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  چکیده
. ایدئولوژیکی داده اندامروزه به واسطه توسعه اطالعات و ارتباطات و تکنولوژي مرزهاي سیاسی جاي خود را به مرزهاي 

فضاهاي شهري و روستایی به سمت همگونی و وحدت حرکت می نماید و بسیاري از فضاهاي روستایی در حال گذار از 
اما آنچه هنوز تفاوتهاي فضاهاي شهري و روستایی را مانند . ماهیت روستایی خود به شهرهایی با هویت مبهم می باشند

روستا به فضاهاي شهري برجسته ساخته است، شرایط نامساعد زیرساختی، سنگینی  اهرمی براي جلب جمعیت مهاجر از
باورهاي و تعصبات اجتماعی، نقش خودکنترلی اجتماعات روستایی و تناقض ارزشهاي فراگیر شده در سایه توسعه ارتباطات 

بخش عمده . یی خود نیستندیی می باشند که قادر به توجیه و تامین جمعیت روستاو اطالعات با فضاي سنتی روستاها
آگاهی هاي ناشی از توسعه عوامل مختلفی نظیر ارتقاء  جمعیت اجتماعات روستایی را زنان تشکیل می دهند که به واسطه ي

به انحاء  ، تغییر کارکردهاي فضاهاي روستایی و نقش تولیدي زنان، انگیزه تحصیل و اشتغال و نظایر آنارتباطات و اطالعات
. گردیده اندغییر باورهاي سنتی و گذار از کارکردها و نقش هاي پیشین زن روستایی به سوي باورهاي جدید مختلف دچار ت

ارزشی، تمایل به تحرك از فضاهاي بسته روستایی به سوي شهرها براي  -یکی از مهمترین نتایج این تغییرات اجتماعی
بخش مهمی از مهاجران کنونی جهان را زنان شامل می به گونه اي که . جدید می باشد موقعیت و فرصتهايدستیابی به 

از این پدیده در عرصه علمی تحت عنوان  .که بخشی از این مهاجران هستند، زنان روستایی نیز افزون بر زنان شهري .شوند
به  ه ايشناسی تبیینی از طریق روش کتابخانمطالعه حاضر، با روش  بر این اساس. مونث شدن جریان مهاجرتها یاد می شود

علت تحلیل و به عبارتی خروج از روستاها و مهاجرت به شهرها  زنان روستایی بهبر تمایل  گذارتاثیرشناسایی عوامل دنبال 
یافته هاي تحقیق نشان می دهد که عمده مهاجرت زنان به واسطه . می باشدافزایش سهم زنان روستایی در فرایند مهاجرتها 

 . که داراي بازخوردهاي مثبت و منفی در مناطق روستایی می باشد باشدشرایط اقتصادي و آموزش می 

  
  .سیاستهاي مهاجرتی مونث شدن مهاجرت،آگاهی، ارتقاء روستا، ، زنانمهاجرت  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه -1

                                                             
  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد -  1
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 از شکلیمهاجرت . مشترك و هم عقیده می باشنداز مهاجرت تعاریف مختلفی ارائه شده است که تمامی آنها در اصول پایه اي 

 مبدأ از تغییر اقامتگاه جغرافیایی، تحرك این .گیرد می صورت جغرافیایی واحد دو بین که است مکانی تحرك یا جغرافیایی تحرك

 حرکات دیگر اشکال از را آن باید و گویند دائم را مهاجرت ها مهاجرت گونه این .باشد می ورود محل یا مقصد به حرکت محل یا

تحوالت ). 22، ص 1380زنجانی،  از نقل به 1985ویلسون، (کرد تفکیک نمی باشد، اقامت محل دائمی تغییر متضمن که جمعیت
در هر زمانی . مهاجرت جمعیت در دوره هاي مختلف، بنا به اقتضاي شرایط مکانی و جغرافیایی، روند متفاوتی به خود می گیرد

وزش، خدمات، رفاه، و نظایر آن، پراکنش جمعیت در عرصه هاي تحت تاثیر نیازهاي اجتماعات انسانی در جستجوي کار، آم
جریان تحرکات گروه هاي انسانی را می توان از ابعاد مختلف نظیر سن مهاجرت، انگیزه . فضایی شکلی خاص به خود می گیرد

ت از مهمترین ابعاد در این بین جنسیت و مهاجر. مهاجرت، مرزهاي سیاسی مهاجرت و نظایر آن مورد تحلیل و بررسی قرار داد
 یا شغل یافتن براي می دادند که تشکیل مردان را مهاجران بیشتر گذشته در. طبقه بندي و دسته بندي اشکال مهاجرت می باشد

 مهاجرت کنار در ولی امروزه .می زدند مهاجرت به دست مقصد در جاذبه و مبدا در دافعه عوامل علت به چنین هم و بهتر شغلی

روندي از الگوهاي جنسیتی مهاجرت است که در  2زنانه شدن مهاجرت. )1390 جعفري،(است توجه قابل نیز زنان مهاجرت مردان،
براساس اطالعات موسسه . آن نرخ باالیی از زنان براي دستیابی به کار و یا ازدواج محل زندگی یا تولد خود را ترك می کنند

افزایش  2005درصد در سال  49.6به  1960درصد در سال  46.7جهانی از  آماري سازمان ملل متحد، نرخ مهاجرت زنان در پهنه
. ، زنان بیش از نیمی از جمعیت مهاجر جهان را تشکیل می دهند 2007براساس اطالعات آماري بانک جهانی، در سال . یافته است

