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 زنـان   %25-50هنـوز   . دهنـد    اكثر آنان را زنان و كودكـان تـشكيل مـي            كه  تهديد جان ميليونها نفر است     ،جهان نگراني اصلي از افزايش جمعيت       :مقدمه
هدف كنترل مواليد كاهش حاملگي ناخواسته و به طور كلـي ارتقـاء سـالمت    . كنند حال توسعه آخرين حاملگي خود را ناخواسته ذكر مي      كشورهاي در   

هاي مطمـئن پيـشگيري از    يكي از روش) هاي رحمي زنان و يا وازكتومي در مردان       بستن لوله (سازي    عقيم. استجسمي و رواني زنان و حتي كودكان        
سازي نظير سن، سن ازدواج، تعداد فرزندان، اعتقادات مذهبي و ديگـر           در مطالعات مختلف عوامل مرتبط در انتخاب و عدم انتخاب عقيم          . بارداري است 

 نگـرش مثبـت     دارايكننـد     سـازي را انتخـاب مـي        مطالعات مختلف آسيايي و آفريقائي نشان داده است افرادي كه عقيم          . عوامل كمابيش ذكر شده است    
امـا آگـاهي در هـر دو گـروه در اغلـب      . باشـند  نظر مـي  يا بينسبت به آن    نگرش منفي   داراي  كنند،    سازي را انتخاب نمي     و افرادي كه عقيم   نسبت به آن    

سـازي و     عقـيم روش   ة نگرش و عوامل مـرتبط در زوجـين انتخـاب كننـد            ،لذا تحقيق حاضر با هدف تعيين و مقايسه آگاهي        . باشد  مطالعات ضعيف مي  
  .  انجام گرفت1381در همدان در سال كنند  استفاده ميهاي پيشگيري از بارداري  از ساير روشسازي كه  عقيم  شرايطينواجد

ري از  يهـاي پيـشگ      زوج استفاده كننده از ساير روش      65سازي و      زوج انتخاب كننده عقيم    65شامل   زوج   130توصيفي بر روي     تحقيق   :مواد و روشها  
جهـت  (ا مراكـز بهداشـتي      يـ ) سـازي   جهت انجام عقيم  ( به بيمارستان    گانمراجعه كنند از  كليه زوجين   . صورت گرفت بارداري داراي حداقل سه فرزند،      

 شغل، تعداد فرزند، طول مدت ازداوج، سن آخرين فرزند،          ،سن، سطح سواد، قوميت، محل سكونت     . انتخاب شدند )  از بارداري  پيشگيريدريافت وسايل   
از . ثبت شـد  و ساير موارد در پرسشنامه      به آگاهي و نگرش     آل، علت روش جلوگيري از بارداري و اطالعات مربوط            تفاوت تعداد فرزند موجود و ايده     

  . س استفاده شديلسكال واو كر،t همبستگي، آزمون ، ضريبآناليز واريانس، فيشر ،χ2هاي آماري  روش
 %5/17از ميزان احتمال برگشت بـاروري و         %30. نگرش مثبت داشتند   %5/78 دانش ضعيف و     %3/52سازي،     انتخاب كننده عقيم   زوجيناز ميان    :نتايج

داري اسـتفاده  هـاي پيـشگيري از بـار    سازي كه از سـاير روش  د شرايط عقيمجدر زوجين وا  . بودندآگاه  از زمان رفع خطر حاملگي، پس از وازكتومي         
 از زمـان    %8/13سـازي و       زوجين از ميزان احتمال برگشت باروري پس از عقـيم          %20. نظر داشتند    نگرش بي  %3/49 دانش ضعيف و     %8/50 ،ردندك مي

  دار   معنـي بـين نگـرش دو گـروه اخـتالف          در حاليكـه     د؛دار ديـده نـش      بين دانش دو گروه تفاوت معني     . بودندآگاه  رفع خطر باروري پس از وازكتومي       
 آقايـان دوسـتان و    %9/16در  و   درمـاني    ي،سازي مراكز بهداشـت      انتخاب كننده عقيم   يها  خانم %7/27ع كسب اطالعات در     ب من .)p >01/0(وجود داشت   

  .ذكر شدآشنايان 
 بـدليل رنظ واجد شرايط با نگـرش بـي      افراد  ند و   نك  سازي مي    اقدام به عقيم   مثبتآگاهي ضعيف و نگرش     با  سازي     افراد انتخاب كننده عقيم    :گيري  نتيجه

.  عمل و حتي عدم انتخاب آن دقت صـورت گيـرد  نشود در زمينه آموزش صحيح و مشاوره در انتخاب اي        لذا توصيه مي  . كنند  آگاهي اقدام به آن نمي    نا
  دوسـتان  تـأثير گـزار بـودن    ه بـه  نگـر مثـل اسـتفاده از رابطـين زن و مـرد بـا توجـ        جامعـه آمـوزش  هـاي   از روشبـا اسـتفاده   تواند    مياين امر حتي    
  .صورت گيرد
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