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 -1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -2گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -3معاونت آموزشی ،مدیر امور بین الملل ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -4گروه عفونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1392/01/18 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/04/25 :

چکیده

زمینه و هدف :طالق ،بارداریهای ناخواسته و ازدواجهای ناموفق سبب وارد شدن آسیبهای شدید ،روانی ،عاطفی ،جسمی و مادی ،بر افراد ،خانوادهها و در نهایت جامعه میگردد.
این در حالی است که مشاورههای قبل از ازدواج یکی از موثرترین راههای پیشگیری از این آسیبها و مشکالت است .اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشی برنامه آموزشي مراكز
مشاوره قبل از ازدواج استان همدان برمبنای تئوری عمل منطقی انجام گرديد.

مواد و روشها :در اين مطالعه توصیفی -تحلیلی ،از ميان زوجین شرکت کننده در کالسهای مشاوره قبل از ازدواج استان همدان 400نفر بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند.
اطالعات مورد نیاز به کمک پرسشنامهای که بر مبنای سازههای تئوری عمل منطقی طراحی شده و پایایی و روایی آن سنجیده شده بود ،قبل و بعد از آموزش در کالس ،تکمیل و
جمع آوری شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارآماري  spss 16توسط آزمون  tزوجي و رگرسیون خطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج به دست آمده نشان میدهد ،میانگین سن زوجین مورد مطالعه  23/16 ± 5/64است .اختالف معنا داري براي ميانگين نمره آگاهي ،نگرش ،هنجارهاي انتزاعي ترغيب
كننده رعایت اصول مطرح شده در کالسهای آموزشی پیش از ازدواج ،بين زوجین شرکت کننده وجود دارد ( .)P >0/001اما ،تغییر معني داري در نمره میانگین قصد رعایت
اصول بهداشتی مشاهده نگرديد (.)P=0/053
نتیجه گیری :اثربخشی کالسهای آموزشی پیش از ازدواج به شیوه ای که در حال اجراست بسیار پایین میباشد؛ بنابراین به نظر میرسدکه برای رسیدن به تغییر رفتار نسبتا پایدار
در زوجین جوان و ارتقای سطح سالمت آنان ،باید به کیفیت کالسهای آموزشی پیش از ازدواج توجه بیشتری شود.
کلمات کلیدی :آموزش بهداشت ،مشاوره قبل از ازدواج ،تئوری عمل منطقی.

مقدمه

در سالهاي اخير ،حركت براي تقويت زندگی زناشويي به برنامههاي
قبل از ازدواج كشيده شده است ( .)1-3آموزشهاي قبل از ازدواج
فرصت مناسبی است که سبب افزایش آگاهی و اطالع زوجها از نقش
خود در ایجاد یک رابطه صحیح و ثمر بخش گشته و بر نگرش و رفتار
آنان تاثیر میگذارد ( .)4-7این آموزشها ميتواند طيف وسيعي از
دانش نسبت به اهداف ازدواج ،شناخت روان شناسي زن و مرد ،آگاهي
از مالكهاي صحيح ازدواج و برخورداري ازشرايط الزم براي ورود به
ازدواج تا آموزشهاي جنسي را در برگیرد ( .)8براساس نتايج تحقيقات،
آموزش و مديريت زوجین در زمينه بهداشت باروري تاثير مثبت بر
رفتارهاي جنسي آنها داشته و بر تصميمگيري آنان در استفاده مناسب
از روشهاي پيشگيري از بارداري موثر خواهد بود ( .)9-11در ایران نیز
طرح آموزش قبل از ازدواج از سال  1370به اجرا در آمده است .هدف
از اجرای این طرح ارتقای سطح آگاهی زوجین در خصوص اهمیت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :سمانه شیراحمدی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
Email: s.shirahmadi@umsha.ac.ir
پزشکی ،همدان ،ایران تلفن08118380511 :

