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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮان داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ دﻫﻪی
۱۳۷۵ -۸۵
ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﺋﯽ* و ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ راد
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﮑﯿﺪه :در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی دادهﻫـﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ،۱۳۸۵
ﻣﻬﺎﺟﺮان در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲُ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،و ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ در
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای ﺑـﯿﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮان و ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮان وﺟـﻮد دارد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﮔﺰ ﯾﻨﺸﯽ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭼﺮﺧﻪی زﻧـﺪﮔﯽ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮان اﻓـﺮاد
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧـﻮد از اﻓـﺮاد
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ  ۴۶درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را
دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺪهﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل )ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ،اﻧﺘﻘـﺎل ﺷـﻐﻠﯽ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﺑﻬﺘـﺮ( ،ﺗﺤـﺼﯿﻞ و ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﻬﻢ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﮐﻢﺗﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل( ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪﻣـﺪت )ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ(
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻢﺗﺮ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑـﺎ  ۲۱درﺻـﺪ ،ﺳـﻬﻢ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳﺎﯾﺮ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دارد.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ .ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺠﻢ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ،
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﻬﺎﺟﺮ؛ ﻏﯿﺮﻣﻬﺎﺟﺮ؛ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت؛ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ؛ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎﺟﺮان.

درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۸۷/۱۲/۲۰ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۸۸/۸/۱۳ :
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ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت از دﯾﺮﺑﺎز
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ،آﻣـﻮزش،

ﺗﺨـﺼﺺ و اﺷـﺘﻐﺎل ،ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ،ﭘـﺲاﻧـﺪاز ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮده اﺳــﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒـﺪأ و ﻣﻘـﺼﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﻣـﯽﺗـﻮان ﯾـﮏ ﻧـﻮع ﺗﻄﺒﯿـﻖ و ﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺤـﺴﻮب ﮐـﺮد ] .[۴ﻃﺒـﻖ ﺗﺌـﻮری ﮔﺰ ﯾﻨـﺸﯽ ﺑـﻮدن
ﻣﻬــﺎﺟﺮت ،ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﮐ ـﻪ ﺑــﻪوﺟــﻮد ﻣ ـﯽآﯾ ـﺪ ،ﺑﻌــﻀﯽ از اﻓــﺮاد ﻣﻬــﺎﺟﺮت را
ﺑﺮﻣ ـﯽﮔﺰ ﯾﻨﻨــﺪ و ﺑﺮﺧ ـﯽ ﻣﺎﻧــﺪن را؛ اﯾ ـﻦ اﻣــﺮ ﺑﺮﺣــﺴﺐ ﺗــﺼﺎدف ﻧﯿ ـﺴﺖ .ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻣﻬــﺎﺟﺮان

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ آنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ارز ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ] .[۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺌـﻮری ،ﺣـﺪ اﻗـﻞ در اﺑﺘـﺪا اﻓـﺮاد ﻧـﺴﺒﺘﺎً
آﻣﻮزشدﯾﺪه ،ﻣﺎﻫﺮ ،ﺧﻼق و دارای اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه ﺟـﺬب ﻣﻘـﺼﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺎ ﺳـﻦ ،ﺟـﻨﺲ و ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﺑـﺴﺘﮕﯽ

دارد .ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳــﮑﻠﺪون ،اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً از ﺑــﯿﻦ اﻓــﺮاد
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐـﺮدن از ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر

ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮزﻧــﺪ ﺧــﻮد را داﺷــﺘﻪ و آنﻫــﺎ را ﺑــﻪ داﻧــﺸﮕﺎه ﻣــﯽﻓﺮﺳــﺘﻨﺪ .اﻓــﺮاد ﺑﺎﺳــﻮادﺗﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اوﻟـﯿﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮان از ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ از
ﻧﺨﺒﮕﺎن آن ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] .[۳ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ
ﻣﻘﺼﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﻬﺘـﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺪأ آنﻫـﺎ

دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ ،ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ ،ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﮐـﻢﺗـﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ( ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ .ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ  ،[۸] ۱۳۷۵ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان زن و ﻣـﺮد در ﺳـﻨﯿﻦ  ۲۰ – ۲۴ﺳـﺎﻟﻪ )۱۳۲۰۷۶۶
ﻧﻔﺮات ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﺎد

ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۰۳و ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﯽ ﻣﻬـﺎﺟﺮان  ۱۲۳ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان را در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮدان ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ .ﺗﻔـﺎوت
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ﻧﻔﺮ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۲۵ – ۲۹ﺳـﺎﻟﻪ ) ۱۱۴۱۹۶۴ﻧﻔـﺮ( و ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪاد
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ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۰ – ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ) ۹۶ﺑﺮای ﮐﻞ و
 ۱۴۴ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان( و اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﺮای
ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ،داﻧﺶ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه از ﻧﯿـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨـﺼﺺ و ﻣـﺎﻫﺮ در ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﻗﺘـﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣـﺎدی در ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﺎ ﻧﯿـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎراﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺒﺪأ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی وزارت
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ] [۱۰و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ،ﻧـﺮخ رﺷـﺪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻧـﺮخ ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ .داﺳـﮕﻮﭘﺘﺎ در
ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎ-ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ« ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ :ﻣﻬـﺎﺟﺮت ارﻣﻐـﺎن
ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﮐ ّﻤﯽ زﻧﺎن و ﺳـﺎﻟﺨﻮرده ﺷـﺪن ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۳ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻬﺎﺟﺮان از روﺳﺘﺎ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر روﺳﺘﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،روﺳﺘﺎﻫﺎ را از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧـﺎﻟﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ

اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ روﺳﺘﺎ را از ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ز ﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ را از ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﻮلزا )ﮐﺎرﮔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ( ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] .[۱۱اﻣـﺮوزه ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ

ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ ﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺴﯿﺎری از وﻗـﺎﯾﻊ ﮐـﻪ ﻣﻨﺒﻌـﺚ از ﻋﻮاﻣـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻏﯿـﺮه ﺟﻮاﻣـﻊ ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮده و ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار و

ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از آنﻫﺎ دارد .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن از ﺟﻤﻠـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل،
ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪر ﯾـﺰی در ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎدهی ﻣﻄﻠـﻮب از
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﻬـﺎﺟﺮت را ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑـﺎﻻن در ﺧـﺼﻮص
ﺑﻌﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻼﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾـﺰان در ﻣـﻮرد رﺷـﺪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺎﻣـﺖﻫـﺎی
ﻼ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ].[۱۲
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺒ ً
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺮاد ،اﻟﺰاﻣﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺟﺮ ﯾـﺎنﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت داﺧﻠـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪر ﯾـﺰی در ﺟﻬـﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر ﻻزم اﺳـﺖ.
اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آ  -ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺧـﺎﻧﻮار و وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل
ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.

ب  -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن.
ج  -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن.

 -۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از »ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس

و ﻣﺴﮑﻦ  ۱۳۸۵ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان« ] [۹اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ دادهﻫـﺎی ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪولﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣـﺴﮑﻦ ۱۳۸۵
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮ :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫـﺎی  ۱۳۷۵و  ۱۳۸۵ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.

ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ )ﺑﻮﻣﯽ( :ﻓﺮد ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ ﺧـﻮد ﺳـﮑﻮﻧﺖ
دارد و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۳ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺌﻮری ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ ) (Life Cycleﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻـﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه وارد ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ازدواج
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت از ﺳـﻦ  ۱۵ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑـﻪ
آراﻣـﯽ ﺷــﺮوع و در ﺑـﯿﻦ ﺳــﻨﯿﻦ  ۳۵-۳۹ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺣــﺪود  ۳۰درﺻــﺪ ﻣﻬــﺎﺟﺮتﻫــﺎ را ﺷــﺎﻣﻞ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺮود ] .[۱۶ﮔـﺮ ﯾﻦوود و ﻫﺎﻧـﺖ ﻧـﺸﺎن
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دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ دراﻣﺪ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮ ﯾﺎنﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻧﺪ ].[۱۵

ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑـﺎ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻻری ﻟﻮﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .وی در ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪای ،راﺑﻄـﻪی ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ،
ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮑﺎﺣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ژاﭘﻦ ،ﺑﻠﮋ ﯾﮏ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺷـﺶ ﮐـﺸﻮر،

درﺻﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ۱-۴ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده و در ﺳـﻨﯿﻦ  ۱۰-۱۴ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻨﯿﻦ  ۲۰-۲۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ ۲۰-۲۴
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺪر ﯾﺞ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷـﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ

ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،آداب و رﺳــﻮم و ﺳــﻨﺖﻫــﺎ )ﮐـﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺤــﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻗــﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ،اﯾـﻦ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ در ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ و ﺗﻌﺠـﺐآور اﺳـﺖ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ].[۱۸

ﻟﯽآﻧﮓ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪی »دورهی ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﭼﯿﻦ« ،ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ وی ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﮐـﺎر )،(%۱۲/۴

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ) ،(%۵/۶ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ) ،(%۲۵/۵ﮐﺎرآﻣﻮزی ) ،(%۱۱/۵زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ) ،(%۱۰ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ) ،(%۱/۶واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮان )،(%۱۰/۵
ازدواج ) (%۱۴/۳و ﺳﺎﯾﺮ ) ،(%۸/۴ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدادﻧـﺪ ].[۱۷
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ارزشﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐـﺖ در ﺗﺎﯾﻠﻨـﺪ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﻧـﺸﺎن

داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان اﻧﺪازهی ارزشﻫﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣـﻀﻮر اﻓـﺮاد ﺟـﻮان
در ﺧﺎﻧﻮار و دارای زﻣﯿﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ
ﺑﺮای زﻧﺎن ،ارزشﻫﺎی دراﻣﺪ و آﺳﺎﯾﺶ ،ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﺧﺎﻧﻮار ،اﻧـﺪازهی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و از
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮت دارﻧـﺪ و اﯾـﻦﮐـﻪ ﺟﻨـﺴﯿﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺴﯿﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ].[۱۴
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ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﺎوت دراﻣﺪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗـﺴﻬﯿﻼت ،رﻓـﺎه ﺷـﻬﺮی ،اﯾﺠـﺎد
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺤﺼﺎری ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻫـﻢ ﭼـﺸﻤﯽ،
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ازدواج ،ﺑﺪی آب و ﻫﻮا ،ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮدن ﺧـﺎک و ﮐﻤـﯽ ﻣﺮﺗـﻊ ازﺟﻤﻠـﻪ

ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ در ﺣـﻮزهی ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ در اﯾـﺮان ][۵
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۴وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان داﺧﻠﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۸۵
 -۴-۱ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
ﻼ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻬﺎﺟﺮان وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﯽﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت
ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺰ ﯾﻨﺸﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓـﺮاد

در دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓـﺮاد در اﯾـﻦ دورهﻫـﺎی
ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳـﻨﯽ
و ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،ﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳـﻨﯽ و ﺟﻨـﺴﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪی آن ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ از ﻫـﺮم ﺳـﻨﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳ﻫﺮم ﺳـﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ و روﻧﺪ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺎ ﺣـﺪودی

ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﮐـﺸﻮر اﯾـﺮان
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۰-۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮم ﺳـﻨﯽ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﻫـﻢ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮔﺮوه
ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ
و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۳۸درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ در دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۰-۲۴ﺳﺎﻟﻪ
و  ۲۵-۲۹ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۱۵-۱۹ﺳﺎﻟﻪ و  ۳۰-۳۴ﺳـﺎﻟﻪ ﻗـﺮار
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دارﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺳـﻨﯿﻦ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،ﺗﺤـﺼﯿﻞ ،ازدواج و اﻧﺠـﺎم
ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ )ﺑﺮای ﭘﺴﺮان( ﺑﻮده و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﺑـﺴﯿﺎر
ﮐﻢﺗﺮی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺧﺎﻧﻮار
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از زﻧـﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۲۰-۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،

در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان و زﻧـﺎن
در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ  ۲۰-۲۴ﺳـﺎﻟﻪ  ۳/۲درﺻـﺪ ) ۱۱/۹درﺻـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان و  ۸/۷درﺻـﺪ ﺑـﺮای
زﻧﺎن( ،در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۵-۲۹ﺳـﺎﻟﻪ  ۲/۸درﺻـﺪ ) ۱۰/۱درﺻـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان و  ۷/۳درﺻـﺪ
ﺑﺮای زﻧﺎن( ،در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۳۰-۳۴ﺳﺎﻟﻪ  ۱/۴درﺻﺪ ) ۶درﺻـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان و  ۴/۶درﺻـﺪ
ﺑﺮای زﻧﺎن( و در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۳۵-۳۹ﺳﺎﻟﻪ  ۰/۹درﺻﺪ ) ۴درﺻﺪ ﺑﺮای ﻣـﺮدان و  ۳/۱درﺻـﺪ

ﺑــﺮای زﻧــﺎن( اﺳــﺖ .ﻟــﺬا "ﻣــﺮد ﮔــﺰ ﯾﻦ" ﺑــﻮدن ﻣﻬــﺎﺟﺮت در ﮔــﺮوهﻫــﺎی ﺳــﻨﯽ ﻣــﺬﮐﻮر ﯾﮑـﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .از دﻻﯾﻞ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑـﻪ

وﯾﮋه در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۲۰-۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺳﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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 -۴-۲ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻮار
ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻌـﺪاد

اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﻦ ﻓﺮض وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺴﺘﻌﺪﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت آنﻫﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زوجﻫﺎی ﺟﻮان ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪه در داﺧـﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑﺮﺣـﺴﺐ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮار ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۵ -۸۵ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ  ۱/۳درﺻـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ۱۰/۴ ،درﺻﺪ دو ﻧﻔﺮه ۲۲/۲ ،درﺻﺪ ﺳﻪ ﻧﻔـﺮه ۲۵ ،درﺻـﺪ ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮه ۱۷ ،درﺻـﺪ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ۱۰/۴ ،درﺻﺪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮه ۶ ،درﺻﺪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ۳/۴ ،درﺻﺪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮه ۱/۸ ،درﺻﺪ
ﻧﻪ ﻧﻔﺮه و  ۲/۵درﺻﺪ ده ﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺻﺪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲/۵ ،۴/۶ ،۷/۹ ،۱۳ ،۱۹/۶ ،۲۴/۵ ،۱۶/۴ ،۷/۳ ،۱/۳و  ۲/۹درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﯾﮏ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ،درﺻﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻏﯿ ـﺮ ﻣﻬــﺎﺟﺮان اﺳــﺖ درﺣــﺎﻟﯽﮐــﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﭘــﻨﺞ اﻟ ـﯽ ده ﻧﻔــﺮ و ﺑ ـﯿﺶﺗــﺮ ،درﺻــﺪﻫﺎی

ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در دﻫـﻪی
اﺧﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻣﺮﮐﺰی و ﻗـﻢ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ

درﺻﺪ را در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﮐﻢﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﯾﻼم در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﺶ ﻧﻔـﺮ
و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺪول ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧـﺴﺒﯽ ﺗﻌـﺪاد
اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻃﯽ دورهی  ۱۳۷۵ -۸۵در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴-۳وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد واﻗﻊ در ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻮده و ﯾـﺎ ﺑﯿﮑـﺎر در ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻪدارﻫـﺎ ،اﻓـﺮاد دارای درآﻣـﺪ ﺑـﺪون ﮐـﺎر،
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ﺟﺪول  -۱ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮار ﻃﯽ دورهی ۱۳۷۵ -۸۵
ﺷﺮح
ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﮐﻞ

ﺟﻤﻊ

 ۱ﻧﻔﺮ

 ۲ﻧﻔﺮ

 ۳ﻧﻔﺮ

 ۴ﻧﻔﺮ

 ۵ﻧﻔﺮ

۱۱۱۵۲۲۳۹

۱۴۷۳۳۴

۱۱۶۲۸۵۷

۲۴۷۰۰۶۶

۲۷۸۸۶۱۶

۱۸۸۹۳۹۳

۱۰۰/۰

۱/۳

۱۰/۴

۲۲/۲

۲۵/۰

۱۷/۰

۵۷۵۴۹۴۷۲

۷۴۵۶۵۰

۴۱۸۸۰۰۳

۹۴۱۲۵۱۲

۱۴۱۰۷۴۶۲

۱۱۲۹۳۶۰۷

۱۰۰/۰

۱/۳

۷/۳

۱۶/۴

۲۴/۵

۱۹/۶

درﺻﺪ
ﮐﻞ
درﺻﺪ

ﺷﺮح
ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﮐﻞ
درﺻﺪ
ﮐﻞ
درﺻﺪ

 ۶ﻧﻔﺮ

 ۷ﻧﻔﺮ

 ۸ﻧﻔﺮ

 ۹ﻧﻔﺮ

 ۱۰ﻧﻔﺮ وﺑﯿﺶﺗﺮ

۱۱۵۸۰۷۲

۶۷۰۴۸۱

۳۸۱۸۱۶

۲۰۴۲۵۳

۲۷۹۳۵۱

۱۰/۴

۶/۰

۳/۴

۱/۸

۲/۵

۷۴۹۲۲۸۸

۴۵۶۷۱۰۷

۲۶۵۲۲۷۶

۱۴۴۸۵۹۲

۱۶۴۱۹۷۵

۱۳/۰

۷/۹

۴/۶

۲/۵

۲/۹

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ وﺿـﻊ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای را در ﺑـﯿﻦ آنﻫـﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۴۵/۸درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل و  ۵۳/۴درﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ۳۸ ،درﺻﺪ ﻓﻌﺎل و  ۶۱/۲درﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻼﺣﻈـﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ

اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﯿـﺰ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ از ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌـﺎل ﻣﻬـﺎﺟﺮ۸۹/۶ ،
درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻞ و  ۱۰/۴درﺻـﺪ ﺑﯿﮑـﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ درﺻـﺪﻫﺎ ﺑـﺮای ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۶/۶و  ۱۳/۴درﺻﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ درﺻـﺪ

ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﮐـﺎر و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻏﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
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ﺟﺪول -۲ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ دورهی
۱۳۷۵ -۸۵
ﺷﺮح

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

ﺟﻤﻊ

ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﮐﻞ
درﺻﺪ

ﻏﯿﺮ

ﮐﻞ

ﻣﻬﺎﺟﺮ

درﺻﺪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ

اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

ﺟﻤﻊ

ﺷﺎﻏﻞ

ﺑﯿﮑﺎر

ﻓﻌﺎل

۱۰۸۷۶۷۸۰

۴۹۸۱۸۱۸

۴۴۶۵۲۲۵

۵۱۶۵۹۳

۵۸۰۴۲۶۶

۹۰۶۹۶

۱۰۰/۰

۴۵/۸

۸۹/۶

۱۰/۴

۵۳/۴

۰/۸

۴۸۱۹۰۰۲۹

۱۸۲۹۹۲۹۹

۱۵۸۴۳۹۶۶

۲۴۵۵۳۳۳

۲۹۵۰۴۲۱۹

۳۸۶۵۱۱

۱۰۰/۰

۳۸/۰

۸۶/۶

۱۳/۴

۶۱/۲

۰/۸

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،اﯾـﻼم
و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ  ۵۳/۱ ،۵۶/۶و  ۵۰/۸درﺻـﺪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌـﺎل
ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ ،ﻗـﻢ و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ  ۶۰ ،۶۳/۵و  ۵۶/۶درﺻـﺪ
دارای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر ﺑـﻮدن ﻣﻬـﺎﺟﺮان

