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مقایسه تفاوت    های رفتارها و نیات باروری در بین زنان مهاجر و بومی
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چکیده:
مقالــه حاضــر بــه بررســی و مقایســه رفتارهــا و نیــات بــاروری و تعییــن کننده        هــای آن بیــن زنــان ســنین 

ــی  ــردازد. مبان ــی در شــهر مهاجــران شــازند، در ســال 1399 می    پ ــاروری  )49-15ســاله( مهاجــر و بوم ب

نظــری تحقیــق شــامل: وقفــه مهاجرتــی، نظریــه انطبــاق مهاجرتــی و نظریــه مشــخصه    ها و تبیین هــای 

هنجاری-فرهنگــی اســت. روش تحقیــق در ایــن مطالعــه، پیمایــش اســت. بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده 

از روش نمونه    گیــری خوشــه    ای چنــد مرحلــه    ای، 358 نفــر از زنــان همســردار 15-49 ســاله شــهر مهاجــران 

شــازند )192نفــر مهاجــر و 192نفــر بومــی( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و پرســش نامــه محقــق ســاخته 

ــدآوری  ــه فرزن ــل ب ــد، تمای ــج مطالعــه نشــان داد کــه، افــراد دارای یــک فرزن ــر شــد. نتای توســط آن هــا پ

داشــتند، امــا در افــراد دارای دو فرزنــد، تمایلــی بــه داشــتن بیشــتر از دو فرزنــد مشــاهده نشــد. میانگیــن 

بــه دســت آمــده از طریــق آزمــون تــی دو نمونــه مســتقل نشــان داد، کــه تعــداد فرزنــدان بومیــان حــدود 

ــادار اســت. ارزش  ــاوت معن ــن تف ــاری ای ــد می    باشــد و از نظــر آم ــد و مهاجــران حــدود 2 فرزن 2/5 فرزن

ــان بومــی و  ــاروری زن ــارداری در تعییــن تفاوت    هــای ب فرزنــدان، ترجیحــات جنســی، ســن زن در اولیــن ب

مهاجــر از نظــر آمــاری معنــادار شــد. در ایــن مقالــه فرضیــات مبتنــی بــر نظریــه وقفــه مهاجرتــی و نظریــه 

مشــخصه    ها مــورد تأییــد قــرار گرفــت، امــا فرضیــات نظریــه انطبــاق رد شــد. 
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مقدمه:

یکــی از پدیده    هــای مهــم در جمعیــت شناســی، مهاجــرت اســت کــه باعــث تغییــر در ســایر 

ــل  ــه دلی ــی ب ــط اجتماع ــر در محی ــود. تغیی ــاروری می    ش ــه ب ــی از جمل ــای جمعیت پدیده    ه

مهاجــرت، باعــث تغییــر رفتارهــای جمعیتــی می    شــود. همچنیــن مهاجــرت باعــث تغییــر در 

حجــم و ســاختار جمعیــت، تغییــر در محیــط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مهاجــران و 

تغییــر در نگــرش، افــکار و رفتارهــای بــاروری مهاجــران می    شــود )عباســی شــوازی، 1395(.

پرداختــن بــه موضــوع رابطــه مهاجــرت و بــاروری از جهــات متفاوتــی اهمیــت پیــدا می    کنــد. 

اول اینکــه ســاخت ســنی، تحــت تأثیــر بــاروری اســت و رفتــار جمعیتــی در محیــط اتفــاق 

ــاروری، تحــت تأثیــر عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــار ب می    افتــد؛ دوم اینکــه رفت

ــران و  ــت مهاج ــاروری جمعی ــای ب ــرش و رفتاره ــی نگ ــن بررس ــم چنی ــرد. ه ــرار می    گی ق

بومیــان ایــن شــهر، بــه دلیــل تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ و هویتــی و مدیریــت و اداره کــردن 

جمعیــت دربــاره تأثیــر فرهنــگ مهاجــران اهمیــت پیــدا می    کنــد. مهاجــرت می    توانــد محــل 

ــد  ــی می    توان ــد. حت ــر ده ــان را تغیی ــی آن ــادی و اجتماع ــط اقتص ــران و محی ــی مهاج زندگ

رفتارهــای افــراد بــه خصــوص رفتارهــای بــاروری مهاجــران را نیــز تغییــر دهــد. بــه عبارتــی 

ــگ،  ــر فرهن ــت تأثی ــت تح ــن اس ــد، ممک ــرت می    کنن ــی مهاج ــه مکان ــه ب ــرادی ک ــر، اف دیگ

محیــط و ... مــردم آن مــکان قــرار گیرنــد و بــا کاهــش یــا افزایــش بــاروری مواجــه شــوند. 

ــای  ــه رفتاره ــاروری و مطالع ــار ب ــرت و رفت ــن مهاج ــه بی ــت رابط ــل اهمی ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــدا می    کن ــاروری هســتند، اهمیــت پی ــان مهاجــر کــه در ســنین ب ــن زن ــاروری در بی ب

ــه شــمار  ــی ب ــرات ســاختار ســنی جمعیت ــن عامــل تغیی ــوان مهمتری ــه عن ــاروری ب ــار ب رفت

ــرد و رفتارهــای  ــرار گی ــر مهاجــرت ق ــاروری تحــت تأثی ــد. ممکــن اســت رفتارهــای ب می    آی

بــاروری را تغییــر دهــد. بــه عبارتــی دیگــر، زمانــی کــه افــراد از مبــدا بــه یــک مــکان جدیــد 

)مقصــد( مهاجــرت می    کننــد، مجموعــه    ای از ارزش    هــا، افــکار، باورهــا و ... را بــا خــود بــه 

جامعــه مقصــد می    برنــد، ولــی ایــن امــکان نیــز وجــود دارد، کــه ایــن فرهنــگ )ارزش    هــا، 

افــکار و ...( در جامعــه مقصــد تغییــر کنــد. چــون افــراد در مقصــد، بــا یــک محیــط اقتصــادی، 

ــار  ــر در رفت ــث تغیی ــر باع ــن ام ــوند و همی ــه رو می    ش ــدی روب ــی جدی ــی و فرهنگ اجتماع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 27

https://populationmag.ir/article-1-679-fa.html


مقایسه تفاوت    های رفتارها و نیات ابروری...                                                                                                        171

بــاروری مهاجــران می    شــود )بــاخ1، 1981(. بــاروری، تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف 

ــه در کاهــش  ــی ک ــی و ... اســت. در گذشــته عامل اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیت

یــا افزایــش بــاروری نقــش بــه ســزایی داشــته اســت، عامــل اقتصــادی مطــرح شــده، امــا 

در دهه    هــای اخیــر عامــل فرهنگــی نیــز اضافــه شــد. بنابرایــن از عوامــل مهــم مهاجــرت و 

تغییــر در رفتارهــای بــاروری، وضعیــت و شــرایط اقتصــادی در مبــدا و مقصــد )فرصت    هــای 

شــغلی، کســب درآمــد، نــوع مســکن و...( و شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی مبــدا و مقصــد 

)ارزش فرزنــد، حمایــت اجتماعــی، وضعیــت اقامــت، قومیــت، تعلــق بــه جامعــه مقصــد و...( 

در بیــن مهاجریــن و بومیــان از یکدیگــر، نقــش زیــادی دارنــد.

 از جملــه عواملــی کــه می    توانــد در مبــدأ و در مقصــد مهاجــرت، بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار 

ــه متغیرهــای مهــم اقتصــادی  دهــد، شــرایط اقتصــادی فــرد مهاجــر اســت. شــغل از جمل

اســت، کــه بــر رفتــار بــاروری مهاجــران اثــر می    گــذارد. وقتــی فــرد بــه علــت عــدم داشــتن 

شــغل بــه مکانــی دیگــر مهاجــرت می    کنــد، بعــد از مدتــی ممکــن اســت بــا فراهــم شــدن 

شــغل و کســب درآمــد مناســب، ازدواج و فرزنــدآوری را بــه تأخیــر نیانــدازد. عواملــی دیگــر 

از جملــه ســبک زندگــی، رفتــار جنســی و ... در رفتارهــای بــاروری افــراد در مبــدا و مقصــد 

ــای  ــا، نگرش    ه ــا، هنجاره ــد ارزش    ه ــی می    توان ــط اجتماع ــتند. رواب ــر هس ــرت موث مهاج

مرتبــط بــا رفتــار بــاروری را بــه وجــود     آورد )محمودیــان،     1379(. 

