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جنسیت و مهاجرت :تحلیل جامعهشناختی تفاوتهای جنسیتی در
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چکیده
مهاجرت ،همانند هر فرایند اجتماعی دیگر ،یک فرایند جنسیتی است .انگیزهها ،محدودیتها و فرصتهای
مهاجرت برای مردان و زنان متفاوت است .امروزه ،زنان حضور و مشارکت کمی و کیفی زیادی در فرایند
مهاجرت دارند تا جایی که اخیراً مبحثی با عنوان «زنانه شدن مهاجرت» در ادبیات مهاجرتی مطرحشده است.
مقاله پیشرو با استفاده از تحلیل ثانویه دادههای فردی نمونه دو درصدی سرشماری 1931به تحلیل
جنسیتی رفتارهای مهاجرتی زنان و مردان و تعیینکنندههای آن میپردازد .نتایج بررسی نشان میدهد در
دو دهه اخیر سهم زنان در جریانات مهاجرتی افزایشیافته است .زنان و مردان به دالیل و انگیزههای متفاوتی
مهاجرت میکنند .حدود یکچهارم زنان در مقایسه با سهچهارم مردان مهاجر نقش فعالی در فرایند مهاجرت
داشتهاند .نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که حدود سه چهارم تفاوتهای جنسیتی در ایفای نقش فعال در
فرایند مهاجرت ،ناشی از نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بین دو جنس میباشد .از اینرو ،ساختارهای
اقتصادی مردانه و هنجارهای جنسیتی نقش مهمی در تبیین تفاوتهای جنسیتی مهاجرت در ایران دارند.
کلیدواژهها :جنسیت ،نابرابری جنسیتی ،ساختار اقتصادی ،مهاجرت داخلی ،زنانهشدن مهاجرت.

 -1استادیار جمعیتشناسی دانشگاه تهران وموسسه مطالعات جمعیتی
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد جمعیتشناسی دانشگاه تهران
* :نویسنده مسئول
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مقدمه
یکی از مهمترین ویژگیهای مهاجرت در عصر جدید که به عصر مهاجرت 1معروف است،
"زنانه شدن مهاجرت "2است (کاستلز و میلر 2119 ،و دانکر و سیوکینگ .)2113 ،زنانه
شدن مهاجرت ،ابعاد کمی و کیفی دارد؛ در بُعد کمی افزایش حضور زنان در جریانات
مهاجرتی 9به بیش از  01درصد و در بُعد کیفی ،زنان دیگر فقط مهاجران تبعی 4نیستند،
بلکه خود نیز نقش فعال و حضور مستقلی در فرایند مهاجرت دارند.
یکی از محورهای کلیدی مبحث زنانه شدن مهاجرت ،جنسیت است .پژوهشهای
جامعهشناسی معاصر درباره جنسیت و مهاجرت نشان میدهند که جنسیت بهطور اساسی
روابط و ساختارهای اجتماعی را که بر علل و پیامدهای مهاجرت تأثیر میگذارد ،تحت تأثیر
قرار میدهد (کیورن و همکاران2112 ،؛ کینگ .)2112 ،شواهد تحقیقاتی اخیر در
کشورهای مختلف بیانگر آن است که هر نقطه از فرایند مهاجرت ،جنسیت محور 0است و
جنسیت ،بهعنوان سازهای اجتماعی -فرهنگی ،نقش پررنگی در آن ایفاء میکند .جنسیت،
نقشها ،روابط و نابرابریهای جنسیتی ،مسیرها و سازماندهی جریان مهاجرتی را شکل داده،
افراد را به مهاجرت تشویق و یا از آن بازمیدارند ،پیامدها و تبعات مهاجرت در مبدأ و مقصد
را تحت تأثیر قرار میدهند ،در نهایت ،هویت و ادغام مهاجران را شکل میدهند (جولی و
ریوس 2110 ،و گاباسیا .)2119 ،از اینرو ،مردان و زنان در فرایند مهاجرت به یک اندازه
سهم نداشته و انگیزههای آنان نیز متفاوت است .مردان عمدتاً با انگیزههای اقتصادی دست
به مهاجرت می زنند ،اما زنان بیشتر به دالیل اجتماعی و فرهنگی مهاجرت میکنند.
مهاجرت زنان میتواند یک راهحل برای فرار از محدودیتها و کمبودهای تحمیلشده
ساختاری و خانوادگی و نیز فرار از کنترل اجتماعی و تبعیض جنسیتی و همچنین
پیشداوریهای موجود در جوامع مبدأ باشد و نیز امکان اشتغال در کارهایی که بهطور
اجتماعی در جامعه مبدأ محدودیت داشته را فراهم کند (اورتیز 1332 ،و پارادو.)2110 ،
بنابراین ،مهاجرت ،همانند هر فرایند اجتماعی دیگر ،یک فرایند جنسیتی است .انگیزهها،
محدودیتها و فرصتهای مهاجرت برای مردان و زنان متفاوت است .ارتباط متقابل و
1. Age of Migration
2. Feminization of migration
3. Migration movements
4. Tied movers
5. Gendered
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تنگاتنگی بین جنسیت و مهاجرت وجود دارد؛ از یکسو ،روابط و ساختار جنسیتی بهطور
اساسی شرایط و تصمیمات مهاجرتی را تحت تأثیر قرار میدهد و جنسیت ،عامل مهم و
تعیینکنندهای برای درک و تحلیل علل و پیامدهای مهاجرت است .از سوی دیگر ،مهاجرت
موجب استقالل زنان ،تغییر و بازتعریف نقشها و ساختار جنسیتی میشود .با این وجود ،در
اکثر نظریهها و مطالعات مهاجرتی ،بهویژه در ایران ،جنسیت نادیده گرفتهشده و مهاجرت
پدیدهای مردانه تلقی شده است.
زنانه شدن مهاجرت و اهمیت جنسیت در مطالعات مهاجرتی ،روندی جهانی دارد اگرچه
بهدلیل تفاوت های بین فرهنگی ،میزان و شدت آن متفاوت است« .در ایران نیز بهدنبال
تغییرات فرهنگی ایجادشده در اثر ورود به عصر مدرنیته و همچنین وقوع انقالب اسالمی و
برنامههای توسعهای بهویژه در حوزه گسترش آموزش ،موقعیت زنان در جامعه دچار تحوالت
بزرگی شده است .امروزه لزوم مشارکت زنان در ابعاد مختلف توسعه فرایندی اجتنابناپذیر
شده است و صاحبنظران توسعه ،مهاجرت زنان را بهعنوان نتیجه توسعه و معرف توانمندی
زنان 1در نظر میگیرند» (محمودیان و همکاران .)1911 ،البته ،بسته به جامعه و بستری که
افراد به آنجا مهاجرت میکنند ،مهاجرت میتواند منجر به توانمندسازی زنان شود (کینگ،
.)2112
مهاجرت داخلی یکی از ابعاد مهم پویایی جمعیت ایران در نیمقرن اخیر بوده است.
علیرغم وجود مطالعات و پژوهشهای متعدد در حوزه مهاجرتهای داخلی در ایران ،حوزه
جنسیت و مهاجرت تا حدودی مغفول واقعشده است .از اینرو ،این مقاله به بررسی ابعاد
کمی و کیفی حضور زنان در جریانات مهاجرتهای داخلی در ایران میپردازد .هدف از مقاله،
ارائه تحلیلی جنسیتی از روندها و الگوهای مهاجرت ،بررسی مقایسهای نقش و علل مهاجرت
مردان و زنان و در نهایت ارائه تحلیلی جامعهشناختی از تفاوتهای جنسیتی در نقش فعال
مردان و زنان در جریان مهاجرتهای داخلی در ایران است.
جنسیت و مهاجرت :رویکردهای نظری
در تبیین مهاجرت ،به دلیل ماهیت چندوجهی و چند رشتهای بودن موضوع ،نظریههای
متعددی مطرحشده است که بهطور خالصه در سه رویکرد طبقهبندی و ارائه میشوند.
رویکرد اقتصادی که رویکرد قدیمی و غالب تبیینکننده مهاجرت است ،اغلب تحت عنوان
1. Women’s empowerment

