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  چکيده

انس موثرترين روش براي ژروش جلوگيري از حاملگي اور. ترين مشکالت بهداشتي در جهان است حاملگي ناخواسته يکي از شايع :زمينه و هدف
  حاضري مطالعه ،ها  آناستفاده وامل بازدارنده درها به عنوان ع  باورهاي نادرست نسبت به اين روش و رفع جهت شناسايي.باشد حل اين مشکل مي

  .هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس انجام گرفت ي روش با هدف بررسي نگرش دانشجويان درباره
 خود ساخته شامل ي  با استفاده از پرسشنامه اورژانسهاي جلوگيري از حاملگي  نفر از دانشجويان در مورد روش١٠١٩نگرش تعداد  :بررسيروش 

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،ها دادهجدول فراواني   با استفاده از ومشخصات دموگرافيک و سواالت  نگرش مورد بررسي
  نظـر و کمتـر از يـک درصدشـان      بـي ) درصـد  ۱/۶۴( هـا  افراد داراي نگـرش مثبـت، بـيش از نيمـي از آن         )درصد ۲/۳۵(حدود يک سوم     :ها يافته

ها ميزان  و نزديک به يک سوم آنداشتند بيش از نيمي از افراد تمايل به استفاده از آن   . ها بودند   نسبت به اين روش    داراي نگرش منفي  ) درصد ۷/۰(
 درصد عنوان کرده بودنـد کـه بـه دليـل     ۳۵ درصد مايل بودند آن را از بخش خصوصي تهيه و ۳۶. دانستند ها را بسيار خوب مي    موفقيت اين روش  

  . ها اشکال شرعي دارد دهند بيش از يک سوم معتقد بودند که استفاده از اين روش خصوص انجام نميحجب و حيا اقدامي در اين 
بود که به عنوان عوامل مـوثر در  شرعي  اعتقاد به اشکال ،ها داشتن حجب و حيا و براي مصرف  اين روشي ترين موانع براي تهيه   مهم :گيري نتيجه

  .توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقويت کرد هاي مشاوره تا حدود زيادي مي  کالس با برگزارينددوايجاد نگرش منفي مطرح ب
  دانشجو، حاملگي ناخواسته انس،ژهاي جلوگيري از حاملگي اور نگرش، روش:  كليديگانواژ

  
 مقدمه 
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  هـا  ي درصد حاملگ٤٠الت متحده و يها در ا  در صد تولد   ٣٩و  
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١٠٣

 دليـل  مـن بـه  ير ايـ ط غي در حال توسعه ودر شرا    يشورهادر ک 
   کـه  ،)٣( رديپـذ  يمـن انجـام مـ     ي ا يها  به سقط  يعدم دسترس 

ن يتـر  عي شـا  .)٤( را دربـردارد     انر مادر يمرگ وم از   درصد   ١٣
 يهــا  ناخواســته عــدم اســتفاده از روشيهــا يعلــت حــاملگ

باشـد کـه روش      يا شکست روش م   ي  و ي از باردار  يريجلوگ
 را جهـت  يا  شـانس دوبـاره   اورژانـس  ي حـاملگ   از يريجلوگ
ـ  ي ناخواسته به زوجـ    ي از باردار  يريجلوگ  هـم   )٥( دهـد  ين م

ـ لي م ٧/١انه موجب کاهش    ين روش سال  ي ا نيچن  يون حـاملگ  ي
هـزار سـقط در    ٥١کا و يون سقط در آمر   يلي م ٨/٠ناخواسته و   

ـ ي ترکيهـا  قـرص  ).١و٦(شده اسـت   ٢٠٠٠جهان در سال     يب
ــرم اتنيم ١٠٠( ــکروگـ ــتراديـ ــيم٥/٠ول و يل اسـ ــرم يلـ  گـ

گرم و دانازول    يلي م ٧٥/٠قرص لونورژسترول    ،)لونورژسترول
ـ فـه پر  ي و م  IUD  ساعت اول و   ٧٢در   در ) RU486( ستوني

 محافظت نشده به عنوان روش  يکي روز اول پس از نزد     ٥ يط
درصـد  ) ٧( شـود  ي مصرف مـ   اورژانس ي از حاملگ  يريجلوگ

 درصد ۳تا۲ول حدود    و لونورژستر  يبي ترک يها شکست قرص 
 .باشـد  ي درصـد مـ    ١  صفر تا  حدود IUDروش دانازول و     و

 تهـوع و  يکـ ي پـس از نزد ي هورمـون يهـا   روش ياثرات جانب 
ـ   ياستفراغ است که با استفاده از داروها   ي ضد تهـوع بـه راحت

 در زمــان درد ي کمـ موجـب  IUDروش  شـود و  يکنتـرل مـ  
 کنتـرل   ضد درد قابـل    يشود که با مصرف داروها     يگذاشتن م 

 قابل استفاده هـستند   يها ارزان و به راحت     ن روش يا ).١(است  
ن طبـق گـزارش   يهمچن. رنديپذ ي ميو اکثر زنان آن را به خوب   

