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  چكيده
 سـقط هدف از انجام اين مطالعه بررسي عوامل فرهنگي مرتبط با نگرش نسبت به 

كه ، شهر شيراز ةسال 29تا  18جوانان از نفر  600 را  آن آماري ةجامع و است جنين 
بـا اسـتفاده از    آن اطالعات دهند و ، تشكيل مياند به صورت تصادفي انتخاب شده

فرضيه بوده كـه       هشتاين مطالعه در كل داراي . ه استآوري شد جمعنامه  پرسش
مطالعـه           شـناختي   از بين متغيرهـاي جمعيـت  . فرضيه رد شده است دو ها از ميان آن

ـ  تمامي متغيرها ) و تعداد فرزندان ،سن، جنس( جـز تعـداد فرزنـدان در نگـرش      هب
از بـين متغيرهـاي   . معنادار آماري داشـته اسـت   ةجنين رابط  جوانان نسبت به سقط

، نگـرش بـه   هـا  ي ديني، اعتقادات ديني، ميزان استفاده از رسـانه ها ارزش(فرهنگي 
 يهمگـ ) گـو  پاسـخ جنين فرد   سقط ةتجربو روابط جنس مخالف پيش از ازدواج، 

 يحاك حاصل نتايج. اند داشته يمعنادار آمار ةوابسته رابط يرسقط با متغ ةتجرب جز هب
تري نسبت به مردان دارنـد و   جنين نگرش مثبت  بود كه زنان نسبت به سقطاز آن 

نسـبت  تر  ي ديني و اعتقادات ديني منجر به نگرش منفيها شباالبودن اعتقاد به ارز
  .شود ميجنين   به سقط
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  مسئلهمقدمه و بيان  .1
طور مطلوب رشد كرده و قادر  بهكه جنين  آن، قبل از اي وسيلهبه هر  ،يختم حاملگ يعني سقط

بـه  دوازدهم و سـقط ديـررس    ةسقط زودرس به بروز سقط قبل از هفت. زندگي باشدادامة به 
). 260: 1385صالحي و قاسمي، ( شود مياطالق بيستم تا دوازدهم هاي  بين هفتهبروز سقط 

در بسياري از كشورها تقريباً غيرممكن است كه بتوان  جنين  سقطبودن  با توجه به غيرقانوني
آن  ةدهند آمار جهاني نشان. را تعيين كرد علتشده به اين  هاي متوقف با دقت تعداد آبستني

درصد از  22 و گيرد ميميليون حاملگي در سراسر جهان شكل  210است كه ساالنه حدود 
آمـار   ،عبارت ديگر  به. دشو ختم مي جنين  سقطبه  ،مختلف عللبه  ،)ميليون 46(اين موارد 

حـاكي از آن   اهـ  گزارش. مورد به ازاي هر هزار زن اعالم گرديده است 35هاي القايي  سقط
ي غيـر بهداشـتي   هـا  ي مـذكور سـقط  ها از سقط) ميليون بيستحدود (درصد  44 است كه
 بـراي ي الزم هـا  كـه از مهـارت   شود انجام ميها توسط افرادي  سقطيا معني كه  بدين است؛

كه انجام سقط بدون توجه به حداقل اسـتانداردهاي الزم   يا اين نيستندانجام سقط برخوردار 
) هـزار  80(هـاي غيربهداشـتي    تعداد زيادي از اين سقط ،درنتيجه. گيرد پزشكي صورت مي

سـفانه  أمت. شود ختم ميهاي جنسي و جسمي  تري نيز به ناتواني بيشموارد و منجر به مرگ 
و  اردكـاني بهجتـي  (توسـعه تعلـق دارد    اي از اين موارد بـه كشـورهاي درحـال    سهم عمده

از ديربـاز در اكثـر    ،اي اجتمـاعي و درمـاني   پديدهمثابة  به ،جنين  سقط). 14: 1384، ديگران
جنين از معضالت كنوني جوامع بشري است سقط عمدي . جوامع و ملل مرسوم بوده است

 ةگسيختگي و آشفتگي روحي اسـت كـه باعـث اشـاع     آور آن معلول لجام و افزايش سرسام
  ).18: 1387ديبايي، ( شود ميي رواني ها و بيماري ،بندوباري فساد، بي

اي كه دارد، موضوعي بسيار پيچيده بـراي   با توجه به ابعاد گسترده ،جنين  سقطموضوع 
هاي متفـاوتي نسـبت بـه     در جوامع مختلف، بازخوردها و نگرشو  تحقيق و تفحص است
رابطه با اجازه و امكـان   آمار و اطالعات سازمان بهداشت جهاني در. اين مسئله وجود دارد

همين واقعيـت   بازگوكنندة در كشورهاي مختلف نيز هاي مجاز و غيرمجاز آن سقط و زمينه
كه به تعبير يكي از  ،انتخاب اين مسئله و چندعاملي است اي دهپدي جنين  سقطپديدة . است

به ، )93: 1381، ديگرانآماليي و ( نام گرفته است» تابو«نويسندگان سوئدي در اكثر جوامع 
انگيـز   مهـم و بحـث   ماهيـت  كـه بـا وجـود    ايـن نخسـت   علت صورت گرفته است؛چند 
آن دربارة تر  ي كشور است، كماز مسائل محافل مختلف اجتماعي و فرهنگ ، كهجنين  سقط

 ،همانند خود موضـوع  ،وگوها اين مطالعات و حتي گفت ،درواقع. مطالعه انجام شده است
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انگيزبودن اين  رغم بحث بهكه  دوم اين. معموالً مخفيانه و بسيار محتاطانه انجام گرفته است
بـراي  فرض ممنوعيـت   و اختالفات زيادي كه بر سر آن وجود دارد، هميشه پيش ،موضوع

مـرتبط بـا   هـاي   در رشـته گران علوم انسـاني   كه پژوهش در آخر اين. است آن مطرح بوده
عمـدي   جنـين   سقطكه ميزان   جايي از آن. اند اين امر نشان ندادهبه مسئله استقبال چنداني 

آورد  مـي آثار و تبعات بسياري به دنبـال خـود   و اين پديده  ،در كشور رو به افزايش است
نيـاز جامعـه    ايـن مسـئله  دربارة پژوهش بنابراين  ،)141: 1388، ديگرانو  ملك خسروي(

چراكه  ،انگيز است انجام اين عمل خود از مباحث بحث ةگيري دربار تصميم. شود ميتلقي 
كـه چگونـه و تحـت چـه     گيرد و بايد توجه شود  مياين عمل صرفاً توسط زنان صورت 

 شـوند  مـي  حاضـر  ،انـد  مظهر مهر و عاطفه خصوصاً نسبت به فرزندشان كه ،زنان شرايطي
گيـر در ايـن    تنهـا تصـميم  را به صورت عمدي انجام دهند؟ البته هميشه زنـان   جنين   سقط

. كننـد ايـن تصـميم ايفـا    اتخـاذ  توانند نقـش زيـادي را در    مينيستند و مردان نيز موضوع 
از  جنـين   سـقط مسـئلة  وانان در رابطه بـا  سنجش نگرش و آگاهي از نوع نگاه ج ،بنابراين

افراد براي انجام اين عمل سـوق  انگيزة يابي و درك  علتيي است كه ما را به سمت ها راه
در ايران از نظر قانوني و شرعي محدود به شرايط خاصـي اسـت امـا     جنين  سقط. دهد مي
عمـل در شـرايط    بـودن ايـن   خالف اعتقاد به نـامقبول  برو حتي  ،ها رغم اين محدوديت به

با توسـل   ،بارداري نيستند ةمايل به ادامعللي كه به  ،در حال حاضر بسياري از افراد ،عادي
كنند كـه   مي جنين  سقطاقدام به ) بهداشتي و غيربهداشتي(  غيرقانوني ةي مخفيانها به روش

. شـود  مـي حتي عوارض جدي براي مـادر و جنـين همـراه    يا عدم موفقيت  در مواردي با
 ،باورهـا و اعتقـادات مـذهبي    و آداب و رسـوم  و بر اسـاس فرهنـگ   ،رهاي مختلفكشو

               ً               رغـم موضـع تقريبـا  مشـابه      بـه  ؛انـد  كردهدر ارتباط با موارد فوق وضع  قوانين متفاوتي را
تـر روابـط جنسـي در     ي بـيش هـا  آزادي نظر بـه و  ،جنين  سقطمذاهب مختلف نسبت به 

در كشـورهاي   ،ي غيربهداشـتي ها ويژه سقط و به ،ها سفانه ميزان سقطأكشورهاي غربي، مت
دهـد   مـي شده نشان  هاي انجام بررسي ؛توسعه و ازجمله كشورهاي اسالمي باالست درحال

ي ناشي از ها مير و بيماري و تري از مرگ در انجام سقط سهم بيش ها كه افزايش محدوديت
 680از هر صدهزار سـقط غيربهداشـتي    ،توسعه در جوامع درحال. را نيز به همراه دارد  آن

تـر   در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين آمار بسيار اندك و كممنجر شده مورد به مرگ 
از ). 14  ،1384  :ديگـران بهجتـي اردكـاني و   (  از يك مورد در صد هزار گزارش شده است

و نيـز   ،نـد ده ميتوجهي از جمعيت كشور ايران را تشكيل  جايي كه جوانان درصد قابل آن
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ي خاص در اين دوران، بر آن شديم كه نگرش جوانان به ايـن  ها دادن بحران سبب رويبه 
 1517653، 1390بر اساس سرشـماري سـال    ،جمعيت شهر شيراز .كنيمبررسي  را رويداد

