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  چکيده
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تحقيقات چند قوميتي ايران هنوز    رغم ساختار  ، علي  حال با اين  .دارد قوميتي چند جوامع    در باروري

هـاي   اسـتفاده از داده بـا  قاله حاضر م. در زمينه ارتباط قوميت و باروري صورت گرفته است    اندكي  

هـاي   هـا و فرضـيه     تئـوري   به آزمـون   ،»١٣٨٠ ي اقتصادي اجتماعي خانوار   ها بررسي ويژگي «طرح  

هـاي قـومي     بيـانگر تفـاوت   هاي تحقيق     يافته .پردازدمي  باروري در ايران   قوميت و  ةمربوط به رابط  

/ ها و اثر قومي     همانندي مشخصه  ةها، از دو فرضي     براي تبيين اين تفاوت    .باشد  باروري در ايران مي   

ـ     نتايج تحليل آماري نشان داد که تفاوت      . شده است  استفاده   فرهنگي طـور  ه هاي قـومي بـاروري، ب

 و تـا    يافتـه  کـاهش    ويژه تحصيالت  ه ب  جمعيتي ـ هاي اجتماعي   چشمگيري، بعد از کنترل مشخصه    

حـال، ايـن    بـا ايـن  . شـود   مـي ايجـاد  هاي قومي همانندي و همگرايي   حدي در رفتار باروري گروه    

هـاي   تفاوتبرخي از     هنوز ها،  مشخصهآماري  رغم کنترل    يست و علي  همانندي و همگرايي کامل ن    
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  مقدمه
. باشـد   هاي جديد علـوم اجتمـاعي مـي         ترين حيطه  توجه به چندگونگي و تنوع قومي، يكي از مهم        

اي مورد توجه انديشمندان علوم اجتمـاعي قـرار    طور فزايندهه هاي اخير ب سال  در١موضوع قوميت 

ـ ( ايـن انديـشمندان      ةهـاي مـورد مطالعـ       كـي از حـوزه    ي. گرفته اسـت   شناسـان و     ويـژه جامعـه   ه  ب

  .باشد هاي قومي مي رفتارهاي باروري متفاوت گروه) شناسان جمعيت

 رابطه قوميت و باروري، مطالعات و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلـف انجـام               ةدر زمين 

و  گلدشـايدر ( باشـند   هاي قومي مي   وهو روند باروري گر    الگو ،دهنده تفاوت سطح   گرفته كه نشان  

 بين و   ؛١٩٧٧ ،جيوبو و مارشال   ؛۱۹۷۵ ،يچي ر ؛۱۹۷۴ ،ي رابرتز و ل   ؛۱۹۷۰ ،ياسال ؛١٩٦٩ ،اولنبرگ

 ،نـسون ور س؛١٩٨٤ ، فيشر و مـاركوم ؛١٩٨٤ ،دي ؛۱۹۸۱،   تروواتو ؛۱۹۷۹ ، جانسون ؛١٩٧٨ ،ماركوم

 اداي و   ؛۱۹۹۷ ، پوسـووا  ؛١٩٩١ ،كريـو بما و   ا ؛١٩٩٠ ،اتوووتر  و چوي ؛١٩٨٩ ، تاپا ؛١٩٨٨ و ١٩٨٥

 ؛٢٠٠٢ ،انـگ يمورگـان و     ؛٢٠٠٢ ، پنـگ  ؛۲۰۰۱ ، تانگ ؛١٩٩٩ ، كوك و هانسياغلو   ؛١٩٩٩ ،تواوورت

هــا جهــت تبيــين   در ايــن مطالعــات و بررســي.)٢٠٠٣، دار  مــاجيوم و٢٠٠٣، ديگــرانپوســتون و 

ه شـده   يضياتي تدوين و ارا   هاي قومي باروري و مكانيزم تأثيرگذاري قوميت بر باروري، فر          تفاوت

طور كامل  ه   هنوز ب  کنند،  يان م يب) ١٩٩٦( ٣ندايفارست و ت   و )١٩٩٦ (٢واترزکه   طور  هماناما  . است

هـايي موجـب ايـن     باشد و چه مكانيزم هاي قومي متفاوت مي دانيم كه چرا رفتار باروري گروه      نمي

  .دنشو ها مي تفاوت

 چنـد   يـق و مطالعـات بـاروري در كـشورهاي          تحق ادبيات نقش كليدي و اساسي در       ،قوميت

در كـشورهاي   ايـن موضـوع     كه   حال آن .  اياالت متحده امريكا، كانادا و استراليا دارد       قوميتي مانند 

ندرت مورد مطالعه قـرار گرفتـه   ه  تابو شده است و ب    ) ٢٠٠١( ٤و المبرت  اروپاي غربي، به قول پن    

 يا کننده نييتع نقش  فرهنگي/ قوميعوامله رغم اين ك نيز عليدر كشورهاي در حال توسعه   . است

  و ي بررسـ  بـه  دارند، مطالعـات و تحقيقـات انـدكي          يتيجمعرفتارهاي  ها و     نگرشگيري    در شكل 

  .اند پرداخته قوميت و باروري ة رابطليتحل

 در حالي كـه     .باشد  برخوردار مي  يادي ز نگي و تنوع قومي   واي است كه از چندگ      ايران جامعه 

 ) درصد ۳۴( ها وكردها يك سوم ديگر      ند، ترك هستزبان   فارس ،اين كشور عيت  از جم  حدود نيمي 

                                                 
1. Ethnicity 
2. Waters 
3. Forste, R. and M.Tienda 
4. Penn & Lambert 
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شـوازي و    يعباسـ ( دهنـد   را تـشكيل مـي     )درصـد ۱۶( باقيمانده هاي قومي يك ششم    و ساير گروه  

 ييايا واحد جغراف  ي کشور   ۲۰۰سه با   يران در مقا  يان  يهمچن ).۱۳: ۱۳۸۲ ،هيري بش  و ٥: ٢٠٠١،  جونز

 ،يچـ  رشـانه يمد (است برخوردار ي قوم ين گوناگون يشتري، از ب  يطور نسب  جهان، به    ي فعل ياسي س ـ

شـود و از       چنـد قـومي محـسوب مـي        ة يك جامعـ    ايران كهواقعيت   رغم اين  علياما،   ).۳۶: ۱۳۸۰

 مـورد   ياسـ يت خاص س  يبه علت حساس  ديرباز زيستگاه اقوام مختلفي بوده است، موضوع قوميت         

ل آمار رسـمي و دقيقـي از جمعيـت اقـوام ايرانـي و رونـد                  به همين دلي   .مطالعه قرار نگرفته است   

ل يـ  شناخت و تحل   رغم مطالعات متعدد در خصوص    ه  ها در دست نيست و ب      تحوالت جمعيتي آن  

مي در ايـن زمينـه      ج منس ة در ايران هنوز مطالع    ،قوميتي در كشورهاي چند   باروري   ي قوم يرفتارها

   . استنگرفتهصورت 

ـ اد قومي   نه به ساختار چ    با توج  مقالهاين  رو،   نياز ا   بـه دنبـال پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت             راني

رفتـار    چگونـه اسـت؟ آيـا در       در کـشور  هاي قـومي     سطح، روند و الگوي باروري گروه     : باشد  مي

چه نقشي در قوميت در صورت تفاوت، ها همگرايي و همانندي وجود دارد يا تفاوت؟     باروري آن 

هايي باروري  و از طريق چه مكانيزم تا چه اندازه    يتعلق قوم  يا به عبارت  ي ،ها دارد  ن تفاوت يتبيين ا 

   دهد؟ را تحت تأثير قرار مي

  

  نظريچارچوب 
 هـاي  هي، فرضـ  يت بـر بـارور    يـ  قوم يرگـذار يزم تأث يمکان  و ي بارور ي قوم يها ن تفاوت ييجهت تب 

ر قالـب   د يت و بارور  ي رابطه قوم  ي نظر يها نهيزمن مقاله   يدر ا . ن و ارائه شده است    ي تدو يمختلف

  :گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي ٢فرهنگي/ تأثير قومي و ١ها مشخصه يهماننددو فرضيه 

  

  

  

  

  
  هاي قومي باروري  تفاوتةکنند هاي نظري تبيين   زمينهـ١نمودار شمارة 

                                                 
1. The Characteristics Assimilation Hypothesis 
2. Cultural / Ethnic Effect Hypothesis 

 ها همانندي مشخصهةفرضي 

 فرهنگي/ ميقو ةفرضي
 تبيين هنجاري

 تبيين ساختاري

 هاي قومي باروريتفاوت
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  ها  همانندي مشخصهة فرضي.١
 ي قـوم  يرابررا در قالب ناب    يرفتار بارور مشاهده شده در      قومي هاي تفاوت،   مطالعات يبرخ

 راايـن نـوع تبيـين        )١٩٦٩ (١رگب گلدشايدر و اولن   .کنند ين م يي تب ي ساختار يو تفاوت در همانند   

ـ  مـدل هماننـدي   « را آن) ٢٠٠٢ (٢کسيو .اند ناميده »ها  همانندي مشخصه  ها يا    مشخصه ةفرضي«  اي

 »٤ مـذاب  ةکـور «مـدل   را   آن )١٩٩٦( ٣ليـ دان و مک  »از روابط قومي و نژادي     آمريكاي شمالي  مدل

در تـالش بـراي     ) ١٩٢١ (٥ابتدا توسط رابرت پارك و ارنست بـرگس       ه  ين فرض يا. اند عنوان نموده 

  انگليـسي  ة فرايند همنوايي و همانندي با جامعـ       يعني ـ  ذوب شدن آمريكايي   ة پديد ةتوصيف تجرب 

 يقـوم  مطالعـات  در .)٨ ــ ٩: ٢٠٠١ ندرسون،او  ۱۳۸: ۱۹۹۶ ل،يدان  مک( ارائه شد    ـ زبان آمريكايي 

بـه كـار    ) ١٩٦٥ (٨و لونـد  ) ١٩٦١ (٧، پيترسـون  )١٩٥٢ (٦ابتدا توسط لي و لي      اين ديدگاه  باروري،

  ).٤٤٤: ١٩٧٠اسالي، (گرفته شد 

  بازتـاب و   هـاي قـومي بـاروري،       كـه تفـاوت    است  اين تئوريكي کرديرو اين   ي اساس ةشالود

 ايـن ديـدگاه بـا    عبارتيه ب .شدبا مي  و نابرابري قومياي هاي توسعه   توزيع نابرابر شاخص   نمايانگر

كند كه وابستگي قومي، به تنهايي، تأثيري مستقل بر باروري             بيان مي  ي قوم يمفهوم نابرابر تأكيد بر   

 اقتصادي اجتمـاعي اسـت كـه عمـدتاً     يها  مشخصهدر تركيبهاي قومي  گروهندارد، بلكه تفاوت   

 بـاروري   ي قوم يها تفاوتضيه،  اين فر . شود  مشاهده شده در باروري مي    قومي  هاي   موجب تفاوت 

هاي اقتصادي و اجتماعي مانند درآمد، شغل، تحصيالت و محل  مشخصهها در   تفاوت قوميت را به   

هـاي قـومي،    گـروه   بـاالتر بـاروري  سطوحبدين معني كه . كند ـ روستايي مرتبط مي   اقامت شهري 

 ، ريچـي  ؛١٩٦٩ ،اولنبـرگ گلدشـايدر و    (باشـد     ميها   آنتر    وضعيت اقتصادي اجتماعي پايين   مد  اپي

 ، كـوهلي  ؛١٩٩٧ ، پوسـووا  ؛١٩٧٩ ، جانسون ؛١٩٧٨ ، بين و ماركوم   ؛١٩٧٧ ، جيوبو و مارشال   ؛١٩٧٥

 ؛٢٠٠٢ پنـگ    ؛١٩٩٩ ، نـودل و ديگـران     ؛١٩٩٩ ، اداي و تروواتـو    ؛١٩٩٨ ، سيووال و تروواتو   ؛١٩٩٨

رهاي بـاروري را    رفتا يو همانند  ٩ اين ديدگاه بحث همگرايي    نيهمچن). ٢٠٠٣ ،پوستون و ديگران  

                                                 
1. G. Goldsheider & P. Uhlenberg 
2. J.Weeks 
3. A. McDaniel 
4. Melting Pot 
5. R. Park & E. Burgess 
6. Lee & Lee 
7. Peterson  
8. Lunde 
9. Convergence 
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دانـد كـه      مي ١ موقت و گذرا   ةهاي قومي باروري را يك پديد      كند و تفاوت    در طول زمان مطرح مي    

