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  چكيده

 ؤثر،مـ  يمداخالت آموزشـ  يزيبه منظور برنامه ر از همين رو ؛عوارض همراه است ناخواسته و ياز حاملگ ييزان بااليمنقطع با م يکينزد

  .دينما ين مييتع ياز باردار يريشگيمدرن پ يها منقطع را درباره روش يکيدگاه زنان استفاده کننده از روش نزديد ن مطالعهيا

مطالعـه   ،مرحلـه دوم  در. از افراد واجـد شـرايط انجـام شـد    نفر  ۵۰ با يق مصاحبه فرديو از طر يفيکبه صورت  مطالعه، مرحله اول در

 يتصادف يريغرب تهران بودند به روش نمونه گ يـ درمان  يفر از زنان مراجعه کننده که تحت پوشش مراکز بهداشتن ۳۰۰مورد  در يمقطع

منقطع اسـتفاده   يکياز نزد نداشته و يل به بارداريتما كه زنان شرکت کننده كه اطالعات از مرحله هر دو در. صورت گرفت يا چند مرحله

  .تحليل اطالعات استفاده شد يبرا يفياز آمار توص جمع آوري و کردند، يم

کسـب  ن منبـع  يتـر  عيشا. مدرن را ذکر کردند ياز باردار يريشگيپ يها روش يريدرصد موارد سابقه به کارگ ۷/۷۰افراد مورد مطالعه در

از  يريشـگ يپ يهـا  درصد از زنان، روش ۳۴. بود يررسميمنابع غا ي و ي، کارمندان بهداشتيباردار از يريشگيپ يها مورد روش اطالعات در

ع در يشـا  يباورهـا  .منقطع بـود  يکيروش نزد استفاده ازناخواسته مربوط به  يها يدرصد از حاملگ ۲/۳۷. شناختند ياورژانس را م يباردار

 و در هبـود ) درصد ۷/۷۲(خونريزي نامنظم  و) درصد ۷/۷۴( ي، چاق)درصد ۳/۷۹(اعصاب  يها يماريب شامل وقوع بيارتباط با قرص به ترت

مورد کاندوم، وقوع  در .ذکر شد) درصد ۷/۲۴(درد  و )درصد ۳/۳۴(، عفونت )درصد ۰/۵۷(خونريزي نامنظم  يارتباط با دستگاه درون رحم

  .ديگزارش گرد) درصد ۰/۲۴(و در مورد آمپول خونريزي نامنظم ) درصد ۷/۳۷( يحاملگ

شناخت به . غلط مؤثر است يح باورهايتصح توسط منابع معتبر در يرازباردا يريشگيپ يها جهت ارائه اطالعات درباره روش يزيبرنامه ر

نگرش  .دثر باشؤم ها روش يريبه کارگتواند در تداوم  يرفع آنها م يمشاوره مناسب برا و ياز باردار يريشگيمدرن پ يها روش موقع عوارض

  .کند يجاب ميح از روش مذکور ايصحنه استفاده يرا درزمالزم  يها آموزشمنقطع ضرورت ارائه  يکيمثبت نسبت به نزد
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  ٦٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

