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  مقدمه

 از يعوارض ناشـ  ناخواسته و يها يدار بار

 .است ايدن تمام در مادران مشکالت نيتر ممه از آن،

 پنج از يکي ،ها ين بارداري ادنباله ب يعفون يها سقط 

 مـرگ  مهـم  ل يدال از و مادران ريم و مرگ مهم علل

 ايـ دن سـطح  در سـال  ٥ ريـ ز کـودک  ونيليم ١٤ ريم

 بـدون  کـه  يحاملگ يعني ناخواسته يحاملگ. باشد يم

 يقبل يزير برنامه بدون اي و نيزوج ليتما و خواست

 بر ناخواسته يها يحاملگ ريثأت ليدل به .افتد ياتفاق م

 و عفونــت؛ شــامل يپزشــک مــشکالت ماننــد يعــوامل

 ؛ليـ قب از يداشـت به ريـ غ يهـا رفتار و دارو مـصرف 

ــ ــروع در ريخأت ــ ش ــا تمراقب ــاردار يه ــتغذ  ويب  هي

 گرفتـه  نظـر  در پرخطـر  يهـا  يحـاملگ  جزء نامناسب

   .)۱(دنشو يم

 در باردار مادران مرگ درصد ۲۵ آمار طبق

 يکـا يمر آو قـا يآفر ردرصـد د  ٥٠تـا  ٣٠ نيب و ايآس

 يحـاملگ  از يناشـ  يعمـد  يهـا  علـت سـقط   به نيالت

 نيا . دهد  رخ ميمسئول ريغ افراد دست به ناخواسته

 يهـا  مانيزا ؛مثل يبه عوارض  منجريعمد هاي سقط

 عفونت، ،يزير خون ک،يوتيآمن سهيک يپارگ زودرس،

 ،دنشـو  يم نيجن يها يهنجارنا و رحم شدن سوراخ

 سـال  در کـودک  ٧٠٠٠٠ شـدن  مادر يب جه آنينت که

   ).۲(است

 در يبـاردار  مـورد  ٩١٠٠٠٠ حـدود  روزانه

 بـدون درصـد   ٥٠ حـدود  کـه  هـد د يمـ  يرو جهـان 

 قطعـاً  درصـد  ٢٥ حـدود  و  بـوده ي قبلـ يزيـ ر برنامه

 يحـاملگ  مـورد  هـزار  ١٥٠ روزانه.  هستندناخواسته

 سوم کي که ،کنند يم يبه سقط عمد اقدام ناخواسته

 اصـول  بـدون  و لياسـتر  ريـ غ طيشـرا  تحـت  آنهـا  

 و ناخواسـته  هاي يحاملگ يطرف  از.باشد يم حيصح

عـوارض   يسـر  کيـ  جاديا هب منجر يعمد هاي سقط

 قاتيتحق اساس بر .شوند يم مادر در يروان ـ يروح

 يزنـان درصد  ٥٢ يياروپا يهاکشور در شده انجام

 سـقط  به اقدام از قبل ،دنشد يعمد سقط مرتکب که

 ٢٠و بـوده  يروانـ  و يروحـ  حـاد  يهـا  بحران دچار

 نيـ ا بهچنان  هم سقط از بعد ماه  چهارتا آنهادرصد 

  ).۳(ودندب عوارض مبتال
 ي و اسـتان   ي موجود کشور  يآمارهابر اساس   

 از مــشکالت يکــيچنــان  هــم ناخواســته يهــا يبــاردار

 كهگيلويه  ساله استان  ١٥ـ٤٩ دار زنان  تي اولو يبهداشت

   .)٤(ديآ ي شمار مو بويراحمد به

 يهـا  يابيـ با توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده ارز           

 ي تواند در راستاي ميتر يتر و کاربرد تر، مفصل قيدق
 يهــا ي هــر چــه بهتــر عوامـل خطــر بــاردار ييشناسـا 

ن يچن  هم،د واقع شود ي مف ن مشکل يناخواسته و کنترل ا   

 ي موجود در مراکز بهداشـت     يها نه استفاده از داده   يزم

شتر در نظــام يــ بهــاي قيــ جهــت توســعه تحقيدرمــان

  لـذا نمايـد،  فـراهم   را  بهداشت و درمان استان    يا شبکه

هـاي    مؤثر بـر بـارداري   مطالعه تعيين عوامل  ن  ي ا هدف
ناخواســته در منـــاطق شـــهري اســـتان كهگيلويـــه و  

