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Abstract 
Introduction: Despite the widely recognized importance of sexual 
health, sex education remains a sensitive issue for parents. Parents' 
feeling comfortable to talk about sex topics and their effective commu-
nication with children sexual health; have been identified as important 
protective factors against high-risk sexual behaviors. This study was 
conducted to investigate the validity and reliability of “parents comfort 
to discuss about sex topics” and “parents intention to discuss about sex 
topics” questionnaires.
Methods: The English version of questionnaires was translated into 
Persian and their validity was confirmed by an expert panel. One hun-
dred sixty parents (eighty-four mothers and seventy-six fathers) who 
lived in Tehran and had at least one thirteen to sixteen year-old child 
participated in the study and filled out the adapted version of question-
naires. Test- retest was performed and Cronbach’s alpha coefficient, ICC 
and Kappa were applied to assess reliability and internal consistency of 
instruments.
Results: The Cronbach’s alpha was 0.95. The Intra-Class Correlation 
(ICC) for “parents comfort to discuss about sex topics” questionnaire 
was above 0.9 and Kappa for “parents intention to discuss about sex 
topics” questionnaire was in range of 0.64-1.
Conclusions: This study indicates that Persian version of “parents com-
fort to discuss about sex topics” and “parents intention to discuss about 
sex topics” questionnaires are valid and reliable and they can be used in 
surveys on the context of sexual education.
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چکیده

مقدمه: تربیت جنسی مجموعه اقداماتی است که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت 
رشد متعادل و متناسب غریزه جنسی وی صورت می گیرد و خانواده به عنوان بنیادی ترین 
عنصر جامعه انسانی در ارائه اطالعات الزم در این حیطه از تربیت، نقش کلیدی دارد. لذا 
میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی و میزان عالقه مندی 
والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی به عنوان پایه های مورد نیاز جهت گرایش 

والدین به انجام این صحبت ها باید مورد سنجش و اندازه  گیری قرار گیرد.
شهر  ساکن  والدین  از  نفر  وشصت  صد  که  بود  پیمایشی  نوع  از  مطالعه  این  روش: 
دسترس  در  نمونه گیری  به صورت  بودند  ساله  شانزده  تا  سیزده  فرزند  دارای  که  تهران 
گفتگو  در  والدین  راحتی  احساس  میزان  ”سنجش  پرسشنامه   دو  شدند.  پژوهش  وارد 
در مورد موضوعات جنسی“ و ”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد 
موضوعات جنسی“ در این پژوهش مورد سنجش روایی و پایایی قرار گرفت که روایی 
صوری و محتوایی این دو ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش 

بازآزمون و اجرای آزمون های آلفای کرونباخ، ICC و کاپا مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: هشتاد و چهار مادر و هفتاد وشش پدر در این پژوهش شرکت داده شدند که 
چهل  نیز  والدین  راحتی  احساس  میانگین  و  صدم  شش  دو  چهل  ایشان  سنی  میانگین 
وچهار و سی وسه صدم می باشد. در بررسی روایی صوری و روایی محتوایی دو گزاره از 
پانزده گزاره حذف شدند و در بررسی پایایی نیز آلفای کرونباخ نود و پنج صدم و نمره 
ICC برای هر کدام از گزاره های موجود در پرسشنامه ”سنجش احساس راحتی والدین 
در گفتگو در مورد موضوعات جنسی“ در بازه نود صدم تا نود و هفت صدم و مقدار 
کاپا برای هر کدام از گزاره های موجود در پرسشنامه ”سنجش میزان عالقه مندی والدین 
به گفتگو در مورد موضوعات جنسی“ در بازه شصت و چهار صدم تا یک قرار گرفت.

بحثونتیجهگیری: دو پرسشنامه  ”سنجش میزان احساس راحتی والدین در گفتگو 
در مورد موضوعات جنسی“ و ”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد 
از این دو  پایایی قابل قبولی برخوردار است و می توان  موضوعات جنسی“ از روایی و 

پرسشنامه در پژوهش های مرتبط با مقوله تربیت جنسی استفاده کرد.

