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 چکیده

 ترین مهمیکی از حال حاضر در  گیرد و میدالیل متعددی صورت  براساسداخلی  های مهاجرت
 های سرشماری های داده ةثانویبا تحلیل  پژوهش،در این . رود به شمار میایران در مسائل جمعیتی 

داخلی در ایران به همراه  های مهاجرتعلل  ترین مهم، 1331و  1331عمومی نفوس و مسکن 
)یک  خانوار از پیرویعلت مهاجرت  ترین مهمآن شناسایی شده است.  های کننده تبیینعوامل و 

و بعد از آن دالیل مربوط به اشتغال، تحصیل و پایان تحصیل، دستیابی به علت کلی و مبهم( است 
کلی  ةدستدر دو ها را  آن توان میکه  استو پایان خدمت وظیفه  دادن م، انجاتر مناسبمسکن 

به مناطق شهری و روستایی،  واردشدهمهاجران  مهاجرت تبعی و مهاجرت اقتصادی قرار داد.
متفاوتی را برای مهاجرت  تقریباًسنی مختلف، دالیل  های دوره داراین مهاجران مرد و زن و مهاجرا

دو متغیر  عنوان به)جنس و سن مهاجران  ،متغیره چند های تحلیلنتایج براساس . اند برشمردهخود 
محسوب تبعی و اقتصادی  های مهاجرتبسیار قوی در احتمال وقوع  های کننده تبییناز جمعیتی( 

 یافتگی توسعهمتغیرهای تحصیالت، جریان مهاجرت، نوع مهاجرت و سطح  ها پس از آنو  شوند می
مورد بررسی، پیامدهای متفاوتی برای مبدأ و مقصد به  های مهاجرت. نوع دنگیر میمقصد قرار 

 داخلی های مهاجرت ریزی برنامه راستایدر  توان میآن  های کننده تبیینکه با آگاهی از  داردهمراه 
 داشت.گام بر در ایران

مهاجرت تبعی،  ،مهاجرت اقتصادیعلل مهاجرت، مهاجرت،  های کننده تعیین کلیدی: های واژه
 .داخلی ایران های مهاجرت

                                                                                                                                              
 ghasemi33@yahoo.comمسئول(،  ةنویسنددانشگاه پیام نور )شناسی، گروه علوم اجتماعی،  جمعیت ستادیارا .1

 hmahmoud@ut.ac.irدانشگاه تهران،  ،یاجتماع علوم ةدانشکد یعلم ئتیه .2

 rznobakht@gmail.com، دانشگاه پیام نورگروه علوم اجتماعی، ، شناسی جمعیتدکتری  یدانشجو .3



 9613 ایيزپ ،6 شمارة ،3 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    673

  مقدمه
اصالحات شامل سیاسی -وقایع اجتماعی گسترده بعد از صورت بهمهاجرت داخلی  ،رانیدر ا

 ییجا هجاب. شدد یتشد ها نآ مستقیم و غیرمستقیمو آثار  یلیو جنگ تحم یانقالب اسالم ،یارض

است. مهاجرت  یو اجتماع یاز علوم رفتار یارین بسیدر ب بحث قابل یموضوع ها انسان یمکان

 عقیدة به .گیرد میل و اهداف متفاوت انجام یدال براساسه کت است یجمع یمکان ییجا هجاب ینوع

توان  یاست، م یشناخت معهجا یها ید مهاجرت که برگرفته از تئوریجد یدر الگوها ،(1391) 1کاپل

عصر  در یعنی امروزهدانست.  یر تفکرات اجتماعییو تغ شدن یل مهاجرت اشخاص را صنعتیدل

 و شرفتیپ هدف با بیشتر واست  افتهی گسترش آن ابعاد و شده تر ساده ها انتقال و نقل ارتباطات،

 رد.یگ یم صورت بهتر اناتکام و به رفاه یابیدست

از دوران بعد از  یان مهاجرتیجراما وجود داشته است،  ها انسانان یمهاجرت همواره در م

، یمختلف )داخل های مهاجرت در شکل (.1319 ،است )تودارو چشمگیر شده یانقالب صنعت

ش مطالعات یافزا ،(1331) 2باالنبه اعتقاد . ان استیمتفاوت درحال جر های هانگیزبا و ( المللی بین

درمورد  ریزان برنامهو  سیاستگذاران ةعالقگسترش  دربرابر یپاسخ به بعد 1311 ةدهمهاجرت از 

