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واكاوي پيامدهاي مهاجرت مردان بر وضعيت زنان جامانده در 
 نواحي روستايي

  )شهرستان مشهد: مطالعة موردي(
  *2مريم قاسمي ،1خواه نوغاني وطن آتنا

  چكيده
تواند در ساختار جمعيتي مبدأ تغيير ايجاد كند و بـه تبـع آن در    مهاجرت ماهيتاً فرايندي جنسيتي است، زيرا مي

هدف پژوهش تحليل . باشد خصوص در ارتباط با جنسيت، تأثير بسزايي داشته  به ،بروز تحوالت اقتصادي اجتماعي
روش . ر بر وضعيت اقتصـادي و اجتمـاعي زنـان جامانـده در روستاسـت     پيامدهاي مهاجرت مردان سرپرست خانوا

تـأثيرات  . اسـت  زن سرپرست خانوار مهاجر در شهرستان مشهد بوده  289ـ تحليلي و حجم نمونه  تحقيق توصيفي
نتـايج نشـان داد از   . اثر مثبت و منفي در طيف ليكرت كمـي شـد   15مهاجرت در دو بعد اقتصادي و اجتماعي با 

در بعـد  . اسـت   بـوده  09/2بيشتر از تأثيرات منفي با  88/2زنان، ميانگين تأثيرات مثبت مهاجرت مردان با  ديدگاه
و در بعـد اقتصـادي ميـانگين     99/1بيشتر از تأثيرات منفي با  26/3اجتماعي، ميانگين تأثيرات مثبت مهاجرت با 

اين امر با نوع غالب مهاجرت مردان در شهرستان . است  بوده 23/2بيشتر از تأثيرات منفي با  54/2تأثيرات مثبت با 
توجيه است، زيرا ميانگين تأثيرات منفي مهـاجرت در خانوارهـايي كـه مـردان      مشهد، كه عمدتاً روزانه است، قابل 

. يابـد  افزايش مي 53/2مدت به  و در مهاجرت طوالني 18/2مدت  در مهاجرت كوتاه 06/2اند  مهاجرت روزانه داشته
كه روزانه باشد، تأثيرات مثبتـي بـر وضـعيت اقتصـادي و      صورتي هاجرت انفرادي مردان از نواحي روستايي، درلذا م

  .اجتماعي زنان جامانده در نواحي روستايي دارد

 كليدواژگان
  .، نوع مهاجرتتأثيرات مهاجرت، زنان روستايي، شهرستان مشهد، مردان سرپرست خانوار
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 مقدمه
شهري جريان مسلط مهـاجرت خـالص در كشـور بـوده      ت روستاطي شش دهة اخير مهاجر

... هاي شغلي، كـاهش درآمـد و    رشد جمعيت، محدوديت منابع توليد، كاهش فرصت. است
هاي شغلي  نتيجه فرصت ها و در سو و تمركز منابع، سرمايه، جريان در نواحي روستايي از يك

هاي روستايي و  گاه ل از سكونتبيشتر در شهرها از سوي ديگر موجب خروج نيروي كار فعا
 12از مجموع  1385ـ1375كه در دهة  طوري به ].16[توان شده است  ويژه روستاهاي كم به

درصـد و در   1/74مهاجر در داخل كشور، سهم مناطق شـهري   150هزار و  148ميليون و 
مهاجر، سهم منـاطق شـهري    815هزار و  243ميليون و  10، از مجموع 1395ـ1385دهة 

هاي عمومي  از سوي ديگر، نگاهي اجمالي به نتايج سرشماري ].15[ درصد بوده است 4/84
ــ شـهري در    هـاي روسـتا   هاي گذشته، حاكي از آن است كه مهـاجرت  نفوس و مسكن دهه

بــديهي اســت . كشــور عمــدتاً مردگــزين بــوده و همــواره رونــدي افزايشــي داشــته اســت 
، تأثيرات فراوانـي  )جوان و مردگزيني(ص خود هاي روستايي با توجه به ويژگي خا مهاجرت
. دارد) روسـتا (هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر جمعيت زنان در مبدأ  از جنبه

به طور معمول و با توجه به ماهيت كـار كشـاورزي، فضـاي روسـتا     « اين در حالي است كه
اي برخـوردار   ن ويـژه همواره مردانه محسوب گرديده و مردانگـي در روسـتا از اهميـت و وز   

طور موقت  به(شود آن است كه اگر مردان از روستا  سؤالي كه اينجا مطرح مي]. 12[» است
مثابة رؤساي خانوار روستايي ايفـا   هاي سنتي خود را به غايب باشند و نتوانند نقش) يا دائم

) ت آن قرار دارندتأثير تبعا شدت تحت اند، اما به زناني كه مهاجر نبوده( 1كنند، زنان جامانده
  چه وضعيتي خواهند داشت؟

توجه به زنان جامانده در واكنش بـه متـوني صـورت گرفـت كـه عمـدتاً از منظـر فـرد         
و بـه زنـدگي و   ] 24[بـه مهـاجرت توجـه داشـتند     ) عمدتاً مردان و نه زنان مهاجر(مهاجر 

شـهر و  شـك، مهـاجرت مـردان بـه      بـي ]. 19[نهادند  وقعي نمي) زنان(زيست غيرمهاجران 
ويـژه از بعـد جنسـيتي، دارد كـه      ماندن زنان در روستا آثار متعدد بـر مبـدأ مهـاجرت، بـه    

هـاي جديـد،    توان به افزايش حجم كار زنان روسـتايي، پـذيرش نقـش    ازجمله اين آثار مي
هاي كشاورزي و دامداري، تغيير روابـط خـانوادگي،    ورود كودكان و سالخوردگان به فعاليت

نان، كسب قـدرت و اقتـدار زنـان در خـانواده، تغييـر در شـيوة زنـدگي،        افزايش استقالل ز
گيـري داخـل خـانواده، افـزايش تحـرك اجتمـاعي زنـان، افـزايش          تغيير در رونـد تصـميم  

رو،  ايـن  از]. 11[وابستگي زنان به شبكة وسـيع اقـوام، دوسـتان و همسـايگان اشـاره كـرد       
هـاي   كـردن حركـت   ي متـوازن تحليل جنسـيتي مهـاجرت و يـافتن راه حلـي اساسـي بـرا      

                                                        
1. left-behind women 
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پذير است كـه تحليلـي دقيـق از مسـئلة      جمعيتي و كاهش پيامدهاي آن در صورتي امكان
  .مهاجرت داشته باشيم

اي بـا آثـار عمـدتاً     اي مهاجرت مردان سرپرست خانوار از نواحي روستايي را پديـده  عده
، )تعداد سـالخوردگان  افزايش(خوردن تركيب سني  برهم: ازجمله. اند منفي در مبدأ دانسته

، وقـوع مضـيقة ازدواج، كـاهش    )افزايش تعداد زنان و دختران(خوردن تركيب جنسي  برهم
خـوردن   بـرهم (هـاي اقتصـادي جنسـيتي     باروري و تقليل جمعيت، تغيير و تحول در نقش

ــار جنســيتي  ــر و تحــول در نقــش )تقســيم ك ــاعي جنســيتي   ، تغيي ــاي اجتم ــزايش (ه اف
ــانهــاي اجتمــاعي ز مســئوليت ــدريجي كشــاورزي ) ن ــده]. 11[و فروپاشــي ت اي ديگــر  ع
: ازجملـه . انـد  اي با آثار مثبـت جنسـيتي در مبـدأ دانسـته     هاي روستايي را پديده مهاجرت

 -  هـاي اقتصـادي   هاي غيركشاورزي، افـزايش آزادي  افزايش استقالل زنان، گسترش فعاليت
. گيـري در زنـان و امثـالهم    يماجتماعي زنان و افزايش توانمندي زنان، افزايش قدرت تصـم 

هـاي روسـتايي، تحـوالت مثبـت و منفـي       گـاه  بديهي است با مهـاجرت مـردان از سـكونت   
خصوص در ارتباط با وضعيت زنان روستايي،  اي در ساختار اقتصادي و اجتماعي، به گسترده

اتخـاذ  ريـزان در زمينـة    تواند به برنامـه  مي لذا پرداختن به اين مقوله. به وجود خواهد آمد
  .هاي مناسب جهت كاهش تأثيرات منفي و افزايش تأثيرات مثبت آن ياري رساند سياست

گرفته است   المللي، در مورد زنان جامانده ادبيات در حال گسترشي شكل در سطح بين
گـران حـوزة    اما پژوهش. اند و مطالعات مختلفي به تبيين ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته

ر، چه به لحاظ نظري و چه بـه لحـاظ تجربـي، توجـه چنـداني بـه       مهاجرت در داخل كشو
ها  ها و مسائل آن پيامدهاي مهاجرت كاري مردان سرپرست خانوار بر زنان جامانده و دغدغه

اند و مشخص نيست كه زنان جامانـده در نـواحي روسـتايي تحـت چـه شـرايطي از        نداشته
ن خأل اطالعاتي موجب شده است چني]. 19[شوند  مهاجرت همسرشان متضرر يا منتفع مي

گذاري آگاهي نيابند  اندركاران از اهميت اين موضوعات در سياست گيرندگان و دست تصميم
  ].11[مثابة يك متغير مهم مهاجرت در نظر نگيرند  هاي مختلف، جنسيت را به و در برنامه

ايـن  براسـاس مطالعـات اكتشـافي    . شده شهرستان مشهد است ناحية جغرافيايي بررسي
ناحيه به مركزيت كالنشهر مشهد به داليل گوناگون جمعيتي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و 

طـور خـاص در    عـام در سـطح منطقـه و بـه      طور فرهنگي از شرايط ويژه و درخور تأملي به
 1390تـا   1385هـاي   كـه طـي سـال    طـوري  ارتباط با موضوع تحقيق برخـوردار اسـت؛ بـه   

درصد كاهش و روستاهاي داراي نسـبت جنسـي    4/7ال با روستاهاي داراي نسبت جنسي با
با توجه به ساختار اقتصـادي ضـعيف   . اند درصد افزايش مواجه شده 4/5پايين شهرستان با 

