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 چکیده
این پژوهش پیامدهای احتمالی مهاجرت  خانوادگی زنان متأهل شهر تهران برای ادامه تحصیل در 
دانشگاه را واکاوی می کند. روش پژوهش، طبق ماهیت تحلیل داده ها، توصیفی و روش و مراحل 
گردآوری اطالعات پیمایشی از نوع شبه پانل واپس نگر است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 
تمام دانشــجویان زن متأهل غیر تهرانی است که برای ادامه تحصیالت دانشگاهی در دانشگاه های 
تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، مالک اشتر و خواجه نصیر با همراهی خانواده خود در تهران 
ســاکن شــده اند. 300 نفر از آنها برای نمونه با روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه ای انتخاب 
شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته جمع آوری شدند. نتایج حاصل 
از آزمون فرضیه ها نشــان داد که مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه به 
شهر تهران سطح رضایت زناشویی، فرهنگ پذیری و کیفیت زندگی را تغییر نداده و سطح پیشین 
هر سه مورد در موقعیت قبل از مهاجرت و در موقعیت فعلی نیز حفظ  شده است، اما میزان گرایش 
به فرزندآوری، انسجام خانوادگی و تحرک اجتماعی در موقعیت فعلی حفظ نشده و کاهش داشته 
اســت. سه عامل نوع دانشگاه محل تحصیل، ســطح تحصیالت و مدت زمان حضور، کم و کیف 

پیامدهای مختلفی که زنان مهاجر و خانواده آنها تجربه کرده اند را تبیین می کنند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
مهاجرت یکی از مهم ترین عوامل خارجی در تغییر تعداد و ساخت جمعیت است و به مثابه یک 
راهبرد توسعه ای قلمداد می شود. مهاجرت با افزایش درآمد، توانمندسازی اجتماعی و پیشرفت فنی 
در توسعه تأثیر می گذارد. پژوهش های متفاوتی درباره ی رابطه ی مهاجرت و توسعه انجام شده که 
انگیزه های مهاجرت، انواع مهاجرت، مقوله های سنی و جنسی مهاجران و پیامدهای چندوجهی 
مهاجرت را مطالعه کرده اند. بیشترین انگیزه ی مهاجرت در پژوهش های انجام شده، عوامل اقتصادی 
بیان شده است )Chant & Radcliffe, 1992: 2; Thadani & Todaro, 1984:5(؛ بااین حال در 
سال های اخیر، بیشتر به شئون غیراقتصادی مهاجرت توجه شده است )Peri, 2016: 3(. نتایج 
پژوهش ها در خصوص اقشار مهاجران حاکی است که جوانان به دلیل ویژگی های روانی و اجتماعی 
برای مهاجرت مستعدترند و یکی از انگیزه های اصلی جوانان برای مهاجرت، کسب دانش به خصوص 
تحصیالت عالی و تکمیلی است )مشفق و خزایی، 1394: 88(. اولین مهاجران هر جامعه در بیشتر 
موارد نخبگانند که موقعیت های شغلی در دیگر مناطق را شناسایی می کنند و با موقعیت های 

.)Li & etal, 1996: 52( جدید برخورد منطقی تری دارند
در مطالعات مهاجرت، اغلب چنین فرض شده است که مردان، کنشگران اصلی در فرایند 
مهاجرت اند. طبق این فرض، مهاجرت یک فرایند مردانه است و مرد درباره ی مهاجرت تصمیم 
می گیرد و به همین دلیل مهاجرت زنان به مثابه یک امر ثانوی به تبعیت از مردان نه به عنوان یک 
موضوع اصلی بررسی شده است )Pedraza, 1991: 304(. پژوهشگران برای فهم این موضوع تالش 
می کنند، دریابند چگونه عوامل تعیین کننده ی مهاجرت در یک جنس از جنس دیگر متفاوت 

.)Docquier, Lowell & Marfouk, 2009: 2( است
در  متفاوتی  پیامدهای  »زن محور«  مهاجرت های  که  می دهد  نشان  پژوهشگران  یافته های 
قیاس با مهاجرت های »مردمحور« و »فرزندمحور« دارد. در مهاجرت های زن محور، زنان متأهل 
بانی مهاجرت کل خانواده می شوند و تغییرات اساسی در روابط خانوادگی ایجاد می کنند که این 
امر اختالفات حقوقی دامنه داری به همراه دارد. در این مهاجرت ها، زنانی که تحصیالت باالتر و 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری در مقصد دارند، کمتر به بچه دارشدن تن می دهند و مادران 
با فرزندان کمتر، بیشتر در مناصب اجتماعی به چشم می خورند. همچنین افزایش مشارکت زنان 
در بازار کار با نقش مادر ترکیب شده و به نقش های دوگانه تبدیل می شود )صادقی و محسن آبادی، 

1396: 88؛ محمودیان و محمودیانی، 1396: 494؛ عالمی نیسی، 1395: 80؛ قدرتی، 1394: 37(.
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سوابق مهاجرت ها در ایران حاکی است، شهر تهران به دلیل ماهیت خاص خود مقصد زنان 
مهاجر است. در موارد شایعی، باتوجه به جاذبه های شهر تهران، ساکنین موقت آن ازجمله دانشجویان 
سایر شهرهای کشور با تغییر نگرش اولیه، تصمیم به اقامت دائم می گیرند. این تصمیم به ویژه 
زمانی تقویت می شود که دانشجویان در مبدأ فعالیت مناسبی را در حوزه ی تخصصی شان به دست 
نیاورند )کاظمی پور و قاسمی اردهائی، 1386: 131(. در این مهاجرت ها، زنان خانواده ی خود را نیز به 
همراه خود کوچ می دهند. باتوجه به اهمیت پیامدهای چندوجهی این مهاجرت ها بر خانواده های 
مهاجران، بررسی آثار مهاجرت زنان متأهل به شهر تهران با همراهی خانواده به منظور ادامه ی 

تحصیل اهمیت خاصی دارد.
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیالت 

دانشگاهی به شهر تهران، چه پیامدهای فردی و خانوادگی  را به همراه دارد؟

2. پیشینه ی پژوهش
انجام  پژوهشگران متعدد خارجی و داخلی درباره ی مهاجرت زنان پژوهش های متعددی 
داده اند. یافته های یکی از این پژوهش ها با عنوان »تأثیر مهاجرت بر تحصیالت زنان« نشان داد 
که مهاجرت از طریق تأثیر در تحصیالت، قابلیت تأثیر در انواع سرمایه ها )اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و نمادین( را دارد؛ به طوری که موجب بهبود جایگاهشان در خانواده، ارتقای موقعیت 
 Salazar-Pastrana( آنها در شبکه ی روابط اجتماعی و شغلی و مشارکتشان در بازار کار می شود

.)& etal, 2017

کورتس و تسادا پژوهشی درباره ی آثار مهاجرت افراد کم مهارت در کمیت و کیفیت تصمیمات 
مربوط به مدیریت زمان در میان زنان شاغل ماهر انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که در 
دهه های 1980 و 1990، ورود موج مهاجران کم مهارت به امریکا موجب افزایش مدت زمان حضور 
زنان ماهر در بازار کار شده است. ازسوی دیگر، چنین روندی سبب حضور کمتر زنان ماهر در امور 
خانه داری و صرف هزینه های بیشتر برای استفاده ی آنها از خدمات جایگزین خانه داری می شود 

