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Abstract 
 

Background and purpose: Malocclusion is the most common developmental disorder. Many 

people undergo orthodontic treatment for cosmetic reasons. Knowledge about the need for orthodontic 

treatment in different population groups could help in having an appropriate perspective towards 

providing orthodontic treatments and planning for reasonable services in the community at macro level. 

The purpose of this study was to investigate the knowledge of students in Mazandaran University of 

Medical Sciences about orthodontic treatments. 

Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018. Data 

were collected using a questionnaire developed by Pourkhameneh et al. consisting of three sections, 

including demographic questions, general questions, and questions about the knowledge levels of 

participants. Data analysis was carried out in SPSS V24. 

Results: A total of 353 subjects participated in this study. The total mean scores for knowledge 

in pharmacy and dentistry students were 5.59 and 5.25, respectively. The mean levels of knowledge were 

not significantly different between senior medical students (5.54), senior students in basic sciences (5.12) 

and bachelor degree programs (4.54) (P>0.05). Females’ knowledge (5.28±1.50) about orthodontics was 

significantly greater than that of males (4.95±1.44) (P= 0.024). 

Conclusion: The students participated in this study showed medium levels of knowledge about 

orthodontic treatment. Today, social media are highly used by people, therefore, they could be of great 

benefit in informing them about orthodontic treatment. 
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 پژوهشی

مازندران نسبت به  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یآگاه زانیم
   یارتودنس یدرمان ها

 
    1دادگر دهیسپ

    1نیمهران آرم   

      2پور میابراه رضایعل  

    3زاده یمحمود موس 

    2یوسفیسحر    

 1یفرهاد ثبوت  

 چكیده
 تدرین انیزد ب بدرای ارمدان ارتوانردی ارت دا  مهد  .باشد تکاملی می ناهنجاری ترینشایع اکلوژن مال و هدف: سابقه

 تدوان اید  یدیزیی بدرای ارا د  هدای معیزیدی ملیلدی مدیزیبایی است. با آگاهی از نزاز بد  ارمدان ارتوانردی ار گدر ب
 ری ی ییزیی ار خصوص ارا   خ مات ارتوانری ار سطح کالن مامی  ااشت. ار ایدن های ارتوانری   نز  برنام ارمان
مورا بررسدی  ۷۹۳۱های ارتوانری ار سال ی  مز ان آگاهی اانشجویان اانشیاب علوم پ شکی مازن ران نربت ب  ارمانمطال

 قرار گرفت.
 کد   بدوا پورخامند    هعکدارانپرسشدنام  م طیی بوا. اب ار ایدن مطالید   تویزفی  از نوع مطالی  این ها:مواد و روش

سوال مربوط ب  تیزدزن  ۳سوال ععومی    5 باش . بلش ا ل شامل سواالت اموگرافزک  بلش ا م شاملبلش می ۹شامل 
 تیلزل ش . 42نرل   SPSSاااب ها با نرم اف ار  آگاهی بوا. 
ی آگاهی اانشجویان اار سازی نفر شرکت کران . مزانیزن کلی نعرب ۹5۹ار مجعوع ار این مطالی   ها:یافته

(   اانشجویان سال 52/5پ شکی ) سال اخر . مزانیزن سطح آگاهی ار اانشجویانبوا 45/5  اانشجویان ان انپ شکی  5۳/5
نعرب آگاهی زنان  .(<55/5Pمینی ااری ن اشت ) تفا ت (52/2(   اانشجویان کارشناسی ارش  )۷4/5اخر علوم پای  )

 (.=542/5P) ( بوا۳5/2 ±22/۷تر از مراان )ااری بزشطور مینی( ب 55/۷±42/5)
 یامیعداع یهااسیفااب از شبک  یباال  انزبا توم  ب  ملذا  میوسط بواار این مطالی  مز ان آگاهی اانشجویان  استنتاج:

بد   قیدطر نیداسدیفااب کدرا   از ا ار زمزن  ارتوانری یب  عنوان عامل آموزش یامیعاع یهاشبک از  توانیآن م یرز  فراگ
 افراا ار مامی  پرااخت. یآگاه  انزم شیاف ا

 

 ارتوانری  آگاهی  اانشجویان واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
های اهان   ان ان ار  اقع یک انیدرا  نجاریناه

