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Abstract
Introduction:

Proper diagnosis and administration of medication is one of the main aspect of
treatment done by healthcare workers, such as dentists. Therefore, they should have
enough knowledge, act precisely regarding the drug selection, dosage, and duration
of treatment. The current study aimed to assess the knowledge and practice of the
senior dentistry students and general dentists in Isfahan.

Materials

The present descriptive, analytical, and cross-sectional study was done on 99 senior
dentistry students and 89 general dentists in 2018 in Isfahan. The questionnaire of
this study contained 3 parts, including demographic details and information on
knowledge and practice. The obtained data were analyzed with T-test, One-way
ANOVA, and Spearman correlation (p value < 0.05).

& Methods:

Results: The knowledge of the dentists and students at the poor level comprised (2.2% and
3% respectively), in moderate (82% and 82.9%) and in good (15.8% and 14.1%),
respectively and for practice, for low (7.9% and 5%), moderate (84.2% and 89.6%)
and good (7.9% and 8.1%), respectively. The practice of both dentist (p value < 0.001,
r = 0.417) and students (p value = 0.03, r = 0.213) was remarkably associated with
their knowledge. The comparison of the knowledge (p value = 0.30) and practice
(p value = 0.33) between dentists and students showed no statistical difference.
Conclusion: According to the result of this study, it seems that conducting further training
programs and making educational pamphlets on drug prescription can help increase
the knowledge and practice of dentist dentistry student.
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دانش و عملکرد دانشجويان و دندانپزشکان عمومي اصفهان دربارهی داروهای تجويزی در دندانپزشکي
1

فروز کشانی

2

نکیسا ترابینیا

3

ندا دیناروند

 .0استادیار ،مرکس تحقیقات دندانی ،گروه آسیبشناسی دهان و دندان ،دانشکدهی دندانپسشکی ،دانشگاه علوم پسشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4نویسنده مسؤول :داوشیار ،مزکش تحقیقات مًاد دوذاوی ،گزيٌ آسیةشىاسی دَان ي دوذان ،داوشکذٌی
Email: torabinia@dnt.mui.ac.ir
دوذانپششکی ،داوشگاٌ علًم پششکی اصفُان ،اصفُان ،ایزان.
 .3داوشجًی دوذانپششکی ،کمیتٍی پژيَشَای داوشجًیی ،داوشکذٌی دوذانپششکی ،داوشگاٌ علًم پششکی اصفُان،
اصفُان ،ایزان.

چکیده
مقدمه :تشخیص ي تجًیش صحیح داري ،یکی اس تخشَای اصلی درمان تًسط کارکىان تُذاشتی اس جملٍ دوذانپششکان
است .لذا در ایه سمیىٍ تایذ آگاَی السم را داشتٍ ي عملکزد مىاسثی را در اوتخاب داري ،ديس مىاسة ي ديرٌی
درماوی اوجام دَىذ .مطالعٍی حاضز تا َذف ارسیاتی آگاَی ي عملکزد داوشجًیان سال آخز دوذانپششکی ي
دوذانپششکان عمًمی شُز اصفُان اوجام گزفتٍ است.
مواد و روشها :مطالعٍی تًصیفی -تحلیلی ي مقطعی حاضز ،تز ريی  99داوشجًی سال آخز دوذانپششکی داوشگاٌ علًم
پششکی اصفُان ي ویش  89دوذانپششک عمًمی شاغل در ایه شُز در سال  1398تٍ اوجام رسیذ .پزسشوامٍی
ایه مطالعٍ در  3تخش اطالعات دمًگزافیک ،آگاَی ي عملکزد تًد .دادٌَا تا استفادٌ اس آسمًنَای آماری ،T-test
آوالیش  one-way ANOVAي ضزیة َمثستگی  Spearmanمًرد تحلیل قزار گزفت (.)p value > 0/05
يافتهها :سطح آگاَی دوذانپششکان عمًمی ي داوشجًیان تٍ تزتیة در سطح ضعیف ( 2/2ي  3درصذ) ،متًسط ( 82ي
 9/82درصذ) ي خًب ( 8/15ي  1/14درصذ) ي عملکزد دوذانپششکان ي داوشجًیان تٍ تزتیة در سطح ضعیف
( 7/9تا  5درصذ) ،متًسط ( 2/84تا  6/89درصذ) ي خًب ( 9/7ي  1/8درصذ) تٍ دست آمذ .ومزٌی آگاَی
دوذانپششکان ( )r = 0/417 ،p value > 0/001ي داوشجًیان ( )r = 0/213 ،p value > 0/03تا عملکزد
ایشان ارتثاط مستقیمی داشت .مقایسٍی آگاَی ي عملکزد داوشجًیان ي دوذانپششکان ،تفايت آماری
معىیداری وشان وذاد.
نتیجهگیری :تٍ وظز میرسذ تزگشاری تاسآمًسی ي ساخت پمفلتَای آمًسشی در سمیىٍی آگاَی در تجًیش داريَا ي ویش
عملکزد در ایه سمیىٍ میتًاوذ تٍ تاال تزدن آگاَی ي عملکزد داوشجًیان کمک ومایذ.
کلید واژهها :داوش ،دوذانپششکان ،داريَای تجًیشی.
تاریخ ارسال5011/2/51 :
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مقدمه

