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Abstract

The purpose of this study is to study women's health.To better focus on the topic of

discussion, Isfahan has been selected as another important city in the country for

research.The family has been a fundamental unit in all societies And this shows the

importance of the role of women in family health and the promotion of community

health.With the formation of the Pahlavi government,activities were carried out in

the field of health affairs,which included matters related to women,such as the

establishment of specialized hospitals and the training of specialized staff.With the

formation of the Health Corps,women's health was also considered in the public

health subdivision,and women's wards and maternal and child health centers were

established in hospitals.Specialized women's departments were formed in

universities,and meetings were held to technically review women's health and

introduce their progress.Therefore,the main issue is the developments that occurred

in the field of women's health and,consequently,the main question is how to develop

women's health,factors of women's interest in personal health and the role of

women's advocacy bodies in this development. based on archival documents,

magazines,newspapers and interviews,this issue has been studied by descriptive-

analytical method.The results obtained show that in order to ensure public health,it
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was necessary to thoroughly investigate women's health problems; Because

women,as one of the main pillars of the family,have taken on the task of ensuring

the health and well-being of other members.In fact,the main outcome revealed that

women's education and health is one of the medical strategies in prevention.
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چکیده
موضـوع بحـث،   بـر است. بـراي تمرکـز بهتـر   - بهداشت زنان- هدف از این تحقیق، بررسی

عنوان یکی از شهرهاي مهم کشور براي پژوهش انتخاب گردید. خانواده واحـدي  اصفهان به
خـانواده و کـل   بنیادي در همه جوامع بوده و همین مسئله اهمیت نقش زنان را در بهداشـت  

بهداشـت زنـان   یی درزمینـه هـا گیري حکومت پهلوي، فعالیـت شکلدهد. باجامعه نشان می
گیـري سـپاه   . با شکلانجام شدهاي تخصصی و تربیت کادر متخصص مانند ایجاد بیمارستان

بهداشت، بهداشت زنان نیز در زیرمجموعـه بهداشـت همگـانی موردتوجـه قـرار گرفـت و       
هـا  ها ایجـاد شـد. در دانشـگاه   و کودك در بیمارستاناکز بهداشت مادرهاي زنان و مربخش
تر بهداشـت زنـان و   براي بررسی فنیییهاتخصصی زنان شکل گرفت و نشستيهابخش

شد؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش تحوالتی اسـت کـه در   هاي آن انجام معرفی پیشرفت
ــع آن ســوال   ــه تب ــان رخ داد و ب ــه بهداشــت زن ــژوهش چگــونگی توســعه  زمین اصــلی پ

هـاي حـامی زنـان در    زنان، عوامل عالقمندي زنان به بهداشت فردي و نقش ارگانبهداشت
و و مصـاحبه  هـا ، مجالت، روزنامـه اسناد آرشیويرببا تکیه، مقالهیندر ااین توسعه است. 
مـده در  آدسـت نتایج بهتحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.- با روش توصیفی
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اساسـی مشـکالت   بررسیدهد که براي تأمین بهداشت جامعه، نیاز به پژوهش نشان میینا
ین تـأم یکـی از ارکـان اصـلی خـانواده وظیفـه      عنـوان به؛ زیرا زنان بهداشتی زنان بوده است

درواقـع برونـداد اصـلی ایـن پـژوهش      . انـد گرفتهبهداشت و سالمت سایر اعضا را به عهده 
مـوزش و بهداشـت زنـان، از راهکارهـاي پزشـکی در امـر پیشـگیري        آشکار ساخت کـه آ 

رسیدگی به بهداشت زنـان، در امـر پیشـگیري از بـروز بیمـاري در سـایر       شد.محسوب می
است.مؤثراعضاي خانواده 

.سپاه بهداشتاصفهان،پهلوي دوم،بهداشت زنان،ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
اهمیت سالمت افراد خانواده، بررسی بهداشت زنـان در  با توسعه بهداشت جهانی و توجه به 

هاي تاریخ اجتماعی جوامع قرار گرفت. ایران نیز از این مهم مستثنا نبـود  ترین جنبهزمره مهم
و در راستاي توسعه بهداشت در جامعه عالوه بر درمان بـه امـر آمـوزش نیـز پرداخـت. در      

بهداشـت، سـپاه گیـري شکلوسفیدقالبانبهموسوماصالحاتآغازباودوره پهلوي دوم
وزنـان هـاي بخـش گشـت و دنبالتريوسیعشکلبهمردمبهداشتوضعیتبهرسیدگی

مامـایی وزنـان گـروه هادانشگاهدر. شدایجادهابیمارستاندرکودكومادربهداشتمراکز
هــا،نشســتســمینارها،قالــبدرهــاییفعالیــترشــتهایــنمتخصصــینوگرفــتشــکل

مـردم ودادنـد انجامزنان،سالمتوبهداشتترتخصصیبررسیبرايغیرهوهاسمپوزیوم
قالـه بهداشـت زنـان اصـفهان در     موضـوع ایـن م  .نمودنـد آشنارشتهاینروزهايتازهبارا

پهلوي دوم و مسئله محوري تغییر و تحوالت بهداشت زنان در این شهر مهـم ایـران و   دوره
تبـع ایـن مسـئله، سـؤال اصـلی پـژوهش      ی دوره پهلوي دوم است؛ بههاي اصالحطی برنامه

عیت بهداشـت و درمـان زنـان    اسـت کـه بـا توسـعه بهداشـت چـه تحـوالتی در وضـ        این
هـاي  هاي اصالحی سـپاهیان بهداشـت و سـایر ارگـان    آمد؟ و این توسعه و فعالیتوجودبه

شـدن ایـن   تخصصـی بهداشـت خـود و   منـد نمـود زنـان بـه     پزشکی چه تأثیري در عالقـه 
داشت؟رشته
دنبـال بهپهلويدورهشده، با این فرضیات مواجه هستیم که درتوجه به سؤاالت مطرحبا

شـد و  ایجـاد مثبتیتحوالتوتغییرزنانبهداشتدرزمینهمختلف،اموردرکشورپیشرفت
اري و علمی زنان و با کمک سپاهیان بهداشـت، فعـاالن وزارت بهـد   هايزیادشدن آگاهیبا

.افزایش یافتخودبهداشتتوسعهبههاآنتمایلوعالقهتدریجبهشیر و خورشید،
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ها، مجالت، کتـب و مصـاحبه درصـدد پاسـخ     این مقاله با اتکا به اسناد آرشیوي، روزنامه
هـا  خواهد صـحت فرضـیات را موردبررسـی قـرار دهـد. بررسـی      به این سؤاالت بوده و می

توجهی نـدارد و پـژوهش مسـتقلی در ایـن     موضوع پیشینه تحقیق قابلدهد که این مینشان
نامـه  زمینه و در اصفهان صورت نگرفته است. هرچند تحقیقاتی از چند کتاب، مقالـه و پایـان  

تـوان بـه   شود که از آن جملـه مـی  درباره تاریخ پزشکی و بهداشت در دوره پهلوي دیده می
دانشـکده هـاي بیمارستاندرنوزادانوزایمانان،زنمشخصاتآماريهاينامه (بررسیپایان

دردرمـان وبهداشـت وضعیتنامه (بررسیاصفهان) از احمد مدنی و پایاندانشگاهپزشکی
) از آزاده لمبشکن اشاره کـرد کـه البتـه    .م1979- 1963/ش1357- 1342هايسالبیناصفهان

گیرنـد. مقالـه   هـا را در برنمـی  بهاند و تمام جنصورت محدود به موضوع این مقاله پرداختهبه
ش) از 1345- 1350هـاي سـال مـوردي ایران؛ مطالعهدربهداشتگسترشوبهداشت(سپاه

- اجتمـاعی هـاي دگرگـونی پژوهشیفرهاد سهامی و سمانه کریمیان بلداجی و کتاب (طرح
هـایی هسـتند کـه در ایـن     از مرتضوي نورائی جزو پـژوهش )1357- 1299اصفهانفرهنگی

اي در حـوزه بهداشـت زنـان    دهند. به همین دلیل تاکنون مقالهاطالعاتی را به دست میزمینه 
عنوان یکی از شهرهاي مهم کشور صورت نگرفته اسـت و از  اصفهان در دوره پهلوي دوم به

این منظر نگاهی متفاوت به این موضوع دارد.
ز منابع اصلی، شـامل  یري اگبهرهتحلیلی و با - در این مقاله تالش شده با روش توصیفی

ها، مجالت،کتب و مصاحبه تحوالت بهداشت زنان دوره پهلـوي دوم  اسناد آرشیوي، روزنامه
ی قرار گیرد.  موردبررسدر اصفهان 

ش1340- 1320هايسالۀبهداشت زنان در فاصل. 2
کشور هنوز بـه درجـات مناسـب پزشـکی دسـت نیافتـه بـود و        م.60تا40ش/40تا20از دهه

قـرار داشـتند. درزمینـه بهداشـت زنـان، مـدت       یکـدیگر تقابل بـا  سنتی درویدپزشکی جد
هدهـ تـا اواسـط   ها بپردازند؛ زیرا وضع حمل آنطوالنی الزم بود تا پزشکان به درمان زنان و

توسـط  یـران در ایمانزابیست هنوز شرایط براي آموزش دانشگاهی زنان فراهم نشده بود و
م.1957ش/1336سـال در شـده  شـد. آمـار ارائـه   جام مـی ماماهاي محلی و بدون تخصص ان

گرفـت کـه ایـن    سواد انجـام مـی  ، توسط ماماهاي بییرانها در ازایمان%80دهد کهمینشان
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اطـالع بودنـد.  ترین اصول بهداشتی بـی سادهازبه ارث برده بودند واز مادران خودحرفه را
)1336:114(وزارت بهداري

بهـداري عـالی آموزشـگاه کـه اسـت اهمیـت حائزنکتهاینبهداشت،آموزشزمینهدر
توسـعه درزمینهمحدود،هرچندفعالیتیوگردیدافتتاح. م1946/ش1325آذرماه دراصفهان

اخـذ بـه موفـق سـال چهارازپسدانشجویانآموزشگاه،ایندر. دادمیانجامزنانبهداشت
درپزشـکی دانشـکده . م1950/ش1329دریعنـی سـال چهـار ازپس. شدندمیبهداردرجه
اخـذ بهموفقسالششازپسآندانشجویانکهشدتأسیسبهداريعالیآموزشگاهجوار
علـوم دانشـگاه تأسـیس ازپـس آنهـاي شـاخه وپزشکیدرواقع. گشتندمیدکتريدرجه

) م70/ش50دهـه (دومپهلـوي دورهاواخـر درخصوصـاً گیـري چشمرشداصفهانپزشکی
ازجملـه وبهداشـت بـه مربـوط هـاي فعالیـت کهادعاستاینگواهمطلباین. استداشته

ازشـد و آغـاز عملـی صـورت بهومحدودشکلبه. م50/ش30دههاوایلاززنانبهداشت
ایـن تـوان مـی حتـی . در این زمینه هستیمکشورعلمیتوسعهشاهدبعد،بهم.60ش/40دهه

سیاسـت اجـراي گرفت و پس ازنظردرپزشکیعلمثباتورشدبرايايدورهراسه دهه
رشــد. م70/ش50دهــهدرپزشــکیعلــومدانشــکدهاصــفهان،دربهداشــتتوســعه

.یافتايتوجهقابل
گیـري مؤسسـات   م. بـاوجود شـکل  60تـا 40ش/40تـا 20بنابر شواهد ذکرشـده، در دهـه  