و در این میان  داردمهاجرت دالیل مختلفی بنابراین،  ؛استبوده  ینیشهرنش ویژه بهت و یرشد جمع

( معتقد است فرایند 2112) 3د. گاراسکیندار کننده تعیین یاقتصادی و اجتماعی نقش های انگیزه

 ةزمیندر پذیرد.  عامل مهم فردی، خانوادگی و اجتماع محلی تأثیر می تصمیم به مهاجرت از سه

جمله تفاوت در  جاذبه و دافعه از های عاملبه  توان می ،افزایش مهاجران بر مؤثردالیل  همجموع

)رانیس  منابعبرخی از  دربین مناطق مبدأ و مقصد  کاری و رفاه و کیفیت زندگیدستمزد و شرایط 

 3،؛ تودارو و ماریسکو1391 ،و تودارو 9؛ هریس1313 1،، تودارو1312 1،اد؛ ساست1311 4،و فی

 رد.ک( اشاره 1339

 یو جنس یر در ساختار سنییت، سبب تغیجمع ییایپو یاز عوامل اصل یکی عنوان بهمهاجرت 

. دشو میدر مبدأ و مقصد  یو اقتصاد ی، فرهنگیت و تحوالت اجتماعیجمع ةساالنو متوسط رشد 
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 تری کوچکار یاس بسیدر مق ها انسان ییجا جابهجه یت و درنتیدر گذشته رشد جمعه کاز آنجا

و جمعیتی مناطق  ی، اجتماعیبر ساختار اقتصاد ها ییجا جابهن یا تأثیر، گرفت میصورت 

. شد می ید تلقیمف گاهو  یعیاماًل طبک یامر ینبود و حت چشمگیرر چندان یمهاجرفرست و مهاجرپذ

 یاجتماع یشورها به معضلکبرخی از و در  یتیل جمعئامس ترین مهمکی از یامروزه مهاجرت به 

ی بزرگ و به شهرها کوچک یشهرهان انکساو ان ییروستامهاجرت  ،رانیدر ال شده است. یتبد

است که شده  مهاجراناخالق  و یزندگ یها وهیدر افکار، ش فراوان راتییتغموجب  شهرها کالن

ش یشود. افزا میانحرافات  روانی و و یند اجتماعیرض ناخوشااز عوا یش بعضیدایساز پ نهیزم

و  ینینش هیجاد حاشیا ،شهرها کالن یکیزیدر گسترش ف هایی نظمی بیبروز  سبب مهاجرت داخلی

مهاجرفرست و  های استانخوردن تعادل جمعیتی  هم به، گسترش مشاغل کاذب و آبادها یحلب

 د.شو یم مهاجرپذیر

اهمیت بلکه برای افراد  ،نیستندروزمره  ةتجربهای فیزیکی  ا تنها محیطه مکانباید توجه داشت 

کند. خاطرات  کمک میپیرامون درک چگونگی ارتباط با دیگران و جهان  ها در آن و به دارندروانی 

افراد  تعلقعمده در بسط  یدهند و سهم ها شکل می مکاناز مردم درک  ةشیوو تجارب زندگی به 

. اختالالت در شود میبومی توسعه و حفظ هویت افراد  که خود موجب رنددا سکونتشانبه محل 

درگیر مضر برای اجتماعات  یآثارو د وش میو اندوه  گمگشتگیحس  نوعی موجبتعلق مکانی 

علل مهاجرت  حاضر پژوهشدر اساس،  براین. (1332 ،)قاسمی اردهایی داردجریان مهاجرتی 

آن  های کننده تبیینبررسی و عوامل و  1331و  1331ماری دو سرش های داده طبقداخلی در ایران 

 .شده استمشخص در سطح خرد و کالن 

 

 نظری مبانی
 های دیدگاهو  ها نظریهبه  توان میگرفته در ایران  صورت های مهاجرتنظری  نییتب در راستای

 «اقتصاد ةظرین» ،پژوهش های دادهمهاجرتی مورد مطالعه و  ةحوزبه  توجه بامختلفی اشاره کرد که 

 .هاست آن ترین مناسب 1«انتظار ارزش ةنظری»و 

، مردم برای به حداکثر رساندن درآمدشان از مناطق اقتصاد نئوکالسیک مهاجرت ةنظری اساسبر

