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  گرايي گرايي و باروري: بررسي تأثير ابعاد و سطوح قومقوميت، قوم
  بر ترجيحات و رفتارهاي باروري زنان كُرد و ترك در شهر ماكو

  
  3 فراش ، نورالدين2، محمدجالل عباسي شوازي1قيصادرسول 

  
  )15/09/97 ، تاريخ پذيرش02/11/96(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

گرايـي بـر ترجيحـات و رفتارهـاي     بررسي تأثير ابعاد و سطوح قوم ،روهدف مقالة پيشِ
نمونـة   باروري زنان كُرد و ترك در شهر ماكو اسـت. روش مطالعـه پيمايشـي اسـت و     

سالة كُرد و تـرك در شـهر مـاكو تشـكيل      49تا  15نفر از زنان متأهل  384تحقيق را 
هاي قومي معناداري در ترجيحات و رفتارهاي  وهش، تفاوتهاي پژ اند. مطابق يافته داده

فرزنـد) بيشـتر از    2/2باروري زنان كُرد و ترك وجود دارد. ميانگين باروري زنان كُـرد ( 
و بـراي زنـان    6/2ال براي زنان كُـرد  فرزند) است. متوسط باروري ايده 9/1زنان ترك (

ن داد كه زنان كُرد در مقايسه بـا  دست آمده است. نتايج مطالعه نشا فرزند به 1/2ترك 
گرايي رابطة مثبـت و معنـاداري بـا    گراترند. با استناد به نتايج، ميزان قوم زنان ترك قوم
يابـد. نتـايج   يابد، باروري زنان نيـز افـزايش مـي   گرايي افزايش هرچه قومباروري دارد و 

اقتصـادي،  هـاي  تحليل چندمتغيره نيز نشـان داد كـه بـا وجـود كنتـرل اثـر مشخصـه       
گرايـي همچنـان تـأثير قـوي و معنـاداري بـر ترجيحـات و        اجتماعي و جمعيتـي، قـوم  

شـده در هـر دو گـروه قـومي دارد، هرچنـد شـدت ايـن         رفتارهاي باروري زنان بررسي
  هاست. اثرگذاري براي كُردها بيشتر از ترك

سياسـي،   گرايـي گرايي فرهنگي، قـوم گرايي اجتماعي، قوم: قوميت، قومواژگان كليدي
  ترجيحات باروري، رفتار باروري.  
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  مقدمه و بيان مسئله
فرهنگ و  دهد. رخ ميفرهنگي ـ اجتماعي بستردر محيط و  ،اجتماعي كنشي منزلة به ،باروري

هاي  جامعة ايران تحول .دهند شكل ميهنجارهاي مرتبط با باروري را  ها و ارزش ،تنظيمات نهادي
سر گذاشته است. يكي از  شناختي پشتبسياري را در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و جمعيت

ها و مناطق شهري و  و فراگيري اين كاهش در تمام استانكاهش سريع باروري  ها، اين تحول
هاي  كل در سال كه ميزان باروريطوري )، به2005دونالد،  شوازي و مكروستايي است (عباسي

حال، ميزان كاهش باروري  ). بااين1396اخير به دو فرزند كاهش يافته است (مركز آمار ايران، 
ويژه در ميان ، به1هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي متفاوت بوده است و باروريِ تفاوتيبراي گروه

؛ 1383صادقي، هاي بارز اجتماعي و جمعيتي در ايران است (اقوام ايراني، يكي از ويژگي
  ).1392 ،چاوشيشوازي و حسيني؛ عباسي1385شوازي و صادقي،  عباسي

ها خاستگاه اين تفاوت .شود قلمداد مي باروريگرايي  هم درقوي  ةعامل بازدارند قوميتعلّق 
هاي دولت بر اجتماعي و برنامهـ ممكن است قومي يا مذهبي باشد؛ زيرا تأثير تغييرات اقتصادي

شوازي و گيرد (عباسيهاي قومي و فرهنگي صورت ميگري زمينهباروري، با ميانجيرفتارهاي 
 اصلي، يعنيايران حول سه محور  باروري در هاي و نوسان پويايي الگوها). 25: 2005دونالد، مك

. )2007همكاران،  چاوشي و(حسينيد خچر اجتماعي ميـ  اقتصادي وضعيت و مذهب، قوميت
احتمال زياد، انواع متفاوتي از رفتارهاي باروري دارد (باالرد،  چندقوميتي، بهو  جامعة چندفرهنگي

). ايران يكي از كشورهاي چندفرهنگي است كه از حيث شاخص تنوع قومي و فرهنگي، 1990
  ).1393وهشتم جهان را دارد (خاني و همكاران،  رتبة دوم در خاورميانه و رتبة بيست
هايي نظير دهند و نيمي ديگر از قوميتها تشكيل ميزبان نيمي از جمعيت ايران را فارس

ترك، كرد، لر، بلوچ، گيلك، مازندراني، عرب و تركمن تشكيل شده است كه هر كدام سهم 
شوازي و  ؛ عباسي1383؛ صادقي، 1375متفاوتي از جمعيت ايران دارند (زنجاني و ناصري، 

ايران از مسائل فرهنگي كشورهاي همسايه و ها در تأثيرپذيربودن قوميت). 1392 ،چاوشيحسيني
هاي قومي، چه در بعد جغرافيايي و چه در بعد بودن گروه اي اقتصادهاي فراملي معلول حاشيه

هاي اقتصادي و اجتماعي آنها، است. اين عوامل همراه با اشتراك در عواملي چون مذهب، ريشه
هاي قومي در همة ابعاد زندگي گرايي گروه و همزباني يا ميزان نفوذ در ساختار قدرت، در واگرايي 

  ).1384خليفاني، آنها اهميت شاياني دارد (سلطاني

________________________________________________________ 
1. Differential Fertility  
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ها در رفتارهاي  اي، خود، يكي از بسترهاي مناسب براي مطالعة نوسان چنين تنوع قومي
 جمعيتي نظير باروري و فرزندآوري است. مباني نظري پژوهش و پيشينة مطالعاتي نشان 

هاي اقتصادي و اجتماعي است هاي قومي باروري، ناشي از موقعيت بخشي از تفاوتدهد كه مي
ها و هاي قومي باروري، ناشي از ارزش اما، بخش ديگري از تفاوت 1ها).(فرضية اثر مشخصه

). يكي 1385شوازي و صادقي،  (عباسي 2فرهنگي)ـ  هاي متفاوت است (فرضية اثر قومي فرهنگ
هاي قومي باروري بدان  هاي قومي باروري كه كمتر در تبيين تفاوت از ابعاد فرهنگي تفاوت

  است. 3گراييتوجه شده قوم
شود كه اجتماع معيني از مردم  هاي عمل فرهنگي اطالق ميها و شيوهگرايي به ديدگاهقوم

گرايي نوعي هويت قومي است كه از طريق قوم ).260: 1374كند (گيدنز، را از هم متمايز مي
طوركلي، به حس تعلق به گروه  گرايي، بهشود. قومهاي بيروني و دروني اجتماع ساخته ميزمينه

