
 

   دانشگاه آزاد اسالميپزشكيعلوم جله م
  72تا  69صفحات ، 88 بهار، 1، شماره 19 ورهد

  

بررسي مقايسه اي تأثير آموزش درس تنظيم خانواده در آگاهي و نگرش دانشجويان 
 دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج نسبت به تنظيم خانواده

 3مرضا باباييغال ،2پريدخت اشكواري ،1ميترا پارسي نيا
 

   كرجواحد  ،اسالمي ، دانشگاه آزاددانشكده پرستاري و مامايي، كارشناس ارشد پرستاريمربي،  1
   كرجاسالمي ، واحد آزاد ، دانشگاه دانشكده پرستاري و مامايي،كارشناس ارشد مامايي  2
    واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالمي،آمار حياتي دكتراياستاديار،  3

  چكيده
اين موضوع زماني ميسر . ريزي و آموزش در زمينه كنترل جمعيت، نياز به مشاركت واقعي مردم داردهرگونه برنامه : و هدفسابقه

تأثير آموزش درس تنظيم در اين مطالعه،  .هاي مختلف اجتماعي وجود داشته باشدشود كه شناخت كافي از آگاهي و نگرش گروهمي
 . بررسي شدن دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به تنظيم خانوادهخانواده در آگاهي و نگرش دانشجويا

 و مورد بررسي انتخاب 1385ـ86در سال به صورت تصادفي )  پسر100 دختر و 100 (دانشجو 200، مطالعه توصيفيدر اين :يسروش برر 
   .آوري گرديدجمع) تنظيم خانواده و پس از اتمام درسقبل از شروع درس (نامه طي مدت شش ماه اطالعات با استفاده از پرسش. قرار گرفتند

 ميانگين نمره نگرش قبل .)>05/0p( را از نظر ميانگين نمره آگاهي قبل و بعد از آموزش نشان داد يدارها اختالف معنييافته :هايافته
هاي  وروديباط به آگاهي و نگرش بين ميانگين نمرات مربو ).>05/0p ( بود68/3±99/0 و بعد از آموزش 32/3 ±10/1از آموزش 

بين در عوض،  .)>05/0p(ي وجود داشت دارياختالف معنهاي مختلف رشتهو ها دانشكدهو سن افراد ، وضعيت تأهل، هاي مختلفسال
 بين ميزان آگاهي و نگرشچنين هم .داري يافت نشدتفاوت معنيميانگين نمرات مربوط به آگاهي و نگرش در دختران و پسران 

 .  ديده نشديدارنيمعختالف نيز ادانشجويان با نوع مدرك تحصيلي استاد درس تنظيم خانواده 
كه حتي است نتايج مؤيد اين نكته . هاي آخر دبيرستان آغاز شودشود كه آموزش درس تنظيم خانواده از سالتوصيه مي: گيرينتيجه
 .هداشتي افراد وجود داردهاي بمدت امكان تغيير نگرشهاي آموزشي كوتاهبا برنامه

  .آموزش، دانشجو، نگرش، آگاهي، تنظيم خانواده :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
يافتـه توسـعه و پيـشرفت       سالمتي حق انسان و بخـش تلفيـق       

جامعه است و در تحقـق آن تعـادل بـين جمعيـت و امكانـات                
موجود كه تعيين كننـده شـتاب و حركـت بـه سـوي توسـعه                

 نگاهي به   .)1(ناپذير است    اجتناب ،باشداجتماعي مي ـاقتصادي
دهد كـه   روند رشد جمعيت ايران در قرن گذشته نيز نشان مي         

                                                 
 مامـايي، پريـدخت     –دانشكده پرسـتاري  ،  كرج، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد      كرج: نويسنده مسئول آدرس  

  )  email: p-ashkvari2000@yahoo.com(اشكواري 
  17/6/1387: يخ دريافت مقالهتار

  14/12/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

 برابر افزايش يافته و از      6 سال جمعيت كشور     92فقط در طول    
 ميليـون نفـر در      60 بـه حـدود      1280 ميليون نفر در سال      10