 بـه   يني جن ي از ناهنجار  يچ گزارش ي بهداشت ه  يازمان جهان س
خطـر و   ي با وجود بي ول،باشد يدنبال استفاده ازآنها موجود نم  

. )٨( ن اسـت ييار پـا ياز آن بسزان استفاده   ي م ،موثر بودن روش  
کـا  يدرصد افراد در آمر    ٧٠ ش از يدهد که ب   يقات نشان م  يتحق

هـا را    ن روش ياز دختران جوان در کانادا ا      درصد ٨٠و اروپا و  
 هـا در   ان نـسبت بـه روش     ي دانشجو يزان آگاه يم شناسند و  يم

درصـد و   ٥٧ ي جنـوب يقايدرصد، آفر  ٨٤کا  ي جامائ يکشورها

 زنان ازدواج کـرده در کـشور      يزان اگاه ي درصد وم  ٥٤ه  يجرين
ـ مسلمان کو  ـ ) ٩(درصـد    ١/٦ت  ي ـ ا در. باشـد  يم ران حـدود   ي

درصـد از زنـان مراجعـه      ٢٢ و يدرصد از کارکنان بهداشت   ٥/٣٥
 نسبت به ي شهرکرد دانش کافي در مانيکننده به مراکز بهداشت  

ـ م ،يباال بـودن آگـاه     رغم ي عل )٥و٨( ن روش را دارند   يا زان ي
 درصـد و  ٦انگلستان حدود   کا و ين روش در آمر   يااستفاده از   

 در ).١٠،٨و١١( گزارش شده است   ٢/٥ يا ران در مطالعه  يدر ا 
ش ي افـزا  يموانـع اصـل    ييشناسـا  در ،ج مطالعـات متعـدد    ينتا

 اعتقـاد بـه   محدود بودن دانش زنان،  ها به    ن روش يااز  استفاده  
جهـت کـسب   ا يـ شـرم و ح داشـتن  ، ي و اخالق  ياشکال شرع 

ـ ه ا يتهن  يهم چن و   اطالعات  نبـودن دانـش     يکـاف  ل،ين وسـا  ي
مـاران و   ي پزشکان بـا ب    يمشاوره ناکاف  ،)١٢ (يکارکنان بهداشت 

ـ هـا از گـسترش اسـتفاده از ا         ترس آن   يهـا بـه جـا      ن روش ي
ـ  پ ي منظم و دائم   يها روش  اشـاره شـده     ي از بـاردار   يريشگي
 از بـاور و نگـرش نادرسـت        يناشموانع  ن  يشتر ا ي ب .)٨( است

 افتـه ي توسـعه    ي کـشورها  در .باشـد  يها م  ن روش ي ا نسبت به 
  مـداخالت  انجـام رغم آزاد بودن سـقط بـا   ي عل شود يتالش م 

موثر  خطر و يها را به خاطر ب ن روشيزان استفاده از اي ممتعدد
مطالعـات انجـام شـده نـشان     ج ينتـا  ).٨و١٣(بودن باال ببرنـد     

گر ياز د شتريها در نوجوانان و جوانان ب      دهد که تعداد سقط    يم
 ي بـرا  ياديـ ل ز يـ چون افراد جـوان تما     . است ي سن يها گروه

 ي از بـاردار يريل جلـوگ ي ارتباط دارند و اکثرا از وسا يبرقرار
ـ يا به طور ناصحيو کنند  ياستفاده نم  ). ١٤( کننـد  يح استفاده م

ـ ز تعداد افراد جوان زيدر کشور ما ن   در معـرض  کـه  اد اسـت  ي
 از آن   يخطرناک ناش  يمدهاآ يپو   )٢( ناخواسته   يها يحاملگ

ط ي کـه اکثـرا در شـرا   ير قانون ي غ يها از جمله سقط   ،باشند يم
ـ      يرايغ  يصـورت پنهـان    ت و بـه   يصـالح  يمن و توسط افـراد ب

 مـادران و بـه دنبـال آن       يب جان يرد و باعث آس   يگ يصورت م 
ن کـه   يـ ت به ا  يبا عنا  .شود يکودکان م  ت خانواده و  يامن ديتهد

ــا روش ــوگيه ــاميري جل ــس يلگ از ح ــوثرتراورژان ن و ي م
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 يريشگي پيد وزارت بهداشت برا  يين روش و مورد تا    يتر منيا
 کـه نـشان   يا در کـشور مـا مطالعـه     و  باشـد    ين مشکل م  ياز ا 

 يهــا ان نــسبت بــه روشي نگــرش و بــاور دانــشجوي دهنــده
لـذا   .در دسـترس نبـود     ،باشد اورژانس   ي از حاملگ  يريجلوگ

ها و رفع  ن روشي به ا نادرست نسبتيها  باورييجهت شناسا
 يا مطالعهها   آن ن موارد به عنوان عوامل بازدارنده در مصرف       يا

ن يا در سن  يان که اکثرا متاهل     ينگرش دانشجو  يبررسبا هدف   
 ياز حـاملگ   يري جلـوگ  يهـا   روش ي  درباره ،باشند يازدواج م 
  .انجام گرفتاورژانس 

