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  چکیده
برحسب  زنان  مستقل  مهاجرت  کننده های  تعیین  و  ویژگی ها  مقاله  این  در 
نفر زن  نمونه شامل 14394  مقصدهای عمده ی مهاجرتی تحلیل شده است. حجم 
است که از نمونه ی دو درصدی سرشماری سال 1390 به صورت تصادفی انتخاب 
شده اند. براساس نتایج به دست آمده الگوهای سنتی مهاجرت ـ که بیشتر مرد گزین 
بوده و زنان به تبعیت از مردان مهاجرت می کردند ـ در حال تغییر است و به تدریج 
نوعی الگوی زنانه شدن مهاجرت در ایران در حال تکوین است. در این تحقیق دو 
الگوی مهاجرتی برای زنان شناسایی شد؛ یکی زنان مستقلی که از مهاجرت به عنوان 
یک استراتژی توسعه ی حرفه ای و فردی استفاده می کنند. این گروه از زنان مهاجر، 
تحصیل کرده و متخصص اند و بیشتر آنها محل اقامت قبلی شان نقاط شهری و مقصد 
مهاجرتشان پایتخت و شهرهای بزرگ است. الگوی دیگر، زنان مهاجری هستند که از 
مهاجرت به عنوان یک استراتژی بقاء استفاده می کنند. این گروه بیشتر به دلیل بیکاری، 
فوت همسر و یا طالق مهاجرت می کنند و مستعد آسیب های اجتماعی متعددی هستند 
که اتخاذ سیاست های حمایتی برای این گروه در برنامه ریزی های  شهری امری الزامی 

و ضروری است.
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1- مقدمه و بیان مسئله س

يکی از مهم ترين تحوالت مهاجرتی در دهه های اخير ورود بيش از پيش 

زنانه  زنان مستقل است که  افزايش مهاجرت  فرآيند مهاجرتی و  زنان در 

شدن مهاجرت1 ناميده می شود (Hugo, 1993). کاستلز و ميلر2 به ظهور عصر 

مهاجرت3 اشاره داشته و از پديده هايی نظير جهانی شدن مهاجرت، تسريع 

و شتاب مهاجرتی، تفکيک و تمايزپذيری مهاجرت، زنانه شدن مهاجرت و 

سياست های مهاجرتی به عنوان پنج ويژگی اصلی عصر مهاجرت نام برده اند 

)صادقی به نقل از يزدان مهر، 1391: 2(.

افزايش سطح تحصيالت و به تبع آن ميل به تحرک اجتماعی در بين 

زنان منجر به تحرکات مکانی و مهاجرتی بيشتر آنها شده است، به طوری 

که سهم جمعيت زنان مهاجر در هر دو نوع مهاجرت داخلی و بين المللی 

افزايش چشم گيری يافته است. در حالی که بسياری از زنان همراه اعضای 

خانواده هايشان مهاجرت می کنند، تعدادی از زنان نيز به تنهايی و مستقل 

مهاجرت می کنند. اين پديده نگرانی های عمده ای را در خصوص سياست های 

اساسی در زمينه ی انطباق پذيری مهاجران زن در محيط شهری و امنيت و 

حقوق زنان در فرآيندهای مهاجرتی ايجاد کرده است. 

در گذشته، مردان تأمين کننده ی درآمد و معاش خانواده بودند و در بيرون از 

منزل کار می کردند و زنان فقط درون منزل کار می کردند و وظيفه ی فرزندآوری 

1-Feminization of Migration
2- Castles & Miller
3- Migration Period
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و نگه داری از خانه را بر عهده داشتند، اما امروزه زنان ديگر خود را به اين 

وظايف سنتی محدود نمی دانند و همين تغييرات در نگرش و دگرگونی در 

باورهای نسل جوان و در رابطه با تعاريف شان از نقش زن در جامعه، افزايش 

توقعات و آرزوها و تمايالت اقتصادی و اجتماعی باعث شده است، زنان و 

دختران برای دسترسی به موقعيت های اجتماعی و اقتصادی باالتر، بيشتر تالش 

کنند. عالوه بر تالش برای تحرک اجتماعی، يکی از راهبردهای اساسی ايشان 

برای دست يابی به موقعيت بهتر، مهاجرت و تحرک مکانی بوده است. 

داده های بخش جمعيت سازمان ملل در سال 2013 نشان می دهد که 

نسبت  زنان تشکيل می دهند،  را  بين المللی  مهاجرت های  48 درصد سهم 

مهاجرت زنان در اروپا، حدود 52 درصد است که باالترين ميزان در بين 

قاره های جهان را دربر می گيرد. اين نسبت در قاره ی آسيا، 42 درصد است 

 .(United Nation, 2013) که کمترين ميزان در بين قاره هاست

در ايران، در دهه ی 1375- 1365 حدود 8718770 نفر در کشور مهاجرت 

کرده اند که 55 درصد آنها مردان و 45 درصد آنها زنان بودند، در حالی که 

در دوره ی1390- 1385 حدود 5534666 نفر در کشور مهاجرت کرده اند که 

52 درصد از آنها مردان و 48 درصد آنها زنان بوده اند. در فاصله ی سال های 

1365 تا 1390 نسبت مهاجرت زنان 3 درصد افزايش نشان می دهد، همچنين 

طبق آمارهای مرکز آمار ايران، مهاجرت زنان نسبت به گذشته افزايش يافته 

و طی سال های 1385- 1375، بيشترين درصد مهاجرت های داخلی زنان در 

ايران به استان تهران بوده است. 
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پس از ظهور انقالب اسالمي و به دنبال تغييرات اجتماعی - فرهنگي س

ايجاد شده در کشور، جايگاه و موقعيت زنان تا حدود زيادی ارتقاء يافت. 

مشارکت گسترده ی زنان در سطح اجتماع و به ويژه حضور آنها در عرصه هاي 

بهبود  دارند.  اذعان  آن  به  بارزي است که همگی  بسيار  پديده ی  آموزشي 

شرايط اجتماعی – اقتصادی زنان ميل به تحرک اجتماعی و مکانی را در آنها 

افزايش داده است. 

طور  به  ايران  در  عالی  و  دانشگاهی  تحصيالت  مقطع  در  مهاجرت 

روزافزونی در حال افزايش است و مطالعات نشان می دهد که بين تحرک 

اجتماعی ـ که يکی از پارامترهای مهم آن ارتقاء سطح تحصيالت است ـ و 

تحرک مکانی و مهاجرت همبستگی وجود دارد؛ لذا همچنان در آينده سهم 

زنان در جابجايی های داخلی و خارجی افزايش خواهد يافت. 

تغييرات به وجود آمده در شرايط سنتی زنان کشور و افزايش سهم زنان 

از مهاجرت های داخلی از يک سو و کمبود مطالعات درباره  ی مهاجرت زنان 

انگيزه ای شد تا محققان در پی توصيف و تحليل وضعيت و تعيين کننده های 

مهاجرت زنانی باشند که در کشور به صورت مستقل، مهاجرت می کنند.  بايد 

در نظر داشت، مهاجرت زنان پديده ای است که مستقيم رفتارهای جمعيتی 

زنان از جمله سن ازدواج، سن باروری، تعداد فرزندان و... را تحت شعاع 

قرار می دهد؛ لذا در اين مقاله تالش شده است با رويکردی جمعيت شناسانه 

ويژگی های  اجتماعی، اقتصادی زنان مهاجر به پايتخت، زنان مهاجر به ساير 

مقايسه شوند. هدف  يکديگر  با  مبدأ  در  مهاجر  غير  زنانی  نقاط کشور و 
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مقاله آن است که از خالل اين تحليل ها و مقايسه ی تفاوت های اقتصادی 

– اجتماعی بين زنان مهاجر در دو بعد مهاجرت به پايتخت و مهاجرت به 

ساير نقاط کشور و زنان غير مهاجر تبيين و تحليل شوند. نيز مشخص شود 

هر يک از گروه های زنان با چه ويژگی هايی و به کدام نقاط کشور بيشتر 

مهاجرت می کنند؟ و آيا امکان شناسايی و تشخيص الگوهای خاصی از انواع 

مهاجرت زنان در کشور وجود دارد؟

2- پیشینه ی تجربی پژوهش

به  رو  خارجی  و  داخلی  مهاجرت های  جريان  در  زنان  سهم  چه  اگر 

است.  اندک  باره  اين  در  پژوهش ها  و  مطالعات  سهم  اما  است،  افزايش 

تخصص  تحصيالت،  مهارت،  تأهل،  مختلفی چون سن، وضع  متغيرهای 

و  تصميم گيری  در  که  هستند  انسانی  سرمايه ی  معرف های  جمله  از  و... 