ت که بیشتر این مطالعات به مطالعات بسیاري بر روي تحوالت الگوهاي جنستی مهاجرت در سده هاي اخیر صورت گرفته اس
بررسی موضوعات و مسائلی نظیر پیامدهاي اقتصادي و ارسال وجوه، پیوندهاي خانوادگی، نژادي کردن مهاجرت، حمل و نقل 

 ,Wikipedia(انسانی و تقسیم کار جنسی و همچنین فرصتهاي آموزشی و تاثیر آن بر زنانه شدن الگوهاي مهاجرت تاکید دارند

ت اساسی در جریانات مهاجرتی فقرا به صورت نامحسوس و مسکوت در حال رخ دادن است اما در این بین تغییرا). 2014
در . بخش مهمی از این جمعیت را زنان مهاجر تشکیل می دهند. انسانهاي زیادي براي دستیابی به ارض موعود خود امیدوارند

امور ناهنجار اجتماعی خرید و فروش یا محکوم به کارکردن در عرصه جهانی بخش مهمی از این گروه استثمار شده و اغلب براي 
، عمده ترین اشکال مهاجرت هاي انفرادي و غیرخانوادگی 1970تا دهه  .)Moreno Fontes, 2001(ساعتهاي طوالنی می شوند

شمار زنان مجرد و متاهل به بعد با افزایش  1980بیشتر در گروه مردان به عنوان نان آور خانواده مشاهده می گردید ولی از 
سرپرست خانوار، همچنین ارتقاء سطح دانش زنان نسبت به مردان، جریانهاي مهاجرت از روند مذکر بودن خود به سوي زنانه 

به گونه اي . شدن تغییر یافت و سیل عظیمی از مهاجران زن براي یافتن کار، در سایر فضاهاي جغرافیایی خارج از مبدا آغاز گردید
در نظر گرفتن جریانهاي رسمی و غیررسمی مهاجرتها، وجود محدودیت قانونی زنان نسبت به مردان در برخی کشورها، ون باکه اکن

در این میان مهاجرتهاي زنان روستایی به شهرها سهم مهمی از این  .سهم مهاجرین زن در این جریانها بیش از مردان مهاجر است
در گذشته جریان مهاجرت انفرادي زنان روستایی به خارج از مرزهاي محل . دهدمونث شدن جریان مهاجرتی را تشکیل می 

حتی . زندگی بسیار کمرنگ و محدود بود و مهاجرت زنان تنها در قالب مهاجرتهاي خانوادگی و به تبعیت از همسر اتفاق می افتاد
همسران آنها براي مقاصد مختلف از روستا مهاجرت  در بسیاري از موارد زنان روستایی تنها در روستا به زندگی ادامه می دادند و

                                                             
2 - Feminization of migration 
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. اما در سالهاي اخیر عرصه جهانی شاهد خروج فزاینده و آسان گروه زنان مجرد و متاهل از فضاهاي روستایی می باشد. می کردند
مترین علل در مقاله حاضر به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر مونث شدن جریان مهاجرت زنان روستایی و تعیین مه

 .   می باشدو همچنین بازخوردهاي این پدیده بر فضاهاي روستایی در سطوح مختلف فردي و اجتماعی فضاهاي روستایی ایران 

     
  پیشینه تحقیق -2

 )1جدول(برخی از این مطالعات در قالب جدول زیر. در زمینه مونث شدن جریان مهاجرتها مطالعات بسیاري صورت گرفته است
اغلب این مطالعات به . ی علل مهاجرتهاي زنان و علل تشدید آن در دهه هاي اخیر اشاره شده استارائه شده است که به شناسای

حال آنکه شکل فضایی جریانات مهاجرتی در عرصه هاي محلی و خرد . بررسی موضوع در عرصه ملی و بین المللی پرداخته است
آن است، و داراي پیامدها و شاید انگیزه هاي غالب متفاوتی از مهاجرتهاي ملی و بین المللی  برنظیر روستا به شهر که عمده تاکید 

  . است کمتر مورد توجه قرار گرفته است
  پیشینه مطالعات مرتبط - 1جدول

  عنوان تحقیق  محقق و سال تحقیق

  1390نرگس جعفري، 
 - 1365 مشهد، طی سالهاي شهرستان شهري نقاط به زنان مهاجرت روند بررسی

1385  
  اشتغال و مهاجرت زنان روستاي  1373فریده سرحدي، 

 Susie jolly with hazel reeves, 2005  جنسیت و مهاجرت  
Siddiqui and Hossainul Haque, 2005 مهاجرت بین المللی نیروي کار زنان از جنوب آسیا، مطالعه جامع در بنگالدش 

Susan Forbes Martin, 2003  مهاجرتزنان و  
Graeme Hugo, 1993 زنان مهاجر در کشورهاي در حال توسعه  

  مونث شدن جریان مهاجرت 2007موسسه تحقیق و توسعه سازمان ملل متحد، 
Hania Zlonik, 2003  ابعاد جهانی مهاجرت زنان  
Keiko Yamanaka 

and Nicola Piper, 2005 
  مونث شدن مهاجرت در شرق و جنوب شرق آسیا

Mariah de los angeles, 1986 زنان روستایی و مهاجرت در آمریکاي التین  
Kuldip S. Chhikara1 and Anand S. Kodan, 

