
  مقاله پژوهشي 

  در شهر سمنان ياز باردار يريشگيپ يها روشزان تداوم و عوامل موثر در قطع يم يبررس
  

  ٤روزهيف يمهر، ٣اينب پارسانيز، ٢ينجف يدکتر عل، *١ال تک فالحيل

  

  09/11/1390یرش پذیخ تار 05/09/1390یافت دریخ تار

  

  چکيده

ل عـدم اسـتفاده   يـ خواسـته بـه دل  نا يحاملگ ونيليم ۳۰تا  ۸ساالنه ، دن وجويبا ا. ش استيم خانواده رو به افزايتنظ امروزه ارائه خدمات: و هدفپيش زمينه 

  . انجام شد، ها روش قطعر گذار د ريتأثزان تداوم و عوامل يم يمطالعه فوق با هدف بررس. دهد يمرخ  ياز باردار يريشگيپ يها روشاز ر مستم

. خود را قطع نموده بودند يريشگيپ يها روشسال بودند که  ۴۹ تا ۱۵جامعه مورد پژوهش زنان . باشد يم يمقطع – يفيمطالعه حاضر توص: روش کارمواد و 

  از روش  ين اعتبـار علمـ  يـي کـه جهـت تع  د محقـق سـاخته بـو    نامه پرسش، ها داده ير گردآورابزا. وارد مطالعه شدند يتصادف يرينه گبه صورت نمو، نفر ۴۸۶

مجذور ، انسيز واريآنال يآمار يها آزمونز با استفاده ا و spssاطالعات با نرم افزار . استفاده شد) درصد۹۱(ون باخ آزمون کرز ا يياين پاييتع يو برا يار محتواعتب

  .ل قرار گرفتيه و تحليتجز مورد ريماو کاپالن  دو يکا

 در موردتداوم استفاده ن يانگيم. بود) درصد۴/۳( يد. وي. يآ ترين کمو ) درصد۷/۴۱(کاندوم ، ياز باردار يريشگين روش پيشتريداد که ب ج نشانينتا: ها افتهي

ر ييـ ل بـه تغ يتما( صمورد قرر ن علل قطع روش ديشتريب. ماه بود )۶/۱۴ ±۱۰( و آمپول)۷/۱۸ ±۹( کاندوم، )۴/۲۲ ±۸(قرص ، )۳/۱۲ ±۴( يد. وي. يآ

ر روش ييـ تغ( آمپـول و  )درصـد ۴۸ ينـ يو لکه ب ريزي خون( يد. وي. يآ، )درصد۲۲درباره موثر نبودن روش  يهمسر و نگرانمخالفت (کاندوم ، )درصد۳۰روش 

  . بود )درصد۲۸

در زمان شـروع   خصوصاًن يبا مشارکت زوج، يزشيمشاوره انگ، منسجم يها آموزشعالوه بر  ها روشش استفاده مستمر يافزا يراستادر : يريجه گينتبحث و 

  . شود يمشنهاد يپ ماهه اول توسط ارائه دهندگان ششروش و 

 يد. وي. يآ، کاندوم، يهورمون ياز باردار يريگ شيپ يها روش: ها واژهد يکل

  

  175- 182 ص، 1391 خرداد و تیر، 37پی در پی ، دومشماره ، دوره دهم، پرستاري و مامایی ارومیهدوماهنامه دانشکده 

  

  ۰۹۱۲۵۷۳۱۴۳۷: تلفنيي گروه ماما، واحد سمنان يدانشگاه آزاد اسالم :مکاتبهآدرس 
Email: takfallah773@gmail.com 

  
   

                                                
  عضو هيئت علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ١
  رزيدنت داخلي ٢
  عضو هيئت علمي گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ٣
  عضو هيئت علمي گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ٤

