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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      

  .شهري مدنظرقرار گيرد
   

    .رشتو ، مطالعه كيفيهاي باروري،   روش منقطع، تنظيم خانواده، دوره:گل واژگان

  . تهران، ايران جالل آل آحمد،بزرگراهاسي شوازي، گروه جمعيت شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دكتر محمد جالل عب :آدرس مكاتبه

  mabbasi@ut.ac.ir :پست الكترونيك
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  مقدمه 
ز ايي  هـا  هاي مدرن پيشگيري از بارداري به روش       روش

جمله توبكتومي، وازكتومي، قـرص، نورپالنـت، كانـدوم         
شود كه از طريق جراحي و يا اسـتفاده از           اطالق مي .. و  

سـاخته شـده مـورد اسـفتاده قـرار           /وسائل مـصنوعي  
ــد مــي ــل، روش. گيرن  پيــشگيري از ســنتيهــاي  در مقاب

اي، نزديكــي  پرهيــز دوره جملــه هــائي از حــاملگي روش
ــع ــيردهي1منقط ــل و  ، ، ش ــشوي مهب ــامل ... شست را ش

شوند كه بدون عمل جراحي و يا اسـتفاده از وسـيله             مي
روش نزديكـي    .نـد گير مصنوعي مورد استفاده قرار مـي     

 اسـت كـه هنـوز مـورد         سنتيترين روش     منقطع متداول 
 استفاده درصد بااليي از جمعيت داوطلب كنترل باروري       

 ي و بهداشـت   ي جمعيت هاي ررسي ويژگي ب" مطالعه   .است
 جمعيـت   از% 74 نشان داد كه   1379در سال    2 "ايراندر  

ــان  ــسردار د15-49زنـ ــاله همـ ــي از  سـ ر كـــشور يكـ
از  ؛برنـد  مـي  بارداري را به كـار    هاي پيشگيري از     روش

هـاي مـدرن جلـوگيري از        آنهـا از روش    % 56 ،مياناين  
% 17,5 (ســنتيهــاي  روشاز آنــان از  % 18بــارداري و 

 بــراي )ســاير روشــهاي ســنتي% 0,5نزديكــي منقطــع و 
ــارداري  نــسبت . )1(نماينــد اســتفاده مــيپيــشگيري از ب

 به   در استان گيالن   سنتيهاي   استفاده كنندگان از روش   
قابل توجهي  رقم  ميزان كشوري بوده و     مراتب باالتر از    

ــت اســتفاده كناز  ــشكيل  جمعي ــل روشــها را ت ــده از ك ن
 15-49زنــان همــسردار % 75 بطوريكــه از .)1(دهــد مــي

ساله كـه از روش پيـشگيري از بـارداري اسـتفاده مـي              
نها روش مورد استفاده خود را      آكردند، حدود يك سوم     

  .روش نزديكي منقطع اعالم كردند
براي هر يـك از روشـها، درصـدي از احتمـال حـاملگي              
 همزمان با استفاده از روش وجود دارد كه بـه حـاملگي           

گيالنـي در   حامله  زنان  % 16 .ناخواسته منجر خواهد شد   
ــان  ــراي تزم ــق حاج ــتفاده از    IDHSقي ــا اس ــراه ب هم

                                                 
1- Withdrawal 
2-Iran Demographic and Health Survey (IDHS) 

هاي جلـوگيري از بـارداري روي داده كـه از ايـن              روش
ــط   ــان فق ــتفاده از    % 4/4مي ــا اس ــان ب ــا همزم حاملگيه

از حاملگيها همزمـان بـا      % 7/11 بوده و    مدرنهاي    روش
 بـه   .رت گرفتـه اسـت     صـو  سـنتي هاي   استفاده از روش  

% 70منقطـع بـيش از      نزديكـي    سنتي روش   عبارت ديگر 
بــا اســتفاده از  هــاي ناخواســتة همزمــان ســهم حــاملگي

روشــها را در زنــان گيالنــي بــه خــود اختــصاص داده  
  .)1(است

زان يــمســت كــه  ابيــانگر ايــنموجــود تحقيقــات نتــايج 
 كه هر زن در     ي متوسط تعداد فرزندان   يعني 3 كل يبارور

 در اســتان ،وردآ يا مــي خــود بــدنيران بــارورطــول دو
و  )2-5(اسـت هاي كـشور      از ساير استان   تر گيالن پايين 

خواهـان تنهـا يـك      گيالنـي   نزديك به يك چهارم زوجين      
آل در بـين      پايين بودن باروري ايده    .)6( باشند  فرزند مي 

زنان گيالني از يك طرف و بـاال بـودن ميـزان حـاملگي              
منقطع در ايـن    نزديكي   از روش    ناخواسته كه با استفاده   

 متخصصان تنظيم خانواده را بـر آن        منطقه همراه شده،  
داشته تا اين روش را روشي غير مؤثر در جلوگيري از           

هـاي   ناسند و فقط به معرفـي و تبليـغ روش         بارداري بش 
هــاي   تعــداد حــاملگي طريــقايــننــوين بپردازنــد تــا از 

ادران بـراي   رابطه گاهي م   در اين    .ناخواسته كاهش يابد  
استه بـه سـقط جنـين اقـدام         ن به حاملگي ناخو   پايان داد 

 ،ممنوع بودن سـقط جنـين در ايـران        به دليل   . )7(كنند مي
ــراد    ــا كمــك اف ــن عمــل در شــرايط غيربهداشــتي و ب اي

 كـه خطـرات فراوانـي بـه     شـود  غيرمتخصص انجام مـي  
آيد كودك مـورد     اگر هر كودكي كه بدنيا مي     . همراه دارد 

ده باشد زمينة سالمت جـسماني و روانـي         آرزوي خانوا 
در اين ميـان انتخـاب صـحيح نـوع          . آيد مي كودك فراهم 

 توانـد در فـراهم نمـودن        بارداري مي  روش جلوگيري از  
  سماني و روانـــي خـــانواده هـــاي ســـالمت جـــ زمينـــه

  .مؤثر باشد

                                                 
3- Total Fertility Rate                                                   
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هـاي   هـاي موجـود در انتخـاب روش        براي تبيين تفـاوت   
 .وناگوني وجود دارد  هاي گ  نظريه  بارداري،  از جلوگيري

 مطـرح   Berelson و   Freedman توسط    كه ي رويكرد در
ــده  ــاًش ــي اساس ــاي روش  ويژگ ــوگيري از   ه ــاي جل ه

بنـاي  بارداري مدنظر قرار گرفتـه و انتخـاب افـراد بـر م            
ــين مــي ويژگــي و Freedman  ).8(شــود هــاي روش تبي

Berelson  12 پــذيرش يــك روش مطــرح  معيــار بــراي
انتخـاب روش     Willis و   Michaelاز نظـر     لكـن    كنند مي

 افــراد از نظـر آنــان  .هـاي افــراد اســت  ر از ويژگــيثمتـأ 
كننـد و در      كه هـدف را مـشخص مـي        هستندراني  گ كنش

  هريكهايي هستند كه ها و محدوديت ضمن داراي قابليت  
  .) 8(گذارند در انتخاب روش تاثير مي

نتخاب روش جلوگيري از منظر تعامالت اجتمـاعي نيـز          ا
ثير شـبكه    توجه بـوده اسـت كـه تحـت عنـوان تـا             مورد

در . شـود  روابط اجتماعي بر انتخاب روش از آن ياد مي        
خود را نه جداي از جامعه بلكه  بافراد انتخا اين رويكرد   
 بــدين جهــت در .دهنــد مــي بــا ديگــران شــكلدر تعامــل 

منطقه روش خاصي يا تعداد كمـي از  مواردي كه در يك  
 يـادگيري   ، قرار مـي گيرنـد     بيشتر مورد استفاده  روشها  

تواند انتخاب افراد    در شبكه روابط اجتماعي است كه مي      
 معتقد اسـت كـه ميـزان شـيوع           Hanks .)9(را تبيين كند  

بارداري نه تنها تعهد جلـوگيري       از   يري جلوگ يها روش
گيرد بلكـه ميـل بـه اسـتفاده از           از بارداري را اندازه مي    

عي معين را   هاي مشخص در درون محتواي اجتما      روش
فهم  از اينرو مطالعات تنظيم خانواده بايد .گيرد اندازه مي 

