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 چکیده  

هاي همسر  جايي كه مردان اغلب نگرش از آن. خانواده يك عامل مهم در كاهش مرگ و مير و ابتالي مادران و كودكان است ي تنظيم كارآمد بودن برنامه  : مقدمه
مطالعه بر آن شديم تا نقش آموزش و جلـب مـشاركت مـردان را در افـزايش درصـد اسـتفاده از       در اين , دهند ي باروري تحت نفوذ قرار مي      خود را در زمينه   

  .هاي پيشگيري مطمئن بررسي كنيم روش
وده ي تنظيم خانواده ب آباد زنجان بودند كه واجد شرايط برنامه ي اسالم هايي از منطقه ي زوج ي پژوهش كليه جامعه, تجربي بود  مطالعه از نوع نيمه:روش بررسي

 خـانوار بـود كـه بعـد از تكميـل      ٩٠هـا    تعداد ايـن زوج .كردند ز بارداري استفاده ميجهت پيشگيري ا) روش طبيعي پيشگيري از بارداري   (و از روش منقطع   
هـره توسـط رابطـين     صورت چهره به چ مداخله به. به صورت تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند      , هاي خانوارها   ي اول مبني بر ويژگي      پرسشنامه

ي دوم جهت بررسي روش پيشگيري از بارداري و در صورت مـصرف    ماه صورت گرفت و بعد از شش ماه پرسشنامه   ٢انتخاب شده از همان منطقه به مدت        
  .يل قرار گرفتهاي آماري كاي اسكوير مورد تجزيه و تحل تكميل گرديد و نتايج با آزمون, ها ي استفاده از آن نحوه, قرص جلوگيري و كاندوم

نسبت به روش منقطع در گروه مورد ) يودي و آمپول توبكتومي، قرص جلوگيري، كاندوم، آي(  مطمئنهاي پيشگيري از بارداري  درصد استفاده از روش:ها يافته
 كاندوم در هر دو گروه در سـطح بـااليي   ي مصرف قرص و ميزان آگاهي از نحوه). P = ٠4/٠(دار بود  بيشتر از گروه شاهد بود كه از نظر آماري اختالف معني     

  ).دار فاقد اختالف معني( مورد و در گروه مورد يك مورد حاملگي ناخواسته بعد از مداخله ديده شد 4 در گروه شاهد, بود
باشد و  مؤثر مي, خانواده نظيمنتايج طرح نشان داد كه جلب مشاركت مردان در بهبود وضعيت ت,  با وجود مشكالتي كه در انجام طرح وجود داشت:گيري نتيجه

  .خانواده صورت گيرد ي تنظيم مردان در برنامهمشاركت كارگيري  ي به هاي ديگري در زمينه شود كه در آينده پژوهش پيشنهاد مي
   ي هاي مطمئن پيشگيري از باردار روش, مشاركت مردان, خانواده تنظيم: واژگان كليدي

  
 

 مقدمه 

 ميليـون حـاملگي ناخواسـته       ٧5ن   سراسر جهـا   در     ساالنه  
   يـا زوجـين از هـيچ    باشـد   مـي  كه بـه دو علـت        افتد  اتفاق مي 

  

  
  كننــد يــا روش پيــشگيري  بــارداري اســتفاده نمــي ضــدروش 

ــا  ــي نارسـ ــد  مـ ــا ). ١(باشـ ــاليانه تقريبـ ــا سـ ــشور مـ   در كـ
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شود كـه از ايـن      مورد حاملگي ناخواسته گزارش مي     5٠٠٠٠٠
شـود   منجر به سقط جنـين مـي      ) ددرص 16( مورد   ٨٠٠٠٠ميان  

هـاي ناخواسـته بـه عنـوان يـك           امروزه ميـزان حـاملگي    ). ٢(
در شـهر   . گيـرد   شاخص سالمتي جامعه مورد استفاده قرار مي      

شـيوع  ,  صورت گرفـت   ١٣٧٩زنجان طي بررسي كه در سال       
 با ها  درصد حاملگي٣/4٠ درصد بود كه ٢٨حاملگي ناخواسته 

گيري از بارداري اتفاق افتاده و هاي پيش وجود استفاده از روش 
بارداري  ها نيز بدون استفاده از روش ضد    درصد حاملگي  5٩/٧

