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  چكيده  
 يهـا  روش از ةاسـتفاد  يتقاضـا  زنـان،  يفرزنـدآور  يهـا  ال دهيـ او  التيت كـاهش تمـا  مـوازا  به
 يهـا  كـاربرد روش  وعيشـ  يبررسـ  مقالـه  ايـن  از هـدف  . يابد مي افزايش يحاملگ از يريگ شيپ
سـاكن در   ةسـال  15-49زنان همسـردار   انيدر م آن يها كننده نييتعو  ياز حاملگ يريگ شيپ

 كـه  هاقتباس شـد  مقطعي پيمايش يك از ها داده . بود الميان اشهرست ييو روستا يمناطق شهر
 تركيبـي  گيري، نمونه روش . است هشد انجام خانوار 724 بر بالغ اي نمونه روي 1393 ماه تير در
 شـيوع  از نتـايج  . اسـت  سيسـتماتيك  تصـادفي  و تصادفي اي، مرحله چند اي خوشه هاي روش از

 حكايـت  روسـتايي  و شـهري  زنان ميان در حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده گستردة
 هاي روش از يكي از روستائي و شهري نمونة دو هر در زنان درصد 8/81 بررسي، هنگام در . دارد
 در حـاملگي  از گيري پيش مدرن هاي روش از استفاده . كردند مي استفاده حاملگي از گيري پيش
 7/70 مقابـل  در 7/75( دارد روسـتائي  زنان با سهمقاي در تري بيش عموميت از شهري زنان ميان
 و حيـات  قيـد  در فرزندان شمار شهري مناطق در كه داد نشان متغيره چند هاي تحليل . )درصد
 آل، ايـده  فرزنـدان  شـمار  روستايي مناطق در و) درصد 8/18( حاملگي از گيري پيش هاي هزينه
 نقش ترين بيش) درصد 7/36(  حاملگي زا گيري پيش هاي هزينه و حيات قيد در فرزندان شمار

 نيـ ا جينتـا  . دارنـد  حـاملگي  از گيـري  پـيش  هاي روش از زنان استفادة احتمال بيني پيش در را
ـ عموم طيشـرا  در كـه  بود تيواقع نيا يايگو يبررس از يريـ گ شيپـ  يهـا  روش از اسـتفاده  تي 
 خـدمات  بـه  يدسترسـ  ةنـ يزه شيافزا زنان، يفرزندآور يها آل دهيا و التيتما كاهش ،يحاملگ

 شيافـزا  بـه  توانـد  يمـ  يريـ گ شيپ يها روش كاربرد يفرهنگ ياجتماع يها نهيهز و يريگ شيپ
  . شود منجر كودكان و مادران سالمت ديتهد و يعمد نيجن  سقط ناخواسته، يها يحاملگ
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  مقدمه و بيان مسأله
 نگـرش  در اساسـي  تغييـر  نوعي جهان نقاط از بسياري در اينكه بر مبني دارد، وجود شواهدي

 انجـام شـده   خـانواده  بر حاكم تاريخي الگوهاي از برخي و آوري فرزند ازدواج، به نسبت افراد
 رونـدهاي  در اي كننـده  تعيـين  قشـي ن خـانوادگي  زنـدگي  بـه  مربوط ايستارهاي در تغيير . است

 تغييـر  تـرين  مهـم  شـايد  . )1384 ندوشـن،  عسـكري  و شـوازي  عباسـي ( دارد شناسـي  جمعيت
 ويـژه  بـه  دنيا، مناطق تمام در باروري گير چشم كاهش گذشته، دهة سه طي در شناسي جمعيت

 حـوالت ت نيـز  ايـران  در . )1386 حسـيني،  و شـوازي  عباسـي ( بـود  توسعه حال در كشورهاي
 ســال در زن هــر بــراي فرزنــد 9/6 از كــل بــاروري ميــزان . اســت بــوده گيــر چشــم بــاروري

 ها نسل جايگزيني براي الزم سطح از تر پايين به) 10: 2005 دونالد، مك و شوازي عباسي( 1359
 اگرچـه  . )99-100: 1392 چاوشي، حسيني و شوازي عباسي( رسيد 1390 سال در) فرزند 8/1(

 تأمـل  درخـور  ايران جامعة فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، بستر در تحوالت اين تبيين
 اسـتقبال  آن دنبـال  بـه  و 1360 دهـة  اواخـر  هاي سال از خانواده تنظيم برنامة اجراي اما است،

 در بـاروري  سـطوح  و روندها در مهمي نقش لگيحام از گيري پيش هاي روش از زنان گستردة
   . است داشته اناير جغرافيائي پهنة

 تـرين  مهـم  ،)1368-1372( اسـالمي  انقالب از پس ملّي توسعة سالة پنج برنامة نخستين در
 مـادر  هـر  براي فرزند 4/6 از كل باروري ميزان كاهش خانواده تنظيم برنامة جمعيتي هاي هدف
ت  ساالنة طبيعي رشد نرخ كاهش نيز و 1390 سال در فرزند 4 به 1365 سال در 2/3 از جمعيـ 

. )27: 2009 همكاران و شوازي عباسي( بود 1390 سال در درصد 3/2 به 1365 سال در درصد
ت  ساالنة طبيعي رشد . شد محقّق شده بيني پيش زمان از زودتر فوق هاي هدف  در ايـران  جمعيـ 

ت  بخـش ( رسـيد  درصـد  47/1 به 1375-1380 دورة در . )2015 متّحـد  ملـل  سـازمان  جمعيـ 
 نزديـك  بـه  1379 سـال  در كـل  بـاروري  ميزان . يافت كاهش تُندي شيب با باروري 1370ةده

 بـاروري  امـروزه،  . )10: 1392 چاوشـي،  حسـيني  و شـوازي  عباسـي ( رسـيد  جايگزيني سطح
 ايران جامعة در مسلّط ويژگي به جايگزيني سطح به نزديك بسيار يا جايگزيني سطح از تر پايين

 تنظـيم  برنامـة  عملكـرد  گفـت  تـوان  مي واقع، در . ستا شده تبديل كشور مختلف هاي استان و
 ايـن  . اسـت  رفتـه  فراتر هم شده تعيين هدف از و شده محقّق شده تعيين زمان از زودتر خانواده
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ت  تحـوالت  بـه  نسبت متفاوتي هاي گيري موضع اخير هاي سال در تا شد سبب وضعيت جمعيـ 
 مـورد  جمعيتـي  هـاي  سياسـت  در بـازنگري  اگرچه . بگيرد شكل آينده در آن روندهاي و ايران
 يـك  ارائـة  در نظرهـا   اخـتالف  امـا  است، جمعيتي نظران صاحب و گذاران سياست همة اجماع
 افزايش طرفداران . است توجه شايان ايران جمعيت براي جديد تيجمعي سياست و عمل برنامة
 زمـان  از زودتـر  انوادهخـ  تنظـيم  برنامـة  جمعيتـي  هـاي  هدف چون كه كنند مي استدالل مواليد
 عرضـة  و لغـو  خـانواده  تنظـيم  قانون كه است اين آن مخالف مفهوم شده، محقّق شده بيني پيش

  . شود متوقّف حاملگي از گيري پيش براي بارداري بهداشت خدمات
 كشورها يافتگي توسعه هاي شاخص از يكي زنان توانمندسازي و بارداري بهداشت سالمت،

 جامعـة  و سـالم  زنـدگي  يـك  به يابي دست ترديد، بي . است پايدار توسعة به رسيدن نياز پيش و
 هاي حاملگي مانند مسائلي  و بايد به نيست تر بيش يا تر كم جمعيت داشتن گروِ در تنها مطلوب

.  . . و جنسـي  سـالمت  فرزنـدآوري،  براي آمادگي كودك، و مادر سالمت جنين، سقط ناخواسته،
 اسـتمرار  و باروري كاهش سرعت در مؤثري نقش خانواده تنظيم رنامةب هرچند . دشو هتوج نيز 

 بـوده  تحـوالتي  بـا  متناسـب  باروري گذار فرآيند اما است، داشته بعد به 1360 دهة نيمة از آن
 پيوسته وقوع به خانواده سنّتي ابعاد از برخي نيز و اجتماعي اقتصادي مختلف ابعاد در كه است

 تمــايالت و هـا  آل ايــده رفتـار،  نهايـت،  در و ازدواج بــا مـرتبط  يايســتارها در تغييراتـي  بـه  و
 شـوازي،  عباسي و حسيني ؛1388 حسيني، و شوازي عباسي( است شده منجر زنان فرزندآوري

 وجـود  حاملگي از گيري پيش وسايل از استفاده زمينة در متفاوتي الگوهاي امروزه، . )57: 1388
. باشـند  داشـته  ديگـري  فرزنـد  ندارند تمايل سالگي 30 از پس ايران زنان مسو دو حدود . دارد

 سـوي  از . كننـد  متوقّـف  يـا  كنترل بعد به سالگي 30 از را فرزندآوري خواهند مي ها آن تر بيش 
 20 زير همسردار زنان . است سن تابع حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده الگوي ديگر،
 سـاله  15-29 زنـان  . دارنـد  را حـاملگي  از گيري پيش هاي روش از استفاده ميزان ترين كم سال
: 1391 چاوشي، حسيني و شوازي عباسي( كنند مي استفاده توبوكتومي و سنّتي هاي روش از تر كم

