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چکیده
مهاجرتهای داخلی براساس دالیل متعددی صورت میگیرد و در حال حاضر یکی از مهمترین
مسائل جمعیتی در ایران به شمار میرود .در این پژوهش ،با تحلیل ثانویة دادههای سرشماریهای
عمومی نفوس و مسکن  1331و  ،1331مهمترین علل مهاجرتهای داخلی در ایران به همراه
عوامل و تبیینکنندههای آن شناسایی شده است .مهمترین علت مهاجرت پیروی از خانوار (یک
علت کلی و مبهم) است و بعد از آن دالیل مربوط به اشتغال ،تحصیل و پایان تحصیل ،دستیابی به
مسکن مناسبتر ،انجامدادن و پایان خدمت وظیفه است که میتوان آنها را در دو دستة کلی
مهاجرت تبعی و مهاجرت اقتصادی قرار داد .مهاجران واردشده به مناطق شهری و روستایی،
مهاجران مرد و زن و مهاجران دارای دورههای سنی مختلف ،دالیل تقریباً متفاوتی را برای مهاجرت
خود برشمردهاند .براساس نتایج تحلیلهای چندمتغیره ،جنس و سن مهاجران (بهعنوان دو متغیر
جمعیتی) از تبیینکنندههای بسیار قوی در احتمال وقوع مهاجرتهای تبعی و اقتصادی محسوب
میشوند و پس از آنها متغیرهای تحصیالت ،جریان مهاجرت ،نوع مهاجرت و سطح توسعهیافتگی
مقصد قرار میگیرند .نوع مهاجرتهای مورد بررسی ،پیامدهای متفاوتی برای مبدأ و مقصد به
همراه دارد که با آگاهی از تبیینکنندههای آن میتوان در راستای برنامهریزی مهاجرتهای داخلی
در ایران گام برداشت.
واژههای کلیدی :تعیینکنندههای مهاجرت ،علل مهاجرت ،مهاجرت اقتصادی ،مهاجرت تبعی،
مهاجرتهای داخلی ایران.

 .1استادیار جمعیتشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور (نویسندة مسئول)ghasemi33@yahoo.com ،
 .2هیئتعلمی دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرانhmahmoud@ut.ac.ir ،
 .3دانشجوی دکتری جمعیتشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نورrznobakht@gmail.com ،
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مقدمه
در ایران ،مهاجرت داخلی بهصورت گسترده بعد از وقایع اجتماعی-سیاسی شامل اصالحات
ارضی ،انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها تشدید شد .جابهجایی
مکانی انسانها موضوعی قابلبحث در بین بسیاری از علوم رفتاری و اجتماعی است .مهاجرت
نوعی جابهجایی مکانی جمعیت است که براساس دالیل و اهداف متفاوت انجام میگیرد .بهعقیدة
کاپل ،)1391( 1در الگوهای جدید مهاجرت که برگرفته از تئوریهای جامعهشناختی است ،میتوان
دلیل مهاجرت اشخاص را صنعتیشدن و تغییر تفکرات اجتماعی دانست .امروزه یعنی در عصر
ارتباطات ،نقل و انتقالها سادهتر شده و ابعاد آن گسترش یافته است و بیشتر با هدف پیشرفت و
دستیابی به رفاه و امکانات بهتر صورت میگیرد.
مهاجرت همواره در میان انسانها وجود داشته است ،اما جریان مهاجرتی از دوران بعد از
انقالب صنعتی چشمگیر شده است (تودارو .)1319 ،مهاجرت در شکلهای مختلف (داخلی،
بینالمللی) و با انگیزههای متفاوت درحال جریان است .به اعتقاد باالن ،)1331( 2افزایش مطالعات
مهاجرت از دهة  1311به بعد پاسخی دربرابر گسترش عالقة سیاستگذاران و برنامهریزان درمورد
رشد جمعیت و بهویژه شهرنشینی بوده است؛ بنابراین ،مهاجرت دالیل مختلفی دارد و در این میان
انگیزههای اقتصادی و اجتماعی نقشی تعیینکننده دارند .گاراسکی )2112( 3معتقد است فرایند
تصمیم به مهاجرت از سه عامل مهم فردی ،خانوادگی و اجتماع محلی تأثیر میپذیرد .در زمینة
مجموعه دالیل مؤثر بر افزایش مهاجران ،میتوان به عاملهای جاذبه و دافعه از جمله تفاوت در
دستمزد و شرایط کاری و رفاه و کیفیت زندگی بین مناطق مبدأ و مقصد در برخی از منابع (رانیس
و فی1311 4،؛ ساستاد ،1312 1،تودارو1313 1،؛ هریس 9و تودارو1391 ،؛ تودارو و ماریسکو،

