ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﻘﻄﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎروري
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻮازي ) ،1(Ph.D.آﺗﻴﻪ ﺧﺎدم زاده ).2 (M.A.
 -1داﻧﺸﻴﺎر ،ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
 -2ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،رﺷﺖ ،اﻳﺮان.

ﻣﻘﺪﻣﻪ :روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ از
اﺳﻼم ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﮔﺮوه از اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ .از ﻳﻜـﺴﻮ ،اﻓـﺮاد ﺑـﻲﺳـﻮاد ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ
در ﻣﻮرد روشﻫﺎي ﻣﺪرن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎﻻ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻳـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب از ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ
از روشﻫﺎي ﻣﺪرن از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن
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ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  %30اﺧﺘﺼﺎص دارد و زوﺟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ روش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم از زوﺟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻞ روشﻫـﺎي
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ،روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺣﺎﻣﻠﮕﻲﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎ را در
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراﺳﺖ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ :در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو روش ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ از دادهﻫـﺎي ﻃـﺮح ﺗﺤـﻮﻻت ﺑـﺎروري در
اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از آزﻣﻮنﻫﺎي  ،χ2آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .روشﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮد .از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﺷـﺖ 27 ،زن ﻛـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه 2ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺘﺎدي ) 7ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﺷـﺖ( ،و اﺟﺮاﺋـﻲ ) 5ﻧﻔـﺮ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺗﻨﻈـﻴﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  3ﻧﻔﺮ راﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ( در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﺣﺪود  %70زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  %57از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺷﻬﺮي از روشﻫﺎي ﻣﺪرن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ .در ﻣﺠﻤـﻮع،
 %38/3از ﻛﻞ زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از روشﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري از روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﻴﻦ
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن و ﻧﻮع روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﻣﺪرن و روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ را ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج
و ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻲدار در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻣﺪل ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﺪرن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺴﺘﺮده از
اﻳﻦ روش را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ روشﻫﺎي ﻣﺪرن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻜﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ زوﺟﻴﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در ﻣﺮاﻛـﺰ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈـﻴﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑـﺎﻻﺋﻲ از ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲﻫـﺎي
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دورهﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ زﻧـﺎن و روشﻫـﺎي اورژاﻧـﺴﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻮازي ،ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل آﺣﻤﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚmabbasi@ut.ac.ir :
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري /ﭘﺎﻳﻴﺰ  83ﺻﻔﺤﺎت 323-337