هم  است که هنوز ين روش سنتيتر متداول ،منقطع يکيروش نزد

 .اسـت  يت داوطلب کنترل باروريجمع از ييباال استفاده درصد مورد

سـال   در» رانيا در يبهداشت و يتيجمع يها يژگيو يبررس«مطالعه 

 ۴۹-۱۵ متأهـل  ت زنـان يدرصد از جمع ۷۴که  آن بود انگريب ۱۳۷۹

کـار  ه را بـ  ياز بـاردار  يريشـگ يپ يهـا  ازروش يکـ ي ،کشور ساله در

مــدرن  يهــا روش آنهــا از از درصــد ۵۶ان يــن ميــا از و نــددبر يمــ

درصـد   ۵/۱۷( يسـنت  ياه روش درصد از ۱۸ و يباردار از يريشگيپ

ــينزد ــااز درصــد  ۵/۰ منقطــع و يک ــا ر روشيس ــنت يه ــرا)يس  يب

  .]۱[ ودندنم ياستفاده م يباردار از يريشگيپ

 يکيهمانند نزد يسنت يها روش ازاستفاده کننده  زنان نجا کهآاز 

قـرار  ناخواسـته   يوقـوع حـاملگ   يبرا ييدرمعرض خطر باال منقطع،

 يازهـا يشوند که ن يدرنظر گرفته م يادبه عنوان افر دارند، از اين رو

  ].۲[ دارند را يباردار از يريشگيپ يبرا يا برآورده نشده

زنـدگي   بـر  ممکن اسـت   مختلفي هاي جنبه از ناخواسته بارداري

 ثابـت  ايـن راسـتا   در شـده  انجام مطالعات نتايج. گذاردب اثر زوجين

هـم   و مـادر هـم   ،رديگ يصورت م ناخواسته تولدي وقتي كه كند مي

 و اجتماعي جسمي، رواني، مشكالت به ابتال خطر معرض در كودك

 به ناخواسته يها بارداري از كودكان حاصل. گيرند يم قرار اقتصادي

 و بوده پرآشوبي و ناامن خانوادگي زندگي داراي ياديز بسيار احتمال

  .]٤، ٣[ دهند مي بروز را تري بيش بزهكارانه رفتارهاي

 يرو بـر  هسـتند  يبـارور  نيسـن  کـه در  يناز زنا درصد ۳کل  در

 يريشگيه پيک روش اوليمنقطع به عنوان  يکيروش نزداستفاده از 

قـا  يآفر در ک درصـد يـ  ن روش ازيا کاربرد .کنند يم ديکأت يازباردار

ن اازمتخصصـ  يبعض .]۴[ متفاوت است يغرب يايآس درصد در ۱۶ تا

 از يريشگيپثر ؤرميک روش غيبه عنوان  منقطع را يکينزد ،يپزشک

ــاردار ــ يب ــد يم ــ. ]۵[ دانن  از يريشــگيپ در روش مــذکورن يهمچن

ممکـن اسـت    يکـ يقطـع نزد و  سـت يمـؤثر ن  يمقـاربت  يهـا  يماريب

  .]۶[ کند جادين ايزوج در را يناکام اي يياحساس نارضا

 يبـاردار  از يريشـگ يپ يها روش يريکارگه ب بر ر گذاريتأث عوامل

ش يافـزا  يبـرا  يمـداخالت  يراحـ از اين رو، ط ،هستندمتفاوت ار يبس

ار يبسـ  يباردار از يريشگيپ يها روشاستفاده مستمر از  و ياثربخش

انگر آن اسـت کـه   يـ مطالعـات انجـام شـده ب   . مشکل است ده ويچيپ

افـراد در مـورد انتخـاب     يريـ م گيتواند بر تصـم  يم يعوامل مختلف

دانـش و نگـرش افـراد     و مؤثر باشـد  ياز باردار يريشگيپ يها روش

ن عوامل شناخته ياز ا يکي ياز باردار يريشگيپ يها بت به روشنس

اسـتفاده  ل عدم يناخواسته به دل يها يازحاملگ ياريبس ].۷[اند  شده

 ايـ و نامرتـب   يري، به کـارگ يازباردار يريشگيپ يها وشح از ريصح

منقطع بوده  يکين مثل روش نزدييپا يبخش اثر با ييها روش کاربرد

ت يـ توسـعه فعال  يمورد چگـونگ  همکارانش در و آلن کلد]. ۸[ است

