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  معاصر خانوادة مسائل به يشناخت تيجمع و ياجتماع كرديرو
  رانيا در نيجن سقط بر ديتأك با

  
  2يصادق جهيخد ،1فروتن عقوبي

  
  )15/02/97 پذيرش خيتار، 12/02/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك
الگوها  نيتر از مهم يمسائل خانوادة امروز و برخ نيتر ماز مه يكيپژوهش حاضر به  در

پرداخته شده است.  نيجن دةسقطيجامعه به پد كرديمرتبط با رو يها كننده نييو تع
 رييگيرد كه شامل تغ تر را دربرمي مراتب گسترده به فييتحوالت و مسائل خانوادةامروزط

 رييتغ ،يبارور ليخانوار و تقل باالرفتن سن ازدواج، كاهش بعد ن،يجن ها به سقط نگرش
مشترك بدون ازدواج،  يزندگ نفره، كي يخانوارها شيدر ساختار خانوار مانند افزا

 نيا تيجمعاست.  يفرزند و تك يوالد تك يها خانواده شيطالق و افزا شيافزا
و  يشهر هاي هنقطمساله و باالتر ساكن در 15مردان و زنان  ازنفر  4267را پژوهش
 اران،يسقز، كام آباد، خرماهواز، بابلسر، بجنورد،  ن،ياسفرا يهاهرستانش ييروستا

 نشان پژوهش جينتا ،يطوركل بهدهند.يم ليگنبدكاووس، محمودآباد و همدان تشك
. دارند مثبت نگرش نيجن سقط به شده بررسي افراد دوپنجمِ به كينزد كه است داده
 و رهايمتغ شاملكننده، نييتع ريمتغ دسته سه ريتأث تحت يكل يالگو نيا حال، نيدرع
 ،هل، محل سكونتتأ تيمانند سن، جنس، وضعه،يپا يشناختتيجمع يها كنندهنييتع

نيد و يمذهب يها مؤلفه با مرتبط يرهايمتغ الت،يو سطح تحص خانواده آل دهيا بعد
  .است يتيجنس يها نگرش با مرتبط يرهايمتغ و ،يدار

 آل دهيا بعد ،يتيجنس نگرش ،يدار نيد ن،يجن قطس خانوادةامروز،: يديكل واژگان
 .خانواده
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  مسئله انيب و مقدمه
است كه  1نيجن دةسقطيپد به جامعه كرديرو به معطوف حاضر قيتحق ياصل محور ،يطوركل به
نظرانِ مسائلِ  صاحب دةيعق آيد. به شمار مي و مسائل خانوادة معاصر به ها يژگيو نيتر از مهم يكي

 به معطوف اساساً كه2دوم، يشناخت تيجمع ةگذارينظر شمندانياند ژهيو به خانوادة امروز،
 در خانواده تيوضع در قيعم تحوالت از يا مجموعه زمان، مرور است،به معاصر خانوادة تحوالت
 نيجن سقط به نگرش رييتغ كه است آمده ديپد است پايين آنها در يبارور سطح كه ييكشورها

 باالرفتن از اند تحوالتعبارت و راتييتغ نيا گريد يها جنبه. شود يم محسوب تحوالت نيا از يكي
 يزندگ نفره، كي يخانوارها شيافزا مانند خانوار ساختار در رييتغ خانوار، بعد كاهش ازدواج، سن

  .يوالد تك يها خانواده شيافزا و طالق شيافزا ازدواج، بدون مشترك
 نقاط در ديگر جوامع به يا ندهيفزا طور به اده،خانو در قيعم تحوالت نيامروزه،ا حال، نيدرع
)استدالل 2008( نيسورك و لشتاگه كه همچنان رايز ابد؛ي يم گسترش زين جهان مختلف

خلق  3"يجهانفرهنگ " نوعي ،يگروه يها ورسانه ارتباطات شرفتةيپ هاي فناوري كنند، يم
مهم آن محسوب  اريبس يو اجزا ياركان اصل يو التذاذ شخص يكه استقالل فرد كنند يم
گسترش رويكردهاي نوظهور در خانواده را نيز، مانند  توان يچارچوب م نيو در هم شوند يم
  ).1396نقل از روالند،  كرد (به نييتب ن،يجن نگرش به سقط رييتغ

با  توان يرا م نيجن و مطالعات در حوزة سقط قاتيتحق ليقب نيو ضرورت ا تياهم ب،يترت نيبد
 يها داده نيدتريمطابق جد تر، قيعبارت دق كرد. به نييتب يالملل نيب يها داده نيدترياستناد به جد

گفت كه اوالً، تعداد  توان ي)،م2016بهداشت ( ي) و سازمان جهان2016سازمان ملل متحد (
 50طور متوسط برابر با  در سطح كل جهان به 1994- 1990 يها سال يط نيجن انةسقطيسال
 نيا ياست.علت اصل افتهي شيافزا ونيليم 56به  2014- 2010 يها سال يطبوده است كه  ونيليم

 زانيهاست. دوم آنكه، م سال نيا يط تيجمع شيافزا زين نيجن تعداد موارد سقط يروند صعود
 35طور متوسط معادل  به2014- 2010 يها سال يدر سطح كل جهان ط نيجن انةسقطيسال

 زانيم نيا كه يسال) است، درحال 44- 15( ير سن بارورزن واقع د هزار كيهر  يازا به نيجن سقط
 يدر كشورها نيجن سقط زانيبوده است. سوم آنكه، م نيجن سقط 40 1994- 1990 يها در سال

درحال  يدر كشورها زانيم نياست. برعكس، ا افتهيكاهش  رياخ يها دهه يط يصنعت شرفتةيپ

________________________________________________________ 
1. Abortion 
2. The Second Demographic Transition 
3. Global Culture 
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 يصنعت شرفتةيپ يكشورها از بلكه است، مانده يباق ثابت باًيتقر رياخ يها دهه يط تنها نه توسعه،
 شرفتةيپ يكشورها و توسعه درحال يكشورها در نيجن سقط زانيم امروزه،: است گرفته يشيپ زين

 سن در واقع زن هزار كي هر يازا به نيجن سقط 27 و نيجن سقط 37 با برابر ب،يترت به ،يصنعت
- 2010 يها سال يط جهان، سطح در ها يملگحا كل چهارم كي حدود در آنكه،.چهارم است يبارور

 از بزرگي بخش اينكه، تر مهم مراتب به و پنجم نكتة. است شده منجر نيجن سقط به تاًينها، 2014
 يگريد ييامدهايپ سبب، نيهم و به شود يانجام م 1يربهداشتيغ و ناسالم روش به ها نيجن سقط نيا

همراه  به زي) را نمانيو زا يدوران حاملگ يگزنان طمر يعني( 2مادري ريوم مرگ زانيم شيمانند افزا
 يها نيجن سقط نيهزار زن در اثر هم 50در حدود  انهيدر سطح جهان، سال كه يطور دارد؛ به

بهداشت،  ي؛ سازمان جهان2016نقل از سازمان ملل متحد،  (به كنند يفوت م يربهداشتيو غ رسالميغ
موانع  رايز دهد؛ يدرحال توسعه رخ م يدر كشورها رهايمو مرگ نيبسياري از ا د،ي). بدون ترد2016
مراتب  جهان به يدسته از كشورها نيدر ا نيجن مرتبط با سقط يمذهب ـ  يو مالحظات فرهنگ يقانون

منتخب جهان برطبق منابع  ياز كشورها يدر تعداد نيجن سقط زانياست. م تر يتر و قو برجسته
  شان داده شده است.ن 1) در جدول 2013سازمان ملل متحد (

  )2013(جهان منتخب كشورهاي تفكيك به جنين سقط ميزان. 1 جدول
  جنين سقط ميزان كشور جنينسقطميزان كشور
  15,2 دانمارك 1,4 اتريش
  17,4 فرانسه 2,1 ايران

  19,2 چين 4,0 بنگالدش
  19,6 آمريكا 5,5 تونس
  20,8 سوئد 6,1 آلمان
  21,2 اوكراين 7,1 سوئيس
  27,4 قزاقستان 9,2 ژاپن