3

 )1339اشاره کرد.
مهاجرت بهعنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت ،سبب تغییر در ساختار سنی و جنسی
و متوسط رشد ساالنة جمعیت و تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در مبدأ و مقصد میشود.
1. Koppel
2. Balan
3. Garasky
4. Ranis and Fei
5. Sjaastad
6. Todaro
7. Haris
8. Maruszko

تحليل علل مهاجرتهای داخلي ایران در سرشماریهای  9631و 677 9611

از آنجاکه در گذشته رشد جمعیت و درنتیجه جابهجایی انسانها در مقیاس بسیار کوچکتری
صورت میگرفت ،تأثیر این جابهجاییها بر ساختار اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی مناطق
ال طبیعی و گاه مفید تلقی میشد.
مهاجرفرست و مهاجرپذیر چندان چشمگیر نبود و حتی امری کام ً
امروزه مهاجرت به یکی از مهمترین مسائل جمعیتی و در برخی از کشورها به معضلی اجتماعی
تبدیل شده است .در ایران ،مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و
کالنشهرها موجب تغییرات فراوان در افکار ،شیوههای زندگی و اخالق مهاجران شده است که
زمینهساز پیدایش بعضی از عوارض ناخوشایند اجتماعی و روانی و انحرافات میشود .افزایش
مهاجرت داخلی سبب بروز بینظمیهایی در گسترش فیزیکی کالنشهرها ،ایجاد حاشیهنشینی و
حلبیآبادها ،گسترش مشاغل کاذب و بههمخوردن تعادل جمعیتی استانهای مهاجرفرست و
مهاجرپذیر میشود.
باید توجه داشت مکانها تنها محیطهای فیزیکی تجربة روزمره نیستند ،بلکه برای افراد اهمیت
روانی دارند و به آنها در درک چگونگی ارتباط با دیگران و جهان پیرامون کمک میکند .خاطرات
و تجارب زندگی به شیوة درک مردم از مکانها شکل میدهند و سهمی عمده در بسط تعلق افراد
به محل سکونتشان دارند که خود موجب توسعه و حفظ هویت افراد بومی میشود .اختالالت در
تعلق مکانی موجب نوعی حس گمگشتگی و اندوه میشود و آثاری مضر برای اجتماعات درگیر
جریان مهاجرتی دارد (قاسمی اردهایی .)1332 ،برایناساس ،در پژوهش حاضر علل مهاجرت
داخلی در ایران طبق دادههای دو سرشماری  1331و  1331بررسی و عوامل و تبیینکنندههای آن
در سطح خرد و کالن مشخص شده است.

مبانی نظری
در راستای تبیین نظری مهاجرتهای صورتگرفته در ایران میتوان به نظریهها و دیدگاههای
مختلفی اشاره کرد که با توجه به حوزة مهاجرتی مورد مطالعه و دادههای پژوهش« ،نظریة اقتصاد»
و «نظریة انتظار ارزش» 1مناسبترین آنهاست.
براساس نظریة اقتصاد نئوکالسیک مهاجرت ،مردم برای به حداکثر رساندن درآمدشان از مناطق
با دستمزد پایین به مناطق با دستمزد باال (یا از مناطق فقیر به مناطق ثروتمند) مهاجرت میکنند.
1. Value Expectancy Theory
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تفاوت دستمزد بین مناطق فرستنده و دریافتکنندة مهاجر عامل مهم در شروع مهاجرت است که
مهاجرت راهبرد فردی برای به حداکثر رساندن سودمندی محسوب میشود .این نظریه در
چارچوب اصل اقتصادی «عرضه و تقاضا» ،جریانهای مهاجرت را تبیین میکند .کادوالدر