وارد ﺷــﺪه ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎن ،ﺑـﯿﺶﺗــﺮ ﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷــﺎﻏﻞ در اﺳــﺘﺎنﻫــﺎی ﺑﻮﺷــﻬﺮ ) ۹۵/۳درﺻــﺪ(،
ﻫﺮﻣﺰﮔـــﺎن ) ۹۴/۹درﺻـــﺪ( و ﺳـــﻤﻨﺎن ) ۹۴/۴درﺻـــﺪ( و ﺑـــﯿﺶﺗـــﺮ ﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿـــﺖ ﺑﯿﮑـــﺎر در
اﺳــﺘﺎنﻫــﺎی اﯾــﻼم ) ۲۴/۹درﺻــﺪ( ،ﻟﺮﺳــﺘﺎن ) ۲۴درﺻــﺪ( ،ﮐﺮﻣﺎﻧــﺸﺎه ) ۱۸/۶درﺻــﺪ( و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ) ۱۸/۱درﺻﺪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 -۴-۴ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ از ﮐـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﺷـﺪه در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دورهی  ۱۲۱۴۸۱۴۸) ۱۳۷۵-۸۵ﻧﻔﺮ( ،زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣـﺪود  ۲۱درﺻـﺪ
) ۲۵۲۶۸۲۵ﻧﻔﺮ( ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣﻘﯿـﺎسﺑﻨـﺪی ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎل  ۱۱/۴درﺻﺪ ) ۱۳۸۶۳۷۹ﻧﻔـﺮ( ،دو ﺳـﺎل  ۱۲/۴درﺻـﺪ ) ۱۵۰۲۴۶۹ﻧﻔـﺮ( ،ﺳـﻪ

 ۱۰/۱درﺻﺪ ) ۱۲۲۶۱۴۹ﻧﻔﺮ( ،ﺷﺶ ﺳﺎل  ۷/۲درﺻﺪ ) ۸۸۱۲۳۶ﻧﻔﺮ( ،ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎل ۶/۳

درﺻﺪ ) ۷۴۹۵۰۲ﻧﻔﺮ( ،ﻫﺸﺖ ﺳـﺎل  ۶/۲درﺻـﺪ ) ۷۴۸۵۵۱ﻧﻔـﺮ( و ﻧـﻪ ﺳـﺎل  ۴/۱درﺻـﺪ
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ﺟﺪول  -۳ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻃﯽ دورهی ۱۳۷۵ -۸۵
ﺟﻤﻊ

ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل

ﯾﮏ ﺳﺎل

دو ﺳﺎل

ﺳﻪ ﺳﺎل

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

ﺷﺮح

۱۲۱۴۸۱۴۸

۲۵۲۶۸۲۵

۱۳۸۶۳۷۹

۱۵۰۲۴۶۹

۱۳۸۳۵۵۰

۱۲۰۸۸۲۹

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ

۱۰۰/۰

۲۰/۸

۱۱/۴

۱۲/۴

۱۱/۴

۱۰/۰

ﺷﺮح

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﺷﺶ ﺳﺎل

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل

ﻫﺸﺖ ﺳﺎل

ﻧﻪ ﺳﺎل

اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه

۱۲۲۶۱۴۹

۸۸۱۲۳۶

۷۴۹۵۰۲

۷۴۸۵۵۱

۵۰۲۰۳۱

۳۲۵۹۷

۱۰/۰

۷/۲

۶/۲

۶/۲

۴/۱

۰/۳

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ

) ۵۰۲۰۳۱ﻧﻔﺮ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻢﺗﺮ از ﭘـﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪود  ۶۶درﺻﺪ دارای ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ

اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾ ـﻦ ،در ﻣﻬــﺎﺟﺮتﻫــﺎی داﺧﻠ ـﯽ اﻧﺠــﺎمﺷــﺪه ﻃ ـﯽ دورهی  ۱۳۷۵-۸۵ﺳــﻬﻢ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
وﺟﻮد ﺳﻬﻢ  ۲۱درﺻﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ

ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﮐـﺮدن دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ز ﯾـﺎد ﺑـﺮ ﺷـﺪت ﺟﺮ ﯾـﺎنﻫـﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻃﯽ دورهی  ۱۳۸۵-۹۵اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ ﻧـﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﮐـﻢﺗـﺮ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل ،درﺻـﺪﻫﺎی ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه

ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﯿـﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣـﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و ﯾـﺰد

