
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  سالمت و بهداشتمجله 
 

    80 تا 72 صفحات، 1391 زمستان، چهارمشماره ، سومدوره 
  

نگرش  تنظیم خانواده بر آگاهی و بررسی تاثیر آموزش  درس جمعیت و
  جنسیت مدرس دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی و نگرش آنان بر

   

  3، افروز مردی2، مهرناز مشعوفی* 1مژگان غفاری مقدم

ت علمی دانشکده بهداشت، ئعضو هی 2کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران        1
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

   m.gaffarimoggadam@arums.ac.ir:ایمیل   04515512004 :فکس    04515520477: تلفن .نویسنده مسئول* 

  
  26/9/91 :پذیرش                         24/3/91 :ریافتد

  مقدمه
بخش تلفیق یافته توسعه  سالمتی حق انسان و

در تحقق آن تعادل بین  وپیشرفت جامعه است و
 تعیین کننده شتاب وامکانات موجود که  جمعیت و

 باشد، حرکت به سوی توسعه اقتصادی واجتماعی می
  ].1[اجتناب ناپذیر است 

نفر به  4/4شواهد نشان می دهد که در هر ثانیه 
در کشور ما نیز  ].2[شود  جمعیت جهان افزوده می

واوایل دهه  50رشد بی رویه جمعیت در اواخر دهه 
آورده است که هایی را پدید  خورشیدی، دشواری 60

در آستانه  امروز با گروه عظیم جوانان جویای کار و
همسران جوان آماده فرزند آوری نمود  ازدواج و

  ].3[بیشتری یافته است 

  چکیده
واحد درسی جمعیت وتنظیم خانواده در دوره های مختلف دانشگاهی به منظور ارتقاء آگاهی ونگرش : زمینه و هدف

این . شود خانواده ارائه می تنظیم بهداشت جنسی و دانشجویان و افزایش قدرت تصمیم گیری آنان در زمینه باروری،
نگرش دانشجویان دختردانشگاه محقق  مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش درس جمعیت وتنظیم خانواده برآگاهی و

  .تعیین نگرش آنان در مورد جنسیت مدرس این درس انجام گرفت اردبیلی نسبت به موضوعات مربوطه و
بوسیله پرسشنامه  )نفر189(تحلیلی کلیه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی  - در این مطالعه توصیفی :روش کار

داده ها با استفاده ار . محقق ساخته در قبل وبعد از آموزش واحد درسی تنظیم خانواده تحت بررسی قرار گرفتند
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  SPSSروشهای آماری

درصد متاهل  7/12 سال قرار دارند؛ 20-25درصد دانشجویان در گروه سنی  9/88یافته ها نشان داد که  :یافته ها
نتایج مطالعه اختالف آماری معنی داری را بین نمرات آگاهی ونگرش . درصد از متاهلین دارای یک فرزند بودند 1/2و

از دید دانشجویان . زن در این درس بودند اکثر دانشجویان دختر خواستار مدرس). >05/0p( بعد نشان داد قبل و
  .بهترین زمان ارائه این درس سال اول تحصیل بود

بر اساس نتایج این بررسی ارائه آموزشهای تنظیم خانواده برای دختران با استفاده از روشهای آموزشی  :نتیجه گیری
ایجاد انگیزه برای  تغییر نگرش افراد و ی ومستمر آموزشی در دانشگاهها مهمترین راه باال بردن آگاه مناسب و متنوع،

  .مشارکت فعال در امر تنظیم خانواده می باشد
  آموزش،آگاهی، نگرش، درس جمعیت و تنظیم خانواده، دانشجو  :واژه های کلیدی
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در حال حاضر جمعیت  1385سرشماری سال  بر طبق
میلیون نفر با نرخ رشدی  70به بیش از  کشور

درصد رسیده است که نشان دهنده  7/1نزدیک به 
مطالعات ]. 4[ بسیار سریع جمعیت می باشدرشد 

