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ممخص الدراسة
تعد النخور السنية مف أكثر األمراض المنتشرة عند اإلنساف ،فما ىي أعراضيا وكيف يمكف تشخيصيا

وعالجيا.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عف أىـ األسباب التي تؤدي إلى تسوس األسناف.

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة وقامت بتوزيعيا عمى عينة الدراسة مف األسر وعددىا ثالثوف

مف أميات أطفاؿ يعانوف مف تسوس األسناف .وكذلؾ تـ إجراء مقابمة مع طبيب األسناف الدكتور /
زياد أبو عريباف.

وبعد التحميل اإلحصائي إلجابات العينة عف أسئمة االستبانة توصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج

أىميا:

إف أىـ أسباب تسوس األسناف
 ىي قمة وعي األميات بضرورة االىتماـ بصحة األسناف.

 قمة ترشيد األميات ألبنائيف ومتابعتيـ في عممية تنظيف أسنانيـ.
 تناوؿ السكريات والنشويات والشكوالتة بشكل دائـ وعدـ العناية بصحة الفـ واألسناف.
ومف خالؿ ىذه النتائج توصي الباحثة باآلتي:
 نشر الوعي لدى األميات مف خالؿ المراكز الصحية التوعوية.

 عمل نشرات توعوية وتوزيعيا عمى األسر لزيادة االىتماـ بصحة أسناف الطفل.
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المقدمة
الص ّحة ىي حالة اإلنساف الخالية مف األمراض ،كما تعني الراحة البدنية والعقمية
ال أحد ينكر أف ّ
واالجتماعية .واإلنساف الصحيح ىو الذي يشعر بالسالمة البدنية ،وذو نظرة واقعية لمحياة ،ويتعامل مع
غيره مف الناس بصورة جيدة .وتساعد الصحة الجيد الناس عمى االستمتاع بالحياة وتُييء ليـ الفرص
لموصوؿ إلى أىدافيـ في الحياة بصورة كاممة

ولكي يدرؾ الناس الصحة الجيدة ويحافظوف عمييا يجب االىتماـ بصحة األسناف حيث أف األسنػاف
جزء ىاـ مف أجزاء الجسـ .فيي تقػوـ بعمميو تقطػيع ومضػغ الطعاـ حتى يسػيل بمعو وىضمو ،كما

تساعد عمى النطق واخراج الحروؼ بطريقو صحيحة باإلضافة إلى إضفاء منظر جمالي وابتسامة
جذابة.

إف تسوس األسناف ىناؾ الكثير مف المشاكل التي تصيب الفـ واألسناف وأكثر ىذه المشاكل شيوعاً ىي
حيث أف تسوس األسناف مرض يصيب األسناف بعد بزوغيا في الفـ حيث تتغذى البكتيريا عمى

السكريات المتبقية عمى األسناف وتنتج أحماض تعمل عمى إذابة الجزء المالصق ليا مف الميناء وذلؾ

بنزع العناصر اليامة المكونة لمسف مثل الكالسيوـ ثـ يتـ تحمل المواد العضوية فتتحوؿ األنسجة الصمبة

في السف إلى نسيج رخو وتتكوف بالميناء فجوة صغيرة واذا لـ تعالج ىذه الفجوة ازداد تجمع البكتيريا

والفضالت بيا وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر تقدـ النخر حتى يصل إلى

لب السف.
وتكمف أىمية البحث في حجـ المعاناة التي يتعرض ليا األطفاؿ و ذوييـ عند ما يتألـ الطفل  .وكذلؾ

صعوبة التعامل مع الطفل لكي يتـ عالجو مف التسوس.

حيث يعتبر تسوس اإلنساف مف أكثر أمراض العصر شيوعا  .وىو بتزايد مستمر .وكثي ار ما يبدأ

التسوس عند أطفاؿ صغار جدا  .حيث تتواجد في فـ اإلنساف زمر جرثومية طبيعية .تتغذى ىذه
الجراثيـ عمى السكر الذي نتناولو في وجباتنا اليومية  .وتقوـ ىذه الجراثيـ بإنتاج أحماض تتمركز عمى

سطح السف  ،وتؤدي إلى تحمل الجزء المعدني مف السف  ،ىذا التحمل ىو الخطوة األولى في تسوس

األسناف  .في المرحمة التالية تبدأ الجراثيـ بالتغذي عمى الجزء العضوي مف السف وتقوـ بإتالفو.
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مشكمة البحث:

ٍشع ذس٘ط األسْاُ ٕ٘ األمصش ش٘ٞػا ً ت ِٞاألطفاه ٗخاطح ف ٜاى٘قد اىحاضش حٞس ٝثذأ اىرس٘ط ػْذ
األطفاه ٍِ سِ ٍثنشج ٗال ذذسك ٍؼظٌ األٍٖاخ إَٔٞح االٕرَاً تظحح األسْاُ ىذ ٙأطفاىِٖ ٗمزىل
ّ٘ػٞح األطؼَح اىرٝ ٜرْاٗىٖا اىطفو ٗدٗسٕا ف ٜاالسٖاً ف ٜصٝادج اىرس٘ط .