2012 
  مهاجرت زنان روستایی در هند، جهت گیري ها، و انگیزش ها

M.J. Mbonile and Hellen A. lihawa, 1996  دارالسالممهاجرت روستا به شهري زنان در تانزانیا؛ نمونه موردي شهر  
Arun Kumar ACHARYA, 2010  رید و فروش زنان در مکزیکخمونث شدن مهاجرت و  

  
مطالعات داخلی صورت گرفته در زمینه مهاجرت زنان و مونث شدن جریان مهاجرتها در سالهاي اخیر، تنها محدود به دو مطالعه 

عیت زنان روستایی و شناسایی مهمترین علل تشدید و لذا مقاله حاضر به بررسی بیشتر این موضوع به ویژه در جم. می باشد
  .افزایش سهم زنان در مهاجرتها می پردازد
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  مبانی نظري -3
  مهاجرت و انواع آن -3-1

شکلی از تحرك جغرافیایی یا فضایی بین یک واحد جغرافیایی با دیگري تعریف نموده سازمان ملل متحد، مهاجرت را به عنوان 
در تعریف دیگري از سازمان . سکونت از مکان مبدا یا عزیمت به مکان مقصد را شامل می شوداین تعریف دگرگونی در . است

مهاجر به کسی اطالق می شود که مکان زندگی گذشته وي با مکان فعلی و محل سرشماري وي ) NSSO(3تحقیقات نمونه ملی
مهاجرت به تغییر مکانی براي سکونت  ع در مجمو. )National Sample Survey Organization (NSSO), 2008(متفاوت باشد

در حالت عمومی دو نوع ). Census of India, 2001(اطالق می شود که براي مدت زمانی نسبتا دائمی یا بلند مدت صورت گیرد
مهاجرتهاي درونی خود بر د اساس دسته بندي می . 5و مهاجرت درونی 4مهاجرت بین المللی: مهاجرت وجود دارد

اقتصادي، اشتغال، درآمد، تحصیل و (، انگیزه)اختیاري و ارادي(افزون بر این می توان مهاجرتها را براساس اختیار). 2جدول(شوند
  . و نظایر آن دسته بندي کرد...) 

  اشکال مهاجرتهاي درونی - 2جدول
  )بعد مسافتی(طبقه فاصله اي  مهاجرتیا جهت جریان 

  درون بخشی  روستا به روستا
  درون شهرستانی  روستا به شهر
  درون شهرستانی  شهر به شهر
  درون بخشی  شهر به روستا

  Chakarborty and Kuri (2008): منبع
است که به مهاجرت شمار زیاد یا  6معیار اول مهاجرت انبوه یا توده اي. دو معیار براي سنجش وسعت مهاجرت وجود دارد

می باشد که  7و معیار دوم، مهاجرت شبکه اي. مجموعه اي از افراد به خارج از مکان مبدا و با انگیزشهاي مختلف اشاره دارد
به عبارت دیگر، بدست آوردن . مهاجرت شبکه اي تفاوت بین شمار مهاجران وارد و یا خارج شده از مکان، منطقه یا کشور است

دالیل متنوعی می  ).Chhikara and Kodan., 2012, p.128(ا از دست دادن جمعیت یک منطقه در اثر مهاجرت را بیان می کندی
  :تواند سبب وقوع پدیده مهاجرت گردد که در مجموع اختیاري یا اجباري می باشند و می توان آنها به شرح زیر بیان نمود

  يامکانات و تجهیزات اساسی در مقاصد شهر - 
  هزینه مهاجرت - 
  دسترسی آسان به شغل - 
  وضعیت عملکرد بخش کشاورزي - 
  بازار غیررسمی نیروي کار در شهرها - 

                                                             
3 - National Sample Survey Organization 
4 - International Migration 
5 - Internal Migration 
6 - Gross Migration 
7 - Net Migration 
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  فرصتهاي شغلی محدود روستا - 
  نرخ با سوادي - 
  )مهاجرت بیرونی(فقر روستایی یا شهري - 
  .تصمیمات و اولویتهاي خانوادگی - 
  
  و مهمترین علل آن زنان مهاجرت -3-2

 - مشارکتها و تجارب یکتاي اقتصادي. براي سالهاي طوالنی زنان در مطالعات مرتبط با بحث مهاجرت مغفول و نادیده مانده بودند
تئوریهاي مهاجرت اغلب بر این پیش فرض استوار بودند که مهاجران  1970تا  1960در دهه . اجتماعی آنان به حساب نمی آمد
نتیجتاً، مهاجرت به عنوان پدیده اي مردانه ترسیم شده . عناصري تابع همسران خود دیده می شدندمردان می باشند و زنان به عنوان 

کشورها هنوز دیدگاه هایی سنتی غالب می باشد که زنان را در جریانهاي مهاجرتی به عنوان همسر، اکنون نیز در بسیاري از . بود
هاي اخیر تغییرات چشمگیري در نرخ مهاجرت زنان به شکلی مستقل و از سده . دختر یا وابسته مردان مهاجر به حساب می آورند

زنان و ). United Nations Population Division, 2005(به عنوان تامین کنندگان اقتصادي یا نان آوران خانواده ایجاد شده است
بله با ریسک ها و تهدیدهایی نظیر مردان تفاوتهاي قابل توجهی در رفتارهاي مهاجرتی خود، مواجهه با فرصتهاي مختلف و مقا

لذا، به طور فزاینده . آسیب پذیري در برابر حقوق انسانی، سوء استفاده هاي جنسی، استثمار و ریسک هاي سالمتی نشان می دهند
گرایش جریانهاي مهاجرتهاي منطقه اي یکی از شاخص . نمی باشد 8»بی طرف جنسیتی«شکار می باشد که مهاجرت پدیده ي اي آ

