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 34 - 39 صفحات                               89، پاييز و زمستان 64، شماره20ن، سال دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيال

 E- mail:mpalirafizadeh@gmail.com                          رشت، جاده الكان، دانشگاه آزاد اسالمي، علي رفيع زاده: نويسنده مسئول

هي و متوسطه استان بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دوره هاي پيش دانشگا

  تاالسميگيالن درباره 

  

  ،5محمد علي يونسي، 4علي اصغر بلند رفتار، 3مه لقاء كريمي، 2بهناز رحمتي ،1علي رفيع زاده

  5نيده عالم بيسع 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت، يآزمايشگاهعلوم  )1
  گيالنعلوم پزشكي  دانشگاه گروه ميكروبيولوژي، ،يهآزمايشگاعلوم  )2

  استان گيالن آموزش و پرورش مديريت آموزش، )3

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت ،رياضي كاربردي) 4

 يآزمايشگاهعلوم ) 5

  

  18/10/88:تاريخ دريافت مقاله

  3/6/89:تاريخ پذيرش

  چكيده

شديد  يافزايش موارد داراي عاليم متوسط ا. هستندمديترانه درياي نتيكي ايران و حوزه هاي ژ ناهنجاريترين  از شايع ها تاالسمي :مقدمه

  .دمنجر شوبه كاهش توان اقتصادي و انساني جوامع تواند  ميآن 

ده انجام ش دانشگاهي و متوسطه استان گيالن درباره تاالسمي هاي پيش آموزان دوره آگاهي دانش ميزان تعيين اين مطالعه با هدف :هدف

  .است

دانشگاهي استان گيالن در  يك جامعه آماري از ميان دانش آموزان پسر و دختر مقاطع متوسطه و پيش  توصيفي،  اي در مطالعه :كار  روش

نامه مورد آزمون قرار  پرسش از طريق ه وشدانتخاب  مختلف استانهاي  گيري تصادفي از شهرستان به روش نمونه 84-85تحصيلي سال

مورد تجزيه و تحليل قرار  14نسخه  SPSSبا كمك نرم افزارو پس از آن، كدگذاري و  گذاري شارز 20برمبناي نمره ها  خپاس .گرفتند

   .گرفت

در مورد  در صورتي كه، ،بود 73/9نمره دانش آموزان درباره ماهيت تاالسميدرصد  66ميزان آگاهي ميانگين كلي، در اين مطالعه :نتايج

گاهي افراد تحت مطالعه درباره عاليم آميزان  ،از طرف ديگر .بودند 10ازداراي آگاهي كمتر آنها درصد 8/24ارينحوه انتقال اين ناهنج

 از پيشگيريميزان آگاهي آنان در مورد نحوه  ،امابودند،  58/8آگاهيداراي آنها درصد 3/74اي كه به گونه ،بيماري تقريباً ناچيز بود

بر همين اساس،  .بودند 10كمتر از داراي آگاهيناهنجاري از اين جنبه  آنهادرصد  4/28 فقط ه،، به طوري كبود بيشترقدري تاالسمي 

 95 با اطمينانهاي آماري  ها با روش و صحت كليه آزمون محاسبه گرديد 20از 07/11،ميانگين كل آگاهي دانش آموزان از بيماري تاالسمي

  .مورد تائيد قرار گرفتدرصد 

ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي استان گيالن  ،كه دست آمده نشان دادنتايج به  :نتيجه گيري

 ،هاي تاالسمي غني است استان گيالن از نظر وفور ژن امر با توجه به اينكهاين و  بوده است )20از 07/11(پائين ،از ناهنجاري تاالسمي

   .باشد مي نامطلوب نتيجه اي

  ، دانش آموزان، پيشگيريتاالسمي، ميزان آگاهي :ها كليد واژه

  مقدمه

ها گروه شايع و ناهمگوني از كم  تاالسمي

هاي  ارثي با شدت ميكروسيتر رومكهاي هيپو خوني

اي موجود در  نقايص ژنتيكي زمينه. )1(متفاوت هستند

ها و  هاي كامل يا نسبي، جايگزيني آنها شامل حذف

هاي كد  ژن مربوط به هاي نوكلئوتيدهاي اضافه شدن

 هاي گلوبين ملكول هموگلوبين مي باشد زنجيره كننده

 ، كاهش يا عدم وجودحاصل اين تغييرات. )3و1،2(

mRNA يك يا تعدادي از زنجيره هاي ساخت  ويژه

و در نتيجه با عملكرد ناقص  mRNAگلوبين يا تشكيل

تاكنون بيش  .)1(استتوليد زنجيره گلوبين ناكارآمد 

ش متفاوت ژنتيكي در اين زمينه شناخته جه 200از

به بروز فنوتيپ هاي مختلف تاالسمي در كل شده كه 
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هاي تاالسمي در تمام  ژن. )4و1،2(دنگرد منجر مي