رفتار مهاجرتی زنان اثر مستقيم دارند )مشفق،1390:  137(. در تحقيقات 

محموديان )1388(، جعفری )1388(، تيموری )1389(، جياکون )2011(، 

فيندلی )1994( و فردمن )1973( اشتغال عامل مهمی در مهاجرت زنان به 

شمار می آيد.

و  مشهد  شهرستان  به  زنان  مهاجرت  مهم  عوامل  بررسی  در  جعفری 

رابطه ی آن با متغيرهای اساسی چون سطح تحصيالت، شرايط اقتصادی، بعد 

مسافت و سن نشان داد که تحصيالت، اشتغال و مسافت عوامل مهمی در 

مهاجرت زنان به شمار می آيند )جعفری، 1388(. اسماعيلی در مطالعه ی خود 

با عنوان »نقش زنان در جريان تصميم گيری مهاجرت های خانوادگی« به اين 
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نتيجه دست يافت که با افزايش سن زنان هنگام مهاجرت، افزايش سطح س

تحصيالت زنان، افزايش ميزان استقالل زنان و نقش آنها در ساختار قدرت 

خانواده، نقش فعال زنان در فرآيند مهاجرت افزايش می يابد و در نتيجه در 

تصميم گيری های مهاجرتی مشارکت فعال تری می کنند )اسماعيلی، 1388(.

در تحقيق ديگری با عنوان »گرايش به مهاجرت و جنسيت« که حسن پور 

نتايج نشان می دهد که از ميان عوامل جاذبه ی مقصد و  انجام داده است، 

دافعه ی مبدأ در حالت کلی عوامل جاذبه ی مقصد تأثير بيشتری در گرايش به 

مهاجرت داشته و بين دو جنس از نظر اهميت به عوامل )اقتصادی – رفاهی 

و فرهنگی – اجتماعی( تفاوت وجود دارد. در حالی که برای پاسخ گويان 

زن عوامل اجتماعی – فرهنگی چه در قالب جاذبه های مقصد و چه در قالب 

اهميت  اقتصادی  عوامل  مرد  پاسخ گويان  برای  است،  مهم  مبدأ  دافعه های 

بيشتری دارد )حسن پور، 1389(.

ميرزايی و قاسمی اردهايی در مطالعه ی »جنبه های مهاجرت داخلی زنان 

در ايران« به اين نتيجه رسيده اند که در ايران مهاجرت زنان بيشتر در دامنه ی 

سنی 29 -20 سالگی رخ می دهد. کمترين سهم زنان در مهاجرت  های شهر 

به روستا و بيشترين آن در مهاجرت های روستا به شهر است و زنان مهاجر 

از روستا به شهر، به غير از عامل پيروی از خانوار، بيشتر برای تحصيل اقدام 

به مهاجرت می کنند )ميرزايی و قاسمی اردهايی، 1393: 1-23(.

فيندلی در مطالعه ای که در برزيل و يونان انجام داد، به اين نتيجه دست 

يافت که زنان تحصيل کرده ی مهاجر بهتر می توانند با پذيرش مسئوليت ها 
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زنان  و  شوند  روبه رو  شهر  به  روستا  از  مهاجرت  از  پس  نقش هايشان  و 

تحصيل کرده امکان بيشتری برای شغل های نيمه حرفه ايی، حرفه ايی و اداری 

دارند. بنابراين محدوديت های درآمدی که به خانواده اعمال می شود، کاهش 

می يابد )فيندلی، 1372(.

ازرا در اتيوپی نتيجه می گيرد که در جامعه ی مورد مطالعه اش، تمايالت 

مهاجرتی مردان بيشتر از زنان نيست، اما با در نظر گرفتن داليل مهاجرت، 

.)Ezra, 2001( مردان بيشتر از زنان به داليل اقتصادی مهاجرت می کنند

کانيايوپيونی نشان داد که زنان معموالً قبل از ازدواج مهاجرت می کنند، 

اما داشتن فرزند کمتر در ميان زنان متأهل تأثير معناداری در مهاجرت ندارد. 

همچنين نشان می دهد که سطوح باالتر تحصيل )به ويژه تحصيالت عالی(، 

احتمال مهاجرت زنان را در مقايسه با مردان باال می برد )يزدان مهر،1392 به نقل 

.)Caniapiuni, 2000 از

مطالعه ی کوينلن در هند نشان داد که احتمال مهاجرت زنان جوان بيشتر 

است. در نمونه ی کوينلن دختران بيشتر از پسران به تحصيالت خود اهميت 

می دهند. در واقع والدين آنها نيز معتقدند که دخترانشان با تحصيالت باالتر و 

حرکت به يک منطقه ی ديگر برای تحصيل، شانس بيشتری برای ازدواج بهتر 

خواهند داشت. در مجموع مطالعه ی کوينلن نشان داد که افراد برای دستيابی 

به فرصت های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی و ازدواج مهاجرت می کنند 

)Quinlan, 2005: 2-12(. به طور کلی مطالعات نشان می دهد که سن، تحصيل، 

وضع تأهل و عوامل فرهنگی همچون افزايش استقالل زنان و اشتغال از 
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جمله متغيرهای تأثيرگذار در مهاجرت هستند، در اين بين، تحصيل عامل س

مهمی است که در بيشتر مطالعات به عنوان يک عامل تعيين کننده ی بسيار 

مهم در مهاجرت زنان به آن اشاره شده است. 

3- مبانی نظری پژوهش

در نظريه های کالسيک مهاجرت، به نقش جنسيت در مهاجرت کمتر 

اشاره شده است و اين گونه نظريه ها در تحليل جنسيتی مهاجرت توانايی 

تدريج  به   1980 و   1970 دهه های  مهاجرتی  تحقيقات  در  دارند.  کمی 

جنسيت وارد مباحثات و پژوهش های مهاجرتی شد، اما منجر به تغييرات 

اساسی در خصوص فهم اينکه چه کسی و چرا مهاجرت می کند و يا اينکه 

چگونه مهاجرت تبيين می شود يا پيامدهای احتمالی آن چيست، نشد. يکی 

»آيا  بود که  آن  اين دوره  زنان طی  اساسی در مورد مهاجرت  از سؤاالت 

نوعی  زنان  »مهاجرت  عبارتی  به  يا  است«؟  شده  زنان"مدرنيزه"  مهاجرت 

رهايی از رفتارها و ارزش های سنتی و قالبی آنهاست«؟

را  زنان  مهاجرت  از  اصلی  نوع  چهار  سال 1984  در  تودارو  و  تادنی 

با استفاده از معيار وضعيت تأهل و داليل آنها برای مهاجرت از همديگر 

تفکيک کردند: 1( زنان متأهلی که برای يافتن شغل مهاجرت می کنند؛ 2(

زنان مجردی که برای يافتن شغل مهاجرت می کنند؛ 3( زنان مجردی که برای 

ازدواج مهاجرت می کنند؛ 4( زنان متأهلی که در يک مهاجرت جمعی بدون 

.)Hugo, 1993( توجه به شغل مهاجرت می کنند
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يوتنگ در مورد انگيزه های جابه جايی مکانی زنان فرضيه ی »مهاجرت 

پديده ی  »دسترسی« يک  نظر  وی  به  کرد.  مطرح  را  استراتژی دسترسی« 

جنسيتی است. تحرک مکانی و مهاجرت نوعی استراتژی شناخته شده برای 

»دسترسی«1 به امتيازات اجتماعی در بين زنان است. در مواقعی که زنان با 

يکی  محل سکونت  تغيير  و  جايی  به  جا  مواجه اند،  دسترسی  محدوديت 

از راه کارهاست )Uteng, 2011(. از ديدگاه  طرفداران حقوق زنان ، مهاجرت 

با جنسيت، نقش های جنسيتی و روابط قدرت در فرآيند مهاجرت ارتباط 

رويکردهای  مهاجرت،  تحقيقات  در  حقيقت،  در  می کند.  پيدا  محوری 

تئوريکی جديدی برای تبيين اثرگذاری روابط قدرت در الگوها و فرآيندهای 

در حال تغيير مهاجرت توسعه پيدا کرده است )سيلوری2، 49:2004( . 

