
 

 

 

 

  

 
 Quarterly Journal of Social Sciences (   فصلنامه علوم اجتماعي )علمي

 Allameh Tabataba’i University عالمه طباطبائيدانشگاه 

 887تا  811، ص8937، زمستان 78، شماره 62سال 
 

Vol. 26 , No. 87 , Winter 2019 

زنانازمهاجرتستهيزتجربهليتحل

زنان(یمرزمهاجرتبرونی)مطالعه

 يعاصمه قاسم، يونيشکوه اف

 55/ 11/ 19: رشیپذ خیتار   55/ 11/ 12: یبازنگر خیتار   59/ 11/ 11: افتیدر خیتار

 چکيده
و زنان را تابع  دانست یم یاصل یها نهیمهاجرت که مردان را گز یسنت یالگو رسد ینظر م به

خصوص در  و کسب تخصص به التیمثبت تحص یگذار کرده است. ارزش رییمردان، تغ

 تیموقع یرا برا یازاتیکه افراد امت شود یبزرگ باعث م یها و دانشگاه شرفتهیپ یکشورها

نگارندگان را  ریاخ یها در سال یرانیمهاجرت زنان ا زانیم شیفزاخود کسب کنند. ا یاجتماع

سؤال  نیتا به ا میا حاضر بر آن بوده ی باشند. در مقاله شیافزا نیا لیکنجکاو کرد تا به دنبال دل

ال ساکن در دو شهر تورنتو و ارشد به با یبا مدر  کارشناس یرانیکه: زنان مهاجر ا میپاسخ ده

 یرانینفر از زنان ا 11سؤال، با  نیپاسخ به ا یاز مهاجرت دارند؟ برا یا تجربهمونترال کانادا چه 

( یو دکتر ارشد یدر مقاطع باالتر )کارشناس لیتحص ی ادامه ی( که برا21 - 11 ی)گروه سن

 ییرگرایتفس کردیکه با رو پژوهش نیکشور کانادا را انتخاب کرده بودند مصاحبه شد. در ا

استفاده  یزیدست آمده، از روش کال اطالعات به لیتحل ی در مرحله رفته،یانجام پذ یاجتماع

زنان  ی تجربه رسد یشد که به نظر م یمدع توان یآمده م دست اطالعات به لیشده است. از تحل

با  شان یاجتماع ستیز طیشرا نیروزمره با تحول روبرو شده است. همچن یاز مهاجرت در زندگ

 ملموس روبرو شده است. یرییتغ
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 مسألهطرح 

صورت یک گروه تصادفی نیستند  ی گزینشی بودن مهاجرت، مهاجران عموماً به طبق نظریه

(Epstein, 2018معموالً مهاجران ویژگی .) های رفتن  شود زمینه وجب میهایی دارند که م

مانند ارزیابی کنند.  ی وطن یا مبدأ خود می هایی که در محدوده یا ماندن را در مقایسه با آن

مطابق با این نظریه، مهاجرت تحت تاثیر سن، جنس، تحصیالت و ... است. معموالً افراد 

ا در حال حاضر دیده و مردان احتمال دارد تصمیم به مهاجرت بگیرند، ام جوان و آموزش

ترین روندها در مهاجرت، ورود  الگوهای مهاجرت تغییراتی داشته است و امروز یکی از مهم

های مهاجرت است. تا دو دهه قبل، در تحقیقات در مورد مهاجرت، جنسیت  زنان به جریان

توجهی بر این فرض مبتنی بود  شد. این بی ی تحلیلی در نظر گرفته نمی عنوان یک مقوله به

های  ها بیشتر جریانی مردانه و مهاجرت زنان فقط در ارتباط با مهاجرت ه مهاجرتک

ی اخیر در حدود نیمی از مهاجران زنان هستند. زنان  شان است، اما در چندین دهه خانواده

اند و سرعت زنانه شدن امر  المللی و داخلی حضور زیادی داشته بین  در هر دو نوع مهاجرت

(. الگوهای Forootan & Sheikh, 2016یافته است ) اخیر افزایش ی مهاجرت از دو دهه

های مختلف متفاوت است. برای مثال در بسیاری موارد  گزینشی برحسب جنسیت در گروه

بیشتر گرایش به مهاجرت  -نسبت به سایر زنان-زنانی که دارای آموزشی باالتر هستند 

غلی موجود در مقصد آگاهی بیشتری های تحصیلی و ش ها از فرصت اند. درواقع آن داشته

 (.Rajaeian &Bagherpour, 2015دارند و برای عینیت بخشیدن به مهاجرت تواناترند )

های کارآمد و  برخی معتقدند امروزه، پیشرفت کشورها درگرو تربیت انسان 

ای  های خالق و با انگیزه گنجینه هاست. اندیشه انسان های آن کارگیری قابلیت به

برداری درست از آن، توسعه پایدار حاصل خواهد شد  است که در صورت توجه و بهرهبه گران

(Calvo et.al, 2017به دلیل نقش مهم عامل انسانی در پیشرفت کشورهای توسعه .)  ،یافته

اجتماعی این قشر اهمیت -توجه به نیازها و تامین شرایط مطلوب برای زیست شخصی

وجهی به نیروی انسانی کارآمد چنین ثروت عظیمی را ت زیادی دارد. چنانچه درنتیجة بی

پذیر نیست و نتای  آن در تمام ابعاد توسعه  راحتی از دست دهیم، زیان حاصل جبران به

 (.Hakimzadeh et. al, 2013کشور مشاهده خواهد شد )

دهد که ایران در زمره کشورهایی است که  در این خصوص، آمار موجود نشان می 

ای متخصص آن در باالترین حد قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق مهاجرت نیروه

کشور  51المللی پول کشور ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان  بین

المللی پول در این خصوص  یافتة دنیا کسب کرده است. صندوق بین توسعه یا توسعه درحال
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کرده به امید یافتن زندگی و  نی تحصیلهزار ایرا 191گزارش داده است که ساالنه حدود 

کرده  هزار نخبه تحصیل 191شوند و رقم خروج  های شغلی بهتر از کشور خارج می موقعیت

میلیارد دالر ارز از کشور است. اگر آمار صندوق  91از ایران به معنای خروج ساالنه 

ید گفت که ساالنه از میلیارد دالری مهاجرت درست باشد، با 91المللی پول درباره زیان  بین

روند مهاجرت نخبگان از کشور تقریباً معادل درآمد فروش نفت زیان مالی و اقتصادی 

درصد از برگزیدگان المپیادهای علمی در حال  91شویم. بر اساس آمار موجود  متحمل می

نفر  179عبارت دیگر، از  اند؛ به های خارج از کشور جذب شده حاضر در بهترین دانشگاه

% آنان به خارج از کشور 51ندگان مدال المپیادهای کشور طی دو دهه اخیر حدود دار

 (Nikoukar, 2009اند ) مهاجرت کرده

دلیل  کردگان به (، مهاجرت تحصیلAbbaszadegan, 2000زادگان ) از نظر عباس 

رو، در بررسی این پدیده الزم  مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. ازاین

