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اهمیت داده ماه بهداشتی قبل از ازدواج در تمام جوامع از جمله کشورمشاوربه ،در سالهاي اخیر و بمنظور تقویت زندگی زناشویی:زمینه و هدف
قبلمشاوره مراکزبهکنندهمراجعهزوجیناز دیدگاهازدواجازقبلآموزشیتعیین نیازهايهدفباپژوهشاین،شود و با توجه به اهمیت این برنامهمی

.انجام شدزنجاناز ازدواج شهرستان

. شدانجام1389در سال مشاوره قبل ازدواج شهر زنجانکزمربهکنندهمراجعهاز افراد فرن424رويبرمقطعیوتوصیفیلعهمطااین:بررسیروش
بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک و بخش دوم سواالت مربوط به نیازهاي آموزشی دو قسمت که شاملايپرسشنامهها،دادهآوريگردابزار

هاي آزمونو و آمارهاي توصیفی 16SPSSبا استفاده از نرم افزارهاداده. قوانین حقوقی بودوطه بهداشت باروري، روابط با همسرزوجین در سه حی
.قرار گرفتتحلیل مورد تجزیه وو همبستگی پیرسونتی مستقل آماري 

وجود مردانوزناننیازهاي آموزشی بینداريمعنیتفاوت آماري .ودبمتوسطحدازباالترهاحیطهتمامدرگروهدوهردرآموزشبهنیاز:اهیافته
.بهداشت باروري بودزمینهدرگروهدوهردرنیازبیشتریننداشت و

.باشدمشهود میزوجینا توجه به نیازهاي ها بضرورت تغییر در محتواي آموزشی کالس،نظر به باال بودن نیاز آموزشی در زوجین:گیرينتیجه
زوجینازدواج،قبلمشاورهآموزشی،نیاز: کلیدياژگان و

مقدمه 
ترین رسم و عالیفطريو نیازازدواج یک سنت الهی

اجتماعی است که از دیرباز بلکه از آغاز زندگی بشر مرسوم 
و ) 5،4(نقش مهمی در زندگی بشر داشته و) 1-3(بوده 

جامعه بعنوان یکی از وقایع مهم و حیاتی در زندگی افراد
ی ـعمومسالمتدرمهمینقشازدواج).6(شودمحسوب می

اجتماعیهايحمایتفوائدازمتأهلافراد.کندایفا میزوجین
میزانهمچنین. برندمیلذتازدواجازحاصلاقتصاديو

متعدد،عواملکنترلباواستترپایینهاآندرمیرومرگ
و نیز سالمت جسمی و ندهستمجردافرادازترشادمانبسیار

با آغاز .)7(روانی آنها بیشتر و طول عمرشان زیادتر است 
افی در ـد اطالعات مناسب و کـزوجین نیازمن،زندگی مشترك

دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشکده پرستاري و مامایی، مربی کارشناس ارشد مامایی، -1
دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشکده پرستاري و مامایی،مربی ،کارشناس ارشد پرستاري-2
دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشکده پزشکی، دانشیار اي اپیدمیولوژي، دکتر-3
دانشگاه علوم پزشکی کردستاندانشکده پرستاري و مامایی،مربی کارشناس ارشد مامایی، -4
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اطالع از : اروري نظیرـت بـون بهداشـوناگـگايـهزمینه جنبه
بهداشت دستگاه تناسلی، روشهاي تنظیم خانواده، انتخاب 

، پیشگیري از بارداريبراي، برنامه ریزيب جهت روش مناس
هاي ژنتیکی، اهمیت از راه جنسی و بیماريمنتقلههاي بیماري
پس از زایمان، آشنایی با وهاي دوران بارداري، زایمانمراقبت

.)8(باشندمی...واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی و
المت زوجهاي جوان آینده سازان هر کشوري هستند و س

جتماعی آنان جامعه در گرو تامین سالمتی جسمی، روانی و ا
مربوط به کالت عمدتاً ي بسیاري از مشریشه.)9(است

