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 چکیده 
هاي  اطالعات مناسب، دانش و آموزش نوع برنامه آموزشی است.تعیین نیاز آموزشی نقطه شروع هر  و هدف: زمینه

 نیازهـاي  حاضـر  . پـژوهش کنند گذاري پایه صحیح مبناي بر را خود زناشویی زندگیتا  کند می کمک الزم، به زوجین
 .است داده قرار بررسی مورد را بهداشت مرکز به کننده مراجعه زوجین ازدواج از قبل آموزشی

زن) 191مـرد و  191( 382 روي مقطعـی  صـورت  بـه  که است تحلیلی -توصیفی مطالعه یک ضرحا مطالعه ها:روش
ها با اسـتفاده از   شد. داده انجام1398مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان تایباد، از مهر تا دي ماه  داوطلب ازدواج

 سـؤال  46 شامل آموزشی یازهاين دو پرسشنامه اطالعات فردي و بررسی نیازهاي آموزشی جمع آوري شد. پرسشنامه
 نسـخه SPSS  در هـا  داده .شد آوري جمع تکمیل از پس و شد داده تحویل زوجین به ها بود. پرسشنامه بخش هفت در
مسـتقل، یـومن ویتنـی، کـاي اسـکوئر و      از شاخص هاي آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسـون، تـی   .وارد شد 21

 .ها استفاده شد هبراي تجزیه و تحلیل داد کروسکال والیس

سال بـود. بـین    38/24 ±30/4و مردان 22/19 ±54/4سن شرکت کنندگان در زنان  اریو انحراف مع نیانگیم نتایج:
سـه   ).>05/0pنیازهاي آموزشی و سن، محل سکونت، تحصیالت و شغل تفاوت آمـاري معنـی داري مشـاهده شـد (    

 76/33امتیاز ، باروري با میـانگین   53/49و خانواده با میانگین اولویت اول نیاز هاي آموزشی به ترتیب روابط با همسر 
 بود. 16/20 با میانگین امتیاز و روابط جنسی

 زمینـه  در هـا  آمـوزش  هستند مایل ها باالتر از حد متوسط بود. زوجین نیاز به آموزش در تمامی زمینه گیري:نتیجه

 تر شود. پررنگ خانواده و همسر با روابط

 :  ها واژه دیکل
نیاز آموزشی، آموزش قبل 

 ازدواج، زوجین

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

 خانواده عامل ایجاد و زندگى تصمیمات ترین مهم از یکى ازدواج

 و الزم شـرایط  بـا  کـه ازدواج  صـورتی  دراسـت.   نسل بقاي و

 و افـراد  سـالمت  بـر  همـی اثـرات م  گیـرد،  صورت کافی آگاهی

 تقویـت  حرکـت بـراي   اخیـر،  هاي سال در. )1( گذاردمی اجتماع

 اسـت  شده ازدواج کشیده از قبل هايهبرنام به زناشویی زندگی

 زوجین روابط بر استحکام ازدواج از قبل هايآموزش تأثیر). 2(

 . اولـین سـند در  )3(اسـت   شـده  نشان داده طالق نرخ کاهش و

باشد. می 1924 به سال مربوط ازدواج از قبل هايآموزش مورد
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 و همکاران وظیفه مند                 ل از ازدواج از نظر زوجیننیازهاي آموزشی قب