محققان حوزه ی حقوق زنان  نشان  داده اند که چگونه روابط اجتماعی 

خانوار در مبدأ و مقصد می تواند در تبيين اينکه چه کسی )يعنی موقعيت 

انتظارات  )يعنی  پيامدهايی  چه  با  و  خانوار(  کار  تقسيم  درون  در  مهاجر 

بازار کار مقصد( مهاجرت می کند )Lawson، 39: 1998( کمک کند. در اين 

رويکرد بر مهاجرت زنان ـ که فرصت های جديد برای بهبود زندگی زنان 

و تغيير روابط جنسيتی فراهم می کند ـ  تأکيد شده است. مهاجرت می تواند 

منبع استقالل، اعتماد به نفس بيشتر و پايگاه اجتماعی باالتر برای زنان باشد. 

مهاجرت در روابط جنسيتی به خصوص نقش زنان در خانواده و اجتماع 

1- Access
2-. Silvery
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تأثير می گذارد. مهاجرت در بسياری از جنبه ها استقالل و قدرت زنان را س

تقويت می کند. طرفداران اين ديدگاه، بر محدوديت تحرک زنان برای رفتن 

يا ماندن تأکيد بسياری دارند. با اين حال، اين نظريه پردازان مدعی اند، وجود 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی زنان مهاجر دليل بر مسئله بودن مهاجرت 

که  است  نابرابر  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  بلکه شرايط  نيست،  زنان 

مهاجرت زنان را به يک مسئله ی اجتماعی تبديل کرده است )محموديان و 

ديگران، 1388: 57(. 

کانت و رادکليف1 )1992( چهار رويکرد نظری را برای تبيين مهاجرت 

زنان معرفی کرده اند. اين رويکردها شامل چهار ديدگاه تعادل نئوکالسيک، 

رويکرد ساختاری، رويکرد رفتاری و رويکرد استراتژی های خانوار است. 

رويکرد تعامل نئوکالسيک در تبيين حرکات مهاجرتی زنان به فرصت های 

شغلی اندک در جامعه ی روستايی و بازارهای کار شهری می پردازد. در اين 

رويکرد فرض می شود که انگيزه های مهاجرت برای زنان و مردان يکسان 

است و زنان بيشتر برای بهبود شرايط مادی خود مهاجرت می کنند. رويکرد 

ساختاری، بر تغييرات ساختاری اقتصادی، اجتماعی و سياسی به عنوان تعيين  

کننده های مهاجرت زنان تأکيد می کند. ساختار نابرابر جنسی که در آن به 

حقوق زنان توجهی نمی شود، زمينه را برای مهاجرت زنان فراهم می کند. 

نفوذ  تحت  مردان  و  زنان  که  است  اين  بر  فرض  رفتاری  رويکرد  در 

به  جنسيتی  نقش های  کننده ی  تعيين   فرهنگی  هنجارهای  و  ايدئولوژی ها 

1- Chant and Radcliffe
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رفتار مهاجرتی می پردازند. در نهايت، رويکرد استراتژی های خانوار بر اين 

فرض استوار است که روابط قدرت و ساختارهای تصميم گيری در خانواده، 

در مهاجرت زنان تأثيرگذار است. بر اساس اين رويکرد، معموالً يکی از 

اعضای خانوار برای کار، مهاجرت می کند. در اين موارد با توجه به سلسله 

مراتب های اجتماعی – فرهنگی و ساختار قدرت در خانواده، معموالً زنان از 

مهاجرت منع می شوند )کانت و رادکليف،1992(. 

عالوه بر اين نظريه، نقش های جنسيتی هم برای تبيين مهاجرت زنان به 

کار می رود. بر اساس اين تئوری، زنان صرف  نظر از سطح منابع فردی شان، 

يک نقش تابع و فرمانبردار در تصميم گيری های مهاجرت خانوادگی دارند. به 

طور سنتی، زنان کمتر از مردان در فعاليت های بازار نقش داشته اند، از اين رو 

به احتمال زياد زنان تابعان و همراهان شوهرانشان در حرکات مهاجرتی اند 

.(Chattopadhyay, 2000: 31)

بوياد و گرايکو در تالش برای ارائه ی تئوری جنسيتی مهاجرت معتقدند، 

می توان سه مرحله ای که در آن روابط، نقش ها و سلسله مراتب جنسيتی 

در فرآيند مهاجرت تأثيرگذار است، از همديگر متمايز کرد و در آن نتايج 

متفاوتی را برای زنان متصور شد: مرحله ی قبل از مهاجرت، مرحله ی انتقالی 

 Boyad and( و عبوری در طول مرزها و تجربه ی مهاجران در منطقه ی مقصد

 )Grieco, 2003: 740-765
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شکل گيری س موجب  متعددی  عوامل  مهاجرت،  از  قبل  مرحله ی  در 

تصميمات مهاجرتی می شود. اين عوامل هم عوامل کالن و سيستمی همچون 

اقتصاد ملی و هم عامل فردی و خرد همچون مراحل جنسيتی در چرخه ی 

زندگی را شامل می شوند. اين عوامل به سه حوزه تقسيم می شوند: 1- روابط 

و سلسله مراتب جنسيتی؛2- موقعيت و نقش های جنسيتی؛ 3- مشخصه های 

ساختاری مبدأ. روابط و سلسله مراتب جنسيتی در بستر خانواده، مهاجرت 

زنان را تحت تأثير قرار می دهند. خانواده به تعريف و واگذاری نقش ها به 

زنان می پردازد و اين وضعيت خود انگيزه ی نسبی آنها را برای مهاجرت، 

کنترل توزيع منابع و اطالعاتـ  که می تواند حمايت کندـ   يا عدم تشويق و 

جلوگيری از مهاجرت را تعيين می کند. تعامل نقش ها، موقعيت و سن زنان 

در درون يک بستر اجتماعی و فرهنگی خاص، احتمالی از مهاجرت را به 

وجود می آورد که می تواند توانايی زنان را برای مهاجرت تحت تأثير قرار 

دهد. در نهايت، عوامل سطح کالن مبدأ می توانند مهاجرت جنسيتی شده 

را تحت تأثير قرار دهند. در مرحله ی انتقالی و عبور از مرزها، سياست های 

جنسيتی  شده  مهاجرت  در  می تواند  مهاجرتی  گزينش های  و  مهاجرتی 

تأثيرگذار باشد. معموالً در اين سياست ها، زنان به عنوان تابع و مردان به 

عنوان متفاوتی در مقصد اسکان يافته و انطباق پيدا می کنند و معموالً نتايج 

و پيامدهای انطباق تحت تأثير سه عامل هستند: 1- تأثير وضعيت ورود بر 

توانايی اسکان و انطباق؛ 2- الگوی ادغام در بازار کار؛ 3- تأثير مهاجرت در 

وضعيت و موقعيت زنان و مردان )Boyad & Grieco, 2003(. بدين ترتيب، 
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زنان می توانند در فرآيند مهاجرت نقش های متفاوتی )فعال و منفعلی( داشته 

باشند و داشتن هر کدام از اين نقش ها بستگی به يک سری عوامل و تعيين 

کننده ها در بستر اجتماعی - فرهنگی جامعه ی مورد مطالعه دارد. به طور 

کلی، در مهاجرت های غير تبعی و مستقل زنان، وضعيت و موقعيت اقتصادی 

و اجتماعی زنان در جامعه ی مبدأ و فرض زنان از موقعيت های خود در 

جامعه ی مقصد در تصميم گيری آنها در امر مهاجرت نقش عمده ای را ايفاء 

می کند. در اين مقاله رويکرد نظری ساختاری که بر تغييرات ساختار اقتصادی 

– اجتماعی جامعه و به تبع آن تحول موقعيت های نقشی و شغلی زنان تأکيد 

دارد، استفاده شده است. فرض اصلی نظری اين پژوهش آن است که ايجاد 

و  تحصيلی  فرصت های  به  دستيابی  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  زمينه های 

شغلی بين زنان به تحرکات جغرافيايی و مهاجرتی آنها منجر شده است؛ لذا 

بر اساس رويکرد نظری مذکور مدل نظری ذيل تدوين شده است. در اين 

مدل، چنين فرض شده است که تغيير در بسترهای اجتماعی – اقتصادی و 

جمعيتی کشور منجر به تحرک جغرافيايی بيشتر زنان شده است. 
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مدل تحقیق: تعیین کننده های احتمال مهاجرت زنانس

 محل تولد 

 محل سكونت

 وضع تأهل

 متغيرهاي جمعيتي

متغيرهاي اجتماعي 
 اقتصادي

 وضع سواد

 وضع فعاليت

 مدرك تحصيلي

 وضع شغلي

رشته تحصيلي 

 تحصيلي

علت مهاجرت 

 مهاجرت

 مبدأ مهاجرت
 متغيرهاي مهاجرتي

 ها كننده تعيين

 احتمال مهاجرت

 محل سكونت

4- فرضیه های پژوهش

مقصد مهاجرتی زنان بر حسب ويژگی های اقتصادی و اجتماعی شان . 1
متفاوت است.

