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   مدارس زاهدان در مورد  مرد و زن دبيران ميزان آگاهي و نگرش

  )1381 (وازكتومي

 **فاطمه رخشاني دكتر ؛ *فرشته نجفي 

  چكيده 
 از حاملگي  جلوگيري خطر، راحت، ارزان و مؤثر براي  يك روش بيمقايسه با توبكتومي در وازكتومي : ابقه و هدفس

 با توجه به اينكه ميزان آگاهي و نگرش افراد .است  بسيار كمتر از توبكتومياي آنه باشد و ميزان شكست، عوارض و هزينه مي

كند، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش دبيران  كارگيري اين روش ايفا مي هنقش بسيار مهمي در پذيرش و ب

  .را گرديد در شهر زاهدان طراحي و اج1381ماه  مرد و زن  در مورد وازكتومي در ارديبهشت

 نفر از 200تعداد .   انجام گرديدصورت مقطعيه   پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه ب:ها مواد و روش

اند  شده انتخاب اي  مرحله2اي  گيري خوشه  نمونه به روش  راهنمايي زاهدانرسه دبيرستان و مد20 از  متأهل مرد و زندبيران 

االت ؤ بخش شامل اطالعات دموگرافيك، س4الي در ؤ س29   اي پرسشنامه.حبه تكميل نمودند را  به روش مصا و پرسشنامه

 تجزيه براي. آگاهي، نگرش و نقش زوجين در پيشگيري از بارداري و منابع كسب اطالعات در مورد وازكتومي طراحي گرديد

ا از ميانگين، انحراف معيار و درصد  استفاده ه  همبستگي و براي توصيف داده تي و،دو هاي كاي ها از آزمون و تحليل داده

  . گرديد

  و زن به ترتيب مرد دبيرانميانگين تعداد فرزندان .بود سال  3/36 ± 9/5 و 3/38 ±6/6زن به ترتيب  و  دبيران مرد  سن:ها يافته

، اختالف به دست آمدهيج طبق نتا.  سال بود7/6 ± 2/5 و4/ 3 ± 4/5 ترتيب ها به  آن سن آخرين فرزند و فرزند 8/2و 6/2

 .)>0001/0P(و  نمرات نگرش دبيران مرد و زن مشاهده گرديد ) >0001/0P( نمرات آگاهي  ميانگينداري بيناآماري معن

رسانه هاي گروهي . داري نشان ندادا ارتباط آماري معنوالدين  همچنين آزمون همبستگي ميان تعداد فرزندان و نمره نگرش

هاي   زنان از روشدرصد91 مردان و  درصد88. دعهده داشتن ه وازكتومي،  بخصوصدر  رارساني بيشترين نقش  اطالع 

هاي ضدبارداري  مصرف قرص ن مرد،ابيشترين روش مورد استفاده در ميان معلم.  كردند جلوگيري از بارداري استفاده مي

  .دتوسط همسرانشان و در ميان معلمين زن، استفاده از روش نزديكي منقطع  بو

   وازكتومي و نيز وجود باورهاي غلط در بين آنان نيازمند موردكرده در   تحصيل سطح آگاهي اين قشرين بودنياپ :بحث

باشد تا به دنبال آن   بهداشتي ميكاركنانريزي آموزشي متناسب با نيازهاي آنان از طريق بهبود ارتباط و مشاوره توسط  برنامه

  .ارگيري وازكتومي  باشيمكه شاهد افزايش آگاهي، تمايل و ب

 »29/9/1384:   پذيرش 21/10/1383:دريافت«        آگاهي، نگرش، معلمين، وازكتومي، زاهدان : ها كليد واژه

  . درماني زاهدان-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وييمربي گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و ماما *

  .داشتي ـ درماني زاهدان هده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات باشت عمومي، دانشكدگروه بهنشياردا **

   09153413299 : ـ تلفن98135-1577زاهدان ـ صندوق پستي   :دار مكاتبات  عهده*

Email: n_fereshteh2001@yahoo.com   
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 مقدمه