بوده است و در آناليز مـصرف وسـايل پيـشگيري از بـارداري        
مشاهده شده كه قرص بيشترين مصرف را داشـته و فرامـوش           

ي حـاملگي   ليـل عمـده  د, انگـاري در مـصرف   كـردن و سـهل  
هاي  يكي از مشكالت برنامه  ). ٢(  است  گزارش شده  خواسته  نا

ــسأله ــارداري م ــرد پيــشگيري از ب ــزان مــشاركت م ان در ي مي
ميزان مشاركت مردان نسبت به . باشد ميخانواده  ي تنظيم  برنامه

خانواده يك به شش گزارش شده است      ي تنظيم   زنان در برنامه  
ي كنترل بارداري     با توجه به نقش كليدي مردان در برنامه       , )٣(

ريـزي   برنامـه , آنان   رسد براي مشاركت      ر ما به نظر مي    در كشو 
ميـزان  . دقيق و علمـي بـه حـد مطلـوب انجـام نـشده اسـت               

اند منجر به عواقب جـدي      تو  مشاركت كم مردان در نهايت مي     
ـ  ٢5به عنوان مثـال مـرگ       .  زنان شود  برايبه خصوص     ٣٠ا  ت

 زني كه به علت عوارض حاملگي هرسـاله         5٠٠٠٠٠درصد از   
خانواده قابل    هاي تنظيم   دهند با روش     را از دست مي    جان خود 

ــت  ــشگيري اس ــه  . پي ــردان در برنام ــش م ــاي نق ــدم ايف ي  ع
دنبـال آن افـزايش       خانواده باعث شكست بيشتر آن و به         تنظيم

جـايي كـه مـردان اغلـب        از آن ). ٣(رشد جمعيت خواهد شد     
ي توليـدمثل تحـت نفـوذ     هاي همسر خود را در زمينـه        نگرش

كـارگيري و عـدم بـه كـارگيري          دهنـد و در واقـع بـه        قرار مي 
زنـان  بنابراين تمركز بر مردان مانند      , كنند  ها را تعيين مي     روش

درگيركـردن مـردان    . ناپذير است   طور قطع يك نياز اجتناب      به
منجـر بـه افـزايش اسـتفاده از         , هاي تنظـيم خـانواده      در برنامه 

ي زنـان از   ها و تشويق بـه اسـتفاده    هاي پيشگيري در آن     روش

هاي پيشگيري و در نهايت بهبود ميزان تداوم اسـتفاده از     روش
بـا توجـه بـه مـشكالت         ).4(شـود     هاي پيـشگيري مـي      روش

آباد زنجان  ي اسالم اقتصادي و بهداشتي كه در منطقه , اجتماعي
رسد   نظر مي   به  , به عنوان پايگاه تحقيقات جمعيتي وجود دارد      

يـت اساسـي داشـته باشـد        اهم,  منطقـه  كه كنترل جمعيـت در    
 در اين مطالعه ما بر آن شديم تا نقش آموزش و جلب   بنابراين

هـاي    مشاركت مردان را در افـزايش درصـد اسـتفاده از روش           
  . پيشگيري مطمئن بررسي كنيم

  
  بررسی  روش

صـورت    تجربي بوده و به      نيمه,      نوع مطالعه در اين تحقيق    
محـيط پـژوهش   .  شـد  ي قبل و بعد از مداخلـه انجـام          مقايسه

شهرك اسالم آباد زنجان بود كه بـه عنـوان پايگـاه تحقيقـات              
ي مـورد مطالعـه    جامعه. جمعيتي در زنجان انتخاب شده است   

آبـاد   ي مردان متأهلي كه در شـهرک اسـالم          عبارت بود از کليه   
زنجان ساکن بوده و در زمان انجام مطالعه جهت پيـشگيري از   

كردنـد و تحـت پوشـش         ده مـي  بارداري از روش منقطع استفا    
 تعداد . قرار داشتند6هاي بهداشت مركز بهداشتي شماره  پايگاه

طور تصادفي به دو گـروه مـساوي      نفر بود که به  ۹۰اين افراد   
 معيارهـاي  . قرار گرفتنـد   شاهدد و   ورتقسيم شده و در گروه م     