از رش    خر ج از اسیان اراهای طبزیی ار یک مامید  
 توان  ر ی اسیلوان   عضالت فک   یورتاست ک  می

 ناهنجداری تدرینشدایع اکلدوژن . مدال(۷)تاثزر گذار باش 
وژن بد  میندی مفدت شد ن   د. اکلد(4) دباشمی یدتکامل

 است ب برای ر است.در ی یک یی ادهن ان اندقرار گرفی
 

 E-mail : farhad_sobouti@yahoo.com             یاانشک ب ان انپ شک  مازن ران یاانشیاب علوم پ شک :ساری -ی فرهاد ثبوت مولف مسئول:

 رانیا  یمازن ران  سار یاانشیاب علوم پ شک  یاانشک ب ان انپ شک  یارتوانر گر ب ار یاسیاا .۷

 رانیا  یمازن ران  سار یاانشیاب علوم پ شک  یاانشک ب ان انپ شک  ییاانشجو  اتزتی  ی ز  کعان انپ شکی اانشجو. 4
 اانشیاب علوم پ شکی مازن ران  ساری  ایرانپژ هشک ب اعیزاا  مرک  تی ز ات علوم به اشیی  اسیاایار  . ۹

 2/2/۷۹۳2تاریخ تصویب :            44/4/۷۹۳2تاریخ ارماع مهت ایالحات :           ۹۷/۷/۷۹۳2 یافت :تاریخ ار 
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هدا هدای فدکآ ران یک اکلوژن طبزیی باید  اسدیلوان