  . بودبويراحمد 
  

  ها  مواد و روش

 بـر  ۱۳۸۸در سـال    يشـاهد موردـ  ه  عمطالن  يا

 ۳۵۰شامل؛ سـاله همـسردار  ۴۹ تا   ۱۵ خانم   ۱۰۵۰ يرو



 فر و همكاران زيبانه تابش
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 نفر بـه عنـوان گـروه        ۷۰۰نفر به عنوان گروه مورد و       

 يانـــدرمـ   يــراکز بهداشت ــمراجعه کننده به م   شاهد  

  . شدراحمد انجام يه و بويلوي استان کهگيشهر

آنهــا  يمــوارد بــاردارافــراد گــروه مــورد كــه 

بـود،  ناخواسته از ديدگاه زوجين  ا  ي نشده   يزير برنامه

ن ي اين مراجعه آنان برا   يخ اول ي بودند که تار   ييها خانم

ک دوره ي در طول ي درمانـ ي به مراکز بهداشت يباردار

زمان   بود و هم   )۱۳۸۸ سال   مه دوم ين(ماهه  شش يزمان

 ي از بـاردار يريگ شي مختلف پيها با استفاده از روش 

موردها بـا   يريگ نمونه. ند ناخواسته شديدچار باردار 

مــوارد بــروز همــه ( ياســتفاده ار روش تمــام شــمار

در مراجعه کنندگان بـه مراکـز        ناخواسته   يها يباردار

 )  ذکـر شـده  يمان دوره ز  يط ي شهر ي درمان ـ يبهداشت

دفتر مراقبـت ممتـد زنـان        در   ييبعد از شناسا  که   ،بود

  . شدنديثبت م باردار

 بودند کـه قبـل از        ييها  خانم ؛شاهدافراد گروه   

ــا ــاني ــين دوره زم ــين آن از ي و ح ــا  از روشيک  يه

 بـاردار   ي ولـ  ،نـد کرد ي استفاده م  ي از باردار  يريشگيپ

 تيـ ز جمع  ا يک نمونه تصادف  يبه عنوان    ونشده بودند   

ــا اســتفاده از مرکــز همــان  ــر تنظــبخــش اول ب م يدفت

 انتخـاب  يصورت تصادف ه  ب) طين شرا يواجد( خانواده

 يآور  اطالعـات آنهـا بـا اسـتفاده از فـرم جمـع         وشده  

ــا داده ــامل؛ه ــک    ، ش ــه کم ــاخته ب ــشنامه خودس   پرس

از  ي بهداشــت بــاروري کــشوريهــا پرسـشنامه طــرح 

الزم به ذکر اسـت   .دي خانوار استخراج گرد   يها پرونده

 از که در پرونده خانوار    ي مورد ن  يها  از داده  يکه بعض 

ه ا بــيـ  ، موجـود نبــود افـراد دو گــروه مـورد و شــاهد  

شده سؤال   مادريا در مراجعات بعديو  يصورت تلفن 

  .. شدندل يتکمها  پرسشنامهو 

و روش   )SPSS )۱افزار ها با استفاده از نرم     افتهيل  يتحل

ره و  يـ تک متغ   به صورت  )۲(کيون لجست يرگرسآماري  

 خام و اصـالح     يها زاني انجام گرفت و م    )۳(رهيچند متغ 

ز يپـس از آنـال    . ديـ محاسـبه گرد  )۴(شده نـسبت شـانس    

 نسبت شـانس خـام   ،ي مورد بررسيرهاي متغ يفيتوص

طـور  ه ره و بيک از عوامل خطر به صورت تک متغ يهر

 در حداقل که ييرهايه متغيو کل ديجداگانه محاسبه گرد

 وارد ، داشـتند ۲/۰ کمتـر از  يدار يه سـطح معنـ    يال کي

ون ي روش رگرسـ    شـدند و بـا اسـتفاده از        )۵(هي اول مدل

رها به  ي که در آن متغ    )۶(ک گام به گام رو به جلو      يلجست

شوند تا مدل    ي به مدل افزوده م    يکي يکيت  يب اهم يترت

ز يآنـال ، رديـ  مهـم شـکل گ  يرهـا ي با مجموعه متغ   يينها

  . تره صورت گرفيچند متغ

  

