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پذیرفت.
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تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بین میزان نیاز به آموزش و تحصیالت در زنان و مردان ارتباط آماری معنیداری وجود داشت ( .)P<1/1110همچنین بین سن و
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 .9کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
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دریافت مقاله49/00/01 :



دریافت مقاله اصالح شده49 /3/49 :



منصوری5

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

مقدمه

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

خواهد داشت  .)2یکی از بهتارین فرصاتهاا بارای

نیازسنجی ،فرآیند جمعآوری دادهها دربااره نیازهاای

ارائه اطالعات مناسا

گروه هدف و اولویتبندی آنها است .اجرای برناماه

گوناگون بهداشت باروری نظیر انتخاب روش مناس

های آموزشی بدون در نظر گرفتن انتظارات مخاطا ،

جهاات برنامااهریاازی باارای بااارداری ،پیشااگیری از

اتالف منابع و امکانات مایشاود  .)1در نیااز

بیماریهای منتقله از راه جنسی ،اهمیت مراقباتهاای

سنجی ،نیازهای فراگیران با کمک خودشان بررسای و

دوران بااارداری ،زایمااان و پااس از آن ،پیشااگیری از

شناسایی میشود  .)2حلقاه مققاوده نیااز سانجی در

بیماریهای ژنتیکی و معلولیتهاا و آشانایی زوجاین

نظام برنامهریزی آموزش پزشاکی و بهداشاتی کشاور

با واحدهای ارائه دهنده خادمات بهداشاتی در زماان

به طور جدی نتایج بارنامههاای آمااوزشی را تهدیاد

قب از ازدواج میباشد  .)3نتایج مطالعهای در یاسوج

برنامههای آموزشی بادون در نظار

نشااان داد تنهااا  %11از داوطلبااین ازدواج در زمینااه

گرفتن نیاز واقعی مخاطبان تنظیم شده است ،در نتیجه

بهداشت باروری آگاهی خوبی داشتند  .)11بر اساس

برنامهها موفقیت مورد انتظار را نخواهند داشت .)2

یافتههای مطالعهای در زاب  ،بعد از آموزش ،میاانگین

ازدواج رابطهای انسانی ،ظریف ،پویا و در عاین حاا

نمره آگااهی زوجاین در زمیناه بهداشات بااروری و

پیچیده میباشد که به عنوان مهامتارین و عاالیتارین

بیماریهای مقاربتی افزایش معنیداری یافت .)11

میکند  .)3اغل

سنت اجتماعی برای دساتیابی باه نیازهاای عااطقی و

در سا های اخیر نرخ طالق در ایران سیر صاعودی

امنیتی افراد ،همواره مورد تأیید بوده است  .)4اولاین

داشته و یکی از عل اصلی طاالق در جاوامعی مانناد

سند در مورد آموزشهای قبا از ازدواج مرباوب باه

ایاران عادم در متقابا زوجاین جاوان از یکادیگر

سا  1224میباشد .در سا  1231این برناماههاا باه

اساات .اگاار ازدواج بااا شاارایط الزم و آگاااهی کااافی

طور رسمی مطرح شد و در سا  1232توسعه یافات

صورت گیرد ،اثرات مهمی بر سالمت افراد و اجتماا

 .)5،6در ایران طرح آموزش قبا از ازدواج در ساا

میگذارد  .)12تأثیر آموزشهاای قبا از ازدواج بار

 1331به منظور ارتقاء سطح آگاهی زوجاین در زمیناه

استحکام روابط زوجین و کااهش نارخ طاالق نشاان

های اخالق اسالمی ،احکام و حقوق متقاب  ،ضرورت

داده شده است  .)6در مطالعات انجاام شاده پاس از

کنتر جمعیت ،ارتقاء بهداشات روانای ،پیشاگیری از

آموزش ،زوجین سطح بااالتری از مهاارتهاای باین

بیماریها و آشانایی باا واحادهای ارائاه خادمت باه

فردی و کیقیت رابطه را نسبت به گروه کنتار نشاان

رساید  .)3آماوزش قبا از ازدواج ،عمادتا

دادند  .)5در مطالعهای در ترکیه با ارائه آماوزشهاا،

شام مسائ مربوب به باروری ،بیماریهای ژنتیکی و

افاازایش معن ایداری در رضااایتمندی زوج این گااروه

به میزان کمتری چگونگی ارتباب با همسر اسات .)8

تجربی در مقایسه با گروه کنتر مشاهده گردید .)13

با توجه به این که کالسهای مشاوره پیش از ازدواج،

در جوامعی که رابطه زوجین رضاایت بخاش باشاد،

اول این تماااس زوج این بااا سیسااتم بهداشااتی اساات،

میزان خشونت ،جرم ،جنایت و بزهکاری کمتر اسات

رضایتمندی زوجین از خدمات ارائه شده ،نقش بسیار

 .)12مطالعات نشان دادند اولویتهای آموزشی مورد

مؤثری در ادامه استقاده از خدمات سیستم بهداشتی را

آموزشای فعلای در

تصوی
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و کاافی در زمیناه جنباههاای