أسئمة الدراسة:
تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما ىي األسباب الرئيسية المسببة لتسوس األسناف لدى األطفاؿ
وكذلؾ اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
 ما ىو دور المواد الغذائية في تسوس األسناف.
 ما دور الرضاعة الصناعية عمى تسوس األسناف.
 ىل يؤثر عدـ زيارة طبيب األسناف و الكشف الدوري و عالج األسناف التي تبدأ بالتسوس عمى
صحة أسناف الطفل.

أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداؼ التالية:
 معرفة المشكالت التي تسبب النخر السني عند األطفاؿ.
 وضع الحموؿ الممكنة لمشكمة النخر السني.
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أهمية الدراسة :
تنبثق أىمية الدراسة والحاجة إلييا لمتعرؼ عمى أسباب النخر السني عند األطفاؿ
ويمكف تحديد أىمية البحث في:
 تنشئة األطفاؿ تنشئة صحية حيث أف العقل السميـ في الجسـ السميـ.
 توعية األىالي باالىتماـ بصحة أسناف أطفاليـ.
 التقميل مف نسبة اإلصابة بالتسوس.

حدود الدراسة :
حدود موضوعية :تقتصر الدراسة عمى تحديد األسباب المباشرة لحدوث تسوس األسناف لدى األطفاؿ.
حدود زمنية  :تـ تطبيق الدراسة في الفصل الثاني مف العاـ الدراسي  2016/2015ـ
حدود مكانية :النصيرات المخيـ الجديد.
حدود بشرية :تـ تطبيق الدراسة عمى أميات ألطفاؿ يعانوف مف تسوس األطفاؿ مف عمر.18-3

مصطمحات الدراسة:
النخر  :التعريف المغوي  ،ىي صفة مشبَّية تدؿ عمى الثبوت مف ِ
نخر يقاؿ :عظـ نخر أي متفتت
ّ
النخر السني :أي تفتت األسناف .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
 مقدمة

 دور المواد الغذائية في حدوث التسوس
 دور األسنان في حدوث التسوس
 تسوس األسنان الناجم عن الرضاعة الصناعية
 أهمية األسنان المؤقتة .
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اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة:
تسوس األسناف مرض يصيب األسناف بعد بزوغيا في الفـ حيث تتغذى البكتيريا عمى السكريات المتبقية
عمى األسناف وتنتج أحماض تعمل عمى إذابة الجزء المالصق ليا مف الميناء وذلؾ بنزع العناصر

اليامة المكونة لمسف مثل الكالسيوـ ثـ يتـ تحمل المواد العضوية فتتحوؿ األنسجة الصمبة في السف إلى

نسيج رخو وتتكوف بالميناء فجوة صغيرة واذا لـ تعالج ىذه الفجوة ازداد تجمع البكتيريا والفضالت بيا
وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر تقدـ النخر حتى يصل إلى لب السف.

يحدث التسوس في  :الشقوؽ الموجودة غمى السطح الخارجي لألسناف .األسطح الممساء لألسناف تحت
منطقة التماس بيف األسناف وعمى السطح الخارجي لمجذر.
ال بد مف توافر عدة عوامل لحدوث التسوس وىذه العوامل تشمل :بقايا الطعاـ ( الحمويات والشوكوالتة

والسكريات ) - .الجراثيـ ( البكتيريا ).نوعية األسناف  -الوقت.
دور المواد الغذائية في حدوث التسوس:

نوعية الغذاء :إف تناوؿ المواد النشوية والسكريات بكثرة يؤدي إلى زيادة معدؿ التسوس.
عدد مرات تناوؿ الغذاء :إف تناوؿ السكريات عمى فترات متقاربة مع عدـ العناية باألسناف مف أىـ

العوامل التي تؤدي إلى حدوث تسوس األسناف.

لزوجة الطعاـ :كمما زادت لزوجة والتصاؽ السكريات باألسناف زاد احتماؿ حدوث التسوس.

-أنواع النشويات :جميع أنواع المواد النشوية تتحوؿ بسرعة إلى سكريات بسيطة بفعل األنزيمات

الموجودة في المعاب وأنزيمات البكتيريا فتتحوؿ بذلؾ السكريات البسيطة بفعل البكتيريا إلى أحماض

عضوية تزيل المادة الصمبة باألسناف.

طبيعة الغذاء :الغذاء المحتوي عمى نسبة عالية مف األلياؼ يساعد عمى تنظيف األسناف بينما تسبب
المعجنات زيادة نسبة التسوس.

منتجات األلباف :مثل الجبف والزبادي تحتوي عمى البروتيف والكالسيوـ والفسفور وىذه العناصر يعمل

عمى تقميل مستوى األحماض عمى سطح األسناف وبذلؾ يقل احتماؿ اإلصابة بالتسوس.

الفمورايد :يساعد الفمورايد عمى زيادة مقاومة األسناف لحدوث التسوس وذلؾ بسبب تكوف مركب قوي
داخل السف ىو الفموروأباتيت والذي يقاوـ األحماض المذيبة لمسنة.
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الفيتامينات والعناصر المعدنية :يقوـ فيتاميف أ ،و فيتاميف ب ،وفيتاميف ج باإلضافة إلى الكالسيوـ

والفسفور بدور ىاـ في تكويف األسناف وزيادة مقاومتيا.