ضرورت کنترل جمعیت و بهداشت باروری ،روشهای مختلف پیشگیری
از بارداری ،بهبود روابط عاطفی بین زوجین و آشنایی با واحدهای ارائه
دهنده خدمات بهداشتی درمانی است ( .)12با این حال این سوال
مطرح است که آیا آموزشهای قبل از ازدواج به شیوهای که امروز
در کشور اجرا میشود را میتوان به عنوان یک ابزار موثر پیشگیری
ازمشکالت خانوادگی نظیر طالق ،بارداریهای ناخواسته و ازدواجهای
ناموفق به حساب آورد؟ مطالعات متعدد نشان میدهد با وجودی که
این مشاورهها آگاهی و نگرش زوجین را افزایش میدهند؛ ولی این
افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش در حد مورد انتظار و قابل قبول
نمیباشد (.)13-15
با یک نگاه به آمار باالی حاملگی ناخواسته و طالق در استان
همدان ( )16 -17میتوان اظهار نمود که کیفیت برنامههای مربوطه از
جمله کیفیت مشاوره قبل از ازدواج در این استان نیز در حد مطلوب
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نبوده و نیاز به ارزشیابی از برنامه احساس میشود .پژوهشها نشان
داده ،به همان اندازه که تقاضا برای برنامه های آموزشی پیش از ازدواج
در حال افزایش است ،نیاز به شواهد تجربی برای مشخص کردن
اثربخشی برنامه نیز در حال افزایش است ( .)18در صورتی که تا کنون
در استان همدان مطالعهای جهت ارزشیابی برنامههای آموزشی پیش
از ازدواج صورت نگرفته است .جهت دستیابی به این مهم و انجام یک
ارزشیابی موثق و کار آمد ،باید از الگوی آموزشی مناسب بهره جست.
در همین راستا این پژوهش تالش میکند تا با بهرهگیری از تئوری
عمل منطقی تحلیل و تبیینی از نحوه اجرای برنامه ارائه دهد .تئوری
عمل منطقی چارچوبي را فراهم ميكند كه در آن اعتقادات رفتاري و
هنجاری كليدي که بر رفتار مؤثر هستند ،تشخيص داده شود تا پس
از آن بتوان براي تغيير اين اعتقادات (و يا تغيير جايگاه ارزشي آنها)
مداخالت الزم را برنامهريزي و اجرا نمود ( .)19امید است با بهره گیری
از نتایج این تحقیق بتوان راهكاري مناسب براي ارتقاء آمادگی زوجین
در آستانه ازدواج را فراهم نمود.