 سال در و شد مطرح رسمی به طور هابرنامه این 1930 سال در

 ازدواج از قبل آموزش طرح ایران . در)4, 3(یافت  توسعه 1932

-زمینـه  در زوجین آگاهی سطح ارتقاء منظور به 1370 سال در

 ،جمعیـت  کنتـرل  متقابـل،  حقـوق  و احکـام  اسالمی، اخالق هاي

 بـا  آشـنایی  و هـا از بیمـاري  پیشـگیري  روانـی،  بهداشت ارتقاء

آموزش و مشاوره  .)5(به تصویب رسید  خدمت ارائه واحدهاي

تواند نقش موثري در کاهش این مرگ  زوجین قبل از ازدواج، می

 دهـد افـراد شـرکت    مطالعات نشان می. )6( میرها داشته باشدو 

ــالس ــده در ک ــل از ازدو  کنن ــاوره قب ــاي مش ــکالت ه ــا مش اج، ب

مطالعات انجام شده در ایـن   .)7( زناشویی کمتري مواجه هستند

 مـی نیـز  زمینه بیانگر ضـرورت انجـام مشـاوره قبـل از ازدواج     

 و همکاران مشاوره  )Schummaپژوهش شوما ( در. )8( باشند

 بـوده،  همـراه  ازدواج از رضایت افزایش میزان با ازدواج از قبل

 و خوشـایند  تجربـه  یـک  عنـوان  بـه را  مشـاوره  تجربه زوجین

 خود مطالعه در )2009( . وونگ)9(کردند  عنوان بخش رضایت

 خطـر  عوامـل  شـناخت  ازدواج بـا  از قبـل  مشاوره که داد نشان

 زوجـین  انعطاف پذیري شخص به آمادگی هايجنبه و شخصی

 ارائـه  بـا  ترکیه در ايمطالعه . در)10(کند می کمک ازدواج براي

 گـروه  زوجـین  رضـایتمندي  در داريمعنـی  یشها، افزاآموزش

 . تعیـین )11(گردیـد   مشـاهده  کنترل گروه با مقایسه در تجربی

 و اسـت  آموزشـی  نـوع برنامـه   هر آغازین نقطه آموزشی نیاز

 نیازها و شناسایی سنجش منوط به آموزشی هاي برنامه تدوین

 کمـک  بـا  فراگیـران  نیازهـاي  نیازسـنجی،  . در)12(باشـد  مـی 

 هـاي برنامـه  ). اکثـر 23شود (می و شناسایی ررسیب خودشان

 شـده  تنظیم فراگیران واقعی نیاز نظر گرفتن در بدون آموزشی

داشـت   نخواهنـد  را انتظار مورد هدف هابرنامه نتیجه  در است،

اطالعـات   تحلیـل  و آوريجمـع  فرآینـد  واقع در . نیازسنجی)13(

نیازهـاي   تعیـین  منـابع  بهتـرین  از یکـی  و فراگیـران  )14(اسـت  

 بنـدي اولویـت  و شناسـایی  کلـی  . بطـور )15(هسـتند   آموزشی

 نقش و اهمیت درك .)16(نیازسنجی است  فرآیند بیانگر نیازها،

 شـده  باعـث  اجتمـاعی  و بهداشتی خدمات در حوزه نیازسنجی

 ایـن  در اهـداف  کننـده  تعیـین  اساسـی  عامـل  را که نیازها است

 هـاي اولویـت  دهنـد  نشـان مـی   . مطالعـات )17(هـا بداننـد   حوزه

 فعلـی  آموزشـی  مطالب با ازدواج داوطلبان مورد نیاز آموزشی

 و محتـواي  نبـوده  منطبـق  ازدواج از قبل آموزش هايدر کالس

باشـد  واقعی زوجین نمـی  مشکالت و نیازها اساس بر آموزشی

 آموزشی نیازسنجی زمینه در اندك مطالعاتی چه . اگر)19, 18(

اولویـت   مختلـف  هـاي در پـژوهش  ه،گردید انجام ازدواج از قبل

 ضـرورت  . کـه )5(اسـت   شـده  متفاوتی گـزارش  آموزشی هاي

زمـان   مـدت  آموزشـی،  مطالـب  بـازنگري  به و توجه نیازسنجی

 مختلف احساس مناطق در آموزشی هايروش شیوه و آموزش

هـاي آمـوزش قبـل از ازدواج    شود با عنایت به این که کـالس می

یسـتم بهداشـتی درمـانی باشـد،     شاید اولین تماس زوجین بـا س 

مندي زوجین از خدمات ارائه شده نقش موثري در ادامه رضایت

استفاده از خدمات سیستم بهداشتی خواهد داشت. همچنین نظـر  

به اهمیت آموزش قبل از ازدواج و تاثیر آن بر استحکام و ثبـات  

ازدواج و کاهش نـرخ طـالق و بـا توجـه بـه ایـن کـه تـا  کنـون          

ر این زمینه در شهرستان تایباد انجام نشده و بـا در  اي د مطالعه

نظر گرفتن این مطلب که فراگیران منبع بسیار خوبی جهت تعیین 

 نیــاز هــاي آموزشــی در کــالس هــاي آموزشــی قبــل از ازدواج 

باشند، این مطالعه با هدف تعیین نیازهاي آموزشـی زوجـین   می

جـام شـده   مراجعه کننده به مرکز بهداشـت شهرسـتان تایبـاد ان   

 . است

 هاروش 
تحلیلــی، بــر روي داوطلبــان ازدواج  -مطالعــه حاضــر توصــیفی

مراجعه کننده به مرکـز بهداشـت شهرسـتان تایبـاد در پـاییز و      

گیـري در دسـترس انجـام شـد.     بـه روش نمونـه   1398زمستان 

بـا مقـادیر آمـاري     حجم نمونه با اســتفاده از فرمـول کـوکران   

بـا در نظـر گـرفتن     )20(و همکـاران  زنجانی برگرفته از مطالعه 

ــاري  ــاي آم ــون  05/0خط ــوان آزم ــد، 80و ت ــر از ن 382درص ف

گردید. معیارهاي ورود شامل تمایـل بـه   ازدواج تعیین  داوطلبان

شرکت در مطالعه، ازدواج اول و سواد خوانـدن و نوشـتن بـود.    

معیارهاي خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به ادامه شرکت در 

. به منظور رعایت اخالق پژوهشی در ابتداي مطالعـه  مطالعه بود
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 و همکاران وظیفه مند                 ل از ازدواج از نظر زوجیننیازهاي آموزشی قب

