
  يفيمطالعه کيك  :ي ازبارداريريشگي روش منقطع به منظورپيري بکارگليدال

 
  ت مدرسي، دانشگاه تربيدانشکده پزشک ، آموزش بهداشتي دکتريدانشجو :پروين رهنما

  ت مدرسي، دانشگاه تربيگروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشک ،اريدانش ∗ :ايدرنيرضا حيعل

  ت مدرسي، دانشگاه تربي، دانشکده پزشکيآمارزيستاستاد، گروه  :روان کاظم نژاديانوش

  ت مدرسي، دانشگاه تربيار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکياستاد: ين شکرويفرخنده ام

  ي جهاد دانشگاهياستاد پژوهش، گروه سالمت روان، پژوهشکده علوم بهداشت: ي منتظريعل

  

  

  فصلنامه پايش

  ٢٦١-٢٦٧ صص ١٣٨۹ تابستان  سوم شمارهنهمسال 

  ٢٠/٦/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ تير ٩-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

عوارض   ناخواسته باي حاملگ. استي از بارداريريشگي پ   به منظور منقطعيکينزد استفاده از روش ، ناخواستهيها  يل حاملگ ي از دال  يکي

پژوهش حاضر بـه مطالعـه      . است  همراه نوزاد وزن کم هنگام تولد     و ي نارس ،تولد  از  قبل يها انجام مراقبت  ر در يخأ ت فراواني از جمله   يجانب

 يوه مـصاحبه فـرد  يبا اسـتفاده از شـ    ويفيمطالعه به روش ک.  پرداخته است  ي از باردار  يريشگي روش منقطع به منظور پ     يريل بکارگ يدال

 از يريشگيـ  پيها  درمورد روشي اساسي استخراج باورهاي برايچوب شده به عنوان چاريزي رفتار برنامه ر  يق، تئور ين تحق يا در. انجام شد 

 ، نداشـتند يل به بارداري تما هم خود آنها و هم همسرانشان      صورت گرفت که     ييها   نفر از زن   ۵۰ با   يمصاحبه حضور  . بکار برده شد   يباردار

، هـا   تحليـل ش اعتبار   ي افزا يبرا .تفاده کرده بودند  اس روش مذکور  ک سال از  ي ش از يب  منقطع بود و   يکي آنها نزد  يباردار  از يريشگيروش پ 

 منقطع داشتند که از مجموع يکي کاربرد روش نزدي برايل متعددي دال،زنان.  توسط دو محقق و به صورت مستقل صورت گرفت     يکدگذار

  .ناد قرار گرفتندمورد است ي، کنترليباورها  وي هنجاريباورها, ي رفتاري باورهاي سه مضمون اصل، استخراج شدهيها مضمون

 منقطـع و  يکيد منجر به کاهش کاربرد روش نزد      ند تا بتوان  نري را در بر بگ    يد ابعاد متفاوت  ي که مداخالت با   هستندانگر آن   يج مطالعه ب  ينتا

ح ي تصح وتح اطالعايتواند در ارائه صح ي م،ي از بارداريريشگي پيها مشاوره در ارتباط با روش  . دن ناخواسته شو  يها  يزان حاملگ يکاهش م 

ق يطر د ازيافراد با ن کنترل درک شده دريهمچن.  ارزشمند باشد،ي از بارداريريشگي پمتفاوت يها ت روشيادراک نادرست افراد درباره امن

  . هستندي از بارداريريشگي مدرن پيها ت گردد تا افراد باور کنند که قادر به استفاده از روشي تقوي اجتماع ـي شناختيها يتئور

  

  ي از بارداريريشگي پيها ، روشيفي منقطع، مطالعه کيکي ناخواسته، نزديحاملگ :ها واژه دكلي

                                                           
 پزشکی، گروه آموزش بهداشتت مدرس، دانشکده يدانشگاه ترب: پاسخگو نويسنده ∗

Email:heidarnia@modares.ac.ir  
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  ٢٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 اطــالق ييهــا  بــه روشي از بــارداريريشگيــ مــدرن پيهــا روش

