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چکیده 
تعیین این مطالعه با هدف .و دائمی کنترل جمعیت است که با استقبال کمی از طرف مردان همراه بوده استموثروازکتومی یک روش :زمینه و هدف

. رضایت مددجویان تحت عمل وازکتومی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان انجام شده استمیزان 
پرونده از مراجعین به مراکز بهداشتی 101تعدادگیري تصادفیاده از روش نمونهمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با استف:روش بررسی

حقق ساخته بود که به ها پرسشنامه مابزار گرد آوري داده. دانتخاب شدنتحت عمل وازکتومی قرار گرفته بودند 1388درمانی شهر زنجان که در سال 
مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSاطالعات بدست آمده با آزمون آماري تی تست و مجذور کاي و با نرم افزار . احبه حضوري تکمیل شدروش مص

.گرفت
باال در ن رضایت میزا. )درصد62(سنی بود هاي سال باالتر از همه گروه45باالي میزان رضایت در گروه سنی داد کهنشان ي مطالعههایافته:هایافته

میزان ). درصد55در مقابل درصد74( دار بودندکسانی بوده که همسران آنان خانهکه وازکتومی شده بودند و همسران شاغل داشتند بیشتر ازکسانی
داشتند و همینطور در پسر 5که هایییزان رضایت باال در خانوادهم. )درصد55در مقابل درصد 72( ها بیشتر از شهر بودروستارضایت باال در

.صد در صد بود دختر داشتند4هایی که خانواده
درصد از وازکتومی شدگان در زنجان از انجام این عمل رضایت داشتند و اگر بتوانیم در 4/56در مجموع ،با توجه به نتایج بدست آمده:گیرينتیجه

.تواند باز هم افزایش یابدشخیص و بر طرف کنیم این میزان میها را ترضایتیبعضی ناشود علل کز بهداشتی که وازکتومی انجام میها و مرادرمانگاه
مددجو، منديتوازکتومی، رضای: واژگان کلیدي

مقدمه
باشد جهان امروز میهايافزایش جمعیت یکی از نگرانی

. باشدهاي طبیعت محدود می، امکانات و توانائیزیرا منابع
،و جلوگیري از این مشکلهاي کنترل جمعیت یکی از راه

هاي اسپرم در قطع لولهبه عملوازکتومی . باشدوازکتومی می
ک روش ـوان یـه عنـی بـومـوازکت. ودـشمـیالقـاطمردان 

خطر استبیموثر و نسبتاًجلوگیري از بارداري روش یـدائم

که کم هزینه بوده و آسان و بسیار مطمئن است و نسبت به 
هر عمل جراحی )1(بستن لوله در زنان عوارض کمتري دارد 

ص ـراه دارد و شخـنگرانی را براي اشخاص به همقطعاً
با . سب کنندکه در مورد عوارض آن اطالعات کانتظار دارد

ورد استفاده ـردان مـاز مد کمتري ـصاین حال فقط توسط در
آید یکی از عللی که باعث به نظر می. )2و3(گیرد یـرار مـق

ردانـو ترس منگرانی،ردیدهـاین روش گش استقبال ازـکاه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،بهداشت و پیراپزشکیدانشکدهمربی ، رشد آموزش بهداشتاکارشناس -1
علوم پزشکی زنجاندانشگاه و )عج(... بقیه ادانشگاه علوم پزشکی دانشیار،یدکتراي تخصصی میکرب شناس-2
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ه بطور غلط یکی از عقایدي ک. باشدمیل آنـاز عوارض عم
این است که وازکتومی باعث اختالل در بین مردم شایع است
هایی نیز به همراه عوارض و ناتوانیعملکرد جنسی شده و

.)4(دارد 
نقص در ایجاد روابط جنسی است این ناتوانی جنسی حالت

شامل اختالالت عروقی، بیماري علل مختلفی دارد که ممکن
با اینکه . )5(، آندوکرینی و روانی باشد عصبی، آناتومیکی

دانیم وازکتومی از نظر آناتومی و فیزیولوژي مستقیماًمی
بر ولی این نگرانی) 6و7(تاثیري بر عملکرد جنسی ندارد 

تواند با مکانیسم ساس مقاالتی که گزارش شده است میا
میزان). 7و8(لکرد جنسی گردد ل در عمروانی، باعث اختال

