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Abstract 
Introduction: North Khorasan province has experienced fertility decline and 
negative population growth during the last decade. Attitude towards value of 
children is one of the main determining drivers of fertility. 
Method: The research method was cross-sectional survey. The sample size was 166 
married women aged 15-49 that were selected by multistage sampling method. Data 
collection instrument was a questionnaire that was completed through face to face 
interview. The SPSS software was also used for data analysis. 
Results: Findings indicated significantly negative relationships between age at 
marriage, education and gender attitudes and a positive relationship between 
religiosity and attitudes toward value of children. Turkmens have a stronger attitude 
toward value of children than other ethnic groups. The results of path analysis 
indicate that the women's attitudes toward value of children was improved by 
religiosity and the weakened by higher education, higher age at marriage and 
modern gender attitudes. 
Conclusion: The results showed that education along with the level of religiosity are 
important determinants of attitudes toward value of children. Therefore, strengthen 
of religiosity and develop appropriate supportive programs to combine work and 
child for educated women are necessary. 
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 لیشما خراسان پزشکی علومدانشگاه  مجله

 1401 تابستان، 2، شماره 14دوره 

 

 

 شمالی خراسان استان در آن بر مؤثر عوامل و فرزند ارزش به زنان نگرش بررسی
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 23/03/1401 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 از یکی فرزند ارزش به نگرش. است بوده جمعیت منفی رشد و باروري کاهش شاهد اخیر يدهه طی شمالی خراسان استان: مقدمه

 تاناس در آن هايکنندهتعیین و فرزند ارزش به زنان نگرش بررسی مقاله این از هدف بنابراین،. است يبارور کلیدي يهاشرانیپ
 .است شمالی خراسان

 روش با که است شمالی خراسان استان ساله 15-49 همسر داراي زن 166 نمونه حجم. بود مقطعی پیمایش تحقیق روش :کار روش
 و هتجزی. شد تکمیل حضوري مصاحبه طریق از که بود پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. شدند انتخاب ايچندمرحله گیرينمونه

 .شد انجام SPSS21 فزار نرم از استفاده با هاداده تحلیل
 یزانم معنادار و مثبت رابطه و جنسیتی مدرن يهانگرش و تحصیالت ازدواج، سن معنادار و منفی رابطه بیانگر هایافته :هایافته

 زندفر ارزش به تريقوي نگرش قومی، يهاگروه سایر با مقایسه در هاترکمن همچنین. است فرزند ارزش به زنان نگرش با دینداري
 افزایش شگاهی،دان تحصیالت توسط آن تضعیف و دینداري میزان توسط فرزند ارزش به نگرش بهبود بیانگر مسیر تحلیل نتایج. دارند
 .است جنسیتی مدرن يهانگرش و ازدواج سن

 بنابراین. ستا فرزند ارزش به نگرش براي مهم کنندهتعیین یک دینداري، میزان کنار در تحصیالت که داد نشان نتایج :گیري نتیجه
 فراهم کرده،تحصیل زنان ویژهبه و زنان براي را فرزند و کار از ترکیبی بتواند که مناسب حمایتی هايبرنامه تدوین و دینداري تقویت
 .دارد ضرورت آورد،

 :کلیدي واژگان
 فرزند ارزش به نگرش
 قومیت

 دینداري
 جنسیتی يهانگرش
 شمالی خراسان استان

ا

مقدمه
 يهاهینظرتمام  یهسته اصل باً یتقر يو رفتار فرد هانگرش نیرابطه ب

 يهاهینظر .)2013اتوو، -برونر( است يبارور یشناخت تیجمع
(اقتصادي، روانشناختی،  هارشتهاز  یعیوس فیاز ط یشناختتیجمع

 کی عنوانبه هانگرشبه بهداشتی)  يهامدلو  یشناختجامعه
اي هیکی از پدیده .اندکردهاشاره  يکننده مهم رفتار بارور ینیبشیپ

هاي اخیر شاهد آن بهداشتی که کشور ایران طی دهه -مهم جمعیتی
هاي مرکز آمار بوده است، کاهش سریع باروري است. با استناد به داده

فرزند به ازاي هر زن  8/1به  1390ایران، میزان باروري کل در سال 
افزایش  01/2طور مقطعی به میزان باروري به 1395رسید، در سال 

 7/1به  1399جدداً از این سال به بعد کاهش یافته و در سال یافت اما م
این درحالیست که باروري در ابتداي  .]1[فرزند به ازاي هر زن رسید 

فرزند بوده است. در طول سه دهه گذشته میزان  1/7حدود  1360دهه 
درصد و در کشور  41درصد، در جهان اسالم  33باروري در کل جهان 

تشدید  این امر موجب ]2[درصد کاهش یافته است  70ایران حدود 
درباره سالخوردگی جمعیت و رشد منفی جمعیت در آینده  هاینگران

 شده است.