  از بارداري،مي پيشگيريي داوازكتومي يك روش

ها   بيضهدرگونه تأثيري  هيچ . ساده و سريع است،خطر بي

. دهد ي جنسي را نيز تحت تأثير قرار نميي و تواناردندا

 نفر طي سال 700 در 1ميزان حاملگي با اين روش حدود 

شده،  طبق تحقيقات انجام). 2و1(شده استاول گزارش 

 برابر در 20در مقايسه با وازكتومي، توبكتومي با افزايش 

 برابر شكست در بستن لوله و 37 تا 10ميزان عوارض، 

ميزان شكست . است بوده ها همراه  برابري هزينه3افزايش 

هيچ مدركي دال بر افزايش . است% 1وازكتومي كمتر از 

وقوع انفاركتوس ميوكارد، بروز سرطان پروستات و بيضه 

ري از ي بسيا، ولاست دست نيامده هدنبال وازكتومي ب  هب

مردان به دليل ترس از آسيب، درد يا عوارض احتمالي از 

   ).4و3 (ورزند انجام وازكتومي امتناع مي

 ميليون مرد متأهل در سنين 42-60اكنون حدود  هم

باروري در سراسر جهان ساليانه اقدام به انجام عمل 

مريكا، آ، 23 شيوع آن در نيوزيلند. كنند مي وازكتومي

 و 7، هند 8، چين 10، استراليا 11هلند و كره جنوبي 

  ). 5(باشد  ميدرصد  29/1ايران

وزارت بهداشت، درمان و هاي  در ايران طبق بررسي

هاي بهداشتي و  ر روي شاخصدآموزش پزشكي 

 1382تا  1380هاي جمعيتي مشخص گرديد كه در سال

 ،08/0 ميزان وازكتومي در  شهرستان زاهدان بترتيب

طور متوسط  هر كل ايران ب و د درصد07/0 و 098/0

 كه در مقايسه با ديگر كشورها در حد هد بو درصد29/1

  ).6( است بسيار پاييني

اهميت  با توجه به نقش مردان در كنترل جمعيت و

 پذيرش بررسي آگاهي و نگرش آنان درخصوص

متعددي در  هاي تنظيم خانواده، نتايج تحقيقات روش

  .گرفتندداخل و خارج كشور مورد بررسي قرار 

نشان داد كه ميزان ) 1375(نتايج تحقيقي در كرمان 

كننده به درمانگاه  آگاهي و نگرش مردان متأهل مراجعه

ميان . سنگ در زمينه وازكتومي پائين است شركت ذغال

برخي خصوصيات دموگرافيك از قبيل سن، ميزان 

تحصيالت، تعداد فرزند، مدت تأهل و ميزان آگاهي و 

  ).7(تي وجود داشت نگرش ارتباط مثب

نتايج تحقيقات مشابه در ساير نقاط كشور نيز 

بودن سطح آگاهي و نگرش افراد در  ينيدهنده پا نشان

  ).8-14(باشد  زمينه وازكتومي مي

 آگاهي و مورددر ) 1378(نتايج تحقيقي در زاهدان 

داد  وازكتومي نشان نسبت به بهداشتي و كاركناننگرش 

 كارشناسان بهتر از پزشكان بوده كه ميانگين نمرات آگاهي

 ولي پزشكان نمرات نگرش بهتري كسب كردند و ،است

  ).15(داري مشاهده گرديد ااختالف آماري معن

 ديدگاه مردان خصوصنتايج تحقيقي در كنيا در

ي نسبت به وازكتومي نشان داد كه مردان آگاهي و يكنيا

ا  و وازكتومي رندنگرش بسيار ضعيفي در اين مورد داشت

  ).16(ند ستدان معادل از دست دادن مردانگي خود مي

شناختي  رات روانيثتأ در مورد هاي پژوهشي يافته

 وازكتومي اغلب نسبت بهداد كه اضطراب  وازكتومي نشان

ها و عدم آگاهي  ناشناخته علت ترس از درد و ترس از هب

باشد و بنابراين انجام مشاوره  ازكتومي ميو ازكافي 

 وازكتومي از افزايش آگاهي منظور به عمل مناسب قبل از

از جمله (خصوص در مورد انتظارات پس از جراحي  هو ب

  ).17 (رسد نظر مي هضروري ب) پذيري عمل برگشت
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امع و شواهد موجود حاكي از آن است كه در ج