توجهي بـه احيـاي    هاي روستايي داراي نسبت جنسي پايين، در صورت بي گاه اغلب سكونت
بديهي . ناپذير خواهد بود نابـ شهري امري اجت هاي روستا اقتصاد روستايي، جريان مهاجرت
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هـاي روسـتايي    گاه ـ شهري، ساختار جنسيتي در سكونت هاي روستا است، با تداوم مهاجرت
مرور زنان سـاكنان اصـلي و پايـدار و مخاطبـان      داراي نسبت جنسي پايين تغيير كرده و به

آنجـا كـه   هاي توسعه در برخي نواحي روستايي محسوب خواهنـد شـد، لـذا از     اصلي برنامه
خصوص تركيب جنسي جمعيت در روستا، تأثيرات متعـددي بـر    تغيير تركيب جمعيتي، به

هـاي روسـتايي داراي    گاه زنان روستايي دارد، تحليل تأثيرات جنسيتي مهاجرت در سكونت
  .ناپذير است نسبت جنسي پايين ضرورتي اجتناب

اجتماعي ديگـر، فراينـدي جنسـيتي    با توجه به آنچه گفته شد، مهاجرت، همانند هر فرايند 
ــ   اي اجتمـاعي  عنوان سازه محور است و جنسيت، به است و هر نقطه از فرايند مهاجرت، جنسيت

هـاي روسـتايي در كشـور نيـز تـاكنون       مهاجرت]. 9[كند  فرهنگي، نقشي پررنگ در آن ايفا مي
وابط و مناسبات جنسـيتي  ريزان تاكنون به ر متوليان و برنامه«ماهيتي جنسيتي داشته است، اما 

تنهـايي   تحليـل جنسـيتي خـود بـه    «اين در حالي اسـت كـه   . اند مهاجرت توجه چنداني نداشته
از آنجـا  ]. 6[» تري از ساختار جنسيتي اجتماع در فضاي روستايي ارائه دهـد  تواند فهم عميق مي

ن صـورت  كه هر تغييري در گام اول مستلزم شناخت شرايط موجود است، سؤاالت تحقيق بـدي 
مهاجرت مردان روستايي از ديدگاه جنسيتي بيشتر حامل تأثيرات مثبت اسـت  . 1: شود ارائه مي

  آيا نوع مهاجرت بر تأثيرات جنسيتي مهاجرت اثرگذار است؟.  2يا منفي؟ و 

  پيشينة تحقيق
هـاي   هاي روستاـ شهري مورد توجه زيادي بوده و در مـورد آن بررسـي   هرچند تاكنون مهاجرت

ويـژه تـأثير آن بـر زنـان جامانـده در مبـدأ،        اي انجام شده، ابعاد جنسيتي مهاجرت، بـه  هگسترد
بـه منظـور بررسـي پيشـينة تحقيـق بـا اسـتفاده از        . اسـت   تاحدود زيادي ناديده انگاشته شـده 

در  urban migration and gender effectsــ    Rural left behind womenهـاي  كليـدواژه 
وجـو   جسـت  Pubmed, Google scholar, Elsevier, Proquest, Springerتي هاي اطالعا پايگاه

هـاي اطالعـاتي ايـران     شد و براي منابع فارسي پايگاه اطالعات جهاد دانشگاهي، مگيـران، بانـك  
به بررسي پيشينة تحقيـق در ارتبـاط بـا تـأثيرات      1جدول . وجو قرار گرفت مدكس مورد جست

  .روستايي اختصاص يافته استجنسيتي مهاجرت مردان از نواحي 
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  پيشينة تحقيق پيرامون تأثيرات جنسيتي مهاجرت مردان از نواحي روستايي. 1جدول 
 نتايج  نويسنده

خواه نوغاني،  وطن
  قاسمي، جوان

)1397(  
 ]18[  

درصد واريانس به 38/68ترين تأثيرات مثبت جنسيتي مهاجرت مردان ذيل پنج عامل با مهم
، افزايش استقالل مالي 2/21گيري زنان در خانواده با  افزايش قدرت تصميم: ترتيب شامل

هاي  دادن فعاليت ، تمايل به انجام4/13شناختي با  ، افزايش توانمندي روان2/16زنان با 
درصد  5/8هاي اقتصادي و اجتماعي با  و افزايش مشاركت در حوزه 9اقتصادي درآمدزا با 

ترين تأثيرات منفي مهاجرت مردان ذيل پنج عامل  ين، مهمهمچن. واريانس تبيين شده است
خوردن تقسيم كار جنسيتي در خانواده با  برهم: درصد واريانس به ترتيب شامل 17/63با 

، اشكال 5/12، كاهش شانس ازدواج و باروري با 13، افزايش وابستگي زنان به ديگران با 2/19
 5/8هاي اقتصادي با  ساالن به فعاليت الن و كهنو ورود خردسا 10در مديريت امور خانواده با 

  .درصد واريانس تبيين شده است

  همتي و گنجي
)1395(  

 ]19[  

توان منكر تأثير اقتصادي مثبت مهاجرت مردان در ممانعت از سقوط خـانواده بـه اگرچه نمي
ها،  گيري شدن آزادي عمل در تصميم ورطة فقر شد، در مقابل فقر عاطفي و جنسي، محدود

هاي مادري و پدري، استقالل نسبي، فرسودگي رواني، تنهايي و  فشار مضـاعف ايفـاي نقش
بودن زندگي مشترك بهاي سنگيني است كه  معنا ترس عميق، احساس نگراني دائمي و بي

  . پردازنـد زنان و فرزندان جامانـده مي
 عليرضانژاد،

  هاشم بني
)1391] (12[ 

شدن محيط روستا  موجب روند افزايشي دختران مجرد و زنانهمهاجرت مردان جوان به شهر
شدن فضاي آن حكايت دارد و  اين تغيير شديد جنسيتي از ادارة امور روستا و زنانه. شود مي

  .شودهاي جنسيتي در مناطق روستايي مينتيجه موجب تغيير نقشدر
  

  نقدي، باللي
)1389] (17[ 

الگوهاي همسرگزيني در كنار پديدة مهاجرت مردان موانع اقتصادي، اجتماعي و تغييرات
جوان به شهرها موجب تأخير و كاهش شانس ازدواج دختران روستايي شده است كه اين امر 

  .شود هاي جنسيتي در روستاها مي خوردن نسبت جنسي و تغيير نقشسبب افزايش برهم

  خاني
)1383] (5[  

مدت و چه به صورت بلندمدت،  كوتاهمهاجرت مردان از نواحي روستايي، چه به صورت
. هاي آنان در امور مربوطه دارد گيري تأثيرات بسزايي بر كاركرد وظايف زنان و توان تصميم

نتيجه، مهاجرت مردان موجب دگرگوني در نقش زنان مانده در روستا و درنهايت تغيير در  در
  .شود ـ اجتماعي آنان ميجايگاه اقتصادي

  عفتي
)1382(  

 ]11[  

هاي روستايي زنان و  مهاجرت مردان و ماندن زنان در روستا موجب افزايش مسئوليت
شود كه اين مسئله باعث  هاي مختلف مي هاي جنسيتي در زمينه نتيجه، تغيير در نقش در

 .ريختگي تقسيم كار جنسيتي در روستاها شده استهمبه

  1چوي
 )2014( ]22[  

ستايي مهاجر به شهر در جنوب چين به تغيير شرايط مقالة حاضر با مطالعه روي كارگران رو
ها  خانوادگي ناشي از مهاجرت مردان و چگونگي حفظ سلطة مردانه در ميان خانواده

اي بر تغيير روابط جنسي در  دهد مهاجرت مردان اثر پيچيده نتايج نشان مي. پردازد مي
 . خانواده دارد

 و همكاران 2تاپا
 )2019( ]42[ 

 9/29حدود . كندماهيت مهاجرت و تأثيرات اجتماعي آن را در نپال بررسي مياين مطالعه
 98(كرده داشتند كه تقريباً همة مهاجران درصد از خانوارها حداقل يك عضو مهاجرت

                                                        
1. Choi 
2. Thapa 
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 نتايج  نويسنده
از . هاي مثبتي منجر شده است نتايج نشان داد كه مهاجرت به پيشرفت.مرد بودند)درصد

ها،  اقتصاد و تأثيرات منفي مانند فريب كارفرمايان آنهاي خانوادگي و  قبيل تطبيق آرمان
  .احساس تنهايي به علت جدايي، روابط زناشويي خارج از چارچوب خانواده و كاهش بارداري

  1كان و آيتيمور
 )2018( ]32[ 

نتايج . پردازد اين مقاله به تأثير مهاجرت مردان از تاجيكستان بر مشاركت نيروي كار زنان مي
دهد در تاجيكستان  نشان مي 2011، 2009، 2007هاي  مطالعة پانل طي سالحاصل از 

نظر از وجود مهاجر در  مهاجرت تأثير معناداري بر تعداد ساعات كاري زنان ندارد و زنان صرف
 .كنند خانواده، معموالً بيشتر از مردان در مزرعه كار مي

ساها و گوسوامي 
  2و پائول

 )2018( ]38[ 

ها از  براي مدتي طوالني با زندگي مهاجران در مقصد و حمايت آنادبيات مهاجرت
توجه به زنان جامانده و . هاي خود در مبدأ در زمينة ارسال پول گره خورده بود خانواده

با مهاجرت مردان شاهد روند . تازگي مورد توجه قرار گرفته است ها به تجربيات زندگي آن
، »شدن كشاورزي زنانه«ويژه در قالب  جا، به همه مشخصي از تحول در نقش جنسيتي زنان در

گيرد كه  ـ فرهنگي شكل مي وسيلة ساختار اجتماعي همچنين، توانمندسازي زنان به. هستيم
  .دهد در آن مهاجرت رخ مي

وو، رائو و  ،يي
  3ژانگ 

 )2016( ]45[ 

. رسيده استميليون نفر  274به  2014استخدام كارگران دهقاني در شهرهاي چين در سال
كنند، زنان در روستاها باقي  به بعد به شهرها مهاجرت مي 1990كه مردان از سال  حالي در
كشاورزي و مراقبت از كودكان و افراد سالخورده (هاي خانوادگي متعدد  مانند تا مسئوليت مي

مانده  باقيبقاي خانواده به پول نقد مرد مهاجر وابسته است و زنان . را برعهده بگيرند) خانواده
اي از افزايش حجم كار، افزايش مسئوليت و مشكالت نگهداري خانواده و  با طيف گسترده