 ريـزي  برنامـه  منظـور  بـه  حاملگي از گيري پيش هاي روش از ها آن كه دهد مي نشان اين . )109
 كـه  شـرايطي  در حتّـي  بنـابراين،  . كننـد  مي ستفادها مواليد بين گذاري فاصله و فرزندآوري براي

 آسـان  دسترسـي  نيازمند همچنان مادران است، مواليد افزايش به معطوف جمعيتي هاي سياست
  . هستند بارداري بهداشت خدمات به



 

196     1396 پاييز و زمستان | 2، شمارة 5دورة 

 بسـتگي  ديمتعـد  عوامـل  به حاملگي از گيري پيش هاي روش از هاستفاد در زوجين هاي انگيزه
 حـاملگي،  از گيـري  پـيش  هـاي  روش از اسـتفاده  عموميت از شناخت و اهيآگ ترديد، بي . دارد
 نقـش  توانـد  مـي  كشـور  مختلف مناطق در ها آن از استفاده الگوهاي و خدمات اين براي تقاضا
 و جامعـه  شـرايط  بـا  متناسـب  و مناسـب  بهداشـتي  و جمعيتـي  هـاي  سياسـت  اتخاذ در مهمي

 زير هاي پرسش به پاسخ مقاله اين از هدف . باشد داشته ها خانواده و افراد تمايالت و ها خواسته
 است؟ چگونه ايالم روستائي و شهري مناطق در حاملگي از گيري پيش هاي روش كاربرد: است
 برخـوردار  روسـتائي  و شـهري  زنـان  ميان در يكساني عموميت از سنّتي و مدرن هاي روش آيا

 زنـان  ميـان  در حـاملگي  از گيري پيش هاي وشر از استفاده هاي كننده بيني پيش ترين مهم است؟
  اند؟ كدام روستائي و شهري
 و حــاملگي از گيــري پــيش هــاي روش از اســتفادة بــا ارتبــاط در زيــادي نســبتاً هــاي بررســي
 از انـد  كـرده  سعي پژوهشگران از يك هر . است انجام شده جهان و ايران در آن هاي كننده تعيين
 بررسي را حاملگي از گيري پيش هاي روش از زنان استفادة بر ارگذ تأثير عوامل متفاوت اي زاويه
  .  كنند

 دائمـي  و اثـر  طـوالني  هـاي  روش بـراي  تقاضـا  بررسي در) 2014( بگي و ترابي حسيني،
 درصـد  7/27 تنهـا  هرچنـد  كه دادند نشان مهاباد شهر كُرد زنان ميان در حاملگي از گيري پيش
 ميـزان  ولـي  ،كردنـد  مـي  اسـتفاده  حاملگي از گيري پيش دائمي و اثر طوالني هاي روش از زنان
 فرزنـدان  شمار بررسي، اين پاية بر . است بوده درصد 3/71 ها روش اين از استفاده براي تقاضا
 مهمـي  نقش زنان باروري نيت و حاملگي از گيري پيش شدة درك هاي هزينه آمده، دنيا به زنده
. دارند حاملگي از گيري پيش دائمي و اثر طوالني هاي روش از استفاده براي تقاضا بيني پيش در

كه زنان در انتهـاي سـنين    شهر مهاباد معلوم شددر  )1392 ،حسيني و بگي( ديگريدر بررسي  
 تـري خواهـان اسـتفاده از    به احتمال بـيش  ،هايي كه تحصيالت باالتري دارند آوري و آن فرزند
دادنـد كـه در   ) نشـان  1386ري و همكـاران ( پورانصا . هستندگيري از حاملگي  پيش هاي روش

بـر   . كنند گيري از حاملگي استفاده مي هاي پيش زنان از يكي از روش 5/65شهرستان ايرانشهر، 
اساس اين بررسي، تمايل به فرزندآوري، حامله بودن يا شيردهي، تـرس از اثـرات و عـوارض    

ئل زنـان بـراي عـدم اسـتفاده از     ترين دال گيري به ترتيب مهم جانبي، و گران بودن وسايل پيش
هـاي سـن،    راين بررسي نشـان داد كـه بـين متغيـ     . تگيري از حاملگي بوده اس هاي پيش روش
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گيـري از   هـاي پـيش   تحصيالت، شمار فرزندان و حمايت شوهران از زنان در استفاده از روش
 يشـواز  يو عباس ينيحس . وجود دارد يدار امعن يآمار ها رابطة حاملگي با استفادة از اين روش

 از اسـتفاده  با اروميه شهرستان تُرك و كُرد زنان باروري هاي كننده تعيين بررسي در) 38: 1390(
 از حـاملگي  از گيـري  پـيش  هاي روش از استفاده هرچند كه دادند نشان بونگارت تجزية روش

 منتهي است، ربرخوردا) درصد 3/81( تُرك و) درصد 8/85( كُرد زنان ميان در بااليي عموميت
 در ،كننـد  نمـي  اسـتفاده  حاملگي از گيري پيش هاي روش از يك هيچ از كه زناني درصد نسبت
 رمـؤث  عوامـل  بررسي در) 1378( همكاران و تهراني رمضاني . كُردهاست برابر 3/1 ها تُرك ميان
 يمارستانب 12 به كننده مراجعه باردار زنان توسط حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده بر

 هيچ از شدن حامله از قبل شده، بررسي زنان درصد 3/38 كه دادند نشان تهران شهر در آموزشي
 از اسـتفاده  عموميـت  بررسـي،  ايـن  پايـة  بـر  . كردنـد  نمي استفاده حاملگي از گيري پيش روش
 دسوا بي مادران از تر بيش مراتب به كرده تحصيل زنان ميان در حاملگي از گيري پيش هاي روش
اسـتفاده   نسـبي  خطـر  زنـان  تحصـيالت  و سواد سطح افزايش با كه داد نشان نتايج . است بوده

 استفاده نكردن نسبي خطر مقابل، در . يابد مي كاهش حاملگي از گيري پيش هاي روش از نكردن
 ترتيـب  بـه  سال 35 باالي و سال 20 از تر كم زنان ميان در حاملگي از گيري پيش هاي روش از
  . يابد مي افزايش برابر 9/1 و 3/1

 از گيـري  پـيش  هـاي  روش از اسـتفاده  درصـد  نسـبت  ،)1383( زاده خادم و شوازي عباسي
 نتايج . اند كرده گزارش درصد 79 را رشت شهر سالة 15-49 همسردار زنان ميان در را حاملگي

 3/38 بـا  ترتيـب  بـه  توبوكتـومي  و قـرص  منقطع، نزديكي هاي روش كه داد نشان بررسي اين
 گيـري  پـيش  هاي روش كاربران ميان در تري بيش عموميت ،درصد 4/21 و درصد 3/23 درصد،

 از گيري پيش توضعي بررسي در ،)1388( همكاران و باقري . است  داشته برخوردار حاملگي از
 درمـاني  بهداشـتي  مراكـز  به كننده مراجعه سال 35 باالي زنان در آن با مرتبط عوامل و بارداري
 هـاي  روش از يكـي  از بررسـي شـده   زنـان  درصـد  3/98 كه دادند نشان 1386 سال در كاشان
 از گيري پيش مؤثّر هاي روش از كه زناني درصد نسبت . كردند مي استفاده بارداري از گيري پيش

 ازدواج، هنگـام  بـه  سـن  كـه  داد نشان بررسي اين . بود درصد 7/70 كردند مي استفاده حاملگي
 هـاي  روش از قبلـي  اسـتفادة  فرزنـدان،  جنسي تركيب قاعدگي، هاي يكلس ازدواج، تمد طول
 مـؤثّر  هـاي  روش از استفاده بر مؤثّر عوامل از زن جنسي رضايت و حاملگي از گيري پيش مؤثّر
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 عرفـاني، ( 2009 سـال  در تهـران  بـاروري  پيمايش هاي يافته . است بوده حاملگي از گيري پيش
 هـاي  روش از يـك  هـيچ  از بررسـي  زمـان  در زنـان  ددرصـ  22 كه است آن از حاكي ،)2013
 بـا  منقطع نزديكي يا عزل روش بررسي، اين پاية بر . اند كرده نمي استفاده حاملگي از گيري پيش

 برخـوردار  حـاملگي  از گيـري  پـيش  هاي روش ساير با مقايسه در بااليي تعمومي از درصد 30
 درصـد  11 و 12 ،15 بـا  ترتيـب  بـه  توبوكتـومي  و قـرص  دي، يـو  آي آن، از پس . است بوده
   . اند داشته حاملگي از گيري پيش هاي روش كاربران ميان در را استفاده ترين بيش

هاي آن در  كننده گيري از حاملگي و تعيين هاي پيش هاي بسياري در ارتباط با روش پژوهش
نيـا سـطوح   ) نشـان دادنـد كـه در ك   2011و همكاران ( 1اوكچ . خارج از كشور انجام شده است

با درآمد زنان، داري امعننشينان ارتباط   گيري از حاملگي در ميان زاغه هاي پيش استفاده از روش
ت خـدمات،       هاي پيش ها از روش دانش و آگاهي آن گيري از حـاملگي، موافقـت همسـر، كيفيـ

ي ديگري در بررس . هاي مذهبي زنان دارد دهندة خدمات و زمينه  نزديكي به مراكز بهداشتي ارائه
هـاي   ) نشان دادند كه دليل اصلي زنان براي استفاده نكردن از روش2010و همكاران،  2(باپيندر
ها و آگـاهي نداشـتن و    گيري از حاملگي به ترتيب ترس از اثرات و عوارض جانبي روش پيش

