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  چكيده

اي خوشايند است؛ اما گاهي به دليل ناخواسته بودن؛ آثار نامطلوبي بر سالمت خانواده و از جمله مـادر و كـودك بـه     بارداري پديده :مقدمه

 .دنبال دارد

  .شناخت عميق داليل ناخواسته بودن بارداري زنان :هدف

زن داراي تجربـه بـارداري    24نفـر شـامل    27. م شـده اسـت  انجـا  1392اين پژوهش كيفي در شهرستان اهواز و بهبهان در سال  :روش

كنندگان به صورت هدفمنـد   مشاركت. نفر از اعضاي خانواده يا دوستان و داراي تجربه غيرمستقيم، در مطالعه مشاركت نمودند 3ناخواسته و 

هـا اسـتفاده    آوري داده بدون ساختار براي جمع از روش مصاحبه فردي عميق. ها ادامه داشت گيري تا زمان اشباع يافته انتخاب شدند و نمونه

و ) Constant Comparison(ها با مقايسه دايمي  تحليل داده. هر مصاحبه ضبط و در اولين فرصت ممكن بر روي كاغذ منتقل شد. شد

  .ها لحاظ شد حكام دادهپذيري به منظور حمايت از صحت و است معيارهاي تأييدپذيري و انتقال. ها صورت گرفت آوري آن همزمان با جمع

عوامل شامل نامساعد . عامل اصلي براي توصيف دليل ناخواسته بودن بارداري انتزاع شد 3هاي به دست آمده،  از مجموع مضمون :ها يافته

 .ن فعلي بودها و تعداد فرزندا دار شدن، ويژگي بودن وضعيت پيوند زناشويي براي بارداري، نداشتن آمادگي و ناتواني درك شده براي بچه

اي بـراي   توان از آن به عنوان پايـه  كند؛ كه مي نتايج اين پژوهش داليل ناخواسته بودن بارداري از تجربيات زنان را ارايه مي :گيري نتيجه

نه تجربيات گردد كه تحقيق كيفي در زمي بنابراين، پيشنهاد مي. هاي ناخواسته در كشور استفاده نمود آموزش و راهكاري براي كنترل بارداري

 .شان انجام گيرد مردان از بارداري ناخواسته همسران

  مايه، مطالعه كيفي بارداري ناخواسته، تجربه، تحليل درون :ها كليدواژه
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   مقدمه

ولي گاهي به  ؛اي خوشايند براي خانواده است حاملگي پديده

يلي ممكن است ناخواسته رخ دهد و آثار نامطلوبي را بر دال

ها  اين گونه حاملگي. سالمت مادر و كودك به همراه داشته باشد

 بارداري مفهوم به ناخواسته حاملگي. باشد در معرض خطر مي

هاي  و حاملگي است در هيچ زماني خواسته نبوده كه است

كه  شود گفته مي هايي موقع به حاملگي ريزي نشده يا بي برنامه

  ). 1( باشد در زمان رخ دادن خواسته نمي

له جهاني أيك مس ،حاملگي ناخواسته و عوارض ناشي از آن

بر  ).2( باشند كه زنان، خانواده و جامعه درگير آن مي ؛است

 World Health  اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت

Organization (WHO))(،  ميليون حاملگي  210هر ساله

فقط آن ناخواسته است و  از ميليون 87كه  ؛دهد جهان رخ مي در

 شود منجر به تولد نوزاد زنده مي ،ها ميليون مورد از آن 41در 

)2 .(  

زن جان  200000ساله  هر ،طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت

خود را به علت عوارض ناشي از سقط عمد و اغلب غيرقانوني از 

ها در  ين عوارض و مرگدرصد از ا 99دهند و  دست مي

از ديگر عوارض  ). 3( دهد كشورهاي در حال توسعه رخ مي

در دوران بارداري،  زنخودكشي توان به  مي ،بارداري ناخواسته

اضطراب شديد مادر در حين  ،)4( ضرب و شتم توسط همسر

 بارداري، افزايش آنومالي جنيني، فشارخون و ديابت براي مادر و

خير در رشد أت، )5( فعالي اشتهايي، بيش وزني، كم كم افزايش

رفتاري از جمله اعتياد، -شخصيت اجتماعي، اختالل روان

اعمال جنايي، عدم انطباق و سازگاري  اقدام بهمصرف الكل، 

  .                                                  داشاره نمو) 6( براي كودك شغلي

بررسي نقش عوامل  بعضي از مطالعات در ايران و جهان به

و برخي از  است دموگرافيك در وقوع بارداري ناخواسته پرداخته

 يد نمودهأيي از اين عوامل با اين پديده را تدآنان ارتباط بين تعدا

هاي قبلي نشان داده است كه با  نتايج پژوهش مثالً. است

 افزايش تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، ازدواج در سنين پايين

