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چكيده
فراينـد شـوند و نقـش آنـان در     عنوان مهاجر تبعـي شـناخته مـي    هاي خانوادگي به عمدة زنان در جريان مهاجرت

هـاي دنبال بررسـي نقـش زنـان در جريـان مهـاجرت     ه مطالعة حاضر ب. مغفول مانده است  گيري مهاجرت تصميم
وارد اسـتان 1395تـا   1385زنان مهاجري است كـه در دورة   همةآماري  ةجامع. خانوادگي به استان تهران است

اي همسر در شهرهاينفر زن مهاجر دار 500نامه تعداد  با استفاده از تكنيك پيمايش و ابزار پرسش. اند تهران شده
) روسـتا  /شـهر (ها از آن حكايت دارد كه هر اندازه زنان از محل سـكونت خـود    يافته. تهران و مالرد پيمايش شدند

بـا افـزايش قـدرت زنـان در. اند دهكرگيري مهاجرت به استان تهران مشاركت بيشتري  در تصميم ،اند ناراضي بوده
بيشـترين مشـاركت را بـه ترتيـب در زنـان . خانواده بيشتر شده اسـت خانواده، مشاركت آنان در جريان مهاجرت 

دهـد كـه زنـان مهـاجرت را حاضر نشان مي ةمطالع. اند دهكرمحور ايفا  محور و شوهر محور، فرزند هاي زن مهاجرت
بهبود وضعيت معيشت خانواده و برايهاي مبدأ و نيز راهبردي خانوادگي  رهايي از محدوديت برايراهبردي فردي 

رود نقش و انتظار مي ،با ادامة روند بهبود وضعيت اجتماعي زنان. بينند اي بهتر براي فرزندان خود مي تأمين آينده
.مشاركت آنان در مهاجرت خانوادگي نيز بيشتر شود
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  مقدمه و طرح مسئله
 را زنـان تشـكيل   مهـاجران  از نيمـي  حـدود  امـروزه  كه طوري ؛شدن است در حال زنانه  مهاجرت

انـد   ها حضور داشـته  در جريان مهاجرت طول تاريخ در اين موضوع كه زنان حال، اين با. دهند مي
عنـوان   هـاي متـداول، مـردان بـه     در تحليـل ]. 42[اسـت   مانـده مغفـول   اغلب ت كهواقعيتي اس

زنان و سـهم  ، در مقابل. اند كنندگان زندگي اجتماعي مطرح شده ان، محركان و دگرگونگر كنش
  ].15[ها در ساختن جامعه ناديده گرفته شده است  آن

 ةزو در مقايسـه بـا حـو    استاي خصوصي  عمدة فعاليت زنان محدود به خانه است كه حوزه
آيد و اخبار در مـورد اتفاقـات و رويـدادها و رفتارهـاي درون خـانواده       عمومي كمتر به چشم مي

آمـد بـه آن    و حوزة خصوصي جايي اسـت كـه رفـت   . شود عمومي منتشر مي ةبسيار كمتر از حوز
 ةچون بيشتر فعاليت زنان به حوز. استاطالعات دربارة آن اندك  ؛ درنتيجهشود كمتر كنترل مي

بـا وجـود ايـن،    ]. 4، ص11[ها كمتـر اسـت    اطالعات ما از رفتارهاي آن ،محدود استخصوصي 
  :نويسد او مي. گويد ، از قدرت پشت پرده سخن ميقدرتبا نام  ،راسل در كتابش

) يـا زنـان  (در هر سازمان بزرگي كه زمامداران قدرت زيادي در اختيار دارند، مردان 
  كننـد  خـود در رهبـران نفـوذ مـي     هـاي شخصـي   تري هم هستند كـه بـا شـيوه    كوچك

  ].71، ص5[
گيرنده  هرچند زنان ظاهراً حضور ندارند و ما زنان را رسماً در جايگاه تصميم ،در برخي موارد

بـاب   گرفتـه در  تصوير عميقاً شكل ،بنابراين]. 6، ص11[اند  درواقع رهبران پشت پرده ،بينيم نمي
تصـويري درسـت نيسـت كـه در بحـث       ، مطلقـاً تحرك و تابع خانـه و خـانواده   عنوان بي زنان به

طـور سـنتي، محققـانِ حـوزة مهـاجرت       بـه ]. 31، ص44[است  شدهاستفاده  از آنمهاجرت نيز 
 1385 هـاي  ة سـال در دور]. 50[اند  دهكرسازي  مفهوم 1رو عنوان وابسته و دنباله تقريباً زنان را به

. انـد  هاي كشور را زنان تشكيل داده تانشده بين اس جا هجاب درصد مهاجرانِ 44بيش از ، 1390تا 
جـا   هدليل پيروي از خانوار جاب درصد از زنان مهاجر در كل كشور به 4/72حدود ، 1385در سال 

ذكر اسـت كـه    ، شايانهمچنين. درصد بوده است 6/68برابر  1390اند كه اين رقم در سال  شده
 يادشـده شدگان به استان تهران بيشترين نسبت مهاجران تبعي كل كشور در دو سرشماري  وارد

ميـدان مطالعـاتي    منزلـة  داليل انتخاب استان تهران بـه ]. 22؛ 21؛ 15؛ 14[دهند  را تشكيل مي
از سويي، استان تهران باالترين سهم در پـذيرش  . تحقيق حاضر نيز به دو دليل عمده بوده است

  .ين مقصد مهاجرتي زنان بوده استنخست ديگر را داشته و از سوي مهاجران تبعي
هـاي   گسترش فرصـت . هاي اخير بهبود داشته است وضعيت اجتماعي زنان در ايران در سال

توجه  درخورشكلي  به ،هرچند با كمي تأخير ،آموزشي و تحصيلي براي زنان در مقايسه با مردان

                                                        
1. Trailing Wife 
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شده رنگ  كاف تحصيلي ميان دو جنس تا حد زيادي كمش ،در ساليان اخير. پذيرفته است انجام
اين امر به عنصر مهمي در تعريف مجدد جايگـاه و نقـش زنـان در خـانواده و حتـي در كـل        كه

هـاي   با توجه به بهبود نسبي پايگاه و موقعيت زنـان در سـال  ]. 10؛ 7[جامعه تبديل شده است 
انـد، ايـن    كه بيشتر به استان تهران وارد شـده  ،بودن آمار مهاجرت تبعي زنان در ايران اخير و باال

شود كه آيا زنان در جريان مهاجرت خانوادگي صرفاً تابع سرپرست خـانوار و   سؤاالت پرسيده مي
گيري مهاجرت همانند همسر خود مشـاركت دارنـد؟    تصميم فرايندهمسر خودند يا برعكس، در 

عوامل تأثيرگذار بر ميزان مشاركت آنان گيري مهاجرت و  تصميم فرايندميزان مشاركت زنان در 
  در جريان مهاجرت چيست؟

  مالحظات نظري و شواهد تجربي
  اقتصادي هاي هنظري

المللي، نظرية  هاي داخلي و بين ترين نظريه در حوزة مهاجرت شده ترين و شناخته احتماالً قديمي
و سـپس تـودارو   ] 43[و فاي ابتدا رانيز را اين نظريه . است 1اقتصاد نئوكالسيك يا نظرية تعادل

دو دسـته مـدل    تـوان بـه   را مـي رويكرد اقتصـاد نئوكالسـيك   . ندو بسط داد كردند مطرح] 48[
هـاي فـردي اسـت كـه در آن      مدل خُرد مبتني بر انتخـاب . مدل كالن و مدل خُرد :تقسيم كرد

]. 39[گيـرد   فايده تصميم به مهاجرت مـي  ـ خردگراي فردي برحسب محاسبات هزينه گر كنش
]. 18[مبادله بـين دو منطقـه اسـت و بـه فـرد كـاري نـدارد         شكل مهاجرت به ،در حالت كالن