 .شـود  مي استفاده ي جراحو يا  يل مصنوع يوسا  از  در آنها  شود که   يم

ي هـاي پيـشگيري از بـاردار        قـرص  توان بـه     مي ها   اين روش  از جمله 

 هـاي كاشـتني    كپسول،)Oral Contraceptions-OCPs(خوراكي 

 بستن لولـه در      و )يتوبکتوم(  بستن لوله در زنان    ، کاندوم ،)نورپالنت(

ــردان ــوم( م ــود، )يوازکت ــاره نم ــل. اش ــا  روش،در مقاب ــنتيه  ي س

 در آنهـا از   د کـه    نشـو   ي را شامل مـ    ييها   روش ،ي از باردار  يريشگيپ

 از جملـه    و شـود   نمـي  اسـتفاده    يله مـصنوع  يا وسـ  ي و   يعمل جراح 

 مهبل ي شستشوي و ده  ري منقطع، ش  يکي، نزد يا  ز دوره ي پره توان  مي

 است کـه    ين روش سنت  يتر   متداول ، منقطع يکيروش نزد . را نام برد  

مـورد   يت داوطلب کنترل بـارور    ي ازجمع يي درصد باال  از سوي هنوز  

  . گيرد استفاده قرار مي

 ۱۳۷۹ران در سـال  يـ  در اي و بهداشت  يتي جمع يها  يژگي و يبررس

دار در   سـاله همـسر  ۱۵-۴۹ت زنان ي درصد از جمع   ۷۴نشان داد که    

از . برنـد  ي را بکـار مـ  ي از بـاردار يريشگيـ  پيها   از روش  يکي ،کشور

 يهـا    درصـد از روش    ۱۸ مـدرن و     يهـا    درصد از روش   ۵۶ان آنها   يم

 يهـا   ر روش ي درصـد سـا    ۵/۰  منقطع و  يکي درصد نزد  ۵/۱۷ (يسنت

ــرييهــا نــسبت زوج]. ۱[نــد ينما يتفاده مــاســ) يســنت  يرو  کــه ب

 متفاوت است   يعيوس به طور  ،دارند ديکأت )منقطع( ي سنت يها روش

ش ي بـ  ي شـهر  يها زوج .)تهران در درصد   ۲۹ا  الم ت يا در درصد ۵/۳(

 منقطـع   يبـاردار   از يريشگيـ روش پ   از يي روسـتا  يها زوج برابر ۲از

ن يبـاالتر   و )درصـد  ۷/۹مقابـل    در درصـد  ۷/۲۱(کننـد    ياستفاده م 

  در ؛سال است  ۱۰-۲۴ گروه سني  متعلق به    ،ن روش يا زان کاربرد يم

ن ي کمتـر  ،سـال  ۴۰-۴۴و  سـال    ۳۵-۳۹سـن     بـا  يهـا  که زن  يحال

 از  درصـد  ۴/۴۰همچنـين   . دارنـد  را  روش مـذکور   استفاده از زان  يم

 ي کـه حـاملگ    ييت روسـتا  يـ جمع  از درصـد  ۵/۲۳و   يت شهر يجمع

مطالعات انجام  . اند کرده ي استفاده م  اين روش،  از ،اند ناخواسته داشته 

 كـه   ]۲ [دانند يسال م  در درصد ۱۵-۲۸را  زان شکست آن    ي م ،شده

   .]۳[ )درصد ۲-۸ ، شکستيزان واقعيم(  استص قربسيار بيشتر از

 يکـ يهـر نزد  ح در يصح روش منقطع به طور     که از  ييها  زوج يبرا

 ، در حـالي كـه     تاسـ  درصـد  ۴ زان شکست آن  ي م ،کنند ياستفاده م 

  درصـد ۳/۰ )حيصـح  کـاربرد  بـا (قرص   در استفاده از  زان شکست يم

 يبـاردار   از يريشگيـ  پ يهـا  روش  که از  ييها زن از    درصد ۱۸ .است

 ۱۰ن آنهـا    يب از  ناخواسته هستند و   ي حاملگ ي دارا ،کنند ياستفاده م 

 بـر   .برنـد  يمـ  بکار  منقطع را  يکي هستند که روش نزد    كسانيدرصد  

همکـاران   ان ويـ  چ ينـ ي انجـام شـده توسـط چ       يفي ک اساس مطالعه 

ن علت مطرح بود کـه      يتر  ي ناخواسته به عنوان اصل    ي باردار ،)۱۳۸۳(

 منجر به انجـام  ي به خصوص وجود مشکالت مال و ط مختلف يدر شرا 

 انمتخصـص   از يبعـض   ضـمن آن كـه     ].۴[د  يـ گرد  ي مـ  يسقط عمد 

  از يريگشيثر پ ؤرميک روش غ  يبه عنوان     منقطع را  يکي نزد ،يپزشک

  . ]۵ [دانند ي ميباردار

 يرو بـر  ، هـستند  يسن بـارور    که در  ييها زن از   درصد ۳ ايدن در

