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  چكيده

قرارگرفته است  ياخيراً مورد توجه زياد يو جنسيت يمشارکت مردان به داليل بهداشت يارتقا ،يبهداشت بارور يبين الملل ياز نظر نهادها

كـه  اسـت   يفيک پژوهش کين مطالعه يا. مربوط به آن است يها و برنامه يربهداشت بارو يها مهم سياست يها اکنون از مؤلفهاين مهم و 

مشارکت  زنان باردار نسبت به يها دگاهيد يشود، و با دو هدف بررس يشنهاد ميمشارکت مردان در آن پ يکه ارتقا يا نهيدرک بهتر زم يبرا

بر  يريگ نمونه .ان در امور مربوط به سالمت زنان باردار انجام شددرک موانع مشارکت مرد نيزو  مردان در امور مربوط به سالمت زنان باردار

گر  ساختارمند مطرح شده توسط پژوهش مهين يها و بر اساس پرسش يگروهمتمرکز بر هدف و به روش مصاحبه  يمبتن يريگ اساس نمونه

ن يـ ل ايـ ه و تحليـ ل محتوا، جهت تجزياز تحل. دانجام ش يا سوم بارداريزن باردار در سه ماهه دوم  ٤٣با  يمصاحبه گروه ٦. صورت گرفت

ن اکثـر آنـان از   يمان موافق بودند و همچنـ يو هنگام زا يمراکز بهداشت يياکثر زنان باردار با حضور مردان در اتاق ماما. استفاده شد يبررس

  . ن مورد صحبت کردندياق همسرانشان در ايو اشت يل، کنجکاويتما

. ت بوديش انتظارات زنان باردار و عشق و حمايافزا ياصل يل مشارکت مردان، کدهايدر طبقه دال. دندش يبند کدها در چهار طبقه دسته

افزايش سن مـرد و كسـب   و  آموزش مردان، تمايل و اشتياق مردان دوم، حاملگيشامل  ها کد مشارکت مردان يها ل کنندهيتسه در طبقه

ـ از د .بودكاهش درد زايمان و  مانيزا و درك بهتر وقايع حاملگيمل ها شا پيامدهاي مشاركت مردان کددر طبقه  .ودتجربه ب  د زنـان مهـم  ي

ـ از د. اسـت ط زنانه مراکز و عدم استقبال از مردان در مراکز ي، محيمراکز بهداشت ييل مردان به حضور در اتاق ماماين علت عدم تمايتر د ي

، ياجتمـاع  يهـا  ماننـد انـگ  ( ي، عوامل فرهنگيعدم باور مشکالت باردارزنان باردار موانع عمده مشارکت مردان در مراقبت از آنان شامل 

 ياتکـا  ط زنانه مراکز، رفتار نامناسب پرسنل،ي، محيموانع عرف ،)کوچک يبسته شهرها يها طيو مح يت خانوادگيغلط، ترب يغرور، باورها

رش و يپـذ  يآنان برا يدبخش آمادگيه مشارکت مردان نونگرش مثبت زنان باردار نسبت ب. خانواده بود يمشکالت مالو  زن به خانواده خود

  .استن ين قدم در ارائه خدمات دوستدار زوجياول يو درمان ياست اداره مراکز بهداشتير در سييتغ. ر بودن آن استيپذ امکان

  

  مشاركت مردان، زنان باردار، مراقبت بارداري و زايمان :ها واژه كليد

                                                           
   مشهد، دانشگاه علوم پزشكي: پاسخگو نويسنده ∗

E-mail: frmortazavi@yahoo.com   
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  ٥٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ن حال شکوهمند در يو در ع يمهم، بحران يها از دوره يکي يحاملگ

