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  هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  

  1386 ،44-50 ص. لواشماره  :چهارم دوره  

  
  
  
 
 
  

تأثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر نسبت به 
  1384-85 ،انآزاد اسالمي واحد آباد هاي پيشگيري از بارداري در دانشگاهروش

  *مهناز موقر
  ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان ،دانشكده پرستاري و مامايي گروه پرستاري مربي

  دكتر عليرضا سلطانيان
  ، ايرانهمدان دانشگاه علوم پزشكي، بهداشت دانشكده ،آمار زيستي گروه استاديار

  ماهرخ موقر
  ، ايرانعلوم پزشكي بوشهردانشگاه  ،پژوهشگر و كارشناس امور ايثارگران

  ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان :ولؤنويسنده مس *
Email: mahnaz_movaghar@yahoo.com   0631-4460111 :نمابر      0631-4460113 - 8 :تلفن 

تـرين  بر اين اساس كنترل رشد جمعيت يكي از مهم. رويه جمعيت استترين مشكالت بشر در قرن حاضر، افزايش بييكي از بزرگ: و هدفزمينه
در تفكـر و نگـرش افـراد بـه     آموزش صحيح با توجه به تغييري كه . باشدتيابي به اهداف سالمت و توسعه ميهاي هر جامعه در راستاي دساولويت

آمـوزش درس جمعيـت و   تأثير اين مطالعه به منظور تعيين  .شوديقق اهداف تنظيم خانواده محسوب مآورد، قدم اساسي و زيربنائي در تحوجود مي
انجـام شـده    آزاد اسالمي واحد آبادان دانشگاههاي پيشگيري از بارداري در دختر نسبت به روشدانشجويان تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي و نگرش 

  .است
اشد كه بر روي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان كه بمي از نوع قبل و بعد تجربي، يك مطالعه نيمه حاضر پژوهش: كارروش

در (صورت غير تصادفي و آسان ه گيري بنمونه. انتخاب كرده بودند، انجام شده است 84-85سال اول سال تحصيلي درس تنظيم خانواده را در نيم
  .گرديدآوري جمع) قبل و بعد از آموزش درس تنظيم خانواده(ر دو مرحله ها با استفاده از پرسشنامه دداده .نفر بود 234و حجم نمونه ) دسترس

 6/83 بودند و درصد شاغل 7/17 و درصد متأهل 7/11 ،ندسال قرار داشت 20-24 درصد دانشجويان در گروه سني 1/66ها نشان داد كه يافته: هايافته
قبل از مداخله  نمره آگاهي دانشجويان) ±انحراف معيار(ميانگين  .كردندتحصيل مي درصد در مقطع ليسانس 4/16درصد در مقطع فوق ديپلم و 

نمره نگرش دانشجويان ) ±انحراف معيار(همچنين ميانگين  .)P=001/0( تغيير يافته است )±61/2( 89/8 بود كه بعد از مداخله به )79/1±( 45/3
  .)P=003/0( افزايش يافته است )±01/2( 27/7بود كه بعد از مداخله به  )±99/1( 88/5قبل از مداخله 

بر اساس نتايج اين تحقيق، محور اصلي فعاليت در برنامه تنظيم خانواده بايد بر اساس آموزش باشد، چرا كـه افـزايش ميـزان آگـاهي و     : گيرينتيجه
  .نمايدروري فراهم ميهاي مطمئن پيشگيري و تغيير هرگونه رفتار باه، زمينه را براي استفاده از روشنگرش افراد جامعتغيير 

 آموزش، تنظيم خانواده، آگاهي، نگرش، دانشجو: هاكليد واژه
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  مقدمه
. جمعيت، ارتباطي متقابل و پيچيده با توسعه اقتصادي دارد

اقتصادي و فرهنگي  - اجتماعي الزمه دستيابي به اهداف توسعه
هاي مربوط به نوسازي، همسوئي و هماهنگي و پيشبرد برنامه

  ).1( هاي توسعه استمتناسب بين جمعيت و برنامه
نفر به جمعيت  4/4دهد كه در هر ثانيه، شواهد نشان مي