   .)10(نظام اجتماعي را در نظر بگيرد
كنون بيـشتر    تا محققان علوم پزشكي و جمعيت شناسان     

  در مـورد   هـا  فرضيهانواع  هاي خود را با توجه به        تحليل
اند  ري استوار كرده  هاي پيشگي  هاي افراد و روش    ويژگي

 تعيـين چـارچوب تحليـل       به عوامل نهادي بـراي    و كمتر   
 .انـد  ي توجه كرده  هاي پيشگيري از باردار    انتخاب روش 

منقطـع نقـش اساسـي در       نزديكـي   روش  با وجود اينكه    

) 11(سـت  داشـته ا   ييوپـا  ار ي كـشورها  1انتقال بـاروري  
 Rogow و   Santow تا قبـل از كـار         مطالعه اين موضوع  

ناسـي بـوده    كمتر مورد توجـه پژوهـشگران جمعيـت ش        
بعـد از مطالعـه اسـتفاده كننـدگان روش      Santow .است

منقطع در كشورهايي با باروري كم كه اكثريـت         نزديكي  
هاي مدرن اتكاء دارند به اين نظـر         زنان در آنها به روش    

اي كـه انگيـزش بـراي كنتـرل          دست يافت كـه در زمينـه      
هــاي مـدرن نيـز دردســترس    بـاروري باالسـت و روش  

 نزديكـي رين عوامـل همبـسته بـا روش         باشند، مهمتـ   مي
هاي جنـسي كـامالً تعريـف شـده،          منقطع عبارت از نقش   

گيري بـاروري، شـرم و حيـاي         تسلط مردان در تصميم   
زنان در رابطه با مسائل باروري، خانوادة فرزند محـور          
نسبت به خانوادة همسر محور، تاكيد كمتر روي رابطـة          

عمل نمودن  جنسي بين زوجين و جدايي زنان از فرهنگ         
). 12(اسـت  مـدرن     رداريهـاي پيـشگيري از بـا       روشبه  

منقطع  نزديكيهاي اخير در زمينه انتخاب روش        بررسي
هـاي نـوين     ترس از عوارض جـانبي روش     نشان داد كه    

 در تركيـه    .ت يافتـه عمـومي در تمـام بررسـيها اسـ           يك
، مـسائل   سـنتي هـاي    ترين دليل استفاده از روش     عمومي

هاي مدرن عنوان شده كه بـيش        روشبهداشتي همراه با    
پيـشگيري از  هـاي   روشاز دگان از دو سوم استفاده كنن    

 Yurdakul مطالعـه ). 13-15(دگيـر   مي را در بر  بارداري  
هــاي تنظــيم  زنــان روش% 10در تركيــه نــشان داد كــه 

در ايـن    )13(دنـ دان خانواده مدرن را در مقابل مذهب مـي       
 يورهاي اخيـر در كـش     هـا  حالي است كـه طـي بررسـي       

 مذهبي دليل هيچ ،مي ديگر همچون پاكستان و لبنان    سالا
 تمنقطع ديده نـشده اسـ      نزديكيتفاده از روش    براي اس 

)16،15.(  
طبقه اجتماعي و تحصيالت نقـش ثـابتي در اسـتفاده از            

در ايـن روش    اسـتفاده از    . منقطع ندارنـد   نزديكيروش  
 بيـشتر در طبقـات بـاالي جامعـه ديـده            ،بعضي جوامـع  

تـرين طبقـه      و در بعضي ديگـر در ميـان پـايين          شود مي

                                                 
1- Fertility Transition  
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درحاليكــه تعــدادي از مطالعــات از وجــود و  . اجتمــاعي
منقطع در همه طبقات اجتماعي خبر       نزديكيشيوع روش   

عـدم نيـاز مراجعـه بـه مراكـز خـدماتي و              .)17(دهند  مي
صوصي بودن روش نيز از دالئل مهم       و نيز خ  خانه  رودا

  .)17،15،13(ده استروش ذكر شاين براي استفاده از 
Okun    ــرائيل ــودي اس ــين يه ــود از زوج ــه خ  در مطالع
از عقايـد   زوجيني كه تحصيالت كمتري دارند و    ،دريافت
 از بيـشتر  ،دارنـد يتي نقـش جنـس  در زمينـه  تـري   سـنتي 
پــذيري   زوجــين بـا مــسئوليت و نزديكـي منقطــع،  روش 

ــشتر   ــزل بي ــدرن  روشازمــشترك در امــور من  هــاي م
  .)18(كنند ي ماستفاده پيشگيري

 نزديكــيروش اســتفاده از شــيوع بــاالي در كــشور مــا 
هـاي مازنـدران،     منقطع عالوه بر استان گيالن در استان      

زنـان  ). 1(شود سمنان، قم و شهر تهران نيز مشاهده مي       
شهري نيز همواره به ميزان بيشتري از زنان روسـتايي          

 بـا ايـن   ). 19(كننـد  منقطع اسـتفاده مـي     نزديكياز روش   
 ي تنظـيم خـانواده در ايـران    هـا   بررسي يك از  هيچ ،حال

 تنظيم خانواده را به طور خاص مـورد         سنتيهاي   روش
اي  اند و تنها يك مـورد مطالعـه مقايـسه          توجه قرار نداده  

منقطـــع و  نزديكـــيبـــين اســـتفاده كننـــدگان از روش 
بارداري در شـهر كـرد      پيشگيري از   هاي خوراكي    قرص

  ).20(صورت گرفته است
به اين واقعيت كه بخش زيادي از جمعيت هدف          توجه   با

منقطـع   نزديكي در استان گيالن از روش        خانواده تنظيم
 از ايـن عامـل صـورت        يكنند تا كنون تحليلـ     استفاده مي 
بررسي  هدف از انجام اين مطالعه    از اينرو   . نگرفته است 

شهرسـتان رشـت     روش در اين  عوامل مؤثر بر انتخاب     
  .باشد مي

  

  مواد و روشها 
ــن  ــدابررســي در اي ــابت ــصويري از  ه  ب ــه ت منظــور اراي
جمعيتـي و اجتمــاعي اسـتفاده كننــدگان از   هــاي  ويژگـي 
در شهرســتان هــاي پيــشگيري از بــارداري در    روش

 در  تحوالت باروريبررسي"تحقيق هاي   از دادهرشت،

هـاي   اسـتان  در   1381بهشت  ي ارد كه در  IFTS("1 (ايران
به و آذربايجان غربي    گيالن، يزد، سيستان و بلوچستان      

 طـرح    در  نمونه انتخاب .ه است، استفاده شد   مداجرا در آ  
IFTS    يريگ بر اساس چارچوب نمونه IDHS    در اسـتان

 نفر زن ساكن شهرستان رشـت       313 و   )6 (گيالن انجام 
 سال كه در زمان بررسي 15-49 نيس هواقع در محدود
ــارداري  يكــي از روش ــشگيري از ب اســتفاده را هــاي پي

   .انتخاب گرديدند ه تصادفب، ردندك مي
ــوگيري از  حاضــر در بررســي  ــوع روش جل ــاب ن انتخ

روش هـاي    و   بر روش نزديكي منقطع   بارداري با تأكيد    
سن متغير وابسته و متغيرهاي سن زن،       به عنوان   مدرن  

تعــداد فرزنــدان، تحــصيالت، محــل تولــد، محــل ازدواج، 
ي بـا روش و     يقـه آشـنا   يطر،  سكونت، وضعيت اشـتغال   

متغيرهـاي مـستقل منظـور       طول مدت ازدواج به عنـوان     
رابطه بين  متغير وابسته با هريك از متغيرهاي         . اند شده

هـاي آمـاري دو متغيـره شـامل          مستقل از طريق آزمون   
سـپس  . جداول توافقي و مقايسه ميانگين ها آزمون شـد        

بــراي ســنجش اثــرات هريــك از متغيرهــاي مــستقل بــر 
از رگرسـيون   ديكـي منقطـع      نز احتمال استفاده از روش   

.   كمــك گرفتــه شــدForward LRلوجــستيك بــه روش 
  SPSS 11.5افـزار آزمونهاي آماري با اسـتفاده از نـرم   

 ،هاي كيفي  با استفاده از روش   عالوه بر آن     .انجام گرفت 
آوري و   هاي مورد نياز در ارتباط با موضوع، جمـع         داده

