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دبیرستان شهر تهران بود.

پذیرش3395/32/00 :

روش بررسی:

انتشار آنالین3396/03/20 :

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان تهران و معلمان

بهداشت و مدیران مدارس دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی  4939-4931بود که با استفاده
از نمونهگیری خوشهای  795نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند  .ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق
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نویسنده مسئول:
محمدرضا کرمی
گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

ساخته بود که با  82گویه در قالب  5مؤلفه آمادگی دانشی ،فرهنگی ،نگرشی ،محتوایی ،مالی ،منابع
انسانی و مهارتی ،امکانسنجی آموزش جنسی را میسنجد .روایی آن توسط صاحبنظران مورد تأیید
قرار گرفت و ضریب الفای کرونباخ  %28محاسبه گردید.

یافتهها:

نتایج نشان می دهد که وضعیت آمادگی دانشی و آمادگی محتوایی در سطح باالتر از

میانگین میباشد و در و ضعیت مطلوبی قرار دارند و امکان آموزش بهداشت جنسی در این مقولهها در
وضعیت مساعدی میباشند .با بررسی میانگین این متغیرها و مراجعه به آمارههای توصیفی مشخص
می شود که آمادگی مالی و فرهنگی در وضعیت مطلوب و مساعدی نیستند و در سطح پایینتری از
میانگین جامعه آماری قرار دارند .همچنین نتایج نشان میدهد آمادگی منابع انسانی ،آمادگی نگرشی و
آمادگی مهارتی در سطح اطمینان  0/37معنیدار نمیباشند .یعنی آمادگی منابع انسانی ،نگرشی و
مهارتی به میانگین جامعه آماری نزدیک است و این آمادگیها در حد متوسط قرار دارند.

تلفن:
56206395190

نتیجهگیری :مبحث آموزش سالمت جنسی برای همه اقشار جامعه :شامل معلمان ،دانش آموزان،
والدین ،پژوهشگران ،مشاوران ،برنامه ریزان آموزشی و درسی ،سیاستگذاران ،پزشکان و اساتید
دانشگاه یک فرآیند طوالنی و مادامالعمر میباشد که همیشه باید موردتوجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی امکانسنجی ،بهداشت جنسی ،آموزش جنسی ،مقطع متوسطه
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است.

مقدمه
[]1

گروههای مختلف جامعه تأکید دارد .آموزش جنسی کودکان در
بستر خانواده و محیط مدرسه همواره مورد توجه و بحث بوده
است .آموزش جنسی مسئلهای پیچیده در فرهنگ هر جامعهای
است .نقش مدرسه و معلمان در آموزش و توسعه سالمت جنسی
در جوامع محافظهکار کمرنگ میباشد[ .]2رسالت اصلی نظام
آموزشی ،تربیت انسان کمالیافته است و اینک این وظیفه در
شرایط جهانیشدن ،دشوارتر از همیشه به نظر میرسد .مدرسه

ازجمله مسائل مهم و کلیدی در هزاره سوم ،مبحث سالمت
میباشد و آموزش سالمت جسمی و جنسی اثربخش ،از
محوریترین موضوعات سازمان بهداشت جهانی مطرحشده است.
سالمت جنسی یکی از جنبههای اصلی سالمت فردی است که
همه مردم را در همه سنین و همه مراحل زندگی ،تحت تأثیر قرار
میدهد .با توجه به این نکته ،برنامههای آموزش سالمت جنسی ،بر
ارتقای سطح سالمت جنسی و کاهش مشکالت جنسی در میان
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گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1316
مقاربتی ،سوءاستفادههای جنسی و بارداریهای نوجوانی قرار
دارند .بنابراین والدین ،معلمان و متخصصان باید برنامههایی در این
زمینه طراحی کنند[.]6
باوجود نیاز واضح و مؤکد آموزش جنسی مؤثر در مدارس،
هنوز در اکثر کشورهای جهان این نوع آموزش به دالیل متعددی
ازجمله مقاومت جوامع به دلیل فهم نادرست از ماهیت ،هدف و
اثرات آموزش جنسی ،در دسترس نوجوانان نیست .بسیاری از
مردم ازجمله معلمان ،مدیران و مسئوالن آموزشوپرورش هنوز در
رابطه با ضرورت آموزش جنسی متقاعد نشده و مانع چنین
آموزشهایی میشوند و یا قادر به آموزش موضوعات جنسی
نمیباشند ،زیرا فاقد مهارتهای الزم برای اینگونه آموزشها
هستند .در سراسر جهان افراد بسیار اندکی آمادگیهای الزم را
برای زندگی جنسی خود دریافت میکنند و این امر باعث
آسیبپذیری آنان در برابر تجاوز و سوءاستفاده جنسی ،بارداری،
بیماریهای منتقلشونده از راه جنسی و ایدز میشود[.]1