نربت بد  هد    سدایر امد ای معجعد  از نقدر موقیزدت 

هدا نردبت فضایی   ان ازب میناسب بواب   هعچنزن ان ان

اندد ازب   موقیزددت یددیزح هددا از بدد  یکدد ییر   فددک

 .(2 ۹)برخوراار باشن 

 هدددای بزدددر ن زاب  شدددلو ی  ندددامنقعی   انددد ان

 کد   شدون  ب مدیار مجعوع ب  عنوان مدال اکلدوژن نامزد

یددک مشددکل ایریندد  بددواب   تددالح بددرای ایددال  ایددن 

گدراا. سال پزش از مزالا برمی ۷555ب  ح اقل اخیالالت 

ار تی اا  شکل   موقیزت ان ان معکن اسدت  ناهنجاری

منجر ب  اخیالل ار طول قوس   اکلوژن فک باال   پایزن 

هدای پزچزد ب ارتوانردی شوا کد  مردیل م طدر  ارمدان

 .(5)شوامی

مطالیات گوناگونی ار ن اط ملیلی کشور ایدران  

هددای میفددا ت   ار سددنزن ملیلددی یددورت بددا شدداخ 

ها بدا یکد ییر میفدا ت اسدت. گرفی  ک  طبزییا نیایج آن

طبق این مطالیات  شدزوع اکلدوژن طبزیدی ار بدزن افدراا 

از  ۷ناهنجاری کالس  اری   ۱/۹5تا ۳/۷5کشورمان از 

از  ۷اسددی   4کددالس  اریدد   ناهنجدداری ۷/55تددا  2/2۷

تا  ۷از  4 اسی  4اری   ناهنجاری کالس  ۷/42تا  ۹/۷4

 ۹/۱تددا  2/5 اقیددی از  ۹اریدد   ناهنجدداری کددالس  2/6

اری   2/۹تا  ۹/5کاذب از  ۹اری    ناهنجاری کالس 

گدد ارح شدد ب اسددت.ب  طددور کلددی اکلددوژن طبزیددی ار 

ار پردران  ۷اخیرها بزش از پررها   ناهنجداری کدالس 

 .(۱ 6 ۹)اخیران ای ب ش ب استبزش از 

 ددا  تددرین انیزدد ب بددرای ارمددان ارتوانرددی ارتمهدد 

هدا ها   ناهنجاری فدکنقعی ان ان. بی(۳ 2)زیبایی است

 معکن است بد  الزدل ایجداا رداهر میفدا ت ار یدورت

افراا  باعث مشکالتی ار اعیعاا ب  نفد    گداب تبیدز  

توان  سبب اخیالل ار . هعچنزن می(۷۷ ۷5)امیعاعی شوا

مفصل گزجیاهی فکی  مشکالت سزری  موند ب  بلدع   

ها ار اثر تر مدا   گفیار  اف ایش احیعال آسزب ب  ان ان

اهد ا   .(۷۹ ۷4 2 ۹)های پریوانیال شوایا ترهزل بزعاری

 مشدکالت شامل تصیزحارتوانری های ا لز ایلی ار ارمان

مشدکالت پزچزد ب بید ی    اضدح  پزشدیزری از ایجداا 

. (6)باشد ملوگزری از ب تر ش ن مشدکالت مومدوا مدی

نقدر از  سدیت ععدل   اییدر عوامدل طور کل یر ب 

 Dual arch Fixed appliancesموثر بر ارمان  ارمان با 

 قابددل اعیعددااترین نددوع ارمددان شددناخی  شدد ب اسددت   

بهیددرین نیزجدد  را از لیددای زیبددایی  سددالمت اندد انی   

. هعچنددزن ارمددان (۷2)کندد اسددیان ارا ارمددان ایجدداا مددی

Single arch fixed appliances های از ارمان با اسییاب

 .(۷4)رس مییرک ب  تنهایی  موثرتر ب  نقر می

هدای با آگاهی از نزاز ب  ارمان ارتوانری ار گدر ب

تددوان ایدد  یددیزیی بددرای ارا دد  معیزیددی ملیلددی مددی

رید ی یدیزیی ار هدای ارتوانردی   نزد  برنامد ارمان

خصوص ارا   خ مات ارتوانری ار سطح کالن مامید  

ای کد  ار نقدام سدالمت ااشت. از سدویی اییدر مردال 

یولزان ارا   خ مات ای اارا  آگاهی کافی ماهعزت  یژب

باشد  های ملیلی ار رشی  پ شکی مدیپ شکی از حوزب

ک  این موضوع ب   یژب ار مز ان کارآم ی ر ن  ارمداع 

با توم  بد  ندوین بدوان بردزاری از . (۷5)برزار موثر است

ارمان های ارتوانری ب  خصوص ار کشور ما   آشنایی 

ن ناکافی ععوم مرام  ن دش مامید  پ شدکی ار ایدن مزدا

شوا. ب ین منقور مامی  آمداری ایدن مطالید  پررنگ می

اانشجویان اانشیاب علوم پ شکی مازند ران بدواب اسدت 

ک  ار آین ب میولزان ارا   خ مات به اشیی خواهن  بدوا 

ای بدا ایدن موضدوع ار   از آن مایی ک  تا کنون مطالی 

است  ار این مطالی  مز ان آگداهی  مازن ران انجام نش ب

 ۷۹۳۱هدای ارتوانردی ار سدال نشجویان از ارماناین اا

 .گرفت مورا بررسی قرار
 

 مواد و روش ها
ایددن مطالیدد  یددک مطالیدد  تویددزفی م طیددی اسددت. 

هدای مامی  آمداری شدامل اانشدجویان سدال آخدر رشدی 

 پ شکی  ان ان پ شکی  اار سازی  پرسیاری   به اشدت

  تدرم آخددر علددوم پاید  ان انپ شددکی ار اانشددیاب علددوم 

پ شکی مازن ران بوا. برای تیززن حجد  نعوند  از نیدایج 
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 پژوهشی

اسیفااب شد ب اسدت. ار  (۷6)مطالی  پورخامن    هعکاران

ارید  اانشدجویان  ۷4مطالی  ذکر ش ب  مز ان آگداهی 

ای سطح خوب بدوا کد  حجد  نعوند  بدا لیدپ شکی ار 

  5۹/5اری    اقت  ۳5نعوان این نیزج   سطح اطعزنان 

نفر تیزدزن شد . امدا تید اا کدل اانشدجویان اارای   255

 نفر بوا. ۹5۹شرایط  ر ا ک  ار مطالی  شرکت کران  

 بند ی   تصداافیای طب د گزری ا  مرحل ر ح نعون 

بزنی ش ب بوا. ابی ا تی اا اانشجویان ه   هر رشی  پزش

میناسدب بدا معیزدت  پ  تید اا نعوند مشل  شد . سد

اانشجویان هر رشی  تیززن ش . ار ااامد  بدا ر ح نعوند  

 گزری تصاافی سزریعاتزک نعون  ها  ارا مطالی  ش ن . 