 شود بودن سن همسر، شانس باردراي ناخواسته بيشتر ميباال  و

)7.(  

 و همكاران )Levandowski(لواندوفسكي  نتايج تحقيق

در ماالوي نشان داد كه زنان ماالوي در همه  )2012(

هاي جامعه از پيامدهاي اجتماعي حاملگي ناخواسته رنج  بخش

هاي دموگرافيك به عنوان يك عامل  شاخص ،همچنين. برند مي

جا كه  از آن). 8( باشد تأثيرگذار بر حاملگي ناخواسته  مي

و عوامل مختلف  است اي پيچيده ناخواسته بودن بارداري پديده

هاي تحقيق كيفي با رويكرد  روش ؛گذارند ثير ميأبر آن ت

و درك بهتر ابعاد بارداري  فاستقرايي كه دارند، سبب كش

درستي شناخته  به عوامل مؤثر بر آناي كه  پديده(ناخواسته 

  .شود مي) نشده است

كه براي  ؛دار است پژوهش كيفي رويكردي ذهني و نظام

 شود ها استفاده مي توصيف تجربيات زندگي و معني دادن به آن

ها با يكديگر در  در مطالعات كيفي، مفاهيم و روابط آن .)9(

ها را از  شود و واقعيت ها كشف مي عرصه طبيعي وقوع پديده

ها روبرو هستند تبيين و توصيف  افرادي كه با پديدهزاويه ديد 

به دنبال  يفيك تحقيقمحقق در كه  جايي از آن ).10( نمايد مي

 »چگونه؟«و  »چرا؟« »؟يزيچه چ« رينظ ييها پاسخ به پرسش

فقط چرايي موضوع  )8و  7( مطالعات انجام شده تاكنون ؛است

اين  ولي پژوهشي كه ماهيت و دليلكرده است؛ را بررسي 

  .كنكاش كرده باشد، يافت نشده است موضوع را عميقاً

وقايع مهم يكي از بارداري ناخواسته را  توان مياز آن جايي كه 

و به دليل اين كه اين  ؛دانست زنان زندگي در و تأثيرگذار

فرض  موضوع در ايران كمتر در بستر واقعي خود و بدون پيش

كمي نيز كمتر راجع  حتي مطالعات ،است و از طرفي ه شدهمطالع

هنوز شناخت كافي  ،به همين دليل است؛ به اين موضوع پرداخته

دست نيامده ه هايي ب در مورد علت ناخواسته بودن چنين بارداري

به منظور اي كيفي  پژوهشگر درصدد برآمد تا مطالعه .است

روش  ،چرا كه ؛كشف داليل ناخواسته بودن بارداري انجام دهد

 برند كار ميه اي توصيف تجربيات انساني بتحقيق كيفي را بر

)9.(  

  ها روش

كه در شهرستان  ؛اين مقاله بخشي از يك پژوهش كيفي است

واحدهاي . انجام شده است 1392 اهواز و بهبهان در سال

 Purposeful( گيري هدفمند بر اساس نمونهپژوهش 

Sampling( اختالف حداكثر و با )Maximum variation 

sampling ( هاي اهواز و  ز بين زنان ساكن در شهرستانا

تا رسيدن به غناي الزم و در و  )11( اند بهبهان انتخاب شده

. ادامه داشت (Data Saturation) ها اشباع داده ،اصطالح

 يتواند از نظر زن، همسر و يا هر دو ناخواسته بودن بارداري مي

  ). 12( آنان باشد

فرد  27ساختار با اطالعات از طريق مصاحبه عميق بدون 

 عنوان به پژوهش واحدهاي .آوري گرديد كننده جمع شركت

 از و شوند مي محسوب تحقيق كنندگان مشاركت يا همكاران

 يا و مخبر يا مطلع افراد معني به Informant اصطالح

  ).13( شود مي استفاده ها آن به اشاره براي نيز دهنده اطالع

دهندگان  اطالع تند ازعبار پژوهشكنندگان در اين  مشاركت

كه داراي تجربه مستقيم  ؛(Key Informants) اصلي

سابقه بارداري ناخواسته و سابقه بار  يعني حداقل يك ؛باشند مي

 غيراصليدهندگان  اطالع همچنين، .سقط عمد را داشته باشند
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(General Informants)طور غيرمستقيم با اينه كه ب ؛ 

 ؛اند درگير بوده 1ذكر شده در بند يعني با افراد  ،تجربياتگونه 

و همسر، ، خواهر ويژه مادره ب ،ها خانواده آن يشامل اعضا

چرا  ؛مراكز بهداشتي درماني، ماماي باسابقه و همسايهكاركنان 

هاي مستقيم به داليلي مانند شرم  كننده كه بعضي از مشاركت

 توانند دليل خاصي را براي ناخواسته دانستن بارداري خود نمي

توانند  غيراصلي ميدهندگان  اطالع ،كه در اين صورت ؛بيان كنند

  ). 11( براي كشف اين داليل مؤثر باشند

تماس گرفته شده و هدف تحقيق براي  ،قبل از مصاحبه با افراد

بعضي از افراد به دليل انجام زايمان و يا . شد ها شرح داده مي آن

 ،راقبت داشتداشتن فرزندي كه نياز به م و يا عمل سزارين

در صورت تمايل افراد به . حاضر به شركت در مطالعه نشدند

ها در منزل، محيط كار، مركز  شركت در اين تحقيق، با آن

كه با  ؛شد ها مصاحبه مي درماني نزديك به منزل آن- بهداشتي

صورت تلفني مصاحبه ه نفر ب 3صورت حضوري و با ه نفر ب 24

  .شد

مثل پرسيدن سن زن و  ،رعيفهاي  پرسشمصاحبه با پرسيدن 

ها، شغل  همسر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان و جنسيت آن

از اين قبيل آغاز تا بعد از آشنايي هايي  پرسشزن و همسر و 

پرسش تر، زمينه براي پرسيدن  بيشتر و ايجاد محيط صميمانه

داليل ناخواسته بودن  لطفاً«سپس با عبارت  ؛اصلي فراهم شود

از كساني كه داراي تجربه بارداري  ؛»را بيان نماييد تان بارداري

شد كه در مورد داليل ناخواسته  خواسته مي ،ناخواسته بودند

با توجه به نوع . بودن حاملگي خود توضيحاتي بيشتري دهند

شد  نشده نيز پرسيده مي از پيش تعيينهاي  پرسش ،تجربيات فرد

  .ودكننده متفاوت ب ها براي هر شركت و توالي آن

كسب اطالعات بيشتر و روش به منظور  ،در خالل مصاحبه

كننده به ادامه مصاحبه و  همچنين تشويق شركت و شدن مطلب

منظورتان چه «نظير هايي  پرسشاز  ،تر رسيدن به مطالب عميق

. گرديد استفاده مي »توانيد بيشتر توضيح بدهيد؟ مي«، »بود؟

اخواسته بودن براي جلوگيري از فراموشي احتمالي داليل ن

اواسط يا در از فرد  اطالعات، مجدداًدرستي بارداري و همچنين 

  .شد كه داليل را دوباره تكرار نمايد آخر مصاحبه خواسته مي

مصاحبه . دقيقه متغير بود 22- 59طول مدت هر مصاحبه بين 

 نويس و كلمه به كلمه دست ،و در اولين فرصت شد مي ضبط

مصاحبه گوش  ن مطالب، مجدداًبعد از تايپ شد. شد تايپ مي

تا مطالب از  مقايسه مي گرديد؛ ،شده داده شده و با متن تايپ

  .نظر ناقص يا نامفهوم بودن اصالح شود

مي و همزمان با يها همراه با مقايسه دا تجزيه و تحليل داده

متن هر مصاحبه چندين بار . ها صورت گرفت آوري داده جمع

ها  مايه ها يا درون مونمطالعه شد و شكستن هر متن، مض

)Themes (دهنده  به عنوان كوچكترين واحدهاي تشكيل

براي ارزيابي و . بندي شد دار استخراج، كدبندي و طبقه معني

ها  كه معادل با استحكام علمي يافته ،افزايش روايي و پايايي

)Trustworthiness( هاي  در تحقيق كيفي است، از روش

براي تأمين اعتبار . ستفاده شدا Lincoln & Gubaپيشنهادي 

مي و ياز روش درگيري دا (Credibility)ها  و مقبوليت داده

  )  11( استفاده شد (Prolong Engagement)مستمر 

 ؛ها از چند طريق تأمين گرديد اعتباربخشي تجزيه و تحليل داده

براي مقايسه ) Member check(از جمله روش ارزيابي عضو 

با آنچه كه منظور زنان و ساير  ،ت نمودهبين آنچه محقق برداش

كه از نظرهاي اصالحي آنان نيز استفاده  ؛كنندگان بود شركت

اين روش از طريق بازگشت پژوهشگر به طرف . شد

  .كنندگان به عنوان يك مرحله تأمين اعتبار صورت گرفت شركت

ـ  تأمين اعتبار و مقبوليت داده براي راهبرد ديگري كه كـار  ه ها ب

داشـتن مجـوز بـراي    . بود »ترل توسط افراد متخصصكن«رفت 

رعايـت مالحظـات   به منظور تحقيق در مراكز بهداشتي درماني 

هـا   كننـده  براي ضبط صدا از شـركت . اخالقي رعايت شده است

شد كه در اختيار افراد  شد و اين اطمينان داده مي مياجازه گرفته 

براي  صرفاًديگري به غير از گروه تحقيق قرار نخواهد گرفت و 

 .پيشگيري از فراموش شدن مطالب توسط محقق است

  ها يافته

شركت كننده به صورت هدفمند به منظور تبيين داليل  27

ها، تجربه  نفر از آن 24ناخواسته بودن بارداري مطالعه شدند؛ كه 

نفر از واحدهاي پژوهش  3مستقيم بارداري ناخواسته را داشتند و 

سابقه بارداري ناخواسته يا از دوستان از اعضاي خانواده زن با 

وي بوده و به طور غيرمستقيم با موضوع بارداري ناخواسته در 

  .ارتباط بودند

نامساعد بودن نوع و مدت پيوند زناشويي براي بارداري، نداشتن 

ها و  دار شدن، ويژگي آمادگي و ناتواني درك شده براي بچه

و تم يا مضمون اصلي مايه  تعداد فرزندان فعلي به عنوان درون

مضمون  3اين . براي ناخواسته بودن بارداري استخراج شد

كد سطح دوم يا مضمون فرعي  19اصلي، به نوبه خود، از 

همان گونه كه در قسمت روش بررسي توضيح داده . تشكيل شد

در ادامه، به توضيح در . باشد تر مي شده است، اين مطالعه وسيع

  .  طبقات هر يك خواهيم پرداختهاي اصلي و زير مورد مضمون

  :نامساعد بودن وضعيت پيوند زناشويي براي بارداري -1

كنندگان به اين مضمون و تأثير آن بر  تعداد معدودي از مشاركت

مضمون  2اند؛ كه شامل  شان اشاره كرده ناخواسته بودن بارداري

نامساعد بودن شرايط بارداري از نظر نوع پيوند : فرعي است

؛ و نامساعد بودن شرايط بارداري از نظر مدت پيوند زناشويي

  .زناشويي
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  :نامساعد بودن شرايط بارداري از نظر نوع پيوند زناشويي 