 در مرحله را چهار از عبور گرفته و نظر در را يم خانواده مراحليتنظ

آنها مرحله چهارم ه يرطبق نظ بر .اند مختلف مطرح نموده يکشورها

ـ  يکه پوشش تنظـ  است ييمربوط به کشورها  ۵۰ ش ازيم خـانواده ب

 يت اصـل يـ مورأم و رسـالت  و شـود  يمـ ها را شامل  از خانواده درصد

 ت ويـ فيک يارتقا و بهبود حول محور ديم خانواده بايتنظ يها برنامه

توجه بـه   با. ]۹[حوزه باشد ن يا در يه گذاريتداوم سرما نان ازياطم

 ۵۰ش ازيم خانواده به بـ يکه پوشش تنظ ما کشور در يت کنونيوضع

م يمربوط بـه تنظـ   يها تيفعال ديبا، ده استيرسها  از خانواده درصد

 و يگـردد کـه چگـونگ    يزيطرح ر يطور يباروربهداشت  خانواده و

توجـه بـه عـوارض     بـا  .رديـ گ قـرار  رمـد نظـ  ت ارائـه خـدمات   يفيک

اسـتفاده   يبراکه دولت  يا نهيهز امکانات و ناخواسته و يها يحاملگ

 ديباد، ينما يپرداخت م يباردار از يريشگيپ يها روشعموم مردم از 

 ين روشـ يبهتر ها بتوانند ه به دنبال آن زوجک اتخاذ گردد ييها روش

د يـ تأک حـال حاضـر   در .رنـد يبگ کاره ب آنها مناسب است را يکه برا

 کـه از اسـت   يافراد جمعيتيمشخصات بر مطالعات انجام شده  اکثر

 بهمطالعات انجام شده قادر  کنند و يمنقطع استفاده م يکيروش نزد

دسـترس بـودن    در دبـا وجـو   اچـر  ستند کهين نکته نيا يپاسخ ده

 يهـا  زوجهمچنـان  گـان  يبه صـورت را  ياز باردار يريشگيامکانات پ

 يازبـاردار  يريشگيمنقطع را به عنوان روش پ يکينزد، طيواجد شرا

  ؟ برند يم کاره ب

منقطـع   يکـ يل انتخاب روش نزديدال ين مطالعه بررسيهدف از ا

ات يـ ربادراکـات و تج  ين روش و بررسـ يدر زنان استفاده کننده از ا

 اسـت تـا بـر    ياز بـاردار  يريشـگ يمـدرن پ  يها آنان نسبت به روش

م خـانواده  يتوسعه تنظـ  يبرا يتر جامع يزياساس آن بتوان برنامه ر

  .ارائه داد

  

  كار  مواد و روش

مرحلـه انجـام    دو است کـه در  يفيتوص قيک تحقيمطالعه حاضر 

ط يد شراافراد واج نفراز ۵۰با يفيدر مرحله اول مطالعه ک .شده است

و همچنـين مـرور   ج اسـتخراج شـده از آن   ياساس نتا بر ه،انجام شد

  و تـدوين گرديــد   يافتــه پرسشـنامه طراحـ  ير مطالعـات انجـام   يسـا 

زنـان تحـت پوشـش     شـامل تمـامي  جامعه مورد مطالعه . ]۱۱، ۱۰[



  

  ٦٦٣

    پروين رهنما و همكاران                                                                                                         ...     هاي مدرن پيشگيري ديدگاه زنان نسبت به روش

منقطـع بـه    يکـ ينزد که از بود غرب تهران يدرمان ـ  يمراکز بهداشت

 يز براين يتيوممنوع کردهاستفاده  يداربار از يريشگيعنوان روش پ

بـا   .نداشتند ياز باردار يريشگيمدرن پ يها روشر يسا يريکارگه ب

 ،نفر برآورد گرديـد  ۲۸۸تعداد نمونه  يج مطالعه مقدماتيتوجه به نتا

 .نفر مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    ۳۰۰ ،ها كه با احتساب ريزش نمونه

