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 Abstract 

Introduction: Youths in many developing countries, such as Iran, are at 

acute risk of sexually transmitted infection and human immune deficiency 

virus infection and unintended pregnancies. The present research was 

studying and evaluating the impact of reproductive and sexual health 

teaching and training on the female students’ knowledge and attitude. 

Methods: This intervention quasi-experimental aims to study  the 

effects of teaching contraceptive and preventive methods of sexual 

diseases on the female students’ knowledge and their attitudes toward 

reproductive and sexual health. Analyses was performed by using 

spss version18 software program, descriptive statistics methods and 

repeated measurement methods. 
Results: Repeated measurement test was shown a significant difference 

between students’ knowledge and attitude scores immediately after teaching 

and training (p<0.001) and up to 6 weeks after teaching for knowledge 

(p<0.05). But, no significant difference was observed up two 6 weeks after 

toward attitude. 

Conclusion: According to the results of the present research, it can be said 

that training increased students’ knowledge, attitude and improved the field 

of reproductive health. Systematic policies of evaluation, guidelines and 

intervention programs need to be conducted to understand their impact and 

to maintain adherence. 
  Keywords: Teaching , Knowledge, Attitude, Reproductive and Sexual Health 
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 مقدمه

 درر راز کشوراای در اال پیشرفت  بسیاریجوانان در 

و عفونت با ویورو   ( STDs) 1منتقله از راه جنسی یاا عفونت

. (1)باشووند  یموو( HIV/AIDS) 2نقووس سیسووتم ایمنووی اکتسووابی

مقواربتی یکوی از دو مشوکل بهداشوتی اساسوی در       اوای  یماریب

بیماری منتقله از راه جنسی  25بیش از . باشند یمکشوراا  بیشتر

(. 2) اسوتند جامهوه بشوری    یور گ یبانگراست که  شده ییشناسا

 اوای  یمواری بمیلیوون نفور بوه     پوانزده سالیانه در آمریکا بویش از  

زنان شامل  در اا یماریبکه عوارض این  شوند یممقاربتی مبتال 

ذانی و جسمی،  اای یماندگ عقب مبتالبهنازایی، تولد نوزادان 

و ( 1)باشد  یمدرداای مزمن لگنی، سرطان سرویکس و مرگ 

مبتالیوان جدیود    سوم یکسالیانه نیمی از مبتالیان جدید ایدز و 

 (1)داند  یمسال تشکیل  25مقاربتی را افراد زیر  اای یماریببه 

بالی جامهه بشری بهود از جنوج جهوانی دوم     ینتر بزرگ ایدز

سوالگی   25تا  24در سنین  یروم مرگیکی از علل مهم  است و

؛ (2)باشود   یماست و دومین علت مرگ در سن جوانی در دنیا 

در  پوایری  یبآسو بسیار  یاا گروهبنابراین جوانان و نوجوانان، 

 (.5)استند مقابل ابتال به ایدز 

شویو  بیمواری ایودز، رشود      سال گاشته 25در ایران طی 

مختلوف   اوای  یتجمهایدز در  و عفونتداشته است  ای یندهفزا

 (1)باشود   یمو دارای رفتاراای پرر ر جنسی در اوال افوزایش   

 22254ایووران، نشووان داده اسووت از میووان  2414آماراووای سووال 

مووارد از طریو  روابون جنسوی      درصود  19مورد عفونت ایدز، 

 .(7)است  یافته انتقالناایمن 

 HIVبوویش از نیمووی از افوورادی کووه در سراسوور جهووان بووا 

تهوداد   روز روزبوه و  دانود  یمو را زنان تشوکیل   کنند یمزندگی 

یر وم مرگایدز علت اصلی . باشد یمدر اال افزایش  مبتالزنان 

نوجوانوان   پونوم  یوک  بور  بوال  ( 9) زنان در سنین بواروری اسوت  

 دو برابور  میوزان  این که داند یمتشکیل  اندرتررا ایدز  مبتالبه

                                                           
1Sexuality transmitted diseases 
2Human immunodeficiency virus infection / acquired 

immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) 

موارد اغلب امچنین  (.3)جمهیت بالغین است در  ابتال بیشتر از

مردانی که از طری  مصر  تزریقی مواد  یلهوس به انتقال بیماری

صوور    انود  شوده مبوتال   HIVجنسوی بوه    پرر رو یا رفتاراای 

در ایران نشان داده اسوت از   2411آماراای سال . (1) یردپا یم

نفر  35544منتقله از راه جنسی  یاا عفونتمورد  114444میان 

 اووای یاوواملگزن بودنوود و شوویو  ( موووارد درصوود 97 یبوواًتقر)

ایون در  (. 7)اسوت  برآورد شوده   درصد 13نارواسته در کشور 

زنان جوان  درصد 14االی است که در سراسر جهان، کمتر از 

منتقلوه از راه   اوای  یمواری باطالعا  کامل و صوحی  در موورد   

اگرچووه  ؛ و(14)کننوود  یمووایوودز را دریافوت   مخصوصوواًجنسوی  

 بوازام اموا   یافتوه  یشافزااستفاده از کاندوم در ریلی از کشوراا 

باالسوت  قبول از ازدوا    بواخرس محافظوت نشوده    یاوا  تما 

(11.) 

