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  فصلنامه پايش

  ٣٩-٤٩صص  ١٣٩٠ زمستان اول شماره يازدهمسال 

  ۳۱/۱/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٩٠آبان  ١٨-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

از  .هستنداز راه حل  يشدند، امروزه بخش يگذشته مانع محسوب م هستند و اگر در يا ژهينقش و يسالمت مادران مردان دارا يدر ارتقا

 .وجود دارد ش مشارکت آنانيافزا يبرا آنان يآموزش يازهايدر اطالعات ما در مورد نقش مردان در سالمت مادران و ن ييها چالش آنجا كه

 يهـا  برنامـه  يبـرا  يا هيـ کوشد تـا پا  يم دوران بارداري يها مشارکت در مراقبت يپدران برا يآموزش يازهاين نييبا هدف تع مطالعه حاضر

  . باشد ندهيآ

کـه   متأهـل  مـرد  ٤٠٠و  دوران بـارداري  يهـا  مراقبـت  يزن مراجعه کننده بـرا  ٤٠٠نفر شامل  ٨٠٠ يمقطع ـ  يفياين مطالعه توصدر 

ابزار و  يا هيسهم ،يريروش نمونه گ. شرکت کردند مراجعه کرده بودند يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک يها مارستانيهمسران آنان به ب

 يها آزمون با بهره گيري از و SPSS 16برنامه اطالعات توسط  .شد يل ميبود که به روش مصاحبه تکم يا عات، پرسشنامهوري اطالآجمع 

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت %۹۵نان يو با فاصله اطم Chi Squareو  t ،ANOVA يآمار

. درصد بود ۱۳/۷۹ ±۵۲/۱۰ در ايشان يانگين نمره نگرشو م هسال شرکت کرد ٣٢/٢٨± ٥١/٥ يسن ينانگيبا منفر  ٨٠٠ن مطالعه يدر ا

م خطـر  يپدران با عال ييآشناب، ياز پدران به ترتيمورد ن يها با آموزش موافق بودند و محتوا درصد از نمونه ۹۵ش از يج نشان داد که بينتا

به صورت چهره به  به همراه همسرن روش آموزش را يبهترها  اکثر نمونه. بود يه دوران بارداريمان و تغذي، مشکالت پس از زايدوران باردار

ن يـ ن زمـان شـروع ا  يبهتر نيز قبل از ازدواج يها کالس. دانستند يمل يتعط يروزها و عصرن زمان را يو بهترمنزل را ن مکان يبهتر، چهره

سواد به طـور   يبنمره نگرش افراد  يول، دشتنندا يدار يگر تفاوت معنيکديمختلف از نظر نمره نگرش با  يسن يها گروه. ها ذکر شد آموزش

 .=P)۰۳۶/۰( بود گرانيکمتر از د يدار يمعن

و آموزش » دوستدار خانواده«ل آن به خدمات يها و تبد مراقبت نظام ينگرباز دوران بارداري يها ج مشارکت مردان در مراقبتيترو يبرا

مشاوره چهره به چهره به همـراه مـادر    با شيوهن دوران و يه در ايو تغذ م خطريعال ويژه يياز مادر، با محتوا يت روحينه حمايدر زم پدران

نوجواني و از زمان  شطريق آموزبنيادين از  افزايش مشاركت پدر به طور . از استيرد نوخود آموز و مشاوره با پزشک م يها به کمک رسانه

 بايـد  دوران بـارداري  يهـا  در کـالس مان بارداري و زايمـان  يش از ازدواج و به صورت مشروح و متناسب با زپاي ه سالبه طور خاص در ك

  .ترويج يابد

  

  مشاركت مردان، نيازهاي آموزشي، پدر، مراقبت :ها واژه كليد

                                                           
، دانشـگاه  يو بهداشت بـارور  يي، طبقه چهارم، گروه ماماييو ماما ينه ارشاد، دانشکده پرستاريحس يه، روبروي، کوچه هديعتيابن شريخ ،تهران: وپاسخگ نويسنده ∗

  يد بهشتيشه يعلوم پزشک

   ۲۲۲۵۷۵۷۱: تلفن
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  ٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 يبـرا  يبـر سـرعت بخشـ    يسازمان بهداشـت جهـان   ياغلب اعضا