حسٍزی اثثات ؽسُ اعت ،تایس زر ایي تیواراى،

تدَیش زارٍ ،اس خولِ الساهات زرهاًی رایح ٍ هْن زر هية

آًتیتیَتیکّای هٌاعثی تز اعاط افَل هؾرـ ٍ زعتَر کار

زًساىپشؽکی تِ ؽوار هیرٍز ( .)1زًساىپشؽکاى ،ىیف

هْتثز تزای کاّؼ ذيز اًسٍکارزیت تاکتزیایی تدَیش ؽَز،

ٍعیْی اس زارٍّا را کِ زر تیؼ اس  13ذاًَازُی زارٍیی

سیزا هقزف تیرٍیِی آًتیتیَتیکّا تِ تزٍس ٍاکٌؼّای

لزار هیگیزًس ،تدَیش هیًوایٌس ( .)2اغلة زارٍّای تدَیش

خاًثی ٍ افشایؼ هماٍهت زارٍیی هٌدز ذَاّس ؽس (.)7

ؽسُ زر زًساىپشؽکی ؽاهل آًتیتیَتیکّا ،زارٍّای مس
التْاتی غیز اعتزٍئیسی ٍ تیحظکٌٌسُّای هَمْی هیتاؽس.

ّ ٍ Loganوکاراى ( )8هؾاّسُ ًوَزًس کِ حسٍز  3زرفس
اس تیواراى ،زر هْزك ذيز ًاؽی اس تساذالت زارٍّا تَزًس.

تِ زلیل ٍیضگیّای ایي زارٍّا ،اىالُ اس تْییي زٍس

چوٌی ٍ عززاری ( ،)1گشارػ کززًس کِ هیشاى آگاّی

تأثیزگذار ٍ تزٍس ّزگًَِ ّارمِی خاًثی یا عویت زارٍیی تِ

زًساىپشؽکاى زر هَرز تدَیش زارٍّای رایح زر زًساىپشؽکی

زًثال هقزف زارٍّا اس اّویت ٍیضُای تزذَرزار اعت ( .)3تِ

لاتل لثَل ٍ تا ایي ٍخَز زر هَرز اًتراب زارٍّای مس زرز ٍ

فَرت کلی ،تدَیش زارٍ ،یک هْارت هْن اعت کِ ٍاتغتگی

ّوچٌیي ىَل زٍرُی تدَیش آًتیتیَتیک تایس اىالّات

هغتمیوی تِ زاًؼ فارهاکَلَصیک افزاز ،اىالُ ایؾاى اس

تیؾتزی تِ زًساىپشؽکاى زازُ ؽَز.

فارهاکَزیٌاهیک زارٍّا ،هٌافِ ّز یک اس گزٍُّای زارٍیی ٍ

احوسی هتوایل ٍ ّوکاراى ( ،)5هیشاى آگاّی

ًیش َّارك خاًثی هتْالة اعتفازُی ّز یک اس گزٍُّای

زًساىپشؽکاى ّوَهی زر هَرز زارٍّای هَرز هقزف

زارٍیی زارز ( .)4زًساىپشؽکاى تایس تا زارٍّای هَرز هقزف

زًساىپشؽکی را هتَعو ٍ ارتثاه هْکَط هیاى پیؾیٌِی کار

زر زرهاى هؾکالت زًساًی ٍ هراىی ،زارٍّایی کِ تِ ّلت

ٍ ًوزُی آگاّی را ًؾاًگز ایي هَمَُ زاًغتٌس کِ اىالّات

اتتال تِ عایز تیواریّای هشهي ٍ عیغتویک تِ فَرت ّوشهاى

زًساىپشؽکاى تا افشایؼ پیؾیٌِی کار تِ رٍس ًؾسُ اعت.

