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 مقاله پژوهشی

  يو فرزندآور ياس نگرش به باروریمق ینسخه فارس یسنجروان يهایژگیو یبررس
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 يدهچک

 يشرط داشتن قصد مثبت براشيپ ينگرش فرد است و نگرش مثبت نسبت به فرزندآور يقصد بارور يريگن عامل مهم در شکلياول: هدف و زمينهپيش
اس يمق ينسخه فارس يسنجروان يهايژگيو ين پژوهش بررسين هدف ايبنابرا، ا و روا استياس پاينگرش مستلزم وجود مق يريگاندازه ازآنجاکهاست.  يفرزندآور

  بود. يو فرزندآور ينگرش به بارور
 يريگبا استفاده از روش نمونه، ورود و خروج يهابود. با در نظر گرفتن مالک ۱۳۹۴شهر بابلسر در سال  متأهلپژوهش شامل زنان  يجامعه آمار: هامواد و روش

، کرونباخ يب آلفاياز ضر هاداده تحليلوتجزيه يل نمودند. برايرا تکم يو فرزندآور يه باروراس نگرش بيمق ينمونه انتخاب و نسخه فارس عنوانبهنفر  ۳۰۰ يتصادف
  رسون استفاده شد.يپ يب همبستگيو ضر ياکتشاف يل عامليتحل

 ينداشتن بار عامل ليبه دلز يه نيک گويها و هيمطلوب با کل گو ينداشتن همبستگ ليبه دله يگو ۳، اسيکرونباخ مق يب آلفايضر يليتفص يدر بررس: هاافتهي
ها اسيرمقين شد. زياس تدويرمقيز ۴ه و يگو ۲۳با  يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق ينسخه فارس درنهايتحذف شد.  شدهاستخراج يهاعامل يبر رو قبولقابل

 ييوار يهاها بود. با استفاده از روشزمينهپيشمستلزم تحقق  يبارورنده و يبه آ يموکول کردن بارور، مانع عنوانبهفرزند ، يرکن زندگ عنوانبهفرزند شامل 
اس يکل مق ييايو پا ٨٦/٠تا  ٧٤/٠ نيکرونباخ ب يب آلفايها با استفاده از ضراسير مقيز ييايپا شد. دييتأ شدهنيتدو ينسخه فارس ييز روايسازه ن ييو روا يمالک

  دست آمد.به ٧٩/٠ز ين
گرش در ن يريگاندازه ياس براين مقياز ا توانيم يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق ينسخه فارس مطلوب ييو روا ييايتوجه به پابا : يريگجهيبحث و نت

  استفاده کرد. يو فرزندآور يمرتبط با بارور يهاپژوهش
  يفرزندآور، نگرش، يساختار عامل، ييروا، ييايپا: هاکليدواژه
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  مقدمه

و منشأ تولد است و از  يل خانواده آغازگر باروريازدواج و تشـک 
ــناســ تيجمعدگاه يد ن يترمهم عنوانبه يو فرزندآور يبارور، يش

، رونازايشناخته شده است.  يتينوسـانات جمع  کنندهنييتعده يپد
عمده حول محور  طوربهدر اغلب کشــورها  يتيجمع يهااســتيســ

ــود (ياعمال م يش باروريا افزايکـاهش    ي). کاهش فرزندآور۱شـ
ــد جمعيکه بر م يقـاطع  تـأثير بر  عالوه ق يت و از آن طريزان رشـ

                                                             
  مسئول) يسنده(نو راني، اابلسرب، مازندران، دانشگاه يروان شناس اريدانش. ١
 راني، اهواز، اد چمران اهوازيدانشگاه شه ،مشاوره ،يتخصص يدکتر يدانش آموخته. ٢
  راني، اابلسرب، دانشگاه مازندران ،يروانشناس ،ارشد يکارشناس ي. دانشجو٣
  راني، تهران، ادانشگاه تهران ،يروانشناس ،ارشد يکارشناس ي. دانش آموخته٤
  راني، اابلسرب، دانشگاه مازندران ،يروانشناس ،ارشد يکارشناس يدانشجو .٥

 ب و ســاختاريبر ترک، ت داشــتهيش تعداد جمعيل شــتاب افزايتعد
ــتمر فرزندآور تأثيرز يت نيـ جمع ــت. کاهش مسـ ، يخواهد گذاشـ

 طرفبهخارج و  يت جوانيت را از وضعيجمع يساختار سن جيتدربه
 يدگاه اسالم وجود فرزند عاملي). از د۲دهد (يسوق م يسالخوردگ

تند. هس ييوند زناشويم پين و تحکيت خاطر والديش رضايافزا يبرا
ــته از   يفرزندان برا يويها و منافع دنارزش يادآورياســـالم گذشـ

پــاداش  ازجملــهفرزنــدان  يو اخرو يمعنو يهــابر ارزش، نيوالـد 
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ک فرزند ين يکارها جهيدرنتکه  ييهاو پـاداش  دمثـل يـ تول ياخرو
). در ۳ار نموده اســت (يبسـ  تأکيدگردد يپدر و مادر منظور م يبرا

که جامعه  يگريتر دياز مسائل جد يکي، ش سـن ازدواج يکنار افزا
ــت تمـا     ر يو تأخ ترکم يل زوج به فرزندآوريمـا بـا آن مواجـه اسـ

زن و شوهر  يوقت، چندان دورنه يها). در سال۴است (انداختن آن 
 يفرزند آور يکردند از همان روز اول برايمشترک را آغاز م يزندگ

ــوهر زنــدگ يکردنــد امــا امروزه وقتيم يزيربرنــامــه  يزن و شـ
ر يتأخ ياول برا يکنند از همان روزهايشــروع مشــان را مشــترک

  ).۵کنند (يم يزيربرنامه يانداختن فرزندآور
 يواسطه سبک زندگتواند بهياست که م يموضـوع  يفرزندآور

 قرار گرفته ريتأثکنند تحت يم يکـه در آن زنـدگ   يطيافراد و مح
ــد (  ــت اما بافت و ين يديده جديپد يفرزندي). ب۶بـاشـ  تيماهسـ

). امروزه علت نداشــتن ۷افته اســت (ير ييآن تغ يشــناســتيجمع
ــک يبر نابارور عالوهفرزند  ــو يل زندگيو عدم تشـ جه ينت، ييزناشـ
ر ر ديي) و تغيو شـــغل يمســـائل مال ازجملهمختلف ( يرونيموانع ب

ــت (يافراد ن يزندگ يهاتياولونگرش و  ن بحث يا، ني). بنابرا۸ز اس
 داوطلبانه صاحب صـورت بهز ين يو برخ ينابارور ليبه دل يکه برخ

صحبت از افراد ، رنگ شده و در عوضفرزند نشـده بودند امروزه کم 
ن يز بيا تماي) ۹(، مطرح شـده است  ٢و بدون بچه ١ترکمبچه  يدارا

همســو اســت با آن  شــانيهانگرشبا  يفرزنديکه انتخاب ب يافراد
ــته از افراد ــانيهانگرشبا  يفرزنديکه انتخاب ب يدس ــو  ش ناهمس

 ظرازنن ين والديکه در گذشته ب يزيتما ديگرعبارتبه). ۱۰اسـت ( 
ــتن فرزند  ــده و اد مطرح بود امروز کميو فرزند ز ترکمداش رنگ ش

