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ABSTRACT

Giriş ve Amaç: Bu araştırma, evli kadınların kullandıkları aile planlaması yönteminin cinsel sağlık ve benlik saygısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Introduction: To determine the effects that family planning methods
have on married women’s sexual health and self-esteem.

Yöntem ve Gereçler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma,
Temmuz 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan bir
üniversite hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden evli 269 kadın ile yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Alt
Ölçeği ile kadınların mahremiyetini korumak için kapalı zarf tekniği
ile toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, t testi, Mann
Whitney U ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.

Methods: This descriptive and cross-sectional research study
was conducted between July 2014 and April 2015 in a university
hospital in Izmir and 269 women admitted to the gynaecology clinic
agreed to participate in the study. Data were collected by Personal
Information Form, Arizona Sexual Experience Scale, and Rosenberg
Self-Esteem Scale. To protect the participants’ confidentiality, all
forms were collected by sealed envelope. Descriptive statistics, t-test,
MannWhitney U, and Kruskall Wallis test were used in the evaluation.

Bulgular: Modern AP yöntemi kullanan kadınların Arizona Cinsel
Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması 13.28±5.22, geleneksel AP yöntemi
kullananların 19.97±7.48’ dir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=-7.134, p=0.000). Kadınların Rosenberg Benlik Saygısı Alt
Ölçeği Puan Ortalamaları incelendiğinde modern yöntem kullananların (1.23±0.55) geleneksel yöntem kullananlara (2.35±1.36) göre puanlarının daha düşük olduğu, bu farkın da istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir.

Results: The Arizona Sexual Experience Scale score average of women
that chose modern family planning methods was 13.28±5.22 and
19.97±7.48 for women that chose classic methods. The difference
between them was statistically meaningful (t=-7.134, p=0.000). The
Rosenberg Self-Esteem subscale score average of women that prefered
modern family planning method (1.23±0.55) was less than those who
prefered classic methods (2.35±1.36) and this difference was also
found to be statistically meaningful.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmada, modern aile planlaması yöntemlerini kullanan kadınların, geleneksel aile planlaması yöntemlerini tercih
edenlere göre cinsel sağlıklarının daha iyi ve benlik saygılarının daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin aile planlaması hizmetlerini
yürütürken, başvuranların kendileri için en uygun ve etkili yöntemi
tercih etmeleri için cinsel sağlık ve benlik saygılarını değerlendirmeleri
yararlı olabilir.

Conclusion: It was found that women who chose modern family
planning methods had better sexual health and higher self-esteem
compared to women who chose classic methods. It might be helpful
for applicants to evaluate their sexual health and self-esteem while
selecting the most appropriate and effective method for them.

Anahtar kelimeler: Aile planlaması; cinsellik; özsaygı.
*
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ile planlaması (AP) istenmeyen gebelikleri ve aşırı
doğurganlığı önleyerek anne ve çocuk sağlığına
olumlu katkıda bulunan, dolayısıyla toplumun sağlık
düzeyinin yükselmesinde rol oynayan önemli bir sağlık
hizmetidir. Toplumda ana-çocuk sağlığının daha iyi düzeye
gelmesi, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyinin yükselmesinde,
kadınların üreme sağlığı ve aile planlaması konularında bilinçli
olmasının önemi büyüktür.[1] Yapılan araştırmalarda AP
yöntemi seçiminde, yöntemin etkili, güvenilir, az yan etkiye
sahip, maliyetinin düşük, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir
olması gibi faktörlerin etkili olduğu bildirilmektedir. Çiftlerin
kendileri için en uygun yöntemi seçmeleri AP yönteminin
etkinliğini arttırarak, cinsel yaşamlarını etkilemektedir.[2-13]

Araştımanın Örneklemi
Araştırmanın evrenini İzmir ilinde bulunan bir üniversite
hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınlar
oluşturmuştur. Araştırma, Temmuz 2014-Nisan 2015 tarihleri
arasında kadın doğum polikliniklerine başvuran herhangi bir
aile planlaması yöntemi kullanan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden evli 269 kadın ile yürütülmüştür.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın yürütüldüğü
üniversitenin etik kurulundan izinler (karar no:143, karar
tarihi:03.07.2014) ve katılımcılardan da katılımın gönüllülük
esasına dayandığı açıklanarak yazılı onamları alınmıştır.