مواد و روشها

اين مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است كه بر روي زوجین داوطلب
ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج استان همدان ،در
تابستان سال  1390انجام شده است .از بین زوجین مراجعه کننده
به مراکز مشاوره استان (در هر شهرستان ،یک مرکز مشاوره قبل از
ازدواج وجود دارد ،در کل هشت مرکز مشاوره در سطح استان شامل:
همدان ،رزن ،نهاوند ،مالیر ،تویسرکان ،اسدآباد ،بهار ،کبودرآهنگ)
 400نفر بعنوان گروه نمونه بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند .با در
نظر گرفتن این نکته که اطالعات ازتمام شهرستانهای استان جمع
آوری شد ،لذا تعداد نمونه در هر شهرستان ،متناسب است با تعداد
ازدواجهایی که به طور متوسط ماهانه ،در آن شهرستان انجام میگرفت.
نمونهها در شهرستانهای اسد آباد  ،26بهار  ،12تویسرکان  ،29رزن
 ،33همدان ،152کبودرآهنگ  ،27مالیر 71و نهاوند  49نفر تعیین
شد .گفتنی است که افراد داوطلب ازدواجی که تاکنون دوره آموزشی
پیش از ازدواج را نگذرانده بودند ،سواد خواندن و نوشتن و تمایل به
شرکت در مطالعه را داشتند در مطالعه وارد و افرادی که سواد خواندن
و نوشتن ،تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند ،همچنین شرکت
کنندگاني كه در هنگام تكميل پرسشنامه پس آزمون در دسترس
نبودند از مطالعه خارج شدند .الزم به ذکر است آزمودنیهای پژوهش
در زمینه انجام طرح و حفظ محرمانه بودن اطالعات آنان؛ همچنین
هدف از انجام این طرح توجیه شده و تمامی شرکت کنندگان با تمایل
و داوطلبانه وارد مطالعه شده بودند.
در اين مطالعه اطالعات با استفاده از پرسشنامههاي كتبي و به
روش خود گزارش دهي جمع آوري شده بود .پرسشنامه خود ساخته
و با توجه به منابع و کتب معتبر ( )20،4به وسیله تحلیل آموزشی و
بر اساس مدل قصد رفتاری تهیه گردید .در تحلیل آموزشی تمامی
مطالب تفکیک و اهداف رفتاری به منظور ارزیابی پوشش دادن تمامی
مطالب آموزشی الزم و ضروری برای گروه هدف مشخص شد .ارزشيابي
و تأييد اعتبار محتوا و ساختار پرسشنامه از طريق استفاده از نظرات
گروه كارشناس در زمينه مورد مطالعه انجام شده و پس از انجام يك
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مطالعه پايلوت بر روي  30نفر از زوجین استان همدان فرم نهايي
سواالت تعيين گرديد.
قسمتهای مختلف پرسشنامه شامل :آگاهی از مسائل مربوط به
ازدواج در قالب  38سوال با مقیاس  4گزینهای که در برگیرنده 6
حیطه با ضريب آلفای  0/76بود ،اندازهگيري شد .حیطه ها شامل:
روابط اجتماعی ـ عاطفی ( 2سوال) ،دستگاه تناسلی زن و مرد (9
سوال) ،فرایند باروري ( 3سوال) ،روابط جنسی ( 12سوال) ،روابط
جنسی ایمن ( 2سوال) ،تنظیم خانواده ( 10سوال) میباشد.
سنجش نگرش در مورد کالسها و مسائل مطرح شده در کالسها
در بخش ارزشيابي نتایج رفتار :در قالب 11سوال اندازهگیری شد .برای
مثال «کالسهای آموزشی پیش از ازدواج اثر مثبت بر زندگی زناشویی
زوجین دارد» و « این کالسها از وقوع حاملگی پر خطر جلوگیری
میکند» با مقیاس ( 1کامال موافقم) تا ( 5کامال مخالفم) گزینهای
اندازهگيري گرديد و در بخش مربوط به عقايد رفتاري :در غالب10
سوال اندازهگیری شد .برای مثال «حضور در این کالسها به من کمک
میکند تا برای فرزند دار شدن برنامه زمانی مناسب داشته باشم ».و
«چون دارای اطالعات خوبی هستم ،حضور در این کالسها تاثیری
بر زندگی زناشویی من نمیگذارد ».که با مقیاس ( 1کامال موافقم) تا