  28,9 كوبا 10,8 سنگاپور
  37,4 روسيه 13,7 كانادا

 49-15( باروري سن در واقع زن نفر هزار يك هر ازاي به جنين سقط تعداد متوسط دهندة نشان جنين سقط ميزان
  United Nations’ World Abortion Policies 2013:منبع )سال

________________________________________________________ 
1. Unsafe Abortion 
2. Maternal Mortality Rate 
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 1"ناخواسته، يحاملگ" يعني گر،يد اي دهيپد با معموالً تنها نه نيجن سقط دةيپد ن،يبرا عالوه
 نوظهور يها شكل كه است مشهودتر و تر برجسته يجوامع در غالباً بلكه است، خورده ونديپ

 ليقب نيا. شود مي ديده آنها در ،يبارور نييپا سطح و خانواده اندك بعد ژهيو به خانواده،
 طور به زين ما جامعة ازجمله سوم جهان يورهاكش از ياريبس در ،يشناخت تيجمع يها يژگيو

 زين يمذهب ـ يفرهنگ مالحظات و يقانون موانع نكهيا ضمن است، انينما و مشهود يا ندهيفزا
 يها يژگيو ليقب نيا حال، نيدرع2.شود يم نيجن سقط دةيپد يها يدگيچيپ ديتشد سبب
 ن،يجن سقط با مرتبط يمذهب ـ يفرهنگ و يقانون يها يدگيچيپ و جديد يشناخت تيجمع

 توسعه درحال يكشورها از دسته نيا در را قاتيوتحق مطالعات ليقب نيا تياهم و ضرورت
 در مؤثر و ديمف اريبس نقشي آنها يپژوهش شواهد و يعلم يها افتهي رايز كند؛ دوچندانمي

  .كند مي فايا ها يدگيچيپ و ها يژگيو نيا بهتر و شتريب هرچه ييبازنما و شناخت
 توان يمطالعات،م و قاتيتحق ليقب نيا انجام ضرورت و تياهم تر روشن و بهتر نييتب يبرا

 برجستة اقتصاددان و شناس تيجمع كه كرد استناد ييپرمعنا اما ساده، و بايز ليتمث به
 شيهادرست است كه گرفتن گاو از شاخ«: است كرده مطرح ،)1357( يآلفرد سوومعاصر،

. سپس، »تر استگاو شاخ دارد، از آن هم خطرناك نكهيا ردنِكفراموش كنيل است، خطرناك
 »آمدن بر آنهاستفائق لةيوس نيمشكالت بهتر يشناخت و بررس«كه  رديگيم جهينت يسوو
 م؛يسود ببر نيجن دةسقطينةپديزم در منطق نيهم از ميتواني). ماهم م158: 1357،ي(سوو

 ياياز زوا نيجن دةسقطيةپدابعاد چندگان ،يعلم قاتيضرورت دارد با انجام تحق معناكه نيبد

________________________________________________________ 
1. Unwanted Pregnancy  

 يازانوزاد پسر به 105طور متوسط برابر با  هدر هنگام تولد ب يمعمول و استاندارد نسبت جنس ي. براي مثال، الگو2
 شناختي جامعه رويكردكتاب  در) 2015( يندسيل يندامطالعات ل و يقاتتحق يدترين، اماجداستنوزاد دختر  100

 تحتنسبت  ينسازمان ملل متحد نشان داده است كه ا يهاداده يدترينبا استناد به جدجنسيتي هاي نقش به
مانند  ييكشورها ييروستا نقاطدر  يژهو هجوامع جهان سوم ب ياريدر بس يو انتظارات فرهنگ يالزامات اجتماع يرتأث
 ةنكت ينا يدبا ين،ابررسد. عالوهيم يزنوزاد دختر ن 100 يازانوزاد پسر به 140به  يحت و نپال يتنامهند، و ين،چ

 يامدهايبلكه پ ،دهديم يشناخواسته را افزا يهايتنها حاملگنه يتيجنس يحترج يدةافزود كه پد يزمهم را ن
 وضعه فرزندان جنس موردنظر و ب يابيدست يزنان برا يهايمثال، تعدد حاملگ رايهمراه دارد. ب هب يزن يگريد
 700هزار تا  500 ينآن ب يانةشود كه تعداد ساليم يزن انمادر يروممرگ يشباعث افزا ينسقط جن يربهداشتيغ

بحران "از اصطالح  يزن »يتجنس يشناسيتمعج«) با عنوان 2005( يلير ة). در مطالع2015 يندسي،(ل استهزار 
 يحاز ترج يناش ةناخواست يهايو حاملگ ينجن سقطبه  يشترتوجه هرچه ب يتاستفاده شده است تا اهم"يحاملگ
  ).1393،نقل از فروتن و همكاراننشان داده شود (به يترطور برجسته هب يتيجنس
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 يدرخصوص موضوعات يو مطالعات علم قاتيد. ضمن آنكه، اساساً، انجام تحقشومتعدد مطالعه 
و  يفرهنگ يها  تيسبب محدود جوامع، ازجمله جامعة ما، كه به يدر برخ نيجن همچون سقط

هم در سطح كل جامعه  و خانواده يهم در سطح فرد يا ژهيو تيحساس ،ازيقانون تيممنوع
 يچارچوب، اهداف اصل نيدارد. درهم يشتريمراتب ب و ضرورت به تيبرخوردار است، اهم

  است: ليذ يديكل يها به پرسش ييمعطوف به پاسخگو زيحاضر ن قيتحق
 چه تابع نگرش نحوة نيا دارند؟ نيجن سقط به ينگرش چه رانيا مردم امروزه ،يطوركل به

 و انيروستاي زنان، و مردان نگرش ايآ مشخص، طور به است؟ يا كننده نييتع يرهايمتغ
 نگرش نحوة نيا متفاوت؟ يا است مشابه نيجن سقط به مجردها و ها متأهل نان،يشهرنش
 نيز و فرزندان تعداد و التيتحص و سن مانند يشناخت تيجمع يرهايمتغ بقية از يتابع حد تاچه
  ت؟اس يتيجنس يها نگرش و يدار نيد يرهايمتغ

 ليقب نيا به ييپاسخگو يبرا مناسبي يپژوهش شواهد شود مي كوشش حاضر، قيتحق در
 با مرتبط يها كننده نييتع و الگوها شتريب و بهتر هرچه شناخت منظور به يديكل يها پرسش
 .شود داده دست به نيجن سقط به نگرش

  
  پژوهش نةيشيپ

 نيجن نةسقطيجهان در زم ية كشورهاو بقي رانيدر ا يو مطالعات متعدد قاتيتحق ،يطوركل به
اشاره  قاتيمطالعات و تحق نياز ا يبرخ يها افتهي نيتر بخش به مهم نيانجام شده است كه در ا

نشان داد  هيجرينوجوانان و جوانان در كشور ن اني) درم1985( 1نياوشود قيتحق جي. نتاميكن يم
معتقدند در  انيسخگواست، دوسوم پا يرقانونيكشور غ نيدر ا نيجن كه گرچه سقط

 تجاوز مانند ياجتماع ليدال به بنا زيمنظور نجات جان مادر، و ن هو ب يحاد پزشك هاي موقعيت
حال، نياست. درع يرفتنيپذ نيجن درصد پاسخگويان) انجام عمل سقط 40عقيدة  (به عنف به

 وجود ديموال تر كنترلمناسب يهاوهيش به يدسترس امكان ديبا كه معتقدند انيدوسوم پاسخگو
  نباشد. نيجن به سقط يازين اساساً تا باشد داشته
 دةاغلبيعق به كه داد نشان وناني كشور در) 2008( همكاران و مواليدا قيتحق جينتا

اند، انجام داده نيجن كساني كه سقط از يميشود و نيم محسوب گناه نيجن سقطان،يپاسخگو
 يهاكمك افتيصد هم معتقدند، درصورت دردر 70كنند. حدود يم يعمل خود را گناه تلق

  زدند.ينم عمل نيدولت دست به ا يازسو يمال
________________________________________________________ 

1. Oshodin 
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 داده نشان يجنوب يقايفرا) در 2010بهداشت ( يسازمان جهان يفيپژوهش ك يهاافتهي
پديده همچنان با  اين است، شده يقانون كشور نيا در نيجن سقط 1996 سال از نكهيا است،با

