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 تهران 14ان دبيرستانهاي منطقه بررسي تاثير آموزش برآگاهي و نگرش دختر
  1384در سال  نسبت به دوستي با جنس مخالف

  ۲ربابه رياضيسيده ،1، دكتر محبوبه صفوي1الزمانيدكتر محمد صاحب

 
   واحد پزشكي تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،استاديار 1 
   واحد پزشكي تهران،دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده پرستاري ومامائي، پرستاريكارشناس ارشد روان 2

  چكيده
ها اسالمي اين دوستي كشور آنجايي كه در از اما براي نوجوانان مطرح است، جنس مخالف به عنوان يك نياز دوستي با :سابقه و هدف
ا درخيابان ب نيروي انتظامي گاه برخوردهاي شديدي به خاطر صحبت تلفني يا قرار ها، مسئولين مدارس وخانواده، منع شده است
اي براي تواند زمينهكه مي شودمي. . . خشم، افسردگي و ،مراه با اضطراببه پنهاني شدن اين روابط ه كنند كه منجرنوجوانان مي

افزودن آگاهي آنان باعث تغيير در رفتارهاي نامناسب در دوستي  با تغيير نگرش و تواندآموزش مي .اخالقي شود بيماريهاي رواني و
 .باجنس مخالف گردد

گروه (دوم از دو دبيرستان  آموزان دختر پايه اول و نفر از دانش90اين پژوهش يك تحقيق نيمه تجربي است كه در : روش بررسي
اي ها پرسشنامهابزار گردآوري داده . انجام گرفت،اي انتخاب شده بودند تهران كه بطور تصادفي خوشه14قه منط) شاهد مورد و

گروه شاهد در  و )به روش بحث گروهياي دقيقه90 جلسه آموزش6( بعد از آموزش  و روه مورد قبلآموزان گاست كه توسط دانش
    .دو مرحله تكميل گرديد

آگاهي متوسط بوده اما  گروه داراي نگرش و دو آزمون اول بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش در هر در نتايج نشان داد: هايافته
كه ، در حالي )>001/0p( گروه مورد نمره نگرش مناسب كسب كردند حدهاي مورد پژوهش دربعد از آموزش بيشترين درصد وا

  .آزمون مرحله دوم مشاهده نشد داري درتفاوت معني درگروه شاهد
  نگرش  موثر را جهت ارتقا سطح آگاهي و هاي آموزشي منظم وبه اجراي برنامهنتايج حاصل از اين پژوهش نياز : گيرينتيجه
   .دهدموزان درباره حدود دوستي با جنس مخالف مورد تاييد قرار ميآدانش

  .دوستي با جنس مخالف، ، تفكر انتقاديآموزش، آگاهي، نگرش  :واژگان كليدي
  

  1مقدمه
ميليــون  16 حــدود( توجــه بــه جمعيــت جــوان كــشورمان بــا

 توجه به مسائل اين قشر از جامعه ضروري به نظر          )1) (نوجوان
جنس مخـالف بـه عنـوان يـك نيـاز بـراي               با دوستي .رسدمي

در جوامـع غربـي روابـط بـا جـنس            ).2( نوجوانان مطرح است  
سه چهارم نوجوانان   .شود  مخالف به عنوان مشكل شناخته نمي     

                                                 
   خيابان زرگنده، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پزشكي،تهران، : آدرس نويسنده مسئول

  )  email: szamani@iautmu.ac.ir(محمد صاحب الزمانيدكتر 
  23/7/1384: تاريخ دريافت مقاله
  27/10/1384 :تاريخ پذيرش مقاله

مريكا معتقدند اگر دو نفر همديگر را دوست داشته باشـند           آدر  
ايـران   در). 3( رابطه جنسي قبل از ازدواج هـيچ عيبـي نـدارد          

كـه  اسـت   ده  شـ دين تحقيق به عمل آمـده مـشخص         طبق چن 
  درصد نوجوانان به نوعي با اين مسئله درگيرند        70 تا   30حدود

  هـزار از جوانـان و      75در يك تحقيـق گـسترده كـه روي           ).4(
از % 45،   ساله در سراسر كـشور انجـام شـد         19  تا 14 نوجوانان

  عنـوان كردنــد كـه مــسائل جنـسي فكرشــان را آزار     هــانمونـه 
كه بخاطر مسائل جنسي گـاهي       مطرح نمودند % 35 و   دهدمي

كه در جامعه اسالمي ايـن  اما از آنجايي ).5(اند  سر افتاده به درد 
ــه نمــي  ــه راحتــي پذيرفت ــر ب   تعــارض  باعــث ايجــاد شــود،ام
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بـه   تواند منجر به پنهاني شدن روابـط شـده و         كه مي  گرددمي
ــري خــانوادگي و  ــسردگي، درگي ــر  اضــطراب، اف خطــرات ديگ

 روابط سالم و   كه هيچگونه آموزشي درمورد   آنجايي از .انجامدبي
 منظم و  به برنامه آموزشي   نياز گيرد، نمي حدود دوستي صورت  

 .شـود احـساس مـي    جامع با توجه به فرهنـگ اسـالمي كـشور         
اي تجربي در دبيرستانهاي شهر واشنگتن نشان داد كـه          مطالعه

كـه    مـورد درگـروه  آمـوز دختـران دانـش   تعـداد  بعداز آموزش،
 ماه آينده ارتباط جنسي برقرار 6حداقل تا  تصميم گرفته بودند

