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كننده به مراكز  نيازهاي آموزشي قبل از ازدواج از ديدگاه زوجين مراجعه
  درماني شهرستان مشهد -بهداشتي

  
  علي عطاري، عبدالرحمن راسخ پور، پوراندخت افشاري، يوسف زهرا عباس، ٭نژاد خوشه خالقي

  
  

  چكيده
اين . شود اهميت داده ميقبل از ازدواج  يها به برنامه ،راي تقويت زندگي زناشوييب ،هاي اخير در سال :مقدمه

 - كننده به مراكز بهداشتي تعيين نيازهاي آموزشي قبل از ازدواج از ديدگاه زوجين متأهل مراجعه برايپژوهش 
  .درماني شهرستان مشهد انجام شد

كننده به مراكز  از زوجين متأهل مراجعه) نفر 446(زوج  223ه توصيفي و مقطعي بر روي مطالع اين :ها روش
شامل دو فرم  اي پرسشنامه ،ها ابزار گردآوري داده. انجام شد 1385-86در سال درماني شهر مشهد  -بهداشتي

ط به نظرات ال مربوؤس 4ال مربوط به اطالعات دموگرافيك واحدهاي پژوهش و ؤس 8شامل  اول،فرم . بود
تنظيم خانواده،  زمينه باروري، 7سؤال در  47شامل  دوم،ها بود و فرم  ها در مورد نحوه برگزاري كالس نمونه

هاي مادرزادي، پيشگيري از سرطانهاي شايع زنان و مردان، روابط جنسي، روابط با همسر و خانواده،  بيماري
بررسي نتايج از آمار  براي. پرداخت ميظرات زوجين ساير ن بهسؤال باز  2قوانين اسالمي و حقوقي بود و 

  .استفاده گرديد t-testتوصيفي و 
 7مقايسه نمرات آموزشي در . دبوها باالتر از حد متوسط  نياز به آموزش در هر دو گروه در تمام حيطه :نتايج

در هر دو گروه در  بيشترين نياز. داري بين زنان و مردان را نشان نداد زمينه آموزشي تفاوت آماري معني
  ).95/3±077/0و آقايان  97/3±067/0ها  در گروه خانم(زمينه روابط با همسر و خانواده ابراز شد 

تر شود و  پررنگ) بهداشت روان(ها در زمينه روابط با همسر و خانواده  زوجين مايل هستند آموزش :يريگ جهنتي
ها آموزشي و برگزاري  نياز به تهيه برنامه ،ها و آقايان خانم. جلسه افزايش يابد سه تا چهارتعداد جلسات آموزشي به 

  .كرده بودنداحساس را جلسات آموزشي در زمينه اولويتها 
  

  .زوجين ،ديدگاه ،نياز آموزشي، مشاوره قبل ازدواج :هاي كليدي واژه
  .253تا  247 ):2(8؛ 1387ستان پاييز و زم/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مهمقد 

                                           
دانشگاه آزاد ، گروه مامايي، )مربي(نژاد  خوشه خالقي :آدرس مكاتبه *

  Khoosheh7@yahoo.com. اسالمي واحد نيشابور، نيشابور

                                                                   
و ) abbaspour_z@yahoo.com(پور، مربي گروه مامايي  زهرا عباس

، )p_afshary41@yahoo.com(پوراندخت افشاري مربي گروه مامايي 
شاپور؛ دكتر  ده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي جنديمربي دانشك
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حركت براي تقويت زندگي  ،هاي اخير در سال
هاي قبل از ازدواج كشيده شده  برنامهبه  زناشويي

آماده شدن براي ازدواج،  هاي آموزش). 1(است
اي براي پيشگيري از نارضايتي و  رويكرد نسبتاً تازه

شكست در زندگي زناشويي است و مبتني بر اين 
چگونه  كه يرندتوانند ياد بگ ها مي ديدگاه است كه زوج

). 2(هاي موفق و پايداري را داشته باشند ازدواج
مشاوره قبل از ازدواج، آموزشي، درماني و  ،بنابراين