ن دوره يزن در ا يو روان ي، روحيسالمت جسم. هر زن است يزندگ

و  يعـ يمـان طب يت در زاين، موفقيبر سالمت جن ياثرات قابل توجه

ک يـ ت افـراد نزد يـ از حما يحـاملگ  يکه در ط يزنان. دارد يردهيش

 يشـتر يب ييشوند احساس توانـا  يمند م همسر خود بهره خصوص به

]. ۱[ کننـد  يمـ  مـان يو زا يحاملگ يها يتحمل فشارها و سخت يبرا

و  يدهنـد کـه حمايـت همسـر در بـاردار      يمطالعات نشان مـ  يبرخ

 ].٢، ٣[ و زايمان دارد يبر تجربه زنان از حاملگ يزايمان اثرات مثبت

مـورد بحـث و مجادلـه     يجايگاه مردان در وقايع مربـوط بـه حـاملگ   

 طـور  بـه اسـت کـه    يا مـان تجربـه  يو زا يلگحام ياز نظر برخ. است

ـ يفرد متعلق به زنان است و نقش مردان در آن با همنحصر ب طـور   هد ب

ديگر معتقدند که امور مربوط  يا عده ].۴[ باشد يثانو يعامدانه نقش

ظريف در مورد رابطه  يتعامل و گفتگو يبرا يمقطع مهم يبه بارور

 يارتقـا  ياسـب بـرا  دو جنس، توزيـع قـدرت بـين آنهـا و زمـان من     

اهتمام به مشـارکت مـردان در    ،تر بين زوجين است معقول يارتباط

تواند کيفيت رابطه زن و مرد را در خانـه و   يم يسالمت زنان و بارور

  ]. ۴[ جامعه ارتقا دهد

کننـده در   کا پدران شرکتيدر امر مريدر مطالعه دااساس گزارش  بر

در مقايسـه بـا سـاير    ايشـان  حول و حوش تولد  يآموزش يها کالس

و مراقبـت از نـوزاد    يمربوط بـه حـاملگ   يها تيدر فعالبيشتر پدران 

 انـد  با همسر خود برقرار نمـوده  يتر ير بوده و ارتباط قويشتر درگيب

 يرات قابل توجهيين تجربه پدر شدن، تغياغلب مردان اول يبرا]. ۵[

 ياز طرفـ ]. ٥، ٦[ و رابطه بـا همسـر در برداشـت    يت شخصيدر هو

ل دارند کـه همسرانشـان بـه مسـائل مربـوط بـه       يز تماياغلب زنان ن

 ٧٣ونـان،  يدر  در مطالعـه دراگونـاس  . ت بدهنـد يـ سالمت آنان اهم

مـان در  يدادند کـه همسرشـان در زمـان زا    يح ميمادران ترج درصد

  ]. ۷[ کنار آنان باشند

ــيفليچ  ــه گبرتش ــيش از   در مطالع ــان ب ــد ۷۰در آلم ــردان  درص م

 يطـ  يزايمان تمايل داشتند که همسرانشان را حت کننده در شرکت

ديـدگاه   ].۸[ حمايـت کننـد   يسخت و مداخالت جراحـ  يها زايمان

مشـارکت مـردان تأکيـد     يد مثبت بهداشتيديگر به اين رابطه بر فوا

 شود يم زنان تأمين يبرا يدارد که از طريق افزايش حمايت اجتماع

]۴ .[  

دهـد کـه پـدران بـر اتخـاذ و       يم مريکا نشانآدر  نتايج مطالعه تيتلر

در ]. ۹[ مؤثرنــد يهمســران در حــاملگ يبهداشــت يتــداوم رفتارهــا

موجـب   يدر امريکا مشارکت مردان در امـور حـاملگ   مطالعه مارتين

مناسب  يبهداشت يو اتخاذ رفتارها يباردار يها شروع زودتر مراقبت

 رشدن پدر در مراقبـت يدرگ]. ۱۰[ شد يمثل ترک سيگار در حاملگ

تـر پـدر بـا     يمان منجر بـه ارتبـاط قـو   يو حضور در زا يباردار يها

ج مثبتـي در  يرشد او شـده و همـراه بـا نتـا     يکودک در مراحل بعد

 کـه از آن  اسـت کـودک   يو رفتـار اجتمـاع   ي، تکامليحيطه شناخت

زان يـ ترم، بهبـود م  توان به بهبود اضافه وزن در نوزادان پره يجمله م

 يليتحص يها تيزبان و موفق يريفراگ يها ش مهارتيافزا ،يردهيش

 يهــا از ايـن ديـدگاه حضــور در مراقبـت   ]. ۱۱[ اشـاره نمــود  يبعـد 

کند تا نقش مهـم   يپدران فراهم م يبرارا  يخوب يها فرصت يباردار

]. ۱۲[ فـا کننـد  يدر امر سالمت همسر و کودک خـود ا  يتر و مثبت

 يهـا  مربوط به مادر و کـودک فرصـت   يها شرکت مردان در مراقبت

کند تا بـا آمـوزش پـدران     يفراهم م ين بهداشتيمراقب يبرا يديجد

  .نديز کمک نمايش نينده، آنان را در امر سالمت خويآ

مشـارکت مـردان    يارتقا يبهداشت بارور يالملل بين ياز نظر نهادها

قرارگرفتـه   ياخيراً مورد توجـه زيـاد   يو جنسيت يبه داليل بهداشت

و  يبهداشـت بـارور   يهـا  مهـم سياسـت   يها است و اکنون از مؤلفه

هايي کـه در آنهـا بـر بهداشـت      برنامه. مربوط به آن است يها برنامه

 يکه از مـدتها قبـل از خـدمات بهداشـت     يامر يعنيمردان،  يبارور

بهداشـت   جديـد  يها سياست. کند يمرسوم حذف شده، نيز تأکيد م

ي يغيير الگوت. نگرش به اين امور است ياز تغيير الگو يبازتاب يبارور

مـورد  ) ICPD( جمعيت و توسعه مصـر  يالملل که در کنفرانس بين

 يهـا  تـر از پويـايي   عميـق  يکننده درکـ  تأکيد قرار گرفته و منعکس

  ].۴[ است يبهداشت، جنسيت و رابطه جنس ياجتماع

ن در کشـور  يتاکنون مطالعات انجام شده در سطح جهان و همچن

فته در حول محورهـايي چـون   ر هم يما در زمينه مشارکت مردان رو

و ايدز بوده است و سـاير جنبـه    يمقاربت يها يبيمار ،تنظيم خانواده

انـد   داشته يا و زايمان نقش حاشيه يبهداشت زنان مثل حاملگ يها

   اســت ضــروريهــا بســيار  گرچـه نيــاز بــه اطالعــات در ايــن زمينـه  

]١٣-١٥ .[  

ن در حضـور پـدرا   يغربـ  يصـنعت  ير در کشورهاياخ يها در سال

 يو نتـايج برخـ  ] ٦، ١٥[ افته استيش يمان افزايو زا يدوران حاملگ

دهد كه هنجارها براي مـردان بـه منظـور ايفـاي      مطالعات نشان مي

نقش مثبت در موضوعات مربوط به سالمت مادر و كـودك در حـال   

 يالمللـ  بـين  ينهادهـا  يهـا  فرض سياست شيپ ].١٢[ تغيير هستند

ــارور ــا يبهداشــت ب ــاملگ م يدر ارتق ــر ح ــردان در ام ، يشــارکت م
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  ٥٣

    فاطمه رضايي و همكاران                                                                                                                        ...     بررسي اكولوژيك ارتباط بين درآمد

و رفـاه زنـان    يدگاه مراقبـت بهداشـت  ين مشارکت از ديبودن ا مثبت

در فرهنـگ مـا،    يتيها و روابط جنسـ  ت حساس نقشياما ماه. است

هـا   نه مشارکت مردان و موانع بالقوه در مقابـل آن، نگـرش  يدرک زم

ت خـدما  يه در طراحـ يـ اول يهـا  آن را به مثابه گام ينسبت به ارتقا

راً در يــاخ]. ١٥[ سـازد  يمـ  يبـا مشـارکت مـردان ضـرور     يبهداشـت 

د مراقبت از زنان باردار، حضور مردان در دو جلسه از يجد يها برنامه

اي  تـاکنون مطالعـه   امـا  ،است شده بيني پيشهاي دوران بارداري  مراقبت

مـردان   هاي مشـارکت  براي بررسي موانع و تسهيل کنندهدر اين زمينه 

بدون  ين خدماتيه چنيگر ارايبه عبارت د. جام نشده استران انيدر ا

ـ     ه يمطالعات اول نـه  يدر زم ييهـا  يممکـن اسـت موجـب بـروز نگران

گردد  يتيجنس يها ها و ارزش در مورد نقش يغرب يارهايل معيتحم

به عنوان تـداوم   مشارکت مرداناهتمام به عدم ز ينو در طرف مقابل 

   .گردد يم يو سلطه بر زنان تلق يپدرساالر

هـا و   يژگـ يمناسـب جهـت کشـف و   اسـت   يروشـ  يفـ يق کيتحق

ن، يعالوه برا. ات قرار دارديات افراد و آنچه که در پس آن تجربيتجرب

ده بـه طـور   يـ ک پديـ  يو چگـونگ  يـي قات درباره چرايگونه تحق نيا

ن يبه همـ ]. ١٦[ دهند ينظر م )يکم يها نسبت به روش( يتر قيعم

 يکـه ارتقـا   يا نـه يدرک بهتـر زم  يحاضر بـرا  يفيل پژوهش کيدل

و مشخصـاً بـا    هشد يشود، طراح يشنهاد ميمشارکت مردان در آن پ

 يزنـان بـاردار نسـبت بـه ارتقـا      يهـا  دگاهيـ د يبررس يکل دو هدف

درک  نيـز و  مشارکت مردان در امور مربوط به سـالمت زنـان بـاردار   

م موانع مشارکت مردان در امور مربوط به سالمت زنـان بـاردار انجـا   

  .شد

  

  كار  مواد و روش

اسـت کـه    ييل محتـوا يبه روش تحل يفيک پژوهش کين مطالعه، يا

کننـده بـه    زنان باردار مراجعـه  اتيو تجرب ها دگاهيق ديعم يبه بررس

مشـارکت   يشهر سبزوار نسـبت بـه ارتقـا    يدرمان ـ  يمراکز بهداشت

حبه ق از مصاين تحقيدر ا. پردازد يمردان در مراقبت از زنان باردار م

ن امکان را به محقق يا يمصاحبه گروه. استفاده شد يگروهمتمرکز 

 يرفتـار  يدهد که بـا زبـان، فرهنـگ لغـات، هنجارهـا و الگوهـا       يم

بحـث   يبـرا  يط مناسـب ين محيکنندگان آشنا شود و همچن شرکت

هـا شـامل    نمونـه  .کنـد  يآنان فراهم م يها دگاهيدر مورد تجارب و د

ا سـوم  يـ د در سه ماهه دوم يگراو يو مولت ديگراو يميزنان باردار پرا

در سطح شـهر سـبزوار    يکننده به سه مرکز بهداشت مراجعه يباردار

الت متفاوت زنان ياز آنجا که تحص. بود يافت مراقبت بارداريدر يبرا

گر يکـد يل آنان به صحبت بـا  يتوانست بر تما يم يدر مصاحبه گروه

الت يزنان با تحصـ  يارنه بجداگا يها ر بگذارد، الزم بود مصاحبهيتاث

. دوب داده شيشتر ترتيا بيکل يالت سيزنان با تحص کل ويکمتر از س

در . بر هدف صورت گرفت يمبتن يريگ بر اساس نمونه يريگ نمونه

زن  ٤٣در مجمـوع  . زن باردار شرکت کردند ٥-١٠ن يهر مصاحبه ب

رغـم متفـاوت بـودن    به . شرکت داشتند يمصاحبه گروه ٦باردار در 

زنان در سه مرکز، مطالب عنـوان شـده    ي، اجتماعيت اقتصاديضعو

  .م يديرساشباع اطالعات  به مصاحبه  ٦مشابه و در 

ــع ــ   يآور جم ــاحبه گروه ــه روش مص ــات ب ــاس   ياطالع ــر اس و ب

. گـر بـود   ساختارمند مطرح شـده توسـط پـژوهش    مهين يها پرسش

ن يچنـد از و پـس   هضبط شـد  يل صوتيفا يافراد بر رو يها صحبت

ل يـ از تحل. اده شـد يـ کاغـذ پ  يکلمه به کلمه بر رو نده شديار شنب

هـا   ل دادهيتحل. استفاده شد ين بررسيل ايه و تحليجهت تجز محتوا

 از همان مصاحبه اول و به مـوازات انجـام مصـاحبه هـا شـروع شـد      

ن بـار مطالعـه   يها چند ادداشتين صورت که يه ا، ب)ل همزمانيتحل(

 خـط  بـه  خـط  متن سپس د ويدست آ به متن از يکل يدرک تا شد

. يـد آ دست به يتصور زين تک جمالت تک مورد در تا شد يم خوانده

ـ ا بـه  انجام شد اول سطح يکدگذار ابتدا  يواحـدها  کـه  يمعنـ  ني

 ميمفاه .شد مشخص بودند سؤاالت که پاسخ يجمالت يعني ليتحل

 به گرفت و قرار ييمعنا عنوان واحد تحت ليتحل يواحدها در ياصل

 گريکـد يسـه کـدها بـا    يبـا مقا  .شـد  کـد داده  کي ييواحد معنا هر

 يکدگـذار  در. آمـد  بـه دسـت   رکدهايز و ياصل يکدها از يفهرست

 يهـا کد سپس و شد يبازخوان رکدهايز و ياصل يکدها دوم، سطح

 ليتشک طبقات و هشد يبند گر دستهيکدي با مشابه يمعنا با ياصل

   .]١٧[ شد

 يهاکـد ن انجام شد و سپس احققتوسط م طبقات نييو تع يکدبند

در مـوارد   هسـه شـد  يگر مقايکـد ين شده توسـط دو محقـق بـا    ييتع

. ن شـد يـي تع يينهـا  کـد دن به اجمـاع،  ياختالف، بعد از بحث و رس

ج اسـتفاده شـد شـامل    يبـه نتـا   ياعتباربخشـ  يکه بـرا  ييراهکارها

و اسـتفاده   يطوالن يها مصاحبه ،ها خواندن مکرر مصاحبهدن و يشن

 ين از نظارت خارجيهمچن. بود) ناناظر يبازنگر(ات همکاران از نظر

ها را  دادهاز  يبخشکه  ين معنيبه ا. استفاده شد ييايش پايافزا يبرا

ک نـاظر  يـ منزلـه   بـا پـژوهش نداشـته و بـه     يکه ارتبـاط  يبه محقق

از  يز درک مشـابه يـ ا او نيـ شد تا مشخص شـود آ  ارايه، بود يخارج

 ٨٠ از شيب نان ناظر و محققيب يکدگذار در يهماهنگ. ها دارد داده

  .درصد بود
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

در  يدرمـان  ـ  يسـه مرکـز بهداشـت    يط مصاحبه، کالس آموزشيمح

در ديگـري  ن مراکـز در شـمال شـهر و    يـ از ا يکـ ي. دوشهر سبزوار ب

در . شـت ن شهر قـرار دا ييدر منطقه پابعدي منطقه متوسط و مرکز 

کمتر ( الت کميتحصبا زنان باردار با  يک مصاحبه گروهيهر منطقه 

الت بـاال  يبا زنـان بـاردار بـا تحصـ     يک مصاحبه گروهيو ) کلياز س

 نخسـت زا  در هـر مصـاحبه از زنـان   . انجـام شـد  ) کليشتر از سـ يب(

طـول هـر مصـاحبه    . دعـوت شـد   )پار  يمولت( چند زا و )پار يميپرا(

 يدکترا يکننده، دانشجو مصاحبه. قه بوديدق ٦٠-٩٥متوسط  طور به

مصـاحبه  . بودارتباط با زنان باردار  در يتجربه کافبا  يروربهداشت با

 يسـاز  ادهيو پس از پ ضبط شد يل صوتيبا زنان به صورت فا يگروه

قـات  يتـه تحق ينامـه از کم  يکسـب معرفـ   .ل پاک شديکاغذ، فا يرو

ه بـه امـور پـژوهش    يـ شاهرود و ارا يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو

از زنـان   يشفاهت آگاهانه يرضا سبزوار، کسب يدانشگاه علوم پزشک

ــرا ــژوهش  يب ــرکت در پ ــان يدادن اطم ،ش ــهن ــاطر ب ــان   خ ــه زن ب

ان يـ ها و نظـرات آنـان و ب   پاسخماندن کننده درمورد محرمانه  شرکت

شده   تياهداف مطالعه به زنان مورد مطالعه از مالحظات اخالقي رعا

هاي اجرايـي طـرح امکـان مطـرح      از محدوديت .ن پژوهش بوديدر ا

. مطالب بـود  يبودن برخ يعلت خصوص به يل واقعيدال يکردن برخن

مصـاحبه   يبود و در طـ  يربوميکننده غ نکه مصاحبهياما با توجه به ا

  .نان افراد جلب شوديشد اطم يشد، سعيم ياز ذکر نام خوددار

 يابتـدا راهنمـا   راهنما نيا هيته يبرا :راهنماي مصاحبه با زنان باردار

 از نفـر  ٤ توسط سؤاالت آن، اعتبار نييتع جهت که شد هيته هياول

 در يکـاف  کـه تجربـه   يديو اسـات  يبارور بهداشت متخصص دياسات

 اسـاس  بـر  و هگرفتـ  قـرار  يمـورد بررسـ   داشـتند  يفـ يپـژوهش ک 

ر يـ ساده نظ سؤاالتمصاحبه از  .اصالح شد سؤاالت آنان شنهاداتيپ

روع شد الت شيزان تحصيمان، شغل و ميزا سن، مدت ازدواج، تعداد

شد و سپس  فيابتدا مشارکت تعر. افتيتر ادامه  دهيچيپ سؤاالتو با 

ک سوال نظر آنان در مورد مشارکت مـردان در مراقبـت از زنـان    يبا 

پـژوهش   يل که از دو هدف اصليذ سؤاالتده شد سپس يباردار پرس

  .بدست آمدند مطرح شد

  باردار چيست؟ ثيرات مشارکت مردان در مراقبت از زنانأاز ديد شما ت - ١

ت و مشارکت همسرتان در مراقبت ياحساسات شما در مورد حما -٢

  ست؟يچ يباردار يها

  ست؟يچ يت همسرتان در بارداريتجربه شما در مورد حما -٣

در مشـارکت مـردان در امـر مراقبـت از      يبه نظر شما چه مـوانع  -٤

  زنان باردار در جامعه ما وجود دارد؟

در مشارکت مردان در امر مراقبت از زنان  يد شما چه موانعياز د -٥

  وجود دارد؟ يباردار در مراکز بهداشت

 ينکه مردان را هم در خدمات مراقبت باردارينظر شما در مورد ا -٦

  ست؟يل کنند چيدخ

شتر مردان در کنار زنان در ساعات ينظر شما در مورد حضور ب -٧

  ست؟يمان چيقبل از زا

  

  ها يافته

ل مشـارکت  يـ دال -٢ مشخصات نمونـه،  -١ل بخش شام ٥ج در ينتا

موانـع مشـارکت    -٤مشارکت مردان،  يها ل کنندهيتسه -٣، مردان

 يامـدها يپ -٥د زنـان بـاردار و   يمردان در مراقبت از زنان باردار از د

  .شدمشارکت مردان ارائه 

زن بـاردار   ٤٣کـه در آنهـا    يمصاحبه گروه ٦ :مشخصات نمونه -١

  در ســـه مرکــــز   ١٣٨٨مــــاه ور يشـــرکت داشــــتند در شـــهر  

ن سن زنـان بـاردار   يانگيم. شهر سبزوار انجام شد يدرمان ـ  يبهداشت

ن ســن يانگيــ، م)١٧-٣٩ يدر محــدوده ســن( ٥/٢٦کننــده  شــرکت

ــاملگ ــ ٥/٢٧ يحـ ــه، تحصـ ــدوده  ٥/١٠الت يهفتـ ــال و در محـ سـ

از  يمـ ين. سـال بـود   ٣/٧ن مـدت ازدواج  يانگيو م) سواديب/كارشناس

. داشـتند  كارشناسـي پلم تا يگر ديم ديپلم و نير ديالت زيزنان تحص

 ٣٢اول و  يحـاملگ در وضـعيت  کننده  زنان باردار شرکت درصد ٤٦

ن يـ ا) درصـد ١١باً يتقر(نفر  ٥. دوم بودند يحاملگدر وضعيت  درصد

ا يـ آنان با مـادر  ) درصد١١باًيتقر(نفر  ٥ن يو همچن هزنان شاغل بود

   .کردند يم يمادرشوهر زندگ

  رکت مردانداليل مشا -٢

هـا  در اکثـر مصـاحبه  : بـاردار  ش توقعات و انتظارات زنانيافزا -٢-١

 يش توقعات و انتظـارات خـود از همسرشـان در بـاردار    يزنان از افزا

 يمعمـوالً وقتـ  « :پلمه گفتيساله د ٢٦ک خانم ي. کردند يصحبت م

م توجه بـه مـا   يمان دوست داريروز اول بعد زا ١٠ا يم يشو يحامله م

ـ . ، مخصوصاً در بچه اولاد بشهيز ـ  يآقـا  يول اد توجـه  يـ ز يون تـو اول

ه، توقع آدم از همه ينطوريدانم چرا ا ينم. چرا يکنند اما در دوم ينم

 يدوسـت دار  يحت. ياريهمه آنها بچه م يبرا يشه انگار دارياد ميز

ا يـ اورد يـ ت بيـ د برايـ آ يکنه و بوش مـ  يه غذا درست ميهمسا يوقت

تـت رو  ياتوبـوس رعا  يا تـو يـ اره يـ ات بمادرت غذا درست کنه و بـر 

من قبالً . ام توقع دارم مراعاتم را بکند ساله ٥از بچه  يبکنن، من حت

دانستم که همه کارها را بکنم اما حاال دوسـت دارم   يفه خودم ميوظ

  .»به من کمک کند
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    فاطمه رضايي و همكاران                                                                                                                        ...     بررسي اكولوژيك ارتباط بين درآمد

