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Introduction: Women need to be well prepared for a healthy pregnancy, childbirth, 
and childcare. However, confronting unplanned pregnancy and disagreement with 
pregnancy can cause fear, anxiety and worry during the pregnancy, and may lead to 
many problems for mother and baby. The aim of this study was to compare health 
condition between wanted and unwanted pregnancy of women under the guise of 
health centers in Hamadan city, Iran.

Methods: This cross-sectional study is a case-control study. The statistical 
population of this study included all pregnant women referred to Hamadan health 
centers in 2016. The sample consisted of 140 people (70 cases of wanted pregnancies 
and 70 cases of unwanted pregnancies) referred to Hamadan health centers. After 
collecting data, a demographic questionnaire and a mental health questionnaire 
(SCL-90R) were used for data collection. The data were analyzed by descriptive 
statistics and t-student test and Chi-square. Two independent and single groups were 
analyzed. For this purpose SPSS 18 was used with a significance level of less than 
0.05. 

Results: The results of this study showed that there is a significant difference 
between obsessive-compulsive scales, physical complaints, interpersonal sensitivity, 
anxiety, aggression, anxiety and psyllopathy in both wanted and unwanted pregnancy 
groups (P<0.01). However, there was no significant difference between the result 
for depression in two groups of wanted and unwanted pregnancies (P>0.05).

Conclusion: According to the results, it is necessary to use screening tools to 
diagnose mental problems, counseling and support for these women, along with the 
usual care during and after delivery.
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مقایسة وضعیت سالمت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان
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تمایل1 زمان1 از1 زودتر1 که1 بارداری1هایی1 به1 است.1 ناخواسته1
فرد1رخ1داده1باشد،1بارداری1نا1به1هنگام1و1به1بارداری1هایی1که1
فرد1اساسا1ًتصمیمی1برای1بچه1دار1شدن1در1آینده1نداشته1باشد1
بارداری1ناخواسته1گفته1می1شود1[1].1شیوع1بارداری1ناخواسته1
در1بیشتر1جوامع1بسیار1باال1گزارش1شده1است1[2].1بر1اساس1
آمار1موجود1از1هر11751میلیون1بارداري1که1همه1ساله1در1دنیا1
که1 است1 ناخواسته1 بارداري1 175میلیون1 می1پیوندد،1 وقوع1 به1
145میلیون1آن1به1سقط1منجر1می1شود1[3].1در1کشور1ما1نیز1
آمارهای1متفاوتی1از1بارداری1نا1خواسته1وجود1دارد1و1همة1آن1ها1
درصد(1 127/8( ایران1 در1 را1 ناخواسته1 بارداری1 باالی1 شیوع1

نشان1مي1دهد1[4].1
ایجاد1 مادران1 برای1 تنش1 و1 اضطراب1 نگرانی،1 بارداری1
اثرات1 دوره1 این1 در1 زن1 روانی1 جسمی،1 سالمت1 و1 مي1کند1

مشهودي1بر1سالمت1جنین،1موفقیت1در1زایمان1و1شیردهی1
افزایش1 روند1 بر1 ناخواسته1 بارداری1 حال1 این1 با1 1.[5] دارد1
مشکالت1ناشی1از1باردرای1تأثیر1مي1گذارد.1بارداری1ناخواسته1
کاهش1 و1 پرخطر1 بارداری1های1 شاخص1 افزایش1 باعث1 نه1تنها1
و1 مادران1 مرگ1و1میر1 خطر1 بلکه1 می1شود،1 تولدها1 بین1 فاصلة1
بارداری1های1 همچنین1 1.[6] مي1دهد1 افزایش1 هم1 را1 کودکان1
ناخواسته1زنان1را1در1برابر1فشارهای1روانی1آسیب1پذیر1می1کند1
افسردگی1 و1 اضطراب1 از1 باالیی1 درجات1 زنان1 است1 ممکن1 و1
1افزایش1سقط1 1با بارداری1ناخواسته به1عالوه1 کنند.1 تجربه1 را1
است1 همراه1 تولد1 هنگام1 وزن1کم1 و1 زودرس1 زایمان1 عمدی،1
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و1 تشخیص1 کزاز،1 واکسن1 ماالریا،1 و1 سل1 درمان1 و1 تشخیص1
مراقبت1از1اکالمپسی1و1غربالگری1و1درمان1سیفلیس(،1افزایش1
خشونت1های1فیزیکی1و1جنسی1علیه1آن1ها،1ابتال1به1فشارهای1
و1 بارداری1 )افسردگی1طی1 افسردگی1 مانند1 روانی1 و1 فیزیکی1
افسردگی1پس1از1زایمان(،1میل1به1خودکشی،1مصرف1داروهای1
مختلف1برای1سقط،1بي1توجهي1به1پیشگیری1یا1درمان1صحیح1
بارداری1و1حمایت1 بارداری،1اضطراب1طی1 بیماری1های1زمان1
در1نهایت1 که1 عوامل1خطر1هستند1 این1 از1جملة1 اجتماعی1کم1