 هاي مشترك اطالق هايي همچون خاستگاه، تاريخ، فرهنگ، زبان، تجربه و ارزشبا ويژگي
چندبعدي  و اجتماعي اي گرايي پديدهقومرو،  زاين). ا2014؛ رادكليف، 2004شود (باومن، مي

نفسه  منفي داشته باشد. احساس تعلق به قوم في ياآثار اجتماعي مثبت  است ممكناست كه 
گرايي در معناي تعلق مثبت به قوم . قومشته باشدآثار بسيار مثبتي نيز دا بسا ت و چهمنفي نيس

گراست ي خاصتمايلگرايي وجهي منفي نيز دارد و آن حال، قوم منافاتي ندارد. بااين گرايي با عام
هاي تخاصم با گروه ياعضاي يك گروه قومي حيات اجتماعي خود را در تقابل يا حتكه در آن 
  ).1395(محدثي،  بينندديگر مي

گرايي بر باروري، شهر ماكو انتخاب شد. شهر ماكو يكي براي آزمون تأثير ابعاد و سطوح قوم
جايگاه و نقش  است.هاي كُرد و ترك  از شهرهاي استان آذربايجان غربي با بافتي مركب از قوم

دو گروه قوميتي كُرد و ترك در تحول جامعة ايران در ادوار گذشته بسيار برجسته بوده است. 
ترين علل اين مسئله را بايد در جمعيت زياد، فضاي جغرافيايي گسترده، و پراكنش  مهم

ين جغرافيايي جمعيت در گسترة وسيعي از غرب و ديگر نقاط كشور دانست. عنصر زبان در ب
شود. ازسوي ديگر، مسائل مربوط هويتي با بقية ايرانيان ميـ  هاي آذري باعث تمايز قومي ترك

به كُردها در ايران با توجه به مواردي چون تمركز جمعيتي، انزواي سياسي و مالحظات مذهبي 
از اهميت خاصي برخوردار است. كُردها، در مقياس جمعيتي و فضاي سرزميني، دومين گروه 

هاي ايراني است، امروز ديگر ها هستند. با اينكه زبان كُردي از شاخة زبانتي بعد از تركقومي
________________________________________________________ 

1. Characteristics Effect  
2. Ethnic/ Cultural Effect 
3. Ethnocentrism   
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اي  ). كُردها امروزه در زبان كُردي به تجربه1378زبانان نامفهوم است (احمدي،  براي فارسي
كند. اين عوامل بر موقعيت اند كه در تعيين هويتي مشترك آنها را ياري ميمشترك دست يافته

ها و هنجارها و حتي رفتارهاي جمعيتي نيز ممكن است تأثيرگذار  احساس آنها درباب ارزشو 
بنابراين، هاي خاصي است.  گرايي و واگرايي اين دو قوم همواره تابع ويژگي باشد. ميزان هم

هاي قومي در تركيب متفاوت قومي جمعيت شهر ماكو، بستري مناسب براي بررسي تفاوت
منظور،  اين گرايي در چرايي تفاوت باروري است. به رفتار باروري و نقش قوم ها و تمايالت، نيت
هاي قومي باروري زنان كُرد و ترك  دو پرسش است: تفاوت دنبال پاسخ به اين مقالة حاضر به

  كند؟ هاي قومي باروري را تبيين مي گرايي چه سهمي از تفاوتچگونه است؟ و قوم
  

  پيشينة پژوهش
و باروري، مطالعات و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف انجام شده است  در زمينة قوميت

كولمن و ؛ 2008 3؛ كوچيوا و فليپو،2006 2؛ فركا و وستوف،2006و همكاران،  1پوستون(
در ايران نيز تحقيقات گوناگوني صورت گرفته  ).2014و همكاران،  5؛ جاسليونان2010 4دوبوك،

شوازي و خاني، ؛ عباسي1386شوازي و حسيني،  ؛ عباسي1385شوازي و صادقي، است (عباسي
؛ 1392زاده و همكاران، ؛ حسين1391؛ حسيني و بگي، 1389؛ محموديان و نوبخت، 1388

دونالد، شوازي و مك عباسي؛ 1390؛ محموديان و همكاران، 1389شوازي، حسيني و عباسي
در دهند كه  ي باروري را نشان ميها تفاوت سطح، الگو و روندهاي قوم ). اين پژوهش2005

  شود.طور خالصه به برخي از نتايج اين مطالعات اشاره مي اينجا، به
هاي قومي  اند كه بخش درخور توجهي از تفاوت ) نشان داده1385شوازي و صادقي (عباسي

هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي اقوام باروري در ايران ناشي از نابرابري اجتماعي و وضعيت
هاي  ) در بررسي عوامل نهادي مؤثر بر تفاوت باروري گروه1388شوازي و خاني (عباسي است.

هاي قومي و اند كه تفاوت رفتار باروري گروه قومي و مذهبي در شهرستان قروه، نشان داده
درآمد،  مذهبي از نظر آماري معنادار است. قرارداشتن كُردهاي اهل تسنن در طبقة اقتصادي كم

الگوهاي سنتي ازدواج و سطح سواد و تحصيالت پايين در ميان آنها باعث شده است كه رواج 
  شان بيشتر باشد.باروري

________________________________________________________ 
1. Poston 
2. Frejka and Westoff 
3. Koytcheva and Philipov 
4. Coleman and Dubuc 
5. Jasilioniene  
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هاي قومي عرب و غيرعرب در هاي باروري زنان گروه ) تفاوت1392زاده و همكاران (حسين
واج و پايگاه شهر اهواز را ناشي از تأثير تعلق قومي افراد و نيز ناشي از متغيرهايي نظير سن ازد

  اند. اجتماعي دانستهـ  اقتصادي
هاي باروري ممكن است اند خاستگاه تفاوت ) نشان داده2005دونالد ( شوازي و مكعباسي

هاي دولت بر رفتار اجتماعي و برنامهـ  قومي يا مذهبي باشد؛ زيرا تأثيرگذاري تغييرات اقتصادي
  گيرد.صورت ميهاي قومي و فرهنگي گري زمينه باروري با ميانجي

صورت  هاي قومي به) در چين نشان دادند، با اينكه همة گروه2006پوستون و همكاران (
مراتب بيشتر از  به» هان«فرزندي دولت قرار دارند، باروري قوم  نواخت درمعرض سياست تك يك

  هاي قومي است.باروري بقية گروه
داري را يكي از عوامل مؤثر در  نتعلق مذهبي و دي در مطالعة خود )2006فركا و وستوف (
  اند. ها دانسته ها در مقايسه با اروپايي باروري زياد امريكايي
قومي  هايگروه همة در بلغارستان در باروري اند كه سطوح ) نشان داده2008كوچيوا و فليپو (

كمتر و سن ورود آنها به نقش مادري نيز  بيشتري دارد باروري »رمي« است. قوم بسيار متفاوت
نقش  به ورود زمان ترينطوالني و باروري سطح كمترين »بلغاري« قومي گروه كه درحالي است،

 و اجتماعي ها غالباً ناشي از عوامل اين تفاوت. اين دو گروه هستند وسط »هاترك«مادري را دارند. 
  است. 1باشي ميزان هم و داري دين سطح اقامت، محل تحصيالت، سطح مانند مهم، اقتصادي