احتمال مهاجرت زنان ساکن در نقاط روستايی بيشتر از زنان ساکن . 2
در نقاط شهری است.

احتمال مهاجرت زنان مجرد بيشتر از زنان متأهل است.. 3
احتمال مهاجرت زنان با سواد بيشتر از زنان بی سواد است.. 4
احتمال مهاجرت زنان شاغل بيشتر از زنان غير شاغل است.. 5
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زنان با رشته ی تحصيلی تخصصی تر بيشتر از زنان ديگر مهاجرت . 6

می کنند.

زنان با تحصيالت باالتر احتمال مهاجرتشان به پايتخت نسبت به ساير . 7

نقاط بيشتر است.

ساير . 8 و  )پايتخت  زنان  مهاجرتی  مقصدهای  و  مهاجرت  علت  بين 

نقاط( رابطه وجود دارد.

5- روش پژوهش

در اين تحقيق از داده های خام دو درصد سرشماری نفوس و مسکن 

روش  بنابراين  است.  شده  استفاده  کرده،  گردآوری  آمار  مرکز  که   1390

اين پژوهش، تحليل ثانويه ی داده های سرشماری است. روش نمونه گيری 

تصادفی نيز طبقه بندی شده در نظر گرفته شده است. کسر نمونه گيری در 

هر طبقه 0/02 بوده است. حداکثر خطای نسبی بين 0/02 تا 0/09 متغير و به 

طور متوسط برابر 0/05 است.

جامعه ی آماری شامل همه ی زنان 59-15 ساله در سرشماری عمومی 

است.  کرده  گردآوری  آمار  مرکز  که  است   1390 سال  مسکن  و  نفوس 

جمعيت زنان در سرشماری سال 1390، برابر 32244000 نفر است. در اين 

تحقيق زنان )مهاجر و غيرمهاجر( که در داده های خام دو درصد سرشماری 

اين  انتخاب شده که  سال 1390 موجود هستند، به عنوان نمونه ی آماری 

تعداد برابر738951 نفر است. به منظور انتخاب نمونه ی نهايی مورد نظر، 

ابتدا سن زنان مهاجر غيرتبعی تهران و ساير نقاط را در نظر گرفته )زنان واقع 
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در سن 59-15ساله( بعد بر اساس فراوانی زنان مهاجرت کرده به ساير نقاط س

کشور در هر گروه سنی در ميان زنان غيرمهاجر نيز همان تعداد )فراوانی( که 

در هر گروه وجود داشت را در نظر گرفته تا بتوان به نمونه ی نهايی دست 

يافت. نمونه ی بررسی شده شامل 14394 نفر )1528 نفر مهاجر به تهران، 

6433 نفر مهاجر به ساير نقاط کشور و6433 نفر غيرمهاجر( است. داده های 

گردآوری شده با استفاده از روش های آماری توصيفی و استنباطی تجزيه و 

تحليل شد. برای تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفی و استنباطی از 

نرم افزار  SPSS  استفاده شد. از  آزمون رگرسيون لجستيک چند وجهی برای 

برآورد احتماالت مهاجرتی زنان بر حسب ويژگی های اقتصادی – اجتماعی 

استفاده خواهد شد.

6- یافته های پژوهش

6-1- ترکیب سنی زنان مهاجر

توزيع درصدی پاسخ گويان بر حسب متغير سن نشان می دهد که بيش 

از 50 درصد مهاجرت های زنان در مقطع سنی 34- 20 ساله رخ می دهد، 

از سن 35 سالگی به بعد احتمال مهاجرت زنان کاهش چشمگيری می يابد. 

در مجموع می توان گفت که مهاجران به ساير نقاط کشور به غير از پايتخت 

نسبت به مهاجران  به تهران در سنين جوا ن تری قرار دارند.
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6-2- ویژگی های آموزشی زنان مهاجر

مقايسه ی سطح سواد پاسخ گويان نشان می دهد که نسبت باسوادی در 

بين زنان مهاجر به تهران با اندکی تفاوت بيشتر از مهاجران به ساير نقاط 

است. همچنين بين غير مهاجران سطح بی سوادی بيشتر است. توزيع فراوانی 

و درصدی مهاجران و غير مهاجران بر حسب سطوح تحصيالت )ابتدايی، 

راهنمايی، متوسطه، دانشگاهی( نشان می دهد که در بين مهاجران، بيشترين 

بين  در  کمترين درصد  و  است  »دانشگاهی«  به تحصيالت  مربوط  درصد 

مهاجران به تهران، مربوط به مقطع ابتدايی و در بين مهاجران به ساير نقاط 

ترتيب می توان گفت که مهاجران زن  بدين  راهنمايی است.  کشور مقطع 

نسبت به غير مهاجران مدارج تحصيلی باالتری دارند. 
جدول 1- توزیع نسبی و فراوانی پاسخ گویان بر حسب رشته ی تحصیلی1

وضعیتمهاجرت

جمع غیرمهاجر مهاجربهسایرنقاط مهاجربهتهران رشتهیتحصیلی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

37/7 4758 45/5 2449 32/1 1873 31/2 436 عمومی1

2/1 271 1/9 104 2/5 147 1/4 20 علومتربیتی

19/8 2493 20/0 1073 18/9 1105 22/6 315 علومانسانی
وهنر

12/1 1530 9/5 512 14/7 857 11/5 161 علوماجتماعیو
رفتاری

1- برای پايه يا مدرک تحصيلی مربوط به دوره هايی که به رشته های مختلف تقسيم نشده است؛ 
مانند دوره ی ابتدايی، دوره ی راهنمايی، اول متوسطه و نهضت سوادآموزی به کار رفته است.
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وضعیتمهاجرت

جمع غیرمهاجر مهاجربهسایرنقاط مهاجربهتهران رشتهیتحصیلی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

13/8 1734 13/3 715 13/5 788 16/5 231 علومریاضیاتو
محاسبات

8/4 1058 5/3 286 10/6 618 11/0 154 مهندسیتولیدو
ساخت

20/0 156 0/7 37 1/8 103 1/1 16 کشاورزیو
دامپزشکی

3/1 392 2/3 124 4/0 234 2/4 34 بهداشتو
پزشکی

1/7 215 1/4 77 1/9 109 2/1 29 خدمات

100/0 12607 100/0 5377 100/0 5834 100/0 1396 جمع

بررسی وضعيت مهاجرت بر حسب رشته های تحصيلی نشان می دهد که 

درصد زنان مهاجر در رشته های »علوم رياضيات، مهندسی توليد و ساخت، 

علوم انسانی و هنر، کشاورزی و دامپزشکی و خدمات« به تهران بيشتر از 

زنان مهاجر به ساير نقاط و غيرمهاجران است؛ لذا می توان نتيجه گيری کرد 

که بيشتر مهاجران مستقل زن به تهران از زنان تحصيل کرده تر و متخصص تر 

از زنان بومی و مهاجر به ساير نقاط کشور هستند )جدول،1(.

