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There is definite or seasonal migration of men individually like other third-world countries in Iran as well 
as the migration of rural households to the city. The present study seeks to identify the most important 
positive and negative effects of gender migration of male heads of households from rural areas. The re-
search method is descriptive-analytic, and it is applied-development research. The sample size included 
289 women in 22 villages with low sex ratio in Mashhad County. The positive and negative effects of in-
dividual male immigration on rural women were investigated using 30 variables using exploratory factor 
analysis. The most important positive effects of the men›s migration were five factors with 68.38 percent 
of the variance: increased women›s decision-making power in the family by 21.2%, increased women›s 
financial independence by 16.2%, increased psychological empowerment by 13.4%, willingness to make 
income-generating activities with 9% and increasing participation in the economic and social spheres is 
explained by 8.5% of variance. Furthermore, the most important negative effects of male immigration 
were the following five factors, with 63.17% of the variance, respectively: breaking the gender division 
of labor in the family by 19.2%, increasing the dependence of women to others by 13%, reducing the 
chance of marriage and fertility by 12.5%, problems in managing family affairs with 10% and the entry of 
minors and elderly people into economic activities with 8.5% of the variance.
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Extended Abstract

1. Introduction

emographic changes in rural areas of 
Iran have highlighted the role of gender 
in rural areas over the past decades. The 
country›s rural population declined from 
54.8 percent to 25.9 percent between 

1966 and 2016. The decline in the percentage of rural 

population in the country over the last 60 years, despite 
the high fertility rate in the urban areas, indicates that the 
villagers have been frequently migrating to the city. Stud-
ies show that research on immigration has been conducted 
specifically for men, and fewer women›s issues are being 
considered. Experts and advocates of this view argue that 
although the migration of men from the countryside to the 
city has so far been widespread, but the gender dimen-
sions of immigration, in particular its impact on origin, 
have largely been neglected. From their point of view, the 
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migration of men to the city and the staying of women 
and girls in the countryside have many effects on the 
source of immigration, especially on gender. Obviously, 
with the migration of men from rural settlements, there 
will be widespread positive and negative changes in the 
situation of rural women. Accordingly, the main question 
of the research is as follows: What are the most important 
positive and negative effects of the individual migration 
of male heads of households on women in rural areas?

2. Methods

The research method is descriptive-analytical. The posi-
tive and negative effects of individual male immigration 
on rural women were investigated using 30 variables us-
ing exploratory factor analysis. Cronbach›s coefficients 
in positive effects of 0.75 and negative effects of 0.78 
showed the reliability of the main structures in the ques-
tionnaire. The statistical population includes low gender 
ration of rural settlements of Mashhad  county (92 vil-
lages) based on the census of 2011. In order to determine 
the sample size, 25% of the statistical population was se-
lected as the sample of 22 villages and selected randomly. 
In this study, the «women›s households with immigrant 
guardians» were analyzed. The population size was deter-
mined using the Cochran formula with d = 0.053 equal to 
289 households.

3. Results

The average age of women surveyed is 37 years and the 
average school years of women is 3.38 years. In order to 
identify the most important effects of solitary confine-
ment of men, exploratory factor analysis was conducted 
to distinguish between positive and negative effects. In 
factor analysis, 12 positive impacts of migration were as 
follows: factor 5 with 68.380 percent of variance, which is 
considered as acceptable and high percentage. In sum, the 
most significant positive effects of male immigration on 
women in rural areas were increased, women›s decision-
making power in the family increased, women›s financial 
independence increased, women›s self-esteem increased, 
willingness to carry out economic activities Income, and 
increased participation in economic and social spheres. 
Furthermore, 13 negative effects of male immigration on 
rural women in factor analysis were as follows: factor 5 
with 63.170 percent of variance, which is considered as 
significant and high percentage. In sum, the most impor-
tant negative effects of male immigration on women in 
rural areas were, respectively, breaking the division of 
labor in the family, increasing women›s dependence on 
others, decreasing the chances of marriage and fertility, 

problems in managing affairs The family, and the entry of 
minors and elderly people into economic activities.

4. Discussion

Gender analysis can provide a deeper understanding of 
the gender structure of the community in different areas, 
such as villages. Given what has been said, it is evident 
that with the migration of men from rural settlements, 
there will be widespread positive and negative develop-
ments in the rural and social structure of the rural popu-
lation, especially in rural areas. The results of the study 
showed that the most important positive effect of the mi-
gration of male heads of households on women in rural ar-
eas is increasing the decision-making power of women in 
the family. The most important negative effects of men›s 
immigration on women in rural areas is the division of 
gender labor in the family. The results of the research can 
help managers and policy makers to identify the most im-
portant gender effects of individual immigration of male 
heads of households and effective action to improve the 
situation and to better implement development programs. 
Considering the results obtained and the findings of the 
research, it is possible to reduce the negative effects of 
the individual immigration of male household men by 
adopting precise policies to solve the problem of rural 
employment on the macro level. It seems that with the 
adoption of precise policies to solve the rural employment 
problem, individual male immigration would be reduced. 
Furthermore, increasing attention to women in rural de-
velopment programs is essential on high decision-making 
levels.

