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 تأثير مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران
 

 
 
 

 ١نيكيان... ، يدا١، ژيال سلطان احمدي١بتول معتمدي

 
 
 

 
       چكيده

 
وجود كودكي بيمار با اختالالت مادرزادي      .  والدين همواره آرزومند داشتن كودكان سالم هستند       :سابقه و هدف  

 از مهم ترين وظايف مراكز بهداشتي برگزاري كالس هاي          يكي. و ژنتيكي مشكالت عديده اي را به دنبال دارد         
اين پژوهش به منظور تعيين تأثير مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران                 . مشاوره قبل از ازدواج مي باشد     

 . مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج در شهر كرمان انجام شد

 هفته بعد از مشاوره بر      ٨ تا   ٢ در دو مرحله قبل از مشاوره و          اين بررسي به روش نيمه تجربي     :مواد و روش ها  
ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه پژوهشگر     .  دختري كه به طور تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديد          ١١٦روي  

ساخت بود كه پس از تعيين روايي و پايايي آن مورد استفاده قرار گرفت و شامل دو بخش خصوصيات فردي                      
شاخص هاي آگاهي سنجي در چهار بخش پيشگيري از معلوليت ها،  مراقبت هاي          . آگاهي سنجي بود  شاخص هاي  

 شاخص با حداكثر و حداقل نمـره       ٦دوران بارداري، كنترل مـواليد و تغذيه با شير مادر بود كه هر بخش داراي               
 . ت آماري قرار گرفتمورد قضاو Paired t-testتأثير مشاوره بر دانش نمونه ها با آماره .  بود٠ و ٦

نمره آگاهي آنها به ترتيب قبل و       .  سال بود  ١/٢٢ ± ٢/٤انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه        ± ميانگين   :يافته ها
 و  ٣/٤ ± ٢/١، مراقبت هاي دوران بارداري     ٦/٤ ± ١ و   ٩/٣ ± ٠/ ١بعد از مشاوره در مورد پيشگيري از معلوليت ها         

بين ميانگين  .  بود ٤/٤ ± ٦/١ و   ٧/٣ ± ٧/١ و تغذيه با شير مادر       ٩/٣ ± ٦/١ و   ٤/٢ ± ٧/١، كنترل مواليد    ٦/٤ ± ١/١
 ). >P ٠/٠(نمره آگاهي آنها در قبل و بعد از مشاوره تفاوت معني دار آماري وجود داشت 

به طور كلي مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران تأثير دارد اما در موارد                       : نتيجه گيري و توصيه ها   
 . قبت هاي دوران بارداري و كنترل مواليد نقاط ضعفي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيردمرا

  مشاوره قبل از ازدواج، دانش دختران، كرمان:واژگان كليدي
 
 
 
 
 
 
 
 
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان -١
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 مقدمه
ساالنه قريب نيم ميليون نفر از زنان به دنبال           

ن نوزاد در جهان جان      ميليو ١٢عوارض بارداري و    
شايع ترين علت  ). ٣ تا   ١(خود را از دست مي دهند      

 ٥٠مرگ و مير پره ناتال زايمان زودرس است كه در          
درصد مـوارد همراه با ناهنجاري هاي مادرزادي          

والدين همواره آرزومند داشتن      ). ٥ و    ٤(است  
وجود كودكي بيمار با       . كودكاني سالم هستند    
ژنتيكي مشكالت عديده اي را    اختالالت مادرزادي و    

به دنبال دارد كه سبب ايجاد تنش در خانواده شده و           
). ٦(حتي ممكن است نظام خانواده را از هم بپاشد           

در اين زمينه آموزش جامعه در جهت باال بردن             
سطح آگاهي و ايجاد تغيير نگرش و رفتار مي تواند          

جهت جلوگيري از اين     ). ٧(نقش مؤثري ايفا كند      
يت ها و مرگ و ميرها آموزش و پيگيري مادران         معلول

تشكيل جلسات مشاوره   ). ٨،  ١(آينده اهميت مي يابد    
قبل از ازدواج توسط افراد كارآمد از مهم ترين             
وظايف مراكز بهداشتي با هدف پيشگيري از مرگ و         
مير و معلوليت ها در مادران و نوزادان است كه             

بدين منظور  ). ١(بايستي به نحو مطلوب انجام شود        
مشاورين قبل از ازدواج در مراكز بهداشتي درماني         
جهت راهنمايي افراد در حال ازدواج مستقر              
: گرديده اند و مسائل زير را مورد توجه قرار مي دهند        