  .است ينيو د يغالباً موانع اخالق كه است مواجه روستاها در ژهيو هب يدج يهاتيموانع و محدود
چهارم كي باًيتقر كه داد نشان كنگو كشور در) 2010( همكاران و پالوكو قيتحق جينتا

 آنها يآگاه و اطالعات كسب منابع نيترو مهم دارندنگرش مثبت  نيجن دختران جوان به سقط
  ).درصد 32( دوستان  و) درصد 66( ويراد ژهيو هب ،هارسانه ند ازا عبارت نيجن سقطنةيزم در

 100هر  يازابه ،يشرق ياروپا در) 2011( بهداشت يجهان سازمان قيتحق كي جيمطابق نتا
  .است افتاده اتفاق نيجن سقط 103 ،طور متوسط هب ،2003نوزاد زنده در سال 

 و ينيد عوامل كه داد نشان يالزم كشور در) 2013( همكاران و مينگپژوهش فانگ يهاافتهي
مراتب  همسلمانان ب ،كشور نيدر ا نيو همچن است نيجن به سقط ينگرش منف ليدل ترين مهميمذهب

  ند.دارنگرش مثبت  نيجن به سقط ها، ييو بودا انيحيمس يعني گر،يد ينيكمتر از دو گروه د
 2012 سال تا 1972 سال از يشيمايپ قاتيتحق ليتحل و هيتجز با) 2013( سان و تياسم

 زانيم نيباالتراند كه نشان داده ن،يجن متحده به سقط االتينگرش مردم ا نحوة درخصوص
در خطر باشد و  يطور جد به زن سالمت كه است يزمان نيجن سقط رشينگرش مثبت و پذ

 رشيپذ يبرا ليدال نيترمهم نيجن يجد نقص و عنف به تجاوز از يناش يحاملگ زيپس از آن ن
  .هستند نيجن گرش مثبت به سقطو ن

 كه است داده نشان) 2017( ويپ يپژوهش مؤسسة ينظرسنج نيدتريجد جينتا ن،يبرا عالوه
 يقانون و مجاز موارد اغلب در اي شهيهم ديبا نيجن معتقدندسقط كايمرادرصد مردم  60باًيتقر

 از شيساالن بانيو م اما جوانان است، كساني شين مردان و زنان كمابايدرم زانيم نيا و باشد
  ند.دار مثبت نگرش نيجن ساالن به سقطبزرگ
انجام گرفته است كه  نيجن نةسقطيبسياري در زم قاتيمطالعات و تحق زيكشور ما ن در

برجسته و مشهود است.  رياخ يها در سال قاتيمطالعات و تحق ليقب نيا ندةيروند فزا ژهيو به
هاي دانشگاهي ن بيمارستانامراجع دربارة) 1383(يدتو سعا يبانيد قيتحق جيبراي مثال، نتا

 نيجن سقطةدهندانجام سني گروه نيشتريها ب ساله 25تا  21شهر اهواز نشان داده است كه 
 علت نيترخودي يا اتفاقي است، و مهم هخودب جنين سقط سقط تترين علشايع هستند،
  .است بوده ناخواسته حاملگي زين يعمد سقط

 ديكأبا ترانيا و اياسترال در نيجن سقط حق يقيتطب يبررس ورمنظ هب )1384تحقيق حسيني(
مربوط به  نيقوان ايكشور استرال ران،ينشان داده است كه برعكس ا يفرد ياه يآزاد بر
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 يمنطق يريپذانعطاف است كرده تالش و داده قرار نانهيب واقع يبازنگر تحتخود را  نيجن سقط
  كند. جاديا ياجتماع دةيپد نيا رشيدرباب پذ يشتريب

جنين  برآورد غيرمستقيم ميزان سقطنةي)در زم1386(اريمهر و ياريآقا قيمطابق تحق
ها، هر تفكيك استانبه ،هاي بالفصل باروري در ايرانكنندهتعيين الگويبا استفاده از  ،يعمد

سقطعمدي زمان ةهاي ويژباروري خود و با فرض ثبات نسبي ميزان ةزن ايراني در طول دور
دهد كه اين ميزان در مناطق  جنين انجام مي سقط 071/1طور متوسط در حدود هش، بهپژو

  بيشتر است. خوبهاي با وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهري و در استان
بلوچ،  نگروهي با زنا مصاحبة 36 بر يمبتن) 1386(همكاران و انيچنتايج تحقيقات چيني

فردي با متخصصان زنان  ةمصاحب 54مازندراني و  وترك، تركمن، عرب، فارس، كرد، گيلك، لر، 
شود. يم محسوب نيجن علت سقط نيترنشان داده است كه بارداري ناخواسته مهم،ييو ماما
  .است نيجن از وقوع سقط يريگشيترين عنصر پاعتقادات مذهبيمهم گر،يد يازسو

مؤثر در اقدام به  يها علت نيتر)، مهم1386زاده (رمضان و انيطوفان قيتحق جيمطابق نتا
هاي قبلي، درآمد متوسط و ند از بارداري ناخواسته، افزايش تعداد زايمانا عبارت نيجن سقط

  باالتر، ازدواج غيرفاميلي، افزايش سن زن و افزايش طول مدت ازدواج.
 بر التيتحص نقش تي) در شهر كرمان بر اهم1387پاشا وهمكاران(قادي قيتحق يهاافتهي
  كند.يم ديكتأ نيجن سقطنةيزم در يآگاه

ايران همچون  جامعة در جنين سقط)، 1387( فالح و انيهعبدالل پژوهش جيمطابق نتا
هنگام مواجهه با حاملگي ناخواسته بدان مبادرت  كه يگذشته تابو و ممنوع است و برخي از زنان

 مكنكنند كه مميبه افراد غيرمتخصص رجوع  بودن آن، معموالًباتوجه به غيرقانوني ،ورزندمي
  خطر اندازد.به يطور جد هسالمت آنان را باست

)در شهر تهران نشان داده است:از هر شش 1388پور(يو كاظم يپژوهش عرفان يهاافتهي
 9حدود ،ده استدا انجام يعمد نيجن يك سقط كم دستهل يك زن در طول عمرش أزن مت

 كامالً زنان نيجن انه در انجام سقطانجامد، تحميل مردمي نيجن ها به سقطدرصد بارداري
شوند، فاصلهطور غيرقانوني انجام ميهاي عمدي در تهران بهدرصد سقط 84مشهود است، 

از  يها ناشنيجن دوسوم سقط تقريباً واست،  نيجن سقط اصليگذاري و تحديد مواليد دليل 
  گيري بوده است.هاي پيششكست روش

مؤثر بر نگرش زنان باردار به  يعوامل اجتماع رةربا) د1391و روشان( يپژوهش سرائ
نگرش  شيزنان با افزا انيدرم يدارنيد و يمذهب اعتقادات فيتضع كه داد نشان نيجن سقط



 1396، پاييز 3 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

62 

و  التيسن، تحص رينظ رهايكه بقية متغيدرحال دارد، ميمستق ارتباط نيجن مثبت به سقط
  ندارد. يا هرابط يعمد نيجن با نگرش زنان باردار به سقط يشغل تيوضع

 از شيجوانان شهر شيراز، زنان ب دربارة )1393( همكاران و موحد قاتيتحق جيمطابق نتا
هاي ديني و كه باالبودن اعتقاد به ارزشيند، درحالدارنگرش مثبت  نيجنسقط به مردان

 و همكاران يميپژوهش رح جيشود.نتاجنين ميسقط به ليسبب كاهش تما ياعتقادات مذهب
 مذهبي باورهاي كه است داده نشان زيپزشكي بابل نعلوم دانشگاه انيدانشجوربارةد) 1395(

  نند. ك يم فايجنين انوع نگرش به سقط يارتقادر ياكنندهنييتع نقش
  

  پژوهش ينظر يمبان
طور خاص  به نيجنسقط با مرتبط يكردهايرو و روندها نييمنظور تب هب ها هينظر از يمتنوع فيط

 پردازان نظريه نيتربرجسته از يكيطور عام، ارائه شده است.  همعاصر، ب خانوادة نياديو تحوالت بن
تحوالت  ياصل شةي)، معتقد است كه ر1963( 1گود اميليخانواده، و ةمطالع ةدر حوز كيكالس