1

( )1332و جابز )2111( 2با توجه به این رویکرد نظری معتقدند جابهجایی مردم نتیجهای از وزن
گزینههای اقتصادی بین مکانهاست .افراد مکانی را انتخاب میکنند که شرایط زیستشان را بهبود
بخشد .از صاحبنظران این حوزه میتوان به ساستاد و تودارو اشاره کرد.
طرفداران نظریة اقتصاد جدید مهاجرت ،از نظریة اقتصاد نئوکالسیک بهدلیل فردیدانستن
تصمیمگیری در زمینة مهاجرت انتقاد کردهاند .این دیدگاه ،کنشگران را به سطح خانوار توسعه
میدهد و فرض میکند درآمد خانوار در ارتباط با درآمد فردی افزایش مییابد (استارک.)1334 3،
طبق برخی از مطالعات ،انگیزه و توانایی برای مهاجرت و نیز الگوهای مهاجرت متأثر از سطوح
منابع خانوارها ،ساختار سنی و جنسی خانواده و خانوار و مرحلة چرخة زندگی خانواده است
(هاربیسون .)1331 4،درنتیجه ،مهاجرت از نظر ماهیت یک راهبرد خانوادگی به شمار میرود که
خانوادهها با توجه به وجوه ارسالی حاصل از اعضای مهاجر ،خطرهای اقتصادی (درآمد و اشتغال)
را توزیع میکنند.
در نظریة انتظار ارزش مهاجرت ،کنشگر محل اقامت خود را از یک مجموعه مکانهای جایگزین
که مجموع سودمندیها را در ابعاد مختلف به حداکثر میرساند ،انتخاب میکند (دجونگ و گاردنر،
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 .)1331چند عامل ویژه بر این ارزش مورد انتظار از مهاجرت تأثیر میگذارند :اول «ویژگیهای
فردی و خانواده» ،دوم «هنجارهای اجتماعی و فرهنگی» ،سوم «عوامل شخصیتی مانند ریسکپذیری
یا سازگاری» و چهارم «ساختار فرصت» (هاج .)133 :2113 1،دجونگ ( )2111معتقد است انتظارات
و اهداف ارزشگذاریشده ،انگیزههای مهاجرت را تعیین میکند .تصمیم خانوارها برای فرستادن
افراد یا جابهجایی خود ،با انتظار دستیابی به اهداف ارزشگذاریشده صورت میگیرد .در این
دیدگاه ،نیتهای قبلی مهاجر اولین تعیینکنندة تصمیم به مهاجرت واقعی است .براساس نظر وی،
انتظارات همراه با ضابطههای خانواده درمورد مهاجرت ،پیشبینیکنندههای نیت قبلی برای جابهجایی
1. Cadwallader
2. Jobes
3. Stark
4. Harbison
5. DeJong and Gardner
6. Haug
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هستند که بهترتیب تعیینکنندههای بیواسطة عمل مهاجرت هستند .دجونگ برای مطالعة
تصمیمگیری مهاجرت ،مفاهیم انتظارات /ارزشها ،هنجارهای مهاجرت خانوادگی ،نقشهای
جنسیتی ،رضایت از اقامت ،شبکة مهاجران و الزامات و تسهیلکنندههای رفتاری مستقیم را بهطور
ویژه معین کرده است .نتایج بررسی جنسیت ،ارزشها و نیات به جابهجایی در مناطق روستایی تایلند
(دجونگ و همکاران )1331 ،نشان میدهد برای مردان ،اندازههای ارزش وابستگی و آسایش،
شبکههای اجتماعی ،حضور افراد جوان در خانوار و دارایی زمین تعیینکنندههای عمدة تصمیمگیری
مهاجرت هستند ،درحالیکه برای زنان اندازههای درآمد و آسایش ،حضور افراد مسن در خانوار،
اندازة جامعه و ازدستدادن فرصت ،عاملهای برجسته محسوب میشوند .درکل ،ویژگیهای
جمعیتی مهاجران و شرایط اقتصادی موجود و مورد انتظار در مبدأ و مقصد ،تعیینکنندههای عمدة
رفتار مهاجرتی و نوع مهاجرتهای افراد در دیدگاههای نظری مذکور تلقی میشوند.

دادهها و روش تحقیق
روش تحقیق تحلیل ثانویة دادههای حاصل از سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  1331و
 1331و دادههای نمونهای دو درصد سرشماری  1331بوده است« .مهاجر» فردی است که در
فاصلة زمانی دو سرشماری ،شهر یا آبادی محل سکونت خود را به شهر یا آبادی دیگر تغییر داده
است؛ بنابراین ،مهاجر فردی است که در سرشماری  1331محل سکونت خود را در بین دو
سرشماری  1391و  1331و در سرشماری  1331محل سکونت خود را بین دو سرشماری 1331
و  1331به شهر یا آبادی دیگر تغییر داده است.

علل مهاجرت در ایران
بهمنظور طبقهبندی مهاجران واردشده به استانها برحسب علت مهاجرت ،در سرشماری 1331
هشت علت و در سرشماری  1331نه علت درنظر گرفته شده است (جدول  .)1در هر دو
سرشماری« ،پیروی از خانوار» شامل  43درصد از علل مهاجرت میشود .سپس علل مربوط به
تحصیل ،کار و خدمت وظیفه قرار میگیرد .اضافهشدن علت «دستیابی به مسکن مناسبتر» در
سرشماری  1331موجب شده است از درصد علل «انجامدادن و پایان خدمت وظیفه»« ،تحصیل و
پایان تحصیل» و «سایر» نسبت به سرشماری  1331کاسته شود.
علت مهاجرت برای مهاجران واردشده به مناطق روستایی و شهری متفاوت است .بدون توجه
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به عوامل «پیروی از خانوار» و «سایر» ،علت انجامدادن و پایان خدمت وظیفه (و در سرشماری
 1331دسترسی به مسکن مناسبتر) در مهاجرتهای با مقصد روستایی (بیشتر از نوع
مهاجرتهای شهر به روستا) بیشتر از مقصد شهری (بیشتر از نوع مهاجرتهای روستا به شهر)
است و در سایر علتها (جستوجوی کار ،جستوجوی کار بهتر ،انتقال شغلی و تحصیل و پایان
تحصیل) ،درصدهای بهدستآمده برای مهاجران با مقصد شهری (بیشتر از نوع مهاجرتهای روستا
به شهر) بیشتر است.
جدول  .5توزیع نسبی مهاجران برحسب علت مهاجرت بهتفکیک مقصد شهری و روستایی
طی سالهای  5831تا 5831
سرشماری