روایی و پایایی دو پرسشنامه ”سنجش میزان راحتی والدین 
در گفتگو در مورد موضوعات جنسی“ و ”سنجش میزان 
عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی“

بتول یوزباشی: گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
arammaref@gmail.com .معصومه معارف وند*: گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

سمانه حسين زاده: گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

نحوه استناد به مقاله:
بتول یوزباشی، معصومه معارف وند و سمانه حسین زاده. روایی و پایایی دو پرسشنامه “سنجش میزان 

راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی” و “سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در 
مورد موضوعات جنسی”. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1396؛ 6 )1(: 37-43
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بهار 1396، دوره 6، شماره 1، پیاپی 3919

بتول یوزباشی و همکاران

مقدمه

تربیت جنسی اقداماتی است که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت رشد متعادل و متناسب غریزه جنسی وی صورت 
می گیرد و هدف بنیادی آن، آگاه ســازی جنســی، تکامل رفتارهای جنســی، کمک به اجرای وظایف جنسی، تداوم و 
بقای نسل و مودت و آرامش در زندگی است.)1( در برخی موارد تربیت جنسی به معنای ”آموزش جنسی“ به کار برده 
می شود در حالی که تربیت جنسی معنای وسیعتری دارد. تربیت جنسی نه تنها احساس جنسی را در برمی گیرد بلکه دارای 

ویژگی رشد شخصیت اجتماعی، اخالقی و فرهنگی هست.)2(
تربیت جنسی ارائه یک سلسله اطالعات ضروری روان شناختی، جسمانی و دینی درباره مسائل جنسی مربوط به هر فرد 
و نیز ارائه اطالعات و آگاهی هایی به فرد در زمینه آشنایی بیشتر با خصوصیات جنس مخالف است. در تربیت جنسی، 
افراد مسنتر اجتماع یا آن هایی که بیشتر در رابطه با مسائل جنسی اطالعات و معلومات دارند، با افرادی که کمتر یا اصال 
در این رابطه رشــدی ندارند، برخورد می کنند تا رشــد بیشــتری در آن ها به وجود آورند و از این راه به پیشرفت زندگی 

انسانی از نظر مسائل و برخوردهای جنسی کمک کنند.)2(
تربیت جنسی کودکان در بستر خانواده و محیط مدرسه همواره مورد توجه و بحث بوده است. آموزش جنسی مساله ای 
پیچیده در فرهنگ هر جامعه ای اســت. نقش مدرسه و معلم در آموزش و توسعه سالمت جنسی در جوامع محافظه کار 
کمرنگ می باشــد.)3( مشــکل جدی در این میان این اســت که پدر و مادرها نیز در بحث های مربوط به رفتار جنسی با 
فرزندان احساس خجالت می کنند، توضیح دادن در این مورد برایشان ناراحت کننده است و دانش و مهارت الزم برای 
انجام این کار را ندارند.)4و5( از آنجایی که مباحث و مســائل جنســی هم در حیطه بهداشت فردی و اجتماعی شخص 
حایز اهمیت اســت و هم در حیطه اخالقیات، لذا خانواده باید در هرچه بهتر شــکل گرفتن هویت جنسی کودک اهتمام 
الزم و کافی را از خود نشــان دهد. از طرفی کودک باید بتواند در به دســت آوردن اطالعات موثق و صحیح متناسب با 
ســن و برطرف کردن ســواالت و مشکالت جنسی خود با والدین خود ارتباط برقرار کند، و این مهم صورت نمی گیرد 
مگر اینکه والد و کودک بتوانند در یک رابطه ســالم به میزان کافی احســاس راحتی کرده و مســائل را با یکدیگر حل 
و فصل کنند. وقتی گفتگوی بزرگســاالن با نوجوانان درباره مســائل جنسی نوعی تابو و در شمار امور ناگفتنی به حساب 
آید، این اطالعات از طریق همســاالن و همکالسی ها و دوســتان در اختیار نوجوانان قرار می گیرد. در این مورد والدین 
معموال خود را به بی خبری می زنند و نوجوانان را به حال خود می گذارند. به همین جهت نقش همســاالن در شکل گیری 