های آموزشی و علمی کشور، نظام اجتماعی و اقتصادی، فناوری توسعه و  به سیاست است

تواند ضعف روابط  می مسالهتعهد مهاجران نیز توجه شود. از نظر علوم اجتماعی زمینه این 

اجتماعی و اصول حاکم بر آن و از نظر فرهنگی نقصان بار فرهنگی آموزش در نظر گرفته 

(، در پژوهش خود ضعف نظام  Jafari Moatar, 2008ر )شود. از طرفی، جعفری معط

های مؤثر بر دفع مغزها در نظر گرفته است. همچنین،  آموزشی کشور را در صدر انگیزه

شوند،  میزان مشارکت اجتماعی و سازکارهایی که موجب پیوستگی بیشتر فرد به جامعه می

ی فرهنگی و اجتماعی از همبستگی و انطباق اجتماعی و نیز مسائل فرهنگی چون یگانگ

 ها پرداخته شده است. عوامل مؤثری است که کمتر در تبیین پدیده مهاجرت به آن

تواند  های گوناگون می کرده و ماهر کشور از جنبه مهاجرت نیروی تحصیل مساله 

مثال برخی از مطالعات این پدیده را با رویکردی  عنوان موردبحث و بررسی قرار گیرد. به

( و ;Awases et. al, 2004 Gannaway& Smith, 2016اند )ن.   گریستهاقتصادی ن

( آن را ;Ala-ed-dini et. al, 2005 Nayar, 2016برخی دیگر از دیدگاه سیاسی )ن.  

اند. عالوه  شناختی مهاجرت را کنکاش نموده موردبررسی قرار داده و بعضی هم بعد جمعیت

( با رویکردی فرهنگی و Movahed & Niazi, 2008بر این همچنین موحد و نیازی )

 اجتماعی به مطالعه مهاجرت نخبگان پرداختند.

برخالف سایر مطالعات که اغلب پدیده مهاجرت را از دیدگاهی اقتصادی مورد بررسی  

باره گردیده، مطالعه حاضر با  بعدی شدن تحقیقات دراین اند و همین امر موجب تک قرار داده

های موجود در علوم اجتماعی و با تکیه بر مبانی نظری تحقیق پدیده  استفاده از ابزار و روش
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مهاجرت نخبگان و متخصصان )مورد خاص زنان( را با رویکردی اجتماعی مورد کنکاش قرار 

کننده زنان هم در خانواده و هم در  داده است. همچنین از یکسو با توجه به نقش تعیین

مهاجرت  مسالهی زنان،  اتی این موضوع در حیطهجامعه و از سوی دیگر مشاهده فقر مطالع

 نخبگان در میان زنان موردبررسی قرارگرفت.

در جامعه ما نیز که زنان همواره تحت نظام مردساالری از بسیاری از حقوق و شئونات  

دنبال تغییرات فرهنگی ایجاد شده در اثر ورود عنصر مدرن  اند به اجتماعی خود محروم بوده

جایگاه و موقعیت این قشر از جامعه دچار  1997نقالب اسالمی در سال و سپس ظهور ا

ویژه حضور آنان در  تحوالت بزرگی شده است. مشارکت گسترده زنان در اجتماع و به

دهند هر ساله  های آموزشی پدیده بسیار بارزی است. همچنان که آمارها نشان می عرصه

دهند. بدیهی است که  را دختران تشکیل میها  های دانشگاه بیش از پنجاه درصد از ورودی

وجود  ترین پیامدهای آن به این امر پیامدهایی مثبت و منفی به همراه دارد. یکی از مهم

های این قشر است. چرا  کرده آمدن تمایل برای مهاجرت به خارج از کشور در میان تحصیل

پرورانند و خواهان بهبود و  که آنان نیز داعیه برابری و تساوی حقوق با مردان را در سر می

کننده مهاجرت نیروی  ی جریان نگران ه پیشرفت زندگی خود هستند. در همین راستا مشاهد

 مسالهانسانی کارآمد و متخصص، به خصوص زنان، ما را بر آن داشت که کنکاشی در این 

 داشته باشیم.

تا به این سؤال پاسخ  ایم ی حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه بر آن بوده در مقاله 

زنان مهاجر ایرانی با مدر  کارشناسی ارشد به باال ساکن در دو شهر تورنتو و دهیم که: 

طور مشخص در رویکرد تفسیری و کیفی،  ای از مهاجرت دارند؟ به مونترال کانادا چه تجربه

از درون کنندگان در پژوهش، نگاهی از باال به پایین نیست، موضعی  نگاه محقق به مشارکت

که به  نظر خود افراد درگیر در آن موضوع است. این خود موردتحقیق و برای بازنمایی نقطه

چه که زنان مهاجر مورد نظر این پژوهش از  در ، تفسیر و بازنمایی نسبتاً نزدیکی به آن

و نگاه کردن، نزدیک  1اند برسیم، نیازمند اتخاذ رویکرد امیک خالل مهاجرتشان کسب کرده

ی ایشان بوده است. برخالف سایر مطالعات که اغلب پدیده  و عمیق شدن در تجربهشدن 

اند، که همین امر موجب تک بعدی  مذکور را از دیدگاهی اقتصادی مورد بررسی قرار داده

های  باره گردیده، مطالعه حاضر در نظر دارد با استفاده از ابزار و روش شدن تحقیقات دراین

ی و با تکیه بر مبانی نظری تحقیق پدیده مهاجرت نخبگان و موجود در علوم اجتماع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شناختی و جمعیت شناختی مورد  متخصصان )مورد خاص زنان( را با رویکردی جامعه

کننده زنان هم در خانواده و هم  کنکاش قرار دهد. همچنین از یکسو با توجه به نقش تعیین

ضوع در جامعه زنان، این تحقیق در جامعه و از سوی دیگر مشاهده فقر مطالعاتی این مو

دهد. تحقیق حاضر، این دسته  مهاجرت نخبگان را در میان زنان موردبررسی قرار می مساله

 از مهاجران را کانون اصلی توجه قرار داده است.

 چارچوب مفهومي

ازآنجاکه پژوهشگر کیفی در پی دستیابی به تجربیات اصیل از شرایط واقعی زندگی »

ی خود را در  کنندگان در پژوهش است، باید بتواند مفاهیم موردمطالعه ی شرکت روزمره

توان مدعی شد که  (. از همین رو میForoughi, 2013:4« )ای منسجم مرتبط سازد. شالوده

چارچوب مفهومی پژوهش حاضر بر اساس رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با تکیه بر 

 ها اشاره خواهد شد. ل این قسمت بدانهایی است که در خال های تئوریک نظریه بنیان

ی متفاوت است:  بویاد و گرایکو عقیده دارند که مهاجرت زنان دارای سه مرحله 

ی مهاجران در  ی انتقالی و عبوری در طول مرزها و تجربه ی قبل از مهاجرت، مرحله مرحله