شرح

تعداد

جستوجوی کار

جستوجوی کار بهتر

انتقال شغلی

پایان تحصیل

تحصیل و

خدمت وظیفه

انجامدادن و پایان

مسکن مناسبتر

دستیابی به

پیروی از خانوار

سایر

اظهارنشده

1134111
کل نقاط
4312131
 1331شهری
نقاط روستایی 1232131
12143143
کل
 1331نقاط شهری 3333913
نقاط روستایی 3143433

1/1
1/1
1/9
3/9
3/1
3/1

 3/3
3/3
3/1
1/1
1/2
4/1

4/1
1/1
2/4
1/1
1/3
3/1

14/1
11/4
3/3
3/3
11/3
1/9

 1/3
4/1
11/3
11/4
9/1
13/1

11/1
11/1
12/3
-

41/2
41/1
41/3
41/1
41/9
43/3

 1/2
1/1
1/1
11/1
11/1
11/3

2/3
2/2
2/4
4/3
4/3
4/3

منبع :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  5831و 5831

دالیل مهاجرت زنان و مردان
دالیل مهاجرت در بین مردان و زنان در ایران متفاوت است .در هر دو سرشماری  1331و ،1331
دالیل «تحصیل و پایان تحصیل» و «پیروی از خانوار» (نوعی مهاجرت اجباری) برای زنان بیشتر از
مردان بوده است و در سایر دالیل (از جمله دالیل مربوط به اشتغال) مردان درصد بیشتری نسبت
به زنان داشتهاند.

تحليل علل مهاجرتهای داخلي ایران در سرشماریهای  9631و 639 9611
جدول  .2توزیع نسبی مهاجران برحسب دالیل مهاجرت بهتفکیک جنس طی سالهای  5831تا 5831
سرشماری

شرح

تعداد

جستوجوی کار

بهتر

جستوجوی کار

انتقال شغلی

تحصیل و

پایان تحصیل

خدمت وظیفه

انجام و پایان

مسکن مناسبتر

دستیابی به

پیروی از خانوار

سایر

1331

اظهارنشده

1331

مرد
زن
مرد
زن

2313111
2121111
1914334
1333114

11/2
1/1
14/4
1/9

1/1
1/3
3/2
1/1

9/1
1/2
9/3
1/9

13/3
14/2
3/3
11/1

11/1
13/4
-

11/3
1/4
-

21/1
13/1
21/1
92/4

1/1
1/3
11/1
3/2

2/2
2/4
4/9
1/1

منبع :دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  5831و 5831

دالیل مهاجرت در چرخة سنی
در رویکرد چرخة زندگی این تفکر وجود دارد که مهاجرت در مقطع سنی ویژهای در زندگی افراد
صورت میگیرد و هریک از مهاجران با توجه به مقطع سنی خویش ،دالیل متفاوتی برای رفتار
مهاجرتیشان دارند .در جدول  ،3علل مهاجرت براساس گروههای سنی مهاجران ارائه میشود.
براساس نتایج ،دلیل مهاجرت افراد زیر  11سال تبعی بوده است و آنها بهدلیل پیروی از خانوار
اقدام به مهاجرت کردهاند .در دامنة سنی  11تا  24سال ،تحصیل یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت
افراد شناخته شده است .انجامدادن یا پایان خدمت وظیفه هم فقط برای سنین  11تا  23سال یکی
از عوامل مهم در جابهجایی بوده است.
اهمیت اشتغال (جستوجوی کار ،جستوجوی کار بهتر و انتقال شغلی) در مهاجرت افراد ،از
 21سالگی افزایش یافته است و تا  11سالگی درصد شایانتوجهی از علل مهاجرت را دربر گرفته
است که بیشترین درصد آن در گروه سنی  31تا  41سال است .دستیابی به مسکن مناسبتر که
یکی از علل مهاجرت در سرشماری  1331درنظر گرفته شده است ،از سن  31سالگی به بعد یکی
از علتهای مهم مهاجرت بوده و بهطور متوسط  23درصد علل مهاجرت مهاجران این دامنة سنی
را دربر گرفته است .البته  4درصد بهدستآمدة این علت برای گروه سنی  11تا  14سال جای
بحث و بررسی دارد .الگوی علت مهاجرت افراد در دامنههای سنی مختلف را میتوان براساس
شکل  1مالحظه کرد.
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جدول  .8مهاجران گروههای سنی مختلف برحسب علت مهاجرت5831 ،