ــیوه    ــان ش ــان همچن ــان ، زن ــادران و کودک ــت م ــز بهداش ــی و مراک ــنتی رآموزش ــاي س ا ه
کردنـد. دادند. تعداد محدودي از زنان براي وضع حمل به این مراکز مراجعـه مـی  میترجیح

جلـوگیري از  منظـور بـه قبل و بعد از زایمـان نیـز   هايمراقبت)105- 100: 1389لمبشکن(
درقـرار گرفـت.   موردتوجـه م. 50ش/30هاي واگیر از مادر به کودك، از دهـه  شیوع بیماري

تـر گـذاري بـیش  هاي پزشکی و سرمایهو توسعه شاخهاهدانشگاهیسبا تأسم.60ش/40دهه
دانـش  وطـور نسـبی علـم   سازمان زنان بـه وگیري سپاه بهداشتزمینه، شکلایندردولت

مهمی در علم پزشکی مواجه شد.يرونق گرفت و کشور با دستاوردها
هداشـت زنـان   ببـا هاي مـرتبط گیري اصالحات، فعالیتو شکلم.60ش/40دههازیشپ

درصـورت گرفتـه  هاي شد. فعالیتخورشید سرخ انجام میوشیروتوسط وزارت بهداري
سـالمت  ازها، معاینات مختلف بـراي اطمینـان  هاي آموزشی و نشستزمینه برگزاري کالس

شـده توسـط ایـن    هـاي انجـام  فعالیـت هـا بـود.  آنیازهاي موردنکودك و توزیع کاالومادر
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ـ     ي درآمـد هـا، پـیش  سازمان ان اصـفهانی را بـراي پـذیرش    بـود کـه مـردم و بخصـوص زن
تـر گسـترده در سـطح  هاي سپاه بهداشت، سـازمان زنـان و سـایر مؤسسـات مـرتبط      فعالیت

نمود.آماده
پهلـوي اول بـه دوم و   واسـطه انتقـال دولـت از   م.باوجودي که به1941ش/1320در سال

هـاي بیمـاري شـیوع  یـل شد، اما به دلنمیحضور متفقین در ایران، به بهداشت توجه خاصی 
واگیـر شـروع شـد. سـرانجام ایـن      هايیماريسفلیس در ایران، مبارزه با بیژه وو بهآمیزشی 

هـا ازجملـه   شهرسـتان یرابتـدا در تهـران و سـپس در سـا    م.1955ش/ 1334برنامه در سـال 
)110: 1336.(وزارت بهداريگردیداصفهان اعمال

هاي واگیر، عملیات پیشگیري در تمـام مراکـز   سازي بیماريکنهریشیتبا توجه به اهم
واکسیناســیون بــر م.1957ش/1336کودکــان انجــام گرفــت و در ســالوبهداشــت مــادران

سـازي اجتمـاعی   ء برنامـه مصـون  و کـزاز جـز  سـرفه یاهسـ دیفتري،هاي حصبه،ضدبیماري
)112- 110: 1336(وزارت بهداريگرفت.قرار

ــز  ــات پیشــگیري در مراکــز بهداشــت مــادر عملدر اصــفهان نی کــودك موردتوجــهوی
گزارش وزارت بهداري در خصوص طرح واکسـینه کـردن افـراد و ارائـه آمـار      ؛گرفتقرار
ــه در ایــن حــوزه اســت. حــاکی از تــالشم.1957ش/1336ســالدر هــاي صــورت گرفت
بـر  نفـر 271بـر ضـد حصـبه،   نفـر 5838بـر ضـد آبلـه،   نفـر 664185تعداداساساینبر

انـد. بر ضد کـزاز و دیفتـري واکسـینه شـده    نفر568سرفه،بر ضد سیاهنفر13دیفتري،ضد
)112: 1336(وزارت بهداري

از يهـاي آمیزشـی بـراي جلـوگیر    بیمـاري اقدامات درزمینه پیشگیري، مبارزه بایگراز د
بـار  یـک روز15منظـور زنـان بـاردار هـر    ینسرایت بیماري از مادران به نـوزادان بـود. بـد   

گرفتند. صدور گواهی تندرستی قبل از ازدواج نیـز  شده و مبتالیان تحت درمان قرار میمعاینه
ــی    ــل محــروم م ــودي کام ــا بهب ــتی ت ــواهی تندرس ــان از اخــذ گ ــاري و مبتالی ــدند.اجب ش

اهـدف پیشـگیري از شـیوع بیمـاري    سـالمت مـادران ب  صـورت ینبد)38: 1389(لمبشکن
موردتوجه بود.

اداره م.1956ش/1335هــا و عملکــرد وزارت بهــداري در ســالفعالیــتطبــق گــزارش 
کودکـان را  وي سالمت مـادران نظر اداره کل بهداشت، برنامهیرکودکان زوبهداشت مادران

ترین وظایف این اداره عبارت بود از:  عهده داشت و مهمبر
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کشور.کودکان در سراسر و)افزایش پایه علمی برنامه بهداشت مادران1
تربیت کارمندان فنی.وآوري آمار و آموزشفنی برنامه، جمع- )بررسی علمی2
ادارات کودك و همکـاري بـا  وها درزمینه بهداشت مادر)کمک براي رفع مشکل استان3

مربوط به وزارت بهداري.
)3: 1383(برنامه چهارم توسعههاي آموزشی براي مراکز بهداشت.)تهیه نشریه4

شد عبارت بود از:  راستا در مراکز بهداشت ارائه میینی که در اهایبرنامه

از زایمان، بهداشت کودکان، بازدید منازل، توزیع شـیر بعد وبهداشت قبلین تأممعاینه و 
)70: 1335(وزارت بهداريویتامینو

بهداشت مادرانۀزمینوزارت بهداري اصفهان درۀبرنام1.2
فنی وزارت بهداري دکتـر بنـت.ف.آوري کـه در انجمـن روابـط      هاي مشاوردرنتیجه توصیه

اي کـاربردي بـراي اجـراي عملیـات بهداشـتی در      برنامه،نمودایران و آمریکا نیز فعالیت می
وهـر شـهر  کـودك توصـیه کـرد کـه در    وایران ترتیب داده شد. وي درزمینه بهداشت مادر

ــک  ــتان کلینی ــراي   اس ــت ب ــود.(مجله بهداش ــیس ش ــایی تأس ــهه ــن) ازا18: 1333هم روی
ماماهـا،  طـور نمونـه و بـراي تربیـت پزشـکان،     بهداري تصمیم گرفت محلـی را بـه  وزارت

کودکـان تأسـیس نمایـد. نتیجـه مـذاکرات      وپرستاران و بهیاران در رشته بهداشـت مـادران  
منجـر بـه انعقـاد قـراردادي در     آمده بین وزارت بهداري و سازمان بهداشـت جهـانی   عملبه

کودکان گردید. اولین مرکـز  ومنظور ایجاد مراکز بهداشت مادرانبهم.1951ش/1330ماهآبان
استان فارس شروع به فعالیـت نمـود   درم.1954ش/1333کودکان در سالوبهداشت مادران

کودکـان تحـت نظـر اداره کـل     وپـروژه بهداشـت مـادران   م.1956ش/1335و از اول سال
)70: 1335يآغاز شد.(وزارت بهدارشتبهدا

هاي بهداشت عمومی بـود  ترین قسمتاز مهمیکیکودکان وهاي بهداشت مادرانبرنامه
از علـل مهـم   یکـی افزایش نفوس کشور داشـت؛ زیـرا   ویاثر مستقیم در سالمتآنو نتیجه

درجه اول اهمیت قرار داشت عدم اطالع مادران به اصـول  کودکان که دروومیر مادرانمرگ
آمـوزش، زنـان را بـه    یـق ) درنتیجه الزم بـود از طر 72: 1337(وزارت بهداريود.بهداشتی ب
وضـعیت  ازمند نمایند. اطالع مامـا از زایمان عالقهیشخصوص بهداشت پبهخودبهداشت 
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- 144: 1332(مجله بهداشت بـراي همـه  کاست.کودك میوتعداد تلفات مادرزن باردار، از
145(

، تولد اطفال نـارس و  ینجنومیر مادران باردار، سقطمورد مرگمتأسفانه آمار صحیحی در 
میلیـون جمعیـت ایـران    20ن گفـت از تـوا وجود میست نیست. بااینددوره درینمرده در ا

میلیون در شهرهاي بزرگ ساکن و اکثریـت مـردم   فقط سهم.60تا40ش/40تا20هايدههطی
در هـزار و میـزان   1.27ان بـه نسـبت  ومیـر مـادر  بردند. میـزان مـرگ  ده به سر می45500در

در هزار برآورد شده بود.216الی146ومیر کودکان به نسبتمرگ
ـ   وومیـر مـادر  مـرگ ازهـاي جلـوگیري  از راهیکـی رو ازاین از یشکـودك، بهداشـت پ

ـ   . م50/ش30طی دههر بود. دزایمان هـا  از زایمـان در اغلـب کشـور   یشبهداشـت مـادران پ
هـاي جدیـد   مامایی، پیشـرفت رادیـوگرافی، روش  ی شدنه تخصصعالو. بهشده بودمتداول 
امـر زایمـان نمـوده و باعـث تقلیـل      هرکدام کمک شـایانی بـه  حسی و بیهوشیبی،جراحی

بـر بهداشـت مـادران    )تأکید107: 1336کودکان شده بود.(وزارت بهداريوومیر مادرانمرگ
، هاي آبستنی مانند اسـتفراغ سمومیت، مینجناز سقطپیشگیرياز زایمان همچنین براي یشپ

شد.  غش زایمان و تولد اطفال نارس و مرده انجام می
از زایمـان، خطـرات   یشپهايمراقبتواسطه توجه به بهم.50ش/30در ایران نیز طی دهه

هـاي  دفترچـه بـه کمـک  تقلیـل پیـدا کـرد. ماماهـا     دومیـک کودکـان  وموجود براي مادران
یـد دستورات بهداشتی کافی راجع به تغذیـه، ورزش و هـواي آزاد ق  ها مخصوصی که در آن

هـاي عمـومی تعلـیم مـادران بـراي      همچنین کالسکردند.به زنان باردار کمک میبودشده
گرفـت،  ان در منـزل انجـام مـی   کـه زایمـ  شـد. درصـورتی  مواظبت کودکان ترتیـب داده مـی  

)77- 74: 1332اشـت بـراي همـه   شد که تمیزترین اتاق انتخـاب شـود.(مجله بهد  میتوصیه
هاي پیش از زایمان، بـه  ومیر مادر و کودك از طریق مراقبتها با مشاهده کاهش مرگخانواده

هـا بـاوجودي   حال گروهی از خانوادهینباادادند؛ رعایت دستورات بهداشتی، توجه نشان می
چنـان  هـم بهداشـتی بودنـد، امـا    که شاهد سالمت مادر و کودك بعد از رعایـت دسـتورات   

:مصاحبه)1398ها استفاده نمایند.(نیازي،دادند که از ماماي محلی در زایمانمیترجیح
گونـه  ایـران را ایـن  کودکـان در وهاي بهداشـتی مـادران  توان هدف برنامهطورکلی میبه

نمود:  ذکر
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افزایش طـول عمـر.   ، واکسیناسیونیقهاي عفونی از طربیماريو ومیراز مرگیريجلوگ
ایـن نتـایج بـود.    یافتن بـه براي دستابزار مناسبی، ریس مراکز بهداشتی براي زنان بارداتأس

