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معلومات باروری و تعيينکنندههای آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران
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چکيده
باورهای نادرست درباره بیولوژی باروری و کاهش پتانسیل باروری با افزایش سجن و تحجت تجأثیر
عوامل محیطی ،میتوانند ازجمله عوامل مؤثر بر رفتارهای تأخیری در ازدواج و باروری ،بهخصوص
در زنان باشد .هدف پژوهش حاضر ،تعیین معلومات باروری و عوامل پیشبینیکننده آن ،در زوجین
در شرف ازدواج مراجعهکننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شهر تهران است .بههمین منظور ،یک
پیمایش مقطعی ،در بین  204زوج در شرف از دواج که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند ،انوام
شد .زوج های مورد بررسی ،از بین مراجعین دو مرکز ارایه دهنده خدمات مشاوره قبجل ازدواج در
تهران در سال  1394و با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزار پیمایش شامل سه بخش
بود :بخش اول ،اطالعات اجتماعی-اقتصادی و جمعیتشناختی؛ بخش دوم ،پرسشجنامه معلومجات
باروری کاردیف ،که اعتبار و روایی آن تأیید شد و بخش سوم ،پرسشنامه سواد سالمت بزرگساالن
در جمعیت شهری ایران .نتایج نشان داد که تنها  44درصجد از زوججین ،دارای معلومجات بجاروری
صحیح بوده و تفاوت مهمی در معلومات باروری دو جنس وجود دارد .تحلیل دومتغیره نشان داد که
سطح تحصیالت ،سطح سواد سالمت و قصد فاصلهگذاری بین ازدواج و فرزنجد اول بجا معلومجات
باروری ،رابطهای مستقیم و معنادار دارند ،درحالیکه در رگرسیون خطی ،پس از کنترل اثر سن ،تنها
متغیرهای سطح تحصیالت و سطح سواد سالمت بهعنوان دو تعیینکننده مهم و معنادار معلومجات
باروری ،نشان داده شدند .بنابراین ،مداخالت آموزشی جامع ،مبتنی بر محیطهای آموزشی و رسانه
در خصوص باروری و عوامل کاهش دهنده پتانسیل باروری ،بجهخصجوص در افجرادی کجه سجطح
تحصیالت و سواد سالمت پایینی دارند ،ضروری بهنظر میرسد.
کليدواژهها :معلومات باروری ،باروری ،آموزش ،مقیاس معلومات باروری کاردیف ،ایران.
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مقدمه
امروزه شاهد کاهش باروری در کشورهای توسعهیافته و حتی در کشورهای درحالتوسجعه
هستیم .این سیر نزولی باروری و تأخیر در باروری  ،نگرانیهای جدی را ایواد کرده است تجا
پ ژوهشگران حوزه جمعیت و باروری به دنبال بررسی عوامل زمینهساز این چالش جهانی باشند.
عالوه بر شیوه و سبک زندگی ،تحصیالت باالی زنان ،اشتغال مادران و دنبالکردن اهدافها و
آرزوها ،ضعف معلومات باروری و ناباروری که پایه تصمیمات آگاهانه باروری باشجد ،نیجز در
این روند تأ ثیر میگذارد (ضیاییبیگدلی و همکاران .)1385 ،با افزایش سن  ،تعداد سالهایی که
زنان قدرت باروری دارند ،کاهش مییابد .با اینحال  ،در مقایسه با نسجلهجای گذشجته ،زنجان
بهطور فزاینده ای باروری خود را به تأخیر می اندازند .یکی از عوامل تأ ثیرگذار در این رونجد ،
ضعف دانش در مورد کاهش باروری همراه با افزایش سن است (برتریک و همکاران .)2010 ،1
عالوه بر ضعف اطالعات درباره باروری ،اطالعات نادرست در این حوزه نیز میتواند دلیلجی
بر رفتار نامطلوب باروری باشد (مائدا 2و همکاران  .)2015 ،الزم به ذکجر اسجت کجه تغییجرات
رخ داده در سن ازدواج  ،به خصوص درشهرهای بزرگ  ،موججب مجیشجود جوانجان در سجنین
باالتری وارد زندگی مشترک شده و دیرتجر از نسجلهجای قبجل اقجدام بجه فرزنجدآوری کننجد.
درحالیکه سهم مهمی از زنان نسلهای گذشته ،بهعلت ازدواج و فرزندآوری در سن ین پایین و
فاصلهگذاری کمتر بین موالید ،باروری خود را تا قبل از  35الی  40سالگی به اتمام میرساندند
و از اینرو ،ضعف دانش نسبت به کاهش پتانسیل باروری در سنین  35و  40بجه بجاال ،تعجداد
فرزندان آنها را تحت تأثیر قرار نمی داد .این تفاوت در رفتارهای ازدواج و باروری در نسلهای
کنونی نسبت به گذشته ،اهمیت موضوع ر ا بیش از پیش مشخص مجیسجازد .از سجوی دیگجر ،
تأخیر در باروری  ،خود میتواند عاملی برای نارسایی زودرس تخمدان و یائسگی زودرس زنان
باشد که آنان را با نازایی ثانویه مواجه میکند .علیرغم تمایل تقریباً همگانی افراد به والدشدن،
بهنظر میرسد زنان در خصوص باروری خود  ،ر فتاری بهینه ندارند .تحقیقات نشان داده است
که زنان ،بیش از پیش  ،در مواجهه با عوامل خطرزای باروری (مثل چاقی ،بیماریهای مقاربتی،

1 Bretherick, Fairbrother, Avila, Harbord, & Robinson
2 M aeda
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افزایش سن اولین تولد) قرار دارند (اشمیت و همکاران  .)2012 ،1همچنین تأخیر در جستووی
درمان در افراد نازا (بانتینگ و بوئوین  ،)2007 ،2و افزایش قطع درمان نازایی (برندز و همکاران ،3
 )2009نیز شایع است .درحالیکه ،خیلی مشخص نیست معلومات باروری و نگرشهای مربوط به
باروری و درمان ناباروری  ،تا چه حد میتوانند ای ن روندها را تغییر دهد.
در ایران  ،طی سه دهه گذشته ،میزان باروری بهطور چشمگیری کاهش پیجدا کجرده اسجت.
مطالعات انوام شده در مورد سطح و روند باروری در ایران ،بیانگر این است که میزان باروری
کل  ،از حدود  7/7فرزند برای هر زن در سال  1345به  6/3فرزند در سال  1355کاهش یافته
است .بعد از آن ،تحت تأ ثیر شرایط خاص متأثر از وقوع انقالب اسالمی درسال  ، 1357رونجد
باروری افزایشی شده و مودداً بهتدریج کاهش باروری آغاز شد و به  5/5فرزند در سال 1367
رسید .این روند کاهش باروری  ،تداوم یافته و میزان باروری کل در سجال  1379بجه  2/2و در
سال  1385به  1/9یعنی پایینتر از سطح جانشینی رسید .این روند کاهش باروری  ،بهصجورت
هم زمان در نقاط شهری و روستایی اتفاق افتاده است(عباسیشجوازی و مجک دونالجد .)2006 ،4
سنوش نیات باروری در زوجین در شرف ازدواج در یک مطالعه قبلی نیز نشانگر کاهش تعداد
فرزند ان قصدشده است (خلجآبادی فراهانی و سرایی .) 1395 ،هنوار شجدن بجاروری پجایین،
تغییرات اقتصا دی اجتماعی ،فرآیند تعامالت اجتماعی که بر زمان باروری اثر میگذارد و تأ خیر
در اقدام به باروری  ،از دالیل همگرایی به سمت باروری پایین هستند (کجوهلر ،و همکجاران 5ا،
.)2006
از میان عوامل مختلف اجتماعی -اقتصادی مؤ ثر بر باروری ،آموزش  ،بهویژه آموزش زنجان
نیز مورد توجه برخی محققان و پژوهشگران قرار گرفتجه اسجت کجه از طریجق چهجار فرآینجد
مداخلهای در سن ازدواج ،تغذیه با شیر مادر ،جلوگیری بعد از زایمان و مرگومیر کودکان  ،بر
تعداد فرزندان تأثیر میگذارد .تحصیالت ،سن اولجین ازدواج را در زنهجا افجزایش مجی دهجد.
بنابراین  ،تعداد سالهایی که زنها میتوانند بارور شوند ،کاهش مییابد .ارتباط بین تحصیالت
زنان و افجزایش سجن اولجین ازدواج در کشجورهای در حجال توسجعه نشجان داده شجده اسجت
1 Schmidt et al
2 Bunting & Boivin
3 Brandes et al
4 Abbasi Shavazi & M cDonald
5 Kohler et al
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(جیویبهوی  .)1995 ،1سطح تحصیالت زنان ،از طریق استقالل عملی ،استقالل تصمیمگیری،
استقالل اجتماعی ،استقالل عاطفی ،استقالل اقتصادی -اجتماعی ،اعتماد به نفس و کنترل امور
اقتصادی ،در میزان باروری زنان و اندازه خانواده تأ ثیرگذار است (بانتینگ و همکاران .)2013 ،
شواهد نشان می دهد که مردم درباره جنبههای زیستی و یا بیولوژی باروری و بارداری بیاطالع
هستند .آنها اغلب شانس باردار شدن را در زمان تخمکگذاری تخمین میزننجد و اطالعجات
کمی از مواقعی که زنان میتواند باردار شود ،دارند .آنهجا اطالعجات کمجی در مجورد کجاهش
پتانسیل باروری زنان پجس از  35سجالگی دارنجد .همچنجین اطالعجات آنجان در مجورد عوامجل
اختصاصی و خطراتی که احتمال باروری را کم میکند ،پایین است و کمتر نگجران نابجاروری
هستند (چان  2و همکاران .)2015 ،مطالعه ای در ژاپن  ،نشان داده که دانش باروری در زنان و
در افرادی که سطح اجتماعی -اقتصادی باالتری دارند و آنهایی که عالقمند به داشجتن فرزنجد
هستند ،بیشتر است .همچنین دانش باروری در افرادی که به سالمتی خود اهمیت بیشتری می
دهند ،مثل افرادی که سیگار نمیکشند و آنهایی که سواد باالتری دارند ،باالتر است (مائجدا و
همکاران .) 2015 ،بر اساس شواهد فوق ،بررسی می زان دانش بجاروری در زوججین و عوامجل
تعیینکننده آن در ایران  ،میتواند تاحدودی بسترهای آگاهی و نگرشی زمینهساز تصمیمات و
رفتارهای باروری را مشخص سازد و پیشنهاداتی برای مداخالت مناسب ارایه نماید.