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

محتوای آموزشی بر اساس نیازها و مشاکالت واقعای

در بهار  1324انجام شد .با توجاه باه انحاراف معیاار

زوجین نمایباشاد  .)14،15اگار چاه لازوم تادوین

نمره نیاز آموزشی در مطالعه خالقینژاد و همکاران که

برنامههای آموزشی برای زوجاین بار کسای پوشایده

در مردان  1/133و در زناان  1/163باود  )8و باا در

نیست ،اما اطالعات کمای دربااره نیازهاای آموزشای

نظر گرفتن خطاای ناو او  ،1/15بزرگتارین حجام

افراد به خصوص در ابتدای زندگی در دسترس است.

نمونه محاسبه شده  228بارآورد گردیاد کاه در ایان

با نیازهای زوجاین

مطالعه  251زوج انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

مایتوانااد گااامی باشااد در جهاات افاازایش آگاااهی و

روش نمونهگیری به صورت در دساترس باود و تاا

مهارت آنان تا زندگی با کیقیتتری را تجرباه نمایناد

تکمی حجم نمونه ادامه یافت .معیار ورود به مطالعه،

 .)12اگر چه مطالعاتی هر چند اناد در زمیناه نیااز

ازدواج او و تواناااایی پاساااخگویی باااه ساااؤاالت

ساانجی آموزش ای قب ا از ازدواج انجااام گردی اده ،در

پرسشنامه بود .زوجهاایی کاه بارای مشااوره قبا از

پژوهشهای مختلف اولویتهاای آموزشای متقااوتی

ازدواج مراجعه کرده بودند و شرایط ورود باه مطالعاه

گزارش شده است  )3،8که ضارورت نیاازسانجی و

رضایت آگاهاناه وارد مطالعاه

طراحی محتوای آموزشی متناس

توجااه بااه بااازنگری مطال ا

را داشتند پس از کس

آموزش ای ،ماادت زمااان

شدند .پرسشنامههاا بادون ناام و باه صاورت کاامال

آموزش و شیوه روشهای آموزشی در مناطن مختلف

محرمانه توسط افراد تکمیا گردیاد .توزیاع و جماع

احساس میشود .نظر به این کاه ساؤاالت و نیازهاای

آوری پرسشنامههاا در گاروه زناان توساط پرسشاگر

زوجها تا قب از مرحله ازدواج و کالسهای آموزشی

خانم و در گروه مردان توسط پرسشگر آقا انجام شد.

و حتی پس از آن ،بیپاسخ میمانند ،بهتار اسات ایان

ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه بررسی نیاز آموزشی قبا

نیازهااا اولویااتبناادی شااوند .همچنااین بساایاری از

از ازدواج از دیاادگاه زوجهااا بااود کااه در پژوهشاای

رفتارهااای زوجهااا تحاات تاأثیر زناادگی اجتماااعی و

مشابه ،روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود  )8و با

شرایط فرهنگی مح زندگی افراد قرار مایگیارد و از

کس

اجازه از طراح آن در این پژوهش مورد استقاده

آنجا که محققین موفن به پیدا نمودن مطالعاه مشاابهی

قرار گرفت.

در کرمان نشدند ،این مطالعه با هدف تعیاین نیازهاای

پرسشنامه شام دو بخش بود .بخاش او شاام 6

آموزشی قب از ازدواج از دیادگاه زوجهاای مراجعاه

سؤا مربوب به اطالعات جمعیتی نموناههاای ماورد

کننده به کاالسهاای مشااوره قبا از ازدواج انجاام

مطالعه نظیر سن ،مح ساکونت ،میازان تحصایالت،

گردید تا از طرین شناسایی مهمتارین نیازهاای افاراد،

نو ازدواج فامی نزدیک ،فامیا دور ،غیار فامیا )،

محتوای آموزشی مناسبی ارائه گردد.