ابهوواد جوامووع وضووهیت سووالمت  ینتوور ناشوونارتهیکووی از 

سالمت که ر االی است جوانان است و این دباروری  جنسی و

توسون عووارض و    شود   بوه جسمی، روانی و اقتصادی جوامع 

شوود   یمو نواایمن تهدیود    یاوا  سوقن ناشی از ایدز و  یروم مرگ

که امزمان با کااش سن بلوغ، سن  داد یمشوااد نشان (. 12)

ایون  . است یافته یشافزامحسوسی  طور بهاولین ازدوا  در ایران 

والنی بین بلووغ و ازدوا  گردیوده   امر منور به شکا  زمانی ط

و یا دسترسی به  یررسمیغاز طرفی دسترسی به اطالعا  . است

را در  اوا  آنجهوانی ماننود موااواره و اینترنوت،      یاا رسانهسایر 

 (.11)داد  یممهرض رفتاراای جنسی پرر ر قرار 

، (اوووا سووواله 23-25)جوانوووان گوووروه سووونی  ازآنواکوووه

و طب  اطالعا  ( 12)است گروه جمهیتی در ایران  ینتر بزرگ

فقوون ( WHO)توسوون سووازمان جهووانی بهداشووت    منتشرشووده

ود را در مهرض ر ر محسوب جوانان ر پنوم یکتا  سوم یک

امراه با فقدان آگواای از   یریناپا شکستااسا   کنند لاا یم

نتایج رفتاراای پرر ر، ممکن است باعوث شوود کوه کمتور از     

اولین گام تغییر رفتار در راستای (. 15)کنند ظت رودشان محاف
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یک موضو ، داشتن آگواای و دانوش کوافی در رصوو  آن     

