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يالن درباره تاالسميان دانشگاه گيميزان آگاهي دانشجو

٢، آرزو عاصمی١شهره سيام

5/5/89تاریخ پذیرش 5/2/89تاریخ دریافت

چكيده

ين مطالعه بـا هـدف بررسـ   يلذا ا.داردميتاالسيماريوع و بروز بيزان شيش مياز افزايريشگيدر پميافراد جامعه نقش مهيسطح آگاه:پيش زمينه و هدف

.افته استيک انجام يدموگرافيهارياز متغيتعدادبان ارتباط آنييو تعيمارين بيدرخصوص االن يان دانشگاه گيدانشجويزان آگاهيم

گيـري  الن براسـاس نمونـه  يمختلف دانشـگاه گـ  يهاان دانشکدهينفر از دانشجو٦٠٠. تحقيق به روش بررسي توصيفي مقطعي انجام گرفت:كارروش مواد و 

سطح .شداز آزمون آماري كاي اسکوئر براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده .بدست آمدنامهپرسشاطالعات گردآوري شده با استفاده از .صادفي انتخاب شدندت

.درنظر گرفته شددرصد۵هاآزمونيداريمعن

کـم، يآگـاه درصد٥٠/٥٨از کل افراد مورد مطالعه . آن مشخص گرديدازيريگشيي ابتالء و پهام بيماري و راهيميزان آگاهي بر مبناي اطالع از عال:هاافتهي

ان پسر يان دختر نسبت به دانشجويدانشجويزان آگاهيم. داشتندميتاالسيمارياد در رابطه با بيزيآنان آگاهدرصد١٧/١٢متوسط و فقط يآگاهدرصد٣٣/٢٩

) درصـد ١٨/٣٧(دانند و بيشترين درصـد آنـان  را براي افراد الزم و ضروري ميميتاالسيمارير زمينه بدرصد از افراد مورد مطالعه آموزش د٣٣/٩٢.شتر بوديب

.دانندميتلويزيون اين زمينه را از طريق راديو وبهترين راه كسب اطالع در

وميتاالسـ يمـار يمورد بناخت و آگاهي بيشتر درآموزش براي ش,ان در مورد بيماري مورد نظريين آگاهي دانشجويباتوجه به ميزان پا:يريجه گينتبحث و

. گرددميه ياز اين بيماري براي كاهش ابتال توصيريشگيپ

انيدانشجو،يريشگيي پهاراه,يتاالسم, آگاهي: هاد واژهيکل

۱۵۰-۱۵۵ص،۱۳۸۹پاييز،سومشماره ،هشتمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

۰۱۳۱-۳۲۲۰۰۶۶نمابر ،۰۱۳۱-۳۲۲۳۰۲۱الن، تلفن يدانشکده علوم دانشگاه گت،رش:آدرس مكاتبه

E-mail: Sh_seyam@yahoo.com:

يولوژيدانشکده علوم، گروه ب،النيدانشگاه گيات علميعضو همربي و ١
هيارومي، دانشگاه علوم پزشکيسيات انگليکارشناس ارشد زبان و ادب٢

مقدمه

ک مزمن است که يتيهموليک نوع کم خونيميتاالسيماريب

جـاد  ين ايره هموگلـوب يـ ا چند زنجيک يد يل نقص در توليدلهب

ن در ين اخـتالل هموگلـوب  يتـر عيشـا يمارين بيا. )۱(شود مي

از يصـورت ارثـ  هبـ ميتاالسـ . )۲،۳(شـود  مـي ن محسوب هاج

اگـر  . )۴(گردد يبه فرزندان منتقل ميماريژن بين دارايوالد

گـوت يهموزمياز هر دو والد به ارث برسد، تاالسـ ياختالل ژن

ک والـد بـه ارث برسـد،    يـ فقـط از  يو اگر اخـتالل ژنـ  ) ماژور(

ميمار تاالسيب. )۵(گردد ميجاد يا) نوريم(گوت يهتروزميتاالس

ا يـ ترانـه و خـط اسـتوا    يمديايـ ه دريحاشيهاشتر در کشوريب

گـر  يبـه عبـارت د  .شـود مـي ده يـ دقايفرآواستواک يدنزينواح

ترانـه در  يمديايدريهااز کرانهيدر منطقه اميکمربند تاالس

جنـوب  يايآسـ ران،يـ اه،يـ ترکره عربسـتان، يـ سرتاسر شبه جز

وع يش.گسترش داردين جنوبيچلند،کامبوج،يژه تايبه ويشرق

ران يـ در ا.)۶(درصـد اسـت   ۵/۱-۵/۲نيبـ ين نـواح يدر ايژن

و دريایفارسج يخل،خزريايه دريشتر در حاشيبيماريوع بيش
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بوشهر، ،مازندران، خوزستان، فارس،النيعمان شامل گيايدر