 ردر پژوهشي در شه )2005( و همكاران 3دانتا باليا . ها از خطرات حاملگي است درك پايين آن
سـاله انجـام    40 - 18كـردة    مرد ازدواج 2678كه از طريق مصاحبة سازمان يافته با بمبئي هند 

هاي  روش آگاهي ازدلخواه،  انفرزندشمار رهاي سن، درآمد، اين نتيجه رسيدند كه متغيبه  ،شد
 نكردن بسيار قوي بر استفاده يا استفاده تأثيرگذاري ميان مواليد،  هو فاصلاز حاملگي گيري  پيش

 بـا  ،)1995( 4بـانكول  و وسـتوف  . گيري توسط زوجين داشـته اسـت   ها و وسايل پيش از روش
 فرزنـد  داشـتن  آرزوي ،1990-1994 دورة در كـه  دادنـد  نشـان  كشـور  27 هاي داده از استفاده
. اسـت  بـوده  حاملگي از گيري پيش هاي روش نكردن از استفاده براي زنان دليل ين مهم تر، بيش

 دالئـل  از يكـي  آگـاهي،  فقـدان  كـه  است آن از حاكي) 1995( 5بروس و بونگارت يها تحليل 
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 بوده آفريقا صحراي منطقة در حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده نكردن در زنان اصلي
  . است

هاي عرضه  كننده تر بر تعيين ها بيش هاي تجربي تحقيق نشان داد، اكثر پژوهش بررسي زمينه
با وجود اين، تنظيم رفتار باروري عـالوه بـر    . اند گيري از حاملگي متمركز شده يشي پ و تقاضا

تر به  هاي پيشين كم ي كه در پژوهش ها گيري از حاملگي، تابعي است از هزينه انگيزه براي پيش
هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي اسـت كـه احتمـاالً بسـيار      و شامل هزينه . ه شده استآن توج
قـرار   تـأثير گيري از حـاملگي را تحـت    هاي پيش ي به خدمات، كاربرد روشتر از دسترس بيش

 هـاي  هزينـه  بر تمركز با تا است تالش در مقاله اين . ها شوند دهند و مانع استفاده از اين روش
 كوچـك  هرچنـد  گامي حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده اجتماعي و فرهنگي رواني،

  . بگيرد قرار ها آن امتداد در ترتيب اين به و بردارد پيشين هاي پژوهش خالء پركردن در
 هـاي  روش كـاربرد  . اسـت  شـده  ارائـه  زنان باروري رفتارهاي تبيين براي گوناگوني هاي نظريه
 خُـرد  اقتصـاد  نظريـة ( بـاروري  تنظـيم  با مرتبط هاي نظريه چارچوب در حاملگي از گيري پيش

 تنظـيم  هـاي  هزينـه  و تقاضـا  و عرضـه  چـارچوب  و نفرزنـدا  منافع و ها هزينه نظرية باروري،
 تبيـين  قابل) 1بوالتو و بوشان نظرية( خانواده تنظيم خدمات با مرتبط هاي نظريه نيز و) باروري
 نظريـة  و 2اسـترلين  باروري تنظيم هاي هزينه و تقاضا و عرضه چارچوب از مقاله اين در . است
  . است شده استفاده حاملگي از گيري پيش هاي روش كاربرد  تبيين براي بوشان

) 1975( يناسـترل  نظريـة  در بـاروري:  تنظيم هاي هزينه و تقاضا و عرضه چارچوب
توان  يعنيفرزند  عرضة مفهوم سه ساسا بر حاملگي از گيري پيش هاي روشكاربرد  يبرا تقاضا

 كنتـرل  رجمخـا  و زنـده  كودكـان  آل يدهشمار ا يعني 4بچه براي تقاضا ،3زاد و ولد زنان يزيكيف
 گيري يشپ يها آگاهانه از روش استفادةاست كه  باور اين بر ين،استرل . است شده فرموله مواليد

 موازنـة  اگـر  . دارد خانوار مطلوب بعد و خانوار بعد پتانسيل بين تفاوت به بستگي ي،از حاملگ
 نتيجـه،  در . بـد يا دست خود نظر به بعد مطلوب و مورد  يستباشد، خانوار قادر ن يدو منف ينا
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 كـاهش  حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده به تمايل و تر بيش آوري فرزند براي انگيزه
 مواجـه  ناخواسـته  فرزنـدان  با والدين باشد، مثبت موازنه اين حاصلچنانچه  برعكس، . يابد مي
ـ  يهـا  از روش اسـتفاده الزم  انگيـزة  يجـه، در نت . شوند مي  دسـت  بـه را  ياز حـاملگ  گيـري  يشپ
 يوقتـ  گويـد  مـي و  كنـد  مـي  يـابي مهم ارز راخانواده  يمتنظ هاي ينههز نقش استرلين . آورند مي
 حـاملگي  از گيـري  پـيش  هاي روش از استفاده براي تمايلي ،باال باشد يبارور يمتنظ هاي ينههز

بـه   . دكنـ  يمـ  يبند گروه يو ماد يروان هاي ينههز ةرا به دو دست ها ينههز او . نخواهد شد وجود
بـه   يدسترسـ  يـزان م يـز آن و ن يهـا  و روش يدنگرش جامعه نسبت به كنترل موال ينباور استرل

 هـا  زوج . اسـت  گـذار تأثير يبـارور  يمتنظ هاي ينهكاهش هز يا يشدر افزا يدخدمات كنترل موال
ـ  يلخـود از وسـا   ةو اراد ياراخت يطور آگانه و از رو به يزمان اسـتفاده   ياز حـاملگ  گيـري  يشپ
بـا   برابـر  خـانوار و بعد مطلوب و مورد انتظار  ييننسبتاً پا يبارور يمتنظ هاي هزينه كه كنند يم

   . باشد بچه يتقاضا برا
 هـاي  ويژگي به حاملگي از گيري پيش وسايل از استفاده با مرتبط هاي هزينه درك ترديد، بي
 شـدة  درك هـاي  هزينه ،اساس اين بر . كنند مي زندگي آن در كه دارد يبستگ اي جامعه و زوجين
 مختلـف  هـاي  زوج ميـان  در و ديگـر  جامعـة  بـه  اي جامعه از حاملگي از گيري پيش هاي روش

  . بود خواهد متفاوت
 اسـتدالل  يمرسـوم اقتصـاد بـارور    هـاي  رويكـرد  ازانتقاد  در ،)1997( بوشان: بوشان يةنظر
 نظـر  در را حـاملگي  زا گيـري  پـيش  اقتصـادي  هـاي  ينـه تنها هز ياقتصاد هاي نظريهكه  كند مي
 را هـا  آن يـا  گيرنـد  مي ناديده را اقتصادي غير  هاي هزينه كامل طور به يا ها تحليلو در  گيرند مي

 گويـد  مـي او  يـن، ا بـر  عـالوه  . كننـد  يمـ   بنـدي  دسـته  يقهسل يا 1ترجيحات يكلّ هاي عنوان تحت
 حـاملگي از  گيـري  پيش براي شده درك هاي هزينه تأثير تحت تر بيش افراد باروري هاي يمتصم

 تنظـيم  بـا  مـرتبط  هـاي  هزينـه  بوشـان  نظريـة  در . شده درك اقتصادي واقعي هاي ينهاست تا هز
 عـوارض  بـا  مـرتبط  هـاي  هزينه) 2 دسترسي، با مرتبط هاي هزينه) 1 كلّي دستة سه در خانواده
  . گيرند مي قرار مذهبي و فرهنگي اجتماعي، هاي مخالفت به مربوط هاي هزينه) 3 و جانبي

 را شـناختي  و فـي كي جغرافيايي، اقتصادي، متفاوت بعد چهار دسترسي با مرتبط هاي هزينه
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 مـالي  ي ها هزينه محدوديت به مربوط دسترسي جغرافيايي و اقتصادي هاي جنبه . گيرد مي بر در
 بـل، مقا در . كـرد  گيـري  انـدازه  آسـاني  به توان مي تقريباً و است خدمات به فيزيكي دسترسي و

 خدمات نوع به مربوط هستند ها آن كه چرا هستند؛ دشوار كمي تقريباً دسترسي فيكي هاي جنبه
 بـه  اشـاره  نيـز  شناختي دسترسي . باشند در دسترس  ها آن چگونه و موقع چه اينكهو  شده ارائه
 شـناختي  دسترسـي  واقع، در . دارد حاملگي از گيري پيش خدمات و ها روش بارةدر مردم دانش

 نداشـتن  . )22: 1997 بوشـان، ( است حاملگي از گيري پيش خدمات از واقعي استفادة شرط يشپ
 هـا  روش اين از استفاده چگونگي و حاملگي از گيري پيش هاي روش از زنان شناخت و آگاهي

 در اي كننـده  تعيين و مهم نقش خدمات اين به يابي دست چگونگي بارةدر آگاهي فقدان حتّي و
 جزئيـات  از كننـدگان  اسـتفاده  العاتاط ميزان . داشت خواهد خدمات اين از ها نآ استفادة عدم

 آن اثربخشـي  و كـارايي  ميـزان  افزايش نتيجه در و مصرف تداوم در كنند مي استفاده كه روشي
  . )125: 1383 حسيني،( داشت خواهد ينقش مهم روش

