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  چکيده

هاي آموزش  ساز گسترش بسترهاي آن در ديگر حوزه تواند زمينه بررسي آموزش بهداشت جنسي در محتواي کتب درسي آموزش عالي، مي :اهداف

  بود. هر يک از ابعاد آموزش بهداشت جنسي به پرداختن ميزان لحاظ از عالي آموزش درسي کتب محتواي جنسي باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي

 محتوا تحليل ليست چک از استفاده با بررسي. شد بررسي محتوا تحليل روش با کارشناسي دوره زندگي" در "آيين و خانواده" "دانش هايکتاب :ها روش

فرعی انجام شد. روايي و پايايي  مولفه ۳۹حقوقي و  - اجتماعي و فرهنگي -تربيتي اخالقي، -ديني شناختي، روان -اصلي زيستي چهار مولفه داراي که

شده و مورد انتظار استفاده  منظور بررسي تفاوت ميان مقادير مشاهده نظران تاييد شد. از آزمون مجذور کای به ابزار پژوهش با استفاده از نظرات صاحب

  شد.

 و تثبيت آن، شيوه معيارهاي و بارداري، همسرگزيني، ازدواج از پيشگيري وسايل و هاشيوه مورد در اي آگاهيهخانواده"، مولفه "دانش کتاب در :ها يافته

 در مودت استحکام و تثبيت هايجنسي، شيوه ميل و زندگي"، غريزه خانواده، همچنين در کتاب "آيين نظام جمعيت و خانواده، کنترل در مودت استحکام

فرهنگي کمتر از مقدار مورد انتظار و محتواي   -ديگران داراي بيشترين فراواني بودند. در هر دو کتاب محتواي تربيتي با سالم روابط خانواده، برقراري

  حقوقي بيشتر از مقدار مورد انتظار بود. - اجتماعي

 آموزش بهداشت جنسي اخالقي - ديني بعد بر زندگي" "آيين کتاب در و حقوقي -اجتماعي بعد بر خانواده" "دانش کتاب تاکيد بيشترين گيري: نتيجه

   حقوقي بيشتر از مقدار مورد انتظار است. -فرهنگي کمتر از مقدار مورد انتظار و بعد اجتماعي - طور کلي، در اين دو کتاب، بعد تربيتي است. به

  آموزش بهداشت جنسي، برنامه درسي، کتب درسي، تحليل محتوا، آموزش عالي :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: The analysis of sexual health education in higher education textbooks can pave the way for its 

development in other fields. This study was carried out with the aim of investigating the content of higher 

education textbooks in terms of addressing the dimensions of sexual health.  

Methods: The two textbooks of undergraduate course entitled “Family planning” and “Life customs” were 

studied through content analysis method.  Investigation was done through a content analysis checklist containing 

four main bio-psychological, religious-moral, educational-cultural and social-legal components and 39 

subcomponents, which its reliability and validity was approved by experts. Chi-square test was applied for 

investigating the difference between the expected and observed figures. 

Results: The components of knowledge about contraceptive methods, choosing partner, marriage and its criteria, 

the methods of stabilization and supporting the relationship in family, population control had the highest 

frequency in the book “Family planning” and sexual instincts, the methods of stabilization and supporting the 

relationship in family and healthy interpersonal relationship were more frequent in the book of “Life customs”. 

The educational-cultural content was discussed less than the expected level and the social-legal content was 
discussed more than the expected level in both of the studied books. 