ثر از مفاهیم متأاختالل عملکرد جنسی ناشی از وازکتومی 
اي در مطالعه).9(درصد گزارش شده است1-3بینروانی 

هاي پزشکی برزیل بر محققین در یکی از دانشکدهکه توسط 
تاثیري وازکتومیشد مشخص گردید کهبیمار انجام 64روي 

نتیجه مطالعات متعدد نشان ) 9(بر عملکرد نغوظی ندارد
کاهش تمایالت دهد که عقیمی ناشی از وازکتومی منجر به می

، مگر اینکه به دالیلی قبل از عمل شودجنسی و افسردگی نمی
). 10(رضایتی وجود داشته باشد نانسبت به انجام عقیم سازي

عللی مانند که داد در هند نشان2000اي در سال مطالعه
هاي ، از دست دادن فرزند و کیفیت سرویسناخوشایندتجربه 

ی زنان بعد ارائه دهنده خدمات بهداشتی از جمله دالیل پشیمان
اي در امریکا نتایج مطالعههمچنین ). 11(از توبکتومی است 

جمله سن فرد و وضعیت که عوامل فردي از حاکی از آنست
پذیري برگشت، با میزان درخواست براياشتغال همسر

درصد8/1،ايدر مطالعه.)15(دار دارد باروري ارتباط معنی
ا ـهدد لولهـردن مجـدام به باز کـدان اقمردرصد4/2زنان و 

ه و مطالعات دیگر مشخص گردید که ـالعـودند در این مطـنم
این در خواست در افراد جوانتر بیشتر است که نشان دهنده 

). 16و17(باشد تر مینی در سنین پایینافزایش میزان پشیما
اي در برزیل نشان داد که میزان رضایت مردان پس از مطالعه

با حمایت تیم پزشکی در طولوازکتومی ارتباط مستقیمی
مرد نمويتحقیقات. )18(تصمیم گیري آنان داشته است 

(dunmoye) درصد5/6نشان داد تنها فریقاي جنوبیآدر
از درصدیکو ندشدمردان پس از وازکتومی دچار عوارض 

ایل به برگشت ـتمدـدرص7ان و ـیم خود پشیمـان از تصمـآن
.)19(پذیري باروري داشتند 

روش بررسی 
1388در سال توصیفی است که مطالعه حاضر یک مطالعه

را کلیه مردان مطالعه جامعه مورد . در شهر زنجان اجرا شد
شده تحت عمل جراحی وازکتومی در مرکز بهداشتی درمانی 

.در شهر زنجان تشکیل می دهند
101تعداد ،سادهتصادفی گیري روش نمونهبا استفاده از 

انتخاب و با استفاده ازجوي تحت عمل وازکتومی مددپرونده 
تماس و از آنهاثبت شده در پرونده با شماره تلفن یا آدرس

و در مرکز بهداشتی حضور به هم رسانندآنان دعوت شد تا
آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع.در مطالعه شرکت نمایند

در طول، آنرا در طرحمحقق ساخته بود که شرکت کنندگان
.کردندمصاحبه پر 

بخش اول مربوط به اطالعات :بودپرسشنامه شامل دو بخش
مشخصات فردي و اجتماعیسوال 15شاملکه دموگرافیک 

، سوال مربوط به سنجش رضایت26و بخش دوم نیزکنندگان 
3که بصورت مقیاس بود وازکتومی ارض و مزایاي عو

نحوه سنجش .امتیاز دهی شد) و زیاد، متوسط کم(اي گزینه
متوسط و کم،(ايسه گزینهبصورتنیز رضایت از وازکتومی 

.مطرح شد)زیاد
سپس اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 

SPSSلی ـیفی و تحلیـتوصهاي و از روش5/11خهـنس
، موردايـر کذوـت مجـو تسT-Testاري ـهاي آمآزمون

از طریق اعتباری پرسشنامه یروا. قرار گرفتزیه و تحلیل تج
با نیز توسط متخصصین تایید شد و پایائی آن محتوي و
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محاسبه α=90/0ي کرونباخ استفاده از تعیین ضریب آلفا
.گردید

املـرضایت کقبل از انجام مصاحبه ،یـاز نظر اخالق پژوهش
شد و آنان با آگاهی و رضایت کامل و کسبهااز نمونه

ولیت در طرح شرکت کردند و به آنان اطمینان ئاحساس مس
.باشدمحرمانه میالعات کسب شده کامالً اطکامل داده شد که 