Günümüzde AP yöntemlerinin çiftlerin cinsel yaşamları üzerine
etkisi, giderek daha fazla tartışılan bir konu olarak gündemdedir.[4-6,13] Cinsellik, cinsel doyumu ve iki insanın uyum içerisinde beraberliklerini içeren sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiş biyopsikososyal yönleri olan özel bir yaşantı olarak tanımlanabilir. Cinselliğin insanın bireysel varlığını
devam ettirmek için yaşamsal bir işlevi olmasa da, yaşam kalitesini oluşturan öğeler arasında ve evlilik ilişkisinin sürdürülmesinde önemli bir yeri vardır ve çok boyutlu, multidisipliner
ve interaktif bir süreç olmasından dolayı pek çok faktörden etkilenmektedir.[4,5] Yapılan çalışmalarda aile tutumu, eğitim,
deneyimler, eşler arasındaki uyumsuzluk, iletişim problemleri,
çatışmalar, sağlık problemleri, kültürel yapı, din ve kullanılan
aile planlaması yöntemlerinin evliliklerde cinselliği etkileyen
faktörler arasında yer aldığı belirtilmektedir.[4-6,13]

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplamak amacıyla; Birey Tanıtım Formu,
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Alt
Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, kadınların mahremiyetini
korumak amacıyla kapalı zarf tekniği ile toplanmıştır.
Birey Tanıtım Formu: Araştırmacılar tarafından literatür
doğrultusunda hazırlanan kadınların sosyo demografik
özelliklerine ve kullandıkları aile planlaması yöntemine ilişkin
bilgileri elde etmek amacıyla 8 sorudan oluşan bir formdur.
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ): Ölçek, 2000 yılında McGahuey ve ark.[18] tarafından geliştirilmiş, Türkiye’deki
geçerlilik güvenirliği Soykan[19] (2004) tarafından son dönem
böbrek yetersizliği olan hastalarda yapılmış ve Cronbach alpha
0.90 olarak bulunmuştur. Beş sorudan oluşan Likert tipi özdeğerlendirme ölçeği olup, kadın ve erkek formları mevcuttur.
Cinsel işlevleri cinsel yönelim ve eşle olan ilişkiyi hariç tutarak
değerlendirmeyi amaçlar. Çalışmada kullanılan kadın formunda sırasıyla cinsel dürtü, psikolojik uyarılma, fizyolojik uyarılma (vaginal lubrikasyon), orgazma ulaşma kapasitesi ve orgazm
sonucu doyum duygusunu irdeleyen sorular mevcuttur. Her
sorunun 1’den 6’ya kadar değişen puanlamasıyla total skor
5’ten 30’a kadar değişir. Düşük skorlar cinsel yanıtın güçlü,
kolay ve tatmin edici olduğunu gösterirken, yüksek skorlar cinsel işlev bozukluğunun varlığını gösterir. Çalışmamızda Cronbach alpha değeri 0.90 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca kişilik yapısının temel özelliklerden biri olan benlik kavramının bireyin davranışlarını etkilemesi nedeniyle evliliklerde
hem cinsel yaşamda hem de AP yöntem seçiminde rol oynadığı
düşünülmektedir. Düşük benlik saygısına sahip kadınların cinsellik hakkında daha fazla kaygı duydukları, stres yaşadıkları ve
evlilik uyumlarının kötü olduğu belirlenmiştir. [14-17]
Hemşireler tarafından verilen aile planlaması eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinde, benlik saygısı ve cinsel sağlığın aile
planlaması üzerine etkisinin belirlenip uygun girişimlerin
planlanması açısından bu alanda çalışmaların yapılmasına
gereksinim vardır.

Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği: Çuhadaroğlu’nun[20]
bildirimine göre bu ölçek, Rosenberg (1965) tarafından benlik
saygısını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 1986 yılında Çuhadaroğlu[20]
tarafından yapılmış olup, test tekrar test güvenirlik katsayısı
0.89, Cronbach alpha geçerlik katsayısı ise 0.71 olarak
saptanmıştır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan ve 12 alt
kategorisi bulunan ölçek toplam 63 maddeden oluşmaktadır.
Bu çalışmada araştırmanın amacı doğrultusunda benlik
saygısını ölçmeye yönelik “Benlik Saygısı Alt Ölçeği”
kullanılmıştır. Benlik Saygısı Alt Ölçeği, 10 maddeden
oluşmaktadır. Dörtlü likert tipi derecelemeye (1:hiç

Amaç
Bu araştırma, evli kadınların kullandıkları aile planlaması
yönteminin cinsel sağlık ve benlik saygısı üzerine etkisini
belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir.
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Tablo 1: Kadınların Tanıtıcı Özelikleri (n=269)

katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:katılıyorum, 4:tamamen
katılıyorum) sahip ölçekte, 5 madde ters çevrilerek
değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 6,
en düşük puan ise 0 olup, puanların yükselmesi benlik saygısı
düzeyinin düşmesi olarak yorumlanmaktadır. Ölçekten alınan
toplam puan 0-1 ise “yüksek”, 2-4 ise “orta”, 5-6 ise “düşük”
benlik saygısı olarak değerlendirilmektedir.[20] Çalışmamızdaki
Cronbach alpha değeri ise 0.73 olarak belirlenmiştir.

DEĞIŞKENLER

n

%
71.7

TERCIH EDILEN YÖNTEM

Verilerin Değerlendirilmesi

MODERN YÖNTEM

193

RİA

75

27.9

Kondom

66

24.5

Hormonal Kontraseptifler

36

13.4

Tüpligasyon

16

5.9

76

28.3

GELENEKSEL YÖNTEM

Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 16.0 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kadınların aile
planlaması yöntemi olarak kullandıkları RİA (Rahim İçi Araç),
kondom, hormonal kontraseptifler (oral kontraseptifler ve
enjeksiyonlar) ve tüpligasyon modern aile planlaması yöntemi
olarak, geri çekme yöntemi ise geleneksel aile planlaması
yöntemi olarak değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel
değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik, t testi, ki kare ve
Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Tüm veriler için istatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

İlköğretim mezunu

160

59.5

Ortaöğretim mezunu

71

26.4

Bulgular

Üniversite mezunu

38

14.1

ÇALIŞMA DURUMU

Geri çekme
YAŞ
19-24

35

13.0

25 ve üzeri

234

87.0

YAŞ ORTALAMASI (ORT±SS)

34.01±7.83

EĞITIM DURUMU

Çalışmaya katılan kadınların (n=269) yaş ortalaması 34.01±7.83
(min=19, max=52) olup, %87’si 25 yaş ve üzeri, %59.5’i
ilköğretim mezunu, %72.5’i çalışmıyor, %52’sinin gelir
durumu orta düzeyde ve %59.1’i 10 yıl ve üzerinde süredir
evlidir. Kadınların %28.3’ü geleneksel aile planlaması
yöntemlerinden geri çekme yöntemini kullanırken, %27.9’u
RİA’yı, %24.5’ i kondomu, %13.4’ü hormonal kontraseptifleri
(oral kontraseptifler ve enjeksiyonlar) ve %5.9’u tüpligasyonu
kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1).

Çalışıyor

74

27.5

Çalışmıyor

195

72.5

GELIR DURUMU
İyi

31

11.5

Orta

140

52.0

Kötü

98

36.4

EVLILIK SÜRESI

Modern aile planlaması yöntemlerini kullanan kadınların
%77.2’sinin, geleneksel yöntemleri kullananların ise %71.1’inin
kullandığı aile planlaması yönteminden memnun olduğu
bulunmuştur. Modern yöntemler arasında tüpligasyon
yöntemini kullananların %93.8’i, kondom kullananların
%86.4’ü, RİA kullananların %69.4’ü ve hormonal
kontraseptifleri kullananların ise %69.3’ü kullandıkları
yöntemden memnun olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 2).

