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 روش با هیدریح تربت شهرستان پسر انیدانشجو و آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم سهیمقا وی بررس حاضرباهدف مقاله

 حجم بای آمار جامعه دری بهداشتی هایآگاه زانیم تفاوت بودن داری معنی بررسی برا همبسته ریغ T آزمون از استفاده وی ا سهیمقا

 بهی آمار نمونه و بوده هیدریح تربت پسر انیدانشجو و متوسطه چهارم و سوم سال آموزاندانش شامل که ه،شد نفرانجام 9221

 شده ساخته محقق پرسشنامه ها دادهی گرداور ابزار.  اند شده انتخابی تصادف وی ا خوشهی ریگ نمونه روش با که نفر، 306 حجم

 را دزیا مورد دری بهداشتی آگاه نیکمتر که است داده نشان آمده دست به جینتا. است بوده (HIV) دزیای ماریب ازی آگاه

 انیدانشجو و آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم نیبی داری معن تفاوت و داشتهی انسان علوم رشته انیدانشجو و آموزاندانش

 .دارد وجودی اضیر وی انسان وی تجرب علوم مختلفی گروهها

 .دانشجو آموز،دانش دز،یای ماریب ،یهداشتبی هایآگاه ی:دیکل واژگان
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 مقدمه

 خیتار حادثه نیتر شوم و رفت کنار( دزیا) مرموزی ماریب تحمل قابل ریغ و زشت چهره از نقاب بار نینخستی برا م 1981 سال در

ی م افزوده آن بر روز به وزر بلکه نشده کاسته آن رحمانهی ب ورشی از تنها نه تاکنونی ماریب نیا آغاز از. گرفت نام انسانی پزشک

 فقط و شده کن شهیری انسانی هایماریب اغلبی بشر دانش و علم زیانگ شگفتی شرفتهایپ به توجه با که استی حال در نیا شود

 مطرحی ماریب نیا مولد عامل دربارهی متفاوت نظرات م 1983 سال تای ماریب تظاهری سالها نینخست از. است ماندهی باق آنها ازی نام

 داشته را آن مشتقات و خون افتیدر سابقه کهی افراد ها، یلیهموف االصل،ی تیهائ افراد جوان، بازان همجنس را هیاول انیقربان بوده،

 خود معصوم فرزندان ندهیآ نگران و آشفته نیوالد یماریب نیا خبری افشا از پس. دادندی م لیتشکی قیتزر مخدر مواد به انیمبتال و

 حاد و میوخ سرطان ـ اهیس طاعون:همچون متفاوت نیعناو و مختلف موضوعات طرح بای گروه ی ها رسانه و ها روزنامه بودند،

 بازان همجنس هیعل خشونت با توام دیشد اعتراض آغازی ماریب نیای افشا کردند گستردهی رسان اطالع مهلک دام نیتر خطرناک

ی م امتناع( دزیا) مارانیب نیا مراقبت ازی راپزشکیپ کارکنان و پرستاران ند،شدی می مخف وی متوار افراد نیا هیکل کهی طور به بود

 عنوان به و کشف پزشکان گروه یهمکار با سیپار تویانست نیمحقق لهیوس بهی دیجدی روسیو م 1983 هیژانو ماه در دندیورز

ی گوناگونی پرسشها وجود نیا با شدهی معرف دزیای ماریب عامل زین و بدنی دفاع قدرتی جیتدری دگیپاش هم از و ضعف مسئول

 شدت بری جمعی ها رسانه در زیآم اغراق مطالب با همراهی پرسشها نیا تکرار و درستی پاسخها عدم علت به. شد مطرح

 کهی بطور داشت دنبال به مردمی سو ازی دیشدی واکنشها بزاق، در دزیای روسیو شدن دایپ اعالم نیهمچن و شد افزوده جاناتیه

...  و اتوبوس مترو، مثل هینقل لیوسا درون در مردمی حت نداشته رای عمومی محلها دری دنیآشام نوع هر دنینوش جرأتی فرد چیه

 قاتیتحق جهینت خوشبختانه، افزودی م جامعه ترس و وحشت بر رفتارها نگونهیا و کردندی م استفاده دستکش و ماسک از

 (.1380 دژکام،) گرفت قرار دییتا موردی خونی ها فرآورده وی جنس زشیآم ساخت روشن رای روسیو انتقالی راهها کارشناسان،