، انـودکـوزادان و کـر نـمیرگ وـمی نظیر ـبهداشتائل ـمس
هاي ژنتیکی و غیره را باید در دوران قبل از ازدواج ناهنجاري

ها هترین فرصتو قبل از بارداري جستجو کرد و یکی از ب
در این راستا وباشدل از ازدواج میـقبزمانوزش ـراي آمـب

یکی از موضوعات برنامه بعنواني قبل از ازدواج مشاوره
اط و ـاروري، نشـبهداشت باروري و تضمین کننده سالمت ب

هاي قبل از آموزش). 10(زایی داردـم بسـسه، انوادهـاه خـرف
جلوگیري از نارضایتی در زندگی اي برايازدواج رویکرد تازه

ت مشکالت بهداشو در پیشگیري از)11(باشد میزناشویی
هاهاي غیر قانونی، بیماريباروري نظیر زایمان زودرس، سقط

تخصصان م) 9،10،12- 20(استموثر ... و اختالالت ژنتیکی و
هاي قبل از ازدواج آمد بودن آموزشي کارعلم خانواده درباره

ها مبتنی بر این دیدگاه هستند این آموزش.)21(دارنداطمینان 
هاي موفق و انند یاد بگیرند که چگونه ازدواجتوکه زوجین می

چه ـورد تاریخـند در مـاولین س.)22(دـه باشنـدار داشتـایـپ
باشدمی1924از ازدواج مربوط به سال هاي قبلآموزش

روـه منظـزدواج بل از اـرح آموزش قبـران نیز طـدر ای. )23(
هاي اخالق اسالمی، سطح آگاهی زوجین در زمینهءارتقا
ءت، ارتقاـرل جمعیـرورت کنتـابل، ضـتقوق مـام و حقـاحک

بهداشت روانی، پیشگیري از بیماریها و آشنایی با واحدهاي 
ابالغ تصویب و به استان1370در سال ارائه دهنده خدمات

که کلینیک مشاوره قبل از ها موظف شدند شد و کلیه استان

ی ـط. ایندـاد نمـا ایجـهانـرستـز شهـرکـازدواج را در م
هایی که با مسئوالن دفاتر عقد و ازدواج به عمل هماهنگی

که جاري کردن صیغه عقد جهت افراد در گردیدمقرر،آمد
منوط به داشتن و صدور گواهی تندرستی مبنی ،شرف ازدواج

بدین .)8(ذراندن دوره آموزشی باشدها و گبر انجام آزمایش
ازدواج در مراکز بهداشتی و درمانی منظور مشاورین قبل از

. )24(اندجهت راهنمایی افراد در حال ازدواج مستقر گردیده
نقطه آغازین هر نوع برنامه ،که تعیین نیاز آموزشیاز آنجائی

نده آموزشی است و فراگیران نیز یکی از بهترین منابع تعیین کن
نظر به اهمیت همچنین و ) 23(نیازهاي آموزشی هستند

با توجه به تغییر و ) 9،24(از بارداريقبلمشاوره بهداشتی 
از قبلمنظور شناسایی نیازهاي آموزشی ه ببافت جمعیتی، 

آموزشی در سه با هدف بررسی نیازهاي پژوهشاین ،ازدواج
نین بهداشت باروري، ارتباطات خانوادگی و قوا(حیطه 
افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج در )حقوقی

شهرستان زنجان در 14واقع در مرکز بهداشتی درمانی شماره 
.صورت گرفت1389سال 

روش بررسی
بصورت توصیفی بوده کهمقطعیپژوهش یکاین مطالعه

سه حیطه در افراد نیازهاي آموزشی وانجام شد تحلیلی 
) ري، ارتباطات خانوادگی و قوانین حقوقیبهداشت بارو(
تفاده از فرمول ـبا اسحجم نمونه . رفتـررسی قرار گـورد بـم
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)05/0=α 05/0و=d 5/0و=p( از داوطلبان نفر424شامل
جلسات آموزشی ه درازدواج یعنی زنان و مردان شرکت کنند