1-4 yıl

48

17.8

5-9 yıl

62

23.1

10 yıl ve üzeri

159

59.1

Tablo 2: Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemine
Göre Memnuniyet Durumları
MEMNUN
OLAN

MEMNUN
OLMAYAN

n (%)

n (%)

Modern Yöntemler (n=193)

149 (77.2)

44 (22.8)

RİA

52 (69.3)

23 (30.7)

Kondom

57 (86.4)

9 (30.6)

Hormonal Kontraseptifler

25 (69.4)

11 (30.6)

Tüpligasyon

15 (93.8)

1 (6.3)

54 (71.1)

22 (28.9)

AILE PLANLAMASI YÖNTEMLERI

Kadınların yöntem tercih etme nedenlerine bakıldığında
modern yöntemi tercih edenlerin %37.3’ü sağlık personeli
önerdiği için geleneksel yöntemi tercih edenlerin ise %39.5’i eşi
istediği için kullandığı yöntemi tercih ettiğini belirtmiştir
(Tablo 3).
Tablo 4’de kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemine
göre Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Rosenberg Benlik
Saygısı Alt Ölçeği puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir.
Araştırmaya katılan tüm kadınların Arizona Cinsel Yaşantılar
Ölçeği puan ortalaması 15.17±6.66’dır. Modern aile planlaması
yöntemi kullanan kadınların Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
puan ortalaması 13.28±5.22, geleneksel aile planlaması

Geleneksel Yöntem (n=76)
Geri Çekme
x2

10.300

p

0.067
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Tablo 3: Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerini Seçme Nedenleri*
AILE PLANLAMASI YÖNTEMINI SEÇME NEDENLERI

MODERN YÖNTEM (n=193)
n

GELENEKSEL YÖNTEM (n=76)

%

n

%
32.9

Güvenli ve etkili bulma

55

28.5

25

Sağlık personeli önerisi

72

37.3

6

7.9

Kullanım kolaylığı

49

25.4

15

19.7

Eş isteği

17

8.8

30

39.5

x2/p

x2= 46.701
p= 0.000

* (Yöntemler ayrı ayrı verildiğinde her gözde 5’ten fazla kişi bulunmadığı ve istatistiksel analiz yapılamadığı için modern ve geleneksel yöntemler olarak gruplandırılmış, alt gruplar verilmemiştir)

Tablo 4: Kadınların Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği Puan Ortalamaları
n

Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği Puan
Ortalaması

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puan
Ortalaması
15.17±6.66

Toplam

269

1.55±0.99

Modern Yöntem

193

1.23±0.55

13.28±5.22

Geleneksel Yöntem

76

2.35±1.36

19.97±7.48

t

-6.985

-7.134

p

0.000

0.000

1.26±0.50

14.53±4.55

RİA

75

Kondom

66

1.25±0.63

12.31±5.20

Hormonal Kontraseptif

36

1.22±0.55

11.25±5.26

Tüpligasyon

16

1.01±0.33

16.00±5.97

Geri çekme

76

2.35±1.36

19.97±7.48

KW

47.010

56.935

p

0.000

0.000

Yaş grupları
19-24 yaş

35

1.57±1.31

14.42±6.08

25 ve üstü

234

1.54±0.97

15.28±6.12

t

0.025

1.102

p

0.876

0.079

yöntemi kullananların ise 19.97±7.48 olup, aralarındaki fark
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Modern aile planlaması
yöntemlerini tercih eden kadınların cinsel işlevlerinin
geleneksel aile planlaması yöntemi kullananlara göre daha iyi
olduğu, cinsel yanıtın güçlü, kolay ve tatmin edici olduğu
belirlenmiştir. Kullanılan yöntemlere göre kadınlar arasında
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması geri çekme
yöntemini kullananlarda 19.97±7.48 ile en yüksek iken,
tüpligasyonda 16.00±5.97, RİA’ da 14.53±4.55, kondomda
12.31±5.20 ve hormonal kontraseptif yöntemleri kullananlarda
11.25±5.26 ile en düşüktür. Yöntemler arasında Arizona Cinsel
Yaşantılar Ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır (p<0.05) (Tablo 4).