.)Cortes & Tessada, 2011(
شاومن در مطالعه ای با عنوان »نامتقارنی جنسیتی در مهاجرت خانوادگی: نابرابری شغلی یا 
مزیت نسبی میان همسری« نقش نابرابری جنسیتی در تعیین تصمیم به مهاجرت در میان زوج های 
متأهلی که هردو شاغل بودند را بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که کمیت و کیفیت 
ویژگی های شغلی زنان، نقش تعیین کننده ای در مهاجرت دارد؛ به طوری که در خانواده هایی که 
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زن و مرد شاغل اند، انتظار می رود که ترفیع جایگاه شغلی زن به ارتقاء پایگاه اجتماعی- اقتصادی 
.)Shauman, 2010( کل خانواده بینجامد

فایفر و تیلور ذیل مفهوم تفاوت جنسیتی در مهاجرت، پیامدهای مهاجرت از حیث کمیت و 
کیفیت سرمایه گذاری در تحصیالت و بهداشت اعضای خانواده ی مهاجران را مطالعه کردند. نتایج 
این پژوهش نشان داد که زنان مهاجر شهری در داخل یک کشور معین که تحصیالت باالتری 
دارند، بیشتر در مدارس فرزندان خود سرمایه گذاری می کنند، اما این الگو در میان زنان مهاجر 

.)Pfeiffer & Taylor, 2008( بین المللی برعکس است
پدرازا در مطالعه ای با عنوان »زنان و مهاجرت: پیامدهای اجتماعی جنسیت« نقش نادیده گرفته 
شده ی زنان در مطالعات جنسیت و مهاجرت را بررسی کرد. طبق نتایج این پژوهش، پیامدهای 
مهاجرت زنان از حیث زندگی خصوصی و زیست جهان عمومی چشمگیر است. کم وکیف مشارکت 
در بازار کار، میزان تمرکز بر کار و شغل، سطح مذهبی بودن، نقش های زناشویی و رضایت از آن، 
خودمختاری و عزت نفس ازجمله پیامدهایی به حساب می آیند که از مهاجرت زنان متأثر شده اند 

.)Pedraza, 1991(
محمودیان و محمودیانی در بررسی نقش زنان مهاجری که در دوره ی 1385 تا 1395 وارد 
استان تهران شدند، نشان دادند که هر اندازه زنان از محل سکونت خود )شهر/روستا( ناراضی 
بودند، در تصمیم گیری مهاجرت به استان تهران مشارکت بیشتری داشتند. با افزایش قدرت 
زنان در خانواده، مشارکت آنها در روند مهاجرت خانواده بیشتر شده است. زنان بیشترین نقش 
مشارکت را به ترتیب در مهاجرت های زن محور، فرزندمحور و شوهرمحور ایفا کرده اند )محمودیان 

و محمودیانی، 1396(.

صادقی و ولدوند در مطالعه ای با مضمون »زنانه شدن مهاجرت«، بر نقش فعال زنان با تحصیالت 
دانشگاهی و در جست وجوی کسب تحصیالت دانشگاهی باالتر در مهاجرت های خانوادگی تمرکز 
کردند. این دسته از زنان، مهاجرت »تبعی« نداشته و اغلب الگوی متفاوتی از مردان در مهاجرت 

نشان می دهند )صادقی و ولدوند، 1392(.
در نهایت ضعف طراحی تمام پژوهش های فوق این است که کم وکیف متغیرهای ناشی از 
مهاجرت در مبدأ و مقصد در قالب یک طرح واحد در آنها بررسی نشده است؛ لذا این پژوهش در 

راستای رفع این ضعف ها تالش می کند.
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3. مبانی و چارچوب نظری 
نظریه هایی که در خصوص توضیح پیامدهای مهاجرت زنان به همراه خانواده ساخته وپرداخته 
شده اند، انتظارات نظری گوناگونی در سطوح مختلف ایجاد می کنند. مهم ترین کارکرد مرور این 

نظریه ها کشف و معرفی سازوکارهای رخداد پیامدهای مهاجرت است.
از دیدگاه گیدنز، مهاجرت ها به مقصد جوامع چندقومیتی شرایطی برای وقوع هم زمان مزایا و 
چالش ها فراهم می کنند. در فرد یا خانواده ی مهاجر و جامعه ی مقصد، این نتایج دوگانه طیفی از 
انسجام و ادغام تا تعارض و فروپاشی را دربر می گیرد. سازوکارهای وقوع این نتایج دست کم سه الگوی 
 همانندگردی، کوره ذوب و کثرت گرایی دارد )Barry, 2005: 179(. در الگوی ادغام همانندگردی

، مهاجران یک جامعه ی معین از آداب ورسوم و کردارهای ناسازگار با مقصد خود دست می کشند و 
 رفتار خود را براساس ارزش ها و هنجارهای بیشتر افراد جامعه بازسازی می کنند. در الگوی کوره ذوب

، سنت های مهاجران به نفع سنت های غالب مقصد کنار گذاشته نمی شود، بلکه این دو سنت درهم 
 می آمیزند تا الگوهای فرهنگی جدید و تحول یافته ای ایجاد کنند. در الگوی کثرت گرایی فرهنگی

به منزله ی مؤلفه های حیاتی زندگی کل جامعه- احترام  تفاوت های فرهنگی و اجتماعی-  به   
گذاشته می شود.

یکپارچگی،  دارد؛  وجود  متمایز  هم  از  فرهنگ پذیری  راهبرد  چهار  بری،  دیدگاه  از 
 همانندگردی، جدایی و حاشیه ای شدن )Zane & Mak, 2003 :49(. الگوی فرهنگ پذیری تعاملی
 هم بر نقش »انتظارات فرهنگ پذیری« جامعه ی مقصد و هم بر »جهت گیری های فرهنگ پذیری« 
مهاجران تأکید می کند که طبق این الگو فرایند فرهنگ پذیری در تعامالت و برخوردهای دوجانبه  

.)Bourhis & etal, 1997( بین هردو اجتماع مبدأ و مقصد درنظر گرفته می شود
پورتز معتقد است، با معرفی نظریه ی »همانندشدن قطاعی«، تأثیرهای مهاجرت کنشگران 
انسانی در سطوح مختلف بهتر درک می شود. طبق این نظریه، عواملی بیرونی وجود دارند که قادرند 
در جامعه ی مقصد، توان بازی مهاجران را کاهش یا افزایش دهند. این عوامل »منابع اساسی« معرفی 
می شوند که خانواده های مهاجران در هنگام مواجه شدن خود و فرزندانشان با چالش های بیرونی از 
آنها استفاده می کنند )Portes & Rumbaut, 2001(. این عوامل به سه بخش دسته بندی می شوند: 
اول، »سرمایه های انسانی« که والدین و اعضای خانواده مهاجر از آن برخوردارند؛ دوم، »زمینه یا 
پایگاه اجتماعی« که مهاجران در اجتماع مقصد به دست آورده اند و سوم، »ترکیب خانوار مهاجر«. 
سرمایه ی انسانی، نیرویی بالقوه  برای کسب موقعیت های مطلوب در نظام سلسله مراتبی و ثروت آن 
جامعه است. عالوه بر آن، انتقال از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب به »زمینه ای« وابسته است 
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که مهاجران در آن قرار گرفته اند که ممکن است تسهیل کننده یا بازدارنده ی تالش های مهاجرانی 
.)Portes & Min, 1993( باشد که درجات متفاوتی از سرمایه ی انسانی را دارند