آموزش بلوغ جنسي، خطرات ناشي از حاملگي در         
 سال، بهترين زمان     ٣٥ سال و باالي      ١٨سنين زير   

ش در زمينه     مناسب براي مادر شدن، آموز         
فاصله گذاري بين مواليد،  جلوگيري از ازدواج هاي        
فاميلي و در صورت لزوم استفاده از مشاوره ژنتيك،         
تغذيه مناسب قبل از بارداري و دوران بارداري،            

 ، انجام واكسيناسـيون تأكيد تغذيه كودك با شير مادر     
بدين ). ١٥ تا   ٧(و توصيه هاي الزم در اين زمينه         

ي تعيين تأثير مشاوره قبل از ازدواج بر         منظور و برا  

دانش دختران در حال ازدواج مراجعه كننده به مراكز        
مشاوره قبل از ازدواج كرمان اين تحقيق در سال            

 .  انجام گرفت١٣٧٦

 
 مواد و روش ها

اين پژوهش به صورت نيمه تجربي بر روي         
 دختر در حال ازدواج كه به طور مستمر مراجعه          ١١٦

ابزار گردآوري داده ها     . نجام گرفت  مي نمودند ا  
پرسش نامه پژوهشگر ساخته بود كه با استفاده از           
كتب علمي معتبر و نظرات اعضاء هيات علمي             
روايي محتوا انجام شد و با مطالعه مقدماتي و              

 درصد از پايايي دروني آن      ٧٩ضريب آلفا كرونباخ    
پرسش نامه حاوي خصوصيات   . اطمينان حاصل شد  

 شناخت وسايل پيشگيري از بارداري و      دموگرافيك،  
 بخش پيشگيري از     ٤عبارات آگاهي سنجي شامل     

معلوليت ها، مراقبت هاي دوران بارداري،  كنترل          
مـواليد و تغذيه با شـير مادر و هـر بخـش حاوي            

 ١ شاخص بود كه به پاسخ صحيح هر عبارت نمره           ٦
. و به پاسخ غلط و نمي دانم نمره صفر داده شد              

 ٦ثر و حداقل نمره قابل كسب براي هر بخش            حداك
 در مرحله  . پژوهش در دو مرحله انجام شد     .  بود ٠و  

 ١٥٠اول قبل از انجام مشاوره پرسش نامه ها توسط          
 ٢در مرحله دوم    . دختر در حال ازدواج تكميل شد      

.  هفته بعد از مشاوره مجدداً پرسش نامه پر شد          ٨تا  
. رسي پيدا شد   نفر دست  ١١٦در اين مرحله تنها به        

مشاوره به صورت يك جلسه دو ساعته سخنراني،          
 پرسش و پاسخ و نمايش فيلم توسط ماماي               

پس . كارشناس مستقر در مراكز مشاوره انجام گرديد      
از وارد كردن اطالعات در كامپيوتر با استفاده از            

 و با استفاده از روش هاي آماري EPI-Info6نرم افزار 
 زوج  tندگي و آزمون    توصيفي و شاخص هاي پراك   

 . تجزيه و تحليل داده ها انجام شد
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 يافته ها
 فرد مورد   ١١٦ سن   :خصوصيات دموگرافيك 

.  سال بود  ١٥ - ٣٤ با دامنه سني     ١/٢٢ ± ٢/٤مطالعه  
 ١/٦٢( نفر    ٧٢شاغل و    )  درصد ٩/٣٧( نفر    ٤٤

با )   درصد ٧/٢٦( نفر    ٣١. خانه دار بودند ) درصد
 ٩در خانواده   . دندهمسران آينده شان خويشاوند بو    

افراد مورد مطالعه فرزند معلول      )  درصد ٨/٧(نفر  
 نفرشان مراكز ژنتيك را         ٥وجود داشت كه       

 .مي شناختند

 و  ٩/١  ± ٦/٠تعداد فرزند دلخواه در آنها        
)   درصد ٨/٨( نفر   ١٠ فرزند بود كه     ١ - ٤دامنه آن   

 ٦/٧٢( فرزند بودند و اكثر آنها          ٤ تا    ٣خواهان  
 .  فرزند بودند٢خواهان ) درصد

 فرد مورد مطالعه به     ١١٦ نمره آگاهي    :آگاهي
 ارائه  ١ترتيب قبل و بعد از مشاوه در جدول شماره           

گرديده است و نشان مي دهد كه به ترتيب در مورد           
 ٦/٤ ± ١ و ٩/٣ ± ١/٠پيشگيري از معلوليت ها     