6-3- وضع فعالیت  و ویژگی های شغلی زنان مهاجر

درصد زنان شاغل مهاجر به تهران، از نظر وضع فعاليت، بيشتر از زنان 

بين  اشتغال  درصد  همچنين  است.  مهاجران  غير  و  نقاط  ساير  به  مهاجر 

بين  به لحاظ گروه های شغلی،  از غير مهاجران است.  بيشتر  مهاجران زن 
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تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

بگير  »مزد و حقوق  به مشاغل  مربوط  بيشترين درصد  تهران  به  مهاجران 

بخش خصوصی« و کمترين درصد مربوط به مشاغل »کارکن فاميلی بدون 

مزد« است. در بين مهاجران به ساير نقاط، بيشترين درصد مربوط به مشاغل 

»مزد و حقوق بگير بخش عمومی« و کمترين ميزان مربوط به مشاغل »کارکن 

به  مربوط  ميزان  بيشترين  مهاجران،  غير  بين  در  است.  مزد«  بدون  فاميلی 

مشاغل »مزد و حقوق بگير بخش عمومی« و کمترين ميزان مربوط به مشاغل 

»کارفرما« است )جدول،2(. 
جدول2- توزیع نسبی و فراوانی پاسخ گویان بر حسب وضع شغلی

وضعیتمهاجرت

جمع غیرمهاجر مهاجربهسایر
نقاط مهاجربهتهران وضعشغلی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2/6 56 2/8 181 1/4 17 7/3 21 کارفرما

16/4 348 19/4 126 16/3 193 10/0 29 کارکنمستقل

40/3 84 38/9 253 43/3 511 31/1 90 مزدوحقوقبگیر
بخشعمومی

32/2 683 24/0 156 32/2 380 50/9 147 مزدوحقوقبگیر
بخشخصوصی

8/4 179 14/9 97 6/8 80 00/7 2 کارکنفامیلی
بدونمزد

100/0 2120 100/0 650 100/0 1181 100/0 289 جمع
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نسبت »کارفرما« و »مزد و حقوق بگير بخش خصوصی« در زنان مهاجر س

نقاط و غير مهاجران است، که نشان  از مهاجران به ساير  بيشتر  به تهران 

انتخاب مهاجران زن مستقل بر اساس گروه شغلی  دهنده ی نوعی فرآيند 

است. در بين مهاجران به ساير نقاط و غيرمهاجران مشاغل »مزد و حقوق 

بگير بخش خصوصی و عمومی« بيشتر از ساير مشاغل است. باالتر بودن 

درصد کارفرمايان در بين مهاجران به تهران نسبت به مهاجران ساير نقاط 

کشور و غيرمهاجران به اين دليل است که افرادی که سرمايه و تحصيالت 

بيشتری دارند، به استان تهران مهاجرت کرده و در آنجا به عنوان کارفرما به 

کار مشغول می شوند. از طرف ديگر در مورد فعاليت در بخش خصوصی 

به لحاظ وضعيت  به تهران  زنان مهاجر  و عمومی می توان گفت، احتماالً 

سرمايه و امکانات ضروری برای زندگی، نسبت به مهاجران وارده به ساير 

نقاط وضعيت مساعدتری دارند، آنها کارکنان مستقلی هستند که به دنبال 

ارتقاء وضعيت اقتصادی – اجتماعی خود هستند و بيشتر به مشاغل بخش 

خصوصی روی می آورند و در شهرها و کالن شهرهايی چون تهران امکان 

تحقق اهداف آنها بيشتر است. لذا درصد مهاجرين وارده به تهران در فعاليت 

بخش خصوصی بيشتر از بخش عمومی است.

6-4- ویژگی های مهاجرتی زنان

الف- مقایسه ی محل  تولد و سکونت

از نظر محل سکونت، در هر دو گروه زنان )مهاجران به تهران و مهاجران 

به ساير نقاط( باالترين  سهم  مربوط  به  زنان ساکن در  نقاط  شهری  است. 
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تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

توزيع درصدی پاسخ گويان از  نظر محل تولد نشان می دهد، در بين مهاجران 

به تهران باالترين سهم مربوط به »شهر ديگر« است. به عبارت روشن تر سهم 

متولدين شهرها در مهاجران به تهران بيشتر از مهاجران به ساير نقاط است؛ 

لذا می توان نتيجه گرفت که زنان متولد و ساکن در نقاط شهری نسبت به 

زنان ساکن و متولد نقاط روستايی بيشتر مهاجر هستند. 

ب- علت مهاجرت

بر اساس نتايج مندرج در جدول شماره ی 3، 35 درصد از زنان پاسخ گو 

»دست يابی به مسکن« را مهم ترين عامل برای مهاجرت به تهران اعالم کرده اند، 

بعد از اين عامل نزديک به 28/6 درصد زنان »جست وجوی کار و ادامه تحصيل« 

را مهم ترين عوامل برای مهاجرت به تهران بيان کرده اند و ساير عوامل به ترتيب 

اولويت شامل »انتقال شغلی« و »پايان تحصيل« است. برای مهاجرت به ساير 

نقاط نيز »دست يابی به مسکن« و بعد از آن »تحصيل« بيشترين درصد را به 

خود اختصاص داده  اند. بر اساس نتايج موجود در جدول شماره ی3، مالحظه 

می شود افرادی که به دليل کار و کار بهتر مهاجرت می کنند بيشتر تهران را 

به عنوان مقصد مهاجرتی بر می گزينند. شايد دليل آن را بتوان وجود منابع 

و امکانات موجود در استان تهران دانست که امکان اشتغال را برای افراد با 

مهارت ها و تخصص های گوناگون فراهم کرده است. در واقع، وجود امکانات 

و تسهيالت آموزشی )جاذبه های مقصد( در استان تهران از عواملی است که 

باعث شده است زنان و به خصوص زنان با تحصيالت دانشگاهی، برای کار 

و يا پيدا کردن کار بهتر، مهاجرت با اين استان را به ساير نقاط ترجيح دهند. 
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جدول3-توزیع نسبی و فراوانی پاسخ گویان بر حسب علت مهاجرتس

وضعیتمهاجرت

جمع مهاجربهسایرنقاط مهاجربهتهران
علتمهاجرت

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

7/9 630 6/9 446 12/0 184 جستجویکار

4/3 340 3/9 254 5/6 86 جستجویکار
بهتر

6/9 553 7/5 483 4/6 70 انتقالشغلی

17/8 1416 19/4 1248 11/0 168 تحصیل

4/3 346 5/0 323 1/5 23 پایانتحصیل

28/8 2290 27/2 1750 35/3 540 دستیابیبه
مسکنبهتر

30/0 2386 30/0 1929 29/9 457 سایردالیل

100/0 7961 100/0 6433 100/0 1528 جمع

ج- مبدأ مهاجرت )محل اقامت قبلی(

وضعيت زنان مهاجر به لحاظ مبدأ مهاجرت نشان می دهد که تعداد افراد با 

مبدأ شهری  در بين مهاجران به تهران بيشتر از ساير نقاط است و در مجموع مبدأ 

»شهری« در هر دو نوع مهاجران )تهران و ساير نقاط( بيشتر از مبدأ »روستايی« 

است. می توان گفت ساکنين در نقاط شهری به علت ارتباط با ساير مراکز 

شهری و شناختی که از امکانات و تسهيالت موجود در آنها به دست می آورند، 

نسبت به ساکنين در نقاط روستايی بيشتر به مهاجرت ترغيب می شوند.
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تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

جدول 4- توزیع نسبی و فراوانی پاسخ گویان بر حسب مبدأ مهاجرت

جمع
وضعیتمهاجرت

مهاجربهسایرنقاطمبدأمهاجرت مهاجربهتهران

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

25/0 1994 22/5 1450 35/6 544 شهردرهمین
شهرستان

12/6 1000 14/8 954 3/0 46 آبادیدرهمین
شهرستان

58/1 4627 58/4 3759 56/8 868 شهردیگر

4/3 340 4/2 270 4/6 70 آبادیدیگر

100/0 7961 100/0 6433 100/0 1528 جمع

د- نوع مهاجرت

مقادير  موجود در جدول شماره ی 5 نشان می دهند، انواع مهاجرت ها بين 

زنان است. 87/4 درصد انواع مهاجرت های زنان از نوع مهاجرت های »شهر 

به شهر« هستند و مهاجرت های »روستا به روستا« کمترين درصد را به خود 

اختصاص داده است. به طور کلی، مهاجران »شهر به شهر« در زنان مهاجر 

به تهران بيشتر  از زنان مهاجر به ساير نقاط است، در واقع بيشتر اين زنان 

مبدأ شهری داشته و شهر را نيز به عنوان مقصد مهاجرت خود برگزيده اند.
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جدول 5-توزیع نسبی و فراوانی پاسخ گویان بر حسب نوع مهاجرتس