گیری  لی اول یعنی قبل از مهاجرت عوامل متعددی باعث شک ی مقصد. در مرحله منطقه

شود که هم فردی و خرد هستند و هم کالن و سیستمی. یکی از این  تصمیم به مهاجرت می

ها در یک خانواده  مراتب جنسیتی در خانواده است. تعاریف و نقش عوامل روابط و سلسله

توانند زنان را تشویق به مهاجرت یا از آن منع کنند. همچنین موقعیت و سن  هستند که می

ی دوم که  تواند تصمیم زنان به مهاجرت را تحت تاثیر خود قرار دهد. در مرحله زنان نیز می

های مهاجرتی در سطح کالن هستند که  مهاجر در حال عبور از مرزهاست، این سیاست

توانند  ها هستند که می توانند جنسیت در مهاجرت را تعیین کنند؛ یعنی این سیاست می 

 کند و یا در قالب یک تابع. اجرت میصورت مستقل مه مشخص کنند یک زن به

جایی مکانی زنان اشاره  های جابه همچنین نظریه استراتژی دسترسی که به انگیزه 

ی  یک پدیده« دسترسی»بیان شده است. در این نظریه  1111دارد توسط یوتنگ در سال 

ات دهد که به امتیاز جنسیتی است و تحر  مکانی و مهاجرت به زنان این امکان را می

رو باشند مهاجرت  داشته باشند. اگر زنان با محدودیت دسترسی روبه« دسترسی»اجتماعی 

 & Mushfeqها رفع این محدودیت است )به نقل از  و تغییر در محل سکونت یکی از راه

Khazaei, 2015:93.) 

امانوئل کاستلز و همکارانش عقیده دارند که مهاجرت در سه سطح کالن، میانه و  
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کند. سطح کالن شامل نیروهای سیاست جهانی، بازارهای جهانی،  وم پیدا میخرد مفه

ها و انتظارات فردی  های جهانی است. در سطح خرد ارزش های جهانی و رسانه ایدئولوسی

مانند بهبود شرایط زندگی با دستیابی به استقالل سیاسی عاملی برای مهاجرت هستند و در 

که شامل روابط اجتماعی، روابط نمادین و روابط فراملی  های گوناگون سطح میانه نیز شبکه

هستند واسط بین سطح خرد و کالن قرار دارند. از نظر این محققان این سه سطح در هم 

ها از هم کار مشکلی است؛ بنابراین برای بررسی مهاجرت باید  تنیده هستند و جدا کردن آن

تواند  کدام از این سطوح میدر هر سه سطح عمل کرد. چرا که ضعف یا قوت در هر

 (.Oloomi, 2019ساز مهاجرت شود ) زمینه

 روش تحقيق

اتخاذ رویکرد کیفی به پژوهش و پرداختن به موضوع از نظرگاه تفسیری این کمک را به ما 

ی  خواهد کرد تا بتوانیم با تاسی به استراتژی پژوهش استفهامی و واکاوی تجارب زیسته

به کانادا به سؤاالت تحقیقمان پاسخ دهیم. در تفسیرگرایی ی مهاجر  کرده زنان تحصیل

های باید از خالل تجربه»که دنیای اجتماعی را  شناختی به ایناجتماعی از نظر هستی

ای که این دهند و نحوهها میی کنشگران و معنایی که آنان بدین تجربهزندگی روزمره

(. نتیجتاً Bahar &Foroughi, 2016:34معتقدیم )« شناسند، دریافتها را بازمیموقعیت

تفسیر در این دیدگاه از نظرگاه تجارب کنشگران و معانی که آنان به وضعیتی که تجربه 

همچنین عاری از ارزش بودن دانش در »دهند خواهد گذشت.  اند نسبت می کرده

-رضفها در علوم اجتماعی از خالل پیششود بلکه ارزشتفسیرگرایی موردقبول واقع نمی

ها های پارادایمی، مشارکتی )افراد و محققین( و فرهنگی در موضوع، فرآیند و نتای  پژوهش

 (.Iman, 2015:52-116« )اند دخیل

ی فرآیندهای ذکر شده در باال تحت عنوان استراتژی پژوهش استفهامی قابل  کلیه 

ست که به تعابیر های پژوهشی ا ی پارادایم دهنده استفهام نشان»بندی هستند، درواقع  جمع

تخصصی در مورد زندگی اجتماعی از تعابیر روزمره که کنشگران اجتماعی در اختیار ما قرار 

(. رویکرد کلی محقق در این پژوهش بر این Blaikie, 2013:143« )پردازد دهند می می

ای که به کانادا  کرده اساس است که به واکاوی مفهوم مهاجرت در میان زنان تحصیل

ی خود را در ایران و مابقی آن را در خارج از  کرده و سطحی از تحصیالت عالیهمهاجرت 

 ایران گذرانده باشند بپردازد.
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مرزی زنان دارای  ی مهاجرت برون تحلیل تجربه"که این پژوهش  بر اساس آن 

 "1959تا  1951های  ی سال تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در فاصله درجه

انادا، شهرهای مونترال و تورنتو( است، اجتماع نمونه )جمعیتی که در )موردمطالعه: کشور ک

ی تحصیلی  ی زنان دارای درجه ها از آن انتخاب خواهند شد( کلیه پژوهش کیفی نمونه

ی زمانی مذکور از کشور مبدأ )ایران( به کشور  کارشناسی ارشد و باالتری است که در فاصله

و و مونترال( مهاجرت کرده و البته شرط انتخاب این مشخصاً دو شهر تورنت -مقصد )کانادا

ی تحصیل آکادمیک در هر دوی کشورهای  ها در پژوهش حاضر آن بود که باید تجربه نمونه

 داشتند. مبدأ و مقصد را می

ی نمونه صورت  گیری به دلیل اغلب ناممکن بودن دسترسی به کل افراد جامعه نمونه 

که  -در پژوهش کیفی: اجتماع نمونه–ی آماری  جامعه پذیرد. در نتیجه آن بخشی از می

عنوان نمونه  های مشتر  باشند به ی کل جامعه بوده و دارای صفات و ویژگی نماینده

شود. در  ی افراد در پژوهش کیفی معموالً کوچک انتخاب می شود. گروه نمونه انتخاب می

)بیش از دو سال( ساکن کانادا های زن بودن، مهاجر بودن،  ها در ویژگی این پژوهش نمونه

)یکی از دو شهر تورنتو و مونترال( بودن، دارای تحصیالت عالیه )دانشگاهی( بودن و داشتن 

ی تحصیل دانشگاهی در هر دو کشور مبدأ و مقصد با یکدیگر مشتر  هستند.  تجربه

 برند. سال( به سر می 11الی  21ی سنی جوانی ) همچنین در بازه

برفی است. حجم نمونه در  حقیق حاضر مبتنی بر روش گلولهگیری در ت نمونه

 9الی  21ی  های کیفی مشخصاً بر اقناع پژوهشگر متکی است که غالباً در بازه مصاحبه

مصاحبه با افراد واجد خصوصیات صورت  11پذیرد. در پژوهش حاضر  مصاحبه صورت می

شده  نمونه حاصل 11با  توان مدعی شد که اشباع نظری طور مشخص نمی گرفته است. به

اعتنا هستند. همچنین براثر ضیق وقت و  ها قابل راه نیست که یافته لکن این ادعا هم بی

ی بیشتر نبوده است. الزم به ذکر است  تنگناهای بر سر راه پژوهش مشخصاً امکان مصاحبه

 باشد. سال می 9/91که میانگین سنی افراد مورد مصاحبه تقریباً برابر با 

 آورده شده است.( 1ات پاسخگویان این پژوهش در قالب جـدول )مشخص
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 کنندگان مشخصات کلي، تحصيلي و اقامتي شرکت :8جدول 
 Table 1: The general, educational and residency characteristics of the 

participants 

 
PR: Permanent Residency* 

ی عمیق و غیرساختارمند  از روش مصاحبه آوری اطالعات مربوط به این پژوهش، در جمع

های کیفی وجود  های تحقیق کمی و هم در روش شود. مصاحبه هم در روش استفاده می

هایی  ای از موضوع ی پیمایشی، بر اساس مجموعه ی کیفی بر خالف مصاحبه مصاحبه»دارد. 