  . رود  از بين ميفراگير شدن مدرنيزاسيونبا  اقتصادي اجتماعي و ةاساساً در بستر توسع

اطات كند كه امروزه به دليل گسترش ارتب ها بيان مي    مشخصه ي همانند ة فرضي  خالصه طوره  ب

داري   اجتماعي و مدرنيزاسيون، مرزهاي قومي شكسته شده و در نتيجه قوميت تأثير مستقل و معني              

به نظر ناشي از تأثير قوميت باشـد، اغلـب بازتـاب            است    ممکن بلكه آنچه . بر رفتار باروري ندارد   

 نظيـر   قومي جايگاه متفاوتي را در ساختارهاي اقتصادي اجتمـاعي        هاي   گروهاين واقعيت است كه     

اقتـصادي   يبـه محـض هماننـد      رو نياز ا . دارند ينيشهرنشكار، درآمد و     آموزش، اشتغال و بازار   

متـأثر از فراگيـر شـدن مدرنيزاسـيون يـا از طريـق اسـتاندارد كـردن و                  ( ي قوم يها  گروه اجتماعي

مي هاي قو  شود و تفاوت    حاصل مي ها   آن، همانندي در رفتار باروري      )ها  مشخصه هاي آماري   كنترل

  . رود  از بين ميطور کامله  بباروري

 قوميـت و وجـود      ءها با احيـا      همانندي مشخصه  کرديروهاي اخير     در طول دهه  ن وجود   يبا ا 

  مختلـف، مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت            جوامـع هـاي گونـاگون در        هاي قومي در زمينه    تفاوت

ابتـدا توسـط گلدشـايدر و       هـا،     مشخـصه  يهمانندانتقاد اصلي به فرضيه     ). ٨ـ٩: ٢٠٠١ندرسون،  ا(

هاي قومي بـاروري،      كه اين فرضيه در تبيين تفاوت      بيان نمودند ها   آن. مطرح شد ) ١٩٦٩(اولنبرگ  

ـ ز.  و هم از نظر تجربي با محدوديت مواجـه اسـت           يهم از نظر تئوريك     در صـورت هماننـدي      راي

هـاي     يـا كنتـرل    هاي قومي از طريـق فراينـد مدرنيزاسـيون         گروه اجتماعي ــ  هاي اقتصادي   مشخصه

بـه  . ماند  هاي قومي باروري همچنان باقي مي      شود و تفاوت    ها همانند نمي    سطح باروري آن   ،آماري

/  تـأثير قـومي    ة تحت عنوان فرضي   فرضية ديگري باقيمانده،  هاي   تفاوتاين ترتيب، براي تبيين اين      

   .ه استفرهنگي مطرح شد

  

  فرهنگي/  تأثير قومية فرضي.٢
باشـد كـه      ها مي    مشخصه ي همانند ة فرهنگي، تبيين جايگزيني براي فرضي     / تأثير قومي  ةفرضي

. كنـد   بر اهميت نقش قوميت به عنوان يك عامل مستقل تأثيرگـذار بـر رفتـار بـاروري تأكيـد مـي                    

 يامدهاي پ اي از ابعاد هنجاري، ساختاري و       فرهنگي باروري، بازتاب نوسان گسترده    / تأثيرات قومي 

                                                 
1. Temporary Phenomenon 
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  .باشد  مي١در نظام قشربندي اجتماعيقومي يك گروه  اجتماعي موقعيت ـ رواني

قرار گـرفتن   هاي قومي همراه با      كند كه تركيب همگن و متجانس گروه        فرض مي ديدگاه  ن  يا

هـا و     اي از شرايط و تجارب يكسان، موجب گسترش و درونـي كـردن ارزش               در معرض مجموعه  

از فرايند زندگي اجتماعي به وسيله       باروري به عنوان بخشي      در نتيجه، شود و      مي قوميهنجارهاي  

: ۱۹۹۹اداي و تروواتو،    (شود   ميو جهت داده     ها حمايت   ها و مجازات    ها، اعتقادات، پاداش    نگرش

  ).١٩٦٩ ، پارسونززبه نقل ا ۴۱۱

هاي متفـاوت بـاروري      براي تبيين وضعيت   کرديرو قومي فرهنگي، دو     ري تأث دگاهيددر درون   

 گـروه   هاي قومي اقليت را در مقايسه با        گروه ي بارور  پايين سطوح ،رويكرد اول : وجود دارد اقوام  

 ٢تبيين سـاختاري   (داند  به فشارهاي ساختاري بيروني مي     يبه عنوان واكنش  يا مسلط،    اكثريتقومي  

 ي بـارور  بـاالي سـطوح    رويكـرد دوم،   .)تياقلگروه  ت  ي موقع ي اجتماع ـ ي روان يها  تيا عدم امن  ي

هـاي خـرده    ارزش، در قالب هنجارهـا و       گروه قومي مسلط   مقايسه با    هاي قومي اقليت را در     گروه

/  تـأثير قـومي    ة فرضـي  اساس بر،  بنابراين .)يا خرده فرهنگ  ي ٣تبيين هنجاري (كند    فرهنگي تبيين مي  

ي و عـدم    قـوم  تـأثيرات سـاختاري ماننـد تبعـيض          ةواسـط ه  بيا   تي قوم گفت كه توان   مي فرهنگي

ـ  از طر  يـا  بودن گروه اقليت و      اي حاشيهوضعيت  با  رواني اجتماعي مرتبط     هاي  امنيت  تـأثيرات   قي

بـاروري را تحـت تـأثير قـرار          ٤ قومي گرايانه خاصايدئولوژي الهيات   و  خرده فرهنگي   ـ    هنجاري

، بـين و مـاركوم      )١٩٦٩( محققـان نظيـر گلدشـايدر و اولنبـرگ            از يبرخ در همين راستا  . دهد مي

ـ دو جنبه ز  بر  فرهنگي باروري   / تأثيرات قومي ان  يدر ب ) ١٩٨٤ (٥، فيشر و ماركوم   )١٩٧٨( تأكيـد  ر  ي

  :اند دهنمو

هاي باروري بـين     تفاوت كند كه   بيان مي  ن الگو يا؛  ٦ تفاوت سطوح موقعيت گروه اقليت     )الف

                                                 
1. Social Stratification System 
2. Structural Explanation 
3. Normative Explanation 

كـه در  بيـانگر ايـن نكتـه اسـت     ) The Particularized Theology Ideology( گرايانه ايدئولوژي الهيات خاص .٣

باشد و تفاوتهاي قومي باروري تا حدودي ناشي از تفاوت در آيـين                باروري، مذهب في نفسه مهم مي       قومي مطالعات

، كـيلن   مـك  ؛١٩٩٩،   نـودل و ديگـران     ؛١٩٩٩،   اداي و تروواتـو    ؛١٩٨١ ،چيمي( باشد  قوام مي هاي خاص مذهبي ا    و دكترين 

 ).١١٨: ١٣٨١ لوكاس و مير، ؛٢٠٠٤
5. N. Fischer & J. Marcum 
6. Minority Group Status Levels Difference 
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ايـن  . هاي قومي اقليت و اكثريت براي تمام سطوح طبقات اجتماعي وجـود خواهـد داشـت                گروه

يـت بـا گـروه قـومي        هاي قومي اقل   گروه  ساختاري نديهمانفرايند  وضعيت بدين جهت است كه      

 يهـا   گـروه  ي اجتمـاع  يدر زنـدگ   كـه  ، بدون آن  هددااجتماعي رخ    ـ هاي اقتصادي  در زمينه مسلط  

از  .گرفتـه باشـد  صورت و مسلط بر جامعه گروه قومي حاكم  پذيري از ند فرهنگي فراتي اقل يقوم

 پـذيري   و عدم تحقق فرايند فرهنـگ زايش مواليد  همراه با هنجارهاي موافق اف     يانسجام قوم رو   اين

گروه  باالتر از    ي در تمام سطوح طبقات اجتماع     اقليتقومي   تا سطح باروري گروه      شود  ميموجب  

ر ي تـأث بيـانگر اين جنبه، در واقع     ). ١٩٨٤و ماركوم،    فيشر؛  ١٩٧٨بين و ماركوم،    ( باشدقومي مسلط   

 در  ي بـارور  ي قـوم  يهـا   بر تفـاوت    افزايش مواليد  موافق با و ايدئولوژي   فرهنگي   هنجارهاي خرده 

  . باشد مي) ١٩٦٩( ديدگاه گلدشايدر و اولنبرگ

بـرعكس حالـت فـوق، فراينـد         تيوضـع ؛ در ايـن     ١تفاوت اثـر موقعيـت گـروه اقليـت        ) ب

  اقليـت بـه منظـور      ي قـوم  اعضاي گروه   در نتيجه  .گيرد  همانندي پيشي مي  فرايند  پذيري بر     فرهنگ

 رهـايي از  جهت دستيابي به تحرك اجتماعي و        ا اعضاي گروه قومي حاكم و      ب ساختاريهمانندي  

تر از سطح   پايين به ، باروري خود را   ت بودن يط اقل يشرا اجتماعي مرتبط با     ـ هاي رواني   عدم امنيت 

 ياعـضا  بـاروري    بدين ترتيب، ). ۱۹۷۸بين و ماركوم،     (دهند كاهش مي حاكم    قومي باروري گروه 

ـ سه با همتا  ي در مقا  اقتصادي اجتماعي باالتر  گاه  يات با پ  ي اقل يگروه قوم  قـومي  ان خـود در گـروه       ي

 اجتماعي و بـاروري در ميـان        ـ  اقتصادي پايگاه كامالً منفي     رابطه الگوي  و باشد يتر م  نييپامسلط  

 بيانگر اين جنبه در واقع      ).۱۹۸۴،  فيشر و ماركوم   (شود تر مي    برجستهتر و      واضح تي اقل  قومي گروه

 در ي بـارور  ي قـوم  يهـا   بر تفاوت  اجتماعي مرتبط با موقعيت اقليت    ـ   هاي رواني   م امنيت ر عد يتأث

  .است) ١٩٦٩( ديدگاه گلدشايدر و اولنبرگ
  

  فرهنگي باروري/  تأثيرات قومي دوگانهابعاد ـ١شمارة جدول 
  تفاوت اثر

 )تبيين ساختاري(
  تفاوت سطوح

 )تبيين هنجاري(
  ابعاد                                                     

 فرايند
-  
+ 

+  
-  

  اجتماعيـ همانندي اقتصادي 
  پذيري فرهنگ

 باالتر تر پايين
گـروه  در مقايسه بـا       اقليت  گروه قومي  سطوح باروري 

 حاكمقومي 
  .١٩٧٨ ،ن و مارکومي ب؛١٩٦٩ ،در و اولنبرگي گلدشابرمبناي ديدگاه: مأخذ

                                                 
1. Minority Group Status Effect Difference 
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، ي بـارور  يقوممطالعات   نقطه ضعف    کنند يان م يب) ١٩٧٨( ١لوپز و ساباق  که   طور البته، همان 

 تبيـين سـاختاري و هنجـاري        يعني فرهنگي/  فرضيه قومي   از ناشي از ناتواني در تمايز اين دو بعد       

گيـري مواجـه      جدا كردن اين دو بعد با مسائل اندازه       ) ١٩٩٩(  و تروواتو  يبه قول ادا  زيرا  . باشد  مي

  .است

 بـاروري   بـر دار قوميت      مستقل و معني    و تأثير  رهنگي، به نقش  ف/  تبيين قومي  خالصهطور  ه  ب

 اهميت اصلي را بـه      هاي قومي باروري   ديدگاه در تبيين تفاوت   اين   ديگر،   يعبارته   ب .كند  اشاره مي 

ايـن  . دهـد    مـي  اقليـت گـروه    موقعيـت  اجتمـاعي ـ   رواني  و تجارب  قومي هاي  و ارزش  هنجارها

بعـد  (هـا و اعتقـادات        ال  ي قومي خاص، هنجارهـا، ايـده      ها كه اعضاي گروه  كند   ميفرض  رويكرد  

مشتركي دارند كه متفاوت از ساير اعضاي       ) ساختاريبعد  ( و تجارب اقتصادي اجتماعي   ) هنجاري

هاي قومي باروري     تفاوت  بخش تبيين نشده   ،رو نياز ا  .باشد يم) قومي حاكم گروه  (جامعه بزرگتر   

