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 چكيدٌ 

 

خذاًٍذ دس خلمت خْبى، اًؼبى سا ثب دادى اختيبس ٍ دليل ثشاي وٌتشل .  دس اػالم ساثغِ خٌؼي خضئي اص َّيت ٍ ٍخَُ اًؼبًي اػت:مقدمٍ

لشآى وشين ٍ احبديث هختلف ثِ . ثشخي سفتبسّب وِ دس ػبيش هخلَلبت وبهالً تحت تبثيش غشيضُ اػت، اص ػبيش خبًذاساى هتوبيض ًوَدُ اػت
ثب تَخِ ثِ آغبص فؼبليت خٌؼي وِ دس ثؼيبسي اص وـَسّب دس ػٌيي . عجيؼت ساثغِ خٌؼي ٍ دػتيبيي ثِ يه سضبيتوٌذي دٍ عشفِ اؿبسُ داسًذ

خَاًي ؿشٍع هي ؿَد الصم اػت وِ خَاًبى دس خصَف هؼبيل خٌؼي اعالػبتي سا وؼت ًوَدُ ٍ ثب ٍاطُ ّبي ػلوي ٍ اخاللي آى آؿٌب 
ايي تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي تبثيش آهَصؿي خٌؼي دس هيبى صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض هـبٍسُ اصدٍاج اػتبى آرسثبيدبى غشثي . ؿًَذ

.  اًدبم ؿذُ اػت

.  سٍؽ هغبلؼِ ثِ صَست ًيوِ تدشثي ٍ خوغ آٍسي اعالػبت اص عشيك پشػـٌبهِ تٌظين ؿذُ تَػظ پظٍّـگشاى اػت:مًاد ي ريش

تَػظ هـبٍساى  (اسٍهيِ، هْبثبد، خَي، هيبًذٍاة)اعالػبت دس دٍ ًَثت اص صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض اصدٍاج اػتبى آرسثبيدبى غشثي 
ِ ّب ثِ صَست تصبدفي ػبدُ ثَد .  خوغ آٍسي گشديذ، اًتخبة ًوًَ

ٍ َا دس ساثغِ ثب ثيوبسيْبي % 33/68اص صٍج ّب لجل اص آهَصؽ دس استجبط ثب ثْذاؿت خٌؼي ٍ % 88 ًتبيح ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ :يافت

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ دس ساثغِ ثب ثْذاؿت % 90ثؼذ اص آهَصؽ . خؼوي ًبؿي اص ػذم سػبيت ثْذاؿت، اص آگبّي ضؼيف ثشخَسداس ثَدًذ
خْت تؼييي تبثيش آهَصؽ اص آصهَى . دس استجبط ثب ثيوبسي ّبي خؼوي ًبؿي اص ػذم سػبيت ثْذاؿت داساي آگبّي صيبد ؿذًذ% 93/73خٌؼي ٍ 

t ايي استجبط هؼٌي داس اػت% 95صٍج اػتفبدُ گشديذ وِ ثب ضشيت اعويٌبى .

ِ اي اص آگبّي ّب، اعالػبت ٍ ثيٌؾ ّبيي دس خْت ؿٌبخت دختش ٍ پؼش اص خَد ٍ عشف همبثل : بحث ي وتيجٍ گيري اصدٍاج ًيبص ثِ هدوَػ

ايي آگبّي ّب دس صهيٌِ ًيبص، اػتؼذادّب، آسصٍّب، آسهبى ّب، اسصؽ ّب، تَلؼبت ٍ اًتظبسات اصدٍاج ٍ ًيض ؿٌبخت ًؼجي دس صهيٌِ سؿذ ػبعفي . داسد
ػذم ؿٌبخت ٍ دسن صحيح صى ٍ هشد سا اص يىذيگش ًبػبصگبسي خبًَادگي سا دس پي خَاّذ داؿت وِ دس ًْبيت ثِ اص ّن پبؿيذگي . اػت