تددوان بدد  سددال آخددر بددوان از میزارهددای  ر ا مددی

اانشددجویان ار ا رب کارشناسددی  کارشناسددی ارشدد    

بدد  تددوان اکیددرای ععددومی   از میزارهددای خددر ج مددی

  سدداب   ارمددان ارتوانرددی   اانشددجویان ا رب کدداراانی

 تیت ارمان ارتوانری اشارب کرا.

هدای مربدوط بد  ایدن مطالید   اب ار گدراآ ری اااب

ی پورخامندد    پرسشددنام  بددوا. ایددن پرسشددنام  از مطالیدد 

هعکاران اقیباس ش  ک  ر ایی این پرسشنام  تایز  ش    

. پرسشددنام  (۷6)بددوا 2۹/5ضددریب آلفددای کر نبددا  آن 

باشدد . بلددش ا ل شددامل سددواالت بلددش مددی ۹اارای 

  بلدش  سوال ععومی 5اموگرافزک  بلش ا م شامل 

 ۳باش  ک  تی اا آن سواالت مربوط ب  تیززن آگاهی می

بد  سدنجش سوال بوا. هر پاسخ ییزح ب  سوال مربدوط 

بدوا. هعچندزن  ۳نعرب ااشت ک  نعرب کدل آن  ۷آگاهی 

)نعدرب بدزن  نعرب مز ان آگاهی ب  پنج سطح خزلی خدوب

 (  میوسدط4/۱الدی  2۷/5(  خوب) نعدرب بدزن ۳الی 4۷/۱

الدی  2۷/۷(  ضدیزی )نعدرب بدزن 2/5الی  6۷/۹)نعرب بزن 

 ( ت رز  ش .2/۷)نعرب بزن یفر تا  (   خزلی ضیزی6/۹

انجدام شد .  spss ver. 24افد ار ها ار نرم ر ا اااب

 ها با فرا انی  مزدانیزن   انیدرا  میزدار انجدامتویزی اااب

 ش . م ایر  مزانیزن نعرات بزن ا گر ب با آزمون من  ییندی

  بزش از ا  گر ب بدا آزمدون کر سدکال  الدز  انجدام 

 بوا. 55/5تر از ااری ک ش . مالک قضا ت سطح مینی

 یافته ها
نفدر شدرکت کراند   ۹5۹عوع ار این مطالی  ار مج

 ۷/52نفددر زن ) 455اریدد (    ۳/2۷نفددر مددرا) ۷22کدد  

نفدر  ۷22بواند .  ۷5/44± 56/4اری ( با مزانیزن سدنی 

ارید (  5/4۷نفدر ) ۱6اری ( ار رشی  پ شکی   ۳/2۷)

ارید ( ار رشدی   ۱/۷6نفدر ) 5۳ار رشی  ان انپ شدکی  

شدی  پرسدیاری   ارید ( ار ر 5/۷۷نفر ) ۹۳اار سازی  

اریدد ( ار رشددی  به اشددت مشدد ول بدد   2/2نفددر ) ۹۷

اریدد ( ار  2/۷۳نفددر ) ۱5تیصددزل بواندد . ار مجعددوع 

م طددع  اریدد ( ار ۹/۹4) نفددر ۷۷2م طددع کارشناسددی  

ارید ( سدال آخددر  ۳/2۱نفددر ) ۷6۳ای   اکیدری حرفد 

 علوم پای  بوان .

مزدد ان آشددنایی شددعا بددا  "بددرای پاسددخ بدد  سددوال 

از طزددی  "هددای آن د دد ر اسددت رمددانارتوانرددی   ا

 گاندد  اسددیفااب شدد  کدد  نیددایج آن ار مدد  ل  5لزکددرت 

 بزان ش ب است. ۷شعارب 
 

 فرا انی مز ان آشنایی شرکت کنن گان با ارتوانری :1 شماره جدول
 

 )اری ( تی اا مز ان آشنایی افراا با ارتوانری

 (۹/۷5) 52 خزلی ک 

 (۱/4۳) ۷55 ک 

 (4/25) ۷24 میوسط

 (4/۷5) ۹6 زیاا

 (5/2) ۷6 خزلی زیاا

 (5/۷55) ۹5۹ کل

 

ی منابع کردب اطالعدات ار زمزند  4 شعارب م  ل

ارتوانری ب  تفکزک منبع را ار بزن اانشجویان پ شکی  

ان انپ شکی  اار سدازی  پرسدیاری   به اشدت   سدال 

 آخر علوم پای  نشان می اه .

