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مقدمه 
    در دهه اخير جمعيــت دنيـا بـا سـرعت بيشـتري افزايـش 
داشته است. در حال حاضر در هر ثانيه ٣ نفر و در هر روز 
ــه جمعيـت جـهان افـزوده مـيگـردد.  بيش از ٢٢٤٥٠٠ نفر ب
ــر  بسياري از ما شاهد رسيدن جمعيت جهان به ٥ ميليارد نف
در ژوئيـه ١٩٨٧ و ٦ ميليـارد نفـر در اكتـــبر ١٩٩٩ بوديــم. 
ــش در آسـيا، آفريقـا و آمريكـاي التيـن  تقريبًا ٩٣% اين افزاي

اتفاق افتاده است(١).  
    افزايـش جمعيـت در صورتـي كـه مهاجرتـــها را نــاديده 
ــر تولدهـا  بگيريم، از تفاضل تولد و مرگ حاصل ميشود. اگ

ثابــت باشــد اما تعداد كمــي از افرادي كه به دنيا آمدهانــد  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
بمـيرند، جمعيـت روبـه ازديـاد مـيرود. كاســـتن از مــرگ، 
ــوژي امـروز اسـت. بنـابراين افزايـش  دستاورد علم و تكنول
ــيز بـايد سـاخته دسـت بشـر دانسـت. در كنـار  جمعيت را ن
ــتغال،  پرداختن به برنامههاي توسعه، مانند سوادآموزي، اش
تأمين مسكن، حفظ محيط زيست، بهداشت و درمــان، بـهبود 
ــا كـم كـردن  موقعيت اجتماعي زنان و غيره تنظيم خانواده ي
تعداد تولدها به عنوان راهي مــهمتر و مؤثرتـر بـراي مقابلـه 
بشر امروز با افزايــش مـهار نشـده جمعيـت، شـناخته شـده 
است. براساس تعريــف سـازمان بهداشـت جهانـــي، تنظيـم 
خانواده شامل اقداماتــي اســت كه افـراد و زوجها را ياري  

 

چكيده  
ــش جمعيـت دنيـا در آسـيا،     در دهه اخير جمعيت دنيا با سرعت بيشتري افزايش داشته است. تقريباً ٩٣% افزاي
ــروز بـا آفريقا و آمريكاي التين اتفاق افتاده است. تنظيم خانواده به عنوان راهي مهم و موثر براي مقابله بشر ام
افزايش جمعيت شناخته شده است. از سال ١٩٩٤ بهداشت باروري جايگزين تنظيم خانواده شده است كه يكي از
جنبههاي آن نقش مردان است. براي كمك به مردان درباره روشهاي مختلف تنظيم خانواده، آگــاهي از اطالعـات
آنها در اين مورد و نقش آموزش در افزايش اين آگاهي اهميت دارد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آمــوزش در
ــه befor-after، ١٤٩ مـرد سـاكن در بردآبـاد توسـط آگاهي مردان از تنظيم خانواده طراحي شد. طي يك مطالع
روش نمونهگيري غيراحتمالي مورد بررسي قرار گرفتند. روش گــردآوري دادههـا پرسشـنامه بـود. توصيـف و
ــد. در ايـن مطالعـه تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمون آماري paired t-test انجام ش
ــه آگـاهي مـردان از تنظيـم خـانواده، بعـد از آمـوزش تفـاوت مشاهده شد كه ميانگين امتياز كسب شده در زمين
ــا سـن معنيداري با قبل از آموزش دارد. تغيير امتياز آگاهي با سن و تحصيالت ارتباط معنيداري نداشت. اما ب
زمان ازدواج مردان ارتباط معنيداري داشت. نتيجهاي كه از ايــن مطالعـه بـه دسـت آمـد ايـن بـود كـه آمـوزش

ميتواند در آگاهي مردان در مورد تنظيم خانواده نقش مؤثري داشته باشد.   
         

