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 کی: انیمرب ژهینوجوانان پسر و یسالمت جنس یبرنامه بوم یابیو ارز یشیآزما یاجرا ،یطراح

 یامطالعه چند مرحله

 چکیده: 

ی آمروز  جنسریت کادیرد هرر دورهدر متخصصان حوزه سالمت جنسی بطور مداوم اهمیت مربی را  هدف:

نگرانی در مورد عفونتهای مقاربتی و برارداری ناوواسرتد در بریو نوجوانران و جوانرانت مردارر را در دردند. 

هایی درد از سرالمت ها و مهارتکا دانش مورد نیاز را فراهم دنند و از نگر  تموقعیت دلیدی قرار داده است

دستیابی بد اطالعات سالمت دنندت پشتیبانی دنند. مطالعات نشان دادند دد جوانان برای جنسی حمایت می

 دنند دد در ایو میان معلمان از جایگراه براییی در لیسرت منرابع آنهراجنسی از منابع مختلفی استفاده می

ی پذیری جنسینگی یک روند طوینی و مبتنی بر آموز  است؛ لذا مطالعردبرووردارند. از آنجایی دد جامعد

ی مربیان سرعی نوجوانان پسر ویژه جنسیی بومی سالمت نامدارزیابی بر و ی آزمایشیحاضر با طراحیت اجرا

 درده بد ایو نیاز در دشور بپردازد.  

مرروری  مطالعرد یرک اولت مرحلرد در برود. ایمرحلرد سرد کردیبری طرر  نوع حاضر از پژوهش روش کار:

نوجوانران  جنسریی ارکقرا سرالمت موثرکریو رویکردت نوع مداولد و محتوای برنامردای انجام شد کا محدوده

نفرر   ۹نفرر  و بحرگ وروهری ) ۲۸فردی )ی ی دیفی بد رو  مصاحبدی دوم مطالعد. مرحلدشوداستخراج 

ویری هدفمنرد و برا حرداد ر دنندوان بد رو  نمونردانجام شد. مشاردت بومی محتوای آموزشی کهیدبرای 

 .ها ادامد یافتها کا اشباع دادهبدکنوع از نظر سوت جنست سطح کحصیالتت پست اداری انتخاب شدند. مصاح

آنرالی  برد رو  کحلیر   ها کوسط دستگاه ضبط صوت ضبط شد و بد صورت متو پیاده شرد.ی مصاحبدهمد

ی مرورری و دیفی مطالعرد محتروای های مرحلددار )شید و شنون  انجام شد. با کوجد بد دادهمحتوای جهت

ی سوم یک دارآزمایی در عرصد بصرورت کصرادفی برا مرحلد ای مبتنی بر فرهنگ طراحی وردید. درمداولد

ویری نمونردی اول و دوم شرهر سراری انجرام شرد. مدارر پسرراند متوسرطد مربی ۶۰وروه دنترل بر روی 

دو ورروه مداولرد و  رو  بلودی کصادفی برد بد مربیانای انجام شد. ای چند مرحلدکصادفی بد رو  ووشد

بررای ورروه ای دقیقرد ۱۲۰جلسد  ۶ای  بد صورت حرفد-آموزشی )مهارکیی برنامد .دنترل اوتصاص یافتند

 ی محقر  سراوتداز پرسشرنامد ها با استفادهوروه دنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده مداولد اجرا شد.

 SPSSآوری و برا نررم افر ار هفتد بعرد از مداولرد جمرع ۶قب  ت بالفاصلد بعد و  ای مربیانصالحیت حرفد

 مورد کج ید و کحلی  قرار ورفت.  ۱۹ی نسخد

ای برر اسرار مردل آوراهیت حرفرد -ی مهرارکیامع جنسینگیت مداولردانتخاب رویکرد آموز  ج ها:یافته

 ۵ی دیفری شرام  ی مروری بود. نترایج حاصر  از مطالعردنتایج حاص  از مرحلد تانگی   و مهارت رفتاری

ها شام  نقش نهادهات نقش سازمانهات نیاز بد مشاردت ذیربطانت زیر طبقد است. مضمون ۱۷مضمون اصلی و 



 

وجد باشد. با کای مربیان میپذیری جنسینگی نوجوانان و نیاز بد دسب صالحیت حرفدنیاز بد مدیریت جامعد

-ی مهرارکیای مربیران یرک مداولردهای حاص  از مراح  قبلی مطالعد جهت ارکقا صالحیت حرفردبد داده

ای اجرا و ارزشیابی شد. نتایج دارآزمایی در عرصد نشان داد دد مربیان در وروه مداولد نسبت بد وروه حرفد