. کنند میبا دستمزد پایین به مناطق با دستمزد باال )یا از مناطق فقیر به مناطق ثروتمند( مهاجرت 

                                                                                                                                              
1. Value Expectancy Theory 
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 که مهاجر عامل مهم در شروع مهاجرت است ةکنند دریافتستنده و تفاوت دستمزد بین مناطق فر

. این نظریه در شود محسوب میحداکثر رساندن سودمندی  بهفردی برای  راهبردمهاجرت 

 1. کادوالدرکند میمهاجرت را تبیین  های جریان، «عرضه و تقاضا»چارچوب اصل اقتصادی 

ای از وزن  یی مردم نتیجهجا جابهنظری معتقدند  به این رویکرد توجه با( 2111) 2( و جابز1332)

را بهبود  شانزیستکنند که شرایط  هاست. افراد مکانی را انتخاب می های اقتصادی بین مکان گزینه

 .کردبه ساستاد و تودارو اشاره  توان میاین حوزه  نظران صاحببخشد. از 

 دانستن فردی دلیل بهالسیک اقتصاد نئوک ةنظریاز اقتصاد جدید مهاجرت،  ةنظریطرفداران 

این دیدگاه، کنشگران را به سطح خانوار توسعه  .اند دهکرمهاجرت انتقاد  در زمینة گیری تصمیم

(. 1334 3،)استارک یابد میدرآمد خانوار در ارتباط با درآمد فردی افزایش  کند میو فرض  دهد می

سطوح از تأثر مز الگوهای مهاجرت و توانایی برای مهاجرت و نی هانگیز ،از مطالعات طبق برخی

زندگی خانواده است  ةچرخ ةمرحلمنابع خانوارها، ساختار سنی و جنسی خانواده و خانوار و 

که  رود به شمار میخانوادگی  راهبردماهیت یک  از نظر، مهاجرت درنتیجه(. 1331 4،)هاربیسون

اقتصادی )درآمد و اشتغال(  هایخطر ،به وجوه ارسالی حاصل از اعضای مهاجر توجه با ها خانواده

 .کنند میرا توزیع 

جایگزین  های مکانانتظار ارزش مهاجرت، کنشگر محل اقامت خود را از یک مجموعه  ةنظریدر 

 1،)دجونگ و گاردنر کند می، انتخاب رساند میرا در ابعاد مختلف به حداکثر  ها سودمندیکه مجموع 

 های ویژگی»اول  :دگذارن میانتظار از مهاجرت تأثیر  این ارزش مورد بر عامل ویژه چند(. 1331

 پذیری ریسکعوامل شخصیتی مانند »، سوم «هنجارهای اجتماعی و فرهنگی»، دوم «فردی و خانواده

( معتقد است انتظارات 2111(. دجونگ )133: 2113 1،)هاج« ساختار فرصت»و چهارم  «یا سازگاری

. تصمیم خانوارها برای فرستادن کند میتعیین را هاجرت م یها هانگیزشده،  گذاری ارزشو اهداف 

. در این گیرد میشده صورت  گذاری ارزشبه اهداف  بییی خود، با انتظار دستیاجا جابهافراد یا 

 ،ویبراساس نظر . استواقعی  مهاجرت به تصمیم ةکنند تعیین یناولقبلی مهاجر  های دیدگاه، نیت

 ییجا جابه یبرا ینیت قبل های کننده بینی پیشمهاجرت،  درموردواده خان های ضابطهانتظارات همراه با 
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 ةمطالع برای. دجونگ عمل مهاجرت هستند واسطة بی های کننده تعیینترتیب  بهه کهستند 

 های نقش، یمهاجرت خانوادگ ی، هنجارهاها ارزش مهاجرت، مفاهیم انتظارات/ گیری تصمیم

 طور بهم را یمستق یرفتار های کننده تسهیلو الزامات و  مهاجران شبکةاز اقامت،  رضایتتی، یجنس

یی در مناطق روستایی تایلند جا جابهات به یو ن ها ارزشت، یجنس یج بررسینتارده است. کن یمع ویژه

ش، یو آسا یارزش وابستگ های اندازهمردان،  یبرا دهد می( نشان 1331 ،)دجونگ و همکاران

 گیری تصمیم ةعمد های کننده تعیینن یزم ییان در خانوار و دارا، حضور افراد جویاجتماع های شبکه

ش، حضور افراد مسن در خانوار، یدرآمد و آسا های اندازهزنان  یبرا که درحالیمهاجرت هستند، 