 
 ات ار زمزن  ی ارتوانریفرا انی منابع کرب اطالع :2 شماره جدول

 

 )اری ( تی اا منابع

 (4/2) ۷5 مطالی  کیاب

 (۳/۷۹) 2۳ مطالی  الکیر نزکی

 (5/6) 4۹ مطالی  کالسزک اانشیاهی

 (۹/۷۱) 6۷ رسان  های تصویری

 (۷/52) 455 مشاه ب ارمان ارتوانری ن ایکان

 (5/۷55) ۹5۹ کل
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ارید ( ارهدار ااشدین   4/26نفدر ) ۷6۹ار مجعوع 

شناسدن    هدای تلصصدی ان انپ شدکی را مدیک  رشدی 

اری ( نز  بزدان ااشدین  کد  ار  2/۹5نفر ) ۷45هعچنزن 

 5/۷۱نفدر ) 65مورا رشدی  ارتوانردی اطالعداتی اارند . 

های ارتوانری را اری ( نز  بزان کران  ک  انواع ارمان

 شناسن .می

ار بلش سوم پرسشنام   مز ان آگاهی اانشدجویان 

به اشت     انپ شکی  اار سازی  پرسیاری پ شکی  ان

ی آگداهی سال آخر علوم پای  سنجز ب ش . مزانیزن نعرب

ی تیصزلی ار م  ل شرکت کنن گان ب  تفکزک رشی 

 بزان ش ب است. ۹شعارب 

 
مزددانیزن نعددرب ی آگدداهی شددرکت کنندد گان بدد   :3 شددماره جدددول

 تفکزک رشی  ی تیصزلی
 

 سطح مینی ااری را  میزارانی تی اا مزانیزن رشی  تیصزلی

 25/۷ ۷22 ۷۳/5 پ شکی

55۷/5 

 ۹4/۷ ۱6 45/5 ان ان پ شکی

 65/۷ 5۳ 5۳/5 اا سازی

 6۳/۷ ۹۳ ۷۱/2 پرسیاری

 46/۷ ۹۷ 55/5 به اشت

 2۳/۷ ۹5۹ ۷2/5 کل

 

ب  منقور م ایر  مز ان آگاهی اانشجویان پ شدکی  

 ان انپ شددکی  اار سددازی  پرسددیاری  به اشددت   سددال 

 هددای ارتوانرددی از آزمددون آخددر علددوم پایدد  از ارمددان

اسدیفااب شد  کد  بدا تومد  بد  آماری کر سکال  الدز  

(  ایدن =55۷/5P)ارید   5تدر از ااری کد سطح میندی

هدای مشداه ب شد ب بدزن شدوا   تفدا تفرضز  تایز  می

براسداس م ایرد  ا  بد  ا    باشد .اار مدیها میندیرشی 

ر نعدرب آگداهی بدزن رشدی  هدای مشداه ب شد ب اتفدا ت

 (  ان انپ شکی   پرسدیاری=P 55۷/5)پ شکی پرسیاری   

(55۷/5 P=) ( 55۷/5  اار سدددازی   پرسدددیاری P< از )