ي هاگروه اند كه ميزان باروري در تمام نشان داده ) در انگلستان2010كولمن و دوبوك (
كاهش يافته است. ميزان باروري برخي از  نسبتاً باال بودهشان  سطح باروري كه در ابتداقومي 
هنوز  پاكستاني و بنگالدشي هاي قومي همانند ميانگين كشوري شده است و فقط زنانگروه

  باروري بااليي دارند.ميزان 
هاي قومي در كشور ليتواني اند كه باروري گروه ) نشان داده2014جاسليونان و همكاران (

. هاستروس ويژه قومي به هايديگر گروه از بيشتر هاليتوانيايي حال، باروري همگن است. بااين
  دوم است. فرزند داشتن زمانِ و دليل تفاوت در ريسك باروري پايين گروه قومي روس اغلب به

گرفته در  دهد كه مطالعات انجامبررسي مطالعات مزبور و پيشينة تجربي پژوهش نشان مي
گرايي و ابعاد مختلف آن بر ترجيحات و هاي قومي باروري، به تأثير شاخص قومزمينة تفاوت

  اند و در اين زمينه خأل تحقيقاتي وجود دارد.  رفتارهاي باروري نپرداخته
 

________________________________________________________ 
1. Cohabitation 
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 مباني نظري
و  "هااثر همانندي مشخصه"هاي قومي باروري، دو رويكرد نظري با عنوان  براي تبيين تفاوت

هاي متفاوت ها، تأثير مشخصهوجود دارد. طبق رويكرد همانندي مشخصه "اثر قومي/ فرهنگي"
رد بر كننده است. اين رويكهاي قومي باروري بسيار تعييناقتصادي و اجتماعي در تبيين تفاوت

هاي فردي و اوضاع  گيري والدين براي داشتن فرزند، برمبناي انگيزشاين باور است تصميم
شود گيرد. در اين رويكرد، استدالل مياقتصادي و اجتماعي، نه هنجارهاي گروهي، صورت مي

تبع  ريزد و بههم مي هاي قومي بهكه در روند نوسازي و گسترش ارتباطات اجتماعي، مرزبندي
رود و هاي قومي باروري از بين ميـ اجتماعي، تفاوت هاي اقتصاديبا همانندي در مشخصه آن،

؛ 2006؛ پوستون و همكاران، 2002افتد (پنگ، نوعي همانندي در باروري اقوام اتفاق مي
  ).1388شوازي،  ؛ حسيني و عباسي1385شوازي و صادقي، عباسي

جاي تأكيد بر  رهنگي قرار دارد. در اين رويكرد، بهفـ  در مقابل اين رويكرد، رويكرد اثر قومي
هاي هاي قومي باروري، بر هنجارها و ارزش هاي قومي در تبيين تفاوت ابعاد ساختي و نابرابري

هاي قومي باروري، اهميت  فرهنگي در تبيين تفاوت  ـ شود. رويكرد اثر قوميفرهنگي تأكيد مي
 اجتماعي موقعيت گروه اقليت ـ  هاي رواني هاي قومي و تجربهاصلي را به هنجارها و ارزش

ها و فرهنگ دهد. در اين رويكرد، فرض اساسي اين است كه اعضاي گروه قومي ارزشمي
). عناصر 1385شوازي و صادقي، مشتركي دارند كه با اعضاي ديگر جامعه متفاوت است (عباسي

هاي قومي  ت و اين وضعيت ممكن است تفاوتهنجاري و ارزشي اقوام مختلف با هم متفاوت اس
باروري را رقم بزند. برطبق اين رويكرد، باروري بيشترِ يك گروه قومي، اغلب ناشي از هنجارهاي 

؛ 1978فرهنگي، يعني بازتاب اهميت و نفوذ ميراث فرهنگي مشترك آنهاست (بين و ماركوم، 
 پذيرفته نشده باشد، اقليت هايهن گروايمگروه حاكم در  هنگزماني كه فر). 1383صادقي، 

 افزايش با موافق هنگفر خرده نوعي خود، هويت فرهنگيدليل تمايل گروه اقليت به حفظ  به
هاي قومي ممكن است در فرهنگ بعضي گروه). همچنين، 2002(هاينز،  آيدوجود مي بهباروري 
زيادي به ترجيح فرزند پسر گرايش  داشته باشند، يا بيشتريهاي بزرگ و پرحجم ارزش خانواده
يا  هاي باروري استقالل كمتري داشته باشندگيريوجود داشته باشد، زنان در تصميم بر دختر

درجه و سطوح  )، يا1391(حسيني و بگي،  شدت تقديرگرا باشند شان بهدر رفتارهاي باروري
  گرايي را نمايان كنند. متفاوتي از قوم

هاي تماعي، مانند درآمد، اشتغال، آموزش، و نيز تفاوتهاي اقتصادي جمعيتي و اجويژگي
). 2011ها ممكن است به تفاوت باروري كمك كند (لوپز و كوهن، گرايي گروهنژادي و قوم



گ خاص، 
 هايتفاوت

هنجاري و 
كنند.   مي

يجي قرار 
 نسلي و 

؛ همل، 19

اند، و  كرده
 در تغيير 

مهم  خيلي
 كه با آن 

اي يا يشه
كند.  م مي

گ منعكس 
 زباني، كه 

طور كه  ن
كند  ل مي
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كنند. روابط مي
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__________
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ورهاي رايج در م
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   ).2006ين،
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كند، هويت قوي

. مد1شكل 

___________

هاي اقتصادمشخصه

 قو

مط مجلة

فتار باروري، تحت
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ي را توضيح مي
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 معنادهي را فرا

مثابة  فرهنگ، به
عاريفي از روابط

هاي ازدواج نظام
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 از تعدادي اندك
هنگ را تنها از

ويژه د روري، به
 جدا از اين، فر
 باروري خود را
ازمان اجتماعي

هاي توليد، مناه
006بروجين،  (

هاي بدة تفاوت
تأكيد مي 1رت

،2011 .(  

___________

 م

ي
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تاريخ اجتما
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گرايي، رفتارهاي باروري افراد را ها و قومترتيب، تعلّق قومي افراد، از دو مسيرِ مشخصه اين به
  هاي پژوهش عبارتند از:). فرضيه1دهد (شكل  تحت تأثير قرار مي

  ات و رفتارهاي باروري زنان كرد متفاوت از زنان ترك باشد. حيترج )1
  .يابدباروري دو گروه قومي افزايش مي گرايي، ترجيحات و رفتارهايبا افزايش ميزان قوم )2
بخشي قابل توجهي از تفاوتهاي قومي باروري زنان كرد و ترك ناشي از سطوح متفاوت  )3
  گرايي است.قوم

  
  روش پژوهش

 384و در حجم نمونة  نامه پرسشها با استفاده از ابزار روش اين مطالعه پيمايشي است. داده
گردآوري شده  1395سالة كُرد و ترك در شهر ماكو در سال  49تا  15نفري از زنان متأهل 

 در ميان ،ابتدا اي استفاده شد.گيري چندمرحلهها، از روش نمونهبراي پيداكردن نمونه است.
استفاده از با  در درون هر بلوك، ،و سپسها) مشخص شد (بلوك اهخوشه ،مناطق مختلف شهر