قرارداشتن همسر در سـن بـاروري و اسـتفاده از روش           , ورود
, در زمان انجام مطالعـه و معيارهـاي خـروج         پيشگيري منقطع   

تمايـل بـه داشـتن    (عـدم پيـشگيري   , ها استفاده از ساير روش   
روش . حامله بـودن همـسر، نـازايي و يائـسگي بـود           , )فرزند

ها عبارت بود از استفاده از اطالعات موجود در           گردآوري داده 
 تـا  ۱هاي بهداشت شماره  پايگاههاي خانوار موجود در       پرونده

 شـهرک   6 مرکز بهداشـتي درمـاني شـماره       ه تحت پوشش   ک ۴
اسالم آبـاد بودنـد و نيـز پرسـشنامه کـه بـه طريـق مـصاحبه                  

ابتدا با اسـتفاده از اطالعـات موجـود در ايـن         . آوري شد   جمع
  هـا مـشخص شـد کـه در زمـان انجـام مطالعـه تعـداد               پرونده

 خانوار از روش منقطع جهت پيشگيري از بارداري استفاده       ٩٠



شيوا فكري و همكاراندكتر  
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ي مـا را تـشکيل         که اين تعداد، جمعيت مورد مطالعـه       کنند  مي
ي قبـل و بعـد از مداخلـه          پرسشنامه جهت دو مرحلـه    . داد  مي

ي قبـل از مداخلـه شـامل دو     طراحي شده بود كـه در مرحلـه     
ي اطالعات دمـوگرافيكي   قسمت بود؛ قسمت اول در برگيرنده 

ي  زوجين بود و در قسمت دوم سؤواالت مرتبط بـا تاريخچـه        
هاي ناخواسته و مدت زمان استفاده از روش منقطع و      گيحامل

ــه روش ــسبت ب ــود  نگــرش ن ــارداري ب ــشگيري از ب . هــاي پي
ي بعد از مداخله مورد استفاده قـرار   اي كه در مرحله     پرسشنامه

گرفت شامل سؤواالت مربوط به نوع روش مورد استفاده بعـد   
از مداخله و ميزان آگاهي از مصرف صحيح قـرص و كانـدوم      

هـا از   آوري داده در رابطه بـا روايـي و پايـايي ابـزار گـرد       .ودب
اي استفاده شد که در تحقيقـات مـشابه قبلـي مـورد         پرسشنامه

  استفاده قـرار گرفتـه و روايـي و پايـايي آن تأييـد شـده بـود                 
که بررسي تغيير نگرش افراد جزيي از   با توجه به اين( ).۵ ،۶(

عـد از مداخلـه شـامل        پرسـشنامه ب   ،اهداف مطالعه نبوده است   
ي قبـل و بعـد      ها در مرحله    پرسشنامه). سؤواالت نگرشي نبود  

.  نفر از رابطـان بهداشـت منطقـه تکميـل شـد            ۵توسط تعداد   
هـا آمـوزش    ي صحيح مصاحبه و تکميل پرسشنامه به آن      نحوه

ي آموزشـي از طريـق اعـالن        به منظور مداخلـه    .داده شده بود  
ردان ساكن منطقه كه متأهـل       نفر از م   6فراخوان عمومي تعداد    

پـس از   . و باسواد بودند به صورت داوطلـب انتخـاب شـدند          
ي تـوجيهي بـا حـضور     انتخاب افراد مذکور ابتدا يـک جلـسه     

  مجري طرح به منظور آشنايي افراد داوطلب با اهـداف طـرح             
ي آموزشي داوطلبان توسـط پزشـك         سپس برنامه . برگزار شد 

 جلسه دو ساعته در ٩و در ي متوالي  عمومي مرد طي سه هفته    
روش آموزشـي مـورد اسـتفاده       . مدت يک ماه صورت گرفت    

ي پرسـش و      عبارت بود از روش سخنراني همـراه بـا جلـسه          
ي آموزشـي و فـيلم ويـديويي     پاسخ همراه با استفاده از جزوه     

آموزش افراد مذکور مطـابق    . خانواده هاي تنظيم   مرتبط با روش  
وسـط مجريـان طـرح و بـر         ي آموزشي مدوني بود که ت       جزوه

