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 مقاله پژوهشی

 ح فرزند زنان در شهر ماکویدر ارزش و ترج یقوم يهاتفاوت
  

  *٢ن فراشي، نورالد١يرسول صادق
 

  22/12/1397تاریخ پذیرش  08/10/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

رد زنان ک يقوم يهاتفاوت ين مقاله، بررسيهدف از ا .است يو فرزندآور يبارور يرفتارها يو فرهنگ يمهم اجتماع ياز بسترها يکيت يقوم: هدف و زمينهپيش
  فرزندان در شهر ماکو است. يگذارارزشو  يح جنسيرجت و ترک در

ساله کرد و ترک در شهر ماکو با  ١٥-٤٩نفر از زنان متأهل  ٣٨٤و در حجم نمونه  پرسشنامهبا استفاده از ابزار  هادادهو  يشيماي: روش مطالعه، پمواد و روش
  د.يگرد يگردآور ياچندمرحله گيرينمونهاستفاده از روش 

 يح جنسيهنوز ترج يهر دو گروه قومزنان ن ي. در بباشديم هاترکشتر از ين کردها بيشتر) در بياد (سه فرزند و بيج نشان داد ارزش داشتن فرزند زيتان :هاافتهي
و  يح جنسيزان ترجير مت بير مستقل قوميره، تأثيل چندمتغيج تحلي. نتاباشديمشتر از زنان ترک ين زنان کرد بيح در بين ترجيفرزند پسر وجود دارد اما ا

  د.فرزندان دار يگذارارزشو  يح جنسيبر ترج يداريمعنر يت همچنان تأثي، قوميتيجمع يرهايکنترل اثر متغ باوجود، روازاينفرزندان را نشان داد.  يگذارارزش
 ياازهس عنوانبهت يان، قومين مي. در اپذيرديممعه تأثير جا جمعيتيو  ي، فرهنگيـ اجتماع ياقتصاد يهازمينه زنان از يبارور يرفتارها :يريگجهينتبحث و 
  دارد. يفرزندآور يرفتارها گيريشکلدر  ياکنندهنييتعنقش  ،يو فرهنگ ياجتماع

 ، ارزش فرزند، زنانيح جنسيت، سن ازدواج، ترجيقوم: هاکليدواژه

  
 ۱۳۱-۱۴۰ ص، ۱۳۹۸ ارديبهشت، ۱۱۵رپي د، پيدوم، شماره هفدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۹۱۰۹۳۹۶۴۳۴تلفن:  شناسيجمعيت، گروه يتهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماع: آدرس مکاتبه

Email: n_farrash@yahoo.com 

  
  مقدمه

علم  هايمقوله نيترمهماز و  رويدادهاي طبيعي يكي از زادوولد
ند ي، فرآهامحرك بر اساس توانديمرفتار باروري . جمعيت است

در  که ياجتماع رفتاري عنوانبهمرتبط  هاينگرشو  گيريتصميم
جامعه چند  در نظر گرفته شود. شوديم حادث يط اجتماعيک محي

ا ر يانواع متفاوت رفتار بارور زياداحتمالبه يتيو چند قوم يفرهنگ
فرزند خالصه  ا آوردنيدر به دن که تنها )۱( دهديمدر خود نشان 

فرزند  يح جنسيترجر ينظ ييفرزندزا هايجنبه يبلکه تمام شودينم
). ۲( رديگيمدر بر ز ينم باروري را يتنظ براي هامحركو نگرش به 

 يهايژگيورا در  يريران تحوالت چشمگير جامعه اياخ يهاسالدر 
 ۱۳۷۰اول دهه مه يو ن ۱۳۶۰و در اواخر دهه  يو اقتصاد ياجتماع

). ۳کرده است ( تجربه يرا در بارور انتظاريغيرقابلع و يکاهش سر
و از شروع به كاهش كرد  ۱۳۶۴ باروري كل از سالزان يران ميدر ا

فرزند)  ۱/۲( ينيجانش ي، به سطح بارور۱۳۶۷فرزند در سال  ۵/۵

                                                             
  تهراندانشكده علوم اجتماعي دانشگاه  ،يت شناسيار گروه جمعيدانش ١
  مسئول) سندهيه تهران(نودانشگا ي، دانشکده علوم اجتماعيت شناسيرشته جمع يدکتر يدانشجو ٢

 ۹/۱( ينير سطح جانشيبه ز ۱۳۹۰د و در سال يرس ۱۳۷۹در سال 
  افت.ي فرزند) کاهش

 تواندمياست که  ايمقولهفرزندآوري  هايارزش، بيندراين
در تغييرات سطوح باروري و به دنبال آن تغييرات رشد  نقش مهمي

 هايايدئالو  هاارزشايفا کند. با شناخت  جمعيتي يک جامعه
ايط تغيير شر منظوربهرا  هاييبرنامه و هاسياست توانميفرزندآوري، 

طراحي و بستر مناسبي  اجتماعي هاينگرشو  اهبينشفرهنگي، 
  .براي تغيير رفتارهاي باروري افراد فراهم کرد

 راتيين تغيک عامل واسط بي عنوانبه توانديمارزش فرزند 
ان زيشدن) و م يمدرن شدن و صنعت کالن (مانند حدر سطو يسازمان

 اهدهيپدکه  شوديمفرض  گونهاين ).۴شود ( گرفته باروري در نظر
گر يکديبا  باروري رييگميتصمفردي و  هايارزشو  يسطح گروه در

ک مدل ي، "فرزندان ارزش"مفهوم  درواقع). ۵( مرتبط هستند
ر د ين فرهنگيب هايتفاوتشتر يب سود است که به درک -نهيهز
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 فراش نورالدين ،صادقي رسول
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د يتأک يت ساختار اجتماعيو بر اهم کنديم زه باروري کمکيانگ
امل بالفصل باروري است که اثر عو ازجملهارزش فرزند ). ۶( دارد

 يمجموعهرفتارهاي باروري دارد. مفهوم ارزش فرزندان  مستقيم در
 کنندميهستند که والدين با داشتن فرزندان دريافت  چيزهاي خوبي

سنتي و ليبرال بررسي  هايارزش دودستهفرزند را در  اگر ارزش). ۷(
 هجامعني زنان در نگرش كنو سنتي در مورد فرزند هايارزشكنيم، 