  .انتخاب شدندسالة كُرد و ترك  49تا  15زنان متأهل  مند، نظام يريگنمونه
گرايي را ) قوم1998( 1گرايي است. جيمز كالسمتغير مستقل اين بررسي شاخص قوم

گرايي عبارت است از احساس تعلق به يك قوم و برترديدن خويش و  قوم«كند: چنين تعريف مي
(محمدزاده، » شود ها ميرفته منجر به تالش براي كسب ازدستاحساس تضييع حقوق كه 

هاي گرايي احساس مسئوليت و تالش براي نيل به خواستتوان گفت قوم ). بنابراين، مي1390
گرايي در اين  هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي است. منظور از قومقومي در حوزه

هاي گيري خواست گاه قومي و التزام در جهت پي مطالعه، احساس وفاداري و تعلق به نشان
  ). 1391نيا، قومي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي است (قادرزاده و شفيعي

كاررفته در مطالعة قادرزاده و  به ةگوي 16گرايي از  در اين مطالعه، براي سنجش قوم
گرايي  قومه است. استفاده شد ) در سه بعد اجتماعي، سياسي و فرهنگي1391نيا ( شفيعي

هاي قومي در سياسي از جنبة نظري، احساس تعلق و تكليف و تالش براي برآوردن خواست
گرايي سياسي است كه در انتخابات  حوزة سياسي است. در اين پژوهش، كسي داراي ويژگي قوم

ريت قوم خود را انتخاب كند، معتقد باشد كه ادارة امور و مدي مجلس، شوراي شهر و... فرد هم
قوم او واگذار شود، به دفاع از سرزمين قومي خود معتقد باشد، و خواهان تشكيل  بايد به هم

________________________________________________________ 
1. Kellas 
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گرايي فرهنگي قوم خود باشد. قوم گيري حقوق افراد هم هاي قومي براي پي احزاب و انجمن
هاي قومي در حوزة فرهنگي  احساس تعلق و تكليف و تالش افراد يك قوم براي نيل به خواست

كند عناصر  گرايي فرهنگي حالتي است كه فرد در آن تالش مير اين پژوهش، قوماست. د
ورزيدن به زبان مادري، پوشيدن لباس محلي، تكلم به زبان  فرهنگ قومي خود را، مانند عشق

گرايي اجتماعي از جنبة نظري،  گروهي با قوم خود، حفظ كند. قوم مادري و ازدواج درون
هاي قومي در حوزة اجتماعي است. در اين  براي برآوردن خواست احساس تعلق، تكليف و تالش

گرايي اجتماعي بيشتر متوجه پيشرفت و توسعة اجتماعي مناطق قومي است و  پژوهش، قوم
گرايي  اينكه فرد دربرابر قومش احساس مسئوليت كند. براي مثال، فردي كه داراي ويژگي قوم

هاي خودش دريغ  قوم ساخته است آن را از هماجتماعي است، دوست دارد اگر خدمتي از او 
 16گرايي در قالب  شاخص قومبنابراين، در اين تحقيق،  ).1391نيا، (قادرزاده و شفيعينكند 

گيري شد. مقدار آلفاي كرونباخ براي گويه و در سه بعد اجتماعي، فرهنگي و سياسي اندازه
گرايي اجتماعي برابر با كرونباخ براي قومدست آمد. مقدار آلفاي  به 82/0گرايي شاخص كلي قوم

  دست آمد. به 69/0گرايي سياسي ، و براي قوم71/0گرايي فرهنگي ، براي قوم86/0
متغير وابستة تحقيق، ترجيحات و رفتارهاي بارروي است كه در سه شاخص باروري واقعي، 

واقعي فرزندآوري زنان است. باروري قابليت گيري شد. ال اندازهباروري مطلوب و باروري ايده
شده در جمعيت مردان و زناني است  بندي مواليد واقعي مشاهدههمچنين، باروري شدت و زمان

). در اين بررسي، شاخص 1970كه احتمال فرزندآوري دربارة آنها صادق است (چو و همكاران، 
زنان تا زمان  1مدةدنياآ به باروري واقعي از طريق طرح پرسش دربارة شمار كل فرزندان زنده

ال فرزندان براي يك زوج در وضعيت فعلي ال، تعداد ايدهگيري شد. باروري ايدهبررسي اندازه
جامعه است. باروري مطلوب، بر تعداد فرزنداني كه خود فرد دوست دارد داشته باشد داللت 

  كند.مي
ماهيانة خانوار، ازدواج و درآمد متغيرهاي ديگر، نظير سن، تحصيالت، وضعيت شغلي، سن 

گرايي با باروري در نظر گرفته شد. در تحليل منزلة متغيرهاي كنترل در بررسي رابطة قومبه
   هاي تحليل واريانس و رگرسيون چندمتغيره نيز استفاده شد. ها از آزمونداده

   

________________________________________________________ 
1 CEB 
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  هاي پژوهشيافته
  هاي جمعيتي نمونهتوصيف ويژگي

درصد را زنان كُرد تشكيل  45نه را زنان ترك و درصد نمو 55، حدود 1مطابق نتايج جدول 
سال است. ميانگين سني زنان ترك حدود دو سال  33اند. ميانگين سني زنان نمونه حدود  داده

بيشتر از زنان كُرد است. سن اولين ازدواج در ميان زنان كُرد كمتر از زنان ترك است. سطح 
رصد زنان ترك تحصيالت متوسطه و ديپلم د 46تحصيالت زنان ترك بيشتر از زنان كُرد است: 

درصد زنان ترك  17اند. درصد زنان كُرد در اين سطح تحصيلي بوده 30كه  اند، درحاليداشته
 80لحاظ وضعيت شغلي، اند. بهدرصد زنان كُرد تحصيالت دانشگاهي داشته 14در مقايسه با 

وقت شاغل وقت و پارهطور تمام ترك بهدرصد زنان  13اند. دار بودهشده خانه درصد زنان بررسي
  اند. درصد زنان كُرد شاغل بوده 3كه كمتر از  اند، درحاليبوده

  تفكيك قوميت هاي جمعيتي نمونه به. توزيع درصدي ويژگي1جدول 
  كرد  ترك  كل نمونه هاي جمعيتيويژگي

 6/31 8/33  7/32 (سال) ميانگين سن هنگام بررسي

  20  21  4/20  (سال)ميانگين سن در اولين ازدواج

  سطح تحصيالت
  

 سوادبي
  نهضت و ابتدايي

  راهنمايي
  متوسطه و ديپلم

  دانشگاهي

8/6 
9/17  
0/21  
5/38  
8/15  

2/6  
0/15  
1/16  
6/45  
1/17  

7/7  
5/20  
6/27  
1/30  
1/14  

  وضعيت شغلي

 وقتشاغل تمام
  وقتشاغل پاره
  دارخانه

  دانشجو
  ساير

30/4 
0/4  
1/80  
4/9  
3/2  

8/6  
2/6  
6/76  
8/7  
6/2  

3/1  
3/1  
6/84  
9/10  
9/1  

  وضعيت مالكيت مسكن

 ملكي
  اياجاره

  سازماني
  ساير

7/51 
2/42  
8/3  
3/2  

3/44  
1/53  
6/2  

 -  

8/60  
8/28  
2/5  
6/4  

  ميزان درآمد ماهيانة خانوار
 تومانميليونزير يك

  تومان يك تا دوميليون
  تومان به باالدوميليون

6/8 
1/81  
3/10  

2/3  
9/81  
8/14  

0/15  
7/79  
3/5  
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درصد كل نمونه اعالم كردند مسكن آنها از آنِ خودشان (ملكي)  52از نظر وضعيت مسكن، 
دست آمد.  هزار تومان به 740ميليون و   1است. ميانگين درآمد ماهيانة خانوار پاسخگويان 