بـه روش   يريـ مونـه گ ندر اين مرحلـه بـه روش مقطعـي و     يبررس

سـه   در بردارنـده پرسشـنامه  . انجـام گرفـت   يا چند مرحله يتصادف

 و يتـ يقسـمت اول پرسشـنامه شـامل مشخصـات جمع    ، قسمت بود

درباره  ياالتؤقسمت دوم پرسشنامه شامل س ،زنان يمشخصات بارور

نگرش آنها نسبت  يچگونگ ومنقطع  يکياستفاده از روش نزدل يدال

نگـرش   ات ويـ تجربدر بر دارنده  زيرسشنامه نقسمت سوم پ و آنبه 

  .بودمدرن را  يباردار از يريشگيپ يها افراد درباره روش

 ؛محتوا استفاده شـد  پرسشنامه ازروش اعتبار جهت بررسي اعتبار

ت علمـي  ئهي يتن از اعضا ۱۰بدين ترتيب که پرسشنامه دراختيار 

اسـاس   بـر سـپس   گروه مامايي قرارگرفت و گروه آموزش بهداشت و

بررسـي پايـايي    بـه منظـور   .نظرات آنان تغييرات الزم اعمال گرديد

روش  پذيري آن قبـل از شـروع مطالعـه بـا     پرسشنامه قابليت تکرار

مراکـز   زنان مراجعه کننده به يکي از نفر از ۲۰آزمون مجدد درمورد 

محاسبه  ۸۵/۰نوبت آزمون  ضريب همبستگي بين دو و شده ارزيابي

  .استفاده شده است SPSS افزار ها از نرم داده لتحلي براي.گرديد

  