هاي وزارت بهداشت طراحي شـده     اساس آخرين دستورالعمل  

هـاي پيـشگيري از    در اين جزوه عالوه بـر معرفـي روش        . بود
هـا، بـه مـوارد منـع          ي صـحيح از آن      بارداري و طرق اسـتفاده    

هـاي   مصرف مطلق و نسبي، ميزان شکـست هـر روش، روش     
 از اتمـام  پـس . مناسب هر سن بـه زبـان سـاده پرداختـه شـد         

اي بـا حـضور    ي آموزشي داوطلبـان فـوق، طـي جلـسه       برنامه
ها شده و اشکاالت و ابهامات       مجري طرح اقدام به ارزيابي آن     

بعد از تقـسيم تـصادفي خانوارهـاي    . مشاهده شده رفع گرديد   
ي   خانواري مورد و شاهد، مداخله45انتخاب شده به دو گروه    

روه مداخله به مدت دو آموزشي به منظور آشنا نمودن مردان گ    
  افراد گروه مداخله به   . ي اجرا گذاشته شد     ماه متوالي به مرحله   

ي  طـور مــساوي بـين داوطلبــان مـرد تقــسيم شـد و مداخلــه    
ي  آموزشي به صـورت چهـره بـه چهـره و از طريـق مراجعـه        

ــه و   ــه درب منــازل خانوارهــاي گــروه مداخل رابطــين مــرد ب
تكميــل . درآمــدوگــو بــا سرپرســت خــانوار بــه اجــرا  گفــت

ي  مـاه پـس از اتمـام مداخلـه     ي دوم شـش  ي مرحله  پرسشنامه
ــت  آموزشــي توســط پرســشگران آمــوزش  ــده انجــام گرف دي

هـاي مداخلـه و       پرسشگران از تخصيص خانوارها بـه گـروه       (
 پس از :ها روش تجزيه و تحليل داده ).شاهد اطالعي نداشتند

ي قبل و  حلهها در دو مر    ها و تكميل پرسشنامه     آوري داده   جمع
افـزاري    ي نـرم    ي آموزشي با اسـتفاده از برنامـه         بعد از مداخله  

هـا   بنـدي آن  تخلـيص و طبقـه  , ها اكسل اقدام به استخراج داده    
ــه  ــك برنام ــه كم ــده و ب ــرم ش ــتفاده از   ي ن ــا اس ــزاري و ب اف

هاي تحليلـي   هاي پراكندگي و تمايل مركزي و آزمون        شاخص
chi-squar     ها مـورد     داده, ول مربوطه  و آناليز واريانس و جدا

  . توصيف و تحليل قرارگرفتند
  

  ها یافته
     از نظر سن بيشترين فراواني در هـر دو گـروه مداخلـه و              

سـال قـرار داشـتند و بـين دو           ٣٩ تا   ٣٠شاهد در گروه سني     
وجـود  داري  اخـتالف آمـاري معنـي    , گروه از نظر توزيع سني    

 ٣4 تـا   ٢٠ين سنين از نظر سن زنان بيشترين فراواني ب      . نداشت
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سال بوده و دو گروه از نظر توزيع سني فاقد اخـتالف آمـاري     
, از نظـر تحـصيالت مـردان در هـر دو گـروه            . دار بودند   معني

. دادند بيشترين فراواني را افراد با تحصيالت ابتدايي تشكيل مي
 افـراد  مربـوط بـه   بيـشترين فراوانـي     , نزنـا از نظر تحصيالت    

يالت و توزيع شـغلي مـردان و زنـان     از نظرتحص . بودسواد    بي
در گـروه   . داري بـين دو گـروه وجـود نداشـت           اختالف معني 

 درصـد   ٨/4٨ درصد خانوارها و در گروه شـاهد         ٣/5٣مداخله
). دار  فاقد اختالف معني  ( فرزند بودند    ٣خانوارها داراي حداقل  

 دو گروه از نظر تعداد فرزندان دختر و پسر مشابه بودنـد و در      
وم خانوارهـا تمـايلي بـه داشـتن فرزنـد ديگـر             سهر گروه دو  

در خانوارهايي كـه تمايـل بـه داشـتن فرزنـد ديگـر               .نداشتند
ي  سـابقه . بيشترين علت نداشتن فرزند پسر ذكـر شـد     , داشتند