مـان متمرکـز   يو زا ير مادران در ارتباط بـا بـاردار  يکاهش مرگ و م

از طـرف   يبهداشت بارور يها برنامه يها تيلوس اوأاند که در ر شده

مشـارکت مـردان کـه اغلـب      .]١[ قرار دارد يسازمان بهداشت جهان

رنده در سطح خـانواده و اجتمـاع هسـتند،    يم گيتصم و است سازيس

. شود يده مير مادران کمتر ديکاهش مرگ و م راهكارهاي يدر اجرا

کـه بـه آنهـا     ياته خدمات مادران هستند و به اطالعيحاش مردان در

ســالمت خــود و  يآگاهانــه و محافظــت و ارتقــا يريــم گيدر تصــم

سالمت مادران  يدر ارتقا. ندارند يکنند، دسترس يزوجشان کمک م

گذشـته مـانع محسـوب     هستند و اگر در يا ژهينقش و يمردان دارا

 وکه مرگ  يدر اجتماعات. از راه حل هستند يشدند، امروزه بخش يم

 يمخرب برا اي دهياد است، مرگ هر مادر پديران زر و عوارض ماديم

شـود   محسوب ميفرزندان و همسر  نيز ساير ات و سالمت نوزاد ويح

 يبه انحـا  ،منيمادر ا يها توانند با مشارکت در برنامه يمردان م .]٢[

تواننـد از   يآنهـا مـ  . و سالمت زنان محافظت کنند يمختلف از زندگ

ن فرزنـدان، کمـک در   يبـ  يارت و فاصـله گـذ  يجاد محـدود يق ايطر

ب دادن حضــور يــ، ترتهــاي پيشــگيري از بــارداري اســتفاده از روش

مان، کمک به مـادر بعـد از تولـد    يده هنگام زايشخص ماهر و دوره د

ان دادن يـ ک پدر مسئول در خانواده، پاينوزاد، به عهده گرفتن نقش 

مشـارکت   يحفظ سـالمت زن در دوران بـاردار   و ه زنيخشونت عل

د خود به يز در برنامه جديت نيجمع يشورا ].٣[ داشته باشند يفعال

، بـا  يجنـوب  يقايفرآدر هند و  »نقش مردان در سالمت مادران«نام 

ن يــت ايـ موفق دوران بــارداري يهـا  ر کـردن آنهــا در مراقبـت  يـ درگ

  .]۴[ هارا نشان داد برنامه

در اطالعـات مـا در مـورد نقـش پـدر در       ياديز يها هنوز چالش

همسـران  . وجود دارد دوران بارداريخصوص در دوران ه ه و بخانواد

وگاه فقط نقش شاهد  يا مربيتوانند نقش همکار و  يم اين دوراندر 

مـان و پـس از آن   يو زا يسالمت مادر و نوزاد در باردار. فا کننديرا ا

قـادر بـه    با انجام آمـوزش  ن است و پدرين زوجيازمند مشارکت بين

د يـ ز ماننـد مـادر با  يعالوه پدر نه ب . ]۵[ ستن مشارکت ايا يريادگي

ن امـر  يـ را متحمل شود و ا يراتييد خود تغيتطابق با تقش جد يبرا

و  ين بهداشـت ارا چه توسط مراقبـ يز ،تر است پدران گاه مشکل يبرا

 ياز بـه آمـوزش بـرا   يـ ن.  ]٦[ شـوند  يده گرفتـه مـ  يان ناديچه اطراف

و اثر مثبـت آن   بارداريدوران  يها ش مشارکت پدر در مراقبتيافزا

مختلـف   يدر کشـورها  متعـدد بر سالمت مادر و نوزاد در مطالعـات  

ش يموجـب افـزا   يآمـوزش پـدران در انـدونز   . نشان داده شده است

ن، اشـد و محققـ   يمـان يزا يهـا  تيفعال يآنها برا ياطالعات و آمادگ

 يمـردان بـرا   يد آمـادگ يـ آموزش مردان و بحث در مورد مفهوم جد

 . ]٧[ دانسـتند  يضرور يمانيزا يامدهايپ ير را در ارتقامان همسيزا

 ياثراتـ  ياه نشان داد که در کوتـاه مـدت دار  يآموزش پدران در ترک

، نگـرش و عملکـرد مـردان در خصـوص بهداشـت      يمثبت بر آگـاه 

م خـانواده، سـالمت   يطه تنظـ ين اثرات عمدتاً در حياست و ا يبارور

 آمـوزش . ]٨، ٩[ از همسر بـود ت يه نوزاد و ارتباط و حماينوزاد، تغذ

مراقبت از مادران  يها ت برنامهيپدران در هند نشان داد که در موفق

مــردان  يک مطالعــه بـر رو يـ ج حاصـل از  ينتــا . ]١٠[ م اسـت يسـه 

دوران  يمراقبتـ  يها السالوادور نشان داد که آموزش مردان در برنامه

مت خود و مشارکت در سال يبرا يرا برا يا تازه يها فرصت ،بارداري

 يهـا  شـرکت پـدران در کـالس    . ]١١[ آورد يفـراهم مـ   آنهاخانواده 

 ديـ افزا يرا مـ  يردهير مادر احتمـال شـروع و تـداوم شـ    يش يآموزش

اثر مثبت بر اسـترس،   يدارا دوران بارداريآموزش پدران در .  ]١٢[

  . ]١٣[ قدرت تطابق و ارتباط با همسر است

مشـارکت مـردان    يبه بررس رانيحال در اه ب تا يمطالعات معدود

اما مشـارکت پـدران   . ]١٤-١٦[ اند م خانواده پرداختهينه تنظيدر زم

ن در يـ کمتر مورد توجه بوده است و ا دوران بارداري يها در مراقبت

 ]۱۷[ ١٩٩٤ست کـه از زمـان كنفـرانس جمعيـت و توسـعه      ا يحال

ن در رسيدن يترويج بهداشت باروري و سالمت مادران و همچن يبرا

سـالمت مـادران، برابـري جنسـيتي،      يعنـ يه اهداف توسعه هـزاره  ب

 يشـه کنـ  يو ر يسـواد  يبـ  يشه کنـ ير کودکان، ريکاهش مرگ و م

  . ]١٨، ١٩[ شود يم ياديها، بر در گير كردن مردان تأكيد ز يماريب

ت دارند، امـا  ياز به حمايپدران در انتظار، مانند مادران در انتظار، ن

 الزم اسـت  ياز سـنج يـ ق و نيـ تحق يآموزشقبل از هر گونه مداخله 

مـردان همـان جامعـه     يازهـا يآموزش مطابق با فرهنگ و نتا  ]٢٠[

آموزش مشارکت به مردان  يبرا يفرمول خاص .و اجرا گردد يطراح

تـر هسـتند    مناسـب  ييها ارائه مراقبت وجود ندارد و راه يها نظامدر 

در . باشـند  ريمورد قبـول، مناسـب و انجـام پـذ     يکه از لحاظ فرهنگ

 يگـر بخـش دولتـ   يد ياز کشـورها  ياريز هماننـد بسـ  يـ کشور مـا ن 

در نظر گرفتـه اسـت، امـا     يزنان باردار يرا برا يمعمول يها تيحما

در  ييهــا مشــارکت مــردان وجــود نــدارد و چــالش يبــرا يا برنامــه

و سـالمت   ياطالعات ما در مـورد نقـش مـردان در بهداشـت بـارور     

ـ ا. نان وجـود دارد آ يآموزش يازهايمادران و ن ن مطالعـه بـا هـدف    ي

آمـوزش، زمـان و مکـان     يشـامل محتـوا  (  يآموزشـ  يازهاين نييتع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
1.

1.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.11.1.5.3
https://payeshjournal.ir/article-1-482-fa.html


  

  ٤١

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

مشـارکت   يبـرا  )و مـدت آمـوزش   يآموزش، مدرس، رسانه آموزشـ 

بر اساس نظر پـدران و مـادران    دوران بارداري يها پدران در مراقبت

بـا   نده کـه متناسـب  يآ يآموزش يها برنامه يبرا يا هيکوشد تا پا يم

فرهنگ و مورد قبول زنان و مردان جامعه مـا و قابـل اجـرا باشـد را     

  .فراهم آورد

  