ﺑــﯿﺶﺗــﺮ از ﺳــﺎﯾﺮ اﺳــﺘﺎنﻫــﺎ اﺳــﺖ .در اﻗﺎﻣــﺖ  ۷ﺳــﺎل و ﺑــﯿﺶﺗــﺮ ﺳــﻬﻢ اﺳــﺘﺎنﻫــﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﺰوﯾﻦ و ﻗﻢ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺷـﺨﺺ ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﺧـﺎﻧﻮادهی وی و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺼﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺎ

ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎری
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهی وی ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺟﺪﯾـﺪ )ﻣﻘـﺼﺪ( ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .ﻣـﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾـﻦ ﺿـﺮورت
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی در زﻣﯿﻨﻪی اﺳـﺘﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮاً
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ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﺻـﺪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی از ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎل و ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
 -۴-۵ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻟﻮﮐﺎس و ﻣﯿﺮ ] [۷ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮدی ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮ را در ﻣـﻮارد ذﯾـﻞ ﺧﻼﺻـﻪ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﭼﺮﺧـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ و
ﻧﻘﺶ وی در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺗﺤـﺼﯿﻼت و داﻧـﺶ

ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از اﻓـﺮاد را ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣﺤﻠـﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﮐـﺮده و

ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ وﺿــﻌﯿﺘﯽ را ﺑــﺮای آنﻫــﺎ ﻏﯿــﺮ ﺟــﺬاب ﮐﻨــﺪ؛ آ ﮔــﺎﻫﯽ از ﻓﺮﺻــﺖﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺮک ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﺣـﺴﺎس و
ادراک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدﯾﺎت و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و

ﺳــﻄﺢ اﺷــﺘﯿﺎق وی ﺑــﺮای ﺑﺪﺳــﺖ آوردن آنﻫــﺎ؛ ﺧﻮﯾــﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳــﺘﺎن ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﺎﺟﺮت زﻧﺠﯿـﺮهای ﻧﺎﻣﯿـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻫـﺸﺖ ﮔﺰ ﯾﻨـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوی از ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺎ  ۴۶درﺻـﺪ ) ۵۵۸۹۵۰۸ﻧﻔـﺮ(

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻋﻠـﺖﻫـﺎی ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر
) ۸/۷درﺻﺪ ۱۰۶۳۰۳۵ -ﻧﻔﺮ( ،ﺗﺤـﺼﯿﻞ ) ۸/۶درﺻـﺪ ۱۰۴۰۷۶۷ -ﻧﻔـﺮ( ،ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣﺖ

وﻇﯿﻔــﻪ ) ۶/۵درﺻــﺪ ۷۹۵۵۴۳ -ﻧﻔــﺮ( ،اﻧﺘﻘــﺎل ﺷــﻐﻠﯽ ) ۵/۱درﺻــﺪ ۶۲۳۶۰۳ -ﻧﻔــﺮ(،
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﺑﻬﺘـﺮ ) ۵/۰درﺻـﺪ ۶۰۹۷۹۱ -ﻧﻔـﺮ( ،اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ) ۳/۷درﺻـﺪ-
 ۴۵۵۱۷۱ﻧﻔﺮ( و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) ۱/۳درﺻـﺪ ۱۵۸۹۵۱ -ﻧﻔـﺮ( ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ۱۰/۱ .درﺻـﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان ) ۱۲۲۷۷۴۶ﻧﻔﺮ( ﻋﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۴/۸درﺻﺪ ) ۵۸۴۰۳۳ﻧﻔﺮ(
ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐـﺸﻮر ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻋﻠـﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫـﻢ
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ۱۵/۳درﺻﺪ( ،ﺗﻬـﺮان )  ۱۱/۸درﺻـﺪ( ،ﺳـﻤﻨﺎن
) ۱۱/۲درﺻﺪ( و ﮐﺮﻣﺎن ) ۱۰/۳درﺻﺪ( از ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ .اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ در
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﺪ از
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ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ اردﻫﺎﺋﻲ و ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ راد

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﯾﺰد ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ
"ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ" ،و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﯾﻼم ،ﺳﯿـﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه در
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ "اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ" ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕـﺮ ﻋﻠـﺖﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت اﻓـﺮاد اﺳـﺖ .در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
"ﺗﺤﺼﯿﻞ" ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﯾـﺰد،
زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی

اﯾﻼم ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،و زﻧﺠﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ" از ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧـﺴﺒﯽ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠـﺎنﺷـﺮﻗﯽ ،ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه و
اﯾﻼم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧـﺪ ،ﮔﺰ ﯾﻨـﻪی "اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ" ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻋﻠـﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی زﻧﺠـﺎن،
ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اردﺑﯿﻞ و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧـﺴﺒﯽ ﮔﺰ ﯾﻨـﻪی "ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣﺖ

وﻇﯿﻔﻪ" را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص دادهاﻧـﺪ" .ﭘﯿـﺮوی از ﺧـﺎﻧﻮار" ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دﻫﻪی  ۱۳۷۵-۸۵ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ در اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان
) ۵۳/۱درﺻﺪ( ،ﻗﻢ ) ۵۱/۸درﺻﺪ( ،ﻗـﺰوﯾﻦ ) ۴۹/۹درﺻـﺪ( ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ وﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ )۴۹/۴

درﺻﺪ( و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ) ۴۸/۸درﺻﺪ( ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ را دارد.