 Halstead & Reissنیز یکی از پر نزاع ترین موضوعات در
خانوادههای مسلمان را چگونگی ارائه آموزش جنسی به کودکان و
نوجوانان میدانند زیرا آنان معتقدند که این آموزشها ،نقش
دوگانهای را ایفا میکند؛ بهگونهای که عدم آموزش مسائل جنسی
مشکالتی را در پی خواهد داشت و آموزش نادرست آن نیز
دشواریهای دیگری را ایجاد مینماید[ .]4علیرغم باور عمومی
مبنی بر اینکه آموزش سالمت جنسی منجر به تشویق نوجوانان
به روابط جنسی میشود ،نتایج مطالعات نشان داده است که عدم
آموزش جنسی ،نهتنها از روابط جنسی نوجوانان جلوگیری نکرده،
بلکه باعث تثبیت و شکلگیری باورها و اطالعات غلط در میان
جوانان ایرانی شده است[ .]3کاهش سن بلوغ و افزایش سن ازدواج
باعث افزایش دورهای میشود که نوجوانان قبل از ازدواج ،فعالیت
جنسی دارند و این مسئله باعث شروع فعالیت جنسی در سن
پایینتر شده و آنها را در معرض خطراتی قرار میدهد که این
مسئله ضرورت آموزش جنسی را نشان میدهد[ .]5کسب دانش
نسبت به نیازها ،احساسات ،تجارب جنسی و پیامدهای روابط
جنسی ناسالم بهسالمت جسمانی و روانی انسانها کمک میکند.
بنابراین آموزش جنسی از اهمیت بسیاری برخوردار است .هدف
آموزش جنسی اطالعرسانی و مهارتآموزی در برقراری روابط
جنسی سالم است .علیرغم اهمیت و تأثیر این مسئله در زندگی
همه انسانها برنامههای آموزش جنسی بسیار محدود است و
اختالفنظرهای بسیاری در این زمینه وجود دارد .درحالیکه
آموزش جنسی بهویژه برای افراد نوجوان بسیار ضروری است زیرا
آنها بیش از افراد دیگر ،در معرض خطر ابتال به بیماریهای

