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  فصلنامه پايش
  ٣٧٩-٣٨٥  صص١٣٨۸ پاييز چهارم  شمارهتمشهسال 

  ٨/٤/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله
  ]۱۳۸۸ شهريور ۷-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  
  

  چكيده
ين اسـالمي و    نيازهاي آموزشي مرتبط با بهداشت باروري، در سه حيطه بهداشت باروري، روابط با همـسر و قـوان                  در اين مطالعه مقطعي،   

 نفر از داوطلبان ازدواج در شهر اصفهان، به روش نمونه گيري در دسترس و با اسـتفاده از پرسـشنامه خودايفـا مـورد                         ۲۱۱۷ تعداد   ،حقوقي
هاي برقراري ارتباط با     هاي شايع زنان و سالمت در روابط جنسي در حيطه بهداشت باروري، روش              بررسي قرار گرفتند كه موضوعات سرطان     

هاي اسالم در مـورد    ر و چگونگي حل اختالفات با همسر در حيطه روابط با همسر و نيز احکام شرعي مربوط به روابط جنسي و توصيه                     همس
  . روابط با همسران در حيطه قوانين و احکام اسالمي، مورد بررسی قرار گرفتند

 زنان و هاي مقايسه نظر،tزمون آماری  آ با ها ه دو گروهی ميانگين و مقايسشد انجام SPSS IIافزار آماری  ها با استفاده از نرم تحليل داده
مقايسه ارتباط نيازهای آموزشی در بـيش   و) Mean Rank(ها  محاسبه ميانگين رتبهبا اولويت بندی نيازهای آموزشی   مربع،کای  با مردان

 SD±( سـال    ۵/۲۶سـال و در مـردان،       ) SD ۲/۴±( سـال    ۵/۲۲ زنان،    در ميانگين سني . صورت گرفت  آناليز واريانس يکطرفه      با از دو گروه  
، سـن   )P>۰۱/۰(، شـغل مـردان      )P>۰۵/۰(بين ميزان نياز آموزشـي موضـوعات حيطـه بهداشـت بـاروري و شـغل زنـان                   . سال بود ) ۳/۴

موضوعات حيطـه   همچنين بين ميزان نياز آموزشي      . داري وجود داشت    ، ارتباط معني  )P>۰۱/۰(و تحصيالت زنان و مردان      ) P>۰۵/۰(زنان
و نيـز بـين ميـزان نيـاز آموزشـي           ) P>۰۱/۰(و سـن زنـان و مـردان         ) P>۰۵/۰(، شـغل مـردان      )P>۰۰۱/۰(روابط با همسر و شغل زنان       

ارتبـاط  ) P>۰۱/۰(و تحـصيالت    ) P>۰۵/۰(، سـن زنـان و مـردان         )P>۰۰۱/۰(موضوعات حيطه قوانين اسالمي و حقوقي و شـغل زنـان            
  .خورد داري به چشم مي معني
 با افزايش تحـصيالت، ميـزان نيـاز بـه آمـوزش،             ،، درحالی که در زنان    شد  مي بيشتر ديده   به آموزش  نياز  اعالم تر  مردان تحصيل کرده  در  

هاي مختلف سني     ميزان نياز به آموزش در زنان با افزايش سن کاهش داشت، ولي در مردان تفاوتي در ميزان نياز گروه                  . كرد  کاهش پيدا مي  
 ميـزان  ،عـالوه بـر ايـن   . ها بيشتر بود ها کمتر و در مردان کارمند از ساير گروه ميزان نياز به آموزش زنان کارمند از ساير گروه   . مشاهده نشد 

های آموزشی مورد نياز داوطلبان ازدواج با مطالب         در نهايت، اولويت  . داري نداشت   نياز به آموزش در ساکنان شهري و روستايي، تفاوت معني         
  .های آخر نيازهای آموزشی قرار داشتند  در رده،های فعلی  و آموزشندهای آموزش قبل از ازدواج منطبق نبود در کالسآموزشی فعلی 

  
  بهداشت باروري، نياز آموزشي، مشاوره قبل از ازدواج :ها واژه كليد

                                                           
  گروه آموزشی ارتقا و آموزش سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خيابان پورسينا،تهران، بلوار کشاورز: پاسخگو نويسنده ∗

  ٨٨٩٨٩١٢٩:     نمابر                                           ٨٨٩٨٩١٣٤: فنتل
E-mail: dr_f_majlessi@yahoo.com  
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  ٣٨٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
به رغم دستاورد قابل توجه ايران در کاهش سريع بـاروري و نـرخ              

 بـا   ،هـاي آينـده     در سـال   هاي جمعيتـي    مهرشد جمعيت، اجراي برنا   
بررسـي عملکـرد و نگـرش       . هاي مهمي روبـرو خواهـد شـد         دشواري

 در سـنندج  نـشان       ،۱۳۷۷ در سال    ،سال اول ازدواج   زوجين در يک  
سال اول پـس از ازدواج،        درصد از زنان مورد مطالعه در يک       ۲۱داد  

