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چکيده
با وجود حضور طوالنی مدت مهاجران افغانستانی در ایران ،ویژگیها و رفتارهای جمعیتیی،
اقتصادی و اجتماعی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شناخته شده است .هدف مطالعه حاضر
شناخت رفتارهای جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی مهاجران افغانسیتانی واقیع در منیاطن جنیوبی و
کمتر توسعه یافته ایران اسیت .حجیم جمعیتیی قابیج توجیه مهیاجران افغانسیتانی در اییران (4/1
میلیون نفر) و نیز سابقه طوالنی مدت حضور آنان در جامعه ایران ،بر ضرورت انجیام مطالعیهای
در زمینه شناخت ویژگیهای مختلف این گروه از مهاجران تاکید مییکنید .بنیابراین دو منطقیه
المرد و پارسیان در دو استان فارس و هرمزگان انتخاب و از  441زن  41الی  12ساله اطالعیات
مورد نظر جمع آوری و تحلیج گردید .یافتهها بیانگر این موضوع است که باروری زنان مهیاجر
با جامعه مبدا و مقصد تفاوت معناداری دارد و باروری آنها در سطح باالتری از استانهای مقصید
* نویسنده مسؤول
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است .در بین متغیرهای اجتماعی تنها تحصیالت زنان تفاوت باروری را تبیین میکند .قابج ذکیر
است ارتباط معناداری بین متغیرهای مدت اقامت،نسبت فامیلی زوجین وتعیداد فرزنیدان وجیود
نداشت .پایین بیودن سیطح آگیاهی زنیان و نییز ازدواس در سینین پیایین موجیر عیدم تحیر
اجتماعی زنان مهاجر است .این دو عامج موجر باالتر بودن سطح باروری زنان مهاجر نسبت به
زنان جامعه مقصد گردیده است .به نظیر مییرسید وجیود زمینیههیای فرهنگیی و میذهبی ماننید
ازدواس در سنین پایین بویژه برای دختران ،خواسیت فرزنید پسیر از عوامیج تعییین کننیده رفتیار
باروری مهاجران در دو شهرستان مورد مطالعه در سالهیای آینیده باشید و بیاروری آنیان را در
سطح باالتر از افراد بومی قرار دهد.
واژههای کليدی :رفتار باروری ،زنان افغانی مهاجر ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهاجران،
سطح آگاهی زنان ،تحر

اجتماعی زنان مهاجر.

مقدمه و بيان مسأله
اشغال افغانستان توسط شوروی در سالهای 4292تا  4292موجر شد که حدود سه میلییون
افغانستانی به ایران مهاجرت کنند .دوره بازگشت ایین مهیاجران بیه افغانسیتان بیا شیروع جنی
داخلی در سال  4224متوقیف شید و در حیال حاضیر در حیدود  4/1میلییون نفیر از پناهنیدگان
افغانستانی در ایران ساکن هستند (مرکز آمیار اییران )4923،کیه حیدود نیمیی از آنهیا در اییران
متولد شدهاند (عباسی و صادقی .4)9344 ،مهاجران افغانستانی بر حسر ویژگییهیای میذهبی و
1

ورود مهاجرین افغانی به ایران به دو دوره زمانی تقسیم بندی میشود دوره اول ،به دهههای  1791و  1791خاصه با
شروع جنگ داخلی در  1799و نیز اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی مرتبط است پافشاری شوروی در
برقراری حکومت کمونیستی در افغانستان ،نارآرامی ها و شورشهایی را موجب شد و اوضاع داخلی کشور دستخوش
نابسامانی گردید در این زمان عده زیادی از مردم ،از افغانستان مهاجرت کردند این سالها مصادف با سالهای1565-56
در ایران است وقوع انقالب اسالمی در ایران و حمایت دولتمردان ایرانی از مردم افغانستان که همسو و همگام با
شعارهای دوران انقالب بود ،نقش مهمی در جذب مهاجرین داشت (هیمن )1559 ،با فروپاشی شوروی بسیاری از
مهاجران به کشور بازگشتند ،اما درگیری های مذهبی و قومی برسر قدرت ،اوضاع داخلی را دگرگون نمود و موجب
شکل گیری موج دوم مهاجرتها شد در طول سالهای  1596تا  1599روند مهاجرت خانواده های افغانی به ایران
افزایش یا فت که دلیل اصلی آن ،جنگهای داخلی افغانستان بود از سال  1569تا  91بیش از  9میلیون نفر از مردم
افغانستان به کشورهای مجاور یا دور دست مهاجرت کرده (جمشیدیها و علی بابایی )1591،که از این تعداد ،نزدیک
به  5میلیون نفر وارد مرزهای ایران شدهاند (صادقی )0111 ،در سرشماری  1596تعداد مهاجران افغان ساکن در ایران
 1/0میلیون نفر برآورد شدهاست (عباسی و صادقی)0111 ،
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قومی خود در نواحی خاصی از ایران ساکن شدهاند .شیعیان بیشتر به مناطن شییعه نشیین و بیویژه
شهرهای مذهبی مانند قم ،مشهد و مهاجران اهج تسنن به مناطقی مهاجرت کردهاند که اکثرییت
مردم سنی مذهر هستند .این گروه از مهاجران عمیدتا در نیواحی میرزی سیسیتان و بلونسیتان
استقرار پیدا کردهاند (جمشیدیها و عنبری .)4999 ،از دیگر ویژگیهای این مهیاجران سیوونت
آنها در حاشیه شهرهاست .وضعیت اقتصیادی -اجتمیاعی سیطح پیایین ،مخفیی مانیدن بیه دلییج
حضور غیر قانونی ،و وجود فرصتهای شیغلی بیشیتر در شیهرها از عیواملی اسیت کیه آنهیا را بیه
طرف حاشیه شهرها هدایت کرده است.
علیرغم حضور طوالنی مدت مهاجران افغانستانی در ایران ،ویژگیها و رفتارهیای جمعیتیی،
اقتصادی و اجتماعی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شناخته شده است .مطالعه جمشییدیها و
عنبری ( )4999به عوامج موثر در عدم بازگشیت مهیاجران افغانسیتانی در گلشیهر مشیهد اشیاره
دارد و مطالعات عباسی و همواران ( )9331و صادقی ( ) 9339بیشتر به مسیاله انطبیان نسیج دوم
مهاجران در تهران و مشهد تاکید دارد .در مطالعات انجام شده کمتیر بیه ویژگییهیای جمعییت
شناختی به ویژه رفتار و نگرش باروری مهاجران توجه شده است .از طرفی مطالعات انجام شیده
بیشتردر شهرهای تهران ،مشهد و اصفهان متمرکز بوده است .از آنجایی که مناطن ذکیر شیده از
جمله مناطن توسعه یافته ایران به حساب مییآینید ،تاثیرگیذاری فرهنگیی و اجتمیاعی متفیاوتی
نسبت به مهاجران ساکن در مناطن کمتر توسعه یافته خواهند داشت .بنابراین توجه بیه مهیاجران
در مناطن دیگر میتواند دیدگاهها و موضوعات جدیدی را در ارتباط با این گیروه از مهیاجران
مطرح نماید.
در مطالعه حاضر ،رفتار های جمعیتی ،باالخص رفتیار بیاروری ،زنیان افغانسیتانی مهیاجر در
مناطن محروم ایران با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتمیاعی میورد بررسیی قیرار مییگییرد.
همچنین نگرش جمعیتی آنها به منزله پیش بینی رفتارهیای آینیده و اییده ال جمعیتیی نییز میورد
بررسی قیرار میی گییرد .مطالعیات انجیام شیده در زمینیه مهیاجران افغانسیتانی سیاکن در اییران،
وضعیت جمعیتی و اجتماعی متفاوتی آنها را نسبت به افراد بیومی نشیان مییدهید (جمشییدیها و
علیییبابییایی4994 ،؛ جمشیییدیها و عنبییری4999 ،؛ صییادقی9339 ،؛ صییادقی و عباسییی.)9344 ،
باروری باال ،ازدواس در سن پایین ،نوع فعالیت به عنوان کارگران محلی ،پایین بودن سطح سواد
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و تحصیالت بویژه در میان زنان از ویژگیهای بارز این گروه است .در ایین مطالعیه نمونیهای از
مهاجران افغانستانی که در ادوار مختلف به دو شهرستان المرد و پارسیان 4مهیاجرت کیرده انید،
انتخاب شد .ترکیر مذهبی ،فاصله جغرافیایی کیم ،ارتبیاط دو شهرسیتان و نییز تشیابه وضیعیت
فرهنگی و اقتصادی ساکنین در انتخاب دو منطقه تاثیر گذار بیوده اسیت .ترکییر هیای میذهبی
متفاوت موجر شده زمینه فرهنگی و اجتماعی الزم ،برای زندگی کردن مهاجران افغانی بیا هیر
دو گرایش مذهبی فراهم شود .به نظر میرسد عالوه بر زمینیه هیای فرهنگیی و اجتمیاعی ،نوپیا
بودن این دوشهر و نیاز به نیروی کار و از طرفی وضعیت اقتصادی مناسر بومیان بیدلیج ارتبیاط
با کشورهای حوزه خلیج فارس توانسته از عوامج جیذب مهیاجران افغانسیتانی بیه ایین دومنطقیه
شمرده شود.
پيشينه نظری و تجربی
دیدگاهها و نظریات گوناگونی در ارتباط بیا تببیین رفتارهیای بیاروری وجیود دارد کیه هیر
کدام از آنها به گونهای رفتار باروری را در جوامع و زیر گروههای جمعیتی مورد تبیین و تفسیر
قرار میدهند .با توجه به موضوع مورد مطالعه ،به برخی از تئوریهای مورد استفاده بیرای تبییین
رفتار باروری نمونه مورد ،اشاره میی شیود .نظرییه انتقیال جمعیتیی ،در بسیتر توسیعه اقتصیادی-
اجتماعی ،انتقال باروری را مورد بحث قرار میدهد .بر اساس این تئوری هیر نیه مییزان توسیعه
یافتگی یک کشور یا منطقه بیاالتر باشید ،مییزان بیاروری در آن مویان پیایین تیر خواهید بیود،
بنابراین تئوری مورد نظر به انتقال باروری در بستر توسعه معتقد است (نتشتاین 4219 ،9به نقج از
میرزایی.)4991 ،

