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Introduction: The anxiety of children and their lack of cooperation during dental treatments have made their behavioral
management a great challenge for dentists and families. This study aimed to introduce a new technique in children's behavioral
guidance called "Prize-Distraction" and compare its efficacy with a "conventional distraction" technique.
Case Report: This case series study was performed on the dental treatment of three cases (two boys and one girl) using
behavioral guidance methods of "Prize-Distraction" and "Story-Telling Distraction" with a split-mouth (cross over) design.
The children's behavioral reactions were evaluated using the "Sound Eye Motor (SEM)" scale during local anesthesia injection
and tooth extraction procedures. Our results showed that the samples showed fewer behavioral reactions during the treatment
using the "Prize-Distraction" method, compared to the "Story-Telling Distraction" technique.
Conclusion: In all three cases, the results of the sum of SEM scores at different times when using the "Prize-Distraction"
technique were lower than those in the other technique. It seems that the "Prize-Distraction technique" can have promising
results in guiding children's behavior during dental procedures. Further studies are needed to evaluate the effectiveness of this
new technique.
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Corresponding Author: Dr.hamidsarlak@yahoo.com
J Mash Dent Sch 2022; 46(1): 82-7 .

چکیده
 مدیریت رفتاری آنها را تبدیل به چالشی بزرگ برای دندانپزشکان، اضطراب کودکان و عدم همکاری آنها حین درمان های دندانپزشکی:مقدمه
" و مقایسه یPrize -Distraction"  معرفی تکنیکی جدید در زمینه هدایت رفتاری کودکان به نام، هدف از این مطالعه.و خانواده ها نموده است
.اثربخشی آن با تکنیک "پرت کردن حواس رایج" بود

 پسربچه و یک دختر بچه) با استفاده از روش های2  کیس (شامل3  اقدام به درمان دنداپزشکی، ما در این مطالعه گزارش مورد:شرح مورد
 نمودیم و واکنش های رفتاریSplit-Mouth (Cross Over) " با طراحیstory-Telling Distraction" “ وPrize-Distraction” هدایت رفتاری
 نتایج ما. در زمان تزریق بی حسی موضعی و حین کشیدن دندان ها ارزیابی نمودیمSound Eye Motor (SEM) کودکان را با استفاده از معیار
“ واکنش های رفتاری کمتری نسبت به درمان به کمک تکنیکPrize -Distraction” نشان داد نمونه ها در حین درمان با استفاده از روش
." نشان دارندstory-Telling Distraction"
" مقادیرPrize-Distraction"  حین استفاده از تکنیک، در زمان های مختلفSEM  نتایج مجموع امتیازات معیار، در هر سه کیس:نتیجه گیری
، بتواند در زمینه هدایت رفتاری کودکان حین اعمال دندانپزشکیPrize -Distraction  به نظر می رسد تکنیک.کمتری نسبت به تکنیک دیگر بود
. الزم است مطالعات بیشتری به بررسی اثربخشی این تکنیک جدید بپردازند.نتایج نویدبخشی را به همراه داشته باشد
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مقدمه

حال مي تواند نمودی از به کارگیری روش های

پوسیدگي دنداني شایع ترین بیماری عفوني مزمن در

"شكل دهي رفتار"" ،نگرش مثبت" و"تثبیت ارتباط"

در عین حال ،اضطراب کودکان و عدم

قلمداد شود .این روش ،بالفاصله قبل از اعمال محرک های

همكاری آنها حین درمان های دندانپزشكي ،مدیریت

درد زا/اضطراب زا یا در زمان کسل شدن کودک و کاهش

رفتاری آنها را تبدیل به چالشي بزرگ برای دندانپزشكان و

تحمل او به دلیل طوالني شدن جلسه ی درماني به کار

به منظور مدیریت رفتاری

مي رود و هدف از انجام آن پرت کردن حواس ،افزایش

کودکان ،روش های دارویي و غیردارویي متعددی ابداع

تحمل ،کاهش اضطراب و ادراک درد توسط کودک

شده اند که به نظر مي رسد امروزه روش های غیر دارویي

مي باشد .در این روش کلینیسین اقدام به گفت و گو و

کودکان

است()1

خانواده ها نموده

است()2

مقبولیت بیشتری نزد خانواده ها

دارند)3(.