براي زوجین مـورد پـژوهش اهـداف مطالعـه تشـریح و پـس از       

 آوري جمـــع و کســـب رضـــایت آگاهانـــه نســـبت بـــه توزیـــع

 گـروه  در و پرسشگر خـانم  توسط زنان گروه در ها  پرسشنامه

کلیه اطالعـات زوجـین بـه    .شد انجام آقا پرسشگر توسط مردان

ها برده نشده اسـت. ابـزار    ه بوده و نامی از آنصورت محرمان

اسـتفاده در ایـن مطالعـه بـه منظـور جمـع آوري داده هـا         مورد

هاي مشـاوره قبـل    پرسشنامه بررسی نیاز هاي آموزشی کالس

کـه در پـژوهش خـالقی نـژاد و       از ازدواج از دیدگاه زوجین بود

 روایی و پایایی آن با ضـریب همبسـتگی  1386همکاران در سال 

و با کسب اجـازه از خـانم    )5(به تایید رسیده است  85پیرسون 

خالقی نژاد مورد استفاده قرار گرفـت ولـی در ایـن پـژوهش بـا      

هاي جمعیتی ایران، شـناخت در بعـد تنظـیم     توجه تغییر سیاست

خـانواده حـذف و بـه جــاي آن شـناخت در بعـد سیاسـت هــاي       

وایـی و  جمعیتی ایران و بـاروري سـالم اضـافه شـد و مجـدد ر     

پایایی پرسشنامه بررسی شد. با توجه به اهداف پژوهش و نظر 

صــوري و محتــوایی  -اســاتید و متخصصــین بهداشــت، روایــی

ها تغییرات انجـام شـد و بـا اسـتفاده از      انجام و طبق نظرات آن

بـه دسـت   88/0آزمون ضریب همبستگی درونی آلفاي کرونبـاخ  

ــزار   ــن اب ــد. ای ــت:  آم ــنامه اس ــامل دو پرسش ــنامه پ-1ش رسش

سوال بـراي زوجـین    7شامل مشخصات فردي شرکت کنندگان:

از جملـه سـن، جـنس، محـل سـکونت سـطح تحصـیالت، شـغل،         

فاصله سنی با همسر، نسبت خویشاوندي بـا همسـر، دو سـوال    

پرسشـنامه نیازسـنجی   -2هم مربوط بـه نظـرات زوجـین بـود.     

این پرسشنامه بعد از اصالحات شـامل  آموزشی قبل از ازدواج: 

باشـد کـه در بعـد بـاروري و حـاملگی      بعـد مـی   7سوال در  46

) 5( هـاي جمعیتـی و بـاوري ســالم    سـوال) در بعـد سیاسـت   9(

سـئوال) شـناخت در    5هـاي مـادرزادي (  شناخت در بعد بیماري

سـوال)   3هاي شایع در مردان و زنان (بعد پیشگیري از سرطان

ط با سوال) شناخت در بعد رواب7( شناخت در بعد روابط جنسی

 ) شـناخت در بعـد قـوانین حقـوقی    12همسر و خـانواده (سـوال  

ســوال) و دو ســوال در انتهــاي پرسشــنامه جهــت   5( خــانواده

بررسی سایر نظرات زوجین طرح شده است. مقیاس پاسخ دهی 

 4امتیاز)، زیاد ( 5قسمتی شامل: خیلی زیاد ( 5سواالت با لیکرت 

امتیـاز)  1( و خیلـی کـم   امتیاز) 2امتیاز)، کم ( 3امتیاز)، متوسط (

امتیــاز تــا  46باشــد. دامنــه امتیــازات پرسشــنامه از حــداقل مــی

 امتیاز بود. 230حداکثر 

با  شد و 21نسخه   SPSSاطالعات به دست آمده وارد نرم افزار

و  استفاده از آمار توصیفی، شامل جداول فراوانـی و درصـدها،  

کــاي مســتقل، هـاي تحلیلــی نظیـر آزمــون، تـی   همچنـین آزمــون 

اسکوئر و آزمون یو مـن ویتنـی و کروسـکال والـیس در سـطح      

 .درصد مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت 95معنی داري 

 نتایج 
 22/19 ±54/4سن در زوجین در زنان  اریو انحراف مع نیانگیم

سال بود که حـداقل سـن افـراد     38/24 ±30/4 سال و در مردان

 نیانگیمسال بود.  40سال و حداکثر سن افراد شرکت کننده  13

بـود کـه    67/5±70/3فاصـله سـنی بـا همسـر      اریـ و انحراف مع

سال بود.  22سال و بیشترین فاصله سنی  0حداقل فاصله سنی 

ارائـه   1سایر خصوصیات جمعیتی افراد شرکت کننده در جدول 

 شده است.

 هداشت شهرستان تایبادتوزیع فروانی مشخصات دموگرافیکی زوج هاي مراجعه کنننده به مرکز ب .1جدول 

 جنسیت

 متغیرهاي دموگرافیک

 کل مردان زنان
P-value 

 (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد

 تحصیالت

 67)5/17( 18)4/9( 49)7/25( ابتدایی

*000/0 
 151)5/39( 81)4/42( 70)6/36( راهنمایی

 108)3/28( 57)8/29( 51)7/26( دیپلم

 56)7/14( 35)3/18( 21)0/11( دانشگاهی
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 .1ادامه جدول 

 محل سکونت
 223)4/58( 110)6/57( 113)2/59( شهر

*756/0 
 159)6/41( 81)4/42( 78)8/40( روستا

 شغل

 39)2/10( 11)8/5( 28)7/14( بیکار

**000/0 

 56)7/14( 55)8/28( 1)8/1( کارگر

 20)2/5( 12)3/6( 8)2/4( کارمند

 110)8/28( 00)0/0( 110)6/57( خانه دار

 106)7/27( 99)8/51( 7)7/3( آزاد

 51)4/13( 14)3/7( 37)4/19( محصل

 وضعیت خویشاوندي

 140)6/36( 70) 6/36( 70) 6/36( فامیل نزدیک
 94)6/24( 47) 6/24( 47) 6/24( فامیل دور .991*