Conclusion: The most emphasis is on social-legal aspect of sexual health education in the “Family planning” 

book and the most emphasis is on religious-moral aspect in the book of “Life customs”. Generally speaking, the 

educational-cultural content has been discussed less than expected and social-legal content has been discussed 

more than the expected level in both of the studied books.  
Keywords: Sexual Health Education, Curriculum Content Analysis, Textbooks, Higher Education 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهدي ملکي و محسن فرمهيني فراهاني   ۷۸

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

امروزه نقش و اهميت آموزش در تمامي ابعاد زندگي، امري ضروري و 

 و نوجواني دوران در انحرافات بسياري اساس و ناپذير است. پايه اجتناب

آموزش بهداشت  .است استوار ناكافي يا غلط جنسي تربيت بر جواني،

جنسي عبارت از ارايه هر نوع دانش و آگاهي عملي و نظري به 

خاطر جنسيت خاص متناسب با سن و به اقتضاي  شخصي است که به

هاي رشدي خود، برای تامين سالمت رواني، جسمي و اجتماعي  مرحله

و رفع نياز جنسي و تعالي خويشتن و بقاي نسل، بدان نيازمند است 

، بهداشت جنسي حالتي از آسايش و رفاه جسماني ي ديگر]. به عبارت۱[

 ].٢احساسي روحي و اجتماعي در رابطه با امور جنسي است [

ترين اجزاي مورد توجه در  بهداشت جنسي و توليد مثل، از مهم

هاي مربوط به جوانان است. تضمين سالمت جنسي جوانان  بيماري

ايدز و ديگر هاي اجتماعي و اقتصادي است.  حايز حساسيت

هاي ناخواسته  هاي مقاربتي، سقط جنين غيراصولي و بارداري بيماري

کند و  ها و جامعه تحميل مي هاي اساسي را بر خانواده همگي هزينه

پذير است.  ها قابل پيشگيري و کاهش اين درحالي است که اين هزينه

بيني تربيت جنسي در  ارتقای سالمت جنسي جوانان، شامل پيش

يک راهبرد اساسي در جهت اهداف توسعه هزاره است، مدارس، 

مير مادري" و  و خصوص "نيل به تساوي جنسيتي"، "کاهش مرگ به

 از در بردارنده مواردي بايد جنسي مسايل ]. آموزش۲"مبارزه با ايدز" [

 به مربوط بيوشيميايي عملكرد توارث، آثار مثل، توليد فرآيند و نظام

 كودكي از شناختي، روان تغييرات ها، نسج آناتومي هاي جنس، تفاوت

 الگويي بايد بنابراين، باشد. رفتار بر اين تغييرات آثار و سالي بزرگ تا

 فرهنگي و اخالقي شناختي، شناختي، روان زيست ابعاد شامل چندبعدي

 و منسجم تا رويكردي شود گرفته درنظر جنسي مسايل آموزش براي

]. ۳آيد [ فراهم جنسي مسايل درباره كافي و مناسب اطالعات همراه

عنوان راهنمايي براي عمل شامل:  اهداف آموزش بهداشت جنسي به

يابي به نتايج مطلوب و مثبت (مانند عزت  کمک به افراد در دست

نفس، احترام به خود و ديگران، پاداش روابط انساني، انتخاب آگاهانه 

ي منفي (مانند توليد مثل و غيره) و همچنين اجتناب از پيامدها

]. ۴هاي مقاربتي، اجبار جنسي، بارداري ناخواسته و غيره) است [ بيماري

 و سعادت به انسان رسيدن اسالم، در جنسي همچنين هدف تربيت

 -است که به انواعي چون: اهداف زيستي جنسي امور در نيکبختي

اخالقي، اجتماعي و معنوي  - عاطفي، تربيتي -جسماني، رواني

  ].۵ده است [بندي ش دسته

در بسياري از جوامع، جوانان با منابع اطالعاتي و معيارهاي متعددي 

ها و همساالن). لذا  سروکار دارند (براي مثال والدين، معلمين، رسانه

آنها با معيارهاي متعدد و بعضاً متناقض در رابطه با جنسيت و روابط 

لي به شرکت در شوند. عالوه بر اين، والدين غالباً مي رو مي جنسي روبه

شان ندارند که  هاي مربوط به مسايل جنسي به اتفاق فرزندان بخش

شان  توجهي خودشان يا معذوريت خاطر هنجارهاي فرهنگي، بي اين به

 مسايل زمينه در نوجوانان آگاهي و دانش از زيادي ميزان]. ۲است [

دوستان، وسايل ارتباط جمعي (فيلم، ماهواره، اينترنت، طريق  از جنسي

 آنها كه جنسي اطالعات اكثر درنتيجه آيد؛ مي دست بهمجله و غيره) 