زنان در حال حاضر بیش از نیمی از مهاجرتهاي بین المللی در نواحی توسعه یافته و . هاي مونث شدن فرایند مهاجرت می باشد
این اختالف منعکس کننده تبعیضات و . اندکی کمتر از نصف مهاجرتهاي کشورهاي کمتر توسعه یافته را در تشکیل می دهند

و همچنین دستمزد و استانداردهاي زندگی، سیاستهاي دولتی و شیوه هاي استخدام براي آنها تعصباتی در رابطه با کار زنان و مردان 
وجود پناهگاه هایی براي استقرار و سکونت نیز از فاکتورهایی است که در مهاجرت و تصمیم گیري براي مقصد . می باشد

  ). United Nations Population Fund, 2006(مهاجرت تاثیرگذار است
مونث  - : زنان اغلب به موازات دو تغییر یا دگردیسی دیگر، زنان را به ویژه در نواحی روستایی تحت تاثیر قرار می دهدمهاجرت 

به عبارتی افزایش فقر زنان و افزایش اشتغال زنان به نوبه خود سبب تشدید مهاجرت زنان و مونث  شدن فقر و مونث شدن کار
ن مهاجرتها یا به عبارتی توسعه مهاجرت زنان، یکی از مساله ساز ترین اشکال مهاجرت زنانه شد. شدن فرایند مهاجرتها می شود

زنان  .را در وجوه اجتماعی به همراه خواهد داشت... است که مسائلی نظیر تجاري شدن مهاجرت، سوء استفاده از زنان، استثمار و 
حمایت از فرزندان خود، گریز از آشفتگی هاي سیاسی، آموزش،  نیز نظیر مردان بنا به علل مختلفی نظیر یافتن شرایط بهتر زندگی،

که بر این  علل بسیاريلذا از میان . گاه مهاجرت با سرانجامی مبهم را به قرار در منطقه محل زندگی خود ترجیح می دهند... کار و 
  :برخی از آنها به شرح زیر قابل بررسی می باشند ند،تاثیرگذارامر 

  
  ماديفقر و نیازهاي  -

                                                             
8 - gender-neutral phenomenon 
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همیشه در تصمیم گیري و اگرچه فقر . بینوایی و نیاز به حمایت خانواده، در زنان نیز نظیر مردان از دالیل محکم مهاجرتی می باشد
نیز بر  همچنین شرایط اجتماعی و تاثیرات سنن و رسومات بر اوضاع خانواده و فرد. توانایی زنان براي مهاجرت مشارکت ندارد

در کنار این فقر که خود عامل دافعه از محیط مبدا می باشد، وجود تقاضاي کار با کلیشه هاي جنسیتی، . این تصمیمات موثر است
  . خاص زنان در مقاصد فضایی می تواند زمینه تقویت انگیزه مهاجرت زنان گردد

  
  توسعه افق فکري و تجربیتمایل به  -
در کنار عواملی نظیر تامین نیازهاي خانواده، کار و درآمدزایی، توسعه افق فکري و تجربی، خود انگیزه تغییر فضا و تجربه  

تمایل به شکافتن مرزها و حصارهاي زندگی، توسعه ادراك و آموزش، سبب می شود که زنان . فضاهاي جغرافیایی نوین می گردد
در کنار این تمایالت، داشتن . بیشتري براي مقابله با محدودیتها براي دستیابی به آزادي باشنددر مقایسه با مردان از قدرت ریسک 

   .  استقالل مالی و فرصتهاي کسب درآمد می تواند زنان را در برابر محدودیتهاي سنتی و حصول به تحرك قدرتمندتر سازد
  
  و فرار مغزها تحصیل و آموزش -

توسعه، ارتقاء سطح آموزشی و تحصیالتی زنان به ویژه در نواحی روستایی یکی از مسائلی با تغییر سیاستهاي و شاخص هاي 
مهاجرت زنان آموزش دیده و ماهر، نظیر مردان در جستجوي . است که امروزه زمینه تشدید مهاجرتهاي زنان را فراهم کرده است

مهارتها، به نوعی اتالف سرمایه گذاري آموزشی و  یافتن شغلی همسطح با تحصیالت، افزون بر محرومیت اجتماع مبدا از این
این پدیده همان اصطالح مرسوم فرار مغزها می باشد . پتاسنیلهاي است که می تواند به بهبود شرایط زیست اجتماع مبدا کمک کند

ریان می که در سطوح فضایی مختلف خرد و کالن نظیر روستا به شهرها و کشوري به کشور دیگر به شکل هاي خاص خود ج
 ,Lowell(و نتیجه آن تخلیه فضاهایی نظیر روستاها از نخبگان و سرمایه هاي انسانی و کاهش سرعت توسعه اجتماعی است .یابد

2001, p.2 .(  
  
  اشتغال کلیشه هاي جنسیتی -

تا زمانیکه تقاضا . جنسیت نقش مهمی را در تصمیم گیري براي اینکه چه نوع شغلی براي زنان و مردان مهاجر ایجاد شود دارد
اشتغال در کارهاي  شامل براي کارگران مهاجر در کشورهاي مقصد مبتنی بر بازار کار باشد، فرصتهاي موجود براي زنان مهاجر