Vatankhah Noghani et al.Identifying the Most Important Impacts of Individual Immigration of Male Heads of Households on Rural Women. JRR, 9(1), 58-71.
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در ایران همانند سایر کشورهاي در حال توسعه ، عالوه بر مهاجرت خانوارهاي روستایی به شهر، مهاجرت انفرادي مردان به صورت قطعی 
یا فصلی نیز وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی مهم ترین اثرات مثبت و منفی جنسیتی مهاجرت مردان سرپرست خانوار 
نواحی روستایی می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه-ای است. حجم نمونه 289 زن در 22 
روستای دارای نسبت جنسی پائین در شهرستان مشهد بوده است. اثرات مهاجرت انفرادی مردان بر زنان روستایی به کمک 30 متغیر 
به تفکیک مثبت و منفی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی موردبررسی قرار گرفت. مهم ترین اثرات مثبت جنسیتی مهاجرت مردان 
در قالب 5 عامل با 68/38 درصد واریانس به ترتیب شامل افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده با 21/21، افزایش استقالل مالی 
زنان با 16/2، افزایش توانمندی روان شناختی با 13/4، تمایل به انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا با 9 و افزایش مشارکت در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی با 8/5 درصد واریانس تبیین شد. همچنین مهم ترین اثرات منفی مهاجرت مردان ذیل 5 عامل با 63/17 درصد 
واریانس به ترتیب شامل برهم خوردن تقسیم کار جنسیتی در خانواده با 19/2، افزایش وابستگی زنان به سایرین با 13، کاهش شانس 
ازدواج و باروری با 12/5، اشکال در مدیریت امور خانواده با 10 و ورود خردساالن و کهن ساالن به فعالیت های اقتصادی با 8/5 درصد 

واریانس تبیین شده است.

کلیدواژه ها: 
مهاجرت انفرادی، مردان 

سرپرست خانوار، زنان 
روستایی، اثرات مهاجرت، 

شهرستان مشهد.

تاریخ دریافت: 27 دی 1395
تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1396

مقدمه
این ذهنیت که روستا فضایی است محصور در مکانی خاص با 
مجموعه ای از شرایط اقتصادی و جغرافیایی، باید مورد تجدیدنظر 
قرار گیرد. بنابراین به شناخت عمیق تری از فضای روستا که در آن 
روابط اجتماعی و مناسبات جنسیتی به خوبی قابل درک باشد، نیاز 
است. سکونتگاه های روستایی، فضاهایی به شدت جنسیتی بوده و 
تمامی رفتارها و عملکردها بازتابی از نگرش، عقاید و دیدگاه های 
 (Khani مختلف در خصوص جایگاه، نقش و وظایف دو جنس است
نواحی  در  تحوالت جمعیتی  ایران  در   .& Choobchiyan, 2012)

فضاهای  در  جنسیتی  نقش  شدن  پررنگ  از  حاکی  روستایی 
جمعیت  نسبت  کاهش  است.  گذشته  دهه های  روستایی طی 
روستایی کشور طی 60 سال اخیر )از 54/8 درصد در سال 1335 
به 25/9 درصد در 1395( حاکي از مهاجرت شدید روستاییان 
به شهرها است. ازاین روی مهاجرت های روستایی-شهری عالوه 

بر آنکه موجب کاهش جمعیت سکونتگاه های روستایی نسبت 
به شهر گردید، ماهیتی جنسیتی نیز داشته زیرا نسبت جنسی 
را در نواحی روستایی کاهش داده است. دلیل این امر جوان و 
مردگزین بودن ماهیت این نوع مهاجرت در ایران همچون سایر 
کشورهای درحال توسعه است. لذا امروزه برنامه ریزي جنسیتی 
جایگاه ویژه اي داشته و ضروری است مورد توجه برنامه-ریزان 
 .(Alirezanejad & Banihashim, 2012) و سیاست گذاران قرار گیرد

اتخاذ راهبرد نوسازی در ایران موجب تشدید نابرابری فضایی 
در  جمعیت  روزافزون  و  شدید  تمرکز  راستا  این  در  و  شده 
کالنشهر مشهد نیز در نتیجه تحوالت جمعیتی استان و نقش 
فراملي آن، عماًل تمام امکانات و تسهیالت، منابع و جریان های 
مالی و اعتباری، جریان های اطالعاتی IT،ICT و باألخره منابع و 
جریان هاي محلي، موجب شکل گیری روندي شهرگرا و مرکز- 
پیرامون شده و در نخستین سال های هزاره سوم روابط مرکز- 

1. کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2. استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3. استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

شناسایی مهم ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی )موردمطالعه: 
شهرستان مشهد(
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پیرامون میان کشورهاي استعماري و الگوهای سکونتگاهی را در 
کشورهای پیرامون به شکلي دیگر در روابط متقابل شهر و روستا 
چنین  زودهنگام  نتیجه   .(Abdollahi, 2008) است  کرده  نمایان 
وضعیتي، بروز پدیده ي ماکروسفالي، بزرگ سري و تمرکزگرایي 
شدید کالن شهري و شکل گیری مهاجرت هاي روستایی-شهري 

 .(Ghasemi, 2010) است

با تداوم و تشدید مهاجرت های روستایی-شهری طی دو دهه 
روستایی شهرستان  در سکونتگاه های  ترکیب جنسیتی  اخیر، 
در  پائین  نسبت جنسی  دارای  روستاهای  و  گردیده   نامتعادل 
حال افزایش است)در سال 1385، 19/9 و در سال 1390، 25/3 
درصد روستاهای شهرستان دارای نسبت جنسی پائین بوده اند( 
(Vatankhah noghani, 2016). برنامه ریزان تاکنون نسبت به روابط 

و مناسبات جنسیتی در زمینه های مختلف ازجمله مهاجرت های 
روستایی-شهری که اساساً دارای ماهیتی جنسیتی است، غفلت 
نموده اند، این در حالی  است که مهاجرت انفرادی مردان سرپرست 
خانوار اثرات فراوانی از جنبه های مختلف بر جمعیت زنان در مبدأ 
بر هر دو جنبه منفی/ انجام یافته  )روستا( می گذارد. مطالعات 