میزان1مرگ1مادر1را1افزایش1مي1دهد1[8].
در1 اختالل1 با1 همراه1 بارداری1 که1 معتقدند1 پژوهشگران1
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عاطفی1در1آینده1مي1شود1و1خطر1مشکالت1رفتاری1را1در1دوران1
اولیة1کودکی1افزایش1می1دهد1[9].1در1مجموع1سالمت1روانی1
مادر1باردار1تأثیر1زیادی1بر1سالمتی1جنین1دارد1و1توجه1نداشتن1
به1همراه1دارد1 باردار1عواقب1وخیمی1 به1وضعیت1روانی1مادر1
[10].1بر1اساس1تجارب1پژوهشگر1نکتة1بسیار1مهم1این1است1
مراقبت1های1 کشور1 درمانی1 بهداشتی1 مراکز1 در1 اگر1چه1 که1
دوران1بارداری1انجام1می1شود،1اما1مرکز1توجه1این1مراقبت1ها1
بر1مسائل1جسمی1زنان1باردار1است1و1در1این1مراکز1کمتر1به1
مسائل1روانی1زنان1با1بارداری1ناخواسته1می1پردازند.1لذا1هدف1
این1پژوهش1مقایسة1وضعیت1سالمت1روانی1در1زنان1با1بارداری1
خواسته1و1ناخواسته1زیر1پوشش1مراکز1بهداشتی1درمانی1شهر1

همدان1در1سال113951است.1

روش بررسی 
روش1این1پژوهش1مقایسه1ای1از1نوع1مورد1شاهدی1و1جامعة1
آماری1همة1زنان1بارداري1بود1که1به1مراکز1بهداشتی1درمانی1
میان1 از1 بودند.1 کرده1 مراجعه1 11395 سال1 در1 همدان1 شهر1
درمانی1 بهداشتی1 مراکز1 به1 مراجعه1کننده1 باردار1 خانم1های1
شهر1همدان1که1معیارهای1ورود1به1پژوهش1را1داشتند1پس1از1
گرفتن1رضایت1نامة1کتبی11401نفر1)170زن1با1بارداری1خواسته1
و1701زن1با1بارداری1ناخواسته(1به1صورت1در1دسترس1انتخاب1
شدند1و1براي1کنترل1عوامل1مداخله1گر1از1همسان1سازی1)سن،1
سن1ازدواج،1سن1بارداری،1تحصیالت،1شغل،1دریافت1مراقبت1

بارداری،1وسیلة1پیشگیری1از1بارداری(1استفاده1شد.
با استفاده از مقالة 1Simbarو1همکاران1)2012(1حجم نمونه 

در هر گروه 70 نفر به دست آمد [8].

و

بودن،1 باردار1 از:1 بود1 عبارت1 پژوهش1 به1 ورود1 معیارهای1
مشکالت1 نداشتن1 نوشتن،1 و1 خواندن1 سواد1 حداقل1 داشتن1
ادامة1 به1 تمایل1 نداشتن1 شامل1 خروج1 معیارهای1 و1 روانی؛1
همکاری1و1بروز1عوارض1بارداری1بود.1براي1دستیابی1به1اهداف1
داشت.1 بخش1 دو1 که1 شد1 استفاده1 پرسشنامه1ای1 از1 پژوهش1
دوم1 بخش1 و1 دموگرافیک1 مشخصات1 به1 مربوط1 اول1 بخش1
پرسشنامة1استاندارد1سالمت1روانی1SCL-90R1بود.1پژوهشگر1
مشخصات1دموگرافیک1پرسشنامه1را1طراحی1و1با1نظر1اساتید1
این1 شد.1 نهایی1 تأیید1 و1 باز1بینی1 اصالح،1 مشاور1 و1 راهنما1
شرکت1کننده1 افراد1 برای1 دموگرافیک1 عبارت1 110 پرسشنامه1

