
 

  47- 54 صفحات 81زمستان / ناباروري فصلنامه باروري و

نگرش و عملكرد مردان در  ،آگاهي تأثير برنامه مشاوره گروهي با زنان بر ميزان بررسي
 1381سال   منتخب شهر زاهدان،درماني، زمينه تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي

 
 .Ph.D.(4 (نژاد انوشيروان كاظم، 3).Ph.D (فاطمه رخشاني، 2).Ph.D ( فضل اهللا غفراني پور،1).M.S ( نجفيفرشته

  .مربي، گروه بهداشت جامعه، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان، زاهدان، ايران-1
  .، تهران، ايران دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، گروه آموزش بهداشت،استاديار-2
   .، زاهدان، ايرانزاهدانو خدمات بهداشتي، درماني شكي  علوم پزدانشگاه دانشكده بهداشت، ، گروه بهداشت عمومي،استاديار-3
  .، تهران، ايرانمدرس  آمار، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيتگروه ،دانشيار-4
  
  
  

  
 

  
د و ارتباط مناسب شو هاي تنظيم خانواده محسوب مي  موفقيت برنامهاصلي مردان يكي از عوامل مشاركت

 حاضر يك مطالعه نيمه تجربي از نوع پژوهش. رود هاي اين موفقيت بشمار مي شرطپيش از يكيميان زوجين 
 و نگرش و آگاهيباشد كه با هدف بررسي تأثير برنامه مشاوره گروهي با زنان بر ميزان   و بعد ميقبل

  نفر44 تعداد منظوربدين .  است1381 در زمينه تنظيم خانواده در شهر زاهدان در سال  آنهاهمسرانعملكرد 
 مركز 3 از روش غيرتصادفي بهكردند،  نمي فرزند و باالتر كه از روشهاي پيشگيري استفاده 2داراي  از زنان
 و تعيين ن آنهاهمسراها توسط زنان و  پس از تكميل پرسشنامه.  انتخاب شدند اين شهر درماني،بهداشتي

 پس .مشاوره شركت كردند)  هر گروهبراي( جلسه 3در  ، نفري8 گروه 5، زنان در قالب  آنهانيازهاي آموزشي
 آزمون.  بهداشتي، صورت گرفتپروندهارزشيابي نتايج توسط پرسشنامه و چك ليست ثبت موارد از  از يكماه،

 زنان و مردان قبل و نگرشميانگين نمرات آگاهي و تفاوت  داد كه نشان >001/0p با T-Paired Testماري  آ
زوجين از يكي از روشهاي پيشگيري از بارداري  % 43 مداخلهن بعد از همچني. دار است بعد از مداخله معني

 گروهي با زنان به منظور مشاورهتوان نتيجه گرفت كه اجراي برنامه   ميلذا. )>00001/0p.(كردند استفاده مي
 درماني ،توان از آن در مراكز بهداشتي  و ميداردجلب مشاركت مردان در زمينه تنظيم خانواده كارآيي 
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