ması yöntemi kullananlara göre daha yüksektir. Kullanılan yöntemlere göre kadınlar arasında benlik saygısı en yüksek olan
1.01±0.33 puan ile tüpligasyon yöntemini kullananlar iken,
hormonal kontraseptifleri kullananlarda 1.22±0.55, kondom
kullananlarda 1.25±0.63, RİA kullananlarda 1.26±0.50’ dır ve
en düşük benlik saygısına sahip olanlar ise 2.35±1.36 puan ile
geri çekme yöntemini kullanan kadınlardır. Benlik saygısı puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.005)
(Tablo 4). Bu sonuçlara göre geri çekme yöntemini kullanan
kadınlarda diğer modern yöntemleri kullanan kadınlara göre
benlik saygısının daha düşük ve cinsel işlev bozukluğunun daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği puan ortalaması 19-24 yaş
grubundaki kadınlarda 1.57±1.31, 25 yaş ve üstündeki kadınlarda ise 1.54±0.97’ dir ve yaş gruplarına göre benlik saygısı
puan ortalamalarında fark yoktur (p>0.005) Benzer şekilde kadınların yaş gruplarına göre Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
puan ortalamaları arasında da istatistiksel fark yoktur (p>0.005)
(Tablo 4).

Araştırmaya katılan tüm kadınların Rosenberg Benlik Saygısı
Alt Ölçeği puan ortalaması 1.55±0.99’dır ve modern yöntem
kullananların (1.23±0.55) geleneksel yöntem kullananlara
(2.35±1.36) göre puanları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
daha düşüktür. Bu sonuca göre de modern aile planlaması yöntemi kullanan kadınların benlik saygısı, geleneksel aile planla-
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Tartışma

Gabalcı ve Terzioğlu[5] (2010) tarafından yapılan üreme
çağındaki kadınların kullandıkları AP yöntemlerinin cinsel
yaşamları üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada kadınlar
tarafından kullanılan tüm yöntemlerin cinsel yaşamı olumsuz
etkilediği sonucu elde edilmiştir. Gabalcı ve Terzioğlu
(2010)’nun çalışmasında oral kontraseptiflerin ara kanamalara
neden olması, RİA’nın ipliklerinden eşin rahatsız olması,
kondom ve geri çekme yönteminde de cinsel ilişkiyi kesintiye
uğratmasından dolayı memnun olunmadığı belirtilmiştir. Kılıç
ve arkadaşlarının[21] (2009) tarafından yapılan niteliksel
çalışmada, kadınların cinsel yaşamlarının en fazla geri çekme
yöntemi olmak üzere, oral kontraseptif ve RİA kullanımında
olumsuz etkilendiği, tüpligasyon yönteminin ise cinsel yaşamı
hiç etkilemediği belirtilmiştir. Çalışmada modern AP
yöntemlerinden hormonal kontraseptiflerin cinsel yaşamı en az
düzeyde olumsuz etkileyen yöntem olduğu belirlenmiştir. Bu
sonucun, hormonal kontraseptiflerin gebelikten koruma
özelliğinin yüksek olması ve cinsel yaşam üzerine etkilerinin bu
nedenle geri plana atılabilmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Bu çalışmada modern ve geleneksel aile planlaması yöntemi
kullanmayı tercih eden kadınların büyük çoğunluğunun
kullandıkları aile planlaması yönteminden memnun oldukları
belirlenmiştir. Modern yöntemi tercih edenler sağlık personeli
önerdiği için, kullanımı kolay ve güvenli olduğu için bu
yöntemleri kullanırken, geleneksel yöntemi tercih edenler eşi
istediği için kullandığı yöntemi tercih ettiğini belirtmiştir.
Tanrıverdi ve arkadaşlarının [10] (2008) Çanakkale’deki
kadınların AP yöntemlerini tercih etme nedenlerini belirlemek
amacıyla yaptıkları çalışmada da bu çalışmadaki sonuçlara
benzer olarak, modern yöntemleri tercih eden kadınların
güvenli, kullanımının rahat olması nedeniyle, geleneksel
yöntem kullananlarında eş isteği nedeniyle kullandıkları
yöntemleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Kadınların
kullandıkları AP yöntemini tercih etme nedenlerinin ve
memnuniyet durumlarının belirlenmesi AP hizmetlerinin
planlanmasında sağlık çalışanlarına ışık tutması açısından son
derece önemlidir. Etkili bir AP yönteminin kullanılmasının
anne, çocuk ve topluma yararlarının kadınlara öğretilmesi ve
bu konuda eğitimlerin yaygınlaştırılması, etkin olmayan veya
etkisi sınırlı yöntemlerin tercih edilme nedenlerinin önüne
geçilmesinde önemlidir.