  كار  مواد و روش

 )يـ کمـ   يفـ يک( شنيانگول يک مطالعه ترياز  ياين مطالعه بخش

متمرکـز و   يبـه روش بحـث گروهـ    يفـ ياست و با مطالعه ک يمتوال

ش آمـوز  يازهاين يبه بررس يـ مقطع  يفيتوص يسپس با مطالعه کم

. ه اسـت پرداختـ  دوران بارداري يها مشارکت در مراقبت يپدران برا

ن يـ حات اين مطالعه در دو مرحله انجـام شـد کـه توضـ    ين، ايبنابر ا

  . آن است ياز مرحله کم يمطالعه گزارش

دوران  يهـا  مراقبـت  ين مطالعـه زنـان مراجعـه کننـده بـرا     يدر ا

ان، پـس از  مـ يپـس از زا  يهـا  مراقبـت  يبـرا  يزنان بسـتر   ،بارداري

ز يـ مـردان ن . بودند زايمان پيش از موعد يژه براين و مراقبت ويسزار

ا در يـ ل فوق مراجعه کـرده بودنـد و   يبودند که به دال يهمسران زنان

ــان بســتر  ــد يبخــش زن ــه گ. بودن ــروش نمون ــادفيغ ،يري و  يرتص

در بخـش   يبود و بر اساس تعداد مراجعان و موارد بسـتر  يا هيسهم

نفر در کل شـامل   ٨٠٠ها، تعداد نمونه  مارستانين بيمان ايپس از زا

منتخــب دانشــگاه علــوم  يهــا مارســتانيدر ب مــرد،  ٤٠٠زن و  ٤٠٠

و ) ع(ن يه، شـهدا، امـام حسـ   يـ شـامل مهد  يد بهشـت يشـه  يپزشک

  . مورد مطالعه قرار گرفتند يطالقان

بـود کـه بـه     يا افتـه يها، پرسشنامه ساختار  ابزار جمع آوري داده

آن  ينگرش سنج يها هيسؤاالت و گو. شد يل ميتکم روش مصاحبه

. ن شـده بـود  ييتع يفيبه دست آمده از مطالعه ک يها افتهيبر اساس 

ســؤال در مــورد  ٢٢ســؤال جمعيتــي،  ١٢ ين پرسشــنامه حــاويــا

س يآموزش، روش تـدر  يدر خصوص محتوا پدران  يآموزش يازهاين

سـؤال در   ٣٠و رسانه مناسب، مدرس، محل، زمان و مکان آمـوزش،  

ف نگـرش  يـ ک طيـ از به مراقبـت پـدران و   يل و نيمورد عملکرد، تما

هـا در مـورد    سنجش نگـرش نمونـه   يبرا يا درجه ٣کرت يل يسنج

زنـان و   يبود که بـرا  يدوران باردار يها مشارکت پدران در مراقبت

هـا و   ن پرسشنامه بر اساس پاسخيسؤاالت ا. ه شديمردان جداگانه ته

در خصـوص لـزوم،    يفـ يبود که در بخش ک يمتمرکز يبحث گروه

س، مـدرس، محـل و زمـان آمـوزش و در     يمحتوا، رسانه، روش تـدر 

مورد عملکرد و نگرش افراد و جامعـه در مـورد مشـارکت پـدران در     

مثبـت و   يهـا  هيـ گو. به دست آمده بـود  يدوران باردار يها مراقبت

ر ها د بر اساس بحث و پاسخ نمونه يکرت نگرش سنجيف ليط يمنف

ارتقاي مشارکت مردان اسـتخراج شـده    يخصوص موانع و راهکارها

و متخصصـان   يئت علمينفر از استادان ه ١٠پرسشنامه توسط . بود

 يمـورد بررسـ   ياز نظر اعتبار محتوا و اعتبار صـور  يبهداشت بارور

  . قرار گرفت

بـه دو روش بـاز    ييايـ ب پاين ضـر يـي سپس پرسشنامه جهـت تع 

 ييدر روش باز آزما. قرار گرفت يمورد بررسمه کردن يو دو ن ييآزما

هـا قـرار داده    نفر از نمونه ١٥ار يپرسشنامه به فاصله سه روز در اخت

ــا ضــر  ــه ب ــورد تأ ٩٢/٠ يب همبســتگيشــد ک ــم ــرار يي ــت گد ق   رف

)۰۵/۰P< ،Spearman correlation(.   

ز مـورد  يمه کردن نيبه روش دو ن يپرسشنامه نگرش سنج ييايپا

د قـرار گرفـت   ييمورد تأ ٩٦/٠ ييايب پايکه با ضر قرار گرفت يبررس

)۰۵/۰P< ،Pearson correlation .(  

ها با پاسخ مخالف، بي نظـر   به منظور محاسبه نمره نگرش به گويه

گرفـت و سـپس    تعلق مـي  ٢، صفر و ١هاي  و موافق، به ترتيب، نمره

، ٣٣به نمرات صفر تا . شد جمع نمرات محاسبه و به درصد اعالم مي

بـي نظـر و مثبـت     به ترتيب نگـرش منفـي،    ١٠٠تا  ٦٨و  ٦٧تا  ٣٤ 

  . شد اطالق 

پـس از  : ر انجام شـد يز مراحل زين بخش از مطالعه نيبراي انجام ا

، پرسشــنامه يفـ يهـا از بخـش ک   افتـه يو اسـتخراج   يمطالعـه مـرور  

ه توسـط اسـتادان از لحـاظ اعتبـار     يپرسشنامه اول. ه شديته يا هياول

پرسشـنامه معتبـر   . انجـام شـد   الزم و اصـالحات  هشد يمحتوا بررس

پرسشـنامه   ييايـ لوت شد و از نظر پايها پا نفر از نمونه ١٥ يه روياول

ل يـ دو نفر از همکاران طـرح در مـورد تکم  . قرار گرفت يمورد بررس

زنـان و   يهـا  هـا در بخـش   مصـاحبه . پرسشنامه آموزش داده شـدند 

هـا   ن بخشيدر اتاق انتظار ازنان و  يبرا دوران بارداري يها درمانگاه

هـا در مـورد    با نمونـه . ديگرد ل يمردان توسط مصاحبه گر تکم يبرا

و در صـورت   هشـد  اهداف مطالعه و روش و مراحل مصاحبه صحبت 

. ديـ گرد ل يـ ها تکم شرکت در مصاحبه، پرسشنامه يموافقت آنان برا

قـه طـول   يدق ٤٥مصـاحبه حـدود   ق يـ ل هر پرسشنامه بـه طر يتکم

 افـزار  به نرمل توسط همکاران طرح يها پس از تکم پرسشنامه .ديکش 

SPSS 16  تسـت  يتـ  يآمـار  يها و سپس توسط آزمون هشد وارد ،

ANOVA  Chi Squareمورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت  يو توک. 

اخـالق   يق قبـل از انجـام، مجـوز شـورا    يـ ن تحقياشايان ذكر است 

  .ز اخذ کرده بوديته پژوهش را نيکم
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  ٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ها يافته

 بـا  سـال  ٤٢ تـا  ١٧ مـرد  و زن نفـر  ٨٠٠ مطالعه از بخش نيا در

 جمعيتي مشخصات. کردند شرکت سال ٣٢/٢٨±٥١/٥ سن نيانگيم

 ١ شـماره  جـدول  در كننـدگان  شـركت  جنسيت تفكيك به ها نمونه

 يدارا هـا  نمونـه  اکثـر  کـه  داد نشـان  جينتـا . اسـت  شـده  داده نشان

 و هبـود  دار خانه مطالعه ردمو زنان اکثر. بودند يرستانيدب التيتحص

 و نينشـ  اجـاره  هـا  نمونه اکثر .بودند آزاد شغل يدارا نيز مردان اکثر

  .بودند تومان هزار ١٥٠ ريز آمد در يدارا

  

ـ تفک به ها نمونه جمعيتي مشخصات -١ شماره جدول ـ  کي  در تيجنس

  يبهشت ديشه يپزشک علوم دانشگاه منتخب يها مارستانيب
  جمع  مرد  زن  

انحراف   مياتگين

  معيار

انحراف   مياتگين

  معيار

انحراف   مياتگين

  معيار

  ٥١/٥  ٣٢/٢٨  ٤٥/٤  ٨٦/٢٩  ٣٣/٥  ٧٩/٢٦  سن
تعــــداد 

  فرزند

٨٨٤/٠  ٠٩/١  ٦٧/٠  ٠٧/١  ٩٩/٠  ١٢/١  

تعداد افراد 

  خانوار

٢٢/١  ٣١/٣  ٧٦/٠  ٢١/٣  ٥٤/١  ٤٢/٣  

        

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ــعيت  وضـ

  تحصيلي

            

  ٧  ٥٦  ٥/٣  ٢٨  ٥/٣  ٢٨  سواد بي

  ٨/٢٠  ١٦٧  ٥/١٢  ١٠٠  ٢/٨  ٦٧  دبستان

  ٨/١٤  ١١٧  ٢/٨  ٦٦  ٥/٦  ٥١  راهنمايي

  ٨/٤٧  ٣٨٢  ٢/٢٠  ١٦٣  ٥/٢٧  ٢٢٠  دبيرستان

  ٨/٩  ٧٨  ٥/٥  ٤٤  ٢/٤  ٣٤  دانشگاهي
              شغل

بـــــــــي 

ــار ــه /ك خان

  دار

٩/٤٧  ٣٨٣  ٠  ٠  ٤٨  ٣٨٣  

  ٩/١٥  ١٢٨  ١٥  ١٢٠  ٩  ٨  كارگر

  ٥/١٥  ١٢٤  ١٥  ١٢٠  ٥/٠  ٤  كارمند

  ٥/٠  ٤  ٠  ٠  ٥/٠  ٤  معلم

  ٢/٢٠  ١٦١  ٢٠  ١٦٠  ٢/٠  ١  آزاد

ــعيت  وضـ

  مسكن

            