انـد متوسـط    مطالعات نشان داده   .)2 ( رسيده است  1372سال  
ر شدن جمعيـت در كـشورهاي توسـعه يافتـه بـيش از              دو براب 

 در حالي كه اين مـدت در ايـران در حـدود     ،دويست سال بوده  
شود جمعيـت كـشور      مي ينيبلذا پيش . بيست و پنج سال است    

 ).3( ميليون نفر برسد 100 سال آينده به 20ايران در كمتر از 

بنابراين براي رسيدن به سطح زيستي مطلـوب بهداشـت مـادر و             
هاي پرخطر، افزايش   كودك، بهبود وضعيت تغذيه، كاهش بارداري     

 استاندارد زندگي از نظر اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و درماني 
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 )n=200(دانشجويان در پاسخگويي به سؤاالت قبل و بعد از آموزش ) پاسخ صحيح( توزيع فراواني آگاهي -1جدول

 p-value بعد از آموزش ل از آموزشقب سواالت

 †NS 186) 5/92( 84) 8/41(* تعريف تنظيم خانواده

 NS 114) 7/56( 14) 7( رشد جمعيت كشور ايران در حال حاضر چند درصد است؟
 NS 161) 1/80( 114) 7/56( روش ايده آل پيشگيري از بارداري كدامند؟

 04/0 138) 7/68( 64) 8/31( روش هاي طبيعي پيشگيري از بارداري كدامند؟

 NS 150) 6/74( 69) 3/34( روش هاي هورمون پيشگيري از بارداري كدامند؟
 NS 141) 1/70( 74) 8/36( بيشترين ضريب شكست و كمترين اطمينان با كدام روش است؟

 NS 159) 1/79( 157) 1/78( آيا پيش از شروع استفاده از روش پيشگيري، انجام مشاوره در معاينه فيزيكي الزامي است؟
 NS 156) 6/77( 125) 2/62( كدام است؟) STD(بهترين روش براي حفاظت در برابر بيماريهاي آميزشي 

 NS 149) 1/74( 66) 8/32( روش هاي دائمي عقيم سازي در زنان و مردان كدام است؟
 IUD )8/34 (70 )6/77 (156 NSشايع ترين عارضه 

 Not significant †؛ )درصد(تعداد * 

 

هاي شـغلي، توجـه بيـشتر بـه        آموزشي و خدماتي و ايجاد فرصت     
موضوع تنظيم خانواده براي رسيدن به رشد مطلوب و معقـول در            

رين اصول سياسـت تنظـيم      تاز مهم ). 4 (گرددجامعه احساس مي  
- خانواده، اختياري و آگاهانه بودن پذيرش آن و اسـتفاده از روش           

 راهكـار پيـشنهاد شـده       ).5 (گيـري از حـاملگي اسـت      هاي پيش 
هاي افراد با هدف تغيير نگرش و ايجاد انگيـزه و           افزودن بر آگاهي  

ها در زمينة اهداف تنظيم خانواده      در نهايت تغيير عملكرد خانواده    
آموزش، در اين ميـان از جايگـاه وااليـي برخـوردار            . )6 (باشدمي

هـاي تنظـيم     برنامه ،بدون آموزش و انتقال صحيح اطالعات     . است
خانواده يا اصوالً هر طرح ديگري كه محتاج به حـضور مـردم بـه               

 از ).7 (صورت فعال در اجراي آن هستند محكوم به شكست است         
ار باروري مـردم منـاطق      ها و نحوة تلقي و رفت     طرفي سطح آگاهي  

 - مختلف دنيا با توجه بـه فرهنـگ، اعتقـادات و طبقـه اقتـصادي              
هـاي   دانشجويان جزو گروه   ).8(اجتماعي آنها بسيار متفاوت است        