 Ajuwan ).6(بيش از گروه شـاهد بـود    داريبطور معني نكنند  
نيجريـه بعنـوان     پـسران نوجـوان در     رفتارهايي كه دختـران و    
 هايي كه اين رفتارهـا در     ينهزم و كنندتحميل جنسي درك مي   

علـت   .موزشـي مطـرح كـرد     كارگـاه آ   4 در را   دهـد آن رخ مي  
وضـعيت   كالمـي،  مهارتهـاي  محـدوديت  تجربگـي، بـي  رفتارها

ــستگي ــصادي واب ــان و  و اقت ــسيتي ســنتي زن  هنجارهــاي جن
 بـه آمـوزش مهارتهـاي      نيـاز  و نشان داد كه    دختران جوان بود  

كمـك بـه اصـالح عـدم تعـادل           براي تسهيل ارتبـاط و    زندگي  
اعمـال تحميـل    براي نپـذيرفتن     تا قدرت جنسيتي وجود دارد   

 بـا يـك مطالعـه توصـيفي در         بحري ).7( جنسي تشويق شوند  
 مـورد  دختران% 6/47 كه دبيرستانهاي جنوب تهران نشان داد    

 دچــار و دارنــد يــا بررســي دوســتي ازجــنس مخــالف داشــته
 افـت تحـصيلي،    آينـده و   تـرس از   اضـطراب،  شـامل    مشكالتي
ــساس ــاه، اح ــدي، گن ــصبانيت،  ناامي ــسردگي، ع ــري  اف درگي

دســتگيري توســط نيــروي  رســوايي، آبروريــزي و نوادگي،خــا
دسـت   انتظامي، مشكالت خواب، مشكالت انحراف اخالقـي، از       

همچنين مشكالت عـاطفي وافـت       .انددادن دوستان خوب شده   
 بيـشتر  دختراني كه دوستي ازجنس مخالف دارند      تحصيلي در 

اسـاس مفـاهيم     چهارچوب پنداشتي اين پژوهش بر     .)8( است
 بـا جـنس     دوسـتي  تفكـر انتقـادي و     ،نگـرش  ،گاهيآ آموزش،

آموزش فرايندي است كه آگـاهي،       .مخالف بنا نهاده شده است    
حفظ رفتارهـاي    پيش گرفتن و   براي در  كمك الزم را   انگيزه و 
). 9( آوردندگي صحيح براي مردم را فـراهم مـي      شيوه ز  سالم و 

پـااليش وگـسترش مفـاهيم       كشف، يادگيري شامل شناسايي،  
 كه رفتار يا آگاهي فرد     دهدني رخ مي  زما است و  فراگيرآگاهي  
نگرش تمايل بـسوي شـيوه خاصـي از رفتـار            ).10( كند تغيير
 كـشورهاي   در ).11( نحوه رفتار به نگـرش بـستگي دارد        .است

هـاي  هاي زيادي در رابطه با ازدواج     آسياي جنوب شرقي نگراني   
كـه   دارد پيامدهاي آن براي دختران نوجوان وجود      زودهنگام و 

آمار  .)12( كندمي تاييد اين سنين را   نياز به آموزش منظم در    
سـقط   نوجوانـان و   مربوط به رابطه جنـسي پـيش از ازدواج در         

دهـد   اجتماع در اياالت متحده نشان مـي       نيز جو كلي   جنين و 

 كه آموزش جنسي به نوجوانان اقدامي پـيش از موعـد نيـست            
)3.(   

نگـرش   آمـوزش بـر آگـاهي و      در اين مطالعه به تعيـين تـاثير         
  تهـران در مـورد دوسـتي بـا         14دختران دبيرستانهاي منطقه    

آنچه مـسلم    .پرداخته شده است   1384 سال جنس مخالف در  
  مـؤثر آمـوزش     كه بـا بكـارگيري روشـهاي صـحيح و         است اين 

الگوهـاي   توان با ارتقا سطح آگاهي و نگـرش، باعـث تغييـر           مي
  .)13( شد رفتاري افراد

  

  وشهامواد و ر
ور تعيين  ظبه من اين پژوهش يك تحقيق نيمه تجربي است كه         

 نگرش دختران دبيرسـتانهاي منطقـه      آگاهي و  آموزش بر  تاثير
ــد 14 ــام ش ــصات     . انج ــين مشخ ــد از تعي ــتا بع ــن راس در اي

آموزش  از بعد نگرش آنها قبل و    آگاهي و  ،هاهدموگرافيك نمون 
صات فـردي  تاثير برخي از مشخچنين هم. شدمقايسه   تعيين و 

 محـيط پـژوهش،  . هـا بررسـي شـد   نـه نگـرش نمو  بر آگـاهي و  
  جامعــه پــژوهش  تهــران و 14 دبيرســتانهاي دخترانــه منطقــه

كـه    بـود  1384سـال  ايـن دبيرسـتانها در     آموزان دختـر  نشدا
 تعداد نمونـه بـا     .كشي انتخاب شدند  با قرعه  بصورت تصادفي و  

تـوان   و% 95 استفاده از فرمول  حجم نمونه با سطح اطمينـان         
  .بدست آمد  نفر41 ،%80آزمون

 نفـر گـروه شـاهد       45 و گروه مورد  نفر 45 نفر،   90در مجموع   
 دو 14 ابتدا از بين مـدارس منطقـه  (اي بصورت تصادفي خوشه 