سن

انتقال شغلی

تحصیل

پایان تحصیل

جستوجوی کار

جستوجوی کار بهتر

انجام/پایان خدمت وظیفه

دستیابی به مسکن

پیروی از خانوار

سایر

اظهارنشده

جمع

3-1

421919 111/1 3/13 3/21 31/32 1/11 1/11 1/11 1/21 1/11 1/11 1/11

تعداد

4-1

332232 111/1 3/31 2/13 39/31 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11

1/92 1/14 1/39 14-11

419319 111/1 1/14 3/11 14/23 4/19 1/11 1/11 24/

1/14 1/11 2/31 13-11

113333 111/1 1/32 3/21 41/31 2/91 3/14 1/11 31/

1/13 2/23 1/11 24-21

1112131 111/1 1/32 3/32 34/12 3/13 13/43 1/13 21/

331313 111/1 1/13 1/31 42/44 11/13 1/11 1/31 9/32 1/93 1/11 11/13 23-21
129191 111/1 1/13 9/41 33/19 13/34 1/11 1/11 2/11 11/12 9/34 12/21 34-31
413211 111/1 1/11 3/11 31/19 22/14 1/13 1/21 1/11 12/32 9/99 11/12 33-31
291911 111/1 1/42 3/33 33/14 24/11 1/11 1/21 1/43 12/12 1/33 3/43 44-41
113431 111/1 1/32 12/11 33/91 21/39 1/13 1/13 1/22 3/99 1/13 3/11 43-41
113231 111/1 2/33 11/93 32/33 29/33 1/11 1/11 1/33 1/13 1/13 3/41 14-11
111/1 2/13 13/33 31/13 31/21 1/11 1/11 1/99 3/13 4/34 9/31 13-11

92111

111/1 2/43 21/94 31/14 31/13 1/11 1/11 1/13 2/41 3/31 1/11 14-11

43313

111/1 2/32 21/31 23/43 32/31 1/11 1/11 1/11 1/11 2/31 4/31 13-11

29121

111/1 2/31 23/31 21/39 39/99 1/11 1/11 1/41 1/11 2/23 4/93 94-91

21311

111/1 3/13 31/99 23/31 21/91 1/11 1/11 3/11 1/11 1/11 2/13

34191

 91و
بیشتر

منبع :دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 5831

 11-1سال

 14-11سال

 24-11سال

 23-21سال

 14-31سال

پیروی از خانوار
تحصیل و پایان تحصیل
انجامدادن و پایان خدمت وظیفه
اشتغال (جستوجوی کار)... ،
دستیابی به مسکن مناسبتر
شکل  .5اهمیت علل مهاجرت در گروههای سنی مهاجران5831 ،
منبع :دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 5831

 11سال و بیشتر

تحليل علل مهاجرتهای داخلي ایران در سرشماریهای  9631و 636 9611

با تصمیم سرپرست خانوارها به مهاجرت ،همسر ،فرزندان و سایر خویشاوندان وابسته به آنها
مجبور میشوند در این جابهجایی مکانی و جغرافیایی از آنها تبعیت کنند .در زمینة وابستگی به
خانواده ،زنان بیشتر از مردان (حدود  91درصد زنان در مقابل  23درصد مردان) و همچنین
کودکان و نوجوانان بیشتر از جوانان و بزرگساالن ( 91درصد زیر  21سال در مقابل  31درصد
باالی  21سال) بهدلیل پیروی از خانوار مهاجرت کردهاند (شکل  .)2این تفاوت معنیدار بین مرد و
زن از  11سالگی شروع میشود .همچنین ،از  21سالگی به بعد درصد مشاهدهشده برای پیروی از
خانوار بهعنوان علت مهاجرت برای مردان به میزان ناچیز زیر  3درصد میرسد ،درحالیکه میزان
آن علت برای زنان  91درصد است .برایناساس ،در جابهجایی جمعیت درون مرزهای جغرافیایی
ایران ،کودکان و نوجوانان و زنان خانوارها در جایگاه مهاجر منفعل قرار میگیرند و به تبعیت از
سرپرست خانوار (پدر یا شوهر) مشمول این جابهجایی جمعیتی میشوند.
در مقابل مهاجرتهای تبعی ،مهاجرتهای کاری را میتوان نوعی مهاجرت آگاهانه و با ارادة
شخصی مهاجر دانست .با توجه به ماهیت متفاوت این دو نوع جریان مهاجرت ،افراد درگیر این
جریان مهاجرتی نیز در ویژگیهای جمعیتی از جمله جنس و سن با مهاجران تبعی متفاوتاند .در
شکل  ،3مهاجران کاری برحسب سن و جنس بررسی شدهاند .همانطورکه مشاهده میشود،
مهاجران  31تا  33سال بیشترین درصد را دربرمیگیرند و بیشترین مهاجران درگیر مهاجرتهای
کاری در دامنة سنی  21تا  43سال قرار دارند.
100.0