ی م گفته. اند کرده فیتوص را رفتار و شی،گرای آگاه دهیپد 3 کرده، مطالعه را عمل و تفکر مختلف مراحلی اجتماع روانشناسان

 رامونیپ رای اطالعات ای شناسدی م نخست فرد باشدی م شیگرا وی آگاه بری مبتن زین میتصم و میتصم جهینت رفتار که شود

 رفتار ای عمل به است ممکن که دهدی م لیتشک را شیگرا بهی احساس و تفکر انیجر لهیوس به سپس و کندی م جمعی موضوعات

 هزار صدها مختلف،ی تهایموقع با مواجهه در روزانه ما از کی هر(. 1382ی( نیحسی )محمد کشاورز) گردد لیتبد عالقه مورد

 ابعاد باشدی م ما دست در زمان و تهایمسئول و روان و جسم سالمت گذشته،ی هایریادگی از نشان که میدهی م ارائه پاسخ نوع

 به مربوطی بعدها ازی کی یریشگیپ نکهیا به توجه با باشدی م..  وی ا هیتغذ ،یشغل ،یعاطف ،یروح ،یجسم بعد از عبارتی سالمت

 حلی ادیز حدود تا را رداریواگی هایماریب به مربوطه مشکالت ریاخ دهه چندی ط در جهان هشرفتیپی کشورها باشدی می سالمت

ی روسیو اثر در که استی ماریب دزیا. شد دایپ ایدن در دزیا نام بهی عفونی ماریبی نوعی شمس( 1360) م 1981 سال در اما کرده،

 به و کرده دفاعی ب عفونتها انواع مقابل در را ماریب افراد و کندی م مختل را بدنی دفاع ستمیس و شودی م جادیا (HIV)ی منیا نقص

 تهوع، وزن، کاهش ،ییاشتهای ب سردرد، مثل عالئم ازی برخ نداشته،ی خاص عالمتی ماریب نیا بردی م شیپ مرگ سمت به جیتدر
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 که دارد دوره 4ی ماریب نیا باشد یم خون شیآزما قیطر از صیتشخ عمده راه لذا شودی م دهید هایماریب ریسا در...  و استفراغ

ی م فکر که چرا باشدی م مردم غلطی باورها که نیا گرید مشکل است، ریمتغ سال چند تا ماه چند از که عالمت بدون دوره کی

ی م مشکل دچار را مردمی بهداشتی ها نهیهز بودن باال و شوندی م دچاری اخالق ریغ روابط و نامربوطی تماسها راه از فقط کنند

 باشدی م الزمی آموزشهای ریفراگ ،یماریب نیا از نجاتی برا تنها و افتهی گسترش جهان نقاط تمام در سرعت بهی ماریب نیا کند

 معرض در شتریبی سن گروه دو که شود منتقلی گرید به ماریب فرد کی از تواندی م (HIV)ی منیا نقص روسیو(. 1383 ،یزراع)

 .هستندی ماریب نیا به ابتال

  باشندی می سالگ 20-45 نیبالغ -2 نوزادان و رخوارانیش -1

 ندارد وجودی ماریب نیای مداوای برای قطع درمان که چرا. است آن از داشتنی آگاه وی ریشگیپی ماریب نیا از نجات وهیش تنها و

 سوم سال پسر آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم سهیمقا وی بررس به که است شدهی سع حاضر مقاله در لذا(. 1383 ،یزراع)

 .باشدی م جامعه آحادی آگاه سطح نییتع دنبال به و پرداختهی( دانشگاه) انیدانشجو و متوسطه چهارم و

 نسل نیا که هستند کشوری اصل هیسرما آنان دهندی م لیتشک جوانان را کشور تیجمع زانیم نیشتریب که است روشن همگان بر

 پر و ستیناشای رفتارها شاهد امروز ما و روبروستی روان وی اخالق ،یمعنو ،یماد مشکالت بای زامرو آشفتهی ایدن در متاسفانه

 نیب در چون باشدی م دزیا رینظ خطرناکی هایماریب با شدن روبرو ستیناشای رفتارهای امدهایپ ازی کی و میهست جوانان خطر

 نیبنابرا. باشدی م دزیای ماریب تیسرا راه نیعتریشا که هداشتی ادیز گسترشی جنس زشیآم خصوصاًی اخالق ریغ روابط جوانان

 بهی ماریب نیا ازی ریشگیپ و آشنای اجتماع معضل نیا با تا نموده تالش ازدواج سن کاهش و خانوادهی بنا استحکام در دیبا جامعه