آموزان دو كـالس     دبيرستان كل دانش   هر سپس از  دبيرستان و 
  هــا از نمونــه .انتخــاب شــدند)  دوم بطــور تــصادفيپايــه اول و

ه كـه والدينـشان رضـايتنامه را امـضا كـرد          بودند  وزاني  آمدانش
طق منتقـل نـشده و سـابقه خواسـتگاري،          از سـاير منـا    بودند،  

قـبال در    ، بـزه و اخـراج از مدرسـه نداشـته و           نامزدي، مردودي 
ــد   ــرده بودن ــركت نك ــشي ش ــين پژوه ــنجش از . چن ــراي س  ب

قسمت اول مربـوط     . قسمت استفاده شد   3اي شامل   پرسشنامه
قـسمت دوم    ، سـئوال  25شـامل     دموگرافيـك و   به مشخـصات  

قـسمت سـوم      سـئوال و   42شامل   مربوط به سنجش نگرش و    
سـئواالت نگـرش     .سئوال بود  70حاوي براي سنجش آگاهي و   

تـا   ،كـامال مـوافقم   "بـصورت    با مقياس ليكرت سنجيده شـد و      
بنـدي   رتبـه  "تاحـدي مخـالفم وكـامال مخـالفم        ،حدي موافقم 

سـئواالت سـنجش    .  آن تعلـق گرفـت     به )0-3( امتياز گرديد و 
 بود كـه بـه      "دانمنمي ،غلط و  صحيح"آگاهي داراي سه گزينه     

ــاي  ــك و"صــحيح"جوابه ــره ي ــه پاســخهاي   نم ــط"ب     و"غل
علمـي   براي تعيـين اعتبـار     . نمره صفر تعلق گرفت    "دانمنمي"

بعـد از تهيـه آن بـا         پرسشنامه از اعتبار محتوي استفاده شد و      
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 209/ د صاحب الزماني و همكارانمحم دكتر                                                                                 84 زمستان   •4شماره   • 15 دوره

 دانـشگاه اصـالحات الزم       هيئـت علمـي    نظر ده نفر از اعـضاي     
جهت تعيين اعتمـاد علمـي از آلفـاي كرونبـاخ            .صورت گرفت 

كه اين ضريب    استفاده شد  براي بررسي ارتباط دروني پرسشها    
   .محاسبه گرديد74/0 براي آگاهي و88/0 براي نگرش

ــراي اجــراي پــژوهش بعــد از دريافــت معرفينامــه كتبــي از   ب
دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي     مامائي   دانشكده پرستاري و  

 پـرورش اسـتان تهـران و       تهران و ارائه به اداره كـل آمـوزش و         
 نامه الزم از اداره كل و ارائه آن به آموزش و          سپس كسب اجازه  
ــه  ــرورش منطق ــران،14پ ــه از ته ــي نام ــه  معرف ــه 14منطق  ب

بعد از كسب اجازه از      و مسئولين مدارس انتخاب شده ارائه شد     
امـضاي رضـايتنامه     اي بـراي توجيـه والـدين و       سهجل مديران،

 .آموزان همراه مادرانشان شـركت كردنـد      كه دانش  تشكيل شد 
سـپس  . تكميـل شـد   شاهد هاي مورد ووسط گروه پرسشنامه ت 

آموزان گروه مـورد در     موزش با روش بحث گروهي براي دانش      آ
 بـا )  نفـر  20پايـه دوم      نفر و  25پايه اول   (گروه    جلسه در دو   6

سـپس پرسـشنامه     . به سرفصلهاي تعيين شده انجام شد      توجه
تاثير  پايان   شاهد تكميل گرديد و در     و گروه مورد  دو توسط هر 

 اين منظـور  براي   .تحليل آماري بررسي شد    آموزش با تجزيه و   
بكـار   SPSS  افـزار  نـرم  ا استفاده ازاستنباطي ب و آمار توصيفي

  .شدگرفته 

  
  ها يافته

 6/15و   6/15 بـه ترتيـب      يانگين سـن  مدر گروه مورد و شاهد      
 و 9/12 قاعــدگي اولــين ســن ،91/17 و 20/17 معــدل ،ســال

  و 9/0و  8/0 تعـداد خـواهر    ،2/2 و 0/2 رتبـه تولـد    ، سال 8/12
سـن    و  سـال  7/47و   1/47 سـن پـدر    ،2/1 و 0/1 برادر تعداد
آزمون آمـاري تـي مـستقل        .باشدمي سال   9/40 و   5/40  مادر
 دهـد نـشان مـي    داري را تالف معنـي  معـدل اخـ    مـورد  در تنها

)01/0(p<. 9/48%     افراد گروه شـاهد     %9/48 و افراد گروه مورد 
رد وايـن ارقـام در مـ       .ردندكمي اختالف پيدا  خود مادر گاهي با 

  دو هر از %6/55 .دبو %7/46و  % 8/37اختالف با پدر به ترتيب      
 در پايه دوم و   در %4/44  و رشته عمومي  در پايه اول و   گروه در 

افـراد گـروه     %1/51 شغل پدر  .ردندكرشته رياضي تحصيل مي   
 و  %6/95 مـادر  شـغل  و آزاد افراد گروه شـاهد      %6/57 ومورد  

 اكثريــت در پــدر تحــصيالت .بــود دارخانــهايــن افــراد  7/86%
هاي گـروه   نمونه بيشتر در ديپلم و %) 60( واحدهاي گروه مورد  