 های ویژگیدرکل، . شوند محسوب می برجسته های عاملدادن فرصت،  جامعه و ازدست ةانداز

 ةعمد های کننده تعیین ،وجود و مورد انتظار در مبدأ و مقصدجمعیتی مهاجران و شرایط اقتصادی م

 .شوند مینظری مذکور تلقی  های دیدگاهافراد در  های مهاجرترفتار مهاجرتی و نوع 

 

 و روش تحقیق ها داده
و  1331نفوس و مسکن  یعموم های سرشماریحاصل از  های داده ثانویةل یق تحلیروش تحق

فردی است که در  «مهاجر». استبوده  1331درصد سرشماری  ای دو نمونه های دادهو  1331

تغییر داده به شهر یا آبادی دیگر خود را  سکونتزمانی دو سرشماری، شهر یا آبادی محل  ةفاصل

در بین دو محل سکونت خود را  1331مهاجر فردی است که در سرشماری بنابراین،  ؛است

 1331سکونت خود را بین دو سرشماری محل  1331و در سرشماری  1331و  1391سرشماری 

 .استتغییر داده به شهر یا آبادی دیگر  1331و 

 

 رانیعلل مهاجرت در ا
 1331برحسب علت مهاجرت، در سرشماری  ها استانبه  واردشدهبندی مهاجران  طبقه منظور به

(. در هر دو 1علت درنظر گرفته شده است )جدول  نه 1331علت و در سرشماری  هشت

علل مربوط به  سپس. شود میاز علل مهاجرت  درصد 43 شامل  «پیروی از خانوار»ی، سرشمار

در  «تر مناسبدستیابی به مسکن »شدن علت  اضافه. گیرد میتحصیل، کار و خدمت وظیفه قرار 

تحصیل و »، «و پایان خدمت وظیفه دادن انجام»از درصد علل  استده شموجب  1331سرشماری 

 کاسته شود. 1331نسبت به سرشماری  «سایر»و  «پایان تحصیل

به مناطق روستایی و شهری متفاوت است. بدون توجه  واردشدهمهاجران  یعلت مهاجرت برا
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 یو پایان خدمت وظیفه )و در سرشمار دادن انجام علت، «سایر»و  «پیروی از خانوار»به عوامل 

بیشتر از نوع ) با مقصد روستایی های مهاجرتدر  (تر مناسبن کبه مس یدسترس 1331

روستا به شهر(  های مهاجرتشهر به روستا( بیشتر از مقصد شهری )بیشتر از نوع  های مهاجرت

ی کار بهتر، انتقال شغلی و تحصیل و پایان وجو جستجوی کار، و )جست ها علتاست و در سایر 

روستا  های مهاجرتبرای مهاجران با مقصد شهری )بیشتر از نوع  آمده دست بهتحصیل(، درصدهای 

 به شهر( بیشتر است.

 
 ییروستا و یشهر مقصد کیتفک به مهاجرت علت برحسب مهاجران ینسب عیتوز. 5جدول 
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3/411/14/2 3/12 3/11 12321319/11/34/23/3 روستایینقاط 

1331 
121431439/31/11/1 کل

 

3/3 4/11- 1/411/113/4 
 9/411/113/4 - 1/9 33339131/32/13/13/11شهرینقاط 

 3/433/113/4 - 1/13 31434331/31/41/39/1 ییروستا نقاط
 5831و  5831ن کنفوس و مس یعموم های سرشماریمنبع: 

 

  مهاجرت زنان و مرداندالیل 
، 1331و  1331در ایران متفاوت است. در هر دو سرشماری  دالیل مهاجرت در بین مردان و زنان

)نوعی مهاجرت اجباری( برای زنان بیشتر از « پیروی از خانوار»و « تحصیل و پایان تحصیل»دالیل 

و در سایر دالیل )از جمله دالیل مربوط به اشتغال( مردان درصد بیشتری نسبت  استبوده مردان 

 .اند داشتهبه زنان 
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 5831 تا 5831 یها سال یط جنس کیتفک به مهاجرت لیدال برحسب مهاجران ینسب عیتوز. 2 جدول
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1331
 1/211/12/2 3/11 1/11 1/11/93/13 23131112/11 مرد
 1/133/14/2 4/1 - 2/14 2/1 21211111/13/1 زن