در1پژوهش1داشت.1
SCL-1قسمت1دوم1پرسشنامة1استاندارد1سالمت1روانی
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زیاد(1 خیلی1 و1 زیاد1 تا1حدی،1 کمی،1 )هیچ،1 پنج1قسمتی1
نمره1گذاری1می1شود.1در1این1پرسشنامه1برای1درجة1هیچ1نمرة1
صفر،1کمی1،11تا1حدی1،21زیاد1،31و1خیلی1زیاد141داده1می1شود.1
در1مجموع1نمرة1دریافتی1فرد1در1دامنة1بین101تا13201قرار1دارد1
1Divney1.که1هر1چه1نمره1بیشتر1باشد1مشکل1فرد1بیشتر1است
و1همکاران1)2012(1فرم1نهایی1پرسشنامه1عالئم1روانی1را1تهیه1
کردند.1دیونی1بیشترین1ضرایب1همبستگی1برای1افسردگی1را1
10/95و1کم1ترین1آن1برای1روان1پریشی1گرایی1را10/771گزارش1

کرده1است1[10].
روش1 از1 استفاده1 با1 پژوهش1 این1 در1 پرسشنامه1 روایی1
هیئت1 اعضاي1 از1 نفر1 110 نظرات1 اساس1 بر1 و1 محتوا1 اعتبار1
علمی1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی1همدان1تعیین1شد.1نورباال1
این1 اشتباه1 میزان1 و1 ویژگی1 حساسیت،1 میزان1 همکاران1 و1
به1ترتیب1 را1 1SCL-90R روانی1 سالمت1 استاندارد1 پرسشنامة1
برابر1با192/71،80/91و1101درصد1گزارش1کرده1اند.1در1محاسبة1
پایایی1به1شیوة1بازآزمایی1بر1941بیمار1روانی،1پس1از1یک1هفته1
از1اجراي1ضرایب1همبستگی،1بین10/781برای1پرخاشگری1تا1
10/90برای1ترس1مرضی1به1دست1آمده1است.1در1مورد1پایایی1
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آزمون1در1پژوهش1های1مختلف1بیشترین1همبستگی1برای1عالئم1
افسردگی10/731و1کم1ترین1آن1برای1عالئم1ترس1مرضی10/361
10/80 پیرامون1 بازآزمایی1 ضرایب1 بیشتر1 است.1 گزارش1شده1
قرار1دارد.1همچنین1پایایی1آزمون1که1از1طریق1آزمون1آزمون1
مجدد1در1دامنة1معنی1داری1از10/771برای1روان1رنجور1خویی1تا1
10/90برای1افسردگی1در1نوسان1بود1پایایی1نسبتا1ًخوبی1برای1
پژوهش1 در1 1.[11] مي1دهد1 نشان1 را1 آن1 ابعاد1 و1 مقیاس1 این1
کاظمی1پایایی1این1آزمون1برابر10/781گزارش1شده1است1[12].1
همچنین1مقدار1آلفای1کرونباخ1کل1پرسشنامه1در1این1پژوهش1

10/89به1دست1آمد.
باردار1 خانم1های1 بین1 از1 ابتدا1 اطالعات1 گردآوری1 برای1
مراجعه1کننده1به1مراکز1بهداشتی1درمانی1شهر1همدان1پس1از1
گرفتن1رضایت1نامه1در1مورد1هدف1و1روش1تحقیق1توضیح1داده،1
بر1محرمانه1بودن1اطالعات1تأکید1و1فرم1رضایت1آگاهانه1براي1
پژوهش1تکمیل1شد.1سپس1پرسشنامة1اطالعات1دموگرافیک1
تکمیل1 را1 1SCL-90R روانی1 استاندارد1سالمت1 پرسشنامة1 و1
اطالعات1 شد.1 جمع1آوری1 پرسشنامه1ها1 در1نهایت1 کردند.1
گردآوری1شده1را1نرم1افزار1SPSS1نسخه1181با1آزمون1های1تی1
مستقل1و1مجذور1کای1تجزیه1و1تحلیل1کرد.1سطح1معنی1داری1