 .ليبرالي جايگزين شده است هايارزشايراني تغيير كرده و با 
تولد و ازدواج، بيش  يهاگروهو رفتارهاي باروري زنان، در  هانگرش
 رطوبهفرزندان  ايدئالكرده است. تعداد ر گذشـته تغيي دههاز دو 

 هايگروه يحت ،يمختلف اجتماع يهاگروهدرخور توجهي در 
، كاهش يافته است. اولويت اندداشتهكه باروري باالتري  تريقديمي

توجه  ). با۸( استشده رايج  کشور يهااستان همه براي دو فرزنـد در
نگرش به فرزند، بررسي نگرش  يدرزمينه شدهمطرحبه واقعيات 

زيرا ايجاد  به فرزند در جوامع كنوني امري بسيار مهم اسـت، افراد
  .سـتبه فرزند ا افراد ايجاد تغيير در نگرش تغيير در باروري مستلزم

و  فرزندان يگذارارزشاز  متأثرو رفتارهاي باروري  شيگرا
 نهيتوسعه نهاداري از جوامع درحاليدر فرهنگ بس يتيجنس حيترج

ل ين قبيت ايب، آنچه ضرورت و اهمين ترتيبد). ۹( شده است
ارزش از  منبعث يکه فرزندآور ن استيا کنديممطالعات را روشن 

و جوامع گوناگون  هافرهنگهمواره در  يتيح جنسيترجفرزند و 
 يهاينابرابر). ۱۰( ز تداوم دارديبوده است و کماکان ن متداول

وجود دارد  توسعهدرحال يكشورها در يتيجنس ازنظركه  يقيعم
نه و سود در يهز كه از يامحاسبهكه زن و شوهر در  شوديمسبب 
ائل ق فرزندان پسر يبرا يشتريارزش ب، کننديمخانواده  ريزيطرح

 ايدئالترکيب  .دهند حيرا به فرزندان دختر ترج هاآنباشند و 
بر  مؤثراحتمالي  فرزندان و ترکيب فرزندان فعلي نيز از عوامل

ه ديک پدي عنوانبه يگر باروريد ياست. از سو تصميمات باروري
 ياجتماع يهانهيمزط و يعوامل، شرا ريتأث، تحت ياجتماع -يستيز

ن کشورها و مناطق يب يو بارور زادوولدزان ياست. م يو فرهنگ
 يو فرهنگ ياسيس ،ي، اجتماعياقتصاد ل مختلفيبه دال مختلف

انواع  زياداحتمالبه يتيو چند قوم يچند فرهنگ جامعه متفاوت است.
 ازجملهز يران ني. ا)۱( دهديمرا در خود نشان  يبارور متفاوت رفتار

 يمذهب يو حت يو فرهنگ يتنوع قوم ياست که دارا ييورهاکش
رفتارها  يمختلف باعث گوناگون يهانهيزمن تنوع در ياست. ا

 ازجملهفرزندآوري  ازدواج و ازجملهخانواده  يهاارزش ريي. تغشوديم
است.  مالحظهقابلفرهنگي،  يهاتفاوت رغمعليايران هم 

ر از ، تغييياهستهشبه رده به گست تغيير از خانواده مثالعنوانبه
گرايي به فردگرايي، تغيير از کنترل خانواده به استقالل  خانواده

 يهاازدواجبه  شدهدادهترتيب  از پيش يهاازدواججوانان، تغيير از 
بر اساس عشق و انتخاب، تغيير از ازدواج در سنين جواني به ازدواج 

، تغيير شدهکنترلندآوري در سن باال، تغيير از باروري طبيعي به فرز
فرزندان بيشتر به فرزندان کمتر، با تأکيد بر برابري جنسيتي  از تعداد

در عرصه عمومي از عمده  و حقوق زنان، هم در خانواده و هم
ورت ص يو فرهنگ يقوم يهانهيزم يگريانجيماست که با  يتغييرات

  .رديگيم
ن ايوپاسخگ يکه نگرش منف نددادنشان  يفوريو ص يمحمد
دارد؛  يوربار حيرا با ترج ين همبستگيشتريب نده جامعهينسبت به آ

 ،گرش نسبت به فرزند، نطلبيمنفعت ،ييسهم فردگرا ازآنپس
 يرهايمحاسبه شده است. متغ ييزناشو يتمنديرضاو  ييخردگرا

ح يترج غيرمستقيممد و استفاده از رسانه به شکل آدر الت،يتحص
ان يو همکاران ب يفاضل. )۱۱( دهديمقرار ر يزنان را تحت تأث يبارور

ي با ريت دوران پيفرزند، بعد امن مختلف ارزشن ابعاد يدر بکردند 
 نيت را داشت و تنها بياهم درجه نيترشيبدرصد  ۶۵/۶۹ن يانگيم

ن ين بيهمچنداشت. وجود  داريمعنيو سن، ارتباط  يبعد خانوادگ
). ۱۲د (مشاهده نش دارييمعنفرزند و باروري ارتباط  ابعاد ارزش

چون سن  يعواملا نشان داد که ين يو هاشم يج پژوهش رجبينتا
الت پاسخگو و همسر رابطه معکوس با ارزش فرزند، يازدواج، تحص

 ي، اجتماعيدارند. ارزش فرزند در ابعاد اقتصاد ايدئالو  يواقع يبارور
 ئالايد يبا بارور يو مذهب يو ابعاد اقتصاد يواقع يبا بارور يو مذهب

نشان  اهآن رهيچندمتغل يتحلج ينتام دارند. يدار و مستقيرابطه معن
مدت ازدواج، محل تولد، سن ازدواج پاسخگو،  يرهايکه متغ داد

 ياجتماع ديفرزندان، فوا يب جنسيل به ترکيالت پاسخگو، تمايتحص
 راتيين تغييفرزند قادر به تب ياجتماع يهانهيو هز يو اقتصاد

 كه ان کردنديب يب عشقيمشفق و غر. )۱۳( باشنديم يعواق يبارور
درصد سه  ۱۵و ، درصد دو فرزند ۳۵، يک فرزند هاآندرصد از  ۳۵