میزان رضایت از وضعیت مالی خانواده و شغ بود3 .
سؤا هم مربوب به نظارات افاراد ماورد بررسای ،در

روش بررسی

مورد کیقیت آموزش باراسااس مقیااس  5درجاهای

این پژوهش یک مطالعه توصیقی – تحلیلی بود که به

لیکرت از خیلی خوب تا خیلی ضعیف) ،نو آموزش

شیوه مقطعی بر روی  251زوج مراجعه کننده به مرکز

باارای
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کالسهاای آماوزش قبا از ازدواج منطبان نباوده و

مشاوره قب از ازدواج مرکز بهداشت شهرستان کرمان

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

آموزش بود .بخاش دوم شاام  43ساؤا در  3بُعاد
باااروری  12سااؤا ) ،تنظاایم خااانواده  4سااؤا )،

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

یافتهها

میانگین سن زنان  23/8±4/48و ماردان 25/2±4/28

زنان و مردان  3ساؤا ) ،رواباط جنسای  3ساؤا )،

داشااتند .شااغ اکثاار مااردان آزاد بااود %26 ،)%51/2

روابااط بااا همساار و خااانواده  12س اؤا ) و قااوانین

کارمنااد %2/2 ،کااارگر %2/2 ،محصاا و  %4/4هاام

اسااالمی و حقااوقی  4س اؤا ) بااود .امتی اازده ای بااه

جویای کار بودند .اکثر زنان خانهدار بودناد ،)%55/2

سؤاالت بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت از  1تا 5

 %31/6شاغ و  %13/2محص بودند %26/4 .زناان و

خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) باود .دامناه

 %82/4مردان ،کیقیت کالس آموزشی را خیلی خاوب

امتیازات بخش دوم پرسشنامه از حداق  43امتیااز تاا

و خوب ارزیابی نمودند .در ارتبااب باا تعاداد جلساه

حداکثر  235امتیاز بود.

آموزشی مورد نیاز %65/6 ،زنان و  %56/4مردان1-2 ،

دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21وارد شد

میدانساتند و  %61زناان و

جلسه آموزشی را مناس

و با استقاده از آزمونهای توصیقی و همچنین آزماون

 %63/2مردان ،آموزش گروهی را تارجیح مایدادناد.

های تحلیلای نظیار آزماون همبساتگی پیرساون ،تای

سایر خصوصیات جمعیتای افاراد شارکت کنناده ،در

مستق  ،کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک طرفه مورد

جدو  1ارائه شده است.

تجزیه و تحلی قرار گرفت .سطح معنیداری در ایان
مطالعه  P<1/15در نظر گرفته شد.
جدول  :1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیکی زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره مرکز بهداشت شهرستان کرمان
متغیرهای دموگرافیک

تحصیالت

محل سکونت

رضایت از وضعیت مالی

* آزمون آماریChi-square :

جنسیت

مردان

زنان

P-value

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

8/889٭

کمتر از دیپلم

(46)96/9

(25)98

دیپلم

(69)39/4

(00)39/2

دانشگاهی

(998)44

(940)50/0

شهر

(229)68/4

(226)69/9

روستا

(24)6/9

(29)0/4

کامال ً راضی

(948)59

(939)54/4

تا حدودی راضی

(985)42

(999)44/4

عدم رضایت

(5)2

(3)9/2

*8/60

**8/96

**آزمون آماریFisher's Exact Test :

نتایج حاص از آزمون همبساتگی پیرساون نشاان داد

سن ،نیاز در این زمینه آموزشی بیشتر بود ،اما بین نیاز

بین میازان نیااز باه آماوزش در حیطاه بیمااریهاای

به آموزش در سایر حیطهها و سن ارتبااب معنایداری

مااادرزادی و ساان در زنااان  )P=1/112 )r=1/12و

مشاهده نشد.

مردان  )P=1/11 )r=1/15ارتباب آماری معنایدار و

بر اسااس نتاایج حاصا از آزماون آناالیز واریاانس،

مستقیمی وجود داشت .به عباارت دیگار باا افازایش

میانگین نمره نیاز آموزشی بر اساس سطح تحصایالت

02
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بیماریهای مادرزادی  5سؤا ) ،سرطانهای شایع در

بود %65/6 .از افراد شرکت کننده ،ازدواج غیر فاامیلی

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

 .)P<1/1111در گروه زنان بین سطح تحصایالت و

سرطانهای شایع  )P=1/113تقااوت آمااری معنای

میزان نیاز به آموزش در حیطه بیماریهای ماادرزادی

دار بود .به عبارتی مردان محص در همه حیطاههاای

 ،)P<1/1111روابااااط بااااا همساااار و خااااانواده

ذکر شده و زنان شاغ در زمیناه رواباط باا همسار و

 )P=1/111تنظاایم خااانواده  ،)P<1/1111روابااط

خانواده و سرطانهای شایع و زنان محصا در زمیناه

جنسی  )P=1/11و سرطانهای شاایع  )P=1/11و

بیماریهای مادرزادی نسبت به سایر گروههای شغلی

در گروه مردان بین سطح تحصیالت و میزان نیااز باه

احساس نیاز بیشتری به آموزش مایکردناد .اخاتالف

آماااوزش در حیطاااه بیمااااریهاااای ماااادرزادی

معنی داری باین میاانگین نیااز آموزشای بار حسا

 ،)P<1/1111روابااااط بااااا همساااار و خااااانواده

رضایت از وضعیت مالی خانواده مشاهده نشد.