  ها يافته
ــله   ــايج حاص ــاس نت ــر اس ــ، ب ــسبيفراوان  ي ن

الت و شــغل مــادر، ي تحــصيچگــونگ  ســن،يرهــايمتغ

، ي قبلـ ي هـا ي تعـداد بـاردار  ،الت و شغل همسر يتحص

پـسر   و ، تعداد فرزندان دختر   يتعداد فرزندان زنده فعل   

 در مـادران گـروه      يريشگيـ و مدت استفاده از روش پ     

 برخــوردار يکــساني بــاًيع تقريــمــورد و شــاهد از توز
ــدبود ــا،ن ــيــتوزدر   ام ــسبيع فراوان  يرهــاي متغي ن
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افـت  ين فرزنـد، محـل در  يالت همسر، سـن آخـر    يتحص

ــ ــله پيوس ــتفاده از روش پيريشگي ــ و اس  در يريشگي

وجـود  داري  معنيمادران گروه مورد و شاهد اختالف     

ار ي بـس  ن اخـتالف  يـ ر آخر ا  يدر متغ و  ) >۰۵/۰p(داشت

 و  يمـ ي دا يهـا  ده از روش  که استفا  يطوره  اد بود ب  يز

شتر از گروه  ي ب يلي مطمئن در گروه شاهد خ     يها روش
ر مطمـئن   يـ  غ يها ن استفاده از روش   يچن هم. مورد بود 

ــورد خ  ــروه مـ ــيدر گـ ــاهد  يلـ ــروه شـ ــاالتراز گـ   بـ

  .)۱جدول(بود

ــش    ــشگيري از بخ ــت وســيله پي درصــد درياف

 و در گــروه ۶/۶ خــصوصي در مــادران گــروه مــورد

داري را نـــشان  ت معنـــي بـــود كـــه تفـــاو۴/۳شـــاهد
   .)>۰۵/۰p(دهد مي

که متغير وضعيت سن آخـرين     نتايج نشان داد    

سـن  فرزند در مادران گروه مورد و شاهد به استثناي      

ــاً فرزنــد ــع تقريب ــر از توزي  يکــساني  يــک ســال و کمت

  ). ۲جدول ( بودبرخوردار

بر اساس نتايج آناليز تك متغيره در متغيرهاي       

تدايي در مقايسه با مقطـع   تحصيالت همسر در مقطع اب    

سال آخرين فرزند در مقايـسه        سن زير يک   ،دانشگاهي

 ههاي پيـشگيري غيـر     با سن سه سال و باالتر و روش       
 محـل دريافـت     يمي و هاي دا  مطمئن در مقايسه باروش   

وسيله پيـشگيري از بخـش خـصوصي در مقايـسه بـا         

داري بين دو گروه مـورد و      اختالف معني  بخش دولتي 

 درآناليز چند متغيره بين ).>۰۵/۰p(داشتشاهد وجود 

متغيرهاي تحصيالت همسر، سن آخرين فرزند، روش        

پيــشگيري و محــل دريافــت وســيله پيــشگيري بــا      
داري مـشاهده     معنـي  ارتبـاط هـاي ناخواسـته      بارداري

  .)۳جدول)(>۰۵/۰p(شد

  

   و شاهد در مادران گروه مورداز بارداري يريشگي پروش يع فراوانيتوزمقايسه  :۱جدول 
  

  گروه
   يريشگيروش پ

  مورد 
  )درصد(تعداد

  شاهد
  )درصد( تعداد

  کل
  )درصد(تعداد

 )۴۷(۴۹۳ )۹/۴۸( ۳۴۲ )۱/۴۳( ۱۵۱ ي خوراکيقرص ها
 )۳/۵( ۵۶ )۴/۷( ۵۲ )۱/۱( ۴  سه ماههيقي تزريآمپول ها

