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نتايج تحقيقات مختلف، نقش مهم مشاوره در حمايت از ازدواج و روابط 

به جايگاه مشاوره عدم رعايت اصول  با توجه 1،زوجين را روشن كرده است
أمين هدف مشاوره و ضرر و شكست مادي يا معنوي اخالقي، موجب عدم ت

رعايت اصول اخالقي در كالس  ميزان هدف اين پژوهش تعيين .2شودمي
از ديدگاه  1389در شهرستان خرم آباد در سال مشاوره پيش از ازدواج 

 . بودزوجين 

نفر از زوجين شركت  430اين مطالعه توصيفي مقطعي با شركت تعداد 
. صورت تصادفي ساده از هر دو جنس انجام شدهمشاوره بكننده در كالس 

ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مشخصات 
دموگرافيك و ديدگاه زوجين از وضعيت آموزشي، اخالقي و اجرايي 
مشاوره بود كه روايي آن با استفاده از روايي محتوا و نظرات اصالحي ده نفر 

استفاده از آزمون مجدد با فاصله ده روز  علمي و پايايي آن بااز اعضاي هيئت 
دهي به سواالت پاسخ. مورد تاييد قرار گرفت r=9/0نفر انجام و با  15و روي 

تجزيه و . بود) خوب، متوسط، بد(ايي گزينهدر اين فرم در قالب ليكرت سه
- يفي و آزمونو با استفاده از آمار توص SPSS-16افزار نرم باها تحليل داده

در تمامي مراحل اين . و آناليز واريانس يكطرفه انجام شد ٢χهاي آماري نظير 
هاي مطالعه نشان داد كه يافته .مطالعه كليه مالحظات اخالقي رعايت گرديد

) نفر 320( درصد 4/74سال و  4/23±6/4ميانگين سن زوجين شركت كننده 
در . در حد دبيرستان بود )5/49%(ساكن شهر و تحصيالت اكثريت افراد 

افراد تناسب  درصد 1/65 اي برگزار شده،خصوص وضعيت كالس مشاوره
افراد شركت  درصد 3/66 ،محتواي مطالب ارائه شده با سطح تحصيالت

 كننده نمايش وسايل مختلف پيشگيري از بارداري و وسايل كمك آموزشي

ت ارائه مطالب افراد طول مد درصد 50مكان ارائه آموزش و  درصد 1/38و 

از زوجين ساعات برگزاري  درصد 6/55چنين هم. را خوب ارزيابي نمودند
از زوجين شركت كننده در  درصد 77. كالس مشاوره را مناسب دانستند

مطالعه محتوا و نحوه ارائه مطالب را از نظر رعايت اصول اخالقي، خوب و 
هاي گروهبين نظرات افراد در . را متوسط ارزيابي نمودندآن درصد 9/21

، مشاوره را از درصد 8/65 .داري ديده نشداختالف معنيمختلف، تحصيلي 
هاي بين گروهند اما نظر موفقيت در انتقال مطالب، خوب ارزيابي نمود

بدين معني كه افراد در  .)p>008/0(داري ديده شد تحصيلي اختالف معني
يت انتقال مطالب را متوسط و افراد گروه تحصيلي كارشناسي و باالتر موفق

از زوجين تنظيم  درصد 3/83. را خوب اعالم كردندهاي ديگر آنگروه
موافق تفكيك زوجين  درصد 2/77خانواده را موافق تعاليم اسالمي دانسته و 

-هم از زوجين، با انتخاب مشاوردرصد  8/69در كالس مشاوره ازدواج و 

مخالف  درصد 36رادي مشاوره موافق و با برگزاري انف درصد 9/51جنس و 
ها بين افراد از لحاظ تحصيالت، جنسيت و اين امر بودند و در اين ارزيابي
طور كلي زوجين بر هب. دار آماري يافت نشدمحل سكونت اختالف معني

رعايت اصول اخالقي شامل تفكيك زوجين و انتخاب مشاور از جنس موافق 
م ت ع [. تر مشكالت تاكيد داشتندبيان راحتو برگزاري انفرادي مشاوره در 

 ]10): 1ويژنامه (13 ;1390پ ز، 
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