 148)7/38( 74)7/38( 74)7/38( کامال بیگانه

  * آزمون دقیق فیشر*، * کاي اسکوئر

ــراد (  ــت اف ــرکت 172 )045/0اکثری ــام   ش ــژوهش تم ــده در پ کنن

(سخنرانی،نمایش فیلم،کتـاب و بروشـور) را    هاي ذکرشده روش

در خصوص روش آموزش بیان کردند و نظرات زوجـین بـاهم   

 235) 5/61). اکثریت افـراد ( P=142/0( داري نداشت تفاوت معنی

صـورت مشـترك را بیـان     هکننده در پژوهش، آموزش بـ  شرکت

ــی     ــاوت معن ــاهم تف ــین ب ــرات زوج ــد و نظ ــت کردن  داري نداش

)745/0=P 2، جدول.( 

موزشـی شـناخت در بعـد    آبر اساس نتایج اولـین اولویـت نیـاز    

اولویــت هــاي  3روابــط بــا همســر و خــانواده بــود. در جــدول 

 آموزشی نشان داده شده است.

 هاي قبل از ازدواج ارائه آموزشنظرات زوجین در خصوص روش و نحوه   .2 جدول

 جنسیت

 نظرات زوجین

 کل مردان زنان
P-value 

 (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد

 روش و شیوه آموزش

 117)6/30( 57)8/29( 60)4/31( سخنرانی

142/0=P 
 53)9/13( 32)8/16( 21)0/11( نمایش فیلم

 40)5/10( 24)6/12( 16)4/8( کتاب و بروشور

 172)0/45( 78)8/40( 94)2/49( همه موارد اشاره شده

 نحوه ارائه آموزش

 96)1/25( 51)1/53( 45)6/23( فردي
745/0=P 

 
 51)4/13( 24)6/12( 27)1/14( گروهی

 235)5/61( 116)7/60( 119)3/62( مشترك

 آزمون کاي اسکوئر *
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 واحدهاي آموزشی هاي آموزشی ابراز شده توسط   اولویت .3جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار ±میانگین زمینه شناخت

 60 12 59/43±80/9 روابط با همسر و خانواده

 45 9 76/33±30/7 باروري

 35 7 16/20±98/6 روابط جنسی

 25 5 60/18±24/4 قوانین حقوقی زن و شوهر

 25 5 62/17±37/4 سیاست هاي جمعیتی و باروري سالم

 25 5 20/17±63/5 بیماري هاي مادرزادي

 15 3 13/10±10/4 سرطان هاي شایع در زنان و مردان
 

 

شناخت در بعد باروري، بعد روابط جنسی، بعد روابط با همسر 

هاي سـنی  هو خانواده، بعد قوانین حقوقی زن و شوهر، بین گرو

)، <05/0p( شرکت کننده تفاوت آماري معنی داري مشاهده نشـد 

و شناخت در بعدهاي سیاست هاي جمعیتـی و بـاروري سـالم،    

بیماري هاي مادرزادي، پیشگیري از سرطان هاي شایع در زنان 

هاي سنی شرکت کننده تفـاوت آمـاري معنـی    هو مردان بین گرو

با افزایش سـن، نیـاز بـه آمـوزش     ). >05/0p( داري مشاهده شد

رین سـال بیشـت   30-21بیشتر بود، بـه طـوري کـه گـروه سـنی      

نیازهاي آموزشی را داشتند. نیازهـاي آموزشـی در کلیـه ابعـاد     

شناخت، بر حسب جنس شرکت کننـدگان تفـاوت آمـاري معنـی     

). ولی با توجه به میانگین داده ها، =574/0p( داري مشاهده نشد

ــراد     ــه آموزشــی داشــتند. اف ــتري ب ــاز بیش ــردان احســاس نی م

اد ساکن در شـهر  دانشگاهی نیازمند اطالعات بیشتري بودند. افر

نیازمند آموزش بیشـتري بودنـد و شـناخت در بعـد روابـط بـا       

همسر و خانواده اولین اولویت آن هـا بـود. افـراد کارمنـد نیـاز      

آموزشی بیشتري عنوان نمودند. زوجینی که رابطه خویشاوندي 

نداشتند نیاز به آموزش بیشتري را احسـاس نمودنـد. بیشـترین    

بود. نیازهاي آموزشی قبـل   22-14احساس نیاز در فاصله سنی

 4از ازدواج زوجین بر حسب مشخصات دموگرافیک در جـدول  

 نشان داده شده است.

 

 

 بحث 

مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهاي آموزشی قبل از ازدواج از 

نظر زوجین مراجعه کننده  به مرکز بهداشـت شهرسـتان تایبـاد    

مورد بررسی بـود   هاي انجام شد. نیاز به آموزش در همه زمینه

کــه ســه اولویــت اول بــه ترتیــب روابــط بــا همســر و خــانواده، 

باروري و روابط جنسی بود. نیازهاي آموزشی با سـن، میـزان   

تحصیالت، شغل، محل سکونت داوطلبین ازدواج در ارتباط بـود  

)05/0p< .( 

ــه حاضــر  ــاي  در مطالع ــت نیازه ــین اولوی ــژوهش اول ــن پ در ای

کـه بیشـترین    خـانواده بـود   همسر و آموزشی در بعد روابط با

احساس نیاز در این بعد، چگـونگی بیـان احساسـات نسـبت بـه      

همسر و روش هاي برقراري ارتبـاط مـوثر بـا همسـر بـود. در      

مطالعه خالقی نـژاد و همکـاران، اولـین اولویـت نیـاز آموزشـی       

. در مطالعه عقدك و همکـاران  )5( روابط باهمسر و خانواده بود

روش هـاي برقـراري ارتبـاط مـوثر بـا همسـر در       در این بعـد،  

و همکـــاران، در مطالعـــه خـــود  Manap .)21( اولویـــت بـــود

ي دوستانه و شادکامی انگیـزه  دریافتندکه عشق دو طرفه، رابطه

 .)22( اجتماعی ازدواج می باشند -هاي روانی

دومین اولویت نیازهاي آموزشی در هر دو گروه زنان و مردان 

 بیشترین احساس نیاز مربوط  حاملگی بود کهدر بعد باروري و 
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تعیین نیازهاي آموزشی قبل از ازدواج زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان تایباد بر حسب مشخصات  .4جدول 

