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 چكيده

در ايران با وجود ممنوعيت قانونی و محدوديت فرهنگی و اجتماعی، آمار . يا استسقط عمدی يکی از عوامل مرگ و مير مادران در دن
هدف اين پژوهش دستيابی به داليل انجام و انجام ندادن سقط جنين . های عمدی است تخمينی نشان دهنده وجود مواردی از سقط

 . عمدی توسط گروهی از زنان بود
با سواد و بی زنان با مصاحبه گروهي  ٣٦.  انجام شدیو مصاحبه فرد  بحث گروهي متمركزمطالعه به روش كيفي و با استفاده از دو شيوه

 تا حد امكانن زنان، ماماها و ا متخصص مصاحبه فردی با٥٤بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، فارس، کرد، گيلک، لر، مازندرانی و های  قوميتسواد 
ها در محل سكونت هر قوم انجام گرفت تا  مصاحبه . انجام شداهای محلیمامساير افرادي كه در انجام سقط عمدي دخالت دارند نظير 

 .ثير پذيري از ساير اقوام به حداقل برسدأعامل همجواري و ت
ها به چهار دليل کلی شامل تزريق واکسن سرخجه، بيماری مادر، نقص جنينی و بارداری ناخواسـته                   انجام سقط عمدی در زمان مصاحبه     

 منجـر  ،مشکالت مـالی در شرايط مختلف به خصوص وجود       ترين علت مطرح بود که        بارداری ناخواسته به عنوان اصلی    . قابل طبقه بندی بود   
بـا توجـه بـه ايـن کـه          . ترين علت انجـام نـدادن سـقط عمـدی ذکـر شـد               اعتقادات مذهبی به عنوان مهم    . گرديد  به انجام سقط عمدی مي    

های غيرايمن ناشـی از بيمـاری          تغييرات قانونی اخير، اگرچه از بروز تعدادی از سقط         های ناخواسته از علل عمده سقط جنين است،         بارداری
هـای عمـدی      مادر و يا نقايص جنينی جلوگيری خواهد نمود، ولی راه حل مناسبی برای جلوگيری از انجـام تعـداد بسـيار زيـادی از سـقط                         

 .نخواهد بود
 

 انسقط جنين، سقط عمدی، مطالعه کيفی، اير :ها واژه كليد
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 ٨٨٩٥١٣٩٧:                          نمابر ٨٨٩٥١٤٠٢: تلفن
E-mail: maryamchinichian@yahoo.com 
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 ٢٢٠

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

 مقدمه
 ميليـون زن    ٢١٠ هر سال    ،بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني     

 آنها به سقط متوسل      درصد از  ٢٢شوند و    در سراسر جهان باردار مي    
 ميليـون سـقط در هـر سـال          ٤٦شود كه    تخمين زده مي  . گردند  مي

 زن در سـن  ١٠٠٠ سـقط در  ٣٥اتفاق مي افتد كه معادل اسـت بـا        
 ٢٠شود كه     تخمين زده مي    سقط،  ميليون ٤٦اين  از  .  سال ١٥ -٤٤

مـاهر انجـام     ايمن است كه يـا توسـط فـرد غيـر            غير ،ميليون سقط 
 وجـود    در آن  شود و يا در محيطي كه حـداقل امكانـات پزشـكي            مي

آمار دقيقي از تعداد    . ]١[دو مشكل فوق وجود دارد      هر  گاه ندارد و يا  
بـر   .شود وجود نـدارد     در ايران انجام مي    ساالنههاي عمدي كه     سقط

 هزار سقط در ايـران صـورت   ٨٠ه اآلن، سموجود اساس آمار تخميني
 هرچند هيچ گونه گزارش دقيقي از ميزان مـرگ و           ].٣،  ٢ [گيرد مي

 ،هاي غير بهداشتي موجـود نيسـت       هاي ناشي از سقط    مير و بيماري  
 قرائن و آمارهاي غير مستند از ميزان باالي مرگ و مير            ،ولي شواهد 

تحقيقـات محـدودي     .دهنـد  بهداشتي گزارش مي   شي از سقط غير   نا
در بعضـي شـهرهاي كشـور انجـام         شيوع سقط عمدی    نيز در زمينه    

 عمدي در كشـورهاي  های جنين براي انجام سقط  ].٥،  ٤[شده است 
اساس فرهنگ و قوانين حاكم بر جامعه نظـرات متفـاوتي            مختلف بر 
 صورتي مجاز است كـه      در ايران سقط جنين تنها در     . ]٦[وجود دارد 

هـاي خاصـي     خطر باشد و يا جنين، مبتال بـه بيمـاري          جان مادر در  
غير از  ه  ب.  كه در اين صورت سقط القايي انجام خواهد شد         ]٧ [باشد

هـاي القـايي جنـين، سـقط عمـدي محسـوب            موارد فوق بقيه سقط   
 .دنشو مي

های اخير، تحقيقات متنوعی در کشورهای مختلف دنيا در  در سال
در جامائيکا اگرچه سقط  .رد سقط جنين عمدی انجام شده استمو

يک امر نابخشودنی است ولی رسوم خاصی برای پذيرفته شدن آن 
 در جنوب كامرون سقط جنين باعث ].٨[در جامعه وجود دارد

 ولي نتايج اجتماعي و اخالقي آن كمتر از بارداري ،شرمندگي است
 سقط جنين در جنوب  با اين همه وناموجه از طرف جامعه است

 ،در تايلند سقط جنين غيرقانوني است. ]٩[شود كامرون انجام مي
مگر در مواردي كه براي سالمتي مادر ضروري باشد و يا تجاوز 

 براي سقط  نيزهاي متعددي جنسي علت حاملگي باشد و روش
 اثر رواني تصميم استرالياتحقيق ديگر در . ]١٠[شود استفاده مي

در كنيا . ]١١[بررسی کرده استم سقط جنين را  انجایگيري برا
 شايع است و زنان جوان اًخصوص در بين زنان نسبته سقط القايي ب

. ]١٢[مجرد شهري دسترسي كمي به امكانات كنترل بارداري دارند

 در مورد نحوه انجام ،در تحقيق ديگري كه در زاميبا انجام شده است
 انجام اين عمل  نيزني وصورت قانوه سقط جنين در بيمارستان و ب

 تحقيقات انجام .]١٣[قانوني و خشن بحث شده است صورت غيره ب
و در ] ١٤[در مورد داليل انجام سقط جنين در ايالت متحده  شده

د که با توجه به نده داليل مختلفی را نشان مي] ١٥[بنگالدش 
ها و  ساختار اجتماعی و فرهنگی متفاوت اين کشورها اين تفاوت

 .ها قابل انتظار است شباهت
 تحقيقات محدودي در ارتباط با سقط جنين انجام  نيزدر ايران
 تحقيقات به ، به خصوص در مورد داليل انجام سقط.گرفته است

. ای و يا محدود به يک شهر يا يک استان بوده است صورت منطقه
برای نمونه به دو تحقيق کمی که در کرمانشاه انجام شده است 

ا تحقيق کيفی که توسط نويسنده همين مقاله در و ي] ١٧، ١٦[
 لذا ].١٨[توان اشاره نمود  يکی از محالت تهران انجام شده است مي

های فرهنگی ـ اجتماعی ايران  با توجه به تنوع قومی کشور و تفاوت
با ساير کشورها، انجام يک تحقيق جامع با هدف بررسی باورها و 

 در ايران ضروری به نظر رفتار زنان در مورد سقط جنين عمدی
بنابر اين تحقيق فوق به روش کيفی برای دستيابی به نظر . رسيد مي

زنان و ارائه دهندگان خدمت در مورد داليل انجام سقط، تصميم 
ها، پيامدها و نگرش زنان  ، روش در خصوص اين اقدامگيرنده اصلی

در مورد انجام سقط و فرد کمک کننده به انجام سقط در اقوام 
 به عنوان يک تحقيق نتايج اين پژوهش .اصلی ايرانی صورت گرفت

ريزان و مديران اجرايي   مورد استفاده محققين، برنامهتواند  ميپايه
های  برای انجام تحقيقات آينده، ايجاد تغييرات الزم در برنامه

بهداشتی و کاهش عوارض مستقيم و غير مستقيم انجام سقط غير 
 . ايمن قرار گيرد

 اين مقاله پرداختن به بخش داليـل انجـام سـقط جنـين              از هدف
عمدی توسط گروهی از زنان و داليل انجام ندادن سقط توسط گروه            

های نتايج تحقيق فـوق الـذکر    ترين بخش ديگر است که يکی از مهم   
 .بوده است

 
  كار مواد و روش

مصـاحبه  «و  » بحث گروهـی متمرکـز    «مطالعه از دو روش     در اين   
 .جمع آوری اطالعات استفاده گرديدبرای » فردی

» بحـث گروهـي متمركـز     «در اين بررسي مطابق با روش تحقيـق         
 نفره كه از نظر زبان قومي و ميزان سواد          ٦-١١هاي   مصاحبه با گروه  

اسـاس تقسـيم بنـدي       كه بر  با توجه به اين    . شد نجام ا بودندهمگن  
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 ٢٢١

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

 بلوچي، ي، فارسي، تركزبان ٩هاي قومي شامل   زبان،مركز آمار ايران
تركمني، عربي، كردي، گيلكـي، لـري و مازنـدراني اسـت و در ايـن                
بررسي داشتن يـا نداشـتن سـواد باعـث تفـاوت در همگـوني افـراد                 

هـا در نظـر      بنابر اين دو معيار فوق براي تقسيم بندي گـروه         ،  دش  مي
 كه از هر گروه     داشت گروه متفاوت وجود     ١٨بنابر اين    .گرفته شدند 

بحـث  «ه بـه روش     حب مصـا  ٣٦ لـذا    .ه مصاحبه شـد   با دو سري مشاب   
 .گرديدانجام  شهر مختلف ٩در » گروهي متمركز