ــن  ــز ای ــران نی ــه اســت و در ای ــان در مهاجــرت افزایــش یافت ــر ســهم زن در دهه    هــای اخی

ــت اقتصــادی و اجتماعــی،  ــاروری و موقعی ــا ب ــد. در رابطــه ب ــدا می    کن ــت پی بحــث موضوعی

ــوردار  ــی برخ ــی پایین ــادی و اجتماع ــت اقتص ــه از موقعی ــرادی ک ــد، اف ــان می    کن ــگ بی ران

هســتند، دارای ســطح بــاروری باالیــی بــوده و ایــن مطلــب را می    تــوان تقریبــاً« بــه عنــوان 

یــک قانــون اجتماعــی و اقتصــادی قلمــداد کــرد )رانــگ1977،2(. بنابرایــن عامــل اقتصــادی 

ــه  ــی ک ــن عوامل ــن ســن ازدواج می    شــود. هــم چنی ــاال رفت ــا ب ــر در ازدواج و ی ــث تأخی باع

می توانــد در ســن ازدواج نقــش داشــته باشــند، ســاختارهای کالن اقتصــادی و اجتماعــی، 

ویژگی    هــای فــردی، قومیــت، میــزان تحصیــالت زنــان، شهرنشــینی، ازدواج    هــای آزادانه    تــر، 

ــد.  ــن و ... می    باش ــر زوجی ــاوندی دورت ــبت خویش نس

1- Bach
2- Wrong
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بــاروری، تنهــا از طریــق عوامــل اقتصــادی قابــل تبییــن نیســت، بلکــه بــا ارزیابــی ارزش هــا 

ــر  ــع غی ــن مناف ــرد. یکــی از ای ــن ک ــن موضــوع را تبیی ــوان ای ــر اقتصــادی می    ت ــع غی و مناف

اقتصــادی، ارزش فرزنــدان اســت. ارزش فرزنــد، مجموعــه    ای از چیزهــای خوبــی اســت کــه 

ــت  ــه اهمی ــه    ای ک ــد )اسپنشــید1، 1994(. نکت ــدان فراهــم می    کنن ــا داشــتن فرزن ــن ب والدی

ــه    ای  ــد از جامع ــه فرزن ــا هزین ــع ی ــی مناف ــه عبارت ــا ب ــد ی ــه ارزش فرزن ــن اســت، ک دارد ای

بــه جامعــه دیگــر متفــاوت اســت و زمانــی کــه فــرد از مبــدا بــه مقصــد مهاجــرت می    کنــد 

و مدتــی در جامعــه مقصــد اقامــت دارد، ممکــن اســت بــا نگــرش نســبت بــه ارزش فرزنــد 

آشــنا شــده و تحــت تأثیــر آن هــا قــرار گیــرد و نگــرش خــود را منطبــق بــا جامعــه مقصــد 

کنــد.

ــت  ــه عل ــدآوری ب ــر در ازدواج و فرزن ــت تأخی ــن اس ــده، ممک ــر ش ــائل ذک ــر مس ــالوه ب ع

مهاجــرت را، عــدم حمایــت اجتماعــی عنــوان کــرد. حمایــت اجتماعــی را می    تــوان از ســوی 

ــود،  ــث می    ش ــر باع ــن ام ــرد و همی ــتجو ک ــد جس ــتگان در مقص ــتان و بس ــواده، دوس خان

زمانــی کــه بــه مکانــی دیگــر حرکــت می    کننــد، از حمایــت اجتماعــی و شــبکه    های حمایتــی 

ــغل و  ــراد ش ــت اف ــن اس ــی، ممک ــترهای حمایت ــدن بس ــم ش ــا فراه ــوند و ب ــوردار ش برخ

درآمــد مناســب بــه دســت آورنــد و در نتیجــه تمایــل بــه ازدواج و فرزنــدآوری در افــراد بــه 

ــد. بنابرایــن وقتــی کــه یــک مهاجــر وارد یــک جامعــه می    شــود، خــواه ناخــواه از  وجــود آی

لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیتــی و ... تحــت تأثیــر جامعــه مقصــد قــرار می    گیــرد. هــم 

ــا،  ــران محســوب می    شــوند، از رفتاره ــوان مهاج ــه عن ــه ب ــه مقصــد ک ــراد جامع ــن اف چنی

ــد.  ــر می    پذیرن ــا تأثی ــای آن ه ــا و ارزش    ه هنجاره

از جملــه شــهرهای مهاجرپذیــر در ایــران، شــهر مهاجــران واقــع در اســتان مرکــزی اســت. 

افــراد زیــادی بــه علــل مختلــف از جملــه یافتــن شــغل بــه ایــن شــهر مهاجــرت می    کننــد. 

ــودن شــهر شــازند هــم  ــر ب ــل مهاجرپذی ــع شــازند اســت و از دالی شــهر مهاجــران از تواب

واقــع شــدن آن در جــوار شــهر مهاجــران اســت. شــهر مهاجــران محــل ســکونت کارکنــان و 

شــاغالن صنایــع پتروشــیمی اســتان مرکــزی اســت و پذیــرای خیــل گســترده    ای از مهاجــران 

اســت. مهاجرت خالص این شــهر در ســال 1390، 3548 + و در ســال 1395، 503+ نفر 

1- Espenshade 
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بــوده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1390و 1395(. هــدف ایــن پژوهــش بررســی تفاوت    هــای 

نگــرش و رفتــار بــاروری ســاکن بومــی و مهاجــر شــهر مهاجــران اســت و اینکــه عوامــل اثــر 

گــذار بــر ایــن تفاوتهــا چــه هســتند. 

سواالت تحقیق
- در رفتارهــا و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن مهاجــران و بومیــان در شــهر مهاجــران شــازند 

چــه تفاوتهایــی مشــاهده می    شــود؟

- کــدام یــک از عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی می    توانــد تبییــن کننــده تفاوت    هــای مشــاهده 

شــده در رفتــار و نیــات بــاروری مهاجــران و بومیــان در شــهر مهاجــران شــازند باشــد؟

- آیــا میــزان تعلــق بــه جامعــه مقصــد بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در 

بیــن بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا میــزان حمایــت اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا ســطح روابــط اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

- آیــا میــزان ســرمایه اجتماعــی بــر ایجــاد تفــاوت در رفتــار و ایده    آل    هــای بــاروری در بیــن 

بومیــان و مهاجــران در شــهر مهاجــران شــازند موثــر بــوده اســت؟

چارچوب نظری تحقیق
بــاروری و مهاجــرت یــک فرآینــد پیچیــده در جمعیت شناســی محســوب می    شــود و عوامــل 

اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... می    توانــد بــر روی ایــن دو متغیــر تأثیــر بگــذارد و باعــث 

ــر مهاجــرت مباحثه هــای  ــاروری در اث ــرات ب ــا افزایــش آن هــا شــود. تبییــن تغیی کاهــش ی

ــگران،  ــات پژوهش ــش از مطالع ــر بخ ــت. ه ــه اس ــران برانگیخت ــان صاحب نظ ــی می فراوان

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــد باش ــد مفی ــه می    توان ــود، ک ــروع ش ــا ش ــا و پژوهش    ه ــد از نگرش    ه بای

دیگــر، بــرای دنبــال کــردن هــر مســئله، بایــد روش کار و خــط مشــی داشــته باشــیم )اکــوف1 

1976(. از جملــه نظریه    هایــی کــه در چارچــوب نظــری مــورد اســتفاده قــرار می    گیــرد و هــم 

چنیــن تأثیــر مهاجــرت بــر بــاروری را تبییــن می    کنــد، عبارتنــد از نظریــه وقفــه مهاجرتــی، 

1- Ackoff
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نظریــه انطبــاق، نظریــه مشــخصه    ها و تبیین    هــای هنجــاری- فرهنگــی )ارزشــی( کــه 

ــاعه2  ــه اش ــی1 و نظری ــی - فرهنگ ــرات قوم ــه تأثی ــوند: فرضی ــیم می    ش ــته تقس ــه دو دس ب

ــن نظریه    هــا،  ــد و براســاس ای ــی پژوهــش را شــکل می    دهن ــه چارچــوب اصل می    باشــد، ک

ــه  ــد. در ادام ــرار می    گیرن ــش ق ــون و آزمای ــورد آزم ــی اخــذ شــده و م متغیرهــا و فرضیه    های

ــم.  ــک از نظریه    هــای مطــرح شــده می    پردازی ــح  هری ــه توضی ب

مــدل وقفــه مهاجرتــی بــه بررســی ایــن موضــوع می    پــردازد کــه آیــا مهاجــرت بــر بــاروری 

اثــر توقفــی دارد یــا خیــر؟ براســاس مــدل وقفــه مهاجــرت، فــرد بــه دلیــل مهاجــرت و جابــه 

ــه  ــاروری مواج ــش ب ــا کاه ــت ب ــن حال ــدازد و در ای ــر می    ان ــه تاخی ــدآوری را ب ــی، فرزن جای

ــاروری  ــر ب ــر توقفــی ب ــک اث ــد ی ــه می    توان ــن نظری ــا توجــه ای ــاروری ب می شــویم. کاهــش ب

ــر5 )2019(،  ــا4 و زایگل ــه: اســتیون3، کاماروت داشــته باشــد. بعضــی از پژوهشــگران از جمل

ــاخ )1981( در  ــورد6 )1990(، کارلســون7 )1985( و گلدســتین و گلدســتین8  )1983(، ب ف

رابطــه بــا اثــر وقفــه مهاجرتــی بــر بــاروری، مطالعاتــی را انجــام داده    انــد.          