شدن، ي(صنعت 2يينوگرا مظاهر در ديطور خالصه با همعاصر را ب ةخانواد تيدر وضع نياديبن
جو كرد. و ونقل) جستارتباطات و حمل شرفتةيپ يها نظاممانند  يير صور نوگراگيدو  ،ينيشهرنش

جوامع  گستردة ياجتماع راتييامروز را درچارچوب تغ خانوادة تحوالت زين) 1373( دنزيگ يآنتون
 شيگرا و زنان ياقتصاد استقالل يعني مهم،طور مشخص به دو عامل  هو ب كند يم نييمعاصر تب

  .كند  ياشاره م ،يشخص يارضا زانيم برحسب ازدواج يبايارز به ندهيفزا
گذار دوم  ةنظريةمان برجستگا شيكه پ4،و ران لشتاگه 3دوكاون ركيدمعاصر، شمندانياند
. اند كردهمطرح  را يفرهنگ ـ  ياجتماع كرديرو نيا زينشوند، يم شمرده5يشناختتيجمع

 رياخ يهامعاصر در دهه ةخانواد ياهيژگيو و تيمعطوف به وضع اساساً نظريه نيدرمجموع، ا
،خانواده و نظريه نيشده است. مطابق ا يتلق زين "گذار خانواده"سبب، نيهمبه و است

شده  نياديدستخوش تحوالت بن ،يصنعت جوامع در ژهيو هب ،معاصر دورة در ييزناشو يوندهايپ
از  شيكه ب ييهارشهنجارها و نگ يعني ؛دارد ريشه6"ييفردگرا"در  زياز هر چ شياست كه ب

________________________________________________________ 
1. Good 
2. Modernization 
3. Dirk J. van de Kaa 
4. Ron Lesthaghe  
5. The Second Demographic Transition Theory  
6.Individualism 
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كه در گذشته جامعه يدرحال كنند، يم هيتك و ديكأافراد ت يهايابيكام و حقوق بر زيهر چ
اصلي را  نقش يخانوادگ يدر زندگ1"يدگرخواه"معطوف به خانواده و فرزندان بود و  معموالً

 نگرش رييتغ (مانندهنوظهور خانواد يهانظران، تحوالت و شكلصاحب نيادةيعق به. كرد يم فايا
 اي ازدواج بدون مشترك يزندگ ،ينيگزيجا رحديز يبارور اي خانوار بعد كاهش ن،يجنسقط به

 رييتغ ،يوالدتك يهاخانواده شيافزا ،ييجدا و طالق شيسن ازدواج، افزا باالرفتن ،يستيززوج
قالب مهم توان در چارچوب سه انينفره) را مكي يخانوارها شيافزا مانند خانوار ساختار در
ل مطمئن و مؤثر ئها و وساروش مخصوصاً د،يكنترل موال فناوري: اول، انقالب در كرد نييتب
 كه يجنس انقالب دوم،. كرد ريپذامكان را يفرزندآور رانداختنيخأتبه كه يحاملگ از يريگشيپ
 سوم، .داد تنزل را دمثلياستوار است و ارزش ازدواج و تول يشخص يهاييجوكام و ذيلذا بر

 يرفتنيمردانه پذ سلطةاست:  ياصول مبتن نيكه بر ا سمينيو فم يتيجنس يهانقش در انقالب
 واست،  يو اشتغال ضرور التيتحص يبرابر زنان و مردان برا يهااستقالل زنان و فرصت ست،ين

 يهاروش قيازطر را خودشان يبارور سطح كه باشند داشته را امكان و حق نيا ديزنان با
 انقالب سه نيا)، 2008( نيلشتاگه و سوركدةيعق به. كنند ميتنظ نيجنسقط و ديموال كنترل
 اي يآرمان يهايريگدرجهت دنظريتر موسوم به تجدتر و بزرگمراتب مهم هب اي دهيپد ياجزا
 و نيوالد اقتدار طردكردن و جامعه يهنجار يساختارها ردادنييند: تغهست يدتيعق يينوگرا

اشتغال، مسكن، بهداشت و  الت،يمانند تحص يماد يازهاين گذشته، صرفاً دورة در. دولت و نيد
 يازهاين بر ديكتأ و هيكه در دوران معاصر تكيتوجه بودند، درحال كانون در ياجتماع نيمأت

 ي). گفتن1396نقل از روالند،  (به است يشخص كمال و ييشكوفا ،يفرد استقالل مانند يفراماد
 نگلهارتيرونالد ا زين شتريمعاصر را پ ةجامع يهاارزش نظام در نياديبن راتييتغ نياست ا

  2كرده بود. نييتب نام نيبا هم يدر كتاب انقالب خاموشعنوان  با )1977(
 نيا اتياز نظر ينديو برآ بيبر ترك يحاضر مبتن قيتحق نظريچارچوب  ب،يترتنيبد

طور عام و  همعاصر ب ةخانواد نيدايتحوالت بن نيياست كه وجه مشترك آنها تب شمندانياند
 ياتيدر چارچوب خصوص ياجتماعـ  يفرهنگ كرديبر رو يطور خاص مبتن به نيجننگرش به سقط

 راتييو تغ يي)، فردگرا1373 دنز،ي(گ ياجتماع راتيي)، تغ1963 ،(گود يينوگرا همچون
 ن،يه و سوركلشتاگ ؛1987 ،دكاون ؛1977 نگلهارت،يجامعه (ا يهادر نظام ارزش نياديبن

  .است) 2012 روالند، ؛2008
________________________________________________________ 

1.Altruism 
2. Ronald Inglegart (1977) The Silent Revolution: Changing values and political 
styles among WesternPublics 
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  پژوهش يشناسروش
 يشيمايپ يو بررس يپژوهش تجرب كي يهاليتحل و هيتجز بر يمبتن مقاله نيا يمباحث تجرب

ساله و باالتر  15نفر مردان و زنان  4267را يشيمايپژوهش پ نيا نمونة تيجمع حجماست. 
سقز،  آباد، خرماهواز، بابلسر، بجنورد،  ن،يرااسف يهاشهرستان ييو روستا يساكن در نقاط شهر

 از استفاده با قيتحق ةدهند.حجم نمونيم ليگنبدكاووس، محمودآباد و همدان تشك اران،يكام
 يا خوشه يريگ نمونه روش از قيتحق يها نمونه نشيگز يبرا و شده نييكوكرانتع روش

 ةنامپرسش زين قيتحق يهاادهد و اطالعات يگردآور ابزار. است شده استفاده يا چندمرحله
 با مقبول، ييايپا به يابيدست ياست و برا ينامه اعتبار صوربود. اعتبار پرسش افتهي ساخت
 نينامه تأمپرسش يهاهيگو يساز، هم79/0آزمون و ميانگين آلفاي كرونباخ حدود شيپ انجام

افزار اس.پي.اس.اسو مجموعهنرمنامه، از با استفاده از پرسشالزم يها داده يد. پس از گردآورش
 قيتحق يها داده ليتحل و هيتجز يبرا ياستنباط ليتحل يها آزمون و يفيتوص يها از آماره يا

  .است شده استفاده
 

  پژوهش يها افتهي
 نيجن سقط به مربوط يكل يالگوها) 1

 نگرش نيجن سقط به شده بررسي افراد دوپنجم به كينزد، 2 جدول در مندرج جينتا به استناد با
 نيجن سقط بودن يرقانونيغ و تيممنوع با افراد درصد 40 تر، قيدق عبارت به. دارند مثبت
 مردان كه دهد يم نشان جنس ريمتغ برحسب يكل يالگو نيا ليتحل و هيتجز. اند مخالف
 چندان يتيجنس تفاوت نيا البته،. دارند مثبت نگرش نيجن سقط به زنان از شيب يتاحدود
 نگرش نيجن سقط به زنان درصد 37 و مردان درصد 41: رسد ينم نظر به ريشمگچ و برجسته
 يرانسانيغ و يراخالقيغ به نگرش نحوة دهندة نشان 1جدول يها داده ن،يبرا عالوه. دارند مثبت

) چهارپنجم يعني( انيجمعيتپاسخگو غالب ها، داده نيا مطابق. است نيجن سقط بودن 
 را نيجن سقط آنان پنجم كي از كمتر فقط و دانند يم يانسانريغ و يراخالقيغ را نيجن سقط
 زنان و مردان نگرش گرچه ز،ين نجايا در. كنند ينم يتلق يرانسانيغ و يراخالقيغ يعمل