افـراد   بيـشتر  در تحصيالت مـادر  .ديپلم بودزير %)9/48( دشاه
 %)3/53( درگـروه شـاهد    و بـاالتر  و ديپلم %)3/53( گروه مورد 
گـروه  در   كتابهاي عشقي و  % 9/48 گروه مورد  در .بودزيرديپلم  

ـ كمطالعـه مـي   تفرقـه   كتابهـاي م  % 0/40 شاهد اكثريـت  . دردن
 بطور %)3/53و% 8/57به ترتيب ( شاهد ها درگروه مورد ونمونه
 افـراد   %3/93 و گروه مورد  افراد   %3/73. دندخوانمي نماز مرتب

 روزه گرفته بودند   پانزده روز  ماه رمضان بيش از    در گروه شاهد 
بـه روزه    تقيـد  تنهـا  دهـد مـي  نـشان  ي دو خكه آزمون آماري    

گروه مورد بـوده     داري بيش از  معني بطور گرفتن درگروه شاهد  
  .>p)01/0(است 

 84/77±38/10 هاي گروه مـورد   نمونه ميانگين نمره نگرش در   
 تـي   آزمـون آمـاري    .باشـد مـي  78/80±29/9 شاهد درگروه و

 و نمـره نگـرش دوگـروه مـورد        در داري را مستقل تفاوت معني  
گـروه مـورد بعـد از        .دهـد در ابتداي مطالعه نشان نمـي      شاهد

گـروه   و 80/96±05/13 آموزش داراي ميـانگين نمـره نگـرش       
 دهدمي اننش آزمون تي مستقل  .باشد مي 80/79±38/7 شاهد

كـه   >p)001/0( دارد داري وجـود  گروه تفـاوت معنـي     بين دو 
بـراي  . باشـد اثير آموزش در نگرش گروه مورد مي      دهنده ت نشان

آزمـون  آموزش از    بعد از  مقايسه نمره نگرش گروه مورد قبل و      
 دهـد نـشان مـي    را دارياستفاده شد كه تفاوت معني    ي  زوجتي

)001/0(p<.   در پيش آزمـون     وه شاهد گر مورد اين مقايسه در
  تفــاوت  نــشانگر يزوجــآزمـون نوبــت دوم طبــق آزمــون تـي   و

  .داري نيستمعني
كاكـسون بـراي سـئواالت      كه با آزمـون ويـل      ترقدر بررسي دقي  

آموزان انجام شد، در تمامي سئواالت دانش     )  سئوال 42( نگرش
گروه مورد بعد از آموزش نمره نگـرش بـاالتري كـسب كردنـد              

براي مثال  .  بوده است  ايش در بعضي موارد نسبي    گرچه اين افز  
كه قصد پـسران از      دانستندمي آموزان گروه مورد  اكثريت دانش 

منزل خـود    رار در قخطرات   يا از  آنها ازدواج نيست و    دوستي با 
 و بخــصوص بطــور پنهــاني آگــاه بودنــد ،آشــنايان يــا يكــي از

ستي بـه فكـر خودكـشي       خوشبختانه درصورت بهم خوردن دو    
اين مـوارد نگـرش      به همين خاطر چون از ابتدا در       .افتادندنمي

از آموزش افزايش در نمره نگرش چنـدان         بعد مناسب داشتند، 
 سئوال تفاوت  28اما درمورد    .باشدنسبي مي  محسوس نيست و  

 :مورد اشكال نداشتن دوستي با جنس مخالف       در .بوددار  معني
ي بـراي ازدواج    ا مقدمـه  دوسـتي "اين سئواالت كه     رابطه با  در
 بعـد از    "شود و يا روشي مناسب براي اجتماعي شدن است        مي

در سئواالت مربوط به حـد      . آموزش نگرش مناسبي پيدا كردند    
رابطـه بـا     ها در مورد مشكالت ايجـاد شـده در        خطر دوستي بي
نگاري، ارتباط اينترنتي و يا قرار در خيابـان و سـينما نيـز              نامه

در مـورد قـصد     . سبي كسب كردنـد   بعد از آموزشها  نگرش منا     
پسران از اين دوستي متوجه شـدند كـه قـصد ازدواج معمـوال              

تـامين سـرگرمي     به فكركـسب قـدرت و      بيشتر نيست و  دركار
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ها اكثريت بعد از آموزش به اين       باشند و در رابطه با خانواده     مي
بـاالخره   و ها مطلع باشند   بهتر است خانواده   كه نتيجه رسيدند 

غرورشان را حفـظ    كه در دوستي پيشقدم نشده و      توافق كردند 
  .كنند

 و 36/35±67/7هاي گروه مورد    نهنمو ميانگين نمره آگاهي در   
اري تــي آزمــون آمــ .باشــدمــي 76/37±72/8گــروه شــاهد در

 و در نمـره آگـاهي دوگـروه مـورد         داري را مستقل تفاوت معني  
همينطـورگروه مـورد     .دهـد در ابتداي مطالعه نشان نمي     شاهد

 و 42/80±15/8بعــد از آمــوزش داراي ميــانگين نمــره آگــاهي
آزمون  .باشدي م 11/35±80/9 آزمون نوبت دوم   در گروه شاهد 

داري گـروه تفـاوت معنـي      بـين دو   دهـد مستقل نـشان مـي    تي
)001/0(p< آموزش در آگاهي   دهنده تاثير كه نشان  دارد وجود 