 فرهنگي هاي ضعف نقطه داراي و نادرست ناكامل، كنند مي آوري جمع

]. ازآنجاکه دانش و آگاهي ٦نيست [ كننده كمك و بوده اخالقي و

هداشت جنسي به اندازه کافي نبوده و به نوجوانان در زمينه آموزش ب

]؛ ضرورت تدوين محتوايي ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧عبارتي اندک است [

مناسب در کتب درسي برای آموزش بهداشت جنسي ازجمله مواردي 

]. ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ٨است که بر لزوم ايجاد آن تاکيد شده است [

كه  ان بودهدهندگ ها و آموزش يكي از مسايل خانواده ،مشكالت جنسي

باتوجه به فرهنگ بايست  منظور توجه بيش از پيش نسبت به آن مي به

هاي درسي وارد  آموزش مسايل جنسي را در كتاب حاکم بر جامعه،

. محتواي تربيت جنسي بايد براساس سن دختران و پسران بوده و كنيم

عوامل مختلفي ازجمله  ريزي محتواي جنسي به ازآنجاکه برنامه

زيستي، جسماني، رواني، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي  هاي موقعيت

هاي مختلف تغييراتي در  بستگي داشته، بايد باتوجه به اين موقعيت

هاي آموزش بهداشت  برنامه ].١٦محتواي تربيت جنسي ايجاد کرد [

جنسي معموالً حايز چندين هدف مشترک همچون: افزايش دانش و 

ها، ايجاد يا  ها و نگرش ، ارزشسازي احساسات درک، توضيح و شفاف

خطر هستند.  ها، تقويت و حفظ رفتارهاي جنسي کم تقويت مهارت

تربيت جنسي، بخشي از مسئوليت نظام آموزشي و اولياي امر سالمت 

رغم نياز واضح و مفرط به تربيت جنسي موثر در مراکز  است. علي

ناسب در طور م آموزشي، اين برنامه در اغلب کشورهاي جهان هنوز به

دسترس نيست. داليل زيادي براي اين مساله وجود دارد. از جمله 

نبودن مسئوالن آموزشي، فقدان آموزش  مقاومت قابل انتظار، توجيه

هاي انجام کار، نسبت به  الزم مربيان و درنتيجه فقدان اعتماد و مهارت

ميل باشند. بررسي آموزش بهداشت جنسي در قالب ابعاد  انجام آن بي

 -اجتماعي و فرهنگي - تربيتي اخالقي، -ديني شناختي، روان - زيستي(

در محتواي کتب درسي آموزش عالي ضمن همه جانبه  )حقوقي

نگريستن به بحث آموزش بهداشت جنسي، در نوع خود الگويي جامع و 

ساز گسترش بسترهاي آن  تواند زمينه کامل در اين زمينه بوده که مي

  نسي باشد.هاي آموزش ج در ديگر حوزه

 از عالي آموزش درسي کتب محتواي هدف از پژوهش حاضر بررسي

هر يک از ابعاد آموزش بهداشت جنسي  به پرداختن ميزان لحاظ

 -فرهنگي و اجتماعي - اخالقي، تربيتي -شناختي، ديني روان - (زيستي

دنبال يافتن  حقوقي) بوده و پيرو اين اهداف، سئواالت پژوهش به

ک از اين ابعاد در محتواي کتب درسي آموزش ميزان انعکاس هر ي

  عالي است.