در هر منطقه با تعدادی از ماماهای شـاغل     هاي فردي نيز     مصاحبه
دار و متخصصين زنان و در صورت کم         در بيمارستان، ماماهای مطب   

بودن تعداد متخصصين زنان منطقه، با پزشک عمومی زن شـاغل در    
های فردی در هر منطقـه        حداقل تعداد مصاحبه  . قه انجام گرفت  منط

در بعضی از مناطق که زنان به مامـای روسـتايي يـا             . شش مورد بود  
محلی به عنوان فرد مرجع خود اشاره کردند با يک نفر از آنـان نيـز                

 ).بلوچ و عرب(مصاحبه انجام گرفت 
اساس سهولت   برفوقهاي  از ميان شهرهاي داراي قوميت

سترسي و امكان هماهنگي بهتر و وجود ايستگاه تحقيقاتي انستيتو د
 . شهرها انتخاب شدند تعدادي ازتحقيقات بهداشتي

كننده و دو نفر كارشناس  از هر شهرستان يك نفر هماهنگ
اساس مصاحبه تلفني و يا حضوري همراه با  بهداشت بر يا مامايي

قمندي و توانايي هاي تحقيقاتي، عال بررسي سابقه شركت در فعاليت
آنان براي مشاركت در بحث گروهي متمركز و توجيه مراحل و 

كيد اصلي در انتخاب افراد بر تسلط أت .ند شدنتخابمشكالت طرح ا
آنان به زبان قومي مورد نظر و توانايي آنان در مصاحبه به زبان 

برداري به زبان  محلي و ترجمه همزمان آن به فارسي و يادداشت
های گروهی به زبان   به دو دليل عمده انجام مصاحبه.فارسي بود

رسيد، اوالً استفاده از زبان قومی به  اصلی هر قوم ضروری به نظر مي
کاهش موانع ارتباطی بين مصاحبه شونده و مصاحبه کننده کمک 

کرد و دوماً قوميت افراد مورد مصاحبه با توانايي آنان برای  مي
هماهنگ كننده هر . ي گرديدصحبت به همان زبان قومی مسجل م
هاي الزم و دعوت از زنان با  شهرستان نيز براي انجام هماهنگي

مشخصات الزم و هماهنگي و تعيين وقت قبلي براي مصاحبه فردي 
 .ديه شتوج

آموزش بحث «دو روزه  كارگاه های الزم، هماهنگیپس از انجام 
 و  همکاران مصاحبه کننده ازبراي بيست نفر »گروهي متمركز

 آموزش ،هدف كارگاه.  برگزار گرديدبردار در تهران يادداشت
و نحوه » بحث گروهي متمركز«چگونگي انجام مصاحبه به روش 

تر از  برداري از آن و توجيه طرح با جزئيات كامل و مهم يادداشت
كنندگان با  همه يكي كردن مفاهيم و تعاريف و آشنايي شركت

 زمان تقريبي برای هماهنگي الزم ،در پايان كارگاه .اهداف طرح بود
 .ها به عمل آمد انجام مصاحبه

بـار پـايلوت طـرح       پس از برگزاري كارگاه با پرسشنامه اوليه يـك        
 طرح انجام شـد و زمـان         راهنمای انجام و اصالحات الزم در سؤاالت     

الزم براي انجام مصاحبه گروهي و تناسب آن بـا سـؤاالت سـنجيده              
 .شد

هـای مـذکور،      در شهرسـتان  همـاهنگي الزم    ريزي و     برنامه پس از 
با حضور مدير اجرايي طرح به عنـوان         بحث گروهي متمركز     جلسات

بـردار شـرکت     های گروهی، مصـاحبه کننـده و يادداشـت          ناظر بحث 
 بـا ارائـه     هـاي فـردي    و مصـاحبه    شـده  انجـام  کننده در کارگاه فوق   

ار برد دهندگان خدمت توسط مدير اجرايي طرح و همکاری يادداشت        
 .ت انجام گرفدر شهرهای مختلف

 ساعت بود و پس ٥/١ تا ١زمان صرف شده براي جلسات گروهي 
از پايان هر جلسه تحليل اوليه نتايج با شركت ناظر، مصاحبه كننده 

ها به  كه مصاحبه  با توجه به اين.شد  میبردار انجام و يادداشت
هاي  اشتشد و بررسي اوليه يادد هاي قومي مختلف انجام مي زبان

پذيرفت  انجام ميبعد از هر جلسه مصاحبه  در جلسه  نيزتهيه شده
تمام جلسات بحث گروهي ضبط گرديد تا پس از بررسي مجدد و و 

 كليه نكات قابل ،پياده كردن كامل نوارها تحليل نهايي انجام شود
 و  ثبت گرديده،بردار و ناظر ، نظرات مصاحبه کننده، يادادشتتوجه

اصالح در برنامه در جلسات بعدي مورد توجه قرار  در صورت نياز
 .گرفت مي

پس از جمع آوری اطالعات، کدگذاری و تجزيه و تحليل اطالعات 
های  ابتدا به صورت مجزا برای هر مصاحبه و سپس جمع مصاحبه

 و مقايسه کلی انجام  انجام شده بررسی هر گروه قومی وهمگن
 به عنوان راهنمای تجزيه و N6به اين منظور از نرم افزار . پذيرفت

 . ها استفاده شد تحليل داده
 كه اساس نظر نيکالس ِميز برای ارزيابی پايائی تحليل مطالعه بر

ها را به  توان در تحقيقات کيفی، داده اگر چه مي «معتقد است
ها رويکرد  تنهائی تحليل کرد، اما رويکرد گروهی برای تحليل داده

چارچوب مشخص . يافتن استبهتری است و در حال رواج 
گر  گر دوم کمک نمايد تا مثل تحليل تواند به تحليل کدگذاری مي

اول کار خود را ادامه دهد و اين کار پايائی بيشتری را تضمين 
های ارزيابی پايائی تحليل مطالعات کيفی اين  يکی از راه. کند مي
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 ٢٢٢

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

ی تواند توسط محقق ديگری که در زمينه تحقيقات کيف است که مي
باتجربه است تحليل شود و ميزان مشابهت دو تحليل با هم مقايسه 

کد گذاری مجدد نتايج توسط يکی ديگر از همکاران ] ۱۹[» .گردد
تحقيق بدون اطالع از کدگذاری اصلی توسط مجری طرح انجام و 

 . کدها در نهايت با يکديگر مقايسه شد
ی و مردم به دليل حضور مدير اجرايي طرح در گروه جامعه شناس

شناسی دانشگاه ويندزور در کشور کانادا، از يکی از اساتيد آن گروه 
درخواست شد به عنوان ناظر خارج از طرح در مراحل مختلف 

 استفاده از دانش و .کدگذاری و تجزيه و تحليل مشارکت نمايند
تر شدن نتايج طرح  مهارت ايشان در انجام تحقيقات کيفی به قوی

 .مودکمک شايان توجهی ن
، با توجه به پژوهشبرای رعايت اخالق   كهالزم به ذکر است

به افراد تحت مطالعه توضيح موضوع مطالعه، برای حفظ رازداری 
 و در جلسات ها داده شد كافي در مورد اهميت و هدف مصاحبه

 صوت دليل استفاده از ضبط .نشد نام افراد يادداشت برگزار شده
برای استفاده از ضبط  ده شد وبرای مصاحبه شوندگان توضيح دا

با توجه به اين که در بعضی از شهرهايي که . اجازه گرفته شد
شد، تعداد متخصصين زنان و ماماها معدود  مصاحبه ها انجام مي

بودند بنابر اين در مقاله از ذکر نام شهر و درجه تحصيلی افراد 
 .ستخودداری شده و از نام کلی ارائه دهنده خدمت استفاده شده ا

ها افراد نـام پزشـک و يـا فـردی را کـه در                 در تعدادی از مصاحبه   
آوردنـد کـه      کنند به زبان مي     منطقه اقدام به سقط جنين عمدی مي      

هـا حـذف و در صـورت لـزوم از حـروف               در تهيه گـزارش کليـه نـام       
هـا پـس از       اختصاری غير مربوط استفاده گرديده و نوارهای مصاحبه       

 .معدوم گرديدپياده کردن و کنترل نهايي 
 

 ها يافته
های اين تحقيق در قسمت داليل به دو بخش عمده تقسيم  يافته

 پاسخ مصاحبه شوندگان به سؤال در مورد ،بخش اول. شود مي
شود بعضی از زنان اقدام به سقط جنين  داليلی است که باعث مي

عمدی نمايند و بخش دوم پاسخ همين افراد به اين سؤال است که 
رغم وجود اين  شود تعداد زيادی از زنان علي اعث ميچه داليلی ب

 . داليل اقدام به سقط عمدی ننمايند
 داليل انجام سقط عمدی: بخش اول

های گروهی در پاسخ به سؤال دليل انجام سقط  در مصاحبه
 تنها .کردند ها به راحتی داليل را عنوان مي عمدی تقريباً همه گروه

کردند که  ترکمن و بلوچ اظهار مي افراد کم سواد و بي سواد اغلب
اطالعات زيادی در مورد اين موضوع ندارند و اين کار به دليل 

 ولی افراد با سواد همان .شود باورهای رايج در منطقه انجام نمي
با ساير اقوام بود و  کردند که مشترک مناطق به داليلی اشاره مي

يان مردم متخصصين زنان و ماماها نيز به وجود اين پديده در م
 مراجعين به بيمارستان به دليل  داشتنکردند و به منطقه اشاره مي

بنابر اين . های سنتی اشاره داشتند ابتال به عوارض استفاده از روش
رسد اين رفتار در اين مناطق نيز وجود دارد، ولی بسيار  به نظر مي