هـاي    از زوجدار بودند و  درصد فرزند  ۱۱ درصد غيرباردار و     ۶۸باردار،  
 بودنـد کـه در ايـن        ه درصد آگاهانه فرزنددار شد    ۵/۹۳داراي فرزند،   

 نگرش زنان در زمينـه تـأمين امنيـت زنـدگي خـانوادگي بـر                مورد،
ــوده اســت    وضــعيت زن در يــک ــذار ب ــأثير گ ــدگي ت ســال اول زن

)۰۱/۰<P (  انـد کـه اولـين منبـع           درصد افـراد اظهـار داشـته       ۹۸و
يري از بارداري، کالس آمـوزش قبـل از         آشنايي آنان با وسايل پيشگ    

  ].۱[ درصد مطالعه شخصي بوده است ۲ازدواج و تنها 
 نـشان  ۱۳۸۴ در استان اصـفهان در سـال       كمبررسي علل باروري    

درصد از همه زنان، اولين فرزند خـود را در           ۷۰تا   ۵۵داد که حدود    
 که  اند و اين روند در کساني       دو سال اول پس از ازدواج به دنيا آورده        

درصــد بيــشتر  ۱۰تــا  ۲انــد، حــدود  پيــشگيري از بــارداري نداشــته
 مسئله فاصله گـذاري امـري اسـت کـه در عـين              ،در واقع  ].۲[است

هـاي فرهنگـي، اقتـصادي و اجتمـاعي      الـشعاع قالـب    ضرورت، تحـت  
ترين مشکل در فرزندآوري      عمده. کشورهاي مختلف قرار گرفته است    
که هنوز زمينه تفـاهم الزم بـين       در سال اول بعد از ازدواج آن است         

هــا و  زوجــين فــراهم نــشده اســت و قبــل از آن کــه پــيش زمينــه 
هايي براي تهيه مقدمات فرزندآوري صورت گيرد، فرزنـد           ريزي  برنامه

. آيـد   اول و گاهي اوقات بدون فاصله الزم، فرزند بعدي بـه دنيـا مـي              
، کنترل اغلب اين فرزندان فرصت کافي براي تغذيه کامل از شيرمادر         

 و  يابنـد   نمـي بهداشت، امکان پرورش روانـي، جـسماني و اجتمـاعي           
 با توجه به    ،بنابراين ].۳[بهداشت مادر و کودک هر دو در خطر است        

 يکـي از نيازهـاي اساسـي        مثابهضرورت ازدواج و تشکيل خانواده به       
هـايی    بشر از لحاظ مذهبي، جامعه شناسي و فطري، لزوم وجـود راه           

ني و آموزش مناسب، سـنجيده و متناسـب بـا نيـاز             براي اطالع رسا  
جوانــان، بــه خــصوص در امــر ازدواج و جوانــب گونــاگون بهداشــت 

مطالعـه نيازسـنجي آموزشـي داوطلبـان        . شـود   باروري، احساس مي  
 نيــز نــشان داد کــه اولويــت ۱۳۸۳ازدواج شــهر اصــفهان در ســال 

روابـط  هاي شايع زنان و مردان،        آموزشي گروه مورد مطالعه، سرطان    
هاي برقراري ارتباط با همسر و آشنايي با قوانين           جنسي سالم، روش  

  ].۴[طالق و ازدواج بوده است

از آنجا که در مورد نحوه برگزاري و محتواي جلسات مشاوره قبـل      
 اين پژوهش   ،از ازدواج در کشور هنوز استانداردي تعريف نشده است        

طلبـان ازدواج بـا     هاي فردي داو    به منظور بررسي ارتباط بين ويژگي     
نيازهاي آموزشـي مـرتبط بـا بهداشـت بـاروري در ابتـداي زنـدگي                

 ضـمن اسـتفاده بهينـه از        ، بتـوان   از طريـق آن    مشترک انجام شد تا   
تـرين نيازهـاي افـراد، محتـواي           شناسايي اساسـي    و امکانات موجود 

  .ه دادئآموزشي مناسبي ارا
  

   كار مواد و روش
صيفي ـ تحليلي بود کـه طـي    ه صورت توبي و مقطعنوع مطالعه، 

ــداد  ــردان   ۲۱۱۷آن تع ــان و م ــي زن ــان ازدواج يعن ــر از داوطلب     نف
شرکت کننده در جلسات آموزشي، در مرکز مـشاوره قبـل از ازدواج             

روش .  قرارگرفتنـد  مـورد مطالعـه   مالهادي سبزواري شهر اصـفهان،      
  . نمونه گيري در اين مطالعه روش آسان انتخاب شد

صورت راد درگير در مطالعه نيز طي سه مرحله         آموزش و توجيه اف   
  : گرفت
آموزش و توجيه کارشناسان مسئول نظـارت بـر اجـرا و نيـز              ) الف