  
   و بررسيروش

ـ  ايـن مطالعـه         د كـه در ميـان   بـو  توصـيفي ي ک مطالعـه ي
كه در   دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان       

 ، مشغول به تحصيل بودنـد     ٨٦-٨٧سال دوم تحصيلي سال      نيم
كـل جامعـه مـورد     شامل   نفر که  ١١٠٠حدود  . صورت گرفت 

هاي علوم انـساني، فنـي و مهندسـي و علـوم             مطالعه در گروه  
ــود تجربــي  ــا .در مطالعــه شــركت داده شــدندب  اســتفاده از ب

 کيـ سواالت مربوط بـه مشخـصات دموگراف      پرسشنامه شامل   
و سـواالت مربـوط بـه سـقط زا      ) سـوال ١٠(، نگرش )سوال٦(

  ان نـسبت  يت روش و مطلع بـودن دانـشجو    يزان موفق يبودن، م 
ــه روش ــا ب ــوگيه ــاملگيري جل ــس، داي از ح ــا  هد اورژان ه

ـ  آن از طر   يـي روا.  شد يآور جمع   ييايـ ق اعتبـار محتـوا و پا      ي
ـ مـورد تا  ) ٧٦/٠(  کرونبـاخ  يق آزمون آلفا  ين از طر  آ د قـرار   يي

ان، پرسشنامه توسط   يت از دانشجو  ي پس از کسب رضا    ،گرفت
ـ در ا.  شـد  يآور قه جمـع  ي دق ١٥ع و بعد از     يپژوهشگر توز  ن ي
 نگـرش افـراد بـا اسـتفاده از     ي   نحوه ي   نمره ي  مطالعه محاسبه 

بـه   نگـرش    ي  انجام شـد و نحـوه     ) ياري مع ٥(کرت  ياس ل يمق
ـ ،  )٥٠تا  ٣٨ ي  نمره(مثبت  ف  يصورت سه ط    ي  نمـره ( نظـر  يب

 يهـا  داده .در نظر گرفته شد   ) ٢٣تا١٠ ي  نمره( يمنف،  )٣٧تا٢٤
ــ ــداول توز   هب ــتفاده از ج ــا اس ــده ب ــت آم ــدس ــي    ويع فراوان

ــاخص ــدگي   شـ ــزي و پراکنـ ــاي مرکـ ــد هـ ــه گرديـ   .ارايـ
  
  ها افتهي

 ١٠١٩ حـدود  نفر شـرکت کننـده در پـژوهش        ۱۱۰۰از       
ـ کامـل تکم  طور    بهبا  يشنامه که تقر  پرس  مـورد   ،ل شـده بـود    ي

 ١٠١٩ که مجمـوع کمتـر از        يدر موارد  . قرار گرفت  بررسي
ز دخالـت داده  ي به علت کامل نبودن اطالعـات در آنـال   ،است

ــژوهش ين ســنيانگيــم .نــشدند ــراد شــرکت کننــده در پ  اف
۳۱/۲۰۶/۲۳  ۱ول   جـد  يهـا  افتـه ي بـر اسـاس      . سال بود، 

قـرار   سال   ۲۳ و   ۲۲ يگروه سن شركت كننده در    شتر افراد   يب
. ندشتر از مردان بود   يزنان شرکت کننده در پژوهش ب     . داشتند

ل ي تحص ي درصد افراد مجرد و در مقطع کارشناس       ۸۰ش از يب
 ي از آنها علوم انسانيميش از ن ي ب يليش تحص ي گرا .کردند يم

  . بودييشان خوابگاه دانشجو و محل سکونت
 از يري جلوگيها  روشي ان دربارهي نگرش دانشجوي نحوه

 درصد از افـراد شـرکت کننـده در          ۲/۵۷ : اورژانس يحاملگ
ـ  پ يهـا   روش ي   دربـاره  يپژوهش مطلب   ي از حـاملگ   يريشگي
 درصـد  ۶/۷ درصد و ۳/۲۹که  يطور به .ده بودند ياورژانس شن 
ـ افراد به ترت    را بـه عنـوان     IUD و   ي هورمـون  يهـا  ب روش ي

ـ    ي از حاملگ  يريروش جلوگ   . کـرده بودنـد  ي اورژانـس معرف
ک سوم ي حدود كه افراد نشان داد ي نگرش کلي  نحوهيبررس

  از افراديميش از ني، بمثبت نگرش يافراد دارا )درصد ۲/۳۵(
افراد ) درصد۷/۰(ک درصد يو کمتر از  نظر   يب) درصد ۱/۶۴(

ت افراد ياکثر. ها بودند ن روشي نسبت به ا  ي نگرش منف  يدارا
 خـود و   يها را برا   ن روش يل به کسب اطالعات درباره ا     يتما

ـ    ي م يهمسرشان ضرور   بـه   از افـراد  يمـ يش از ن  يدانستند و ب
ج مربوط به نگـرش  ينتا. ل داشتند ي تما ها ن روش ياستفاده از ا  