م و يمسـتق  طـور  بـه  ياز گـاه يـ ن نيـ ا: تياز به عشق و حماين -٢-٢

  :بيان نمود دوم يساله حاملگ ٢٣زن  .دش يان ميح توسط زنان بيصر

شوهرت باشه همان سـر   يدوست دار يکه تو حاملگ ين زمانيبهتر«

ک کـه  يـ مـان، همـان نزد  يان سر زاياگر نتوانند ب يحت. مان استيزا

شـوهرم دوسـتم داره کـه اومـده      يگيم. است يقلب باشند برات قوت

ت کـه  فکـر مـن و بچـه هسـ    . کنه يم يخواب داريشب تا صبح برام ب

  .ان شديل بيذ يازهايدر قالب ن يو گاه »نرفته خونه بخوابه

ش توجه و محبـت  ياز به افزاينان نز: ش توجه و محبتياز به افزاين -

خودشان و نه به علت  خاطر بهاز طرف همسر، که اختصاصاً  يشتريب

تحصيالت ساله با  ٣٠ک خانم ي. ن باشد، را گزارش کردنديوجود جن

دائـم  . کننـد  هـاي بيجـا مـي    قـايون سـختگيري  آبعضـي  « :سيکل گفت

همسـرم ميگـه هـر جـا ميـري      . مواظبت هستند که فالن کـار را نکنـي  

ايـن  . خواهنـد  کند که فقط بچـه را مـي   آدم فکر مي.ام باش  مواظب بچه

خاطر بچـه ايجـاد شـده اسـت نـه بـه        ها قبالً نبوده و حاال ببه حساسيت

  .»کنه احت ميخاطر خود آدم و اين موضوع آدم را نار به

نــان انتظــار داشــتند کــه توجــه ز: توقعــات همســراننيازبــه کــاهش  - 

ق آنان بيشتر شود و توقعات همسرشان از آنان کمتـر  يهمسرشان به عال

آمـد خانـه حتمـاً     قبالً وقتي مـي « :ساله سيکل گفت ٢٦يک خانم . شود

 بود اما حاال اگر بگم حال نداشـتم زيـاد اهميـت    همه چيز بايد آماده مي

  .»شکند اگر توقع کارهاي قبل رو داشته باشد دل آدم مي. دهد نمي

آنان انتظار داشـتند کـه زحمـات آنـان در     : همسر يقدرداناز به ين -

ساله  ٢٦ک خانم ي. رديقرار گ يبا محبت همسر مورد قدردان يباردار

 يدارنـد و در حـاملگ   يشـتر يها احساسـات ب  کالً زن« :پلمه گفتيد

شود  يشتر ميشان ب کنند توقعات يوارد خانه مرا  يديچون عضو جد

  .»به آنان شود يشترين بچه محبت بيا خاطر بهو انتظار دارند 

نـه  يدر زم نظراتشاناز زنان در مورد  يوقت: همسر يهمراهاز به ين -

ضـمن  آنـان   اکثـر سوال شـد   يمراکز بهداشت حضور همسرانشان در

مارستان و انتظـار  يتا بهمسر  ياق بر همراهيبا اشتابراز نظرات خود 

د يـ کأمان تيهنگام زاحضور در  يبرخ يو حتمان يدر آنجا تا زمان زا

 ٢٤ک زن ي. دانستنديت آنان ميبر عشق و حما يليکردند و آن را دل

اد، يـ مارسـتان ب يم شـوهرمون تـا ب  يما انتظار دار« :کل گفتيساله س

فکـر   مارستان منتظر بمونه و بـه فکرمـون باشـه وگرنـه    يبرامون تو ب

  .»ميندار يتيچ اهميشان هيم برايکن يم

دن يـ هـا افـراد از د   در تمام مصاحبه: نگرش مثبت زنان باردار -٢-٣

مان در آب در خانـه صـحبت   ين و زاي، سزاريعيمان طبيزا يها لميف

ها نظر اغلب آنان نسبت به حضور همسر در  لمين فيدن ايبا د. کردند

. خوبسـت  يلـ يخ« :گفـت  سـواد يب ييزن روسـتا  .مان مثبت بـود يزا

 يدرد داشـت و شـوهرش بـاال    يک خانميم که يديد يلميشب فيد

زايمـان باشـند   سـر  .  ن شد و شوهرش هم بـود يسرش بود بعد سزار

  .شنيدن کي بود مانند ديدن. بهتره تا بعداً براشون بگيم

  هاي مشارکت مردان تسهيل کننده -٣

 يمـ يد و پرايـ گراو يگزارشات زنـان مـولت   يوقت: رتبه حاملگي -٣-١

مشـخص شـد کـه زنـان بـا       ،ميسه کـرد ينه مقاين زميد را در ايگراو

سه با قبـل  يشتر همسرشان در مقايو مشارکت ب يشاد ،اول يحاملگ

 يکـه حـاملگ   يکه اغلب زنان يدر حال ؛اند را گزارش کرده ياز حاملگ

ش مشارکت همسرشـان نسـبت   يکردند از افزا يدوم خود را تجربه م

پلمـه  يسـاله د  ٢٦ک خانم ي. کردند يخود صحبت ماول  يبه حاملگ

). همسـرش (دانست  ينم يچياولم ه يدر حاملگ« :ح دادين توضيچن

درجه عوض  ١٨٠ يکين ياما تو ا. رم دکتريم يرم بهداشت، کيم يک

امـروز تـا در   . د بـرم بهداشـت  يـ با ٩شب گفتم فردا سـاعت  يد. شده

سـر   يديـ د: گفـت . سـتاده يکوچـه ا  يدم جلـو ياط را باز کردم ديح

ها بـوده   هيمن سر بچه اول بوده، گال يها دانم عقده ينم. ساعت آمدم

فقـط از حرفهـام   . ديـ آ ينکـه بگـم مـ   يگر اما االن بدون ايز ديا چيو 

گرفتـه تـا مـن را     يام بهداشت، رفته مرخصيده که من امروز ميفهم

  .»يد چکار کرديپرس ينم يآمد و حت يسر بچه اول نم. برسونه

کردنـد از  يدوم خود را تجربه مـ  ياز زنان که حاملگ يبرخ نيهمچن

اول صحبت کردند و علـت آن را   يشتر همسرشان در بارداريتوجه ب

ا ين با خواست همسر و يت جنيناخواسته، عدم تطابق جنس يحاملگ

ذکـر   يدر مورد سالمت بـاردار  ينان همسر از عدم وجود نگرانياطم

شتند که رفتار همسرشـان در  از زنان اظهار دا يگريکردند و دسته د

ک خـانم  يـ . نداشـته اسـت   ياول و دوم و سـوم تفـاوت   يهـا يحاملگ

شـتر ذوق دارنـد و دور و بـر    ياول ب يتو حاملگ« :پلمه شاغل گفتيد

خوشـحال  . شـن ينسـبت بـه قبـل سـردتر م     يدر دوم. خانم هستند

ا يـ ت بچـه اسـت   يجنسـ  خاطر بهدانم  ينم. ينه مثل اول يهستند ول

و  يتـر شـد   گـه پختـه  يکـنن د يچند سال گذشته فکر منکه چون يا

  .»ياز داريت نيکمتر به حما

ش سـن مـرد، کسـب    يافـزا  :كسب تجربـه  و افزايش سن مرد -٣-٢

از علل  يکيز ينآمده در اثر مرور زمان  دست هشتر و تفاهم بيتجربه ب

داراي  ک خـانم يـ . دشعنوان دوم  يشتر مردان در بارداريمشارکت ب

در زمان بچـه اول، چـون   « :ح دادين توضيچن سيكارشنا تحصيالت

خـود خـانم در   . شدهيزها را روشون نميچ يقبلش مجرد بودند، بعض

ل و يـ فام يهـا  يصحبت کرده، راجع بـه حـاملگ   يتا دوم يفاصله اول
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  ٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