عامل عدم ازدواج مجدد و همچنين رضايت از زندگي مشترك و 

هاي اين مضمون فرعي بود؛ كه در  قصد جدايي، از زيرمضمون

  .شد ادامه، در موردهر كدام، توضيح داده خواهد

  :ازدواج مجدد

فرزند حاصل از ازدواج مجدد و همسر دوم، به نظر بعضي از 

تواند ناخواسته باشد؛ چرا كه، تعداد كافي فرزند را از  زوجين مي

ها اجازه پذيرش  ازدواج قبل خود دارند و از طرفي، سن آن

زني كه همسر دوم بود اين . ها نخواهد داد كودك جديد را به آن

  :طور بيان نمود

تا بچه دارم و تو هم كه يك بچه به  4گفت من  شوهرم مي«
گفت سنم باالست، نوه هم دارم، روم  مي. دنيا آوردي و كافيه

» )كند با صداي آهسته و ناراحت بيان مي(نميشه 

  .]ساله 20،40كننده  مشاركت[
ناخواسته بودن بارداري  به دليل عدم رضايت از زندگي مشترك 

  :و قصد جدايي

تواند عاملي براي ناخواسته تلقي  تي و قصد جدايي مينارضاي

بعضي از زناني كه از زندگي خود ناراضي و . نمودن بارداري باشد

شان به اصرار  يا قصد جدايي داشتند، اظهار نمودند كه بارداي

ها را از طريق وابسته شدن به فرزند  همسر بوده است؛ تا آن

حتي با وجود  در اين صورت،. بند به زندگي نمايد پاي

عالقگي به همسر،  مندي به مادر شدن، ولي به دليل بي عالقه

دانند و حاضر به ختم آن نيز بوده  حاملگي خود را ناخواسته مي

  :اي چنين بيان نمودند كننده شركت. است

.... خواست از شوهرش جداشه مي. خواهرم ناخواسته باردار شده«
داره بزرگه و تقريباً  يه بچه. اين سومين بچه است كه ميندازه

بچه خيلي دوست داره؛ ولي به خاطر اين كه . ساله است 8-7
خانواده . زنه تونه با اين قضيه كنار بياد؛ دست به اين كار مي نمي

بندش كني، بايد  شوهر خواهرم بهش گفتن به خاطر اين كه پاي
تونه زندگي  دار بشه؛ ولي خواهرم ميدونه كه با اين مرد نمي بچه
 كنه كه از اين مرد جدا بشه و هر كاري مي... ؛ اخالق نداره، كنه

  .]ساله 30، 14كننده  مشاركت[تونه  نمي

شان رضايت نداشتند؛ از اين  در اين ارتباط، زناني كه از زندگي

دار  كه فرزندشان نيز زندگي نظير مادر را تجربه كند، از بچه

بود؛ اين  مادري كه از زندگي خود ناراضي. شدن هراس داشتند

  :چنين بيان نمود

هامو  شايد كفر باشه و حرف خيلي بدي بگم؛ ولي اگه خدا بچه«
. تر بودم؛ چون از زندگي راضي نيستم گرفت خيلي راحت ازم مي

ها هم يه زندگي مثل خودم  كنم شايد اين پيش خودم فكر مي
خواستم، ولي باردار  ، نمي)بسيار ناراحت است(داشته باشند 

  .]ساله 30، 15كننده  كتمشار[» شدم

  :نامساعد بودن شرايط بارداري از نظر مدت پيوند زناشويي

عامل بارداري در دوران عقد يا قبل از ازدواج و نيز بارداري در 

هاي مربوط به نامساعد  فاصله كوتاه بعد از ازدواج، از زيرمضمون

بودن شرايط براي بارداري از نظر مدت پيوند زناشويي است؛ كه 

  . ادامه، توضيح داده خواهد شددر 

    : دوران عقد يا قبل از ازدواجناخواسته بودن بارداري در 
وقوع بارداري در زمان عقد اتفاقي است كه شايد براي زوجين و 

هاي آنان خوشايند نباشد؛ چرا كه، به گفته افراد  خانواده

كننده، با اين كه وقوع پديده بارداري در اين دوران از  شركت

شرعي مشكلي ندارد، ولي چون آن خانم هنوز در منزل  لحاظ

پدر است و جشن ازدواج برگزار نشده است؛ صورت خوبي 

. شود نخواهد داشت و مايه شرمندگي براي زن و خانواده وي مي

  :يكي از زنان در مورد دوستش گفت

هنوز خونه شوهر . يكي از دوستام زمان عقد باردار شده بود«
خيلي ناراحت بود؛ . ست عروسي بگيرهخوا نرفته بود و مي

» اين طوري درست نيست؛ برام حرف در ميارن: گفت مي

  .]ساله 33، 1كننده  مشاركت[
  :ناخواسته بودن بارداري در فاصله كوتاه بعد از ازدواج

هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه معموالً زوجين  داده

ر ابتداي شان د تمايلي به اضافه شدن شخص ديگري به زندگي

برخي از زوجين تولد زودهنگام فرزند را در . ازدواج ندارند

ابتداي زندگي مشترك مانعي بر استفاده از روزهاي خوش 

دهند تا بعد از گذشت مدتي  دانند و ترجيح مي دونفره مي

از ازدواجشان و كسب شناخت كافي از يكديگر، سعي در 

كردند  بيان ميهمچنين، در اين ارتباط، . باردار شدن نمايند

كه به دليل عدم شناخت كافي طرفين از همديگر، باردار شدن 

يكي از زنان، دليل  .در اين موقع به صالحشان نخواهد بود
  :كند ناخواسته بودن بارداريش را چنين بيان مي

ترسيدم  مي. تازه ازدواج كرده بوديم؛ كه ناخواسته حامله شدم«
من و شوهرم از لحاظ  آخه. با همديگه تفاهم نداشته باشيم
يواش همديگرو  بايد يواش... سطح فرهنگي اختالف داشتيم 

  .]ساله 33، 1مشاركت كننده [»شناختيم مي
  :دار شدن شده براي بچه نداشتن آمادگي و ناتواني درك -2

ها به دست آمد،  هاي اصلي كه از داده يكي ديگر از مضمون

دار شدن  اي بچهشده بر مربوط به عدم آمادگي و ناتواني درك

كنندگان شامل  بود؛ كه اين مضمون با توجه به تجربيات شركت

زيرطبقه فرعي است؛ كه به دو دسته عدم آمادگي دايمي و  11

زيرطبقه مربوط به عدم آمادگي  5. بندي شده است موقت دسته

زيرطبقه مربوط به عدم آمادگي موقت و موقعيتي  6دايمي و 

  .مورد هر كدام توضيح داده خواهد شدباشد؛ كه در ادامه، در  مي

  :هاي دايمي براي باردار شدن عدم آمادگي
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كنندگان، سن باالي  طبق تجربيات بيان شده توسط مشاركت