 ،يباردار  ازيريشگيه پ يک روش اول  ي منقطع به عنوان     يکيروش نزد 

درصـد  ۱۶ قا تايآفر در ک درصد ي ن روش از  يا کاربرد .کنند يم ديکأت

عـوارض    ناخواسـته بـا    يحـاملگ . ]۶ [ متفاوت اسـت   ي غرب يايآس در

وزن   و ي نارسـ  ،تولد  قبل از  يها انجام مراقبت  ر در يخأ شامل ت  يجانب

   .]۷[است   همراهنوزاد کم هنگام تولد

ن عوامـل مـؤثر بـر       يتـر   انگر آن اسـت کـه مهـم       ي ب ،ج مطالعات ينتا

 بـاور افـراد نـسبت بـه         ،ي از بـاردار   يريشگيـ  پ يهـا    روش يريبکارگ

 ند بر آن شـد    حقيقگروه ت  ،ن منظور ي مذکور است و به هم     يها  روش

چـارجوب ارائـه شـده توسـط      و بر اسـاس   يفيق ک يله تحق يتا به وس  

 هـا   د تـا بتـوان بـر اسـاس آن         نـ  افراد را استخراج نماي    هاي باور ،زنيآ

از افـراد مـورد مطالعـه       يـ  ن با لحـاظ نمـودن     محور   ي تئور يا  مداخله

  .]۸ [ن نموديتدو

  

   كار مواد و روش

 يکـ ي کـه از روش نزد يور زنانن مطالعه به منظور استخراج با   يدر ا 

، ي از بـاردار   يريشگي پ يها  کنند، نسبت به روش     يمنقطع استفاده م  

 يفي ک يها  ت استفاده از روش   يمز. برده شده است    بکار يفيمطالعه ک 

 يريچه ذهن کنشگران و تفـس يا از دري دن ،ن روش ين است که در ا    يا

ن ي همچنـ  ].۹[شـود     يده م يکه آنها از اعمال و رفتارشان دارند، فهم       

 اسـت،   ي بـه شـدت خـصوص      ي موضـوع  ،قي که تحق  ييها  تيدر موقع 

 يهـا   ن رو روش  يـ از ا . ل به عدم گـزارش آن وجـود دارد        يمعموالً تما 

  ]. ۱۰ [هستندثر وکارآمد ؤ مياديها تا حد ز  دادهيآور  جمعيفيک

 بود که بر اساس چـارچوب       ييها  ج مصاحبه يها نتا    داده يمنبع اصل 

 کـه گـروه مـورد     يياز آنجـا  . انـد   دست آمـده  زن ب يارائه شده توسط آ   

 را  يباردار  از يريشگي پ يها   روش  مورد در ل به مصاحبه  يمطالعه تما 

 ق، بـاز و   يـ  عم يروش مصاحبه فرد   ر افراد نداشتند، از   يحضور سا  در

   .افته استفاده شديمه ساختارين

رفتاري، هنجـاري و کنترلـي افـراد، طـي           ي، باورها در اين مطالعه  

 يدن به غنـا   يها تا رس    مصاحبه  و انجام   استخراج شد  مصاحبه عميق، 
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  ٢٦٣

    عليرضا حيدرنيا و همكاران                                                                                                                             ...    داليل بكارگيري روش منقطع

 ادامــه )Data Saturation (ي اشــباع اطالعــات،الزم و در اصــطالح

روش نزديکــي  هــايي بودنــد کــه از  افــراد مــورد مــصاحبه زن.افــتي

کردنـد، مـدت       به منظور پيشگيري از بارداري اسـتفاده مـي         ،منقطع

بود و زوجـين، تمايـل      يک سال    روش مذکور بيش از    استفاده آنها از  

ــتند  ــاملگي نداشــ ــه حــ ــع.بــ ــات،   پــــس از جمــ   آوري اطالعــ

 بـه صـورت مجـزا بـراي هـر           ،تحليل اطالعات  تجزيه و  کد گذاري و  

 الزم به ذکر است براي رعايت اخالق پـژوهش        . مصاحبه انجام گرفت  

 با توجه به موضوع مطالعه، به منظور حقظ رازداري، به افراد تحـت       و

هـا داده شـد و        مورد اهميت هدف مـصاحبه     درمطالعه توضيح کافي    

  .گرديدرضايت آنها اخذ 

  