کـه حـداکثر فایـده از   کافی نبود. براي آنم.50ش/30حال تعداد مراکز بهداشتی طی دههبااین
هـاي کشـور از صـورت مراکـز درمـانی      ها به دست آید، الزم بود درمانگاههزینهوهافعالیت

پیشگیري گردند. در خصوص توجه بـه ایجـاد   وبه مراکز تعلیم بهداشته و مبدلبیرون آمد
تعـداد در مرکـز داشـتند کـه ایـن    27بـر هـا بـالغ  اسـتان م.50ش/30در دههمراکز بهداشتی،

دسـتگرد و  خوراسـگان، شامل شـهرهاي اصـفهان،  م. 1957ش/1336اصفهان، در سالاستان
)107- 1336:106شد.(وزارت بهداريپایه میکوه

در ســازمان همکــاري بهداشــت جهــانی در ایــران نیــز بــه بهداشــت زنــان  چنــین هــم
کودك در وزارت بهـداري  واداره بهداشت مادرم.1955ش/ 1334در سالوشدمیپرداخته

هـاي پیشـگیري از بـارداري بـراي زنـان      کـودك، روش وهاي مـادر تأسیس شد. در کلینیک
از بـارداري  یشـگیري هـاي خـوراکی پ  قـرص م.1956/ش1335شد. در سالتوضیح داده می

خـانواده در  یموارد ایران شد و اولین درمانگاه تنظـ هاي پیشگیري از بارداري)(حلقهI.U.Dو
م. آغـاز بـه کـارکرد. کـالس ماماهـاي محلـی نیـز در سراسـر کشـور          1958ش/1337سال

کردند، یـک  طی مییتموفقها را باصورت منظم ادامه پیدا کرد و به کسانی که این کالسبه
)1333شد.(مجله بهداشت براي همه،صورت مجانی داده میکیف حاوي وسایل مامایی به

کودکـان  وهاي درمانی و پیشگیري، سایر وظایف اداره بهداشـت مـادران  کنار فعالیترد
قرار زیر است:به

)همکــاري بــا ســازمان بهداشــت جهــانی، انجمــن ملــی حمایــت کودکــان و         1
کودکان همکاري داشتند.وهاي بهداشت مادرانبرنامهسرخ که درخورشیدشیرو
)آموزش کارمندان وزارت بهداري، بنگاه حمایت مادران، آموزشگاه مامـایی، بیمارسـتان   2

)74: 1335.(وزارت بهداريینهزمینزنان و اداره کل بهداشت براي برقراري پایه علمی در ا
به بهداشـت زنـان، صـدور پروانـه     ضع قوانین مربوط)همکاري با وزارت بهداري در و3

ــار زایشــگاه ــانک ــا و بیمارســتان زن ــان و دادن پیوه ــود شــنهادکودک ــراي بهب ــاي الزم ب ه
کلی.وضعیت

ــراي   4 ــی ب ــریات آموزش ــده و نش ــه پرون ــادران )تهی ــت م ــز بهداش ــان.و مراک کودک
ـ اي زنـان  نشریات آموزشی توسـط ماماهـا بـر   )109- 108: 1336بهداري(وزارت سـواد  یب
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رسـید تـا توجـه و    هاي آموزشی به سمع و نظـر آنـان مـی   شد؛ یا در قالب کالسخوانده می
:مصاحبه)1398عالقه زنان به رعایت اصول بهداشتی جلب شود.(شفیعی،

هاي اساسی برداشته شد. هرچنـد  گامزنانبهداشت درزمینه در اصفهان نیز طی این دوره
فـن  نمایـد کـه مـورد تائیـد اهـل     اي پیشرفت اندازهبهداشت زنان بهزمان بسیاري الزم بود تا

- اجرا درآمد که شـامل اقـدامات آموزشـی   هاي سودمندي بهفعالیتینهزمیناگیرد؛ درقرار
زنان باردار، فعالیـت  وبراي مادرانهاي عمومی و نشستدرمانی و ازجمله برگزاري کالس

بوده است.کلینیکی، توزیع شیر و سایر اقدامات 
مرکـز آن در  2مرکـز بهداشـتی بـود کـه    5اصـفهان داراي اداره بهداشـت یدر دهه سـ 

ستگرد خیار، خوراسـگان و کوهپایـه   مرکز دیگر در روستاهاي د3شهرهاي اصفهان و یزد و
کلینیـک بهداشـتی یکـی خـاص مـادران و      2قرار داشت. در مرکز بهداشت شـهر اصـفهان  

که سـایر مراکـز بهداشـتی یـک روز در میـان      بود. درصورتیدیگري براي کودکان دایر شده
)  420: 1337کودکان بودند.(گزارش سالوداراي کلینیک مادران

بـه  یمـاهگ یـا سـه  اوایـل دو گونه بود کـه مـادران بـاردار از   ها اینشیوه کار این کلینیک
و از مـاه هفـتم   مرتبـه هاي اول تا هفـتم، مـاهی یـک   ماهکردند؛ درکلینیک مادران مراجعه می

مراجعـه یـک   ينمودند. در ابتداهاي آخر هر هفته مرتب مراجعه میماهیانه دومرتبه و در ماه
آمـد تـا چنانچـه بیمـاري در     ادرار و خون به عمل مییهآزمایش کلینیکی کامل همراه با تجز

مراکـز،  مادر وجود داشته باشد مورد درمان قرار گیرد. البته به علت نبودن بخـش زایمـان در   
ــده ــی ع ــان م ــی زایم ــاي محل ــزل توســط ماماه ــه بیمارســتان  اي در من ــد و بعضــی ب کردن

در بیمارسـتان مسـیحی انگلـیس    نمودند. چنانچه زایمان غیرطبیعی وجود داشـت  میمراجعه
)335- 334: 1340، 1339گزارش سال(گرفت.انجام می
ـ ونبهکودك، روزهاي دوشوهاي درمانی کلینیک مادربر فعالیتعالوه ینچهارشنبه در ب

1339ســال(گــزارش شــد.توزیــع مــیآ)_(ديصــابون و کپســول ویتــامین، مــادران شــیر
هاي بارداري، ارائه مشـاوره  برگزاري کالس، نمایش فیلم)339- 337: 1340،بهداريوزارت

رایگان به مادران، تشخیص حاملگی، بازدید منازلی، تشخیص سفلیس و سل در زنان بـاردار، 
آمـوزش  )119- 117: 1336،به زنان باردار با مشکالت قلبـی(وزارت بهـداري  رسانیخدمات
هـاي  هـاي آبسـتنی ماننـد اسـتفراغ    مسـمومیت درمـان  )72: 1335،(وزارت بهداريشیردهی
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کودکـان بـود.  وهـاي مراکـز بهداشـت مـادران    فعالیـت یگـر سخت و غش زایمان نیـز از د 
)74: 1337،بهداري(وزارت
کودکـان بـراي تشـخیص نـوع     وهایی در مراکز نمونه بهداشت مادرانآزمایشچنینهم

اند از:شد که عبارتبیماري از زنان گرفته می
خــون و RHآزمــایش ادرار ازنظــر قنــد و آلبــومین، تعیــین میــزان هموگلــوبین، تعیــین 

V.D.R.Lانگــل، آزمــایش خــون ازنظــرخــونی، آزمــایش مــدفوع بــراي تشــخیصگــروه

مبتالیـان بـه   ها؛هاي مقاربتی بیمارستاندر مراکز مبارزه با بیماريیماري سفلیس)بتشخیص(
: 1336گرفتنـد.(وزارت بهـداري  سیلین تحـت درمـان قـرار مـی    وسیله پنیبیماري سفلیس به

118 -119(
و عملـی نیـز در مراکـز نمونـه آمـوزش بهداشـت مـادران        وهاي آموزش علمـی کالس

نـان بـه آمـادگی ز  هاکالسینگردید. در ایان و ماماها برگزار میکودکان براي زنان، دانشجو
ها به شرح زیر است:وضعیت این کالساي ازشد. خالصهبراي زایمان کمک می

،علمـی هـاي )آموزش کارورزان دانشکده پزشکی و آموزشگاه مامایی و تشکیل نشست1
کودکـان در ایـران و ممالـک    وهـاي بهداشـت مـادران   منظور آشنایی با تاریخچه و برنامهبه

مترقی جهان.
هاي هفتگی براي پزشکان و ماماها، مراکز مشـاوره  گردهماییوعملی- )آموزش تئوري2

ارائه آموزش به زنـان  ؛کودکانوتأسیس مراکز بهداشت مادراناهدف ب.و اداره کل بهداشت
هاي هفتگی.  در کالسها و مصاحبه با آن

ــیم 3 ــی)تعل ــی - علم ــط اداره پ عمل ــاران توس ــی   بهی ــی ایران ــن مل ــتاري و انجم رس
کودکان.حمایت

در مناطق روستایی.یژهوسواد، به)آموزش اصول بهداشت به ماماهاي بی4
سـواد  وسـیله ماماهـاي بـی   هـا در ایـران بـه   زایمـان % 80م.1957ش/1336طبق آمار سال

سـاده بهداشـتی   بـه اصـول   دانسـتند، نسـبت  گرفت که خوانـدن و نوشـتن نمـی   صورت می
یلبایسـت بـا تشـک   اطالع و مامایی را از مادران خود بـه ارث بـرده بودنـد. بنـابراین مـی     بی

یــر نــوزادان و مــادران در ومهــاي آمــوزش بهداشــت، بــه تعــداد فراوانــی از مــرگ کــالس
یـک از ماماهـا کیفـی محتـواي     تعلیماتی به هـر هاي. پس از خاتمه دورهکاستندیمروستاها

بنـد و روسـري و پمـاد ارومایسـن چشـمی      پـیش ،پنس، صابون، الکـل یلاز قبوسایل الزم
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ها، دریافت کـارت مخصـوص تولـد و بررسـی     شد. ماماها براي دادن گزارش زایمانمیداده
کردنـد. بـار بـه مراکـز بهداشـتی مراجعـه مـی      هفتـه یـک  هاي زایمان هر دومحتویات کیف

سـواد، درصـورت   داشت بـه ماماهـاي بـی   با آموزش به)121- 113: 1336بهداري(وزارت
هـاي الزم بـراي جلـوگیري از    مراجعه زنان به مراکـز بهداشـتی بـراي زایمـان، مراقبـت     عدم
گرفت.ومیر مادر و کودك، تا حد امکان توسط ماماها انجام میمرگ

گسـترش  آیـد کـه بـا   این نتیجه به دست مـی 5- 1يشده در نمودارهابا توجه به آمار ارائه
رونـد  پهـا بـراي چکـا   و کودك، مراجعه زنان بـه کلینیـک  هاي مراکز بهداشت مادرفعالیت

هـاي آموزشـی و بازدیـد    برگـزاري کـالس  موفقیت دولت در دهنده افزایشی داشته؛ که نشان
ایـن اســاس از ) بـر 5- 1نمودارهـاي براي آگـاهی بیشـتر، بنگریـد بـه    منـازلی بـوده اسـت.(   

و اطالعـات بهداشــتی اگیــري آمـوزش مامــایی بـه فر انمنــدعالقـه ادتعــدیسـ دهــهنیمـه 
تعــداد ز کــه اطالعــی ا1339غیــراز ســالبــه40- 1335طــور کــل از ســال. بــهیافتــهیشافــزا