هویت جنسی نوجوانی بیشتر می شود.)8،7،6 و9(
پروتکلی که در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود از این قرار می باشد: در مرحله اول از طریق پرسشنامه های سنجش 
احســاس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنســی با فرزندان، ســنجش خودتوانا پنداری شــان در انجام 
گفتگوهای مربوط به  تربیت جنســی، ســنجش دانش جنسی و مشــخص کردن باورهای ســنتی و هنجارهای فرهنگی 
حاکم بر نظام هر خانواده اطالعات اولیه ای جمع آوری می شــود. ســپس با در دســت داشتن اطالعات به دست آمده از 
پرسشــنامه های فوق، متخصصین موظف می شــوند آموزش هــای الزم را به والدین ارائه دهنــد. در مرحله بعد، والدین 
باید متناســب با ســن فرزندشان و طبق پروتکلی مشــخص اطالعات الزم را به فرزند خود ارائه دهند. پژوهش هایی که 
در بررســی اثربخشــی این برنامه ها انجام گرفته اند به دو دستاورد مهم دست یافته اند: اول، در صورت برقراری گفتگوی 
صحیح بین والد و کودک، احتمال بروز رفتار پرخطر در فرزند به طور چشمگیری کاهش می یابد. دوم، در صورت بروز 

مشکل در هر زمینه ای احتمال مراجعه فرزند به والدین افزایش می یابد.)10(
کیربی، کویل، آلتون، رولری و رابین در سال 2011 در سلسله پژوهش هایی با عنوان ”کاهش خطر جنسی نوجوانان“ 
اقدام به معرفی روش هایی برای تدوین برنامه های درسی مرتبط با کاهش آسیب نمودند که از نتایج آن می توان به این 
موارد اشاره کرد: 1-برنامه های آموزش تربیت جنسی میزان رفتارها و فعالیت های جنسی نوجوانانی را که دارای فعالیت 
جنســی هســتند افزایش نمی دهد. 2-برخی از فواید برنامه های تربیت جنســی عبارتند از: تاخیر در برقراری اولین رابطه 
جنســی، کاهش فراوانی فعالیت های جنســی، کاهش تعداد شرکای جنســی، افزایش فراوانی استفاده از کاندوم و سایر 
راه های پیشگیری از بارداری وکاهش خطرات جنسی. 3-برنامه های متنوع تربیت جنسی با توجه به مباحث مطرح شده 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی40

روایی و پایایی دو پرسشنامه “سنجش میزان راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی” و “سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی”

در هر برنامه توانایی تغییر رفتار در فرد را دارا می باشــند. در پژوهش 
کیربی در 2008 آورده شــده که دو ســوم این برنامه ها تاثیر مثبتی بر 
تغییر رفتار جنسی نوجوانان دارد. 4-برنامه هایی که در آن ها از والدین 
به عنوان آموزشگرها استفاده شده است، تاثیرات بهتر و بیشتری روی 
کاهش آسیب های جنسی نوجوانان داشته است. پژوهش های آلبرت 

و گوزمن نیز نتایج مشابهی را دربر داشتند.)11(
با اینکه مســاله تربیت جنسی مســاله ای بسیار مهم است، بنا به دالیل 
فرهنگی و آموزشی زیادی تا کنون این مسائل به طور رسمی در ایران 
مورد آموزش قرار نگرفته اســت. به همین سبب در حیطه پژوهش نیز 
تمرکز زیادی بر روی این مســاله نشده اســت. پژوهش های صورت 
گرفته در این حیطه در ایران، عموما از لحاظ فرهنگی، ایدئولوژیکی 
 و اســالمی مورد بحث و بررســی قرار گرفته انــد.)14،13،12،2و15(

 از طرفی از آنجایی که در پژوهش های خارجی عموما به رابطه والد 
و فرزند، میزان احساس راحتی ایشــان در برقراری ارتباطات کالمی 
و میزان عالقه مندی ایشــان به گفتگو به عنــوان ارکان اصلی صورت 
پذیرفتن گفتگوها در زمینه موضوعات جنسی اشاره شده است، به نظر 
می رســد که تهیه ابزاری جهت سنجش میزان احساس راحتی والدین 
در گفتگو در مورد موضوعات جنســی جهت اســتفاده پژوهشگران 
داخلی امری ضروری و مهم می باشد. از طرفی از آنجایی که ابزاری 
برای سنجش این دو مهم توسط پژوهشگران غیر ایرانی تهیه و تدوین 
شده اســت، بهتر است که همان ابزارها به زبان فارسی ترجمه شده و 

مورد سنجش روایی و پایایی قرار گیرند.
مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین گروه های متخصصین 
کــه در حــوزه حمایــت از کــودکان بــا خانواده ها تعامــل حرفه ای 