ــه  ــی ک ــرد زمان ــا ف ــه آی ــه می    شــود ک ــن موضــوع پرداخت ــه بررســی ای ــاق ب ــه انطب در نظری

ــن مــدت  ــاد در آنجــا ســکونت دارد، در ای ــا مــدت زی ــد و مــدت کوتاهــی ی مهاجــرت می    کن

ــن  ــه در ای ــی ک ــد؟ مطلب ــدا می    کن ــاق پی ــد انطب ــه مقص ــاروری جامع ــار ب ــا رفت ــش ب اقامت

نظریــه حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه افــراد مهاجــر بــا ورود بــه یــک جامعــه جدیــد، 

بعضــی از رفتارهــای خــود را بــا جامعــه مقصــد تنظیــم می    کننــد. از جملــه رفتارهــا می    تــوان 

رفتارهــای بــاروری را بیــان کــرد. انطبــاق اجتماعــی، یعنــی اینکــه فــرد یــا گــروه بــا ورود بــه 

گــروه و جامعــه جدیــد، رفتــار خــود را بــا آنــان تنظیــم و منطبــق کنــد )تئودورســون9، 1969(.

ــی  ــای قوم ــاروری گروه ــرای ب ــری ب ــاروری، تصمیم    گی ــاوت در ب ــه مشــخصه    ها، تف در نظری

ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــاوت در ویژگی    ه ــادی و تف ــی و اقتص ــع اجتماع ــع مناب در توزی

1- The hypothesis of ethno-cultural influences
2- Dissemination theory
3- Stepheh
4- Camarotta
5- Karen Zeigler
6- Ford
7- Carlson
8- Goldstein and Goldstein
9- Theodorson
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جمعیت شــناختی در نظــر گرفتــه می    شــود )جانســون1، 1979، اسپنشــاد2 و یــی3، 1994(. 

ــای  ــاروری گروه    ه ــطح ب ــه در س ــی ک ــخصه    ها، تفاوت ــه مش ــای فرضی ــر مبن ــن ب ــم چنی ه

قومــی وجــود دارد، می    تــوان بــه تفــاوت در مشــخصه    های اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی 

زنــان نســبت داد. 

ــا مفاهیمــی نظیــر، ارزش    هــا،  دســته دوم، مــدل هنجــاری- فرهنگــی )ارزشــی( اســت و ب

ــت و  ــاط اس ــاروری در ارتب ــای ب ــکل    گیری رفتاره ــه در ش ــا ک ــی و هنجاره ــام فرهنگ نظ

ــرمایه  ــت، س ــد، قومی ــه مقص ــه جامع ــق ب ــی، تعل ــدی دین ــدان، پایبن ــامل، ارزش فرزن ش

اجتماعــی، ســبک زندگــی و حمایــت اجتماعــی و ... می    شــود. ایــن مــدل در قالــب ارزش    هــا 

و هنجارهــای خــرده فرهنگــی بــه تبییــن بــاروری گروه هــای اقلیــت در مقایســه بــا گــروه 

ــه در  ــرادی ک ــن اســت، اف ــر ای ــدل ب ــن م ــه می    شــود و اســتدالل ای ــت در نظــر گرفت اکثری

گــروه اقلیــت در هــر نــوع از شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، تمایــل و تاکیــد بــه حفــظ هویــت 

ــش  ــا افزای ــق ب ــتند، مواف ــگ هس ــرده فرهن ــی خ ــود نوع ــود و وج ــی خ ــجام فرهنگ و انس

ــه  ــاروری اســت. ب ــر ب ــت ب ــی    دار قومی ــر معن ــه تأثی ــن فرضی ــاروری می    باشــند. اســاس ای ب

عبارتــی دیگــر، افزایــش بــاروری در گــروه اقلیــت ناشــی از هنجارهــا، ارزش هــا و ... بــوده 

و از خانواده    هــای بــزرگ حمایــت کــرده و نیازهــای جمعــی، مقــدم بــر نیازهــای شــخصی و 

ــزان وحــدت  ــن نظام    هــای ارزشــی و هنجــاری و می ــد. بنابرای ــد می    کن ــی تاکی عــدم فردگرای

ــاروری  ــار ب ــر رفت ــذار ب ــی تأثیرگ ــت و قوم ــراد در گروه    هــای اقلی ــی اف ــی اجتماع و یکپارچگ

هســتند. ایــن مــدل، رابطــه مثبــت بیــن وحــدت و احســاس تعلــق قومــی بــر رفتــار بــاروری 

ــی 1390(. ــی 1389، صادق ــوازی، صادق ــی ش ــد )عباس ــان می    ده را نش

پیشینه تحقیق
ــای  ــل رفتاره ــران در مقاب ــاروری مهاج ــای ب ــا رفتاره ــه ب ــی در رابط ــی پژوهش    های برخ

بــاروری بومیــان در یــک منطقــه صــورت گرفتــه بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده    انــد، که بــاروری 

مهاجــران نســبت بــه بومیــان بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. از جملــه ایــن تحقیقــات: 

1- Johnson
2- Espanshad
3-Ye
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ــورد3، 1990،  ــاوم2، 2014، ف ــون و ه ــر1، 2019 و پرسس ــا وکارن زایگل ــتیون، کاماروت اس

ــن7،  ــال و مارتی ــو6، 2005، وی ــون5، 2004، کوول ــل و جانس ــن4، 1992، هی ــتفان و بای اس

ــاوات10، 1977.  ــتاین و تیراس ــازوی9، 2004، گلدش ــون و م ــوورل8، 1995، تاول 2007، ش

کاماروتــا و زایگلــر )2019( بــا موضــوع مهاجــرت و بــاروری بومــی در بیــن ســال های 2008 

تــا 2017 بــه مطالعــه پرداختنــد. آن هــا نشــان دادنــد، اختــالف بــاروری مهاجــران نســبت 

بــه بومیــان بــه شــدت کاهــش یافتــه و در نتیجــه، تأثیــر مهاجــرت بــر میــزان بــاروری کل 

ــا  ــاروری بیــن ســنین )15 ت ــد در ســال های ب ــزان موالی ــوده اســت. می ــدک و  متوســط ب ان

50 ســاله(، بیــش از دو برابــر مهاجــران نســبت بــه بومیــان بیــن ســال های 2008 و 2017 

ــتری  ــرعت بیش ــا س ــال 2008 ب ــران از س ــاروری کل مهاج ــزان ب ــود. می ــه ب ــش یافت کاه

نســبت بــه میــزان بــاروری کل بــرای بومیــان کاهــش یافــت. 

پرسســون و هــاوم )2014( مهاجــران جدیــد تایلنــدی دارای بــاروری کمتــری نســبت 

ــند.  ــد، می    باش ــت می    گزینن ــا اقام ــک ج ــد و در ی ــت نکرده    ان ــی حرک ــه مدت ــرادی ک ــه اف ب

پژوهشــگران دربــاره مهاجــرت و بــاروری چنیــن اعتقــادی دارنــد، در دوره قبــل از مهاجــرت 

و بــرای مدتــی کــه بــه دنبــال مهاجــرت و مکانــی بــرای مهاجــرت هســتند، احتمــاالً بــاروری را 

بــه تعویــق می    اندازنــد )فــورد، 1990؛ اســتفان و بایــن، 1992، هیــل و جانســون، 2004، 

کوولــو، 2005، روئیــگ ویــال و کاســترو مارتیــن، 2007(. میــزان بــاروری مهاجــران کاهــش 

یافتــه و بــه ســطح میــزان بــاروری در زنــان بومــی رســیده اســت )شــوورل، 1995، تاولــون 

و مــازوی، 2004(. تأثیــر مهاجــرت، از جملــه جدایــی از مبــداء محــل زندگــی و مهاجــرت در 

بعضــی مــوارد بــه انــدازه کافــی زیــاد می    باشــد، و بــه طــور موقــت بــاروری زنــان را کاهــش 

ــاوات، 1977(. ــتاین و تیراس ــد )گلدش می    ده

1- Steven, Camarota and Karen Seigler
2- Lotta Persson and John M. Haum
3- Ford
4- Stephen and Bain
5-Hill and Johnson
6- Kovulo
7- Roig Villa and Castro Martin
8- Schoverl
9- Toulon and Mazui
10-Goldstein and Thirasavat
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ــکات3، 2005،  ــون و اس ــان2، 2013، اندرس ــان نوانتین ــن1، 2018، کن ــات کلوی  در تحقیق

دیویــد پــی لیندســتروم4 2003، عباســی شــوازی، رســول صادقــی و پونــه شــهریاری 

ــادی  ــائل اقتص ــکالت و مس ــرت و مش ــد، مهاج ــاره کرده    ان ــب اش ــن مطل ــه ای )1395( ب

پیــش    روی مهاجــران، منجــر بــه کاهــش بــاروری مهاجــران می    شــود. کلویــن )2018( بیــان 

می    کنــد اگــر بومیــان، مهاجــران را بــه عنــوان رقیــب بــرای فرصت    هــای شــغلی کمیــاب در 

ــه مقصــد، منجــر  ــه جامع ــا هجــوم مهاجــرت ب ــد، ممکــن اســت ب ــازار کار مشــاهده کنن ب

بــه افزایــش درک از عــدم امنیــت شــغلی شــوند. اگــر مســکن بــه عنــوان یــک پیــش شــرط 

ــش  ــث کاه ــکن، باع ــت مس ــا و قیم ــاره به ــش اج ــود، افزای ــداد ش ــدآوری قلم ــرای فرزن ب

ــر تقاضــای  ــی ب ــی منف ــد عامل ــر می    توان ــن تأثی ــواده می    شــود و ای ــک خان ــی ی ــد واقع درآم

ــدآوری شــود. فرزن

ــده  ــرات آین ــر تغیی ــتری ب ــر بیش ــی، تأثی ــرکات مهاجرت ــا و تح ــان )2013( جنبش ه نوانتین