مثبت مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار می پردازند. عفتی 
(Efati, 2008). در مطالعه خود نشان داد مهاجرت مردان و ماندن 

و  زنان  افزایش مسئولیت های روستایی  زنان در روستا موجب 
در نتیجه، تغییر در نقش های جنسیتی در زمینه های مختلف 
می شود که این مسئله باعث بهم خوردن تقسیم کار جنسیتی در 
روستاها گردیده است. خانی )2009( در مطالعه خود نشان  داد 
مهاجرت مردان از نواحی روستایی چه به صورت کوتاه مدت و چه 
به صورت بلندمدت تأثیر زیادی بر کارکرد و وظایف زنان و توان 
تصمیم گیری های آنان در امور مربوطه دارد. در نتیجه مهاجرت 
در  تغییر  و  روستا  در  زنان  نقش  در  دگرگونی  موجب  مردان 
جایگاه اقتصادی-اجتماعی آنان می گردد. ایکوموال )2015( در 
مطالعه خود به بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی پیش روی 
همسران مهاجران )زنان(، و به طور خاص تجارب و محدودیت های 
فرهنگی و سازگاری زنان با زندگی در نبود همسرانشان می پردازد. 
وی نشان می دهد چگونه زنان با توجه به ارزش ها و انتظارات 
مردساالرانه به تنظیم مجدد زندگی خود با وجود محدودیت های 
فرهنگی و خانوادگی گیج کننده می پردازند. شولتز )2014( نشان 
می دهد مهاجرت فصلی مردان برای کار به دیگر مناطق بر زنان در 
روستا اثرگذار بوده است، علی رغم هنجارهای جنسیتی و تبعیض 
نژادی فضایی بین مردان و زنان )مانند بازار برای مردان و خانه 
به عنوان یک فضا برای زنان(، مهاجرت مردان منجر به پویایی، 
تغییر و تحول ساختارهای اجتماعی و تغییر موقعیت اجتماعی 
زنان می شود. مهارجان و همکاران  )2012( معتقدند مهاجرت 
مردان موجب تغییر در حجم کار زنان، گسترش نقش ها، افزایش 
دسترسی به منابع تولیدی و افزایش تصمیم گیری در خانواده 
می شود. درواقع مهاجرت مردان به توسعه یافتگی بیشتر و افزایش 
مشارکت در جامعه روستایی و توانمندسازی زنان منجر می شود. 

و  مهاجرت  الگوی  به  تأثیرات  این  میزان  و  ماهیت  همچنین 
وجوه ارسالی دریافت شده توسط خانواده مرتبط می باشد. داتا 
و میشرا )2011( نشان دادند که تأثیر مهاجرت مردان بر زنان 
مانده در روستا، منجر به تغییر بینش گسترده در وضعیت زنان، 
تداوم و تغییر شیوه زندگی مانند تصمیم گیری آن ها در خانواده، 
تحرکات اجتماعی، دخالت در مدیریت پولی، دسترسی به اعتبار 
و درمجموع تحول در کار و نوع روابط آن ها می شود. دی هس و 
ون رویج )2010( معتقدند اگرچه مهاجرت مردان و وجوه ارسالی 
آن ها، زندگی راحت تر و امن تری را برای خانواده به ارمغان می آورد، 
اما باعث افزایش حجم کار و افزایش وظایف و مسئولیت های زنان 
نیز می شود. مهاجرت مردان به طور غیرمستقیم موجب تغییر در 
نقش های اجتماعی فرهنگی و موقعیت زنان در اجتماع محلی 
می شود و نقش تسریع-کننده در این فرایند ایفا می کند. یابیکو و 
همکاران )2010( در مطالعه خود اذعان داشتند مهاجرت نیروی 
و  اثرات مستقیم  ایجاد  باعث  روستایی  نواحی  از  )مردان(،  کار 
عمیقی در سازمان و اعضای خانواده شده و حتی پس از بازگشت 
مردان در خانواده باقی می ماند. این اثرات شامل افزایش اشتغال 
زنان، استقالل بیشتر زنان در تصمیم گیری و باروری پایین زنان 
می شود. دسای و بانرژی )2008( در مطالعه خود نشان دادند که 
مهاجرت مردان بر دو بعد استقالل و مشارکت زنان روستایی در 
زندگی خود و فعالیت های اجتماعی تأثیر دارد. مهاجرت مردان 
موجب افزایش مسئولیت ها و خودمختاری بیشتر در زنان می شود 
در حالی که همسران مردان غیرمهاجر با این عوامل روبه رو نشده 
و آن را تجربه نمی کنند. سارکر )2007( نشان داد غیبت و نبود 
مردان روستایی )به واسطه مهاجرت(، تأثیرات مثبت و منفی بر 
سبک زندگی زنان در روستا می گذارد و اثراتی مانند تقسیم کار 
جنسیتی، توانمندی زنان، ناامنی اجتماعی، تغییرات اقتصادی و 
بکارگیری راهکارهای جدید برای ادامه و اداره زندگی را برای زنان 

در روستا دربردارد.