تبعيض و احساس  ناشي از  همتواند عي و جمعيتي مي اجتما ـ هاي اقتصادي   بعد از كنترل مشخصه   

 و  ي قـوم  يهـا    در ارزش   و هم ناشي از تفاوت    ) تبيين ساختاري (اجتماعي  ـ   هاي رواني   عدم امنيت 

  .  باشد)تبيين هنجاري(هنجارهاي خرده فرهنگي 

  

  تحقيق پيشينه
کـا، کانـادا و     يتحده امر االت م يژه ا يوه   ب ـ گرا كثرتجوامع  شناسي    جمعيت و   يشناس   جامعه ادبيات

. انـد  پرداختـه  بـاروري    ي قـوم  يها ن تفاوت ييف و تب  ي است که به توص    يمطالعاتمملو از    ـ اياسترال

 ي قـوم يها اند و تفاوت د قرار داده ييها را مورد تأ     مشخصه ي همانند ةين مطالعات، فرض  ي از ا  يبرخ

بنگريـد  ( داننـد  ي م ي و اجتماع  يصاد اقت يها نهي در زم  ي قوم يها ي از نابرابر  ي را صرفاً ناش   يبارور

 و  ي ادا ؛١٩٩٤ ،لـون   کالـه  ؛١٩٩١ ، ابمـا و کريـو     ؛١٩٧٧ ،جيوبـو و مارشـال     ؛١٩٧٤ ،بـين و وود   به  

  پوسـتون و   ؛٢٠٠٢ ، مورگـان و يانـگ     ؛٢٠٠٢ ،پنـگ  ؛١٩٩٩ ، کـوک و هانـسياغلو     ؛١٩٩٩ ،تروواتو

گيـري رفتـار    وجـه بـه شـكل    قات انجام شده، با ت    يگر از مطالعات و تحق    ي د يبرخ ).٢٠٠٣،  نيگراد

 ي قوميها ن تفاوتييرا در تبو ساختاري  يقومي و فرهنگي، ابعاد هنجار    و بستر    ةباروري در زمين  

 و  دييـ را تأ و تأثير مستقل قوميت بـر بـاروري          يفرهنگ/ ي اثر قوم  ةيفرضدانند و    يل م ي دخ يبارور

 ؛١٩٨٤ ،دي ؛١٩٧٨ ،مـارکوم  بـين و     ؛١٩٦٩ ، و اولنبـرگ   درگلدشـاي بنگريد بـه    ( اند  نموده تيحما

                                                 
1. D. Lopez & G. Sabagh 
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 تانـگ   و١٩٩٠ ،اتوو و ترووي چ؛١٩٨٩ ، تاپا؛١٩٨٥ ، بين و سوايسگود   ؛١٩٨٨و   ١٩٨٥ ،رنسونوس

 قوميت و   ة رابط ي نظر يکردهاي، رو يدهد که به لحاظ تجرب      ي نشان م  ن مطالعات يا ي بررس ).٢٠٠١

  شـده  رد ديگـر    يبرخـ و در   تأييد  ها در برخي مطالعات       مشخصه يهمانند ةيژه فرض يوه  باروري ب 

جـا ثابـت و       در طول زمان و در همـه       ي بارور ي قوم يها توان گفت که تفاوت     يرو، م  از اين . ستا  

  . باشد ي پيچيده و چند اليه ميا ، زيرا قوميت پديدهستي نسانيک

 زنجـاني  .هاي قومي در ايران مطالعات اندكي صورت گرفته است         در خصوص باروري گروه   

 ي قـوم  يهـا  ف تفـاوت  ي، بـه توصـ    ١٣٧٠ ج طرح زاد و ولـد     ي نتا ي برمبنا )١٣٧٢(و پرنده   ) ١٣٧١(

 بـاالترين   ،به ترتيـب   ،، عرب و لر     ، تركمن    بلوچ هاي قومي  ، گروه ن اساس يبر ا . اند   پرداخته يبارور

الدير . اند  داشته ترين ميزان باروري را    يني پا ،به ترتيب ،  ها  ها و فارس    ميزان باروري و ارامنه، شمالي    

 بـا   يهـا   اسـتان  ي و با توجه به سطح بـارور       ١٣٦٥ يسرشمار جي، با استفاده از نتا    )١٩٩٣( يفوالد

ـ در ا  يبارور ي قوم يها تو تفا يبيبرآورد تقر  خاص، به    يها زبان ـ ان  يـي تب و در    ران پرداخـت  ي ن ي

رد کـه  يـ گ  يجـه مـ   يکند و نت    يد م يتأک و شهرنشيني    ر سواد زنان  ي نظ ي اجتماع يها نهي بر زم  ها تفاوت

  .  نداردي بر بارور مستقليري تأثت،يقوم

، ١٣٦٨ يهـا   زاد و ولـد سـال      يريگ   طرح اندازه  يها   داده ي، بر مبنا  )١٣٧٥ (ي و ناصر  يزنجان

م و ي مـستق يها ، با استفاده از روش   ي سرشمار چهار يها   سازمان ثبت احوال و داده     ١٣٧٣ و   ١٣٧٠

، تـرک، کـرد، لـر و بلـوچ در            اقوام فارس  يبه برآورد بارور  )  و روش رله   P/Fنسبت  (م  يرمستقيغ

ر يـ  نظ ياجتمـاع ـ   ي اقتصاد يها  نهي در زم  ي قوم يها با توجه به تفاوت   اين مطالعه   . اند  ران پرداخته يا

 ـ يط اقتصاد يک قوم واحد در شرا    ي افراد منتسب به     ي بارور يالت و متفاوت بودن رفتارها    يتحص

 اقـوام را     متفاوت ي که سطح بارور   رديگ  يجه م ي، نت ) مختلف يها در استان  يعني (متفاوت ياجتماع

  . ن نموديي تبيتوان صرفاً در ارتباط با تعلق قوم ينم

در آذربايجان غربـي نـشان داد كـه درصـد مواليـد رتبـه               ) ١٣٧٩(ك  ل   نديم و ساالري   ةمطالع

در مناطق  نيز  ) ١٣٨٢( صادقي .باشد   مي تركچهارم به باال در گروه قومي كرد بيش از گروه قومي            

هـا    داري بـاالتر از تـرك      طـور معنـي   ه  هرستان قروه نشان داد كه سطح باروري كردها ب        روستايي ش 

هنجارهـاي  هـا و       هماننـدي مشخـصه    ة فرضي هاي قومي باروري، دو    وي در تبيين تفاوت   . باشد  مي

  . دده ي مرا مورد توجه قرارخرده فرهنگي 

متفاوت بودن نگرش    بيانگراستان سيستان و بلوچستان      در   )١٣٨٢(طالب و گودرزي    بررسي  



  

  

    

  
 ۱۳۸۵ زمستان، ٢٩نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٣٨ 

ـ  .باشـد   مذهبي در مورد هنجارهاي خانواده و رفتار باروري مـي         ـ   ي قوم هاي گروه  ،كـه  طـوري ه   ب

هاي فردگرايانه و اسـتقالل خـانواده بـا           به خانواده حول محور ارزش     )ها  غيربلوچ (نگرش شيعيان 

وهـاي سـنتي     بيـشتر بـه الگ     )هـا   بلـوچ  ( در حالي كه اهـل سـنت       ،باشد  ميين  يعملكرد جمعيتي پا  

   .هاي خانوادگي گرايش دارند ارزش

چهـار اسـتان منتخـب کـشور        بررسي تحوالت باروري    در  ) ١٣٨٣(گران  ي و د  يشواز  يعباس

 که نگـرش و رفتـار       ند، نشان داد  )زديالن و   يستان و بلوچستان، گ   ي، س يجان غرب ي آذربا يها استان(

ن تعـداد   يانگيـ ن م يتـر   نيين تـا پـا    يتر باال  و باشد  ي مورد مطالعه متفاوت م    ي قوم يها  گروه يبارور

 ي، کـرد  )٩/٤( ي ثبت شده است که به زبان بلوچ       ي زنان ي برا ب،ي، به ترت  ا آمده يدنه   زنده ب  انفرزند

ـ ن، ا يهمچنـ . انـد  نموده  يتکلم م ) ۰/٣( يلکيگو  ) ٤/٣( ي، آذر )٧/٣( ي، فارس )٨/٤( ب در  يـ ن ترت ي

رد کـه  يـ گ يجـه مـ   ي نت  اين اساس مطالعه مذكور    بر. ناً تکرار شده است   يل، ع آ دهيمورد تعداد فرزند ا   

 يتي قـوم يهـا  يژگي وي بر مبناي بارور يها ، تفاوت يجاد شده در رفتار بارور    ي ا ييرغم همگرا  يعل

ت يـ  بـا توجـه بـه ماه        ايـن مطالعـه    البته. ز احتماالً وجود خواهد داشت    ينده ن يوجود داشته و در آ    

ت و  يـ  قوم ةن رابطـ  يي در تب  يدهد و سع    يان م  را نش  ي بارور ي قوم يها  از تفاوت  يفي، توص موضوع

  .  ندارديبارور

با عنوان قوميت و الگوهاي ازدواج در ايـران نـشان           ) ۱۳۸۴(شوازي و صادقي     مطالعه عباسي 

هـر چنـد    . باشـد  كننده در الگوهاي ازدواج در ايـران مـي         دهد كه هويت قومي يك عامل تعيين       مي

هش اثر قوميت نقش داشـته اسـت امـا در نهايـت             تماعي در تعديل و كا    جاقتصادي ا هاي   مشخصه

هاي قومي فرهنگي در وراي نوسازي اقتصادي اجتماعي اثر خود را اعمال نموده            و ارزش هنجارها  

  .هاي ازدواج منجر شده استو به تفاوت در الگو

ن يشيـ  در مطالعـات پ    يقـات ي تحق يخألهـا  يکسري  وجود ةق نشان دهند  يات تحق ي ادب يبررس

 بـه سـه متغيـر       هـا را     مشخـصه  ي هماننـد  ةي فرض يلعات مورد بررس  ا مط صورت که ن  يبد. باشد  يم

 يها مشخصه ريتأثاند و     دهنموخالصه   ييروستاـ   ي اقامت شهر  يگاهو  درآمد، شغل و تحصيالت     

 و  ز بونگارت ؛١٩٧٨،  ز بونگارت ؛١٩٥٦،  کيس و بل  يويد( ١ي بالفصل بارور  يها کننده نييو تع  يتيجمع

مورد  يت و باروري قومة در رابطت زناني و موقعخانوادهساختار  ،يشاوندي خوشبكه، )١٩٨٣ ،پاتر

 .انـد   اسـتفاده نکـرده    يفي ک يها از روش  يمطالعات مورد بررس  همچنين   .قرار نگرفته است  بررسي  

                                                 
1. Proximate Determinants of Fertility 
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ر مـستقل در    يـ ت را بـه عنـوان متغ      ير قوم يران، اغلب متغ  يها، مطالعات انجام شده در ا      نيعالوه بر ا  

الديـر   (يا  چنـد مطالعـه    .انـد  ن رابطه پرداخته  ين ا يياند و کمتر به تب      ا به کار گرفته   رهير متغ يکنار سا 

انـد، بـدون اتکـا بـه          ن رابطـه پرداختـه    يـي هم که بـه تب    ) ١٣٧٥،  ي و ناصر  ي زنجان ؛١٩٩٣،  يفوالد

 را يت بر بارورير قومي، تأثي آمار کنترليها  و بدون استفاده از آزمونيت و باروري قوميها هينظر

انـد    دانند و استدالل کرده     ي م ي قوم يها گروه متفاوت   ي اجتماع ي اقتصاد يها يژگي از و  ياً ناش صرف

اي   تا انـدازه   ن است که  يدنبال ا ه  ب  حاضر، ةرو مقال  نياز ا  . ندارد ي بر بارور  ير مستقل يت تأث يکه قوم 

  .  باروري را برطرف نمايدو قوميت ةرابط ة تحقيقاتي موجود در زمينهايخأل

  

 ق يقروش تح
  خانوار ي اجتماع ـ ي اقتصاد يها يژگي و يطرح بررس هاي    داده ١استفاده از تحليل ثانوي   ه با   قالن م يا

ـ  در ا  ي بارور قوميت و  ة فرضيات مربوط به رابط    به آزمون  ،١٣٨٠  طـرح مـذكور   . پـردازد يمـ  راني

تفاده از   و با اسـ    يشيماي فرانسه به روش پ    يقات علم ي مرکز تحق  يران با همکار  يتوسط مرکز آمار ا   