د دهياست. مطالعات نشان م يو بدون فرزند يفرزندتکصحبت از 
 ين زمان برايترمناســب يســالگ ۳۵تا  ۲۵ن ين بيســن، زنان يبرا

 ين فرزند را تا زمانيتولد اول معموالًا زوج ياما زن ، است يفرزندآور
ــئوليپذ يبرا يو اجتماع يمـال  ازنظرکـه    يت فرزندپروريرش مسـ
). نشـان داده شــده  ۱۱اندازند (ير ميداشـته باشـند به تأخ   يآمادگ

 يسه با زنان دارايالت باالتر در مقايسطح تحص ياست که زنان دارا
ز ين هاآنشده و تعداد فرزند  داررتر بچهين دييالت پايسـطح تحصـ  

 ).۱۲است ( ترکم
منابع  ينشــان داده اســت که در جوامع دارا يمطالعات مختلف

هنجار شده است  يفرزندآور ر انداختنيبه تأخافته، يتوسـعه و  يغن
ــن  يطور ــدن در س ــتينگر يد منفين با ديين پايکه به مادر ش ه س

ــوديم  اديزاحتمالبه ير انداختن فرزندآوري). بـه تأخ ۱۴، ۱۳( شـ
ــود   ممکن اســت به مخاطره افتادن ســالمت مادر و فرزند منجر ش

ــورت به تأخي). همچن۱۶، ۱۵(  يبرا ير انداختن فرزندآورين در ص

                                                             
1. child-less 
2. child-free 

ــال ــت بعد از مدتيز يهاسـ  يزن قادر به فرزندآور ياد ممکن اسـ
به  جهيدرنت). ۱۷افته باشد (يان ياش پاينباشـد و فرصت فرزندآور 

 يرعمديغ يفرزنديزان بروز بياحتمال م يفرزندآورر انداختن يتأخ
  ).۱۸دهد (يش ميرا افزا
ــوص فرزندآور ين عوامليترمهماز  يکي ا فينقش ا يکه در خص

ــت (کند بحث نگرشيم  يکل يابي). نگرش که به ارز۱۹-۲۱ها اسـ
 يسم مهميمکان عنوانبه، )۲۲کند (يک مفهوم اشاره ميشخص از 

مرتبط  يهاهياز نظر ياريزمان والد شدن را در بسشود که يده ميد
). نگرش مثبت ۲۰دهد (يقرار م ريتأثتحـت   يبـا رفتـار فرزنـدآور   

ــبت به فرزند و فرزندآور زودهنگام  يموجب فرزندآور تنهانه ينسـ
، ۲۳شود (يز ميشتر نيب ين موجب فرزندآوريشـود بلکه همچن يم

ــترک با کودکان  يهاتيکه از انجام فعال يزنان، مثال ي). برا۲۴ مش
ــه با يبرنـد در مقا يلـذت م   يکه کودکان را عامل نگران ييهاآنسـ

ن ي). همچن۲۳شــتر فرزنددار خواهند شـــد ( يب احتمالبهدانند يم
 يبا ارزشـــ ين باشـــد که کودکان منابع اجتماعيکه باور بر ا يزمان

). در پژوهش ۲۵شود (يشـتر م يهسـتند احتمال فرزنددار شـدن ب  
 ينگرش غلط نسبت به فرزندآور و همکاران يدوسـت يعل، يمباشـر 

و کاهش نرخ تولد قلمداد  يبر فرزندآور رگذاريتـأث عوامـل   ازجملـه 
  ).۲۶شده است (

ک رفتار حاصـــل عمل ي ٣شـــدهيزيرطرحه رفتار يمطابق نظر
نگرش  وسيلهبهز يشده ن يزيرشـده اسـت و عمل طرح   يزيرطرح

رفتار ، ن تفکري). منطبق با ا۲۷(شود ين مييفرد نسبت به رفتار تع
 اندعبارترد که يگيقرار م ريتأثفرد توسـط سه عامل تحت   يبارور

ــتن فرزند بر اســاس ارز  : از او از  يابينگرش فرد در خصــوص داش
در خصوص  يهنجار ذهن، از والد بودن شدهادراکها و منافع نهيهز
، ادهخانو ياان دوستان و اعضيل به داشتن فرزند در مياق و تماياشت

ن عامل ي. اوليخود در خصوص رفتار بارور ييو احساس فرد از توانا
نگرش فرد اســت. نگرش مثبت  يقصــد بارور يريگمهم در شــکل

 يدآورفرزن يشرط داشتن قصد مثبت براشيپ ينسبت به فرزندآور
ــت. نگرش فرد  و  يعاطف يهانهياو از هز يابيجه ارزينت عمومـاً اسـ

د است که با داشتن فرزن يداشتن فرزند در قبال منافع مختلف يمال
مشخص ساخت که نگرش مثبت  ٤). باربر۲۸دسـت خواهد آورد ( به

ش يرا در ازدواج افزا ينرخ فرزندآور ينســـبت به فرزند و فرزندآور
  ).۲۳دهد (يم

 نهيدر زم يرات مختلف نگرشييتغ، گذشـته  يهاسـال  يدر ط
ــل جد  يدر ا يو فرزندآور يبارور ــت. نس ــورت گرفته اس ، ديران ص

ــا    کهنيادانند و با توجه به ينـه م يش و پرهزيفرزنـد را مخـل آسـ

3.theory of planned behavior 
4. Barber 
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ــتـه ين ديوالـد  عواطف در فرزندان  ازلحـاظ خود را  يهـا گر خواسـ
ــتر نـدارنـد. گرا  يب يفرزنـدآور  يبرا يليابنـد تمـا  يـ ينم ش به يشـ

را ت زنانه خود ينشـانه آن است که زنان امروز هو  ترکم يفرزندآور
ــتجو م يگريد يدر جاها در اجتماع ، کننديجز مادر شـــدن جسـ

  ).۲۹( اندفعالگر يد يهامشارکت فعال داشته و در عرصه
ــن ين يش به فرزندآوريامروزه کاهش گرا ز مانند باال رفتن سـ

است که جامعه  يگر از مشکالت اجتماعياز مسائل د يليازدواج و خ
است که با  ييکشورها زجملهاران يز با آن مواجه است. کشور ايما ن

ــد ۵۰ش از يکاهش ب ــد، يدرصـ را در جهان  يد باروريکاهش شـ
ــت ( ــد جمع۳۰تجربه کرده اسـ  يهادهه يران طيت اي). نرخ رشـ

وز هن يافته و روند کاهشيکاهش  يريقابل چشـمگ  طوربهگذشـته  
 ۱۳۹۰نفوس و مسکن در سال  ين سـرشمار يهم تداوم دارد. آخر

 يهات کشــور در فاصــله ســاليرشــد جمعدهد که نرخ ينشــان م
ــت (يکاهش  ۳/۱به  ۶/۱از  ۱۳۹۰تـا   ۱۳۸۵ ). کاهش ۲۶افته اسـ

ع يرات سرييبه تغ يط بهداشـت يهمراه با بهبود شـرا  يع باروريسـر 
شود. با توجه به کاهش يمنجر م يو سالخوردگ يسـن  يسـاختارها 
ــورت تداوم روند فعل، يکنون ينرخ بارور  ران بهينده ايدر آ يدر صـ