مــردم نــه تنهــا در ســطح کشــورهای پیشــرفته، بلکــه در کشــورهای در حــال توســعه خواهــد 

گذاشــت. همــه ایــن پدیده    هــا، در پویایــی اجتماعــی و اقتصــادی هــم در ســطح محلــی و 

هــم در جهــان تأثیــر دارد. سیاســت    های رفاهــی، الگوهــای اشــتغال و ســایر عوامــل نهــادی 

ــه  ــران ب ــاروری مهاج ــزان ب ــل می ــث تعدی ــد، باع ــکیل می دهن ــی را تش ــازوکارهای مهم س

ــی لیندســتروم  ــد پ ــی« شــود. )اندرســون و اســکات، 2005، دیوی ــاروری محل »الگوهــای ب

 .)2003

در تحقیقــات کوولــو، هانمــان5، 2017، آچاریــا6، 2010، ادهیــکاری7، 2010، ســوتکا8، 

2008، کان9 ، 1994، ســینگلی و النــدال10، 1998، اســتیفن و بیــن11، 1992، کارلســون12، 

1985، ســعادتی، 1396، عباســی شــوازی، صادقــی و شــهریاری، 1395 و دهقــان، 1394 
1- Kelvin
2- Kenan Newantinan
3- Anderson and Scott
4- David P. Lindstrom
5- Hill Coolo Tina Hanman
6- Acharya
7- Adehikari
8- Thomas Sotka
9- Kan
10- Single and Landal
11- Stephen and Bean
12- Carlson 
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ــی و هــم  ــی، فرهنگــی، قومیت ــه اشــتراک نظــر داشــته    اند، کــه عوامــل جمعیت در ایــن یافت

چنیــن اقامــت طوالنــی مــدت در مقصــد بــر رفتــار بــاروری مهاجــران و بومیــان تأثیــر دارد. 

ــر  ــت تأثی ــه اول تح ــران در درج ــدان مهاج ــاروری فرزن ــار ب ــان )2017( رفت ــو وهانم کوول

محیــط اجتماعــی کشــوری اســت، کــه در آنجــا بــزرگ شــده    اند. اگرچــه آن محیــط یکنواخــت 

ــد، در حالیکــه ممکــن  ــر جامعــه اصلــی رشــد کنن نیســت. برخــی ممکــن اســت تحــت تأثی

اســت، برخــی دیگــر نیــز تحــت تأثیــر خــرده فرهنــگ اقلیــت زندگــی کننــد. تأثیــر جامعــه 

اصلــی منجــر بــه جــذب ســاختاری عمدتــاً اقتصــادی و فرهنگــی فرزنــدان مهاجــران می    شــود 

ــه رفتــار اکثریــت می    باشــد.  و نشــان دهنــده شــباهت رفتــار آن هــا ب

آچاریــا )2010( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه عواملــی نظیــر تحصیــالت، قشــرهای مذهبــی و 

نقــاط و مــکان زندگــی شــان در میــزان بــاروری تأثیــر بــه ســزایی دارد. بــه عبارتــی دیگــر، 

افــرادی کــه دارای تحصیــالت بیشــتری هســتند، میــزان بــاروری پاییــن و در میــان قشــرهای 

ــاروری بــاال و هــم چنیــن  مذهبــی مســلمان نســبت بــه قشــرهای مذهبــی دیگــر میــزان ب

در نقــاط روســتایی، دارای میــزان بــاالی بــاروری نســبت بــه شهرنشــین    ها مشــاهده شــد. 

ادهیــکاری )2010( شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای زنــان مهــم اســت و در 

ایــن شــرایط می    تواننــد در مبــدا و مقصــد بــر میــزان بــاروری آن هــا موثــر واقــع شــود.

ســوتکا )2008( مشــاهده نمــود کــه زنــان مهاجــر بــه طــور معمول، ســطح قابــل مالحظه    ای 

و باالتــر از بــاروری زنــان بومــی را حفــظ می    کننــد، امــا ایــن تفــاوت بــه طــور معمــول بــا 

ــش  ــد کاه ــه مقص ــا جامع ــدن ب ــو ش ــم س ــا و ه ــت آن ه ــدت اقام ــا م ــان و ب ــت زم گذش

ــش  ــد و افزای ــداد موالی ــه    ای در تع ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــران ب ــن مهاج ــم چنی ــد. ه می    یاب

ــران در  ــارات مهاج ــان انتظ ــت زم ــا گذش ــته    اند. ب ــر داش ــته تأثی ــای گذش ــا در دهه    ه آن ه

مــورد فرزنــدآوری بــا انتظــارات بــاروری زنــان بومــی همســو شــده اســت. ســینگلی و النــدال 

)1998( بعضــی از ویژگی    هــای زنــان نظیــر تحصیــالت، ســن ازدواج و ســن در هــر جامعــه 

)مهاجــر و بومــی( نقــش اساســی در رفتارهــای بــاروری دارد. اســتیفن و بیــن )1992( زنانی 

کــه در مــدت چهــار ســال در مــکان مقصــد اقامــت دارنــد، بــا زنانــی کــه بیــش از چهــار ســال 

اقامــت دارنــد، از میــزان بــاروری کمتــری برخــوردار هســتند. کارلســون )1985( مهاجــرت، 

دلیــل بــر تاخیــر در ازدواج و فرزنــدآوری اســت. 
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ــورد مهاجــران  ــاً در م ــران عمدت ــی مهاجــران خارجــی در ای ــی و تحقیقات پیشــینه مطالعات

ــتان دارای  ــان افغانس ــش )1373( زن ــامل: پروری ــت و ش ــه اس ــکل گرفت ــتانی ش افغانس

ســطح بــاروری باالیــی هســتند. رفتــار بــاروری مهاجریــن افغانــی کــه بــه ایــران مهاجــرت 

کــرده بودنــد، رفتــار بــاروری متفاوتــی را بــا مقصــد داشــتند و دارای فرزنــدآوری باالیــی بودنــد 

)پروریــش، 1383(. محمودیــان )1386( متفــاوت بــودن بــاروری زنــان افغانــی بــا ایرانــی 

و مشــابه شــدن رفتارهــای بــاروری نســل دوم مهاجــران زن افغانــی بــا زنــان ایرانــی بــود. 

ــر  ــی ب ــر منف ــالت، تأثی ــر تحصی ــی مهاجــران، متغی ــی و جمعیت شــرایط اقتصــادی، اجتماع

بــاروری دارد، امــا در مــورد مــردان تحصیــالت و تعــداد فرزنــدان ارتبــاط وجــود نداشــت، ایــن 

ــذار اســت.  ــردان تأثیرگ ــرای م ــدان ب ــداد فرزن ــز در تع ــی دیگــری نی ــدان معناســت، عوامل ب

میــزان خــام موالیــد مهاجــر افغانــی، نســبت بــه بومیــان آن منطقــه باالتــر بــوده اســت.

ــن  ــم چنی ــی دارد. ه ــر منف ــدآوری تأثی ــر فرزن ــالت ب ــر1 )2006( تحصی ــراری و روی ــک ک  م

ــا  ــن آن ه ــدآوری در بی ــدن فرزن ــن آم ــث پایی ــان، باع ــالت زن ــن ســطح تحصی ــاال رفت ــا ب ب

ــار در مهاجــرت داشــتند، نســبت  می    شــود. محمودیــان )1379( مهاجرانــی کــه کمتــر اختی

بــه مهاجرانــی کــه دارای اختیــار بودنــد، دارای بــاروری باالتــری بودنــد و رفتــار بــاروری آن هــا 

شــبیه بــه رفتــار بــاروری در مــکان مبــدأ بــود.

بنابرایــن عوامــل خارجــی تأثیرگــذار بــر رفتــار و نیــات بــاروری شــامل: امنیــت شــغلی، درآمد 

خانــواده، افزایــش قیمــت مســکن، باالرفتــن هزینه    هــای افزایــش یــک کــودک، وارد شــدن 

بــه محیــط جدیــد و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن در فرهنــگ جامعــه جدیــد و شــباهت افــراد 

مهاجــر بــا جامعــه مقصــد، مذهــب، تحصیــالت، نــوع جامعه )ســنتی و مــدرن( و تعــداد افراد 

خانــواده کــه در آن بــزرگ شــده اســت، می    باشــد. هــم چنیــن عوامــل داخلــی تأثیرگــذار بــر 

رفتــار و نیــات بــاروری شــامل: تحصیــالت زنــان و والدیــن شــان، شــغل همســر، پیــروی از 

ــزرگ شــده    اند، تفــاوت در فرهنــگ و آداب و رســوم، ســن ازدواج،  ــواده    ای کــه در آن ب خان

طــول مــدت ازدواج، قومیــت، اســتفاده از وســایل پیشــگیری از حاملگــی می    باشــد.