دارنــد، می توانند نقشــی تعییــن کننده در 
توانمند نمودن والدین برای تربیت جنســی 
کودکانشان ایفا کنند. از سوی دیگر سنجش 
یکــی از فازهــای کلیدی کلیــه مداخالت 
در مــددکاری اجتماعی به شــمار می رود و 
در عین حال مددکاران اجتماعی بر اســاس 
چارچوب هــای حرفــه ای بایــد وضعیــت 
گروه های هدف را پس از انجام مداخالت 
نیز بررســی نمایند. هم اکنــون ابزاری که در 
حوزه تربیت جنسی و احساس راحتی والدین 
در این خصوص از روایی و پایایی مناســب 
برخوردار باشــد، در ایران وجود ندارد. در 
ایــن پژوهش روایی و پایایی دو پرسشــنامه 
سنجش احســاس راحتی والدین در گفتگو 
در مورد موضوعات جنسی و سنجش میزان 
عالقه منــدی والدین بــه گفتگــو در مورد 
موضوعات جنسی مورد بررسی قرار گرفت. 
از آنجایی که تربیت جنسی یک مبحث بین 
رشته ای اســت، نتایج این پژوهش می تواند 
عالوه بر مددکاران اجتماعی توســط تمامی 
افراد متخصص در زمینه های روانشناســی، 
مشــاوره و علوم تربیتی که بــه نحوی با این 
موضوع در ارتباط هســتند، مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
روش

 این پژوهش از نوع پیمایشــی بوده و به منظور اعتباریابی دو پرسشــنامه ”سنجش احساس راحتی والدین در گفتگو در 
مورد موضوعات جنسی.“ و ”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی.“ اجرا شده است. 
پرسشنامه های مذکور دارای پانزده گویه بوده که در سال 1982 توسط کوبلینسکی و اتکینسون طراحی شده اند. گزینه های 
ابزارهای مذکور به صورت طیف لیکرت دارای شش گزینه ”کامال احساس راحتی می کنم“ تا ” کامال احساس ناراحتی 
می کنم“ برای هرگویه است. کمترین امتیاز مربوط به هر عبارت یک و بیشترین امتیاز شش می باشد. طبق پژوهش دیمپسی 
آلفای کرونباخ به دســت آمده برای این ابزار مســاوی با نود وچهار صدم می باشد. روایی صوری و محتوایی این ابزارها 
با اســتفاده از نظر متخصصان و پایایی از طریق روش باز آزمون مورد بررســی قرار گرفت. جامعه هدف پژوهش حاضر 
شامل تمامی والدین ساکن شهر تهران دارای فرزند در بازه سنی سیزده تا شانزده سال )مقطع متوسطه اول( است. در سال 
 تحصیلی 1395-1394 تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه اول 182833 نفر بوده است.)وزارت آموزش و پرورش، 1394(

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری خوشــه ای بود. به منظور نمونه گیری خوشــه ای در مرحله اول شهر تهران به 
پنج منطقه )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم شد. از هر کدام از مناطق به طور تصادفی یک منطقه انتخاب شد. 
با این تفاسیر منطقه یک از پهنه شمال، منطقه پنج از پهنه غرب، منطقه دوازده از پهنه مرکز، منطقه چهارده از پهنه شرق و 
منطقه نوزده از پهنه جنوب، به طور تصادفی ازبین مناطق هر پهنه در شهر تهران انتخاب شدند. در داخل مناطق نمونه گیری 
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بهار 1396، دوره 6، شماره 1، پیاپی 4119

بتول یوزباشی و همکاران

به صورت دردسترس انجام پذیرفت. 
معیارهایورودبهمطالعهبرایوالدین
عبارتبوداز: ســکونت در شهر تهران در 
زمان اجــرای پژوهش، دارا بــودن حداقل 
یک کودک در بازه ســنی سیزده تا شانزده 
ســال که در سال تحصیلی 1395-1394 در 
یکی از مدارس عادی متوســطه شهر تهران 
ثبت نام شده باشــد، کودک حداقل با یکی 
از والدین زیر یک سقف زندگی کند. برای 
تعیین تعداد حجم نمونه باید برای هر سوال 
به طــور میانگیــن تعداد پنج تــا ده نمونه در 
نظر گرفته شــود. از آنجایــی که تعداد کل 
سواالت پرسشنامه های مد نظر برای سنجش 
روایــی و پایایــی پانزده عدد می باشــد، لذا 
تعداد حداقلی گروه نمونه مســاوی هفتاد و 
پنــج و تعداد حداکثری آن مســاوی صد و 