.  صًبؿَيي هٌدش ؿَد

 

 آهَصؽ، ثْذاؿت خٌؼي :ياشٌ َاي كليدي

  1383، صهؼتبى 142 - 135                   فصلٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، ػبل دٍم، ؿوبسُ ػَم، ف 

                                                           

 وبسؿٌبػي اسؿذ آهَصؿي هذيشيت پشػتبسي، ػضَ ّيبت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ -  

  وبسؿٌبػي اسؿذ هبهبيي، ػضَ ّيبت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ - 

  داًـدَي وبسؿٌبع اسؿذ- 

  وبسؿٌبع پشػتبسي- 

 وبسؿٌبع پشػتبسي- 
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همذهِ 

چْبس پذيذُ هْن صًذگي اًؼبى ّب ػجبستٌذ اص تَلذ، 

پذيذُ ّبي تحصيل دس . تحصيل، اؿتغبل ٍ اصدٍاج

داًـگبُ، اؿتغبل ٍ اصدٍاج وِ همبسى دٍسُ خَاًي 

هي ثبؿٌذ، وِ يىي پغ اص ديگشي يب ثِ هَاصات ّن فشد 

تحميمبت ًـبى . سا دس همبم تصوين گيشي لشاس هي دٌّذ

هي دٌّذ وِ تبّل فبوتَس هْوي دس پيـگيشي اص اثتال ثِ 

ثٌبثشايي چٌبًچِ دختش ٍ  (1). اختالل افؼشدگي هي ثبؿذ

پؼش لجل اص اصدٍاج آگبّي ّبي الصم سا دسثبسُ خَد ٍ 

ّوؼشي وِ ثش هي گضيٌذ داؿتِ ثبؿٌذ، ثؼيبسي اص 

هـىالت آًبى لبثل پيؾ ثيي ٍ دس ًتيدِ لبثل 

(  2). پيـگيشي اػت

اصدٍاج ًَػي هـبسوت اختوبػي اػت، وِ دس آى دٍ 

اًؼبى هي ثبيذ اص خْبت گًَبگَى ثب يىذيگش تٌبػت 

... تٌبػت اػتمبدي، اختوبػي، ػمالًي ٍ . داؿتِ ثبؿٌذ

اًؼبى دس اصدٍاج توبهي ًيبصّبي ػغَح هختلف خَد سا 

اص اثتذايي تشيي ًيبصّبي حيَاًي تب ػبلي تشيي ًيبصّبي 

ثبيذ ارػبى وٌين وِ ثِ . اًؼبًي ثِ هـبسوت هي گزاسد

سغن اّويت ٍ تؼبلي ػـك دس صًذگي، ًيبصّبي ٍالؼي 

اًؼبى ًوي تَاًذ . اًؼبى ًيض حميمتي اًىبس ًبپزيش اػت

تٌْب ثِ ػـك اوتفب وٌذ ٍ اص ًيبصّبي ٍالؼي خَد چـن 

اص ايي سٍ ثْتش اػت ثشاي اصدٍاج فشدي اًتخبة . ثپَؿذ

ؿَد وِ دس ثشآٍسدى ًيبصّبي هختلف يبس ٍ ّوشاُ ّوؼش 

گش چِ توبع خٌؼي دس خلَت صَست  (3). ثبؿذ

اهب اهشي اػت عجيؼي وِ هتبػفبًِ دس فشٌّگ . هي گيشد

ووتش اتفبق هي افتذ وِ صى ٍ  سا داسد ٍ هب حىن تبثَ

صيشا ثشاي ٍالذيي . ؿَّش دس ايي خصَف صحجت وٌٌذ