 .كنند پنجه نرم مي و نهايت تحمل استرس باال دستدر

  4وو و يي
 )2016( ]44[ 

هاي خانوادگي متعددي با  با مهاجرت مردان از نواحي روستايي در چين، زنان مسئوليت
ها بيشتر  زندگي متأهلي باعث شده است آن. گيرند مرد برعهده ميجدايي طوالني از 

تري از  واقع، زنان روستايي چين در حال تجربة شكل جديد و عميق در. پذير باشند آسيب
برداري از نيروي كار خودند و از جمله افرادي هستند كه بهاي سنگيني براي توسعه در  بهره

 .كنندچين پرداخت مي

  5ساركر و اسالم
 )2014( ]39[ 

المللي، باعث افزايش قدرت  هاي بينخصوص مهاجرتمهاجرت مردان براي كار، به
شود و نقش مثبتي در ايجاد استقالل و خودمختاري زنان  گيري در زنان روستا مي تصميم

 . داشته است
و 6ماهندرا 

  همكاران
 )2014( ]33[ 

شود و توانمندسازي  مسئوليت زنان ميمهاجرت مردان خانواده براي كار، موجب افزايش بار 
 . زنان در غياب اعضاي مرد خانواده را به دنبال دارد

                                                        
1. Kan & Aytimur 
2. Saha, Goswami, & Paul 
3. Ye, Wu, Rao, Ding & Zhang 
4. Wu & Ye 
5. Sarker & Islam 
6. Mahendra 
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 نتايج  نويسنده

  1اسميل بيكوا
 )2013( ]30[ 

شود كه  شناختي منجر مي فرايند مهاجرت به افزايش تغييرات اساسي اجتماعي و جمعيت
مسن ساكن اداره نتيجه بسياري از روستاهاي امروز فقط از سوي زنان و كودكان و افراد  در
. كنند عنوان مهاجر در جاهاي ديگر زندگي مي سال به كه مردان جوان و ميان حالي در. شود مي

اي كه فرهنگ مردساالري غالب بوده در نگهداري و  در اين بين، نقش اساسي زنان در جامعه
 .انتقال فرهنگ و اصالت خانوادگي نيز حائز اهميت و هدف اصلي اين بررسي است

  2درشي
 )2013( ]37[ 

هاي خانواده است  تجارب زنان از مهاجرت مردان شامل تغيير در سبك زندگي و مسئوليت
خصوص زندگي  كه با تمركز يا تمرد در برابر ايدئولوژي جنسيتي غالب در انتخاب اولويت در

  .شود روزمرة زنان ديده مي

  3بينزل و اسد
 )2011( ]20[ 

، در مقايسه با زنان )همسران مهاجران(تأثير مهاجرت هستند زناني كه در روستا بيشتر تحت
هاي بيشتري براي امرار معاش برعهده دارند كه  ها و مسئوليت هاي غيرمهاجر فعاليت خانواده

 . شود هاي غيردستمزدي نيز ياد ميعنوان فعاليتبه

دي هس، ون 
 4رويج

 )2010( ]24[  

گرچه مهاجرت شوهران به افزايش موقت .دهدهاي جنسيتي را تغيير نميمهاجرت نقش
منزلة فشار در نظر  كلي به طور شود، اين نقش جديد به هاي زنان منجر مي وظايف و مسئوليت

هاي درخور توجه در  پيشرفت. شود و نبايد آن را با آزادي زنان معادل دانست گرفته مي
چند مهاجرت  هر. ستموقعيت زنان روستايي عمدتاً نتيجة تغييرات اجتماعي و فرهنگي ا

 .ممكن است نقش غيرمستقيم و تسريع در اين فرايندها داشته باشد
  

  5دالبرگ و آهلين
  5آهلين

)2010( 
]23[ 

هاي همسرانشان را تحت تأثير  وجوه ارسالي از طرف مهاجران مرد روستايي، زندگي و نقش
هاي خارج  ليتها بر فعا گيري و تمركز بيشتر آن دهد و موجب تغيير در قدرت تصميم قرار مي

تواند داشته  ها مي هاي آن تنهايي تأثير كمي بر توانمندي زنان و توانايي شود، اما به از خانه مي
هاي سني  هاي جنسيتي و تغيير ارزش كه با متغيرهايي مانند تغيير در ارزش صورتي باشد و در

 .تواند موجب توانمندسازي زنان شودتركيب شود، مي

 6مك ايوي
)2008 (  

]34[ 

آمدن تغييرات مثبت و منفي متفاوتي براي زنان مانده در روستا وجودمهاجرت مردان باعث به
وجوه ارسالي به صورت ثابت و پراكنده نتايج و تأثيرات مالي مختلفي بر همسران و . شود مي

 ها به افزايش حضور زنان در كارهاي كشاورزي و افزايش روابط آن. هاي مهاجران دارد خانواده
  .دهد ها و روابط جنسيتي را تحت تأثير قرار ميمرور زمان نقش

منوار و 
  7آگاجانيان

 )2007( 
 ]35[ 

شود كه شامل  آمدن تأثيرات متنوع در زندگي همسران خود مي وجود مهاجرت مردان باعث به
اما موجب افزايش و . كنند ابعاد اجتماعي فرهنگي در محيطي است كه زنان در آن زندگي مي

 .شود نيز مي) همسران مهاجر(تقويت نابرابري جنسيتي در وضعيت و روابط زنان 

  1397هاي تحقيق براساس منابع در دسترس،  يافته: مأخذ

                                                        
1. Ismailbekova 
2. Rashid 
3. Binzel, & Assaad 
4. De Haas, Van Rooij 
5. Dahlberg & Ahlin 
6. McEvoy 
7. Menjı´var, & Agadjanian 
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كـه آثـار و پيامـدهاي    ] 13[» ــ اقتصـادي اسـت    اي اجتمـاعي  ـ شـهري، پديـده   مهاجرت روستا«
هايشـان گذاشـته    جران و خـانواده مختلفي بر منطقة مهاجرفرست، مهاجرپذير و همچنين بر خود مها

. تـوان در چنـد دسـتة كلـي قـرار داد      شده در ارتباط با موضوع را مي كلي، مطالعات انجام طور به. است
طور مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه آثـار مختلـف مهـاجرت مـردان از         گروه اول، مطالعاتي هستند كه به

ـ    نواحي روستايي اعم از منفي و مثبت مي ريختگـي تقسـيم كـار جنسـيتي،      هـم  هپردازنـد، همچـون ب
خـوردن   هاي جنسـيتي، تغييـرات الگوهـاي همسـرگزيني، بـرهم      شدن محيط روستا، تغيير نقش زنانه

اي ديگر از مطالعات بـه بررسـي رابطـة     دسته... . گيري در زنان و نسبت جنسي، افزايش قدرت تصميم
و افـزايش مشـاركت در جامعـة     بين مهاجرت مردان و موضوعاتي از قبيل تغيير سبك زنـدگي زنـان  

رغـم   دهـد بـه   بررسي پيشينة تحقيـق نشـان مـي   . پردازند روستايي و توانمندسازي زنان و امثالهم مي
، »مهـاجرت «در زمينـة  ) نامـه  ها مقاله، طرح پژوهشي و پايـان  بيش از ده(هاي متعدد  پژوهش گارشن

» دان روسـتايي بـا تحليـل جنسـيتي    پيامدهاي مهاجرت مـر «مطالعات محدودي در داخل در زمينة 
تفاوت مطالعة حاضر با ساير مطالعات در مقايسة توأمان پيامدهاي مثبت و منفـي  . انجام پذيرفته است

) منفـي / مثبت(مهاجرت انفرادي مردان بر زنان روستايي و تالش براي شناسايي رابطة بين پيامدهاي 
  .جنسيتي ناشي از مهاجرت با نوع مهاجرت است

  ها و روشابزار 
اين پژوهش از نظر كنترل شرايط پـژوهش پيمايشـي اسـت و چـون     . ـ تحليلي است روش تحقيق توصيفي

شـود و از آنجـا كـه در مـورد      اي مقطعـي تلقـي مـي    در يك مقطع زماني معين صورت گرفته است، مطالعه
واحـد  . پهنانگر اسـت  ها فراهم شود، تحقيقي پذيري داده گيرد تا قدرت تعميم جمعيت نمونة معرف انجام مي

ـتان مشـهد اسـت    ـأثيرات    . تحليل زنان روستايي داراي سرپرست خانوار مهاجر در شهرس در ايـن مطالعـه، ت
و ) اثـر منفـي   6اثـر مثبـت و    8(شاخص  14مثبت و منفي جنسيتي مهاجرت مردان در دو بعد اقتصادي با 

ـيار زيـاد  (در طيف ليكرت ) اثر منفي 9اثر مثبت و  7(شاخص  16اجتماعي با  مطـرح بـوده   ) بسيار كم تا بس
ـته سـنجش شـده اسـت       . است ـته بـه صـورت همبس . شايان ذكر است در اين مطالعه متغير مستقل و وابس

بـه منظـور احـراز    . هاي ميداني و اسنادي گردآوري شـد  اطالعات مورد نياز در اين بررسي با استفاده از روش
آمـده در بعـد    دسـت  با توجه به ضرايب به. نباخ استفاده شدپايايي سؤاالت متعدد تحقيق از ضريب آلفاي كرو

  .هاي تحقيق مطلوب ارزيابي شد نامه پايايي پرسش 85/0و در بعد اقتصادي با 82/0اجتماعي با 
آبادي خالي از سكنه  192(آبادي  578دهستان با  11و  بخش 3 1395شهرستان مشهد در سال 

در اين مطالعه، جامعة آماري روسـتاهاي داراي نسـبت    ].14[داشته است ) آبادي داراي سكنه 386و 
پايين است، با اين توضيح كه مهاجرت مردان سرپرست خانوار در اين روستاها بيشـتر انجـام    1جنسي

                                                        
زن  100شود و عبارت است از تعداد مرداني كه در مقابل هر  تركيب جنسي به وسيلة نسبت جنسي تحليل مي. 1

