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 ژهیبه و یرانیکه نوجوانان ا يبا وجود. رو به رو است ییاز فرهنگ ها با چالش ها ياریدر بس یآموزش سالمت جنس :مقدمه

به نوجوانان به  یدارند؛ لزوم آموزش سالمت جنس یسالمت جنس نهیدر زم يادیبرآورده نشده ز یآموزش يازهایدختران، ن

ها و  دگاهید قیعم یمطالعه حاضر با هدف بررس. است زیبرانگ لهمجاد یموضوع یاجتماع - یعمدتاً فرهنگ يچالش ها لیدل

  .به دختران نوجوان انجام شد یضرورت آموزش سالمت جنس نهیدختران نوجوان و بزرگساالن در زم اتیتجرب

دختران نوجوان و بزرگساالن  يبر رو 1389-90در سال است که  یفیک يمحتوا لیمطالعه حاضر از نوع تحل :کار روش

متمرکز با دختران نوجوان،  یو بحث گروه يفرد قیبا مصاحبه عم یفیک يداده ها. انجام شد يدینقش کل يدارا

و مشاوران  انمعلم ،یمراکز بهداشت يدر سازمان آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، ماماها یمادران، مسئوالن استان

مرسوم و با استفاده از نرم  یفیک يمحتوا لیو به روش تحل يمشهد و اهواز جمع آور يدر شهرها ونیمدارس و روحان

  .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز MAXqda یفیک يداده ها لیتحل افزار

 حیفقدان دانش و نگرش صح: طبقه 5به دختران نوجوان در  یضرورت آموزش سالمت جنس لیدال نیمهمتر :ها یافته

 یمعضالت سالمت جنس شیافزا ،یاجتماع -  یتحوالت فرهنگ ،یجنس یو وجود منابع نادرست آگاه يبدآموز ،یجنس

  .شد يطبقه بندمذهب  یاثبات دگاهیدر نوجوانان و د

. به دختران نوجوان اتفاق نظر داشتند یاز نوجوانان و بزرگساالن بر ضرورت آموزش سالمت جنس ياریبس :گیري نتیجه

و  یدر ضرورت آموزش، در جهت طراح دیبسته ترد رهیزمان در دا شیاز پ شیاتالف ب يبه جا استگذارانیس دیبا نیبنابرا

.دارندنوجوانان گام بر ازیمورد ن یآموزش جنس يها یژگیو نییتع

  یفیمطالعه ک ،یدختران نوجوان، سالمت جنس ،یفیک يمحتوا لیتحل ،یآموزش جنس :کلیدي کلمات
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  مقدمه