درصد از زنان داشتن  ۲۵ تعداد فرزندان مطلوب، ازنظرفرزند دارند. 
درصد داشتن  ۹درصد داشتن دو فرزند و حدود  ۶۶ يک فرزند، حدود

 ،دهشانجامتحليل  بر اساس. اندتهدانسبيش از دو فرزند را مطلوب 
مختلف شغلي زنان و همچنين زنان غير  هايگروههيچ تفاوتي بين 

فرزندان وجود ندارد. متغير سطح  گذاريارزش دربارهشاغل 
فوايد  هايمؤلفهبا  دارخانهشاغل و  تحصيالت در هر دو گروه زنان

 ابطهر رفتهازدست هايفرصتو  هامحدوديتاقتصادي فرزند و 
ارزش فرزندان نشان دادند  يو سام يشاهنوش .)۱۴( مستقيم دارد

در خانوارهاي روستايي و شهري يکسان نبوده است و متغيرهاي 
امنيتي و مالي فرزند، کسب هويت از فرزند،  -ارزش اقتصادي 

پيوستگي و تداوم خانواده، زحمات جسمي (خستگي)، ترجيحات 
ناطق شهري و روستايي جنسي بر تفاوت ارزش فرزندان در م

  .)۱۵( اندبوده تأثيرگذار
 ويژهبهاز جوامع  ياريداده است که هنوز در بس نشان يندسيل

ق بر تفو يمبتن يتيح جنسيجهان سوم فرهنگ ترج يدر کشورها
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معمول و استاندارد  يالگو فرزند پسر کماکان وجود دارد. اگرچه
 ۱۰۰ يسر به ازانوزاد پ ۱۰۵در هنگام تولد برابر با  ينسبت جنس

سازمان ملل  يهادادهن يدتريبا استناد به جد يونوزاد دختر است، 
ر د ويژهبهجوامع  يارين نسبت در بسياست که ا متحد نشان داده

 مراتببهتنام و نپال يو ن، هند،يمانند چ ييکشورها ييمناطق روستا
 نوزاد دختر) است ۱۰۰ ينوزاد پسر به ازا ۱۴۰ و ۱۱۷ن يشتر (بيب
در  يح جنسيدر مورد ترج يقيتحق در ريماري بهات و زو). ۱۶(

 براي مالحظات اقتصادي قائل يکاهش باروري در هند نقش مهم
اقتصادي فعال هستند دختران  ازنظرکه زنان  يي. در جاهاندشد

ت پسر کاهش يارجح روازاينو  باشنديمشتري يداراي ارزش ب
ش ثروت موجب کاهش يافزا کهاينن با توجه به ي. همچنابدييم

 نهيخود زم گردديمري يـت دوران پيدر مـورد امن هـاينگران
 ابدييمباروري کاهش  درنتيجهو  شوديم يح جنسيترج کـاهش

 تعصب يهاشاخصاساس  برانا، ژو و داال نشان دادند که يزي). ت۱۷(
 زيساايمنزان يدر هنگام تولد و م ي(مانند نسبت جنس يتيجنس
ح يرج، تحالباايندر نپال باال است.  يتيض جنسيع)، تبيتيجنس
 ۲۴را  ياز باردار يريشگيل پيزان استفاده از وسايم توانديم يجنس

ش يدرصد افزا ۶ش از يکل ب يزان باروريدرصد کاهش دهد و م
زنان، قرار گرفتن در  ياز باردار يريشگيپ يهاروشاستفاده از  دهد.

الت و مذهب يولد، سطح تحصن تين آخري، فاصله بهارسانهمعرض 
  ).۱۸ک پسر متوقف کند (يرا پس از تولد  يفرزندآور توانديم

ح يارزش فرزندان و ترج يرو تأثيريچه  يقوم يهاتفاوتنكه يا
رگذار خواهد بود. يشان مهم و تأثيزان برايچه م و تا؟ دارد يجنس

از  متأثرفرزند  يح جنسيو ترج يگذارارزشممكن است  چراکه
كل مؤثر  يزان باروريدر م توانديمن امر ياباشد و  يقوم يهاتفاوت
 يومق يهاتفاوتر ين پرسش و جهت آزمون تأثيپاسخ به ا يبرا. باشد

فرزندان زنان کرد و ترک در شهر  يگذارارزشو  يح جنسيبر ترج
 يبافتار ناهمگون قوم ي، که دارايجان غربيماکو، واقع در استان آذربا

  .مياشدهاست، متمرکز 
  

  مواد و روش کار
 و پرسشنامهبا استفاده از ابزار  هادادهو  يشيمايروش مطالعه، پ

ساله کرد و ترک در  ١٥-٤٩نفر از زنان متأهل  ٣٨٤در حجم نمونه 
، هانمونهدا کردن يپ يبرا د.يگرد يگردآور ١٣٩٥شهر ماکو در سال 

ق مناط انيدر مابتدا  استفاده شد. يامرحلهچند  يريگنهنمواز روش 
 در درون هر بلوکو سپس ) مشخص هابلوک( هاخوشه ،مختلف شهر

خاب انت يمورد بررس زنان ،کيستماتيس يريگنمونهبا استفاده از 
سال در  ١٥-٤٩ متأهلن صورت که به نسبت تعداد زنان ي. بدشدند

ر منظم و ب يافاصلهبر اساس  هر بلوک نسبت به تعداد کل نمونه،
  د.يع گرديتوز هاپرسشنامه مشخص يبيطبق نظم و ترت

اد با ت افريت افراد است. قوميقوم ين بررسير مستقل، در ايمتغ
ز ک ايمتعلق به کدام  يقوم ازنظر«ن پرسش که يبه ا هاآنپاسخ 
ن احساس يمشخص شده است. بنابرا» د؟يترک) هست -کرد اقوام (

ر يمتغ .هاستآنت ين قومييتع ي، مبنايت قوميک هويبه  تعلق افراد
فرزندان است. بر اساس مطالعات  يح جنسيوابسته، ارزش و ترج

 ي) و برا١٩ه (ياز شش گو يح جنسيسنجش ترج ين برايشيپ
 يم. مقدار آلفاي) استفاده کرد٢٠ه (يگو ١١سنجش ارزش فرزندان از 

 يگذارارزش ٧٠/٠برابر با  يح جنسيشاخص ترج يکرونباخ برا
، يت شغليالت، وضعيبه دست آمد. سن، تحص ٨٥/٠فرزندان برابر با 