 .مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

در ايـن   سـت كـه      ا ني ا يفي ك يها  از روش  ت استفاده يمز
ران و تفسيري كـه آنهـا       گچة ذهن كنش  روش دنيا از دري   

ــال و ــي از اعم ــده م ــد فهمي  .)21(شــود  رفتارشــان دارن
وع به شدت   كه موض ق  ياز تحق  هايي در موقعيت ن  يهمچن

مايل به عدم گزارش آن وجود  ت معموالً ،خصوصي است 
ها تـا حـد       داده آوري هاي كيفي جمع    روش  از اينرو  .دارد

  ).22(زيادي مؤثر و كارآمد است

                                                 
1- Iran Fertility Transition Survey (IFTS) 
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ــق    ــصاحبه عمي ــي م ــن بررســي دو روش كيف   و1در اي
.  گرفـت  رامورد اسـتفاده قـر     2متمركز  گروهي  مصاحبه  

 بـود هـاي عميقـي       مصاحبه نتايجها   لكن منبع اصلي داده   
ــه ب ــد   ك ــدايت ش ــاز ه ــشنامه ب ــيله پرس ــواالت  .وس س

وعات اهـم موضـ    .ه شـد  يـ پرسشنامه در چنـد بخـش ته      
ــ ــم ــارت  يورد بررس ــشنامه عب ــات يترجاز  در پرس ح

 م خـانواده،  ي مختلـف تنظـ    يهـا   از روش  ي، آگاه يبارور
، نظـر   ي از باردار  يريشگي پ يها سابقه استفاده از روش   

ت و  يرضـا   مختلـف،  يهـا   روش يافراد درمورد كارآمد  
جـه  يت از روشها، تجربه شكـست روش و نت        يعدم رضا 
، منابع اخذ اطالعـات     ي اورژانس يها  از روش  يآن، آگاه 

 يهـا  ان از روشيـ تجربـه اطراف  م خانواده،يدر مورد تنظ  
منقطـع،   نزديكـي مختلف، زمان شروع استفاده از روش       

 يهـا  هبروش، نظر فرد در مورد جن  اين  ل استفاده از    يدال
روش بر روابـط    اين  ر  يثأت ،آن ي و كارآمد  يمثبت و منف  

اسـبات  ل به تـداوم روش و من      يل و عدم تما   ي، تما يجنس
  . بودنديخانوادگ

 ي نسخه از آن برا    15ق ارسال   ياعتبار پرسشنامه از طر   
ــ ــت بهداشــت يكارشناســان تنظ ــانواده در معاون  و يم خ

 چنـد جلـسه بحـث و        ي استان و برگزار   يمراكز بهداشت 
 و انجام سـه      با حضوركارشناسان در مركز    ينظرخواه

    . د قرارگرفتيي مورد تايشيمورد مصاحبه آزما
داراي  سـاله    15-49ماري اين بررسي را زنـان       جامعه آ 
واجد شرايط تنظيم خانواده شهرسـتان رشـت        و  همسر  

 نزديكــيمــان بررســي از روش زتــشكيل دادنــد كــه در 
كردنـد و يـا سـابقة اسـتفاده از ايـن             منقطع استفاده مـي   

  .روش را داشتند
 نـسبت   حاسبهبراي انتخاب زنان جامعه نمونه پس از م        

منقطع به   نزديكيه كننده از روش     درصد جمعيت استفاد  
اكـز   تك تـك مر    ساله واجد شرايط براي    15-49جمعيت  

ت زنان تحـت پوشـش      يجمعهاي بهداشت    شهري و خانه  
 و خانـه بهداشـت نخـودچر        4و3مراكز بهداشتي شماره    

                                                 
1- Indepth interview  
2- Focus group discussion  

با باالترين درصد استفاده كننـدگان از       شهرستان رشت   
بـه  سپس با مراجعه    . منقطع انتخاب شدند   نزديكيروش  

 1379دفاتر تنظيم خانواده و نيز پوشة آمارگيري سـال          
 زنـان اسـتفاده كننـده از        ي از اسام  يستيلمراكز  در اين   

 هر كدام از آنهـا      رايكد ب تعيين  ه و پس از     يروش ته اين  
 يمي كه ن   نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند      30تعداد  

گــر از منطقــه ي ديمــي و نيهــا از منطقــه شــهر از نمونــه
ــدبود ييروســتا ــا در نظــر گــرفتن ايــن فــرض كــه  . ن ب
ير مكان و نيز     به زنان جامعة نمونه به علت تغي       دستيابي

. باشـد  پذير نمي  عدم موافقت با مصاحبه به راحتي امكان      
براي هر يك از زنـان چنـدين الويـت جـايگزين در نظـر               

بـه علـت حـساسيت شـديد موضـوع مـورد            . گرفته شـد  
توسـط  احبه   مـص   حـضور در   دعوت زنان براي   ،مطالعه

  هـا توسـط     مـصاحبه . صـورت گرفـت   رابطين بهداشـتي    
آموزش ديدة مركـز    دو تن از كارشناسان زن مجرب و        

ق ثابت  يدان تحق ي در م  يتجربه عمل  .تگرفانجام  بهداشت  
 يفي مطالعات ك  يبرا يادي ز ينمود كه هنوز موانع فرهنگ    

افـراد   ي زنـدگ  ي خـصوص  يهـا  ژه در مـورد جنبـه     يـ و هب
 از حضور در مـصاحبه امتنـاع        ياديززنان  . وجود دارد 

در محـل    ه،يـ  رغـم موافقـت اول     يز علـ  ي ن ي و تعداد  هكرد
 شـدن  يبـا توجـه بـه طـوالن      . شدند ميمصاحبه حاضر ن  

 قيـ  مـورد مـصاحبه عم     27 بـه    ،هـا   داده يآور مدت جمع 
 مـورد   14 مورد مصاحبه در منطقه شـهري و         13شامل  

 هـا  ن مـصاحبه  يا. اكتفا شد  مصاحبه در منطقه روستايي   
.  برگـزار شـد    1382در دي و بهمـن      به مدت شش هفتـه      

 و پــس از هــا بــا همــاهنگي پاســخگويان احبه مــصكليــه
دن بــه آنــان از جهــت محرمانــه بــودن  ينــان بخــشياطم

 روي نواركاسـت ضـبط      حاصـل از مـصاحبه      اطالعات  
 شد  و تايپها پياده ه، سپس متن كامل اين مصاحبگرديد

  . قرار گرفتيلو مورد بررسي و تحل
مقـادير  بحث گروهي فرصتي بـراي جمـع آوري سـريع           

الت در مــورد موضــوع مــورد بررســي زيــادي از تعــام
مصاحبه گروهي بـا    سي دو مورد    راين بر . كند فراهم مي 
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ناسان ستادي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان       كارش
  .را نيز شامل شد

  
  نتايج
نتايج حاصـله نـشان داد كـه حـدود          : بررسي كمي نتايج  

 ساله همـسردار شهرسـتان رشـت از         15-49 زنان% 79
در . يك روش پيشگيري از بارداري استفاده مـي كردنـد         

زنان استفاده كننـده    از كل جمعيت    % 38,3 مجموع حدود 
بعد از روش   . تفاده مي كردند  س ا نزديكي منقطع از روش   

ــع  ــي منقط ــتفاده ،نزديك ــت اس ــرص و    جمعي ــده از ق كنن
باالترين جمعيـت   % 4/21و  % 3/23توبكتومي به ترتيب با   

ــتفاده ــده از روش اس ــود    كنن ــه خ ــشگيري را ب ــاي پي ه
  يدار ي معنـ  تفـاوت  يآزمـون آمـار  . انـد   اختصاص داده 

 از  يريشگيان و نوع روش پ    يمحل سكونت پاسخگو  بين  
 .دادنـشان   را  مدرن  شهاي  وو ر  نزديكي منقطع  يباردار

. بود 39/5 برابر با   02/0  يدار يدر سطح معن  χ2 آزمون  
هاي مدرن در  ارزي نيز در استفاده از نوع روشتفاوت ب

زنـان  % 70 حـدود  .زنان شهري و روسـتايي ديـده شـد        
هــاي مــدرن پيــشگيري از بــارداري  روســتايي از روش

كننـده از      درحاليكـه جمعيـت اسـتفاده      ردند؛ك  استفاده مي 
از جمعيت زنان شهري را تـشكيل       % 57هاي مدرن    روش
وستايي در مقايـسه    زنان ر % 5/31الوه براين   ع. دهد  مي
پيـشگيري  هاي خوراكي     زنان شهري از قرص   % 8/18با  