آموزش سالمت جنسی در بسیاري از فرهنگ ها همواره 

که علی رغم این. به رو بوده استبا چالش هایی رو

ترین  جنسی را یکی از مهمسالمت آموزش  نوجوانان،

 موضوع معموالً این می دانند،نیازهاي آموزشی خود 

ترس از  مدارس، مدیران. است نظر اختالف و بحث مورد

بزرگترین مانع براي ارائه  مخالفت والدین یا جامعه را

علی رغم نیاز ). 1(می دانند آموزش سالمت جنسی 

واضح و مؤکد آموزش جنسی مؤثر در مدارس، هنوز در 

اکثر کشورهاي جهان این نوع آموزش به دالیل متعددي 

ز ماهیت، از جمله مقاومت جوامع به دلیل فهم نادرست ا

هدف و اثرات آموزش جنسی، در دسترس نوجوانان 

بسیاري از مردم از جمله معلمان، مدیران و . نیست

 ضرورتدر رابطه با مسئوالن آموزش و پرورش هنوز 

آموزش جنسی متقاعد نشده و مانع چنین آموزش هایی 

می شوند و یا قادر به آموزش موضوعات جنسی نمی 

اي الزم براي اینگونه آموزش ها باشند، زیرا فاقد مهارت ه

در سراسر جهان افراد بسیار اندکی آمادگی هاي . هستند

الزم را براي زندگی جنسی خود دریافت می کنند و این 

امر باعث آسیب پذیري آنان در برابر تجاوز و سوء 

استفاده جنسی، بارداري، بیماري هاي منتقل شونده از 

  ).2(راه جنسی و ایدز می شود 

اطالعات در مورد  رندگانیگ میتصم عنوان به بزرگساالن

و خدمات سالمت باروري براي نوجوانان، ماهیت و نوع 

اطالعات و خدماتی را که نوجوانان دریافت می کنند، 

آنها در نقش والدین و یا به . تحت تأثیر قرار می دهند

عنوان افراد دخیل در برنامه ریزي و اجراي خدمات، 

. نقش مهمی را در زندگی نوجوانان بر عهده دارند

نگرش ها و تمایالت آنها، ماهیت و کیفیت ادراکات، 

خدمات ارائه شده به نوجوانان را تحت تأثیر قرار می 

بنابراین درك و شناخت نظرات و نگرش هاي . دهد

بزرگساالن نسبت به نیازهاي سالمت باروري و جنسی 

نوجوانان براي مرتفع ساختن مؤثر و کافی چنین 

  ). 3(نیازهایی بسیار ضروري است 

معلمان، سیاستمداران و حتی  بسیاري از والدین،گرچه ا

 دوره در نوجوانان که دهند یم حیترجخود نوجوانان 

درگیر فعالیت جنسی  ،انتقال از کودکی به بزرگسالی

 ،در سرتاسر جهان جوانان اکثر اما به هر حال )4( نشوند

کاهش . نوجوانی آغاز می کنندسن فعالیت جنسی را در 

می  دوره ايباعث افزایش ن ازدواج سن بلوغ و افزایش س

و فعالیت جنسی دارند  ،نوجوانان قبل از ازدواج شود که

باعث شروع فعالیت جنسی در سن پایین تر  این مسئله

که این  آنها را در معرض خطراتی قرار می دهد وشده 

در  ).2(مسئله ضرورت آموزش جنسی را نشان می دهد

 اکثر ،یمذهب نه و یفرهنگ لیدال به رانیاجامعه 

در  ینوجوانان و به ویژه دختران اطالعات درست و مناسب

دوران بلوغ ندارند و  در ارتباط با تغییرات بدنی و روانی

چه بسا به دلیل کسب این اطالعات از منابع ناآگاه و 

نامطمئن در زندگی خانوادگی خود دچار مشکالت جدي 

  ).5( شوند و روانی می جسمی

 سالمت آموزش که این بر مبنی یعموم باور رغم علی

روابط جنسی می  به نوجوانان تشویق به منجر جنسی

شود، نتایج مطالعات نشان داده است که عدم آموزش 

 جلوگیري جنسی، نه تنها از روابط جنسی نوجوانان

نکرده، بلکه باعث تثبیت و شکل گیري باورها و اطالعات 

 آموزش غیاب در. است غلط در میان جوانان ایرانی شده

 مجالت به جنسی اطالعات دریافت براي جوانان جنسی،

 تلویزیونی هاي برنامه و اینترنتی هاي سایت پورنوگرافی،

 رغم علی همچنین). 6( آورند می روي کننده تحریک

 فرهنگ در ازدواج از پیش جنسی ارتباط ممنوعیت

 نوع این گسترش از حاکی شواهد اسالم، دین و ایرانی

- 7( است ایران جامعه نوجوانان و جوانان میان در روابط

 درگیر است ممکن نوجوانان که حقیقت این انکار). 9

 زمینه در عمده هاي چالش از یکی شوند، جنسی فعالیت

 اسالمی کشورهاي سایر و ایران در ایدز از پیشگیري

 بین فاصله که ایران مانند جوانی جامعه در). 10( است

 ساله ده حداقل زمان و بیشتر روز به روز ازدواج و بلوغ

 از خارج جنسی روابط افزایش شود، می شامل را اي

 آن کتمان که است امري قانونی و شرعی هاي زوجیت

  ). 11( کند نمی چندانی کمک مسئله حل به

 ایران، در سکسوالیتی درك در مهم مسائل یکی از

 رعایت به توقع و جنسیتی جدایی با مرتبط هنجارهاي

 در. است یعموم يها طیمح در ویژه به عفاف و حیاء

 قوانین از متأثر جنسی مسائل با مرتبط هنجارهاي ایران
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 غرایز اگرچه. است فرهنگی رسومات وشریعت اسالمی،