 ورد قبل وبراي مقايسه نمره آگاهي گروه م. باشدگروه مورد مي
 استفاده شده است كه تفاوت      يزوجآزمون تي  آموزش از  بعد از 
اين مقايسه در مـورد      .>p)001/0( دهدداري را نشان مي   معني

آزمون نوبت دوم طبق آزمون تـي        آزمون و گروه شاهد در پيش   
  .داري نيستتفاوت معني نشانگر يزوج

از آمـوزان پـس   سـئوال دانـش   70تمامي در تر،قدر بررسي دقي  
تواند باعث  اينكه دوستي مي.آموزش نمره باالتري كسب كردند  

اين باره ضرورت دارد، بعضي      يا بحث در   و آسيب دختران شود  
 نقش القاي وجود مدرسه نامرئي و از رفتارها در هنگام دوستي،   

 ، تاثير خـانواده در انـواع برخـورد بـا جـنس مخـالف و               دوستان
 مناسب بود كه بعـد      ها آگاهي تا حدي   وضعيت مطلوب دوستي  

داليـل   از آموزش افزايش يافت اما در مواردي مثل هويت يابي،         
حـدود   ، به اشكال كـار    استمرار روابط حتي در صورت پي بردن      

 برخوردهـاي نـامطلوب،    سـاز نهارتباط از نظر اسالم، عوامل زمي     
 خـانوادگي،  پيامدهاي دوستي از نظـر روانـي،       مجازات قانوني و  

بـسيار پـايين بـود       ار از خانه اطالعات آنها    تبعات فر  اجتماعي و 
  .رسيد% 100كه بعد از آموزش در بيشتر موارد به 

مــك نمــار بــراي ســنجش تفــاوت نمــرات در   آزمــون آمــاري
 مـورد   64آزمونهاي قبل و بعد از آموزش استفاده شـد كـه در             

  .>p)01/0( دار بود تفاوت معني سئوال،70از
 گروه مورد با كمي در هايرمتغي ارتباط تغييرات نمره نگرش با

دهـد بـا    گي پيرسون سنجيده شده كه نشان مي      ضريب همبست 
 تعـداد  معدل، سن اولين قاعـدگي،     پايه تحصيلي،  ،افزايش سن 

 اثرگـذاري آمـوزش بـر      ميـزان  بـر  سن مـادر،   و سن پدر  برادر،
 خـواهر  افزايش تعداد  با و شود تغييرات نمره نگرش افزوده مي    

ظ لحا اين ارتباطات از   اما .شودمي كاسته راين اث  از رتبه تولد  و
 ارتباط تغييرات نمره نگرش بـا    .داري ندارند آماري تفاوت معني  

حـداكثر تـاثير آمـوزش در        دهـد، متغيرهاي كيفي نـشان مـي     

كـه  است  آموزاني بوده   دانش نگرش واحدهاي مورد پژوهش در    
 مادرشـان  بـا  ،داراي تحصيالت ديپلم بوده    و شغل پدرشان آزاد  
از كتابهاي عشقي    اند،كتابهايي غير كردهمي گاهي اختالف پيدا  

ـ خوانمـي  مرتـب نمـاز   كرده و بطور    مطالعه   آزمـون آنـاليز     .ددن
واريانس يكطرفه براي سنجش ايـن ارتباطـات انجـام شـد كـه              

 دارنشان داد تفاوت درباره هيچكدام غير از ارتباط با پدر معني           
نگـرش   آمـوزش در   رتـاثي  حـداكثر  همينطور .>p)/05( نيست

 و پـدر  آمـوزاني بـود كـه بـا       دانـش  واحدهاي مورد پژوهش در   
دار بـوده، تحـصيالت     مادرشان خانـه   كنند،مادرشان زندگي مي  

روزه  روز15 از ماه رمـضان گذشـته كمتـر       در و دنزيرديپلم دار 
آزمون تي مستقل براي سنجش اين ارتباطات انجـام         . اندگرفته
   .دار نيستمعني موارد يچكدام ازه تفاوت در كه نشان داد شد

 ضـريب  كمي كـه بـا   متغيرهاي تغييرات نمره آگاهي با ارتباط
كه معدل بيشتري     تنها آنهايي  دادنشان   پيرسون سنجيده شد  

ولي  اندكسب كرده  تغييرات نمره آگاهي بيشتري نيز     اند،داشته
سن  ،پايه تحصيلي  ،سن( موارد اثر متغير مورد بررسي       در ساير 

 سن مـادر و  سن پدر، تعداد خواهر، تعداد برادر،    ،ن قاعدگي اولي
رات نمـره آگـاهي     بـر اثرگـذاري آمـوزش بـر تغييـ          )رتبه تولـد  

 و  پايـه تحـصيلي    ،موارد سن  اين ارتباط در  . معكوس بوده است  
ارتبـاط تغييـرات نمـره       ).>05/0p( دار اسـت  معنـي  سن مـادر  

اثير تـ  دهـد كـه حـداكثر     آگاهي با متغيرهاي كيفي نشان مـي      
آموزاني بوده است كـه شـغل پدرشـان       آموزش در آگاهي دانش   

باشـند  مادرشان صميمي مي   با كارمند، تحصيالت ديپلم دارند،   
كتابهـاي   از كتابهايي غيـر   پدرشان اختالف دارند،   ولي گاهي با  