این دیدگاه و تقاضا خود سبب ترغیب زنان کم مهارت و غیرحرفه اي  .خواهد بودنیازمند به مهارت کم، و با قابلیت کنترل باال 
این شرایط منعکس کننده نقشهاي سنتی زنان و رفتارهاي غالب و غیرتخصصی آنها می باشد و تقاضا . می گرددبراي مهاجرت 

. براي مشاغلی نظیر خدمات نظافتی، پرستاري، خدمات هتل و مهمانسرا، وظایف خانگی در این موارد در حال افزایش است
ی براي رسیدگی به امور روزمره خانوارها را ارتقا می دهد و خود به افزایش شمار زنان شاغل در اجتماعات نیاز به چنین کارگران

نوعی سبب جهت دهی به تقاضاي بازار کار براي چنین مشاغلی می باشد و ترغیب پنهان و نامحسوي مهاجرتهاي زنان را براي 
ي ناگوار مهاجرتها براساس کلیشه هاي البته یکی از پیامدها. اشتغال به چنین اموري که مهارت باالیی را نمی طلبد به همراه دارد

جنسیتی، گرفتار شدن زنان مهاجر در ناهنجاریهاي رفتاري و باندهاي سوء استفاده می باشد که بسیاري از کشورها قوانین منع 
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این نوع  .)Moreno Fontes, 2001(کننده و محدود کننده اي براي جلوگیري از گرفتار شدن زنان در این دسیسه ها وضع می نمایند
 شناخته بشر حقوق نقض موارد ترین گسترده از یکی عنوان به نامیده می شود که متعارف غیر مهاجرت جهانی، سطح مهاجرت در

 براي زنان قاچاق یا متعارف غیر مهاجرت .انسانی است حقوق در آشکار ناعدالتی و اجحاف وحشتناك، جنایتی زیرا .است شده

  ). Cole, 2009(است  مدرن داري برده از اي گونه فحشا،
  
  سیاستهاي مهاجرتی کشورها - 

به عنوان مثال، کشور آلمان نمونه . البته سیاستهاي مهاجرتی در کشورهاي مختلف نیز تا حد زیادي بر این مساله تاثیرگذار است
قانونی براي کار نظیر اشتغال تمامی شیوه ها و راه هاي مهاجرت هاي . یک کشور با قوانین وسیاستهاي مهاجرتی مردمحورانه است

بخشی از این قوانین و . در پروژه هاي صنعتی، مهاجرت کارگران فصلی براي کشاورزي، و نظایر آن تحت تسلط مردان می باشد
تالش براي کسب . تدوین آنها نیز در دوره هاي مختف تحت الشعاع سیاستهاي اقتصادي و نظیر سرمایه داري قرار داشته اند

ود و کاهش هزینه هاي تولید شامل هزینه نیروي کار، نیازمند حضور کارگران بیشتر بوده است که بخشی از آن را زنان بیشترین س
لذا الزم بود تا سیاستهاي مهاجرتی، آزادي بیشتري را براي مهاجرت زنان به کشورهاي سرمایه داري اعمال . تامین می کرده اند

براي . هاي زنان در سطوح مختلف فضایی از محلی تا بین المللی متفاوت با یکدیگر استالبته علل و پیامدهاي مهاجرت. نمایند
بسیاري از زنان، مهاجرت تجارب مثبتی از این حقیقت که می توانند در تامین هزینه هاي خانواده و تصمیم گیري هاي آن مثمر 

نی دارند و در معرض آسیب پذیري بیشتري از تبعیض و ثمر باشند ارائه می نماید، هرچند، زنان شانس کمتري براي مهاجرت قانو
  ). Moreno Fontes, 2001(سوء استفاده و خشونت قرار دارند

  
  و وابستگی خانوادگی ازدواج -

اگرچه فرایند مونث شدن مهاجرتها بیشتر به مهاجرت انفرادي و مستقل زنان از مبدا به مقاصد اشاره دارد، لیکن بسیاري از 
رهاي توسعه نیافته، همچنان زنان را در زمره پیوندها و وابستگی هاي خانوادگی ناشی از ازدواج و تبعیت از همسر مهاجرتهاي کشو

به عبارتی ازدواج و وابستگی هاي خانوادگی شکلی غالب از مهاجرت زنان در کشورهایی با باورهاي . وارد این تحرك می سازند
نمودار زیر . ا شکل زنانه شدن مهاجرتها با کشورهاي توسعه یافته بسیار متفاوت استدر این نوع کشوره. سنتی در زمینه زنان است

  .برخی از مهمترین علل مهاجرت زنان و به عبارتی مونث شدن مهاجرتها در عرصه هاي مختلف فضایی را نشان می دهد
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  )نگارنده: منبع(علل موثر در مونث شدن فرایند مهاجرت  - 1شکل

  روستایی و علل آنمهاجرت زنان  -3-3
با توجه به موانع ساختاري، اقتصادي و اجتماعی موجود در روستاها، زنان روستایی که بیش از یک چهارم جمعیت جهان را 
تشکیل می دهند، نسبت به مردان روستایی و شهري و زنان شهري در دستیابی به اهداف توسعه هزاره در شرایط بدتري به سر می 

براي زنان علل مهاجرت با مردان متفاوت است که این ). Inter-Agency Task Force on Rural Women, 2012(برند
هم ناشی از قید و بندهاي اجتماعی است که در راه تحرك و اشتغال ایشان وجود دارد، و هم به دالیل خانوادگی است که براي 