مقايسه  .)1جدول شماره    (دردنك  استفاده مي از بارداري   
ميـانگين سـن    از لحـاظ    را  داري   ها تفاوت معنـي    ميانگين

 ميانگين طـول مـدت ازدواج    ازدواج و ميانگين سن ،زنان

 نقطـع نزديكي م  كننده از روش    استفادهزنان  در دو گروه    
داري   اخـتالف معنـي   لكن   .نشان نداد   مدرن  روش هاي  و

 براي ميانگين تعداد فرزندان در دو گروه مورد مقايـسه         
ــشاهده شـــ  ــراي    . دمـ ــدان بـ ــداد فرزنـ ــانگين تعـ ميـ

 فرزنـد   11/2 برابر   نزديكي منقطع   كنندگان روش   استفاده
   .بود 06/2و براي استفاده كنندگان از روشهاي مدرن 

 بين سطح تحـصيالت و نـوع روش         براي بررسي رابطة  
در ارتباط با  اي مورد استفاده اين متغير به صورت طبقه

اما پـس از    . گرفتانتخاب نوع روش مورد بررسي قرار       
در نظر گرفتن طبقـات مختلـف بـراي سـطح تحـصيالت             

اي از لحاظ نوع روش مـورد اسـتفاده و           گونه رابطه  هيچ
كـه   بـدين معنـي      .سطح تحصيالت زنـان مـشاهده نـشد       

توان انتخاب نوع روش در زنان را از طريـق متغيـر              نمي
  ). 2 ةشمارجدول (. سطح تحصيالت تبيين نمود

از زنان چه از گـروه      % 61تقريباً  ها نشان داد كه      بررسي
ــه  ــروه خان ــدرن  دار از روش شــاغل و چــه از گ ــاي م ه

ــي    ــتفاده م ــارداري اس ــشگيري از ب ــد پي ــاوت كنن  و تف
روه  اســتفاده در دو گــ در نــوع روش مــورديدار يمعنــ

  ). 2 ةجدول شمار(شاغل و خانه دار وجود ندارد 
 بـه نـسبت     بودنـد نـان متولـد شـهر       آران  شوهزناني كه   

 بودنـد متولد روسـتا    آنها  شوهران   بيشتري از زناني كه   
، )>05/0p(كردنـد     مـي اسـتفاده     نزديكي منقطـع    از روش 

دهـد     تـأثيري را نـشان نمـي       نليكن محـل تولـد زن چنـي       
  ). 3 ة شمارجدول(

اثـر  استفاده از مـدل لجـستيك چندگانـه بـراي بررسـي             
روش نزديكـي   متغيرهاي مختلف بر شانس اسـتفاده از        

در  ساله همسردار استفاده كننده از روشهاي پيشگيري از بارداري 15-49نسبي زنان فراواني توزيع  -1 جدول
  1381در ايران، طرح تحوالت باروري  -  برحسب نوع روش و محل سكونت شهرستان رشت

 نوع روش  جمع 
  محل سكونت

  نزديكي منقطع  كاندوم  قرص  آمپول  آيودي  وازكتومي  توبكتومي
  درصد  تعداد

  100  202  1/43  4/10  8/18  5/0  4/5  0/2  8/19  شهر
  100  111  7/29  4/5  5/31  8/1  3/6  9/0  3/24  روستا

  100  313  3/38  6/8  3/23  0/1  8/5  6/1  4/21  كل
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نشان داد كه افزايش هر فرزند به تعداد فرزنـدان          منقطع  
حــدود ( برابــر 499/0موجــود خــانواده، ايــن شــانس را 

، و افــزايش هــر ســال بــه )361/0 -688/0: %95اعتمــاد 
نزديكــي وج شــانس اســتفاده از روش طــول مــدت ازدا

  %: 95حـــــدود اعتمـــــاد ( برابـــــر 098/1 را منقطـــــع
همچنين مالحظه شد زناني كه     . سازد  مي) 154/1-045/1

 برابـر   458/0اند    ا شده به طور رسمي با اين روشها آشن      
ــ( ــدود اعتم ــايرين شــانس ) 263/0 -797/0%:95اد ح س

ــتفاده از روش ــع  اس ــي منقط ــت   نزديك ــد داش را خواهن
  ). 4دول شمارة ج(

منظـور   ههمانگونـه كـه ذكـر شـد بـ          :نتايج بررسي كيفي  
هاي افراد در زمينه انتخاب      دستيابي به نگرش  بررسي و   

شهرستان در  ساله همسردار استفاده كننده از روشهاي پيشگيري از بارداري 15-49نسبي زنان فراواني توزيع  -2جدول 
، طرح تحوالت به تفكيك محل سكونت منقطعده از روشهاي مدرن و  برحسب عوامل اقتصادي اجتماعي و استفارشت

  1381 ،ي در ايرانربارو
 روش  محل سكونت و  كل  روستا  شهر

   منقطعروش  مدرن   منقطعروش  مدرن   منقطعروش  مدرن  اجتماعي عوامل اقتصادي
  تعداد

  34  1/44  9/55  2/22  8/77  6/68  4/31  سواد بي

  50  1/28  9/71  5/23  5/76  3/27  7/72  خواندن و نوشتن

  49  8/40  2/59  3/33  7/66  5/54  5/45  ابتدايي

  68  2/41  8/58  5/45  5/54  1/39  9/60  راهنمايي

  97  1/37  9/62  0/20  0/80  5/39  5/60  متوسطه و ديپلم

  16  3/56  8/43  100  ـ  3/53  7/46  دانشگاهي

الت
يــ

ص
تح

  

  313  120  193  33  78  87  115  تعداد

  104  1/37  9/62  3/27  7/72  0/48  0/52  اغلش
  209  2/39  8/60  1/32  9/67  9/41  1/58  دار خانه

ت 
عي
ض
و

ال
تغ
اش

  313  120  193  33  78  87  115  تعداد  

 ساله همسردار استفاده كننده از روشهاي پيشگيري از بارداري 15-49نسبي زنان فراواني توزيع  -3جدول 
 1381 ،ي در ايرانرشوهر، طرح تحوالت بارو بر حسب محل تولد زن و محل تولد شهرستان رشت

  پيشگيريروش
  محل تولد

  مدرن
 روش
  منقطع

 نتيجه آزمون  تعداد  درصد

  136  100  8/37  2/62  شهر
   محل تولد زن

 .N.S  177  100  1/38  9/61  روستا

  115  100  47  53  شهر
  محل تولد شوهر

 >05/0P  198  100  3/33  7/66  روستا

        N.S. = Not Significant                                                                                                                                       
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 مورد مـصاحبه بـا زنـان        27منقطع تعداد   نزديكي  روش  
 23 سـي از  رسن زنان پاسخگو در اين بر      .انجام پذيرفت 

و بيــشترين تعــداد   ســال متغيــر بــود   44ســال تــا  
.  سال قـرار داشـتند     30-39  در فاصله سني   پاسخگويان

 داراي ديـپلم     نفـر  13 يعني    نيمي از زنان پاسخگو    تقريباً
راي  نفـر دا 4 ، نفر داراي ليسانس2 ه زنان  بقي  و از  ندبود

 نفــر داراي 6، تحــصيالت دورة راهنمــايي و دبيرســتان
ميـانگين  . سواد بودنـد   بينيز   نفر   2ت ابتدايي و    تحصيال

 كـه   بـه دسـت آمـد      فرزنـد    2خگويان  تعداد فرزندان پاس  
  .بودمنطبق با تعداد فرزندان ايده آل آنها 

ــورد 24از  ــرادي  م ــه دراف ــان برك ــي از روش ر زم س
 نفر بيان داشتند كه     20كردند   منقطع استفاده مي   نزديكي

مسائل . هيچ تمايلي براي بدنيا آوردن فرزند ديگر ندارند       
و  فرزنـدان    رفاه و رسيدگي به   تامين   ، تربيتي، اقتصادي

ين آينده فرزنـدان    ماحساس مسئوليت شديد در مقابل تا     
ــده آل  از دالئــل مهــم تا ــدان اي ــر تعــداد فرزن ثيرگــذار ب

 نزديكـي عوامل موثر بر انتخـاب روش   .بودپاسخگويان  
 تحت شش عنـوان   آمددست   به ين بررس يمنقطع كه در ا   