 چهارچوب در فقط اما است، مطلوب و طبیعی جنسی

 شناخته نیاز و اهمیت رغم علی. شوند می مرتفع ازدواج

 مورد در التزامی هیچ جنسی، سالمت آموزش جهت شده

 سالمت خدمات در چه و مدارس در چه جنسی آموزش

 سالمت مناسب خدمات مورد در زیرا ندارد، وجود خانواده

اساس  بر از آنجایی که. دارد وجود شرعی ابهامات جنسی

 در لذا است، ازدواج به محدود جنسی مسائل هنجارها،

 که کسانی براي جنسی آموزش بودن مناسب مورد

 ضرورت و دارد وجود هایی نگرانی اند نکرده ازدواج

 شده انجام مطالعات). 6( است سؤال زیر جنسی آموزش

 یجنس آموزش به نسبت نیوالد دگاهید مورددر  رانیا در

 یبرخ. اند را نشان داده یمتفاوت جینتا نوجوانان به

 به یجنس آموزش با نیوالد موافقت از یحاکمطالعات 

 نیوالد یمنف نگرش انگریب یبرخ و) 12( است نوجوانان

  .)13( می باشد یآموزش نیچن به نسبت

 مستقیم ارتباط تجربهاین مطالعه انجام  يبرا یاصل زهیانگ

 قبیل از مسائلی.است نوجوان دختران جنسی مسائل با

 دنبال به و ازدواج از پیش جنسی تجارب جنسی، ناآگاهی

منتقله  هاي بیماري سایر و ایدز ناخواسته، بارداري آن

 در که اجتماعی ننگ و ایمن غیر هاي سقط جنسی،

 لکه مانند اجتماعی سنگین پیامدهاي ایران سنتی جامعه

 دختران، این آینده شدن تباه خانوادگی، شرافت شدن دار

به  را فراري دختران پدیده و خانواده سوي از شدن طرد

 مطالعه بررسی هاي انجام شده، اساس بر .دارد دنبال

 يمتدولوژ با که است یمطالعات نیاول از یکحاضر ی

  .است شده انجام رانیا در یفیک

 دختران تجارب و ها دگاهید درك مطالعه نیا از هدف

 سالمت آموزش لزوم به نسبت يدیکل افراد و نوجوان

 در تواند یم آن جینتا بود که نوجوان دختران به یجنس

 آموزش يها برنامه ياجرا و یطراح ،يگذار استیس

 مسلمان يکشورها ریسا و رانیا در نوجوانان يبرا یجنس

  .به کار رود مشابه فرهنگ با
  

  کار روش

 نقاط از تا شد استفاده یفیک کردیرو از مطالعه نیا در

 یاجتماع یفرهنگ يها نهیزم درك همان که آن قوت

 است، کنندگان مشارکت يصدا انعکاس و لیدخ

تفسیر ذهنی  1آنالیز محتواي کیفی .)14( شود استفاده

محتواي داده هاي متنی از طریق فرآیند طبقه بندي 

سیستماتیک، کدگذاري و تعیین مضامین یا الگوها 

  ).15(است

 جلسات برگزاري مدارس به عنوان مکان مناسبی جهت

و دسترسی آسان به نوجوانان، مادران،  2گروهی بحث

. شد وهش انتخابمشاوران و معلمان به عنوان محیط پژ

در معرفی و انتخاب مشارکت  آنان نقش که، این ضمن

 کمک بسیار والدین رضایت اخذ کنندگان کلیدي و

 محل در کنندگان مشارکت بقیه مصاحبه از. بود کننده

 مصاحبه بامطالعه  ینا کیفی هاي داده. انجام شد کار

 با متمرکز گروهی هاي بحث و فردي عمیق هاي

 7 و فردي مصاحبه 13( سال 14-18 وجوانان دخترن

ساله  14- 18 که نوجوان دختر ی، مادران)گروهی بحث

 مصاحبه، )بحث گروهی 1مصاحبه فردي و  5(داشتند 

و مشاوران ) نفر 2(شناسی زیست علمانبا م يفرد

مسئوالن استانی در سازمان آموزش و ، )نفر 3(مدارس 

 ماماهاي ،)مصاحبه فردي 4(پرورش و بهداشت و درمان 

 موضوعات درباره سخنرانی براي که بهداشتی مراکز

 ،)گروهی بحث 1( یافتند می حضور مدارس در بهداشتی

 شهرهاي در) فردي مصاحبه 3( مرد و زن روحانیون و

 متمرکز گروهی بحث هر. شد آوري جمع اهواز و مشهد

 به نوجوان دختران معیارهاي ورود. بود نفر 9 تا 5 شامل

شروع و تثبیت (جنسی تمام مراحل بلوغ  تجربه مطالعه،

حال زندگی  هرگز ازدواج نکرده و در، )دوره هاي ماهانه

داشتن  ،ورود مادران به مطالعه معیار .بود با خانواده خود

در  و مذکور یطساله با شرا 14-18دختر  یکحداقل 

معلمان و  ی،مورد ارائه دهندگان خدمات بهداشت

سال سابقه کار مرتبط به  5داشتن حداقل  ،مشاوران

 بیناز . در نظر گرفته شدبه مطالعه ورود  یارعنوان مع

 یط،شرا واجدمادران  ومشاوران  ،دانش آموزان، معلمان

 که افرادي آنها از کافی شناخت دلیل بهمدارس  ینمعاون

را  بودند مطالعه در شرکت به متمایل و بیان قدرت داراي

 بررسی هاي با نیز روحانیون مورد در. کردند انتخاب

 سوابق داراي نوعی به که افرادي شد تالش مقدماتی

                                               
1 qualitative content analysis
2 Focus group discussion
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 این از و شناسایی بودند، مرتبط آموزشی یا پژوهشی

  .داوطلب شدند مطالعه در شرکت براي نفر 3 میان

 با و 1هدف بر مبتنیصورت  به یريگ نمونه روش

 دو هاي ویژگی ادغام بامنظور  بدین. بود 2تنوع حداکثر

 نماد دیگري و است سنت و مذهب نماد یکی که شهر

 نقاط فرهنگی هاي تفاوت گرفتن نظر در با و صنعت،

 تنوع شهرها این از کدام هر درون در حتی شهر، مختلف

 با. شد ایجاد کنندگان مشارکت انتخاب در قبولی قابل

 در استان دو هر پرورش و آموزش ادارات از نظرخواهی

) یمورد خصوص 2 و دولتیمورد 6( دبیرستان 8مجموع 

در دو شهر اهواز و  ياقتصاد -یاز مناطق مختلف اجتماع

انتخاب نوجوانان، مادران، معلمان و مشاوران  يمشهد برا

 چهار هر از آموزان دانش دبیرستان هر در. انتخاب شدند

 مطالعه وارد متفاوت تحصیلی هاي رشته و تحصیلی پایه

گروه  ینو ب 3همگونی ها گروه درون ترتیب بدین. شدند

 و تحصیلی پایهاز نظر سن، رشته و  4گوناگونی ها

 تا گیري نمونه. داشت وجود اقتصادي -اجتماعی وضعیت

) شد میگزارش ن یديکه داده جد یزمان( 5ها دادهاشباع 

که  بود صورت ینداده ها بد يگردآور روش. یافت ادامه

با مراجعه به مدارس و  الزم، مجوزهاي کسب از پس

داده ها  يجمع آور ،مشارکت کنندگان یرمحل کار سا

 توسط گروهی هاي بحث و ها مصاحبه تمامی. آغاز شد

 گروهی هاي بحث و ها مصاحبه شد، انجام دوم نویسنده

 جنسی آموزش مورد در( شد می شروع کلی سؤال یک با

 مصاحبه راهنماي با و) کنید صحبت نوجوان دختران به

 به کنندگان مشارکت تا یافت می ادامه مصاحبه طول در

مصاحبه پژوهشگر  ینح در. شوند تشویق نظراتشان بیان

به هدف مصاحبه، ارائه بازخورد، جلب اعتماد، پرهیز از 

هاي القاء نظرات به مصاحبه شونده و عدم تصحیح گفته

 یا گروهی بحث هر. نمود میمصاحبه شونده توجه 

 که انجامید طول به دقیقه 90 تا 60 بین فردي مصاحبه

 نویسنده توسط سپس و ضبط MP3 دستگاه دو توسط

 هاي مصاحبه. شد برداري نسخه کلمه به کلمه دوم

                                               
1 purposeful
2 Maximum variation
3 Homogeneity
4 Heterogeneity
5 saturation

 از نفر یک و مشاوران از یکی نوجوانان، از یکی با تکمیلی

  .شد انجام روحانیون

و  یفیک يمحتوا لیبه روش تحل ها داده لیتحل و هیتجز

 يها داده. شد انجام MAXqda با استفاده از نرم افزار

در داده ها  محقق تا شد خوانده بارها شده يبردار نسخه

سپس . کند داینسبت به داده ها پ یکل دیغرق شود و د

 ندیفرآ قیمحتوا، از طر یفیک لیاز اصول تحل يرویبا پ

متن، کدها و سپس طبقه ها به  يکاهش و فشرده ساز

داده ها که  بیترت نیبد .شدند داریپد ییاستقرا وهیش

 حاوي که معنایی واحدهاي .شدکلمه به کلمه خوانده 

 و مشخص بودند يدیکل و دار معنی لغات و جمالت

 ریمحقق تفاس آن دنبال به. گرفت شکل هیاول يکدها

 یاستنباط يکدها و هگذاشتمتن  يخود را بر رو

مختلف  يسپس بر اساس آنکه کدها. شد استخراج

داده  يجا 6ها طبقهچگونه با هم مرتبط هستند در 

  ).16( نددش

دقت و صحت مطالعه با بکارگیري روش هاي گوناگون از 

با مشارکت  8، درگیري طوالنی7جمله مثلث سازي

، مرور 9کنندگان، یافتن مواردي با دیدگاهه اي منفی

و تأیید  10یافته ها توسط افراد شرکت کننده در مطالعه

 منظور بدین. مورد تأیید قرار گرفت 11توسط همکاران

 مشارکت اختیار در شده کدگذاري متون از تعدادي

 و چگونگی مورد در آنان از تا شد گذاشته کنندگان

. شود یپژوهشگران نظرخواه برداشت هاي درستی

 یرتفاس وشده  يکدگذار ياز داده ها یینمونه ها ینهمچن

پژوهشگران که  یرصورت گرفته در مورد آنها توسط سا

 ،تجربه و مهارت داشتند یفیخود در انجام مطالعات ک

 .شد تأیید یرتفس یمرور و درست

این مطالعه قبل از اجرا مورد تأیید کمیته منطقه اي 

اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار 

کنندگان و گرفت و رضایت آگاهانه از تمامی مشارکت 

  .نیز والدین نوجوانان گرفته شد

  