  ها يافته

ـ  يانگيـ مج بـه دسـت آمـده    يبر طبق نتـا  سـال   ۴/۳۱ انن سـن زن

انحـراف  ( سـال  ۱۰متوسط طول ازدواج آنهـا   و) ۶/۶=اريانحراف مع(

الت يتحص يداراهمسرانشان  اززنان و يمين اًبيتقر. است) ۰/۶=اريمع

ه چـ خيتار .ه خانـه داربودنـد  يبق شاغل و زنان از درصد ۲۵ ،متوسطه

 شـتر يا بيـ ک زن سه فرزنـد  ي ،زن ۴هر  که از داد نشان زنان يبارور

در . اسـت ) ۱/۱=اريـ انحـراف مع ( ۲ن تعداد فرزنـدان  يانگيمداشته و 

 يريناخواسته به هنگام بـه کـارگ   يها يحاملگ از موارد درصد ۲/۳۷

  .)۱جدول شماره (منقطع اتفاق افتاده است  يکينزد

. شـناختند  يرا مـ  يازباردار يريشگيپ يها ها روش زنهمه  اًبيتقر

مـدرن   يهـا  روش يريکارگه افراد مورد مطالعه سابقه ب از درصد ۷۰

برده شده  کاره ن روش بيتر عيشا. کردند را ذکر ياز باردار يريشگيپ

 ،ياستفاده از دسـتگاه درون رحمـ  بود و قرص ، افراد گروه مطالعه در

ن منبع کسب اطالعات در يرتشيب. ديگردرش گزاع يشان روش يدوم

 يکارکنـان مراکـز بهداشـت   ، ياز بـاردار  يريشـگ يپ يهـا  مورد روش

ات يـ تجرب و) درصـد  ۴۰(ان يآشـنا  دوسـتان و  و) درصد ۴۹( يدولت

قرص مصرف ن علت قطع يتر عيشا. گزارش شد )درصد ۳۰( يشخص

 بــرآنهــا نــامطلوب  اثــرو  يعــوارض جــانب يو دســتگاه درون رحمــ

همسر استفاده ل يعدم تما ،کاندوم در مورد عدم استفاده از ،يمتسال

جـدول  ( ديـ ناخواسته گـزارش گرد  يحاملگ ترس از و قطع آمپول و

  ).۲شماره 

 يهـا  روش علـت عـدم اسـتفاده از    يبررسـ ن مطالعـه  ياهداف ا از

ار افـراد  يـ اخت گـان در يرا مدرن، به رغم آن که ياز باردار يريشگيپ

منقطـع   يکـ ينزد استفاده از روشل منجر به يدال و نيز دنريگ يقرارم

   .بود

ل مطرح شده توسط زنان در دسـترس بـودن روش   ين دليتر عيشا

 يب اثـرات جـانب  يـ به ترت و ديگر داليلنه يمذکور بدون پرداخت هز

، کـاربرد  ياز بـاردار  يريشـگ يگـر پ يد يها کمتر آنها نسبت به روش

  ).۳ل شماره جدو(مشاوره بود  ياز برايآسان آن و عدم ن

از افراد شرکت کننده  يميش از نيبر اساس نتايج به دست آمده، ب

از روش ) درصد ۳/۶۳(و همسرانشان )درصد ۳/۶۶(در مطالعه 

بيان  مطالعه مورد درصد از افراد ۷۲ ت دارند ويمنقطع رضا يکينزد

با  ياز باردار يريشگين روش به منظور پيا يريکارگه که ب كردند

وقوع  درصد از افراد از ۳/۶۲. ورت گرفته استن صيتوافق زوج

 نگران هستند ،منقطع يکينزدروش کاربرد  هنگامناخواسته  يحاملگ

اقدام  بارداري در صورت وقوعکه  كردندآنها ذکر  از درصد ۳/۲۵ و

 يها از روش انزن درصد از ۳۴قط ف .بارداري خواهند كردبه ختم 

درصد زمان تخمک  ۵۱ ند واطالع دار يباردار از يريشگيپ ياورژانس

از کاندوم  دورهن يدرصد درا ۳/۱۴و تنها شناسند  يرا م يگذار

  .)۴جدول شماره ( کنند ياستفاده م

  

  بحث و نتيجه گيري

 يبهداشـت  و يتـ يجمع يها يژگيو يبررس« بر اساس نتايج مطالعه

 يهـا  منقطـع دراسـتان   يکياستفاده از نزد ۱۳۷۹سال  در» رانيا در

 بـوده  ييوع بااليش داراي تهران شهر قم و ،سمنان ،نارمازند ،النيگ

باور زنان نسبت به اسـتفاده از روش نزديكـي منقطـع بـه     . ]۱[ است

عنوان روش پيشگيري از بارداري شامل نگرش، باورهـاي كنترلـي و   

  ].۱۲[ باورهاي رفتاري نسبت به روش مذكور مطرح شده است

ن يـي ه منظـور تع شـتر بـ  يگذشـته ب  د مطالعات انجام شده دريکأت

منقطـع بـوده    يکـ ينزدروش  يريکـارگ ه با ب جمعيتيارتباط عوامل 

ه بـ  يارتقـا  يثر بـرا ؤجاد مداخالت مـ يکه به منظور ا يدرحال؛ است



  

  ٦٦٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ن ين باور ايياز به تعين ياز باردار يريشگيثر پؤم يها روش يريکارگ

  .استم خانواده يتنظ يها گروه از افراد نسبت به روش
  

  افراد مورد مطالعه جمعيتيات يصوصخ -۱ جدول شماره
  درصد  تعداد  

      سن زن

  ۷/۶۶  ۲۰۰  سال ۳۵زير 
  ۳/۳۳  ۱۰۰  سال ۳۵باالي 

      سطح سواد زن
  ۳/۲۰  ۶۱  راهنمايي ابتدايي و

  ۳/۵۱  ۱۵۴  ديپلم دبيرستان و
  ۳/۲۸  ۸۵  دانشگاهي

      سطح سواد همسر
  ۲۶  ۷۸  ابتدايي وراهنمايي
  ۱/۴۳  ۱۲۴  دبيرستان وديپلم

  ۷/۳۲  ۹۸  نشگاهيدا
      مدت ازدواج

  ۷/۵۳  ۱۶۱  سال۱۰کمتراز
  ۳/۴۶  ۱۳۹  سال۱۰بيشتراز

      تعداد فرزندان 
۰-۱  ۱۰۵  ۳۵  
۲  ۱۱۸  ۳/۳۹  
۳≤  ۷۷  ۷/۲۵  

      سابقه حاملگي ناخواسته 
  ۷/۲۸  ۸۶  بله 
  ۳/۷۱  ۲۱۴  خير

وقوع حاملگي ناخواسته همراه  تعداد کل

  با روش نزديکي منقطع 

۳۰۰  ۱۰۰  

  ۲/۳۷  ۳۲  بلي
  ۸/۶۲  ۵۴  خير

  ۱۰۰  ۸۶  تعداد کل

  