 يا   خوشـه  يريـ گ  اساس روش نمونه   ن طرح، بر  يدر ا . انجام گرفت افته  ي ک پرسشنامه ساخت  يتکن

 خوشـه در نقـاط   ٩٣ و يخوشـه در نقـاط شـهر      ١٣٩( خوشـه در کـل کـشور         ٢٣٢ يا  ک مرحله ي

  .  قرار گرفتي خانوار مورد بررس٦٩٦٠ها،  ن خوشهيان ايمشخص شد و در م) ييروستا

 برحـسب   ي سـاله در زمـان بررسـ       ١٥ـ٤٩زن ازدواج کرده     ، هر ژوهشپن  يل در ا  يواحد تحل 

نکـه  ياما با توجه به ا.  نفر بود٥٦٣٩، مذكورط در طرح يتعداد زنان واجد شرا . باشد  ي م ي قوم ةنيزم

، بعد از برطرف نمودن     مورد مصاحبه قرار گرفته بود    ل  يک واحد تحل  يش از   ي خانوارها ب  يدر بعض 

 انتخـاب   نمونه ساله به عنوان     ١٥ـ٤٩کبار ازدواج کرده    ي زن حداقل    ٤٩٤٥،  يريگ  ن مشکل نمونه  يا

 بـه لحـاظ     ينمونه مورد بررس  .  قرار گرفت  يها مورد کنکاش و بررس     شد و اطالعات مربوط به آن     

 ٦/٥ درصـد کـرد،   ٨/٦ درصد لـر،   ٥/٩ درصد ترک،    ١/٢٥ درصد فارس،    ٥/٤٣،  ي زبان ـ يتعلق قوم 

  .اند  درصد بلوچ بوده٥/٢ درصد عرب و ٨/٢، لکيگ درصد ٢/٤، يمازندراندرصد 

 يهـا   مشخـصه  يکـسر ي،  يت و بارور  يو خالص قوم   قي رابطه دق  يجهت بررس  مقالهن  يدر ا 

                                                 
1. Secondary Analysis 
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، محل سـكونت، زمـان تماشـاي        ∗تحصيالت، پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوار    مانند  ( يتيجمع ـ ياجتماع

وميـر فرزنـدان، سـن        مرگ ،∗∗ خانواده نحوه انتخاب همسر، ساخت قدرت در درون       سن ازدواج،    تلويزيون،

 ١ل طبقـات چندگانـه    يـ ک تحل يـ تکنبا استفاده از     )هنگام اولين تولد   سن زنان به  هنگام بررسي و     زنان به 

 بـا  . اسـت  گرفتـه مـورد آزمـون و کنتـرل قـرار           ٢رگرسيون لوجستيك و  ) ۱۹۷۳آندرو و ديگران،    (

داشـتن    را با ثابت نگه يت بر بارور  ير قوم ي تأث يت نسب يم تا اهم  يها قصد دار   کين تکن ياستفاده از ا  

بـر مبنـاي     متغيرهاي كنترل الزم به ذكر است كه       .ميمشخص نمائ )  آزمون يرهايمتغ(رها  ير متغ يسا

  .اند ها انتخاب شده هاي نظري مطالعه و در دسترس بودن داده زمينه

  
  ل مطالعهي تحليرها و استراتژي متغ.۲ شمارة جدول

  استراتژي تحليل  متغير وابسته  آزمونمتغيرهاي   متغير مستقل
  :باروري

  

ـ    ) ۱  هتعداد فرزندان زنده ب
  دنيا آمده

  تحليل طبقات چندگانه

  قوميت
  بلوچ
  لر

  عرب
  کرد
  ترک
  فارس

  مازندراني
  گيلک

  تحصيالت
  اجتماعياقتصادي پايگاه 

  محل سکونت 
  زمان تماشاي تلويزيون

  سن ازدواج
   انتخاب همسرةنحو

  ساخت قدرت در درون خانواده
  مرگ و مير فرزندان 

  سن زنان هنگام اولين تولد
  م بررسينگا هبهزنان سن 

احتمال داشتن سه بچه ) ٢
  و بيشتر

  رگرسيون لوجستيك

                                                 
، ) مـادي ةسـرماي ( اجتماعي خانوار به عنوان مفهومي سه بعدي شامل ابعـاد اقتـصادي    اقتصادي  در اين مقاله، پايگاه      ∗

مالکيـت کاالهـا و     ( ثروت و دارايـي   . در نظر گرفته شده است    )  فرهنگي ةسرماي( و معرفتي )  اجتماعي ةسرماي( منزلتي

هاي بعد اقتصادي پايگاه و منزلـت شـغلي بـه             ، درآمد و هزينه سرانه ماهانه خانوار به عنوان معرف         )هاي بادوام   دارايي

 همچنين ميزان سواد رسمي نيز معرف بعد معرفتي پايگاه اجتمـاعي            .عنوان معرف بعد منزلتي پايگاه منظور شده است       

 و در سـاختن شـاخص پايگـاه از وزن           نجيده شده است  اي س   هر سه بعد روي مقياس سه درجه      . محسوب شده است  

 .اند يکساني برخوردار بوده

گيـري زوجـين در       ساخت قدرت در درون خانواده در دو مدل مشارکتي و غيرمشارکتي با توجه به فرايند تصميم                ∗∗

هاي   داري، فعاليت گذاري بين فرزندان، انتخاب نوع روش پيشگيري از بار          تعداد فرزندان، فاصله  (ابعاد مختلف زندگي    

 .گرفتمورد سنجش قرار ) درسي و غيردرسي فرزندان، خريد اتومبيل، مسکن و ساير لوازم عمده زندگي
 

1. Multiple Classification Analysis  
2. Logistic Regression  
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 مبتني بـر كنتـرل آمـاري        ،يت و بارور  ي قوم ة رابط  تحليل  مقاله در  رو استراتژي اساسي   از اين 

م كه آيا در شرايط مساوي و يكسان به لحاظ        خواهيم بداني  مي در واقع با كنترل ساير متغيرها     . است

   ؟ريا خي دار خواهد داشت ها، قوميت بر باروري تأثير مستقل و معني مشخصه

  
  ها و نتايج يافته

  

  هاي قومي در ايران رفتار باروري گروه) الف
  يروند بارور

 نيجه ا يدر نت .  شده است  يريچشمگر دستخوش تحوالت    ي دو دهه اخ   يران، ط ي در ا  يبارور

بـه بعـد شـروع بـه         ١٣٦٤ــ ٦٥ يهـا   از سال   زمان انقالب،  يش نسب ي پس از افزا   يتحوالت، بارور 

 سـرعت   ي بـارور  يروند کاهش  خانواده، مي مجدد برنامه تنظ   ي با اجرا  ١٣٦٨ و از سال     نمودکاهش  

و ) ۲۰۰۲، ۱۳۸۰( يشــواز يج مطالعــات عباســي نتــا مثــال،يبــرا.  بــه خــود گرفــتيريچــشمگ

ـ ، ا )١٣٦٨ــ ٧٥ ( سال ٨ ةدهد که در فاصل     ينشان م ) ٢٠٠۵(الد  مكدون و   يشواز يعباس ران کـاهش   ي

ـ  ي مختلـف كـشور نيـز      هـا  بـاروري اسـتان   .  است نموده را تجربه    ي درصد ٥٠ ش از ي ب يبارور ه  ب

ـ  ز بـه هـا     اسـتان  ي برخـ  ي بارور يو حت  صورت همگون اين روند كاهشي را طي نموده        سـطح   ري

ـ ر، ا ي اخ يها  کشور در سال   ي بارور يکاهشحال با توجه به روند      .  است دهيرس ينيجانش ن سـؤال   ي

هـا    آن يا در رونـد بـارور     يباشد؟ آ   ي چگونه م  ي قوم يها  گروه يت بارور يشود که وضع   يمطرح م 

  ؟تفاوتا يشود  يده ميد  و همگرايياننديهم

ـ بـر ا  . دهد ي را نشان م   ي قوم يها  گروه ي، روند بارور  ٢ ة شمار نمودار  تـوان   مـي  ن اسـاس  ي

ن يالبته، ا .  وجود دارد  يي و همگرا  يهمانند  ايراني  مختلف اقوام يروند بارور  در كه   مشاهده نمود 

ـ  د ي قوم يها گروه روند و سطح باروري      در ييها ست و باز هم تفاوت    يبه تمام معنا ن   انندي  هم ده ي

 طور موازيه  ب،١٣٦٧ـ٧٩ ةران در طول دوري در ا  ي قوم يها  تمام گروه  ي، بارور يبه عبارت  .شود يم

در  ن تفـاوت کـه  ي با ا،اند گرفته قرار ير انتقال باروريها در مس  آنة داشته است و هم    ي کاهش روند

ژه يوه   کرد، عرب، لر و ب     ي قوم يها  هنوز گروه   مثال، يبرا. قرار دارند ن انتقال   ي از ا  يمراحل مختلف 

بـاً بـه    ير تق يمازنـدران  و    ترک، فـارس   ي قوم يها  گروه که يحال ، در هستند يبلوچ در مرحله انتقال   
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  .اند رسيده ينيسطح جانش ريز يباروربه  ها لکيگ و اند ک شدهي نزدي انتقال بارورةان مرحليپا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ش۱۳۶۷ـ۱۳۷۹هاي قومي در ايران  باروري گروهتغييرات  روند ـ۲نمودار شمارة 
  

 يرونـد بـارور   و   IFTSج  يا نتـ  يلک برمبنـا  ي بلوچ، کرد، فارس، ترک و گ      ي قوم يها  گروه ي برآورد روند بارور   :نكته

  .باشد مي IDHS ج ي نتايمبنا بر ي لر، عرب و مازندراني قوميها گروه

  

اي   تا اندازهي قوميها  گروهيدهد که تفاوت سطوح بارور ي نشان م٢  شمارةن نموداريهمچن

ك، هاي قومي گيلـ  در حالي كه گروه. باشد ها مي آنثر از تفاوت در مرحله شروع انتقال باروري      أمت

اند،  فارس و حتي لر از ابتداي دوره روند كاهشي باروري را با سرعت طي نموده               مازندراني، ترك،   

ن جهـت در    يبه هم . اند  نموده شروعخير انتقال باروري را     أهاي قومي عرب، كرد و بلوچ، با ت        گروه

و بـه    كردي   قوم هاي  تفاوت قابل توجهي در سطح باروري بين گروه         هاي پاياني مورد مطالعه،    سال

هـاي    ديگري كه در روند باروري گروه     ةنكت. هاي قومي وجود داشته است     با ساير گروه  ويژه بلوچ   

 و ترك از    ، فارس  ماندراني  هاي قومي گيلك،    اين است كه سطح باروري گروه       قومي مشهود است،  

ـ              تقريباً ١٣٧٦ ـ٧٩ تا   ١٣٧٣ـ٧٥ ةدور اروري بـه    ثابت بوده است، كه دليل اين امر رسـيدن سـطح ب

ين بودن باروري و    يلحاظ پا ه  در چنين شرايطي، ب   . باشد مي ها مراحل پاياني انتقال در بين اين گروه      

TFR

فارس
ترك

بلوچ
كرد

گيلك
مازندراني

عربلر

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1367-69 1370-72 1373-75 1376-79
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 روند كاهـشي بـاروري كنـدتر از مراحـل      اي، اجتماعي و عوامل توسعهـ   همچنين شرايط اقتصادي  

  ). ٢٠٠٢، ١به بونگارتزبنگريد (قبلي خواهد بود 

ک ي کالس يطبق تئور  توان  ي را م  ي شروع کاهش بارور   ة نقط ةني در زم  ي قوم يها تفاوت گروه 

 کـه از    ييهـا   گـروه  ين معنـ  ي بـد  .ها دانست  ، در سطح توسعه آن    يدگاه نوساز ي و د  يتيانتقال جمع 

 يهـا  انـد، زودتـر از گـروه        برخوردار بوده  يشتري ب ياجتماعـ   يت و امکانات توسعه اقتصاد    يموقع

ـ  .انـد   شده ي انتقال بارور  ة وارد مرحل  يا محروم از امکانات توسعه     رونـد تحـوالت     يطـور کلـ   ه  ب

ر و اشـاعه    ييـ  و تغ  يرات سـاختار  ييـ است که به علـت تغ     نكته  ن  ين ا يمب ،ي قوم يها  گروه يبارور