الزم به ذکر است.تعیین شدقبل از ازدواجيدر مرکز مشاوره
ي تنها مرکز ارائهزنجان 14ي مرکز بهداشتی درمانی شمارهکه 

باشد و جلسات مشاوره خدمات مشاوره قبل از ازدواج می
بصورت متمرکز و بطور مستمر در تمام طول هفته تشکیل 
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شود و شرکت کنندگان از تمامی نقاط شهري و اطراف می
روش .نمایندمراجعه مینجان به این مرکزشهرستان ز

و نمونه گیري تا تکمیل بود در دسترسگیري بصورت نمونه
در این پژوهش جهت گردآوري . ادامه یافتحجم نمونه

استفاده شد، بدین منظور ساختهحققها از پرسشنامه مداده
هاي مختلف در کتب، مقاالت و پایان نامهپژوهشگر با مطالعه

ا مشاوره قبل از ازدواج و نیاز سنجی، پرسشنامه مطالعه رابطه ب
اعتبار این پرسشنامه با روش اعتبار محتوي . را طراحی نمود

بدین صورت که جهت بررسی از لحاظ روایی . تعیین گردید
نفر از اعضاي هیأت علمی 12در اختیار محتوایی، پرسشنامه

جمع دانشگاه علوم پزشکی زنجان قرار داده شد و پس از
براي تعیین.ابزار نهایی تهیه گردید،تاآوري و اعمال نظر

به این ترتیب که استفاده شدآلفاي کرونباخ ازآنپایایی 
پرسشنامه را در اختیار ،پژوهشگر با مراجعه به محیط پژوهش

داد و در نهایت ن و مردان مورد مطالعه قرارنفر از زنا72
.تأیید قرار گرفتمورد 9/0پرسشنامه با ضریب آلفاي 

بود که بخش اول مربوط به دو بخشبر مشتمل پرسشنامه 
سواالت مربوط به نیز اطالعات دموگرافیک و بخش دوم 

سوال در 21شامل در سه حیطهزوجین نیازهاي آموزشی 
6وروابط با همسرسوال در رابطه 10بهداشت باروري، مورد 

اي درجه5اس که در مقی.بودقوانین حقوقی سوال در مورد
نمره کل در حیطه بهداشت باروري .لیکرت درجه بندي شد

و در 40تا 0انوادگی بین ـط خـه روابـ، در حیط84ا ـت0بین 
ل ـتکمیروش.ودـب24ا ـت0ن ـی بیـوقـن حقـه قوانیـحیط

از طریق خود گزارش دهی و در مورد افراد بیسواد ،پرسشنامه
توضیح سواالت توسط محقق از طریق روخوانی ویا کم سواد

که بعد از توضیح درباره پژوهش و اخذ رضایت مددجو بود
قبل از شرکت در کالس ، پرسشنامهبراي شرکت در پژوهش

ها با استفاده از نرم داده.شداوره، در اختیار افراد قرار داده مش
فراوانی توزیع (و آمارهاي توصیفی 16نسخه SPSSافزار

تی مستقل آزمونهاي آماري و ) نحراف معیاراونسبی، میانگین
.قرار گرفتتحلیل مورد تجزیه وو همبستگی پیرسون

ها یافته
مرد بودند که درصد8/31و زن درصد2/68،هدر این مطالع

مناطق شهري ساکنمردان درصد6/69از زنان و درصد2/79
و 12حداقل سن (با سال 21±3/4میانگین سنی زنان . بودند

و 18حداقل(سال 25±9/3و در مردان )سال35داکثر ح
17، غل آزادـمردان شدـدرص9/71.بود)الـس39داکثر ـح

بیکار درصد3در حال تحصیل و دـدرص7/6ارمند، ـکدرصد
در حال دـدرص8/38دار، هـانـان خـزندـدرص4/41.دـودنـب