دور البكتيريا في حدوث التسوس :تتكوف الشريحة الجرثومية عمى األسناف التي ال تنظف بانتظاـ خالؿ

 24ساعة مف إزالتيا ويحدث التسوس تحت ىذه الطبقة ألنيا تساعد عمى تجمع البكتيريا وتخزيف كميات
ىائمة مف األحماض الناتجة مف تخمر السكريات بفعل البكتيريا.

دور األسنان في حدوث التسوس:
 تكويف األسناف :األسناف ضعيفة التكوف أكثر عرضة لحدوث التسوس وينتج سوء التكويف مف نقصبعض الفيتامينات أو العناصر المعدنية أو كنتيجة لبعض األمراض مثل الحصبة األلمانية خالؿ فترة

الحمل أو الطفولة.
 شكل األسناف :يساعد الشقوؽ والحفر العميقة عمى تراكـ فضالت الطعاـ والبكتيريا مما يجعميا أكثرعرضة لحدوث التسوس.

 انتظاـ األسناف في الفؾ :اعوجاج األسناف وعدـ انتظاميا يساعد عمى تراكـ فضالت الطعاـ والبكتيريامما يزيد مف احتماالت حدوث التسوس.

عامل الوقت :تحتاج إلى وقت كاؼ لكي تتجمع وتتكاثر بعد تناوؿ السكريات ولذلؾ فإف إزالة بقايا
السكريات بتنظيف األسناف بعد تناوؿ الطعاـ مباشرة يمنع حدوث التسوس.

تأثير المعاب :يقوـ المعاب دور ىاـ في منع حدوث التسوس وذلؾ لما يحتويو مف عناصر ىامة مثل

الكالسيوـ وبعض مضادات البكتيريا باإلضافة إلى أنو قموي التأثير يعمل عمى معادلة األحماض والتقميل
مف قدرتيا عمى إحداث التسوس لذلؾ كمما زاد إفراز المعاب وقمت درجة لزوجتو قل معدؿ التسوس.

تسوس األسنان الناجم عن الرضاعة الصناعية
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إف التسوس الناتج عف االستعماؿ المتكرر لزجاجة الرضاعة يعود إلى التعرض الطويل ألسناف الطفل

لمسوائل التي تحتوي عمى السكر والحميب والوجبات السائمة وعصير الفواكو وغير ذلؾ مف السوائل

المحالة التي تجمب تمؾ المشكمة ،إف السكر الموجود في ىذه السوائل يستعمل كمصدر طاقة لمبكتريا

الموجودة في طبقة البالؾ ،اف طبقة البالؾ عبارة عف طبقة رقيقة شبو خفية غير مرئية مف البكتريا

ومنتجاتيا تتشكل باستمرار عمى أسناف أي شخص .إف عممية تشكل التسوس تبدأ مف إنتاج البكتريا
لألحماض التي تياجـ مينا السف ،وكمما تكررت وطالت فترة تالمس تمؾ السوائل مع األسناف كاف األذى

أكثر .إف اعطاء طفمؾ زجاجة الرضاعة التي تحوي السوائل عدة مرات في اليوـ كوسيمة رضاعة ليس
باألمر المستحب ،وكذلؾ السماح لطفمؾ بإبقاء الزجاجة في فمو خالؿ القيمولة أو أثناء النوـ ليالً قد

يسبب أذى كبي اًر وتمفاً ألسنانو خالؿ النوـ مما يقل مف تدفق المعاب وبالتالي فالسوائل التي يتناوليا

الطفل مف خالؿ الرضاعة الصناعية تتجمع حوؿ االسناف لمدة طويمة جداً.
أهمية االسنان المؤقتة:

مف الميـ جداً االىتماـ بصحة االسناف المؤقتة ،ألف االطفاؿ بحاجة ألسناف قوية مف أجل مضغ الطعاـ

بسيولة ومف أجل تعمـ الكالـ بوضوح وأيضاً مف أجل ظيورىـ بمظير جيد أماـ أنفسيـ وأماـ أصدقائيـ،

إف األسناف المؤقتة تحفع المسافة في الفؾ الستقباؿ األسناف الدائمة ،فإذا ما فقد سف مؤقتة بصورة
مبكرة ،فإف األسناف المجاورة قد تميل ألف تنجرؼ باتجاه الفراغ الحاصل ،وعندما يحيف بزوغ السف

الدائمة ،قد ال يكوف ليا فراغ كاؼ لتشغمو ،وبالتالي يحصل ازدحاـ أو ميالف لألسناف الدائمة فيما بعد،
وىذا يؤثر عمى صحة االسناف ومظير الوجو.

الفصل الثالث
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منهجية البحث واجراءاتها
منهجية البحث :
مػف أجػل تحقيػق أىػداؼ الد ارسػة قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الوصػفي الػذي يقػوـ عمػى وصػف

الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميل بياناتيا ،والعالقة بيف مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليػا والعمميػات التػي
تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا( .أبو حطب وصادؽ)104 : 2005،

وقد تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصاادر الثانويااة :تػـ اسػػتخداميا لمعالجػة اإلطػار النظػػري لمد ارسػة حيػػث تػـ الرجػوع إلػػى العديػد مػػف
مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل فػي الكتػب والم ارجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العالقػة ،والػدوريات
والمقػاالت والتقػارير ،واألبحػاث والد ارسػات السػابقة التػي تناولػت موضػوع الدارسػة ،والبحػث والمطالعػة

في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :وتـ استخداميا لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة حيث تـ جمع البيانات
األولية مػف خػالؿ االسػتبانة كػأداة رئيسػة لمد ارسػة ،صػممت خصيصػاً ليػذا الغػرض واجػراء مقابمػة مػع

اىل االختصاص .