  مقدمه 

خـانواده  م يو ارائه خدمات تنظ يامروزه توجه به بهداشت بارور

ر مـادران و  يـ م زان مـرگ و يـ و کـاهش م  يش سالمتيبا هدف افزا

ن توسـعه  يـ ا رغم علي، ن وجوديبا ا. )۱(ش است يکودکان رو به افزا

ل يـ ناخواسـته بـه دل   يون حـاملگ يـ ليم ۳۰تـا   ۸روز افزون ساالنه 

 ياز بـاردار  يريشگيپ يها روشاز ، ا عدم استفاده مستمريشکست 

ي ريشـگ يپ يهـا  روشعدم اسـتمرار   يا عهمطالدر . )۲( دهد يمرخ 

در . )۳(از زنان شـده بـود    درصد ۵۰ناخواسته در  يمنجر به باردار

کـه   شـود  يمـ ناخواسـته   يزن دچار حـاملگ  ۱زن  ۳فرانسه از هر 

ناخواسـته خـود را عـدم     يعلت باردار ينتر ، مهماز آنان درصد۶۵

 ۴۹کـا  يدر آمر. ذکـر نمودنـد   هـا  روشا استفاده نادرست يتداوم و 

بـه علـت عـدم     يمـ يکه ن شوند يمناخواسته  يدچار باردار درصد

ران يـ ناخواسـته در ا  يوع حـاملگ يش. )۴(باشد  يم ها روشاستمرار 

 يريشگيپ يها روشح از ياز استفاده ناصح يکه به طور عمده ناش

 يطـ . )۵(بـرآورد شـده اسـت     درصد ۴۰، باشد يما عدم مصرف ي

 سته در مصرف کنندگان قرص ناخوا يزان حاملگيم يا مطالعه
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افراگم يو د درصد IUD ۲/۲، درصد ۲/۲۴کاندوم ، درصد ۸/۵۲