.ندشغل آزاد داشتدرصد9/5کارمند و درصد9/6تحصیل، 
نسبت فامیلیبا همسر)درصد7/80(هابیشترین نسبت نمونه

درصد2/2بترتیب،زنانسطح تحصیالترابطه با در.نداشتند
1/31،راهنمایی و متوسطه2/25، ابتداییدرصد5/18، بیسواد
وبودند تحصیالت دانشگاهیداراي درصد23ویپلمددرصد

ابتدایی،دـدرص1/13،بیسواددرصد1/3بترتیبنیز در مردان
2/22، دیپلمدرصد28،ایی و متوسطهـراهنمدـدرص6/33

مردان و از درصد9/91.دداشتنتحصیالت دانشگاهیدرصد
در رابطه با .ازدواجشان بوداولین،زناندرصد از 3/91

نتایج حاکی از آن بود که در حیطه ،سواالت بخش دوم
به ترتیب مربوط ،ناندر زسه اولویت اول بهداشت باروري 

، )درصد6/80(هاي دوران بارداريآموزش درباره مراقبتبه 
و ) درصد9/78(آموزش درباره سرطانهاي شایع مردان

آموزش درباره بهترین شرایط زن و مرد براي شروع بارداري
آموزش نیز اولویت ها شامل و در مردانبود)درصد5/78(

، آموزش درباره )درصد9/68(هاي پرخطرگیدرباره حامل
آموزش درباره و ) درصد1/68(سال2مراقبت از کودك زیر 

واالتـه با سـدر رابط.بود)دـدرص4/67(روابط جنسی سالم
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سه اولویت اول در زنان حیطه روابط خانوادگی و زناشویی
درباره نحوه حل اختالفات آموزشبه ترتیب مربوط به

، آموزش درباره نحوه )درصد4/75(احتمالی با خانواده همسر
آموزش درو) درصد1/75(حل اختالفات احتمالی با همسر

)درصد4/74(ها و حقوق مرد در خانوادهوظایف، نقشزمینه 
آموزش درباره نحوه حل اختالفات نیز در مردانوبود

هاي ، آموزش درباره روش)درصد9/68(احتمالی با همسر
و )درصد7/66(نواده همسربرقراري ارتباط موثر با خا

9/65(هاي شخصیتی زنان و مردانآموزش درباره ویژگی
.بوددر اولویت )درصد
آموزش ،یت اول در زنان در حیطه قوانین اسالمیوسه اول

، )درصد8/75(درباره احکام شرعی مربوط به روابط جنسی
73(آموزش درباره توصیه اسالم در مورد روابط همسران

موزش درباره احکام شرعی روشهاي پیشگیري از آو ) درصد
آموزش درباره نیز شامل و در مردان)درصد7/72(بارداري

، )درصد2/65(هاي پیشگیري از باردارياحکام شرعی روش
4/64(آموزش درباره احکام شرعی مربوط به روابط جنسی

و آموزش درباره توصیه اسالم در مورد روابط ) درصد
.بود)درصد5/61(همسران 
در دو میانگین نیاز آموزشی نتایج مطالعه نشان داد که همچنین 

،)>0001/0p(بهداشت باروري هايدر حیطهجنس زن و مرد
) >02/0p(و قوانین اسالمی)>003/0p(ارتباطات خانوادگی

آزمون همچنین)1جدول (. داري داشته استتفاوت معنی
افراد شرکت کننده وبین سن همبستگی پیرسون نشان داد که

ی ـط خانوادگـو رواب) >014/0p(اروريـببهداشت حیطه دو 
دار و معکوس ارتباط آماري معنی) >012/0p(یـویـو زناش

به عبارت دیگر با افزایش سطح .)2جدول (وجود داشت
بین نیاز .آنان کمتر شده بودبانیاز آموزشی،سنی هر گروه