هاي آموزش بهداشـت  مادر در کالس175931دست نیست، جمعاً تعدادکنندگان درشرکت
هــاي ســواد آمــوزشمامــاي بــی909انــد. همچنــین تعــدادو کــودك شــرکت داشــتهمــادر
و 1335:274هـاي وزارت بهــداري فراگرفتنــد.(وزارت بهــداري تــري در کــالسصـی تخص
)171: 1340و464: 1336

شیر و خورشید2.2
کودکـان در فاصـله   وخورشید سرخ اصفهان درزمینـه بهداشـت مـادران   وهاي شیرفعالیت

ش40- 1320هايسال
امینـی  یقلیرامخورشید سرخ اصفهان، توسط وجمعیت شیرم.1932ش/1311در بهمن

ـ        بضـاعت در دسـتور کـار جمعیـت     یایجاد شـد. رسـیدگی بـه وضـعیت بهداشـتی افـراد ب
کـودك، مراکـزي تأسـیس و بـه ارائـه      وداشت. جمعیت در خصوص بهداشـت مـادر  قرار

)1338:4خورشید سرخ اصفهانو(مجله جمعیت شیرپرداخت.خدمات می
بـه دسـتور   م.1953ش/22/11/1332درخورشـید سـرخ ایـران    وجمعیت مرکزي شـیر 

مـادران  وشمس پهلوي ریاست جمعیت تأسیس شد. به دنبال آن، بخش حمایت از کودکان
بـه  قسـمت  افتتاح شد. بخش نامبرده در دوم.1953ش/13/2/1332جمعیت اصفهان در روز

داد.خدمات خود را انجام مییرومندنیرسرپرستی ایران ام
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بضاعت از ماه سـوم حـاملگی بـود    نظر گرفتن زنان باردار بیوظایف این مراکز، تحتاز
، انجـام زایمـان مجـانی    کالس و نمایش فـیلم یقهاي بهداشتی از طرو عالوه بردادن مشاوره

آرد، یـل هـا قـرار داشـت. کاالهـایی از قب    کرده در دستور کـار آن هاي تحصیلتحت نظر ماما
(مجلـه جمعیـت   شـد. ها داده میرو نیز به آنهاي موردنیاز، صابون و داخشک و ویتامینیرش

)1338:4،شیروخورشید سرخ اصفهان
کـودك در  و خورشید سرخ اصفهان درزمینه بهداشـت مـادر  وهاي جمعیت شیرفعالیت

به شرح زیر است:م.1951/ش1330يهاسال
زایشگاه خانگیـ

خیابـان  بضـاعت، توسـط زایشـگاه جمعیـت در    انجام زایمـان خـانگی بـراي زنـان بـی     
ها. زایشـگاه  و لباس به آنخشک، غذا، محصوالت بهداشتییرتهران و اهداء دارو، شدروازه
بضاعت بود.روز آماده خدمت به زنان باردار بیشبانه
مراکز مشاورهـ

2خیابان دروازه تهران و انـدرزگاه شـماره  جمعیت در1شمارهاندرزگاه(مرکز مشاوره)
اسـتثناي ایـام تعطیـل    روزه بـه شـده بـود و همـه   واقع)يآباد(شمسخیابان شهناز پهلويدر

نمـایش  یقنمودند. این کار از طردوران حاملگی آشنا مییفبضاعت را با وظاباردار بیزنان
)60: 1336،خورشید سرخ اصفهانوشد.(جمعیت شیرهاي علمی انجام میو کالسفیلم

کـرده، مامـاي تحصـیل  نفـر 4اطفـال، هايمراکز بهداشتی یک متخصص بیماريیندر ا
(مجلـه جمعیـت   نفـر کمـک پرسـتار بـه خـدمت اشـتغال داشـتند.       5نفر کمـک قابلـه و  2

)15: 1337،شیروخورشید سرخ اصفهان
خورشید سـرخ اصـفهان بـه   وشیرم.58- 1957ش/37- 1336شده در سالطبق آمار ارائه

تزریقــات خــدمات ارائــه شــیر و غیرطبیعــی، توزیــع - نفــر درزمینــه زایمــان طبیعــی3469
)  8نموداربراي آگاهی بیشتر، بنگرید به(است.نموده
هاي آموزشی  فعالیتـ

هـا  شـنبه کودکـان جمعیـت اصـفهان، پـنج    وهاي آموزشی مراکز بهداشت مادرانفعالیت
کردنـد. صحبت مینواکسیناسیوودرباره تغذیه، نظافتها پزشکانکالسشد. دربرگزار می

)3: 1338خورشید سرخ اصفهانوشیر(مجله جمعیت 
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ماهـاي محلـی، شـیر و خورشـید،     ، طـی ایـن مـدت از طریـق ما    شدهارائهآمار بر اساس
یافتـه  یشافـزا شده، عالقه زنان براي توجه به بهداشت خود یعتوزبهداري و نشریات وزارت

گـواه ایـن مدعاسـت. همچنـین شـرایط بـراي آغـاز        برگزارشدهها در جلسات و حضور آن
ي فراهم شد.تا حدودهاي سپاه بهداشت در این زمینه فعالیت

اصالحات انقالب سفید و بهداشت زنان. 3
زمان با اصالحات درزمینـه  توان همسیر تکامل فکري و اجتماعی در ایران عصر پهلوي را می

ازایـن کـه در   دانست. پـیش م.1962ش/1341بهداشت، فرهنگ، اجتماع و کشاورزي در سال
زوم اصالحات احساس شود، در جوامع مترقی، کمک بـه توسـعه سـواد، بهداشـت و     ایران ل

هاي انحطاط ناشی از حضور متفقـین و  واسطه دورهها آغازشده بود. در ایران بهدرمان بیماري
مردان اقدام مؤثري براي اصالحات انجام نگرفـت؛ در دوران رکـود کشـور،    توجهی دولتبی

رفت. بنـابراین دولـت ایـران نیـز     اصول بهداشتی پیش میسرعت به سمت گسترش جهان به
به نقـاط ضـعف و احتیاجـات مـردم، بـه تصـویب و اجـراي یـک برنامـه در قالـب          باتوجه
عنوان یکی از اصول انقالب سفید، زمینـه  گیري سپاه بهداشت بهسفید پرداخت. شکلانقالب

ویکـم  بهداشت در دوره بیسـت را براي توسعه بهداشت در روستاها فراهم نمود. قانون سپاه 
مجلس به تصویب رسید که ماده اول آن چنین بود:

منظـور تعمـیم بهداشـت و درمـان در روسـتاها و منـاطق       تصویب این قانون بهیخاز تار«
ــر   ــب از گ ــت مرک ــپاه بهداش ــور، س ــتایی کش ــکی  روس ــک پزش ــروه کم ــکی و گ وه پزش

)2535:36(مجله بهداشت ایران»شود.میتشکیل
ــانون ت ــت ق ــپاه بهداش ــکیل س ــی و دم.1963ش/20/11/1342ش ــوراي مل ــس ش ر مجل

م. در مجلس سنا تصویب شـد. ایـن قـانون داراي هشـت مـاده و یـک       1964ش/7/2/1343
نـگ و کشـور مـأمور اجـراي ایـن      هاي بهـداري، جنـگ، دارایـی، فره   تبصره بود. وزارتخانه

،دوره چهارم)1343(مجلس سناشدند.قانون
یوعسطح بهداشت عمومی، مداوا و پیشگیري از شـ افزایشهدف از تصویب این قانون، 

ومـردم بهداشـت بـه   آمـوزش هاي واگیر، واکسیناسـیون، ایجـاد محـیط بهداشـتی،     بیماري
کریمیـان  بود.(سـهامی و  منظور ایجاد نسل سـالم کودکان بهوهاي بهداشتی از مادرانمراقبت
)120: 1395بلداجی
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ــی ســوم(طــی برنا ــه عمران ــین گــروه از ســپاهیان م)1967- 1962ش/1346- 1341م اول
، تحـت نظـر   بهداشت به روستاهاي کشور اعزام گردیدند. کمک پزشکیاران پس از آمـوزش 

هـا انجـام   از وظـایف آن یکـی پرداختنـد و  پزشک در روستاها به امر بهداشت و درمـان مـی  
ـ وهاي بهداشتی از مادرانمراقبت کـودك در  وکلینیـک مـادر  50منظـور یندکودکان بود. ب

.سراسر کشور احداث گردید
و بـراي  ایجـاد شـد  هاي سیار زایمان ها سرویسها، در مراکز استانبا احداث این کلینیک
هـا تحویـل داده شـد.   هاي آموزشی برگزار و لوازم موردنیاز بـه آن ماماهاي محلی نیز کالس

)4: 1383(برنامه چهارم توسعه
م. بـه تصـویب رسـید و    1964ش/1343شکیل سپاه بهداشت، در اردیبهشت سـال قانون ت

از اعزام سـپاهیان  یشپاولین گروه در زمستان همان سال به روستاهاي کشور اعزام گردیدند.
خـود  یفهـا بـا وظـا   هاي کارآموزي براي آشنایی آنکالسوهاي توجیهی بهداشت، جلسه

یطماهانـه و متناسـب بـا شـرا    بـار یـا  مـاه یـک  هـا هـر شـش    گردید. این جلسـه برگزار می
هـا در اداره کـل بهـداري اسـتان     شد. در اصفهان نیز ایـن جلسـه  ریزي میآمده برنامهوجودبه

هـا مـدیرکل بهـداري اسـتان، سرپرسـت سـپاهیان و پزشـکان        جلسهینشد. در اتشکیل می
، حـول شـده  وظـایف م هـایی واحـدهاي اعزامـی را درزمینـه     مسئول آموزش، طی سخنرانی

م. دوره آموزشـی سـپاهیان   1966ش/1345در زمسـتان سـال  کردنـد. بـراي نمونـه    میتوجیه
بهداشت دختر در محل اداره کل بهداري آغـاز شـد تـا اطالعـات الزم درزمینـه بهداشـت و       

:مصاحبه)1398قرار گیرد.(نیازي،هاآنتنظیم خانواده در اختیار 
تناسـب  رشـد بـی  با توجـه بـه اثـرات سـوء    شده براي کارآموزان، هاي تشکیلدر کالس

درپـی بـراي زنـان    هـاي پـی  زایمـان نهادهاي مختلف و مشکالت جسـمی کـه   جمعیت در
تغذیـه  ،کـودك وخـانواده، بهداشـت مـادر   یمعملی تنظـ - تئوريصورتبهداشت، همراهبه

پـس  شد. این سـپاهیان  پرستاري آموزش داده میوغیرطبیعی- دوران بارداري، زایمان طبیعی
هـاي بهداشـت   عنوان مددکار سـپاهی بهداشـت زنـان، بـه کلینیـک     از پایان مدت آموزش به

را در امــور مـادران و ماماهــاي محلـی  ییشــده و راهنمـا روسـتاهاي اسـتان اصــفهان اعـزام   
)2201،ش1349روزنامه اصفهان، گرفتند.(زنان به عهده میبهداشت
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بهداشت زنانۀسپاه بهداشت اصفهان و توسع1.3
هـایی درزمینـه   در خصوص ارائه خـدمات بهداشـتی بـه زنـان روسـتایی، سـپاهیان فعالیـت       

خانواده، سرکشی به منازل و آموزش اصـول  و تنظیم بهداشتی، هاي آموزشیبرگزاري کالس
اند از:دادند. ازجمله این روستاها در استان اصفهان عبارتبهداشتی به زنان انجام می