 مردان درصد 80 و زنان درصد 83: ستين مهم چندان يتيجنس تفاوت است، متفاوت يتاحدود
 نسبت گفت توان يم ب،يترت نيبد. است ينرانسايغ و يراخالقيغ يعمل نيجن سقط كه معتقدند
 شيب)، درصد 80(حدود  كنند يم يتلق يرانسانيغ و يراخالقيغ را نيجن سقط كه يزنان و مردان

  .اند مخالف نيجن سقط بودن يرقانونيغ و تيممنوع با كه است يزنان و مردان نسبت دوبرابر از
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  جنس تفكيك به جنين سقط به نگرش نحوة. 2 جدول
زن و مرد زن  مرد نيجنسقطبهنگرشيهامؤلفه  

 نيجنسقطبودنيرقانونيو غتيممنوع 

8/58  1/61 5/56  موافق -

4/39  3/37 4/41  مخالف -

8/1  0/1 1/2  پاسخيب -

100,0 100,0 100,0  جمع -
 جنينسقطبودنغيرانسانيوغيراخالقي 

2/81  3/83 1/80  موافق -

7/16  0/16 4/17  مخالف -

1/2  7/1 5/2  پاسخيب -

100,0 100,0 100,0  جمع -
 يفراوان 2170 2097 4267

  
  نيجن سقط به نگرش يشناخت تيجمع يها كننده نييتع) 2

 تأهل تيوضع و سكونت محل متغيرهاي 
 است؛ سكونت محل تابع يتاحدود نيجن سقط به نگرش نحوة، 3 جدول يها داده مطابق

 36 و درصد 41 ب،يترت (به اند موافق نيجن سقط با انيستايرو از شيب نانيشهرنش كه معنا نيبد
 بگيريم، نظر در زمان هم را تيجنس و سكونت محل يرهايمتغ چنانچه همه، نيباا). درصد
 نيجن سقط به ليتما زانيم نيكمتر سو، كياز: شود يم روشن يتر مهم مراتب به يالگوها
 يازسو. اند موافق نيجن سقط با آنان سوم كي از كمتر: شود يم مشاهده ييروستا زنان انيدرم
 شيكماب يشهر زنان و ييروستا و يشهر مردان انيدرم نيجن سقط به ليتما زانيم گر،يد
  .دارند مثبت نگرش نيجن سقط به آنها دوپنجم حدود در: است مشابه و كساني

 كه يطور دارد، به نيجن در نگرش به سقط يا كننده نيينقش تع زيتأهل ن تيوضع
نگرش  نيجن از مجردها به سقط يميدارند: ن ليتما نيجن از افراد متأهل به سقط شيردهابمج

 ز،ين نجاياست. در ا سوم كيها در حدود  متأهل انينسبت درم نيا كه يمثبت دارند، درحال
مردان  تيكه گرچه در جمع شود يمشخص م م،يزمان در نظر بگير را هم تيجنس ريچنانچه متغ

مراتب  زنان به تيالگو در جمع نيتمايل دارند، ا نيجن ها به سقط از متأهل شيمجردها ب زين
 نيجن زنان متأهل به سقط سوم كيتنها كمتر از  كه يدرحال رايتر است؛ ز تر و روشن برجسته
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 از شيب: ابدي يم شيافزا زانيم نيباالتر به مجرد دختران تيجمع در نسبت نيا اند، متمايل
  .هستند نيجن طسق موافق آنان از يمين

  يسن يها گروه ريمتغ
 درمجموع،). 3 جدول( است سن متغير از تابعي اي برجسته طور به جنين سقط به نگرش نحوة
 طي نزولي روند كمابيش نيز جنين سقط به مثبت نگرش ميزان سن، افزايش موازات به تقريباً

 اما دارند، مثبت نگرش نجني سقط به سال 30 زير افراد درصد 45 از بيش مثال، براي. كند مي
 نصف، از كمتر به باال، به سال 60 افراد نهايتاًدرميان و يابد مي كاهش باالتر سن در نسبت اين

 كمابيش مردان جمعيت در گرچه نيز، الگو اين براين، عالوه. يابد مي تقليل درصد، 22 يعني
 كه معنا بدين است؛ ربرخوردا بيشتري برجستگي و وضوح از زنان جمعيت در شود، مي مشاهده

 موازات به جنين سقط به مثبت نگرش ميزان نزولي سير درخصوص تري منظم كمابيش روند
  .شود مي مشاهده زنان جمعيت در سن افزايش

 اين اما دارند، مثبت نگرش جنين سقط به ساله 24 تا 15 جوان دختران از نيمي درحدود
 نهايتاً و سوم يك حدود به سال بزرگ و سال يانم زنان درميان و يابد مي كاهش رفته رفته نسبت

 تر، دقيق عبارت به. يابد مي تنزل پنجم يك حدود به سال 50 باالي مسن زنان درميان نيز
 نگرش جنين سقط به سال 50 باالي مسن زنان دوبرابر از بيش ساله 24تا15 جوان دختران
 رسد مي نظر به كه است نسلي شكاف و تفاوت نوعي كنندة منعكس الگو اين درواقع،. دارند مثبت

  .باشد نيز تر برجسته مراتب به جوان زنان و دختران جمعيت در
 خانواده آل ايده بعد متغير

 فرزندان تعداد يا خانواده آل ايده بعد كه است اصلي نكتة اين دهندة نشان خوبي به 3 جدول نتايج
 نگرش كه معنا بدين دارد، جنين سقط به نگرش نحوة بر اي كننده تعيين تأثير و نقش انتظار مورد
 خانواده تر كوچك بعد اساساً كه است تر قوي و تر برجسته كساني درميان غالباً جنين سقط به مثبت

 به آنها مثبت نگرش ميزان باشد، كمتر فرزندآوري به افراد تمايل هرچه: دهند مي ترجيح را
 به متمايل افراد چهارم يك حدود تنها مثال، براي. كند مي طي صعودي روند نيز جنين سقط

 زمان هم نسبت اين كه درحالي دارند، مثبت نگرش جنين سقط به) فرزند 4 يعني( زياد فرزندآوري
 به نزديك نهايتاً و گذارد مي افزايش به رو مستمر طور به موردانتظار فرزندان تعداد آمدن پايين با

  .دارند مثبت نگرش جنين سقط به هستند، فرزند يك خواهان كه كساني درصد 60
 جنين، سقط به نگرش بر خانواده آل ايده بعد تأثير درخصوص كلي الگوي اين براين، عالوه

 متغير اين تأثير حال، درعين. كند مي صدق زنان جمعيت بر هم و مردان جمعيت بر هم
 توان مي را جنسيتي تفاوت اين. است تر برجسته و تر قوي زنان نگرش بر شناختي جمعيت
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 مردان از كمتر مراتب به باشند، بيشتري فرزندان خواهان وقتي زنان كه كرد تبيين گونه اين
 كماكان) فرزند 4 يعني( زياد فرزندآوري به متمايل مردان سوم يك. هستند جنين سقط موافق

 فرزندآوري به متمايل زنان درميان نسبت اين كه درحالي دارند، مثبت نگرش جنين سقط به
 با تحقيق هاي يافته از بخش اين ترتيب، بدين. است پنجم يك فقط يعني كمتر مراتب به زياد

 خواني هم) 2012 روالند، ؛2008 سوركين، و لشتاگه ؛1987 دكا ون( تحقيق نظريات و ادبيات
 روند افزايش داليل ترين مهم از يكي را فرزندآوري تمايالت اندك و پايين هاي ميزان كه دارد
  . اند كرده تلقي جنين سقط
  تحصيالت سطح متغير
. كند مي ايفا جنين سقط به نگرش در اي كننده تعيين و مهم بسيار نقش نيز تحصيالت سطح
 به تمايل ميزان بر تحصيالت، سطح افزايش موازات به گفت، توان مي ،3جدول نتايج مطابق
 متغير دو اين بين ثبتم و مستقيم اي رابطه ديگر، عبارت به. شود مي افزوده نيز جنين سقط
 كه طوري به شود، مي مشاهده سوادان بي درميان جنين سقط به تمايل ميزان كمترين. دارد وجود
 با افراد درميان نسبت اين اما دارند، مثبت نگرش جنين سقط به آنان پنجم يك از كمتر