هاي استان خراسان شمالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال
 1395-1390اخیر شاهد کاهش باروري بوده است. این استان در دوره 

ت یکه رشد منفی جمع اندبودهدر کنار استان همدان، دو استان کشور 
اي متأثر از سه . تغییرات جمعیتی در هر منطقه]3[اند را تجربه کرده

ي از افزایش ومیر است. از آنجا که شواهدمؤلفه باروري، مهاجرت و مرگ
توان رشد ي اخیر در استان وجود ندارد، بنابراین میومیر در دههمرگ

و  یفرستمهاجرهاي اخیر را به افزایش منفی جمعیت استان در سال
کاهش باروري منتسب کرد. میزان باروري کل استان خراسان شمالی 

 1398فرزند در سال  1/2به  1395فرزند براي هر زن در سال  2,8از 
 .]1[کاهش یافته است 

فرزند و نگرش به آن در کنار عوامل اجتماعی و  ارزشن، ین بیدرا
فرهنگی همچون تحصیالت، شهرنشینی، اشتغال زنان، وضعیت 

هاي اجتماعی ، شبکه]5[فرهنگی  يهاارزش، فرهنگ و ]4[اقتصادي 
 يرات سطوح بارورییدر تغ ی، نقش مهم]8, 7[ ییگراقوم، قومیت و ]6[

ه ک یارزشفا کند. یک جامعه ای یتیرات رشد جمعییو به دنبال آن تغ
 /ياقتصاد ،ی/سنتیارزش اجتماع یعنیدارند ( نیوالد يبرا انفرزند

در مورد  نیروشن کردن اهداف و انتظارات والددر  ی)و روان يسودمند
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 و از عوامل مرتبط مهم است يامجموعهو  ینسل نیفرزندان، روابط ب
. نگرش والدین ]9[ در خانواده و جامعه است فرزند گاهینشان دهنده جا

به ارزش فرزند، در تبیین ترجیحات و الگوهاي باروري والدین بسیار 
ي بارورنگرش مثبت نسبت به ارزش فرزندان منجر به . ]10[مهم است 

 .]11[ شودیم باال
هاي مشارکت اقتصادي زنان افزایش تحصیالت و گسترش فرصت

هاي خانواده، ازدواج و آنان نسبت به ارزش نگرشموجب تغییراتی در 
وري شده است. تمایل به فرزندآوري و داشتن فرزندان بیشتر نزد فرزندآ

هاي ایرانی کمتر شده و نگرش به ارزش فرزندان در مقایسه با خانواده
گذشته تضعیف شده است. تغییر نگرش به ارزش فرزند، یکی از 

هاي مهم نیات و رفتارهاي باروري است که در بسیاري از کنندهتعیین
ارجی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تحقیقات داخلی و خ

اند که سودمندي کودکان براي والدینشان از جمله مختلف نشان داده
و نقش حمایتی و امنیتی در دوران  ]13, 12[ارزش عاطفی فرزندان 

بر نیات و رفتارهاي باروري اثرگذارند. مطالعه هو و  ]14, 9[پیري 
 ارزش عنوان به دیگر ياقتصاد تیمطلوب نشان داد هرچند ]15[چیانگ 

 یبه طور قابل توجه يمنابع اقتصاداما ، نیست فرزندآوري يبرا هیاول
 ]16[اتوو -مطالعه برونر .دهندیمرا شکل  فرزندآوريبه  افراد لیتما

 يریشگیو پ به ارزش فرزندچندگانه نگرش زنان  يارهایکه معنشان داد 
آنها  يبارور محدودکنندهبه طور مستقل با رفتار  یهمگ ي،از باردار
یهاشمو  یج پژوهش رجبیدر مطالعات داخلی نیز، نتا .هستندمرتبط 

الت پاسخگو و یچون سن ازدواج، تحص ینشان داد که عوامل ]17[ این
 ]18[ يفوریو ص يهمسر رابطه معکوس با ارزش فرزند دارند. محمد

 الت، درآمد و استفاده از رسانه بهیتحص يرهاینیز نشان دادند که متغ
. دهندیمقرار  ریتأثتحتحات فرزندآوري زنان را یم ترجیرمستقیشکل غ

چ ینیز در بررسی خود نشان دادند که ه ]19[ یب عشقیمشفق و غر
 ر شاغلین زنان غیهمچنزنان و  یمختلف شغل يهان گروهیب یتفاوت

الت در هر یر سطح تحصیفرزندان وجود ندارد. متغ يگذارارزشدرباره 
فرزند و  يد اقتصادیفوا يهابا مؤلفه دارخانهدو گروه زنان شاغل و 

م دارد. یرفته فرزندآوري رابطه مستقازدست يهاها و فرصتتیمحدود
د، زنان به فرزن نگرشهاي دیگر درباره عوامل مؤثر بر همچنین در بررسی

 ]23-20[نتایج بر تأثیر عواملی نظیر اشتغال و تحصیالت زنان 
، ]31, 30[جنسیتی  يهانگرش، ]29-24[هاي دینی و مذهبی گرایش