 به طوری که افراد اين موضوع را از يکديگر. شود مخفيانه انجام مي
کنند و اطالعات زيادی در مورد آنچه در ميان زنان  نيز پنهان مي

نکته مهم اين است که اکثر زنان اين . گذرد ندارند ديگر منطقه مي
مناطق واقعاً به سقط به عنوان يک امر عادی، آن طور که بين 
بيشتر اقوام ديديم اعتقاد ندارند و مؤيد اين نظر هم اعتقاد آنها برای 

اين موضوع در بين گروه بي سواد . چه ناقص استنگه داشتن ب
. خيلی مشخص و در بين گروه با سواد تا حدودی وجود داشت

سواد بلوچ  های گروهی با زنان بي موضوع اصلی که در مصاحبه
های مختلف تنظيم خانواده و  شد استفاده از روش مطرح مي

مشکالت مربوط به آن بود که هنوز به صورت موضوعی حل نشده 
 .باقی مانده است
گويد  مولوی ميگه اصالً نبايد جلوگيری کنيد و مي«: با سواد بلوچ

شما که لوله بستيد جهنمی هستيد، ما را نااميد کرده، مولوی ميگه 
مد شايد حافظ آ شما راه خدا را بستيد، ميگه اگر بچه به دنيا مي

گه شايد دکتری بشه، رئيس جمهوری بشه، شما  شد، مي قرآن مي
 شما جهنمی ويندايد، ميگ  سرنوشت اين بچه را خراب کردهاصالً

 . »هستيد
بر اساس نتايج به دست آمده، به طور کلی به چهار دليل مختلف، 

 :شود که عبارتند از سقط جنين عمدی توسط مردم انجام مي
نقايص جنينی و ) بيماری مادر، ج) تزريق واکسن سرخجه، ب) الف 

 بارداری ناخواسته) د
 تزريق واکسن سرخجه) الف

های تحقيق حاضر به طور تصادفی چند ماه پس از برنامه  مصاحبه
های سرخجه و سرخک که در مقطع  واکسيناسيون همگانی بيماری

زمانی خاصی به صورت تزريق واکسن به کليه افراد سنين پنج تا 
با وجود اين که اطالعات الزم در . بيست و پنج سال بود، انجام شد

طر بودن واکسن پس از انجام برنامه واکسيناسيون به مورد بي خ
صورت دستورالعمل در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار گرفته بود 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.3

.6
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.3.6.7
https://payeshjournal.ir/article-1-701-en.html


 

 ٢٢٣

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

و آنان نيز در مورد بي خطر بودن واکسن سرخجه اطالعات الزم را 
 ولی با اين وجود تزريق واکسن سرخجه در ،نده بودبه مردم داد

نوان يکی از داليل سقط عمدی ميان بيشتر از نيمی از اقوام به ع
خود متخصصين «): قوم مازندرانی(ارائه دهنده خدمت  :مطرح شد
گفتند که تزريق واکسن سرخجه هيچ اثری ندارد ولی از  زنان مي

کنيم، اين جمله آخر فرد را توی  گفتند ما ضمانت نمی يک طرف می
 .»داشت شک و ترديد نگه مي

 بيماری مادر) ب
ی که زنان در تمام اقوام به عنوان دليل سقط يکی ديگر از داليل

جنين عمدی مطرح کردند، بيماری مادر بود و نکته قابل توجه اين 
است که بيماری مادر جزو مواردی است که در صورت تأييد و مسلم 
شدن خطر بارداری برای مادر مجوز قانونی برای انجام سقط داده 

موارد مادر به دنبال تأييد رسد در تعدادی از   اما به نظر مي.شود مي
خطر بيماری و گرفتن مجوز قانونی نيست و خود در مورد انجام 

گيرد و يا بيماری مادر به نوعی نيست که بر اساس  سقط تصميم مي
 نظير موردی که فشار عصبی و نداشتن ،قانون مجوز سقط داده شود

 : آمادگی روانی برای ادامه بارداری و نگهداری از کودک مطرح شد
مادرم شش تا بچه داشت، ديگه      «: ي گيلک  با زبان  سواد بييك فرد   

خواست، سه تا را سقط کرد، بـه خـاطر مشـکالت زيـاد، چـون                  نمي
 . »توانست قرص هم بخورد ناراحتی اعصاب داشت و نمي

 نقايص جنينی ) ج
وجود نقايص جنينی از مواردی است که از نظر قانونی نيز مجوز 

اين وجود گاهی مادر به دليل اين که راه با . شود سقط داده مي
قانونی وقت گير است و انجام مراحل قانونی برای اقدام به سقط 

تر و  های ساده دهد از روش ساز و طوالنی است ترجيح مي دردسر
غيرقانونی استفاده کند تا سن بارداری باالتر نرود و يا در بعضی 

قوم (ئه دهنده خدمت ارا .کند مواقع فرد و محل مناسب را پيدا نمي
د، تا جواب نهايي که عوارض آنها شديد باش ناهنجاري«): ترکمن

پزشکی قانونی برسد و مراحلی را طی کند و به دست پزشک برسد 
نکته ديگر موضوع ترس زنان از وجود .»کند خود مادر اقدام می

های مختلف سقط  نقايص جنينی است که به علت استفاده از روش
ها، ممکن است جنين را  ين و موفق نبودن روشغير قانونی جن

 تالش بيشتری برای انجام شود تا اين موضوع باعث مي .تهديد کند
 يتر های قطعی  و به دنبال روشصورت پذيردسقط در اين مرحله 

 . باشند
 بارداری ناخواسته) د

از بين چهار علت اصلی، بارداری ناخواسته علتی بود که در تمام 
ن اشاره شد و به خصوص متخصصين زنان و ماماها ها به آ قوميت

 : بيشتر روی اين موضوع تاکيد داشتند
ای کـه بـرای مـادر و          بچـه «): قوم مازنـدرانی  (ارائه دهنده خدمت    

خانواده ناخواسته باشد، فشار روحی و روانی که روی مادر است، بـه             
هايي هستند عصبی و از نظـر       ها، بچه   شود، اين بچه    جنين منتقل مي  

 .»روانی نا آرام و اين بدترين مشکل برای خانواده و جامعه است
های مختلف و در شرايط مختلف اتفاق  بارداری ناخواسته در زمان

بيشترين  .شود افتد که باعث تالش برای اقدام به سقط جنين مي مي
شد  دالئلي كه اقدام به سقط در موارد بارداري ناخواسته عنوان مي

کل مالی و اقتصادی، اختالف با شوهر، جنسيت  مش:عبارت بودند از
ها، سن کم مادر، سن باالی مادر،   بارداری بينجنين، فاصله کم

تعداد زياد فرزندان، گرفتاری شغلی مادر، اعتياد شوهر، بارداری 
به غير . نامشروع، بارداری در دوران عقد و بارداری در ابتدای ازدواج

 به دفعات کمتر و بعضی فقط ها نيز از موارد ياد شده بعضی علت
 از طرفی .نديک بار از طرف يکی از مصاحبه شونده ها مطرح شد

شکست روش پيشگيری از بارداری در بسياری از موارد به عنوان 
 . عامل وقوع بارداری ناخواسته ياد شد

بارداری ناخواسته در بسياری از : های پيشگيری شکست روش
 .شد ارداری نسبت داده ميموارد به شکست روش پيشگيری از ب

عالوه بر آن در بعضی از اقوام، شکايت اصلی ارائه دهندگان خدمت 
 اين .از استفاده نکردن افراد از وسايل پيشگيری از بارداری بود

موضوع به خصوص توسط همه ارائه دهندگان خدمت در قوم بلوچ 
ر مطرح بود و زنان نيز همان طور که در ابتدای بحث گفته شد بيشت

های گروهی تمايل به صحبت در مورد باورهای مربوط به  در بحث
هاي خود در اين مورد  های پيشگيری و نگرانی استفاده از روش

های جلوگيری از  موضوع ديگر در مورد استفاده از روش. داشتند
بارداری، استفاده نادرست از روش ها بود که آن را دليل بارداری 

دانستند، به طوري که بيش  ط جنين ميناخواسته و رو آوردن به سق
از نيمی از ارائه دهندگان خدمت در اقوام بلوچ، عرب و لر از استفاده 

  .های پيشگيری شکايت داشتند نادرست افراد از روش
مسأله مشاوره برای استفاده از «): قوم بلوچ(ارائه دهنده خدمت

حساس های پيشگيری از بارداری برای مردم جا نيافتاده و ا روش
شوند برای درمان بايد به  کنند همانقدر که وقتی بيمار مي نمي

پزشک مراجعه کنند، در عين سالمتی هم برای انتخاب يک روش 
 .»پيشگيری از بارداری بايد مراجعه کنند
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 ٢٢٤

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

شناسم که چون باالی چهل سال  من کسی را مي«: ترکمن باسواد
طبيعی . شود یکرد که حامله نم بود و دو تا هم بچه داشت فکر می

خواست که حامله شد و مجبور شد  کرد و بچه نمی جلوگيری می
 .»سقط کند

های مکرر اينجا  چون ازدواج«): قوم بلوچ(ارائه دهنده خدمت 
ترسند اگر لوله ببندند شوهرشان برود و زن بگيرد،  مرسوم است، مي

 مردها هم به هيچ عنوان .به همسرشان در اين زمينه اعتماد ندارند
 .»کنند ازکتومی  نميو

بيشترين دليلی که به عنوان علت سـقط         :مشکل مالی و اقتصادی   
هـای    هـا، چـه مصـاحبه       عمدی توسط شرکت کنندگان در مصـاحبه      

 وجود مشکل اقتصـادی  ،های گروهی مطرح شد  فردی و چه مصاحبه   
و مالی بود، و هيچ مصاحبه گروهی نبود که اين علت در آن مطـرح                