، ٦/٤ ± ١/١ و ٣/٤ ± ٢/١مـراقبت هاي دوران بارداي  
 و  تغذيه با    ٩/٣ ± ٦/١ و   ٤/٢ ± ٧/١كنترل مواليد   

 بود كه بين     ٤/٤ ± ٦/١  و ٧/٣ ± ٧/١شير مادر    
ميانگين نمره آگاهي آنها قبل و بعد از مشاوره              

 ) >P ٠٤/٠(اختالف معني دار آماري وجود داشت 
 

 )N=١١٦(ـ ميزان آگاهي دختران در حال ازدواج به تفكيك قبل و بعد از مشاوه ١جدول 

نتيجه 
 آزمون

 زبعد ا

 مشاوره

 قبل از

 مشاوره

دانش
 

 موضوعات

 پيشگيري از معلوليت ها ٩/٣ ± ١/٠ ٦/٤ ± ١ ٠٠٠٠١/٠

 مراقبت هاي دوران بارداري ٣/٤ ± ٢/١ ٦/٤ ± ١/١ ٠٤/٠

 كـنترل مـواليد ٤/٢ ± ٧/١ ٩/٣ ± ٦/١ ٠٠٠٠١/٠

 تغـذيه با شـير مادر ٧/٣ ± ٧/١ ٤/٤ ± ٦/١ ٠٠٠٠١/٠

 
 در مورد روش هاي     دانش افراد مورد مطالعه    

پيشگيري از بارداري قبل و بعد از مشاوره به ترتيب           
 و درصد  ٢از بيشترين تا كمترين اختالف در جدول        

پاسخ صحيح به عبارت آگاهي سنجي قبل و بعد از           
مشاوره به ترتيب از بيشترين تا كمترين اختالف در          

 .  آورده شده است٣جدول 
 

 )N=١١٦( بررسي بر حسب قبل از ازدواج و به تفكيك روش هاي پيشگيريـ ميزان آگاهي دختران مورد٢جدول 
 

 اختالف

 )درصد(

 بعد از

 مشاوره

 قبل از

 مشاوره

روش
 پيشگيري

 كاندوم )٤/٤١ (٤٨ )٣/٧٩ (٩٢ ٩/٣٧

 قرص )١/٩٢ (٧٢ )٢/٩٢ (١٠٧ ١/٣٠

 آي ـ يو ـ دي )٩/٣١ (٣٧ )٤/٥٣ (٦٢ ٥/٢١

 روش طبيعي )٩/١٢ (١٥ )٤/٢٨ (٣٣ ٥/١٥

 لوله بستن )٤/٢٢ (٢٦ )٢/٣٦ (٤٢ ٨/١٣

 وازكتومي )٩/٦ (٨ )١/١٨ (٢١ ٢/١١

 نورپالنت )٥/٩ (١١ )١/١٨ (٢١ ٦/٨

 آمپول )١/١٢ (١٢ )٥/١٥ (١٨ ٤/٣
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 ـ  توزيع دانش آموزان بر حسب پاسخ به عبارات صحيح آگاهي قبل و پس از مشاوره و به تفكيك٣جدول 
 

 از مشاورهقبل  بعد از مشاوره اختالف درصد
مراحل 

 عبارات

  پيشگيري از معلوليت ها-   

٩/٧٥ (٨٨ )٤/٩١ (١٠٦ ٥/١٥(* 
 در ازدواج هاي فاميلي سالمت فرزندان         -١

 .بيشتر تأمين مي شود

٧/٧٦ (٨٩ )٧/٨٩ (١٠٤ ١٣( 
 ٢٠ بهترين زمان باردار شدن در سنين زير         -٢

 .سالگي است

٨/١٩ (٢٣ )٨/٣٢ (٣٨ ١٣( 
تزريق واكسن سرخجه     سه ماه بعد از         -٣

 حاملگي اشكالي ندارد

٢/٨٠ (٩٣ )٥/٩٠ (١٠٥ ٣/١٠( 
 سالگي احتمال تولد     ٣٥ حاملگي بعد از      -٤

فرزند با عقب ماندگي ذهني را افزايش             
 .مي دهد

٨١ (٩٤ )٧/٨٩ (١٠٤ ٧/٨( 
 در صورتي كه در بين افراد فاميل سابقه           -٥

تولد نوزاد با ناهنجاري مادرزادي وجود           
 . به مشاور ژنتيك مراجعه نمودداشت بايد