پيشينه تحقيق
بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که پژوهشهای بسیاری در خارج از ایران  ،به بررسجی
سطح معلومات و دانش باروری افراد پرداختهانجد .بجهطجور مثجال ،مطالعجه ای توسجط چجان و
همکارانش ( )2014با هدف مقایسه آگاهی باروری در میان دانشوویان چینی در هنگ کنگ با
دانشوویان غربی انوام شد .در این مطالعه  ،تعداد  367دانشوو در هنگ کنجگ (275زن و92
مرد) پرسشنامه ای آنالیجن (پرسشجنامه آگجاهی بجاروری سجوئدی  )3دربجاره اهجداف و نگجرش
فرزنددار شدن و آگاهی از باروری زنان را تکمیل نمودند .در این مطالعجه  ،درصجد بجاالیی از
دانشوویان چینی  ،مانند غربیها  ،کجاهش بجاروری بجا افجزایش سجن را کمتجر از حجد واقعجی
1 Jeejebhoy
2 Chan
)3 Swedish Fertility Awareness Questionnaire (SFAQ
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( 92درصد ) و میزان موفقیت درمان ناباروری را بیشتر از حد واقعی ( 66درصد ) تخمین زدند.
در این مطالعه  ،ثابت شد کسانی که تمایل کمتری به فرزندآوری داشت تند  ،آگاهتر بودند و کمتر
نگران ناباروری و درمان آن بودند .هرچند جامعه آماری این مطالعه  ،دانشوویان بوده و قابجل
تعمیم به گروههای دیگر را ندارد .مطالعه ای دیگر  ،توسط فول فورد 1و همکارانش ( )2013با
هدف بررسی نقش دانش و درک حساسیت  ،بهمنظور بهینه سازی باروری در انگلستان انوجام
شد .نمونه آماری این مطالعه مقطعی  ،شامل  1345زن بدون فرزند بود که برای بجاردار شجدن
اقدام میکر دند و هرگز برای باروری به پزشک مراجعه نکجرده بودنجد .دانجش آنهجا بوسجیله
پرسشنامه سنوش معلومات باروری کاردیف مور د بررسی قرار گرفجت .طبجق نتجایج ،متوسجط
امتیاز پاسخ درست آنها بوسیله مقیاس سنوش باروری  51/9 ،درصد بجود و تعجداد فرزنجدان
قصد شده  2در زنانی که شدیداً سیگاری بودند ،کم بود ( ، ) p<0/05همچنین متوسط معلومات
باروری در زنانی که یک سال یا بیشتر برای باردار شدن تالش میکردند ،کم بود (،)p<0/001
درحالیکه  ،نیات بهینهسازی باروری  ،در زنانی که شاخص توده بدنی باالتر و دانش بیشجتر و
کسانی که در باروری مشکل داشتند ،بیشتر بود (.)p<0/001
بانتینگ و همکارانش ( )2013تحقیقی را در انگلستان انوام دادند .هدف آنها ،ایواد یجک
ابزار برای آگاهی از وضعیت باروری  3بود که زنان را قادر سازد تا در مورد کجاهش خطجرات
باروری خود  ،اطالعات الزم را به دست آورند و بر اساس شیوه زنجدگی و وضجعیت بجاروری
خود  ،به دنبال دریافت کمک پزشکی باشند .در این مطالعه  1073زن کجه بجه صجورت آنالیجن
اطالعات مربوط به عوامل خطر باروری را وارد کرده بودند  ،یا ختم حاملگی داشتند و یا بجه
مراکز ناباروری و یا پیش از زایمان در انگلستان می رفتند ،مورد بررسی قجرار گرفجت .نتیوجه
اصلی این مطالعه  ،این بود که ایواد یک ابزار چندعاملی  ،زنان را قادر میکنجد کجه اطالعجات
الزم در رابطه با باروری خود را کسب کنند .مطالعهای دیگر نیز توسط برتریک و همکجارانش
( )2010در کانادا بدنبال پاسخگویی به این سجوال بجود کجه "آیجا زنجان در سجن بجاروری  ،از
اطالعات الزم در مورد باروری برخوردار هستند؟" .در این مطالعه  405 ،دانشووی دختر دوره
لیسانس شرکت کردند که  45نفر آنهجا از مطالعجه خجارج شجدند .ایجن مطالعجه  ،یجک بررسجی
1 Fulford
2 Intentions to optimize fertility
3 FertiSTAT
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خودگزارشی بود ه و متغیر وابسته دانش باروری در سراسر دوره زنجدگی و پجیش بینجی سجن
مناسب باروری بود .سؤ االت درباره اطالعات شرکتکنندگان از نیات باروری ،کاهش احتمال
باروری و افزایش خطرات حاملگی  ،با افزایش سن بود .نتایج نشان داد که اگرچه اغلب زنان از
روند کاهش باروری با افزایش سن آگاه هستند  ،ولی آنها شانس حجاملگی در تمجام سجنین را
بیشتر از حد واقعی تخمین میزنند .همچنین از سرعت باالی کاهش باروری با افزایش سن ،
آگاه نبودند .آنها نتیوه گرفتند که زنان  ،احتمال سقط جنین در همه سنین را باال تصور میکنند
و از تأثیر زیاد سن باال بر سقط جنین آگاه نیستند.
مرور پیشینه تحقیق در ایران نشان داد که بیشتر مطالعات انوام شده ،در خصوص عوامجل
مرتبط با رفتار باروری ،ایدهآلهای باروری و نیات فرزند آوری بوده اسجت (حسجینی و بگجی،
 2014؛ عباسیشوازی و همکاران 1381 ،؛ ضیایی بیگدلی و همکاران .)1385 ،برخی مطالعات
نیز به بررسی آگاهی زنان نسبت به جنبههای دیگر باروری پرداخته اند .بهعنوان مثال ،مظلومی
محمودآباد و همکاران ( )1384در پیمایشی در  7شهر مرکزی ایران  ،آگاهی زنان از جنبههای
مختلف مربوط به سالمت باروری ازجمله ت عریف آن ،ایدز و پاپ اسمیر را بررسی نمودند؛ اما
این مطالعه  ،معلومات مربوط به باروری را بررسی نکرده است .در مطالعه ای دیگر ،باقیانیمقدم
و میرزایی ( ) 1380نیازهای آموزشی زنان سنین باروری استان یزد  ،در زمینه بهداشت مجادر و
کودک و تنظیم خانواده را بررسی کردند .این محققان نیز در مطالعه خود  ،به معلومات باروری
نپرداختند .در مطالعه ای پیمایشی در شهر قزوین ،الفتی و علیقلی ( ، )1387به بررسی نیازهای
آموزشی  300نفر از دختران نوجوان مدارس راهنمایی  ،پیرامون بهداشت باروری پرداختند .بر
اساس نتایج این مطالعه ،آگاهی نوجوانان د ختر در حوزه تغذیه و ورزش ،آناتومی و فیزیولوژی
باروری ،قاعدگی  ،سرطان سینه ،بهداشت بلوغ ،ایدز و بیماریهای مقاربتی و تنظیم خانواده  ،در
کل ضعیف ارزیابی گردید ؛ در این مطالعه ،اطالعات دختران در مورد بجاروری و نابجاروری و
عوامل مرتبط با آنها بررسی نشد ه است .تنها مطالعه مرتبط انوامشده در ایران ،مطالعه بهبودی
1و همکارانش ( )2013است که با هدف بررسی معلومات زنان نخستزای ایرانی از خطجرات
مرتبط با تأ خیر در بارداری انوام شد ه است .در این مطالعه مقطعی  ،تعداد  675زن نخستزا در
تهران مورد بررسی قرار گرفتهاند .نمونجهگیجری آن بجهصجورت خوشجهای  ،در اولجین ویزیجت
1 Behboudi-Ganavani
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پریناتال ( 1قبل از زایمان) زنان انوام شد ه است .در این تحقیق ،آگاهی زنان درباره خطرات به
تأ خیر انداختن بارداری  ،با استفاده از پرسشنامه تنظیم شده توسط طاق  2و همکارانش بررسی
شده است .در این پژوهش ،معلومات زنان درباره خطرات نوزادی ناشی از به تأخیر انداختن
بارداری  ،بین  10درصد تا  72درصد برآورد شجده و نشجان داده اسجت کجه معلومجات دربجاره
خطرات مادری ناشی از به تأخیر انداختن بارداری  ،با سطح تحصیالت زنان ارتبجاط دارد .در
این مطالعه  ،نتیوه گرفته شده که اکثر زنان  ،از مشکالت بالقوه تأ خی ر بارداری ناآگجاه هسجتند.
برخی تحقیقات کیفی در ایران  ،در مورد نیات باروری و تکفرزندی  ،نشانگر نوعی نگرانی از
ناباروری در سن باال  ،در برخی از زنان بوده است ؛ ولی وسعت این نوع بجاور شجناخته شجده
نیست (خلجآبادیفراهانی و سرایی 1395 ،؛ رضویزاده و همکاران  1394 ،؛ عباسیشجوازی و
همکاران ،؛  ،محمودیان و همکاران  .)1388 ،با توجه به محدودیت اطالعجات و مطالعجات ایجن
حوزه در ایران ،خیلی مشخص نیست که زنان و مردان نسل حاضر که در صدد تشکیل خانواده
هستند ،تا چه حد در مورد باروری اطالعات دارند .یکی از عواملی که ممکن است در رفتجار
باروری افراد تأثیر داشته باشد ،باورها و اطالعات افراد در مورد پتانسجیل بجاروری در سجنین
مختلف و عوامل کجاهش دهنجده پتانسجیل بجاروری و امکجان درمجان نا بجاروری بجا روشهجای
آزمایشگاهی و غیره است.
بهطور کلی ،مرور پیشینه تحقیق نشان داد که در ایران  ،یک خأل اطالعاتی مهم در گروههای
مختلف جعیتی در حوزه معلومات باروری به خصوص عوامل مرتبط با کاهش پتانسیل باروری به
تفکیک دو جنس وجود دارد .این تحقیق  ،در راستای پر کردن بخشی از خأل اطالعاتی فوق  ،به
بررسی معلومات باروری زوجین در شرف ازدواج مراجعهکننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در
شهر تهران و عوامل اقتصادی  ،اجتماعی و جمعیتی پیشبینیکننده این معلومات پرداخته است.