اند. ، تأکید داشته]33[و قومیت  ]32, 21[اي و فرهنگی مصرف رسانه
کنار آن نگرش و در  يفرزندآور يهاالدهیاها و از اینرو، با شناخت ارزش

ر ییمنظور تغرا به ییهاها و برنامهاستیس توانیمزنان به ارزش فرزند، 
 یو بستر مناسب یطراح یاجتماع يهانگرشها و نشی، بیط فرهنگیشرا
 افراد فراهم کرد. يبارور ير رفتارهاییتغ يبرا

ل توان به دلیبا توجه به آنچه به میان آمد، استان خراسان شمالی را می
، تنوع قومی و مذهبی آن و نیز تجربه یکیو استراتژ ییایت جغرافیقعمو

هاي اخیر، جزء یکی از کاهش باروري و رشد منفی جمعیت در سال
هاي فرهنگی خاص، هاي ویژه کشور به لحاظ جمعیتی با ویژگیاستان

 یاز عوامل اصل یکی نگرش به ارزش فرزندان کهییازآنجاقلمداد نمود. 
است و امروزه تضعیف نگرش به ارزش  يرفتار بارورننده کنییتع

جامعه مورد بررسی است، مقاله  يروشیپ يهاچالشفرزندان جزو 
 يهاهمبستهحاضر به بررسی نگرش زنان نسبت به ارزش فرزند و 

اقتصادي و اجتماعی آن در میان زنان استان خراسان شمالی پرداخته 
 است.

 روش کار
بهره گرفته  1399در سال  یمقطع شیمایدر مطالعه حاضر از روش پ

 15-49زنان  یپژوهش شامل تمام نیدر ا يشده است. جامعه آمار
بود که بر اساس اطالعات  یهمسر استان خراسان شمال يساله دارا
، تعداد آنان 1395نفوس و مسکن استان در سال  یعموم يسرشمار
ران از فرمول کوک به تعداد نمونه یابیدست ينفر بود. برا 185638برابر با 

درصد استفاده شده و  95 نانیدرصد و سطح اطم 8 نانیبا فاصله اطم
پرسشنامه  200 زشیشد که با توجه به احتمال ر نییتعنفر  150تعداد 

شده از  ياطالعات گردآور تیو بعد از حذف موارد ناقص، در نها لیتکم
مورد  ییهمسر به عنوان نمونه نها يساله دارا 15-49زن  166تعداد 

ند چگیري . براي انتخاب این تعداد، از روش نمونهقرار گرفتند لیتحل
ابتدا در هر شهرستان، شهر  استفاده شد. به این صورت که، يامرحله

 د،یتا سه روستا در آن انتخاب گرد کی نیمرکز شهرستان به عالوه ب
 ،سه منطقه (باال یاجتماع -ياقتصاد تیدر هر شهر به لحاظ وضع

محله انتخاب  کی) در نظر گرفته شد و از هر منطقه نییط و پامتوس
واجد  ها از زنان، پرسشنامهدرب منازل هسپس با مراجعه ب د،یگرد
راز و ، روانیش، نیاسفرا، جاجرم ،بجنورد هايشهرستاندر  طیشرا

، فاروج تکمیل شد. معیار ورود به بررسی براي پاسخگو گرمه، جرگالن
سال بود و زنان  49تا  15ي سنی اشتن در بازهمتأهل بودن و قرار د

ن برد یپ يبرا ین بررسیدر افاقد این دو شرط از مطالعه خارج شدند. 
یا مر ياستفاده شد. اعتبار صور يبه اعتبار پرسشنامه از اعتبار صور

 زانیاز م یپژوهش ناش يهامعرف ایها اعتبار شاخص ییتوان شناسا
 ودند.بدانشگاه  دیاسات ق،یتحق نیتوافق چند متخصص دانست که در ا

شده به افراد صاحب  یبه منظور سنجش اعتبار، ابتدا پرسشنامه طراح
، جامع بودن و سؤاالتنظر ارائه تا نظر خود را در خصوص مفهوم بودن 

، رابطه سؤاالتشاخص، استحکام  يهاجنبه یدر نظر گرفتن تمام
شده از لحاظ  یطراح يها هیتناسب گو نیا و همچنهآن نیب یمنطق

ه یگو از یبخش نی. همچنندیمطرح نما يگریهر شاخص د ای ییگراهم
رار مورد استفاده ق نیشیپ قاتیمورد استفاده در پرسشنامه در تحق يها

 بود. دهیگرفته بود و اعتبار آن به اثبات رس
ت نگرش عبار است.» نگرش به ارزش فرزندان«متغیر وابسته تحقیق 

ه آماد شیشاپیکه شخص را پ ییهاجانیهاز باورها و  یبیاست از ترک
 ینفم ایمثبت  وهیمختلف به ش يهاگروهو  ای، اشگرانیتا به د کندیم

 شیپ جهیو در نت کنندیرا خالصه م ایاز اش یابیارز هانگرشنگاه کند. 
. ]34[ رندیگیرا بر عهده م ندهیآ يرفتارها ایاعمال  تیهدا ای ینیب