کردنـد    مواردی که شرکت کنندگان اظهار مـي       حتی در    .نشده باشد 
که سقط عمدی جنين در آن منطقه رايج نيسـت، تعـدادی از افـراد      

مشـکل  . کردند  مشکل مالی را به عنوان دليلی برای سقط مطرح مي         
های بـا سـواد       مالی در گروه های کم سواد و بي سواد بيشتر از گروه           

 .شد مطرح مي
مـن بـه يکـی گفـتم تـو          «: )قـوم مازنـدرانی   (ارائه دهنده خدمت    

ميدونی همه جای ايران معروف است که هر آن کس که دندان دهد             
 هر آن کس که دندان دهـد عقـل          : شوهرش برگشت گفت   .نان دهد 

خواهيم،    ما نمي  :گفت  کشيد و مي     داد مي  .ندهد؟ عقل هم دهد ديگه    
 .چرخد زندگيمون نمي

 دختـری  ناآل .بچه تـوقعش زيـاد اسـت   « : لر  از قوم  سواد بيفردي  
 .»خواهد دارم که دوم راهنمايي است و کامپيوتر مي

توقع بچه در آينده زياد است، امکانات تحصيلی        «: باسواد کرد يك  
 . »خواهد خواهد، ماشين مي خواهد، خونه مي مي

احساس ظلم در حق بچه اولم کردم، اگر به «: باسواد مازندرانی
 چون اگر به .م بشهيکی ظلم بشه بهتر از اين است که به هر دو ظل

 .»توانستم به هر دو برسم آمد نمي دنيا مي
روند مدرسه، به  هام مي  من بچه اآلن«:  زبانسواد ترک بيفرد 

 .کند  قبول نمي.گويم که با مانتوی پارسال برو مدرسه دخترم مي
 به همين .گويد اگر کهنه بپوشم ممکن است من را مسخره کنند مي

 اآلن .خرم کنم و برای آنها لباس مي  ميروم قرض خاطر اگر شده مي
 ماه پيش . شوهرم کارگر است.ام سه تا بچه دارم و چهار ماهه حامله

 . نداشتم. از من هفتاد هزار تومان خواستند،رفتم سقط کنم
 آمدم .ام گفت تخم اسپند را با پوست پياز بجوشان و بخور همسايه

 ليوان دوم را که .خوردم اول يک ليوان با قند .خونه اين کار را کردم
 به دخترم سپردم اگر مردم . سرگيجه گرفتم.خوردم حالم خراب شد

، به دخترم ...اسم اون زن را نگو ولی بگو که اينها را خورده و مرده
 دو روز در منزل . آن را خوردم و استفراغ کردم.گفتم نوشابه بخر

 .»افتاده بودم
چه کوچک باردار شدم و بعد از دو تا ب«: عرب زبانسواد  بيفرد 

چون شوهرم درآمد خوبی نداشت بچه را يک و نيم ماهه سقط 
م ولی بعد ه حاضرم تا پانصدهزار تومان بد:گفت  شوهرم مي.کردم

 .»برای بزرگ شدنش خرج نکنم
امروز همه مردم فشار اقتصادی «): قوم گيلک(ارائه دهنده خدمت 

 هرچقدر ميگي که کنند سقط کنند، به خاطر همين سعی ميدارند، 
م باشم، شکمش ا هگن گناه اينه که  نتونم جوابگوی بچ گناه دارد، مي

م، ناچار ميرن اين در و اون در ه بده او رارا سير کنم، جواب آيند
 . »کنند زنن و با قرض و قوله هرجور شده بچه را سقط مي مي

 ناشی از مشکل هعالوه بر علل فوق به چند علت ديگر هم که هم
بيکاری شوهر، نداشتن مسکن، : از جمله بودند اشاره شد مالی

ها در سنين مختلف و دانشجو يا محصل بودن زوج و به  مخارج بچه
خصوص مادر که مورد اخير تنها به مشکل مالی خانواده بر 

گردد و کمبود وقت مادر و گاهی زندگی کردن دور از شوهر و  نمي
سقط در دوران دانشجوئی ساير افراد خانواده نيز به عنوان عامل 

 .مطرح شد
 دوباره حامله . ماهه داشتم١٥يک بچه «:  زبانباسواد ترکفرد 
خواستم درس بخوانم و   مي. سيکل بودم. معلم نهضت بودم.شدم

 .» مجبور شدم سقط کنمبراين بنا.ديپلم بگيرم تا رسمی بشوم
به کسی که بچه زياد داره خونه اجاره «: سواد فارس بیفرد 

سواد به اين دليل  سواد و بي های کم در هيچ يک از گروه.»دهند نمي
اشاره نشده و فقط تعدادی از زنان با سواد به اين دليل اشاره 

يکی را «: باسواد گيلک .اند که کامالً قابل انتظار است کرده
 شوهرش شغل . خودش دانشجو بود.شناسم، يک دختر داشت مي

 . »سقط کردخوبی نداشت، دومی را که حامله شد 
ای به دليل شرايط مالی و  عده«): قوم گيلک(ارائه دهنده خدمت 

 امکان . خانم و آقا دانشجو هستند.شغلی، نه کار دارند و نه خانه
 .»کنند  سقط مي.خرج کشيدن بچه را ندارند

 درخواست سقط برای بچه اآلن«): قوم ترک(ارائه دهنده خدمت 
ز علل آن تمايل به سقط در  يکی ا.اول نسبت به قبل بيشتر شده

ای است  ها به دليل تحصيالت و عدم امکان مالی برای خانواده خانم
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 ٢٢٥

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

 گاهی خانم و آقا از هم جدا هستند و هر کدام .که تازه تشکيل شده
 . »خوانند توی يک شهر درس مي

حاملگی در دوران عقد، تعداد زياد فرزندان، اختالف با شوهر، 
عواملی است که همه اقوام در مورد آن بارداری نامشروع نيز جزو 

اند و آنها را بعد از مشکل اقتصادی به عنوان دليل  صحبت کرده
 :نمودنداصلی انجام سقط جنين مطرح 

 تعــدادی از ،تقريبــاً در همــه اقــوام  : حــاملگی در دوران عقــد 
هـايي   کردندکـه مراجعـه کننـده    متخصصين زنان و ماماها ابـراز مـي    

 بارداری در دوران عقد متقاضـی سـقط جنـين        اند که به دليل     داشته
های کمی بـه ايـن علـت          های گروهی، گروه     ولی در مصاحبه   .اند  بوده

 . کردند اشاره مي
يکی از ارائه دهندگان خدمت در قومی که زبان اصلی آنها فارسی 

 ينکرد که مردم در منطقه، علنی شدن روابط بين زوج بود ابراز مي
دانند و از نظر موقعيت اجتماعی نگران  يدر دوران عقد را مقبول نم

 از طرفی معموالً حاملگی برای .پذيرند ها آن را نمي هستند و خانواده
ای که سن آنها زياد است و اطالعات کافی دارند  زوج عقد کرده

آيد که سن کمي  آيد و به خصوص برای افرادی پيش مي پيش نمي
 افراد با سواد آنان  در مصاحبه با.داشته و اطالعات کافی ندارند

گفتند که حتی حاملگی در اين دوران هم اگر اتفاق بيافتد کمتر  مي
 .شود منجر به سقط مي

به دليل مشکالت اقتصادی «): قوم مازندرانی(ارائه دهنده خدمت 
 در گذشته دوران عقد طوالنی .فاصله بين عقد و عروسی زياد شده

برای مردم اينجا اصالً  اگر کسی در اين دوران باردار بشود .نبود
 .»فاجعه است

آشنايي که عقد کرده بود، دوران عقد زايمان «: لر با سوادفرد 
 بعد از تولد بچه . گفته بودند قتل عمد است. سقط نکرده بودند.کرد

گفتند بچه  اش کنيد، تمام فاميل مي گفته بودند بايد بچه را خفه
ودش رو  آخرش خ. شوهرش هم قبول نداشت.مال خودش نيست

 .»سوزاند
بعد از وقوع بارداری در دوران «): قوم عرب(ارائه دهنده خدمت 

 .شود  باعث درگيری ميدحتی داماد گفته بود اگر فاميل بفهمعقد، 
 .»گويم بچه مال من نيست پس بايد سقط کنی وگرنه من مي

طرف های شهر؟ اگر بارداری در  «):قوم کرد(ارائه دهنده خدمت 
 .شود ق بيافتد، فاجعه است و حتماً به طالق منجر ميدوران عقد اتفا

قوم (ارائه دهنده خدمت .»قبل از ازدواج، کار ندارند کی مقصر است
در دوران عقد اگر حامله بشوند حاضر نيستند در شهر «):کرد

 اگر بتوانند حتی مرکز .خودشان اقدام به سقط جنين عمدی بکنند
ها اطالع  دون اين که خانواده تهران، بدنو و ميردنواستان هم نمير

 .»داشته باشند
ها به    تا چند سال پيش خانواده    «): قوم گيلک (ارائه دهنده خدمت    

 شرايط يک جوری شده، از نظـر کـار و           .عقد طوالنی عقيده نداشتند   
های اخير و اين رسم به اينجـا کشـيده            اشتغال و تحصيالت، در سال    

واسته نباشد ولی چون     شايد حاملگی و بچه به خودی خود ناخ        .شده
دار بشوند، اقدام بـه سـقط         پذيرد در زمان عقد بچه      عرف جامعه نمي  

 .»کنند مي
در مقايسـه بـين داليلـی کـه ارائـه دهنـدگان             : بارداری نامشـروع  

اند با داليلی که خود       مطرح کرده ) متخصصين زنان و ماماها   (خدمت  
، تعـدادی از    انـد   سواد طرح کـرده    سواد و بي   سواد و چه کم    زنان چه با  