تأكيـد   2انسـاني  ةساستاد بر سـرماي . آيند شمار مي ران اين حوزه بهظن ساستاد و تودارو از صاحب
احتمال مهاجرت كساني كـه منـابع اقتصـادي و اجتمـاعي بهتـري       ،وي ةطبق نظري]. 45[دارد 
تـودارو نيـز ماننـد بيشـتر     . وضعيت خودشان را بهبود خواهند بخشـيد ها  آنشتر است و بي دارند

شـهري   ـ هـاي روسـتا   اند درصدد تبيين مهـاجرت  نظراني كه به بررسي مهاجرت پرداخته صاحب
اي اقتصادي است و با وجود  آغازين تودارو اين است كه مهاجرت عمدتاً پديده ةفرضي. بوده است

  ].10؛ 6[ استمهاجرت امري منطقي  بيكاري، تصميم به
كردن شغل در بخش شهري  با معرفي احتمال پيدا] 33[و هريس و تودارو ] 49؛ 48[تودارو 

ها  آن ،حقيقت در. انساني را گسترش دادند ةو در بطن اقتصاد كشورهاي جهان سوم، مدل سرماي
رك مردم بـراي مهـاجرت   اند كه درآمد مورد انتظار به جاي درآمد قطعي، نيروي مح فرض كرده

مبناي هدف به حداكثر رسـاندن   فرض اصلي الگوي تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه بر. است
 بـر  اساساً كند كه مهاجرت مي بيان وي گيرد به شهر برود يا خير؟ تصميم مي »درآمد انتظاري«

                                                        
1. The Equilibrium Theory 
2. Human Capital  
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هـا   مهاجرتي نئوكالسـيك ة نظري]. 40[فرد مهاجر استوار است  عقاليي وي اقتصاد محاسبةة پاي
بيشتر بر تفاوت دستمزدها و احتمال كاريابي معطوف است و به بسياري از عواملي كه در جـذب  

اقتصـاد جديـد    ةراه را براي طرح نظري ،پذيرش همين كاستي. يا دفع مهاجر مؤثرند توجه ندارد
 رااجرتي بينش كليدي اين رويكرد جديد ايـن اسـت كـه تصـميمات مهـ     ]. 6[د كرمهاجرت باز 

ايـن  ]. 39[ انـد  در آن دخيـل بلكه خانواده يـا خـانوار    ند،ريگ نميو در انزوا  تنهايي گران به كنش
ـ مطرح  1986در  3و تايلور 1986و استارك در  2، كاتز1985در  1استارك و بلوم رانظريه  د كردن

و فـرض   دهـد  مـي ان را به سـطح خـانوار توسـعه    گر كنشديدگاه مذكور، رفتار مهاجرتي ]. 27[
هايي كـه   يكي از بينش]. 46[يابد  كند كه درآمد خانوار در ارتباط با درآمد فردي افزايش مي مي

اسـت كـه    4رويكرد اسـتراتژي خـانوار   ،گنجد اقتصاد جديد مهاجرت مي هاي هدر چارچوب نظري
 ها بـر ايـن   آن. دكردنارائه  1992و رادكليف در  6و سپس چانت 1991در  5بار رادكليف ننخستي

اسـتراتژي   ةفرضـي . باورند كه تصميم بـه مهـاجرت بخشـي از اسـتراتژي زنـدگي خـانوار اسـت       
و بر اين بـاور اسـت كـه    ا .دكرمطرح آن را  8يوتينگ است كه نيز در همين چارچوب 7دسترسي

هـاي   مجموعـه  زيـر  همـة كـه   اسـت اي جنسـيتي   دسترسي در كشورهاي در حال توسعه پديده
دسترسي به منابعي مانند اطالعـات، حقـوق، زمـين، پـول و     ؛ از قبيل گيرد بر مي دسترسي را در

ها، مشـاركت اجتمـاعي و سياسـي و همچنـين      دارايي، دسترسي به آموزش و تحصيالت، مهارت
هايي كه زنان براي كسب امتيازات اجتماعي در اختيار دارنـد، مهـاجرت و    يكي از استراتژي .صدا

رو باشند، يكـي   ههايي روب در مبدأ مهاجرتي با محدوديت در مواقعي كه زنان. تحرك مكاني است
از راهكارهايي كه براي بهبود موقعيت و وضعيت اجتماعي خود در اختيار دارند، مهـاجرت اسـت   

مهـاجرت فـردي، زنـان داراي     ةنشـدن زمينـ   رود كه در صورت فـراهم  انتظار مي ،بنابراين]. 50[
  .ندكنرا به مهاجرت ترغيب  هاي مبدأ، خانواده همسر براي رفع محدوديت

  محروميت نسبي ةنظري
 زماني كه جامعه قادر به تأمين نسبي احتياجات و نيازهاي افراد نباشـد،  يادشده، ةبراساس نظري

يكي از اين رفتارهاي جمعي مهاجرت اسـت   .كند احتمال بروز رفتارهاي جمعي افزايش پيدا مي
محروميـت نسـبي،    ].16[ گيـرد  زونـي مـي  محروميت نسبي، احتمال وقـوع آن ف  وضعيتكه در 

                                                        
1. Stark and Bloom 
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ديگراني نيز همان منابع  و در مقابل اند ادراكي از اين موضوع است كه افرادي فاقد منابع مطلوب
شـدن بـا يكـديگر را     كند كه افراد قابليـت مقايسـه   محروميت نسبي اين حس را القا مي. را دارند

چون امروزه افـراد   ،نظر برگر و الكمن  به. كرددارند و لذا ثروت خود را با ديگري ارزيابي خواهد 
  ].31[امكان اين نوع ارزيابي و مقايسه فراهم شده است  ،هاي متعددي تعلق دارند به گروه

  انتظار ارزش ةنظري
اي در تبيـين   هـاي جنسـيتي جايگـاه ويـژه     انتظار ارزش، نقش ةديگري با عنوان نظري ةدر نظري

كه  ،هاي جايگزين اي از مكان اقامت خود را در ميان مجموعهمحل  گر كنش. رفتار مهاجرت دارد
مجمـوع چهـار    در ،در ايـن رويكـرد  ]. 30[كنـد   رساند، انتخـاب مـي   سودمندي را به حداكثر مي

هاي فردي  ويژگي: نخست. دهد هاي مورد انتظار از مهاجرت را تحت تأثير قرار مي ويژگي، ارزش
عوامـل شخصـيتي هماننـد     :جتمـاعي و فرهنگـي، سـوم   هنجارهاي ا :هاي خانواده، دوم و ويژگي
  ].32[ساختار فرصت  :پذيري يا سازگاري و چهارم ريسك

  هاي جاذبه و دافعه مدل
عواملي كـه باعـث دفـع    : كلي به دو دسته عوامل توجه دارند طور پردازان به نظريه ،ها در اين مدل

هـا   دوم عواملي كه باعث جذب آن ةشده است و دست) مبدأ ةمنطق(ها از محل اسكان خود  انسان
 راهـاي مهـاجرت    يمنـد  قـانون خصـوص   نخسـتين تبيـين نظـري در   . دشو مقصد مي ةدر منطق

دو دسته عوامل جاذبه و دافعـه  ، به در مدل وي. دكرعنوان قوانين مهاجرت مطرح  با 1راونشتاين
  ].24[ شده استجغرافيايي تأكيد  ةدر كنار متغير فاصل

  )با تأكيد بر جنسيت و مهاجرت(تي فمنيس  رويكرد
هـاي جنسـي    جنسيت، سقط جنين، كنترل زنان بر بدن و فرزندآوري و كنترل زنان بر ظرفيـت 