« دارد شدههای استان طور عمقی موردبحث قرار گیرد نه بر اساس پرسش است که باید به

(Babbie, 2011:686در مصاحبه از خالل گفت .) کننده و  وگوی بین مصاحبه

گر با  مصاحبه -تماس تلفنی، اینترنتی و ... -صورت مستقیم یا غیرمستقیم  شونده به مصاحبه

 کاود. می هاست را وا طرح سؤاالت خود، مفاهیمی که در پی آن

دیدارشناسی توصیفی و تفسیری های تحلیل اطالعات که در رویکرد پ از روش 

 است. 1ای کالیزی گیرد، روش هفت مرحله مورداستفاده قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Colaizzi 
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هاست. دلیل این کار  سازی و خوانش مصاحبه ی اول این روش ناظر به پیاده مرحله -

گران  احساس شدن پژوهشگر با روایت منظور ایجاد در  دوباره و اصطالحاً هم به

 تجربه است.

پیوندد: استخراج  ی دوم نیز به وقوع می ها، مرحله ن مصاحبهاز خالل خوانش متو -

 جمالت مهم.

بندی و جایگزین  ی سوم جمالت مهم استخراج شده، با عبارات دسته در مرحله -

 شوند. می

 در چهارمین مرحله، عبارات در قالب کدهای مفهومی فرموله شده و -

)مقوالت( تبدیل تری  ها به مفاهیم جامع بندی در پنجمین مرحله این دسته  -

 شوند و می

آید  شده به دست می بندی نهایی از مقوالت انتزاع نهایتاً در ششمین مرحله، دسته -

ای که مقوالت بتوانند به نحوی جامع بیانگر مفاهیم محوری و مرکزی  گونه به

 ی مورد نظر باشند. پدیده

کننده است تا در  ها به افراد شرکت ی گزارشی از یافته ی هفتم ناظر بر ارائه مرحله -

پژوهش نیز مورد تایید قرار بگیرد.  1صورت تایید آنان اطمینان پذیری

(Foroughi, 2013:5.) 

 تنگناهای پژوهش و محذورات اخالقي

در روند پژوهش، نگارنده که به دالیلی باالجبار به کشور کانادا سفر کرده و مدتی را در  

ی  ی مواجه بوده است. راه یافتن به جامعهجا گذرانده است، بنا به موضوع با مشکالت آن

مهاجر ایرانی کانادا و یافتن راهی برای طرح موضوع و درخواست مصاحبه از مشقاتی بود که 

کرد.  رسد اما زمان زیادی طلب می که به نظر چندان موضوع صعبی نمی رغم آن علی

ه دلیل کمبود های خاص خود همراه بود. ب های مصاحبه با سختی همچنین یافتن نمونه

ای همچون کانادا، هماهنگ کردن وقت و  وقت و درگیر بودن افراد در کشورهای صنعتی

بر بود. همچنین از حدود بیش  ها تا حدودی سخت و زمان مکان مصاحبه با مصاحبه شونده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reliability 
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نفر در مصاحبه شرکت کردند که همین  11نفر که قول همکاری داده بودند، فقط  11از 

ها  شونده ی مصاحبه هماهنگی تا اجرا بیش از یک ماه به طول انجامید. به کلیهفرایند نیز از 

ها پیش نگارنده محفوظ خواهد ماند.  این اطمینان خاطر داده شده است که صدای آن

همچنین گاهی مواقع به دلیل حساس شدن موضوع، نگارنده امکان پرسش در مورد بعضی 

شد بعضی نقاط از  ا نداشت که این باعث میها ر شونده نکات از زندگی شخصی مصاحبه

ها در طول  شونده رو شود. همچنین عدم همکاری تعدادی از مصاحبه مصاحبه با ابهام روبه

 مصاحبه باعث شد کیفیت بعضی از مصاحبه مطلوب نباشند.

 ها يافته

 ها گزارش مراحل و تحليل يافته

 مراحل اول و دوم

ی شرح و توصیفات  ساس شدن با پاسخگویان، کلیهاح منظور در  و هم در این مرحله به

ی  ها استخراج گردید. سپس، از مجموع کلیه آنان خوانده شده و عبارات مهم از آن مصاحبه

سازی  ی مهم اولیه به دست آمد. سپس از ساده جمله 999متون مورد استفاده، جمعاً تعداد 

 راج و یادداشت شد.عبارت مهم اولیه استخ 971ی اول،  و ادغام جمالت مرحله

 مراحل سوم و چهارم

سازی عبارات  آمده را در هم ادغام کرده، پس از ساده دست ی سوم ابتدا عبارات به در مرحله

ی  کد مفهومی به دست آمد. سپس در مرحله 197ی دوم، تعداد  ی حاصل از مرحله اولیه

بندی شدند. در این  مهای مشابهی از کدها تقسی چهارم عبارات ساده شده تحت عنوان گروه

ی بعد به  دسته از کدهای مشابه شد تا در مرحله 19سطح کدهای سطح اول تبدیل به 

 تر تقسیم شود. هایی بزرگ گروه

 ی پنجم مرحله

ی قبل که در جدول باال با ایجاد  شده در مرحله بندی های دسته در این مرحله، با ادغام گروه 

گروه از کدها  5ی بعد مشخص شده، به  دهای مرحلهبندی موسوم به ک تر و بخش مرز تیره

های موسوم  شود. عبارات آورده شده در این جدول گروه آورده می 1رسیم که در جدول  می

به مقوالت مرکزی یا مفاهیم سطح سوم هستند. هرکدام از این مفاهیم به خودی خود 
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ون موردبررسی هستند که دارای ارجاعاتی عمده، مشخص و تاثیرگذار در فرآیند تحلیل و مت

 پس از جدول، هرکدام به تفصیل مورد تاکید و ارجاع قرار خواهند گرفت.

