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  عوامل مرتبط بر انتخاب آیودي جهت پیشگیري از بارداري در زنان شهر کرمانشاه 
  سردبیر محترم

رغم مزایاي آن، استان کرمانشاه نوزدهمین  علی). 1( دستگاه داخل رحمی آیودي است ،هاي مؤثر تنظیم خانوادهیکی از روش
هاي بعضی از روش). 2(برند  کار می واجد شرایط آن را به درصد زنان 5تر از  باشد و کم استان در استفاده از این روش می

هاي استفاده موقع داشته و عدم توجه به دستورالعمل هاي هورمونی نیاز به استفاده درست و بهپیشگیري از بارداري مانند قرص
که میزان  با توجه به آن). 3(سد رتواند منجر به حاملگی ناخواسته گردد و این امر در استفاده از آیودي به حداقل میاز آن می

تواند به نحوي بررسی عوامل مرتبط بر انتخاب آیودي می ،)2( باشددرصد می 26حاملگی ناخواسته در استان کرمانشاه بیش از 
زن انجام و اطالعات با استفاده از  420مطالعه ما بر روي . سزایی داشته باشد ی ناخواسته نقش بهگدر کاهش میزان حامل

ها نشان داد که بین دو گروه از نظر سن، طول مدت ازدواج، تعداد و جنس فرزندان، سطح یافته. شنامه گردآوري شدپرس
که  معناداري وجود ندارد درحالی تفاوتدرآمد ماهیانه  و تحصیالت زن، سن آخرین فرزند، وضعیت اشتغال زن، شغل همسر

افراد با تحصیالت عالی  ).>04/0P( داري یافت شدرداري رابطه معنابین سطح تحصیالت همسر و انتخاب روش پیشگیري از با
مخالف استفاده از آیودي  ،درصد همسران گروه مورد 5/0تنها . سواد در گروه مورد داراي بیشترین فراوانی بودند و افراد بی

 4/92همچنین  ).>0001/0P(ن داد داري را نشادرصد رسید که تفاوت معنا 29که این میزان در گروه شاهد به  بودند در حالی
  ).>0001/0P(درصد گروه شاهد درخصوص این روش  آموزش دیده بودند  5/59درصد گروه مورد در برابر 

در مطالعات دیگر نیز  .تأثیرگذار بر انتخاب آیودي بوده است عواملترین  نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و آموزشی از مهم
سواد بودن و یا داشتن  در این پژوهش بی). 4( کننده در کنترل باروري استترین عامل تعیین توافق و رضایت همسر مهم

توان گفت با افزایش سطح تحصیالت ها میدر تبیین این یافته. تحصیالت عالی همسران در انتخاب آیودي نقش داشته است
پذیرش  ،که بسیاري از جوامع در حالی). 4( گرددتشدید میها نقش آنان در تنظیم خانواده ها و نگرشدلیل تغییر آگاهی مردان به

همسران  ،شاید بتوان گفت به دلیل مذکور). 5( دانندهاي زنان میمسئولیت اجرایی تنظیم خانواده را از جمله وظایف و مسئولیت
از . اندسرانشان واگذار نمودهسوادي بیشتر برخوردارند مسئولیت انتخاب روش تنظیم خانواده را به هم گروه مورد که از سطح بی

عنوان یک روش تنظیم خانواده در انتخاب آن مؤثر بوده است که این یافته نشان  سوي دیگر آموزش آشنایی با این روش به
در مطالعات دیگر نیز ناشناخته . مؤثر در انتخاب آن بوده استتوجهی به این روش در طی جلسات مشاوره از موانع  دهد کم می

گردد پیشنهاد می). 4( ترین علل عدم استفاده از این وسایل بوده است هاي مدرن پیشگیري از بارداري از مهمبودن روش
درخصوص آشنایی با هاي تنظیم خانواده و آموزش زنان گزاران در اهمیت دادن آموزش مردان جهت مشارکت در برنامه سیاست

  . تري را اتخاذ نمایندهاي مناسبسیاست ،این روش مطمئن پیشگیري از بارداري در طی جلسات مشاوره
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