 دموگرافیک

 یکمشخصات دموگراف سطوح متغیرها انحراف معیار ±میانگین آماره f مقدار احتمال

*574/0 562./ 
 مرد 23/34±10/167

 جنسیت
 زن 85/35±08/165

**031/0 520/3 

 سال 22-13گروه سنی 96/35±40/162

 سال 31- 22گروه سنی  37/172±41/33 سن

 سال 40- 31گروه سنی  94/164 39/29±

**000/0 695/6 

 ابتدایی 78/37±07/158

 تحصیالت
 راهنمایی 06/162 16/33±

 دیپلم 01/36±82/167

 دانشگاهی 85/28±25/183

*019/0 569/5 
 شهر 15/34±65/168

 سکونت
 روستا 72/35±12/161

**000/0 890/4 

 بیکار 61/36±00/161

 شغل

 کارگر 27/32±41/162

 کارمند 44/29±65/189

 خانه دار 93/36±26/160

 آزاد 96/33±28/164

 محصل 16/181 76/29±

**003/0 990/4 

 فامیل نزدیک 61/36±00/161

 فامیل دور 41/162±27/32 خویشاوندي

 کامال بیگانه 44/29±65/189

**078/0 990/4 

 7- 0فاصله سنی 61/36±00/181

 14-7فاصله سنی  41/172 ±27/32 فاصله سنی

 22-14فاصله سنی  65/189 44/29±

 کروسکال والیس** ،یومن ویتنی*

 مراحـل رشـد  ( فرزند ین در تربیت و پرورشبه سؤال نقش والد

ــارداري   جســمی، روانــی و اجتمــاعی) و مراقبــت هــاي دوران ب

داد مـردان بـا    تغذیه مناسب و...) بود. نتایج پژوهش مـا نشـان  (

زنان احساس  اختالف خیلی کم نیاز آموزشی بیشتري نسبت به

نمودند. علت این امر مـی توانـد اهمیـت دادن مـردان در شـرایط      

جامعــه بــه مســائل بــاروري و نقــش آن هــا در تربیــت و  فعلــی

پرورش فرزندان باشد. پورمرزي و همکاران در مطالعه خود در 
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 این بعد احسـاس نیـاز زنـان بیشـتر از مـردان را عنـوان کـرده        

  .)23( است

یافته هاي پژوهش نشان داد سومین اولویت نیازهاي آموزشـی  

س نیاز مربـوط بـه   در بعد روابط جنسی بود که بیشترین احسا

سؤال بهداشت روابط جنسی و انواع روش هاي روابـط جنسـی   

تـرین موضـوع    بود. در مطالعه پورمرزي و همکاران مهـم  سالم

 . )23(روابط در سالمت جنسی بود 

ــت   ــد سیاس ــترین    در بع ــالم بیش ــاروري س ــی و ب ــاي جمعیت ه

و اطـالع از   احساس نیاز مربوط به سـؤال اهمیـت فرزنـد آوري   

مناســب فرزنــد آوري و پیشــگیري و تشــخیص زودرس زمــان 

این بعد از اولویت باالیی برخـوردار نبـود. شـاید     ناباروري بود.

به دلیل اینکه سیاست هاي جمعیتی در سال هاي اخیر در برنامه 

هاي آموزشی زوجین مطرح شده است. در بعد قـوانین حقـوقی،   

ر در وظایف زن و شـوه بیشترین احساس نیاز مربوط به سؤال 

هاي پایین قرار داشـت. در   بود. این بعد در اولویت مقابل یکدیگر

مطالعه عقدك البته با کمی تفاوت سـئواالت ایـن حیطـه در رتبـه     

 آموزشی نیاز نداشتن . اولویت)21( پایین نیازسنجی قرار داشت

 زوج ها باشد که دلیل این به شاید حاضر، مطالعه در بعد در این

 زنـدگی  در احتمـالی  به مشکالت کمتر دواجاز از قبل در موقعیت

زمینـه   در .می کننـد  فکر آن به مربوط مباحث حقوقی و مشترك

هاي مادرزادي بیشترین احساس نیاز مربوط بـه سـؤال    بیماري

قبل ( ها پیشگیري از آن ژنتیکی) و -ارثی( هاي مادرزادي بیماري

عـد هـم   از ازدواج، پیش از بارداري و پس از بارداري) بود. این ب

در اولویت پایین نیاز آموزشی قرار داشت. در مطالعه ثقفی پور 

درصد زوجین در زمینه تاالسمی آگاهی کـافی   7/20و همکاران 

 داوطلبـین  بررسـی  ایـران  کـه در  ایـن  به . با عنایت)24( داشتند

تاالسـمی   بیمـاري  هـاي ارثـی بـه   ازدواج در خصـوص بیمـاري  

 به مشاوره و عدم نیاز نبودن ناقل صورت در می شود، محدود

 را زمینـه  ایـن  آمـوزش در  دریافـت  زوج هـا  است ممکن ژنتیک،

در بعــد  .نداننــد از ازدواج الزم قبــل مشــاوره درکــالس هــاي

هــاي شــایع در زنــان و مــردان بیشــترین  پیشــگیري از ســرطان

هاي پیشـگیري و تشـخیص    احساس نیاز مربوط به سؤال روش

ترشح دهانه رحم یا پاپ  زودهنگام سرطان دهانه رحم (آزمایش

بود. این بعـد هـم در پـایین سـطح نیـاز آموزشـی قـرار        ) اسمیر

 داشت. 