  ٦/٦٦  ٥٣٣  ٥/٣٦  ٢٩٢  ١/٣٠  ٢٤١  رهن/اجاره

  ٤/٢٢  ١٧٩  ٥/٨  ٦٨  ٩/١٣  ١١١  مالك

ــا  زنــدگي ب

ــوام  اقـــــ

  همسر

١١  ٨٨  ٥  ٤٠  ٦  ٤٨  

آزمـون تـي   . درصـد بـود   ۱۳/۷۹ ±۵۲/۱۰ميانگين نمـره نگـرش   

بـه طـور    ۴/۸۲±۲/۸ره نگـرش  مستقل نشان داد كـه مـردان بـا نمـ    

داري داراي نمـره بــاالتري نسـبت بـه زنــان بـا نمـره نگــرش       معنـي 

ــورد .)>۰۵/۰P(هســتند  ۴۸/۱±۸۷/۵۷ ــايج در م ــرش نت ــراد نگ  اف

 يبـاردار  دوران يها مراقبت در پدر مشارکت مورد در کننده شرکت

 نيشـتر يب كه داد نشان نتايج. است شده خالصه ٢ شماره جدول در

 و بهداشـت  آمـوزش « يهـا  هيگو به مربوط بيترت ن بهاقفامو زانيم

 الزم آينـده  مـادر  و پـدر  دو هـر  بـراي  بـارداري  دوران هـاي  مراقبت

 يروحــ تيــحما بــه ازيــن يبــاردار دوران در بــاردار زنــان« ،»اســت

 ايـ دن بـه  کـه  يفرزند رايز) کنديم( کنم يم کمک« ،»دارند يشتريب

 بـه  نامخالفـ  زانيـ م نيشتريب. بود »ماست يهردو به متعلق ديآ يم

 كنـد  نمـي  كمـك  بـارداري  دوران در« يهـا  هيـ گو به مربوط بيترت

 مـادران  به مربوط را زايمان و بارداري به مربوط امور زيرا، )کنم ينم(

 زن بـه  كمـك  ميكن مي زندگي كه اجتماعي در« ،»)دانميم(د دان مي

 بـاردار  زن به كمك) همسرم( من خانواده در« و »نيست رسم باردار

  .بود »نيست رسم

 در مشـارکت  يبرا پدران يآموزش براي محتوا مورد در ها نمونه از

در نمودار شماره  آنان پاسخ که شد الؤس دوران بارداري يها مراقبت

 بـا  موافق ها نمونه نيشتريب که داد نشان جينتا. است شده خالصه ۱

 مشـکالت  بـا  ييآشـنا  ،يباردار دوران خطر ميعال با پدران ييآشنا«

 نيشـتر يب و بودنـد  »يباردار دوران هيتغذ با ييآشنا و مانيزا از پس

 بـا  ييآشـنا « مـوارد  بـه  مربـوط  بيترت به ،موضوع با مخالف ها نمونه

 هيـ تغذ و يدهـ  ريشـ  بـا  ييآشنا و نوزاد استحمام نوزاد، کردن کهنه

  .بودند »کودک يليتکم

 وشر دهنـده،  آموزش آموزش، زمان و مکان مورد در ها نمونه نظر

 شـده  داده نشـان  ۳ شـماره  جدول در آموزش شروع زمان و آموزش

 بـه  پـدران  آموزش مکان نيبهتر كه دهد مي نشان جدول اين. است

از  بعـد  و منـزل  مطالعه، در کننده شرکت مردان هم و زنان هم نظر

 ،يعـاد  يروزهـا  در آمـوزش  ها نمونه اکثر. است يبهداشت مراکز آن

 داد نشان جينتا. دادند  حيترج را مانيزا از بعد و قبل دوره در و عصر

 جينتـا . باشـد  زن و ماما دهنده آموزش دارند ليتما ها نمونه اکثر که

 صـورت  به همسرانشان همراه به پدران آموزش کل در که داد نشان

 بـا  آمـوزش  و گـر يد پدران همراه به يگروه آموزش چهره، به چهره

 به که داد نشان جينتا. دهستن ها روش نيطرفدارتر پر از آموزها خود

 در مـردان  مشـارکت  شـتر يب جلـب  يبرا آموزش ها، نه نمو اکثر نظر

 از قبـل  يها کالس در نوزاد از مراقبت و يباردار دوران ليمسا مورد
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  ٤٣

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

 رسـتان يدب در ايـ  و يباردار دوران يها کالس در آن از پس و ازدواج

زش بـراي  آمو زمان نيبهتر مردان نظر به. باشد دختران و پسران به

 رسـتان يدب و ازدواج از قبـل  يهـا  کالس مربوط به دختران و پسران

 ازدواج از قبـل  يکالسها زمان نيبهتر ،زنان نظر به که يحال در ،بود

 مـدت  نيانگيـ م .اسـت  يبـاردار  دوران يهـا  کـالس  در آن از پس و

 ١ آمـوزش  سـاعت  حـداقل  بـا  سـاعت  ٩٦/٤±٣٩/٦ ،آموزش مناسب

 مناسـب  مـدت  نيانگيـ م و يبـاردار  راندو يبرا ساعت ٤٥ تا ساعت

 سـاعت  ٥٠ تـا  صـفر  آمـوزش  مـدت  حداقل با ٩٥/٤±١٩/٧ آموزش

 كـه  داشـتند  مي اظهار كنندگان شركت از درصد ٦/٩٥. شد شنهاديپ

ــل مــردان ــه تماي ــد مشــاركت ب ــان از دصــدر ٨/٩٤ و دارن ــان آن  بي

 فقـط . دارنـد  مشـاركت  بارداري دوران در عمالً مردان كه داشتند مي

 بـه  مـردان  كـه  داشـتند  مـي  اظهـار  كنندگان شركت از رصدد ٢/٦٦

 بـارداري  دوران در شدن پدر با روحي تطابق براي آموزش يا مراقبت

 يسـن  يهـا  گـروه  کـه  داد نشـان  ANOVA يآمـار  تحليـل  .دارند

 يهـا  مراقبت در پدران مشارکت مورد در نگرش نمره نظر از مختلف

 نمره .)P=۲۶۷/۰( ندارند يدار يمعن تفاوت گريکدي با دوران بارداري

 دار معنـي  تفـاوت  نيـز  تحصيلي مختلف هاي وضعيت در افراد نگرش

  .)P=٠٣٦/٠( داشت

  

 يپزشـک  علـوم  دانشگاه منتخب يها مارستانيب در دوران بارداري يها مراقبت در پدران مشارکت مورد در نظر کيتفک به ها نمونه عيتوز -٢ شماره جدول

  ١٣٨٧ سال يبهشت ديشه
  مخالف  بي نظر  موافق  نظر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گويه
  ٨/٠  ٦  ١/٠  ١  ١/٩٩  ٧٩٣  است الزم آينده مادر و پدر براي بارداري دوران هاي مراقبت و بهداشت آموزش

  ١  ٨  ١/٠  ١  ٩/٨٩  ٧٩١  دارند بيشتري روحي حمايت به نياز بارداري دوران در باردار زنان
  ٨/١  ١٤  ٦/٠  ٥  ٦/٩٧  ٧٨١  كنند تبليغ را آن ار پس و زايمان ،بارداري دوران در را باردار زنان به كمك نندتوا مي تلويزيون و راديو
  ٢/٢  ١٨  ٤/٠  ٣  ٤/٩٧  ٧٧٩  )کنم مي( كند مي تهيه وقت اسرع در را آن مكانألا حتي غذايي به) تمايلش( تمايلم صورت در