هتبػفبًِ دختشاى ٍ پؼشاى خبهؼِ هب، . اص ًگفتٌي ّبػت

وِ دس ٍالغ صًبى ٍ ؿَّشاى آيٌذُ ّؼتٌذ اعالػبتي آًبى 

هؼوَالً ّن ػي ٍ ػبل ّبيـبى ّؼتٌذ يؼٌي وؼبًي وِ 

ِ اًذ هٌبثغ اعالػبتي ديگشي . هبًٌذ خَدؿبى ثي تدشث

هبًٌذ فيلن ّبي ٍيذئَ، ايٌتشًت ٍخَد داسد وِ هتبػفبًِ 

ّش چٌذ وِ فشٌّگ . ًوي تَاًذ ًمؾ آهَصًذُ اي ايفب وٌذ

خبهؼِ هب ػوذتأ آًشا وبسي پٌْبًي ٍ غيش لبثل گفتي 

تلمي هي وٌذ، ٍلي دس اغلت وـَسّب، آؿٌبيي ثب سٍاثظ 

خٌؼي ٍ سػبيت ثْذاؿت آى سا دس لبلت دسع 

ًتبيح . دثيشػتبًي ثِ داًؾ آهَصاى ػشضِ هي وٌٌذ

 دس ثيي 1372پظٍّؾ ؿبهبتي ٍ ّوىبساى وِ دس ػبل 

 ًفش اص هشثيبى آهَصؿي، سٍحبًيَى ٍ ٍالذيي اًدبم 896

اص سٍحبًيَى % 86اص ٍالذيي، % 93ؿذ ًـبى هي دّذ وِ 

اص هشثيبى آهَصؿي هَافك آهَصؽ سفتبس خٌؼي % 38ٍ 

صًذگي سًبؿَئي ػؼبدتوٌذ . ثِ ًَخَاًبى ٍ خَاًبى ّؼتٌذ

تب اًذاصُ اي ثِ سٍاثظ لبًغ وٌٌذُ ًجبؿذ هٌدش ثِ احؼبع 

الجتِ . هحذٍديت ٍ ػذم احؼبع ايوٌي هي گشدد

هـىالت صًبؿَيي دس ّش خبهؼِ اي هخصَف ّوبى 

                                                           

Taboo-  
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لزا . خبهؼِ هي ثبؿذ ٍ ثب خَاهغ ديگش هتفبٍت اػت

داؿتي اعالػبت وبفي دس هَسد اهَس خٌؼي ٍ دٍس ثَدى 

اص اًحشاف هشثَعِ هٌدش ثِ ثشلشاسي تؼبدل هيبى توبيل 

عشص فىش ّش فشد ًؼجت ثِ . خٌؼي صى ٍ هشد هي گشدد

هؼبئل خٌؼي هشثَط ثِ تؼلين ٍ تشثيت اٍ دس عَل 

( 5). ػبل ّبي صًذگي اػت

 ًـبى هي دّذ 1380ًتبيح ثشسػي صّشايي ٍ ّوىبساى 

اص صًبى حبهلِ دس دٍساى حبهلگي دس ثشلشاسي % 68وِ 

سٍاثظ صًبؿَيي دچبس هـىالت هتؼذد ّؼتٌذ وِ آى سا 

ًبؿي اص ػذم آگبّي اص هؼبئل خٌؼي دٍساى ثبسداسي 

 ًـبى 1378پظٍّؾ عبّشي ٍ ّوىبساى  (6). هي داًٌذ

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ؿٌبخت الصم % 80هي دّذ وِ 

صٍخيي اص يىذيگش سا ثشاي صًذگي ضشٍسي هي داًٌذ ٍ 

ِ اًذ% 50 ِ ّب هـبٍسُ لجل اص اصدٍاج سا الصم داًؼت . ًوًَ

ًظبفت ؿخصي اهشي اػت ثذيْي وِ وؼي ًوي تَاًذ 

هٌىش ضشٍست آى ثبؿذ ٍ صٍج ّب ثبيذ تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ 

