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زن و  ناخواسـته فـشار و نـاراحتي زيـادي را بـراي              بـارداري . است يكي از مهمترين مسائل بهداشت عمومي در جهان          ناخواسته بارداري: مقدمه
 ميليـون  75 ، در دنيـا  ميليون حـاملگي 175از هر   موجود   طبق آمار .  بزرگ براي كل جامعه باشد     يمشكلتواند    مي خواهد داشت و در نتيجه       ،شوهر

هـاي    نيـاز بـه روش    (در اين پژوهش سعي شده ميـزان نيازهـاي بـرآورد نـشده               .شود   ميليون آن منجر به سقط مي      45 و   حاملگي ناخواسته است  
زمـان  ريـزي   بـه برنامـه   كه چرا زنان قـادر  علل آن مشخص گردد و به اين سوال پاسخ داده شود          و) استفاده از آنها  از بارداري و عدم     جلوگيري  

    نيستند؟ و مراقبت از فرزند يداربار مناسب براي
كـارگيري   هبـ نحـوه   هاي ناخواسته و      است كه با هدف تعيين ميزان و علل حاملگي         از نوع مقطعي  و  توصيفي   اي  اين پژوهش مطالعه   :مواد و روشها  

هاي ناخواسته و  حاملگي  برمؤثره داليل عدم استفاده از اين روشها به منظورشناخت عوامل و همچنين دستيابي ب بارداريهاي جلوگيري از  روش
 نمونـه  در ايـن مطالعـه  .  شـده اسـت  اجراريزي و   برنامه،ندركه همگي در چگونگي كنترل رشد جمعيت تأثير دا ميزان نيازهاي برآورد نشده   تعيين  

مـورد مطالعـه     )1379خرداد  الي   1378آذر ( ماه 6 طي مدت    زنان و زايمان شهر تهران     هاي  ك زن حامله مراجعه كننده به كليني      168 شاملتصادفي  
 و اطالعـات از  ها به وسيله داوطلبين و با حـضور محقّـق تكميـل گرديـد     پرسشنامه.  پرسشنامه بود،ابزار گردآوري اطالعات  روش و  .قرار گرفتند 

 بـه عنـوان سـطح    >05/0P تجزيـه و تحليـل و   SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري  و رگرسيون لجستيك و Fisher Exact Test ،χ2هاي  روش
  . داري در نظر گرفته شد معني
  سـابقه اسـتفاده از      %)63( مـورد    94 مـورد مطالعـه    هـاي   نمونه از ميان كل   .بود% 28/89ميزان پاسخگويي   حاصل از اين مطالعه     نتايج   طبق :نتايج

بـا  حـاملگي    %)7/68( مـورد    103 و   ناخواسـته  بارداري%) 3/31( مورد   47دهنده    پاسخ 150از ميان   . رش كردند را گزا وسايل جلوگيري از حاملگي     
هـا   هاي جلوگيري و يا حاصل عدم اسـتفاده صـحيح از روش      روش حاصل شكست    ،ي ناخواسته ها  از حاملگي %) 49( مورد   23. قبلي داشتند برنامه  

 كه شده بودند باردارزنان زماني %) 51(مورد  24 .بوداتفاق افتاده  بارداريه از وسايل جلوگيري از دها در حين استفا  در هر حال اين حاملگي.بود
ك مـورد    از ميـان متغيرهـاي دموگرافيـ       .استفاده كنند ي پيشگيري از بارداري     ها   از روش   بودند  ولي به داليلي نتوانسته    ند؛تمايلي به حاملگي نداشت   

 رابطه ضعيفي بين سن و نـوع   و در اين دو گروه سال افزايش داشت40هاي بدون برنامه در زنان زير بيست سال و باالي       نسبت حاملگي  ،مطالعه
ده بـا اسـتفا  . )>05/0P(دار ديده شد ارتباط معنيبدون برنامه با وضعيت تحصيلي همسران    حاملگيبين  همچنين  .  شد مشاهده) P=056/0(حاملگي  

قبلـي  هـاي    تعـداد حـاملگي   و)>0001/0P( و دختـر  )>01/0P(اي تنها متغيرهاي تعداد فرزندان پـسر     از ميان متغيرهاي زمينه     χ2از آزمون آماري    
)01/0P<( داري را نشان داد رابطه معني .  

نظـيم  تانـدركاران      اين مطلب است كـه دسـت       نشانگرحاضر  در تحقيق    بارداريهاي جلوگيري از      روش يكارگير هپائين بودن ميزان ب    :گيري نتيجه
هاي ناخواسته   بارداريهمچنين ميزان شيوع باالي . اند كامالً موفق نبوده بارداريمند به جلوگيري از  خانواده در تشويق و ترغيب گروه زنان عالقه

شانگر اين مطلب است كـه آمـوزش در جهـت     ن وباشد و يا عدم استفاده صحيح ميروش ناشي از شكست جلوگيري، در ضمن استفاده از وسايل      
  بـه زنـان  آمـوزش همچنين .  الزم و بديهي است    آنها  تنظيم زمان حاملگي  و   در جهت توانمندي در كنترل       نارتقا سطح توانايي و بهبود وضعيت زنا      

   .ضروري است پيشگيريوسايل زمان و چگونگي استفاده از در مورد 
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