ناخواسـته عواقـب    يحـاملگ  مسـلماً . )۶(گـزارش شـد    درصد۲/۱۴

از  درصــد۶۴تنهــا  يا مطالعــهدر . را بــه دنبــال دارد ينديناخوشــا

سقط  درصد۱۹، ناخواسته منجر به تولد زنده شده بود يها يحاملگ

ناخواسـته گـزارش شـده     ياز بـاردار  يناشـ ، تولد مرده درصد۱۷و 

تولـد   ونيـ ليم ۴/۱سـقط و   ونيليم ۳/۱ انهيکا ساليآمر در. )۷(بود

. )۸( دهد يمناخواسته رخ  يشده به دنبال حاملگ يزيبدون برنامه ر

، انجـام داده بودنـد   يکه سـقط انتخـاب   ياز زنان يمين يا مطالعهدر 

ح و ياز اسـتفاده ناصـح   يناشـ ، ناخواسته يعامل را حاملگ نيتر مهم

اکثـر آنـان در   . ذکر کرده بودنـد  يريشگيپ يها روشعدم استمرار 

 رتـر ثروش کـم ا ا بـه  يـ ماه گذشته روش خود را قطـع و   شش يط

زن در اثر عـوارض   ۵۸۵۰۰انه ين ساليهمچن. )۴( ر داده بودندييتغ

 دهند ميمکرر ناخواسته جان خود را از دست  يها مانيزاو  يباردار

حـال توسـعه رخ   ر د يرها در کشورهاين مرگ و ميا درصد۹۹که 

ل يـ دخ يريشـگ يپ يها روشدر قطع  يعوامل متعدد. )۹( دهد يم

عامـل مهـم در اسـتفاده و تـداوم      چهـار معتقد اسـت   يدبس. است

، مناسب يانتخاب روش: ل استيدخ ياز باردار يريشگيپ يها روش

ل و يـ تما، زهيـ زان انگيـ م، هر فـرد  يها يژگيوط و يمتناسب با شرا

ـ  يمنـ يزان ايـ و م يزان اثربخشـ يم، رش فرديپذ خطـر بـودن    يو ب

  . )۱۰(روش

 يهـا  قـرص علت قطـع   نيتر مهمرا  يوجود عوارض جانب ١هابر

شتر افراد پـس  يب يدر مطالعه و. عنوان نمود، ياز باردار يريشگيپ

چ يه مطمئناً. )۱۱(را انتخاب کرده بودند  يروش کم اثر تر، از قطع

ا يو  يبدون عوارض جانب، به طور کامل يريشگيپ يها روشکدام از 

 ياز بـاردار  يريشـگ يپ يها روش، ياما به طور کل ،ستنديخطر ن يب

 شـش در  يا مطالعـه . )۱۲(دارنـد   يبـاردار نسبت بـه   تري کمخطر 

کـه بـه طـور مکـرر      ياز زنـان  يک سـوم کشور نشان داد که حدود 

                                                
1 Huber 

مـاه   ۱۲ر داده بودنـد در عـرض   ييـ را تغد خو يريشگيپ يها روش

  .)۱( قطع نمودند کامالًروش خود را 

و همکـاران عوامـل مـوثر در قطـع مصـرف قـرص را        ينيحس

کانـدوم را  ، )درصـد ۲۷( ريـزي  خونرا  IUD، )درصد۶/۱۵( يماريب

 يمــاريو آمپــول دپــوپرورا را ب) درصــد۸/۲۱(ناخواســته  يحــاملگ

 يين و شناساييمعتقد است تع ٢جونز. )۱۳( ذکر نمودند) درصد۷۵(

ا قطـع  يـ رمسـتمر و  يعلـل اسـتفاده نادرسـت و غ   ، زان شکسـت يم

را  يديـ مف يراهکارهـا  توانـد  يمـ ، ياز بـاردار  يريشگيپ يها روش

د يارائه نما ياز باردار يريشگيپ يها روش يش اثر بخشيجهت افزا

از قطــع  يند ناشــيت بــه عواقــب ناخوشــايــن بــا عنايبنــابرا. )۱۴(

عوامــل مــوثر در قطــع  يبررســ، ياز بــاردار يريشــگيپ يهــا روش

ارتقـاء سـالمت    يدر راسـتا ، ديـ مف يراهکارهـا جهت ارائه ، ها روش

 يمطالعه فوق با هدف بررسـ . رسد يمبه نظر  يزنان و جامعه ضرور

، هـا  آنقطـع  ر گذار دريتأثو عوامل  ها روشزان تداوم استفاده از يم

  . انجام شد

  

  ها روشمواد و 

جامعه مـورد  . باشد يم يعمقط – يفيمطالعه حاضر از نوع توص

 يسال مراجعه کننده به مراکز بهداشت ۴۹تا  ۱۵ه زنان يپژوهش کل

از  يريشگيپ يها روش يشهر سمنان بودند که بنا به علل يو درمان

تحـت   يمراکـز بهداشـت   يتمـام . خود را قطع نموده بودند يباردار

ــه صــورت    بــه صــورت ، نفــر ۴۸۶انتخــاب و  يا خوشــهپــژوهش ب

عـدم  رش و يپـذ  يارهـا يمع يپـس از بررسـ  ، يتصـادف  يريگنمونه

تجربـه  ، رش در مطالعـه يپـذ  يارهايمع. رش وارد مطالعه شدنديپذ

و قطـع حـداقل    ياز بـاردار  يريشگيک روش پياستفاده از حداقل 

ل يـ عـدم تما ، رشيعـدم پـذ   يارهـا يو مع يريشگيک بار روش پي

  . بود يشرکت در مطالعه و وجود اختالالت روان

                                                
2 Jones 
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شتمل بـر  محقق ساخته م اي نامه پرسش ها داده يابزار گردآور

ل يـ تما، ر روشييل به تغيتما(ک و عوامل موثريمشخصات دموگراف

ل يـ تما، عفونت، ينيا لکه بي ريزي خون، دستور پزشک ، يبه باردار

ــه وازکتــوم ــ يب ــزا، ناخواســته يحــاملگ، يا توبکتــومي ، ش وزنياف

دربـاره مـوثر    ينگرانـ ، ل به استفاده از هورمونيعدم تما، تيعصبان

 پنجاطالعات توسط . بود ها روشقطع  در مواردر ينبودن روش و سا

  . دش آوري جمعده يآموزش د ييکارشناس ماما

 يبـه صـورت مصـاحبه شـفاه     نامه پرسش يها قسمتاز  يبرخ

و  يآن از روش اعتبار محتو ين اعتبار علمييجهت تع. ده شديپرس

) درصـد ۹۱(ب ياز روش آزمون کرون باخ با ضر يياين پاييتع يبرا

بـا   و spssبـا نـرم افـزار     آوري جمـع اطالعات پـس از  . استفاده شد

دو  يآزمون مجذور کا، انسيز واريآنال يآمار يها آزموناستفاده از 

 P >۰۵/۰ل قــرار گرفــت و يــه و تحليــمــورد تجز، ريو کــاپالن مــا

  . ديگرد يتلق دار معني

  