هایافته
درصد 8/18ازمطالعههاي بدست آمدهبا توجه به یافته

4/60سال، 35العه در گروه سنی کمتر از مردان مورد مط
درصد آنها در گروه 8/20سال و 45تا 35در گروه درصد
در رابطه با تحصیالت مردان .ال قرارداشتندس45باالي 

6/41سواد،بیافراداز درصد 9/6ر مطالعه، دشرکت کننده

درصد 8/19درصد دیپلم و 7/31افراد زیر دیپلم،درصد
4/64در رابطه با شغل افراد مورد مطالعه، .باالي دیپلم بودند
. بودنددرصد کارمند می6/35آزاد و درصد افراد شغل 

نتایج ،در رابطه با میزان رضایت افراد بر حسب گروه سنی
سال بود 35مطالعه نشان داد که گروهی که سن آنان کمتر از 

داشتند و در گروه ییمیزان رضایت باالاز افراد درصد 57
45و در گروه سنی باالي درصد54ها این مقدار ساله45-35

).p=7/0( بود درصد 62،سال
در رابطه با میزان رضایت افراد بر حسب سواد در گروه 

و در گروه زیر دیپلم درصد 86ضایت باال سواد، میزان ربی
گـزارش شـددـدرص70م ـاالي دیپلـو در بدـدرص40

)022/0=p(.) 1جدول(

بر حسب تحصیالت مردان میزان رضایت افراد از عمل وازکتومی: 1جدول 

تحصیالت

میزان رضایت افراد

p-value جمعباالمتوسطکم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

22/0

آزمون کاي دو

114006867100سوادبی

1331512245842100زیر دیپلم

1444516134032100دیپلم

315315147020100باالي دیپلم

ن همسر مردان وازکتومی میزان رضایت افراد در رابطه با س
). 2جدول (آورده شده است 2در جدول شده 

در رابطه با میزان رضایت مردان وازکتومی شده با شغل 
ازکتومی شده مردان ودرصد55مشخص شد کهنیز همسران 

دار بودند رضایت باال داشتند ولی در که همسران آنان خانه

که همسران آنان یمردانمیانمیزان رضایت باال در ،مقابل
)p=79/0(بود درصد 74شاغل بودند 

،دت ازدواجـول مـب طـراد بر حسـت افـا رضایـه بـدر رابط
درصـد61،ال کمتر بودـس19از اکسانی که مدت ازدواج آنه

نهاآت ازدواج تند و در گروهی که طول مدـایت باال داشـرض
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بر حسب سن همسرزان رضایت افراد از عمل وازکتومیمی: 2جدول

سن همسر
میزان رضایت افراد

p-value
جمعباالمتوسطکم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادسال

47/0

آزمون کاي دو

30213320106715100کمتر از 

30-351430511275946100

35-401343310144730100

4022022066010100باالي 

در گروه اشتند و رضایت باال ددرصد 50سال بود 20-10
.)p=29/0(رضایت باال داشتنددرصد64،سال20باالي 
حاکی یج نتا،بطه با رضایت افراد بر حسب محل زندگیدر را

درصد از72و ها ساکنین شهردرصد از 55که از آنست
.)p=53/0(از وازکتومی رضایت باال داشتندها ساکنین روستا

بر حسب طول مدت در رابطه با میزان رضایت افراد
سال از عمل 2که کمتر از کسانیاز درصد 62وازکتومی، 

وازکتومی آنها گذشته بود رضایت باال داشتند و این میزان در 
که بوددرصد 55سال گذشته بود 2و بیشتر از 2که کسانی

.)p=5/0(از لحاظ آماري معنی دار نبود 

گیري و نتیجهبحث
ر از وازکتومی دبیشترین رضایت،مطالعهنتایجبا توجه به 

این به تواند میآن و علت سال بود45بین گروه سنی باالي 
باشد که این افراد دیگر تمایل به بارداري و موضوع مربوط 

مربوط به رضایت نیز داشتن فرزند مجدد ندارند و کمترین 
که در این سن به احتمال زیاد تمایل بودسال 35سن کمتر از 

، رد احتمالی مثل طالقبه داشتن بارداري مجدد بخاطر موا

باشد و این تفاوت در بین مطرحتواند و غیره میمرگ فرزند
این یافته ما با . سنی از این جهت قابل توجیه استدو گروه