65

جنسیت و مهاجرت :تحلیل جامعه شناختی ....

"تئوریهای جاذبه  -دافعه "1شناخته میشود .در این رویکرد ،مهاجرت با نابرابری درآمد،
انتظارات شغلی ،دافعهها و جاذبههای اقتصادی تبیین میشود .در نقد تئوریهای اقتصادی
میتوان گفت که دیدگاه اقتصادی در تحلیلهای مهاجرتی منحصراً بر نابرابریها و
تفاوتهای اقتصادی بین مناطق مبدأ و مقصد که توسط کنشگران عقالنی که به دنبال
حداکثر سود و فایده هستند ارزیابی میشود ،متمرکز است (مسی و همکاران.)1 :1331 ،
همچنین چنین رویکرد تحلیلی مهاجرت ،عمدتاً فردگرایانه و غیرتاریخی است؛ زیرا بر
تصمیمات فردی مبتنی بر مقایسه عقالئی هزینهها و فایدههای نسبی ماندن در یک منطقه
معیّن یا مهاجرت به مکان دیگر تأکید دارد .همچنین این رویکردها ازاینجهت که نقش
دولت ،عوامل نهادی و تجارب تاریخی و پویایی اجتماع را نادیده میگیرند مورد انتقاد قرار
گرفتهاند .به همین دلیل رویکردهای نظری مکمل مطرحشده است .در این ارتباط ،رویکرد
تاریخی -ساختاری که ریشه های فکری آن برگرفته از اقتصاد سیاسی مارکسیستی و رویکرد
نظام جهانی میباشد ،مهاجرت را بهعنوان پدیدهایی میداند که منحصراً در پاسخ به شرایط
ساختاری ایجادشده در بستر تاریخی ،صورت میگیرد .در رویکرد نهادی  -سیاسی ،بر نقش
دولتها و قوانین در جریان مهاجرتهای داخلی تأکید میشود .رویکرد نظامهای مهاجرتی
که رویکرد جدیدی در مطالعات مهاجرتی است تالش میکند با دیدگاهی جامع و
بینرشتهای تمامی ابعاد و سطوح خرد تا کالن تجربه مهاجرتی را مورد تحلیل و بررسی قرار
دهد (کاستلز و میلر  2119؛ صادقی .)1911
یکی از مهمترین نقدهای وارده بر نظریههای متعارف مهاجرت ،عدم توجه کافی به
جنسیت است .در این زمینه ،محققان فمنیستی مهاجرت ،نظریههای مهاجرتی مذکور را از
سه زاویه مورد انتقاد قرار دادهاند؛ نخست ،مهاجرت صرفاً فرایندی اقتصادی یا سیاسی
نیست ،بلکه آن همچنین فرایندی اجتماعی -فرهنگی است که توسط نهادها و
ایدئولوژیهای جنسیتی و خویشاوندی تحت تأثیر قرار میگیرد .دوم ،کنشگر مهاجرتی فقط
فرد مهاجر نیست ،بلکه خانواده و حتی خانوار هستند که تعیین میکنند کدام عضو خانوار
مهاجرت کنند .از اینرو ،افراد مهاجر به واحدهای اجتماعی بزرگتر وابسته هستند .سوم،
تنشها و ائتالفهایی که در درون سلسله مراتب جنسیتی ساخته میشوند فرایند مهاجرت
را تحت تأثیر قرار میدهند (لی.)11 :2111 ،
1. Push-Pull Theories
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از اینرو ،نظریهها و تبیینهای سنتی که عمدتاً برای تبیین مهاجرت مردان بوده است،
در تبیین مهاجرت زنان ناکافی و ناقص هستند .در این زمینه تالشهای نظری انجامگرفته و
چهار رویکرد شامل رویکرد تعادل نئوکالسیک ،رویکرد ساختاری ،رویکرد رفتاری و رویکرد
استراتژیهای خانوار مطرحشده است .رویکرد تعادل /نئوکالسیک به تبیین حرکات مهاجرتی
زنان روستایی با فرصتهای شغلی اندک و بازارهای کار شهری میپردازد .این رویکرد فرض
میکند انگیزههای مهاجرت برای مردان و زنان یکسان میباشد .رویکرد ساختاری بر تغییر
ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی بهعنوان تعیینکنندههای مهاجرت زنان تأکید
میکند .رویکرد رفتاری فرض میکند که زنان و مردان تحت نفوذ ایدئولوژیها و هنجارهای
فرهنگی تعیینکننده نقشهای جنسیتی به رفتار مهاجرتی میپردازند .رویکرد استراتژیهای
خانوار نیز بر این فرض استوار است که روابط قدرت و ساختارهای تصمیمگیری در خانواده
بر مهاجرت زنان تأثیر میگذارد .بر اساس این رویکرد معموالً یکی از اعضای خانوار برای کار
مهاجرت میکند و در این زمینه معموالً زنان با توجه به سلسله مراتبهای اجتماعی-
فرهنگی و ساختار قدرت در خانواده از مهاجرت منع میشوند (چانت و رادکلیف.)1332 ،
عالوه بر اینها ،دو نظریه دیگر در تحلیل تفاوتهای جنسیتی مهاجرت ارائهشده است ،یکی
"نظریه منابع خانوادگی" و دیگری "نظریه نقشهای جنسیتی" است .نظریه منابع خانواده
بیان میکند که قدرت فرد در تصمیمگیریها و اجرای آن تابع منابع فردی است .بر اساس
این نظریه ،تصمیمات مهاجرت بستگی به سطح منابع انسانی و قدرت دستمزد دارد .نظریه
نقشهای جنسیتی بیان میکند که نقشها و ایدئولوژیهای جنسیتی بهطور اساسی
تصمیمات مهاجرتی زنان را تحت تأثیر قرار میدهد .زنان صرفنظر از منابع فردیشان ،یک
نقش تابع و فرمانبردار در تصمیمگیریهای مهاجرت خانوادگی دارند .بهطور سنتی
نقشهای زنان کمتر از نقشهای مردان در جهت فعالیتهای بازار بوده است .از اینرو زنان
بهاحتمال زیاد تابعان و همراهان شوهرانشان در حرکات مهاجرتی باشند (چتوپادهیای،
 2111و هوفمن.)2114 ،
عالوه بر نفوذهای جنسیت بر مهاجرت ،همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است،
مهاجرت نیز جنسیت بهویژه ساختارهای و هنجارهای جنسیتی را بهشدت تحت تأثیر قرار
میدهد .مهاجرت میتواند منبع استقالل ،اعتمادبهنفس بیشتر و پایگاه اجتماعی باالتر برای
زنان باشد .مهاجرت بر روابط جنسیتی مخصوصاً نقش زنان در خانواده و اجتماع تأثیر
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میگذارد .معموالً زنان از جوامع سنتی و شهرهای کوچک به جوامع مدرن و شهرهای بزرگ
میروند و بدین ترتیب با هنجارهای جدید مرتبط با حقوق و فرصتهای زنان آشنا میشوند.