اائز اامیوت اسوت ایون     آنچهدر این میان  (.11)است موضو  

 ؛ وآورد یماست که چه جایی برای جوانان اطالعا  را فراام 

 را روود  اطالعا  جوانان ششم یک فقن که است االی دراین 

 اا آن امساالن و امتایان بیشتر و کنند یم دریافت والدینشان از

اطالعا  استند که شاید اطالعوا  صوحیحی    انتقال رایج منبع

جوانان و نوجوانان بیشوتر   که ییازآنوا(. 7)آورند  ینمرا فراام 

وقتشان را با امسواالن روود در مدرسوه، سورکار یوا در جامهوه       

مدرسوه و   ماننود ی آموزشو  اوای  ینمحو پوس   (17)گاراننود   یم

برای دادن اطالعا  صحی  بوه   اا مکان ینتر مناسب از دانشگاه

منظوور   بوه پوژواش ااضور    رو یون ازا(. 19)د نباش یمافراد جوان 

جنسوی بور آگواای و    بواروری  آمووزش سوالمت    یربررسی تو   

نگرش دانشوویان درتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان طرااوی  

 .و اجرا گردید

 کارروش

آمووزش  یر تو   نیمه توربوی،   -یا مدارله پژواشدر این 

منتقلووه از راه  اووای یموواریبپیشووگیری از بووارداری و  یاووا روش

 سواله  21-19درتور  دانشوووی   127جنسی بر آگاای و نگرش 

منتخووب دانشووگاه علوووم   یاووا دانشووکدهدر اووال تحصوویل در 

 .قرار گرفت یموردبررس 1134کرمان در سال  پزشکی

 -یا روشوووهتصوووادفی ، از روش یوووریگ نمونوووهبووورای 

انووام   منظوور  بوه کوه   صوور   ینبود . استفاده شود  یا چندمراله

دانشوگاه علووم    مختلوف  یاوا  دانشوکده پژواش، ابتودا از میوان   

سوه دانشوکده پرسوتاری و ماموایی،      تصواد   به، پزشکی کرمان

در  ؛ وروشه انتخاب گردیدند عنوان بهبهداشت و دندانپزشکی 

روشه بهدی انتخواب   عنوان به رشته کی تصاد  بهار دانشکده 

دریافوت آگواای روا  در رصوو       بر عدمسپس مبنی  .شد

از  اوا  نمونوه  دانشوگاای  یاا آموزشموضو  پژواش از طری  

 طوور  بوه  سه دانشوکده  1193 و 1199 یاا سالاای  یورودمیان 

از دانشووکده پرسووتاری و مامووایی دانشوووویان رشووته  ) یتصووادف

، از دانشکده بهداشوت، دانشووویان   (نفر 27)93مامایی ورودی 

از دانشووووکده  و( نفوووور 57)99بهداشووووت رووووانواده ورودی  

و ( نفوور 21)93دندانپزشووکی دانشوووویان دندانپزشووکی ورودی 

بر اسوا  م الهوا  قبلوی و    . انتخاب شدند (نفر 127 درمومو 

اووم نمونوه   ( P=1.86و  d=2بوا  ) محین پوژواش  اای یژگیو

 .دنفر برآورد گردی 124اداکثر 

 یفوا روود ا  یبخشو  سوه  پرسشونامه  اوا  دادهگوردآوری  ابزار 

پیشوگیری   یاوا  روش به سنوش آگاای و نگرش نسبتجهت 

بخوش اول   .بوود  منتقلوه از راه جنسوی   اای یماریباز بارداری و 

سوون، جوونس، سوو   : شووامل دموگرافیووک یاووا سوولالاوواوی 

تحصیال  و شوغل والودین، منوابع کسوب اطالعوا  در موورد       

 .بوود  مقواربتی  اوای  یمواری بپیشگیری از بوارداری و   یاا روش

پیشوگیری از   یاوا  روشسنوش آگاای از  سلاال بخش دوم 

بسوته مربووب بوه     سلال 24: شامل جنسی اای یماریببارداری و 

، سوولال 5قور   )پیشوگیری از بووارداری   یاووا روشآگواای از  

، سوولال 1، نورپالنووت سوولال 5آ یووو دی  ،سوولال 5کانوودوم 

، تقووویم سوولال 2، روش منق ووع سوولال 2تزریقووی  یاووا روش

، سوولال 5، توبکتووومی سوولال 5، وازکتووومی سوولال 1قاعوودگی 

بسته مربوب به آگواای   سلال 14،(سلال 5اورژانسی  یاا روش

 14شوامل   نیوز  و بخوش سووم   بوود  جنسی و ایدز اای یماریباز 

بورای تهیوین   . مربوب به بهداشوت جنسوی و بواروری بوود     گویه

اای گردآوری اطالعا  در ایون تحقیو ، از روش   روایی ابزار

کتوب و   بام الهوه بودین منظوور ابتودا    . اعتبار محتوا استفاده شود 

مقوواال  مهتبوور مربوووب بووه بهداشووت بوواروری و جنسووی، ابووزار  

و با ارا نظرا   .مقدماتی سنوش آگاای و نگرش تهیه گردید

 ینروایوی محتووا تو م   و مامایی  اصالای اساتید بخش بهداشت

مواه   2پایایی پرسشنامه، از آزمون مودد که  ینمنظور ت م به. شد

 شوده  محاسوبه بهد گرفته شد استفاده شد که ضریب امبسوتگی  

آگوواای از  سوولاال بوورای پرسشوونامه بخووش آگوواای بوورای    

آگواای از   سولاال  ، =r 0.59یبواردار پیشوگیری از   یاا روش

نگورش   سولاال  برای و r=0.7 منتقله از راه جنسی اای یماریب

r=0.63 ااتسواب  ای ینهگز 2شیوه محاسبه نمرا  آزمون . بود ،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-68-en.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     زادهآبادی یزنگیه مهد

 

 
 