وِ ثب ؿشٍع فؼبليت خٌؼي دس عي ػبل ّبي صًذگي 

هـتشن هوىي اػت ثب ػاليوي هَاخِ ؿًَذ وِ ًـبًِ 

ثٌبثشايي ضشٍسي اػت وِ صٍج ّبي خَاى . ػفًَت ثبؿذ

لجل اص تـىيل خبًَادُ دس استجبط ثب ثْذاؿت خٌؼي 

اعالػبت الصم سا اص هشاوض هـبٍسُ اصدٍاج دسيبفت ًوبيٌذ 

تب ثب پيـگيشي اص هـىالت دٍساى صًبؿَيي ثتَاى آهبس 

ًتبيح يه ثشسػي دس . عالق سا دس ايشاى وبّؾ داد

اصدٍاج ّب دس آى ػبل % 8 ًـبى هي دّذ وِ، 1377ػبل 

 اص ّضاس اصدٍاج 1382دس ػبل . ثِ عالق اًدبهيذُ اػت

( 8). يه اصدٍاج ثِ عالق هٌدش گشديذُ اػت

مًاد ي ريش َا  

ايي ثشسػي يه هغبلؼِ ًيوِ تدشثي اػت وِ ثِ هٌظَس 

 صٍج 200تؼييي تبثيش آهَصؽ ثْذاؿت خٌؼي ثش سٍي 

 30 صٍج خَي، 30 صٍج هْبثبد، 60 صٍج اسٍهيِ، 80)

اص هيبى هشاخؼبى ثِ هشاوض هـبٍسُ دس  (صٍج هيبًذٍاة

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ .  اًدبم گشفتِ اػت1382ػبل 

ِ گيشي تصبدفي ػبدُ اًتخبة گشديذًذ . ثِ سٍؽ ًوًَ

 49اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب پشػـٌبهِ تٌظيوي حبٍي 

 44 ػَال دس استجبط ثب هـخصبت فشدي ٍ 5ػَال 

ػَال دس استجبط ثب اّذاف پظٍّؾ هي ثبؿذ وِ تَػظ 

اػبتيذ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ هَسد ثشسػي 

هـبٍساى هشاوض هـبٍسُ اصدٍاج دس ؿْشّبي . لشاس گشفت

اسٍهيِ، خَي، هيبًذٍاة، هْبثبد دس يه وبسگبُ يه سٍصُ 

تَػظ اػضبء ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ 

ػپغ آهَصؽ تَػظ . تحت آهَصؽ لشاس گشفتٌذ

.   هـبٍساى دس هشاوض هشثَعِ اخشا گشديذ

صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض هـبٍسُ دس يه خلؼِ 

 تحت آهَصؽ هغبلت هشثَط ثِ اّذاف 8-12اص ػبػت 

سػبيت ثْذاؿت، ثيوبسيْبي خؼوبًي ًبؿي اص )پظٍّؾ، 
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. لشاس گشفتٌذ (ػذم سػبيت ثْذاؿت ٍ سٍاثظ صًبؿَئي

ِ ّب لجل اص آهَصؽ ثِ ػلت )  ٍ ثؼذ اص آهَصؽپشػـٌبه

اعالػبت . تىويل گشديذ (ػذم دػتشػي ثِ صٍج ّب

خوغ آٍسي ؿذُ ثِ صَست خذٍل ّبي فشاٍاًي هغلك ٍ 

ًؼجي تٌظين ٍ ثشاي تؼييي ٍ همبيؼِ هيضاى آگبّي لجل 

.   صٍج اػتفبدُ گشديذtٍ ثؼذ اص آهَصؽ اص آصهَى 

ٍ َا   يافت

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ دس گشٍُ % 53دس ايي ثشسػي 

صًبى تحصيالت ػبلي ٍ % 32 ػبل ثَدًذ، 13-22ػٌي 

هشداى تحصيالت ساٌّوبيي داؿتٌذ ّن چٌيي % 38

ِ داس ثَدًذ، % 7هشداى داساي ؿغل آصاد، % 68 صًبى خبً

ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ اوثشيت ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

