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   چكيده پژوهش
 خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر آزاد و دولتي هاي دانشگاه دانشجويان نگرش و آگاهي نميزا بررسي

با وجود چالش هاي فراوان و جدي موجود در سطح جهان، اقدام به كنترل باروري توسط افراد احتماالً مي تواند بيش از هر مقوله  زمينه:
 جوان نسل دانشجويان. قدامات در زمينه تنظيم خانواده هيچگاه پايان نمي يابدبنابراين ا و بهداشتي ديگري، زندگي افراد را نجات دهد

 و دانشجويان اطالعات ميزان از آگاهي و ميشود منعكس مستقيماً جامعه در آنها نگرش و آگاهيكه  هستند كشور سازان آينده و جامعه
 در و بهداشتي آموزشي كالن هاي گيري هدف و ها ريزي نامهبر جهت مسئوالن براي ميتواند خانواده تنظيم به نسبت آنها نگرش تعيين
  .باشد كننده كمك بسيار جامعه سطح
  خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر نگرش دانشجويانو  آگاهي ميزان تعيين  هدف:
لل و علوم پزشكي شهر دانشجوي در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد، پيام نور، بين الم 1616مقطعي، تعداد  در يك مطالعه ها:روش

با توجه به تعداد دانشجويان هر دانشگاه و نسبت تعداد دختران و قزوين در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف به صورت چندمرحله اي 
تخصيص حجم نمونه به هر دانشگاه برحسب تعداد جمعيت  وارد مطالعه شدند.به صورت در دسترس انتخاب و پسران در حال تحصيل 

اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل  يان در حال تحصيل در دانشگاه و به تفكيك جنسيت دانشجويان انجام شد.دانشجو
  بر سه بخش سنجش آگاهي و نگرش و ويژگي هاي دموگرافيك گردآوري شد.

 ورد روش هاي تنظيم خانواده برخوردارند.دانشجويان از آگاهي ضعيف و نگرش متوسطي در ماكثر تايج پژوهش نشان داد كه ن ها:يافته
با سن، جنس، وضعيت تاهل، مقطع تحصيلي، دانشگاه در مورد تنظيم خانواده گاهي و نگرش دانشجويان آارتباط معني داري بين ميزان 

اط معني دار وجود ترم تحصيلي دانشجويان ارتب و اهيآگميزان  ين). بp<0/05محل تحصيل و گذراندن واحد تنظيم خانواده وجود داشت(

  باط معني داري بين نگرش دانشجويان و ترم تحصيلي مشاهده نشد. تاما ار )p<0/001(داشت
داشتن دانش كافي در زمينه تنظيم خانواده و مسايل بهداشت باروري مزاياي كوتاه مدت و بلند مدت بسياري براي  از آنجا كه گيري:نتيجه

از روابط جنسي پرخطر و عوارضي چون حاملگي ناخواسته، ابتال به بيماريهاي مقاربتي،  جوانانفظ جوانان و جامعه دارد كه مي توان به ح
سقط غير ايمن و ... و در دراز مدت پرورش نسلي شاداب و سالم با رشد متعادل جمعيت و حداقل عوارض باروري و جنسي اشاره كرد و 

   .همچنان وجود داردمر و پايدار آموزش تنظيم خانواده به دانشجويان نياز مست ،ضعف موجود در آگاهي دانشجويان در اين زمينه
  واحد تنظيم خانوادهنگرش، دانشجويان،  ،آگاهي ها:كليدواژه
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 هامنوداروفهرست جداول
  صفحه  عنوان
  12  نحوه تخصيص حجم نمونه بر حسب تعداد كل و جنسيت دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و آزاد شهر قزوين -1جدول 
  18  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب سن، جنس و وضعيت تاهل -2جدول 
  19  ع تحصيليتوزيع فراواني دانشجويان بر حسب دانشگاه محل تحصيل، ترم تحصيلي و مقط -3جدول 
 كفايت و مدرس از رضايت واحد، ارائه نحوه و خانواده تنظيم واحد توزيع فراواني دانشجويان بر حسب گذراندن -4جدول 
  يافته اختصاص ساعات

20  

توزيع فراواني دانشجويان بر حسب ارزيابي خود از ميزان اطالعاتشان از تنظيم خانواده و مهمترين منابع كسب  -5جدول 
  ات آنهااطالع

21  

  21  بارداري جلوگيري از توزيع فراواني دانشجويان بر حسب شناخت تعداد روش هاي  -6جدول 
  22  و نگرش در مورد تنظيم خانواده  آگاهيتوزيع فراواني دانشجويان بر حسب ميزان  -7جدول 
  22  جنس رحسبب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر دانشجويان آگاهيتوزيع فراواني ميزان  -8جدول 
  23  برحسب وضعيت تاهل خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر دانشجويان آگاهيتوزيع فراواني ميزان  -9جدول 
  23  برحسب مقطع تحصيلي خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر دانشجويان آگاهيتوزيع فراواني ميزان  -10جدول 
  24  دانشگاه محل تحصيل برحسب خانواده درمورد تنظيم  قزوين شهر دانشجويان آگاهيتوزيع فراواني ميزان  -11جدول 
  24  گذراندن واحد تنظيم خانواده برحسب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر دانشجويان آگاهيتوزيع فراواني ميزان  -12جدول 
  25  جنس برحسب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر توزيع فراواني نگرش دانشجويان -13جدول 
  25  وضعيت تاهل برحسب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر توزيع فراواني نگرش دانشجويان -14 جدول

  26  مقطع تحصيلي برحسب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر توزيع فراواني نگرش دانشجويان -15جدول 
  26  شگاه محل تحصيلدان برحسب خانواده درمورد تنظيم  قزوين شهر توزيع فراواني نگرش دانشجويان -16جدول 
  27  گذراندن واحد تنظيم خانواده برحسب خانواده درمورد تنظيم قزوين شهر توزيع فراواني نگرش دانشجويان -17جدول 
  22  دانشجويان آگاهينمودار پراكنش و خط رگرسيون بين سن و ميزان  -1نمودار 
  24  ندانشجويا نمودار پراكنش و خط رگرسيون بين سن و نگرش -2نمودار 
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 اول فصل

  بررسي متون تدوين شده است. و فصل اول اين گزارش مشتمل بر سه قسمت بيان مسئله و اهميت پژوهش

 :پژوهش امهيت و مسئله بيان

يكي از اجزاي كليدي در حقوق بهداشت باروري و جنسي افراد، دسترسي به خدمات تنظيم خانواده شامل آموزش، مشاورره و دسترسي به 
بر اساس تعريف سازمان . )1(مورد تاكيد قرار گرفته است 1994م خانواده است كه در بيانيه كنفرانس جمعيت و توسعه قاهره وسايل تنظي

فاصله بين بارداري ها كمك  تعيينبه افراد در رسيدن به تعداد مطلوب فرزندان با تنظيم خانواده شامل اقداماتي است كه  ،جهاني بهداشت
و تنظيم كنند و فقط زماني كه مي خواهند بچه دار شوند، فاصله بين فرزندان خود را  از داشتن فرزند ناخواسته جلوگيري كنند مي كند تا

  . )2(آگاهانه درباره تعداد فرزندان خود تصميم بگيرند
. نكته قابل توجه افراد حق دارند بعد خانوار و زمان فرزند آوري خود را تعيين كنند، 1994براساس بيانيه كنفرانس جمعيت و توسعه قاهره 

مانند سالمت، آموزش و داشتن زندگي مناسب با  بشريحقوق ساير دستيابي به حق تنظيم خانواده، راهي براي رسيدن به اين است كه 
ساني است. داشتن رويكردي آگاهانه و مبتني بر حقوق انساني در تنظيم خانواده، موثرترين و هزينه اثربخش ترين مداخله شان و مراتب ان

% از موارد مرگ و مير مادران به دليل بارداري پرخطر را كاهش 25تواند به تنهايي  و مي )3(براي هدف قرار دادن مرگ و مير مادري است
   .)4(دهد

مقوله بهداشتي  با وجود چالش هاي فراوان و جدي موجود در سطح جهان، اقدام به كنترل باروري توسط افراد احتماالً مي تواند بيش از هر
ديگري، زندگي افراد را نجات دهد. بنابراين اقدامات در زمينه تنظيم خانواده هيچگاه پايان نمي يابد زيرا كه طبق آمار سازمان جهاني 

د و ميليون دختر و پسر وجود دارد كه به بلوغ جنسي مي رسند. نسل ها در پي نسل ها مي آين 60سال آينده در جهان  5بهداشت تنها در 
تنظيم اقداماتي كه در راستاي سياست هاي  .)5(هميشه افرادي نيازمند دريافت خدمات تنظيم خانواده و ساير خدمات بهداشتي وجود دارد

  .)6(اف توسعه هزاره تسريع كندي را جهت كاهش فقر و رسيدن به اهدمي تواند در نهايت پيشرفت هر كشور صورت مي گيرد، خانواده
 جلوگيري از بارداري در زنان، كمك به خطرات ناشي از  جلوگيري از استفاده از خدمات تنظيم خانواده مزاياي بسياري دارد كه مي توان 

HIV/AIDS توانمندسازي افراد در اتخاذ تصميمات آگاهانه در زمينه سالمت جنسي و باروري و تقويت امكان تحصيل و اشتغال به ويژه ،
ل سرعت رشد جمعيت را براي زنان، كاهش ميزان بارداري نوجوانان، كاهش ميزان سقط غير ايمن با كاهش ميزان بارداري ناخواسته و تعدي

  . )2(نام برد

 در سرعت به HIV و جنسي راه از منتقله بيماريهاي آن يافته و به تبع افزايش اي كننده نگران طور به دنيا در پرخطر جنسي رفتارهاي
 روشهاي و جنسي بهداشت دانش كمبود از ناشي بيماري هاي منتقله جنسي بين جوانان افزايش .)7(هستند افزايش حال در جوانان ميان

 فرهنگي و اجتماعي تغييراتناشي از  فوري ازدواجهاي و متعدد جنسي شركاء داشتن وجود با. همچنين استدر آنان  بارداري از پيشگيري
 و ايدز جديد مبتاليان از نيمي ساليانه سازمان جهاني بهداشتمار آطبق  .)8(نيست كافي جهان در كاندوم از استفاده ميزان اما جامعه، در

 دنيا مختلف نقاط در جوانان از نيمي از بيش و دهند مي تشكيل سال 25 زير افراد را مقاربتي هاي بيماري به جديد مبتاليان سوم يك
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نتايج مطالعات  .)9(زنند مي دست ايمن غير سقط به دختر نوجوان 10 دقيقه هر در و كنند مي آغاز نوجواني زمان از را خود جنسي فعاليت
 سقط و ناخواسته حاملگي مقاربتي، هاي بيماري بروز ئم، دا عقد از قبل نزديكي نظير هايي واقعيتموجود در كشور ما هم حكايت از وجود 

  هشداري كه به مخاطره افتادن بهداشت باروري و جنسي جوانان كشور را گوشزد مي كند. )10(رددا دانشجويان ميان در ايمن غير
 تغيير نهايت در و انگيزه ايجاد و نگرش تغيير هدف با افراد آگاهي افزايش خانواده، تنظيم اهداف زمينه در در مهم راهكارهاي از يكي

 آمار اساس بر). 9(است دستيابي قابل جوانان باالخص افراد آگاهي سطح ردنب باال و خانواده تنظيم آموزش با كه است ها خانواده عملكرد
 % كل جمعيت جهان)17( دهند مي تشكيلسال  25تا  19جوانان  را جهان جمعيت از نفر بيليون 1 بر بالغ جمعيتي 2012 سال در يونيسف

 جمعيت از% 20 ،1390 سال مسكن و نفوس شماريسر نتايج اساس بر). 10(كنند مي زندگي توسعه درحال كشورهاي در آنها% 85 كه
   ).11(دارند قرار سال 15-24 سني گروه در ما كشور

 جامعه در آنها نگرش و آگاهي و ندهست كشور سازان آينده و جامعه مرجع گروههاي از و جامعه جوان نسل دانشجويان اي جامعه هر در
 از .)11(كند ايجاد جامعه در چشمگيري نتايج ميتواند گروه اين روي اي مشاوره و آموزشي تبليغي، كار گونه هر و ميشود منعكس مستقيماً

 مجموعه در»  خانواده تنظيم و جمعيت« با عنوان  واحد دو تا يك ارزش به درسي آموزش شده، بيني پيش آموزشي هاي برنامه جمله
 كه است آن آموزش اين برقراري منطق .است كشور يدانشگاهها در تحصيلي هاي دوره و ها رشته همه الزامي و عمومي دروس

 جامعه افراد به خانواده تنظيم هاي برنامه اجراي ضرورت از آنان آگاهي و بود خواهند جامعه مربيان نحوي به عالي آموزش دانشجويان
 آموزش سطوح دانشجويان وناكن هم كه آن ديگر. دارد مهمي بسيار نقش جامعه آگاهي افزايش در ثانوي آموزش اين و ميشود منتقل
 تنظيم هاي برنامه اجراي حسن در مهمي نقش آنها آگاهي كه ميسازند را خانواده تشكيل آستانه در جمعيت از توجهي قابل بخش عالي،