داشـته و چکـار کـرده،     يچه مشـکل  يک. خودش گفته يمان قبليزا

ادرشـان ممکنـه   از م. ا بودهيح يکم يدر اول. شتر شدهيشان ب تجربه

. کنـه ير مييـ رابطه زن و شوهر هم تغ يحت. شده بپرسنديروشون نم

  .»شود يها بهتر م دونند و رابطهيشتر اخالق هم رو ميب

شنهاد کردند کـه  يزنان پ ها مصاحبه اغلبدر  :آموزش مردان -٣-٣

ـ     يبرا يکالس آموزش  يج بـرا يتـدر  همردان گذاشته شـود تـا آنـان ب

د کـه  کردنـ شـنهاد  يپ زيـ زنـان ن  يبرخند و دا کنيپ يآمادگ يحاملگ

در سـه ماهـه    يکيدر سه ماهه اول و  يکي يجلسه آموزش ٢حداقل 

ون يقاآ ياگر برا« :ساله گفت ٢٣ک خانم ي. برگزار شود يآخر باردار

مثـل اول ازدواج کـه   . شـه يم يعـال  يليبگذارند خ يک جلسه خوبي

 د پختـه يـ اهـم ب  يشن، تو حاملگيک کم پخته ميزنن و يم ييحرفها

  .»شن يدرست نم ينجوريو گرنه ا يشون کن

و  يل، کنجکـاو يـ نـان از تما زاکثـر  : مـردان تمايل و اشـتياق   -٣-٤

. صـحبت کردنـد   ييحضـور در اتـاق مامـا    يارباق همسرانشان ياشت

ک يـ . موافق نبودند ياگرچه با حضور در تمام جلسات مراقبت باردار

کـه باشـند و    ارنـد ون خودشون دوسـت د يآقا« :ساله گفت ٢١خانم 

گـردم همسـرم فـوراً     يمـ  از بهداشت بر يوقت. ح بدهنديبراشون توض

. يچـ يگم هي؟ مـ يکار کرديشد؟ چ يگفت؟ چ يچ) ماما(پرسه،  يم

ـ . نيگـه همـ  يم... قلب را گوش کرد، وزن کـرد و  يصدا م سـاعت  ين

و ) ييتو اتاق ماما(دوست دارند باشند . ن بوديتو اتاق فقط هم يرفت

  .ح بدهنديبراشون توض

  موانع مشارکت مردان در مراقبت از زنان باردار از ديد زنان باردار - ٤

ت يـ ب اهميـ موانع مشارکت مردان در مراقبت از زنان بـاردار بـه ترت  

  :عبارتند از

د زنـان  يـ از د: يعدم باور مشـکالت بـاردار  دانش کم مردان و  -٤-١

مهم عـدم  از علل  يکيات آن يو شکا يرات بارداريياز تغ يعدم آگاه

: ن شرح دادينه چنين زميها در ا از خانم يکي .استمشارکت مردان 

گفـت انجـا لوسـت    يم. گذاشت خانه بابام برم يار داشتم نميو يوقت«

فقط بگو . يو خوب بش يخودت غذا درست کن تا عادت کن. کننيم

  .»کنهيده اما کمک نميع ميدکتر، سر يپول بده برا

را  يباور مشـکالت بـاردار   نان عدمز از ينه برخين زمين در ايهمچن

ک يـ . اول ذکـر کردنـد   يدر حـاملگ خصوصاً مردان  يتوجه يعلت ب

اورشون ب«:ح دادين توضياول خود چن يپلمه راجع به حاملگيخانم د

، تهـوع ( يچيخوره ه يتا بچه آورده، قسم م ١٣مادر همسرم . شهينم

عد من بـراش  ده بود بيهمسرم اونو د. نداشته...)  کمردرد و ،استفراغ

، يارنـد اونجـور  يه اونا اونهمـه بچـه م  يگفت چه جوريم. ب بودميعج

د رکـ يرا اصالً باور نم ياريبد و. ينجوريد اياوريکدونه ميآنوقت شما 

نکـه خـواهرش   يتـا ا . باشـه  ينطوريشه اياست، مگه م يالک فتگيم

آورد، تـازه   ياز خـودش در مـ   ييد اون چـه اداهـا  يبعد د. حامله شد

  .کنديدرک م يلياالن بچه سومم است و خ .ش شديحال

بود که به صور  يموانع مهم از يعوامل فرهنگ: يفرهنگ موانع -٤-٢

  .مختلف توسط زنان مطرح شد

شه در يغلط در مورد توان زنان باردار که ر يباورها:  غلط يباورها -

پلمـه  يک خـانم د يـ  .زنان ذکر شد يمردان دارد توسط برخ يناآگاه

   :ادچنين توضيح د

 .کلفت بشـي   پوست. ار سفت بشيذميگه ب. اصالً کمک نميکند آقاي ما«

و ) نسـبت فـاميلي دارنـد   (ميگه مـا خـانوادگي پوسـت کلفـت هسـتيم      

. کـار کـنم   تـو کـه ميتـوني چـرا ميگـي نميتـونم      . تونيم کـار کنـيم   مي

صاحبخانمون بهش ميگه به خانمت کمک کن، ميگه اگه کمکـش کـنم   

هـا بايـد    ميگه از اون پله .ام قوي بشه خواهم بچه ميتازه  ،فردا پررو ميشه

خـانواده   .ام از کـوه بـاال بـره    بدو بدو کني، بري و بيـاي، ميخـواهم بچـه   

  .»همسرم ميگويند ثواب داره زن باردار کار بکنه

 يهـا  ها ترس مـردان از انـگ   در اغلب مصاحبه: ياجتماع يها انگ -

سـاله   ٢١کل يسـ  ک خـانم يـ . ج توسط زنان مطرح شديرا ياجتماع

کند چون  يم شوهرم کمک نميمهمان دار يوقت« :ح دادين توضيچن

  .»ليذل گن زنيکنند و ميل مسخره ميفام

برخي زنان نيز توضيح دادند که در اين زمينه جامعـه تغييـر    ماا

در بچـه اولـم،   « :ساله چنين توضيح داد٢٦يک خانم . کرده است

دور که بهش گفـتم  يک . آمد همسرم بلند نميشد مهمون که مي

صدا کرد که خجالت بکش چرا توي  و شوهرم سر چاي ببر، برادر

الن همون برادرشوهرم عوض اولي . جمع به شوهرت دستور دادي

. شده و توي اين حاملگي، شوهرم که کار ميکنـه چيـزي نميگـه   

  .»جامعه تغيير کرده

برخي از زنان از غرور به عنوان يک مانع مشارکت مردان : غرور - 

غرورشـان  « :سـاله چنـين توضـيح داد   ٢٢يـک خـانم   . نام بردنـد 

بهشون اجازه نميده که محبتشون رو نشون بدن و آنچـه تـه دل   

  .دوست دارند انجام بدهند

ه نيز به عنوان يک خانوادفرد در تربيت نحوه : تربيت خانوادگي - 

ساله با حـاملگي  ٢٩يک خانم . مانع مشارکت مردان نام برده شد

در . گـذارد  ثير مـي أتربيـت خـانواده تـ   « :ضـيح داد سوم چنين تو

هايش کار کننـد، بـراي    گذاشته بچه خانواده شوهرم، مادرش نمي

اما فاميل داريـم کـه   . کنند همين پسرهايش هم تو خانه کار نمي
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  ٥٧

    فاطمه رضايي و همكاران                                                                                                                        ...     بررسي اكولوژيك ارتباط بين درآمد

دانند بايد همه کارهاشـون رو   هاش مي يک ماه مادره ميره و بچه

 .خودشون بکنند

-طيمـردان در محـ   يايرم و حش: کوچک يبسته شهرها يهاطيمح

ک خـانم  يـ . ز توسط اغلب زنان مطرح شـد يکوچک ن يشهرها يها

ک يـ ط بسته است در هر يتو شهر کوچک مح« :ر گفتيسانسه دبيل

شناسـند روشـون    يگر را مـ ينکه همديهم. يشناس يمتر سه نفر را م

بـزرگ حـرف    يدر شـهرها . شه بگن مثالً خانم من حامله اسـت ينم

نجـا  يا. شون براشون مهم است ست، خانم و بچهين مردم براشون مهم

  .»شه به دوستش بگه که من با خانمم آمدم بهداشتيروش نم

 يد زنان باردار در حاملگياز د: زن به خانواده خود ياتکا سنت -٤-٣

ل دارنـد بـه   يـ ز تمايـ داشته و دختـران ن  يشتريب ياول مادران نگران

از  يتوانــد ناشــ ين موضــوع مــيــباشــند کــه ا يخــانواده خــود متکــ

ن يهمچنـ  .دخترش باشـد  يمادر در مورد سالمت يت و نگرانيحساس

ز يـ و الزم از مادر ن يد دختران جوان امکان کسب اطالعات کافياز د

ت از يشتر دختران به خانواده خـود و سـلب مسـئول   يب يموجب اتکا

خـود را تجربـه    ين بـاردار يکه اولـ  ياز زنان يبرخ. شود يهمسران م

ز از يـ زنـان چنـدزا ن   ياگرچه برخ ،ن مورد را ذکر کردنديکردند ا يم

سـاله   ٢١ک خـانم  ي. اد کردندياول خود  يدر باردار يتجربه مشابه

ش مادرشـون  يل دارند پـ يشتر تماياالن دخترها ب« :پلم گفتيفوق د

که مـادر   يتونند آن اطالعاتيدارند و نم يون تجربه کمتريباشن، آقا

کـنم مامـانم اطالعـات     يمن حس م. ندگذاره بدهيار دختر ميدر اخت

شتر شده، يها ب يشتر شده و نگرانيها ب االن چون سقط. داره يشتريب

شـه توجـه   ين باعـث م يشتر شده و ايمراقبت مادرها از دخترها هم ب

نن مادر توجه داره بـار  يبيون چون ميآقا ياز طرف. ون کمتر بشهيآقا

 .»شهيت از دوششان برداشته ميمسئول

و تداخل سـاعات   يزنان مشکالت شغل يبرخ: يت شغلمشکال -٤-٤

و مشـارکت  از موانـع حضـور    يکـ يکار همسر با ساعات کار مراکز را 

محـدود بـودن    برشـمردند و  يدوران بـاردار  يهـا  در مراقبتمردان 

را  يدر مراکـز بهداشـت  بودن حضور مردان  يارياختتعداد جلسات و 

کـار  ياگر آقا ب« :ح دادين توضيپلمه چنيک خانم دي. دادند يح ميترج

درآمـد و   يان بهداشت و تـو يباشه خوبه، اما اگر قرار باشه هر دفعه ب

. سـت يشـون خـوب ن  يزور بکشون هبـ  يا بخـوا يـ ر بگذاره يکارشون تاث

 يلـ يکبـار سـه ماهـه اول کـه خ    ي. ان بهترهيماه دو بار ب ٩حداقل تو 

  .»يشين ميکبار سه ماهه آخر که سنگيو  يدار يسخت

زنـان   يکـردن توسـط برخـ    يکـار  کار و لزوم اضافه يالنساعات طو

ن مـورد خصوصـاً در   يـ کـه ا  معتقـد بودنـد  زنان  يبرخاشاره شد اما 

ک يـ . يسـت ن مشـارکت مـردان   يبـرا  يجد يکوچک مانع يشهرها

اگر مرد همسرش را دوست داشته باشد « :ساله گفت ٢٦خانم باردار 

وهر من قناد اسـت  ش. ستيها مانع ن نيا. کند يم يو بخواهد هر کار

اد خونه بـا  ي يم ياما وقت) ماه مبارک رمضان(و االن اوج کارش است 

  .»شود يکنه و اخالقش عوض مينکه خسته است کمک ميا

ط زنانـه  ياغلب زنـان بـاردار محـ   : ط زنانه مراکز بهداشتيمح -٤-٥

د يـ از د. حضور مردان ذکر کردند يبرا يمراکز بهداشت را مانع مهم

ــان و همسران ــور در محآن ــان حض ــيش ــراجع  يط ــب م ــه اغل ن و يک

ان يورود آقا يتابلو. است مشکلمردان  يکارمندانش زن هستند برا

خـورد   يبه چشـم مـ   يمراکز بهداشت ييسردر اتاق ماما که برممنوع 

نـه  ين زميـ در اسـاله   ٣٥ک خـانم  يـ  .ن موضوع اسـت يز گواه بر اين

ش مـرد  ا همـه  ييک جـا يـ د، يـ مردها بگذار يخودتون را جا«:گفت

ک روز يـ مـن خـودم   . اد چقدر سـخته يک خانم بخواد بيباشند بعد 

قلب گوش کنه، مـن کـه    يدم که آمده بود بهداشت صدايرا د ييآقا

رفـتم و بـه    يحتـ و اد يروش شده ب يخانمم تعجب کردم که چطور

اش را  قلـب بچـه   يآمده بود بهداشـت صـدا   ييآقامون گفتم که آقا

  .»گوش کنه

ز در ياز پرسنل ن يرفتار نامناسب برخ: رفتار نامناسب پرسنل -٤-٦

  :ساله گفت ٢١ک خانم ي. ن تصور غلط نقش دارديجاد ايا

پلـه آقـا    يبـاال . با همسر و نوزادش آمده بود مرکز بهداشت يخانم«

از پرسنل مرکز گفـت   يکيداد دست خانم که فوراً  يداشت بچه را م

ن موضـوع  يا يبرامرکز بهداشت در  ي؟ پس حتينجا چکار داريآقا ا

ط زنانـه  يک محـ ينجا يرسونه که اين ميا. نشده يساز هنوز فرهنگ

ده بـه دسـت   يـ در مرکـز م  ين آقا دفعه بعد بچـه را از جلـو  يا. است

  .»شهين برخورد موجب عدم مشارکت ميا. همسرش

 اگرچـه   :زن بـاردار  معذب بودنو  شرم ،خجالت: يموانع عرف -٤-٧

تـر از مادرشـان    همسرشـان راحـت   يبودند که جلواکثر زنان معتقد 

ک سـوم  يـ باً يتقر اما دانستند يتر از مادر م هستند و همسر را محرم

ز خجالـت و شـرم خـود را علـت عـدم      يـ زنان، اغلب زنـان چنـدزا، ن  

ـ . مان ذکـر کردنـد  يحضور همسر در لحظه زا يلشان برايتما  ينگران

  .توسط همسر بود يمانيدن مراحل زايآنان از د

د اما من خـودم  يآ يآقامون بدش نم«: سوم يساله با حاملگ ٣٥ خانم

ک درد يـ ، حضـور اونهـم بـرات    يخودت درد دار. اصالً دوست ندارم

  .»يتو صورت شوهرت نگاه کن يکشيبعداً خجالت م. شهيم ياضاف

مراکـز   ييزنان باردار با حضـور مـردان در اتـاق مامـا     غلبان يهمچن

از زنان از معذب بودن خود در زمـان   يخبراما موافق بودند بهداشت 
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  ٥٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ٣٧خـانم  . حات ماما در حضور همسرشان صحبت کردنـد يارائه توض