  :  كه عبارتند ازشده است يبند دسته
 تاريخچـة  : روشـهاي مــدرن    تـرس از عــوارض جــانبي     

ــتفاده از  ــارداري  اس ــشگيري از ب ــين روشــهاي پي در ب
آنها قبالً يك روش    % 90پاسخگويان نشان داد كه حدود      

مــورد % 75انــد، و نيــز بــيش از  كــار بــرده مــدرن را بــه
ــي  ــتفاده قبلـ ــشگيري اسـ ــهاي پيـ ــزد از روشـ را در نـ

پيـشگيري از بـارداري     هاي خـوراكي     پاسخگويان قرص 
حدود نيمي از پاسـخگويان نيـز بـيش از          . داد تشكيل مي 

اگرچـه در اغلـب      .يك روش مدرن را تجربه كرده بودند      
هاي مدرن در ميان پاسـخگويان       موارد استفاده از روش   

ا همگي از وجود     ام ؛شد ميمدت بسيار كوتاهي را شامل      
پاسـخگويان  . عوارض ناشي از اين روشها شاكي بودند      

 سـوزش   ، تهـوع  ،ه سـرگيج  ،عوارضي همچون سـر درد    
وردن لـب و در آ    ، تـپش ق   مـشكالت عـصبي   ،   چاقي ،معده

ويـژه قـرص     هرمـوني بـ   هاي هو  موهاي زايد را به روش    
عفونــت و ، بينــي  ه لكــ،در حاليكــه درد. دهنــد نــسبت مــي

طوالني شدن دورة پريود مهمتـرين شـكايات همـراه بـا            
 نزديكـي ر روشها، روش    يسه با سا  يدر مقا  .آيودي است 
ان بدون عارضه يست كه از نظر پاسخگو ايمنقطع روش

نقل قول زير . اندازد ي زنان را به خطر نم  ي و سالمت  هبود
 سال 14از پاسخگويي است كه تا زمان بررسي به مدت         

 مـاه از قـرص   2 وي  قبالً  . ش استفاده مي كرد   رواين  از  
مـدتي بعـد از آن نيـز سـعي نمـود             استفاده كـرده بـود،    

 روز توانـست آن را      10ط  د ولي فقـ   يودي را امتحان كن   آ
  .تحمل نمايد

 قرص مـي خـوردم؛ حالـت تهـوع      ،قبل از روش طبيعي    «
 ديدم لك بينـي دارم راضـي        . بعد آيودي گذاشتم   .داشتم

نبودم شوهرم گفت اشكال نـداره بـراي همـه زنهـا ايـن              
» تونستم تحمل كنم   كنند ولي من نمي     طبيعي است لك مي   

  ).انس ليس،پسر1 ،دختر1 ، ساله36  شهري،زن(

، طرح  نزديكي منقطع احتمال استفاده از روش بيني پيش آناليز رگرسيون لوجستيك برايمدل نهايي  -4جدول 
  1381 ،ر ايراني درتحوالت بارو

   درصد95فاصله اطمينان 
  متغير

ضريب 
  رگرسيوني

  حد باال   حد پايين   P- value  ت شانسنسب
  688/0  361/0  000/0  499/0  -696/0  تعداد فرزندان

  154/1  045/1  000/0  098/1  094/0  طول مدت ازدواج
  797/0  263/0  006/0  458/0  -781/0  رسمي

  طريقه آشنايي با روش
  ا ــروه مبنــگ  سمي غير ر
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  هـاي مــدرن    از عــوارض جـانبي روش اجتنـاب در واقـع  
   منقطعنزديكي به استفاده از روش  پاسخگويانميان در

  .منجر شده است
  بيندرن درـهاي م دهاي روشـورد پيامـراني در مـنگ

هـــاي مـــدرن را   كـــه تجربـــه عـــوارض روشكــساني 
ايـن نگرانيهـا يـا بـه        . شـود   مـشاهده مـي   ، نيز   اند نداشته

هده اثرات جانبي در خويشاوندان، دوسـتان       واسطه مشا 
هـاي   و آشنايان بود و يا بـه واسـطه شـنيدن نقـل قـول              

شرح حال زير مربوط بـه      . اطرافيان به وجود آمده است    
 اي    زني است كه با مصرف قـرص دچـار هـيچ عارضـه            

نشده اما نگراني از بروز مشكالت بعـدي او را از ادامـه             
  .مصرف قرص بازداشت

 كردم يه مدتي بعد خاله مـن يـه           ف مي قرص كه مصر   «
 خـوش خـيم     . سرطان پستان گرفته بود    .ناراحتي داشت 

 سـال بـود كـه قـرص         10ـ  15گفت كه نزديك به      بود مي 
 من هم گفتم كه ما بـه او نزديـك هـستيم             .استفاده كردم 

يعني خواهرزاده هـستيم نكنـه بـراي مـا هـم ناسـازگار              
  شـهري،  زن(»  كنار گذاشـتم   رو   براي همين قرص   دباش
  ). پسر، ديپلم3 ساله، 37

تــرس و يــا تجربــه اثــرات  :هــاي مــدرن ناكارآمــدي روش
هاي مدرن از يك سو زنان و مـردان را بـه             جانبي روش 
دهــد و از  منقطــع ســوق مــي نزديكــي روش اســتفاده از

هـاي   سوي ديگر شك و ترديـد در مـورد كـارآيي روش    
 روشايـن   شـود تمايـل بـه اسـتفاده از            مدرن باعث مـي   

در اين بررسي پاسخگوياني كه تا به حـال         . افزايش يابد 
انـد،    اي را با اين روش تجربـه نكـرده          حاملگي ناخواسته 

ــر     ــن روش در نظ ــراي اي ــاالئي را ب ــان ب درصــد اطمين
گيرند و نسبت به استفاده از اين روش كامالً مطمـئن             مي

ــايي و درجــه    ــه توان ــسته ب ــه آن را واب هــستند كــه البت
  از ي امـا مـوارد    .داننـد   يرنـدة آن مـي    هشياري به كـار گ    

 روش  ي مدرن باعث شده كه كارآمـد      يها  روش شكست
و   شود يابي مدرن ارز  يها ش از روش  يمنقطع ب  نزديكي

 مـدرن   يهـا  د نسبت بـه روش    ي بر شك و ترد    ي زمان زين

 از  ي، مـوارد  ي دائمـ  يهـا   روش يشود كه برا   يافزوده م 
مينـان   نقل قول زير عدم اط     . مشاهده شود  يعدم كارآمد 

  .دهد هاي مدرن را نشان مي نسبت به كار آمدي روش
كنم همـين روش طبيعـي بهتـره چـون            من احساس مي   «

  مـن بيـشتر     .لوله بستن رو خيلي شنيدم كه حامله شدن       
 ولــي بــا اينكــه .كــنن  اســتفاده مــي از قــرصشــنيدم كــه

 در حين قرص خوردن     ،كنن  خودشان قرص استفاده مي   
كنن   حتي به دكتر مراجعه مي     .دن  احتمال حاملگي هم مي   

دستگاه رو هم از هر     . دن اطمينان ندارن    آزمايش هم مي  
دختر، 1ساله،  29  شهري، زن(» كسي شنيدم راضي نبود   

  ).ليسانس
هـايي همچـون در دسـترس        ويژگـي  :دسترسي و راحتي  

بودن، بي واسطه بودن، بدون هزينه بودن و خصوصي         
دي از  منقطـع باعـث شـده كـه تعـدا          نزديكيبودن روش   

پاسخگويان اين روش را، روشي راحـت تلقـي نمـوده و            
  .دنآنرا برگزين

اي از پاسخگويان   دهد كه عده    هاي زير نشان مي    نقل قول 
 نزديكـي به دليل دسترسـي و بـي واسـطه بـودن روش             

  .اند منقطع آنرا انتخاب كرده
تـر بـود هـم از دسـت            هـم سـاده    .بهترين روش همينـه   «

م راحته گفتم ديگه چرا بـرم        ديدم برا  .آمد  خودمان برمي 
 پــسر، 1 ســاله، 25  روســتايي،زن(» دنبــال روش ديگــه

  ).راهنمايي
 روش ديگه هم كالً بايـد      .م بخورم نتو  قرص رو كه نمي    «

 زن( » ديگه همين راحته   .برم آزمايش بدم تا آمپول بزنم     
  )سواد پسر،بي1دختر،1ساله، 32روستايي،