                                               
6 categories
7 Triangulation
8 Prolonged engagement
9 Negative cases
10 Member check
11 Peer review and debriefing
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  ها افتهی

 به یجنس سالمت آموزش ضرورت لیدال مهمترین

 نگرش و دانش فقدان: طبقه 5 در نوجوان دختران

 یآگاه نادرست منابع وجود و يبدآموز ،یجنس حیصح

 معضالت شیافزا ،اجتماعی -ی فرهنگ تحوالت ،یجنس

طبقه مذهب  یاثبات دگاهید و نوجوانان دریجنس سالمت

  .شد بندي

 یجنس حیصح نگرش و دانش فقدان - 1

 نوجوانان یآگاه نا که بود آن بیانگر مطالعه يها افتهی

 آنان خود توسط تنها نه ،یجنس سالمت مسائل به نسبت

ؤاالت متعددي س به توجه با بلکه ،شد مطرح بزرگساالن و

. شد مشخص آنان یآگاه نا عمق داشتند، پژوهشگر از که

به گفته بزرگساالن، گاهی نوجوانان حتی از مواردي که 

 به و هستند آگاه نا رسد، یم نظر به یهیبد ندانستن آ

 ارائه در بزرگساالن یشدستیپ و تیحما لیدل نیهم

مادري با اشاره به این . ی هاي الزم بسیار مهم استآگاه

  :موضوع گفت

 ممکنه آدم ادین شیپ تا که هست ییزهایچ کی"

 در ،دونه یرا م نیکنه دخترش ا یفکر م. نباشه حواسش

 با همه نیا که من ؛دونه ینم ،ستاکه بچه  یصورت

 ییزهایچ کی که نمیب یم تازه کنم یم صحبت دخترم

 ینم یچیه مادره که يدختر اون حال به يوا. دهیفهم

 پنهون ازش بزنه حرف کلمه کی خواد یم یچ هر و گه

  .)ساله 48مادر، ( "نگو يوا گهیهمش م کنه، یم

مسئله اي که بیشتر نگران کننده است، بی اطالعی 

آگاهی خود و عدم احساس تهدید نسبت  نوجوانان از نا

یکی از نوجوانان در مورد . به عواقب ارتباط جنسی است

  : برقراري روابط جنسی در نوجوانان چنین گفت

 انجام بد کار خیلی ما میگن که هستند ها بچه از خیلی"

 پیش مشکلی! بد کارهاي از یکی هم این خب دادیم

  .)یگروه بحث ساله، 15نوجوان، ( "نمیاد

نوجوانان از بزرگساالن به دلیل عدم رهاي الزم جنسی، 

تصور بزرگساالن را مبنی بر این که  انتقاد کرده و

 به خود به خود را یجنس الزم اطالعات هامروز اننوجوان

به گفته خود . دانستند باطل يتصور آورند یم دست

 دارند یآگاه نهیزم نیا در يودنوجوانان آنان فقط تا حد

 به ازینخود  ياز صحت و سقم دانسته ها نانیاطم يو برا

  .دارند بزرگساالن توسط آموزش

 ینم قیدق ی، ولور زهایچ یدونند بعض یم خودشون"

نوجوان ( "ندارند حیصح یآگاه یولاطالع دارند  .دونند

  .)ساله 16

از نظر مشارکت کنندگان، نقش حمایتی بزرگساالن براي 

 سن لیدل به معتقد بودند آنها. نوجوانان بسیار مهم است

 آموزش ارائه اطالعات، و منابع به یدسترس عدم و نییپا

ها وظیفه  آموزش ریسا مانند نوجوانان به یجنس

 بزرگساالن است و نمی توان به این که آنها اطالعات

 ی کنند،م افتیدر ساالنجنسی مورد نیاز را از هم سن و 

 لیتما نوجوانان کهاست  آن توجه قابل مسئله. اکتفا کرد

 بزرگساالن از اطالعات و تیحما افتیدر يبرا يادیز

 نانیاطم خود يها دانسته ینادرست ای یدرست از تا داشتند

  :داشت انیب رابطه نیا در نوجوانان از یکی. حاصل کنند

 تو دونم می را چیز همه من میگم مامانم به من مثالً"

 المونیخ میریبگ که را مادر دأییت. بده برام توضیح فقط

نوجوان، ( "درسته میدیشن که ییزهایچ اون که راحته

  .)یگروه بحث ساله، 17

نشان داد که نوجوانان نه تنها  مطالعهدیگر یافته هاي 

به آموزش دارند بلکه  ازین ،یجنس به دلیل ناآگاهی

. نامطلوب است زین یجنس مسائلبه  نسبتنگرش آنان 

موجود در جامعه  یاجتماع یفرهنگ يتابوها لیبه دل

 مراحلدختران،  ژهیاز نوجوانان به و ياریبس رانیا

 دهیبه د را خود یجنس التیتما و یجنس بلوغ تکامل

 درمسئله  نینگرند که ا یمو با احساس گناه  یمنف

. داشت خواهد یدر پ یآنان اثرات مخرب ییزناشو یزندگ

: گفت واناناز نوج یکی مورد نیا در

چه ) یجنسرابطه ( نیا يگن وا یاز بچه ها م یبعض"

! ادیسرمون م ییچه بالها! ما میچقدر بدبخت !هیبد زیچ

دونند،  یبد مرا  زهایچ نیبچه ها ا! کنم یمن ازدواج نم

بشه  يبهتر یاطالع رساناگر . دونند یم ترسناك یلیخ

ازدواج  یفردا وقت. انیم کنار بهتر مسئله نیبچه ها با ا

 دی؛ باشهیشدن خانواده شون مکردند باعث مستحکم 

ه که طرز تفکرشون بش داده بهشون حیصح آموزش

  .)ساله 16نوجوان، ( "باشه حیصح

 بدآموزي و وجود منابع نادرست آگاهی جنسی -2
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 يها أثیر رسانهت و اطالعات يتکنولوژ به یدسترس