ــالخورده  يکشــور ت فعال کاهش يآن جمع تبعبهو  شــدهليتبدس
ــگيپ ين برايافت. بنابرايخواهـد    کاهش يمنف يامدهاياز پ يريشـ
 هستند مؤثر يکه در فرزندآور يو مطالعه عوامل يبررس، يفرزندآور

گفته شد  نيازاشيپطور که برخوردار است. همان ياديت زياز اهم
ــل ازجمله ينگرش به فرزندآور  و يبارور کنندهنييتع يعوامل اصـ

 و ييايپا يآن مســتلزم وجود ابزار دارا مطالعهاسـت که   يفرزندآور
در ارتباط با موضوع  يمختلف يابزارها هرچندمطلوب اسـت.   ييروا

ــت اما مق يفرزندآور  يو فرزندآور ياس نگرش به باروريوجود داش
 يراپرداخت و بيبه نگرش م ياختصاص طوربهبود که  ياسيتنها مق

ن پژوهش منجر يج حاصــل از اياس انتخاب شـد. نتا ين مقين ايهم
ــيابزار روا و پـا  يو معرف دييـ تـأ بـه   قات يتحق ياجرا يبرا يا فارسـ

ــا جـه يدرنتو  يو فرزنـدآور  يمرتبط بـا بـارور   ــناسـ عوامل  ييشـ
ر شـــده و د ينگرش به فرزندآور کنندهفيتضـــعا يو  کنندهتيتقو
 يراهنما عنوانبهتواند يشــتر ميب يفرزندآور يهااســتيســ ياجرا

ن پژوهش يا، شــدهانيبمطالب  يرد. در راســتايعمل مدنظر قرار گ
 اس نگرشيمق ينسخه فارس يسنجروان يهايژگيو يبررس باهدف
  انجام شد. متأهلان زنان يدر م يو فرزندآور يبه بارور

  
  روش کارمواد و 

                                                             
5. Attitudes toward fertility and childbearing scale (AFCS) 

Soderberg, Lundgren, Christensson & Hildingsson. ٦ 

ــيفي ــتگي  و روش اين پژوهش توصـ ل يبـا تحل از نوع همبسـ
زنان  يشــامل همهپژوهش  يجامعه آماربود.  يس همبســتگيماتر

نداشتن ، . داشتن همسربودند ۱۳۹۴شـهر بابلسـر در سال    متأهل
ــتن حداکثر   ک يفرزند با گذشــت حداقل دو ســال از ازدواج و داش

ک يش از يورود به پژوهش بود و داشــتن ب يارهايمع ازجملهفرزند 
ــر جزءيخود  يفرزند و نابارور خروج از پژوهش  يهامالک ا همسـ
ــ يمتـداول برا  يهـا روش يهيــبودنـد. بر پـا    يهــايژگيو يبررسـ

ورود  يارهايگرفتن مع در نظرنفر با  ۳۰۰، هاپرسشنامه يسنجروان
ــورتبهو خروج  ــادف ص نمونه انتخاب و وارد پژوهش  عنوانبه يتص

 يب آلفايضـــر يهاروشاز  هاداده ليوتحلهيتجزمنظور شــدند. به 
ــاف يل عامليتحل، کرونباخ ــر ياکتش ــتگيو ض ــيپ يب همبس ون رس

ن پژوهش استفاده شد عبارت بودند يکه در ا يياستفاده شد. ابزارها
  : از

اس يمق: )AFCS( يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق
ــودربرگ ٥يو فرزندآور يبـارور  نگرش بـه  ــط سـ ، نيالندگر، توسـ

نگرش  يابيارز ين شده و برايتدو ٦گسـون يلدنيسـتنسـون و ه  يکر
ن يشود. نسخه التياسـتفاده م  يو فرزندآور يزنان نسـبت به بارور 

 يفرزندآور، ندهيآ يبرا يت بارورياس (اهميمقخرده ۳اس ين مقيا
ه دارد که يگو ۲۷) و يت اجتماعيمانع در زمان حال و هو عنوانبـه 
 ينظر، )۴موافقم (، )۵موافقم ( کامالً يادرجه ۵کرت يل صــورتبه

شـود که  يم يگذار) نمره۱مخالفم ( کامالً) و ۲مخالفم (، )۳ندارم (
ــ يو فرزندآور يتر به بارورانگر نگرش مثبتينمره باالتر ب ت. در اس

حجم نمونه مطلوب و مناسب بوده  ازنظرکه ، پژوهش صورت گرفته
 ييايپا، يســاختار عامل دييتأو  يپژوهشــگران ضــمن بررســ، اســت

کرونباخ مطلوب گزارش  يب آلفايز با اســتفاده از ضــرياس را نيمق
نده يآ يبرا يت بارورياس اهميخرده مق ييايکه پايانـد. طور کرده

 ۸۰/۰ يت اجتماعيو هو ۹۱/۰مـانع   عنوانبـه  يفرزنـدآور ، ۹۰/۰
  ).۳۱محاسبه شده است (
ن پرسشنامه که جهت يا: يش به فرزندآوريپرسشنامه گرا

ت و يشــود توســط عناياســتفاده م يش به فرزندآوريســنجش گرا
ه است که يگو ۱۲ن پرسشنامه شامل ين شـده اسـت. ا  يتدو انيپرن
ــورتبه ــب نمره باال در ايم يگذارکرت نمرهيل صـ ــود. کسـ ن يشـ

ان يو پرن تياست. عنا يشتر به فرزندآوريش بيانگر گرايپرسشنامه ب
ــ يبرا ــر   ييايپا يبررس ــنامه از روش ض ــش کرونباخ  يب آلفايپرس

 ين برايهمچن هاآنگزارش کردند.  ۸۲۳/۰آن را  يياياستفاده و پا
سازه  ييو روا يصور ييپرسـشنامه از دور روش اروا  ييروا يبررسـ 

). با توجه ۳۲کردند ( يابيپرسشنامه را مطلوب ارز يياستفاده و روا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2846-en.html


 آذرنيوشان بهزاد ،کريمي عليرضا ،مرزباني يوسفعلي ،قوزلوجه احمدي احمد ،باعزت فرشته
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، فروردین 90، شماره اول، پی در پی پانزدهمدوره  40

با نگرش به  يش بـه فرزنـدآور  ين گرايرومنـد ب يبـه وجود رابطـه ن  
 ييروا يبررســ يمالک برا عنوانبهاس ين مقياز ا، )۳۳( يفرزندآور

  استفاده شد. يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق يمالک
  روش اجرا

ــياس از زبان انگليابتـدا مق ، پژوهش ياجرا منظوربـه   به  يسـ
 ت امانتيرعا ينيگزمعنا و واژه ازنظرشد که  يترجمه و سع يفارس

ک نفر از يار ياس در اختيشـده باشد. سپس نسخه ترجمه شده مق 
با  يتطابق ترجمه فارس دييتأن مسلط قرار گرفت و بعد از يمترجم

 يمربوط بودن به بارور ازنظرها هيگو يصور ييروا، يسينسخه انگل
 ياجرا يشـد. برا  دييتأنفر از روانشـناسـان    ۳توسـط   يو فرزندآور

پژوهشگران با مراجعه به ، پژوهش بعد از مشخص شدن حجم نمونه
ــ، يتجار، يمراکز ادار و منازل  يعموم يهامکان، يدرمان، يآموزش
ــکون ورود و خروج پژوهش از  يهـا گرفتن مالک در نظربــا ، يمسـ

 تصوربهشرکت در پژوهش بودند  يط الزم برايکه حائز شرا يزنان
ان يکردند. پس از بيجهت مشــارکت در پژوهش دعوت م يتصــادف

ــورت تما، اهدف پژوهش ــنامه جهت   يل به همکاريدر ص ــش پرس
ل يشــد. بعد از تکميکننده گذاشــته مار مشــارکتيل در اختيتکم

نقص کنار گذاشته شد و  ليبه دلنفر  ۶پرسشنامه ، پرسشنامه ۳۰۰

ــنامه   ۲۹۴ درنهايت ــش ــدهليتکمپرس قرار  ليوتحلهيتجزمورد  ش
  گرفت.

