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  آموزان پسر بررسي نيازهاي آموزشي دوران بلوغ در دانش
  زاده خديجه برومندفر، محمدرضا عابدي، اكبر حسن

  
  چكيده
 شرايط خاص دوران بلوغ و عدم توجه به .مقدمه

نوجوان به . شودنيازهاي آموزشي اين دوران باعث مي
اين پژوهش به . عنوان يك نيروي كارآمد تربيت نشود

زهاي آموزشي دوران بلوغ و ارتباط منظور تعيين نيا
  .هاي فردي انجام گرفتآن با ويژگي

 -  اين پژوهش يك مطالعه توصيفي:هاروش
 نفر از 396پيمايشي و از نوع مقطعي بوده كه در آن 

 در 1380آموزان شاغل به تحصيل در سال دانش
دانشگاهي مدارس پسرانه راهنمايي، متوسطه و پيش

اي و تصادفي سيستماتيك اي، خوشهبه روش طبقه
ها پرسشنامه بوده ابزار گردآوري داده. انتخاب شدند

هاي فردي و بخش كه بخش اول آن مربوط به ويژگي
بعدي آن به بررسي نيازهاي آموزشي دوران بلوغ 

ها به كمك نرم تجزيه و تحليل داده. اختصاص داشت
 و ضريب ANOVA و آزمون SPSSافزار آماري 

  . صورت گرفتهمبستگي پيرسون
آموزان پسر  نيازهاي آموزشي دوران بلوغ دانش:نتايج

 درصد، 8/59 جنسي در –در مورد تغييرات جسمي 
 درصد، تغييرات عاطفي 9/62بهداشت جسماني در 

 درصد در حد 3/58 درصد و بهداشت رواني 6/59
بين سن و . زيادي و خيلي زياد گزارش گرديد

ها ارتباط آماري نيازهاي آموزشي دوران بلوغ واحد
  .داري مشاهده شدمعكوس معني

  
  

، گروه مامايي، دانشكده )مربي-عضوهيأت علمي(فر  خديجه برومند
 –پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

  درماني استان اصفهان، 
  E-mail: boromand@nm.mui.ac.ir. اصفهان

نوان يك تواند به ع آموزش اين امر طبيعي مي:بحث
اقدام اساسي در تعليم و تربيت نوجوانان مؤثر واقع 

هايي در زمينه بلوغ براي بنابراين، ارائه آموزش. شود
  .جوانان دوره متوسطه و دبيرستان ضرورت دارد

- نيازهاي آموزشي، بلوغ، دانش:هاي كليديواژه
  .آموزان
  مقدمه

هاي زندگي هر ترين دورهفرايند بلوغ يكي از بحراني
-نوجوانان در اين دوره تمايالت و خواهش. رد استف

هاي متضادي دارد و با اينكه تمايل دارد با دوستان 
  ).1(خود باشد، عالقه مند به تنهايي است 

 درد جمعيت دنيا زير سن 50در حال حاضر، بيش از 
 ميليارد 2/1 سالگي قرار دارند كه يك پنجم يا 25

در سرشماري . دهندنفر از آنها را نوجوانان تشكيل مي
 درصد از جمعيت 27 حدود 1375عمومي سال 

  ).2(اند  سال تشكيل داده12- 19كشور را نوجوانان 
همراه با ). 3(اولين نماد اين دوران، بلوغ جنسي است 

بلوغ جنسي، تغييرات جسمي قابل توجه در پسرها در 
دهد، اين تغييرات به  سالگي رخ مي10-14سنين 

-مي) تستوسترون(سي مردانه علت هورمونهاي جن
قد، وزن و ابعاد بدن به سرعت افزايش يافته و . باشد
ها بطور يكسان رشد شود، اما اندام تر ميها پهنشانه
-غدد جنسي و آلت تناسلي رشد سريع مي. كنندنمي

يابد و موهاي زير بغل و ناحيه زهار و صورت ظاهر 
 براي شده و در نهايت انزال اسپرم و احتالم شبانه