90.0

کل
زن

80.0

مرد

70.0
60.0

50.0
40.0
30.0
20.0

10.0
0.0
< 50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

شکل  .2توزیع نسبی مهاجران با علت پیروی از خانوار بهتفکیک سن و جنس5831 ،
منبع :ترسیم براساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن5831 ،
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برخالف مهاجرتهای تبعی ،مهاجرتهای کاری در میان گروههای متفاوت سنی زنان شامل 1
درصد است ،درحالیکه  41درصد مردان در چندین گروه سنی (دامنة سنی  21تا  43سال) این نوع
مهاجرت را دارند .شکاف عمده بین زنان و مردان در زمینة مهاجرتهای کاری از گروه سنی  21تا 23
سالگی شروع میشود و در گروههای سنی  31تا  34سالگی و  31تا  33سالگی به باالترین سطح خود
میرسد و با افزایش گروههای سنی مهاجران این شکاف روند نزولی پیدا میکند.
60.0
کل

50.0

زن
مرد

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

شکل  .8توزیع نسبی مهاجران بهعلت اشتغال بهتفکیک سن و جنس5831 ،
منبع :ترسیم براساس دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن5831 ،

تعیینکنندههای مهاجرتهای اقتصادی و تبعی
با توجه به دادههای سرشماری ،در یک تقسیمبندی مفهومی میتوان دو نوع مهاجرت تبعی (پیروی
از خانوار و اقتصادی (جستوجوی کار ،جستوجوی کار بهتر ،انتقال شغلی و دسترسی به مسکن
مناسبتر) را در جریان مهاجرتهای داخلی ایران مهم دانست .بیشک ،دو علت یادشده با توجه
به ماهیت متفاوت خود ،در جهتدادن به جابهجایی جمعیت در استانهای کشور نقشهای
تعیینکننده و متفاوت جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی دارند.
براساس نتایج ،در ادامه تعیینکنندههای مهاجرتهای اقتصادی و تبعی بهترتیب برای دو گروه
«سرپرست خانوار» و «غیرسرپرست خانوار» با تحلیل چندمتغیره و استفاده از تکنیک رگرسیون
لجستیک بررسی میشود .متغیرهای مستقل عبارتاند از :جنس (مرد-زن) ،سن در زمان مهاجرت
(کمتر از  31سال 31 ،تا  41سال ،بیشتر از  41سال) ،وضع سواد (بیسواد-باسواد) ،سطح تحصیالت
(ابتدایی و نهضت ،راهنمایی و متوسطه ،دانشگاهی) ،جریان مهاجرت (درون شهرستانی-بین

تحليل علل مهاجرتهای داخلي ایران در سرشماریهای  9631و 631 9611

شهرستانی) ،نوع مهاجرت با مبدأ و مقصد شهری و روستایی (روستا-روستا ،روستا-شهر ،شهر-
روستا ،شهر-شهر) ،سطح توسعهیافتگی استان مبدأ (برخوردار ،نیمهبرخوردار ،محروم) .متغیر وابسته
(نوع مهاجرت) نیز به دو صورت برای «سرپرستهای خانوار» (اقتصادی = ،1تبعی= )1و
«غیرسرپرستهای خانوار» (تبعی= /1اقتصادی = )1وارد مدل رگرسیون شده است.
در مهاجرتهای اقتصادی (جدول  )4متغیر جنس  13درصد از تغییرات متغیر نوع مهاجرت را
تبیین میکند .احتمال مهاجرت اقتصادی مردان مهاجر سرپرست خانوار چهار برابر بیشتر از احتمال
مهاجرت زنان است .سن مهاجران در زمان مهاجرت  1درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین
میکند .احتمال مهاجرت اقتصادی سرپرستهای جوان (کمتر از  31سال)  1/1برابر و میانساالن
( 31تا  41سال)  2/1برابر احتمال مهاجرت سرپرستهای مسن (بیشتر از  41سال) بوده است.
درنتیجه ،شانس مهاجرت اقتصادی میانساالن از همه بیشتر است .سطح تحصیالت افراد  4درصد
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند که با افزایش تحصیالت احتمال مهاجرت اقتصادی کاهش
مییابد .مهاجران اقتصادی بیشتر در شهرستان خود ،نسبت به مهاجرت به سایر شهرستانها،
جابهجا شدهاند .همچنین ،احتمال مهاجرت اقتصادی مهاجران به مناطق برخوردار نسبت به مناطق
محروم (و نیز نیمهبرخوردار) بیشتر بوده است.
جدول  .4پیشبینیکنندههای احتمال مهاجرت اقتصادی سرپرستهای خانوار5831 ،
متغیرها