  ها افتهي

ه و يـ مورد پـژوهش مـورد تجز   ينفر از واحدها ۴۷۲ت يدر نها

ک يــدموگراف يهـا  يژگـ يوج حاصـل از  ينتــا. قـرار گرفتنـد  ل يـ تحل

در محـدوده   هـا  آنت يـ مورد پژوهش نشان داد کـه اکثر  يواحدها

ن ســن يانگيــم. قــرار داشــتند) درصــد۴/۴۸(ســال  ۲۵-۳۴ يســن

ت زنان سـواد در حـد   ياکثر. برآورد شد )۳۳ ± ۴( ها آنهمسران 

) درصـد ۶/۷۳(داشته و خانـه دار   )درصد۷/۴۰( ييو راهنما ييابتدا

فاقـد   )درصـد ۶(. بـود  )۴/۲ ± ۲(ن تعـداد فرزنـدان   يانگيم. بودند

ن روش يشـتر يب. فرزنـد داشـتند   سهشتر از يب )درصد۴/۹(فرزند و 

 ترين کمو ) درصد۷/۴۱( مورد استفاده کاندوم ياز باردار يريشگيپ

ـ . يآ يريشگيروش پ اسـتفاده از قـرص   . بـود ) درصـد ۴/۳( يد. وي

ن يشتريب. برآورد شد) درصد۳/۲۲(و آمپول دپوپرورا ) درصد۶/۳۲(

قرص  موردر د يريشگيپ يها روشن طول مدت استفاده از يانگيم

  . )۱جدول شماره ( بودماه ) ۴/۲۲ ۸±(

  استفادهله مورد يک وسيبه تفک ياز باردار يريشگيپ يها روشن طول مدت استفاده از يانگيم :)۱(جدول شماره 

   يريشگيروش پ 

   علل قطع

  قرص

  (%)تعداد

  يد. وي. يآ

  (%)تعداد

  آمپول دپوپرورا

  (%)تعداد

  کاندوم

  (%)تعداد

 )۱۸(۳۵ %)۲۸(۲۹ )۵/۱۲(۲ )۳۰(۴۶  ر روش ييتغ

  )۱۱(۲۲  )۷/۵(۶  )۲/۶(۱  )۴(۶  يل به بارداريتما

  )۸(۱۶  )۷/۴(۵  )۲/۶(۱  )۳(۵   دستور پزشک

  )۲(۴  )۷/۴(۵  )۵۰(۸  )۳(۵   ينيا لکه بي ريزي خون

  -  -  )۵/۱۲(۲  -  عفونت 

  )۷(۱۴  )۹/۱(۲  -  )۲(۳   يا توبکتومي يل به وازکتوميتما

  )۹(۱۸  )۹/۰(۱  -  )۴(۶  ناخواسته  يحاملگ

  -  )۱۷(۱۸  -  )۱۳(۲۰  ش وزن يافزا

  -  )۹/۱(۲  -  )۱۰(۱۶  ت يعصبان

  -  )۱۶(۱۷  -  )۲۱(۳۲  ل به استفاده از هورمون يعدم تما

  )۲۲(۴۳  )۶/۶(۷  )۲/۶(۱  )۳(۵   ثر نبودن روشودرباره م ينگران

  )۲۲(۴۳  )۷/۴(۵  )۲/۶(۱  )۴(۶  مخالفت همسر

  )۱(۲  )۶/۷(۸  -  )۳(۴  ر موارد يسا

  )۱۰۰(۱۹۷  )۱۰۰(۱۰۵  )۱۰۰(۱۶  )۱۰۰(۱۵۴  جمع
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مـاه   شـش از  تـر  کـم از زنان روش خود را در عـرض   درصد۲۲