وع يران شـ يدر ا.باشدميستان و بلوچستان و کرمان يس،نهرمزگا

درصد است ۳-۴ن يمتفاوت بوده و بييايه جغرافيژن برحسب ناح

مـاژور  ميست هزار نفر مبـتال بـه تاالسـ   يدر کشور ما حدود ب.)۷(

ون يليم۳تا ۵/۲ن ينور بيمميو تعداد افراد مبتال به تاالسهستند

.)۸-۱۰(باشندمينفر 

مردم يطور کلمطالعات مختلف مشخص شده است که بهيط

در آمـوزش  اولـين قـدم   .دارنديمارين بيدر مورد اياديمات زهااب

انتقـال و  ،ي ابـتالء هـا بهداشت، دادن آگاهي به مردم نسبت بـه راه 

ي پيشگيري در زمينه بيماري مذكور و قبـول آن از طـرف   هاروش

ي زيان بخش و پذيرفتن انجام رفتـار  هامردم به منظور تغيير رفتار

جامعـه  ددر افـرا ميبـه تاالسـ  ابـتال سودمند است و باعث کـاهش  

.شودمي

ن آسـان  ينـور در والـد  يمميص تاالسـ يب موارد تشـخ در اغل

ت يـ اهممياز تاالسـ يريشگيپيهان امروزه برنامهيبنابرا. باشدمي

بر انجام يريشگيخصوص در کشور ما برنامه پهب. افته استييبارز

بـا  .)۱۱(باشـد مـي و انجام مشاوره قبل از ازدواج استوار يغربالگر

مـاژور کـاهش   ميد تاالسـ يارد جدهر چند بروز مويانجام غربالگر

از يديده است و هنوز هم ساالنه موارد جديبه صفر نرسيافته ولي

. شوندميص وارد چرخه درمان يپس از تشخماژورميتاالس

يريو جلوگمين تاالسيبه منظور شناخت ناقليانجام غربالگر

بـه آنـان   يق دادن آموزش و آگـاه يگر از طريکدياز ازدواج آنان با 

ماژور که منجر به صـدمات  ميتواند از تولد افراد مبتال به تاالسيم

،شــودمــيجامعــه و خــانواده يفــراوان بــرايو اجتمــاعياقتصــاد

ا زود يـ ر يـ ان کـه د يآموزش نسل جوان و دانشـجو . کنديريجلوگ

ت سالمت فرزندان خود ينده مسئوليعنوان پدران و مادران نسل آبه

مياز تاالسيريشگيپيهادر صدر برنامهد يرند بايگميرا بر عهده 

. رديقرار گ

ان يدانشجويزان آگاهيمين پژوهش بررسين هدف از ايبنابرا

.استميالن درباره تاالسيدانشگاه گ

هاروشمواد و

ان يو دانشجوباشدمياين بررسي يك مطالعه توصيفي مقطعي 

، يفني،ورزه، کشايعلوم پا(الن يمختلف دانشگاه گيهااز دانشکده

حجـم  . گيري تصـادفي انتخـاب شـدند   براساس نمونه) يت بدنيترب

و درصـد ۵دقـت  بـا وn=Z2(1-α/2)pq/d2نمونه بر اساس فرمول 

ــان  ــدينفــر تعيــ۶۰۰درصــد۹۵ضــريب اطمين اطالعــات .ن گردي

ن جلسه يدر اول. بدست آمدنامهپرسشگردآوري شده با استفاده از 

در پــژوهش هـا شــرکت آنح داده شـد کـه  يان توضــيبـه دانشـجو  

ياز ادامه همکـار يتوانند در هر مرحله اميهااست و آنيارياخت

ها بدون ذکر نـام و اطالعـات منـدرج در    نامهپرسش. منصرف شوند

بخــش اول ،قســمتشــامل دونامــهپرســش. هــا محرمانــه بــودآن