آمد بهتر راهی شهر می شود و مدت اقامت وي دایم یا حتی به این معنی که وقتی مردي براي کار و در. زنان اهمیت بیشتري دارد
نوع مهاجرت به شدت بر روند توسعه  ).153، ص1373سرحدي، (از رییس خانواده تبعیت می کندموقت است، خانواده نیز 

ان پتانسیلهاي در برخی از فضاها فقد. اجتماعات مبدا و همچنین مقصد و در کنار آن بر خود جمعیت زنان مهاجر تاثیر گذار است
فرصتهاي شغلی در زمینه هاي مهندسی، مدیریت، . اشتغال تخصصی زمینه مهاجرت را براي زنان تسریع و تشدید می نماید

به . سبب می شود زنان تحصیل کرده روستایی فضاهاي روستایی را با رضایت بیشتري ترك گویند... تخصص هاي پزشکی و 
  . ترجیح دهند عبارتی فرار مغزها را بر اتالف مغز

با این . درصد از مهاجرت زنان به خاطر ازدواج و سایر مالحظات خانوادگی است 80در هند، مصر، سودان و ولتاي علیا بیش از 
در مطالعات . حال در کشورهاي تایلند، نیکاراگوئه، بوتسوانا، مکزیک دالیل اقتصادي به اندازه دالیل خانوادگی اهمیت پیدا می کند

ایران، بیشترین مهاجرت زنان بنا به دالیل اجتماعی و خانوادگی صورت می پذیرد، آموزش و تحصیالت و ازدواج دو مرتبط با 
این مطالعات نشان می دهد که افراد جوان و دختران محصل، . عامل برتر براي توسعه مهاجرتهاي زنان به ویژه در روستاها می باشد

، ص 1373سرحدي، (امه تحصیل به شهرهاي نزدیک و یا بزرگ رهسپار می شوندبه مهاجرت چرخشی دست می زنند و براي اد
  . و به نوعی مهاجرت نخبگان در سطح خرد را رقم می زنند) 153
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گروه هایی همگن نمی باشند و شرایط و اوضاع زندگی آنها و همچنین ظرفیتهاي مهاجرت آنها براساس درآمد، زنان روستایی 
از سویی مهاجرت نیازمند منابعی می باشد که در اختیار همه . هرمهاي محلی جنسیتی متغیر می باشدطبقه اجتماعی و آموزش و ا

در برخی موارد زنانی که فقر حادي را در اجتماعات فقیر دچار می باشند، داراي محدودیتهایی در منابعی نظیر آگاهی، . نمی باشد
هایی که منابع الزم را دارا می باشند، کنترل خانواده و محدودیتهاي ناشی  حتی خانوداه. مالکیت، دارایی و جایگاه اجتماعی هستند

از  از پس محدودیتهاي موجود، زنانی که می توانند). Bridge, 2005(از آن ممکن است فرصتهاي مهاجرت زنان را محدود سازد
از  و مهاجرت در سطوح ملی یعنی 10، روستا به شهر9مهاجرت کنند، اغلب به سه سطح مهاجرتی یعنی روستا به روستا روستا
سایر الگوهاي مهاجرتی زمانی محتمل به وقوع است که شبکه هاي  .مبدا حرکت می کنند 11ملی به خارج از مرزهاي روستا

در ). IOM, 2009(ارتباطی و حمایتی توسط مهاجران کارگر و یا سازمانهاي مرتبط با مهاجرت در نواحی روستایی وجود دارند
این ساختارهاي حمایتی از مهاجرت، زنان روستایی اغلب به نواحی شهري و براي دستیابی به خدمات آموزشی  زمان فقدان

زنان روستایی ممکن است از مهاجرت ). Bridge, 2005(مهاجرت می کنند که خود می تواند زمینه مهاجرتهاي بین المللی باشد
همه این سه فاکتور ترغیب . ات جنسی و یا خشونت جنسی استفاده نمایندبه عنوان اهرمی براي گریز از نقشهاي سنتی خود، تبعیض
یا به در برخی کشورهاي آسیایی، ازدواج تجاري  .)UNFPA, 2007(کننده در نواحی روستایی مصداقهاي قابل توجهی دارد

به دالیلی نظیر مشارکت فزاینده بسیاري از زنان و دختران روستایی . نیز رو به افزایش است عبارتی تقاضا براي عروسهاي مهاجر
در نیروي کار از ازدواج صرفنظر یا آن را به تاخیر می اندازند که ازدواج با چنین گزینه هاي مهاجر روستا به شهري، از اولویتهاي 

این نوع ازدواجهاي سنتی از طریق برخی موسسات و افراد خاصی صورت می ). UNFPA, 2006(برخی پسران سنتی می باشد
این اقشار براي فرار از کنترل هاي اجتماعی و همچنین . د و زنان فقیر روستایی با سطح تحصیالت اندك را جلب می نمایدگیر

اگرچه اغلب به علت آگاهی اندك از . فشارهاي والدین و همچنین دستیابی به امنیت اقتصادي تن به چنین انتخابهایی می دهند
یکی دیگر از مهمترین علل ). IOM, 2009(و درگیر استثمار و تنگدستی می شوند همسران آینده خود خانواده خود را ترك

مهاجرت زنان را اجبار و اضطرار شرایط محیط شکل می دهد و بدون شک این نوع مهاجران از زمره آسیب پذیرترین مهاجران می 
ا تحمل می کنند و تنها راه مهاجرت می در موارد کشمکشهاي مسلحانه، نواحی روستایی اغلب خشونت و فشار بسیاري ر. باشند
ممکن است مواردي نظیر مخاطرات طبیعی نیز . در این موارد خشونتها علیه و آسیب پذیري فیزیکی زنان افزایش می یابد. باشد