 ی ششم مرحله

ی پیشین،  آمده از مرحله دست بندی نهایی از مفاهیم به در این مرحله، نگارنده طی یک جمع

یافت که  ی آنان با این امر دست ی زنان از مهاجرت و مواجهه مفهوم اساسی در تجربه 1به 

 است.  بندی اولیه برآمده از این جمع 1شکل 



 

 

 

 

 

 
 

 8937، زمستان 78، شماره 66سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 866
 

 ی چهارم مفاهيم سطح دوم، مرحله : 6جدول 
Table 2: Second level concepts, fourth stage 
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 ی پنجم مفاهيم سطح سوم/مرحله :9جدول 
 Table 3: Third level concepts, fifth stage 

 

 زيست اجتماعي ی تغيير در تجربه -8

توان چنین  کنندگان در این پژوهش می های حاصل از تجارب شرکت خالل روایتاز  

شود.  ی زندگی اجتماعی ایشان از خالل مهاجرت دستخوش تغییر می دریافت که تجربه

های  شود تا افراد دوستانی از ملیت درواقع زندگی در محیطی چندفرهنگی موجب می

گی اجتماعی ایشان تاثیرگذار است. تفاوت ی زند مختلف داشته باشند و این خود بر نحوه

ای از  زند. عده را نیز برای این مهاجران رقم می  ای دیگر از تجربه فرهنگی البته رویه

ی اجتماعی و فرهنگی از مشارکت  اند که به دلیل تغییر درزمینه کنندگان ابراز داشته شرکت

های تحصیلی و شغلی به  ر محیطمانند. عدم پذیرش د در گفتگوهای روزمره با دیگران بازمی

زیست اجتماعی  ی های زبانی نیز از جمله مصادیق تغییر در تجربه دلیل تفاوت در مهارت

 است.

 بیان داشت که: 7برای مثال مورد شماره 

دهند؛ یعنی توی گوگل و کتابی  یک سری اصطالحات را افراد بومی آن زبان تشخیص می»

المللی  گفتند که ما چون دانشجوی بین کردیم و می ه میو جایی ننوشته... یکجاهایی مراجع

پذیرنمان و ما در ایران  هستیم برای زبان ]به دلیل عدم مهارت کافی در زبان روزمره[ نمی

 «.این را نداشتیم
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 زيست آموزشي ی تغيير در تجربه -6

 های متفاوتی برای رسد که تغییر در سازوکار آموزشی تجربه طور به نظر می این 

اند که یکی  شوندگان اعالم داشته کنندگان در پژوهش به همراه داشته است. مصاحبه شرکت

های ساختار آموزشی در مقصد ایشان، آموزش تفکر نقادانه و کار گروهی بوده است  از تفاوت

اند )البته نظر متناقض نیز وجود  و چنین چیزی را در سازوکار آموزشی مبدأ مشاهده نکرده

اند که همین موضوع  ای معتقد به باالتر بودن سطح علمی اساتید در مقصد بوده داشت(. عده

ی متفاوتی از زیست تحصیلی را رقم زده؛ این درحالی است که بعضاً عنوان  برایشان تجربه

کنندگان،  شده که سطح علمی اساتید در ایران باالتر بوده است. بر طبق اظهارات شرکت

های مقصد باعث  های پیشرفته در دانشگاه از جمله آزمایشگاه کیفیت باالی امکانات آموزشی

 طور بیان کرد که: در طی مصاحبه این 9ی  رشد سطح علمی آنان شده است. مورد شماره

جا  قدر که در ایران استادهای عالی داشتم و البته استادهای بد هم داشتم، این همان»

تیم ور  ]کار گروهی[ بود که اینجا  طور بود، اما چیزی که برای من جالب بود هم همین

شدت رشد داد... و چیزی که خیلی متفاوت بود، امکانات  دانش من رو باال برد و من رو به

روز و  های به بود... امکاناتی مثل کامپیوتر برای هر دانشجو، وسایل آزمایشگاه و آزمایشگاه

بعضیش مال زمان شاه بود و شد  پیشرفته... مثالً در شهید بهشتی وسایلی که استفاده می

 «.جا وسایل برای تحقیق دانشجو بسیار زیاد بود آرم شاهنشاهی داشت اما این

 ی مواجهه با مسائل مالي تغيير در نحوه -9

مواجهه با مشقات "، "کسب استقالل مالی"کنندگان در این مطالعه،  بنا بر اظهارات شرکت 

جمله مواردی است که موجب شده تا این زنان از  "ی مسکن مساله"و  "مربوط به امور مالی

اند را تغییر دهند و هم آن  شده ای که با امور مالی خود روبرو می پس از مهاجرت، هم شیوه

کنندگان در پژوهش  تر نیز گفته شد، شرکت که پیش را در معرض تغییر ببینند. همچنان

که  اند، درحالی شان بودههای پیش از مهاجرت وابسته به وضعیت اقتصادی مطلوب خانواده

اند.  پس از مهاجرت و براثر روبرویی با موارد ذکر شده و جز آن، به استقالل مالی دست یافته

 گوید: می 11ی  ی شماره کننده شرکت

های  کردم. خوب تو شاید خرج لباس وقتی ایران بودم با پدر و مادرم زندگی می»

ا نداری.... شرایط خیلی متفاوت است تا ه خودت رو بدی اما خرج زندگی و اجاره و این

 «.ی زندگی را خودت پولش را بدهی... اما االن از نظر مالی مستقلم که بخواهی همه این
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 های آب و هوايي تفاوت -4

تفاوت شرایط آب و هوایی میان مبدأ و مقصد یکی از تجارب سخت دوران مهاجرت زنان  

ی آب و هوایی  ایت این افراد، این تغییر از منطقهموردمطالعه بوده است. درواقع بر اساس رو

کنندگان در  گرم و خشک مبدأ به سرد و مرطوب مقصد موجب شده که غالب شرکت

مرورزمان افراد  تحقیق، اولین مواجهه با زمستان مقصد را بسیار سخت توصیف کنند. البته به

ها و  تا عبور و مرور، فعالیت اند اند و توانسته وهوا تطابق پیدا کرده ی سردی آب با مساله

ای از  ویژه در فصل سرما با شرایط مقصد وفق دهند. در این میان اما عده هایشان را به فراغت

ی سرمای شدید دست به گریبانند.  افراد نیز همچنان با این تفاوت آب و هوایی و مساله

فراد نیز تاثیرگذار بوده که این شرایط آب و هوایی سخت بعضاً در وضعیت خُلقی ا ویژه این به

های فصلی شده است. مورد  چه اظهارشده، موجب دامن زدن به افسردگی است و چنان

 گوید: اش با تغییرات آب و هوایی می ی مواجهه در مورد تجربه 1ی  شماره

جا و خیلی گرم بود...بعد هم پاییز که شروع شد خیلی خیلی  من آگوست رسیدم این»

 «.هوا به نظرم خیلی بد بود سرد شد. این کنتراست

 تجارب مبتني بر زبان -1

که مهاجران به کشور کانادا برای مهاجرت الزام به داشتن مهارت در زبان  با وجود این 

نماید که سطوح مختلف همین  طور می جز استان کبک(، اما این انگلیسی دارند )البته به

خود از عواملی است که  خودی به ی متفاوت در تکلم مهارت زبانی و البته داشتن لهجه

ی پذیرش اجتماعی بر اساس عامل زبان را برای مهاجران به کشور کانادا  تواند تجربه می

ترین  سخت کند. همچنان که برای بسیاری از پاسخگویان این مساله یکی از اساسی

طور  مانهایی بود که در طول دوران مهاجرتشان با آن مواجه شده بودند. از دیگرسو ه چالش

