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چکیده
در جریان مهاجرتهای داخلی در ایران ،زنان حضور قابل توجهی دارند .اما با وجود
این ،در مطالعات تجربی کمتر بشمار آمدهاند .مطالعه حاضر بهدنبال بررسی سهم زنان
در طرح مهاجرت در خانواده است .برای این منظور تعداد  500نفر زن مهاجر دارای
همسر در مناطق  4و  5شهر تهران و نیز شهر مالرد با استفاده از روش پیمایش و
ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند .یافتهها نشان داد که زنان از قدرت نسبتاً
باالیی در خانواده برخوردارند و در بسیاری از موارد اولین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت
خانوادگی به استان تهران هستند .برخالف ادعای مرسوم یعنی تبعی بودن مهاجرت
زنان ،نتایج این مطالعه گویای آن است که زنان خود از زمینه سازان مهاجرت بوده و
با توجه به روند رو به بهبود موقعیت زنان در جامعه ،حتی انتظار میرود سهم آنها در
زمینه سازی مهاجرت خانواده افزایش یابد .مهاجرت به استان تهران و سکونت در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تهران بیتردید پیامدهایی برای زنان و حتی کلیت خانواده آنها بهدنبال خواهد داشت
و ساختار کنونی خانوادهها پس از مهاجرت به چالش کشیده خواهد شد.
واژگان کلیدی :زنان ،قدرت در خانواده ،مهاجرت خانوادگی ،مطرح کنندۀ مهاجرت،
استان تهران.

مقدمه و بیان مسأله
امروزه بهطور وسیعی اهمیت مهاجرت در تسهیل توسعه انسانی و شکلدهی الگوهای سکونتی
روشن شده است و یک ادبیات درحال رشدی در مقایسه با جنبههای مختلف تحرک بهوجود
آمده است (بل 1و همکاران .)2014 ،از دیدگاه جمعیّتشناسی ،فرآیند مهاجرت امری پیچیده
است که نهتنها حجم و رشد جمعیّت یک جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه تغییرات قابل
مالحظهای در ساخت سنی -جنسی جمعیّت نیز ایجاد میکند (رولند.)101 :2003 ،2
مهاجرتهای بین استانی و تبیین الگو و تحوالت آن بهنوعی تغییرات ساختار اقتصادی جوامع را
بهتصویر خواهد کشید .زیرا این مهاجرتها و الگوهای آن با توسعه و رشد اقتصادی در ارتباط
است .مهاجرت همچنین یک شتابدهندۀ 3قدرتمند در بحث تغییرات اجتماعی بهشمار میآید
(پارادو 4و همکاران .)2005 ،مهاجرت برای برنامهریزان دولتی و سیاستگذاران نیز مهم است
چونکه جابجاییهای انبوه 5مهاجران ،اغلب باعث تغییرات مهم در قدرت سیاسی و بختهای
اقتصادی مبدأ و مقصد مهاجرتی میشود (داوانزو.)90 :1981 ،6
قرن بیستم شروع نقطه عطفی در مهاجرت زنان در مسافتهای به مراتب طوالنیتر بهشمار
میآید (شارپ .)1 :2001 ،7در سالهای اخیر براساس آمار سازمان ملل حضور زنان در عرصه
مهاجرت بینالمللی در برخی مناطق دنیا مانند اروپا ،امریکای التین و حوزۀ کارائیب ،آمریکای
شمالی ،اقیانوسیه و اتحاد جماهیر شوروی بیشتر شده است (مکدوئل .)9 :2013 ،8بهعالوه ،در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برخی منابع (فیلدز )1982 1مشخص شده است که تمایل و گرایش به مهاجرت در بین زنان با
هر سطح تحصیلی ،باالتر از همتایان مردشان بود.
امروزه حضور زنان در جریان مهاجرتهای داخلی نیز روند صعودی را تجربه نموده است.
میلیونها زن در کشورهای مختلف ،دست به مهاجرت داخلی میزنند (سودارکاسا.)1977 ،2
بررسی سهم جنسیت و زنان در پژوهشهای مهاجرت نشان از مغفول ماندن این حوزه در
مطالعات جمعیّتشناسی دارد .کیوران 3و همکارانش ( )2006در یک مطالعه به فراتحلیل
مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت در چهار مجله آمریکایی پرداختند .آنها نشان دادهاند که
کمترین توجه به بحث جنسیت در مجله جمعیّتشناسی بوده است.
آمارها بیانگر آن است که زنان بخش قابلتوجهی از مهاجرت داخلی در ایران خصوصاً از
دهۀ  1340به بعد را تشکیل میدهند (والیتی )1 :2003 ،4با اینحال نقش زنان در فرآیند
تصمیمگیری مهاجرت خانوادگی نادیده گرفته شده و فرض میشود که مردان تصمیمگیرندۀ
مهاجرت بوده و زنان دنبالهرو مرداناند (پدرازا .)1991 ،5مطالعات پیشین (راغفر و قاسمی-
اردهایی )1388 ،نشان دادهاند که در دورۀ  1375تا  1385بیش از  80درصد زنان بهدلیل پیروی
از خانوار اقدام به مهاجرت نمودهاند.
بنابراین با توجه به اهمیت عام مهاجرت در معادالت جمعیّتی و لزوم توجه به زنان و نقش
آنان در مهاجرت بهطور خاص و نیز نُقصان دادههای حاصل از سرشماریها در خصوص توجه
به نقش زنان در جریان مهاجرت ،مطالعه حاضر بهدنبال پوشش خأل مورد اشاره است .سرانجام
پرسشهایی که مطالعه حاضر در پی پاسخ بدانها است را میتوان به قرار ذیل خالصه نمود.1 :
آیا زنان در جریان مهاجرت خانوادگی به تهران بهعنوان مطرحکنندگان مهاجرت نقش آفرینی
دارند یا خیر؟ سهم زنان در مقایسه با سایر اعضای خانواده ،همسر و فرزندان ،در طرح مهاجرت
خانوادگی چگونه است؟  .3ساختار خانواده و مشخصاً جایگاه زنان در توزیع قدرت در خانواده
چگونه بوده و چه تأثیری بر فرآیند مهاجرت برجای میگذارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرور نظریهها و شواهد تجربی
احتماالً قدیمیترین و شناختهشدهترین نظریه در حوزۀ مهاجرتهای داخلی و بینالمللی ،نظریۀ
اقتصاد نئوکالسیک یا نظریۀ تعادل 1است .این نظریه ابتدا توسط رانیز و فای )1961( 2و سپس
تودارو )1969( 3مطرح و بسط داده شد .رویکرد اقتصاد نئوکالسیک قابل تقسیم به دو مدل کالن
و خُرد است .مدل خُرد مبتنی بر انتخابهای فردی است که در آن کنشگرِ خِردگرای فردی
برحسب محاسبات هزینه-فایده تصمیم به مهاجرت میگیرد (مسی و همکاران.)1993 ،4
ساستاد 5و تودارو از جمله صاحبنظران این حوزه بهشمار میآیند .ساستاد بر سرمایه انسانی