روش و داده 
پیمایــش حاضــر در ســال 1399 صــورت گرفته اشــت. در پژوهــش حاضــر روش نمونه    گیری، 
1- McCrary and Royer
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نمونه    گیــری خوشــه    ای چنــد مرحلــه ای اســت. دلیــل اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت کــه 

جامعــه مــورد مطالعــه یــک دســت نیســت و دارای ســاختی همگــن و متجانــس نیســتند و از 

اجــزای گوناگــون اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن شــیوه نمونه    گیــری، جمعیــت 

ــه  ــن مرحل ــن در ای ــم. هــم چنی ــه انتخــاب می    کنی ــا حجــم جامع هــر خوشــه را متناســب ب

ــتی از  ــا فهرس ــن م ــد. بنابرای ــه می    باش ــد منطق ــران دارای چن ــهر مهاج ــم، ش ــد بدانی بای

مناطــق را بــه دســت آوردیــم. براســاس ایــن فهرســت، شــهر مهاجــران دارای 10 منطقــه 

ــد از  ــت. بع ــکیل داده اس ــه تش ــه را 10 خوش ــری اولی ــوب نمونه    گی ــن چارچ ــت. بنابرای اس

ــت  ــه جمعی ــه، مناطقــی ک ــورد مطالع ــه م ــا حجــم جامع انتخــاب هــر خوشــه، متناســب ب

بیشــتری نســبت بــه دیگــر مناطــق داشــتند، پرسشــنامه بیشــتری در آن مناطــق توزیــع شــد. 

ــز از جــدول تناســب اســتفاده شــد. در  ــه در هــر منطقــه نی ــری حجــم نمون ــرای اندازه    گی ب

پایــان نیــز بــه طــور تصادفــی همــراه دو نفــر از پرسشــگرها بــه درب منــازل مراجعــه کــرده 

و اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه در بیــن زنــان در ســنین بــاروری )49-15ســال( گردیــد. 358 

نفــر از زنــان در ســنین بــاروری در شــهر مهاجــران مــورد بررســی قــرار داده شــد کــه 192 

نفــر بومــی و 192 مهاجــر می    باشــند. جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، زنــان 

در ســنین بــاروری )49-15ســال( مهاجــر و بومــی شــهر مهاجــران شــازند هســتند و دارای 

دو ویژگــی هســتند: ویژگــی اول، حداقــل ســن 15 و حداکثــر ســن 49 و ویژگــی دوم، ایــن 

ــماری  ــای سرش ــق داده    ه ــه از طری ــورد مطالع ــت م ــند. جمعی ــر می    باش ــان دارای همس زن

ســال 1395 اســتفاده شــده، کــه از طریــق فرمــول کوکــران انجــام گرفــت. 

جهــت بررســی مفاهیــم تحقیــق، از اعتبــار صــوری )ذهنــی( کــه بخشــی از روایــی محتــوا 

ــاخ اســتفاده  ــرای محاســبه پایایــی از روش آلفــای کرونب اســت، اســتفاده شــده اســت. ب

ــا و  ــازی داده    ه ــاده س ــرای آم ــد. ب ــت آم ــاخ )0.883( به دس ــای کرونب ــت. آلف ــده اس ش

تحلیل    هــای توصیفــی از نــرم افــزار spss اســتفاده شــده و جهــت تجزیــه و تحلیــل داده    هــا 

از روش    هــای تحلیلــی: آزمــون خــی دو، آزمــون تــی و جــداول توافقــی و تقاطعــی اســتفاده 

ــر می    باشــد: ــه شــرح زی ــق ب ــی متغیرهــای تحقی شــده اســت. تعاریــف عملیات
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 جدول 1- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای وابسته

تعریف عملیاتیمتغیرها

 تعداد فرزندان زنده به دنیا آوردهرفتار باروری

تعداد فرزندان مطلوب از نظر مادرایده آل  باروری

متغیرهای مستقل

تعریف عملیاتیمتغیرها

 بارداری به شرایطی اطالق می شود، که زن در رحم خود، جنین داشته باشد. این دوره در انسان به مدت 9سن اولین بارداری
 ماه طول می کشد و بعد از این دوره با تولد نوزاد به پایان می رسد. در انسان دوره بارداری طبیعی حدود ۳۸
 هفته از زمان بارور شدن طول می کشد. اگر طول این دوره از آخرین قاعدگی فرد باردار محاسبه شود، مقدار

 .طبیعی آن تقریباً ۴۰ هفته خواهد بود

 یک نوع نگاه، ارزش مثبت و نگاه مثبت نسبت به داشتن و وجود فرزند از لحاظ منافعی از جمله اقتصادی،ارزش فرزندان
.عاطفی، به دست آوردن هویت و دست یافتن به کمال و دوام خانوادگی است

 برای اینکه بتوانیم میزان انطباق، همگون شدن ادغام شدن با جامعه مقصد را مشخص کنیم، باید میزان تعلقتعلق به جامعه مقصد
 داشتن مهاجران به جامعه مقصد را سنجید. برای سنجیدن این نوع متغیر، می توان از متغیرهایی از جمله،

 تمایل داشتن به بازگشت به مبدا، میزان رضایت مندی از زندگی در مقصد و میزان ارتباط داشتن با افراد
.جامعه جدید استفاده کرد

 روابط اجتماعی را می توان ارتباط بین دو نفر و یا چند گروه تعریف کرد، یعنی روابط اجتماعی ارتباط وروابط اجتماعی
.وابستگی متقابل افراد نسبت به یکدیگر است

 حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی است که پیوندهای عاطفی، کمک های مؤثر ابزاری، ارائه اطالعاتحمایت اجتماعی
.و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در شامل می شود

 به جنبه های قابل رویت و قابل لمس تر مفهوم سرمایه اجتماعی که در روابط غیر رسمی، شدیدتر، با دوامسرمایه اجتماعی خانواده
 تر و چهره به چهره درون خانواده وجود دارد، اشاره می کند و شامل مولفه های نظیر، تعامالت بین اعضای

.خانواده، تعداد فرزندان، حضور والدین در خانه و اشتغال والدین می شود

یافته    ها 
مشخصه    های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نمونه مورد بررسی

مقایســه زنــان مهاجــر بــا زنــان بومــی نشــان دهنــده تفاوت هــای اساســی آن هــا از نظــر 

ــدول 2(.  ــد )ج ــروه می    باش ــن دو گ ــن ای ــی بی ــی و جمعیت ــادی، اجتماع ــای اقتص ویژگی    ه

ــان  ــر از زن ــان مهاجــر، جوان ت یافته    هــای ایــن جــدول نشــان می    دهــد کــه به طــور کلــی زن
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بومــی هســتند، امــا در ســنین باالتــری فرزنــدان خــود را بــه دنیــا می    آورنــد.

بــر ایــن اســاس، زنــان مهاجــر نســبت بــه زنــان بومــی از نظــر ســطح تحصیــالت از ســطوح 

ــی  ــدارک تحصیل ــی دارای م ــان بوم ــد، 47/8 درصــد زن ــری برخــوردار بوده    ان ــالت باالت تحصی

دیپلــم و فــوق دیپلــم بوده    انــد، 72/6 درصــد زنــان مهاجــر دارای مــدارک دیپلــم و فوق دیپلــم 

بوده    انــد و از نظــر وضعیــت شــغلی، زنــان بومــی کمتــر شــاغل بــوده اســت. در گــروه افــراد 

بومــی بیشــترین فراوانــی آپارتمــان اســتیجاری 32.4 درصــد و کمتریــن فراوانــی رایــگان، 

متعلــق بــه بســتگان 1.1 درصــد و بــرای افــراد مهاجــر بیشــترین فراوانــی آپارتمانــی 34.7 

درصــد و کمتریــن رایــگان متعلــق بــه بســتگان 2.9 درصــد بــود. 

بنابرایــن، نتایــج نشــان دهنــده ایــن اســت، در هــر دو گــروه بیشــترین فراوانــی در 

ــد  ــترک می    باش ــتگان مش ــن فراوانــی متعلــق بــه بس ــتیجاری و کمتری ــای اس آپارتمان    ه

ــاال  ــت ب ــا قیم ــخصی ب ــتقل و ش ــا مس ــی ی ــاره    ای آپارتمان ــای اج ــه در خانه    ه ــرادی ک و اف

مواجــه می شــوند، فرزنــدآوری را بــه تأخیــر انداختــه و بــه تقاضــای منفــی فرزنــدآوری اقــدام 

می    نماینــد و بــاال رفتــن هزینه    هــای مربــوط بــه افزایــش فرزنــد و افزایــش قیمــت مســکن، 

می    توانــد بــه تعویــق افتــادن فرزنــدآوری منجــر شــود و بــاروری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

از نظــر وضعیــت شــغلی هــم چنیــن بیشــترین گــروه ســنی 24-20 در هــر دو گــروه مهاجــر 

ــان مهاجــر 21-24  ــی 29-25 ســاله و در زن ــان بوم ــارداری در زن ــن ب ــی و ســن اولی و بوم

ســاله مشــاهده شــد. در گــروه افــراد بومــی، بیشــترین فراوانــی در نــوع مهاجــرت دائمــی 

67 درصــد و بــرای گــروه افــراد مهاجــر بیشــترین فراوانــی در نــوع مهاجــرت دائمــی 58.6 

ــرت  ــوع مهاج ــروه، ن ــر دو گ ــت، ه ــن اس ــده ای ــان دهن ــج نش ــن نتای ــود. بنابرای ــد ب درص

دائمــی را انتخــاب کرده    انــد. در هــر دو گــروه در مــورد ســن ازدواج، بیشــترین فراوانــی بیــن 

ســنین زنــان 25 تــا 30 و کمتریــن در ســنین زنــان بیشــتر از 30 ســال مشــترک می    باشــد.