  ها  بازبيني داده
  ) داده آما(ها به رايانه  آموزش و توجيه افراد وارد كننده داده) ب
آموزش و توجيـه مـسئوالن، مدرسـان و کارکنــان حاضـر در              ) ج

 مکان مطالعه 
 به اين که جلسات آموزشـی مربـوط بـه مـشاوره قبـل از                با توجه 

 بـه صـورت متمرکـز و بـه طـور       در مركز مالهادي سـبزواري    ازدواج
شود و هـر روز دارای حـداقل     طول هفته تشکيل می     تمام مستمر در 

است و  )  زوج ۹۰به طور متوسط    (شرکت کننده   )  زوج ۶۰( نفر   ۱۲۰
 به مباحث بهداشت در اين جلسات نيز تالش به حساس نمودن افراد   

باروری و بهداشت روان و چگونگی امکان دريافت خـدمات مربوطـه             
در مراکز بهداشتی ـ درمانی در سطح شهرستان اصـفهان اسـت و از    
سوی ديگر اين شرکت کننـدگان از تمـامي نقـاط شـهری و حومـه                

بـه طـور   )  ارجـاع  نظـام بـدون وجـود هيچگونـه       (شهرستان اصفهان   
توانند معرف و نماينده جامعه آمـاری          و می  کنند  تصادفی مراجعه می  

آوری   هـا و جمـع       تکميـل پرسـشنامه    براي ،باشند) داوطلبان ازدواج (
 در روزهــای ،)۱۶/۳/۸۶(هـا از زمـان شـروع تـاريخ پرسـشگری       داده

هـا در بـين تمـامي شـرکت کننـدگان در               پرسـشنامه  ،مختلف هفته 
) ۳۱/۲/۸۶تـا   (جلسات توزيع گرديد و اين کـار بـه مـدت دو هفتـه               

قابل ذکر است که    . شد پرسشنامه تکميل    ۲۱۱۷ادامه يافت و تعداد     
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  ٣٨١

     همكاران و پژمان عقدك                                                                                                             ...        مرتبط با بهداشت بارورينيازهاي آموزشي

هـا و      مرکز در اصفهان اسـت کـه کارهـای آزمـايش           يگانه ،اين مرکز 
  . های آموزشی قبل از ازدواج را به عهده دارد کالس

 پـس   ،درخصوص تعيين روايی يا اعتبار علمی و پايايی پرسشنامه        
 نفر از زنـان     ۷۲ميل پرسشنامه توسط    از انجام مطالعه مقدماتی و تک     

های مختلـف      بررسی پايايی سؤاالت در بخش     ،و مردان مورد مطالعه   
ــاخ  ــای کرونب ــشنامه از آلف ــی Parallel و Split-half ،پرس  و بررس

 انجـام شـد و در نهايـت،         ۲۷ و   ۲۶هـا در سـؤاالت        همبستگی گزينه 
  .  مورد تأييد قرار گرفت۹/۰پرسشنامه با ضريب آلفای 

ها در درون يـک        پرسشنامه ، منظور برقراری ارتباط با مخاطبان     به
و ) CDبه صـورت    ( حاوی فيلم آموزشی مشاوره قبل از ازدواج         پوشه

 در اختيار زوجين قرار     ۱۴۹ معرفی تلفن    بارهدو خودکار تبليغاتی در   
از ) پزشک و کارشـناس   ( نفر   ۶همچنين پرسشگران که شامل     . گفت

  طی يک جلسه هماهنگی دو     ، بودند مدرسان همان جلسات آموزشی   
 و شيوه تکميل پرسـشنامه از       ند توسط فرد محقق توجيه شد     ،ساعته

 طريــق روخــوانی و توضــيح ســؤاالت بــه آنــان آمــوزش داده شــد و
زمـان  .  در اختيار آنان قرار گرفت     نيز دستورالعمل تکميل پرسشنامه  

بـل  ها نيز قبل از شروع جلسات مشاوره ق         توزيع و تکميل پرسشنامه   
از ازدواج در نظر گرفته شد تا افراد مورد مطالعه براساس ذهنيـت و              

  .احساس نياز خود به سؤاالت پاسخ دهند
ها نيـز نکـاتي از قبيـل نظـارت و پايــش                کنترل کيفي داده   براي

مسـتمر و روزانه اجراي طــرح در کليـــه مراحـل توسـط محقـق،               
ا به طور روزانـه و  ه ها در محل، بازبيني پرسشنامه      کنتـرل پرسشنامه 

هـاي    درصـد از داده ۱۰تحويل به فرد داده آما و نيز بررسـي روزانـه         
  .وارد شده به رايانه، توجه شد

از  و استفاده SPSS ۱۱افزار آماري  با استفاده از نرمها  تحليل داده 
ــسبي، (آمارهــاي توصــيفي  ــي ن ــانگين،مفراوان ــاري و )  انحــراف معي

 ، کاي دو  ها  قايسه دو گروهی ميانگين    به منظور م   tهاي آماري     آزمون
ها به     محاسبه ميانگين رتبه   ، زنان و مردان   هايبه منظور مقايسه نظر   