درصد كُردها در  15بوده است: هاي كُرد  ميزان درآمد ماهيانة خانوارهاي ترك بيشتر از خانواده
اند. اين در حالي است كه  ميليون تومان در ماه درآمد داشته 1ها زير درصد ترك 3مقايسه با 

ميليون  2درصد كُردها بيشتر از  5هاي ترك در مقايسه با  درصد خانواده 15درآمد ماهيانة 
  تومان بوده است. 

 
  گرايي، سطوح و ابعاد آنقوم

آوردن آن ابعاد مختلفي  دست هاي قومي است كه براي بهميزان گرايش فرد به مؤلفهگرايي قوم
دهد، و خصوصاً بر بعد فرهنگي تأكيد شده در نظر گرفته شده است كه يك قوم را تشكيل مي

گرايي  گرايي فرد، ميزان قومبراي تشخيص نوع غالب قوم ).8: 1388است (نوابخش و همكاران، 
 آمده است. 2گيري شد كه نتايج آن در جدول اجتماعي او، جداگانه، اندازه فرهنگي، سياسي و

گرايي اجتماعي گيري شده است. قوم گويه اندازه 16گرايي با طور كه مشخص است، قوم همان
  گويه سنجيده شده است. 4گرايي فرهنگي نيز با گويه و قوم 4گرايي سياسي با گويه، قوم 8با 

درصد زنان كُرد موافق اين بودند  82گرايي اجتماعي، هاي قومدر گويه با استناد به نتايج،
؛ اين ميزان موافقت در ميان آدم بايد بيشتر با قوم خودش ارتباط داشته باشد تا با ديگرانكه 

آدم بايد بيشتر هواي قوم اند كه  درصد زنان كُرد اعالم كرده 64درصد بوده است.  63زنان ترك 
درصد زنان  64درصد بوده است.  55؛ اين ميزان در ميان زنان ترك دخود را داشته باش

؛ اين باعث احترام و عزت آدم است ها هدر ادار يقوم همداشتن شده معتقد بودند كه  مطالعه
دست آمده است. در ميان افراد  درصد به 56درصد و براي زنان ترك  74نسبت براي زنان كُرد 

از  ن راكاركنا نددهترجيح مي ند،اگر مسئول جايي شواند كه  درصد اعالم كرده 44نمونه، 
 33درصد و براي زنان ترك  59هاي خودشان انتخاب كنند. اين نسبت براي زنان كُرد قومي هم
  دست آمده است. صد بهدر

 57كنند. ها به قوميت خود افتخار ميدرصد ترك 86درصد كُردها و  88ها،  مطابق يافته
دهند در مناطقي كار كنند كه از اند كه ترجيح مي شده اعالم كرده درصد زنان بررسي

ي زنان درصد و برا 74هاي خود در ميان آنها داشته باشند؛ اين نسبت براي زنان كُرد  قوم هم 
  درصد محاسبه شده است. 48ترك 
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  تفكيك قوميت گرايي بههاي قوم.  توزيع درصدي ديدگاه نمونه دربارة گويه2جدول 

  ابعاد
نه مخالف و نه   مخالف  ها گويه  گراييقوم

  موافق  موافق

  كرد  ترك  كرد  ترك كرد ترك

گرايي  قوم
  اجتماعي

درزبان)(همآدم بايد به اعضاي قوم خود
  2/87  5/91  9/10  5/7  9/1  0/1  كمك كند كار و مشكالت و...

خودشزبان)(همآدم بايد بيشتر با قوم
  1/82  9/62  0/16  3/25  9/1  8/11  ارتباط داشته باشد تا با ديگران

زبان)(همقومبهكنم متعلقمن احساس مي
  3/83  5/84  5/13  3/12  2/3  2/3  هستمخودم 

خود رازبان)(همقومآدم بايد بيشتر هواي
  5/64  1/55  3/30  6/24  1/5  3/19  داشته باشد

باعثهاهدر ادارزبان)ي (همقومهمداشتن
  6/73  4/56  4/22  9/26  0/4  7/16  احترام و عزت آدم است

- قوميهمازراكاركنانمبودمجايياگر مسئول
  0/59  7/32  8/37  1/40  2/3  3/27  كردم مي خودم انتخاب زبانان) (هم هاي

  9/85  3/88  2/12  7/10 9/1 1/1 كنمافتخار ميقوميتمبه
كنم كهدهم در مناطقي كارترجيح مي

  4/74  6/47  2/21  4/29  5/4  0/23  زبان داشته باشم هم

گرايي  قوم
  سياسي

- به همشهرشورايومجلسدر انتخابات
  6/56  7/43  6/31  9/25  1/7  7/29  دهم مي رأي مخودزبان)  ي (همقوم

منزبان)ها به افراد قوم (همبايد اداره
  4/65  7/52  6/25  2/17  4/8  1/30  واگذار شود

  4/88  3/89  0/11  0/7 6/0 8/3 كنماز محدودة قومي خود دفاع مي
حقوقگيريها براي پياحزاب و انجمن

  9/72  2/53  2/25  6/22  9/1  2/24  زبان) ما بايد تالش كنند قوم (هم

گرايي  قوم
  فرهنگي

  4/88  7/94  5/11  3/4 - 1/1 ورزمام عشق ميبه زبان مادري
  6/85  4/84  2/12  1/9 3/1 9/6 عالقه دارمامبه پوشيدن لباس محلي

تكلم به زبان مادري با اعضاي خانواده را
  3/88  5/85  1/9  7/9  6/2  8/4  دوست دارم

قوم ديگرهبم دخترگرفتن يا دادنبه نظر
  0/57  9/77  8/21  6/16  4/21  4/5  است اشتباهيكار 
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درصد زنان ترك، موافق  44درصد زنان كُرد در مقايسه با  57گرايي سياسي، در زمينة قوم
رأي دهد. خود  يقوم و... به همآدم بايد در انتخابات مجلس، شوراي شهر اند كه  اين گويه بوده

ها بايد به  ترك موافق اين گويه بودند كه ادارهدرصد زنان  53درصد زنان كُرد در مقايسه با  65
ها بايد اند كه احزاب و انجمن درصد زنان كُرد اعالم كرده 73قوم خودشان واگذار شود. افراد هم
  درصد بوده است. 53گيري حقوق قومشان تالش كنند؛ اين نسبت براي زنان ترك  براي پي