سـواالتي دربـاره مشخصـات دموگرافيـك افـراد مـورد       نامهپرسش

محـل سـکونت و   ،نوع دانشـگاه ي،ليه تحصيپا،جنسبررسي مانند 

رابطه با موضـوع اصـلي تحقيـق    سواالتي درنامهپرسشبخش دوم 

ميتاالسيماريو کنترل بيريشگيپيهاراه،عوارض،ميعال:شامل

نامـه پرسشييروا. در قالب سواالت بسته جواب طرح ريزي گرديد

ن ياز متخصصـ ياهبا مطالعه جديدترين منابع و نشريات و نظر خو

از آزمون مجدد نامهپرسشيياين پاييمربوطه انجام شد و جهت تع

سـواالت  يبـه دسـت آمـده بـرا    يب همبستگيضر. دياستفاده گرد

.  ديل گرديان تکميتوسط دانشجوهانامهپرسش.بود=r ۸۷/۰يآگاه

نمره يمورد سواالت آگاهابتدا درهانامهپرسشيپس از جمع آور

دانم و غلط داده ميح و نمره صفر به هر پاسخ نيسخ صحبه هر پا۱

کسب شده به سـه  يهامورد پژوهش بر اساس نمرهيهاواحد. شد

،کـم يدر گروه آگـاه )۰-۱۰(نمره دارایم شدند، افراد يگروه تقس

يمتوسـط و افـراد دارا  يدر گروه آگـاه )۱۱-۲۰(نمره يافراد دارا

اطالعـات  . شـدند يه بنـد اد طبقيزيدر گروه آگاه) ۲۱-۳۰(نمره 
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جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون .محرمانه و بدون ذكر نام بود

.استفاده گرديدspssافزار نرمآماري كاي اسكوئر و

هاافتهي

مختلـف  يهـا ان دانشـکده يدانشجوزنفر ا۶۰۰اين پژوهشدر

.انتخاب شدنديطور تصادفهالن بيدانشگاه گ

و جنسميدر باره بيماري تاالسيآگاهزانيممورد مطالعه برحسب نايدرصد دانشجوو يفراوانعيتوز):۱(جدول شماره 

آگاهي 

جنس

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

دختر

پسر

۱۵۹

۱۹۲

۳۰/۴۵

۷۰/۵۴

۹۱

۸۵

۷۰/۵۱

۳۰/۴۸

۵۰

۲۳

۴۹/۶۸

۵۱/۳۱

۳۰۰

۳۰۰

۵۰

۵۰

۳۵۱۱۰۰۱۷۶۱۰۰۷۳۱۰۰۶۰۰۱۰۰جمع

ان مـورد مطالعـه را بـر    يدانشجويزان آگاهيم۱جدول شماره 

شـود  مـي طـور کـه مالحظـه    همـان ،دهـد مـي حسب جنس نشان 

يمـار ياد در مـورد ب يـ زيکـه آگـاه  يانين درصد دانشـجو يشتريب

ن درصـد  يشـتر يو ب. دختر بودند) درصد۴۹/۶۸(اندداشتهميتاالس

ــجو ــهيانيدانش ــاهک ــورد ب يآگ ــم در م ــاريک ــد  يم ــته ان داش

ان مـورد  يدانشـجو يزان آگاهين ميب. پسر بوده اند) درصد۷۰/۵۴(

اسـکوئر را  يز آزمون کـا يت آنان نيبا جنسميمطالعه درباره تاالس

ــام داد ــانج ــه ي ــيم رابط ــيدارمعن ــن ايب ــن دو متغي ــت ي ر بدس

ا ان مـورد مطالعـه بـ   يدانشـجو يزان آگاهيرابطه م>p)۰/۰(05آمد

.آمده است۲در جدول شماره ل آنان يدانشکده محل تحص

ودانشکدهميان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي درمورد تاالسيتوزيع فراواني و درصد دانشجو):۲(جدول شماره 