كليدواژهها: ١ – تنظيم خانواده  ٢ – آگاهي مردان  ٣ – تاثير آموزش  

اين مقاله خالصهايست از پايان نامه آقاي دكتر مسعود جعفري جهت اخذ مدرك دكتراي عمومي به راهنمايي خانم دكتر مرضيه نجومي سال ١٣٨٠. 
I) استاديار گروه پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران، تهران(*مولف مسؤول) 

II) استاديار گروه پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران، تهران. 
III) پزشك عمومي  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               1 / 8

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-307-fa.html


بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مردان در مورد تنظيم خانواده                                                                      دكتر مرضيه نجومي و همكاران  

٤٥٦  مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران                                                                                         سال نهم/ شماره٣٠/ پاييز ١٣٨١   

ــد و فقـط  ميدهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگيري كنن
زماني كه ميخواهند، بچــهدار شـوند، فاصلـه بيـن فرزنـدان 
ــد فرزنـدان خـود را بـا سـن و  خود را تنظيم كنند، زمان تول
شرايط زندگي خود تطبيــق دهنـد و آگاهانـه دربـاره تعـداد 

فرزندان خود تصميم بگيرند.  
    شوراي اقتصادي و اجتماعــي سازمـــان ملـل متحـد در 
 International ــس سال ١٩٩١ ميالدي با انتخاب نام كنفران
 (ICPD) Conference on Population & Development

بوضوح جمعيت را بــه توسـعه مربـوط دانسـت و در اوليـن 
كميته آمادگي براي كنفرانس جمعيت و توسعه به اين نتيجــه 
رسيد كه جمعيت، رشد اقتصادي پايدار و توســعه پـابر جـا، 

بايد موضوع اصلي كنفرانس قاهره باشد.  
    از سال ١٩٩٤ كه كنفرانس جــهاني جمعيـت و توسـعه در 
قاهره برگــزار شـد، واژه تنظيـم خـانواده جـاي خـود را بـه 
ــيز  مفـهوم گسـتردهتر بهداشـت بـاروري داد و بعـد از آن ن
همراه با واژه حقوق باروري به فراوانـي مورد استفاده قرار 

گرفت.  
ــه از      بهداشت باروري ابعاد و جلوههاي گوناگوني دارد ك
ـــش و جايگـاه مـردان اسـت. براسـاس برنامـه  جمله آن نقـ
اجرايي كنفرانس فوق، در طــول ٢٠ سـال آينـــده از دولتـها 
ــدون كمــــك، بـه اهـداف  انتظار نميرود كه به تنهايــي و ب
ـــت و  ميـان دورهاي و اهـداف كنفرانــــس بينالمللـي جمعي
توسعه برسنــــد همه افراد جامعه و گروهــهاي موجـود در 
آن حق دارند و در حقيقـــت مسؤول هستنـــد كه در تالش 
ــن اهـداف بطـور فعـال مشـاركت داشـته  براي رسيدن به اي

باشند(٢).  
    كشور عزيز ما ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال 
ــه جمعيـت و كمبـود منـابع انـرژي  توسعه با افزايش بيروي

روبرو است.  
    اگر چه در سالهاي اخيــــر بـه داليــل متعــــددي آهنـگ 
ــه اسـت امـا كماكـان  رشد جمعيــت تا حدودي كاهــش يافت
روند افزايش جمعيت در كشــور بـا سرعـــت قـابل توجـهي 
ادامه دارد. بويژه آنكه درصد باالي رشد جمعيت در دهه ٥٠ 
و ٦٠ سبب شده اســت تـا هـم اكنـون كشـور مـا بـا جامعـه 

بزرگي از جوانان كه در سنين باروري قــرار دارنـد، روبـرو 
باشد.  

    كنترل جمعيت امري نيست كه قشر، گروه يــا وزارتخانـه 
خاصي به تنهايي بتواند از عــهده آن برآيـد، كنـترل جمعيـت 
امري است كه عزم ملي را ميطلبد و جهت اجراي درست آن 
ــردان بيـش از  همكاري و همدلي تكتك افراد الزامي است. م
نيمي از جامعه را تشــكيل ميدهنـد و بـا توجـه بـه سـاختار 

فرهنگي سنتي كشور نقش مهمي در تصميمگيريها دارند.  
    براي كمك به آنها و اخذ تصميم صحيح الزم است كه بــه 
آنـها دربـاره روشـهاي مختلـف تنظيـم خـــانواده، فوائــد و 

مضرات تكتك روشها آگاهيهايي داده شود.  
ــتر بـراي      برنامههايي كه تا كنون در كشور داشتهايم بيش
ــچ برنامـه مدونـي در جـهت ارتقـاي  خانمها بوده است و هي
ــوق و  آگاهي مردان وجود نداشته است. با توجه به مسائل ف
نقش موثر آقايان در امور مختلف، آگــاهي دادن بـه آنـها در 