جمع
وضعیتمهاجرت

مهاجربهسایرنقاطنوعمهاجرت مهاجربهتهران

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

72/3 5755 68/7 4419 87/4 1336 شهربهشهر

10/9 866 12/3 790 5/0 76 شهربهروستا

11/0 874 12/1 777 6/3 97 روستابهشهر

5/9 466 6/9 447 1/2 19 روستابهروستا

100/0 7961 100/0 6433 100/0 1528 جمع

از رگرسیون  با استفاده  6-5-  تحلیل تعیین کننده های مهاجرت بین زنان 
لجستیک چند سطحی

در جدول شماره ی )6( نتايج مدل رگرسيون لجستيک چند سطحی، برای 

بررسی تأثير هر يک از متغيرهای مستقل در احتمال مهاجرت زنان گزارش 

شده است. اين جدول از دو بخش مجزا تشکيل شده است؛ در بخش اول 

احتماالت مهاجرت به تهران و در بخش دوم احتماالت مهاجرت به ساير نقاط 

کشور بررسی و تحليل شده است. متغيرهای وضع شغلی، وضع تأهل، سطح 

تحصيالت، رشته ی تحصيلی، محل تولد، وضع سواد، وضع فعاليت، محل اقامت 

به عنوان متغيرهای مستقل )پيش بينی کننده ها( و متغير احتمال مهاجرت به عنوان 

متغير وابسته )پيش بينی شونده( به تهران و به ساير نقاط وارد مدل شده اند. 



109

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

نتايج برازش مدل رگرسيون لجستيک چند سطحی نشان می دهد، زنانی 

که محل تولدشان در شهرهاست احتمال مهاجرتشان به تهران از ساير گروه ها 

بيشتر است. مثبت بودن ضريب بتا نمايی و سطح معناداری )0/000(، احتمال 

مهاجرت به تهران برای افراد شهری نسبت به گروه مرجع )روستايی( 2/7 

برابر گروه مرجع و برای مهاجرت به ساير نقاط کشور 0/23 درصد است. 

بنابراين، احتمال مهاجرت زنان شهرنشين  به تهران بيشتر بوده و در نتيجه اين 

فرضيه که زنان روستايی بيشتر مهاجرت می کنند، رد می شود. 

بررسی احتماالت مهاجرت زنان بر حسب وضعيت تأهل نشان می دهد، 

زنان مطلقه احتمال مهاجرتشان به تهران 7/5 برابر گروه مرجع و به ساير 

نقاط 6 برابر گروه مرجع )زنان همسردار( است. به طور کلی ضرايب بتای 

و  مطلقه  زنان  سهم  زن  مستقل  مهاجران  بين  در  که  می دهد  نشان  نمايی 

بی همسر به دليل فوت بيشتر از ساير گروه هاست. 

»وضعيت شغلی« يکی از متغيرهای اقتصادی مؤثر در احتمال مهاجرت 

است. همچنان که مطالعات محموديان )1388(، جعفری )1388(، جياکون 

)2011( و فيندلی )1994( نشان داد عامل شغل يکی از تعيين کننده های 

عمده ی مهاجرت زنان است. در بخش توصيفی اين مطالعه هم مالحظه شد 

که يکی از علل مهاجرت زنان جست وجوی کار است، اما از نظر ترکيب 

شغلی، همچنان که مالحظه می شود ضرايب بتای نمايی برای مهاجرت به 

تهران در تمام گروه های شغلی کمتر از گروه مرجع )زنان کارفرما( است؛ لذا 

می توان نتيجه گرفت که احتمال مهاجرت زنان کارفرما به تهران بيشتر است. 
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با توجه به بتای نمايی )2/185( کارکنان زن مستقل به ساير نقاط کشور که در س

سطح 94 درصد هم معنادار است، می توان نتيجه گرفت که احتمال مهاجرت 

نظر می رسد  به  از ساير گروه های شغلی است.  بيش  زنان کارکن مستقل 

استقالل شغلی و مالی يکی از محرک های عمده ی مهاجرت بين زنانی است 

که مستقل مهاجرت می کنند )جدول 6(.

تبيين  اجتماعی  متغير  يک  عنوان  به  مهاجر  زنان  تحصيلی«  »رشته ی 

 کننده ی وضعيت مهاجرت، نشان می دهد که در بين زنان مهاجر به تهران، 

با توجه به اينکه ضريب بتای نمايی به جز برای رشته ی تحصيلی مهندسی 

توليد و ساخت برای ساير رشته های تحصيلی کمتر از يک است بنابراين به 

غير از اين رشته، احتمال مهاجرت به تهران برای ساير رشته  های تحصيلی 

نسبت به رشته ی مرجع )خدمات( کاهش می يابد؛ لذا در بين زنان مهاجر 

مستقل، احتمال مهاجرت زنان متخصص به تهران بيشتر از ساير گروه هاست. 
در مورد مهاجران به ساير نقاط با توجه به اينکه ضريب بتا به جز برای 
است،  مثبت  برای ساير رشته های تحصيلی  تربيتی  علوم  رشته ی تحصيلی 
بنابراين به جز اين رشته ی تحصيلی، برای هر يک از رشته های تحصيلی ديگر  
برای  افزايش می يابد.  احتمال مهاجرت  به رشته  ی مرجع )خدمات(  نسبت 
رشته ی مهندسی توليد و ساخت، احتمال مهاجرت به ساير نقاط )1-2/9(، 
يعنی 1/9برابر گروه مرجع )خدمات( است. بدين ترتيب می توان نتيجه گرفت 
که احتمال مهاجرت زنان با تحصيالت تخصصی به ويژه مهندسی و پزشکی 
نسبت به ساير رشته های تحصيلی بيشتر است؛ لذا می توان يکی از محرک های 

تحرک مکانی زنان را تخصص گرايی و مهارت گرايی زنان دانست.
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احتمال مهاجرت همين رشته ی تحصيلی برای مهاجران به تهران )1-1/3(

يعنی 0/3 درصد نسبت به گروه مرجع است. يعنی تحصيل کنندگان اين رشته ی 

تحصيلی بيشتر مهاجرت به ساير نقاط را می پسندند. در رشته ی بهداشت و 

پزشکی احتمال مهاجرت به ساير نقاط 1/0 برابر گروه مرجع است و در مورد 

مهاجران به تهران با توجه به منفی بودن ضريب بتا، 0/48 درصد کمتر از گروه 

مرجع است و اين افراد بيشتر مهاجرت به ساير نقاط را ترجيح می دهند.

ساير  به  مهاجرتشان  احتمال  رياضيات،  علوم  رشته ی  تحصيل کنندگان 

تهران، 0/14  به  برای مهاجران  به گروه مرجع0/20 درصد و  نقاط نسبت 

درصد کمتر از گروه مرجع است و اين افراد بيشتر مهاجرت به ساير نقاط را 

برمی گزينند. احتمال مهاجرت به ساير نقاط برای رشته ی علوم انسانی و هنر، 

0/185 بيشتر از گروه مرجع و برای مهاجران به تهران 0/20 درصد کمتر از 

گروه مرجع است و اين رشته ی تحصيلی بيشتر مهاجرت به ساير نقاط را 

می پسندند. در مورد رشته ی علوم اجتماعی، احتمال مهاجرت به ساير نقاط 

0/34 درصد بيشتر از گروه مرجع و برای مهاجران به تهران 0/47 درصد 

کمتر از گروه مرجع است؛ لذا بيشتر مهاجرت به تهران را بر می گزينند. 



