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 چکيده
 .مجعيـت جهـان اسـت      ايران در حال حاضر هجدمهني کشور پر      : مقدمه

ي مرتبط با   ها  يتميزان باروري کلي در ايران با از سرگريي فعال        
 فرزنـد   2کنرتل مواليـد و عوامـل تأثريگـذار ديگـر بـه حـدود               

 بـه قـانون تنظـيم    تـوان  ميذاراز اين عوامل تأثريگـ  .ستا  هرسيد
نـام  ه   درسي بـ   ي واحد ،ماده دوم آن  در  خانواده اشاره کرد که     

 ،شناسي و تنظيم خانواده اجياد گرديد، هدف از اين مطالعه           مجعيت
بررسي نظر دانشجويان در خصوص ايـن واحـد درسـي اسـت تـا در                

 .هاي آموزشي از نتايج آن استفاده گردد ريزي برنامه
بـود کـه در   ) Cross Sectional(طالعه از نوع مقطعي اين م: روش کار
هاي شاهد، هتران، شهيد هبشيت و آزاد اسالمي هتـران صـورت              دانشگاه
 گذراندن اين واحد درسي و متايل       ،مالک ورود به مطالعه   . پذيرفت

 نفــر از دانــشجويان 1000شــرکت در مطالعــه بــود کــه طــي آن  
ابـزار گـردآوري     .هاي فوق مورد بررسي قـرار گرفتنـد         دانشگاه
که روايي و پايـايي آن طـي        بود   پرسشنامه حمقق ساخته     ،اطالعات

 مورد تأييد قرار    بنظرنظر افراد صاح  با  يک مطالعه مقدماتي و     
هـاي    و آزمـون   SPSSافزار آماري     کمک نرم  ها با   داده .گرفته بود 
هاي مـرتبط مـورد جتزيـه وحتليـل            و ساير آزمون   ويتين  منکاي دو،   
 .قرار گرفت

 45/2 سال با احنراف معيـار       32/23ميانگني سين دانشجويان    : نتايج
مبحث درسي  .  و مابقي مرد بودند    ، زن  درصد دانشجويان  4/64 .بود

 درصـد مـوارد بـراي دانـشجويان ارائـه           70تنظيم خـانواده در     
هاي اين    گرديد که بيش از نيمي از دانشجويان از تعداد واحد           مي

رصد افراد معتقد به لزوم ارائه اين        د 3/85. درس رضايت داشتند  
 هبرتين زمان ارائه اين درس سال       ،از ديد دانشجويان  . درس بودند 

در حتليل صورت پذيرفته بني جنـسيت بـا زمـان و            . آخر حتصيل بود  
ــي  ــد درس ــن واح ــه اي ــزوم ارائ ــا،ل ــاط معن ــود   ارتب داري وج

 ).>05/0p(داشت
هاي آموزش مطالب      حمل عنوان يکي از    ها به   دانشگاه: گريي  نتيجه حبث و 

مرتبط با تنظيم خانواده انتخاب گرديدند که اکثـر دانـشجويان           
امروزه مشکل مرجع ارائه اين درس      . با اين انتخاب موافق بودند    

 درساين   رسد بعضي مباحث ضروري در       ويل به نظر مي    ،برطرف گرديده 
يل هاي پايان حتص    مهچنني اگر ارائه اين واحد به سال       .گردد  يمطرح من 

اميـد اسـت بـا      . تري مهراه خواهد بود     موکول شود با هبرمندي بيش    
توجه به نبود مطالعـات مـشابه در ايـن زمينـه، ايـن مطالعـه                

ريـزان درسـي       به نويسندگان کتاب و برنامه     هاييبتواند پيشنهاد 
عنوان فرضياتي براي اجنام مطالعات ديگـر مطـرح           به و دکنارائه  

 .گردد
 

 شناسي، دانشجو م خانواده، مجعيت تنظي:هاي آليدي واژه
 

 
 

 مقدمه 
مجعيت جهان به صـورت مـداوم بـا         

 امـا   ؛اسـت   بـوده  رو هافزايش روب 
ي هـا   دورانميزان اين افزايش در     

گذشته به علت تأثري بسزاي عوامل      

آننده سالمت، در حد خيلي آم        هتديد
بعـد از انقـالب     . ستا  هقرار داشت 

صنعيت در اروپا، بـه علـت آـاهش         
، رشد مجعيت افـزايش     ها  مرگاد  تعد
افـزايش مجعيـت بـه مهـراه        . يافت