 )۷/۱۸(۱۹۶ )۲۱( ۱۴۷ )۱۴( ۴۹ کاندوم
 )۶/۴( ۴۸ )۶/۶( ۴۶ )۶/۰( ۲ يو دي يآ

 )۳/۴( ۴۵ )۳/۵( ۳۷ )۳/۲( ۸  يدائم يروش ها
 )۲/۲۰( ۲۱۲ )۹/۱۰( ۷۶ )۹/۳۸(۱۳۶ رمطمئني غيها روش
 )۱۰۰ (۱۰۵۰ )۱۰۰ (۷۰۰ )۱۰۰ (۳۵۰ کلجمع 

  
  

  ن فرزند در مادران گروه مورد و شاهدي آخري سنيع فراوانيتوزمقايسه : ۲جدول  
   

  گروه
 )سال(سن آخرين فرزند

  مورد
 )درصد( تعداد 

  شاهد
 )رصدد( تعداد 

  جمع کل
  )درصد(  تعداد 

 )۷/۱ (۱۸ )۱/۱ (۸ )۹/۲ (۱۰ فرزندي نداشته

 )۹/۱۳(۱۴۶ )۹/۱۷(۱۲۵ )۶ (۲۱ يک سال و کمتر
 )۴۳ (۴۵۲ )۳/۴۰ (۲۸۲ )۶/۴۸ (۱۷۰ بين دو تا سه سال
 )۳/۴۱ (۴۳۴ )۷/۴۰ (۲۸۵ )۶/۴۲ (۱۴۹ سه سال و بيشتر

 )۱۰۰ (۱۰۵۰ )۱۰۰ (۷۰۰ )۱۰۰ (۳۵۰ جمع کل
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   گيري  و نتيجهبحث

هاي ناخواسته يكـي از   عوارض ناشي از بارداري   

هـدف ايـن    ). ۱(ترين مـشكالت مـادران بـاردار اسـت          مهم

هاي ناخواسـته در      مطالعه تعيين عوامل مؤثر بر بارداري     

  .مناطق شهري استان كهگيلويه و بويراحمد بود

ان داد کـه اسـتفاده از روش        ن مطالعه نش  ينتايج ا 

له از بخــش  يافــت وســ  ي مطمــئن، در هريــ  غيريشگيــپ

ــصوص ــايخ ــص يي و پ ــطح تح ــودن س ــسرين ب  ،الت هم

 ناخواسـته هـستند و      يهـا  ين عوامل خطر باردار   يتر مهم

ر محافظـت   يـ سـال متغ   کير  يه ز ين فرزند در ال   يسن آخر 

بـر   . ناخواسـته اسـت   يهـا  يکننده مادر در برابر بـاردار     

ره بـا  يـ ز تـک متغ يق در آنـال  يـ ن تحق يـ  ا يهـا  افتـه ياساس  

 بـه  ي از بـاردار يريشگيـ پ، محاسبه نـسبت شـانس خـام     

 نـسبت  ي دائميها سه با روش  ي مطمئن در مقا   هريروش غ 

 يري ناخواسـته را بـه طـور چـشمگ         يهـا  يشانس باردار 

ره بـا   يـ ز چنـد متغ   يافتـه در آنـال    ين  يـ دهـد و ا    يش م يافزا

 يشتريـ  ب شيمحاسبه نـسبت شـانس اصـالح شـده افـزا          

هاي انجام شـده در    ساير مطالعهافته با ين  ي ا .داشته است 

  .)۸، ۱۱ و۱۴ـ۱۸(مشابهت دارداين زمينه، 

ر ي رابطه متغ  ها  ه از مطالع  يکه در برخ   نينظر به ا  

 ي با احتمال بـروز بـاردار      يريشگيله پ يافت وس يمحل در 

 ي و شـواهد  اسـت  قـرار گرفتـه   يناخواسته مورد بررسـ   

 کـه  ييهـا  امد در خانمين پيوقوع ا سش شاني بر افزا  يمبن

افــت ي دريردولتـ ي خـود را از بخــش غ يريشگيــله پيوسـ 

ن نکتـه کـه    يـ ن با توجـه بـه ا      يچن  هم شد،کنند مشاهده    يم

 ،هـا   ل داروخانـه  يها از قب   ن گونه مکان  يله از ا  يافت وس يدر

 قرص ي الزم مربوط به موارد فراموشيها بدون آموزش 

و  اســت يريشگيــنــس پ اورژايهــا ا اســتفاده از روشيــ

  
 متغير

 داري سطح معني  درصد براي نسبت شانس     ۹۵فاصله اطمينان  نسبت شانس

 تحصيالت همسر؛
  دانشگاهي

  سواد بي
  ابتدايي

 راهنمايي تا ديپلم

 
۱ 
۰۳۲/۲  
۰۵۱/۲  
۶۸۹/۱ 

 
 