مرد در  89زن  100در روستاي خيرآباد بدين معناست كه در مقابل  89گيرند؛ مثالً، نسبت جنسي  قرار مي
 .اين روستا وجود دارد
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 92درصد روسـتاهاي شهرسـتان، معـادل     3/25براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن، . شود مي
درصـد   25به منظور تعيـين حجـم نمونـه،    . اند ودهداراي نسبت جنسي پايين ب 1390روستا، در سال 
روسـتاهاي  . طور تصـادفي انتخـاب شـدند    عنوان نمونه تعيين و به به) روستا 22معادل (جامعة آماري 

شده از  به منظور تعيين حجم خانوارهاي بررسي. اند خانوار بوده 1839داراي  1390شده در سال  بررسي
خانوار روسـتايي داراي سرپرسـت مهـاجر     289ستفاده شد و ا 053/0فرمول كوكران با ضريب خطاي 

). 2جـدول  (عنوان نمونه تعيين و براساس قاعدة تسهيم به نسبت حجم نمونه هر روستا تعيين شـد   به
شده در  شده به روش گلولة برفي شناسايي شدند و سپس براساس معيارهاي تعريف خانوارهاي بررسي

  .ردان بر زنان بررسي شدنامة تحقيق تأثيرات مهاجرت م پرسش
  

  اطالعات جمعيتي روستاهاي نمونة تحقيق در شهرستان مشهد . 2جدول 

ش
بخ

دهستان  
 

روستا
فاصله تا  
مشهد

جمعيت 
خانوار  
تعداد مرد 

تعداد زن 
نسبت  
جنسي

تعداد نمونه 
 

  مركزي

 كنويست
 19 89 370 196331 24701خيرآباد

 14 88 152 71133 7285 هاللي

 20 90 337 168302 35639جاللي واليتميان

  كارده
 15 84 257 149216 70473سيج

 14 79 224 139178 60402 گوش

 12 81 151 91123 45274 آبادكوشك

 7 88 40 2235 875كالته قاضي تبادكان

  اداحمدآب

 سرجام

 16 84 246 156207 54453سرخده

 14 86 216 142186 45402 بزوشك

 10 82 73 4060 60133 بررود

 10 84 63 3853 60116 عبدالمجيد

  ژن  پيوه
 15 84 238 145200 55438ابرشك /ابرش

 14 86 150 82129 90279 زيارت

 10 79 53 2742 8095 تكروك سفلي

  رضويه

 آبروان

 12 80 90 4272 75162آبادگزبندحسين

 12 86 74 3764 45138 ماشوله

 12 78 68 3353 90121 بياروند

 12 84 69 4758 32127ناربند ميامي

  پايين واليت

 16 87 208 180 107 388 72 مناركالته

 13 89 109 97 53 206 70 چهلدهنه

 10 87 46 40 28 86 83 گزبوته

 12 80 45 2636 8081 مردهبوته

  289  84  3279  2795 1839 6074 4/56 22  جمع
  .مركز آمار ايران، مستخرج از نتايج عمومي نفوس و مسكن: مĤخذ
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 مباني نظري
شود و به معناي اعم كلمه عبارت است از  ترين شكل تحرك مكاني جمعيت قلمداد مي مهاجرت مهم«

ولي به معناي اخص كلمـه،  . طور دائم يا موقت شدن در سرزمين ديگر به سرزمين اصلي و ساكنترك 
هـا   جمعي يا انفرادي انسـان  شدن دسته جا ترين نوع تحرك جمعيت است، عبارت است از جابه كه مهم

مهاجرت يك جريان است نه يك «شايان ذكر است كه ]. 3[» طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ به
زمــان مهــاجرت . 1بنــدي مهــاجرت عمــدتاً براســاس معيارهــايي از قبيــل  طبقــه]. 40؛ 8[» ويــدادر
هاي متوسـط،   هاي نزديك، مهاجرت مهاجرت(شده  مسافت طي.  2، )مدت، بلندمدت مدت، ميان كوتاه(

و  انفـرادي (تعـداد  .  4، )مهاجرت اختياري يا اجباري(خواست يا تمايل مهاجران .  3، )هاي دور مهاجرت
  .گيرد صورت مي) مهاجرت داخلي و خارجي(قلمرو سياسي .  5و ) گروهي

ايـن نـوع   . شـود  ترين شكل مهاجرت داخلي محسـوب مـي   ـ شهر عموماً مهم مهاجرت روستا
هاي شهري و روستايي در حد متناسب بخشي از جريان منطقي تعامـل   گاه مهاجرت بين سكونت

تداوم فرايند توسعه و تكامل اين جوامع ضروري است  رود كه براي ها به شمار مي فضايي بين آن
ــ   رويـة روسـتا   اما مسئلة مهاجرت بي]. 40[شود  ياد مي» 1دريچة ايمني«منزلة  و از آن به] 10[

از مشخصـات بـارز   . رو هستند شهري از مسائل اساسي است كه كشورهاي جهان سوم با آن روبه
دهـد الگـوي مشـترك مشخصـة      ها نشـان مـي   بررسي. بودن آن است اين نوع مهاجرت مردگزين

وجوي كار، همسران  ها براي جست مهاجرت مردان در كشورهاي در حال توسعه آن است كه آن
هايشـان   به عبارت ديگـر، مـردان بـدون خـانواده    ]. 25[گذارند  و فرزندان خود را در مبدأ جا مي

اجر بين محل زندگي و مقصـد  جايي موقت و معموالً تكراري كارگران مه جابه. كنند مهاجرت مي
و 1960اي يا تكراري معروف است و براي اولين بـار در دهـة    با هدف اشتغال، به مهاجرت چرخه

تواند بين كشور يا بين شـهر   در ارتباط با شهرنشيني و مهاجرت داخلي مطرح شد كه مي 1970
  ].36؛ 29[يا روستا صورت گيرد 

. هاي گونـاگوني ارائـه شـده اسـت     ي داخلي نظريهها در مورد عوامل مؤثر بر پديدة مهاجرت
شهري معتقـد اسـت     هاي روستاـ هاي مؤثر در ايجاد انگيزه براي مهاجرت بـوگ بـا طـرح مؤلفه

. شـهري مــؤثرند    هاي روستاـ دو گـروه از عوامل شامل عوامل كشش و عوامل فشار در مهاجرت
هــاي شــغلي مناسـب، مراكـز      فرصـت: وي معتقد است عوامل كشش يـا جاذبـه عمـدتاً شامل

اي از عوامـل   پــاره . تفريحي و جاذب، مسكن و خدمات آموزشي است كه در شـهرها متمركزنـد  
هـاي فـردي و    فشار يا دافع نيز ماننـد محـدوديت و نبـود بسـتر مناسـب بـراي رشـد خالقيـت        

ميـز مـانع از   آ هاي مستمر، روابـط ناعادالنـه و تبعـيض    سالي شخصـيتي، ازدواج، اشـتغال، خشك
  ].13[شود  ها بـه شـهرها مي ماندگاري و سـبب جـدايي جمعيـت از روسـتاها و جـذب آن

هاي متفاوتي ارائـه   نظران و متخصصان مهاجرت در زمينة پيامدهاي مهاجرت ديدگاه صاحب

                                                        
1. safety valve 
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 ها بر اين باورند كه مهاجرت، خواه دائـم، خـواه موقـت و بـه     اكثريت قريب به اتفاق آن. اند كرده
لحاظ زماني كوتاه يا بلندمدت و از نظر تعداد كم يا زياد، سرانجام در مبدأ و مقصـد و همچنـين   

كنـد و وضـعيت منـاطق مهاجرپـذير و      هايي ايجاد مي هايشان دگرگوني خود مهاجران و خانواده
]. 11[مانـد   گاه نسبت به وضعيت قبل از مهاجرت يكسان نمي مهاجرفرست و خود مهاجران هيچ

توان آثار و پيامدهاي مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر زنان روستايي را به صـورت   ميگرچه ن
بندي كرد، در اين مطالعه آثار مهـاجرت انفـرادي مـردان سرپرسـت، بـا توجـه بـه         دقيق تقسيم

  .بندي شد موضوع، در دو مقولة كلي و به شرح ذيل طبقه
با توجه بـه   :خانوار بر زنان روستاييآثار اجتماعي مهاجرت انفرادي مردان سرپرست )  الف

اي در  هـاي روسـتايي، تحـوالت مثبـت و منفـي گسـترده       گاه اينكه با مهاجرت مردان از سكونت
توانـد آثـار    آيـد، مـي   خصوص بر وضعيت زنان روستايي، به وجود مـي  ساختار اجتماعي روستا، به

اجتمـاعي زنـان، تغييـر در     هاي افزايش كنش: مثبت اجتماعي متعددي بر زنان روستايي ازجمله
گيـري   آزادي در تصميم«هاي اجتماعي زنان، تقويت روحية خوداتكايي و مديريت در زنان،  نقش

، افـزايش  ]43[» هاي سياسـي و عـواملي از ايـن قبيـل     و درنهايت تحرك و مشاركت در فعاليت
ي اجتمـاعي  ازجمله آثـار منفـ  . داشته باشد] 26[ اي هاي طبقه تحرك اجتماعي و كاهش تفاوت

شـدن   مهاجرت بر وضعيت زنان روستايي، افزايش وابستگي زنان، اميد به آيندة ضعيف، مضـاعف 
  .است... كار روزمره، ناامني اجتماعي و

مهـاجرت   :آثار اقتصادي مهاجرت انفرادي مردان سرپرست خانوار بر زنـان روسـتايي  )  ب
ويـژه زنـان و فرزنـدان مهـاجران،      ، بهها شود و بسياري از خانواده مردان موجب كمبود كارگر مي

تنهايي مهـاجرت كننـد،    وقتي مردان به. ممكن است بيشتر كارهاي كشاورزي را بر دوش گيرند
گيرنـد و   دادن وظايف خود، كارهاي كشاورزي شوهرانشان را نيز برعهده مـي  زنان عالوه بر انجام

در . گيرنـد  نه و مزرعه تصـميم مـي  زنان در امور مربوط به خا. شوند مسئول گرداندن خانواده مي
هاي زنان را گسترش دهد  ها و مسئوليت كوچي مداوم مردان ممكن است فعاليت درازمدت، برون