 اار بواب است.نقر آماری مینی

هعچنزن ار تیلزلی اییر ب  م ایرد  مزد ان آگداهی 

هددای ارتوانرددی بدد  اانشددجویان مددورا مطالیدد  از ارمددان

انشددیاب پرااخیدد    از آزمددون تفکزددک سددال  ر ا بدد  ا

آمدداری کر سددکال  الددز  اسددیفااب شدد  کدد  بددا سددطح 

(  ایددن فرضددز  تایزدد  =55۹/5P)اریدد   ۹ااری مینددی

اار ها میندیهای مشاه ب ش ب بزن رشی شوا   تفا تمی

مزددانیزن نعددرب آگدداهی  2 شددعارب باشدد . مدد  لمددی

اانشددجویان را بدد  تفکزددک سددال  ر ای بدد  نعددایش ار 

 .آ راب است

 
 مزانیزن نعرب آگاهی اانشجویان ب  تفکزک سال  ر ای :4جدول شماره 

 سطح مینی ااری انیرا  میزار تی اا مزانیزن سال  ر ا ب  اانشیاب

۳5 55/5 4۳ 52/۷ 

55۹/5 

۳۷ 24/2 42 ۹2/۷ 

۳4 24/5 26 ۹5/۷ 

۳۹ 42/2 45 5۱/4 

۳2 ۳2/2 55 22/۷ 

۳5 5۳/5 ۱6 2۹/۷ 

۳6 ۷2/5 ۳2 26/۷ 

 2۳/۷ ۹5۹ ۷2/5 کل

 

برای م ایر  مز ان آگاهی اانشجویان علوم پ شکی 

 های ارتوانری بر اساس منرزت از آزمون آمداریارماناز 

شد  کد  مشدل  شد  مزدانیزن نعدرب اسیفااب  من  یینی

تر از ااری بزش( ب  طور مینی42/5± 55/۷) آگاهی زنان

م ایرد  بر اساس (. =542/5P) ( بوا۳5/2± 22/۷مراان )

    ۳5هددای ا  بدد  ا   تفددا ت هددای بددزن  ر ای سددال

۳۹ (5۷۹/5 P=   )۳۷   ۳4 (552/5 P=   )۳4   ۳۹ 

(554/5 P=   )۳4   ۳2 (55۹/5 P= از نقددددر آمدددداری )

 اار بواب است.مینی

ی آگداهی شدرکت مزدانیزن نعدرب 5 شدعارب م  ل

اهد . کنن گان ب  تفکزک م طدع تیصدزلی را نشدان مدی

اه  ک  آماری کر سکال  الز   نشان مینیایج آزمون 

های موموا بزن م اطع تیصزلی از لیای آمداری تفا ت

بددا م ایردد  ا  بدد  ا   باشدد . ( مددی=555/5P)اار مینددی

ای بدا سدال های بزن م طع تیصزلی اکیرای حرف تفا ت

 (.=P 5۷۳/5) اار بواند آخر علوم پای  از نقر آمداری میندی

ویان دی اانشجددرب آگاهددن نعددهای بزدا تدن تفدهعچنز

(    =P 552/5سددال آخددر علددوم پایدد    کارشناسدددی )

( از نقر آماری >55۷/5Pای   کارشناسی )اکیرای حرف 

 ان .اار بوابمینی

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13411-fa.html


   
 و همکاران دادگر دهیسپ     

      5931، مرداد  571دوره بيست و نهم، شماره                                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

 پژوهشی

ی آگاهی شرکت کنن گان ب  تفکزدک  مزانیزن نعرب :5جدول شماره 

 م طع تیصزلی
 اریسطح مینی ا انیرا  میزار تی اا مزانیزن م طع تیصزلی

 56/۷ ۱5 52/2 رشناسیاک

55۷/5 
 ۹۱/۷ ۷۷2 52/5 اکیری حرف  ای

 25/۷ ۷6۳ ۷4/5 سال آخر علوم پای 

 2۳/۷ ۹5۹ ۷2/5 کل

 

 بحث
اارا کدد  ار نیدایج حایددل از ایددن مطالیدد  بزددان مددی

ارید  از افدراا مزد ان اطالعدات  ۷2مجعوع تنها ح  ا 

اانرین  یخوا را نربت ب  ارتوانری  زیاا   خزلی زیاا م

اری  اییر  میوسط  ک    یا خزلی کد  را ارهدار  26  

اری  افراا بزان کران  کد  مشداه ب ارمدان  54کران . 

ارتوانری ن ایکان ب  عندوان مندابع کردب اطالعدات ار 

ارید    2ها بواب است   تنهدا ار زمزن  ی ارتوانری آن

ی ارتوانردی بداال هدا را ار زمزند مطالی  کیاب اانش آن

هددای اریدد  ارهددار ااشددین  کدد  رشددی  26اب اسددت. بددر

اری  نز  بزان  ۹5شناسن    تلصصی ان انپ شکی را می

 ۷۱ااشین  ک  ار مورا رشی  ارتوانری اطالعاتی اارند . 