  . )12(داشت خواهدو تعالي سالمت باروري و جنسي در جامعه  خانواده
 و ها ريزي برنامه جهت مسئوالنبراي  واندميت خانواده تنظيم به نسبت آنها نگرش تعيين و دانشجويان اطالعات ميزان از آگاهياز آنجا كه 

جوانان را  دانش و نگرش بتواند كه تحقيقاتي انجام بنابراين، ؛باشد كننده كمك بسيار جامعهكالن در سطح  آموزشي هاي گيري هدف
سي آگاهي و نگرش برر زمينه در يافته انجام مطالعات كه ميرسد نظر به .است ضرورت يك كند، روشن خانواده تنظيم مسائل به نسبت

و عليرغم برنامه وسيع آموزش  هستند محدود دانشجويان در مورد تنظيم خانواده از نظر تعداد و تنوع دانشجويان از نظر رشته هاي تحصيلي
 50000 بيش از ساالنهقزوين  شهر در. درس جمعيت و تنظيم خانواده در دانشگاه ها، مطالعه جديدي در اين زمينه انجام نشده است

كه تعداد زياد دانشجو و تنوع رشته ها و مقاطع  شوند مي تربيت دانشگاهي مختلف واحدهاي در مختلف، هاي رشته و سطوح در دانشجو

 لذا. تحصيلي آنها، بستر مناسبي براي داشتن يك ارزيابي جامع از آگاهي و نگرش دانشجويان نسبت به تنظيم خانواده را فراهم مي كند
 الملل، بين دانشگاه پزشكي، علوم دانشگاه( آزاد و دولتي هاي دانشگاه دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان بررسي هدف با حاضر پژوهش
  .است شده و اجرا طراحي خانواده تنظيم درمورد قزوين  شهر) اسالمي آزاد دانشگاه نور، پيام دانشگاه
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  : متون بررسي
 و تجزيه شامل بيان مساله، طراحي ابزار،  پژوهش مختلف هاي بخش در كه) خارجي مطالعه 2 و داخلي مطالعه 4( مطالعه 6 بخش اين در

  . است شده آورده بودن، خارجي و داخلي و زماني ترتيب به گرفته اند قرار استفاده مورد نتايج بندي جمع و اطالعات تحليل
 دانشجويان در آن به مربوط عوامل و باروري اشتبهد مورد در نگرش و آگاهي بررسي موضوع با را پژوهشي ،1382همكاران و سيمبر *

 خميني امام الملل بين و پزشكي علوم هاي دانشگاه پسر و دختر دانشجوي 1111 روي بر مقطعي مطالعه اين. دادند انجام قزوين شهر
 بهداشت خصوص در بسته سوال 43 حاوي اي نامه پرسش ها داده آوري جمع ابزار و اي سهميه گيري نمونه روش. شد انجام قزوين
 گيبستهم ضريب و واليس كروسكال ويتني، من آماري هاي آزمون با ها داده. شد مي تكميل دانشجويان خود توسط كه بود باروري

  .شدند تحليل و تجزيه اسپيرمن

 دانشجويان. بودند سال 7/22 ±5/3و  4/21± 4/2 سني ميانگين داراي ترتيب به و مذكر نفر 457 و مونث نفر 654 مطالعه مورد نمونه در
 بارداري از پيشگيري روشهاي مورد در دختر دانشجويان آگاهي. داشتند باروري بهداشت آموزش به نسبت مثبت نگرشي و متوسط اطالعاتي

 داري يمعن طور به پسران آگاهي آن از پيشگيري روشهاي و مقاربتي بيماريهاي درباره حاليكه در. بود پسران از بيشتر معني دار طور به

 و تجرد با آنها، جلوگيري از  هاي روش و مقاربتي هاي بيماري بارداري، جلوگيري از  هاي روش مورد در آگاهي. >p)01/0 (بود بيشتر

 و آگاهي تفاوت. >p)01/0(كردند اخذ باروري بهداشت مورد در را بهتري نگرش رتبه دختران به نسبت پسرانو  نداشت ارتباط تجرد عدم
 رتبه با والدين تحصيل سطح و اقتصادي وضعيت سن، بين همچنين و بود دار معني تحصيلي مختلف هاي رشته در وياندانشج نگرش
 آزمون. نبود دار معني تأهل وضعيت با نگرش و آگاهي رتبه بين ارتباط. داشت وجود داري معني ارتباط دانشجويان نگرش و آگاهي

 عقد از قبل نزديكي نظير هايي واقعيت .)= 01/0p<  26/0r(داد نشان دانشجويان نگرش و آگاهي بين داري معني مثبت ارتباط اسپيرمن
 از ناشي خطر به دانشجويان اكثر. داشت وجود آنان ميان در نيز غيرايمن سقط و ناخواسته حاملگي مقاربتي، هاي بيماري بروز دائم،

 يا كم باروري بهداشت رعايت در را جوانان توانايي و بودند قائل يبارور بهداشت براي زيادي اهميت و معتقد خطرناك جنسي رفتارهاي
 مي خدمات ارائه براي مناسب جو نبودن را آن اصلي علت و بودند معتقد مربوطه خدمات كفايت عدم به آنها اكثر. ديدند مي متوسط

  .(10)دانستند

دواتي و جعفري به بررسي نظر دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران شامل دانشگاه هاي تهران،  1387در مطالعه اي مقطعي در سال  *
نفر از دانشجويان  1000شاهد، شهيد بهشتي و آزاد اسالمي تهران در مورد درس جمعيت شناسي و تنظيم خانواده پرداختند. در اين مطالعه 

 ابزاره واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند و تمايل به شركت در مطالعه داشتند، پرسشنامه تحقيق را تكميل كردند. دانشگاه هاي مذكور ك
 قرار تأييد مورد صاحبنظر افراد نظر با و مقدماتي مطالعه يك طي آن پايايي و روايي كه بود ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، گردآوري

 تجزيه مورد مرتبط هاي آزمون ساير و ويتني من دو، كايو آزمون هاي  SPSS هاي آماري آزمون افزار نرم كمك با ها داده. بود گرفته

  قرار گرفته بود. وتحليل

% موارد 70% آنها را دختران تشكيل مي دادند. مبحث درسي تنظيم خانواده در 4/64سال بود و  32/23 ± 45/2 ميانگين سني دانشجويان
% معتقد به ضرورت ارائه چنين واحد 85.3نها از تعداد واحد درسي تنظيم خانواده راضي بودند. آه شده بود و نيمي از براي دانشجويان ارائ
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بين جنسيت با زمان و لزوم ارائه . درسي براي دانشجويان بودند. از نظر دانشجويان بهترين زمان ارائه اين درس در ترم اخر تحصيلي بود

از نظر كاربردي بودن محتواي ارائه شده در مورد تنظيم خانواده، جمعيت ).  >05/0Pدار وجود داشت (  اين واحد درسي ارتباط معني
شناسي، تغذيه با شير مادر، بيماري هاي منتقله جنسي و نظام عرضه خدمات بهداشتي، دانشجويان بيشترين امتياز كاربردي بودن محتواي 

  .داده بودند درس در زندگي معمول را به درس تنظيم خانواده
 853دانشجويان لك بين از.  است مناسب هك بودند معتقد) نفر 522(  دانشجويان ثركا ، درس اين بهدر خصوص تعداد واحد اختصاص يافته 

 صوصخ در. ديدند نمي درس %)لزومي براي ارائه آن9/8نفر ( 89 و ه بود الزم آنان براي درسي واحد اين ارائه كه بودند معتقد%) 3/85( نفر
 مهم ها آن براي درس اين ارائه زمان هك سانيك بين ازنشان داد  نتايج هك گرديد سؤال دانشجويان از درسي واحد اين ارائه زمان بهترين

 از شده اعالم منابع خصوص در .است درس اين ارائه زمان بهترين چهارم، سال اول ترم هك بودند معتقد)  نفر 245(  افراد تر بيش، بود
 اين موارد درصد 34 در و شده اعالم مشخصي رفرانس دانشجويان به موارد درصد 30 در هك گرديد مشخص دانشجويان به اتيداس سوي
. در خير يا شده معرفي مطالعه براي منبعي آنان به هك نداشتند خاطر به دانشجويان درصد 36 هك بود حالي در اين.  بود نگرفته صورت امر

 مندي عالقه بر متوسطي نقش مدرسين موارد درصد 7/37دانشجويان مشخص شد كه در  مندي عالقه بر درسم تدريس نحوه مورد تاثير

 .)13(اند داشته دانشجويان
 ميان از مقطعي، -توصيفي مطالعه اين در. شد انجام آذر فتحي و اديب جعفري، توسط تبريز دانشگاه در 1388 تابستان در اي مطالعه *

 انتخاب 1386 سال در اي مرحله چند گيري نمونه روش به نفر 336 تبريز، دانشگاه 84 و 1383 ورودي دختركارشناسي دانشجويان كليه
 در مهندسي -فني و كشاورزي پايه، علوم انساني، علوم يعني دانشگاهي هاي رشته اصلي گروه چهار مجموع از ابتدا كه ترتيب بدين .شدند
 اين از رشته چهار انساني، علوم هاي رشته تعدد بعلت .شد انتخاب) اي خوشه( تصادفي صورت به رشته دوازده ، 84 و 1383 ورودي دو

 گروه در و رشته سه كدام هر گروه دو اين از كشاورزي، و مهندسي -فني هاي رشته در دختر دانشجوي تعداد بودن پايين دليل به و گروه،
 به نمونه در دختر دانشجوي نفر 84 ،)رشته 12(  انتخابي هاي رشته ورودي دو هر از بعدي، مرحله در. گرديد انتخاب رشته دو پايه علوم

 دليل به ، 85 ورودي دانشجويان .بودند نديده آموزش نفر 168 و ديده آموزش نفر 168 آماري نمونه كل، در كه گرفتند قرار تصادفي صورت

 نداشتند، قرار 20±2 سني گروه در كه دانشجوياني متأهل، دانشجويان بود، نشده ارائه آنها براي خانواده تنظيم و جمعيت درسي واحد اينكه
  .شدند گذاشته كنار نمونه از شاغل دانشجويان و پيوسته ارشد كارشناسي و كارداني مقاطع ياندانشجو

 سنجش براي درسي محتواي و سرفصلها به توجه با كه اي گزينه چهار ساخته محقق آزمون: بود آزمون نوع دو ها داده گردآوري ابزار
 طرح سؤال 30 مجموعاً يعني سؤال، 10 مساوي بطور شناسي جمعيت و دهخانوا نظام خانواده، تنظيم مبحث سه هر از دانشجويان دانش
 امتياز مجموع( شد گرفته نظر در صفر نمره غلط، هاي پاسخ و نشده داده پاسخ سؤاالت براي و يك نمره صحيح هاي پاسخ براي. گرديد

 تنظيم مسأله به نسبت دانشجويان رشنگ سنجش براي سؤال 24 مجموعاً ليكرت، مقياس در ساخته محقق سنج ش نگر آزمون). 30
 گزينه و گرديد طرح سؤال شش مقوله چهار از يك هر از مساوي بطور كه درس، مدرس جنسيت و جمعيت كنترل خانواده، نظام خانواده،

 با دو هر كه  منفي هاي گويه براي موافقم كامالً تا مخالفم كامالً هاي گزينه و مثبت، هاي گويه براي مخالفم كامالً تا موافقم كامالً ايه

تي مستقل و آنوا  آزمون و توصيفي آمار روش و SPSS افزار م نر با ها داده ).120 امتياز مجموع( شد گرفته نظر در يك تا پنج نمرات
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 88/7و  04/8، 66/1 ترتيب به ديده آموزش دانشجويان شناسي جمعيت خانواده، نظام خانواده، تنظيم دانش نمرات مقايسه. گرديد تحليل
 20/12و  10/22، 30/21 ترتيب به ديده آموزش دانشجويان نگرش نمرات و، 76/3و  28/4، 58/0نسبت به دانشجويان آموزش نديده 
 دانشجويان شده كسب دانش نمرات بين اما داد، نشان داري معني تفاوت 79/19و  02/20، 26/19نسبت به دانشجويان آموزش نديده 

 .)14(بودند درس اين در زن مدرس خواستار دختر دانشجويان اكثر. نشد ديده داري معني تفاوت تحصيلي هاي گروه
 - توصيفي مطالعه اين در. گرفت صورت كرج واحد اسالمي آزاد دانشگاه در همكاران و نيا پارسي توسط 88 سال در كه ديگري بررسي *

 طريق از)  پزشكي گروه از غير هاي رشته از( كرج واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان از)  پسر 100 و دختر 100(  دانشجو 200 مقطعي،
 هاي انشكدهد از دانشجويان. گرفتند قرار بررسي مورد آن پايان از پس و خانواده تنظيم درس آموزش از قبل در نامه پرسش كردن پر