  ).3(پيشگيرانه است
هاي تنظيم  آموزش قبل ازدواج عمدتاً شامل روش

هاي  خانواده، مسائل مربوط به باروري، بيماري
ر ژنتيكي و به ميزان كمتري چگونگي ارتباط با همس

عد وسيعي از مسائل ب ،كه با ازدواج در حالي. است
شود كه نياز به  پيش روي زوجين گشوده مي

آمادگي در برخورد با هر يك از اين  برايآموزش 
به اين نتيجه  اي در مطالعه. شود مسائل احساس مي

كه زوجيني كه آموزش قبل از ازدواج را  اند هرسيد
تري براي درصد شانس كم 31دريافت كرده بودند 

  .)4(ندا هداشت شكست در ازدواج
كنند كه زوجين چنين  متخصصين پيشنهاد مي

 ).4(سال قبل شروع كنند ماه تا يك 6را  هايي برنامه
هاي جوان يك  امروزه، آموزش پيش از ازدواج زوج

مشاوره قبل  هتاريخچ ).5(شود ميضرورت مسلم تلقي 
ها  موزشاين آ). 6(گردد برمي 1931از ازدواج به سال 

تواند در طيف وسيعي از دانش نسبت به اهداف  مي
شناسي زن و مرد، آگاهي از  ازدواج، شناخت روان

                                                                   
 روانشناسي علي عطاري، دانشيار دانشكده علوم تربيتي و  يوسف

)yaattary@yahoo.com(استاد دانشكده آمار و  و دكتر عبدالرحمن راسخ، ؛
  .دانشگاه شهيد چمران اهواز) rasekh_a@scu.ac.ir(رياضي 

 29/8/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  17/10/86اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 25/10/87اصالح شده و در تاريخ 

هاي صحيح ازدواج و برخورداري از شرايط  مالك
هاي جنسي  الزم براي ورود به ازدواج تا آموزش

  ).5(صورت پذيرد
يند منظم، گام به گام و اآموزش يك فر

عيين نياز آموزشي نقطه ت). 7(ريزي شده است برنامه
آغازين هر نوع برنامه آموزشي است و تدوين 

هاي آموزشي منوط به سنجش و شناسايي  برنامه
تواند با شناسايي  باشد و نيز نيازسنجي مي نيازها مي

ساير نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و بستر 
مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم، حول 

بطور كلي ). 8(يافته فراهم سازد يتنيازهاي اولو
بندي نيازها، بيانگر فرايند  شناسايي و اولويت

درك اهميت و نقش نيازسنجي  ).9(نيازسنجي است
در حوزه خدمات بهداشتي و اجتماعي سبب شده 

اهداف در  هكنند است كه نيازها را عامل اساسي تعيين
  ).10(ها بدانند اين حوزه

نابع تعيين نيازهاي فراگيران يكي از بهترين م
مطالعات در زمينه بررسي ). 11(آموزشي هستند

هاي مشاوره قبل از  نيازهاي آموزشي در كالس
منظور ه ب ،اي مطالعه در. ازدواج بسيار محدود است

ازدواج در شهر  مقايسه نيازهاي آموزشي داوطلبين
حيطه آموزش بهداشت باروري، تنظيم  هفت ،اصفهان

مادرزادي، پيشگيري از  هاي خانواده، بيماري
هاي شايع، روابط جنسي، بهداشت رواني و  سرطان

كه بيشترين  بررسي شدحقوقي  قوانين اسالمي و
هاي شايع بيان  نياز در زمينه پيشگيري از سرطان

  ).12(شده بود
از اين رو، با توجه به اهميت بحث مشاوره قبل از 
ازدواج و با در نظر گرفتن اين مطلب كه زوجين 

أهل بعد از ازدواج تجربه مواجه با مشكالت جديد مت
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وانند ت و متعددي را در زندگي مشترك دارند و مي
ين نيازهاي آموزشي در تعي برايمنبع بسيار خوبي 