هاي  ها و زايمان والدين، بيماري، عمل جراحي، تجربه بارداري

سخت، بيماري و مرگ فرزند قبلي، از عوامل ناخواسته بودن 

وجود اين عوامل، تحت هيچ شرايطي  بارداري بود؛ كه به دليل

  . اند تمايل به باردار شدن نداشته

بارداري كه بعد از گذشت مدت طوالني از ازدواج و افزايش سن 

دهد نيز ممكن است ناخواسته باشد؛ كه داليل  زوجين رخ مي

شان براي ناخواسته بودن بارداري با  اين افراد و همسران

ناشي از ترس از عدم تفاهم و  باشد و هاي جوان متفاوت مي زوج

تمايل به داشتن زندگي دونفره نيست؛ بلكه ناتواني روحي و 

ها و  جسمي در بزرگ كردن بچه در سن باال، بزرگ شدن بچه

مادري كه در . داشتن عروس و داماد و قبح آن در جامعه است

سن باال به صورت ناخواسته باردار شده بود و در حال حاضر، 

اله بود؛ در باره سختي نگهداري از فرزند در سن س 13فرزند وي 

  :باال گفت

تونم  ؛ كه بعضي وقتا نميكنه پيچم مي ؤالپسرم همش س«
هاي ديگه  امسال دو مرتبه بهم گفته كه بچه. جوابش را بدم

. سوادي ماماناشون جوونن و بهشون درس ميدند؛ ولي تو بي
يدم ها؛ ولي سواد جواب م هاي بي خيلي از سؤاالشو نسبت به زن

» )ناراحت است(سوادم  باز هم برا اون سخته؛ انگار كه من بي
  .]ساله 56، 3كننده  مشاركت[

  : و ديگري اظهار داشت
. م سوم راهنمايي بود بچه. ديگه برام زشت بود كه بچه بيارم«

سالگي دوباره  40فكر كن آدم توي . سال بود 35سنم باالي 

 »له به اون صورت ندارهبچه كوچيك داشته باشه؛ ديگه حوص

  .]ساله 50، 5كننده  مشاركت[
بعضي از زنان، مشكالت حين بارداري، زايمان و بعد از بارداري 

بيني، استراحت مطلق بودن، القا  استفراغ، لكه و تهوع: شامل -

هاي  كشيدن حين زايمان، زايمان سخت، و مراقبت كردن و درد

شان  بودن بارداريرا از عوامل ناخواسته  -شبانه از كودك 

ها كه به بعضي از  همچنين، به گفته برخي از آن. اند عنوان نموده

ها همچون ديسك كمر و مشكل معده مبتال و يا عمل  بيماري

شدند؛  جراحي انجام داده بودند؛ به توصيه پزشك، نبايد باردار مي

. دانستند كه وقوع اين پديده در چنين شرايطي را ناخواسته مي

  :كند اش را چنين بيان مي ناخواسته بودن بارداري زني دليل

ام؛ تهوع و  بدحامله. هام خيلي سختي كشيدم توي بارداري«
هام هم  بيني داشتم؛ استراحت مطلق بودم؛ زايمان استفراغ و لكه

كشم؛ بايد حتماً سوزن فشار بزنم تا  خيلي سخته؛ زياد درد مي
» ...نش؛ بعدش هم واي شب بيدار موند...زايمان كنم

  .]ساله 41، 4كننده  مشاركت[

بيماري يا مرگ فرزند قبلي نيز يكي ديگر از عوامل ناخواسته 

كنندگان استخراج  بودن بارداري است؛ كه از تجربيات مشاركت

ها اظهار داشتند كه به دليل مراقبت از فرزند  بعضي از آن. شد

دليل بيمار قبلي، وقتي براي كودك جديد نخواهند داشت و يا به 

كنند كه توانايي نگهداري  مرگ فرزند بر اثر بيماري، احساس مي

توانند كودك  از يك كودك ديگر را ندارند و به هيچ عنوان نمي

ها در باره تأثير مرگ  كننده يكي از شركت. ديگري را بزرگ كنند

  :اش چنين گفته است اش بر ناخواسته بودن بارداري فرزند قبلي

فكر . پهلو فوت كرد تم؛ كه به خاطر سينهيه دختر دو ساله داش«
. كردم كه با چه مكافاتي اون بچه رو بزرگ كرده بودم مي
اصالً روحيه ... ترسيدم كه اين يكي هم سرما بخوره و بميره مي

» )بسيار ناراحت است(بزرگ كردن يه بچه ديگه رو نداشتم 

    .]ساله 50، 5كننده  مشاركت[

  :كننده ديگري گفت و شركت

پسر دومم هم ناراحتي . اولم ميكروسفال بود كه فوت كرد پسر«
شد؛ بايد ازش  درد داشت و مريض مي قلبي داشت؛ همش سينه

  .]ساله 41، 4كننده  مشاركت[ »كردم مراقبت مي
    :هاي موقت و موقعيتي براي باردار شدن نداشتنĤمادگي

اري همسر، عدم عواملي همچون غربت و دوري از خانواده، بيم

از ديگر داليل ، و پزشكيي تحصيلي، اقتصادي، مذهبي آمادگ

كنندگان،  به گفته برخي از مشاركت. ناخواسته بودن بارداري بود

هاي ذكر شده رخ داده  ها در موقعيت به دليل اين كه بارداري آن

اند؛ در صورتي كه اين عوامل موقتي  بود؛ آن را ناخواسته دانسته

ر زمان، ممانعتي براي بارداري و قابل تغيير بوده است و به مرو

اند و اگر در موقعيتي غير از اين اتفاق  كرده ها ايجاد نمي آن

  .افتاد، با آن مشكلي نداشتند مي
غربت و دوري از خانواده نيز از مواردي بود كه زن خود را براي  

ها دليل  كننده يكي از شركت. بارداري دوباره ناتوان بداند

  :كند اش را چنين بيان مي ناخواسته بودن بارداري
هام  كرديم؛ كه اگر خودم يا بچه توي شهر غريب زندگي مي«
مرديم كسي نبود كه بهش بگم فالني حواست به اين يكي  مي

 42، 6كننده  مشاركت[» ام باشه تا اون يكي رو ببرم دكتر بچه

  .]ساله

بيماري همسر نيز عاملي بود كه در صورت بروز آن، زن احساس 

ه از فرط ناراحتي از اين موضوع، روحيه پذيرفتن و كرد ك مي

خانمي كه در . بزرگ كردن كودك جديدي را نخواهد داشت

  :موقع بيماري همسرش باردار شده بود اظهار كرد

سكته (موقعي كه ناخواسته باردار شدم شوهرم مريض بود «
خواستم چند  مي.... روحيه بزرگ كردن بچه نداشتم) كرده بود

  .]ساله 28، 24كننده  مشاركت[» بعد باردار شم سال بگذره؛
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اند؛ با وقوع بارداري  بعضي از زنان كه قصد ادامه تحصيل داشته

ديدند و به  شان دور مي ناخواسته، خود را از رسيدن به هدف

. شدند دار مي نظرشان، با تولد بچه، بايد از تحصيل گذشته و خانه

ا مشغول به همچنين، قصد ادامه تحصيل براي همسر و ي

تحصيل بودن وي، از عواملي بود كه بعضي از زنان، دليل 

گاهي زن . دادند شان را به آن نسبت مي ناخواسته بودن بارداري

به دليل ادامه تحصيل همسر در شهري دور از زادگاهشان، خود 

را در نگهداري از فرزند ناخواسته ناتوان مي ديد؛ چنانچه اين 

 .ادامه تحصيل همسر شده بود عامل در بعضي مواقع مانع

  :كنندگان اين طور بيان نمود چنانچه يكي از مشاركت

برام . شوهرم معلمه و اون موقع ضمن خدمت قبول شده بود«
خوابيد؛ مامانم هم بهم سر  شب بابام پيشم مي. خيلي سخت بود