طبع آگاهي و   و به    )9(باشندسازان كشور مي  مرجع جامعه و آينده   
هـاي گونـاگون در جامعـه    نگرش و عملكرد دانشجويان در زمينـه    

اي روي شود و هر گونه كار تبليغي، آموزشي و مشاورهمنعكس مي
گيرتري در پيشبرد اهـداف تنظـيم       تواند نتايج چشم  اين گروه مي  

 .)10 (خانواده در جامعه ايجاد كند
  

 تحقيقي بر روي دانـشجويان شهرسـتان كـرج          ،1376در سال   
و صورت گرفـت كـه ضـرورت آمـوزش درس تنظـيم خـانواده               

در واحـدهاي درسـي     را  م خـانواد    گنجاندن واحـد درس تنظـي     
ضمن تكميل كارهاي   حاضر  تحقيق   .)1 (نشان داد  دانشجويان

 قبلدر   امكان مقايسه ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان         ،قبلي
  .و بعد از آموزش درس تنظيم خانواده را نيز فراهم نمود

  

  مواد و روشها
 دختـر و    100 (دانشجو 200،  مقطعي -اين مطالعه توصيفي  در  

از (از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحـد كـرج          )  پسر 100
 نامـه از طريق پر كردن پرسش       )هاي غير از گروه پزشكي    رشته

آن مورد قبل از آموزش درس تنظيم خانواده و پس از پايان       در  
هــاي ادبيــات، دانــشجويان از دانــشكده. بررســي قــرار گرفتنــد

ايـن   .لوم بودند الهيات، حسابداري و مديريت، علوم سياسي و ع       
 به دانشجويان ارائه    ي ساعت 341درس در قالب دو واحد درسي       

 10يـك،   ف سؤال دموگرا  13 سؤال شامل    35ها  نامه پرسش .شد
 سؤال مربوط به نگرش در زمينـه        12  و   سؤال مربوط به آگاهي   

در  دانـشجويان  ،نامـه قبل از تكميل پرسش   . تنظيم خانواده بود  
و در  نامه توجيه شـدند     ل پرسش  هدف طرح و نحوه تكمي     مورد

   .در طرح تحقيقاتي شركت نمودند  رضايتصورت
 و بـا اسـتفاده از آمـار         SPSSافـزار   ها از طريق نـرم    تحليل داده 
  و نگرش افـراد   ارتباط بين آگاهي  . تحليلي انجام شد   توصيفي و 

هـاي  دانـشكده    وضعيت تأهل، سال ورود بـه دانـشگاه،          با سن، 
درك تحـصيلي اسـاتيد درس تنظـيم         جنسيت، نوع م   ،مختلف

خانواده، مدرك تحصيلي والـدين، مـدرك تحـصيلي همـسر و            
   . هاي مختلف بررسي گرديدرشته

 

  هايافته
 19-24در گـروه سـني      ) درصـد  81(هـا   بيشترين درصد نمونه  

 نفـر   41مجـرد و    )  درصد 6/78( نفر   158د  و    شتنسال قرار دا  
 بيشترين درصد   ،وداز نظر سال ور   . بودندمتأهل  )  درصد 4/20(

و )  درصد8/34( نفر 70به تعداد 85هاي سال مربوط به ورودي
 نفـر   1 تعداد   ه ب  80هاي سال   كمترين درصد مربوط به ورودي    



 71/ ان و همكارتراپارسي نيا                    مي                                                                                    88 بهار    1 شماره   19 دوره

  *قبل و بعد از آموزشدر  ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش به تنظيم خانواده - 2جدول
 بعد از آموزش قبل از آموزش متن عبارت

 17/4±97/0 12/4±02/1 تنظيم خانواده يكي از راه هاي مطمئن و ضروري براي كنترل جمعيت است