مجتمع الدراسة وعينتها :
مجتمع الدراسة مكوف مف األسر التي تسكف مخيـ النصيرات و وعينة الدراسة بمغت 50أسرة مف ىذه
االسر.
أداة الدراسة:
تكونت أداة الدراسة األولى من :
استبانة توزعت فقراتها الى ثالث مجاالت
المجاؿ االوؿ  :أعراض تسوس األسناف ويتكوف مف ( )6فقرات.
المجاؿ الثاني  :الوقاية مف تسوس األسناف ويتكوف مف ( )12فقرة.
المجاؿ الثالث :العالج مف تسوس األسناف ويتكوف مف ( )9فقرات.
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صدق االستبانة:
صدؽ االستبانة يعني " أف تقيس االستبانة ما وضعت لقياسو" (الجرجاوي،)115 :2111،
ولمتحقػػق مػػف صػػدؽ االساااتبانة ت ػـ حسػػاب معامػػل ارتبػػاب بيرسػػوف بػػيف درجػػة كػػل مجػػاؿ مػػف مجػػاالت
االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في جدوؿ (.) 1
جدول () 1

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

معامل بيرسون القيمة االحتمالية
)(sig
لالرتباط

م

المجال

.1

أعراض تسوس األسناف

.2

الوقاية مف تسوس األسناف

.3

العالج مف تسوس األسناف

**.720
**.659
**.675

.000
.000
.000

يتضػح مػف جػدوؿ ( )1أف جميػع معػامالت االرتبػاب فػي جميػع مجػاالت االسػتبانة دالػة إحصػائياً
وبدرجػػة قويػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة  α ≤ 0.01وبػػذلؾ تعتبػػر جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة صػػادقة وتقػػيس مػػا
وضعت لقياسو.
ثبات االستبانة Reliability
يقصد بثبات االستبانة ىو "أف تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات متتالية"
(الجرجاوي ،)97:2111 ،ويشير الثبات إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة
يستخدـ فييا ،أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة.

وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ :
جدول ()2
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معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد
المجال
الفقرات

م

معامل ألفا
كرونباخ

.1

أػشاع ذس٘ط األسْاُ

21

* *0.824

.2

اى٘قاٝح ٍِ ذس٘ط األسْاُ

21

* *0.837

.3

اىؼالض ٍِ ذس٘ط األسْاُ

21

* *0.832

.4

جمياع مجااالت االستباناة

21

* *0.833

ويتضح مف الجدوؿ السابق أف قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة ( ،0.833وىذا يعنى أف

معامل الثبات مرتفع وداؿ إحصائيا.

إجابة السؤال االول والذى ينص عمى ماهي اهم اعراض تسوس االسنان عند االطفال ؟
لإلجابػ ػػة عػػػف ىػػػذا التسػ ػػاؤؿ تػػػـ حسػ ػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنح ارفػػػات المعياري ػػة واألوزاف النسػ ػػبية
والترتيب فقرات كل مجاؿ.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات

مجال " أعراض تسوس األسنان "
جدول ( ) 3

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري
0.85

38.71%
53.55%

4
1

م

الفقرة

.1

ٝشؼش طفيل تأىٌ ف ٜإحذ ٙأسْأّ

1.94

.2

ٝؼاّ ٜطفيل ٍِ اىرٖاب ح٘ه اىسِ اىَظاب

2.68

1.11

.3

٘ٝجذ ىذ ٙطفيل اّرفاخ فٍْ ٜطقح اىرس٘ط

2.97

1.08

59.35%

.4

ٝشؼش طفيل تأىٌ أٗ طذاع ف ٜاىشأط

2.72

1.16

54.39%

2

.5

ٝظٖش ىذ ٙطفيل ذ٘سً ف ٜاىسِ اىَرس٘ط

2.71

1.37

54.19%

3

.6

٘ٝجذ شق٘ب س٘داء ػي ٚسِ طفيل

2.13

1.18

42.58%

جميع فقرات المجال

5

2.52

1.12

50.43%

أعمى فقرتين في هذا المجال كانتا:

الترتيب
6

 -الفقرة رقـ ( )3والتي نصت عمػى " ٘ٝجذ ىذ ٙطفيل اّرفاخ فٍْ ٜطقح اىرسو٘ط " احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف

نسبي قدره %59.35
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 -الفقرة رقـ ( )4والتي نصت عمى " ٝشؼش طفيل تأىٌ أٗ طذاع ف ٜاىشأط " احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي

قدره .%93.45

وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )2والتي نصت عمى " ٝشؼش طفيل تأىٌ ف ٜإحذ ٙأسْأّ " احتمػت المرتبػة األخيػرة بػوزف نسػبي

قدره .%38.71

 -الفقػرة رقػـ ( )1والتػي نصػت عمػى " " ٘ٝجووذ شقو٘ب سو٘داء ػيو ٚسووِ طفيول " احتمػت المرتبػة الخامسػة بػػوزف