  ).2(دهد نوجوانان رخ مي
امروز به موازات اين تغييرات جسمي و جنسي و در 
اثر تغييراتي كه در ساخت اقتصادي، فرهنگي و ا 
جتماعي جوامع صورت گرفته، اثرات گسترده و 
وسيعي در رفاه نوجوانان از جمله بهداشت باروري آنها 
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بجاي گذارده است و آنها دچار مشكالت بهداشتي 
داروها، مواد مخدر و سيگار بطور . اندشدهخاص 

وسيعي در دسترس نوجوانان قرار گرفته و مشكالت 
اي شامل سوء تغذيه، چاقي، كم خوني ناشي از تغذيه

فقر آهن و اختالالت ناشي از كمبود يد گسترش 
  ).4(يافته است 

در رابطه با تغييرات روحي عاطفي اين دوران ذكر اين 
وجوانان عقايد خويش را مطلب ضروري است كه ن
كند و دوست دارد  براي محكمتر و آشكارتر بيان مي

تأييد شدن دليل بياورد و در پي كسب هويت است 
با پديد آمدن بلوغ جسمي، رفتارهاي باروري نيز ). 5(

گردد و اين در شرايطي است كه متأسفانه در آغاز مي
ها و اكثر كشورهاي در حال توسعه غالباً برنامه

هاي منسجم و دروني براي حفظ و حمايت از استسي
عدم توجه به ). 2(نوجوانان در اين رابطه، وجود ندارد

نيازهاي آموزشي جسمي و رواني اين دوران باعث 
شود نوجوان به عنوان يك نيروي كارآمد تربيت مي

همچنين ابهام، توجه و اضطراب آنها در ). 5(نشود 
-ن راجع به ارزشمورد شاخصهاي بلوغ در احساس آنا

طي تحقيقي مشخص ). 6(گذارد هاي خود تأثير مي
 درصد از پسرها، آموزش و اطالعاتي در 9/47گرديد 

 درصد از آنها در مراحل 9/39مورد بلوغ نداشتند و 
ابتداي بلوغ احساس گيجي و آشفتگي داشته و از اين 

  ).7(اند مرحله تنفر پيدا كرده
داشت، درمان و تحقيق ديگري كه توسط وزارت به

آموزش پزشكي كشور در تهران انجام شد، نشان داد 
 ساله راجع به عالئم 10-14كه بيش از نيمي از افراد 

دوران بلوغ اطالع ندارند و يا اطالعات نوجوانان در 
مثالً، پسران، عالئم . مورد عالئم بلوغ كامل نيست

افزايش قد، وزن و سپس رويش موهاي صورت را 
  ).2(شناسند عالئم ميبيش از ساير 

در نهايت، بايد توجه نمود كه نيروي عمده انساني 
كاري و باشند و بزهاكثر كشورها نوجوانان و جوانان مي

- اختالالت شخصيت در اين دوره بيشتر به چشم مي
ترين مرحله خورد از نظر مسائل جنسي، پرمخاطره

بررسي تاريخچه ). 6(دهد زندگي فرد را تشكيل مي
دهد كه در شت و نيازهاي نوجوانان نشان ميبهدا
هاي اخير در ايران به بهداشت اين گروه و سال

نيازهاي آنان در مقايسه با كودكان و حتي بزرگساالن 
پرسنل بهداشتي و ). 2(توجه كمتري شده است 

هاي پزشكي و پيراپزشكي در اين مورد يكي از گروه
ين نيازها ها را دارند، الزمست با اترين نقششاخص

آشنا و بتوانند نقش خود را در جامعه در جهت 
  .برطرف كردن اين نياز ايفا نمايند

بنابراين، تحقيقي با هدف تعيين نيازهاي آموزشي 
 جنسي، بهداشت -تغييرات جسمي(دوران بلوغ 

)  عاطفي و بهداشت رواني-جسماني، تغييرات  رواني
زان پسر آموهاي فردي در دانشو ارتباط آن با ويژگي

انجام گرفت تا با كسب آگاهي از نيازهاي آموزشي 
-آنان و امكان توجه به آن را براي مسئوولين برنامه

  .ريزي آموزشي فراهم نمود
  هاروش

 پيمايـشي از نـوع      -اين پژوهش يك مطالعه توصـيفي     
. باشـد اي و چنـد متغيـري مـي       مقطعي، يـك مرحلـه    