که بر اساس طيف ليکرت بر      (منظور اولويت بندي نيازهاي آموزشي      
مبناي نمره پنج تا يک از خيلي زياد تا خيلي کم نمره گذاري شـده               

ايـسه ارتبـاط نيازهـاي      طرفه به منظور مق    و آناليز واريانس يک   ) بود
  .آموزشي در بيش از دو گروه مورد استفاده قرار گرفت

  
  ها يافته

 درصد از مردان مورد     ۵/۸۹ درصد از زنان و      ۷/۸۸ ،در اين مطالعه  
  ميـانگين سـني زنـان    . انـد   بـوده ، سـاكن  منـاطق شـهري  درمطالعه  

 درصـد از   ۲/۶۰.  سال بـود   ۲/۲۶± ۳/۴ سال و در مردان      ±۵/۲۲ ۲/۴
 درصـد در    ۵ درصد کارمنـد و      ۴/۱۷ان مرد داراي شغل آزاد،      داوطلب

 درصـد  ۱/۱۷دار،    درصد از داوطلبان زن، خانـه      ۵/۴۷حال تحصيل و    
 درصــد از ۱/۱۲. انــد  درصــد در حــال تحــصيل بــوده۳/۲۹شــاغل و 

 آنان خويشاوند دور    از  درصد ۱۱داوطلبان ازدواج، خويشاوند نزديک،     
 ۵/۹۲ درصـد از زنـان و        ۱/۹۱  درصد غيرخويشاوند بودنـد و     ۹/۷۶و  

 در جلـسات    ، قبـل از جـاري نمـودن خطبـه عقـد           ،درصد از مـردان   
  .اند داشتهمشاوره قبل از ازدواج شرکت 

 کـه در حيطـه بهداشـت بـاروري، بـه جـز              نـد ها حاکي از آن     يافته
شـکل و عملکـرد دسـتگاه       «و  » بهداشت دوران قاعدگي  «موضوعات  

» خيلي زيـاد «، احساس نياز     درصد از داوطلبان   ۷۵بيش از   » تناسلي
 اولويـت   ،در ايـن حيطـه    . اند  به فراگيري موضوعات اين حيطه داشته     

هـاي پيـشگيري و تـشخيص         روش«اول نياز به آمـوزش متعلـق بـه          
سـالمت در روابـط     «و پس از آن     » هاي شايع زنان    زودهنگام سرطان 

، »هـاي پرخطـر و ناخواسـته و عواقـب آنهـا             انواع بارداري «،  »جنسي
بــود » هــاي قبــل از ازدواج و نقــش آنهــا در ازدواج ســالم يشآزمــا«
  ).۱جدول شماره (

 درصـد  ۷۵در حيطه روابط با همسر، در کليه موضوعات، بـيش از    
به فراگيري موضـوعات ايـن      » خيلي زياد «از داوطلبان، احساس نياز     

هاي   روش«در اين حيطه، اولويت اول نياز به آموزش         . حيطه داشتند 
ــا همــسربرقــراري ارتبــاط چگــونگي حــل «و پــس از آن »  مــؤثر ب

چگـونگي و حـدود روابـط در دوران         «،  »اختالفات احتمالي با همسر   
» هاي جلوگيري از آنها     بيشترين عوامل طالق در کشور و راه      «،  »عقد

  ).۲جدول شماره(بود » هاي شخصيتي زنان و مردان ويژگي« و
 از   درصـد  ۷۵در حيطه قـوانين اسـالمي و حقـوقي نيـز بـيش از               

بـه فراگيـري موضـوعات ايـن        » خيلي زيـاد  «داوطلبان احساس نياز    
احکـام  «در اين حيطه، اولويت اول نياز به آمـوزش          . اند  حيطه داشته 

هاي اسـالم در      توصيه«و پس از آن     » شرعي مربوط به روابط جنسي    
هاي پيشگيري  احکام شرعي مربوط به روش«، »مورد روابط همسران  

  ).۳جدول شماره(بود » مربوط به ازدواجقوانين «و » از بارداري
دهد که بين ميزان  نتايج حاصل در آزمون آناليز واريانس نشان می

نياز آموزشی موضوعات حيطه بهداشت باروری و شغل زنان و مردان           
 ،به عبارت ديگر  ). >۰۵/۰P<، ۰۱/۰P(داری وجود دارد      ارتباط معنی 

ها کمتر و در مـردان        وهميزان نياز به آموزش زنان کارمند از ساير گر        
 ميـزان   ، با افـزايش سـن     ،در زنان . ها بيشتر بود    کارمند از ساير گروه   

 تفـاوتی در    ،ولی در مردان  ) >۰۵/۰P(يابد    موزش کاهش می    نياز به آ  
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  ٣٨٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 بـا   ،در زنـان  . های مختلف سنی مـشاهده نـشد        ميزان نيازهای گروه  
ال آن  کند، ح    ميزان نياز آموزشی کاهش پيدا می      ،افزايش تحصيالت 