برابر شدن جمعیت در  نشان داده اند متوسط دو
کشورهای توسعه یافته بیش از دویست سال بوده، در 

. سال است 25حالی که این مدت در ایران در حدود 
لذا پیش بینی می شود جمعیت کشور ایران در کمتر 

  ] .5[ میلیون نفر برسد 100سال آینده به  20از 
یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از انفجار 

باال بردن سطح  جمعیت آموزش تنظیم خانواده و
دانیم  می ].6[ آگاهی افراد باالخص جوانان می باشد

بهبود  آموزش اصل اجتناب پذیری در ارتقای دانش و
نگرش  ارتقای آگاهی و]. 7[ رود نگرش بشمار می

ش قدرت تصمیم زنان از طریق آموزش سبب افزای
تنظیم  گیری آنان در زمینه باروری بهداشت جنسی و

خانواده می شود که این به نوبه خود برای موفقیت 
و از ]. 8[درازمدت برنامه های جمعیتی ضرورت دارد 

آنجا که آموزش برنامه تنظیم خانواده فرآیندی 
دهد بنابراین  است که نگرش ورفتار افراد را تغییر می

دانشجویان ]. 9[گذرد  اثرات مطلوب می عملکرد آنان
آینده سازان کشور  نیز جزو گروههای مرجع جامعه و

و از جمله برنامه های آموزشی پیش ]. 10[می باشند 
آموزش واحد درسی  بینی شده برای این قشر،

تنظیم خانواده به ارزش یک تا دو واحد در  جمعیت و
 الزامی همه رشته ها و مجموعه دروس عمومی و

های تحصیلی در همه دانشگاههای کشور  دوره
هم اکنون دانشجویان بخش قابل توجهی  ].6[باشد  می

از جمعیت در آستانه ازدواج محسوب می گردند که 
شان نقش مهمی در حسن اجرای برنامه های  آگاهی

نتایج این تحقیق  و تنظیم خانواده خواهد داشت
مه ریزان تواند اطالعات موثری را در اختیار برنا می

نیز مسئوالن بهداشتی قرار  درسی آموزش عالی و
به همین منظور، این مطالعه با هدف تعیین . دهد

نگرش دانشجویان دختر در خصوص  آگاهی و

تنظیم خانواده  موضوعات مربوط به درس جمعیت و
تعیین نگرش دانشجویان در مورد جنسیت مدرس  و

  . انجام شد 1389واحد مربوطه در سال 
  

  کار روش
 بود و تحلیلی - پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

دانشگاه محقق  )نفر 189( کلیه دانشجویان دختر
اردبیلی که واحد تنطیم خانواده را در نیمسال اول 

با پژوهشگر انتخاب کرده بودند  89-90سالتحصیلی 
از طریق پر کردن پرسشنامه در قبل از آموزش 

آن مورد بررسی پس از پایان  درس تنظیم خانواده و
دانشکده ادبیات، فنی،  4دانشجویان از  .قرار گرفتند

این درس در قالب یک . کشاورزی و علوم بودند
  .ساعته به دانشجویان ارائه شد 17واحد درسی 

ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بود که با 
قسمت اول . مشورت افراد صاحبنظر طراحی گردید

عات دموگرافیک سوال در خصوص اطال 11شامل 
سوال مربوط به  6دانشجویان و قسمت دوم شامل 

در . سوال مربوط به نگرش بود 6 آگاهی و
گذاری حیطه آگاهی به هر پاسخ صحیح نمره  نمره

یک و به هر پاسخ غلط نمره صفر تعلق گرفت و از 
حداقل (مجموع نمرات کسب شده نمره کل آگاهی 

میزان . دمحاسبه ش )6و حداکثر نمره  نمره صفر
باالتر از (ات به سه گروه خوب آگاهی بر اساس نمر

رتبه بندی  )3کمتر از (و ضعیف ) 3-4(متوسط  ،)4
پاسخ ها به دو دسته  ،در خصوص سواالت نگرش. شد