خـورت، سـگزي،   کناره، قهدریجان، خولنجان، زفـره، مورچـه  ،ورنامخواستروستاهاي 
آباد، اشترجان.)، حبیبشهرینیاکبر، ازفرجان، همایون شهر(خمشاهزاده علی

بـافی بـه دبسـتان دخترانـه و بهداشـتی کـردن محـیط        هاي قالیکارگاهجذب دختران از
خصـوص زنـان بـاردار، تهیـه     لیس بهدیفتري و سفیهعلها، واکسیناسیون اهالی روستاکارگاه
هـاي ساختن مردم بـا امـور بهداشـتی، برگـزاري کـالس     هاي بهداشتی، آشنانشریهوپوستر

ایجـاد حمـام دوش بـراي پیشـگیري از     )2725،ش1351(روزنامـه اصـفهان  خـانواده. یمتنظ
ك.کـود وهاي بهداشتی درزمینـه بهداشـت مـادر   ، نمایش فیلمهاي مقاربتی و پوستیبیماري

ــان( ــوزش)2938ش،1352هم ــان  آم ــه زن ــردي ب ــت ف ــاردار.بهداش ــان(ب ،1352هم
تی بــه اعضــاي خــانواده، تشــکیل و ارائــه اصــول بهداشــیسرکشــی منــازل)2938شــماره
از )2949و2945ش.،ش52- 1351همانبهداشــت بــه زنــان روســتا.(هــاي آمــوزشکــالس
بود.سپاه بهداشتهاي فعالیت

توان اشاره کرد:هاي اختصاصی ذیل نیز میافزون بر این به گزارش
53جلسه توسط سـپاهیان گـروه  10هاي آموزشی در حوزه بهداشت زنان طیکالسـ

کودك نیـز در  وخانواده و بهداشت مادریمهاي تنظبرگزاري کالسشد؛زفره برگزار 
ده از دستور کار این گروه قرار داشت. تعداد کل مراجعین به درمانگاه زفره براي اسـتفا 

تا آخـر  م.1974ش/1353اول سالکودك ازوخانواده و بهداشت مادریمخدمات تنظ
)3370ش،1353نفر بوده است.(روزنامه اصفهان،6273ماهدي

ر نفر از پزشکان سپاهی بهداشت دوره یازدهم خدمات اجتماعی زنـان د 6اینافزون برـ
هان اعزام شدند. ایـن  م. به روستاهاي مختلف استان اصف1975ش/1354فروردین24

اکبـر، اسـفرجان و   زاده علـی شـاه سـگزي، خـورت، سپاهیان در روسـتاهاي مورچـه  
مـاه بـه معالجـه    18) مستقر شـدند. پزشـکان مـذکور طـی    شهرینی(خمشهرهمایون

خصـوص  هـاي واگیـر بـه   هاي پیشگیري و مبارزه با بیمـاري بیماران پرداخته و برنامه
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آموزش بهداشـت را  وکودكوانواده، بهداشت مادرخیمسفلیس دوران بارداري، تنظ
)3411،ش1354اجرا گذاشتند.(روزنامه اصفهان،به

از طـرف اداره کـل   م.1973ش/1352ین در نمونه دیگري کالس آموزشی در فـرورد ـ
تعاون و امور روستایی و توسط سپاهیان بهداشت روستاي اشترجان گشـایش یافـت.   

خانواده، بهداشـت مـادروکودك   یمروستایی درزمینه تنظاز زنان نفر25کالسیندر ا
هاي واگیـر در دوران بـارداري آمـوزش دیدند.(روزنامـه اصـفهان،     و مقابله با بیماري

)2896ش،1352

بهداشت زنانۀتوسعوزارت بهداري و 2.3
رسیدگی بـه بهداشـت زنـان را در    ها، از بیماريبه اهمیت پیشگیريبا توجهوزارت بهداري

م.و طـی برنامـه عمرانـی    1950ش/1348منظور در سالینتور کار خود قرار داده بود. بددس
با توجه به کمبود کادر مامایی در کشور و ممکـن نبـودن   م)72- 1969ش/51- 1347(چهارم

زمان کوتاه، وزارت بهـداري طـرح تربیـت    آموزش پزشکان متخصص زنان به تعداد زیاد در
گـروه ابتـدا  یـن هـاي آموزشـی ا  ي را تصویب کرد. کالسماماهاي محلی روستایی و عشایر

ا هـ ششم ابتدایی بود. این کالسحدماهه و شرایط ورود به آن سوادي در9ماهه و سپس4
کودك که به خـاطر عـدم مهـارت ماماهـاي     وومیرهاي مادراز بروز مرگجلوگیري باهدف

شد.میبرگزارافتاد، محلی اتفاق می
نفر ماماي روستایی و عشایري تربیت شد کـه  411حدودم.1972ش./1351سالپایان تا

ر منــاطق روســتایی و عشــایري دیــتتعــدادي از آنــان بــه علــت ســکونت در شــهر از فعال
حاکی از آن است کـه ایـن   م.1972ش/1351ورزیدند. نتیجه بررسی این طرح در سالامتناع

رستی نموده و یا نیازهـاي مـالی   شده را سرپتبرنامه به علت فقدان سازمانی که ماماهاي تربی
)1389:40برداري کامل قرار نگرفت.(لمبشکن:ها را برآورده کند، مورد بهرهآن

شـده یـت زمانی که آموزش کارمندان بهداشت بانام بهورز آغاز شد، ماماهاي روستایی ترب
:1398(نیـازي، براي بهورزي ارجحیت داشتند که بعدها بانـام بهـورز مامـا شـناخته شـدند.     

عملـی خـود   - ماهه تئوريمصاحبه) درواقع بعدازاینکه ماماهاي روستایی دوره شش تا هشت
شد تا دوره دوساله بهورزي را نیز بگذرانند تا بتواننـد در  ها خواسته میگذراندند، از آنرا می
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ی، بـه  خدمت بپردازند و عالوه بر فعالیت در بخـش مامـای  مراکز بهداشت روستاهاي خود به
:مصاحبه)  1398رسانی نمایند.(نیازي،سایر بیماران نیز کمک

هـاي روسـتایی  درمانی در برنامه چهارم احـداث درمانگـاه  - هاي بهداشتیفعالیتیگراز د
خانواده از کارکنان شـاغل  یمتوسط وزارت بهداري بود. پزشک ماما و متصدي تنظنیمه سیار

را یناسـیون مـادر و نـوزاد    واکسو هـاي طبیعـی   انهـا بودنـد. ماماهـا زایمـ    درمانگـاه یـن در ا
شـد،  هایی که در اختیـار ماماهـا بـراي تزریـق قـرار داده مـی      دادند. ازجمله واکسنمیانجام

هـاي زنـان و   واکسن ب.ث.ژ، فلج اطفال و ثالث بود. ماماهاي روستایی، در مـورد بیمـاري  
زایمـان غیرطبیعـی   کردند. ام میموارد دشوار زایمان فقط تحت نظر پزشک و به دستور او اقد

نیـز توسـط   از زایمـان و پـس زنان پـیش پ. چکاشده میبه پزشک ارجاع دادي ماما از سو
برنامـه چهـارم توسـعه،   مصـاحبه و نیـز؛  :1398(نیـازي، گرفت.ماماهاي روستایی انجام می

1383 :5  (
ـ   نیزسیارهاي نیمه سیار، مراکزغیراز درمانگاهبه هـا،  ت بودنـد و بـه آن  مشـغول بـه فعالی

روز بـراي  شد. وظیفه این مراکز، ارائه خدمات در تمام مـدت شـبانه  زایشگاه خانگی گفته می
ـ     ه وضـعیت مـادرانی کـه    انجام زایمان طبیعی در منزل بود. همچنین ایـن مراکـز رسـیدگی ب

شدند را نیز به عهـده داشـتند.(گزارش آمـار تسـهیالت بهداشـتی،     پزشک معرفی میيسواز
1346 :31  (

مراکــز ســیار يغــذا، ویتـامین و صــابون یونیسـف نیــز بــه ایـن مــادران از سـو    وشـیر 
هـایی بـراي   بایسـت کـالس  خانگی کم بـود و مـی  هايیشگاهحال تعداد زاشد. بااینمیداده

هـا در ابتـدا   فراگیرند. این کـالس را هاي الزم آموزش ماماهاي محلی برگزار گردد تا مهارت
ینـه زمیـن اگردیـد. در ها برگـزار مـی  در مرکز استان و سپس در شهرستانصورت محدودبه

منظـور  بـه در سـگزي اداره کـل بهـداري  توسـط آموزشی برگزارشدههايکالستوان به می
م. 1970ش/1349نفـر از ماماهـاي محلـی بـا اصـول بهداشـتی زایمـان در سـال        80آشنایی
)  2237،ش1349(روزنامه اصفهان،.کرداشاره
تـوجیهی، فعالیـت پرسـتاران اداره کـل بهـداري     يهاها، در جلسهاز تشکیل کالسیشپ

بهداشــتی مــورد رســیدگی - هــاي آموزشــی و خــدمات درمــانی، پیرامــون برنامــهاصــفهان
آمـوزش مامـایی روسـتایی در بهـداري     هـاي تـوان از کـالس  گرفت. براي نمونه میمیقرار

هـاي نطنـز، اردسـتان، خوانسـار و     ، شهرستاندستگرد جرقویهآهنگی سازمان پیشآباد، نجف
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و بـه مـدت ده روز برگـزار   م.1973ش/1351در خـرداد اهـ گلپایگان نام بـرد. ایـن کـالس   
کـودك و  وزایمـان، بهداشـت مـادر   درزمینـه آموزش ماماهـاي روسـتایی  ،بود. هدفشده

)2654،ش1351اصفهان،روزنامهو2653،ش1351اصفهان،(روزنامهخانواده بود.تنظیم
- 1972ش/52- 1351هـاي  سـال در ي وزارت بهداري شده از سوهاي اعالمطی گزارش

شــده بودنــد.روســتایی در اســتان اصــفهان آمــوزش دادهينفــر از ماماهــا132تعــدادم.73
ي هـا کالس آموزشـی در شهرسـتان  117جمعاًن همچنی)2830،ش1351اصفهان،(روزنامه

هـاي مـذکور   کـالس زنان شرکت داشتند. درازنفر1446ها نآشده بود که در تشکیلناستا
مسائل بهداشـتی  کنندگان را با، شرکتاماییهاي زنان و مبیماريو خانوادهیمتنظمتخصصان 

،1352(روزنامـه اصـفهان،  شـده بـود.  نیـز نمـایش داده  حلقه فیلم آموزشی 51وهکردآشنا 
)  2940ش

ـ تخصصیدورهاولین  در م.1973ش/1351سـال بـار در اسـفند  ینتر مامایی نیز براي اول
فنـون  مـاه بـا  6ها طی مدتکالسینکنندگان در ا. شرکتداداره بهداري اصفهان برگزار ش

خـانواده و  یمکـودك، تنظـ  وی، واکسیناسیون، پرسـتاري، تغذیـه، بهداشـت مـادر    ینوین ماما
)2870،ش1351شدند.(روزنامه اصفهان،یهاي واگیر آشنا ممبارزه با بیماري

- 1973ش/56- 1352(وزارت بهـداري در برنامـه عمرانـی پـنجم    هـاي فعالیـت یگراز د
معاینـه مـنظم زنـان بـاردار و     یـق کـودك از طر وتأمین سـالمت مـادر  تشخیص و م)1977

ه برنامه، وزارت بهـداري بـه دنبـال توسـع    ینصورت لزوم انجام زایمان در منزل بود. در ادر
ــود. ا- خــدمات پزشــکی ــنبهداشــتی ب ــا همکــارم.1971ش/1350در اســفندطــرحی يب

بهداشت جهانی، وزارت بهداري، سازمان خدمات اجتمـاعی، دانشـکده بهداشـت و    سازمان
انستیتو تحقیقات بهداشتی و سازمان برنامه به اجرا درآمد.