ی م خطرناکی ماریب نیا عرضم در کنندی م استفاده مشترکی قیتزر لیوسا با مخدر مواد کهی معتادان آن بر عالوه دیآ عمل

 ،یجنس تماس راه از انتقال از بعد که رسدی م% 82 به کشورها ازی برخ در آمار و باشدی م قیطر نیا از شدگان آلوده% 12 باشند

 رد دارد را آلوده خون به شدن آغشته احتمال که برنده و زیتی درمان وی بهداشت لیوسا(. 1383 ،یزراع) باشدی م عیشا راه نیدوم

 آوردن نییپا لیدل به که شگاههایآرا مانند است، سالم فرد به هایماریب گرید تیسرا وهیش زخم، جادیا و نشدنی عفون ضد صورت

 خطرناکی ماریب مورد در خاصی آموزش برنامه نبودن. شودی م استفاده مشترک لیوسا از بهداشت نکردن تیرعا و نهیهز سطح

 اءیض) کردی ریشگیپ موقع به توانی نم لذا و نداشتهی آگاهی ماریب نیا از افراد که شودی م اعثبی ریشگیپ و انتقالی راهها و دزیا

 (.1373 ،یفیظر

 خشونت جمله از خشونت انواع دختران،ارتکاب و زنان سالمت کننده دیتهد عوامل ازی کی یجهان بهداشت سازمان اذعان به بنا

 خشونت نیا که است کرده نشان حاضر،خاطر گزارش در سازمان که است نیا تیاهم زیحای  نکته.استی روان وی ،جنسیجسم

 .ردیپذی م صورت( Partner)دختران و زنانی جنسی شرکا توسط عمدتا ها

 عوامل ازی کی عنوان به ناخواستهی های حاملگ و منیا ریغ نیجن دز،سقطیای ماریب به ،ابتالیجهان بهداشت سازمان دگاهید از

ی خصوص میحر شناختن تیرسم به بر دیتاک همه نید،ایتردی ب.است شده دانسته نوجوان دخترانی زنان،حت سالمتی  کننده دیتهد
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 تیرسم به بر دیتاک و فرزندان امور بر نظارتی  نهیزم در خانواده نقش کردن کمرنگ و( سال 18ریز افرادی  هیکل)کودکان

 خدمات و لیوسا به انانی دسترس لیتسه و بلوغ سن به دنیرس از پس کودکانی برا کاملی جنسی های آزاد و حقوق شناختن

 بدانجا را کار عمل کودک،در حقوق ونیکنوانس بری نظارت عنوان به( CRC) کودک حقوق تهیکم توسطی باردار ازی ریشگیپ

 .است کردهی نگران ابراز ساله 15 نوجوان دخترانی جنس سالمت تیوضع ازی جهان بهداشت سازمان که است کشانده

 لیدل هر به اگر. است آنان ازمشارکتی گرید جلوه و مردان مهم فیوظا از زنان بهی زشیآمی های ماریب انتقال ازی ریشگیپ

 نیهمچن.استی ضرور همسر بهی ماریب انتقال ازی ریجلوگی برا الزم لیوسا از استفاده افتد اتفاقی زشیآمی ماریب بهی آلودگ

ی برا درمان ای و واکسن فقدان به توجه با.است نهیزم نیا در مردان فیوظا نیتر مهم از سالمی جنس روابط و همسر بهی وفادار

 روبه زنانی برای ماریب نیا به ابتال خطر احتمال هرچند.است کننده نییتع اریبس دزیا گسترش ازی ریشگیپ در مردان رفتار دز،یا

 نقش نیا.هستندی عاطف وی ،روحیمادی ها ازین نیتام هتج دری بارداری  دوره طول در زنان مهم انیحام مردان.است شیافزا

 .شودی میی زناشو روابط استحکام سبب و است موثر اریبس نیجن و مادری روان وی جسم درسالمت مردان

 قیتحق روش

 چهارم و سوم سال پسر آموزاندانش هیکل شاملی آمار جامعه. است شده استفادهی ا سهیمقا ـی فیتوص پژوهش از قیتحق نیا در

 خوشهی ریگ نمونه روش و نفر 306 زین نمونه حجم باشدی م نفر 9221 جمعاً که بوده هیدریح تربت پسر انیدانشجو و متوسطه،