به سواالت مثبت نمره  منفی تقسیم شدند و مثبت و
و  سواالت منفی نمره صفر تعلق گرفت به یک و

حداکثر نمره  میانگین پاسخ ها با حداقل نمره صفر و
مانند سواالت آگاهی رتبه بندی  محاسبه گردید و 6

، در ابتدای به منظور یکسان سازی آموزش .گردید
قبل از شروع کالسها کلیه دانشجویان  ترم تحصیلی و

دختر که واحد درسی تنظیم خانواده را با پژوهشگر 
شنامه مزبور را تکمیل ، پرسکرده بودندانتخاب 
توسط همان  در پایان ترم تحصیلی مجدداً کردند و

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 زمستان، چهارم، شماره سومسال                                                                      مجله سالمت و بهداشت   74

البته قبل از . ندپرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت
در مورد هدف طرح  تکمیل پرسشنامه، به دانشجویان

. توصیه های الزم داده شد نحوه تکمیل پرسشنامه و
با  و  SPSS-12تحلیل داده ها از طریق نرم افزار

  .زوج انجام شد -از آزمون تیاستفاده 
  

   یافته ها
 20-25در رده سنی %  9/88دانشجوی دختر  189از 

متاهل بوده % 7/12سال قرار داشتند ،که از این تعداد 
   ).1جدول( از متاهلین دارای یک فرزند بودند%  1/2و

معتقد بودند %) 9/98(نفر  187از بین کل دانشجویان 
 نفر 2 آنان الزم بوده وارائه این واحد درسی برای 

در . لزومی برای ارائه این درس نمی دیدند%) 1/1(
خصوص بهترین زمان ارائه این واحد درسی از 

  1 نمودار دانشجویان سوال گردید که نتایج آن در
همانگونه که مشخص است بیشتر افراد . آمده است

معتقدند ترم یک بهترین زمان ارائه این %) 7/21(
  .درس است

  
  ) N=189(توزیع فراوانی سنی، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان افراد مورد بررسی  .1جدول 

  فرزندان تعداد  وضعیت تاهل سال/سن 
  بیش از یک فرزند  یک فرزند بدون فرزند  مجرد متاهل سال25باالتر از سال20-25 سال20کمتر از 

  0  4  185  165 24 2 168  19  تعداد
  0  1/2  9/97  3/87 7/12 1/1 9/88  1/10  درصد
  02/1 - 08/21  میانگین

  14/0 - 44/1  انحراف معیار

  

  
 تنظیم خانواده توزیع فراوانی نظر دانشجویان در خصوص بهترین زمان ارائه واحد درسی جمعیت و .1نمودار

  
ل ترین وسیله آایده % 4/34از کل دانشجویان 

پیشگیری از بارداری را قرص های خوراکی 
%) 27(بیشتر دانشجویان  . ضدبارداری عنوان کردند

محیط دانشگاهی را به عنوان منبع کسب اطالعات خود 
کمترین  و در زمینه تنظیم خانواده بیان نمودند

 ای ارتباطیمنبع کسب اطالعات رسانه ه %)5/0(
همچنین بهترین مشاور را  .)رادیو وتلویزیون و غیره(

در ارائه روشهای تنظیم خانواده کارکنان مراکز 
  .ذکر کردند%) 5/73(مشاوره قبل از ازدواج 

در مورد لزوم آشنایی دختران و پسران بـا روشـهای   
تنظیم خانواده قبل از ازدواج سـوال گردیدکـه  همـه    

اکید داشتند و سـن  دانشجویان بر لزوم  این آشنایی ت
 سال عنوان نمودنـد  18-20مناسب را برای آموزش 

  .)2جدول (
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  پسران فراوانی توزیع سن مناسب برای ارائه آموزشهای تنظیم خانواده برای دختران و .2جدول 
  گروه بندی سنی 