1/7/86:     وصول
: ارسال اصالحات

1/11/86 
: دريافت اصالحات

27/11/86 
9/2/87:    پذيرش



اد جعفريعلي دواتي و دآرت فرهدآرت    

هـاي     دگرگـوني  ،گسرتش نظام صـنعيت   
مهمــي را در زنــدگي اقتــصادي و 

ــاعي  ــساناجتم ــا ان ــهه ــود   ب وج
جتربه افـزايش مجعيـت در      . ]1[آورد

آشورهاي در حال توسعه نيـز بـا        
تـر    بـيش . اندآي تأخري آغـاز شـد     

 تـر   سريعبودن تعداد مجعيت و رشد      
آن در اين آـشورها، در مقايـسه        

 شـرايط يافته،   با آشورهاي توسعه  
انفجار جهـاني مجعيـت را فـراهم        

ــز . آورد ــران نيـ ــي از  ايـ يكـ
سـت آـه     ا آشورهاي پر مجعيت دنيا   

با توجه به برآورد سازمان ملل،      
در حال حاضـر هجـدمهني آـشور پـر          

مجعيت ايـران   . ]1[مجعيت جهان است    
ــلهدر ف   اصــــــــــــــــــــ

ــ66-1355 ــزان رشـ ــا ميـ  9/3د  بـ
ترين ميزان رشد خـود        بيش ،درصدي

بعد از آن به    . ستا  هرا جتربه آرد  
علت آاهش باروري از ميزان رشـد       

 9/1مجعيت آاسته شد و يك ميـزان        
 ثبـت   1375-1365درصدي براي دوره    

ميزان آنـوني رشـد مجعيـت       . ]2[شد
سـت  ا  ه درصد برآورد شد   2/1ايران  

با توجـه بـا ادامـه آـاهش         . ]1[
هش رشد مجعيـت و بـا       باروري و آا  

 درصـدي در    8/0فرض متوسـط رشـد      
ــله  ــت  50فاص ــده، مجعي ــال آين  س

 96 بـه حـدود      2050ايران در سال    
اعـالم  . ميليون نفر خواهد رسـيد    

 ميليوني پس از سـرمشاري      50مجعيت  
 مـــسئولني را متوجـــه رشـــد 1365

شتابان مجعيت و مـشكالت ناشـي از        
 مسينـار   1367 لذا در سال     .آن آرد 

ــت ــي مجعي ــشهد مل ــعه در م  و توس
برنامه  «،برگزار شد آه حاصل آن    

سياست . بود» ملي تنظيم خانواده  
برنامـه      حداقل تا پايـان    ،فعلي
ساله سـوم توسـعه اقتـصادي،         پنج

ــتمرار   ــي، اس ــاعي و فرهنگ اجتم
 . ]3[حتديد مواليد است

ــستم   ــرن بي ــه دوم ق  ،از نيم
کشورها و جمـامع جهـاني بـا درک         

تالش خـود    ،وضعيت وخيم رشد مجعيت   
ــار   ــه ک ــنرتل آن ب ــت ک را در جه

سياست حتديد مواليـد کـه      . بردند
 کمـي بـه     نگاهي يک سويه و صرفا    

مواليد داشت از سوي انديشمندان     
ــوق و آزادي  ــان حق ــاي  و حامي ه

انساني بـه چـالش گرفتـه شـد و          
سرعت جاي خـود را بـه سياسـت          هب

تنظــيم خــانواده و ســپس هبداشــت 
ــاروري داد  ــرانس. ]4[ب ــا آنف ي ه
توسعه نقش بسزايي    جهاني مجعيت و  

ــوق   ــيني حق ــساندر تع ــا ان  در ه
باروري و گزينش راهربد مناسب در      
جهــت آــنرتل رشــد مجعيــت و هببــود 

 از  .]5[سـت   ا  هوضعيت زنـان داشـت    
ها و حنوه تلقي و        سطح آگاهي  ،طريف

رفتارهاي بـاروري مـردم منـاطق       
 خمتلف دنيا با توجه بـه فرهنـگ،       

دي اجتماعي  و طبقه اقتصا   اعتقاد
و  ]6[ها بـسيار متفـاوت اسـت          آن

ريـزي آموزشـي بايـد        لذا برنامه 
 هـاي  هـاي گـروه     متناسب با ويژگي  

. خمتلف اجتماعي طرح و اجرا گردد     
ماده دوم قانون تنظـيم     بر اساس   

هاي   خانواده در ايران، وزارختانه   
فرهنگ و آمـوزش عـايل و هبداشـت،         
درمان و آموزش پزشكي موظـف بـه        

 درسي به نام مجعيـت و       اجياد واحد 
هاي   تنظيم خانواده در آليه رشته    

جا کـه    از آن . ]7[آموزشي گرديدند 
تاکنون در خصوص ارزيـابي و يـا        
نظرسنجي از دانشجويان در مـورد      
اين واحد درسي که ارائـه آن در        

 اقـدامي   هقوانني کشوري ديده شـد    
 ، هيـا منتشرنـشد    صورت نگرفته و  

اين مطالعه با تکيه بـر اهـداف        
وصيفي طراحي و اجرا گرديد تـا       ت

ــه ــورد   در برنام ــي م ــزي درس ري
اي    پايـه  ،استفاده قـرار گرفتـه    

بــراي مطالعــات کــاربردي بعــدي 
 .گردد
 

 روش کار
 Cross(اين مطالعه از نوع مقطعـي  

Sectional( که با اهداف توصيفي      است 
ــد  و ــي گردي ــي طراح ــتا  هحتليل . س

ــر  ــدا ب ــق  ابت ــر حمق ــاس نظ  ،اس
هتـران، آزاد    هاي شـاهد،    دانشگاه

 عنــوان  بــهاســالمي و شــهيد هبــشيت 
دانشگاه پايه انتخاب شد و سـپس       

صورت تصاديف انتخاب      دانشکده به  4
آـه در هـر چهـار         طوري   به ،گرديد

موجـود  هـا     اين دانشكده دانشگاه  
ــد ــشکده باش ــه دان ــوم  ک ــاي عل ه

پايـه و فـين       علـوم  هنر، انساني،
 .انتخاب گرديدند

 در ادامــه بــا در نظــر گــرفنت
ــات    ــان مالق ــافنت و زم ــان ي امک
ــع    ــشجويان مقطـ ــايل دانـ احتمـ