  نيز ميزان نياز آموزشی، تحصيالت باالتر رفتن سطح با،که در مردان
 در بين ميزان نياز آموزشی موضـوعات        ،عالوه بر اين  . يابد  افزايش می 

 شـغل مـردان     ،)>۰۰۱/۰P(حيطه روابط بـا همـسر بـا شـغل زنـان             
)۰۵/۰P<(،   سن زنان و مردان )۰۱/۰P< ( داری وجـود   ارتباط معنـی

  . داشت
 در مورد شغل زنان نتايج حاصل در پـس آزمـون            ،به عبارت ديگر  

)Post Hoc Test (  بـه روش)Bonferroni (  دهـد کـه    نـشان مـی
ــه دار   اخــتالف معنــی ــان خان ــا زن ــان کارمنــد ب ــاز زن ــين ني داری ب

)۰۰۱/۰=P(،         زنان کارمند با زنان شاغل در منزل )۰۱۶/۰=P(،   زنـان 
در مـورد  . وجـود دارد ) P=۰۰۴/۰(حـال تحـصيل      کارمند با زنان در   

بـه  ) Post Hoc Test(شغل مردان نيز نتايج حاصل از پس آزمـون  
داری بين    اختالف معنی ،  ۰۵/۰ که در سطح     ند نشان داد  LSDروش  

و ) P=۲۱/۰(ميزان نياز مردان کارمنـد بـا مـردان دارای شـغل آزاد              
در .  وجـود دارد   )P=۰۳۳/۰(مردان دارای شغل آزاد با مردان کـارگر         

هـای    د سن زنان و نياز آموزشی در حيطه روابط با همسر، گـروه            مور
 سـال،   ۳۵دار داشتند، ولی بعد از         معنی يسنی مختلف با هم اختالف    

 خورد به چشم نميهای سنی و نياز آموزشی   ديگر اختالفی بين گروه   
. های سنی، اختالفـی وجـود نداشـت         و در مورد مردان نيز بين گروه      

آموزشی موضوعات حيطه قوانين اسالمی و      همچنين بين ميزان نياز     
ــا شـــغل زنـــان   ســـن زنـــان و مـــردان و ) >۰۰/۰P(حقـــوقی بـ

در اينجا  . خورد  داری به چشم می     ، ارتباط معنی  )>۰۵/۰P(تحصيالت
 سـن و تحـصيالت در زنـان، نيـاز آموزشـی کـاهش               افـزايش  با   ،نيز
های سـنی     کدام از گروه    هر نيزقابل ذکر است که در اينجا       . يافت  می

 سـال،   ۳۵تر از   يـش هـای سـنی ب      با هم اختالف دارند، ولی در گـروه       
  بـا بـاالتر رفـتن      ،به عبـارت ديگـر    . دشداری مشاهده ن    اختالف معنی 

   . هر گروه سنی، نياز آموزشی کمتر شده بودسطح
  

  واج شهر اصفهاندر داوطلبان ازد آموزشنياز به  برحسب ميزان  موضوعات حيطه بهداشت بارورياولويت بندي -١جدول شماره 
  رتبه ميانگين  موضوع  مراتب اولويت نياز

 ٨٨/١٢  هاي شايع زنان  سرطان ازهاي پيشگيري روش  ۱
 ٠٦/١٢  سالمت در روابط جنسي   ۲
 ٠٤/١٢  هاي پرخطر و ناخواسته و عواقب آنها بارداري  ۳
 ٨٦/١١  هاي قبل از ازدواج  آزمايش  ۴
 ٧٣/١١  هانآهاي کنترل  هاي مقاربتي و راه بيماري  ۵
 ٦٢/١١  هاي پيشگيري  هاي مادرزادي و راه بيماري  ۶
 ٥٨/١١  اختالالت شايع در روابط جنسي  ۷
 ٤٧/١١  هاي پيشگيري از بارداري در ابتداي ازدواج روش  ۸
 ٤٣/١١  هاي دوران بارداري  مراقبت  ۹

 ٤٢/١١  نقش والدين در تربيت و پرورش فرزند   ۱۰
 ١٨/١١  ام آن مشاوره ژنتيک و اهميت انج  ۱۱
 ١٧/١١  هاي مرتبط با روابط جنسي ماريبي  ۱۲
 ٩٢/١٠  ...)پروستات و (هاي شايع مردان  سرطان  ۱۳
 ٧١/١٠  بهترين شرايط زن و مرد براي شروع بارداري  ۱۴
 ٧٠/١٠   سال ۲مراقبت از کودک زير   ۱۵
 ٦٦/١٠  روش اورژانس پيشگيري از بارداري   ۱۶
 ٦٢/١٠  يل جنين چگونگي باردار شدن و تشك  ۱۷
 ٦٠/١٠  مشارکت مردان در تنظيم خانواده  ۱۸
 ٤٦/١٠  هاي ويژه دوران بارداري مراقبت  ۱۹
 ٦٩/٨  بهداشت دوران قاعدگي زنان  ۲۰
 ١٩/٧  شکل و عملكرد دستگاه تناسلي مردان و زنان  ۲۱
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  ٣٨٣