 1شهرستان المرد در جنوب استان فارس و پارسیان شهرستانی در غرب استان هرمزگان است که به عنوان دو منطقه
کمتر توسعه یافته در نظر رگفته شده است مهاجران افغانستانی در ادوار مختلف همراه با خانواده به این دو شهرستان
مهاجرت کردهاند مهاجران شیعه مذهب به شهرستان المرد و اهل سنت به شهرستان پارسیان مهاجرت کردهاند قابل
ذکر است که  91درصد از مردم شهرستان المرد شیعه هستند و به همین میزان نیز ساکنان شهرستان پارسیان اهل سنت
هستند بنابراین در جریان های مهاجرتی آنها مذهب نقش مهمی داشته است
2 Notestein
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تئوری جریان ثروت کالدول با توسعه تعریف نقج و انتقال ثروت بین نسلی در سراسیر دوره
زندگی و نیز ارتباط مستقیم آن با تغییر نظامهای ارزشی و در نهایت تاثیر آن در انتقیال بیاروری
با تئوریهای دیگر متفاوت است .ثروت در تئوری کالدول به پول ،کاال ،خدمات و تعهداتی کیه
یک فرد به دیگران میدهد ،اطالن میشود (کالدول .)999 :4299 ،ایین تئیوری بطیور مسیتقیم
شامج تاثیراتی است که بر وضعیت و جایگاه سیاسیی و همچنیین بیر ثیروت میادی دارد .نقیج و
انتقال های مادی و غیرمادی در طول دوره زندگی ،جریان خیالص ثیروت بیین نسیلها را تعییین
میییکننیید .همچنییین هنجارهییای اجتمییاعی نیییز در مییورد ارزش عییاطفی فرزنییدان بییرای والییدین
تاثیرگذار هستند .همانگونه که با میدلهای اقتصیادی ،تئیوری کالیدول اثیرات تونولیوریوی بیر
جریان ثروت را شناسایی نمود ،تغییر ارزش اقتصادی آموزش و تحصیالت نییز شناسیایی کیرد.
در حالی که لذت منحصر به فرد ،داشتن فرزند نصیر والدین شد ،کمتر شدن تعیداد فرزنید در
خانواده ،بدلیج کاهش ارزش اقتصادی فرزندان و افزایش هزینه های مربوط بیه تحصییج ،بیرای
والدین لذت بخش خواهد بود (کالدول .)999 :4293 ،به هرحال ،بر خالف مدلهای اقتصیادی
(بیور ،)4293 ،نظام های ارزشی که به افراد مسن و نیز رابطه بین افیراد و خیانواده هیای بیزرگ
توجه دارند ،تعیین کنندههای اولیه جریان ثروت بین خانوادگی در دیدگاه کالدول هستند.
بونگییارت 4در تئییوری و نییارنوب مییورد نظییر خییود بییدنبال انییدازه گیییری مسییتقیم تییاثیر
فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی بر باروری و نیز موانیسم های خاص دیگر که این فاکتورهیا از
طرین آنها عمج میکنند ،بود .او هر دوی این عوامج را مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس این
تئوری ،عموما متغیرهای رفتاری و بیولوریوی هستند کیه از طریین آنهیا ،متغیرهیای اقتصیادی-
اجتماعی ،فرهنگی و محیطی بر باروری تاثیر میگذارد .ایین متغیرهیا را در اصیطالح متغیرهیای
میانی 9مینامند (بونگارت .)431 :4291 ،مشخصه اولیه متغیر های میانی باروری تاثیر مستقیم بیر
باروری است .قابج ذکر است که تفاوت باروری در جمعیتها در طول زمان میتوانید بیا تغیییر
در یک یا نند متغیر ایجاد شود .در شوج شماره  4روابط میان عوامج موثر در باروری بیه طیور
خالصه بیان میشود.
1 Bongaarts
2 Intermediate Fertility Variable
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شکل -1مدل مفهومی عوامل موثر در باروری