. شد ارائه دانشجويان به ساعتي 341 درسي واحد دو قالب در درس اين. بودند علوم و سياسي علوم مديريت، و حسابداري الهيات، ادبيات،
نگرش  به مربوط سؤال 12 و خانواده تنظيم زمينه در آگاهي به مربوط سؤال 10 فيك، دموگرا سؤال 13 شامل سؤال 35 شامل نامه پرسش

 طرح در رضايت صورت در و شدند توجيه نامه پرسش تكميل نحوه و طرح هدف مورد در دانشجويان ، نامه پرسش تكميل از قبل. بود
   .نمودند شركت تحقيقاتي

 و آگاهي بين همچنين)، >p 05/0( داشت وجود داري معني اختالف دانشجويان آگاهي با تأهل وضعيت و سن دانشگاه، به ورود سال بين

 وضعيت سن، با نگرش بين) p<0.05( شد مشاهده داري معني اختالف مختلف هاي رشته و مختلف هاي دانشكده در نمرات ميانگين

 و آگاهي به مربوط نمرات ميانگين بين ). اما>p 05/0(شد ديده داري معني اختالف مختلف هاي دانشكده.  و دانشگاه به ورود سال تأهل،

 ارتباط نيز تحصيلي مدرك نوع با دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان بين همچنين. نشد يافت ني دارمع تفاوتي پسران و دختران در نگرش

 تغيير 42/6±6/1بود كه بعد از آموزش به  21/5±5/1 آموزش از قبل در آن ميانگين ، آگاهي نمره 10 مجموع از .شد ديده داري معني

تغيير يافت كه از نظر اماري معني دار  68/3±23/1بود كه بعد از آموزش به  28/3 ±46/1 از نيز نگرش نمره ميانگين). >p 05/0(يافت

  .)p<( )15 05/0(بود
 اورژانس هاي روش و خانواده تنظيم مورد در پسر دانشجويان عملكرد و نگرش ديدگاه، ارزيابي منظور به 2007 سال در ساهين *

 روش به استانبول بزرگ شهر دانشگاه سه از پسر جويدانش 278 مطالعه اين در. كرد اجرا و طراحي توصيفي مطالعه بارداري، از جلوگيري
 محقق پرسشنامه يك بكارگيري و پسران با مصاحبه از استفاده با ها داده. شدند مطالعه وارد 2005 بهار تحصيلي ترم در و دسترس در

تراحت بين كالس ها با بيان مصاحبه ها توسط چهار دانشجوي پرستاري آموزش ديده در فواصل اس .بود شده گردآوري موردي 32 ساخته
نفر وارد مطالعه شدند. سواالت پرسشنامه شاما  278دانشجويي كه دعوت به مطالعه شدند،  300اهداف مطالعه انجام شده بود. از بين 

در مورد  ويژگي هاي دموگرافيك، زمان اولين تجربه جنسي، منابع كسب اطالعات در مورد تنظيم خانواده، ديدگاه، نگرش و عملكرد آنها
پارامتريك تحت نرم  عات با استفاده ز آزمون هاي نانبارداري بود. تجزيه و تحليل اطال جلوگيري از تنظيم خانواده و روش هاي اورژانسي 

  تحليل سواالت باز پاسخ به روش تحليل محتوا انجام شده بود. و SPSS v.19افزار 
 مجرد ها نمونه% 6/96 % داشجوي رشته هاي بهداشت بودند.8انشجوي علوم و % د9/51% دانشجوي علوم انساني، 39  آنها مطالعه در

 خود جنسي تجربه اولين در آنها% 73. بود سال 4/17 جنسي نزديكي تجربه اولين زمان در آنهاو متوسط سن  6/21±2 سن متوسط و بوده
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عني داري بين سن شروع نزديكي جنسي و تركيب خانواده يا تفاوت م .بودند كرده استقاده) كاندوم% 5/69( جلوگيري از بارداري روشهاي از
از كاندوم استفاده كرده بودند، به صورت  در اولين نزديكي سطح تحصيالت والدين دانش آموزان وجود نداشت. اما مادران دانش آموزاني كه

بارداري  جلوگيري از ي دار مسئوليت مشترك به صورت معن همچنين اين افراد). >p 05/0(معني داري از تحصيالت بهتري برخوردار بودند

 وازكتومي مورد در آنها سوم يك. داشتند مشاركتبارداري  جلوگيري از  هاي روش بكارگيري در آنها% p<.  4/79)01/0 (را پذيرفته بودند
% دوستان، 8/71% رسانه، 2/75نواده، در مورد منابع كسب اطالعات تنظيم خا .داشتند منفي نگرش كاندوم از استفاده مورد در آنها از نيمي و

 مطالبي بارداري از جلوگيري اورژانسي هاي روش مورد در ها نمونه از% 5/41 % خانواده را ذكر كرده بودند.5/19كاركنان بهداشت و  8/19
بارداري ننوشته  ي از جلوگير% دانش آموزان فعال از نظر جنسي پاسخي به سوال در مورد علت عدم استفاده از روش 3/84.بودند شنيده

دانش آموز هم  13. بودند، بيشترين پاسخ ها به اين سوال بي اطالعي، ترجيح فردي، شرم و نزديكي بدون برنامه ريزي بيان كرده بودند
 كافي دانش اام بوده فعال جنسي نظر از پسر دانشجويان كه داد نشان آنها تحقيق نتايجدر مجموع  بارداري ناخواسته را تجربه كرده بودند.

 .)16(ندارند خانواده تنظيم اورژانسي و معمول هاي روش مورد در
 از استفاده در نهاآ عملكرد و دانش: ايتاليايي آموزان دانش جنسي عملكرد بررسي به همكاران و كاپيوانا ،2009 سال در ديگري مطالعه در *

 بارداري از جلوگيري هاي روش از آنها استفاده و يسجن مسايل مورد در آموزان دانش آگاهي آنها. پرداختند بارداري از جلوگيري هاي روش
 630 مجموع در. كردند بررسي را مدارس در جنسي موزشآ برنامه تاثير و جنسي نزديكي اولين زمان در سن جنسي، منتقله هاي عفونت و

ن پرسشنامه اي. گرفتند قرار بررسي مورد ايتاليا ناپل، كاسرتا و التيناي شهر 3 درپسر) از سه دبيرستان  331دختر و  299( آموز دانش
و منابع كسب  روش هاي جلوگيري از بارداريدانش و استفاده از ات دموگرافيك و ارزيابي دانش جنسي و شامل دوبخش اطالع پژوهش

موزش جنسي مدرسه آاطالعات  بود. دانش آموزان دبيرستان شهر التينا براي دومين پرسشنامه را يك هفته پس از شركت در يك برنامه 
  انجام شده بود. 01/0با استفاده از آزمون كاي دو و سطح معني داري  محور دوباره تكميل كردند. تجزيه و تحليل داده ها

 اولين زمان در آنها سن متوسط و بودند فعال جنسي نظر از آنها از نيمي از بيشسال بود و  5/16در اين مطالعه متوسط سن دانش اموزان  
د. نوجوانان مطرح كزده بودند كه ترجيح مي دهند سال بو 11كمترين سن شروع نزديكي جنسي،  .بود سال 6/15 ±3/1 جنسي نزديكي

%) آموزش جنسي از 94راجع به مسايل جنسي با دوستان خود صحبت كنند و بيشترين منبع كسب اطالعات آنها اينترنت بود. اكثر آنها (
ش وجود نداشت اما پس از طريق فرد متخصص دريافت نكرده بودند. تفاوتي از لحاظ آگاهي لبين دانش آموزان سه مدرسه قبل از آموز

% دانش آموزان مي شناختند. 97كاندوم روشي بود كه  ).>p 01/0آموزش اختالف معني دار بين گروه آموزش ديده و نديده وجود  داشت (
 از دهاستفا عدم و طبيعي روش منقطع، مقاربت روش كاندوم، شامل شيوع ترتيب بههم  آنها استفاده مورد بارداري جلوگيري از هاي روش
استفاده مي  % روش اورژانسي7/19% از قرص جلوگيري از بارداري، 25/31از بين دختران فعال جنسي، . بود بارداري جلوگيري از  روش

 جنسي آموزش برنامه اثربخشي مورد در نتايج سال بود. 16متوسط سن سقط در دختران  % از سقط القايي استفاده كرده بودند.8/3كردند و 
وه آموزش ديده كه ردانش آموز در گ 242به اين صورت كه از  داشت افراد دانش بهبود در ها برنامه اين مثبت تاثير از شانن مدارس در
% افزايش يافته بود و در بخش عملكرد استفاده از 85به  28% از نظر جنسي فعال بودند، درصد پاسخ هاي درست در بخش آگاهي از 70

  . )7(ش هاي طبيعي كاهش معني دار داشتروش هاي منقطع، بدون روش و رو



١٢ 
 

 دوم فصل

 ات پژوهش بيان مي شود. در اين فصل اهداف و فرضي

  : طرح اصلي اهداف
 خانواده تنظيم  مورد در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين

  خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان نگرش تعيين
  : طرح فرعي اهداف
 سن برحسب خانواده تنظيم درمورد  قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين

  جنس حسب بر خانواده تنظيم  مورد در قزوين شهر دانشجويان يآگاه ميزان تعيين
  تاهل وضعيت حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين
 تحصيلي ترم حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين

 تحصيلي مقطع حسب بر خانواده تنظيم وردم در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين

  دانشگاه محل تحصيل حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين
 دانشگاه در خانواده تنظيم واحد گذراندن حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان آگاهي ميزان تعيين

 سن حسب بر خانواده تنظيم مورد در ينقزوشهر  دانشجويان نگرش تعييين

 جنس حسب بر قزوين شهر دانشجويان نگرش تعيين

 تاهل وضعيت حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين  شهر دانشجويان نگرش تعيين

 تحصيلي ترم حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين  شهر دانشجويان نگرش تعيين

   تحصيلي مقطع حسب بر خانواده تنظيم وردم در قزوين شهر دانشجويان نگرش تعيين
  دانشگاه محل تحصيل حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان نگرش تعيين
 دانشگاه در خانواده تنظيم واحد گذراندن حسب بر خانواده تنظيم مورد در قزوين شهر دانشجويان نگرش تعيين

  :كاربردي هدف
    الزم تصميمات اتخاذ جهت ذيربط النمسئو به آمده بدست نتايج ارائه
  مطالعه نتايج اساس بر خانواده تنظيم مفاهيم درباره جزوه يا كتاب صورت به مناسب آموزشي محتواي تهيه

  مطالعه نتايج اساس بر آينده در دانشجويان به مفاهيم اين آموزش براي نوين هاي روش طراحي
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  : پژوهش فرضيات  
  .است موثر خانواده تنظيم مورد در جوياندانش آگاهي ميزان بر سن

 .است بيشتر خانواده تنظيم مورد در دختر دانشجويان آگاهي ميزان
  . بيشتراست خانواده تنظيم مورد در متاهل دانشجويان آگاهي ميزان
  .است موثر خانواده تنظيم مورد در دانشجويان آگاهي ميزان بر تحصيلي ترم

  .دارند خانواده تنظيم مورد در بيشتري آگاهي باالتر مقاطع دانشجويان
  .دارند خانواده تنظيم مورد در بيشتري آگاهي پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان
  .دارند خانواده تنظيم مورد در بيشتري آگاهي اند گذرانده را خانواده تنظيم واحد كه دانشجوياني

  .شودمي بهتر خانواده تنظيم مورد در دانشجويان نگرش سن افزايش با
 .دارند خانواده تنظيم مورد در بهتري نگرش دختر دانشجويان
  .دارند خانواده تنظيم مورد در بهتري نگرش متاهل دانشجويان

 .است موثر خانواده تنظيم مورد در دانشجويان نگرش بر  تحصيلي ترم
  .دارند خانواده تنظيم مورد در  بهتري نگرش باالتر مقاطع دانشجويان
  .دارند خانواده تنظيم مورد در بهتري نگرش پزشكي علوم گاهدانش دانشجويان
  .دارند خانواده تنظيم مورد در بهتري نگرش اند گذرانده را خانواده تنظيم واحد كه دانشجوياني
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 سوم فصل

، گيري هنمون روش و نمونه حجم، مطالعه مورد جمعيت، مطالعه نوعدر فصل سوم گزارش كليات مربوط به متدولوژي مطالعه شامل 
 گردآوري، ابزار پايايي و روايي، آن ابزار و ها داده گردآوري روش، تحقيق متغيرهاي، مطالعه انجام زمان و مكان، مطالعه به ورود معيارهاي

   توضيح داده شده است. اخالقي مالحظاتو  ها داده تحليل و تجزيه روش، كار روش، ها داده
  مطالعه:نوع 

 شهر آزاد و دولتي هاي دانشگاه دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان بررسيجهت  Cross‐sectional مطالعه اي با طرح مقطعي يا
  طراحي و اجرا شد.  خانواده تنظيم واحد مورد در قزوين

  جمعيت مورد مطالعه:
يكي از دانشگاه  در 1391-92جامعه پژوهش در مطالعه حاضر شامل تمام دانشجويان در حال تحصيل در نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 

  هاي دولتي (شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي، پيام نور و بين المللي امام خميني) يا آزاد اسالمي شهر قزوين است. 
  حجم نمونه:

 بوداطالعات مربوط به نگرش به گونه اي به دست آمد.  783/4و انحراف معيار آن  87/7در بررسي مقدماتي (پايلوت) ميانگين نمره آگاهي 
با استفاده از  براسا ميزان آگاهي محاسبه شد تا برآورد دقيق تر باشد.، لذا حجم نمونه داده استفاده از آن حجم نمونه كمتري به دست مي ك

 :به صورت زير محاسبه شدبراي نمونه گيري تصادفي ساده دانشگاه  يكمورد نياز براي اين اطالعات حجم نمونه 

 

در  نمونه ها% براي ريزش 25همچنين  ضرب شد؛ 5/1، تعداد فوق در عدد يري به صورت تصادفي ساده نيستنمونه گبا توجه به اينكه اما 
ل شد.  بنابر موارد فوق حجم كلي نمونه اهم بنا به تعداد دانشگاه هاي مورد بررسي در فرمول حجم نمونه اعم 4نظر گرفته شد و ضريب 

 به شرح زير محاسبه شد: براي هر دانشگاه به منظور نمونه گيري خوشه اي

     

انجام برحسب تعداد جمعيت دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه و به تفكيك جنسيت دانشجويان تخصيص حجم نمونه به هر دانشگاه  
  بيان شده است.  1شماره شد كه در جدول 

  ه هاي دولتي و آزاد شهر قزويننحوه تخصيص حجم نمونه بر حسب تعداد كل و جنسيت دانشجويان دانشگا-1جدول شماره

درصد برآورد شده از حجم نمونه تعداد كل دانشجويان  نام دانشگاه

  كل

حجم نمونه كل هر

  دانشگاه

حجم نمونه دانشجويان 

  دختر

حجم نمونه دانشجويان 

  پسر
  477  318 نفر795 %53 نفر28000  آزاد اسالمي

  125  310 نفر435 %29 نفر15000  پيام نور
  84  111 نفر195 %13 نفر6800  امام خميني مللبين ال

  24  49 نفر75 %5 نفر2500  علوم پزشكي
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  :گيري نمونه روش
دانشگاه مورد نظر در  4تعداد دانشجويان در حال تحصيل در هر يك از  كه ترتيب اين به انجام شد.  اي مرحله چندبه صورت  گيري نمونه 

با مراجعه به واحد آموزش كل دانشگاه ها استخراج شد. سپس هر دانشگاه به صورت طبقه  شهر قزوين به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي
اصلي در نظر گرفته شد و حجم نمونه مربوط به آن با توجه به تعداد كل دانشجويان محاسبه شد. در مرحله بعد با توجه به نسبت جنسي 

جم نمونه به تفكيك پسران و دختران و با توجه به مقطع تحصيلي آنها دانشجويان و مقاطع تحصيلي آنها در واحد دانشگاهي مورد نظر ح
  .شد انتخاب آن جمعيت با متناسب طبقه هر هاي نمونه تعداد محاسبه شد. به عبارت ديگر

 نظر در اصليات طبق صورت بهدر هر دانشگاه ...)  و پايه علوم مهندسي، فني( دانشجويان آموزشي هاي گروهبراي اجراي نمونه گيري 
 به گيري نمونه پسر و دختر تفكيك به گروه هر از و شدند گرفته نظر در تحصيلي ترم تفكيك به دانشجويان كدام هر در و شد گرفته
   شد. انجام نظر مورد نمونه حجم به رسيدن تا دسترس در صورت

  معيارهاي ورود به مطالعه:

در هر يك از مقاطع و رشته هاي تحصيلي در يكي از  1391-92اشتغال به تحصيل در نيمسال اول يا دوم سال تحصيلي  -

   قزوين شهر اسالمي آزاد يا نور پيام ،خميني امام المللي بين پزشكي، علومدانشگاه هاي 

  تمايل به شركت در مطالعه پس از شنيدن اهداف مطالعه -
  مطالعه: انجام زمان و مكان

ادامه داشت به عبارت ديگر نمونه گيري طي دو نيمسال تحصيلي اول و  1392د آغاز و تا خردا 1391مطالعه از مهرماه اين نمونه گيري 
دانشگاه اصلي شهر قزوين يعني دانشگاه هاي علوم پزشكي، بين المللي امام خميني، پيام نور (دولتي) و  4و در سطح  1391-92دوم سال  

 دانشگاه آزاد اسالمي انجام شد.

  :تحقيق متغيرهاي
  در اين پژوهش شامل موارد زير بودند: متغيرهاي مورد بررسي

تحصيل، منابع كسب  تحصيلي، محل تأهل، مقطع تحصيلي، وضعيت تحصيلي، ترم ويژگي هاي دموگرافيك (سن، جنس، رشته ‐
 اطالعات در زمينه تنظيم خانواده) 

عت اختصاص يافته براي واحد تنظيم خانواده (ميزان رضايت از واحد تنظيم خانواده، كفايت ميزان سا تنظيم اطالعات مرتبط با واحد ‐
 خانواده، ميزان مفيد بودن واحد گذرانده شده، كفايت اطالعات آنها در مورد تنظيم خانواده)

 خانواده مباحث واحد تنظيم از آگاهي دانشجويان ميزان  ‐

  خانواده تنظيم واحد مباحث به آنها نسبت نگرش ‐

 

 

 



١۶ 
 

  :آن ابزار و ها داده گردآوري روش
 مطالعات از استفاده با كه توسط نمونه هاي پژوهش تكميل مي شد. پرسشنامه جمع آوري شد محقق ساخته پرسشنامهاستفاده از  با ها داده

 3 در پرسشنامه ساختار .گرديد تهيه محققين توسط راهنما استاد كمك با و زمينه اين در موجود التين و فارسي مقاالت مرور و اي كتابخانه
  : بخش زير طراحي شد 3سوال در  17شامل  بخش اول ،شد طراحي لسوا 70با  اصلي بخش

 منابع تحصيل، محل تحصيلي، مقطع تأهل، وضعيت تحصيلي، ترم تحصيلي، رشته جنس، سن،(دانشجويان دموگرافيك ويژگيهاي ‐
 سوال 8با  ) خانواده تنظيم زمينه در اطالعات كسب

 تنظيم واحد براي يافته اختصاص ساعت ميزان كفايت خانواده، تنظيم واحد از ترضاي ميزان( خانواده تنظيم واحد با مرتبط اطالعات ‐
 سوال 6با  )خانواده تنظيم مورد در آنها اطالعات كفايت شده، گذرانده واحد بودن مفيد ميزان خانواده،

 سوال 3با سوابق بارداري در افراد متاهل با  مرتبط اطالعات ‐

  سوال 29با  خانواده تنظيم واحد مباحث مورد در ندانشجويا آگاهي ميزانسنجش بخش دوم: 
  سوال 24با  خانواده تنظيم واحد مباحث مورد در دانشجويان نگرش شبخش سوم: سنج

  :ها داده گردآوري ابزار پايايي و روايي
 علمي هيات اعضاي زا نفر 15 اختيار در پرسشنامه به اين صورت كه ،پرسشنامه از روش روايي محتوا استفاده شد روايي تعيين براي

و اصالحات الزم در  شد بازنگري پرسشنامه اساتيد، توسط شده ارائه نظرات بررسي از پس. گرفت قرار مامايي و پرستاري دانشكده
   .و ابزار نهايي تنظيم گرديد پرسشنامه اعمال شد

 آن تا شد داده مختلف تحصيلي مقاطع در اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان از نفر 30 بهپرسشنامه  آمار مشاور نظر طبق پايايي، تعيين براي
مختلف  دانشگاه آزاد اسالمي به دليل تنوع بيشتر در داشتن دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع و رشته هاي تحصيلي .كنند تكميل را

 از آنجا كه براي .شد محاسبه 83/0 ابربر كرونباخ آلفا ضريب و شد تحليل و تجزيه آمار مشاور توسط شده آوري جمع اطالعاتانتخاب شد. 

 مناسبي پايايي ازپژوهش  ابزار بنابراين ،)18(باشد 70/0 از باالتركورنباخ  آلفا ضريب بايد پرسشنامه داخلي ثبات ميزان بودن بخش رضايت
  نفر در تجزيه و تحليل نهايي استفاده نشد. 30است كه اطالعات مربوط به اين  الزم به توضيح .بود برخوردار

  :كار روش
براي شروع مطالعه معرفي نامه الزم از دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين جهت ارائه به واحدهاي دانشگاهي مورد 

. با كسب مجوز از هر واحد دانشگاهي، نمونه گيري به روش در دسترس آغاز شد. به اين صورت كه پژوهشگر براي دسترسي اخذ شدنظر 
يا در كتابخانه هر  به نمونه هاي پژوهش در ساعات بين كالس هاي درسي كه دانشجويان فرصت كافي براي تكميل پرسشنامه را داشتند

اجعه مي كرد و با بيان اهداف پژوهش، اختياري بودن شركت در مطالعه و محرمانه بودن اطالعات و دانشكده به واحدهاي پژوهش مر
نمونه گيري تا رسيدن به حجم نمونه  كسب رضايت آگاهانه از شركت كنندگان، پرسشنامه را براي تكميل كردن در اختيار آنها مي گذاشت.

شده و تجزيه و  SPSSپرسشنامه ها اطالعات با راهنمايي استاد آمار وارد نرم افزار  مورد نياز در هر طبقه ادامه داشت. پس از جمع آوري

  تحليل گرديد.
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  :   ها داده تحليل و تجزيه روش
كاي هاي ، آزمون و اسپيرمن همبستگي پيرسونضريب شامل استنباطي آمار  ، ازآمار توصيفيعالوه بر براي تجزيه و تحليل داده ها 

  نجام شد.ا 13نسخه  SPSSتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  استفاده شد. توكي و تعقيبي واآن اسكور، تي مستقل،
سوال در مورد  29در مجموع پرسشنامه حاوي تعداد دانشجويان در مورد تنظيم خانواده به اين صورت بود كه  آگاهينحوه محاسبه ميزان 

 0و حداقل آن  29 آگاهيدر بخش  قابل كسبداده شد. حداكثر امتياز  0و پاسخ نادرست  1رست امتياز دانشجويان بود كه به پاسخ د آگاهي
) % امتياز30كمتر از (  7/8كسب نمره كمتر از به سه طبقه ضعيف، متوسط و قوي تقسيم بندي شد، به اين صورت كه  آگاهيبود. امتيازات 

 4/17كسب نمره بيشتر از و  آگاهيبه منزله متوسط بودن ميزان  % امتياز)60% تا 30( 4/17تا  7/8نمره بين  به منزله ضعيف بودن، كسب
  دانشجويان در نظر گرفته شد. آگاهي) به منزله قوي بودن ميزان % امتياز60بيش از (

گويه در مورد نگرش  24دانشجويان در مورد تنظيم خانواده به اين صورت بود كه در مجموع پرسشنامه حاوي تعداد  محاسبه ميزان نگرش

از مخالف تا كامالً موافق پاسخ داده شد.  four‐pointed likert scale)نقطه اي (  4دانشجويان بود كه بر اساس مقياس ليكرت 
 براي 3براي گزاره نظري ندارم، امتياز  2براي گزاره مخالفم، امتياز  1نحوه محاسبه امتياز در بخش نگرش به اين صورت بود كه امتياز 

بود كه  24و حداقل آن  96براي گزاره كامالً موافقم در نظر گرفته شد. حداكثر امتياز قابل كسب در بخش نگرش  4گزاره موافقم و امتياز 
در اين بخش نيز طبقه بندي امتيازات به سه طبقه ضعيف، متوسط و قوي انجام شد. نحوه طبقه بندي امتيازات نگرش به اين صورت بود 

و بيشتر به منزله قوي بودن  76به منزله متوسط بودن و كسب امتياز  75تا  61به منزله ضعيف بودن ، كسب امتياز  60تا  24ياز كسب امت
  نگرش دانشجويان در نظر گرفته شد.

  : اخالقي مالحظات

 مامايي پرستاري دانشكده پژوهشي معاونت از نامه معرفيدريافت  و اجازه كسب  

 قزوين شهر اسالمي آزاد و خميني امام المللي بين نور، پيام پزشكي، علوم هاي دانشگاه مسئوالن به ارائه براي نامه معرفي كسب 

 كسب اجازه از مسئوالن دانشگاه هاي مربوطه براي نمونه گيري در سطح دانشگاه  

 پژوهش اهداف توضيح و پژوهش واحدهاي به پژوهشگر معرفي  

 لعهمطا در شركت براي پژوهش واحدهاي از رضايت كسب  

 مطالعه در شركت براي پژوهش واحدهاي به انتخاب حق دادن  

 اطالعات بودن محرمانه نظر از پژوهش واحدهاي به دادن اطمينان  

 پژوهش مراحل كليه در علمي صداقت رعايت  

 حل نمونه گيري در صورت تمايل آنمسئوالن دانشگاه هاي م به پژوهش از حاصل اطالعات ارائه 
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 پژوهشيافته های : مچهار فصل

پرسشنامه به صورت كامل  1616پرسشنامه در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر قزوين توزيع شد كه از بين آنها تعداد  1700در مجموع 
 3و  آگاهينفر در بخش  16پر شده بود و از نظر آماري قابل تجزيه و تحليل بود. الزم به ذكر است كه از بين پرسشنامه هاي تكميل شده 

نفر  1613نفر و در بخش نگرش  1600 آگاهيخش نگرش به برخي سواالت پاسخ نداده بودند بنابراين تعداد نمونه ها در بخش نفر در ب
) از %84آنها (نفر  1358آنها مونث بوده و  )%6/52(نفر  850 .تندداشقرار سال  20-22در گروه سني  دانشجويان) %8/45(نفر 740است. 

