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  ها آن هاي تنظيم خانواده پس از آموزش گروهي همسران ميزان مشاركت مردان در برنامه
  

  1عبداله رضايي، 4احمد مشهدي زاده، 3فاطمه عبدي، 2همايون ناجي، 1حسيني اله حبيب
  
  

  خالصه
 كردن دخيل بهتوجه  .است داده قرار تأثير تحت را بشر زندگي ابعاد تمام كه است مهمي مسايل از يكي جمعيت ي رويه بي افزايش ي مسأله :مقدمه
 خانواده تنظيم يها برنامه در مردان مشاركت ميزان حاضر پژوهش در .است برخوردار اي ويژه اهميت از جمعيت كنترل منظور به خانواده تنظيم در مردان
 .گرفت قرار ارزيابي مورد همسرانشان گروهي آموزش از پس

زن كه  ي نمونه 53روي  از بارداري را بر جلوگيريهاي  آموزش گروهي روش تأثيرآن  كه در بودنيمه تجربي  ي اين پژوهش يك مطالعه :ها روش
 تنظيم در مردانروي مشاركت بر آن  اثر نيز و بودند فالورجان ي شبكه منتخب بهداشت يها در خانه خانواده تنظيم طبيعي هاي روش پوشش تحت

هاي جلوگيري از  ي آگاهي در مورد روش نامه ها پرسش پيش و پس از انجام مداخله از زنان مورد مطالعه و همسران آن .قرار گرفت خانواده، موردسنجش
آماري  هاي آزمون و SPSS افزار نرم ها توسط وتحليل دادهتجزيه . شد تكميل گرديد ها استفاده مي بارداري و نيز روش جلوگيري از بارداري كه توسط آن

 .انجام شد و تحليلي توصيفي

 51به عالوه  .)P = 001/0(آماري داشت  دار افزايش معني ،گروهي آموزش از بعدهمسرانشان  افراد مورد مداخله وآگاهي در ي  ميانگين نمره :ها يافته
 .قرار گرفتند خانواده تنظيم مؤثر هاي روش پوشش گروهي، تحت ازآموزش پس ها، زنان مورد مطالعه و همسران آن از درصد

 .شود مي يهخانواده توص يمتنظ يها مشاركت مردان در برنامه يشبه منظور افزا زنان يبرا گروهي آموزشدست آمده، ه ب يجبا توجه به نتا :يريگ جهينت

  .خانواده مردان، تنظيم گروهي، مشاركت آموزش :يديكل واژگان
  

  مقدمه
 مسـايل  از يكـي  جمعيـت  ي رويـه  بي افزايش ي مسأله

 تـأثير  تحـت  را بشـر  زندگي ابعاد تمام كه است مهمي

 ملـل،  سـازمان  بـرآورد  به توجه با .)1( است داده قرار
 جمعيـت  پـر  كشـور  هجـدهمين  حاضر حال در ايران
 تنظـيم  در مردان كردن دخيل بهتوجه  ).2(است  جهان

 اي ويـژه  اهميـت  از جمعيـت  كنتـرل  منظور به خانواده
 ايجـاد  طريـق  از تواننـد  مـي  مـردان  .اسـت  برخـوردار 

در  كمـك  فرزنـدان،  بـين  گـذاري  فاصـله  و محدوديت
 باردار مادران سالمت در كمك و كنتراسپتيوها مصرف

 در. )3(باشند  داشته مؤثري نقش زنان سالمت حفظدر
در  بيشـتر  مشـاركت  بـراي  ترغيب مـردان  حاضر حال

 مسـؤوليت  درصد 50ي تنظيم خانواده و پذيرش  زمينه
 خـانواده  تنظـيم  هـاي  از اهداف طـرح  ،ها برنامه در اين
در رابطـه بـا نقـش مـردان در      Pramilla دكتـر . هستند
احسـاس  « :گويـد  مـي خانواده  يمتنظ يها برنامه ياجرا

 بـه  بيشـتر  مـردان  پـاي  اكنون كه است اين من دروني
 امر اين اما. است شده كشيده خانواده تنظيم هاي برنامه

ي هـا  بـه برنامـه   مـا  و داشـت  خواهد طوالني فرآيندي
بيشتري براي برانگيختن و راهنمايي كردن مـردان نيـاز   

 ما كشور در شده منتشر آمار به توجه با). 4-5( »داريم
ــزان ــاركت مي ــردان مش ــتفاده در م ــاي روش از اس  ه