هاي مربوط،    کارشناسي در دانشکده  
 آموزش الزم   پرسشگران طرح که قبال   

و شـدند   ند در حمل حاضـر      بود ديده
صورت   نسبت به تکميل پرسشنامه به    

. غريتصاديف در دسرتس اقدام آردنـد     
ها به دانـشجويان داده       پرسشنامه

 آوري  مجـع  شـد و پـس از تکميـل        مي
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 سـؤايل کـه    گرديد و در صـورتي     مي
داشــتند توســط پرســشگران پاســخ 

 .شد داده مي
 ،معيـــار ورود بـــه مطالعـــه

گذراندن اين واحد درسي و متايـل       
. به پاسـخگويي بـه سـؤاالت بـود        

دانشجوياني آه اين واحـد درسـي       
ــتند ــان ،را داش را آن  ويل امتح

نـــداده بودنـــد وارد مطالعـــه 
شجويان در مهچــنني دانــ. شــدند منــي

 ادامـه تكميـل      متايل به  صورت عدم 
 گـويي   پاسـخ پرسشنامه در هنگـام     

ستند از مطالعــه خــارج توانــ مــي
 ، اطالعـات  آوري  ابزار گـرد  . شوند

پرسشنامه حمقق ساخته بود که بـا       
 طراحـي   بنظرمشورت با افراد صاح   

دو قــسمت از  پرســشنامه .گرديــد
 قـسمت اول در     :تشکيل شـده بـود    

ــات دموگ  ــصوص اطالعـ ــخـ  کرافيـ
 23 قسمت دوم شـامل    دانشجويان و 

.  اهــداف مطالعــهدربــاره ســؤال
پرسشنامه در اختيار چند تـن از       

قرار گرفت که بر     بنظرافراد صاح 
 سؤاالت نـامفهوم    ،اساس نظر آنان  

پس از يـک مطالعـه       حذف گرديد و  
سؤاالتي که از ) Pilot Study(مقدماتي 

 نـد تري برخوردار بود    واريانس آم 
آــه آلفــاي  ن آن ضــم؛حــذف شــدند

دسـت     بـه  71/0باخ پرسشنامه   نکرو
گونه روايي و پايايي     آمد و بدين  

با توجه  . پرسشنامه تأييد گرديد  
به عدم وجود مطالعـه مـشابه در        
دسرتس، بر اساس مطالعه مقـدماتي      

  و =2/0p صورت پذيرفت با توجه به    
5/0d=   5/0 وα=     250در هر دانشگاه 

پـس از  . وارد مطالعـه شـدند   نفر
هــا وارد   داده، اطالعــاتآوري عمجــ

رايانـــه گرديـــد و بـــا کمـــک 
ويتين توسط   من وهاي کاي دو      آزمون

 جتزيــه و SPSSافــزار آمــاري  نــرم
 .شدحتليل 

 
 ها افتهي

ــانگ ــرآتنيمي ــن ش ــدگان در   س آنن
ــه  ــراف 32/23مطالع ــا احن ــال ب  س
آــه  طــوري بــه،  بــود45/2معيــار 

تـرين     و مـسن   17تـرين فـرد      جوان
 نفـر از    644. شـت  سال دا  36آنان  

 356 و   زن)  درصد 4/64(دانشجويان  
مرد بودند و از  )  درصد 6/35(نفر  

آنندگان در    تر شرآت   نظر تأهل بيش  
جمـرد بودنـد    )  درصد 7/66(مطالعه  

 درصـد  5/20اين در حايل بـود آـه      
ــل و  ــرف 5/8متأهـ ــد در شـ  درصـ

 5/0تـر از      آم(و ما بقي   ازدواج،
 ، مطلقه يـا بيـوه بودنـد       )درصد

ــمن آن ــدود  ض ــه ح ــد از 41آ  درص
از نظـر   . نداشـت متأهلني فرزند د  

مقطع حتـصيلي، اآثـر دانـشجويان       
در سـال دوم حتـصيلي      ) درصد 3/27(

 از دانـشجويان در     .قرار داشتند 
خــصوص مبــاحثي آــه در ايــن درس 
براي دانـشجويان ارائـه گرديـد       
سؤال شد و نتايج نشان داد مبحث       

 درصد  70درسي تنظيم خانواده در     
اي دانـشجويان ارائـه     موارد بـر  

گرديـد و نظـام عرضـه خـدمات           مي
 درصد مـوارد  7/18هبداشيت تنها در    

جزء مباحث درسي ارائه شده بـود       
 ).1جدول (

ــه   ــع بـ ــشجويان راجـ از دانـ
کاربردي بودن مباحث اين درس در      
زندگي شخصي سؤال گرديـد آـه در        

نظر دانشجويان در جـواب      2جدول  
 .ستا  هبه اين سؤال آمد

 
 هاي خمتلف فرواني مباحث درسي ارائه شده براي دانشجويان در دانشگاه :1جدول 

دانشگاه
 مباحث درسي

 شاهد
درصد(تعداد
( 

 آزاد
درصد(تعداد
( 

 شهيد هبشيت
درصد(تعداد
( 

 هتران
درصد(تعداد
( 

 کل
درصد(تعداد
*( 

) 6/70( 179)9/17( 140)14( 144)4/14( 243)3/24( تنظيم خانواده
706 

) 4/59( 171)1/17( 149)9/14( 139)9/13( 135)5/13( شناسي مجعيت
594 

هاي منتقله  بيماري
) 8/56( 160)16( 170)17( 155)5/15( 82)2/8( از راه جنسي

568 
) 7/18( 28)8/2( 19)9/1( 42)2/4( 98)8/9( تغذيه با شري مادر

187 
عرضه خدمات  نظام

) 4/16( 40)4( 7)7/0( 36)6/3( 81)1/8( هبداشيت
164 

 95) 5/9( 11)1/1( 16)6/1( 37)7/3( 31)1/3( آوردند اد منيبه ي
 .شود ها بيش از يك مبحث ارائه مي ر دانشگاهثدر اآ *