اين پژوهش . از ازدواج باشنداي مشاوره قبل ه كالس
 -مراكز بهداشتيننده به ك بر روي زوجين مراجعه

انجام شد تا با  85 – 86اني شهر مشهد در سال درم
ها و  خانم(اي آموزشي از ديدگاه زوجين نيازهتعيين 
هاي  طراحي بهتر برنامه برايي يمبنا) آقايان

  .آموزشي قبل از ازدواج فراهم گردد
  

  ها روش
زوج  223بر روي  ،مطالعه توصيفي و مقطعياين 

كننده به مراكز  از زوجين متأهل مراجعه )نفر 446(
كه اولين ) 85-86(مشهد درماني شهر  -بهداشتي

سال از  5سال و حداكثر  ازدواجشان بود، حداقل يك
گذشت، حداقل داراي يك فرزند بوده  ازدواجشان مي

  .و سواد خواندن و نوشتن داشتند، انجام شد
پرسشنامه  ،ها ابزار گردآوري داده

پژوهشگرساخته بود كه با استفاده از كتب علمي 
تهيه و روايي معتبر و براساس مطالعات قبلي 

ت علمي أوسيله اخذ نظر از اعضاي هيه ب ي آنمحتوا
مطالعه  ،به منظور تأمين پايايي. دانشگاه تأمين شد

مقدماتي صورت گرفت و با استفاده از روش دو نيمه 
ضريب  ،هاي آماري كردن پس از انجام بررسي

ها  در مورد نتايج داده درصد 85همبستگي پيرسون 
  .دست آمده ب

 يكفرم شماره . ه حاوي دو فرم بودپرسشنام
سؤال مربوط به اطالعات دموگرافيك  8شامل 

سؤال مربوط به نظرات  چهارواحدهاي پژوهش و 
ها بود و فرم  ها در مورد نحوه برگزاري كالس نمونه

 12(باروري زمينه  7سؤال در  47شامل  دوشماره 

هاي  ، بيماري)سؤال 4(، تنظيم خانواده )سؤال
، پيشگيري از سرطانهاي شايع )سؤال 5(مادرزادي 

، )سؤال 7(، روابط جنسي )سؤال 3(زنان و مردان 
، قوانين )سؤال 12(روابط با همسر و خانواده 

بود كه براساس مقياس ) سؤال 4(اسالمي و حقوقي 
) خيلي زياد( پنجتا ) خيلي كم( يكاز  اي رتبه

سؤال باز در انتهاي فرم  دوامتيازبندي شده بود و 
  .بررسي ساير نظرات زوجين مطرح گرديده بود ايبر

صورت تصادفي از ه مركز بهداشتي ب 12تعداد 
محقق در . بهداشتي شهر مشهد انتخاب شدندبين مراكز 

گردشي به مراكز بهداشتي  طورروزهاي كاري و ب
هاي  دريافت مراقبت برايزوجيني كه . كرد مراجعه مي

ردند و شرايط ك بهداشتي به مراكز بهداشت مراجعه مي
ورود به مطالعه را داشتند، پس از توضيح هدف و كسب 

 ،بودند مايل به شركت در طرحاگر رضايت شفاهي، 
 ،نمونه شده و در دو مكان جداگانهوارد جمعيت 

اطالعات . گرديد پرسشنامه توسط خود زوجين تكميل مي
با استفاده از  رايانهآماري پس از كدگذاري و ورود به 

 برايمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و  SPSS افزار نرم
براي مقايسه  t-testبررسي نتايج از آمار توصيفي و 

  .ها و آقايان استفاده گرديد ميانگين نمره نياز بين خانم
  

  نتايج
. زوج در پژوهش شركت نمودند 223 ،در مجموع

ها به ترتيب  ميانگين سن و سن ازدواج در گروه خانم
سال و در گروه آقايان به  2/21±3/2و  5/2±25

سال و ميانگين  7/25±4/2و  6/29±6/2ترتيب 
طول مدت ازدواج و فاصله سني با همسر به ترتيب 