 حـاملگي؛  از گيـري  شپي هاي روش كاربرد بهداشتي هاي نگراني و جانبي عوارض از ترس
 ينقش مهم مواليد كنترل يافراد برا يزةانگ كاهش نتيجه در و ها روش اين از استفاده نكردن در

ـ   ياز منـابع مختلفـ   تواند يم ها ينگران اين . دارد  يـا خـود زنـان در كـاربرد روش     ةماننـد تجرب
 يـن در اثـر ا كـه اغلـب     رديـ نشـأت بگ  يعاتيو شا يان،دوستان و آشنا ةخاص، تجرب يها روش

 بسياري استفاده نكردن بنابراين، . )1995(بونگارت و بروس،  يابد يمتجارب در جامعه گسترش 
 ،فرزنـدآوري  و حاملگي به ها آن تمايل خاطر به نه حاملگي از گيري پيش هاي روش از زنان از

 وسـايل  ايـن  كـاربرد  بـا  مـرتبط  بهداشتي و جسماني مشكالت و جانبي عوارض علّت به بلكه
   . است

 هـاي  مخالفـت  بـه  مربوط هاي هزينه جانبي، عوارض و اثرات با مرتبط هاي هزينه بر  عالوه
 از گيـري  پـيش  هـاي  روش از زنان استفادة كه است مهم عاملي  نيز مذهبي و فرهنگي اجتماعي،
 و زوجـين  هـاي  ويژگي به و اي زمينه كامالً عامل اين تأثير . دهد مي قرار تأثير تحت را حاملگي
 هاي روش از استفاده مذهبي و فرهنگي اجتماعي، هاي هزينه بنابراين، . دارد بستگي ها آن اجتماع
 مختلـف  هـاي  اليـه  ميـان  در و ديگـر  جامعـة  بـه  اي جامعـه  از تواند مي حاملگي از گيري پيش
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ـ  زنان از بسياري دهد، مي نشان) 2000 1دوانتي مثال، براي( ها بررسي . باشد متفاوت اجتماعي  اب
 هـاي  روش از اسـتفاده  بـا  همسرشان مخالفت علّت  به خواستند نمي ديگري فرزند اينكه وجود
 از بـاروري  هاي گيري تصميم در شوهر دخالت . اند شده حامله ناخواسته حاملگي، از گيري پيش
 روش يـك  از اسـتفاده  مـدت  طـول  و تـداوم  و شود، استفاده بايد كه روشي نوع بارةدر جمله
 بـر   عـالوه  . دهـد  قـرار  تـأثير  تحـت  را گيـري  پيش هاي روش از استفاده ميزان دتوان مي خاص

 عـدم  بـا  اسـت  ممكن حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده در زنان شوهر، هاي مخالفت
 يـك  از اسـتفاده  دليـل  به نيز افراد بعضي . باشند مواجه جامعه طرف از فرهنگي و ديني پذيرش

 اجتماعـات  در . گيرنـد  قرار اطرافيان و دوستان طعن مورد مردانه، هاي روش ويژه به روش نوع
 عـروس  فرزندآوري رفتارهاي در اي كننده تعيين نقش شوهر مادر ،گسترده هاي خانواده و سنّتي

   . دارد حاملگي از گيري پيش هاي روش از او استفادة نتيجه در و

  پژوهش  روش
. شـد  آوري جمـع  ايالم شهرستان در ،1393 بستانتا در ،پيمايشيروش  پژوهش با اين هاي داده

 شـهري  مناطق در ساكن معمولي خانوارهاي عضو سالة 15-49 همسردار زنان آماري، جمعيت 
 بـه  توجـه  بـا  . شدند مصاحبه و شناسايي خانوار داخل در كه بودند ايالم شهرستان روستايي و

 منـاطق  از برابـر  حجـم  بـا  اي نـه نمو شد گرفته تصميم است، تطبيقي نوع از كه بررسي ماهيت
 حجـم  ،1390 سرشماري نتايج اساس بر ابتدا منظور، اين براي . شود انتخاب روستايي و شهري
 شهرسـتان  روسـتايي  مناطق معمولي خانوارهاي در ساكن سالة 15-49 همسردار زنان جمعيت

 حجم كوكران لفرمو از استفاده با سپس، . است بوده خانوار 6060 معادل كه شد مشخص ايالم
 نظر در شهري نقاط براي نيز نمونه تعداد همين . شد برآورد خانوار 362 معادل روستايي نمونة
   . شد تعيين خانوار 724 نمونه كل حجم ترتيب، اين به . شد گرفته

 تصــادفي و تصــادفي اي، مرحلــه چنــد اي خوشــه هــاي روش از تركيبــي گيــري، نمونــه روش
 بخـش  . چوار اسـت  و مركزي بخش دو و شهري نقطة يك داراي ايالم شهرستان . بود سيستماتيك

 بـولي  و اركوازي دهستان دو از چوار بخش و پايين ده و خاص ميش دهستان دو از متشكّل مركزي

                                                                                                                    
1. Doanti 
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 ريـزي  برنامـه  و مديريت معاونت به مراجعه با شهري، نقاط در گيري نمونه براي . است شده تشكيل
 بلـوك  3156 بـه  شـهر  كل ها، بلوك كل شمارش از پس . شد تهيه الماي شهر نقشة ايالم، استانداري

 سـه  بـه  مقالـه  سـوم  نويسندة شناخت به توجه با ايالم شهر مناطق همة بعد، مرحلة در . شد تقسيم
 تر بيش كه جا آن از . شد تفكيك) پايين و متوسط باال،( اجتماعي اقتصادي موقعيت حسب بر خوشه
 حجـم  بـا  متناسـب  خوشه هر از منتخب هاي بلوك انتخاب ،داشتند رقرا متوسط خوشة در ها بلوك
 شـمار  كه حذف شد هايي بلوك ابتدا ها، خوشه از يك هر در ها بلوك انتخاب براي . شد انجام ها آن

 هـايي  بلـوك  خوشه، هر در مانده باقي هاي بلوك ميان از سپس، . بود خانوار 10 از تر كم ها آن خانوار
 هر در منتخب هاي بلوك شمار ،1جدول . شد انتخاب خوشه هر حجم با تناسبم و تصادفي طور به

   . دهد مي نشان ايالم شهر در را خوشه

  حجم با متناسب خوشه هر در انتخابي هاي بلوك تعداد :1 جدول
 نام

  خوشه
خانوار10بايهابلوكلّكشمار

  تر شيب و
  درصد

 يهابلوكشمار
  منتخب

 در منتخب يخانوارها شمار
  خوشه هر

  70 10 5/19 606  باال
  181 20 9/49 1555  متوسط

  111 14 6/30 955  نييپا
  362 44 100 3116  جمع

  
خـانوار از فهرسـت نقـاط     15تـر از   كـم  يروسـتاها  ابتدا ييدر مناطق روستا گيري نمونه براي
هر  در تر يشو ب رو خانوا 15با  يكردن روستاها صپس از مشخ . شهرستان حذف شد ييروستا

متناسب بـا سـهم زنـان     . در هر دهستان مشخص شد يبررس يطدهستان، شمار زنان واجد شرا
از  يشبا ب ييساكن در نقاط روستا ةسال 15-49از مجموع زنان همسردار  يبررس يط،واجد شرا

ـ   وهر دهستان  درخانوار  15 خـانوار) شـمار    362( ييروسـتا  ةبا در نظرگرفتن حجم كـل نمون
 روسـتا  شـمار بعـد،   ةدر مرحلـ  . شـد  يدر هر دهستان انتخاب م يدشد كه با نييتع ييخانوارها

 يطد شـرا جـ متناسـب بـا سـهم زنـان وا     يت،نها در . هر دهستان انتخاب شد در يطور تصادف به
 يزمنتخب هر دهستان و ن يدر روستاها يبررس يطاز مجموع زنان واجد شرا ،هر روستا يبررس

در هر  يدكه با ص شدمشخ ييها هر دهستان، شمار پرسشنامه يبرا شده يينتع يشمار خانوارها
. شـد  يم يعتوز يبررس يطزنان واجد شرا يانچهارگانه م يها منتخب دهستان ياز روستاها يك
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 يبررسـ  يطانتخاب خانوار نمونه و مصـاحبه بـا زن واجـد شـرا     يهنگام مراجعه به روستا، برا 
را بـر   تـر  يشخانوار و ب 15 يدارا يوستاهار شمار ،2 جدول . عمل شد يستماتيكصورت س به

 هـر  در شـده  توزيـع  هاي پرسشنامه نسبت ،ساله 15-49زنان همسردار  شمار دهستان، تفكيك
 ياز روسـتاها  يـك كه در هـر   دهد ينشان م ييها و شمار پرسشنامه نمونه يروستاها دهستان،

 گـردآوري  بـراي  يافتـه  ساخت پرسشنامة از .  شد يم يلتكم يدچهارگانه با يها منتخب دهستان
   . استفاده شد ها داده

 ايالم شهرستان تر بيش و خانوار 15 با روستاهاي در شده توزيع هاي پرسشنامه و همسردار زنان درصد :2 جدول

  
  نام
  بخش

  
  دهستان

  

