشکیل می-

نوزاد برای رشد به آهن موجود در منابع خارجی نیاز پیدا

دهد .در نواحی که کمخونی شیوع باالیی دارد ،استفاده از

میکند .شیر مادر به عنوان یک منبع خارجی ،تنها میزان

مکمل آهن میتواند برای خانمها در سنین باروری،

اندکی از این عنصر ضروری (  )5/2-5/4mg/Lرا فراهم

کودکان پیشدبستانی و دبستانی ،و نوجوانان نیز استراتژی

می کند که قادر نیست پاسخگوی نیاز رشدی و جایگزین

منطقی و سودمندی باشد (.)9

مقادیر از دست رفته باشد .عالوه بر این ،غذاهای مکمل
نیز محتوای آهن پایینی دارند (.)6

نوزادان با وزن تولد پایین (کمتر از  )2955grذخایر
آهن کمتری داشته و در معرض خطر باالتری برای کمبود

یکی دیگر از مشکالتی که ممکن است بسیاری از

آهن هستند .چنانچه کودکان به طور منظم و کافی

کودکان با آن روبهرو شوند ،پوسیدگی دندان است که به-

غذاهای مکمل تقویت شده با آهن مصرف نمیکنند،

وسیله استرپتوکوک موتانس و تحت تاًثیر عوامل مختلف

مکمل آهن باید به صورت روتین در اولین سال زندگی

از جمله :رژیم غذایی حاوی قند ،بهداشت دهانی،

نوزاد داده شود؛ و چنانچه شیوع کمخونی در کودکان

ویژگیهای بزاق ،وضعیت اجتماعی_اقتصادی فرد یا

 6-24ماهه %45 ،یا باالتر باشد ،دادن مکمل بایستی در

خانواده ،آناتومی و ترتیب دندانها و عوامل ارثی به وجود

سال دوم هم ادامه یابد (.)82
در ایران نیز آنمی یک مشکل اساسی سالمت

میآید (.)1 ،7 ،2
چندین مطالعه نشان دادهاند که آهن افزوده شده به

محسوب شده ،فقر آهن و آنمی فقر آهن در نوزادان -29

رژیم پوسیدگیزا قادر است بروز پوسیدگی را در انسان

 82ماهۀ شهر اهواز شایع میباشد ،لذا تغذیه با شیر مادر

وحیوان کاهش دهد ( .)85 ،9دواالپاال ()Devulapalle

و کاربرد مکمل آهن توصیه شده است .مکمل آهن شروع

و موزر ( )Mooserنشان دادند که یونهای آهن

شده در سنین پایین ممکن است از کمبود آهن در آینده

مهارکنندههای قوی آنزیم گلوکز ترانسفراز (آنزیم

جلوگیری کند (.)89-89
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لیال بصیر و همکاران

مکمل آهن با شکلهای متنوع و کیفیتهای مختلف

و رفتارهای حفاظتی مرتبط با مصرف این مکمل را

در سراسر دنیا وجود دارند .کیفیت و جذابیت آن برای

بررسی نماید.

مصرفکننده کلید اصلی موفقیت است .مکمل برای

روش بررسی

کودکان زیر 2سال معموالً به شکل مایع (قطره یا شربت)