از آنجایی که یوی از اهیداف تحقیین مقایسیه رفتیار بیاروری زنیان افغانسیتانی بیا الگوهیای
باروری در اییران اسیت ،شیباهتها و تفاوتهیای موجیود براسیاس تئوریهیایی میورد تحلییج قیرار
میگیرند.
فرضیه اجتماعی شدن :این فرض یه بیراین قضییه اثبیات شیده تاکیید دارد کیه رفتیار بیاروری
مهاجران تحت تاثیر محیط زندگی دوران کودکی فرد است .بنابراین ،سطوح باروری مهیاجران
شبیه باروری مبدأ است و همگرایی رفتار باروری مهاجران با باروری مقصید فقیط در نسیج دوم
مهاجران رخ میدهد (هرویتز .)4291 ،4این فرضیه بیان میکند که تفیاوت بیاروری مهیاجران و
افراد بومی برقرار خواهد ماند.
فرضیه گزینشی بودن مهاجران :اساس این فرضیه بر این اصج است کیه مهیاجران در مقصید
نمیتوانند با همتاهای خود که در مبدأ باقی ماندهاند مقایسه شوند .این امر برمیگردد بیه فلسیفه
روششناسی و اینوه در موارد زیادی یک نمونه نمیتواند معرف یک جامعه آماری باشد .مدل
گزینشی بودن مفروض میدارد که مهاجران نسبت بیه جمعییت مویان مبیدأ ،از نظیر متغیرهیایی
نظیر سن ،تحصیالت و شغج متفاوت هستند (محمودیان .)943 :4992 ،نیون بیشیترین تیأثیرات
بر باروری ،به خصوصیات خود مهاجر مربوط میشود ،ممون است مهاجرانی که باروری خیود
را کاهش میدهند ،قبج از مهاجرت در زمرة کسانی بودهاند کیه بیاروری پیایینتیری داشیتهانید
(فیندلی .)411 :4999 ،برای نمونه ،در مطالعه عباسی ومک دونالد )9333( 9باروری لهسیتانیهیا
هم برای نسج اول و هم برای نسج دوم مهاجران پایین بود و حتی از سطوح باروری لهسیتانیهیا

1 Hervitz
2 Abbassi and Mcdonald

مطالعه وضعیت و همبسته های اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی رفتار باروری زنان مهاجر 941 /

و استرالیاییها هم پایینتر بود و ننین نیزی داللت داشت بر اینوه مهاجران از زنانیوه بیاروری
پایینتری داشتند انتخاب شده بودند .خان )4299( 4با استفاده از پیشرفت تحصیلی زنیان مهیاجر
بعنوان نمایانگر گزینشیی بیودن ،نشیان داد کیه گزینشیی بیودن بیر انطبیان بیاروری مهیاجران و
یگانگی آنها با محیط مقصد تأثیر مثبت دارد .نتایج مطالعة محمودیان ( )4992بیر روی بیاروری
مسلمانان در استرالیا حیاکی از آن اسیت کیه :آن دسیته از مهیاجرانی کیه بیه صیورت اختییاری
مهاجرت کردهاند (عمدتا از آسیای جنوب شرقی) در مقایسه با کسانی که مهاجرت آنها کمتیر
اختیاری بود (عمدتا مهاجران لبنانی به سبر نیاآرامیهیای سیاسیی و اجتمیاعی) ،ازنظیر موقییت
اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بهتری قیرار دارنید .در نتیجیه ،مهیاجران دسیته اول از بیاروری
پایینتری برخوردار بوده و باروری مهاجران دسته دوم نسبت به باروری مهاجران در دسیته اول،
بیشتر به باروری در موان مبدأ شباهت دارد.
بنابراین ،مهاجرت در خیلی از موارد نون یک جریان انتخابی است ،زوجیین مهیاجر لزومیا
معییرف کشییور مبدأشییان نیسییتند .همییانطور کییه در بییاال اشییاره شیید ،آنهییا میییتواننیید از لحییا
ویژگیهای اقتصادی ،اجتمیا عی و فرهنگیی متفیاوت از محییط مبدأشیان باشیند .پیل اعمیال و
کردار و ارزشهای آنها را نمیتوان به جامعه مبدأ تعمیم داد.
روش تحقيق
در این تحقین از روش پیمایش استفاده شده است .جامعه آمیاری پیژوهش زنیان افغانسیتانی
هستند که در قبج از انجام تحقین به دو شهرستان پارسیان و المرد مهاجرت نمودهاند .آمار اراییه
شده توسط فرمانداری دو شهرستان المرد و پارسیان در سال  ،4929بییانگر ایین موضیوع اسیت
که تعداد  21خانوار مهاجر افغانستانی در شهرسیتان پارسییان و تعیداد  93خیانوار افغانسیتانی در
شهرستان المرد ساکن هستند .با توجه به محدود بودن جامعه آمیاری سیعی شید از تمیامی زنیان
مهاجرت کرده به دو شهرستان مذکور اطالعات جمعآوری گردد .به علیت در دسیترس نبیودن
تعدادی از زنان در زمان انجیام پیژوهش و نییز عیدم تماییج برخیی از آنیان در جیواب دادن بیه
سواالت پرسشنامه ،اطالعات نهایی از  441زن مهاجر به دست آمد .همین کیاهش قابیج توجیه
1 Khan
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نمونه آماری موجر گردیده است تا در تعمیم نتایج به دسیت آمیده از ایین مطالعیه بیرای زنیان
افغانی مهاجر ساکن در سایر نقاط ایران ،احتیاط بیشتری صورت گیرد .همانطورکه در باال نیز به
آن اشاره گردید ،نون جامعه آماری مورد بررسی افرادی با ویژگیهیای اجتمیاعی و فرهنگیی
منحصر به فرد هستند ،بنابراین تعمیم نتایج دنبیال نمییشیود .بلویه هیدف نشیان دادن و برجسیته
نمودن وضعیت باروری و نیز تعیین کنندههای رفتار باروری زنان مورد بررسی است.
واحد مشاهده زنیان ازدواس کیرده افغانسیتانی اسیت کیه همیراه بیا خیانواده خیود بیه اییران
مهاجرت نمودهاند .ابزار جمعآوری اطالعات و داده ها پرسش نامه است که شامج سیواالتی در
مورد پایگاه اقتصادی و اجتماعی و ویژگی های جمعیتی پاسخ گویان بوده و برای تنظییم آن از
پرسشنامههای طرح تحوالت باروری 4و بررسی وضعیت اقتصادی و اجتمیاعی خیانوار 9مرکیز
آمار ایران در سال 4999استفاده شده است .اعتبار و روایی سواالت در این مطالعات تاییید شیده
است .با توجه به اطالعات ارائه شده فرمانیداری دو شهرسیتان از محلیههیای اقامیت مهیاجران،