 در سوال 30ی حاو که بوده ساخته محقق پرسشنامه اطالعاتی گردآور ابزار باشدی می تصادف سپس وی ا مرحله تکی ا

 صورت بهی بعد مورد 20 وی ا نهیگز 4 ،یتستی اول سوال 10 باشدی م دزیای مرایب انتقالی راهها و عالئم و خچهیتار خصوص

 ییروا و پرسشنامهیی محتوایی روا. است شدهی طراح دزیای ماریب نهیزم دری بهداشت جزوات و کتب اساس بر که بوده ریخ ،یبل

 در زین آزمونی درونی همسان و گرفت رقرا دییتا موردی پژوهشی راهنما استاد وی عفون متخصص پزشکانی سو از آنی صور

 .دیگرد برآورد 73/0 نمونه گروهی هایآزمودن کل مورد

 جینتا

ی داری معن تفاوت دزیای ماریب نهیزم دری انسان علوم چهارم و سوم پسر آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم نیب :1 هیفرض

 .دارد وجود

D.F Α T یبحران T 2 شده مشاهدهX-1SX گروهها تعداد نیانگیم 

66 5% 2 562/2 480/0 95/13 

72/12 

34 
34 

 یانسان علوم چهارم آموزاندانش

 یانسان سوم سال آموزاندانش

 و دارد وجودی داری معن تفاوت و شودی م رد صفر فرض d.f=66 و a=0/05 و جدول T از بزرگتر 562/2 شده محاسبه t چون

 .است التربای انسان چهارم سال آموزاندانش نیانگیم
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 وی انسان وی تجرب رشته متوسطه سومی سالها پسر آموزاندانش دزیای ماریب مورد دری بهداشتی هایآگاه زانیم نیب: 2 هیفرض

 .دارد وجودی داری معن تفاوت

D.F Α T یبحران T مشاهده 

 شده

2X-1SX گروهها تعداد نیانگیم 

66 05/0 2 81/6 464/0 88/15 

72/12 

34 
34 

 علوم رستانیدب 3 سال پسر آموزاندانش

 یتجرب

 علوم رستانیدب 3 سال پسر آموزاندانش

 یانسان

 

 وجودی داری معن تفاوت d.f = 66 و a=05/0 با و است 2 جدول t از بزرگتر و باشدی م 81/6 شده مشاهده t نکهیا به توجه با

 .است باالتری تجرب علوم رستانیدب سوم پسر آموزاندانش نیانگیم و دارد

 رشته رستانیدب سوم سال پسر آموزاندانش وی اضیر رشته رستانیدب سوم پسر آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم نیب :3 هیرضف

 .دارد وجودی داری معن تفاوت دزیای ماریب خصوص در هیدریح تربت شهرستانی انسان علوم

D.F Α T یبحران T 2 شده مشاهدهX-1SX گروهها تعداد نیانگیم 

66 05/0 2 81/3 451/0 44/14 

72/12 

34 
34 

 علوم رستانیدب 3 پسر آموزاندانش

 یاضیر

 علوم رستانیدب سوم سال پسر آموزاندانش

 یانسان

 

ی معن تفاوت پس شودی م رد صفر فرض d.f = 66 و a% = 5 و 2 جدول t از بزرگتر 81/3 شده مشاهده t( 3) جدول به توجه با 

 .است باالتری اضیر علوم رستانیدب سوم سال آموزاننشدا نیانگیم و دارد وجودی دار

 یلیتحص مختلفی گروهها نیانگیم:4 جدول

D.F Α T یبحران T 2 شده مشاهدهX-1SX گروهها تعداد نیانگیم 

66 05/0 2 22/4 436/0 80/15 

95/13 

34 
34 

 یتجرب علوم چهارم پسر آموزاندانش

 یانسان علوم چهارم پسر آموزاندانش

66 05/0 2 76/2 442/0 80/15 34 
34 

 یتجرب علوم چهارم پسر آموزاندانش
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 یاضیر علوم چهارم پسر آموزاندانش 58/14