 53/2±30/1 04/2±13/1 عدم مغايرت تنظيم خانواده با قوانين شرعي

 05/4±81/0 69/3±97/0 لزوم مشاوره قبل از ازدواج در خصوص كنترل تعداد فرزند

 09/4±04/1 22/3±09/1 همكاري زن و مرد در خصوص اجراي برنامه تنظيم خانواده الزم است

 53/3±95/0 34/3±97/0 بهبود وضعيت جامعه با انجام تنظيم خانواده ميسر است

 78/3±03/1 36/3±07/1 م انجام و از كتومي يا توبوكتومي بايستي انجام شوددر صورت لزو

 50/3±98/0 16/3±13/1 استفاده از قرص جهت پيشگيري از بارداري

 31/3±28/1 76/2±30/1 پيشگيري از بارداري فقط وظيفه زنان است

 14/4±87/0 38/3±98/0 آيا عقيم سازي براي كنترل جمعيت را قبول داريد

 71/3±1 76/3±94/0 راي برنامه هاي تنظيم خانواده باعث پيشرفت كشور مي شوداج

 68/3±23/1 28/3±46/1 كل عبارات
 .در تمامي موارد اختالف معني داري در قبل و بعد از آموزش مشاهده شد* 

 نفـر   177شـاغل و    )  درصـد  4/11( نفـر    23. بـود  ) درصد 5/0(
 فراوانـي پاســخ  1 جــدول .بودنـد بـدون شــغل  )  درصـد 1/88(

  .ز آموزش نشان ميدهدصحيح دانشجويان را در قبل و بعد ا
آگـاهي  بين سال ورود به دانـشگاه، سـن و وضـعيت تأهـل بـا                

ــشجويان  ــيدان ــتالف معن ــت يداراخ ــود داش  ).>05/0p( وج
هــاي  ميــانگين نمــرات در دانــشكده آگــاهي وبــينهمچنــين 

ي مـشاهده شـد     دارهاي مختلف اختالف معني   مختلف و رشته  
)05/0p<(. 

 ورود بـه دانـشگاه و       بين نگرش با سن، وضـعيت تأهـل، سـال         
  ).>05/0p( ديده شد يداريهاي مختلف اختالف معندانشكده

قبـل از آمـوزش     ميـانگين آن در      ، نمـره آگـاهي    10از مجموع   
 تغييـر يافـت     42/6±6/1 بود كه بعد از آموزش بـه         5/1±21/5
)05/0p< .(قبـل از    در   28/3±46/1نيز از    نمره نگرش    ميانگين

آمـاري  اختالف  رسيد و   آموزش  بعد از    68/3±23/1 به   آموزش
   ).2 جدول( )>05/0p(داري را نشان داد معني

  
  بحث
آمـوزش باعـث افـزايش      كه  داد  نشان  حاضر  هاي پژوهش   يافته

كـه  شـود، بـه طوري    ميزان آگاهي نسبت به تنظيم خانواده مـي       
بــه  قبــل از آمــوزش در 21/5±5/1از نمــره آگــاهي ميــانگين 

مشابه نتـايج  اين يافته . يافت افزايش بعد از آموزش   6/1±42/6
بررسـي ميـزان    در  آبـادي   تحقيقات آقاي محمد طاووسي نيك    

تأثير آمـوزش تنظـيم خـانواده بـر مـشاركت مـردان بـر روي                
كاركنان مرد دانشكده علوم پايه جهاد دانشگاهي خواجه نـصير          

 از  داري بـه طـور معنـي       نمره آگـاهي   در مطالعه آنها،  . باشدمي

 درصـد بعـد از آمـوزش       3/37مـوزش بـه      درصد قبل از آ    6/22
      ).4( افزايش يافت

به  28/3±46/1نمره نگرش بعد از آموزش از      ميانگين  در ضمن   
- نشان مـي   ي را داركه اختالف معني   تغيير يافت  23/1±68/3

مطالعه خانم اكبرزاده با هدف ارزشيابي تأثير آمـوزش بـر           . داد
ــانواده در  روش ــيم خ ــه تنظ ــورزان در زمين ــوزش به ــاي آم  ه