را مهاجرت زنان روستایی  و اشکال مهمترین عواملبراساس موارد ارائه شده، ). UNFPA, 2009(چنین مهاجرتهایی را رقم بزند
  :موارد زیر عنوان داشت می توان در

  ؛)فرار نخبگان روستایی(مهاجرت براي تحصیل  - 
  ؛)Omelaniuk, 2005(بقاي خانوادهحفظ و مهاجرت به عنوان استراتژي براي  - 
 ؛)GFMD, 2010(زنان در امور عمومی، مشاغل نگهداري و نظافت منازل به عنوان امور غیرتخصصی و درآمدزایی اشتغال - 

  ؛)UNFPA, 2006(مهاجرت ناشی از ازدواج با افراد بیرونی در نواحی روستایی یا ازدواج تجاري - 
  ؛)UNFPA, 2009(مخاطرات انسانی نظیر جنگ و طبیعی نظیر سیالب و زلزله مهاجرت اجباري زنان در اثر  - 

                                                             
9 - rural-to-rural migration 
10 - rural-to-urban migration 
11 - rural-to-international migration 
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  ؛ )تحت تاثیر الگوهاي بیرونی و فناورانه(مهاجرت در اثر تغییر ارزشها و سبک زندگی - 
. امروزه دو عامل اقتصادي و آموزشی بیشترین و مهمترین علل توسعه سهم زنان در میزان مهاجران روستا شهري به شمار می آید

بر روستاها در دو سطح فردي و اجتماعی پرداخته می  در اینجا به تاثیرات مهاجرتهاي نخبگان زن روستایی و بازخوردهاي آن
  .شود

  
  بازخورد مهاجرت زنان نخبه بر فضاهاي روستایی -3-4

این . مهاجرت زنان روستایی با توجه به ویژگیهاي افراد مهاجر بازخوردهاي مختلفی را بر فضاي مبدا و مقصد به جاي می گذارد
به واقع ابعاد منفی مهاجرت زنان نخبه بر فضاي روستایی . مورد توجه قرار گیردتاثیر می تواند به صورت دو بعد مثبت و منفی 

به گونه اي می توان این . ابعاد مثبت این مساله را شاید بتوان در انتفاع شخص مهاجر برشمرد. آشکارتر از ابعاد مثبت آن می باشد
بیشتر زنان روستایی نخبه، زنانی را شامل می شوند . یی دانستامر را ناشی از تغییر هویت و یا اندیشه زنان نخبه در فضاهاي روستا

که بعد از طی مدارج علمی و دستیابی به سطوح باالتري از تحصیالت و طبقه اجتماعی، و در اثر تجربه محیط هاي گسترده تر از 
ادامه تحصیل دختران و زنان  .محیط و روابط محدود روستایی تمایل شدیدي براي خروج از اجتماع روستا از خود نشان می دهند

روستایی، تالش براي یافتن شغلی با منزلت و در سطح تحصیالت کسب شده، عدم رضایت از بازگشت به محیط روستا و عدم 
توانایی با انطباق با ارزشهاي پیشین در اثر تجربه ارزشهاي شهري، اطالع بیشتر از توانایی و حقوق خود در اثر ارتقاء تحصیالت و 

اما آنچه مهاجرت نخبگان زن را تشدید و تقویت می نمایدخالی . )شکل(ر آن از مهمترین علل خروج نخبگان به شمار می آیدنظای
خروج زنان نخبه اي که حضور آنها در . شدن فضاي روستا از چنین نمونه هایی است که سبب دلسردي تازه واردان نخبه می گردد

یت فرزندان، ارتقاء سطح آگاهیهاي اجتماعی و زیستی، آموزش روستاییان در امور محیط روستایی می تواند سبب بهبود ترب
تخصیص و بهره وري بهینه از منابع موجود، بهبود بهداشت، بهبود بنیانهاي خانواده، ارتقاء استقالل زنان و توسعه مشارکت آنها در 

    . مهاجرت براي زنان می گردد= هایی منفی نظیر موفقیت اجتماع شود، بالعکس، سبب القاي اندیشه ناامیدي و نهادینه شدن باور

  
  )Jolly and Reeves, 2005: منبع(تاثیر مهاجرت بر خود مهاجران و فضاهاي مبدا و مقصد  - 2شکل

با سطح تحصیالت باال، داراي مناصب باالي اجتماعی و (براین اساس مهمترین بازخوردهاي مهاجرت زنان به ویژه زنان نخبه     
  :را می توان شامل موارد زیر دانست) اقتصادي
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  کاهش روحیه امیدواري در میان زنان روستایی - 
  خروج نیروهاي تقویت کننده اقتصادي - 
  خروج الگوهاي تربیتی فرزند و آموزش زیستی آنها - 
  .کاهش زمینه مشارکت زنان به لحاظ عدم وجود الگوهاي ترغیب کننده - 
  .انزواي بیشتر آنان اهمال حقوق زنان و گسترش - 
  .عدم امکان برقراري تساوي جنسیتی در امور مختلف به دلیل کاهش نمایندگان زنان روستایی در مجامع تصمیم گیري - 

کاهش نقش هدایتی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، مدیریتی زنان به واسطه خروج الگوهاي پیشدار براي سایر زنان روستایی با 
 .ري زنان روستایی از مهمترین بازخوردها و عواقب خروج زنان نخبه از نواحی روستایی به شمار می آیدتوجه به روحیه الگوپذی