 وجود نسبت به وازكتوميهاي نادرست  پژوهش  نگرش

ين روش تواند ناشي از آگاهي پايين از ا دارد كه مي

  آگاهي وميزانمنظور سنجش  هباين پژوهش لذا ؛ باشد

 در شهر  وازكتومينسبت به مرد و زن  دبيراننگرش

ها طراحي و   و تعيين منابع كسب اطالعات آنزاهدان

  .اجرا گرديد

  
  ها مواد و روش

 كه استاين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي ـ تحليلي 

 آگاهي و صورت مقطعي و با هدف بررسي ميزان هب

 در  مدارس شهر زاهدان مرد و زن دبيراننگرش

هاي   نمونه.گرفت  صورت1381ماه سال  ارديبهشت

 مدارس  مرد و زن متأهل دبيران نفر از200 پژوهش تعداد

به  بودند كه هاي دخترانه و پسرانه راهنمايي و دبيرستان

  مدرسه20اي از   مرحله2اي  گيري خوشه  نمونهروش

ي يبه پراكندگي جغرافيا  مدارس باتوجه. دانتخاب شدن

گيري داخل  نمونه. شدند ها و از تمام نقاط شهر انتخاب آن

مرد و  100و تعداد شد صورت تصادفي انجام  هها ب خوشه

 نفر نيز 50ها و   نفر از دبيرستان50 زن و در هر گروه 100

حجم نمونه  .از مدارس راهنمايي انتخاب گرديدند

حدس عالمانه سطح نگرش ( عه مشابهبراساس نتايج مطال

=%15افراد، 
0

p( 95و با در نظر گرفتن سطح اطمينان 

هاي   نمونهتمامي. ورد گرديدآ نفر بر200، تعداد درصد

مدرك ليسانس يا فوق ديپلم   متأهل و بامورد پژوهش

  . بودند

اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و به روش 

پرسشنامه . دست آمد ههاي مورد مطالعه ب ز نمونهمصاحبه ا

 مزبور در چهار بخش شامل اطالعات دموگرافيك افراد

 ، سئواالت نگرش) الؤس 8( ، سئواالت آگاهي)الؤس11(

، نقش زوجين در پيشگيري از بارداري ومنابع ) الؤس6(

  طراحي)   الؤس4(كسب اطالعات در مورد وازكتومي 

  . گرديد

 و نمره 1 آگاهي به هر پاسخ صحيح االتؤدر بخش س

دانم هر دو صفر تعلق گرفت   پاسخ غلط و نميبه

 با آگاهي باال هاي و به گروه)  نمره8 حداكثر امتياز (

 2-4(، ضعيف ) نمره4-6( ،  متوسط)نمره 6باالتر از (

. بندي شدند تقسيم) نمره 2كمتر از ( و بسيار ضعيف) نمره

ي با استفاده از طيف ليكرت ا براي تعيين نگرش، پرسشنامه

سه حالتي تهيه گرديد كه در آن نگرش افراد مورد مطالعه 

رات يثتأرات رواني ـ اجتماعي وازكتومي و تأثيدر مورد 

عملكرد جنسي افراد مورد بررسي قرار   ميل ودرآن 

 نمره و 1 نمره ، پاسخ غلط 3به هر پاسخ صحيح . گرفت

 18حداكثر امتياز(فتگر  نمره تعلق 2نظر  هاي بي گزينه

-18(طور كلي نگرش افراد به سه بخش خوب  هو ب) نمره

 11كمتر از (ضعيف و) نمره11-14(، متوسط) نمره15

  . بندي شدند تقسيم) نمره

ال درمورد ديدگاه زوجين درارتباط ؤس4دربخش آخر 

  . هاي پيشگيري از بارداري مطرح گرديد با استفاده از روش

براي   وار از روش اعتبار محتو تعيين روايي ابزابراي

ي آن از روش آزمون مجدد استفاده گرديد و يتعيين پايا

  . آن تأييد شديي  پاياr =%95 با

 و استخراج شدها  پس از جمع آوري اطالعات، داده

 و دو  تي، كايهاي براي تجزيه و تحليل آن از آزمون

ها از ميانگين، انحراف  همبستگي و براي توصيف داده

  . استفاده گرديد درصد  ومعيار
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 ها يافته