ت افراد شرکت کننده آموزشی شغل، محل سکونت و تحصیال
داري وجود نداشتر پژوهش در هر دو جنس تفاوت معنید
)05/0>p.(نشان داد که میانگین مطالعه نتایج عالوه بر این

شهر در نمرات کسب شده در روستائیان کمتر از افراد ساکن 
،بیشترین گروه سنی در شرف ازدواج در هر دو جنسو. بود

نیز در بیشترین نیاز آموزشی وسال بود 29- 20در گروه سنی 
.همین گروه سنی بود

در هر گروه جنسیمیانگین نیاز آموزشی مقایسه : 1جدول 
مردنززمینه

P
M±SDM±SD

17/480001/0±83/5688/20±11/21بهداشت باروري
92/22003/0±30/2678/10±05/11ارتباطات خانوادگی

54/1302/0±20/1590/6±74/6قوانین اسالمی

ارتباط بین سن شرکت کنندگان با نیازهاي آموزشی: 2جدول
rPvalueضریب همبستگیسنحیطه      

>014/0-119/0بهداشت باروري

>012/0-122/0ارتباطات خانوادگی

>063/0-09/0قوانین اسالمی
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و نتیجه گیريبحث
توسطهازمینهتمامیدرآموزشبهنیاز،بر اساس نتایج مطالعه

هاي انجام شده نتایج پژوهشکه باشدیمزوجین احساس
در دكـو عق1385ال ـدر س)8(دـبیرجندر ودي ـمط ـتوس

درنیازاحساساین.بودهمسو)25(1386ال ـدر سانـاصفه
.استمردان بودهاززنان بیشتر

آننشانگردیدگاه زوجینازآموزشیهاياولویتبررسی
درزوجینتوسطبیان شدهآموزشیهاياولویتکهاست

هاي حیطه بهداشت باروري با هم متفاوت بوده اما در حیطه
سالمی تا حدودي در یک راستا روابط خانوادگی و قوانین ا

همخوانی )1386( در مشهدمطالعه خالقی نژاد باکه دبودن
ووران قاعدگیدبهداشتمورددرآموزشینیاز. )22(دارد

همه مواردازکمترمرد،وزنتناسلیدستگاهعملکردوشکل
گرفت که درقرارنیازهااولویتآخرینردوشداحساس

. )25(راستاي مطالعه عقدك بود
روابط خانوادگی و زناشویی بیشترین حیطهدر،مامطالعهدر

ها مربوط به نحوه حل اختالفات احتمالی با همسر و اولویت
هاي خانواده همسر، وظایف و نقش و حقوق همسران، روش

ویژگیهاي شخصیتی زمینهبرقراري ارتباط موثر و آموزش در
دنشان داده شارومیهدر در مطالعه رفیعی.زنان و مردان بود

هاي ارتباطی در حیطه روابط با همسر، که آموزش مهارت
قبل از ازدواج سبب افزایش بهداشت فردي و تنظیم خانواده

.)26(نمرات آگاهی زوجین در زمینه فوق گردیده است
شیراز شهر در1386که در سال همچنین در پژوهش امیدوار 

هاي پیش از ازدواج که آموزشگردیدمشخص انجام شد
و در )3(شودمیاز یکدیگرسبب بهبود انتظارات زوجین

نوان شد که عنیز )1379(تهراندرپاك گوهرتحقیق
هاي پیش از ازدواج سبب بهبود بهداشت جنسی آموزش

.)27(گرددزوجین می
هاي احکامدر حیطه قوانین اسالمی نیز بیشترین تاکید بر جنبه

هاي پیشگیري از شرعی مربوط به روابط جنسی و روش
با هم بود بارداري، نظر اسالم در مورد روابط حسنه همسران

هاي مشاوره خیلی کم که البته به موارد فوق در کالس
لذا با توجه به اینکه . شودنمیپرداخته پرداخته یا اصالً

ی عمومسالمتاساسیمحورهايجملهازباروريبهداشت
آنازاـدنیردمـمازاديـزیدهـعهنوزالـحایناـبت،ـاس
،بهداشتجهانی زمانساگزارشبراساسبطوریکه.اندبهرهبی