]. 12[نـد  ا شناسـي در ارتبـاط   كـه بـا جمعيـت    سـت ها تفمنيسـ خود از موضوعات مورد توجـه  
زي سـا  مفهـوم  ،شدن مهاجرت در دوران معاصر سرعت چشمگيري داشـته اسـت   كه زنانه حالي در

  ].36[اين تحوالت با همان سرعت پيش نرفته است 
 ةهـاي شـاغل در رشـت    تفمنيسـ م مورد توجه فمنيسبحث جنسيت و مهاجرت از موج دوم 

گـردد و هـدف    برمـي  1980 ةو اوايـل دهـ   1970 ةاول به ده ةمرحل. علوم اجتماعي قرار گرفت
دوم  ةمرحلـ . مهـاجرت بـود  هـاي   به زنان در پژوهش يتوجه بيفقدان و  كردن اصلي آن برجسته

                                                        
1. Rovenstein 
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هـا   تفمنيسگردد كه  برمي 1990و  1980هاي  مهاجرت به دههدربارة ها  تفمنيسهاي  پژوهش
هاي اين مرحله توجه به روابـط قـدرت    دند كه از نشانهكربه جاي مقولة زنان بر جنسيت تأكيد 

  ].29[درون خانه است 
هـا   شود در ادامه به بخشـي از آن  در حوزة مهاجرت زنان، مطالعاتي انجام شده كه تالش مي

از اين موضوع حكايت دارد كه نقش زنان در ] 41[كلوي  هاي مطالعة نوبلز و مك يافته. اشاره شود
در تحقيقي دربارة ] 38[ليو . شان نشان داده شده است گيري مهاجرت كمتر از اثر واقعي تصميم

متأهــل در فراينــد مهــاجرت، كـرده نشــان داده اســت كــه زنـان    تجربـة مهــاجرت زنــان ازدواج 
اند كه زنان عاليقي  در يك بررسي نشان داده] 35[كيگ  هيلر و مك. ندا كنندگاني فعال مشاركت

در مقصد دارند و ارتباط زنان با مقصد قبل از مهاجرت بر ميزان مشاركت آنان در جريان مهاجرت 
در نظر گرفتن نقش زنان در  در يك مطالعه نتيجه گرفت كه بدون] 30[باچانان . تأثيرگذار است
از بين معدود مطالعاتي كه در ايران در . توان به درك كاملي از فرايند مهاجرت رسيد مهاجرت نمي

توان به مطالعـة اسـماعيلي    گيري مهاجرت انجام شده است، مي باب نقش زنان در فرايند تصميم
گيري مهاجرت در كنار همسر  مدر تصمي شده وي دريافت كه نيمي از زنان بررسي. اشاره كرد] 1[

چهارم زنان در جريان مهاجرت  عالوه، وي نتيجه گرفت كه يك به. اند خود نقشي مشاركتي داشته
چهارم ديگر نقش تابع و پيرو را در جريان مهاجرت به شهر همـدان   خانوادگي، نقش فعال و يك

مثبت و معناداري بر احتمال  در مطالعة خود دريافت كه تحصيالت زنان اثر] 28[عصار . اند داشته
بودن زنان اثر منفي و  عصار همچنين نتيجه گرفت كه شاغل. تصميم به مهاجرت خانوادگي دارد

  .معناداري بر احتمال مهاجرت خانوادگي دارد
يابي بـه   جوي كار، دستو نتيجه گرفتند كه جست يا در مطالعه] 19[محموديان و همكاران 

زنـان بـراي    ةترين انگيز و رهايي از مشكالت ناشي از تجرد مهم شغل بهتر، يافتن همسر مناسب
هـا و   خود دريافت كـه زنـان بيشـتر از جاذبـه     ةدر مطالع] 4[پور فرد  حسن. مهاجرت بوده است

] 9[صادقي و ولدونـد   ةمطالع. پذيرند مي هاي اجتماعي و فرهنگي مبدأ و مقصد تأثير يتدمحدو
                 . اند داليلي غير از تبعيت از خانوار مهاجرت كردهسوم زنان به  نشان داد كه حدود يك

  مدل نظري تحقيق
بـا وجـود   . انـد  كردهف اقتصادي تأكيد امهاجرت مستقل زنان با اهد بر هاي موجود عمدتاً تئوري

لـذا انتظـار    ،دنبـال دارد   تي، مهاجرت پيامدهاي مثبتي براي زنان بـه فمنيس ةاين، براساس نظري
گيـري مهـاجرت مشـاركت     كننـد در تصـميم   كه زنان زماني كه با خانواده مهاجرت مـي رود  مي

 فراينـد مانـدن نقـش زنـان در     حاضـر تـالش شـده اسـت كـه مغفـول       ةدر مطالع. داشته باشند
تئوريـك در ايـن حـوزه كمـك      ةگيري مهاجرت خانوادگي پوشش داده شود و به توسـع  تصميم

تي تالش شده است كه در كنار متغيرهـاي اقتصـادي،   نيسفمبه عالوه، به پشتوانة رويكرد . شود
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شـده   رو را از سـاير مطالعـات انجـام    پيش ةآنچه مطالع. به متغيرهاي غيراقتصادي نيز توجه شود
پرداختي است كه پژوهش حاضر به چند موضـوع دارد؛ تأكيـد بـر زنـان داراي      ،دكن متفاوت مي

ي و نـه مهـاجرت مسـتقل زنـان، تأكيـد بـر       همسر و نه زنان مجرد، توجه به مهاجرت خـانوادگ 
در پايـان، مـدل   . متغيرهاي غيراقتصادي در كنار ساير متغيرهاي متداول اقتصـادي و جمعيتـي  

  .ارائه شده است 1نظري تحقيق در قالب شكل 
رود  احتمال مي ،افتد هاي زنان همراه خانواده به داليل مختلفي اتفاق مي كه مهاجرت از آنجا

رسـد زمـاني كـه خـانواده      نظر مـي   به. ها متفاوت باشد يك از انواع مهاجرت هر مشاركت زنان در
كند در قيـاس بـا زمـاني كـه مهـاجرت بـراي تحقـق         براي امور زن يا مادر خانواده مهاجرت مي

رود زنـاني   انتظار مـي . هاي شوهر يا فرزندان خانواده باشد، زنان مشاركت بيشتري دارند خواسته
گيـري مهـاجرت مشـاركت     اند در جريان تصـميم   د رضايت كافي نداشتهكه از محل سكونت خو

گويـه اسـتفاده شـد كـه      7ذكر است كه براي سنجش رضايت از مبـدأ از   شايان. ندكنبيشتري 
زنان از مبدأ مهاجرت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با استفاده از  يرضايتنارضايت يا 

  .يدطيف ليكرت سنج
د زناني كه در مقصد مهاجرتي خويشـاوند  كرتوان ادعا  مي ،گرفتن از مطالعات پيشين با بهره

براسـاس  . انـد  انجـام داده گيري مهاجرت نيز مشاركت بيشـتري   در تصميم ،اند يا دوستاني داشته
 ،هـا  گيري در انواع تصميم دارند،رود زناني كه در خانواده قدرت بيشتري  مباني نظري، انتظار مي

 .نيز مشاركت بيشتري داشته باشند ،مهاجرتاز جمله 
  

  مهاجرت خانوادگی به استان تهرانگیري  مدل نظري مشاركت زنان در تصمیم. 1شكل 
  

عدم / رضايت
 رضايت از مبدأ 

 قدرت در خانواده

  نوع مهاجرت

زمينة ارتباطي با 
  مقصد

 هاي همسر ويژگي

ميزان مشاركت در 
گيري  تصميم

 مهاجرت 

 گو هاي پاسخ ويژگي
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  هاي تحقيق فرضيه
هـاي ذيـل مطـرح     نهايـت فرضـيه   هاي پيشين داده شـد، در  با عنايت به توضيحاتي كه در بخش