6

تأکید دارد (ساستاد .)1962 ،تودارو ( 1969و  ) 1971و هریس 7و تودارو ( )1970با معرفی
احتمال پیدا کردن شغل در بخش شهری و در بطن اقتصاد کشورهای جهان سوم ،مدل سرمایه
انسانی را گسترش دادند .فرض اصلی الگوی تودارو این است که هر مهاجر بالقوه ،برمبنای
هدف به حداکثر رساندن "درآمد انتظاری" تصمیم میگیرد به شهر برود یا خیر؟ .وی بیان می-
کند که مهاجرت اساساً بر پایه محاسبۀ اقتصادی و عُقالیی فردِ مهاجر استوار است (مککاتی،8
 .)2004نظریه مهاجرتی نئوکالسیکها بیشتر بر تفاوت دستمزدها و احتمال کاریابی معطوف
است و به بسیاری از عواملی که در جذب یا دفع مهاجر مؤثرند توجه ندارد .پذیرش همین
کاستی راه را برای طرح نظریه اقتصاد جدید مهاجرت باز نمود (زنجانی .)1380 ،بینش کلیدی
این رویکرد جدید این است که تصمیمات مهاجرتی توسط کنشگر فردی و در انزوا گرفته
نمیشود بلکه از طریق خانواده یا خانوار گرفته میشود (مسی و همکاران .)1993 ،دیدگاه
مذکور ،رفتار مهاجرتی کنشگران را به سطح خانوار توسعه داده و فرض میکند که درآمد خانوار
در ارتباط با درآمد فردی افزایش مییابد (استارک.)1991 ،
یکی از بینشهایی که در چارچوب نظریات اقتصاد جدید مهاجرت میگنجد رویکرد
استراتژی خانوار 9است .فرضیه استراتژی دسترسی 1نیز در همین چارچوب و توسط یوتینگ

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Equilibrium Theory
2 Ranis and Fei
3 Todaro
4 Massey
5 Sjaastad
6 Human Capital
7 Harris
8 McCatty
9 Household Strategies Approach
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( ) 2011مطرح شد و بر این باور است که دسترسی در کشورهای در حال توسعه پدیدهای
جنسیتی میباشد که تمام زیر مجموعههای دسترسی را در بر میگیرد .در مواقعی که زنان در
مبدأ مهاجرتی با محدودیتهایی روبرو باشند ،یکی از راهکارهایی که برای بهبود موقعیت و
وضعیت اجتماعی خود در اختیار دارند ،مهاجرت است.
نظریه محرومیت نسبی نیز ادراکی از این موضوع است که افرادی فاقد منابع مطلوب بوده و
در مقابل دیگرانی نیز همان منابع را دارا هستند .محرومیت نسبی این حس را القا میکند که افراد
قابلیت مقایسه شدن با یکدیگر را دارند و لذا ثروت خود را با دیگری ارزیابی خواهند کرد
(کیوران و ساگوی.)2001 ،3
در نظریه دیگری با عنوان نظریه انتظار ارزش ،نقشهای جنسیتی جایگاه ویژهای در تبیین
رفتار مهاجرت دارد .کنشگر محل اقامت خود را در میان مجموعهای از مکانهای جایگزین که
سودمندی را به حداکثر میرساند ،انتخاب میکند (باچانان .)1984 ،4درحالیکه زنانه شدن
مهاجرت در دوران معاصر سرعت چشمگیری یافته است ،امّا مفهومسازی این تحوالت با همان
سرعت پیش نرفته است (کافمن 5و همکاران ،)21 :2000 ،بهعالوه ،ادبیات مهاجرت و جنسیت
در ابتدا فاقد تجهیزات الزم برای توضیح این موضوع بوده است که چگونه مردانی که در فرآیند
مهاجرت به زنان وابستهاند -یا بهعبارتی در این موضوع با زنان مشترکاند -از عهدۀ این امر بر
میآیند و این امر چگونه بهنوبۀ خود بر روابط جنسیتی تأثیر میگذارد (جورج.)22 :2005 ،
توجه به جنسیت و مهاجرت ،بهطورکلی ،در طی سه دهه اتفاق افتاد .از موج دوّم فمینیسم
این موضوع مورد توجه فمینیستهای فعّال در رشته علوم اجتماعی قرار گرفت .مرحله اوّل به
دهه  1970و اوایل دهه  1980برمیگردد و هدف اصلی آن برجسته نمودن عدم توجه به زنان در
پژوهشهای مهاجرت بود .مرحله دوّم پژوهشهای فمینیستها درباره مهاجرت به دهههای
 1980و  1990برمیگردد که فمینیستها بهجای مقولۀ زنان بر جنسیت تأکید نمودند (بنوای،
.)16-15 :2006
1 Access Strategy Hypothsis
2 Uteng
3 Curran and Saguy
4 Buchanan
5 Kofman
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از مطالعات انجام شده در این حوزه میتوان به بررسی پیتین )1984( 1در میان گروهی از
اقوام در کشور نیجریه اشاره نمود .در این مطالعه نشان داده شد که دسترسی به قدرت بُعدی
مهم در تصمیمگیری مهاجرت است .یافتههای مطالعه نوبلز و مککلوی )2015( 2در مکزیک
نشان داد که خانوادههای مکزیکی از نظر قدرت زنان در تصمیمگیری و کنترل منابع خانواده
متفاوت بوده و این عامل پیشبینیکنندۀ مهمی در مهاجرت خانواده است .لیو )2011( 3در یک
تحقیق دربارۀ تجربه مهاجرت زنان متأهل نشان داده است که مشارکت زنان در امر مهاجرت از
عواملی مانند تحصیالت فرزندان و ساخت خانواده متأثر میباشد.
هیلر و مککیگ )2007( 4در یک بررسی نشان دادند که وجود ارتباط با مقصد در فرآیند
مهاجرت بسیار مهم است .کوته 5و همکاران ( )2015در یک مطالعه دریافتند در کشورهایی که
برابری جنسیتی و شمار خانوادههای زن-رهبر در آنها باالتر است ،وابسته بودن به زن و پیروی
از آنان برای مهاجرت مهمتر میگردد .اُرتیز )1996( 6در تحقیقی دربارۀ مهاجران زنِ پورتوریکو
نتیجه میگیرد که مهاجرت برای زنان یک گزینه اقتصادی خوب برای استقالل بیشتر و همچنین
یک استراتژی برای برخورد با ایدئولوژیهای سنتی و مردساالرانه میباشد .باچانان )1984( 7در
یک مطالعه که از رویکردی فرهنگی به بررسی مهاجران هاییتی پرداخته ،دریافت که زنان فقط
تابع یا پیرو مردان نیستند بلکه دارای انگیزههای خاص خود میباشند و قصد بهبود وضعیّت
اجتماعی-اقتصادی خود و خانواده را