گردش اطالعات نادرست میان  و طرف کی از یجهان

 گرفتن قرار يبرا را نهیزمهمساالن از طرف دیگر 

 نادرست ز،یآم اغراق یجنس نیمضام معرض در نوجوانان

أثیر ت مورد در نوجوانان از یکی. کند یم محرك فراهم و

 که یجنس اطالعات که نیا به اشاره بامخرب ماهواره 

 اهداف کنند یم افتیدر یخارج يها رسانه از نوجوانان

  :گفت ،است جلب مخاطب هدف با فقط و ندارد یآموزش

 حیتوض یمرب کی مثل را زهایچ نیا ادینم که ماهواره"

 قیطر از مثالً ای ها الیسر و ها لمیف قیطر از مثالً .بده

 ها الیسر سیرنویز مثالً ای یجنس يداروها و ها قرص

 هیجنس رابطه همون مورد در که سهینو یم توش یکلمات

 کلمه اون به راجع که هستند نیا دنبالبچه ها  گهید و

 .)ساله 16نوجوان ( "کنند کسب اطالعات شتریب

 یلزوم آموزش جنس به ،رسانهأثیر ت لیدل بهاکثر مادران نیز 

  :گفت موضوع نیا به اشاره با يمادر مثالً بودند، معتقد

وجود  به توجه با االن گهید دخترها که معتقدم من"

 نقدریا که ماهواره و ها کتاب نترنت،یامثل  ها رسانه

 ینم ما یعنی. ستندین ماها نسل مثل گهید شده، عیوس

به  چون میبگ و میکن برف ریز را سرمان کبک مثل میتون

 دینبا هم نهایا میدونست ینم یچیه ای نگفتن یچیه ما

 بسته که ستین ها موقع اون مثل ها خانواده. بدونند

 هم اطالعات نیا اگر بازه، االن ها خانواده مدل. باشه

. دیآ یم شیپ مشکل بعداً مسلماً ،برسه ونبهش نادرست

 يها راه از ولی رندیبگ ادی ممکنه را زیچ همه دخترها

 به که هستند یکسان نیشتریب معموالً دوستانشان. غلط

 درست اطالعاتشون هم آنها دهند؛ یم اطالعات آنها

   .)ساله 48مادر، ( "مخرب و غلط اریبس اطالعات. ستین

یافته هاي مطالعه بیانگر آن بود که گویی خود نوجوانان 

 نیز به نادرست بودن اطالعات دریافتی از همساالن آگاه

 از حیصحند و لذا احساس نیاز به دریافت اطالعات ا

: کردند انیب راثق ؤممنابع 

 حد در اطالعاتش دوستم بگم؟ دوستم به برم من"

 باشه مشاور یک باید. دونه نمی که من از بیشتر. خودمه

 "باشه بلد خودش را چیزها این که کنه راهنمایی را ما

   .)یگروه بحث ساله، 18نوجوان، (

   اجتماعی -تحوالت فرهنگی -3

 یتیجمع تحوالت يریگ شکل کنندگان مشارکت نظر از

 شدن یطوالن بلوغ، سن کاهش لیقب از رانیا جامعه در

 تحوالت کنار در ت،یجمع بودن جوان و تجرد زمان

 به غرب فرهنگ ازأثیرپذیري ت مثل یاجتماع -  یفرهنگ

 يداریب باعث ارتباطات، يتکنولوژ به یدسترس لیدل

 چالش به و یارزش تضاد ء وسو کی از زودرس یجنس

 خود که است شده گرید يسو از ها سنت دنیکش

 گونه به است،شده  ازدواج از شیپ یجنس تجارب موجب

 مظاهر از یکی عنوان به مخالف جنس با ارتباط که يا

 نوجوانان و جوانان انیم ارزش کی و تجدد و تمدن

 معضل کنندگان، مشارکت نظر از. ی شودم محسوب

 منع ای کتمان با توان ینم را نوجوانان یجنس تجارب

 بلکه ،نمود حلی هاي میان دو جنس دوست و ارتباطات

 يریپذ بیآس مقابل در را آنانهاي الزم  آموزش با دیبا

 از یکی. ساخت توانمند و مجهز ،یاجتماع طیشرا نیا از

  :گفت نهیزم نیا در مادران

 جا هر تونیم نمی که ما. باشد اطالعات غنی از بچه باید"

 که باشه باال آگاهیش اونقدر دیبا. باشیم دنبالش رفت

 یک میشهاونوقت . بده تشخیص را بد و خوب خودش

 از دست مطمئنیم دیگه ولی. داد بهش هم آزادي مقدار

  .)یگروه بحث ساله، 44مادر، ( "نمیکنه خطا پا

بر اساس نتایج مطالعه، از دیگر مسائل اجتماعی که 

ضرورت آموزش دختران نوجوان در زمینه سالمت 

 دختران یجنس یآگاه ينابرابر ،جنسی را مطرح می کند

 یآگاه ،نوجوان دختران گفته به. باشد یم پسران و

ي هاي بیشتري که آزاد لیدل به پسران در شتریب یجنس

در جامعه دارند و ناآگاهی دختران به دلیل حساسیت 

 دری شود تا م باعث ،هاي فرهنگی که متوجه آنهاست

 سوء مورد دختران جنس، دو انیم دوستانه روابط

دختران  از یکی. قرار گیرند پسران یجنس استفاده

  :گفت نیچن باره نیا در نوجوان

 یدر صورت .ماست از شتریب اطالعاتشون یلیپسرها خ"

اونها  یول. میندار مخالف جنس از یاطالع چیکه ما ه

به خاطر . دونند یك ما را بهتر از خودمون موو پ کیج

با دخترها  رنیم شتریب دارند مثالً يآزاد شتریب که نیا

 شهیباعث م يآزاد نیو ا نندیب یم لمی، فشنیدوست م

   .)ساله 16نوجوان، ( "شهب شتریسطح اطالعاتشون ب
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نوجوانان در افزایش معضالت سالمت جنسی - 4