د و همان طور كه هستنگسترده  مناطق جغرافيايي

اختالل  انواع اينعقيده بر اين است كه   اشاره شد،

در انسان  ژنتيكي شناخته شده هاي ترين بيماري شايع

آب و هواي  اين ناهنجاري در. )2و1(ددهن ميرا تشكيل 

به ا يماري ماالريبسابقاً كه مرطوب و نواحي باتالقي 

 درمهره  دليل مساعد بودن شرايط زيست ميزبانان بي

 از شيوع بيشتري برخوردار است )7و5،6(ع بودهيآنها شا

ايران از قسمت جنوب در مجاورت خليج فارس و . )3و1(

دارد نزديكي درياي خزر قرار  درخود شمالي  ناحيه از

هاي  رشد و تكثير انواع پشهبراي  آنآب و هواي  كه

 )9و 8(مناسب بودهو شيوع ماالريا در اين مناطق آنوفل 

به نوعي از طريق انتخاب طبيعي به  و اين موضوع

هاي تاالسميك در اين مناطق انجاميده  گسترش ژن

شديد داراي عاليم ال اشكمتاسفانه،  .)4و1(است

  است،بااليي برخوردار نسبتاً شيوع  از ايراندر تاالسمي 

نفر  20000حدوددهند  به طوري كه، آمارها نشان مي

انواع  .)10(باشند بيماري مبتال مينوع از به اين 

، هرمزگان، گيالن، مازندرانهاي  استان در ها تاالسمي

 ،كلي طور و بهفارس  ،كهكيلويه و بويراحمد، خوزستان

خزر و سيستان  اييدرخليج فارس،   ايي حاشيهمناطق 

ند، به ستبااليي برخوردار هنسبتاً ع وشياز و بلوچستان 

يكي از اين ناهنجاري حال حاضر،  طوري كه، در

 شود هداشتي ايران محسوب ميبمشكالت بزرگ 

شور كاقتصاد  كه هزينه زيادي را بر)13و10،11،12(

ها نشان  بررسي، آن وه برعال .)14(كند تحميل مي

هاي اين  ژن ميزان وفور ،اند كه در حال حاضر داده

ناهنجاري در سطح جوامع درگير به مراتب بيشتر از 

ن موضوع با توجه به يكه ا موارد بارز بيماري است

ن ناهنجاري كامالً يكنترل ا ري ويشگيهدف اصلي پ

 هاي راهبيشتر از طرف ديگر، . منطقي به نظر مي رسد

از هاي پيشگيري  روشاز بروز تاالسمي با  جلوگيري

باً در يو تقر بودههاي وراثتي مشترك  ساير بيماري

به شكل از تولد كودك مبتال  به جلوگيريتمامي موارد 

همت   از اين رو، .)10(باشد ميمحدود ماري يد بيشد

گماشتن به آموزش همگاني به ويژه آموزش اصولي 

ه تشكيل خانواده نرسيده اند، جواناني كه هنوز به مرحل

با آن كه تاالسمي   زيرا، .)16و15(رسد ضروري به نظر مي

داليل فراوان زيست  ،اما ،يك بيماري ژنتيكي است

اقتصادي، اجتماعي و غيره در شناختي، فرهنگي، 

بنابراين، مبارزه با شيوع . ميزان شيوع آن نقش دارند

ا به سهولت ه تواند مانند ساير بيماري بيشتر آن نمي

در انجام پذيرد و نيازمند صرف وقت و هزينه فراوان 

و آموزش همگاني و فقط از طريق  بودهطول زمان 

تحقيق حاضر به . )16و15(استامكان پذير افراد مستمر 

شرف وارد  ارزيابي ميزان آگاهي قشر جوان در منظور

شدن به جامعه و تشكيل خانواده، با نيت كمك به 

تر براي  اقدامات جدي نجامجهت ا مسئولين ذيربط،

پيشگيري از تولد فرزندان مبتال به اشكال شديد اين 

كشور و انساني منابع اقتصادي  فتنر هدر بيماري و

  . صورت پذيرفت

  روش كار

ميزان آگاهي  به دليل تعييندر اين پژوهش، 

آموزان از بيماري تاالسمي در وضعيتي طبيعي، از  دانش

با توجه  سپس،. دگرديتفاده روش تحقيق توصيفي اس

آموزان دختر و پسر استان گيالن  به تعداد واقعي دانش

) نفر134916(در دو مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي

نفر  322تعداد نمونه مورد نياز 84-85در سال تحصيلي

در مجموع با در نظر گرفتن احتمال افت  ومحاسبه 

 و تخابنمونه به روش تصادفي ان 400تعداد ،ها آزمودني

نامه  سواالت پرسش. بررسي شد ،نامه پاسخ335سرانجام

ر مورد رشته تحصيلي، اطالعاتي د -1:سه قسمت داراي

، ميزان تحصيالت پدر و مادر، ميزان مقطع تحصيلي

آشنايي با مبتاليان به سابقه درآمد ماهيانه خانواده، 

نحوه و بيماري ماهيت، نحوه انتقال، عاليم  -2،ميتاالس

يك جدول ليكرت  -3و ناهنجارياز انتقال  پيشگيري

 اب .بودآموزان  در مورد منابع كسب اطالعات دانش

 ينمتخصص توسط نامه پرسش محتوي تعيين اعتبار

نامه در  پرسش 60براي سنجش ميزان پايايي ،گوناگون

دو مدرسه دخترانه و پسرانه توزيع و اطالعات به دست 
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و ضريب آلفاي  بررسي 14نسخه SPSSآمده با نرم افزار