 کننده شرکت درصد زنان 70همکاران و کاظمی حاجی مطالعه در

 ماهانـه  از خودآزمـایی  از ازدواج قبـل  مشـاوره  هـاي  کالس در

 اسـمیر  پـاپ  آزمـایش  اي انجـام دوره  از درصـد  48 و پسـتان 

. علت آن می تواند عدم آگـاهی زوجـین در   )25( نداشتند اطالعی

ــین تشــخیص    خصــوص ســرطان هــاي شــایع مــذکور و همچن

سـرطان در مراحـل ابتــدایی بیمـاري باشــد. بـا توجــه بـه قابــل      

تشخیص بودن سرطان هـاي شـایع زنـان و مـردان در مراحـل      

اولیه و موثر بودن درمان در ایـن مراحـل، ارائـه آمـوزش هـاي      

وجوانی از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار    الزم در سنین نوجوانی 

 است. 

در این پژوهش نیاز بـه آمـوزش در گـروه زنـان و مـردان در       

تمامی زمینه ها بـاالتر از حـد متوسـط بـود. سـایر مطالعـات از       

جملــه خــالقی نــژاد و همکــاران، محمــدي و همکــاران بــه نتــایج 

% 70و همکـاران،    Al-Khaldمشابهی دست یافته اند. در مطالعه 

انشجویانی که در مطالعه شرکت داشتند موافق مشاوره قبل از د

. در مطالعه پاشیب و همکـاران، مشـاوره و   )26( ازدواج بوده اند

آموزش پیش از ازدواج ، باعث بهبود انتظـارات بدبینانـه و ایـده    

آل گرایانه در اکثریت دانشجویان شد و باعث افزایش انتظـارات  

 .)27( واقع بینانه شد

ن مطالعــه نیازهــاي آموزشــی بــا ســن در ارتبــاط بــود  در ایــ  

بطوریکه با افزایش سن نیاز به آموزش بیشتر بود که با مطالعه 

. اولین اولویـت نیـاز   )23( پورمرزي و همکاران همسو می باشد

هاي سنی، شـناخت در بعـد روابـط بـا      آموزشی بر اساس گروه

رویـت   31-22همسر و خانواده بود که بیشـتر در گـروه سـنی    

هـاي مشـاوره قبـل از ازدواج     شد. در نیازهاي آموزشـی کـالس  

داري مشـاهده   کنندگان تفاوت آماري معنـی  برحسب سن شرکت

ل بیشـترین نیازهـاي   سـا  22-31کـه گـروه سـنی     طـوري  شد به

آموزشی را داشتند این عامل را می توان با این موضوع مـرتبط  

فکـري   دانست که محتمـل اسـت در ایـن گـروه سـنی، وسـواس      
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بیشتري وجود دارد و عالقه بیشتري به کسب اطالعـات در ایـن   

 زمینه دارند. 