دهنـد   ميسال تشكيل  29تا  18نفر را جوانان بين  1280282كه از اين جمعيت  استنفر 
وميـر مـادران    درصد موارد مرگنه عوارض ناشي از سقط علت . ) 1390مركز آمار ايران، (

موارد سقط منجرشده به مرگ مادر بـه صـورت غيرقـانوني     ةو هماست در اين دهه بوده 
  ).141: 1388، ديگرانو  ملك خسروي(انجام شده بودند 

كـه سـالمت    شـود  تلقـي مـي   فرهنگي ـ اجتماعي يمعضلجوامع  يتمام در جنين  سقط
تعداد زياد اوالد، جنسيت، اختالفات خانوادگي، . كند ميخانواده و جامعه را با مشكل مواجه 

آگـاهي  و نبـود   آمـوزش كمبـود  ارتباطات جنسي نامشروع،  ي مكرر و ناخواسته،ها حاملگي
انجـام  ة ي ناخواسـته زمينـ  هـا  ي كنتـرل بـاروري و جلـوگيري از حـاملگي    ها دقيق از روش

بـراي  روشـي  مثابة  به جنين  سقطگونه  متأسفانه اينو  كند ميفراهم را بهداشتي هاي غير سقط
  ).14، 1384: ديگرانبهجتي اردكاني و (شود  ميكنترل حاملگي و تنظيم خانواده به كار گرفته 

شكل عمدي آن است و سعي بر اين است كه ابعاد  جنين  سقطدر اين تحقيق منظور از 
ي ديني، اعتقادات دينـي،  ها ي جمعي، ارزشها رسانه از جمله جنين  سقطمختلف فرهنگي 

روابـط دو جـنس پـيش از ازدواج را از ديـدگاه جوانـان      و روابط با جنس مخالف،  ةتجرب
ديگر افراد جامعـه و نيـز تشـكيل     ربخشي بتأثيرجايي كه جوانان از نظر  از آن. كنيمبررسي 

بـر   هـا  رگونه تغيير نگرشـي در رفتـار آن  و ه ،ي بعدي اجتماع بسيار بااهميت هستندها نسل
 ،نسـبت بـه مسـائل مختلـف فرهنگـي      هـا  سـنجش نگـرش آن   ،ديگر آحاد جامعه اثر دارد

تغييـر نگـرش و درنهايـت رفـع     بـراي  تـالش   ،در صورت يافت علل سپس،و  ،يابي علت
  .اجتماعي است ةحوزگران  پژوهش ةعهدمعضالت گوناگون از جمله وظايفي است كه به 

  
  تحقيق ةپيشين .2

كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بـه بررسـي    پردازيم مي در اين قسمت به بيان مطالعاتي
  .اند مطالعه پرداختهاين موضوع 

نگـرش و آگـاهي زنـان قبـل از     «با عنـوان  ) 1391( ديگرانپژوهشي توسط جراحي و 
القايي،  جنين  سقطانجام شده و هدف آن بررسي علل » القايي جنين  سقطازدواج نسبت به 

روش كار در اين مطالعـه  . و آگاهي در مورد عوارض آن است ،نگرش زنان به اين موضوع
نفـر از   480اين پـژوهش   ةمطالع ةنمون .ه استنامه بود مقطعي و ابزار آن پرسش ـ توصيفي
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ها  مطالعه روي آن و ندبودقبل از ازدواج در شهر مشهد  ةمشاوركننده به مراكز  زنان مراجعه
افراد درصد  71آمده حاكي از آن است كه  دست نتايج به. انجام شده بودگيري آسان  با نمونه

 دربـارة داراي آگـاهي مناسـب   نيـز  درصد  95القايي و  جنين  سقطداراي نگرش مخالف با 
 .سقط القايي و عوارض آن بودند

ي ارادي و هـا  جنـين   سـقط تحليل كيفي «پژوهشي با عنوان ) 1387(عبداللهيان و فالح 
انجـام  » زنان ساكن تهـران  ةدرباربرخي مطالعات موردي : زيستي زنان ةتجربپديدارشناسي 

عميق با  ةاز طريق مصاحب ي آنها و داده ه استاين مطالعه در سطح كيفي انجام شد. اند داده
نتـايج مطالعـه اگرچـه    . ه اسـت دست آمده ب ،اند ارادي داشته جنين  سقط ةكه تجرب ،زن 26
 ،همچون گذشـته  ،ايران ةدر جامع جنين  سقطآن است كه  دهندة نشانتعميم نيست اما  قابل

تابو و ممنوع است و برخي از زنان هنگام مواجهه بـا حـاملگي ناخواسـته بـه آن مبـادرت      
معمـوالً بـه افـراد     ،شـود  مـي غيرقـانوني محسـوب    يچـون ايـن مسـئله امـر    و،  ورزند مي

بردن آگاهي زوجـين   باال. اندازند ميكنند و سالمت خود را به خطر  ميغيرمتخصص رجوع 
ضمن حفـظ سـالمت زنـان، بـه      ،تواند ميگيري از بارداري  استفاده از وسايل پيشة نحودر 

 اي هنظريحاصل اين مطالعه همچنين تدوين . ي غيربهداشتي منجر شودها جنين  سقطكاهش 
  .ه استدست آمده ب پديدارشناسي ةمطالعتركيبي است كه از اين 
ي دلبسـتگي در  هـا  سـبك  ةمقايسـ «اي با عنـوان   در مطالعه) 1386(صادقي و مظاهري 

» سـقط  ةو مـادران بـدون سـابق   ) خـودي  عمـدي و خودبـه  ( جنـين   سقط ةمادران با سابق
و مادران بدون ) خودي عمدي يا خودبه( جنين  سقط ةي دلبستگي در مادران با سابقها سبك

 سـبك دلبسـتگي بزرگسـاالن    ةنامـ  پرسـش ادامـه،   در و هم مقايسه كردندرا با سقط سابقة 
)Shiver and Hazen (دنـد كررا تكميـل   انمحققـ شده توسط خود  تهيه اي نامه و نيز پرسش .

 ،وجـود دارد داري  امعنـ  ةرابطـ ي اين مطالعه نشان داد بين سقط و دلبستگي مـادران  ها يافته
تـري   سقط عمدي سبك دلبستگي اجتنابي از فراواني بيش ةكه در مادران با سابق يمعن بدين

تـري از دلبسـتگي    سقط نداشتند فراواني بيش ةبرخوردار بود، در حالي كه مادراني كه سابق
  .ايمن را نشان دادند

  سـقط كيفي داليـل انجـام    ةمطالع«در پژوهشي با عنوان ) 1386(چيان و همكاران  چيني
عمـدي توسـط زنـان     جنين  سقطندادن  دادن يا انجام علل ةبه مطالع» عمدي در ايران جنين

 ةبحث گروهي متمركز و مصـاحب  ةمطالعه به روش كيفي و با استفاده از دو شيو. اند پرداخته
علت ترين  اصلي در مقامدهد كه بارداري ناخواسته  مينتايج نشان  ه است وفردي انجام شد
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بـه انجـام    ،وجود مشكالت مـالي خصوص  به ،در شرايط مختلف و ه استمطرح بودسقط 
كـه اعتقـادات مـذهبي     از ديگر نتايج پژوهش اين بود .شده است منجر عمدي جنين  سقط

  .ه استندادن سقط عمدي ذكر شد ترين علت انجام مهممثابة  به
آگاهي و نگـرش در   ةمطالع«اي با عنوان  در مطالعه) 2012( همكارانو ) Cheng( چنگ

گران طب  به بررسي نگرش درمان» گران طب چيني پزشكي در ميان درمان جنين  سقطمورد 
اين پژوهش مقطعي در چين انجـام گرفـت و نتـايج    . پرداختند جنين  سقطچيني نسبت به 

و  اسـت پزشكي نسبتاً ضـعيف   جنين  سقط دربارةكه دانش مراجعان به اين مراكز  نشان داد
تري بـه   بسياري از آنان نظر مثبت با اين حال، دكردن ميرا بسيار خطرناك توصيف   افراد آن
در كل آگاهي اين افراد نسبت به . جراحي داشتند جنين  سقطپزشكي نسبت به  جنين  سقط
تعدادي از اين افراد هـم كمبـود درمانگـاه و امكانـات     . محدود بود ها اين سقط ةگوندو  هر

با توجه بـه  . دانستند مي ها سقط گونه موانع جدي براي انجام اين ءجزپزشكي و بهداشتي را 
  .گيرد ميگران سنتي انجام  در مناطق روستايي عموماً توسط درمان جنين  سقط ها گزارش
و تغيير نگـرش   ها تشخيص ارزش«تحقيقي با عنوان ) 2008(و همكاران  ) Turner( ترنر

تغيير نگـرش   ةمطالعبه  انجام دادند و »دوم بارداري ةدر سه ماه جنين  سقطنسبت به انجام 
بودند،  جنين  سقطحمايت از زناني كه به دنبال با هدف  ،جنين  سقطدر رفتارهاي مرتبط با 

دوم  ةماهـ  امن در سـه  جنين  سقطي ليبرال، اقدام به ها و سياست ،با وجود قوانين. پرداختند
 يتنام،در و يآموزش يخصوص كارگاه يندر ا. است يفاز كشورها ضع ياريدر بس بارداري

حاصـل از  هـاي   ناميبردن بد با هدف تغيير در نگرش منفي و ازبين ،جنوبي افريقاي و نپال،
ايـن   .انجام شد ،گذاران سياست و نظير مديران جنين  سقطدهندگان  به ارائه ها گونه سقط اين