 ،)P<1/1111تنظاایم خااانواده  ،)P=1/116روابااط

میاااانگین نماااره نیازهاااای آموزشااای در ماااردان

جنساای  )P=1/112و باااروری  )P=1/11تقاااوت

 3/24±1/12و در زنان  3/84±1/12به دست آمد .بار

معنیدار بود .به عبارتی زنان و ماردان باا تحصایالت

اساس آزمون تی مستق  ،میازان نیااز باه آماوزش در

باالتر ،نیاز بیشتری به آموزش احساس میکردند.

زنان و مردان تقاوت معنیداری داشات .)P=1/114

اختالف معنیداری بین میاانگین نیااز آموزشای بار

مطابن با جدو  2بین میزان نیاز به آموزش در زمیناه

شغ در هر دو جنس مشاهده گردید .در گروه

روابط جنسی در دو گروه اختالف آماری معنایداری

زنااان در زمینااه بیماااریهااای مااادرزادی ،)P=1/11

مشاهده نشد  )P=1/28اما در سایر زمینهها اخاتالف

روابط با همسر و خانواده  )P=1/13و سارطانهاای

بین دو گروه معنیدار باود .بیشاترین نیااز آموزشای،

شاااایع  )P=1/15و در گاااروه ماااردان در زمیناااه

رواب ااط ج اانسی ،رواب ااط بااا ه اامسر و خااانواده و

بیماریهای مادرزادی  ،)P=1/11روابط با همسار و

سرطانهای شایع در زنان و مردان ،مطرح شد.

حس

جدول  :2میانگین و انحراف معیار میزان نیاز به آموزش در حیطههای مختلف بر حسب جنسیت در زوجهای مراجعه کننده به مرکز مشاوره
مردان

زنان

P-value

باروری

3/93±9/98

3/04±9/84

8/885

تنظیم خانواده

3/95±9/80

3/03±9/92

8/82

بیماریهای مادرزادی

3/43±9/38

3/90±9/22

8/885

سرطانهای شایع در زنان و مردان

3/90±9/90

3/00±9/99

8/85

روابط جنسی

3/09±9/82

3/69±9/83

8/20

روابط با همسر و خانواده

3/06±9/85

3/64±9/82

8/82

قوانین حقوقی و اسالمی

3/99±9/95

3/09±9/80

8/89

جنسیت
نیازهای آموزشی

مهمترین اولویتهای آموزشی در هر حیطه بر اسااس

اولویتهای آموزشی در زمینههای مختلاف باه جازء

کارده

حیطااه باااروری و ساارطانهااای شااایع ،در دو گااروه

بااود تعیااین و در جاادو  3نشااان داده شااده اساات.

یکسااان بااود .در زمینااه بهداشاات روابااط جنساای

این که کدام سؤا بیشترین میاانگین را کسا
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در هااار دو گاااروه تقااااوت معنااایداری داشااات