 ي بـارور ي قوميها  تفاوت صورت گرفته،ي قوميها  گروه يبارورسطح   در   يها، کاهش اساس   دهيا

  . شده استجاديها ا  آنيدر بارورنسبي  ييمگراکمتر شده و ه

  يسطوح بارور

ـ       شاخص   با توجه به     مقالهن  يدر ا   يت بـارور  يوضـع ،   ٢ا آمـده  يـ دنه  تعـداد فرزنـدان زنـده ب

. نشان داده شده است    ۳شمارة   ج آن در جدول   يم که نتا  يا سه قرار داده  ي را مورد مقا   ي قوم يها گروه

ـ .  وجـود دارد   هـاي قـومي در ايـران       ح باروري گروه  وداري بين سط   ن اساس، تفاوت معني   يبر ا  ه ب

در . باشـد  ين نمونـه مـ    يانگيـ  بلوچ، لر، عرب و کرد باالتر از م        ي قوم يها  گروه ي بارور ،كه طوري

 نمونـه   ين بارور يانگيتر از م   نيي، فارس و ترک پا    يلک، مازندران ي گ ي قوم يها  گروه يمقابل بارور 

) هـا   لـک يان گ يدر م  (٦٦/٢تا  ) ها  ان بلوچ يدر م  (١٦/٤ن  يبباروري   ي قوم ات نوسان ةدامن. بوده است 

 فارس و ترک دو      و تا حدودي   يلک، مازندران ي گ ي قوم يها ن، اکثر زنان گروه   يعالوه بر ا  . باشد  يم

 يهـا  زنـان گـروه   درصد قابل تـوجهي از       که حال آن . اند ا آورده يدنه   ب يبچه و کمتر تا زمان بررس     

  . شتر بوده استيچه و ب بسه، يشان تا زمان بررس ي بلوچ، لر، عرب و کرد سطح باروريقوم

  

                                                 
1. John Bongaarts 
2. Children Ever Born  
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  ۱۳۸۰ ران،ي در اي قوميها  ساله گروه۱۵ـ۴۹زنان متأهل  يسطوح بارور ـ۳شمارة جدول 
 

  

ترين  ها پايين  لکين و گ  يها باالتر  ران، بلوچ ي در ا  ي زبان ـ ي قوم يها ان گروه يدر م بدين ترتيب   

 ي قـوم  يها  گروه ي بارور توان  ي م ها نيانگي م ةسي مقا آزمون مبناي نتايج  برسطح باروري را دارند و      

   : نموديبند ر طبقهيصورت زه را ب

  بلوچ، لر، عرب و کرد:  بااليارور با سطح بي قوميها گروه •

  فارس و ترک): ينينابيب(  متوسطي با سطح باروري قوميها گروه •

  .يمازندران و لکيگ: نيي پاي با سطح باروري قوميها گروه •

 در ي بـارز قـوم  يها  و تفاوتيت بر بارور  يدار قوم  ير معن يانگر تأث يها ب  افتهيطور خالصه،   ه  ب

ـ ،  يتعلق قـوم  رسد   ينظر م ه  بو،  ر نياز ا . باشد ي م يبارورسطح   کننـده در رفتـار      نيـي ک عامـل تع   ي

بخـش   كه در    دارد، ولي صحت و سقم اين موضوع نياز به بررسي و تحليل بيشتري              باشد يبارور

  .شود يمقاله به آن پرداخته مبعدي 

  

  راني در اي قوميها  گروهيل رفتار باروريتحل) ب
 يت بـر بـارور  يـ  منجر شود که قوميريگ جهيتن ني ممکن است به ا  ي بارور ي قوم يها تفاوت

 مـورد   ي قوم يها  موجه است که گروه    ي فقط به شرط   يريگ جهين نت ياما ا . دارد يعلّم و   ي مستق ريتأث

  (%)يح باروروسط
  نييباروري پا  ي قوميها گروه

  )کمتر بچه و۲(
  باروري باال

  ) بچه و بيشتر۳(

 تعداد فرزندان نيانگيم
  ا آمدهيدنه زنده ب

  بلوچ
  لر

  عرب
  کرد
  ترک
  فارس

  يزندرانما
  لکيگ

۰/۳۵  
۵/۳۵  
۹/۳۱  
۳/۳۹  
۹/۴۶  
۹/۴۹  
۷/۵۲  
۵/۵۶  

۰/۶۵  
۵/۶۴  
۱/۶۸  
۷/۶۰  
۱/۵۳  
۱/۵۰  
۳/۴۷  
۵/۴۳  

۱۶/۴  
۱۱/۴  
۰۶/۴  
۷۶/۳  
۲۶/۳  
۰۸/۳  
۷۳/۲  
۶۶/۲  

  ۲۹/۳  ۴/۵۳  ۶/۴۶  کل نمونه
  يآزمون آمار
  يدار يسطح معن

   يب همبستگيضر

Chi-square= 70.833  
P<0.0005  

Cramer's V = 0.120 

F= 20.314 
P<0.0005  

Eta= 0.167 
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در غيـر ايـن      . باشـند  ي داشـته   و هماننـد   کـسان يشـرايط    ير ابعاد مرتبط با بـارور     يسه در سا  يمقا

ي قـومي در سـاير      هـا  زه معلول تفـاوت   به همان اندا  ممکن است    يبارورصورت، نوسانات قومي    

 و سـاختار  يتـ ي جمعــ  ي اجتمـاع يهـا   مشخـصه ةن موضوع، به مطالعـ    ي ا يجهت بررس  .باشد  ابعاد

  .ه شده استي ارا٤  شمارةج آن در جدوليم که نتاي پرداختي قوميها ان گروهيخانواده در م

ـ ا در   يقـوم  ي وجود نـابرابر   انگريب هاي جدول مذكور   افتهي بـر ايـن اسـاس      . دباشـ  يمـ  راني

در نظـام قـشربندي اجتمـاعي        ي متفاوت يها گاهي، در جا  ي اجتماع ـ ي از نظر اقتصاد   ي قوم يها گروه

 ياجتمـاع ــ    ياقتصادت  ي بلوچ، کرد، لر و عرب در موقع       ي قوم يها که گروه  يطوره  ب. قرار دارند 

ـ در ا .  قـرار دارنـد    لـک يگ  و يمازندرانترك،   فارس،   ي قوم يها  نسبت به گروه   يتر نييپا ان، يـ ن م ي

رو  از ايـن  . باشد يها م  ر جنبه ي بارزتر از سا   ي آموزش يها  به فرصت  يابي دست ةني در زم  ي قوم ينابرابر

ض ياسـت و تبعـ    ي س يم، اما نوع  ي ندار يا  نوشته شده  ياست قوم يران هر چند س   ي در ا  توان گفت  مي

 و  يا ح توسـعه  وتفـاوت سـط   (را در سـطوح کـالن         آن يها  اعمال شده وجود دارد که جلوه      يقوم

سـطوح  تفـاوت   ( و خـرد  )  خانوارهـا  يگـاه يپا  و يح طبقـات  وتفاوت سط ( ياني، م )ع امکانات يتوز

  .توان مشاهده نمود مي)  افراديشغل و يآموزش

عوامل بالفصل  ةني در زم ي بارز قوم  يها  تفاوت ة نشان دهند  زي ن هاي جمعيتي  بررسي مشخصه 

ن يبـد . باشـد  يد م ير کودکان و کنترل موال    ي، مرگ وم  ن تولد ينگام اول ه سن مادر به  باروري از جمله    

 مناسب يگذار تر و بدون فاصله نيين پاي را در سنييزا  باال، بچهي با باروري قوميها  که گروهيمعن

از کنند و    ي استفاده م  ي از باردار  يريشگيل پ ي، کمتر از وسا   )يه چند فرزند فور   يرو( کنند يشروع م 

  .برخوردارند زي نيرر کودکان بيشتيم مرگ وميزان 

ـ  در ا  ي قـوم  يها ان گروه ي ساختار خانواده و الگوهاي ازدواج در م       ةمطالع ران نـشان داد کـه      ي

دا يمات ازدواج و خانواده نمود پ     ي در تنظ  يزان قابل توجه  ي به م  ي خرده فرهنگ  يها ت و ارزش  يقوم

 متفـاوت   ي قـوم  يهـا  ان گـروه  ي خانواده در م   ي ازدواج و هنجارها   يل الگوها ين دل ي به هم  .کند  يم

 عـرب،  ي قوميها ان گروهي که در م  يطوره  ب. )۱۳۸۴شوازي و صادقي،     عباسيبنگريد به    (باشد  يم

 حاکم است که خانواده را  ي سنتي دارند، عمدتاً هنجارها   يي باال يژه بلوچ که بارور   يوه  لر، کرد و ب   

ـ انگار  ي مـ  ي جمعـ  يوندهايت پ ي تقو ي برا ينهاد م ين، تحکـ  يين پـا  يل خـانواده در سـن     يتـشک  و   دن

 قـدرت در درون خـانواده را        يرمـشارکت ي و مدل غ   يليق ازدواج فام  ي از طر  يشاوندي خو يوندهايپ

ت يـ تبع يد و برا  نساز  ي را محدود م   ين سنخ از هنجارها، انتخاب فرد     يا. دنده  يد قرار م  يمورد تأک 

 يبه انتخاب فـرد   د که   ي جد يها در مقابل، هنجارها و نگرش    . هستندل  يارزش قا  انتخابشتر از   يب
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 قدرت در درون    ي و مدل مشارکت   يليرفامي غ يها  ن باالتر، ازدواج  يد و ازدواج در سن    نده  يت م ياولو

 لکيگژه يوه  و بيمازندران  ترک، فارس،ي قوميها ان گروهيد، عمدتاً در منکن يه م يخانواده را توص  

  . دنکن يدا مي پيشترينمود ب

  

 ۱۳۸۰ ران،ي در اي قوميها ک گروهيبه تفک) کنترلمورد ( آزمون يرهايها و متغ  مشخصهـ۴شمارة جدول 
 ها مشخصه بلوچ لر عرب کرد ترک فارس يزندرانما لکيگ

  ي اجتماعيها مشخصه        
 (%)∗ خانواريگاه اجتماعيپا

 نييپا ۶/۲۷ ۷/۲۱ ۴/۳۸ ۱/۲۵ ۵/۱۶ ۱/۱۴ ۹/۱۵ ۰/۱۳
  متوسط ۳/۶۸ ۳/۶۵ ۱/۵۵ ۵/۶۷ ۴/۶۹ ۵/۶۳ ۵/۶۷ ۹/۷۲
  باال ۱/۴ ۰/۱۳ ۵/۶ ۴/۷ ۱/۱۴ ۴/۲۲ ۶/۱۶ ۱/۱۴

  (%)∗الت زنانيسطح تحص        
 سواد يب ۷/۶۶ ۳/۴۲ ۹/۴۴ ۶/۴۷ ۵/۲۹ ۵/۱۶ ۱/۱۸ ۳/۱۹
 ييابتدا ۷/۲۲ ۲/۳۲ ۵/۲۷ ۹/۳۴ ۱/۳۳ ۸/۲۸ ۶/۳۳ ۴/۳۲
 ا متوسطهي ييراهنما ۳/۴ ۴/۱۶ ۳/۱۵ ۱/۱۲ ۳/۲۰ ۰/۲۵ ۰/۳۱ ۶/۲۵
 پلم و باالتريد ۳/۶ ۱/۹ ۳/۱۲ ۴/۵ ۱/۱۷ ۷/۲۹ ۳/۱۷ ۷/۲۲

 (%)∗الت مردانيسطح تحص        
 سواد يب ۱/۵۸ ۳/۲۵ ۴/۲۲ ۸/۲۴ ۹/۱۶ ۲/۱۱ ۰/۱۲ ۴/۱۰
 ييابتدا ۳/۲۲ ۶/۳۲ ۸/۳۵ ۲/۳۷ ۵/۳۷ ۹/۲۸ ۱/۲۴ ۸/۲۵
 ا متوسطهي ييراهنما ۸/۱۲ ۳/۲۳ ۹/۲۰ ۷/۲۵ ۷/۲۳ ۷/۲۵ ۶/۳۷ ۲/۳۳
 پلم و باالتريد ۸/۶ ۸/۱۸ ۹/۲۰ ۴/۱۲ ۹/۲۱ ۲/۳۴ ۳/۲۶ ۶/۳۰

   (%)∗محل سکونت         
  روستا ۳/۴۶ ۳/۵۸ ۸/۳۴ ۰/۴۷ ۱/۴۰ ۱/۲۸  ۰/۶۹ ۲/۵۱
  شهر ۷/۵۳ ۷/۴۱ ۲/۶۵ ۰/۵۳ ۹/۵۹ ۹/۷۱  ۰/۳۱ ۸/۴۸