داده1های1 نرمالیتی1 بررسی1 و1 گرفته1 نظر1 در1 10/05 از1 کمتر1
کمی1با1استفاده1از1آزمون1Kolmogorov-Smirnovانجام1شد.1
اگرP>0/051 باشد1توزیع1آن1متغیر1نرمال1و1اگرP<0/051 باشد1

غیر1نرمال1است.

یافته ها
تحصیالت  با  سال   30 تا   20 سنین  به  مربوط  فراوانی  بیشترین 
متوسطه و همچنین شغل اکثر آن ها خانه داري بود. دو گروه از نظر 
فراوانی سن، تحصیالت، اشتغال، درآمد خانواده، تعداد زایمان و نوع 
زایمان تفاوت آماری معني داری نداشتند و همگن بودند )P<0/05؛ 

جدول 1(.
جبری1 وسواس1 نمرات1 بین1 مي1دهد1 نشان1 12 جدول1
شکایت1هاي1 1،)P=0/047( پارانوئیدی1 افکار1 1،)P=0/002(
1،)P>0/001( بین1فردی1 حساسیت1 1،)P>0/001( جسمانی1
ترس1 1،)P>0/001( پرخاشگری1 1،)P>0/001( اضطراب1
مرضیP>0/001(1(1و1روان1پریشی1)P>0/001(1در1دو1گروه1
بارداری1خواسته1و1ناخواسته1تفاوت1معني1داری1وجود1دارد.1در1
حالی1که1بین1نمرات1افسردگی1در1دو1گروه1بارداری1خواسته1و1

.)P=0/213(1ناخواسته1تفاوت1معني1داری1وجود1ندارد
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جدول 1. توزیع فراونی نسبی برخی مشخصات دموگرافیک در واحدهای پژوهش

مشخصات دموگرافیک

گروه بارداری خواسته
N = 70

گروه بارداری ناخواسته
N = 70x2P

فراوانی )درصد(فراوانی )درصد(

سن )سال(

)20/0(114)32/9(123کمتر1از1201

3/40/175 1 )64/3(45)50/0(12035تا1301

)15/7(11)17/1(12باالی1301

تحصیالت

)18/6(13)12/9(9ابتدایی

1/10/561 1 )40/0(28)47/1(33متوسطه

)41/4(29)40/0(28دیپلم1و1باالتر

شغل
)55/7(39)58/8(41خانه1دار

0/10/432 1
)44/3(31)41/4(29شاغل

درآمد همسر

)35/7(25)28/6(20کمتر1از1یک1میلیون

1/60/442 )44/3(31)42/9(1130تا1دو1میلیون

)20/0(14)28/6(20بیشتر1از1دو1میلیون

تعداد زایمان

)28/6(20)45/7(32بار1اول

5/070/164 1
)54/2(38)44/3(31بار1دوم

)12/9(9)8/6(6بار1سوم

)4/3(3)1/4(1بیش1از131بار

روش زایمان
)47/1(33)67/1(47طبیعی

2/30/083 1
)52/9(37)32/9(23سزارین
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جدول 2. مقایسة نمرات متغیرهای بررسی شده در گروه های پژوهش

متغیر

گروه بارداری خواسته
N = 70

گروه بارداری ناخواسته
N = 70T

Pمستقل

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

18/39/2522/727/067/620/002وسواس1-1جبری

17/306/2218/474/422/000/047افکار1پارانوئیدی
24/576/7138/688/5310/820/001شکایت1هاي1جسمانی

36/2210/2734/179/151/250/213افسردگی1
40/116/6556/786/697/760/001حساسیت1بین1فردی

24/148/3637/3010/118/390/001اضطراب
21/087/3832/8812/356/850/001پرخاشگری
20/817/4532/0011/386/880/001ترس1مرضی
21/307/3935/429/669/710/001روان1پریشی
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