موارد مشـترک اسـت ولـی بعضـی داليـل را بـه طـور اخـص ارائـه                    
يکی از اين داليل بارداری نامشروع     . اند  دهندگان خدمت مطرح کرده   

تر بودن اين موضوع است و اين که افراد           دهنده مخفيانه   است و نشان  
کننـد    ها سعی مـي     عادی کمتر در جريان وقوع آن هستند و خانواده        

گه دارند و ارائه دهنـدگان خـدمت بـه دليـل مراجعـه       آن را مخفی ن   
بعضـی از   . مخفيانه افراد مبتال به اين موضوع از آن با خبـر هسـتند            

هايی در اين مورد مطرح کردند که بيشتر          های زنان نيز داستان     گروه
 .رسد به دليل تابو بودن مسأله در يادها مانده است به نظر مي

املگی نامشروع گاهی اوقات در ح«): قوم بلوچ(ارائه دهنده خدمت
ها است که در ايران  زنانی که متأهل هستند و همسرشان سال

 .»آيد نيست و برای کار به کشورهای خليج مهاجرت کرده پيش مي
دختر خانمی بود که دو ماهه «): قوم بلوچ( ارائه دهنده خدمت

ام، به محض اين که   يک کاريش نکنی خانوادهر گفت اگ.حامله بود
 اگه من خودم رو کشتم خون من به .همند من را خواهند کشتبف

گذاشتم از مطب بيرون   اگر واقعاً به خودم بود نمی.گردن تو است
ارائه دهنده خدمت .»کردم  يعنی حتماً يک کاری برايش مي.ودبر
در صورت بارداری نامشروع، اگر امکان سقط بچه براي «): قوم ترک(

 . »کنند  بچه را سر به نيست ميآنها پيش نيايد بعد از تولد
يک دختری را خواهر و برادرش «): قوم عرب(ارائه دهنده خدمت 

 يک دختر روستايي بود که . شش ماهه حامله بود.آورده بودند مطب
 برای چرای گوسفندان که به بيابون رفته .حواس درستی هم نداشت

 وقتی فهميدند باردار است گفتند ما .بود کسی اين کار را کرده بود
ها اينجوری براي آنها   چون عرب.کشيمش يا بايد کاری کنيم يا مي

ای اينجوری زير سؤال   يعنی يک طايفه.خيلی کسر شأن است
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 ٢٢٦

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

 بعد ظاهراً يک دکتری را پيدا .آيد  و بدنامی به وجود ميودر مي
 .»کرده بودند که او را کورتاژ کرده بود

 ٥پدر دخترش را آورده بود که «): قوم عرب( خدمتارائه دهنده 
 گفت پس .تونم انجام بدهم  گفتم کاری برايش نمي.ماهه باردار بود

 اگر براي آنها کاری انجام نشود، واقعاً دختر را .کشمش من مي
 .»کشند مي

 موضـوع   ،های با سواد اقوام مختلف      در تمام گروه  : اختالف با شوهر  
ن يکی از داليل انجام سقط جنـين عمـدی          اختالف با شوهر به عنوا    

سواد نيز اختالف بـا      سواد و بي   های زنان کم     نيمی از گروه   .مطرح شد 
زنان مسأله اخـتالف بـا      . شوهر را به عنوان دليل سقط مطرح کردند       

عالقه نداشـتن بـه شـوهر و    : دادند  شوهر را به چند شکل توضيح مي      
داشـتن فرزنـد، چـه از       ازدواج اجباری با او و در نتيجـه ممانعـت از            

طريق جلوگيری از بارداری و چه از طريق انجـام سـقط عمـدی بـه                
صورت پنهانی برای جلوگيری از استحکام خانواده و وابسته شدن به           

 مشکل اخالقی شوهر و عدم تمايل به داشتن فرزندی که زيـر          .فرزند
 اما عامل ديگـری را کـه زنـان مطـرح            .نظر چنين پدری تربيت شود    

د عدم توافق با شوهر و تمايـل آنهـا بـه جـدايي و يـا وقـوع                   کردن  مي
  .بارداری پس از درخواست طالق و در جريان بودن پرونده طالق بود

 پدر خانواده رفتار و حرکاتی نسبت به زن «: سواد گيلک با فرد
 .گويد چرا برای اين پدر بچه ديگری بياورم دارد که آدم مي

 .»را برآورده نکردهها و انتظارات بچه قبلی  خواسته
 به زور .آمد دوست من از شوهرش بدش مي«: سواد کرد بافرد 

 .گذارم بچه دار بشوم گفت تا عمر دارم نمي  مي.شوهر کرده بود
توانم  شود و نمي ام ثابت مي گفت آگر بچه داشته باشم زندگی مي

 ناخواسته حامله شد، دور از چشم خانواده با مادرش رفت .جدا بشوم
 .»و بچه را سقط کرددکتر 
بعد از حاملگي بعضي با شوهرشان اختالف «: سواد ترکمن با فرد

 چون بايد .شود گويند آينده فرزندشان چه مي کنند و مي پيدا مي
 .»کنند بعد از تولد بچه طالق بگيرند به همين دليل سقط مي

مواردی است که به علت «): قوم مازندرانی(ارائه دهنده خدمت 
کند   زن حامله است و فکر مي.د کار به طالق کشيدهاعتياد شدي

خواهد   می.کند دادگاه چون حامله است حکم طالقش را صادر نمي
که سقط کند تا دادگاه به دليل اعتياد شوهرش حکم طالق را صادر 

 .»کند
 تمام مناطقی که مصاحبه انجام شد، يـک         در تقريباً: اعتياد شوهر 

 اثر اعتياد همسر در تصميم مـادر بـه          دهندگان خدمت به   نفر از ارائه  

فقــط زنـان شــرکت کننــده در  . انجـام ســقط جنــين اشـاره داشــت  
های فارسی و مازندرانی اعتياد شوهر را         های گروهی به زبان     مصاحبه

دانستند و در يکی دو مورد نيز به اعتياد مـادر             دليلی برای سقط مي   
 .اشاره شد

معتادش بچه را بفروشد از ترس اين که شوهر «: سواد فارس بافرد 
 .»سقط کرد

بيند به دليل اعتياد شوهرش،  مادر وقتی مي«: سواد فارس بافرد 
 .»کند بچه ديگری به وجود نيايد  سعی مي،کشد بچه اول زجر مي

مادر نگران است بچه در آينده مثل باباش «: سواد فارس بافرد 
 و اگر دختر است کی ود پسر باشه مثل باباش نشر، اگودبش
 .»خواهد سراغش بيايد می

گرفتاری شـغلی يکـی ديگـر از داليلـی بـود کـه              : گرفتاری شغلی 
توسط تعداد اندکی از زنان با سواد بعضی از اقوام و تعـدادی از ارائـه               

  .دهندگان خدمت به عنوان دليل سقط مطرح شد
دليل سقط گاهی اين است که مادر شاغل «: سواد گيلک با فرد

تواند برای بچه وقت   نمي.ه مراقبت کنداست و کسی نيست از بچ
 .»صرف کند

 من .گرفتاری شغلی مسأله اساسی است«: سواد ترکمن بافرد 
خودم به همين علت که کسی را برای نگهداری بچه نداشتم 

 چون رفت و آمد به مهد .خواستم يکی از فرزندانم را سقط کنم مي
 . »هم سخت است و مشغله کاری باعث اين فکر در من شد

در تمام اقوام ايرانی رجحـان جنسـی بـرای جـنس            : جنس جنين 
بـه جـای    ) مازنـدرانی ( فقط در يکی از اقوام       .شود  مذکر مشاهده مي  

ترجيح جنس مذکر، جور بودن جنس به عنوان دليـل انجـام سـقط              
جنين مطرح شد و آنان نيـز بـه وجـود رجحـان جنسـی مـذکر در                  

تـر اذعـان داشـتند و       مناطق روستايي و بين افراد بـا تحصـيالت کم         
کردنـد    ترجيح جنس مؤنث را به صورت جور شدن جنس مطرح مي          

 .دانستند و آن را مربوط به افراد تحصيل کرده شهری مي
 چيز جديدی که ياد نآلا«): قوم کرد(ارائه دهنده خدمت 

 تا دختر دارند حامله که ٣ يا ٢اند اين است که وقتی که  گرفته
 ر سونوگرافی، اگونده بشوند و بعد مير ماه٥کنند تا  شدند صبر مي

 .»برند دختر باشد به هر وسيله که باشد بچه را از بين مي
شناسم که بچه اولش دختر  کسی را مي«:  زبانسواد ترک بیفرد 

 سقط  است، دختردبين  سونوگرافی ميود تا مير. تا سقط کرد٥بود، 
من «: ازندرانیسواد م کمفرد  .»، يک پسر تازگی به دنيا آوردهدکن مي

 پدرم . مادرم باردار شد.سه تا برادر داشتم و خودم يک دختر بودم
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 ٢٢٧

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

دهيم به کسی که  داريم اگر پسر شد مي گفت اگر دختر بود نگه مي
 به دنيا آمد پسر بود و دادند به کسی که بچه .بچه ندارد در راه خدا

 .»نداشت
راد بـا سـواد   های گروهی با اف    در تمام مصاحبه  : تعداد زياد فرزندان  

هـای فـردی بـا متخصصـين زنـان و             اقوام مختلف و تمـام مصـاحبه      
ماماهای مناطق مختلف يکی از علل شايع انجام سقط جنين عمدی           

شد و به غير از دو گروه قـوم تـرکمن و              تعداد زياد فرزندان اعالم مي    
های بي سواد و کم سواد هم به عامل زياد بودن تعداد              عرب در گروه  

مفهـوم تعـداد زيـاد      . عنوان دليلی برای سقط اشاره شـد      فرزندان به   
ذكـر  برای افراد مختلف متفاوت بود که بعضی منظور خود را دو بچه  