کنترل در  يرهايمتغ عنوانبهانه خانوار يسن ازدواج و درآمد ماه
  ح فرزند در نظر گرفته شد.يت بر ارزش و ترجير قوميتأث يبررس

 ي، قرار داشتن در دامنه سنتأهلورود به پژوهش  يهامالک
در  يشرکت در پژوهش، زندگ يت آگاهانه برايضاسال، ر ١٥-٤٩

ا رت بي، عدم مغاکنندگانشرکت يبرا يشهر ماکو، نداشتن بار مال
 ليز عدم تمايخروج ن يهامالکبا جامعه و  يو فرهنگ ينين ديمواز

کامل به پرسشنامه و احساس  ييبه شرکت در پژوهش، عدم پاسخگو
  ض بود.يتبع

  
  :رهايف متغيتعر

 کياست که بر اساس آن  يده و نگرشيعق: يح جنسيترج
 هاگفرهنشتر ي. بشوديمگر برتر شمرده يجنس نسبت به جنس د

که  دهنديمح يجنس مذکر قائل هستند و ترج يبرا يارزش خاص
 ياو ساختاره هاانيبنشه در ين نگرش ريفرزندانشان پسر باشند. ا

به  يسنت يهافرهنگدر  عمدتاًجوامع دارد.  يو فرهنگ ياجتماع
ه يبا استفاده از شش گو يع جنسيش به ترجي. گراخورديمچشم 

  ).21است (ساخته شده 
 ۀما دربار يقضاوت اخالق يارهايمع هاارزش: ارزش فرزندان

 ليبخش فرهنگ جامعه را تشک نيترمهمز يو ن يانسان يهاکنش
است که فرزندان  يانگر نگرش زنان نسبت به منافعي. بدهنديم
). ارزش فرزندان با استفاده ۲۲باشند (ن داشته يوالد يراب تواننديم

 کرت ساخته شده است.يف ليط بر اساسه يگو ١١از 
زنان است که در  يفرزندآور يت واقعيقابل ي: باروريبارور

 ادوولدز يکيزيا توان في يفرزندآور يت نظريا قابلي يمقابل بارآور
 يد واقعيموال يدشدت و زمان بن ي). بارور٢٣( رديگيمزنان قرار 

ت مردان و زنان است که در معرض احتمال يمشاهده شده در جمع
ق طرح ياز طر يشاخص بارور ين بررسي). در ا٢٤است ( يفرزندآور

زنان از زمان  يآمدها يپرسش درباره شمار کل فرزندان زنده به دن
. که مجموع شمار شوديم يرياندازه گ يازدواج تا زمان بررس

 يکه در جا ي. فرزندانکننديم يکه با خانواده زندگ است يفرزندان
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ک يکه قبل از  ييو آنها کننديم ياز خانواده زندگ يگر جدايد
  .اندکردهو بعد از آن فوت  يسالگ

رزندان ا فياشاره به تعداد فرزند  يب جنسي: ترکيب جنسيترک
سال  ١٥-٤٩ن يدر سن متأهلک زن يدارد که  يازندهدختر و پسر 

  دارد.
  

  يافته ها
  نمونه: يتيجمع يهايژگيو

درصد نمونه  ٤٥درصد نمونه از زنان ترک و  ٥٥ج يبر اساس نتا
داشتند.  ين قوميدرصد نمونه ازدواج ب ٨از زنان کرد بودند. حدود 

ن يانگيسال است. م ٣٣زنان نمونه مورد مطالعه حدود  ين سنيانگيم
شتر از زنان کرد بوده است. سن در يسال ب ٢زنان ترک حدود  ينس
سطح  است. از زنان ترک بوده ترنييپان ازدواج زنان کُرد ياول

درصد زنان  ٤٦شتر از زنان کُرد بوده است. يالت زنان ترک بيتحص
درصد  ٣٠سه يو در مقا اندداشتهپلم يالت متوسطه و ديترک تحص

درصد زنان  ١٧ن، ي. همچناندبوده يلين سطح تحصيزنان کُرد در ا

 يالت دانشگاهيدرصد زنان کُرد تحص ١٤سه با يترک در مقا
 ن درصد مربوط به زنانيشتريب يت شغلي. به لحاظ وضعاندداشته
 وقتتمام ينه اشتغال در کارهاي. در زمباشديمدرصد  ٨٠با  دارخانه

، در اندبودهدرصد شاغل  ١٣هم رفته  يزنان ترک رو وقتپارهو 
  .اندبودهدرصد زنان کُرد شاغل  ٣که کمتر از  يحال

ت مسکن، يوضع ازنظرمشخص است  ١همانطور که در جدول 
ن يانگياست. م يملک هاآندرصد کل نمونه اعالم کردند مسکن  ٥٢

به هزار تومان  ٧٤٠ون و يليک ميان يدرآمد ماهانه خانوار پاسخگو
شتر از کردها يترک زبان ب يرهازان درآمد ماهانه خانوايآمد. م دست

ک ير يز هاترکدرصد  ٣سه با يدرصد کردها در مقا ١٥بوده است. 
 است ين در حاليون تومان در ماه درآمد خانوارشان بوده است. ايليم

درصد کردها درآمد ماهانه  ٥سه با يها در مقادرصد ترک ١٥که 
، در بيترتن يون تومان بوده است. بديليشتر از دو ميخانوارشان ب

بهتر از کردها  هاترک يو اقتصاد يت ماليوضع ينمونه مورد بررس
  بوده است.