دارند.

نتایج بررسی الی )2001( 8در تایوان بر این موضوع داللت دارد که موقعیّت زنان دارای
همسر در سلسله مراتب ساختار قدرت در خانواده از موانع مشارکت زنان دارای همسر در
فرآیند مهاجرت بوده است .در مطالعهای (جاکا )167 :2006 ،9که در بین کانون زنان مهاجر در
شهر پکن چین در سال  2000انجام شده بود ،مشخص گردید که اکثریت زنان عضو کانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pittin
Nobles
Liu
Hiller and McCaig
Cote
Ortiz
Buchanan
Li
Jacka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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مهاجران یعنی حدود  89درصد آنان ،خودشان نقش مهمی در تصمیمگیری مهاجرت داشتهاند.
مطالعه کانا-ایوپونی )1995( 1در بین زنان مکزیکی نشان داد که کنترل تصمیمات اصلی دربارۀ
تحصیل فرزندان و امور مالی خانوار با فرآیند تصمیمگیری مهاجرت و نقش زوجین در آن
تصمیمگیری ،مرتبط میباشد.
از بین معدود مطالعاتی که در ایران و درباب نقش زنان در فرآیند تصمیمگیری مهاجرت
انجام شده است ،میتوان به مطالعه اسماعیلی ( )1388اشاره نمود که نشان داده است نیمی از
زنان نمونه مورد بررسی در تصمیمگیری مهاجرت در کنار همسر خود نقشی مشارکتی داشتهاند.
بهعالوه وی نتیجه گرفت که یکچهارم زنان در جریان مهاجرت خانوادگی نقش فعّال و یک-
چهارم دیگر نقش تابع و پیرو را در جریان مهاجرت به شهر همدان داشتهاند .عصار )1993( 2در
مطالعه خود که به بررسی نقش زنان و پیوندهای خویشاوندی در جریان مهاجرت خانوادگی در
ایران پرداخته بود دریافت که تحصیالت زنان اثر مثبت و معناداری بر احتمال تصمیم به
مهاجرت خانوادگی دارد .شاغل بودن اثر منفی و معناداری بر احتمال مهاجرت خانوادگی دارد.

روش و دادههای تحقیق
در پژوهش حاضر از روش پیمایش استفاده شده است .جمعیّت مورد بررسی ،تمام زنان مهاجر
دارای همسری است که از سال  1385تا  1395وارد استان تهران شدهاند .در دورۀ  1385تا
 1390تعداد  111606زن مهاجر دارای همسر از سایر استانهای کشور وارد استان تهران شدهاند
(مرکز آمار ایران .)1390 ،با عنایت به اینکه مهاجران از تنوع باالیی برخوردارند تعداد  500نفر
بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .دو شهرستان تهران و مالرد که بیشترین تعداد مهاجر را
جذب نمودهاند بهعنوان قلمرو مکانی مطالعه حاضر انتخاب شد .بر اساس نتایج سرشماری
 1390از مجموع  56666نفر زن مهاجر وارد شده به شهرستان تهران تعداد  54335نفر آنها
وارد شهر تهران شدهاند .همچنین از مجموع  10442نفر زن مهاجر دارای همسر وارد شده به
شهرستان مالرد تعداد  8713نفر در شهر مالرد ساکن شدهاند (مرکز آمار ایران .)1390 ،با توجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kanaiaupuni
2 Assar
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به مطلب مذکور شهرهای تهران و مالرد برای انجام پیمایش انتخاب شدند .بهعالوه ،براساس
نتایج سرشماری سال  1390از تعداد  54335نفر زن مهاجر وارد شده به شهر تهران تعداد 5603
و  5498نفر از آنها بهترتیب در مناطق  4و  5شهر تهران ساکن بوده و به همین دلیل مناطق
فوقالذکر بهعنوان مناطق مورد بررسی در شهر تهران انتخاب شدند (پورتال شهرداری منطقه ،5
 .)1395براساس آمار سرشماری  1390دو منطقه مذکور باالترین تعداد زن مهاجر را در خود
جای داده بودند .ناحیه  3از منطقه  5بیشترین تعداد زن مهاجر را در خود جای داده (مرکز آمار
ایران )1390 ،و به همین دلیل  8محلۀ این ناحیه بهعنوان خوشۀ بعدی برای گردآوری دادهها
انتخاب شد .سرانجام از میان محالت  8گانه ،محله المهدی بهطور تصادفی انتخاب شد .منطقه 4
از  9ناحیه و  20محله تشکیل شده است .بهشکل تصادفی ،محلۀ تهرانپارس شرقی بهعنوان
خوشۀ بعدی انتخاب شد.
با توجه به نسبت جمعیّت زنان مهاجر وارد شده به دو شهر تهران و مالرد ،از مجموعِ  500نفر
نمونه مورد بررسی تعداد  150نفر از شهر مالرد و  350نفر از شهر تهران پیمایش شدند .از
آنجاییکه مناطق  4و  5شهر تهران تعداد نسبتاً برابری زن مهاجر به خود اختصاص داده بودند لذا
تعداد نمونه از هر منطقه بهطور مساوی انتخاب شد .در شهر مالرد نیز بلوکهایی بهطور تصادفی
انتخاب و مشابه نمونهگیری در شهر تهران ،سرانجام با انتخاب تصادفی چندین بلوک و مراجعه به
آدرس آن بلوکها ،دادههای مورد نیاز جمعآوری شد .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .اعتبار ابزار اندازهگیری از طریق روش اعتبار محتوایی و آزمون پایایی
ابزار اندازهگیری از طریق روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد .برای این منظور از طریق
اجرای پیش آزمون و تکمیل تعداد  30پرسشنامه به بررسی پایایی پرداخته شد که نتایج نشان داد
شاخصهای رضایت زنان از مبدأ مهاجرت و قدرت زنان در خانواده از پایایی الزم برخوردارند
طوری که آلفای کرونباخ برای شاخصهای فوقالذکر بهترتیب برابر با  0.86و  0.93بدست آمد.
که برای عملیاتی نمودن متغیر دارایی و تملک شخصی از پنج گویه (تملک خانه ،اتومبیل ،ویال،
مغازه و زمین) استفاده شده است که در مطالعات پیشین (نایبی و گلشنی )1392 ،مورد تأیید قرار
گرفتهاند .برای عملیاتی نمودن رضایت زنان از مبدأ مهاجرت از تعداد  7سؤال بهره برده شد .نحوۀ
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سنجش قدرت زنان در خانواده نیز با استفاده از تعداد  10گویه مورد سنجش قرار گرفته است.
عمدۀ مطالعات پیشین برای عملیاتی نمودن متغیر قدرت زنان در خانواده از حوزههای  8گانه
(شامل خرید اتومبیل ،خرید وسایل خانگی ،نوع خانه مسکونی ،اشتغال زن در خارج از خانه ،نوع
شغل شوهر ،میزان پول هفتگی برای خرید مواد غذایی ،انتخاب پزشک معالج و چگونگی و محل
گذراندن اوقات فراغت) بهره بردهاند (همان) .همچنین براساس مطالعات پیشین (همان) حوزههایی
دیگر مانند نوع لباس پوشیدن و آرایش کردن و تصمیمات مربوط به ارتباط اجتماعی مانند
معاشرت با دوستان و بستگان به حوزههای هشت گانه فوق اضافه شد.

