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چکیده
عنوان :مطالعهی تطبیقی مالحظات اخالقی کنترل موالید ،تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از
بارداری از منظر اسالم و دیدگاه غیردینی و ارائه مدل اخالقی متناسب با شرایط کشور

مقدمه :در دهههای اخیر تحوالت چشمگیری در ساختار جمعیتی اغلب کشورها و کاهش بیسابقه باروری
در تمام مناطق دنیا رخ داده است .کشور ما نیز شاهد تغییرات سیاست جمعیتی در چند دهه اخیر بوده که
پیامدهای متعددی داشته است .در مورد پیامدهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و جنبههای فقهی
آنها مطالعات ارزندهای صورت گرفته اما در هیچکدام از آنها به مالحظات اخالقی اشارهای نشده است .در
چند سال اخیر تعداد کمی مقاله به چالشهای اخالقی ناشی از سیاست افزایش جمعیت بهطور مختصر اشاره
داشتهاند .همچنین مطالعهای که بهطور جامع مالحظات اخالقی کنترل موالید ،تنظیم خانواده ،مالحظات
اخالقی هنگام ارائه و یا استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و یا نظرات اقشار مختلف جامعه را بررسی
کند انجام نشده است .هدف این تحقیق تبیین مالحظات اخالقی کنترل موالید ،تنظیم خانواده و روشهای
پیشگیری از بارداری از دیدگاه اقشار مختلف و مقایسه تطبیقی این مالحظات از دیدگاه اسالم و غیردینی
است .همچنین بهطور اختصاصی به مالحظات اخالقی آموزش و ارائه روشهای پیشگیری از بارداری به نوجوانان
پرداخته است.
روش کار :مطالعه در دو بخش کیفی و کتابخانهای انجام شد .مطالعهی کیفی با روش تحلیل محتوای
قراردادی صورت گرفت و با شیوه نمونهگیری هدفمند افراد انتخاب و با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته
جمعآوری دادهها انجام شد .با سیوهفت نفر از اقشار مختلف جامعه (سیاست گزاران و مدیران اجرایی،
متخصصین زنان و زایمان ،ماماها و مراقبین بهداشتی مراکز بهداشتی و مصرفکنندگان و کاربران) مصاحبه
شد .در مطالعه مالحظات اخالقی آموزش و ارائه روشهای پیشگیری از بارداری به نوجوانان با بیستوپنج
نفر از صاحبنظران و اقشار مختلف مصاحبه صورت گرفت .پس از پیادهسازی مصاحبهها ،با کمک نرمافزار
مکس کیو دی آ یازده کدگذاری و تحلیل متون صورت گرفت .جهت مطالعهی تطبیقی از پروتکل انجام
مطالعات تطبیقی اخالق پزشکی استفاده شد و موارد تمایز و تشابه مالحظات اخالقی در موضوعات موردبحث
از دیدگاه اسالم و غیردینی مشخص شد .در تدوین راهنمای اخالقی متناسب با کشور پس از مرور متون و
تشکیل چهارده جلسه بحث متمرکز گروهی ،متن اولیه تهیه و به روش دلفی نظرات خبرگان و صاحبنظران
جهت نهایی کردن راهنمای اخالقی اخذ گردید و متن نهایی تدوین شد.
یافتهها :تحلیل محتوا و کدگذاری بر روی تمام متن مصاحبهها انجام شد و ( )867کد استخراج گردید.
پس از مشخص شدن تمها و طبقات و قرار دادن طبقات مشابه در کنار یکدیگر مفاهیم اصلی در سه محور
کلی ؛ کنترل موالید ،تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به دست آمد .با توجه به نمونهگیری هدفمند برای