دس گشٍُ ػٌي % 21 ػبل ٍ 13-22دس گشٍُ ػٌي % 53

دس گشٍُ ػٌي % 5 ػبل، 33-42دس % 17 ػبل، 33-23

 ػبل لشاس 53-62دس گشٍُ ػٌي % 10 ػبل، 52-43

.  داؿتٌذ

ِ ّب ًـبى هي دّذ  دس هَسد هيضاى تحصيالت خبًن ّب يبفت

% 24ساٌّوبيي، % 38اثتذايي، % 15ثي ػَاد، % 8وِ 

داساي تحصيالت ػبلي % 6فَق ديپلن ٍ % 9ديپلن، 

آلبيبى % 68هي ثبؿٌذ ّويي ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ 

                                                           

Pretest-  

Posttest-  

ثيىبس % 12داًـدَ، % 8وبسهٌذ، % 14داساي ؿغل آصاد، 

ِ داس، % 7. هحصل ّؼتٌذ% 6ٍ  وبسهٌذ، % 17خبًن ّب خبً

ِ ّب . داًـدَ هي ثبؿٌذ% 6هحصل، % 7 ثشاػبع يبفت

. ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ دٍساى ًبهضدي ًذاؿتٌذ% 73

% 7 هبُ ٍ 1-3داساي دٍساى ًبهضدي % 35اوثشيت 

ًتبيح ًـبى داد، وِ .  هبُ ًبهضد ثَدًذ12ثيـتش اص 

دس هَسد هؼبئل % 82اوثشيت ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

خٌؼي تحت آهَصؽ لشاس ًگشفتِ ثَدًذ ٍ هٌجغ آهَصؿي 

% 07/30وتبة ٍ % 35اوثش ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

.   هبَّاسُ ثَدُ اػت% 46/3فيلن ٍيذيَيي ٍ 

ّويي ًتبيح ًـبى هي دّذ، وِ دس استجبط ثب ثْذاؿت 

خٌؼي، اوثشيت ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ لجل اص آهَصؽ 

صيبد % 4هتَػظ ٍ % 8داساي آگبّي ضؼيف، % 88

% 10دس حبلي وِ ثؼذ اص آهَصؽ ثْذاؿت خٌؼي، . يَدًذ

آگبّي صيبد ؿذًذ احتوبالً % 90داساي آگبّي هتَػظ ٍ 

ػَاهل هتؼذدي هبًٌذ لْدِ، صثبى، فشٌّگ، پبييي ثَدى 

ػغح داًؾ ٍ پبييي ثَدى ػي دس ايي اهش دخبلت 

.  داؿتِ اػت
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ِ ّب ًـبى هي دّذ وِ اوثشيت  % 33/68ّوچٌيي يبفت

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ لجل اص آهَصؽ دس ساثغِ ثب 

ثيوبسي ّبي خؼوبًي ًبؿي اص ػذم سػبيت ثْذاؿت 

ثؼذ اص آهَصؽ داساي % 93/73داساي آگبّي ضؼيف ٍ 

ثشاي تؼييي تبثيش آهَصؽ ثش هيضاى . آگبّي صيبد ؿذًذ

 صٍج اػتفبدُ tآگبّي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ اص آصهَى 

آهَصؽ داساي تبثيش % 95ؿذ ًتبيح ًـبى داد ثب اعويٌبى 

.  ثَدُ اػت

 

تًزيع فراياوي ياحدَاي مًرد پصيَص برحسب مياوگيه ومرات در آزمًن ايل ي : 1جديل ضمارٌ 

ديم ي اختالف مياوگيه آوُا در رابطٍ با َدف  

هيبًگيي ًوشات اهتيبص 
ثْذاؿت خٌؼي 

هيبًگيي ًوشات دس آصهَى 
اٍل 

هيبًگيي ًوشات دس آصهَى 
دٍم 

تفبٍت دٍ 
هيبًگيي 

هؼٌي داس ثَدى اص ًظش آهبسي 

11-0 40/1 80/5 40/4  
21-12 84/1 52/3 68/1  
31-12 33/1 6 67/4  

  75/8 31/14 75/5خوغ  
 =sd= 11 df= 06/7 t 78/1 21/2 59/3 32/2هيبًگيي  

 ًـبى هي دّذ دس آصهَى اٍل ثيـتشيي 1خذٍل ؿوبسُ 

هشثَط ثِ ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثب  (84/1)ًوشُ ّب 

 33/1ٍ ووتشيي هيضاى هشثَط ثِ ًوشُ  (12-21)اهتيبص 

 ثَدُ 22-31هشثَط ثِ ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثب اهتيبص 