خااانواده  ،)P=1/14روابااط جنساای  )P=1/111و

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

 ،)P=1/35روشهای برقراری ارتباب مؤثر با همسار

پاارورش فرزنااد  )P=1/14و ساااختمان و دسااتگاه

 ،)P=1/25روشهااااای پیشااااگیری و تشااااخی

تناسلی زن و مرد  )P=1/16تقاوت معنایداری باین

زودهنگام سرطان پساتان  )P=1/14و سارطانهاای

دو گروه وجود نداشت جدو .)3

شایع در مردان  ،)P=1/18نقش والدین در تربیات و
مردان

زنان

نقش والدین در تربیت و پرورش فرزند

3/05±9/80

3/66±9/80

8/94

جنسیت
حیطه آموزشی
باروری

تنظیم خانواده

بیماریهای مادرزادی

سرطانهای شایع

روابط جنسی

روابط با همسر و خانواده

قوانین حقوقی و اسالمی

ساختمان و دستگاه تناسلی زن و مرد

3/02±9/84

3/06±8/69

8/89

مراقبتهای دوران بارداری

3/96±9/94

3/66±9/82

8/882

روشهای پیشگیری از بارداری

3/06±9/80

4/89±9/80

8/82

نقش و مشارکت مردان در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری

3/92±9/98

3/03±9/92

8/83

آزمایشات خونی قبل از ازدواج و نقش آنها در ازدواج سالم

3/06±9/26

4/98±9/93

8/884

مشاوره ژنتیک و اهمیت آن قبل از ازدواج

3/46±9/20

3/05±9/98

8/889

روشهای پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان

3/09±9/96

3/62±9/93

8/94

سرطانهای شایع مردان

3/95±9/28

3/06±9/96

8/90

روشهای پیشگیری و تشخیص زود هنگام دهانه رحم

3/94±9/95

3/62±9/90

8/880

بهداشت روابط جنسی

4/99±8/06

4/23±8/69

8/35

انواع روشهای روابط جنسی سالم

3/60±8/69

4/90±8/68

8/82

روشهای برقراری ارتباط مؤثر با همسر

4/29±8/03

4/34±8/04

8/25

چگونگی بیان احساسات نسبت به همسر

4/93±8/65

4/38±8/00

8/83

روشهای برقرای ارتباط مؤثر با خانواده همسر

3/68±8/64

4/93±8/06

8/889

وظایف زن و شوهر در مقابل یکدیگر

3/06±9/99

4/86±9/85

8/882

حقوق زن و مرد در خانواده

3/03±9/99

4/89±9/83

8/889

بحث و نتیجه گیری

مقایسه با مردان آسی

در این پژوهش ،نیاز به آموزش در زنان و مردان در

مسأله میتواند دلیلی بر تمای بیشتر آنها به دریافت

همه ابعاد باالتر از حد متوسط بود .سایر مطالعات نیز

آموزشهای قب از ازدواج باشد.

به نتایج مشابهی دست یافتند  .)1،8،12در مطالعه

پذیری بیشتری دارند ،که این

در این مطالعه با افزایش سن ،میزان نیاز به آموزش

 Al-Khaldiو همکاران  %31دانشجویان ،موافن

در حیطه بیماریهای مادرزادی بیشتر شده بود .در

مشاوره قب از ازدواج بودند  .)16در مطالعه حاضر،

بررسی  Sillimanو  Schummافراد در سنین باالتر

زنان با میانگین  3/84±1/12بیش از مردان با میانگین

تمای

بیشتری برای شرکت در برنامههای آموزشی

 ،3/24±1/12نیاز به آموزش را احساس میکردند که

قب

با یافتههای سایر مطالعات مشابه در یک راستا

زوجین در گروه سنی باالتر آگاهی بیشتری در زمینه

میباشد  .)13-12 ،8زنان به نسبت بیشتری تحت

بیماری تاالسمی داشتند  .)21عالقه به دریافت

تأثیر بیماریهای منتقله از راه جنسی ،مشکالت

آموزشها در افراد دارای سن باالتر میتواند به دلی

مربوب به باروری و مسائ جنسی قرار میگیرند و در

رابطه بین سن ،به ویژه سن مادران در احتما تولد

04
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جدول  :3مهمترین اولویت های آموزشی ابراز شده بر اساس میانگین در زوجهای مراجعه کننده به مرکز مشاوره به تفکیک ابعاد هفت گانه
P-value

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

طوری که در سنین باالتر احساس نیاز به اطالعات

حقوقی  ،)18در بررسی مختاری و همکاران در

بیشتر در این زمینه افزایش مییابد .در این مطالعه اکثر

زنجان در زمینه بهداشت باروری  ،)3در پژوهشی در

زنان  )%58/8و مردان  ،)%44تحصیالت دانشگاهی

عربستان آزمایشهای خونی و بیماریهای ارثی ،)16

داشتند و تحصیالت زنان نسبت به مردان به طور

در بررسی  Sillimanو  Schummمهارت فرزند

معنیداری باالتر بود .در مطالعهای در  %23/2موارد

پروری  )23و در بررسی  Williamsشیوه برخورد

سطح تحصیالت زنان باالتر از مردان بود  .)22در

با استرس ناشی از کار  )24مهمترین نیاز آموزشی

مطالعه پورمرزی در تهران سطح تحصیالت %48

مطرح شده بود .به نظر میرسد نحوه انجام پژوهش،

مردان و  %61/6زنان دانشگاهی بود .)13

تقاوت در گروه مورد بررسی ،زمان انجام مطالعه و

در مطالعه حاضر در هر دو گروه ،همراه با افزایش
سطح تحصیالت میزان نیاز به آموزش بیشتر شده بود.
زنان شاغ

یافتهها در پژوهشهای مختلف میباشد.