  :شدند
 ة معنـادار گيـري مهـاجرت رابطـ    بين نوع مهاجرت و ميزان مشاركت زنان در تصـميم  .1

  ؛وجود دارد
گيـري   مشـاركت آنـان در تصـميم   عدم رضـايت زنـان از مبـدأ و ميـزان     / بين رضايت .2

  ؛وجود دارد ة معنادارمهاجرت رابط
گيري مهـاجرت   ارتباطي با مقصد و ميزان مشاركت زنان در تصميم ةبين داشتن زمين .3

  ؛وجود دارد معنادار ةرابط
 معنادار ةگيري مهاجرت رابط ها در تصميم بين ميزان قدرت زنان و ميزان مشاركت آن .4

  .وجود دارد

  روش تحقيق
زنـان مهـاجر    همـة  شـده  جمعيت بررسي. پژوهش حاضر از روش پيمايش استفاده شده استدر 

واحـد تحليـل در   . انـد  وارد استان تهـران شـده   1395تا  1385داراي همسري است كه از سال 
براي تعيين حجم نمونه در پـژوهش حاضـر از چـارچوب سرشـماري     . رو فرد است پژوهش پيش

زن مهـاجر داراي   606هـزار و   111تعـداد   1390تـا   1385 در دورة. استفاده شده است 1390
  ].22[اند  هاي كشور وارد استان تهران شده همسر از ساير استان

از فرمول كوكران و براساس فاكتورهاي سطح اطمينان، خطاي محدود به نمونه و  استفادهبا 
 يهـا  تيـ جمعبـراي  هاي مـورد نيـاز    نمونه ةآماري، انداز ةنيز احتمال وجود يك صفت در جامع

براي برآورد حجم نمونه از فرمـول مـذكور بـه     ،رو در تحقيق پيش ]. 8[آماري قابل برآورد است 
؛ سـطح  )p=5/0(درصـد   50احتمـال وجـود صـفت در جامعـه برابـر بـا       . شكل ذيل استفاده شد

 نظـر  درصـد در  ±5؛ پايايي يا دقت احتمـالي مطلـوب نيـز    )t=96/1( درصد 95اطمينان برابر با 
قـبالً بـه آن    1390كه با استفاده از نتـايج سرشـماري    ،جمعيت همة انداز .)d=05/0(گرفته شد 

تعـداد حجـم نمونـه بـا      ،نهايـت  در) n=111606(نفر بـود   606هزار و  111برابر  ،رسيده بوديم
  .نفر برآورد شد 383استفاده از فرمول مذكور 

عنـوان حجـم نمونـه در     نفر بـه  500تعداد  ،اما با عنايت به اينكه مهاجران تنوع بااليي دارند
 ،بودنـد   دهكـر كه بيشترين تعداد مهـاجر را جـذب    ،دو شهرستان تهران و مالرد. نظر گرفته شد

در  1ابتــدا ســعي شــد نقــاط شــهري. حاضــر انتخــاب شــدند ةقلمــرو مكــاني مطالعــ منزلــة  بــه
                                                        

بـه انتخـاب    فقـط ، شده هاي بررسي در نقاط روستاييِ شهرستانشده  بودن نسبت مهاجران وارد با توجه به پايين. 1
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ي انتخـاب شـود   شهر ةو سپس از هر شهرستان يك نقط شود هاي مورد نظر مشخص شهرستان
ن نقاط شهري بـا  كرد براي مشخص .است  كه بيشترين تمركز مهاجران را به خود اختصاص داده

اسـاس نتـايج سرشـماري     بـر . استفاده شد 1390بيشترين تمركز مهاجر نيز از نتايج سرشماري 
شـده بـه اسـتان تهـران،      نفـر زن مهـاجر داراي همسـر وارد    606هزار و  111از مجموع ، 1390

نفـر   42هـزار و   104و نفـر   66هـزار و   566هاي تهران و مالرد به ترتيب بـا جـذب    شهرستان
 ،بـه همـين دليـل    .اند هاي استان مذكور داشته باالترين سهم مهاجرپذيري را در ميان شهرستان

 براسـاس  ،همچنـين . هاي مورد بررسـي انتخـاب شـدند    عنوان شهرستان به يادشدهدو شهرستان 
، شـده بـه شهرسـتان تهـران     زن مهـاجر وارد  66هـزار و   566از مجموع  1390نتايج سرشماري 

زن  42هـزار و   104عالوه، از مجموع  به. اند ها وارد شهر تهران شده نفر آن 35هزار و  543تعداد 
نفر در شهر مالرد سـاكن   713هزار و  8تعداد  ،شده به شهرستان مالرد مهاجر داراي همسر وارد

عنوان قلمرو مكاني مطالعه انتخاب  هاي تهران و مالرد به شهر، لب مذكورابه مطبا توجه . اند شده
زن مهـاجر   35هـزار و   543از تعـداد  ، 1390عالوه، براساس نتايج سرشماري سال  به]. 22[شد 
ها  نفر از آن 498هزار و  5 تعداد و 4 ةمنطقدر  نفر 603هزار و  5تعداد  ،شده به شهر تهران وارد
عنـوان منـاطق مـورد     به ذكرشدهمناطق  ،به همين دليل .اند شدهشهر تهران ساكن  5 منطقة در

مـذكور   ةدو منطقـ ، 1390براسـاس آمـار سرشـماري    ]. 3[بررسي در شهر تهران انتخاب شدند 
  .اند   باالترين تعداد زن مهاجر را در خود جاي داده

و به همين دليـل  ] 22[داده  بيشترين تعداد زن مهاجر را در خود جاي 5 ةاز منطق 3 ةناحي
از ميـان   ،سـرانجام . ها انتخـاب شـد   عنوان خوشة بعدي براي گردآوري داده محلة اين ناحيه به 8

ة محلـ ، 1390براساس سرشماري .  طور تصادفي انتخاب شد المهدي به ةگانه، محل هشتمحالت 
بلـوك آن   107د بلوك آماري بـوده كـه تعـدا    123حوزة آماري و تعداد  34المهدي متشكل از 

هـاي آمـاريِ    محدودة بلوك ،در گام بعدي. ها بود داراي اطالعات زنان مهاجر ساكن در آن بلوك
با انتخاب تصادفي چندين بلوك و مراجعه بـه خانوارهـاي    ،نهايت در. محلة المهدي مشخص شد

  .هاي مورد نياز گردآوري شد ها، داده ساكن در آن بلوك
عـالوه بـر اينكـه     4از منطقـة   6ناحيـة  . حله تشكيل شده استم 20ناحيه و  9از  4 ةمنطق
، بيشترين تعداد زنان مهاجر را نيز در خـود جـاي   بودمورد نظر  ةترين ناحيه در منطق پرجمعيت
و محلـة  ) گلشـن (پـارس شـرقي، خـاك سـفيد      گانة تهـران  سهمحالت ، بنابراين]. 22[داده بود 

 يادشـده، شكل تصادفي از ميان سه محلـة    سپس به بعدي و ةعنوان خوش به 6 ةجواديه در ناحي
 83پارس شرقي از تعداد  محلة تهران. عنوان خوشة بعدي انتخاب شد پارس شرقي به محلة تهران

بلـوك آمـاري    148بلوك آماري تشكيل شده است كه اطالعات زنان مهاجر بـراي   205حوزه و 

                                                                                                                                  
 .هاي مورد بررسي اكتفا شده است نقاط شهري در شهرستان
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هـا در محلـة    آمـاري، محـدودة بلـوك   هاي  هاي بلوك در گام بعدي و با كمك نقشه. موجود بود
هـا   آن نشـاني با انتخاب تصادفي چنـدين بلـوك و مراجعـه بـه      ،سرانجام. مشخص شد ذكرشده