1331
 1/211/119/4 - 4/13 2/33/93/3 19143344/14 مرد
 4/922/31/1 - - 13331149/11/19/11/11 زن

 5831و  5831عمومی نفوس و مسکن  های سرشماری های دادهمنبع: 

 

 یسن ةچرخاجرت در مهدالیل 
افراد  یدر زندگ ای ویژه یسن مقطعه مهاجرت در کر وجود دارد کن تفیا یزندگ ةچرخرد یکدر رو

رفتار  یبرا یل متفاوتیش، دالیخو یسن مقطعاز مهاجران با توجه به  یکو هر گیرد صورت می

. شود می ئهارامهاجران  یسن های گروهعلل مهاجرت براساس  ،3دارند. در جدول  شان مهاجرتی

از خانوار  یرویپ دلیل به ها آن  واست بوده  یتبع سال 11ر یز افراد ل مهاجرتیدل، جینتابراساس 

از عوامل مؤثر در مهاجرت  یکیل یسال، تحص 24 تا 11 یسن ةدامن. در اند کردهاقدام به مهاجرت 

 یکی سال 23 تا 11 نسنی یبرا فقطفه هم یان خدمت وظیا پای دادن افراد شناخته شده است. انجام

 بوده است. ییجا جابهاز عوامل مهم در 

از  ،( در مهاجرت افرادیار بهتر و انتقال شغلک یوجو جستار، ک یوجو جستت اشتغال )یاهم

دربر گرفته از علل مهاجرت را  هیتوج شایاندرصد  یسالگ 11و تا  افزایش یافته است یسالگ 21

ه ک تر مناسبن کبه مس یابیسال است. دست 41 تا 31درصد آن در گروه سنی ن یشتریه بک است

 یکیبه بعد  یسالگ 31درنظر گرفته شده است، از سن  1331 یاز علل مهاجرت در سرشمار یکی

 یسن ةدامنن یاجران اعلل مهاجرت مه درصد 23متوسط  طور بهمهم مهاجرت بوده و  های علتاز 

 یجا سال 14تا  11 یسن گروه یبرا علت نیا ةآمد دست به درصد 4 البتهاست.  دربر گرفتهرا 

براساس  توان میمختلف را  یسن های دامنهعلت مهاجرت افراد در  ی. الگودارد یبررس و بحث

 .کردمالحظه  1 شکل
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 5831 ،مهاجرت علت برحسب مختلف یسن های گروه مهاجران .8جدول 
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1-4 11/111/111/1 11/1 11/111/111/1 31/39

 

13/2

 

31/31/111332232 

1-3 11/111/111/121/111/111/111/132/3121/313/31/111421919 

11-1439/114/192/1/24 11/111/119/423/1411/314/11/111419319 

11-1331/211/114/1/31 11/114/391/231/4121/332/11/111113333 

21-2411/123/213/1/21 13/143/13 13/312/3432/332/11/1111112131 

21-2313/1111/193/132/931/111/113/11 44/4231/113/11/111331313 

31-3421/1234/912/11 11/211/111/134/13 19/3341/913/11/111129191 

31-3312/1199/932/12 11/121/113/114/22 19/3111/311/11/111413211 

41-4443/333/112/12 43/121/111/111/24 14/3333/342/11/111291911 

41-4311/313/199/322/113/113/139/21 91/3311/12 32/11/111113431 

11-1441/313/113/133/111/111/133/29 33/3293/11 33/21/111113231 

11-1331/934/413/399/111/111/121/31 13/3133/13 13/21/11192111 

11-1411/131/341/213/111/111/113/31 14/3194/21 43/21/11143313 

11-1331/431/211/111/111/111/131/32 43/2331/21 32/21/11129121 

91-9493/423/211/141/111/111/199/39 39/2131/23 31/2 1/11121311 

 و 91
 شتریب

13/2 11/1 11/1 11/3 11/1 11/1 91/21 31/23 99/31 13/3 1/111 34191 

 5831 مسکن و نفوس عمومی سرشماری های داده: منبع
  

 بیشتر و سال 11 سال 14-31 سال 23-21 سال 24-11 سال 14-11 سال 1-11
 از خانوار یرویپ

   لیان تحصیل و پایتحص 
 فهیان خدمت وظیو پا دادن انجام 

 (ار، ...ک یوجو جستاشتغال ) 
 تر مناسبن کبه مس یابیدست

 5831 ،مهاجران یسن های گروه در مهاجرت علل تیاهم. 5 شکل
 5831سرشماری عمومی نفوس و مسکن  های دادهمنبع: 
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 ها آن به وابسته خویشاوندان سایر و فرزندان همسر، مهاجرت، به خانوارها سرپرست میمتص با