وگيري در  تعدادي از پاسخگويان از كمبـود وسـايل جلـ         
 شاكي بودند كه منجـر بـه تغييـر روش           ي بهداشت مراكز

 بـه مـسئله     ز  ي ن يپاسخگوي. مورد استفاده آنها شده بود    
خــصوصي بــودن روش طبيعــي اشــاره كــرده و بيــان  

كند كه تهيه وسايل جلوگيري از داروخانه بـراي وي            مي
  .ناراحت كننده است

ترين  ترين و محرمانه     آسون  ]روش طبيعي [ن  از نظر م   «
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كنـه     حداقل آدم به داروخانه مراجعـه نمـي        .روش هست 
 اگـر بخـوام بـرم بگـم كـه           .براي گرفتن چيزهـاي ديگـه     

 ايـن مـسئله منـو       ،خوام يـا قـرص جلـوگيري        كاندوم مي 
 پـسر،   1دختـر،   1سـاله،   37  شهري، زن (»كنه  ناراحت مي 

  ).ديپلم
نــسبت زيــادي از پاســخگويان  :شــبكه روابــط اجتمــاعي

نترل باروري با دوستان و آشـنايان       هاي ك  درباره روش 
 داد كـه اكثـر      ها نـشان    تحليل داده . اند  خود صحبت كرده  

ــان ــابع  اطالعــات زن  در مــورد تنظــيم خــانواده را از من
انـد و     غيررسمي همچون دوستان نزديك بدسـت آورده      

روشــهاي  يــابي آنهــا دربــاره مــسائل بهداشــتي    ارز
 شكل  ا آنه بوسيله تجارب دوستان  پيشگيري از بارداري    

 نزديكيگرفته و منجر به رضايت آنها در پذيرش روش          
  .منقطع شده است

ــي « ــناها م ــن از آش ــو     م ــات از ت ــاهي اوق ــا گ ــم ي پرس
هايي اسـتفاده    شه كه از چه روش      حرفهاشون معلوم مي  

 .اند   از صحبتهاشون هم معلومه كه خيلي راضي       .كنن  مي
گن چرا خودمان رو مبتال كنيم به         بين صحبتها شون مي   

  ). پسر، ديپلم3 ساله، 37  شهري،زن(» . ارود
در شـبكه  روشـهاي پيـشگيري    از اينرو انتقال اطالعـات      

 كه در آن بيشتر     پاسخگويانروابط دوستان و آشنايانِ     
به عوارض جانبي روشـهاي مـدرن، ايمـن بـودن روش            

منقطع و كارآمد بودن اين روش تأكيد مي شود،  نزديكي
  تخـاب ايـن روش شـناخته       نيز از عوامل تأثيرگذار بـر ان      

  . شده است
حدود دوسوم از پاسخگوياني كه در       :دسترسي به سقط  

، دردنك ميمنقطع استفاده  نزديكي از روش زمان بررسي
 كه در صـورت بـروز حـاملگي ناخواسـته،           داشتندبيان  

در نظـر داشـتن كورتـاژ و        . جنين را سقط خواهند نمود    
ط نـشان   بـا وجـود ممنوعيـت قـانوني سـق      ،اقدام بـه آن   

دهــد كــه پاســخگويان بــه امكانــات ســقط اختيــاري  مــي
دسترسي داشته و شناخت كافي از مراجع انجـام سـقط           

ايـن  سـال از   11 نقل قـول زيـر از زنـي اسـت كـه              .دارند

روش استفاده كرده و تاكنون دچار حـاملگي ناخواسـته          
كنـد كـه در صـورت تجربـه            وي بيـان مـي     .نشده اسـت  

 او  .ن را سقط خواهد نمـود      حتماً جني  ،حاملگي ناخواسته 
همچنين دسترسي راحتي را براي انجام اين عمل متذكر         

  .شود مي
مطمئناً يه . رم براي سقط اگر حامله شدم كه مطمئناً مي« 

شناسيم كساني رو كه هـستند،         مي .كنم   پيدا مي  روجايي  
 زن( »دن  خانمها يا ماماهايي كه ايـن كـار رو انجـام مـي            

  .)پلمپسر، دي1ساله، 38 شهري،
  روشاســتفاده از: از وضــعيت همــسرانمــردان  درك 

يك تصميم مشترك در نتيجه مذاكره بين       منقطع   نزديكي
كننـد كـه      تقريباً همه پاسخگويان بيان مـي     . زوجين است 

هــاي مــدرن منجــر بــه  تــرس و نگرانــي از جانــب روش
  .است تصميم نهايي انتخاب اين روش شده

كننـد كـه در       ر مـي  تعدادي از زنان به طور آشـكار اظهـا        
انتخاب روش دخالت زيادي داشته و به شدت در رونـد           

كنند كـه     تعدادي نيز عنوان مي   . گيري تأثيرگذارند   تصميم
 پيشنهاد  رند،اي كه به آنها دا       به علت عالقه    آنها نشوهرا

  .ندا روش را مطرح نمودهاين استفاده از 
 اي از زنان بحث درك متقابل را مطرح نموده و بيان            عده

ان آنهـا  گيري انتخاب روش، همسر  داشتند كه در تصميم   
ــا از عــوارض   بايــد وضــعيت آنهــا را در نظــر بگيــرد ت

ــد    روش ــرو در رون ــد از اين ــان بمانن ــدرن در ام ــاي م ه
براي مثال . كنند نظر مي گيري انتخاب روش اعمال تصميم

كنـد كـه همـسرش موقعيـت او را درك             اين زن بيان مي   
  .كند روش استفاده مياين نموده از اينرو از 

فقـط  .  طبيعي از همه روشها بهتـره       ]روش [به نظر من  «
ولي خب يا بايد قرص استفاده كنم       . مسئله آقايون هست  

كه براي خودم ضرر داره يا اينكه باالخره يه جوري بـا            
تونم كـه خـودم رو تحـت          اش نمي   من همه . من كنار بياد  

كـر  ف. خودم قـرص بخـورم اذيـت بـشم        . فشار قرار بدم  
 سال آينده بتـونم بـه ايـن روش          5 يا   4كنم حداقل تا      مي

 بعداً اگـر خـودش ناراضـي        .تره  بهتره راحت . ادامه بدهم 
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كـنم دوبـاره بـه        بود يه مدت ديگه هم قرص استفاده مي       
 پـسر،   2 ساله،   29  روستايي، زن(» گردم  اين روش برمي  

  ).ديپلم
ــا    در ــاط ب ــان در ارتب ــاهي زن ــزان آگ ــن بررســي مي  اي

 نيـز مـورد     ي از بـاردار    پيـشگيري  ي اورژانس يها روش
ــت  ــرار گرف ــه 12 مــورد 27از . بررســي ق ــر هيچگون  نف

 و نفر آگاهي نادرسـت      7. اطالعي از اين روشها نداشتند    
 8 زن از 7. صحيح از ايـن روشـها داشـتند        نفر آگاهي    8
 ي اورژانـس  يهـا   درست نسبت بـه روش     ي كه آگاه  يزن

 بـاالتر   يآگـاه داشتند ساكن روسـتا بودنـد كـه نـشانه           
ــخگو ــتايپاسـ ــا روشييان روسـ ــاط بـ ــا  در ارتبـ  يهـ
ان تـا زمـان   يچكدام از پاسـخگو   يلكن ه .  است ياضطرار
  .ن نوع روشها را نداشتندي سابقه استفاده از ايبررس
هــاي  از وجــود دوره نيــز  نيمــي از پاســخگويان تقريبــاً

 باروري در زنان آگـاهي داشـتند و يـك سـوم آنهـا بـه               
 ي بـارور  يهـا  ود در رابطـه بـا دوره       خ طريقي از آگاهي  

بـا  . بردنـد   بهره مـي    ي كم كردن خطر بروز حاملگ     يبرا
  نفــر از پاســخگويان تعريــف كــامال2ً  فقــطوجــود ايــن

هـاي   ثير نگـرش  تا. هاي باروري داشتند   ي از دوره  درست
منقطع نيز   نزديكيرش روش   مذهبي پاسخگويان در پذي   

وجـود دليـل    اي از    نـشانه لكن  . ر گرفت مورد كنكاش قرا  
 نداشــت و  ايــن روش وجــودبــراي اســتفاده ازمــذهبي 

