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 سپاسگزاری

 

از زحمات و راهنمایی های ارزنده استاد راهنمای 

 عزیزم

 آقای دکتر عمران حاج محمدی

و استاد مشاور نازنینم آقای دکتر پویان سیگاری و 

 خانم دکتر عاطفه شادمان

 بی نهایت سپاسگزارم
 

 

 تقدیم  به

 

 پدر و مادر بزرگوارم

 مامان جان و دایی فرزاد نازنینم

 عزیزممادر جان  
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 فهرست مطالب

 صفحه  عنوان

 

 1 .......................................................................................................... ذُیچک

  ............................................................................................................. اٍل فصل

 2 ....................................................................................................... هقذهِ -1-1

 3 ............................................................................................ تؼریف ٍاشُ ّا -1-2

 3 ............................................................................................. تحقیق اّذاف -1-3

 3 ........................................................................................... كلي ّذف-1-3-1

 3 ................................................................................. اختصاصي اّذاف -1-3-2

 4 ................................................................................... یكارترد اّذاف -1-3-3

 4 .................................................................................... تحقیق سؤاالت -1-3-4

  ............................................................................................................. دٍم فصل

 6 .................................................................................................. هثاًي ًظری 2-1

 6 ..................................................................................................كطیذى دًذاى 

 6 ......................................................................................... ػلل كطیذى دًذاى ّا

 9 .................................................................................... ػَارض كطیذى دًذاى ّا

 13 .............................................................................................. . تررسي هتَى2-2

  ............................................................................................................ سَم فصل
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 18 .............................................................................................. . ًَع پصٍّص3-1

 18 ............................................................. جوغ آٍری ًوًَِ. جاهؼِ آهاری ٍ رٍش 3-2

 18 .................................................................... هطالؼِ از خرٍج ٍ ٍرٍد . هؼیارّای3-3

 18 ...................................................................................... . رٍش اًجام تحقیق3-4

 21 .......................................................................... . رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا3-5

 21 ....................................................................................... هالحظات اخالقي. 3-6

  .......................................................................................................... چْارم فصل

 24 .................................................................................................... ّا افتِی -4-1

  ........................................................................................................... پٌجن فصل

 34 ...................................................................................................... تحث -5-1

 38 .............................................................................................. یریگ جِیًت -5-2

 38 ................................................................................................ . پیطٌْادات5-3

 39 ............................................................................................................... هٌاتغ
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 فهرست نمودار ها

 صفحه  عنوان

 24 ............................................................................... هراجؼِ كٌٌذُتَزیغ جٌسیتي تیواراى . 1ًوَدار 

 26 ........ تؼذاد ٍ درصذ  تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ ترای ّر یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا . 2ًوَدار 

 28 .......... تؼذاد ٍ درصذ  تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ ترای ّر یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا. 3ًوَدار

 28 ............. تَزیغ فراٍاًي ػلل كطیذى دًذاى در تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ تِ تفکیک جٌسیت.  4ًوَدار 

 27 ..................................................................................... تَزیغ سٌي تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ . 5ًوَدار

 28 ........ ًوَدار تَزیغ فراٍاًي ػلل كطیذى دًذاى در تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ  تِ تفکیک سي .6ًوَدار 
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 فهرست جدول ها

 صفحه  عنوان

 22 ...................................................................................... . جذٍل هتغییر ّا1جذٍل

 25 ........................ . هیاًگیي دًذاى ّای خارج ضذُ تِ دالیل هختلف تِ تفکیک جٌسیت2جذٍل

 26 ......... درصذ تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ ترای ّر یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا . تؼذاد 3ٍجذٍل

 27 ....... تؼذاد ٍ درصذ دًذاى ّای كطیذُ ضذُ ترای ّر یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا .4جذٍل

 29 ............ اراى هراجؼِ كٌٌذُ تِ تفکیک جٌسیت. تَزیغ فراٍاًي ػلل كطیذى دًذاى در تیو5جذٍل

 31 ................ . تَزیغ فراٍاًي ػلل كطیذى دًذاى در تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ  تِ تفکیک سي6جذٍل

 32 ................. . تَزیغ تؼذاد ٍ درصذ تیواراى هراجؼِ كٌٌذُ تِ تفکیک سي ترای ّر جٌس7جذٍل
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 چکیده

        دًذاى ّا تِ ػلل هختلف هثل پَسیذگي، تیواری پریَدًتال، دالیل پرٍتسی ٍ... كطیذُ   :پیطیٌِ ٍ ّذف

 هي ضًَذ. خارج كردى دًذاى ّا تِ ّر ػلتي كِ تاضذ پیاهذّایي دارد ٍ ّوَارُ آخریي اًتخاب درهاًي است. ایي

كلیٌیک       جراحي تخص تِ كٌٌذُ هراجؼِ تیواراى در دائوي دًذاًْای كطیذى تؼییي ػلل ّذف تا هطالؼِ

  ضذ.  اًجام 6971 -72 تحصیلي سال اردتیل در ػلَم پسضکي داًطگاُ پسضکي دًذاى

پس از هؼایٌِ دقیق ٍ كسة رضایت از تیواراى، ػلت دقیق كطیذى دًذاى در فرم ّای اطالػاتي  :ّا هَاد ٍ رٍش

 اًجام گرفت. SPSS  61ثثت ضذ ٍ تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تا استفادُ از ًرم افسار 

َدًذ ًفر خاًن ت ۹58ًفر آقا ٍ  ۹99كِ  هراجؼِ كٌٌذًُفر  ۷57دًذاى از  549هاِّ تررسي،  6در تازُ  :ّا یافتِ

تِ دالیل  ٪ 4.۷7 تِ دالیل پرٍتسی، ٪ ۹9.67دًذاى ّای كطیذُ ضذُ تِ دلیل پَسیذگي،  ٪ 69.76كطیذُ ضذ. 

، دالیل ارتَدًسي  تِ دالیل پریَدًتال ٍ ّر یک از دالیل اًذٍدًٍتیک ٪ ۹.46 تِ ػلت ًْفتگي، ٪ ۵.55 اقتصادی،

تَدًذ ٍ در ایي هذت ّیچ دًذاًي تِ ػلت ترٍها ٍ دًذاى اضافِ كطیذُ ًطذ. در هقایسِ ّر  ٪۳.7۷ٍ سایر ػلل 

 (P=040.0)یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا در ّر جٌس ) خاًن ّا ٍ آقایاى ( تٌْا ترای دلیل اًذٍدًٍتیک 

 ٍ در هقایسِ ّر یک از ػلل خارج سازی دًذاى ّا در ّر یک از  گرٍُ ّای سٌي ترای ػلل

 تفاٍت هؼٌادار ضذ. (P=0401( ٍ ًْفتگي )P<0406) پرٍتسی ،(P<0406)ارتَدًسي

تا تَجِ تِ ایٌکِ در تررسي حاضر خارج كردى دًذاى ّا تِ ػلل پَسیذگي ٍ پرٍتسی اٍلَیت اٍل ٍ  :گیری ًتیجِ

 ایي ػَاهل كاست.دٍم را داضتٌذ تا افسایص سطح تْذاضت ٍ اًجام درهاى ّای پیطگیراًِ اٍلیِ هي تَاى از ترٍز 

 : كطیذى دًذاى، دًذاى دائوي، دًذاًپسضکي پیطگیراًِكلیذی ٍاشگاى