  جمع کل  سال 20بیشتر از  18-20 سال18کمتر از
مناسب ارائه آموزش هایسن 

  تنظیم خانواده
41 

)7/21(%  
139 

)5/73(%  
9  

)8/4(%  
189  

)100(%  
  

آگاهی دانشجویان در خصوص برخـی از مبـاحثی کـه    
سوال  ،در این درس برای دانشجویان ارائه می گردد

بطوریکـه   آمـده اسـت،   3جدول  شد که نتایج آن در
 مشاهده می شود نمرات آگـاهی دانشـجویان مـورد   

بعـد از   پژوهش نسبت به سواالت مطرح شده قبل و
   .آموزش اختالف معنی داری را نشان داد

 6این بررسی حداکثر نمره سنجش آگاهی نمـره   در
برهمین اساس افراد مورد پژوهش طبق امتیـاز  .  بود

بـین  (، متوسـط  )2کمتراز(آگاهی به سه گروه ضعیف 
که  همانطور. تقسیم شدند) 4از  بیشتر(و خوب ) 4-3
قبل از آموزش سطح  ،مشاهده می شود 4جدول  در

بوده اسـت ولـی بعـد از    % 8/32آگاهی خوب در حد 
  .افزایش یافت% 97/44آموزش به 

  

  )N=189( بعد از آموزش دانشجویان در پاسخگویی به سواالت قبل و )پاسخ صحیح(فراوانی توزیع آگاهی  .3جدول 
  قبل  سواالت آگاهی سنجی

  از آموزش
  بعد

  از آموزش 
  189)100(  176)1/93( روشهای پیشگیری از بارداری کدامند؟

  105)6/55(  43)8/22( روش ایده آل پیشگیری از بارداری کدام است؟
  106)1/56(  72)1/38( با کدام روش می باشد؟بیشترین ضریب شکست وکمترین اطمینان

  176)1/93(  90)6/47( بهترین روش برای حفاظت در برابر بیماریهای آمیزشی وایدز کدام می باشد؟
  157)1/83(  65)4/34( مناسب ترین روش پیشگیری برای خانم تازه ازدواج کرده کدام است؟

  
  توزیع فراوانی سطح نمرات آگاهی دانشجویان .4جدول 

 آموزشبعد از آموزشقبل از امتیازآگاهی

  نسبی  مطلق  نسبی مطلق
  %97/44  85 %80/32 62  )4باالی (خوب

  %08/47  89 %50/45 86  )3-4(متوسط 
  %93/7  15 %69/21 41  )2کمتراز(ضعیف

  %100  189 %100 189 کل
  

نظر دانشجویان در خصـوص سـواالت نگـرش سـوال     
ــایج آن در   ــه نت ــد ک ــدول  گردی ــده اســت ،  5ج آم

از دانشــجویان % 3/96همانگونــه کــه مشــخص اســت
استفاده از روشـهای پیشـگیری از بـارداری را یکـی از     

همچنین به اعتقاد . دانند ضروریات تشکیل خانواده می
 نیسـت آنان پیشگیری از بارداری فقـط وظیفـه زنـان    

از دانشــجویان  مدرســان % 5/99در ضــمن %). 9/98(
زن را در تدریس ایـن درس بـرای دختـران مناسـب     

  6همچنین حـداکثر نمـره سـنجش نگـرش      .دانند می
 3-4نگرش ضعیف، امتیاز بـین   2بود و امتیاز کمتر از 

سـطح نگـرش خـوب تقسـیم      4 باالی امتیاز متوسط و
د قبــل از بطـوری کـه نتـایج نشـان دا     .بنـدی گردیـد  

دانشجویان دارای نگرش خوبی در  %17/94آموزش 
خصوص روشهای پیشگیری بودند که بعد از آموزش 

  .)6جدول(ارتقاء یافت % 29/96به 
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نگرش قبـل وبعـد از آمـوزش     بین نمرات آگاهی  و
مثبـت    اختالف معنی داری وجود دارد که نشانه تـاثیر 

  .)7جدول( آموزش است

  