تحقیق حاضر از نظر نحوۀ گردآوری دادهها از نوع

که در دهان چکانده میشود ،و همچنین پودر یا قرص

توصیفی_پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی به شمار

قابل شکستن که با غذای کودک مخلوط میشود ،در

میرود .کلیۀ خانوارهای شهر اهواز که دارای فرزند  4ماه

دسترس میباشد .به غیر از طعم نامطلوب ،یکی از

تا 2ساله به عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته شدند .با

مشکالت اصلی آن تغییر رنگ سیاه دندان پس از مصرف

توجه به اینکه والدین جهت انجام معاینات ،واکسیناسیون

است که در دسته تغییر رنگهای خارجی و زیر گروه

و دریافت توصیههای بهداشتی مرتبط با کودک و نوزاد

متالیک قرار میگیرد (.)87 ،86

خود به مراکز بهداشت مراجعه کرده و بیشتر قابل

گاهی والدین با تصور اینکه مکمل آهن باعث

دسترسی هستند ،مراکز بهداشت شهر ،به عنوان محل

پوسیدگی دندان کودک می شود ،از مصرف آن امتناع می-

انجام پژوهش در نظر گرفته شد ،که مطابق دستهبندی

کنند .در واقع چنانچه پس از استفاده از قطرۀ آهن در

موجود در دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دو دسته مراکز

دهان کودک ،دارو به مدت طوالنی روی دندانها باقی

شرق و غرب تقسیم میشوند .سپس دو مرکز که بیشترین

بماند میتواند اروژن و دکلسیفیه شدن مینای دندان را به

تعداد مراجعه والدین را داشت از میان مراکز بهداشت

دنبال داشته باشد که این خود میتواند به پوسیده شدن

موجود (یکی از شرق و دیگری از غرب) انتخاب شدند.

دندان منتهی شود .اما نمیتوان گفت که مصرف مکمل

نمونههای مطالعه از میان والدین کودکان 4ماه تا 2ساله که

آهن همیشه باعث پوسیدگی میشود .بلکه میزان تجزیه

در فاصلۀ زمانی انجام پژوهش (آذر ماه سال  )8999در

شدن ساختار مینا بستگی به اسیدیتی مکمل ،تعداد ،مدت

این مراکز حضور پیدا میکردند ،به شیوۀ تصادفی انتخاب

و روش مصرف مکمل دارد (.)81

شدند.

واضح است که روش صحیح مصرف مکمل آهن

برای اجرای پژوهش از پرسشنامهای محقق ساخته

مانند ترکیب کردن آن با آب یا سایر مایعات مثل آبمیوه

که برگرفته از مبانی نظری موضوع و پیشینۀ تحقیق بود

و نوشیدنی ،مسواک کردن دندانها پیش و یا پس از کاربرد

استفاده شد ( .)89این پرسشنامه از  4بخش ویژگیهای

مکمل آهن ،کاربرد نی و لوله شیشهای و کاهش مدت

فردی و حرفهای والدین و سنجش دانش ،نگرش و رفتار

تماس مستقیم با دندان میتواند از تغییر رنگ جلوگیری

آنان در خصوص نحوۀ مصرف و تأثیرات مکمل آهن

کرده یا آن را کاهش دهد (.)81 ،89

تشکیل شد .دانش و نگرش ،از طریق پاسخ به سؤاالتی

با توجه به ضرورت مصرف مکمل در جامعۀ ما و

در زمینۀ تأثیر مکمل آهن روی رشد ،هوش و پوسیدگی

عواقب بالقوۀ ناشی از کوتاهی در این زمینه ،که بسیاری

دندان کودک ،لزوم شستوشو پس از مصرف ،طیف سنی

از مواقع به باور پوسیدگیزایی و تغییر رنگ دندانها بر

و زمان و محل صحیح کاربرد مکمل سنجیده شد .برای

میگردد ،این مطالعه سعی دارد تا میزان دانش والدین را

سنجش رفتار نیز از کاربرد مکمل ،محلی که مکمل را در

در خصوص لزوم مصرف مکمل آهن ،اثرات مثبت و

دهان میریختند ،مسواک زدن یا شستن دندانها پس از

منفی مصرف آن بر رنگزایی و پوسیدگی دندان کودکان،

مصرف ،همچنین دادن مکمل همراه آبمیوه سؤاالتی
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پرسیده شد .والدین قبل از پاسخ دادن به سؤاالت

در جدول  8توزیع فراوانی سطح تحصیالت در

پرسشنامه ،رضایتنامهای را که ضمیمه شده بود مطالعه و

نمونۀ مورد مطالعه به تفکیک آورده شده است .همانگونه

با رضایت کتبی آگاهانه وارد پژوهش شدند.

که مشاهده میشود در بین مادران نمونۀ مورد مطالعه،

در پرسشنامۀ مذکور ،سنجش دانش و نگرش به

بیشترین فراوانی سطح تحصیلی مربوط به دستۀ دیپلم و

وسیلۀ مقیاس لیکرت پنجگانه (کامالً نادرست ،نادرست،

کمترین فراوانی مربوط به دسته فوقدیپلم و باالتر بود.