زنانباروريبهداشتاصولرعایتعدمعلتبهکهخطري
چشمگیريطوربهکندمیتهدیدراتوسعهحالدرکشورهاي

نقلیهحوادثسل،بیماريچوندیگريخطراتازبیشتر
نامناسبکشورها،ایندر.باشدمیجنگیاوقتلموتوري،

بارازدرصد36حدودموجبباروريبهداشتوضعیتبودن
،آني عمدةعللواستزناندرابتالءومیرومرگکلی

عنایتبا. )28(استآمیزشیهاييبیماروحاملگیعوارض
مؤثرتراقداماتفراوانی بهنیازپژوهش،اینازحاصلنتایجبه
مشاورهمراکزدربهترهرچهآموزشجهتدرترهگستردو

.گرددمیاحساسازدواجازقبل

درهاآموزشکههستندمایلزوجینکهدهدمینشاننتایج
شرعی ، قوانین حقوقی وخانوادهوهمسرباروابطزمینه

گروهدرآموزشیهاياولویتکهآنجاییاز.شودترپررنگ
تهیهبهنیازبنابراین،باشد،یممتفاوتآقایانوهاخانم
عالوه . گرددمیاحساسمجزا وجداگانهآموزشیهايهبرنام

هاي مشاوره قبل از ازدواج و با توجه با اینکه در کالسبر این 
توسط همکاران مطالبی محدود و فقط در زمینه بهداشتی

براي شرکت کنندگان مطرح میشود محترم گروه مامائی
شود جهت پربارتر شدن این کالسها مطالب با پیشنهاد می

سایر جنبه ها شده و در ارائهتوجه به نیازهاي زوجین 
انوادگی نیز از ـط خـالمی و روابـه قوانین اسـوص حیطـبخص

نـتعییآموزشیهاياولویتنهایتاً،.اساتید مدعو استفاده شود
هايبرنامهتهیهبراياییـمبنتواندیـمشـپژوهنـایدردهـش
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دربااستامید. باشدازدواجازقبلهايآموزشدرآموزشی
اینمتخصصین درنظرهمچنینوزوجیننظراتگرفتننظر

.شودتهیهمؤثرتريآموزشیهايبرنامه،زمینه

تشکر و قدردانی
ازو قدردانی خود رامراتب تشکر،بدینوسیله پژوهشگران

شهرستان زنجان 14پرسنل مرکز بهداشتی درمانی شماره کلیه
این تحقیق شرکت نمودند اعالم درکهافراديو همچنین 
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Educational Needs in Premarital Counseling: Viewpoints of Couples
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Background and Objectives: In recent years, premarital programs are considered to be important in order to

promote the quality of married lives in our country. The aim of this study was to determine the pre-marital

educational needs of couples referring to premarital education center of Zanjan.

Materials and Methods: In a cross-sectional study, a self-administered questionnaire was used to collect

data from 424 participants in pre-marriage counseling centers in zanjan, 2010. The questionnaire included

demographic section and educational needs section that measured different subject of reproductive health,

spousal relationships and Islamic rules and rights. Descriptive statistics, ANOVA and Kroscal Valiswere

used for analyzing the data.

Results: The need to education in all areas was higher than average in both groups. Comparing the scores

showed no significant difference between males and females. The most important need in both groups was

concerning the reproductive health.

Conclusion: Regarding high education requirements in couples, it is necessary to modify the educational

curriculums according to couples needs.

Key words: educational need, premarital counseling, couples

Please cite this article as follows:

Mokhtari Zanjani P, Shiri Gheidari P, Mazloomzadeh S, Zaheri F. Roohani M. Educational Needs in Premarital Counseling:

Viewpoints of Couples Referring to Health Care Centers in Zanjan. Nursing and Midwifery Care Journal (NMCJ); 2012-2013: 2(2):

57-64.