اد جعفريعلي دواتي و دآرت فرهدآرت    

 فراواني نظر دانشجويان در خصوص کاربردي بودن مباحث درسي :2جدول 
 مجع هتران شهيد هبشيت آزاد شاهد 

      تنظيم خانواده

 خيلي زياد
 زياد
 متوسط
 آم

 خيلي آم

58 
121 
56 
11 
7 

26 
53 
75 
50 
18 

25 
26 

100 
70 
3 

60 
73 
68 
15 
7 

169 
273 
299 
146 
35 

     
 شناسي مجعيت

 خيلي زياد
 زياد
 متوسط
 آم

 خيلي آم

4 
27 
69 
33 
88 

8 
35 
97 
61 
17 

11 
42 
89 
69 
9 

13 
41 
76 
34 
33 

36 
145 
331 
197 
147 

قل از راه تهاي من بيماري
 جنسي

 خيلي زياد
 زياد
 متوسط
 آم

 خيلي آم

 
12 
26 
63 
24 
86 

 
22 
52 
70 
56 
13 

 
18 
93 
66 
43 
7 

 
68 
87 
34 
8 
10 

 
120 
258 
233 
131 
116 

 تغذيه با شري مادر
 خيلي زياد

 زياد
 متوسط
 آم

 خيلي آم

 
22 
47 
28 
27 
84 

 
21 
36 
63 
57 
20 

 
9 
40 
97 
59 
3 

 
29 
58 
54 
14 
10 

 
82 

181 
242 
157 
117 

 نظام عرضه خدمات هبداشيت
 يادخيلي ز
 زياد
 متوسط
 آم

 خيلي آم

 
30 
43 
32 
20 
83 

 
20 
34 
53 
51 
31 

 
21 
25 
91 
56 
9 

 
33 
36 
63 
67 
17 

 
104 
138 
239 
144 
140 

 
 

 

در خــصوص تعـــداد واحـــدهاي  
 اآثر  ،يافته به اين درس    اختصاص

ــشجويان  ــر522(دان ــد )  نف معتق
از بني آل   . بودند آه مناسب است   

)  درصد 3/85( نفر   853دانشجويان  
قد بودند ارائه ايـن واحـد       معت

 89 و   هالزم بـود   درسي براي آنان  
لزومــي بــراي )  درصــد9/8(نفــر 

در . ديدنـد   درس منـي   نـارائه اي 
خصوص هبرتيـن زمـان ارائـه ايـن         
واحد درسي از دانشجويان سـؤال      
 3گرديد آه نتـايج آن در جـدول         

 آه مشخص است    گونه  مهان .ستا  هآمد
آساني آـه زمـان ارائـه        از بني 
هـا مهـم بـود        درس براي آن  اين  

معتقـد  )  نفـر  245(تر افراد     بيش
 ،بودند آه ترم اول سال چهـارم      
 .هبرتين زمان ارائه اين درس است

در خصوص منابع اعـالم شـده از     
سوي اساتيد به دانشجويان مشخص     

 درصد موارد بـه     30گرديد آه در    
دانشجويان رفرانس مشخصي اعـالم     

 درصـد مـوارد ايـن       34در  شده و   
ايـن در   . صورت نگرفته بود  امر  

 درصد دانـشجويان    36حايل بود آه    
به خاطر نداشتند آه بـه آنـان        
منبعي براي مطالعه معـريف شـده       

در ادامه از دانشجويان    . يا خري 
  راجع به امكان برگزاري آالس به     

صورت مشرتك سؤال گرديـد آـه در        



اد جعفريعلي دواتي و دآرت فرهدآرت    

به تفصيل اين امـر شـرح        4جدول  
 .ستا  هداده شد

ز تعـــداد در خــصوص اطـــالع ا 
واحدهاي اين درس مشخص شـد آـه        

 درصـد دانـشجويان از      98بيش از   
ــالع  ــدهاي درس اطـ ــداد واحـ تعـ

ــشگاه  ــه در دان ــتند آ ــاي  داش ه
شاهد، آزاد، شهيد هبشيت و هتـران       

، 97به ترتيب از چـپ بـه راسـت          
ــراد از  100، 94، 4/98 ــد اف  درص

 .اين امر مطلع بودند
در خصوص رشـته حتـصيلي مدرسـني      

درصد دانـشجويان از     86اين درس   
رشته حتصيلي مدرس اطالع نداشتند     

از )  درصـد  14( نفـر    140و تنها   
نـد آـه سـهم      بودطلع  ماين امر   

دانشگاه شاهد، آزاد، شهيد هبشيت     

ــن  ــران از اي ــه 140و هت ــر ب  نف
، 20،  45ترتيب از راست بـه چـپ        

 . نفر بود41 و 34
از دانشجويان سؤال گرديد آـه    
ــر    ــدرس ب ــدريس م ــوه ت ــا حن آي