تواند آثـار مثبـت و منفـي     درمجموع، مهاجرت مي]. 11[و از اين راه نقش آنان را دگرگون كند 
رات اقتصادي مثبت مهـاجرت  از تأثي. اقتصادي متعددي نيز در مبدأ از نظر جنسيتي داشته باشد

افزايش درآمد، تقويت وضعيت درآمد اقتصادي : توان به عواملي مانند مردان بر زنان روستايي مي
خانوارهاي مهاجر، دسترسي بيشتر زنان به منابع مالي و اعتباري، ايجاد و افزايش حـق مالكيـت   

تصـادي مهـاجرت مـردان    از تـأثيرات منفـي اق  . زمين و افزايش مديريت دخل و خرج اشاره كرد
واگذاري وظايف اقتصادي خانواده به زنان، افزايش مشكالت اقتصـادي،   : توان به عواملي مانند مي

شده، تخلية نيروي كار فعال و مسـتعد، كـاهش و    نداشتن درآمد با ميزان زحمت متحمل تناسب
  .رداشاره ك... فروپاشي تدريجي كشاورزي، افزايش بيشتر وظايف اقتصادي زنان و

تواند پيچيده، ناهمگون و منـوط بـه بسـتر و     دهد ماهيت تأثيرات مهاجرت مي ها نشان مي بررسي
در همين ارتباط، تأثير مهـاجرت بـر زنـان جامانـده منـوط بـه توانـايي و زمينـه و          ،]24[زمينه باشد 

  ].19[د تواند مثبت، منفي يا هر دو باش هايي كه زن در آن قرار دارد، مي همچنين محيط خانواده
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ميليون نفـر از جمعيـت كشـور در     22گرفته، حدود  براساس نتايج آخرين سرشماري صورت
در ايـران،  ]. 1[دهنـد   ميليون نفر را زنان تشكيل مـي  89/10كنند كه  نقاط روستايي زندگي مي

همانند بسياري از كشورهاي آسيايي، عالوه بر مهاجرت خانوارهـاي روسـتايي بـه شـهر، پديـدة      
هـا حـاكي از آن اسـت     گزارش. انفرادي مردان به صورت قطعي يا فصلي نيز وجود داردمهاجرت 

درصـد خانوارهــاي روسـتايي بــا سرپرسـتي و مــديريت زنــان     50كـه در بعضــي از منـاطق تــا   
كردن  هاي سنگين كشاورزي مانند آماده در اين زمان، حتي فعاليت. هاي كشاورزي دارند فعاليت

دهند، به علت نبود مردان در روسـتا،   اموري كه معموالً مردان انجام ميزمين، انباركردن و ساير 
از آنجا كـه تحـوالت جمعيتـي امـري مهـم و در      ]. 12[گيرد  از سوي زنان و دختران صورت مي

ـ اجتماعي بسيار مؤثر است، توجـه بـه تغييـرات متـأثر از مهـاجرت در       ايجاد تغييرات اقتصادي
همچنـين،  . ناپـذير و الزامـي اسـت    اي امري اجتنـاب  ن و منطقهگذاري كال ريزي و سياست برنامه

تواند به كاهش تـأثيرات منفـي    آگاهي از آثار مهاجرت در نواحي روستايي با نگاهي جنسيتي مي
  .مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر زنان روستايي كمك كند

از . جرت وجود داردبا توجه به آنچه گفته شد، ارتباط متقابل و تنگاتنگي بين جنسيت و مها
تأثير قـرار   طور اساسي شرايط و تصميمات مهاجرتي را تحت سو، روابط و ساختار جنسيتي به يك
اي بـراي درك و تحليـل علـل و     كننـده  دهد و از سوي ديگر جنسـيت عامـل مهـم و تعيـين     مي

  ].9[پيامدهاي مهاجرت است 

  ها يافته
  توصيفي تحقيقهاي  يافته

روستاي شهرستان مشهد بررسـي   22ن داراي سرپرست خانوار مهاجر در ز 289در اين مطالعه، 
. سـال اسـت   42هـا   سال و ميـانگين سـني همسـران آن    37گويان  ميانگين سني پاسخ. اند شده

درصد زنان پـنج   90حدود . اند گويان متأهل و مابقي بيوه يا مطلقه بوده درصد پاسخ 4/93حدود 
سـال   38/3شـده   هاي تحصيل زنـان بررسـي   ميانگين سال. اند سال و كمتر از آن تحصيل داشته

نفـر   74اند كه از اين تعـداد،   شغل درآمدزا داشته) درصد 9/33معادل (زن  98تنها تعداد . است
شـاغل در بخـش   ) درصـد  3/14معـادل  (نفر  14، در بخش خدمات، تعداد )درصد 5/75معادل (

. انـد  بوده) عمدتاً دامدار(بخش كشاورزي شاغل در ) درصد 2/10معادل (نفر  10صنعت و تعداد 
در خانه مشغول به كسب درآمـد  ) درصد 5/73معادل (نفر  72نفر شاغل زن، تعداد  98از تعداد 
دوزي،  كـردن زعفـران، شكسـتن پسـته، عروسـك      هايي ماننـد پـاك   اين افراد در فعاليت. هستند
  .ندا مشغول به فعاليت... كردن تسبيح و بندي كاغذي و درست بسته

هـاي   علت اصلي مهاجرت سرپرستان خانواده، كه همگي مرد هستند، عمدتاً فقـدان فرصـت  
مقصد مهاجرت سرپرسـت خـانواده   . درصد است 6/53شغلي و نداشتن درآمد كافي در روستا با 

درصـد بـه    7/10درصد مهاجران به شهر مشـهد،   26حدود . عمدتاً نقاط شهري شهرستان است
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درصد از سرپرستان  4/29حدود . كنند آباد مهاجرت مي به شهر ملك درصد 2/6شهرك رضويه و 
هـاي   درصـد نيـز بـه زمـين     1/3كننـد و   خانوار به ساير نواحي روستايي شهرستان مهاجرت مـي 

شـايان ذكـر اسـت كـه شـغل اغلـب سرپرسـتان        . كنند زراعي اطراف مشهد روزانه مهاجرت مي
بـار،   اعـم از كـارگر ميـدان   (، كـارگري  )درصـد  6/43معادل (نفر  126خانوارهاي مهاجر با تعداد 

بـري،   كارگر حفر چاه، كارگر آهنگري، كارگري و شاگردي در مغازه و در سـوپر، كـارگر شيشـه   
. اسـت ) ها، كارگري هتـل و انـواع كـارگري سـاختمان و امثـال ايـن       ها و توليدي كارگر كارخانه
 2هاي مهاجرت  كمترين سال. تسال اس 11هاي مهاجرت سرپرست خانوار حدود  ميانگين سال

  .سال است 26هاي مهاجرت  و بيشترين سال

  پيامدهاي اقتصادي مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر زنان روستايي
ارزيابي زنان در مورد پيامدهاي اقتصادي مهـاجرت مـردان سرپرسـت خـانوار بـه كمـك        3در جدول 

نتـايج  . اسـت  3شده، ميانة نظـري عـدد    بررسيبا توجه به طيف . اي ارائه شده است نمونه تك tآزمون 
اخـتالف ميـانگين بـا ميانـة نظـري در كليـة       ) =000/0Sig(دهد با توجه به سطح معناداري  نشان مي
  .معنادار شده است) =496/0Sig(» افزايش حجم كار روزانة زنان در خانواده«ها به جز  شاخص
مطالعات ميـداني نشـان    :روستاييپيامدهاي مثبت اقتصادي مهاجرت مردان بر زنان ) الف

افزايش تمايل به «ترين تأثير مثبت مهاجرت مردان بر وضعيت اقتصادي زنان روستايي داد عمده
درصد زنان معتقـد   7/83در اين ارتباط، . است 32/4با ميانگين » هاي درآمدزا اشتغال در فعاليت

در حـد  » هـاي درآمـدزا   فعاليـت افزايش تمايل زنان به اشتغال در «بودند مهاجرت مردان باعث 
افـزايش دخالـت زنـان    «دومين اثر مثبت اقتصادي مهاجرت مردان . زياد و بسيار زياد شده است

درصـد   53در ايـن زمينـه،   . است 58/3با ميانگين » هاي خانواده خرج و كنترل دارايي و در دخل
خـرج و كنتـرل    و لگويان معتقد بودند مهاجرت مردان موجب افزايش دخالت زنان در دخـ  پاسخ
امـا اثـر مهـاجرت مـردان روسـتايي بـر       . هاي خانواده در حد زياد و خيلي زياد شده است دارايي

افزايش ميـزان  «و » هايي خود افزايش اختيار در خريد و فروش اموال و دارايي«مواردي همچون 
از ديـدگاه   26/1و  71/1هـاي   به ترتيب با ميانگين» )زمين، آب(مالكيت بر منابع توليد خانواده 

  .زنان بسيار پايين ارزيابي شده است
تـرين اثـر منفـي     عمـده  :پيامدهاي منفي اقتصادي مهاجرت مردان بر زنان روسـتايي )  ب

هـاي مختلـف    افـزايش مسـئوليت در حـوزه   «اقتصادي مهاجرت مردان از ديدگاه زنان روستايي 
انـد   درصـد زنـان اعـالم داشـته     03/30كـه   طـوري  است؛ بـه  98/2با ميانگين » اقتصادي خانواده

هاي مختلف اقتصادي خانوار در حد زياد و بسـيار زيـاد افـزايش يافتـه      ها در حوزه مسئوليت آن
بـودن در تـأمين درآمـد خـانواده      سهيم«دومين اثر منفي عمدة مهاجرت مردان روستايي . است

زنـان روسـتايي عنـوان    درصد 7/17كه  طوري است؛ به 18/2با ميانگين » )آوري و درآمدزايي نان(
آوري و كسب درآمد  اند كه با مهاجرت سرپرستان مرد از نواحي روستايي نقش زنان در نان كرده

زنان اثر مهاجرت مـردان بـر افـزايش    . براي خانواده در حد زياد و بسيار زياد افزايش يافته است



  1398 پاييز، 3، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   426

 

توجـه بـه اينكـه نـوع      بـا . انـد  فقر و محروميت خانواده را در حد كم و بسيار كم ارزيـابي كـرده  
شده روزانه بوده است، مهاجرت مردان باعث كسـب   مهاجرت عمدة سرپرستان خانوارهاي بررسي