دوم بـارداري بـدنامي    ةماهـ  سقط در سه زيرا حمايت از زنان بود ةصرفاً در زمين ها آموزش
كـه   يخدمات و حمايـت از زنـان   ةارائ. دوم به همراه دارد ةماه سهتري از سقط قبل از  بيش

اي  تمايل به انجام چنين عملي دارند از نتايج برگزاري اين كارگاه بود و تجارب اميدواركننده
  .دست آمده پس از برگزاري ب

نگرش زنان نوجـوان  «با عنوان اي  مطالعهدر ) Gold and Coupey, 1998( كوپي وگولد 
بـه بررسـي نگـرش اقليـت     » ي پزشكي و جراحيها جنين  سقطشهرهاي كوچك نسبت به 

جراحـي و   جنـين   سـقط نسبت به مريكا ازنان نوجوان شهرهاي كوچك ايالت پنسيلوانياي 
كـه   ه شـد از زنـان خواسـت   در اين تحقيق. پرداخت ،ايمني و اثربخشي آن با هدفپزشكي، 

آمده  دست هنتايج ب. انجام دهندجراحي و پزشكي  جنين  سقطتري نسبت به  تجديدنظر بيش
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پزشكي نسبت  جنين  سقطتري به  سن شهرستاني نظر مثبت كه زنان كم بوداين مطلب يد ؤم
طـور كلـي    به جنين  سقطزنان نوجوان شهرستاني معتقدند كه . جراحي دارند جنين  سقطبه 

ي هـا  و حـاملگي  بگـذارد  تـأثير در آينـده   ها تواند در ميزان باروري آن ميا بار نيست ام زيان
  .كند دشوارشان را يبعدي ا

و رفتار در  ،آگاهي، نگرش«در تحقيقي با عنوان ) 1996(و همكاران ) Gondor( گوندور
گيري زنان  ي تصميمها به مستندسازي عقايد و استراتژي» جنين  سقطزنان جوان در رابطه با 

زن از دانشـجويان   215مرد و  89در اين مطالعه از . پرداختند جنين  سقطجوان در رابطه با 
كه به صورت روتين به مركز سالمت و بهداشـت كـالج    ،شماليمريكاي اي ها يكي از كالج

ترين اولويت براي انجـام   بيش. پرسيده شد جنين  سقطراجع به االتي ؤسكردند،  مي مراجعه
كـه   ايـن زماني به اين دختران داده شد كه قرباني تجاوز بودند يـا   روند اين تحقيق در سقط

 جنـين   سـقط گويـان نسـبت بـه خطـرات      پاسـخ  تقريباً همگي. شان در خطر بوديسالمتي ا
اذعان داشتند كه در صورتي كه قانون در قبال  ها غيرقانوني آگاهي داشتند ولي بسياري از آن

  .د به اين شيوه متوسل خواهند شدحمايت نكن ها ناين عمل از آ
  

  مباني نظري پژوهش .3
  تغيير نگرشي و ارزشي اينگلهارت ةنظري 1.3

ايـن  . و گسـترش يافتـه اسـت    شده طرح )Inglehart( رونالد اينگلهارت توسطاين تئوري 
و  هـا  تغييـر و تحـوالت فرهنگـي و ارزش   ي يـ چراكه بـه دنبـال فهـم چگـونگي و      ،نظريه
هـاي   گيري جهتكه به بررسي  ،جوامع است، در بسياري از تحقيقات اجتماعيي ها نگرش
دگرگـوني  . شـود  مـي استفاده  ،پردازند ميدگرگوني فرهنگي و اجتماعي  و ارزشي ـ نگرشي

ي هـا  اي است كه به نسـل  هاي سازنده فرهنگي تدريجي است و بازتاب دگرگوني در تجربه
ي گذشـته  ها و هنجارهاي سنتي در ميان نسل ها ارزش ،از اين رو. مختلف شكل داده است

تـر نفـوذ    ي جـوان ها اند در حالي كه گرايش جديد تا حد زيادي در ميان نسل كامالً گسترده
 .شود ميبيني متداول در اين جوامع دگرگون  جهاني جديدتر ها شدن نسل با جانشين رد ودا

ــه ــي ب ــور كل ــي   ،ط ــه بررس ــارت ب ــأثيراينگله ــوني ت ــا دگرگ ــي ي محيه ــادي و (ط اقتص
از  و پـردازد  مـي و سياست  ،فرهنگ بر اقتصاد، جامعه تأثيربر فرهنگ و ) اجتماعي  ـ  سياسي

و  اجتماعي  ـ  هاي سياسي دگرگونيبسيار نزديك با  يدگرگوني فرهنگي داراي ارتباط اونظر 



 ... فرهنگي مرتبط با نگرش نسبت به سقط جنين عوامل ةمطالع   94

  

را  اسـت  داده  چـه روي  كدام عامل واقعـاً آن «كه را اين پرسش  با اين حال، ؛اقتصادي است
هر عامـل جزئـي از يـك    «به نظر وي . )1382اينگلهارت، ( داند ميمعني  بي »؟كند ميتبيين 
اقتصـادي، سياسـي،   (نوع جبرگرايي  هيچاز گونه وي  اينو » ستها وابسته از علت هم بهنظام 

در حـالي كـه روابـط ميـان     « :گويد ميو  كند نميحمايت ) و تكنولوژي ،فرهنگي، اجتماعي
» العلل بدانيم علتها را  معني است كه يكي از آن بيتوان مورد بررسي قرار داد،  ميعوامل را 

فرهنگ يك عنصر كلي ضروري است كـه  «: كند مياو ادعاي محدودتري را مطرح . )همان(
اينگلهـارت  پـردازي   نظريهطور كلي رهيافت  به). همان(» كند ميگيري جامعه كمك  شكلبه 

شـكل   بدين. دهد ميرا مدنظر قرار ) افراد(و سطح خرد  )جامعه(دو سطح سيستم ساختاري 
و  شـود  مـي يي در سطح فردي منجـر  ها كه تغييرات محيطي و كالن در سيستم به دگرگوني

  .)همان( استداراي پيامدهايي براي سيستم  اه ياين دگرگون
  )1382اينگلهارت، ( فراگردهاي دگرگوني در سطوح سيستم و فرد از نظر اينگلهارت. 1نمودار 

  پيامد در سطح سيستم   تغييرات در سطح فرد   تغييرات در سطح سيستم
ــع .1 ــادي و ةتوســ اقتصــ

  تكنولوژي
  افزايش سطح تحصيالت. 2
ي ها تجارب متفاوت گروه. 3

  سني
ــات  . 4 ــترش ارتباطــ گســ

ي هـا  جمعي، نفوذ در رسـانه 
جمعــي، افــزايش تحــرك   

  جغرافيايي

←    
  

←  
  
  

←  

 هاارزش
نيازهـاي  تـر بـه    اهميت بـيش 

و  ،دلبستگي به ديگران، احترام
  تحقق خود

  ها مهارت
از جمعيت كـه   يافزايش بخش
ي سياسـي در  ها داراي مهارت

  .سطح ملي است

←  
  
  

←    
  

←  

ــائل  . 1 ــوني در مسـ دگرگـ
  سياسي

ي هـا  دگرگوني در شالوده. 2
  اجتماعي

دگرگوني در حمايـت از  . 3
  نهادهاي ملي

ــكال  . 4 ــوني در اشـ دگرگـ
  سياسيمتداول مشاركت 

ي هـا  ي پيمـايش ارزش هـا  اساس يافته بركه طور كلي چهارچوب نظري اينگلهارت،  به
  :كند ميرا تبيين  ها كننده است كه دگرگوني ارزش بيني پيش ةداراي دو فرضي ،جهاني است

ي فـرد  ها به اين نكته اشاره دارد كه اولويتكه  )scarcity hypothesis( يابيكم فرضية. 1
تـرين ارزش را بـراي چيزهـايي قائـل      فرد بيش. اجتماعي و اقتصادي اوستبازتاب محيط 
  ؛ها كم است آن ةاست كه عرض

بر اين قضيه است كه تغيير  مبتني كه )socialization hypothesis( ذيريپ جامعه فرضية. 2
اساسي فرد هاي  ارزشارزشي نيست و هاي  اولويتدر شرايط محيطي مستلزم تطابق سريع 
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ي قبـل  ها پذيري وي است كه در سال جامعهيند افرشرايط و كنندة  منعكسبه شكل گسترده 
 .)Inglehart and Baker, 2000: 19-51( از بلوغ تجربه كرده است

اي اشـاره   دورهمدت بـا آثـاري    ي كوتاهها كميابي به دگرگوني ةبه نظر اينگلهارت فرضي
. انجامد ميگرايي  ماديي كميابي به ها گرايي و دوره ي رونق به افزايش فراماديها دوره؛ دارد
دگرگـوني   دربارةاينگلهارت . مدت نسلي دارد بلندپذيري داللت بر وجود آثار  جامعه ةفرضي

در كنـار هـم،    ،ايـن دو فرضـيه  ). 1382اينگلهـارت،  (ارزشي به نقش جمعيت نيز نظر دارد 
در  آورند؛ ميرا پديد ها  ارزشدگرگوني هاي مربوط به  بيني پيشاي از  پيوسته هم به ةمجموع

ي هـا  كميابي داللت بر اين دارد كـه رونـق اقتصـادي بـه گسـترش ارزش      ةحالي كه فرضي
شبه تغييـر   ي جامعه يكها پذيري مبين اين است كه ارزش جامعه ةانجامد، فرضي ميفرامادي 

روي نـامرئي  طـور   بـه تـر   تـدريج و بـيش   ها به برعكس دگرگوني اساسي ارزش و كنند نمي
كند و ايرادهاي ناشـي از ديـدگاه    ميكميابي را تكميل  ةپذيري فرضي جامعه ةفرضي. دهد مي
  ).همان(سازد  ميكميابي بر رفتار را برطرف  تأثير ةانگاران ازحد ساده بيش