مطابقت  هاي خالقی نژاد و همکاران نتایج پژوهش حاضر با یافته

و مـردان در   زنـان  گروه دو هر در نیاز بیشترینریکه دارد. بطو

 هسـتند  مایل زوجینابراز شد.  خانواده و همسر با روابط زمینه

 روان بهداشـت  )خانواده و همسر با (روابط درزمینه ها آموزش

 جلسـه  چهـار  تا سه به آموزشی جلسات تعداد و شود تر پررنگ

 مقیـاس  اد ازنشـان د  همکـاران  و بیـدر  . ادلـر )5( یابـد  افـزایش 

 به باور مخالفت، کنندگیتخریب به باور شامل باورهاي ارتباطی

گرایـی   کمـال  خـوانی،  انتظـار ذهـن   و توقـع  همسر، تغییرناپذیري

. )28(دادنـد   گـزارش  جنسـی  هاي تفاوت مورد در باور و جنسی

کننـدگان   اگر چه در نیازهاي آموزشـی برحسـب جـنس شـرکت    

شد ولی با توجه بـه میـانگین   داري مشاهده ن تفاوت آماري معنی

متغیرها، مـردان بـا اخـتالف انـدك احسـاس نیـاز بیشـتري بـه         

آموزش داشتند و با توجه به نزدیک بودن میانگین شناخت افراد 

در حوزه نیازهاي آموزشی قبل از ازدواج، این احساس تعهد در 

هر دو گروه وجود داشت ولی مردان احساس نیاز بـه آمـوزش   

شناخت در بعد باروري و بعد قوانین حقـوقی  بیشتري نسبت به 

زن و شوهر داشتند و علت این موضوع شـاید جایگـاه مـرد در    

جامعه باشد کـه مـردان مسـئولیت بیشـتري در ایـن خصـوص       

 ها بیشتر است. ها درآن دارند، و لذا نیاز به آموزش در این زمینه

در این مطالعه سطح تحصیالت با نیازهاي آموزشی زوجـین در  

باط بود و با افزایش سطح تحصیالت، در هر دو گـروه زنـان   ارت

و مردان نیاز به آموزش بیشتر بود. اولین اولویت نیاز آموزشی 

شناخت در بعد روابط با همسر و خانواده عنوان شـده بـود. در   

مطالعه عقدك و همکاران نیز در بعد روابط با همسر و خـانواده،  

ــان، احســاس 75بــیش از  ــري  درصــد از داوطلب ــه فراگی ــاز ب نی

 .    )21( اند موضوعات این حیطه داشته

هـاي   احساس نیاز به آموزش در ابعـاد دیگـر از جملـه بیمـاري     

مادرزادي ، بعد باروري و حاملگی و بعد روابط جنسی، در قشر 

ــه      ــوع در مطالع ــن موض ــت و ای ــر اس ــوس ت ــگاهی محس دانش

شــر . احتمــاالً ق)23( پــورمرزي و همکــاران نیــز مشــهود اســت

ــکالت و    ــروز مش ــی از ب ــناخت و نگران ــل ش ــه دلی دانشــگاهی ب

عوارض مربوط به مسائل جنسـی ، بیمـاري هـاي مـادرزادي و     

باروري ، بیشتر از سایرین در پی کسب اطالعات معتبر و جدید 

ها هستند. در مطالعه ثقفی پور و همکاران نیز افراد  در این زمینه

ــاالتر، داراي آگــاهی بیشــت  ــا ســطح ســواد ب ري در خصــوص ب

 .)24( بیماري تاالسمی بودند

در نیازهاي آموزشـی کـالس هـاي مشـاوره قبـل از ازدواج بـر       

داري  کننـدگان تفـاوت آمـاري معنـی     حسب محل سکونت شرکت

 ازمنـد ین شـهر افراد ساکن در  بطوریکه ).=019/0p( مشاهده شد

کننـد   افرادي که در روستاها زندگی مـی  بودند. يشتریب آموزش

 تر از اطالعات محـدودتري برخوردارنـد   تحصیالت پایینبه دلیل 

کننـد، اطالعـات    تري زندگی می به سبب اینکه در جامعه کوچک و

ــه   ــات ب ــا اطالع ــد و ب ــدگی خــود دارن ــون زن ــري پیرام روز  کمت

آشـنایی چنـدانی    درخصوص نیازهاي آموزشـی قبـل از ازدواج  

یین ندارند و به بیانی دیگر احساس نیـاز نمـی کننـد و دانـش پـا     

تري دارند، ولی افراد ساکن در شهر، اطالعات بیشـتري در ایـن   

کنند لـذا الزم   زمینه ها دارند و احساس نیاز بیشتري نیز پیدا می

و قبــل از مراجعــه بــا ســازمان بهداشــت،   قبــل از ازدواج اســت

نیازهاي آموزشی در روستاها بیان گردد تا اطالعـات بیشـتري   

انـد   کـرده   نی کـه ازدواج در این خصوص کسب کنند وحتی کسـا 

اطـالع باشـند. قابـل     نیز ممکن است از این نیازهاي آموزشی بـی 

ذکر است محمدي و همکاران در مطالعه خود نتیجه گرفتنـد کـه   

ــده در مطالعــه  محــل ســکونت در زنــان و مــردان مشــارکت  کنن

نیازهـاي آموزشـی پـیش از ازدواج بـراي آزمایشـات تاالســمی      

اي و همکـاران تغییـرات    طالعـه هـزاوه  تفاوتی نداشته است. در م

نمره آگاهی و دانش، قبل و بعـد آمـوزش، از نظـر متغیـر محـل      

. نیازهـاي آموزشـی   )29( سکونت اثر بخش عنـوان شـده اسـت   

و  داري با هم داشـتند  زوجین برحسب شغل تفاوت آماري معنی

نیاز به آموزش در بین افراد کارمند و محصـل بیشـتر از سـایر    

توان به عوامـل مختلفـی منتسـب     ه این عامل را میها بود ک گروه

نمود، شاید یکی از علل، حضور بیشتر ایـن اقشـار در جامعـه و    

مواجهه با مشکالت مختلف در ایـن زمینـه باشـد و همـین علـل،      
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سبب می شود که احساس مسئولیت بیشتري نسبت به آمـوزش  