مقولهها

مرد
جنس
زن (مرجع)
>31
سن
31 -41
در زمان مهاجرت
> ( 41مرجع)
ابتدایی و نهضت
راهنمایی و متوسطه
تحصیالت
دانشگاهی (مرجع)
درون شهرستانی
جریان
بین شهرستانی (مرجع)
مهاجرت
برخوردار
سطح
نیمهبرخوردار
توسعهیافتگی
محروم (مرجع)
مقصد
ضریب تعیین
** معنیداری در سطح P >1/15

مدل 5

نسبت بختها ))(Exp(B
مدل 4
مدل 8
مدل 2

مدل 1

**4/1

**3/3

**3/3

**3/3

**3/3

**1/1
**2/4

**1/9
**2/1

**1/9
**2/1

**1/9
**2/1

**1/3
**1/1

**1/9
**1/1

**1/9
**1/1

*1/1

*1/1
**1/2
1/39

1/13

* معنیداری در سطح P >1/11
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1/13

1/23

1/21

1/21
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اهمیت ویژگیهای فردی مهاجران در تبیین مهاجرتهای تبعی به مراتب بیشتر از
مهاجرتهای اقتصادی است (جدول )1؛ بهطوریکه  11درصد از  13درصد تغییرات مهاجرتهای
تبعی بهدلیل ویژگیهای فردی مهاجران است .متغیر جنس نیز  12درصد از تغییرات این مهاجرت
را تبیین کرده است .احتمال مهاجرت تبعی زنان غیرسرپرست خانوار تقریباً چهار برابر بیشتر از
احتمال مشابه برای همتایان مرد آنهاست .سن در زمان مهاجرت با دربرگرفتن  21درصد،
مهمترین متغیر بوده است .احتمال مهاجرت تبعی افراد زیر  11سال نسبت به دیگران بیشتر بوده
است .مشابه مهاجرت اقتصادی ،رابطة میزان تحصیالت و مهاجرت تبعی معکوس مشاهده شده
است .دو متغیر کالن مهاجرتی یعنی جریان مهاجرت و نوع مهاجرت فقط  3درصد از تغییرات
مهاجرت تبعی را تبیین کردهاند .احتمال وقوع مهاجرتهای تبعی در مهاجرتهای درون
شهرستانی  21درصد بیشتر از احتمال مهاجرتهای بین شهرستانی بوده است .وضعیت
مهاجرتهای تبعی در سه نوع مهاجرت روستا به روستا ،روستا به شهر و شهر به شهر شبیه هم
بوده و فقط در جریان مهاجرت شهر به روستا احتمال وقوع مهاجرتهای تبعی کمتر از سایر
جریانهای مهاجرت بهویژه مهاجرتهای شهر به شهر بوده است.
جدول  .1پیشبینیکنندههای احتمال مهاجرت تبعی اعضای غیرسرپرست خانوار5831 ،
متغیرها
جنس
سن
در زمان مهاجرت

تحصیالت
جریان مهاجرت

مقولهها
مرد (مرجع)
زن
( >11مرجع)
11 -31
31 -41
> 41
ابتدایی و نهضت
راهنمایی و متوسطه
دانشگاهی (مرجع)

مدل 5

نسبت بختها ))(Exp(B
مدل 4
مدل 8
مدل 2

مدل 1

**2/9

**4/4

**4/3

**4/3

**4/2

**1/2
**1/24
**1/19

**1/29
**1/31
**1/13

**1/23
**1/31
**1/13

**1/23
**1/31
**1/13

**2/1
**11/3

**2/1
**11/3

**2/1
**11/3

**1/2

**1/2

درون شهرستانی
بین شهرستانی (مرجع)