حال با توجه به تغییرات نظام آموزشی و تغییرات محتوای
برنامههای درسی ،بررسی مبحث آموزش سالمت جسمی و
جنسی ضروری به نظر میرسد .امکانسنجی به مطالعه تعیین
پیشنیازها و پایه علمی الزم برای برنامهریزی ،آموزش
فناوریهای نو و تطبیق آنها با برنامههای موجود ،برای تبیین
مالکها ،راهبردهای گسترش و شیوههای کاربرد نوآوری در
فرآیند یاددهی و یادگیری میپردازد[ .]7امکانسنجی درواقع به
معنای امکان تحققپذیر بودن یک برنامه و یا یک فعالیت در
سطوح گوناگون است ،مشروط بر اینکه شرایط و بسترسازیهای
اولیه مقدماتی برای اجرای آن برنامه فراهمشده باشد .در این
پژوهش امکانسنجی آموزش جنسی یعنی آمادگی منابع انسانی،
آمادگی فرهنگی ،آمادگی محتوا ،آمادگی نگرشی ،آمادگی دانشی
و آمادگی مهارتی میباشد .حال ازیکطرف با توجه به وجود
مشکالت جنسی و باورهای نادرست در خصوص آن در کشور ما و
نیاز به آموزش صحیح بهداشت جنسی و پیشگیری از مشکالت
مربوطه و ارتقای سطح بهداشت جنسی و از طرف دیگر مروری بر
تحقیقات انجامشده نشان میدهد تحقیقی که مستقیماً روی
امکانسنجی آموزش جنسی بهویژه در داخل کشور متمرکز باشد،
انجامنشده است؛ بنابراین این پژوهش به بررسی این پرسش
میپردازد که آیا امکان اجرای چنین آموزشی وجود دارد؟
اکنون به برخی از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در
رابطه با آموزش بهداشت جنسی در داخل و خارج از کشور اشاره
میشود:
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جزء اولین نهادهای رسمی است که کودک در آن پا مینهد و در
این مکان است که اطالعات کودکان افزایش مییابد ،ازاینرو
مدرسه در این مورد نقش مهمی ایفا میکند .عالوه بر آن ،والدین
به علت باورها و ارزشهای اخالقی ،به تربیت جنسی فرزندان خود
توجه کافی ندارند .برخی مربیان مدارس نیز ،کنجکاوی در مسائل
یادشده را اقدامی نادرست بهحساب آورده ،حاضر به پاسخگویی
در این زمینه نمیباشند؛ بنابراین نوجوانان در رابطه با این امور
بهسختی درگیر تفکرات شخصی خود بوده و دچار احساس یأس و
سردرگمی میشوند[ .]3خانوادهها همواره بر این باورند که
فرزندانشان بایستی از ماهیت رشد جنسی آگاه شوند ،اما زمانی
که بحث چگونگی آموزشهای جنسی در مدارس مطرح میگردد،
بهشدت با آن مخالفت میکنند .علت مخالفت والدین از دو بعد
محتوای آموزش جنسی و شیوه ارائه محتوا در مدرسه میباشد.
بهعبارتدیگر ،دغدغه اینگونه والدین آن است که چه چیز،
توسط چه کسی ،چگونه و در چه زمانی ارائه شود[.]3

ابراهیمی و همکاران | امکانسنجی آموزش مهارتهای بهداشت جنسی در مدارس

دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 1314-1315
میباشد.
روش نمونهگیری در این تحقیق ،روش نمونهگیری
خوشهای مرحلهای میباشد ،که ابتدا شهرستان تهران به پنج
خوشه (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسیم شد و سپس از
هر خوشه متناسب با حجم آن در جامعه نمونه اختیار کردیم[.]15
همچنین کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .لذا در این بررسی برای نمونهگیری هم از نمونهگیری
خوشهای مرحلهای و هم از نمونهگیری تصادفی طبقهای با رعایت
نسبتها استفاده کردهایم و تعداد نمونه آماری ما در این پژوهش
 537نفر میباشند.

 Andrewsمینویسد :بررسی مسائل جنسی افراد ،یک
قسمت مهم از مراقبتهای بهداشتی است .اما متأسفانه گاهی در
[]11
فعالیتهای بهداشتی این مسئله فراموش میشود.

ابزار اندازهگیری

.در سال  2114سازمان بهداشت جهانی نیز بیان نموده
است که بسیاری از بیماریها و اختالالت در سطح دنیا ناشی از
بیتوجهی به موضوع بهداشت جنسی است[ .]11در مطالعه
 ،Artimani et alنشان داده شد که آموزش جنسی میتواند از
مشکالت جنسی پیشگیری نموده و ارتباطات مناسب زوجین را
سبب شود[ Abolqasemi .]12نشان داد که از دیدگاه
شرکتکنندگان نهاد خانواده و مدرسه اهمیت زیادی در تربیت
جنسی کودکان داشتند[ .]2نتایج پژوهش  Aminiنشان داد که
معلمان و دانش آموزان گنجاندن محتوا و دروس آموزش جنسی
را در مدارس الزامی میدانند [.]13

ابزار مورداستفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق
ساخته میباشد که با  28گویه در قالب  7مؤلفه اصلی آمادگی
منابع انسانی ،آمادگی فرهنگی،آمادگی محتوا ،آمادگی نگرشی ،
آمادگی دانشی و آمادگی مهارتی  ،امکانسنجی آموزش جنسی را
در سطح شهر تهران میسنجد .روایی محتوایی پرسشنامه توسط
صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت و پس از تأیید روایی ،پایایی
پرسشنامه پس از اجرای آزمایشی بین  31نفر از معلمان بهوسیله
ضریب آلفای کرونباخ  %16محاسبه گردید .هر یک از سؤاالت آن
بهصورت پنج گزینهای و بر اساس مقیاس لیکرت که بهصورت
ذیل امتیازبندی شدهاند ،میباشد :خیلی کم= 1امتیاز ،کم= 2
امتیاز ،متوسط =  3امتیاز ،زیاد= 4امتیاز ،خیلی زیاد=  5امتیاز.