چارچوب نظری
چارچوب نظری این مطالعه متشکل از عواملی است که بر گرفته از پیشینه توربی پژوهش
بوده و مبنای فرضیات  ،ابزار پژوهش و تحلیل داده ها مجیباشجد .بجر ایجن اسجاس ،متغیرهجای

1 Prenatal
2 Tough
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اقتصادی اجتماعی و جمعیت شناختی شامل سن ،جنس ،وضعیت اشجتغال و تحصجیالت بجر
معلومات باروری افراد نقش دارد .همچنین سواد سالمت و منابع کسب آن نیز یکجی دیگجر از
عواملی است که در این مطالعه بعنوان عوامل مرتبط با معلومات باروری در نظر گرفته اسجت .
نیات و تصمیمات باروری زنان و مردان نیز بر اساس پیشینه توربجی مجیتوانجد بجا معلومجات
باروری افراد رابطه داشته باشد .هرچند بسیاری از این روابط ممکن است دوسجویه باشجد و
لزوما رابطه علی معلولی این عولمل با معلومات باروری با قطعیت باال در یک مطالعجه مقطعجی
نشان داده نشود.
شکل  .1مدل مفهومی و تحليلی تحقيق

روش تحقيق و دادهها
پژوهش حاضر  ،یک پیمایش مقطعی است که با هدف بررسی معلومات بجاروری و تعیجین
کنندههای آن در زوجین در شرف ازدواج مراجعهکننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شجهر
تهران ،در سال  1394اجرا شد ه است .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  ،شامل  204زوج در
شرف ازدواج است که در مقطع زمانی مورد بررسی ،در سن ین بجاروری ( 15- 45سجال) قجرار
داشتند .این زوجین ،بر اساس میزان همکاریشان با پژوهشگر  ،از بین مراجعهکنندگان ماههای
بهمن و اسفند سال  1394به مرکز بهداشتی هاشمینژ اد (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،
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مرکز بهداشت غرب تهران) و مرکز بهداشتی فرمانفرمائ یان (وابسته به دانشگاه علوم پزشجکی
تهران ،مرکز بهداشت جنوب تهران) ،انتخاب شدند .معیار ورود افراد به مطالعه  ،قرار داشتن در
بین سنین  15تا  45سال ،مراجعهکرده به کلینیکهای مشاوره قبل از ازدواج ،دارا بودن تابعیت
ایرانی و برخورداری از سواد خواندن و نوشتن بوده است .برای برآورد حوم نمونه  ،از فرمول
کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس ،حوم نمونه برای هر یک از دو جنس زن و مرد 204 ،
نفر ( جمعاً  408نفر) تعیین شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،شامل سه پرسشجنامه موجزا بجود ه
است .1 :پرسشنامه اطالعات اجتماعی -اقتصادی و جمعیتشناختی  ،دربردارنده :سجؤ االتی در
خصوص جنسیت  ،سن ،تحصیالت ،درآمد ،شغل  ،ایدهآلهای باروری ،قصجد بجاروری  ،قصجد
فاصلهگذاری بین ازدواج و تولد اولین فرزند و بین فرزندان  .2 ..پرسشنامه معلومات بجاروری
کاردیف  ،دربردارنده  13گویه در ارتباط با معلومات باروری .و  .3پرسشنامه سواد سالمت  1که
شامل 33گویه بود.
مقياس معلومات باروری :مقیاسی بر اساس پاسخ به  13گویه پرسشنامه کاردیف  ،بهشکل
سهگزینه ای درست ،نادرست و نمی دانم ،ساخته شد .گویهها شامل این موارد بود .1 :یک زن
از هر ده زن ،ممکن است نابارور باشد( .پاسخ صح ی ح :درست) .2 ،اگر مرد اسپرم تولید کند،
قدرت باروری دارد (پاسخ صحیح :نادرست) .3 .یک زن در چهل سالگی  ،نسبت به یک زن در
سی سالگی  ،شانش مشابه برای باردارشدن دارد( .پاسخ صحیح :نادرست) .4 .اگر مردی بعد از
بلوغ دچار اوریون شود ،احتمال مشکالت باروری او در آینده بیشجتراسجت( .پاسجخ صجحیح:
درست) .5 .یک زنکه هیچوقت قاعدگی ماهانه ندارد ،میتواند بارور باشجد( .پاسجخ صجحیح:
نادرست) .6 .یک زن با اضافهوزن بیشتر از  13کیلوگرم ،ممکن است توانای ی باروری نداشجته
باشد (پاسخ صحیح :درست) .7 .اگر یک مرد توانایی نعوظ داشته باشد ،نشان دهنده این است
که او بارور است (پاسخ صحیح :نادرست) .8 .باروری در افجرادی کجه بیمجاریهجای مقجاربتی
(منتقلشونده از راه جنسی) دارند ،کاهش مییابد( .پاسخ صجحیح :درسجت) .9 .زنجانی کجه از
قرصهای ضدبارداری استفاده کردهاند ،ممکن است پس از قطع قرص  ،بهمدت طوالنی باردار
نشوند( .پاسخ صحیح :درست) .10 .اگر زوجی پس از یکسال نزدیکی جنسی مجنظم  ،بجدون
استفاده از هرگونه روش پیشگیری ،به بارداری دست پیدا نمیکنند ،نابارور محسوب میشوند.
1 Health Literacy for Iranian Adults
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(پاسخ صحیح :درست) .11 .سیگار کشیدن ،باروری زنان را کاهش میدهجد (پاسجخ صجحیح:
درست) .12 .سیگار کشیدن ،باروری مردان را کاهش میدهد (پاسجخ صجحیح :درسجت).13 .
باروری زنان ،بعد از  36سالگی کاهش مییابد( .پاسخ صحیح :درست) .به پاسخ درست به هر
گویه ،نمره  1و به پاسخ نادرست و نمیدانم  ،نمره صفر داده شد .طیف نمرات این شاخص ،
بین صفر تا  12بود (. )Mean=6, SD=2.5
برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه کاردیف ،ابتدا پرسشنامه توسط دو نفر متخصجص از

زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و با استفاده از روشهای استاندارد ترجمهه معکهو

1

یه

نسهخه

فارسی تهیه شد . .سپس برای سنوش روایی محتوایی به صورت کمی از دو میزان نسبت روایی
محتوا  )CVR( 2و شجاخص روایجی محتجوا  (CVI) 3اسجتفاده شجد .بجرای تعیجین  CVRاز پانجل
خبرگان ( 10نفر متخصصین زنان و مامایی ،پرستاری و بهداشت) درخواست شد تا هر سؤ ال
را بر اساس طیف سه قسمتی (ضروری است ،مفید است ولجی ضجروری نیسجت و ضجرورتی
ندارد) بررسی نمایند .مقادیر  CVRو  CVIبه ترتیب  0/8و  0/82به دست آمد که باالتر از حجد
قابل قبول ( 0/62برای  CVRو  0/79برای  )CVIبجوده کجه نشجانگجر روایجی محتجوایی بجاالی
پرسشنامه است .جهت تعیین پایایی پرسشنامه کاردیف  ،با اسجتفاده از آزمجون ثبجات درونجی ،4
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس یا سازه معلومجات بجاروری محاسجبه شجد کجه قابجل قبجول بجوده
( 80/6درصد ) و پایایی پرسشنامه تأیید شد.
مقياس سواد سالمت :سواد سالمت ،ظرفیتی فجردی و اجتمجاعی بجرای دسترسجی ،فهجم،
ارزیابی اطالعات و خدمات سالمت و بهرهم ندی بهینه از آن برای ارتقای سالمت است .در این
مطالعه  ،برای سنوش سواد سالمت  ،از ابزاری استفاده شد که منتظری و همکجارانش ()1393
جهت سنوش سالمت جمعیت عمومی  18تجا  65سجال ایرانجی سجاکن شجهرها  ،متناسجب بجا
خصوصیات فرهنگی  -اجتماعی ایران طراحی و روانسنوی کردند .این شاخص یا ابزار  ،شامل
گویههای متعدد مبتنی بر مفاهیم دریافتی در ابعاد سجواد سجالمت  ،شجامل دسترسجی ،مهجارت
خواندن ،فهم ،ارزیابی و تصمیمگیری و بهکارگیری اطالعات سالمت است کجه بجا اسجتفاده از
1 Backward-Forward
2 Content Validity Ratio
3 Content Validity Index
4Internal Consistency
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ابزارهای موجود و نشست با متخصصان طراحی شده است .روایی محتوایی کیفی ابزار  ،توسط
 15نفر از متخصصان رشتههای گوناگون سالمت  ،مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات توصیه
شده  ،اعمال شد .این ابزار با  47سؤال نهایی شده و پس از جمعآوری اطالعات از  336نفر که
بهصورت تصادفی از مناطق  22گانه شهر تهران انتخاب شده بودند ،روایی سازه (با استفاده از
روش تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی (با محاسبه ضریب همبستگی درونی) آن ارزیجابی شجد.
پس از نتایج نهایی تحلیل عاملی اکتشافی ،پرسشنامه نهجایی  ،شجامل  33گویجه در  5حیطجه  ،از
روایی سازه مطلوب برخوردار بود که موموعاً 53/2درصد از تغییرات مشاهدهشده در سجواد
سالمت را توضیح می دادند .میزان آلفای کرونباخ گویهها در سازههای ذیربط نیز قابجل قبجول
بوده ( 0/72تا  )0/89و از این حیث  ،پایایی پرسشنامه نیجز تأییجد شجد .گزینجههجای هجر گویجه
بهصورت طیف لیکرت  5قسمتی (شامل کامالً آسان است ،آسان است ،نه آسان و نجه سجخت
است ،سخت است و کامالً سخت است)  ،و همچنین برای برخی گویهها  ،شامل( همیشه ،بیشتر
اوقات ،گاهی اوقات ،به ندرت و به هیچ وجه) تنظیم شد .محدوده جمع جبری نمرات  ،بین 33
تا  165بوده که بر اساس دستورالعمل و فرمول سیستم رتبه بندی هلیا ،استاندارد شده و بین 0تا
 100گزارش میگردد 0- 50( .ناکافی 50/1- 60 ،نه چندان کافی 66/1- 84 ،کجافی84/1- 100 ،
عالی) .میانگین نمره سطح سواد سالمت در زنان  70/9و در مجردان  69/2بجود (