  
  تيک قومينمونه مورد مطالعه به تفک يتيجمع يهايژگيو يع درصديتوز): ۱جدول (

  کرد  ترک  کل نمونه  يتيجمع يهايژگيو
 ٦/٣١ ٨/٣٣  ٧/٣٢ (سال) ين سن هنگام بررسيانگيم
  ٢٠  ٢١  ٤/٢٠  اج (سال)ن ازدوين سن در اوليانگيم

  التيسطح تحص
  

  سواديب
  يينهضت و ابتدا

  ييراهنما
  پلميمتوسطه و د

  يدانشگاه

٨/٦  
٩/١٧  
٠/٢١  
٥/٣٨  
٨/١٥  

٢/٦  
٠/١٥  
١/١٦  
٦/٤٥  
١/١٧  

٧/٧  
٥/٢٠  
٦/٢٧  
١/٣٠  
١/١٤  

  يت شغليوضع

  وقتتمامشاغل 
  وقتپارهشاغل 

  دارخانه
  دانشجو

  ريسا

٣٠/٤  
٠/٤  
١/٨٠  
٤/٩  
٣/٢  

٨/٦  
٢/٦  
٦/٧٦  
٨/٧  
٦/٢  

٣/١  
٣/١  
٦/٨٤  
٩/١٠  
٩/١  

  ت مسکنيت مالکيوضع

  يملک
  يااجاره

  يسازمان
  ريسا

٧/٥١  
٢/٤٢  
٨/٣  
٣/٢  

٣/٤٤  
١/٥٣  
٦/٢  
-  

٨/٦٠  
٨/٢٨  
٢/٥  
٦/٤  

  زان درآمد ماهانه خانواريم
  ون تومانيليک مير يز
  ون تومانيليک تادو مي

  به باال تومانونيليمدو 

٦/٨  
١/٨١  
٣/١٠  

٢/٣  
٩/٨١  
٨/١٤  

٠/١٥  
٧/٧٩  
٣/٥  

  
  اد:يارزش داشتن فرزند ز

ارزش  يهاهيگو بر اساسع نمونه مورد مطالعه ي، توز٢جدول 
شان ت را نيک قوميشتر) به تفکياد (سه بچه و بيداشتن فرزند ز

ه ها به صورت کل و يک از گويهر  يع درصدي. ابتدا توزدهديم

 ،ن اساسيبر ا آورده شده است. يتيک دو گروه قوميسپس به تفک
ن ين بودند که والديدرصد از زنان نمونه مورد مطالعه موافق ا ٤٧

ن يتنها نباشند. ا يرياد، داشته باشند تا در دوران پيد فرزند زيبا
درصد  ٦٩زنان کرد  يدرصد و برا ٢٨ن زنان ترک ينسبت در ب
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 يبرا ياد، کمک خوبيه داشتن فرزند زيباشد. در ارتباط با گويم
درصد) کمتر  ٣٨نده است، زنان ترک (يدر آ ش درآمد خانوادهيافزا

  ه بودند.ين گويدرصد) موافق ا ٦٧از زنان کرد (
 يمال يجاد فشارهاياد را عامل ايدرصد افراد نمونه فرزند ز ١٨

شتر يدرصد) ب ٢٣ن زنان کرد (ين نسبت در بي. اداننديمبر خانواده 
قد درصد زنان ترک معت ٢٦. باشديمدرصد)  ٥/١٢از زنان ترک (

د يفه خود بايش قدرت قوم و طايافزا يبرا هاخانوادهبودند که 
درصد  ٥١زنان کرد  ين نسبت براياورند. ايا بياد به دنيفرزندان ز

 ياد، باعث سرافرازينکه داشتن فرزند زين در مورد ايباشد. همچنيم
شتر يدرصد) ب ٦٨، زنان کرد (شوديمل يان قوم و فاميو افتخار در م

  ن بودند.ي) موافق ا٤٢ک (از زنان تر

  
  تيک قوميشتر) به تفکياد (سه بچه و بيارزش داشتن فرزند ز يه هايگو بر اساسنمونه مورد مطالعه  يع درصديتوز ):۲جدول (

  
  ه هايگو

  کرد  ترک  کل نمونه
  موافق  مخالف  موافق  مخالف  موافق  مخالف

  ٧/٦٨  ٣/٣١  ٣/٢٨  ٧/٧١  ٧/٤٦  ٣/٥٣  نها نباشندت يرياد، داشته باشند تا در دوران پيد فرزند زين بايوالد
  ٧/٢٨  ٣/٧١  ٢/٢٠  ٨/٧٩  ٠/٢٤  ٠/٧٦  دارديمکه دوست دارند، باز  يين را از انجام کارهاياد، والديفرزند ز

  ٣/٦٧  ٧/٣٢  ٠/٣٨  ٠/٦٢  ٩/٥٠  ١/٤٩  نده استيش درآمد خانواده در آيافزا يبرا ياد، کمک خوبيداشتن فرزند ز
  ٠/٥٦  ٠/٤٤  ٩/٤٨  ١/٥١  ٥/٥١  ٥/٤٨  فرزند است ينگهدار ازجملهانجام امور منزل  يبرا ياد، کمک خوبيفرزند ز

ن يوالد يبرا يو روان يروح يجاد فشارهاياد، موجب ايداشتن فرزند ز
  شوديم

٦/٣٩  ٤/٦٠  ٨/٢٠  ١/٧٩  ٢/٢٩  ٥/٧٠  

  ٣/٣٥  ٧/٦٤  ٢/٢١  ٨/٧٨  ٢/٢٧  ٨/٧٢  ت کننديرا خوب ترب هاآنن نتوانند يوالد شوديماد، باعث يفرزند ز
ارد و يالطمه هاآنالت و آموزش ياد، باشد، به تحصيتعداد فرزندان ز يوقت
  شودينم

٩/٤٠  ١/٥٩  ٨/٢٨  ٢/٧١  ٨/٣٣  ٢/٦٦  

  ٣/٢٣  ٧/٧٦  ٥/١٢  ٥/٨٧  ٨/١٧  ٢/٨٢  شوديمبر خانواده  يمال يجاد فشارهاياد، باعث ايفرزند ز
  ٥/٧٠  ٥/٢٩  ٠/٧٥  ٠/٢٥  ٢/٧٣  ٨/٢٦  اندندهزبعد از مرگشان که  کننديمن احساس ياد، والديبا داشتن فرزندان ز

ا ينبه د ياديد فرزندان زيفه خود بايش قدرت قوم و طايافزا يبرا هاخانواده
  اورنديب

٣/٥١  ٧/٤٨  ١/٢٦  ٩/٧٣  ٣/٣٧  ٧/٦٢  

  ٥/٦٨  ٥/٣١  ٨/٤١  ٢/٥٨  ٤/٥٣  ٦/٤٦  ودشيمل يان قوم و فاميو افتخار در م ياد، باعث سرافرازيداشتن فرزند ز