برخی از نظریه ها بر پیامدهای جمعیت شناختی مهاجرت متمرکز می شوند که »باروری« 
»گرایش به فرزندآوری« و »رضایت زناشویی« از مقوالت مهم محسوب می شوند. پیامدهای مرتبط 
با گرایش به فرزندآوری به تصمیم و تعامل زوجین بستگی دارد. در تابع فایده ی زوجین برای 
فرزندآوری، مهاجرت یک عامل تعادل زدای موقت موجد تغییرها قلمداد می شود. یکی از پیامدهای 
مهاجرت، ورود به بازار کار یا قطع ارتباط خانواده ی مهاجر با آن است. شاغل بودن یا نبودن زنان 
در خارج از خانه با تغییر روند فرزندآوری زوجین ارتباط دارد. در نظریه های باروری محور، گزاره ی 
 .)Kulu, 2005( محوری این است که مهاجرت خانوادگی در گرایش به باروری تأثیر زیادی ندارد
دارد  و »گزینش« وجود  نظری »جامعه پذیری«، »تطبیق«  باره، دست کم سه دیدگاه  این  در 

 .)Majelantle & Navaneetham, 2013(
دیدگاه گزینش گرایش به فرزندآوری در میان مهاجران را تابع انتخاب هایی می داند که زنان 
خانواده های مهاجر به عمل می آورند. طبق این دیدگاه، گرایش به فرزندآوری در میان خانواده های 
مهاجری که از سر نیاز، اجبار یا حسب سازگاری با چرخه ی زندگی یا در میان آنهایی که به قصد 
کسب تحصیالت و اشتغال مهاجرت کرده اند، پایین تر از کسانی است که داوطلبانه یا به قصد کسب 

.)Kulu & Milewski, 2008; Milewski, 2010( موقعیت های شغلی بهتر مهاجرت کرده اند
مهم ترین پیامد مهاجرت خانوادگی، وقوع تغییراتی در انسجام خانوادگی است. نظریه های 
جامعه شناختی نقش مهاجرت در انسجام خانوادگی را با سازوکارهای معین و در مواردی ناهمسو 
 Nauck & Suckow, 2006; Plewa, 2016; Baykara-Krumme &( با یکدیگر معرفی کرده اند

.)Fokkema, 2018; Wolff, 2019

طبق نظریه ها و پیشینه های تحقیق، مهاجرت هایی که زنان به همراه خانواده ی خود انجام 
می دهند، براساس ارزیابی ذهنی فرد، دست کم دو نوع پیامد مختلف فردی و خانوادگی خواهد داشت.

مهم ترین پیامدهای فردی مهاجرت شامل کاهش یا افزایش میزان »رضایت زناشویی«، »گرایش 
به فرزندآوری« و »کیفیت زندگی« و مهم ترین پیامدهای خانوادگی مهاجرت شامل کاهش یا 

افزایش »انسجام خانوادگی«، »فرهنگ پذیری اعضای خانواده« و »تحرک اجتماعی« است.
بر اساس نظریه ی لی، مهاجرت خانوادگی برای زوجین در عین تدارک فرصت برای تقویت یا 

 .)Li, 2018(بازسازی روابط زناشویی، ممکن است تهدیدی برای آن نیز محسوب شود
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ناونیتیم و  ماجالنتله  »گزینش«  و  »تطبیق«  »جامعه پذیری«،  نظری  دیدگاه  سه   طبق 
، کوال و میلوسکی، مهاجرت خانوادگی تأثیر زیادی در کم وکیف گرایش به باروری ندارد و نظریه ی 
»قطاعی پورتز« با اتکا به سرمایه های چهارگانه)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین( بر پیامدهای 

تغییر موقعیت اجتماعی مهاجران تمرکز می کند. 
پیامد انسجام خانوادگی نیز با توجه به  آرای نظری ناک و ساکا، پلِو، بایکارا-کروم و فوکما و 
ولف بررسی شد که هرکدام از آنها نقش مهاجرت در انسجام خانوادگی را با سازوکارهای معین و 

در مواردی ناهمسو با یکدیگر معرفی کرده اند.
 فرهنگ پذیری از نظریه های »الگوهای ادغام« گیدنز، »راهبردهای فرهنگ پذیری« بری و 
»الگوهای فرهنگ پذیری تعاملی« بوریس استخراج شد. این نظریه ها نوسان فرهنگ پذیری اعضای 

خانواده را اولین و مهم ترین جنبه ی تأثیرپذیر از مهاجرت خانوادگی می دانند.
از دیدگاه محققان این پژوهش، انتظارات نظری پژوهش، مبتنی بر سازوکارهای متعددی است 

که به اصلی ترین موارد آن اشاره می شود:
سازوکار »پلکان رفاه«؛ طی آن مهاجران از عوامل موجود در وضعیت جدید استفاده ی بهینه . 1

کرده و در فراگرد تحرک اجتماعی، برای بهبود کیفیت زندگی اعضای خود شرایط مناسبی 
فراهم می کنند. 

سازوکار »درونی سازی«؛ طی آن مهاجران با نقش گیری، تقلید، یادگیری، هم ذات پنداری و . 2
همدلی با اجتماع مقصد، فراگرد فرهنگ پذیری را تجربه می کنند. 

سازوکار »مدیریت لذت«؛ طی آن زوجین خانواده ی مهاجر، با تعویق یا تسریع در کسب لذت، . 3
کم وکیف رضایت زناشویی را تعدیل کرده و هم زمان میزان گرایش به فرزندآوری را در دوره ی 

مهاجرت مدیریت می کنند. 
سازوکار »شبکه سازی«؛ طی آن خانواده ی مهاجر، روابط عاطفی اش را با اعضای اجتماع مقصد . 4

گسترش داده یا تحدید کرده یا با تقویت پیوندهای موجود در میان اعضای خانواده انسجام 
خانوادگی خود را حفظ می کنند.