آگاهي

دانشکده

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

ه يعلوم پا

يشاورزک

يفن

يت بدنيترب

۶۹

۸۵

۱۰۱

۹۶

۶۶/۱۹

۲۲/۲۴

۷۷/۲۸

۳۵/۲۷

۴۶

۴۷

۳۷

۴۶

۱۴/۲۶

۷۰/۲۶

۰۲/۲۱

۱۴/۲۶

۳۵

۱۸

۱۲

۸

۹۴/۴۷

۶۶/۲۴

۴۴/۱۶

۹۶/۱۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۳۵۱۱۰۰۱۷۶۱۰۰۷۳۱۰۰۶۰۰۱۰۰جمع

ن درصـد افـراد مـورد    يشـتر يب، شودميطور که مالحظه همان

داشـته انـد،   ميتاالسـ يمـار ياد در رابطه بـا ب يزيکه آگاهمطالعه

ن درصد آنان يشتريو ب) درصد۹۴/۴۷(هيدانشکده علوم پايدانشجو

ان دانشـکده  يداشتند دانشجويمارين بيدر مورد اميکيکه آگاه

ن دو ياسـکوئر بـ  يش کـا يانجـام آزمـا  ). درصد۷۷/۲۸(بودند يفن

يزان آگاهيو ميورد بررسل افراد مينوع دانشکده محل تحصريمتغ

ــ  ــاره تاالس ــان در ب ــه ميآن ــيرابط ــتيدارمعن ــان داده اس را نش

)۰۲۵/۰p<(.
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يليه تحصيو پاميان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي در مورد تاالسيتوزيع فراواني و درصددانشجو):۳(جدول شماره 

آگاهي   

يليه تحصيپا

جمعزيادمتوسطكم

درصديفراواندرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

اول 

دوم 

سوم 

رم هاچ

۱۰۱

۸۹

۸۶

۷۵

۷۷/۲۸

۳۶/۲۵

۵۰/۲۴

۳۷/۲۱

۳۷

۵۱

۴۵

۴۳

۰۲/۲۱

۹۸/۲۸

۵۷/۲۵

۴۳/۲۴

۱۲

۱۰

۱۹

۳۲

۴۴/۱۶

۷۰/۱۳

۰۳/۲۶

۸۳/۴۳

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۱۵۰

۲۵

۲۵

۲۵

۲۵

۳۵۱۱۰۰۱۷۶۱۰۰۷۳۱۰۰۶۰۰۱۰۰جمع
ان مورد مطالعه را يدانشجويزان آگاهيبطه مرا۳جدول شمار 

. دهدميان نشان يدانشجويليه تحصيمورد نظر با پايماريدرباره ب

يمارياد در مورد بيزين درصد افراد مورد مطالعه که آگاهيشتريب

بـا انجـام آزمـون    . انـد بـوده مرهـا چسـال  ) درصـد ۸۳/۴۳(داشتند 

يافراد مورد بررسـ يليه تحصين پايبيدارمعنياسکوئر رابطه يکا

وجـود دارد ميتاالسـ يمـار يآنـان در رابطـه بـا ب   يزان آگـاه يبا م

)(p<0/005.

ت مسکنيو وضعميان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي درباره بيماري تاالسيتوزيع فراواني و درصد دانشجو:)۴(جدول شماره 

آگاهي 

ت مسکنيوضع

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصداوانيفردرصدفراواني

با خانواده يمنزل شخص

خوابگاه 

يجاريمنزل است

۱۳۲

۱۵۱

۶۸

۶۱/۳۷

۰۲/۴۳

۳۷/۱۹

۱۱۲

۴۸

۱۶

۶۴/۶۳

۲۷/۲۷

۰۹/۹

۴۱

۱۹

۱۳

۱۶/۵۶

۰۳/۲۶

۸۱/۱۷

۲۸۵

۲۱۸

۹۷

۵۰/۴۷

۳۳/۳۶

۱۷/۱۶

۳۵۱۱۰۰۱۷۶۱۰۰۷۳۱۰۰۶۰۰۱۰۰جمع
ان مورد مطالعـه  يدانشجويزان آگاهيرابطه م۴جدول شماره 

طـور کـه مالحظـه    دهـد همـان  ميت مسکن آنان نشان يرا با وضع

يمـار يدربـاره ب ياديـ زين درصد آنان که آگـاه يشتريب،گرددمي

همراه خانواده خود يدر خانه شخص) درصد۱۶/۵۶(مورد نظر دارند

مطالعـه بـا   موردت مسکن افراديدر رابطه با وضع. کنندمييزندگ

يبا انجـام آزمـون کـا   ميتاالسيماريبآنان در مورديزان آگاهيم

.)p<0/005(ديمشاهده گرديآماردارمعنياسکوئر رابطه 

و لزوم آموزشميان مورد مطالعه برحسب ميزان آگاهي درباره بيماري تاالسيدانشجوتوزيع فراواني و درصد: )۵(جدول شماره 