66 05/0 2 68/2 433/0 85/15 

39/13 

34 
34 

 یتجرب علوم گروه انیدانشجو

 یانسان علوم گروه انیدانشجو

66 05/0 2 79/3 466/0 16/15 

39/13 

34 
34 

 یاضیر علوم گروه انیدانشجو

 یانسان علوم گروه انیدانشجو

66 05/0 2 51/7 410/0 80/15 

72/12 

34 
34 

 یتجرب علوم چهارم سال پسر آموزاندانش

 یانسان سوم سال پسر آموزاندانش

66 05/0 2 83/3 458/0 58/14 

72/12 

34 
34 

 یاضیر چهارم سال پسر آموزاندانش

 یانسان سوم سال پسر آموزاندانش

66 05/0 2 63/2 493/0 88/15 

58/14 

34 
34 

 یتجرب سوم سال پسر آموزاندانش

 یاضیر چهارم سال پسر آموزاندانش

66 05/0 2 17/7 436/0 85/15 

72/12 

34 
34 

 یتجرب گروه پسر انیدانشجو

 یانسان علوم سوم سال پسر آموزاندانش

66 05/0 2 20/5 469/0 16/15 

72/12 

34 
34 

 یاضیر علوم گروه انیدانشجو

 یانسان سوم سال پسر آموزاندانش

66 05/0 2 13/4 460/0 85/15 

95/13 

34 
34 

 یتجرب گروه پسر انیدانشجو

 یانسان چهارم سال آموزاندانش

 یریگ جهینت و بحث

 مچهار و رستانیدب سوم سال آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم نیب ها هیفرض اکثر در که دهدی م نشان آمده بدستی ها داده

 به متعلقی آگاه زانیم نیشتریب که دهدی م نشان ها افته. یدارد وجودی معنادار تفاوت هیدریح تربت پسر انیدانشجو و متوسطه

ی درس کتب در موجودی آموزشها و اطالعات ارائه ازی ناش تواندی م امر نیا که بودهی تجرب علوم گروه انیدانشجو و آموزاندانش

 اطالعات و هایآگاه داشتن نکهیا به توجه با باشدی بهداشتی هایآگاه با گروه نیا کتبی آموزشی تواهامحی همخوان و ها رشته نیا

ی م هیتوص لذا باشد افراد ازی خاص گروه انحصار در دینبا آموزاندانش اطالعات وقوف و باشدی م جامعه آحاد همه حقی بهداشت

 تا ارائه شانیا به گریدی ها رشته انیدانشجو و آموزاندانش دروس ریسا کنار دری رسان اطالع وی آموزش سادهی ها کتابچه شود

 ازی ناش تیمصون و بوده آنان عملکرد بری اگاه ریتاث شاهد قیطر نیا از تا باشد شده فراهم نامبردگانی برا اطالعات کسب نهیزم

 مطلب ارائه و کوچکی گروهها دری آموزش یکارگاههای برگزار آن بر عالوه. میباش شاهد زین جامعه احاد ریسا در رای آگاه
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 وی تیترب وی اسالم معارف دروس مدرسان و معلمان آموزش. گردد واقع موثر اریبس تواندی م نهیزم نیا دری آموزش شده ساده

 در میاهمف نیا میمستق ریغ و میمستق آموزش و HIV ژهیو به دیپد نوی های ماریب با مرتبط میمفاه انتقال به نسبت زین نیمشاور

 .سازد فراهم افرادی برا رای مطلوب رانهیشگیپ تیمصون داده شیافزا را آنهای اثرگذار تواندی می آموزشی محتوای البال

 با ارتباط دری نحو به زنانی زندگ چراکه.گرفت دهیناد خصوص نیا نیا در را مردان نقش دینبا زنان سالمت بر موثر موارد انیم از

ی زندگ سالمت دری اجتماعی ها تیفعال با مرتبطی افراد عنوان به ای همسر عنوان به است ممکن کهی دانمر.ردیگی م قرار مردان

 وی اجتماع غلطی باورها وجود لحاظ به توسعه حال دری ها کشور در خصوص به زنان کهیی جا آن از باشند گذار اثر انان

 دامن مردان به زنان شتریبی وابستگ رند،بریگی م قرار اجتماع نییپا سطح در جهینت در و ستندینی چندانی درامد سطحی دارای فرهنگ

 در زنانی برا برابری ها فرصت بهی ابیدست و زنانی زاداور حقوق از تیتوسعه،حما حال دری ها کشور اکثر در کنیول زندیم

 خود نیا که ردیگی م رقرا توجه مورد کمتری(اسیس وی اقتصادی توانمندساز و آموزشی ها فرصتی)عموم وی خصوصی زندگ

 که زندی م دامن زنان هیعل خشونت بر کل در وی اجتماع زیام ضیتبع رسوم و اداب شتریب پرخطر،بروزی جنس رفتار رواج بری عامل