  )N=189(مقایسه توزیع فراوانی نگرش دانشجویان در پاسخگویی به سواالت نگرش . 5جدول 
  بی نظر  کامال مخالف ومخلف  کامال موافق وموافق سواالت پرسشنامه نگرش سنج

  بعد  قبل   بعد  قبل  بعد قبل 
 176 .باشدتشکیل خانواده ضروری میاستفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از

1/93%  
184  

3/96%  
5  

6/2%  
2  

1/1%  
8  

2/4%  
5  

6/2%  
 4 .پیشگیری از بارداری فقط وظیفه زنان است

1/2%  
1  

5/0%  
179  

7/94%  
187  

9/98%  
6  

2/3%  
1  

5/0%  
 176 .بهبود وضعیت جامعه با انجام تنظیم خانواده میسر است

1/93%  
179  

7/94%  
1  

5/0%  
4  

1/2%  
12  

3/6%  
6  

2/3%  
 163 .تنظیم خانواده یکی از راه های مطمئن وضروری برای کنترل جمعیت است

2/86%  
172  

91%  
10  

3/5%  
11  

8/5%  
16  

5/8%  
6  

2/3%  
 185 .مدرسان زن در تدریس این درس برای دختران مناسب است

9/97%  
188  

5/99%  
1  

5/0%  
0  
0  

3  
6/1%  

1  
5/0%  

  
  توزیع فراوانی سطح نمرات نگرش دانشجویان .6 جدول

  
  امتیازنگرش

 آموزشبعد از  آموزشقبل از

  نسبی  مطلق  نسبی مطلق
  %29/96  182 %17/94 178 )4باالی( خوب

  %17/3  6 %76/4 9 )3-4(متوسط 
  %5/0  1 %05/1 2 )2کمتراز( ضعیف

  %100  60 %100 60 کل

  
  ) pair t test ( )189=N( زوج tبعد از آموزش از طریق آزمون  دانشجویان مورد بررسی قبل ونگرش  مقایسه نمرا ت آگاهی و .7جدول

  شاخص آماری
  بعد از آموزش قبل از آموزش

 tنتیجه آزمون 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

  =p 00/0  18/1 34/4 35/1 68/3  نمره آگاهی
  =p 01/0  56/0 78/5 80/0 62/5  نمره نگرش

  
  رینتیجه گی بحث و

 ایجاد انگیزه و تغییر نگرش و آگاهی دادن به افراد،
در نهایت تغییر عملکرد خانواده ها در زمینه اهداف 
تنظیم خانواده از راهکارهای مهم کنترل جمعیت 

آموزش دراین میان از جایگاه  محسوب می شوند و
آموزش دانشجو درباره  ].11[ واالیی برخوردار است

نیز آموزش روش  روشهای مختلف کنترل جمعیت و
تدریس برای آنان به نحوی که بتواند به قشرهای 

  ]. 6[ مختلف اجتماع انتقال دهند بسیار اساسی است

نگرش زنان از طریق آموزش، سبب  ارتقای آگاهی و
افزایش قدرت تصمیم گیری آنان در تمام سطح 

بهداشت جنسی  در زمینه باروری،زندگی، بخصوص 
  ] .8[ تنظیم خانواده می شود و

یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سن 
سال بود که موید این مطلب است که  21دانشجویان 

ر روی آموزش بیشتر فعالیتهای تنظیم خانواده باید ب
از % 5/73همچنین . جوانان متمرکز کردند

کارکنان مراکز مشاوره قبل از ازدواج را  دانشجویان،
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بهترین مشاور در ارائه روشهای پیشگیری از بارداری 
محیط دانشگاه را بهترین مکان برای %27 دانند و می

در حالیکه . ارائه اطالعات در این زمینه بیان گردند
که با هدف بررسی تاثیر  همکاران مطالعه موقر و

 بر آگاهی وآموزش درس جمعیت تنظیم خانواده 
نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
آبادان نسبت به روشهای پیشگیری از بارداری انجام 