  
  ها روش

پس از بررسي مجموعه کتب درسي موجود در دوره کارشناسي و 

همچنين نظرخواهي از اساتيد مربوطه، تنها کتبي که امکان پرداختن 
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 ۷۹   محتواي کتب درسي آموزش عالي از نظر ميزان آموزش بهداشت جنسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 2, Summer 2012 

 خانواده" به موضوع آموزش بهداشت جنسي را داشتند دو کتاب "دانش

محتوی  تحليل روش با " بودند که)کاربردي اخالق(زندگي  "آيين و

   .]۱۸، ۱۷گرفتند [ قرار بررسي مورد

 مولفه ۴ داراي که محتوی تحليل ليست چک از استفاده با بررسي

 و فرهنگي - تربيتي اخالقي، -ديني شناختي، روان -زيستي(اصلي 

بود، انجام شد. روايي ابزار  فرعي مولفه ۳۹و  )حقوقي -اجتماعي

نظران اين حوزه (اساتيد  تفاده از نظرات صاحبپژوهش با اس

ريزي درسي و فلسفه تعليم و تربيت و همچنين اساتيدي که اين  برنامه

منظور محاسبه  دست آمد و همچنين به به کنند) دروس را تدريس مي

استفاده شد که ضريب توافق  ويليام اسکاتپايايي از فرمول 

 محتوی تحليل واحد دست آمد. از آنجا که % به۹۰نظران  صاحب

  تمام جمالت هر دو کتاب بررسي شد.  است، "جمله"

شده  منظور بررسي تفاوت ميان مقادير مشاهده از آزمون مجذور کای به

  و مورد انتظار استفاده شد.

  
  هاي دانش خانواده و آيين زندگي هاي آموزش بهداشت جنسي در کتاب فراواني هريک از گويه) ۱جدول 