جهت که  شود. ازاین ی زبانی مهاجران کمی متفاوت می که اشاره شد در استان کبک، تجربه

در این استان، زبان فرانسوی نیز زبان رسمی است و مشخصاً سطح برخورداری از 

ی مبتنی بر زبان مهاجران تاثیرگذار است. چنین است  های زبان فرانسوی بر تجربه مهارت

نوعی با سختی مضاعف در پذیرش بر مبنای  ان کبک )شهر مونترال( بهکه مهاجران در است

 گوید: در مورد محل کارش می 1ی  ی شماره کننده اند. شرکت های زبانی مواجه بوده مهارت

که مهاجر  م و این کنم که به خاطر لهجه من در این گروه ]گروه شغلی[ احساس می»

 «.زیاد مهم نباشد که حرفم هستم ممکنه من رو نشنوند و یا این

 گوید: می 2ی  همچنین مورد شماره
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ی  ی زبان تا یکی دو سال با من بود. هنوز هم با من هست؛ یعنی واقعاً مساله مساله»

ای است، هیچ وقت  ی جدی ای است. برای یک مهاجر مساله ی خیلی جدی زبان مساله

فهمی  طور که باید نمی نتوانی خودت را توضیح بدهی. هیچ وقت هم آ طور که باید نمی آن

االن من هم این نگرانی دائمی وجود  گویند... در تمام مکالمات حتی همین دیگران چه می

 «.دارد که آیا چیزی که گفتم درست بود، مؤدبانه بود، تلفظش صحیح بود یا نه

 تجارب مبتني بر نابرابری -2

رال(، از مقاصد محبوب دو استان انتاریو و کبک )به مرکزیت شهرهای تورنتو و مونت 

مهاجرتی هستند که افراد مورد مصاحبه در این مطالعه نیز در این دو استان سکونت دارند. 

طورکلی مهاجران ساکن استان کبک )شهر  آید، به طور که از روایت تجارب این افراد برمی آن

ین تجارب غالباً مونترال( نسبت به استان انتاریو تجارب مبتنی بر نابرابری بیشتری دارند. ا

که  های مذکور است و چنان ی اجتماعی استان مبتنی بر نابرابری نژادی و برآمده از زمینه

اند، استان انتاریو )شهر تورنتو( پذیرش اجتماعی بیشتری  شوندگان اشاره کرده مصاحبه

ه گردد ک ی نابرابری به موضوع جنسیت بازمی نسبت به مهاجران دارد. وجه دیگری از مساله

اند که تجارب مبتنی بر نابرابری جنسیتی در مقصد  کنندگان متفقاً اعالم کرده تمام شرکت

ها، مراکز  کنندگان به رویکرد بعضی شرکت تر بوده است. تا جایی که برخی از شرکت کمرنگ

عنوان بخشی از  ها و رعایت تنوع نژادی به ها در پذیرش بیشتر زنان، اقلیت تجاری و سازمان

در این مورد بیان  1ی  ی شماره شونده اند. مصاحبه شان اشاره کرده ی سازمانیاستراتژ

 کند: می

دهند... اما کالً انتاریو جای  ها خیلی روی تنوع نژادی مانور می سر کار این»

 «کنی ای است و وقتی مهاجر زیاد ببینی عادت می مهاجردیده

 بینیم که: می 11ی  ی شماره در مصاحبه

ه توی دانشگاه حس تبعیض نداشتم... یک جورایی اتفاقاً از این عنوان و نه توی کار ن»

 «.توانی استفاده هم بکنی...  ای می که تو زن سفید ]پوست[ نیستی و از خاورمیانه این

 معتقد است: 9ی  مورد شماره

های خیلی  جا تفاوت شود، ما این عنوان یک شخص مستقل نگاه می جا به من به این»

ی جنس و جنسیت اینجا به نظر من  یدیم از نظر نگاه جامعه به زن و مرد... مقولهزیادی را د

جا من در دو دسته قرار بگیرم و یا زن باشم یا مرد... و  شکسته شد.... الزم نیست این

 «.احساس امنیت خوبی هم دارم
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 «نسبت به مبدأ»تغيير در تجارب مبتني بر کار  -8

شان تا زمانی که بتوانند یک  از بدو ورود به مقصد مهاجرتیروندی که افراد به لحاظ شغلی  

کنند با توجه به  ای خود به دست بیاورند طی می ی حرفه شغل ثابت و مرتبط با حوزه

تواند متغیّر  عواملی چون تخصص، نوع ویزا، شهر مقصد، دانشگاه و مسائل متعدد دیگری می

ی شغلی  ایسه با مبدأ، افراد تجربهرسد که در مق طور مشخص به نظر می باشد؛ لکن به

اند، بلکه در  گذرانند. درواقع بسیاری از این زنان در مبدأ شاغل نبوده متفاوتی را از سر می

اند. در  شان پرداخته ی تخصصی شان به کار دانشجویی و سپس کار در حوزه مقصد مهاجرتی

ی  نیت و همچنین تجربهی مبتنی بر احساس ام ی ایشان منقسم بر تجربه این میان تجربه

 مبتنی بر عدم برخورداری از امنیت شغلی نیز بوده است.

اند که مدتی زیاد طول  کنندگان به این موضوع اشاره کرده موارد زیادی از شرکت 

کشیده تا بتوانند در مقصد، شغل مناسب پیدا کنند. همین موضوع بر الگوی زندگیشان و 

گذاشته؛  د اشاره در این محورها هم هست، تاثیر میمسائل مالی و فراغتشان نیز که مور

 دارد: بیان می 11ی  که مورد شماره چندان

هایی که در ایران  توانستم فکر کنم که فراغت تا پیش از پیدا کردن کار[ اصالً نمی»]

کم  داشتم را انجام دهم؛ اما از پارسال که کار گرفتم شرایط خیلی متفاوت شد و من کم

ام[  دادم از قبل و تفریحاتی که داشتم توی برنامه ]زندگی ارهایی که انجام میتوانستم به ک

 «.بپردازم

 «نسبت به مبدأ»تغيير در تجارب مبتني بر فراغت  -7

ی فراغت در مبدأ و  آید، تجربه ها برمی شده و تحلیل آن آوری چنان که از اطالعات جمع آن 

کنندگان در تحقیق اعالم  بسیاری از شرکت ای دارد. مالحظه مقصد با یکدیگر تفاوت قابل

ی بسیاری که دارند، عمالً فراغت چندانی ندارند.  داشتند که پس از مهاجرت و براثر مشغله

کنند. گویی  این در حالی است که از طرق مختلف گذران اوقات فراغتشان در مبدأ یاد می

این الگو با مهاجرت دستخوش یافته و  زمان زیادی از ایشان در مبدأ به فراغت اختصاص می