زمينه تنظيم خانواده ضرورتي اجتنابناپذير است.  
    براي شروع الزم است تا اطالعاتي درباره مــيزان آگـاهي 
مردان از روشهاي تنظيم خانواده و نيز ميزان تأثير آموزش 

بر آگاهي آنها از اين موضوع داشته باشيم.  
ــق در صـدد برآمديـم تـا تـأثير آمـوزش در      در اين تحقي
زمينه تنظيــم خـانواده را بـر مـردان سـاكن بردآبـاد تعييـن 
ــوان  نمائيم، اميد است كه با بهرهگيري از نتايج اين تحقيق بت
آموزشـي مناسـب در زمينـه بهداشـــت بــاروري و تنظيــم 

خانواده ارائه نمود. 
 

روش بررسي 
    روش بررسي در اين مطالعه Before After Study از 
نوع مطالعــات Semi-Experimental Study بـود. جامعـه 
ــاد در سـال ١٣٧٨  مورد بررســـي مردان ساكــن در بردآب

بود.  
ــت      از اين جامعه با در نظر گرفتن خطاي نوع اول ٥% و دق
ــا روش نمونـهگـيري  ٨% و فرض P برابر با ٥٠%، ١٤٩ مرد ب
ــاد انتخـاب  غيرتصادفي از كارخانهها، ادارات و منازل بردآب

شدند.  
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    جهـت گـردآوري دادههـا از ابـزار پرسشـنامه بــه روش 
ــامل ٢  Self-Administered استفاده شد. هر پرسشنامه ش

قسمت بود.  
    قسمت اول شامل، سواالت مربوط به مشخصات فردي و 
ــالت  دموگرافيك مانند: سن، سن ازدواج، شغل، ميزان تحصي

و تعداد فرزندان بود.  
    قسـمت دوم پرسشـنامه شـامل ٢٦ ســـوال در زمينــه ٥ 
موضوع، جمعيت و ضرورت پيشگيري از بارداري در ايران، 
مشـاركت افـــراد در پيشگيــــري از بــارداري، روشــهاي 
پيشگيري از بارداري، مزايا و معايب روشــهاي پيشگيـــري 
از بارداري و نحوه دريافت خدمــات پيشـگيري از بـارداري 

بود.  
ـاط      در مجموع ٦ و ٤ و ٩ و ٥ و ٢ سؤال به ترتيب در ارتب
ــات نـامبرده وجـود داشـت. هـر سـؤال داراي ١  با موضوع
امتياز بود و امتياز هر موضوع بطور جداگانه قبل و بعــد از 

آموزش مقايسه شد.  
    پرسشنامهها در بين افراد مورد بررسي پخــش شـد و از 
ــد كـدي ٣ رقمـي روي هـر پرسشـنامه درج  آنها خواسته ش
نمايند و آن را به خاطر بسپارند تا پس از آموزش نيز همان 

كد را روي پرسشنامه مربوط به خود درج نمايند.  
ــدود ٣٠ دقيقـه بـراي پـر كـردن پرسشـنامه در      زماني ح

اختيار آنها گذاشته شد.  
    به اين افــراد در مركـز بهداشـتي درمـاني در زمينـههاي 
مختلف مشــاركت مـردان در تنظيـم خـانواده، آمـوزش داده 

شد.  
    آموزش به مدت ٩٠ دقيقه و با استفاده از طرح درسي كه 

از قبل آماده شده بود صورت گرفت.  
    ٢ هفته بعد از آموزش اين افراد براي مرحله بعد آزمــون 
ــون را  مراجعه كردند كه ١٤٨ نفر پرسشنامههاي بعد از آزم

پر كردند.  
ـــق همبســتگي      اعتبـار پرسشـنامه (Reliability) از طري
دروني موضوعات و به كمك آلفاي كرونباخ، ٧٣% بــه دسـت 
 SPSS ver9 آمد. براي تجزيه و تحليل دادههــا از نرمافـزار

استفاده شد.  