نسبت به زنان خانهدار نیاز

در پژوهش حاضر نیاز آموزشی در بُعد سالمت

بیشتری به آموزش را احساس میکردند و مردان

باروری در گروه زنان در مقایسه با مردان از اولویت

و کارمند نیاز بیشتری به آموزش را مطرح

باالتری برخوردار بود در زنان اولویت چهارم و در

و همکاران نیاز به آموزش

مردان اولویت پنجم) و بیشترین نیاز در زوجها نقش

در مردان با تحصیالت باالتر و مردان کارمند از سایر

والدین در تربیت و پرورش فرزند بود که با مطالعات

گروهها بیشتر بود  .)15در مطالعه پورمرزی و

انجام شده در مشهد و نیشابور همخوانی دارد

همکاران نیز مردان و زنان با تحصیالت دانشگاهی و

 .)8،18در بررسی یاوریان و همکاران بعد از

زنان شاغ بیش از سایرین نیاز به آموزش در حیطه

آموزش ،میزان آگاهی واحدهای پژوهش در مورد

بهداشت باروری و جنسی را احساس میکردند .)1

شیوه فرزند پروری افزایش معنیداری یافت  .)25از

شناخت بیشتر از

آنجا که یکی از اهداف ازدواج تولید مث است ،شیوه

مشکالت و عوارض مربوب به مسائ باروری ،جنسی

صحیح تربیت فرزندان یکی از دغدغههای اصلی

و نگرانی از بروز چنین اختالالتی ،بیشتر از سایرین

مهارت و

محص

و محص

احتماال تقاوتهای فرهنگی و اجتماعی دلی تقاوت

کردند .در مطالعه عقد

احتماال قشر دانشگاهی به دلی

در پی کس

اطالعات معتبر در این زمینه هستند.

زوجهای جوان است که نیازمند کس

دریافت آموزشهای الزم در این زمینه میباشند.

در این مطالعه در هر دو گروه ،بیشترین نیاز

در این پژوهش در گروه مردان ،نیاز آموزشی در

آموزشی در زمینه روابط جنسی ،روابط با همسر و

زمینه تنظیم خانواده در اولویت چهارم و در زنان در

خانواده و سرطانهای شایع در زنان و مردان و

اولویت پنجم بود .اولویتهای اصلی گزارش شده در

کمترین نیاز مربوب به شناخت در زمینه بیماریهای

این بُعد در هر دو گروه ،روشهای پیشگیری از

مادرزادی و قوانین حقوقی و اسالمی بود .در مطالعه

بارداری و نقش و مشارکت مردان در استقاده از این

خالقینژاد و همکاران در مشهد ،در زمینه روابط با

روشها عنوان شد که با نتایج سایر مطالعات مشابه

همسر و خانواده  ،)8در مطالعهای دیگر از خالقینژاد

در یک راستا میباشد  %46 .)8،18از مردان در
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نوزاد با بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی باشد ،به

و همکاران در نیشابور ،شناخت قوانین اسالمی و

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به کالسهای مشاوره

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

را در بهداشت باروری الزم میدانستند  .)26در

روشهای پیشگیری و تشخی

زود هنگام سرطان

مطالعه مظلومی و همکاران  %21/2از زنان در حین

پستان بود .در مطالعه حاجی کاظمی و همکاران %31

استقاده از یک روش پیشگیری ،با بارداری ناخواسته

زنان شرکت کننده در کالسهای مشاوره قب

از

مواجه شده بودند که  %22/3آنان نداشتن اطالعات

ازدواج از خودآزمایی ماهانه پستان و  %48از انجام

کافی در مورد نحوه صحیح استقاده از روشهای

دورهای آزمایش پاپ اسمیر اطالعی نداشتند  .)31در

پیشگیری را دلی بارداری ناخواسته خود برشمردند

مطالعه  Juonو همکاران ارائه برنامههای آموزشی

 .)23با توجه به این که اطالعات زنان در زمینه

باعث بهبود نگرش و افزایش قصد انجام ماموگرافی

تنظیم خانواده کام تر از مردان میباشد احتماال به

در زنان گروه مداخله گردید  .)31در بررسی  Seifو

همین دلی نیاز به آموزش در این زمینه در مردان از

 Azizافزایش مهارت و عملکرد زنان در زمینه

اولویت باالتری برخوردار بوده است و چون مردان

خودآزمایی پستان ،بعد از آموزش ارتقاء یافته بود

سالمت باروری را بیشتر مربوب به زنان میدانند

 .)32با توجه به قاب

بودن سرطانهای

ممکن است به همین علت کمتر از زنان در پی کس

شایع زنان در مراح اولیه و مؤثر بودن درمان در این

اطالعات در این حیطه باشند.

مراح  ،ارائه آموزشهای الزم در سنین جوانی از

در مطالعه حاضر ،شناخت در زمینه بیماریهای

تشخی

اهمیت زیادی برخوردار است.