نظری ندارم ،درست ،کامالً درست) ،به ترتیب توسط 85

همچنین نیمی از مادران نمونۀ مورد مطالعه تحصیالت

و  6شاخص انجام گرفت .همچنین سنجش رفتار به

متوسطه و پایینتر داشتند .در مورد پدران بیشترین

وسیلۀ طیف پنجگانه (اصالً ،بندرت ،گاهی ،اغلب،

فراوانی مربوط به دستۀ دیپلم و کمترین فراوانی مربوط به

همیشه) بهوسیلۀ  6شاخص مورد سنجش قرار گرفت.

دستۀ بیسواد بود.

روایی پرسشنامۀ مذکور به وسیلۀ  4نفر از متخصصان

در پرسشنامه از والدین در خصوص فرد مسؤول

مربوطه ،و پایایی آن بهوسیلۀ انجام مطالعهای پیشآهنگ و

نگهداری از فرزند در خانواده در طول مدت شبانهروز

محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  5/7مورد تأیید

سؤال شد ،که توزیع فراوانی پاسخها در جدول شمارۀ

قرار گرفت.

یک قابل مشاهده میباشد .شاخصهای آماری گرایش به

با توجه به سؤاالت و اهداف مطالعه ،از آزمونهای
توصیفی (جدول فراوانیها ،میانه ،میانگین و انحراف

مرکز و پراکندگی در خصوص هر یک از متغیرهای
مطالعه در جدول شماره دو گزارش شده است.

معیار) و آزمونهای استنباطی (مقایسۀ میانگین،t -test،

متغیر نگرش با میانگین  2/99حائز باالترین میانگین

تحلیل واریانس ،آزمون چند دامنهای توکی (،)Tukey

در میان متغیرهای این مطالعه شده است .پس از نگرش،

اسپیرمن

متغیر دانش با میانگین  ،2/99باالتر از میانگین دامنه ،اما

همبستگی

پیرسون

()Pearson

و

( )Spearmanاستفاده شد .دادههای جمعآوری شده از

متغیر رفتار در سطحی پایینتر از میانگین قرار گرفته بود.

طریق پرسشنامههای تکمیل شده ،در قالب کدبندیهای

بهمنظور سنجش تفاوت احتمالی در میانگین

مشخص و از طریق نرمافزار آماری  SPSSبا نسخۀ 25

متغیرهای اصلی مطالعه در سطح دو مرکز غرب و شرق

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج با سطح اطمینان

اهواز از آزمون  tاستفاده شد که نتایج آزمون در جدول

 %99گزارش شد.

شمارۀ  2قابل مشاهده است .تفاوت آماری معناداری میان
نگرش پاسخگویانی که به مرکز بهداشت غرب اهواز
مراجعه کردند و پاسخگویانی که به مرکز بهداشت شرق

یافتهها
میانگین سن پدران در نمونۀ مورد مطالعه99/9 ،

اهواز مراجعه کرده بودند ،وجود نداشت .بین میانگین

سال و به ترتیب با مینیمم و ماگزیمم  28و  65سال،

دانش پاسخگویان ،و همچنین میان رفتار آنها در دو

میانگین سن مادران  29/9سال و به ترتیب با مینیمم و

مرکز بهداشت شرق و غرب اهواز تفاوت آماری معنا

ماگزیمم  81و  41سال بود .همچنین تعداد فرزندان

داری مشاهده شد ( )P >5/58و در رابطه با هر دو متغیر،

خانوادهها  2/77با مینیمم یک فرزند و ماگزیمم هفت

مرکز بهداشت شرق اهواز دارای میانگین باالتری نسبت

فرزند بود.