  
درصد از افراد نمونه  ١٦اد، ينه ارزش فرزند زيدر زم يکل طوربه

درصد کم اعتقاد به ارزش فرزند  ٥٩درصد متوسط و  ٢٥اد، يدر حد ز
درصد  ٧٣سه با يدرصد کردها در مقا ٤١اد دارند. در مقوله کم يز

 شوديممشاهده  ١، همانطور که در نمودار روازاين. اندبوده هاترک
شتر ين کردها بيشتر) در بياد (سه فرزند و بيداشتن فرزند ز ارزش

  .باشديم هاترکاز 
  

  اد زنان کرد و ترکيزان ارزش داشتن فرزند زيم): ١نمودار (
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3526-fa.html


 فراش نورالدين ،صادقي رسول
 

  ه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهمجل    1398، اردیبهشت 115، شماره دوم، پی در پی هفدهمدوره  136

  :يح جنسيترج
ه ب يح جنسيترج بر اساسع نمونه مورد مطالعه ي، توز٣جدول 

 ،دهديمج نشان ي. همان طور که نتادهديمت نشان يک قوميتفک
 يک فرزند در طول زندگيدرصد افراد اعالم کردند که اگر تنها  ٦٨

بت در ن نسيکه آن فرزند پسر باشد. ا دهنديمح يداشته باشند؛ ترج
ن ي. بباشديمدرصد  ٦٦زنان ترک  يدرصد و برا ٧٠ن زنان کرد يب

ر يا پسر و متغيشان دختر باشد ينکه فرزند بعديل افراد به ايتما
درصد از افراد نمونه، اعالم  ٦٩وجود دارد.  يدار يت رابطه معنيقوم

ن ين نسبت در بيپسر باشد. ا هاآن يل دارند فرزند بعديکردند تما

که  طورهمان. باشديمدرصد  ٧٧ن زنان کرد يو در ب ٥٩زنان ترک 
ح يل به ترجير تماين متغيب يداريمعنسطح  دهديمجدول نشان 

است  ٥٦/٠ت برابر يو قومک فرزند يدر صورت داشتن تنها  يجنس
وجود ندارد.  يداريمعنر رابطه ين دو متغيکه ب دهديمن نشان يو ا

ت با توجه به سطح يو قوم ير جنس فرزند بعدين متغياما ب
 دهديمن نشان يوجود دارد. ا يداريمعن) رابطه ٠١/٠( يداريمعن

 دح فرزند پسر وجويهنوز ترج يتين هر دو گروه قوميکه اگر چه در ب
  .دباشيمشتر از زنان ترک ين زنان کرد بيح در بين ترجيدارد اما ا

  تيک قوميبه تفک يح جنسير ترجيمتغ بر اساسنمونه مورد مطالعه  يع درصديتوز ):۳جدول (
    يع جنسيترج

  کل
 يآزمون معن  تيقوم

  کرد  ترک  يدار
  ا پسر؟يدختر باشد  ديدهيمح يک فرزند داشته باشد، ترجياگر تنها 

  پسر
  دختر

  کندينم يفرق

  
٣/٦٨  
٢/٥  
٥/٢٦  

  
٣/٦٦  
٧/٤  
٩/٢٨  

  
١/٧٠  

٨/٥  
٢٤  

Chi- 

square= 

١/١  
٥٦/٠  

  ا پسر؟يشما دختر باشد  يد فرزند بعديدوست دار
  دختر
  پسر
  کندينم يفرق

  
٥/٢٦  
٧/٦٨  
٨/٤  

  
٧/٣٧  
٤/٥٩  
٩/٢  

  
٩/١٦  
٦/٧٦  

٥/٦  

Chi- 
square= 

٤/٨  
٠١/٠  

  
ن يب دهديمج نشان ي، نتايکل طوربه. دهديمت را نشان يک قوميبه تفک يح جنسيترج يه هايگو بر اساسع نمونه مورد مطالعه ي، توز٤جدول 

  شتر از زنان ترک زبان است.ين زنان کرد زبان بيدر ب يح جنسيزان ترجيوجود دارد اما م يح جنسيترج يهنجارها يهر دو گروه قوم
  تيک قوميبه تفک يح جنسيترج يهاهيگو بر اساسع نمونه مورد مطالعه يتوز ):۴جدول (

  تيقوم  کل نمونه  
  کرد  ترک  
مخالف  

  

نه موافق و نه 
مخالف

موافق  
مخالف  
  

نه موافق و نه 
مخالف

موافق  
مخالف  
  

نه موافق و نه 
مخالف

موافق  
  

  ٣/٤٢  ٤١  ٧/١٦  ٥/٤٥  ٣/٤١  ٢/١٣  ٤٥  ٦/٤٠  ١٥  پدر و مادر است يفرزند پسر پشتوانه اقتصاد
مردم، پسر  يت، فردا براماس يدختر امروز برا

  پدر و مادر است يشه برايهم
٠/٣٤  ٨/٤٦  ٢/١٩  ٠/٢٠  ٣/٥٥  ٧/٢٤  ٣/٢٦  ١/٥١  ٦/٢٢  

 يبا هم ندارند (کدگذار يچ فرقيامروز دختر و پسر ه
  مجدد)

٧/٧  ٤/٢٨  ٩/٦٣  ١٠/٢  ٩/٣٧  ٠/٦٠  ٥/٦١  ١/٣٣  ٢/٥  

  ١/٥٥  ٨/٣٧  ٢/٧  ٤/٥٣  ٦/٣٧  ٠/٩  ٥٤  ١/٣٧  ٨/٨  ودشيم يپسر باعث نگه داشتن اسم و رسم خانوادگ
 يمان او دختر باشد، حق دارد براين زايکه چند يزن

  داشته باشد يمان بعديا آوردن پسر، زايبه دن
٢/٤٩  ٠/٣٣  ٨/٢٤  ٢/٤٤  ١/٣١  ۸/۱۷  ٠/٣٤  ٥/٣٨  ٦/٢٧  

پسر ا يست دختر باشد يفرزند خوب باشد، مهم ن
  مجدد) يکدگذار(

١/٧  ٠/١٦  ٩/٧٦  ٦/١  ٦/١٢  ٩/٨٥  ٥/٨١  ٢/١٤  ٤٠/٣  
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  ره:يل چندمتغيج تحلينتا
با  يح جنسيت بر ارزش فرزندان و ترجير قومير متغيزان تأثيم يره به بررسيون چند متغين بخش از مقاله، با استفاده از آزمون رگرسيدر ا