     همكاران و پژمان عقدك                                                                                                             ...        مرتبط با بهداشت بارورينيازهاي آموزشي

  در داوطلبان ازدواج شهر اصفهان شآموزنياز به طه روابط با همسر برحسب ميزان  موضوعات حياولويت بندي -٢جدول شماره 
  رتبه ميانگين  موضوع  مراتب اولويت نياز

 ٧٤/٧  هاي برقراري ارتباط مؤثر با همسر روش  ۱

 ٥٩/٧  چگونگي حل اختالفات احتمالي با همسر  ۲

 ٢٠/٧  چگونگي و حدود روابط در دوران عقد   ۳

 ١٧/٧  هاي جلوگيري از آنها عوامل طالق در کشور و راه  ۴

 ١٦/٧  هاي شخصيتي زنان و مردان ژگيوي  ۵

 ١٢/٧  ها و حقوق مرد در خانواده وظايف، نقش  ۶

 ١١/٧  هاي برقراري ارتباط مؤثر باخانواده همسر روش ۷

 ٠٦/٧  ها و حقوق زن در خانواده وظايف، نقش  ۸

 ٠٢/٧  بهترين منابع کسب اطالعات درباره ازدواج   ۹

 ٩٥/٦  ده همسرنحوه حل اختالفات احتمالي با خانوا  ۱۰

 ٨١/٦  معيارهاي انتخاب همسر  ۱۱

 ٤٧/٦  هاي برقراري ارتباط با خانواده همسر روش  ۱۲

 ٥٨/٥  تفاوت ارتباط با همسر و دوستي با جنس مخالف   ۱۳

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اج شهر اصفهاندر داوطلبان ازدو آموزشنياز به قوانين اسالمي و حقوقي برحسب ميزان  موضوعات حيطه اولويت بندي -٣جدول شماره 
  رتبه ميانگين  موضوع  مراتب اولويت نياز

 ١٦/٣  احکام شرعي مربوط به روابط جنسي  ۱

 ١١/٣  هاي اسالم در مورد روابط همسران توصيه  ۲

 ١٠/٣  هاي پيشگيري از بارداري احکام شرعي مربوط به روش  ۳

 ٠٣/٣  قوانين مربوط به ازدواج  ۴

 ٦١/٢  قوانين مربوط به طالق  ۵
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  ٣٨٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

   و نتيجه گيريبحث
 درصد از داوطلبان، نياز به فراگيری      ۷۵با توجه به اين که بيش از        

 ،های پيشگيری از بـارداری       به خصوص روش   ،حيطه بهداشت باروری  
های ناخواسته پرخطر و       بارداري ،های شايع زنان    پيشگيری از سرطان  

...  سالمت روابط جنسی، بهترين شرايط برای حاملگی و          ،عواقب آنها 
قابل ذکر است که نيـاز آموزشـی در مـورد بهداشـت دوران             . شتنددا

قاعدگی و شکل و عملکرد دستگاه تناسلی زن و مرد، کمتر از همـه              
در حـالی   . موارد احساس شد و در آخرين اولويت نيازها قرار گرفتند         

های مشاوره قبل از ازدواج، اتفاقاً بيشتر از ساير مطالب            که در کالس  
هـای    از طرفـی روش   . شـود   آنهـا پرداختـه مـی     و مقدم بـر همـه بـه         
های شايع زنان و سالمت در روابط جنـسی کـه           پيشگيری از سرطان  

هـای   های اول و دوم را به خـود اختـصاص دادنـد، در کـالس             اولويت
شود يا ممکن است  آموزشی قبل از ازدواج، اصالً به آنها پرداخته نمی       

هـای رايـج در       زشرسد که آمو    به نظر می  . فقط اشاره مختصری شود   
های قبل از ازدواج، واقعاً منطبق بر نيازهای واقعی آنها نيست             کالس

شود، تکافو نکرده و نيازهـای        و اگر بعضی موارد هم آموزش داده می       
بنابراين ضرورت تغييـر  ). ۱جدول شماره  (آنها را برآورد نخواهد کرد      

 در  ای کـه    در مطالعـه  . شـود   در محتوای آموزشی کامالً احساس مـی      
هـای آموزشـی دربـاره      در اصفهان انجام شد نيز اولويـت       ۱۳۸۳سال  

 روابط جنسی و تنظيم خانواده در درجه اول         ،های شايع زنان    سرطان
 زوج به روش آسان     ۱۵۰در اين مطالعه در طول يکماه،       . قرارداشتند

هـا و دسـته بنـدی سـؤاالت بـا             حيطـه . انتخاب و پرسشگری شـدند    
 فقط مقايسه نظرات زنـان و مـردان انجـام     مطالعه ما تفاوت داشت و    