افزايش انفجار آميز جمعيت دنيا در ). 2( شودجهان افزوده مي
اي از توسعه، همراه با انقالب دهپيچي همنتيجه مجموعه به

 وجود آمده استه ب ،صنعتي و انتشار جهاني تكنولوژي پيشرفته
)3 .(  

ميليارد بوده كه  5/1ميالدي، جمعيت جهان  1900در سال 
كه در برابر شده است، در حالي 4تقريباً  2000در سال 

 2000ميليون نفر بوده كه در سال  10ايران  جمعيت ،1900سال
در ، 1385بنابر سرشماري سال .)1( برابر شده است 7اً تقريب

ميليون نفر با نرخ  70جمعيت كشور به بيش از  حال حاضر
ن دهنده رشد درصد رسيده است كه نشا 7/1رشدي نزديك به 

در حقيقت رشد بيش از حد ). 4( باشدبسيار سريع جمعيت مي
كند و با روند رشد جمعيت، حيات همة بشر را تهديد مي

دو برابر و حتي در  ،سال 40 طيعلي، جمعيت جهان در ف
دو برابر  ،سال 20 مدتبرخي كشورهاي فقير جمعيت در 

   ).5( خواهد شد
هاي ناخواسته يكي از معضالت حاملگيدر شرايط فعلي، 

باشد كه ضرورت مياصلي بهداشتي و اجتماعي در جهان 
 تانه در طيخوشبخ .)6( طلبداجراي برنامه تنظيم خانواده را مي

، دنيا شاهد موفقيت چشمگيري در اجراي چند دهه گذشته
طور مثال هب). 7( بين المللي تنظيم خانواده بوده است هايبرنامه

اجراي سياست تك فرزندي در ربع قرن اخير در چين توانسته 
  ).8( ميليون كودك جلوگيري نمايد 300تا  250است از تولد 

خانواده به عنوان يك استراتژي  هاي بين المللي تنظيمبرنامه
ثر و ارزشمند جهت كاهش فقر، كاهش ميزان مرگ و مير ؤم

با اين ). 9( كودكان و ارتقاء سالمت افراد شناخته شده است
خانواده  حال، علل گوناگوني براي عدم تحقق اهداف تنظيم

وجود دارد كه عبارت از دستيابي ضعيف به خدمات و انتخاب 
ها يا عوارض راني از ايمن بودن روشها، نگمحدود روش

  ).10(باشند مي جانبي آنها، عدم تمايل همسر و فقدان آگاهي
 ،در جامعه اسالمي ايران، با توجه به رشد باالي جمعيت 

. يكي از مسائل مهم و قابل بررسي، تنظيم خانواده است
هاي دانشگاهي آموزش جمعيت و تنظيم خانواده در كليه رشته

وسط مجلس شوراي اسالمي ايران به ت 1372ال كه در س
 باشدتصويب رسيده، گامي مثبت در مسير ارتقاي سالمتي مي

)11 .(  
فرآيندي است كه  از آنجا كه آموزش برنامه تنظيم خانواده

عملكرد آنان  دربنابراين د، هدمينگرش و رفتار افراد را تغيير 
  ايي تنظيم خانواده به تنه .)6( گذارداثرات مطلوب مي

هاي پرخطر مير مادران را كه ناشي از بارداري تواند مرگ ومي
از طرفي سازمان  .)12( كاهش دهد درصد 25د تا نباشمي

بهداشت، كليد موفقيت در حل كليه مشكالت ناشي از جهاني 
داند افزايش جمعيت را اجراي مؤثر خدمات تنظيم خانواده مي

ن كمك به جوانا و آموزش و مشاوره را از راهكارهاي مهم
ها گونه روش گيري داوطلبانه آنان در انتخاب اينبراي تصميم

دستيابي به اهداف آموزشي نسل جوان  .)13(كند بيان مي
  هاي آموزشي مناسب و دقيق ريزيمستلزم اجراي برنامه

ايجاد مشاركت فعال و آگاهانه در زمينه كنترل  .)14(باشد مي
گامي د تا با انجام اين تحقيق، جمعيت، پژوهشگر را مصمم نمو

در جهت افزايش سطح آگاهي و دانش و تغيير نگرش نسل 
  . جوان بردارد

  