شان  درصد زنان كُرد به زبان مادري 88و درصد زنان ترك  95گرايي فرهنگي، در زمينة قوم
قوم ديگر يا دادن به دختر درصد زنان ترك 78درصد زنان كُرد و  57ورزند.  عشق مي

  اند.  از آنها را كاري اشتباه دانستهگرفتن دختر
  گرايي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در ميان زنان كُرد و ترك شهر ماكو. سطوح قوم3جدول

- ابعاد قوم
  انگينمي  گرايي

  گرايي كردها قوم  هاگرايي تركقوم كل نمونه
  باال  متوسط  پايين  باال  متوسط  پايين  باال  متوسط  پايين

گرايي قوم
  4/44  3/50  3/5  5/19  1/68  4/12  6/30  7/59  7/9  8/30  اجتماعي

گرايي قوم
  6/55  5/42  0/2  8/40  8/34  5/24  2/47  1/38  7/14  9/14  سياسي

گرايي قوم
  9/42  0/50  1/7  6/30  6/58  8/10  8/35  2/55  0/9  7/14  فرهنگي

  
گرايي در ابعاد مختلف اجتماعي، شود، ميزان قوممشاهده مي 3طور كه در جدول  همان

گرايي  درصد كُردها ميزان قوم 44هاست.  سياسي و فرهنگي در بين كُردها بيشتر از ترك
 43درصد بوده است.  19ها  در ميان ترككه اين ميزان  اند، درحالياجتماعي زيادي نشان داده

كه اين ميزان در ميان  اند، درحاليگرايي فرهنگي برخوردار بودهدرصد كُردها از سطح باالي قوم
گرايي سياسي زيادي نشان  درصد كُردها قوم 56درصد برآورد شده است. درنهايت،  31ها  ترك
  دست آمده است. درصد به 41ها  كه اين ميزان در ميان ترك اند، درحالي داده

  
  ترجيحات و رفتارهاي باروري زنان كُرد و ترك

تفكيك قوميت نشان  شده به هاي مختلف باروري را در نمونة بررسيتوزيع شاخص 4جدول 
زنان دو گروه قومي كُرد و ترك  1دنياآمدة به دهد. مطابق نتايج، ميانگين تعداد فرزندان زنده مي

________________________________________________________ 
1. CEB 
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درصد زنان كُرد،  58درصد زنان ترك، در مقايسه با  70است. حدود داري متفاوت طور معني به
درصد زنان كُرد، در مقايسه با  42اند. در مقابل، دنيا آورده تا زمان بررسي دو فرزند و كمتر به

طوركلي، ميانگين  اند. بهدنيا آورده فرزند و بيشتر به 3درصد زنان ترك، تا زمان بررسي  30
است كه رقم آن براي زنان  07/2شده تا زمان بررسي  دنياآمدة زنان مطالعه هب شمار فرزندان زنده

  فرزند است.   93/1فرزند بيشتر از زنان ترك  با  21/2كُرد 
  تفكيك قوميت شده به هاي باروري در نمونة بررسي. توزيع شاخص4جدول 

  آزمون آماري  كرد  ترك كل نمونه هاي باروريشاخص

دنياآمده  به زندهتعداد فرزندان 
  )CEBتا زمان بررسي (

  

0 
1  
2  
3  
4  
5 +  

  ميانگين

1/15 
4/22  
0/28  
6/13  
6/11  
2/10  

07/2  

6/16  
9/25  
0/29  
9/11  
4/11  
1/5  
93/1  

0/12  
6/18  
6/27  
4/15  
2/12  
6/13  

21/2  

 
 
 

t = 6/1 -  
03/0  
 

 باروري مطلوب
  

  ميانگين
  انحراف معيار

5/2  
9/0  

29/2  
95/0  

78/2  
93/0  

t = 6/4 -  
001/0  

 الباروري ايده
  

  ميانگين
  انحراف معيار

29/2  
49/0  

09/2  
62/0  

55/2  
72/0  

t = 3/6 -  
001/0  

  
دست آمده است. اين ميزان  فرزند به 5/2ميانگين باروري مطلوب در نمونة تحت بررسي 

 3/2ال در كل نمونه فرزند است. متوسط باروري ايده 3/2و براي زنان ترك  8/2براي زنان كُرد 
فرزند بوده است.  1/2فرزند و براي زنان ترك  6/2دست آمد كه براي زنان كُرد  فرزند به

طوركلي، رفتارها و تمايالت باروري و فرزندآوري زنان كُرد بيشتر از زنان ترك است. از اينرو،  به
 قرار گرفت.  فرضيه اول پژوهش كه بر تفاوتهاي قومي باروري داللت داشت، مورد تاييد

 
  گرايي با باروريرابطه قوم

هاي مختلف گرايي و شاخصبستگي پيرسون را بين ابعاد مختلف قوم ضريب هم 5جدول 
بستگي مثبت و معناداري  دهد. مطابق نتايج، اوالً، همباروري براي زنان كُرد و ترك نشان مي

دو گروه قومي وجود دارد؛ هاي باروري در هر  گرايي و ابعاد مختلف آن با شاخصبين قوم
گرايي افزايش يابد، ميانگين رفتارها و ترجيحات باروري زنان معني كه هرچه ميزان قوم اين به

تر  هاي باروري در ميان كُردها قويگرايي و شاخصافزايش خواهد يافت. ثانياً، شدت رابطة قوم
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گرايي و بطه مثبت بين قومها بوده است. بنابراين، فرضيه دوم پژوهش كه دال بر رااز ترك
  باروري متصور بود، تاييد شد.   

  تفكيك قوميت هاي باروري بهگرايي و ابعاد مختلف آن با شاخص. رابطة ميزان قوم5جدول 
  الباروري ايده باروري مطلوب باروري واقعي  گرايي ابعاد قوم

  ترك  كرد  ترك كرد ترك كرد
-شاخص كلي قوم

44/0 گرايي *** 34/0 *** 41/0 *** 36/0 *** 45/0 *** 34/0 *** 
40/0 گرايي اجتماعيقوم *** 30/0 *** 41/0 *** 34/0 *** 41/0 *** 30/0 *** 

43/0 گرايي فرهنگيقوم *** 40/0 *** 36/0 *** 35/0 *** 46/0 *** 41/0 *** 

38/0 گرايي سياسيقوم *** 30/0 *** 36/0 *** 28/0 *** 32/0 *** 26/0 *** 
  درصد خطا 0,01نكته: *** معنادار در سطح               

  
هاي  ايم كه تا چه اندازه از تفاوت به بررسي اين موضوع پرداخته 1براين، در نمودار  عالوه

گرايي متفاوت آنهاست. نتايج نشان داد كه قومي باروري زنان كُرد و ترك ناشي از ميزان قوم
بيان  يابد. بهشدت كاهش مي گرايي، به از كنترل شاخص قومميزان رابطة قوميت و باروري، بعد 

هاي مختلف باروري بين هاي قومي در شاخص گرايي، شدت تفاوتديگر، بعد از كنترل اثر قوم
منزلة گرايي بهرو، فرضيه سوم پژوهش نيز تاييد شد و قوم يابد؛ ازايندرصد كاهش مي 53تا  45