۷۵۷/۳ – ۰۹۹/۱  
۴۰۴/۳ – ۲۳۶/۱  
۳۸۹/۲ – ۱۹۴/۱ 

 
 
۰۲۴/۰  
۰۰۵/۰  
۰۰۳/۰ 

 سن آخرين فرزند؛ 
 سه سال و بيشتر

  بدون فرزند
  سال کمتر از يک

 بين يک تا سه سال

 
۱ 
۱۷۰/۱  
۳۵۵/۰  
۱۶۱/۱ 

 
 

۳۸۱/۳ – ۴۰۵/۰  
۶۰۲/۰ – ۲۱۰/۰  
۵۷۳/۱ – ۸۵۶/۰ 

 
 
۷۷۲/۰  
۰۰۱/۰  
۳۳۷/۰ 

 روش پيشگيري؛ 
  هاي دائمي روش
 هاي خوراکي  قرص

  کاندوم
  غيره مطمئن هاي  روش

  آمپول هاي تزريقي
  ديآي يو..................  

 
۱ 
۷۴۲/۰  
۶۲۵/۰  
۵۳۸/۱۴  
۱۲۸/۰  
۰۶۹/۰ 

 
 

۶۲۶/۴ – ۱۱۹/۰  
۹۲۷/۳ – ۰۹۸/۰  
۰۹۶/۳۹ – ۴۰۶/۵  
۰۴۴/۱ – ۰۱۶/۰  
۶۸۴/۰ – ۰۰۷/۰ 

 
 
۷۴۹/۰  
۶۱۸/۰  
۰۰۱/۰  
۰۵۵/۰  
۰۲۲/۰ 

 محل دريافت وسيله پيشگيري؛
 مراکز بهداشتي دولتي 

 بخش خصوصي

 
۱ 
۵۳۴/۲ 

 
- 

۹۷۵/۴ – ۲۹۱/۱ 

 
- 
۰۰۷/۰ 



  هاي ناخواسته  عوامل مؤثر بر بارداري
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 کـه   كننـد،   مـي حداکثر به آموزش روش اسـتفاده بـسنده         