 دوستان و شد، نتایج نشان داد که بیشتر دانشجویان،
اقوام را به عنوان منبع کسب اطالعات خود در زمینه 

کمترین منبع  و) 6/22(تنظیم خانواده بیان نمودند 
]. 12[ پزشکان بودند%) 4/9(تشان کسب اطالعا

همکاران نیز که تحت  و 1همچنین مطالعه فانتهان
نگرش وعملکرد دانش  بررسی آگاهی،«عنوان 

ساله نسبت به تنظیم  15-17آموزان دبیرستانی 
در اتیوپی انجام شد مشخص گردید که » خانواده

 و از طریق مدرسه  %8/37منبع کسب اطالعات در 
انه های ارتباط جمعی بوده است از طریق رس 7/12%
البته در بعضی کشورها آموزش در خصوص  ].13[

تنظیم خانواده از سطح دبیرستان آغاز می گردد 
]14. [  

همه این مطالعات بیانگر این می باشد که آموزش 
روشهای تنظیم خانواده به دانشجویان که سهم 

ای از قشر جوان ودر آستانه ازدواج جامعه را  عمده
ل می دهند نقش مهمی در تامین سالمت از یک تشکی

سو وایجاد هماهنگی بین رشد جمعیت وامکانات 
 ].15[ اجتماعی و فرهنگی کشور دارد

بر اساس یافته های پژوهش اکثر دانشجویان  
سن مناسب برای ارائه آموزشهای تنظیم  %)5/73(

سالگی  18-20خانواده را برای دختران وپسران جوان 
لذا استفاده از روشهای آموزشی  .عنوان کردند

مستمر آموزشی در مدارس،  متنوع، مناسب و
دانشگاهها مهمترین راه باال بردن آگاهی وتغییر 

ایجاد انگیزه در آنان به منظور  نگرش افراد و
مشارکت فعال در امر تنظیم خانواده می باشد، 
                                                 
1 Fantahun 

حضور پزشک  طوریکه در پژوهشی در استونیب
از سنین پایین و استفاده از  خانواده و شروع آموزش

رسانه های گروهی را در امر آموزش ضروری 
  ] .16[ داند می

د که جنسیت ترجیح دادن%) 5/99(اکثر دانشجویان 
 از آنجایی که عرف و. مدرس این درس زن باشد

فرهنگ جامعه نیز حکم می کند که خانم ها برای در 
نیز سوال  جنسی و میان گذاشتن مسائل بهداشتی و

در مورد این مقوالت به دلیل شرم وحیا، با همجنس 
پس به نظر  ،کنند خود بیشتر احساس راحتی می

آید که انتخاب مدرس زن در این واحد درسی  می
که در مطالعه ملیحه جعفری ، پسندیده تر باشد
نقش آموزش درس جمعیت « وهمکاران با عنوان

وتنظیم خانواده در دانش ونگرش دانشجویان دختر 
نشان از آن داشت که به دلیل نقش  »نشگاه تبریزدا

دانش نگرش  مثبت مدرسی درسی زن در افزایش و
دانشجویان دختر ترجیح دادند جنسیت مدرس واحد 

همچنین زمان ارائه  .]17[ درسی مربوطه زن باشد
این درس برای آنها مهم بود و تمایل داشتن که در 

است که  سالهای اول تحصیل ارائه شود این در حالی
همکاران بهترین زمان ارائه این  در مطالعه دواتی و

واحد درسی را سال آخر تحصیل عنوان کردند که به 
یا در  رسد علت آن وجود افراد متاهل و می نظر

  ]. 18[احساس نیاز بیشترشان باشد  شرف ازدواج و
مطالعات گوناگون در ایران وسایر کشورها، نشان 

نگرش افراد  آگاهی و بردهنده تاثیر مثبت آموزش 
ت باروری بهداش نسبت به مسائل تنظیم خانواده و

ی در کلمبیا بر روی جوانان نتایج مطالعه ا. باشد می
پیشگیری از  شهری در زمینه بهداشت جنسی،