ــتغ ــديي ــان ) درصــد۶/۱۴(. ر داده بودن ــماز زن ــان ه از دو روش  زم

کانـدوم   زمان هماستفاده . استفاده کرده بودند ياز باردار يريشگيپ

 يد. وي. يآ، )درصد۱/۲(قرص و کاندوم ، )درصد۹( يعيو روش طب

بـرآورد  ) درصـد ۸/۱( يعـ يقرص و روش طب، )درصد۷/۱(و کاندوم 

دو بـار و  ) درصـد ۳۲(، ک بـار يـ از زنـان حـداقل   ) درصـد ۵۳(. شد

ر ييـ ش از سه بار روش خود را تغيب) درصد۴(سه بار و ) درصد۱۱(

و ، حيرا بـه طـور صـح    يريشگيپ يها روش) درصد۶۱(. داده بودند

ح ياز مصـرف صـح  ) درصد۹(نادرست استفاده نموده و ) درصد۲۹(

  . مطمئن نبودند

ن يشتريب ياز باردار يريشگيپ يها روشل قطع يدال يسردر بر

ل يو عدم تما درصد۳۰ر روش ييتغ(مورد قرص ر د علل قطع روش

ش وزن يافـزا ( يعـوارض جـانب  ، درصـد ۲۱به اسـتفاده از هورمـون   

ر روش ييــتغ(مـورد کانــدوم  ر د، )درصــد۱۰ت يعصــبان، درصـد ۱۳

ـ . درصد۲۲مخالفت همسر ، درصد۱۸ دربـاره مـوثر نبـودن     ينگران

ـ . يمورد آر د، )درصد۲۲روش   ينـ يو لکـه ب  ريـزي  خـون ( يد. وي

ش وزن يافـزا ، درصـد ۲۸ر روش ييتغ( در مورد آمپولو  )رصدد۵۰

جدول (بود  درصد ۱۶ل به استفاده از هورمون يو عدم تما درصد۱۷

  . )۲شماره 

 يريشگيپ يها روشل قطع يدالي ع فراوانيتوز :)۲( جدول شماره

  له مورد استفادهيک وسيبه تفک ياز باردار

  يريشگيروش پ
ن طول مدت يانگيم

  )ماه(استفاده 

  ۳/۱۲ ±۴  يد. وي. يآ

  ۶/۱۴ ±۱۰  آمپول دپوپرورا

  ۴/۲۲ ±۸  قرص

  ۷/۱۸ ±۹  کاندوم
، )درصد۲۲(زان مخالفت همسر در استفاده کنندگان کاندوم يم

بـرآورد  ) درصـد ۴(و آمپول ) درصد۷( يد. وي. يآ، )درصد۴(قرص 

 يها روشزان تداوم استفاده از ين ميب داري معني يارتباط آمار. شد

، )P >۰۲/۰(تعـداد فرزنـدان   ، )P >۰۴/۰(الت يو تحصـ  يريشـگ يپ

وجـود  ) P >۰۱/۰(و سن ) P >۰۴/۰(گر يل به داشتن فرزند ديتما

 يهـا  روشزان تـداوم اسـتفاده از   يـ ن ميکـه بـ   يدر صـورت . داشت

شغل و شـغل همسـر و   ، الت همسريتحص، و سن همسر يريشگيپ

ن يهمچن. مشاهده نشد داري معني يارتباط آمار يت اقتصاديوضع

 داري معنـي  يالت خانم و نوع روش ارتبـاط آمـار  يزان تحصين ميب

زان تداوم ين ميب داري معني يارتباط آمار. )P >۰۱/۰( مشاهده شد

ـ  يو سطح اطالعات و آگـاه  يريشگيپ يها روشاستفاده از  ان از زن

ش سـطح  يکه بـا افـزا   يبه طور. )P >۰۳/۰( وجود داشت، ها روش

  . افته بوديش يزان تداوم افزايم، يآگاه

  