پنجاه نفر خواهد بود. لذا با در نظر گرفتن تعداد ده نفر برای هر سوال، 
تعداد کل نمونه مورد نظر برای شــرکت در این پژوهش صد و پنجاه 
نفر به دست آمد. با در نظر گرفتن احتمال ریزش افراد در مرحله دوم 
صد و هشــتاد نفر وارد مرحله اول پژوهش شــدند که پس از حذف 
پرسشــنامه های مخدوش و ناقــص تعداد نهایی افراد شــرکت کننده 
در مرحله اول به صد و شــصت نفر رســید. برای مرحلــه بازآزمایی 
نیز تعداد پنجاه نفر در نظر گرفته شــده اســت. برای این افراد، هدف 
از اجرای طــرح و نحوه انجام آن توضیح داده شــد. پس از اطمینان 
از محرمانــه ماندن اطالعات نزد پژوهشــگر و جلــب رضایت آنان، 
پرسشنامه ها تکمیل شــد. اطالعات از طریق سه پرسشنامه جمع آوری 
شد. اول پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل سن، جنسیت، وضعیت 
تاهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت و قومیت فرد تکمیل کننده 
پرسشــنامه، وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت و قومیت همسر، سن و 
جنسیت فرزند. دوم پرسشــنامه سنجش میزان احساس راحتی والدین 
در گفتگو در مورد موضوعات جنسی و سوم پرسشنامه سنجش میزان 

عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی.
یافته ها

در بخــش یافته هــای توصیفــی می تــوان گفت که 
میانگین و انحراف معیار ســنی افراد شــرکت کننده در 
پژوهــش به ترتیب 42/06 و 6/68 ســال بــود. %52/5 
افراد شــرکت کننده در پژوهش زنان بودند. 86/9% این 
افراد در زمان تکمیل پرسشنامه با همسر و فرزندان خود 
زندگی می کردنــد و 29/4% آن ها دارای مدرک دیپلم 
و فوق دیپلم بودند. 56/9% ایــن افراد نیز دارای فرزند 

دختر در بازه سن سیزده تا شانزده سال بودند. 
پــس از ترجمــه و بازترجمــه نســخه اصلــی هر دو 
پرسشــنامه، جهت تعییــن روایی محتوایی پرسشــنامه ها 
طبق روش الوشــه عمل شــد. در این روش از نظرات 

متخصصین برای تعیین روایی محتوایی استفاده می شود. به این منظور از متخصصان خواسته شد که در قالب سوال های 
”آیا گزاره واضح است؟“، ”آیا نگارش صحیح است؟“ و ”آیا طرح سوال ضروری است؟“ به بررسی روایی محتوایی 

گزاره های موجود در پرسشنامه ها بپردازند. هشت نفر از متخصصین نظر خود را در مورد پرسشنامه ها در اختیار پژوهشگر 
قرار دادند. از آنجایی که نظرات دو نفر از متخصصین مخدوش بود در بررسی روایی محتوایی مورد استفاده قرار نگرفت 
و در نهایت براســاس نظرات شــش نفر متخصص روایی محتوایی تعیین شــد. براساس روش الوشه در صورت استفاده 
از نظرات شــش متخصص حداقل نمره روایی محتوایی باید 99% باشــد. در بررســی روایی محتوایی گزاره های موجود 
در پرسشــنامه از بین پانزده گزاره موجود سه گزاره اخالقیات جنســی، الفاظ مستهجن و نوازش های جنسی، غیرواضح 
و گنگ ارزیابی شــدند که در بررســی های بعدی با متخصصان مشخص شــد که گزاره ”الفاظ مستهجن“ در صورت 
تغییــر به ”نام هر کدام از اندام های جنســی“ واضح و گویا خواهد بود ولــی دو گزاره دیگر همچنان غیرواضح و مبهم 
گزارش شــدند. نهایتا پس از حذف این دو مورد روایی محتوایی این پرسشنامه CVR به دست آمده برای این پرسشنامه 

 

 

 

 

 

 

 