نفوذهای جنسیت:
*چه کسی و چرا هاررتا
تصمیم هارتا
*چگونه هارتا

هریکنر ،

چگونه گافته هیشود
به خرود هاررتا و و

هنرطق هب أ و هقص تأثیا هیگذ رد

نفوذهای مهاجرت:
*رو بط تنسیتی و ستقالل زنرو
*کرهش نربا بایهر و تغییرا نقرشهرری
تنسیتی

شکل  :1الگوی تعاملی جنسیت و مهاجرت

منبع :بر اساس جولی و ریوس.3 :2110 ،

بدینتـرتیب ،در این مقاله برای تبییـن و تحلیل تفاوتهای جنسیتـی از دو رویکـرد
ساختـاری و رفـتاری استفادهشده است .در رویکرد سـاختاری بر سـاختارها و منابع
اقتصادی  -اجتماعی متفاوت زنان و مردان و در رویکرد رفتاری بر ایدئولوژیها ،هنجارها و
نقشهای جنسیتی تأکید میشود .در واقع ،بعد از کنترل منابع ساختاری (همانندی
مشخصهها) اگر تفاوت های جنسیتی مهاجرت باقی ماند ،آن ناشی از عوامل فرهنگی مرتبط
با هنجارهای جنسیتی است.
پیشینه تحقیق
ادبیات در حال گسترشی در خصوص جنسیت و مهاجرت وجود دارد .مطالعات مختلفی به
تبیین ابعاد مختلف این موضوع پرداختهاند .کیورن 1و همکاران ( )2112در بررسی جنسیت
1. Curran
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و مهاجرت در چهار مجله معتبر بینالمللی در حوزه علوم اجتماعی یعنی مجله آمریکایی
جامعهشناسی ( ،1)AJSبررسی جامعهشناختی ( ،2)ASRنیروهای اجتماعی ( 9)SFو
جمعیتشناسی ( 4)Dدر طول دوره  1339-2119نشان دادند که در مجله  1 ،AJSمقاله از
 971مقاله ( ،)%2/2در مجله  22 ،ASRمقاله از  232مقاله ( ،)%4/0در مجله  94 ،SFمقاله
از  003مقاله ( )%2/1و در مجله  02 ،Dمقاله از  411مقاله ( )%19/7راجع به مهاجرت
بودهاند .از اینرو ،در مجله جمعیتشناسی بیشتر به موضوع مهاجرت پرداخته است .شیوع
مقاالت جنسیت و مهاجرت در مقالههای مهاجرتی در این چهار مجله  91درصد بوده است.
البته در نظر گرفتن جنسیت بهعنوان عنصر و مؤلفه کلیدی در  29درصد مقاالت مذکور
بوده است .این موضوع در مجله بررسی آمریکایی جامعهشناسی ( )ASRبیشتر و در مجله
جمعیتشناسی کمتر بوده است.
استفورد )1314( 0از جمله محققانی است که به بررسی رابطه جنسیت و مهاجرت
پرداخته است .وی اشاره می کند هرگونه تجزیه و تحلیل درباره مهاجرت بدون درک درست
از نقش زنان در این فرایند ناقص میباشد ،چرا که مهاجران زن روابط قابلتوجهی در روند
مهاجرتهای زنجیرهای دارند و نقش آنان نه فقط بهعنوان پیروان مرد ،بلکه بهعنوان افرادی
با انگیزه برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود و خانواده میباشد .اُرتز )1332( 2در
تحقیقی درباره مهاجرت زنان پورتوریکو ضمن اشاره به افزایش توجهات به روابط متقابل
جنسیت و مهاجرت بیان میکند زمانی که مردان در مهاجرتهای موقت به سر میبرند ،زنان
بهعنوان فعالین اقتصاد خانواده در منزل نقش برجستهای ایفاء میکنند و مهاجرت دائم
مردان تنها در صورت همکاری زنان امکانپذیر است .وی همچنین درباره زنان مهاجر
پورتوریکویی نتیجه میگیرد که مهاجرت برای زنان یک گزینه اقتصادی خوب برای استقالل
بیشتر و همچنین یک استراتژی برای برخورد با ایدئولوژیهای سنتی و مردساالرانه است .در
واقع زنانی که خود را وابسته به مردان و حقوق ناچیز آنها میبینند از مهاجرت بهعنوان
راهی برای استقالل خود استفاده میکنند .چراکه در خارج از خانه و در مقصد موانع کمتری