  كارروش
 از نوع قبل و بعد تجربينيمه پژوهش حاضر يك تحقيق 

ثير آموزش درس جمعيت و أباشد كه به منظور تعيين تمي
دختر دانشجويان تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي و نگرش 

 .هاي پيشگيري از بارداري انجام شده استه روشنسبت ب
 غير پزشكي كليه دانشجويان دختر، شامل جامعه پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان بود كه واحد تنظيم خانواده 
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 انتخاب كرده بودند 1384-85سال اول سال تحصيلي را در نيم
  ).نفر 234(

بود ساخته  -گرپژوهش ايپرسشنامه ،هاابزار گردآوري داده
سؤال در  10بخش اول شامل . در دو بخش تنظيم گرديد كه

سؤال  15زمينه مشخصات دموگرافيك و بخش دوم شامل 
روايي . سؤال مربوط به نگرش بود 15مربوط به آگاهي و 

پرسشنامه از طريق روايي محتوي و با استفاده از نظرات چند 
جهت . گرفت تن از كارشناسان و متخصصان مورد بررسي قرار

صورت  بدين. استفاده شد از روش آزمون مجدد تعيين پايايي
نفر از  10، پرسشنامه مربوطه توسط آموزشكه قبل از 

همان روز  10هاي واجد شرايط تكميل شده و پس ازآزمودني
ضريب . پرسشنامه به همان گروه داده شد تا به آن پاسخ دهند

افراد در اين  ،به دست آمد r=89/0بين دو نوبت همبستگي 
  .نددمطالعه وارد نش

به منظور همسان سازي نحوه آموزش، در ابتداي ترم 
  ها كليه دانشجويان دختر تحصيلي و قبل از شروع كالس

شامل حسابداري، مديريت، الكترونيك ( هاي غير پزشكيرشته
كه واحد درسي تنظيم خانواده را با پژوهشگر ) و كامپيوتر

رسشنامه مزبور را تكميل كردند و در انتخاب كرده بودند، پ
به ) ها و قبل از امتحانبعد از اتمام كالس( پايان ترم تحصيلي
نفر باقيمانده مجدداً توسط همان  218ها، علت افت نمونه

  .پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند
 صحيح نمره يك هر پاسخآگاهي به  حيطه نمره گذاريدر 

گرفت و از مجموع نمرات  لقغلط نمره صفر تع هر پاسخبه  و
حداقل نمره صفر و حداكثر نمره ( كسب شده، نمره كل آگاهي

ها به دو در خصوص سؤاالت نگرش، پاسخ. محاسبه شد) 15
مثبت نمره يك سؤاالت دسته مثبت و منفي تقسيم شدند و به 

ها با منفي نمره صفر تعلق گرفت و ميانگين پاسخ سؤاالتو به 
  .محاسبه گرديد 15داكثر نمره حداقل نمره صفر و ح

ها قبل و بعد از پژوهش كه در اين تحقيق، داده از آنجائي 
 هاآوري شده، بنابراين در تحليل دادهبه صورت گروهي جمع

لذا با در نظر گرفتن  .دشهاي زوج شده استفاده ناز آزمون

ها وابسته هستند، كه داده اينرغم علي همسان سازي گروهي،
 استفاده شده طرفهو آناليز واريانس يك مستقل tاي هاز آزمون

   .انجام گرديد SPSS.V.10.5 ها با نرم افزارآناليز داده. است

  
  هايافته
هاي دانشجوي دختر مشغول به تحصيل در رشته 234از 

، ندسال قرار داشت 20-24 درصد در رده سني 1/66غير پزشكي،
در  درصد 6/83، بودند درصد شاغل7/17 و درصد متأهل7/11

به مشغول  ليسانس در مقطعدرصد  4/16فوق ديپلم و مقطع 
درصد  2/95 ؛بودند 1384درصد ورودي سال  68تحصيل و 

  درصد در مناطق روستايي زندگي  8/4در مناطق شهري و 
  .كردندمي

ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان قبل از آموزش، از لحاظ 
كونت، وضعيت اي همچون محل سبرخي متغيرهاي زمينه

