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پـذيرش   رط بـراي عنوان يك پـيش شـ   و درواقع به يكي از عوامل مهمدر زمينه تنظيم خانواده  زوجينارتباط ميان : مقدمه
  دهد كه براي تقويت اين ارتبـاط و افـزايش مشـاركت مـردان،      تحقيقات نشان مي. باشد مي از بارداري هاي پيشگيري روش

لذا با توجه به بافت فرهنگي و سنتي شهر زاهدان، محدود . دشون محسوب مي خود رساني به همسر زنان منبع اصلي اطالع
  دن سـطح پوشـش تنظـيم خـانواده، ايـن مطالعـه قصـد دارد نتـايج مشـاوره بـا زنـان            بودن ارتباطات زوجين و پائين بـو 

   .را جهت افزايش پوشش تنظيم خانواده بررسي نمايد خود هاي ارتباطي با همسران در زمينه مهارت
  شـهر زاهـدان   در فـوق كـه بـا هـدف    باشـد   نيمه تجربي از نـوع قبـل و بعـد مـي     اي پژوهش حاضر مطالعه :مواد و روشها

تر كـه از  يشـ فرزنـد و ب  2داراي  در سـنين بـاروري،   نفـر از زنـان   44بـدين منظـور تعـداد    . صورت گرفت 1381در سال 
درماني اين شهر انتخـاب   -مركز بهداشتي 3به روش غير تصادفي از  ،كردند هاي پيشگيري از بارداري استفاده نمي روش
و تعيـين   آنـان توسـط پژوهشـگر    و همسر هاي مورد پژوهش از طريق پرسش از نمونهها  پس از تكميل پرسشنامه. شدند

يكمـاه  . قـرار گرفتنـد   مشـاوره  مورد )براي هرگروه(جلسه  3 طي ه،نفر 8 -9هگرو 5نيازهاي آموزشي آنها، زنان در قالب 
و چـك ليسـت ثبـت مـوارد از پرونـده بهداشـتي، ارزشـيابي و بـا اسـتفاده از          نتـايج توسـط پرسشـنامه     ،پس از مشاوره

مورد  SPSSافزار آماري  و با استفاده از نرم =05/0αداري  و سطح معني χ2 و Willcoxon ،Mc nemarهاي آماري  آزمون
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  گفتگـوي زوجـين    تعـداد دفعـات  داري از لحاظ  نينشان داد كه تفاوت مع >00001/0Pبا  Wilcoxonآزمون آماري  :نتايج
در مورد همسران آنها نشان داد  >01/0Pدر مورد زنان و  >05/0Pبا  χ2همچنين آزمون  .ردقبل و بعد از مداخله وجود دا
ده هاي پيشگيري و ميزان ارتباط زوجين در مورد تنظيم خـانوا  كارگيري روش هداري ميان ب كه بعد از مداخله ارتباط معني

ــود دا ــس .ردوج ــه  پ ــي از روش  %43از مداخل ــين از يك ــ    زوج ــتفاده كردن ــارداري اس ــگيري از ب ــاي پيش ــونه   د و آزم
Mc nemar  00001/0( داري را نشان داد تفاوت معنيP<.(  

 منظور بهبود بخشيدن به ارتباط هكه اجراي برنامه مشاوره گروهي با زنان ب هاي اين پژوهش نشان داد يافته: گيري نتيجه
كـه در برنامـه هـاي آموزشـي،     گـردد   در نتيجه توصيه مي. ميان زوجين در زمينه تنظيم خانواده كارآيي قابل قبولي دارد

    .تقويت مهارتهاي ارتباطي ميان زوجين بيش از پيش مد نظر قرار گيرد
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