Mean=70,

.)SD=12.5

یافتهها
توصيف نمونه
میانگین سنی زنان شرکتکننده در این مطالعجه  25/6 ،سجال ( )SD= 4/8و میجانگین سجن
مردان 28/7 ،سال ( )SD= 4/1میباشد .طیف سنی این افراد  ،از  13تا  41سال متغیر است .از
نظر سطح تحصیالت ،نتایج نشان داد که حدود  40درصد زنان و حدود  36درصد مجردان ،
دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند .حدود  14درصد زنان و حدود 9درصد مردان  ،دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد هستند .برعکس  ،سطح تح صیالت دیپلم و فوق دیجپلم در مجردان
بهطور معنی دار  ،بیشتر از زنان است .در نتیوه  ،تحصیالت تکمیلی دانشجگاهی (کارشناسجی و
کارشناسی ارشد) بهطور معنی داری در زنان مورد بررسی بیشتر از مردان است (.)P<0/036
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از نظر وضعیت اشتغال  ،حدود  92درصد مردان و حدود  39درصد زنان  ،مورد بررسی
در این مطالعه ،شاغل هستند و همانطور که انتظار میرود  ،اشتغال مردان  ،بهطجور معنجی داری
بیشتر از زنان است ( .)P< 0/001الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر ،نسبت اشتغال زنجان
در شرف ازدواج  ،از نسبت اشتغال زنان گزارششده در سرشماری سال  ، 1395خیلی بجاالتر
است .بهطوریکه در سرشماری سال  ، 1395فقط  10/5درصد جمعیت فعال زنان باالی  10سال
مناطق شهری ،شاغل بودهاند .این نسبت ،در مردان فعال باالی 10سال  55/9 ،درصد است .در
سرشماری سال  ، 1395اشتغال ،به معنای کارکردن حداقل یک ساعت در طجول هفتجه قبجل از
مراجعه مأمور سرشماری تعریف شده است (مرکز آمار ایران ، )1395 ،علت باال بودن اشتغال
در بین زنان در شرف ازدواج نسبت به نتایج سرشماری سال  95میتواند تفاوت توزیع سجنی
زنان در شجرف ازدواج در ایجن مطالعجه بجا جامعجه زنجان در سرشجماری سجال  1395باشجد،
بهطوریکه  75درصد زنان در شرف ازدواج ،دارای سن کمتر از  29سال بوده ،در حالیکه در
سرشماری سال  55 ، 1395درصد زنان ،بین  24تا  64ساله بوده و فقط حدود  20درصد آنها
زیر سن  24سال سن داشتها ند (مرکز آمار ایران .)1395 ،لذا  ،اشجتغال بجاالی زنجان در نمونجه
مطالعه حاضر  ،میتواند بهعلت تفاوت سنی ای ن نمونه با نمونه زنان در سرشماری باشجد .الزم
به ذکر است که زنان و مردان حاضر در این مطالعه ،معرف زنان و مردان شهرستان تهران و یا
کل کشور نبوده و فقط معرف زنان و مردان در شرف ازدواج ساکن شهر تهران است .درصد
اشتغال در زنان در شرف ازدواج در این مطالعه با نسبت اشتغال زنان در مطالعه ای مشابه که در
بین زوجین در شرف ازدواج انوام شده بود ،نیز سازگار است ( 43 /3درصد) (خلججآبجادی
فراهانی و سرایی .)1395 ،در مطالعه حاضر  ،اشتغال تماموقت و نیمهوقت  ،به تفکیجک سجؤ ال
نشده است  ،در حالیکه در مطالعه خلجآبادی فراهانی و سرایی ( ) 1395در بین زنان و مردان
در شرف ازدواج نشان داده شد که حدود  25درصد زنان به شغل نیمهوقت و  18/5درصد بجه
شغل تماموقت اشتغال داشتند .لذا نتایج مطالعه حاضر  ،فقط قابل تعمیم به زنجان و مجردان در
شرف ازدواج در شهر تهران است .در بین شاغلین 62/3 ،درصد از زنان و  57/4درصجد از
مردان  ،درآمد ماهیانه خانوار آنها کمتر از دو میلیون تومان  22/5 ،درصد از زنان و  26/5درصد
از مردان  ،درآمد حدود دو میلیون و فقط  15/2درصد از زنان و  16/2درصد از مردان  ،درآمد
بیشتر از دو میلیون گزارش کردند (.)P< 0/001
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در خصوص ایدهآل و نیات باروری افراد مورد بررسی ،نتایج نشان داد که بیش از نیمی از
زنان و مردان ( به ترتیب حدود  54درصد و  56درصد)  ،تصمیم داشتند فرزند اول خود را در
 5سال اول ازدواج بیاورند و حدود یک سوم افراد  ،در زمان مطالعه  ،تصمیم برای فرزندآوری
نگرفته بودند .همچنین حدود دوسوم زن ان و مردان مورد بررسی ،تعداد فرزند ایجدهآل را دو
فرزند می دانستند (به ترتیب  61/3درصد و  62/3درصد ) و از این لحاظ ،تفاوت معنجی داری
بین دو جنس مشاهده نگردید .حدود  62درصد زنان و  62/3درصد مردان قصد داشتند ،دو
فرزند داشته باشند و در این خصوص نیز تفاوت معنی داری بین تعداد فرزند قصد شده (قصد
باروری) و جنسیت مشاهده نگردید ( .) P=0/7نظر مردان با زنان در مورد فاصله سنی فرزندان
در صورت تمایل داشتن دو یا چند فرزند متفاوت بود .فاصله سنی ایدهآل بین فرزنجدان  ،از
نظر  40/4درصد زنان و  31/4درصد مردان  ،سه سال  ،و همچن ین از نظر  24درصد زنان و
 18/3درصد مردان  ،چهار سال و بیشتر گزارش شد ه است (( .)P<0/05جدول )1
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جدول  .1توزیع متغيرهای اجتماعی  -جمعيتشناختی پاسخگویان به تفکيک جنس
جنسيت
متغيارها

گروه سنی

سطح تحصیالت

شاغل

زن

مرد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کمتر از  25سال

107

52 /0

48

24 /0

بین  25- 29سال

49

24 /0

78

38 /0

بیشتر از  29سال

48

24 /0

78

38 /0

زیر دیپلم و دیپلم

60

29 /4

75

36 /8

فوق دیپلم
لیسانس

29
85

14 /2
41 /7

36
73

17 /6
35 /8

فوق لیساس و باالتر

30

14 /7

20

9 /8

بله

79

38 /7

187

91 /7

خیر

125

61 /3

17

8 /3

127

62 /3

117

57 /4

46
31

22 /5
15 /2

54
23

26 /5
16 /2

زیر  2میلیون تومان
سطح درآمد

آماره
آزمون

حدود  2میلیون
تومان
باالی  2میلیون تومان

P-Value

𝟐

( 𝛘)
36 /22

5 /531

125 /990

21 /138

0 /000

0 /036

0 /000

0 /000

فعال تصمیم
تصمیم به

نگرفتهایم

فرزندآوری پس از
ازدواج و فاصله آن

در  5سال اول
ازدواج

از ازدواج

در  5سال دوم

77
110

37 /7
53 /9

68
115

33 /3
56 /4

18

8 /2

21

10 /3

یک فرزند
دو فرزند

53
125

26 /0
61 /3

50
127

24 /5
62 /3

سه فرزند و بیشتر

22

10 /8

25

12 /2

یک فرزند

61

29 /9

54

26 /5

تعداد فرزندان قصد

دو فرزند

126

61 /8

127

62 /3

شده

سه فرزند
چهار فرزند و بیشتر

12
5

5 /9
2 /5

14
9

6 /9
4 /4

قصد فاصله گذاری

یک سال
دوسال

12
65

4 /8
30 /8

8
92

5 /9
44 /4

سنی بین فرزندان

سه سال

90

40 /4

74

31 /4

چهارسال و بیشتر

37

24 /0

30

18 /3

1 /114

0 /774

ازدواج

تعداد فرزند ایدهآل

2 /132

2 /197

7 /726

0 /712

0 /7

0 /05
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منابع اطالعاتی در مورد سالمت و بيماری
نتایج نشان داد که شایعترین منبع اطالعاتی در زنان مورد بررسی در موضوعات سالمت و
بیماری ،اینترنت بوده و در مردان  ،پزشک و کارکنان بهداشتی -درمانی بوده (به ترتیب 37/3
درصد و  44/1درصد) و کمترین آن نیز به شبکههای مجاهوارهای تعلجق دارد (بجه ترتیجب 0/5
درصد و  0/5درصد) .همچنین بعد از اینترنت و پزشکان ،دوستان و آشجنایان و رسجانه هجای
رادیو و تلویزیون  ،منبع اطالعاتی مهمی برای هر جنس بوده است که در این خصوص  ،زنجان
کمی بیشتر از مردان  ،اطالعات مربوط به سالمتی و بیمجاری را از دوسجتان و آشجنایان کسجب
کردهاند ( 8/8درصد در برابر  5/9درصد ) .منبع کسب اطالعات بین زنان و مردان از نظر آماری
اختالف معناداری نشان نداد (.)P= 0/572
جدول  .2منا بع اطالعات سالمت و بيماری افراد مورد بررسی به تفکيک جنس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پرسیدن از پزشک و کارکنان بهداشتی درمانی