ــوگيري ــارداري از جل  و اصــفهان در 1386 ســال در ب
هاي  و در خانه 3/2 به يك نسبت به فالورجان ي شبكه
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از  ).6(اسـت   بـوده  1/2بهداشت اين شـبكه يـك بـه    
 بـودن  غالـب  و مـا  كشـور  فرهنگـي  بافت به بنا طرفي

و نيـز بـه لحـاظ ايـن كـه       درخانواده مردان تصميمات
ــاروري نداشــته و امكــان تعــدد   ــردان محــدوديت ب م

كـردن   يـل توجه به دخ ،دارد آنان وجود يزوجات برا
 ،از بارداري جلوگيريهاي  از روش ي مردان در استفاده
  .استاي برخوردار  از اهميت ويژه

 مراكـز  در شـاغل  پرسـنل  اغلب اين كه به توجه با
 و دهنـد  مـي  تشـكيل  زنان را ما كشور درماني بهداشتي
 سـاعات  تـداخل  دليل به مراكز اين به مردان ي مراجعه
 بـه  توجـه  و بـا  گيرد مي صورت به ندرت ها، آن كاري
 خـانواده،  تنظـيم  يهـا  برنامـه  در مـردان  نقـش  اهميت

 دادن شــركت طريــق از مــردان مســتقيم غيــر آمــوزش
 جـزوات  ارائه و گروهي هاي آموزش در ها آن همسران

 .اسـت  يها، الزم وضرور آموزشي به آن يها پمفلت و
ميـزان   يم تـا آن شـد  بر در اين مطالعههمين اساس  بر

آگـاهي  ، هاي تنظـيم خـانواده   مشاركت مردان در برنامه
كـارگيري انـواع   ه بو هاي تنظيم خانواده  نامهاز بر ها آن

برگــزاري بعــد از  را هــاي مــؤثر تنظــيم خــانواده روش
مورد بررسـي   ها آن همسران آموزش گروهيهاي  دوره

  .قرار دهيم
  
  ها روش
 ي جامعـه . بـود  تجربـي  نيمـه  پژوهش يك مطالعه اين

هـاي   خانه پوشش تحت نفر از زنان 53 شامل پژوهش
ثر ؤمـ  يرغ يها روش كه از فالورجان ي بهداشت شبكه

ــارداري اســتفاده  )طبيعــي هــاي روش( جلــوگيري از ب
بـه  گيـري   روش نمونـه . بودها  و همسران آن كردند مي

 57ابتـدا از بـين   . انجام شد يا خوشه يصورت تصادف
بهداشت  ي خانه 5فالورجان  ي بهداشت شبكه ي خانه

 ي از هـر خانـه   سـپس  صورت تصـادفي انتخـاب و  ه ب
 پـذيرش  يبهداشت از ميان افرادي كـه داراي معيارهـا  

 يالتحداقل تحص شركت در مطالعه،به شامل رضايت 
تـا   10 ،بودند يميو عق يعدم بادار ،خواندن و نوشتن

  .ندشد انتخاب تصادفي به صورت نفر 12
نامـه   پرسـش مطالعـه  اين  ها در ابزار گردآوري داده
 ميزان تعيين منظور به كهبود، اي  وچك ليست مشاهده

 يها برنامه از ها همسران آن و افراد مورد مطالعه آگاهي
هاي مؤثر  روش فراواني استفاده ازو نيز  خانواده تنظيم

 11 حـاوي نامـه   پرسـش  .بـود شده  تهيهتنظيم خانواده 
 جهـت  سـؤال  19 و فـردي  مشخصـات  درمورد سؤال

 و بود خانواده تنظيم يها برنامه از آگاهي ميزان سنجش
ــره ــل ي نم ــش ك ــه پرس ــد  35 نام ــه ش ــر گرفت . درنظ

ـ  درامتيازبندي پرسش  جـز سـؤال اول، سـوم و   ه نامه، ب
 نظـر  چهارم، براي هر جـواب صـحيح يـك امتيـاز در    

هاي تنظيم  آشنايي با برنامه( براي سؤال اول .گرفته شد
 امتيـاز  3صفر تـا   انتخابي ي با توجه به گزينه) خانواده
چهارم با توجـه   سؤال سوم و براي شد و گرفته درنظر

هـر   بـراي هاي انتخابي توسط پاسخگو،  به تعداد گزينه
 ايـن  درهمچنـين   .شـد  گرفتـه  درنظـر  امتيـاز  8سؤال 
 پوشـش  تحت ميزان تعيين جهت ليستي چك پژوهش