( وضعیت پایایی تکرارپذیری پرسشنامه سنجش احساس راحتی والدین 2جدول)
 در دو بار تکرار( ICC)مقدار 

مقدار  گزاره شماره
ICC 

95% CI p-value 

 <001/0 82/0 -94/0 90/0 ()چگونگی بدنیا آمدن کودک زایمان 1
 <001/0 94/0 -98/0 96/0 تفاوت های جسمانی بین زن و مرد 2
 <001/0 88/0 -96/0 93/0 )چگونگی باردار شدن( تولید مثل 3

4 
های )بیماری بیماری های مقاربتی

 منتقله ازطریق رابطه جنسی(
97/0 98/0- 95/0 001/0> 

 <001/0 87/0 -96/0 93/0 پیشگیری از بارداریراه های  5
 <001/0 93/0 -97/0 96/0 نام هر کدام از اندامهای جنسی 6
 <001/0 94/0 -98/0 96/0 رابطه جنسی 7
 <001/0 90/0 -97/0 94/0 تعرض جنسیتجاوز/ 8
 <001/0 90/0 -97/0 94/0 سقط جنین 9
 <001/0 87/0 -96/0 93/0 عادت ماهیانه 10
 <001/0 87/0 -96/0 93/0 همجنس گرایی 11
 <001/0 86/0 -95/0 92/0 خود ارضایی 12
 <001/0 82/0 -94/0 90/0 ارضا شدن در خواب )احتالم( 13

  

 گفتگو در نیوالد یمند عالقه زانیم”سنجش  پرسشنامه یریتکرارپذ ییایپا تیوضع( 3ل)جدو
“موضوعات جنسی مورد در  

 گزاره شماره
که با فرزندشان  ینیوالد

اندکردهصحبت   
 فرزندشان با که ینیوالد

اندنکرده صحبت  
کاپا بیضر کاپا بیضر   

(کودک آمدن ایبدن ی)چگونگ مانیزا 1  90/0  86/0  
مرد و زن نیب یجسمان یهاتفاوت 2  95/0  89/0  
باردار شدن( ی)چگونگ مثل دیتول 3  76/0  83/0  

4 
 یهایماری)ب یمقاربت یهایماریب

(یرابطه جنس قیمنتقله ازطر  77/0  95/0  

یاز باردار یریشگیپ یاهراه 5  87/0  90/0  
یجنس یهااندامهر کدام از  نام 6  78/0  80/0  
یجنس رابطه 7  73/0  89/0  
یجنس تعرض/تجاوز 8  85/0  80/0  
نیجن سقط 9  87/0  87/0  
انهیماه عادت 10  91/0  76/0  
ییگراهمجنس 11  64/0  1 
ییارضا خود 12  87/0  86/0  
)احتالم( خواب در شدن ارضا 13  68/0  1 

 

 ، وضعیت اشتغال و سطح تحصیالتکننده در پژوهش بر حسب جنسیت( توزیع فراوانی افراد شرکت1جدول)

 مجموع مادر پدر وضعیت والدین
 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 تیوضع
 اشتغال

 3/49 79 2/21 34 1/28 45 کارمند
 6/20 33 3/6 10 3/14 23 آزاد
 1/23 37 1/23 37 صفر صفر دار خانه

 2/3 5 9/1 3 3/1 2 کاریب
 8/3 6 صفر صفر 8/3 6 پاسخ یب

 100 160 5/52 84 5/47 76 مجموع

 سطح
 التیتحص

 1/18 29 7/8 14 4/9 15 پلمید ریز
 4/29 47 8/18 30 6/10 17 پلمید فوق و پلمید

 9/26 43 4/14 23 5/12 20 سانسیل
 0/25 40 0/10 16 0/15 24 باالتر و سانسیل فوق

 6/0 1 6/0 1 0 0 پاسخ یب
 100 160 5/52 84 5/47 76 مجموع
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فصلنامه مددکاری اجتماعی42

روایی و پایایی دو پرسشنامه “سنجش میزان راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی” و “سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنسی”

با وجود پانزده گزاره، برابر با 97% و در صورت وجود ســیزده گزاره 
برابر با 100% گزارش شــد. اطالعات به دست آمده از سنجش پایایی 
پرسشــنامه مد نظر در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی از قرار 