 شمار
 روستاهاي

 15 داراي
 و خانوار
  تر بيش

زنانشمار
-49 همسردار

 در ساله 15
 روستاهاي

 15 داراي
 و نوارخا
 هر در تر بيش

  دهستان

 درصد
 زنان

 همسردار
 هر در

  دهستان

 نسبت
 ها پرسشنامه

 هر در
  دهستان

 روستاهاي
 در منتخب

  دهستان هر

 زنان شمار
 همسردار

49-15 
  ساله
 هر در

  روستا

 درصد
 زنان

 همسردار
 هر در

   روستا

 تعداد
 هاي پرسشنامه
 در شده تكميل
   روستا هر

  
  
  
  

  مركزي

  
  

  پايين ده

  
  
9  

  
  

2968  

  
  

0/60  
  

  
  
217  

  95  93/43  869  چالسرا
 هفت
  چشمه

692  98/34  76  

  30  65/13  270  آباد مهدي
 چشمه
  كبود

147  43/7  16  

  
  
  خاص ميش

  
  
17   

  
  

1329  

  
  

0/27  

  
  
98  

  50  02/51  423  جعفرآباد
  20  26/20  168  محمودآباد

  14  23/14  118  آباد حسين
 اكلپ

  گرداب
120  47/14  14  

  
  
  چوار

  
  اركوازي

  

  
17  

  
472  
  

  
0/10  

  
36  

  19  87/52  175  مورت
  13  55/36  121  آباد بهمن
  4  57/10  35  آوزا

  11  0/3  129  10  بولي 
  4  37/34  22  قلعه پا

  7  62/65  42  گنجوان
  362 -  -  13 362  0/100  4898  53  جمع

                                                                                                                    
 ـ  از شيب چنانچه ،ييروستا و يشهر مناطق در نمونه يخانوارها به مراجعه هنگام كه است يادآوري به الزم  كي
كـه همسـر سرپرسـت خـانوار      شد يانجام م يزن با مصاحبه داشت، يم حضور خانوار در يبررس طيشرا واجد زن

 بود. 
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 يـر متغ ينا . است يدر زمان بررس ياز حاملگ گيري پيش هاي روش از استفاده وابسته، متغير
 ي،از حـاملگ  گيـري  يشپ يها اكنون از روش هم ياآ«با استفاده از سؤالِ  يدر سطح سنجش اسم

. بسـته شـد   »يـر خ«و » بله« ةها در دو مقول پاسخ . شد ياتيعمل »كنيد؟ يمدرن، استفاده م يا يسنّت
و  يتـي جمع يهـا  مشخّصـه  ي،اجتماع ياقتصاد يها دسته مشخّصه در سه يزمستقل ن يرهايمتغ 

   . )3(جدول  گيرند يم يجا يفرهنگ يها مشخّصه

  وابسته و مستقل رهايمتغي تفكيك به تحليل هاي شاخص و متغيرها :3 جدول
  معرف متغيرنوع

   مستقلرهاييمتغ
  جمعي ارتباطوسايل از دهاستفا اجتماعي،اقتصاديپايگاه اجتماعياقتصاديهاي مشخصه) 1
 شمار زنده،حاضر حال در فرزندانشمارازدواج،سنّ جمعيتيهاي مشخصه) 2

  فرزندآوري به تمايل آل، ايده فرزندان
در رفتار  يرگراييتقد ي،جنس يحبه ترجيشزنان، گرااستقالل فرهنگيهاي مشخصه) 3

   ي،بارور
 از آگاهي با مرتبط هاي هزينه دسترسي،بامرتبطيهاهزينه حاملگيازگيريپيشهاي هزينه) 4

 با مرتبط هاي هزينه ها، روش جانبي عوارض و اثرات
  خانوادگي و اجتماعي هاي مخالفت

 هاي روش از استفادهوابسته: متغير
 حاملگي از گيري پيش

  

  
 اجتمـاعي  پايگـاه  شـاخص  سـاختن  بـراي  منطقـه،  اجتماعي و اقتصادي شرايط به هتوج با
 درآمد ميزان و پاسخگو تحصيالت ميزان همسر، شغلي منزلت هاي شاخص تركيب از صادياقت

و از  يلاسـتاندارد تبـد   ةبه نمر  شده  اشاره متغيرهاي از يك هر نمرة . شد استفاده خانوار ماهانة
 از اسـتفاده  متغير سنجش براي . شدفرد محاسبه  يو اقتصاد ياجتماع يگاهپا نمرة ها مجموع آن

 -علمـي  هـاي  نشريه و ها مجلّه كتاب، از استفاده ميزان چون هايي مؤلّفه از جمعي ارتباط يلوسا
ــزان همچنــين و يفرهنگــ . اســت شــده اســتفاده راديــو و تلويزيــون اينترنــت، از اســتفاده مي

 استقالل و جنسي ترجيح به گرايش باروري، رفتار در تقديرگرايي شامل فرهنگي هاي مشخّصه 
 اسـتقالل  فيزيكـي،  اسـتقالل  بعـد  سـه  در پژوهش اين در زنان استقالل . است هخانواد در زنان
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. شـد  عمليـاتي  زنـدگي  هـاي  جنبه ساير در استقالل و جمعيتي رفتارهاي زمينة در گيري تصميم
 به گرايش و باروري رفتار در تقديرگرايي مانند فرهنگي هاي مشخّصه ساير كردن عملياتي براي 

 از سـوم  دسـتة  . شـد  ارائـه  پاسـخگويان  بـه  ليكـرت  طيـف  قالب در يهاي گويه جنسي ترجيح
 فرزندان شمار ازدواج، اولين در زن سن شامل كه است جمعيتي هاي مشخصه مستقل رهاييمتغ
گيـري از   هـاي پـيش   هزينـه  . است فرزندآوري به تمايل و آل ايده فرزندان شمار حيات، قيد در

 عوارض و اثرات از آگاهي با مرتبط هاي هزينه دسترسي، با مرتبط هاي حاملگي نيز شامل هزينه
  . است يخانوادگ و ياجتماع هاي مخالفت با مرتبط هاي ها و هزينه روش جانبي

 و تي هاي آزمون از ها داده تحليل در . شد انجام SPSS افزار  نرم از استفاده با ها داده پردازش
 بـا  وابسـته،  متغير بر مستقل متغيرهاي از يك هر تأثير تعيين منظور به . شد استفاده اسكوئر كاي
  . شد استفاده لجستيك رگرسيون تكنيك از وابسته، رمتغي سنجش سطح به توجه

  ي پژوهشها يافته
گيري از حاملگي در جمعيت  هاي پيش ت استفاده از روشها، ضمن بررسي وضعي در ارائة يافته

اجتماعي و فرهنگـي پاسـخگويان ارائـه     _ هاي جمعيتي، اقتصادي  نمونه، تصويري از مشخصه
بيني احتمـال   منظور بررسي نقش هر يك از متغيرهاي مستقل در پيش بهدر نهايت،  . خواهد شد

 . گيري از حاملگي نتايج تحليل رگرسيون لجستيك ارائه خواهد شد هاي پيش استفاده از روش

  
ـ  يها استفاده از روش وعيش ـ گ شيپ هـاي   يوع گسـتردة روش نتـايج از شـ   ي:از حـاملگ  يري

درصد زنـان شـهري و    82حدود  . گيري از حاملگي در جمعيت بررسي شده حكايت دارد پيش
استفاده  يحاملگاز  يريگ شيپ يها روش از يكياز  ياند كه در زمان بررس داشته اظهارروستايي 

 يحاملگاز  يريگ شيپ مدرن يها روش كاربرد ،ييروستا و يشهر ةجامع دو هر در . اند كرده يم
، نسبت درصد نيا وجود با . برخوردار است يسنّت يها با روش سهيدر مقا يتر شيب تيعموم از
ـ   3/29( ييدر منـاطق روسـتا   ،كنند ياستفاده م يسنّت يها كه از روش يزنان از  تـر  شيدرصـد) ب

 نداشـتن  زيـ ن و هـا  روش يترس از اثرات و عـوارض جـانب   . درصد) است 3/24( يمناطق شهر

                                                                                                                    
 ته يچگونگ ةدربار تر شيب يآگاه يبراديكن رجوع) 1387( ينيحس به ها آن ييروا و و ها شاخص نيا ةي. 
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 در يمهمـ  نقـش  توانـد  يمـ  يحـاملگ  از يريـ گ شيپ مدرن يها روش از الزمو شناخت  يآگاه
   . باشد داشته يبا زنان شهر سهيمقا درها  روش نيادر استفاده از  ييروستا زنان تر كم استقبال

  يحاملگ از يريگ شيپ يها روش از استفاده وعيش حسب بر انيپاسخگو عيتوز :4 جدول
از  يريگ شيپ يها روشتفاده از اس تيوضع يشهر  ييروستا

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  يحاملگ
  .كند يم استفاده يريگ شيپ يها روش از  296  8/81  296  8/81
 مدرنيهاروش 226  7/75  209  7/70
 يسنّتيهاروش 70  3/24  87  3/29

 296  100  100  296  جمع
 .كندينماستفادهيريگ شيپيها روش از 66  2/18  66  2/18

  جمع  00/100  362  00/100  362

  
 مـدرن  حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده كه است آن از حاكي نسلي هاي تحليل

 در مـدرن  هـاي  روش از استفاده . است متفاوت مختلف ازدواجي دورة هم هاي گروه در سنّتي و
 هـاي  روش از هاسـتفاد  مقابـل  در و كـم  1380 دهة ازدواجي دورة هم گروه به متعلّق زنان ميان
 بـه  متعلّـق  زنـان  تمايـل  از نشـان  تواند مي امر اين . است برخوردار تري بيش عموميت از سنّتي
 اسـت  ممكـن  زنان از گروه اين . باشد داشته فرزندآوري به اخيرتر ازدواجي دورة هم هاي گروه
 گيري پيش هاي روش زا استفاده بنابراين، . باشند نيافته دست شان آوري فرزند هاي ال ايده به هنوز
 تـا  فرزنـدآوري  تعويـق  يـا  مواليد بين گذاري فاصله هدف با تواند مي ها آن ميان در حاملگي از