مردم . دانستند   اما مواردی نيز بود که يک بچه را کافی مي          .كردند  مي
نقش تبليغات و عدم حمايت مالی دولت از بچه سوم به بعد با قبول              

ي بيمه درمانی وی را بـه عنـوان شـاهد         نکردن پرداخت حق اوالد و      
  .کردند  عوارض زياد بودن تعداد فرزند اعالم ميبراي

زننـد،    توی راديو و تلويزيـون حـرف مـي        «:  زبان سواد ترک  بی فرد
 .»د بچه را بردارود برودش  مجبور مي.بچه کم بهتر است

 ُمد شده، يک بچه يـا دو بچـه را ُمـد             اآلن«: سواد مازندرانی  بافرد  
آورد    در قديم اگر فرزند اول، دوم يـا دهـم را بـه دنيـا مـي                 .دانند مي

خواهـد بچـه همـه امکانـات را داشـته              مي اآلن ولی   .اهميتی نداشت 
 . »باشد

 کـه   ويـد گ خود دولت هم تـأثير دارد، مـي       «: سواد مازندرانی  بافرد  
جامعه بيشتر از سـه بچـه پـذيرا         ... کند و     دهد، بيمه نمي    کوپن نمي 

 .»نيست
ش زياد است اين کار را ا هفقط کسی که بچ«: سواد بلوچ بیفرد 

 اندتو  مثالً اگر يک بچه داشته باشد دوباره حامله بشود نمي.کند می
 قوم و خويش بزرگی دارد و .دکن  يعنی جرات نمي.دسقط کن

، زندگی د تا بچه دار٦ يا ٥ اما کسی که .د بياندازااش ر  بچهدناتو نمي
اش خوب نيست و   زندگی.د پس انداز ندار. استبرايش زياد مشکل

 .د برسدناتو ش نمييها  به وضع بچهورد اگر دوباره بچه بيا.فلج است
 .»کند مي  سقطودر می

 به وها  يکی از داليلي که در اکثر قوميت: نگرانی از تربيت فرزند
خصوص زنان با سواد، برای دفاع از اهميت کم بودن تعداد فرزندان 

 نگرانی از تربيت فرزند بود و اين که در صورت زياد کردند، بيان مي
بودن تعداد فرزندان با توجه به کم بودن وقت والدين به دليل شاغل 

سواد  با فرد . امکان تربيت مناسب آنها وجود نخواهد داشت،بودن
 دومی را .شناسم که بچه کوچک داشت يکی را مي« :ترکمن

 در نگهداری و . داشت گرفتاری کاری شديد.ناخواسته حامله شد
 .» رفت و سقط کرد.تربيت اولی مشکل داشت و وقت نداشت

ها را به      فاصله کم حاملگی   ،تقريباً همه اقوام  : ها فاصله کم حاملگی  
 سقط مطرح کردند، اين دليل هم توسط زنان با          يكي از دالئل  عنوان  

سواد هم توسـط زنـان کـم سـواد و بـي سـواد و هـم توسـط ارائـه                      
مت مطرح شد و باور نادرست بـاردار نشـدن در دوران            دهندگان خد 

شيردهی به عنوان يکی از داليل بارداری با فاصله کم توسط تعدادی      
  .از ارائه دهندگان خدمت مطرح گرديد

ها هم بچه کوچکشان چند ماهه يا يک  بعضي«: سواد ترکمن بافرد 
 . »کنند شوند و سقط مي ساله است و ناخواسته حامله مي

 يکی از داليلی که در اکثـر اقـوام حـداقل توسـط              :الی مادر سن با 
يکی از ارائه دهندگان خدمت و تعدادی از زنان بـرای سـقط جنـين               
مطرح شد سن باالی مادر بود کـه بيشـتر همـراه خجالـت از سـاير                 

 .فرزندان و يا به دليل داشتن داماد و نوه و خجالت از سايرين بود
مله شده بود، برادرم نذر کرده بود       مادرم حا «: زبان سواد عرب  با فرد

 .»بچه بيافتد
 خجالـت   . داماد هم داشت   . ساله بود  ۴۹مادرم  «: سواد فارس  بافرد  

گفـت چـرا      پسر به مـادرش مـي     «: سواد مازندرانی  بيفرد  .»کشيد  مي
 .» آبروی ما را بردی؟حامله شدی

برايشان کسر شأن است که خواهرشان در       «: سواد مازندرانی  بافرد  
 .»ن باردار بشوداين س

 سن کم مادر را بـه عنـوان دليـل           ،معدودی از افراد  : سن کم مادر  
کردند و اين موضوع در اکثر قريب بـه اتفـاق             سقط جنين عنوان مي   

 .اقوام حداقل يک بار مطرح شد
تعدادی از زنان باسواد و ارائه دهندگان : بارداری در ابتدای ازدواج

ج به دليل نداشتن آمادگی خدمت به انجام سقط در ابتدای ازدوا
روحی يا مالی خانواده برای تولد فرزند و در موارد بسيار معدودی به 
قصد استفاده از فرصت تفريح و مسافرت قبل از تولد اولين فرزند به 

 .عنوان دليل انجام سقط اشاره کردند
خواهم يک سال  گويند من فعالً مي برخي مي«: سواد ترکمن بافرد 

 .»و تفريح کنماول را بگردم 
ها اشاره شده     به موارد زير تنها در معدودی از مصاحبه       : ساير موارد 

ترس از کم شدن عالقه شوهر، دوست نداشتن بچـه، تـرس از             : است
چشـمی بـرای داشـتن بچـه        زايمان و ترس از سزارين، چشـم و هـم         

کمتر، جمعيت زياد، شرايط اجتماعی، زندانی بودن شوهر، زندگی با          
 .ر، ترس از ناقص شدن بچه به دليل زلزله بمخانواده همس
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 ٢٢٨

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

 اقوام فارس، لـر، گيلـک و مازنـدرانی بـه مسـأله               از های زنان   گروه
صيغه اشاره کردند و اين که زنـانی کـه ازدواج موقـت دارنـد سـعی                 

نشــوند و جــزو مــواردی هســتند کــه در صــورت  کننــد بــاردار مــي
  .کنند باردارشدن تالش برای سقط جنين عمدی مي

شوهرش مرده بود و او مخفيانـه صـيغه شـده           «: سواد فارس  بافرد  
ها و فاميل متوجه نشوند زود رفته         برای اين که بچه   . بود و باردار شد   

 .»بود به بهانه اين که ناراحتی دارد سقط کرده بود
مواردی بوده که خانم صيغه «): قوم مازندرانی(ارائه دهنده خدمت 

نم باردار نشود، مخصوصاً چـون      بوده، چون شرطشان اين بوده که خا      
کند و اصرار بـه       آيد و صحبت مي     زن اولی در کار بوده، خود مرد مي       

 .»انجام سقط دارد
يکی ديگر از مواردی که توسط تعدادی از اقوام شامل عرب، کـرد،   
گيلک و مازندرانی مطرح شد موضوع اصرار شوهر برای انجام سـقط            

کردنـد کـه خودشـان بچـه را          جنين بود و تعدادی از زنان ابراز مـي        
دوست دارنـد، امـا شوهرشـان مخـالف اسـت و دليـل او هـم اکثـراً                   

 مجبـور   ،مشکالت مالی است و مادر را گاهی حتی با تهديد به طالق           
شوهرم پـس   «: سواد کرد  بافرد   .کند  به انجام سقط جنين عمدی مي     

 .»گفت بايد بچه را سقط کنی زد و مي از حاملگی با من حرف نمي
شوهرش فشار آورده بـود کـه يـا بايـد بچـه را              «: سواد کرد  بیفرد  

 .»نه پدرتای خوسقط کنی يا بايد بر
نـه  اری تـو را از خ     وشوهرم ميگـه اگـر بچـه بيـا        «: گيلک بي سواد  

 شـوهرم شـش ماهـه       اآلن . خودم بچـه دوسـت دارم      .کنم  بيرون مي 
 .» خرج خونه داريم. سه تا محصل داريم.حقوق نگرفته
  انجام ندادن سقط عمدیداليل: بخش دوم

کنند  از آنجايي که افرادی به متخصصين زنان و ماماها مراجعه مي          
اند، صرف نظر از اين کـه در          که تصميم به انجام سقط عمدی گرفته      

کنند يا نه، بنابراين سؤال کـردن در          نهايت اقدام به چنين کاری مي     
 مورد داليل انجام نـدادن سـقط عمـدی از ارائـه دهنـدگان خـدمت               

هـای گروهـی بـا زنـان           لذا اين سؤال فقط در مصـاحبه       .مورد بود  بي
توجـه بـه ايـن کـه         مطرح شد تا به اين سؤال پاسخ داده شود که با          

دانـيم     داليلی را برای انجام سقط عمدی اعالم کردند، امـا مـي            ،همه
که با وجود چنـين داليلـی تعـداد زيـادی از زنـان اقـدام بـه سـقط                

ای خود داليل محکمی دارند و تالش شـد تـا           کنند و آنها نيز بر      نمی
 .های گروهی اين داليل جستجو شود در بحث

ها مشخص شد که به طور کلـی تنـوع داليـل              در بررسی مصاحبه  
 تکرار علل برای داليل انجـام  دفعاتانجام سقط توسط زنان بيشتر و      

 . تکرار داليـل انجـام سـقط اسـت         دفعاتندادن سقط بسيار کمتر از      
هـای    بيش از نيمـی از شـرکت کننـدگان در اکثـر بحـث             برای مثال   

ها  اند و حتی در بعضی گروه گروهی به وجود مشکل مالی اشاره کرده   
 در حالي که تنها يـک مـورد،         .اند  همه با هم يک پاسخ مشترک داده      