 ي  نحــوهي نــسبيع فراوانــيــو توز ۲ان در جــدول يدانــشجو
ت تاهـل،   يان بر حسب سـن، جـنس، وضـع        ينگرش دانشجو 

ـ ب . آمـده اسـت    ۱ در جـدول     يليو مقطع تحص  رشته     ن يشتري
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 ۶/۴۲(  سـال ۲۴ يدرصد نگرش مثبت مربوط بـه گـروه سـن        
ـ  )درصـد      ســال۲۱ ي مربــوط بــه گـروه ســن يو نگــرش منف

شتر از زنان   يبود و درصد نگرش مثبت در مردان ب       )  درصد ۱(
از  شتريـ ن مطالعـه ب يـ ن که درصد افراد مجـرد در ا يبود و با ا   

ن درصد نگرش مثبت را     يشتريها ب   متاهل يد ول افراد متاهل بو  
ـ  افـراد م ک سـوم  يـ ک بـه    ينزد .به خود اختصاص دادند    زان ي

   درصـد افـراد    ۷/۱۸ ار خـوب و   يها را بـس    ن روش يت ا يموفق
ـ اکثر .دانـستند  ين مي سقط جن ي برا يها را روش   ن روش يا ت ي

ـ  يافراد تـرج    يهـا  دادنـد کـه اطالعـات در مـورد روش          يح م
  نترنــت،  يق ايــ ب از طريــ ترت ا بــه  اورژانــس ر يريجلــوگ

افت کننـد و در پاسـخ بـه     يد در ي و بعد اسات   يکارکنان بهداشت 
ل کدام مکان را ين وسايه اياز به تهين سوال که در صورت نيا

ــد کــه از بخــش يــ درصــد ما۳۶د؟ يــده يح مــيتــرج ل بودن
 درصد عنوان کرده بودند کـه    ۳۵ ه کنند و  ي آن را ته   يخصوص

ـ ته در خـصوص     ياماقد حجب و حيا     ليدلبه    آن انجـام    ي  هي
   .نخواهند داد

  
  يليمقطع و رشته تحص سن، جنس، ت تاهل،ي نگرش بر حسب وضعي  نحوهي نسبيفراوان: ۱جدول 

  

  يمنف   نظريب  مثبت  درصد  رييمتغ

  )سال(سن
  سال۲۰ريز

۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
  و باال تر۲۶

  
  

۹/ ۸  
۰/۱۱  
۶/۲۳  
۴/۲۳  
۰/۱۳  
۱/۱۰  
۹/۹  

  
  

۰/۳۳  
۳/۳۳  
۳/۳۱  
۴/۴۰  
۶/۴۲  
۰/۲۹  
۰/۳۴  

  
  

۰/۶۷  
۷/۶۵  
۲/۶۸  
۷/۵۸  
۷/۵۶  
۰/۷۱  
۹/۶۳  

  
  

۰/۰  
۰/۱  
۵/۰  
۹/۰  
۷/۰  
۰/۰  
۱/۲  

  جنس
  مرد
  زن

  
۴/۳۴  
۶/۶۵  

  
۱/۳۷  
۰/۳۴  

  
۷/۶۱  
۵/۶۵  

  
۲/۱  
۵/۰  

  ت تاهليوضع
  مجرد
  متاهل

  جداشده

  
۳/۸۵  
۸/۱۲  
۹/۱  

  
۲/۳۴  
۴/۴۴  
۳/۲۶  

  
۰/۶۵  
۶/۵۵  
۷/۷۳  

  
۸/۰  
۰/۰  
۰/۰  

  يليمقطع تحص
  يکاردان

  يکارشناس
   ارشديکارشناس

  
۴/۱۱  
۲/۸۷  
۴/۱  

  
۵/۳۴  
۸/۳۵  
۴/۲۱  

  
۵/۶۵  
۴/۶۳  
۶/۷۸  

  
۰/۰  
۸/۰  
۰/۰  

  يلي تحصي رشته
  يعلوم تجرب

  يانسانعلوم 
  يمهندس يفن

  
۵/۱۵  
۵/۵۱  
۰/۳۳  

  
۰/۴۵  
۹/۲۳  
۹/۳۲  

  
۰/۵۵  
۳/۶۶  
۲/۶۶  

  
۰/۰  
۸/۰  
۹/۰  
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   اورژانسي از حاملگيري جلوگيها ان درباره روشي نگرش دانشجوي نحوه: ۲جدول 
  

  موافق  سواالت نگرش
  تعداد) درصد(

   نظريب
  تعداد) درصد(

  مخالف
  تعداد) درصد(

هـاي پيـشگيري از حـاملگي اورژانـس را بـراي خـودم               كسب اطالعات كامل در مورد روش     
  .دانم ضروري مي

)٤١)٠/٤(  ١٤٠)٨/١٣(  ٨٣٧)٢/٨٢  

همـسرم  هاي پيـشگيري از حـاملگي اورژانـس را بـراي       كسب اطالعات كامل در مورد روش     
  .دانم ضروري مي