مجموعه چیزهاي خوب و مفید یا  عنوانبهتواند ارزش فرزندان می
. ]35[کنند تعریف گردد منافعی که والدین با داشتن فرزند دریافت می

 يهاارزشگویه که دربرگیرنده  17براي سنجش نگرش به ارزش فرزند 
پذیري، تنها نبودن)، روانشناختی (خوشبختی، شادمانی، مسئولیت

اجتماعی (تقویت اعتماد زن و شوهر، استحکام خانواده، پرهیز از فشار 
عصا اجتماعی اطرافیان، حمایت اجتماعی، برکت خداوند)، و اقتصادي (

و امنیت در دوران پیري، حمایت دولتی) فرزند براي والدین بود استفاده 
شد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، شاخص نگرش زنان به ارزش 

به  0در نوسان است.  100تا  0فرزند ساخته شد. این شاخص بین 
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ترین نگرش به ارزش فرزند است و هرچه مقدار این معناي ضعیف
تر پاسخگو به شود، به معناي نگرش قوي ترکیزدن 100شاخص به 

آزمون  يو سطح معنادار =KMO 0٫850مقدار  ارزش فرزند است.
براي نگرش آمده دستنشان داد که شاخص به =Sig )0٫0001بارتلت (

 قابل استفاده است.به ارزش فرزند، 
متغیرهاي مستقل تحقیق نیز شامل؛ سن، سن در اولین ازدواج، 

قومیت، دینداري، و نگرش جنسیتی است که در ادامه به تحصیالت، 
طور مختصر به تعریف مفهومی و نحوه سنجش هر کدام از این متغیرها 

 اشاره خواهیم نمود.
خ پرسش یخ تولد فرد تا تارین تاریب یسن عبارت است از فاصله زمانسن: 

 ی، به عبارتشودیم يریگاندازهشده  يسپر املک يه برحسب سالهاک
تولد فرد  ه از زمانکاست  یاملک يهاگر منظور از سن، تعداد سالید

 .گذشته است
 مؤسساتاز  زناناخذ شده توسط  یلیبه مدرك تحصتحصیالت: 

در این بررسی،  .شودیگفته م هامدارس و دانشگاه معتبر چون یموزشآ
 هاي تحصیل سنجیده شد.تحصیالت پاسخگویان برحسب تعداد سال

، اعتقاديه پاسخگو در ابعاد کن است یا رین متغیاز امنظور دینداري: 
ن ی. اکندیمتوجه و عمل  یزانیتا چه مدینداري  يرفتارمناسکی و 

 نیشده است. مقدار ا يریگمختلف اندازه يهیگو 12در قالب  ریمتغ
 انگریب 0 در نوسان است. نمره 100تا  0از  لحاظ نظريبه شاخص

د خواه يندارید زانیم نیباالتر انگریب 100و  يندارید زانیم نیترنییپا
 بود.

که نگرش  هیگو 10نمرات  بیترک قیاز طر نگرش جنسیتی: این شاخص
را مورد سنجش قرار داده است، ساخته شد. مقدار  انیپاسخگو یتیجنس

هر چقدر نمره  انیدر نوسان است. پاسخگو 100تا  0نیز از شاخص  نیا
 یتینگرش جنس انگریده باشند بشاخص به دست آور نیاز ا يباالتر
 انگریشاخص ب نیدر ا نییدر مقابل نمره پا و تر در آنان استمدرن

براي دو شاخص یادشده به  KMO است. مقدار یسنت یتینگرش جنس
) بود که 0٫0001( يسطح معنادار در 797/0و  900/0ترتیب برابر 

مورد  هايبودن شاخص مورد استفاده از ترکیب گویه قبولبیانگر قابل 
 استفاده براي سنجش هر متغیر بود

و بر اساس سن به  يافاصلهدر سطح سنجش  ریمتغ نیا :سن ازدواج
 است. شده يریگاندازه هنگام اولین ازدواج

قومیت: در این تحقیق سؤالی در پرسشنامه در خصوص تعلق قومی 
 ؤالسین اساس هر یک از زنان در پاسخ به پاسخگویان طراحی شد. بر ا

دانند، یکی از ي اینکه خود را متعلق به کدام گروه قومی میدرباره
 .کردندیمهاي قومی فارس، کُرد، تُرك و تُرکمن را انتخاب گروه

 SPSSافزار نرم 21هاي گردآوري شده از نسخه در تجزیه و تحلیل داده
سی روابط دو متغیره از ضریب استفاده شد. همچنین به منظور برر

همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس، روابط چندمتغیره از رگرسیون 
خطی چندمتغیره استفاده شد. در نهایت به منظور تعیین اثر نهایی هر 

فزار امتغیر مستقل و مکانیزم روابط بین متغیرها، با استفاده از نرم
 یادشده، تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شد.