 ،ها هم نباشد  ن دستورالعمل ي مطابق آخر  يممکن است حت  

 ناخواسـته   يتواند منجر به وقوع بـاردار      يماين موضوع   

ــردد ــهي .گ ــا افت ــ ايه ــه ني ــن مطالع ــزاي ــانس يز اف ش ش

 ناخواسته را با محاسبه نسبت شـانس خـام      يها يباردار

 خـود را  يريشگيله پي که وس ييها الح شده در خانم   و اص 

کنند نشان داده اسـت کـه    يافت مي در ياز بخش خصوص  

ــا  ــي ب ــه قاض ــاران مطالع ــم)۲۰۰۵(زاده و همك ــواني             ه خ

  .)۱۱(دارد

 كـه  اين مطالعه نشان داد   ره  يز چند متغ  يج آنال ينتا

سه بـا سـن   يـ ن فرزنـد در مقا    يک سال آخر  يسن کمتر از    

 ناخواسـته را کـاهش     ي باالتر شـانس بـاردار     سه سال و  

تواند  ي م از مادران احتماالًيافته در برخ ين  يکه ا ،  دهد يم

ه يــ بــه علــت تغذيگــذار  از عــدم برگــشت تخمــکيناشــ

شش ماهـه اول     ر مادر حداقل در   ي کودک با ش   يانحصار

  هـا  ه از مطالعـ يج بعـض يافتـه بـا نتـا    ين  ي ا . باشد يباردار

  ).۱۲ و۱۵(مطابقت دارد

الت ي کـه تحـص    ،ره نشان داد  يز تک متغ  يج آنال ينتا

 ،يسه بـا مقطـع دانـشگاه   يـ  در مقا ييمادر در مقطع ابتـدا    

ايـن   کـه    ،دهـد  يش مـ  ي ناخواسته را افـزا    يشانس باردار 

د قرار گرفتـه    ييأز مورد ت  يگر ن يدهاي    هدر مطالع موضوع  

  ).۵، ۶، ۹ و۱۰(است

 ي بـاال يه سـن يـ در البر اساس نتايج اين مطالعـه      

ــ در مقامــادر ــا گــروه ســني ــا ۱۸ يسه ب ــا ، ســال۳۵  ت  ب

 در  ، مـشاهده نـشد    داري  ارتباط معني  ناخواسته   يباردار

گر در داخل و خارج از کـشور        ين مطالعه د  يکه چند  يحال

نظر ه   که ب  )۵ـ۱۰ و ۱۲(اند افته را گزارش کرده   ين  يعکس ا 

ش اشـتغال بـه کـار و        ي از افـزا   ي ناشـ  يرسد تاحدود  يم

 ،ش سـن ازدواج باشـد  يتبع آن افـزا   ها و به     ل خانم يتحص

 اول خانم هـا در حـال بـاال بـودن            يلذا همان چند باردار   

  . شودي خواسته محسوب م،سن مادر

ن شغل مـادر و     ين مطالعه ب  ي ا يها افتهيبه استناد   

 مـشاهده   يدار ي ناخواسته رابطـه معنـ     يبا باردار  همسر

د شـده  ييـ أز تيـ گر نين مطالعه ديافته در چندين يکه ا  نشد

 وجود رابطه يگريمطالعه ددر که  ي، در حال)۹ و۱۵(است

مـشاهده   ناخواسـته   يهـا و بـاردار     ر شغل خانم  ين متغ يب

  .)۱۱(شد

 يقبل ناخواسته ين سابقه باردارين مطالعه ب يدر ا 

 در ، مشاهده نـشد   يدار ي ناخواسته رابطه معن   يو باردار 

 داخـل و خـارج از کـشور        هاي  ه از مطالع  يکه بعض  يحال

ن مطالعـه   يـ در ا ). ۶و۷(نمودندافته را گزارش    ين  يخالف ا 

 ين تعـداد فرزنـدان زنـده و بـاردار     ي بـ  يداريمعنرابطه  

گر وجود رابط ي مطالعه د، ولي درناخواسته مشاهده نشد  

   .).۹و۱۵(گزارش شد ناخواسته ير و باردارين متغين ايب

ر جـنس  يـ ن دو متغ ي بـ  يدار يرابطه معنـ  چنين    هم

 ي بـا بـاردار  يريشگيله پياز وسفرزندان و مدت استفاده    

كــــه مطالعـــه لينــــدا و   ،ناخواســـته مــــشاهده نـــشد  

، ولـي   )۱۹(اين موضوع را تأييـد نمـود      ) ۱۹۹۸()۱(همكاران

خـالف ايـن مطلـب را       ) ۲۰۰۶(مطالعه شهبازي و همكاران   

  ).۹(گزارش نمود

در مجموع اين مطالعه نـشان داد كـه متغيرهـاي؛           

وســيله  روش پيــشگيري از بــارداري، محــل دريافــت    

ترين متغيرهايي هستند  پيشگيري و تحصيالت همسر مهم  
                                                        

1-Linda et al   
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دهنـد، لـذا      كه شانس بارداري ناخواسـته را افـزايش مـي         