پرسش و پاسخ از کودک ( )Distractionبا محور جوایز

روش پرت کردن حواس ( )Distractionیكي از

( )Positive Reinforcementبه شكلي گرم و دوستانه

روشهای غیر دارویي کاهش درد و اضطراب کودکان بوده

( )Positive Approachمي کند ،همزمان ارتباط با کودک

که شامل منحرف کردن توجه کودکان از محرک های

( )Establishment of Communicationرا به طور فعالي

تقویت

شكل داده و با افزایش انگیزه ،کودک را به هدف دریافت

مثبت ( )Positive Reinforcementیكي دیگر از روش های

پاداش ( )Prizeنسبت به ارائه رفتار مثبت ترغیب مي کند

غیر دارویي هدایت رفتاری کودکان بوده که در این روش،

) .(Behavior Shapingهدف از این مطالعه ،درمان

در پاسخ به رفتار مطلوب کودک ،اقدام به ارائه ی پاداش

دندانپزشكي چند کودک با استفاده از تكنیک

“Prize-

مي نماییم .ثابت شده است که کاربرد این تكنیک نقش

” Distractionو مقایسه ی اثربخشي آن با تكنیک پرت کردن

موثری در کاهش اضطراب کودک حین درمان های

حواس رایج بود.

Positive Reinforcement

شرح موردها

دردناک در طي اقدامات دندانپزشكي مي

دندانپزشكي داشته است .در واقع

باشد)4(.

با تحریک کودک ،ارزش گذاری ( ،)Valuingحمایت از

مورد  :1دختر بچه ای  5ساله با شكایت از درد و آبسه

رابطه ی دندانپزشک و بیمار و تشویق بیمار برای رسیدن به

ی دهاني در ناحیه ی دندان های مولر شیری فک پایین

وضعیت آرامش ،رفتار مطلوب را تقویت مي

کند)5(.

(راست و چپ) به مطب خصوصي دندانپزشک کودکان

تكنیک  ،Prize-Distractionروش جدیدی از هدایت

مراجعه کرد ،که به دلیل تحلیل خارجي شدید ریشه در

رفتاری است که توسط دکتر حمید سرلک (دندانپزشک

نمای رادیوگرافیک دندان های  74و  ،84کاندید کشیدن هر

متخصص کودکان) ارائه مي شود .این روش در حقیقت دو

دو دندان بود .کودک به لحاظ سیستمیک نرمال بود و

تكنیک هدایت رفتاری کودکان شامل "پرت کردن

والدین هیچ سابقه ای از درمان دندانپزشكي گزارش

حواس" و "تقویت مثبت" را تلفیق مي کند که در عین

نكردند .بعد از تعیین طرح درمان دندانپزشكي کودک و

چ
84

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  / 1401دوره  / 46شماره 1

انجام تكنیک  Tell-Show-Doمرسوم ،همكاری کودک از

معیار ارزیابي درد ) )7(Sound, Eye, Motor (SEMدر زمان

نظر معیار همكاری فرانكل( )6در رتبه ی ( 3مثبت) ارزیابي

های t1و  t2توسط دستیار آموزش دیده اندازه گیری و ثبت

شد.

شد (جدول  .)1معیار ارزیابي درد  SEMکوچک ترین

درمان دندان  74به کمک روش  Prize-Distractionدر
جلسه اول و درمان دندان  84در جلسه ی بعدی با روش
پرت کردن حواس "تعریف کردن قصه" توسط یک
متخصص دندانپزشكي کودکان انجام شدند

تظاهر چشم ها ،صدا یا حرکت بیماران را حین تزریق
بي حسي محاسبه و نمره دهي مي
کودک

کند)7(.

در جلسه درماني اول و با همراهي روش Prize-

(Split-mouth

 Distractionهیچ واکنش رفتاری را حین اعمال بي حسي

) methodسایر روش های هدایت رفتاری در دو جلسه

موضعي و کشیدن دندان نشان نداد ،در حالیكه واکنش منفي

درماني مشابه بودند .روش های  Distractionدر هر دو

در استفاده از روش پرت کردن حواس "تعریف کردن

جلسه ،حین اعمال بي حسي موضعي بالک عصب

قصه" حین اکسترکشن دندان بدین شكل مشهود بود:

اینفریورآلوئوالر ( )t1و حین اکسترکشن دندان ( )t2شامل

کودک با صدای بلند از درد شكایت داشت ،چشمانش

مراحل جداسازی بافت نرم و خارج کردن بافت سخت

خیس شد و حرکت مختصر دست ها اتفاق افتاد( .امتیاز 2

دندان به کار رفتند .قبل از اقدام به اکسترکشن دنداني،

معیار ( )SEMجدول )1

دندانپزشک از موفقیت کامل بي حسي اطمینان مي یافت.