هـاي  تی در خانـه بهورز و بهداشتیار بـراي ارائـه خـدمات بهداشـ    در طرح مذکور تربیت
بهداشت در دستور کار وزارت بهداري قرار گرفت که شامل موارد ذیل بود:  

زایمـان و دادن کـارت مراقبـت    تعداد مادران بـاردار روسـتا، تعیـین تـاریخ     ز اآگاهیـ
ها.آنبه

هاي قبلی مادر.حال و اطالعات مربوط به زایمانشرحگرفتنـ
بـیش از شـش بـار زایمـان بـا      يداراي مشـکل خـاص یـا سـابقه    انمادرمراقبت ازـ

قد.  کوتاهی
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ر مراقبت در مورد تب، لرز، مشـکالت تنفسـی، تهـوع و اسـتفراغ،     هسؤال از مادر درـ
)1383:4درد شکم و اختالل دید.(برنامه چهارم توسعه،

بهداشت زنان و تنظیم خانواده3.3
هـا  بود که در سراسر جهان در دستور کار دولتايرویه جمعیت مسئلهرشد بیازجلوگیري

بهداشـتی و  - هـاي اقتصـادي  قرارگرفته بود. افزایش جمعیت، نیاز به فراهم نمودن زیرساخت
از ازدیـاد نفـوس   اما جلـوگیري ید؛طلبمیاجتماعی براي نسل آینده داشت که بودجه زیادي 

خـانواده موردتوجـه   یمظـ هـاي تن شـد و لـذا برنامـه   هـاي هنگفـت مـی   مانع از صرف هزینه
ـ قرار برنامـه  م.1962ش/1341صـورت جـدي در سـال   بـار بـه  ینگرفت. در ایران براي اول

امــا در )28: 1383(برنامــه چهــارم توســعه،.شــدجمعیتــی در برنامــه عمرانــی ســوم ادغــام
ومیـر مـادران و   منظور کنترل جمعیـت و نیـز کـاهش مـرگ    بود که بهم.1967ش/1346سال

حال قـانون مزبـور کـه مصـرف     خانواده به تصویب مجلس رسید. بااینیمه تنظنوزادان الیح
مشـکالتی مواجـه شـد.   نمـود، در عمـل بـا   را تجـویز مـی  يهـا و لـوازم ضـدباردار   قرص

)321: 1378دیگران،و(فرمانفرمائیان
رسـانی و  اطالعره آن بود. دایمردم باهمراهی، عدم طرحینترین مانع اجراي موفق امهم

هـاي  شـیوه ویـژه روسـتاییان، از  زمینه وسیع نبود و بسیاري از مردم بهاینآموزش دولتی در
بـه ضـرب المثـل    ایـران سـنتی جامعهدیگرسويازوپیشگیري از بارداري آگاهی نداشتند.

مردمـی تردیـد بی. داشتاعتقاد.» خدا روزي رسان است و هرکس که دندان دهد نان دهد«
.نداشـتند چنـدانی آگاهیکشوردرجمعیترشدباالينرخهايپیامدازتفکرطرزچنینبا

)105: 1383(خواجه، 
بـرد؛ کودکـان متولدشـده نیازمنـد     درپی نیروي جسمانی زن را تحلیل مـی هاي پیزایمان

کاسـت و  مشکالت مـی ینامکانات رفاهی و بعدها آموزش و کار بودند. کنترل جمعیت از ا
گذاري نماید. اما تفهیم این مسئله به مـردم خـود   هاي دیگر سرمایهتوانست درزمینهدولت می

)105: 1383،همانها بود.(نیازمند ارتقاء سطح سواد و بهداشت آن
مسـئله  م.1964ش/1343خـانواده در مجلـس، در سـال   یماز تصـویب طـرح تنظـ   یشپ

طرح مـذکور در مجلـس   یبقرارگرفته بود. با تصوونوحانیاز بارداري موردنظر ریشگیريپ
در دکتـر بهشـتی   زمینه اینر نشان دادند. دروي خوشآنو همکاري روحانیت، مردم نیز به 
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انجمن اسالمی پزشکان بـا عنـوان  يهاچهار سخنرانی در جلسهم.1972ش/1351سالبهار
بینی مشکالتی که افـزایش  پیشبهشتی، با.دایراد نمو»خانواده ازنظر اسالمیمتنظوتبهداش«

ضـرورت  آورد، بـه تربیتی، بهداشتی و اجتمـاعی بـه بـار مـی    ، اقتصادييهافرزندان از جنبه
هـا و بهداشـت   فاصله میـان زایمـان  یتخانواده پرداخت. بهشتی، بر رعایماجراي برنامه تنظ

)9- 8: 1379،یبهشتینینمود.(حستأکید مینیز کودك ومادر
ــ ــز تــالشدول لــه توســعه مراکــز بهداشــت در اي انجــام داد. ازجمهــاي گســتردهت نی

خانواده در وزارت بهداري وقـت؛  یممعاونت جمعیت و تنظیسعمرانی چهارم و تأسبرنامه
زن در سنین باروري بـود. اصـول برنامـه    یلیونمیماز نیشتحت پوشش قرار گرفتن ب،نتیجه

موردتوجه دولت قرار گرفت عبارت بود از:  م.1967ش/1346سالز خانواده که ایمتنظ
، پزشـکی ، هاي جمعیتـی زمینهدرهمطالعخانواده،یمهاي تنظآموزش مردم، ایجاد کلینیک

)28: 1383شده.(برنامه چهارم توسعه،هاي انجاماقتصادي و ارزشیابی فعالیت
هـاي ایـن   فقیـت از مویکـی خـانواده در سراسـر کشـور    یمتنظـ کلینیـک 1884تأسیس

ز کودکـان ا وهـاي بهداشـتی مـادران   هـاي بهداشـت بخصـوص مراقبـت    برنامـه . بودبرنامه
هاي عمرانی سوم، چهارم و پـنجم  در برنامهم.1979ش/1357سالتام.1962ش/1341سال

خانواده اشاره نمود.یمتنظهايتوان به فعالیتترین اقدامات میمطرح شد که از کاربردي
تــا .شــروع وم1964ش/1343اواســط ســالاصــفهان ازخــانوادهیمتنظــهــايفعالیــت

صـورت  مرکـز، مـراجعین بـه   14مدت دریندر اشت. ادامه دام.1967ش/1346سالیلاوا
ایـن  م.1967/ش1346سـال یـل از اواینکـه خانواده آشنا شـدند. تـا ا  یمرایگان با اصول تنظ

تانخـانواده، در اسـ  یموزارت بهداري و توسط اداره بهداشت و تنظـ یقمستقل از طر،برنامه
هـا بـه عمـل آورد.   شروع شد و در طول مدت کمی اقدامات مؤثري در جهت رفاه خـانواده 

)15: 1346سال(گزارش
خـانواده در یممرکـز تنظـ  30تعدادم.1968ش/1347سالایانپها تادرنتیجه این فعالیت
)31: 1346نامه آماري کشور،اصفهان دایر گردید.(سال

حفـظ سـالمتی مـادر و    ،هـا هاي بهداشتی نحوه تنظیم فاصله بارداريکالسدر روزه همه
)  31: 1346شد.(سالنامه آماري کشور،کودك و بهداشت زنان آموزش داده می
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هـاي  اطالعات تمام خانواده، بیمـاري شامل- هاي بهداشتیمراکز براي زنان پروندهیندر ا
:1398(نیـازي، .شـد تشـکیل مـی  - نتیجه معاینات کلینیکی که از زن باردار شده بودقبلی و 

مصاحبه)
ـ هاي پیجلوگیري از بارداري،خانوادهیمهاي تنظهدف از فعالیت رویـه یدرپی و ازدیاد ب

ي آموزشـی، نشسـت و  هـا نمایش فیلم، برگـزاري کـالس  هانفوس بود. ازجمله این فعالیت
ایـن کنار وزارت بهداري، سپاه بهداشـت نیـز در  رد.بهداشتی بود- توزیع نشریات آموزشی

افـزایش  ،خـانواده یمهـاي تنظـ  منـدان بـه برنامـه   نمود. درنتیجه تعداد عالقهزمینه فعالیت می
م.1970ش/1349هـاي بهداشـتی در بهـار   براي نمونه، تعـداد تماشـاچیان فـیلم   است.داشته
نفـر رسـیده اسـت کـه نشـان از      32491آنکه در زمستان همین سال بهحالنفر بوده؛5620

)1جدول شماره:براي آگاهی بیشتر، بنگرید بهافزایش پنج برابري آن است.(

خانوادهیمبهداشتی زنان و تنظ–هاي آموزشیفعالیتموضوع:. 1جدول
در اصفهانم.1970ش/1349در سال

30- 8: 1349ها،و بررسیاداره آمار،153ش.نشریهمنبع:
فصل

جمع کلزمستانپاییزتابستانبهارنوع فعالیت

317886164359شدههاي نمایش دادهتعدادفیلم
562030804197393249188654هاتعدادتماشاچیان فیلم

56635591265هاي بهداشتیتعدادسخنرانی
26323303162128930686108614هاکنندگان در سخنرانیتعدادشرکت

2100940113526456820شدهتعدادنشریات توزیع
151192161162666شده براي مادرانهاي تشکیلتعدادکالس

21162148237428359473هاتعداد مادران حاضر در کالس
127136132129524زنان بارداريهاتعداد کالس

19942659264424349731هاکالستعداد زنان باردار در 
1217201864ماماهاي محلیيهاتعداد کالس

26316248167کنندهشرکتيتعداد ماماها

یگـر مرکز و در د41در شهرستان اصفهان دارايم.1966ش/1345ازخانوادهیمتنظاداره
خـانواده یمآموزش، سعی در توسعه اصول تنظـ یقمرکز بود که از طر14ها دارايشهرستان

)17: 142،1349ش.(نشریهداشتند.
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نتیجه به دست آمد کـه براثـر   اینم.1349/1970شده در شش ماه اول سالطی آمار ارائه
خـانواده، از جمـع کـل مـراجعین کـه      یمکلینیک تنظ21تبلیغات سپاهیان بهداشت دختر در

نفـر  2401طور مـداوم برنامـه را پیگیـري، تعـداد    نفر به8411دنفر بودند، تعدا11589بربالغ
نفـر نیـز براثـر تشـویق برنامـه را دنبـال کردنـد.       777برنامه را به عللی ترك نمـوده و تعـداد  

)15- 13: 171،1351ش.(نشریه
رادیـو، تلویزیـون،   یـق .همچنـین تصـمیم گرفتـه شـد کـه از طر     م. 60/ش40دههیمهازن

معایــب و فوایــد روزنامــه و اعالمیــه آمــوزش مــردم آغــاز گــردد و اطالعــات الزم دربــاره
- 11: 153،1349ش.و فواید بچه کمتر توضیح داده شود.(نشـریه I.U.Dهاي پیشگیري،قرص