 يهـا  ط به استفاده از روش    ي واجد شرا  يق خانم ها  يتشو

 و ي دائم يها روشبه ويژه    ،ي از باردار  يريشگيمطمئن پ 

 ي از واحـدها   يريشگيـ له پ يافـت وسـ   يب آنان بـه در    يترغ

 مرتـب   يح و بازآموز  يد بر آموزش صح   يکأ ت  با يبهداشت

ش سـطح سـواد و   ين افـزا يچنـ   هم و ن خدمت يرندگان ا يگ

توانند  ي که م، هستندين اقداماتيتر آنان مهم  همسريآگاه

بـا توجـه   .  کننديري ناخواسته جلوگيها ياز بروز باردار 

ــه ا ــب ــاردار ي ــه ب ــه ک ــا ين نکت ــروه  يه ــته در گ  ناخواس

از بـه مراقبـت     يـ بـوده و ن    در معرض خطـر      يها يباردار

ش بـار  ين نـسبت موجـب افـزا   يـ ژه دارند، بـاال بـودن ا    يو

ــاردار  ــادر در دوران ب ــه م ــس از زايمراجع ــاني  و پ  ،م

ن يـ ش بار مراقبت کودکان متولـد شـده از ا         ين افزا يچن هم

 بـر  يب بـار اضـاف  يـ ن ترتيـ  که بـه ا ، گردد يها م  يباردار

و ده   شـ  ليـ  تحم يدرمـان ـ   يستم ارائه خدمات بهداشت   يس

 يشتر را در پـ يزات بي و تجه  ي انسان يروين ن يمأاز به ت  ين

 .خواهد داشت

 يهــا يثر بــر بــاردارؤق عوامــل مــيــن تحقيــدر ا

کـه   يدر حـال  ،   شـد  ي بررس يت شهر يناخواسته در جمع  

ط يرها با توجه بـه شـرا   ين متغ ي ا يرگذاريثأ ت ،ممکن است 

 ييهـا   مختلف تفاوت  يها  در شهرستان  يتي و قوم  يفرهنگ

ن مطالعـه را بـه   يـ ج ا ي نتا ي از طرف  ،گر داشته باشد  يگديبا  

تـوان بـه منـاطق       مـي  ن ي به راحت  ي احتمال يها ل تفاوت يدل

کـشور  چنـين كـل    هـم و مـورد بررسـي    استان   ييروستا

  .م داديتعم

 و ي کمـ هـاي   همطالعـ شـود     در پايان پيشنهاد مـي    

تـر بـا حـد اقــل     يتــر و کـاربرد  قيـ تـر، دق   گـسترده يفـ يک

در ايـن زمينـه در منـاطق مختلـف      ممکـن   يهـا  تيمحدود

  .انجام شود
  

  تشکرتقدير و 

نامه دانـشجويي در      اين مطالعه منتج از پايان    

  از همكـاري   . بـود   اپيـدميولوژي  مقطع كارشناسي ارشـد   

 ، علـوم پزشـكي ياسـوج       دانـشگاه  يمعاون امور بهداشـت   

م خــانواده يکارشناســان تنظــرؤســاي مراكــز بهداشــت، 

 مراقبت مادران باردار   يها  تابعه و کاردان   يها شهرستان

 كهگيلويـه و   اسـتان يهرـــ  شيانـــ درم ـ يمراکز بهداشت 

  .تقدير و تشكر به عمل آيد بويراحمد
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ABSTRACT: 

 
Introduction & Objective: Unwanted pregnancies and its 
complications are one of the most important global problems 
related to mothers. The aim of the present study was to determine 
the factors affecting unwanted pregnancies in urban areas of the 
Kohgiloyeh and Boyer Ahmad province. 

 
Materials & Methods: In this case – control  study conducted at 
Yasuj University of Medical Sciences  in 2008 ,350 women were 
chosen as the case group, and 700 women as the control group. 
During the study, data collection forms were completed by each 
group. Subsequently, the collected data was analyzed using SPSS 
version 16 by using the logistic regression, univariate, and 
multivariate analysis.  

  
 

 Results: According to the results of univariate analysis, the 
variables husband’s education  in primary school , age of the last 
child under one, uncertain  prevention methods and receiving 
means of prevention from the private sector  revealed that 
significant differences existed between the two groups                      
(P Value<0/05). Finally, the multivariate analysis beetwen husband 
education variables, age of the last child , prevention methods, and 
receiving a contraceptive device, a significant correlation was 
observed with unwanted pregnancy(P Value<0/05). 
 
Conclusion: Results of this study determined that three variables 
(contraceptive method, the place of obtaining means, and level of 
her husband education) are the most important variables which 
affect the chance of increasing of unwanted pregnancy in users of 
contraceptive methods. 
 
Key words: unwanted pregnancy, case-control, risk factors 
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٢٩٠ )٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره 
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