علی رغم پژوهش های متعدد در خارج کشور در زمینه اثرات 
جنسیتی مهاجرت مردان روستایی، در داخل کشور مطالعات 
مطالعات  برخی  است.  پذیرفته  انجام  زمینه  این  در  محدودی 
انجام-یافته مانند عفتی)2008(، مهارجان و همکاران)2012(، 
انفرادی  مهاجرت  منفی  اثرات  به   )2010( همکاران  و  یابیکو 
مردان از نواحی روستایی شامل افزایش حجم کار و مسئولیت های 
زنان، بهم خوردن تقسیم کار جنسیتی در روستا، افزایش حجم کار 
زنان، کاهش باروری زنان و مانند آن اشاره دارند. برخی مطالعات 
بانرژی)2008( به اثرات  مانند داتا و میشرا)2011(، دسای و 
مثبت مهاجرت مردان بر زنان روستایی مانند تغییر در جایگاه 
اقتصادی-اجتماعی، افزایش تحرک اجتماعی، دسترسی به منابع 
مالی، افزایش خودمختاری، افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش 
توانمندی و استقالل زنان در تصمیم گیری ها اشاره کرده اند. برخی 
زنان  بر  اثرات مثبت و منفی مهاجرت مردان  به هر دو جنبه 
روستایی اشاره دارند مانند مطالعه مهارجان و همکاران)2012(، 
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هس و رویج )2010(، سارکار )2007(. با توجه به آنچه مطرح 
شد مطالعه حاضر با توجه به محدودیت پژوهش های انجام یافته 
داخلی  در این زمینه و نیز تمرکز بر گروه خاصی از مهاجران 
)مردان سرپرست خانوار( و الگوی مهاجرت )انفرادی( و توجه به 
آثار مثبت و منفی به طور همزمان در تالش است که از زاویه 
جدیدی، موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. از این روی سؤال اصلی 
تحقیق بدین صورت مطرح می گرددکه مهم ترین اثرات مثبت و 
منفی مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار، بر زنان روستایی 

چیست؟

مروری بر ادبیات موضوع
مهاجرت یکی از رایج ترین و مؤثرترین پدیده هاي اجتماعی 
است که می تواند در ساختار جمعیتی تغییر ایجاد نموده و به 
فضاهای مختلف  اقتصادي-اجتماعی  تحوالت  بروز  در  آن  تبع 
جغرافیایی تأثیر بسزایی داشته باشد. طی دهه های اخیر با رشد 
شهرنشینی و  روند نوسازی در کشور، مهاجرت از روستا به شهر 
 (Alirezanejad & Banihashim, بیش ازپیش گسترش یافته است
(2012. این امر یکي از اولین نشانه هاي عدم تعادل در بهره گیري 

از مواهب توسعه یافتگی (Alipour, 2012) محسوب می گردد. 

دیدگاه های  و  نظریات  آن  پیامدهای  و  مهاجرت  مورد  در 
متعددی ارائه شده است. پاره ای از نظریات درصدد تبیین عوامل 
و دالیل مهاجرت بوده اند (Efati, 2008)، از جمله نظریه جذب و 
لوییس )1950-1690(،  آرتور  دوبخشی  راونشتاین، مدل  دفع 
نظریه عوامل میاني اورت،اس،لي )1966(، نظریه مهاجرتي مایکل 
تودارو )1975(، نظریه کارکردگرایی مهاجرت و نظریه وابستگی 

 .(Papoli Yazdi & Ebrahimi, 2007) مهاجرت

نوشته های مربوط به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 که در آثار 
لوئیس، تودارو، فی و رانیس، هاریس و استیگلیتز مشهود است، 
دالیل اساسی مهاجرت های روستایی- شهری را با »ساختارهای 
نظریه  در   .(Taherkhani, 2001) می سازند  مرتبط  اقتصادی« 
مهاجرتی مایکل تودارو ، فرضیه آغازین این است که مهاجرت 
عمدتاً پدیده اي اقتصادي بوده و با بیکاري، تصمیم به مهاجرت 
از  ناشی  اقتصادی، مهاجرت  منطقي است. در واقع در دیدگاه 
تفاوت های شغلی-درآمدی و سطوح امنیتی بین مناطق شهری 
و روستایی است. این نگرش مهاجرت های روستایی را عمدتاً به 
دلیل نبود فرصت های شغلی در روستا و دسترسی به شغل و 
درآمدهای انتظاری در شهر و منافع ناشی از آن و درواقع تابعی 
از عوامل اقتصادی می داند (Azani & Bostani, 2013). از این روی 
در بیشتر مطالعات انجام شده برای توجیه دالیل مهاجرت های 
روستای- شهری، مدل های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، 
عوامل  اگرچه  هرزوگ  دبلیو  هنری  مطالعه  در  نمونه  به عنوان 
متعددی در ایجاد انگیزه مهاجرت مؤثرند، ولی دو عامل کلیدی 
»درآمد و اشتغال« بیش از دیگر عوامل بر روند مهاجرت های 

 (Herzog, 1993, quoted in Taherkhani,روستایی تأثیر می-گذارند
.2001)

پرداختن  ضمن  نموده اند  تالش  نظریه پردازان  از  برخی  اما 
آثار و پیامدهای آن را نیز مورد تحلیل و  به عوامل مهاجرت، 
تبیین قرار دهند (Efati, 2008). این صاحب نظران آثار و پیامدهای 
مهاجرت را در سه دسته آثار مهاجرت در منطقه مهاجر فرست، 
خود  بر  مهاجرت  آثار  و  مهاجرپذیر  منطقه  در  مهاجرت  آثار 

مهاجران و خانواده آن ها مورد توجه قرار می دهند.