  قابليتمحاسبه شد كه اين مقدار اعتبار و 82/0كرونباخ آن

، مناطق سپس. نمود نامه را اثبات مي اعتماد مناسب پرسش

مختلف استان گيالن به چهار منطقه جغرافيايي شمال، 

با تركيب دو روش  جنوب، شرق و غرب تقسيم و

اي از شهرهاي مختلف  اي و سهميه گيري خوشه نمونه

  و) شرق(الهيجان ،)جنوب(رشت ،)شمال(رانزليبند

 ها در نامه انتخاب و پرسشهايي  نمونه )غرب( سرا صومعه

پس از  .توزيع شد هاپيش دانشگاهي آن مدارس متوسطه و

انتخاب يك پاسخ  سواالت براساس ،ها نامه آوري پاسخ  جمع

 مبناي سيستم برتصحيح و  ،پاسخچند درست از ميان 

 نرم افزار تحت ،نتايج تحليل. شد گذاري ارزش 0- 20

SPSS با استفاده نيز و استنباطي  يتوصيفو آمار 14نسخه

آنها معناداري ميزان  F(ANOVA)استيودنت و t از روش

با گرفتن رگرسيون ميزان تاثير ، سپس. دشبررسي 

  .دگرديارزيابي پارامترهاي مختلف بر آگاهي دانش آموزان 

  نتايج

ميزان آگاهي از د يافته هاي تحقيق در مور

آموزان  دانش درصد 66، كه نشان داد ماهيت تاالسمي

تر از آن يا كم10آزمون داراي ميزان آگاهي مورد

خصوص  در )آنان فاقد هرگونه آگاهي درصد9/0و(

از  آنهااز  درصد3/0بودند و تنها ماهيت اين ناهنجاري 

  . ماهيت تاالسمي آگاهي كامل داشتند

 هاي انتقال تاالسمي آگاهي از راه در خصوص ميزان        

آموزان مورد آزمون  دانشدرصد 8/24،كه ددننتايج نشان دا

آنان فاقد هرگونه  درصد5/1و(8داراي آگاهي كم تر از 

، در اند در خصوص راه هاي انتقال تاالسمي بوده) آگاهي

آزمون شوندگان از راه هاي انتقال  درصد9/14حالي كه،

 . اشتندكامالً اطالع د تاالسمي

از طرف ديگر يافته ها در مورد ميزان آگاهي در         

 3/74 ،كه نشان دادخصوص عاليم ظاهري تاالسمي 

از دانش آموزان مورد آزمون داراي ميزان  درصد

آنها فاقد هرگونه درصد  6/3و(يا كمتر از آن 10آگاهي

در خصوص عاليم بيماري تاالسمي بودند و ) آگاهي

در ك از آزمون شوندگان نتوانستند عالوه بر آن هيچ ي

از مجموع بيست نمره، نمره اي باالتر از اين قسمت 

   .اخذ نمايند 5/17

دانش آمـوزان مـورد آزمـون داراي     درصد4/28

هـاي   يا كمتـر از آن در خصـوص روش  10ميزان آگاهي

تنهـا   ،همچنـين . پيشگيري از بيماري تاالسـمي بودنـد  

هاي پيشـگيري از   از آزمون شوندگان از روش درصد9/0

در ضــمن، . ابــتال بــه تاالســمي كــامالً اطــالع داشــتند

اطالعـات در ايـن زمينـه    هرگونـه  فاقد  ي كهآموز دانش

  .وجود نداشتباشد، 

ميـزان  ، در نهايت، اين تحقيـق مشـخص نمـود   

آگاهي دانش آموزان مقاطع متوسطه و پيش دانشگاهي 

 07/11مقـدار  (استان گيالن از بيمـاري تاالسـمي كـم   

 درصد2/34باشد و اين در حالي است كه مي) نمره 20زا

ــاهي ــان از آگ ــن خصــوص   10آن ــر از آن در اي ــا كمت ي

آمـوزان از   دانـش توزيع ميزان آگاهي  .اند برخوردار بوده

  .استآمده  1شماره  جدول تاالسمي در
  آموزان از تاالسمي توزيع ميزان آگاهي دانش:  1جدول شماره

  نتيجه گيريبحث و  

بــا توجــه بــه يافتــه هــاي بدســت آمــده ،اكثــر 

 10داراي سطح آگـاهي  %) 66(واحدهاي مورد پژوهش 

ــر از آن در ــا كمت ــمي        ي ــاري تاالس ــت بيم ــورد ماهي م

رده شـده در  با توجه به اين نكته كه مطالب آو. اندبوده 

قالب كلي ماهيـت، اختصاصـاً بـه ناهنجـاري تاالسـمي      

گونه وجه مشتركي با موضوعات  مربوط مي باشد و هيچ

اي  هـاي وراثتـي و اصـول پايـه     مطرح در ساير بيمـاري 

ژنتيك ندارد، مي توان چنين نتيجه گرفت، آگاهي كـم  

آمـوزان در ايـن زمينـه نشـانه اطالعـات انـدك و        دانش

غير دقيق آنان درباره خود تاالسمي و در  احياناً مبهم و

نتيجه ناكافي بودن ميـزان اطالعـات دريـافتي در ايـن     

  .زمينه براي اين قشر از جامعه بوده است

 نمرات فراواني درصد

6/2 9 5-0 

6/31 106 10-5 

2/58 195 15-10 

4/7 25 20-15 

  جمع كل  335  0/100
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در مطالعه حاضر يافته ها نشـان مـي دهـد كـه     