 از نوجوانان در بین یجنس سالمت معضالت شیافزا

بارداري  موارد شیافزاي هاي مقاربتی، ماریب وعیش جمله

 از یجنس استفاده سوء و يباز همجنس نامشروع،

 ،هستند يریشگیپ قابل يادیز حد تا یهمگ که دختران

 را دختران آموزش ضرورت که است یمسائل گرید از

 سخنان در کنندگان مشارکت یتمام. کند یم مطرح

 و دختران يبرا یمعضالت نیچن وقوع از یخاطرات خود

 انیب رانیا مانند يا جامعه در را آن ریناپذ جبران عواقب

 از یبهداشت کارکنان از یکی خاطره انیم نیا در. کردند

 لیدل به که کنیم یم ذکر را نوجوان مادر مرگ مورد کی

 عدم سبب به و یرستانیدب دختر کی در نامشروعبارداري 

   :هاي الزم رخ داده بود مراقبت افتیدر

... یعنی یک دختري با یک بار اشتباه ؛خیلی مظلوم مرد"

اون شخص بهش گفته بود می خوام باهات  مثالً که

چرا؟ براي یک اشتباه . واقعا غم انگیز بود... ازدواج کنم

اون چه . انهمال نوجو اشتباهمن میگم  کوچیک؟ اصالً

اشتباه از ماست که به اونها آموزش . داشت یگناه

شاید اگر میتونست بیاد تو یک مرکز این . میدینم

   .)ساله 34ماما، (" مشکلش را بگه به کسی

دیدگاه اثباتی مذهب -5

 آموزش يمحتوا و یچگونگ ضرورت، نظر از چند هر

 با رابطه در را یمتفاوت نظرات ونیروحان ،مسائل جنسی

 به استناد با آنان عموم اما ،بیان داشتند یجنس آموزش

 یجنس یزندگ يبرا خود میتعال در ائمه و امبریپ که نیا

 یمذهب ضرورت ،هایی داشته اند آموزش زین مسلمانان

. نمودند مطرح را مقدس شرع در یجنس آموزش يبرا

مذهب  دگاهیاز د یجنس آموزش ضرورت که يگرید نکته

 نهیزم ،یجنس یناآگاه که است نیاکند  یرا مطرح م

نتیجه آسیب مذهبی را  در و فرد از یجنساستفاده  سوء

   :گفت نهیزم نیا در ونیروحان از یکی .فراهم می کند

ی م مذهبی نظر از حتی من نظر به جنسی آموزش"

 احکام ما باالخره چون باشد جدي ضرورت یک تواند

. است مسئله این بر متوقف که داریم را زیادي دینی

 هاي آسیب اتفاق این که بیفته فرد براي اتفاقیممکنه 

در  .میکنه چیکار داره ندونه اون و بزنه او به هم مذهبی

 این ممکنه باشه داشته را اطالعات این اگر که حالی

  )ساله 49مرد،  یروحان(" نیاد پیش براش هم زمینه

آگاهی جنسی و  در این مطالعه خود نوجوانان نیز نا

نداشتن مهارت هاي الزم براي کنترل غریزه جنسی را 

عامل مهمی براي ارتکاب روابط جنسی نامشروع 

  : یکی از آنان چنین گفت. برشمردند

 اساس بر دونه، نمی چیزي که این اساس بر دختر نیا"

 کسی با چیزي همچین مورد در نمیشه روش که این

 دیگران با جنسی هاي رابطه طریق از میره کنه، صحبت

  .)ساله 15نوجوان (" میکنه برطرف را یجنس ازین نیا

همچنین یکی از روحانیون با اشاره به این که اسالم 

موهبتی الهی به انسان ارزانی غریزه جنسی را به عنوان 

 یو نگرش منف یناآگاه داشته بر این عقیده بود که

 نیاز ا یناکاف يموجب بهره مند یجنس زهینسبت به غر

  : شودی موهبت م

 صحیحی اطالع ولی شوهرند و زن نفر دو ها وقت گاهی"