  ها يافته

 نفر از زناني که روش نزديکـي منقطـع را بـه    ۵۰در اين مطالعه با   

عنوان روش پيشگيري ازبارداري بکاربرده بودند، مـصاحبه حـضوري          

 ۱ در جـدول شـماره       آنها كه مشخصات جمعيت شناختي      انجام شد 

 ۸، طول مـدت ازدواج   سال۴/۳۱انگين سن آنها  مي.شود مشاهده مي 

  . بود ۲آنها   متوسط تعداد حاملگي در وسال

  باورهاي رفتاري

هاي مدرن پيشگيري     باورهاي رفتاري شامل عوارض ناشي از روش      

هـاي مـدرن      از بارداري و باور افراد در مورد احتمال حاملگي با روش          

ي ناخواسته بـا روش     البته احتمال حاملگ  . پيشگيري از بارداري است   

  .نزديکي منقطع نيز بيان شده است

   جانبي نامطلوب عوارض -الف

 در مـورد    ي رفتار ين موارد مطرح شده در ارتباط با باورها       يشتريب

، ي و اخـتالالت عـصب     يهاي پيشگيري از بارداري، شـامل چـاق         قرص

 بـود و در     يم قاعـدگ  ي و تنظـ   ينـ ي، لکه ب  يي زائد، نازا  يش موها يافزا

 را مطـرح    يزيزان خـونر  يـ جه و کـاهش م    ي تهوع، سرگ  يمترموارد ک 

، يان شـده در ارتبـاط بـا ابـزار درون رحمـ            ين باور ب  يتر  عيشا. کردند

 و درد   يزيآن عفونت، خـونر    ن بعد از  يهمچن.  ناخواسته بود  يحاملگ

 يبـاور رفتـار   .  دستگاه در بدن مطرح شد     يي و جابجا  يهنگام قاعدگ 

ن زخم  يهمچن . بود يمال حاملگ احت در مورد کاندوم، سوراخ شدن و     

گـر  يل ديـ ز از دال يـ ن ت همـسر  ي، عفونت و عدم رضـا     يدستگاه تناسل 

باور افراد شرکت کننده در مورد    .مطرح شده در ارتباط با کاندوم بود      

بـه طـور    .  بود ي و قطع دوره قاعدگ    يعيرطبي غ يها  يزيآمپول، خونر 

 يريگشيـ  مدرن پ  يها   روش يرين باور وجود داشت که بکارگ     ي ا يکل

  . سالمت آنها اثر بگذارديتواند بر رو ي ميباردار از

 انـدام اثـر   يگـذارد، رو  ي اعصاب اثر مـ يقرص را قبول ندارم، رو   «

ن يشود، ا   يعفونت م   و يزيترسم باعث خونر    ياز دستگاه م  . گذارد  يم

 سـاله، کارمنـد،     ۳۲زن  (» )يعـ يروش طب (تر و بهتـره       روش مطمئن 

  )داراي تحصيالت كارشناسي

کانـدوم  . کنـد   ي مـ  يآدم را عـصب   . شود  يزش مو م  يص باعث ر  قر«

 از آدم   يزيـ ک چ يـ کـنم     يدستگاه احساس م  . شود  يباعث عفونت م  

نـه شـدن نفـرت      يف اسـت، از معا    يد وکث يآ يشود و بدم م     يزان م يآو

  )داراي تحصيالت كارداني ساله، خانه دار، ۲۳زن(» .دارم

کنـد،   ي مـ يب مـرد را عـص    يبهتره ول )  منقطع يکينزد(ن روش   يا«

 ۳۵زن (»  استفاده کـن  يگري از روش د   يتون  يد اگر م  يگو  يشوهرم م 

  )داراي تحصيالت كارشناسيدار،  ساله، خانه

اش دلهـره دارم کـه نکنـد       نداره، همه  يياي اصالً مزا  يعيروش طب «

 ،دار خانـه  ساله،   ۳۰زن  (» ميبر  ي لذت نم  يکيحامله بشوم اصالً از نزد    

  )پلميد

  ي از بارداريريشگي پيها  روشيي عدم کارآ-ب

 مـدرن  يهـا  کردنـد کـه روش   يان مـ يـ  از موارد افراد ب    ياريدر بس 

 يستند و احتمال حـاملگ    ي ن ي مطمئن يها   روش ي از باردار  يريشگيپ

 يکـ ي در ارتبـاط بـا روش نزد       يبا آنها وجود دارد و در موارد معـدود        

  .ن باور را داشتنديز اي نيعيطب

) يابـزار درون رحمـ    (اه  شـود و از دسـتگ       ي مـ  يقرص باعث چـاق   «

ممکنـه بـرود بـاال      . ام بـا دسـتگاه حاملـه شـد          عمـه  ترسم، دختر   يم