  آيين زندگي  دانش خانواده  گويه  ابعاد

 -زيستي

  شناختي روان

  ۰  ۰ تبيين تغييرات و تحوالت جسمي و رواني

  ۰  ۰ آگاهي در مورد روابط جنسي زن و مرد

  ۰  ۲۴ آگاهي زوجين از نيازهاي روحي و رواني يکديگر

  ۰  ۰ تمايالت و ابراز احساسات جنسي

  ۰  ۰ ها ها و استرس توانايي مقابله با هيجان

  ۰  ۰ تبيين خودارضايي و خطرهاي آن

  ۰  ۷۱ ها و امراضي چون ايدز و غيره  ارايه مشاوره و خدمات بهداشتي در مورد بيماري

  ۰  ۰ بلوغ و تحوالت آن

  ۰  ۰ آگاهي در مورد فيزيولوژي سيستم توليد مثل و آميزش جنسي

  ۰  ۳۸۹ ها و وسايل پيشگيري از بارداري شيوه آگاهي در مورد

  ۰  ۳ خواهي، نظربازي و غيره) همجنس هاي جنسي (زنا، آگاهي در مورد ناهنجاري

  ۰  ۰ آگاهي در مورد مراحل رشد و تحول جنسي

  ۰  ۶۵  سالمت و بهداشت جسمي و رواني

  اخالقي -ديني

  ۷۱  ۱۶۷  همسرگزيني، ازدواج و معيارهاي آن

  ۰  ۰  بيان عواقب سقط جنين و کفاره آن

  ۱۶۶  ۰ غريزه و ميل جنسي

  ۷  ۰ کنترل و حفظ نگاه در جامعه

  ۰  ۰ نحوه گفتار زنان در جامعه

  ۰  ۰ خودنمايي و نحوه آرايش

  ۰  ۰ آموزش وظايف شرعي و بهداشتي

  ۰  ۰  گناهان کبيره در ارتباط با امور جنسي

  ۷۷  ۵  فضايل اخالقي در ارتباط با امور جنسي

  فرهنگي -تربيتي

  ۰  ۱۱ هاي جنسي قبل، حين و بعد از ازدواج آموزش

  ۰  ۰ هاي جنسي (اينترنت) آسيبفضاي مجازي و 

  ۰  ۰  شناسي آن ماهواره و آسيب

  ۰  ۰  ها) حدود شرعي روابط دختر و پسر (حفظ حرمت

  ۳  ۹۶ هاي تثبيت و استحکام مودت در خانواده شيوه

  ۰  ۰ هاي فطري زن و مردبودن ضرورت پايبندي به ويژگي

  ۰  ۰ پيشگيري از انحرافات جنسيسازي روابط جنسي و  پرورش هويت جنسي مطلوب، سالم

  ۰  ۰  چگونگي برخورد با فشار کشش جنسي جنس مخالف

  ۰  ۰ گيري در باب مسايل جنسي توانايي تصميم

  حقوقي -اجتماعي

  ۰  ۲ تبيين نقش و مسئوليت هريک از زن و شوهر نسبت به يکديگر

  ۰  ۲۲۰ نظام خانواده

  ۰  ۰ ها پذيرش تفاوت

  ۰  ۰ به يکديگرتلقي هر دو جنس نسبت 

  ۰  ۰  طالق و آثار اجتماعي و حقوقي آن

  ۰  ۴۴۲  کنترل جمعيت

  ۱۲۶  ۱۰ برقراري روابط سالم با ديگران (روابط بين فردي)

  ۰  ۰ حدود ارتباط با جنس مخالف
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  هاي دانش خانواده و آيين زندگي فراواني ابعاد آموزش بهداشت جنسي در کتاب )۱نمودار 

  
 هاي دانش خانواده و آيين زندگي مطلق و نسبي ابعاد آموزش بهداشت جنسي در کتابفراواني ) ۲جدول 

  ←کتاب
  

  ↓ابعاد

  آيين زندگي  دانش خانواده

  مورد انتظار  شده مشاهده
  باقيمانده

  مورد انتظار  شده مشاهده
  باقيمانده

  نسبي  مطلق  نسبي  مطلق  نسبي  مطلق  نسبي  مطلق

  -۵/۱۱۲  ۲۵  ۵/۱۱۲  ۰  ۰  ۸/۱۷۵  ۲۵  ۳/۳۷۶  ۷/۳۶  ۵۵۲  روان شناختي -زيستي

  ۵/۲۰۸  ۲۵  ۵/۱۱۲  ۳/۷۱  ۳۲۱  -۳/۲۰۴  ۲۵  ۳/۳۷۶  ۴/۱۱  ۱۷۲  اخالقي -ديني

  -۵/۱۰۹  ۲۵  ۵/۱۱۲  ۷/۰  ۳  -۳/۲۶۹  ۲۵  ۳/۳۷۶  ۱/۷  ۱۰۷  فرهنگي -تربيتي

  ۵/۱۳  ۲۵  ۵/۱۱۲  ۲۸  ۱۲۶  ۸/۲۹۷  ۲۵  ۳/۳۷۶  ۴۴.۸  ۶۷۴  حقوقي -اجتماعي

  ۴۵۰  ۱۵۰۵  مجموع

  ۸۴/۳۴۲**  ۲۸/۶۲۱**  مجذور کاي
**

۰۱/۰p≤ ،۳=df  

  

  نتايج

% و کتاب "آيين ۹۵/۳۴طور کلي محتواي کتاب "دانش خانواده"  به

 ۱% به ابعاد آموزش بهداشت جنسي پرداخته بود (جدول ۸۵/۵زندگي" 