يـا  و موافقـت پيـامبر      نظر و يـا تائيـد       از  هيچيك از آنها    
آگـاهي  با ايـن روش     ساير ائمه و يا علما و مراجع ديني         

  . نداشتند
  

  بحث 
هاي طـرح بررسـي تحـوالت بـاروري ايـران            تحليل داده 

 بــراي زنــان شهرســتان رشــت نــشان داد كــه اســتفاده
در مقايسه بـا اسـتفاده        نزديكي منقطع   كنندگان از روش  
ــدگان از روش ــي   كنن ــاظ ويژگ ــدرن از لح ــاي م ــاي  ه ه

الزم از اينـرو  . ي ندارنـد جمعيتي و اجتماعي تفاوت بارز   
در جاي ديگر     نزديكي منقطع    كه علل انتخاب روش    است

ايـن  بيـان علـت از سـوي افـرادي كـه از             . شودجستجو  
تواند در شـناخت موضـوع و         مي كنند، روش استفاده مي  

ــوثر باشــد ــوقعيتي. درك آن م ــين م   اســتفاده از در چن
 امـروزه   .هاي مطالعه كيفي بسيار مفيد خواهد بود       روش

هاي كيفـي بـراي بررسـي موضـوعات          استفاده از روش  
مرتبط با تنظيم خانواده در كشورهاي در حـال توسـعه           

ورهاي  اين نوع بررسيها در كشافزايش يافته و تجربيات
ــة تر  مخ ــي در زمين ــات ذي قيمت ــف اطالع ــات و تل جيح

روشهاي پيـشگيري از  ادراكات افراد در ارتباط با مقولة    
وش بررسـي در مطالعـة      ر. فراهم نموده اسـت   بارداري  

اسـتان  مطالعات تنظيم خـانواده      درربه  حاضر اولين تج  
كــارگيري ايــن روش بيــنش   گــيالن بــوده اســت و ب  

ــمندي  ــور  ارزش ــوع م ــارة موض ــد  درب ــي پدي   د بررس
  .رده استآو

ناشـي  جتناب از اثرات جانبي      ا نتايج تحقيق نشان داد كه    
هاي مدرن از مهمترين عوامل تحريـك زوجـين           روش از

   ياديـ تعـداد ز   .منقطع است  نزديكيبه استفاده از روش     
 مـدرن   يهـا  ان پس از تجربه عوارض روش     ياز پاسخگو 

  انـد   رده آو يروش رو ايـن   و با ترك استفاده از آنها بـه         
 در قبــال ي بهداشــتيهــا نــهيو حاضــر بــه پرداخــت هز

. ستنديآن ن مدرن و تحمل عوارض يها استفاده از روش
اي از عوارض جـانبي روشـها    همچنين اطالعات گسترده 

به واسطه شبكه روابط دوسـتان وجـود دارد و قـسمت            
ــده ــة   عم ــتان در زمين ــامالت دوس ــاي   روشاي از تع ه

ــشگيري  ــارداري پي ــاز ب ــدرن  وارض روشرا ع ــاي م ه
وجـود ايـن اطالعـات كـه بـا مـشاهدة            . دهنـد  تشكيل مي 

روش در برخـي خانوارهـا      از اين   استفاده طوالني مدت    
  بدون داشتن حاملگي ناخواسته همـراه شـده در شـيوع           
   .و تــداوم اســتفاده از ايــن روش مــوثر بــوده اســت     

منقطـع را بـا نـام روش         نزديكيپاسخگويان روش   اكثر  
اسند كه بكارگيري همين لغـت در فرهنـگ         شن طبيعي مي 

ــن   ــراي اي ــشگيري  روشموجــود ب ــارداري  پي ــزاز ب  ني
   هاي مدرن پيشگيري از بارداري ارزيابي منفي از روش
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   .كند مي را تقويت
  دار و تسلط مردان در تصميم گيري باروريـه اقتـمسئل

منقطـع در   نزديكـي از عوامل موثر بر اسـتفاده از روش         
ــ ــا يبررس ــت Okunو Santow يه ــوده اس  .)18،12( ب

ايـن  هاي مختلـف در زمينـة        سيرهمچنين مطالعات و بر   
روش در منطقه مديترانه و كشورهاي آسياي غربي بـر          

 سـنتي با هنجارهاي جنـسي  پيشگيري  تناسب اين روش    
ــرده تا ــان ك ــد و بي ــد دارن ــد كي ــهان ــردان در  ك ــسلط م  ت

داوم اين روش در    گيري باروري يكي از عوامل ت      تصميم
بـا وجـود ايـن در مطالعـة حاضـر           ).18(ين مناطق است  ا

و  )15(هـاي انجـام شـده در پاكـستان           همچون بررسـي  
شــواهدي از اســتفاده ايــن روش بــه عنــوان ) 16(لبنــان 

نظـيم بـاروري وجـود      تسلط و كنتـرل مـردان در امـر ت         
  وضوح امتناع خـود را از عـوارض سـوء          زنان به  .ندارد

چ نوع  ير ه يند تحت تاث  خواه يدارند و نم   يروشها ابراز م  
از  .رنــدي مــدرن قــرار گيهــا  از جانــب روشيا عارضــه

ــا ــش ني ــ ارو م ــر تنظ ــردان را در ام ــانواده يركت م م خ
ل بـه  يـ جهـت عـدم تما  در واقـع زنـان بـه     . انـد  ختهيبرانگ

ا متضرر شـدن از بابـت       ي مدرن و    يها استفاده از روش  
ن يـ خواهنـد كـه از ا      ي مـ   خـود   از همـسر   استفاده از آنها  

 زيـ  ن ن روش در مـردان    يـ رش ا ي پـذ  . استفاده كنند  روش
ــع    ــان از وض ــه آن ــل و مالحظ ــاس درك متقاب ت يبراس

 ت منجر به اتخاذ    يرد كه در نها   يگ ي صورت م  همسرشان
 نزديكـي تصميم  مشترك زوجـين در اسـتفاده از روش           

روش  وسـيع از ايـن       اسـتفاده  رو نياز ا  .شود ميمنقطع  
عالقـه و مالحظـه     بايد بيـشتر بـه      پيشگيري از بارداري    

همسرشان نسبت داده شود كه اغلب به       مردان نسبت به    
از اثـرات جـانبي سـاير روشـها صـورت            واسطة امتناع 
  . گرفته است

ــداو    ــري مت ــاري ام ــقط اختي ــست  لس ــران شك  در جب
گويان در ميـان پاسـخ    از بـارداري    هاي پيشگيري    روش

بـا وجـود     البته بايد متـذكر شـد كـه       . شناخته شده است  
طوالني مدت از اين روش تعداد بسيار كمـي از          استفاده  

 .انـد  آنها تا زمان بررسي دچار حاملگي ناخواسـته شـده    
 بــه دليــل مـشخص كــردن اســتفاده مـؤثر از ايــن روش  

 فقـط هـشت     1995 و تا سـال      ها مشكل است   كمبود داده 
ــؤثر روش   ــاربرد م ــارة ك ــه درب منقطــع  نزديكــيمطالع

ايـن  هـاي شكـست در       صورت گرفتـه اسـت كـه ميـزان        
عـدم   ).17( درصد متغير بوده است      37 تا   7مطالعات از   

 شـكل   يده عمـوم  يـ ن عق يروش بر اساس ا   اين  اعتماد به   
ع يدر مـا  زنده و بارور     يها  از اسپرم  يريداگرفته كه مق  

ن فـرض   يـ  كه ا  يا از دو مطالعه  . قبل از انزال وجود دارد    
وجـود  ك مطالعـه    يـ در  فقط    قرار دادند  يرا مورد بررس  

 15 نفـر از مجمـوع   5 در ع قبل از انـزال ي در ما  را اسپرم
 ي كـه همگـ    نـد كرددا  يپنفر مرد شركت كننده در مطالعه       

  ).23(ر فعال بودنديغ
قبـل از انـزال     آلت تناسلي   كامل  خروج  ر  اگدر اين روش    

% 100صورت گيرد كارآيي اين روش نزديـك يـا برابـر            
ثيري صورت اين روش هـيچ تـا       در غير اين  . دخواهد بو 

  ).11(تناب از حاملگي نخواهد داشتدر اج
هـاي   سـي حـاملگي   ر در بر  عباسي شـوازي و همكـاران     