 از بيش به نيز دانشگاهي عالي تحصيالت با افراد در و سوم يك از بيش به متوسطه تحصيالت
 درميان جنين سقط به مثبت نگرش ميزان تر، دقيق عبارت به. يابد مي افزايش دوم يك

  .است سوادان بي در آن ميزان دوبرابر از بيش دانشگاهي هاي كرده تحصيل
 زماني را جنين سقط به نگرش بر تحصيالت سطح تأثيرات درخصوص تر مهم مراتب به نكتة

 صورت درآن زيرا شود؛ توجه نيز جنسيت متغير نقش به زمان هم كه كرد استنباط توان مي
 به نگرش بر تحصيالت سطح تأثير درخصوص فوق الگوي گرچه كه شود مي مشخص

 و تر برجسته بسيار زنان جمعيت در كند، مي صدق كمابيش نيز مردان جمعيت در جنين سقط
 به زنان نگرش رد تحصيالت سطح كه است نكته اين كنندة منعكس كه است تر نمايان
 دهم يك درحدود فقط كه معنا بدين. مردان نگرش بر تا دارد تري قوي مراتب به تأثير جنين سقط
 نگرش ميزان كمترين و ترين پايين درواقع، كه( دارند مثبت نگرش جنين سقط به سواد بي زنان

 با انزن درميان نسبت اين اما ،)شود مي محسوب نيز تحقيق اين در جنين سقط به مثبت
 سوم يك از بيش به متوسطه تحصيالت با زنان درميان و پنجم يك از بيش به ابتدايي تحصيالت

. يابد مي افزايش دوم يك از بيش به نيز دانشگاهي عالي تحصيالت داراي زنان درميان نهايتاً و
 بيش دانشگاهي عالي تحصيالت داراي زنان درميان جنين سقط به مثبت نگرش ميزان درواقع،

  .است سواد بي زنان درميان آن ميزان چهاربرابر از
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 باالرفتن با زمان هم اوالً،: يافت دست تر مهم مراتب به نتيجة دو به توان مي ترتيب، بدين
 كمتر رفته رفته جنين سقط به نگرش با مرتبط جنسيتي تفاوت و شكاف تحصيالت، سطح
 جنين سقط به نگرش زمينة در گرايي هم و تشابه سوي به زنان و مردان كه طوري به شود، مي

 ميزان دوبرابر از بيش سواد بي مردان درميان جنين سقط به مثبت نگرش ميزان. روند مي پيش
 باالتر سطوح در زنان و مردان نگرشي هاي تفاوت اين كه درحالي است، سواد بي زنان درميان آن
 گاه آن ثانياً،. شود مي شبيه و سانيك همديگر با و كمتر بسيار دانشگاهي عالي تحصيالت ويژه به
 معكوس نيز قبلي الگوهاي يابند، مي دست دانشگاهي عالي تحصيالت به زنان كه
 تحصيالت سطح تا گرفته ابتدايي و سواد بي از( تحصيالت ديگر سطوح در معناكه شود،بدين مي

 سطح در الگو ناي اما دارند، مثبت نگرش جنين سقط به زنان از بيش مردان همواره ،)متوسطه
 تحصيالت داراي افراد درميان منحصراً كه طوري به شود، مي معكوس دانشگاهي عالي تحصيالت

  . دارند گرايش جنين سقط به مردان از بيش زنان دانشگاهي، عالي
  شناختيجمعيت متغيرهاي برحسب جنينسقط به مثبت نگرش. 3جدول

  مرد و زن زن مرد ريمتغ
  محل سكونت

  36,1 31,4 40,9 ييتامناطق روس
  41,2 40,8 41,6 يمناطق شهر

  تاهلتيوضع
  50,7 52,1 49,4 مجرد

  35,1 31,8 38,1 هلأمت
  التيسطح تحص

 19,8 12,2 33,3 سواديب

 26,1 20,9 32,4 ييابتدا

  30,3 24,8 36,0 ييراهنما
  36,2 34,8 37,6 رستانيدب

 44,7 44,6 44,9 پلميفوق د

 50,7 55,5 49,4 رباالتوسانسيل

 موردفرزندان تعداد
  9/56 9/56 8/56 فرزند1
  3/44 1/43 4/45 فرزند2
  6/28 6/25 5/31 فرزند3
  0/27 8/21 0/33 فرزند4

  يگروه سن
15-19 44,8 45,5 45,0 
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  مرد و زن زن مرد ريمتغ
20-24 41,3 51,4 47,0 

25-29 54,2 38,4 46,1 

30-34 46,6 39,9 43,4 

35-39 42,2 31,8 37,3 

40-44 34,1 31,7 33,1 

45-49 27,4 31,7 26,0 

50-54 31,3 21,5 26,9 

55-59 40,2 19,5 31,6 

60+ 22,2 22,0 22,1 

 4267 2097 2170 يفراوان

 
  نيجن سقط به ليتما بر يتيجنس  نگرش ريتأث) 3

از دو  ق،يتحق نياست؟ در ا يتيجنس يها نگرش ريتحت تأث نيجن به سقط ليتما زانيم ايآ
 يسنت ينگرش به الگو ،يكي: ميا استفاده كرده يتيجنس يها سنجش نگرش يبرا وهيش

نحوة نگرش به موضوع اشتغال  ،يگريآور خانوار. د مرد نان يموسوم به الگو يتيجنس يها نقش
ذكر شده است كه برطبق  4گفته، در جدول حاضر در پاسخ به پرسش پيش قيتحق جيزنان. نتا
طور كامالً  به نيجن را استنباط كرد: اوالً، نحوة نگرش به سقط ليذ يوهاالگ توان يآن، م

آور خانوار  مرد نان يموسوم به الگو يتيجنس يها نقش يسنت يالگو رياي تحت تأث برجسته
 دگاهيد به افرادهرچه  معناكه نيبد شود، يآنها مشاهده م نياي معكوس ب است و درواقع، رابطه

هرچه  .دارند يشتريب ليتما هم نيجن سقط به باشند، داشته شيگرا يتيجنس كار ميتقس يسنت
 ليبر شدت تما شود، يكاسته م يتيجنس يها نقش يسنت يالگو نياز شدت و قوت نگرش به ا

 يها نقش يسنت يالگو نيكه با ا يكسان چهارم كي. فقط شود يافزوده م نيجن به سقط
 انينسبت درم نيمثبت دارند. اما ا نگرش نيجن هستند، به سقط "كامال موافق" يتيجنس
 تاًياز دوپنجم و نها شيهستند، به ب "مخالف" يتيجنس يها نقش يسنت يكه با الگو يكسان
از  شيبه ب زيهستند ن "كامالً مخالف" يتيجنس يها نقش يسنت يكه با الگو يكسان انيدرم

  .ابدي يم شيافزا دوم كي
 نيجن به سقط ليتما زانيدرم يا كننده نييتع نقش زينحوة نگرش به اشتغال زنان ن اً،يثان

 انيدرم نيجن آنها وجود دارد: نگرش مثبت به سقط نيو مثبت ب مياي مستق و رابطه كند يم فايا
كه با  ياز كسان يميبه ن كيترند. نزد رواج دارد كه با موضوع اشتغال زنان موافق شتريب يكسان
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 انيدرم نسبت نيا كه يدرحال دارند، مثبت نگرش نيجن سقط به اند، موافق كامالً زنان اشتغال
  .ابدي يم تنزل سوم كي حدود به اند، مخالف كامالً اي مخالف زنان اشتغال با كه يكسان

 كه دهد يم نشان تيجنس ريمتغ برحسب شده گفته دوگانة يالگوها ليتحل و هيتجز ثالثاً،
 نظر به كند، يم صدق زنان تيجمع بر هم و مردان تيجمع بر هم دوگانه يالگوها نيا گرچه

 به كينزد يحت سو، كياز راياست؛ز شتريب زنان تيجمع بر يتيجنس يها نگرش ريتأث رسد يم
 نيجن سقط به كماكان اند موافق يتيجنس يها نقش يسنت يالگو با كامالً كه مردان سوم كي