  ). 2 جدول(مجرد بودند نظر وضعيت تاهل
  

  وضعيت تاهلوتوزيع فراواني دانشجويان بر حسب سن، جنس -2جدول

  (سال) سن

  درصد  تعداد سنيگروه
19-17 193  9/11  
22-20 740  8/45  
25-23 384  8/23  

28-26 165  2/10  
31-29 70  3/4  

34-32 27  7/1  
+35 37  3/2  

  100  1616 جمع
  12/4اف معيار=انحر 95/22ميانگين =

  جنس
  6/52  850 مونث
  4/47  766 مذكر

  100  1616 جمع

  وضعيت تاهل
  84  1358 مجرد
  16  258 متاهل

  100  1616 جمع

  

 

تحصيلي و  1-2%) در ترم هاي 7/25نفر ( 415%) از نمونه هاي پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمي به تحصيل مشغول بودند. 9/50نفر ( 822
  ).3%) دانشجوي مقطع كارشناسي بودند (جدول 13/78نفر ( 1265
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  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب دانشگاه محل تحصيل، ترم تحصيلي و مقطع تحصيلي -3جدول

  دانشگاه محل تحصيل

  درصد  تعداد 
  9/50  823 آزاد اسالمي

  5/27  445 پيام نور
  1/13  211 بين المللي امام خميني

  5/8  137 علوم پزشكي
  100  1616 جمع

  ترم تحصيلي

  درصد  تعداد 

  7/25  415 2و1
  3/25  408 4و3
  5/22  364 6و5
  4/19  313 8و7

  1/6  99 10و9
  1  16 14تا11

  100  1616 جمع

  مقطع تحصيلي

  درصد  تعداد 
  5  81 كارداني

  3/78  1265 كارشناسي

  7/12  205 و باالتركارشناسي ارشد
  4  65 رفه ايدكتراي ح

  100  1616 عجم

  

افرادي كه گذرانده بودند. ن%) واحد درسي تنظيم خانواده را در دانشگاه محل تحصيل خود 9/50( نفر از دانشجويان در پژوهش حاضر 822

رضايت كم از  )%1/42( فرن 334در پاسخ به سوال ميزان رضايتمندي از نحوه ارائه واحد تنظيم خانواده،واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند 
و  داشتنداز كفايت ساعت اختصاص يافته به واحد تنظيم خانواده %) رضايت متوسط 4/36(نفر  289 ،نحوه ارائه واحد مذكور بيان كرده بودند

  . )4جدول (بيان كرده بودندكم نحوه ارائه درس توسط مدرس  رضايت خود را از )%4/37( نفر 297
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  يافته اختصاص ساعات كفايت و مدرسازرضايتواحد،ارائهنحوهوخانوادهتنظيمواحدگذراندنراواني دانشجويان بر حسبتوزيع ف -4جدول

  گذراندن واحد تنظيم خانواده

  درصد  تعداد 
  9/50  822 خير
  1/49  794 بلي
  100  1616 جمع

  ميزان رضايت از نحوه ارائه واحد تنظيم خانواده

  8/17  142 رضايت بسيار كم
  1/42  334 رضايت كم

  7/19  157رضايت متوسط

  4/19  154 رضايت زياد
  9/0  7 بدون پاسخ

  100  794 جمع

  ميزان كفايت ساعت اختصاص يافته

  7/27  220 بسيار كم
  5/29  234 كم

  4/36  289متوسط
  5/4  36 زياد

  9/1  15 بدون پاسخ
  100  794 جمع

  رائه مدرسميزان رضايت از نحوه ا

  4/37  297 بسيار كم
  8/36  292 كم

  2/6  49متوسط
  15  118 زياد

  6/4  38 بدون پاسخ
  100  794 جمع

  
تنظيم خانواده را متوسط ارزيابي كردند و مهمترين منابع كسب اطالعات  خود در مورد سطح اطالعاتاز دانشجويان %) 5/48(نفر  784

  ).5(جدول %) بود9/24%) و كتب مربوطه (8/34به ترتيب دوستان و همساالن ( دانشجويان در زمينه تنظيم خانواده
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  و مهمترين منابع كسب اطالعات آنهاتوزيع فراواني دانشجويان بر حسب ارزيابي خود از ميزان اطالعاتشان از تنظيم خانواده -5جدول

  ميزان اطالعات

  درصد  تعداد 
  16  258 بسيار كم

  8/23  385 كم
  5/48  784متوسط

  6/11  189 زياد
  100  1616 جمع

  منبع كسب اطالعات

  9  146 خانواده و اقوام

  9/16  273 رسانه ها و جرايد
  1/25  406 كتب مربوطه

  5/34  558 دوستان و همساالن
  9/8  144آموزش در دانشگاه

  5/5  89 شركت در كالس هاي قبل از ازدواج
  100  1616 جمع

  

. در بين روش هاي تنظيم خانواده، كاندوم روشي بود ندختهيچيك از روش هاي تنظيم خانواده را نمي شنا )%5/26دانشجويان (از ر نف 429

، قرص، آمپول، توبكتومي، IUDروش هاي نام برده شده توسط دانشجويان شامل كاندوم،  .آن را نام برده بودندكه بيشتر دانشجويان 
 ). 6 جدول(دندوازكتومي و روش منقطع بو

  بارداريجلوگيري ازتوزيع فراواني دانشجويان بر حسب شناخت تعداد روش هاي -6جدول

  درصد تعداد بارداري جلوگيري از تعداد روش هاي 

  5/26 429 هيچ
1 207 8/12  

2 368 9/22  
3 322 9/19  
4 180 1/11  
  8/6 110 و بيشتر5

  100 1616 جمع

  

در بخش  .بود  14/7±52/5ميانگين امتياز دانشجويان و  28و بيشترين امتياز كسب شده  0مترين امتياز كسب شده ك آگاهيدر بخش 
 )%2/61( نفر 989 بود.  99/69 ± 74/7ميانگين امتياز دانشجويان و  90يشترين امتياز كسب شده بو  33كمترين امتياز كسب شده نگرش 

   ). 7جدول (نگرش متوسط در مورد تنظيم خانواده داشتند )%7/65( نفر 1060 ضعيف و آگاهيدانشجويان 
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  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب ميزان آگاهي  و نگرش در مورد تنظيم خانواده -7جدول

  درصد  تعداد نگرش درصد تعداد  ميزان آگاهي

  4/10  167 ضعيف 2/61 989    ضعيف

  7/65  1060 متوسط 4/32 524 متوسط
  9/23  386 قوي 4/5 87 قوي

  100  1613 جمع 100 1600 جمع

  

و معادله خط رگرسيون =r 245/0دانشجويان و سن آنها  آگاهيبين ميزان ضريب همبستگي پيرسون 

  = ميزان آگاهي در مورد تنظيم خانواده  - 37/0+  33/0(سن)                        به صورت:
درصد بر ميزان آگاهي  33/0سال افزايش سن،  به دست آمد، يعني انتظار مي رود كه به ازاي هر

  ).1دانشجويان افزوده شود (نمودار

  آگاهيميزان  و سن بين رگرسيون خطنمودار پراكنش و  -1نمودار 

) كه 8بود (جدول  97/5±05/5و  18/8±72/5ميانگين امتياز آگاهي دانشجويان دختر و پسر به ترتيب 

  ).p<0/001ي دار بود(اين اختالف معن تي مستقلبراساس آماره 
  جنسبرحسبخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهردانشجويانآگاهيتوزيع فراواني ميزان  -8جدول

  جمع مذكر مونث جنس

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد  آگاهيميزان

  8/61  989  4/70 534 54 455 ضعيف

  8/32  524  26 197 8/38 327 متوسط

  4/5 87  6/3 27 1/7 60 قوي

  100  1600  100 758 100 842 جمع

SD±Mean  72/5± 18/8  05/5 ± 97/5  52/5 ± 14/7  

 p<0/001                                 independent t‐test  سطح معني داري

اين اختالف  ستقلتي مبود كه براساس آماره  87/10 ±74/5و  43/6 ±18/5به ترتيب متاهل و مجرد دانشجويان  آگاهيميانگين امتياز 

 ).9(جدول برخوردار بودندباالتري نسبت به دانشجويان مجرد  آگاهي ازو دانشجويان متاهل ) p<0/001(معني دار بود 

  برحسب وضعيت تاهلخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهردانشجويانآگاهيتوزيع فراواني ميزان  -9جدول
  جمع  متاهل  مجرد  وضعيت تاهل

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد عدادت  آگاهيميزان
  8/61  989  32  82  5/67  907  ضعيف
  8/32  524  7/52  135  9/28  389  متوسط
  4/5  87  2/15  39  6/3  48  قوي
  100  1600  100 256 100 1344 جمع
SD±Mean  6/43±5/18 10/87±5/74  7/14±5/52  

 p<0/001                                     independent t‐test  سطح معني داري
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 معني داري نشان داد همبستگي آماري =184/0rبا دانشجويان و ترم تحصيلي آنها  آگاهيميزان  اسپيرمن بينضريب همبستگي 

)p<0/001( . دارند.نسبت به دانشجويان در ترم هاي تحصيلي پايين تر  يباالتر آگاهيسطح بنابراين دانشجويان در ترم هاي تحصيلي  
با  آنواآماره دانشجويان در مقاطع تحصيلي باالتر نسبت به دانشجويان مقاطع تحصيلي پايين تر بيشتر بود و نتيجه  آگاهياز ميانگين امتي

p<0/001 10(جدول را اثبات كرد خانواده تنظيم مورد در دانشجويان آگاهي تحصيلي بر ميزان مقطع تاثير درستي فرضيه پژوهش مبني بر(. 
 و دانشجويان در مقاطع كارداني آگاهيميزان مقاطع تحصيلي نشان داد كه  برحسبوكي براي تعيين تفاوت ميانگين نتيجه آزمون تعقيبي ت

يكديگر  نسبت به و باالتر و دكتري حرفه اي  گروه هاي كارشناسي ارشد آگاهيتفاوت ميانگين ندارد اما  كارشناسي اختالف معني دار باهم
  .گروه ها معني دار است و ساير

 

  مقطع تحصيليبرحسبخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهردانشجويانآگاهيتوزيع فراواني ميزان  -10دولج

  جمع  كتري حرفه ايد و باالتركارشناسي ارشد كارشناسي  كارداني  مقطع  تحصيلي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد  آگاهيميزان

  8/61  989  6/24  16 4/45 93 6/65 819 3/75  61 ضعيف

  8/32  524  5/58  38 7/48 100 6/29 370 8/19  16 متوسط

  4/5  87  9/16  11 9/5 12 8/4 60 9/4  4 قوي

  100  1600  100  65 100 205 100 1249 100  81 جمع

SD±Mean  78/4±80/5  38/5±70/6  43/5±80/8  92/5±92/11  52/5 ± 14/7  

                                              ANOVA                                       سطح معني داري  p<0/001

  

محل  دانشگاه تاثيردرستي فرضيه پژوهش مبني بر  آنواآماره و  در دانشگاه هاي مختلف با هم متفاوت بوددانشجويان  آگاهيميانگين امتياز 

آزمون تعقيبي  .)11(جدول  اثبات كرد p<0/001در سطح معني داري را  انوادهخ تنظيم مورد در دانشجويان آگاهي تحصيل بر ميزان
 آگاهيبين ميانگين نمره دانشجويان دانشگاه پيام نور و بين الملل تفاوت معني دار وجود ندارد اما تفاوت ميانگين نمره  توكي نشان داد كه

  ).p<0/001(ه ها معني دار استساير دانشگا وبا يكديگر  دانشجويان دانشگاه آزاد و علوم پزشكي
  دانشگاه محل تحصيلبرحسبخانوادهدرمورد تنظيم قزوينشهردانشجويانآگاهيتوزيع فراواني ميزان  -11جدول

  جمع علوم پزشكي  بين المللي امام خميني پيام نور آزاد  دانشگاه محل تحصيل

  درصد  تعداد  ددرص  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  آگاهيميزان

  8/61  989  6/31  43  4/76 159 9/69 304 8/58 483 ضعيف

  8/32  524  3/46  63  6/22 47 4/26 115 4/36 299 متوسط

  4/5  87  1/22  30 1 2 7/3 16 8/4 39 قوي

  100  1600  100  136  100 208 100 435 100 821 جمع

SD±Mean  7/52± 5/26 5/98± 5/19  5/15± 60/4  11/54 ± 6/56  52/5 ± 14/7  

 p<0/001                                             ANOVA  سطح معني داري
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 و دانشجوياني كه واحد مذكور را نگذرانده بودند 28/9 ±63/5دانشجوياني كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند  آگاهيميانگين امتياز 