نسبي قدره .%31.94

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف االنتفاخ في منطقة التسوس ىي المؤشر األوؿ لوجود تسوس أسناف.
اجابة السؤال الثاني :والذى ينص عمى ماهي اهم طرق الوقاية من تسوس االسنان عند االطفال ؟
لإلجابػ ػػة عػػػف ىػػػذا التسػ ػػاؤؿ تػػػـ حسػ ػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنح ارفػػػات المعياري ػػة واألوزاف النسػ ػػبية

والترتيب فقرات كل مجاؿ.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " الوقاية مف تسوس
األسناف "

م

الفقرة

جدول ( ) 4
المتوسط
الحسابي

ٝ .1حشص طفيل ػي ٚذْظٞف أسْأّ تشنو دائٌ

2.81

االنحراف
المعياري
1.11

الوزن
النسبي

%56.13

الترتيب
6

ٝ .2حشص طفيل ػي ٚذْظٞف أسْأّ تؼذ ٗجثاخ اىطؼاً

3.23

1.12

%64.52

1

ٝ .3سرخذً طفيل غس٘ه اىفٌ ىحَاٝح أسْأّ ٍِ اىري٘ز
ٗاالىرٖاتاخ
ٝ .4قً٘ طفيل ترْظٞف أسْأّ قثو اىًْ٘

2.91

1.01

%58.16

3

2.84

1.03

%56.77

5

2.87

1.06

%57.42

4

2.71

0.99

%54.19

7

ٝ .7قً٘ طفيل تضٝاسج طثٞة األسْاُ ىيؼالض

2.52

1.17

%51.32

9

ٝ .8قً٘ طفيل تضٝاسج طثٞة األسْاُ ىينشف اىذٗسٛ

3.13

1.07

%62.58

2

ٝ .9قً٘ طفيل تضٝاسج طثٞة األسْاُ ػْذ شؼ٘سٓ تاألىٌ

2.16

0.98

%41.29

10

 .11ذؼرقذ ِٝأُ ذْظٞف طفيل ألسْأّ ٌٍٖ

1.68

1.09

%33.55

12

 .11ذيقٞد اسشاد طح ٜح٘ه مٞفٞح ٗإَٞح اىؼْاٝح تأسْاُ
طفيل

2.68

0.94

%53.55

8

ٝ .5قً٘ طفيل ترْظٞف أسْأّ تاىفششاج ٗاىَؼجُ٘ اىغْٜ
تاىفي٘ساٝذ
 .6ذساػذ ٛطفيل ف ٜذْظٞف أسْأّ

15

.12

ذ٘جٖ ٜىطفيل االسشاداخ اىالصٍح ىيؼْاٝح تاألسْاُ 2.11

جميع فقرات المجال

2.62

1.04

%41.11

1.05

%52.37
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أعمى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 -الفقػرة رقػـ ( )2والتػي نصػػت عمػى " ٝحوشص طفيوول ػيو ٚذْظٞوف أسووْأّ تؼوذ ٗجثوواخ اىطؼواً " احتمػت المرتبػػة

األولى بوزف نسبي قدره .%23.91

 -الفقرة رقـ ( )8والتي نصت عمى " ٝقً٘ طفيل تضٝاسج طثٞة األسوْاُ ىينشوف اىوذٗس " ٛاحتمػت المرتبػة الثانيػة

بوزف نسبي قدره

%.21.94

وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )10والتي نصت عمػى " ذؼرقذ ِٝأُ ذْظٞف طفيول ألسوْأّ ٍٖوٌ " احتمػت المرتبػة األخيػرة بػوزف

نسبي قدره .%%33.55

 -الفق ػرة رقػػـ ( )12والتػػي نصػػت عمػػى " ذوو٘جٖ ٜىطفيوول االسشوواداخ اىالصٍووح ىيؼْاٝووح تاألسووْاُ " احتمػػت المرتبػػة

الحادي عشر بوزف نسبي قدره .%34

ويعزو الباحث ذلؾ لقمة وعي األميات بضرورة تنظيف األسناف .
اجابة السؤال الثالث :والذى ينص عمى ماهي اهم طرق العالج تسوس االسنان عند االطفال ؟
لإلجابػ ػػة عػػػف ىػػػذا التسػ ػػاؤؿ تػػػـ حسػ ػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنح ارفػػػات المعياري ػػة واألوزاف النسػ ػػبية
والترتيب فقرات كل مجاؿ.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات

مجال " العالج مف تسوس األسناف "
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جدول ( ) 5
م

المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

.1

ٝرْاٗه طفيل االدٗٝح ٍصو ٍضاداخ االىرٖاتاخ

2.35

1.36

47.10%

9

.2

ٝسرخذً طفيل االػشاب ٗاىر٘اتو راخ اىخظائض اىَفٞذج

2.81

1.28

56.13%

8

.3

ٝحش٘ طفيل أسْأّ اىَرس٘سح

2.84

1.44

56.77%

7

.4

ٝسحة طفيل اىؼظة ف ٜاىحاالخ اىَرقذٍح ٍِ اىرس٘ط

3.23

1.31

64.52%

3

.5

ٝخيغ طفيل اىسِ إرا فشو اىطثٞة ف ٜػالجٔ تاىطشق اىساتقح

3.13

1.31

62.58%

4

.6

ٝضٗس طفيل طثٞة األسْاُ تشنو ٍْرظٌ

3.29

1.13

65.81%

2

.7

ٝغٞش طفيل فششاج ٍٗؼجُ٘ األسْاُ مو4-3شٖ٘س

3.10

1.11

61.94%

ْٝظف األسْاُ ٍشج ٗاحذج ٍٞ٘ٝا ً تاسرخذاً فششاج أسْاُ

6

3.13

1.26

62.58%

4

3.58

1.36

71.61%

1

.8
.9

ٝسرخذً طفيل اىخ٘ٞط اىسْٞح ىرْظٞف ٍا ت ِٞاألسْاُ

جميع فقرات المجال

3.05

1.28

61.00%

أعمى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 -الفقػرة رقػػـ ( )9والتػػي نصػػت عمػػى " ٝسوورخذً طفيوول اىخٞوو٘ط اىسووْٞح ىرْظٞووف ٍووا توو ِٞاألسووْاُ " احتمػػت المرتبػػة

األولى بوزف نسبي قدره .%12.22

 -الفقػرة رقػػـ ( )6والتػػي نصػػت عمػػى " ٝووضٗس طفيوول طثٞووة األسووْاُ تشوونو ٍْوورظٌ احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف

نسبي قدره "%65.81
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

 -الفقرة رقـ ( )2والتي نصت عمى " يستخدم طفمك االعشاب والتوابل ذات الخصائص " احتمػت المرتبػة

الثامنة بوزف نسبي قدره .%56.13

 -الفقرة رقـ ( )1والتػي نصػت عمػى " يتنااول طفماك االدوياة مثال مضاادات االلتهاباات " احتمػت المرتبػة

االخيرة بوزف نسبي قدره .%47.14
السؤال الثاني:
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لمشكمة النخر السني عند االطفال ُتعزى لمتغيرات (مستوى تعميم األم ،وزن الطفل عند الوالدة
،وظيفة االم) ؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي " .لمتغير مستوى تعميـ االـ وزف الطفل
جدول ( :)6نتائج االختبار التبايف األحادي لمتغير مستوى تعميـ االـ

المجال

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

517.500

3

172.500

داخل المجموعات

3076.500

27

113.944

المجموع

3594.000

30

مصدر التباين

جميع مجاالت االستبانة

بشكل عاـ

قيمة ""F
.155

مستوى
الداللة
.857

جدوؿ ( :)7نتائج اختبار " التبايف األحادي " – وزف الطفل
المجال

جميع مجاالت االستبانة
بشكل عاـ

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

39.300

2

19.650

داخل المجموعات

215.893

364

0.593

المجموع

216.641

366

مصدر التباين

قيمة ""F
1.514

مستوى
الداللة
.233

مف النتائج الموضحة في جدوليف السابقيف (  ) 7 (،)6تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار" التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة  0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمشكمة النخر السني عند االطفاؿ تُعزى
لمتغيرات تُعزى إلى ٍسر٘ ٙذؼي ٌٞاالً ٗ وزف الطفل.

تـ استخداـ اختبار "  - Tلعينتيف مستقمتيف ".لمعرفة عالقة وظيفة األـ بظاىرة النخر السني
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف انشغاؿ األـ بالعمل ال يؤثر عمى صحة أسناف طفميا ألف معظـ العامالت
تعي بأىمية االىتماـ بصحة األسناف.
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جدول (؟) :نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – وظيفة األـ
المجال

المؤهل العممي

العدد المتوسط االنحراف قيمة t

مستوى

-1.324

0.186

الحسابي المعياري

جميع مجاالت االستبانة بشكل

ربت بيت

24

3.86

0.77

عاـ

موظفة

21

4.04

0.74

الداللة

مف النتائج الموضحة في جدوليف السابقيف (  ) 7 (،)6تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار" التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة  0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمشكمة النخر السني عند االطفاؿ تُعزى
لمتغيرات تُعزى إلى وظيفة األـ

أداة الدراسة الثانية
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أجرت الباحثة مقابمة شخصية مع طبيب األسناف الدكتور :/زياد أبو عريباف  :وذلؾ يوـ االثنيف
بتاريخ 2016/3/5:في عيادتو الخاصة بالنصيرات.

كما أجريت مقابمة أخرى مع طبيب االسناف :/رامي ىاروف وذلؾ يوـ الثالثاء بتاريخ  2016/3/6في
عيادتو الخاصة بالنصيرات.
واخي ار اجريت مقابمة مع طبيب االسناف /عمر عبد اليادي وذلؾ يوـ االربعاء  2016/3/7في عيادتو

الخاصة

وأفادنا االطباء باآلتي.