تَعو تیواراى زر حال هقزف اعت ٍ تساذل زارٍیی آىّا تا
ّز یک اس گزٍُّای زارٍیی آؽٌا تاؽٌس ٍ زاًؼ ٍ هْارت

زر هيالِْی ّ ٍ Sadrوکاراى ( ،)9زًساىپشؽکاى زاًؼ
ًغثتاً مْیفی زر هَرز آًتیتیَتیک پزٍفیالکغی زاؽتٌس.

کافی تزای تدَیش زارٍ خْت پیؾگیزی اس اتتال تِ تیواریّای

عَء هقزف زارٍّاٍ ،اتغتگی ٍ تحول ًساؽتي ًغثت تِ

هزتثو تا زّاى ٍ زًساى ٍ اس خولِ اًسٍکارزیت تاکتزیال را زاؽتِ

مس زرزّای تدَیش ؽسُ تَعو زًساىپشؽکاى ،هغألِی هْن

تاؽٌس ()5؛ سیزا اگز چٌیي آگاّی ٍخَز ًساؽتِ تاؽس ،هوکي

زیگزی زر هْار زرزّای زًساًی اعت (.)10

اعت تِ َّارمی هاًٌس ّسم هَفمیت زرهاى ،هشهي ؽسى

اس ایيرٍ تا تَخِ تِ اّویت هَمَُ ٍ مزٍرت زاؽتي

تیواری ،هؾکل ؽسى رًٍس زرهاى ،تحویل غیز مزٍری َّارك

آگاّی کافی زر سهیٌِی تدَیش زارٍ تَعو زًساىپشؽکاى ٍ

زارٍ تِ تیوار ،هماٍم ؽسى هیکزٍارگاًیغنّا ًغثت تِ

ایيکِ زر سهیٌِی زارٍّای هَرز هقزف زر زرهاىّای

آًتیتیَتیکّا ،تحویل ّشیٌِی زرهاى هدسز ٍ گاُ َّارك

زًساىپشؽکی زر ؽْز اففْاى تحمیك خاهْی فَرت ًگزفتِ

خسی هاًٌس هزگ تیوار هٌدز ؽَز (.)1

اعت ،اًدام ایي هيالِْ اس ًَز تزًاهِی آهَسؽی زاًؾدَیاى

تدَیش ًاتِخا ٍ غیز هٌيمی زارٍّا زر اکثز خَاهِ ٍ حتی

ٍ تزگشاری زٍرُّای تاسآهَسی اس اّویت ٍیضُای تزذَرزار

کؾَرّای پیؾزفتِی زًیا ًیش رٍاج زاؽتِ ٍ گشارػ گززیسُ

اعت تا اس ًتایح تِ زعت آهسُ خْت تزًاهِریشیّای

اعت ( .)2زر حال حامز تْنی اس تاکتزیّای فْال زر

هَفكتز ٍ تْتز زر آیٌسُ اعتفازُ ؽَز.

ّفًَتّای اًسٍزًتیک تِ تغیاری اس آًتیتیَتیکّای
هَخَز هماٍم ّغتٌس (ّ .)6وچٌیي تا تَخِ تِ ایٌکِ ارتثاه

مواد و روشها

تیي زرهاىّای زًساىپشؽکی ٍ تزٍس اًسٍکارزیت ّفًَی ،تا

هيالِْی تَفیفی -تحلیلی اس ًَُ هميْی حامز ،تز رٍی
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 99زاًؾدَی عال آذز زًساىپشؽکی زاًؾگاُ ّلَم پشؽکی