هاي قومي باروري زنان كُرد و ترك در جامعة  همي در تفاوتفرهنگي نقش مـ  اي هنجاريمؤلفه
  شده دارد.  بررسي

  الباروري ايده باروري مطلوب باروري واقعي

  

  گرايي. رابطة قوميت و باروري (بتا) قبل و بعد از كنترل اثر قوم1نمودار 
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  نتايج تحليل چندمتغيره
- رگرسيون چندمتغيره به بررسي ميزان تأثير قومدر اين بخش از مقاله، با استفاده از آزمون 

هاي مختلف باروري با كنترل اثر متغيرهاي جمعيتي و گرايي و ابعاد مختلف آن بر شاخص
  پردازيم.اي ميزمينه

) زنان را CEB( باروري واقعيو  گراييميزان قوم ةاولية ت رابطكاهش شد ميزان 6جدول 
اقتصادي (مدل سوم) به معادله ـ  دوم) و متغيرهاي جمعيتيبعد از ورود متغيرهاي قوميت (مدل 

طور كه نتايج نشان داده است، با كنترل متغير قوميت، شدت  رو، همان دهد. ازايننشان مي
در مدل دوم كاهش يافته و در مدل  355/0به  468/0گرايي و باروري واقعي از رابطة (بتا) قوم

كاهش يافته است، اما  307/0اقتصادي، ميزان بتا به   ـ سوم، با ورود همة متغيرهاي جمعيتي
 زمان تمام با كنترل هم رو، گرايي بر باروري واقعي معنادار است. ازاينهمچنان تأثير قوم

گرايي بر رفتار باروري هرچند كاهش يافته، اما همچنان معنادار باقي تأثير قوم ها،مشخصه
درصد از واريانس  56شده حدود  ية متغيرهاي بررسيهمراه بق گرايي به ماند. درمجموع، قوم مي

  كنند. باروري واقعي زنان را تبيين مي
/ 473به  526/0گرايي و باروري مطلوب نيز از با كنترل متغير قوميت شدت رابطة (بتا) قوم

گرايي  اقتصادي، شدت رابطة قومـ  يابد. در مدل سوم، با ورود همة متغيرهاي جمعيتيكاهش مي
با كنترل  كاهش يافته است، اما همچنان معنادار است؛ بنابراين، 358/0روري مطلوب به با با
- همچنان معنادار باقي مي گرايي بر باروري مطلوبتأثير ميزان قوم ها،مشخصه زمان تمام هم

- درصد از واريانس باروري مطلوب زنان را تبيين مي 55شده  ماند. درمجموع، متغيرهاي بررسي
 602/0ال از گرايي و باروري ايده ايت، با كنترل متغير قوميت، شدت رابطة (بتا) قومكنند. درنه

در مدل دوم كاهش يافت و در مدل سوم، با ورود همة متغيرهاي تحت بررسي،  394/0به 
كاهش يافت، اما معنادار باقي ماند؛  324/0ال به گرايي با باروري ايده شدت رابطة ميزان قوم

ال هرچند گرايي بر باروري ايدهتأثير ميزان قوم ها،مشخصه زمان تمام نترل همبا ك رو، ازاين
  ماند. كمتر شده، اما اين اثرگذاري همچنان معنادار باقي مي
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  هاي مختلف باروريگرايي و متغيرهاي ديگر بر شاخص. نتايج رگرسيون چندمتغيرة تأثير ميزان قوم6جدول 
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براي زنان هاي مختلف باروري گرايي بر شاخص، به بررسي تأثير شاخص قوم7در جدول 
دهد، با وجود كنترل اثر طور كه نتايج نشان مي طور جداگانه پرداختيم. همان كُرد و ترك به

اي مثبت و قوي با باروري واقعي، آرماني و مطلوب  گرايي رابطهمتغيرهاي جمعيتي، شاخص قوم
ديگر، باروري بيان  تر از زنان ترك است. بهحال، اين اثرگذاري براي زنان كُرد قوي دارد. بااين

  پذيرد. گرايي تأثير ميزنان كُرد با شدت بيشتري از ميزان قوم
گرايي بر ترجيحات و رفتارهاي باروري زنان كُرد .  نتايج رگرسيون چندمتغيرة تأثير ميزان قوم7جدول 

  و ترك 

  
  

  گيريبحث و نتيجه
اوضاع اجتمـاعي و اقتصـادي   پويايي الگوهاي باروري در ايران، حول سه محور قوميت، مذهب و 

متمركز است. تنوع قومي در مناطق مختلف كشور، نظير شهر ماكو، ساختارها، الگوهاي رفتاري، 
ها و رفتارهاي بـاروري و فرزنـدآوري را    آورد كه تمايالت، نيت وجود مي و قواعد نهادي خاصي به

هـاي قـومي   ه، به بررسي تفاوتشد هاي گردآوري دهد. در اين مقاله، با استفاده از دادهتغيير مي
-ها پرداختيم. مطابق نتايج، ميزان قـوم گرايي در تبيين اين تفاوتباروري و نقش و اهميت قوم

گرايي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي) در ميـان زنـان كُـرد      گرايي و ابعاد مختلف آن (يعني قوم
ـ اجتماعي، تمايل و  قتصاديدست آمد. زنان كُرد در هر سطح از موقعيت ا بيشتر از زنان ترك به

هـا، هنجارهـا و   پـارچگي و انسـجام فرهنگـي، ارزش    تأكيد بيشتري بر حفظ هويت فرهنگـي، يـك  
هـاي تحـت مطالعـه    ها به مذهب متفاوت گـروه گرايي داشتند. بخشي از اين تفاوتطوركلي قوم به

 زادهزمينه، مطالعة سـراج اند. در اين ها مذهب تشيع و كُردها مذهب تسنن داشتهگردد: تركبرمي
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هـاي قـومي در ميـان كُردهـاي     گرايي و پـويش  ) نشان داده است كه در قوم1393و همكاران (
  كند.ايران، مذهب نقش درخور توجهي ايفا مي

هاي قومي باروري است. ميزان باروري زنان كُرد بيشـتر از زنـان    عالوه، نتايج مبين تفاوت به
خواني دارد (صـادقي،   گرفته در اين حوزه هم ا نتايج مطالعات انجامدست آمد. اين يافته ب ترك به
زاده و ؛ حســين1388شــوازي، ؛ حســيني و عباســي1385شــوازي و صــادقي، ؛ عباســي1383

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و    ترتيب، رفتار بـاروري تحـت تـأثير زمينـه     اين ). به1392همكاران، 
بـاروري  فرهنگي، بستري است كه رفتـار   يعنصرة مثاب به ،قوميتفرهنگي است و در اين ميان، 

مـرتبط بــا   يهاهنگارا ةهم از طريق تسهيل و تقويت اشاع ،قومي گيرد و تعلـقدر آن شكل مي
هـاي  هنگـار ها و هنجارهاي قومي و ممانعـت از پـذيرش ا  كيد بر حفظ ارزشأت بـاروري و هـم با

  .دهد ميثير قرار أت باروري را تحت ررفتا ،مختلف هاي دوگانه و در جهت صورتهجديـد، ب
هاي قومي بـاروري، نتـايج نشـان داد كـه ميـزان و       گرايي در تفاوتدرباب بررسي نقش قوم