  
  يافته ها

قرار گرفتند.  موردبررسي متأهلنفر از زنان  ٢٩٤در کل تعداد 
 ٦١/١٢ز ين مدت ازدواج نيانگيسال و م ٣٥/ ٣٣ هاآنن سن يانگيم

درصد  ٦/٤٧بدون فرزند و  کنندگانشرکتدرصد  ٤/٥٢سـال بود.  
ر يدرصد ز ٣١الت يسـطح تحصـ   ازنظرک فرزند بودند. ي يز داراين
سانس يدرصد ل ٣٥، پلميدرصد فوق د ١٢، پلميدرصد د ١٦، پلميد
ــانس و باالتر بودند. همچنيدرصــد فوق ل ٦و  ــع ازنظرن يس  تيوض

درصد  ٦١، نييدرصـد متوسط به پا  ١٠، ريدرصـد فق  ٤ ياقتصـاد 
  ز ثروتمند بودند.يدرصد ن ٣درصد متوسط با باال و  ٢٢، متوسط

اس يمق ينسخه فارس يسنجروان يهايژگيو يند بررسيدر فرآ
 ينسخه فارس يدرون يابتدا همسـان ، يو فرزندآور ينگرش به بارور

ب يرضشد.  يکرونباخ بررس يب آلفاياس با استفاده از ضريه مقياول
 يرو فرزندآو يبارور اس نگرش بهيمق ينسخه فارس کرونباخ يآلفا
از  يبود کـه حاک  ٩٠٢/٠نفر برابر بـا   ٢٩٤بـه تعـداد    يانمونـه در 

 يج بررسينتا ۱ در جدولمطلوب پرسشنامه است.  يدرون يهمسان
  شده است. ارائهل يتفصباخ بهونکر يآلفا

 
  يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق ينسخه فارسکرونباخ  يب آلفايضر يج بررسينتا: )١جدول (

ن يانگيم  هيگو
پس از 

  هيگوحذف 

انس پس يوار
  هيگواز حذف 

 يهمبستگ
با کل  هيگو

  اسيمق

ب آلفا يضر
پس از 

  هيگوحذف 

ن يانگيم  هيگو
پس از 

  هيگوحذف 

انس پس يوار
  هيگواز حذف 

 يهمبستگ
با کل  هيگو

  اسيمق

ب آلفا يضر
پس از 

  هيگوحذف 
٨٩٥/٠  ٦٥١/٠  ٧٣/٢٣٨  ٠٥/٧٦  ١٥  ٨٩٧/٠  ٥٥٧/٠  ٥١/٢٤٥  ٥٥/٧٦  ١  
٨٩٦/٠  ٦١٦/٠  ٩٨/٢٣٩  ٩٠/٧٥  ١٦  ٨٩٩/٠  ٤٨٢/٠  ٥٢/٢٥٠  ٦٧/٧٦  ٢  
٨٩٧/٠  ٥٥٣/٠  ٥٢/٢٤٤  ٢١/٧٥  ١٧  ٦٤٨/٠  ٥٦٨/٠  ٠١/٢٤٥  ٥٢/٧٦  ٣  
٠٨/٢٤٩  ٦٩/٧٦  ٤  ٨٩٧/٠  ٥٥٤/٠  ٦٢/٢٤٣  ٦٨/٧٥  ١٨  ٩٠٠/٠  ٤٣٩/٠  
٣٣/٧٦  ٥  ٨٩٩/٠  ٤٨٩/٠  ٩٢/٢٤٦  ٢٠/٧٦  ١٩  ٨٩٩/٠  ٤٧٨/٠  ٣٢/٢٤٨  
٩٠٢/٠  ٣١٧/٠  ٨٠/٢٥٦  ٦٣/٧٤  ٢٠  ٨٩٩/٠  ٤٧٩/٠  ٥٨/٢٥١  ٥١/٧٦  ٦  
٨٩٩/٠  ٤٥٥/٠  ٤٢/٢٥١  ٦٠/٧٤  ٢١  ٩٠٠/٠  ٤٠٤/٠  ٤٥/٢٥٣  ٥١/٧٦  ٧  
٩٠١/٠  ٣٦٣/٠  ٨١/٢٥٤  ٣١/٧٦  ٢٢  ٨٩٧/٠  ٥٧٢/٠  ٩٤/٢٤٧  ٧٨/٧٦  ٨  
٨٩٩/٠  ٤٦١/٠  ٤٤/٢٥١  ٧٤/٧٦  ٢٣  ٩٠٥/٠  ١٤٦/٠  ٨٤/٢٦٠  ٣٢/٧٦  ٩  

٩٠٥/٠  ٠٥٢/٠  ٢٠/٢٦٨  ٠٨/٧٤  ٢٤  ٨٩٤/٠  ٦٧٧/٠  ٧٧/٢٣٧  ٠١/٧٦  ١٠  
٩٠٠/٠  ٣٩٩/٠  ٣٤/٢٥٦  ٣٨/٧٤  ٢٥  ٨٩٨/٠  ٥٣٧/٠  ١٨/٢٤٤  ٣٧/٧٥  ١١  
٩٠٤/٠  ٠٩٣/٠  ٣٣/٢٦٥  ١٢/٧٤  ٢٦  ٨٩٦/٠  ٥٩٠/٠  ٨٤/٢٣٩  ٣٤/٧٥  ١٢  
٨٩٨/٠  ٥٧٩/٠  ٥٥/٢٥٠  ٠٢/٧٧  ٢٧  ٨٩٧/٠  ٥٧٧/٠  ٤٢/٢٤٠  ٦١/٧٥  ١٣  
٨٩٦/٠  ٦٠٥/٠  ٢٩/٢٤٠  ٧٩/٧٥  ١٤  -  -  -  -  -  

  
 ين همبســتگيشــتريب شــوديممشــاهده  ١همچنان که در جدول 

است  ٦٧٧/٠اسـت که برابر   ١٠ه يگواس مربوط به يه با کل مقيگو
ــتگيترکمو   ٢٤ه يز مربوط به گوياس نيه با کل مقيگو ين همبسـ

 ريتأثن و ييپا ياســت. با توجه به همبســتگ ٠٥٢/٠اســت که برابر 
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ــر يمنف  ٢٦و  ٢٤، ٩ يهاهيگو، اسيکرونباخ مق يب آلفايـ در ضـ
مانده يه باقيگو ٢٤ يبرا ياکتشـــاف يل عامليحذف شـــدند و تحل