مطالعـه کاتـاپودی    ]. ۴[شده و ساير عوامل، در نظر گرفته نشده بود        
نيز نشان داد بين خطر درک شـده در بـين زنـان و انجـام                ) ۲۰۰۴(

در واقع نيـاز بـه      ]. ۸[غربالگری ماموگرافی ارتباط وجود داشته است     
کنـد وجـود      یآموزش زنان جهت درک خطری که آنها را تهديـد مـ           

در زمينـه آگـاهی زنـان از    ) ۲۰۰۱(همچنين مطالعـه ديگـری      . دارد
تست پاپ اسمير نشان داد که اکثر زنان اطالعات کافی در اين مورد             

اند و نيازمند دريافت اطالعاتی در مـورد غربـالگری سـرطانها              نداشته
تأييـد آمـوزش بـر رفتـار        ) ۱۳۸۲(در بررسی حـسينی     ]. ۹[هستند  

در مطالعه ما در حيطـه  ]. ۵[ جنسی به اثبات رسيد   جنسی و رضايت  
هـای برقـراری ارتبـاط مـؤثر و چگـونگی حـل         روش ،روابط با همسر  

). ۲جدول شـماره    (اختالفات احتمالی در اولويت نيازها قرار داشتند        
های ارتباطی، از عوامـل مـشکل سـاز روابـط زناشـويی            ضعف مهارت 

در زمينــه ) ۱۳۸۲(در همــين رابطــه مطالعــه حــسينی    . اســت

های قبل از ازدواج نشان داد که سه اولويـت اول در مـشاوره                آموزش
، مـسئوليت   ) درصـد  ۵/۷۳(قبل از ازدواج بـه ترتيـب بـه ارتباطـات            

اختصاص داشت  )  درصد ۲/۶۷(و حل اختالف    )  درصد ۴/۷۰(پذيری  
های آموزشی قبـل از ازدواج        همچنين ارزشيابی کارائی برنامه   ]. ۱۰[

ها در ارتقاي سـطح کيفيـت          داد که اين برنامه     نشان ۲۰۰۳در سال   
در مطالعــه ديگــری در اصــفهان ]. ۱۱[ارتباطــات مــؤثر بــوده اســت

بين ميزان دانش همـسران پيرامـون روابـط بـين فـردی و              ) ۱۳۸۰(
در مطالعـه   ]. ۶[ميزان مهارت آنها رابطه مستقيم وجود داشته است         

 ،شـت بـاروری   ما در حيطه قوانين اسالمی و حقوقی مربوط بـه بهدا          
های اسـالم در مـورد        احکام شرعی مربوط به روابط جنسی و توصيه       

هـای پيـشگيری از       روابط همسران واحکام شـرعی مربـوط بـه روش         
هـای فعلـی، تنهـا        حال آن که در آمـوزش     . بارداری در اولويت بودند   

) آن هم نه به طـور کامـل       (مختصری از مسائل پيشگيری از بارداری       
بـل از ازدواج وجـود دارد و بـه هـيچ اولويـت               ق  در مباحث آموزشـی   
پس از ازدواج، زوجـين در برابـر يکـديگر          . شود  ديگری پرداخته نمی  

و ] ۷[حقوق متقابلی دارند که موظف به رعايت و انجام آن هـستند             
شود که زوجين با دانائی و آگاهی بيشتر          داشتن اين حقوق باعث می    
هـای    واج، طبق گفته  زوجين داوطلب ازد  . وارد زندگی مشترک شوند   

خود نياز به دانستن مسائل حقوقی در چهارچوب ازدواج دارنـد کـه             
توان گفت با چشم بـسته        ای به آن نشده و در واقع می         هيچ جا اشاره  

  .کنند نسبت به حقوق خود زندگی مشترک را شروع می
هـای    بينـيم کـه در همـه حيطـه          های مطالعه می    با توجه به يافته   
از آموزشی وجود دارد و تا قبل از مرحله ازدواج و    بهداشت باروری، ني  

 پاسـخ   ، بـي   و نيازهـای جوانـان     هـا   لهای آموزشی، اغلب سؤا     کالس
  هـيچ   نيز های پيش از ازدواج      حتی مطالب آموزشی کالس    مانند؛  مي

هـای آخـر       و از اولويـت    دهنـد   مـي کدام از ايـن مطالـب را پوشـش ن         
وجــه و دقــت در  ضــرورت تاز ايــن رو،. نيازهــای آموزشــی هــستند

هـای     مدت زمان آمـوزش و شـيوه و روش         ،بازنگری مطالب آموزشی  
 و ارتبـاط    به دست آمده  بنا بر نتايج    . شود  آموزشی کامالً احساس می   

های فردی و نيازهـای آموزشـی داوطلبـان           مشاهده شده بين ويژگی   
  : شوند ازدواج، موارد زير پيشنهاد می

