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  ها دانشگاه دانشجويان در

  
  صيادي زهره قرشي، احمدرضا، ٭پور مرضيه لري
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 حقيقت و نوع نظر يكي بودن از وجود مرد با زن و 

 جنسي هاي جسمي، رواني و  در يك سري از ويژگي،انساني
 طالق و ريشه بسياري از موارد. )1(با يكديگر متفاوتند

شناخت همسران از  اختالفات خانوادگي در عدم آگاهي و
اند كه  مطالعات متعدد نشان داده. )2(هاست اين تفاوت

تأثير  دتوان مي هي رسمي و جامع در اين زمينها شآموز
 اين هاز جمل. سالمت خانواده داشته باشد بسزايي بر
 توان به مطالعه محمودي اشاره كرد، اين مطالعه مطالعات مي
د براي توان ميهاي جنسي   كه آموزش تفاوتهنشان داد

 بهداشت رواني اقشار مختلف اختالالت جنسي و پيشگيري از
 هالعنتايج مط. )3( استفاده شود، جوانان خصوصاً،جامعه

جوانان به اطالعات   كه نوجوانان وهديگري نشان داد
  .)4(مسائل جنسي احتياج دارند مورد مناسب در دقيق و

 هاي متفاوت زن و معرفي ويژگي آموزش جنسي و
 هاي سالمت خانواده، كاهش خشونت  در،اين موارد مرد در
 رضايتمندي  ايجاد وخانواده كاهش ناسازگاري در جنسي و

 آموزش در. )5(دكن مي  نقش مهمي ايفا،اشوييزندگي زن از
 هاي مختلف آموزشي رشته براي دانشجويان در دانشگاه و

دهنده  ند انتقالتوان مياين گروه  زيرا، دشو ميمهم تلقي 
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دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ) sayadiahmad@yahoo.com(پرستاري  گروه روان
  . پزشكي رفسنجانعلوم

 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 2704/20/9اين طرح با شماره 
  .هاي آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است به تصويب رسيده و هزينه

اصالح شده و  8/10/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 13/11/87اين مقاله در تاريخ 
  .ه است پذيرش گرديد5/11/88در تاريخ 

ها به افراد ديگر جامعه به حساب  مهارت ها و روش
 آنجا كه تعيين نيازآموزشي نقطه آغازين هر از). 6(آيند

ي آموزشي ها هتدوين برنام وزشي است ونوع برنامه آم
  اين مطالعه،دباش ميشناسايي نيازها  منوط به سنجش و

دانشجويان دانشگاه علوم  با هدف تعيين نظرات اساتيد و
مورد ضرورت آموزش  رفسنجان در عصر ولي وپزشكي 
 به ها هدانشگا مرد در جنسي زن و  رواني وهاي ويژگي

  تا مشخص شود آيا اساتيد وانجام گرديده است  دانشجويان
 در دانشگاه وبه دانشجويان ها شآموز  با ايندانشجويان

برگزاري اين ، در صورت توافق  و؟موافقند يا خير
  .دانند  را به چه شكل مناسب ميها شآموز

 در دانشگاه 1386اين مطالعه توصيفي كه در سال در 
اساتيد  نفر از 310 ،علوم پزشكي رفسنجان انجام گرفت

گيري  دانشجو نيز با نمونه 300 با روش سرشماري و
ابزار گردآوري . وارد مطالعه شدند تصادفي نظامدار

چهار اي شامل   پرسشنامه پژوهشگر ساخته،اطالعات
 قسمت ؛مشخصات دموگرافيك ،قسمت اول: قسمت بود

هاي  نظرسنجي در مورد ضرورت آموزش ويژگي ،دوم
، هاي عاطفي  ويژگيهحيط هفت در مرد رواني زن و

آموزش رفتار  دركي و، قضاوتي، هوشي، رفتاري، اخالقي
  نظرسنجي در،قسمت سوم ؛ها متناسب با اين ويژگي

حيطه  چهار در مرد هاي جنسي زن و آموزش ويژگي مورد
  وها واكنش ثر برؤهاي جنسي، عوامل م پاسخ ها و واكنش
 آموزش رفتار هاي جنسي، اختالالت عملكرد جنسي و پاسخ

 مربوط سؤالدو  ،قسمت چهارم ؛ها تناسب با اين ويژگيم
  . بودها شنحوه برگزاري اين آموز مورد به نظرسنجي در
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قسمتي پنج پرسشنامه با معيار  سوم قسمت دوم و
  ضرورتتا اصالً پنج بسيار ضرورت دارد با نمره ليكرت از

آن از محتواي روايي . يك تنظيم شده بود ندارد با نمره
و پايايي  شناسان پزشكان و روان ه با روانمشاور طريق
 پرسشنامه). =9/0r( مين گرديدأوسيله آزمون مجدد ته آن ب
-ارائه توضيحات الزم و كسب رضايت شركت از بعد

داده  قرار آنها اختيار  در، به وسيله پژوهشگران،كنندگان 
  .شد مالقاتي ديگر بازپس گرفته مي در و

 امتياز قابل كسب بيشينه ،نامهقسمت دوم پرسش در
 و 18  به عنوان نظر مخالف و18 زير امتياز و بود 35

 ،هاي جنسي در قسمت آموزش ويژگي و ؛باالتر موافق
 زير امتياز بود و 20 امتياز قابل كسب از نظرسنجي بيشينه

  .نظر گرفته شد موافق در باالتر و 10نظر مخالف و 10
ار افز نرمبا  ي شده كدگذاري وآور جمعاطالعات 
SPSS-11.5 مجذور هاي آماري  و آمار توصيفي و آزمون