به شوهرم . همه گرفتار من بودند و هيچ فايده نداشت. ميزد
 »نذاشتم ديگه بره تهران. ميشم گفتم با سه بچه اذيت

  .]ساله 41، 6كننده  مشاركت[

  :زني در مورد ادامه تحصيل خود و همسرش چنين گفت

خواست آزمون  اون موقع كه ناخواسته باردار شدم شوهرم مي«
خواستم ادامه تحصيل  دكترا بده؛ خودمم كارداني بودم و مي

مانم كاردانه ام كه بزرگ ميشه بگه ما خواستم بچه ؛ نمي...بدم
  .]ساله 33، 1كننده  مشاركت[» )خندد مي(

عامل شغل يكي ديگر از زيرطبقات عوامل مرتبط با عدم 

آمادگي موقت است؛ كه در اينجا، منظور از شغل، صرفاً نوع 

شغل و يا حرفه خاصي نيست؛ بلكه مقصود مشغله فراوان شغلي 

ده همسر بود؛ كه مانع كمك همسر در نگهداري از فرزند ش

شد كه فرد  است و ديگري، شاغل بودن زن كه باعث مي

دار تلقي  بارداري و نگهداري از فرزند را دشوارتر از زنان خانه

  :گويد اي در اين باره مي كننده شركت. نمايد

ست؛ بعدش  شغل شوهرم طوريه كه همش دو شيفت مدرسه«
. خودمم معلمم. ست خيلي كم خونه. هم كالس خصوصي داره

ع هم كه ناخواسته باردار شدم، شوهرم همش سركالس اون موق
  .]ساله 42، 6كننده  مشاركت[» رفت و همه كارا با من بود مي

كاري همسر، نداشتن مسكن  ثابت نبودن شغل، سرباز بودن، بي

. و مشكالت اقتصادي از ديگر داليل ناخواسته بودن بارداري بود

ها به داليل ذكر  كردند كه بارداري آن برخي از افراد اظهار مي

شده، در شرايط بد مالي رخ داده است و حتي در بعضي مواقع، 

تهيه مايحتاج زندگي فقط بر دوش زن بوده است و اگر بارداري 

  :مادري گفت. شد، مشكلي با آن نداشتند در زماني ديگر واقع مي

با . اون موقع شوهرم سر يه كار ثابت نبود؛ كارش معلق بود« 
گفت اآلن خرج  شوهرم مي... كرديم گي ميمادر شوهرم زند

تونيم  كار كني؟ نمي خواي چي زندگي روي دوش تويه؛ مي
  .]ساله 39، 12كننده  مشاركت[» دار بچه باشيم عهده

ها از والدين و  همچنين در اين ارتباط، افزايش انتظارات بچه

شان، ضرورت  حساس بودن پدر و مادر در مورد آينده فرزندان

  :خانمي چنين بيان نمود. كرد صادي را بيشتر ميآمادگي اقت

ها با گذشته فرق كرده؛ فقط مدرسه  اآلن بزرگ كردن بچه«
خودشون هم . روز باشند ها به خواهيم بچه رفتن نيست؛ مي

خوان كالس زبان و موسيقي داشته باشند، كه اين هم  مي
  .]ساله 35، 23كننده  مشاركت[» گير بره و هم وقت هزينه
و اطمينان از سالمتي جسمي و  نجام اقدامات پزشكيلزوم ا

هاي مذهبي خاص قبل از لقاح به عنوان عاملي  داشتن آمادگي

كنندگان كه ناخواسته باردار شده  مهم توسط بعضي از شركت

  :خانمي با حاملگي اول چنين گفت. بودند؛ ذكر شد

از لحاظ پزشكي و مذهبي كارهايي هست كه ميگن خوبه «  
بره چك كنه كه احياناً . از بارداري، اونارو انجام بدهآدم قبل 

كمبود ويتاميني نداشته باشه؛ يا بيماري يا عفونت خاصي باشه، 
ميگن اگه قبل از بارداري هميشه . كه از مادر به جنين برسه

وضو داشته باشي و يا نماز اول وقت بخوني، روي بچه اثر 
هستن، مادراشون  هايي كه حافظ قرآن بعضي از بچه... ميذاره

كننده  مشاركت[» خوندند و باوضو بودند ميگن همش قرآن مي
 .]ساله 27، 17

  :ها و تعداد فرزندان فعلي ويژگي-4

مايه  كنندگان، اين درون طبق تجربيات بيان شده توسط مشاركت

نقش زيادي بر ناخواسته بودن بارداري داشته است؛ كه به نوبه 

يح جنس خاص، زمان تولد، ترج: مضمون فرعي 4خود، شامل 

  .باشد و تعداد فرزندان فعلي مي فرزندان كم سني فاصله

  :ترجيح جنس خاص

شان مايل به پسردار  كنندگان، همسران به گفته بعضي از شركت

شدن بودند و اگر جنسيت فرزندشان غير از اين بود، باعث 

به اين دليل، زن جنسيت جنين . شد اختالف بين زن و شوهر مي

ه منظور آرامش داشتن در طي بارداري تا زمان تولد كودك، را ب

  :اي در اين باره گفت كننده شركت. نمود از همسرش مخفي مي

. تا دختر داشتم و همه دوست داشتن حامله بشم و پسر باشه 2«
وقتي ناخواسته حامله شدم؛ خانواده شوهرم خيلي خوشحال 

فروختيم  مونو مي هاگه پسر بود بايد خون. بودن و خيلي نذر كردن
ماهگي به  9تا ). خندد مي(داديم  هارو مي و پول اين نذري

خواست شوهرم  اصال دلم نمي. شوهرم نگفتم رفتم سونوگرافي
فهميد دختره ناراحت  بدونه جنسيت بچه چيه؛ چون اگه مي

چون خانواده شوهرم ... شد و روي بارداريم تأثير بدي داشت مي
همشون هم يكي دو تا پسر دارن؛  تا دختر و 3تا پسرن و  3

هاست؛ كه روزي  مادر شوهرم از اون آدم قديمي. فقط ما نداريم
 35، 23كننده  مشاركت[» هزار بار ميگه خدا كنه پسردار بشي

  .]ساله
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كنندگاني كه اظهار داشتند كه جنسيت فرزند در ناخواسته  شركت

بودن بارداري مؤثر بوده است؛ علت ترجيح جنس مورد نظر خود 

را پسردوستي خانواده، ترجيح جنس پسر در قوميت خود و اعتقاد 

به عنوان مثال، يكي از افراد . دانستند ها به جنس پسر مي قديمي

  :گفت
به خاطر همين، از ) هام خاله(زا هستند دخترمون  كالً خانواده«

 24، 2كننده  مشاركت[» طرف خانواده مادري پسردوست هستند

  .]ساله

    :و ديگري اظهار داشت

گفت بچه بايد پسر باشه و پسرها بايد رديف  مادر بزرگم مي«
  .]ساله 33، 1كننده  مشاركت[» بشن