جدول : 1

مقادیر معیار  SEMدر زمان های  t1و  t2حین استفاده از دو روش  Prize-distractionو  Story-telling Distractionدر سه
کیس مختلف حین اعمال محرک های درد /اضطراب زا
SEM* scores of case1
**t1
***t2
SEM* scores of case 2
t1
t2
SEM* scores of case 3
t1

t2
حین اکسترکشن دندان*** :

Prize -Distraction

Story-Telling Distraction

0

0

0

0

0

2

1

1

0

1

0

2

حین اعمال بي حسي موضعي بالک عصب اینفریورآلوئالر**:

*:Sound-Eye-Motor Scale
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مورد  :2پسربچه ی  9ساله ای جهت اکسترکشن

استینلس استیل تشخیص داده شدند .پس از انجام  TSDو

دندان های  73و  83طبق دستو ارتودنتیست به مطب همان

ارزیابي رفتار کودک مشخص شد همكاری کودک در سطح

دندانپزشک متخصص کودکان مراجعه کرده بود .کودک به

دو ی طبقه بندی فرانكل قرار دارد .در جلسه درماني اول،

لحاظ سیستمیک نرمال بود اما در تاریخچه ی دندانپزشكي

دندان  74با همراهي روش "تعریف کردن قصه" تحت

بیمار سابقه ی اکسترکشن دندان های قدامي فک باال در

درمان قرار گرفت و معیار  SEMحین اعمال بي حسي بالک

حدود  3سال قبل گزارش شد ،که طبق اظهارات والدین،

عصب اینفریورآلوئالر ( )t1ثبت شد; کودک کامال کنجكاو

کودک حین انجام درمان همكاری مطلوبي نداشته و درمان

بود و با ورود نیدل بي حسي کامال از درد شكایت کرد.

همراه با گریه ی کودک و بي حرکت سازی فعال انجام شده

(امتیاز  2معیار ( )SEMجدول )1

بود .کودک خاطره ی خوبي از مراجعه به دندانپزشک

درمان در جلسه ی بعد بر روی دندان  84انجام شد و

نداشته و به شدت از بي حسي موضعي مي ترسید .به همین

همزمان با همراهي  Prize-Distractionحین بي حسي

دلیل به غیر از اولین مالقات با کودک ،یک جلسه ی مالقات

موضعي ،توجه کودک کامال معطوف به گفتگوی

دوم جهت انجام تكنیک ( ،Tell-Show-Do )TSDاضطراب

دندانپزشک درخصوص جوایز شد و بدون کنجكاوی در

زدایي و بهبود نسبي رفتار کودک ،ترتیب داده شد .در جلسه

زمان ورود سوزن بي حسي ،هیچ واکنش منفي نشان نداد و

اول درمان ،دندان  83به کمک روش پرت کردن حواس

امتیاز  0معیار  SEMرا دریافت نمود( .جدول

(1

"تعریف کردن قصه" و در جلسه دوم ،دندان  73به کمک

بحث

روش « »Prize-Distractionخارج شد؛ در جلسه ی درماني

ساختن خاطرات خوب حین مالقات های دندانپزشكي

اول ،علي رغم جلب اعتماد کودک در مالقات های قبلي،

یكي از مهمترین اهداف دندانپزشكي کودکان است و با

حین اعمال بي حسي موضعي ( )t1کودک چشمانش را

وجود پیشرفت های بسیار در زمینه کنترل درد« ،ترس از

گشاد کردو دستانش را کمي سفت کرد و از نظر معیار SEM

دندانپزشكي» هنوز چالش مهم درمان دندانپزشكي به

 ،امتیاز  1را دریافت کرد؛ حین اکسترکشن ( )t2نیز همزمان

باشد)8(.

خصوص در کودکان مي

با گشاد شدن چشم ها ،صدای غیراختصاصي و ناواضحي

اساسي ترین شكل پرت کردن حواس ،گفتگو با

شنیده شد (امتیاز  1معیار )SEM؛ در جلسه ی بعدی درمان

دندانپزشک است« )9(.تعریف کردن قصه»« ،اجازه گرفتن» و

با روش  Prize-Distractionدر زمان  t1اعداد مشابه جلسه

«شمارش و وقفه» به همراه «بازی کردن» روش های مرسوم

ی قبلي ثبت شد ،اما در زمان  t2واکنش های رفتاری کودک

 Distractionهستند که دندانپزشک مي تواند

اعمال کند9(.و)4

کاهش یافت( .جدول )1

تاکنون روش های متعددی در زمینه هدایت رفتاری کودکان

مورد  :3پسر بچه ی  5ساله ای با شكایت از گیر غذایي

معرفي شدند اما به نظر مي رسد زمان آن فرا رسیده است

ناحیه ی دندان های  74و  84مراجعه کرده بود؛ کودک از

که با هدف افزایش اثربخشي ،این تكنیک ها در یكدیگر

لحاظ سیستمیک نرمال بود و سابقه ی درمان دندانپزشكي

ادغام شوند تا بتوان همزمان از فواید چند روش هدایت

نداشت .بعد از اخذ تاریخچه و انجام معاینات بالیني و

رفتاری بهره برد و به شكل موثرتری رفتار کودک را شكل

رادیوگرافیک ،هر دو دندان کاندید پالپوتومي و روکش

داد .باقریان و شیخ فتح

الهي()10

تكنیک

Cotton-roll

چ
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 vibrationرا به عنوان شكلي از تكنیک پرت کردن حواس

کشیدن دندان ،واکنش های رفتاری به نسبت کمتری نشان

ابداع و معرفي نمود.