یافتهها

اففْاى ٍ ًیش  89زًساىپشؽک ّوَهی ؽاغل زر ایي ؽْز زر

زر ایي هيالِْ ،تْساز  89زًساىپشؽک ّوَهی ٍ

عال  1398تِ اًدام رعیس .هيالِْی حامز تز اعاط

 99زاًؾدَی عال آذز زًساىپشؽکی هَرز تزرعی لزار

پزعؼًاهِای ؽاهل  3ترؼ تَز :لغوت اٍل ،هتْلك تِ

گزفتٌس .پظ اس تزرعی پزعؼًاهِّا ،تْساز ّ 12سز اس آىّا

اىالّات زهَگزافیک افزاز ؽاهل عي ،خٌظ ،هست سهاى

تِ ّلت ًالـ تَزى اس هيالِْ ذارج ؽسًس .عي

عاتمِی کار تزای زًساىپشؽکاى ّوَهی ،عاتمِی لثلی

زًساىپشؽکاى هَرز تزرعی اس  24تا  60تا هیاًگیي ٍ 36/8

حنَر زر زٍرُّای تاسآهَسی ،لغوت زٍم ،ؽاهل  8عؤال

اًحزاف هْیار  8/2عال تَزً 43 .فز اس زًساىپشؽکاى ،هزز

آگاّی ٍ ترؼ عَم ،لغوت ّولکزز ،ؽاهل  4پزعؼ چٌس

( 48/3زرفس) ٍ ً 46فز ،سى ( 51/7زرفس) تَزًس .اکثز

گشیٌِای تزگزفتِ اس تحمیك چوٌی ٍ عززاری ( )1اًدام گزفت.

آىّا  52/8زرفس زر ؽْز اففْاى تحقیل کززُ تَزًس.

پایایی پزعؼًاهِ پظ اس تکویل  10زرفس اس حدن

موٌاً 61 ،زًساىپشؽک ( 68/5زرفس) عاتمِی ؽزکت زر

ًوًَِ ،هدسز تزرعی ٍ آلفای کزًٍثاخ تزای آى تزاتز تا 0/78

زٍرُّای تاسآهَسی زاؽتٌس .تیؾتزیي تَسیِ فزاٍاًی هٌاتِ

هحاعثِ گززیس .زاًؾدَیاى عال آذز زاًؾگاُ تِ فَرت

زًساىپشؽکاى تزای کغة اىالّات زارٍیی هزتَه تِ

حنَری ٍ زر اًتْای یک کالط آهَسؽی ٍ تا ّواٌّگی

آهَسػ زر زٍرُی زاًؾکسُ ( 56/2زرفس) ٍ کنتزیي

اعتاز هزتَىِ السام تِ تکویل پزعؼًاهِ هیًوَزًسّ .وچٌیي

فزاٍاًی هزتَه تِ رعاًِّا ( 21/3زرفس) تَزً 71 .فز اس

اس زًساىپشؽکاى ّوَهی ًیش تِ فَرت حنَری ٍ زر اًتْای

زًساىپشؽکاى ( 79/8زرفس) ٌَّاى کززُ تَزًس کِ زر

یک ًؾغت ،کٌگزُ ٍ ًیش هزاخِْ تِ کلیٌیکّای

فَرت تزگشاری زٍرُی تاسآهَسی زر هَرز اىالّات

زًساىپشؽکی ٍ هيةّای ذقَفی زرذَاعت گززیس کِ

زارٍیی ،زر آى ؽزکت ذَاٌّس کزز .اکثز زًساىپشؽکاى

پزعؼًاهِّا را تکویل ًوایٌس .پظ اس خوِآٍری

( 57/3زرفس) اىالّات ذَزؽاى زر هَرز اىالّات زارٍیی

پزعؼًاهِّا ،فزاٍاًی پاعدّا تِ ّز عؤال ّولکزز تِ ىَر

را زر عيح هتَعو زاًغتِاًس .اکثز زًساىپشؽکاى ،عيح

خساگاًِ هحاعثِ ؽس تا تتَاى تزآٍرزی اس هؾکالت اس عَی

آگاّی ٍ ّولکزز هتَعيی زر هَرز تدَیش زارٍّای رایح

زًساىپشؽکاى ّوَهی ٍ زاًؾدَیاى زًساىپشؽکی زر سهیٌِی

زاؽتٌس (ًوَزار .)2 ،1

تدَیش زارٍّای هَرز ًیاس زر زًساىپشؽکی تِ زعت آٍرز.
پزعؼّای ترؼ آگاّی ًیش تِ زٍ زعتِ تمغین ؽسًس،

100

82

زعتِی اٍل ،عؤاالتی کِ فمو زارای پاعد فحیح ٍ غلو

80

تَزُ ٍ تِ ّز یک اس پاعدّا تِ تزتیة ٍ 1 ،ففز اهتیاس تْلك

60

گزفت .زعتِی زٍم ،عؤاالتی اعت کِ زارای پاعد فحیح،
لاتل لثَل ٍ غلو ّغتٌس ٍ تِ ّز یک اس ایي پاعدّا تِ تزتیة
 ٍ 0/5 ،1ففز اهتیاس تْلك گزفتً .وزُی آگاّی ٍ ّولکزز
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ّز کسام تِ ىَر خساگاًِ خوِ ؽسُ ،مزب زر فس ٍ عپظ