» .تر و بهتر اسـت      يعيطب)  منقطع يکينزد(ن روش   يا. خطرناک است 

  )  ديپلم،دار خانه ساله،۲۵زن (

 ناخواسته با کاندوم داشتم، قرص هـم کـه عـوارض            يک حاملگ ي«

ن روش دسـت   يـ ا دارم ا  گه دلهره حامله شـدن ر     ي د يها  دارد با روش  

  )پلم،يدار، د  خانهه، سال۲۵زن (»خودمان است

کنـد و خطرنـاک    يشود، قرص هم آدم را چاق مـ      يکاندوم پاره م  «

 يکيروش نزد ( نيهم. شوم  يک بار که فراموش کنم حامله م      ي .است

داراي تحصيالت  دار،    ساله، خانه  ۳۲زن  (»  است ي روش خوب  )منقطع

  )كارداني

 از  يبعـض   منقطـع در   يکـ يد نـسبت بـه روش نزد       افرا يباور رفتار 

  .نگران بودند  را مطرح کرده ويها احتمال حاملگ زن

چکـدام  يشوهرم ه  من و  ن روش حامله شدم و    ي که با ا   يوجود با«

را )  منقطـع  يکـ ينزد(م نـدارم روشـم      ي تصم ي ول ،ميخواست  يبچه نم 

 ۳۴زن  (» شناسـم   يگـر را خـوب نمـ      ي د يهـا   عوض کنم، البته روش   

  )پلميدار، د خانهساله، 
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  ٢٦٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ناخواسـته داشـتم و اون را        ين روش حـاملگ   يـ  که با ا   يبا وجود «