نکته ی مهم آن که سازوکارهای فوق تأثیر معکوس نیز دارند؛ لذا بسته به کم وکیف استفاده ی 
مهاجران یا اجتماع مقصد از آن سازوکارها، ممکن است در بستر تجربی پژوهش پیامدهای مذکور 

در جایگاهی پایین تر یا برخالف پیش بینی های نظری واقع شوند.
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8 

متعددی است که به  سازوکارهایمبتنی بر  ،پژوهش ، انتظارات نظریپژوهشاین  محققاناز دیدگاه 
 شود:میرد آن اشاره امو تریناصلی

بهینه کرده  ی$$هآن مهاجران از عوامل موجود در وضعیت جدید استفادطی  ؛«پلکان رفاه» سازوکار .1
 . کنندیمفراهم شرایط مناسبی اعضای خود  کیفیت زندگیبرای بهبود  ،و در فراگرد تحرک اجتماعی

و همدلی  پنداریذات$$هم، تقلید، یادگیری، گیرینقشطی آن مهاجران با  ؛«سازیدرونی» سازوکار .2
 . کنندمیرا تجربه  پذیریفرهنگفراگرد  ،با اجتماع مقصد

 ،با تعویق یا تسریع در کسب لذت ،مهاجر ی$$هآن زوجین خانوادطی  ؛«مدیریت لذت» سازوکار .3
 ی$$هدر دوررا گرایش به فرزندآوری میزان  زمانهمده و تعدیل کر را وکیف رضایت زناشویی$$کم

 . کنندمیمدیریت  مهاجرت
با اعضای اجتماع مقصد  اش را$$روابط عاطفی ،مهاجر ی$$هطی آن خانواد ؛«سازیشبکه» ازوکارس .4

 گیانسجام خانوادیا با تقویت پیوندهای موجود در میان اعضای خانواده  ه یا تحدید کردهگسترش داد
 .کنندمیخود را حفظ 

 ی$$وکیف استفاده$$مهم آن که سازوکارهای فوق تأثیر معکوس نیز دارند؛ لذا بسته به کم ی$$هنکت
در بستر تجربی پژوهش پیامدهای مذکور در ممکن است مهاجران یا اجتماع مقصد از آن سازوکارها، 

 شوند. های نظری واقعبینیتر یا برخالف پیشجایگاهی پایین

 
 پیامدهای محتمل در سطح فردی   

 

 کیفیت زندگی
 گرایش به فرزندآوری 

 رضایت زناشویی 

    

  
    

 انسجام خانوادگی
 پذیریفرهنگ 

 تحرک اجتماعی 

 

 
 سطح خانوادگیپیامدهای محتمل در       

 

 

برای ادامه تحصیل در دانشگاه خانوادگی زنانمهاجرت   

 

 

برای ادامه تحصیل در دانشگاه خانوادگی زنانمهاجرت   

 

شکل 1. الگو و سطوح پیامدهای محتمل 

برحسب الگوی میان متغیرهای فوق، فرضیه های زیر تدوین می شوند:
به نظر می رسد بین میزان رضایت زناشویی زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران برای  -

ادامه تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان کیفیت زندگی زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران برای ادامه  -

تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان گرایش به فرزندآوری زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران  -

برای ادامه تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان انسجام خانوادگی زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران برای  -

ادامه تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان تحرک اجتماعی زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران برای  -

ادامه تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان فرهنگ پذیری زنان قبل و بعد از مهاجرت به شهر تهران برای ادامه  -

تحصیل در دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد.
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4. روش پژوهش
این پژوهش با روش پیمایشی و از لحاظ نوع اجرا و مقاطع گردآوری اطالعات از نوع شبه پانل 
واپس نگر است؛ به این نحو که از پاسخ گویان خواسته  شد وضعیت خود و خانواده ی خود را درباره ی 

کم وکیف متغیرهای پژوهش در دو زمان مختلف ارزیابی کنند. 
زمان اول، مقطعی از دوران زندگی آنهاست که زنان مشارکت کننده در شهری غیر از تهران 
درحال زندگی بوده و هنوز برای ادامه تحصیالت دانشگاهی به همراه خانواده ی خود به شهر تهران 
مهاجرت نکرده بودند. این زمان »موقعیت پیشین« نامیده می شود. زمان دوم »وضعیت فعلی« 
همان زنان است که به همراه خانواده شان برای ادامه تحصیالت دانشگاهی به تهران مهاجرت کرده اند. 

»اکنون« زمان گردآوری داده های این پژوهش است که زنان شرکت کننده در تهران ساکن اند. 
فاصله ی زمانی موقعیت پیشین و فعلی از 2 تا 7 سال متغیر است، زیرا در این بازه ی زمانی، 
تحصیالت دانشگاهی کسب می شود. باتوجه به کوتاهی فاصله ی زمانی موقعیت فعلی و پیشین 
)حدود 2 تا 7 سال(، با اجرای مطالعه پایلوت، اطمینان حاصل شد که یادآوری وضعیت زنان در 

موقعیت پیشین به سادگی میسر است. 
مهم ترین متغیر مستقلی -که در فاصله ی دو موقعیت مذکور متغیر مورد مداخله است- 
»مهاجرت« برای ادامه تحصیل در دانشگاه است. تغییر کاهشی یا افزایشی متغیرهای وابسته 
)رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، گرایش به فرزندآوری، تحرک اجتماعی، فرهنگ پذیری و انسجام 
خانوادگی( در فاصله ی دو موقعیت، به مثابه پیامدهای منفی یا مثبت مهاجرت زنان برای ادامه 

تحصیالت دانشگاهی تعبیر می شوند. 

موقعیت فعلی
موقعیت پیشینمتغیر مداخله گر)بعد از مهاجرت(

گروه مطالعه شده)قبل از مهاجرت(

سطح فعلی متغیرهای وابسته:
رضایت زناشویی
کیفیت زندگی

گرایش به فرزندآوری
تحرک اجتماعی
فرهنگ پذیری

انسجام خانوادگی

مهاجرت به شهر تهران

سطح پیشین متغیرهای وابسته:
رضایت زناشویی
کیفیت زندگی

گرایش به فرزندآوری
تحرک اجتماعی
فرهنگ پذیری

انسجام خانوادگی

نمونۀ احتمالی 
از زنان مهاجر به 

شهر تهران

جدول 1. مختصات طرح تحقیق »شبه پانل واپس نگر« استفاده شده در پژوهش
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جامعه ی آماری تحقیق شامل تمام دانشجویان زن متأهل غیرتهرانی ساکن شهر تهران در 
سال تحصیلی 1397-1396، به تعداد 1300 نفر است که در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، 
شهید بهشتی، مالک اشتر و خواجه نصیر تحصیل می کردند. حجم نمونه ی آماری با استفاده از 
جدول تعیین حجم نمونه ی »کرجسی و مورگان« با سطح خطای 5% در حدود 297 محاسبه 

شد که درنهایت، 300 نفر از آنها در این پژوهش مشارکت داشتند. 
باتوجه به ویژگی های جامعه ی آماری برای انتخاب نمونه ی این پژوهش، از روش نمونه گیری 
احتمالی از نوع طبقه ای نامتناسب با حجم جمعیت هریک از دانشگاه ها و برای گردآوری داده ها 

از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. 
افراد مختلف در موقعیت های مختلف، تعابیر متفاوتی از کیفیت زندگی دارند. کیفیت زندگی 
برای افراد شش مؤلفه ی اصلی شامل پذیرش خود، هدف داشتن در زندگی، رشد شخصی، تسلط 
بر محیط، خودمختاری و رفتار مثبت با دیگران دارد )Ryff & Keyes, 1995: 721(. این متغیر 