از  9ی  ی شماره شونده تغییر شده و نوع فراغت نیز احتماالً تغییر کرده است. مصاحبه

 اش در این مورد چنین روایتی دارد: تجربه

جا به اون  رفتیم اما این اش این هست که توی ایران کلی مهمانی می یک تفاوت اصلی»

ی اینجا  روم. البته چون جامعه دوست به پار  میصورت نیست... مثالً تنهایی یا با یک 

ها تنها هستند و مثالً توی پار  که میری تنها هستند و اوکی هستند.  بینی که خیلی می
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ها  ]برای همین[ اذیت نمیشی که تنها بری. تفریحاتم این است که قدم بزنم یا تابستان

 «.ورزش کنم

 مواجهه با فضای زندگي شهری متفاوت -3

ر در فضای زندگی یکی از مسائل اولیه در امر مهاجرت است. در واقع یکی از ارکان تغیی 

رود. به موازات همین نقل مکان و تغییر  جایی به شمار می ی جابه مهاجرت نیز همین پدیده

کننده در  کند. در مورد افراد شرکت در فضای زندگی روزمره، تجارب افراد نیز طبعاً تغییر می

ی شهری بوده است که در محورهای مختلف،  ین تغییر فضای زندگی روزمرهاین مطالعه، ا

اش را نسبت به مبدأ با دگرگونی مواجه ساخته است.  ی مهاجر با فضای زندگی مواجهه

ی مهاجران مورد مصاحبه از مواجهه با فضای زندگی متفاوت از خالل روند مهاجرت  تجربه

ی انضمامی تغییر در  بندی کرد. در تجربه می تقسیمتوان در دو محور انتزاعی و انضما را می

ونقل  مواجهه با فضای متفاوت زندگی روزمره، فضای شهرهای مقصد به لحاظ زیبایی، حمل

و امکانات شهری و عبور و مرور آسان و البته ملموس بودن فضای شهری برای شهروند که 

، نسبت به مبدأ مزیت  باشندنوعی با شهر متداوماً در تماس  شود تا افراد به موجب می

اجتماعی شهری و البته -ی غریبگی در فضای فرهنگی یابد. در محور انتزاعی مساله می

نوعی با محورهای پیشین در  شود. هر دوی این تجارب به ی تعلق به شهر مطرح می مساله

ساس نوعی اح خوردن و درگیر شدن با فضای شهری، به بده بستان نیز هستند. افراد با گره

ی تعلق امری مبتنی بر عواملی اجتماعی چون  کنند؛ خصوصاً که تجربه تعلق نسبت بدان می

توان چنین برداشت کرد که افراد از  تواند باشد. همچنین می احساس امنیت و جز آن نیز می

 1ی بیشتری با مفهوم غریبگی نوعی در مواجهه تر، به یافته خالل مهاجرت به شهرهای توسعه

 گیرند. قرار می

 گوید: در رابطه با فضای شهری می 9ی  ی شماره کننده برای مثال، شرکت 

تونند غافلگیر کنن و تمام حواس شما رو درگیر  های شهری تو رو می جا محیط این»

 ...«.کند  کنند و مشارکت دهند... ]درواقع[ شهر به تجربیات شما اضافه می

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لطف نیست که مفهوم غریبگی از احساس غربت و غریب بودن مجزاست. عنایت به این موضوع خالی از -1
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 ای مقوالت هسته: 8شکل 

ntral CategoriesCe :Figure 1 

 ی هفتم مرحله

های  پذیریِ یافته همچنان که مورد اشاره قرار گرفت این مرحله از روش کالیزی به اطمینان 

های پژوهش،  پژوهش اختصاص دارد که برای اطمینان از صحت برداشت محقق از یافته

ه و مشخصاً کنندگان در پژوهش ارجاع و مورد تایید قرار گرفت ها به شرکت گزارشی از آن

 این مرحله نیز انجام پذیرفت.

 ها بندی يافته جمع

ی مهاجرت و برای سازگار شدن با  واسطه همچنان که مورد اشاره قرار گرفت، افراد به

شوند و  سازوکار حاکم بر مقصد، با تغییرات ملموسی در شرایط زندگیشان مواجه می

کنند.  تجربه در مبدأ را کسب میاجتماعی متفاوتی نسبت به شرایط مورد -تجربیات فردی

سازد. در  ی اجتماعی زنان مهاجر از مهاجرتشان را برمی درواقع ترکیب این دو محور، تجربه

 صورت اجمالی توضیح داده خواهند شد. ادامه هر یک به

 
 

 ی اجتماعي ی زنان از مهاجرت از منظر تجربه بررسي تجربه
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  يافته از زندگي روزمره ی تحول تجربه -

ی زیست اجتماعی خود  طور مشخص، فرد از خالل روند مهاجرت با تغییر در زمینه به 

های  شود. سطح مواجهه با این تغییر که غالباً همراه با تجلی یافتن تفاوت مواجه می

یابد، در فرآیند پذیرش شدن و  های جمعی برای فرد بروز می های فرهنگی و ارزش زمینه

تغییر ی جدیدی که در آن واردشده تاثیر بسزایی دارد.  ههمچنین ادغام شدن فرد در جامع

های  زند. تفاوت های متفاوتی برای افراد نسبت به مبدأ رقم می در سازوکار آموزشی تجربه

شود تا  ساختاری سازوکار آموزشی و عامالن این سیستم میان مبدأ و مقصد موجب می

توان اظهار کرد که  طورکلی می بهی مهاجران در مقصد شامل طیفی از تجارب شود.  تجربه

ای سخت در تطابق یافتن و  ی زنان موردمطالعه با ساختار جدید اجتماعی، تجربه مواجهه

ی مقصد بوده است. در این میان اما ارزیابی ایشان  سعی در ادغام شدن با فرهنگ و جامعه

مبدأ و مقصد(  شان از حضور در هر دو ساختار )آموزش از سازوکار آموزشی مقصد و تجربه

توان این بعد از  هرروی می اند است. به چه در مقصد تجربه کرده بیانگر رضایتی کلی از آن

 ی زنان مهاجر مورد مطالعه را همراه با رضایت توصیف کرد. تجربه

 تغيير ملموس در شرايط زيست اجتماعي -

یر در سبک زندگی نوعی تغی ی متفاوت، به ی حضور در فضای زندگی روزمره واسطه افراد به 

کنند. تغییر در فضای زندگی )در مورد مهاجران  را نیز از خالل مهاجرت تجربه می

ی  ها و ارزیابی مبدأ و مقصد ازجمله ی تفاوت موردمطالعه، فضای زندگی شهری( و مشاهده

 ابعاد مهم این تغییر است.