انـد و     زنان بي سواد بلوچ همه به يک موضوع متفق القول پاسخ داده           
و در بقيـه  » دهـد  اش را هـم مـي    يبچه را خـدا داده و روز      «اند    گفته
ها کمتر از نيمی از افراد به طور مشترک به يک موضوع معتقـد    گروه
. اند و يا فقط يک نفر در مورد دليل خاصی صحبت کـرده اسـت    بوده

 افـراد  ،توان نتيجه گرفـت کـه بـرای انجـام سـقط            از اين موضوع مي   
اند دليلی   گردند و سعی کرده     بيشتر در ذهن خود به دنبال دليل مي       

از سوی ديگـر در ايـن       . برای قانع کردن خود و ديگران داشته باشند       
هـای گروهـی بـدون        نده در مصاحبه  نتحقيق انتخاب افراد شرکت ک    

 با ايـن وجـود تعـداد        .توجه به داشتن سابقه سقط عمدی بوده است       
زيادی از زنان شرکت کننده در تحقيق، خود زمانی اقدام بـه سـقط              

توان به اين نتيجه رسيد که سـقط           لذا مي  .ودندجنين عمدی کرده ب   
 آمار تخمينی نيز مؤيـد      .شود  جنين عمدی به ميزان بااليي انجام مي      

 ].۲[اين نظر است
 :توان به چند گروه تقسيم کرد داليل مطرح شده را مي

 اعتقادات مذهبی
ای  ها عده گروه اول، اعتقادات مذهبی افراد است که در تمام گروه

ها افرادی سقط را گناه   در همه گروه.آن اشاره کردندبه نوعی به 
ای ترس از خدا را باعث انجام ندادن سقط   عده.دانستند مي
دانستند و گروهی معتقد به اين بودند که در صورت اقدام به  مي

سقط، باليي بر سر يکی از افراد ديگر خانواده به خصوص ساير 
کردند و حتی  ن اشاره ميهايي از آ فرزندان خواهد آمد و به نمونه

گروهی . دادند ضرر مالی پيش آمده بعد از سقط را به آن نسبت مي
اش را نيز خواهد داد و  نيز معتقد بودند خداوند بچه را داده و روزي

 همان طور که قبالً اشاره شد .در هيچ شرايطی نبايد سقط انجام داد
د و حتی در زنان بي سواد بلوچ همگی به اين موضوع اعتقاد داشتن

مواردی نظير اطمينان از تولد نوزاد ناقص و مبتال به تاالسمی، حتی 
در شرايطی که مراجع دينی و قانون هم از اين موضوع حمايت 

کنند، به ادامه بارداری و نگهداری از نوزاد ناقص تا زمان مرگ او  مي
  .اعتقاد داشتند

ز هم سونوگرافی  باراين ناقص رو خدا کرده، اگ«: سواد بلوچ بي فرد
 ش ناقصيرفتيم و گفتند چشمش، دستش، سرش يا دست و پا

، خوب اين توی شکم مادر خدا خواسته و بايد نگهش داريم، تا است
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 ٢٢٩

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

نيم به دستی اتو ند و ما نميما سال، هرچقدر که زنده ٤ سال، تا ٢
 .» بکشيمااين بچه ر

خون گويند اگر بچه را رد کنند،  مي«: سواد مازندرانی کمفرد 
 .»هايشان باليي بياورد ترسند خدا سر بچه اند و می کرده

من با اين که مريض بودم و از دادگاه مجوز «: بي سواد عربفرد 
  . »داشتم سقط نکردم چون حرام است

 بچه ناقص است، گناه است و ويداگر دکتر بگ«: بي سواد بلوچ فرد
 نهانش کند و به مراقبت کند، يک جايي پ اوبايد بچه را نگه دارد، از

 .»د تا وقتی بميرهد شير بداو
، برای هداش را ميد گناه دارد، خدا روزي«: سواد ترکمن بیفرد 

 . »خرجش نبايد سقط انجام داد، فردا نزد خدا بايد جواب بدهی
 ترس از عوارض سقط

يک گروه ديگر از عواملی که زنان به عنوان دليل انجام ندادن 
کردند ترس از بروز   انجام سقط مطرح ميسقط و يا توقف اقدام برای

های  عوارض جسمی برای خودشان و يا ترس از موفق نبودن روش
انجام سقط و ادامه يافتن بارداری و تولد نوزاد ناقص به دليل 

های مختلف سقط جنين بود و زنان  استفاده از ابزارها و روش
تفاده از هايي از تولد نوزادانی با مشکالت جسمی ناشی از اس مثال

ترين عارضه مادری که  مهم. دادند ارائه ميهای مختلف  ابزار و روش
کاری رحم برای انجام  زنان نگران آن بودند نازايي دائم ناشی از دست

ترسند چون  بيشتر مردم مي«: سواد ترکمن بافرد  .سقط جنين بود
 چون من خودم بيمارستان کار .توانند اقدام کنند خودشان نمی

آورند، خودشان واقعاً  خرند و مي ها را مي  مردم آمپولکنم، مي
 ما هم که اجازه تزريق .دهد ترسند چون عوارض خيلی شديد مي می

 .ترسند همينجوری بزنند  خودشان هم که می.ها را نداريم آن آمپول
: سواد لر بافرد  .»شوند ها اينجوری خودشان منصرف مي بعضی

مصرف کنند و بچه سقط نشود، اثر ترسند که اگر دارو  ها مي بعضی«
 تمام اآلن«: سواد مازندرانی بايك  .»روی بچه بگذارد و ناهنجار بشود
گويند اگر بخواهند بچه اول را   مي.قشرها تحصيل کرده هستند

سقط کنند، شايد ديگر اصالً نتوانند باردار بشوند و به دليل داشتن 
 .»زنند آگاهی دست به اين کار نمي

از ترس اين که مبادا دوباره خانم حامله نشود، «: د فارسسوا بافرد 
گويند سقط جنين گاهی اوقات باعث   چون مي.سقط نکرده بود

ترسيد   حاملگی دوم بود اما مي.شود که خانم ديگر باردار نشود مي
 . »سه يا چهار سال ديگر که بچه خواست حامله نشود

برای خودش آدم از به وجود آمدن مشکل «: سواد کرد بايك 
 .»ترسد مي

ترسيدم، کار به بچه  برای سالمتی خودم مي«: سواد عرب بافرد 
 يک .د دست به دستم کننها دکتر. ترسيدم مريض بشم.نداشتم

 .»ورندباليي سرم بيا
ترسد بچه سقط نشود و معيوب به  چون مي«: سواد عرب بيفرد 

 . »دنيا بيايد
 

 مخالفت شوهر
داشتند که معموالً شوهر با  ان ابراز ميها زن در تعدادی از مصاحبه

 اين موضوع در بين اقوام فارس، .انجام سقط جنين مخالف است
نکته قابل توجه اين است که در . ترکمن، گيلک، کرد و لر مطرح شد

قوم گيلک و کرد اصرار شوهر از طرفی برای انجام سقط و از طرف 
 برخورد و  و نوعشود مشاهده ميديگر برای انجام ندادن سقط 

تهديد بعضی از مردان در هر دو حالت يکی است و در صورت عدم 
 تهديد به فرستادن او به خانه پدرش عنوان شده ،اطاعت همسر

تعدادی از زنان نيز در اقوام مختلف دليل انجام ندادن سقط را . است
ترس از طالق شوهر و ادامه باروری و داشتن فرزند بيشتر برای 

 . اند  دانستهاستحکام خانواده
خواهی اين کار را  شوهرم گفت قتل است، مي«: سواد کرد بيفرد 

 .»نه پدرتابکنی برو خ
 .ام در منزل قرار بود کورتاژ کند عروس عمه«: سواد لر بييك 

 . شوهرش مخالفت کرد.اش و کورتاژ کند نهادکتر قرار بود بيايد خ
 .»اشتگفت شايد کار خدا باشد و بچه قدمش خوب باشد و نگذ

اش را  هيچ شوهری دوست ندارد زنش بچه«: سواد گيلک بافرد 
 .»سقط کند

گويند فالن کس بچه  من شنيدم که مي«: سواد ترک بايك 
خواهد  ، ميد تا طالقش ندهند، تا زندگيش بهم نخوروردآ مي

 .»ودزندگيش شيرين بش
 عالقه پيداکردن به جنين

عدادی از زنان بـه عالقـه        ت ،تقريباً در مصاحبه گروهی با همه اقوام      
يـك   :کردنـد  مادر به جنين به عنوان مـانع انجـام سـقط اشـاره مـي         

شود، مهری از بچه در دل  همين که مادر حامله مي«: سواد گيلک کم
: سـواد کـرد   بیفرد  .»تواند او را سقط کند افتد که ديگر نمي مادر مي 

ـ . سقط کـن ؟امسال حامله شدم، همه گفتند چرا حامله شدی       « ی  ول
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 ٢٣٠

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي     

 بچـه   . چـون خـدا داده     .من خيلی دوستش دارم و اين کار را نکـردم         
 .» خدا داده،خوب يا بد

  سقط جنينهای سالم گرانی روش
 گـران   ، يکی از داليل انجام ندادن سـقط جنـين         ،در نيمی از اقوام   

بودن هزينه انجام سقط در صورت تصميم به انجام سقط در شـرايط             
هـای سـقط بـرای        هزينـه «: کسواد گيلـ   بافرد   .بهداشتی مطرح شد  

گويند بچه که به دنيا آمـد يکجـوری بـزرگ             ها باال است و مي      بعضی
 سه ماهه بـودم     . چهار ماهه هستم   اآلن«: سواد ترک  بيفرد  .»شود  مي

 شـوهرم  . گفت بايد هفتاد هزار تومان بدهی     ي خانم .برای سقط رفتم  
 دنيـا   که بمانـد و بـه     است  بهتر . گفت من از کجا بياورم     .کارگر است 