شـت دوران بلـوغ ويـژه       ريـزي آموزشـي در زمينـه بهدا          برنامه -۱
  پسران و دختران و معيارهاي انتخاب همسر در دوره دبيرستان

هاي آموزشي بهداشت باروري و جنسي متناسب   طراحي برنامه-۲
دبيرسـتان،  (هـاي آموزشـي       با سـن و فرهنـگ نوجوانـان در محـيط          

 هاي کار و محل...) دانشگاه، 
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  ٣٨٥

     همكاران و پژمان عقدك                                                                                                             ...        مرتبط با بهداشت بارورينيازهاي آموزشي

 و سيما، بـه    هاي متنوع، مدون و مستمر در صدا         طراحي برنامه  -۳
ويژه در زمينـه قـوانين، احکـام و عوامـل مـؤثر بـر طـالق و ازدواج،                   

  معيارهاي انتخاب همسر و چگونگي حل اختالفات خانوادگي
هـاي     اتخاذ راهبردهاي مناسـب در راسـتاي کـاهش بـارداري           -۴

 ناخواسته و اصالح باورهاي غلط
هـاي    ريـزي بـراي افـزايش پوشـش خـدمات و مراقبـت               برنامه -۵
 در مراکز بهداشتي ـ درماني» افراد عقدکرده«داشتي به

 و کـاربرد آن     ۱۴۹ تلفن گوياي     مورد  اطالع رساني گسترده در    -۶
هاي پيشگيري از بارداري، بـه ويـژه          در جهت افزايش آگاهي از روش     

 روش اورژانس پيشگيري از بارداري

 هاي علمي و قابل استناد، پيرامون        تارگاه معرفي کتب، منابع و      -۷
ل جنـسي و خـانوادگي از طريـق     ئموضوعات بهداشت بـاروري، مـسا     

 هاي جمعي و جلسات مشاوره قبل از ازدواج رسانه
 و عرضـه    CD تهيه منابع آموزشي متنوع اعم از کتاب، فيلم و           -۸

ن ازدواج در زمـان شـرکت در جلـسات مـشاوره قبـل از               ابه داوطلبـ  
 ازدواج

 بـه شـماره     ،MPHنامـه    هـای پايـان     اين مقاله با اسـتفاده از داده      
 دانشگاه علـوم پزشـکی و       ، دانشکده بهداشت  ۴/۴/۸۶ – ۲۰۲۴/۲۴۰

   . تهيه گرديده است،خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران

 منابع

عملکرد و نگرش زوجين در مورد تنظيم خـانواده         . تيموري پروانه  -۱
مجلـه  . در يکسال اول ازدواج و عوامل مؤثر بـر آن در شـهر سـنندج         

  ۲۵-۲۹، ۴ ،۱۳۷۹ شگاه علوم پزشکي کردستانعلمي دان
بررسي علل و پيامدهاي باروري پايين در . حسيني ميمنت -۲

  ۱۳۸۴طرح تحقيقاتي دانشگاه تهران، . جمهوري اسالمي ايران
چـاپ شـشم، جهـان      . جمعيت و تنظيم خـانواده    . جهانفر محمد  -۳

  ۱۳۸۰فرهنگي، تهران 
ي آموزشـي داوطلبـين     اي نيازها   بررسي مقايسه . قاسمي سعادت  -۴

ازدواج مرکز مشاوره قبل از ازدواج مالهـادي سـبزواري اصـفهان در             
نامه کارشناسي ارشد مامايي، دانشکده پرستاري و         پايان. ۱۳۸۳سال  

  ۱۳۸۳مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
بررسي تـأثير برنامـه آمـوزش رفتـار جنـسي بـر             .  مريم  حسيني -۵

ين دانـشجوي دانـشگاه آزاد واحـد        رضايت جنسي و زناشـويي زوجـ      
نامه کارشناسي ارشـد مامـايي، دانـشکده پرسـتاري و       پايان. آزادشهر

  ۱۳۸۲مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت همـسران        . عابديني شکوفه  -۶
نامه جهـت اخـذ درجـه دکتـراي           پايان. درخصوص روابط بين فردي   

ده پزشکي، دانشگاه علـوم پزشـکي اصـفهان         اي پزشکي، دانشک    حرفه
۱۳۸۰  

 چـاپ سـوم،     .مسايل ازدواج و حقـوق خـانواده      . بابازاده علي اکبر   -۷
  ۱۳۷۵ اصفهان  بدر،

8- Katapodi Mc. Predictors of perceived breast cancer 
risk and the relation between perceived risk and breast 
cancer screening. Preventive Medicine 2004; 38: 388-
402 
9- Reid J. Women، s knowledge of pap smears risk 
factors for cervical cancer. Journal of Obstetric، 
Gynecology and Neonatal Nursing 2001; 30: 299-303 
10- Stanley SM. Making a case for premarital 
education. Family Relations 2001; 50: 272-80 
11- Jason CS، William DJ. Evaluating the effectiveness 
of premarital programs. Family Relations 2003; 52: 
105 
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