همانند بسياري از نظريه پردازان مدرنيزاسيون،  ،اينگلهارت سير تطور و تكامل جوامع را
ـ دا مـي  مدرن پست سنتي، مدرن، و در  و پسـامدرن  ،مـدرن  ي،مشخصـات جوامـع سـنت    ؛دن

  .است شده آورده 2در جدول  اينگلهارت منظر از مختلف يها جنبه
 ها ي فردي و سيستم اقتدار آنها مدرن همراه با ارزش و پست ،سنتي، مدرن ةانواع جامع. 2جدول 

)Inglehart, 1977(  
  پسامدرن ةجامع  مدرنةجامع سنتيةجامع نوع جامعه

  حداكثر آسايش ذهني  نهايت رشد اقتصادي بقا در اقتصاد دولتي پايدار هدف اصلي جامعه

  ي فردياه شارز
ي سنتي وهامذهب

  هنجارهاي محلي
آوردن كار  دستهبانگيزة
  )ترقيانگيزة (

ي فرامادي و هاافزايش
  فرامدرن

  عقالني ـ اقتدار قانوني  اقتدار سنتي  سيستم اقتدار
نوع  نپذيرفتن هيچ

  ياقتدار

 و سـنتي هسـتند   ةي فردي غالب در جامعها ارزشي اجتماعي و مذهبي سنتي ها ارزش
بـه   .دهنـد  ميپيشرفت و ترقي  ةانگيزمدرن جاي خود را به  ةسنتي به جامع ةجامعدر گذار 

غالـب  ارزش در مقام  ،پيشرفت ةانگيزمدرن  پست ةمدرن به جامع ةدنبال آن با گذر از جامع
  .دهد ميي فرامادي و غيرفيزيولوژيك ها جاي خود را به ارزش ،مدرنيزاسيون ةدور

 فرهنگـي  بـين ي هـا  خر خود، از دو بعـد اصـلي و اساسـي ارزش   أدر آثار مت ،اينگلهارت
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)cross cultural values(  ــان ــه مي ــا آورد  مــيســخن ب ــدهاي افركــه ب مدرنيزاســيون و ين
تـوان   ميي ارزشي افراد را ها گيري جهت ،بر اين اساس. مدرنيزاسيون در ارتباط است پست

ايـن دو  . كـرد فرهنگي جوامع را ترسيم  بين ةديگر مقايسه و نقش اساس اين دو بعد با يك بر
  :ند ازا بعد عبارت

 .traditional values vs( عقالنـي  ــ  ي سـكوالر هـا  ي سنتي در مقابل ارزشها  ارزش. 1

secular-rational values(؛ 
 survival values vs. self(خودشــكوفايي ي هــا ي بقــا در مقابــل ارزشهــا  ارزش. 2

expression value) (Inglehart and welzel, 2005.(  
ي ديني بسيار بااهميت است با ها ها دين و ارزش تضاد و تفاوت ميان جوامعي كه در آن

عقالنـي    ــ  سـكوالر ي هـا  ي سنتي در مقابل ارزشها ارزشچنين نيست را  اينجوامعي كه 
در جـوامعي   ؛:همراه هسـتند  با دو نوع اقتدار در جوامع ها اين دو نوع ارزش. دنده مينشان 

ي هـا  ي سنتي هستند، اقتدار سنتي و ايـدئولوژي ها ارزش ها و ارزش ،كه دين بااهميت است
ي سـكوالر و عقالنـي اقتـدار حـاكم اقتـدار      هـا  بـا ارزش  يدر جـوامع . ديني حاكم اسـت 

  .دنس آن دولت و قانون حضور دارأي سكوالر است كه در رها لوژيايدئو
شـامل  هاي خودشـكوفايي   در مقابل ارزش هاي بقا بعد ارزشعنصر مركزي و كليدي 

شواهد گسترده در جوامـع  . گرايانه است گرايانه و فرامادي ماديي ها شدن بين ارزش قطبي
بـر امنيـت    تأكيـد  نسـلي از   بـين  يشود، حـاكي از تغييـر   ميكه امنيت مسلم فرض  ،غربي

 ي خودشـكوفايي، سـعادت ذهنـي   هـا  فزاينـده بـر ارزش   تأكيد اقتصادي و جاني به سمت 
)subjective well-being(، و كيفيت زندگي )quality of life (ايـن بعـد نشـانگاني از    . است

را ي يشكوفادخوو  ،ي سياسيها ، سعادت ذهني، فعاليت)tolerance( ، بردباري)trust( اعتماد
ايـن بعـد از   . كند كه در جوامع پساصنعتي با سطوح باالي امنيت همـراه اسـت   ميمنعكس 
انتظار رفـاه بـه    كه ظهور و پيدايش سطوح غيرقابل استواقعيت  كنندة اين منعكس ها ارزش
بـه  ) self-denial( خود بر كار سخت و انكار تأكيد و  يي كميابها هنجارها و ارزشاز تغيير 

 ي جنسـي ها زنان و اقليتي يرهابر كيفيت زندگي و  تأكيد با  ،مدرن ي پستها رزشسمت ا
)sexual minorities( ،ييخودشكوفااز قبيل  ،گرايانه ي فراماديها اولويت وشده است  منجر، 

تغييـر ارزشـي و    ةنظريـ اساس  بر. )Inglehart and welzel, 2005( يافته استبسيار اهميت 
 ةچـون طبقـ   ييمتغيرهـا . 1 :دو دسته متغير را در نظر خواهيم گرفتنگرشي اينگلهارت ما 

كه مربوط به فـرض كميـابي اينگلهـارت    ... و د،شخصي فر ةاجتماعي، درآمد خانواده، هزين
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نگرش نسـبت بـه   و ي دين، اعتقادات ديني، ها ي فرهنگي چون ارزشيمتغيرها. 2هستند و 
ي ارزشـي  هـا  اولويـت  ،از طرف ديگر. پذيري هستند جامعهكه مربوط به فرض  جنين  سقط

نيـز سـنجيده    ،طور مسـتتر دارد  بهكه هر دو فرض فوق را درون خود  ،مادي و فرامادي فرد
 جنـين   سـقط بت بـه  با نگرش فرد نسـ  انش يك متغير مستقل، رابطهدر مقام  ،د شد ونخواه
  .خواهد شد دهآزمو

  
  )اعتقاد بهداشتي(مدل باورهاي بهداشتي  2.3
، هاچبـام  )Irwin M. Rosenstock( اسـتاك  روزن توسـط و  مـيالدي  1950دهـة   درمدل  اين

)Godfrey M. Hochbaum( كگلس ،)S. Stephen Kegeles( و لونتال ،)Howard Leventhal (
 ،بكـر  ؛دادنـد  توسـعه  را آن 1970تا 1980 يها دهه در همكارانش و بكر درادامه، .شد مطرح

را به وجـود   يباور بهداشت يا ياعتقاد بهداشت يمربوط به بهداشت، الگو يرفتارها يينتب يبرا
 مثابـة  بـه رفتـار   يـين تب يبرا يشناخت يدگاهاز د ،ينموضوعات مشابه ا يرو سا ،الگو ينا. آورد
 را بهداشـتي  رفتارهـاي  تا كند ميتالش  يبهداشت يمدل باورها. كند مياستفاده  يمنطق يعمل

 اي مجموعـه  ةوسيل به بهداشتي رفتارهاي با ارتباط در تصميم كه است معتقد و دهد توضيح
 وخامـت  و شـدت  شـده،  درك پذيري يبباورها شامل آس ينكه ا شود مي بيني پيشاز باورها 

ــدهايتهد( ــد شــده، درك) ي ــافع و فواي ــع شــده، درك من ــه و موان ــا هزين و  ،شــده درك يه
 و عقيـدتي  عوامـل  ماننـد  محيطي اتتأثير ةبرگيرنددر ينالگو همچن ينا. است يخودكارآمد
. دنگذار مي تأثير يگروه يها رسانه طريق از يا ،كار محل مدرسه، خانه، در كه است اجتماعي
 در شـخص  اطمينـان  معناي به و است شده تلقي مهم نيز نظريه اين در خودكارآمدي مفهوم
  ).Maiman and Becker, 1974( است آميز موفقيت صورت به اقدامات اجراي توانايي
 

  قيتحق يارچوب نظرهچ. 4
، با توجـه  يارزش يحول و دگرگوننظرية ت ،متفاوت اتينظر ةپس از مطالع ،پژوهش نيدر ا

 نيـ ا. انتخـاب شـد   يارچوب نظـر هبه عنوان چ ،قيموضوع تحق اب رت شيبه داشتن ارتباط ب
و  يچگـونگ به دنبال فهم ، است افتهيطرح و گسترش  نگلهارتيرونالد ا توسط ، كهيتئور
از  ياريدر بسـ و  جوامـع اسـت   يهـا  و نگرش ها و ارزش يو تحوالت فرهنگ رييتغ ييچرا
 و يفرهنگـ  يدگرگون و يارزش ـ ينگرش يها يريگ جهت يكه به بررس ،ياجتماع قاتيتحق
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و  فنـاوري،  ،ياقتصاد راتييگذشته تغ ةدهدر چند . شده استاستفاده  ،دنپرداز مي ياجتماع
مهم دگرگـون   اريبس يها را از جنبه يصنعت ةشرفتيجوامع پ يها فرهنگ ياسيس  ـ  ياجتماع