 هاافتهی
هاي توصیفی مربوط به هر کدام از متغیرهاي مستقل تحقیق در آماره

حداقل سن  شودیمآمده است. همانطور که مشاهده  1جدول 
سال بوده است. میانگین سن پاسخگویان  49و حداکثر  15پاسخگویان 

سال بوده  6/8سال با انحراف معیار  3/35در زمان بررسی نیز برابر با 
 12ترین سن ازدواج در است. در خصوص سن در اولین ازدواج، پایین

ن سسالگی بوده است. با این حال میانگین  38سالگی و باالترین آن در 
هاي تحصیل سال بوده است. تعداد سال 7/22زنان در هنگام ازدواج اول 

سال (دکتري) در نوسان بوده است. متغیر  22سواد) تا (بی 0زنان نیز از 
در تغییر بوده است. متغیر  65تا  8/13میزان دینداري نیز بین مقدار 

ا که در نوسان بوده است. از آنج 69تا  20نگرش جنسیتی زنان نیز از 
 باشد،نمرات ساخته شده براي این دو شاخص به صورت استاندارد می

به دست  10و  50میانگین و انحراف معیار هر دو شاخص به ترتیب برابر 
 5/32 فارس،درصد  1/36 پاسخگو، 166همچنین از بین  آمده است.

 7/12و  7/18 بیبه ترت زین نرك و ترکمتُ تیدو قوم ُکرد و نیز درصد
.شدندیرا شامل م انیکل پاسخگو درصد از

 
 مستقل يرهایّمتغ توصیفی هايآماره. 1 جدول
 یفراوان میانگین ±انحراف معیار  نهیشیب نهیکم ریّمتغ
 166 3/35 ± 6/8 49 15 سن
 166 7/22 ± 2/5 38 12 ازدواج نیاول در سن

 166 3/14 ± 6/4 22 0 تعداد سالهاي تحصیل
 166 0/50 ± 0/10 0/65 8/13 يندارید زانیم

 166 0/50 ± 0/10 0/69 20 یتیجنس نگرش

 
 2/71و  7/15 بیترت به نگرش به ارزش فرزند شاخص نهیشیو ب نهیکم

و در  فیبا نگرش ضع انیشاخص پاسخگو نیسطوح ا نیترنییبود. در پا
رار ق فرزندارزش نسبت به  يبا نگرش قو انیآن پاسخگو يسطوح باال

را در سطوح  انیپاسخگو یو نسب یفراوان عیتوز 2جدول . رندیگیم
درصد از  16تنها  بر این اساس،. دهدیگانه شاخص مذکور نشان مپنج

 رزندارزش فنسبت به  یفیو ضع فیضع یلینگرش خ یزنان مورد بررس
در  زین انیدرصد از پاسخگو 52و  درصد نگرش متوسط 32اند. داشته

 اند.هگرفت يجا فرزندارزش نسبت به  يقو یلیو خ يقو یسطوح نگرش

نتایج مربوط به تحلیل رابطه دومتغیره بین متغیرهاي  3جدول در 
مستقل تحقیق و نگرش به ارزش فرزند با استفاده از ضریب همبستگی 

ا ، بین میزان دینداري بآمدهدستبهاست. بر اساس نتایج آمده پیرسون 
ي مثبت و معنادار وجود داشته است. به نگرش به ارزش فرزند رابطه

به  ترياند، نگرش قويدیگر هر چه میزان دینداري باالتري داشتهبیان
اند. در سوي دیگر، بین متغیرهاي سن در اولین ارزش فرزند داشته
نگرش مدرن جنسیتی با نگرش به ارزش فرزند  ازدواج، تحصیالت و

ي منفی و معناداري وجود داشته است. یعنی افزایش سن در رابطه
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تر شدن نگرش جنسیتی زنان هنگام ازدواج، افزایش تحصیالت و مدرن
 .ن به ارزش فرزند همراه بوده استبا تضعیف نگرش آنا

 
 اوانی مطلق و نسبی پاسخگویان بر حسب نمره نگرش زنان به ارزش فرزندتوزیع فر. 2 جدول

 فراوانی
 متغیّر وابسته سطوح نمره نگرش زنان به ارزش فرزند

 مطلق نسبی نسبی تجمّعی
 خیلی ضعیف 30کمتر از  9 4/5 4/5
 ضعیف 40-31 17 2/10 7/15
 متوسّط 50-41 53 9/31 6/47
 قوي 60-51 65 2/39 7/86
 خیلی قوي و باالتر 60 22 3/13 0/100

 کل --- 166 100 
 

 وابسته ریمستقل با متغ يرهایمتغ نیروابط ب رسونیپ بیضرا .3جدول 

 مستقل يرهایمتغ
 فرزند ارزش به نگرش

 ).Sig( يمعنادار سطح )r( رسونیپ یهمبستگ بیضر
 154/0 111/0 سن
 007/0 -209/0 ازدواج نیاول در سن

 031/0 -168/0 (سال) التیتحص
 001/0 715/0 يندارید زانیم

 001/0 -550/0 یتیجنس نگرش
 

ي دو متغیره بین قومیت و نگرش به ارزش فرزند به منظور بررسی رابطه
آمده، از تکنیک تحلیل واریانس استفاده شد. بر اساس نتایج به دست