توصيات المقابمة:
إف مرض تسوس األسناف ىو مرض يصيب األسناف بعد بزوغيا مف الفـ حيث تتغذى البكتيريا

عمى السكريات المتبقية عمى األسناف وينتج أحماض تعمل عمى إذابة الجزء المالصق ليا مف المينا

وذلؾ بنزع العناصر اليامة المكونة لمسف مثل الكالسيوـ ثـ تتخمل المواد العضوية وتتحوؿ األنسجة

الصمبة إلى نسيج رخو وتتكوف بالمينا فجوة صغيرة واذا لـ تعالج ىذه الفجوة ازداد تجمع البكتيريا

والفضالت بيا وتزداد كمية الحامض حتى يصل النخر إلى العاج وقد يستمر إلى أف يصل إلى لب

السف.
إف أكثر مسببات تسوس األسناف عند األطفاؿ ىو تناوؿ السكريات والنشويات والشكوالتة بشكل دائـ

وعدـ العناية بصحة الفـ واألسناف وكذلؾ فإف ىناؾ أنواع مف األدوية تغير لوف األسناف لدى األطفاؿ

إلى الموف البني مثل دواء  Textracycdneوعدـ تناوؿ الطعاـ الصحي يؤثر عمى بناء األسناف عند
األطفاؿ وليس عمى التسوس .وال ننسى دور العامل الوراثي في الموضوع إال أنو يؤثر بشكل بسيط وبيف
خالؿ طرح األسئمة أف حميب األـ ال يؤثر عمى تسوس األسناف بل إنو مفيد جدا لنمو األسناف وتكوينيا

.واف نسبة السكر الموجودة بداخمو قميمة وكذلؾ فإنو يدعـ األسناف بالعناصر الميمة لتكويف األسناف.
وأضاؼ الطبيب أف ىناؾ أنواع مف البكتيريا الضارة التي تمتصق بسطح األسناف ويبدأ تراكميا عمى

سطح األسناف عند التقاء المثة مع األسناف وىي ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة ولكف تستخدـ أصباغ

خاصة ليذا المرض.
وفي حالة عدـ إزالتيا بالفرشاة تتحوؿ إلى طبقة جيرية صمبة ال يمكف إزالتيا إال بواسطة طبيب األسناف
21

وكذلؾ فإف ىناؾ جبوب توجد بيف فراغات المثة وتتجمع فييا البكتيريا الضارة التي تسبب تآكل عظاـ

الفؾ واألربطة الداعمة لألسناف .

عرض النتائج والتوصيات :
توصي الباحثة بعد تطبيقيا لالستبانة بضرورة اىتماـ األميات بمتابعة أطفاليف في تنظيف أسنانيـ و

ارشادىـ بشكل دوري ومستمر لمعناية بأسنانيـ حيث أف التنظيف اليومي لألسناف بالفرشاة والخيط ميـ
جداً لمحفاظ عمى صحة األسناف والمثة ،فإف كل ما يحتاجو الطفل لتنظيف أسنانو ىو كمية مف معجوف
األسناف بحجـ حبة الحمص ،وعمى الرغـ مف أف األطفاؿ عادة يستخدموف فرشاة األسناف في السف
الرابعة أو الخامسة مف العمر ،إال أف استخداـ الخيط لتنظيف األسناف ىو أكثر صعوبة لمتعود عميو

ويمكف اف يستغرؽ سنوات أكثر إلتقانو ،لذلؾ فإف مراقبة األطفاؿ أثناء تنظيف اسنانيـ بالفرشاة والخيط
ميمة لمتأكد مف أف ىذه الطريقة تتـ بصورة صحيحة.

ولمحيمولة دوف حدوث االصابة في المثة ،يجب عمى الطفل استخداـ فرشاة أسناف خاصة باألطفاؿ ذات
شعيرات ناعمة وحجـ مناسب ،مع وجوب استبداؿ الفرشاة بمجرد اىترائيا وعادة ما تكفي لمدة تتراوح ما

بيف ثالثة إلى أربعة أشير.

الفصل الرابع
الدراسات السابقة
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لقد قاـ العديد مف الباحثيف بدراسة ىذه المشكمة ومنيـ الدكتور مصطفى أسامة و الدكتور حساـ أبو

ذياب و غيرىـ..

حيت تحدث الدكتور حساـ أبو ذياب عف األسباب واألعراض والوقاية والمعالجة مف النخر السني.

أسباب التسوس :اإلكثار مف تناوؿ الطفل لمحمويات والبسكويت والشوكوالتة بيف وجبات الطعاـ  ،تناوؿ
المواد النشوية بكثرة كالرز والخبز والبطاطا ،ضعف الجسـ العاـ  ،التغذية غير المتوازنة وخاصة نقص
الحديد والكالسيوـ والفسفور مف غذاء الطفل ،عدـ االعتناء بنظافة اسناف الطفل وترؾ فتات االطعمة
بينيا العتقاد األىالي الخاطئ أنيا ستسقط فيما بعد إف كانت األسناف لبنية.

األعراض :يبدأ تسوس االسناف دوف ألـ فال يشعر بو الطفل .أما في المراحل المتقدمة فيؤدي المرض
خراجات صغيرة في جذر السف أو المثة تسبب آالماً مزعجة  ،وتصبح رائحة فـ الطفل كريية
إلى تكويف ّ
.
فيصاب بفقد الشيية واضطرابات ىضمية  ،وقد يمتد االلتياب الى عظـ الفؾ فيتورـ وترتفع الح اررة .يبدأ

تسوس األسناف المبنية بيف السنة الرابعة والثامنة أما األسناف الدائمة فيكثر حدوث التسوس فييا بيف
السنة الرابعة عشرة والثامنة عشر.