    از آزمونهاي آماري Kolmogorov-Smirnorov بــراي 
بررســــي فـرم طبيعـي توزيـــع امتيـازات پرسشنامــــــه، 
Paired t-test بـراي مقايســــه امتيـازات پيــــش و پــس 

آزمون، ANOVA براي مقايســه تغييـــر اختــالف امتيـاز 
 correlation ،ـــردان در گروهـهاي سنــــي و تحصيـالت م
ــاز  بـراي بررسـي ارتبـاط بيــــن سـن ازدواج و تغيـير امتي
آگـاهي و از chi-square بـراي مقايسـه درصدهـا اســتفاده 

شد.  
    جهت رعايت نكات اخالقي، آموزش مورد نظر با توجه به 
بافت فرهنگي جامعه داده شد و از ذكر نام در پرسشــنامهها 

خودداري گرديد.  
 

نتايج 
    در ايـن مطالعـه مجموعـًا١٤٩ نفـر مـورد بررسـي قـــرار 
گرفتند كه از بين آنها ١٤٨نفر مراحــل پيـش آزمـون و پـس 

آزمون را بطور كامل انجام دادند.  
    ميانگين سن مردان مورد بررســي (٤/٩±)٢٨/٧ سـال بـا 
ــاهل و ٥/٤%  محدوده سني ٢٠ تا ٤٩ سال بود. ٩٤/٦% آنها مت

مجرد بودند.  
    ميانگين ســن ازدواج بـراي مـردان متـاهل (٠/١٨±)٢٢/٨ 
سال بود. حداقل سن ازدواج ١٨ سال و حداكثر آن ٢٧ ســال 
بود. ٢٠% مردان مورد بررسي در هنگام مطالعه بدون فرزند 
بودند و ٦٧/٩%، ١ يا ٢ فرزند داشتند و ١١/٧% نيز بيــش از ٢ 

فرزند داشتند.  
ــيكل      ٥١% افراد مورد بررسي داراي تحصيالت كمتر از س
ـــايينتر از ديپلــم و ١٠/٧% داراي ديپلــم  و ٣٨/٣% در حـد پ
ـــيره  متوسطـــه بودنـد. ٩٢/٦% كـارگـر و ٧/٤% كـارمند و غ

بودند.  
    نتايج آزمون آماري، مقايســه امتيـازات پرسشـنامهها در 
پيـش و پــس از آزمــون در مــورد جمعيــت و ضــرورت 
پيشـگيري از بـارداري، مشـــاركت افــراد در پيشــگيري از 
بارداري، روشهاي پيشــگيري از بـارداري، مزايـا و معـايب 
ـــگيري از  روشـها و آگـاهي از نحـوه دريـافت خدمـات پيش

بارداري در جدول شماره ١ آمده است.  
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    همان طور كــه ديـده ميشـود تمـام امتيـازات در پـس از 
آزمون افزايش يافت و اختالف آنها با امتياز پيش از آزمـون 

معنيدار است.  
ــم خـانواده      پيش از آزمون ٢٥/٢% معتقد به ضرورت تنظي
بر اساس برنامههاي كشوري بودند كه در پس از آزمون به 
٣٠/٩% افزايش يافت و اين اختالف از نظــر آمـاري معنـيدار 
ــش آزمـون و پـس آزمـون،  بود(٠/٠١=P). به هر حال در پي
ــن تعـداد فرزنـد  بيشترين گزينهاي كه انتخاب شده بود، تعيي
ــها بـوده اسـت  براساس توانايي والدين در تربيت صحيح آن
(به ترتيب ٤٥/٥% و ٤٧/١% در پيش و پس آزمون). ٢٦/٢% از 
مردان، قبل از آموزش تنها شــركت زنـان را در امـر تنظيـم 
ــد، الزم ميدانسـتند، كـه  خانواده و محدود كردن تعداد فرزن

پس از آزمون اين درصد به صفر رسيده بود.  
  