از نظــر نــوع مهاجــرت 58/6 درصــد مهاجــران دســت مهاجــرت دائمــی و 41/4 درصــد آن ها 

مهاجــرت موقتــی داشــته    اند. از نظــر ســن ازدواج در حالیکــه 28/2 درصــد بومیــان زیــر 20 

ســال ازدواج کرده    انــد، فقــط 17/6 درصــد مهاجــران زیــر 20 ســال ازدواج کرده انــد. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 27

https://populationmag.ir/article-1-679-fa.html


مقایسه تفاوت    های رفتارها و نیات ابروری...                                                                                                        183

جدول2. مشخصه    های اقتصادی و اجتماعی زنان49-15 ساله مورد مطالعه
زنانمهاجرزنانبومیطبقاتمتغیرمشخصهها

تحصیالت

35.231.3دیپلم

0.3331.8فوقدیپلم

27.430.7لیسانس

4.56.1فوقلیسانسوباالتر

وضعشغلی
21.836.9شاغل

78.263.1بیکار

سطحتحصیالتهمسر

25.539.6دیپلم

22.333فوقدیپلم

31.827.4لیسانس

20.71.1فوقلیسانسوباالتر

نوعمسکن

8.50.10مستقل

15.421.2مستقلاجارهای

26.617.6آپارتمانشخصی

32.434.7آپارتماناستیجاری

6.95.3سازمانی

1.12.9رایگانمتعلقبهبستگان

0.98.2سایر

گروههایسنی

15-1921.215.6

20-2434.638.5

25-2916.836.3

30-3413.412.8

35-397.83.4

40-443.43.4

45-492.8-

سناولینبارداری

16-2027.420.1

21-2429.638.5

25-2930.730.2

+3512.311.2

نوعمهاجرت
58.6-دائمی

41.4-موقت

سنازدواج

28.217.6تا20

20-2518.130.6

25-3051.148.8

+302.72.9
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رفتارهای باروری زنان مهاجر و بومی
ــن دو  ــا آورده بی ــه دنی ــده ب ــدان زن ــداد فرزن ــالف تع ــده اخت جــدول شــماره 3، نشــان دهن

گــروه زنــان بومــی و مهاجــر می    باشــد. میانگیــن تعــداد فرزنــدان بومیــان حــدود 2.5 فرزنــد 

ــه دســت آمــده و  ــه مقــدار تــی ب ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــد ب و مهاجــران در حــدود 2 فرزن

ســطح معنــاداری، اختــالف رفتــار بــاروری بومیــان و مهاجــران معنــادار اســت. بــه عبارتــی 

دیگــر، تعــداد فرزنــدان زنــده بــه دنیــا آمــده بومیــان، بیشــتر از  مهاجــران اســت. 

 جدول3. آزمون تی نمونه    ای مستقل برای بررسی اختالف تعداد فرزندان بومیان و مهاجران

میانگینتعدادگروهمشخصه ها
 انحراف

استاندارد

 خطای
 میانگین

استاندارد
P-Valuet-test

تعداد فرزندان
1792.۴7۰.6۴7۰.۰۴۸بومی

۰5۳2.1.6
1792.۰۰۰.۸6۰۰.۰6۴مهاجر

جــدول شــماره 4، فراوانــی و درصــد افــراد گروه    هــای بومــی و مهاجــر نســبت بــه تمایــل بــه 

فرزنــدآوری را نشــان می    دهــد. همــان طــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول نشــان می    دهــد، 

میــزان خــی دو به دســت آمــده حاصــل از مقایســه فراوانی هــای دو گــروه مهاجــر و بومــی، 

ــر بــا 2/24 می باشــد، کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار  در متغیــر تمایــل بــه فرزنــدآوری براب

نمی باشــد )0/083(. اگرچــه درصــد زنــان بــا تمایــل بــه فرزنــدآوری بیشــتر در بیــن بومیــان 

)39/4 درصــد( و در بیــن مهاجــران )31/8 درصــد( بــوده اســت، امــا ایــن اختــالف از نظــر 

آمــاری معنــادار نبــوده اســت. 

جدول 4 .  فراوانی و درصد تمایل به فرزندآوری در زنان بومی و مهاجر

 تمایل به
فرزندآوری

مهاجربومی
 مقدار
خی دو

P-Value تعداد 
)فراوانی(

درصد 
فراوانی

تعداد 
)فراوانی(

 درصد
فراوانی

7۴۳9.۴5۴۳1.۸بله

2.2۴۰.۰۸۳ 11۴6۰.61166۸.2خیر

1۸۸1۰۰17۰1۰۰کل
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براســاس مــدل وقفــه مهاجــرت، مهاجــران بــه دلیــل مهاجــرت و جابــه جایــی، فرزنــدآوری 

ــویم.  ــه می    ش ــاروری مواج ــش ب ــا کاه ــت ب ــن حال ــد و در ای ــر می    اندازن ــه تأخی ــود را ب خ

ــه  ــی داشــته باشــد. البت ــر موقت ــک اث ــد ی ــه، می    توان ــن نظری ــه ای ــا توج ــاروری ب کاهــش ب

ــگام و در نتیجــه  ــه باعــث طــالق، ازدواج دیرهن ــه خــودی خــود امــکان دارد، ک مهاجــرت ب

ــا اســتفاده  ــالش شــده اســت ب ــاروری شــود. در جــدول شــماره 5، ت کاهــش در ســطح ب

از مقایســه ســن اولیــن بــارداری در بیــن مهاجــران و بومیــان، ایــن فرضیــه آزمــون شــود. 

ــدان خــود را در  ــن فرزن ــه اولی ــی بومــی ک ــه مالحظــه می    شــود، درصــد زنان همــان طــور ک

گروه هــای ســنی پائینتــر)20-16( بــه دنیــا می    آوردنــد، بیشــتر از مهاجــران در همــان گــروه 

ســنی اســت. بــا توجــه بــه مقــدار خــی دو )4/6( و ســطح معنــاداری آن )0/049(، فرضیــه 

ــردد.  ــد می    گ ــر مهاجــرت تأیی ــاروری در اث ــه ب وقف
جدول 5. توزیع درصدی سن اولین بارداری در بین زنان مهاجر و بومی

مهاجربومیگروه سنی

16-2۰27.۴2۰.1

21-2۴29.6۳۸.5

25-29۳۰.7۳۰.2

+۳512.۳11.2

1۰۰1۰۰کلدرصد

179179تعداد

سطح معناداری: ۰/۰۴9مقدار خی دو: ۴.6آزمون تفاوتها

یکــی از عواملــی کــه در بــاال بــردن ســطح بــاروری زنــان مهاجــر در جامعــه مقصــد دخیــل 

ــرار  ــد ق ــورد تأئی ــی م ــات قبل ــه در برخــی از تحقیق ــد پســر اســت، ک ــح فرزن اســت، ترجی

گرفتــه اســت. در جــدول شــماره 6، ترجیحــات جنســی بیــن زنــان مهاجــر و بومــی مقایســه 

ــح  ــدرج در جــدول نشــان می    دهــد، از نظــر ترجی ــام من ــه ارق شــده اســت. همــان طــور ک

ــوص  ــا در خص ــود، ام ــده نمی    ش ــی دی ــر اختالف ــی و مهاج ــان بوم ــن زن ــر، بی ــس دخت جن

ترجیــح جنــس پســر، 29/1 درصــد زنــان بومــی ترجیــح داده    انــد، فرزنــد پســر داشــته باشــند. 

در حالیکــه 17/3 درصــد زنــان مهاجــر ترجیــح داده    انــد، فرزنــد پســر داشــته باشــند. در عیــن 

حالیکــه 17/3 درصــد زنــان بومــی بیــان کرده    انــد، کــه جنســیت فرزنــد بــرای آن هــا فرقــی 
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نمی    کنــد، 30/7 درصــد زنــان مهاجــر بیــان داشــته، کــه جنســیت فرزنــد بــرای آن هــا فرقــی 

نمی    کنــد. یکــی از دالیــل اینکــه ایــن ترجیــح در بیــن مهاجــران مــورد مطالعــه بــا مطالعــات 

ــران  ــهر مهاج ــران ش ــت. مهاج ــوط اس ــران مرب ــوژی مهاج ــه تیپول ــد، ب ــرق می    کن ــی ف قبل

ــه  ــی آن نســبت ب ــدارک تحصیل ــان باســوادتر هســتند و ســطح م ــه بومی ــاً نســبت ب عموم

بومیــان باالتــر اســت. 