با ترکیب 20 پرسش سنجیده شد.
رضایت زناشویی، نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط 
زناشویی خود دارند )ابوالمعالی و همکاران، 1392 به نقل از هاکینز1، 1987(. برای سنجش این 

متغیر از ترکیب 20 پرسش استفاده شد. 
گرایش به فرزندآوری ترکیبی از احساس مثبت، آمادگی و شناخت زنان از فرزندداشتن از 

لحاظ زیستی و اجتماعی است. سنجش این متغیر با استفاده از ترکیب 5 پرسش میسر شد. 
انسجام خانوادگی به افزایش میزان ارتباط متقابل دوستانه و محبت آمیز اجتماعی، احساس 
مسئولیت، وفاداری و تعهد عاطفی، همبستگی و یکپارچگی براساس ارزش های مشترک مربوط 
است که اعضای یک خانواده نسبت به یکدیگر دارند )Olson, 1999: 148(. این متغیر نیز  با 

ترکیب 15 پرسش سنجیده شد.
تحرک اجتماعی که به ادراک زنان از پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده در سلسله  مراتب 

جایگاهی جامعه مربوط است، با استفاده از 7 پرسش اندازه گیری شد. 
فرهنگ پذیری یک فرایند یادگیری است که در آن اعضای خانواده به دو کیفیت متمایز و 
درعین حال مرتبط با یکدیگر تجهیز می شوند که شامل »رفاه فردی« )سازگاری روان شناختی( 
مانند عزت نفس، رضایت از زندگی و فقدان اختالالت روان شناختی و »قابلیت اجتماعی« )سازگاری 

1. Hawkins
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اجتماعی - فرهنگی( مانند سازگاری در مدرسه، نبود مشکالت رفتاری در اجتماع نظیر وندالیسم 
و سرقت های جزئی است. این متغیر با استفاده از 10 پرسش اندازه گیری شد.

به منظور احراز اعتبار ابزار اندازه گیری متغیرها، از روش »اعتبار صوری« استفاده شد که طی 
آن از تأیید تعدادی از متخصصان در خصوص مناسب بودن و فراگیری معنایی پرسش ها اطمینان 
حاصل شد. برای کسب اطمینان از پایایی ابزار از دو روش استفاده شد؛ اول، با استفاده از نمونه گیری 
تصادفی 40 نفر از اعضای جامعه ی آماری برای احراز همسانی درونی پرسش های مربوط به هر متغیر، 
از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و دوم، به منظور اطمینان از ثبات و درستی »یادآوری« زنان 
مشارکت کننده درباره ی کم وکیف متغیرهای پژوهش به ویژه در موقعیت پیشین )قبل از مهاجرت(، 
از روش »بازآزمایی« استفاده شد که طی آن همبستگی نمرات پاسخ گویان مذکور در دو نوبت 

با فاصله زمانی یک هفته محاسبه شد. نتایج استفاده از این دو روش در جدول ذیل آمده است.
جدول 2. نتایج احراز پایایی ابزار گردآوری داده ها با دو روش »همسانی درونی« و »بازآزمایی«

متغیرها

بازآزماییهمسانی درونی

ضریب آلفای کرونباخ 
موقعیت پیشین

ضریب آلفای کرونباخ 
موقعیت فعلی

همبستگی نمرات 
موقعیت پیشین

همبستگی نمرات موقعیت 
فعلی

0/7360/8010/9100/925گرایش به فرزندآوری

0/7640/7800/8860/918کیفیت زندگی خانواده

0/7860/8120/9520/955رضایت زناشویی

0/8150/7930/8630/894فرهنگ پذیری

0/8330/8940/9200/917انسجام خانواده

0/8410/7700/8950/900تحرک اجتماعی

5. یافته های پژوهش
نتایج آمارهای توصیفی نشان داد، حدود 77 درصد پاسخ گویان شاغل نیستند. تحصیالت 6 
نفر )2 درصد( کاردانی، 26 نفر )8/7 درصد( کارشناسی، 126 نفر )45/3 درصد( کارشناسی ارشد 
و 132 نفر )44 درصد( دانشجوی مقطع دکتری است. 63/3 درصد از مشارکت کنندگان فرزندی 
ندارند، 23/3 درصد یک فرزند ، 10 درصد 2 فرزند و 3/3 درصد 3 فرزند دارند. محل سکونت 
قبلی 6/7 درصد از پاسخ گویان روستا، 40 درصد شهرستان و 53/3 درصد مرکز استان بوده است. 
میانگین سن پاسخ گویان حدود 28/5 سال بود. جوان ترین پاسخ گو 24 سال و مسن ترین آنها 38 
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سال سن داشت. میانگین درآمد پاسخ گویان حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان، کمترین میزان 
درآمد 1 میلیون و بیشترین درآمد 5 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.

میانگین رضایت زناشویی زنان مهاجر در موقعیت پیشین برابر با 3/10 و در موقعیت فعلی )بعد 
از مهاجرت( برابر با 3/11 است. میانگین گرایش به فرزندآوری در میان زنان مهاجر در موقعیت 
پیشین  برابر با 3/28 و در موقعیت فعلی 3/20 واحد است. میانگین کیفیت زندگی از دیدگاه زنان 
مهاجر در موقعیت پیشین برابر با 3/33 و در موقعیت فعلی 3/30 به دست  آمد. در میان اعضای 
خانواده زنان مهاجر، میانگین انسجام خانوادگی در موقعیت پیشین برابر با 3/15 و در موقعیت 
فعلی برابر با 3/01 است. میانگین تحرک اجتماعی در موقعیت پیشین برابر با 3/44 و در موقعیت 
فعلی 3/45 و میانگین فرهنگ پذیری اعضای خانواده ی زنان مهاجر در موقعیت پیشین برابر با 
2/53 و در موقعیت فعلی 2/55 واحد است. براساس نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، توزیع 

تمامی متغیرهای مذکور غیر نرمال است.
جدول 3. آماره های توصیفی وضعیت پاسخ گویان در موقعیت های پیشین

 )قبل از مهاجرت( و فعلی )بعد از مهاجرت(

موقعیت پیشین )قبل از مهاجرت( موقعیت فعلی )بعد از مهاجرت(
متغیرها

انحراف معیار)پیامدهای مهاجرت( میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

0/32 3/10 3/75 2/50 0/36 3/11 3/75 2/45 رضایت زناشویی

0/60 3/28 4/40 2/20 0/43 3/20 4/00 2/00 گرایش به فرزندآوری

0/50 3/33 4/35 2/30 0/57 3/30 4/30 2/35 کیفیت زندگی

0/26 3/15 4/07 2/80 0/45 3/01 3/67 2/40 انسجام خانوادگی

0/78 3/44 5/00 2/14 0/78 3/45 5/00 2/14 تحرک اجتماعی

0/50 2/53 3/40 1/20 0/55 2/55 3/50 1/50 فرهنگ پذیری

5-1- آزمون فرضیه ها
فرضیه های تحقیق به زبان آماری شامل متغیرهایی با 2 اندازه »وابسته« )موقعیت پیشین و 
موقعیت فعلی( است. متغیرهای هر فرضیه در سطح فاصله ای با توزیع غیر نرمال محسوب می شوند. 
بنابراین برای آزمون تفاوت معنادار در متغیرها در دو موقعیت مذکور از »آزمون ویلکاکسون« 