. طور مشابه وجود داشت     خواسته در هر دو گروه به       حاملگي نا 
از در هر دو گروه اكثريت افراد مورد مطالعه تمايلي به استفاده    

بدون اخـتالف   (هاي پيشگيري از بارداري نداشتند        ساير روش 
 توزيع فراواني افـراد مـورد مطالعـه را بـر           ١جدول  ). دار  معني

حسب وضعيت پيشگيري از بـارداري بعـد از مداخلـه در دو              
 ٩ي دوم تعـداد    در زمان تکميل پرسشنامه   . دهد  گروه نشان مي  

دليل کوچ افراد   به نفر از گروه شاهد      ١١نفر از گروه مداخله و    
ــراد  (از مطالعــه خــارج شــدند  ــن اف ــه اي امکــان دسترســي ب

  ).نبود پذير امکان
  

ــر حــسب وضــعيت   : ١جــدول  ــه ب ــورد مطالع ــراد م ــي اف ــع فراوان   توزي
ــاهد   ــه و ش ــه در دو گــروه مداخل ــارداري بعــد از مداخل ــشگيري از ب   پي

  ١٣٨٣اسالم آباد زنجان، 
گيري از وضــعيت اســتفاده از روش پيــش مداخله شاهد

 بارداري بعد از مداخله

 روش مطمئن ٢٢ ١٣

 روش منقطع ٦ ١٢

 عدم پيشگيري ٥ ٥

 حامله ٣ ٤

 كوچ ٩ ١١

 جمع ٤٥ ٤٥

 توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب استفاده از ٢جدول  
هاي پيشگيري مطمئن و منقطـع بعـد از مداخلـه در دو               روش

  .دهد گروه مداخله و شاهد را نشان مي
دهـد كـه تفـاوت         نـشان مـي    chi-squarتايج آزمون آماري    ن

داري ميان دو گروه مداخله و شـاهد از نظـر اسـتفاده از                معني
يك روش مطمئن پيشگيري از بارداري پس از مداخله وجـود        

  ).P =٠4/٠(دارد 
  

هاي   توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب استفاده از روش         : ٢جدول
ئن و منقطع بعد از مداخله در دو گروه مداخله و پيشگيري از حاملگي مطم

با حذف موارد کوچ کـرده و حاملـه و    (١٣٨٣شاهد در اسالم آباد زنجان     
 )عدم پيشگيري

P 
value 

  ها گروه مداخله شاهد
     يروش پيشگير

 مطمئن ٢٢ ١٣

 منقطع 6 ١٢

٠4/٠ 

 جمع ٢٨ ٢5
  

ـ      ٣جدول   ك نـوع   توزيع فراواني افراد مـورد مطالعـه بـه تفكي
  .دهد روش پيشگيري از بارداري بعد از مداخله را نشان مي

  

هاي  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب استفاده از روش: ٣جدول 
پيشگيري از بارداري بعد از مداخله در دو گروه مداخله و شاهد در اسالم 

  ١٣٨٣آباد زنجان، 
    گروه   تعدادمداخله   تعداد شاهد

  پيشگيرينوع

 قرص  (21/4) 6 (24) 6

 كاندوم  (17/8)5  (8)2

2(8)  5(17/8)  IUD  
 آمپول  (7/1)2  (4)1

 توبكتومي  (14/2)4  (8)2

 منقطع  (21/4)6  (48)12

 جمع  (100)28  (100)25

  .باشد گردرصد مي اعداد داخل پرانتز بيان   * 
  

دهـد كـه    ها نتايج مطالعه نـشان مـي     سازي گروه   از نظر يکسان  
داري بـين ميـزان تحـصيالت و شـغل و             ي معني اختالف آمار 
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هاي پيشگيري مطمئن و منقطع    تعداد فرزند و استفاده از روش     
ميزان آگاهي در , در هر دو گروه مداخله و شاهد     . وجود ندارد 

خصوص مصرف صحيح قرص و كاندوم در حد بااليي قـرار           
داري ميـان      اختالف معنـي   chi-squarآزمون آماري    داشت و 

هـاي مـورد و شـاهد     ي افراد مورد مطالعه بين گروه ميزان آگاه 
 مـورد حـاملگي در   4در اين مطالعه   . بعد از مداخله نشان نداد    