  ). ۱و نمودار 

دار  تفاوت معنیشده و مورد انتظار در هر دو کتاب  بين مقادير مشاهده

شناختي و  روان - مشاهده شد. در کتاب "دانش خانواده"، ابعاد زيستي

 -حقوقي بيشتر از مقدار مورد انتظار و همچنين ابعاد ديني -اجتماعي

فرهنگي کمتر از ميزان مورد انتظار بود. در کتاب  -اخالقي و تربيتي

و ابعاد  فرهنگي کمتر -رواني و تربيتي -"آيين زندگي" ابعاد زيستي

حقوقي بيشتر از مقادير مورد انتظار بود  -اخالقي و اجتماعي -ديني

  ).۲(جدول 

  
  بحث 

ها در  دهد که کتب مذکور در واقع به بسياري از مولفه ها نشان مي يافته

 -که در بعد زيستي طوري اند. به هر يک از ابعاد چهارگانه نپرداخته

ها و  موارد محدود (شيوهشناختي در هر دو کتاب، جز در بعضي  روان

وسايل پيشگيري از بارداري و ارايه خدمات بهداشتي و غيره) به 

ها و موضوعاتي چون تبيين تغييرات و تحوالت جسمي و رواني و  مولفه

روابط جنسي زن و مرد و تمايالت و ابراز احساسات جنسي و مقابله با 

عات مهم هيجانات و فيزيولوژي سيستم توليد مثل که ازجمله موضو

در بحث آموزش بهداشت جنسي در زندگي معاصر هستند، پرداخته 

اخالقي، محتواي کتب مذکور از تشريح و  -نشده است. در بعد ديني

بحث در موضوعاتي چون کنترل و حفظ نگاه و نحوه گفتار زنان در 

جامعه و خودنمايي و آرايش و ذکر گناهان کبيره در ارتباط با امور 

فرهنگي، جاي دارد.  -يده است. در بعد تربيتيجنسي غفلت ورز

مسئوالن تهيه و تدوين کتب درسي آموزش عالي، در زمينه تهيه و 

تدوين محتواي مناسب برای آموزش بهداشت جنسي به موضوعات و 

هاي جنسي که  مواردي چون فضاي مجازي، ماهواره و آسيب

دختر و پسر  گريبانگير جوانان بوده و همچنين حدود شرعي روابط بين

  سازي اين روابط و غيره نيز توجه جدي داشته باشند. و سالم

حقوقي، ضرورت دارد که در تدوين محتواي  - باالخره در بعد اجتماعي

مواردي ازجمله نقش و  مناسب برای آموزش بهداشت جنسي به

ها و  مسئوليت هر يک از زن و شوهر نسبت به هم و پذيريش تفاوت

  بت به يکديگر نيز توجه شود.تلقي هر دو جنس نس

بررسي آموزش بهداشت جنسي در زمينه تحليل محتواي موجود و در 
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 ۸۱   محتواي کتب درسي آموزش عالي از نظر ميزان آموزش بهداشت جنسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 2, Summer 2012 

دسترس دانشجويان نشان داده است که محتواي حاضر نتوانسته است 

طور کلي هر چهار بعد آموزش بهداشت جنسي را پوشش دهد،  به

 -اجتماعيکه تمرکز محتواي کتاب "تنظيم خانواده" بر بعد  طوري به

حقوقي بوده، آن هم به اين دليل که حدود يک سوم حجم کتاب به 

شناختي در  روان -اين بعد اختصاص يافته است. حتي به بعد زيستي

که محتواي اين  طوري طور مطلوبي پرداخته نشده است. به اين کتاب به

ها و وسايل پيشگيري  شيوه آگاهي درمورد هايي چون: قسمت به مولفه

ها و  رداري، ارايه مشاوره و خدمات بهداشتي درمورد بيمارياز با

امراضي چون ايدز و غيره و سالمت و بهداشت جسمي و رواني بيشتر 

هايي همچون آگاهي  تاکيد کرده است و اين درحالي است که مولفه

درمورد روابط جنسي زن و مرد، تمايالت و ابراز احساسات جنسي و 

ستم توليد مثل و آميزش جنسي و غيره، آگاهي درمورد فيزيولوژي سي

جز  همچنين کتاب "آيين زندگي" به تري دارند. نياز به توجهي جدي

راني،  پرستي و شهوت فصل ششم آن، با عنوان اخالق جنسي (شهوت

هاي آن  ازدواج و فضايل اخالقي مربوط به امور جنسي) در ديگر بخش

جنسي پرداخته صورت پراکنده و جزئي به بحث آموزش بهداشت  به

  است. 