مطالعه  Latif Nejadنشان داد که مهمترین دالیل ضرورت
آموزش سالمت جنسی به دختران نوجوان در  5طبقه :فقدان
دانش و نگرش صحیح جنسی ،بدآموزی و وجود منابع نادرست
آگاهی جنسی ،تحوالت فرهنگی -اجتماعی ،افزایش معضالت
سالمت جنسی در نوجوانان و دیدگاه اثباتی مذهب طبقهبندی
شد[.]14

ویژگیهای ابزار پژوهش
روایی (اعتبار) :در این پژوهش ،جهت تعیین روایی آزمون
از روایی محتوایی که توسط سه نفر از اعضای هیئتعلمی
صاحبنظر درزمینه بهداشت جنسی مورد تأیید قرار گرفت
استفادهشده است .روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یک
آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی
است .در این روش سؤالهای آزمون در اختیار متخصصان یا
برخی از آزمودنیها گذاشته میشود و از آنها میخواهند که
مشخص کنند آیا سؤاالت آزمون صفت موردنظر را اندازهگیری
میکند یا خیر و اینکه آیا سؤالها کل محتوای آزمون را دربرمی
گیرد یا خیر .درصورتیکه بین افراد مختلف درزمینه روایی آزمون
توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روایی محتوایی است.

روش بررسی
پژوهش موردنظر از جهت هدف ،کاربردی است و چون
محقق به تعیین بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناخت و خود
نظمبخشی با عملکرد تحصیلی پرداخته است این پژوهش از نوع
روش تحقیق پیمایشی( )surveyاست .در تحقیق پیمایشی
پژوهشگر برای کشف عقاید ،افکار ،ادراک و ترجیحهای افراد
موردنظر خود از پرسشنامه و مصاحبه استفاده میکند[.]15
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه
فرهنگیان تهران و معلمان بهداشت و مدیران مدارس

پایایی (قابلیت اعتماد) :پایایی یکی از ویژگیهای فنی
ابزار اندازهگیری است .مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که
4
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در مقالهای که پسکین و همکاران  Peskin & et alبا عنوان
کامپیوتر -بهداشت جنسی و برنامههای آموزشوپرورش برای
مدرسه جوانان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که استفاده
از کامپیوتر و اینترنت بر رفتار و عوامل جنسی تأثیر میگذارد
[ Shackleton & et al .]8که در مقالهای به بررسی سیستماتیک
مطالعات مشاهدهای در سطح مدرسه :اثرات سالمت جنسی،
خشونت و مصرف مواد پرداختند به این نتیجه دست یافتند که
کلینیکهای سالمت جنسی در افزایش سالمت و بهداشت جنسی
و کاهش خشونت و مصرف مواد مؤثر است[.]1

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1316
ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به
دست میدهد .روشهای متعددی برای تعیین پایایی وجود دارد.
یکی از این روشها به همسانی درونی مقیاسها مربوط میشود.
درروش همسانی درونی به یکنواختی مادهها یا اجزای
تشکیلدهنده یک مقیاس تأکید میشود .در این پژوهش ،برای
تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ
استفادهشده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای
مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود[ .]15در این پژوهش
پایایی آزمون « »1/16به دست آمد.

جدول  .3آزمون پایایی پرسشنامه به تفکیک مؤلفه

آمادگی منابع انسانی

4

1/83

آمادگی فرهنگی

4

1/81

آمادگی محتوا

4

1/73

آمادگی نگرشی

4

1/76

آمادگی دانشی

4

1/82

آمادگی مهارتی

4

1/72

آمادگی مالی

4

1/74

یافتهها
در این قسمت ابتدا یافتههای توصیفی جامعه در قالب
جداول  2و  3ارائه میشود.