 مورد در گروه مورد ديده شد كه تمـام مـوارد   ٣گروه شاهد و  
ديده شده در گروه شاهد ناخواسته بوده ولـي در گـروه مـورد     

ه بـه  بـا توجـ  (فقط يك مورد از سه مورد ناخواسته بوده است   
  ). باشد دار نمي تعداد كم از نظر آماري معني

  
 بحث

روي دو گروه که تجربي بود   نيمهي  يك مطالعهتحقيق     اين 
آباد زنجان  ي اسالم  خانواري از مردم منطقه45 مداخله و کنترل

هـاي خـانوار و    طبـق پرونـده  ( سـال قبـل   5 تـا  4 كه از حدود 
) سـنتي (وش منقطـع    از ر ) سؤواالت پرسشنامه قبل از مداخله    

. صورت گرفـت  , كردند  براي پيشگيري از بارداري استفاده مي     
سطح , شغلي, )مردان و زنان(كه دو گروه از نظر سني  در حالي

تمايل به داشتن   , )به تفكيك جنس  (تعداد فرزندان   , تحصيالت
ي   سابقه, داليل تمايل به حاملگي مجدد    , فرزند ديگر در آينده   

ش در مورد روش منقطع و تمايـل بـه      نگر, حاملگي ناخواسته 
بـدون  , هـاي مطمـئن پيـشگيري از بـارداري     اسـتفاده از روش 

  آمـوزش مـردان    (بعـد از مداخلـه      , داري بودنـد    اختالف معني 
هاي مطمـئن پيـشگيري از    درصد استفاده از روش) گروه مورد 

نـسبت بـه    ) آي يـو دي   , آمپـول , قـرص , توبكتومي( حاملگي
افزايش يافت و اين افزايش داراي روش منقطع در گروه مورد     

، ولي از نظر    )=۰۵/۰P( داري با گروه شاهد بود      اختالف معني 
, ي مـصرف قـرص و كانـدوم       نحوه مرتبط با سؤواالت آگاهي   

ميزان حـاملگي  . داري بين دو گروه مشاهده نشد  اختالف معني 
 مـورد و در گـروه   ١ناخواسته بعد از مداخله در گروه مداخله      

  .بود مورد 4شاهد 

ي فوق بين دو گـروه مداخلـه و کنتـرل از             که در مطالعه    اينبا  
هـاي پيـشگيري از       کارگيري هـر کـدام از روش        نظر ميزان به  

در رابطـه بـا     داري مشاهده نـشد، ولـي         تفاوت معني , بارداري
بـين دو گـروه   هدف كاهش درصـد اسـتفاده از روش منقطـع     

  ).P=۰۴/۰(دار مشاهده شد  مداخله و کنترل اختالف معني
ي   اي در ترکيـه، در سـه دهکـده بـه ترتيـب نتيجـه                در مطالعه 

. آموزش زنان، مردان و هر دوي آنان مورد بررسي قرار گرفت         
خصوص در گروهي که   ها، به نتايج نشان داد که در تمام گروه    

ــود، ميــزان اســتفاده از   ــه هــر دو زوج داده شــده ب آمــوزش ب
ايش يافت و نتيجـه  هاي مطمئن پيشگيري از بارداري افز   روش

  نيـز  خانواده بـه يکـي از زوجـين         گرفته شد که آموزش تنظيم    
دهد، ولي تداوم  آساني طرف مقابل را نيز تحت تاثير قرار مي به

  ).۷( تر از انتخاب گروه هدف است ها مهم و نظم آموزش
در طي بررسي که در زيمباوه به عمل آمد، مشخص شـد کـه              

خـانواده بـه مـردان از        تنظـيم هاي آموزشي در مـورد        دادن پيام 
ي مـردان از جملـه      هاي مورد عالقـه     ها بين برنامه    طريق رسانه 

هاي راديويي و مـسابقات ورزشـي، سـبب شـد تـا               نمايشنامه
هـاي پيـشگيري از بـارداري        ها نسبت به استفاده از روش       زوج

 هاي مطمئن پيشگيري استفاده نماينـد    تشويق شوند و از روش    
ت تجربي تـصادفي در ترکيـه، اتيـوپي و          چنين مطالعا   هم). ۸(

هـايي   چين نشان داد که انتخاب روش پيشگيري در بين خـانم   
هـاي مـشاوره و آموزشـي شـرکت          شان در کالس   که همسران 