 ، 3/38 ±6/6 ن مردامعلم سن ،دست آمده بهطبق نتايج 

  3/36±9/5 ن زنامعلمسن ، 4/34±2/6ها  سن همسران آن

ميانگين تعداد . بودسال  7/40±9/6ها  و سن همسران آن

 و فرزند  8/2و  6/2 ترتيب  و زن بهن مردافرزندان معلم

 7/6 ± 2/5 و 4/ 3±4/5  ترتيبها به  آنسن آخرين فرزند

  .سال بود

 افراد تحت مطالعه در رشته علوم بيشترتحصيالت 

 اختالف . ها در رشته هنر بوده است انساني و كمترين آن

ن و اداري ميان نوع رشته تحصيلي معلماآماري معن

  >p). 40/0(ها مشاهده نگرديد  نمرات نگرش آن

اهي آگ مردان درصد69 دهد كه  نشان مي1جدول

آگاهي متوسطي در  درصد زنان 49و  بسيار ضعيف

و ن مرد انمرات آگاهي معلم. داشتند وازكتومي خصوص

 8 حداكثر امتياز (9/4±5/1 و 3/2±7/1  ترتيب زن  به

نگرش از  مردان درصد82 همچنين .بوده است) نمره

 زنان از نگرش متوسطي در اين  درصد51ضعيف و 

 ترتيب ها به  آنگرش نمرات ن.خصوص برخوردار بودند

بود كه )  نمره18 حداكثر امتياز (9/13±6/2  و9/3±1/8

 اختالف آماري >p 0001/0  باتيدر هر دو مورد آزمون 

   .دادداري را نشان  امعن

ن و نمره اآزمون همبستگي ميان تعداد فرزندان معلم

 دداري را نشان نداا ارتباط آماري معنها  آننگرش

)15/0P<(. كارگيري  هبمنظور  بهان مناسب تعداد فرزند

 و از ديدگاه 5/2±9/0 مي از ديدگاه مردانيهاي دا روش

  .بود 7/2±8/0زنان 

در مورد نقش زوجين در پيشگيري از بارداري آزمون 

داري را ميان  ا تفاوت آماري  معن>0001/0p با دو كاي

كه مردان  طوري ه ب،داد  مردان و زنان نشان هاي ديدگاه

كه زنان اكثراً   در حالي،اند ش زنان اشاره كردهبيشتر به نق

  . ندا همورد تفاوتي قايل نشد در اين

پيشگيري از بارداري در پيشنهادي هاي   روشخصوصدر 

 2 قرص و  درصد مردان43صورت تكميل فرزندان، 

هاي مناسب  عنوان روش ه و آمپول را بIUDها  درصد آن

 درصد 41 كه حالي  در؛پيشگيري از بارداري ذكركردند

  .  آمپول را مطرح كردندها  درصد آن2 وازكتومي وزنان

مردان % 88( نفر 179هاي مورد پژوهش  از ميان نمونه

هاي پيشگيري از بارداري استفاده   از روش)زنان% 91و 

  .كردند مي

 همسران مردان مورد پژوهش  از بيشتر 2طبق جدول 

و  IUDزها ا قرصهاي پيشگيري از بارداري و كمترين آن

يك از مردان مورد  هيچ. كردند استفاده ميتوبكتومي 

  همسرانبيشتركه   در حالي،مطالعه وازكتومي نشده بودند

  زنان مورد مطالعه از روش نزديكي منقطع استفاده 

  