داراي سـطح  %) 2/75(ژوهش پاكثريت واحدهاي مـورد 

. بودند در مورد راههاي انتقال بيماري 8آگاهي باالتر از 

ها و  با توجه به آن كه نحوه انتقال بسياري از ناهنجاري

بيماري هاي وراثتي مشابه يكديگر مي باشـند و مبـاني   

هاي بهداشتي و كنتـرل و   چنين مطالبي حتي در كتاب

تنظيم خانواده در مدارس تدريس مـي شـوند، داشـتن    

ميزان مناسبي از آگاهي در اين زمينـه از تاالسـمي در   

قانع كننده نبوده و نياز به آمـوزش در    الي،عين خوشح

  .سازد هاي آن را مرتفع نمي ساير جنبه

نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه اكثر 

داراي ميزان آگاهي %) 3/74(واحدهاي مورد پژوهش 

يا كمتر از آن در مورد عاليم بيماري تاالسمي  10

اين  نتايج به دست آمده در اين قسمت،  در واقع،. بودند

آموزان در مورد تاالسمي  فرضيه را كه اطالعات دانش

به دانسته هاي آنان در زمينه ساير بيماري ها مربوط 

با توجه به عدم آگاهي . نمايد بوده است، تائيد مي

توان انتظار داشت،  جوانان از عاليم اين بيماري مي

برخورد ناآگاهانه آنان در خصوص انتخاب همسر يا 

از اين نظر براي آنان و جامعه به  ازدواج مشكالتي

از اين رو، آنچه كه مي تواند باعث . دنبال داشته باشد

ايجاد اطمينان در اين زمينه شود، داشتن آگاهي كافي 

در همه زمينه هاي اين بيماري مي باشد و داشتن 

آگاهي هاي پراكنده و صرفاً عمومي فقط بخش 

  .كوچكي از اين نياز را برآورده مي سازد

افته هاي مورد پژوهش نشان داد كـه اكثريـت   ي

در  10داراي ميـزان آگـاهي بـاالتر از    %) 6/71(واحدها 

نتـايج بـه   . مورد روشهاي پيشگيري از تاالسـمي بودنـد  

هـاي   دست آمده در اين قسـمت بـا آنچـه در مـورد راه    

انتقال اين ناهنجاري ديـده شـد، همسـو بـوده و تائيـد      

  .باشد آن بخش مي هاي گفته شده در كننده استنباط

، ندنشان دادنتايج به دست آمده در مجموع 

ش يدوره هاي متوسطه و پآموزان  ميزان آگاهي دانش

تاالسمي پايين  الن از ناهنجارييدانشگاهي استان گ

جمعيت آماري مورد مطالعه  درصد30 بيش از وبوده 

بايد توجه . اند بودهفاقد اطالعات كافي در اين زمينه 

اي مانند استان  در جامعهتواند  ميوضوع ماين داشت، 

 هاي تاالسمي در خزانه ژنتيكي جمعيت گيالن كه ژن

آن به وفور وجود دارد، بسيار نامطلوب بوده و تمهيدات 

به مورد اجراء گذاشته شده از طرف مسئولين در زمينه 

كنترل شيوع اين ناهنجاري را خنثي كرده يا كاهش 

      سد، آموزش همگانير از اين رو، به نظر مي. دهد

به صورت ) به خصوص نوجوانان در سنين مدرسه(

بتواند در مبارزه با اين ناهنجاري ) و نه مقطعي(ممتد

موثر باشد و اين  تائيد كننده  نتايج  تحقيقات ساير  

آموزان  آموزش دانشتاثير مثبت رونددر زمينه  محققين

ي در بر پيشگيري از بروز موارد جديد بيماري تاالسم

به طوري كه، باال رفتن ميزان آگاهي . جامعه است

 آموزان نسبت به اين ناهنجاري را بر چگونگي دانش

و يا آن  )17(اند نگرش آنان در اين زمينه موثر دانسته

هاي الزم  اند، اطالع رساني و دادن آگاهي كه نشان داده

به افرادي كه در سنين باروري و تشكيل خانواده قرار 

وانسته است، شيوع تاالسمي را در نقاط مختلف دارند، ت

، به طوري كه، در تحقيقي ديگر، )13(دنيا كنترل نمايد

صراحتاً اعالم شده، افزايش آگاهي افراد در اين زمينه 