سـوم  آموزان پـسر در مقطـع       جامعه پژوهش را دانش     
راهنمايي، دبيرسـتان و پـيش دانـشگاهي در مـدارس       

در ايـن   . اند تشكيل داده  1380شهر اصفهان در سال     
 -ايگيري طبقـه پژوهش انتخاب نمونه بر اساس نمونه    

 نفـر   396 سيستماتيك به حجم     -اي و تصادفي  خوشه
بدين ترتيب كه از شهر اصفهان كه       . انجام گرفته است  

-طبقـه (باشـد   رورش مي داراي پنج ناحيه آموزش و پ     
، از هر ناحيه به طريق قرعـه كـشي سـه مدرسـه              )اي

دانـشگايي انتخـاب شـد      راهنمايي، متوسـطه و پـيش     
و در نهايت، با مراجعه بـه مـدارس از روي           ) اي  خوشه(

   سيـستماتيك   –دفتر اسامي مدرسـه بطـور تـصادفي         
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  ر مدارسآموزان پسفراواني نيازهاي آموزشي دوران بلوغ در دانش. 1جدول

  

 نياز آموزش دوران بلوغ
 خيلي زياد

(%) 
  زياد 
(%) 

 متوسط 
(%) 

  خيلي كم
(%) 

  كم
)5( 

 2/4 19/8 6/28 42 8/17  جنسي- تغييرات جسمي
 4 6/12 5/20 1/34 8/28 بهداشت جسماني 

 7/4 5/8 8/27 37 6/22  عاطفي-تغييرات رواني
 5/4 9/6 25/29 9/33 4/25 بهداشت رواني

  
  آوري اطالعـات بـه       جمـع . وزان انتخاب شـدند   آم  دانش

مــدت پــنج مــاه توســط پژوهــشگر و يــك دانــشجوي 
معيارهـاي پـذيرش    . كارشناسي پرستاري انجام گرفت   

  آموزاندر مطالعه، دانش
 سال و مشغول به تحصيل در 13-19پسر سنين 

نوبت روزانه و ) غيرانتفاعي و دولتي(يكي از مدارس 
آموزان داراي ، دانشمعيار عدم پذيرش در مطالعه
 .اندبيماري رواني شناخته شده بوده

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه بود كه پس از 
توضيح اهداف پژوهش، توسط واحدهاي مورد پژوهش 

براي تعيين اعتبار علمي پرسشنامه از . تكميل گرديد
اعتبار محتوي و براي سنجش پايايي آن از روش دو 

ها با استفاده از داده. اده شدنيمه كردن سؤاالت استف
هاي آماري توصيفي و  و روشSPSSافزار نرم

استنباطي و آزمون آناليز واريانس يكطرفه و ضريب 
  .همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  نتايج
هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين سن يافته

 سال و بيشترين 82/15واحدهاي مورد پژوهش 
 درصد با پدر و مادر 07/98.  سال بود17فراواني آن 

 درصد والدينشان 2/96كردند،  اصلي فرد زندگي مي
   درصد از واحدهاي مورد 7/98در قيد حيات و 

 6/85اند و پژوهش تحت تكفل والدين خود بوده
  .درصد در منزل مسكوني شخصي سكونت داشتند

هاي بعد از بلوغ واحدهاي بيشترين فراواني تعداد سال
   7-8رد پژوهش كمتر از يك سال و كمترين آن مو

  
همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه . سال بوده است

 درصد واحدهاي مورد پژوهش نيازهاي 8/59
 درصد 9/62آموزشي تغييرات جسمي و جنسي، 
 درصد 6/59نيازهاي آموزشي بهداشت جسماني، 

 3/58 عاطفي و - نيازهاي آموزشي تغييرات رواني
ي مورد پژوهش نيازهاي آموزشي درصد واحدها

بهداشت رواني دوران بلوغ را در حد زياد و خيلي زياد 
آشنايي با احكام شرعي در ). 1جدول (اعالم نمودند 