  انجام شد.
 يل عامليتحل يهااس از روشيمق ييروا يبررس يبرا: سازه ييروا

ل ياستفاده شد. در ادامه قبل از انجام تحل يمالک ييو روا ياکتشـاف 
 از شــاخص، ت اندازه نمونهيکفا يبررســ منظوربه، ياکتشــاف يعامل
 ٢) و آزمون بارتلتKMO( ١نير و الکيم، زريکا يبردارنمونهت يکفا

، بود ۸۶۳/۰در پژوهش حاضر برابر با  KMO مقدار اسـتفاده شـد.  
دار يمعن p >۰۰۱/۰ز در ســطح  يجه آزمون بارتلت نين نتيهمچن

ل يتحل ياجرا يبرا هادادهت نمونه بوده و يکفا دهندهنشــانبود که 
ل يق تحلياس از طريه مقيگو ۲۴مناســب هســتند. در ادامه  يعامل
رار ق يموردبررســ ياصـل  يهامؤلفهل يبا روش تحل ياکتشـاف  يعامل

ــاس  ۴۰/۰ يل حداقل بار عاملين تحليگرفت. در ا انتخاب و بر اسـ
 ٣ايسينته کارلو پافزار موکه با اسـتفاده از نرم  يل موازيمالک تحل

 يهاعاملک از يژه هر يعامل اســتخراج شــد. ارزش و ۴انجام شــد 
 هاعاملک از ين شده توسط هر ييانس تبيدرصد وار، شدهاستخراج

ــد تراکم ــده قبل و بعد از چرخش در ييانس تبيوار يو درصـ ن شـ
 آمده است. ۲جدول 

  
  ياصل يهامؤلفهروش  به عاملي تحليل درن شده ييانس تبيوار يدرصد تراکم و هاعامل واريانس درصد، ويژه ارزش: )۲جدول (

  
  عامل

  شدهب عوامل چرخش دادهيمجموع ضرا  ب عوامل چرخش داده نشدهيمجموع ضرا
انس يدرصد وار  ژهيارزش و

  ن شدهييتب
 يدرصد تراکم

  ن شدهييانس تبيوار
ن ييتبانس يدرصد وار  ژهيارزش و

  شده
انس يوار يدرصد تراکم

  ن شدهييتب
۱  ۹۶/۷  ۱۵/۳۳  ۱۵/۳۳  ۲۹/۴  ۸۸/۱۷  ۸۸/۱۷  
۲  ۷۴/۲  ۴۰/۱۱  ۵۵/۴۴  ۹۰/۳  ۲۴/۱۶  ۱۲/۳۴  
۳  ۵۷/۱  ۵۶/۵  ۱۱/۵۱  ۰۲/۳  ۶۱/۱۲  ۷۳/۴۶  
۴  ۵۰/۱  ۲۷/۶  ۳۷/۵۷  ۵۵/۲  ۶۵/۱۰  ۳۷/۵۷  

 
ــاهده  ٢همچنان که در جدول  ــوديممش عامل چرخش  ٤ ش

 هاهيانس گويدرصد وار ٣٧/٥٧ درمجموعن پژوهش يدر ا شدهداده
 شــدهاســتخراجعوامل  يرو هاهيگو يعامل ي. بارهاکنديمن ييرا تب

  آمده است. ٣در جدول 
  

  ماکسيپس از چرخش وار هاهيگو يعامل يبارها: )٣جدول (
عامل   هيگو  فيرد

  اول
عامل 
  دوم

عامل 
  سوم

عامل 
  چهارم

        ٥٩٤/٠  هستم که مادر بشوم. يمشتاقانه منتظر روز  ١
        ٧٤٥/٠  است. يزندگ يو اساس يداشتن فرزند بخش اصل  ٢
        ٧٩٣/٠  شود.يم يداشتن فرزند موجب رشد و ارتقاء شخص  ٣
        ٦٠٩/٠  من دشوار و سخت است. يبدون فرزند برا يتصور زندگ  ٤
    ٦١٦/٠      مان خودم را تصور کنم.يتوانم باردار شدن و زايم  ٥
        ٦٣٤/٠  است. يد در زندگياضافه کردن عضو جد يبرا يم داشتن فرزند راهيبرا  ٦
    ٥٢٦/٠      نده با دوستانم در مورد داشتن فرزند صحبت خواهم کرد.يدر آ  ٧
        ٧٢١/٠  من مهم است. يفرزند دار شدن برا  ٨
    ٤٨٢/٠      داشتن فرزند مرا محدود خواهد کرد.در حال حاضر   ٩

  ٥١٤/٠        حاضر خواهد شد. يموجب عقب ماندن من در زندگ، نشده يزيرناخواسته و برنامه يباردار  ١٠
    ٧٦٨/٠      ست.يمن فعالً فرزند دار شدن مناسب ن يبرا  ١١
    ٦٦٥/٠      ست.يمن مناسب ن يت فرزند برايبرعهده گرفتن مسئول يفعل يط زندگيدر شرا  ١٢
      ٧٢٣/٠   اوقات فراغت من را محدود خواهد کرد. يهاتيداشتن فرزند فعال  ١٣
      ٥١٦/٠   رم.يت بر عهده بگيک مادر مسئولي عنوانبه اآلنخواهم ينم  ١٤

                                                             
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett's Test 

3. Monte Carlo PCA 
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      ٧٨١/٠   من را محدود خواهد کرد. يشغل يداشتن فرزند زندگ  ١٥
      ٧١٥/٠   از زمان خودم را خواهد گرفت. ياديمادر بودن مقدار ز  ١٦
      ٧٨٢/٠    ل و مطالعه من را محدود خواهد کرد.يتحص يهافرصتداشتن فرزند   ١٧
      ٦٥٩/٠   داشتن فرزند معاشرت من را با دوستانم محدود خواهد کرد.  ١٨
  ٧٣٢/٠       من مهم است. يباردار شوم برا ينکه چه زمانيداشتن حق انتخاب در مورد ا  ١٩
  ٧٨٤/٠       ثبات داشته باشم. ياقتصاد ازنظرفرزند دار بشوم  خواهميمکه  يم مهم است زمانيبرا  ٢٠
        ٥٠٧/٠ ک زن مهم است.ي عنوانبهت من يهو يفرزند آور بودن برا  ٢١
  ٧٦٩/٠       وجود کودک آماده شده باشد. يام برايط زندگيکه شرا شوميمفرزنددار  يزمان   ٢٢
        ٦٢٦/٠ ک زن مهم است.ي عنوانبهت من يهو يبرامادر شدن   ٢٣

 
ج حاصل از يبر اساس نتا شوديممشـاهده   ٣که در جدول چنانهم
ــاف يل عامليتحل ــل يهامؤلفهبه روش  ياکتشـ  يرو هيگو ٨، ياصـ

ــوم و  يه رويگو ٥، عامل دوم يرو هيگو ٦، عـامل اول   ٤عامل سـ
 ليبه دلز ين هيک گويکردند.  يعـامـل چهـارم بارگذار    يه رويـ گو

ها حذف شد و ک از عامليچ يه يبر رو قبولقابل ينداشتن بارعامل
ــ درنهـايـت   ــخه فارسـ  يو فرزندآور ياس نگرش با باروريمق ينسـ
مربوط به هر  يهاهيگو يه شد. با توجه به محتوايگو ٢٣متشکل از 

عامل دوم ، يرکن زندگ عنوانبهعامل اول فرزند ، هاعـامـل  ک از يـ 
ــوم موکول کردن بارور، مانع عنوانبهفرزنـد   نده و يبه آ يعامل سـ

ــتلزم تحقق  يز باروريعـامـل چـارم ن     گذارينامها زمينهپيشمسـ
  شدند.