وابستگی به در زمینة . کنند تبعیت ها آن از جغرافیایی و مکانی ییجا جابه این در شوند می مجبور

و همچنین  (مردان درصد 23 مقابل درزنان  درصد 91حدود )مردان  ازبیشتر  زنان ،خانواده

 درصد 31در مقابل  سال 21زیر  درصد 91) بزرگساالنجوانان و  بیشتر ازو نوجوانان  کودکان

بین مرد و  دار معنی(. این تفاوت 2 شکل) اند کردهمهاجرت  رپیروی از خانوا دلیل به سال( 21باالی 

برای پیروی از  شده مشاهدهسالگی به بعد درصد  21از  همچنین،. شود میسالگی شروع  11زن از 

میزان  که درحالی، رسد می درصد 3ناچیز زیر  میزان علت مهاجرت برای مردان به عنوان بهنوار خا

یی جمعیت درون مرزهای جغرافیایی جا جابهدر  اساس، برایناست.  درصد 91 برای زنانعلت آن 

از  تبعیت بهو  گیرند میایران، کودکان و نوجوانان و زنان خانوارها در جایگاه مهاجر منفعل قرار 

 .شوند مییی جمعیتی جا جابهیا شوهر( مشمول این  سرپرست خانوار )پدر

 ةارادمهاجرت آگاهانه و با  ینوع توان میرا  یارک های مهاجرت، یتبع های مهاجرتدر مقابل 

ن یر ایان مهاجرت، افراد درگین دو نوع جریت متفاوت ایبه ماه توجه با. دانستمهاجر  یشخص

. در اند تفاوتم یجمله جنس و سن با مهاجران تبع از یتیجمع های ویژگیز در ین یان مهاجرتیجر

 ،شود می شاهدهمطورکه  همان. اند شده یبرحسب سن و جنس بررس یارکمهاجران  ،3شکل 

 های مهاجرتر ین مهاجران درگیشتریو ب گیرند را دربرمین درصد یشتریبسال  33 تا 31مهاجران 

 قرار دارند. سال 43 تا 21 یسن ةدامندر  یارک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5831 جنس، و سن تفکیک به خانوار از پیروی علت با مهاجران نسبی توزیع. 2شکل 

 5831 ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن های دادهمنبع: ترسیم براساس 
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 1 شامل زنان سنی متفاوت های  گروه میان در یارک های مهاجرت، یتبع های مهاجرت خالفبر

 نوع این( سال 43 تا 21 یسن دامنة) یسن گروه نیچند در مردان رصدد 41 که درحالی ،است درصد

 23 تا 21 یاز گروه سن یارک های مهاجرتدر زمینة ن زنان و مردان یب هعمداف کش .دارند را مهاجرت

سطح خود  باالترینبه  یسالگ 33 تا 31 و یسالگ 34تا  31 یسن های گروهد و در وش میشروع  یسالگ

 .کند میدا یپ یاف روند نزولکن شیمهاجران ا یسن های گروه شافزایو با  رسد می

 

 
 5831 جنس، و سن تفکیک به اشتغال علت بهمهاجران  ینسب عی. توز8شکل 

 5831 ،مسکن و نفوس یعموم یسرشمار یها داده براساس میترس: منبع

 

 و تبعی یاقتصاد یها جرتمها یها کننده نییتع
 یروی)پ یدو نوع مهاجرت تبع توان می یمفهوم بندی تقسیم یکدر سرشماری،  های دادهبه  توجه با

ن کبه مس یو دسترس یار بهتر، انتقال شغلک یوجو جستار، ک یوجو جست) یو اقتصاد خانواراز 

با توجه  یادشده دو علت شک، بی. دانستران مهم یا یداخل های مهاجرت جریان( را در تر مناسب

های  نقششور ک های استاندر جمعیت  ییجا جابهدادن به  جهت، در خودمتفاوت ت یبه ماه

 .دارندجمعیتی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت  ه وکنند تعیین

برای دو گروه  ترتیب بهو تبعی  یاقتصاد های مهاجرت های کننده تعیینج، در ادامه ینتا براساس