  .سال بود 66/4±9/1و  0/1±86/3
تحصيالت نشان  موردهاي پژوهش در  يافته
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و در گروه ) درصد 6/46(ها  داد كه در گروه خانم مي
متوسطه  داراي تحصيالت) درصد 8/40(آقايان 
 4/83(ها  در ارتباط با شغل، در گروه خانم. بودند
) درصد 4/57(دار و در گروه آقايان  خانه) درصد

درصد واحدهاي  7/76داراي شغل آزاد و همچنين، 
نتايج حاصل . مورد پژوهش داراي يك فرزند بودند

از بررسي در ارتباط با نسبت خويشاوندي نشانگر 
. اند غير فاميلي داشته درصد ازدواج 5/73آن است كه 

ها  از نظر رضايت از وضعيت مالي، در گروه خانم
از ) درصد 09/60(و در گروه آقايان ) درصد 36/53(

  .وضعيت مالي خود در حد متوسط راضي بودند
ها بيانگر آن است كه نياز به آموزش در هر  يافته

نمره (ها باالتر از حد متوسط  دو گروه در همه زمينه
ه نشانگر آن است هر دو گروه نسبت به بوده ك) 3

ها احساس نياز به آموزش بيشتري  تمامي زمينه
در پژوهش حاضر نيز مقايسه نمرات . اند داشته

زمينه آموزشي بين زنان و مردان  7آموزشي در 
نياز  ،ها نشان داد كه گرچه ظاهراً در تمام حيطه

ولي اين . بيش از مردان بوده استزنان آموزشي 
بررسي كلي بيانگر . دودار نب از نظر آماري معني اختالف

است كه بيشترين نياز آموزشي در هر دو  اين مطلب
گروه به زمينه روابط با همسر و خانواده ابراز شده 

و در گروه  97/3±067/0ها  خانمدر گروه (است 
  .)1جدول ) (95/3±077/0آقايان 
ز در نمـره نيـا   و انحراف معيار مقايسه ميانگين :1جدول 
  مختلف آموزشي به تفكيك جنس هاي زمينه
t آقايان  ها خانم زمينه

/91±059/0 باروري
3  

069/0±69/
3  

806/
0  

/73/533±80/083/0±072/0تنظيم

  0  3  3 خانواده
هاي بيماري

  مادرزادي
073/0±97/

3  
082/0±97/

3  
871/
0  

هاسرطان
  ي شايع

083/0±94/
3  

093/0±81/
3  

284/
0  

روابط
  جنسي

069/0±96/
3  

075/0±94/
3  

836/
0  

روابط با
همسر و 
  خانواده

067/0±97/
3  

077/0±95/
3  

195/
0  

قوانين
اسالم و 
  حقوقي

069/0±95/
3  

076/0±77/
3  

088/
0  

  .باشد مي P>05/0دار  سطح معني
  

هاي قبل از  در ارتباط با نحوه برگزاري آموزش
 4/44(ها  ازدواج حاكي از آن است كه در گروه خانم

كيفيت ) درصد 4/36(روه آقايان و در گ) درصد
هاي مشاوره قبل از ازدواج را  آموزش در كالس

خوب ارزيابي كردند و در ارتباط با نوع آموزش 
 32/23(و آقايان ) درصد 84/31(ها  ارجح، خانم

در مورد . نوع آموزش فردي را برگزيدند) درصد
تعداد جلسات مورد نياز براي آموزش قبل از ازدواج 

دو اولويت . جلسه را برگزيدند 4تا  3 هر دو گروه
شده توسط زوجين در هر يك از  زاراول آموزشي اب

  .استدر جدول دو آمده حيطه آموزشي  7
  

  بحث
ها توسط زوجين  نياز به آموزش در تمامي زمينه

و اين احساس نياز در زنان بيشتر از  هاحساس شد
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هاي آموزشي از  بررسي اولويت. مردان بوده است
هاي  زوجين نشانگر آن است كه اولويت ديدگاه

حيطه  چهارآموزشي بيان شده توسط زوجين در 
تنظيم خانواده، روابط جنسي، روابط با همسر و 