)٤٤)٣/٤(  ١٩٣)٠/١٩(  ٧٨١)٧/٧٦  

  ٣٧)٧/٣(  ١٧٩)٦/١٧(  ٨٠١)٧/٧٨(  .هاي پيشگيري از بارداري اورژانس راكسب كنم مايل هستم اطالعات مناسب در مورد روش
  ٣٣٢)٦/٣٢(  ٣٢١)٥/٣١(  ٣٦٦)٩/٣٥(  .هاي پيشگيري از بارداري اورژانس را دارند دوستان من اطالعات كافي در مورد روش
  ١٠١)٩/٩(  ٣١٩)٤/٣١(  ٥٩٨)٧/٥٨(  .هاي پيشگيري از حاملگي اورژانس استفاده كنم در صورت لزوم من مايل هستم از روش

من در صورت نياز به كسب اطالعات كافي در مورد روش پيشگيري از حاملگي اورژانس به           
  . دارمي دسترسي به اطالعات ضروريراحت

)٢٩١)٦/٢٨(  ٣٢٨)٣/٣٢(  ٣٩٨)١/٣٩  

 مراکز آسان به ي اورژانس دسترسيباردار از يريجلوگ يها  به استفاده از روشازيندر صورت 
  .ارائه آن را دارم

)٢٤٦)١/٢٤(  ٣٤٩)٣/٣٤(  ٤٢٣)٦/٤١  

 دچـار   جنـبن  ، اورژانـس  يحاملگ از   يريشگيپ يها  روش تيموفقبه نظر من در صورت عدم       
  .شود  تولد ميصينقا

)٤١٤)٧/٤٠(  ٤٧٩)١/٤٧(  ١٢٤)٢/١٢  

 ي منتقلـه از راه جنـس  يهـا  يمـار ي اورژانـس از ب ي از حـاملگ   يري جلوگ يها به نظر من روش   
  .کند يمحافظت م

)٣٧٣)٦/٣٦(  ٤٦٨)٩/٤٥(  ١٧٨)٥/١٧  

  ٢٥٨)٣/٢٥(  ٣٦٣)٧/٣٥(  ٣٩٧)٠/٣٩(  . داردي اورژانس اشکال شرعي از حاملگيري جلوگيها به نظر من استفاده از روش
  

  بحث 
ان ي درصد از دانـشجو ۲/۵۷لعه نشان داد ن مطاي ا يها افتهي    
ـ  پيهـا   روشي   درباره يمطلب  اورژانـس  ي از حـاملگ يريشگي

 درصد افراد بـه     ۶/۷ درصد و    ۳/۲۹که   يبه طور  .ده بودند يشن
ــترت ــا ب روشي ــونيه ــوان روش IUD و ي هورم ــه عن  را ب

در  پـوري  . کرده بودند  ي اورژانس معرف  ي از حاملگ  يريجلوگ
ـ    يدرصـد دانـشجو    ۱/۴۷هند نـشان داد کـه         يان دختـر مطلب

ده ي اورژانـس شـن    ي از بـاردار   يري جلـوگ  يها  روش ي  درباره
ـ  نسبت به اي درصدشان دانش کاف۳/۷بودند و فقط    ن روش ي

 خـود  ي  و همکاران در مطالعـه   ونن  يهم چن ). ۱۵(را داشتند   
گان بـه مراکـز مراقبـت     درصد از مراجعه کنند   ۶۳نشان دادند   

ده بودنـد و از  يهـا شـن   ن روش يره ا  دربا يمان مطلب يپس از زا  
ـ  درصـد بـه ترت  ۲/۱۵ و   ۴/۳۱ن افـراد    يـ ن ا يب  يهـا  ب روشي

   اورژانـس ي از حـاملگ يري جلـوگ يرهورمـون ي و غيهورمـون 
 و  آباســياتيي زان در مطالعــهيــن ميــا). ۱۶( شــناختند يرا مــ

   و همکـاران    بياموگيـشا  ي   درصد و در مطالعه    ۵/۶۸همکاران  
 ن مطالعاتياج ينتا. )۱۷و۱۸( درصد گزارش شده است ۱/۴۵

دهد  ي دارد و نشان م يخوان  حاضر هم  ي  ج مطالعه ي با نتا  بايتقر
ـ ان نسبت به ا   ي از دانشجو  يميکه حدود ن   هـا مطلـع     ن روش ي

ـ ان شرکت کننـده در تحق ينکه دانشجو يبا توجه به ا   هستند   ق ي
 از  يم خانواده را گذرانـده بودنـد تعـداد کمـ          ياکثرا واحد تنظ  

قـات  يتحق کـه  يدر حال .ها مطلع بودند ن روشيها درباره ا  آن
 ٨٠ کا و اروپا و   يدرصد زنان در آمر    ٧٠ ش از يدهد ب  ينشان م 

شناسـند   يها را مـ   ن روش يدرصد از دختران جوان در کانادا ا      
ن تفـاوت  ي البته ا، ندارديخوان  حاضر هم  ي  ج مطالعه يکه با نتا  