( 5کامال مخالفم) گزینهای اندازهگيري گرديد .در مجموع نگرشها با
 21سوال (به صورت  5گزينهاي) با مقدار ضریب آلفا 0/78بود؛ کسب
نمره باالتر نشان دهنده نگرش مثبت زوجین نسبت به مسائل مربوط
به ازدواج بود.
هنجارهای انتزاعي ترغيب كننده رعایت اصول بهداشتی طرح
شده در کالسهای آموزشی در بخش هنجارهاي دستوري در رابطه با
تاثير همسر ،خانواده همسر ،خانواده خود ،بهترین دوستان ،کارمندان
بهداشتی درمانگاه و مشاوران در غالب  6سوال اندازهگيري شد  .براي
مثال «نظر همسرم ،این است که ،من اصولی که در این کالسها
مطرح میإشود را رعایت کنم» كه با مقیاس ( 1خیلی زیاد) تا 5
(خیلی کم) گزینهای اندازهگيري گرديد و همچنين جهت سنجش
انگيزه اطاعت از فرد نيز براي هر فاكتور يك سوال و در مجموع  6سوال
براي مثال « من نظر همسرم ،که فکر میکند باید اصولی که در این
کالسها مطرح میشود را رعایت کنم میپذیرم» وجود داشت كه با
مقیاس ( 1خیلی زیاد) تا ( 5خیلی کم) گزینهای اندازهگيري گرديد .در
مجموع هنجارهای انتزاعی با  12سوال (به صورت  5گزينهاي) با مقدار
ضریب آلفا 0/918بود که کسب نمره باالتر نشان دهنده فشار همسر و
هنجارهای ترغیب کننده رعایت اصول بهداشتی بود.
قصد رفتاری فرد در مورد استفاده از وسایل تنظیم خانواده،
برقراری رابطه جنسی صحیح ،برقراری رابطه جنسی در شب زفاف و
دوران قاعدگی زن ،پیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق تماس
جنسی ،پیشگیری از بارداری ناخواسته و برقراری رابطه عاطفی صحیح
با همسر مثل خریدن هدیه ،مشورت کردن و گذراندن وقت با یکدیگر
در غالب  9سوال با مقدار ضریب آلفا 0/81اندازهگیری شد .براي مثال
«قصد دارم در شش ماه آینده هنگام قاعدگی رابطه جنسی برقرار
نکنم» که با مقیاس ( 1کامال موافقم) تا ( 5کامال مخالفم) گزینهای
اندازهگيري گرديد.
انجام پژوهش :با مراجعه به مراکز مشاوره قبل از ازدواج هر شهرستان،
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پرسشنامه تهیه شده قبل از برگزاری کالس آموزشی در اختیار زوجین
قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری شد .سپس آموزشهای روتین
انجام شد و مشاوران طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان
و بر اساس محتوای تعیین شده توسط این وزراتخانه به مدت  1الی1/5
ساعت به آموزش مسائل مرتبط با ازدواج به زوجین پرداختند .آموزش
توسط یک کارشناس یا کاردان بهداشت و یا ماما برای زوجین به صورت
سخنرانی ،بدون استفاده از وسایل و رسانههای آموزشی مناسب در زمینه
مباحث مربوط به حیطه های روابط اجتماعی ـ عاطفی ،دستگاه تناسلی
زن و مرد ،فرایند باروري ،روابط جنسی ،روابط جنسی ایمن ،تنظیم
خانواده اجرا گردید .بالفاصله پس برگزاری کالس پرسشنامه مجددا در
اختیار زوجین قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری شد .با توجه به این
نکته که مسئوالن دفاتر عقد و ازدواج موظفاند صیغه عقد جهت افراد در
شرف ازدواج را تنها در صورتی جاری نمایند که طرفین گواهی تندرستی
مبنی بر انجام آزمایشات و گذراندن دوره آموزشی را ارائه نمایند .این
آموزشها هر روزه در مراکز مشاوره قبل از ازدواج انجام شده و بخشی از
برنامه روتین مراکز بهداشت شهرستانها میباشد که طبق دستور العمل
وزارتخانه اجرا میشود .به منظور مقايسه ميانگين قبل و بعد متغيرهاي
مورد مطالعه از آزمون  tزوجي و جهت تعیین تاثيرگزاری متغیر مدل در
قصد رفتاری از رگرسیون خطی استفاده شد .نرم افزار مورد استفاده در
آناليز اطالعات  SPSS.16بوده است.