استفاده شد.
نتایج آزمون اولین فرضیه ی پژوهش در جدول شماره ی 4 نشان داده  شده است.
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جدول 4. نتایج آزمون تفاوت »سطح رضایت زناشویی« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

150121/1718175/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-0/0920/927
120153/4218410/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--30هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی رضایت زناشویی در میان 150 مهاجر- که به نفع موقعیت 
پیشین آنهاست- در حدود 121 واحد و در میان 120 مهاجر زن که به نفع موقعیت فعلی آنهاست 
در حدود 153 واحد است. این در حالی است که میانگین رتبه ی رضایت زناشویی در میان 
30 مهاجر زن در هر دو موقعیت یکسان است. با استناد به سطح معناداری آزمون ویلکاکسون 
)0/927( می توان چنین اظهار کرد که مهاجرت خانوادگی زنان، سطح رضایت زناشویی را تغییر 
نداده و رضایت زنان مهاجر در حیطه ی زناشویی در موقعیت قبل از مهاجرت در موقعیت فعلی 

نیز حفظ شده است.  
نتایج آزمون دومین فرضیه در جدول شماره ی 5 نشان داده شده است.

جدول 5. نتایج آزمون تفاوت »سطح کیفیت زندگی« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

170139/0323635/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-1/7790/075
120154/6718560/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--10هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی کیفیت زندگی در میان 170 مهاجر که به نفع موقعیت 
پیشین آنهاست در حدود 139 واحد و در میان 120 مهاجر زن که به نفع موقعیت فعلی آنهاست 
در حدود 154 واحد است. این در حالی است که میانگین رتبه ی کیفیت زندگی گزارش شده در 
میان 10 مهاجر زن در هر دو موقعیت، یکسان است. با استناد به سطح معناداری آزمون ویلکاکسون 
)0/075( می توان چنین اظهار کرد که مهاجرت خانوادگی زنان از سطح کیفیت زندگی از دیدگاه 

زنان نکاسته اگرچه آن را افزایش نیز نداده و کیفیت زندگی گزارش شده حفظ شده است.  
نتایج آزمون سومین فرضیه در جدول شماره ی 6 نشان داده شده است.
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جدول 6. نتایج آزمون تفاوت »گرایش به فرزندآوری« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

140145/1420320/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-2/8020/005
120113/4213610/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--40هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی گرایش به فرزندآوری در میان 140 مهاجر که به نفع موقعیت 
پیشین آنهاست در حدود 145 واحد و در میان 120 مهاجر زن که به نفع موقعیت فعلی آنهاست 
در حدود 113 واحد است. این در حالی است که میانگین رتبه ی گرایش به فرزندآوری در میان 
40 مهاجر زن در هر دو موقعیت یکسان است. با استناد به سطح معناداری آزمون ویلکاکسون 
)0/005( می توان چنین اظهار کرد که مهاجرت خانوادگی سطح گرایش به فرزندآوری آنها را 
»کاهش داده« و گرایش آنها به فرزندآوری در موقعیت قبل از مهاجرت در موقعیت فعلی حفظ 

نشده است.
نتایج آزمون چهارمین فرضیه  در جدول شماره ی 7 نشان داده  شده است.

جدول 7. نتایج آزمون تفاوت »سطح انسجام خانوادگی« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

190145/5027654/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-3/4320/001
110159/1417505/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--0هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی انسجام خانوادگی در میان 190 خانواده ی مهاجر که به نفع 
موقعیت پیشین آنها است در حدود 145 واحد و در میان 110 خانواده مهاجر که به نفع موقعیت 
فعلی آنها است در حدود 159 واحد است. این درحالی است که میانگین رتبه رضایت زناشویی در 
میان هیچ خانواده مهاجری در هر دو موقعیت یکسان نیست. با استناد به سطح معناداری آزمون 
ویلکاکسون )0/001( می توان چنین اظهار کرد که مهاجرت خانوادگی زنان سطح انسجام خانوادگی 

را »کاهشی« کرده و انسجام خانوادگی در میان اعضای خانواده حفظ نشده است.
 نتایج آزمون فرضیه ی پنجم در جدول شماره ی 8 نشان داده  شده است.
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جدول 8. نتایج آزمون تفاوت »سطح تحرک اجتماعی« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

100153/5015350/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-3/2000/001
180133/2823990/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--20هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی تحرک اجتماعی در میان 100 خانواده ی مهاجر که به نفع 
موقعیت پیشین آنها است در حدود 153 واحد و در میان 180 خانواده ی مهاجر که به نفع موقعیت 
فعلی آنها است در حدود 133 واحد است. این در حالی است که میانگین رتبه ی تحرک اجتماعی 
گزارش شده در میان 20 مهاجر زن در هر دو موقعیت یکسان است. با استناد به سطح معناداری 
آزمون ویلکاکسون )0/001( می توان گفت احساس تحرک اجتماعی این خانواده ها در موقعیت قبل 
از مهاجرت در موقعیت فعلی حفظ نشده بلکه احساس تحرک اجتماعی آنها را »نزولی« کرده است.

نتایج آزمون فرضیه ی ششم در جدول شماره 9 نشان داده شده است.
جدول 9. نتایج آزمون تفاوت »سطح فرهنگ پذیری« پاسخ گویان در دو موقعیت پیشین و فعلی

سطح معناداریمقدار Zمجموع رتبه هامیانگین رتبهتعدادتفاوت موقعیت فعلی از موقعیت پیشین

140124/7917470/00رتبه های منفی )موقعیت فعلی > موقعیت پیشین(

-0/6540/513
130147/0419115/00رتبه های مثبت )موقعیت فعلی < موقعیت پیشین(

--30هم رتبه ها )موقعیت فعلی = موقعیت پیشین(

--300کل

حسب این نتایج، میانگین رتبه ی فرهنگ پذیری در میان 140 خانواده مهاجر که به نفع 
موقعیت پیشین آنهاست در حدود 125 واحد و در میان 130 خانواده ی مهاجر که به نفع موقعیت 
فعلی آنهاست در حدود 147 واحد است. این در حالی است که میانگین رتبه ی فرهنگ پذیری در 
میان 30 خانواده ی مهاجر در هر دو موقعیت یکسان نیست. با استناد به سطح معناداری آزمون 
ویلکاکسون )0/513( می توان گفت سطح فرهنگ پذیری اعضای خانواده با مهاجرت خانوادگی 

زنان تغییر »نکرده« بلکه»حفظ شده« است.