م نــدارم روشــم را عــوض کــنم چــون از ي تــصميســقط کــردم، ولــ

  )پلميد دار،  خانه، ساله۲۴زن(» .ترسم يگه مي ديها روش

اش   ن روش هـم همـه     يبا ا .  ندارم ياديگر اطالع ز  ي د يها  از روش «

نم يـ د منتظر باشم تا بب    ياش با   شوم، همه دلهره دارم که نکند حامله ب     

 پلم،يـ  د ،دار خانه  ساله، ۳۰زن   (»ا نه يشوم    يم) انهيعادت ماه (ود  يپر

  ) منقطعيکي نزد روشيري بکارگدر اثر ناخواسته يک حاملگي با

اش اسـترس و تـرس دارم و از حاملـه شـدن               ن روش، همـه   يبا ا «

ـ     يم ن بـاردار  م بـا آ يترسـم دوسـتها   ي از دسـتگاه هـم مـ    يترسـم ول

  ) پلميدار، د ساله، خانه۲۵زن (» .اند شده

  هنجارهاي اجتماعي 

ر قـرار بدهـد   يثأتواند رفتار افراد را تحـت تـ       ي که م  ي از عوامل  يکي

زه يـ انگ  و فـردي ر اعتقـادات    يثأ که تحت ت   است ي اجتماع يهنجارها

اسـت  رش انتظـارات آنهـا   يگران و پـذ   ي از خواست د   يروي پ يفرد برا 

]۱۱.[   

 شـرکت   يريـ م گ ي تـصم  ي که بر رو   يافراد ،ق انجام شده  يتحق در

ک و  يـ دوسـتان نزد  ،  ب همـسر فـرد    يـ  بـه ترت   ،ر داشتند يثأها ت  کننده

ان ي از پاسـخگو   ياديـ نسبت ز . اند  بوده يپزشکان و کارمندان بهداشت   

ان خـود صـحبت     ي با دوستان و آشنا    ي کنترل بارور  يها درباره روش 

 در. انـد  ق آنها بدسـت آورده    يرشتر اطالعات خود را از ط     ياند و ب   کرده

 يبـاردار   از يريشگيـ ضمن نظر آنها و همـسرشان در اتخـاذ روش پ          

کنند که بـدنبال   ي اظهار م،زنان به طور آشکار  . ار مهم بوده است   يبس

انتخاب  ن روش را  ي ا ،دوستانشان توسط خانواده و   د روش مذکور  أييت

ن در  يهمچنـ . رفتـه اسـت   ين روش را پذ   يـ ز ا يـ همسر آنهـا ن    کرده و 

رنده بـوده   يم گ ي تصم ، که همسر آنها در مورد تعداد فرزندان       يموارد

 از  يريشگيـ  روش مـذکور بـه عنـوان پ        ،شنهاد همسر ي بنا به پ   ،است

  . انتخاب شده استيباردار

  از دوسـتانم هـم از      يلـ يخ. ن روش بهتر است   يد ا يگو  يشوهرم م «

  )پلميد ،دار خانه ساله، ۲۳زن (» .کنند ين روش استفاده ميا

گـر را دوسـت   ي ديهـا  ل دارد و روشيـ ن روش تمايـ همسرم به ا «

 ساله،  ۲۵زن  (» .مين روش گرفت  يم به استفاده از ا    يهم تصم  با. ندارد

  )پلميدار، د خانه

ن يـ مـا هـر دو بـه ا     نـدارد و ين روش ضرريند ايگو يدوستانم م «

 سـاله،   ۲۵زن  (» .مين روش اسـتفاده کنـ     يـ م کـه از ا    يديجه رسـ  ينت

  )ارپلم، خانه ديد

ن روش يـ ن روش بهتره از ا   يم شوهرم گفت ا   ياول که ازدواج کرد   «

 هـا  دم که او خودش به خاطر تعداد بچه       ي بعد من فهم   .مياستفاده کن 

ن روش يــخـواد از ا  يمــ)  در مــورد تعـداد فرزنـدان  يريـ م گيتـصم (

  )يرستانيدب، دار خانه، ساله۳۹زن (» .مياستفاده کن

  کنترل رفتاري درک شده

ک رفتـار خـاص     يـ رش  ي پـذ  ي بـرا  يتينوع محدود چ  يکه ه ي  زمان

 . رفتار داشته باشـد    ي برا يفرد ممکن است کنترل کامل    ،  وجود ندارد 

 بـر رفتـار   يچ کنترلي ممکن است ه  ،وستارين پ ي ا يانتها عکس در  بر

 يگـر ي آن رفتـار بـه عوامـل د        الً چرا کـه احتمـا     ؛وجود نداشته باشد  

 دارد کـه فـرد فاقـد        يتگبس)  غيره ها و   مهارت ، امکانات ،مانند منابع (

تواننـد شــامل   ي مــ، مربــوط بـه شـخص  ي داخلـ عوامــل. اسـت آنهـا  

 )اسـترس (تنيدگي   مانند   ي اطالعات و احساسات   ،ها ييتوانا،  ها مهارت

  هـستند  يا شـغل  ي يطي هم عوامل مح   يعوامل خارج  د و نره باش يغ و

]۸[.  

ل يا وسـا  ي ي به مراکز بهداشت   ي عدم دسترس  ،ک از موارد  ي چيه در

کردنـد   يان م يها ب   شرکت کننده  يهمگ م خانواده مطرح نشد و    يتنظ

.  آنهـا سـاده اسـت   ي بـرا ي درمـان  ـ ي به مراکز بهداشـت يکه دسترس

 يها بود که ناشـ   روشيري آنها در بکارگ  يي عدم توانا  ،ن عامل يتر مهم

 آنهـا در ارتبـاط بـا    يخودکارآمـد  دانش آنها و از عدم مهارت افراد و  

  . بودياز باردار يريشگيل پيکاربرد وسا

 يلـ يستم بـه نظـرم خ     يـ ا کاندوم ن  يمن قادر به استفاده از قرص       «

  )ييپنجم ابتدا داراي تحصيالت دار،  خانه، ساله۲۵ زن(» سخته

ادم بـره و    يـ ترسـم     ي م يکنم قرص از همه بهتر باشه، ول        يفکر م «

کانـدوم هـم چـک    . يشـ  يگـن حاملـه مـ     ي، مـ  يک شب نخور  ياگه  

زن (» .اديـ  يشوهرم خوشش نم   نه سخته و  ا  يکردنش که سالم است     

  ) پلمي ساله، کارمند، د۳۲

ا يـ ر يا استفاده از آنها ديه کنم و يته ادم بره که آنها را  يترسم    يم«

» ن روش در دسترس است و بـه خودمـان مربوطـه           ي ا يزود بشه، ول  

   )پلمي د،دار خانه  ساله،۳۳زن (
  

  

  

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.3

.3
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.3.3.5
https://payeshjournal.ir/article-1-564-fa.html


  

  ٢٦٥

    عليرضا حيدرنيا و همكاران                                                                                                                             ...    داليل بكارگيري روش منقطع