   و نتيجه گيري بحث

ن روش يشـتر يج حاصل از مطالعه حاضـر نشـان داد کـه ب   ينتا

مورد استفاده در زنان مراجعه کننده به مراکز  ياز باردار يريشگيپ

سـپس قـرص   ) درصـد ۷/۴۱(کانـدوم  ، سـمنان  يو درمان يبهداشت

روش  تـرين  کـم و ) درصـد ۳/۲۲(و آمپـول دپـوپرورا   ) درصد۶/۳۲(

ــ. يآ يريشــگيپ ــه جــون. اســت )درصــد۴/۳( يد. وي و ز در مطالع

و ) درصـد ۲۸(ن روش مورد اسـتفاده کانـدوم   يشتريز بيهمکاران ن

ــرص  ــود ) درصــد۱۴(ســپس ق ــه حســ. )۱۴(ب ــن ينيدر مطالع ز ي

، از قـــرص) درصـــد۱۷/۳۰(، کانـــدوماز زنـــان از ) درصـــد۹/۴۶(

از آمپول استفاده کرده ) درصد۱۵/۲(و  يودي ياز آ) درصد۶۸/۲۰(

ن روش يشـتر يگـر ب يمطالعات د ين وجود در برخيبا ا. )۱۳(بودند 

از  يناشـ  احتمـاالً ن تنـاقض  يا )۱۵(مورد استفاده قرص بوده است 

 يهورمـون  يهـا  روشبـه اسـتفاده از    يزنـان سـمنان   تـر  کـم ل يتما

 يارائه دهنـدگان خـدمات بهداشـت    ريتأثن راستا يکه در ا. باشد يم

  . باشد يمقابل توجه 

  مربـوط بـه قـرص     يريشگين تداوم روش پيشتريب حال نيابا 

ـ . يتداوم مربوط به آ ترين کمو ، )۸±۴/۲۲( ) ۳/۱۲ ±۴( يد. وي

، )۶/۱۴ ±۱۰(و سپس آمپول  )۷/۱۸ ±۹( استفاده از کاندوم. بود

ن يشـتر يز بيـ گـر ن يدر مطالعات مشابه د. بعد از قرص قرار داشتند
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 يدر مطالعه رخشان. )۳،۱(مربوط به قرص گزارش شده بود ، تداوم