هدای ارتوانردی را اری  نز  بزان کران  ک  انواع ارمان

شناسن . نعرب مز ان آگاهی ب  پنج سدطح ت ردز  شد  می

ارید  سدطح  2۷تر بوان    وسط یا ک ک  اکثر افراا می

 خوب   خزلی خوب ااشین .

ی آگداهی اانشدجویان ار این مطالی  مزانیزن نعدرب

تر بوا   اانشجویان ان انپ شدکی اار سازی از هع  بزش

تدرین مزد ان آگداهی ی بی ی قدرار گرفیند . کد ار رتب 

مربوط ب  اانشجویان پرسیاری بوا. الزم ب  ذکر است ک  

ن مز ان آگاهی ار افراا سال آخر م طدع اکیدرای مزانیز

تر از سال آخر علوم پای  ااری بزشای ب  طور مینیحرف 

   کارشناسی بوا.

یکی از موارای ک  ار نیایج حایل از ایدن مطالید  

توان  مورا توم  قرار گزرا  تی اا افراای اسدت کد  می

 هایها  رسان ی ارتوانری آنمنبع کرب اطالعات ار زمزن 

ی ارمددان تصددویری اسددت. ایددن منبددع بیدد  از مشدداه ب

ی ا م قرار اارا. طبزیی است ارتوانری ن ایکان ار رتب 

ی ارتوانری  منقور اف ایش آگاهی مامی  ار زمزن ک  ب 

تدوان از عامدل ارمدان ارتوانردی ن ایکدان اسدیفااب نعی

هدا امدری امکدان پدذیر   بدا کرا. اما بهرب بران از رسدان 

ب  نیایج  ر شی م بول است. برخی مطالیدات بزدان  توم 

هدای ااشین  ک  با توم  ب  مز ان باالی اسدیفااب از شدبک 

هدای امیعداعی توان از شبک امیعاعی   فراگزری آن می

ب  عنوان عامل آموزشی اسیفااب کرا   از ایدن طریدق بد  

اف ایش مز ان آگداهی افدراا ار مامید  پرااخدت. بدرای 

ای بدا طی مطالی  45۷۱  هعکاران ار سال  مثال یزامزان

 "های امیعاعی بد  عندوان عامدل آموزشدیشبک "عنوان 

ی بزدان شد ب  پزشدنهاا اااند  کد  ضعن تاکزد  بدر نکید 

هدا بد  عندوان مرامدع علعدی مطعدعن   مییبدر بد  اانشیاب

های امیعاعی پرااخی    از فیالزت سازمان یافی  ار شبک 

مید  را نرددبت بد  سددالمت ایدن طریددق مزد ان آگدداهی ما

 .(۷۱)ععومی اف ایش اهن 

بررسی مز ان آگداهی افدراا لیات ملیلفی نز  ب  مطا

مثدال سردیری   اند . بدرای نربت ب  ارتوانردی پرااخید 

ب  بررسی آگداهی   نیدرح ار  45۷5هعکاران ار سال 

ار مزان ان ان  های ارمان ارتوانریمورا ایول   ر ح

 های  زرارتوانری پرااخیند .پ شکان ععومی   میلص 

کان زن   مرا انجام شد  کد  ای بزن پ شهعچنزن م ایر 

تری ار مورا میلصصان مرا نشان ااان  امدا نعرات بزش

هددا ار نهایددت مزدد ان اخددیال  آمدداری مینددااار نبددوا. آن

هدا از . مطالید  آن(۷2)آگاهی را میوسط ارزیدابی کراند 

هت ک  مز ان آگداهی مامید  مدورا بررسدی شدان این م

باش   لدی از نقدر میوسط بواب مشاب  با مطالی  حاضر می

باش  کد  های نعرب بر اساس منرزت  میفا ت میتفا ت

 توان  ب  الزل تفا ت ار مامی  آماری ا  مطالی  باش .می

پورخامندد    هعکدداران بدد  بررسددی مزدد ان آگدداهی 

هدای ارتوانردی ار ارمداناانشجویان علدوم پ شدکی از 

هدا بزدان کراند  کد  پرااخیند . آن ۷۹۳4ارابزل ار سال 

هدای های مورا مطالی  ار مورا ارمانآگاهی کلی نعون 

ارتوانری ار سطح قابل قبولی نبوا. ایدن یافید  مشداب  بدا 

باش . هعچنزن بزدان کراند  کد  از نقدر مطالی  حاضر می
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ندان   مدراان ااری بدزن زمنرزت  تفا ت آمداری میندی