در این بین برخی با رویکرد جنسیتی به بررسی آثار مهاجرت 
بر منطقه مهاجر فرست می-پردازند. در جامعه روستایی اغلب، 
کارهای مهم را مردان انجام می دهند و زنان نقش کمک-کننده 
حال   .(Khani & Choobchiyan, 2012) می کنند«  ایفا  را  آنان  به 
این سؤال مطرح می شود که با مهاجرت موقت مردان سرپرست 
خانوار، چه تغییری بر وضعیت زنان در روستا ایجاد می گردد؟ 
عقیده اند  این  بر  مهاجرت  جنسیتی  رویکرد  »صاحب نظران 
مطالعاتی که تاکنون در زمینه مهاجرت انجام شده مختص مردان 
بوده و کمتر مسائل مربوط به زنان در نظر گرفته شده است. این 
درحالی است که مهاجرت دارای ابعاد جنسیتی است. طبق این 
دیدگاه، مهاجرت از روستا به شهر در حقیقت یک نوع سازوکار 
فردی و گروهی به منظور پر کردن شکاف توسعه  به وجود آمده 
آثار مثبت و منفی  دارای  بین شهر و روستا است که طبیعتاً 
مهاجرت  هرچند  که  معتقدند  دیدگاه  این  طرفداران  می باشد. 
مردان از روستا به شهر بسیار مورد توجه بوده اما ابعاد جنسیتی 
مهاجرت به ویژه تأثیر آن بر مبدأ تا حدود زیادی نادیده انگاشته 
شده است. لذا رویکرد جنسیتی مهاجرت تالش نموده تا عوامل 
مؤثر بر مهاجرت و آثار و پیامدهای آن را هم بر مردان و هم بر 
زنان روستایی در زمینه مقوالت مختلف مربوط به روستا )مبدأ(، 

.(Efati, 2008) تحلیل نماید

روش شناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفي-تحلیلی است. گردآوری اطالعات 
با ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی بوده است. داده ها به 
تجزیه وتحلیل شد. خانوارهاي  اکتشافی   عاملی  تحلیل  کمک 
مورد بررسی در هر روستا به طور تصادفي انتخاب و از زنان خانوار 
دارای سرپرست مهاجر، در باره اثرات مهاجرت مردان سؤاالتی 
پرسید شد. ضرایب کرونباخ در اثرات مثبت 0/75 و در اثرات 
منفی 0/78 حاکی از پایایی مطلوب سازه های اصلی در پرسشنامه  
تحقیق است. از آنجا که در زمینه مهاجرت های روستایی-شهری 
بر اساس جنسیت ، اطالعات آماری در دسترس نیست، جامعه 
آماری تحقیق، روستاهای دارای نسبت جنسی پائین شهرستان 
مشهد در نظر گرفته شد. با این پیش فرض که فراوانی خانوارهای 
دارای سرپرست مهاجر با توجه به ضعف اقتصادی این گروه از 
اساس  این  بر  است.  قابل مشاهده  بیشتری  تعداد  به  روستاها، 
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 1390 سال  در  مشهد  شهرستان  روستاهای  جنسی  نسبت 
محاسبه گردید. از مجموع 364 آبادی دارای سکنه شهرستان 
مشهد 92 روستا دارای نسبت جنسی پائین )کمتر از 95 مرد به 
ازای 100 زن( بودند که جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. 
برای تعیین حجم نمونه 25 درصد جامعه آماری )معادل 22 
روستا( به عنوان نمونه تعیین و به صورت تصادفی انتخاب گردید 
)نقشه 1(. روستاهای نمونه در سال 1390 دارای 1839 خانوار 
بوده اند. به منظور تعیین حجم خانوارهای مورد بررسی از فرمول 
کوکران با d=053/0 استفاده و حجم نمونه 289 خانوار تعیین و با 
استفاده از قاعده تسهیم به نسبت، حجم نمونه هر روستا مشخص 

گردید )جدول 1(.

یافته ها
میانگین سنی زنان مورد بررسی 37 سال بوده و حدود 92 درصد 

پاسخگویان کمتر از 50 سال داشته اند. حداقل سن پاسخگویان 
19 و حداکثر 63 سال بوده است. از نظر سطح تحصیالت 51 
نفر )معادل17/6 %(، بی سواد، 171 نفر )معادل59/2 %(، دارای 
تحصیالت ابتدایی و 99/7 درصد دارای سیکل و کمتر می باشند. 
اغلب زنان )54/3 درصد( بعد از پایه سوم ابتدایی ترک تحصیل 
کرده  و دوره ابتدایی خود را به اتمام نرسانده اند. میانگین سال های 
تحصیل زنان 3/38 سال است. 191 زن )معادل 66/1 %( فاقد 
شغل درآمدزا و 98 زن )معادل 33/9 %(، دارای شغل درآمدزا 
هستند. 57/1 درصد از زنان شاغل به صورت موقت و فصلی به 
کار و فعالیت درآمدزا اشتغال دارند. 75/5 درصد از زنان شاغل 
دارای درآمد کمتر از 200 هزار تومان می باشند. از تعداد کل 
زنان شاغل، 80 نفر )معادل 81/6 %(، دارای مالکیت بر درآمد 
حاصل از اشتغال خود بوده و 18 نفر )معادل 18/4 %(، هیچ گونه 

مالکیتی بر درآمد خود ندارند. 

فصلنامه پژوهش های روستایینقشه 1. موقعیت روستاهای منتخب در شهرستان مشهد
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جدول 1.روستاهای مورد مطالعه و حجم نمونه در شهرستان مشهد.