است آـه     مندي مشا مؤثر بوده     القهع
 درصد موارد   7/37 گرديد در    مشخص

منـدي    مدرسني نقش متوسطي بر عالقه    
 عـالوه  بـه . انـد   دانشجويان داشته 

 درصد از دانشجويان معتقـد      3/90
بودند آه در حال حاضر نياز بـه        
اجراي برنامه تنظيم خانواده در     

 .آشور وجود دارد
 مهچنني نتايج مطالعه نـشان داد   

 درصـد دانـشجويان     90آه بيش از    
در مطالعه به رشته حتصيلي خـود       

 .مند هستند عالقه
 

 فراواني نظر دانشجويان در خصوص هبرتين زمان ارائه اين واحد درسي :3جدول 
دانشگاه

 زمان ارائه
 شاهد

 )درصد(تعداد
 آزاد

 )درصد(تعداد
 شهيد هبشيت

 )درصد(تعداد
 هتران

 )درصد(تعداد
 مجع
 )درصد(تعداد

ــرم ــال اول ت س
 131)1/13( 38)8/3( 32)2/3( 44)4/4( 17)7/1( اول

ــرم ــال اول ت س
 32)2/3( 22)2/2( 1)1/0( 8)8/0( - دوم

ــرم ــال دوم ت س
 65)5/6( 16)6/1( 13)3/1( 25)5/2( 11)1/1( اول

ــرم ــال دوم ت س
 45)5/4( 12)2/1( 20)2( 5)5/0( 8)8/0( دوم

ســال ســوم تــرم
 89)9/8( 16)6/1( 26)6/2( 29)9/2( 18)8/1( اول

ســال ســوم تــرم
 30)3( 10)1( 8)8/0( 7)7/0( 5)5/0( دوم

سال چهارم تـرم
 245)5/24( 37)7/3( 70)7( 63)3/6( 75)5/7( اول

سال چهارم تـرم
 40)4( 23)3/2( 4)4/0( 12)2/1( 1)1/0( دوم

 283)3/28( 60)6( 63)3/6( 48)8/4( 112)2/11( آند فرقي مني
 

ي نظرموافق دانشجويان در مورد امكان برگـزاري مباحـث درسـي            فراوان :4جدول  
 صورت کالس مشرتك  به

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد مباحث درسي هتران شهيد هبشيت آزاد شاهد
 25 22 20 24 28 22 20 20 تنظيم خانواده

 69 17 26 24 32 18 85 99 شناسي مجعيت
 2 5 3 5 6 9 1 4 بيماري مقاربيت

عرضه خدماتنظام  
 9 10 8 10 25 10 54 54 هبداشيت

ــري ــا ش ــه ب تغذي
 28 16 35 10 54 27 57 87 مادر
 25 9 4 4 4 4 8 2 آدام هيچ

 68 36 80 50 27 12 0 0 متام موارد
 

ت حتليلي مطالعه ابتـدا     مدر قس 
نظر دانشجويان در خـصوص مباحـث       
درسي و جنسيت مورد بررسي قـرار       

منـدي از     القـه گرفت آه تنها بني ع    
جنـسيت   و   مبحث تنظـيم خـانواده    

داري وجـود نداشـت و        رابطه معنا 
 ايــن ارتبــاط ،مباحــث در ســاير

 هـا   خـامن آه    طوري  به ،دار بود   معنا
ــده    ــي عقي ــوارد درس ــام م در مت

تـر در     داشتند ايـن مباحـث بـيش      
 ؛رود  آار مي ه  ها ب   زندگي شخصي آن  

جـنس بـه لـزوم مبحـث         دو ويل هر 
در . قد بودند تنظيم خانواده معت  

زمـان مناسـب ارائـه ايـن         خصوص



اد جعفريعلي دواتي و دآرت فرهدآرت    

گرديـد   واحد درسي و جنسيت مشخص    
داري بـني دو جـنس        آه تفاوت معنا  

آـه    طوري   به ،)=00/0p ( وجود دارد 
 معتقد بودنـد زمـان      ها  خامناآثر  

هـا مهـم      ارائه اين درس براي آن    
است و متايل به ارائـه ايـن درس         

 .هاي اول حتصيل داشتند در سال
بني لزوم ارائه ايـن     در انتها   

واحد درسي و دانشگاه حمـل حتـصيل        
 حتليل آماري   ،دانشجويان و جنسيت  

صورت پذيرفت و مشخص گرديـد بـني        
احساس لزوم ارائـه ايـن درس در        

 داري وجـود     اختالف معنـا   ،دو جنس 
 هـا   خامنآه    طوري   به ،)=05/0p(دارد  

اعتقاد داشتند ارائـه ايـن درس       
م  ويل بــني احــساس لــزو،الزم اســت

ــا    ــي ب ــد درس ــن واح ــه اي ارائ
دار   دانشگاه حمل حتصيل تفاوت معنا    

 .وجود نداشت
 

 گريي  حبث و نتيجه
شـومي از     مـي آور    در شروع حبث يـاد    

جا که مطالعات مشاهبي در داخل       آن
 تـوان   يکشور وجود ندارد، لذا منـ     

به مقايسه ساير مطالعات در اين      
زمينــه پرداخــت و لــذا از نظــر 

سـي در حبـث     مدرسني ايـن واحـد در     
 .ستا  همطالب استفاده شد

ــشجويان در    ــن دان ــانگني س مي
 سال بود آه مشابه     23مطالعه ما   

ساير مطالعات اسـت آـه بـر روي         
 مهچـنني   .پذيرد  دانشجويان صورت مي  

 درصد دانـشجويان مؤنـث      64حدود  
 بـوس   بودند آـه مـشابه مطالعـه      

(Bossche) ]8[ اســت و بــا توجــه بــه 
رتهـا در   هـاي دخ    آه درصد قبويل    اين