های ناخواسته و بیماریهای مقاربتی صورت  بارداری
 گرفته نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش در ارتقاء و

  ].19[ باشد نگرش جوانان می دانش و بهبود کیفیت
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش  

نگرش دانشجویان  باعث افزایش میزان آگاهی و
ن ای .شود به روشهای پیشگیری از بارداری مینسبت 
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طاووسی در بررسی یافته مشابه نتایج تحقیقات 
میزان تاثیر آموزش تنظیم خانواده بر مشارکت «

وی کارکنان مرد دانشکده علوم پایه جهاد مردان بر ر
 مذکور،در مطالعه . باشد می »دانشگاهی خواجه نصیر

قبل از  %6/22نمره آگاهی بطور معنی داری از 
بعد از آموزش افزایش یافت  %3/37آموزش به 

همکاران نیز  همچنین مطالعه رحیمی کیا و]. 20[
آموزش تنظیم خانواده را باعث افزایش آگاهی 

ه های مورد مطالعه وبهبود نگرش در خصوص نمون
استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری اورژانسی بر 

  ].21[شمرده است  
همکاران  در مطالعه دیگری که توسط عباسقلیزاده و

بررسی تاثیر آموزش تنظیم خانواده از «با هدف 
طریق مطالعه جزوه آموزش بر میزان آگاهی زنان 

شد، نتایج نشان داد که میزان  انجام »در شهر اردبیل
آگاهی مادران در خصوص نحوه شروع استفاده از 

بوده که بعد از آموزش  %60قرص، قبل از آموزش 

همچنین در مطالعه ]. 22[افزایش یافت  %81به 
نیز بعد از اجرای یک برنامه  همکاران و دوناتی

ماهه در دبیرستانهای رم ایتالیا، میزان  4آموزشی 
نگرش  دانش آموزان به سواالت آگاهی وپاسخ دهی 

بهداشت  در زمینه روشهای پیشگیری از بارداری و
]. 23[افزایش یافت % 70-100به % 20-25باروری از 

مطالعه حاضر نیز موید این مطلب است که بیشتر 
فعالیتهای تنظیم خانواده باید بر روی آموزش جوانان 

  .متمرکز گردد
آن است که  در کل نتایج پژوهش حاضر بیانگر

آموزش درس تنظیم خانواده می تواند میزان آگاهی 
 دانشجویان را نسبت به تنظیم خانواده باال برده و

مثبت نماید که در نتیجه در  نگرش آنان را کامالً
 بهداشت باروری کشور تاثیر مستقیم کنترل جمعیت و

حتی با برنامه های آموزشی کوتاه مدت  دارد و
.امکان تغییر نگرش های بهداشتی افراد وجود دارد
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Population and family planning course is given for university 
students in order to promote students' knowledge and attitude and improve decision ability of 
students on fertility, sexual health, and family planning.  This study aimed to investigate the 
effect of population and family planning course on knowledge and attitude of Mohaghegh 
Ardabili university female students toward related subjects and to determine attitude of 
students about instructor's gender. 
Methods: In this cross-sectional study, all the female students of Mohaghegh Ardabili 
University (189 individuals) were studied before and after teaching "population and family 
planning" course using researcher made questionnaire and data were analyzed using SPSS 12.   
Results: Results showed that 88.9% of students aged from 20 to 25 years. 12.7% were 
married and 2.1% of married students had only one child. There were statistically significant 
differences between knowledge and attitude of students before and after teaching (p<0.05). 
The majority of female students (99.5%) preferred female teachers. From the student point of 
view first year of the study is the best time for this course.    
Conclusion: According to the results of this study, teaching family planning courses by 
different, appropriate, and continues methods in universities is the most important approach to 
increase student knowledge and attitude and motivate them for active cooperation in family 
planning programs.  
Keywords: Education; Knowledge; Attitude; Family Planning and Population Course; Student 
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