151 

 24ی بورا . صفر برای غلن و نمره یک بورای صوحی  بوود    نمره

، نموورا  پیشووگیری از بووارداری یاووا روشاز  آگوواای سوولال

آگواای   سلال 14برای  ؛ ورا داشت 24 صفرتا، دامنه شده اعالم

و شویوه محاسوبه    بوود  14 صفرتااز جنسی، دامنه  اای یماریباز 

 14که شامل  نسبت به بهداشت باروری و جنسی نگرشنمرا  

گویوه   5و  و جنسوی  گویه مواف  با بهداشوت بواروری   5گویه، 

 و جنسوی  مربوب به باوراای غلن و مخالف بهداشوت بواروری  

کامالً مووافقم  )لیکر   یا درجه پنجبا استفاده از مقیا   که بود

بوا  . تهل  گرفت سلالبه ار  5تا  1 ینبنمرا   (مخالفم تا کامالً

متغیر  54 تا 1از دامنه نمرا   سلاال  درمومو توجه به تهداد 

 .بود

و مقاال  مهتبر  اا کتابمحتوای آموزشی از  ینت مجهت 

 یاوا  روشانووا   : محتوای آموزشی عبار  بود از. استفاده شد

پیشگیری از بارداری، نحوه استفاده، موارد مصر ، موارد منوع  

پیشووگیری از بووارداری،   یاووا روشمصوور  نسووبی و کاموول   

و ( سوزاک، سویفلیس و ایودز  ) یجنسمنتقله از راه  اای یماریب

 .جنسی اای یماریبپیشگیری از انتقال  یاا روش

آموزش، شویوه   زمان مد تدریس،  یاا گروهتهیین  یبرا

 یآموزشو  کموک ضای آموزشی و استفاده از وسایل آموزش، ف

 .از الگوی جیمز براون استفاده شد

و  یوه پا اطالعوا   یآور جمعدر مراله اول م الهه پس از 

الزم جهووت  اووای یاموواانگتهیووین اوووم نمونووه جهووت انوووام 

آموزش با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشوکی کرموان اقودام    

 .شد

 .شرح زیر انوام شدبرنامه آموزش به : در مراله دوم

 یاوا  روشبوا محتووای آمووزش    : تدوین اادا  آمووزش  -1

اورموونی،   یاوا  روش: شوامل )مختلف پیشگیری از بوارداری  

جرااوی و   یاوا  روشسدی، وسایل دارل رامی،  یاا روش

( اورژانسووی، مووارد مصوور ، مووارد منووع مصوور    یاوا  روش

و ( سوزاک، سیفلیس و ایودز )منتقله از راه جنسی  اای یماریب

 .منتقله از راه جنسی اای یماریبپیشگیری از  یاا راه

 :تهیین شراین -1

تهیین توارب یادگیری گاشوته و نوو  نگورش دانشووویان      -

 .آزمون یشپنسبت به بهداشت جنسی و باروری از طری  

: آموووزش اوور گووروه  زمووان موود توودریس و  یاووا گووروه -

بر اسا  رشته تحصیلی  گروه آموزشی 1در  کنندگان شرکت

 در چهوار قرار گرفتند برای ار گوروه چهوار جلسوه آموزشوی     

 .ار جلسه دو ساعت بود زمان مد  .شد برگزارروز متوالی 

 .آموزش مستقیم گروای از طری  سخنرانی: شیوه تدریس -

 :تهیین منابع -2

کارشونا   ) توسون مووری طورح    اا آموزش: نیروی انسانی -

 .صور  پایرفت( ارشد مامایی

 یاوا  روشبا اسوتفاده از   اا آموزش: واد و وسایل آموزشیم -

پاورپوینت و جزوه آموزشی برگزار  افزار نرم: یآموزش کمک

 .شد

 –آموزش دانشوکده پرسوتاری    یاا کال : فضای آموزشی -

مامووایی رازی، دانشووکده بهداشووت و دانشووکده دندانپزشووکی  

 .دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بووازده برناموه آمووزش در مرالووه   : بوازده برناموه آموزشوی    -1

افتوه بهود از    1اول و  آزموون  پوس بالفاصله بهد از آموزش بوا  

 .دوم ارزیابی شد آزمون پسآموزش با 

،  spss18 افووزار نوورماز اووا  داده وتحلیوول یووهتوز جهووت

بورای  مکورر   اای یریگ اندازهآزمون  آمار توصیفی، یاا روش

میانگین نمره آگاای و نگرش دانشوویان قبول   تغییرا  بررسی

و از آزموون اسوپیرمن بورای بررسوی ارتبواب       و بهد از آمووزش 

 .استفاده شد س   آگاای و نو  نگرش

 هایافته

بوا  موورد   یدانشووو  127در این پوژواش نیموه توربوی،    

 یاوا  رشوته کوه در   داشتندسال شرکت  21 ± 2/2 میانگین سنی

بهداشووت رووانواده، دندانپزشووکی و مامووایی در دانشووگاه علوووم  

 .پزشکی کرمان مشغول به تحصیل بودند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-68-en.html


 جیرفت پزشکی علوم دانشگاه موله درتر اای پیشگیری بر آگاای و نگرش دانشوویان ت  یر آموزش روش                                     

 

 
 

151 

پیشگیری از بوارداری   یاا روشمیانگین نمره آگاای از  

کمتور از  قبول از آمووزش   دانشوویان قاربتی در م اای یماریبو 

کوه بالفاصوله بهوود از    بوود  54از  19٫32 یهنوی ( 25)نموره میانوه   

آزموون   کوه  یطوور  بوه افزایش یافت  داری یمهن طور بهآموزش 

آماری بین  دار یمهنتفاو   مکرر اای یریگ اندازهآماری طرح 

میانگین نمره آگاای دانشوویان قبل و بالفاصله بهد از آموزش 

(P<0.001 ) افته  1این آزمون تفاو  آماری را تا  ؛ ونشان داد

داد نشوان   دار یمهنو امچنوان   P<0.05بوا  بهد از اتموام آمووزش   

میانگین نمره نگرش دانشوویان نسبت به بهداشوت  (. 1جدول )

