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هاي سنتي پيشگيري از بارداري از ديرباز متداول بوده و قدمت استفاده از اين روش به قبـل از    روش نزديكي منقطع به عنوان يكي از روش       : مقدمه

   دكيسـواد كـه اطالعـات انـ     از يكـسو، افـراد بـي   . انـد  نمـوده  ستفاده مـي  دو گروه از افراد در جامعه بيشتر از اين روش ا معموالً. گردد اسالم باز مي  
   از عـوارض جـانبي      اجتنـاب اند و از ديگر سو افـراد بـا تحـصيالت بـاال كـه بـه دليـل آگـاهي و يـا                          هاي مدرن تنظيم خانواده داشته     در مورد روش  

اسـتان  بـه  سـنتي پيـشگيري از بـارداري    هاي استفاده از روش  ن شيوع   در ايران باالترين ميزا   . اند كرده هاي مدرن از اين روش استفاد مي       از روش 
ي هـا  كننده از كل روش  استفادهزوجينيك سوم از حدود ر استان گيالن دروش اين كننده از    ستفادهزوجين ا  و   اختصاص دارد % 30با ميزان   گيالن  

هاي ناخواسته همزمان بـا اسـتفاده از روشـها را در             الئي از حاملگي  منقطع سهم با  نزديكي  روش  از طرفي،   . دهد را تشكيل مي  ي  رپيشگيري از باردا  
ي و  رمنظـور سياسـتگذا   ه   بـ  منقطع در شهرستان رشـت    ديكي  نزهدف اين مطالعه بررسي علل و عوامل مؤثر بر انتخاب روش            .  داراست استاناين  

  . باشد هاي تنظيم خانواده مي ريزي جامعتر برنامه برنامه
هـاي طـرح تحـوالت بـاروري در      دادهاز   كمي   يدر بررس . ه از دو روش كمي وكيفي در تبيين موضوع بهره گرفته شد           عالطم در اين    :هامواد و روش  

هاي كيفي در ايـن مطالعـه شـامل          روش. آناليز واريانس و رگرسيون لجستيك استفاده شد       ،χ2هاي   ها از آزمون    در تحليل داده    و شدايران استفاده   
 زن كـه سـابقه اسـتفاده از روش    27 ،هرسـتان رشـت  شدرمـاني  مركز بهداشـتي  سه از زنان تحت پوشش   .هي بود مصاحبه عميق و مصاحبه گرو    

كارشناسان مورد مصاحبه گروهي متمركز با 2عالوه ه ب. به عمل آمد مصاحبه عميق آنهابا به صورت تصادفي انتخاب و  منقطع را داشتند،نزديكي 
تنظـيم    نفـر كارشـناس    5(اجرائـي    و،  )رشـت سـتان   شهر مركز بهداشـت   استان و    مركز بهداشت جمعيت و تنظيم خانواده      اسكارشن نفر   7(ستادي  
  .برگزار شددر شهر رشت  )رابط بهداشت نفر 3به همراه  مراكز بهداشتي درمانيخانواده 
  در مجمـوع،   .ردنـد ك  شگيري از بارداري استفاده مـي     هاي مدرن پي   از جمعيت زنان شهري از روش     % 57در مقابل   زنان روستايي   % 70 حدود :نتايج

بين داري     معني  تفاوت آماري آزمون. كردند استفاده مي  نزديكي منقطع      از روش  هاي پيشگيري از بارداري    روشه از   كنند  استفادهزنان   از كل    3/38%
متغيرهاي تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج . ن داد را نشا و روش نزديكي منقطعمحل سكونت پاسخگويان و نوع روش پيشگيري از بارداري مدرن

نتايج بررسي كيفي . گرديدند و ساير متغيرها از مدل حذف ند شناخته شدهدار در معادل و طريقة آشنايي با روشها به عنوان متغيرهاي مستقل معني
اسـتفاده گـسترده از   همچنـين   .كنند اي مدرن اجتناب ميه  منقطع از عوارض جانبي همراه با روش نزديكينيز نشان داد زوجين با استفاده از روش   

  .نسبت دادنيز همسرانشان سالمت اين روش را بايد به مالحظه و درك متقابل مردان از وضعيت 
توجـه  بـا   لكن   .مؤثر باشد پيشگيري  هاي مدرن    روش تا حدي در انتخاب بيشتر     تواند خدمات تنظيم خانواده مي   و توسعه   بهبود كيفيت   : گيري نتيجه

بايد به عنوان يك روش پيشگيري از بارداري در مراكـز ارائـه خـدمات تنظـيم     نيز روش منقطع، اين   نزديكي  به گرايش زوجين در استفاده از روش        
ي هـا  بـا توجـه بـه اينكـه سـهم بـاالئي از حـاملگي             . هاي الزم در زمينه استفاده از اين روش ارائه گردد           و آموزش  خانواده به رسميت شناخته شود    
ويـژه در منـاطق     ه  هـاي اورژانـسي بـ       زنـان و روش    قاعدگيهاي   در ارتباط با دوره    آموزش، بايستي   اتفاق مي افتد  ناخواسته همزمان با اين روش      
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