به مرکز بهداشت غرب اهواز بود.
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معناداری با تحصیالت مادر ( )r =5/29و تحصیالت پدر

به منظور شناسایی روابط میان متغیرهای اصلی

( )r =5/21داشت (.)P >5/58

مطالعه با یکدیگر و همچنین با برخی ویژگیهای جمعیت
شناختی در نمونۀ مورد مطالعه از ضرایب همبستگی

دانش پاسخگویان در خصوص اثر استفاده از مکمل

پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید .متغیرهای اصلی مطالعه

آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان کودکان رابطۀ

هیچگونه رابطۀ آماری معناداری با سن پدر و مادر نمونۀ

آماری معناداری با تحصیالت مادران ( )r =5/22داشت

مورد مطالعه نداشتند .اما رفتار پاسخگویان رابطۀ آماری

( .)P >5/58دانش پاسخگویان و نگرش آنها نیز رابطۀ
آماری معناداری با یکدیگر ( )P>5/58داشتند (.)r =5/22

جدول  :0توزیع فراوانی متغیرهاي مطالعه
( درصد) تعداد

متغیر

پدر

مادر
تحصیالت
بیسواد

(22)88

(4)2/5

ابتدایی

(25)85/8

(96)81/2

راهنمایی

(94)87/2

(26)89/8

متوسطه

(24)82/8

(85)9/8

دیپلم

(94)27/9

(92)26/9

فوق دیپلم

(84)7/8

(96)81/2

لیسانس و باالتر

(95)89/2

(94)87/2

کل

(891)855

(891)855

جنسیت
دختر

(14 )42/4

پسر

(884)97/6

کل

(891 )855

مسؤول نگهداری از فرزند
مادر

(891 )15/6

پدر و مادر

(94 )87/9

پدربزرگ و مادربزرگ

( 2 )8

پرستار

( 2 )8

کل

(896)99/9
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جدول  :2تبیین وضعیت متغیرهاي اصلی مطالعه
متغیر

میانگین ( ±انحراف معیار)

ماگزیمم

مینیمم

دانش

)5/12( ± 2/99

4/75

8/55

نگرش

)5/64( ± 2/99

4/96

8/99

رفتار

)5/99( 2 ± /59

4/55

5/55

میانگین در مرکز بهداشت

آماره t

p

غرب

شرق

دانش

2/62

9/81

** 9/54

5/558

نگرش

2/99

2/96

5/48

5/61

رفتار

8/71

2/21

**

5/558

9/19

** ( )P >5/58
t test
جدول  :3تبیین ارتباط میان متغیرهاي اصلی مطالعه و برخی ویژگیهاي جمعیتشناختی پاسخگویان
سن مادر

سن پدر

تحصیالت
¥

¥

تحصیالت پدر

تعداد فرزندان

رفتار

نگرش

مادر
رفتار

5/59

5/58

** 5/29

** 5/21

-5/82

نگرش

5/58

5/85

5/58

-5/99

5/56

دانش

-5/84

5/58

**

5/22

5/88

5/7

-5/8
-5/89

**

5/29

** ( )P >5/58

 ¥ضریب همبستگی اسپیرمن

بحث
کمبود آهن شایعترین کمبود تغذیهای در سراسر

سنی 4ماهگی نوزاد تا 2سالگی به آنها داده شود .با این

جهان بوده و کودکان در سنین پایین ،به علت رشد سریع

وجود ،بسیاری از خانوادهها به دلیل شناخت نادرست از

و در نتیجه نیازهای باالتر در معرض خطر ویژه قرار

رابطۀ بین مصرف قطرۀ آهن و پوسیدگی و تغییر رنگ

دارند .از ریسکفاکتورهای مرتبط با شیوع باالی کمخونی

دندان ،از استفادۀ آن برای کودک خود امتناع مینمایند .لذا

فقر آهن میتوان به وزن کم تولد ،دریافت میزان باالی

به نظر میرسد که اطالعرسانی به خانوادهها در جهت

شیر گاو ،میزان دریافت پایین غذاهای غنیشده با آهن،

اصالح این طرز فکر در زمینۀ مصرف مکمل آهن از

تحصیالت والدین و وضعیت اجتماعی_اقتصادی پایین

اهمیت باالیی برخوردار باشد.