 داشـته  مشـاركت  براي فرصت تا باشند برخوردار يمانزا از پس و قبل هاي مرخصي از مادران مانند نيز پدران
  باشند

٨/٢  ٢٢  ٤/٠  ٣  ٨/٩٦  ٧٧٥  

  ٨/٢  ٢٢  ٩/٠  ٧  ٣/٩٦  ٧٧١  شود داده حضور اجازه نيز پدران به بارداري دوران از مراقبت هاي درمانگاه در
  ٥/٤  ٣٦  ٤/٠  ٣  ١/٩٥  ٧٦٠  ماست يهردو به متعلق آيد مي دنيا به كه فرزندي که) معتقدم( است معنقد زيرا) کنم مي( كند مي كمك

 اسـتفاده  همسـر  بـه  كمـك  براي آن از باشند داشته زايمان و بارداري هاي مرخصي از استفاده حق مردان اگر
  كنند مي

٤  ٣٢  ٦/٠  ٥  ٤/٩٥  ٧٦٣  

  ٨/٥  ٤٦  ٦/٠  ٥  ٦/٩٣  ٧٤٩  )هستم( است بارداري دوران در) همسرم( من مناسب تغذيه مراقب) من( شوهرم
 كننـده  كمـك  بـارداري  بـه  مربـوط  امور در مردان مشاركت اشاعه در سينمايي و تلويزيوني يها فيلم ساخت
  است

٩/٨  ٧١  ٦/٠  ٥  ٥/٩٠  ٧٢٤  

  ٣/١١  ٩٠  ١/٠  ١  ٦/٨٨  ٧٠٩  )هستم( هست) او( من در خطر عاليم بروز مراقب
  ٥/١١  ٩٢  ١/٠  ١  ٤/٨٨  ٧٠٧  )کنم( كند همراهي مرا بارداري دوران هاي ويزيت در) دارم( دارد تمايل
  ٥/٢٠  ١٦٤  ٩/٠  ٧  ٦/٧٨  ٦٢٦  )کنم مي( كند مي آوري ياد) او( من به را آهن و ويتامين مصرف
  ٢٦  ٢٠٨  ٨/١  ١٤  ٢/٧٢  ٥٧٨  كنند مي تشويق بارداري دوران در) همسرم( من به كمك به) مرا( را او) ام خانواده( اش خانواده
  ٥/٢٨  ٢٢٨  ٦/٢  ٢١  ٩/٦٨  ٥٥١  باشد پدران آموزش به منوط بايد زنان بيمارستان از ترخيص اجازه

  ٤/٢٤  ١٩٥  ١/١٠  ٨١  ٥/٦٥  ٥٢٤  كنند تشويق را باردار زنان به كمك توانند مي) سياسي و فرهنگي  ديني،( جامعه رهبران
  ٣٩  ٣٨٦  ٩/٠  ٧  ٥/٦٠  ٤٨٤  )کنم مي( كند مي استفاده مضر مواد ساير و سيگار از بارداري دوران در) او( من حضور در

  ٤٥  ٣٦٠  ٩/٠  ٧  ١/٥٤  ٤٣٣  )کنم( كند كمك چگونه كه) دانم ينم( داند نمي
  ٦/٤٨  ٣٨٩  ٤/٠  ٢  ٥١  ٤٠٨  كردند مي بزرگ و آوردند مي دنيا به همسر كمك بدون را زيادي فرزندان گذشته در زنان

  ٨/٥٥  ٤٤٦  ١  ٨  ٢/٤٣  ٣٦٤  ندارند خود از مراقبت و منزل امور جز ديگري مشغله باردار هاي خانم كه)معتقدم( است معتقد) من( همسرم
  ٧/٥٦  ٤٥٣  ١/١  ٩  ٢/٤٢  ٣٣٨  كنند مي اطالق »ذليل زن« كنند مي كمك باردار زن به كه مرداني به جامعه

  ٢/٥٦  ٤٥٠  ٨/١  ١٤  ٤٢  ٣٣٦  )ام خانواده( اش خانواده افراد حضور در نه اما) کنم مي( كند مي كمك) او( من به
  ٦٨  ٥٤٤  ٢/٥  ٤٢  ٨/٢٦  ٢١٤  كنند مي تشويق) زن( من به كمك در) امر( را او) نم( دوستا دوستانش

 نـدارد  كمـك  بـراي  نـايي  كـه ) شـوم  مـي ( شود مي خسته و) کنم مي( كند مي كار قدري به روزي كسب براي
  )ندارم(

١/٧٣  ٥٨٣  ٩/٠  ٧  ٢٦  ٢٠٨  

  ٩/٧٣  ٥٩١  ١/٠  ١  ٢٦  ٢٠٨  ندارد باردارش خانم به رسيدگي براي فرصتي و كند مي كار روز شبانه مرد
  ٤/٨١  ٦٥٣  ٦/١  ١٣  ٨/١٦  ١٣٤  نيست پدران وظايف از نوزاد از بتمراق

  ٩/٨٤  ٦٧٩  ٦/٠  ٥  ٥/١٤  ١١٦  )ندارم( ندارد) همسرم( همسرش از روحي حمايت براي اي حوصله كه) دارم( دارد مشغله روز شبانه در آنقدر
  ٦/٨٧  ٧٠١  ٤/٠  ٣  ١٢  ٩٦  نيست رسم باردار زن به كمك) من( همسرم خانواده در
  ٨/٨٨  ٧١١  ٤/٠  ٣  ٨/١٠  ٨٦  نيست رسم باردار زن به كمك که كنيم مي زندگي كه اعياجتم در

  ١/٩٢  ٧٣٧  ٩/٠  ٧  ٧  ٥٦  )دانم مي( داند مي مادران به مربوط را امور اين زيرا) کنم نمي( كند نمي كمك بارداري دوران در) من( همسرم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
1.

1.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.11.1.5.3
https://payeshjournal.ir/article-1-482-fa.html


  

  ٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  .است پدران پرسشنامه در موجود افعال و ها فاعل به مربوط پرانتز داخل موارد

49

56

62

71

75

76

77

78

78

79

79

78

82

83

87

88

51

44

37

29

25

24

23

22

22

21

21

22

18

17

13

51

050100

آشنايي با كهنه كردن نوزاد

آشنايي با استحمام نوزاد

شيردهي  و تغذيه تكميلي

تغييرات روحي براي تطابق با نقش جديد پدري

مشكالت جسمي شايع مادر در دوران بارداري

مراقبت از نوزاد

نحوه حمايت روحي از مادر

تغييرات روحي شايع مادر در دوران بارداري

ورزشهاي كمكي در تسهيل زايمان

نحوه كمك در كاهش يا  برطرف كردن مشكالت جسمي يا روحي

انواع زايمان (طبيعي و سزارين)

بهداشت دوران بارداري (جسمي، رواني، جنسي و ...)

روشهاي كاهش درد

تغذيه مادر در دوران بارداري

مشكالت پس از زايمان (خونريزي، عفونت و ....) 