 يهـا  انگر آن بود که کسـب اطالعـات درمـورد روش   يج مطالعه بينتا

 يق کارکنان بهداشتيطر از برابربه طور  اًبيتقر ياز باردار يريشگيپ

که منجر به کسب  يلياز دال يکي .دست آمده ان بيآشنا ودوستان و

از به مراجعه يعدم ن ،ودش يم يررسميق منابع غيطر اطالعات آنها از

. اسـت منقطـع   يکـ ينزدروش  يريکـارگ ه ب يبرا يبه مراکز بهداشت

ن ين ايع دربيشا يز جزء منابع اطالعاتين ياستفاده از تجارب شخص

ق يـ طر ارائـه اطالعـات از   ين کوشش برايا بنابر .استگروه از افراد 

از  يبرخـ  البته در، است يماما ضرور و منابع معتبر از جمله پزشک

 انـد  گزارش شـده  ين منابع اطالع رسانيتر عيها از شا رسانه ،مطالعات

از  يريشـگ يمـدرن پ  يهـا  اکثر زنـان مـورد مطالعـه از روش    .]۱۳[

آن را قطع و در حـال حاضـر از    ياند، ول قبالً استفاده نموده يباردار

 علـت رسـد   يبه نظر مالبته . كنند منقطع استفاده مي يکيروش نزد

ن گـروه از افـراد   يا در واقع عوارض جانبي بوده است؛ ،اقدام به قطع

 يها نهيحاضر به پرداخت هز ،مدرن يها پس از تجربه عوارض روش

تحمـل عـوارض آن    مدرن و يها در قبال استفاده از روش يبهداشت

ط بــه ودر يــك مطالعــه كيفــي انجــام شــده مضــرات مربــ .ســتندين

وصـيه پزشـكي،   هاي پيشگيري از بارداري شـامل نيـاز بـراي ت    قرص

 مطالعـه  ].۱۴[ معاينه مهبلي و استفاده روزانه آنها مطرح شده است

Goldberg استفاده  از درصد ۷۸انگر آن است که يز بيهمکاران ن و

دچـار   يطبـ  يهـا  با استفاده از روش الًقب يعيکنندگان از روش طب

انگر يـ ز بيـ ن يمطالعات قبلـ  نيهمچن .]۱۵[ اند شده يمشکل سالمت

 يل عـوارض جـانب  يمدرن به دل ياز باردار يريشگيپ ياه قطع روش

 ييراهنما شناخت به موقع عوارض وبه همين دليل ]. ۱۶[است آنها 

مطمئن  يها تواند در تداوم روش يرفع آنها م يمشاوره مناسب برا و

ن مطالعـه از  يـ ا افـراد شـرکت کننـده در    آن كه با وجود .ثر باشدؤم

 يوقــوع حــاملگ يحتــ ند وناخواســته نگــران هســت يوقــوع حــاملگ

ـ  ،کننـد  يخـود ذکـر مـ    يخچه بـارور يناخواسته را در تار روش  يول

 و يمطالعـه شـواز   در. دهنـد  ير نمييخود را تغ يازباردار يريشگيپ

 از شـرکت کـرده و   يفـ يمطالعـه ک  که در يسوم افراد دو ،همکاران

صورت بـروز   در كه ان داشتنديب ،کردند يمنقطع استفاده م يکينزد

داشـتن   نظـر  در. ناخواسته اقدام به سقط آن خواهند کـرد  يحاملگ

دهـد   يآن نشان مـ  يت قانونياقدام به آن با توجه به ممنوع کورتاژ و

شـناخت   داشـته و  يدسترسـ  ياريـ ن افراد به امکانات سـقط اخت يا

 آنانگر يز بيمطالعات انجام شده ن. ]۱۷[ از مراجع سقط دارند يکاف

دهنـد بـه    يح مـ يفرزند دارنـد تـرج   يتعداد کافكه  يافراد است که

 يهـا  روش از نـد و ينماآن ناخواسته اقدام بـه سـقط    يهنگام باردار