دادند و در نتیجه درمان دلپذیرتری را تجربه نمودند .ما در

ما در این مطالعه اقدام به معرفي و بكارگیری روش

این مطالعه از معیار ) Sound Eye Motor (SEMبه عنوان

 Prize-Distractionنمودیم که تكنیكي ساده با قابلیت

یک معیار عیني برای ارزیابي واکنشهای رفتاری کودکان

فراگیری و کاربرد عملي آسان بوده و همزمان نمود عملي

حین اعمال محرک ها استفاده نمودیم چرا که پاسخ های

چندین روش هدایت رفتاری مي باشد .به عنوان مثال این

کودک در معیارهای سابرکتیو ( )self-reportمشكوک

گفت و گو مي تواند شامل این جمالت باشد:

مي

باشد)11(.

نویسنده این مقاله ،به عنوان یک متخصص

"عزیزم ،جلسه گذشته چه جایزه ای گرفتي؟ "قهرمان،

دندانپزشكي کودکان با سابقه بیش از  10سال در این حیطه،

تو میداني ما به بچه هایي که خیلي همكاری مي کنند اجازه

به شكل قابل توجهي اثربخشي این روش را در زمینه

مي دهیم جایزه شان رو خودشان انتخاب کنند؟"

هدایت رفتاری موفق کودکان تجربه نموده است .با توجه

"خوشگلم میداني ما داخل قفسه ی جایزه ها چه

به اثبات اثربخشي بكارگیری انواع روش های هدایت

جایزه های خوشگلي داریم؟" "دوست من ،تو بین ماشین

رفتاری کودکان در حیطه دندانپزشكي کودکان به نظر

اسباب بازی یا ساعت مچي (به طور مثال) کدام رو بیشتر

مي رسد بتوان با تلفیق دو یا چند تكنیک هدایت رفتاری،

دوست داری؟"

اثربخشي را افزایش داده و درمان دندانپزشكي مطلوب تر

هدف از طرح سواالت این چنیني در این روش ،پرت

و دلچسب تری را برای کودکان ارائه نمود .با این وجود با

کردن حواس کودک به کمک جذاب ترین شكل تقویت

توجه به آنكه این مطالعه -به عنوان اولین مقاله معرفي کننده

مثبت (جایزه) است و الزم است دندانپزشک احتیاط کند

روش  - Prize -Distractionاز نوع گزارش مورد بوده

شكل گفت و گو با کودک به سمت رشوه ) (Bribeمنحرف

پیشنهاد مي گردد اثربخشي این روش ابداعي ،در مطالعات

نشود .در ضمن در این روش کودک متوجه مي شود در

کارآزمایي بالیني توسط سایر محققین و در گروه های سني

صورت همكاری بیشتر با دندانپزشک جایزه ی بهتر یا

متفاوت ،مورد ارزیابي قرار گیرد.

جذابتری به او تعلق مي گیرد یا امكان انتخاب جوایز را

نتیجه گیری

خواهد داشت (شكل دهي رفتار و شرطي سازی فعال)

به نظر مي رسد تكنیک  Prize-Distractionبتواند در

نتایج این مطالعه نشان داد روش  Prize-Distractionدر

زمینه هدایت رفتاری کودکان حین اعمال دندانپزشكي و

زمینه کاهش درد و اضطراب کودکان در مقایسه با روش

کاهش درد و اضطراب آنان مورد توجه قرار گیرد .الزم

مرسوم "تعریف کردن قصه" به میزان قابل توجهي اثربخش

است مطالعات بالیني ترایال با طراحي دقیق وحجم نمونه

مي باشد به طوریكه کودکان در مواجهه با دو محرک

مناسب ،به تعیین اثربخشي این روش در گروه های سني

اضطراب زا  /درد زا شامل بي حسي موضعي –به عنوان

مختلف بپردازند.

مهم ترین عامل استرس در مالقات های دندانپزشكي – و

چ
)(حمید سرلک و همكار

...  یک تكنیک هدایت رفتاری: Prize-Distraction
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