12(
یـن  اتنظیم گردید. برجمعیتی هاي نامهخانواده پرسشیممراکز تنظياین از سوبرعالوه

زمینـه توسـط پزشـک ارائـه شـود. بنـابراین       ایـن زنان معتقد بودند باید اطالعات دراساس 
.(نشــریه آمــار بهداشــتی،گفتندیمــبــه ســؤاالت مــردم پاســخافــرادي در مراکــز بهداشــت

)18- 16: 171،1351ش
یـرا  زدادنـد؛ یده به زنان قرص مـی دآموزشمراکز تنظیم خانواده، ماماهاي محلی کناردر 

راحتـی قـرص   توانسـتند بـه  لت دوري مسافت روستاها از مراکـز بهداشـت، اهـالی نمـی    عبه
:مصاحبه)  1398(نیازي،دریافت کنند.
ــ هــاي انجــامفعالیــت ــه رعایــت اصــول تنظ ــا مــردم ب خــانواده یمشــده، باعــث شــد ت

دو تا سـه بچـه بهتـرِ حلقـه و     «این بود:ینه زمینادر رایجهاي از شعاریکیشوند. مندعالقه
)  13: 1349(گزارش سال»ضررقرص بی

نفـر بـه   12316م.1969ش/1348سالردنفر و 29140تعدادم.1968ش/1347سالرد
طـور رایگـان وسـایل جلـوگیري از بـارداري      خانواده در اصفهان مراجعـه و بـه  یممراکز تنظ

ازاسـتفاده م.1969ش/1348در سـال )077957/293اند.(سـازمان اسـناد،ش:  دریافت نمـوده 
I.U.Dــه ــاي(حلق ــگیريه ــارداري)پیش ــردواز ب ــالبراب ــت.م.1968ش/1347س در اس
بــراي جلــوگیري از بــارداري وســیله ایــننفــر در اصــفهان از940م.1970ش/1349ســال

)40: 49- 1348فر،(صفوياند.نمودهاستفاده
خانواده توسـط سـپاهیان بهداشـت و    یماصول تنظآموزش.م. 70و60/ش50و40دهه در

(سـازمان اسـناد،  ؛ خـانواده بـوده  یمهـاي غیـر کلینیکـی تنظـ    سازمان زنـان ازجملـه فعالیـت   
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اسـتفاده از وسـایل پیشـگیري ترغیـب نمـود.      زنـان اصـفهانی را بـه   که)077957/293ش:
I.U.Dزن،1120خانم قـرص دریافـت کردنـد،   2274م.1975ش/1354که در سالطوريبه

هاي رحم را بسـتند. نفر لوله400نفر کاندوم دریافت داشتند و نزدیک به1147کار بستند،به
)503،ش1355(اخبار دانشگاه اصفهان،

خانواده سازمان زنان اصـفهان  یمبه کلینیک تنظنفر24396نیز م.1971ش/1349در سال
خـانواده  یمسخنرانی تنظيهانفر نیز در جلسه540مراجعه نموده و راهنمایی پزشکی شدند.

)001229/275اسناد،ششرکت نمودند.(سازمان

شدن بهداشت زنانتخصصی4.3
اجتمـاعی اسـت و باعـث    - هـاي اقتصـادي  فعالیتارتقاء سطح سالمت یک جامعه، زیربناي 

نسـل آینـده،   یـت عنـوان گـروه مـؤثر در ترب   زنان بهبه بهداشتشود. توجهتوسعه پایدار می
ومنـدي زنـان از آمـوزش   که هر جـا بهـره  طوريبه؛شودجامعه میباعث کاهش بیماري در

تر بـوده و همـین مسـئله بـر     ضاي خانواده نیز وخیماعخدمات بهداشتی کمتر بوده، وضعیت 
)  136: 1387،دیگرانوگذارد.(ودادهیرکل جامعه تأثیر منفی می

ید به تخصصی شدن این رشته که منجر بـه جلـوگیري   عالوه بر توسعه بهداشت زنان، با
ها شد نیـز پرداختـه شـود. مطالعـات     آنینهاي شایع در بومیر زنان و کاهش بیمارياز مرگ

و جامعـه  یـک خـانواده   بهداشـت زنـان بـراي تضـمین    یـت حـاکی از اهم هشده همـ انجام
ــا شــروع دهــه ســالم ــا، شــرایمــی دانشــگاهو توســعه علم. 70/ش50اســت. ب ــراي ه ط ب

ها، سـالمت  با شناخت، تشخیص و درمان بیماريشدن بهداشت زنان فراهم شد تاتخصصی
دادنـد تـا   مـورد انجـام مـی   ین هایی در اها تضمین شود. بنابراین متخصصان زنان پژوهشآن

یـق خصوص نیـز از طر ینهاي علمی در انمایند. تازهرا حلینهزمینمشکالت موجود در ا
شد.میها معرفی نشست

هـاي بسـیاري نمودنـد.    مقوله تـالش ینتخصصی شدن اینهبهداشت زنان، درزمحامیان 
هـاي  خـانواده، بیمـاري  یمدرمانی، سمینارهایی درزمینه تنظهايیتکنار فعالردسپاه بهداشت 

یـن نمودنـد. در ا بعد از زایمـان برگـزار مـی   وهاي قبلو مراقبتزنان، آموزشینشایع در ب
زنـان کـه   ینهاي شایع در بـ خصوص باید به سمینار سپاه بهداشت اصفهان در مورد بیماري

)  2794،ش1351برگزار گردیده بود اشاره نمود.(روزنامه اصفهان،م.1351/1972آذر6در
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- 1347(و طـی برنامـه عمرانـی چهـارم    م.1950ش/1348وزارت بهداري نیـز در سـال  
ماما در کشـور و ممکـن نبـودن آمـوزش     یدشدیاربسبا توجه به کمبودم)72- 1969ش/51

زمـان کوتـاه، طـرح تربیـت ماماهـاي روسـتایی و       زنان و مامایی به تعـداد زیـاد در  پزشکان
ماهـه و  9ماهـه و سـپس  4هاي آموزشی ایـن گـروه ابتـدا   عشایري را تصویب کرد. کالس

شـدن  تـر بهداشتیهدفباهاششم ابتدایی بود. این کالسحدشرایط ورود به آن سوادي در
طر عـدم مهـارت ماماهـاي محلـی     و کـودك کـه بـه خـا    ومیـر مـادر  مـرگ زایمان و کاهش 

.شدبرگزار میافتاد، میاتفاق
نفر ماماي روستایی و عشـایري تربیـت شـد    411حدودم.1972ش./1351سالایانپتا

مچنین ایـن برنامـه   امتناع ورزیدند. هیتها به علت سکونت در شهر از فعالکه تعدادي از آن
بـرداري کامـل   ، مورد بهـره ایدشده را سرپرستی نمبه علت فقدان سازمانی که ماماهاي تربیت

)40: 1389قرار نگرفت.(لمبشکن:
هـاي  در برنامـه چهـارم، احـداث درمانگـاه    وزارت بهداري هاي بهداشتی فعالیتیگراز د

بـود.(گزارش آمـار   و سـیار  براي ارائه خـدمات نیمـه سـیار    هاي خانگییشگاهزاو روستایی
زنان و چکـاپ قبـل و   واکسیناسیون،هاي طبیعی)ماماها زایمان31: 1346تسهیالت بهداشتی،

بـار بـراي   هرمـاه یـا شـش مـاه یـک     ):مصاحبه1398بر عهده داشتند.(نیازي،از زایمان را بعد
ومیـر  پیشـگیري از مـرگ  کار یناازشد.هدف هاي توجیهی برگزار میماماهاي محلی کالس

تر مامایی نیز بـراي  هاي تخصصی)دوره2653،ش1351بود.(روزنامه اصفهان،زنان و نوزادان
ــال   ــار در س ــین ب ــداري م.1973ش/1351اول ــد.  در اداره به ــزار ش ــفهان برگ ــتان اص اس

)2870،ش1351اصفهان،(روزنامه
م)77- 1973ش/56- 1352(انی پـنجم هاي وزارت بهداري در برنامه عمرفعالیتیگراز د

معاینـه مـنظم   یـق خـدمات پزشـکی از طر  کـودك باهـدف توسـعه   وتأمین سـالمت مـادر  
1350طـرح در اسـفند  باردار و در صـورت لـزوم انجـام زایمـان در منـزل بـود. ایـن       زنان
ــا همکــارم.1971ش/ ســازمان بهداشــت جهــانی، وزارت بهــداري، ســازمان خــدمات  يب

درآمـد. اجـرا بهداشتی و سـازمان برنامـه بـه   بهداشت و انستیتو تحقیقات اجتماعی، دانشکده
)4: 1383(برنامه چهارم توسعه،
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ـ  م.1971ش/1349نابـاروري نیـز در سـال   وتولید نسـل سمپوزیوم  در بـار  ینبـراي اول
هـاي  دانشگاه اصفهان گشایش یافـت و درزمینـه علـل ایجادکننـده نابـاروري در زنـان و راه      

)2211،ش1349تصمیماتی اتخاذ گردید.(روزنامه اصفهان،معالجه آن 
1353میـان زنـان دارد. در سـال   همچنین آمار موجود نشان از گسترش طـب نـوین در  

،ینجنـ مـورد سـقط  88امین و خورشید، تعداد(کاشانی)،هاي ثریادر بیمارستانم.1974ش/
مـورد  TL،(8(هاي رحمـی همورد بستن لول27مورد سزارین،61مورد زایمان طبیعی،445

آمـوزش بهداشـت بـه زنـان اسـت.     شده است که همـه نتیجـه  برداشتن تومور سینه گزارش
)1353ها،محاسبات دانشگاه اصفهان،اداره امور بیمارستان(مرکز

هـاي  بیمارسـتان شـده در  هـاي انجـام  تـوان بـه آمـار زایمـان    هـا مـی  در کنار این فعالیت
ــه م.1976ش/1355اصــفهان در ســالاســتان ــار ارائ ــر اســاس آم شــده دراشــاره نمــود. ب
حدود مشخص خارج نشده. احتماالً ایـن مسـئله از   یکها از تعداد زایمانم.1976ش/1355

تـر، بنگریـد بـه   بـراي آگـاهی بـیش   (بهداشتی براي کنترل جمعیت بوده باشـد. هايیاستس
)8- 7رهايانمود

توجـه وفـردي بهداشـت اصولرعایتبههاآنترغیبوزنانآموزشعدمصورتدر
.نبودممکندورهایندرزناندرمانوبهداشتتوسعهخود،سالمتحفظبه

هاشاخص. 4
هاي شهر اصفهان، تعـداد  اي از آمار فعالیت مراکز بهداشت و بیمارستانتوان نمونهمییردر ز

ـ  از توزیـع هاي آموزشی و کاالهاي موردنیکالسمراجعین براي معاینه و درمان، ینشـده در ب
مادران را مشاهده نمود:



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی346

و اطفالآموزش زنان باردارنظر معاینه وفعالیت مراکز بهداشت از؛ موضوع. 1نمودار
م59- 1956ش/38- 1335از سال

)436-435(38-1337)،115(1336)،73(1335وزارت بهداري،منبع:

آموزش زنان باردار و اطفالفعالیت مراکز بهداشت ازنظر معاینه وموضوع؛. 2نمودار
م1960ش/1339در سال

340: 1339وزارت بهداري،منبع:
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کوهپایهخوراسگان،فعالیت در مراکز بهداشت روستاهاي دستگرد،جهینتموضوع؛. 3نمودار
م1339/1960در سال