 رترشدنیپذ بیآس بر آنانی زاداور وی جنسی زندگ درمورد زنان قدرت وعدم زنان و دختران بری منفی ها نگرش وجود با تبع به

 .افتدی م خطر به انان فرزندانی حت و زنان سالمتی طیشرا نیچن در دویافزای م وجوانن دختران

 شده کامالشناختهی ارتباطی هاوناآگاهیماریب ارتباط.است بوده«فقر»و«یناآگاه»،«هایماریب»ربازیازد تیبشری اصل دشمن سه

ی می روانی هایوآشفتگ داضطرابیدوتشدجایل،ایدرتحص ،اختاللیذهن توان کاهش مانند گوناگونی ازراههای ماریب.است

 چونی شودمثالاگرفردموارد مارشدنیب تواندسببی م همی گرناآگاهیدی ازسو.گرددی سوادیوبی ناآگاه گسترش تواندسبب

 نیا.دخواهدشدیتشد شیماریابیمارخواهدشدویرانداند،بی ماریب درهنگام پزشک به ومراجعه بهداشت تیازبدن،رعا مراقبت اصول

ی شترمیبی ماریب زسببیشترنیبی شترخواهدشدوناآگاهیبی شترشودناآگاهیبی ماریب هرچهی عنیاست، ندهیزافی ا چرخه

 بخش شهیهم آموزش نیبنابرا.است« آموزش» ازراهی باناآگاهیی ارویرو چرخه نیا شکستن درهمی برا روش نیموثرتر.گردد

 .ردیگی قرارم موردغفلتی گاه که دزاستیا ژهیو هابهیماریباب مقابله به مربوط ازاقداماتی مهم

 جادسالمتیای برا بیترت نیبد.خواهدداد راانجام سالمی جادشود،فردرفتارهایای وخودبسندگ ،نگرش،مهارتیآگاه کهی هنگام

 ومهارت ،باورونگرشیتاآگاه شود کمک آموزاندانش به استی ضروریی ها بیاآسی یماریب نیازچنی ریشگیپ جهتی رفتار

 دزوابعادمختلفیای ماریباب ومعلمان ران،مشاورانیمدرسان،دب است منظورالزم نیبد.ابدی شیافزا شانیهاییتوانا یریکارگ دربه آنان

 آنان بهی علم صورت کنندبه کندتابتوانندازخودمراقبت کمک آموزاندانش تواندبهی م راکهیی مهارتها آشناشوند،سپس کامال آن

 (.1389،ینیاالدیض)اموزندیب

 مأخذ و منابع

  کتاب عصر انتشارات اول، چاپ فرهاد، خواه، همت ،1381 ،«دزیا خانواده،ی پزشکی راهنما« کل،یما آدلر، -1

 انگاریآر چاپ ارجمند، انتشارات اول، چاپ تاج، قمر ،یخطائ ،1382 ،«یعفونی هایماریب ـ 2001 لیس داخل طبی مبان» همکاران، وی آندرئول -2
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 فردا، نسل انتشارات درخشان، چاپ اول، چاپ محسن، همکاران، و ارجمند ،1383 ،«یعفونی هایمرایب ـ لیس داخل طبی مبان» همکاران، وی آندرئول -3

 انایآر آرا، صفحه

 ی احمدی فرهنگ موسسهی همکار با فردا فرهنگ انتشارات اول، چاپ 1381 تابستان ،«یعفون Aom» سادات مهناز ،یمعصوم ـ کامران ،یاحمد -4

 سوسن دکتر میمستق نظارت تحت مورزاده،یتی انتشاراتی فرهنگ موسسه اول، چاپ ،1375 زمستان ،یاتیح آماری ولوژیدمیاپ بهداشت ـ کامران ،یاحمد-5

 ییپارسا

 یرضو قدس آستانی اسالمی پژوهشها ادیبن از شده گرفته ،147 هینما شماره ،26/11/82 انتشار خیتار ه،ینشر اطالعات، -6

 سبزوار واحدی اسالم آزاد دانشگاه انتشارات ،«یبهداشت خدمات اتیکل و ولاص» ر،یجهانگ ،یانصار -7

 نایپورس انتشارات اول، چاپ محمد، ،یدگلیب باف پارچه ،1380 ،«دزیا انضمام بهی روسیوی هایماریب سونیهاری داخل طب اصول» همکاران، و براونوولد -8