- جنسي، آگاهي از بيماري- حيطه تغييرات جسمي
هاي حاصل از انحرافات جنسي و ايدز در حيطه 
بهداشت جسماني، انگيزه تحصيلي در نوجوانان 

هاي  عاطفي و آگاهي از راه-غييرات روانيدرحيطه ت
كسب اعتماد به نفس در حيطه بهداشت رواني دوران 
. بلوغ، بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده بود

نيازهاي آموزشي دوران بلوغ با وجود ناپدري و 
نامادري، تحت تكفل شخص ديگري بجز والدين 
بودن، فوت والدين و وضعيت مسكوني ، ميزان 

حصيالت و شغل والدين واحدهاي مورد پژوهش ت
داري نداشت ولي بين سن ارتباط آماري معني

واحدهاي مورد پژوهش و نيازهاي آموزشي آنها در 
مورد دوران بلوغ با استفاده از ضريب همبستگي 

داري معكوس مشاهده پيرسون، ارتباط آماري معني
  ).P=001/0(شد 
  بحث
نياز آموزشي اكثريت هاي پژوهش نشان داد كه يافته

واحدهاي مورد پژوهش به فراگيري تغييرات جسمي 

نيازهاي آموزشي  
غ ل ان د
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و جنسي و همچنين بهداشت جسماني در حد زياد 
هاي كه در اين رابطه آشنايي با بيماري. باشدمي

حاصل از انحرافات جسني اين دوران، به ويژه ايدز، 
در تحقيقي . بيشترين نياز آموزشي آنان بوده است

 درصد پسرها حداقل داراي يك 60گزارش شده كه 
مشكل در رابطه با مصرف الكل، سيگار، داروهاي 

هاي  جنسي غيرمعمول بوده و مخدر و فعاليت
شد كه اين خطرات نياز به فعاليت هر چه  پيشنهاد مي

  ).8(نمايد بيشتر مشاوران در مدرسه را ضرورت مي
همچنين تحقيقي نشان داده كه آموزش بهداشت و 

هاي اوليه مدارس تگاه تناسلي در سالخصوصيات دس
متوسط، اطالعات نوجوانان را در مورد بيولوژي 

هاي كند و از برو بيماريدستگاه تناسلي اصالح مي
عالوه بر اين، ). 9(كند مربوط به آن پيشگيري مي

ها و اند كه نوجوانان، خانوادهها نشان دادهاغلب بررسي
وغ و خصوصيات برخي از مربيان از روند طبيعي بل

و از آنجا كه ). 10(دوره نوجواني اطالع كافي ندارند 
تغييرات جسمي و جنسي دوران بلوغ براي نوجوانان 
مبهم و مرموز است و اگر تنها كنايات مبهم و 
شايعاتي در اين مورد شنيده باشند، نه تنها آشفته و 

، و )11(كنند گردند، بلكه غالباً وحشت مينگران مي
ؤاالت و نيازهاي خود را در اين رابطه پاسخ اگر به س

مناسبي دريافت نكنند، براي كسب اطالعات به 
از . كنندهمساالن و منابع ناقص و غلط مراجعه مي

اين رو، آگاهي از سؤاالت و نيازهاي آموزشي دوران 
توان به نحو اين آگاهي را مي. بلوغ اهميت دارد

ارائه . ودمؤثري در تدوين مطالب آموزشي ارائه نم
ها و مطالب آموزشي راهكار مناسبي براي خانواده

  .نوجوانان خواهد بود
هاي پژوهش نشان داد كه نياز همچنين يافته

 رواني و - نوجوانان در رابطه با تغييرات عاطفي
باشد كه اين بهداشت رواني اين دوران نيز زياد مي

نياز در رابطه با اطالع از رشد انگيزه تحصيلي در 
هاي كسب اعتماد به نفس در جوانان و آگاهي از راهنو

اي در همين رابطه طي مطالعه. باشدنوجوانان مي
گزارش شده كه افسردگي در نوجوانان با وضعيت 

شان ارتباط دارد و در پسرها يكي از ساختار خانواده

علل افسردگي، بيكاري آنهاست و هر چه ميزان از هم 
نان بيشتر شود، ها در مسير زندگي آگسيختگي