بعضي از زنان براي تولد جنس مورد نظر تحت رژيم پزشك 

اند و در صورتي كه بارداري قبل از اتمام رژيم صورت  ودهب

گرفته بود، از ترس اين كه جنس فرزندشان غير از جنس مورد 

در اين . كردند نظر باشد، بارداري خود را ناخواسته تلقي مي

تواند بر خواسته يا  ارتباط، حتي تمايل به داشتن جنس خاص مي

به عبارتي . يز مؤثر باشدناخواسته بودن بارداري تا زمان تولد ن

كننده بارداري خود را به چند  ديگر، با وجود اين كه افراد شركت

دانستند؛ ولي در صورت تولد نوزاد با جنسيت  دليل ناخواسته مي

اي اين طور  كننده شركت. اند دلخواه، حاضر به پذيرش وي بوده

  :كند بيان مي

سي نگفت كه زن همسايه وقتي ناخواسته باردار شده بود به ك«
رفت . باردار است؛؛ چون سنش باال بود و عروس و داماد داشت

قبلش گفته بود كه اگه بچه پسر باشه . يه شهر ديگه زايمان كرد
» ذارمش و ميام ميارمش و اگه دختر باشه همون جا مي

  .]ساله 27، 27كننده  مشاركت[

وقتي مامانم ناخواسته باردار شد؛ پيش خودشون گفتن شايد «
بابا و مامانم ميگن وقتي به دنيا اومدم  ن يكي پسر باشه؛ ولياي

و فهميدن دخترم، خيلي ناراحت شده بودن و اصالً منو دوست 
نداشتن و همين طور، يه شب تا صبح ولم كردن به حال خودم 

  . ]ساله 24، 2كننده  مشاركت[» و شير بهم ندادن و بهم نرسيدن
نيز از عوامل مؤثر ) سال بودننيمه اول يا دوم (زمان تولد فرزند 

بر ناخواسته بودن بارداري بود؛ چرا كه، سن رفتن مدرسه كودك 

با تولد وي در نيمه دوم سال دچار اشكال خواهد شد و به تأخير 

  : اي اظهار داشت كننده مشاركت. افتد مي
رفتم دكتر  به خاطر همين مي. ام دختر باشه دوست داشتم بچه«

كننده بود؛  خيلي برام خسته. دادم انجام ميو دستورهاي دكتر رو 
، 14كننده  مشاركت[» اولي باشه خواستيم بچه نيمه از طرفي مي

  .]ساله 30

 اصطالح به يا فرزندان، كم سني فاصله كنندگان شركت اكثر

 بودن ناخواسته داليل از يكي را ها آن بودن شير شيربه عاميانه،

 مضمون، اين براي انزن داليل. اند نموده ذكر خود بارداري

 وابستگي شيردهي، كوچك، فرزند دو كردن بزرگ در سختي

 كنوني فرزند داشتن محبت و مراقبت به نياز مادر، به قبلي فرزند

  : گفت ارتباط اين در فردي. بود

 اين قدر سني فاصله .بشن شير شيربه هام بچه نداشتم دوست«
 كه موقعي. هنباش من محبت به نياز ديگه تا باشه؛ زياد بايد

 و خورد مي خودمو شير بود، كوچيك دخترم شدم، باردار ناخواسته
 شير از كه كردم كاري هر حتي و بود وابسته بهم خيلي

 30، 14كننده  مشاركت[» نشد ولي نكردم؛ گريه فقط بگيرمش؛

  .]ساله
ها و تجربيات افراد، اعتقاد به كافي بودن تعداد  با توجه به يافته

ز عوامل تأثيرگذار بر ناخواسته بودن بارداري بوده فرزندان نيز ا

ها  بعضي. براي افراد متفاوت بود» تعداد فرزندان«مفهوم . است؛

بچه را كافي دانستند و بعضي منظور خود را يك بچه ذكر  2

يكي از داليل زنان براي دفاع از اهميت كم بودن . اند نموده

كه امكان تربيت درست  ها بود؛ ها، نگراني از تربيت آن تعداد بچه

ها با افزايش تعدادشان، به خصوص براي مادران شاغل وجود  آن

  :كنندگان گفت مثالً يكي از مشاركت. نخواهد داشت

از اول هم قرار گذاشته . خواستيم تا بچه داشتيم و ديگه نمي 2«
تا شدن و گفتيم ديگه  2. بوديم يا يه بچه يا دو تا داشته باشيم

هاي  تونيم آدم كرديم اگه بيشتر باشن نمي كر ميف... خوايم نمي

  .]ساله 39، 12كننده  مشاركت[» خوب به جامعه تحويل بديم

  بحث

كنندگان، عوامل  حاضر، از مرور تجربيات شركتدر مطالعه 

تم يا درون مايه اصلي  3ناخواسته بودن بارداري، در قالب 

 اشوييزن پيوند وضعيت بودن نامساعد: استخراج شد؛ كه شامل

 دار بچه براي شده درك ناتواني و نداشتن آمادگي بارداري، براي

 وي، تولد زمان فرزند، جنس هاي فرزندان نظير ويژگي شدن،

   .ها بود آن تعداد و فرزندان كم سني فاصله

براي  ،باردار شدنبه منظور وضعيت پيوند زناشويي  ،در واقع

و  بودند زدواج كردهچنانچه افرادي كه تازه ا ؛زنان امري مهم بود

از داشتن تفاهم بين خود و همسرشان مطمئن نيستند و زناني 

 ؛كه از زندگي و همسر خود ناراضي و يا در شرف جدايي بودند

زناني كه از زندگي خود . تمايل به باردار شدن نداشتند ،نيز

از  ،شدند ناراضي بودند و از طرف همسر خود حمايت عاطفي نمي

واهمه  ،محبتي پدر واقع شوند ان مورد بيش اين كه فرزندان

  .داشتند

يكي از داليل  ،اختالف با همسر ،نتايج تحقيقات گذشتهدر 

 ،اما در مطالعه حاضر ؛ناخواسته بودن بارداري ذكر شده است

نشان داده شد كه عواملي همچون عدم اطمينان از تفاهم به 

و  دليل اختالف فرهنگي خانواده و عدم حمايت عاطفي همسر



  يك مطالعه كيفي: كشف داليل ناخواسته بودن بارداري

93، بهار 10دوره چهارم، شماره / فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد                                                                                            http://ebcj.mums.ac.ir   /  