 تنظيم واحد كه دانشجوياني آگاهيباالتر بودن درستي فرضيه پژوهش مبني بر  >p 001/0با   تي مستقلماره بود كه آ 06/5 ± 53/4
شته از آنجا كه به نظر ميرسيد وضعيت تاهل و گذراندن واحد تنظيم خانواده با هم تداخل دا. )12جدول ( اثبات كرد ،اند گذرانده را خانواده
تنظيم خانواده انجام شد. ميانگين امتياز دانشجويان مجرد كه واحد  واحد مجزايي براساس وضعيت تاهل و گذراندن، تحليل آماري باشند

، دانشجويان متاهل كه )6/4±2/4(، دانشجويان مجرد كه واحد تنظيم خانواده را نگذرانده بودند)57/8±39/5(تنظيم خانواده را گذرانده بودند

، با هم )86/8± 26/5(كه واحد تنظيم خانواده را نگذرانده بودند و دانشجويان متاهلي )92/11±72/5(واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند

توكي نشان داد كه نشان داد. آزمون تعقيبي  p<0/001تفاوت داشت و آماره آنوا معني دار بودن تفاوت گروه ها را در سطح معني داري 
انشجويان متاهلي كه اين واحد را نگذرانده بودند با هم ميانگين نمره آگاهي دانشجويان مجرد كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند و د

  تفاوتي نداشت، ميانگين نمره آنها با دو گروه ديگر تفاوت معني دار داشت.
  گذراندن واحد تنظيم خانوادهبرحسبخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهردانشجويانآگاهيتوزيع فراواني ميزان  -12جدول

  جمع بلي خير  دهگذراندن واحد تنظيم خانوا

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد  آگاهيميزان

  8/61  989  1/45 355 78 634 ضعيف

  8/32  524  4/45 357 5/20 167 متوسط

  4/5 87  5/9 75 5/1 12 قوي

  100  1600  100 787 100 813 جمع

SD±Mean  5/06± 4/53  9/28±5/63  52/5 ± 14/7  

p< 0/001                               independent t‐test  سطح معني داري

 

نشان داد كه  p<0/001 داري معني سطح در آنوا آماره، اطالعات كسب منابع برحسب دانشجويان آگاهي نمرات ميانگين تحليلدر 
 بيشترين. دارد اريد معني تفاوت هم با خانواده تنظيم مورد در اطالعات كسب مختلف منابع برحسب دانشجويان آگاهي نمرات ميانگين

  ).51/9 ± 32/6كسب كرده بودند ( دانشگاهي آموزش طريق از را اطالعات كه دانشجويان بود متعلق به گاهيآ ميانگين نمره

معادله خط  و =173/0rدانشجويان و سن آنها نگرش بين ضريب همبستگي پيرسون 

   مورد تنظيم خانواده = امتياز نگرش در 54/62+  32/0 )سن(         :رگرسيون به صورت
 آگاهيبر ميزان  32/0انتظار مي رود كه به ازاي هر سال افزايش سن  به دست آمد، يعني

  .)2نمودار( افزوده شود

  نگرش دانشجويان و سن بين رگرسيون خطنمودار پراكنش و  -2نمودار                 

كه براساس آماره  )13(جدول  بود 30/69 ±365/7و  62/70 ± 011/8ميانگين امتياز دانشجويان دختر و پسر به ترتيب  نگرشدر بخش 

 تنظيم مورد دربهتري  نگرش دختر دانشجوياندرستي فرضيه پژوهش مبني بر اينكه =p 001/0اين اختالف معني دار بوده و با  تي مستقل
  ، تاييد شد. دارند خانواده
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  جنسبرحسبخانوادهرد تنظيمدرموقزوينشهرتوزيع فراواني نگرش دانشجويان -13جدول

  جمع مذكر مونث جنس

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد نگرش

  4/10  167  2/12 93 7/8 74 ضعيف

  7/65  1060  2/67 514 4/64 546 متوسط

  9/23  386  7/20 158 9/26 228 قوي

  100  1613  100 765 100 848 جمع

SD±Mean  011/8± 62/70  365/7± 30/69  74/7 ± 99/69  

 p= 0/001                            independent t‐test  سطح معني داري

  

اين  تي مستقلبود كه براساس آماره  58/72 ±80/6و  5/69 ±80/7در بخش نگرش ميانگين امتياز دانشجويان مجرد و متاهل به ترتيب 

ويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد از نگرش بهتري در مورد ) و بنابراين مي توان گفت كه دانشجp<0/001( اختالف معني دار بود
  ). 14مسايل تنظيم خانواده برخوردار هستند (جدول

  وضعيت تاهلبرحسبخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهرتوزيع فراواني نگرش دانشجويان -14جدول

  جمع متاهل مجرد  وضعيت تاهل

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد نگرش

  4/10  167 5 13 4/11  154 ضعيف

  7/65  1060  9/53 153 9/66 907 متوسط

  9/23  386  7/35 92 7/21 294 قوي

  100  1613  100 258 100 1355 جمع

SD±Mean  69/5± 7/80 72/58± 6/80  74/7 ± 99/69  

p< 0/001                                   independent t‐test  سطح معني داري

  

) 53p= 0/0نداد (معني داري نشان  ماريآ يهمبستگ =048/0rبا آنها  ترم تحصيليدانشجويان و  نگرشبين  اسپيرمنمبستگي ضريب ه
  آنها ارتباطي ندارد.ترم تحصيلي  بادانشجويان نگرش  بنابراين براساس يافته هاي پژوهش و

درستي فرضيه پژوهش مبني بر  p<0/001با  آنوانتيجه آماره د و با هم متفاوت بوميانگين امتياز نگرش دانشجويان در مقاطع تحصيلي 

). نتيجه آزمون تعقيبي توكي براي تعيين تفاوت ميانگين 15را اثبات كرد(جدول خانواده تنظيم مورد در دانشجويان نگرشتحصيلي بر  مقطعتاثير 
التر و دكتراي حرفه اي با هم تفاوت معني دار كارشناسي ارشد و بابرحسب مقاطع تحصيلي نشان داد كه نگرش دانشجويان در مقاطع 

) و p=0/003)، همچنين مقاطع كارداني و كارشناسي با هم (p<0/05) اما با ساير مقاطع تفاوت معني دار است (p=0/961ندارد (

   .)p=<0/001ساير گروه ها تفاوت معني دار دارند(
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  مقطع تحصيليبرحسبخانوادهرد تنظيمدرموقزوينشهرتوزيع فراواني نگرش دانشجويان -15جدول 

  جمع  دكتري حرفه اي  كارشناسي ارشد و باالتر كارشناسي كارداني  تحصيليمقطع

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد نگرش

  4/10  167  2/6  4 4/5 11 6/10 134 2/22  18 ضعيف

  7/65  1060  8/50  33 5/59 122 8/67 856 5/60  49 متوسط

  9/23  386 43  28 1/35 72 6/21 272 3/17  14 قوي

  100  1613  100  65 100 205 100 1262 100  81 جمع

SD±Mean  027/9± 67  58/7± 63/69  37/7±53/72  66/7±58/72  74/7 ± 99/69  

  p<0/001                                             ANOVA سطح معني داري
  

 دانشگاهدرستي فرضيه پژوهش مبني بر تاثير  آنوانگرش دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف با هم متفاوت بود و آماره ميانگين امتياز 

). آزمون تعقيبي توكي 16اثبات كرد(جدول  p<0/001را در سطح معني داري  خانواده تنظيم مورد در دانشجويان محل تحصيل بر نگرش

ه با س) اما در مقايp=0/889( تفاوت معني دار وجود نداردبا هم ويان دانشگاه پيام نور و بين الملل نشان داد كه بين ميانگين نمره دانشج

دانشجويان دانشگاه آزاد  آگاهيتفاوت ميانگين نمره ). همچنين p<0/05دانشگاه هاي آزاد و علوم پزشكي تفاوت ميانگين معني دار است(

  .)p<0/05(عني دار استو علوم پزشكي با يكديگر و ساير دانشگاه ها م
  دانشگاه محل تحصيلبرحسبخانوادهدرمورد تنظيم قزوينشهرتوزيع فراواني نگرش دانشجويان -16جدول

  جمع  علوم پزشكي  بين المللي امام خميني پيام نور آزاد  دانشگاه محل تحصيل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد نگرش

  4/10  167  3/7  10  4/11 24 1/11 49 2/10 84 ضعيف

  7/65  1060  7/54  75  9/73 156 6/68 304 9/63 525 متوسط

  9/23  386  38  52  7/14 31 3/20 90 9/25 213 قوي

  100  1613  100  137  100 211 100 443 100 822 جمع

SD±Mean  70/33± 7/9 69/05± 7/69  69/14± 6/94  72/32± 7/43  74/7 ± 99/69  

p< 0/001                                                ANOVA  عني داريسطح م

  

و دانشجوياني كه واحد مذكور را نگذرانده بودند  52/71±58/7دانشجوياني كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند  نگرشميانگين امتياز 

 تنظيم واحد كه دانشجوياني بهتر بودن نگرشه پژوهش مبني بر درستي فرضي >p 001/0با   تي مستقلبود كه آماره   60/7±50/68
 داشته تداخل هم با خانواده تنظيم واحد گذراندن و تاهل وضعيت ميرسيد نظر به كه آنجا از. )17جدول را اثبات كرد ( ،اند گذرانده خانواده
 كه مجرد دانشجويان نگرش امتياز ميانگين. شد انجام خانواده تنظيم واحد گذراندن و تاهل وضعيت براساس مجزايي آماري تحليل باشند،

 دانشجويان ،)12/68± 63/7(بودند نگذرانده را خانواده تنظيم واحد كه مجرد دانشجويان ،)1/71±7/7(بودند گذرانده را خانواده تنظيم واحد

 ،)6/71±57/6(بودند نگذرانده را خانواده تنظيم دواح كه متاهلي دانشجويان و )11/73±9/6(بودند گذرانده را خانواده تنظيم واحد كه متاهل
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 داد نشان توكي تعقيبي آزمون. داد نشان p<0/001 داري معني سطح در را ها گروه تفاوت بودن دار معني آنوا آماره و داشت تفاوت هم با
  .داشت دار معني تفاوته ها ساير گرو با بودند نگذرانده را خانواده تنظيم واحد كه مجرد دانشجويان نگرش نمره ميانگين كه
  

  گذراندن واحد تنظيم خانوادهبرحسبخانوادهدرمورد تنظيمقزوينشهرتوزيع فراواني نگرش دانشجويان -17جدول

  جمع بلي خير  گذراندن واحد تنظيم خانواده

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد نگرش

  4/10  167  7/7 61 9/12 106 ضعيف

  7/65  1060  5/61 487 8/69 573 متوسط

  9/23  386  8/30 244 3/17 142 قوي

  100  1613  100 792 100 821 جمع

SD±Mean  68/50± 7/60 71/53± 7/58  74/7 ± 99/69  

 001/0p<                                                      independent t‐test  سطح معني داري

 

نشان داد كه  p<0/001 داري معني سطح در آنوا آماره، اطالعات كسب منابع برحسب نشجوياندا نگرش نمرات ميانگين تحليلدر 
 بيشترين. دارد داري معني تفاوت هم با خانواده تنظيم مورد در اطالعات كسب مختلف منابع برحسب دانشجويان نگرش نمرات ميانگين

كسب  و كالس هاي مشاوره پيش از ازدواج دانشگاهي آموزش طريق از را اطالعات كه دانشجويان بود متعلق به نگرش ميانگين نمره

  ).75/71 ± 04/9و  65/71± 62/7به ترتيبكرده بودند (
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 مپنج فصل

ضعيف و نگرش متوسطي نسبت به تنظيم خانواده دارند. اين نتايج هماهنگ با  آگاهينشان داد كه اكثر دانشجويان  حاضر نتايج پژوهش
و نگرش جوانان در مورد تنظيم خانواده به صورت مجزا و يا در قالب باورها و نيازهاي  آگاهيكه به بررسي نتايج تحقيقات ديگر است 

 و نگرش آگاهيتفاوت آماري معني داري بين ميانگين امتياز حاضر  نتايج پژوهش .)24-19, 16-10, 7(بهداشت باروري پرداخته اند
داد. ميانگين نمره گروهي كه واحد تنظيم گروهي كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده بودند و گروهي كه اين واحد را نگذرانده بودند، نشان 

واحد را گذرانده بودند در محدوده متوسط قرار اين دانشجوياني كه  آگاهيخانواده را نگذرانده بودند در محدوده ضعيف و ميانگين نمره 
كه واحد  د يانه، دانشجويان مجردبررسي بيشتر نشان داد كه در مقايسه بين دانشجويان مجرد و متاهلي كه اين واحد را گذرانده بودن .داشت

دانشجويان مجرد كه واحد تنظيم خانواده را  از كمترين ميانگين نمره برخوردار بودند، اما ميانگين نمرات تنظيم خانواده را نگذرانده بودند،
موزش در قالب واحد تنظيم آ ابراينبن  گذرانده بودند و دانشجويان متاهلي كه اين واحد را نگذرانده بودند، با هم تفاوت معني دار نداشت.