و  ،جنـين   سـقط طـالق، ازدواج،   دربـارة نگـرش مـردم    و ياعتقادات مـذهب . ساخته است
 ،دهنـد، همـه و همـه    مـي خـانواده   ليكه به داشتن بچه و تشـك  يتيو اهم گرايي، همجنس
و تحـوالت   رييـ تغ. كرده اسـت  رييتغ يخواست مردم از زندگ يطور كل شده و به دگرگون

 شيدايـ بـه پ  شـرفته يپ يكشـورها  ياقتصـاد  تيامن يطور كل بهو  ،ينيشدن، شهرنش يصنعت
كـه   يطـور  بهشده است  منجر، يماد مدرن و فرا پست يها به علت ارزش ،ينسل نيب رييتغ

 كننـد  مـي  تأكيـد   ييو خـود شـكوفا   ،طياز محـ  افظـت مح ،يزندگ تيفيتر بر ك شيمردم ب
)Inglehart and Baker, 2000: 19-51( .در  يو بازتاب دگرگـون  يجيتدر يفرهنگ يدگرگون

هـا و   ارزش ،رو نياز ا. مختلف شكل داده است يها است كه به نسل يا سازنده يها تجربه
ـ جد شيكه گـرا  ياند در حال گستردهگذشته كامالً  يها نسل انيدر م يسنت يهنجارها تـا   دي
 دتريـ جد يهـا  شـدن نسـل   نيبـا جانشـ  رد و نفـوذ دا  تر جوان يها نسل انيدر م ياديحد ز
اينگلهارت و بكر ). 1382 نگلهارت،يا(جوامع دگرگون شده است  نيمتداول در ا ينيب جهان
در وراي  ،ي فرهنگيها اند كه حوزه نشان داده و اي را طرح كرده نوسازي اصالح شده ةنظري
ـ ي بيـان نفـس دار  هـا  تري بر ارزش معنادار بيش تأثير ،اقتصادي ةات توسعتأثير شـواهد  . دن

آيد كـه   مياي علي پديد  انساني توسط زنجيره ةكه نشانگان توسع است آنتجربي حاكي از 
نيـز بـه    ها و اين ارزشاست ي بيان نفس منجر شده ها در اين زنجيره منابع فردي به ارزش

انـد كـه از جانـب    م مـي هنگـامي واقعـي    فقطدموكراسي . شوند ميدموكراسي واقعي ختم 
بـراي   ،ايـن فرهنـگ  . شودكند، حمايت  مي تأكيد  ها كه بر بيان نفس انسان ،اي فرهنگي توده

دموكراسـي   ؛اقتصـادي اسـت   ــ  اجتمـاعي  اي نيازمند شالودهاي،  دواندن در هر جامعه ريشه
زيركانـه بـا   تـوان   نمـي را   آنو  گيرد مياي است كه به صورت تدريجي شكل  واقعي پديده

گيري دموكراسي واقعي عميقـاً در تغييـرات    شكل ؛تدوين يك قانون اساسي به وجود آورد
پيونـد نزديكـي بـا     ،انساني ةبخش توسع اساس منطق رهايي و بر،اي ريشه دارد  سطح توده

  .انساني است ةدموكراسي واقعي عنصر ذاتي توسع ،درواقع .است ها يافته آن
شدن  و دموكراتيك ،اقتصادي، تغيير فرهنگي ـ اعياجتم ةحاضر مدعي است كه توسع ةنوشت

 ةنشـانگاني كـه در نظريـ    هسـتند؛ اي از تغييـر اجتمـاعي    پيوسته هم به) syndrome( نشانگان
انساني  ةما اين نشانگان را توسع. توجه نشده است  به آن  شايسته ينحو بهكالسيك نوسازي 

تركردن امكـان   اين نشانگان گسترده ةگان سههاي  مؤلفهخوانيم و برآنيم كه فصل مشترك  مي
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امكان انتخاب  ،آوردن منابع فردي فراهمبا  ،اقتصادي ـ اجتماعي ةتوسع. انتخاب انسان است
ي بيان ها بر ارزش تأكيد تري براي  تغيير فرهنگي مجال بيش د وساز ميتر  گستردهرا  ها انسان
دهد كه بـه گـزينش    ميرا به سمتي سوق  ها كند و انسان فراهم مي) self-expression( نفس

) effective rights( ازپيش حقوق واقعـي  شدن بيش دموكراتيك؛ آزاد در جامعه اولويت دهند
. استسياست  ةانتخاب آزاد افراد در عرص تضميني قانوني براي وكند  ميمين أرا تها  انسان

تـرين ايـن    اساسي كه اند ستهاصلي را مهم دانفرايند تغييرات اجتماعي سه  ةمحققان در زمين
 .اند ديگر بدان پرداختهفرايند اقتصادي است كه بيش از دو  ـ اجتماعي ةتوسعفرايندها 
 ةمجموعـ  اقتصـادي  ــ  اجتمـاعي  ةانـد كـه توسـع    ايـن آثـار در ايـن نكتـه متفـق      ةهم

رفـاه   ،بهبود سطح بهداشت و اميد به زندگي ،اي از تغييرات از جمله رشد توليد پيوسته هم به
  .تر است و پيچيدگي اجتماعي بيش ،تر تر، ارتباطات گسترده مادي بيش

در ارتباط است، اميـد   اقتصادي ـ اجتماعيتوسعة يند دوم، يعني تغييرات ارزشي، با افر
بازارهـاي   ،ر ايـن ب عالوه. برد ميو سطح امنيت زيستي را باالتر  ،دهد ميزندگي را افزايش 

ــال در ــان گســترش و تحــرك  ح ــل انس ــاعي تعام ــا اجتم ــبكه ه ــا و ش ــمه ــا  ي ه ــراز ي ت
دهد كـه موجـب    ميرا در ميان جوامع افزايش ) horizontal networks( اي غيراقتدارگرايانه

و گشـته اسـت   بر اقتـدار   مبتنيزني به جاي روابط  چانهبر مذاكره و  مبتنيجايگزيني روابط 
بشــر را از او ) autonomy( كــه خــودآييني ،مراتبــي سلســلهرا از قيــود خشــك  هــا انســان

به پيروي از اينگلهـارت و   ،ما. )Inglehart and Baker, 2000: 19-51( رهاند ميستانند،  مي
ي بيـان نفـس توصـيف    هـا  ي بقا بـه ارزش ها يند را عزيمت از ارزشا، اين فر)2001(بكر 
 ةرگـاه توسـع  ه« كـه   و آن ايـن  در يـك نكتـه ترديـدي نيسـت    بـا ايـن حـال،     .ايـم  كرده

انـد همبسـته و همـراه     شـدن رخ داده  و دموكراتيك ،، تغييرات فرهنگياقتصادي  ـ  اجتماعي
 »انـد  ي بقـا دانسـته  ها بر ارزش اند مبتني غالباً جوامع فقيري را كه دچار كمبود منابع. اند بوده

)Inglehart and Baker, 2000: 19-51, Inglehart, 1977.(  
انسـاني،   ةتوسعواژة ضمن طرح  ،)2000(و آناند و سن  ،)2000(، سن )1993(آناند 

كـه   ،اي از زنـدگي  يا توانايي نوع بشر براي انتخـاب شـيوه  » حق انتخاب بشر«گويند  مي
رويكرد پيروي از  ما به. بدان تمايل دارد، بايد معيار نهايي ميزان پيشرفت اجتماعي باشد

دهيم كه فرهنگ سياسي  ميانساني را چنان بسط  ةمدارانه آناند و سن مفهوم توسع انسان
ي جهـاني را  ها ارزش ي پيمايشها ارچوب، دادههكارگرفتن اين چ بهبا . گيرد بر دررا نيز 

بنـدي حقـوق مـدني و     رتبـه ، )1997(ونهـانن   اقتصادي ـ اجتماعيي ها به همراه داده
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 المللـي  ي فسـاد نخبگـان سـازمان شـفافيت بـين     هـا  فريـدام هـاوس و مقيـاس    سياسي
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. شـده اسـت  اسـتفاده   هـا  گـردآوري و تحليـل داده   برايروش پيمايش از در اين پژوهش 

در  هـا  تـرين روش  شـده  ترين و شـناخته  ي تجربي، از متداولها در ميان تمام روش ،پيمايش
اسـت و از آن   شـده  هاسـتفاد گران  پژوهش توسطاي گسترده  علوم انساني است كه به گونه

اعتبـار  ). 1383 :دواس( شـود  مـي نام برده  ها ويژه در تحليل و گردآوري داده يروش مثابة به
سـؤاالت  نحو كـه هـم در انتخـاب     بدين شده در اين مطالعه اعتبار صوري است كارگرفته به

از برخــي از اســاتيد و دانشــجويان دكتــرا و كارشناســي ارشــد بخــش نامــه  پرســشبــراي 
نحـوي كـه اصـالحات     بـه  ،نامه كليت پرسش بارةشناسي استفاده شده است و هم در جامعه

در ايـن  . اسـت رسـيده  ييـد  أتبـه  نامـه   از اين طريق اعتبار پرسش و انجام شده ها نظر آنمد
كرونباخ اسـتفاده شـده   آلفاي گيري پايايي ابزار سنجش از روش ضريب  اندازهتحقيق براي 

و دارد در حـد عـالي    تـوان گفـت كيفيتـي    مي 70/0باالي ضريب به سبب وجود  كه است
  .باشد جنين  سقطتواند منبع خوبي براي سنجش نگرش نسبت به  مي) االتؤس( نامه پرسش

سال  29تا  18بين  ها سني آن ةكه رد هستندآماري مطالعه جوانان شهر شيراز جامعة 
بـر اسـاس    ،واي استفاده شد  بندي سهميه طبقههمچنين در اين پژوهش از روش . است