  ارائه شده است. ٥جدول ج در يم. نتايپرداخت يانهيزمو  يتيجمع يرهايکنترل اثر متغ
  

  فرزندان يگذارارزشو  يح جنسيزان ترجيت بر مير قوميره تأثيدمتغون چنيج رگرسينتا ):۵( جدول
  زان ارزش مثبت فرزندانيم يح جنسيزان ترجيم رهايمتغ

B  Beta  sig  B  Beta  sig  
  ٠٠١/٠  ٢٨٧/٠  ١٨١/٠  ٠٠١/٠  ١٦٣/٠  ٢٩٦/٠  )١کرد= ٠ت (ترک=يقوم

  ٠٠١/٠  ٣٥٢/٠  ١٥٠/٠  ٠٠١/٠  ٣٠٤/٠  ١٥٥/٠  سن زنان
  ٠٠١/٠  -١٦٧/٠  -١٣١/٠  ٠٠١/٠  -١٧٨/٠  -١٦٧/٠  الت زنانيزان تحصيم

  ٣٢٥/٠  ٠٥١/٠  ٥٣٠/٠  ٧٦١/٠  ٠١٧/٠  ٢١٤/٠  اشتغال زنان
  ٧٤١/٠  ٠١٧/٠  ١١٥/٠  ٥٤٠/٠  -٠٣٧/٠  -٢٧٨/٠  زان درآمد ماهانه خانوادهيم

  ٠٠١/٠  ٢١٠/٠  ٢٠٣/٠  ٠٠١/٠  -١٨١/٠  -٢١٨/٠  ن ازدواجيسن در اول
R ٦٣/٠  ٥٠/٠  
푅 (%)  ٧/٣٩  ٤/٢٥  

 Adjusted푅 (%) ٣/٣٨  ٨/٢٣  
F  ٨٣/٢٨  ٥٣/١٥  

Sig  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  

  
ت زنان نمونه مورد مطالعه بر ير قوميتأث ي، به بررس٥جدول در 

م. همانطور که يفرزندان پرداخت يو ارزش گذار يح جنسيزان ترجيم
ت ي، قوميتيجمع يرهايکنترل اثر متغ باوجود دهديمج نشان ينتا

نه يفرزندان دارد. در زم يو ارزش گذار يح جنسيرابطه مثبت با ترج
انه يزان درآمد ماهياشتغال زنان و م يرهاي، متغيح جنسيترج

ت به يسن زنان و قوم يرهايندارند. متغ يداريمعن ريتأثخانواده 
 هستند. در مقابل يح جنسير ترجياثر مثبت بر متغ يب دارايترت
 يفمن ريتأثن الت زنايزان تحصين ازدواج و ميسن در اول يرهايمتغ

فرزندان،  يگذارارزشنه ين در زميدارند. همچن يح جنسيبر ترج
 ريتأثانه خانواده يزان درآمد ماهياشتغال زنان و م يرهايمتغ
ثر ا يب دارايت به ترتيسن زنان و قوم يرهايمتغ ندارند. يداريمعن

 ريأثتالت زنان يزان تحصين ازدواج و ميسن در اول يرهايمثبت و متغ
  فرزندان دارند. يگذارارزشبر  يمنف

 
  يريجه گيبحث و نت

در ايران و اين  يـ فرهنگ يمتنوع قوم يهانهيزمبا توجه به 
متفاوت در  يهايآمدگ مختلف با پيش يقوم يهاگروه واقعيت که

ار قر يـ اجتماع ياقتصاد يتوسعهو  ينوساز يمعرض تأثير نيروها
 يگوناگون اجتماع يدر بسترها يازمينه يهايبررس، انجام اندگرفته

 يهايگذارسياست يبرا ينتايج ارزشمند توانديم يـ فرهنگ
 يمطالعه روازاين. داشته باشد يامنطقهو  يدر مقياس مل جمعيتي

 يانمونه شده از طريق پيمايش يگردآور يهادادهحاضر بر اساس 

ر د يقوم يهاتفاوت يمطالعهبه کرد و ترک شهر ماکو در بين زنان 
ج نشان داد ارزش داشتن فرزند ينتا .رداختح فرزند پيارزش و ترج

. اشدبيم هاترکشتر از ين کردها بيشتر) در بياد (سه فرزند و بيز
ر ب يتيدو گروه قوم يو فرزندآور يبارور يهاآلده يات، ايرفتارها، ن

دارد. کردها  يداريمعنشاخص ارزش داشتن فرزندان تفاوت  اساس
 يمتفاوت يبارور يزان ارزش فرزندان، رفتارهايبا توجه به م هاترکو 

 دارند.
ح يهنوز ترج يتين هر دو گروه قوميج نشان داد اگر چه در بينتا

شتر ين زنان کرد بيح در بين ترجيفرزند پسر وجود دارد اما ا يجنس
ر يتأث ره،يل چندمتغيج تحليگر نتايد ي. از سوباشديماز زنان ترک 

و  يح جنسيزان ترجيونه مورد مطالعه بر مت زنان نميقوم
کنترل اثر  باوجود درواقعفرزندان را نشان داد.  يگذارارزش

و  يح جنسيت رابطه مثبت با ترجي، قوميتيجمع يرهايمتغ
 يهاپژوهش ين پژوهش با برخيج ايفرزندان دارد. نتا يگذارارزش

) ٢٥ران (و همکا يصادق مثالعنوانبهدارد  يگر مطابقت و همخوانيد
شتر از زنان يفرزند) ب ٢/٢کرد (زنان  ين باروريانگيان کردند ميب

و  ٦/٢زنان کرد  يبرا ايدئال يفرزند) است. متوسط بارور ٩/١ترک (
ه سيزنان کُرد در مقافرزند به دست آمده است.  ١٠/٢زنان ترک  يبرا

بطة را ييگراقومزان يج، ميگراترند. با استناد به نتابا زنان ترک قوم
، ابديش يافزا ييگراقومدارد و هرچه  يبا بارور يمثبت و معنادار