نتايج

جدول  ،1به بررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودنيهاي
مورد بررسي پرداخته است و همانگونه كه از نتايج مشخص ميباشد،
ميانگين سني زوجین  23/16 ± 5/64سال بوده و بیشترین درصد
شرکت کنندگان مربوط به رده سنی 19-25سال ( 53/2درصد)
جدول  1ـ توزيع فراواني ويژگيهاي دموگرافيك در نمونههاي مورد مطالعه
فراوانی

درصد

گروههای
سنی

زیر  18سال
 19تا  25سال
 26تا  35سال
باالی  35سال

19
53/2
24/8
3

76
213
99
12

جنسیت

مرد
زن

200
200

50
50

تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد و باالتر

198
126
33
38
5

49/5
31/5
8/2
9/5
1/2

محل زندگی

شهر
روستا

249
151

62/2
37/8

شغل

بیکار
خانه دار
آزاد
کارمند

55
146
168
31

13/8
36/5
42
7/8
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میباشد .تحصیالت  49/5درصد افراد زیر دیپلم 62/2 ،درصد ساکن
شهر و از لحاظ وضعیت اشتغال 42درصد شغل آزاد داشتند.
نتایج جدول  2تفاوت آماری معنا دار در نمره آگاهی ،نگرش،
هنجارهای انتزاعی را نشان می دهد ( .)Pvalue >0/001ولي در نمره
قصد رفتاری تفاوت آماري معنادار را نشان نميدهد (.)Pvalue 0=/053
(همه نمرات از  100تراز شدهاند).
مقایسه ميانگين تغییرات نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش از نظر
متغيرهايي همچون؛ مقطع تحصيلي ،محل سکونت و وضعيت اشتغال
اختالف معني داری داشته ولی از نظر متغير جنس ،اختالف معني داری
نداشته است .همچنین مقایسه ميانگين تغییرات نمره نگرش از نظر
متغيرهايي همچون؛ مقطع تحصيلي و محل سکونت اختالف معني داری
داشته ولی از نظر متغير جنس و وضعيت اشتغال اختالف معني داری
نداشته است .مقایسه ميانگين تغییرات نمره هنجارهای انتزاعی از نظر
متغيرهايي همچون؛ جنس ،محل سکونت و شغل اختالف معني داری
نداشته ولی از نظر متغير مقطع تحصیلی اختالف معني داری داشته است
و مقایسه ميانگين تغییرات نمره قصد رفتاری از نظر متغيرهايي همچون؛
جنس ،مقطع تحصیلی ،محل سکونت و شغل اختالف معني داری نداشته
جدول  2ـ مقايسه نمره آگاهي ،نگرش ،هنجارهای انتزاعی و قصد زوجین قبل و
بعد از آموزش
قبل از آموزش بعد از آموزش
متغیر

ميانگين
(انحراف
معيار)

ميانگين
(انحراف
معيار)

آگاهی

50± 6/1

58/1 ± 7/1

t= -10/337
()Pvalue >0/001

نگرش

70/4 ± 10/8

74 ± 11/10

t= -8/429
()Pvalue >0/001

نتیجه آزمون

هنجارهای
اجتماعی

70/8 ± 9/75

74 ± 10/06

t= -4/851
()Pvalue >0/001

قصد رفتاری

83/3 ± 5/72

84/6 ± 5/98

t= -1/942
()Pvalue =0/053

است.
نتایج جدول 3نشان ميدهد كه متغير آگاهی ،نگرش و هنجارهای انتزاعی
پيشگويي كنندگان قصد رعایت اصول بهداشتی در زوجین شرکت کننده در
پژوهش بعد از اجراي برنامههاي آموزشي بودهاند (.)Pvalue >0/001

بحث

در این مطالعه افزایش معنادار میانگین نمره آگاهی و نگرش،
نشانگر تاثیر کالس آموزشی در افزایش آگاهی و نگرش زوجین نسبت
به مسائل بهداشتی مطرح شده در کالسهای آموزشی پیش از ازدواج
است .مطالعات مختلف ،نقش موثر آموزش و مشاوره پیش از ازدواج
را در افزایش و ارتقاء آگاهی و تغییر نگرش زوجین نشان داده است.
اين نتایج با يافتههاي مطالعات مشابه همخوانی دارد ( .)21-26نتايج
مطالعه مودی و همکاران نیز نشان از افزایش میزان آگاهی و نگرش
http://journal.fums.ac.ir
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بررسی اثربخشی برنامه مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای تئوری عمل منطقی