نگـرش،     آگـاهي،  (KAPد كـه ميـزان      اشهرستان اهـر نـشان د     
به طوري كـه    يابد،  ميبهورزان بعد از آموزش افزايش      ) عملكرد

 بعد از 58/23 به 17/20ميانگين نمره نگرش قبل از آموزش از 
  . )5(  بودآموزش تغيير يافته

مقايسه ميانگين نمرات آگاهي و سن افراد مورد مطالعه نـشان           
-42 ي بـا سـن     افراد و سال   19-24سن  با   يكه بين افراد  داد  
 وجود دارد كه مـشابه بـا تحقيـق          يداري سال اختالف معن   37

  ).1(است ر دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج خانم برنده د
كه بين جنس دانـشجويان و ميـزان        داد  هاي پژوهش نشان    يافته

 يداريآگاهي و نگرش آنان قبل و بعـد از آمـوزش اخـتالف معنـ              
  .)1 (مشابه تحقيق خانم برنده بودنيز شود كه اين مورد ديده نمي

هـاي  مقايسه ميانگين نمرات مربـوط بـه آگـاهي در دانـشكده           
هـا  كه بين دانشكده علوم بـا سـاير دانـشكده   داد مختلف نشان  

ميانگين نمرات دانشكده علـوم     .  وجود دارد  يدارياختالف معن 
بيشترين و ميـانگين نمـرات دانـشكده مـديريت و حـسابداري        

كامالً مشابه با تحقيق خانم مژگان       ميزان را داشت كه      كمترين
  .)1 (باشدبرنده در دانشگاه آزاد كرج مي

هـاي مختلـف    مقايسه ميانگين نمرات مربوط به آگاهي در رشـته        
هاي زبان انگليسي،   كه بين رشته ميكروبيولوژي با رشته     داد  نشان  

ادبيات عرب، الهيات، حسابداري، فيزيك، علـوم سياسـي، ادبيـات         
  .وجود دارد يداريفارسي و تربيت بدني اختالف معن
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داري  اختالف معني  بين ميانگين نمرات آگاهي و وضعيت تأهل      

). 1(مشاهده شد كه مشابه نتايج تحقيق خانم برنده مي باشـد            
مدالين مطالعات بيـشتري     هاي اينترنتي و  در پايگاه  با جستجو 

گوياي اين واقعيـت اسـت كـه         و يافت نشد ما  مطالعه   مشابه با 
هـاي  داده. زيادي صورت نگرفته اسـت روي دانشجويان مطالعه    

 گـاهي و  آتوانـد روي    موزش مـي  آد كه   دهاين بررسي نشان مي   
 فقدان  ش وهمكاران Spinelli درمطالعه. نگرش تاثيرداشته باشد  

،  مشكل زنان ايتاليايي بود    ،هاي تنظيم خانواده  گاهي در زمينه  آ
 متوسـط ارزيـابي شـد      حـد   زن در  5044گـاهي   آطوري كه   به

مسلمان نـسبت   افراد  گاهي   همكارانش آ  و Ajaدرمطالعه  ). 11(
  ).12 (بود تر مذاهب پايينبه ساير

است كـه آمـوزش درس      آن  در كل نتايج پژوهش حاضر بيانگر       
تواند ميزان آگاهي دانشجويان را نـسبت بـه         تنظيم خانواده مي  

تنظيم خانواده باال برده و نگرش آنان را كامالً مثبت نمايد كـه             
در نتيجه در كنترل جمعيت و بهداشـت بـاروري كـشور تـأثير      

هاي آموزشي كوتاه مـدت امكـان    حتي با برنامهمستقيم دارد و 
شـود  پيشنهاد مـي  . هاي بهداشتي افراد وجود دارد    تغيير نگرش 

 بـراي افـراد جامعـه       يتـر هـا در سـنين پـايين      كه اين آموزش  
  . گذاشته شود
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