نمودار  :1توزیع فراوانی سطح آگاهی دندانپسشکان در

تز تْساز عؤاالت تمغین ؽسًس تا ًوزات آگاّی ٍ ّولکزز اس

مورد تجویس داروهای رایج در دندانپسشکی

 100-0تِ زعت تیایٌس .ایي ىزح تا ؽوارُی  398671زر
زاًؾگاُ

ّلَم

پشؽکی

اففْاى

هَرز

تقَیة

لزار گزفت.
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هیاًگیي  ٍ 47/3اًحزاف هْیار  11/4اس  100تِ زعت آهس.

تدَیش زارٍّای رایح زاؽتٌس (ًوَزار ً .)4 ،3وزُی آگاّی
زاًؾدَیاى اس  22تا  83تا هیاًگیي  ٍ 54/9اًحزاف هْیار

84.2

100

ً ٍ 11/4وزُی ّولکزز آىّا اس  8تا  75تا هیاًگیي ٍ 45/7

80

اًحزاف هْیار  10/9اس  100تِ زعت آهس.
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نمودار  :2توزیع فراوانی سطح عملکرد دندانپسشکان در
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مورد تجویس داروهای رایج در دندانپسشکی
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مزیة ّوثغتگی ً Pearsonؾاى زاز کِ ًوزات زاًؼ ٍ
ّولکزز زًساىپشؽکاى تا عي ،هست فزاغت اس تحقیل ٍ
عاتمِی کار آىّا راتيِی هٌْیزار ًساؽت (.)p value < 0/05
آسهَى  tهغتمل ًؾاى زاز کِ هیاًگیي ًوزات آگاّی
(ّ ٍ )p value ; 0/08ولکزز ( )p value ; 0/74تیي
زًساىپشؽکاى هزز ٍ سى اذتالف هٌْیزار ًساؽت .آسهَى
ً Independent t-testؾاى زاز کِ هیاًگیي ًوزات آگاّی
(ّ ٍ )p value ; 0/002ولکزز ( )p value ; 0/04زر
زًساىپشؽکاًی کِ زر زٍرُی تاسآهَسی ؽزکت کززُ
تَزًس ،تِ ىَر هٌْیزاری تیؾتز اس عایز زًساىپشؽکاى تَز.
مزیة ّوثغتگی ً Pearsonؾاى زاز کِ ًوزُی آگاّی

متًسط

ضعیف

نمودار  :3توزیع فراوانی سطح آگاهی دانشجویان در مورد
تجویس داروهای رایج در دندانپسشکی

مزیة ّوثغتگی ً Pearsonؾاى زاز کِ عي زاًؾدَیاى
تا ًوزُی آگاّی (ّ ٍ )p value ; 0/65ولکزز
( )p value ; 0/13آىّا راتيِی هٌْیزار ًساؽت .آسهَى
ً Independent t-testؾاى زاز کِ هیاًگیي ًوزُی آگاّی
تیي زاًؾدَیاى آلا ٍ ذاًن اذتالف هٌْیزار ًساؽت
()p value ; 0/82؛ اها هیاًگیي ًوزُی ّولکزز زر
زاًؾدَیاى آلا تِ ىَر هٌْیزاری تیؾتز اس زاًؾدَیاى ذاًن
تَز (.)p value ; 0/04

زًساىپشؽکاى تا ًوزُی ّولکزز آىّا راتيِی هغتمین زاؽت

100

86.9

( .)p value > 0/001تِ ّثارت زیگز تا افشایؼ ًوزُی

80

آگاّیً ،وزُی ّولکزز زًساىپشؽکاى ًیش افشایؼ یافتِ تَز.