ناخواسته و عوامل موثر بـر آن در ايـران دريافتنـد كـه              
از زناني كه حاملگي خـود را برنامـه ريـزي نـشده             % 42

پـيش از حـاملگي از يـك روش پيـشگيري        اظهار داشتند   
 ترتيب   و قرص به   سنتيهاي   كردند كه روش   استفاده مي 

 حاملگي ناخواسـته    باالترين روش مورد استفاده قبل از     
ايـن امـر     . )24(در مناطق شهري و روستايي بوده است      

ــحيح از روش   ــتفاده ص ــت اس ــش  اهمي ــاي پي گيري از ه
پاسـخگويان در ايـن بررسـي       . كند  را مطرح مي   بارداري

ــراي    ــااليي را ب ــان ب ــن درصــد اطمين ــر اي روش در نظ
رجة هشياري بكار گيرنده روش     گيرند و توانايي و د     مي

داننـد و بـه      را در استفاده موفق و موثر روش دخيل مي        
همين جهت است كه تمايز اساسي بين شكـست روش و           

ن رابطـه  يـ در ا. شكست استفاده كننـدة آن قائـل هـستند      
از بـه مراقبـت     يـ ان داشتند كه ن   يان ب ي از پاسخگو  يتعداد
ده از  جه شكـست اسـتفا    ي در نت  يد و ترس از حاملگ    يشد
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 .اسـت ر گذاشـته    ي آنهـا تـاث    يالت جنس ين روش بر تما   يا
 ي كمتر در معرض خطـر حـاملگ       يمنطقن به طور    يبنابرا
  .رنديگ يم قرار

Oddens      بـروز اخـتالالت خلقـي       و همكاران دريافتند كه
% 30كننـد     در افرادي كـه از روش طبيعـي اسـتفاده مـي           

 ). 25(بــاالتر از اســتفاده كننــدگان ســاير روشــها اســت
.  ندارنـد يآگـاه  يبين معـا ي از افراد از وجود چن   ياريسب

نـه مـوثر    ي در زم  ي اطالعـات كـاف    ي از افـراد حتـ     يتعداد
 ندارنـد   ي از باردار  يري جلوگ يها ك از روش  يبودن هر   

 ي كارآمـد  يامر باعـث شـده كـه در مـوارد         اين  ن  يو هم 
ــيروش  ــع را بــ  نزديك ــا ش از روشيمنقط ــدرن يه    م

  .برآورد كنند
آگاهي زوجـين از    م كارآمدي روش منقطع     البته براي فه  

. چگونگي و مكانيـسم عمـل ايـن روش ضـروري اسـت            
بدين جهت آگاهي زنان از دوره باروري نيز مدنظر قرار     

دوره بـاروري   در طـي    كـه   ي  يهـا   زمانآگاهي از   . گرفت
زنان احتمال حاملگي در آن زياد است منجر بـه رعايـت            

سبت به كـار    احتياط بيشتر در زوجين شده و اطمينان ن       
 تعـدادي از پاسـخگويان      .دهد مي آمدي روش را افزايش   

ي كـه   الوه بر پرهيز از نزديكي در زمان      بيان كردند كه ع   
 در دوره انتهاي سيكل باروري      ،احتمال حاملگي باالست  

 رضـايت   كنند كـه منجـر بـه       از هيچ روشي استفاده نمي    
. استفـاده تلفيقي از اين دو روش شده اسـت        زوجين در   

ــهدر ح ــاي  نيمــي از پاســخگويان از وجــود دوره  اليك ه
  . اطالعي نداشتند زنان باروري در

هاي پيشگيري اضطراري و به كار بستن       آگاهي از روش  
هـاي ناخواسـته را در       نيـز احتمـال حـاملگي     فوري آنهـا    

اين در حالي اسـت     . دهد ميموارد شكست روش كاهش     
هـاي پيـشگيري     استفاده كننـدگان روش   % 98كه بيش از    

هـاي پيـشگيري از      و كاندوم در استان گـيالن راه       سنتي
در ايــن . )1(داننــد عواقــب شكــست  احتمــالي آنــرا نمــي 

ــه روش ربر ــسبت ب هــاي  ســي دو ســوم پاســخگويان ن
 و يا آگاهي نادرسـتي نـسبت        نداهي نداشت راري آگ اضط

البته بـا توجـه بـه اتخـاذ سياسـت           . به اين روش داشتند   
يد متذكر شـد كـه      هاي اضطراري با   جديد آموزش روش  

زنان روستايي آگـاهي بيـشتري از وجـود ايـن روشـها             
داشتند كه به دليل پيگيري مداوم بهورز روستا اينگونـه          

 ستفاده كنندگان  درحاليكه ا  ؛دهد  مي نتيجهها بهتر   شآموز
بـا   كمتـري     ارتبـاط  منقطع در شـهرها      نزديكياز روش   

فـق  موا اگر چه اسالم     .دارندت تنظيم خانواده    نظام خدما 
روش تنها روشي اسـت     اين    ولي ،استتنظيم خانواده   با  

ــده     ــسته ش ــده و روا دان ــان ش ــامبر بي ــيله پي ــه بوس ك
ممكن اسـت بـر اسـتفاده از ايـن          اين موضوع   ). 26(است

 بـا ايـن     .روش در كشورهاي اسالمي تاثيرگذاشته باشد     
  اسـتفاده از  ميـزان بـاالي  معتقد است كهRogow وجود

 اسالم نيست و هنوز تحليـل اين روش منحصر به دنياي   
 نزديكـي مذهب در شيوع گسترده روش       تاثير از   جامعي
ز ي ن  حاضر يبررسدر   .)17(ت صورت نگرفته اس   منقطع  

  .روش مشاهده نشداين  در انتخاب يل مذهبيچ دليه
منقطع معلوم شد كـه      نزديكيدر تبيين استفاده از روش      

هاي مدرن و عدم آگاهي صحيح       عوارض ناشي از روش   
بت به اين روشها در تلفيق با يكديگر جـزء مهمتـرين            نس

عوامل در انتخاب اين روش بوده است و شناخت كـافي           
هــاي جلــوگيري از بــارداري در جمعيــت تحــت  از روش

البته اين عدم شناخت كافي، آگاهي      . پوشش وجود ندارد  
ــوع روش ــارداري را در   از تن ــشگيري از ب ــاي پي ــر ه  ب

هـاي   نـسبت بـه روش     بلكه شناخت صـحيحي      .گيرد  نمي
ــدارد    ــود ن ــردم وج ــين م ــارداري در ب ــوگيري از ب   . جل

آمــوزش و ارائــه اطالعــات صــحيح در زمينــه از اينــرو 
ــك از روشــهاي   ــر ي ــاي ه ــب و مزاي ــوگيري از معاي جل

  . تواند در انتخاب بهتر نوع روش موثر باشد  ميبارداري
دهد  وجود و شيوع اين روش واقعيتي است كه نشان مي         

توانـد و نبايـد درصـدد          تنظيم خـانواده نمـي     هاي  برنامه
بلكـه آمـوزش صـحيح و ايجـاد     . حذف اين روش برآيـد  

آگاهي نسبت به روشهاي مختلف جلوگيري از بـارداري         
توانـد   و همچنين ارائه مستمر خدمات تنظيم خانواده مـي   
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تا حدودي از اقبال و توجه مـردم نـسبت بـه ايـن روش               
از اين روش اصـرار     براي كساني كه در استفاده      . بكاهد
  ورزند، اين روش بايد بـه رسـميت شـناخته شـود و               مي

هـاي ناخواسـته ناشـي از ايـن          در جهت كاهش بارداري   
ــتفاده    ــة اس ــوزش در زمين ــون آم ــسائلي همچ روش، م

هاي داراي حـداكثر      زماندرست از اين روش، آگاهي از       
ــيكل    ــول س ــارداري در ط ــال ب ــان و  احتم ــاروري زن ب

ــ  روش ــشگيري اض ــاي پي ــدطراريه ــه   باي ــورد توج    م
  .قرار گيرد

منقطع يـك روش مردانـه اسـت از اينـرو            نزديكيروش  
الزم است نگرش مردان نيز در اين زمينه مورد بررسي          

  بــدين جهــت تعــدادي از مــردان نيــز مــورد . قــرار گيــرد
  قرار گرفتند كـه نتـايج حاصـل از آن در مقالـه          مصاحبه
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