 هم با هم عمر یک و ندارند جنسی صحیح ارتباط نحوه از

 اند گفته می همیشه چون را این خب اند؛ کرده زندگی

 گاهی مسئله همین عین فهمیدند ، نمی بده موضوع این

 می ،دونستند یافراد م اگر و شه می ذکر روایت تو

" باشند داشته جنسی رابطه از بهتري بهره تونستند

  ).ساله 49مرد،  یروحان(
  

  بحث

راستا  هم رانیا یاسالم جامعه، مطالعه نبر اساس نتایج ای

 یاجتماع یفرهنگ راتییدستخوش تغ ی،تحوالت جهانبا 

آموزش نوجوانان در این مسئله شده است که  يریچشمگ

  . کند یاجتناب م رقابلیرا غ یمورد مسائل جنس

مورد فقدان دانش و نگرش  در رانیمطالعات در انتایج 

نشان  یجنس سالمتبه مسائل  نسبتنوجوانان  حیصح

دختران نوجوان نسبت به مسائل  یکه آگاه اند داده

و مداخله آموزشی می تواند  )19-17( است نییپا یجنس

 واقع در). 21-19(این آگاهی و نگرش را بهبود بخشد 

 هنگام زود مواجهه لیدل به نوجوان نسل امروزه چند هر

 تجربه را هنگام زود یجنس يداریب ،یجنس نیمضام با

 نادرست اکثراً اطالعات نیا که آن لیدل به اما ،کنند یم



 نیا با دختران .است نداشته وجود) ینگرش

 يها نهیهز توانند یم چگونه که هستند

 کی از آنان. برسانند حداقل به را ییها 

 خانواده و اجتماع مذهب، رانهیگ سخت

 ژهیو يازهاین و روزمره يها تجربه با گرید

 به را آنها که مدرن يها نگرش و ها 

 يناسازگار. هستند روبرو ،زاندیانگ یم بر

 سازد یم سرگردان را آنها ها ارزش دسته

گسترش روز افزون این گونه روابط می تواند 

ازدواج و نهاد خانواده را با چالش هایی بنیادي مواجه 

ی در نوجوانان یکی دیگر جنس سالمت معضالت

 جنسی آموزش ضرورت عنوان هاز دالیل ذکر شده ب

 یروابط جنس شیافزا انگریب ریمطالعات اخ

بر . باشدی م رانیانوجوانان  انیاز ازدواج در م

 زانیم) 2010(گرمارودي و همکاران  

 تهران شهر یرستانیدب آموزان دانش در

 ازین ا،یدر سراسر دن). 9( بود% 20 پسر 

 يبه روش ها یدسترس يبرآورده نشده نوجوانان برا

. از دو برابر بزرگساالن  است شیب ،ياز باردار

 شواهد ،منیا ریغ سقط و ناخواسته بارداري

 يها روش يبرا عیوس نشده برآورده 

 گزارش اساس بر. است گروه نیا در يباردار

یک  حداقل ،UNFPA(1( ملل سازمان ت

در میلیون سقط غیر ایمن که ساالنه  20

 ساله است 19- 15مربوط به دختران  ،انجام می شود

از دیگر معضالت سالمت جنسی در میان جوانان و 

نوجوانان باید به افزایش موارد ابتالء به ایدز از طریق 

 انگرگزارشات اخیر از ایران بی. ارتباط جنسی اشاره کرد

 زین و یجنس تماس اثر در دزیا به ءابتال

  .)30( است زنان انیم در

مذهب باید خاطر نشان کرد از نگاه  دیدگاه

 در انسان متعالی هویت تحقق قرآنی، هاي

 آنجا از اوست؛ وجودي ساحت هاي هماهنگ

 ساحت از ساحتی جنسی، رفتارهاي و جنسی

 از جنسی آموزش دهند، می شکل را ها

                                        
1 United Nation Population Fund
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 و مخرب لذا ،هستند موثق ریغ و ینیرزم

  . باشند یم

 یآگاه نادرست منابع وجود و يبدآموز

 منبع یسنت طور به چه اگر ی، باید اظهار داشت که

 بزرگساالن ریسا و نیوالد نوجوانان، ی

 در نوجوانان از يادیز شمارولی  ،ندبود

). 22( کنند یم اتکا ها رسانه ای همساالن

د نمشکل این است که اطالعاتی که رد و بدل می شو

باورهاي غلط و . همیشه درست، مفید و معتبر نیستند

هاي  ها از طریق کانال اطالعات نادرست در این گروه

ممکن است  ءحیاشرم و ). 23(نادرست وارد می شود 

باعث شود که نوجوان در گرفتن اطالعات از بزرگساالن 

 اعتقادات و سنت تابوها،. خانواده خود اکراه داشته باشد

ها نیز ممکن است مانع دسترسی جوانان به اطالعات 

 ،ها سفانه در بسیاري از فرهنگأمت). 22

 والدین از بحث در مورد مسائل جنسی با فرزندان خود

ثري براي آگاهی ؤاحساس راحتی نمی کنند و لذا منبع م

این در حالی است که . و حمایت در این مسائل نیستند

هم نوجوانان ترجیح می دهند که منبع 

 مطالعه).24(والدین باشند  ،اصلی اطالعات در این زمینه

 منبع که داد نشان رانیا در )2010(مالک و همکاران 

 بوده دوستان اول درجه در آموزان دانش ی

این در حالی ). 25( دارد قرار ششم مرتبه

 در تانزانیا) 2003(است که مطالعه ماساتو و همکاران 

 یجنس اطالعات منبع به نوجوانان اعتماد

 و بوده نیوالد سپس و یبهداشت کارکنان به

 دوستان یجنس اطالعات یدرست به نسبت

آمار اخیر منتشر شده نشان می دهد  ).26

که دسترسی به اینترنت و ماهواره در ایران به ترتیب 

و بسیاري از نوجوانان ) 27(درصد می باشد 

براي کسب اطالعات جنسی به اینترنت و ماهواره روي 

  

لزوم آموزش سالمت جنسی، وجود  یکی دیگر از دالیل

 یفرهنگ تحوالت لیدل به شرایط آسیب رسان اجتماعی

 قبل آزادانه روابط ،ما جامعه در امروزه .است

 در که است يدیجد دهیپد پسر و دختر 

 و يرفتار سطح در هم( یگستردگ نیا با

نگرش سطح هم در

هستند روبرو چالش

 معاشرت نیچن

سخت برخورد با سو

د يسو از و خود

 ارزش و یجوان

بر یروابط نیچن

دسته دو نیا انیم

گسترش روز افزون این گونه روابط می تواند ). 28(

ازدواج و نهاد خانواده را با چالش هایی بنیادي مواجه 

  ). 29(سازد 

معضالت شیافزا

از دالیل ذکر شده ب

مطالعات اخنتایج  .است

از ازدواج در م شیپ

 مطالعهاساس 

در یجنس ارتباط

 و دختر از اعم

برآورده نشده نوجوانان برا

از باردار يریشگیپ

بارداري يباال نرخ

 ازین از يگرید

باردار از يریشگیپ

تیجمع صندوق

20یک چهارم از 

انجام می شوددنیا 

از دیگر معضالت سالمت جنسی در میان جوانان و . )22(

نوجوانان باید به افزایش موارد ابتالء به ایدز از طریق 

ارتباط جنسی اشاره کرد

ابتال موارد شیافزا

در ءابتال شیافزا

دیدگاهدر مورد 

هاي اسالم و آموزه

هماهنگ رشد گرو

جنسی حیات که

ها انسان وجود

                                               


تر

دک
 

د 
ژا

ف ن
طی

ب ل
با

ر
ن

را
کا

هم
و 

رزمیز منابع از و

م کننده کیتحر

بدآموز با رابطه در

ی، باید اظهار داشت کهجنس

یجنساطالعات

بود اعتماد مورد

همساالن به ایدن سراسر

مشکل این است که اطالعاتی که رد و بدل می شو

همیشه درست، مفید و معتبر نیستند

اطالعات نادرست در این گروه

نادرست وارد می شود 

باعث شود که نوجوان در گرفتن اطالعات از بزرگساالن 

خانواده خود اکراه داشته باشد

ها نیز ممکن است مانع دسترسی جوانان به اطالعات 

22(الزم شود 

والدین از بحث در مورد مسائل جنسی با فرزندان خود

احساس راحتی نمی کنند و لذا منبع م

و حمایت در این مسائل نیستند

هم نوجوانان ترجیح می دهند که منبع  هم والدین و

اصلی اطالعات در این زمینه

مالک و همکاران 

یجنس اطالعات

مرتبه در خانواده و

است که مطالعه ماساتو و همکاران 

اعتماد که داد نشان

به اول درجه در

نسبت آنها اعتماد

26( است بوده کم

که دسترسی به اینترنت و ماهواره در ایران به ترتیب 

درصد می باشد  60و  2/43

براي کسب اطالعات جنسی به اینترنت و ماهواره روي 

  ). 6(می آورند 

یکی دیگر از دالیل

شرایط آسیب رسان اجتماعی

استیاجتماع - 

 انیم ازدواج از

با يا دوره چیه
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 عزیمت نقطه واقع در .است انسان زندگی ضرورت هاي