شـان   هايي بوده است که همسران اند، بسيار بيشتر از خانم      کرده
  ).۹-۱۱( اند ي شرکت نداشته ها در اين کالس

بعد از آمـوزش    ران مشخص شد    و همكا ي حسيني     در مطالعه 
هـاي   هاي واحد  کدام از خانواده    ، در حالي که هيچ    کارگران مرد 

هـاي تنظـيم    مورد پژوهش قبل از آموزش تحت پوشش برنامه     
 درصد از آنان تحت پوشش ايـن برنامـه          ٧٨اند،    خانواده نبوده 

هـاي    درصـد مربـوط بـه روش   4٢قرارگرفتند که از اين تعداد  
). ۶(هاي زنانه بوده اسـت      مربوط به روش   درصد   ٣۶مردانه و   
ي ما هـيچ مـوردي از وازكتـومي در گـروه مـورد و       در مطالعه 
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تواند مربوط به مدت زمان كوتاه    شاهد ديده نشده است كه مي     
دليـل ايـن مـسأله     ه ها باشد يا شايد ب پيگيري وتعداد کم نمونه   

دهندگان تحت تـأثير اعتقـادات بـاطني خـود         باشد كه آموزش  
دليل عـدم پـذيرش     اند يا به    ه و خود موافق وازكتومي نبوده     بود

اين نتيجه مشابه نتايج تحقيقي بود كـه       , مردان اين منطقه باشد   
هـاي   در هندوستان جهت شناخت داليل عـدم پـذيرش روش        

پيشگيري مربوط به مردان انجام شده بـود و نـشان داد مـردان      
براي , ها لدگذاري بين تو  درك ضعيف در مورد فاصله عالوه بر 

هاي پيشگيري مربـوط بـه        بهبود آگاهي خود يا پذيرش روش     
, نتايج تحقيـق رينـام نـشان داد    ). 12(خود پيشقدم نمي شدند     

هاي پيشگيري مردانه وابسته به عوامـل         شيوع استفاده از روش   
ــساني  ــه(ان ــراهم, شــامل برنام ــزان و ف ــدگان خــدمات  مي كنن
ـ   باشد كه تا حدي تعيين      مي) بهداشتي ي ميـزان پـذيرش       دهكنن

  ).۱۳(ها هستند  روش

, كه تأثير آموزش زنـان بـر ميـزان آگـاهي       , نجفيي    در مطالعه 
نگرش و عملكرد مـردان بررسـي شـده بـود و مداخلـه روي           

, كردند گروهي كه از هيچ روشي جهت جلوگيري استفاده نمي      
 درصـد از زوجـين از       4٣بعـد از مداخلـه      , صورت گرفته بود  

شگيري از بارداري استفاده كرده بودنـد و     هاي پي   يکي از روش  
ي گروهي با زنان بـه        ي مشاوره   نتيجه گرفتند که اجراي برنامه    

  ي تنظيم خانواده کارآيي      منظور جلب مشارکت مردان در زمينه     
  آبادي نيز آمـوزش بـر ميـزان بـه           ي نيك   در مطالعه . )۱۴(دارد  

 مـؤثر  هاي مؤثر مردانه در پيشگيري از بارداري  كارگيري روش 
ي  در مـورد تـأثيرآموزش مـردان در اسـتفاده         ). ۱۵(بوده است   

ــدوم   ــحيح از قــرص و كان ــروه  , ص   مداخلــهدر هــر دو گ
ميزان آگاهي در حـد بـااليي بـوده و فاقـد اخـتالف          , و شاهد 

  هــاي توانـد بــه دليــل آمــوزش  مــيدار بــوده اســت كــه  معنـي 
  هـاي     مراكـز بهداشـتي و درمـاني و پايگـاه          ارايه شده توسـط   

دو گـروه مداخلـه و     افـراد    يا از طريق ارتبـاط ميـان      داشت  به
 نتايج اين مطالعـه از نظـر سـطح       .کنترل ساکن در منطقه باشد    

ي صحيح قرص و كاندوم بعد از  باالي آگاهي در مورد استفاده   

يگر كه تأثير آموزش را در ارتقـاي      دآموزش با نتايج مطالعات     
ــاهي  ــطح آگ ــم  س ــد ه ــشان داده بودن ــردان ن ــواني  م    داردخ