عاليم خطر در بارداري

مخالف

موافق

  
   دوران بارداري يها مراقبت در مشارکت يبرا پدران آمورش يمحتوا مورد در مخالف اي موافق نظر کيتفک به ها نمونه درصد -١نمودار شماره 

  يبهشت ديشه يپزشک علوم دانشگاه منتخب يها مارستانيب در
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  ٤٥

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

   بارداري دوران در پدران آموزش شروع زمان و آموزش روش دهنده، آموزش آموزش، زمان و مکان مورد رد ها نمونه نظر عيتوز -۳ شماره جدول

  )n=٨٠٠( يبهشت ديشه يپزشک علوم دانشگاه منتخب يها مارستانيب در تيجنس کيتفک به

  جمع  مرد  زن  جنسيت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مشخصات

              محل آموزش

  ٥/٥٤  ٤٣٦  ١/٢٩  ٢٣٣  ٤/٢٥  ٢٠٣  منزل

  ٩/١٨  ١٥١  ٥/١٠  ٨٤  ٤/٨  ٦٧  مركز بهداشتي

  ٨/١١  ٩٤  ٢/٤  ٣٤  ٥/٧  ٦٠  محل كار 

  ٩  ٧٢  ٥/٣  ٢٨  ٥/٥  ٤٤  مطب

  ٩/٥  ٤٧  ٦/٢  ٢١  ٢/٣  ٢٦  بيمارستان

              زمان آموزش

  ١/٥٤  ٤٣٣  ٢/٢٣  ١٨٦  ٩/٣٠  ٢٤٧  روزهاي عادي هفته

  ٩/٤٥  ٣٦٧  ٨/٢٦  ٢١٤  ١/١٩  ١٥٣  روزهاي تعطيل

  ١٤  ١١٢  ٢/٣  ٢٦  ٨/١٠  ٨٦  صبح

  ٤/٥١  ٤١١  ٣٠  ٢٤٠  ٣/٢١  ١٧١  عصر

  ٦/٣٤  ٢٧٧  ٨/١٦  ١٣٤  ٩/١٧  ١٤٣  شب

  ٤/١٥  ١٢٣  ٨/٦  ٤٦  ٦/٩  ٧٧  دوران قبل از زايمان

  ٥/٧  ٦٠  ٨/١  ١٤  ٨/٥  ٤٦  دوران بعد از زايمان

  ١/٧٧  ٦١٧  ٥/٤٢  ٣٤٠  ٦/٣٤  ٢٧٧  هر دو دوران

              آموزش دهنده

  ٦/٩٣  ٧٤٩  ٨/٤٨  ٣٩٠  ٩/٤٤  ٣٥٩  پرستار/ماما

  ٤/٦  ٥١  ٢/١  ١٠  ١/٥  ٤١  پزشك

  ٨/٧٦  ٦١٤  ٨/٣٥  ٢٨٦  ٨/٤١  ٣٢٨  زن

  ٢/٢٣  ١٨٦  ٢/١٤  ١١٤  ٩  ٧٢  مرد

              روش آموزش

  ٢/٣٨  ٣٠٦  ٥/٢١  ١٧٢  ٨/١٦  ١٣٤  چهره به چهره و همراه همسر

  ٤/٢٧  ٢١٩  ٥/١٢  ١٠٠  ٩/١٤  ١١٩  آموزش گروهي

  ٩/١٨  ١٥١  ٨  ٦٤  ٩/١٠  ٨٧  چهره به چهره منفرد

  ٢/٠  ٢  ٠  ٠  ٢/٠  ٢  تلفنيآموزش 

  ٥/٠  ٤  ٢/٠  ٢  ٢/٠  ٢  )آن الين(آموزش بر خط 

  ٥/١٩  ١٥٦  ٨/١٧  ١٤٢  ٨/١  ١٤  آموزش با خودآموز

  ٤/١٦  ١٣١  ٢/٠  ٢  ١/١٦  ١٢٩  آموزش با لوح فشرده

              شروع آموزش

  ٥/٤١  ٣٣٢  ٥/٢٠  ١٦٤  ٢١  ١٦٨  هاي قبل از ازدواج در كالس

  ٩/٢٨  ٢٣١  ١٣  ١٠٤  ٩/١٥  ١٢٧  هاي دوران بارداري در كالس

  ٩/٢٨  ٢٣١  ٥/١٦  ١٣٢  ٤/١٢  ٩٩  از زمان دبيرستان به پسر و دختر

  ٨٩/٠  ٦  ٠  ٠  ٨٩/٠  ٦  از زمان دبيرستان به پسران
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  ٤٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