البته الزم به ذکر است که مهاجرت زنان در سطح خانواده خود آثار منحصر و ویژه خود نظیر گسستگی ساختار خانواده، تغییر 
از سویی آثار مثبت . سبک زندگی فرزندان و مرد خانواده، کاهش توان کاري خانوار روستایی و نظایر آن را به همراه خواهد داشت

می توان محدود مهاجر در یافتن موقعیت اجتماعی مطلوب و مورد انتظار خود در فضاي بیرونی، در صورت موفق بودن فرد آن را 
دستیابی به مدارج باالتر اجتماعی، اقتصادي و رفاهی، رضایت فردي از و شامل مواردي نظیر و در سطح شخص مهاجر کننده 

زنان مهاجر نخبه از روستاها براي تغییر شرایط  که تنها در صورت تالشی از آثار مثبت در ابعاد فردي دانست زندگی شخص
  .قلمداد نمودو در سطح اجتماعی نیز  زنان روستایی می توان آن را کمی فراتر از بازخوردهاي فرديسایر زندگی 

  

  
  )نگارنده: منبع(بازخورد مهاجرت زنان نخبه بر فضاهاي روستایی - 3شکل
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  نتیجه گیري -4
در دوره هاي مختلف زمانی مهاجرت زنان با علل و ابعاد گذشته تحقیقات مرتبط با مهاجرت نشان می دهد که  قرندر طی دو 

به عنوان نمونه، در مراحل ابتدایی عصر صنعتی شدن، میزان مهاجرتهاي زنان روستایی به شهرها در . مختلفی همراه بوده است
ابعاد مهاجرت، علل و انگیزه هاي مهاجرت در دوره هاي گذشته شکلی  اگرچه شکل مهاجرت،. بسیاري از کشورها تشدید گردید

متفاوت نسبت به امروز یافته است، آنچه مسلم است در سالهاي اخیر، به شدت سهم زنان از جریانات مهاجرتی افزایش یافته است 
بندي  و فضاهاي جغرافیایی نیز قابل طبقه این تفاوتهاي زمانی در قالب مکان. که از آن به عنوان زنانه شدن مهاجرتها یاد می شود

در گذشته اشکال . دنا عللی متفاوت بخش عمده اي از مهاجران زن را به نواحی شهري گسیل می داردر این میان روستاها ب. است
این یر اما در سالهاي اخ. مهاجرت زنان روستایی در تبعیت از همسران، به شکل خانوادگی و براي همراهی خانواده بوده است

اقتصادي از شکل خانوادگی فاصله گرفته و به اشکال انفرادي و براي  -شکل از مهاجرتها تا حد زیادي تحت الشعاع عوامل فردي
اهدافی نظیر دستیابی به شغل مناسب، ادامه تحصیالت و اسکان انفرادي افراد و در برخی موارد مجموع خانواده به سرپرستی زن 

بسیاري در این افزایش سهم زنان در جریانات مهاجرتی تاثیرگذار بوده است که مهمترین آنها الحاق  عوامل. تغییر یافته است
سبک زندگی اجتماعات روستایی به فرایندها و ارزشهاي جهانی شدن، کاهش محدودیتها و فشارهاي اجتماعی به واسطه تغییر 

و ماهواره به نواحی روستایی، ارتقاء آگاهی زنان و نرخ باسواد آنان، روستایی، توسعه فناوریهاي ارتباطی و اطالعاتی نظیر مخابرات 
هاي جنسیتی مشخص  برچسبتوسعه نقش مشارکتی زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعی، وجود عرصه هاي فعالیتی داراي 

ید، توسعه سهم زنان در ابعاد تی با مهارتهاي اندك می گشاحکه آنها را مختص زنان می نماید و گاه زمینه را براي حضور زنان 
آنچه بیشترین اهمیت را در  .اقتصادي خانوار و وظایف سرپرستی خانواده و بسیاري دیگر از فاکتورهاي اجتماعی و اقتصادي دیگر

. مبحث مهاجرت زنان روستایی داراست، شاید بتوان در بعد نخبه گزینی جریان مهاجرتهاي اخیر در فضاهاي روستایی جستجو کرد
زنان روستایی قرار سایر براي  انگاري وسعه سهم زنان تحصیل کرده و در جستجوي کار، به عبارتی افرادي که در مرحله الگوت

حضور و نقش زنان روستایی در عرصه هاي بهداشتی، آموزشی، اقتصادي و گرفته اند و می توانند نقش بسیار مهمی در ارتقاء 
فضایی روستا به سوي توسعه ایفا نماید، زمینه را براي توقف  - زیست محیطی به ویژه تربیت فرزندان آگاه و تغییر محیط اجتماعی

ت اجتماعی و فضایی بسیاري براي توسعه عرصه هاي روستایی فراهم و چه بسا در صورت بروز شکست، زمینه ساز بروز مشکال
آنچه می توان براي کاهش چنین آسیب هایی هم در مقاصد و هم در مبدا مهاجرتها بدان اذعان . مقاصد این مهاجران امیدوار گردد

 نمود نقش برنامه ریزي فضایی براي کاهش کاستی ها و ایجاد شرایط مطلوب براي نگهداشت زنان روستایی به ویژه نخبگان براي
       . ارتقاء انگیزه هاي زیستی و مانایی جمعیت به ویژه زنان در فضاهاي روستایی می باشد
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