   . دانند مي مناسب بچه تولّد براي را شرايط كه باشد  زماني

                                                                                                                    
 است امدهين جدول در جينتا.  
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 تفـاوت  از نشـان  نتـايج  :انيپاسـخگو  يو فرهنگ ياجتماع  ياقتصاد ،يتيجمع يها  خصهمش
 جدول( دارد) سال 96/20( روستايي و) سال 57/21( شهري زنان ازدواج نس ميانگين در اندك

 هـاي  گـروه  ازدواج سن ميانگين ملّي، روندهاي با همسو كه داد نشان ازدواج نسلي تحليل . )5
 بـه  متعلّـق  زنـان  ميـان  در متنـاظر  هاي ميانگين از باالتر مراتب به 1380 دهة ازدواجي دورة هم

 شـهري  زنان ازدواج سن ميانگين تفاوت هرچند است، 1360 دهة جيازدوا دورة هم هاي گروه
 ازدواج سـن  ميانگين . است توجه قابل 1380 دهة ازدواجي دورة هم  گروه به متعلّق روستايي و

 زنان متناظر ميانگين از تر بيش سال دو حدود ازدواجي دورة هم گروه اين به متعلّق شهري زنان
 و شهري از اعم( ايالم شهرستان زنان كه است آن كنندة بيان نتايج ،ها اين همة با . است روستايي
 ازدواج) 1390 سرشـماري  در 4/23( كشـوري  ميانگين به نسبت تري پايين سنين در) روستايي

   . اند كرده
 بـه  گـرايش  زنان، استقالل( فرهنگي هاي صهمشخ نظر از كه دهد مي نشان بررسي اين نتايج
 روسـتايي  و شـهري  زنان ميان داريامعن تفاوت) باروري رفتار در تقديرگرايي و جنسي ترجيح

 توسـعة  و نوسـازي  امـواج  اگرچـه  گفـت  تـوان  مـي  اساس اين بر . ندارد وجود ايالم شهرستان
 جوامـع  در خويشـاوندي  و خـانواده  نظـام  در تغييراتـي  بـه  آن بـا  مـالزم  اجتماعي و اقتصادي
 از اي درجـه  هميشـه ) 40: 1385( سـرايي  تعبيـر  بـه  اامـ  اسـت،  شده منجر ايران مانند پيراموني
 كـرده  كمـك  آن مقابـل  در مقاومـت  يـا  تغيير از استقبال به كه دارد وجود محل در نيز عامليت
 زنـان  ميـان  در جمعـي  ارتباط وسايل از استفاده ،4 جدول در مندرج العاتاط اساس بر . است
   . است روستايي زنان از تر بيش كمي شهري
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 محل حسب بر پاسخگويان به مربوط هاي شاخص و متغيرها بعضي حداكثر و حداقل گين،: ميان5 جدول
  سكونت

  حداكثر  قلداح  ميانگين محل سكونت متغير

  زنان استقالل
  41 14  57/26 شهر
  38 18  91/27 روستا

  يجنس حيترج به شيگرا
  40  8  42/23  شهر
  39 9  43/23 روستا

  يبارور رفتار در ييگرا ريتقد
  30  9  12/22  شهر

  30 6  61/22 وستار

  يجمع ارتباط ليوسا از استفاده
  23  0  0/8  شهر
  20 0  53/6 روستا

  يحاملگاز  يريگ شيپ يها نهيهز
  31 14  87/21 شهر
  33 15  65/22 روستا

  ازدواج سنّ
  40 11  21/ 57 شهر
  41 10  20/ 96 روستا

 هـاي  تفـاوت  از) 6 جـدول ( عياجتمـا  اقتصـادي  پايگـاه  شـاخص  نمـرة  حسب بر زنان توزيع
ت  نظر از ايالم شهرستان روستايي و شهري جامعة توجه قابل زنـان  اجتمـاعي  اقتصـادي  موقعيـ 

 قـرار  اجتمـاعي  اقتصـادي  پايگـاه  متوسط طبقة در شهري زنان درصد 54 حدود . دارد حكايت
 پايگـاه  داراي كـه  دهنـد  مـي  تشـكيل  كسـاني  را تـر  بـيش  روستايي جامعة در كه حالي در دارند

 طبقـات  از عمدتاً بررسي شده، زنان گفت توان مي كلي، طور به . هستند پايين اجتماعي اقتصادي
 7/9( شـهري  منـاطق  در را زنـان  درصـد  10 از تر كم كه چرا ،هستند پايين و متوسط اجتماعي
    . دهند مي تشكيل باال اجتماعي اقتصادي پايگاه با افراد) درصد 1/6( روستايي و) درصد
 روسـتايي  و) فرزنـد  2/2( شـهري  زنـان  آل ايـده  فرزندان شمار متوسط بررسي، اين پاية بر

 شـهري  زنـان  حيـات  قيـد  در فرزنـدان  شـمار  متوسط از تر بيش پژوهش زمان در) فرزند 5/2(
 شـمار  متوسـط  شـود،  مـي  مالحظـه  كه همچنان . است) فرزند 68/1( روستايي و) فرزند 92/1(

 ايـن  . اسـت  شهري زنان ميان در متناظر ميانگين از تر بيش اندكي ستاييرو زنان آل ايده فرزندان
 فرزنـدآوري  واقعـي  تجربة و زنان فرزندآوري تمايالت و ها خواسته ميان تفاوت از نشان نتايج
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 دورة در كه دهد مي نشان) 154: 1392 چاوشي، حسيني و شوازي عباسي( برآوردها . هاست آن
 بـوده  مـادر  هـر  بـراي  فرزند 65/1 ايالم شهرستان در كل روريبا ميزان 1388-1390 سالة سه

 شهرستان زنان كه داد نسبت عواملي به توان مي را شده مشاهده هاي تفاوت ترتيب، اين به . است
 و عوامـل  ايـن  به توجه . است ساخته محروم شان آل ايده فرزندان شمار به يابي دست از را ايالم
 و پـايين  بـاروري  استمرار از جلوگيري در مهمي نقش تواند مي ها آن ساختن مرتفع براي تالش
  . باشد داشته ها نسل جايگزيني براي الزم سطح تا كم دست آن، ارتقاي

 جمعيتي و اجتماعي هاي مشخصه برخي حسب بر روستايي و شهري زنان فراواني توزيع :6 جدول

  يرسطوح متغ  ها خصهمش
  روستا  شهر

  درصد  يفراوان  درصد يفراوان

  ياجتماع ياقتصاد گاهيپا

  2/62  225  36/ 5 132 نييپا
  8/31  115  9/53 195 سطمتو

  1/6  22  7/9 35 باال
  0/100  362 0/100 362 جمع

  يفرزندآور التيتما
  7/36  133  1/48 174 دارد
  3/63  229  9/51 188 ندارد
  0/100  362  0/100 362 جمع

تعداد فرزندان درحال حاضر 
  زنده

  7/12  46  3/16 59 ن فرزندبدو
1 115 8/31  100  6/27  
2 108 8/29  107  6/29  
3+  80  1/21  109  1/30  

  0/100  362  0/100 362 جمع

  آل دهيا فرزندان شمار

  . /3  1  9/1 7 بدون فرزند
1 42 6/11  31  6/8  
2 206 9/56  189  2/52  
3+ 107 2/23  62  1/17  

وفرزند4
  8/21  79  4/6  23 ترشيب

  0/100  362  0/100 362 جمع
  

 در فرزنـدآوري  به تمايل كه دهد مي نشان ها آنفرزندآوري  تمايالت حسب بر زنان توزيع
 ايـن  . اسـت ) درصـد  7/36( روستايي زنان از تر بيش مراتب به) درصد 1/48( شهري زنان ميان
 ديگـر،  بيـان  به . داد تنسب روستايي و شهري زنان باروري سطح در تفاوت به توان مي را يافته
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 زنـان  تـا  اسـت  شـده  باعـث  روستايي زنان با مقايسه در شهري زنان باروري سطح بودن پايين
 داشـته  فرزنـدآوري  بـه  تمايـل  همچنـان  خـود   آل ه ايد فرزندان شمار به يابي دست براي شهري
   . باشند
ـ  از بررسـي  اين نتايج شد، مالحظه كه طور همان :رهيچندمتغ ليتحل هـاي  روش گسـتردة  تعمومي 
 ايالم روستايي و شهري مناطق در ساكن سالة 15- 49 همسردار زنان ميان در حاملگي از گيري پيش

 گيـري  پيش هاي روش از زنان استفادة كنندة بيني پيش عوامل كه است اين سؤال اكنون . دارد حكايت
 دو اسـمي  وابسـته،  تغيرم سنجش سطح بهجه تو با پرسش، اين به پاسخ براي اند؟ كدام حاملگي از

 متغيرهـايي  مرحلـه،  ايـن  در . شد استفاده چندمتغيره تحليل در لجستيك رگرسيون تكنيك از شقّي،
 نتـايج  ،7 جدول . بود دار معنا دومتغيره هاي تحليل در وابسته ريمتغ با ها آن رابطة كه شدند مدل وارد