 يپدران برا يآموزش يازهاين ين بار به بررسياول ين مطالعه برايا

 يمطالعات معـدود . پرداخت دوران بارداري يها مشارکت در مراقبت

و در  ينه سالمت بـارور يمشارکت مردان در زم يحال به بررسه ب تا

و مشـارکت پـدران در    ]١٤-١٦[ اند م خانواده پرداختهيمحدوده تنظ

ن در يـ کمتر مورد توجه بـوده اسـت و  ا   يدوران باردار يها مراقبت

 ١٩٩٤ در سـال  ست که از زمان كنفرانس جمعيت و توسـعه ا يحال

در امر ترويج بهداشت باروري و سالمت  درگير كردن مردانميالدي 

هـدف   يعنـ ين در رسيدن به اهداف توسعه هـزاره  يمادران و همچن

، يسـواد   يبـ  يشـه کنـ  يبرابري جنسيتي، سالمت مـادران، هـدف ر  

 كيد شده اسـت أها ت يماريب يشه کنير کودکان و ريکاهش مرگ و م

هـر دو   ياکثر مشارکت کننـدگان بـا لـزوم آمـوزش بـرا      .]١٩، ٢٥[

 يهـا  هيـ ن مربـوط بـه گو  ابيشترين ميزان موافقجنس موافق بودندو 

هاي دوران بـارداري بـراي پـدر و مـادر      آموزش بهداشت و مراقبت«

احساس نياز به آمـوزش در   از بود كه نشان »الزم است ، هر دوآينده

از نيمي از شرگت كننـدگان بـا گويـه     اين زمينه بود و موافقت بيش

. بـود  ازيـ نشاهدي بر اين  »ونه كمك كننددانند كه چگ مردان نمي«

تـرخيص مـادران   «ها با گويـه   نمونه از موافقت بيش از هفتاد درصد

الزامـي بـودن ايـن     بـر كيـد  أنيز نشـان دهنـده ت   »منوط به آموزش

ش مشـارکت پـدر در   يافـزا  ياز بـه آمـوزش بـرا   يـ ن. هـا بـود   آموزش

ـ . ]۷-۱۳[ مطالعات مختلف نشان داده شده است ومـين  د عـالوه، ه ب

داد،  ن را بـه خـود اختصـاص مـي    ااي كه بيشترين ميزان موافق گويه

 يشـتر يب يت روحياز به حماين يزنان باردار در دوران باردار «گويه 

دوراني است كه زوجين از لحـاظ روحـي    ان بارداري،دور. بود» دارند

كنند و فرصـتي خـوب بـراي ارائـه      خود را براي والد شدن آماده مي

، ٦[ است تا والدين را براي والد شدن آماده كننـد  دهندگان خدمات

ــولوژيزيرات فييــتغ .]٥ ــي ــد يک روان ــن نيوال رات ييــهمچــون تغ زي

هـا و   از به مراقبت دارد که بايـد در مراقبـت  ين يک جسمانيولوژيزيف

 يوع بـاال يبـا توجـه شـ   . رديـ ن دوران مد نظر قـرار گ يا يها آموزش

به منظـور آگـاه    ينامه آموزشدر زنان باردار كشور، ارائه بر يافسردگ

ن دوران و جلــب يــمــادر در ا يرات روحــييــکــردن همســران از تغ

. ]۲۱[ شـنهاد شـده اسـت   يل پين مسـا يـ ف ايمشارکت آنان در تخف

نه تنها در زنان بلکه در همسران آنها هم نشـان داده   يمشکالت روان

شنهاد يپ دوران بارداري هاي رواني از زوجين در شده است و مراقبت

آمـوزش   يبـرا  ييهـا  از کشورها کالس ياريدر بس .]٢٢[ ه استشد

  . ]٢٣[ کنند ين دوران برگزار مين در ايوالد

كمـك  «بيش از نود و پنج درصـد از شـركت كننـدگان بـا گويـه      

آيـد متعلـق بـه     قد است که فرزندي كه به دنيا مـي تكند زيرا مع مي

ـ . موافق بودنـد  »استم يهردو شـتاد  مخالفـت بـيش از ه    عـالوه، ه ب

در اجتمـاعي  «هـايي همچـون    شـركت كننـدگان بـا گويـه     از درصد

يـد  مؤ ، »كنيم كه كمك همسر به زن بارداري رسم نيست زندگي مي

اين نكته بود كه كمك به زن باردار به صورت يك هنجـار اجتمـاعي   

توجه ويژه به خانواده در فرهنگ ما برخاسته از تفکـر  . در آمده است

 و ائمه اطهـار  )ص( امبر اسالميکه پ يه طورب ؛است يو اسالم يرانيا

ز نسـبت بـه   يـ آم کو و رفتار محبتين يبارز خُلق و خو يها اسوه )ع(

 ند که با همسرت در همـه يفرما يم )ع( يحضرت عل. اند خانواده بوده

باصفا و سرشار  يکن تا زندگ  معاشرت يکيحال مدارا کن و با او به ن 

ـ . ]٢٤[ ياز محبت داشته باشـ  وه در مـورد حقـوق بهداشـت    عـال ه ب

ت بـاروري بـه عنـوان    يمسـئول «گونه ذکر شده است که  نيا يبارور

ک از ي چيل خانواده به عهده زن و مرد است و هياز اهداف تشک يکي

 يک بارداري شانه خاليجاد يت ايد از مسئولنتوان يد و نمين نبايطرف

ان بـه همـ   ين همه عواقب، مشکالت و مسـائل حـاملگ  يبنابر ا. ندنک

ز ارتباط دارد و مشـارکت  يبه مردان ن ،اندازه که به زنان مربوط است

 يدر راستاي اين تالش جهاني برا  بنابر اين، .]١٧[» طلبد يآنان را م

الزم در  يهـا  ج مشارکت مردان الزم است تا اطالعات و آمـوزش يترو

رد، تا بتوانند اگاهانـه  يار پدران قرار گيدر اخت ينه بهداشت باروريزم

   .در اين جهت گام بردارند

که  يبه طور ؛تصورات غلط نيز غيرقابل انكار است ياما وجود برخ

زنـان در  «هـايي همچـون    بيش از نيمي از شركت كنندگان با گويـه 

آوردنـد و   گذشته فرزندان زيادي را بدون كمك همسر بـه دنيـا مـي   

از نيمـي از شـركت كننـدگان بـا      شمخالفت بي و »كردند بزرگ مي

 »كننـد  دوستان او را به كمك بـه زن تشـويق مـي   «مانند  ييها گويه

به صورت يك هنجـار مثبتـي   هنوز مشاركت پدر دهند که  ينشان م

كه همگان عزم به تـرويج و تشـويق آن را داشـته باشـند در نيامـده      

ن است که حالتي از مردانگي غالب است كه ابتدا در يت ايواقع. است

سـاير مـردان و زنـان و رهبـران     خانواده و سپس در جامعـه توسـط   

ن مطالعه نشان داده شـد  يدر ا ].٢٥[ ها تقويت شود عقيدتي و رسانه

 صـدا و سـيما  خصـوص  ه ها ب ن موانع فرهنگي، رسانهيکه براي رفع ا

ثرتر از رهبران فرهنگـي بـراي تـرويج مشـاركت پـدران      ؤتوانند م يم

تـا   تواننـد كمـك كننـد    يم گروهيهاي  آموزش و رسانه. عمل کنند

هاي باروري ترويج  برابري جنسيتي، رفتار مسئوالنه جنسي و انتخاب

بهترين سياست براي خانواده اين است كـه بـه جوانـان     و داده شوند
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    و همكاران فاطمه رضايي                                                                                                                        ...     بررسي اكولوژيك ارتباط بين درآمد