112

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
جدول 6- تعیین کننده های احتماالت مهاجرت به تهران و سایر نقاط کشور در بین زنان1س

سطحاطمینان
95درصد Exp(B)1 Sig. df Wald

 Std.
Error

B متغیرها
حدباال حدپایین

--- -- -- 0/003 1 8/959 0/933 2/793- Intercept

ران
ته
ربه

اج
مه

12/347 5/874 8/516 0/000 1 127/744 0/19 2/142 شهر

ولد
لت

مح

4/243 1/248 2/301 0/008 1 7/131 0/312 0/864 روستا

1/50 9/70 3/81 0/000 1 998/252 0/698 22/061 خارجازکشور

همینشهریا
آبادی)مرجع(

3/62 1/679 2/465 0/000 1 21/204 0/196 0/902 ازدواجنکرده

هل
عتأ

وض

14/32 3/965 7/535 0/000 1 38/005 0/328 2/02
بیهمسربه
دلیلطالق

10/201 1/968 4/481 0/000 1 12/765 0/42 1/5
بیهمسربه
دلیلفوت
همسر

دارایهمسر
)مرجع(

0/232 0/003 0/027 0/001 1 10/893 1/09 3/596-
کارکنفامیلی
بدونمزد

لی
شغ
ضع

و

1/311 0/261 0/585 0/193 1 1/697 0/412 0/536-
مزدوحقوق
بگیربخش
خصوصی

0/586 0/112 0/257 0/001 1 10/406 0/422 1/36-
مزدوحقوق
بگیربخش
عمومی

0/618 0/104 0/253 0/003 1 9/094 0/456 1/375- کارکنمستقل

کارفرما)مرجع(

1- ضريب بتای نمايی  همان نسبت شانس يا کسر برتری (Odds Ratio) است که Odds  دو رخداد 
را با يک ديگر مقايسه می کند. همواره گروه مرجع دارای  Odds برابر با يک است و جهت تفسير 

ضريب بتای نمايی ساير گروه های آن را با گروه مرجع مقايسه می کنند.



113

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

سطحاطمینان
95درصد Exp(B)1 Sig. df Wald

 Std.
Error

B متغیرها
حدباال حدپایین

7/159 2/013 3/796 0/000 1 16/982 0/324 1/334 شهر

ت
کون

لس
مح

روستا)مرجع(

3/927 0/498 1/398 0/525 1 0/405 0/527 0/335
مهندسیتولید

وساخت

لی
صی

تح
ی
شته

ر

1/508 0/177 0/516 0/227 1 1/462 0/547 0/662-
بهداشتو
پزشکی

2/235 0/327 0/855 0/749 1 0/103 0/49 0/157- علومریاضیات

2/015 0/313 0/794 0/627 1 0/236 0/475 0/231-
علومانسانی

وهنر

1/38 0/203 0/529 0/193 1 1/694 0/489 0/637- علوماجتماعی

1/129 0/13 0/384 0/082 1 3/028 0/551 0/958- علومتربیتی

4/097 0/217 0/943 0/938 1 0/006 0/749 0/058-
کشاورزیو
دامپزشکی

خدمات
)مرجع(

11/339 0/757 2/931 0/119 1 2/426 0/69 1/075 دانشگاهی

ت
یال
حص

حت
6/847سط 0/498 1/847 0/359 1 0/842 0/669 0/614 متوسطه

2/047 0/358 0/856 0/727 1 0/122 0/445 0/155- راهنمایی

ابتدایی)مرجع(



114

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
سطحاطمینانس

95درصد Exp(B)1 Sig. df Wald
 Std.
Error

B متغیرها
حدباال حدپایین

---- ---- ---- 0/002 1 9/242 0/667 2/028- Intercept

اط
رنق

سای
به
جر
مها

7/098 4/125 5/411 0/000 1 148/778 0/138 1/688 شهردیگر

ولد
لت

مح

4/384 2/158 3/075 0/000 1 38/591 0/181 1/123 آبادیدیگر

7/26 7/26 7/26 0/000 1 0/000 0/000 20/403 خارجازکشور

همینشهریا
آبادی)مرجع(

2/206 1/289 1/686 0/000 1 14/548 0/137 0/522 ازدواجنکرده

هل
عتأ

وض
10/317 3/567 6/067 0/000 1 44/283 0/271 1/803

بیهمسربه
دلیلطالق

6/84 1/917 3/621 0/000 1 15/718 0/325 1/287
بیهمسربه
دلیلفوت
همسر

دارایهمسر
)مرجع(

3/936 0/706 1/667 0/244 1 1/358 0/438 0/511
کارکنفامیلی
بدونمزد

لی
شغ
ضع

و

4/472 0/9 2/007 0/089 1 2/9 0/409 0/696
مزدوحقوق
بگیربخش
خصوصی

3/953 0/793 1/771 0/163 1 1/945 0/41 0/571
مزدوحقوق
بگیربخش
عمومی

4/964 0/961 2/185 0/062 1 3/482 0/419 0/781 کارکنمستقل

کارفرما)مرجع(



115

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

سطحاطمینان
95درصد Exp(B)1 Sig. df Wald

 Std.
Error

B متغیرها
حدباال حدپایین

1/665 0/91 1/231 0/178 1 1/816 0/154 0/208 شهر

ت
کون

لس
مح

روستا)مرجع(

6/612 1/359 2/998 0/007 1 7/398 0/404 1/098
مهندسیتولید

وساخت

لی
صی

تح
ی
شته

ر

4/378 0/977 2/068 0/058 1 3/602 0/383 0/726
بهداشتو
پزشکی

2/446 0/588 1/2 0/617 1 0/25 0/364 0/182 علومریاضیات

2/355 0/596 1/185 0/629 1 0/234 0/351 0/17
علومانسانی

وهنر

2/713 0/671 1/349 0/401 1 0/705 0/356 0/299 علوماجتماعی

1/526 0/339 0/719 0/39 1 0/738 0/384 0/33- علومتربیتی

4/695 0/513 1/551 0/437 1 0/604 0/565 0/439
کشاورزیو
دامپزشکی

خدمات
)مرجع(

5/427 1/007 2/338 0/048 1 3/907 0/43 0/849 دانشگاهی

ت
یال
حص

حت
سط

2/593 0/519 1/16 0/717 1 0/131 0/41 0/149 متوسطه

0/936 0/343 0/567 0/027 1 4/917 0/256 0/568- راهنمایی

ابتدایی)مرجع(

طبقه ی مرجع: غیرمهاجر

نقاط 0/28 درصد  در رشته ی علوم تربيتی، احتمال مهاجرت به ساير 

کمتر از گروه مرجع و برای مهاجران به تهران 61/ 0درصد کمتر از گروه 
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مرجع است و در واقع افراد با اين رشته ی تحصيلی بيشتر عدم مهاجرت س

را برمی گزينند. برای رشته ی کشاورزی و دامپزشکی، احتمال مهاجرت به 

تهران 0/05 کمتر از گروه مرجع و برای مهاجران به ساير نقاط 0/55 بيشتر از 

گروه مرجع است، تحصيل کنندگان اين رشته ی تحصيلی بيشتر مهاجرت به 

ساير نقاط کشور دارند. در واقع بيشتر رشته های تحصيلی مهاجرت به ساير 

نقاط  کشور را به مهاجرت به تهران و عدم مهاجرت ترجيح می دهند. در بين 

افراد مطالعه شده، فقط احتمال مهاجرت به ساير نقاط کشور برای رشته ی 

تحصيلی مهندسی توليد و ساخت از نظر آماری معنادار )0/007( شده است. 

سطح تحصيالت يکی از متغيرهای اجتماعی تأثيرگذار در وضعيت مهاجرت 

است. با توجه به نتايج به دست آمده در جدول باال، احتمال مهاجرت به 

تهران برای افراد با تحصيالت دانشگاهی 2/9 برابر گروه مرجع )تحصيالت 

ابتدايی( و اين رقم برای مقطع متوسطه 0/84 درصد بيشتر از گروه مرجع و 

برای افراد با تحصيالت راهنمايی 0/14 درصد کمتر از گروه مرجع است. 

احتمال مهاجرت به ساير نقاط برای افراد با تحصيالت دانشگاهی 2/4 برابر 

گروه  از  بيشتر  متوسطه 16/ 0درصد  مقطع  برای  رقم  اين  و  مرجع  گروه 

مرجع و برای افراد با تحصيالت راهنمايی 0/43 درصد کمتر از گروه مرجع 

است. بنابراين احتمال مهاجرت افراد با تحصيالت دانشگاهی بيشتر از ساير 

به تهران برای دو گروه تحصيلی  گروه های تحصيلی و احتمال مهاجرت 

آماری  نظر  از  و  نقاط  ساير  به  مهاجرت  از  بيشتر  راهنمايی  و  دانشگاهی 

معنادار است.
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بحث و نتیجه گیری

طی نيم قرن گذشته، مهاجرت داخلی و خارجی زنان افزايش چشمگيری 

داشته است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل سهم زنان از مهاجرت های 

در سال 2000  به 48/8 درصد  در سال 1960  از 46/6 درصد  بين المللی 

رسيده است )سازمان ملل، 2003(. همچنين سهم زنان در مهاجرت های داخلی 

ايران از 45 درصد در سال 1375 به 48 درصد در سال 1390 افزايش يافته 

است؛ لذا مهاجرت زنان پديده ای است که در جوامع مختلف رو به افزايش 

بوده و حتی برخی از صاحب نظران از آن تحت عنوان زنانه شدن مهاجرت 

ياد می کنند. 