اػت، ثشاي تؼييي تبثيش آهَصؽ ثش هيضاى آگبّي 

.  صٍج اػتفبدُ ؿذtٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ اص آصهَى 

ّويي خذٍل ًـبى هي دّذ وِ توبهي صٍج ّب هيبًگيي 

ًوشاتـبى ثؼذ اص آهَصؽ افضايؾ يبفتِ اػت ٍ ثب 

وِ آهَصؽ ثش هيضاى : هي تَاى گفت% 5/99اعويٌبى 

.  آگبّي تبثيش داؿتِ اػت

تًزيع فراياوي ياحدَاي مًرد پصيَص برحسب مياوگيه ومرات در آزمًن ايل ي : 2جديل ضمارٌ 

ديم ي اختالف مياوگيه آوُا در رابطٍ با َدف 

هيبًگيي ًوشات اهتيبص 
ثْذاؿت خؼوبًي ًبؿي اص 

ػذم سػبيت ثْذاؿت 

هيبًگيي ًوشات دس آصهَى 
اٍل 

هيبًگيي ًوشات دس آصهَى 
دٍم 

تفبٍت دٍ 
هيبًگيي 

هؼٌي داس ثَدى اص ًظش آهبسي 

8-5 2/2 31/5 11/3  
12-9 5/2 29/6 79/3  
16-13 25/1 6 75/4  

20-17 8/0 
80/6 

38/6 
98/23 

58/5 
18/17  

 =sd= 4 df= 52/6 t 30/1 5/3 77/5 17/2هيبًگيي  
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 ًـبى هي دّذ دس آصهَى اٍل ثيـتشيي 2 خذٍل ؿوبسُ 

هشثَط ثِ ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثب اهتيبص  (5/2)ًوشات 

( 8/0)ٍ ووتشيي هيضاى هيبًگيي هشثَط ثِ ًوشُ  (12/9)