 
 
 
 
 

  
 
 

نمودار شماره ١- مقايسه آگاهي مردان از تنظيم خانواده قبل و بعد 
از آموزش در بردآباد، ١٣٧٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مقايسه مجموع نمرات پيش آزمون و پس آزمــون بطـور 
كلي در نمودار شماره ١ آمده است. مقدار تغيير نمره آگاهي 
مردان با ســن و تحصيـالت آنـها ارتبـاط معنـيدار آمـاري 
نداشت(NS). مقدار تغيير نمره آگاهي بــا سـن زمـان ازدواج 
ــوري كـه بـا افزايـش سـن  مردان ارتباط معنيدار داشت بط
ــير افزايـش مييـافت(٠/٢=r، ٠/٠٢=p)(نمـودار  ازدواج اين تغي
شماره ٢). در جدول شماره ٢ روشهاي پيشگيري از بارداري 
كه در مردان شركت كننده در ايــن مطالعـه اسـتفاده ميشـد 
نشان داده شده است. پس از آزمون مشاهده گرديد كه همـه 
مردان مورد بررسي، شركت مردان و زنان را در كالســهاي 
آموزش تنظيم خانواده ضــروري ميدانسـتند. كمـتر از ١٠% 
ــامل كـاهشدهنده ميـل  مردان مورد مطالعه  وازكتومي را ع

جنسي و قدرت بدني ميدانستند. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

نمودار شماره ٢- همبستگي بين سن ازدواج و تغيير نمره آگاهي 
مردان مورد بررسي در بردآباد، ١٣٧٨ 

جدول شماره ١- ميانگين و انحراف معيار مجموع امتيازات آگاهي مردان در مورد هر بخش از پرسشنامه قبل و بعد از آموزش 
ميانگين و انحراف معيار اطالعات 

نتيجه آزمون آماري بعد از آزمون قبل از آزمون  
(٠/٠٠١=p)٩/٨٥-=t (٧٣±)٤/٢ (٨٤±)٣/٦ جمعيت و ضرورت پيشگيري از بارداري در ايران 

(٠/٠٠٢=p)٧/٢١-=t (٧٨±)١/٨ (٠/٧٤±)١/٥ مشاركت افراد در پيشگيري از بارداري 
(٠/٠٠١=p)١١/٤٥-=t (١/٤±)٥/٧ (٢/٢±)٤ آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري 

(٠/٠٠٢=p)١٠/٩٢-=t (٠/٠٤±)٣ (١/٦±)١/٨ مزايا و معايب پيشگيري از بارداري 
(٠/٠٠٣=p)٢/٩٩-=t (٠/٣٩±)١/٨ (٠/٥٤±)١/٧ نحوه دريافت خدمات پيشگيري از بارداري 
(٠/٠٠١=p)١٧/٤٢-=t (٢/٧±)١٥/٩٩ (٤/١±)١١/٩٥ امتياز كلي آگاهي مردان از تنظيم خانواده 
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جدول شماره ٢- انواع روشهاي پيشگيري از بارداري كه در مردان 
مورد بررسي و همسران آنها در بردآباد استفاده شده بود سال ١٣٧٨ 

فراواني نسبي (%) نوع روش مورد استفاده 
٢٢/١ منقطع 
١٥/٨ كاندوم 

٣٧/٩ قرص خوراكي 
٢١/١ وسيله داخل رحمي 

٣/٢ وازكتومي 
 

بحث 
ــه نشـان داد كـه آمـوزش ميتوانـد در آگـاهي      اين مطالع

مردان از تنظيم خانواده نقش داشته باشد.  
    در همه زمينههاي مشــاركت مـردان در تنظيـم خـانواده، 
ميانگين نمــره پيـش آزمـون از ميـانگين نمـره پـس آزمـون 
پايينتر و اختالفهاي مشاهده شده از نظـر آمـاري معنـيدار 

بود.  
ــأثير زيـادي      آموزش بهداشت باروري و تنظيم خانواده ت
ــرد افـراد دارد  در افزايش آگاهي، بهبود نگرش و تغيير عملك
كه اين مسئله بــا چگونگـي و محتــوي آمـوزش در ارتبـاط 

است.  
ــــث متمركــز گروهــي      در تحقيقـــي كـه بـه روش بحــ
(Focus Group Discussion) جـهت ارزيـابي نيازهـــاي 
ــاروري در شـهر تـهران صـورت گرفـت، اغلـب  بهداشــت ب
ــط والديـن و  پاسخ دهندگان نوجوان، آموزش رودررو توس
مربيـان بهداشـــتي را ترجيــح داده بودنــد، در حــالي كــه 
ــز مخصـوص آمـوزش بهداشـت را  بزرگساالن، وجود مراك
بــراي آمــوزش مســائل تنظيــــــم خـــانواده ضـــروري 