هـا وارد محـيط    شـدة بلـوك   بندي نقشة طبقه ،براي اين منظور. هاي مورد نياز گردآوري شد داده
در دو منطقــة هــا  محــدودة بلــوك نشــانيشــد و از ايــن طريــق  Google Erath Proافــزار  نــرم

مشخص و با انتخاب تصـادفي چنـدين بلـوك و مراجعـه بـه خانوارهـاي سـاكن در         شده بررسي
با توجه به نسـبت جمعيـت زنـان مهـاجر     . آوري شد هاي مورد نياز جمع هاي منتخب، داده بلوك
ـ  500شده به دو شهر تهران و مالرد، از مجموع  وارد نفـر از   150تعـداد   ،دهشـ  بررسـي  ةنفر نمون
شهر تهـران تعـداد    5و  4كه مناطق  از آنجا. نفر از شهر تهران پيمايش شدند 350مالرد و  شهر

طـور مسـاوي    تعداد نمونه از هر منطقه بـه  ،بودند  نسبتاً برابري زن مهاجر به خود اختصاص داده
اطالعات سرشماري براي شهر مالرد در سطح حـوزه و بلـوك آمـاري در     همچنين،. انتخاب شد

شـهر  . حوزه و بلوك آماري محقق شد براساسگيري در اين شهر  نمونه، در نتيجه دسترس است
. بلـوك آمـاري تشــكيل شـده بــود    570حــوزة آمـاري و تعــداد   123از  1390مـالرد در سـال   

زن  500هـايي كـه كمتـر از     حـوزه . گروه تقسيم شـدند سه هاي سرشماري شهر مالرد به  حوزه
زن مهاجر  1000تا  500هاي با تعداد  عنوان گروه اول، حوزه بودند به  در خود جاي داده 1مهاجر
عنوان گـروه دوم   زن مهاجر در آنجا سكونت داشتند به 1000هايي كه بيشتر از  نهايت حوزه و در

گانـه از كـل    هـاي سـه   متناسب با سهم جمعيتـي حـوزه   ،در گام بعدي. بندي شدند و سوم طبقه
از ، بعـدي  ةدر مرحلـ . دشـ حـوزة آمـاري مشـخص    جمعيت زنان مهـاجر، تعـداد نمونـه در هـر     

گيـري در شـهر    و مشابه نمونـه شد طور تصادفي انتخاب  هايي به بلوك يادشدهگانة  هاي سه حوزه
هاي مـورد   ها، داده بلوك  آن نشانيتهران، سرانجام با انتخاب تصادفي چندين بلوك و مراجعه به 

  .آوري شد نياز جمع
سـنجش  . اسـتاندارد اسـتفاده شـد    /سـاخته  محقـق  ةنام پرسشها از  به منظور گردآوري داده

گيري مورد  حوزة تصميم 8كه عمدتاً متشكل از  ،گويه 10مفهوم قدرت در خانواده با استفاده از 
هـاي   سـاير مفـاهيم بـا اسـتفاده از گويـه      كـردن  عمليـاتي . نظر بالد و ولـف بـود، انجـام گرفـت    

گيري از طريق روش اعتبار محتوايي و آزمون پايايي  زهاعتبار ابزار اندا. گرفت انجامساخته  محقق
از طريـق   ،منظـور   بـراي ايـن  . گيري از طريق روش آلفاي كرونباخ بررسي و تأييد شد ابزار اندازه

نامه به بررسي پايايي پرداخته شد كه نتايج نشـان   پرسش 30آزمون و تكميل تعداد  اجراي پيش
يعني قدرت در خانواده، رضايت از مبدأ مهاجرت و مشاركت  ،داد سه مفهوم اصلي تحقيق حاضر

  .برخوردارند 8/0از پايايي باالي  ،گيري مهاجرت در تصميم

                                                        
تفكيـك حـوزه و بلـوك آمـاري، زنـان       حسب وضعيت تأهل به با توجه به در دسترس نبودن آمار زنان مهاجر بر. 1

 .هل اشاره داردشده در اين بخش به زنان مهاجر با هر وضعيت تأ مهاجر اشاره
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  متغيرهاي تحقيق
گويـه   4گيـري مهـاجرت از تعـداد      متغير ميزان مشاركت زنـان در تصـميم   كردن براي عملياتي

 ةسـتقلي اسـت كـه در مطالعـ    نوع مهاجرت خانوادگي يكـي از متغيرهـاي م  . استفاده شده است
از . محــور تقســيم شــده اســت محــور و فرزنــد محــور، شــوهر حاضــر بــه ســه نــوع مهــاجرت زن

با عنوان مهاجرت خانوادگي  ،هايي كه براي تحصيل يا اشتغال فرزندان انجام شده باشد مهاجرت
بـا   ،افتاده باشد هايي كه براي ادامه تحصيل يا اشتغال مادر خانواده اتفاق محور؛ از مهاجرت فرزند

هايي كه براي كار، انتقال شغلي يا كار  نهايت از مهاجرت محور و در عنوان مهاجرت خانوادگي زن
بايـد  . عنوان مهاجرت خانوادگي شوهرمحور ياد شده است با ،بهتر مرد خانواده تحقق يافته باشد

يـك   يعني هـر  ؛اند شدهدر چارچوب خانواده انجام  يادشدههاي  انواع مهاجرت همةاشاره شود كه 
 يادشـده شناسي  است كه گونه شايان ذكر. محور است ها در يك نگاه كلي مهاجرتي خانواده از آن

هايي كه زنان مهاجر به پرسش دربارة علت مهـاجرت داده   از مهاجرت خانوادگي در نتيجة پاسخ
نمونه مهـاجرت بابـت    براي(كه ساير انواع مهاجرت خانوادگي   از آنجا. دست آمده است هبودند، ب

شـده از انـواع    بنـدي ارائـه   در گـروه ، وجـود نداشـت   شـده  بررسـي ة در نمون) والدين زن يا شوهر
  .مهاجرت خانوادگي نيز نيامده است

ارتباطي با مقصد قبل از مهاجرت يكـي ديگـر از متغيرهـاي مسـتقل پـژوهش       ةوجود زمين
زنان از مبدأ مهـاجرت   يرضايتنا /رضايتمتغير . كه از طريق يك سؤال سنجيده شداست حاضر 

قدرت زنان . گويه استفاده شد 7آن از تعداد  كردن متغير مستقل ديگري است كه براي عملياتي
تي وارد تحقيـق و از طريـق   فمنيسـ  ةدر خانواده متغير مستقلي است كه عمدتاً با پشتوانة نظري

هاي  قدرت زن در خانواده از حوزهن متغير كرد براي عملياتي. است شدهگويه سنجش  10تعداد 
ـ         ،گيري مورد نظر بالد و ولـف  تصميم  ةيعنـي خريـد اتومبيـل، خريـد وسـايل خـانگي، نـوع خان

مسكوني، اشتغال زن در خارج از خانه، نوع شغل شوهر، ميزان پـول هفتگـي بـراي خريـد مـواد      
س پوشـيدن و  چگونگي و محل گذراندن اوقـات فراغـت، نـوع لبـا     ،غذايي، انتخاب پزشك معالج

كردن و تصميمات مربوط بـه ارتبـاط اجتمـاعي ماننـد معاشـرت بـا دوسـتان و بسـتگان          آرايش
  ].25[استفاده شد 

  هاي توصيفي يافته
و ميـانگين سـن    رنـد سـال دا  55تـا   16بـين   شـده  دهـد كـه زنـان بررسـي     نشان مي 1جدول 
و   دهكـر سـالگي مهـاجرت    29تـا   16درصد زنان در  54حدود . سال است 30يان برابر گو پاسخ
عبـارتي مـردان    يان يا بهگو پاسخدر مقابل، اكثر همسران . اند سال داشته 45درصد باالي  7فقط 
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حداقل و حداكثر سن مردان مهاجر بين . اند سالگي قرار داشته 44تا  30مهاجرِ داراي همسر در 
  .استسال  35ها حدود  ال بوده و ميانگين سن آنس 62تا  21