تــر از  هــاي آــشور بــيش دانــشگاه
 امـر  اين   ،پسرها است، بنابراين  

 .دور از ذهن نيست
يکي از موضوعاتي کـه در ايـن        
حتقيق به دنبال آن بـودمي مباحـث        

 .گرديـد   بود که ارائه مي    اي درسي
هـاي    آـه کتـاب     با توجه بـه ايـن     

خمتلفي بـراي ايـن درس بـه چـاپ          
هــا شــامل  اکثــر کتــاب رســيده و
ــث مج ــتمباح ــيم   عي ــي و تنظ شناس

خــانواده اســت، ويل مدرســني ايــن 
درس، به جتربه شخصي مطالب ديگري      
نيز در اين واحـد درسـي ارائـه         

هـاي منتقـل       مثل بيماري  ،دهند  مي
ــه   ــدز آ ــصوص اي ــسي خب از راه جن
ــر   ــشكالت اآث ــي از م ــروزه يك ام
آشورها خبـصوص آـشورهاي در حـال        
توسعه اسـت و يـا نظـام ارائـه          

 آشور آه سيـستم     خدمات هبداشيت در  
د تا  کن هبداشيت درماني را معريف مي    

دانشجويان بدانند چه خدماتي در     

اي در آـشور      آجا و با چه هزينـه     
 شـايد يكـي از      .گـردد   مـي ارائه  

 جتربه شخصي مدرسني    ،داليل اين امر  
 . اين درس باشد

 سؤايل آه در ذهـن وجـود داشـت        
 از نظـر دانـشجويان      آه  بود  اين  

تـري     بـيش  آدام مبحـث از ضـرورت     
براي ارائه شدن برخـوردار اسـت       
آه مبحث تنظيم خانواده از سـوي       

تـرين    عنوان ضـروري    دانشجويان به 
رسد   مبحث انتخاب شد و به نظر مي      

ــاحثي   ــشجويان مب ــه در را دان آ
تـر    تر باشـد بـيش      زندگي آاربردي 

 ويل از   ؛پسندند آه طبيعي اسـت      مي
جا آـه سـاير مطالـب نيـز از           آن

ردار اسـت بايـد      برخو  امهيت ويژه 
مطالب طوري ارائه گردد آـه بـا        

ــيش ــذابيت ب ــد ج ــراه باش ــر مه  .ت
عنوان مثال آسي در امهيت مبحث        به

 ويل  ،تغذيه با شري مادر شك ندارد     
 ،رسد در گـروه پـسران       به نظر مي  

شـود    درسيت احساس منـي    هضرورت آن ب  
ــه   ــن زمينـ ــد در ايـ ــه بايـ آـ

ضـمن  ،  ريزي هبرتي صورت گريد     برنامه
عنـوان    ابي نيـز آـه بـه       آت آه  آن

 گردد بايـد    ميمنبع درسي انتخاب    
 . باشدهنيز پرداخت به اين امر

شناسي و تنظيم     واحد درسي مجعيت  
خانواده آه در آموزش عايل آـشور       

اسـاس احـساس     شـود بـر     ارائه مي 
و به مرحله   شد  نياز آشور طراحي    

 85 لذا وقيت بـيش از       .اجرا رسيد 
آننـده در     درصد دانشجويان شـرآت   

مطالعه بر لـزوم ايـن درس صـحه         
دهنده آن است آـه       گذارند نشان   مي

ريزان، اين نياز را درست       برنامه
ــشخيص داده ــد ت ــب .ان ــه آن جال  آ

ــن  ــع ايـــ ــ853توزيـــ ر  نفـــ
ــخ( ــت پاسـ ــدگان مثبـ ــني ) دهنـ بـ

و هاي خمتلف يكـسان بـود         دانشگاه
رسـد ايـن       به نظر مـي    به عبارتي 

ــام   ــني متـ ــزوم در بـ ــساس لـ احـ
نقـش  اظ کردن   حل بدون   ،دانشجويان

 به  .دانشگاه حمل حتصيل وجود دارد    
ديگر اگر قبول داشته باشيم     سخن  

جوانان بر اساس سطح منرات آنكور      
 ويل  ،شوند  ميها توزيع     بني دانشگاه 

 امـر سطح استعداد نقشي در ايـن       
آند يا شايد بتوان گفـت        بازي مني 

اين احساس نياز متام جوانان است      
ن و  در زما  پس بايد به اين نياز    

 .داده شود حمل مناسب پاسخ
اکثر دانشجويان متعقد بودنـد     
هبرتين حمل و زمان براي ارائه اين       
مطالب دانـشگاه اسـت آـه نـشان         

 حمل آمـوزش درسـت انتخـاب        دهد  مي
 ويل سؤال اين است آـه آيـا         ، هشد

تنها دانشجويان به ايـن مطالـب       



اد جعفريعلي دواتي و دآرت فرهدآرت    

نياز دارند يا ايـن نيـاز متـام         
ته  و اگر قبول داشـ     ؟جوانان است 

باشيم آه نياز متام جوانان اسـت       
 پس حمل مناسب براي سـايرين آجـا       

 بـه   تـوان   ميست؟ تنها جايي آه     ا
ساير جوانان آموزش داد مـشاوره      
ــيت   ــز هبداش ــل ازدواج در مراآ قب
درماني است آـه در آن شـرايط و         