ز نشان يره نيل چندمتغيج تحلي. نتاابدييمش يز افزايزنان ن يبارور
و  ي، اجتماعياقتصاد يهامشخصهکنترل اثر  باوجودداد که 
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 حات ويبر ترج يو معنادار ير قويهمچنان تأث ييگراقوم، يتيجمع
دارد، هرچند  يشده در هر دو گروه قوميزنان بررس يبارور يرفتارها
کشاورز و  .هاستترکشتر از يکُردها ب يبرا ين اثرگذاريشدت ا

مورد مطالعه عوامل  يهانهيزمن ي) نشان دادند در ب٢٦همکاران (
 دارند، سطح يرا بر رفتار بارور ين تاثيشتريب يو قوم يفرهنگ
ود. از ب مؤثروام مختلف ن زنان اقيدر ب يليا يالت و وابستگيتحص

بر رفتار  يدار يمعن ريتأثر سن ازدواج يمتغ ين عوامل اجتماعيب
  داشت. يبارور

که در قالب  ،)١١( يفرهنگ ير قوميکرد تأثيمطابق با رو 
 يهاگروه يبارور يرفتارها يخُرده فرهنگ يو هنجارها هاارزش

 ينگفره يهاارزشل يبه دل يهر گروه قوم ،شوديمن ييتب يقوم
در فرهنگ  .کنديمرا تجربه  يمتفاوت يبارور يخاص خود، رفتارها

بزرگ و پر حجم  يهاخانوادهممکن است  يقوم يهاگروه يبعض
ر د دياز کنترل موال ينيمع يهاروشا يباشند  داشته ييارزش واال

سر فرزند پ حيبه ترج ياديش زيگرا ايو  ممنوع شده باشد هاآنان يم
شان به شدت يبارور يا در رفتارهايد و ه باشبر دختر وجود داشت

مهمي  متغير مادران ويژهبه ترجيحات جنسي والدينرگرا باشند. يتقد
. ذاردگمياز تركيب جنسي فرزندان اثر  است كه بر رضايت والـدين

تأكيد والدين براي دستيابي به تركيب جنسي مناسب در مورد 
با  .شودميه باروري موجب افزايش ميزان گرايش ب فرزندان نيـز،

 گفت تركيب و ترجيح توانيم ج به دست آمدهيو نتا هادادهجه به وت
مواردي است كه  نيترمهمنفع فرزند پسر خود يكي از  جنسـي بـه

ان ان زنيدر م دنيا آوردن فرزندان زيادي در ميزان باروري و بـه ريتأث
 از زنان يبارور يرفتارهان يسه با زنان ترک دارد؛ بنابرايکرد در مقا

ر جامعه نيز تأثي جمعيتيو  ي، فرهنگيـ اجتماع ياقتصاد يهانهيزم
  .پذيرديم

از جوامع  ياريمعتقدند، در بس ريلوكاس و م ن راستايدر هم
اشتن د بر ديآشكار، تاك يو مذهب ي، اجتماعيل اقتصاديبه دال اساساً

 در يتيجنس ازنظركه  يقيعم يهاينابرابرفرزند پسر است. 
كه زن و شوهر در  شوديمتوسعه وجود دارد سبب درحال يكشورها
، كننديمخانواده  يزير نه و سود در طرحيهز كه از يامحاسبه

ن جوامع ي. در ا)۶( دهنديم حيفرزندان پسر را به فرزندان دختر ترج
 را از لحاظ داشتن فرزند پسر به ينيهدف مع کوشنديم هاخانواده

ابند، ين دست ين هدف معيهر چه زودتر به ا روازايندست آورند. 
 هاينگرش. اگرچه كننديمد اقدام يموال در مورد كنترل ترعيسر

اما هنوز هم  مورد مطالعه، متعادل بود، ينمونهبخشي از  يتيجنس
فرزندان پسر و دختر  هايتفاوتاز مادران در مورد  سهم چشمگيري

 مـر باعـث تقويـت عاليـقسنتي برخوردارند و همين ا يهادگاهيداز 
 فرزندان يژهيوجنسي  يهابيترکو  هاارزشبه دستيابي به  هاآن

  .شودمي )ي(پسرخواه
 با ارتقاي سـطح تحـصيالت و گـسترش رسدميبه نظر 

را به سوي  مندترجيح هاينگرش توانميآموزش عمومي،  هايبرنامه
که  شوديمشنهاد ين پيداد. همچن متعادل تغيير يهانگرش
 ـ يقوم ر عوامليشتر تأثيب يابيارز يبرا يفيک يهاروشبا  يمطالعات
لعه مطا و ارزش فرزندان، يح جنسيترجمختلف بر  يو مذهب يفرهنگ
انجام  ياسهيمقا به صورت يقوم يهاگروهک از يهر  يبرا يبارور
 ها و منافعد همسو با خواستهيدولت با يهااستيها و سبرنامهو  شود
  .ها باشدو خانوادهزنان 

  
  يتشکر و قدردان

ش و يامين پيدر ا کنندهمشارکتاز زنان کرد و ترک  بدينوسيله
  .گرددميتشکر و قدرداني ق يم پرسشگران تحقين تيهمچن
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Abstract 
Background & Aims: Ethnicity is one of the most important social and cultural context of childbearing. 
The aim of this article is to examine the impact of ethnic differences on the gender preferences and value 
of children among Kurdish and Turkish women in the city of Maku. 
Materials & Methods: The method was survey and data collected using questionnaire with a sample 
size of 384 Kurdish and Turkish married women, aged between 15-49 years old, who were selected by 
multi-stage sampling. 
Results: The results showed that the value of children and high fertility (three children and more) is 
more common among the Kurds than the Turks. Among the women of both groups, there is still son 
preference, but this preference is greater among Kurdish than Turkish women. The results of 
multivariate analysis indicated the significantly effect of ethnicity on gender preference and value of 
children. In fact, despite controlling of the effects of demographic variables, ethnicity has positive and 
significant effects on the son preference and value of children. 
Conclusion: Fertility behaviors are influenced by socio-economic, cultural and demographic 
backgrounds of society. Among them, ethnicity, as a socially-culturally construct, has key role on 
fertility and childbearing.   
Keywords: Ethnicity, Gender preference, Value of children, Fertility, Maku,  
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