د چون يايدهم که همسرم نيح ميمن ترج« :ح دادين توضيساله چن

ش همسـرش بهـش   يشـه پـ  يها هست کـه آدم روش نم  حرف يبعض

را  ييخواهد حرفهـا يا ماما هم راحت نخواهد بود چون ميدکتر . بگن

  .»ستيچون همسرم هست راحت ن يک به ما بزند ولر

گفتنـد کـه    يزنـان مـ   يان برخـ ين ميدر ا :مانيدن زايتحمل دعدم 

. ط را ندارديمان و حضور در آن شرايدن زايهمسرشان تحمل داصالً 

ن شـدم  يبچـه اولـم کـه سـزار    « :دوم گفـت  يپلمه با حاملگيخانم د

ن، اگر قرار يد افتاد زميد منو يوقت. آقامون آمد باال تا منو جابجا کنه

ند فکـر کـنم تـا سـه روز نتونـه از      يمان من را هم ببيد و زايايباشد ب

  .»جاش بلند بشه

که سـطح   يتوسط زنان يمشکالت مال: خانواده يمشکالت مال -٤-٨

تـو  « :سـواد گفـت  يک زن بيـ . ن داشـتند مطـرح شـد   ييپا ياقتصاد

دارد  يهـم بسـتگ  شه اما به امکانـات و درآمـد   ياد ميتوقع ز يحاملگ

توقـع   يتـون  يکار ندارد اعصابش ناراحت است، تو هـم نمـ  مرد  يوقت

بـرات   يزيـ چ يسـت چطـور  يبش پـول ن يـ تو ج يوقت. يداشته باش

  .»بخره

  پيامدهاي مشاركت مردان -٥

اکثر زنان معتقد بودند کـه  : درک بهتر مشکالت مربوط به زايمان - ٥- ١

  .شود وط به زايمان ميحضور در زايمان موجب درک بهتر مشکالت مرب

فهمند چقـدر درد و سـختي    باشن بهتره چون مي«: ساله سيکل ٢٣زن 

اليـه شـکم بـاز     ٧بيـنن   مي. حتي اگر سر سزارين باشن بهتره. کشي مي

  .»خوري اليه دوخته بشه و چقدر بخيه مي ٧ميشه و بعد بايد 

د اکثـر زنـان حضـور مـردان     يـ از د :درك بهتر وقايع حاملگي - ٥- ٢

 يع حـاملگ يو درک بهتـر وقـا   يع بـاردار يات شـا يبـاور شـکا  موجب 

 ٣٠ک معلـم  يـ . شود ين مين زوجين امر موجب تفاهم بيشود و ا يم

گن يدن مـ يها را فقط از ما شن ها چون حرف وقت يبعض« :ساله گفت

مـن  . ينطـور يگفت فقـط تـو ا  ياولم م يدر حاملگ. ينطوريفقط تو ا

ولي وقتي بشينه ببينـه همـه   . اها ر حرفن کارها و يدم ايفقط از تو شن

اشاره به شـکايات شـايع   (دردشون همينه، ميفهمه که همه همينطورند 

چيزي که هست مال منـو ميبينـه امـا    . ، فقط تو اينطور نيستي)بارداري

سـر  (نه کـه  يب يم يچون آنها را فقط وقت .مال اوناي ديگه را نمي بينه

ه يباشد و توج يوزشک جلسه آمياگر . رونديابان راه ميخ يتو) حال

   .»شوند خوب است

اکثر زنان معتقد بودند که اگر مردان  :مراقبت بيشتر از همسر خود -

افتـه و  يشان از همسـر کـاهش    رند توقعاتيان مسائل قرار گيدر جر

در بهداشـت  « :ساله گفت ٢٧ک خانم ي. شود يشتر ميشان ب مراقبت

د يـ چکـار با اسـت،   ين خانم که حامله شده چه جـور يگن ايبهش م

ن اسـت  ييا جفت پـا ي يد داريار شديمثالً و. د بکنديبکند و چکار نبا

. اد توقـع نـدارد  يفهمد و ازت ز ياونجا م. گن استراحت داشته باشيم

در بچـه اول   خصوص به. کنند يدانند اونجا چکارت م يباهات باشن م

خوبـه و باعـث مشـارکت     يليکه سنشان کمه و اطالعاتشون کمه خ

  .»شهيان مشتر مرديب

مردان در صورت حضور آنـان   يکاهش نگران :كاهش نگراني مردان -

ک خـانم  يـ  .از زنان باردار مطـرح شـد   يکيدر مرکز بهداشت توسط 

دن، ين ميتامياالن به من قرص آهن و و« :ک گفتيد يسانسه گراويل

ان يـ اگـر ب . يخـور  ينهمه قـرص مـ  يزنه چرا ايتو خونه همسرم غر م

بچـه   يا بـرا يـ  يدار يعـ يرطبيکنن حالت غ يفکر نم. کنن يدرک م

  .»خطر داره

ز يـ ن نيشتر همسـر بـا جنـ   يارتباط ب :ارتباط بيشتر شوهر با جنين -

ک يـ د يسانسه گراويک خانم لي .از زنان باردار مطرح شد يکيتوسط 

باردار خانم . کنند يشتر حس ميان بهداشت بچه رو بيب يوقت« :گفت

  .»ممکنه فراموش کنهکنه اما آقا  يمرتب بچه رو حس م

د اغلــب زنــان بــاردار مشــارکت مــردان در يــاز د: تفــاهم زوجــين -

ک خـانم  يـ . کنـد  يتفاهمات را برطـرف مـ   سوء يباردار يها مراقبت

هـا   يچـون بعضـ  . ان خوبـه يـ ب يسونوگراف« :سواد گفت يب ييروستا

شـوهر  . هيـ ک جوريـ ا يـ فه، مـورد داره  يشـان ضـع   هستن کـه بچـه  

را بشنود بهتر اسـت تـا از خـانمش بشـنود،      از دکتر حرف. فهمه يم

  .»ستين ينجوريا اي يگيممکنه بگه تو دروغ م

اول  يزنــان اغلــب بــا حــاملگ يبرخــ: كــاهش درد زايمــان -٥-٣

مـان  يدرد زا يگفتند که حضور همسر موجب کـاهش و فراموشـ   يم

وقتـي همسـر سـر    « :چنين گفـت  حاملگي اولبا ساله  ٢٢زن  .شود يم

کنـد کـه کـوهي پشـت اوسـت و       ست زن احساس ميزايمان کنار زن ا

  .»كند ميدردش را فراموش 
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  ٥٩

    فاطمه رضايي و همكاران                                                                                                                        ...     بررسي اكولوژيك ارتباط بين درآمد

  جدول توصيف طبقات و کدها

  طبقات  کد اصلي  ها زيرکد

  نياز به افزايش توجه و محبت  نياز به عشق و حمايت  داليل مشارکت مردان

  نياز به همراهي همسر

  نياز به قدرداني همسر

  اننياز به کاهش توقعات همسر

    افزايش توقعات و انتظارات زنان باردار  هاي مشارکت مردان تسهيل کننده

    نگرش مثبت زنان نسبت به مشارکت مردان

    رتبه حاملگي

    تمايل و اشتياق مردان

    آموزش مردان

    افزايش سن مرد، كسب تجربه و تفاهم بيشتر

  ط بيشتر شوهر با جنينارتبا  درك بهتر وقايع حاملگي  پيامدهاي مشاركت مردان

  كاهش نگراني مردان  درک بهتر مشکالت مربوط به زايمان  

  تفاهم زوجين و مراقبت بيشتر از همسر خود  كاهش درد زايمان  

    دانش کم مردان  موانع مشارکت مردان در مراقبت از زنان باردار

    موانع فرهنگي

    اتکا سنتي زن به خانواده خود

    بهداشتمحيط زنانه مراکز 

    رفتار نامناسب پرسنل

    موانع عرفي

    مشکالت شغلي

    مشکالت مالي خانواده
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  ٦٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