یافتهها
همانطوریکه از اطالعات جدول  1بر میآید سن پاسخگویان تحقیق حاضر یعنی زنان مهاجر
دارای همسر در هنگام مهاجرت بین  16تا  55سال بوده است .میانگین سن پاسخگویان نیز برابر
 30سال بهدست آمد .حدود  54درصد زنان در سنین کمتر از  30سال مهاجرت نمودهاند و فقط
 7درصد باالی  45سال سن داشتهاند .این موضوع به جریان مهاجرت زنان جوان اشاره دارد.
فاصلۀ سنی زن با شوهر از همسن تا  15سال مرد بزرگتر در نوسان است .میانگین فاصلۀ سنی
زوجین در تحقیق حاضر برابر با  5.6سال بهدست آمد .در بین پاسخگویان این تحقیق هیچ زنی
از همسر خود بزرگتر نبوده و بیشترین اختالف سنی بین  4تا  6سال بوده است که حدود 38
درصد پاسخگویان چنین وضعیتی را دارا هستند .حدود  5درصد زنان پاسخگو با همسران خود
همسن و  12درصد نیز اختالف سنی  10ساله و بیشتر با شوهر خود دارند.
جدول  .1توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیّتی

سن

طبقات

فراوانی

درصد

زیر  30سال

272

54.4

 30تا  45سال

192

38.4

 45تا  55سال

36

7.2

کل

500

100

کمینه 16 :سال

بیشینه 55 :سال

میانگین 30 :سال
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ادامه جدول  .1توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیّتی

فاصله سنی با همسر

طبقات

فراوانی

درصد

( 0هم سن)

24

4.8

 1تا  3سال مرد بزرگتر

111

22.2

 4تا  6سال مرد بزرگتر

192

38.4

 7تا  9سال مرد بزرگتر

113

22.6

 10سال و بیشتر مرد بزرگتر

60

12.0

کل

500

100

کمینه( 0 :هم سن)

میانگین 5.6 :سال

بیشینه 15 :سال مرد بزرگتر

مدت ازدواج

طبقات

فراوانی

درصد

کمتر از  1سال

161

32.2

 1تا  5سال

139

27.8

 6تا  10سال

65

13.0

 11تا  15سال

49

9.8

 16تا  20سال

35

7.0

بیشتر از  20سال

51

10.2

کل

500

100

کمینه :کمتر از یکسال

بیشینه 35 :سال

میانگین 7.3 :سال

تعداد فرزندان

طبقات

فراوانی

درصد

بیفرزند

109

21.8

1

186

37.2

2

121

24.2

3

31

6.2

4

32

6.4

5

18

3.6

6

3

0.6

کل

500

100

کمینه :بیفرزند

بیشینه 6 :فرزند

میانگین1.51 :
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مدت ازدواج پاسخگویان در هنگام مهاجرت از کمتر از  1سال تا  35سال در نوسان بوده
است .این موضوع به فراگیری مهاجرت در بین تمامی زوجها با هر مدت زمان ازدواج اشاره
دارد .بهطوریکه بیش از  10درصد مهاجران زنانی بودهاند که بیش از  20سال از ازدواج آنها
سپری شده است .میانگین مدت ازدواج نمونه مورد بررسی حدود  7سال است که بیانگر
مهاجرت در سالهای اولیۀ ازدواج میباشد .یافتههای مربوط به تعداد فرزندان زنان مهاجر نشان
میدهد که متوسط تعداد فرزند هر زن مهاجر برابر با  1.51فرزند میباشد .تعداد فرزندان از
بیفرزند تا  6فرزند در نوسان بوده است بهطوریکه حدود  22درصد نمونه مورد بررسی
صاحب فرزند نبودهاند و  1فرزندی و  2فرزندی الگوی غالب فرزندآوری زنان مهاجر وارد شده
به استان تهران در دورۀ  1385تا  1395بوده است.
شکل  1گویای آن است که حدود  26درصد زنان مهاجر یعنی  129نفر از نمونه مورد
بررسی از روستا و در مقابل حدود  74درصد نمونه ( 371نفر) از شهری خارج از استان تهران
به این استان مهاجرت نمودهاند .بهعبارتی شکل مذکور از آن حکایت دارد که حدود  26درصد
زنان مهاجر که در فاصلۀ  1385تا  1395وارد استان تهران شدهاند قبالً روستانشین و  74درصد
نیز شهرنشین بودهاند.