يابد. درصد كاهش مي 50گرايي حدود شدت رابطة قوميت و باروري، بعد از كنترل شاخص قوم
باروري، مربوط به شاخص باروري هاي قومي  گرايي، بيشترين كاهش تفاوت بعد از كنترل اثر قوم

هاي مختلـف بـاروري بـراي    گرايي را بر شاخصال است. نتايج تحليل چندمتغيره، تأثير قومايده
گرايي همچنان  اقتصادي، قومـ  زنان كُرد و ترك نشان داد. با وجود كنترل اثر متغيرهاي جمعيتي

ال در هر دو گروه قـومي  باروري ايدهرابطة مثبت و معناداري با باروري واقعي، باروري مطلوب و 
هـا  هاي مختلف باروري براي كُردها بيشتر از تركگرايي بر شاخصداشت. البته، شدت تأثير قوم

هـاي شـناختي، عـاطفي و    گيـري دهند، جهت گرايي كمتري نشان مي بوده است. افرادي كه قوم
). در 1391نيـا،  و شـفيعي  شـود (قـادرزاده  شان تعديل ميگرايي كنشي شان بسط يافته و خاص

 گرايـي دليـل توجـه بـه خـاص     دهنـد، معمـوالً، بـه    گرايي زيادي نشان ميمقابل، افرادي كه قوم
فردي، خانوادگي و قومي، دربرابر مصالح  گرايانةاي و قومي، و تقدم منافع خاص خانوادگي، طايفه

  مكن است نشان دهند.كنند و اين مقاومت را در رفتارهاي مختلف خود مجمعي مقاومت مي
يابد و برعكس، با كاهش  گرايي افراد، ميزان باروري افزايش ميبنابراين، با افزايش ميزان قوم

اي هنجـاري ـ فرهنگـي، نقـش مهمـي در      مثابـة مؤلفـه  گرايي، بهگرايي، باروري هم كم قومقوم
فرهنگي ـ  رد اثر قوميهاي قومي باروري زنان كُرد و ترك دارد. اين يافته رويك گيري تفاوتشكل

هاي قومي باروري، از فرهنـگ   كند. برطبق اين رويكرد نظري، بخش زيادي از تفاوترا تأييد مي
  هاي ساختاري و موقعيتي. و باورهاي قومي متأثر است تا ويژگي

گرايي، عوامل مختلفـي مثـل زبـان، احسـاس     نكتة درخور توجه اين است كه در پديدة قوم
متعاقب ها و گي و اجتماعي نقش دارند. اين عوامل تأثير متفاوتي بر نگرشتبعيض سياسي، فرهن
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گرا قرار دارند.  تأثير نيروهاي واگرا و همزمان تحت آن، رفتارها و تمايالت افراد دارد. جوامع قومي هم
گرايـي را   دردي و هـم  توانـد حـس هـم   بودن و احساس تبعيض مـي  كه احساس كُرد يا ترك درحالي
گرايـي  دهد، محروميت نسبي و نياز به تحرك اجتماعي ممكن است باعث واگرايي شود. قومافزايش 

اي است كه هم عوامل عيني و هم عوامل ذهني در آن نقش دارند. در ايـن زمينـه،    وضعيت پيچيده
   اند.ها نقش داشتهبايستي به عوامل تاريخي هم توجه كرد كه در نابرابري

گرايـي  سايي قومي، هويت قومي و جدايي قومي است. عناصر قومگرايي مبنايي براي شناقوم
سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است دين، زبان، رسوم خاص يا هر عنصر فرهنگي ديگـري  

دنبـال آن   باشد كه بتواند مرزهاي قومي را تعريف كند. وجود نابرابري اجتماعي و فرهنگي و بـه 
گرايانه فراهم ود دارد، بستري براي رفتارهاي خاصاحساسي كه فرد قومي از جايگاه و منزلت خ

-توان گفت قـوم طوركلي، مي كند كه يكي از اين رفتارها، رفتار باروري و فرزندآوري است. بهمي
نظـر   گرايي قومي باروري در ايران است. به هاي فرهنگي مانعي بر سر راه همگراييگرايي و خاص

-هاي قومي و قوم در توسعة اقتصادي و اجتماعي، تفاوت ها رسد، با وجود همة تغيير و تحولمي
رود. بـا اينكـه منـاطق قـومي ايـران      طور كامل از بين نمي گرايي ممكن است كاهش يابد، اما به

مـوازات   هاست در معرض امواج نوسازي اقتصادي، آموزشي و اجتماعي قرار گرفته است، بـه دهه
پور طور كه جاليي قومي از بين نرفته است. همانهاي  ها و گرايشرشد و پيشرفت جامعه، نگرش

معناي نبـودن آن نيسـت.    هاي قومي بهگرفتن نگرش اند، ناديده) بيان كرده1390و نظرعباسي (
-هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بـا متغيـر قـوم   رسد توزيع نابرابر فرصتنظر مي به

  گرايي قوياً پيوند خورده است.
هـاي  نشـدن مطالبـات و خواسـته    مناسبات اقوام در ايران با همديگر، برآوردهبا توجه به نوع 

همراه  ها، مشكالتي را نيز بهقومي و باالرفتن معيارهاي جهاني در زمينة نگرش به مسائل قوميت
هـاي قـومي در ايـران بـا پـراكنش      رشـد خواسـته   ). رونـد روبـه  1378خواهد داشت (احمـدي،  

ها خود شود كه در رفتارهاي مختلف قوميتهايي منجر ميبه تفاوت هاي قومي،جغرافيايي گروه
هـاي (اجتمـاعي،    گرايانـة مـردم تقاضـاها و خواسـته    كه رفتارهاي قومطوري دهد؛ بهرا نشان مي

هاي افراد به رفتارهـاي  ها و نگرشتواند ديدگاهكند كه ميفرهنگي و سياسي) آنها را تبيين مي
 نشـده  پذيرفتـه  اقليـت  هـاي  ن گروهايمگروه حاكم در  هنگاني كه فرزمباروري را تفهيم كند. 

 بـا  موافـق  هنـگ فر خـرده  نـوعي  خود، هويت فرهنگيدليل تمايل گروه اقليت به حفظ  به باشد،
  .شودباروري ميسطح ن رفتباال آيد و باعثوجود مي بهباروري  افزايش
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 يسن يمذهب يها گروه يبارور رفتار ليتحل: يبارور و مذهب« )1389محموديان، حسين و رضا نوبخت (

  .215-195: 1، سال اول، شمارة رانيا ياجتماع مسائل، »فارس استان دار گله شهر ةعيش و
، »كـرد  زنـان  مـوردي  ةمطالع :فرزندآوري كم كنش و زنان) «1391محموديان، حسين و مهدي رضايي (

  .224-174: 55، شمارة زنان يراهبرد مطالعات
شـناختي عوامـل مـؤثر بـر انسـجام       تبيـين جامعـه  ). «1388نبي اهللا ايدري (  نوابخش، مهرداد، جواد نظري و
  .1- 20، صص 7شماره   ،علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر  ،»اجتماعي در بين روستاييان