دهد که تاکنون توجهي آگاهانه و  ها نشان مي درمجموع، بررسي

هدفمند در پرداختن به مقوله آموزش بهداشت جنسي در محتواي 

هاي درسي دوره آموزش عالي وجود نداشته است و عمده  کتاب

هاي موجود در اين زمينه به بررسي محتواي کتب درسي در  بررسي

، ۱۹، ۱۴هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه [ دورهمقاطع تحصيلي در 

، ۲۴، ۱۳، ۱۲، ۸آموزان و مدارس [ ]؛ در ارتباط با دانش۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰

، ۳۳، ۳۲] و معلمان [۳۱، ۳۰، ۲۹، ۱۱]؛ دانشجويان [۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵

] صورت گرفته است. قابل ذکر است که در ايران در زمينه ۳۵، ۳۴

ارايه شده است که  IMBاعنوان آموزش بهداشت جنسي، مدلي ب

کاربرد آن در ارتقای رفتارهاي سالم جنسي و باروري، پيشگيري از 

عنوان راهنماي  هاي مربوطه موثر و به مشکالت جنسي و بيماري

شود. اين  عملي براي افراد برای اتخاذ رفتارهاي سالم مذکور تلقي مي

ردي است هاي ف مدل داراي سه مولفه اطالعات، انگيزش و مهارت

]. همچنين مدلي مبتني بر جايگاه قرآن و حديث در زمينه طراحي ۳۶[

  ].۳۷برنامه درسي آموزش سالمت جنسي ايجاد شده است [

هاي درسي  بازنگري و طراحي کتاب -۱شود که  در انتها پيشنهاد می

هايي  متناسب با نيازهاي جديد و تغييرات اجتماعي معاصر، از ضرورت

مينه بازنگري محتواي آموزش بهداشت جنسي است که بايد در ز

نياز به  -٢صورت علمي و هدفمند به آن توجه جدي صورت گيرد؛  به

ها، باتوجه  كننده در زمينه تربيت جنسي در دانشگاه يك محيط حمايت

هاي آموزشي امور جنسي  به طبيعت و ذات حساس و جنجالي برنامه

سي (ازجمله محتوی) های تربيت جن برنامه -٣کامالً محسوس است؛ 

وسيله اعضاي هيات علمي  ها و تاييد اداري شوند و نيز به بايد بازنگري

هاي مناسب  سرفصل - ۴متخصص در اين زمينه اعتبارسنجي شوند؛ 

ها براي حداکثر تاثيرگذاري، بايد با  براي تربيت جنسي در دانشگاه

 -٥جامعه، فرهنگ، سن و تجربه جنسي فراگيران در تضاد نباشد؛ 

كارگيري افراد مختلف متخصص در زمينه مسايل جنسي انساني،  به

شناسي، بهداشت جنسي و رفتار جنسي جوانان، در  علوم تربيتي و روان

انتخاب  -٦تدوين برنامه جنسي و محتواي مناسب ضروري است؛ 

اعضاي هيات علمي كار كشته و مربيان با انگيزه براي اجراي برنامه 

 -٧ها ضروري است؛  نسي در دانشگاهآموزشي براي تربيت ج

ها از طريق  هاي با كيفيت براي مدرسين اين دوره كردن آموزش فراهم

ها و دامنه  آموزش ضمن خدمت ضروري است تا مدرسين آگاهي

اطالعات جنسي خود را افزايش دهند و نحوه مناسب ارايه 

هاي  باتوجه به حساسيت آموزش -٨هاي جنسي را بيابند؛ و  محتوی

نسي الزم است مديريت و نظارت مداوم بر اين برنامه صورت گيرد ج

تا از احتمال گذر از حد مطلوب فراهم نشود و احياناً مطالب آموزش 

  حدوحصر و افراطي ارايه نشود. بهداشت جنسي بي

  

  گيري نتيجه

 در و حقوقي - اجتماعي بعد بر خانواده" "دانش کتاب تاکيد بيشترين

 آموزش بهداشت جنسي اخالقي -ديني بعد بر زندگي" "آيين کتاب

فرهنگي کمتر از  -طور کلي، در اين دو کتاب، بعد تربيتي است. به

حقوقي بيشتر از مقدار مورد انتظار  - مقدار مورد انتظار و بعد اجتماعي

  است. 
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