شکل  .1توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب مبدأ مهاجرت

پراکندگی زنان مهاجر برحسب استان مبدأ مهاجرت نشان داد که نمونه مورد بررسی عمدتاً
از نواحی شمال ،شمالغربی و غرب کشور به تهران و مالرد مهاجرت نمودهاند .بعد از
استانهای آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،لرستان و همدان که بیش از  10درصد نمونه را شامل
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شدهاند ،استانهای آذربایجانغربی ،ایالم ،کُردستان ،اردبیل ،گیالن و مرکزی قرار گرفتهاند.
یافتهها از آن حکایت دارد که بیش از  82درصد از زنان مهاجر در هنگام مهاجرت فاقد درآمد
بوده و درآمد سایر زنان شاغل در هنگام مهاجرت از  200هزار تومان تا  5میلیون و  700هزار
تومان در نوسان بوده است .ارقام متناظر آن برای مردان بین  400هزار تا  7میلیون و  300هزار
تومان است .میانگین درآمد زنان و مردان مهاجر در هنگام مهاجرت بهترتیب برابر با  1میلیون و
 500و  1میلیون و  800هزار تومان میباشد.
میزان بیسوادی زنان پیمایش شده حدود  9درصد و حدود  41درصد نمونه مورد بررسی
دارای مدرک دانشگاهی بودهاند .مالکیت زنان بر داراییهای خانواده در هنگام مهاجرت
درصدهای نسبتاً پایینی را به خود اختصاص داده ،با اینحال ،باالترین نسبت مالکیت زنان در
بین داراییها ،تملک خانه مسکونی بوده است که حدود  11درصد نمونه مالک خانه مسکونی
بودهاند .پس از خانه مسکونی ،بهترتیب اتومبیل ،زمین ،مغازه و ویال هر کدام با نسبتهای ،10
 2 ،8و  1درصد قرار میگیرند .حدود  77درصد زنان فاقد دارایی و  17درصد آنها تنها بر یک
نوع دارایی مالکیت داشتهاند .مالکیتهای چندگانه زنان بر داراییها نیز ارقام پایینی را به خود
اختصاص دادهاند .میانگین مدت سالهای اقامت در استان تهران نیز حدود  7سال میباشد.
شبکه مهاجرتی مفهومی گسترده و پیچیدهای است که در مطالعه حاضر داشتن یا نداشتن
زمینه ارتباطی با مقصد قبل از مهاجرت بهعنوان شاخصی از شبکه مهاجرتی در نظر گرفته شد.
منظور از ارتباط با استان تهران این است که آیا پاسخگوی مورد نظر قبل از مهاجرت به استان
تهران ،خویشاوند ،دوست یا بستگانی ساکن این استان داشته است که با آنها در ارتباط بوده
باشد یا خیر .یافتههای مربوط به این مفهوم در جدول  2گزارش شده است .نتایج نشان میدهد
که حدود  66درصد از نمونه مورد تحقیق از چنین ارتباطاتی برخوردار بودهاند و در مقابل
حدود  34درصد چنین ارتباطاتی را تجربه نکردهاند.
جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب زمینه ارتباطی با مقصد قبل از مهاجرت خانوادگی
متغیر
وجود خویشاوندان یا دوستان در تهران و ارتباط با آنها قبل از
مهاجرت
کل

داشتن
نداشتن

فراوانی

درصد

331
169
500

66.2
33.8
100.0
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اطالعات جدول  3از آن حکایت دارد که  15درصد پاسخگویان علّت مهاجرت خود و
خانواده خود را تحصیل یا اشتغال فرزندان معرّفی نمودهاند .بهعبارتی  15درصد مهاجرتهای
خانوادگی از نوع فرزند محور بوده است .حدود  21درصد زنان مهاجر دارای همسر بهمنظور
تحصیل یا اشتغال خود دست به مهاجرت خانوادگی زدهاند .بهعالوه حدود  64درصد مهاجرت-
های صورت گرفته به استان تهران در دورۀ مورد بررسی برای اهداف شوهر یعنی کار ،انتقال
شغلی یا کار بهتر شوهر انجام شده است .هر چند مهاجرتهای شوهرمحور در صدر نوع
مهاجرتهای خانوادگی قرار دارد امّا با وجود این 21 ،درصد مهاجرتهای خانوادگی بهمنظور
تحقق اهداف زنان و در راستای خواستۀ آنها –یعنی مهاجرتهای زنمحور -بوده که رقم قابل
تأملی است.
جدول  .3توزیع پاسخگویان برحسب نوع و علّت مهاجرت خانوادگی
نوع مهاجرت

علّت مهاجرت

فرزند محور

تحصیل یا اشتغال فرزند

75

زن محور

تحصیل یا اشتغال زن

106

21.2

کار یا انتقال شغلی شوهر

137

27.4

کار بهتر شوهر

182

36.4

500

100.0

شوهر محور

کل

فراوانی

درصد
15.0

اطالعات و یافتههای جدول  4نشان میدهد که حدود  38درصد مهاجرتهای خانوادگی به
استان تهران برای اوّلین بار توسط زنان در خانواده مطرح شده است که رقم متناظر آن برای
مردان (شوهران) حدود  51درصد میباشد .فرزندان بهعنوان نخستین شخص مطرح کنندۀ
مهاجرت رقمی  11درصدی را به خود اختصاص دادهاند .تحلیلها همچنین نشان میدهد که 19
درصد مهاجرتهای خانوادگی با تصممگیری نهایی زنان صورت گرفته است و در حدود 31
درصد مهاجرتها ،زنان هیچ مشارکتی در تصمیمگیری نداشتهاند.
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جدول  .4توزیع پاسخگویان برحسب جایگاه آنها در فرآیند تصمیمگیری مهاجرت