الوقاية :يجب أف ال تيمل األسناف المبنية وأف نعتني بنظافتيا  ،ألف أي إصابة في جذورىا تسبب بيئة

غير مالئمة لظيور األسناف الدائمة .كما أف السقوب المبكر لألسناف المبنية يسبب تشوىات في ظيور

األسناف الدائمة  .فيجب االعتناء بتغذية الطفل وخاصة فيما يتعمق بنمو األسناف وبنيتيا.

المعالجة :يجب أف تعالج األسناف المبنية مف قبل اخصائي في طب االسناف فيستأصل الفاسد ويعالج
المرض قبل انتشاره بمداواة بدء التسوس واعطاء المضادات الحيوية والمواد الدوائية الضرورية لذلؾ

وخاصة الفيتاميف « آ » وزيت السمؾ والكمس والفسفور .أما معالجة تسوس االسناف الدائمة فيجب اف
يستشار مف أجميا طبيب االسناف.

الممحق
االستبانة
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السالم عميكم ورحمة هللا وبركاته
يقوـ فريق البحث مف مدرسة العروبة لمبنات بعنواف "النخر السني عف األطفاؿ "
لذا أرجو التكرـ باإلجابة عمى جميع الفقرات بصدؽ وموضوعية وأمانة

وذلؾ بوضع إشارة (  ) /أماـ العبارة المناسبة

عمما بأف المعمومات التي سوؼ نحصل عمييا ستكوف في سرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي .
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ .

المستوى الدراسي لألـ
أساسي

عمر الطفل  /ة

 4 -3سنوات

وزف الطفل /ة عند الوالدة

أقل مف  2.5كجـ

ثانوي

جامعي

 5-4سنوات

 2.5كجـ

وظيفة األـ
ربة المنزؿ

موظفة
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دراسات عميا

أكبر مف  5سنوات

أكثر مف  2.5كجـ

درجة الموافقة

الفقرات
موافق
بشدة

اوالً :أعراض تسوس األسناف:
1

يشعر طفمؾ بألـ في إحدى أسنانو

2

يعاني طفمؾ مف التياب حوؿ السف المصاب

3

يوجد لدى طفمؾ انتفاخ في منطقة التسوس

4

يشعر طفمؾ بألـ أو صداع في الرأس

5

يظير لدى طفمؾ تورـ في السف المتسوس

6

يوجد ثقوب سوداء عمى سف طفمؾ

ثانياً :الوقاية مف تسوس األسناف:
1

يحرص طفمؾ عمى تنظيف أسنانو بشكل دائـ

2

يحرص طفمؾ عمى تنظيف أسنانو بعد وجبات الطعاـ

3

يستخدـ طفمؾ غسوؿ الفـ لحماية أسنانو مف التموث وااللتيابات

4

يقوـ طفمؾ بتنظيف أسنانو قبل النوـ

5

يقوـ طفمؾ بتنظيف أسنانو بالفرشاة والمعجوف الغني بالفمورايد

6

تساعدي طفمؾ في تنظيف أسنانو

7

يقوـ طفمؾ بزيارة طبيب األسناف لمعالج

8

يقوـ طفمؾ بزيارة طبيب األسناف لمكشف الدوري

9

يقوـ طفمؾ بزيارة طبيب األسناف عند شعوره باأللـ

 10تعتقديف أف تنظيف طفمؾ ألسنانو ميـ
 11تمقيت ارشاد صحي حوؿ كيفية واىمية العناية بأسناف طفمؾ
 12توجيي لطفمؾ االرشادات الالزمة لمعناية باألسناف
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غير

موافق
محايد

موافق

غيرموافق
بشدة

ثالثاً :العالج مف تسوس األسناف:
1

يتناوؿ طفمؾ االدوية مثل مضادات االلتيابات

2

يستخدـ طفمؾ االعشاب والتوابل ذات الخصائص المفيدة

3

يحشو طفمؾ أسنانو المتسوسة

4

يسحب طفمؾ العصب في الحاالت المتقدمة مف التسوس

5
6
7
8
9

يخمع طفمؾ السف إذا فشل الطبيب في عالجو بالطرؽ السابقة
يزور طفمؾ طبيب األسناف بشكل منتظـ

يغير طفمؾ فرشاة ومعجوف األسناف كل4-3شيور
ينظف األسناف مرة واحدة يومياً باستخداـ فرشاة أسناف
يستخدـ طفمؾ الخيوب السنية لتنظيف ما بيف األسناف

اسئمة المقابمة
.1ماىي أكثر مسببات مرض تسوس األسناف عند االطفاؿ؟
.2ما ىي نسبة العامل الوراثي المسببة لمرض تسوس االسناف؟
 -3ىل حميب األـ لو أثر عمى الطفل وما نصيحتؾ لألـ لمعالجة ىذا األمر؟
.4ىل يوجد أدوية يمكف أف تصيب الطفل بمرض تسوس االسناف؟
.6ىل يؤثر تسوس األسناف عمى األعصاب ؟
.7ىل نقص الحديد او أي نوع مف الفيتامينات يؤدي الى تسوس االسناف؟
.8ما العوامل التي تؤدي الى تسوس األسناف؟
.9ىل يحتمل إصابة الجنيف بتسوس األسناف؟
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