جدول  3ـ آناليز رگرسيون خطی چند گانه متغيرهاي تئوری عمل منطقی و آگاهي كارون نیز در مطالعه خود به تغيير معنا دار اعتقادات نرمي نسبت به
براي قصد به رعایت اصول بهداشتی مطرح شده در کالسها ،بعد از انجام آموزش
استفاده از كاندوم در رفتارهاي جنسي نا ايمن دانش آموزان دبيرستاني
در شرکت کنندگان مطالعه
اشاره کرده است ( .)29با این وجود نمره کل هنجارهای انتزاعی قبل
ضریب
ضریب
و بعد از آموزش به میزان  3/2نمره افزایش داشته است .در بررسی
رگرسیون رگرسیون
هنجارهای انتزاعی در مطالعه حاضر ،یافتهها مبین آن بود که مهمترین
استاندارد استاندارد
افراد تاثیر گذار در رعایت اصول مطرح شده در کالسهای آموزشی
t
نتیجه آزمون
متغیر
شده
نشده
پیش از ازدواج به ترتیب اولویت همسران و بعد خانواده بود ،مطالعات
ضریب
Beta
متعدد نشان میدهد که بخصوص در کشورهای در حال توسعه همسر
رگرسیونی
به عنوان یک فرد تاثیر گذار میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد؛
6/120
12/772
مقدار ثابت
( )Pvalue >0/001با توجه به این که کالس آموزشی جهت زوجین تشکیل میشد ،پس
( )Pvalue >0/001از برگزاری کالسها انتظار میرفت که هنجارهای انتزاعی افزایش قابل
6/733 0/283
0/235
آگاهی
( )P >0/001مالحظهای داشته باشند ،اما این امر محقق نگشته که نشان دهنده
8/453 0/396
0/235
نگرش
value
تاثیر گزاری پایین کالسهای آموزشی میباشد.
هنجارهای
4/858 0/233
0/126
()Pvalue >0/001
در این پژوهش افزایش میانگین نمره قصد رفتاری مشاهده شد؛ اما
انتزاعی
این افزایش از نظر آماري معني دار نبود .كه نشان دهنده تاثیرگذاري
زوجین پس از اجرای برنامه آموزشی داشت ( .)13با این وجود نتایج پايين کالس آموزشی جهت افزایش قصد رفتاری زوجین نسبت به
مطالعه نشان میدهد که نمره کل آگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش رعایت مسائل بهداشتی مطرح شده در کالسهای آموزشی پیش از
به میزان  8و  6/3نمره افزایش داشته است .با توجه به این نکته که ازدواج است .این نتیجه با مطالعه میری همخوانی دارد ( .)30قصدها
میزان آگاهی و نگرش زوجین بالفاصله پس از آموزش سنجیده شد بر عوامل انگيزشي که بر يک رفتار اثر مي گذارند ،غلبه ميکنند .آنها
این میزان افزایش در حد قابل قبول و مورد انتظار نبوده و همین نشانههایي هستند از اينکه چطور افراد سرسخت راضي مي شوند تا
امر نشان دهنده تاثیر گذاری پایین کالسهای آموزشی برگزار شده تالش کنند ،آنها چقدر تالش را براي انجام يک رفتار برنامه ريزي
برآگاهی و نگرش افراد شرکت کننده در مطالعه میباشد .این نتیجه کرده اند .بهعنوان يک قانون عمومي ،هر چه قصد بيشتري براي انجام
با نتایج مطالعات دیگر همخوانی دارد به طوری که این مطالعات نیز يک رفتار وجود داشته باشد ،احتمال بيشتري براي انجام آن رفتار
افزایش سطح آگاهی و نگرش را قابل توجه ندانسته و توصیه کردند ،وجود دارد .قصد رفتاري مي تواند مبين رفتاري باشد که رفتار مورد
در نحوه برگزاری کالسهای آموزشی پیش از ازدواج بازنگری شود نظر تحت کنترل ارادي باشد و اينکه شخص بتوانند براي انجام دادن يا