اوّلین فرد مطرح کننده
مهاجرت
تصمیمگیرندۀ نهایی
مهاجرت
کل

فراوانی

درصد

زن

189

37.8

شوهر

257

51.4

فرزند/فرزندان

54

10.8

زن

95

19.0

با مشارکت زن

251

50.2

بدون مشارکت زن

154

30.8

500

100

براساس یافتههای جدول  5بیش از  65درصد زنانی که دارای مدرک دانشگاهی بودهاند،
خود اوّلین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت در خانوادهاند .درحالیکه این رقم برای زنان با مدرک
متوسطه-دیپلم و زنان با مدرک راهنمایی و پایینتر به حدود  32و  2درصد کاهش یافته است.
یافته فوق بیانگر آن است که با افزایش سطح تحصیلی زنان ،نقش آنان در طرح مهاجرت
خانوادگی بیشتر میشود .با افزایش سطح تحصیلی زنان ،سهم شوهر بهعنوان اوّلین مطرحکنندۀ
مهاجرت کاهش مییابد بهطوریکه از حدود  71به  31درصد رسیده است .با افزایش سطح
تحصیلی شوهر ،سهم زنان بهعنوان اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت افزایش یافته است .حدود
 11درصد زنانی که شوهرانشان دارای مدرک تحصیلی راهنمایی و پایینتر بودهاند ،خود اوّلین
فرد مطرح کنندۀ مهاجرت در خانوادهاند .این رقم برای زنانی که شوهرانشان دارای مدرک
تحصیلی متوسطه-دیپلم یا دانشگاهی بودهاند بترتیب حدود  33و  51درصد است .به همین
منوال با افزایش سطح تحصیلی شوهر ،سهم شوهر بهعنوان اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت در
خانواده کاهش مییابد .نکتۀ قابل تأمل دیگر آن است که با افزایش سطوح تحصیلی زنان و
شوهرانشان ،سهم فرزندان بهعنوان اوّلین طراح موضوع مهاجرت در خانواده کاهش مییابد.
درآمد زنان با سهم زنان بهعنوان اوّلین طراح مهاجرت خانوادگی رابطهای مشخص و معناداری
ندارد .یافتهها نشان میدهد که با افزایش درآمد شوهر تا سطحی مشخص ،سهم مهاجرتهایی

زمینههاي طرح مهاجرت خانوادگی از سوي زنان مهاجر ساكن استان تهران 23

که توسط زنان مطرح شده افزایش مییابد امّا از سطحی به بعد ،دیگر سهم زنان بهعنوان اوّلین
مطرحکنندۀ بحث مهاجرت در خانواده کاهش داشته است.
بیش از  70درصد زنان شاغل ،اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت در خانواده بودهاند که این
رقم برای زنان بیکار حدود  31درصد است که به اهمیت وضعیت اشتغال زنان در جریان نقش-
آفرینی آنان در تصمیمگیری مهاجرت اشاره دارد .زنانِ متعلق به خانوادههایی که شوهرانشان
بیکار بودهاند به هیچ وجه برای اوّلین بار مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده نبودهاند و تمامی
مهاجرتها برای اوّلین بار با پیشنهاد شوهر صورت گرفته است .حدود  43درصد زنانی که
دارای شوهر شاغل بودهاند ،اوّلین شخص مطرحکننده و پیشنهاد دهندۀ مهاجرت بودهاند .با
افزایش سطح رضایت زنان از مبدأ سهم آنان در طرح اولیۀ مهاجرت کاهش داشته است .تنها
حدود  5درصد از زنانی که رضایت باالیی از مبدأ خود داشتهاند برای اولین بار بحث مهاجرت
را در خانواده مطرح نمودهاند ،این رقم برای زنانی که رضایت پایینی از مبدأ مهاجرتی خود
داشتهاند بیش از  52درصد بهدست آمد.
جدول  .5توزیع پاسخگویان برحسب مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده به تفکیک متغیرهای مورد بررسی
متغیر -سطوح متغیر

()%

همسر ()%

متوسطه و دیپلم

32.3

60.4

7.3

دانشگاهی

65.5

31.5

3.0

راهنمایی و کمتر

11.0

61.5

27.5

متوسطه و دیپلم

33.1

55.4

11.5

دانشگاهی

51.3

45.2

3.4

کمتر از  1میلیون

60.0

32.5

7.5

 1تا یک و نیم میلیون

73.9

26.1

0.0

یک و  600تا  2میلیون

100.0

0.0

0.0

بیشتر از  2میلیون

69.2

30.8

0.0

500

500

88

9.61ns

درآمد()%

راهنمایی و کمتر

2.3

70.7

27.1

*79.97

سطح تحصیالت

زن

شوهر

فرزند

χ2
*160.97

سطح تحصیالت

فرد مطرح کنندۀ مهاجرت

تعداد

مقدار
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ادامه جدول  .5توزیع پاسخگویان برحسب مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده به تفکیک متغیرهای مورد بررسی
متغیر -سطوح متغیر

