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 ان آگاهی،نگرش ورضایت روابط زناشویی زوجینبررسی تاثیر آموزش ومشاوره قبل از ازدواج برمیز
  ۳، سکینه خورشیدی۳، زهرا خورشیدی۰حمیده صفی نژاد

  khorshidzahra067@gmmail.com.کارشناس مامایی  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-۰
 علوم پزشکی  کارشناس بهداشت عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتی،دانشگاه -۳

 کارشناس علوم آزمایشگاهی بیمارستان زینبیه خورموج، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-۳

سالمت جسمی،روانی واجتماعی زوج های جوان با سالمت خانواده وایجاد نسل سالم در ارتباط است،استواری واستتحکام   و هد : مقدمه

دف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش ومشاوره قبل از ازدواج برمیزان آگتاهی،نگرش  خانواده به ازدواج ورابطه زناشویی پایداربستگی دارد ه
 ورضایت زناشویی زوجین میباشد.

 .می باشد ،که مرتبط با موضوع تحقیق بوده اندمروری بر سایت های معتبر علمی جستجو و   حاصل ازیافته های این مطالعه  :روش کار

زوجینتی استت    از بیشتر دریافت کرده اند های ارتباطی زناشویی را زوجینی که آموزش مهارت اشویی درروابط زن اساس یافته ها بر :نتایج

های ارتبتاطی   میانگین نمرات رضایت زناشویی زوجینی که آموزش مهارت ،٪۷۳ اطمینان با همچنین. رادریافت نکرده اند هاکه این مهارت

نتتایج برختی مطالعتات     .رادریافت نکرده انتد  ها یت زناشویی زوجینی است که این آموزشمیانگین نمرات رضا از بیشتر دریافت کرده اند را

کتاهش یافتته استت ولتی در      ٪۳۳دار بودند که این سطح بعد از آموزش بته  راز آگاهی ضعیف برخو ٪۶۷ زوجین قبل از آموزش نشان دادند
مشتاوره قبتل از ازدواج باشتد.     کیفیت آمتوزش و  تواند ل آن میبعضی مطالعات آگاهی زوجین افزایش چندانی نداشته است که یکی ازدالی

افزایش یافته است، میتانگین نمتره آگتاهی     ٪۳۷7۷ بوده است که بعد از آموزش به ٪۷همچنین وضعیت سطح نگرش خوب قبل از آموزش 

براستاس  . (p≤۳۳/۳بوده استت)  معنادار زمینه بهداشت باروری وتنظیم خانواده بعد از آموزش افزایش داشته است که ازنظر آماری زوجین در
ستپس کتارایی و وستایل کمتک آموزشتی       منابع اطالعاتی کافی برای افزایش آگتاهی تخصصتی زوجتین و    وجود، مطالعات صورت گرفته

پیشتنهادات زوجتین دربتاره مستائل      اعمتال نظترات و   دسترس بودن مدرسین مجترب،  ازدواج، همچنین در های مشاوره پیش از درکالس
باشد که این مهم برسطح آگاهی  می میزان کیفیت آموزش موثر خصوص موضوعات مطرح شده درکالس بر در بحث تبادل نظر ی وآموزش

 است. رضایت زناشویی زوجین تاثیرگذار نگرش و و

وجته بته شترایط    بتا ت  مشاوره قبل از ازدواج از اهمیت خاصی برخوردار است وکارکنان بهداشتی باید این مهتم را  آموزش و نتیجه گیری:

-نظر متی ه مشکالت اساسی قبل از ازدواج ضروری ب اساس نیازسنجی آموزشی و انتخاب محتوای آموزشی بر. جام دهندنفرهنگی زوجین ا

 رسد.

 زوجین روابط زناشویی7 مشاوره قبل از ازدواج7 :کلمات کلیدی
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