اکثـر افـراد مـورد     .]۱۸[ند استفاده نکن ياز باردار يريشگيمدرن پ

ر يسـا  اما نتايج ،آگاه بودند ياز باردار يريشگيپ يها مطالعه از روش

از  يريشــگيپ يهــا از روش يانگر آن اســت کــه آگــاهيــمطالعــات ب

مطالعـه انجـام   بر اساس  .ستين يکاربرد آنها کاف يثر براؤم يباردار

 ۸ه يـ ترک در ،هـا  درصـد از زن  ۲۴ن يپـ يليدر ف کـه  يشده با وجود

ــد و ــ در درص ــد ۱۴کن يدمن ــداقل  ،درص ــگيروش پ ۶ح از  يريش

 هـا  از اين روش ک از آنهاي چياز ه يول ،شناسند يمدرن را م يباردار

  . ]۱۹[ دکردن ياستفاده نم

 يهـا  روش ک نفـر از يـ فقـط   زنسه  از هر اًبيکه تقر نيبا توجه به ا

 الزم در يهـا  آمـوزش  ،اطالع داشـتند  ياز باردار يريشگياورژانس پ

 .د توســـط منـــابع معتبـــر ارائـــه گـــردد    يـــن مـــورد بايـــا



  

  ٦٦٥

    پروين رهنما و همكاران                                                                                                         ...     هاي مدرن پيشگيري ديدگاه زنان نسبت به روش

  ٭ از بارداريهاي مدرن پيشگيري  سابقه به كارگيري، علل قطع و ديدگاه زنان نسبت به روش -۲جدول شماره 
  هاي پيشگيري پيرامون روش عيشا يباورها  روش علت قطعترين  شايع  

  تعداد                     درصد  تعداد              درصد  تعداد                        درصد  تعداد                    درصد

    اعدگياختالالت ق    يچاق    هاي اعصاب بيماري    يانبجعوارض   )نفر ۱۱۱( قرص

۴۱  ۹/۳۶  ۲۳۸  ۳/۷۹  ۲۲۴  ۷/۷۴  ۲۱۸  ۷/۷۲  

IUD )۴۶ درد  عفونت  خونريزي نامنظم  ياثرات نامطلوب برسالمت  )نفر  

۱۵  ۶/۳۲  ۱۷۱  ۰/۵۷  ۱۰۳  ۳/۳۴  ۷۴  ۷/۲۴  

  كاهش لذت جنسي  عدم تمايل همسر  حاملگي ناخواسته  ل همسريعدم تما  )نفر ۴۴(کاندوم 

۱۶  ۴/۳۶  ۱۱۳  ۷/۳۷  ۱۰۱  ۷/۳۳  ۶۸  ۷/۲۲  

  افزايش وزن  آمنوره  خونريزي نامنظم  يترس ازحاملگ  )نفر ۹( آمپول

۴  ۴/۴۴  ۷۲  ۰/۲۴  ۵۸  ۳/۱۹  ۴۷  ۷/۱۵  

هـاي مـورد مطالعـه و     هاي پاسخ بيش از تعداد نمونـه  هاي پيشگيري از بارداري داشتند، لذا جمع گزينه به دليل اين كه زنان باورهاي متعددي نسبت به هر يك از روش ٭
  .درصد است ۱۰۰ع آنها بيش از در نتيجه مجمو

  

  يعيکاربرد روش طب يل اصليدال -۳جدول شماره 
  درصد  تعداد   

  ۰/۸۹  ۲۶۷  نه بودن روشيبدون هز

  ۶/۸۰  ۲۴۲  ياز باردار يريشگيمدرن پ يها ر روشيعوارض کمتر روش نسبت به سا

  ۳/۷۰  ۲۱۱  ها ر روشيروش نسبت به سا تر سانآکاربرد 

  ۳/۶۷  ۲۰۲  مشاوره  و يمراکزبهداشتاز به مراجعه به يعدم ن

  ۶/۵۴  ۱۶۴  تمايل همسر

  ۳/۵۰  ۱۵۱  ها  ر روشيترس از کاربرد سا

  ۳/۱۴  ۴۳  پيشنهاد پرسنل بهداشتي 



  

  ٦٦٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  منقطع يکيعملکرد آنها نسبت به روش نزد و ناننگرش ز -۴جدول شماره 
  درصد  تعداد   