60

زاهٌِی عٌی زاًؾدَیاى اس  22تا  35عال تا هیاًگیي

40

 ٍ 25/5اًحزاف هْیار  2/2عال تَزً 48 .فز اس زاًؾدَیاى
( 48/5زرفس) آلا ٍ ً 51فز ( 51/5زرفس) ذاًن تَزًس.
ً 71فز اس زاًؾدَیاى ( 71/7زرفس) گفتِاًس کِ زر فَرت
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تزگشاری زٍرُی تاسآهَسی زر هَرز اىالّات زارٍیی زر

نمودار  :4توزیع فراوانی سطح عملکرد دانشجویان در مورد

آى ؽزکت ذَاٌّس کزز .فمو ً 9فز اس زاًؾدَیاى

تجویس داروهای رایج در دندانپسشکی

( 9/1زرفس) اىالّات زارٍیی ذَز را کافی زاًغتٌس .اکثز
زاًؾدَیاى ،عيح آگاّی ٍ ّولکزز هتَعيی زر هَرز

46

مزیة ّوثغتگی ً Pearsonؾاى زاز کِ ًوزُی آگاّی
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زاًؾدَیاى تا ًوزُی ّولکزز آىّا راتيِی هغتمین زاؽت

اس افلیتزیي هٌاتِ اىالّاتی زًساىپشؽکاى فارٓالحقیل

( .)p value ; 0/03تِ ّثارت زیگز تا افشایؼ ًوزُی

خْت زعتیاتی تِ اىالّات خْت تدَیش زارٍّا تیاى زاؽتٌس،

آگاّیً ،وزُی ّولکزز زاًؾدَیاى ًیش افشایؼ یافتِ تَز.

زر حالیکِ ؽایس حفٌ رًٍس آهَسػ هغتوز زر کؾَر ها اس

هیاًگیي ًوزات آگاّی ٍ ّولکزز زر زًساىپشؽکاى ،اًسکی

هْنتزیي ًماه مْف تاؽس.

تیؾتز اس زاًؾدَیاى تَز؛ اها آسهَى Independent t-test

زر هيالِْای کِ تِ ارسیاتی هٌاتِ هَرز اعتفازُ تَعو

ًؾاى زاز کِ هیاًگیي ًوزات آگاّی (ٍ )p value ; 0/30

زاًؾدَیاى پززاذتٌس ،تیاى ؽس کِ اعتفازُ اس اىالّات

ّولکزز ( )p value ; 0/33تیي زاًؾدَیاى ٍ زًساىپشؽکاى،

اعاتیس ،زٍرُّای آهَسؽی فارهاکَلَصیک ،اىالّات

اذتالف هٌْیزار ًساؽت.

ّنکالعیّا ٍ زر ًْایت اعتفازُ اس پوفلتّای ارائِ ؽسُ

ایي هيالِْ تا ؽوارُی  ٍ 398671کس اذالق

تَعو ؽزکتّای زارٍیی ،هٌاتِ افلی اىالّاتی زر هَرز

 IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.572زر کویتِی

ًحَُی تدَیش زارٍّا اعت ( .)3زر عٌدؼ آگاّی

اذالق زاًؾکسُی زًساىپشؽکی زاًؾگاُ ّلَم پشؽکی

زًساىپشؽکاى ّوَهی اس ًَز ذَزّ ،وستاً تاٍر تِ آگاّی

اففْاى هَرز تقَیة لزار گزفتِ اعت.

هتَعو ( 57/3زرفس) زاؽتٌس کِ تا تکویل پزعؼًاهِ ایي
هيلة تأییس گززیس 82 .زرفس ایؾاى ،آگاّی هتَعو ٍ

بحث

 84/2زرفس آىّاّ ،ولکزز هتَعو را ًؾاى زازًس .تزذالف

زر هيالِْی حامز 89 ،زًساىپشؽک ّوَهی ؽزکت ًوَزًس

ذَزاٍْاری زاًؾدَیاى کِ  45/5زرفس ایؾاى آگاّی ذَز

کِ هیاًگیي عٌی ،هست سهاى فزاغت اس تحقیل ٍ هست

را ًاکافی ٍ  44/4زرفس زر حس هتَعو هیزاًغتٌس؛

سهاى عاتمِی کار ایؾاى تِ تزتیة  12/3 ٍ 12/2 ،36/8عال

یافتِّای پزعؼًاهِ ًؾاى زاز کِ  82/9زرفس اس زاًؾدَیاى،

تَزً 43 .فز اس زًساىپشؽکاى ( 48/3زرفس) آلا ٍ ً 46فز

زارای عيح آگاّی هتَعو ٍ  86/6زرفس ایؾاى عيح

( 51/7زرفس) ذاًن تَزًس .زر هیاى  99زاًؾدَیاًی کِ زر

ّولکزز هتَعيی زاؽتٌسّ .وچٌیي  71/7زرفس اس

ایي هيالِْ ؽزکت ًوَزًسً 48 ،فز ( 48/5زرفس) آلا ٍ

زاًؾدَیاى اتزاس ّاللِی ذَز را تزای ؽزکت زر زٍرُّای

ً 51فز ( 51/5زرفس) ذاًن تَزًس .زر هیاى زًساىپشؽکاى

تاسآهَسی تیاى زاؽتٌس.