زنان باردار  يها دگاهيد يبررس ران بهيدر ا بار نياول يبرا مطالعه نيا

 مـان يو زا يدوران بـاردار  يها مراقبت در مردان نسبت به مشارکت

ه يـ ک رويـ شـنهاد  يهـا نسـبت بـه پ    درک موانع و نگرش. پردازد يم

  .است يمداخالت مناسب و کاربرد يمهم در طراح يد، قدميجد

 يهـا  مطـرح شـده در مصـاحبه    سؤاالتکه در پاسخ به  يدو تم اصل

ش انتظارات زنان باردار از همسـران  ياستخراج شد شامل افزا يگروه

کـه   ،بـود  يت در بـاردار يـ از به محبت، عشـق و حما يو ن يدر باردار

ت و يــت، احســاس آرامــش و امني، رضــايباعــث شــادن آنهــا يمأتــ

مطالعـه   يهـا  افتـه ي. شـود  يآنـان مـ   يبرا يشدن حاملگ تر نيدلنش

 تيحما ،مردان و زنان اکثرد ياز د که داد نشانز ين مبر در تهرانيس

 دوران يهـا  مراقبـت  در مفهـوم مشـارکت   نيتـر  مهـم  زن از يروح

 اکثـر  و منـزل  يکارها در مشارکت زنان اگرچه اکثر .است يباردار

 مشارکت شکل نيتر عيشا عنوان به را يزندگ حتاجين مايتأم مردان

ـ ا جـه ينت و هـدف  تيـ نها در امـا  ؛دانستند يم ها ن مراقبتيا در  ني

 گرفتنـد  يمـ  نظـر  در يروحـ  تيـ حما عنوان به ينوع به مشارکت را

دهد که هم زنان و هم  يز نشان مينژاد ن ج مطالعه مدرسينتا ].١٨[

و نشـانه   يمـان را ضـرور  يردان حضور همسر در ساعات قبـل از زا م

ل مشـارکت  يـ دالگـر  يد از .]١٩[ داننـد  ياز زحمـات زن مـ   يقدردان

ب مشـارکت  يـ مطلوب زنان باردار نسـبت بـه ترغ   يها نگرش ،مردان

ن موضـوع نشـان   يـ ، ااسـت مـان  يو زا يمردان در بهداشـت حـاملگ  

. رش اسـت يو قابل پـذ  ريپذ امکان ين خدماتيچن جيتروکه دهد  يم

 دو هـر  مـردان،  و زنـان  کـه  داد نشـان  مبريمطالعـه سـ   يهـا  افتهي

 داننـد   يم يضرور را يدوران باردار يها مراقبت در مردان مشارکت

اق مـردان،  يمشارکت مـردان شـامل اشـت    يها کننده ليتسه ].١٨[

. بـود  يش سن مرد، کسب تجربه و رتبه بـاردار يآموزش مردان، افزا

اق همسرانشـان  يو اشت يل، کنجکاوياکثر زنان از تمالعه ن مطايدر ا

شـنهاد  يصحبت کردنـد و اغلـب زنـان پ    ييحضور در اتاق ماما يبرا

ج يتدره مردان گذاشته شود تا آنان ب يبرا يکردند که کالس آموزش

نشـان   زين مبريمطالعه س يها افتهي. دا کننديپ يآمادگ يحاملگ يبرا

 آمـوزش مـردان   و جامعـه  در مردان تمشارک جيترو به ازين که داد،

ن يـ در ا .اسـت  يضـرور  ناتـال  يپـر  يهـا  مراقبت در مشارکت يبرا

 هيـ ارا بـر  شـتر يب ،آمـوزش  يمحتـوا  مورد درمطالعه زنان و مردان 

 از همسـر  يروح تيحما نحوه مشارکت، مورد ضرورت در اطالعات

 دوران اتخـاطر  بـه  و مشـکالت  بـا  مـردان  آشـناکردن  و بـاردار  زن

ش سـن مـرد و   يافزا. ]١٨[ دکردن اشاره نوزاد از ينگهدار و يرباردا

 يازهايگر داشته و نشان از نيکديبا  يکيز ارتباط نزدين يرتبه باردار

ن مطالعـه  يـ ا يهـا  افتـه ي .اول دارد يمردان جوان در باردار يآموزش

کـه از مشـارکت مـردان در     يدر ارتبـاط بـا عـوامل    ياطالعات مهمـ 

دانش کم مردان . دهد يکند ارائه م ير ممانعت ممراقبت از زنان باردا

زن بـاردار و   يکيزيو ف يعاطف يازهاي، نيبهداشت يدر مورد رفتارها

 يبـروز رفتارهـا   يار مهـم بـرا  يبسـ  يمـانع  يع بـاردار يمشکالت شا

، ياد مردان به سـالمت بـاردار  يرغم عالقه زيعل. مردان است يتيحما

مناسـب   يشـان از رفتارهـا  همسران ياغلب زنان باردار از عدم آگـاه 

در مطالعـه  . کردنـد  يصـحبت مـ   و عدم باور مشکالت آنان يبهداشت

. ]١٨[ کننـد  يمـ  مشـارکت  کـه  داشتند يم انيب مردان اکثرمبر يس

 تقاضـا  به پاسخ در معموالً مردان دهد که ينشان م يمطالعات جهان

 اطالعـات  امـا  »ميکن يم مشارکت ما« نديگو يم شان مشارکت يبرا

 يآگـاه  عدم و باردار مادران يازهاين انواع مورد در مردان کم اريبس

ف آنـان  يموجـب عملکـرد ضـع    شانيها تيمسؤول و ها نقش مورد در

بـه   يج بدست آمده ارائـه خـدمات آموزشـ   يبر اساس نتا. ]٢٠[ است

توانـد   يمشارکت آنان در مراقبـت از زنـان بـاردار مـ     يمردان و ارتقا

ـ   يفزاق اين موانع را از طرياغلب ا . ن ببـرد يش سطح دانـش آنـان از ب

مـردان   يرا بـرا  ياکثر زنان باردار، خدمات آموزش بهداشـت بـارور  

 ٢-٣شـنهاد کردنـد کـه    يت زنان باردار پيدانستند و اکثر يم يضرور

ج ينتـا . برگـزار شـود   يمردان در طـول بـاردار   يبرا يجلسه آموزش

 .]١٥[ ن امر استيد هميز مويدر نپال ن يولنيمطالعه م

که  يدر مورد مردان ياجتماع يها ها به انگ مصاحبه اغلباگرچه در 

ح يز تشرياز زنان ن يکنند اشاره شد اما برخ يبه همسرانشان کمک م

ر جامعـه در حـال از   ييـ با تغ يمنف يها دگاهين ديکردند که چگونه ا

مردان بـا گذشـت زمـان متحـول شـده       ين رفتن است و رفتارهايب

کردنـد   يخود را تجربه م ين بارداريکه اول يزنانگر ياز طرف د. است

اول خـود در   يکـه از تجربـه حـاملگ    يسه با زنان چندزا وقتيدر مقا

خـود در ارتبـاط بـا     يات منفـ يگفتند، کمتر از تجرب يقبل م يسالها

 بـر  يگـر ين مـورد گـواه د  يا. کردند يمشارکت همسرشان صحبت م

. اسـت  يغربـ  يهـا  دهيـ تمـاس بـا ا   ه وجامعـ شـدن و تحـول    مدرن

مثبت  يها نگرش يتا حدودتواند  يزه شدن جامعه مين مدرنيهمچن

 يمشارکت مـردان حتـ   ين مطالعه را نسبت به ارتقايده شده در ايد

ج يز نتـا يـ نـه ن ين زميدر ا .دنه کيچون سبزوار توج يدر شهر کوچک

 يمخـوان در گواتمـاال ه  کـارتر  در نپال و يولنيج مين مطالعه با نتايا

از زنان و مردان از تجربـه   ياريبس يولنيدر مطالعه م .]٤، ١٥[ دارد

ج صحبت کردند يرا ياجتماع يها خود در مورد نحوه برخورد با انگ
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 جامعــه هنــوز در کــه داد ز نشــانيــمبر نيســ يهــا افتــهي. ]١٥[