. است) پنجم كي(حدود  كمتر زنان تيجمع در نسبت نيا كه يدرحال دارند، مثبت نگرش
 يها نقش يسنت يالگو با كامالً كه يزنان در نيجن سقط به مثبت نگرش زانيم گر،يد يازسو
 .است) درصد 48 و درصد 51 ب،يترت (به مردان از شتريب ياند،تاحدود مخالف يتيجنس

   گرايي سنت متغيرهاي برحسب جنينسقط به مثبت نگرش. 4 جدول
  اوانيفر  زن و مرد  زن  مرد  گرايي سنت متغيرهاي

   "آور خانوارمرد، نان" يالگو
  259 26,7 22,7 29,5  موافق كامالً

  555 40,4 35,8 44,6 موافق
  570 43,0 41,2 45,1 مخالف

  288 50,0 51,1 48,7 مخالف كامالً
   اشتغال زنان

 490 47,6  44,7 52,5  موافق كامالً

 802 40,5 37,1 43,8 موافق

 219 29,2 26,3 31,1 مخالف

 167 33,9 28,3 36,5 مخالف مالًكا

   يدارنيسطح د
  127 27,1 23,0 31,4  اديز يليخ

  486 30,7 30,4 31,2 اديز
  661 48,9 46,9 50,4 كم

  182 46,8 48,0 46,0 كم يليخ
  56,0 54,9 54,3 55,2 اصالً

  نوع پوشش زنان در اماكن
 444 25,2 18,9 30,4  پوشش چادر

 382 39,3 38,1 40,5 پوشش مقنعه

 571 51,0 50,1 52,0 يپوشش روسر
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  اوانيفر  زن و مرد  زن  مرد  گرايي سنت متغيرهاي
 272 69,4 67,3 71,8 پوشش با نبودن موافق

 درخصوصزنانيريگميتصم

  516  44,9  43,9  46,9  موافق كامالً
  689  42,0  36,2  47,9 موافق
  286  31,2  30,3  31,8 مخالف

  185  33,8  29,1  36,2 مخالف كامالً
  4267  4267 2097 2170 يفراوان

  
  نيجن سقط به نحوةنگرش بر ييگرا سنت يها رمؤلفهيتأث) 4

 اول: كرد استنباط را ذيل الگوهاي توان مي ،4جدول در مندرج حاضر، تحقيق هاي داده مطابق
 كه طوري به دارد، جنين سقط به نگرش نحوة در كننده تعيين و مهم نقشي داري دين ميزان آنكه،
 از شود، افزوده داري دين ميزان بر هرچه: شود مي مشاهده تغيرم دو اين بين معكوس اي رابطه
 با افراد از نيمي حدود مثال،در براي. شود مي كاسته جنين سقط به مثبت نگرش شدت
 نسبت اين آنكه حال دارند، مثبت نگرش جنين سقط به كم، خيلي يا كم حد در داري دين

  .يابد مي تنزل سوم يك از كمتر به چشمگيري طور به زياد، خيلي يا زياد داري دين با افراد درميان
 نگرش در كننده تعيين بسيار نقشي نيز زنان پوشش و حجاب نوع به نگرش نحوة آنكه، دوم

 به مثبت نگرش يابد، افزايش تربودن پوشيده به تمايل هرچه كه طوري به دارد، جنين سقط به
 به تمايل ميزان كمترين برايمثال،. يابد مي كاهش نزولي چشمگيري كامالً طور به جنين سقط
 دارند، اعتقاد چادر، يعني حجاب، نوع ترين پوشيده به كه است افرادي به مربوط جنين سقط

 درميان نسبت اين كه دارند،درحالي مثبت نگرش جنين سقط به آنان چهارم يك فقط كه طوري به
 پوشش به معتقدان دوپنجم: است بيشتر مراتب به معتقدند، تر ماليم هاي پوشش به كه كساني
 مراتب به نكتة. دارند مثبت نگرش جنين سقط به روسري پوشش به معتقدان از نيمي و مقنعه
 با اساساً كه رسد مي حد باالترين به كساني درميان جنين سقط به تمايل ميزان اينكه، تر مهم
. دارند مثبت رشنگ جنين سقط به آنان درصد 70 كه طوري به اند، مخالف پوشش انواع اين
 پوشش انواع اين اساساًبا كه كساني درميان جنين سقط به تمايل ميزان تر، دقيق عبارت به

  .است چادر پوشش به معتقد افراد درميان آن ميزان برابر سه از بيش تقريباً اند، مخالف
 يعني ديني، هاي مؤلفه از ديگر يكي تأثير تحت بسيار جنين سقط به تمايل ميزان آنكه، سوم

 صبغة هرچه معناكه بدين هست؛ نيز حجاب، نوع دربارة زنان گيري تصميم به نگرش نحوة
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 تر ضعيف و كمتر جنين سقط به تمايل ميزان باشد، تر قوي و تر برجسته مؤلفه اين برپاية مذهبي
 يا موافق پوشش نوع دربارة زنان گيري تصميم با كه كساني دوپنجم از بيش مثال، براي. شود مي
 با كه كساني ميان در نسبت اين كه درحالي دارند، مثبت نگرش جنين سقط به اند، موافق امالًك

  .يابد مي تنزل سوم يك از كمتر به اند، مخالف كامالً يا مخالف اي گيري تصميم چنين
 بر داري دين و مذهبي هاي مؤلفه تأثير دربارة ذكرشده گانة سه الگوهاي از اينكه، پاياني نكتة
 اگرچه كه معنا بدين كرد؛ استنباط نيز جنسيتي هاي تفاوت توان مي جنين، سقط به نگرش

 در رسد مي نظر به كند، مي صدق زنان دربارة هم و مردان دربارة ذكرشدههم گانة سه الگوهاي
 به مثبت نگرش ميزان مثال، براي. است چشمگيرتر و تر برجسته مراتب به زنان جمعيت

 با زنان درميان آن ميزان دوبرابر از بيش كم خيلي و كم داري دين اب زنان درميان جنين سقط
 برجستگي و شدت اين به مردان ميان در ها تفاوت اين سطح كه درحالي است، زياد داريخيلي دين

 نوع يعني( ديگر مذهبي مؤلفة دو تأثير درخصوص توان مي را جنسيتي تفاوت اين. نيست
 به زنان و مردان نگرش بر) عمومي هاي مكان در وششپ دربارة زنان گيري تصميم و حجاب
 دارد ريشه واقعيت اين در جنسيتي هاي تفاوت اين رسد مي نظر به. كرد مشاهده نيز جنين سقط

 و ضعيف بسيار جنين سقط به آنان نگرش دارند، شديدي و قوي مذهبي رويكرد زنان وقتي كه
 چادر پوشش به كه زناني ميان در نينج سقط به مثبت نگرش ميزان مثال، براي. است منفي
 ميزان كمترين و ترين پايين درواقع، كه( است پنجم يك از كمتر يعني اندك بسيار دارند اعتقاد
 نسبت اين برعكس،). شود مي محسوب نيز تحقيق اين 4جدول در جنين سقط به مثبت نگرش

 پوشش به معتقد مردان ومس يك به نزديك كه طوري به است، بيشتر مراتب به مردان جمعيت در
  .دارند مثبت نگرش جنين سقط به كماكان چادر

 
  گيري نتيجه و بحث

 ترين مهم از برخي و است معاصر خانوادة مسائل ترين مهم از يكي به معطوف حاضر تحقيق
. است كرده مطالعه جنين سقط پديدة به را جامعه رويكرد با مرتبط هاي كننده تعيين و الگوها

 نگرش تغيير بر مشتمل تري گسترده مراتب به طيف دربردارندة امروز خانوادة سائلم و تحوالت
 خانوار ساختار در تغيير باروري، تقليل و خانوار بعد كاهش ازدواج، سن رفتن باال جنين، سقط به

 افزايش و طالق افزايش ازدواج، بدون مشترك زندگي نفره، يك خانوارهاي افزايش مانند
 نشان حاضر تحقيق هاي تحليل و تجزيه طوركلي، به. است فرزندي تك و والدي تك هاي خانواده