جدول  .2خالصه نمونه آماری به تفکیک متغیرهای جمعیتشناسی
متغیر

تحصیالت

جنسیت

رشته تحصیلی

سن

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

31-25

35-31

41-36

45-41

 41سال باالتر

انسانی

ریاضی

تجربی

فراوانی

215

322

151

241

147

11

131

151

125

42

212

215

121

درصد

41

61

28

44

27

16

24

28

23

8

31

38

23

کل

537

537

537

537

جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

N

آمادگی منابع انسانی

3/13

1/76

1/116

-1/154

537

آمادگی فرهنگی

2/16

1/11

-1/215

-1/126

537

آمادگی دانشی

4/13

1/73

-1/76

1/116

537

آمادگی نگرشی

2/81

1/15

-1/211

1/115

537

آمادگی محتوا

4/18

1/71

1/61

1/11

537

آمادگی مهارتی

3/16

1/78

1/82

-1/43

537

آمادگی مالی

2/11

1/66

-1/171

-1/155

537

متغیرهای پژوهش نشان میدهد .نتایج آزمون
بهدستآمده برای آمادگی دانشی ( ،)t=17/76آمادگی
محتوا( )t=18/27و آمادگی مالی( )t= -14/17در سطح اطمینان
 1/11معنیدار میباشد .همچنین نتایج جدول  4نشان میدهد
که آمادگی فرهنگی( )t=-13/81در سطح  1/15اطمینان
معنیدار میباشد .این نتایج نشان میدهد که وضعیت آمادگی
دانشی و آمادگی محتوایی در سطح باالتر از میانگین میباشد و

شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر
پراکندگی مناسب دادهها و شاخصهای چولگی و کشیدگی
نشانگر نرمال بودن توزیع میباشند .با توجه به آنکه کجی توزیع
دادهها در آزمون کلموگورف -اسمیرنوف معنادار نبوده است،
بنابراین برای بررسی مؤلفههای موردنظر از آزمون آماری t
میانگین یک جامعه یا آزمون  t-studentاستفادهشده است.
جدول 4نتایج آزمون  tتک نمونهای را برای بررسی وضعیت

t

5
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بهطورکلی در تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار
توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی ،و
نیز در سطح آمار استنباطی از آزمون  Tتک نمونهای ،آزمون T
برای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.

مؤلفه موردبررسی

تعداد سؤاالت

ضریب آلفا
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میانگین جامعه آماری نزدیک است و این آمادگیها در حد
متوسط قرار دارند .جدول  5نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه
میانگین نمرات دو گروه معلمان زن و مرد را در متغیرهای
پژوهش نشان میدهد.

در وضعیت مطلوبی قرار دارند و امکان آموزش بهداشت جنسی
در این مقولهها در وضعیت مساعدی میباشند.

نتایج آزمون  tبهدستآمده برای متغیرهای آمادگی
فرهنگی( ، )t=13/88نگرشی( )t=-14/51و محتوا ()t= -16/14
از  tجدول بزرگتر میباشد و این در سطح اطمینان 1/11
معنیدار میباشد .نتایج جدول  5نشان میدهد که در سایر
متغیرها بین معلمان زن و مرد تفاوت معنیداری وجود ندارد.

جدول  .4نتایج آزمون  tتک متغیری برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیر

خطای استاندارد میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

N

آمادگی منابع انسانی

1/161

1/817

536

1/114

1/13

537

آمادگی فرهنگی

1/16

-13/21

536

1/116

-1/14

537

آمادگی دانشی

1/11

17/763

536

1/111

1/13

537

آمادگی نگرشی

1/141

1/411

536

1/21

-1/11

537

آمادگی محتوا

1/18

18/275

536

1/111

1/18

537

آمادگی مهارتی

1/188

1/611

536

1/118

1/11

537

آمادگی مالی

1/115

-14/17

536

1/11

-1

537

جدول  .5نتایج آزمون  tمستقل جهت مقایسه میانگین زنان و مردان در متغیرهای پژوهش
متغیر