9

پرسشنامه در اختیار پاسخگویان مورد نظر قرار گرفت.
متغیرهای مورد استفاده در تحقین در سیه طبقیه تقسییم بنیدی شید .متغیرهیایی کیه ویژگیی
اجتماعی نمونه را بییان میی کیرد .دسیته دوم متغیرهیای اقتصیادی و دسیته سیوم متغیرهیایی کیه
ویژگیهای جمعیتی نمونه مورد نظر را بر اساس تعداد فرزنیدان زنیده بیدنیا آمیده زنیان مهیاجر
نشان میدهد.
متغیر وابسته :تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده زنان مهاجر تا زمان انجام مطالعه است.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی :یوی از متغیرهای اجتماعی مورد اسیتفاده وضیعیت تحصییلی
پاسخگویان بوده است .وضعیت تحصیلی به مقاطع تحصیلی افراد اشاره دارد که به صیورت بیی
سواد ،ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان و باالتر تقسیم بندی شده است .بیا توجیه بیه تعیداد انید
نمونه در برخی طبقات ،مقاطع راهنمایی و باالتر به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد.
 1این طرح توسط گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه ملی استرالیا و وزارت بهداشت و درماان و
آموزش پزشکی انجام شده است (عباسی و همکاران)1595 ،
 0این پرسشنامه توسط مرکز آمار ایران تدوین شده است
 5از آنجاییکه مهاجران افغانساتانی در دو شهرساتان در مکانهاای مختلفای ساکونت داشاتند از اطالعاات فرماناداری
شهرستان از قبیل محل سکونت و شماره تماسهای موجود از برخی مهاجران جهت دسترسی به آنها استفاده شد
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جدول  -1تعاريف عملياتی متغيرهای اجتماعی و اقتصادی
تعريف عملياتی

متغيرها
وضعیت تحصیلی

به صورت بیسواد ،ابتدایی ،راهنمایی و باالتر سنجیده شده است.

مذهر

عضویت در یوی از دو گروه خاص مذهبی ،شیعه و اهج سنت.

زبان
محج تولد
درآمد

زبانی که افراد قبج از مهاجرت نیز به آن تسلط داشته و با آن زبان تولم میکردهاند ،که به
دو گروه فارسی زبان و غیر فارسی زبان تقسیمبندی شده است.
از پاسخگویان سوال شده که آیا در افغانستان متولد شدهاند یا در ایران.
در سه دسته تقسیم بندی میشود :درآمد پایین (زیر  133هزار تومان) متوسیط (بیین  133و
 933هزار تومان) و باال (باالتر از  933هزار تومان).

الزم به ذکر است که تمامی زنان مهاجر خانهدار بوده و همسرانشیان در مشیاغج رده پیایین؛
کارگر ،موانیک ،نجار ،بنا ،مغیازه دار ،نیاه کین ،کاشیی کیار ،نمیا کیار و سیفیدکار ،مشیغول
هستند.
وضعیت جمعیت شناختی :سن ،سن ازدواس ،استفاده از وسایج پیشیگیری ،ازدواس فیامیلی و
مدت اقامت در دو شهرستان سنجههای وضعیت جمعیت شناختی زنان مهاجر است .گیروههیای
سنی به صورت پنج ساله در هفت طبقه تقسیم بندی شد ،اما با توجه به تعداد انید

زنیان واقیع

در سنین  41-42ساله ،این گروه با گروه سنی  93-91ساله و گروه سنی  11-12بیا گیروه سینی
 13-11ادغام گردید .ازدواس فامیلی به ازدواس در دایره خویشاوندی اشاره دارد و خیارس از آن
ازدواس غیر فامیلی است.
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جدول -2تعاريف عملياتی متغيرهای جمعيتی
متغیرها

تعریف عملیاتی

سن

در پنج طبقه  41-91سیاله91-92 ،سیاله 13-12 ،91-92 ،93-91 ،سیاله طبقیه بنیدی
شد.

سن ازدواس

به سه گروه ازدواس  41سالگی و کمتر ،بین  49-42سالگی و  93-99سالگی تقسیم-
بندی میشود.

وسایج
پیشگیری

استفاده و یا عدم استفاده از وسایج سنتی و مدرن پیشگیری از بارداری در مییان زنیان
مهاجر.

ازدواس فامیلی

ازدواس او با خویشاوندان بوده است یا نه.

مدت اقامت

تعداد سالهای حضور در دو شهرستان پارسیان و المرد است.

زنان افغانی مهاجر ساکن در شهرستانهای پارسيان و المرد
جدول ،4توزیع نمونیه بیر اسیاس متغییر تعیداد فرزنیدان زنیده بیه دنییا آورده زنیان مهیاجر
افغانستانی نشان میدهد 9/1 .درصد از زنان مهاجر فرزندی نداشتهاند که البته تنها  1نفیر در ایین
طبقه قرار میگرفت به همین دلیج در تحلیلهای بعدی ،این طبقه با افیرادی کیه ییک ییا دو بچیه
دارند در یک طبقه قرار میگیرند .تعداد آنها و  99درصد از نمونه یک تا دو فرزند دارند که به
نظر میرسد درصد قابج توجهی از نمونه را در بر میگیرند .به نظر میرسد داشیتن سیه و نهیار
فرزند در خانواده های مورد مطالعه شیوع بیشتری داشته باشد و  99درصید از نمونیه را بیه خیود
اختصاص میدهد .اگرنه متغیر باروری مورد نظر بایید در ارتبیاط بیا دیگیر متغیرهیا نییز میورد
بررسی دقیقتر قرار گیرد ،در نمونه مورد مطالعه نزدیک به  99درصد از نمونه بیاروری بیاالتر از
پنج فرزند را تجربه کرده است 99 .درصد از نمونه سه و نهار فرزند داشتند و حدود  99درصد
از نمونه تعداد فرزندان خود را پنج و بیشتر گزارش دادهاند .با توجه به درصد تجمعیی گیزارش
شده 93 ،درصد از نمونه نهار فرزند و کمتر داشتهانید و  93درصید از نمونیه بیاروری بیاالتر از
پنج فرزند را تجربه کرده است.
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جدول -3توزيع نسبی زنان مهاجر افغانستانی برحسب تعداد فرزندان زنده بدنيا آورده
تعداد فرزند

فراوانی

درصد

بدون فرزند

1

9/1

یک تا دو فرزند

99

99/9

سه تا نهار فرزند

99

99

بیشتر از پنج فرزند

99

99/9

تعداد کج

444

29/1

بدون جواب

1

9/1

میانگین تعداد فرزندان در حال حاضر زنده=9/1
انحراف از میانگین= 4/2

در جدول  9توزیع نمونه براساس سن و مدت اقامت زنان مهاجر افغانستانی بیان شده اسیت.
مدت اقامت مهاجران نشان میدهد ،نزدیک بیه  %99از مهیاجرانی کیه کمتیر از  43سیال در دو
شهرستان اقامت دارند در گروه سنی  91-12ساله قرار دارند و  % 9/9مربوط به گروه سینی -42
 41ساله است .از میان مهاجرانی که مدت اقامت آنها بین  43-42سال ،اسیت  % 99/9در گیروه
سنی  91-12و  % 99/2به گروه سنی  93-91ساله اختصاص دارد و اینوه  % 14/1از زنان مهاجر
 91-12ساله بیشتر از  93سال در دو شهرستان اقامت داشتهاند و این میزان در گروه سنی 41-42
ساله صفر بوده است .بنابراین میتوان ننین بیان نمود که تعداد قابج توجهی از افیراد بیین  43تیا
 42سال در دو شهرستان ساکن بودهاند که در این بیین زنیان واقیع در گیروه سینی  91-12سیاله
بیشتر از گروههای سنی دیگر است.
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جدول -4توزيع زنان مهاجر افغانستانی برحسب سن و بهتفکيك مدت اقامت
سن