1. American Journal of Sociology
2. American Sociological Review
3. Social Forces
4. Demography
5. Stafford
6. Ortiz
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برای تحصیل و متعاقباً اشتغال نسبت به مبدأ دارند .زنان مهاجر عالوه بر اشتغال میتوانند
برنامههایی جانبی برای افزایش توانمندی خود در مقصد فراهم کنند.
آگسا ( )2119در مطالعه تفاوتهای جنسیتی در شکاف درآمدی شهر و روستا و شیوع
مهاجرت مردان در کنیا نتیجه میگیرد ضریب برآورد تفاوت درآمد برای مردان شهری و
روستایی از نظر آماری مثبت و معنیدار است ،بدین معنی که این تفاوتها اثر مثبتی بر
مهاجرت مردان به شهرها دارد .درحالیکه ضریب کسب درآمد برای زنان نیز مثبت است اما
از نظر آماری معنیدار نیست .وی از این موضوع نتیجه میگیرد که رسیدن به دستمزدهای
باالتر برای مردان محرک بزرگی در انتقال روستاییان به نواحی شهری بهشمار میرود و از
آنجا که مردان از مهاجرت عواید بیشتری میگیرند ،اغلب بیشتر از زنان اقدام به مهاجرت
میکنند (موثقی جدیدی و خاتونآبادی .)1911 ،پارادو )2110( 1در مطالعه زنان مهاجر
مکزیکی با تأکید بر متغیر و پیچیده بودن رابطه جنسیت و مهاجرت بیان میکند که
مهاجرت در برخی موارد بهوضوح موجب بهرهمندی و ارتقاء زنان شده و در برخی ابعاد نیز به
سبب ناآشنا بودن با مقصد و سطح پایین دانستهها ،مهارتها و تخصص موجب تشدید
نابرابریهای جنسیتی و وابستگی بیشتر زنان به مردان شده است .در این شرایط ،زنان
مهاجر ممکن است نابرابری در فرصتهای شغلی ،دستمزد کم ،ساعات طوالنی کار و
سوءاستفاده جنسی به دو دلیل زن بودن و مهاجر بودن تجربه کنند.
هوفمن )2114( 2در مطالعه خود در گرجستان بر نقش و تأثیر ایدئولوژیهای جنسیتی
بر تصمیمات مهاجرتی مردان و زنان تأکید میکند .بر اساس نتایج این مطالعه ،زنانی که
مهاجـرت میکنند عمدتـاً از خانـوارهایی هستند که اعتقادات یا ساختارهای جنسیتی
برابری گرا 9دارند ،در مقابل در خانوارهای سنتی ،عمدتاً مردان مهاجرت میکنند .دوناتو و
گاباسیا )2110( 4در مطالعه خود نشان دادند که ترکیب جنسیتی مهاجرت نه فقط بازتاب
جنبشهای زنان است ،بلکه آن بازتاب تغییرات در سیاستهای مهاجرتی (تقاضا برای نیروی
کار زنان) و روابط جنسیتی در اقتصاد جهانی در حال تغییر است.
اگرچه پژوهشهای جامعهشناختی قابلتوجهی در سطح بینالمللی در سه دهه اخیر
درباره جنسیت و مهاجرت انجام گرفته است؛ اما در ایران ،مطالعات اندک و موردی به این
1. Parrado
2. Hofmanna
3. Gender egalitarian
4. Donato and Gabaccia
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موضوع پرداختهاند .موثقی و خاتونآبادی ( )1911در بررسی رابطه عوامل زمینهای درون
خانوار (ویژگی های فرد مهاجر و سرپرست خانوار) و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی به
شهرها نشان دادند که به ترتیب سه متغیر جنسیت (مرد بودن) فرد مهاجر ،غیر شاغل بودن
سرپرست خانوار و تنوع منابع درآمدی قویترین عوامل مؤثر بر مهاجرت به شهر اعضای
خانوارهای روستایی میباشند .مطالعه اسماعیلی ( )1911در خصوص نقش زنان در جریان
تصمیمگیری مهاجرت های خانوادگی در شهر همدان نشان داد که نیمی از پاسخگویان در
فرایند مهاجرت نقش مشارکتی با همسران خود داشتهاند ،یکچهارم نقش بیشتر منفعالنه و
تابع و یکچهارم دیگر نقـش فعـالی در فرایند مهاجرت داشتهاند .همچنین ،مطالعه
حسنپور فرد ( )1913نشان داد که تفاوتهای جنسیتی در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به
مهاجرت وجود دارد .برای مردان عوامل اقتصادی و برای زنان عوامل اجتماعی  -فرهنگی
نقش و اهمیت بیشتری دارند .نتایج مطالعه جعفری ( )1931در بررسی تحوالت مهاجرت
زنان در نقاط شهری شهرستان مشهد نشان داد که عواملی نظیر سن ،تحصیالت ،اشتغال،
مسافت و مهمتر از همه پیروی از خانوار نقش مهمی را در مهاجرت زنان به شهرستان مشهد
ایفا میکنند .مشفق و خزایی ( )1934به بررسی ویژگیها و تعیینکنندههای مهاجرت
مستقل زنان برحسب مقصدهای عمده مهاجرتی پرداختهاند .نتایج این بررسی ،دو الگوی
مهاجرتی برای زنان شامل مهاجرت بهعنوان استراتژی توسعهای حرفهای و فردی و مهاجرت
بهعنوان استراتژی بقاء را نشان میدهد.
بدین ترتیب ،توجه روزافزونی به تعامل جنسیت و مهاجرت در مطالعات و پژوهشهای
اجتماعی در سطح بینالمللی وجود دارد .در این مطالعات ،از یکسو ،جنسیت ،بهعنوان عامل
مهم و تعیینکننده درک و تحلیل علل و پیامدهای مهاجرت بررسیشده است .از سوی
دیگر ،پیامدهای مهاجرت بر تغییر و بازتعریف نقشها و ساختار جنسیتی مورد بررسی قرار
گرفته است .برخی ا ز مطالعات در سطح توصیفی به ارائه تفاوتهای جنسیتی در الگوها و
فرایندهای مهاجرتی پرداخته و برخی دیگر به تحلیل این تفاوتها بر مبنای نابرابریهای
جنسیتی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و همچنین هنجارهای جنسیتی پرداختهاند.
بااینوجود ،در اکثر مطالعات مهاجرتی در ایران ،جنسیت نادیده گرفتهشده و مهاجرت
پدیدهای مردانه تلقی شده است .بر این اساس ،در این مقاله با استفاده لنز جنسیتی به
تحلیل مهاجرتهای داخلی اخیر در ایران و کندوکاو و تحلیل تفاوتهای جنسیتی مهاجرت
میپردازیم.
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روش و دادهها
در این مقاله از روش تحلیل ثانویه 1استفادهشده است .یکی از عمدهترین منابع دادهای در
تحلیلهای ثانویه ،دادههای خرد سرشماری 2است که مرجع دادهای مقالۀ حاضر را نیز
تشکیل میدهد .دادههای خرد سرشماری ،دادههای فردی افراد مورد سرشماری است که
برای دو درصد کل جمعیت ایران در سال  1931استخراج و در اختیار محققان قرار گرفته
است .مقاله پیش رو ضمن استفاده از دادهها و نتایج کلی سرشماری  ،1931بر مبنای تحلیل
ثانویه دادههای فردی نمونه دودرصدی سرشماری مذکور به تحلیل تفاوتهای جنسیتی در
مهاجرت با تأکید بر نقش آنها در فرایند مهاجرتی میپردازد.
بر اساس دادههای نمونه دودرصدی ،تعداد  30041نفر محل سکونت خود را در فاصله
سالهای  1910تا  1931تغییر داده بودند .با توجه به اینکه بیش از  30درصد جمعیت زیر
 11سال را مهاجران تبعی تشکیل میدهد و در بین زنان و مردان این گروه سنی به لحاظ
نقششان در فرایند مهاجرتی تفاوتی وجود ندارد ،این گروه سنی که تعداد  10147نفر از
کل مهاجران این دوره را تشکیل میداده کنار گذاشته شد .همچنین تعداد  2409نفر نیز
دلیل تغییر محل اقامت خود را اظهار نداشته از تحلیلها خارج شدند .از اینرو ،نمونه مورد
بررسی افراد  11ساله و بیشتر را شامل میشود که تعداد آنها برابر با  71141نفر مشخص
شد .از این تعداد  01درصد مرد ( 93112نفر) و  43درصد زن ( 91293نفر) بودهاند.
نتایج
 )1جنسیت ،الگوها و فرایندهای مهاجرتی