ميدانستند(٣).  
ـــتقيم بــه روش      مطالعـه مـا نشـان داد كـه آمـوزش مس
سخنراني فعال (Active Lecture) در افزايش آگاهي مردان 

موثر بوده است.  
    بـــه دليــل ماهيــــت نــــوع مطالعـــه كـــه از نـــــوع 
Before After Study بـود، اثـر عوامــــل مداخلـهگـر، از 

جملـه گرفتــــن اطالعـات از سايـــر منـابع ممكـن اســـــت 
ــــي  مطــــرح باشــــد كـه بـه دليــــل كوتـاه بـودن نسبــ

فاصلــه ٢ آزمون اثــر آن ميتوانــــد قـابل چشـمپوشـــي 
باشد.  

ــاز دهـه ١٩٩٠، بسـياري      قبل از پايان دهه ١٩٨٠ و در آغ
ـــانواده كــه از طــرف ســازمان  ازبرنامـههاي تنظيــــم خ
بهداشــت جهانـــي پيشنهـــاد شـــــده بـود، بـر پايــه ايـن 
پيـش فـرض كـه مـردان مخـالف برنامـههاي پيشـــگيري از 
بارداري هستند يا نسبت به آن بياعتنا ميباشــند، بنـا شـده 

بود.  
    با وجود اين، تحقيقــات در كشورهاي مختلـــــف نشـان 
ـــن مسئلـــــه حســاس  داد كـه مـردان شـديدًا در مـورد اي

هستند(٤).  
    در تحقيقاتي كه در كشور آفريقــايي بوركينافاسـو انجـام 
شد، ٨٠% مردان مايل به دريافت اطالعات در زمينه روشهاي 

تنظيم خانواده بودند.  
    در اين مطالعه بســياري از برداشـتهاي نادرسـت مـردان 
پيرامون شيوههاي جلوگيري از حاملگي در مردان (كــاندوم 
و وازكتومـي) بـود و اغلـب آنـها وازكتومـــي را معــادل از 

دستدادن مردانگي ميدانستند(٤).  
    در مطالعه ما نيز، مردان مــورد بررســــي، شـركت هـم 
ـــم خــانواده  مـرد و هـم زن را در كالسـهاي آمـوزش تنظي
ــها عـــده كمـي وازكتومـــي را  ضروري ميدانستنـــد و تن
ـــل جنســـــي و كاهــــش قــدرت بدنــي  عـامل كـاهش مي

ميدانستند.  
ــن      در تحقيقي كه در كشور آفريقايي نيجريه انجام شد، بي
ــردان (بـر حسـب تحصـيالت و محـل زنـدگـي)  ٤٠ تا ٥٩% م
ــيري از بـارداري را وظيفـه همسـر  استفاده از وسايل جلوگ

خود ميدانستند(١).  
    در مطالعه ما هيــچ يـك از مـردان مـورد بررسـي چنيـن 
عقيدهاي نداشت. در ســال ١٩٩٧ طـي مطالعـهاي در فنالنـد، 
روشهاي مختلـــف بارداري مـــورد استفـــــاده در مـردان 
ــرار  و زنـان توسـط پرسشـنامه پستــــي مـورد بررسـي ق

گرفت.  
    ميزان پاسخ دهي در زنان ٥٦% و در مردان ٤٥% به دست 
آمد. اغلــب مـردان و زنـان از كـاندوم و قـرص خوراكـي و 
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ــي جـهت پيشـگيري از بـارداري اسـتفاده  وسيله داخل رحم
ميكردند(٥).  

    درمطالعه ما نيز صــرف نظـر از روش منقطـع، بيشـترين 
روشـهاي مـورد اسـتفاده، كـاندوم، قـرص و وسـيله داخــل 

رحمي بود.  
    در مطالعــه فنالنــد، ١١-٢% مــردان نميدانســتند كــــه 
همسرشان از روشي براي جلوگــيري از بـارداري اسـتفاده 