و بالفاصله بهد  بود 54از  21٫47قبل از آموزش  جنسی باروری

طوووورح آزمووووون آموووواری  .بووووود 54از  22٫45از آموووووزش 

تغییورا    آمواری بوین   دار یمهنو تفواو    مکرر اای یریگ اندازه

نگرش دانشوویان قبل از آموزش و بالفاصله بهد  میانگین نمره

آزمووون تفوواو   ایوون لووی و ( P<0.05)داد از آموووزش نشووان  

 1آماری بین تغییرا  میوانگین نمورا  نگورش قبول و      دار یمهن

آزموون   (.1جودول  ()P=0.084)افته بهد از آموزش نشان نداد 

بوین سوو   آگواای و نووو     داری یمهنوواسوپیرمن ارتبوواب مثبوت   

 (.r=0.26و  P<0.01)داد نگرش دانشوویان نشان 

 

افته  1با بالفاصله و  از آموزش داری مقایسه نمره آگاای و نگرش دانشوویان قبلپراکندگی و نتایج بررسی مهنی اایشارس توصیف :1جدول 

 شبهد از آموز

 از آموزشقبل  مبانی مورا مطالعه
SD±Mean 

 بالفاصله بعد از آموزش
SD±Mean 

P-value 
 هفته بعد از آموزش 1

SD±Mean 
P-value 

آگاای از روشهای پیشوگیری از  

 بارداری و بیماریهای مقاربتی
11/2 ±  32/19 11/2 ±2/19 4441/4> 71/1±17/11 425/4 

نگوورش نسووبت بووه جنبووه اووای     

 مختلف سالمت باروری وجنسی

 

11/1 ± 47/21 

 

15/1 ± 45/22 

 

441/4 
 

31/1 ± 52/21 

 

492/4 

منووابع کسووب اطالعووا     نتووایج ایوون م الهووه در مووورد   

 نشان داد که بیشترین منبع کسب اطالعا  مربوب بهدانشوویان 

 کووه یدراووالبووود  (درصوود 11٫5)مدرسووه مشوواورین و مهلمووین 

، (درصوود 12٫2) یا نشوورب و ، کتوو(درصوود 29٫1)دوسووتان 

بهوودی منووابع  یاووا رتبووهدر  (درصوود 14٫9)رووانواده والوودین و 

بهداشت بواروری و جنسوی قورار     ینهدرزماطالعاتی دانشوویان 

درموانی   -مراکوز بهداشوتی  داشتند و کمتورین منبوع مربووب بوه     

 .بوود  (درصود  1٫2) یگرواو  یاا رسانهو ( درصد 9٫7) یشهر

 درصود  31٫1)بوود  س   تحصیال  اکثور والودین زیور دیوپلم     

 79٫7)دار  رانوه و اغلب موادران  ( پدران درصد 91٫2مادران و 

بوین  . داشوتند  (درصود  57٫2)آزاد و اکثر پودران شوغل   ( درصد

میزان آگاای و نوو  نگورش دانشووویان بوا سو   تحصویال        

 دار یمهنو والدین، شغل والدین و منبع کسب اطالعوا  ارتبواب   

بهتورین   ،اکثر دانشوویان قبل از آموزش. آماری وجود نداشت

مقواربتی را   اای یماریبروش پیشگیری از ااملگی نارواسته و 

از  2٫2)دانسوتند   یمو جوانان از ایون مسوائل    داشتن نگه اطال  یب

تهداد زیادی از دانشوویان بهود از آمووزش بوا     که یدراال (14

روری به جوانان کامالً موافو   بهداشت با ینهدرزمدادن آگاای 

روودما  مربوووب بووه پیشووگیری از   و ارائووه( 14از  2٫1)بودنوود 

را الزم  افووراد مووورد مقوواربتی بووه   اووای یموواریببووارداری و 

 (.2جدول ( )14از  2٫5) دانستند یم

 بحث

م الهوه ااضور نشوان داد کوه قبول از آمووزش،        یاا افتهیگونه 

مقوواربتی و ایوودز و  یاووا یموواریب نووهیدرزمآگوواای دانشوووویان 

نسبت  اا آنپیشگیری از بارداری نارواسته و نگرش  یاا روش

کوه   گونوه  امان. باروری و جنسی مناسب نبوده است سالمت به

مشوااده شود    توسن استوار و امکوارانش  شده انوام در تحقی 

سو     ،تهوران  در شوهر  باروری سنین در زناناز  درصد 24که 

و  (13)مقواربتی دارنود    یاوا  یموار یبآگاای بسویار ضوهیفی از   
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م الهه گشتاسبی و امکاران اوم اواکی از پوایین بوودن سو        