5-2- تحلیل چندمتغیری
در تحلیل چند متغیری ابتدا این موضوع بررسی می شود که آیا عواملی نظیر نوع دانشگاه، سطح 
تحصیالت و مدت زمان حضور زنان مهاجر در تهران، واریانس تغییرات پیامدهای شش گانه موردنظر 
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را به طور معناداری تبیین می کنند؟ و اگر چنین است عوامل مذکور به تنهایی و در تعامل با یکدیگر 
چه مقدار از واریانس هریک از آن پیامدها را تبیین می کنند؟ سپس این موضوع بررسی می شود 
که آیا واریانس پیامدهای مذکور برحسب مقوله های درون هریک از عوامل، تفاوت معناداری دارد 
یا خیر؟ برای واکاوی این پرسش های مهم به ترتیب از »آنالیز واریانس چندمتغیری« و آزمون 

تعقیبی »بونفرونی« بهره گرفته شد.
با استناد به سطح معناداری آزمون های چندمتغیری که در جدول شماره ی 9 نشان داده شده 
است،  می توان ادعا کرد که ترکیب خطی تغییرات پیامدهای شش گانه ناشی از مهاجرت زنان به 
همراه خانواده ی خود به تهران برای ادامه تحصیل در دانشگاه را می توان برحسب اثرات فردی و 
تعاملی سه عامل دانشگاه محل تحصیل، سطح تحصیالت  و مدت زمان حضور در تهران تبیین 
کرد؛ به طوری که تفاوت زنان مهاجر در سه عامل مذکور در تفاوت کم و کیف پیامدهای ناشی از 

مهاجرت اثر معناداری دارد.
جدول 10. نتایج آزمون اثرهای تعامل هم زمان نوع دانشگاه، سطح تحصیالت و مدت حضور در مقصد 

روی پیامدهای مهاجرت

درجه آزادی Fمقداراثر
سطح درجه آزادی خطافرضیه

معناداری

دانشگاه
تحصیالت

مدت حضور در 
مقصد

Pillai’s Trace0/1699/0696/000268/0000/001

Wilks’ Lambda0/8319/0696/000268/0000/001

Hotelling’s Trace0/2039/0696/000268/0000/001

 Roy’s Largest
Root0/2039/0696/000268/0000/001

سه عامل مذکور به تنهایی و در تعامل با یکدیگر، قادر به توضیح معنادار 61 درصد از واریانس 
تغییر در »گرایش به فرزندآوری«، 52 درصد در »رضایت زناشویی«، 47 درصد در »کیفیت زندگی«، 
63 درصد در »انسجام خانوادگی«، 73 درصد در »فرهنگ پذیری« و 67 درصد از واریانس تغییر 

در »تحرک اجتماعی« مهاجران هستند.
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جدول 11. نتایج آزمون اثرات عامل ها به تفکیک نوع پیامدهای مهاجرت

مجموع مجذورات متغیرهای وابستهمنبع
نوع سوم

درجه ی 
آزادی

مجذور 
میانگین

F سطح
مجذور اِتامعناداری

مدل 
تصحیح شده

55/071262/11816/4860/0010/611تغییر در گرایش به فرزندآوری

19/244260/74011/2750/0010/518تغییر در رضایت زناشویی

12/665260/4879/2300/0010/468تغییر در کیفیت زندگی

30/834261/18618/2840/0010/635تغییر در انسجام خانوادگی

37/013261/42428/2170/0010/729تغییر در فرهنگ پذیری

55/480262/13421/1260/0010/668تغییر در تحرک اجتماعی

نتایج حاکی از آن است که تنها زنانی که در دانشگاه »تهران« تحصیل می کنند در تغییر 
»گرایش به فرزندآوری« آنها تفاوت معناداری وجود دارد و زنانی که در سایر دانشگاه های مورد 
تحقیق تحصیل کرده یا می کنند در تغییر »گرایش به فرزندآوری« در دو موقعیت قبل و بعد از 

مهاجرت به شهر تهران تفاوت های معناداری تجربه نمی کنند. 
 همچنین نتایج بیان می کند، دارندگان مدرک »کارشناسی« در قیاس با دارندگان مدرک 
»کارشناسی ارشد« در »گرایش به فرزندآوری« تغییر افزایشی بیشتری دارند. همچنین دارندگان 
مدرک »کارشناسی ارشد« در مقایسه با همتایان دارای مدرک »دکتری« خود گرایش کمتری به 
فرزندآوری را ابراز می کنند. نتایج نشان می دهد دارندگان مدرک »کاردانی« در قیاس با دارندگان 
مدرک »کارشناسی ارشد« و »دکتری« در »کیفیت زندگی« و »تحرک اجتماعی« تغییر افزایشی 
بیشتری دارند. سایر تفاوت های معنادار نشان می دهند که دارندگان مدرک »دکتری« الگوی 

متفاوتی از تغییرات در پیامدهای مهاجرت به تهران را نشان می دهند.
در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد، در بیشتر موارد، مهاجرانی که »تا 2 سال« در 
تهران سکونت دارند، در تغییر هر شش پیامد مورد تحقیق تفاوت های کاهشی یا افزایشی معناداری 
را تجربه کرده اند؛ به خصوص در قیاس با همتایان خود که »بیش از 7 سال« از سکونت آنها در 

تهران می گذرد.

بحث و نتیجه گیری

تحرک جغرافیایی زنان به همراه خانواده ی خود برای دستیابی فعاالنه به سرمایه های بانفوذ 
در میدان های درهم تنیده ی اجتماعی و فرهنگی به طور ارگانیک با احتمال وقوع پیامدهایی بر 
خود و خانواده ی آنها همراه است. نتایج این پژوهش در قیاس با پژوهش های پیشین و انتظارات 
از  یکی  است.  کردنی  توجه  و جمعیت شناختی  نظریه های جامعه شناختی  از  نظری مستخرج 
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نکات تأمل برانگیز این است که تحرک جغرافیایی زنان به مقصد شهر تهران به همراه خانواده از 
حیث »پیامدی« تنها در قالب یکی از دوگانه های »مثبت یا منفی«، »نیت کرده یا نیت نکرده«، 
»محافظه کاری یا رادیکال« و »مطلوب یا نامطلوب« مفهوم نیست. به سخن دیگر، »تغییراتی« که 
در کم وکیف جنبه ی شش گانه ی فردی و خانوادگی زنان مالحظه شد، در مواردی ترکیبی ازلحاظ 
نظری نامنتظر از دوگانه های مذکور را نشان می دهد و اصوالً نافی گزاره ی عامیانه و در مواردی 
مورد استناد سیاست گذاران و قانون گذاران است که تحرک جغرافیایی زنان به همراه خانواده با 
بروز پیامدهایی منفی بر خود و خانواده ی آنها توأم می شود. طبق نتایج این پژوهش اوالً، مهاجرت 
خانوادگی زنان برای ادامه تحصیل در دانشگاه در شهر تهران سطح »رضایت زناشویی«، »کیفیت 
زندگی« و »فرهنگ پذیری« را تغییر نداده و سه جنبه ی مهم فردی و خانوادگی زنان مهاجر 
در موقعیت قبل از مهاجرت در موقعیت فعلی نیز »حفظ  شده است«؛ چیزی که »مطلوب«، 
»نیت کرده« و دست کم با عنایت به سوابق پژوهشی »مثبت« قلمداد می شود. این در حالی است 
که به لحاظ نظری انتظار »تغییر کاهشی« در این حوزه ها محتمل تر بود. این نتایج  مستقیم در 
راستای چالش افکنی در دعاوی رویکردهای محافظه گرایانی است که »تحرک جغرافیایی زنان« 
را فی نفسه معادل با خروج نظام خانوادگی از حالت تعادل می پندارند. در موارد مذکور، نتایج این 
پژوهش با نتایج پژوهش های قاسمی سیانی )1388( و آزاده و مشتاقیان )1394( متفاوت و در 
برخی موارد مخالف است و با یافته های پژوهش طیبی نیا و شیخی )1392( همسو است. از طرفی، 
این یافته ها نهیب دیگری است بر ادعای نوگرایان رادیکال که مدعی اند ارتقای سطح تحصیالت 
)دانش، ارزش، نگرش و توانمندی( به افزایش رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و فرهنگ پذیری 