   (%)∗ي روز قبل از بررس۷ون در يزي تلويتماشا         
   ساعت۱۰کمتر از  ۳/۶۴ ۱/۳۲ ۵/۱۴ ۱/۲۸ ۴/۲۶ ۹/۲۲  ۶/۸ ۴/۱۸
   ساعت۱۰ـ۲۰ ۶/۱۴ ۰/۳۳ ۵/۵۶ ۴/۲۸ ۸/۲۶ ۳/۳۳  ۱/۲۷ ۴/۳۱
   ساعت۲۰ش از يب ۱/۲۱ ۹/۳۴ ۰/۲۹ ۵/۴۳ ۸/۴۶ ۸/۴۳  ۳/۶۴ ۲/۵۰

  )به ساعت(ونيزي تلويمتوسط زمان تماشا ۷:۴۵ ۱۴:۳۰ ۱۶:۲۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۱۵ ۱۷:۱۰  ۲۱:۳۰ ۱۷:۳۰
  يتي جمعيها مشخصه        
  ∗ر فرزندانيمرگ و م        
 (%)شده ک فرزند فوتي داشتن حداقل ةسابق ۲/۴۲ ۰/۳۷ ۲/۳۶ ۶/۴۴ ۶/۳۵ ۶/۳۱ ۷/۲۹ ۷/۳۳

 )درهزار(ر نوزادان يزان مرگ و ميم ۹۳ ۴۶ ۳۷ ۸۸ ۳۵ ۳۳ ۲۶ ۲۱
 )درهزار(ر کودکان يزان مرگ و ميم ۴۴ ۱۵ ۱۰ ۴۱ ۹ ۹ ۶ ۴

   (%) ∗ن نوزاديسن زنان به هنگام تولد اول        
  الس۱۵ از کمتر ۲/۲۰ ۷/۹ ۰/۱۱ ۲/۵ ۷/۶ ۷/۵ ۷/۲ ۶/۲
   سال۱۵ـ۱۹ ۷/۴۷ ۰/۴۸ ۸/۳۷ ۴/۴۳ ۰/۴۳ ۳/۴۰ ۳/۳۸ ۱/۳۰
   سال۲۰ـ۲۴ ۷/۲۵ ۸/۳۳ ۸/۳۷ ۰/۴۱ ۶/۳۹ ۴/۳۹ ۶/۴۲ ۵/۴۵
 تر سال و باال۲۵ ۴/۶ ۵/۸ ۴/۱۳ ۴/۱۰ ۷/۱۰ ۸/۱۴ ۴/۱۶ ۸/۲۱
  ن نوزادين سن زنان هنگام تولد اوليانگيم ۱/۱۸ ۲/۱۹ ۹/۱۹ ۱/۲۰ ۰/۲۰ ۶/۲۰ ۰/۲۱ ۸/۲۱

   مربوط به ساختار خانواده ياه مشخصه        
 (%)∗ن ازدواجيسن در اول

  سال۱۵کمتر از  ۱/۴۳ ۰/۳۳ ۸/۲۶ ۹/۲۴ ۸/۲۴ ۲/۲۳ ۴/۱۳ ۷/۹
   سال۱۵ـ۱۹ ۹/۴۳ ۱/۴۸ ۹/۳۹ ۱/۴۴ ۸/۴۵ ۲/۴۳ ۱/۴۵ ۶/۳۸
   سال۲۰ـ۲۴ ۴/۱۱ ۳/۱۵ ۰/۲۹ ۲/۲۴ ۴/۲۵ ۹/۲۵ ۱/۳۲ ۲/۳۷
  ر سال و باالت۲۵ ۶/۱ ۶/۳ ۳/۴ ۸/۶ ۰/۴ ۷/۷ ۴/۹ ۵/۱۴
 ∗ن ازدواجين سن در اوليانگيم ۲/۱۶ ۲/۱۷ ۲/۱۸ ۳/۱۸ ۹/۱۷ ۵/۱۸ ۴/۱۹ ۲/۲۰

   (%)∗ انتخاب همسرةنحو        
  يانتخاب شخص ۴/۱۵ ۶/۲۶ ۸/۱۳ ۴/۳۶ ۸/۴۴ ۶/۳۸ ۰/۳۹ ۲/۵۲
  )گرانيتوسط د(ير شخصيانتخاب غ ۶/۸۴ ۴/۷۳ ۲/۸۶ ۶/۶۳ ۲/۵۵ ۴/۶۱ ۰/۶۱ ۸/۴۷

  (%)∗ادهساخت قدرت در درون خانو        
 يمشارکت ۷/۷۲ ۷/۷۱ ۰/۷۷ ۱/۷۱ ۰/۸۳ ۱/۸۵ ۶/۷۷ ۴/۷۷
 يرمشارکتيغ ۳/۲۷ ۳/۲۸ ۰/۲۳ ۹/۲۸ ۰/۱۷ ۹/۱۴ ۴/۲۲ ۶/۲۲

  )P<0.01( ناني درصد اطم٩٩دار در سطح  ي تفاوت معن∗
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ـ ، ا ير ابعاد مرتبط بـا رفتـار بـارور        ي در سا  ي قوم يها با توجه به تفاوت     مطـرح   تن سـؤاال  ي

هـا   آنا در صورت کنترل     ي دارند؟ آ  يت و بارور  ي قوم ةرابط  بر يريها چه تأث   وتن تفا يشود که ا   يم

ـ  آ يعبارته   ب ؟ دارد ي بر بارور  يدار ير مستقل و معن   ي تأث  همچنان تيقوم  بـه   يط مـساو  يا در شـرا   ي

 وجود ي باروري قوميها باز هم تفاوت، ) و ساختار خانوادهيتيجمعـ  ياجتماع(ها  لحاظ مشخصه

 ؟خواهد داشت

 ي اساسـ  ي، اسـتراتژ  يت و بـارور   يـ  قوم ةن سؤاالت و مشخص کردن رابط     ي پاسخ به ا   جهت

قوميت و سـاير     يا  رابطه ي با توجه به همپوش     و بدين جهت . باشد ي م ي آمار   بر کنترل  يل مبتن يتحل

ل طبقات  ي از آزمون تحل   يبارورتأثيرگذار بر رابطه قوميت و      ابعاد    کنترل ي، برا ي اجتماع يرهايمتغ

به روش  ( مرحله   ۱۱ ها در  ن مشخصه يبه کنترل ا   ن آزمون يابا استفاده از    . ميستفاده نمود اچندگانه  

 تيم و در نها   ي را وارد معادله نمود    يدير جد ين مراحل متغ  ي در هر کدام از ا     .ميپرداخت) گام به گام  

ـ  ةرا در مرحلـ   و باروري   بر رابطه قوميت    ها    مشخصه ةهمتأثير   ـ  ازدهمي كنتـرل  طـور همزمـان     ه   ب

  . وديمنم

  
   ساله به روش گام به گام ۱۵ـ۴۹ زنان يل طبقات چندگانه باروريج تحلي نتاـ۵شمارة جدول 

  )ها كنترل مشخصه(
  

Beta* ها مشخصه  
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Eta 

  قوميت
٠٦٧/٠  ٠٧٠/٠  ٠٧١/٠  ٠٨٢/٠  ٠٩٧/٠  ١٠٦/٠  ١٠٩/٠  ١١٧/٠  ١٢١/٠  ١٣٧/٠  ١٦٧/٠  ۱۶۷/۰  

  ٧٢٩/٠  ٥٢٦/٠  ٥٢٨/٠  ٥٢٩/٠  ٥٧٧/٠  ٦٢٢/٠  ٦٤٠/٠  ٦٤٤/٠  ٦٥٦/٠  ٦٥٤/٠  ٧٢٤/٠    رزندانمرگ و مير ف
  ٤٦٨/٠  ١٣٠/٠  ١٢٨/٠  ١٢٨/٠  ١١٧/٠  ١١٧/٠  ١٢٠/٠  ١٢٣/٠  ١٢١/٠  ١٦٢/٠      سن هنگام اولين تولد

  ٣٢٨/٠  ٠٢٢/٠  ٠٢١/٠  ٠٢١/٠  ٠٣٥/٠  ٠٤٩/٠  ٠٥٥/٠  ٠٥٤/٠  ٠٦٠/٠        سن ازدواج
  ٢٢٢/٠  ٠٣٤/٠  ٠٣٦/٠  ٠٣٧/٠  ٠٤٧/٠  ٠٦٢/٠  ٠٦٨/٠  ٠٧٣/٠          نحوه انتخاب همسر

  ١٦٨/٠  ٠٢٥/٠  ٠٢٧/٠  ٠٢٧/٠  ٠٣١/٠  ٠٤٧/٠  ٠٥٢/٠            ساخت قدرت در خانواده
  ٢٩٦/٠  ٠١٩/٠  ٠٢٢/٠  ٠٢٠/٠  ٠٣٣/٠  ١١١/٠              پايگاه اقتصادي اجتماعي
  ٤٨١/٠  ١١٢/٠  ١١٦/٠  ١١٥/٠  ٢٠٧/٠                سطح تحصيالت زنان
  ٥٥٥/٠  ٢٠٥/٠  ٢٢٠/٠  ٢١٥/٠                  سطح تحصيالت زنان

  ١٧٤/٠  ٠١٤/٠  ٠١٨/٠                    محل سكونت
  ٢٤٢/٠  ٠٥٢/٠                      زمان تماشاي تلويزيون

R2  ۸/۲  ۱/۵۵  ۰/۵۷  ۲/۵۷  ۷/۵۷  ۰/۵۸  ۱/۵۹  ۹/۶۱  ۳/۶۴  ۳/۶۴  ۶/۶۴  

ت
ومي

ق
  

F  
Sig** 

۳/۲۰  
۰۰۰۵/۰  

۵/۲۹  
۰۰۰۵/۰ 

۸/۲۳  
۰۰۰۵/۰ 

۲/۲۲  
۰۰۰۵/۰ 

۱/۱۹  
۰۰۰۵/۰ 

۱/۱۸  
۰۰۰۵/۰ 

۵/۱۵  
۰۰۰۵/۰ 

۸/۱۱  
۰۰۰۵/۰ 

۷/۹  
۰۰۰۵/۰ 

۴/۹  
۰۰۰۵/۰ 

۶/۷  
۰۰۰۵/۰ 

-  

  

* ۱۱-B۱Bدنباش ، بتاها در هرگام مي.    

   .باشد داري قوميت در هر مرحله مي  سطح معني**
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در صـورت کنتـرل      يت و بـارور   يـ قوماوليـه   رابطـه   شـدت   زان کـاهش    ي م ،٥ ة شمار جدول

ـ بر ا. دهد يدر هر مرحله نشان م    و ساختار خانواده را      يتي جمع ـ ي اجتماع يها  مشخصه ن اسـاس،  ي

ـ    ه  بـه   زنـان  ر فرزندان و سـن    يوم  مرگ يعني (يتي جمع يها در صورت کنترل مشخصه    ن ينگـام اول

، در صـورت    )٣مرحلـه   ( ابدي ي کاهش م  ١٢١/٠ به   ١٦٧/٠ از   يت و بارور  ي، شدت رابطه قوم   )تولد

دا يـ  کـاهش پ   ١٠٦/٠ابطه بـه    ن ر ي و ساختار خانواده، شدت ا     يتي جمع يها کنترل همزمان مشخصه  

جمعيتي و ساختار خـانواده،  هاي  يازدهم عالوه بر مشخصه ة در مرحل   باالخره و) ٦مرحله  ( کند يم

کـه بـه کنتـرل      در اين مرحله نهايي     . هاي اقتصادي اجتماعي را نيز مورد كنترل قرار داديم         مشخصه

 ي بـه مقـدار محـسوس      ي بـارور  ت و يه قوم ي اول ةشدت رابط  م،يا ها پرداخته   مشخصه يهمزمان تمام 

 شدت رابطه با کنترل همزمـان تمـام         يبه عبارت . ده است ي رس ٠٦٧/٠ به   ١٦٧/٠دا کرده و از     يتنزل پ 

 ٤/٠ بـه    ٨/٢ از   يانس بارور ين وار ييت در تب  يشود و سهم قوم    يتر م  عفي درصد ض  ٦٠ها،   مشخصه