بررسی میزان حضور زنان و مردان در فرایندهای اخیر مهاجرتی در ایران نشان میدهد که
سهم زنان در جریانات مهاجرت داخلی از  44درصد در دوره  1970-10به حدود  41درصد
در دوره  1910-31افزایشیافته است .از اینرو ،حضور زنان در مهاجرتهای داخلی در حال
افزایش است.
در پنج سال اخیر ( 1910تا  )1931از مجموع  0،191،400نفر که محل اقامت خود را
در داخل کشور تغییر دادهاند 73/7 ،درصد منشأ شهری و  21/9درصد منشأ روستایی دارند.
نسبت جنسی مهاجران با منشأ روستایی برابر با  122و نسبت جنسی مهاجران با منشأ
1. Secondary analysis
2. Micro-census data
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شهری  112بوده است .از اینرو ،حضور زنان در مهاجرتهای داخلی با منشأ شهری بیشتر و
محسوستر از مهاجران روستایی است .همچنین ،از مجموع  4،114،012نفر مهاجری که
محل اقامت قبلی آنها شهر بوده 11/2 ،درصد به سایر شهرها (مهاجرت شهر به شهر) و
11/1درصد به نقاط روستایی (مهاجرت شهر به روستا) وارد و ساکن شدهاند .بهعالوه از
مجموع  1،129،303نفر که محل اقامت قبلیشان روستا بوده 24 ،درصد به شهر (مهاجرت
روستا به شهر) و  92درصد به سایر نقاط روستایی (مهاجرت روستا به روستا) مهاجرت
کردهاند .سهم و مشارکت زنان در مهاجرتهای شهر به شهر بیشتر بوده است.
عالوه بر این ،در دوره اخیر حدود  21درصد مهاجرتهای داخلی درون استانی و  93درصد
بروناستانی بوده است .سهم زنان در مهاجرتهای درون استانی ( 43/2درصد) بیشتر از
مهاجرتهای بروناستانی ( 44/0درصد) بوده است .این یافته با قوانین مهاجرتی راونشتاین
که بیان میکند زنان در فاصلههای جغرافیایی کوتاه بیشتر مهاجرت میکنند و مردان در
فاصلههای جغرافیایی طوالنی ،تسلط بیشتری دارند ،همخوانی دارد.

نمودار  :1ساختار سنی و جنسی مهاجران دوره  1656تا 1656

منبع :پردازش بر اساس نتایج کلی سرشماری .1931

بررسی ساختار سنی مهاجران بیانگر ساختار جوان مهاجران در ایران است .بهطوریکه
 42درصد کسانی که در دوره  1910تا  1931جابجایی و مهاجرت داشتهاند در سنین  10تا
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 23سال قرار داشتهاند .همانطور که در نمودار  2آمده است  47درصد زنان و  40درصد
مردان مهاجر در سنین جوانی  10تا  23سال قرار دارند.
بررسی دالیل مهاجرتهای داخلی در پنج سال اخیر ( )1910-31نشان میدهد تقریباً
نیمی از مهاجرت ها به دلیل تبعیت و پیروی از خانواده بوده است که عمدتاً بیانگر
مهاجرتهای خانوادگی میباشد ،حدود  10درصد مهاجرتها مرتبط با اشتغال و پیدا کردن
شغل و  14درصد نیز به دلیل آموزش و تحصیل بوده است ،حدود  11درصد برای دستیابی
به مسکن مناسبتر و  2درصد نیز به جهت انجام یا پایان خدمت وظیفه بوده است .مقایسه
علل مهاجرت زنان و مردان بیانگر تفاوتهای محسوسی میباشد .درصد مهاجرتهای
تحصیلی در زنان اندکی بیشتر از مردان است ،همچنین دوسوم زنان به دلیل پیروی و
تبعیت از خانوار مهاجرت کردهاند .در مورد مهاجرت مردان ،کار و اشتغال از اهمیت بیشتری
برخوردار بوده است.
همچنین ،در سنین زیر  10سال مهاجرتها بیشتر به شکل مهاجـرتهای تبعی و به
پیروی از خانوار صورت میگیرد .در گروه سنی جوانان  10-23ساله تحصیل و اشتغال برای
مردان و برای زنان تحصیل و پیروی از خانوار اهمیت قابلتوجهی پیدا میکند .در گروه سنی
 91-44سال شغل و دستیابی به مسکن بهتر برای مردان و پیروی از خانوار برای زنان
مهمترین علل مهاجرتی میباشند .الزم به ذکر است که علل مهاجرت در سرشماریها ،کلی
و در چند مقوله خالصهشده است .بررسی دالیل دقیقتر مهاجرتی نیاز به انجام پیمایشهای
نمونهای و مصاحبههای کیفی دارد.
 )6تحلیل تفاوتهای جنسیتی مهاجرت