 .»بيايد
 بودنخالف قانون 

ها به طور متوسط يک نفر سقط جنين  در حدود نيمی از مصاحبه
دانست و تنها در موارد انگشت شمار به غيرقانونی  را قتل عمد مي

  .بودن سقط جنين اشاره شد
وقتی نوشتن که اين برابر با قتل يک انسان «: سواد عرب بافرد 

 ودش ، اين ميدکن وچک فرقی نمي، چه کداست، حاال چه بزرگ باش
 .»قتل عمد

 ساير موارد
به غير از عوامل مختلفـی کـه بـرای انجـام نـدادن سـقط مطـرح                  
گرديد، بعضی از داليل هم يک، دو و يا نهايتاً سه بار توسط شـرکت               

متخصصين : های گروهی مطرح شد که عبارتند از        کنندگان در بحث  
بعضـی راه انجـام سـقط را        کنند که سقط را انجام بدهند،         قبول نمي 

دانند، جامعه پذيرش انجام سقط را ندارد، خانواده با انجام سقط             نمي
مخالف است، مادر دير متوجه بارداری شده و از زمان سقط گذشـته             

دهد، به اميد اين که بچـه خـوش           است، وجدان فرد اجازه سقط نمي     
 باشد  کنند و در نهايت به اميد اين که بچه پسر           قدم باشد سقط نمي   

 .کنند او را سقط نمي
 

 بحث و نتيجه گيري
د نده نشان مي] ۲[ نتايج اين تحقيق و آمارهای تخمينی موجود

که سقط عمدی در تمام نقاط ايران و در بين همه مردم از مناطق 
سواد موضوعی  سواد و با  بي در بينمحروم گرفته تا شهرهای بزرگ،

توان توسط اين  ميشناخته شده است و رفتاری است که اگرچه ن
 ولی با اطمينان ،تحقيق يا تحقيقات مشابه شيوع آن را دريافت

 سقط جنين عمدی به داليل مختلف ذکر  كهتوان اعالم کرد مي
 . شود شده در قسمت نتايج به روش های مختلف در ايران انجام مي

تحقيقات مختلفی که در ساير کشورها انجام شده نشان داده است 
 اين تحقيق داليل مختلفی برای انجام سقط عمدی ج نتايکه نظير

در ايالت متحده Finer  برای مثال در تحقيقی که توسط .وجود دارد
 موارد زيادی از داليل با نتايج  است انجام شده۲۰۰۴در سال 

کافی بودن تعداد فرزندان، : از جملهتحقيق جاری مشابه است 
 فرزند، نگرانی از مشکالت مالی، آماده نبودن برای نگهداری از

سالمت مادر و جنين، ناهمخوانی داشتن فرزند با ادامه تحصيل، کار 
يا مراقبت از افراد ديگری که وابسته به مادر هستند نظير ساير 

 داليل غير مشابه با نتيجه تحقيق در ايران که به دليل .فرزندان
تفاوت ساختار اجتماعی و فرهنگی اين دو کشور است نيز به دست 

تنها والد بودن مادر و تأثير نامناسب داشتن : مده که عبارتند ازآ
تحقيق ديگری که در بنگالدش ]. ۱۴[فرزند بر روابط شخصی مادر 

نخواستن :  انجام شده نيز به داليل۱۹۹۹ در سال Ahmadتوسط 
فرزند بيشتر، مشکالت مالی، کوچک بودن فرزند قبلی، شکست در 

ار مادر شوهر، رابطه ضعيف با شوهر استفاده از روش پيشگيری، اصر
آنچه از مقايسه نتايج اين تحقيقات ]. ۱۵[و قصد جدايي اشاره دارد 

آيد اين است که بيماری مادر و يا جنين و حتي نگرانی  به دست مي
تواند به عنوان يکی از داليل سقط عمدی توسط  از وجود آن تنها مي

 مادران به سقط زنان تلقی شود و دليل اصلی تمايل اکثر اين
 بنابراين توجه انحصاری قانون به بيماری . استموضوع ديگری بوده

مادر و جنين به عنوان راه حل برای جلوگيری از انجام سقط عمدی 
تواند بخشی از مشکل را حل کند ولی کافی  و غير قانونی، اگرچه مي

 دليل اصلی انجام اين رفتار  در بسياري از مواردنخواهد بود چون
نکته ديگر اين که اگر منظور افرادی را که در قسمت  ].۲۰[يستن

اند، خالف  داليل انجام ندادن سقط، سقط جنين را قتل عمد ناميده
قانون بودن در نظر بگيريم، در اين صورت نيز به نسبت کل افرادی 

اند، تعداد بسيار محدودی  های گروهی شرکت کرده که در مصاحبه
رسد تصميم  اند و بيشتر به نظر مي ی ديدهموضوع را از نگاه قانون

گيری در مورد نگهداشتن و يا نگه نداشتن جنين را يک امر شخصی 
اين که تغيير قانون اگر الزم باشد، چقدر . دانند و بعضاً خانوادگی مي

تواند روی انجام اين امر دخالت داشته باشد جای بحث و بررسی  مي
 تغيير قانون حداقل تغييری را دارد و شايد بتوان پيش بينی کرد که

که پيش خواهد آورد در نحوه انجام سقط است و آن را از حالت 
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 ٢٣١

  همكاران و مريم چيني چيان                                                                                                                      ...       سقط جنينمطالعه كيفي داليل انجام 

مخفيانه و عارضه دار به موضوعی قابل انجام به روش بهداشتی 
 . تبديل خواهد کرد

پيشنهاد ازدواج در سنين پائين، بدون داشتن  موضوع ،بحث ديگر
ه حل کنترل جمعيت های اخير به عنوان را فرزند است که در سال

 به ودر ضمن پاسخ داده شدن به نياز جنسی جوانان ارائه شده است 
رسد عارضه سقط عمدی در ابتدای ازدواج را به دنبال داشته  نظر مي

چهار موضوع اصلی که در تبليغات و  از سوی ديگر. است
های اخير مورد توجه قرار  های تنظيم خانواده در سال آموزش
: های تنظيم خانواده هستند عبارتند از و اهداف برنامهاند و جز گرفته

های در سنين  های در سنين پائين، کاهش بارداری کاهش بارداری
باال، فاصله گذاری مناسب بين فرزندان و تعداد فرزند کمتر، که در 

بينيم اين  مراجعه به نتايج اين تحقيق در قسمت داليل سقط مي
 .اند به عنوان داليل سقط مطرح شدهچهار دليل از سوی زنان مکرراً 
های تنظيم خانواده افزايش ميزان  بنابراين اگرچه هدف برنامه

 و اين برنامه در جای خود بسيار  استهای عمدی نبوده سقط
موفقيت آميز بوده و به کاهش رشد جمعيت که يکی از بزرگترين 

 های اخير بوده است کمک شايانی نموده، مشکالت کشور ما در دهه
ها و هنجارهای جامعه برای انجام سقط  در کنار آن تغيير ارزش

های کنترل  مسلماً افزايش برنامه. جنين عمدی نيز اتفاق افتاده است
های مربوط  تواند به عنوان تنها علت اين تغيير هنجار جمعيت نمي

به انجام سقط جنين باشد، اما به عنوان يکی از عوامل قابل تأمل 
برخورد زنان مصاحبه شونده و ارائه دهندگان نحوه  .استمطرح 

خدمت با مجريان و همکاران طرح نشان داد که آنان محدوديت 
خاصی در پاسخ دادن به سؤاالت مربوط به سقط جنين عمدی 

 بنابراين انجام تحقيقات تکميلی کمی با استفاده .کنند احساس نمي
زان شيوع از نتايج اين تحقيق برای مثال، اندازه گيری دقيق مي

 شيوع علل انجام سقط از طريق  وانجام سقط عمدی در جامعه
 . استپيگيريتر قابل  تحقيقات وسيع

همان طور که از نتيجه اين تحقيق مشخص است و با افزودن 
توان  اعداد و ارقام به دست آمده از تحقيقات کمی ناشی از آن مي

لت انجام اين موضوع را با قدرت علمی کافی مطرح کرد که تنها ع
های مادر و جنين نبوده بلکه  سقط توسط زنان در کشور، بيماري

های ناخواسته در شرايط مختلف باعث روی آوردن زنان به  بارداری
شود، بنابراين تغييرات قانونی  های مختلف سقط جنين مي روش

های غير ايمن جلوگيری خواهد  اخير اگرچه از بروز تعدادی از سقط
مناسبی برای جلوگيری از انجام تعداد بسيار نمود ولی راه حل 

  .های عمدی نيست زيادی از سقط
های متنوع  بنابراين نظير برنامه تنظيم خانواده و استفاده از روش

ريزان  پيشگيری از بارداری که با همفکری فقهای دينی، برنامه
بهداشتی و مديران اجرايي باعث به وجود آمدن يک حرکت مثبت و 

کنترل جمعيت در کشور گرديد و به عنوان يک نمونه مؤثر برای 
موفق از يک حرکت برنامه ريزی شده با احترام به فرهنگ و مذهب 

شود، توجه به موضوع سقط جنين عمدی  جامعه در دنيا شناخته مي
های اصولی امری دست يافتنی به نظر رسيده و  و يافتن راه حل

 .شود پيشنهاد مي
 

 تشكر و قدرداني
طـرح از کليـه افـرادی کـه بـه عنـوان مصـاحبه کننـده،                 مجريان  

يادداشت بردار و هماهنگ کننده در شهرهای مختلف ايران طـرح را            
ياری نمودند تشـکر و از معاونـت محتـرم پژوهشـی دانشـگاه علـوم                

 اجرای  ۹۰۲۹/۱۳۲پزشکی تهران که با تأمين بودجه طرح به شماره          
  .نمايند آن را ممکن نمودند سپاسگزاری مي
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health/hrp/plan-of-work/unsafe-abortion.en.html.2002-
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