  .درآمد و ايجاد رفاه بيشتر براي خانواده شده است
  

  اي در مورد پيامدهاي مهاجرت مردان بر وضعيت اقتصادي زنان روستايي نمونه تك tآزمون . 3جدول 

تأثيرات
  

 ميانگين شده بررسيهاي  شاخص

3= ميانة نظري
  تفاوت ميانگينسطح معناداري tآمارة 

تأثيرات مثبت اقتصادي
 

 ـ  716/0 00/0 ـ28/263/7 هاي كشاورزيافزايش مشاركت در فعاليت
هايدادن فعاليتافزايش مشاركت در انجام

 مختلف دامداري
21/3 132/2 034/0 208/0 

افزايش ميزان مالكيت بر منابع توليد خانواده
 )زمين، آب(

 ـ  74/1 00/0ـ  93/45 26/1

افزايش اختيار در خريد و فروش اموال و
 هايي خوددارايي

 ـ  29/1 00/0ـ  92/21 71/1

 ـ  934/0 00/0ـ 07/286/17اندازافزايش ميزان پس
افزايش دخالت در دخل و خرج خانواده و

 هاي خانوادهكنترل دارايي
58/3 90/9 

00/0 585/0 

هايافزايش تمايل به اشتغال در فعاليت
 درآمدزا

32/4 17/23 
00/0 318/1 

گذاري جهتافزايش تمايل به سرمايه
 وكاراندازي كسبراه

 ـ  107/1 00/0ـ  09/18 89/1

تأثيرات منفي 
اقتصادي

 

افزايش فقر و محروميت خانواده به دليل
 ـ  789/1 00/0ـ  15/59 21/1 مهاجرت مردان

 ـ  042/0 496/0ـ 96/2681/0افزايش حجم كار روزانه در خانواده
دادن كارهايي كه صرفاً مردانه هستند انجام

 )كردن برفتهية سوخت، پارو(
 ـ  038/1 00/0ـ  63/17 96/1

سال در كارهايوسنفعاليت دختران كم
 توليدي

 ـ  879/0 00/0ـ  53/15 12/2

آورينان(بودن در تأمين درآمد خانواده سهيم
 )و درآمدزايي

 ـ  817/0 00/0ـ  17/11 18/2

هاي مختلفافزايش مسئوليت در حوزه
 اقتصادي خانواده

 ـ  26/0 98/2
 ـ  017/0 00/0

 1396تحقيق، هاي  يافته: مأخذ
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  پيامدهاي اجتماعي مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر زنان روستايي
اخـتالف  ) =000/0Sig(دهد با توجـه بـه سـطح معنـاداري      اي نشان مي نمونه تك tنتايج آزمون 

  )=143/0Sig(» كـاهش بـاروري در زنـان   «هـا بـه جـز     ميانگين با ميانة نظري در كلية شاخص
  )4جدول (دار شده است  معنا

ترين تأثير مثبت مهاجرت  عمده :پيامدهاي مثبت اجتماعي مهاجرت مردان بر زنان روستايي) الف
» دادن كارهاي مختلف افزايش توانمندي در انجام«مردان بر وضعيت اجتماعي زنان روستايي مربوط به 

ن معتقـد بودنـد مهـاجرت مـردان باعـث      گويا درصد از پاسخ 7/65كه  طوري است؛ به 83/3با ميانگين 
دومين اثر . در حد زياد و بسيار زياد شده است» دادن كارهاي مختلف افزايش توانمندي زنان در انجام«

در . است 7/3با ميانگين » دادن كارهاي مختلف نفس در انجام افزايش اعتمادبه«مثبت مهاجرت مردان 
نفـس زنـان در    افـزايش اعتمادبـه  «مهاجرت مردان باعث درصد از زنان معتقد بودند  5/60اين زمينه، 

هاي  كاهش سنت«سومين اثر مثبت . در حد زياد و بسيار زياد شده است» دادن كارهاي مختلف انجام
گويان  درصد از پاسخ 2/59در اين زمينه، . است 69/3با ميانگين » اجتماعي محدودكننده در مورد زنان

هـاي اجتمـاعي محدودكننـده در مـورد زنـان       كـاهش سـنت  «معتقد بودند مهـاجرت مـردان باعـث    
  .در حد زياد و بسيار زياد شده است» در خانواده) هاي سنتي در مورد زنان و دختران گيري سخت(

تـرين اثـر منفـي     عمـده  :پيامدهاي منفي اجتماعي مهاجرت مردان بر زنان روسـتايي )  ب
بـا  » ن بـه اقـوام، دوسـتان و همسـايگان    افزايش وابستگي زنا«مهاجرت مردان بر زنان روستايي 

اند كه مهاجرت مـردان موجـب    درصد زنان عنوان كرده 1/30در اين زمينه . است 73/2ميانگين 
افزايش وابستگي زنان به اقوام، دوستان و همسايگان به دليل عدم حضـور مـرد در طـول روز در    

كـاهش شـانس ازدواج   «دومـين اثـر منفـي مهـاجرت مـردان      . حد زياد و خيلي زياد شده است
ايجاد احساس اسـترس و اضـطراب يـا    «و سومين اثر منفي  49/2با ميانگين » دختران روستايي

  .است 20/2در زنان روستايي با ميانگين » افسردگي
  

  پيامدهاي مهاجرت مردان بر وضعيت اجتماعي زنان روستايي اي در مورد نمونه تك tآزمون . 4جدول 

 ميانگين دهش هاي بررسي شاخصتأثيرات

 3=ميانة نظري

t Sig. (2آمارة   tآمارة  (tailedـ  

تأثيرات مثبت اجتماعي
 

كننده در موردهاي اجتماعي محدودكاهش سنت
 689/0 00/0 72/12 69/3 زنان

 ـ  215/1  00/0 ـ  79/16/20هاي مردميافزايش مشاركت و عضويت در تشكل
 ـ  156/0 00/0 ـ 84/219/3تغذية خانواربهبود وضعيت بهداشت و

دادن كارهاينفس در انجامافزايش اعتمادبه
 699/0 00/0 99/14 70/3 مختلف

 830/0 00/0 83/399/16دادن كارهاي مختلفافزايش توانمندي در انجام

 495/0 00/0 49/324/10افزايش قدرت و اقتدار زنان بين اهالي خانه
گيري زنان در مسائلتصميمافزايش قدرت

 484/0 00/0 29/10 48/3 مختلف
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 ميانگين دهش هاي بررسي شاخصتأثيرات

 3=ميانة نظري

t Sig. (2آمارة   tآمارة  (tailedـ  

تأثيرات منفي اجتماعي
 

 ـ  612/1 00/0ـ  39/106/45 اشكال در تربيت فرزندان
 ـ  505/0 00/0 ـ  49/233/9كاهش شانس ازدواج دختران
 ـ  339/1  00/0ـ  66/179/19سرپرستي خانواده از سوي زنان

 ـ 143/0097/0 ـ  90/247/1كاهش باروري زنان
 ـ  394/1 00/0ـ  61/183/24افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار

 ـ  588/1  00/0ـ  41/121/30عهده زنانسرپرستي سالخوردگان در خانواده بر
 ـ  505/1 00/0ـ  49/128/39ايجاد احساس ناامني اجتماعي

 ـ  803/0  00/0ـ  20/224/13افسردگيايجاد احساس استرس و اضطراب يا

افزايش وابستگي زنان به اقوام، دوستان و 
 همسايگان

 ـ  59/3 73/2
00/0 

 ـ  266/0

 .1396هاي تحقيق،  يافته: ماخذ

  پيامدهاي مهاجرت مردان
به منظور مقايسة ميانگين تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت در دو بعد اجتمـاعي و اقتصـادي از آزمـون    

t در اين آزمون، مقياس هـر دو متغيـر بايـد كمـي و در سـطح      . همبسته استفاده شد/ دونمونة جفتي
اي بـه   مقيـاس متغيرهـا از رتبـه   «كه با توجه به تركيب چندين شـاخص  ] 4[اي و نسبي باشد  فاصله
حـاكي    )SK & KU ≤ 1.5 ≥ 1.5( همچنين ضرايب چـولگي و كشـيدگي  ]. 2[» اي ارتقا يافت فاصله

  ).5جدول (شده است  بودن توزيع متغيرهاي بررسي نرمال از
  

انفرادي  به منظور مقايسة تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت 1اي جفت نمونه tنتايج آزمون . 5جدول 
  مردان

تأثيرات   بعد
انحراف   ميانگين  مهاجرت

  ميانگين  معيار
ميزان اختالف در 

  t  Sigآمارة   % 95سطح اطمينان 
  باالحد   حد پايين

 409/0 988/1 منفي  000/0  36  343/1  204/1  273/1 431/0 261/3 مثبت  اجتماعي

 589/0 236/2 منفي  000/0  517/8  383/0  233/0  303/0 457/0 539/2 مثبت  اقتصادي
  
  
  

                                                        
1. Paired Samples Test 
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ميانگين تأثيرات مثبت ) =Sig=& 36T 000/0(با استناد به مقادير آزمون در بعد اجتماعي 
و  261/3كـه ميـانگين تـأثيرات مثبـت اجتمـاعي       طوري و منفي تفاوت معناداري باهم دارند؛ به

ز ديـدگاه زنـان روسـتايي مهـاجرت مـردان      لـذا ا . است 988/1ميانگين تأثيرات منفي اجتماعي 
غيبت مردان و نبودشان در روسـتا موجـب واگـذاري    . بيشتر حامل تأثيرات مثبت است تا منفي

اين مسئله به مرور زمان . شود شده به زنان مي هايي كه معموالً توسط مردان انجام مي مسئوليت
، )69/3بـا ميـانگين   (دختـران  هاي اجتماعي محدودكننـده در مـورد زنـان و     باعث كاهش سنت
دادن  هـا در انجـام   و افـزايش توانمنـدي آن  ) 70/3بـا ميـانگين   (هـا   نفس در آن افزايش اعتمادبه
  .شده است) 83/3با ميانگين(كارهاي مختلف 

ميانگين تأثيرات مثبـت و  ) =Sig=& 517/8T 000/0(همچنين، با استناد به مقادير آزمون 
 539/2كه ميانگين تأثيرات مثبت اقتصـادي   طوري باهم دارد؛ به منفي اقتصادي تفاوت معناداري