 ارزش فرزند زنان بطور معناداري مرتبط استتعلّق قومی با نگرش به 
)37/3 F=  میانگین نمره شاخص نگرش 020/0در سطح معناداري .(

بوده است در حالی که  3/54به ارزش فرزند در بین زنان ترکمن برابر 
و  9/48، 3/51این مقدار براي زنان فارس، کُرد و ترك به ترتیب برابر 

بوده است. از اینرو، زنان ترکمن بیشتر از سایر اقوام نگرش  3/46
 ش فرزند دارند.تري نسبت به ارزقوي
و به منظور بررسی تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر نگرش  ادامهدر 

به ارزش فرزند با کنترل سایر متغیرها، از تحلیل رگرسیون خطی 
چندمتغیره استفاده شد. ابتدا براي سنجش نرمال بودن متغیر وابسته 

د شاستفاده  رنوفیکولموگروف اسم(نگرش به ارزش فرزند) از آزمون 
) برابر با Test Staticکه با توجه به سطع معناداري آزمون آماري (

مورد تأیید قرار گرفت.  فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 200/0
و نگرش به  التیرابطه تحصدیدیم  رهیدر روابط دو متغهمانطور که 

روابط چند متغیره اثر تحصیالت بر متغیر بوده اما در  یارزش فرزند منف
ي بعد با به کارگیري روش رگرسیون گام سته مثبت شد. در مرحلهواب

شده  مثبت التیاثر تحص ،يندارید ریورود متغبه گام دریافتیم که با 
خواهیم  ریمس لیتحل جیدر نتاهمانطور که در ادامه و است. هرچند 

شده است و  یبر نگرش به ارزش فرزند منف التیاثر کل تحصدید، 
فرزند  نگرش مثبت به ارزش الت،یسطح تحص شیافزاآنست که با  انگریب

 .کندمی ادیکاهش پ
همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که از بین  

متغیرهاي مستقل مورد بررسی، به استثناي متغیرهاي سن و قومیت، 
اثر سایر متغیرهاي مستقل بر نگرش زنان به ارزش فرزند معنادار بوده 
است هرچند جهت تأثیر این متغیرها متفاوت است. در حالی که اثر 

اج و نگرش جنسیتی مدرن بر نگرش به ارزش فرزند سن در اولین ازدو
کاهنده بوده، اثر تحصیالت و میزان دینداري با کنترل اثر سایر متغیرها، 
افزاینده بوده است. بر اساس این نتایج میزان دینداري با ضریب بتاي 

بیشترین اثر معنادار را بر نگرش به ارزش فرزند داشته است.  608/0
نگرش جنسیتی، تحصیالت و سن در اولین ازدواج پس از آن به ترتیب 

، بیشترین اثر -130/0 و 240/0، -244/0به ترتیب با ضرایب بتاي 
 اند.داشته معنادار را بر نگرش زنان به ارزش فرزند

 م،یستقم ریتر تأثکامل یابیبه منظور ارزپس از برآورد مدل رگرسیونی، 
 کیتکن زا وابسته ریمتغمستقل بر  يرهایکل متغ ریو تأث میمستق ریغ

 يرگذاریتأث نتایج تحلیل مسیر 1استفاده شد. شکل  ریمس لیتحل
 .دهدیرا نشان م نگرش به ارزش فرزند ریمستقل بر متغ يرهایمتغ

درصد از واریانس در نگرش زنان به  58نتایج نشان داد که نزدیک به 
در  .شودیمتبیین  وسط متغیرهاي مستقل حاضر در مدلارزش فرزند ت

این نمودار تنها متغیرهایی که اثر معناداري بر متغیر وابسته داشتند 
(تحصیالت، سن در اولین ازدواج، میزان دینداري و نگرش جنسیتی) را 

ان اي بر میزتوان دید، تحصیالت اثر کاهندهوارد نمودیم. همانطور که می
ن زنا اي بر سن ازدواج و نگرش جنسیتی مدرنافزاینده دینداري و اثر

اند، داشته است. به بیان دیگر هر چه زنان تحصیالت باالتري داشته
میزان دینداري کمتري داشته، دیرتر ازدواج کرده و نگرش جنسیتی 

ه توان دید کاند. در خصوص روابط غیر مستقیم نیز میتري داشتهمدرن
تحصیالت از طریق میزان دینداري، سن در اولین ازدواج و نگرش 

ثر منفی بر نگرش زنان به ارزش فرزند داشته است. میزان جنسیتی ا
دینداري زنان نیز از طریق کاستن از نگرش جنسیتی مدرن زنان و سن 
ازدواج آنان، اثر مثبتی بر نگرش زنان به ارزش فرزند داشته است. در 