تأهل، وضعيت شغلي، سال ورود و مقطع تحصيلي مورد 
بررسي قرار گرفت كه تنها نمره آگاهي و نگرش دانشجويان 

 جدول( دبوتفاوت ممجرد و متأهل در ابتداي مطالعه با يكديگر 
 نمرات آگاهي و نگرش دانشجويان ها،لذا در تحليل داده ،)1

بر حسب متغير وضعيت طور جداگانه ه قبل و بعد از آموزش ب
  . گرفتتأهل مورد مقايسه قرار 

آگـاهي و   گـردد، ميـزان  مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان
هـاي پيشـگيري از   دختـر نسـبت بـه روش    دانشـجويان نگرش 
نسـبت  بعد از آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده  بارداري

ميانگين همچنين  .داشته استقابل توجهي افزايش به قبل از آن 
از آمـوزش  و بعـد  نمرات آگاهي واحدهاي مورد پژوهش قبل 

داري را نشـان  ، اخـتالف آمـاري معنـي   أهلتوضعيت بر اساس 
طوري كه ميـانگين نمـره آگـاهي دانشـجويان مجـرد و      ه د، باد

 15از مجمـوع   44/4و  32/3 متأهل قبل از مداخله بـه ترتيـب  
ترتيـب  آموزش بـه   از پرسشنامه بود كه بعد ازامتياز اين بخش 

  .)P=001/0( يافته است افزايش 07/9و  87/8به 
وضعيت از آموزش بر اساس  و بعد ميانگين نمرات نگرش قبل
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طوري ه دهد، بداري را نشان مي، اختالف آماري معنينيز أهلت
دانشـجويان مجـرد و متأهـل قبـل از      نگـرش كه ميانگين نمره 
اين بخـش  امتياز  15از مجموع  67/6 و 78/5مداخله به ترتيب 

 17/7و  29/7 از پرسشنامه بوده كه بعد از آموزش به ترتيب بـه 
  .)P=021/0و  P=003/0به ترتيب (يافته است  افزايش

 

بيشتر دانشجويان، دوستان و اقوام را به عنوان منبع كسب 
 6/22(اطالعات خود در زمينه تنظيم خانواده بيان نمودند 

، پزشكان )درصد  4/9(ترين منبع كسب اطالعات و كم) درصد
  .)3جدول ( بودند

  ن قبل از آموزش برحسب مشخصات فردييانمرات سطح آگاهي و نگرش دانشجومقايسه  :1جدول 

 متغير
سطوح 
 متغير

  نگرش آگاهي

 tنتيجه آزمون انحراف معيار ميانگين
ANOVAيا

   tنتيجه آزمون   انحراف معيار ميانگين
 ANOVAيا 

 محل سكونت
 8/1 48/3  شهر

97/0=P 
96/5 95/1 

48/0=P 
 58/1 4/6 65/1 5/3  روستا

 وضعيت تأهل
 73/1 32/3  مجرد

002/0=P 
78/5 95/1 

03/0=P 
 17/2 67/6 97/1 44/4  متأهل

 وضعيت شغلي
 76/1 4/3 غير شاغل

26/0=P 
96/5 97/1 

41/0=P 
 91/1 68/5 02/3 75/3  شاغل

 ورودسال 

1380  25/3 06/3 

89/0=P 

75/5 22/2 

97/0=P 

1381 75/3 79/1 76/5 07/2 

1382 33/3 93/1 14/6 82/1 

1383 68/3 21/2 96/5 77/1 

1384 41/3 74/1 87/5 99/1 

 مقطع تحصيلي
 78/1 43/3 فوق ديپلم

28/0=P 
88/5 95/1 

 P=92/0 02/2 92/5 9/1 78/3  ليسانس

            
  

ن قبل و بعد از ياگرش دانشجونمرات آگاهي و نمقايسه  :2 جدول
  تأهل وضعيتآموزش برحسب 

غير
مت

  

وضعيت 
  تأهل

نتيجه  بعد از آموزش  قبل از آموزش
انحراف   ميانگينانحراف   ميانگين tآزمون 

هي
آگا

  