 آنـاليز  آزمـون  .نـد دخوانمـي  مرتب نماز وكرده عشقي مطالعه   
باطات انجـام شـد كـه       طرفه براي سنجش اين ارت     واريانس يك 

. نيـست  دارمعنـي  مـوارد  دهد تفاوت در هيچكـدام از     نشان مي 
همينطور حداكثر تاثير آموزش در آگاهي دانش آمـوزاني بـوده           

بـا   ،شـتند كه مادرشان خانه دار بوده و تحصيالت زير ديپلم دا          
 15گذشته كمتـر از  و در ماه رمضان      كنندمادرشان زندگي مي  

زمـون تـي مـستقل بـراي سـنجش ايـن            آ .انـد روز روزه گرفته  
هيچكـدام از    دهـد تفـاوت در     نـشان مـي     و ارتباطات انجام شد  

  .نيست دارموارد معني
  

  بحث
ها نشان داد كه آموزش در نحوه نگرش دختـران در همـه     يافته
قـصد   جنس مخالف،  يعني مشكل آفرين بودن دوستي با      موارد

 لعمـل اروابـط، عكـس    خطـر حـد بـي    هـا، اين دوستي  پسران از 
هـا  العمل خـانواده  عكس ،دختران در زمان بهم خوردن دوستي     

براي شـروع    چگونگي اقدام دختر   هنگام برمال شدن رابطه و     در
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واحدهاي مورد   %9/28 آموزش قبل از . دوستي موثر بوده است   
% 7/86از آمـوزش     بعـد  و پژوهش داراي نگرش مناسب بودنـد     

رش مناسـب   حاليكـه نگـ    در آنها داراي نگرش مناسب شـدند،     
 آزمون نوبـت دوم    در بوده و  %3/33آزمون  پيش در گروه شاهد 

  داري در نگـرش آنهـا مـشاهده        كـه تفـاوت معنـي       شد 7/26%
هـاي پـژوهش اخـتالف امتيـاز نگـرش          براساس يافته  .شودنمي

 از  درگـروه مـورد    دوم در آزمون نوبت اول و    واحدهاي پژوهش   
خــود بــا در پــژوهش  Ajuwan. آمــاري معنــي دار اســت نظــر

آموزش بصورت كارگاههاي آموزشي باعث تغيير نگرش جوانان        
نوجوانان شركت كننده در تحقيق گرديـد كـه درك آنهـا در              و

لمـس  ( هـايي كـه ايـن رفتارهـا       زمينـه  مورد تحميل جنسي و   
در آن   . .)تجاوز و  ،بوسه ناخواسته  تهديد، آزاركالمي، ناخواسته،

بررسـيهاي آمـاري    ر  همينطـو  .)7( بهتر شده بـود   ،  دهدرخ مي 
  عليـرغم آمـوزش جنـسي و       داد كـه  همكـاران نـشان      نيكول و 

، كاهشي در حاملگي نوجوانـان و       يسرويسهاي خدمات بهداشت  
سه  در اين راستا     .خورديماريهاي منتقله جنسي به چشم نمي     ب

شايد آموزشي كه توسـط معلمـان داده        : شود مطرح مي  يهفرض
بـراي   .برقرار نكرده اسـت ارتباط مناسبي  يا شده كافي نبوده و

چون خودارضايي،  بسياري از آنان بحث وگفتگو درباره مسائلي        
دوم اينكـه اعتمـاد     ؛  ستسقط آسان ني   تجاوز و  ،همجنس بازي 

 نوجوانان براي سرويسهاي خدمات بهداشتي جلـب نگرديـده و         
حتي بارداري نوجوانـان در زمـان اولـين     سوم فعاليت جنسي و 

به هرحال نياز به     .گرفته شده است  دسترسي به پزشك ناديده     
 وجـود   آموزش جنسي و قـوانين سرويـسهاي بهداشـتي       ارتباط
نياز به   بر اين يافته با نتايج پژوهش مطابقت دارد و       . )14( دارد

  .كند مناسب براي بهبود نگرش تاكيد ميآموزش
افـزايش   دهد كه آمـوزش در    پژوهش نشان مي  همچنين نتايج   

يعنـي ضـرورت بحـث       تمام موارد  آگاهي واحدهاي پژوهش در   
اصالت خانواده،   ،يابي نوجوانان هويت پسر، و درباره روابط دختر  

 تـاثير افكـار نوجـوان،      پـسران،  برخورد مناسب بين دختـران و     
همينطور جامعه بـر روابـط نـامطلوب،         شيوه برخورد خانواده و   

باالخره پيامـدهاي    قانون و  نظر حدود ارتباط از نظر اسالم و از      
خانه  ها وتبعات فرار از    دوستي  اين خانوادگي اجتماعي و  ني،روا

كه ميـزان آگـاهي قبـل از آمـوزش در           بطوري .موثر بوده است  
ــورد ــروه م ــت اول در و %)80( گ ــون نوب ــاهد  در آزم ــروه ش گ

بعـد از آمـوزش ميـزان        .متوسـط بـوده اسـت      در حد %) 4/84(
 )بمناسـ (درحـد بـاال      هاي گروه مورد  نمونه %6/95 آگاهي در 

تغييـري  %) 80 (گـروه شـاهد    آزمون نوبت دوم در    در اما بوده،
ايـن   .شود و هيچكـدام آگـاهي مناسـب نداشـتند     مشاهده نمي 