تر، با باالبردن سن ازدواج زنان موجب نهایت، نگرش جنسیتی مدرن
 به ارزش فرزند شده است.شدن نگرش آنان ضعیف
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 نگرش به ارزش فرزند زنان متأهل استان خراسان شمالیبر  یمورد بررس يرهایّمتغ يرگذاریتأث رینمودار مس .1شکل 

 
 یو کلّ میرمستقیغ م،یمستق يرهایتأث، 4جدول ، 1شکل در تکمیل 

 را نمایش داده است.فرزند زنان  ارزش مستقل بر نگرش به يرهایّمتغ
توان گفت که متغیرهاي تحصیالت، سن در اولین ازدواج به طور کلی می

اي بر و نگرش جنسیتی اثر کاهنده و متغیر میزان دینداري اثر افزاینده
اند. بر این اساس، از بین متغیرهاي نگرش زنان به ارزش فرزند داشته

 مستقل حاضر در تحلیل مسیر، میزان دینداري بیشترین اثر افزاینده را

واحد بر نگرش به ارزش فرزند داشته است. به بیان  749/0با مقدار 
ري تاند، نگرش قويدیگر هر چقدر زنان میزان دینداري باالتري داشته

ی نگرش جنسیت يرهایمتغاند. پس از این متغیر، به ارزش فرزند داشته
واحدي، تحصیالت و سن در اولین ازدواج  270/0ي کلی با اثر کاهنده

 اند.قرار داشته -094/0و  -123/0تیب با اثر کلی به تر

 
 فرزند ارزش به زنان نگرشمستقل بر  يرهایّمتغ یو کلّ میرمستقیغ م،یمستق يرهایتأث .4 جدول

 مستقل ریّمتغ میرمستقیغ ریتأث میمستق ریتأث کل ریتأث

 التیتحص -309/0 186/0 -23/0
 ازدواج نیاول در سن --- -094/0 -094/0

 يندارید زانیم 129/0 620/0 749/0
 یتیجنس نگرش -008/0 -262/0 -270/0

 

 بحث
رصد) د 5/42درصد ( 43 به کینزد همانگونه که نتایج نشان داد

اند، فرزند داشته ارزش در خصوص يقو یلیو خ ينگرش قو انیپاسخگو
زنان  نیارزش در ب کیگرفت که همچنان به عنوان  جهینت توانیم

عوامل . با این حال، است شودمحسوب می یاستان خراسان شمال
ه ی بزنان استان خراسان شمال نگرشبر  ی متعدديو فرهنگ یاجتماع

 اثرگذار بوده است. ارزش فرزند

تأثیر کاهنده تحصیالت زنان بر نگرش حاضر  قیتحق يهاافتهیاز  یکی
به ارزش فرزند بود. این یافته همسو با نتایج مطالعات سفیري و همکاران 

و نیز هافمن  ]22[، شارما و همکاران ]21[فرد و همکاران ، تقوي]20[
ي ایران و به تبع آن استان خراسان شمالی بود. جامعه ]23[و تورنتون 
سن  نیانگیم شیافزا ،ینیشهرنش شیافزا هاي اخیر شاهدطی دهه

 ياهنهیها در زماستقالل آن جه،یزنان و در نت التیازدواج و بهبود تحص
 يبه بازنگر راامر زنان  نیاست. ا بوده یو اجتماع ي، اقتصادیخانوادگ

و در نتیجه آن  یخود و دگرگون یسنت يهاتیها و هودر نقش
 شیافزا ،یاز طرفشدن نگرش زنان به ارزش فرزند شده است. ضعیف
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سن ازدواج دانست که  شیاز عوامل افزا یکی توانیزنان را م التیتحص
زنان نگرش به ارزش فرزند  با آن یمنف يرابطه انگریب زین قیتحق جینتا
به آن در بررسی خود  زین ]17[ا ینیو هاشم یهمانطور که رجب .بود

 یش تحصیالت، نگرش جنسیتی زنانعالوه بر این، با افزا ند.اهاشاره داشت
تر خواهد شد که این مهم نیز به نوبه خود باعث تضعیف نگرش مدرن

ي معکوس بین نگرش زنان به ارزش فرزند شده است. این رابطه
 ]30[هاي عنایت و پرنیان جنسیتی و نگرش به ارزش فرزند در بررسی

وان تید قرار گرفته است. بنابراین، مییمورد تأ ]31[و سروش و بحرانی 
کلیدي در فهم و تبیین نگرش زنان از تحصیالت به عنوان یک متغیر 

 به فرزند یاد کرد.
ي مقابل اثر افزاینده میزان دینداري بر نگرش به ارزش فرزند در نقطه

 آید که همسو با نتایجهاي مهم تحقیق به حساب مینیز از یافته
، ]25[، کالنتري و همکاران ]24[و همکاران  يشوازیعباسهاي بررسی
بوده است.  ]27[، هیفورد و همکاران ]26[زاده و همکاران عباس

 بینی وگرایشات دینی به عنوان یکی از عوامل فرهنگی مهم، در جهان
هاي اطراف اثرگذار است که نگرش به ارزش فرزند درك افراد از پدیده