ن مورد انگرش معلم فراواني مطلق و نسبي نمرات آگاهي و -1جدول 

  وازكتومي به تفكيك جنسخصوصمطالعه در 

  زن  مرد  گاهي ونگرشنمره آ

  8  69  )بسيار ضعيف(> 2

  27  12  )ضعيف (4-2

  49  19  )متوسط( 6-4

  آگاهي

  16  0  )خوب(  <6

  100  100   جمع  

  41  12  )خوب (18-15

  51  6  )متوسط (14-11

  8  82  )ضعيف  ( >11

  نگرش

  100  100  جمع 
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هاي پيشگيري مورد  فراواني مطلق و نسبي انواع روش -2جدول 

ن مورد مطالعه يا همسرانشان به تفكيك افاده توسط معلماست

  )1381(جنس

  زن  مرد  انواع روش پيشگيري

  24  58  قرص 

  17  17  كاندوم

  5  5  آمپول و كپسول

IUD  4  8  

  8  4  توبكتومي  

  2  0  وازكتومي

  27  0  نزديكي منقطع

  9  12  هاي پيشگيري از بارداري روش كارگيري هب عدم

  100  100  جمع

  

ن مورد افراواني مطلق  و نسبي منابع كسب اطالعات معلم -3 جدول

  )1381(وازكتومي به تفكيك جنس مطالعه در مورد

  زن  مرد  منبع كسب اطالعات

  5  4  حصيليت اطالعات

  21  10  سيستم بهداشتي و درماني 

  22  57    عمومي رسانه

  7  10  كتب

  5  0  اطرافيان  همسر و

  40  19  كدام از منابع هيچ

  100  100  جمع

  

هاي ضدبارداري  كردند و پس از آن مصرف قرص مي

خود اختصاص داده بود و  هتوسط زنان بيشترين آمار را ب

 2همچنين . كردند كمترين تعداد زنان از آمپول استفاده مي

از  .نفر از همسران زنان مورد مطالعه وازكتومي شده بودند

استفاده هاي جلوگيري از بارداري  ميان كساني كه از روش

ها تمايل به داشتن فرزند را  كردند، بيشترين تعداد آن نمي

بودند و  ها ذكركرده عنوان علت عدم استفاده از روش هب

سپس عواملي همچون مخالفت همسر، اعتقادات مذهبي، 

 كرده مطرحها و ايجاد عوارض را  بودن روش نامناسب

به  حاضر ،افراد تحت مطالعه در آيندهدرصد  5/61. بودند

مردان  درصد 47 وازكتومي نبودند كه از اين ميان انجام 

 زنان مورد مطالعه  درصد از5/14مورد مطالعه و 

.  وازكتومي همسرانشان نظر مخالف داشتندخصوصدر

 زنان معتقد بودند درصد18 مردان و  درصد69همچنين 

  .باشد كه وازكتومي داراي عوارض زيادي مي

رساني در مورد  در اطالع را بيشترين نقش 3 جدولمطابق 

عمومي و كمترين نقش را همسر و هاي  رسانه وازكتومي

  . عهده داشتند ه باطرافيان

  
  بحث
د كه ميانگين نمرات آگاهي دا هاي اين مطالعه نشان   يافته

تر است  ينينمره هم پادرصد  50نگرش مردان حتي از  و

 در ،و سطح آگاهي و نگرش زنان گرچه مطلوب نيست

 ، درمجموع ضعف آگاهي.ه با مردان بهتر استمقايس

  .استرساني در سطح جامعه مشهود  آموزش و اطالع

منظور ارزيابي نگرش مردان روستايي  هاي ب در مطالعه

عنوان يك روش پيشگيري از  هنسبت به وازكتومي ب

ها در   آندرصد 55بارداري در اتيوپي مشخص شد كه 

 31 بودند و هاي پيشگيري مطالبي شنيده مورد روش

. گرفتند كار مي ههاي پيشگيري را ب ها روش  آندرصد

ها  كارگيري روش هدهندگان مخالف ب يك از پاسخ هيچ
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ها قبالً در مورد وازكتومي مطلبي  يك از آن هيچ نبودند و