گر يکدياستخراج شده با  يهاعامل يب همبستگيضر، درنهايت
آمده  ۴ج حاصل در جدول ياس محاسـبه شدند که نتا يو با کل مق

 است.
  

  اسيگر و کل مقيکديها با رسون عامليپ يب همبستگيج ضراينتا: )٤جدول (
رکن  عنوانبهفرزند   ريمتغ

  يزندگ

به  يموکول کردن بارور  مانع عنوانبهفرزند 

  ندهيآ

مستلزم تحقق  يبارور

  هازمينهپيش

کل 

  اسيمق

     ١  يرکن زندگ عنوانبهفرزند 

٤٧٠/٠  مانع عنوانبهفرزند   ١    

٥٥٥/٠  ندهيبه آ يموکول کردن بارور  ٥٨٨/٠  ١   

-هزمينپيشمستلزم تحقق  يبارور

  ها

٣٠٤/٠  ٥٠٣/٠  ٤٦٩/٠  ١  

٧٨٩/٠  اسيکل مق  ٨٣٩/٠  ٨٣٠/٠  ٦٤٦/٠  ١ 
  هستند. دارمعني p >۰۰۱/۰سطح ب در يهمه ضرا*
  

 يب همبستگيضرا شوديممشاهده  ٤طور که در جدول همان
ــتخراج يهاهمه عامل ــده با اس ــطح اس در يگر و کل مقيکديش س

۰۰۱/۰< p و  قبولقابلسازه  ييدهنده روااسـت که نشان  دارمعني
  .است يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق يمطلوب نسخه فارس

ــبــه روا منظوربــه: يمالک ييروا ، اسيــمق يمالک ييمحــاسـ
 کار گرفته شد.مالک به عنوانبه يش به فرزندآوريپرسـشـنامه گرا  

ــر ــتگيـ ضـ با  يو فرزندآور ياس نگرش بـه بارور يـ مق يب همبسـ
ــنامه گرا ب يمحاســـبه شـــد که ضـــر يش به فرزندآوريپرســـشـ

دار بود که يمعن p >۰۰۱/۰سطح و در  ٦١/٠برابر با  آمدهدسـت به
و  ينگرش به باروراس يـ و مطلوب مق قبولقـابـل   يياز روا يحـاک 

 بود. يفرزندآور

ن آ شدهاستخراجاس و عوامل يمق ييايپا يبررسـ  يبرا: ييايپا
ــر ــد. در تحل  يب آلفاياز روش ض ــتفاده ش  يهادادهل يکرونباخ اس

کرونباخ عامل فرزند  يب آلفايضرا، ينمونه پژوهش ٢٩٤حاصـل از  
موکول ، ٨٦٤/٠مانع  عنوانبهفرزند ، ٨٥٥/٠ يرکن زندگ عنوانبـه 

ها زمينهپيشمستلزم تحقق  يبارور، ٧٧٢/٠نده يبه آ يکردن بارور
ــانآمد که  به دســـت ٧٩٢/٠ز ياس نيو کل مق ٧٣٩/٠  دهندهنشـ

ــ ييايپـا  ــخه فارسـ و  يو فرزندآور ينگرش به بارور يمطلوب نسـ
  آن است. شدهاستخراج يهاعامل

ــ : يگـذار نمره ــخـه فارسـ و  ياس نگرش به باروريمق ينسـ
 يادرجه ۵کرت يل صورتبهاس يرمقيز ۴ه و يگو ۲۳با  يفرزندآور

 کامالً) و ۲مخالفم (، )۳ندارم ( ينظر، )۴موافقم (، )۵موافقم ( کامالً
ــود. زيم يگذار) نمره۱مخـالفم (  رکن  عنوانبهفرزند اس يرمقيشـ
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ــامل گو يزندگ اس يرمقيز، ۲۷و  ۲۳، ۸، ۶، ۴، ۳، ۲، ۱ يهاهيشـ
ــامل گو عنوانبهفرزند  ، ١٩و  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤ يهاهيمانع ش

ــامل گويبه آ ياس موکول کردن بارورير مقيز ، ٧، ٥ يهاهينده شـ
ز يها نزمينهپيشمستلزم تحقق  ياس باروريرمقيو ز ١٣و  ١٢، ١٠

است که  يادآورياست. الزم به  ٢٥و  ٢١، ٢٠، ١١ يهاهيشامل گو
و  ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠ يهاهيگو
  شود.يم يگذارمعکوس نمره صورتبه ٢٥

  
  گيرينتيجهبحث و 

 ينســخه فارســ ييايو پا ييروا ين پژوهش بررســيا يهدف از اجرا
ن پژوهش نســـخه يبود. در ا يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق

 ۳۰۰ان تعداد يدر م يو فرزندآور يباروراس نگرش به يمق يفارســ
 يهاپرســشــنامه  يآوراجرا شــد و بعد از جمع متأهلنفر از زنان 

ــده به يـ تکم ــد. ابتدا  تحليلوتجزيهل شـ  منظوربهآن پرداخته شـ
 ينسخه فارسکرونباخ  يب آلفايضر، اسيمق يدرون يهمسان يبررس

 ر بابراب کرونباخ يب آلفايزان ضــريم. ديمحاســبه گرداس يه مقياول
ــان ۹۰۲/۰ ــانبود که نش اس بود. يمطلوب مق يدرون يدهنده همس

ــتگيبا نمره کل مقه يگو ٣ ازآنجاکه ــته ونييپا ياس همبس  تر داش
ــخه فارســ  يمق ييايدر پا يمنف ريتأث ــتند از نس حذف و  ياس داش

  مانده انجام شد. يه باقيگو ۲۴ يبر رو ياکتشاف يل عامليتحل
ل آن را با يتوان دليحذف شــده م يهاهيگو يبا نگاه به محتوا

ــورهاين زنان ايب يفرهنگ يهاتفاوت رد. ه کيگر توجيد يران با کش
در هر زمان  يحذف شده به امکان باردار يهاهياز گو يکي يمحتوا

ا د بين پژوهش شايزنان شرکت کننده در ا يشـد که برا يمربوط م
ــيزنان در م يان دوره فرزندآوريعلم بـه پا   به نظر يمعنيب يالانسـ

نداشت.  يدرون يهمسـان  سـؤاالت ر ين با سـا يهم يد و برايرسـ يم
ــده ديگو ــ عنوانبه يگر به توان باروريه حذف شـ  يبرا يالهيوسـ

شد که با در يگر مربوط ميبا زنان د يت و همدليمياحسـاس صـم  
در احساس ، بودن مکان انجام پژوهش ينظر گرفتن محدوده و سنت

ــم ــخص يت و همدليميص ــتن  ازجمله يتربا زنان عوامل مش داش
ند باشيت ميشتر حائز اهميره بيدوست بودن و غ، يروابط خانوادگ