   . دهد مي نشان روستايي و شهري نمونة براي تفكيك به را چندمتغيره تحليل
 و اجتمـاعي  اقتصـادي  جمعيتـي،  هـاي  مشخصـه  مرحلـه،  سـه  طـي  بينيد، مي كه طور همان

 تمـايالت  زمـان  هـم  تـأثير  اول، مـدل  در . شـدند  مـدل  وارد حـاملگي  از گيري پيش هاي هزينه
 احتمـال  بـر  فرزنـدان  آل ايـده  شـمار  و زنـده،  حاضر حال در فرزندان شمار زنان، آوري فرزند
 هاي متغير بين از كه دهد مي نشان نتايج . شد بررسي حاملگي از گيري پيش هاي روش از هاستفاد

 در شـهري  منـاطق  در زنـده  حاضـر  حـال  در فرزنـدان  شـمار  تنها مدل، در واردشده جمعيتي
 شـمار  برتـري  كسـر  . اسـت  رمؤث حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده احتمال بيني پيش

 و فرزنـد  3 و فرزنـد  2 فرزنـد،  1 داراي زنـان  كـه  دهـد  مي نشان زنده حاضر حال در فرزندان
 بـدون  بررسـي  زمـان  در كه زناني از تر بيش برابر 054/12 و 664/8 ،584/4 ترتيب، به تر بيش
 جامعـة  در . كننـد  اسـتفاده  حـاملگي  از گيـري  پيش هاي روش از كه دارد احتمال اند بوده فرزند

 تـأثير  نيـز  زنـان  آل ايـده  فرزنـدان  شمار زنده، حاضر حال در نفرزندا شمار بر عالوه روستايي
 برتـري  كسـر  . دارد حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده احتمال بيني پيش در داري معني
 گيري پيش هاي روش از استفاده احتمال كه است آن گوياي زنده حاضر حال در فرزندان شمار

 برتـري  كسـر  مقـدار  . دارنـد  تري بيش فرزندان شمار كه است تر بيش زناني ميان در حاملگي از
 جهت در و ناهمسو وابسته متغير با متغير اين رابطة كه است آن از حاكي آل ايده فرزندان شمار
 از اسـتفاده  احتمـال  زنـان،  آل ايـده  فرزنـدان  شـمار  افـزايش  بـا  ديگر، بيان به . است آن كاهش
   . يابد مي كاهش درصد 578/0 مقدار به حاملگي از گيري پيش هاي روش
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 محل حسب بر پاسخگويان ميان در حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده احتمال بيني پيش :7 جدول
  سكونت

  مستقل يرمتغ
  روستايي  شهري

  3 مدل  2 مدل  1 مدل  3 مدل  2 مدل  1 مدل
Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) 

 التيتما
  يفرزندآور

ردداليتما
  (مرجع)

            

ليتما
  ندارد

750/0ns 750/0ns 682/0ns 065/1ns 075/1ns 118/1ns 

فرزندان در  شمار
  زنده حاضر حال

بدون
 فرزند

  (مرجع)
            

 584/4 576/4 773/4 278/12  154/13  891/9 فرزند1

 664/8 707/8 732/8 523/14  730/14  355/11 فرزند2

3+ 054/12 278/12  364/13  274/14  825/16  858/18 

فرزندان شمار
  آل دهيا

  205/1ns 197/1ns 245/1ns 578/0  572/0  614/0  

ليوسا از استفاده
  يجمع ارتباط

   014/1ns 991/0ns   110/1  060/1ns 

 يها نهيهز
 از يريگ شيپ

  يحاملگ
     866/0      757/0  

 772/0ns699/0ns790/18  291/2ns 155/1ns 905/912 ثابتمقدار

  0/87  9/85  1/85  5/81  7/80  5/81 يدرستدرصد
Chi-Square    982/37 167/38 279/44  491/66  051/72  188/92  

-2 Log Likelihood 
841/
305  

656/
305  

544/299  
332 /
277  

772/271  635/251  

Nagelkerk R Square 162/0 163/0 188/0 274/0  294/0  367/0  
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 برنامـة  يـك  اتخاذ و جمعيتي هاي سياست از بازنگري در كه گفت بايد نتايج اين اساس رب
 بـراي  الزم سـطح  تـا  كـم  دسـت  آن ارتقـاي  و بـاروري  كـاهش  تداوم از جلوگيري براي عمل

. اسـت  كننـده  تعيـين  و مهـم  زنـان  فرزندآوري تمايالت و ها آل ايده به توجه ها، نسل جايگزيني
 بـا  مـرتبط  هـاي  سياست و ها برنامه شكست و ناكامي تواند مي مهم اين به هتوج عدم ترديد، بي 

  . باشد داشته پي در را فرزندآوري
 نشـان  نتـايج  . شـد  رگرسـيوني  تحليـل  وارد جمعـي  ارتباط وسايل از استفاده دوم، مدل در

 حاملگي از گيري پيش هاي روش از زنان استفادة احتمال بيني پيش در متغير اين تأثير كه دهد مي
 نشـان  روسـتايي  زنـان  ميـان  در آن برتري كسر مقابل، در . نيست دار معني شهري زنان ميان در
 گيـري  پيش هاي روش از استفاده احتمال جمعي، ارتباط وسايل از  استفاده افزايش با كه دهد مي
 رتبـاط ا وسـايل  از اسـتفاده  ايـالم  روسـتايي  جامعة در كلي، طور به . يابد مي افزايش حاملگي از

 از زنـان  اسـتفادة  احتمـال  بينـي  پـيش  در داري امعنـ  تـأثير  جمعيتـي  متغيرهـاي  كنار در جمعي
   . دارد حاملگي از گيري پيش هاي روش
 هـاي  هزينـه  متغيـر  اجتمـاعي،  اقتصـادي  و جمعيتـي  هـاي  مشخّصه بر عالوه سوم، مدل در
 بيني پيش در عوامل همة مانز هم تأثير بررسي هدف . شد تحليل وارد نيز حاملگي از گيري پيش

. اسـت  روسـتايي  و شـهري  مناطق در حاملگي از گيري پيش هاي روش از زنان استفادة احتمال
 و شـهري  جامعـة  دو هـر  در بررسي شـده  متغيرهاي ساير كنار در معادله در متغير اين حضور 

 ارتبـاط  وسـايل  زا اسـتفاده  تـأثير  تحليـل،  بـه  متغير اين ورود با اگرچه است، دار امعن روستايي
 حـاملگي  از گيري پيش هاي هزينه برتري كسر مقدار . شد دار اغيرمعن روستايي جامعة در جمعي

 متغيـر  با مخالف جهت در رمتغي اين در تغيير كه دهد مي نشان روستايي و شهري زنان ميان در
 احتمـال  ،باشـد  تـر  بـيش  حـاملگي  از گيـري  پيش هاي هزينه چه هر ديگر، بيان به . است وابسته
 ايـن  بـر  . يابـد  مـي  كـاهش  روسـتايي  و شهري جامعة در گيري پيش هاي روش از زنان استفادة
 بـراي  كم دست خانواده، تنظيم و بارداري بهداشت خدمات عرضة در محدوديت ايجاد اساس،
 هاي حاملگي افزايش به تواند مي اند، يافته دست شان آل ايده و مطلوب فرزندان شمار به كه زنان

 در سـالمت  و بهداشـت  بـا  مـرتبط  هـاي  هزينه افزايش نتيجه در و ناايمن هاي سقط اخواسته،ن
   . شود منجر جامعه

 در فرزنـدان  شـمار  ايـالم  شهرسـتان  شهري مناطق در كه داد نشان چندمتغيره تحليل نتايج
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 شمار فرزنـدان  روستايي مناطقدر  و ياز حاملگ گيري پيش هاي هزينهزنان و  زندة حاضر حال
 تـأثير  حـاملگي  از گيـري  پـيش  هـاي  هزينـه  و زنده حاضر حال در فرزندان شمار زنان، آل ايده
 هـاي  روش از بـاروري  سـنين  در واقـع  همسـردار  زنـان  استفادة احتمال بيني پيش در داريامعن
كـه   دهـد  ينشـان مـ   3در مدل  Nagelkerk R Square ةآمار مقدار . دارند حاملگي از گيري پيش
زنـان   يـان وابسته را در م يرمتغ ييراتدرصد تغ 7/36درصد و  8/18 يبكور به ترتمذ يرهايمتغ
  . كنند مي بيني پيش روستاييو  يشهر

  گيري نتيجهبحث و 
 هـاي  تفـاوت  ايـران،  جغرافيـايي  منـاطق  همـة  در اخيـر،  هـاي  سـال  بـاروري  كـاهش  وجود با

 و شـهري  منـاطق  در ملگيحـا  از گيـري  پيش هاي روش از استفاده الگوهاي در اي مالحظه قابل
 موضـوعات  از يكـ يعنـوان   بـه  يحـاملگ از  يريگ شيپ يها روش . خورد مي  چشم به روستايي
 يهـا  سـقط ناخواسـته،   يهـا  يحـاملگ از  يريـ گ شيپ در يمهم نقش يباردار بهداشت يمحور

از  استفاده تيوضع يمقاله با هدف بررس نيا . دارد نوزادان و مادران سالمت جهيو در نت منيناا
 يبـارور  نيزنان همسردار واقع در سن انيآن در م تيو عموم ياز حاملگ يريگ شيپ يها روش