هـاي قبـل از ازدواج داشـته باشـند. در      و شناخت نسبت آموزش

اي و همکاران تغییرات نمره آگاهی و دانش، قبل و  العه هزاوهمط

. )30( بعد آموزش، از نظر شـغل اثـر بخـش عنـوان شـده اسـت      

تعیین نیازهاي آموزشی بر حسب وضعیت خویشاوندي تفـاوت  

و افرادي کـه کـامال بیگانـه    ). =p 003/0(معناداري با هم داشتند 

از آن فامیـل دور  بودند نیاز به آموزش بیشتري داشـتند و بعـد   

نیاز آموزشی بیشتري داشتند و کامال مشـهود اسـت ، زوجینـی    

که نسبتی کامال بیگانه داشته اند، به خاطر عدم شناخت کمتـر از  

یکدیگر، نیاز به آموزش بیشتري دارند. نیازهاي آموزشی کالس 

هــاي مشــاوره قبــل از ازدواج زوجــین بــر حســب فاصــه ســنی 

). =p 078/0ري بـا هـم نداشـتند (   زوجین تفاوت آماري معنـی دا 

نمی توان بیان داشت که به طور قطعـی، کـدام گـروه بـا فاصـله      

سنی، نیاز به آموزش بیشتري دارند ولی براسـاس میـانگین بـه    

سـال، نیـاز بـه آمـوزش      22تـا   14دست آمده، فاصله سنی بین 

بیشتري داشتند و علت این موضوع را می توان در فاصله زیـاد  

مود که افرادي که اختالف سنی زیادي دارنـد، هـر   زوجین بیان ن

یک در حوزه اي داراي شناخت بیشتري هستند و احساس نیـاز  

به آموزش این گروه بیشتر احساس می شود. قابـل ذکـر اسـت    

در مباحث تاثیر سن بر نیاز آموزشی عنوان شد که بـا افـزایش   

ه سن زوجین نیاز به آموزش نیز  بیشتر می شود لذا با توجه بـ 

فاصله سنی زیاد که نشانی از افـزایش سـن مـی باشـد و باعـث      

افزایش نیاز به آموزش شده است. همکاري و حمایـت همکـاران   

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد، فضاي مناسـب مجـزا   

براي خانم و آقایان براي تکمیل پرسشنامه از نقاط مثبت و عدم 

 بـه  شنامه ها کههمکاري بعضی از مراجعین و تکمیل ناقص پرس

 مشـکل  بـا  را محقـق  ها آن کسب رضایت وها  آن با صحبت دلیل

 .هاي پژوهش بود نمود، از نقاط ضعف و محدودیت می مواجه

 

 

 

 

 گیرينتیجه 

تـر  با توجه به نتایج پژوهش بایستی اقدامات موثرتر و گسـترده 

هـا و نحـوه ارائـه    در جهت بـازنگري محتـواي آموزشـی، روش   

یش کیفیت آموزش قبل از ازدواج صـورت گیـرد.   آموزش و افزا

ها در زمینـه   نتایج نشان می دهد که زوجین مایل هستند آموزش

تــر شــود. از آنجــایی کــه  روابــط بــا همســر و خــانواده پررنــگ

هاي آموزشی بر اساس متغیرهاي دموگرافیکی متفـاوت   اولویت

 االمکان براي ساکنین شهر و روستا، و بر اساس میزان بود حتی

هـاي آموزشـی مجـزا برگـزار      تحصیالت و شغل آن ها، کـالس  

 .شود

 و قدردانی تشکر 
این مطالعه حاصل اجراي پایان نامه کارشناسی ارشـد آمـوزش   

نگر در نظام سالمت مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  جامعه

 و بـــــــا شناســـــــه اخـــــــالق    971366بـــــــا کـــــــد  

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.349     اسـت کـه بـا حمایــت

لی معاونــت پژوهشــی صــورت گرفتــه اســت. بدینوســیله از  مــا

گـزاري   حمایت و همکـاري معاونـت پژوهشـی دانشـگاه سـپاس     

شود. همچنین از زحمات و همکاري صمیمانه کارکنان شـبکه   می

 .نماییم بهداشت و درمان شهرستان تایباد تشکر و قدردانی می

 منافع تضاد 

 مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشگاه مقررات تابع مقاله حمایتی منابع

 .باشد نمی تعارض در فردي یا مؤسسه هیچ منافع با و بوده

 مشارکت نویسندگان:
مفهوم پردازي و طراحی مطالعه، یـا جمــع آور ي داده هــا،     )1(

یـا تجزیه و تحلیل و تفسـیر داده هـا: حسین کریمی مونقی، علی 

 اکبر وظیفه مند، طاهره صادقی، فرین تاتاري

نویس مقاله یا بـازبینی آن جهـت تـدوین محتـواي  ) تهیه پیش2(

 اندیشمندانه: علی اکبر وظیفه مند، طاهره صادقی

تاییـد نهـایی دستنوشـته پـیش از ارسـال بـه مجلـه: حسین  )3(

 کریمی مونقی، طاهره صادقی، علی اکبر وظیفه مند، فرین تاتاري
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   Abstract 

 Background & Aim: The first point in any educational program is determining the 
educational needs. Appropriate information, knowledge and training will help couples 
base their marital life on the right foundation. The present study examined premarital 
educational needs of couples referring to Taybad health center. 

Methods: The present study was a descriptive-analytical study that was performed 
cross-sectionally on 382 couples (191 men and 191 women). The marriage volunteers 
who referred to Taybad health center was performed from September to December 
2019.Two questionnaires of demographic information and educational needs were used 
for data collection. The educational needs questionnaires included 46 questions in seven 
domains. Questionnaires were delivered to the couples and collected after completion. 
Data were entered in SPSS version 21, then, descriptive statistical indices, Pearson 
correlation test, Independent t, Mann Whitney U, Chi-square, and Kruskal-Wallis Data 
were analyzed.   
Results: The mean age of female and male participants was 19.22 ± 4.54 and 24.38 ± 
4.30 respectively. There was a significant difference in educational needs according to 
age, place of residence, level of education and job (p <0.05). The first three priorities of 
educational needs were relationship with spouse and family (with an average of 49.53 
points), fertility (with an average of 33.76 points) and sexual relations (with an average 
of 20.16). 

Conclusion: The need for education in all areas was above average. Couples have a 
tendency for more education in the field of relationship with spouse and family. 
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