آگاهي 

لزوم آموزش

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

الزم است

ستيالزم ن

دانممين

۳۴۶

۴

۱

۵۶/۹۸

۱۴/۱

۳۰/۰

۱۴۰

۲۲

۱۴

۵۴/۷۹

۵۰/۱۲

۹۵/۷

۶۸

۵

۰

۱۵/۹۳

۸۵/۶

۰

۵۵۴

۳۱

۱۵

۳۳/۹۲

۱۷/۵

۵۰/۲

۳۵۱۱۰۰۱۷۶۱۰۰۷۳۱۰۰۶۰۰۱۰۰جمع
را بـا  يبررسـ مـورد افـراد ين آگاهزايرابطه م۵جدول شماره 

را نشـان  ميتاالسيمارينه بيد آنان درباره لزوم آموزش در زميعقا

ن درصد افراد مورد يشتريب،گرددميکه مالحظه يطورهب،دهدمي

.دانندميينه را ضرورين زميآموزش در ا) درصد۳۳/۹۲(يبررس
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و منابع كسب اطالع از بيماري ميورد مطالعه برحسب آگاهي درباره بيماري تاالسان ميدانشجوتوزيع فراواني و درصد:)۶(جدول شماره 

ن منابع يتررابطه با مهملعه درد افراد مورد مطاين عقايرابطه ب

نه کسب اطالعـات الزم در مـورد مسـائل    يآموزش در زميهاو راه

طـور  همـان ،باشدميمنعکس ۶مذکور در جدول شماره يبهداشت

ــه مشــاهده  ــيک ــ يشــتريشــود بم ــورد بررس ــراد م ــد اف ين درص

ق يـ ن اطالعـات را از طر يـ ارائـه ا ين راه بـرا يبهتر،)درصد۱۸/۳۷(

.ون ذکر نموده انديزيوو و تليراد

يريجه گينتبحث و

حاصـل از  يهـا افتـه يافتن بـه اهـداف پـژوهش    يدست يبرا

ل قرار يه و تحلينفر از زنان مورد مطالعه مورد تجز۶۰۰دريبررس

درصـد ۳۳/۲۹کـم، يافراد مورد مطالعه آگـاه درصد۵۰/۵۸.گرفت

بـا  اد در رابطـه يـ زيآنان آگاهدرصد۱۷/۱۲متوسط و فقط يآگاه

زان يـ ن پـژوهش نشـان داد کـه م   يج اينتا.داشتندميتاالسيماريب

شـتر  يبميدختران دانشجو نسبت به پسران درمـورد تاالسـ  يآگاه

با ميان مورد مطالعه درباره تاالسيدانشجويزان آگاهين مياست، ب

گـر  يبـه عبـارت د  ،بدسـت آمـد  يدارمعنـي ت آنـان رابطـه   يجنس

آنـان در مـورد   يزان آگـاه يدر مان مورد مطالعه يت دانشجويجنس

ن ياسکوئر بيش کايانجام آزما.داشته استتاثيرميتاالسيماريب

زان يـ و ميل افراد مـورد بررسـ  ينوع دانشکده محل تحصريدو متغ

.را نشـان داده اسـت  يدارمعنـي رابطه ميآنان درباره تاالسيآگاه

يکـا که بـا انجـام آزمـون    ،نشان داده استيج بررسين نتايهمچن

بـا  يافراد مـورد بررسـ  يليه تحصين پايبيدارمعنياسکوئر رابطه 

يطورهوجود دارد بميتاالسيماريآنان در رابطه با بيزان آگاهيم

ن يآنان در ايزان آگاهيافراد باالتر رفته ميليه تحصيکه هر چه پا

در ن مورديز در ايان نيو حاجيانيصدق،.ش داشته استيمورد افزا

و ين آگـاه يبـ يعنيافتند،يدست يج مشابهيخود به نتاقات يتحق

در ). ۱۳،۱۲(مشـاهده نمودنـد  يدارمعنـي الت رابطه يزان تحصيم