 قبیل از مشکالتی وجود جنسی، آموزش سوي به حرکت

 بلکه نیست ناخواسته بارداري هاي یا و هپاتیت ایدز،

 و فردي هویت از بخشی و انسانند که جهت آن از انسانها

 است، جنسی مسائل با مستقیم ارتباط در آنان اجتماعی

 مسلمانان امروزه که نیا ).11( ببینند جنسی آموزش باید

 فرزندانشان با یجنس مسائل درباره توانند ینم یراحت به

 میتعال نه و آنهاست یفرهنگ تیترب لیدل به ،کنند بحث

 عنوان به را انسان یجنس عملکرد اسالم). 31( یمذهب

 آموزش در نیوالد نقش بر و نگرد یم یاله موهبت کی

 نیا به استناد با. کند یم دیکأت فرزندانشان به یجنس

 خود ریخط فهیوظ نیا انجام به دیبا نیوالد قتیحق

  .)31( شوند قیتشو

گیري موضوعات  هاي ایران براي هدف از آنجا که تالش

هاي مذهبی مدل  سالمت باروري در راستاي ارزش

 است یمسلمان و مذهب يکشورها یرسا يبرامهمی 

می تواند در طراحی برنامه هاي  مطالعهاین  نتایج ،)10(

.موزش جنسی در آن کشورها نیز مفید باشدآ

از  يریمطالعه عالوه بر بهره گ نیا ینقطه قوت اصل

است که  یکردن اقشار مختلف لیدخ ،یفیک يمتدولوژ

. بودند رگذاریثأبر موضوع مورد مطالعه ت يبه گونه ا

که از نظر  رانیا شهر کالنانجام مطالعه در دو  نیهمچن

 به متفاوت اریبس ظاهراً یمذهب -  یفرهنگ بافت و نهیزم

 نهیزم دو نیا در را ها افتهی سهیمقا امکان ،رسند یم نظر

 تصور آنچه برخالف و ساخت فراهم یاجتماع یفرهنگ

 دیپد افتهی نیا و بود کسانی شهر دو در جینتا شدی م

و نوجوانان را  جوانان انیم یجهان فرهنگ کی آمدن

 نیبد .کند یم دأییت ،دیگو یم UNFPAنچنان که آ

ارتباطات،  يتکنولوژ لیکه نسل نوجوان به دل یمعن

 کیتابع  شتریخود نبوده و ب یفرهنگ نهیمحدود به زم

 .)32( نوجوانان است انیم یفرهنگ جهان

فقط بر مطالعه است که  آنمطالعه این هاي  از محدودیت

روي نوجوانان دختر داخل مدارس و در مقطع دبیرستان 

از هر دو  ینوجوانانانجام مطالعه اي که در آن . انجام شد

 ،داشته باشند شرکت داخل و خارج مدارس ازجنس 

 نظر از یجالب جینتا احتماالً ،شتریب تیعالوه بر جامع

 یجنس آموزش به نسبت جامعه يها دگاهید سهیمقا

 گریدو با دختران خواهد داشت  سهیدر مقا پسران يبرا

 کل به میتعم قابل الزاماً حاضر مطالعه جینتا که نیا

 تا است شده تالش چند هر بود نخواهد رانیا جامعه

 یفرهنگ نظر از تنوع حداکثر با یکنندگان مشارکت

 در مخالف ای موافق نظرات داشتن و سن ،یاجتماع

  . شوند وارد مطالعه

 ضرورت بر نوجوانان و بزرگساالن،  انیم توافق حصول

 خود دگاهید از نوجوان دختران به یجنس سالمت آموزش

 آن بر را گذاران استیس دیبا ،يدیکل بزرگساالن و آنان

 بن در منابع و زمان شیپ از شیب اتالف يجا به تا دارد

 در را يبعد گام آموزش، ضرورت به نسبت دیترد بست

 نظر مورد آموزش که بردارند الؤس نیا به پاسخ جهت

 ی شودم یشنهادپ. باشد داشته ییهای ژگیو چه دیبا

برنامه  یک یژگی هايو ینهدر زم یق تريمطالعات عم

انجام  ینید یارهاياز نظر تطابق با مع یآموزش جنس

 یانو صراحت در ب یتاز شفاف يدرجه ا ینشود، همچن

جامعه  ینکه در ع يبه گونه ا یجنس يها آموزش

به  یازن ،نشود یمنجر به بدفهم یاءح یتو رعا یريپذ

مناسب توسط  یاتخلق ادب یحت. دارد یشترب یبررس

 یکاربرد در متون آموزش جنس ياز متخصصان برا یمیت

  .باشد یدمف یارتواند بس یم
  

  نتیجه گیري

که نقش  یاساس نظر اکثر نوجوانان و بزرگساالن بر

 یدارند، آموزش جنس نهیزم نیدر ا رگذاریثأو ت يدیکل

حال . انکار است قابل ریغ یبه دختران نوجوان ضرورت

پرسش است که آموزش مورد  نیپاسخ به ا ياقدام بعد

  .    باشد ییها یژگیچه و يدارا دینظر با
  

  یقدردان و تشکر

 نامه پایان یکاز  یبخش يها یافتهگزارش  مقاله ینا

با و  1اکتشافی ترکیبیبا طرح  تخصصی دکتري مقطع

هدف ارائه مدل آموزش جنسی به دختران نوجوان در 

 و یپژوهش يشورادر  89106ایران است که با کد 

 دهیرس بیبه تصو پژوهش در اخالق يا منطقه تهیکم

 علوم دانشگاه یپژوهشمحترم از معاونت  بدینوسیله. است

                                               
1 exploratory mixed method
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طرح را بر عهده  نیا یمال تیحماکه  مشهد یپزشک

 و کنندگان مشارکت یتماماز  نیهمچن داشتند،

و بهداشت  پرورش و آموزش محترم کارکنان و نیمسئول

که ما را در انجام این  اهواز و مشهد يشهرها دراستان 

  .طرح یاري کردند، تشکر و قدردانی می شود
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