Çalışmada geleneksel AP yöntemlerinden en sık kullanılan geri
çekme yönteminin kadınların cinsel yaşamı üzerine olumsuz
etkileri olduğu belirlenmiştir. Literatürde sadece geleneksel AP
yöntemlerinin cinsel yaşam üzerine etkisini inceleyen
çalışmalarda da en sık tercih edilen geleneksel yöntem olan geri
çekme yöntemi üzerine odaklanmıştır. Yanıkkerem ve ark.[8]
(2006) tarafından yapılan çalışmada da bu çalışmada olduğu
gibi geri çekme yöntemini kullananlarda cinsel açıdan tatmin
olamama ve cinsel yaşamın olumsuz etkilendiği bildirilmiştir.
TNSA 2013 verilerine göre 15-49 yaş grubu evli kadınların
%26’sı geleneksel yöntem bunların da %25.5’i geri çekme
yöntemini kullanmaktadır.[22] Türkiye’ de uzun yıllardan beri
en fazla tercih edilen geleneksel yöntem olan geri çekme
yöntemi aile planlaması açısından belli bir değer taşısa da,
cinsel ilişkiye yönelik önemli olumsuzluklar içermektedir. Bu
yöntem tıbbi yan etkileri bulunmamakla birlikte, cinsel ilişkinin
plato fazında yarıda kesilmesine neden olduğu için, eşlerin
cinsel doyumlarını azaltabilmektedir. [6,8,13] Bu çalışmada
modern aile planlaması yöntemlerinin geleneksel yöntemlere
göre cinsel yaşamı olumlu etkilemesinde, gebelikten
koruyuculuğunun geleneksele göre daha yüksek olması,
orgazm ve cinsel isteği arttırması, yöntemlerin büyük
çoğunluğunun cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaması, ilişki
öncesi hazırlık gerektirmemesi ve istenmeyen gebelik kaygısını
azaltması gibi nedenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada modern aile planlaması yöntemi kullanan kadınların
cinsel işlevlerinin geleneksel aile planlaması yöntemi
kullananlara göre daha iyi olduğu, cinsel yanıtın güçlü, kolay
ve tatmin edici olduğu belirlenmiştir. Modern yöntemler
arasında da hormonal kontraseptifleri kullanan kadınların
cinsel yaşamlarının daha iyi olduğu saptanmıştır. Literatürde,
kullanılan modern AP yöntemlerinin cinsel sağlık üzerine
olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu belirten çalışmalara
rastlanmaktadır.[5-8] Modern aile planlaması yöntemlerinin
cinsel yaşam üzerine olumlu etkilerinin olduğunu belirten
çalışmalarda bu çalışmada olduğu gibi kombine oral
kontraseptiflerin cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaması ve gebelik
korkusunu azaltması nedeniyle cinsel ilişki sıklığını ve cinsel
isteği arttırdığı vurgulanmaktadır.[4-8] Çalışmanın sonuçlarına
benzer şekilde, Li ve arkadaşlarının [6] (2004) cerrahi
sterilizasyon, kombine oral kontraseptifler ve intrauterin
araçların cinsel fonksiyonlar üzerine etkisini inceledikleri
çalışmada da (n=442), bütün yöntemlerin cinsel memnuniyet
ve cinsel uyarım üzerine olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir.
Guida ve arkadaşlarının[4] (2005) hormonal kontraseptiflerin
(kombine oral kontraseptifler ve intravajinal halkalar)
kadınların ve partnerlerinin cinsel yaşamı üzerine etkilerini
inceledikleri randomize kontrollü prospektif çalışmalarında da
bütün yöntemlerin hem kadınlar hem de partnerleri için
orgazm, cinsel ilgi, istek ve memnuniyet üzerine olumlu etkileri
olduğu belirtilmiştir. Sanders ve arkadaşlarının [7] (2001)
tarafından yürütülen kombine oral kontraseptiflerin cinsel
yaşam üzerine etkilerinin incelendiği prospektif çalışmada ise,
oral kontraseptiflerin kadınların duygusal hassasiyetlerini
arttırarak, cinsel ilgi ve vajinal kayganlığı azaltarak cinsel yaşam
üzerine olumsuz etkilere neden olduğu belirtilmektedir.

