
وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

مجلس البحث العلمً 

مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم الوسطى

مدرسة العروبة الثانوٌة للبنات

أسباب النخر السني لدى األطفال في محافظة الوسطى 

و الطرق المقترحة  للوقاية منها

مقدم للٌوم المؤتمر الطالبً العلمً األول ضمن نشر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم 

م  2016-5-25العام والمنعقد ٌوم األربعاء 

:أسماء المشاركون فً البحث

مرشودخالد شامٌة              روال رٌم رائد 

  السعٌدنًاسالم جمعة نور رائد دروٌش                 
صفيةمصطفى أبو اسالم 

أسماء محمود أبو حسنة        : إشراف المعلمة 

مديرة المدرسة

نجوى كامل المقادمة   



:أسئلة البحث 
األطفال ؟هً األسباب الرئٌسٌة المسببة لتسوس األسنان لدى ما 

:األسئلة الفرعية للبحث

ما هو دور المواد الغذائٌة فً تسوس األسنان ؟•

األسنان ؟دور الرضاعة الصناعٌة على تسوس ما •

هل ٌؤثر عدم زٌارة طبٌب األسنان و الكشف الدوري و عالج األسنان التً تبدأ •
الطفل ؟بالتسوس على صحة أسنان 

:البحث مشكلة
 ٌبدأ حٌث الحاضر الوقت فً وخاصة األطفال بٌن شٌوعا   األكثر هو األسنان تسوس مرض       

 لدى األسنان بصحة االهتمام أهمٌة األمهات معظم تدرك وال مبكرة سن من األطفال عند التسوس

. التسوس زٌادة فً االسهام فً ودورها الطفل ٌتناولها التً األطعمة نوعٌة وكذلك أطفالهن



:أهداف الدراسة 
:تسعى الدراسة الحالٌة إلى تحقٌق األهداف التالٌة

.األطفالمعرفة المشكالت التً تسبب النخر السنً عند •

.الحلول الممكنة لمشكلة النخر السنًوضع •



:أهمية الدراسة 
تنبثق أهمية الدراسة والحاجة إليها لمتعرف عمى أسباب النخر السني عند 

األطفال
:ويمكن تحديد أهمية البحث في

تنشئة األطفال تنشئة صحية حيث أن العقل السميم في الجسم السميم.
توعية األهالي باالهتمام بصحة أسنان أطفالهم.
التقميل من نسبة اإلصابة بالتسوس.



:مصطلحات الدراسة

هً صفة مشبَّهة تدّل على الثبوت من نِخَر ٌقال , التعرٌف  اللغوي :  النخر •

.متفتتنخر أي عظم 

.أي تفتت األسنان : النخر السنً•

.عام  18هو كل سن ٌقل عن : الطفل•



:منهجية البحث 
من أجل تحقٌق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج 

الوصفً 

:أداة الدراسة
توزعت فقراتها الى ثالث استبانة :تكونت أداة الدراسة  األولى من 

.مجاالت 

.إجراء مقابالت مع أطباء لألسنان: أداة الدراسة الثانية 



:حدود الدراسة 

.تقتصر الدراسة على تحدٌد األسباب المباشرة لحدوث تسوس األسنان لدى األطفال :موضوعيةحدود 

م   2015/2016الدراسًتم تطبٌق الدراسة فً الفصل الثانً من العام : زمنية حدود 

.اقتصرت  الدراسة على أطفال المخٌم الجدٌد فً النصٌرات فً المحافظة الوسطى : مكانية حدود 

.سنة.  18-3عمرمن األسنان  تم تطبٌق الدراسة على أمهات ألطفال ٌعانون من تسوس : بشريةحدود 



:مجتمع الدراسة  وعينتها 
أسرة فً مجتمع 50تم اختٌار العٌنة من المجتمع بطرٌقة قصدٌة و الً تكونت من 

.الدراسة 



:البحثنتائج 

؟األطفال عند األسنان تسوس عراض أأهم والذى ينص على ماهي األول إجابة السؤال 
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.أهم أعراض التسوس هو وجود انتفاخ في منطقة التسوس
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ٌستخدم طفلك غسول 
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؟األطفال عند األسنان طرق الوقاية من تسوس أهم والذى ينص على ماهي : السؤال الثانيجابة إ

.  من أهم طرق الوقاٌة من التسوس تنظٌف  األسنان بعد وجبات الطعام
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ٌنظف 
األسنان مرة 
واحدة ٌومٌا  
باستخدام 
فرشاة أسنان

ٌستخدم طفلك 
الخٌوط السنٌة 
لتنظٌف ما 
بٌن األسنان

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابً

والذى ينص على ماهي اهم طرق  العالج  تسوس االسنان عند االطفال ؟: السؤال الثالثجابة إ

.استخدام الخٌوط السنٌة لتنظٌف ما بٌن األسنان



:البحثنتائج 

:إلى نتائج هامة منها توصلت الباحثة  

. أبنائهنلصحة أسنان االنتباه  قلة وعي األمهات بضرورة •

.متابعة األمهات ألبنائهن في تنظيف األسنان قلة •

.والنشويات بشكل دائم السكريات كثرة تناول •



:توصيات البحث
  لالستبانة تطبٌقها بعد الباحثة توصً

  ارشادهم و أسنانهم تنظٌف فً أطفالهن بمتابعة األمهات اهتمام ضرورة :أوال  

.بأسنانهم للعناٌة ومستمر دوري بشكل

 األسنان صحة على للحفاظ جدا   مهم والخٌط بالفرشاة لألسنان الٌومً التنظٌف :ثانٌا  

 األسنان معجون من كمٌة هو أسنانه لتنظٌف الطفل ٌحتاجه ما كل فإن ,واللثة

 هذه أن من للتأكد مهمة والخٌط بالفرشاة اسنانهم تنظٌف أثناء األطفال مراقبة :ثالثا   

صحٌحة بصورة تتم الطرٌقة

 ناعمة شعٌرات ذات باألطفال خاصة أسنان فرشاة استخدام الطفل على ٌجب :رابعا  

 لمدة تكفً ما وعادة اهترائها بمجرد الفرشاة استبدال وجوب مع مناسب, وحجم
.أشهر أربعة إلى ثالثة بٌن ما تتراوح