ّوَهیً ،حَُی کغة آگاّی اس اىالّات زارٍیی تِ تزتیة

هتٌاعة تا یافتِّای هيالِْی حامز ،زر هيالْاتی ()15 ،14

اس هٌاتِ آهَسػ زر زٍرُی زًساىپشؽکی ( 56/2زرفس)،

عيح آگاّی ٍ ّولکزز زاًؾدَیاى زًساىپشؽکی ٍ

ؽزکت زر ّوایؼّای ّلوی ( 53/9زرفس) ،کتابّا ٍ

زًساىپشؽکاى ّوَهی زر عيح هتَعو تَز .اس ىزفی زر

هدالت تِ رٍس ( 38/2زرفس) ٍ رعاًِّا ( 21/3زرفس) تَز.

هيالْاتی زیگز ،تٌْا  30/3زرفس اس زاًؾدَیاى عيح

زر هيالْاتی کِ تز رٍی زًساىپشؽکاى ّوَهی اًدام زازًس،

اىالّات لاتل لثَلی زر هَرز پزٍتکلّای زرهاًی هياتك تا

آهَسػّای پیؼ اس فزاغت اس تحقیل ٍ ًیش زٍرُّای

عاسهاى تْساؽت خْاًی زاؽتٌس؛ زرحالیکِ  9/1زرفس

آهَسؽی تْس اس تحقیل را هٌثِ افلی زریافت اىالّات زر

ایؾاى اىالّاتی زر ایي هَرز ًساؽتٌس ٍ  60/6زرفس اس ایؾاى

هَرز ًحَُی فحیح تدَیش زارٍیی تیاى کززًس ،اس زیگز

تا ٍخَز آگاّی لاتل لثَل ،اس لحاً ّولکزز ىثك

هٌاتِ اىالّاتی ایؾاى ،آهَسػ هغتوز زًساىپشؽکی تَز،

پزتکلّای عاسهاى تْساؽت خْاًی ّول ًویکززًس (.)3

ّوچٌیي زًساىپشؽکاى زر ایي هيالِْ خٌثِی لیوت زارٍّا ٍ

هيالِْای ًیش تَعو ّ ٍ Nabavizadehوکاراى ( )16تِ

تَاًایی هالی تیواراى را ّن زر تدَیش هؤثز زاًغتٌس ( .)11زر

اًدام رعیس کِ زر آى  42زرفس اس زًساىپشؽکاى ّوَهی،

هيالْاتی زیگز (ً )13 ،12یش آهَسػ هغتوز زًساىپشؽکی را

آگاّی کاهل زاؽتٌس ،زر حالیکِ زر هيالِْی حامز تٌْا
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 14/1زرفس اس افزاز ،عيح آگاّی تاال زاؽتٌس .هیتَاى

زر هيالِْای زیگز تیاى ؽس کِ آگاّی افزاز

گفت ؽایس ایي تٌالل تِ ّلت هکاى اًدام هيالِْ یا تِ ّلت

فارٓالتحقیل ًغثت تِ زاًؾدَیاى تاالتز تَز ،زرحالیکِ اس

تفاٍت زر ىزاحی پزعؼًاهِّا تاؽس .زرحالیکِ زر

لحاً ّولکزز ،زٍ گزٍُ تفاٍتی ًساؽتٌسّ ،وچٌیي ّولکزز

هيالِْی حامز ،هست عاتمِی کار ٍ هست سهاى فزاغت اس

ایؾاى زر حس لاتل لثَل لزار زاؽت (.)19

تحقیل ارتثاىی تا آگاّی ٍ ّولکزز ًساؽت.

ىثك یافتِّای ایي هيالِْ ،عيح آگاّی ٍ ّولکزز زر

زر هيالْاتی ّن تزذالف یافتِی هيالِْی حامز ،ارتثاه

زاًؾدَیاى عال آذز ٍ زًساىپشؽکاى ّوَهی ّوستاً زر

هْکَعی را تیي هست عاتمِی کار ٍ هست سهاى فزاّت اس

عيح هتَعو تَز .همایغِی عيح آگاّی ٍ ّولکزز اس

تحقیل گشارػ کززُاًس کِ ّلت احتوالی ایي تٌالل

لحاً خٌغیتی تفاٍتی زر هیاى زًساىپشؽکاى ّوَهی ًؾاى

هوکي اعت تزگشاری تیؾتز زٍرُّای تاسآهَسی زر زٍراى

ًساز ،اها ّولکزز زر زاًؾدَیاى پغز ًوزُی تاالتزی زاؽت.