 1372 زییپا دوم، چاپ ،«خانواده دری بهداشتی رهنمودها» زهره، بهداد، -9

ی فرهنگ موسسه اول، چاپ نا،یروز ،ییصدرا ،1380 بهداشت، جامع درسنامهی پزشک علوم راجعی آزمونها و اتیضرور مجموعه پارک & پارک -10

 ریمی کتای انتشارات

 بهداشت، آموزش و ارتباطات دفتر ناشر وم،د چاپ ،1380 بهار بهداشت،ی جهان سازمان سالمتی ارتقا نامه واژه اسرار محمد همکاران، وی سالم پورا -11

 یاسالم محمدپور دکتر شیرایو

 ایمیک چاپ کتاب، گلدشت انتشارات اول چاپ ،1381 ،«دزیای ماریبی معماها و اسرار» محمد، ،یتراب -12

 گلبان چاپ بهجت انتشارات دوم، چاپ الهه، ،یرضو ،1378 ،یآگاه و علمی سو به ن،یستیگر تورن، -13

 یرضو قدس آستان انتشارات و چاپ موسسه اول، چاپ رضا، غالم نژاد،ی خو 1377 ،یتندرست روانشناس رابرت همکاران، وی ج -14

 بستان طاق انتشارات ،1382 اول، چاپ HIV/AIDSی اجتماع ،یبهداشت ،یپزشکی ها جنبه ن،یحس همکاران، وی حاتم -15

 ی خزاعی صحاف چهر، انتشارات اول، چاپ ،1382 بهداشت، علوم معجا درسنامه لیاسماه وشیپر شه،یپ دل و سرشت حلم -16

 مشهدی پزشک علوم دانشگاه انتشارات ،1375 زییپا ،«یپزشک حرف کارکنان و دزیا» اکبر،ی عل ،یدریح -17

 اول، چاپ شهرام، زاده، جبر محمدکاظم، نا،یبه راستاریو ،1381 زمستان ،«یفرهنگ امور وی اجتماع علوم قیتحق روش» اوشیس ،یشوربنی لیخل -18

 آن انتشارات

 ریام الله چاپ ،1380 اول چاپ ،«جرم ای یماریب دز،یا نینوی هایدانستن» محمدرضا، دژکام، -19

 شیرایو نشر دوازدهم، چاپ ،1381 زمستان سوم، شیرایو« یتیترب علوم وی روانشناس در قیتحق روش» ،یعل دالور، -20

 1368 تابستان ،«یتیترب علوم وی روانشناس در قیتحق روش»ی عل دالور، -21

 و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان ،یصحاف و چاپ آب، شهر انتشارات اول، چاپ ،1377 ،«یبهداشت خدماتی مبان اصول» ن،ینسر ،یمیرح -22

 یاسالم ارشاد

 دیجمش تخت ناشر ،1383 اول چاپ ،«دزیا» مهناز، ،یزراع -23

 روان نشر دآور،ید چاپ اول، چاپ درضا،یحم ،یبرواتی شاه نیحس ،1379 زمستان ،یروان بهداشت ا،اندروا نگتون،یساپ -24

 دیام انتشارات موسسه ،یمهد سوار، راستاریو ،1378 اول چاپ ،«یفرد بهداشت و سالمت» ن،ینسر همکاران، و باروقی سلمان -25

 دانا نشر ل،ین چاپ ،1373 بهار اول چاپ روشها، و ها هینظری درمان رفتار و رفتار رییتغ اکبر،ی عل ف،یس -26

 رازیش دانشگاه نشر مرکز چاپخانه چهارم، چاپ ،1369 ،ید ،یعموم بهداشت اتیکل ،یعل ،یآباد حسن صادق -27

 نتویز ،نشربرگیراو ،چاپ1389پنجم، ،چاپ«یزندگی مهارتها آموزش هیدزبرپایا-یوی آ ازاچی ریشگیپ»وهمکاران،حسن،ی نیاالدیض -28
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 روسیو مقابل در پزشکان دندان و شگاههایآزما ـ مارستانهایب ـی پزشک مراکز کارکنانی برا حفاظتی راهنما» ابوالحسن، همکاران، وی فیظر اءیض -29

 هایماریب با مبارزه کل اداره ـی پزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتشارات ،1373 اسفند اول، چاپ ،«دزیا و تیهپات

 صدا نشر مرکز محمود، ان،یفیشر راستار.ی ،1381 اول چاپ ها،یمرایب از مراقبت وی ریشگیپ اصول محمد، دیس همکاران، وی ئطباطبا -30