نه تنها حضور و مشارکت زنان و مردان در فرایندهای مهاجرتی متفاوت است ،بلکه نقش و
اثرگذاری آنها نیز متفاوت میباشد .نقش زنان و مردان در فرایند مهاجرتی به دو شکل نقش
فعال و نقش م نفعل (تبعی) مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج ،در کل نمونه مورد
بررسی  09درصد نقش فعال و  47درصد نقش منفعل (تبعی) در فرایند مهاجرتی داشتهاند.
با این حال تفاوتهای جنسیتی محسوسی بین زنان و مردان مشاهده شد .همانطور که
جدول  1نشان میدهد  11درصد مردان نقشی فعال در فرایند مهاجرتی داشتهاند ،در
مقایسه  24درصد زنان نقش فعال داشتهاند .از اینرو ،زنان بیشتر بهعنوان تبعیتکنندگان و
بخشی از فرایند ملحق شدن به خانواده دست به مهاجرت زدهاند.
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بر اساس یافتههای جداول  1و  2عوامل اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی نقش مهمی در
بروز نقش فعال یا منفعل در فرایند مهاجرتی برای هر دو جنس دارند .بر این اساس ،نقش
فعال در فرایند مهاجرت با افزایش سن افزایش مییابد؛ البته این وضعیت فقط در مورد زنان
مصداق دارد .تأثیر اشتغال به تحصیل بر نقش فعال در فرایند مهاجرتی برای زنان مثبت و
برای مردان منفی است ،بدینصورت زنانی که اشتغال به تحصیل داشتهاند نقش فعال
بیشتری در فرایند مهاجرتی داشتهاند ،این وضعیت به دلیل مهاجرت برای تحصیل یا پایان
تحصیل بوده است؛ اما برای مردان قضیه برعکس بوده و آنهایی که اشتغال به تحصیل
نداشتهاند ،بیشتر نقش فعال در فرایند مهاجرتی داشتهاند که احتماالً برای یافتن شغل دست
به مهاجرت زدهاند .بهعالوه ،نتایج نشان میدهد افراد بهویژه زنان دارای تحصیالت دانشگاهی
نقش فعال بیشتری در فرایند مهاجرتی در مقایسه با سایر سطوح تحصیلی داشتهاند.
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جدول  :1تحلیل دومتغیره عوامل اجتماعی-جمعیتی مؤثر بر نقش زنان و مردان
در جریان مهاجرتی 1656-56
نقش در جریان مهاجرتی ()%
متغیر

جنسیت

گروه سنی

اشتغال به تحصیل

سطح تحصیالت

استفاده از اینترنت
وضعیت اشتغال

وضعیت زناشویی

نسبت با سرپرست
خانوار

مقوله
زن
مرد
11-13
21-23
91-93
41-43
01-03
21-23
+71
خیر
بلی
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه /دیپلم
دانشگاهی
خیر
بلی
غیرشاغل
شاغل
مجرد
دارای همسر
بیوه
مطلقه
سرپرست
همسر
فرزند
سایر

فعال
24.1
11.3
29.7
02.0
22.1
20.1
27.9
21.4
71.4
00.0
49.1
00.2
01.9
43.1
47.7
24.3
01.9
21.3
92.1
12.2
47.1
04.0
71.3
73.2
34.3
12.1
92.2
74.1

منفعل

تعداد نمونه

آزمون آماری

(تبعی)
72.1
13.1
72.9
47.0
91.1
90.1
92.7
91.2
21.2
44.0
02.3
44.1
43.7
01.1
02.9
90.1
43.7
91.1
21.1
19.1
09.1
40.0
23.1
21.4
0.1
19.3
29.4
20.3

91293
93112
12123
91274
13320
1229
9241
1973
1191
22121
10221
2399
11119
12077
24400
11139
03741
11239
47710
91992
21411
04111
1092
317
27721
22212
11274
0410

 =25342.1
2

Sig=0.001

 2 =5895.9
Sig=0.001

 2 =758.9
Sig=0.001

 2 =1462.8
Sig=0.001

 2 =752.9
Sig=0.001

 2 =21831.9
Sig=0.001

 2 =812.7
Sig=0.001

 2 =36886.3
Sig=0.001

سال چهارم -شماره  -7پاییز و زمستان 4931

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

55

جدول  :6عوامل اجتماعی – جمعیتی همبسته با نقش فعال مردان و زنان در جریان مهاجرتی
نتایج رگرسیون لجستیک ()Odds ratio

نقش فعال در جریان مهاجرتی ()%
متغیر

گروه سنی

اشتغال به تحصیل

سطح تحصیالت

استفاده از اینترنت

مقوله
مرد

زن

11-13
21-23
91-93
41-43
01-03
21-23
+71
ندارد
دارد
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه /دیپلم