  ).12(يابد افسردگي آنان هم افزايش مي
جواب بدين لحاظ برخي از نوجوانان با سؤاالت بي

دانند كه اضطراب و شوند و نميروبرو مي
دار از طرفي، كار دامنه. ترديدهايشان عمومي است

اگر . يابدتربيت از خانه شروع و در مدرسه ادامه مي
شت ساز شناخت كافي از كارگزاران اين دو نهاد سرنو

مسايل جسمي و رواني نوجوانان داشته باشند، حاصل 
هايشان در زمينه آموزش و پرورش آنها فعاليت

بنابراين، به . تر خواهد بودارزشمند و ثمربخش
شود تا مسؤولين اداره آموزش و پرورش پيشنهاد مي

هاي الزم بين والدين و مربيان در رابطه با هماهنگي
آموزان را انجام ائل دوران بلوغ به دانشآموزش مس

توانند پرسنل بهداشتي در اين زمينه مي. دهند
رابطه معكوس سن . آموزشياران مفيد و مطلعي باشند

و نياز آموزشي بيانگر ضرورت آموزش مسايل دوران 
هاي اوليه دوران بلوغ براي پسران را بلوغ در سال

سايل دوران نتايج بيانگر ضرورت آموزش م. نشان داد
هاي اوليه دوران بلوغ براي پسران را بلوغ در سال

ها و باورهاي نتايج بيانگر آن بود كه دريافت. نشان داد
ها آموزان در مورد دوران بلوغ با ويژگي خانوادهدانش

شود كه ارتباطي نداشته است، بنابراين، توصيه مي
توسط مربيان مدارس در اين مورد به والدين تذكر و 

  .موزش الزم داده شودآ
نكته ديگر اين كه با توجه به ميانگين سن واحدهاي 
مورد پژوهش و طبق نظر آنها بيشترين تعداد سالهاي 
رسيدن به بلوغ كمتر از يك سال بوده است و اين 

تواند بيانگر اين نكته باشدكه احياناً عالئم و نكته مي
خصوصيات دوران بلوغ را حتي بطور ظاهري هم براي 

اي و اند و اين مسأله آموزش پايهخود قائل نبوده
. كنداي در اين زمينه را هر چه بيشتر طلب ميريشه

بنابراين، به مسؤولين وزارت آموزش و پرورش 
شود كه نسبت به اين مورد حساس بوده پيشنهاد مي

ها، و تحت عنوان يك درس ضروري براي تمام رشته
ورين بهداشتي به اين آموزش را در نظر گيرند و مشا

  .آموزش اين چهار حيطه مبادرت نمايند
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Investigation of High School Boys' Educational Needs 

Concerning Adolescence Period, in Isfahan City, 2002 

Boromand far Kb, Abedi M, Hasanzadeh A 

Abstract 

Introduction: Due to the special conditions of adolescence period, it is ecessary to 
pay more attention to adolescents and their educational needs. This research was 
designed to determine adolescents' educational needs in regard to sexual and 
physical changes, physical health, emotional changes and mental health and also its 
relationship with demographic characteristics. 
Methods: This descriptive survey study was performed on 396 boy students aged 
between 13-19 in schools of Isfahan. They were selected by stratified and cluster 
random sampling methods. The data collecting tool was a questionnaire whose first 
section was for demographic characteristics and the next section investigated 
adolescents' educational needs. Data analysis was done by SPSS software and using 
ANOVA and Pear son correlation coefficient. 
Results: The participants' educational needs in the areas of sexual and physical 
changes (59.8%), physical heath (62.9%), emotional changes (59.6%) and mental 
health (58.3%) were in high and very high level. 
There was an adverse relationship between the participant's age and their 
educational needs in all areas except the area of physical health. 
Conclusion: The results of this study revealed the importance of proper education in 
this period. Therefore, providing education concerning adolescence is necessary for 
boys aged between 13-19. 

Key words: Adolescence, Educational needs, Students. 

Address:Boromand far Kh, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
Source: Iranain Journal of Medical Education 2002, 6: 15-19. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-266-fa.html
http://www.tcpdf.org