71

34 /8

90

44 /1

اینترنت

76

37 /3

61

29 /9

تلفن گویا

3

1 /5

3

1 /5

رادیو و تلویزیون

14

6 /9

17

8 /3

روزنامه ،نشریه و موالت

7

3 /4

9

4 /4

پرسیدن ازدوستان و آشنایان

18

8 /8

12

5 /9

کتابچه ،جزوه ،بروشورهای آموزشی و تبلیغی

11

5 /4

10

4 /9

شبکههای ماهوارهای

1

0 /5

1

0 /5

3

1 /5

1

0 /5

204

100

204

100

نمی دانم باید ازکوااطالعات مورد نیازم را به دست
آورم
کل

6 /67

P-Value

زن

منابع کسب اطالعات سالمت وبیماری

مرد

آماره آزمون )(χ2

جنسیت

0/572
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توصيف معلومات باروری به تفکيک جنس
با توجه به اینکه در این مطالعه ،برای سنوش معلومات باروری افراد ،پرسشنامه معلومجات
باروری کاردیف مورد استفاده قرار گرفته است  ،معیار درستی و نادرستی پاسخ گویهها نیز بر اساس
همین پرسشنامه بوده است (مائدا و همکاران .)2015 ،یافتهها در زمینه معلومات باروری و ناباروری
زنان و مردان نشان داد که فقط  37درصد زنان و  32درصد مردان مورد بررسی  ،به درستی می
دانستند که یک زن از هر ده زن ،ممکن است نابارور باشد .بنابراین  ،حدود دو سوم افراد  ،در این
مورد اطالعات درستی نداشته یا اصالً اطالعاتی نداشتند .همچنین فقط حدود  33درصد زنان و 42
درصد مردان ،بهدرستی می دانستند که اگر مرد اسپرم تولید کند ،قدرت باروری دارد .بنابراین ،این
آگاهی در مردان کمی بیشتر از زنان بود ،ولی اختالف در این مورد  ،از نظر آماری معنادار نبود.
در مورد کاهش شانس باروری یک زن در چهل سالگی نسبت به یک زن در سیسالگی ،سهم
مهمی از زنان و مردان ،اطالعات نادرست داشتند (به ترتیب حدود  66درصد و  64درصد) و تنها
 34درصد زنان و  36درصد مردان ،بهدرستی می دانستند که شانس باردار شدن زن در  40سالگی،
کمتر از  30سالگی است؛ البته اختالف زنان و مردان در این خصوص از نظر آماری معنادار نبود .در
مورد رابطه بین ابتالی مردان به اوریون و مشکالت باروری ،نسبت قابلمالحظهای از زنان و مردان ،
اطالعاتشان نادرست بود ،بهطوریکه فقط حدود  19درصد زنان و  22درصد مردان به درستی
می دانستند که با ابتالی مردان پس از بلوغ به اوریون ،احتمال مشکالت باروری آنها در آینده وجود
دارد .درحالیکه بالغ بر  81درصد زنان و حدود  80درصد مردان در این مورد یا اطالعاتی نداشته یا
اطالعات درست نداشتند .در مورد ارتباط بین قاعدگی منظم و پتانسیل باروری ،زنان بهطجور
قابلتوجهی ،بیش تر از مردان ( 71درصد در برابر  50/5درصد) اطالعات درست داشتند و  29درصد
زنان و  49/5درصد مردان در این مورد ،اطالعات درستی نداشتند .از اینرو ،زنان نسبت به مردان ،
به طور معناداری معلومات باالتری در این خصوص داشتند (.)P< 0/001
فقط  34/3درصد از زنان و  19/6درصد از مردان به درستی می دانستند که یک زن با اضافه
وزن بیشتر از  13کیلوگرم  ،ممکن است توانایی باروری نداشته باشد .زنان در این خصجوص ،
بیشتر از مردان معلومات داشتند ،بهطوریکه اختالف بین زنان و مردان در این خصوص معنی
دار بود ( .)P <0/001در کل  ،اطالعات در خصوص ر ابطه بین اضافه وزن و قدرت باروری در
زنان و مردان کم بود.
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در خصوص رابطه بین داشتن قابلیت نعوظ و قدرت باروری در مردان ،فقجط حجدود 38
درصد زنان و  56درصد مردان اطالع درست داشتند .مردان بهطور معناداری در این خصوص
اطالعات بیشتری نسبت به زنان داشتند ( .)P <0/001در زمینه رابطه بین ابتال به بیماریهای
مقاربتی و کاهش باروری ،فقط  21/1درصد از زنان و  23درصد از مردان  ،معلومجات صجحیح
داشتند و اختالف بین دو جنس از نظر آماری ،معنی دار نبود ( .)P< 0/63در خصوص ارتباط
بین استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری و کاهش قدرت باروری به مدت طوالنی پس از
قطع قرص 66/2 ،درصد از زنان و  49/5درصد از مردان  ،اطالع صحیح داشتند .از ایجنرو،
معلومات زنان در این زمینه ،بهطور قابلتوجهی بیشتر از مردان بود و اخجتالف بجین زنجان و
مردان نیز معنی دار بود (.)P <0/001

در خصوص معیار زمانی و شرایط ا طالق نابارور به یک زوج ،نتایج نشان داد که فقط حدود
 33درصد زنان و  29درصد مردان ،بهدرستی می دانستند که " اگر زوجی پس از یکسال نزدیکی
جنسی منظم و بدون استفاده از هر روش پیشگیری ،به بارداری دست نیابند ،نابارور محسوب
میشوند" و هیچ تفاوت مهم آماری بین دو جنس وجود نداشت ( .)P<0/39اطالعات درست در
مورد نقش سیگار در کاهش قابلیت باروری زنان ،در هر دو جنس باال بود (به ترتیب ،در زنان و
مردان  70درصد و  61درصد) .در حالیکه در مورد نقش سیگار در کاهش قابلیت باروری مردان،
حدود  63درصد زنان و  56درصد مردان معلومات درست داشتند و اختالف بین زنان و مردان از
نظر آماری معنی دار نبود ( .) P< 0/16در نهایت ،در رابطه با کاهش پتانسیل باروری زنان پس از
سن  35سالگی ،بیش از دوسوم زنان و مردان (به ترتیب  73درصد و  72درصد) در این مورد
اطالعات درست داشتند .جدول  ، 3یافتههای توصیفی معلومات باروری را به تفکیک هر یک از دو
جنس نشان میدهد.
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جدول  .3وضعيت معلومات باروری زنان و مردان در شرف ازدواج به تفکيک جنس
سواالت مربوط به باروری

گزینه

- 1یک زن از هر ده زن ،ممکن است
نابارور باشد(.پاسخ صحیح  :درست)
- 2اگر مرد اسپرم تولید کند ،قدرت
باروری دارد (پاسخ صحیح :نادرست).
- 3یک زن در چهل سالگی نسبت به یک
زن در سی سالگی شانش مشابه برای
باردار شدن دارد( .پاسخ صحیح :نادرست)
- 4اگر مردی بعد از بلوغ دچار اوریون
شود ،احتمال مشکالت باروری او در
آینده بیشتر است (پاسخصحیح :درست).
- 5یک زنکه هیچ وقت قاعدگی ماهانه
ندارد ،میتواند بارور باشد (پاسخ
صحیح :نادرست).
- 6یک زن با اضافه وزن بیشتر از 13
کیلوگرم ،ممکن است توانایی باروری
نداشته باشد(پاسخ صحیح :درست).
- 7اگر یک مرد توانایی نعوظ داشته
باشد ،نشان دهندهی این است که او
بارور است(پاسخ صحیح :نادرست).
- 8باروری در افرادی که بیماریهای
مقاربتی (منتقلشونده از راه جنسی) دارند،
کاهش می یابد (پاسخ صحیح :درست).
 - 9زنانی که از قرص های ضدبارداری
استفاده کردهاند ،ممکن است پس از
قطع قرص  ،به مدت طوالنی باردار
نشوند( .پاسخ صحیح :درست).
- 10اگر زوجی پس از یکسال نزدیکی
جنسی منظم بدون استفاده از هرگونه
روش پیشگیری ،به بارداری دست پیدا
نمیکنند ،نابارور محسوب میشوند
(پاسخ صحیح :درست).
- 11سیگارکشیدن ،باروری زنان را
کاهش میدهد (پاسخ صحیح :درست).
- 12سیگارکشیدن ،باروری مردان را
کاهش میدهد (پاسخ صحیح :درست).
- 13باروری زنان ،بعد از  36سالگی
کاهش می یابد (پاسخ صحیح :درست).

مرد
زن
آماره
تعداد درصد تعداد درصد آزمون( 𝛘)
𝟐

P-Value

درست

76

37/3

66

32/4

نادرست /نمیدانم
درست
نادرست /نمیدانم
درست

128
68
136
134

62/7
33/3
66/7
65/7

138
86
118
130

67/6
42/2
57/8
63/7

نادرست /نمیدانم

70

34/3

74

36/3

0/17

درست
نادرست /نمیدانم

38
166

18/6
81/4

22/0 45
77/9 159

0/74

0/39

درست
نادرست/نمیدانم

144
60

70/6
29/4

103
101

50/5
49/5

17/25

0/000

درست
نادرست /نمی دانم

70
134

34/3
65/7

40
164

19/6
80/6

11/21

0/000

درست
نادرست/نمی دانم

78
126

38/2
61/8

114
90

55/9
44/1

12/75

0/000

درست
نادرست /نمی دانم

43
161

21/1
78/9

23/0 47
73/0 157

0/23

0/63

درست
نادرست /نمیدانم

135
69

66/2
33/8

101
103

49/5
50/5

11/62

درست
نادرست /نمی دانم

67
137

32/8
67/2

59
145

28/9
71/1

درست
نادرست /نمیدانم
درست
نادرست /نمیدانم
درست
نادرست/نمیدانم

143
61
128
76
148
55

70/1
29/9
62/7
37/3
72/9
27/1

125
79
114
90
147
57

61/3
38/7
55/9
44/1
72/1
27/9

1/08

0/29

3/38

0/06
0/68

0/000

0/74

0/39

3/52

0/06

1/99

0/16

0/037

0/85

معلومات باروری و تعیینکنندههای آن در زنان و مردان ...