انتقوال   یاوا  روشدر زمینوه  ( درصود  11)زنوان  آگاای مناسب 

بیشوتر ایون گوروه در مهورض      یاا آموزشبیماری ایدز و لزوم 

 .(24)بود ر ر 

  

 

 

 نگرش مثبت دانشوویان در مورد بهداشت باروری قبل و بهد از آموزش درصد :2جدول

 گویه های مربوط به بهداشت باروری قبل از آموزش بالفاصله بعد از آموزش هفته بعد از آموزش 1

95/2 

 

21/1 

 

14/2 

 

24/2 

 

74/2 

 

91/1 

 

42/1 

 

19/2 

 

27/1 

 

51/2 

12/2 

 

74/2 

 

21/2 

 

14/2 

 

54/2 

 

33/1 

 

32/1 

 

54/2 

 

91/1 

 

31/2 

42/2 

 

11/2 

 

41/2 

 

7/1 

 

7/1 

 

7/1 

 

21/2 

 

11/1 

 

15/2 

 

1/1 

 

بهترین روش جلوگیری از بیماریهوای مقواربتی و اواملگی نارواسوته بوه      -1

 تاًریر اندارتن فهالیت جنسی تا زمان ازدوا  است

استفاده از وسایل پیشگیری پیش از ازدوا ، موجب نازایی در آینده می  -2

 .شود

استفاده از وسایل پیشگیری به مد  طوالنی موجب نازایی در آینده می  -1

 .شود

بهترین روش پیشگیری از ااملگی نارواسوته و بیماریهوای مقواربتی بوی      -2

 .اطال  نگه داشتن جوانان از این مسائل است

وسایل پیشگیری از بارداری ماننود کانودوم بایود بوه آسوانی در دسوتر         -5

 .موردین نیز باشد

جوانان چه مورد و چه متاًال باید طورز اسوتفاده از وسوایل پیشوگیری از      -1

 .بارداری وبیماریهای مقاربتی را بدانند

جوانان مورد به دلیل نداشتن تما  جنسی پویش از ازدوا  بوه آمووزش     -7

 .بهداشت باروری نیاز ندارند

ز با توجه به شرعی بودن عقد موقت، ارائه ردما  مربوب بوه پیشوگیری ا  -9

 .بارداری و بیماریهای مقاربتی به موردین نیز الزم است

جزوه اای آموزشی درمورد پیشگیری از بارداری و بیماریهوای مقواربتی   -3

 .باید در مراکز تومع جوانان در دستر  باشد

آموووزش روش اووای پیشووگیری از بووارداری و بیماریهووای مقوواربتی بووه   -14

 .موردین، موجب ترویج آزادی جنسی است

 میانگین 47/21 45/22 52/11

 

 توسووهه دراووالدر کشوووراای  شووده انوووامطووی م الهووا  

است که درصد زیوادی از نوجوانوان مهتقدنود کوه      شده مشااده

و این باور  برندارداولین تما  جنسی ایچ ر ر ااملگی را در 

 .(21)اسوت   شوده  دهیو دغلن اوم در درتوران و اوم در پسوران     

در  نشوان داد کوه   شوده  انووام موروری بور تحقیقوا      درمومو 

ساله در ارتباب  22-15کشوراای راورمیانه س   آگاای زنان 

باشود   یمو سی ضهیف توا متوسون   منتقله از راه جن یاا عفونتبا 

 تور  گسترده یاا آموزش س   آگاای، ارتقاء لزوم که ؛(22)

 .است سارته آشکار گاشته از بیش را زنان غربالگری و

 آموزش گرواوی در  یاا کال طب  نتایج م الهه ااضر 

افزایش س   آگاای و ایواد نگرش مثبت در زمینه پیشوگیری  

. بووده اسوت   مول ر جنسوی   یاوا  یموار یباز ااملگی نارواسته و 

 زموان  مود  تودریس،   یاوا  گروهتهیین  رایالزم به ذکر است ب
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آموزش، شیوه تدریس، فضوای آموزشوی و اسوتفاده از وسوایل     