( .)27 ،26، 23 ،21 ،13نگرش به دنبال آگاهي بوجود ميآيد و يك ندادن آن رفتار تصميم بگيرد (.)18
متغیرهای آگاهی ،نگرش و نُرمهای انتزاعی قدرت پیش بینی
جزء اضافه شده برآگاهي است ،كه فرد را آماده براي واكنش مثبت
يا منفي نسبت به محرك ميكند ( .)19نتایج حاصل از این مطالعه کنندگان سازهی قصد رفتاری در تئوری عمل منطقی در خصوص
نیز موید این مطلب است ،بطوری که افزایش کم میانگین نمره آگاهی رعایت اصول بهداشتی مطرح شده در کالسهای آموزشی پیش از
سبب تغییر کم در نمره نگرش شده است .یکی از مشکالت مطرح در ازدواج را داشتند .اين نتایج با يافتههاي مطالعات مشابه همخوانی دارد
پیش روی زوجهای جوان ،نگرشها ،تنگناها و محدودیتهای آشنایی ( .)31نتایج مطالعه فوگارتی نیز قویترین پیشگویی کنندگان قصد و
با حیطه بهداشت باروری و جنسی ،بخصوص در گروه زنان است .رفتار را نگرش و هنجارهای انتزاعی معرفی کرده است ( .)24بنابراین به
تاکید بر بردباری به عنوان یک ارزش فرهنگی ،بی توجهی به مسائل نظر میرسد جهت افزایش قصد رفتاری زوجین باید بر روی نگرشها،
جنسی زنان ،باورهای مذهبی مانند لزوم تمکین جنسی زن از مرد ،آگاهی و هنجارها انتزاعی تمرکز بیشتری کرد .از راههای تاثیر گذاری
شرم داشتن از بیان مشکالت جنسی ،چرخه روابط جنسی معیوبی را بر این سازهها استفاده از روشها و رسانههای آموزشی موثر است.
ایجاد کرده و ادامه خواهد داد که نهایتا منجر به جدایی میگردد ( .)28رسانههای آموزشی ضمن اینکه حسهای بیشتری از فراگیران را بکار
از اهداف اصلی برگزاری کالسهای آموزشی پیش از ازدواج تغییر این میگیرد ،در شرایط یادگیری نیز تنوع ایجاد کرده و سبب تثبیت
نگرشها به سمت نگرش مثبت و صحیح است تا در نهایت منجر به یادگیری و حفظ و بقای آموختهها به مدت طوالنیتر و تغییر نگرش
احساس کامیابی و ایمنی در زندگی زناشویی گردد ( .)28در حالی که میشود و به فراگیران این امکان را میدهد که با سرعت بیشتر و
نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر گذاری پایین کالسهای آموزشی بر عملکرد بهتر بیاموزند و احساس رضایت بیشتری از حضور در کالس
داشته باشند ( .)32 -34بنابراین اگر از روشها و رسانههای آموزشی
نگرش جنسی زوجین است.
افزایش معنادار میانگین نمره هنجارهای انتزاعی نشانگر تاثیر متناسب با اهداف آموزشی و ویژگیهای فراگیران در اجرای برنامه
کالس آموزشی برگزار شده در افزایش هنجارهای انتزاعی زوجین آموزشی پیش از ازدواج به همراه مدلها و تئوریهای مناسب به
نسبت به رعایت مسائل بهداشتی مطرح شده در کالسهای آموزشی درستی استفاده شود ميتواند نتایج سودمندی را در افزایش کیفیت
پیش از ازدواج است .نتايج مطالعه فوگارتی نیز نشان از افزایش میزان کالسها در بر داشته باشد.
در این مطالعه به دلیل اینکه روش جمع آوری اطالعات پرسشنامه و
هنجارهای انتزاعی زوجین پس از اجرای برنامه آموزشی داشت (.)24
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محمد مهدی هزاوهای و همكاران