هـيچ زنـي از همسـر    . سال اسـت  6/5سني زوجين در تحقيق حاضر برابر با  ةميانگين فاصل
درصـد زنـان    5حـدود  . اسـت سـال   6تـا   4و بيشترين اختالف سني بـين   يستتر ن خود بزرگ

سـاله و بيشـتر بـا     10درصد نيز اختالفـي   12ند و ا سن و سال  نيز با همسران خود هم گو پاسخ
 يـك يان در هنگام مهاجرت به استان تهـران از كمتـر از   گو پاسخمدت ازدواج . شوهر خود دارند

سال از  20درصد مهاجران زناني هستند كه بيش از  10 حدود. سال در نوسان است 35سال تا 
سال اول زندگي اتفاق افتاده  5ها در  رتاما بيشترين درصد مهاج ،ها سپري شده است ازدواج آن

ميليـون   5هزار تا  200درآمد زنان مهاجر در هنگام مهاجرت از دهد كه  ها نشان مي يافته. است
ميليـون و   7هـزار تـا    400ارقام متناظر آن براي مردان بين . هزار تومان در نوسان است 700و 

ترتيب برابر بـا   مهاجر در هنگام مهاجرت بهميانگين درآمد زنان و مردان . هزار تومان است 300
  .استهزار تومان  800ميليون و  1و  500ميليون و  1

ـ  51/1متوسط فرزندان براي هر زن هنگام مهاجرت برابـر بـا    تعـداد  . دسـت آمـده اسـت   ه ب
ـ   22كه حـدود   طوري ؛فرزند در نوسان بوده 6فرزند تا  فرزندان از بي  دهشـ  بررسـي  ةدرصـد نمون
درصد از زنان  17و حدود   رندفرزند دا 2تا  1درصد نمونه بين  61حدود . نيستند صاحب فرزند
  .فرزند و بيشتر دارند 3نيز  شده مهاجر بررسي

درصـد   52مدرك دانشـگاهي دارنـد و در مقابـل     شده درصد از نمونة بررسي 41حدود 
ـ ديـپلم   درصد مدارك در مقاطع راهنمايي و متوسطه. ها چنين وضعيتي دارند همسران آن

درصـد زنـان مهـاجر هنگـام      18حـدود  . گو بيشتر از شوهرانشـان اسـت   در بين زنان پاسخ
ـ   82ها حدود  اند كه اين رقم براي همسران آن مهاجرت شاغل بوده ه دسـت آمـده   درصـد ب

دهـد   ها نشان مي يافته. درصد زنان مهاجر، روستا بوده است 26مبدأ مهاجرت حدود . است
هاي نسبتاً پاييني را به خـود اختصـاص داده    هاي خانواده درصد مالكيت زنان بر داراييكه 
درصد بر دو نوع  4درصد بر يك نوع و حدود  17درصد زنان فاقد دارايي و  77حدود . است
درصد از نمونة مورد تحقيق قبل از مهاجرت به اسـتان   66حدود . اند ي مالكيت داشتهداراي

اند و در مقابـل   ها در ارتباط بوده تهران دوست يا خويشاونداني در اين استان داشته و با آن
  .اند درصد چنين ارتباطاتي را نداشته 34حدود 
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  و مدت زمان ازدواج سنی با همسر ةسر، فاصلیان بر حسب سن، سن همگو پاسختوزیع نسبی . 1جدول 
 درصد  فراوانی طبقات  

سن
  

 4/54 272 سال29تا16
 4/38 192 سال44تا30
 2/7 36 سال55تا45

 100 500 كل
 سال 30: ميانگين                سال55:بيشينه      سال16:كمينه

  سال 5/35: ميانگين    سال62:بيشينه     سال21:كمينه

سر
ی با هم

فاصلة سن
 8/4 24 )هم سن و سال(0  

 2/22 111 ترسال مرد بزرگ3تا1
 4/38 192 ترسال مرد بزرگ6تا4
 6/22 113 ترسال مرد بزرگ9تا7
 0/12 60 تربيشتر مرد بزرگسال و10

 100 500 كل
  سال 6/5: ميانگين       تربزرگسال مرد15:بيشينه     )سنهم(0:كمينه

ت ازدواج
مد

  

 درصد  فراواني طبقات
 2/32 161 سال1كمتر از

 8/27 139 سال5تا1
 0/13 65 سال10تا6

 8/9 49 سال15تا11
 0/7 35 سال20تا16

 2/10 51 سال20بيشتر از
 100 500 كل

  سال 3/7: ميانگين         سال35:بيشينه      سالكمتر از يك:كمينه
  

. محـور بـوده اسـت    ها از نـوع فرزنـد   درصد مهاجرت 15از آن حكايت دارد كه  2آمار جدول 
 ،انـد  درصد زنان مهاجر نيز به منظور تحصيل يا اشتغال خود دسـت بـه مهـاجرت زده    21حدود 

تهران بـراي امـور   گرفته به استان  هاي صورت درصد مهاجرت 64و حدود ، محور يعني از نوع زن
  .شوهر بوده است

  
  حسب نوع و علل مهاجرت خانوادگی یان برگو پاسختوزیع نسبی . 2جدول 

  درصد  فراوانیمهاجرتـ علتنوع
 0/15  75 مهاجرت براي تحصيل يا اشتغال فرزندمحور

 2/21  106 مهاجرت براي تحصيل يا اشتغال محورزن

  شوهرمحور
 4/27  137 شغليمهاجرت براي كار يا انتقال
 4/36  182 مهاجرت براي كار بهتر

 8/63  319 كل
  0/100  500 كل



  1396 زمستان، 4، شمارة 15، دورة توسعه و سیاستزن در   490

  هاي دومتغيره تحليل
با متغيرهاي رضـايت زنـان از    شده نتايج بررسي رابطة ميزان مشاركت زنان بررسي، 3در جدول 

نتـايج همبسـتگي پيرسـون نشـان     . مبدأ مهاجرت و ميزان قدرت آنان در خـانواده آمـده اسـت   
دهد كه با افزايش نارضايتي از مبـدأ و افـزايش قـدرت در خـانواده، مشـاركت زنـان در امـر         مي

  .گيري مهاجرت خانواده بيشتر شده است تصميم
  

  گیري مهاجرت با رضایت از مبدأ و قدرت در خانواده همبستگی مشاركت زنان در تصمیم. 3جدول 
  قدرت در خانواده رضایت از مبدأ متغیر

گيري  تصميممشاركت در 
  مهاجرت

  787/0**  -390/0** همبستگي پيرسون
  0  0 سطح معناداري
  500  500 حجم نمونه

  01/0معناداري در سطح **
  

گيري مهـاجرت   براي بررسي رابطة دومتغيرة نوع مهاجرت با ميزان مشاركت زنان در تصميم
اسـتفاده شـده   ) One-Way ANOVA(طرفه  هاي تحليل واريانس يك از آزمون مقايسة ميانگين

گويـاي آن اسـت كـه مشـاركت زنـان در       4نتـايج جـدول   . آمده است 4كه نتايج آن در جدول 
محور تفاوت معنـاداري بـه    محور و فرزند هاي شوهر محور در مقايسه با مهاجرت هاي زن مهاجرت

هـاي   محـور در قيـاس بـا مهـاجرت     هاي فرزند زنان در مهاجرت. داردهاي نوع اول  سود مهاجرت
هـا از   فرزندان و آيندة آن. اما رابطة مذكور غيرمعنادار است ،محور، مشاركت بيشتري دارند شوهر
هـا بـراي زنـان بـر      ترين داليل مهاجرت خانوادگي براي زنان است و حتي اين نوع مهاجرت مهم