لذا از ديدگاه زنـان روسـتايي مهـاجرت مـردان     . است 236/2و ميانگين تأثيرات منفي اقتصادي 
اين امر با نوع غالـب مهـاجرت مـردان روسـتايي كـه      . بيشتر حامل تأثيرات مثبت است تا منفي

از جمله تأثيرات مثبت اقتصادي مهاجرت مـردان  . ين استبرگشتي است قابل تبي و روزانه يا رفت
، افـزايش  )32/4بـا ميـانگين   (هاي درآمدزا  بر زنان روستايي افزايش تمايل به اشتغال در فعاليت

درنهايـت،  . اسـت ) 58/3با ميـانگين  (هاي خانواده  خرج خانواده و كنترل دارايي و دخالت در دخل
  .بررسي شد 6به شرح جدول تأثيرات منفي و مثبت مهاجرت مردان 

  
  اي در مورد مقايسة تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت  جفت نمونه tنتايج آزمون . 6جدول 

انحراف   ميانگين  تأثيرات مهاجرت
  ميانگين  معيار

ميزان اختالف در سطح 
  t  Sigآمارة   % 95اطمينان 

  حد باال  حد پايين
 359/0 876/2  مثبت  000/0  ـ 420/28  ـ 84381  ـ 73450  ـ 78916 384/0 087/2 منفي 

تفـاوت معنـاداري بـين    ) =Sig=& 420/28T 000/0(، مقـدار آزمـون   6با استناد به جدول 
ميـانگين تـأثيرات مثبـت    . تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت مردان بر زنان روسـتايي وجـود دارد  

لـذا  . است 078/2) و اجتماعي اقتصادي(و ميانگين تأثيرات منفي  876/2) اقتصادي و اجتماعي(
از ديدگاه زنان روستايي مهاجرت مردان تأثيرات مثبت بيشـتري نسـبت بـه تـأثيرات منفـي در      

  ).1نمودار (در پي داشته است  شده  كلية روستاهاي بررسي
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  ان مشهدتهرسشهاي روستايي  گاه رادار تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت مردان بر زنان در سكونت. 1نمودار 

  بررسي اثر نوع مهاجرت مردان روستايي بر تأثيرات جنسيتي مهاجرت
شود كه آيا باالبودن تأثيرات مثبت در شهرسـتان مشـهد بـا نـوع      در ادامه اين پرسش مطرح مي

هـاي رگرسـيون در تحقيـق     فرض بدين منظور، با توجه به نبود پيش. مهاجرت قابل تبيين است
. استفاده شـد » طرفه تحليل واريانس يك«، از آزمون ...)ها و مانده مانند عدم استقالل باقي(حاضر 

تعداد روزهاي حضـور مـرد در منـزل    «گويان به كمك سؤال  در اين مطالعه، نوع مهاجرت پاسخ
مهاجرت مرد به ( 1مهاجرت روزانه.  1: اي، در سه خوشه كمي و به كمك تحليل خوشه» طي ماه

كنـد و   و مرد طي روز به شهر مشـهد مهـاجرت مـي   برگشت روزانه است  و صورت پاندولي و رفت
 25تـا   7حضور مرد بـين  (مدت  كوتاه/ مهاجرت موقت.  2، )گردد پس از اتمام كار به روستا برمي

، )روز مـاه در منـزل   6حضور مرد كمتر از ( 2مدت طوالني/ مهاجرت موقت.  3، )روز ماه در منزل
                                                        

. اند گيرد و مهاجران عمدتاً كارگر ساده مهاجرت روزانه معموالً در مورد روستاهاي نزديك به مشهد صورت مي. 1
هاي اطراف، روستاهاي  اين افراد روزانه براي اشتغال به نواحي اطراف، مانند مشهد، رضويه، نيشابور، شهرك

 .هاي مختلف مانند تابستان و زمستان كمي متفاوت است روند در فصل البته اين. كنند مهاجرت مي... بزرگ و
كساني هستند كه در شهرهاي دورتر از محل زندگي خود ماننـد كـيش و   ) اهالي روستاي زيارت(اين مهاجران . 2
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هـاي   ها يا خوشه آماري براي تعيين گروه روشي» اي تحليل خوشه«شايان ذكر است . تعريف شد
شده براي يافتن گروهي از اقالم  هاي طراحي اي از تكنيك همگن است و شامل مجموعة گسترده

ميـزان حضـور مـرد در    (خانوارهايي كه در متغير مورد نظر ]. 28[هاست  مشابه در مجموعة داده
 7يـا مجموعـه بـه شـرح جـدول      اند، در يك خوشـه   هم كسب كرده  هاي نزديك به نمره) منزل
 .بندي شدند طبقه
  

  Wardاي با استفاده از روش  گروه بندي نوع مهاجرت براساس تحليل خوشه. 7جدول 
  Wardبندي براساس روش  گروه  تعداد  درصد

 مهاجرت روزانه 252  2/87
 )مدت كوتاه(مهاجرت موقت  27 3/9

 )مدتطوالني(مهاجرت موقت 10 5/3
جمع 289 100

 

» روزانـه «) درصـد  2/87معادل (اي مهاجرت سرپرست اغلب خانوارها  براساس تحليل خوشه
. در منـزل حضـور دارد  ) روز 30(رغـم مهـاجرت، كـل مـاه      در اين خانوارها، سرپرست بـه . است

) روز مـاه  25تـا   7مـدت، بـين    كوتـاه (شـده غيبـت موقـت     درصد خانوارهاي بررسي 3/9حدود 
در ) روز در مـاه  6كمتـر از  (مـدت   شده غيبت طوالني وارهاي بررسيدرصد خان 5/3حدود . دارند

  .منزل حضور دارند
 063/0(و تأثيرات اقتصـادي  ) =Sig 001/0(با توجه به سطح معناداري در تأثيرات اجتماعي 

Sig= ( در آزمــونANOVA نــوع مهــاجرت بــر تــأثيرات منفــي اجتمــاعي و  9و  8، در جــدول
ميانگين تأثيرات منفي بين خانوارهايي كه سرپرسـت بـه   . مؤثر استاقتصادي ناشي از مهاجرت 

و در مهـاجرت   053/2مـدت مـرد    در مهاجرت موقت كوتـاه  963/1صورت روزانه مهاجرت دارد 
واقـع، بـا افـزايش حضـور مـرد در منـزل        در. يابـد  افزايش مي 433/2مدت مرد به  موقت طوالني

اعي ناشي از مهاجرت مرد از ديـدگاه زنـان كـاهش    تأثيرات منفي اجتم) مهاجرت روزانة مردان(
همچنين، ميانگين تأثيرات منفي اقتصادي بين خانوارهـايي كـه سرپرسـت بـه صـورت      . يابد مي

مـدت   و در مهاجرت طـوالني  370/2مدت،  ، در مهاجرت موقت كوتاه206/2روزانه مهاجرت دارد 
) مهاجرت روزانـة مـردان  (مرد در منزل واقع، با افزايش حضور  در. يابد افزايش مي 633/2مرد به 

  .يابد تأثيرات منفي اقتصادي ناشي از مهاجرت مرد از ديدگاه زنان كاهش مي
  
  
  
    
  

                                                                                                                                  
 .كار مي كنند... سرخس و
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آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين تأثيرات جنسيتي مهاجرت براساس . 8جدول 
  نوع مهاجرت مردان

   تأثيرات
جمع
 مربعات

 F Sig ميانگين مربعات  درجة آزادي

تأثيرات اجتماعي 
  مهاجرت

تأثيرات
منفي 
 اجتماعي

  128/1 257/22 گروهيبين
 161/0  996/45286 گروهيدرون 001/0 017/7

 -  25/48288 كل
تأثيرات
مثبت 
 اجتماعي

  513/0 2 026/1 گروهيبين
 184/0  286 512/52 گروهيدرون 063/0 794/2

 -  288 538/53 كل

تأثيرات اقتصادي 
  مهاجرت

تأثيرات
منفي 
 اقتصادي

  144/1 2 288/2 گروهيبين
  342/0  286 944/97 گروهيدرون 037/0  340/3

  -  288 23/100 كل
تأثيرات
مثبت 
 اقتصادي

  015/0 2 031/0 گروهيبين
  210/0  286 136/60 گروهيدرون 63/0  074/0

  -  288 167/60 كل

تأثيرات مهاجرت 
  انفرادي مردان

تأثيرات
منفي 
 مهاجرت

  116/1 2 232/2 گروهيبين
  141/0  286 309/10 گروهيدرون 000/0  917/7

  -  288 540/42 كل
تأثيرات
مثبت 
 مهاجرت

  139/0 2 277/0 گروهيبين
  129/0  286 958/36 گروهيدرون 343/0  073/1

            288 235/37 كل
  ميانگين تأثيرات مهاجرت مرد بر زنان روستايي براساس نوع مهاجرت مردان. 9جدول 

  نوع مهاجرت
تأثيرات مهاجرت مردان   تأثيرات اقتصادي  تأثيرات اجتماعي

  سرپرست خانوار
تأثيرات
 منفي

 تأثيرات

 مثبت
تأثيرات
 منفي

 تأثيرات

  مثبت
تأثيرات منفي
  مهاجرت

 مثبت تأثيرات

  مهاجرت
مهاجرت 

حضور (روزانه 
  )در تمام ماه

963/1  246/3  206/2 541/2  060/2  870/2  

مهاجرت 
موقت 

  )مدت كوتاه(
053/2  2580/3  370/2 513/2  180/2  871/2  

مهاجرت 
موقت 

 )مدت طوالني(
433/2  571/3  633/2 575/2  513/2  040/3  
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نوع مهـاجرت بـر تـأثيرات مثبـت     ) =Sig 34/0(با توجه به سطح معناداري  8مطابق جدول 
امـا در تـأثيرات منفـي جنسـيتي بـا توجـه بـه سـطح         . جنسيتي مهاجرت تأثير معناداري ندارد

نوع مهاجرت بر تأثيرات منفـي جنسـيتي مهـاجرت تأثيرگـذار اسـت؛      ) =Sig 000/0(معناداري 
زانـة مهـاجرت   كه ميانگين تـأثيرات منفـي مهـاجرت در خانوارهـايي كـه سرپرسـت رو       طوري به