آنـان در  يزان آگاهيمطالعه با مموردت مسکن افراديرابطه با وضع

دارمعنـي اسکوئر رابطـه  يبا انجام آزمون کاميتاالسيماريبمورد

ان در يدانشـجو يه محـل زنـدگ  کـ يطورهب، ديمشاهده گرديآمار

زان يـ ن ميرابطه ب. نه موثر بوده استين زميآنان در ايزان آگاهيم

د آنان در باره لزوم آمـوزش  يان مورد مطالعه با عقايدانشجويآگاه

ن درصـد افـراد مـورد    يشـتر يدهـد کـه ب  مينه مذکور نشان يدر زم

با دانندميينه را ضرورين زميآموزش در ا) درصد۳۳/۹۲(مطالعه 

را يمـار ين بيـ کنتـرل ا يهـا ن جزء برنامـه يترکه مهمنيتوجه به ا

دهد، آموزش بهداشت در تمـام نقـاط   ميل يآموزش بهداشت تشک

دارديت قاطع و اساسياهميمارين بيبه اابتالا در کند کردن يدن

د افــراد مــورد مطالعــه در رابطــه بــا يــعقا۶جــدول شــماره ). ۱۴(

نه کسب اطالعات الزم در مورد يزش در زمن منبع و راه آمويترمهم

،شـود ميطور که مالحظه همان،دهدميرا نشان ميتاالسيماريب

ن روش يبهتـر )درصـد ۱۸/۳۷(ن درصد افراد مورد مطالعـه يشتريب

در داننـد مـي ون يـ زيو و تلويق رادين اطالعات را از طريارائه ايبرا

ن در شرف يزوجو نگرشيآگاهان در رابطه بايکه حاجيمطالعه ا

ن يـ ج اينتـا ،در شهر بابل انجـام داد ميتاالسيماريازدواج درباره ب

آگاهي

منابع كسب اطالع

جمعزيادمتوسطكم

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

ي درسي و ساير نشرياتهاكتاب

دوستان و فاميل

يمراکز بهداشتپزشك معالج و

تلويزيونراديو و

نترنتيا

۸۳

۲۲

۴۸

۱۵۹

۳۴

۹۹/۲۳

۳۶/۶

۸۷/۱۳

۹۵/۴۵

۸۳/۹

۴۳

۱۸

۳۱

۲۵

۲۳

۷۱/۳۰

۸۶/۱۲

۱۴/۲۲

۸۶/۱۷

۴۳/۱۶

۱۴

۷

۱۳

۲۲

۱۲

۵۹/۲۰

۳۰/۱۰

۱۲/۱۹

۳۵/۳۲

۶۴/۱۷

۱۴۰

۴۷

۹۲

۲۰۶

۶۹

۲۷/۲۵

۴۹/۸

۶۱/۱۶

۱۸/۳۷

۴۵/۱۲

۳۴۶۱۰۰۱۴۰۱۰۰۶۸۱۰۰۵۵۴۱۰۰جمع
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ن يون را بهتريزيو و تلويق نشان داد که افراد مورد مطالعه راديتحق

کـه بـا   )۱۳(ذکر نموده انديمارين بيدر باره ايمنبع کسب آگاه

ن يات ازيهاندرن آنچه يبنابرا.دينماميق حاضر مطابقت يج تحقينتا

يموثر برايهااز راهيکين است که يا،شودميجه گرفته يبحث نت

ش يق افــزايــاز طريبــاال بــردن آگــاهيمــارين بيــاز ايريشــگيپ

ارائـه  ،مايصدا و س،هاروزنامه(ميآموزش در سطح عمويهابرنامه

ن يکه ا،باشدمي)انيدانش آموزان و دانشجويبرايدرسيهاواحد

مـردم  ميعمـو يش آگـاه يگسترده باعـث افـزا  يز در سطحيامر ن

مشـاوره قبـل از ازدواج   ،به مردميرسانن اطالعيهمچن.شدخواهد

.موثر باشدميسطح آموزش عمويتواند در ارتقامي
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