از قرص  تر کمو آمپول  يد. وي. يز تداوم استفاده از آيو همکاران ن

از زنـان روش   )درصد۱۴(ن در مطالعه فوق يو نورپالنت بود همچن

در . )۱۵( ر داده بودنـد ييـ مـاه تغ  شـش از  تـر  کـم خود را در عرض 

ـ  يزان خـروج قبـل از موعـد آ   يدر سمنان م يمطالعه مشابه  يودي

 زان خـروج در سـال اول  ين ميشتريگزارش شده بود که ب درصد۶۶

اکثـر مـوارد قطـع     يگـر يدر مطالعه د .)۱۶(رخ داده بود ) ماه ۱۲(

قرص و کانـدوم در سـه مـاه اول اتفـاق     ، يودي. يبراي سه روش آ

زنـان   درصـد ۳/۸۶در مجموع  ينيدر مطالعه حس. )۱۷( افتاده بود

بعـد از   درصـد ۹/۳۹ماه و  ۱۸بعد از  درصد۵/۶۲ماه و  ششبعد از 

مـاه از چهـار روش مـذکور     ۳۶ زنـان تـا   درصـد ۳۷ تنهـا  ماه و ۳۰

از دو  زمـان  هـم از زنـان  ) درصـد ۶/۱۴(. )۱۳( استفاده نموده بودند

در مطالعـه مشـابه   . استفاده کرده بودند ياز باردار يريشگيروش پ

ـ  زمـان  هـم زنـان بـه طـور     درصد۳ روش مـوثر اسـتفاده    ۲ش از يب

زنان درباره  يآگاهاز عدم  يناش تواند يمن عامل يا. )۱۸( کردند يم

نـان  يا عدم اطميو  ياز باردار يريشگيپ يها روش يزان اثربخشيم

ن و ااز جانـب مراقبـ   هـا  روش يزان اثربخشـ يدادن به افراد درباره م

   .باشد يارائه دهندگان بهداشت

دو بــار و ) درصــد۳۲(، ک بــاريــاز زنــان حــداقل ) درصــد۵۳(

ش از سه بار روش خود را حداکثر يب) درصد۴(سه بار و ) درصد۱۱(

 يا مطالعهر داده بودند در ييتغ بعد از شروع مصرف شش ماهظرف 

 سه يبار در ط ۳تا  ۱خود را  يريشگياز زنان روش پ) درصد۷/۲۱(

ــ  ــال بررس ــتغ يس ــد يي ــد۶۱(. )۱۵(ر داده بودن ــا روش) درص  يه

نادرست استفاده نموده و ) درصد۲۹(و ، حيرا به طور صح يريشگيپ

 يمطالعـه مشـابه  ر د. ح مطمـئن نبودنـد  ياز مصرف صح) درصد۹(

 درصد۳۱افراد روش مورد استفاده را به صورت صحيح و  درصد۶۹

  .)۵( به صورت غلط استفاده کرده بودند

ن يشتريب ياز باردار يريشگيپ يها روشل قطع يدال يسردر بر

ل يو عدم تما درصد۳۰ر روش ييتغ(مورد قرص ر علل قطع روش د

ش وزن يفـزا ا( يعـوارض جـانب  ، درصـد ۲۱به اسـتفاده از هورمـون   

ر ييـ ل بـه تغ يتما(مورد کاندوم ر د، )درصد۱۰ت يعصبان، درصد۱۳

ـ . درصد۲۲مخالفت با همسر ، درصد۱۸روش  دربـاره مـوثر    ينگران

 ينيبو لکه ريزي خون( يد. وي. يمورد آر د، )درصد۲۲نبودن روش 

ش وزن يافـزا ، درصـد ۲۸ر روش ييتغ(در مورد آمپول و  )درصد۴۸

. برآورد شد درصد ۱۶ل به استفاده از هورمون يو عدم تما درصد۱۷

عامـل قطـع قـرص وجـود عـوارض       نيتـر  مهممشابه  يا مطالعهدر 

ن علـت خـروج   يشتريمطالعه در سمنان ب يدر ط. )۱۱(بود  يجانب

عارضـه   نيتـر  عيشـا . بـود ) درصـد ۲/۳۵( يعوارض جانب يد وي يآ

 عفونـت و ، ينـ يلکـه ب ، ريزي خون يودي يمنجر به خروج آ يجانب

بيشـترين دليـل    يگـر يدر مطالعه مشـابه د . )۱۶(درد گزارش شد 

دليـل تـرک    ترين کمو ) درصد۴۰(» عوارض جانبي«، ها روشترک 

  . )۱۷( بود» تمايل به بارداري«و » عدم رضايت از نحوه استفاده«

، )درصد۲۲(زان مخالفت همسر در استفاده کنندگان کاندوم يم

بـرآورد  ) درصـد ۴(و آمپول ) درصد۷( يد. وي. يآ، )درصد۴(قرص 

 يهـا  روشعـدم اسـتفاده از    يل اصـل يـ دال يدر مطالعه مشابه. شد

عـوارض  ، يتـرس از مسـائل بهداشـت   ، مـدرن  ياز باردار يريشگيپ

  . )۵(همسر ذکر شد  مخالفتو  يجانب

و همسـران   يجنس يز نقش شرکايکا نيدر آمر يا مطالعه يط

ن امـر  يـ ا. )۱۸(بـود  ت يـ ار حـائز اهم يدر انتخاب و تداوم روش بس

 هـا  روشمـردان در تـداوم اسـتفاده از     يبسـزا  ريتـأث نشان دهنده 

ن امر دخالت دادن و مشارکت فعال يت به اين با عنايبنابرا. باشد يم

هدفمنـد و   يهـا  مشـاوره ق يـ م خـانواده از طر يمردان در امور تنظ

از عواقب عدم  ياديتا حد ز تواند يمر نگرش مردان ييمنسجم و تغ

  . بکاهد ها روشتداوم 

 يها روشزان تداوم استفاده از ين ميب داري معني يارتباط آمار

، )P >۰۲/۰(تعـداد فرزنـدان   ، )P >۰۴/۰(الت يو تحصـ  يريشـگ يپ

وجـود  ) P >۰۱/۰(و سن ) P >۰۴/۰(گر يل به داشتن فرزند ديتما

ش تعـداد  يافـزا ، التيتحصـ  سـطح ش يبـا افـزا   کـه  طوري به. داشت
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ش يزان تـداوم افـزا  يم، ل به فرزنديش سن و عدم تمايافزا، فرزندان

 يهــا روشز تــداوم يــو همکــاران ن ١يدر مطالعــه لــور. افتــه بــودي

ن عامل يا. )۱(داشت  داري معنيبا تعداد فرزندان ارتباط  يريشگيپ

از  يريجهـت جلـوگ  ، زه زنـان يـ ش انگيدهنـده افـزا  ن نشـا  احتماالً

، کـه  معناستن ين امر بديا. باشد يمش تعداد فرزند يبا افزا يباردار

ز يـ ر نگـرش ن ييـ و تغ يش آگـاه يق افـزا يزه زنان از طريش انگيافزا

در . مـوثر باشـد   يريشـگ يپ يها روشدر تداوم استفاده از  تواند يم

از  يريشـگ يپ يهـا  روشن تعداد فرزندان بـا  يز بين يمطالعه مشابه

مطالعــه . )۱۹(ده شــد مشــاه داري معنــي يارتبــاط آمــار يبــاردار

ش ين افـزا يش سطح سواد و همچنـ يز نشان داد که افزايگونزالس ن

در مطالعـه  . )۲۰(ارتبـاط دارد  ، زان تـداوم روش يبا م، سن در زنان

افته بود يش يزان تداوم روش افزايم، ش سن زنانيز با افزاين يگريد

)۱۳(.  