منجر می شود.
با »تغییراتی« در سطح »گرایش به فرزندآوری«، سطح  ثانیاً، تحرک جغرافیایی موردنظر 
»انسجام خانوادگی« و سطح »تحرک اجتماعی« همراه شده است که از حیث جهت »کاهشی« و 
»نزولی« به حساب می آیند؛ چیزی که از حیث پیامدی، »نامطلوب«، »منفی« و به تعبیری »نیت 
نکرده« قلمداد می شود. این یافته ها بسیار تأمل برانگیز و چالش برانگیز هستند. سوابق پژوهشی 
نظیر پژوهش های حسینی و عباسی شوازی )1388(، قاسمی اردهایی، راد و ثوابی )1393( و 
افشاری )1395( عمدتاً از کاهش »گرایش به فرزندآوری« در میان زنانی حرف می زنند که در 
تحصیالت رسمی رشد باالتری را تجربه کرده اند؛ هرچند در این پژوهش نتیجه ی عکس حاصل 
شد. این دسته از زنان، طبق »دیدگاه گزینش«، آگاهانه فرزندآوری را به تعویق می اندازند. بنابراین 
این موضوع که زنان مشارکت کننده در این پژوهش نیز نسبت به قبل از مهاجرت گرایش کمتری 
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نشان داده اند را نمی توان تنها به »تحرک جغرافیایی« آنها نسبت داد؛ چه بسا این امر متصور است 
که با ارتقای سطح تحصیالت مشارکت کنندگان در این پژوهش در موقعیت »پیشین« نیز »گرایش 
به فرزندآوری« کاهش یابد. از طرف دیگر، زندگی در تهران با توجه به کوچک تر بودن فضای 
فیزیکی خانه ها در تصمیم زنان برای داشتن فرزند بیشتر تأثیر داشته است. بدین ترتیب، تداخل 
اثر »تحرک جغرافیایی« و »ارتقای سطح تحصیالت« در موضوع کاهش »گرایش به فرزندآوری« 
مانع از ارائه ی گزاره ی نظری مطمئن در خصوص نقش مهاجرت زنان می شود. توصیه می شود 

محققان در آثار آتی خود از این ابهام پرده برداری کنند.
یافته ی مهم دیگر این است که باوجود بهبود »کیفیت زندگی«، زنان درکی »نزولی« از »تحرک 
اجتماعی« در شهر تهران را گزارش می کنند. این یافته در نگاه اول متناقض نماست؛ اما حسب 
نتایج، به مرورزمان و با سکونت بیش از 7 سال در شهر تهران درک از تحرک اجتماعی به سمت 
موقعیت »پیشین« صعود پیدا می کند و دست کم وضعیت فعلی آنها از این حیث به سطح قبلی 
باز می گردد. عالوه بر آن، ازآنجاکه کیفیت زندگی شاخصی چندبعدی است، امکان دارد میانگین 
آن در برخی ابعاد کاهش و در برخی دیگر از ابعاد افزایش یافته باشد. احتماالً این موضوع باعث 
شده است که بین میانگین کل دو موقعیت تفاوت معناداری مشاهده نشود. همچنین دستیابی 
زنان به جایگاه اجتماعی باال در مقایسه با دستیابی شوهران به جایگاه اجتماعی باال در ادراک 
خانواده ی وی از تحرک اجتماعی صعودی بیشتر دخیل است. پس باید طبق انتظارات نظری، این 
امر را محتمل قلمداد کرد که ارتقای سطح تحصیالت زنان مهاجر الزاماً به ادارک تحرک اجتماعی 
»صعودی« نمی انجامد مگر آنکه با کسب »جایگاه شغلی« مناسب برای زنان همراه شود. پیش تر، 
پژوهش های محمودیان و محمودیانی )1396( و صادقی و ولدوند )1392( صحت چنین گزاره ای 

را تأیید کرده بودند.
این فرایند در خصوص »انسجام خانوادگی«  برعکس دیده شد. به رغم نزول سطح انسجام در 
میان اعضای خانواده ی زنان مهاجر که »باالی 7 سال« در تهران سکونت گزیده اند، سکونت در 
حد »زیر 7 سال« به حفظ سطح انسجام در حد موقعیت »پیشین« منجر شده است. بنابراین، 
به نظر می رسد، الزم نیست که افت سطح انسجام خانوادگی را به مهاجرت خانوادگی زنان ربط داد. 
نکته ی تأمل برانگیز دیگر یافته های تحقیق در تفاوت هایی است که به ترتیب به واسطه تحصیل 
در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس از یک سو و دانشگاه خواجه نصیر از سوی دیگر در پیامدهای 
بررسی شده ناشی می شود. حسب نتایج دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه »تهران« تافته ای 
جدا بافته از همتایان خود در دانشگاه های دیگر تحت بررسی محسوب می شوند؛ به طوری که آنها 
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»گرایش به فرزندآوری«، »رضایت زناشویی« و »تحرک اجتماعی« کمتر و »کیفیت زندگی«، 
»انسجام اجتماعی« و »فرهنگ پذیری« بیشتری نسبت به همتایان خود در سایر دانشگاه ها ابراز 

می دارند. 
همچنین تفاوت مربوط به شاغلین به تحصیل در دوره »دکتری« با سایر دوره های تحصیلی 
در دانشگاه ها توجه کردنی است. این دسته از زنان »گرایش به فرزندآوری« و »رضایت زناشویی« 
بیشتر و »کیفیت زندگی«، »انسجام خانوادگی«، »تحرک اجتماعی« و »فرهنگ پذیری« کمتری 

نسبت به همتایان خود در دوره های »کارشناسی« و »کارشناسی ارشد« ابراز می کنند. 
درنهایت، بر اساس یافته های این پژوهش در پیشنهاد های سیاستی دو روش سیاست گذاری 
»مداخله ای« و »نامداخله ای« توصیه می شود. بدیهی است که در خصوص امور مطلوبی که به خوبی 
پیش می روند، نیازی به مداخله نیست و »عدم مداخله« یا »بی تصمیم گذاشتن« یک سیاست 

عمومی الزم در این باره است. 
در خصوص »مداخله ی اصالحی« نیز بازنگری و اصالح برخی موانع قانونی و آگاه سازی زنان 
نسبت به حقوق قانونی و شرعی، بازنگری در سیاست »بومی گزینی« در دانشگاه ها و در نهایت 
برای اشخاص »مجرد« و »تمام وقت« تعریف  فرایندهای دانشگاهی در کشور که  بازنگری در 

شده اند1،  توصیه می شود.
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