 .از الگوی جیمز براون استفاده شد یآموزش کمک

 یاووا روشدر م الهووا  زیووادی مشووااده شوود آموووزش   

پیشگیری از بارداری و رفتاراای جنسی پرر ر موجب افزایش 

و  بوواروریسووالمت آگوواای در نوجوانووان و جوانووان در زمینووه 

ایج پوژواش ااضور   بوا نتو   کوه ( 25و  22و  21) شوود  یم جنسی

آن اسوت کوه    دیو ملنیوز   م الهوه گورین بوری   . باشد یراستا م ام

 یاوا  یموار یبسوالمت بواروری و جنسوی کوااش      یاا آموزش

 (.21)دارد مقاربتی، ارتقا بهداشوت و سوالمت افوراد را در پوی     

 سواالن  اوم  نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که آمووزش  آنکه اال

بر رفتاراای پرر ور مورتبن بوا     تواند ینم باز جنس امدر مردان 

 .(27)باشد  مل ر ایدز

آموووزش گرواووی  نتووایج م الهووه ااضوور نشووان داد کووه  

دانشوویان با افزایش س   آگاای امراه بوده است کوه منوور   

به ایواد نگرش مثبت بالفاصله بهد از آموزش شوده اسوت و از   

بوین   یدار یمهنو ارتبواب مثبوت   آمواری   یاا آزمونطرفی دیگر 

 سوالمت  بوه س   اطالعا  و نگرش مثبوت دانشووویان نسوبت    

 بام الهووهنتووایج م الهووا  زیووادی . نشووان داد و جنسووی بوواروری

در سوال   ولوی کربوی  . (25و  11و  3)باشود   یمو  راستا امااضر 

باعوث  و جنسوی  بواروری   سوالمت دریافت کوه آمووزش    1337

ر س   آگواای دانوش آمووزان دبیرسوتانی د     توجه قابلافزایش 

بوور نگوورش و تغییوور  یریزمینووه بهداشووت بوواروری شوود امووا توو   

در زمینووه ایوودز و بووارداری نارواسووته  اووا آنرفتاراووای پرر وور 

 بواوجود افته بهد از آمووزش   1در م الهه ااضر  (.29)نداشت 

باال بودن س   آگاای دانشوویان نسوبت بوه قبول از آمووزش،     

نسووبت بووه بهداشووت بوواروری و جنسووی تفوواو    اووا آننگوورش 

کووه  .داد ینموونسووبت بووه قبوول از آموووزش نشووان     یدار یمهنوو

این اسوت کوه آگواای عمقوی جوانوان و نوجوانوان        دانده نشان

مقواربتی   یاوا  یموار یبنسبت بوه بهداشوت بواروری و جنسوی و     

 شوده  مشوااده زیادی  در م الها که  گونه امانمحدود بوده و 

جوامهی ام که در این زمینه آگاای بهتری دارند ایون آگواای   

اسووت و باوراووای نادرسووت در مووورد   یعمقوو ریووغسوو حی و 

ب آن بوه میوزان زیوادی    ر را  عمل جنسی نوام منن و عواقو  

 .(23)شود  یمدیده 

در ایوون م الهووه بووین سوو   تحصوویال  والوودین و شووغل   

والدین با میزان آگاای و نو  نگرش دانشوویان ارتبواب مثبوت   

در تحقیقی که توسن سیمبر  آنکه اال. مشااده نشد یدار یمهن

انوام شد میزان آگاای دانشوویان  1192و امکارانش در سال 

و  افوت ین و اقتصاد رانواده مورتبن ی را با س   تحصیال  والد

عواموول فرانگووی و اجتموواعی در اموور   ریتوو   دیووایوون اموور را مل

 (.14)دانست بهداشت باروری دانشوویان 

منووابع کسووب اطالعووا     نتووایج ایوون م الهووه در مووورد   

بهداشت  نشان داد که بیشترین منبع کسب اطالعا دانشوویان 

 11٫5)مدرسوه  مشواورین و مهلموین    باروری و جنسی مربوب به

 نیتور  مهوم در مورد  .بود (درصد 1٫2)و سپس دوستان  (درصد

 یاوا  م الهوه  منبع کسب اطالعوا  سوالمت بواروری و جنسوی    

 دیو ت کبور ایون اقیقوت     توسهه دراالدر کشوراای  شده انوام

توسون   نودر   بهسالمت باروری  در موردکه اطالعا   داشتند

و اغلب والودین نیوز اولوین     شود یممتخصصین بهداشتی منتقل 

منبووع کسووب  نیتوور مهووممنبووع کسووب اطالعووا  نیسووتند بلکووه  

. (11و  14)اسووتند گرواووی  یاووا رسووانهاطالعووا ، دوسووتان و 

بورای   نودر   بوه کوه نوجوانوان و جوانوان     نشوان داد پیلتری نیوز  