آماري  ةبراي جامع. شد اي اختصاص داده  به هر منطقه سهميه ،شهر شيراز ةگان نهمناطق 
نفـر   1280282هـا برابـر بـا     تعـداد آن  1390كه مطابق با سرشماري سال  ،اين پژوهش

درصـد، حجـم    4درصـد و خطـاي    50 پـارامتر  و درصد اطمينان 95، با احتساب است
 انجـام شـد و  كوكراين اساس فرمول  گيري بر نمونه. شدمحاسبه  نفر 600نمونه برابر با 

 ،در دو سـطح توصـيفي و اسـتنباطي    ،spssافـزار  نرمبا استفاده از  ها پس از گردآوري داده
سـقط، رابطـه بـا    تجربـة  ند از سن، جنس، ا متغيرهاي مستقل عبارت. ها بررسي شد داده

 سـقط نگرش به  هوابستي ديني، ميزان استفاده از رسانه و متغير ها زشرجنس مخالف، ا
سـقط، رابطـه بـا جـنس مخـالف،      تجربة از ميان متغيرهاي فوق متغيرهاي . است جنين 
قسـمتي از خيلـي زيـاد تـا      پـنج ميزان استفاده از رسانه با يك طيف و ي ديني، ها زشرا

  .دنشو ميخيلي كم سنجيده 
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  پژوهشهاي  يافته .7
 2/80 و زندرصد  8/49و  مرددرصد  2/50 گويان كه پاسخ آن استي پژوهش حاكي از اه هيافت

 واسـت  سـال   62/23گويـان نيـز    ميانگين سني پاسخ. هستند متأهلدرصد  8/19و  مجرددرصد 
 3/5. حجم نمونـه اسـت  درصد  2/42 معادل باتعلق دارد كه  مقطع ليسانسترين فراواني به  بيش

 ةتجربدرصد  5/70 ، همچنيناند فاقد اين تجربه بوده درصد 7/94و  اند سقط داشته ةتجربدرصد 
اطالعـات  . انـد  نكـرده نيز اين رابطه را تجربـه  درصد  5/29و  اند داشتهبا جنس مخالف را  ةرابط

گويـان در حـد زيـاد     درصد از پاسـخ  8/52هاي ديني  ارزش كه استاين  آمده حاكي از دست هب
 جنـين   سـقط نگرش ميانه به  گويان درصد از پاسخ 5/61 كه دهد نشان مي ها يافتههمچنين . است
. ، بـاالترين رتبـه را دارد  ها گويهبا توجه به ميانگين هريك از ، )01/3(استفاده از ماهواره . اند داشته

  .است  داشتهها  گويهميانگين را در بين ترين  پايين )93/0( همچنين استفاده از راديوهاي خارجي
  

  ها آزمون فرضيه .8
 .شـد  اسـتفاده  اسـتنباطي  آمـار  هاي روشاز  پژوهش هاي فرضيه يبررس يبخش برا ينا در

 نيـز  يو همبسـتگ  يونماننـد رگرسـ   يـك پارامتر يها آزمون ها فرضيه يبررس براي همچنين
  .شد گرفته  كار   به

  .رابطه وجود دارد جنين  سقطنسبت به  ها آن نگرش و گويان سن پاسخ ينب: 1 فرضية
در جـدول  . آمد دستبه  ذيل نتايج كه گرفت قرار آزمون مورد رگرسيون آزمون با فرضيه اين

استفاده  يونرگرس يآمار يكاز تكن جنين  سقطو نگرش به  سن ينب ةرابط يبه منظور بررس 1
و نگرش بـه   سن ينب )  = 100/0R( ضعيفي يهمبستگ شده حاصل يجبر اساس نتا. شده است

 يك فقطتوانسته است  سن يركه متغدهد  يمنشان   = 010/0R2مقدار . وجود دارد جنين  سقط
هـر   يكه به ازادهد  يمنشان   = 420/0B يبضر. كند يينوابسته را تب يرمتغ يانساز وار درصد

) سقط جنـين به  نگرش( وابسته يرمتغ بهواحد  420/0) سن(مستقل  يردر متغ يشواحد افزا
شـده   مشاهده ةرابط  = 014/0Sigو  ، = 46/2T =  ،07/6F يربا توجه به مقاد. شود يم افزوده

  .شود يم ييدأت مذكور ةيفرض بنابراين ،استدار  يمعندرصد  95در سطح  يردو متغ ينب
 جنين  سقطسن و نگرش به  آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير .1جدول 

Sig F T Beta B Std. Error Ad R2 R2 R نام متغير 

014/0  07/6  46/2  100/0  420/0  20/14  008/0  010/0  100/0   سن
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 ها آن نگرش و) جمعيةارتباط يلوسا( خارجي ةرساناز  افراد ةاستفاد يزانم ينب: 2 فرضية
  .دارد وجودرابطه  جنين  سقطنسبت به 

خـارجي و  هـاي   رسانهميزان استفاده از بين  ةبه منظور بررسي رابط ،2در جدول 
بر اساس نتايج . از تكنيك آماري رگرسيون استفاده شده است ،جنين  سقطنگرش به 

هـاي   رسـانه اسـتفاده از  بـين   )  = 165/0R( ضـعيفي همبستگي توان گفت  مي حاصل
كـه  دهـد   مـي نشان   = 027/0R2مقدار . وجود دارد جنين  سقطخارجي و نگرش به 

از واريـانس متغيـر    درصـد  2 فقط توانسته استخارجي هاي  رسانهاستفاده از متغير 
كه به ازاي هر واحد افـزايش  دهد  مينشان   = 018/1Bضريب . كندوابسته را تبيين 

 متغيـر وابسـته   بـه واحـد   018/1) خـارجي هـاي   رسـانه استفاده از (در متغير مستقل 
و  ، = 10/4T =  ،82/16Fبا توجه به مقادير . شود مي افزوده) جنين  سقطنگرش به (

000/0Sig =  اسـت و دار  معنـي درصد  99شده بين دو متغير در سطح  مشاهده ةرابط 
  .شود ميييد أفوق ت ةفرضي

  ميزان استفاده آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير .2جدول 
 جنين    سقطخارجي و نگرش به هاي  رسانهاز  

Sig F T Beta B Std. 
Error AdR2 R2 R نام متغير 

000/0  82/16  10/4  165/0  018/1  07/14  026/0  027/0  165/0   خارجيهاي  رسانه

و نگـرش بـه   ) جمعـي  ارتبـاط  يلوسا( داخلي هاي رسانه از استفاده ميزان بين: 3 فرضية
  .رابطه وجود دارد جنين   سقط

داخلـي و نگـرش   هاي  رسانهميزان استفاده از بين  ةرابط، به منظور بررسي 3در جدول 
 بـر اسـاس نتـايج حاصـل    . از تكنيك آماري رگرسيون استفاده شده اسـت  ،جنين  سقطبه 

 جنـين   سقطداخلي و نگرش به هاي  رسانهاستفاده از بين  ) = 141/0R( ضعيفيهمبستگي 
داخلـي  هـاي   رسـانه اسـتفاده از  كـه متغيـر   دهـد   مينشان   = 020/0R2مقدار . وجود دارد

  = B- 908/0ضـريب  . كنـد از واريانس متغير وابسته را تبيين  درصد 2فقط  توانسته است
) داخلـي هاي  رسانهاستفاده از (كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل دهد  مي  نشان
بـا توجـه بـه مقـادير     . شود ميكاسته ) جنين  سقطنگرش به ( متغير وابسته ازواحد  908/0
49/3 -T =  ،17/12F = ،  001/0وSig =   شـده بـين دو متغيـر در سـطح      مشـاهده  ةرابطـ
  .شود ميييد أت مذكور ةفرضياست و دار  معنيدرصد   99
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  هاي داخلي ميزان استفاده از رسانه تحليل رگرسيون متغيرآزمون همبستگي و  .3جدول 
 جنين  سقطو نگرش به  

Sig F T Beta B Std. 
Error Ad R2 R2 R نام متغير 

001/0  17/12  49/3 -  141/0 -  908/0 -  13/14  018/0  020/0  141/0 
هاي  رسانه

 داخلي

  .دارد جودرابطه و جنين  سقطنسبت به  ها آن نگرش و افراد ديني هاي ارزش بين. 4 فرضية
از  ،جنـين   سـقط هاي ديني و نگرش بـه   ارزشبين  ة، به منظور بررسي رابط4ر جدول د

 متوسـطي بر اساس نتـايج حاصـل همبسـتگي    . تكنيك آماري رگرسيون استفاده شده است
)429/0R =  (  184/0مقـدار  . وجود دارد جنين  سقطهاي ديني و نگرش به  ارزشبينR2 =  

از واريانس متغير وابسـته را   درصد 18 توانسته استهاي ديني  ارزشكه متغير هد  مينشان 
كه به ازاي هر واحد افزايش در متغيـر مسـتقل   دهد  مينشان   = 670/0Bضريب . كندتبيين 

بـا  . شـود  ميكاسته ) جنين  سقطنگرش به ( متغير وابسته ازواحد  670/0) هاي ديني ارزش(
شده بين دو متغير  مشاهده ةرابط،  = 000/0Sigو  ، = T =  ،9/134F- 61/11توجه به مقادير 

  .شود مي تأييدفوق  ةفرضياست و دار  معنيدرصد  99در سطح 
 جنين  سقطهاي ديني و نگرش به  ارزش آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير .4جدول 

Sig F T Beta B Std. 
Error Ad R2 R2 R نام متغير 

000/0  9/134  61/11 -  429/0 -  670/0 -  89/12  183/0  184/0  429/0 
هاي  ارزش
 ديني