  )۵، ۶، ۱۴ و۱۵(
در مورد ميزان حـاملگي ناخواسـته بعـد از مداخلـه در گـروه         

مورد بود كه با توجـه بـه         ۴ کنترل مورد و در گروه      ١مداخله  
البته براي اثبات تأثير  .تعداد كم از نظر آماري قابل مقايسه نبود 

 ناخواسـته مـدت زمـان       هاي  آموزش بر كاهش تعداد حاملگي    
  .  الزم استيي بيشتر د نمونهتر و تعدا طوالني

  
  گیري نتیجه

ي مطالعات متمـايز      هاي اين طرح كه آن را از بقيه         ويژگي     
  :عبارت است از ,كند مي

ي از خـود  دي آموزشي توسط افرا  در اين مطالعه اجراي برنامه    
ي پژوهش صورت گرفتـه اسـت و در واقـع مـا در دو                جامعه

  :يما سطح از مشاركت مردان استفاده كرده
  دهندگان   رابطين يا آموزش-١
   مردان خانوارها -٢

  :نتايج طرح ما متأثر از عوامل زير بوده است
 ،هـا  پـذيري آن    ميـزان آمـوزش    ،پذيري رابطين   ميزان مسؤوليت 

ميــزان مداخلــه، قــدرت انتقــال اطالعــات رابطــين بــه گــروه 
ميـزان  ، عقايد شخصي و اعتقـادات رابطـين،         همكاري رابطين 

 و انـد  بايي رابطين در مسؤوليتي كه به عهده گرفته      ثبات و شكي  
پذيري   ميزان آموزش مداخله و   ميزان همكاري مردان گروه     نيز  
از نظـر كميـت و      ) دهنـده  آمـوزش (در مورد افراد رابط     . ها  آن

البته استفاده از رابطـين و  . كيفيت آموزش با هم تفاوت داشتند   
ــوزش ــالي    آم ــدفي ع ــردم ه ــين م ــدگان از ب ــودهدهن  آن  وب

چنـين    و هـم باشـد  مـي دادن خود مردم در امر پژوهش    دخالت
استفاده از نتـايج مطالعـات ديگـران كـه يكـي از علـل عـدم                 

عدم پاسخ مناسب بـه تمايـل مـردان جهـت           , مشاركت مردان 
) مشاورين مرد (خانواده از افراد همگن      دريافت خدمات تنظيم  

العه بـا  کوچ تعدادي از افراد گروه مط .)٣، ۱۶( ذكر شده است  
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ناپذير و   روستايي منطقه، امري اجتناب  –توجه به بافت شهري     
هــا بــه علــت  کنتــرل بــود و امکــان دسترســي بــه آن غيرقابـل 

پـذير   محدوديت زماني انجام مطالعه و محدوديت منابع امکان       
توصـيه  . هـاي مطالعـه بـود      و اين موارد جزو محـدوديت      نبود
 مناطق زنجان و در در سايرشود در آينده مطالعات مشابهي     مي

طبقــات اقتــصادي و اجتمــاعي گونــاگون و در حجــم نمونــه 
تر و با مشارکت زنان و        تر و مدت زمان پيگيري طوالني       بزرگ

  . کارشناسان بهداشت خانواده طراحي و اجرا شود
 

  تشکر و قدردانی
       از معاونت محترم پژوهـشي دانـشگاه و اعـضاي محتـرم             

  

  ضمن تصويب طرح بـا حمايـت   شوراي پژوهشي دانشگاه كه   
از . شـود   مالي امكان اجراي آن را فـراهم نمودنـد تـشكر مـي            

دكتـر نـرگس   , هاي صـميمانه دكتـر حميـده غالمـي          همكاري
چنـين خـانم زهـرا      دكتر محمود حريري و هـم     , رضايي  محمد

حيدري كاردان محترم بهداشت خانواده مركز بهداشتي درماني      
خـصوص    حتـرم بهداشـتي بـه   ي رابطان م  از كليه و ۶ ي  شماره

آوري   ي داوطلبان مردي كه در جمع       خانم زهرا حيدري و كليه    
ها و آموزش خانوارها با مجريان طرح صميمانه همكـاري     داده

  .شود  تشكر مي،نمودند
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