مدت اقامت
کمتر از 43سال

 43-42سال

 93سال و باالتر

41-42

9/9

2/9

3/3

93-91

49/9

94/9

93/9

91-92

49/9

49/1

49/9

93-91

49/9

99/2

91/4

12-91

99/1

99/9

14/1

کج

99

19

92

ويژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زنان مهاجر افغانستانی و ارتباط آن با
تعداد فرزند زنده بدنيا آمده
در جدول 9از متغیرهای تحصیالت ،مذهر ،زبان ،محج تولید و درآمید خیانواده بیه منظیور
توضیح ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی استفاده شیده اسیت و ارتبیاط آنهیا بیا متغییر
تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده بررسی شده است .رابطه تحصییالت پاسیخگو و تعیداد فرزنیدان
نشان میدهد که در میان زنان بی سواد  %99دارای دو فرزند % 99 ،سیه تیا نهیار فرزنید و %13
پنج فرزند و بیشتر داشتهاند .بنابراین درصد کمتری از زنان بی سواد رفتیار دو فرزنیدی و کمتیر
داشتهاند .توجه به تعداد فرزند کمتر در سیطوح تحصییلی بیاالتر مشیهودتر اسیت %99 .زنیان بیا
تحصیالت راهنمایی وباالتر دارای دو فرزند بودهاند .به نظر مییرسید افیزایش تحصییالت زنیان
تاثیر معووسی بر تعداد فرزندان آنها دارد که در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی و باالتر مشیهودتر
است .آزمون هیای کیای اسیووئر و گامیا ارتبیاط معنیادار دو متغییر را نشیان مییدهید و آمیاره
کراسوال والیل تفاوت معنی داری را در بین سطوح مختلف تحصیلی از لحا تعداد فرزنیدان
نشان میدهد .تحصیالت همسر ،یوی دیگر از متغیرهیای اجتمیاعی انیدازه گییری شیده در ایین
مطالعه بود .نتایج جدول نشان میدهد که  %99از مردان بی سواد دو فرزند و کمتیر داشیتهانید و
 %1151از آنها نیز دارای سه تا نهار فرزند بودند .نوته قابج توجیه در میردان بیی سیواد ،درصید
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مساوی آنها در دو طبقه دارای دو فرزند و بیش از  1فرزند است .با باال رفیتن مییزان تحصییالت
مردان گرایش به داشتن دو فرزند نیز در مییان آنهیا افیزایش میییابید .بنیابراین مییتیوان ننیین
برداشت کرد که تاثیر تحصیالت ابتدایی در تعداد فرزندان تاثیر داشیته اسیت .تیاثیر تحصییالت
راهنمییایی بییر تعییداد فرزنییدان ننییدان مشییخص و واضییح نیسییت %19 .از مییردان بییا تحصیییالت
راهنمایی و باالتر دو فرزندو کمتر دارند و تقریبا  %1سه تا نهار فرزند و  %99نییز پینج فرزنید و
بیشتر داشتهاند .براساس این آمار نمی توان به وضوح رابطه تحصیالت میردان و تعیداد فرزنیدان
را توضیح داد .به نظر میرسد برای مردان عوامج دیگری بیه جیز تحصییالت در انتخیاب تعیداد
ایدهال فرزندان در خانواده موثر است .در ارتباط با رابطه تحصیالت مردان و بیاروری مطالعیات
نندانی انجام نشده است .آمارههای کای اسوویر و کراسیوال والییل رابطیه معنیاداری را بیین
تحصیالت مردان و تعداد فرزندان در خانواده نشان نمی دهد.
متغیر مذهر نشان میدهد  %13از زنان شیعه دو فرزند و کمتر دارند و  99درصد آنها سه تا
نهار فرزند و نیز  %94آنها پنج فرزند و بیشتر دارند .این در حیالی اسیت کیه  %94از زنیان اهیج
سنت دو فرزند و کمتر داشته ولی از طرفی  %91آنها پنج فرزند و بیشتر داشتهانید .آزمیون هیای
معناداری هیی ارتبیاطی را بیین میذهر و تعیداد فرزنید نشیان نمیی دهید .زبیان یویی دیگیر از
متغیرهای اجتماعی جدول 9است .نتایج جدول نشان میدهید کیه اکثرییت نمونیه فارسیی زبیان
بوده یا بدلیج اینوه اقامت نندین سیاله در اییران زبیان خیود را فارسیی گیزارش کیردهانید کیه
احتمال میرود تعداد غیر فارسی زبانان بیشتر از این است .بنابراین نمی توان با توجه بیه کیاهش
نمونه در طبقات مختلف،تحلیج دقیقی را در این مورد ارائه داد .این مساله در میورد محیج تولید
نیز صادن اسیت بیدلیج اینویه تعیداد مهیاجران افغانسیتانی متولید اییران درصید کمیی بیه خیود
اختصاص میدهد.
توزیع تعداد فرزندان در هر سه گروه مورد مطالعه (دو فرزند و کمتر ،سیه و نهیار فرزنید و
پنج فرزند و باالتر) برای افراد با درآمد پایین یوسان بوده است %14 .از خانوادههیای بیا درآمید
متوسط سه تا نهار فرزند دارند .بنابر این افراد با درآمد متوسط گرایش به داشیتن سیه تیا نهیار
فرزند از خود نشان میدهند %19 .از خانوادههای با درآمید بیاال دارای دو فرزنید هسیتند .نتیایج
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آزمونهای آماری رابطه معناداری را بین دو متغییر نشیان نمییدهید و نییز تفیاوت معنیاداری در
طبقات مختلف درآمدی در مورد تعداد فرزندان وجود ندارد.
جدول  -5توزيع زنان مهاجر افغانستانی برحسب تعداد فرزند زنده به دنيا آورده و به-
تفکيك متغيرهای اجتماعی و فرهنگی در دو شهرستان المرد و پارسيان
فرزند زنده به دنیا آورده
متغیرها