 هـاي  هزينـه  و جمعيتـي  اجتمـاعي،  اقتصـادي  يهـا  مشخصه تأثير يبررس و الميدر شهرستان ا
ـ  يها زنان از روش ةاحتمال استفاد ينيب شيپ در حاملگي از گيري پيش  ياز حـاملگ  يريـ گ شيپ

   . شدانجام 
 بررسـي شـده    شهرسـتان  در حـاملگي  از گيـري  پيش هاي روش كاربرد گستردة شيوع از تايجن

 هـاي  روش از يكـي  از كـم  دست بررسي شده نمونة دو هر در زنان درصد 82 حدود . دارد حكايت
 حاملگي، از گيري پيش مدرن و سنّتي هاي روش مقايسة در . كردند مي استفاده حاملگي از گيري پيش
 جامعة در تري بيش نسبت با البته حاملگي، از گيري پيش مدرن هاي روش تر بيش كاربرد گربيان نتايج
. دارد روسـتايي  جامعـة  در تـري  بـيش  عموميت سنّتي هاي روش از استفاده مقابل، در . است شهري

 زنـده،  حاضـر  حـال  در فرزنـدان  شـمار  روسـتايي  جامعـة  در كـه  داد نشان چندمتغيره هاي تحليل 
 فرزنـدان  شمار شهري جامعة در و حاملگي از گيري پيش هاي هزينه و زنان فرزندآوري يها آل ايده
 بينـي  پـيش  در داري معنا و كننده تعيين تأثير حاملگي از گيري پيش هاي هزينه و زنده حاضر حال در

   . دارند ايالم شهرستان در حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده احتمال
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 بـا  تغييـرات  ايـن  . اسـت  بـوده  گيـر  چشم گذشته دهة چند طول در نايرا جمعيت تغييرات
 گرفتـه  بـر  در را روسـتايي  و شـهري  مناطق و ها استان همة كشور جغرافيايي پهنة در گسترش
 اشـاره  نيز ايالم شهرستان مورد در چنانكه هم جايگزيني، سطح از تر پايين باروري امروزه . است
 در . اسـت  شـده  تبـديل  آن جغرافيـايي  مختلف مناطق و نايرا جامعة در مسلط ويژگي به شد،
 جمعيتـي  هـيچ  مطلـوب  كـه  داشت خواهد دنبال به نتايجي پايين باروري تداوم شرايطي چنين
 كـم  دست آن ءارتقا و باروري كاهش استمرار از جلوگيري براي تدابيري اتّخاذ بنابراين، . نيست

 ايران جامعة كنوني شرايط در ناپذير اجتناب ضرورت يك ها نسل جايگزيني براي الزم سطح تا
 و هـا  برنامه موفقيت در مهمي نقش پايين باروري شرايط و عوامل به توجه مسير، اين در . است

   . داشت خواهد جديد جمعيتي هاي سياست
 دهـة  نيمـة  هـاي  سـال  از ويژه به آن، گسترش و حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفاده

 در توسـعه  و نوسـازي  بـا  مـالزم  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي تغييرات كنار رد بعد، به 1360
ـ  كنوني وضعيت و باروري سطوح و روندها در اي كننده تعيين نقش ايران، جامعة ايـران  تجمعي 
 اسـتمرار  از جلوگيري براي كه كند متبادر ذهن به را باور اين است ممكن امر اين . است داشته
 جمعيتـي  هاي سياست و ها برنامه اولويت در بايد خانواده تنظيم اتخدم حذف ،باروري كاهش
 در كـه  است واقعيت اين گوياي بررسي اين نتايج . بگيرد قرار اي منطقه و ملّي مقياس در دولت
 و فرزنـدآوري  تمـايالت  كـاهش  حاملگي، از گيري پيش هاي روش از استفاده عموميت شرايط
 و بـارداري  بهداشت خدمات عرضة در محدوديت هرگونه ادايج زنان، فرزندآوري هاي آل ايده
   . باشد داشته كودكان و مادران براي ناگواري بهداشتي پيامدهاي تواند مي خانواده تنظيم

 نقـش  و كـاربران  توسـط  حـاملگي  از گيـري  پـيش  هـاي  هزينـه  درك بـر  بررسي اين نتايج
 دو هـر  در حـاملگي  از گيـري  پـيش  ايه روش از استفاده احتمال بيني پيش در ها آن كنندة تعيين
 گفتـه  نيـز  تر پيش كه طور همان ها، هزينه اين . گذاشت صحه ايالم در روستايي و شهري جامعة
 بـر  عـالوه  . گيـرد  نمـي  بـر  در را خـانواده  تنظـيم  خدمات به دسترسي مالي هاي هزينه تنها شد،

 عـوارض  از تـرس  لگي،حـام  از گيري پيش هاي روش از شناخت و آگاهي وسايل، به دسترسي
. شـود  مـي  شـامل  نيـز  را خـانواده  تنظـيم  با فرهنگي و اجتماعي هاي مخالفت و ها روش جانبي

 از گيـري  پـيش  هـاي  هزينـه  درك نكـه يبر ا يمبنكند  يم دييتأ را بوشان ادعاي چنين هم ها يافته 
 تحـت  را گيحامل از گيري پيش هاي روش از زنان استفادة اقتصادي هاي هزينه از بيش حاملگي
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 حـاملگي  از گيـري  پـيش  هـاي  روش فراهمي ضرورت از بحث در بنابراين، . دهد مي قرار تأثير
 بهداشـت  خـدمات  بـه  فيزيكـي  دسترسـي  هـاي  زمينه كردن فراهم به تنها كه نيست اين مقصود
 هـاي  روش كـاربرد  . كرد بسنده گيري پيش هاي روش ارائة و بهداشتي نظام محدودة در بارداري
 مـورد  جامعـه  فرهنگي و اجتماعي بستر در و بهداشتي نظام از فراتر بايد حاملگي از ريگي پيش
 توسـط  گيري پيش خدمات به فيزيكي دسترسي كنار در مادران، سالمت ارتقاء . گيرد قرار توجه
. شود شامل نيز را ها روش اين كاربرد اجتماعي فرهنگي موانع و ها ويژگي بايستي متقاضي افراد

 تأثير زنان حيات قيد در فرزندان شمار . است استرلين نظرية تأييد در چنين هم بررسي ينا نتايج 
 حـاملگي  از گيـري  پيش هاي روش از زنان استفادة احتمال بيني پيش در داري امعن و كننده تعيين
 افـزايش  ماننـد  داليلـي  به چنانچه استرلين، باور به . داشت روستايي و شهري جامعة دو هر در

 تقاضـا  از تـر  بـيش  خـانوار  حيات قيد در فرزندان همان يا فرزند عرضة بازماندگي، هاي نسبت
 تمايـل  و كرد خواهند پيدا ناخواسته فرزندان تولّد از گيري پيش براي الزم انگيزة زوجين باشد،

   . داشت خواهند افزايش ها آن ميان در حاملگي از گيري پيش هاي روش از استفادة به
 بـراي  تشـويقي  هاي سياست اتخاذ در گفت توان مي بررسي اين نتايج اساس رب كلي، طور به
 ندارند فرزندي كه بگيرند قرار دولت هاي برنامه اولويت در بايد زناني كشور در مواليد افزايش

 وجـود  شـان  آل ايـده  دانفرزن شمار و ها آن حيات قيد در فرزندان شمار در داري امعن تفاوت يا
 كنتـرل  از متفـاوت  را خـانواده  تنظـيم  بررسـي  اين . دارند فرزندآوري به ايلتم چنان هم و دارد

 از مـادران  محروميـت  بهاي به نبايد مواليد افزايش براي تدابيري اتخاذ بنابراين، . داند مي مواليد
 افـزايش  بـراي  دولـت  برنامـة  بـه  توجـه  با جايگزين، سياست . باشد بارداري بهداشت خدمات
 خـدمات  ايـن  بـراي  تقاضا صورت در بارداري بهداشت خدمات محدوديت نبدو  ارائه مواليد،
   . است
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Abstract 
Parallel to reduction in women’s childbearing desires and 
ideals, demand for using contraceptive methods increase. 
This paper aims to study the prevalence of contraceptive 
use and its determinants among currently married women 
aged 15-49 living in urban and rural areas of Ilam district. 
Data are taken from a survey conducted on a sample of 
over 724 households in July 2014. The sampling method is 
a combination of multi-stage cluster sampling, random 
sampling and systematic random sampling methods. 
Results show that contraceptive use is widespread among 
women in rural and urban area. 81.8 percent of women in 
both rural and urban area use a contraceptive method. The 
use of modern contraceptive methods is more common 
among urban women than their counterparts in rural area 
(75.7 percent vs 70.7 percent). Multivariate analysis show 
that the number of children surviving and costs of 
contraception (18.8 percent), and the ideal number of 
children, the number of children surviving, and the costs 
of contraception (36.7 percent) are the main determinants 
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of women’s risk of contraceptive use in urban and rural 
area respectively. According to findings it is reasonable to 
conclude that regarding widespread use of contraceptives 
and decreasing women’s childbearing desires and ideals, 
increasing costs of access to contraceptives and 
sociocultural costs of contraceptive use may lead to 
unintended pregnancies, induced abortion and maternal 
health threats.    
Keywords:  
Unwanted Pregnancy, Childbearing Desires, Costs of 
Contraception, Ideal Children, Women, Ilam  
 
 
 
 
 