اشاره کرد .مکمل آهن شروع شده در سنین پایین میتواند
از کمبود آهن در آینده جلوگیری کند (.)89 ،84 ،9

دانش والدین در این مطالعه در مورد مصرف مکمل

مکمل آهن بیشتر به صورت مایع و قطره در

آهن برای فرزندانشان متوسط بود ( %94والدین می-

دسترس خانوادهها قرار میگیرد ،و میبایست در طیف

دانستند که مکمل را در چه طیف سنی باید برای کودک
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خود استفاده نمایند) .در مطالعۀ طالبی %12/7 ،از والدین

در زمینۀ استفاده از مکمل آهن تنها  %86/ 7از

شهر مشهد ،و در مطالعۀ کریمی %48/79 ،والدین شهر

والدین رفتار مناسبی در مورد چگونگی مصرف مکمل

یزد پاسخ صحیحی به این پرسش داده بودند (.)89 ،89

آهن برای کودک خود نشان دادند .این درصد نسبتاً پایین

 %89 -01پدرو مادرها ،اطالع مناسبی از تأثیر آهن
بر روی رشد کودک داشته و  %9-22آنها از تأثیر آهن بر

حاکی از آن است که تمرکز بیشتری روی آگاهی والدین
در زمینۀ چگونگی استفاده از مکمل آهن ضرورت دارد.

روی هوش کودک ،آگاهی داشتند .این در حالی است که

از کل والدین %89 ،تنها مکمل آهن %85 ،تنها

ساکدو ( )Sachdevدر بررسی خود مشاهده کرد که

مولتی ویتامین و  %64مکمل آهن و مولتی ویتامین را هم-

مکمل آهن در بهبود تکامل ذهنی تأثیر بهسزایی دارد

زمان برای کودک استفاده میکردند .برداشت ما چنین

( .)25ضمنا لوزآف ( )Lozoffفقرآهن در دورۀ نوزادی

است که همراهی این دو مکمل به دالیل مختلف ،احتماالً

را عامل احتمالی در تغییر رفتار عاطفی_اجتماعی ،تردید

تأثیر بیشتری در تمایل والدین به استفاده از آنها داشته

و دودلی و رفتار محتاطانه ،فقدان تأثیر مثبت ( lack of

باشد.

 )affect positiveو کاهش اشتغال اجتماعی دانسته

در مطالعۀ حاضر % 26/9-92/9 ،والدین مکمل آهن

است ( .)22 ،28به نظر میرسد که اطالعرسانی در حیطۀ

را در محل صحیحی از دهان (قسمتهای خلفیتر

تأثیر اثبات شدۀ آهن بر تکامل هوشی و روانی کودک

دهان)( )89میریختند و  %1-81مکمل را مخلوط با آب-

کافی نبوده باشد .لذا الزم است تا کارکنان مراکز بهداشت

میوه یا مایعات دیگر به کودک میدادند %84-21 .از آنها

که با والدین کودکان زیر دو سال در ارتباط هستند ،تأثیر

بالفاصله بعد از مصرف مکمل ،دندانهای کودک را

آهن بر روی رشد و تکامل ذهنی کودک را به خوبی برای

مسواک میزدند .در مطالعۀ طالبی والدین رفتار مناسب-

والدین توصیف و توجیه نمایند .از آنجا که این جنبه از

تری ( %99/2در محل صحیح و  %17/9در ترکیب با

تکامل فرزند به وضوح برای بسیاری از والدین از اهمیت

آبمیوه و  )...در این زمینه از خود نشان دادند .چنان که

زیادی برخوردار است ،تأکید بر روی آن میتواند عامل

مشاهده میشود ،الزم است مراکز بهداشت و مسؤوالن

مؤثری در جلب توجه والدین نسبت به مصرف مکمل

مراقبت سالمت در شهر ،تمرکز خود را در بهبود رفتار در

آهن باشد.

زمینۀ مصرف صحیح مکمل آهن جهت جلوگیری از تغییر

در این مطالعه %99/4 ،از والدین اظهار داشتند که

رنگ دندان ،ارتقاء ببخشند.