فرد مطرح کنندۀ مهاجرت

()%

شاغل

70.5

26.1

3.4

وضعیت اشتغال

غیرشاغل

0.0

100.0

0.0

همسر ()%

شاغل

43.0

44.8

12.3

کم ()7-14

52.5

37.3

10.2

متوسط ()15-23

29.8

57.2

13.0

زیاد ()24-31

5.4

89.3

5.4

کم ()10-23

3.8

70.5

25.7

متوسط ()24-36

36.7

55.3

8.0

زیاد ()37-50

67.2

28.2

4.6

زمینه ارتباطی با

نداشتن

23.7

63.9

12.4

مقصد ()%

داشتن

45.0

45.0

10.0

رضایت از مبدأ
مهاجرت ()%
قدرت زنان در
خانواده ()%

*معناداری در سطح 0.01

*46.54

وضعیت اشتغال

غیرشاغل

30.8

56.8

12.4

500

*48.79

بیشتر از  2میلیون

50.4

43.3

6.4

درآمد همسر ()%

500

*40.38

یک و  600تا  2میلیون

60.0

22.9

17.1

500

*61.36

 1تا یک و نیم میلیون

45.6

38.6

15.8

440

500

*112.25

کمتر از  1میلیون

20.9

66.1

13.0

χ2

500

*21.87

زن

شوهر

فرزند

تعداد

مقدار

 :nsغیر معنادار

با افزایش سطح قدرت زنان در خانواده بر سهم آنان بهعنوان اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت
خانوادگی افزوده شده است .حدود  4درصد از زنانی که قدرت پایینی در خانواده داشتهاند اوّلین
فرد پیشنهاد دهندۀ مهاجرت در خانوادۀ خود بودهاند ،درحالیکه این رقم برای زنانی که از
سطوح متوسط و باالیی از قدرت برخوردار بودهاند بهترتیب حدود  37و  67درصد بهدست
آمد .در نهایت یافتههای جدول تقاطعی نشان میدهد زنانی که قبل از مهاجرت ،با استان تهران
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زمینۀ ارتباطی داشتهاند یعنی از وجود شبکه مهاجرتی بهرهمند بودهاند در مقایسه با زنانی که فاقد
چنین زمینهای بودهاند سهم بیشتری در طرح اولیۀ مهاجرت در خانواده داشتهاند .ارقام بهدست
آمده متناظر برای زنان بهترتیب  45و حدود  24درصد میباشد.
با توجه به اینکه اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت در خانواده ،متغیری اسمی و سه شقی
است بنابراین برای آزمون رابطۀ متغیرهای اصلی تحقیق با این متغیر از تحلیل رگرسیون
لُجستیک چندوجهی بهره برده شد .با توجه به اینکه در هنگام قرار گرفتن متغیر علّت مهاجرت
و وضعیت اشتغال در ارتباط با اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت در خانواده ،متغیرهای مذکور در
برخی طبقات اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت با نبود نمونه مواجه شد لذا رگرسیون متغیرهای
مذکور را از معادله کنار میگذارد .برای بررسی رابطۀ فوق دو مدل آزمون شد .در مدل دوّم با
کنترل اثر برخی ویژگیهای پاسخگویان به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر احتمال وقوع متغیر
وابسته پرداخته شد.
جدول  6نشان میدهد که با افزایش قدرت زنان در خانواده احتمال آنکه زنان در مقایسه با
شوهران ،اوّلین شخص مطرحکنندۀ مهاجرت در خانواده باشند افزایش مییابد .با افزایش
رضایت زنان از مبدأ مهاجرت ،احتمال آنکه زن در مقایسه با شوهر ،اوّلین فرد مطرحکنندۀ
مهاجرت در خانواده باشد کمتر میباشد .با افزایش سن زنان احتمال آنکه شوهر اوّلین فرد
مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده باشد نسبت به احتمال طرح مهاجرت از سوی زنان ،کمتر
میباشد .احتمال طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنان روستایی نسبت به زنان مهاجر شهری
در مقایسه با احتمال طرح مهاجرت از سوی شوهر کمترست .زنان با تحصیالت راهنمایی و
کمتر در مقایسه با زنان با تحصیالت دانشگاهی از شانس کمتری برخوردارند که برای اوّلین بار
در مقایسه با شوهر خود مطرحکنندۀ مهاجرت خانوادگی باشند .با توجه به مدل دوم از بخش
دوم جدول  ،6با افزایش رضایت زنان ،احتمال طرح مهاجرت خانوادگی از سوی فرزندان در
مقایسه با طرح مهاجرت از سوی زنان کمتر میشود .با افزایش سن ،فاصله سنی با شوهر و
دارایی زنان احتمال آنکه مهاجرت خانوادگی برای اولین بار از سوی فرزندان مطرح شود بیشتر
از طرح آن از سوی زنان است .در مهاجرتهایی که با مبدأ روستا اتفاق میافتد احتمال آنکه
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فرزندان در مقایسه با زنان ،طرح کنندۀ مهاجرت در خانواده باشند بیشتر است .سرانجام در
خانواده هایی که زنان دارای تحصیالت راهنمایی و کمتر یا تحصیالت دیپلم هستند در مقایسه با
خانوادههایی که زنان تحصیالت دانشگاهی دارند ،احتمال طرح مهاجرت از سوی فرزندان بیشتر
از زنان است .ضرایب تعیین بهدست آمده از آن حکایت دارد که مدل اوّل یعنی بدون ورود
متغیرهای کنترلی حدود  42درصد و در مقابل مدل دوّم حدود  73درصد از احتمال وقوع متغیر
وابسته را پیشبینی میکنند که این موضوع به اهمیت ویژگیهای اقتصادی اجتماعی زن و شوهر
اشاره دارد.
جدول  .6پیشبینی احتمال زن بودن اوّلین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده
اوّلین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت**/متغیرها

مدل 2

مدل 1

شوهر (در مقایسه با زن) بعنوان اولین مطرح کنندۀ مهاجرت

Sig.

)Exp(B

Sig.

)Exp(B

قدرت زن در خانواده

0.000

0.843

0.000

0.846

رضایت زن از مبدأ

0.000

1.203

0.000

1.266

0.010

0.505

0.081

0.593

بله

داشتن ارتباط با مقصد

خیر (مرجع)

سن زن

0.007

0.889

فاصله سنی با شوهر

0.120

0.926

مدت ازدواج

0.987

0.999

تعداد فرزندان

0.064

1.354

درآمد زن

0.783

1.000

داراییهای زن

0.121

1.433

0.003

2.924

مبدأ

سطح تحصیالت زن

روستا
شهر (مرجع)
راهنمایی و کمتر

0.000

13.610

متوسطه و دیپلم

0.419

1.305

دانشگاهی (مرجع)
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ادامه جدول  .6پیشبینی احتمال زن بودن اوّلین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت در خانواده
اوّلین فرد مطرح کنندۀ مهاجرت**/متغیرها

مدل 2

مدل 1

فرزندان (در مقایسه با زن) بعنوان اولین مطرح کنندۀ مهاجرت

Sig.

)Exp(B

Sig.

)Exp(B

قدرت زن در خانواده

0.000

0.824

0.631

1.032

رضایت زن از مبدأ

0.000

1.151

0.000

1.246

0.144

0.586

0.779

1.186

بله

داشتن ارتباطی با مقصد

خیر (مرجع)