تعداد

 9فرزند

 9تا1

 1فرزند

وکمتر

فرزند

به باال

بیسواد

99/3

99/9

13/9

12

ابتدایی

13/3

99/9

49/9

99

راهنمایی و باالتر

99/1

91/3

49/1

49

بیسواد

99/9

11/1

99/9

11

ابتدایی

13/3

94/1

99/9

91

راهنمایی و باالتر

19/2

1/9

99/9

92

شیعه

13/9

99/1

94/9

99

سنی

94/9

19/9

91/3

11

فارسی

99/2

91/3

99/9

439

غیرفارسی

99/9

99/9

19/9

9

محج

ایران

11/1

11/1

3/3

44

تولد

افغانستان

91/3

99/3

99/3

433

پایین

99/9

99/9

99/9

19

متوسط

92/3

14/2

92/3

14

باال

19/9

93/9

99/9

99

تحصیالت

تحصیالت
همسر
مذهر
زبان

درآمد
خانواده

**

آمارههای آزمون

**Chi-squer=19.1
**Gamma=-0.48
**Kruskal Wallis=17.8

Chi-squer=15.8
Kruskal Wallis=6.07

Chi-squer=2.6
Mann-Whitney U=-0.19

Chi-squer=0.69
Mann-Whitney U=-0.71

Chi-squer=5.0
Mann-Whitney U=-1.02

Chi-squer=3.2
KruskallWallis=2.37

 .معنیداری در سطح P >3/334

در جدول  1توزیع تعیداد فرزنید زنیده بیه دنییا آورده توسیط زنیان مهیاجر افغیانی براسیاس
متغیرهای جمعیتی مشخص شده است .اکثر افیرادی کیه در گیروه سینی  41-91سیالهانید ،دو
فرزند و کمتر دارند .سن پایین آنان میتواند تبیین کننده باروری کمتر این گیروه سینی باشید و
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اینوه درصد پنج فرزند و بیشتر در این دوره سنی صفر است .در گروه سینی  92-91سیاله بییش
از  %93زنان سه تا نهار فرزند دارند .به استثناء گروه  ،13-12در گروههیای سینی دیگیر تقریبیا
خانواده های با سه تا نهار فرزند عمومیت بیشتری دارد .متغیر سن نشان میدهید بیاروری زنیان
افغانستانی عمدتا در گروه های سنی  92-91و  91-93ساله است .گروه  91-41ساله با توجه بیه
اینوه زنان هنوز به باروری دلخواه خود نرسیدهاند به نظر میرسد کیه در آینیده تعیداد فرزنیدان
بیشتری خواهند داشت .متغیر سن ازدواس در سه گروه سینی میورد ارزییابی قیرار گرفتیه اسیت.
گروه اول افرادی که در سن پانزده سالگی و کمتر ازدواس کرده بودند که  % 99از ازدواجهیا را
شامج میشد .گروه دوم به گروه سنی  42-49ساله مربیوط مییشیود کیه حیدود نیمیی از زنیان
افغانی ( )%11در این سن ازدواس کردهاند .گروه سوم زنان ازدواس کرده در گروه سینی 99-93
ساله است که نسبت به دو گروه پیشین درصد کمتری را به خود اختصاص میدهید .نوتیه قابیج
توجه در ارتباط با سن ازدواس و تعداد فرزندان ،درصد زنان دارای پنج فرزند و بیشتر اسیت کیه
زنان با سن ازدواس پانزده ساله و کمتر باالترین میزان را بیه خیود اختصیاص مییدهنید .بیه نظیر
میرسد ،استفاده کمتر از وسایج پیشگیری از بارداری در سنین پایین بیدلیج پیایین بیودن سیطح
آگاهی و تحصیالت میتواند از عوامج تبیین کننده باشد .بر این اساس بیشتر حاملگی های زنان
افغان به سالهای اولیه ازدواس مربوط میشود که میتوان آن را به عواملی که ذکیر شید میرتبط
دانست .میزان استفاده از وسایج پیشگیری که در جیدول نهیار بییان شیده ایین مطلیر را تاییید
میکند %19 .از زنانی که دو سه و نهار فرزند داشتهاند از وسایج پیشگیری از بیاروری اسیتفاده
میکنند و تقریبا  %19از زنانی که دو فرزند و کمتر دارند از هی وسیله پیشگیری اسیتفاده نمیی
کنند .به نظر میرسد زنان دارای دو فرزند و بیشتر خواهیان فرزنیدان بیشیتری هسیتند .از طرفیی
استفاده  %19زنان با سه و جهار فرزند نشان میدهد که تقریبا الگوی باروری زنان افغانسیتانی در
نمونه مورد مطالعه منطبن بر الگوی سه و نهار فرزندی است .آزمون های آماری مورد اسیتفاده
رابطه معنادار تعداد فرزندان و استفاده از وسایج پیشگیری را نشان مییدهید .آزمیون مین ویتنیی
تفاوت معناداری بین دو گروه زنان که به استفاده از وسایج پیشگیری جواب بله و خیر داده انید،
نشان میدهد .متغیر نوع ازدواس نشان میدهد که  11درصد از زنیان افغانسیتانی بیا خویشیاوند و
 11درصد ازدواس غیر خویشاوندی داشتهاند .متغیر های ازدواس فامیلی و مدت اقامیت ارتبیاطی
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با تعداد فرزندان زنان افغانسیتانی نداشیت و تفیاوت معنیی داری در طبقیات مختلیف متغیرهیای
مذکور در رابطه با تعداد فرزندان مشاهده نشد.
جدول -6توزيع زنان مهاجر افغانستای برحسب تعداد فرزند زنده به دنيا آورده و به
تفکيك متغيرهای جمعيتی دو شهرستان المرد و پارسيان
تعداد فرزند زنده به دنیا آورده
متغیرها

سن

سن ازدواس
استفاده از
وسایج
پیشگیری
ازدواس فامیلی

مدت اقامت

تعداد

 9فرزند و

9تا1

 1فرزند

کمتر

فرزند

به باال

 41-91سال

99/2

44/4

3/3

99

 91-92سال

92/1

91/9

1/2

49

 93-91سال

99/9

91/9

91/9

99

 91-92سال

49/3

19/1

19/1

99

 13-12سال

49/2

91/9

19/9

49

 41سال و کمتر

91/9

91/4

13/1

99

 49-42سال

91/1

91/1

92/9

19

 93-99سال

19/9

93/9

44/1

99

بلی

91/9

19/1

93/9

99

خیر

11/9

93/3

91/1

11

بلی

14/9

99/9

93/3

93

خیر

94/1

92/1

92/9

14

کمتر از  43سال

99/1

94/9

94/9

99

 43-42سال

19/9

99/9

99/2

19

93سال و بیشتر

99/9

99/2

91/1

92

آمارههای آزمون

**Chi-squer=61.2
**Gamma=0.71
KruskallWallis=47.
**1

*Chi-squer=9.2
*Gamma=-0.38
KruskallWallis=9.1
*
**Chi-squer=10.7
**Phi&cramers=.32
=Mann-whitniey U**2.4
Chi-squer=4.9
Mann-whitniey
U=1.9

Chi-squer=2.4
KruskallWallis=2.2

** .معنیداری در سطح  .* P >3/334معنیداری در سطح 3/334 > P >3/34

مطالعه وضعیت و همبسته های اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی رفتار باروری زنان مهاجر 991 /