كارگيري  ه موافق بدرصد 71حدود . نشنيده بودند

به داليل متعددي از جمله بروز درصد  21وازكتومي و 

الت اجتماعي همچون طالق يا فوت كه منجر به مشك

 دكارگيري آن بودن ه مخالف ب،شود دادن فرزند مي ازدست

كه با نتايج پژوهش حاضر هم تطابق دارد و لزوم ) 18(

 .دهد در مورد وازكتومي نشان ميرا رساني  افزايش اطالع

تحقيقي در تركيه به منظور بررسي سطح آگاهي و نگرش 

  درصد9/91تنظيم خانواده نشان داد كه مردان در زمينه 

 ، درصد4/54مردان تنظيم خانواده را پذيرفته بودند، ولي 

 مردان براي درصد5/17. گرفتند كار نمي هها را ب آن

 بهداشتي مراجعه كاركناندريافت اطالعات به پزشك يا 

سازي  چهارم مردان هرگز درباره عقيم كرده بودند و يك

با نتايج پژوهش حاضر كه كه ) 19( نشنيده بودند مطلبي

باشد،  ين آگاهي و نگرش مردان مييدهنده سطح پا نشان

اي ديگر در نوار غزه  هاي مطالعه يافته. تطابق دارد

آگاهي، نگرش و عملكرد زنان در مورد درخصوص 

تنظيم خانواده نشان داد كه برخالف آگاهي و نگرش 

هاي پيشگيري از بارداري و  مطلوب زنان در مورد روش

مي جلوگيري از بارداري، شيوع يهاي دا خصوص روش هب

ها و همسرانشان بسيار  ها توسط آن كارگيري اين روش هب

در اين تحقيق نيز هرچند سطح آگاهي و ). 20(ين بود يپا

د، استقبال اندك آنان از ونگرش زنان باالتر از مردان ب

ميان سطح آگاهي، دهنده وجود شكاف  وازكتومي نشان

  .   باشد نگرش و عملكرد آنان مي

د كه نگرش افراد اد هاي پژوهش حاضر نشان  يافته

رات رواني آن چندان مناسب يث تأنسبت به وازكتومي و

 در اياالت متحده كه نتايج تحقيقي  در حالي،باشد نمي

 ،بودند  نشان داد كه اكثر مرداني كه وازكتومي شدهمريكا آ

ي در مورد عمل داشتند و رضايت از اضطراب اندك

كه وازكتومي شده  ارتباطات ميان زوجين در ميان افرادي

 ساير .)17(ت كمتر از مردم عادي نبوده اس،بودند

ند كه ميزان رضايت از وازكتومي ا هتحقيقات نيز نشان داد

  ).22و21(باال و ميزان پشيماني پس از آن ناچيز بوده است

 مردان  درصد69 حدود،رنتايج پژوهش حاضبراساس 

 معتقد بودند كه وازكتومي داراي  زنان درصد18و 

كه تحقيقات خالف اين   در حاليد،باش عوارض زيادي مي

  ).23-25  و5(دهند   ميله را نشان أمس

مردان د كه ميانگين سن اد هاي اين مطالعه نشان  يافته

 سال بوده است و 36 و زنان 38مورد مطالعه تقريباً 

  . بوده است 8/2 و 6/2ن تعداد فرزندان ميانگي

شيوع درخصوص ) 2001(نتايج تحقيقي در نيوزيلند

وازكتومي نشان داد مرداني كه تحت عمل وازكتومي قرار 

 تعداد . سال سن داشتند40-47 حدود ،گرفته بودند

 فرزند بوده است و ميان تعداد فرزندان 1-5ها  فرزندان آن

داري  اكتومي ارتباط معنو شيوع واز)  فرزند6بيش از (

 بين تعداد دفعات ازدواج و  ولي،وجود نداشته است

شيوع وازكتومي، همچنين ميان سطح معلومات زنان و 

شيوع . مشاهده گرديدارتباط معناداري وازكتومي 

 سال به 40-49در مردان سنين  درصد 57 وازكتومي از

 و در يافته بود ساله كاهش 70-74 در مردان  درصد15

 در ،)26 ( بود درصد44 شيوع وازكتومي حدود كل

د كه شيوع وازكتومي در شهرستان زاهدان حدو حالي

  .  درصد است08/0

بيشترين روش مورد استفاده در در پژوهش حاضر، 

 نزديكي استفاده از روش ها از ديد همسران آنزنان، 
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از در ميان مردان   شده كارگرفته ه و بيشترين روش بمنقطع