مـورد اسـتفاده    روش نوع و مؤثر هاي روش قرارگرفتن
 ينا ييروا. گرديد تهيه مطالعه مورد هاي خانواده توسط

مـورد   ،نامه بـا اسـتفاده از روش آزمـون محتـوا     رسشپ
آن از روش  يـايي كسـب پا  يقرار گرفـت و بـرا   أييدت

  .شداستفاده  ييبازآزما
 افـراد  آگـاهي  ميـزان  ابتـدا  ،ها نمونه انتخاب از پس
 تنظـيم  يهـا  برنامـه  از هـا  همسران آن و پژوهش مورد

 و منـازل  به همكاران و پژوهشگر ي مراجعه با خانواده
مـورد   هـا  نامـه  بـا تكميـل پرسـش    هاي بهداشت، خانه

ــت  ــرار گرف ــي ق ــي در  . بررس ــوزش گروه ــپس آم س
ـ   10تـا   8هـاي   گروه  4مـاه و طـي    2مـدت  ه نفـري ب
بـه اجـرا    يصورت بحث گروهـ ه دو ساعته ب ي جلسه
بـه طـور مجـدد     ماه پـس از اتمـام آمـوزش،    2 .درآمد
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 تكميـل گرديـ
هاي آمـار وش

حليل قرارگرفت

افراد مو گاهي
در مرحلـه و 2
ايـن نتـايج).

نمـره چنين هم
مرحلـه در اده

بعـد ي رحلـه
 P= 001/0( ـد

نتـا. دهـد   مـي

افراد مورد مطاهي

اهي مردان از برنام

هاي تنظيم خ نامه

/ 29سال  –هان

 نظـر مطالعـه
از ر ي استفاده

تحل رد تجزيه و

آگ ي نمره كه اد
22 آمـوزش  از
  )001/0  =P(

ه. اند  داده شده
خانو تنظيم ي
مر در و 18 شان
شـ گـزارش  2

ايج را نشـان

آگا ي نمره ي ايسه

آگاي  نمره ي ايسه

كت مردان در برن

ده پزشكي اصفه

هـاي مـورد ه 
ن پژوهش با ا
 استنباطي مور

دا نشان مطالعه
ا قبل ي مرحله 

بـود 33 وزش 
نشان 1ي  ماره
يها برنامه از ان

همسرانشا زش
5 همسرانشـان 

اين نتا 2ي  اره

مقا. 1نمودار 

مقا. 2نمودار 

ميزان مشارك

مجله دانشكد

نامـه پرسش
هاي اين داده

توصيفي و
  

  ها يافته
اين م نتايج

در مطالعه
آمـو از بعد

نمودار شما
مرد آگاهي
آموز از قبل

ه آمـوزش 
نمودار شما
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عموم كار ي مه

كده پزشكي اصف

ثرؤهاي م ش روش

گرفته شده توسط

 يا
 ن
كـه
ران
 ش
 ـط
 كت
 رك
 ت،
 از

آموز
همس
از با
آموز
ب
افزاي
آنان
خود
آگاه
خانو
برنام

 ... انواده

مجله دانشك

هاي تحت پوشش ده

كار گه  بارداري ب

ها برنامه در دان
همسرانشـا ـي

ش نشـان داد ك
لعـه و همسـر

يشافزا يدار يعن
توسـ كـه  يقـي

مشــاركت ميــزان
شـهر در نواده

اسـت گرفتـه  ت
پـس  مطالعـه

هاي تنظيم خا نامه

خانواد فراواني. 3 

هاي جلوگيري از 

مرد مشاركت 
گروهـ مـوزش

پژوهش يجنتا .ت
فراد مـورد مطا

طور معه ب يوه
تحقي نتـايج  ـه 
م در آمــوزش 
خـا تنظـيم  ي
صـورت نيز هان
افراد مورد هي

كت مردان در برنا

نمودار

روشفراواني  .4 

ميزانحاضر  ي
آم از پـس  واده
گرفت قرار بي
افر يآگاه ي ره

ز آموزش گرو
رابطـ اين در.ت

تــأثير ــر روي
يها برنامه در رد

اصفها االيشگاه
آگاه ي نمره كه

ميزان مشارك
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نمودار
  
  بحث

ي درمطالعه
خانو تنظيم
ارزياب مورد

نمر يانگينم
بعد از ها آن

داشته است
بــ حســيني

مر ارگرانك
پا مسكوني

ك داد نشان
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 براي آموزش و اطالعاتي هاي فعاليت هدف كه كند مي
 جهت و جامعه فرد يها توانايي براساس بايد بهداشت،
 همچنـين  و بهداشـت  در نفـس  بـه  اتكاي و مشاركت
  ).8(باشد  بهداشتي رفتارهاي ترويج