 ).٩(  باشـد يل فرهنگـ ير مـسا ي از تـاث ي ناش يحد تواند تا  يم



 ...رش دانشجويان سال آخر بررسي نگ

 

 ٨٩ بهار، ٧٠ي  ، شماره١٨ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١٠٧

افـراد  ) درصد ۲/۳۵(ک سوم   ين مطالعه حدود    ين در ا  يچن هم
ـ  مثبـت  نگرش   يدارا ) درصـد  ۱/۶۴( از افـراد   يمـ يش از ن  ي، ب

 نگـرش   يدارا) درصد ۷/۰ (شانک درصد يو کمتر از    نظر   يب
و روكـا   ي ها بودنـد کـه در مطالعـه        ن روش ي نسبت به ا   يمنف

ــاران  ــد و۹۲همک ــه درص ــاراني  در مطالع    دل آرام و همک
 ي درمـان يمراجعـه کننـدگان بـه مرکـز بهداشـت       از   درصد   ۷۰

 اورژانـس  ي از بـاردار يريشگينگرش مثبت نسبت به روش پ   
 مشابه نـشان داد  يا  در مطالعه  كورلن  يچن هم). ۵و۱۱(داشتند  

هـا را خـوب    ن روش يان پسر استفاده از ا    ي درصد دانشجو  ۸۰
ـ  نسبت به اي درصد شان نگرش منف    ۲۵دانستند و فقط     يم ن ي

ـ  ي آن مسا  ي  روش داشتند که علت عمده      ي و مـذهب   يل اخالق
 در ،ن مطالعات اکثر افراد نگرش مثبت داشتند   يدر ا ). ۱۹( بود
ن درصـد را شـامل   يشتريبنظر بودن  يب که در مطالعه ما     يحال

ش ي چرا کـه بـا افـزا       ، است يدي ام ي  ن امر نقطه  يکه ا  .شد يم
 هـا  آن در ينگـرش منفـ  مـوارد   و اصـالح     يي و شناسا  يآگاه

ن ي کـه اکثـرا در سـن       ،انين دانشجو يتوان نگرش مثبت را ب     يم
زان يـ ت کرد و مي تقو، هستندي روابط جنس  يازدواج و برقرار  

بـه خطـر افتـادن      عامـل    ناخواسـته را کـه       يها يبروز حاملگ 
 و  ي، اجتمـاع  ي افراد در ابعاد مختلـف روحـ       يسالمت بارور 

ـ  به کينزد  حاضر ي  در مطالعه  . کم کرد  باشد، ي م يجسم ک ي
ـ زان موفق يـ سوم افراد م     ار خـوب و يهـا را بـس   ن روشيـ ت ا ي

ـ    ي بـرا  يها را روش   ن روش ي درصد افراد ا   ۷/۱۸ ن ي سـقط جن
ــ ــستند يم ــانكنيوي .دان ــه ك ــهي در مطالع ــشان داد ک    خــود ن
 ي از حــاملگيري جلــوگيهــا  روش،انيدرصــد دانــشجو ۶۵

و همکـاران  ون  ).۲۰(دانـستند   يرموثر مياورژانس را روش غ
ـ  درصـد افـراد م     ۳/۷ كـه     مشابه نشان دادند   يا طالعهدر م  زان ي
 درصدشان، آن را    ۹/۴ار خوب و    يها را بس   ن روش يت ا يموفق
 و هــوفمن) ۱۶(دانــستند  ين مــي ســقط جنــي بــرايا لهيوســ

ـ زان را بـه ترت ين مي خود ا  ي  همکاران در مطالعه    ۵۹و  ۱۵ بي
ج ين مطالعـات بـا نتـا   يـ ج اينتـا  ).۲۱ (درصد گزارش کردنـد  

ـ  ،دهـد  ي دارد و نشان م    ي هم خوان   حاضر ي  لعهمطا م غـ ر ي عل
ـ  درصـد ب   نکهيا ـ  از افـراد ا    يشتري ـ هـا را غ    ن روش ي ر مـوثر   ي
ـ  هـا را سـقط     ن روش ي که ا  يتعداد افراد  ،دانستند يم  يزا معرف

به عنـوان  ن مورد ي ا حاضري  در مطالعه و کم بود    ،کرده بودند 
 ييوا همکاران در هـا و  هاريس.باشد يمنادرست مطرح باور 

ـ نشان دادند کـه اغلـب نوجوانـان شـرکت کننـده در تحق              ق ي
   کـه ي بـه طـور  ،هـا داشـتند   ن روشي نسبت به اينگرش مثبت 

ايـن  . )۲۲ (دانـستند  ي مـ  مـن يارا  ها   ن روش ي درصدشان ا  ۷۹
ـ ا . نـدارد يخوان  حاضر همي  مطالعهجيبا نتا نتيجه   ن تفـاوت  ي

 آمـوزش   شتر بـه  يد ب يا تاک ي ي از کم بودن آگاه    يتواند ناش  يم
ـ  نسبت به اي از باردار  يريشگي منظم پ  يها روش هـا   ن روشي