مصرف مکمل باعث پوسیدگی دندان میشود ،و %48/4از

مطالعۀ کپر( )Kapurپیشنهاد میکند که آموزش

آنها اظهار کردند که دندانهای کودکشان به علت مصرف

تغذیه به تنهایی ،تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت آهن از

آهن دچار تغییر رنگ شدهاند .این در حالی است که

طریق بهبود دریافت آهن در رژیم غذایی ندارد .لذا

میگوئل ( )Miguelمشاهده کرد که مقدار آهن به کمی

رویکردهای بلند مدت بر مبنای جامعه (و نه تنها برای

 ،ppm 11پوسیدگی سطوح صاف را در دندان را متوقف

فرد) ،احتماالً خطر کمخونی را کاهش داده و وضعیت

میکند ( .)9همچنین مطالعۀ عشقی نشان داد که کاربرد

آهن را ارتقاء میبخشد ( .)29لذا آموزش تکرار شونده

مکمل آهن در یک رژیم غذایی کاریوژنیک ،پوسیدگی را

به صورت فردی و جامعه محور هر دو در زمینۀ مصرف

کاهش می دهد (.)85

مکمل آهن نتایج امیدبخشتری در پی خواهد داشت.

رفتار والدین
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ارزیابی دانش و رفتار والدین با توجه به سطح
تحصیالت -در این مطالعه ،دانش با سطح تحصیالت

حیاتی ،سعی در نهادینه کردن رفتار بهینه در امر مصرف
مکمل آهن داشته باشند.

مادر به طور معناداری ( )P>5/58در ارتباط بود .رفتار

ارزیابی دانش و رفتار والدین با توجه به تعداد و

مادر هم به طور معناداری تحت تأثیر تحصیالت وی بود.

جنسیت فرزندان در این مطالعه ،دانش والدین در زمینۀ

این ارتباط معنادار بین دانش و تحصیالت پدر هم دیده

مصرف مکمل و اثرات آن تحت تأثیر تعداد فرزندان و

شد ( )P >5/58که با مطالعۀ طالبی همخوانی داشت

جنسیت آنها قرار نمیگرفت .اما یک ارتباط منفی بین

( .)89اما رفتار پدر در این زمینه با میزان تحصیالت او

رفتار و تعداد فرزندان دیدهشد ،بدین صورت که با

رابطۀ معناداری نداشت .این امر میتواند به دلیل کمرنگ-

افزایش تعداد فرزندان ،والدین رفتار ضعیفتری در

تر بودن نقش پدران در امر مراقبت از فرزندان باشد .به

زمینۀمصرف مکمل نشان دادند که البته از لحاظ آماری

طور کلی ،والدین با میزان تحصیالت پایینتر به آموزش

معنادار نبود .این مسأله با توجه به اینکه در خانوادههای

و توجه بیشتری در ارایۀ اطالعات در زمینۀ مزایای مکمل

پرجمعیتتر شاید وقت و انرژی و امکانات موجود ،بر

آهن و اثرات بالقوۀ آن بر رشد کودک و دندانهای وی،

تعداد نفرات بیشتری تقسیم می شود ،قابل توجیه باشد.
دانش و رفتار والدین با توجه به محل جمعآوری

نیاز دارند.
در این پژوهش همانند مطالعۀ طالبی ،رفتاری که

دادهها چنانچه در جدول  2دیده میشود ،بین دانش و

والدین در زمینۀ مصرف مکمل آهن از خود نشان دادند

رفتار مراجعهکنندگان دو مرکز شرق و غرب اهواز،

با میزان آگاهیشان در مورد مکمل ،ارتباطی نداشت (.)89

تفاوت آماری معناداری وجود دارد ( .)P>5/58اما

اما والدین با میزان دانش و آگاهی باالتر به طور معناداری

مراجعهکنندگان دو مرکز از نظر نگرش نسبت به مصرف

نگرش باالتری هم نشان دادند .به طور خالصه ،علیرغم

آهن و تأثیر روی پوسیدگی و تغییر رنگ دندان ،تفاوت

دانش مناسب ،والدین نگرش بهتری در این زمینه نداشتند

آماری معناداری با یکدیگر ندارند.

و همچنان رفتار استفاده از مکمل بین خانوادهها مناسب

والدین مراجعه کننده به مرکز شرق به طور

به نظر نمیرسد .به عبارت دیگر رفتار والدین تحت تأثیر

معناداری دانش باالتری در مورد طرز مصرف و اثرات

دانش و نگرش آنان در مورد مصرف مکمل آهن و تأثیر

مکمل آهن داشتند ( .)P>5/58رفتار ارزیابی شده هم در

آن بر روی پوسیدگی و تغییر رنگ دندان نبوده است .بر-

والدین مرکز شرق به طور معناداری بهتر بود (.)P>5/58

عکس رفتار آنها با سطح تحصیالتشان تحت تأثیر قرار

الزم به ذکر است که طبق بررسیهای انجام شده ،این دو

گرفتهاست ،به طوری که هر چه تحصیالت والدین باالتر

بخش از نظر سطح تحصیالت والدین ،تفاوت آماری

بود ،رفتار مطلوبتری در این زمینه از خود نشان دادهاند.