زیر می باشند.
در بررســی یافته های اســتنباطی می توان به یافته های زیر اشــاره کرد: 
آلفای کرونباخ به دست آمده برای نسخه سیزده سوالی پرسشنامه سنجش 
احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی برابر با %95 
می باشد. یافته های مربوط به بررسی همبستگی درون حیطه ای این پرسشنامه 

نیز در جدول شماره دو و سه ذکر شده است. 
یافته های به دست آمده از اجرای آزمون های 
کرونباخ، ICC و کاپا فرض پژوهش مبنی بر 
پایا بودن دو پرسشنامه ”سنجش میزان احساس 
راحتی والدین در مورد موضوعات جنسی“ و 
”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو 
در مورد موضوعات جنســی“ را مورد تایید 

قرار می دهد.
بحث و نتیجه گیری

احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی و میزان عالقه مندی ایشان به گفتگو در مورد موضوعات 
جنســی به عنوان ارکان اصلی جهت تربیت جنسی مناسب کودکان به حســاب می آیند. با توجه به روایی و پایایی این دو 
پرسشــنامه، اســتفاده از آن ها جهت تعیین میزان احســاس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی و میزان 
عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد موضوعات جنســی می تواند مددکاران اجتماعی، روانشناســان، مشاوران و سایر 
افراد متخصص در حوزه تربیت جنســی را در برنامه ریزی و اجرای مداخالت مناسب یاری رساند. نتایج این پژوهش با 

نتایج پژوهش های کوبلینسکی و اتکینسون)1982( و دیمپسی)2014( همخوان بود.)10و16( 

 

 

 

 

 

 

 

( وضعیت پایایی تکرارپذیری پرسشنامه سنجش احساس راحتی والدین 2جدول)
 در دو بار تکرار( ICC)مقدار 

مقدار  گزاره شماره
ICC 

95% CI p-value 

 <001/0 82/0 -94/0 90/0 ()چگونگی بدنیا آمدن کودک زایمان 1
 <001/0 94/0 -98/0 96/0 تفاوت های جسمانی بین زن و مرد 2
 <001/0 88/0 -96/0 93/0 )چگونگی باردار شدن( تولید مثل 3

4 
های )بیماری بیماری های مقاربتی

 منتقله ازطریق رابطه جنسی(
97/0 98/0- 95/0 001/0> 

 <001/0 87/0 -96/0 93/0 پیشگیری از بارداریراه های  5
 <001/0 93/0 -97/0 96/0 نام هر کدام از اندامهای جنسی 6
 <001/0 94/0 -98/0 96/0 رابطه جنسی 7
 <001/0 90/0 -97/0 94/0 تعرض جنسیتجاوز/ 8
 <001/0 90/0 -97/0 94/0 سقط جنین 9
 <001/0 87/0 -96/0 93/0 عادت ماهیانه 10
 <001/0 87/0 -96/0 93/0 همجنس گرایی 11
 <001/0 86/0 -95/0 92/0 خود ارضایی 12
 <001/0 82/0 -94/0 90/0 ارضا شدن در خواب )احتالم( 13

  

 گفتگو در نیوالد یمند عالقه زانیم”سنجش  پرسشنامه یریتکرارپذ ییایپا تیوضع( 3ل)جدو
“موضوعات جنسی مورد در  

 گزاره شماره
که با فرزندشان  ینیوالد

اندکردهصحبت   
 فرزندشان با که ینیوالد

اندنکرده صحبت  
کاپا بیضر کاپا بیضر   

(کودک آمدن ایبدن ی)چگونگ مانیزا 1  90/0  86/0  
مرد و زن نیب یجسمان یهاتفاوت 2  95/0  89/0  
باردار شدن( ی)چگونگ مثل دیتول 3  76/0  83/0  

4 
 یهایماری)ب یمقاربت یهایماریب

(یرابطه جنس قیمنتقله ازطر  77/0  95/0  

یاز باردار یریشگیپ یاهراه 5  87/0  90/0  
یجنس یهااندامهر کدام از  نام 6  78/0  80/0  
یجنس رابطه 7  73/0  89/0  
یجنس تعرض/تجاوز 8  85/0  80/0  
نیجن سقط 9  87/0  87/0  
انهیماه عادت 10  91/0  76/0  
ییگراهمجنس 11  64/0  1 
ییارضا خود 12  87/0  86/0  
)احتالم( خواب در شدن ارضا 13  68/0  1 

 