59

در کل ،اطالعات زوجین در شرف ازدواج در خصوص شیوع ناباروری در زنان کم بجود،
بهطوریکه فقط یکسوم زنان در این خصوص معلومات صحیح داشتند .در مومجوع  ،متوسجط
درصد معلومات صحیح باروری زنان و مجردان (حاصجل از پرسشجنامه کجاردیف)  44 ،درصجد
به دست آمد که نشان از معلومات ضعیف زنان و مردان در شرف ازدواج ساکن تهران در این
زمینه دارد.
نمودار  .1درصد معلومات صحيح باروری زنان و مردان در شرف ازدواج ،به تفکيک جنس
مردان
34.3

61.8

66.2

70.1
72.9
72.1

44.1
49.5

62.7
66.7

32.8
28.9
37.3
32.4
37.3
36.3

19.6
18.6
22.1
21.1
23

29.4

49.5

55.9

57.8

61.3

زنان
کم شدن باروری با اضافه شدن وزن باالی  13کیلوگرم در زنان

کاهش باروری در مردان در صورت ابتال به اوریون در بلوغ
بیماری مقاربتی باعث کاهش باروری می شود
تعریف ناباروری (ی

سال نزدیکی جنسی منظم بدون وسیله…

شیوع ناباروری (ی زن از هر ده زن)
شانس باروری زن در چهل سالگی کمتر از زن مشابه درسی سالگی

نعوظ در مردان نشانه بارور بودن مرد است
نبود قاعدگی در زنان نشانه ناباروری است
پس از قطع قرص ضد بارداری  ،ممکن است زنان مدت طوالنی…

سیگار کشیدن باروری در مردان را کاهش می دهد
تولید اسپرم  ،نشانه قدرت باروری در مردان است

سیگار کشیدن باروری در زنان را کاهش می دهد
قدرت باروری در زنان پس از  36سالگی کاهش می یابد

نکتججه :منظججور از بججاروری در گویججه هججای نمججودار بججاال ،قابلیججت ب جاروری اسججت کججه در زمججان پرسشججگری بججرای
شرکتکنندگان در تحقیق توضیح داده شده است.

نمودار  ، 1درصد معلومات صحیح باروری زوجین در شرف ازدواج  ،به تفکیک ججنس را
نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود ،بیشجترین معلومجات بجاروری زنجان و مجردان در
خصوص کاهش قدرت باروری زنان پس از سن  36سالگی است ؛ پس از آن ،اطالع هر دوی
زنان و مردان از تأثیر سیگار کشیدن بر کاهش قابلیت باروری در زنان  ،خوب است و سپس هر
دو در مورد نقش تولید اسپرم در مردان و قدرت باروری  ،اطالع درست دارنجد و در نهایجت ،
نقش سیگار در کاهش باروری در مردان .در چهار مورد ،زنان و مردان با هم اختالف معناداری
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در معلومات باروری دارند .مردان فقط در یک موضوع  ،معلوماتشان بهطور معناداری بهتجر از
زنان است و آن رابطه بین فقدان قاعدگی در زنان و ناباروری است 49/5 .درصد مجردان در
این خصوص اطالعات صحیح داشتند در حالیکه فقط  29/4درصد زنان در ایجن خصجوص
اطالعات درست داشتند ( .) P< 0/001برعکس ،زنان در سه مورد  ،بهطجور معنجاداری دارای
معلومات بهتری نسبت به مردان بودند .این موارد عبارت ند از .1 :نقش قرص در کاهش قابلیت
باروری زنان ( 66/2درصد در برابر  42/5درصد) .2 ،قدرت نعوظ در مجردان نشجانه بجاروری
مردان ( 61/8درصد در برابر  44/1درصد) .3 ،اضافهوزن بیش از  13کیلوگرم و نقش آن در
کاهش قابلیت باروری زنجان ( 34/3درصجد در برابجر  19/6درصجد) .مجردان در زمینجه تجأثیر
اضافهوزن باالتر از  13کیلوگرم بر قابلیت باروری در زنان  ،کمترین اطالع را داشتند و زنان نیز
در زمینه تأ ثیر ابتال به اوریون در دوران بلوغ بر کاهش قابلیت باروری مردان  ،کمترین اطالع را
داشتند (به ترتیب  19/6درصد و  18/6درصد) .همچنین زوجین در کل  ،در زمینجههجای تجأثیر
اوریون بر قابلیت باروری بعد از بلوغ مردان (زنان  18/6درصد و مردان  22/1درصد) و تأثیر
بیماریهای مقاربتی بر باروری (زنان  21/1درصجد و مجردان  23درصجد)  ،کمتجرین اطجالع را
داشتند (نمودار .)1

نتایج تحليل دو متغيره
جهت بررسی عوامل مرتبط با معلومات باروری ،از مقیاس معلومات بجاروری کجاردیف بجا
طیف  0- 13استفاده شد و میانگین نمرات این مقیاس بین دو جنس ،بر حسب گجروه سجنی،
جنس ،اشتغال ،تحصیالت و غیره  ،با استفاده از آزمونهای تیتست و آنالیز واریانس  1مقایسجه
گردید (جدول  .)4طبق یافتهها ،بین جنسیت و معلومات باروری  ،رابطه معناداری مشاهده نشد
( .) P <0/713همچنین بین معلومات باروری و وضعیت اشتغال  ،رابطه معنی دار آماری مشاهده
نشد (  )P<0/85؛ اما بین سطح تحصجیالت و معلومجات بجاروری رابطجه مسجتقیم و معنجاداری
مشاهده شد؛ بهطوریکه با باال رفتن سجطح تحصجیالت پاسجخگویان  ،معلومجات بجاروری آنهجا
افزایش مییابد .افرادی که تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر دارند  ،تقریباً چهاربرابر افراد زیر
دیپلم  ،دارای معلومات باروری بودند ( .) P< 0/001برعکس ،رابطه آمجاری معنجی داری بجین
1 ANOVA
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سطح درآمد افراد و معلومات باروری مشاهده نگردید و افراد بجا درآمجدهای متفجاوت  ،دارای
معلومات باروری تقریباً یکسانی بودند ( .) P<0/087
تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمره معلومات با روری در افراد در شرف ازدواجی که در
زمان مطالعه ،تصمیمی به فرزندآوری نگرفته بودند ،بهطور معناداری کمتر از افرادی بود که تصمیم
داشتند در  5سال اول یا  5سال دوم پس از ازدواج ،اولین فرزند خود را بهدنیا بیاورند (.)P< 0/001
درحالیکه رابطه معناداری بین تعداد فرزند ایده آل و معلومات باروری مشاهده نگردید (P<00/57

) .در نهایت  ،بیشترین نمره معلومات باروری مربوط به افرادی بود که منبع اطالعاتی آنها در مورد
سالمت و بیماری ،منابع چاپی مانند کتابچه ،بروشور ،آموزشی و تبلیغاتی بود .رادیو تلویزیون و
اینترنت نیز منابعی بود ند که نمره معلومات باروری افراد استفاده کننده از آنها به نسبت باال بود
( 6/48و  .)6/35همچنین پزشک و کارکنان بهداشتی -درمانی نیز بهعنوان منبع اطالعاتی با نمره
نسبتاً باالی معلومات باروری مشخص شدند ( .) 5/59در حالیکه ماهواره ،دوستان و تلفن گویا،
منابعی با نمر ه پایین معلومات باروری تشخیص داده شدند (.)P< 0/001
جدول  .4رابطه بين متغيرهای اجتماعی _جمعيت شناختی و معلومات باروری در افراد در شرف
ازدواج در تهران ،سال 1394
گروه
گروه سنی

جنس
شاغل

تحصیالت

انحراف

متغير

تعداد

ميانگين

کمتر از  25سال

155

5 /72

2 /48

 25- 29سال

127

5 /97

2 /39

بیشتر از  29سال

126

6 /38

2 /75

مرد

204

5 /77

2 /55

زن

204

6 /24

2 /53

بله

266

6 /08

2 /53

خیر

142

5 /85

2 /58

زیر دیپلم و دیپلم

135

6 /8

3 /08

فوق دیپلم

65

5 /81

1 /84

لیسانس

158

7 /18

1 /85

فوق لیسانس و باالتر

50

8 /58

1 /49

استاندارد

F/t

2 /34

1 /84
0 /86

79 /25

P-Value

0 /097

0 /713
0 /85

0 /000
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تعداد

ميانگين

گروه

کمتر از  2میلیون تومان

244

5 /80

2 /57

درآمد ماهانه

حدود  2میلیون تومان

100

6 /30

2 /31

خانوار

بیشتر از  2میلیون تومان

64

6 /67

2 /66

هیچ

8

7

1 /41

یک فرزند

103

5 /97

2 /58

تعداد فرزندان

دو فرزند

252

5 /95

2 /59

ایدهآل

سه فرزند

35

6 /48

2 /43

چهار فرزند و بیشتر

12

5 /42

2 /19

تعداد فرزند

هیچ

6

6 /33

2 /16

قصد شده (نیات

یک فرزند

109

6 /09

2 /49

باروری)

دو فرزند

253

5 /93

2 /62

سه فرزند

26

6 /53

2 /43

چهار فرزند و بیشتر

14

5 /35

2 /02

فعالً تصمیم نگرفتهایم

145

5 /35

2 /75

در  5سال اول ازدواج

225

6 /46

2 /38

در  5سال دوم ازدواج

38

7 /14

2 /61

یک سال

20

6 /54

3 /19

فاصله سنی قصد

دوسال

157

5 /88

2 /53

شده فرزندان

سه سال

164

6 /37

2 /52

چهار سال و بیشتر

67

5 /50

2 /53

فاصلهگذاری
قصدشده بین
ازدواج و اولین
فرزندآوری

متغير

انحراف
استاندارد

F/t

2 /46

0 /72

0 /65

5 /32

1 /86

P-Value

0 /087

0 /57

0 /65

0 /001

0 /12

پزشک وکارکنان بهداشتی
درمانی
اینترنت
تلفن گویا
منبع کسب
اطالعات
سالمت

رادیو و تلویزیون
روزنامه ،نشریه و موالت
پرسیدن از دوستان و
آشنایان
کتابچه ،جزوه ،بروشورهای
آموزشی و تبلیغی
شبکههای ماهوارهای