در . يابـد  افزايش مي 180/2در حضور موقت مرد ميانگين تأثيرات منفي به . است 06/2اند  داشته
واقع، با افـزايش   در. يابد افزايش مي 513/2مدت مرد ميانگين تأثيرات مهاجرت به  غيبت طوالني

مـرد از   ناشـي از مهـاجرت  ) اقتصـادي و اجتمـاعي  (حضور مرد در منزل تأثيرات منفي مهاجرت 
  ).9جدول . (يابد ديدگاه زنان كاهش مي

نشـان داد رابطـة معنـاداري بـين نزديكـي و دوري      ) 10جـدول  (آزمون همبستگي پيرسون 
شده تا شهر مشهد با تأثيرات اجتماعي و اقتصادي مهاجرت مـردان سرپرسـت    روستاهاي بررسي

فرادي مـردان، فـارغ از فاصـله تـا     بنابراين، مهاجرت ان). ≤ Sig 05/0(خانوار بر زنان وجود ندارد 
  .شهر مشهد، بر تأثيرات جنسيتي آن مؤثر است

  
 بررسي رابطة بين فاصله تا شهر مشهد و تأثيرات جنسيتي مهاجرت. 10جدول 

تأثيرات مهاجرت مردان  تأثيرات اقتصادي تأثيرات اجتماعي  متغير
  سرپرست خانوار

 منفي مثبت منفي مثبتمنفي مثبت

 تا روستا فاصلة

كيلومتر به مشهد

ضريب همبستگي
 پيرسون

 040/0 073/0058/0225/0 306/0 ـ 002/0

 859/0 993/0166/0746/0799/0313/0سطح معناداري
تعداد روستاي

 شدهبررسي
22 22 22 22 22 22 

 گيري بحث و نتيجه
توانـد   خود مـي  مهاجرت يكي از سه عامل اصلي تغيير و تحول جمعيت است و به دليل ماهيت«

مدتي را نيز در تعـداد و سـاختار جمعيـت ايجـاد      عالوه بر تغييرات درازمدت، آثار سريع و كوتاه
ــأثير خــود بــه وجــود آورد  كنــد و تعــادل و عــدم تعــادل ]. 7[» هــايي را در جمعيــت تحــت ت

توانـد بـر جمعيـت مبـدأ      مـي ) بودن مردگزين(ـ شهري به دليل ويژگي خود  هاي روستا مهاجرت
دهد در مطالعاتي كه در زمينة مهـاجرت   بررسي پيشينه نشان مي. تأثيرات فراواني برجاي گذارد

اين در حالي است كه مهـاجرت  . انجام شده كمتر مسائل مربوط به زنان درنظر گرفته شده است
مهاجرت مردان روستايي معموالً به لحاظ جنسيتي هـم آثـار مثبـت و هـم     . ابعاد جنسيتي دارد

مهاجرت : با توجه به اين امر، سؤال اصلي تحقيق به اين صورت مطرح شده است كه. دمنفي دار
  مردان از نواحي روستايي بيشتر حامل تأثيرات مثبت براي زنان است يا منفي؟
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در اين مطالعه، تأثيرات مهاجرت انفرادي مردان بـر زنـان روسـتايي در دو بعـد اقتصـادي و      
 tاثـر منفـي مبنـاي مطالعـه قـرار گرفـت و بـه كمـك آزمـون           15اثر مثبـت و   15اجتماعي با 

با استناد به مقادير . اي تأثيرات مثبت و منفي به تفكيك ابعاد مورد آزمون قرار گرفت نمونه جفت
ميـانگين  ) =t=00/0 Sig ,5/8(و در بعد اقتصـادي  ) =t=00/0 Sig ,36(بعد اجتماعي آزمون در 

به طور معناداري بيشتر از ميانگين تأثيرات منفي اجتماعي بـا   261/3تأثيرات مثبت اجتماعي با 
بيشـتر از ميـانگين تـأثيرات     539/2همچنين، ميانگين تأثيرات مثبت اقتصادي بـا  . است 988/1

لذا از ديدگاه زنان روستايي مهاجرت مردان روسـتايي بـه لحـاظ    . است 236/2با منفي اجتماعي 
همچنين، بـا اسـتناد بـه مقـدار     . اقتصادي و اجتماعي بيشتر حامل تأثيرات مثبت است تا منفي

مجموع، ميانگين تـأثيرات مثبـت مهـاجرت مـردان سرپرسـت       در) =t=00/0 Sig ,4/28(آزمون 
لـذا از ديـدگاه زنـان    . اسـت  087/2انگين تأثيرات منفي مهاجرت با بيشتر از مي 876/2خانوار با 

بـه منظـور بررسـي    . روستايي مهاجرت مردان بيشتر دربردارندة تأثيرات مثبت اسـت تـا منفـي   
هـا بررسـي    تر موضوع، رابطة تأثيرات جنسيتي مهاجرت انفرادي مردان با نوع مهـاجرت آن  دقيق
در آزمون آنـوا مشـخص شـد نـوع مهـاجرت بـر       ) =Sig 000/0(با توجه به سطح معناداري . شد

كه ميانگين تـأثيرات منفـي در    طوري تأثيرات منفي جنسيتي مهاجرت مردان تأثيرگذار است؛ به
 513/2مـدت مـرد بـه     و در مهـاجرت طـوالني   180/2، در مهاجرت موقت 06/2مهاجرت روزانه 

  .يابد افزايش مي
شهر مشهد قرار  شهرستان مشهد و مجاورت كالن شده در با توجه به اينكه روستاهاي بررسي

به شهر مشهد را دارند، ) برگشتي روزانه و رفت(دارند و سرپرستان خانوار امكان مهاجرت پاندولي 
، از ديـدگاه زنـان داراي   )كننـد  درصد از سرپرستان مهاجر به صورت روزانه مهاجرت مـي  2/86(

اين يافته . تأثيرات مثبت بوده است تا منفي همسر مهاجر، مهاجرت انفرادي مردان بيشتر حامل
  .هاي شغلي در نواحي روستايي تأكيد دارد بر فقدان فرصت

ــ   هـاي شـغلي   يافته حاكي از اين مطلب است كه مهـاجرت ناشـي از تفـاوت    مطالعات انجام
هـاي روسـتايي عمـدتاً بـه      واقع، مهـاجرت  در. درآمدي بين نواحي شهري و روستايي كشور است

هاي شغلي در روستاها و دسترسي به شغل و درآمـدهاي انتظـاري در شـهر و     بود فرصتدليل ن
با توجه به ساختار اقتصادي ضعيف نواحي روسـتايي كشـور،   . گيرد منافع ناشي از آن صورت مي

ــ شـهري امـري     هـاي روسـتا   توجهي به احياي اقتصـاد روسـتا، جريـان مهـاجرت     در صورت بي
هاي دقيـق بـراي حـل مشـكل اشـتغال در نـواحي        اتخاذ سياست«ذا ل. ناپذير خواهد بود اجتناب
خصوص روستاهاي داراي نسبت جنسـي پـايين،    ترين راهبرد كلية روستاها، به اساسي» روستايي

هـاي محلـي    هـاي توليـدي متناسـب بـا ظرفيـت      اين مهم از طريق ايجاد و تقويت كارگاه. است
هـاي درازمـدت و    ، ارائـة وام ...)كشـاورزي و  بندي محصوالت هاي كوچك فرآوري و بسته كارگاه(

هـاي   ، تشويق به تنـوع فعاليـت  ...)كشاورزي و دامداري و(هاي مختلف توليدي  بهره در زمينه كم
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، گسترش حمايت ...)زنبورداري، پرورش كرم ابريشم، پرورش ماهي و(اقتصادي بخش كشاورزي 
ت كشـاورزي، حمايـت اقتصـادي و    از زراعت، دامداري و صنايع دستي از طريق بيمـه، محصـوال  

  .امثالهم ميسر است
هـاي   گـاه  عنوان ساكنان پايـدار و اصـلي سـكونت    شايان ذكر است كه توجه به نقش زنان به

ايـن امـر   . ناپذير ها ضرورتي است اجتناب روستايي داراي نسبت جنسي پايين و توانمندسازي آن
ـ   در ايـن  . شـود  واحي روسـتايي مـي  موجب كاهش تأثيرات مهاجرت مردان سرپرست خـانوار از ن

رو، توجـه بـه    ايـن  از. شـود  طـور مسـتقل مطـرح مـي     ريزي بـراي زنـان بـه    زمينه، ضرورت برنامه
توانمندسازي زنان نواحي روستايي داراي نسبت جنسـي پـايين امـري اسـت الزامـي و برابـر بـا        

تاحـدودي  ] 5[ )1383(و خـاني  ] 11) [1382(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق عفتي . توسعه
گـذاران در زمينـة شناسـايي     تواند به مديران و سياست نتايج تحقيق مي. تشابه و همسويي دارد

هـاي توسـعه در    شرايط موجود و اقـدام مـؤثر در زمينـة بهبـود وضـعيت، اجـراي بهتـر برنامـه        
  .روستاهاي داراي نسبت جنسي پايين ياري رساند

شـود بـه    هش در اين زمينه دارنـد، پيشـنهاد مـي   به محققان و دانشجوياني كه تمايل به پژو
هاي پيش روي زنان در روستاهاي داراي نسـبت جنسـي پـايين، توانمندسـازي و      بررسي چالش

زايي زنان، تأثيرات مهاجرت مردان جوان مجرد از نواحي روستايي و چگونگي بسترسازي  اشتغال
ايي بپردازند كه زنـان روسـتايي   ه هاي شغلي در اين نواحي و نيز استراتژي جهت افزايش فرصت
تواند بـه   نتايج تحقيق مي. كنند هاي ناشي از مهاجرت همسر خود اتخاذ مي براي مقابله با چالش

تـرين تـأثيرات جنسـيتي مهـاجرت انفـرادي       گذاران در زمينة شناسـايي مهـم   مديران و سياست
هـاي توسـعه    بهتـر برنامـه  مردان سرپرست خانوار و اقدام مؤثر در زمينة بهبود وضعيت و اجراي 

  .ياري رساند
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