هاي ضدبارداري  استفاده از قرصنشان نظر همسرا

هاي  كارگيري روش ه كه در مورد نخست، باست بوده

كرده جامعه به بحث و بررسي  سنتي توسط قشر تحصيل

 نفر از 2 همچنين انجام وازكتومي توسط .داردنياز بيشتر 

تواند بيانگر نقش زنان در  همسران زنان تحت پژوهش مي

ر پذيرش و دحصيالت گيري و تأثير آموزش و ت تصميم

توسط مي پيشگيري از بارداري يداهاي  كارگيري روش هب

  .مردان باشد

 افراد مورد  درصد5/61، آمده دست بهطبق نتايج 

ومي در آينده نداشتند و تمطالعه تمايلي براي انجام وازك

عواملي چون تمايل به داشتن فرزند بيشتر، اعتقادات 

  .كر كرده بودندمذهبي و عوارض جانبي اين روش را ذ

ها را  نتايج تحقيقي در بنگالدش نيز اين يافته

كارگيري اين  هتأييدكردند و عدم تمايل زوجين براي ب

ها را وجود عوارض جانبي، فقدان آگاهي مناسب و  روش

  ).27(تمايل به داشتن فرزند بيشتر ذكر كرده بودند 

 افراد تحت مطالعه در پژوهش حاضر اكثريت

ي ها  وازكتومي از طريق رسانهمورد در اطالعات خود را

 مراكز بهداشتي ـ  نقش دريافت كرده بودند وگروهي

كه  در حالي ، به ميزان مورد انتظار نبوده استدرماني

 كه اغلب مردان اند دادهنتايج ديگر تحقيقات نشان 

 و  خودشريك جنسي يا از طريق همسر اطالعات خود را

 19 (كسب كرده بودند درماني -مراكز بهداشتيكاركنان 

  ).28و 

مردان تحت مطالعه،  درصد  2/50در تحقيقي ديگر 

وسيله   وازكتومي بهمورددر را رساني  افزايش اطالع

ها و برگزاري جلسات مالقات از طريق تلويزيون،  برنامه

 از بين بردن ترس و  درصد5/35 پوستر و  وراديو

 8/9 واند  دانستههاي غلط درباره وازكتومي  برداشت

دهنده خدمات را از  هاي ارائه نيز بهبود سرويسدرصد 

جمله عوامل مؤثر در افزايش پذيرش وازكتومي ذكر 

  ).29(كردند 

ترين علت پذيرش  مهمبر اساس نتايج پژوهش حاضر، 

ين يمندي به انجام وازكتومي، سطح پا هعدم عالق ضعيف و

كرده از عمل وازكتومي و  آگاهي و درك قشر تحصيل

باشد و  ادات و باورهاي نادرست در مورد آن مياعتق

نگرش  توان با توجه به وضعيت آگاهي و درواقع مي

 نتيجه گرفت ،كرده جامعه هستند ن كه قشر تحصيلامعلم

سواد  از  سواد يا بي  اين وضعيت احتماالً در اقشار كمكه

كه نيازمند مطالعه  تري برخوردار باشد وضعيت نامطلوب

  نقشين پژوهش مشخص گرديد كهدر ا. استبيشتر 

 در اطالع رساني كمتر از حد سيستم بهداشتي ـ درماني

 كه احتماالً يكي از داليل آن مراجعه مورد انتظار بوده

درماني و از سوي ديگر -كمتر مردان به مراكز بهداشتي

كه اي   گونه به،باشد  سطح آموزش ميبودن نامطلوب

كافي در مورد اطالعات ) %40(بيشترين تعداد زنان 

ها را  رسانه) %57(وازكتومي نداشتند وگرچه اكثر مردان 

 نتايج ، اماعنوان منبع كسب اطالعات خود ذكر كردند هب

دهندة اين  ها، نشان بررسي سطح اطالعات آن تحقيق و

ن زن هم بسيار كمتر بوده و ااست كه آگاهي آنان از معلم

  . رساني است دهندة ضعف اطالع اين نشان

ه اطالعات صحيح و ارتباطات درست باعث ايجاد يارا

اين موضوع از دو جهت . شود آگاهي در عموم جامعه مي

نخست آنكه امكان افزايش دانش : ز اهميت استيحا

كند و  متقاضيان وازكتومي در مورد اين روش را فراهم مي
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خوبي  ه حصول اطمينان از اينكه متقاضيان ببراياين امر 