ثشاي تؼييي تبثيش آهَصؽ .  ثَدُ اػت17-20ثب اهتيبص 

 tثش هيضاى آگبّي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ اص آصهَى 

آهَصؽ ثش % 95 ثب اعويٌبى =52/6t. صٍج اػتفبدُ ؿذ

.  هيضاى آگبّي تبثيش داؿتِ اػت

ثشاي تؼييي تبثيش آهَصؽ ثش هيضاى آگبّي ٍاحذّبي 

ًتبيح .  صٍج اػتفبدُ گشديذtهَسد پظٍّؾ اص آصهَى 

.  آهَصؽ تبثيش داؿتِ اػت% 95ًـبى داد ثب اعويٌبى 

ِ گيشي   ثحث ٍ ًتيد

دس % 53ثشاػبع ًتبيح اغلت ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

ِ ّبي سثيؼي پَس .  ػبل لشاس داسًذ13-22گشٍُ ػٌي  يبفت

 ًـبى هي دّذ وِ هيبًگيي ػي صًبى دس هَلغ 1378

ٍيل .  ػبل ثَد23/27 ٍ ػي هشداى 8/21اصدٍاج 

دٍساًت هؼتمذ اػت، فشصًذ پذساى ٍ هبدساًي وِ ثِ 

ًصيحت ٍ اخجبس التصبدي ٍاداس هي ؿًَذ ديشتش اصدٍاج 

هي وٌٌذ دس ايي صَست ًجبيذ اص ثي ثٌذٍثبسي ٍ گؼتبخي 

دس صَستيىِ ثبيذ فشصًذاى سا لبًغ . خَاًبى ؿىبيت وٌٌذ

وشد تب صٍدتش اصدٍاج وٌٌذ ٍ اص عشف ديگش ثب حوبيت 

هبدي، خشات آًْب سا دس سٍ ثِ سٍ ؿذى ثب هؼبئل صًذگي 

صًبى داساي % 32دس ايي ثشسػي  (9). صيبدتش ػبصًذ

هشداى داساي تحصيالت % 38تحصيالت ػبلي ٍ 

ساٌّوبيي ثَدًذ، ًتبيح پظٍّـي سثيؼي پَس ًـبى هي دّذ 

وِ ًيوي اص صى ٍ ؿَّشّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض 

هـبٍسُ اصدٍاج داساي اختالف ػغح تحصيالت ثَدًذ ٍ 

هَاسد ػغح تحصيالت صى اص هشد ثبالتش  % 2/23دس 

 ( 10). ثَد

% 73ّوچٌيي ًتبيح ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ 

دٍساى ًبهضدي % 35صٍج ّب فبلذ دٍساى ًبهضدي ثَدًذ ٍ 

ًتبيح پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ .  هبُ داؿتٌذ1-3ثيي 

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ دٍساى ًبهضدي        % 80

( 11). ثَدًذ

ِ ّبي ايي ثشسػي ًـبى هي دّذ وِ اوثشيت  يبفت

دس هَسد هؼبئل خٌؼي % 82ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

اص آهَصؽ % 18تحت آهَصؽ لشاس ًگشفتِ ثَدًذ ٍ تٌْب 

% 35ثشخَسداس ثَدًذ، هٌجغ آهَصؿي آًبى ثِ تشتيت 

. هبَّاسُ ثَد% 93/34فيلن ٍيذئَيي ٍ % 07/30وتبة، 

% 55اص ٍالذيي ٍ % 95ًتبيح پظٍّـي ًـبى هي دّذ وِ 

هشثيبى پشٍسؿي تب وٌَى ثِ فشصًذاى خَاى خَد آهَصؽ 

سٍحبًيَى اص هحذٍدُ حذالل تب % 3/14ًذادُ ثَدًذ ٍ 

اوثش افشاد هَسد هغبلؼِ . حذاوثش آهَصؽ دادُ ثَدًذ

خَاّبى دادى آهَصؽ ثِ ّش دٍ خٌغ ثَدًذ، آًبى 
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ثْتشيي صهبى آهَصؽ سا دس هشاحل اثتذايي اصدٍاج تَػظ 