جاد نگـرش  ي از موانع ايکين امر به عنوان    يد به ا  يباباشد که   
هـا توجـه    ن روش يـ جه کاهش موارد مـصرف ا     يو در نت   يمنف

کـسب  بـه   ان  ي درصد دانـشجو   ۸۰ش از يبن مطالعه   يدر ا  .کرد
ه اسـتفاده   درصد ب۶۰و حدود نه  ين زم ي در ا   مناسب اطالعات

ـ هـا تما   روشن  ياز ا  ـ  نزد کـه  ي در حـال    و ل داشـتند  ي   ک بـه  ي
 و همکـاران     نوراي ي  در مطالعه  درصدشان مخالف بودند     ۱۰
 درصد از زنـان دانـشجو      ۷۲  درصد از مردان دانشجو و     ۵/۷۰

 ها استفاده کننـد  ن روشياز از ايل داشتند که در صورت ن  يتما
 يخـوان   حاضر همي عهج مطالين مطالعه با نتا  يج ا يکه نتا ) ۱۴(

 و در    درصـد  ۳/۲۷  و همکاران فقط   ي ون   اما در مطالعه  . دارد
 درصد افراد معتقد بودند کـه   ۴۳  همکاران ي هوفمن و    مطالعه

نه و در صـورت  ين زميشتر در ا  يدر صورت کسب اطالعات ب    
ـ  که ما  يباشند و کسان   يها م  ل به استفاده از آن    يلزوم ما  ل بـه   ي

 و  يل خود را اثـرات جـانب      ي، دل نبودندها   ن روش ياستفاده از ا  
 يهـا  سه با روش  يها در مقا   ن روش يت ا يزان موفق يکم بودن م  
ـ   يآس ،يميمنظم و دا   مـن بـودن و اثـرات       ير ا يـ غ ن،يب به جن

ـ زان تماين بودن ميي پا.)۱۶،۲۱(  ذکر کرده بودند يجانب ل بـه  ي
ــ در ااســتفاده  و درک ي از نگــرش منفــين مطالعــات ناشــي

  .باشد يها م ن روشينادرست نسبت به ا
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 درصد از افراد معتقد بودند کـه        ۱۲ حاضر حدود    ي    در مطالعه 
جـاد  ياعضو در نـوزادان     ن روش نقص    يدر صورت شکست ا   

ن يـ شان معتقد بودند که استفاده از ا       ک سوم يش از   ي ب .شود يم
 هـم   نـدارد و ي جنـس  يها يماري در برابر ب   يروش اثر محافظت  

ـ در ترک . دارديشـکال شـرع  هـا ا  ن روشياستفاده از ان  يچن  هي
ـ  و همکاران نشان دادند که   نوراي جوانـان  ک سـوم  يـ ش از يب

 ياشکال اخالقها  ن روشيبودند که استفاده از ا  معتقد  دانشجو  
 ي حاضـر هـم خـوان      ي  ج مطالعه ي که با نتا   )۱۴( دارد يو مذهب 

   خود گزارش کردند کـه ي  و همکاران در مطالعههوفمن .دارد
 HIVها از ابتال به     ن روش يقد هستند که ا    درصد افراد معت   ۶۳

ـ بـا توجـه بـه اهم       .)۲۱(کند   ي نم يريجلوگ  از  يريشگيـ ت پ ي
ـ  اصالح درک نادرست در ا ، منتقله از راه جنس    يها يماريب ن ي

  . رسد ي به نظر مينه ضروريزم
 درصد از افراد شرکت کننده در ۸۰ش از ي حاضر بي در مطالعه

 يهـا  پژوهش ضرورت كسب اطالعات کامل در مـورد روش         
 اورژانس جهت خـود و همـسر را ذکـر          ي از حاملگ  يريشگيپ

دادنـد کـه اطالعـات در     يح ميت افراد ترجيکرده بودند و اکثر 
ب از  يترت  اورژانس را به   ي از حاملگ  يري جلوگ يها مورد روش 

افت کنند و   يد در ي و بعد اسات   ينان بهداشت نترنت، کارک يق ا يطر
ـ هـا در ا   درصد از افراد معتقد بودند که دوستان آن      ۳۶فقط   ن ي

ان در ينکـه دانـشجو   يبا توجه بـه ا    .  دارند ينه اطالعات کاف  يزم
بـا   ،خود دارنـد از دوستان    يشتريب يريرپذيکه تاث هستند   يسن

ــان و اصــالح درک مــوارد نادرســت و يش آگــاهيافــزا  جوان
در جهت کـاهش     ،ها ن روش يبه ا نسبت  ت نگرش مثبت    يتقو

 از منابع کسب اطالعات     يکي به عنوان     ناخواسته يها يحاملگ
ـ توجه و  ـ  ته ي  در خـصوص نحـوه     .ژه کـرد  ي ـ ه ا ي   ،لين وسـا  ي

ـ  آن را ته   يخـصوص د که از بخش     ودنل ب يدرصدشان ما  ۳۶ ه ي
 حجب و حيـا     ليدل درصد عنوان کرده بودند که به        ۳۵کنند و   