تعداد نمونهنسبت جنسیتعداد خانوارروستادهستانبخش

زی
مرک

کنویست
1968919خيراباد
718814هاللي

1689020جالليميان والیت

کارده
1498415سيج
1397914گوش

918112کوشک آباد
22887کالته قاضيتبادکان

آباد
مد

اح

سرجام

1568416ده سرخ
1428614بزوشک
408210بررود

388410عبدالمجيد

پيوه ژن
1458415ابرش/ابرشک

828614زیارت
277910تكروك سفلي

ویه
رض

آبروان
428012حسين ابادگزبند

378612ماشوله
337812بياروند

478412ناربندميامي

پائين والیت

1078716کالته منار
538913دهنه چهل
288710بوته گز

268012بوته مرده
22183984289جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی مآخذ: مرکز آمار ایران، نتایج عمومی نفوس و مسکن 1390                                                                                         

زنان  بر  مردان  انفرادی  مهاجرت  مثبت  اثرات  مهم ترین 
روستایی

تحلیل عاملی اکتشافی رایج ترین شکل تحلیل عاملی محسوب 
از  بزرگی  نسبتاً  زیربنایی مجموعه  می شود که در آن ساختار 
متغیرها کشف می شود. محقق در این روش نظریه اولیه ندارد و 
سعی می کند تا از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی داده ها 
استفاده کند (Habibpour & Safari, 2012). معنی داری متغیرها 
برای تحلیل عاملی از طریق آزمون بارتلت صورت می گیرد که 
 (Sarmad, et al., است  عاملی  تحلیل  انجام  برای  حداقل شرط 
(2014 با توجه به آماره KMO در مطالعه حاضر، کفایت مدل در 

حد متعادلي مورد تائید است)KMO برابر با 0/738(. همچنین 
نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز این مساله را تائید مي کند )≤0.05 
sig(. الزم به ذکر است جهت استخراج مؤلفه ها از روش تحلیل 
مؤلفه های اصلي و براي دوران عامل ها از واریماکس استفاده شد.

مطابق جدول )2( مقدار اشتراک درصدی واریانس »افزایش 
اعتمادبه نفس در انجام کارهای مختلف« نسبت به سایر عوامل 
استخراج شده بیشتر است. همچنین سه متغیر کاهش سنت-

وضعیت  بهبود  زنان،  مورد  در  محدودکننده  اجتماعی  های 
فعالیت های  در  مشارکت  افزایش  و  خانوار  تغذیه  و  بهداشت 
کشاورزی )کاشت، نگهداری، برداشت، بازاریابی و فروش( به دلیل 
مقدار اشتراک درصدی کمتر از 0/5 از مدل حذف و درنهایت 12 

متغیر وارد مدل شد. 

پس از انجام تحلیل عاملی 5 عامل دارای مقدار ویژه بیشتر از 
1 شناسایی شد. عوامل اول تا پنجم در مجموع 68/380 درصد 
واریانس 12 متغیر را تبیین می کنند که درصد مورد قبول و 
باالیي به شمار می آید. مهم ترین عامل، عامل اول با درصد تبیین 
21/217 است. در ادامه متغیرهای بارگذاری شده در عامل های 

پنج گانه به شرح جدول 3 نام گذاری گردید. 
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هر چه قدر مطلق بارهای عاملی 5 عامل باقی مانده پس از 
چرخش بیشتر بوده و به یک نزدیک تر باشد، عامل مربوطه نقش 
بیشتری در کل تغییرات )واریانس( دارد. به طوری که در عامل 
اول »افزایش قدرت تصمیم گیری در مسائل مختلف« با ضریب 
0/793، »افزایش قدرت و اقتدار در بین اهالی خانه« با ضریب 

0/771، »دخالت در دخل و خرج خانواده و کنترل دارایی-های 
عامل  مهم ترین  و  اولین  به عنوان   ،0/604 ضریب  با  خانواده« 

21/217 درصد واریانس را تبیین می کنند.

درمجموع، مهم ترین اثرات مثبت مهاجرت مردان بر زنان در 
نواحی روستایی به ترتیب شامل افزایش قدرت تصمیم گیری زنان 

جدول 2. ضرایب اشتراک متغیرها در تحلیل عامل.

InitialExtractionنام عاملعامل
Q1)... 10/758افزایش مشارکت و عضویت در تشكل  های مردمی )بسيج، تعاونی، صندوق های قرض الحسنه و
Q210/817افزایش اعتمادبه نفس در انجام کارهای مختلف
Q310/772افزایش احساس توانمندی در انجام کارهای مختلف
Q410/627افزایش قدرت و اقتدار در بين اهالی خانه
Q510/707افزایش قدرت تصميم گيری در مسائل مختلف
Q610/730افزایش مشارکت در انجام فعاليت  های مختلف دامداری
Q7)10/548افزایش ميزان مالكيت بر منابع توليد خانواده )زمين، آب
Q8 10/744افزایش اختيار در خریدوفروش اموال متعلق به خود زنان
Q910/637افزایش ميزان پس انداز
Q1010/545دخالت در دخل وخرج خانواده و کنترل دارایی های خانواده
Q1110/626تمایل به اشتغال در فعاليت های درآمدزا
Q1210/694تمایل به سرمایه گذاری جهت راه  اندازی کسب وکار

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 3. متغیرهای بارگذاری شده در اثرات مثبت جنسیتی مهاجرت مردان روستایی.