  .رابطه وجود دارد جنين  سقطبه  ها آن نگرش و مخالف جنس با روابط تجربة ينب: 5 فرضية
 ،رابطـه بـا جـنس مخـالف    تجربـة  بر حسب  ،جنين  سقطنگرش به نتايج  5جدول در 

در افرادي كـه   جنين  سقطميانگين نمرات نگرش به دهد  مينشان ها  داده. شود ميمشاهده 
تري  مثبتدر نتيجه اين افراد نگرش  ،باالتر است اند داشتهرابطه با جنس مخالف را  ةتجرب

بـا   Tشده بـين دو ميـانگين بـر اسـاس آزمـون       تفاوت مشاهدههمچنين  .اند داشتهبه سقط 
درصـد   99ايـن اسـت كـه بـا      كننـدة  بيان  = 000/0Sigداري  معنيو سطح  - 925/3مقدار 

و انـد   داشـته رابطه بـا جـنس مخـالف را     ةتجربافرادي كه بين داري  معنياطمينان تفاوت 
 بنـابراين  ،وجـود دارد  ،جنـين   سـقط نگرش بـه  از نظر  ،اند نداشتهكساني كه اين تجربه را 

  .شود مي تأييد مذكور ةفرضي
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  رابطه با جنس مخالف ةتجرببر حسب  جنين  سقطنگرش به آزمون تفاوت  .5جدول 
 داري امعن سطح T انحراف استاندارد   ميانگين نمرات  فراواني  متغير

000/0  925/3 
3/14  7/61  423   بلي

5/13  7/56  177   ريخ

  .رابطه وجود دارد جنين  سقطبه  ها آن نگرش و ديني اعتقادات بين: 6 فرضية
اعتقادات ديني و نگـرش  بين  ) = 668/0R( باالييهمبستگي شده  حاصلبر اساس نتايج 

توانسته اعتقادات ديني كه متغير دهد  مينشان   = 446/0R2مقدار . وجود دارد جنين  سقطبه 
دهـد   مي، نشان  = B- 886/1ضريب . كنداز واريانس متغير وابسته را تبيين  درصد 44 است

 متغير وابسته از واحد 886/1) اعتقادات ديني(كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل 
و  ، = T =  ،9/481F- 95/21بـا توجـه بـه مقـادير     . شـود  ميكاسته ) جنين  سقطنگرش به (

000/0Sig =  ةفرضـي  اسـت و دار  امعندرصد  99شده بين دو متغير در سطح  مشاهده ةرابط 
  .شود مي تأييد مذكور

 جنين  سقطاعتقادات ديني و نگرش به  آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير. 6جدول 

Sig F T Beta B Std. 
Error Ad R2 R2 R نام متغير 

000/0  9/481  95/21 -  668/0 -  886/1 -  62/10  445/0  446/0  668/0   اعتقادات ديني

 جنـين   سـقط بـه   هـا  و نگرش آن ازدواج از پيش جنس دو روابط به نگرش بين. 7 فرضية
 .رابطه وجود دارد

 نگرش بـه روابـط دو  بين  )  = 339/0R( متوسطيهمبستگي  شده نتايج حاصلبر اساس 
كـه متغيـر   دهـد   مـي نشـان    = 115/0R2مقـدار  . وجود دارد جنين  سقطجنس و نگرش به 
. كنـد از واريانس متغير وابسته را تبيـين   درصد 11 توانسته استجنس  نگرش به روابط دو

نگرش بـه  (واحد افزايش در متغير مستقل  كه به ازاي هردهد  مينشان   = 249/0Bضريب 
بـا  . شـود  مـي  افزوده) جنين  سقطنگرش به ( متغير وابسته بهواحد  249/0) روابط دوجنس
شده بين دو متغيـر در   مشاهده ةرابط  = 000/0Sigو  ، = 82/8T =  ،87/77Fتوجه به مقادير 

  .شود مي تأييد مذكور ةفرضياست و دار  درصد معني 99سطح 
 جنين  سقطنگرش به روابط دو جنس پيش از ازدواج و نگرش به  آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون متغير .7جدول 

Sig F T Beta B Std. Error Ad R2 R2 R نام متغير 

000/0  87/77  82/8  339/0  249/0  42/13  114/0  115/0  339/0   نگرش به روابط
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  .رابطه وجود دارد جنين  سقطبه  ها آن نگرش و گويان پاسخ جنسيت بين. 8 فرضية
 .دهـد  مـي را نشان  گويان پاسخ جنسيتبر حسب  جنين  سقطنگرش به نتايج  8جدول 

 ،در زنان باالتر اسـت در نتيجـه   جنين  سقطميانگين نمرات نگرش به دهد  مينشان ها  يافته
 ،شـده بـين دو ميـانگين    تفـاوت مشـاهده  همچنين  .اند داشتهبه سقط تري  مثبتزنان نگرش 

اين اسـت  دهندة  نشان ، = 004/0Sigداري  امعنو سطح  - 925/2با مقدار  Tاساس آزمون   بر
 جنـين   سـقط نگرش به از نظر  مردان و زنانبين داري  امعندرصد اطمينان، تفاوت  99با  ،كه

  .شود مي تأييد مذكور ةفرضي بنابراينوجود دارد، 
  جنسيتبر حسب  جنين  سقطنگرش به آزمون تفاوت . 8جدول 

 داريامعن سطح T انحراف استاندارد   ميانگين نمرات  فراواني  متغير

004/0  925/2 
3/14  7/58  301   مرد

0/14  9/61  299   زن

، 427/0، 369/0از ند ا عبارت ،9جدول  طبق ،سهتا  يكمراحل  يرهايمتغ يبرا R2يرمقاد
در هركـدام از   ،رگرسيون ةمعادلد كه با ورود هر متغير به نده اين مقادير نشان مي. 463/0و 

شـده در   اضـافه  R2مقـادير  . چند درصد از تغييرات متغير وابسته تبيين شـده اسـت   ،مراحل
دهد كـه بـا ورود هريـك از     مياين مقادير نشان . است 036/0و  058/0 دوم و سوم ةمرحل

  .شده است اضافه R2اين معادله، چه مقدار به ميزان ة گان سهدر هريك از مراحل  ،متغيرها
  گام  به عناصر اصلي رگرسيون چندمتغيره به روش گام .9 جدول

  .)جنين  سقطنگرش به ( بيني متغير وابسته م براي پيشسواول تا  ةاز مرحل
 خطاي معيار  R2شده به  مقدار افزوده

R2  R نام متغير   مرحله

3/11  369/0  369/0  607/0   اعتقادات ديني  اول

8/10  058/0  427/0  653/0   هاي دينيارزش  دوم

5/10  036/0    سوم جنسيت  680/0  463/0

شده  واردمتغير  دوشود كه  مشخص مي 9با توجه به مقادير ضريب رگرسيون در جدول 
گانـه بـا متغيـر وابسـته داراي      سـه در مراحل ) هاي ديني اعتقادات ديني و ارزش( به معادله

هاي دينـي   هرچه اعتقادات و ارزش ، اين رابطه به اين معناست كههستندمعكوس  اي هرابط
داراي نيز ) جنسيت(متغير  يك همچنين .تراست منفي جنين  سقطافراد باالتر باشد نگرش به 

درنتيجه اند  داشتهكه زنان كد يك و مردان كد صفر  با توجه به اين. بوده است مستقيم ةرابط
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ـ داري  امعنـ طوح و سـ  Tمقـادير  . انـد  داشـته  جنين  سقطتري را به  زنان نگرش مثبت  ةمعادل
در سطح  p > 000/0اطمينان  ةبا فاصل اعتقادات ديني هايكه متغيردهد  ميچندمتغيره نشان 

 جنسـيت  و ،درصـد  99در سطح  p > 000/0اطمينان  ةبا فاصلهاي ديني  ارزشدرصد،  99
  .هستند دار امعن درصد 99در سطح  p > 006/0اطمينان  ةبا فاصلنيز 

  .)جنين  سقطنگرش به ( بيني متغير وابسته متغيرهاي درون معادله براي پيشعناصر  .10 جدول
Sig  مقدار T  Beta B نام متغير 

000/0  35/6 -  478/0   اعتقادات ديني  305/1

000/0  88/3 -  294/0 -   هاي دينيارزش  498/0

 جنسيت  646/5  192/0  77/2  006/0

37/95=a، 449/0=R2.Ad، 98/32 =F، 000/0=Sig، 680/0=R، 463/0=R2  

  
  گيري نتيجه .9

سـالمت خـانواده و جامعـه    بـراي  اجتماعي در تمـامي جوامـع   مثابة معضلي  به جنين  سقط
در ايران از نظر قانوني و شـرعي محـدود بـه شـرايط      جنين  سقط. شود ساز تلقي مي مشكل

بودن اين عمـل   و حتي برخالف اعتقاد به نامقبول ،ها رغم اين محدوديت بهخاصي است اما 
 ،بارداري نيستند ةمايل به ادام علليكه به  ،در حال حاضر بسياري از افراد ،در شرايط عادي
 جنـين   سـقط اقـدام بـه   ) بهداشتي و غيربهداشتي( غيرقانوني ةي مخفيانها با توسل به روش

عدم موفقيت يا حتي عوارض جدي بـراي مـادر و جنـين همـراه      كنند كه در مواردي با مي
و بـا توجـه بـه     ،به افزايش است عمدي در ايران رو جنين  سقطجا كه ميزان  از آن. ودش مي
وجود كاركرد آن رفتـار   علتيك رفتار و بقاي آن در بين مردم  ةكه وجود طيف گسترد اين