جدول 6. توزیع درصدی ترجیح جنسی در زنان بومی و مهاجر

مهاجربومیجنسیت

29.117.۳پسر

5۰.۸۴9.2دختر

17.۳۳۰.7کند فرقی نمی

2.۸2.۸پاسخ داده نشده

درصد
1۰۰1۰۰کل

179179تعداد

سطح معناداری: ۰/۰5مقدار خی دو: 2.6آزمون تفاوتها

از جملــه رویکردهــای نظــری ایــن مقالــه مــدل انطبــاق اســت کــه اساســاً توضیــح می    دهــد 

ــی از  ــود. برخ ــان می    ش ــار بومی ــر رفت ــق ب ــران منطب ــاروری مهاج ــار ب ــدت رفت ــد م در بلن

متغیرهــای ارزیابــی مــدل انطبــاق مهاجــران بــا جامعــه مقصــد عبارتنــد از، ســطح روابــط 

ــان، ســطح  ــت اجتماعــی توســط اطرافی ــد، ســطح حمای ــراد جامعــه جدی ــا اف اجتماعــی ب

ســرمایه اجتماعــی، ســنجش تفاوت    هــا و مشــابهت    های ارزش فرزنــدان مهاجــران و غیــر 

ــه می    شــود.  ــه آن هــا پرداخت ــه بحــث ب ــه در ادام مهاجــران ک

برقــراری روابــط اجتماعــی بیــن افــراد مهاجــر و بومــی، می    توانــد در انطبــاق پذیــری فــرد 

ــی از اصــول  ــط اجتماع ــذاری داشــته باشــد. رواب ــه مقصــد نقــش تأثیرگ ــا جامع ــر ب مهاج

اساســی بــرای دوام و پایــداری زندگــی فــرد مهاجــر در جامعــه مقصــد اســت و هــم چنیــن 

عاملــی بــرای هماننــدی رفتارهــای دموگرافیــک اســت. بــر اســاس فرضیــه در نظــر گرفتــه 

ــرد مهاجــر  ــط اجتماعــی ف ــوان گفــت، هــر چــه ســطح رواب ــر می    ت ــن متغی ــرای ای شــده ب
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بــا افــراد جامعــه مقصــد باالتــر، میــزان تمایــالت و رفتارهــای بــاروری او بــا جامعــه مقصــد 

ــر حســب ســطح  ــر. در جــدول شــماره 7، توزیــع درصــدی مهاجــران و بومیــان ب مشــابه ت

روابــط اجتماعــی و تمایــل بــه بــاروری گــزارش شــده اســت. همــان طــور کــه مقــدار خــی 

ــط  ــر ســطح رواب ــن دو متغی ــن ای ــاداری )0/08 ( نشــان می    دهــد، بی دو )2( و ســطح معن

اجتماعــی و تمایــل بــه بــاروری رابطــه معنــاداری بــه لحــاظ آمــاری وجــود نــدارد. 

جدول 7. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح روابط اجتماعی و تمایل به فرزندآوری

 سطح روابط
اجتماعی

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

معناداری
 مقدار
خی دو مهاجربومی

کم

.1۰۰5۰بلی

۰/۰۸2

.1۰۰5۰خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۰.۳5.۳7.۳بلی

6۰.65.62.7خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۳9.9۳۰.۴۳5.2بلی

6۰.169.66۴.۸خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

از متغیرهــای موثــر بــر رفتــار بــاروری برحســب مــدل انطبــاق، حمایــت اجتماعــی اســت. 

حمایــت اجتماعــی بــه میــزان برخــورداری از عشــق و محبــت، همدلــی، همراهــی و توجــه 

ــی  ــه اطالعات ــی را مجموع ــت اجتماع ــاره دارد. حمای ــتان و...  اش ــواده، دوس ــای خان اعض

ــورد توجــه  ــک شــبکه ارتباطــی م ــه در ی ــاور می    رســاند، ک ــاد و ب ــن اعتق ــه ای ــرد را ب ــه ف ک

ــرم شــمرده می    شــود و در  ــا ارزش و محت ــراد ب ــن اف ــه دیگــران اســت و از ســوی ای و عالق

نتیجــه چنیــن اعتقــادی، ایــن احســاس بــه فــرد دســت می    دهــد کــه بــه آن شــبکه ارتباطــی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 27

https://populationmag.ir/article-1-679-fa.html


188                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

تعلــق داشــته باشــد. حمایــت اجتماعــی را نوعــی مبادلــه بیــن فــردی اســت، کــه پیوندهــای 

ــران را  ــی دیگ ــر و ارزیاب ــار نظ ــات و اظه ــه اطالع ــزاری، ارائ ــر اب ــای مؤث ــی، کمک    ه عاطف

ــندمن1، 2006(. ــن و س ــود )گلی ــامل می    ش ش

ــت  ــطح حمای ــب س ــر حس ــر ب ــی و مهاج ــان بوم ــد زن ــع درص ــماره 8، توزی ــدول ش در ج

اجتماعــی و میــل بــه فرزنــدآوری، مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت. همــان طــور کــه مالحظه 

ــد. ــادار آمــاری ندارن ــر مــورد مطالعــه رابطــه معن می    شــود، دو متغی

جدول 8. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح حمایت اجتماعی و تمایل به فرزندآوری

 سطح
حمایت

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

معناداری
 خی
دو مهاجربومی

کم

۳6.۴2۸.۳۰.6بلی

۰.۰7۰.252

6۳.۳72.69.۴خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۳۸.۳۳۳.۳۳5.۸بلی

61.766.76۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۴۳.۴29.7۳7.۸بلی

56.67۰.۳62.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

احســاس تعلــق فــرد مهاجــر بــه جامعــه مقصــد یکــی دیگــر از متغیرهــای مؤثــر بــر رفتــار 

ــام  ــون شــدن و ادغ ــاق، همگ ــزان انطب ــم می ــه بتوانی ــرای اینک ــاروری مهاجــران اســت. ب ب

ــه  ــران ب ــتن مهاج ــق داش ــزان تعل ــد می ــم، بای ــخص کنی ــد را مش ــه مقص ــا جامع ــدن ب ش

ــی از  ــوان از متغیرهای ــر، می    ت ــوع متغی ــن ن ــرای ســنجیدن ای ــنجید. ب ــه مقصــد را س جامع

1- McCrary and Royer
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ــزان رضایت منــدی از زندگــی در مقصــد  ــدأ، می ــه مب ــه بازگشــت ب ــه، تمایــل داشــتن ب جمل

ــماره 9،  ــدول ش ــرد. در ج ــتفاده ک ــد اس ــه جدی ــراد جامع ــا اف ــتن ب ــاط داش ــزان ارتب و می

توزیــع درصــدی زنــان بومــی و مهاجــر بــر حســب احســاس تعلــق بــه جامعــه و تمایــل بــه 

فرزنــدآوری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. همــان طــور کــه مالحظــه می    شــود، رابطــه 

ــادار نشــده اســت.  ــوده و از نظــر آمــاری معن ــف ب ــر ضعی دو متغی

جدول 9. توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب احساس تعلق به جامعه  و تمایل به فرزندآوری

 احساس تعلق
به جامعه

 تمایل به
 سطحکلفرزندآوری

خی دومعناداری
مهاجربومی

کم

2۰.2221.1.۰6.۰۴۰.بلی

۸۰.7۸7۸.9.خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۴.۳9۴1.6.بلی

615۸.۴..56خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۴۳.12۸.6۳6.۴بلی

56.971.۴6۳.6خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

ــط  ــه در رواب ــی ک ــرمایه اجتماع ــوم س ــر مفه ــل لمس    ت ــت و قاب ــل روی ــای قاب ــه جنبه    ه ب

ــواده وجــود دارد، اشــاره  ــه چهــره درون خان ــر و چهــره ب ــا دوام ت غیررســمی، شــدیدتر، ب

ــدان،  ــداد فرزن ــواده، تع ــای خان ــن اعض ــالت بی ــر، تعام ــی نظی ــامل مولفه    های ــد و ش می    کن

ــی در  ــرمایه اجتماع ــن س ــود. همچنی ــن می    ش ــتغال والدی ــه و اش ــن در خان ــور والدی حض

ــا  ــار، ارزش    ه ــاد، هنج ــل، اعتم ــی از قبی ــرمایه اجتماع ــر س ــات انتزاعی    ت ــواده، تجلی خان

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــردم را تح ــان م ــل می ــش متقاب ــود و کن ــامل می    ش ــواده را ش در درون خان
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می    دهــد )هارفــام، گرانــت و تومــاس1، 2002(.

ــرمایه  ــطح س ــب س ــران برحس ــان و مهاج ــدی بومی ــع درص ــماره 10، توزی ــدول ش در ج

اجتماعــی و تمایــل بــه فرزنــدآوری گــزارش شــده اســت. همــان طــور کــه مقــدار خــی دو 

ــر  ــر از نظ ــن دو متغی ــه بی ــد، رابط ــان می    ده ــاداری )0/076( نش ــطح معن )1/029( و س

ــادار نشــده اســت.  ــاری معن آم

جدول 10.  توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب سطح سرمایه اجتماعی  و تمایل به فرزندآوری

 سطح سرمایه
اجتماعی

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
 سطحکل

خی دومعناداری
مهاجربومی

66.7۳۳.۳5۸.۳بلیکم

.۰761.۰29

۳۳.۳66.7۴1.7خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳6.7۳۴.۴۳5.6بلیمتوسط

6۳.۳65.66۴.۴خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۴7.۸.25۳2.۴بلیزیاد

52.2.7567.6خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلیکل

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

یکــی از متغیرهــای تعییــن کننــده تفــاوت رفتارهــا و ایده    آل    هــای فرزنــدآوری ارزش فرزنــد 

اســت. ارزش    هــای مثبــت و نــگاه مثبــت نســبت بــه داشــتن و وجــود فرزنــد از لحــاظ منافعی 

ــه کمــال و دوام  از جملــه اقتصــادی، عاطفــی، بــه دســت آوردن هویــت و دســت یافتــن ب