٦/٥٨ (٦٨ )٥/٦٥ (٧٦ ٩/٦( 
 بيماري قند خون در حاملگي مي تواند          -٦

 .ناهنجاري مادرزادي در جنين ايجاد كند

  مراقبت هاي دوران بارداري-   

٢/١٧ (٢٠ )٣١ (٣٦ ٨/١٣( 
 در دوران بارداري با تغذيه مناسب              -١

ي مي توان از كم خوني جلوگيري نمود و نياز       
 .به استفاده از قرص آهن نيست

٣/٧٣ (٨٥ )٩/٨١ (٩٥ ٦/٨( 
 تزريق واكسن كزاز در دوران بارداري           -٢

 .ضروري است

٤/٩١ (١٠٦ )٦/٩٦ (١١٢ ٢/٥( 
 كنترل فشار خون در حاملگي الزامي            -٣

 .است

٢/٩٢ (١٠٧ )٩٤ (١٠٩ ٨/١( 
 مصرف خودسرانه دارو در دوران بارداري       -٤

 .ال داشته باشدمي تواند خطراتي به دنب

٦/٨٣ (٩٧ )٦/٨٣ (٩٧ ٠( 
 در صورتي كه مادر در طي دوران بارداي         -٥

دچار مشكل نشود تا موعد زايمان نيازي به          
 .مراجعه به پزشك ندارد

٧/٧٠ (٨٢ )٨/٦٩ (٨١ -٩/٠( 
 رژيم غذايي در زمان حاملگي با ساير            -٦

 مواقع تفاوتي ندارد

  كنترل مواليد-   

٥/٣٤ (٤٠ )٨/٦٩ (٨١ ٣/٣٥( 
 دختر جواني كه مي خواهد ازدواج كند          -١

مي تواند در ماه اول از قرص پيشگيري از            
 .بارداري استفاده نمايد

٩/٥٠ (٥٩ )٨/٨٢ (٩٦ ٩/٣١( 
 در صورت منع مصرف براي قرص             -٢

 . از كاندوم استفاده نمودتوان مي

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*
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 زان بر حسب پاسخ به عبارات صحيح آگاهي قبل و پس از مشاوره و به تفكيكـ  توزيع دانش آمو٣جدول 
 

 قبل از مشاوره بعد از مشاوره اختالف درصد
مراحل 

 عبارات

٩/٥٠ (٥٩ )٨/٨٢ (٩٦ ٩/٣١( 
 ترين روش پيشگيري از       قرص مطمئن   -٣

توانند مصرف    است كه مي   كساني در   بارداري
 .نمايند

١/٣٧ (٤٣ )٤/٦٦ (٧٧ ٣/٢٩( 
 را دو ماه در ميان استفاده        قرصتوان    مي -٤

 .نمود

٣/٢٩ (٣٤ )٣/٥٤ (٦٣ ٢٥( 
هاي اول پس از        ماه در مصرف قرص      -٥

 . ازدواج باعث نازايي مي شود

٦/٣٣ (٣٩ )٦/٣٣ (٣٩ ٠( 
 ٢ سني مناسب بين فرزندان      فاصله حداقل   -٦

 . سال است

  تغذيه با شير مادر-   

٧/٣٩ (٤٦ )١/٦٢ (٧٢ ٤/٢٢( 
 كه در چند روز اول بعد از          صورتير   د -١

زايمان سينه ها سفت و دردناك شوند بايد           
 .  را قطع كردشيرخوارشيردادن به 

٥٦ (٦٥ )٧/٧٦ (٨٩ ٧/٢٠( 
 توليد شده بستگي به مكيدن        شير مقدار   -٢
شيرخوار ) دفعات، مدت و قدرت مكيدن      (

 . دارد

٤/٥٣ (٦٢ )٧/٦٤ (٧٥ ٣/١١( 
 ٢-٣درنگ كه در مايعي زر (آغوز نوشيدن -٣

روز اول بعد از زايمان از پستان خارج              
 .  شيرخوار مضر استسالمتيبراي ) شود مي

٧/٧٠ (٨٢ )٩/٨١ (٩٥ ٢/١١( 
 شير مادر بروز اسهال در يرخوار       با تغذيه   -٤

 را افزايش مي دهد

٨/٦٣ (٧٤ )٤/٧٢ (٨٤ ٦/٨( 
توان نوزاد را فقط با شير        مي ماهگي ٤ تا   -٥

 مادر تغذيه نمود

٩/٨١ (٩٥ )٣/٨٥ (٩٩ ٤/٣( 
 تغذيه با شير مادر باعث كاهش عفونتها          -٦

 .شود  ميشيرخواردر 

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*

 
بعد از مشاوره،  بيشترين منبع كسب آگاهي         

 ١/٨٢(افراد مورد مطالعه مشاورين قبل از ازدواج          
بودند و قبل و بعد از مشاوره به ترتيب             ) درصد