 يپژوهش نشـان داد، در حـال   يها يافته همچنين
قبـل از   مـورد مطالعـه   يهـا  از خانواده كدام يچكه ه

اسـتفاده  خـانواده   يمثر تنظؤم يها روش ازآموزش، 
 ي طي دوره پس ازها  بيش از نيمي از آن كردند نمي

ــوگيري از  مــوثر يهــا روش يگروهــ يآموزشــ جل
انواع  ياناز م ينچن هم .بارداري را مورد استفاده قرار دادند

 يهـا  خانه توصيه شده توسط پرسنل يها و روش يلوسا
مخصــوص هــا  روش درصــد 23در مجمــوع  بهداشــت،

انجـام   يـق تحق يجخصوص نتـا  يندر ا .مردان بوده است
 78نشـان داده اسـت كـه     يـز اصفهان ن يشگاهشده در پاال

پـس از آمـوزش تحـت     مورد مطالعه يها درصد خانواده
    ).7(ند خانواده قرار گرفت يمتنظ يها پوشش برنامه

ـ    يـزان م يـك را بـه   انو مـرد  اندكتر صـدق آذر زن
 است معتقد يو. داند مي ياز باردار يريول جلوگؤمس

ــر ــه اگ ــه در اي عارض ــتفاده ي نتيج ــيوه از اس ــا ش  يه
 شود، مشاهده زوجين از يكي در بارداري زا جلوگيري
   هــاي نظــام در. كنــد حمايــت او از بايــد وي همســر

 مـردان  حمايتي يها جنبه به خانواده، بهداشت تأمين
 بـر  عالوه مردان ، مجموع در. شود مي بيشتري توجه

 يهـا  نقـش  جلـوگيري،  روش از شخصـي  ي استفاده
 و انتخـاب  در همسر با مشورت شامل نيز را ديگري
 بعــد تعيــين در روش، مشــاركت يــك از ي اســتفاده
 از اسـتفاده  هنگام در همسر از حمايت نيز و خانواده
   ).9( دارند بر عهده جلوگيري وسايل

 است آن از حاكي پژوهش يها يافته ترتيب بدين
 از آگـاهي  كسـب  بـا  زنان مورد مطالعه، همسران كه

 نمـوده  شـركت  گروهـي  آمـوزش  در كـه  خود زنان
 و كرده مشاركت خانواده تنظيم يها برنامه در بودند،
ــاي روش ــؤثر ه ــيم م ــانواده تنظ ــه خصــوص  و خ ب
   .را مورد استفاده قرار دادند ي مردان ويژه هاي روش

  
  قدرداني و تشكر

 مصـوب  تحقيقـاتي  طـرح  يـك  حاصل مطالعه اين
 علـوم  دانشـگاه  پژوهشـي  معاونـت  285089 ي شماره
 دانشـگاه  مسؤولين از وسيله بدين. بود اصفهان پزشكي

ــبكه ــت ي و ش ــان بهداش ــان و درم ــكر فالورج  و تش
  .آيد مي عمل به قدرداني
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Investigate men Cooperation in Family Planning after a Group Training 

Program of their Spouses  
 

Habibollah Hosseini MSc1, Homayoon Naji MSc2, Fatemeh Abdi3,  
Ahmad Mashhadizadeh MSc4, Abdollah Rezaei MSc1 

 
Abstract 

Background: The population growth is an important issue affecting all dimensions of human life. 
Men play an important role in family planning. The present study aims to investigate men cooperation 
in family planning after a group training program of their spouses. 

Methods: This study was a quasi-experimental research. In this study the effect of a group training on 
contraception on 53 women who used natural method of contraception was measured on their hus-
bands. Before and after intervention an awareness and practice questionnaire about contraception me-
thods was completed in studied women and their husbands. Data analysis was done by SPSS software 
and descriptive and analytic statistical tests. 

Findings: A significant difference was found between the awareness scores of the intervention group 
and their spouses before and after the group training (P < 0.001). 51 percent of the studied women and 
their husbands underwent an effective contraception method after group trainings 

Conclusion: The results of the study indicated that women group training can increase men coopera-
tion in family planning programs. 

Keywords: Group training, Men cooperation, Family planning. 
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