 P=001/0 51/2 87/8 73/1 32/3  مجرد

 P=001/0 23/3 07/9 97/1 44/4  متأهل

 P=001/0 61/2 89/8 79/1 45/3  كل

ش
گر
ن

  

  P=003/0 99/1 29/7 95/1 78/5  مجرد

 P=021/0 17/2 17/7 17/2 67/6  متأهل

  P=003/0 01/2 27/7 99/1 88/5  كل

 
  

  
انشجويان د منبع كسب اطالعاتتوزيع فراواني مطلق و نسبي  :3جدول 

  يم خانواده ظدر مورد تن دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان
  درصد تعداد منبع كسب اطالعات

 8/18 44 صدا و سيما

 2/16 38 مطبوعات

 4/9 22 پزشك

  8/15 37  مراكز بهداشتي و درماني
 6/22 53 دوستان و اقوام

  1/17 40  بدون پاسخ
  100 234 كل
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  گيريبحث و نتيجه
كنترل جمعيت تنها در صورتي ميسر است كه آگاهي افراد 

به افراد، تغيير نگرش  ، لذا آگاهي دادن)15( جامعه افزايش يابد
ها در زمينه و ايجاد انگيزه و در نهايت تغيير عملكرد خانواده

شوند و مهم محسوب مياهداف تنظيم خانواده از راهكارهاي 
  ). 16( آموزش در اين ميان از جايگاه وااليي برخوردار است

نتايج مطالعه حاضر بيانگر اين واقعيت بود كه دانشجويان قبل 
از ميانگين نمره آگاهي و نگرش كمتري در رابطه با از آموزش، 

در  ،هاي پيشگيري از بارداري برخوردار بودنداستفاده از روش
صورتي كه بعد از آموزش ميانگين نمرات آگاهي و نگرش آنان 

مطالعات گوناگون در ايران و ساير كشورها، . افزايش يافت
ش زنان مبين تأثير مثبت آموزش و مشاوره بر آگاهي و نگر

  هاي پيشگيري از باردارينسبت به استفاده از روش

اي كه توسط نجفي و همكاران در سال در مطالعه. باشدمي
در زمينه تأثير برنامه مشاوره گروهي با زنان بر ميزان  1381

آگاهي و نگرش و عملكرد مردان در مورد تنظيم خانواده در 
نجام شد، مراكز بهداشتي، درماني منتخب شهر زاهدان ا

مشخص گرديد كه اجراي برنامه مشاوره گروهي با زنان به 
منظور جلب مشاركت مردان در زمينه تنظيم خانواده كارايي 

از  بعدزنان و نگرش كه ميانگين نمرات آگاهي  دارد، به طوري
به (نسبت به قبل از آن ) 68/24و  91/51به ترتيب ( مداخله
همچنين ميانگين . بود افزايش يافته )29/21و  75/29ترتيب 

به (بعد از مداخله نيز همسرانشان و نگرش نمرات آگاهي 
 20/28 به ترتيب( از آن قبلبه نسبت ) 45/23و  15/41ترتيب 

رد اختالف آماري امو مهدر هو بود افزايش يافته  )38/19و 
زوجين  درصد 43همچنين بعد از مداخله . گزارش شده است
 كردندي پيشگيري از بارداري استفاده ميهااز يكي از روش

)17 .(  
زاده و همكاران در تحقيق ديگري كه توسط عباسقلي

با هدف بررسي تأثير آموزش تنظيم خانواده از طريق ) 1380(
مطالعه جزوه آموزشي بر ميزان آگاهي زنان در شهر اردبيل 
انجام شد، نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي مادران در خصوص 

بوده  درصد 60قبل از آموزش  ،ه شروع استفاده از قرصنحو
مطالعه  ).18(افزايش يافت  درصد 81كه بعد از آموزش به 

دار ميانگين نمرات آگاهي و حاضر نيز، نمايانگر افزايش معني
نگرش دانشجويان مجرد و متأهل بعد از اجراي برنامه آموزش 

  .باشدنسبت به قبل از آن مي
تأثير مثبت بحث گروهي  ،)1998(وگاندا نتايج تحقيقي در ا

هاي پيشگيري از بارداري استفاده با زنان و مرداني كه از روش
به طوري كه بعد از مداخله درصد . كردند، را نشان دادنمي