 يالت خانم و نوع روش ارتباط آماريزان تحصين مين بيهمچن

کـه افـراد بـا سـطح      يبه طور. )P >۰۱/۰(مشاهده شد داري معني

شتر يل به استفاده از آمپول و با سطح سواد بيشتر تمايب تر کمسواد 

در مطالعه . داشتند يد. وي. يکاندوم و آ، ل به استفاده از قرصيتما

ـ . يل بـه آ يـ شـتر تما يبا سطح سـواد ب  يز زنانين يرخشان و  يد. وي

ـ . )۱۵(ل به استفاده از آمپـول داشـتند   يتما تر کمسطح سواد  ن يب

ــداوم اســتفاده از يــم ــا روشزان ت ، و ســن همســر يريشــگيپ يه

 يت اقتصـاد يشغل زنان و شـغل همسـر و وضـع   ، الت همسريتحص

  . مشاهده نشد داري معني يارتباط آمار

از  يريشـگ يپ يها روشن استفاده از يانگيم يدر مطالعه مشابه

 يالت همسـر ارتبـاط آمـار   يتحصـ  شغل همسر و، با شغل يباردار

زان تداوم استفاده ين ميب داري معني يارتباط آمار. )۱۳(نشان نداد 

                                                
1 Iúri 

، هـا  روشزنـان از   يو سطح اطالعات و آگاه يريشگيپ يها روشاز 

، يش سـطح آگـاه  يکـه بـا افـزا    يبه طور. )P >۰۳/۰(وجود داشت

زنان  يآگاهز سطح ين ایدر مطالعه . افته بوديش يزان تداوم افزايم

  ) ۲۱(ارتباط داشت ، زان تداوم روشيبا م

که مـوارد فـوق    ج حاصل از پژوهش نشان دادينتا يبه طور کل

ماننـد   ياختنشـ  يفاکتورهـا  -۱: موثر اسـت  ها روشدر عدم تداوم 

 يهـا  روشغلط دربـاره   يا باورهايو  يو اطالعات کاف يفقدان آگاه

ح يو صـح  غلط درباره نحوه اسـتفاده مـوثر   يرفتارها -۲ي ريشگيپ

 يريگيعدم مراجعه جهت پ، يمانند نحوه برخورد با فراموش ها روش

زه جهـت  يـ ا کاهش انگيفقدان و  -۴ يوجود عوارض جانب -۳ .... و

و همسـو نبـودن مـردان بـا      يعـدم آگـاه   -۵ي از باردار يريجلوگ

از  رگـذار يثتأعدم ارائه آمـوزش   -۶م خانواده يهمسران در امر تنظ

از عـدم   يناشـ  توانـد  يمکه  يطرف ارائه دهندگان خدمات بهداشت

 تـر  منسجم يها آموزشراستا عالوه بر  نيدر الذا ، آنان باشد يآگاه

در  خصوصاًن يبا مشارکت زوج، يزشيمشاوره انگ، تر يغن يبا محتوا

ماهه اول استفاده توسط ارائـه دهنـدگان    ششزمان شروع روش و 

  .شود يمشنهاد يآگاه پ

  

   تشکرتقدير و 

ن يـ زنـان شـرکت کننـده در ا    يمراتب سپاس خود را از تمـام 

، شـهر سـمنان   يو درمـان  يک پرسنل مراکز بهداشتيکايپژوهش و 

واحد سمنان جنـاب   يدانشگاه آزاد اسالم يمعاونت محترم پژوهش

ابـراز  ، نمودنـد  ياريـ ن پژوهش مـا را  يکه در ا، کخواهيدکتر ن يآقا

را ق روز افـرون  يـ ک آنان از خداوند منـان توف يکاي يو برا ميدار يم

 . ميخواهان
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