خطای استاندارد میانگین

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

آمادگی منابع انسانی

1/11

1/23

536

1/343

-1/13

آمادگی فرهنگی

1/38

13/88

536

1/111

1/82

آمادگی دانشی

1/67

1/63

536

1/224

-1/14

آمادگی نگرشی

1/14

-14/5

536

1/111

-1/13

آمادگی محتوا

1/56

-16/1

536

1/111

-1/11

آمادگی مهارتی

1/44

-1/714

536

1/187

1/115

آمادگی مالی

1/38

1/88

536

1/142

1/15

وضعیت آمادگی دانشی و آمادگی محتوایی در سطح باالتر از
میانگین میباشد و در وضعیت مطلوبی قرار دارند و امکان آموزش
بهداشت جنسی در این مقولهها در وضعیت مطلوبی میباشند .با
بررسی میانگین این متغیرها و مراجعه به آمارههای توصیفی
مشخص میشود که آمادگی مالی و فرهنگی در وضعیت مطلوبی
نیستند و در سطح پایینتری از میانگین جامعه آماری قرار دارند.
بنابراین سیاست گذران باید امکان اجرای آموزش جنسی را در
مدارس فراهم نمایند و با توجه به نتایج این پژوهش باید زمینه

بحث
هدف این پژوهش امکانسنجی آموزش بهداشت جنسی در
مدارس متوسطه شهر تهران بود .بیشتر پژوهشهای داخل
کشور  Abolghasemi et al, Artimani et al, Amini et al,بر
ضرورت آموزش جنسی در مدارس تأکیددارند و به امکانسنجی
اجرای این آموزشها توجه چندانی نداشتهاند .نتایج آزمون t
بهدست آمده برای آمادگی دانشی ،آمادگی محتوا ،آمادگی مالی و
آمادگی فرهنگی معنیدار میباشد .این نتایج نشان میدهد که
6
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با بررسی میانگین این متغیرها و مراجعه به آمارههای
توصیفی مشخص میشود که آمادگی مالی و فرهنگی در وضعیت
مطلوب و مساعدی نیستند و در سطح پایینتری از میانگین
جامعه آماری قرار دارند .همچنین نتایج جدول 4نشان میدهد
آمادگی منابع انسانی( ،)t=-1/81آمادگی نگرشی()t=-1/41
وآمادگی مهارتی( )t=1/61در سطح اطمینان  1/15معنیدار
نمیباشند .یعنی آمادگی منابع انسانی ،نگرشی و مهارتی به

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1316
فرهنگی و نگرشی را در جامعه بهبود بخشند و ازلحاظ مالی نیز
به این امر توجه بیشتری نمایند .باید متوجه بود که آموزش،
بهویژه آموزش جنسی هماهنگ بافرهنگ جامعه میتواند ،طوفان
و آشوب ناشی از میل جنسی در فرد نوجوان را فروبنشاند و هدف
آموزش جنسی تنها انتقال الگوهای فرهنگی جنسی به نوجوانان و
نیز آشنا ساختن نوجوانان با شماری از اندامهای فیزیکی و اعمال
جنسی نمیباشد ،بلکه هدف شناخت حدود و نحوه این اعمال با
توجه به فرهنگ جامعه میباشد .چراکه تنها در سایه شناخت
مسائل جنسی در چهارچوب فرهنگ است که ارتکاب به اعمال
انحراف جنسی در نوجوانان کاهش مییابد .آموزش جنسی امری
الزم است ولی این آموزش در جوامع مسلمان با جوامع غربی
متفاوت است .اگر آموزش مسائل جنسی از سنین کودکی صورت
گیرد و بهطور صحیح و برنامهریزیشده انجام شود نهتنها از ترس
و دلهره ناشی از رفتارهای جنسی در افراد میکاهد بلکه باعث
رفتارهای صحیح جنسی میشود.نتایج جدول 3نشان میدهد
آمادگی منابع انسانی ،آمادگی نگرشی و آمادگی مهارتی معنیدار
نمیباشند .یعنی آمادگی منابع انسانی ،نگرشی و مهارتی به
میانگین جامعه آماری نزدیک است و این آمادگیها در حد
متوسط قرار دارند .با توجه به نتایج پژوهشهای ،Artimani et al
که نشان داد میزان آگاهی در افراد موردمطالعه قبل از آموزش
بسیار پایین بوده در مواردی که آگاهی گروه نسبت به موضوع
مورد مطالعه پایین است هر مداخله آموزشی میتواند به افزایش
قابلتوجهی در میزان آگاهی منجر شود Rafayi .که نتیجه گرفت