.Mossman. cpوjtruss ell.تحقیقی که توسط نتایج 

. جام گرفته مطابقت داردان) 16و17(
و بعد سوادترین رضایت در بین افراد بیبیشدر مطالعه حاضر، 

تواند به خاطر راحت میموضوعو این بوددیپلم از آن باالي
باشد چون معموالًسواد در افراد بیبودن روشهاي پیشگیري 

روش دیگر براي افراد قرص و استفاده از یاد سپاري مصرف
هاها شخص این دغدغهاست اما در بستن لولهسواد سختبی

تواند بعلت میاین موضوع باالي دیپلم افراددر. را ندارد
به روشهاي دیگر آگاهی این افراد از این روش باشد که نسبت 

که سن میزان رضایت باال در کسانی. عوارض کمتري دارد
شاید .بیشتر استسال است نسبت به بقیه30- 35همسرشان 
ه تعداد زنانی ککه باشدموضوع به این خاطر دلیل این 

در این سنین بیشتر است و در نتیجه زیاد استفرزندانشان 
میزان رضایت در . راضی به وازکتومی همسرانشان هستند

مردانی که همسرشان شغل آزاد دارند بیشتر از کسانی است که 
اي که در العهرمند است این یافته ما با مطشغل همسر آنان کا
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این نشان دهنده تاثیر . )15(ریکا انجام شده مطابقت دارد آم
همسران در وازکتومی شوهرانشان است چون همسران کارمند 

سرانشان را تشویق به و همیی داشتهتحصیالت و آگاهی باال
حتمال عوارض از روشهائی که اکنند و خودشانانجام آن می

اال در ـایت بـزان رضـمی.کننداست پرهیز میزیاد در آن 
شان مدت ازدواج...و که باالي بیست سال از طولانیـکس

از بیست که این مدت، کمترکسانی است گذشته بیشتر از 
باال به اند و این منطقی است زیرا زوجین در سنینسال بوده

مطمئن بیشتر تمایل دارند تا افراد روشهاي پیشگیري دائمی و
.بیشتري دارندت فرزندان جوانتر، چون در این مد

فرزند پسر داشتند نسبت به 5که میان رضایت باال در کسانی
فرزند پسر 5که بقیه بیشتر بود یعنی صد در صد کسانی

4که انیـهمینطور در کس. ومی راضی بودندـاز وازکتتند ـداش
)دـصدر100یعنی (الم باـایت هـد این رضفرزند دختر داشتن

ها که این خانوادهتواند به این علت باشد مییافتهاین . بود
روش دائمی و خواهند ازایل به بارداري مجدد ندارند و میتم

. مطمئن استفاده کنند
گیریم که مطالعه چنین نتیجه میي این هابا توجه به یافته

شاغل ، همسرانوازکتومیي مانند سن باالي هنگامموارد
اعثو داشتن فرزند کافی امکان دارد بنشینیمردها، روستا

. رضایت باال از وازکتومی باشد

تشکر و قدردانی
ومعاونت محترم پژوهشی دانشگاه، از همکاريبدینوسیله 

کده ـرم دانشـاران محتـو همکالی ـوروش کمـر کـاي دکتـآق
که ما را در اجراي این طرح پرستاري و مامائی و تمام کسانی

نان را از یاري کردند قدردانی کرده و توفیق و سالمتی آ
. خداوند منان خواستاریم
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Satisfaction of Patients Undergone Vasectomy in Zanjan, 2009
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Background and objective: Vasectomy as a none-expensive and easy contraceptive method is not mentioned

by most of men in Zanjan. This study aimed to assess the rate of satisfaction from vasectomy among men

undergone vasectomy in Zanjan, 2009.

Materials and methods: In this cross-sectional study, data were collected using 101 files of patients who

undergone vasectomy in Zanjan health centers. Data were gathered using a self-structured questionnaire

through face to face interviews and were analyzed using statistical tests in the SPSS.

Results: Overall, 56.4% of men were satisfied from vasectomy. Satisfaction rate was higher among those

who aged 45 years old and more (62%). Men whose wives were housekeepers were more satisfied than men

whose wives were working (74% vs. 55%). Men living in rural areas were more satisfied than men who lived

in urban areas (72% vs. 55%).

Conclusion: Considering the causes of dissatisfactions in designing family planning programs should

promote the rate of vasectomy in health centers.
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