ارچوب هچ. كنيمبررسي  جنين  سقط ةاست، بر آن شديم تا نگرش جوانان را نسبت به پديد
تغيير نگرشي و ارزشي رونالد اينگلهـارت بـوده    ةنظريدر اين مطالعه شده  گرفته كار نظري به

. ي دومتغيره و چندمتغيره استفاده شده استها روشاز ي اين مطالعه ها در تحليل داده. است
كـه   ،نفر از جوانان شهر شيراز 600است، به انجام شده كه به روش پيمايش  ،در اين مطالعه

اي با مضمون سـنجش   ساخته ي محققها نامه پرسش ،به صورت تصادفي انتخاب شده بودند
و بـه  شـد  آوري  جمـع  هـا  هـاي آن  پاسخ سپس ،داده شد جنين  سقطنسبت به  ها نگرش آن

درصـد از   2/80دهـد كـه    مـي تحقيـق نشـان   هـاي   يافتـه . شدتحليل  SPSSافزار  نرم ةوسيل
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آيـد كـه    مـي  بـر از نتـايج  . هسـتند هـل  أگويـان مت  پاسخاز درصد  8/19گويان مجرد و  پاسخ
ي داخلـي،  هـا  ي ديني، اعتقادات ديني، ميزان استفاده از رسـانه ها ارزش(متغيرهاي فرهنگي 

 و ي خارجي، نگرش به روابط بـاجنس مخـالف پـيش از ازدواج،   ها ميزان استفاده از رسانه
تحليـل  در . رنددامعنادار آماري  ةهمگي با متغير وابسته رابط) با جنس مخالف ةرابط ةتجرب
ي ها ارزشگام انجام شده است، سه متغير  به كه با تكنيك رگرسيون و روش گام ،متغيره چند

اين متغيرها درنهايـت نگـرش بـه     و اند وارد شدهترتيب  بهو جنسيت  ،ديني، اعتقادات ديني
نسبت  ،با توجه به تحليل رگرسيون چندگانه ،زنان. لي نمايان ساختندطور ك بهرا  جنين  سقط

ي مطالعـات  هـا  يافتـه  طور كلـي  و به تري نسبت به مردان دارند نگرش مثبت جنين  سقطبه 
ي ديني و اعتقادات ها باالبودن اعتقاد به ارزش. كند مي را تأييدي اين پژوهش ها پيشين يافته
 30كه ساليانه حـدود   با توجه به اين شود، و مي جنين  سقطبه تر  منفيبه نگرش  ديني منجر

گيـري بـا    ، نتايج حاصل تفاوت چشـم افتد مياتفاق  در دنيا عمدي جنين  سقطميليون  50تا
اين مسئله است كه جوانان مـورد مطالعـه در شـرايطي    مؤيد نگرش ميانه . آمار جهاني ندارد

، بودن جنيني كه متولد خواهد شد ي مادر، ناقصبارداري برا ةخطرناك ادام تأثيرنظير  ،خاص
 ،ارچوب رعايت موازين شرعيهدر چ ،را جنين  سقط، و اقتضاي شرايط بودن فرزند ناخواسته

مـاهگي   چهـار بسياري از مراجع و فقها معتقدند كـه جنـين پـيش از    . دانند ميتا حدي مجاز 
. رود بـه شـمار نمـي   در چنين حالتي قتـل نفـس    جنين  سقطبنابراين موجود انساني نيست، 
 .شودطور قانوني انجام  بهموجه و علل ماهگي هم بايد با چهارهرچند كه سقط قبل از 

گويـان داراي اعتقـادات دينـي     درصـد از پاسـخ   64ي اين پـژوهش  ها با توجه به يافته
تـرين   شـامل بـيش  و  اسـت درصد  8/52ي ديني ها متوسطي هستند و اين ميزان در ارزش

ـ   5/70گويان اين مطالعه  از كل پاسخ. گويان است ميزان در ميان پاسخ  ةدرصـد داراي تجرب
مطالعات معدودي كه در ايـن  . كه درصد نسبتاً بااليي است اند رابطه با جنس مخالف بوده

شـدن اعتقـادات    رنـگ  به اين معنا كه كـم  استي اين مطالعه ها يافتهمؤيد شده  زمينه انجام
 ارتبـاط مسـتقيم دارد   جنـين   سـقط داري با افزايش نگرش مثبت نسبت بـه   دينمذهبي و 

  ).1386 ،ديگرانچيان و  ؛ چيني1391 ،ن شمالاسرائي و روش(
و هنجارهاي ديني مرتبط بـا معاشـرت    ها حاكي از آن است كه جوانان به ارزش ها يافته

ـ  دربارة .بند نيستند چنان پاي دختر و پسر قبل از ازدواج آن جوانـان نسـبت بـه     ةنگرش ميان
به نتايج مشابهي با  ها ي ديني باالي آنها آن با ميزان اعتقادات و ارزش ةو مقايس جنين  سقط

به معاشرت با جنس مخالف قبـل از ازدواج و مغـايرت آشـكار آن بـا      ها تفاوت نگرش آن
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اد جوانـان بـه   رغم ميـزان بـاالي اعتقـ    به ،و اين مخالفترسيم  ميي ديني ها عقايد و ارزش
سـير  ) 1977( اينگلهـارت  .نيـز وجـود دارد   جنـين   سقطي ديني، در نگرششان به اه شارز

ي جوامع ها از ويژگيو داند  ميسنتي به صنعتي و مدرن  ةجامعحركت جوامع را حركت از 
ي حاكم در جامعه با ها و نيز تشابه بسيار زياد ارزش ها بيني ديني بر آن سنتي حاكميت جهان

مدرن و صنعتي از نظر اينگهارت  ةجامعهاي  ويژگي. ي فردي افراد آن جامعه استها ارزش
هاي اجتماعي و سنتي جاي خـود   در جوامع مدرن ارزش. با جوامع سنتي كامالً مغاير است

نتـايج   .فردگرايي ارزش استو  دهند ميپيشرفت  ةو انگيزي نعقال ـ ي قانونيها را به ارزش
بنـدي   و همچنين نتايجي كـه از اعتقـاد پـاي    جنين  سقطحاصل از نگرش جوانان نسبت به 

  .فرهنگي است يتغيير و حركت دهندة نشانآمده   دست ه ي ديني باه شبه ارز ها آن
با توجـه بـه   . افراد در زندگي اجتماعي دين است ةكنند از منابع هنجاربخش و راهنمايي

 ،كه دين اكثريت ايرانيان اسـالم اسـت   ايننظر به و  ،ران انجام شدهكه اين پژوهش در اي اين
هرچند اديان مختلف ديگر هم داراي قواعـد  . دين اسالم است در اين تحقيق از دين منظور

و  ،طوري كه اين عمل در دين زرتشتي، يهوديـت  به ،هستند جنين  سقطو مقرراتي راجع به 
گاهي، حتي با وجود داليل  جنين  سقطو انجام  است شدت تقبيح شده مسيحيان كاتوليك به

نـد كـه رفتـار    ا اتفاق مردم خواهان آن به اگرچه اكثريت قريب. شود ميمجاز شمرده ن ،موجه
اي تنظيم كنند كه مغاير قوانين اسالمي و موازين شرعي  به گونه جنين  سقط ةخود را در زمين

دي بين فرهنـگ نظـري و عملـي    نباشد اما مشكالت اجتماعي و اقتصادي ممكن است تضا
شدن هنجارهاي سنتي و تر رنگ هارت راجع به كملمردم نمايان سازد كه اين همان بحث اينگ

  .ي فردي و عقاليي استها  ديني و جايگزيني آن با ارزش
گيرد كه تغييرات نگرشـي و ارزشـي در    ميتمامي اين مباحث حول اين محور صورت 

 گيـري  در حال شـكل  به اين پديده خصوص جوانان بهو نگاه افراد جامعه  جنين  سقط ةزمين
 جنين  سقط. ي عقاليي استها ي سنتي به سمت ارزشها است كه اين همان حركت از ارزش

 روز بـه ميـزان آن   ايران است كه روزبـه جامعة از جمله معضالت اجتماعي تقريباً جديد در 
اقتصادي و  و وز مشكالت و مسائل مختلف اجتماعيو بر ،ها با گذشت سال و شود افزوده مي

و حتـي   است شده خود خارج ةكم از شكل تابوگون و نگرش نسبت به آن كم جنين  سقط ،...
، هنوز افراد و استر اگذ در حال اي هايران جامعجامعة . شود مي نيز در بعضي از موارد توصيه

كه قبالً  ،ديدگاهي ثابت و قاطع نسبت به برخي از مسائل گذار، همچون تمامي جوامع درحال
افـراد هنـوز   . ، ندارداند شده ميهاي اجتماعي شديد مواجه  بسيار قبيح بوده و گاهاً با مجازات
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و اعتقـادات دينـي بـراي     ها ميان سنت و مدرنيته سردرگم هستند و به همان ميزان كه ارزش
هماننـد  (در بعضي از موارد  ،دارند ها ت و انجام آنو سعي در رعاي ،بسيار محترم است ها آن

تـر رفتـار    حـدي متعـادل    تا) و مسائلي از اين دست ،، معاشرت با جنس مخالفجنين  سقط
  .دارندكردن اين رفتار خود  گرفتن يا حتي موجه نمايند و سعي در ناديده مي

  
  نوشت پي

 آلمان برلينتأسيس شد و دفتر اصلي آن در  1993است كه در سال  غيردولتي يسازمان. 1
تالش براي مبارزه با  ،كشور نمايندگي دارد 100در   ًا حدود كه ،هدف اين سازمان. دارد قرار
  .آن است دربارةو افزايش آگاهي  فساد
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