نتیجهگیری
مبحث آموزش سالمت جنسی برای همه اقشار جامعه:
معلمان ،دانش آموزان ،والدین ،پژوهشگران ،مشاوران ،برنامهریزان
آموزشی و درسی ،سیاستگذاران ،پزشکان و اساتید دانشگاه یک
فرآیند طوالنی و مادامالعمر میباشد که همیشه باید مورد توجه
قرار گیرد .همچنین باید متذکر شد که وجود آموزشوپرورش
تمرکزگرا ،قوانین دست و پاگیر ،دستورات و آییننامههای غیر
کارشناسی شده و محتواهای خشک و غیربومی سازی شده ،در
نحوه آموزش جنسی معلمان تأثیرگذار است.

آموزش جنسی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از
بارداریهای ناخواسته و بیماریهای منتقله جنسی داشته باشد و
سبب کسب هویت جنسی و رفتارهای جنسی سالم گردد.
 Shirpak et alکه مشخص ساختند که آموزش سالمت جنسی
تأثیر زیادی بر زندگی زناشویی آنان خواهد داشت و Amini et al
نیز بر تربیت جنسی در مدارس تأکید داشتند .در پژوهش
 ،Latifnejad et alمهمترین دالیل ضرورت آموزش سالمت جنسی
به دختران نوجوان در  5طبقه :فقدان دانش و نگرش صحیح
جنسی ،بدآموزی و وجود منابع نادرست آگاهی جنسی ،تحوالت
فرهنگی -اجتماعی ،افزایش معضالت سالمت جنسی در نوجوانان و
دیدگاه اثباتی مذهب طبقهبندی شد[ .]15بنابراین باید
سیاستگذاران بهجای اتالف بیشازپیش زمان در دایره بسته
تردید در ضرورت آموزش ،در جهت طراحی و تعیین ویژگیهای
آموزش جنسی موردنیاز نوجوانان گام بردارند .بدینوسیله با باال
بردن سطح آگاهی و دانش در ارتباط با مسائل جنسی میتوان
امیدوار بود که جامعه به سمت سالمت حرکت کند.آموزش

تقدیر و تشکر
از کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان تهران و معلمان بهداشت
و مدیران مدارس دبیرستانهای شهر تهران که در زمینه تکمیل
پرسشنامههای این تحقیق همکاری نمودهاند ،تقدیر و تشکر می
شود.
تأییدیه اخالقی
پرسشنامه این پژوهش با هماهنگی مسئولین آموزش و
پرورش و دانشگاه فرهنگیان توزیع و اجرا گردید .این پرسشنامه
ها بدون نام بوده و در تکمیل آن هیچ اجباری در میان نبوده
است.
تعارض منافع
بین نویسندگان ،هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی
منبع مالی این پژوهش اعم از هزینه پرسنلی و اجرائی،
تماما توسط محققین پژوهش تهیه و مصرف شده است.
7
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جنسی از عناصر اصلی دستیابی به بهداشت باروری و جنسی
مطلوب و بهرهمندی از زندگی سالم و موفق است .هدف آموزش
جنسی تأمین رفتارهای بهداشتی در جهت حفظ سالمت افراد
جامعه و مقابله با مشکالت جنسی و بیماریهای منتقله از طریق
روابط جنسی و درنهایت ایجاد رضایت جنسی است[ .]16انکار این
حقیقت که نوجوانان ممکن است درگیر فعالیت جنسی شوند ،یکی
از چالشهای عمده در زمینه پیشگیری از ایدز در ایران و سایر
کشورهای اسالمی است .در جامعه جوانی مانند ایران که فاصله
بین بلوغ و ازدواج روز بهروز بیشتر و زمان حداقل دهسالهای را
شامل میشود ،افزایش روابط جنسی خارج از زوجیتهای شرعی و
قانونی امری است که کتمان آن به حل مسئله کمک چندانی
نمیکند .علیرغم اهمیتی که آموزش جنسی در زندگی تمام افراد
دارد ،اغلب این آموزشها بهصورت غیرمستقیم و از منابع
غیرتخصصی حاصل میشود.
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