روستا -روستا
روستا -شهر
نوع مهاجرت
شهر -روستا
شهر -شهر (مرجع)
ضریب تعیین

1/13
1/31
**1/31
1/13

** معنیداری در سطح P >1/15
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1/41

1/11

1/12

1/13
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بحث و نتیجهگیری
مهاجرت یکی از پدیدههای اجتماعی محسوب میشود که با توجه به ساختارهای توزیع جمعیت،
وضع اقتصادی و نسبت شهرنشینی جامعه ،ممکن است وقوع آن طبیعی باشد یا به مسئلة مهم
اجتماعی تبدیل شود .در ایران ،طی سالهای اخیر (حداقل  21سال گذشته) ،ساالنه بهطور متوسط
یک میلیون نفر داخل مرزهای کشور جابهجا شدهاند .در هر دو سرشماری  1331و  ،1331پیروی
از خانوار علت تقریباً نیمی از مهاجرتها بوده است .بعد از آن علل مربوط به تحصیل ،کار،
خدمت وظیفه و دستیابی به مسکن مناسبتر قرار گرفته است .برای سرپرستهای خانوار ،عامل
اقتصادی (جستوجوی کار ،جستوجوی کار بهتر ،انتقال شغلی و دستیابی به مسکن مناسبتر)
مهمترین دلیل مهاجرت بوده و برای غیرسرپرستهای خانوار نیز مهاجرت بیشتر دلیل تبعی داشته
است .پژوهش غفاری و ترکی هرچگانی ( )1333نیز نشان میدهد رابطة معنیداری بین میزان
مهاجرت و جستوجوی کار (اشتغال) ،دستیابی به امنیت شغلی ،درآمد و کار بهتر ،دستیابی به
امکانات تفریحی-ورزشی ،دستیابی به تسهیالت آموزشی و کثرت امکانات در مقصد وجود دارد.
طبقهبندی علتهای مهاجرت در پرسشنامههای سرشماری بسیار کلی بوده است؛ بنابراین،
نمیتوان براساس آن ابعاد جزئی علل مهاجرت را بررسی کرد .علل مهاجرت برای مهاجران
واردشده به مناطق روستایی و شهری ،مهاجران مرد و زن و مهاجران واقع در گروههای مختلف
سنی ،متفاوت است .نسبت جنسی مهاجران ( 121در سرشماری  1331و  111در سرشماری
 )1331بسیار بیشتر از نسبت جنسی جمعیت کشور ( 114در سرشماری  1331و  112در
سرشماری  )1331بهدست آمده است و مردان بیشتر به قصد اشتغال اقدام به مهاجرت کردهاند.
کمتر از  11درصد زنان سرپرست خانوار ،تصمیمگیر اصلی در مهاجرت بودهاند .این مورد بهخوبی
نشان میدهد که ماهیت مهاجرتهای زنان در ایران از نوع تبعی است؛ بهطوریکه احتمال
مهاجرت تبعی برای زنان غیرسرپرست خانوار حدود چهار برابر همتایان مرد است .شایان ذکر
است مهاجرتهای تبعی بیشتر از نوع مهاجرتهای غیراختیاری است و زنان درگیر این نوع
مهاجرت بهدلیل پیروی از تصمیمات مهاجر اصلی (پدر یا شوهر) اقدام به مهاجرت میکنند.
همچنین ،زنان مهاجر را میتوان در گروه مهاجران تحصیلی قرار داد که بیشتر از نوع مهاجرتهای
موقت است و با اتمام تحصیالت در مقصد ،زنان دوباره راهی خاستگاه خویش (بیشتر مناطق
روستایی و شهرهای کوچک) میشوند.
بیشتر مهاجرتها در دامنة سنی  21تا  34سالگی (سن فعالیت ،تحصیل ،ازدواج و خدمت
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سربازی) صورت گرفته است .نتیجة پژوهشهای گایلموتو )1333( 1نیز نشان میدهد
مهاجرتهای طوالنیمدت از سن  11سالگی بهآرامی شروع میشود و در سنین  31تا  33سالگی
حدود  31درصد مهاجرتها را دربرمیگیرد .در بین ردههای سنی ،احتمال مهاجرت تبعی برای
افراد زیر  11سال بسیار بیشتر از سایر گروههای سنی است و احتمال مهاجرت اقتصادی در سنین
 31تا  41سال بیشتر است .برخالف دو متغیر جمعیتی مذکور (جنس و سن) ،پیشبینیپذیری نوع
مهاجرتها از روی تحصیالت مهاجران شبیه هم بوده است؛ بهطوریکه هم در مهاجرتهای
اقتصادی و هم تبعی ،احتمال مهاجرت افراد دارای تحصیالت ابتدایی ،نهضت ،راهنمایی و متوسطه
بیشتر از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی است .در هر دو نوع مهاجرت مورد مطالعه ،احتمال
مهاجرت درون شهرستانی بیشتر از بین شهرستانی است ،ولی احتمال مهاجرت اقتصادی به مقصد
مناطق برخوردار بیشتر و احتمال مهاجرت تبعی در مهاجرتهای شهر به روستا کمتر است.
این ویژگیها و تعیینکنندههای جریانهای مهاجرت ایران نشان میدهد در این جابهجاییهای
جمعیتی که به دالیل جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی صورت میگیرد ،توازن و تعادل کیفیت نیروی
انسانی به هم میخورد .برایناساس ،ناهمگونیهای جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی بیشتری بهوجود
میآید که ناهمگونی توسعة استانی و منطقهای از مهمترین آنهاست .طبق مباحث مطرحشده ،در
ایران بین سطح توسعهیافتگی مناطق و میزان مهاجرپذیری آن همبستگی مستقیم (قرخلو و حبیبی،
1331؛ جمعهپور1331 ،؛ قاسمی اردهایی1339 ،؛ مشفق )1333 ،وجود دارد .مهاجرتهای
اقتصادی بیشتر به سوی مناطق توسعهیافته و کالنشهرها و مهاجرتهای تبعی -که بار اقتصادی
بیشتری برای مناطق مقصد دارد -به طرف مناطق روستایی و شهرهای کوچک انجام میگیرد .این
مسئله در تشدید شکاف توسعهای بین مناطق کشور بهویژه مناطق روستایی (شهرهای کوچک) با
کالنشهرها مؤثر است.
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