 توان  يبا آن زمان اندك طبيعتا من     
و به متام سؤاالت افراد پاسخ گفت       

وانان آـه وارد    لذا براي ساير ج   
ــ  ــشگاه منـ ــوند يدانـ ــد شـ  بايـ

ريزي هبـرتي اجنـام داد آـه          برنامه
در بعـضي   . حبث مـا اسـت    از  خارج  

کشورها آمـوزش در خـصوص تنظـيم        
خانواده از سطح دبريسـتان آغـاز       

 که اين امر با فرهنـگ       ]9[گردد  مي
ــدمي   ــدارد و معتق ــواني ن ــا مهخ م

 امر  اين برايدانشگاه حمل مناسيب    
 .است

ــ  ــاز مت ــا ني ــشجويان آي ام دان
بــه عبــارتي بــني و يكــسان اســت 

جمردها و متأهلني و يـا دخرتهـا و         
پسرها تفاوتي وجـود دارد؟ وقـيت       
از دانشجويان سؤال گرديد آه در      

هبرت است ايـن واحـد در        طول حتصيل 
 ،چه زماني براي مشا ارائـه شـود       

سال چهارم و   به  اآثر دانشجويان   
ترم آخر اشاره آردند آه به نظر       

 علت آن باشد آـه در ايـن         رسد  مي
و نـد   تر   افراد متأهل بـيش    ،زمان
ــا  ــي ي ــرف برخ ــشجويان در ش دان

ــاز   ــساس ني ــستند و اح ازدواج ه
آنند آه ايـن يكـي از         تري مي   بيش

 گـاه   .مباحث مهم مطالعه ما است    
هـاي اول     اين واحد درسي در سـال     

ــه   ــشجويان ارائ ــه دان ــصيلي ب حت
شـود اثرخبـشي       آه باعث مي   گردد  مي

 وقـيت  چـرا آـه      ، بيايـد  آن پايني 
منـدي آـم      احساس نياز نباشد هبره   

 ،چـون در سـنني ازدواج      شـود و    مي
تر است بـه نظـر        احساس نياز بيش  

تـري    رسد دانشجويان متايل بـيش      مي
 .آنند به اين مباحث پيدا مي

وقيت از دانـشجويان راجـع بـه        
عالقه به ايـن مباحـث سـؤال شـد          
 ،مبحث تنظيم خانواده آـه در آن      

وسايل پيشگريي از بارداري    تر    بيش
ــيح   ــاي آن توض ــريف و آاربرده مع

تـري    شود از اقبـال بـيش       داده مي 
رسـد     به نظـر مـي     .برخوردار بود 

شناسي به خاطر ارائـه       مبحث مجعيت 
 مقدار آن   ًاآمار و ارقام آه گاه    

ــه    ــورد عالق ــت م ــاد اس ــز زي ني
رغـم    شود، علي   دانشجويان واقع مني  

ي  در زندگي اجتماعي و شخـص      آه  آن

افراد آگـاهي از آن بـسيار بـا         
ــت ــت اس ــه .امهي ــوان  ب ــالعن  ، مث
اي را     روزنامـه  تـوان   يامروزه منـ  

خواندکه در آن بـه ايـن مطالـب         
لذا آشـنايي    اشاره نشده باشد و   

بــا ايــن مفــاهيم الزم و ضــروري 
 .است

نامـه ايـن      تا زمان تصويب طرح   
 منــابع ،حتقيــق، بــراي ايــن درس

 خاصي اعالم نـشده بـود و مدرسـني        
مربوط به جتربـه و سـليقه شخـصي         

 را بـه دانـشجويان      منبعـي  ،خود
 اين حتقيق نـشان  کهآردند  معريف مي 

 درصـد مـوارد ايـن       34داد آه در    
 يعـين   ؛گرفـت   امر نيـز صـورت منـي      

مدرسني منابعي را بـراي مطالعـه       
آردند آـه     به دانشجويان معريف مني   

خــود ايــن امــر باعــث ســردرگمي 
هرمـاه   ويل از م   ،شد  دانشجويان مي 

 شوراي انقالب فرهنگي يك     1385سال  
منبع واحد براي اين درس به متـام   

ــشگاه ــرد و   دانـ ــريف آـ ــا معـ هـ
ها موظـف شـدند از ايـن          دانشگاه

 و اميـداورمي    کنندمنبع استفاده   
زودي حـل      اين درس بـه    منبعمشكل  

 .شود
شناسـي و     امروزه آالس درس مجعيت   

تنظيم خانواده براي دانـشجويان     
صــورت جداگانــه  هدخــرت و پــسر بــ

آه اين امـر ممكـن       گردد  ميتشكيل  
ريزي، هتيه فضاي     است براي برنامه  

آموزش، تـأمني مـدرس درس و هتيـه         
هـا    منابع مايل، باري به دانشگاه    

 ويل امكـان برگـزاري      ،دکنـ حتميل  
آالس مشرتك خبصوص براي حبـث تنظـيم        

 چرا آـه بـا      ،خانواده ممكن نيست  
اين آار بـسياري از سـؤاالت کـه         

مكان مطرح شدن آن در آالس مشرتك       ا
وجــود نــدارد بــراي دانــشجويان 
باقي خواهد ماند و ادب و فرهنگ       