سٍحبًيَى ٍ هشثيبى . هشاوض ثْذاؿتي هي داًؼتٌذ

پشٍسؿي دس دسخِ اٍل خَاّبى ايي آهَصؽ تَػظ 

( 5).ٍالذيي دس هشاحل اثتذايي ثلَؽ فشد هي ثبؿٌذ

صٍج ّب دس ساثغِ % 88ّوچٌيي دس ايي پظٍّؾ اوثشيت 

ثشسػي ّب . ثب ثْذاؿت خٌؼي داساي آگبّي ضؼيف ثَدًذ

ًـبى هي دّذ دس هشاوض هـبٍسُ اصدٍاج فمظ دس هَسد 

سٍؽ ّبي تٌظين خبًَادُ آهَصؽ دادُ هي ؿَد ٍ 

هتبػفبًِ دس هَسد ثْذاؿت خٌؼي ٍ هؼبئل هشثَط ثِ 

. آى ووتشيي آهَصؿي ثِ هشاخؼبى اسائِ ًوي ؿَد

ثشسػي ّب ًـبى هي دّذ وِ آهبس ثيوبساى هشاخؼِ وٌٌذُ 

ثِ ػفًَت ّبي دػتگبُ ادساسي ثِ ػلت ػذم آگبّي اص 

سفتبسّبي پشخغش افضايؾ يبفتِ اػت هي تَاى ًتيدِ 

ِ اي اص آگبّي ّب، اعالػبت  گشفت اصدٍاج ًيبص ثِ هدوَػ

ٍ ثيٌؾ دس خْت ؿٌبخت دختش ٍ پؼش اص خَد ٍ عشف 

ايي آگبّي ّب دس صهيٌِ ًيبصّب، . همبثل اصدٍاج داسد

اػتؼذادّب، آسصٍّب، آسهبى ّب، اسصؽ ّب، تَلؼبت ٍ 

اًتظبسات اصدٍاج ٍ ؿٌبخت ًؼجي دس صهيٌِ سؿذ ػبعفي 

ػذم ؿٌبخت ٍ دسن صحيح صى ٍ هشد اص يىذيگش . اػت

ًبػبصگبسي خبًَادگي سا پذيذ هي آٍسد ٍ حتي هوىي 

اػالم . اػت ثِ اص ّن پبؿيذگي صًبؿَيي ثيبًدبهذ

. دسثبسُ خٌجِ ّبي صيبدي اص ساثغِ خٌؼي صشاحت داسد

لشآى ٍ احبديث هختلف ثِ عجيؼت ساثغِ خٌؼي دس 

ثب : دػتيبثي ثِ يه سضبيتوٌذي دٍ عشفِ، اؿبسُ داسد

تَخِ ثِ آغبص فؼبليت خٌؼي وِ دس ثؼيبسي اص وـَسّب 

ثبيذ خَاًبى ًؼجت ثِ . دس ػٌيي خَاًي ؿشٍع هي ؿَد

ساثغِ خٌؼي ثب ٍاطُ ّبي ػلوي ٍ اخاللي آگبُ ؿًَذ، 

صيشا اگش سٍاثظ صًبؿَئي صٍج ّب لبًغ وٌٌذُ ًجبؿذ هٌدش 

. ثِ احؼبع هحشٍهيت ٍ ػذم احؼبع اهٌيت هي گشدد

لزا ضشٍسي اػت اعالػبت الصم دس خصَف هؼبيل ٍ 

ثْذاؿت خٌؼي خْت ايدبد تؼبدل توبيل خٌؼي صى ٍ 

هشد، ٍ ثيوبسي ّبي خؼوي ًبؿي اص ػذم سػبيت 

ثْذاؿت ٍ اًحشافبت خٌؼي دس هشاوض هـبٍسُ اصدٍاج ثِ 

صَست پشثبستش ًِ ثشاي سفغ تىليف ثِ صٍج ّب آهَصؽ 

. دادُ ؿَد
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Survey of Education Effects on Sexual Health in 

Couples Referred to Marriage Consultation Centers 

in West Azarbalian 1382 

Z. Moshiri  , H. Mohaddesi , 0. Terme Yosefi , M. Vazife Asle , S. Moshiri 

 

Abstract 

 

Introduction: Sexual contact is a part of human identity in Islam. In creation, God gave 

human, powers to control his behavior. Koran and Narrations point to nature of sexual 

pleasure relationship. 

As the sexual contacts begins in young ages, a young person should have identification about 

scientific and ethics of sex. This study has been done in order to significant effects of sexual 

education in couples who referred to marriage consultation centers. 

Methods & Materials: The study is a semi-experimental and data was collected by a 

questionnaire in W. Azarbaijan cities (Urmia, Mahabad, Khoy, Miandoab). Samples were 

selected by random. 

Results: Results showed that the majority (88%) of samples before education has very weak 

knowledge and 68.33% had less information about sexual transmitted diseases. 

After teaching 90% of samples about sexual contact and 73.33% about sexual transmitted 

diseases had enough knowledge. For determination of effects education we used t test. 

Discussion: Marriage needs a lot of information, knowledge and cognition. The couples who 

want to marry need to know themselves and each other these knowledge are about needs, 

talents dreams, aims , values and expectation from marriage and each other, and a little about 

emotions. A bad cognition from together cause many disasters and leads to divorce. 

 

Key words: Education, Sexual Health 
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