ند تـا خـانواده   كنشود كه زنان مشاركت بيشتري  محور ارجحيت دارد و باعث مي مهاجرت شوهر
  .براي امور فرزندان مهاجرت نمايد

  
  گیري مهاجرت برحسب نوع مهاجرت رابطة مشاركت زنان در تصمیم. 4جدول 

 20/17=محور  هاي زنگيري مهاجرتمشاركت زنان در تصميمةميانگين نمر
 33/12= فرزندمحورهاي گيري مهاجرتمشاركت زنان در تصميمةميانگين نمر
 78/11= شوهرمحورهاي گيري مهاجرتمشاركت زنان در تصميمةميانگين نمر

 )I-J(تفاوت ميانگين نوع مهاجرت
)I()J(

  محور زن
  42/5* شوهرمحور
  87/4* فرزندمحور

  549/0ns شوهرمحور فرزندمحور
*94/88 F=

  05/0معناداري در سطح *            
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ارتباطي با مقصد قبـل از مهـاجرت بـا ميـزان مشـاركت زنـان در        ةنتايج آزمون رابطة زمين
آمده گويـاي آن اسـت كـه     دست هنتايج ب. گزارش شده است 5گيري مهاجرت در جدول  تصميم

ميزان مشاركت زناني كه قبل از مهاجرت به استان تهران خويشاوند، دوست يا بستگاني در ايـن  
  .اند نداشتهند، بيشتر از زناني است كه چنين روابطي ا ها در ارتباط بوده و با آن  استان داشته

  
  گیري مهاجرت با زمینة ارتباطی با مقصد قبل از مهاجرت رابطة مشاركت زنان در تصمیم. 5جدول 

  90/13=ارتباطي با مقصد ةگيري مهاجرت در حالت داشتن زمينمشاركت در تصميمةميانگين نمر
  26/11=ارتباطي با مقصد  ةمهاجرت در حالت نداشتن زمينگيريمشاركت در تصميمةميانگين نمر

*867/6T= - 
  05/0معناداري در سطح    *

  متغيره چند  تحليل
نتايج تحليل رگرسيوني اثر هريك از متغيرهاي مستقل بر متغيـر ميـزان مشـاركت     6در جدول 

  .گيري مهاجرت آورده شده است زنان در تصميم
  

هاي رگرسیونی تأثیر متغیرهاي مستقل و كنترلی بر میزان مشاركت زنان در مهاجرت  مدل. 6جدول 
  خانوادگی 

  متغیرها  
  3مدل   2مدل  1مدل

  معناداري  ضرایب  معناداري  ضرایب معناداري ضرایب

متغيرهاي مستقل
  

  000/0  - 166/0  000/0  - 195/0 000/0 -200/0 ميزان رضايت زنان از مبدأ
ميزان قدرت زنان در

  000/0  595/0  000/0  565/0  000/0  645/0 خانواده
داشتن

ارتباط با 
 مقصد

  000/0  125/0  000/0  124/0 000/0 123/0 بله
              )مرجع(خير 

نوع 
  مهاجرت

  000/0  185/0  000/0  0.189 000/0 198/0 محورزن
  880/0  005/0  886/0  005/0 264/0 027/0 فرزندمحور
شوهرمحور

             )مرجع(

ويژگي
 

هاي زنان 
پاسخ
گو 

  566/0  - 031/0  427/0  - 043/0   سن  
  468/0  - 019/0  677/0  - 011/0   فاصلة سني با شوهر

  104/0  091/0  027/0  123/0   مدت ازدواج
مبدأ 
  مهاجرت

  043/0  068/0  091/0  055/0   شهر
روستا

             )مرجع(
  643/0  017/0  953/0  002/0   تعداد فرزندان

  487/0  - 023/0  791/0  - 009/0   شاغلوضعيت
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  متغیرها
3مدل   2مدل  1مدل

معناداري  ضرایب  معناداري  ضرایب معناداري ضرایب
غيرشاغل اشتغال

)مرجع
  025/0  055/0  031/0  051/0درآمد

سطح
تحصيالت

راهنمايي و
  000/0  - 225/0  002/0  - 140/0كمتر

متوسطه و
  002/0  - 110/0  119/0  - 051/0ديپلم

دانشگاهي
)مرجع(

  447/0  023/0  852/0  005/0ميزان دارايي

ويژگي
 

هاي همسر

سطح
تحصيالت

راهنمايي و
  009/0  117/0كمتر

متوسطه و
  001/0  107/0ديپلم

دانشگاهي
)مرجع(

وضعيت
اشتغال

  293/0  - 028/0شاغل
غيرشاغل

)مرجع(
  517/0  - 019/0درآمد

*F 4/255*5/90*  4/74ضريب

R( 849/0 859/0  864/0(ضريب همبستگي
Adj.R2( 718/0 729/0  737/0(شدهضريب تعيين تعديل

مسـتقل، در مـدل دوم ودر مدل اول فقط متغيرهـاي  . براي اين منظور سه مدل آزمون شد
مدل نهايي نشان. ها نيز كنترل شد و همسران آن گو پاسخهاي زنان  ترتيب برخي ويژگي سوم به

گيـري مهـاجرت نيـز دهد كه با افزايش قدرت در خانواده ميزان مشـاركت زنـان در تصـميم    مي
فراينـد در  يابد و در مقابل با كاهش رضايت از مبدأ مهاجرت ميـزان مشـاركت زنـان    افزايش مي

تحليـل رگرسـيوني از آن حكايـت دارد زنـاني كـه قبـل از. مهاجرت نيز افزايش خواهـد يافـت  
اند در مقايسه با همتايـان خـود مهاجرت به استان تهران داراي زمينة ارتباطي با اين استان بوده

.اند، در مهاجرت خانواده مشاركت بيشتري دارند اي نداشته كه چنين زمينه
يعنـي ؛گيري مهـاجرت دارد  محور رابطة معناداري با ميزان مشاركت در تصميم مهاجرت زن

، مشـاركت بيشـتري در جريـانشـوهرمحور هـاي   زنان در اين نوع مهاجرت، نسبت به مهاجرت
،شـوهرمحور نسبت بـه مهـاجرت    فرزندمحورمشاركت زنان در مهاجرت . مهاجرت خانواده دارند

6
گیداوناخ رتجاهم

 در اننز كتارمش انزیم بر یلركنت و قلستم ياهرغیمت یرثأت نیویسرگر ايه دلم.  دولج ةاماد
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گيـري   تصـميم  فراينـد درآمد زنان، ميزان مشاركت آنان در  با افزايش. ستا بيشتر و غيرمعنادار
  .مهاجرت افزايش خواهد يافت

دهد كه زنان با مبدأ شهري در مقايسه با همتايان روستايي خـود، مشـاركت    نتايج نشان مي
اطالعـات جـدول گويـاي آن    . انـد  بيشتري در جريان مهاجرت خانوادگي به استان تهران داشـته 

يعنـي زنـان بـا تحصـيالت      ،تحصيالت دانشگاهي در مقايسه با دو گـروه ديگـر  است كه زنان با 
ــا تحصــيالت متوســطه  ــان ب ــ  راهنمــايي و كمتــر و زن  فراينــدمشــاركت بيشــتري در  ،ديــپلمـ

سطح تحصيالت تنها ويژگي شوهران است كه اثري معنـادار بـر   . اند دهكرگيري مهاجرت  تصميم
زنـاني كـه همسرانشـان تحصـيالت     . ري مهاجرت داردگي تصميم فرايندميزان مشاركت زنان در 