آهَسؽی خسیس تاؽس.

ّوچٌیي ّولکزز ّز زٍ گزٍُ هَرز تزرعی تِ فَرت

تزرعیّای زیگز ًؾاى زاز کِ حنَر زر زٍرُّای

هٌْیزاری تا آگاّی ایؾاى هزتثو تَز .زٍرُّای تاسآهَسی ٍ

تاسآهَسی تِ فَرت هٌْیزاری تا ًحَُی آگاّی ٍ ّولکزز

ٍاحسّای آهَسؽی ترققی فارهاکَلَصی زًساىپشؽکی

ارتثاه زاؽتٌسّ .وچٌیي یافتِّای تیؾتز ًؾاى زاز کِ ّولکزز

هیتَاًس تِ هٌََر تاال تززى ایي تَاًایی زر زًساىپشؽکاى ٍ

زًساىپشؽکاى تِ فَرت هٌْیزار تا عيح آگاّی ایؾاى

زاًؾدَیاى زًساىپشؽکی پیؾٌْاز هیؽَز.

هزتثو تَز .زر هیاى زاًؾدَیاى ًیش ًحَُی ّولکزز ،ارتثاه
هٌْیزاری تا آگاّی ایؾاى زاؽت ،ایي یافتِّا ،تا عایز

نتیجهگیری

هيالْاتی کِ زر ایي سهیٌِ اًدام گزفتِ ،هتٌاعة تَز ()18 ،17

تا تَخِ تِ ًتایح تِ زعت آهسُ ،تِ ًَز هیرعس تزگشاری

ٍ ّزچِ آگاّی فززی زر سهیٌِای تیؾتز تاؽس ،احتواالً اّتواز

تاسآهَسی ٍ عاذت پوفلتّای آهَسؽی زر سهیٌِی آگاّی

تِ ًفظ تیؾتز ٍ لاّستاً ّولکزز تْتزی ذَاّس زاؽت.

زر تدَیش زارٍّا ٍ ًیش ّولکزز زر ایي سهیٌِ هیتَاًس تِ تاال

همایغِی آگاّی ٍ ّولکزز زًساىپشؽکاى اس ًَز خٌغیتی ًیش

تززى آگاّی ٍ ّولکزز زاًؾدَیاى کوک ًوایسّ .وچٌیي

تفاٍت هٌْیزاری ًؾاى ًساز .همایغِی خٌغیتی زاًؾدَیاى

لزار زازى یک ٍاحس اذتقافی تا هَمَُ ًحَُی تدَیش

ًؾاى زاز کِ اس لحاً آگاّی ،تفاٍتی هیاى ذاًنّا ٍ آلایاى

زارٍ زر زًساىپشؽکی هیتَاًس زر تاال تززى آگاّی ٍ

ًثَز ،زرحالی کِ اس لحاً ّولکزز ،زاًؾدَیاى آلا تِ

ّولکزز زاًؾدَیاى ًمؼ تغشایی زاؽتِ تاؽس.

فَرت هٌْیزاری اهتیاس تیؾتزی را تِ ذَز اذتقاؿ زازًس.
کِ ایي ًتایح احتواالً تِ زلیل اّتواز تِ ًفظ تیؾتز آلایاى زر

سپاسگزاری

اًدام کارّای ّولی زر خاهِْی ها تاؽس.

تسیيٍعیلِ اس هْاًٍت پضٍّؾی زاًؾگاُ ّلَم پشؽکی اففْاى

زیگز یافتِی ایي هيالِْ زر راتيِ تا همایغِی آگاّی ٍ

تِ خْت تقَیة ىزح ٍ هْاًٍت زرهاى زاًؾگاُ ّلَم

ّولکزز زاًؾدَیاى عال آذز تا زًساىپشؽکاى ّوَهی ،تفاٍت

پشؽکی اففْاى خْت ّوکاری زر اخزای ىزح تمسیز ٍ

آهاری ذافی را اس ًَز ّولکزز ٍ اس ًَز آگاّی ًؾاى ًساز.

تؾکز هیگززز.
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