انی بررسی حاضر زن نیز از این امر مستثنی نبوده است. بر اساس نتایج
ند فرز تري به ارزشاند، نگرش قويکه میزان دینداري باالتري داشته

هاي مرتبط با فرزندآوري و اي که در تدوین سیاستاند. نکتهداشته
 تقویت نگرش زنان به فرزند بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 يریگ جهینت
توان از تحصیالت زنان در کنار میزان با توجه به نتایج بررسی حاضر می

 بینیدینداري، به عنوان یک عامل مهم و کلیدي در تبیین و پیش
نگرش زنان به ارزش فرزند و نیز نیات و رفتار باروري آنان نام برد. بنابر 
نتایج تحقیق حاضر، افزایش سطح دینداري یکی از عوامل تقویت نگرش 

هاي دینی فرزندآوري دهنده ریشهزنان به ارزش فرزند بود. این امر نشان
و  هاي مذهبی و دینی است. بنابراین، تقویتو اهمیت آن در آموزه

هاي فرهنگی و هاي دینی در جامعه از طریق برنامهسازي ارزشنهادینه
تواند نقشی سازنده در بهبود نگرش زنان به ارزش فرزند و آموزشی می

با  تواندیزنان م يمدرن برا یتینگرش جنسفرزندآوري داشته باشد. 
 نکته نیبه ا یستیهمراه باشد. اما با ينان به فرزندآورآ ترفینگرش ضع

مشارکت  انمدرن عموماً خواه ییتتوجه نمود که زنان با نگرش جنس
 ریفرزند را در مس يرو نیدر جامعه هستند و از هم يو اقتصاد یاجتماع

 جادیا نی. بنابراکنندیم یتلق نعما کیمشارکت، به عنوان  نیتحقق ا
 يهانهیفرزند در زم يمشارکت زنان دارا يمناسب برا يهافرصت

زنان  يخاطر را برا نانیاطم نیا تواندیم یو اجتماع يمختلف اقتصاد
ر آنان حضو يبرا یکند که فرزند مانع جادیتر امدرن یتیبا نگرش جنس

رهگذر  نیمختلف در سطح جامعه نخواهد بود و از هم يهادر عرصه
ش و نگر یتینگرش جنس نیب یمنف يرابطه نیا يادیتا حدود ز توانیم

ز ا یکنیز یزنان  انیرفتن سن ازدواج در م باال به فرزند را کاهش داد.
ارد. د یینگرش زنان به فرزند نقش بسزا فیاست که در تضع یعوامل

 لیجوانان از قب يبرا ينهاد يهارساختیفراهم نمودن بسترها و ز
 جهیدر کاهش سن ازدواج زنان و در نت تواندیو مسکن م داریاشتغال پا

ز خصوص اثر تحصیالت نی در .اشدبهبود نگرش آنان به فرزند اثرگذار ب
توان گفت بدون شک، در اثر بهبود امکانات آموزشی و دسترسی به می

تحصیالت براي دختران، زنان آینده زنان با تحصیالت باالتري خواهند 
بود. به تبع این افزایش تحصیالت، زنان تمایل بیشتري به مشارکت در 

کار از خود نشان خواهند داد. اما این مشارکت با داشتن فرزند تا  بازار
کرده احتماًال حدود زیادي در تقابل خواهد بود. بنابراین زنان تحصیل

رقیبی براي مشارکت در بازار کار تشخیص  عنوانبهداشتن فرزند را 
تري به ارزش فرزند خواهند داشت. داده و از همین روري نگرش منفی

 يتگذاراسیو اشتغال زنان، با س التیسطح تحص ةندیبه روند فزا با توجه
 یفرهنگ طیانتظار داشت شرا توانیم نده،یدر آ نهیزم نیمناسب در ا

زنان را فراهم کند و  یاجتماع يهانقش رشیپذ يجامعه بستر الزم برا
 روزنان شاغل ضمن احساس کمتر فشار نقش، بتوانند هم از مواهب حض

خود را  يسود ببرند و هم اهداف فرزندآور یاجتماع يهاتیدر فعال
 یمناسب یتیحما يهاضرورت دارد تا برنامهبنابراین تحقق بخشند. 

ویژه هزنان و ب يرا برا ياز کار و فرزندآور یبیشود که بتواند ترک نیتدو
، به توانیها مبرنامه نی، فراهم آورد. از جمله اکردهزنان تحصیل

 یمرخص صیتخص، و مراکز مراقبت از کودکانها گسترش مهدکودك
 يدر امور منزل و فرزندپرور نسطوح مشارکت مردا شیافزاوالدینی، و 

 اشاره نمود. یاجتماع يهاو رسانه یفرهنگ يهابرنامه قیاز طر

 یتشکر و قدردان
ن پاسخگویانی که در ای هیخود را از کل ياتب سپاسگزاربدینوسیله مر

نجام در ا ما را يبه نحونیز کلیه کسانی که  پژوهش مشارکت داشتند و
 آوریم.عمل میبه ، اندنموده ياری این پژوهش
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