 ، وضعیت اشتغال و سطح تحصیالتکننده در پژوهش بر حسب جنسیت( توزیع فراوانی افراد شرکت1جدول)

 مجموع مادر پدر وضعیت والدین
 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 تیوضع
 اشتغال

 3/49 79 2/21 34 1/28 45 کارمند
 6/20 33 3/6 10 3/14 23 آزاد
 1/23 37 1/23 37 صفر صفر دار خانه

 2/3 5 9/1 3 3/1 2 کاریب
 8/3 6 صفر صفر 8/3 6 پاسخ یب

 100 160 5/52 84 5/47 76 مجموع

 سطح
 التیتحص

 1/18 29 7/8 14 4/9 15 پلمید ریز
 4/29 47 8/18 30 6/10 17 پلمید فوق و پلمید

 9/26 43 4/14 23 5/12 20 سانسیل
 0/25 40 0/10 16 0/15 24 باالتر و سانسیل فوق

 6/0 1 6/0 1 0 0 پاسخ یب
 100 160 5/52 84 5/47 76 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

( وضعیت پایایی تکرارپذیری پرسشنامه سنجش احساس راحتی والدین 2جدول)
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 <001/0 87/0 -96/0 93/0 پیشگیری از بارداریراه های  5
 <001/0 93/0 -97/0 96/0 نام هر کدام از اندامهای جنسی 6
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اندنکرده صحبت  
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محدودیت ها

در طول انجام این پژوهش، محدودیت های متعددی وجود داشت از جمله این که: سازمان های ذیربط هیچ گونه همکاری 
جهت اجرای پژوهش با پژوهشگر به عمل نیاوردند. بخشی از آزمودنی ها نیز به دلیل تابو بودن مسائل مطرح شده عالقه ای 
به شرکت در پژوهش از خود نشان ندادند.)نود وشش نفر در پژوهش شرکت نکردند.( مساله دیگر قضاوت های افراد راجع 
به تیم پژوهشی بود که با توجه به موضوع پژوهش به راحتی دست به برچسب زنی و قضاوت های منفی می زدند. و نهایتا 
این که یکی دیگر از محدویت های پژوهش حاضر، محدودیت ســنی بود که برای کودکان در نظر گرفته شــد. چرا که در 

اجرای پژوهش محدودیت زمانی و مالی زیادی وجود داشت امکان افزایش تعداد نمونه برای پژوهشگر مقدور نبود.
پیشنهادات

 از آنجایی که بازه ســنی خاصی برای کودکان در این پژوهش در نظر گرفته شــده بود، پیشــنهاد می شود این پژوهش 
بر روی کودکان ســنین دیگر نیز اجرا گردد. از طرفی از لحاظ روش شــناختی نیز پیشــنهاد می شــود همین موضوعات 
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بهار 1396، دوره 6، شماره 1، پیاپی 4319

بتول یوزباشی و همکاران

به صــورت کیفی مورد بررســی قرار گیرند، 
چرا کــه مقولــه تربیــت جنســی مقوله ای 
وابســته به فرهنگ اســت و از طریق روش 
کیفــی می توان به بررســی دالیــل و عوامل 
تاثیرگذار بر میزان احســاس راحتی والدین 
پرداخت تا با دید بازتــری برای مداخالت 

آتی برنامه ریزی نمود. نهایتا پشــنهاد می شود تیم پرسشگری که برای 
مراجعه به آزمودنی ها انتخاب می شود از هر دو جنسیت انتخاب شوند 
و در مراجعه به آزمودنی ها با توجه به جنسیت آزمودنی پرسشگری با 
همان جنسیت به ایشان مراجعه نماید، چرا که احتمال می رود جنسیت 
فرد پرسشــگر بر میزان عالقه مندی و راحتی افراد برای مشــارکت در 

پژوهش تاثیر می گذارد.

تشکر و قدردانی

با تشکر از خانم ها معصومه صیاد، منصوره بهرامی، آزاده شجاع، افسانه داننده و آقایان دانا ایرانی، نیما صالحی آهنگر 
و ســید محمد ســجادی که در فرآیند اجرای این پژوهش تیم پژوهش را یاری نمودند. نهایتا از تمامی والدین ســاکن 

مناطق یک، پنج، دوازده، چهارده و نوزده تهران که در این پژوهش شرکت نمودند کمال سپاس و تشکر را داریم.
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