 مجله دوم شماره ششم، دوره ،1382 تابستان دز،یای ماریب از رستانهایدب آموزاندانشی آگاه بر آموزش ریتاث فربد، همکاران، و آذر فرد،ی عباد -31

 145 هینما شماره ،10 انتشار شماره م،یحکی پژوهش

 هیدریح تربت در رشته نیا به آموزاندانش جذبی راهها وی ا حره وی فنی ها رشته به آموزدانش دختران شیگرا کمبود عللی بررس» اعظم فالح، -32

 مقدم لیتفض راهنما استاد ه،یدریح تربت انشهرست نور، امیپ دانشگاه ،یتیترب علوم رشتهی کارشناس درجه افتیدری برا نامه انیپا ،1381 سال

 دانشگاه انیدانشجو و چهارم و سوم سال پسر آموزاندانشی بهداشتی هایآگاه زانیم سهیمقا وی برسس ،84 تابستان سال اکبر،ی عل ،یشادمهری ادیفر -33

 دیس استادیی راهنما به هیدریح تربت نور امیپ دانشگاهی مومعی روانشناسی کارشناس درجه افتیدر جهت نامه انیپا دزیای ماریب نهیزم در هیدریح تربت

 .نشد منتشر دانیس ابوالقاسم

 هانیک انتشارات چهارم، چاپ کاظم، ،یزدیا ،1374 زییپا ،«یاجتماع علوم در قیتحق روش» موزاج،.ا.س کالتون، -34

 شیرایو نشر موسسه دآور،ید چاپ ،1379 زییپا اول چاپ ،«نگرش رییتغ و رنگش» وسف،ی ،یمیکر -35

 تهران باگرانیدی هنری فرهنگ موسسه ناشر ،1382 اول چاپ ،یآموزشی تکنولوژ و بهداشت آموزش ر،یدقدیس نسترن، ،ینیحس وی محمد کشاورز -36

 ارسباران نشر ،1380 زمستان چهارم، چاپ ،یروان بهداشت حمزه، ،یگنج -37

 امروز دانش چاپ ،1352 ماه بهمن ،یهمگان بهداشت ،یمحمدعل ،یمولو -38

 وزارت و انتشارات و چاپ سازمانی هاد ،یانیآشتی میعظ ،یعل ،یانیآشتی فتح ،1381 زییپا اول، چاپ ،«رفتار رییتغی ها وهیش» موند،یر برگر، لتنیم -39

 یاسالم ارشاد و فرهنگ

 سوم، شماره 7 ششم دوره ،1382 زییپا ،«1381 سال در دزیای رمایب درباره تهران شهری رستانیدب آموزاندانشی آگاه» ه،یمرض همکاران، وی نجوم -40

 149 هینما شماره ،{6}3 انتشار شماره م،یحکی پژوهش مجله

 ابتکار تهران، ،1362 اول، چاپ ها،یناهنجار درمان وی ریشگیپی راهها و نوجوانان و کودکان نابهنجار و بهنجاری رفتارها شکوه، نژاد،ی نواب -41

ی فرهنگ وی علم نشر و چاپ شرکتی صحاف ،یتوگرافیل چاپ، ،1383 اول چاپ ،«رفتار رییتغ و سالمت آموزش» داوود، ،یکبر زاده،یی شجا وی نور -42

 نشانه نشر به،یکت

 یمظار چاپی بهدار وزارتی بهداشت امور معاونت حوزه ،1362 آذرماه اول، چاپ ،«بهداشت» ،یمحمدعل همکاران، و لفروشانین -43

 نور امیپ دانشگاه پسر انیدانشجو نگرش وی آگاه بر بهداشت آموزش میمستق ریغ و میمستقی روشها ریتاث زانیم سهیمقا وی بررس» محمدمسعود، ،یلیوک -44

 16 انتشار شماره ،1372 سال زنجان،ی پزشک علوم دانشگاه مجله« دزیا نهیزم در سقز مرکز

 اقیاشت نشر اول، چاپ ،یعل همکاران، وی زاهد ،1377 ،«دزیا انضمام بهی روسیوی هایماریب» سون،یهار -45

 نگار انیپو و زاده نیام مسعود دکتر نظر ریز ،یفرهنگ انتشارات شرکت ،1372 فزمستان اول چاپ اول، چاپ ،«(دزیا) HIV عفونت» رضا، ،یعقوبی -46
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