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اي است كه جوانان را در معرض خطـرات           اي و اجتماعي پيچيده     ايران همانند تمامي كشورها تحت تاثير عوامل متعدد توسعه         
توسعه اسـتراتژيهاي مناسـب جهـت       ريزي براي     دهد؛ لذا هرگونه برنامه     ناشي از رفتارهاي پرخطر جنسي و باروري قرار مي        

هدف اين مطالعه   . باشد  موجود اين گروه در زمينه بهداشت باروري مي         مستلزم بررسي وضعيت   ،پاسخ به نيازهاي اين گروه    
در سـال   ايـن تحقيـق  .  ساله تهراني در مورد بهداشت بـاروري اسـت  18 تا 15 نگرش و رفتار نوجوانان پسر    ،بررسي آگاهي 

جهـاني    بـا اسـتفاده از پرسـشنامه سـازمان بهداشـت           ، ساله شـهر تهـران     18 تا   15 پسر نوجوان    1385  بر روي تعداد   1381
)WHO (             بـود  اي  گيـري از نـوع تـصادفي خوشـه          روش نمونـه  . با تغييرات متناسب با فرهنگ جامعه ايرانـي بـه اجـرا درآمـد  .

% 6/12. در مورد فيزيولوژي باروري اطالعات ضعيفي داشتند      %) 1/51(براساس نتايج اين مطالعه، درصد زيادي از نوجوانان       
از بين روشهاي پيشگيري، دو روش كانـدوم و         . نوجوانان نسبت به روشهاي پيشگيري از بارداري هيچگونه اطالعي نداشتند         

ولـي اطالعـات    %) 58و   % 2/72بـه ترتيـب     (ان بيشترين شناخت را از آنها داشـتند       قرص به ترتيب روشهايي بودند كه نوجوان      
تـوان بـيش از يكبـار         دانـستند كـه كانـدوم را نمـي          نمـي % 40عمقي و صحيح در مورد كاندوم در بين آنان كم بود؛ بطوريكـه              

نوجوانـان نـام    % 7/94 .باشـد   دانـستند كـه كانـدوم يـك روش مـوثر پيـشگيري از بـارداري مـي                   نمـي  % 37مصرف كرد و يا     
هـاي مقـاربتي و    هاي مقاربتي را شنيده بودند؛ ولي هنوز درصد زيادي از آنان داراي باورهاي غلط در مورد بيمـاري        بيماري

از وجود ظاهر سالم در فرد مبتال بـه ايـدز       % 1/23ايدز درمان قطعي ندارد و       دانستند كه   آنها نمي % 6/16ايدز بودند، بطوريكه    
نوجوانـان مـورد    % 7/27. نوجوانان نظري مخالف با روابط نوجوانان با جنس مخالف داشتند         % 6/56.نمودند  العي  اط  اظهار بي 

 نشان داد ترك تحصيل يـا تحـصيل در مـدارس            2χ بررسي نتايج بوسيله آزمون   . بررسي سابقه تماس جنسي را ذكر نمودند      
، سختي  )P=0.012(فوت پدر    ،)P=0.007(ك از والدين درمنزل   ي  ،نبود هيچ )P<0.0001(،عدم پايبندي به مذهب   )P<0.0001(شبانه

مــشروبات  نوشــيدن و )P<0.0001(،كــشيدن ســيگار)P=0.017(،دسترســي بــه مــاهواره)P=0.002(برقــراري ارتبــاط بــا مــادر
بيـشتر  داري  از فاكتورهايي بودند كه با دارا بودن يكي از آنها، سابقه تماس جنسي در پسران بطـور معنـي   ) P<0.0001(الكلي
 سالة تهراني را به تصوير كـشيده و         15-18مطالعه حاضر وضعيت آگاهي، نگرش و رفتارهاي باروري پسران نوجوان           . بود

هاي مناسبي را جهت ارتقـاء سـطح سـالمت            بجاست كه سياستگزاران بهداشتي كشور با در نظر گرفتن وضعيت فوق، برنامه           
 .رند جنسي نوجوانان ايراني به اجرا در آو–باروري 
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