پیشگیری از  یاا روشصحبت کردن در مورد مسائل جنسی و 

 کارکنووانو بووا  کننوود یمووبوارداری بووه مرکووز بهداشووتی مراجهوه   

این در االی اسوت کوه نتوایج     (.29)کنند  یمبهداشتی صحبت 

آموزش  یرت  بررسی  بااد م الهه شواعی زاده و امکارانش 

شهرسوتان   اوای  یرسوتان دببر آگواای و نگورش دانوش آمووزان     

منبع کسب اطالعا   فارو  در مورد ایدز نشان داد که بیشترین

گروای و کمترین منبع مربوب بوه والودین    یاا رسانهمربوب به 

در تحقیقووی دیگوور کووه توسوون محموودی و    (. 14)باشوود  یموو

منبوع   ینتور  مهوم در تهران انوام شد،  1191امکارانش در سال 

کسووب اطالعووا  پسووران نوجوووان در مووورد روابوون بووا جوونس  
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منبووع و ( درصوود 25)مخووالف و بهداشووت جنسووی، دوسووت    

 (23)است  شده یمهرف( درصد 11٫1)ترجیحی نیز دوست 

دادن کوه در ایون م الهوه اکثور دانشووویان بوا        گونه امان

بوه جوانوان موافو      و جنسوی  بواروری سالمت آگاای در زمینه 

روودما  مربوووب بووه پیشووگیری از بووارداری و    و ارائووهبودنوود 

 یا م الههدر  دانستند یمرا الزم  اامقاربتی به مورد یاا یماریب

 یاوا  روشکه تحت عنوان بررسی میزان آگاای شوهروندان از  

 یافکوار سونو  پیشوگیری از ایودز توسون مرکوز      یاا راهابتال و 

موردم   درصود  34انووام شود،    1194دانشوویان ایوران در سوال   

مواف  آموزش اجبواری در سو   دانشوگاه، مودار  و ادارا      

 .بودند

در م الهه ااضر با توجه به رضوایت زیواد اکثور افوراد از     

برنامه آموزشی، راابرد آموزش سوالمت بواروری و جنسوی از    

 درازآنواکوه  قورار بگیورد و    موردتوجه تواند یمطرق مختلف 

 در زیوادی  یاوا  تفواو  متنو ،  یاا بافرانج مختلف جوامع

طرااوی  دارد لواا   بواروری وجوود   و جنسوی  نوو  رفتاراوای  

آموزشووی بهداشووت بوواروری و جنسووی متناسووب    یاووا برنامووه

آموزش انفرادی، صور   به و سن نوجوانان و جوانان بافرانج

دان جووان،  مراکز آموزش بهداشوت بواروری ویوژه زنوان و مور     

آموزشوی و در محول    یاوا  نیمحدر  کتب و جزوا  آموزشی

در  توووان یموواز دیگوور رااکاراووای آموووزش اسووتند کووه   کووار

. کواربرد بواروری و جنسوی قبول از ازدوا  بوه      آموزش سالمت

و  اا برنامهامچنین سهیم نمودن نوجوانان و جوانان در طراای 

محتوای آموزشی و ارائه اطالعا  به رود نوجوانان و جوانان، 

بورای تشووی     مول ر ون یکوی از رااکاراوای   مود  یزیر برنامهبا 

به پایبندی به اصول ارالقی و رعایت بهداشت باروری و  اا آن

 .باشد یمجنسی 

 گیرینتیجه

از دانشووویان بهود از   بسویاری   داد کهم الهه ااضر نشان 

آموزش با دادن آگاای در زمینه بهداشت بواروری بوه جوانوان    

کوامالً موافوو  بودنود و ارائووه روودما  مربووب بووه پیشووگیری از    

دانسوتند و   یرا الزم م اامقاربتی به مورد اای یماریبارداری و ب

م الهه ااضر بیشترین منبوع   بر اسا  نتایج ااصل از ازآنواکه

 کسووب اطالعووا  جوانووان و نوجوانووان مشوواورین و مدرسووین   

شود که با ارائه صوحی  و موداوم از طور      یمباشند توصیه  یم

مشوواورین و مدرسووین بووه ارتقووای سووالمت جنسووی نوجوانووان و 

 گوااران  یاسوت ضورور  دارد س  امچنوین . شود جوانان کمک

آموزشوی   یاوا  بهداشتی کشور اقدام به طراای و اجرای برنامه

 .متناسب بافرانج در بین جوانان ایرانی نمایند

 تقدیر و تشکر

انووام   اوا  آنمحققین از تمامی دانشوویانی که بدون امکواری  

ی و مسنولین دانشگاه علووم پزشوک   نبود یرپا امکاناین پژواش 

 .دارندکمال تشکر را  کرمان
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