      رضايت زن از روش نزديکي منقطع

  ۳/۶۶  ۱۹۹  يبل

  ۷/۳۳  ۱۰۱  ريخ

      روش نزديکي منقطع  رضايت همسر از

  ۳/۶۳  ۱۹۰   يبل

  ۷/۲۴  ۷۴  ريخ

  ۰/۱۲  ۳۶  داند ينم

      کارگيري روش نزديکي منقطعه کاهش لذت جنسي زن با ب

  ۰/۳۴  ۱۰۲  يبل

  ۳/۴۹  ۱۴۸  ريخ

  ۷/۱۶  ۵۰  ندارم  ينظر

      کارگيري روش نزديکي منقطع ه کاهش لذت جنسي همسر با ب

  ۰/۴۲  ۱۲۶  يبل

  ۳/۴۷  ۱۴۲  ريخ

  ۷/۱۰  ۳۲  داند ينم

      کارگيري نزديکي منقطعه به تمايل ب

  ۰/۱۳  ۳۹  زن

  ۰/۱۵  ۴۵  همسر

  ۰/۷۲  ۲۱۶  دو هر

      کارگيري نزديکي منقطعه وقوع حاملگي ناخواسته با ب نگراني از

  ۳/۶۲  ۱۸۷   يبل

  ۷/۳۷  ۱۱۳  ريخ

      بارداري هاي اورژانس پيشگيري از شناخت روش

  ۳/۳۴  ۱۰۳  يبل

  ۷/۶۵  ۱۹۷  ريخ

      شناخت زمان تخمک گذاري

  ۳/۵۱  ۱۵۴  يبل

  ۷/۴۸  ۱۴۶  ريخ

      کاندوم در زمان تخمک گذاري استفاده از

  ۳/۱۴  ۴۳  يبل

  ۷/۸۵  ۲۵۷  ريخ



  

  ٦٦٧

    پروين رهنما و همكاران                                                                                                         ...     هاي مدرن پيشگيري ديدگاه زنان نسبت به روش

منقطع  يکينزد که استفاده از بودندن باور يافراد مورد مطالعه بر ا

عـات  از اين رو، کسـب اطال . ردندا يبه مراجعه به مراکز درمان يازين

صـورت   يررسـم يو منـابع غ  يق شـبکه روابـط اجتمـاع   يـ آنها از طر

ق منـابع معتبـر   يـ ح از طريبنابر ايـن ارائـه اطالعـات صـح    . رديگ يم

منقطع  يکيروش نزد ن استفاده ازييدر تب. ار مهم باشديتواند بس يم

برجسـته کـردن عـوارض     ،منقطـع  يکـ ينگرش مثبت نسبت بـه نزد 

از  يريشـگ يمدرن پ يها به روش غلط نسبت يباورها وجود و يجانب

لـذا ارائـه   . منقطع شده است يکينزدبيشتر منجر به کاربرد ، يباردار

منقطــع  يکــيمــدرن و نزد يهــا نســبت بــه روش حياطالعــات صــح

 استقبال افراد نسبت به روش توجه و كاهشدر يثرؤتواند نقش م يم

 يص بـه موقـع عـوارض جـانب    ين تشخيهمچن. نزديكي منقطع باشد

درمـورد   ييو مشاوره و راهنما ياز باردار يريشگيمدرن پ يها روش

 يريدر تداوم بـه کـارگ   يتواند تأثير مهم يبرخورد با آنها م يچگونگ

نگرش مثبـت نسـبت   وجود با توجه به  .مدرن داشته باشد يها روش

 ين اصرار گروه مـذکور بـرا  يهمچن ودر بين زنان منقطع  يکيبه نزد

هـاي   ياز حـاملگ  يريشـگ يه منظـور پ ب ،منقطع يکينزد يريکارگه ب

 يهـا  در ارتبـاط بـا اسـتفاده از روش   الزم  يها د آموزشيناخواسته با

ــ ــگيپ ياورژانس ــاردار يريش ــي در   ياز ب ــام نزديك ــين انج و همچن

در آن كمتـر اسـت    يکه احتمال حاملگ يکل قاعدگياز س ييها دوره

  .ن افراد ارائه گردديبه ا
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