سن زن

0.001

1.331

فاصله سنی با شوهر

0.000

1.435

مدت ازدواج

0.973

1.002

تعداد فرزندان

0.088

1.641

درآمد زن

0.296

1.000

داراییهای زن

0.009

3.224

0.000

18.022

مبدأ

سطح تحصیالت زن

روستا
شهر (مرجع)
راهنمایی و کمتر

0.037

20.151

متوسطه و دیپلم

0.009

12.701

دانشگاهی (مرجع)
Chi-Square

*221.32

Nagelkerke

0.421

**زن بهعنوان اولین مطرح کنندۀ مهاجرت مقولۀ مرجع میباشد.

*488.76
0.733
*

معناداری در سطح 0.05

نتیجهگیری
وضعیّت اجتماعی زنان ایرانی در سالهای اخیر بهبود داشته است .گسترش فرصتهای آموزشی
و تحصیلی برای زنان در مقایسه با مردان بهشکلی قابلتوجه صورت پذیرفته است .در سالیان
اخیر شکاف تحصیلی میان دو جنس تا حد زیادی محو و این امر به عنصر مهمی در تعریف
مجددِ جایگاه و نقش زنان در خانواده و حتی در کل جامعه بدل شده است .امروزه تعداد زنان
حاضر در سطوح تحصیلی دانشگاهی از تعداد مردان پیشی گرفته است .گرچه بهبودهای فوق
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برای مردان نیز اتفاق افتاده است اما شدت و قدرت بیشتر آن برای زنان به کمتر شدن شکاف
جنسیتی در وضعیّت اقتصادی و اجتماعی مردان و زنان انجامیده است .موقعیّت زنان در
زمینههای آموزش ،بهداشت و تصمیمگیری در خانواده در قیاس با مردان روند بهتری را طی
نموده است.
بر خالف شواهد فوق که میتواند از بهبود وضعیّت زنان در خانواده و بهدنبال آن افزایش
قدرت زنان در تصمیمگیریهای خانواده حکایت داشته باشد ،اکثر مطالعات مهاجرت در
بررسیهای خود بر نقش مردان تأکید نمودهاند و زنان را مهاجر تبعی بهشمار آورده و در برخی
موارد با این فرض که زنان به تبعیت از همسران خود مهاجرت میکنند ،از جامعه آماری تحقیق
کنار گذاشته شدهاند.
کم توجهی به موقعیّت و نقش زنان در ادبیات مهاجرت در ایران تا حدی ریشه در نقشی
دارد که زنان در فرهنگ سنتی ایرانیان بازی می کنند .در ایران مانند بسیاری از جوامع دیگر،
تفکیک جنسیتیِ نقشهای اجتماعی بهمنظور حفظ سازمان اجتماعی خانواده و جامعه دیده
شده است .بخشی دیگر از علّت نامرئی بودن این قضیه به تفسیر قانون خانواده در ایران بر
می گردد که حتی مربوط به دورۀ پهلوی نیز می باشد .براساس قانون اساسی مردان رئیس و نان
آور اصلی خانواده می باشند .در نتیجۀ این عوامل فرهنگی و قانونی ،زنان غالباً از نظر اقتصادی
غیرفعّال نگریسته میشوند و از اینروی از گزارش های آمار رسمی حذف گردیدهاند .در
پژوهش حاضر از روش پیمایش استفاده شد .جمعیّت مورد بررسی ،تمامی زنان مهاجر دارای
همسری است که از سال  1385تا  1395وارد استان تهران شده بودند .واحد تحلیل در
پژوهش پیشرو فرد و برای نمونهگیری از چارچوب سرشماری  1390استفاده شد .با استفاده
از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای نمونه مورد نظر در مناطق  4و  5شهر تهران و نیز
شهر مالرد محقق گردید.
نتایج نشان داد که افزایش قدرت زنان در خانواده احتمال آنکه زنان در مقایسه با شوهران،
اوّلین شخص مطرحکنندۀ مهاجرت در خانواده باشند را افزایش میدهد .با افزایش رضایت زنان
از مبدأ مهاجرت ،احتمال آنکه زن در مقایسه با شوهر ،اوّلین فرد مطرحکنندۀ مهاجرت در
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خانواده باشد کمتر میباشد .احتمال طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنان روستایی نسبت به
زنان مهاجر شهری در مقایسه با احتمال طرح مهاجرت از سوی شوهر کمترست .زنان با
تحصیالت راهنمایی و کمتر در مقایسه با زنان با تحصیالت دانشگاهی از شانس کمتری
برخوردارند که برای اوّلین بار در مقایسه با شوهر خود مطرحکنندۀ مهاجرت خانوادگی باشند.
تحلیل دادهها نشان داد که زنان در  19درصد مهاجرتها تصمیمگیرندۀ اصلی و در حدود 50
درصد نیز در مشارکت با سایر اعضای خانواده به تصمیمگیری برای مهاجرت مبادرت نمودهاند.
در حدود  31درصد مهاجرتها نیز زنان هیچگونه مشارکتی نداشته و منفعل بودهاند .مقایسۀ دو
رقم بهدست آمده یعنی  19در مقابل  31درصد حکایت از آن دارد که نقش زنان در جریان
تصمیمگیری مهاجرت خانوادگی قابل چشم پوشی نیست .قدرت زن در خانواده بیشترین تأثیر
را بر میزان مشارکت زنان در فرآیند مهاجرت خانوادگی دارد .در برخی پژوهشهای قبلی (کانا-
ایوپونی 1995؛ پیتین  )1984اهمیت دسترسی به قدرت در تصمیمگیری مهاجرت نشان داده
شده است .عدم نقشآفرینی زنان در جریان مهاجرت خانوادگی بهدلیل فقدان قدرت در خانواده
نیز در مطالعاتی دیگر (الی  )2001به تأیید رسیده است .تأثیر معنادار داشتن زمینه ارتباطی با
مقصد بر میزان مشارکت در فرآیند مهاجرت و نیز افزایش احتمال مهاجرت در صورت داشتن
چنین ارتباطاتی در برخی مطالعات پیشین (لیندسترم1997 1؛ نتو و میولت1998 2؛ میونشی

3

2003؛ مکگرگور2006 4؛ هیلر و مککیگ )2007 ،نشان داده شده است .مطالعات پیشین
(والیتی 2003؛ چاتوپادهیای2000 5؛ بویل و همکاران2009 6؛ کوک و همکاران2009 7؛ بنوای

8

 ) 3 :2006به روشنی مؤید این مطلب بودند که مهاجرتْ پیامدهای مثبتی برای زنان دارد و بر
پایه نظریۀ فمینیسم ،آنها میتوانند برخی از حقوق خود را که در مبدأ و بهدالیل متعددی از آن
محروم ماندهاند تحقق بخشند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن تایج این پژوهش گویای آن است که با روند بهبود وضعیّت زنان یا به دیگر سخن ،افزایش
قدرت زنان در خانواده ،احتمال افزایش تداوم روند مهاجرتها به استان تهران دور از انتظار
نخواهد بود لذا تالش در راستای بر طرف نمودن محدودیتها و عوامل دافعه در استانهای
مهاجرفرست میتواند از حجم جریان مهاجرتها به پایتخت بکاهد .بنابراین الزم است که
تدابیری در این خصوص توسط واحدها و دستگاههای اجرایی ذیربط اندیشیده شود و
سیاستگذاران هر چه بیشتر به تدوین ،تصویب و اجرای برنامههای علمی بهمنظور مواجهه با
مسئله فوق بپردازند.
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