 منزل امور در که يهمسران به مانند ذاللت زيرآميتحق يها برچسب

زنان و مردان  ياريبس العهمطن يدر ا. شود يه مدز کنند يممشارکت 

 يبرخ در منزل امور در پدر مشارکت فرهنگ هنوز بودند که معتقد

 جيتدر به که داشتند اذعان اما است نشده نهينهاد ياقشار اجتماع از

 خانواده اموردر مردان شتريمشارکت ب شدن نهينهاد يسو به جامعه

 جوامع در هخانواد در ساختار رييتغ به را موضوع نيا و رود يم شيپ

ـ  شـدن  يا هسته سمت به شتريب که يامروز  نسـبت  ،رود يمـ  شيپ

ه دختران جوان خـود  يمادران مراقبان اول يسنت طور به .]١٨[ دادند

ار پررنـگ  يموارد بسـ  ينقش مادران در برخ. اول هستند يدر باردار

ـ  لـذا  .شـود  يت از مردان جوان ميه و موجب سلب مسئولبود نظـر   هب

ت نقـش  يـ موجـب تقو  يردان در مراقبت بارداررسد که شمول م يم

 يولنيج کارتر و مينه با نتاين زميج در اينتا. مردان جوان خواهد شد

ــوان ــادرزن و    يهمخ ــش م ــده نق ــه ذکرش ــه در دو مطالع دارد اگرچ

سـالمت زنـان    يارتقـا  ين بـرا امحققـ  کهبود  يقوآنقدر مادرشوهر 

  .]٤، ١٥[ تنددانس يرا ضرورن مادران يآموزش ا ، توجه بهباردار

اکثـر زنـان بـاردار    زنان عنوان شد امـا   يز توسط برخين يموانع عرف

داننـد و   يتر از مـادران خـود مـ    اقرار کردند که همسرانشان را محرم

هـا و   ان گذاشـتن دردهـا، تـرس   يدر م يبرا يشتريب ياحساس راحت

ـ   زنان يبرخ. کنند يخود با همسرانشان م يها ينگران  يشـرم و نگران

 يبـرا شـان   ليـ ل عـدم تما يـ مان توسط همسـر را دل يده زااز مشاه

ن يـ رسـد کـه ا   ينظر مه ب. ذکر کردندمان يحضور همسر در زمان زا

ن در فـراهم کـردن   يهمچنـ . همه مناسـب نباشـد   يز برايخدمات ن

. د در نظر گرفتـه شـود  يزنان با يم شخصي، حفظ حرين خدماتيچن

 يولنيـ در مطالعه م. ردرت دايمغا يولنيج مينه با نتاين زميج در اينتا

شرم و خجالت مرد از کمک به همسر و شرم و خجالت زن از مطرح 

 يارتقـا مهـم  از موانـع  همسـر  بـا   يل مربوط بـه بـاردار  يکردن مسا

 يهـا  تيج مسـئول يبر اساس نتا .]١٥[ برشمرده شدمشارکت مردان 

هکـر   نيدر مطالعه ب .بود مردان مشارکتانع وماز  يکيهمسر  يشغل

ـ  يـ ن ميبـ  يچ تفاوتيه در نپال ک يـ نيکـه در کل  يزان اشـتغال مردان

ـ  يـ افتند و آنان کـه غا ي يبهداشت حضور م  امـد يدسـت ن  هب بودنـد ب

مبر در تهـران،  يدر مطالعـه سـ   مـردان  و زنـان  تيـ امـا اکثر . ]٢١[

 مربوط ناتال يپر يها مراقبت در را مردان مشارکت مانع نيبزرگتر

 دانسـتند  يمـ  آن بـا  رتبطم ياقتصاد ليمسا و اديز يکار مشغله به

گر از موانع مطرح شده بود يد يکيز ين خانواده يمشکالت مال .]١٨[

د زنـان بـاردار   ياز د .]١٨[ دارد يمبر همخوانيج مطالعه سيکه با نتا

مراکـز   ييل مردان به حضـور در اتـاق مامـا   ين علت عدم تمايمهمتر

زنانه ط ي، محبهداشتهمسرانشان تا مرکز  يرغم همراهبه  يبهداشت

د يـ ؤز ميـ مبر نيج سينتا. استمرکز و عدم استقبال پرسنل از مردان 

رسد که  ينظر م هلذا ب. ]١٨[ است يت نحوه ارائه خدمات باردارياهم

ن قدم در ارائـه  ياول يو درمان ياست اداره مراکز بهداشتير در سييتغ

مشـارکت مـردان، درک    يامدهاياز پ .ن باشديخدمات دوستدار زوج

كـاهش   و درك بهتر وقايع حاملگيمان، يت مربوط به زابهتر مشکال

ار مشــتاق بودنــد کــه يت زنــان بــاردار بســيــاکثر .بــود درد زايمــان

در مطالعـه  . مان در کنارشان باشـند يهمسرشان در ساعات قبل از زا

کننده در مطالعه، حضور همسـر را   نژاد، زنان و مردان شرکت مدرس

مبر، يدر مطالعـه سـ  . ]١٩[ دانسـتند  يباعث کاهش اضطراب زائو مـ 

 در مـردان  مشـارکت  از ينـوع  بـه عنـوان   مـان يزا اتاق در يهمراه

 آن با مردان از يمين و زنان اکثر که بحث شد مانيزا هنگام مراقبت

حاً حضـور  يدر مطالعه ما اکثـر زنـان بـاردار صـر    . ]١٨[ بودند موافق

 ياوزان عشق آنان به خود مسـ يمان با ميمردان را در ساعات قبل زا

شتر همسرشان به منظـور  يحضور ب يل خود را برايدانستند و تما يم

ن اکثر زنـان بـاردار خواسـتار    يهمچن. ان کردنديشتر بيب ابراز محبت

به منظور درک مشـکالت   يباردار يها رشدن مردان در مراقبتيدرگ

ن مطالعـه بـا   يج اينه نتاين زميدر ا. شتر شدنديجاد تفاهم بيآنان و ا

کـارتر در  در مطالعـه  . رت داشـت يمغـا  يولنيکارتر و م هج مطالعينتا

 يبـرا  يل مهمـ يـ مـردان دل  انهپدرسـاالر نقـش  گواتماال،  يروستاها

 ذکر شـده اسـت  در امور مربوط به سالمت زنان آنان مشارکت دادن 

، و همسرانشـان دگاه زنـان بـاردار   يـ از د زيـ ن يولنيدر مطالعه م. ]٤[

نـان  زاز يـ مورد ن يبهداشت افت بهتر خدماتيحضور مردان موجب در

نـه  ين زميا توان با دقت در ينم ياگرچه با مطالعه فعل .]١٥[ شد يم

زنـان در   يريـ گ ميرسد که قدرت تصـم  ينظر مه اظهار نظر کرد اما ب

اسـت در   تـر  يدر سبزوار نسـبتاً قـو   يباردار يازهايامور خانواده و ن

 يده و بـاردار در امور خـانوا  يريگ ميگر تصميکه در دو مطالعه ديحال

رضـايت مـردان    يحتـ که طوري به ؛شود يعمدتاً توسط مردان انجام م

ن يـ مهم بوده اسـت و ا  يامربراي استفاده زنان از خدمات بهداشتي 

    نـه باشـد  ين زميـ شـده در ا  سـت علـت تفـاوت مشـاهده    ا امر ممکن

نـه بهداشـت   يبا در نظر گرفتن دانش کـم مـردان در زم   .]٢٢، ٢٣[

 ميو عدم تعـادل در تصـم   زنان باردار يعاطف يزهااي، ن]١٥[ يبارور

، مردان هدف مناسب ]٢٢، ٢٣[ ن زن و مرد در اکثر جوامعيب يريگ

و الزم اسـت   هسـتند زنـان   يمداخالت مربـوط بـه بهداشـت بـارور    

مناسـب و مـوثر    يخدمات آموزش يبه منظور بررس يگريمطالعات د
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  ٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

از  يمونـه کـوچک  ن پژوهش بر اساس نيج اينتا. آنان انجام شود يبرا

دسـت آمـده    هسبزوار ب يمراجعه کننده به مراکز بهداشت يزنان شهر

ر مناطق کشور با توجه ين پژوهش به سايج ايم نتايدر تعملذا  ،است

عـت حسـاس   يطب. اط نمـود يد احتيمتفاوت با يفرهنگ يها نهيبه زم

 يطلبـد کـه قبـل از طراحـ     ين مـ يچن يتيها و ارتباطات جنس نقش

 يا نـه يزم عوامـل ر منـاطق بـه درک   ين در سايزوج خدمات دوستار

ر آنـان از  يو تفسـ ن مطالعه بـر نظـرات زنـان    يا. خاص پرداخته شود

با در نظـر گـرفتن    يشتريب يلذا بررس متمرکز بود،مشارکت مردان 

ن يهمچنـ . اسـت  ينـه ضـرور  ين زميـ ن در ايا زوجـ ينظرات مردان 

و ارائــه  هـا  متفـاوت شــرکت مـردان در مراقبـت    يهـا  سـه روش يمقا

بـه زنـان بـاردار،     يبه آنـان ماننـد آمـوزش گروهـ     يخدمات آموزش

ن در يا آمـوزش بـه زوجـ   يـ به همسران زنان بـاردار   يآموزش گروه

   .است يها ضرور مراقبت يبرخ

دهد که انتظـارات زنـان بـاردار در دوران     نتايج اين مطالعه نشان مي

حبت بيشتري بارداري از همسرشان بيشتر شده و نياز به حمايت و م

ــد  ــن دوران دارن ــردان در    . در اي ــارکت م ــاي مش ــه ارتق ــام ب اهتم

هاي دوران بارداري و زايمان از ديدگاه زنان باردار، ضـروري،   مراقبت

تواند در بهبود روابط بين زوجـين   پذير بوده و مي قابل قبول و امکان

از طريق افزايش تفاهم بين آنان و برآورده کـردن نيازهـاي عـاطفي    

اين امر قدمي مهـم در ارتقـاي سـالمت همـه     . ثر باشدؤباردار مزنان 

 مشـارکت ترويج  براي ريزي برنامههمچنين . استجانبه زنان باردار 

 ، حذف موانع مشارکت مـردان و مادران سالمت ارتقاي براي مردان

بارداري  هاي مراقبت در دانش مردانافزايش  براي آموزشي مداخله

  .است و زايمان ضروري

  

  نويسندگانسهم 

، انجام طرحنامهه ي، تهيت طرح پژوهشيريمد: يفروغ سادات مرتضو

ه يها، ته داده يها، کدبند اده کردن مصاحبهيمصاحبه با زنان باردار، پ

  گزارش طرح و مقاله و اصالح آن

هـا،   داده يزال، کدبنـد واستاد راهنما، اصـالح پروپـ  : ييرزايجه ميخد

  اصالح مقاله

  

  تشكر و قدرداني

 يدانشگاه علوم پزشـک  يمعاونت پژوهش يت ماليپژوهش با حمان يا

سـه مرکـز    يين اتـاق مامـا  يمسـئول  يشاهرود و سبزوار و با همکـار 

. و پورجـواد انجـام شـد    ي، مهرآباديديها رش سبزوار؛ خانم يبهداشت
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