ﺑﺮاورد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪود
 ۷۴درﺻﺪ ) ۸۹۹۹۷۰۹ﻧﻔﺮ( ﻣﻬـﺎﺟﺮان وارد ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و  ۲۶درﺻـﺪ ) ۳۱۴۸۴۳۹ﻧﻔـﺮ(

ﻧﯿﺰ وارد ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷـﺪهاﻧـﺪ" .ﭘﯿـﺮوی از ﺧـﺎﻧﻮار" ﻫـﻢ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و ﻫـﻢ در ﻧﻘـﺎط
روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑـﯿﺶﺗــﺮ ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧــﺴﺒﯽ را در ﺑـﯿﻦ ﻋﻠــﻞ ﻣﻬــﺎﺟﺮت دارد .ﭘــﺲ از اﯾـﻦ ﻋﺎﻣــﻞ،

ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻠـﻞ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﺤـﺼﯿﻞ ) ۱۰/۰درﺻـﺪ( ،ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر )۸/۶
درﺻﺪ( ،اﻧﺘﻘـﺎل ﺷـﻐﻠﯽ ) ۵/۸درﺻـﺪ( ،ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﺑﻬﺘـﺮ ) ۵/۲درﺻـﺪ( ،ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣﺖ
وﻇﯿﻔﻪ ) ۴/۸درﺻﺪ( ،اﻧﺠﺎم ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ) ۲/۷درﺻـﺪ( و ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺤـﺼﯿﻞ ) ۱/۳درﺻـﺪ(

اﺳﺖ .در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ) ۱۱/۷درﺻﺪ( ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ) ۹/۱درﺻﺪ(،
اﻧﺠـــﺎم ﺧـــﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـــﻪ ) ۶/۸درﺻـــﺪ( ،ﺟـــﺴﺘﺠﻮی ﮐـــﺎر ﺑﻬﺘـــﺮ ) ۴/۶درﺻـــﺪ( ،ﺗﺤـــﺼﯿﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ﺟﺪول  -۴ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ دورهی
۱۳۷۵ -۸۵
ﮐﻞ

ﺟﺴﺘﺠﻮى ﮐﺎر

ﺟﺴﺘﺠﻮى ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ

اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﻰ

ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ

اﻧﺠﺎمﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ

ﭘﯿﺮوى از ﺧﺎﻧﻮار

ﺳﺎﯾﺮ

اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه

ﺷﺮح

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۱۰۰/۰

۸ /۷

۵ /۰

۵ /۱

۸ /۶

۱ /۳

۳ /۸

۶ /۶

۴۶/۰

۱۰/۱

۴ /۸

ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی

۱۰۰/۰

۸ /۶

۵ /۲

۵ /۸

۱۰/۰

۱ /۳

۲ /۷

۴ /۸

۴۶/۷

۱۰/۱

۴ /۸

ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ

۱۰۰/۰

۹ /۱

۴ /۶

۳ /۱

۴ /۴

۱ /۳

۶ /۸

۱۱/۷

۴۳/۹

۱۰/۳

۴ /۸

 -۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣـﻮارد ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار،
ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻨﯽ -ﺟﻨــﺴﯽ و وﺿــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘــﺼﺎدی ،ﻣﻬــﺎﺟﺮان از ﻏﯿــﺮ ﻣﻬــﺎﺟﺮان ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨــﺪ.
ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد دﯾﮕـﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮان اﻓـﺮاد ﺧﺎﺻـﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧـﻮد از اﻓـﺮاد ﺟﻮاﻣـﻊ

ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮ ﯾـﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ادﺑﯿـﺎت
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮ ﯾـﻪﻫـﺎی ﮔﺰ ﯾﻨـﺸﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻬـﺎﺟﺮت و ﭼﺮﺧـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﺟﺮﯾـﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ﻣﺤـﻮر ﻗـﺮار دادن ﺗـﮏ ﺗـﮏ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮت را از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺟﺰﺋﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ازﻟﺤﺎظ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ ﮐـﻢﺗـﺮ از ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل

درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ دارد .در ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻃﯽ دورهی  ۱۳۷۵ -۸۵ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺑﺮ ﺷﺪت ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ در دﻫﻪی آﯾﻨﺪه اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ

ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﻄـﻮف داﺷـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ز ﯾـﺎدی از
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐـﻢﺗـﺮ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل ،ﯾـﮏ ﺳـﺎل و دو ﺳـﺎل ﺑـﺮای اﻣـﺮ ﺗﺤـﺼﯿﻞ و
ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠـﯽ اﻃـﻼع
از ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ .ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﺎنﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻠﺖ "ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮار" ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤـﺪهﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﻠـﺖﻫـﺎ

در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺷـﺘﻐﺎل )ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ،اﻧﺘﻘـﺎل ﺷـﻐﻠﯽ و ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﺑﻬﺘـﺮ( ،ﺗﺤـﺼﯿﻞ و
ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠـﯽ ﺑﺮﺣـﺴﺐ
ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤـﺪهای دارد ،وﻟـﯽ ﺟﺮ ﯾـﺎنﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت

داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ﮐـﻪ ﺣـﺪود  ۲۰درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد را ﻣـﯽﺗـﻮان ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮد .ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪهای از اﯾـﻦ ﺳـﺮﺑﺎزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤـﺼﯿﻞ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ و ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﺧـﻮد
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻗﺎﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر و ﻗﺎﺳـﻤﯽ اردﻫـﺎﺋﯽ ] [۶داﺷـﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪی اﻗﺎﻣـﺖ در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﯾﮑـﯽ از

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺑـﻮﻣﯽ ﮐـﺮدن
ﮔﺰ ﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ و ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺪت ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺤـﺼﯿﻞ و ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ در اﻣـﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﺳـﺖ .از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪی ﻋﻠـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ ﺑـﻮدن
ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ازﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﻗﺘـﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻏﯿـﺮهی ﻋﻠـﺖﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ وﺟﻮه در ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺮ ﯾـﺎنﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت

داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﮏﺳـﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺒـﻮد زﻣـﯿﻦ و آب ،ﻧـﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑـﻮدن ﺧـﺎک و ﻏﯿـﺮه و در
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻬﺮی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر ﺑﻬﺘـﺮ ،ازدواج و
ﻏﯿﺮه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت در وﺟـﻮه

ﺑ ـﯿﺶﺗــﺮ از دﯾﮕــﺮ ﭘﯿ ـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﯾ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﺳــﺖ .ﻋﻠــﺖﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در زﻣﯿﻨــﻪی ﺗﺤﻠﯿ ـﻞ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮ ﯾﺎنﻫـﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮت داﺧﻠـﯽ و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﻣﻬــﺎﺟﺮان ﺑــﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ اﺳــﺘﺎن :ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻧﻔــﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ «۱۳۷۵

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از
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ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﺗـﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱

اﺑﺮای ،ا .اس .(۱۳۷۰) .ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺷﺎد )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﻣﻮﺳـﺴﻪی ﮐـﺎر و
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻬﺮان.

] [۲

ارﺷﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ) .(۱۳۸۰ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ.

] [۳

اﺳـﮑﻠﺪون ،روﻧﺎﻟــﺪ ) .(۱۳۸۰ﻣﻬــﺎﺟﺮت روﺳــﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ و اﺛــﺮات آن در ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﻘــﺮ روﺳــﺘﺎﯾﯽ.

] [۴

ﺗﻮدارو ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ) .(۱۳۶۷ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﻣـﺼﻄﻔﯽ ﺳـﺮﻣﺪی و ﭘـﺮوﯾﻦ

] [۵

ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ در اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﻧﺎﻣﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرهی  ،۵ﺻﺺ .۴۳-۶۰

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ وﺟﺪاﻧﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۳۸و  ،۳۷ﺻﺺ .۱۱۲-۱۳۰
رﺋﯿﺴﯽ ﻓﺮد )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﻣﺆﺳﺴﺴﻪی ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻬﺮان.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ  .(۱۳۵۹ -۸۳ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﺳـﺎل  ،۹ﺷـﻤﺎرهی
 ،۱ﺻﺺ .۵۰-۸۰

] [۶

ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻮر ،ﺷﻬﻼ و ﻗﺎﺳﻤﯽ اردﻫﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۶ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ
ﺗﻬﺮان .ﻧﺎﻣﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی  ،۳ﺻﺺ .۱۳۰-۱۴۸

] [۷

ﻟﻮﮐﺎس ،دﯾﻮﯾﺪ و ﭘﺎول ﻣﯿﺮ ) .(۱۳۸۱درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ،ﺣـﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدﯾـﺎن )ﻣﺘـﺮﺟﻢ(،

] [۸

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ .۱۳۷۵

] [۹

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ .۱۳۸۵

][۱۰

وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ) .(۱۳۷۵ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر در اﯾـﺮان .دﻓﺘـﺮ

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان.

اﻧﺘﺸﺎرات و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ،ﺗﻬﺮان.

Amin, Samir (1974). Modern Migration in Western Africa. Oxford
Balan, Jorge (1981). Why People Move. the UNESCO Press Printed in

][12

France.
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