تحرک مکانی و اجتماعی دو استراتژی شناخته شده برای »دسترسی1« 

بين مردان و زنان است. مطالعات نشان می دهد که  امتيازات اجتماعی  به 

دسترسی يک پديده ی جنسيتی است. نوع، ميزان و حدود انواع دسترسی 

با توجه به شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بين زنان و مردان 

متفاوت است. تحوالت اقتصادی - اجتماعی و نوسازی، زمينه های دسترسی 

به امتيازات اقتصادی – اجتماعی را برای زنان به شدت افزايش داده است. 

در بيشتر جوامع امروزی، زنان به دنبال دسترسی به تحصيل، اطالعات، 

پول، امکانات، مهارت، موقعيت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و... هستند. 

امتيازات  اين  به  بيشتر  دسترسی های  برای  زمينه ساز  اهرم های  از  يکی 

تحرک مکانی و مهاجرت است. تحوالت شرايط اقتصادی – اجتماعی در 

1- Access



118

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
کشور،  افزايش چشمگير زنان در تحصيالت عالی و افزايش سهم زنان در س

مشارکت های اقتصادی و اجتماعی زمينه ی تحرکات جغرافيايی را برای آنها 

در کشور بيشتر فراهم کرده است. 

در اين مقاله، با استفاده از داده های نمونه ی دو درصدی سرشماری سال 

1390 تالش شده است تا ويژگی ها و تعيين کننده های مهاجرت در بين 

به مهاجرت مستقل می گيرند، تحليل و بررسی  زنان مهاجری که تصميم 

شود. منظور از زنان مهاجر مستقل، زنانی هستند که به تبعيت از سرپرست 

خانوار مهاجرت نکرده اند، بلکه خودشان مستقل مهاجرت کرده اند. نتايج اين 

مطالعه نشان می دهد که از نظر مفهومی بين مؤلفه های تحرک اجتماعی زنان 

و ويژگی های مهاجرتی آنها نوعی ارتباط و تعامل تأمل برانگيز وجود دارد.

به عبارتی بين ميزان برخورداری زنان از سرمايه ی انسانی و نوع مقصد 

متخصص  زنان  که  داد  نشان  يافته ها  دارد.  رابطه وجود  انتخابی  مهاجرتی 

و تحصيل کرده ی ساکن در مناطق شهری کشور بيشتر به کالن شهر تهران 

مهاجرت می کنند، در حالی که زنان مهاجری که به ساير نقاط کشور )به غير 

از کالن شهر تهران( مهاجرت می کنند سطح تحصيالت و تخصص پايين تری 

دارند. تحليل های رگرسيونی نشان داد که احتمال مهاجرت زنان با تحصيالت 

دانشگاهی بيشتر از ساير گروه های تحصيلی است و نيز احتمال مهاجرت به 

تهران برای گروه تحصيلی دانشگاهی بيشتر از مهاجرت به ساير نقاط است. 

بخش  بگير  حقوق  و  مزد  »شغل های  در  شاغل  زنان  درصد  همچنين 

خصوصی و کارفرمايان« در ميان زنان مهاجر به تهران بيشتر از مهاجران به 
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ساير نقاط است. همچنين احتمال مهاجرت به تهران برای کارکنان زن مستقل 

بيشتر از ساير مشاغل است و نيز احتمال مهاجرت به ساير نقاط کشور در 

تمام گروه های شغلی کمتر از گروه مرجع )کارفرما( است. برای مهاجران با 

مقصد تهران به غير از رشته ی تحصيلی مهندسی توليد و ساخت، احتمال 

مهاجرت به تهران برای ساير رشته  های تحصيلی نسبت به رشته ی مرجع 

)خدمات( کاهش می يابد.

از سوی ديگر، تحليل های توصيفی نشان داد که علت مهاجرت بسياری 

از زنان با تحصيالت پايين جست وجوی کار است. همچنين از نظر وضع 

تأهل زنان مطلقه و همسر فوت کرده بيشتر از ساير گروه ها مهاجرت می کنند. 

به طور کلی با توجه به نتايج تحليل های توصيفی و آزمون فرضيات می توان 

زنان مهاجر مستقل را در دو طيف مجزا  مقوله بندی کرد؛ گروه نخست، 

زنانی هستند که سرمايه ی انسانی بااليی دارند و عالوه بر برخورداری از 

تحصيالت عالی و تخصص، عمدتاً روحيه ی کارفرمايی نيز دارند، اين گروه 

از زنان عمدتاً کالن شهرها به ويژه پايتخت را به عنوان مقصد مهاجرتی خود 

انتخاب می کنند، گروه دوم، زنان مهاجر مستقلی هستند که سرمايه ی انسانی 

کمی دارند و عمدتاً سطح تحصيالت آنها پايين و بيکار يا مطلقه يا همسر 

مرده هستند و از طريق مهاجرت به دنبال بهبود وضعيت موجود خود هستند. 

به طور کلی يافته های اين پژوهش فرضيه ی يوتنگ در خصوص »مهاجرت 

استراتژی دسترسی« و رويکرد تعامل نئوکالسيک »محدوديت فرصت در 

جوامع روستايی و شهری کوچک« را تأييد می کند. بدين معنا که زنان با 
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سرمايه ی انسانی بيشتر با انگيزه ی توسعه ی دامنه ی دسترسی ها به مناطقی س

مهاجرت می کنند که احتمال دسترسی آنها به امتيازات اقتصادی – اجتماعی 

بيشتر باشد و عمدتاً کالن شهرها به ويژه پايتخت چنين دسترسی هايی را 

برای آنها فراهم می کنند. در بين اين دسته از زنان مهاجر، مهاجرت استراتژی 

توسعه و ارتقاء است. در طيف ديگر زنان با سرمايه ی انسانی کم و شايد 

آسيب ديده ی طالق يا فوت همسر مهاجرت راهی برای فرار از وضع موجود 

است، البته به نظر می رسد در اين گروه از زنان مهاجر، مهاجرت استراتژی 

بقاء باشد تا توسعه و ارتقاء. 

تداوم مهاجرت زنان تحصيل کرده و متخصص جوان به تهران و کالن شهرها 

نوعی عدم توازن در توزيع سرمايه ی انسانی بر حسب جنس را در کشور 

انسانی زنان  از سرمايه ی  يافته  نقاط کمتر توسعه  به وجود خواهد آورد و 

متخصص و تحصيل کرده خالی خواهد شد؛ لذا برای جلوگيری از مشکالت 

ناشی از اين امر پيشنهاد می شود برای زنان تحصيل کرده در محل سکونت آنها 

فرصت های دسترسی بيشتری فراهم شود و از طرفی توجه مالحظات جنسيتی 

در برنامه های آمايش سرزمين و جمعيت امری ضروری است. 

مرده،  مطلقه و همسر  پايين،  انسانی  با سرمايه ی  بيکار  زنان  مهاجرت 

آنها را مستعد آسيب های اجتماعی، جذب در مشاغل غير رسمی با حقوق 

و مزايای پايين و گرايش به رفتارهای پرخطر خواهد کرد. چنين زنانی با 

توجه با پايين بدون سطح توانمندی هايشان نيازمند خدمات حمايتی از سوی 

سازمان های مردم نهاد و دولتی هستند.
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 اين مطالعه، به روش کمی و با استفاده از داده های سرشماری انجام شده 

است و محدوديت های اين گونه مطالعاتـ  به لحاظ ماهيتیـ  نمی تواند ابعاد 

وسيع و گسترده ی مهاجرت زنان را به خوبی بازنمايی کند؛ لذا اين موضوع 

پيشنهاد می شود  انجام تحقيقات کمی و کيفی وسيع تری است و  مستلزم 

محققان عالقه مند به تحقيقات کيفی از موضوع زنان مهاجر مستقل غافل 

نشوند. زنانی که از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور به تهران 

و ساير شهرهای بزرگ کشور با انگيزه ی بهبود شرايط زندگيشان مهاجرت 

نرم  پنجه  و  متعددی دسته  با مسائل و مشکالت  اينکه  با وجود  کرده اند، 

می کنند، اما هرگز صدای آنها شنيده نمی شود. 
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