23.4
14.2
30.1
34.2
32.4
13.2
11.7
11.1
09.1
17.1
10.3
74.1
72.0

مرد
نسبت برتری
)EXP (B

زن
سطح معناداری
Sig

نسبت برتری
)EXP (B

گروه مرجع

سطح معناداری
Sig

گروه مرجع

11.4
29.4
22.2
27.2
94.3
42.2
02.2
22.4
91.4
23.2
13.2
17.2
13.0

1.107
1.774
1.727

1.172
1.111
1.111

1.141
1.324
1.112

1.011
1.000
1.131

دانشگاهی

11.1

97.0

1.122

1.112

1.722

1.111

خیر
بلی

11.2
11.2

21.3
92.7

1.112

1.101

1.940

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

4.243
9.719
2.731
2.104
1.719
1.173

1.719
1.741
2.121
2.011
2.321
2.143

گروه مرجع
1.131

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

گروه مرجع
1.194

1.229

گروه مرجع

1.111

گروه مرجع

گروه مرجع

گروه مرجع

1.111
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وضعیت اشتغال

وضعیت زناشویی

نسبت با سرپرست خانوار

غیرشاغل
شاغل
مجرد
دارای همسر
بیوه
مطلقه
سرپرست
همسر
فرزند
سایر

01.7
31.3
00.1
34.0
73.1
11.1
30.7
00.3
44.1
31.2

B constant
Percent predicted correctly
)Pseudo R2 (%

21.3
44.0
99.0
17.7
71.1
73.2
12.1
12.1
20.1
41.1

گروه مرجع
1.731

گروه مرجع
1.111

1.710

گروه مرجع
1.319
1.971
1.142

گروه مرجع
1.121
1.111
1.419

1.413
1.441
1.721

گروه مرجع
1.121
1.107
1.291

1.111
1.111
1.111

گروه مرجع
1.111
1.111
1.111

1.443
()1.111
11.2
02.1

1.111

1.111
1.111
1.111

1.143
1.142
1.147
1.277
()1.111
12.2
22.9
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استفاده از اینترنت ،تأثیر مثبت و معناداری بر نقش فعال زنان در فرایند مهاجرتی داشته
است و برای مردان این تأثیر غیر معنادار بوده است .اشتغال بهعنوان یک متغیر دیگر تأثیر
مثبت و افزایشی بر داشتن نقش فعال مردان و زنان در فرایند مهاجرتی داشته است.
همچنین ،داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی برای مردان دارای همسر بیشتر از سایر
وضعیت های زناشویی بوده و در مقابل برای زنان دارای همسر داشتن نقش فعال کمتر از
سایر وضعیتها و برای زنان مطلقه بیشتر بوده است .عالوه بر اینها ،نتایج نشان میدهد
د اشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی هم برای مردان و هم برای زنان سرپرست خانوار
بیشتر میباشد.
از اینرو ،جنسیت به همراه سایر متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی بهطور
معناداری فرایند مهاجرت را تحت تأثیر قرار میدهد .در اینجا این پرسش مطرح میشود که
آیا جنسیت تأثیری مستقل از سایر متغیرها و همبستههای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی
بر احتمال داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرت دارد یا اینکه تأثیر آن به خاطر تفاوتهای
جنسیتی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی میباشد؟ برای پاسخ به این پرسش از آزمون
رگرسیون لجستیک در دو مدل  1و  2پرداختیم (جدول  .)9در مدل  1فقط جنسیت وارد
مدل شده است و در مدل  2عالوه به جنسیت ،سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیز وارد
مدل شدهاند .در واقع اثرگذاری جنسیت بر نقش فعال در فرایند مهاجرتی بدون کنترل
(مدل  )1و با کنترل عوامل اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی (مدل  )2آزمون شده است.
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جدول  :6تحلیل رگرسیون لجستیک از تأثیر جنسیت بر احتمال داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی با
کنترل عوامل اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی
مقوله

متغیر

مدل 6

مدل 1
)EXP (B

Sig

)EXP (B

Sig

19.41

1.111

2.42

1.111

زن ()R

جنسیت

مرد
)R( 11-13

گروه سنی

اشتغال به تحصیل

21-23

2.32

1.111

91-93

2.11

1.111

41-43

9.10

1.111

01-03

9.12

1.111

21-23

9.19

1.111

+71

9.14

1.111

ندارد ()R
1.13

1.111

دارد
ابتدایی

1.11

1.312

راهنمایی

1.12

1.202

متوسطه /دیپلم

1.22

1.111

دانشگاهی

1.01

1.111

بیسواد ()R
سطح تحصیالت

استفاده از اینترنت
وضعیت اشتغال

خیر ()R
بلی

1.111

1.29

غیرشاغل ()R
شاغل

1.111

2.22

مجرد ()R
وضعیت زناشویی

دارای همسر

1.07

1.111

بیوه

1.40

1.111

مطلقه

1.21

1.121

سرپرست

21.17

1.111

فرزند

1.91

1.111

سایر

2.29

1.111

همسر ()R
نسبت با سرپرست خانوار

B constant

-1.101
()1.111

-2.922
()1.111

Percent predicted correctly

71.0

14.1

)Pseudo R2 (%

93.1

21.3
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نتایج مدل  1نشان میدهد احتمال داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرت برای مردان
بیش از  19برابر زنان است .البته همانطور که نتایج نشان میدهد با کنترل سایر متغیرها،
تأثیر جنسیت بهطور محسوسی کاهش مییابد و این تفاوت به حدود  2.0برابر میرسد .با
این حال ،علیرغم کنترل سایر متغیرها جنسیت هنوز تأثیری مستقل و معنادار بر احتمال
داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرت دارد.

نمودار  :6نقش فعال مردان و زنان در جریان مهاجرتی قبل و بعد از کنترل متغیرهای
اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی

بدین ترتیب ،همانطور که در نمودار  2مشخص است بعد از کنترل متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و جمعیتی ،تفاوتهای جنسیتی داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی حدود 79
درصد کاهش مییابد .از اینرو ،بخش قابلتوجهی از تفاوتهای جنسیتی بازتاب تفاوتها و
نابرابریها در وضعیتها و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در گذشته این مردان بودند که عمدتاً بهدنبال فرصتهای شغلی و تحصیلی دست به
مهاجرت میزدند و زنان بیشتر در قالب ازدواج و ملحق شدن به خانواده مهاجرت میکردند،
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اما امروزه زنان عالوه بر دالیل اخیر ،به دنبال دسترسی به فرصتهای شغلی و تحصیلی
مهاجرت میکنند .بررسی روندهای اخیر مهاجرتی در ایران نشان میدهد سطوح و الگوهای
مهاجرتی ،جنسیت محور هستند .مردان و زنان بهطور متفاوتی فرایند مهاجرت را تجربه
میکنند .زنان مؤلفه مهمی در فرایند مهاجرت محسوب میشوند که میتوانند در مراحل
قبل ،حین و بعد از مهاجرت نقش و تأثیرگذاری مهمی داشته باشند .نسبت زنان در
جمعیتهای مهاجر افزایشیافته است .مهاجرت مستقل زنان پدیدهای نوظهور در فرایندهای
مهاجرتی در ایران است .در سالهای اخیر نسبت زنانی که نقش فعالی در فرایند مهاجرت
داشتهاند افزایش قابلتوجهی داشته است.
بر اساس نتایج مطالعه ،سهم و نقش زنان و مردان در فرایندهای مهاجرتی و همچنین
دالیل مهاجرت تفاوت های جنسیتی اساسی وجود دارد .مردان بیشتر از زنان و عمدتاً به
دالیل اقتصادی (نظیر شغلی) مهاجرت میکنند .برای زنان ،مهاجرت بیشتر متأثر از دالیل
اجتماعی و فرهنگی (نظیر کسب سرمایه انسانی و افزایش تحصیالت) است .از لحاظ داشتن
نقش فعال یا منفعل در فرایند مهاجرتی نتایج مطالعه نشان داد که مردان نقش فعالتری
نسبت به زنان دارند .در مهاجرت با منشأ شهری و همچنین مهاجرتهای شهر به شهر سهم
نقش فعال زنان بیشتر بوده است .بررسی تعیینکنندههای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی
این وضعیت نشان داد که وضعیت اشتغال تأثیری مثبت بر نقش فعال در هر دو گروه زنان و
مردان دارند .همچنین ،سرپرست خانوار بودن مردان و زنان در افزایش نقش فعال آنها در
فرایند مهاجرتی اثرگذار بوده است .در این خصوص ،برخی مطالعات نشان دادهاند که نه تنها
جن سیت ،بلکه موقعیت آنها در درون خانوار نیز مانند دختر ،همسر ،مادر یا سرپرست خانوار
بودن بهطور قابلتوجهی بر مهاجرت تأثیرگذار است (لوبی و استارک 1311؛ کیورن1330 ،
و کیورن و ساگوی .)2111
وضعیت تأهل (دارای همسر بودن) اثر مثبت برای مردان و اثر منفی بر نقش فعال زنان
در فرایند مهاجرت داشته است .اشتغال به تحصیل ،افزایش سطح تحصیالت و استفاده از
اینترنت اثرات مثبتی بر نقش فعال زنان در فرایندهای مهاجرتی دارد .وضعیت اخیر خود
میتواند گویای پیامدهای تغییرات اجتماعی و توسعه بر مهاجرتهای زنان باشد .برای مثال،
یکی از مهمترین علل مهاجرت دختران و زنان را میتوان کسب علم و تحصیل است؛ زیرا
بسیاری از دختران پس از اتمام دوره متوسطه و قبولی در کنکور آنهم در شهرهایی خارج از
محل سکونت خود ،به مهاجرت به شهر محل تحصیل پرداخته و گاهاً تحصیالت تکمیلی
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خود را نیز در شهر دیگری میگذرانند .همین چند سال تجربه اقامتی و وجود فرصتهای
شغلی منجر به انگیزه انتخاب شهر محل تحصیل برای ادامه زندگی میشود .بر این اساس،
جنسیت عامل کلیدی در درک علل و پیامدهای مهاجرت است .امروزه زنان نه فقط بهعنوان
تبعیتکنندگان ،بلکه آنان بهعنوان عوامل و کارگزاران مستقل و حامیان و برنامهریزان
خانواده مهاجرت میکنند .این تغییر با دگرگونی جایگاه و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع
در پی فرایند توسعه و جهانی شدن ،افزایش میزان آگاهی ،مشارکت اجتماعی ،اشتغال و
تحصیالت زنان قابل تبیین است .بر این اساس ،همانطور که نتایج بررسی نشان داد نقش
فعال زنان در فرایند مهاجرت بهطور مثبت و قویاً با تحصیالت و مشارکت اقتصادی مرتبط
است.
نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد بعد از کنترل متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و
جمعیتی ،تفاوت های جنسیتی داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی حدود  79درصد
کاهش مییابد؛ بنابراین ،به دنبال وقوع تغییرات اجتماعی و توسعهای در سطوح خرد و کالن
جامعه نقش زنان در فرایند مهاجرت افزایشیافته است تا جایی که امروزه از پدیده زنانه
شدن مهاجرت نامبرده می شود .علیرغم افزایش سهم و نقش مستقل زنان در فرایندهای
مهاجرتی ،هنوز تفاوت های جنسیتی محسوسی در این زمینه وجود دارد و در
تصمیمگیریهای مهاجرت مردان دارای نقشی فعالتر از زنان میباشند .در تبیین غلبه
مردان بر جریانات مهاجرتی بر نابرابریهای جنسیتی در سطوح کالن (سطح ساختاری) و
خرد (سطح خانوار) تأکید شده است (استکلو و همکاران .)2111 ،این نابرابریها عاملیت و
قدرت زنان را در فرایند مهاجرت محدود میکند .در این زمینه نتایج مطالعه نشان داد که
پس از کنترل تأثیر عوامل مرتبط با موقعیت اقتصادی و اجتماعی که جلوههایی از نابرابری
اجتماعی محسوب میشوند ،تفاوتهای جنسیتی در داشتن نقش فعال در فرایند مهاجرتی
بهشدت کاهش مییابد .از اینرو ،همانند مطالعات قبلی (نظیر جولی و ریوس 2110 ،و
گاباسیا )2119 ،ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،روابط و نابرابریهای جنسیتی مهمتر از
تفاوتهای بیولوژیکی ،به تبیین تفاوتهای جنسیتی مهاجرت میپردازند .از اینرو ،نقش
زنان در فرایند مهاجرت توسط ساختارها و نظامهای اجتماعی و .فرهنگی جامعه تنظیم
میشود.
بهطورکلی میتوان از این مقاله چنین نتیجهگیری کرد که بخش قابلتوجهی از
تفاوتهای جنسیتی بازتاب تفاوتها و نابرابریها در وضعیتها و شرایط اقتصادی و اجتماعی
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آنها میباشد؛ بنابراین ،رابطه جنسیت و مهاجرت ،پیچیده است و توسط عوامل متعددی در
سطوح مختلف تبیین میشود .در سطح کالن ،نظامهای اقتصادی و بازار کار؛ در سطح
میانی ،شبکههای مهاجرتی و در سطح خرد ،عوامل فردی مانند محرومیت نسبی و سرمایه
انسانی مهاجرت مردان و زنان را تحت تأثیر قرار میدهد (هوفمن .)2114 ،تحلیل جنسیتی
این عوامل نشان میدهد که نیازهای بازار کار در ایران بهشدت جنسیتی است ،فرصتهای
شغلی عمدتاً برای مردان در دسترس هست .میزان مشارکت اقتصادی زنان کمتر از 10
درصد و میزان بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است .همچنین ،شبکههای اجتماعی و
گستره آنها به ویژه در فرایند مهاجرت برای مردان و زنان متفاوت است .هنجارهای اجتماعی
و ایدئولوژیهای جنسیتی که گستره آن در مناطق مختلف کشور متفاوت است ،عمدتاً
مردساالرانه بوده و جریان مهاجرتی زنان را تحت تأثیر قرار داده است .همانطور که هوفمن
( )2114بیان می کند در جوامع مردساالر ،تعداد مهاجران زن کمتر است و در مقابل در
کشورهایی که زنان استقالل بیشتری دارند ،بیشتر دست به مهاجرت میزنند.
بدین ترتیب ،مهاجرت ،فرایندی جنسیتی است؛ زیرا دالیل ،مسیرها ،الگوها و پیامدهای
مهاجرت برای مردان و زنان متفاوت است .از اینرو  ،نه تنها بایستی فرایند مهاجرت را از لنز
جنسیتی مورد مطالعه قرار داد بلکه نظام دادهای و سیاستهای مهاجرتی نیز بایستی مبتنی
بر ماهیت جنسیتی جریانات مهاجرتی باشد.

دو فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
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