ــتراکات  يو اشـــتراک توان بارور در جوامع گســـترده که زنان اشـ
ود. ش يت تلقيتواند حائز اهميگر ندارند ميبا همد يگريبرجسته د

 که پدر و ياخانوادهت تولد فرزند در يگر به اهميه حذف شده ديگو
شد که با در نظر گرفتن يمادر هر دو حضور داشته باشند مربوط م

و  يق ازدواج قانونيد نسل را از طريفرهنگ جامعه ما که تنها راه تول
گر يه ديگو يه است. محتوايداند قابل توجيزن و شـوهر م  يشـرع 

 ييرابطه زناشو يداريبه ثبات و پا يحذف شده مشروط کردن بارور
ه انه که با تولد فرزند رابطيده عامين عقيگرفتن ا در نظراست که با 

) که با ۳۴( يپژوهشــ ياقته هاين يهمچن، شــوديبهتر م ييزناشـو 

 باوجودبهتر شــدن رابطه متقابل همســران «منابع مختلف  يبررســ
ش بــه ين کننــده گراييتع يهــاهيــاز گو يکي عنوانبــهرا » بچــه

  ن است.ييمشخص ساخته است قابل تب يفرزندآور
ــل از تحلينتا ــاف يل عامليج حاص ــ ياکتش  يهامؤلفهوه يبه ش

 بهز يگر نيه ديک گويماکس نشـــان داد که يبا چرخش وار ياصـــل
ها از عامل ي) بر رو۴۰/۰( قبولقابل ينداشتن حداقل بارعامل ليدل

حذف و نسخه  يو فرزندآور ياس نگرش به باروريمق ينسخه فارس
ل شد. با توجه به يعامل تشک ۴ه و يگو ۲۳اس از يمق يينها يفارس

عامل اول فرزند ، هاک از عامليـ مربوط بـه هر  يهـا هيـ گو يمحتوا
ــوم ، مانع عنوانبهعامل دوم فرزند ، يرکن زندگ عنوانبـه  عامل سـ

ــتلزم  يز بارورينده و عامل چهارم نيبه آ يموکول کردن بارور مسـ
 يها بر روهيتمام گو يبار عاملشدند.  گذارينامها زمينهپيشتحقق 

 يهــاژه عــامــليبوده و ارزش و ۵۰/۰حــداقــل ، عــامــل مربوطــه
ــتبـه   دارمعني يآمار ازلحاظک بودند که يز باالتر از ين آمـده دسـ

اســتخراج  يهاعامل دارمعني يب همبســتگين ضــرايبودند. همچن
ــده با   هاافتهين يبودند که ا دارمعنيز ياس نيگر و با کل مقيکديش
 اس بود.يسـازه مطلوب و مناسب مق  ييروا دهندهنشـان  درمجموع

 ياس نگرش به باروريمق ينسخه فارس دارمعني يب همبستگيضـر 
 ييواکننده ر دييتأ يش به فرزندآوريبا پرسشنامه گرا يو فرزندآور

  اس بود.يمق يمالک
اس يمق يسنجروان يهايژگيکه در خصوص و يتنها پژوهشـ  

ــط تدو  يو فرزندآور ينگرش به بارور ــده توس کنندگان نيانجام ش
ش ج پژوهين پژوهش با نتايا يهاافتهياس صورت گرفته است. يمق

متفاوت است. در  يساختار عامل ازنظر) ۳۱سـودربرگ و همکاران ( 
ف با کل يضـــع يداشــتن همبســـتگ  ليبه دله يگو ۳ن پژوهش يا

 ير روب قبولقابل ينداشــتن بار عامل ليبه دلز يه نيگو ۱اس و يمق
 ينســخه فارســ درنهايتحذف شــدند و  يها از نســخه فارســعامل

 قبولقابل ييو روا ييايعـامـل کـه از پا    ۴ه و يـ گو ۲۴اس بـا  يـ مق
) ۳۱ن شد اما در پژوهش سودربرگ و همکاران (يبرخوردار بود تدو

ــامل نياس تدويمق  عنوانبهعامل بود. فرزند  ۳ه و يگو ۲۷شــده ش
ــک يهااز عامل يکي عنوانبه يرکن زندگ ل دهنده نگرش به يتشـ
ن عامل مشــخص يا يشــد. با نگاه به محتوا ييشــناســا يفرزندآور

ــود ديم ــوص ميشـ مثبت وجود  يامدهايزان پيدگاه مادر در خصـ
ن حس مثبت نسبت به مادر شدن در نوع نگرش به يفرزند و همچن

ــت. برا مؤثر يفرزنـدآور  ن يين عامل نمره پايکه در ا يزنـان  ياسـ
 تيآموزش با محور يهاکالس يبا برگزار توانيمکنند يکســـب م

ه زين غريو همچن يمثبت حضور فرزند در زندگ يامدهايح پيتشـر 
ا نکه زن فرزند ريت کرد. ايرا تقو ينگرش مثبت به فرزندآور يمادر

ــ يپ يبرا يمانع عنوانبه ــخص ــرفت ش ــو يش بداند بر نوع  ييو زناش
از زنان ممکن اســت   يگذار اســت. برخ تأثير ينگرش به فرزندآور
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کنار گذاشتن آرزوها  ين باشد که الزمه فرزندپرورياعتقادشـان بر ا 
شه همراه با فرزند باشند. يد همياست و با يشـخص  يهاخواسـته و 

 يبا آگاه ساز توانيمن دسته از زنان يجهت توسـعه نگرش مثبت ا 
و  يفرزند موجبات رشــد شــخصــ باوجودکه  يبه زناننســبت  هاآن

 ين آموزش اصول فرزندپروريو همچن اندرا هم فراهم کرده ييزناشو
ــالم اقدام کرد. برخ ــند که ياز زنان ن يس ــت معتقد باش ز ممکن اس

 يشرفت شخصياز پ يد به سطح خاصيفرزنددار شـدن ابتدا با  يبرا
د يفراهم نشود نبا يمقدماتن يکه چن يبرسند و تا زمان ييو زناشـو 

ــوند. برگزار ــ يهاکالس يفرزنددار شـ به چالش  باهدف يآموزشـ
ــ ــاس رونيدن ايکش ــناختيگونه تفکرها بر اس ه تواند بيم يکرد ش

  ن دسته از زنان کمک کنده باشد.يا ت نگرش مثبتيتقو
 نعنوابهعامل فرزند  يدست آمده براکرونباخ به يب آلفايضـر 

موکول کردن ، ٨٦٤/٠مانع  عنوانبـه فرزنـد  ، ٨٥٥/٠ يرکن زنـدگ 
ــتلزم تحقق  يبارور، ٧٧٢/٠نـده  يبـه آ  يبـارور  ها زمينهپيشمسـ
بود  ٧٩٢/٠ز ياس) نياس (کل مقيمق ينهائ يو نسخه فارس ٧٣٩/٠

استخراج شده  يهاعامل ازنظرمطلوب است.  ييايدهنده پاکه نشان
) تا ۳۱همکاران (ن پژوهش با پژوهش سودربرگ و يا يهاافتهيز ين

ــت.  يحدود  ازنظر، هاتعداد عامل ازنظربر تفاوت  عالوهمتفاوت اسـ
ــر فرزند ز تفاوت وجود دارد. يها نعـامل  يمحتوا در پژوهش حاضـ