ار مطالید  حاضدر زندان بد  طدور امدا  .(۷6)ن اشت موا 

تر از مراان آگاهی ااشین . ایدن تفدا ت ااری بزشمینی

توان  بد  الزدل تفدا ت ار مامید  آمداری ا  مطالید  می

ی ی مطالید جد  نعوند کد  حمداییباش . هعچنزن از آن

نفر  نیایج حایل  ۹5۹نفر بوا   مطالی  حاضر  ۷55ها آن

باشد . ار ارتبداط بدا آگداهی از مطالی  حاضر مییبرتر می

)پ شدکی   اانشجویان مورا مطالید  بدر اسداس اانشدک ب

ااری ار مدورا پرسیاری  به اشت(  تفا ت آماری مینی

ی   هددای پ شددکهددای ارتوانرددی ار بددزن گددر بارمددان

های پرسیاری   به اشت  موا پرسیاری   نز  بزن گر ب

هدای پ شدکی   به اشدت تفدا ت ن اشت  اما بزن گر ب

ها هد  راسدیا . این یافی (۷6)اار  موا ااشتآماری مینی

 باشن .با نیایج مطالی  حاضر می

ای مز ان ار مطالی  45۷4ار سال   هعکاران  یرفز 

آگدداهی میلعددان ا  شددهر سدد     تبریدد  را نرددبت بدد  

هدا بزدان کراند  های ارتوانری بررسی کران . آنارمان

 کننددد گان میی ددد  اریددد  از شدددرکت ۳2کددد  حددد  ا 

هدا بدا بوان  ارمان ارتوانری شامل مرتب کدران اند ان

  احیعداال آمدوزح باش . آنان نیزج  گرفین  کبراکت می

 هددای ملیلددی ناکددافی   ن دد  اطددالع رسددانی رسددان 

. ایدن (۷۳)سبب آگاهی پایزن ار هر ا  گر ب ش ب اسدت

 باشدد    هدد  نقددر بددا یافیدد  مشدداب  بددا مطالیدد  حاضددر مددی

مطالی  حاضر  آموزح را عاملی موثر ار مزد ان آگداهی 

 اارا.افراا بزان می

ب  بررسی آگداهی  45۷۷اانایی   هعکاران ار سال 

هدا  ال ین ار مورا مال اکلوژن ار شدزراز پرااخیند . آن

ارید ( از  5/2۹ گان )اهندبزان کران  کد  اکثدر پاسدخ

هدای ا لزد  بدرای ملدوگزری از مدال اهعزت حفظ ان ان

بواند  کد  اری  میی د   ۷/45اکلوژن آگاهی ااشین    

از باید  کشدز ب شدون . نزعدی  پوسدز بهای اند ان ان ان

اریدد ( نعددی اانرددین  کدد  فایددل  بددزن  6/55 الدد ین )

ارید (  ۹/2۹های ا لز  طبزیی اسدت. تلوی یدون )ان ان

. ار (45)منبدع اطالعدات اند ان پ شدکی بدوا تدرینجراید

هدا تلوی یدون توان بزان کرا ک  آنها میتیلزل نیایج آن

مایی ک  ترین منبع اطالعاتی بزان کران    از آنرا رایج

ین منبدع های تصویری رایدج تدرار این مطالی  نز   رسان 

ی ارتوانری بوان   پزشنهاا می کرب اطالعات ار زمزن 

شدوا کد  از تلوی یدون نزد  بدد  عندوان یدک ابد ار مهددت 

 اف ایش سطح آگاهی اسیفااب شوا.
 

 سپاسگزاری
اانند  تدا از میا ندت نویرن گان این م الد  الزم مدی

پژ هشددی اانشددیاب علددوم پ شددکی مازندد ران مهددت 

کد  اخدالا ایدن طدر  های مدالی تشدکر کنند . حعایت

IR.MAZUMS.REC.1397.3327 باش .می 
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