ابطه قوميـت و بـاروري در       داري ر  سطح معني که   طور حال، همان  نيبا ا . کند يدا م يدرصد کاهش پ  

 ي قـوم  يها تفاوت ها،  مشخصه ي در صورت کنترل همزمان تمام     يدهد حت  ينشان م مرحله يازدهم   

 ي بر بارور خود رادار يمعن مستقل و ريت، همچنان تأث يرود و قوم   ين نم يکامل از ب    طوره   ب يربارو

ت ي قوميانگر اين است كهبازدهم يج مرحله ينتان يهمچن .)F=7.6, P<0.0005( دنمو خواهد حفظ

 .کننـد  ين مـ  يي ساله را تب   ۱۵ ـ۴۹ زنان   يانس بارور ي درصد وار  ۶۵گر، حدود   ير د ي متغ ۱۰ به همراه 

ـ        ير فرزندان، تحص  يوم ب، سهم مرگ  يان، به ترت  ين م يدر ا   ،ن تولـد  يالت زنان، سن زنـان هنگـام اول

  . باشد يرها مير متغيشتر از سايبو قوميت الت مردان يتحص
  

   قبل  ساله۱۵ـ۴۹ زنان متأهل ةدنيا آمده  تعداد فرزندان زنده بنيانگيم ـ ۶مارة شجدول 
  ها و بعد از کنترل مشخصه

Beta  Adjusted 
Mean**  Eta  Unadjusted 

Mean*  N  قوميت  

  
  
  

***۰۶۷/۰  

۰۴/۳  
۶۲/۳  
۵۹/۳  
۱۹/۳  
۲۰/۳  
۳۴/۳  
۰۶/۳  
۹۲/۲  

  
  
  

***۱۶۷/۰  

۱۶/۴  
۱۱/۴  
۰۶/۴  
۷۶/۳  
۲۶/۳  
۰۸/۳  
۷۳/۲  
۶۶/۲  

۱۲۳  
۴۷۰  
۱۳۸  
۳۳۸  
۱۲۴۰  
۲۱۵۲  
۲۷۷  
۲۰۷  

  بلوچ
  لر

  عرب
  كرد
  ترك
  فارس

  يندرانماز
  گيلك

  

  ها بعد از كنترل مشخصهباروري  **   ها قبل از كنترل مشخصهباروري  *         

 P ≥ ۰۰۱/۰دار در سطح   معني***         
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 و  هـا   مشخـصه   را بعد از کنترل    ي قوم يها  هر كدام از گروه    يرات بارور ييتغ ۶  شمارة جدول

هـاي قـومي     ها، تفـاوت    مشخصه  آماري بر اين اساس بعد از كنترل     . دهد ي نشان م  متغيرهاي آزمون 

 يزان قابـل تـوجه    يـ  به م  يت و بارور  ي قوم ةشدت رابط شود و    كمتر مي طور محسوسي   ه  باروري ب 

 ها آن    مشخصه يه همانند ي که فرض  يتيوضع(رسد   ين رابطه هرگز به صفر نم     ياالبته  . ابدي يکاهش م 

دار و   ي معن يريت تأث يماند و قوم   ي م ي باق ي بارور ي قوم يها و همچنان تفاوت  ) کرد  ي م ينيب شيرا پ 

  .  دارديها بر بارور مستقل از ساير مشخصه

 در ي بـارور ي نوسـانات قـوم  ةدهـد کـه دامنـ    ي نشان مزي ن۳  شمارة نمودارارتباط،ن  يدر هم 

 ي در رفتـار بـارور     ي هماننـد  يبـاً نـوع   يد و تقر  شـو  يها، به مراتب کمتر م       کنترل مشخصه  صورت

 هنـوز   ي بـارور  ي قـوم  يهـا  ست و تفاوت  ي کامل ن  ي اين همانند  اما،  شود ايجاد مي  ي قوم يها گروه

   .وجود دارد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ها هاي قومي قبل و بعد از کنترل مشخصه  ساله گروه۱۵ـ۴۹ باروري زنان ـ۳نمودار شمارة 

  

هرچنـد  تـوان نتيجـه گرفـت كـه          هـاي آمـاري مـي      ها و نتايج آزمـون      بر مبناي يافته   بنابراين

 هـاي  صهتفـاوت در مشخـ    نـابرابري قـومي و      هاي قومي باروري در ايران عمدتاًَ ناشـي از           تفاوت

 و  تأثير نيستند  ها بي  فرهنگي نيز در تبيين اين تفاوت     / اما عوامل قومي   باشد، اجتماعي مي ـ   اقتصادي

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

ها  از كنترل مشخصهقبل ها از كنترل مشخصهبعد
لر بلوچ عرب فارس ترك كرد درانيمازن گيلك

دنيا آمدهه  تعداد فرزندان زنده بميانگين
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هـا و هنجارهـاي      بـه ارزش  با توجـه    توان   ها را مي    توسط مشخصه  هاي تبيين نشده باروري    تفاوت

   .تبيين نمودقومي فرهنگي متفاوت 

 ارزيـابي دقيـق رابطـه       برايدر اين بررسي عالوه بر آزمون تحليل طبقات چندگانه،          همچنين  

 جـدول . مينمـود استفاده   زي ن  از آزمون رگرسيون لوجستيك    ها  و كنترل مشخصه   قوميت و باروري  

ساله  ١٥ـ٤٩زنان ) شتريسه بچه و ب(  باال يداشتن بارور  ١ي نسبت برتر  واين آزمون   ج  ينتا ٧ شمارة

. دهـد  در دو مدل نشان ميرا ) ٢عنوان گروه مبنا و مرجعه ب(ها  هاي قومي در مقايسه با فارس      گروه

هـاي   شده است بيانگر وجود تفـاوت     وارد معادله   تنهايي  ه   ب  قوميت  در آن متغير   ، كه ١شمارة  مدل  

هاي قـومي     تعلق داشتن به گروه     مثال، يبرا. باشد دار در احتمال داشتن باروري باال مي       قومي معني 

ـ                        طـور  ه  بلوچ، لر، عرب و كرد احتمال داشتن بـاروري بـاال را نـسبت بـه گـروه قـومي فـارس، ب

 درصد  ٧/٣٨ گيلك اين احتمال را      در مقابل تعلق داشتن به گروه قومي      . دهد داري افزايش مي   معني

 بـا   يدار ي تفـاوت معنـ    يدرانهاي قومي ترك و مازن     گروه يبارورسطوح  همچنين  . دهد كاهش مي 

  .ها ندارند  فارسيروربا

در  جمعيتـي  ـ هاي اجتماعي  جهت ارزيابي تأثير مستقل قوميت بر باروري، به كنترل مشخصه         

در صورت وارد شـدن     شود؛    نشان داده مي   ۲مارة  طور كه در مدل ش     همان.  پرداختيم ۲مدل شماره   

داري بـر    ماند و تـأثير مـستقل و معنـي         در مدل باقي مي   همچنان  متغيرهاي آزمون به مدل، قوميت      

هـا   ها، فقط سطح باروري كردها با فـارس        كنترل ساير مشخصه  با  همچنين  . باروري خواهد داشت  

ـ    چه تفـاوت  هاي قومي، اگر    در مورد ساير گروه     و شود همانند مي  طـور محـسوسي كـاهش      ه  هـا ب

هاي قومي بلوچ، لر، عـرب       همچنان سطح باروري گروه   و  رود   طور كامل از بين نمي    ه  يابد اما ب   مي

كه، نسبت برتري احتمال داشـتن       بدين معني . ها دارند  داري با باروري فارس    تفاوت معني  و گيلك 

 ٣١٠/٠ هـا    برابر و گيلـك    ٠٨٥/٢رابر، لرها    ب ٢٣٧/٣ها    برابر، عرب  ٤٧٨/٣ها   باروري باال براي بلوچ   

 درصـد، بـراي   ٣٤٨هـا   عبارتي احتمال داشتن باروري باال براي بلـوچ ه يا ب . باشد ها مي  برابر فارس 

باشـد و در مقابـل، ايـن احتمـال           ها مي   درصد بيشتر از فارس    ٢٠٨ درصد، براي لرها     ٣٢٤ها   عرب

  . شدبا ها مي  درصد كمتر از فارس٣١ها   براي گيلك
  

                                                 
1. Odds Ratio 
2. Reference Category 
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  تيساله برحسب قوم۱۵ـ۴۹زنان  )شتريسه بچه و ب(  بااليداشتن بارور ي نسبت برترـ۷ شمارة جدول
 نسبت برتري

  ۱مدل   ۲مدل 
  ـي اجتماعيها مشخصه ت ويقوم

  يتيجمع
 
٠٠٠/١  

∗∗∗٤٧٨/٣  
∗∗∗٠٨٥/٢  
∗∗∗٢٣٧/٣  

٩٩٨/٠  
٨٦٧/٠  
٦٥٢/٠  

∗∗٣١٠/٠  
  
٠٠٠/١  

∗∗∗۶۴۱/۰  
∗∗∗۴۰۰/۰  
∗∗∗۲۰۶/۰  

 
٠٠٠/١  

∗∗∗۶۹۲/۰  
 
٠٠٠/١  
۰۶۹/۱  

∗۷۴۸/۰  
 
٠٠٠/١  

∗∗∗۱۶۵/۳  
 
٠٠٠/١  
∗۷۷۱/۰  

 
٠٠٠/١  

∗۷۰۷/۰  
∗۶۳۹/۰  
∗∗∗۳۵۵/۰ 

 
۰۰۰/۱  

∗۲۸۷/۰  
∗۱۰۵/۰ 
∗۰۲۳/۰  

 
۰۰۰/۱  

∗∗∗۷۰۷/۷  
∗∗∗۳۵۸/۳  
∗∗∗۹۹۱/۳  
∗∗∗۹۵۶/۱  

۲۰۹/۱  
۷۸۸/۰  

∗∗∗۳۸۷/۰  
  
  
  
  
 

  تيقوم
  ®فارس
  بلوچ
  لر

  عرب
  کرد
  ترک

 يمازندران
  لکيگ

  الت زني تحصسطح
  ®سواديب

  ييابتدا
  ا متوسطهي ييراهنما

  پلم و باالتريد
  محل سکونت

 ®روستا
  شهر

  ونيزي تلويزمان تماشا
 ® ساعت۱۰کمتر از 

   ساعت۱۰ـ۲۰
   ساعت۲۰ش از يب

  ر فرزندانيم مرگ و
 ® سابقه فوت فرزند نداشته است
   سابقه فوت فرزند داشته است

  ساخت قدرت در درون خانواده
  ®يرمشارکتيغ

  يمشارکت
  ن ازدواجيسن در اول

 ®سال۱۵کمتر از 
   سال۱۹-۱۵
   سال۲۴-۲۰
   سال و باالتر۲۵

  ن تولديسن به هنگام اول
  ®سال۱۵کمتر از 

   سال۱۹-۱۵
   سال۲۴-۲۰
   سال و باالتر۲۵

∗∗∗۲۶۰/۰  
۸/۲۸۹۴  
∗۴۶۰/۴ 

∗∗∗۲۲۶/۷-  
۲/۴۵۳۳  
∗∗∗۴۶۴/۲۲۶  

Constant  
-2 Log likelihood 

Chi-Square 

  ≥P≤  , ۰۰۱/۰  ,  ∗∗ P≤ ۰۰۰۱/۰  ∗∗∗  P ∗۰۵/۰  .اشدب ي مقوله مبنا و مرجع م®: نكته

  
  يريگ جهينتبحث و 

 در سطوح   تفاوت در روند و     يي همگرا ةران نشان دهند  ي در ا  ي قوم يها  گروه ي رفتار بارور  يبررس



  

  

    

  
 ۱۳۸۵ زمستان، ٢٩نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٥٢ 

بـا  . سـت ا  داشته ي روند کاهش  ١٣٦٠ ة از ده  ي قوم يها  تمام گروه  ي که بارور  ين معن يبد. باشد يم

ـ عالوه بر ا .کسان نبوده است يها    آن ي و سرعت کاهش بارور     زمان آغاز  حال، نيا  يهـا  گـروه ن، ي

 بلوچ، لر،   ي قوم يها گروهکه   يطوره  ب .ندينما ي را تجربه م   ي متفاوت يران سطوح بارور  ي در ا  يقوم

 بـا   لـک يگ و   يمازندران و   ينينابي ب ي باال، فارس و ترک با سطح بارور       يعرب و کرد با سطح بارور     