ميكند يا خير(٥).  
    در مطالعهاي كه به منظور بررسي نگرش مــردان نسـبت 
ــداد متوسـط فرزنـدان  به وازكتومي در اتيوپي انجام شد، تع
ــها فرزنــــد بيشـتري ميخواسـتند،  آنها ٣/٥ بود كه ٧٠% آن
٥٥% آنها در مورد تنظيم خانواده شنيده بودند و ٣١% آنها از 
ـــك مخــالف  ١ روش پيشـگيري اسـتفاده ميكردنـد، هيـچ ي
ــارداري نبودنـد و هيـچ يـك  استفاده از روش پيشگيري از ب
راجع به وازكتومي نشــنيده بودنـد. ٧٩% آنـها وازكتومـي را 

پذيرفتند(٦).  
    با توجه بــه نتـايج ايـن مطالعـه، پيشـنهادات زيـر مطـرح 

هستند:  
    ١- آمـوزش مسـتقيم بـه روش سـخنراني فعـال، تـــأثير 
بسـزايي در افزايـش آگـاهي مـردان در خصـــوص تنظيــم 
ــه  خـانواده دارد. لـذا اسـتفاده گسـترده از ايـن روش توصي

ميگردد.  
ـــراد، بــر مــيزان      ٢- بـاالتر بـودن آگـاهي پايــــه در اف
تـأثيرپذيـري آنـها از آمـوزش، مؤثــــــر اســت. بنــابراين 
گروهبندي افراد بــر حســــب تحصيـالت و فرهنـگ آنـها و 
سـپس تدويـن و انجـام برنامـه آموزشـي مناسـب توصيــه 

ميگردد.  
ـــه روش ســخنراني فعــال ميتــوان از      براي آمـوزش ب
ــه شــــده در ســـري مراقبتـهاي بهداشتــــي  راهنماي ارائ
ــــه  اوليـه استفــــاده كـرد و در پايـان، توجـه بـه ايـن نكتـ
ــي اگـر تنظيــــم خـانواده بـه نحـو  ضروري اســـت كه حت
بسيـــار مطلـوب آن اجـرا گـردد نميتوانــــــد بــه كنــترل 
ــــداد  جمعيـــت يـك كشـور منجـر شــــود، مگـر آنكـه تعـ
فرزنــدان دلخواه هر خانواده در آن كشور پايين باشــــد و 

ـــداف  در صورتـي بـه ايـن هـدف ميتـوان رسيــــد كـه اه
سياســـي كشــور منطبــق بــر اهـداف بـاروري مـردم آن 

كشور باشد(٧).  
    از جمله محدوديتهاي اين پژوهش مشــكل در پيـدا كـردن 
نمونـههاي مناسـب بـــود چــون اغلــب مــردان بــه دليــل 
خصوصيات شغلي و نداشتن فرصت، كمتر تمايل به شركت 

در اين گونه تحقيقات را داشتند.  
    براي مقابله با ايــن مشـكل  سـعي شـد اغلـب نمونـهها از 
كارخانهها و سايــر مراكزي كه مردان به صــورت گروهـي 
ــار ميكننـد انتخـاب شـود كـه خـود ميتوانـد در  در آنجا ك
گسترش نتايـــج به كــل مـردان ايجـــاد اشـكال كنـــد. هـم 
ـــدت زمـان بيـن پيـــش و  چنيـــن توصيـــه ميگـــردد مـ
پس آزمون در مطالعات بعدي به ٣ الي ٤ هفته افزايــش يـابد 

تا تاثير learning effect كمتر گردد. 
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STUDY OF EDUCATION EFFECT ON KNOWLEDGE OF MEN FROM FAMILY PLANING IN
BORD ABAD, IN THE YEAR OF 1998
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ABSTRACT
    In the recent decades, population of the world is increasing with more rapid growth. Almost 93% of this
increase was happened in Asia, Africa and Latin America. Family planning is known a way against
population growth. From 1994 family planning is replaced by reproductive health and men participation is
the one of the most important aspects of that. Knowing about men knowledgment and effect of education
in this knowledgment is important for helping men about different methods of family planning. The object
of this study was determination of effect of education on men knowledgment about family planning. The
type of study was before after and 149 men in BordAbad with non probability sampling was selected. The
method of collecting data was by questionnaire. Analysing of data was performed by spss software and
paired t-test. In this study was shown that mean of score about men knowledgment from family planning
before education was statistically different from mean of score after education. Value of this difference
had relationship with age and literacy, but had a meaningful positive relation with marriage age of men.
education can effect on men knowledgment about family planning participation.

Key Words:   1) Family planning    2) Knowledge of men    3) Education effect
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