 الزامي است و دوم آنكه ،باشند ضي مي و رااند آگاه شده

ن باعث انتقال تفكرات و اافزايش دانش و آگاهي معلم

. شود ها به ديگر افراد جامعه مي تجربيات مثبت آن

كه متقاضيان راضي بهترين ومؤثرترين راه ارتباط و ازآنجا

باشند، توافق همگاني  رساني در مورد وازكتومي مي اطالع

عنوان هدف  هقاضيان بايستي بنمودن مت در مورد راضي

  .  ها قرار گيرد اوليه تمام فعاليت

  گيري نتيجه
 موردكرده در  ين بودن سطح آگاهي اين قشر تحصيليپا 

وازكتومي و نيز وجود باورهاي غلط در بين آنان نياز به 

.  ريزي آموزشي متناسب با نيازهاي آنان دارد برنامه

مكاري ساير تواند با ه درماني مي-سيستم بهداشتي

 ها و رسان از جمله صدا و سيما، روزنامه هاي اطالع بخش

رساني   روحانيون در گسترش آموزش و اطالع ومجالت

 تا به دست آورد هوازكتومي نتايج بهتري بخصوص در 

كارگيري  هدنبال آن شاهد افزايش آگاهي، تمايل و ب

  .وازكتومي  باشيم

  
  تشكر و قدرداني 
آموزش و پرورش  كز بهداشت واز مسئولين محترم مر

 ، نمودند انجام اين پژوهش همكاريبرايشهر زاهدان كه 

  .شود صميمانه تشكر و قدرداني مي
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Abstract: 

Vasectomy 
 High Schools' Teachers Knowledge and Attitude in Zahedan (2002) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 

1. Msc in Nursing, Zahedan University of Medical Sciences. 

2. Associate Professor in Public Health, Zahedan University of Medical Sciences. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Introduction:  Vasectomy is a simple and highly effective contraceptive method. Comparing with 

tubectomy, vasectomy is much less likely to have serious complications, failure and costs. The 

knowledge and attitude play an important role in approving and using vasectomy. This study was 

designed and conducted in Zahedan High Schools in 2002, to investigate the knowledge and attitude of 

male and female teachers towards vasectomy. 

Met Materials & Methods: A cross-sectional study was conducted. Two hundred married teachers 

were selected by cluster random sampling from twenty Guidance and High Schools and were 

interviewed. A 29-item questionnaire was developed including demographic, knowledge, attitude, the 

role of couples regarding family planning, and information sources of contraceptive methods. To 

analyse the data, descriptive and inferential statistics were used. 

Results: The mean age of male and female teachers was 38.3±6.6 and 36.3±5.9 years old respectively. 

The mean number of their children was 2.6 and 2.8 respectively and also the mean age of their last 

child was 4.3±5.4 and 6.7±5.2 years old respectively. The findings showed significant difference 

between the mean scores of knowledge (p<0.0001) and attitude (p<0.0001) of male and female 

teachers towards vasectomy. Also, correlation test showed no significant difference between the number 

of teachers’ children and the mean score of their attitude.  

Mass media was the main source of information about vasectomy. 88% of male and 91% of female 

teachers used one of the contraceptive methods. The most common contraceptive method among male 

teachers was oral contraceptive methods (OCP) by their wives, and among female teachers was 

withdrawal. 

Conclusion: The low awareness and improper attitude among teachers as educated people showed that 

it is necessary to introduce appropriate educational plan to increase intention and usage of vasectomy.  

Key Words: Knowledge, Attitude, Teachers, Vasectomy, Zahedan. 
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