ــاهي     ــزايش آگ ــر اف ــوزش ب ــاثير آم ــده ت ــشان دهن ــب  ن   مطل

عبـارتي   به .مي باشد  گروه مورد ر  آموزان مورد پژوهش د   دانش
ييـرات  ميـانگين تغ  در را داريآزمونهاي آماري اخـتالف معنـي   

 دندهنشان مي  آموزش درگروه مورد   از امتياز آگاهي قبل و بعد    
امتياز آگاهي در آزمون نوبـت       اختالف تغيير  گروه شاهد  در اما

  .باشدنمي داردوم معني اول و
 18همـه زنـان قبـل از         كند كه نيمـي از    چاكرابارتي عنوان مي  

بايد در مدارس آمـوزش      و شوندنظر جنسي فعال مي    سالگي از 
اطالعـات   .الزم براي به تاخير انـداختن سـن ازدواج داده شـود        

عفونـت   درباره آناتومي، فيزيولوژي، تغييرات بلوغ، جلوگيري از      
فعاليتهـاي متمركـز     .بيماريهاي منتقله جنسي ضروري است    و  

آمـوزش مهارتهـاي زنـدگي مثـل         بر افزايش اعتماد بـه نفـس،      
و  اط مـوثر  ارتبـ  ،گيـري تـصميم  ،حـل مـسئله    مهارتهاي تفكر، 

 .تطـابق بـا اسـترس بايـد گـسترش يابـد            مسئوليت پـذيري و   
خـانواده آنـان بـراي درك        همچنين آموزش بـراي شـوهران و      

آمـوزش جنـسي يـك       .)15(  مفيـد اسـت    شاننوجوانهمسران  
 به جوانان سراسر جهـان      ضرورت براي همه موسساتي است كه     

ـ  بايد همچنين بتواننـد آزادانـه در       مردم .كنندرسيدگي مي  اره ب
ارتبـاط آن بـا زنـدگي روزمـره          مسائل مربـوط بـه جنـسيت و       

دهـد كـه    تقريبا تمامي شواهد نـشان مـي       ).16(صحبت كنند   
 محتـواي آن بحـث و      اما در  آموزش جنسي يك ضرورت است،    

والدين در اياالت متحده معتقدنـد     % 95. گفتگوي زيادي هست  
كه نوجوانـان بايـد تـا پايـان سـن مدرسـه از ارتبـاط جنـسي                  

كنند كه نوجوانان فعال جنـسي      فكر مي  %60دداري كنند و  خو
. بـارداري دسترسـي داشـته باشـند        به وسايل جلوگيري از    بايد

 فقط پرهيز " اساس اي طرفدار آموزش جنسي بر    عده همينطور
تحت . كه پرزيدنت بوش هم جزو آنهاست      باشندمي "ارتباط از

نها بايد از   شود كه آ  چنين برنامه آموزشي به نوجوانان گفته مي      
اطالعات  و روابط جنسي تا بزرگسالي و ازدواج خودداري كنند،       

مخالفان  .وگيري از بارداري نبايد عرضه شود     درباره روشهاي جل  
 مورد نياز نوجوانـان را انكـار      معتقدند اين روش اطالعات واقعي    

توانـد منجـر بـه حـاملگي ناخواسـته وگـسترش            مـي  و كندمي
تحقيقات ذكـر شـده بـر نتـايج          ).17( بيماريهاي مقاربتي شود  

 تاثير آموزش بر آگـاهي دختـران        مطالعه منطبق بوده و نشانگر    
  .باشدمي

انـد كـه بـسياري از مـشكالت         شـمار نـشان داده    پژوهشهاي بي 
هاي رواني اجتماعي   عاطفي ريشه  -بهداشتي و اختالالت رواني   

پـرورش شـاگردان، هميـاري       بخش اعظم آموزش و    بايد .دارند
بـراي  . تحـصيلي باشـد    گري مـسائل مهـم اجتمـاعي و       دركاوش

ــال و    ــد روش فع ــي باي ــاي پرورش ــراي فعاليته ــشاركت  اج   م
آموزان در قالب استفاده از الگوهاي جديد تـدريس مـورد           دانش
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  كـه جوامـع      محلهـايي هـستند    مـدارس تنهـا    .توجه قرار گيرد  
  در نوجوانـان   و توانند بـراي تـصحيح كمبودهـاي كودكـان        مي

مشاوران . روي بياورند  اجتماعي به آنها   احساسي و صالحيتهاي  
 آموزان داراي مشكالت عـاطفي،    شناسايي دانش  با امكان بيشتر  

رار كـرده  آنها برقـ   ارتباط مناسب با   توانندآموزش مناسب مي   با
تقويـت   ،ارائه الگوهـاي مناسـب     ،يابيوكمك موثري  به هويت    

ي بـراي   ريـز برنامـه   افزايش عـزت نفـس،     ،نقاط مثبت نوجوان  
 دربـاره واقعيـات جـنس مخـالف،        اجـازه گفتگـو    اوقات فراغت، 

تـشكيل جلـسات خالقيـت       و   كمك به تعيين اهداف مناسـب،     
با از طرف ديگر . براي افزايش قدرت تفكر انتقادي داشته باشند    

توجيه معلمان نـسبت بـه اهميـت آمـوزش صـحيح رفتارهـا و         
  سـت  موقعيتهـاي خاصـي كـه دركـالس د         مهارتهاي ارتباط در  