Modern AP yöntemi kullanan kadınların benlik saygısı düzeyinin geleneksel yöntem kullananlara göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Literatürde AP yöntem seçimi ve benlik saygısı
ile ilgili mevcut çalışmalarda daha çok adölesan kadınlar üzerinde yapılmıştır, 15-49 yaş grubu ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır.[16,17] Shrier ve ark (2001) tarafından yapılan çalışmada adölesanlarda depresyon, benlik saygısı, cinsel sağlık arasındaki ilişki incelenmiş ve benlik saygısı yüksek olanların daha
fazla kondom kullanma eğiliminde oldukları bildirilmiştir.[16]
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Commendador[17] (2007) tarafından yapılan adölesan kadınlarda benlik saygısı, karar verme ve modern aile planlaması yöntem kullanımı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, cinsel
olarak aktif kadınların benlik saygısı ve kontraseptif kullanımı
arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmada literatürden farklı olarak adölesan yaş grubundaki evli kadınların
benlik saygılarında diğer yaş gruplarındaki kadınlara göre fark
yoktur. Bunun nedeninin çalışmaya katılan adölesan yaş grubu
kadın sayısının az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Buna karşın, çalışmada tüm kadınlar arasında modern AP yöntemi kullanan kadınların benlik saygısı geleneksel AP yöntemi
kullananlara göre daha yüksektir. Benlik saygısı yüksek olan
bireylerin kendilerine ve sağlıklarına verdiği değer daha yüksektir.[14, 15] Bu kişilerin istenmeyen gebelikleri ve bunun yaratacağı sonuçlara maruz kalmamak için AP yöntem kullanımında koruyuculuğu yüksek olan modern yöntemleri tercih edecekleri düşünülmektedir. Çalışmada modern AP yöntemi kullanan kadınların, özellikle de tüpligasyon yöntemini kullanan
kadınların benlik saygısı düzeyinin yüksek bulunmasının da bu
bireylerin sağlıklarına daha fazla değer vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra geri çekme yöntemini
kullanan kadınlarda benlik saygısının düşük olması bu durumu
desteklemektedir.
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Sonuç
Modern AP yöntemlerini tercih eden kadınların, geleneksel AP
yöntemlerini tercih edenlere göre cinsel sağlıklarının daha iyi
ve benlik saygılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Hemşireler etkili bir AP hizmeti verebilmek için çiftlerin
bireysel özelliklerini değerlendirerek, kendileri için en uygun
modern aile planlaması yöntemlerinden birisini seçmelerine ve
seçtikleri yöntemi doğru kullanmalarına rehberlik etmeli,
böylelikle cinsel yaşamlarının kalitesini artırmaya yardımcı
olmalıdırlar. Ayrıca danışmanlık hizmetleri verirken ve daha
sonraki kontrollerde mutlaka başvuran kişilerin cinsel
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