مادرزادی در پایینترین اولویت نیازها قرار داشت و

اولین اولویت آموزشی در این مطالعه در هر دو

در این حیطه بیشترین نیاز مربوب به آزمایشات خونی

گروه ،آموزش در حیطه روابط جنسی مطرح شده

از ازدواج و مشاوره ژنتیک بود که با نتایج

قب

بود .در مطالعه پورمرزی و همکاران مهمترین موضو

مطالعات مشابه مطابقت دارد  .)8 ،18 ،28در مطالعه

آموزشی از نظر داوطلبین ازدواج ،سالمت در روابط

ای در پاکستان ،اکثر افراد از این که تاالسمی بیماری

جنسی بود .در حالی که بعد از ازدواج ،با توجه به

خونی است اطال کافی داشتند اما آگاهی آنها در

متقاوت بودن موقعیت زوجها ،مهمترین موضو ،

زمینه نحوه انتقا بیماری ضعیف بود  .)22در مطالعه

بهترین شرایط جسمی ،روانی و اجتماعی زن و مرد

ثققیپور و همکاران تنها  %21/3زوجین در زمینه

برای شرو بارداری بود  .)1در بررسی نوحی و

تاالسمی آگاهی کافی داشتند  .)21با توجه به این که

همکاران  %86/3زنان و  %84/3مردان آموزش روابط

در ایران بررسی داوطلبین ازدواج به بیماری تاالسمی

جنسی را در کالسهای مشاوره قب

از ازدواج

محدود میشود ،در صورت ناق نبودن و عدم نیاز به

ضروری میدانستند  .)33در مطالعه  Williamsتنها

مشاوره ژنتیک ،ممکن است زوجها دریافت آموزش

 %14جوانان ،احساس نیاز به آموزش مسائ جنسی

در این زمینه را در کالسهای مشاوره قب از ازدواج

در کالسهای مشاوره قب از ازدواج را داشتند .)24

الزم ندانند.

در بررسی  Sillimanو  Schummآموزش مسائ

در پژوهش حاضر سومین اولویت آموزشی در هر

جنسی در مرحله قب از ازدواج ،از اولویت باالیی

دو گروه ،سرطانهای شایع در زنان و مردان ،مطرح

برخوردار نبود  .)23این اختالف ممکن است به
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دلی

آموزشهای جنسی در سنین پایینتر ،در کشورهای

اسالمی و حقوقی در اولویت باالیی قرار نداشت و در

غربی باشد.

این حیطه بیشترین تأکید بر وظایف زن و شوهر در

در مطالعه  Vuralو  Temelآموزشهای جنسی قب

مقاب یکدیگر و حقوق زن و مرد در خانواده بود .در

از ازدواج بر رضایتمندی زناشویی گروه آزمون تأثیر

مطالعه  Williamsتنها  %12از جوانان حین ازدواج،

به سزایی داشت  Guo .)34و  Huangدر مطالعه

نیاز به آموزش مسای حقوقی را ضروری میدانستند

خود نشان دادند رضایت از زندگی زناشویی با

 )24در حالی که در مطالعه خالقینژاد و همکاران در

رضایت جنسی ارتباب معنیداری دارد .)35

نیشابور بیشترین نیاز آموزشی در هر دو گروه در

در این پژوهش روابط با همسر و خانواده ،دومین

زمینه قوانین اسالمی و حقوقی مطرح شده بود .)18

اولویت آموزشی بود .مهمترین اولویتها در این

در مطالعه عقد

و همکاران با توجه به متقاوت بودن

حیطه ،مربوب به روشهای برقراری ارتباب مؤثر با

زمینههای آموزش و دستهبندی سؤاالت ،احکام

همسر و چگونگی بیان احساسات نسبت به همسر

شرعی مربوب به روابط جنسی و توصیههای اسالم در

بیان شده بود که با نتایج حاص از مطالعه خالقینژاد

مورد روابط همسران و احکام شرعی مربوب به

و همکاران در نیشابور در یک راستا میباشد .)18

روشهای پیشگیری از بارداری در اولویت بودند

و همکاران  %35از زوجین احساس

 .)15در مطالعه دوازده امامی و همکاران در زمینه

نیاز خیلی زیاد به فراگیری موضوعات در این زمینه

قوانین اسالمی و حقوقی اولویتهای آموزشی در هر

داشتند  .)15در سایر مطالعات نیز زوجها تمای

دو گروه قوانین مربوب به ازدواج و طالق بود  )28و

داشتند آموزش در زمینه روابط با همسر و خانواده

در بررسی مختاری و همکاران زوجین مای بودند به

ارتباطات،

آموزش در زمینه قوانین حقوقی و شرعی بیشتر

اختالفات را از مهمترین

پرداخته شود  .)3اولویت نداشتن نیاز آموزشی در

از ازدواج مطرح نموده

این حیطه در مطالعه حاضر ،شاید به این دلی باشد

است  .)36در مطالعه  %61 Williamsاز واحدهای

که زوجها در موقعیت قب

از ازدواج کمتر به

پژوهش الزم دانستند مهارتهای ارتباطی به مباحث

مشکالت احتمالی در زندگی مشتر

آموزشی قب از ازدواج اضافه شود  .)24از آنجا که

حقوقی مربوب به آن فکر میکنند.