  وجـود ،مطالعهاين مهم  ج  ي از نتا  يکيرو   نياز ا . باشند يص م ين از هم قابل تشخ    يي پا يسطح بارور 

   .باشد يران مي در اي بارور در زمينه رفتاريقومبارز  يها تفاوت

ر ي تـأث  يت بـر بـارور    يـ منجر شود که قوم   ادعا  ن  ي ممکن است به ا    ي بارور ي قوم يها تفاوت

ـ  مورد مقا  ي قوم يها  است که گروه   قابل قبول  يفقط به شرط  ادعا  ن  ياما ا .  دارد يم و علّ  يمستق سه ي

هـا در    تفـاوت آن  در غيـر ايـن صـورت،        . کسان و همانند باشـند    ي ير ابعاد مرتبط با بارور    يدر سا 

 صـحت و    ي جهـت بررسـ    .باشد  ها  در مشخصه   ممکن است به همان اندازه معلول تفاوت       يبارور

ان يـ  و ساختار خانواده در م     يتيجمع ـ ي اجتماع يها   مشخصه  و بررسي  مطالعهسقم اين موضوع به     

هاي بارز قـومي در ابعـاد و         تفاوتنابرابري و    نتايج در اين زمينه بيانگر       .مي پرداخت ي قوم يها گروه

  .باشد ي م مذكوريها مشخصه

 ــ   اقتـصادي يهـا  شخـصه  در رفتـار بـاروري از يكـسو و م   ي بارز قوم  يها با توجه به تفاوت   

ت و  يـ  بـر رابطـه قوم     يريها چه تأث   ن تفاوت يت مطرح شد که ا    ن سؤاال يا  از سوي ديگر،   اجتماعي

ت همچنـان  يـ ، قومي باروريها کننده نييها و تع ر مشخصهيا در صورت کنترل ساي دارند؟ آ  يبارور

ها، باز هـم     مشخصهصورت همانندي   ا در   ي آ يعبارته   ب ؟ دارد ي بر بارور  يدار ير مستقل و معن   يتأث

 هد داشت؟ وجود خواي باروري قوميها تفاوت

هـاي   از آزمـون ، يت و بارور ي قوم قي دق  رابطه نمودنن سؤاالت و مشخص     يجهت پاسخ به ا   

 تحليـل طبقـات   ج  ينتـا . نمـوديم اسـتفاده     و رگرسـيون لوجـستيك     ل طبقات چندگانه  ي تحل آماري

 بـر   خـود را دار ي معنـ  و ر مـستقل  يت تأث يقومهر چند   ها،    کنترل همه مشخصه   باچندگانه نشان داد    

کاهش )  درصد۶۰حدود ( يزان قابل توجهي به م،ري تأثن رابطه وي ا شدتاما، کند يحفظ م يبارور

 بلوچ، قوميهاي  اقليتباروري سطوح دهد كه  نتايج رگرسيون لوجستيك نيز نشان مي  .کند يدا م يپ

بعد از كنتـرل    ها هر چند     اين تفاوت   و ها دارند  داري با فارس   گيلك تفاوت معني    و لر، عرب، كرد  

شـدت   اما،   وجود خواهد داشت   ـ کردهاغير از گروه قومي     به   ـ ، جمعيتي ـ  هاي اجتماعي  خصهمش

هـا، آمـوزش و      ان مشخـصه  يـ البتـه در م    .يابـد  طور محسوسي كاهش مـي    ه   ب ها  تفاوت  اين دامنهو  
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ن اسـاس   يبـر همـ   .  داشـته اسـت    ي بارور ي قوم يها ر را در کاهش تفاوت    ين تأث يشتريالت ب يتحص

 يد اصـل يـ ، کلي آموزشـ يها  به امکانات و فرصت ي قوم يها  برابر گروه  ي دسترس توان گفت که   يم

  .شود ينده محسوب مي در آي باروري قوميرفتارهاو همگرايي  يهمانند

 و ي همانندي قوميها  گروهي در رفتار بارورها  مشخصهي کنترل آماربعد از هر چندبنابراين 

دا يـ  نمـود پ ي قـوم يهـا  ست و بـاز هـم تفـاوت   ي ن ن همانندي کامل  يشود، اما ا   يجاد م ي ا ييهمگرا

 يهماننـد هاي قومي باروري به عنوان يك چـالش، فـراروي فرضـيه              تفاوت بين ترت يبد. ندنک يم

 قـرار   ــ  باشـد   ي مـ  ير رفتار بـارور   ي نظ يز قوم ي متما يکامل رفتارها   که معتقد به محو    ـ ها  مشخصه

در ايـران   ي بـارور ي قوميها امل تفاوت طور ک ه  تواند ب نه  يفرضموجب شده كه اين       و گرفته است 

  . را تبيين نمايد

 ي قـوم  يهـا  تفـاوت  کـه شـود    ي مـ  يريگ جهينتن  يچنن مطالعه   ي ا يها افتهياز  خالصه  طور  ه  ب

ــ   ي اقتصاد يها سطوح متفاوت توسعه و تفاوت در مشخصه       از   يکسو، ناش ي از   توان ي را م  يبارور

، يخ اجتمـاع  ي فرهنـگ، تـار     از يگـر، ناشـ   ي د ي و از سـو    التيژه آموزش و تحـص    يوه   ب ياجتماع

 تبيـين كامـل رفتـار بـاروري     جهـت  نيبنـابرا . دانست يو اعتقادات خاص قوم    ها، هنجارها  ارزش

 را بـه    يت و بـارور   يـ نه رابطه قوم  ي در زم   شده  مطرح يافت نظر يرهتوان دو     هاي قومي، نمي   گروه

اند و در تبيين رابطه قوميت و      ه دو روي يك سك    افتيرهزيرا اين دو    . طور جداگانه در نظر گرفت    

  .باشند باروري با توجه به پيچيدگي موضوع، مكمل همديگر مي

 بسيار پيچيده و مبهم     يثيرگذاري قوميت بر بارور   أحال بايد اذعان نمود كه مكانيسم ت       با اين  

ه بـه    با توجـ   ن جهت يبه هم .  پرداخته است  ن موضوع يااي به تبيين     باشد و اين مطالعه تا اندازه      يم

 يرگـذار يزم تأثي نقـش و مکـان  يشـود کـه مطالعـات بعـد     يشنهاد مـ يـ ق حاضـر، پ يـ  تحق يخألها

ـ ز. نظـر قـرار دهنـد       مـد  يت و بـارور   يـ در رابطـه قوم   را   ي بالفـصل بـارور    يهـا  کننـده  نييتع را ي

 ينينابيبو   از طريق متغيرهاي بالفصل      يفرهنگ ـ ي اجتماعي و يا عوامل قوم     ـ  اقتصادي يها مشخصه

 يي، نـازا  جنين، طول دوره شيردهي    خانواده، سقط   تنظيم ،يزش جنس ي و آم   ازدواج يالگوهاجمله   از

 بـا   ١شناسـانه  مردم  يشناس تيمطالعات جمع انجام  ،  نيا عالوه بر  .گذارند  تأثير مي  يو غيره بر بارور   

ها و اعمـال     ثير هنجارها، ارزش  أتري نسبت به ت    تواند شناخت عميق    مي يفي ک يها  روش يريبکارگ

 . ارائه نمايدي بر رفتار باروريومق

                                                 
1. Anthropological Demography  
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 ت در برنامـه چهـارم توسـعه       يـ با توجه به گنجاندن مقولـه قوم       ن مطالعه ي ا جي و نتا  ها افتهياز  

ـ در ا. نمـود  اسـتفاده  ها يزير  و برنامه ها  گذاري  سياست  بحث درتوان    يم )١٣٨٤ـ١٣٨٨( نـه،  ين زمي

 تمـام   ي خاص برا  يتياست جمع يمه و س  ک برنا يتوان    يدهد نم   يق نشان م  يج تحق يکه نتا  طور همان

ـ    ي با بارور  ي قوم يها  گروه ي مثال، الزم است برا    يبرا. نمود اتخاذ و اجرا   ي قوم يها گروه ه  بـاال ب

ها  ان آن يالت در م  يابد و به گسترش آموزش و تحص      يد تداوم   يد موال يتحد يها ها برنامه  ژه بلوچ يو

 يهـا   گـروه يرفتـار بـارور  بيشتر  ي و همگونيسطح باالتر آموزش منجر به همانند  را  يز. پرداخت

ـ  نييپـا  ي بـا بـارور    ي قـوم  يهـا   گروه يدر مقابل، برا   .شود  ي م يقوم ـ وه  ب ـ باهـا    لـک يگژه  ي  يستي

 مواجـه   ينيسـطح جانـش    ري ز ي بارور يها  با مسائل و چالش    ندهيدر آ  اعمال شود که     ييها استيس

ـ ر هـا در برنامـه   خـاص آن  يتيها و رفتار جمع تي لزوم توجه به قوم    طور كلي، ه  ب. نشوند هـا و   يزي

  .باشد ي م براي جامعه ايرانريناپذ  اجتنابيها ضرورت ياستگذاريس

  

  منابع
  .نشر نگاه معاصر: ، چاپ دوم، تهران ايراني سياسيشناس  بر جامعهيا ديباچه، )۱۳۸۲( بشيريه، حسينـ 

 ،٥ــ ٦ شماره ،صلنامه جمعيت ف ،باروري اقوام  در هاي استاني  تفاوت بررسي ،)١٣٧٢( پريوش پرنده،ـ  

  .٢٧-٥٨صص

، صـص   ٢ ، شـماره  فصلنامه جمعيـت  ،  هاي جمعيتي  در پژوهش  گامي نو ،  )١٣٧١ (...ا  زنجاني، حبيب ـ  

   .٤٩ـ٥٧

زان يـ ر آن بـر م    ي و تـأث   ي قـوم  يهـا   تفـاوت  يبررس،  )١٣٧٥( ناصري محمدباقر  و ...ا  زنجاني، حبيب ـ  

 و  يقـات شهرسـاز   يت مرکـز مطالعـات و تحق      يـ عونـسکو و بخـش جم     يران، طرح مشترک    ي زنان ا  يبارور

  .راني ايمعمار

:  ترجمه حسين محموديـان، تهـران      ،درآمدي بر مطالعات جمعيتي   ) ۱۳۸۱(لوكاس، ديويد و پاول مير      ـ  

  .انتشارات دانشگاه تهران

هاي نظري و نتـايج تجربـي رابطـه قوميـت و بـاروري،                ، پژوهشي در زمينه   )١٣٨٢(صادقي، رسول   ـ  

  .شناسي، دانشگاه تهران ي درس باروري، دوره كارشناسي ارشد جمعيتگزارش تحقيق

نامه علوم  ،  ي، قوميت، نابرابري آموزشي و تحوالت جمعيت      )١٣٨٢(گودرزي   طالب، مهدي و محسن   ـ  

  .١١٣ـ١٤٢، صص ٢١، شماره اجتماعي

 ي الگـو  زان، رونـد و   يـ م: راني در ا  ي بارور ي رفتارها يي، همگرا )۱۳۸۰(  محمدجالل ،شوازي يعباسـ  
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ــاروريســن ، ۱۸، شــماره ينامــه علــوم اجتمــاع، ۱۳۷۵ و ۱۳۵۱ يهــا  کــشور در ســاليهــا  در اســتاني ب

  .۲۰۱ـ۲۳۱صص

فـصلنامه  الگوهاي ازدواج در ايران،      ، قوميت و  )۱۳۸۴(صادقي   رسول شوازي، محمدجالل و   عباسيـ  

  .۲۵ـ۴۷، صص ۱ شماره ،۳دوره ، پژوهش زنان

تحوالت ،  )۱۳۸۳(دالور  بهرام   ومكدونالد  پيتر   ،حسيني چاوشي ميمنت   شوازي، محمدجالل،  يعباسـ  

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: ، تهران از چهار استان منتخبيران؛ شواهدي در ايبارور

، يا   و مرکزيـت منطقـه     يزمينه سـاز تکامـل ملـ      :  در ايران  ي، گوناگون )۱۳۸۰(، محسن   يچ  مديرشانهـ  

  .۳۵ـ۴۷، صص ۹م، شماره ، سال دويفصلنامه مطالعات مل

، رونـد ميـزان تولـد و بعـضي عوامـل در ارتبـاط بـا                 )١٣٧٩( ساالري لك شاكر  نديم، ابوالحسن و    ـ  

   .١ـ٤، سال بيست و نهم، شماره مجله بهداشت ايرانباروري در استان آذربايجان غربي، 
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