معلمـين   .توان آنها را نيز درگير اين آمـوزش كـرد         مي ،دهدمي
اختيار فراگيران قرار دهند تـا درك        فرصتهايي را در   و بايد فضا 

ــرده و   ــكار ك ــسائل آش ــود را از م ــدگاهها و  خ ــه دي ــپس ب    س
آموزش معلمـان بـراي يـادگيري        .هاي ديگر توجه كنند   فرضيه

ه بايد آموزش   زمودمعلمان كارآ . مهارتهاي زندگي ضروري است   
كاربردي به نوجوانـان     روشن و  ،علمي ،جنسي را بصورت منظم   

كننده فرزندي يك عامل تعيين    -كيفيت رابطه والد  . ارائه دهند 
جهت  تواند در آموزش مي  .جنسي نوجوانان است   قوي در رفتار  
تاكيد به اختـصاص دادن      اي صميمي با نوجوان و    داشتن رابطه 

هاي ذهني نوجوان   مشكالت و درگيري   براي مطرح كردن     زماني
طريـق   از ايـن كـار    .يا در جمع خانواده باشـد      بصورت فردي و  

 جامعـه همچنين  . جلسات منظم آموزش خانواده قابل اجراست     
ايجاد مكانهاي معين بـراي تبـادل افكـار نوجوانـان           با  تواند  مي

هاي جمعـي   نظارت بر رسانه   پسر تحت نظارت والدين،    دختر و 
صوص بـراي   خـ بـه جاد مراكـز تفريحـي و ورزشـي         اي گروهي، و

رساني در سطح شهر و مراكز اطالع  ها و دختران، ايجاد كتابخانه  
كمك  ،گرايي نوجوانان به مثبت  پركردن خالهاي اوقات فراغت     

ســازندگي  نيرويــي مــوثر بــراي تــالش و مــساعدت نمايــد و و
 از  سازي با اسـتفاده   فرهنگبايد  . در آنان بوجود آورد    ،اجتماعي

، ارائه سمينارهاي بهداشتي مخصوص     هاي مناسب نمايش فيلم 
برگزاري جلسات با حـضور      تلويزيون، نوجوانان به ويژه در راديو    

يابي مـشكالت   ريشه روانشناسان مبني بر   متخصصين تربيتي و  
بـه هرحـال شـناخت بـه موقـع مـشكالت            .  صورت پـذيرد   آنها

   .بردي شانس برطرف كردن آن را باال مياجتماع

هاي اين پـژوهش بتوانـد در شـناخت يكـي از            اميد است يافته  
ن بـا  مشكالت نوجوانان مفيد واقـع شـده و بـه دنبـال آن بتـوا        

اين گـروه سـني بـا يـك      هاي حل مشكالت در  اصالح در شيوه  
  . ريزي صحيح در جهت رفع مشكالت گام برداشتبرنامه

 :شودپيشنهاد ميپژوهش اين هاي در پايان با توجه به يافته
كـه   پرورش انجام شود   آموزش و  پژوهش در مناطق ديگر    •

اساس بافت منطقه تغييراتي در محتوي آمـوزش      البته بايد بر  
  . آموزان پسر نيز انجام شودموزشها براي دانشآ. داده شود

همانطور كه دختران در مهارتهاي ارتباطي ضعيف هستند         •
 اط صحيح و  برقراري ارتب  در بايد آموزش ببينند، پسران نيز     و

  . معقول دچار ضعف هستند
 انجـام شـده و  ) دوره راهنمـايي (تر آموزش در سنين پايين  •

  . نتايج آن بررسي گردد
رسـد تـا    ن كامال ضروري بـه نظـر مـي        آموزش براي والدي   •

العمل درستي در مواجهه با ارتباطات مناسب يا        بتوانند عكس 
  . نامناسب دخترانشان نشان دهند

پـسر در دروس دبيرسـتاني       ختـر و  بحث در مورد روابط د     •
-تـصميم  افزايش عـزت نفـس،    (مثل درس مهارتهاي زندگي     

روابـط مـوثر     خودشناسـي،  حل مسئله، تفكر انتقادي،    گيري،
   .گنجانده شود  )اجتماعي

خودآگاهي، تصميم گيـري    ( طريق آموزش خودشناسي   از •
اداره احساسات، روبرو شدن با فشار، همدلي، ايجـاد          شخصي،
در ايجاد نگرش مناسب و      تالش   )بول خود، قاطعيت  ارتباط، ق 

   .رديگصورت افزايش آگاهي در مورد ارتباط صحيح 
بـا   ،دارتباط با خو(از طريق آموزش مهارتهاي ارتباط موثر     •

بينـي، احتـرام بـه      كـم  درمان خود  ،)با خدا  با خلقت، و   مردم،
   .فتبه نتيجه مورد نظر دست ياتوان ميگرايي كمال و خود
اسـتفاده   وشهاي ديگر آموزش مثل روش حل مـسئله،   از ر  •
موضـوع، جلـسات رويـارويي بـا      هاي مختلف مرتبط با  فيلم از

  .استفاده شود. . . . والدين، ايفاي نقش و
  

  قدرداني تشكر و
از قــدرداني خــود را  نگارنــدگان ايــن مقالــه مراتــب ســپاس و

ــوزش و ــسئولين آم ــرورشم ــشاوره، پ ــسته م ــنل و و ،  ه   پرس
     .دارندوزان مدارس مورد مطالعه ابراز ميآمدانش
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