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 مقدمه

زنان محور خانواده و جامعه هستند و سالمت آنان تضمين كننده سالمت مردان، خانواده ها و 

بهداشت باروري به  هداشت باروري از جمله محورهاي اساسي سالمت زنان است.ب جامعه است.

و كه مرتبط به سيستم توليدمثل و روند  حالتي از سالمتي كامل جسمي، رواني و رفاه اجتماعي

مقوله بهداشت باروري طيف وسيعي از خدمات بهداشتي؛  .شود مي كاركرد آن است، اطالق

در بر گرفته و هدف آن كمك به افراد و  را زندگي (از تولد تا مرگ) سالمت در تمام طول

بهبود وضعيت بهداشتي، توانمندسازي زنان، افزايش امكان دسترسي به  ها در زمينه خانواده

هاي منتقل شونده از راه  و سالمت مادر و نوزاد، تنظيم خانواده، درمان بيماري شتيهاي بهدا مراقبت

هاي دستگاه تناسلي، تشخيص و درمان نازايي، آموزش در زمينه سالمت باروري،  بدخيمي جنسي،

منظور  ويژه در جوانان و نوجوانان به همراه برآوردن نيازهاي تحصيلي و خدماتي اين گروه به به

زنان و نيز  آنان به برخوردي مثبت و مسئوالنه با تمايالت جنسي خود، حقوق جنسي قادرسازي

روابط متقابل  مشاركت مردان در سالمت باروري، سالمت دوران يائسگي، بهداشت سالمندان و

 .)1(باشد و مردان مي آميز و برابري جنسيتي و به طور كلي ارتقاي سطح سالمت تمام زنان احترام

تپاوسويچ و همكاران نياز به برنامه هاي منسجم و ادراكي براي بهداشت باروري  مطالعه كيشيك

 تعيين ميزان آگاهيبا هدف مطالعه اين ). 2براي نوجوانان در كشور بلگراد متذكر شدند(

  انجام شد.مورد بهداشت باروري  دردختر در دانشگاه غير پزشكي  دانشجويان

  مواد و روشها 

دانشگاه دختر از دانشكده هاي مختلف  اندانشجوينفر از  500مقطعي، توصيفي در اين مطالعه 

 ابزار گردآوري اطالعات شركت نمودند.اردبيل شهر  )فني و مهندسي و علوم انساني(غير پزشكي 

سنجش آگاهي در حيطه بهداشت باروري  و دموگرافيك حاوي سواالتپرسشنامه  بود. پرسشنامه

 ،ايدز و بيماريهاي مقاربتي ،روشهاي پيشگيري از بارداري اج،مشاوره ژنتيك قبل از ازدوشامل 

بود كه توسط خود دانشجويان تكميل  يائسگي و رماد تغذيه با شيرمراقبت از نوزادان، بارداري، 

مورد تجزيه و  توصيفيو با استفاده از آزمون هاي  SPSSمي گرديد. اطالعات توسط نرم افزار 

  تحليل آماري قرار گرفت.

  

  

  



  فته هايا

%) متاهل و بقيه مجرد 18نفر( 90 سال بود. 1/21±1/7ميانگين سني دانشجويان مورد مطالعه 

بهداشت باروري در  آگاهي دانشجويان در مورد نمره%) غير بومي بودند. 62نفر( 310بودند. 

  .)1آورده شده است.(جدول  1جدول شماره 

  انشجويان در مورد بهداشت باروريدتوزيع فراواني مطلق و نسبي آگاهي  – 1جدول شماره 

  خوب  موارد مورد بررسي

  درصد   نفر

  متوسط

  درصد      نفر

  ضعيف

  درصد       نفر

11  340 %68  105 %21  مشاوره قبل از ازدواج

%  
55  

45  85  %17  روشهاي پيشگيري از بارداري

%  
225  38

%  
19

0  

19  %38  ايدز و بيماريهاي مقاربتي

0  
24

%  
120  48

%  
24

0  

14  %29  بارداري

5  
35

%  
175  26

%  
13

0  

34  70  %14  مراقبت از نوزادان

%  
170  52

%  
26

0  

10  %20  رماد تغذيه با شير

0  
31

%  
155  49

%  
24

5  

37  80  %16  يائسگي

%  
185  57

%  
28

5  

 