 در پيشگيري از انتقال بيماري بسيار مفيد بوده است

و از اين رو، آموزش وسيع و مداوم در اين زمينه ) 16(

نگ پيشگيري از بيماري تاالسمي امري براي ارتقاء فره

  .)17و16(ضروري پيشنهاد شده است

  تشكر و قدرداني

  بـا كمـك   84-85اين تحقيق در سال تحصـيلي 

ــيالن    ــتان گ ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــالي س –م

پژوهشكده گيالن انجـام پـذيرفت و از ايـن رو، سـپاس     

خود را بـه مسـئولين محتـرم آن سـازمان و نيـز نـاظر       

ــرح،  ــرم ط ــديم  محت ــاني تق ــر طالق ــاي دكت ــاب آق جن

  .داريم مي
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AbstractZZZZ 

Introduction: Thalassemia is the most prevalent genetic abnormality in Iran and 

Mediterranean area. Increased incidence of Thalassemia with moderate or severe clinical 
symptoms could lead to decreased economic and human ability of society. 

Objectives: The study aimed to survey pre-university and high school students’ level of 

knowledge on Thalassemia in Guilan. 

Methods: In this descriptive study, a statistical society was chosen from girls and boys 

studying in pre- university and high school level in educational year 2007-2008. They were 

randomly chosen from different cities of Guilan province. Data was collected through a 

questionnaire on Thalassemia. Answers valued a total of 20 and were based on 0-20 

numbering system and after coding, they were analyzed using SPSS software version 14. 

Results: In this study, the overall knowledge score of most students (66%) was 9.73 on 

natures of Thalassemia and 24.8% of them had knowledge score less than 10 on Thalassemia 

transmission. On the other hand, the knowledge score of statistical society was very low on 

clinical symptoms of Thalassemia, as 74.3% of students received a score of 8.58 but their 

knowledge was higher on prevention of Thalassemia and only 28.4% obtained a score less 

than 10. The overall average of students’ knowledge was calculated 11.07 from 20 on 

Thalassemia disorder. 

Conclusion: The obtained results showed that the knowledge level of Guilan province high 

school students about Thalassemia disorder was low (11.07 from 20) and this is very 

undesirable for Guillan province that has high incidence of Thalassemia. 

Key words: Thalassemia, Knowledge level, Prevention 
 

1. BSc in Laboratory Science, Nursing and Midwifery Group, Rasht Azad Islamic University,@
2. BSc in Laboratory Science, Microbiology group, Guilan University of Medical Sciences 

3. MSc in Education Management, Gilan province Institution of Education and Development 

4. BSc in Practical Math, Rasht Azad Islamic University  
5. AD in Laboratory Science, Rasht Azad Islamic University@

 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