161

5 /59

2 /50

137

6 /35

2 /48

6

2 /83

2 /78

31

6 /48

2 /46

16

6 /68

2 /02

30

4 /93

2 /46

21

8 /23

1 /75

6

5 /5

1 /3

5 /45

0 /000
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سواد سالمت ،معلومات باروری و سن
در معیار سواد سالمت  ،بر اساس ابزار  ، HELIAنمره  0- 50بهعنوان سواد ناکافی ،نمجره
 50/1- 60بهعنوان سواد نه چندان کافی  ،نمره  66/1- 84بهعنوان سواد کافی ،و نمره 84/1- 100
بهعنوان سواد سالمت عالی در نظر گرفته شد .بر این اساس ،میانگین سو اد سالمت در زنجان ،
برابر با  ، )SD=2/54 ( 70/94میانگین سواد سالمت در مردان  ،برابر با  )SD= 2/55( 69/92و
آماره آزمون نیز برابر با  0/82بود .با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  ،1رابطه معنی داری
بین معلومات باروری با سن و سواد سالمت تأیید شد (.) p< 0/001
جدول  .5ضرایب همبستگی پيرسون بين معلومات باروری ،سن و سواد سالمت ()N= 408
سن
سن

1.00

معلومات باروری

0 /147

سواد سالمت

معلومات باروری
1.00

P< 0 /01
سواد سالمت

0 /221

0 /610

P<0 /001

P<0 /001

1.00

جدول  .6ضرایب رگرسيون خطی تعيينکنندههای اجتماعی -جمعيت شناختی معلومات باروری در
زنان و مردان در شرف ازدواج در شهر تهران*
برآورد پارامتر

خطای استاندارد

b

SE

آماره آزمون /T

P-Value

سواد سالمت

0 /06

0 /01

6 /37

0 /000

تحصيالت

1 /15

0 /09

11 /85

0 /000

مقدار ثابت

- 6 /36

0 /99

- 2 /38

0 /01

Adjusted R Square=0.535

*در مدل رگرسیونی خطی ،اثر سن و قصد فاصلهگذاری بین ازدواج و تولد اولین فرزند ،کنترل شده است.