  مورد مطالعه زنان يت شناختيمشخصات جمع -۱جدول شماره 

  درصد  تعداد  

      )سال(سن 

۲۵-۱۹  ۱۲  ۲۴  

۳۰-۲۶  ۱۵  ۳۰  

۳۵-۳۱  ۱۴  ۲۸  

۴۵-۳۶  ۹  ۱۸  

    ۷/۳۰  ميانگين

    ۶  انحراف معيار

      تحصيالت

  ۷۲  ۳۶  يي و متوسطهابتدا

  ۲۸  ۱۴  باالتر از متوسطه

  ۱۰۰  ۵۰  جمع

      )به سال (از نزديکی منقطعطول مدت استفاده 

۴-۱  ۱۸  ۳۶  

۹-۵  ۲۱  ۴۲  

۱۳-۱۰  ۱۱  ۲۲  

    ۱/۶  ميانگين

    ۴/۴  انحراف معيار

       ناخواستهيحاملگسابقه 

  ۸۲  ۴۱  ندارد

  ۱۸  ۹  دارد

  ۱۰۰  ۵۰  جمع

      تعداد فرزندان

۱  ۲۰  ۴۰  

۲  ۲۸  ۵۶  

۳  ۲  ۴  

    ۶/۱  ميانگين

    ۵/۰  انحراف معيار
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  ٢٦٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