 .هم ايـن اجـازه را خنواهـد داد        
نظرسنجي از دانشجويان نيز نشان     
داد با برگزاري آالس مشرتك بـراي       

 ويل  ،حبث تنظيم خـانواده خمالفنـد     
شناسـي را     شايد بتوان مبحث مجعيت   

ار آـرد آـه     صورت مـشرتك برگـز      به
تـري در ايـن       بايد آارشناسي بيش  

زمينــه بــا توجــه بــه توانــايي 
 . ها اجنام گريد دانشگاه

در حتليلي صورت پذيرفته، مشخص     
ه گرديد آه بني جنسيت و ضرورت بـ       
 ،آارگريي مبحـث تنظـيم خـانواده      

 ؛داري وجـود نـدارد      ارتباط معنا 
 اين ارتباط بـا سـاير       آه  آنحال  

ه نظـر    ب .مباحث درسي وجود داشت   
رسد مطالب ارائه شده در قسمت        مي

تنظيم خانواده از چنان امهيـت و       
جذابييت برخوردار است آه هـر دو       
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 ويل  ،جنس به ضـرورت آن معتقدنـد      
تر مـورد توجـه        بيش ،ساير مباحث 

هرچنـد کـه اکثـر      اسـت؛    هـا   خامن
  از آن  مطالعات داخل کشور حـاکي    

است که مشارکت مردان در اجـراي       
 خانواده ضـعيف    هاي تنظيم   برنامه
که البته در مطالعه مـا      ]10[است  

تنظـيم خـانواده    اجراي برنامـه    
 . مورد نظر نبود

نتايج نشان داد زمـان ارائـه       
 . مهـم بـود    ها  خامناين درس براي    

شايد علت اين اختالف بني دو جـنس        
اين باشـد آـه دانـشجويان پـسر         

دنبـال گذرانـدن ايـن        تر بـه    بيش
نظر  ويل با در     ،واحد درسي هستند  

گرفنت سن ازدواج در جـنس مونـث،        
مطالب اين واحد درسـي چـه بـسا         

 بــه . آنــان باشــد روزمــشکل 
 لـزوم ارائـه ايـن درس        ،خاطر مهني

 ،شـد  مي تر احساس ها بيش نيز در خامن 
هاي خمتلـف از   دانشگاه بني ويل تفاوتي 

 نظر لزوم ارائه ايـن درس وجـود       
رسـد لـزوم       بـه نظـر مـي      .نداشت

 سـطح سـواد     ارائه اين مطالب به   
 بلكــه ،نباشــدارتبــاط نداشــته 

مهگاني جوانان است و شـايد       نياز
ــصيالت    ــه حت ــاني آ ــر از جوان اگ

پرسـش بـه    هم  دانشگاهي نداشتند   
آمـد پاسـخ مـشاهبي حاصـل          عمل مي 

 . دش مي
 

 گريي  نتيجه
با توجه به بـاال بـودن بـاروري         
کلي در مقطعي از زمان در کشور،       

رسـد اجـراي برنامـه        به نظر مـي   
 تـالش زيـادي را      ،ظيم خانواده تن

جا که يکي از     کند و از آن     طلب مي 
هــاي هــدف ايــن  تــرين گــروه مهــم

ــه ــذا ،برنام ــستند ل ــان ه   جوان
 حمـل   عنـوان   بهها    انتخاب دانشگاه 

آموزش، مورد قبـول مهگـان و حـيت         
 . خود دانشجويان است

هاي ايـن     ترين نياز   يکي از مهم  
 اعالم منبع درسـي بـود کـه         ،درس

اکنـون حمقـق     ه اين امر  خوشبختان
 ويل بــا توجــه بــه عالقــه ،گــشته

دانشجويان و لزوم مباحثي مانند     
شـري مـادر، جـاي ايـن         تغذيه با 

نتايج . رسد مباحث خايل به نظر مي    
مطالعه ما نشان داد کـه ارائـه        
ايــن واحــد درســي در ســال آخــر 

کـه   حتصيلي مـؤثرتر خواهـد بـود      
ريزي دقيق و     اميد است با برنامه   

دانـشجويان   ،احث درسـي  تکميل مب 
 حداکثر هبره را از ايـن       ندبتوان
 . دنربدوره ب

آور   در خامته دو نکتـه را يـاد       
ــي ــومي م ــور از   اول آن:ش ــه منظ آ

ــانواده ــيم خ ــني ،تنظ ــاهنگي ب  مه
امکانـــات خـــانواده و تعـــداد 

 آن  فرزندان اسـت کـه بايـد روي       
 دوم  ؛تـري صـورت گـريد       کيد بيش أت
آه نبـود مطالعـات مـشابه در          آن
ــشورها از   دا ــارج کـ ــل و خـ خـ

ي مطالعه مـا بـود کـه        ها  يتحمدود
 نياز به اجـراي مطالعـه مـا را        

 اميد اسـت    .ساخت  تر منايان مي    بيش
هـاي ايـن حتقيـق        بتوان از يافته  

جهــت اجيــاد فرضــيات و اجنــام    
 .مطالعات بعدي استفاده آرد

 
 تقدير و تشكر

ــايل و    ــت م ــا محاي ــق ب ــن حتقي اي
و پشتيباني مرآز مطالعات پزشكي     

حوزه معاونـت پژوهـشي دانـشگاه       
لذا از آليه   . شاهد صورت پذيرفت  

 .منامي اين عزيزان سپاسگزاري مي
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