نگرشهای جمعيتی زنان افغانی مهاجر ساکن در شهرستانهای پارسيان و المرد
اییین مطالعییه عییالوه بییر سیینجش رفتارهییای جمعیتییی و ارتبییاط آن بییا متغیرهییای اجتمییاعی و
اقتصادی ،به دنبال بررسی نگرش زنان مورد مطالعه در مورد برخی متغیرهای جمعیتیی نییز بیوده
است .نمودار 4در زمینه سن مناسر برای ازدواس دختران بیان میکند کیه بییش از  %93از زنیان
مناسرترین سن برای ازدواس دختران را  93-49سالگی میدانند و نزدیک به  41درصید سینین
باالی  93سال را مناسر ترین سن برای ازدواس دختر بیان کردهاند ،همچنین  %44سین پیایینتیر
از  41سالگی را سن مناسر ازدواس دانستهاند .صادقی ( )4929بیان میکنید مییزان باسیوادی در
کشور افغانستان برای تمامی گروههای سنی کمتر از  13درصد است ،ایین مییزان در سینین بیاال
پایین تر است .همچنین میزان باسوادی مهاجران با افراد بومی قابج توجه است که میتواند تبیین
کننده رفتار و نگرشهای جمعیتی این گیروه باشید .در ارتبیاط بیا سین مناسیر اولیین حیاملگی،
نزدیک به  %99از زنان سن باالی  93سال و  %94سن کمتر از  93سال را اظهار کردهاند .به نظیر
می رسد ارتبیاط بیا جامعیه مبیدا و تاثیرپیذیری از جامعیه اییران بیر برخیی از اندیشیههیای زنیان
افغانستانی در ارتباط با رفتارهای جمعیتی موثر بوده اسیت .موضیوع قابیج توجیه در نمودارهیای
مربوط به سن ازدواس و سن حاملگی این است که زنان افغانسیتانی مهیاجر قاییج بیه فاصیله بیین
زمان ازدواس و به دنیا آوردن اولین فرزند هستند .یعنی  %93درصد سین ازدواس مناسیر را -93
 49سال بیان کرده و از طرف دیگر نزدیک به  93درصد سن مناسر حاملگی را باالی  93سیال
میدانند .در ارتباط با سین مناسیر جهیت تولید آخیرین فرزنید %91 ،سینین  93-99را مناسیر
میدانند .تقریبا نیمی از زنان فاصله ایدهال بین فرزندان را دو تا سیه سیال و  %13درصید بییش از
سه سال بیان کردهاند .باتوجه به نمودارهای مربوط به سن ایدهال حاملگی ،سن آخرین فرزنید و
فاصله ایدهال بین فرزندان میتوان گفت که الگوی نگرشی زنان افغانستانی در ارتباط با باروری
(یعنی ازدواس دختران در سنین باالی  93سال ،فاصله بیش از دو سال بیین فرزنیدان و نییز تیاخیر
بین سن ازدواس و اولین حاملگی) را میتوان نزدییک بیه رفتارهیای بیاروری در اییران دانسیت.
فاصله رفتار و نگرش آنان را میتوان در مواردی همچون پیایین بیودن سیطح تحصییالت و نییز
پایگاه و استقالل اقتصادی و اجتماعی زن در خانوادههای مهاجران دانست.
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نمودار  -1نگرش زنان در مورد متغيرهای جمعيت شناختی :سن ازدواج ،سن ايدهال
حاملگی ،فاصله ايدهال فرزندان و سن آخرين فرزند

بحث و نتيجه گيری
اشغال افغانستان توسط شوروی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه مهاجرت سه میلیون افغانسیتانی
به ایران را فراهم نمود .در حال حاضر حیدود  4/1میلییون مهیاجر افغانسیتانی در اییران زنیدگی
میکند (مرکز آمار ایران )4923،که اکثریت آنها در شیهرهای قیم ،تهیران ،مشیهد و سیسیتان و
بلونشتان سوونت دارند .حضور سه دهیهای مهیاجران افغانسیتانی در اییران دالییج محومیی را
برای مطالعه ویژگیها ،رفتارها و نگرشهای مختلف این گروه از مهاجران را فراهم میکند.
هییدف از اییین مطالعییه ،بررسییی رفتارهییای جمعیتییی بییاالخص رفتییار بییاروری زنییان مهییاجر
افغانستانی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتمیاعی آنیان در دو شهرسیتان المیرد و پارسییان
است .میانگین فرزندان زنده بیدنیا آمیده زنیان افغانسیتانی مهیاجر در منیاطن میورد مطالعیه9/1 ،
فرزند ،در افغانستان  1/1فرزند ( )Prb, 2013و در ایران  9/1فرزنید (مرکیز آمیار اییران)4923،
برای هر زن است .بنابراین ،باروری زنان مهاجر افغانی در حد فاصیج بیین مبیدا و مقصید اسیت.
بطوریوه تعداد فرزندان خود را در مقایسه با مبدا کاهش دادهاند امیا هنیوز در سیطحی بیاالتر از
باروری ایران قرار دارند .میانگین فرزندان زنده بیدنیا آمیده بیا ایین پرسیش کیه قبیج از ازدواس
دوست داشتید نند فرزند داشته باشید ،کنترل شید .مییانگین بدسیت آمیده  9/9فرزنید بیود کیه
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فاصله اندکی با میانگین تعداد فرزندان زنده بدنیا آمیده هیر خیانواده بیود .بیا توجیه بیه بیاروری
مناطن مختلف ایران در دو سرشماری  4991و  ،4923میتیوان گفیت سیطح بیاروری مهیاجران
افغانستانی با باروری استان سیسیتان و بلونسیتان مشیابه اسیت .در میورد بررسیی رفتیار بیاروری
مهاجران افغانستانی در ایران مطالعات نندی صورت گرفته اسیت کیه بیا نتیایج مطالعیه حاضیر
همخوانی دارد .پرویش ( )4999در مقایسه باروری زنان افغانی با زنان ایرانی سیاکن در مشیهد،
باروری باالتر افغانها را نشان داده است .نتایج مطالعیه محمودییان ( )4999نییز تفیاوت معنیادار
باروری افغان ها با زنیان بیومی را تاییید مییکنید .عباسیی و صیادقی ( )9339بیه رفتیار بیاروری
متفاوت مهاجران افغانسیتانی در اییران و نییز همگراتیر شیدن رفتارهیای بیاروری نسیج دوم ایین
مهاجران با جامعه بومی تاکید دارند.
کاهش باروری مهاجران افغانی در ایران میتواند همگراییی تغیییرات جمعیتیی مهیاجران بیا
جمعیت ایران را منعول کند .تحقیقات زیادی در جمعیت شناسیی بیه تیاثیر تحصییالت بیویژه
تحصیالت زنان بر باروری اشاره داشتهاند (بیور4293،4؛ مینسر4299 ،9؛ بیور و لوئیل4299 ،9؛
ویلیل )4299 ،1که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد و نشیان مییدهید افیزایش تحصییالت
زنییان بییر بییاروری تییاثیر منفییی دارد .بونگییارت ( )9343در مطالعییه بییاروری کشییورهای جنییوب
صحرای آفریقا به تاثیر مثبت سیطوح تحصییلی و رابطیه مثبیت آن بیا اسیتفاده از وسیایج تنظییم
خانواده و رابطه منفی آن با سطح باروری اشاره میکند .همچنیین نتیایج مطالعیه میک کیراری