48  

تواند بر  محبتي پدر نسبت فرزند هم مي ترس مادر از بي

در نتايج مطالعه  .ناخواسته بودن بارداري تأثيرگذار باشد

يكي از داليل ناخواسته بودن  ،چيان نيز اختالف با همسر چيني

  ).14( باداري ذكر شده است

آرزوي داشتن يك زندگي بهتر و عالي براي  ،اي در مطالعه

به نظر  .شان بود ن براي ناخواسته بودن بارداريدليل زنا ،كودك

 ،به همين دليل .شان پدر مناسبي نيستند همسران ،آنان

 ،همان طور كه ذكر شد). 15( برد فرزندشان در اين دنيا رنج مي

شان را  خواهند كه فرزندان نمي ،زناني كه در شرف طالق هستند

مطالعات بعضي از . به تنهايي و بدون حضور پدر، بزرگ كنند

علت ناخواسته  ؛خواهد يك مادر تنها باشد كه زن نمي اين ،نيز

  ).16(است  شان ذكر نموده بودن بارداري

 Antonia(آنتونيابيگز  توان به مطالعه مي ،در تأييد اين مطلب

Biggs( انجام شده  آمريكا در ايالت متحده 2013 كه در سال

ري خود را ناخواسته كه زنان به اين دليل باردا ؛اشاره نمود ،است

توانستند در حال حاضر يك نوزاد را نگه  دانستند كه نمي مي

چون كه مجردند و توانايي برآوردن نياز اساسي كودك را  ؛دارند

ها با نتايج تحقيق حاضر  تفاوت نتايج اين پژوهش ).15( ندارند

بدون ازدواج  ،در اين است كه بارداري در اكثر اين مطالعات

اند كه شريك  رفته است و زنان اظهار كردهرسمي صورت گ

  .جنسي آنان حاضر به نگهداري از بچه نيستند

با توجه به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي بين كشورها، اين 

والدي در فرهنگ  جا كه تك از آن. ها قابل انتظار است تفاوت

آماري از ميزان فرزندان حاصل از ارتباط  ؛ايراني رايج نيست

ها در ايران در دسترس گروه  علت ناخواسته بودن آننامشروع و 

بزرگ  در سختي ،گرچه نگراني افراد هر سه مطالعه ؛تحقيق نبود

بعضي از  ،همچنين در اين پژوهش. كردن فرزند به تنهايي است

بارداري در دوران عقد را دليل ناخواسته بودن بارداري  ،افراد

آن را مايه  ،از افراد چنانچه بعضي ؛اند شان ذكر نموده اطرافيان

علني شدن روابط بين زوجين در  ،چرا كه ؛دانستند ننگ مي

دانند و  دوران قبل از ازدواج را در جامعه ايراني مقبول نمي

  .پذيرند ها نيز آن را نمي هاي آن خانواده

چيان نيز، يكي از  به دست آمده از مطالعه كيفي چينيطبق نتايج 

ي، بارداري در دوران عقد و ابتداي داليل ناخواسته بودن باردار

چيان  الزم به ذكر است كه مطالعه چيني ).14(ازدواج بوده است 

شناختي باورها و رفتار زنان در مورد سقط جنين  بررسي مردمدر مورد 

ولي در مطالعه كيفي مرتضوي كه مشابه تحقيق  .بوده است

شان  داريحاضر در ارتباط با تجربيات زنان از ناخواسته بودن بار

رسد  به نظر مي. )1( اي نشده بود به اين مورد اشاره ؛بوده است

 ؛كه اين مورد فقط در فرهنگ و عرف جامعه ما پذيرفتني نيست

اي در خارج از كشور كه نتايج مشابه و يا  مطالعه ،به همين دليل

  .مخالف اين موضوع داشته باشد، يافت نشد

ن مقوله، بود؛ كه مرد هاي اي زيرمضمونازدواج مجدد از ديگر 

ازدواج كرده  صرفاً به منظور داشتن مونسي در زندگي، مجدداً

يا به  ،بود و به دليل داشتن تعداد فرزند كافي از ازدواج قبلي

از آن جايي  ولي ؛دار شدن نداشت تمايلي به بچه ،دليل سن باال

كه با  ؛مايل به باردار شدن است ،زن ازدواج اولش بوده كه

  .اي ذكر نشده بود اين مورد در مطالعه ،ي انجام شدهها بررسي

از ديگر  ،شده براي تولد فرزند جديد عدم آمادگي و ناتواني درك

اين مسأله هم از نظر . دست آمده در اين تحقيق بوده نتايج ب

 ؛اهداف شخصي والدين و همچنين عدم آمادگي روحي و جسمي

شرايط بهتر زندگي  نظر تمايل آنان براي آماده كردن هم از نقطه

زنان معتقدند كه در موقعيتي . شان اهميت دارد و تربيتي فرزندان

كه بتوانند كودك  ،آمادگي روحي و جسمي مناسبي ندارند ،خاص

آنتونيابيگز  نتايج مطالعه. جديدي را بزرگ و تربيت كنند

)Antonia Biggs( نشان داد كه بعضي از زنان اعتقاد دارند 

طور چشمگيري زندگي آنان را تغيير ه يد بتولد فرزند جد كه

چرا كه فرزنددار شدن با آموزش و تحصيالت و  ؛خواهد داد

  ).15( ها تداخل خواهد داشت اشتغال آن

اي كه بر روي زنان مهاجر تايلندي انجام شده است  نتايج مطالعه

ترس از  ،علت بارداري ناخواسته ،نشان داد كه در برخي از موارد

براي بعضي از زناني است كه سرپرستي و  دست دادن شغل

دست ه طبق نتايج ب ).17( عهده دارند هزينه معاش خانواده را بر

بيشترين دليل زنان براي  ،)Finer(فاينر  آمده از مطالعه كيفي

تداخل داشتن فرزند با ادامه  ،شان ناخواسته بودن بارداري

 ه استوليت مراقبت از بستگان بودؤتحصيل، كار يا داشتن مس

)16 .(  

حاضر، هاي فرعي استخراج شده در مطالعه  از ديگر مضمون

بيماري همسر و بيماري و يا مرگ فرزند قبلي باعث شده بود 

كه فرد روحيه نگهداري از عضو جديدي در خانواده را نداشته 

به دليل مرگ  ،كنندگان چراكه به گفته برخي مشاركت ؛باشد

ها به شدت  بيمار شدن بچهفرزند قبلي به دليل بيماري، به 

كه اكثر وقت زن هنگام بيماري  طوريه ب بود؛ حساس شده

 ،شد و حتي در بعضي مواقع صرف مراجعه به پزشك مي ،فرزند

رفت و از سالمت فرزندش اطمينان  ميبايد به منزل پزشك 

  .يافت مي

 در ،تحقيق گروه توسط شده انجام جستجوهاي به توجه با

اين  به ،كشور از خارج و داخل در مشابه هاي پژوهش

 بودن ناخواسته ،آن دنبال به و زن روان بر آن زيرمضمون و اثر

تأثير غربت و . است نشده اشاره داده، رخ زمان آن در كه بارداري

مؤثر دست آمده ه هاي فرعي ب دوري از خانواده از ديگر مضمون
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از زناني كه در شهري به غير . بر ناخواسته بودن بارداري است