 و هـا را در ازدواج بيـاموزد   معني مسئوليت روابط مسئوالنه جنسي و 

پسران نيز نيازمند آموختن نقش پدري و حمايـت مـالي از فرزنـدان    

  ].١٨، ٢٥[ در مراقبت از فرزندان هستند خود و مشاركت

بـت در تغذيـه   قمرا«هـاي   به ترتيب با گويه شركت كنندگان اکثر

تمايل به « و» يم خطرالمراقبت در بروز ع»  ،»مناسب دوران بارداري

رسـد   يبه نظر م. دادندنشان  »هاي دوران بارداري همراهي در ويزيت

ارند که در آن مشـارکت  ل به آموزش ديتما ييها نهيدر زم که پدران

را  يتـر  دهند تا بتوانند مـداخالت مناسـب   ياز خود نشان م يشتريب

ر مـادران و  ين موارد مرگ و ميشتريکه ب ييالبته از آنجا. ارائه دهند

خـون   مربوط به خونريزي و عفونت و اخـتالالت فشـار   ،زيکودکان ن

 اهرمـان همـ  يو پـس از زا  يم خطـر در دوران بـاردار  ياست كه با عال

توانـد   است و شناسايي آنان نه تنهـا توسـط زن بلكـه مـرد نيـز مـي      

كـه در   نجاييآموجب كاهش مرگ و مير و عوارض مادران شود و از 

نقش پدر به عنوان نان آور برجسـته   يرانيا يها ساختار اکثر خانواده

از مـوارد   يه دوران بـاردار ياست، آموزش در مورد عاليم خطر و تغذ

قـرار   يشـتر يد بيـ در آموزش مـردان مـورد تأک   بايدمهمي است که 

 . رنديگ

 »آموزش چهره به چهره به همراه مادر«ج نشان داد که پدران ينتا

نحـوه آمـوزش روش    نيا. دهند يح ميها ترج ر روشيرا نسبت به سا

 ن امـر يـ ا .]۵، ۶[ ز هسـت يـ ننظران سالمت مـادران   مد نظر صاحب

بـه   دوران بـارداري ت كيدي مجدد است بر باز سـازي ارائـه خـدما   أت

از  يارين راسـتا بسـ  يـ در ا. اي كه مردان هم در آن ديده شـوند  گونه

دوسـتدار  «از واژه  »دوسـتدار مـادر  «واژه خـدمات   يکشورها به جا

  . کنند ياستفاده م »دوستدار خانواده«ا ي »زوج

ز نشـان داد کـه   يـ ن محل آموزش نيبهتر يها در مورد بررس افتهي

مارستان موافـق  يو ب يمنزل و مراکز بهداشت شركت كنندگان با اکثر

ل و يـ تعط يا روزهـا يـ ن زمـان آمـوزش را عصـرها و    يبودند و بهتـر 

. دانستند يآموزشي م هاي فشرده لوحها را خود آموز و  بهترين رسانه

که ميانگين مـدت   بارداريساعت در دوران  ٥الاقل آموزش به مدت 

زن  ر مراكز بهداشتي،آموزش د .ن مطالعه بوديمطلوب ذكر شده در ا

ن موارد يا. آموزشگران بود يبراهاي ذكر شده  بودن از اولويت و ماما

مـدت  به هـر حـال   . رديها مد نظر قرار گ ن آموزشيا يد در طراحيبا

گهگاه  يهمراهو  دوران پس از زايمانمادران در  يزمان کوتاه بستر

را  يـي طال يزمان، مدت يدوران باردار يها تيزيو يپدران با مادر برا

ارائه خـدمات   نظامار يدر اختآنها  و آموزشبه پدران  يدسترس يبرا

ل مهـم را  يتوان مسا يها م ن کالسيدر ا. دهد يدوران بارداري قرار م

ق يـ طراز تـوان   يرا مـ شـتر  يبحات يارائـه داد و توضـ   يبه صورت کل

ز يـ نبـه پـدران   ق مادران يو از طرخود آموز به مادران  يها مجموعه

  .كردل منتق

ــت  ــدگان موافق ــركت كنن ــر ش ــدران در   اکث ــور پ ــازه حض ــا اج ب

ارائـه   نظامنشان دهنده نياز به بازسازي  بارداري، هاي دوران  مراقبت

در واقع تسهيالت بـه  . سازد را نمايان مي بارداريهاي دوران  مراقبت

اند كـه از درگيـر شـدن مـردان در صـورت       ه شدهداي ترتيب دا گونه

دهنـد   که مطالعات نشان مـي  يدر حال ؛كند ي ميتمايل نيز پيشگير

هايي كه براي درگير شـدن آنهـا انجـام     خيلي خوب به تالش ،مردان

ن يچنـ  يرسـد کـه اجـرا    يو به نظر م ]٢٥[ دهند شود پاسخ مي مي

  .رديز مورد استقبال قرار گيران نيدر ا ييها برنامه

 اکثرو  مطرح بودمشغله كاري زياد به عنوان مانعي براي مشاركت 

موافـق   دوران بـارداري  يهـا  يها با استفاده مـردان از مرخصـ   نمو نه

د كه كمتر مـردي از ايـن   نده مي انن مطالعات نشيبا وجود ا. بودند

به نقش پـدر   يبه هر حال نگاه سنت ].٢٥[ كند ها استفاده مي فرصت

در مورد مشـارکت مـردان در    يبه عنوان موانع جهان يو مشغله کار

سـنتي   نگاهاي است با  مشارکت مردان مبارزه. است يربهداشت بارو

و به هر حال آسيب پذيري مرد را در محـل كـار    در مورد پدر شدن

مدل و يا دستورالعملي بـراي مـردان و   الً دهد و معمو نيز افزايش مي

   .]٢٥[ پدران وجود ندارد

هـاي پـيش از    شـروع آمـوزش را از كـالس    شركت كنندگان اکثر

و  دوران بـارداري هـاي   آمـوزش در كـالس  . دانسـتند  يازدواج الزم م

 يديـ ترد. شروع آموزش در دبيرستان به هر دو جنس نيز مطرح شد

 ياز دوران نوجـوان  يست که مشارکت مـردان در بهداشـت بـارور   ين

دو  ه شده است و تغيير در آگاهي و نگرش زنـان و مـردان هـر   يتوص

 روري اسـت مـردان و زنـان ضـ    يمشـارکت  يقبل از رسيدن به زندگ

 يهــا يزيــجهــان برنامــه ر ياز کشــورها يارياکنــون در بســ .]۲۵[

از زمـان   يج مشارکت مردان در بهداشـت بـارور  يترو يبرا راهبردي

 يديـ امـا ترد ]. ٢٦[ شـود  يو اجـرا مـ   يطراحـ  و در مدرسه ينوجوان

 يد در به صـورت مقـدمات  يبا دوران بارداريل خاص يست که مساين

دوران  يهـا  ن در کـالس آج و مشـروح  ش از ازدوايپـ  يها در کالس

 يد به مـوانع يج مشارکت مردان بايترو يها برنامه. ارائه شود بارداري

دگاه يـ که معموالً وجود دارنـد ماننـد نداشـتن اطالعـات در مـورد د     

ارائـه خـدمات، نداشـتن     نظـام گـاه در  يمردان، احساس نداشـتن جا 

پـدران و   دوسـتدار  يهـا  کيـ نيده و فقـدان کل يمرد دوره د كاركنان

  . ]٢٧[ نديفائق آ ،ساعات مناسب براي آنان
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  ٤٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

و  ينـه بهداشـت بـارور   يدر زم يمداخالت يها ت برنامهيموفق يبرا

بر شـواهد،   يمبتن اكيداًها  شود که برنامه يشنهاد ميم خانوده پيتنظ

محـور، موجـود،    يمشـتر  يت خوب، مراقبتـ يريو مد يقو يبا رهبر

ثر و ؤمــ يارتبــاط يهــابردراهقابــل دســترس و قابــل پرداخــت، بــا 

ه ادغام شـود و  يارائه خدمات اول نظامده در يماهر و دوره د يکارکنان

  . ]٢٨[ ج کننديت کننده آن را ترويحما ييها استيس

 نيـاز بـه   دوران بـارداري هـاي   مشاركت پـدران در مراقبـت  ج يترو

آمـوزش  . دارد هـا  از طريـق رسـانه  و مراقبتـي  ارائـه   نظامدر آموزش 

 يياز مادر در دوران بارداري، با محتوا يت روحينه حمايزمدر  پدران

ن دوران و بـه صـورت مشـاوره    يـ ه در ايـ م خطـر و تغذ يدر مورد عال

ا مراکـز  يـ ، توسـط ماماهـا، در منـزل و    چهره به چهره به همراه مادر

 يهـا  ساعت و به کمـک رسـانه   ٥، عصرها، به مدت حداقل يبهداشت

در دوران بـارداري  مشاركت پدر  افزايش. ترتيب داده شودخود آموز 

يش از ازدواج و بـه صـورت مشـروح و    پـ اي هـ  سالكـ  با آمـوزش در 

شايان ذكر اسـت   .شودترويج  بايدمتناسب با زمان بارداري و زايمان 

هــا و بــا پــدران همــراه مــادر در  ايــن مطالعــه فقــط در بيمارســتان

ين قابليت تعميم پـذيري بـه چنـ   بالطبع ها انجام شد كه  بيمارستان

  .جمعيتي را هم دارد

  سهم نويسندگان

  سنده مقالهيطرح و نو يمجر: سيمبر معصومه

  ن مقالهيدر تدو ييطرح و راهنما يمجر: ناهيدي فاطمه

  ن مفالهيدر تدو ييمشاور طرح و راهنما :رمضاني فهيمه

  ن مفالهيدر تدو ييمشاور طرح و راهنما: علي رمضانخاني

  ن مقالهيدر تدو ييرح و راهنماط يمشاور آمار :زاده اکبر عليرضا

  

  تشكر و قدرداني

 علـوم  دانشگاه يپژوهش معاونت از را خود تشکر مراتب لهينوسيبد

 يبهداشت مراکز و ها مارستانيب يساؤر تمامي، يبهشت ديشه يپزشک

 مراقبـت بـارداري   يهـا  کيـ نيکل کارکنان و ها درمانگاه انسرپرست و

کـه امکـان    مهديه و طالقاني ،)ع( حسين امام شهدا، يها مارستانيب

ـ      را ابـراز   يانجام پژوهش را فراهم نمودنـد، کمـال تشـکر و قـدر دان

  .ميدار يم
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