در مقايسه بـا زنـاني كـه همسرانشـان       اند ديپلم داشتهـ  راهنمايي و كمتر يا تحصيالت متوسطه
اند در جريان مهاجرت خانوادة خود به اسـتان تهـران مشـاركت     داراي تحصيالت دانشگاهي بوده

درصد از واريـانس ميـزان    72حدود  ،آمارييعني مدل بدون كنترل  ،مدل اول. اند دهكربيشتري 
در مـدل دوم و بـا كنتـرل    . ده استكرگيري مهاجرت را تبيين  تصميم فرايندمشاركت زنان در 

نهايت، مدل سوم كـه   در. درصد رسيده است 73، قدرت تبيين مدل به گو پاسخهاي زنان  ويژگي
 74هاسـت حـدود    همسـران آن يـان و  گو پاسـخ هاي  برگيرندة متغيرهاي مستقل و نيز ويژگي در

واحد بـر   011/0يان گو پاسخهاي  با كنترل ويژگي. كند درصد واريانس متغير وابسته را تبيين مي
در تبيـين   شـده  هاي زنـان بررسـي   يعني سهم ويژگي ؛قدرت تبيين مدل اوليه اضافه شده است

در مدل سوم و بـا ورود  . درصد است يكگيري مهاجرت حدود  تصميم فرايندميزان مشاركت در 
شدة مدل دوم افـزوده شـده    واحد به ضريب تبيين تعديل 008/0هاي شوهر مقدار  برخي ويژگي

. ده اسـت كـر درصد بر قدرت تبيـين مـدل اضـافه     8/0هاي شوهر حدود  ويژگي ،عبارتي به .است
هـا تـأثير    ان آنهـاي همسـر   هاي زنان نسبت بـه ويژگـي   دهد كه ويژگي نشان مي شدهارقام ذكر

ضـرايب بتـاي   . گيـري مهـاجرت خـانوادگي دارد    تصـميم  فراينـد بيشتري بر ميزان مشاركت در 
ترتيب قـدرت زن در خـانواده، ميـزان رضـايت زنـان از مبـدأ        استاندارد از آن حكايت دارد كه به

ير را ارتباطي با مقصد بيشـترين تـأث   ةنهايت داشتن زمين و در محور زنمهاجرت، مهاجرت از نوع 
  .گيري مهاجرت خانوادگي دارند تصميم فرايندبر ميزان مشاركت زنان در 

  گيري نتيجه
بر نقش مردان در مهاجرت تأكيد داشـته و زنـان را   ] 24؛ 20[شده در ايران  اكثر مطالعات انجام

بـا ايـن تصـور كـه زنـان بـه تبعيـت از        ] 13[دانند و حتي در برخي مطالعـات   مهاجر تبعي مي
هـاي   بـا عنايـت بـه كاسـتي    . اند آنان را از تحقيق كنار گذاشته ،كنند د مهاجرت ميهمسران خو

گيـري   موجود، هدف از مطالعة حاضر شناخت ميـزان مشـاركت زنـان داراي همسـر در تصـميم     
نتايج نشان داد كه رضايت از مبـدأ مهـاجرت بـا ميـزان     . مهاجرت خانوادگي به استان تهران بود
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منفي و معنـادار   ةگيري مهاجرت خانوادگي به استان تهران رابط تصميم فرايندمشاركت زنان در 
هاي جاذبه و دافعه و نيز محروميـت نسـبي قابـل تفسـير      دارد كه اين يافته در چارچوب تئوري

گيري مهاجرت خـانوادگي   تصميم فرايندقدرت زنان در خانواده با ميزان مشاركت آنان در . است
گيري نيز منطبق با انتظارات تئـوريكي اسـت كـه در     كه اين نتيجهمثبت و معنادار داشت  ةرابط

گيـري   نتايج گوياي آن بود كـه مشـاركت زنـان در تصـميم    . شدتي بررسي فمنيسقالب رويكرد 
 فرزنـدمحور هـاي   و نيـز مهـاجرت   شوهرمحورهاي  در مقايسه با مهاجرت محور زنهاي  مهاجرت

متغيره نشان داد كـه   مدل نهاييِ تحليل چند. داردهاي نوع اول  تفاوت معناداري به نفع مهاجرت
هـا اثـر    يان و شوهران آنگو پاسخهاي  ميزان رضايت از مبدأ و قدرت در خانواده با كنترل ويژگي

ارتبـاطي بـا مقصـد قبـل از      ةداشتن زمينـ . معناداري بر ميزان مشاركت زنان در مهاجرت دارند
گيري مهاجرت دارد كه ايـن يافتـه    تصميم فرايندمهاجرت اثر مثبتي بر ميزان مشاركت زنان در 

اين يافته عالوه بـر همـاهنگي بـا مطالعـات     . نيز نشان داده شده است] 35[در مطالعات پيشين 
. اسـت جونگ در مدل خود بر مفهوم شبكه دارد نيـز همسـو    با تأكيدي كه دي شدهپيشين ذكر

ن در جريان مهاجرت است كه ايـن  سطح تحصيالت زنان از متغيرهاي تأثيرگذار بر مشاركت آنا
هاي تحقيق تأييـد   فرضيه همةبنابراين . تأييد شده است] 28[نوعي در مطالعات پيشين  يافته به
هـاي فـردي زنـان در مقايسـه بـا مشخصـات        نتايج گوياي آن بود كه ويژگـي  ،مجموع در. شدند

پـژوهش حاضـر از    ةنتيجـ . هاي خانوادگي اهميت بيشتري دارند شوهرانشان در جريان مهاجرت
گيـري مهـاجرت خـانوادگي     تصـميم  فرايندآن حكايت داشت كه زنان مشاركت نسبتاً بااليي در 

ها كمتر از  دن آنان، اثر و نقش آنكردارند و با كنار گذاشتن زنان از جامعة آماري يا تبعي فرض 
هماهنـگ  ] 41[ر با برخي مطالعـات ديگـ   يادشدهيافتة نتايج . شود شان نشان داده مي اثر واقعي

هاي فردي  ها نشان داد كه زنان مهاجرت خانوادگي را راهبردي جهت تحقق خواسته يافته. است
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مبـدأ، بهبـود وضـعيت        رهـايي از محـدوديت  . بيننـد  و خانوادگي مي

اه اي بهتر براي فرزندان كاركردهـاي مهـاجرت خـانوادگي از نگـ     اقتصادي خانواده و تأمين آينده
رود بـا ادامـة رونـد بهبـود وضـعيت       شـود كـه انتظـار مـي     نتيجه گرفته مي ،در پايان. زنان است

بـا عنايـت بـه اينكـه     . هـاي خـانوادگي افـزايش يابـد     اجتماعي زنان، مشاركت آنان در مهـاجرت 
ارتباطات با مقصد از متغيرهاي تأثيرگـذار و معنـادار بـر مشـاركت زنـان در       ةتحصيالت و زمين

ـ   دهكـر بايد گفت زنان ايراني كه امروزه تحصيالت بـاالتري كسـب    ،اجرت بودجريان مه ه انـد و ب
تري با شهرهاي بـزرگ، از   اجتماعي و ارتباطات قوي ةواسطة همين تحصيالت دانشگاهي سرماي

ند، انتظار افزايش مشـاركت زنـان در جريـان    ا جمله تهران، دارند و حتي در برخي موارد پيشگام
ورود زنان به شهرهاي بزرگ بـه تغييـر در سـبك     ،ترديد بي. شود تر مي قوي مهاجرت خانوادگي
  .ندكنها تمركز  توانند بر اين حوزه انجامد كه مطالعات آتي مي ها مي رفتاري و زندگي آن
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  .تهران، استان تهران، ايران شهرستان
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  .سمت: ، تهرانگيري در تحقيق اي بر نمونه مقدمه). 1372(سرايي، حسن ] 8[
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