 20به  درصد 11هاي پيشگيري در زنان از استفاده از روش
 درصد 17به  درصد 15و در مردان استفاده از كاندوم از  درصد

  ).19( افزايش يافت
نيز بعد از  ،)1994(و همكاران  (Donati)در مطالعه دوناتي 

هاي شهر رم در ماهه در دبيرستان 4اجراي يك برنامه آموزشي
ؤاالت آگاهي و ايتاليا، ميزان پاسخ دهي دانش آموزان به س

هاي پيشگيري از بارداري و بهداشت نگرش در زمينه روش
درصد افزايش يافت و  70-100 درصد به 20- 25باروري، از 

مطالعه، معتقد بودند كه مدارس دانش آموزان تحت  درصد 95
هاي بهداشت باروري، نقش مؤثري برنامه يتوانند در ارتقامي

مطالعه حاضر نيز مؤيد اين مطلب است كه ). 20( داشته باشند
هاي تنظيم خانواده بايد بر روي آموزش جوانان بيشتر فعاليت
 اي ديگر كه توسط فانتاهوندر مطالعه. ددمتمركز گر

(Fantahun) بررسي "تحت عنوان  ،)1993( و همكاران
ساله  15- 17 آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دبيرستاني

در اتيوپي انجام شد، مشخص گرديد  "نسبت به تنظيم خانواده
درصد از دانش آموزان از طريق  8/37كه منبع كسب اطالعات 

درصد از  2/19درصد از طريق مطالعه كتب،  5/27مدرسه، 
هاي ارتباط جمعي درصد از طريق رسانه 7/12طريق دوستان، 

  ).21( درصد از طريق شركاي جنسي بوده است 8/2و 
باشند كه آموزش همه اين تحقيقات بيانگر اين حقيقت مي

اي هاي پيشگيري از بارداري به دانشجويان كه سهم عمدهروش
دهند، و در آستانه ازدواج جامعه را تشكيل مياز قشر جوان 
مين سالمت از يك سو و ايجاد هماهنگي بين أنقش مهمي در ت
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رشد جمعيت و امكانات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور 
متنوع، متناسب و  آموزشي هاياستفاده از روش لذا .)14(دارد 

تي و ها و نيز مراكز بهداشمستمر آموزشي در مدارس و دانشگاه
ترين راه باال بردن آگاهي و تغيير نگرش افراد و درماني مهم

ايجاد انگيزه در آنان به منظور مشاركت فعال در امر تنظيم 
پيشنهاد  هاي حاصلدر نهايت با توجه به يافته. باشدخانواده مي

  : گرددمي
كه واحد درسي جمعيت و تنظيم خانواده  نظر به اين-1

هاي پيشگيري و يك ر آموزش روشهاي مثبت ديكي از قدم
ها و ها، تكنيكباشد، از روشعامل كليدي در پذيرش افراد مي

  .تكنولوژي جديد جهت آموزش استفاده شود
تحقيقاتي در زمينه عدم تمايل و موانع و مشكالت  -2

هاي تنظيم خانواده انجام و تدابيري اتخاذ گردد اجرايي برنامه
  .م مشاركت فعالي داشته باشندكه مردان نيز در اين امر مه

اميد است كه با افزايش سطح آگاهي و دانش و تغيير نگرش 
تدريج عوض ه نسل جوان، بتوان رفتارهاي باروري افراد را ب
  .ودكرده و شاهد كاهش نرخ رشد جمعيت كشور ب

 
  سپاسگزاري

د از معاونت محترم پژوهشي ندانالزم مي نويسندگان مقاله 
  آبادان، جناب آقاي دكتر مي واحد دانشگاه آزاد اسال

 زعمري وعبداالمير كاوري و همچنين آقايان ابراهيميصادق 
فيروزه نصيري، بتول عابدي، سارا ها عطاشنه و خانمناصر 

چاروسايي و كليه دانشجوياني كه با همكاري خود امكان انجام 
  . دناين تحقيق را فراهم كردند، تشكر و قدرداني نماي
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