ها و  خانواده، قوانين اسالمي و حقوقي در خانم

آقايان يكسان بوده ولي در سه حيطه باروري، 
هاي شايع اولويت  هاي مادرزادي و سرطان بيماري

  .جنس متفاوت بوده است دوم در دو
  

  هاي مختلف هاي آموزشي ابراز شده توسط واحدهاي مورد پژوهش به تفكيك زمينه اولويتترين  مهم :2جدول 
  آقايان  ها خانم زمينه

    باروري
  30/4±064/0  36/4±061/1 )مراحل جسمي، رواني و اجتماعي(تربيت و پرورش فرزند 

  22/4±060/0  24/4±060/0 در شروع بارداريبهترين شرايط جسمي، روحي و اجتماعي
  28/4±059/0  02/4±068/0 اهميت شيردهي و مزاياي آن

     تنظيم خانواده
  20/4±062/0  28/4±060/0 هاي پيشگيري از بارداريروش

  87/3±069/0  06/4±068/0 هاي پيشگيري از باردارينقش مردان در استفاده از روش
     هاي مادرزاديبيماري
  38/4±060/0  36/4±053/0 يشات خوني قبل از ازدواج و نقش آن در ازدواج سالمآزما

  16/4±065/0  23/4±059/0 مشاوره ژنتيك و اهميت آن قبل از ازدواج
  29/4±064/0  07/4±071/0 هاي ژنتيكي و پيشگيري از آنها قبل از ازدواجبيماري
     هاي شايعسرطان
  03/4±080/0  16/4±070/0 سرطان سرويكسهاي پيشگيري و تشخيص زود هنگامروش
  00/4±082/0  16/4±066/0 هاي پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان پستانروش

  01/4±081/0  00/4±075/0 ...)پروستات و(هاي شايع مردان سرطان
     روابط جنسي

  18/4±056/0  36/4±054/0  بهداشت روابط جنسي
شونده از راه هاي منتقلاريهاي پيشگيري از انواع بيم عالئم و روش

  جنسي
064/0±21/4  061/0±12/4  

    روابط با همسر و خانواده
  37/4±060/0  22/4±052/0 روش برقراري ارتباط مؤثر با همسر

  28/4±061/0  36/4±055/0 ي با همسرلچگونگي حل اختالفات احتما
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     قوانين اسالمي و حقوقي
  33/4±058/0  44/4±052/0 وظايف زوجين در مقابل يكديگر

  23/4±062/0  27/4±058/0  حقوق زوجين در خانواده
  

 1383مقايسه نتايج با مطالعه مشابه كه در سال 
ه هاي ب دهد، اولويت در اصفهان انجام شده نشان مي

دست آمده در اين تحقيق تا حد زيادي با مطالعه قبلي 
هاي آموزشي در حيطه  شباهت دارند ولي اولويت

روابط با همسر و خانواده، قوانين  باروري، جنس،
كه علت آن ) 12(اسالمي و حقوقي متفاوت بودند

تواند تفاوت در گروه مورد مطالعه و نحوه انجام  مي
قاسمي در مطالعه خود زوجين قبل . پژوهش باشد

ازدواج را مورد بررسي قرار داده و پرسشنامه را 
هاي مشاوره قبل  دهي قبل از شروع كالس پاسخ براي

. كنندگان قرار داده است -از ازدواج در اختيار شركت
هاي  دليل اينكه نمونهه رسد ب همچنين به نظر مي

نظرات زوجين  ،پژوهش حداقل داراي يك فرزند بودند
بيشتر معطوف به مسائل مربوط به مراقبت از فرزند 

  .)12(و شيردهي موفق بوده است
هاي تعيين شده در حيطه  در زمينه اولويت

ري، قاسمي در مطالعه خود نشان داد كه دو بارو
اولويت مهم آموزشي در زمينه باروري در گروه 

روحي و اجتماعي زن و  بهترين شرايط جسمي،: زنان
مرد در شروع بارداري و نقش والدين در تربيت و 