در مطالعه عقد

پررنگتر

شود

.)3،8

مسئولیتپذیری و ح
اولویتها در مشاوره قب

Stanly

مشکالت عاطقی و ارتباطی یکی از مهمترین عوام

و مباحث

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم
ناق

ایجاد کننده اختالفهای زوجهای جوان است،

همکاری بعضی از مراجعین و تکمی

آموزش مهارتهای ارتباطی در مرکز مشاوره میتواند

پرسشنامه اشاره نمود .همچنین با توجه به متقاوت

باعث افزایش آمادگی برای ازدواج و باال رفتن کیقیت

بودن نیازها ،نتایج حاص از این مطالعه قابلیت تعمیم

رابطه بین زوجها و افزایش رضایتمندی آنها از

به سایر جوامع را نخواهد داشت.

زندگی مشتر شود.
پیشنهادها
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میشود ایان تحقیان در موقعیات بعاد از ازدواج نیاز

از آنجا که آموزش در زمینه مسائ جنسی و روابط با

صورت پذیرد و از نتایج حاص از آن در کالسهای

همسر و خانواده از مهمترین اولویتهای آموزشی

.مشاوره قبل از ازدواج استفاده گردد

عنوان شده بود به نظر میرسد کالسهای مشاوره

سپاسگزاری

طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی

این مقاله حاص

نیازهای آموزشی زوجهای مراجعه کننده به
از ازدواج مرکز بهداشت

کالسهای مشاوره قب

 مصوب مرکز تحقیقات عوام اجتماعی مؤثر،کرمان
 است که با23/566  با کد1323 بر سالمت در سا
حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
 نویسندگان مقاله از.پزشکی کرمان اجرا شده است
،مساعدت مدیریت محترم مرکز بهداشت کرمان
 مصطقی فالحی و کلیه زوجین،آقایان سجاد عارفی
تشکر و قدردانی

شرکت کننده در مطالعه کما
.مینمایند

پاسخگوی بسیاری از سؤاالت زوجین در این زمینه
، لذا الزم است عالوه بر بازنگری محتوا.نمی باشد
 منابع،مدت زمان و روشهای آموزشی فعلی
با فارهانگ و ماوازیان

اطالعااتی صحیح و منااس

 ویژه داوطلبان ازدواج تهیه و به آنها معرفی،شرعی
 همچنین ضرورت دارد با دعوت از متخصصین.گردد
 اسالمی و،مربوطه جهت آموزش مباحث حقوقی
بهداشت روان در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این
.کالسها گام مؤثری برداشته شود
توصیه میشود به منظور تعیین اساسیترین نیازهاای
 در سایر مراکز مشااوره قبا از ازدواج نیاز،آموزشی
 همچنین با توجه باه.مشابه این مطالعه صورت پذیرد
باا

این کاه زوج هاا بعاد از شارو زنادگی مشاتر

 توصایه،مشکالت جدید و متعددی روبهرو میشاوند
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Abstract
Introduction: The first step in any educational programs is determining the educational needs
of the target group. Providing adequate information to couples helps them to start their marital
life based on a correct basis. The aim of this study was to determine the pre-marriage
educational needs of couples who are about to get marry.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 250 couples
attending in Pre-marriage counseling classes. Available sampling was used in this study. Data
were collected by a questionnaire including demographic variables and 47 questions in 7
areas including family planning, congenital diseases, common cancers in men and women,
sexual relationships, relationship with spouse and family, and Islamic and legal issues. Data
were analyzed using analytical statistics Chi-square, t-test, ANOVA, and correlation
coefficient through SPSS 21.
Results: The results show a significant relationship between the need for training and
education in women and men (P<0.0001). There was a significant relationship between age
and educational need in the field of congenital diseases, in females (P=0.002) and males
(P=0.01). The most important educational needs were sexual relationship and relationship
with spouse and family.
Conclusion: It seems that comprehensive information on sexual issues and relationship with
spouse and family should be also added to educational content in order to help young couples
to have healthier marital life.
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