عامل/درصد واریانس/ مقدار ویژههمبستگیمتغيرردیف
Q5عامل اول: افزایش قدرت تصميم گيری در خانواده 0/793افزایش قدرت تصميم گيری در زمينه های مختلف

درصد واریانس: 21/217
مقدار ویژه: 2/546

Q40/771افزایش قدرت و اقتدار در بين اهالی خانه
Q100/604دخالت در دخل وخرج خانواده و کنترل دارایی های خانواده
Q8 عامل دوم: افزایش استقالل مالی زنان0/733افزایش اختيار در خریدوفروش اموال متعلق به خود زنان

درصد واریانس: 16/219
مقدار ویژه: 1/946

Q7 0/724افزایش ميزان مالكيت بر منابع توليد خانواده
Q90/722افزایش ميزان پس انداز
Q2عامل سوم: افزایش توانمندی روان شناختی0/898افزایش اعتمادبه نفس در انجام کارهای مختلف

درصد واریانس: 13/428
مقدار ویژه: 1/611 Q30/866افزایش احساس توانمندی در انجام کارهای مختلف

Q12عامل چهارم: تمایل به انجام فعاليت های اقتصادی درآمدزا0/788تمایل به سرمایه گذاری در زمينه های مختلف جهت راه اندازی کسب وکار
درصد واریانس: 9/020

مقدار ویژه: 1/082 Q110/713تمایل به اشتغال در فعاليت های درآمدزا

Q6عامل پنجم: افزایش مشارکت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی0/750افزایش مشارکت در انجام فعاليت های مختلف دامداری
درصد واریانس: 8/496

مقدار ویژه: 1/019 Q1 ،تعاونی )بسيج،  مردمی  تشكل های  در  عضویت  و  مشارکت  افزایش 
)... و  قرض الحسنه  0/643-صندوق های 
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در خانواده با 21/21 درصد، افزایش استقالل مالی زنان با 16/21 
13/42درصد،  با  زنان  روان شناختی  توانمندی  افزایش  درصد، 
با 9/02 درصد  انجام فعالیت-های اقتصادی درآمدزا  تمایل به 
و افزایش مشارکت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با 8/49 

درصد واریانس تبیین شده است، شکل )1(.

زنان  بر  مردان  انفرادی  مهاجرت  منفی  اثرات  مهم ترین 
روستایی

 مطابق جدول )4( مقدار اشتراک واریانس »افزایش احساس 
استرس و اضطراب یا افسردگی« نسبت به سایر عوامل استخراج 
تبیین  را  واریانس  عامل 0/762 درصد  این  است.  بیشتر  شده 
می کند. همچنین دو متغیر »سرپرستی خانواده توسط زنان« 
و »ایجاد احساس ناامنی اجتماعی« با توجه به ضریب اشتراک 

پائین از مدل حذف و درنهایت 13 متغیر وارد مدل شد.

مطابق جدول 4، تحلیل عاملی پنج اثر دارای مقدار ویژه بیشتر 
از یک را نشان می دهد. عوامل اول تا پنجم در مجموع 63/170 
درصد واریانس مجموعه 13 متغیر را تبیین می کنند که درصد 
مورد قبول و باالیي به شمار می آید. اهمیت و نقش عامل اول 
با درصد تبیین 19/249 بیشتر از دیگر عوامل است. متغیرهای 
بارگذاری شده در عامل های پنج گانه به شرح جدول 5 نام گذاری 

شدند. 

در عامل اول »افزایش مسئولیت زنان در تأمین مخارج خانواده« 
مختلف  حوزه های  در  مسئولیت  »افزایش   ،0/790 ضریب  با 
اقتصادی خانواده« با ضریب 0/761، »افزایش حجم کار روزانه 
در خانواده« با ضریب 0/742، »انجام کارهایی که صرفاً مردانه 
هستند« با ضریب 0/582 مجموعاً اولین و مهم ترین اثر منفی 

مهاجرت مردان بر زنان روستایی را نشان می دهد که 19/249 
درصد واریانس را تبیین می کند.

مهم ترین اثرات منفی مهاجرت مردان بر زنان روستایی به ترتیب 
شامل، »برهم خوردن تقسیم-کار جنسیتی در خانواده« با 19/24 
13/14درصد،  با  سایرین«  به  زنان  وابستگی  »افزایش  درصد، 
»اشکال  12/45درصد،  با  باروری«  و  ازدواج  شانس  »کاهش 
و »ورود خردساالن  با 9/84 درصد  امور خانواده«  در مدیریت 
و کهن ساالن به فعالیت های اقتصادی« با 8/48 درصد واریانس 

تبیین شده است، شکل )2(.

بحث و نتیجه گیری
مهاجرت یکی از رایج ترین و مؤثرترین پدیده هاي اجتماعی 
است که می تواند در ساختار جمعیتی مبدأ و مقصد تغییر ایجاد 
نموده و به تبع آن در بروز تحوالت اقتصادي اجتماعی خصوصاً در 
ارتباط با جنسیت تأثیر بسزایی داشته باشد. لذا تحلیل جنسیتی 
مهاجرت و یافتن راه حلي اساسي براي متوازن نمودن حرکات 
جمعیتي و کاهش پیامدهای آن، ضرورتی اجتناب-ناپذیر است. 
به کمک تحلیل عاملی اکتشافی مهم ترین اثرات مثبت مهاجرت 
مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی شامل: افزایش قدرت 
زنان،  مالی  استقالل  افزایش  خانواده،  در  زنان  تصمیم گیری 
فعالیت های  انجام  به  تمایل  روان شناختی،  توانمندی  افزایش 
و  اقتصادی  حوزه های  در  مشارکت  افزایش  درآمدزا  اقتصادی 
اجتماعی است. »افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده« 
در مطالعه خانی)2009(، مهارجان و همکاران)2012(، داتا و 
میشرا)2011(، یابیکو و همکاران )2010( و دسای و بانرژی 
»افزایش  است. همچنین  گرفته  قرار  تأیید  مورد  نیز   )2008(
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جدول 4. ضرایب اشتراک متغیرها در تحلیل عامل.