 ثر بــر کــاربردؤانگر آن اســت کــه عوامــل مــيــمطالعــات متعــدد ب

 هـستند و از ايـن رو،      متفاوت  ار  ي بس ي،باردار  از يريشگي پ يها شرو

 يهـا  مـداوم روش    وکـاربرد  يش اثربخـش  ي افـزا  ي کـه بـرا    يمداخالت

بـه  مـشکل    ده و يـ چيار پ ي بس ،دنشو ي استفاده م  يباردار  از يريشگيپ

 يريشگي مدرن پ  يها  علت عدم کاربرد روش    ييشناسا .رسند  نظر مي 

 ،کننـد  ياز روش منقطـع اسـتفاده مـ    کـه  ي افرادي از سو  ياز باردار 

ن برنامـه   ين تـدو  يتواند در شناخت موضـوع و درک آن و همچنـ           يم

 مطالعه  يها  استفاده از روش   ي،تين موقع يچن در. ثر باشد ؤ م يآموزش

ان در مطالعـه انجـام      ياکثـر پاسـخگو   . د خواهد بـود   يار مف ي بس يفيک

کـه  شناسـند   ي مـ يعـ ي منقطع را با نام روش طب      يکي روش نزد  ،شده

 يريشگيـ ن روش پيـ  اين لغت در فرهنگ موجود براي هم يريبکارگ

 ي از باردار  يريشگي مدرن پ  يها  از روش  ي منف يابيز ارز ي ن ياز باردار 

 ي کـه نگـرش منفـ      دهنـد   مـي ق نشان   يج تحق ينتا. کند يت م يرا تقو 

  و ي از بـاردار   يريشگيـ پ  مـدرن  يها نسبت به روش   ها شرکت کننده 

 است يلين داليتر  از مهم، منقطعيکيدنگرش مثبت آنها نسبت به نز    

  . ن آنها شده استي روش مذکور در بيريکه منجر به بکارگ

 هـستند انگر آن   يهمکارانش ب   و Golbergج حاصل از مطالعه     ينتا

 از  يريشگيـ  مـدرن پ   يها  نسبت به روش   ي نگرش منف  ،هيدر ترک  که

  و يعـوارض جـانب    ،ي افراد از مسائل بهداشت    ي از نگران  ي ناش ،يباردار

هـا   شتر زوج يـ ب مـذکور بـوده اسـت و       يهـا  مخالفت همسر بـا روش    

 ي از بـاردار يريشگيـ  مـدرن پ يهـا   منقطع را به اندازه روش   يکينزد

انگر آن بـود کـه      يج ب ي نتا ،ق انجام شده  ي در تحق  .]۱۲ [دانند يثر م ؤم

 يکـ ي نزد يريبکـارگ   در ي نقـش مهمـ    ،ر افراد يد سا أيينظر همسر و ت   

  قـصد  ييشگويـ پ  بـه منظـور     کـه  يا طالعـه م  در .منقطع داشته است  

ــاردار  ازيريشگيــپ يهــا اســتفاده از روش  نوجــوان يهــا زن  دريب

 شـده انجـام     يزيبرنامه ر   رفتار ي تئور يابياعتبار  به منظور  ييايوپيات

 يمجموعـه فرهنگـ   کـه در  نـد آن بود انگريـ  مطالعـه ب   يها افتهي ،شد

ه قــصد  کننــدييشگويــن پيتــر ي قــو،ي انتزاعــي هنجارهــا،يوپيــات

  بـا  يبـاردار   از يريشگيـ پ  قـصد  و نيـز  هـستند  يباردار  از يريشگيپ

 کنترل  ].۱۳ [ ارتباط دارد  يکنترل رفتار   و ياجتماع  هنجار ـ    نگرش

 در  يموارد همـان خودکارآمـد      از ياريبس  که در  ي،درک شده رفتار  

  . ]۱۴ [نظر گرفته شده است

آن  انگريج بينتاو همکاران Heinrich در مطالعه انجام شده توسط

 ثرؤمـ  الً کـام  يبـاردار   از يريشگي پ يها روش  که از  ي که افراد  ندبود

 يبـاردار   ازيريشگيـ  که روش پينسبت به گروه ،کردند ياستفاده م 

 بودنـد  ي بـاالتر  ي خودکارآمـد  يدارا ,بردنـد  يمـ  بکـار  را کمتر اثر با

]۱۵[ .  

ل  کنتر ، که در افراد مورد مطالعه     ندآن بود  انگريز ب يق ن يج تحق ينتا

 ي از بـاردار   يريشگيـ  مدرن پ  يها  درک شده نسبت به روش     يرفتار

 ي بـرا ي کـاف ييرا دارند که مهارت و توانـا  ن باورين است و آنها ا   ييپا

 پاسـخ    از  درصـد  ۶ ي،ن بررس يا در.  مذکور را ندارند   يها کاربرد روش 

 يآگاهي،   اورژانس ي از باردار  يريشگي پ يها دهندگان نسبت به روش   

 در.  داشـتند  ي نادرسـت  يا آگـاه  ي  و  نداشتند يا آگاه يه  يداشتند و بق  

ن روش مـشاهده    ي در انتخاب ا   يل مذهب يچگونه دل ي ه ، حاضر يبررس

م يکـه پوشـش تنظـ      مـا   درکـشور  يت کنـون  يتوجه به وضـع    با .نشد

 مربوط به   يها تيفعال دي با ،ده است يرس درصد ۵۰ش از يخانواده به ب  

  و يد کـه چگـونگ    نـ  گرد يزي طرح ر  ي طور ،يبارور م خانواده و  يتنظ

توجـه بـه عـوارض       بـا  .رديـ گ قـرار  نظـر  ت ارائه خدمات مـورد    يفيک

  کـه دولـت درمـورد      يا نـه يهز امکانـات و    ناخواسـته و   يهـا  يحاملگ

 اتخـاذ   ييهـا  روش ديبا کند ي اتخاذ م  يباردار  از يريشگي پ يها روش

 آنهـا   ي کـه بـرا    ين روشـ  يبهتـر  ها بتوانند  که به دنبال آن زوج     شود

   .رنديگ بکار امناسب است ر

 بـه مراکـز     ي عدم دسترس  ،موارد ک از  ي چيه که در  ني ا توجه به  با

 بـه نظـر     ، مطرح نشده بود   ي از باردار  يريشگيل پ يا وسا  ي  و يبهداشت

 يريشگيـ  مدرن پ  يها  افراد نسبت به روش    يرسد که نگرش منف    يم

ق منـابع  يـ  و از طراسـت  غلـط آنهـا   ي از باورهـا ي که ناش  ياز باردار 

عـدم    در يا توانـد نقـش عمـده      ي مـ  ،دسـت آمـده اسـت      ب يررسميغ

ن الزم  يبنابرا .داشته باشد   مدرن در گروه مذکور    يها  روش يريبکارگ

ار يـ  و معتبـر در اخت     يق منابع رسم  ياز طر  حياست که اطالعات صح   

 از اقبـال و توجـه افـراد    يتواند تـا حـدود     ين امر م  ي ا .رديآنها قرار گ  

  . ن روش بکاهديجامعه نسبت به ا

 انجـام شـده در مراکـز     يهـا   مـشاوره  ي ط ، است ين ضرور يمچنه

 درک  ي کنترل رفتـار   ي سطح  به منظور ارتقا   ييها  آموزش ي،بهداشت

د نه شـو  ي ته ي به نحو  ي آموزش هاي  جزوها  ي و   شودشده به افراد ارائه     

 يد و در واقـع احـساس توانمنـد        ينن مهم کمک نما   يکه بتوانند به ا   

 .ابدي مذکور ارتقا يها آنان در ارتباط با کاربرد روش

  

  سهم نويسندگان

  راهنمايي و نظارت بر اجراي طرح: عليرضا حيدرنيا

  طراحي، اجرا، نمونه گيري و تهيه مقاله: پروين رهنما

  طراحي روش نمونه گيري :انوشيروان کاظم نژاد
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