 براي بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيك فيشر كاي و
 تحليل قرار تجزيه و دانشجويان مورد نظرات اساتيد و و

  .گرفتند
 ي اساتيدها هاز پرسشنام درصدچهل و دو و نه دهم 

ي دانشجويان بازگردانده ها هپرسشنام از درصد 88 و
  و6/21±7/2 نتايج نشان داد ميانگين سني دانشجويان. دشدن

اساتيد بيشتر . سال بود9/38±3/6 ميانگين سني اساتيد
 خانم دانشجويان بيشتر و)  درصد4/68 نفر، 78(مرد 

دانشجويان  بيشترين تعداد. بودند ) درصد2/62 نفر، 163(
 ، و) درصد6/50 نفر، 95(مربوط به مقطع كارشناسي 

پزشك متخصص )  درصد9/40،  نفر75( يد اساتاكثريت
  .بودند

 هاي رواني و ضرورت آموزش ويژگي در رابطه با
از )  درصد2/96( نفر 128، جنسي زن و مرد در دانشگاه

دانشجويان با  از ) درصد2/99( نفر 262اساتيد و 
 96/ 3( نفر از اساتيد 130هاي رواني و  آموزش ويژگي

با )  درصد5/98( نفر از دانشجويان 260و ) درصد
از نظر نحوه . هاي جنسي موافق بودند آموزش ويژگي

 42( اكثريت اساتيد ، در دانشگاهها شبرگزاري اين آموز
 1/25، نفر 65( اقليت دانشجويان و ) درصد3/35، نفر

 100( و اكثريت دانشجويان ؛با كارگاه آموزشي) درصد
با ) درصد6/28، نفر34( اقليت اساتيد و ) درصد6/38، نفر

.  به شكل واحد درسي موافق بودندها شارائه اين آموز
با برگزاري )  درصد6/55 نفر، 145(دانشجويان اكثريت 
 3/71،  نفر87( به شكل مختلط و اكثريت اساتيد ها آموزش
اختالف نظر بين . به شكل جداگانه توافق داشتند) درصد

ضرورت  اساتيد و دانشجويان دو دانشگاه در مورد
هاي رواني و جنسي زن و مرد به  گيآموزش ويژ

 بين نظرات اساتيد و ، همچنين.دار نبود دانشجويان معني
تحصيالت و مقطع ، هلأت، جنس، دانشجويان با سن

  .دارآماري مشاهده نشد تحصيلي اختالف معني
ي اين پژوهش حاكي از اين است كه بيشتر ها هيافت

اي ه استادان و دانشجويان اين مطالعه آموزش ويژگي
  ومناسب دانسته ها را دانشگاه در رواني و جنسي زن و مرد

، جنس، با آن موافق هستند و اين موافقت ارتباطي به سن
 وضعيت تأهل اساتيد و دانشجويان رشته، مقطع تحصيلي و

  .د بيانگر عمومي بودن اين نياز باشدتوان ميندارد كه 
 زد،سا آنچه اين پژوهش را از مطالعات مشابه متمايز مي

 هاي رواني مردان و توجه به ضرورت آموزش ويژگي
طبق منابع  زيرااست ي جنسي ها شآموز زنان همزمان با

مين نيازهاي رواني انسان و بويژه در أبه دنبال ت، معتبر
رابطه جنسي مناسب شكل گرفته و به دنبال ، مورد زنان

آيد كه  وجود ميه آن ارتباط رواني و عاطفي مناسب نيز ب
با توجه . )8و7(باشد  ي سالمت خانواده ميها هكنند تأمين

، پذيري نتايج هاي مطالعه كنوني و عدم تعميم به محدوديت
تري مورد  د اين تحقيق درسطح وسيعشو ميپيشنهاد 
  .قرار گيرد ارزيابي

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 3

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1105-en.html


  پور و همكاران مرضيه لري  هاي رواني و جنسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان درباره ويژگي
 

 )4(9؛ 1388 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   400

  منابع
1. Hashemi SM. [Moghadameie bar ravanshenasie zan ba negereshe elmi va eslami]. 1st ed. Ghom: Shafagh 

Publication. 1991. [Persian] 
2. Alzahra University. [Tafavothaye ravanshenasiye zan va mard]. [cited 2010 Jan 25]. [Persian] Available 

from: http://www.alzahra.ac.ir/persian/news/psychology1.htm 
3. Mahmodi Gh, Hassanzadeh R, Heidari G. [The effect of sex education on family health on Mazandran 

Medical University students]. Ofogh-e-danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences And 
Health Services 2007; 2(13): 64-70. [Persian] 

4. Roscoe B, Kruger TL. AIDS: late adolescents' knowledge and its influence on sexual behavior. 
Adolescence 1990; 25(97): 39-48. 

5. Baron RA, Byrne D. Social psychology. Boston: Allyn and Bacon. 2004. 
6. Zanjani H. [Jameiyat va tanzime khanevade]. Tehran: Chehr. 2001. [Persian] 
7. Navabinejad Sh. [Moshavereye ezdevaj va khanevade darmani]. Tehran: Publication of Anjomane Olia va 

Morabeian. 2002. [Persian] 
8. Kvalem IL, Sundet JM, Rivo KL, Elevsten DE, Bakketeig LV. The effect of sex education on adolescents' 

use of condoms: applying the solomon four-group design. Heal Educ & Beh 1996; 23(1): 34-47. 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1105-en.html
http://www.tcpdf.org