InitialExtractionاسم عاملعامل
Q110/586افزایش مشكل در تربيت فرزندان
Q210/666کاهش شانس ازدواج دختران
Q310/662کاهش باروری
Q410/642افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار
Q510/437افزایش سرپرستی سالخوردگان توسط زنان
Q610/762افزایش احساس استرس و اضطراب یا افسردگی
Q710/666افزایش وابستگی زنان به اقوام، دوستان و همسایگان
Q810/471افزایش فقر و محروميت زنان
Q910/606افزایش حجم کار روزانه در خانواده
Q10)10/617انجام کارهایی که صرفاً مردانه هستند )تهيه سوخت، پارو کردن برف
Q1110/657مشارکت دختران کم سن و سال در کارهای توليدی
Q1210/746افزایش مسئوليت زنان در تأمين مخارج خانواده
Q1310/692افزایش مسئوليت در حوزه های مختلف اقتصادی خانواده

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 5. متغیرهای بارگذاری شده در اثرات منفی جنسیتی مهاجرت مردان روستایی.

عامل/ درصد واریانس/ مقدار ویژههمبستگیمتغيرردیف

Q120/790افزایش مسئوليت زنان در تأمين مخارج خانواده
عامل اول: بر هم خوردن تقسيم کار جنسيتی در خانواده

درصد واریانس: 19/249
مقدار ویژه: 2/502

Q130/761افزایش مسئوليت در حوزه های مختلف اقتصادی خانواده
Q90/742افزایش حجم کار روزانه در خانواده
Q10)0/582انجام  کارهای با ماهيت مردانه )تهيه سوخت، پارو کردن برف
Q6عامل دوم: افزایش وابستگی زنان به سایرین0/864افزایش احساس استرس و اضطراب یا افسردگی

درصد واریانس: 13/143
مقدار ویژه: 1/709 Q70/805افزایش وابستگی زنان به اقوام، دوستان و همسایگان

Q2عامل سوم: کاهش ازدواج و باروری0/799کاهش شانس ازدواج دختران
درصد واریانس: 12/453

مقدار ویژه: 1/619 Q30/737کاهش باروری

Q1عامل چهارم: اشكال در مدیریت امور خانواده0/725ایجاد مشكل در تربيت فرزندان
درصد واریانس: 9/840

مقدار ویژه: 1/279
Q40/567افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار
Q80/517افزایش فقر و محروميت زنان

Q11عامل پنجم: ورود خردساالن و کهن ساالن به فعاليت های اقتصادی0/790مشارکت دختران کم سن و سال در کارهای توليدی
درصد واریانس: 8/485

مقدار ویژه: 1/103 Q50/542افزایش سرپرستی سالخوردگان توسط زنان
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استقالل مالی زنان« در مطالعه مهارجان و همکاران)2012(، 
داتا و میشرا)2011( نیز مورد توجه بوده است. »توانمندی زنان« 
انجام  به  »تمایل  و  همکاران)2012(،  و  مهارجان  مطالعه  در 
همکاران  و  یابیکو  مطالعه  در  درآمدزا«  اقتصادی  فعالیت های 
)2010( و سارکر )2007( مورد تائید قرار گرفته است. »افزایش 
مشارکت زنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی« در مطالعه 
و  میشرا)2011(، دسای  و  داتا  و همکاران)2012(،  مهارجان 

بانرژی)2008( نیز اشاره شده است.

زنان  بر  مردان  مهاجرت  منفی  اثرات  مهم ترین  همچنین 
تقسیم کار  برهم خوردن  ترتیب شامل  به  نواحی روستایی،  در 
جنسیتی در خانواده ، افزایش وابستگی زنان به سایرین ،کاهش 
ورود  و   ، خانواده  امور  مدیریت  در  ،اشکال  باروری  و  ازدواج 
اقتصادی است. »برهم  فعالیت های  به  خردساالن و کهنساالن 
عفتی  مطالعه  در  خانواده«  در  جنسیتی  تقسیم کار  خوردن 
بانرژی )2008(،  و  روجی )2010(، دسای  و  )2008(، هاس 
سارکر )2007( نیز اشاره شده است. همچنین »افزایش وابستگی 
)2008(، »کاهش شانس  عفتی  مطالعه  در  به سایرین«  زنان 
ازدواج و باروری« در مطالعه علیرضانژاد و بنی هاشم )2012( 
و یابیکو و همکاران )2010( و »ورود خردساالن و کهنساالن 
اشاره   )2008( عفتی  مطالعه  در  اقتصادی«  فعالیت های  به 
شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و یافته های حاصل از 

بررسی های انجام شده موارد زیر پیشنهاد می شود:

اتخاذ سیاست دقیق براي حل مشکل اشتغال نواحی   -
روستایی در سطح کالن؛

ایجاد یا تقویت صنایع و کارگاه های کوچک تبدیلی و   -

تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی؛ 

ارائه وام هاي درازمدت و کم بهره در زمینه هاي مختلف   -
تولیدي؛ و

اقتصادي  فعالیت هاي  تنوع  به  روستائیان  تشویق   -
کشاورزي و غیر کشاورزی.

از  تعدادی  در  پائین  جنسی  نسبت  به  توجه  با  ادامه  در 
سکونتگاه های روستایی، راهبردهایی جهت بهبود وضعیت زنان 

به شرح زیر ارائه می شود:

افزایش توجه به زنان در برنامه های توسعه روستایی در   -
سطوح باالی تصمیم گیری؛

و  مالی  منابع  به  روستایی  زنان  دسترسی  افزایش   -
اعتباری دولتی و تشویق آن ها به راه اندازی کسب وکارهای نو؛

نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای   -
زنان روستایی؛و

و  شبکه ها  اتحادیه ها،  تشکل ها،  تقویت  و  حمایت   -
تعاونی های تولید زنان روستایی.

تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.
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