
  62 -76 صفحات 82زمستان / فصلنامه باروري و ناباروري

  ايران درثر بر آن و عوامل مؤ "ناخواسته"هاي  حاملگي
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نسـبت  هـاي اخيـر،    ر سـال در ايـران د رغم موفقيـت برنامـه تنظـيم خـانواده      عليمطالعات بيانگر آن است كه  :مقدمه
ايـران و   در "ناخواسـته "تعيين ميزان حاملگي هـاي   مطالعههدف از اين  .ناخواسته هستند ،ها توجهي از حاملگي قابل

  . باشد مي "ناخواسته"اقتصادي بر روي حاملگي  –عوامل جمعيتي و اجتماعيتاثير بررسي 
 "هاي جمعيتي و بهداشتي در ايران بررسي ويژگي"هاي  داده، مطالعهمنظور دستيابي به اهداف اين  هب :مواد و روشها

 5420ورد استفاده قرار گرفت و تعداد مدرمان و آموزش پزشكي   ،توسط وزارت بهداشت 1379در سال  انجام شده
  . بررسي گرديدند ونفر از زنان همسردار حامله در زمان مطالعه انتخاب 

 هنشـد انجـام  ريـزي   گيري و برنامـه  ها تصميم از حاملگي %35حدود براي  در زمان تحقيقنتايج نشان داد كه  :نتايج
نوبـت حـاملگي   ريـزي نشـده و    هاي برنامـه  بين ميزان حاملگي .بود هناخواست %16آن نابهنگام و  %19 حدود كه ؛بود

ريـزي نشـده    كه حاملگي خود را برنامـه  زنانياز   )% 42(عالوه بر آن، درصد قابل توجهي . شتزنان ارتباط وجود دا
هاي سنتي و قرص به ترتيب بـاالترين   روش. كردند اظهار داشتند پيش از حاملگي از يك روش پيشگيري استفاده مي

   .هاي ناخواسته در مناطق شهري و روستائي بوده است حاملگيروش مورد استفاده قبل از 
وسـيله اجـراي    هتـوان بـ   نشـده را مـي   ريـزي  ميـزان حـاملگي برنامـه   اين است كـه   مطالعهپيشنهاد اين  :گيري نتيجه
زوجـين اسـتفاده كننـده از     دبايـ  ييهـا  برنامـه چنـين  . كـاهش داد  "بهبود كيفيت خدمات تنظـيم خـانواده  "هاي  برنامه
عنـوان   هبـ را  هاي سنتي را در مناطق شهري و زوجين استفاده كننده از قرص پيشگيري در منـاطق روسـتايي   روش

  .دنگروه هدف در نظر بگير
  
  

  

  
  .و تنظيم خانواده ،ريزي نشده هاي برنامه هاي نابهنگام، حاملگي هاي ناخواسته، حاملگي حاملگي :گل واژگان
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