شود باالترين ميزان آگاهي در مورد بيماريهـاي مقـاربتي و ايـدز    همانطور كه در جدول مشاهده مي

ميزان آگاهي اكثريـت نمونـه   . مربوط به يائسگي بود %57انشجويان% و كمترين ميزان آگاهي د38

   .دو ضعيف بو ها، در سطح متوسط

  حثب

در مورد بهداشت باروري  و ضعيف اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان داراي اطالعات متوسط

ا هستند. افزايش آگاهي در مورد انواع روشهاي پيشگيري از بارداري و بيماري هاي مقاربتي ب

توجه به چالش هاي اطالعاتي خاص دانشجويان در جنسيت ها، سنين و رشته هاي تحصيلي 

مختلف ضروري به نظر مي رسد و آموزش بهداشت باروري قطعا موجب بهبود سطح آگاهي و 

باال بودن آگاهي دانشجويان در مورد بيماري ايدز به نظر مي رسد به  نگرش جوانان خواهد شد.



مطالعه انصاري دانش ضوع توسط رسانه ها و برنامه هاي آموزشي باشد. در دليل آموزش اين مو

موزان اطالعات قابل قبولي در مورد حاملگي و فاصله گذاري بين فرزندان داشتند ولي آگاهي آ

كه با يافته هاي مطالعه حاضر همخواني دانش آموزان در مورد بيماريهاي آميزشي مطلوب نبود 

در مطالعه عبدالهي و همكاران آگاهي و عملكرد دانش آموزان در مورد بلوغ و رعايت ). 3( ندارد

در مطالعه محمدي و همكاران  .)4( كه مطابق با مطالعه حاضر است نكات بهداشتي ضعيف بود

% 6/12 در مورد فيزيولوژي باروري اطالعات ضعيفي داشتند. درصد زيادي از نوجوانان

پيشگيري از بارداري هيچگونه اطالعي نداشتند. از بين روشهاي  نوجوانان نسبت به روشهاي

پيشگيري، دو روش كاندوم و قرص به ترتيب روشهايي بودند كه نوجوانان بيشترين شناخت را 

% 7/94از آنها داشتند ولي اطالعات عمقي و صحيح در مورد كاندوم در بين آنان كم بود. 

يده بودند؛ ولي درصد زيادي از آنان داراي باورهاي غلط هاي مقاربتي را شن نوجوانان نام بيماري

در مطالعه آپريتي و همكاران نشان داده شد كه . )5( هاي مقاربتي و ايدز بودند در مورد بيماري

براي ارتقاء رفتار جنسي ايدز باال بوده ولي بيماري نسبت به روشهاي پيشگيري و  آگاهي جوانان

ه جنبه هاي مختلف بهداشت باروري و جنسي جوانان بيشتر مسوليت پذير و سالم نياز است ك

آموزش اوليه در مدارس بر نشان داد در مطالعه راسكانيكو و همكاران  .)6( مورد توجه قرار گيرد

بيولوژي  مورد درپايه برنامه هاي آموزش بهداشت باروري همراه با آموزش اطالعات صحيح 

ت جنسي از طريق اطالع رساني در مورد رفتارهاي توليدمثل و جلوگيري از رفتارهاي ناشايس

   .)7( بدون خطر در طي سالهاي نخست بلوغ مورد نياز است

  نتيجه گيري

با توجه به نتايج اين تحقيق، . دارنددر مورد بهداشت باروري به پايين  دانشجويان اطالعات متوسط

باشد آموزش دانشجويان ي ميناكاف در مورد بهداشت بارورياز آنجائيكه سطح آگاهي دانشجويان 

  .ضروري به نظر مي رسدبهداشت باروري  خصوص در
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