340: 1339وزارت بهداري،: منبع

نظر معاینه و آموزش زنان باردار و اطفالنتیجه فعالیت مراکز بهداشت ازموضوع؛. 4نمودار
م1961ش/1340در سال

296: 1340وزارت بهداشت،منبع:
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کوهپایهخوراسگان،نتیجه فعالیت در مراکز بهداشت دستگرد،موضوع؛. 5نمودار
م1961ش/1340سالدر

297: 1340وزارت بهداري،منبع:

اندرزگاه مرکزي و اندرزگاه کودکان و مادران،ازآمار مراجعین به بخش حمایت موضوع؛. 6نمودار
م58- 1957ش/37- 1336سالجمعیت در2ش

17: 1337ش سوم،مجله شیروخورشیدسرخ اصفهان،منبع:
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مراکز پزشکی وابسته به دانشکده پزشکی غیرطبیعی درومار زایمان طبیعیآمقایسه موضوع؛. 7نمودار
م1975ش/1354سالاصفهان در

451،452،461،482،509،521،ش.ش1355اخبار دانشگاه اصفهان،: منبع

مراکز پزشکی وابسته به دانشکده پزشکی غیرطبیعی درومار زایمان طبیعیآمقایسه موضوع؛. 8نمودار
م1076ش/1355سالاصفهان در

451،452،461،482،509،521،ش.ش1355اخبار دانشگاه اصفهان،: منبع
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گیرينتیجه. 5
دوره پهلـوي دوم اوضاع بهداشـتی زنـان در  گر تحولی عمده درشده نشانانجامهاي ررسیب

انسـت کـه مـردم بـا پزشـکی نـوین       دیاز زمـان یـد دوره را باین. سیر تحول پزشکی ااست
بر خرافات را کنار گذاشتند.یشدند و پزشکی مبتنآشنا

تحـوالتی مـؤثر   قبـل يهادر امر پزشکی نسبت به دورهنیز اصفهان دوره پهلوي دوم در
پیشـگیري بـه عمـل آمـد و بـا توسـعه       هـا یمـاري دوره از بروز بسیاري از بینداد. در ارخ

هـاي  . زیـرا آمـوزش  کاسـته شـد  ومیـر  مـرگ یـزان و از مجمعیت رشد یافتبهداشت زنان،
سالمتی و بیماري مادر در رشـد جنـین مـؤثر خواهـد بـود.      بهداشتی به زنان فهمانده بود که

نیـروي زنـان   مدرن، اسـتفاده از یلها با وساها و تجهیز نمودن آنیس بیمارستانچنین تأسهم
فرنـگ و  کـرده از گیري سپاه بهداشـت، بازگشـت پزشـکان تحصـیل    در امور پزشکی، شکل

هـاي  هـاي وزارت بهـداري و دانشـکده   خـانواده، تـالش  یماصول تنظـ یتغاترغیب زنان به
هـاي  هاي داخلی و خـارجی، انجـام پـروژه   نشستها، برگزاري کالسینهپزشکی درزمعلوم

همـه از اقـدامات مهمـی بـود کـه      هـا، هاي زنان مانند سرطانگوناگون براي شناخت بیماري
اگرفتـه بـود، در شـهر اصـفهان     مـوجی کـه کشـور را فر   توجـه بـه  ا بضرورت زمان وبنابر

افتاد.اتفاق
اآن مواجـه بـود، امـ   پزشـکی بـا  دوره ازلحاظاینهایی که کشور درالبته باوجود کاستی

پیشـگیري خودنمـایی بهتـري داشـت.    شـده یفدر نظام تعریژهوقوت این تحوالت بهنقاط
هـاي بهداشـت زنـان در   که فعالیـت کنددوره آشکار میاینداده درشکل تحوالت رخینبد
رشد و توسعه کشور بسیار مؤثر بوده است.هه پنجاه درد

هشیوه ارجاع به این مقال
) 1357- 1320). بهداشت زنان در دوره پهلـوي دوم( 1400نورائی, مرتضی, علی زاده, زهرا. (

(1)11عی،تحقیقات تاریخ اجتما.مطالعه موردي: اصفهان

doi: 10.30465/shc.2021.34596.2195
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نامهکتاب
اسناد

شناسـه سـند:  ،1349هـاي سـازمان زنـان اصـفهان در سـال     گـزارش فعالیـت  ، )1349(سازمان اسناد
001229/275.

بهـداري و اداره کـل   ، وزارتخـانواده یمتنظـ وهـاي بهداشـت  فعالیـت )،48- 1343(اسـناد سازمان
.077957/293بهداري استان اصفهان، شناسه سند:

هاکتاب
هـاي  ،تهیه و تنظیم:بنیاد نشـر آثـار و اندیشـه   خانوادهیمبهداشت و تنظ،)1379(حسینی بهشتی،محمد

دکتر بهشتی، تهران:بقعه.اهللایتآیدشه
.صورت مذاکرات مجلس سنا،)1343اردیبهشت7دوره چهارم مجلس سنا(

ــتاره ــري از ایــران ،)1378(دونامــانکرو فرمانفرمائیان،س ــل طباطبــائی،چ ششــم،  دخت ،ت:ابوالفض
کارنگ.تهران:

هاروزنامه
.503،ش)1355آذرماه15دوشنبه(اخبار دانشگاه اصفهان

.451،ش)1355مرداد4شنبه(اصفهاناخبار دانشگاه 
.452،ش)1354مرداد6دوشنبه(اخبار دانشگاه اصفهان،
.461،ش)1355شهریورماه6شنبه(اخبار دانشگاه اصفهان،
.482،ش)1355مهرماه26دوشنبه(اخبار دانشگاه اصفهان،
.509،ش)1355آذرماه30شنبهسه(اخبار دانشگاه اصفهان،
.521،ش)1355ماهدي29چهارشنبه(اخبار دانشگاه اصفهان،

.2201شو هشتم،بیستسال ،)1349آبان17یکشنبه(روزنامه اصفهان
.2211ش،هشتموبیست،سال)1349آبان28پنجشنبه (روزنامه اصفهان،
.2237ش،هشتموبیست،سال)1349دي1شنبهسه(روزنامه اصفهان،
.265ش،امسی،سال)1351خرداد15دوشنبه(روزنامه اصفهان،

.2654ش،امسی،سال)1351خرداد16شنبهسه(اصفهان،روزنامه 
.2725ش،امسی،سال)1351شهریور7شنبهسه(روزنامه اصفهان،
.2794ش،امسی،سال)1351آذر6دوشنبه(روزنامه اصفهان،
.2830ش،امسی،سال)1351دي19چهارشنبه(روزنامه اصفهان،
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.2896ش،امسی،سال)1352فروردین25شنبه(روزنامه اصفهان،
.2949ش،یکموسی،سال)1351خرداد28دوشنبه(وزنامه اصفهان،ر

.2938ش،یکموسی،سال)1352خرداد15شنبهسه(روزنامه اصفهان،
.2940ش،یکموسی،سال)1352خرداد17پنجشنبه(روزنامه اصفهان،
.2945ش،یکموسی،سال)1352خرداد23چهارشنبه(روزنامه اصفهان،
.3370ش،دوموسی،سال)1353بهمن13یکشنبه(روزنامه اصفهان،
.3411،شمسووسیسال)،1354فروردین25دوشنبه(روزنامه اصفهان،

هامجله
- برنامه کشوري سـالمت مـادران در برنامـه چهـارم توسـعه اجتمـاعی      )،1383اداره سالمت مادران(

ن.،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان اصفهااقتصادي و فرهنگی کشور
،استان دهم،استانداري.)1346(سالنامه آماري کشور

.)1346(گزارش آمار تسهیالت بهداشتی
،اداره کل بهداري استان اصفهان.1337گزارش سال
،تهران،وزارت بهداشت.)1340(وزارت بهداري1339گزارش سال
،اداره کل بهداري استان اصفهان.1346گزارش سال
استان اصفهان.،اداره کل بهداري 1349گزارش سال

یرمشـ مسـعود  کامران،، طهمورث محمود،صرام،2،سال پنجم،ش)2535(تابستانایرانمجله بهداشت
هـاي رحمـی در زن/بررسـی    بسـتن لولـه  یقحاملگی از طرجلوگیري ازعظیمی،ی، جلیل فاطم

.رد این روش در اصفهانیاقبولیزانعوامل مؤثر در م
اول،،نشریه سازمان همکـاري بهداشـت وزارت بهداري،سـال   )1332(بهمنمجله بهداشت براي همه

سوم.ش
اول،سـال همکـاري بهداشـت وزارت بهـداري،   ،نشریه سازمان)1333(آبانمجله بهداشت براي همه

نهم.ش
،نشریه سـازمان همکـاري بهداشـت وزارت بهـداري،    )1333(بهمن و اسفندمجله بهداشت براي همه

چهاردهم.شدوم،سال
دوم.شدوم،سال،)1336(خورشید سرخ اصفهانوجمعیت شیر

سوم.شسال سوم،،)1337(خورشید سرخ اصفهانومجله جمعیت شیر
هشتم.ش،)1338(آبانخورشید سرخ اصفهانومجله جمعیت شیر
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نهم.ش،)1338(آذرخورشید سرخ اصفهانومجله جمعیت شیر
.هامارستانیب،اداره امور)1353(مرکز محاسبات دانشگاه اصفهاننشریه 

،1349ل سـال یاواتاآغازهاي پرستاري و بهیاري در ایران ازآموزشگاه،)1349(هااداره آمار و بررسی
.142،شارزشیابی وزارت بهداريواداره کل آمار

هـاي بهداشـتی درمـانی    فعالیـت وعملیاتوخالصه گزارش اقدامات،)1349(هااداره آمار و بررسی
.153،شهاي بهداشتی وزارت بهداريبررسیو،اداره کل آمار1347ها در سالاستان

.171،شهاي بهداشتی وزارت بهداريبررسیو،اداره کل آمار)1351اردیبهشت(نشریه آمار بهداشتی
منظـر مجـالت   از»سـالمت زنـان  «،)1387ي(احمدسداتی و بتول هانیمحمدودادهیر،ابوعلی،سید

وپژوهشـی بهداشـت  - محتـواي مجـالت منتخـب علمـی    (تحلیلبهداشت و سالمت در ایران
.2،ش6مجله پژوهش زنان،دورهسالمت)،

.1335گزارش سال،اداره کل بهداشت،)1335(وزارت بهداري
.1336گزارش سال،اداره کل بهداشت،)1336(وزارت بهداري
.1337گزارش سال،اداره کل بهداشت،)1337(وزارت بهداري
.1339گزارش سالبهداشت،،اداره کل )1339(وزارت بهداري
.1340گزارش سال،اداره کل بهداشت،)1340(وزارت بهداري

مقاله
مطالعـه  ایـران، دربهداشتگسترشوسپاه بهداشت)،1395بلداجی(کریمانو سمانه سهامی،فرهاد

.9و8شماره پیاییسوم،وسوم،دفتردومسالپژوه،،فصلنامه ژرفاش50- 1345هايموردي سال
هپایان نام

،ه.ش1350تـا 1340اجتمـاعی زنـان ایرانـی از سـال    - بررسـی نقـش سیاسـی   ، )1383خواجه،شهناز(
دانشگاه اصفهان.اصفهان: گروه تاریخ و ایرانشناسی نامه کارشناسی ارشد،پایان

کننده آبسـتنی داخـل رحمـی   هاي پیشگیريهاي علمی درباره حلقهتازه)،1348فر،امیرهادي(صفوي
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