 درصد،  كتاب و    ٨١ درصد و    ٨/٦٩يو و تلويزيون    راد
 درصـد، خويشاوندان ٤/٧٨ درصد و    ٧/٦٢نشـريات  

 ٥٠ درصد و   ٥/٣٤ درصد، پزشكان     ١/٧٤ و    ٦/٥٨

 ٩/٥٠ درصد، و      ٧/٢٠درصد، دوره هاي آموزش      
 . درصد بودند٢٥ درصد و ٢/١٧درصد و همكاران 

 
 بحث

تحقيق نشان داد كه مشاوره قبل از ازدواج بر         
ش افراد مورد مطالعه در مورد پيشگيري از             دان
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٦

معلوليت ها، مراقبت هاي دوران بارداي،  كنترل مواليد      
و تغذيه با شير مادر تأثير داشته است اما در برخي             
شاخص هاي مربوط به مراقبت هاي دوران بارداي         

در صورتي كه مادر در طي      «وكنترل مواليد از جمله     
ا موعد زايمان   دوران بارداري دچار مشكل نشود ت      

رژيم غذايي در   «،  »نيازي به مراجعه به پزشك ندارد     
حداقل «،  »زمان حاملگي با ساير مواقع تفاوتي ندارد      

بدون »  سال است  ٢فاصله سني مناسب بين فرزندان      
تأثير بوده است كه بايستي پس از شناسايي علل            
ضعف آموزش در اين زمينه ها از جمله روش             

اقدامات الزم به عمل     آموزش و آگاهي مشاورين      
 . آيد

بيشترين تأثير مشاوره در زمينه شناخت           
روش هاي پيشگيري از بارداري به ترتيب مربوط به         

و روش طبيعي و كم ترين تأثير       IUDكاندوم، قرص،   
به ترتيب مربوط به آمپول، نورپالنت، وازكتومي و          
لوله بستن بود كه احتماالً به علت مناسب بودن اين           

ي زوجين جوان و تأكيد بيشتر مشاورين        روش ها برا 
 . مي باشد

تحقيق نشان داد كه دامنه سني افراد مورد           
 سال بود و در پژوهشي كه در           ١٥ - ٣٤مطالعه  

 در اصفهان توسط رفيعي و همكاران       ١٣٧١بهمن ماه  
 زوج مراجعه كننده به كلينيك مشاروره       ٤٠٠بر روي 

قبل از ازدواج به منظور اهميت آموزش در               

قبت هاي قبل از ازدواج انجام شد دامنه سني آنها          مرا
اگر چه دامنه   ). ٦. ( سال گزارش نمود   ١٢ - ٣٨را  

سني پژوهش حاضر بهتر مي باشد ولي نياز به              
آموزش بيشتر در زمينه بهترين زمان ازدواج ضروري        

 . به نظر مي رسد

بيشترين منبع كسب آگاهي افراد مورد مطالعه       
ب راديو و تلويزيون، كتاب و بعد از مشاورين به ترتي

لذا توصيه مي شود با     . نشريات و خويشاوندان بود    
تداوم برنامه هاي آموزش وسايل ارتباط جمعي سطح       
آگاهي افراد جامعه افزايش يابد و با كمترين هزينه           
كتاب و نشريات به ميزان كافي در اختيار زوجين           

 با توجه به اينكه منبع كسب آگاهي      . جوان قرار گيرد  
 درصد افراد مورد مطالعه خويشاوندان بودند         ١/٧٤

لذا بايستي آموزش هاي الزم به افرادي كه بيشتر در          
 ). ٢(خانواده مورد پرسش قرار مي گيرند داده شود 

انجام پژوهش هايي در زمينه بررسي سطح         
آگاهي مشاورين قبل از ازدواج، تعيين مؤثرترين          

 مورد  روش آموزشي، شناسايي افرادي كه بيشتر        
پرسش زوجـين جوان قرار مي گيرند جهت بهـبود         
كيفيت برنامه هاي مشاوره قبل از ازدواج و استفاده          
بهينه از آنها تـوصيه مي گـردد تا با باال بـردن              
سـطح آگاهي جامـعه در جهت توسعه اجتماعي،          
اقتـصادي و فـرهنگي كشور گام هاي مـؤثرتري         

 .برداشته شود
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