هاي  انواع بارداري ،پرورش فرزند و در گروه مردان
هاي الزم  و مراقبت ،پرخطر و ناخواسته و عواقب آنها

  ).12(ه استخطر بود براي داشتن يك بارداري بي
زن  1500آگاهي  بررسيدر زمينه تنظيم خانواده 

كه تنها درصد  دهد نشان ميو مرد سنين باروري 
كمي از آنها پاسخ صحيح به سؤاالت ابتدايي درباره 

 6/30(دانند  هاي پيشگيري از بارداري را مي روش
  ).13)(اندرصد مرد 7/14 درصد زنان و

 اي در مطالعه ،هاي مادرزادي در زمينه بيماري
 )درصد 85(درصد جوانان در شرف ازدواج  بيشترين

پيشگيري از تاالسمي نگرش  براينسبت به مشاوره 
دهد براي ايجاد  اند كه اين مطلب نشان مي خنثي داشته

هاي مستمر و  نگرش مثبت در جامعه، نياز به آموزش
  ).14(همه جانبه وجود دارد
 بااي  هاي شايع در مطالعه در زمينه سرطان

ه بررسي آگاهي زنان از تست پاپ اسمير، نشان داد
كه اكثر زنان اطالعات كافي در اين زمينه نداشته  شده

و نيازمند دريافت اطالعاتي در مورد غربالگري 
باشند و تمام زنان نياز به آموزش  ها مي سرطان

  .)15(دارند درباره عوامل خطر سرطان سرويكس
در زمينه روابط جنسي، مطالعه قاسمي نشان داد 
كه دو اولويت مهم آموزشي در زمينه روابط جنسي 

زمان و شرايط (بهداشت روابط جنسي : در زنان
و در  ؛هاي روابط جنسي سالم و انواع روش) مناسب

ت بهداشت روابط جنسي و اختالال: گروه مردان
به نظر  ).12(دباش روابط جنسي و درمان آنها مي

رسد علت اختالف نظر زوجين در اولويت دوم،  مي
تفاوت در گروه مورد مطالعه و شيوع باالي 

بخصوص در  ،شونده از راه جنسي هاي منتقل عفونت
هاي ابتدايي زندگي مشترك و آگاهي اندك  سال

 هاي پيشگيري و درمان عمومي درباره علل و روش
فته از بررسي صورت گردر عالوه، ه ب .باشد
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دانشجويان نيز نشان داد كه ميزان رضايت جنسي و 
زناشويي زنان نسبت به مردان كمتر بوده و توجه 
. بيشتر به آموزش در اين گروه ضرورت دارد

ل جنسي با ئافزايش آگاهي زوجين درباره مسا
افزايش رضايت جنسي و رضايت زناشويي زوجين 

جين ها را در روابط زو همراه بود كه تأثيرآموزش
  ).16(دهد نشان مي

در زمينه روابط با همسر و خانواده، اولويت اول 
آموزشي در مطالعه قاسمي مشابه و اولويت دوم 

چگونگي بيان احساسات  ،آموزشي در گروه زنان
نسبت به همسر و در گروه مردان خصوصيات 

همچنين استانلي  .)12(روحي و اخالقي زنان بود
)Stanly (ت اول در بين سه اولوي: نويسد مي

موضوعات مطرح شده در مشاوره قبل از ازدواج از 
درصد،  5/73نظر زوجين به ترتيب ارتباطات 

 2/67درصد و حل اختالفات  4/70پذيري  مسؤوليت
بودند و ساير موضوعات مطرح شده به ترتيب  درصد

استعدادهاي بالقوه و  ،شخصي، نامزدي موضوعات
  .)17(ندهست مسائل مربوط به امور معمول زندگي

در زمينه قوانين اسالمي و حقوقي، در مطالعه 
قوانين  ،هاي آموزشي در هر دو گروه اولويت ،مشابه

). 12(مربوط به ازدواج و قوانين مربوط به طالق بود
توان به  علت اختالف در نتايج اين مطالعات را مي