ه ب يموکول کردن بارور، مانع عنوانبهفرزند ، يرکن زندگ عنوانبه
هســـتند که  يها عواملزمينهپيشمســـتلزم تحقق  ينده و باروريآ

ــدند.   ــتخراج ش  عنوانبه يفرزندآور، ندهيآ يبرا يت بارورياهماس
هستند که در پژوهش  يعوامل يت اجتماعيمانع در زمان حال و هو
شده بودند. در هر دو پژوهش  يي) شناسا۳۱سودربرگ و همکاران (

ــ يزندگ يبرا يمانع عنوانبهرا  يکه زن فرزندآورنيا ــخصـ و  يشـ
 يتلق ياز ارکـان نگرش به فرزندآور  يکي، نـه ا يـ نـد  يبب ياجتمـاع 

 يکيرا  يو منافع شخص يي) فردگرا۳۳( ١شاريو م يشد. مانسکيم
ــتند. فرزندآوريم يگذار بر رفتار بارورتـأثير  يرهـا ياز متغ  يدانسـ

ــتـه به زمان رکن د  بود که  يدر نگرش به فرزندآور مؤثرگر يوابسـ
زان ين پژوهش مياکرد. در يم دييـ تــأج هر دو پژوهش آن را ينتـا 

 يو متک ياز زندگ يرکن عنوانبها مخـالفت زن با فرزند  يـ موافقـت  
مــدنظر  يهــازمينــهپيشبــه تحقق  يا نبودن فرزنــدآوريــبودن 

 ين کننده نگرش به فرزندآورييبودنـد کـه تع   يگريد يهـا عـامـل  
هش ج پژوينتا، يرکن زندگ عنوانبهفرزند  مؤلفه يبودند. در راستا

درصــد   ۷۹ش از ي) مشــخص ســاخت که ب  ۲۴( ٢يتچل و گرايم
ــرکـت  در پژوهش معتقد بودند وجود فرزند و مالحظه  کنندگانشـ

ان يت و پرنيشان است. عنايزندگ ين خوشيتربزرگرشد مداوم او 
 يکي عنوانبهرا » خانواده در گرو وجود بچه است يخوشبخت) «۳۲(

کردند. اما در قلمداد  يش بـه فرزندآور يدر گرا مؤثر يرهـا ياز متغ
ــودربرگ و همکاران (  يعامل عنوانبه ي) به فرزندآور۳۱پژوهش س

ــته ميزن نگر يت اجتماعيهو يبرا ــطح موافقت يسـ ــد و سـ ا يشـ
ن نوع ييدر تع يت اجتماعيهو عنوانبه يمخـالفـت زن با فرزندآور  

ــت.  ينگرش بـه بـارور   ن نظر که ين پژوهش از ايافته اينقش داشـ
 يگذار در نگرش به فرزندآورتأثيرعامل  عنوانبه يت اجتمـاع يـ هو

ــا  ــنـاسـ ــد بـا عق  ييشـ کند زنان يان مي) که ب۳۵( ٣دنزيد گينشـ
نند کيفا ميکه ا ياجتماع يهانقش يواسطهبهشتر يشان را بتيهو
ســو اســت. هم يو خانوادگ يخانگ يهاســازند و نه صــرفاً نقشيم

و  يو نقش مادر يامروزه زنان فراتر از حوزه خصــوصــ، ديگربيانبه
ســاز آنان گوناگون تيرند و منابع هويگينقش بر عهده م يهمســر

  ).۳۲شده است (
 يتوان گفت که نســخه فارســين پژوهش ميج ايبا توجه به نتا

، اسيمقريز ۴ه و يگو ۲۳با  يو فرزندآور ياس نگرش به باروريـ مق
ــت و م ييو روا ييايـ از پــا  جهــتازآنتوان يمطلوب برخوردار اسـ

ــبت به بارور يابيارز  متأهلان زنان يدر م يو فرزندآور ينگرش نس
ــتفاده کرد. با توجه به ســ  ــت امروز جامعه مبنياس ش يبر افزا ياس

الزم اســت مســئوالن مربوطه با فراهم نمودن مقدمات ، يفرزندآور
در ، اسين مقيمختلف با اســتفاده از ا يهاالزم جهت انجام پژوهش

ــبـت  يجهـت کـاهش نگرش منف   و  يو فرزنـدآور  يبـه بـارور   نسـ
زم را ر الينگرش مثبت تداب کنندهتيتقوعوامل  يين شناسايهمچن

 دييتأ باوجود، تيرند. درنهايش گيدر پ مؤثرو اقدامات  شــندينديب
گرفتن  در نظربــا ، ن پژوهشياس فوق در ايــمق ييو روا ييايــپــا

به  يمحدود بودن جامعه آمار ازجملهن پژوهش يا يهاتيـ محـدود 
 عنوانبهن اسـتفاده از پرسـشــنامه   يو همچن ييايمنطقه جغرافک ي

ــ   يگر بــا جوامع آمــاريد يهــاانجــام پژوهش، يتنهـا ابزار پژوهشـ
 ازجملهاطالعات  يآورجمع ير ابزارهايتر و اسـتفاده از سا گسـترده 
موجود در آن شده و کاربرد  يموجب رفع اشکاالت احتمال، مصاحبه

  ل خواهد کرد.ياس را تسهيمق
  

  يتشکر و قدردان
که در پژوهش مشارکت داشته و  يزنان يم از تماميدانيالزم م

پژوهش ما را در انجام مطلوب  يق و صــادقانه ابزارهايل دقيبا تکم
  م.يينما يفرمودند تشکر و قدردان يارين پژوهش يا

  

                                                             
1.Manski & Mayshar 
2. Mitchell & Gray 

3. Giddens 
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A STUDY OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF PERSIAN VERSION 
OF ATTITUDES TOWARD FERTILITY AND CHILDBEARING SCALE 
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Abstract 
Background & Aims: The first important factor in the formation of fertility intentions is the individual’s 
attitude and having a positive attitude is a precondition for having a positive intention. Because the 
measuring attitude requires a reliable and valid scale, therefore the purpose of this study was to 
investigate psychometric properties of Persian version of attitudes toward fertility and childbearing 
scale. 
Materials & Methods: The study population consisted of married women of Babolsar City in 2015. 
Considering the entry and exit criteria, using random sampling method chosen 300 women and 
completed Persian version of attitudes toward fertility and childbearing scale. for the data analysis, 
Cronbach's alpha coefficient, exploratory factor analysis and Pearson correlation coefficient was used. 
Results: As a result of detailed study of Cronbach's alpha coefficient scale, 3 items due to lack of 
appropriate correlation with whole removed and one items due to lack of acceptable coefficient on the 
extracted factors removed. Finally, Persian version of attitudes toward fertility and childbearing scale 
with 23 items and four subscales were formulated. The subscales include children as the base of life, the 
child as a barrier, postpone the fertility to future and Fertility after the fulfillment of preconditions.. 
Using the criterion validity and construct validity was confirmed the validity of the Persian version of 
scale. Also, with using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the subscales was between 0.74 to 
0.86 and reliability of the scale was 0/79. 
Conclusion: Considering the Appropriate psychometric properties of Persian version of attitudes toward 
fertility and childbearing scale, this scale can be used for the measurement of the attitudes in research 
related to fertility and childbearing. 
Key Words: Reliability, validity, factor structure, attitude, childbearing 
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