از علل پایین بودن کیفیت کالسهای آموزشی پیش از ازدواج میتوان
 محدود کردن آموزش دهنده به، تاکید بر روش آموزشی سخنرانی،به
 بحث و مشارکت، ندادن فرصت کافی جهت پرسش و پاسخ،خالصه گویی
، عدم استفاد از وسایل کمک آموزشی و رسانه آموزشی مناسب،به زوجین
نحوه نا مناسب ارائه مطالب آموزشی وعدم رعایت اصول آموزش مانند
 نبود برنامه آموزشی، عدم امکان بازگویی مشکالت،زمان و مکان مناسب
 نبود منابع مالی مشخص و ضعف ارزشیابی، مهارت کم مشاوران،مشخص
 بنابراین به نظر میرسدکه برای رسیدن به تغییر رفتار نسبتا.اشاره کرد
 باید در کنار برگزاری،پایدار در زوجین جوان و ارتقای سطح سالمت آنان
کالسهای آموزشی پیش از ازدواج به کیفیت این کالسها نیز توجه
.بیشتری شود

بر اساس اظهارات خود افراد بود؛ لذا صداقت افراد ممکن است در پاسخ
 همچنین به.دهی به سواالت مربوط به سازههای مدل تاثیر گذار باشد
علت عدم دسترسی به زوجین در روز قبل و روزهای بعد از برگزاری
 پرسشنامه درست قبل و بالفاصله بعد از برگزاری کالس به زوجین،کالس
 ممکن است این موضوع سبب شود که شرکت کنندگان سواالت.داده شد
 این،را به خاطر داشته و پس از کالس در پس آزمون تکمیل نمایند
 بنابراین پیشنهاد میشود.مسئله از محدودیتهای پژوهش حاضر میباشد
در پژوهشهای بعدی پیش آزمون حداقل یک روز قبل و یا پس آزمون
روزهای بعد از کالس برگزار شود و همچنین از روش مصاحبه جهت جمع
.آوری اطالعات استفاده شود

نتيجه گيري

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده وجود تفاوت آماری تشكر و قدرداني

بدین وسيله از پشتیبانی مالی و علمی دفتر سالمت خانواده و جمعیت
 درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،وزارت بهداشت
،دانشگاه علوم پزشکی همدان که امکان انجام این تحقیق را فراهم نمودند
.نهايت سپاس و قدرداني بهعمل ميآيد
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Abstract

Background &Objective: Divorce, unwanted pregnancies, and unsuccessful marriages create mental, emotional, physical, and
financial problems for individuals, families, and ultimately the community. Premarital education and counseling is one of the
most effective ways for the prevention of such problems. The purpose of this study was to describe and evaluate the effectiveness of a premarital educational program by using the TRA (Theory of Reasoned Action).
Materials & Methods: Four hundred couples who attended premarital education and counseling classes voluntarily participated in this descriptive and analytical study. Variables such as attitude, subjective norms, and intention, were collected by
using a validated questionnaire based on the TRA components. The questionnaire was filled out before and after the educational classes.
Results: The mean age of the couples was 23.16 ± 5.64 years old. Statistically significant differences were found in knowledge,
attitude, and subjective norms before and after participation in the classes (p value < 0.001). However, in terms of the couples’
intention of following the recommendations, no statistically significant difference was observed between the values before and
after the classes (p value > 0.05).
Conclusion: Although the mean knowledge and attitude of the couples under study increased after the classes, the increase was
not high and only 20% of the couples gained acceptable knowledge. The effectiveness of such classes in the current manner is
very low. Application of appropriate educational methods and media-based models and theories is highly recommended.
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