با توجه بـه    .  آن انجام نخواهند داد    ي  هيته خصوص    در ياقدام
ـ  مـصرف ا ين زمـان بـرا  ين مطلب که بهتر   يا  ۷۲هـا   ن روشي

ه چـ باشد و هر  ي ميريشگي بدون پيکيساعت اول پس از نزد  
 ، باشد تر کي نزد يريشگي بدون پ  يکيزمان مصرف به زمان نزد    

ـ ع ا ي آسان و سر   ي  هيشود ته  ين اثر ظاهر م   يشتريب هـا   ن روش ي
ن نشان دادنـد کـه      ي و همکاران در چ    ون . دارد يا ژهيت و ياهم

ع يل به طور وس  ين وسا يز افراد معتقد بودند که ا      درصد ا  ۳/۴۶
دادند کـه آن را از       يح م ي درصد ترج  ۷/۴۸در دسترس باشد و     

ل يه وساي تهين امر را راحت يل ا يه کنند و دل   ي ته يمراکز بهداشت 
 و همکـاران  ي نوراي  هدر مطالع  ).۱۶(دانستند   ين مراکز م  ياز ا 

 درصد موافـق  ۴۴  در بوستونسينتيا  درصد و در مطالعه۱/۸۹
ـ را از داروخانـه ته وسايل  ن  يبودند که ا   در  ).۱۲و۱۴( ه کننـد ي

ـ دادنـد ا   يح مـ  ي درصد تـرج   ۵۳ و همکاران روكا   ي  مطالعه ن ي
 ي درصد از مراکز بهداشت  ۲۸ل را در منزل داشته باشند و        يوسا

نکـه  يبا توجـه بـه ا   ).۱۱( ه کننديها ته درصد از داروخانه۲۰و 
ـ ها بـه دل    ن روش يه ا ي ته يها ان در خصوص مکان   يدانشجو ل ي

 بـا   ، دچـار مـشکل شـوند       ممکـن اسـت    ايداشتن حجب و ح   
 ي بران مراکزي اي و معرفها ن روشي اي هي تهيها ش مکانيافزا

   .ش داديتوان موارد استفاده را افزا ي آسان ميدسترس
  

  يريگ جهينت
ـ  ا ي  هي ته يموانع برا ن  يتر مهمن مطالعه   يدر ا        هـا   ن روشي

 اعتقاد به کـم اثـر بـودن و          ، مصرف ي برا ايداشتن حجب و ح   
 که به عنوان عوامل مـوثر     بود، ي و اخالق  يداشتن اشکال مذهب  

نکـه درصـد    ي با توجه به ا    .نددوب  مطرح   يجاد نگرش منف  يدر ا 
ـ از ا  ،داشتندل  يان تما ي از دانشجو  زيادي اسـتفاده  هـا    ن روش ي

ـ    ي م ،بودند نظر ي و ب  مثبت نگرش   ي و دارا  كنند  يتوان با معرف
ـ  هـم  ها، ن روش ي ا ي  هيتهبراي  منابع کسب اطالعات      ن بـا  يچن

ط دانـشگاه بـا حـضور       ي مـشاوره در محـ     يها  کالس يبرگزار
ن موانع را ي ا يادي حدود ز   تا ي و مذهب  يد مجرب بهداشت  ياسات

ـ وبرطـرف و نگـرش مثبـت در افـراد را تق      مـوارد  ت کـرد و ي
   .ش دادين روش را افزاياستفاده از ا
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  تقدير و تشكر
  از معاونـت    خـود را يپژوهشگران مراتب تشکر و قـدردان       

   ي  نـه ي زنجـان کـه هز     ي دانشگاه علوم پزشـک    يمحترم پژوهش 
  

، يمعاونت محترم پژوهش   ن از يچن  و هم  اند طرح را تقبل نموده   
 واحد زنجان اعالم    ي اسالم دآزا ان دانشگاه يکارکنان و دانشجو  

  .دارند يم
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Background and Objective: Unwanted pregnancy is a common health problem worldwide. Emergency 

contraception (EC) is the best effective approach for solving this problem. For reorganizing and correcting 

misunderstandings about the use of these methods, the present study was carried out on Zanjan Islamic Azad 

university students' in order to assess their attitudes towards emergency contraception.  

Materials and Methods: The attitude of 1019 students towards EC was investigated using a self 

administered questionnaire including questions about demographic data and their attitude status. The data 

analyzed using appropriate software.  

Results: About one third of the students (35.2%) had positive attitude, over half of them (64.1%) had 

impartial and less than one percent (0.7%) had negative attitude towards emergency contraception. Over half 

of them tended to use it and about one third believed that EC was very effective. 36% wished to obtain it 

from private health sectors and 35% cited that they did not do anything for the reason of modesty and 

shyness. Over one third of the subjects believed that using these methods is confronted with their religion.  

Conclusion: The most important obstacles for obtaining these devices were modesty, shyness and religious 

reasons which created a negative attitude. Consulting sessions can solve many of these barriers and will 

support a positive attitude.  

 

Key words: Student, Emergency contraception, Unwanted pregnancy, Attitude 
 