با توجه به ضرایب مدل رگرسیون خطی ،تنها دو متغیر "سواد سجالمت" و "تحصجیالت" ،
تعیینکنندههای مهم و معنادار معلومات باروری هستند(.) P< 0/001
1 Pearson Correlation
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بحث و نتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف بررسی معلومات باروری و تعیینکنندههای آن در زوجین در شرف
ازدواج در شهر تهران انوام شد .بر اساس شواهد توربی ،معلومات باروری زوجین در بسیاری
از نقاط جهان ناکافی است (عبدالفتوح  1و همکاران .)2013 ،از طرفی نیز تحقیقجات در زمینجه
معلومات باروری  ،به خصوص در زنان و مردان جوان در شرف ازدواج در ایران اندک اسجت.
باید در نظر داشت که معلومات و باورهای نادرست در خصوص بجاروری ،مجیتوانجد قابلیجت
باروری افراد را کاهش داده و در بسیاری موارد ،مشکالت جدی برای زوجین ایواد نماید .با
توجه به نقجش مهجم معلومجات بجاروری در رفتجار ازدواج و بجاروری نسجل جدیجد و اهمیجت
موضوعات جمعیتی مانند ازدواج و باروری در سالهجای اخیجر در ایجران ،ضجرورت بررسجی
معلومات باروری افراد در شرف ازدواج و عوامل مؤثر بر آن  ،بیش از پیش احساس میشود.
یافته های این مطالعه نشان داد که اطالعات زوجین در شرف ازدواج شهر تهران در مجورد
بیشتر جنبههای باروری  ،ناکافی و ضعیف است .بجهعنجوان مثجال ،معلومجات ایجن زوججین در
مواردی مانند "تأ ثیر منفی بیمجاریهجای مقجاربتی و چجاقی و اضجافهوزن بجر کجاهش پتانسجیل
باروری زنان" " ،نقش منفی ابتال به برخی بیماریهای عفونی مانند اوریون در زمان بلجوغ بجر
قابلیت باروری مردان"  ،و همچنین "نشانههای مربجوط بجه بجاروری و نابجاروری  ،ماننجد قطجع
قاعدگی در زنان و قابلیجت نعجوظ در مجردان"  ،کجم بجوده و نیازمنجد آمجوزش ججامع در ایجن
خصوص هستند .در موموع 44 ،درصد زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران ،اطالعات
صحیح در مورد ابعاد مختلف باروری بر اساس مقیجاس معلومجات بجاروری کجاردیف دارنجد .
این نتیوه با نتایج مطالعه ای مشابه در کشور ژاپجن کجه بجا اسجتفاده از پرسشجنامه کجاردیف 13
گویهای  ،در بین زنان و مردان  18- 59ساله افراد انوام شد ،سازگار است (مائدا و همکجاران،
 .)2015نتایج هر دو مطالعه ،نشانگر ضعف معلومات باروری افراد مورد بررسی اسجت .البتجه
مطالعه حاضر  ،در شهر تهران و در ارتباط با نسل جوان با میانگین سنی  25سال برای زنان و
حدود  29سال برای مردان انوام شده اسجت ؛ لجذا نمونجه مجورد بررسجی در مطالعجه حاضجر ،
جوانتر از نمونه بررسی شده در کشور ژاپن است .با توجه به اینکه  ،انتظار مجیرود جوانجان
به علت سطح سواد و تحصیالت باالتر ،معلومات باروری بهتری داشته باشند ،میتجوان نتیوجه
1 Abolfotouh
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گرفت که احتماالً  ،معلومات بجاروری جمع یجت بررسجی شجده در ایجن مطالعجه در مقایسجه بجا
جمعیت مشابه در کشور ژاپن ،حتی کمتر باشد.
گرچه در این مطالعه ،تفاوت معلومات باروری زنان و مردان  ،از نظر آماری معنجادار نبجود،
ولی در بیشتر ابعاد معلومات باروری ،زنان اطالعات بهتری از مردان داشتند .اطالعات باروری
مربوط به فیزیولوژی بدن و باروری مردان ،در مردان نسبت به زنان بیشتر است و از طرفی نیز
اطالعات مربوط به فیزیولوژی و باروری زنان ،در بین زنان بیشتر از مردان اسجت .درحالیکجه
یافته های مطالعه مائدا و همکارانش ( ) 2015نیز تفاوت معناداری بین معلومات باروری زنان و
مردان نشان نداده است .از سویی دیگر  ،در برخی مطالعات دیگر  ،نشان داده شجد ه کجه زنجان
بهطور معناداری  ،دارای معلومات باروری بهتری نسبت به مردان هسجتند (مائجدا و همکجاران،
 ، 2015بانتینگ و همکاران  2013 ،؛ کواچ و لیبراچ  ) 2008 ،1که از این نظر ،بجا نتجایج مطالعجه
حاضر  ،ناسازگار است.
در مطالعه حاضر  ،رابطه مستقیم و مثبت معنادار بین سطح تحصجیالت و سجطح معلومجات
باروری نشان داده شد .این یافته ،سجازگار بجا نتجایج مطالعجات مائجدا و همکجارانش (، )2015
بانتینگ  2و همکارانش ( )2013و همچنین علی  3و همکجارانش ( )2011مجیباشجد .در مطالعجه
حاضر ،سطح درآمد با معلومات باروری  ،رابطه معناداری نداشتند .این یافته نیز متفاوت با نتایج
پژوهش دیگری است که رابطه بین سطح اقتصادی افراد (سطح درآمد) و معلومات باروری را
مثبت و معنادار نشان داد (مائدا و همکاران )2015 ،و حتی یا بانتینگ و همکارانش ( )2013نیز
همسو نیست زیرا آنها دریافتند که افراد شاغل  ،نسبت به افراد غیرشجاغل  ،معلومجات بجاروری
بیشتری دارند .این تفاوت یافته ها میتواند مربوط به تفاوت بستر اجتماعی پژوهش حاضر بجا
پژوهشهای نامبرده باشد و لزوم مطالعه بیشتر با حوم نمونه بیشتری را روشن میسازد.
مطالعه حاضر  ،همچنین نشان داد زوجینی که در  5سال اول یا  5سال دوم ازدواج ،قصجد
فرزندآوری داشتند  ،در مقایسه با زوجین در شرف ازدواجی که در مورد زمان اولجین بجاروری
خود تصمیمی نداشتند  ،به طور معناداری دارای معلومات باروری بهتری بودند .البته این نتیوه،
فقط بر اساس تحلیل دومتغیره  ،معنادار بوده و در تحلیل چندمتغیره ،قصد افجراد بجرای زمجان
1 Quach & Librach
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اولین فرزندآوری بعد از ازدواج  ،پس از کنترل اثر سجن ،سجطح تحصجیالت و سجطح سجواد
سالمت ،به عنوان عامل تعیین کننده برای معلومات باروری در مدل باقی نماند .لذا به نظر مجی
رسد رابطه معنادار بین قصد افراد برای فرزندآوری پس از ازدواج و سطح معلومات باروری ،
از طریق سطح تحصیالت و سطح سواد سالمت  ،بهصورت غیر مستقیم اعمال میشجود ؛ زیجرا
پس از کنترل اثر این متغیرها ،قصد افراد برای فرزندآوری  ،رابطه ای معنادار با معلومات باروری
نشان نداد .به نظر می رسد افرادی که تحصیالت باالتری دارند  ،در زمان ازدواج  ،کمتر در مورد
زمان فرزندآوری خود تصمیم گرفته باشجند .البتجه رابطجه مسجتقیم بجین قصجد فرزنجدآوری و
معلومات باروری  ،در مطالعه مائدا و همکارانش ( ) 2015نیز نشان داده شده است .این موضوع
میتواند نشان گر نقش معلومات باروری در تصمیمات باروری باشد و یجا بجرعکس ،بجهعلجت
تصمیم به باروری ،افراد به دنبال کسب معلومات بیشتری در حوزه باروری و ناباروری بوده اند.
برعکس این نتایج ،چان و همکارانش ( )2015در مطالعه ای با هدف مقایسه آگجاهی بجاروری
دانشوویان چینی در هنگ کنگ با دانشوویان غربی ،نشان دادند کسانی که کمتجر تمایجل بجه
فرزندآوری داشته اند ،در مقایسه با افرادی که بیشتر تمایل به فرزندآوری داشجتند  ،معلومجات
باروری باالتری داشتند .البته در مطالعه فوق در چین ،تمایل به باروری و ارتباط آن با معلومات
باروری بررسی شده ،در حالیکه در مطالعه حاضر ،رابطه قصد افراد برای آوردن اولین ف رزند
پس از ازدواج با معلومات باروری بررسی شده است .الزم بجه ذکجر اسجت کجه نمونجه مجورد
بررسی در دو مطالعه  ،تفاوتهای مهمجی بجا یکجدیگر دارنجد کجه مقایسجه را سجخت مجیکنجد ؛
بهطوریکه ،در مطالعه چان و همکارانش ( ، )2015نمونه مورد بررسجی  ،دانشجوویان بجوده ،در
حالیکه در مطالعه حاضر ،زنان و مردان در شرف ازدواج بررسی شدهاند .این تفجاوتهجا مجی
تواند تا حدودی ،نتایج متفاوت را توضیح دهد .این یافته مطالعه حاضر  ،بسیار با اهمیت است ؛
از این جهت که افرادی که به فرزندآوری فکر نمیکننجد و معلومجات بجاروری پجایینی دارنجد،
ممکن است فرصت باروری را از دست بدهند و بدون اینکه متوجه باشجند  ،در فرصجتهجای
باقیمانده باروری تا قبل از یائسگی ،نتوانند تعداد فرزند ایدهآل خود را بیاورند.
باید توجه کرد که پیری تخمدانها  ،کجه بجا افجزایش سجن و تحجت تجأ ثیر عوامجل مختلجف
بیولوژیک و زیست محیطی اتفاق می افتد  ،ممکن است منور به یائسگی زودرس شجده و طجی
چند سال قبل از یائسگی کامل  ،موجب کاهش قدرت باروری در زنان شجود .شجواهد نشجان
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داده اند زنانی که زودتر یائسه می شوند ،بیشتر در سالهای قبل از یائسگی برای درمان ناباروری
و مشکالت باروری به پزشک مراجعه می کنند ،آنها بیشتر بی فرزند بوده و یا تک فرزند مجی
مانند ،که نشانهی کاهش پتانسیل باروری در سالهای قبل از یائسگی است (کوک  1و همکاران،
 .) 2003نبود آگاهی در این خصوص ،ممکن اسجت موججب مشجکالت زیجادی در بجاروری و
ناباروری زوجهای جوانی که در سنین باالتر ازدواج میکنند ،شود .به نظر مجیرسجد زنجان و
مردا ن ،سن یائسگی را پایان دوره باروری می دانند و از سالهجای قبجل از یائسجگی کجه در آن
قدرت باروری کاهش می یابد  ،کمتر اطالع دارند .نکته دیگر اینکه  ،تعجداد فرزنجدان  ،یکجی از
عوامل مؤ ثر بر سن یائسگی است (فرهمند  2و همکاران ) 2012 ،و سن یائسگی نیز متاثر از سن
فرزندآوری و باروری است .با افزایش تورد در دختران و تاخیر در سجن ازدواج ،پجیش بینجی
میشود ،سن یائسگی نیز کاهش یافته و شیوع نازایی اولیه و ثانویه افزایش یابد  .شواهد اخیجر
نشانگر سن پایین یائسگی زنان در ایران در مقایسه با متوسط جهجانی اسجت .متوسجط سجن
یائسگی در جهان بین  50- 52سال بوده در حالیکه در ایران بین  49- 50سال است .همچنین
شیوع ناباروری اولیه نیز در زنان ایرانی بین 18- 20درصد است (رمضجانی تهرانجی.)1398 ،
یائسگی زودرس و ناباروری می تواند شوک بزرگی برای زنانی کجه در ازدواج و فرزنجدآوری
خود تاخیر ایواد میکنند ،و معلومات کافی از کاهش باروری بجا افجزایش سجن ندارنجد ،وارد
سازد .اگرچه درمانهای نوین باروری در دنیا و در ایران گسترش چشمگیری یافته است ولجی
درمانهای فوق بار مالی و روانی زیادی را به زوجها تحمیل میکند.
مشابه با مطالعهی ژاپن ،سن در تحلیل دو متغیره ،بجا معلومجات بجاروری رابطجه معنجاداری
نداشت (مائدا و همکاران . ) 2015 ،با توجه به اینکجه اغلجب باورهجای مربجوط بجه بجاروری و
ناباروری توسط مادران و خواهران و زنان سالمند به جوانان منتقل میگردد ،بررسی رابطه بین
سن و معلومات باروری در مطالعات آینده پیشنهاد میگردد .نقش سن در باروری الزم اسجت
در آموزشهای جوانان گنوانده است .بخصوص باورهای افراد در مورد سن و باروری و اعتقاد
به موفقیتهای درمانهای ناباروری الزم است در مطالعات آینده بجیش از پجیش بررسجی گجردد.
بخصوص مطالعه حاضر نشان داد که اکثر افراد اطالعات مربوط به بجاروری را از پزشجکان و
1 Kok
2 Farahmand
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کارکنان بهداشت ی و سپس از اینترنت دریافت میکننجد؛ ولجی بیشجترین معلومجات بجاروری در
افرادی دیده شد که رسانه های چاپی مثل کتاب و موله منبع مهم اطالعجات سجالمت در آنهجا
است .مطالعات قبلی نیز نشان داده انجد کجه اینترنجت ،معمجو ال اطالعجات کامجل و درسجتی در
جنبههای مختلف باروری و ناباروری ارائه نمیکنند (شوایتزر .)2013 ،1
ی کی از مزایای این مطالعه ،استفاده از یک پرسشنامه معتبر معلومات باروری بنام کجاردیف
است که موجب میشود نتایج قابل مقایسه با مطالعات مشابه در ژاپن و سجایر مطالعجاتی کجه از
این ابزار استفاده کرده اند ،باشد .همچنین برتری دیگر این مطالعه ایجن اسجت کجه تفاوتهجای
جنسیتی نیز در معلومات باروری جستوو شد زیرا اکثجر مطالعجات در حجوزه بجاروری ،فقجط
متمرکز بر زنان هستند .هرچند ،محدودیتهایی نیز در این پیمایش وججود دارد .یکجی از آنهجا،
ماهیت مقطعی مطالعه است .در مطالعات مقطعی ،استنتاج رابطه علی معلولی بر اساس نتایج با
قطعیت همراه نیست .بعنوان مثال خیلی مشخص نیست معلومات بجاروری منوجر بجه تصجمیم
فرزند آوری می گردد و یا برعکس ،تصمیم باروری موجب جستووی بیشتر و کسب معلومجات
بیشتر باروری میشود .با توجه به جامعه آماری این مطالعه ،این نتایج فقط قابجل تعمجیم بجه
افراد در شرف ازدواج در تهران بوده و قابل تعمیم به سایر استانها نیست همچنین افرادی که
تمایل به شرکت نداشتند ،نیز ممکن است با افراد شرکتکننده از نظر سطح اقتصادی -اجتماعی
و معلومات باروری متفاوت باشند ،که این نیجز از محجدودیتهجای مطالعجه حاضجر اسجت .در
پژوهش حاضر با مشکالتی مانند آموزش نحوه تکمیل پرسشنامهها برای همجه افجراد  ،جلجب
اعتماد افراد در زمینه پر کردن پرسشنامه و یا در برخی موارد عدم تمایل افراد برای پر کجردن
پرسشنامه و شرکت در طرح  ،عدم همکاری مناسب برخی پرسنل مراکز بهداشجتی بجه دالیجل
محدودیت سازمانی ،مواجه شدیم .پ یشنهاد میشود که باورهجا و معلومجات گروههجای مختلجف
زنان و مردان در خصوص باروری در شهرهای کمتر توسعه یافته در ایران نیز بررسی گردد.
در نهایت با توجه به ضعف معلومات باروری در بین جوانان در شرف ازدواج بخصجوص
در افرادی که تحصیالت پایین داشته و سواد سالمت آنها ضعیف بوده ،و بعلت نبود آموزشهای
جامع در این خصوص ارائه مداخالت آموزشی در مورد باروری ضروری به نظجر مجیرسجد.
ی کی از مقاطع زمانی برای چنین آموزشهایی ،کالسهای مشاورههای قبل از ازدواج است که در
1 Schwitzer
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ایران جزو برنامه های ضروری و اجباری قبل از عقد قانونی زوجین است .هرچند  ،این زمجان
می تواند برای ارائه چنین آموزشهایی مناسب باشد تا از تجاخیرهجای بجاروری ناشجی از نبجود
معلومات در حوزه باروری و ناباروری پیشگیری کنجد ،ولجی حتجی قبجل از ایجن زمجان بجرای
جلوگیری از تاخیر رفتارهای ازدواج نیز ضروری به نظر می رسد .چنانچه مداخالت آموزشی
مشابه در حوزه باروری در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک وجود دارد (دی کجوک ،1
 .)2011مداخالت می تواند شامل آموزشجهایی در مراکجز خجدمات بهداشجت مجادر و کجودک،
مدارس ،دانشگاهها ،رسانه ها و بروشورهای آموزشی و حتی از طریق فضای موازی و اینترنت
در خصوص باروری و ناباروری و داشتن نگاه واقع بینانه در مورد پتانسیل باروری در سجنین
مختلف و عوامل دخیل در کاهش آن برای گروههای مختلف جوانان قبل از اقدام به ازدواج و
باروری باشد .مطالعات کمی و کیفی پیشنهاد میگردد تا ضجمن شناسجایی باورهجای رایجج در
خصوص باروری و ناباروری ،رابطه بین معلوم ات باروری و رفتجار و تصجمیمات بجاروری را
مشخص کنند .همچنین نقش معلومات باروری بجا کنتجرل اثجر متغیرهجای مهجم ماننجد سجن و
تحصیالت را در باروری زنان و مردان و همچنین در ناباروری مشخص نماید.
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