  داشتند. >۰۰۱/۰pو نگر  )  >۰۰۱/۰p ت مهارت )>۰۰۱/۰pداری در نمرات آواهی )اف ایش معنی دنترل

ی آواهی کوسط متغییرهای شغ ت مقطع واریانس نمره ٪۳۹ توطی نهایی رورسیون مدل اسار همچنیو بر

مقطع ارائد وردمتت  متغییرهای جنسیتتی مهارت کوسط واریانس نمره ٪۳۱ارائد ودمت و رشتد کحصیلیت 

نگر  کوسط متغییرهای رشتد کحصریلی و ی واریانس نمره ٪۲۲سطح کحصیالتت شغ  و رشتد کحصیلی و 

 شوند.وضعیت اقتصادی کوجید می

ی حاضر بیانگر نیازهای آموزشی و حمایتی مدرسان و کاثیر مداوالت مبتنری برر نتایج مطالعد گیری:نتیجه

باشرد. از ایرو رو بکرارویری ایرو رو  طراحری ای آنران میفرهنگ بر اسار مدل بر ارکقا صالحیت حرفرد

 شود. پیشنهاد می جنسیسازی مدرسان برای کدریس سالمت آموزشی برای آمادهی برنامد

ای مربیرانت مردل آوراهیت انگیر   و مهرارت آموز  جنسینگیت نوجوانانت صرالحیت حرفرد ها:کلید واژه

 رفتاریت مداولد.
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Design, pilot implementation and assessment of a context based program 

on male adolescents’ sexual health special for instractors: a multi-stage 

study 

Abstract  

Aim: Professionals in the area of human sexuality have continually expressed the importance 

of the instructor who conducts any sex education course. Concerns about sexually transmitted 

infections and unintended pregnancy among young people have placed schools in a key 

position to provide knowledge and develop attitudes and skills which support sexual health. 

Studies have shown that young people draw on many sources for their sexuality education 

and teachers are high on their preferred list of sources. Whereas sexuality socialization 

mainstreaming is a long educational based process; therefore, the present study is design, 

pilot implementation and assessment of a context based program on male adolescents’ sexual 

health special for instractors has tried to address this need in the country. 

Methods: The current study was a three-stage mixed methods design. In the preliminary 

stage a scope review was conducted. The most effective approach, type of intervention and 

content of adolescent sexual health promotion program were extracted. The second stage of 

this study a qualitative study was conducted by individual interview (28 people) and  focus 

group discussion (9 people) to localize the educational content. The participants were 

selected through purposeful sampling based on age, gender, level of education, administrative 

position and interviwe were continued until data saturation. All interviews were audio 

recorded and transcribed verbatim. Finally, the Hsieh and Shannon strategies were used to 

directed content analyze data. According to the scope review and qualitative data of the study 

stage, the content of the culture-based interventions was designed. In the third stage a 

randomized field trial was conducted on 60 instractors of male adolescents from the first and 

second secondary schools in Sari city usinga a multi-stage stratified random sampling 

method. Instructors were assigned to intervention and control groups. The sexuality education 

program (Skills-profession) was presented for the instructors of the intervention group in 6 

sessions of 120 minutes.The control group did not receive any intervention. The data were 

collected throw researcher-made questionnaire before intervention, immediately and six 

weeks after the intervention and were analyzed using SPSS software, version 19. 

Results: The approach to comperehensive sexuality education, skill-professional intervention 

based on the model of knowledge, motivation and behavioral skills (IMB) were the results of 

the review phase. The results of the qualitative study was include 5 themes and 17 sub-

themes. Themes were emerged as (1) role of institutions; (2) role of organizations; (3) need 

for stakeholder’s partnership; (4) need for adolescent sexuality socialization management; 

and (5) need for enhancing the teachers’ professional competence. The results of field trials 

showed that the instructors in the intervention group had a significant increase in the scores 

of knowledge (P<0.001), skills (P<0.001) and attitude (P<0.001) compared to the control 

group. Also, according to the final linear regression model, 39% of the variance of 

knowledge score by job variables, level of service and field of study, 31% of variance of skill 



 

score by gender variables, level of service, level of education, job and field of study and 22% 

variance of attitude score by Variables of field of study and economic status are justified.  

Conclusions: Results of the present study indicated the educational and supportive needs of 

teachers, also confirmed that culture-based interventions based on IMB model were an 

effective means of improving teachers’ classroom management and their cultural Professional 

competency. Therefore, using this method to design an educational program to prepare 

teachers for teaching sexuality health is recommended. 

Keywords: Sexuality  education, Adolescent, Professional competence of instractors, IMB 

model, Intervention.  

 

 