متفاوت بودن جامعه پژوهش نسبت داد كه قبل از 
دارند قوانين مربوط به ازدواج  ازدواج زوجين تمايل

و طالق را بدانند ولي زوجين بعد از ازدواج به دليل 
هاي ابتدايي ازدواج در ارتباط با  مشكالت بسيار سال

تمايل به  ،يك از زوجين در زندگي مشترك نقش هر
دانستن وظايف و حقوق زوجين در زندگي مشترك 

  .را دارند

به مراكز  مراجعه كمتر آقايان ،در اين مطالعه
هاي  بهداشتي و ضعف همكاري ايشان از محدوديت

  .پژوهش بود
  

  گيري نتيجه
با عنايت به نتايج حاصل از اين پژوهش، نياز 

تر در جهت  فراواني به اقدامات مؤثرتر و گسترده
آموزش هرچه بهتر در مراكز مشاوره قبل از ازدواج 

دهد كه زوجين مايل  نتايج نشان مي .گردد احساس مي
زمينه روابط با همسر و خانواده ها در  ستند آموزشه
شود و تعداد جلسات  تر پررنگ) بهداشت روان(

كه  يياز آنجا. جلسه افزايش يابد 4تا  3آموزشي به 
و آقايان ها  هاي آموزشي در گروه خانم اولويت

 هاي بنابراين، نياز به تهيه برنامه ،باشد متفاوت مي
ها به صورت  سآموزشي جداگانه و برگزاري كال

هاي آموزشي  اولويت ،نهايتاً. گردد احساس مي مجزا
 برايتوانند مبنايي  تعيين شده در اين پژوهش مي

هاي قبل از  هاي آموزشي در آموزش تهيه برنامه
با در نظر گرفتن نظرات زوجين اميد است . ازدواج باشد

هاي  در اين زمينه برنامه و همچنين نظر متخصصين
همچنين اين نتايج . ري تهيه شودآموزشي مؤثرت

 ها مهاندركاران اين برنا تواند به آموزش دست مي
هاي مهم  آشنايي مدرسين با اولويت. كمك كند

آموزشي زوجين منجر به آموزش بهتر خواهد شد 
كه خود افزايش آگاهي زوجين را به دنبال خواهد 

هايي  داشت و بدين ترتيب زمينه براي تشكيل خانواده
  .شود تر فراهم مي اي سالم جامعه موفق و

  
  قدرداني

از كليه كاركنان مركز بهداشت شهرستان مشهد 
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  .كنيم كه ما را در اين پژوهش ياري كردند، تشكر مي
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Educational Needs in Premarital Counseling: Viewpoints of Couples 

Referring to Health Care Centers in Mashhad 
 

Khaleghinejad K, Abbaspour Z, Afshari P, Attari Y, Rasekh A. 
 

Abstract 
 
Introduction: In recent years, premarital programs are considered important in order to promote the quality of 
married life. This study was performed to determine the educational needs in premarital stages from the 
viewpoints of married couples referring to health care centers of Mashhad. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 223 couples (n=446) referring to health 
centers in Mashhad during the years 2006-2007. The data gathering tool was a questionnaire containing 2 
forms. The first form included 8 demographic questions and 4 questions related to samples' viewpoints 
about the way of holding sessions. The second form included 47 questions on 7 areas including fertility, 
family planning, congenital diseases, prevalent cancer prevention, sexual relationships, relationship with 
spouse and family, and Islamic and legal issues and 2 open questions were dedicated to other viewpoints of 
couples. Descriptive statistics and t-test were used for analyzing the data. 
Results: The need to education in all areas was higher than average in both groups. Comparing the scores in 7 
areas showed no significant difference between males and females. The most important need in both groups 
was concerning the relationship with spouse and family (3.97±0.067 in females and 3.95±0.077 in males). 
Conclusion: Couples have a tendency for more education in the field of relationship with spouse and 
family, and are willing to increase the number of educational sessions to 3 or 4. Males and females had felt 
the need for providing educational programs in the mentioned priorities. 
 
Keywords: Educational need, Premarital counseling, Viewpoint, Couples. 
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