معناداری نشان ندادند .با اینکه مرکز شرق از نظر بافت

به نظر میرسد که آموزشهای داده شده در مراکز

شهری در منطقۀ پایینتری واقع شده ،اما این موضوع

بهداشت و سایر منابع مناسب و مؤثر بوده ،اما نتوانسته

باعث آگاهی و رفتار پایینتر آنها نشده است .ظاهر امر

رفتار خانوادهها را در حیطۀ کاربرد مکمل آهن به عنوان

نشان میدهد که بیشتر خانوارهای ساکن منطقه اطراف

یک ضرورت ،بهبود ببخشد .بهتر است مراکز و کارکنان

مرکز غرب از نظر اقتصادی باال باشند .شاید این امر

مربوطه با صبوری و تکرار آموزشها در مورد این امر

موجب تمایل بیشتر آنها به مراجعه به مراکز خصوصی،
و کمتر به مراکز بهداشت شده باشد .در نتیجه احتمال آن
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توجه بیشتری را چه از جانب مراکز بهداشت سطح شهر

وجود دارد که مراجعان این مرکز افراد در سطح پایینتر

و چه از رسانههای گروهی و سایر منابع اطالعرسانی

.اقتصادی_اجتماعی را نیز به خود اختصاص دهند

. میطلبد،موجود

بهتر است که تحقیق کاملتری در آینده بر روی
تعداد نمونۀ بیشتر و در مراکز متعدد سطح شهر صورت

قدردانی
بدینوسیله از ریاست محترم مرکز بهداشت شرق و

 معاینۀ دهانی، شاید همزمان با تکمیل پرسشنامه.بگیرد
کودک و ارایۀ بروشور آموزشی در این زمینه خالی از بهره

ریاست محترم مرکز بهداشت غرب اهواز جهت همکاری

.نباشد

در اجرای این طرح پژوهشی و همچنین از پرسنل محترم
. صمیمانه تشکر میکنیم،این دو مرکز که ما را یاری دادند
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نتیجهگیري
مطالعۀ ما نشان داد که دانش و آگاهی والدین در
 اما رفتاری.مورد مصرف مکمل آهن در حد متوسط بود
 ضعیف بوده و،که در زمینۀ مصرف مکمل نشان میدهند
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Abstract
Background and Objective: Iron is essential element in the
body and has important role in function and development of
nervous system and is effective on caries reduction. Iron
deficiency can lead to anemia, lethargy, immune system
deficiency and reduction in learning and cognitive processes.
The purpose of this research was to evaluate the knowledge,
attitude and behavior of the parents of 4 months to 2 years old
children, towards the effects of using iron supplements on tooth
staining and dental caries in their children.
Subjects and Methods: This cross-sectional study was
performed on 198 parents attending health centers of Ahvaz.
The questionnaire was developed from past researches of
research and consisted 4 main parts (demographic information,
knowledge, attitude, behavior). Data from the questionnaire
were statistically analyzed by descriptive-analytical tests (Ttest,Tukey, Pearson and Spearman).
Results: The mean of attitude was 2.95, knowledge 2.93, and
behavior 2.05, respectively. Main variables had no significant
relation with parent’s age. But the behavior of responders was
significant in regard to mothers’ education (r= 0.23) and
fathers’ education (r= 0.28) and knowledge of responders was
significant in regard to mothers education (r= 0.22). The
knowledge and attitude had significant relationship (r= 0/22)
(P<0.01(.
Conclusion: The parents’ knowledge and awareness in regards
to use of iron supplement was moderate. But their behavior in
consumption was poor and needs more attention.
Keywords: Dental caries, Staining,
Knowledge, Attitude, Behavior.
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