خصوص ه ب ،كردند و از خانواده دور بودند شان زندگي مي زادگاه

دو شيفت كار (شان پرمشغله  هايي كه كارمند و همسران آن

خود را نيازمند به كمك  ،براي نگهداري از فرزند ؛بودند) كردن

 ،ولي به داليل مذكور ؛دانستند همسر، خانواده و اطرافيان مي

احساس   ،به همين علت ؛بيند خود را از كمك آنان محروم مي

خود را در نگهداري از فرزند ناتوان  ،تنهايي نموده و در نتيجه

و اين  بودند از بارداري خود ناراضي ،به همين دليل. داند مي

مشكل را به عنوان داليل ناخواسته بودن بارداري خود عنوان 

اي به  در مطالعه ،كه با توجه به جستجوي گروه تحقيق ؛نمودند

  .اي نشده بود ن مورد اشارهاي

 و زايمان موقع بارداري، حين برخي از زنان به دليل مشكالت 

 به چرا كه آنان ؛دانستند مي ناخواسته بارداري خود را ،آن از بعد

 و اطرافيان كمك نيازمند را خود ،اين مشكالت وجود دليل

 خود بارداري از سرباري، احساس دليل به و نددانست مي خانواده

 بودن ناخواسته عنوان به را مشكالت اين و بودند راضينا

به افزايش  ،در بعضي از مطالعات نيز .كردند عنوان خود بارداري

خطر سقط جنين تكراري در زناني كه مشكالت قبل از بارداري 

كه به نظر  ؛)18( اند اشاره شده است يا هنگام زايمان داشته

 ،رآمدي و به دنبال آنرسد بيشتر به دليل پايين بودن خودكا مي

اما در مطالعه  ).19( سطح تحمل زنان نسبت به اين مورد است

طور ه تواند ب نشان داده شد كه اين مشكالت مي ،حاضر

 )احساس سرباري(غيرمستقيم بر احساس منفي زن از خود 

  .بارداري خود را ناخواسته بداند ،تأثيرگذار باشد و به دنبال آن

عدم آمادگي  ،دست آمده در اين تحقيقيكي ديگر از نتايج به 

هاي كمي انجام شده در  كه بعضي از بررسي ؛اقتصادي بود

گذشته نيز به مشكالت مالي به عنوان يكي از داليل ناخواسته 

سن باالي  ،برخي از زنان). 12(است  بودن بارداري اشاره كرده

 چرا كه ؛دانستند شان مي خود را دليل ناخواسته دانستن بارداري

بارداري در اين سن از نظر خانواده و عرف  ،ها به نظر آن

كه عالوه بر ناتوانايي جسمي، حوصله  پذيرفتني نيست و هم اين

 كه كردند ها اظهار مي همچنين آن. نگهداري از فرزند را ندارند

به  ؛شود نيز رنج خواهد برد فرزند كسي كه در سن باال باردار مي

ر جوان دارد تا نيازهاي او را برطرف اين دليل كه نياز به يك ماد

تا توانايي پاسخگويي  ،در حد مطلوب داشته باشد يسواد و كند

هاي دوران كودكي و نوجواني را داشته  و كنجكاويها  پرسشبه 

  .باشد

اطمينان مادر از سالمتي خود و تأييد آن توسط پزشك و رعايت 

ند سالم و اعمال مذهبي كه در دين مبين اسالم براي داشتن فرز

عواملي از  ؛ها قبل از لقاح توصيه شده است صالح،  به رعايت آن

ها باردار  با اين آمادگي كه است كه برخي افراد دوست دارند

ريزي صورت  بدون برنامه ها جا كه بارداري آن ولي از آن .شوند

 ،به همين دليل ؛ها فراهم نشده است گرفته اين امكان براي آن

در نتايج مطالعه .كنند اخواسته تلقي مينبارداري خود را 

به عدم آمادگي فيزيكي بعضي از زنان به عنوان  ،مرتضوي

   ).1( عاملي براي ناخواسته بودن بارداري اشاره شده است

كافي بودن تعداد  ،خصوصه ترجيح جنس خاص فرزند و ب

فرزندان و سن كم فرزند قبلي نيز از ديگر عوامل ذكر شده 

ي خود و ركنندگان براي ناخواسته بودن باردا توسط اكثر شركت

ترجيح جنسي براي  كه گفتتوان  مي. شان بود يا اطرافيان

در . شود داشتن فرزند با جنس مذكر در اكثر اقوام مشاهده مي

از ناراحتي همسر يا خانواده وي به  ممكن است زن ،اين موقع

باشد، دختر  ها از جنسيت فرزند كه احتماالً دليل مطلع شدن آن

مانند استفاده از سونوگرافي توجهي  ،هاي بارداري خود به مراقبت

كه از جنسيت فرزندش  يا ممكن است بعد از اين ؛نداشته باشد

براي پيشگيري از سرزنش شدن، دست به اقداماتي  ،مطلع شد

  .ختم بارداري ناخواسته خود بزندبراي 

تعداد  با افزايش ،كنندگان همچنين به نظر برخي از مشاركت

عالوه بر مشكالت اقتصادي، تربيت آنان نيز سخت  ،ها بچه

كوچك بودن فرزند قبلي، شيرخوارگي  ،در اين ارتباط. خواهد بود

شد كه  وابستگي عاطفي وي به مادر باعث مي ،و به دنبال آن

برخي از . زن خود را براي نگهداري از فرزند جديد ناتوان بداند

د كه با حاملگي خود در حق كردن كنندگان احساس مي شركت

چرا كه فرزندشان در سني است  ؛اند كودك قبلي اجحاف كرده

كه بايد پدر و مادر وي را  ؛كه نياز به بازي و تفريح كودكانه دارد

ميسر  ،ولي با وجود بارداري و يا تولد فرزند جديد ؛همراهي كنند

  .نخواهد شد

چك بـودن  مبين آن است كه كو )Saha R( ساها نتايج مطالعه

از داليـل   )20( فرزند قبلي، عالقه نداشـتن بـه كـودك اضـافي    

طـور كـه در نتـايج     همان. باشد ناخواسته بودن بارداري زنان مي

زمان تولد فرزندشان براي بعضـي از والـدين اهميـت     ؛اشاره شد

سن رفتن مدرسـه او   ،چرا كه با تولد وي در نيمه دوم سال ؛دارد

كه با توجه به جستجوي گـروه   ؛دبيشتر از همساالنش خواهد ش

  .اي اشاره نشده بود به اين مورد در مطالعه ،تحقيق

  گيرينتيجه

بـارداري از تجربيـات    نداليل ناخواسته بـود  ،نتايج اين پژوهش

اي بـراي   توان از آن به عنوان پايـه  كه مي ؛كند زنان را ارايه مي

در  هـاي ناخواسـته   كنترل بارداريبه منظور آموزش و راهكاري 

جا كه ممكن اسـت بـارداري از نظـر     از آن. كشور استفاده نمود

پيشـنهاد  بنـابراين،   ؛ها ناخواسته باشـد  آن يزن، مرد و يا هر دو

تحقيق كيفي در زمينه تجربيات مـردان از بـارداري   كه گردد  مي

تـا داليـل ناخواسـته بـودن      ؛شان انجام گيرد ناخواسته همسران
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 كـه  رسد چرا كه به نظر مي ؛ن شودبارداري از نظر آنان نيز روش

هـا بـه داليـل     با كشف آن داليل و با اضافه شدن و يا ادغام آن

بـه منظـور   ولين ؤبهداشـتي و مسـ  كاركنـان  تـوان بـه    مي ،زنان

هــاي  ريــزي بــراي آمــوزش زوجــين و كــاهش بــارداري برنامــه

    .ناخواسته كمك كرد

  تشكر و قدرداني

ات و فناوري دانشگاه علوم معاونت تحقيقاين مطالعه با اعتبار 

نويسندگان بنابراين، . انجام شده استشاپور اهواز  پزشكي جندي

اعضاي محترم مركز تحقيقات  دانند كه از مقاله بر خود الزم مي

عوامل مؤثر بر سالمت و معاونت محترم تحقيقات و فناوري 

را براي شاپور اهواز كه اعتبار الزم  دانشگاه علوم پزشكي جندي

كاركنان اند و همچنين از  م مطالعه حاضر فراهم نمودهانجا

محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهبهان و مراكز 

كنندگان گرامي كه در  بهداشتي درماني آن شهرستان و شركت

اين  ضمناً .اين طرح، همكاري نمودند تشكر و قدرداني نمايند

 SHB-9205 كارشناسي ارشد با شمارهنامه  مقاله حاصل پايان

  .باشد مي
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Abstract 

Background: Pregnancy is a memorable event; but when unwanted, it causes harmful effects 

on families health specially mothers and their growing babies. 

Aim: This study aims to understand the causes of unwanted pregnancies. 

Methods: This qualitative study was conducted in the cities of Ahwaz and Behbahan. Using 

a purposeful sampling, data were collected from 27 women with direct or indirect 

experiences of unintended pregnancy. Participants were purposefully selected and sampling 

was continued until data saturation. Data were gathered through unstructured in-depth 

interviews. Analysis was done using thematic analysis method. For this purpose, interviews 

were recorded, transcribed word by word and analyzed concurrently using constant 

comparison analysis. Reliability and transferability were approved to ensure the rigor of the 

study. 

Results: Three main themes were emerged from the data analyses, including: not being 

happy in their marriage, lack of readiness and perceived inability of having a baby, and the 

number and characteristics of previous children. 

Conclusion: The findings provide evidence for women`s experiences of the causes of 

unintended pregnancy, allowing researchers and policy makers to implement context-based 

interventions and approaches for vulnerable groups to promote their health. Therefore, 

qualitative research into men's experiences of the unintended pregnancy of their wives is 

suggested. 

Keywords: unintended pregnancy, experiences, thematic analysis, qualitative study 
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