خانوادگــی اســت. هــم چنیــن نــوع نــگاه منفــی بــه ارزش فرزنــد وجــود دارد. ایــن نــوع نگاه، 

ارزش منفــی و نگــرش منفــی بــه داشــتن فرزنــد دارد، یعنــی داشــتن فرزنــد دارای یکســری 

1- Harpham ,Grant & Thomas
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ــی، عاطفــی، اقتصــادی و فرصت    هــای از دســت  ــی شــامل، هزینه    هــای خانوادگ هزینه    های

رفتــه و جســمانی می    شــود. حــال هرچقــدر نــوع نــگاه مثبــت و ارزشــی بــه داشــتن فرزنــد 

در خانــواده بیشــتر باشــد، تمایــل خانــواده بــه داشــتن فرزنــد بیشــتر و میــزان بــاروری بــاال 

مــی    رود و هــر چــه قــدر نــگاه منفــی بــه داشــتن فرزنــد در خانــواده بیشــتر باشــد، میــزان 

بــاروری نیــز کاهــش می    یابــد. تبییــن بــاروری، فقــط از طریــق موقعیــت اقتصــادی نیســت، 

ــدا  ــت پی ــز اهمی ــدان نی ــادی فرزن ــع غیراقتص ــا و مناف ــا، باوره ــی ارزش    ه ــا ارزیاب ــه ب بلک

ــوان  ــی عن ــی خوب ــه چیزهای ــوان کلی ــه عن ــوان ب ــدان، را می    ت ــف ارزش فرزن ــد. تعری می    کن

ــک  ــد )هافمــن و هافمــن1، 1978(. ی ــدان کســب می    کنن ــا وجــود فرزن ــن ب ــه والدی ــرد ک ک

سیســتم ارزشــی را مــی تــوان بــه نــه مؤلفــه تقســیم کــرد: کــه هشــت مولفــه آن مربــوط 

ــر در  ــه دیگ ــک مؤلف ــال و ... و ی ــداع، کم ــحالی، اب ــر، خوش ــادی نظی ــای اقتص ــه ارزش    ه ب

مــورد ســودمندی اقتصــادی می    شــود )هافمــن و هافمــن، 1978(. ارقــام منــدرج در جــدول 

شــماره11، نشــان می    دهــد کــه بــه طــور کلــی ارزش فرزنــدان بیــن زنــان بومــی بیشــتر از 

مهاجــران اســت و مقــدار آزمــون خــی دو )3/7( و ســطح معنــاداری نشــان می    دهــد، کــه 

تفــاوت ارزش فرزنــدان و مهاجــران از نظــر آمــاری معنــادار اســت. 

1- Hoffman and Hoffman
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جدول 11.  توزیع درصدی بومیان و مهاجران بر حسب ارزش فرزند  و تمایل به فرزندآوری

 ارزش
فرزندان

 تمایل به
فرزندآوری

گروه
سطح معناداریخی دوکل

مهاجربومی

کم

۳۳.۳2۰.2۳.1بلی

۰/۰۳۰۳.7

66.7۸۰.76.9خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

متوسط

۴۰.۴1.2۴۰.7بلی

6۰.5۸.۸59.۳خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

زیاد

۳9.62۳.۸۳2.۸بلی

6۰.۴76.267.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

کل

۳9.7۳1.۸۳5.۸بلی

6۰.۳6۸.26۴.2خیر

1۰۰1۰۰1۰۰کل

 بحث و نتیجه گیری
ایــن مقالــه بــه بررســی تفاوت    هــای رفتارهــا و ایده    آل    هــای فرزنــدآوری بومیــان و مهاجــران 
پرداختــه اســت. موضوعــی کــه مــورد توجــه بســیاری از محققــان داخلــی و خارجــی اســت. 
ــات موقعیــت اجتماعــی، داشــتن شــبکه  ــل ثب ــه دلی ــان ب ــه بومی ــن فــرض می    شــود، ک چنی
اجتماعــی قوی    تــر و حمایــت اجتماعــی بیشــتر نســبت بــه افــراد مهاجــر کــه هنــوز بــه ثبــات 
در وضعیــت اجتماعــی نرســیده    اند، دارای الگوهــا و رفتارهــای بــاروری خــاص خــود هســتند. 
بــه عبــارت دیگــر بومیــان بــه دلیــل اینکــه بعــد از چندیــن ســال ســکونت و اقامــت در شــهر 
و ارتبــاط داشــتن بــا افــراد دیگــر و داشــتن شــغل و درآمــد مناســب، بــه ثبــات نســبی در 
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــا از اهمی ــرای آن ه ــدان ب ــیده    اند، ارزش فرزن ــواده رس ــاد خان اقتص
می    باشــد. بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده، تمایــل بومیــان بــه داشــتن تعــداد فرزنــد نســبت 
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــتر اس ــتند، بیش ــوردار نیس ــک برخ ــان نزدی ــه از حامی ــی ک ــه مهاجران ب
ــی و  ــان بوم ــدآوری زن ــای فرزن ــا و ایده    آل ه ــای رفتاره ــه تفاوت    ه ــت ک ــوده اس ــالش نم ت
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مهاجــر را از زوایــه مهمتریــن متغیرهــای اثرگــذار بــر بــاروری مــورد بررســی قــرار دهــد. 
ــورد  ــرد م ــن رویک ــان چندی ــران و بومی ــاروری مهاج ــای ب ــای رفتاره ــوص تفاوت    ه در خص
توجــه محققــان بــوده اســت: برخــی محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده    اند، کــه تفاوت    هــای 
ــاروری  ــار ب ــد و رفت ــه شــدت کاهــش می    یاب ــان در طــول زمــان ب ــاروری مهاجــران و بومی ب
ــر،  ــا، و زیگل ــام، 2014، کاماروت ــود )ه ــان می    ش ــار بومی ــبیه رفت ــت ش ــران در نهای مهاج
2019، کوولــو2005، جانســون2004(. کلویــن)2018(، عباســی شــوازی و دیگــران )1995( 
ــکالت و  ــه مش ــد، ک ــان نموده    ان ــابهی اذع ــاً مش ــای تقربی ــان )2013( در یافته    ه و نوانتین
ــاروری مهاجــران می    شــود. ــه کاهــش ب مســائل اقتصــادی و اجتماعــی مهاجــران، منجــر ب

ــد، اســتیون،  ــاروری ســخن گفته    ان ــار ب ــر رفت ــر وقفــه    ای مهاجــرت ب برخــی محققــان از اث
ــه  ــبت ب ــران نس ــاروری مهاج ــه ب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر)2019(، ب ــا و زایگل کاماروت
ــاروری در  ــش ب ــث کاه ــرت باع ــی مهاج ــوده، یعن ــه نم ــتری تجرب ــش بیش ــان کاه بومی
ــاروری مهاجــران  ــار ب ــر رفت ــی ب ــر وقفــه مهاجرت ــت از تأثی مهاجــران شــده اســت و حکای
دارد. کوولــو و هانمــان )2017(، در خصــوص رفتــار بــاروری نســل دوم  مهاجــران بــه ایــن 
ــط  ــر محی ــت تأثی ــه اول تح ــران در درج ــل دوم مهاج ــاروری نس ــه ب ــیده    اند، ک ــه رس نتیج
اجتماعــی کشــور مبــدأ اســت، کــه در آنجــا بــزرگ شــده    اند. اگرچــه محیــط جامعــه مبــدأ یــک 
ــد. برخــی  ــز انتقــال می    یاب ــه جامعــه مقصــد نی نواخــت نیســت، و ایــن تفاوت    هــا بعضــاً ب
ممکــن اســت تحــت تأثیــر جامعــه اصلــی رشــد کننــد، در حالیکــه ممکــن اســت، برخــی دیگر 
نیــز تحــت تأثیــر خــرده فرهنــگ اقلیــت زندگــی کننــد. تأثیــر جامعــه اصلــی منجــر بــه جــذب 
ــده  ــان دهن ــود و  نش ــران می    ش ــدان مهاج ــی فرزن ــادی و فرهنگ ــاً اقتص ــاختاری عمدت س

ــت می    باشــد.  ــار اکثری ــه رفت ــار آن هــا ب شــباهت رفت
یافته    هــای مــا نشــان می    دهــد، کــه ســطح بــاروری بومیــان جامعــه شــهر مهاجــران شــازند 
باالتــر از مهاجــران وارد شــده بــه ایــن شــهر اســت، بــه طــوری کــه تعــداد فرزنــدان بومیــان 
حــدود 2/5 فرزنــد و مهاجــران حــدود 2 فرزنــد می    باشــد. مقایســه ویژگی    هــای زنــان 
مهاجــر و بومــی نشــان داد، کــه ایــن تفاوت    هــا ناشــی از ویژگی    هــای اقتصــادی، اجتماعــی 
زنــان مهاجــر و بومــی اســت، بــه طــوری کــه زنــان مهاجــر از ســطح ســواد باالتــری نســبت 
ــت،  ــر اس ــا ضعیف    ت ــن آن ه ــدان در بی ــت فرزن ــای مثب ــد، ارزش    ه ــان برخوردارن ــه بومی ب
ترجیحــات جنســی برابری طلبانــه بیشــتری نســبت بــه بومیــان دارنــد و ســن زنــان مهاجــر 

در تولــد اولیــن فرزنــد باالتــر از ســن  زنــان بومــی اســت. 
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