1

ورویر )9339( 9در ارتباط با تاثیر باالرفتن تحصیالت زنیان بیر کیاهش بیاروری رابطیه را تاییید
میکند .در بررسی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی مهاجران مشخص شد که متغیر هایی
همانند تحصیالت زنان تاثیر منفی معنیدار بر تعداد فرزندان دارد .این در حیالی اسیت کیه بیین
تحصیالت مردان و تعداد فرزندان ارتباط معنیدار وجود ندارد .به نظر میرسد که بیرای میردان
عوامج دیگر به جز تحصیالت در تعداد فرزند تاثیر دارد .میانگین فرزندان زنیده بیدنیا آمیده در
سطوح متغیرهای دیگر اجتماعی مانند زبان ،میذهر و محیج تولید تفیاوت معنییداری را نشیان
1 Becker
2 Mincer
3 Lewis
4 Willis
5 Mc Crary
6 Royer
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نمیدهد .به نظر میرسد که الگوی باروری و رفتارهای جمعیتی در جامعه میورد مطالعیه بیدون
توجه به عوامج اجتماعی ،البته به استثنا تحصیالت زنان ،عمج میکند .همچنین الگیوی بیاروری
نمونه مورد نظر با درآمد خانواده نیز ارتباطی ندارد .پایین بودن توانایی ها و مهارت های شیغلی
مهاجران از یوطرف و از طرفی محدودیت در تحر

شغلی ،سطح درآمدی مشخص و سیطح

پایینی را نسبت به افراد بومی به همراه داشته اسیت کیه ایین موضیوع بیر سیطح درآمید و رفیاه،
تحصیالت فرزندان تاثیر خواهد داشت .باتوجه به وضعیت اقتصادی میتیوان انتظیار داشیت کیه
افزایش هزینههای فرزندان زمینه را برای پذیرش الگوهای جمعیتی جامعه مقصد میتواند فراهم
نماید که افزایش تحصیالت زنان مهاجر میتواند این موضوع را تسریع نمایید .پیرویش ()4999
در مطالعه خود نتیجه میگیرد که درآمد و تعداد فرزندان زنیان افغیانی رابطیه معنیاداری بیا هیم
ندارند و این در حالی است که در همان مطالعه بین درآمد و تعداد فرزندان زنیان ایرانیی رابطیه
معناداری وجود داشت .در اکثریت مطالعات به ضریر تاثیر باالتر درآمد زنان نسبت بیه میردان
در باروری اشاره شده است (گوتیر و هاتزیوس4229 ،4؛؛ ران

،کوان و میربیرگن4221 ،9؛ دل

بوکا .)9339 ،9برخی محققان مانند ارمیش )4229( 1افزایش تاثیر درآمد میرد و زن در خیانواده
را در کاهش باروری نندان موثر نمیدانند که با نتیجه مطالعیه حاصیر همخیوانی دارد .بررسیی
الگوی باروری با توجه به متغیرهای جمعیتی مانند سن ،سن ازدواس ،استفاده از وسایج پیشگیری
تفاوت معنیدار را در طبقات مختلیف نشیان میی دهید کیه البتیه در میورد برخیی متغیرهیا ماننید
ازدواس فامیلی و مدت اقامت تفاوت معنیداری وجود ندارد .ازدواس در سنین پایین زنان مهاجر
افغانی را میتوان به عواملی همچون پایین بودن سطح تحصیالت ،عدم اشتغال و در نهایت عیدم
استقالل زنان مهاجر مرتبط دانست .نوته قابج تامج در ارتبیاط بیا سین ازدواس و تعیداد فرزنیدان
درصد زنان دارای پنج فرزند و بیشتر است که زنان با سن ازدواس پانزده سیاله و کمتیر بیاالترین
میزان را به خود اختصاص میدهند.

1 Gathier and Hatzius
2 Zhang , Quan and Meerbrgen
3 Del Boka
4 Ermisch
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بر اساس موقعیت اجتماعی و اقتصادی مهاجران افغانی در اییران و بیا توجیه بیه تماییج آنهیا
بویژه نسج دوم مهاجران (عباسی و صادقی9339 ،؛  ،9344صادقی  )4929میتوان انتظار داشیت
که الگو و رفتار جمعیتی نمونه مورد بررسی در آینذه از دو سناریو تبعیت نماید .قابج ذکر است
با توجه به کاهش نمونه آماری ،در تعمیم نتایج به دست آمده از این مطالعیه بیرای زنیان افغیانی
مهاجر ساکن در سایر نقاط ایران ،احتیاط بیشتری صورت گییرد .در سیناریوی اول مهیاجران از
حالت حاشیهای خارس شده و خود را بیشتر با جامعه مقصد هماهن

مییکننید .بیر ایین اسیاس،

هماهنگی ایجاد شده میتواند در الگوهیای رفتیاری آنهیا بیویژه رفتارهیای جمعیتیی ماننید سین
ازدواس ،تعداد فرزندان ،فاصله فرزندان تاثیر داشته باشید .مطالعیه عباسیی و صیادقی ( )9339در
بررسی نسج دوم مهاجران و انطبان بیشتر با جامعه مقصد این مورد را تایید میکند .در سناریوی
دوم ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی مهاجران افغانستانی و فراهم نبودن زمینه تحر

اجتمیاعی و

اقتصادی در جامعه مقصد ،حاشیهای ماندن را برای آنها به دنبیال خواهید داشیت .نتیایج مطالعیه
حاضر نشان میدهد که میانگین فرزندان زنده بدنیا آمده زنان مهاجر افغانی ( 9/1فرزند برای هر
زن) به میزان قابج توجهی با میانگین فرزندان زنده بیدنیا آمیده مبیدا ( 1/1فرزنید بیرای هیر زن)
متفاوت است .به نظر میرسد دو عامج تاثیرگذار در ایین موضیوع افیزایش آگیاهی زنیان و نییز
افزایش هزینههای فرزندان و خارس شدن فرزندان از حالت کاالی سرمایهای اسیت .بیه احتمیال
زیاد ،با توجه به وجود زمینههای فرهنگیی و میذهبی ماننید ازدواس در سینین پیایین بیویژه بیرای
دختران ،داشتن فرزند پسر و اهمیت داشتن آن جهیت ادامیه نسیر خیانواده ،مییتوانید مییانگین
فرزندان زنان مهاجر افغانی ساکن در دو شهرستان پارسیان و المیرد را بیاالتر از سیه نگیه دارد و
در حال حاضر زمینه الزم برای کاهش بیشتر را ندارد.
هر پژوهش دارای محدودیتها و کاستی هایی است و مطالعه حاضر نیز از این موضوع مبرا
نیست .حجم کم نمونه که بخش اعظم آن به عدم همواری و ویژگیهای فرهنگی مهاجران بیر
میگردد ،مهمترین موضوع و دغدغه پژوهش حاضر بوده است به همین دلیج همانگونیه کیه در
بخشهای دیگر نیز عنوان گردید در تعمیم نتایج ،احتیاط الزم رعایت گردید .به نظر میرسید بیه
منظییور شییناخت دقییین تییر ویژگییی هییای اجتمییاعی -اقتصییادی و جمعیتییی مهییاجران افغانسییتانی
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مطالعهای کمی و کیفیی میورد نییاز اسیت .اختصیاص بخشیی از نمونیه بیه میردان و نییز توسیعه
جغرافیایی تحقین به استانهای دیگر میتواند به سودمند تر شدن تحقیقات آینده کمک کند.
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