و افراد را براي تصميم گيري هاي باروري در  وددانشجويان در مورد تنظيم خانواده مي شو بهبود نگرش  آگاهيخانواده باعث ارتقاي سطح 
حيث نتايج پژوهش با  به سطوح باال نمي رسد. از اين آگاهي آينده آماده مي كند. اما نتايج پژوهش نشان داد كه حتي پس از آموزش هم

گرش دانشجويان در كشورمان انجام شده است و ن آگاهينتايج ساير پژوهش ها كه در زمينه بررسي تاثير آموزش تنظيم خانواده بر ميزان 
دانشجويان ضعيف بوده و  آگاهيو هش ها هم قبل از آموزش سطح پژ به اين ترتيب كه در ساير )24, 22, 21, 15, 14, 11(هماهنگ است

   بعد از آموزش تا حدي بهبود يافته بود.
ه عبارت ديگر با و نگرش دانشجويان و سن آنها وجود داشت و ب آگاهيدر اين پژوهش همبستگي آماري معني دار و مثبت بين ميزان 

نتايج پژوهش از اين نظر با نتايج پژوهش  و نگرش آنها در مورد تنظيم خانواده افزايش پيدا مي كرد. آگاهيافزايش سن دانشجويان، ميزان 
ال در س "نيازهاي بهداشت باروري دانشجويان شهر قزوين"هماهنگ است. نتايج مطالعه آنها هم كه در زمينه تعيين  سيمبر و همكاران

نها در مورد مقوله هاي آو نگرش  آگاهيماري مثبت و معني داري بين سن دانشجويان و ميزان آبود نشان داد كه همبستگي  1382
در  و نگرش دانشجويان آگاهي. همچنين وجود ارتباط معني دار بين سن و ميزان )10(وجود داشت بهداشت باروري (شامل تنظيم خانواده)

  .)19, 15, 11(هم گزارش شده است كه با پژوهش حاضر هماهنگ است ١آيجينو  در مطالعات محمودي فر و پارسانيا مورد تنظيم خانواده
يم خانواده نسبت به پسران تنظ و نگرش در مورد آگاهيدر پژوهش حاضر دختران به صورت معني داري ميانگين امتياز باالتري از نظر 

دختران بيش از  آيجينهماهنگ است زيرا در مطالعه  ٢سورهايندوو  آيجين سيمبر، با نتايج پژوهشنتايج پژوهش داشتند. از اين حيث 
تنظيم خانواده  هم دختران نگرش بهتري در مورد سورهايندوبارداري شنيده بودند و در مطالعه  جلوگيري از پسران در مورد روش اورژانسي 

بيشتري در مورد روش هاي  آگاهيو در مطالعه سيمبر هم دختران  )25, 19(ن نسبت به پسران داشتندآو ضرورت هاي فردي و اجتماعي 
 لعه مذكورادر مطهماهنگ نيست زيرا كه  88در سال پارسي نيا ه . اما نتايج فوق با نتايج مطالع)10(تنظيم خانواده نسبت به پسران داشتند

                                                            
1 Aygin 

2 Sorhaindo 
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به دليل كه شايد علت اين ناهماهنگي در نتايج  )15(وجود نداشتو نگرش دانشجويان با جنسيت آنها   آگاهيارتباط معني داري بين ميزان 
 4حجم نمونه بيشتر در پژوهش حاضر و وجود حداكثر تنوع در نمونه هاي پژوهش حاضر به دليل جمع آوري اطالعات از دانشجويان در 

باشد در حاليكه در مطالعه پارسي نيا  با رشته هاي تحصيلي متنوع دانشگاه متفاوت شامل دانشگاه آزاد، پيام نور، بين المللي و علوم پزشكي
  مورد بررسي قرار گرفته بودند.و چند رشته محدود ونه از دانشگاه آزاد نم 200تعداد 

 تر و نگرش بهتري در مورد تنظيم خانوادهباال آگاهيدانشجويان متاهل در مقايسه با دانشجويان مجرد از  ،پژوهش حاضربراساس نتايج 
مذكور هم بين  اتو در مطالع همخواني داردو موقر ي فر محمود ،نتايج پژوهش از اين حيث با نتايج پژوهش پارسي نيا برخوردار هستند.

و دانشجويان متاهل از نمرات باالتري در  و نگرش دانشجويان برحسب وضعيت تاهل اختالف معني دار وجود داشت آگاهينگين نمرات امي
زيرا كه در مطالعه  هماهنگ نيستبا نتايج مطالعه سيمبر و همكاران  حاضر نتايج مطالعه ماا .)24, 15, 11(آگاهي و نگرش برخوردار بودند

و نگرش دانشجويان در مورد مباحث بهداشت باروري از جمله تنظيم خانواده و وضعيت تاهل دانشجويان  آگاهيت معني داري بين آنها تفاو
  .)10(وجود نداشت

و نگرش دانشجويان برحسب مقطع تحصيلي وجود داشت كه آزمون تعقيبي  آگاهيي داري بين ميانگين نمرات در مطالعه حاضر تفاوت معن
به اين توكي وجود تفاوت بين مقاطع تحصيلي مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و باالتر و دكتراي حرفه اي را نشان داد. 

و كارشناسي با هم تفاوت معني دار نداشتند و دانشجويان كارشناسي ارشد و دانشجويان مقاطع كارداني  آگاهيصورت كه در مورد 

و مقطع دكتراي حرفه اي (شامل دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي عمومي) با هم و با دانشجويان  )Ph.D(دكتراي تخصصي باالتر
و  آگاهيتر و دكتراي حرفه اي ميانگين نمرات كارداني و كارشناسي تفاوت معني دار داشتند. دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و باال

تري نسبت به دانشجويان كارداني و كارشناسي داشتند. تحقيق مشابهي در مورد بررسي ارتباط بين مقاطع تحصيلي و ميزان نگرش باال
 جمعيت درس آموزش تأثيركه  ؛1386موقر و همكاران  پژوهشدر و تنها  و نگرش دانشجويان در مورد تنظيم خانواده وجود نداشت آگاهي

 آبادان واحد اسالمي آزاد دانشگاه در بارداري از پيشگيري روشهاي به نسبت دختر دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان بر خانواده تنظيم و
و نگرش آنها  آگاهيميانگين نمرات  ؛ه بود، دانشجويان دو مقطع كارداني و كارشناسي مورد مطالعه قرار گرفته بودنددادمورد بررسي قرار 

  و از اين حيث با نتايج پژوهش حاضر هماهنگ است. )24(قبل و بعد از آموزش بر حسب مقطع تحصيلي تفاوت معني داري با هم نداشت
دانشگاه آزاد، پيام نور، بين الملل و علوم پزشكي نشان داد، به  4نتايج مطالعه حاضر تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات دانشجويان در 

رات تفاوت معني دار نداشت اما ميانگين نمدانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و بين الملل و نگرش  آگاهيميانگين نمرات ه اين صورت ك
زاد و علوم پزشكي با هم و با دو گروه ديگر تفاوت معني دار داشت. دانشجويان دانشگاه علوم آگاه هاي و نگرش دانشجويان دانش آگاهي

  ساير دانشجويان داشتند. و نگرش را در در بين  آگاهيمرات پزشكي باالترين ميانگين ن
و نگرش  آگاهيزيرا در مطالعه آنها هم تفاوت معني دار بين رتبه نتايج پژوهش حاضر از اين حيث مشابه پژوهش سيمبر و همكاران است 

اشت باروري از جمله تنظيم خانواده وجود دانشجويان گروه هاي پزشكي، فني و مهندسي، علوم انساني و علوم پايه در مورد مسايل بهد
 .)10(داشتند در زمنيه تنظيم خانواده را نسبت به سه گروه ديگر آگاهيداشت و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي باالترين ميانگين رتبه 

همچنين نتايج مطالعه حاضر با مطالعه پارسي نيا و همكاران هم مشابهت داشت زيرا كه در مطالعه آنها هم دانشجويان دانشكده علوم 
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تنظيم خانواده نسبت به دانشجويان دانشكده هاي الهيات، علوم سياسي، حسابداري و مديريت داشتند و در بين  موردباالتري در  آگاهي
وجود ارتباط معني دار بين . )15(برخوردار بودند آگاهيميزان  نتحصيلي مطالعه شده هم دانشجويان ميكروبيولوژي از باالتري رشته هاي

  . )11(و نگرش در مورد تنظيم خانواده در مطالعه محمودي فر هم تاييد شده است آگاهيرشته تحصيلي و ميزان 
 محل دانشگاه در درسي واحدهاي از يكي عنوان به را خانواده تنظيم واحد پژوهش هاي نمونه از%) 1/49( نفر 794 حاضر پژوهش در

%) 4/36( نفر 289 ،داشتند خانواده تنظيم واحد ارائه نحوه از كمي بسيار و كم رضايت آنها%) 9/59(نفر 476 كه بودند گذرانده خود تحصيل
 اين در مدرس تدريس نحوه از%) 2/74( نفر 589 و كردند ارزيابي متوسط حد در را واحد اين تدريس براي يافته اختصاص ساعات ميزان
نتايج مطالعه دواتي و نتايج پژوهش از اين حيث با نتايج پژوهش دواتي و جعفري همخواني ندارد.  .داشتند كم و كم بسيار رضايت واحد

اده نشان داد كه به نظر اكثر در بررسي نظر دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران در مورد درس جمعيت شناسي و تنظيم خانو 1387جعفري 
در حد متوسط كاربردي بودن قرار دارد و تقريبا بيش از نيمي از  دانشجويان مباحث تنظيم خانواده ارائه شده در قالب اين واحد درسي

% از 7/37ت. دانشجوي بررسي شده) معتقد بودند كه ميزان واحد اختصاص يافته براي اين منظور كافي اس 1000نفر از  522(دانشجويان 
علت ناهماهنگي بين . )13(دانشجويان رضايت متوسطي از نحوه تدريس استاد و برانگيختن عالقمندي دانشجويان توسط مدرس داشتند

تايج مطالعه حاضر و مطالعه دواتي و جعفري مي تواند به دليل  تغيير در نظرات و انتظارات دانشجويان با گذشت زمان باشد و اينكه ن
   نها بايد مورد توجه قرار گيرد.آاطالعات صحيح به موزش و ارائه آنيازهاي باروري جوانان امروزه دستخوش تغييراتي كه شده كه در روند 

مهمترين منبع كسب %) ميزان اطالعات تنظيم خانواده خود را در حد متوسط ارزيابي كرده بودند و 5/48در پژوهش حاضر اكثر دانشجويان (
مهمترين منبع كسب بيان كردند.  %)9/24%) و سپس كتب مربوط (8/34اطالعات خود در زمينه تنظيم خانواده را دوستان و همساالن (

اطالعات دانشجويان در زمينه مسايل تنظيم خانواده در مطالعات مختلف با هم متفاوت بود براي مثال مجالت، روزنامه و كتب مربوطه در 
 همهذكر شده بود.  )24(، دوستان و اقوام در مطالعه موقر)14, 13(، آموزش دانشگاهي در مطالعه دواتي و غفاري)11(مطالعه محمودي فر

سعي مي كنند اطالعات را از دسترسي به اطالعات مرتبط با تنظيم خانواده براي دانشجويان است و اينكه آنها اهميت  بيانگر مطالعات اين
نكته جالب توجه اين است كه در پژوهش حاضر با وجود اينكه مهمترين  دسترسي راحت تري به آن دارند، كسب كنند.منابع مختلفي كه 

نمره منبع كسب اطالعات دانشجويان در مورد تنظيم خانواده، دوستان و همساالن و كتب مربوطه ذكر شده بود، اما بيشترين ميانگين 
آگاهي و نگرش به صورت معني دار متعلق به گروه هايي بود كه اطالعات خود را از طريق آموزش در دانشگاه و پس از آن از طريق كالس 

  را به جوانان بيش از پيش نشان ميدهد. هاي مشاوره پيش از ازدواج كسب كرده بودند. اين مساله اهميت آموزش مسايل تنظيم خانواده 

 نتيجه گيری:

  حقوق از باروري بهداشت خدمات و اطالعات به دسترسي ، 1999 و 1994 سال در توسعه و جمعيت المللي بين كنفرانس بيانيه طبق
از  خدماتبخشي از اين به عنوان دسترسي به اطالعات و خدمات تنظيم خانواده و  هستند آن تأمين به موظف ها دولت كه است جوانان

 براي تضميني عنوان به بلكه حق يك احقاق عنوان به تنها نه باروري بهداشت خدمات و عاتاطال تأمين. )26, 1( استحقوق جوانان 
 و جمعيت المللي بين كنفرانس بيانيه به بنا. )10(دارد بستگي جوانان سالمت به همگي كه كشورهاست توسعه و جامعه سالمت آينده،
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 خصوص در آگاهانه بتوانند تا باشند داشته دسترسي آن خدمات به و بدانند باروري بهداشت مورد در دارند حق جوانان ،1994 سال در توسعه
   .)1(بگيرند تصميم خود  باروري مسائل

كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همواره در كانون توجه  است با ابعاد اجتماعي و اقتصادي تنظيم خانواده مفهومي
مت سياستگذاري هاي بهداشتي جامعه است. اين مفهوم در كشورهايي با ساختار جوان در جامعه نيازمند توجه بيشتر است، چرا كه سال

جوانان مترادف با سالمت جامعه است. هدف از تنظيم خانواده كاهش جمعيت يك كشور نيست بلكه هدف از اجراي برنامه هاي تنظيم 
خدمات تنظيم خانواده با توجه بيشتر به جوانان اطالعات در زمينه بنابراين ارائه . )19(خانواده افزايش نسلي با سالمتي و شادابي بيشتر است

در اين راستا بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان به عنوان . )11(و پايدار انجام شود بايد به صورت مستمرو به خصوص دانشجويان 
قشر جوان جامعه كه آينده سازان كشور محسوب مي شوند، گام مهمي است كه سعي شد تا در اين پژوهش به آن پرداخته شود و نتايج 

  باحث تنظيم خانواده بود.پژوهش مبين آگاهي ضعيف و نگرش متوسط دانشجويان در مورد م
نياز با تغييراتي كه در ديدگاه و عملكرد نوجوانان و جوانان در زمينه مسايل جنسي و باروري در جوامع مختلف از جمله ايران وجود دارد، 

مطلوب و نگرش روزافزون برخوردار است. داشتن اگاهي  از اهميتجوانان به اطالعات و خدمات بهداشت باروري از جمله تنظيم خانواده 
دارد. بر اساس تحقيقات به دنبال مثبت در اجراي برنامه هاي بهداشت باروري از جمله تنظيم خانواده مزاياي كوتاه و بلند مدت براي جوانان 

 تي،مقارب هاي بيماري بروز و متعاقب آن، ازدواج از قبل جنسي فعاليت كشور ما هم واقعيت هايي نظير در بين دانشجويانانجام شده 
 مطالعه مورد جوانان اكثرموضوع قابل توجه اين است كه با وجود اعتقاد . در بين جوانان وجود دارد ايمن غير هاي سقط و ناخواسته حاملگي

 و جلوگيري هاي روش آموزش به نتيجه در وند هست مخالف عقيده اين با نيز اقليتي اما ازدواج، زمان تا جنسي فعاليت از خودداري به
 را امر اين كه كساني براي و آيند نمي نظر به گرايانه واقع هميشه اما هستند، آل ايده خودداري هاي برنامه اگرچه. )10(دارند نياز يمحافظت

 فعال جنسي لحاظ از كه افرادي به محافظتي هاي روش آموزش كه است داده نشان تحقيقات ارائه شود. يگردي هاي پيام بايد ،پذيرند نمي
 متمركز جنسي فعاليت از خودداري بر فقط كه هايي برنامه. دارد خودداري هاي روش آموزش به نسبت تري طوالني و بيشتر اثر هستند،
    .)27(شوند مي جنسي روابط افزايش موجب ،هستند

وجود چنين واقعيت هايي در جامعه فعلي، داشتن دانش كافي در زمينه مسايل بهداشت باروري و تنظيم خانواده به عنوان سالحي با لذا 
مقاربتي، سقط غير ايمن و  روابط جنسي پرخطر در جوانان كه عوارضي چون حاملگي ناخواسته، ابتال به بيماريهايجلوگيري از است براي 

  ... در پي دارد.

 بهبود كودك، و مادر بهداشت مطلوب زيستي سطح به رسيدناز مزاياي بلندمدت افزايش آگاهي جوانان در مورد تنظيم خانواده مي توان  
 و خدماتي و آموزشي رمانيد و بهداشتي فرهنگي، اقتصادي، نظر از زندگي استاندارد افزايش پرخطر، هاي بارداري كاهش تغذيه، وضعيت
  و به عبارتي ارتقا توسعه انساني در كشور نام برد. )15(جامعه در معقول و مطلوب رشد به رسيدنو در نهايت  شغلي هاي فرصت ايجاد

دانشجويان از منابع مختلفي اطالعات خود را كسب مي كنند. تفاوت در منابع كسب اطالعات دانشجويان در زمينه تنظيم خانواده در 

ر مطالعات نشان از آن دارد كه نياز به كسب اطالعات در اين مورد، از نيازهاي اساسي جوانان است كه سعي مي كنند پژوهش حاضر و ساي
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 و بدني جدي مشكالت باعث ايجاد نامطمئن و ناآگاه منابع از اطالعات كسب بسا چهبه هر ترتيب پاسخي براي سواالت خود بيابند. اما 
  براي آنها شود. رواني

 به خانواده تنظيم روشهاي آموزش، دهند مي تشكيل را جامعه ازدواج آستانه در و جوان قشر از اي عمده سهم ه دانشجوياننجا كآاز  
 و سالمت تامين دراز طريق منابع آگاه و موثق كه همانا آموزش در محيط دانشگاه و توسط اساتيد مناسب است نقش مهمي  دانشجويان

 سبب آموزش، يقطر از افراد نگرش و آگاهي ارتقاي. )28(دارد كشور فرهنگي و اجتماعي امكانات و جمعيت رشد بين هماهنگي ايجاد
  .)26(شود مي خانواده تنظيم و جنسي بهداشت باروري، زمينه در بخصوص زندگي، سطوح تمام در آنان گيري تصميم قدرت افزايش

نتايج پژوهش حاضر و مطالعات قبلي مبين حكايت از نياز مستمر و پايدار آموزش تنظيم خانواده به دانشجويان دارد.  ،در كل نتايج پژوهش
ثبت آموزش در ارتقاي آگاهي و نگرش دانشجويان در مقوله هاي مرتبط با تنظيم خانواده است. به نظر مي رسد كه براي پاسخگويي تاثير م

به نيازهاي بهداشت باروري و جنسي جوانان و هدايت آنها جهت حفظ و ارتقاي بهداشت باروري و جنسي خود، آموزش مسايل مرتبط با 
  يقي با مسايل مرتبط با بهداشت باروري ارائه شود تا نهايت سودمندي را براي آنها داشته باشد. تنظيم خانوداه به صورت تلف

 :برای مطالعات آينده پيشنهادات

  طراحي و اجراي يك مطالعه كيفي جهت تعيين نيازهاي آموزشي دانشجويان در زمينه مسايل تنظيم خانواده و يا به صورت
 ي و جنسيگسترده تر در زمينه بهداشت بارور

 طراحي و تدوين بسته آموزشي تنظيم خانواده به صورت ادغام يافته با آموزش مسايل مرتبط با بهداشت باروري براي دانشجويان 
 براساس نتايج نيازسنجي

 طراحي، اجرا و ارزشيابي اثربخشي انواع روش هاي نوين آموزشي در آموزش مسايل بهداشت باروري و تنظيم خانواده 
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Abstract 

Investigation  of  knowledge  and  attitude  of Qazvin’s  university  students  toward  family 

planning 

Background: While current challenges to health  throughout  the world are many and serious,  the 
need to control one’s own fertility probably touches more lives thanany other health issue.So the job 
of  family  planning  never  will  be  finished.University  students  are  the  young  and  determinant 
generation  of  every  socitys’  future  that  their  knowledge  and  attitude  are  reflected  in  society. 
Investigating their knowledge and attitude toward family planning course (presented in university) is 
a key for authority to plan for mass education in society. 

Aim:Determining  knowledge  and  attitude of   Qazvin university  students  toward  family planning 

course and issues 

Method:   In  a  cross  sectional  survey,  1616  university  students  of  four  main  Qazvin 

universities were selected and investigated. Through a quota stratified sampling process and 

based on sex and number of students in each university, A three part questionnaire made by 

researchers was used to data collection.  

Finding: Majority of students have a weak level of knowledge and moderate attitude toward 

family planning methods.  There was  a  significant  relation between  students  age,  gender, 
marital  status, educational  level, university  and passing  family planning  course with  their 

knowledge and attitude(p<0.05).  there was  significant  rela on between educa onal  term 

and knowledge(p<0.001) but there was no rela on between educational term and attitude. 

Conclusion: As family planning education has significant short term and long term benefits 

for  youth  and  community;  keeping  young  people  safe  from  high  risk  sexual  behavior, 

unwanted  pregnancy,  unsafe  abortion,  STDs  and HIV/AIDS  ,…  and  in  long  term  having  a 

healthier  and  happier  generation;  and  according  to  our  finding  of  weak  level  of  family 

planning  knowledge  in  university  students,  the  need  to  family  planning  education  is 

continuous and incessant . 

Key  words:knowledge,  attitude,  university  students.  Family  planning  course  
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  سني ميتوان اين عمل را انجام داد هر در -د
  اطالعي ندارم -ه
  ن (توبكتومي)چگونه است؟مراجعات پيگيري پس از لوله بستن زنا -25

  يك هفته بعد           -الف
  يك ماه بعد          -ب
  فقط در صورت بروز عاليم عفونت وتب مراجعه كند            -ج
  نيازي به پيگيري نيست -د
  اطالعي ندارم -ه
  كدام مورد منع مطلق براي لوله بستن مردان(وازكتومي)است؟ -26

         واريكوسل وهيدروسل بزرگ     -الف
  كم خوني شديد        -ب
  سابقه عدم نزول بيضه ها         -ج
  هيچ گونه منع مطلقي وجود ندارد -د
  اطالعي ندارم -ه
  درصورت داشتن نزديكي محافظت نشده كداميك از روشهاي زير قابل استفاده نيست؟ -27

               LDقرص -الف
  )           IUDدستگاه داخل رحمي( -ب

  قرص دانازول        -ج       
  آمپول يك ماهه          -د       
  اطالعي ندارم -ه       

  فاصله گذاري بين فرزندان حداقل چند سال بهتراست باشد؟ -28
  حداقل يكسال        -الف
  سال       2حداقل  -ب
  سال        3حداقل  -ج
  سال       5حداقل  -د
  اطالعي ندارم -ه
  به استفاده از روش ديگري هست؟آياهمزمان باشيردهي نيازي  -29

  خير             -الف
  بلي         -ب
  بهتر است استفاده شود              -ج
  اطالعي ندارم -ه

  
  
 



۴١ 
 

 سنجش نگرش  -ج

 

  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامال موافقم  سوال  
          داشتن اطالعات تنظيم خانواده فقط براي خانم ها الزم است.  1
          ات تنظيم خانواده براي آقايان نيز مفيد است.داشتن اطالع  2
         آموزش تنظيم خانواده براي زوج هاي جوان الزم است.  3
          آموزش تنظيم خانواده در دانشگاهها الزم است.  4
          است. (كنترل جمعيت) تنظيم خانواده فقط براي كنترل مواليد  5
          دهد. مفيدي در اختيار دانشجويان قرارميتدريس تنظيم خانواده در دانشگاه اطالعات   6
          )به لحاظ شرعي جايز است.IUDاستفاده از دستگاه داخل رحمي(  7
         لوله بستن در زنان ومردان به عنوان يك روش عقيمي دائمي به لحاظ شرعي جايز است.  8
          پايين بودن سطح آگاهي بامسئله تنظيم خانواده ارتباط دارد.  9

          يين بودن سطح بهداشت بامسئله تنظيم خانواده ارتباط دارد.پا  10
          هباعث افزايش رفاه اقتصادي ميشودرعايت مسائل تنظيم خانواد  11
          ارائه اطالعات تنظيم خانواده بايد بالفاصله قبل از ازدواج باشد.  12
          تدريس واحد تنظيم خانواده در دانشگاه تاثيري ندارد.  13
          ا افزايش سطح تحصيالت رعايت مسائل تنظيم خانواده توسط افراد بيشتر است.ب  14
         استفاده از سقط جنين به عنوان يكي از روشهاي تنظيم خانواده بالمانع است.  15
          تدريس واحد تنظيم خانواده در دانشگاه توسط استاد هم جنس  تاثير بيشتري دارد.  16
ورموني مانند قرصها وآمپولها ي جلوگيري از بارداري از لحاظ استفاده از روشهاي ه  17

  شرعي بالمانع است.
        

توضيح درمورد آناتومي دستگاه تناسلي زنان ومردان باعث درك بهتر روشهاي تنظيم   18
  خانواده ميشود.

        

اد بارداري در برقراري هر نو ع رابطه جنسي توسط افر جلوگيري از استفاده از روشهاي   19
  الزم است.          

        

          داشتن اطالعات تنظيم خانواده از سنين بلوغ توصيه ميشود.  20
          ارائه تنظيم خانوادهبه ميزان يك واحد در دانشگاه كافي است.  21
          اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده از سوي افراد امري اختياري است.  22
          هاي تنظيم خانواده ضروري است. مشاركت مردان در اجراي برنامه  23
مشكالت ناشي از  عفونتهاي جنسي و جلوگيري از در  اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده  24

  آن در جامعه موثر است.
        

  
 

 

 