تغییر شده است  ی افراد با مسائل مالی از خالل مهاجرت نیز بسیار دستخوش مواجهه 

اتفاق  توجهی در قریب به تا جایی که الگوهای کار، فراغت و تامین مسکن به طرز قابل

کنندگان در پژوهش تفاوت فاحش )و طبق ارزیابی خودشان تغییر به نسبت  مشارکت

مثبتی( داشته است. تغییر در مکان زندگی بعضاً به معنای تغییر در اقلیم نیز هست. برای 

ان در پژوهش، جا به جایی میان شرایط آب و هوایی تقریباً متضاد مبدأ و کنندگ شرکت

ویژه در اولین مواجهه با زمستان مقصد از سر  های فراوانی را به مقصد موجب شده تا چالش

 های مقصد مورد ارزیابی قرار دهند. بگذرانند و این امر را از چالش

رسد  رش بر اساس آن است. به نظر میی زبان و پذی یکی از ارکان تغییر مکان، مساله 

طور  چه که به های زبانی برای مهاجران موردمطالعه، آن عالوه بر موضوعیت یافتن مهارت

های زبانی که  تنها مهارت ی زبان اثرگذار بوده است، نه ی ایشان از مساله ویژه در تجربه
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ن بوده است. همین امر های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با زبا پذیرش اجتماعی زبان و زمینه

ی تغییر  ی مهاجرت در محور تجربه موجب شده تا برای مهاجران موردمطالعه، تجربه

 ساز بوده باشد. های اجتماعی زبان بسیار سخت و بعضاً بحران های مهارت زمینه

ی  کنند، مساله ی مهاجرتشان بدان اشاره می از تغییرات مهمی که افراد در تجربه 

چه متفقاً مورداشاره قرار  اند، آن جا که افراد مورد مطالعه زنان بوده از آننابرابری است. 

های امر مهاجرت نیز  ی نابرابری شدید جنسیتی در مبدأ )که خود از محر  گرفته، تجربه

ی زندگی در مقصد بوده است. در  شده است( و کاهش چشمگیر آن در تجربه محسوب می

ماعی مقصد )بین دو شهر موردمطالعه( در این تجربه بسیار ی اجت دیگر ابعاد نابرابری زمینه

 نماید. تاثیرگذار می

 گيری بحث و نتيجه

ی اجتماعی زنان موردمطالعه در  توان مدعی شد تجربه های این پژوهش می بنابر یافته 

برانگیز بوده است که  ای پر فراز و نشیب، سخت و چالش فرایند مهاجرتشان، تجربه

طور  بخش و ارزیابی مثبتی نسبت بدان دارند. به ی رضایت این افراد مواجههحال خود  درعین

شدن نوعی از دیدگاه را پیش روی زنان موردمطالعه قرار داده که با مشاهده  مشخص جهانی

های پیش رویشان را دیگر محدود  یا شنیدن تعاریف متفاوت از مقصدهای مهاجرتی، گزینه

شدن با مسائل خاص  ور در شهرهای چند فرهنگی و مواجهی حض بینند. تجربه به مبدأ نمی

کنند ممکن است تولید تعلق  طور که کاستلز و دیگران اشاره می این شهرها، گرچه همان

طور مشخص نسبت به اتخاذ زیست  ی نوعی از تجربه است که افراد را به نکند، اما برسازنده

 کند. مهاجرتی و ماندن در مقصدشان پایبند می

های ساختار کالن اجتماعی،  توان مدعی شد که مواجهه با تفاوت ین میهمچن 

ی مهاجرت برای زنانی  اقتصادی و سیاسی میان مبدأ و مقصد، در واقع مطرح شدن گزینه

های اجتماعی خصوصاً  ، نابرابری1999که تجاربی نظیر مواجهه با فضای پس از انتخابات 

کند،  تواند همچنان که مانوئل کاستلز بیان می می هذا را دارند، علی مبتنی بر جنسیت و قس

ی ناخوشایند از نابرابری  توان مدعی شد که تجربه میمحرکی برای مهاجرت باشد. 

هایی نظیر نارضایی سیاسی از  جنسیتی، در محل کار و تحصیل و در پیشامهاجرت نارضایتی

از شرایط فرهنگی و  شوندگان به مهاجرت بوده است. دلزدگی عوامل مهم تشویق مصاحبه

هایی بوده  ها و هنجارهای حاکم بر جامعه دارد از جمله دافعه اجتماعی که ریشه در سنت

های مهاجرت نیز  شوندگان بوده است. همچنین وجود زمینه ی مصاحبه است که مورد اشاره
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ر ی روابط و عضویت افراد د تغییر در شبکهگیری داشته است.  تاثیر بسزایی در این تصمیم

ها که در خالل دستاوردهای این مطالعه نیز بدان اشاره شد جزئی از مسائل مربوط به  آن

توان به جد اظهار داشت  ی کاستلز می تجارب پسامهاجرت است. همچنین، با عطف به نظریه

ها، مواجهات و انتظارات فردی چیزی است که در  که تغییر در سطح خرد، شامل ارزش

 شود. خوبی دیده می عه از مهاجرت نیز بهی زنان موردمطال تجربه

ی مهاجرتی استراتژی دسترسی که پیرامون  توان با تکیه بر نظریه طور مشخص می به 

مهاجرت زنان مورداشاره قرار گرفت چنین نتیجه گرفت که همچنان که در این تئوری نیز 

های  مزیت مورداشاره قرار گرفت، تفاوت در احساس دسترسی یا دسترسی به امکانات و

ی سطحی از رفع  های مهاجرتی بوده و در واقع تجربه اجتماعی در زنان موردمطالعه از انگیزه

 محدودیت برای این افراد مبتنی بر مهاجرت بوده است.

خوبی بر تئوری جنسیتی بویاد و گرایکو صحه  های محقق در این مطالعه به یافته 

خود در مبدأ یک محر  برای  خودی ی بههای جنسیت گذارند. درواقع تعاریف و نقش می

زند.  ی پیش از مهاجرت را رقم می ها دوره ی مواجهه با آن اند و تجربه مهاجرت بوده

اقتصادی افراد و برخورداری از وضعیت مناسب اقتصادی و قرار -همچنین موقعیت اجتماعی

مورد اشاره ی سنی جوانی که در تئوری مذکور و دستاوردهای پژوهش  گرفتن در محدوده

چه  اند. آن قرار گرفت، همگی بر این نظریه در سطح اول مواجهه با مهاجرت تاثیرگذار بوده

که زنان این  آمده ناظر بر این است  دست مشخصاً از ارزیابی مهاجران در این مطالعه به

اند که در تئوری بویاد و گرایکو نیز مورد  صورت مستقل مهاجرت کرده مطالعه همگی به

رسد همین مهاجرت مستقل زنان حائز سطحی از تحلیل  ره بوده. از همین رو به نظر میاشا

 باشد و تحقیقات بیشتری را طلب کند.

 گزاری تشکر و سپاس

کسانی که با راهنمایی و نقد و نظر خود در فرآیند  دانند از همه نویسندگان بر خود الزم می

پور، عضو هیات  ویژه دکتر محسن ابراهیم بهاند،  انجام این پژوهش همکاری و همراهی داشته

های وزارت جهاد و کشاورزی و دکتر مهرداد نوابخش، عضو هیات علمی  علمی مرکز پژوهش

های خود به پیشبرد این تحقیق کمک شایانی کردند،  سنجی دانشگاه آزاد اسالمی که با نکته

 د.نمراتب قدردانی را به عمل آور
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