رعایت محرمانگی شرکتکنندگان نتایج گروههای خاص جداگانه ذکر نگردید و بهصورت کلی مالحظات اخالقی
کنترل موالید ،تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری تبیین شد .پس از جمعبندی یافتههای مطالعه
کیفی و کتابخانهای ،تطبیق دیدگاه اسالم و دیدگاه غیردینی در چهار حیطه اتونومی و احترام به استقالل
فردی ،سودرسانی ،ضرر نرساندن و عدالت انجام شد .در مطالعه مالحظات اخالقی آموزش و ارائه روشهای
پیشگیری از بارداری به نوجوانان  717کد استخراج شد که در دو محور کلی «مالحظات و چالشهای اخالقی
آموزش مسائل جنسی به نوجوانان» و «مالحظات و چالشهای اخالقی ارائه وسایل و روشهای پیشگیری از
بارداری به نوجوانان» قرار گرفت.
نتیجهگیری :در سطح کالن ،برخالف دیدگاه غیردینی که طرفدار جمعیت متناسب و یا کاهش جمعیت
است ،اسالم از افزایش جمعیت حمایت میکند؛ اما حکم مسئله کنترل موالید ،بستگی تام به وضعیت هر دوره
زمانی و اوضاع هر منطقه دارد .در سطح خانواده ،در بحث تنظیم خانواده دیدگاه اسالم و غیردینی مشابه است
و فاصلهگذاری بین فرزندان و داشتن تعداد متناسب فرزند با شرایط جسمی ،اقتصادی و اجتماعی والدین تأکید
میشود .در این سطح در اسالم و دیدگاه غیردینی احترام به اختیار فرد (اتونومی) و رعایت عدالت و سودرسانی
به والدین و فرزندان و ضرر نرساندن به آنان توصیه شده است .در سطح فردی از منظر اسالم تمامی روشهای
پیشگیری از بارداری برگشتپذیر و بدون ضرر قابلتوجه که منجر به عقیمی نشوند ،با رضایت طرفین و به
شرطی که عمل خالف شرع در استفاده از آنها صورت نگیرد مجاز هستند .در دیدگاه غیردینی به آزادی و
استقالل زنان در استفاده از این روشها تأکید شده است درحالیکه در دیدگاه اسالم رضایت زوجین شرط
است .در بحث ارائه و آموزش روشهای پیشگیری از بارداری به نوجوانان ،اسالم تربیت جنسی را از بدو تولد
توسط والدین توصیه میکند و در هر مرحلهای از رشد فردی دستورات خاص دارد و به سودرسانی و عدم ضرر
رسانی به نوجوان نگاه ویژهای دارد .در نگاه غیردینی به استقالل رأی (اتونومی) نوجوان بها داده میشود ولیکن
در برخی مواقع اصل سودرسانی بر اتونومی ارجح است که مشابه نظر اسالم است.
کلمات کلیدی :مالحظات اخالقی؛ کنترل موالید ،تنظیم خانواده؛ روشهای پیشگیری از بارداری؛
نوجوانان؛ راهنمای اخالقی؛ آموزش جنسی
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Abstract:

Title: Comparative study of Ethical Considerations of Birth control,
Family planning, and Contraception (Islamic and secular views) –
Providing National Ethical Guideline
Introduction: In recent decades, dramatic changes in the demographic structure of
most countries and unprecedented low fertility rates have occurred in all parts of the world.
Our country has also witnessed changes in population policy in recent decades that have had
many consequences. There have been valuable studies on the economic, cultural, social,
political, and jurisprudential implications, but no ethical considerations have been mentioned
in any of them. In the last few years, few articles have briefly addressed the ethical challenges
posed by population growth policy. There has also been no study that comprehensively
examines the ethical considerations of birth control, family planning, ethical considerations
when presenting or using contraceptive methods or the views of different group of society.
The purpose of this study is to explain the ethical considerations of birth control, family
planning, and contraceptive methods from different perspectives and to compare them from
Islamic and non-religious (secular) views. It also specifically addresses the ethical
considerations of teaching and providing contraceptive methods to adolescents.

Methodology: The study was conducted in two sections: qualitative and theoretical
study. In qualitative research, data were collected through purposeful sampling and in-depth
semi-structured interviews. Thirty-seven individuals from different group of society
(politicians and executives, Gynecologist& obstetricians, midwives and health care providers,
consumers, and users) were interviewed. Twenty-five individuals were interviewed to study
of ethical considerations for providing contraceptive methods to adolescents. After
interviews, coding and analysis of content were performed using MAXQDA 11 Software and
the conventional content analysis method. The protocol of comparative studies of medical
ethics was used for the comparative study, and the differences and similarities were
identified. In the formulation of ethical guidelines appropriate to the country, after reviewing
the literature and 14 focus group discussion sessions, the initial text was prepared, and expert
opinions were obtained by the Delphi method to finalize the guide.
Results: Content analysis and coding were performed on the entire text of the
interviews and the codes (867) were extracted. After identifying the themes and classes, the
main concepts were achieved in three general areas: birth control, family planning, and
contraception. Due to the purposeful sampling, to ensure the confidentiality of the participants,
the results of the specific groups were not mentioned separately, and in general, the ethical
considerations of birth control, family planning, and methods of contraception were explained.
After summarizing the findings of the qualitative and
library study, Comparative study of the Islamic view and the non-religious view was carried
out in the four domains of respect for autonomy, beneficence, maleficence and justice. In the
study of the ethical considerations of sexual education and the presentation of contraceptive

methods to adolescents, 717 codes were extracted that were divided into two main themes:
“Ethical Considerations and Challenges of Adolescent Sexual Education” and “Ethical
Considerations and Challenges of Providing Contraceptive Devices and Methods to Teens”.
Conclusion: At the macro level, contrary to non-religious views that favor
proportional or declining populations, Islam supports population growth, but the issue of birth
control depends entirely on the situation of each period and the situation in each region. . At
the family level, In the family planning debate, the Islamic and non-religious views are
similar and the distance between children and having a proportionate number of children with
the physical, economic and social conditions of parents is emphasized. At the individual
level, in Islam's perspective, all methods of contraception that are reversible, without
significant harm that do not lead to sterility are permitted with the consent of the couple,
provided that no unlawful act (haram) is used. From a non-religious perspective, the
emphasis is on women's autonomy in using these methods. In the subject of adolescents,
Islam recommends parental sexual education and has specific instructions for each stage of
individual development. From a non-religious perspective, adolescent autonomy is valued,
but in some cases, the principle of beneficence over autonomy is preferred.
Keywords: Ethical considerations, Birth control, Family planning, Contraceptive
methods, Adolescents, Sex education, Ethical guidance