. دارند مثبت نگرش جنين  سقط به شده مطالعه افراد دوپنجم به نزديك كه است داده
 تحت جنين، سقط به نگرش كلي الگوي اين كه دهد مي نشان تحقيق هاي يافته حال، درعين
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 بندي طبقه عمده گروه سه به را آنها توان مي كه ستا مهمي و كننده تعيين متغيرهاي تأثير
 يتمانند سن، جنس، وضع پايه يشناختيتجمع ةكننديينو تع يرهاشامل متغ ،گروه اول:كرد

 ينانشهرنش يق،تحق ينا يجمطابق نتا كه طوري ،بهاست يالتهل، محل سكونت و سطح تحصأت
ساالن، از بزرگ يشمتأهالن، جوانان ب از يشاز زنان، مجردها ب يشمردان ب يان،از روستاي يشب
  .دارندنگرش مثبت  جنين سقطسوادان به كم ياسوادان ياز ب يشب يعال يالتتحص باافراد  و

 ينا هاي يافته. است يدارينو د يمذهب يها مرتبط با مؤلفه يرهايمتغدربردارندة دوم،گروه 
شود، يكاسته م يداريند يزانز مهرچه ا تنها نهنشان داده است كه  يزحاضر ن يقبخش از تحق

از نگرش  برخورداربلكه افراد  شود، يافزوده م جنين سقطشدت و قوت نگرش مثبت به  بر
پوشش چادر) و  يجابه يپوشش روسر حجاب (مثالً ةنوعدربار تر يفو خف تر يممال يمذهب

به  تري قوي و رت برجسته طور بهنوع پوشش،  ةزنان دربار گيري يمنيزافراد معتقد به حق تصم
  ند.دارنگرش مثبت  جنين سقط

مطابق  معناكه دينب ؛است يتيجنس يهامعطوف به نگرش يرهايشامل متغ يزوم نسگروه 
 اساساًنگاهاست كه  يشترتر و بيقو ين كسانميادر جنين سقطحاضر، نگرش به  يقتحق يجنتا

و  "آور خانوارد، نانمر" يموسوم به الگو يتيجنس يهانقش يسنت يبه الگو يچندان مثبت
داخل خانه  يتيجنس يهاو نقش يخانگ يفو مشاركت زنان به وظا يتفعال ةمحدودكردن حوز

 يهانقش يسنت يالگو اكه ب ين كسانميارد جنين سقطنمونه، نگرش مثبت به  براي. دارندن
  ند.ا وافقم كامالً سنتي يالگو ايناست كه با  ياز دوبرابر كسان يشند با مخالف يتيكامالًجنس

رد: نحوة نگرش ك خالصهگونه ينا توان يرا م مذكور ةگانسه يوجه مشترك الگوها درمجموع،
 يهاهرچه نگرش كه يطور خورده است، به يوندپ "يينوگرا ـ  ييگرا سنت"با دوگانة  ينجن به سقط

 جنين طسقتر شوند، بر شدت نگرش مثبت به يتر و قو برجسته يبراليو ل غيرسنتيو  يانهنوگرا
مربوط به گروه دوم و گروه سوم  يرهايدر متغ توان يتنها مرا نه يينها يالگو يند. اشو يافزوده م

مشاهده كرد، بلكه  يشتري) با وضوح بيتيجنس يهانقش يرهايو متغ يداريند يها مؤلفه يعني(
 يشكماب يينها يالگو ينا يزن ي،شناختيتجمع يرهايمتغ يعني ،گروه اول يرهايدر متغ حتي

هل و سطح أت يتهمچون سن، محل سكونت، وضع يرهاييمعنا كه متغينبد ؛مشهود است
  .شوند مي تلقي جنين سقط به نگرش ةنوعكننديينعناصر تع يزن يالتتحص

از  يشب جوانانن ميا در يشه،و نه هم ،معموالً يرسنتيو غ يبرالو ل يانهنوگرا يهانگرش
و  ييان،از روستا يشب ينانن شهرنشميا ، درها متأهلز ا يشن مجردان بميا ساالن، دربزرگ

ينسوادان برجسته و غالب است. بدكم ياسوادان ياز ب يشب يعال يالتتحص ين افراد داراميادر
 أييددر ت يديجد يو پژوهش يشواهد تجرب توان يم نيزرا  حاضر يقتحق نتايج يب،ترت
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 ييرات)، تغ1963 ،(گود ييهمچون نوگرا هايي يدهاند پد دانست كه نشان داده هايي يهنظر
 ينگلهارت،جامعه (ا يهادر نظام ارزش يادينبن ييراتو تغ يي)، فردگرا1373 يدنز،(گ ياجتماع
از آن با  اصطالحاًمراه دارند كه ه به جنين سقط به نگرش در تغيير مانند يامدهايي) پ1977

 ين،و سورك شتاگهل ؛1987 ،دكاونعنوان صور جديدخانواده و مسائل نوظهور خانوادة معاصر (
 .شود  يم ياد) 2012 ،روالند ؛2008

  
  منابع

 با كل عمدي جنين سقط ميزان غيرمستقيم برآورد" .)8613( اميرهوشنگ مهريار، ؛آقاياري،توكل
 :2 شماره ،3 دوره "،هااستان تفكيك به ايران در باروري بالفصل هايكننده تعيين مدل از استفاده

91 -61.  
 مجله "ايران، در عمدي جنين سقط انجام داليل كيفي مطالعه").1386( همكاران و مريم چيان، چيني
  . 232 -  219 :3 شماره 6 دوره ش،يپا
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 نسبت باردار زنان نگرش بر مؤثر ياجتماع عوامل سنجش"). 1391( پگاه شمال، روشان حسن؛ ،يسرائ

  .5- 23: 2 شماره ،10 دوره استيس و توسعه در زن "،يعمد سقط به
 به تصميم بر موثر شناختيجمعيت مشخصات" .)1386(فاطمه زاده رمضان سادات؛ قهيصد ان،يطوفان

 شيپا مجله "بهداشتي، اعتقاد مدل اساس بر آموزشي هايبيمارستان به عينمراج در عمدي سقط
 .157- 164 :6 شماره ،2 دوره
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 ،هويت نامه ،"ايران. ا. ج در خانواده نهاد و جمعيتي تحوالت هويتي پيامدهاي" ،)1394( يعقوب فروتن،
2 )15 :(31 -38.  
 گذار فرآيند در طالق بر تاكيد با گرايينو و معاصر خانواده هايچالش" ،)1392( يعقوب فروتن،

  .122-105): 2( 4 ،ايران اجتماعي مسائل ،"جمعيتي
 ترجيح اجتماعي – فرهنگي و شناختيجمعيت بررسي" ،)1397( ربابه اشكاران، و يعقوب فروتن،

  . 78-59): 4( 29 ،كاربردي شناسيجامعه مجله ،"ايران در جنسيتي
 مجله ايران، در آن هايكننده تهيين و طالق به نگرش ،)1395( سميه ميرزايي، و يعقوب فروتن،

  .225- 193): 2( 1 جمعيتي، مطالعات
 استان نكا شهرستان در جنسيتي ترجيح هاييكنندهتعيين و الگوها" ).1393( همكاران و يعقوب فروتن،

  . 197- 171: 17 شماره ،9 سال ايران، شناسيجمعيت انجمن نامه مجله ،"مازندران
 كرمان شهر ماماهاي و زايمان و زنان متخصصين آگاهي بررسي"). 1387( همكاران و مسعود پاشا، ديقا

 ،5 دوره ،قانوني پزشكي علمي مجله ،1387" سال در جنين سقط مقررات و قوانين درخصوص
  .147-141: 3 شماره

 تهران شهر در عمدي جنين سقط با مرتبط عوامل و ميزان" ).1388(امير عرفاني،؛شهال پور، كاظمي
  . 84 - 63 :،8   شماره ،4 دوره ،"ايران شناسيجمعيت انجمن نامه
  .ني نشر: تهران ، صبوري منوچهر  ترجمه ،شناسي جامعه). 1373( آنتوني گيدنز،
 جنين سقط به نسبت نگرش با مرتبط فرهنگي عوامل مطالعه" )1393( همكاران و مجيد، موحد،

 پنجم، سال ،فرهنگي پژوهي جامعه فصلنامه ")شيراز شهر ساله 29 تا 18 جوانان: موردي(مطالعه 
  .111-87 :1 شماره
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