و استفاده از تکنیک رگرسیون با تحلیل چندمتغیره  «غیرسرپرست خانوار»و  «سرپرست خانوار»

زن(، سن در زمان مهاجرت -از: جنس )مرد اند عبارت. متغیرهای مستقل شود میبررسی لجستیک 
باسواد(، سطح تحصیالت -سواد بیسال(، وضع سواد ) 41 بیشتر از ،سال 41 تا 31، سال 31 کمتر از)

ن یب-یان مهاجرت )درون شهرستانی(، جریدانشگاه ،اهنمایی و متوسطهر ،)ابتدایی و نهضت
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-هرش ،شهر-روستا ،روستا-)روستا ییو روستا ی(، نوع مهاجرت با مبدأ و مقصد شهریشهرستان

محروم(. متغیر وابسته  ،برخوردار نیمه ،استان مبدأ )برخوردار یافتگی توسعهشهر(، سطح -شهر ،روستا

( و 1=یتبع ،1= ی)اقتصاد «خانوار های سرپرست»صورت برای  به دو نیز (نوع مهاجرت)
 شده است. رگرسیون ( وارد مدل1= ی/ اقتصاد1=ی)تبع «خانوار های غیرسرپرست»

از تغییرات متغیر نوع مهاجرت را  درصد 13( متغیر جنس 4اقتصادی )جدول  های مهاجرتدر 

ست خانوار چهار برابر بیشتر از احتمال مردان مهاجر سرپر ی. احتمال مهاجرت اقتصادکند میتبیین 
ن ییر وابسته را تبیرات متغییتغ درصد 1مهاجرت زنان است. سن مهاجران در زمان مهاجرت 

 میانساالنبرابر و  1/1( سال 31 کمتر ازجوان ) های سرپرست ی. احتمال مهاجرت اقتصادکند می
( بوده است. سال 41 بیشتر از)مسن  های سرپرستبرابر احتمال مهاجرت  1/2( سال 41 تا 31)

 درصد 4از همه بیشتر است. سطح تحصیالت افراد  نمیانساال اقتصادی شانس مهاجرت ،درنتیجه
با افزایش تحصیالت احتمال مهاجرت اقتصادی کاهش  که کند میتغییرات متغیر وابسته را تبیین 

، ها شهرستانبه سایر  بیشتر در شهرستان خود، نسبت به مهاجرت ی. مهاجران اقتصادیابد می

مناطق برخوردار نسبت به مناطق  بهمهاجران  یاحتمال مهاجرت اقتصاد ،نی. همچناند شده جا جابه
 برخوردار( بیشتر بوده است. محروم )و نیز نیمه

 

 5831 ،خانوار های سرپرست یاقتصاد مهاجرت احتمال های کننده بینی پیش .4جدول 

 ها مقوله متغیرها
 (Exp(B))  ها بختنسبت 

 1 مدل 4 مدل 8 مدل 2 مدل 5 مدل

 جنس
 مرد

 زن )مرجع(
**1/4 **3/3 **3/3 **3/3 **3/3 

 سن
 در زمان مهاجرت

31> 
41- 31 

 )مرجع( 41 <
 

**1/1 
**4/2 

**9/1 
**1/2 

**9/1 
**1/2 

**9/1 
**1/2 

 تحصیالت
 ابتدایی و نهضت

 متوسطه راهنمایی و
 دانشگاهی )مرجع(

  
**3/1 
**1/1 

**9/1 
**1/1 

**9/1 
**1/1 

 انیجر
 مهاجرت

 یدرون شهرستان
   )مرجع( ین شهرستانیب

  *1/1 *1/1 

 سطح
 یافتگی توسعه

 مقصد

 برخوردار
 برخوردار نیمه

 محروم )مرجع(
  

 
 

 
 

**2/1 
39/1 

 21/1 21/1 23/1 13/1 13/1 نییب تعیضر
 P <11/1در سطح  داری معنی *    P <15/1در سطح  داری معنی **

 5831 ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن درصد 2 های دادهمنبع: 
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مراتب بیشتر از  بهتبعی  های مهاجرت تبیینفردی مهاجران در  های ویژگیاهمیت 

 های مهاجرتتغییرات  درصد 13از  درصد 11ه ک یطور هب ؛(1اقتصادی است )جدول  های مهاجرت

از تغییرات این مهاجرت  درصد 12 نیزفردی مهاجران است. متغیر جنس  های ویژگی دلیل بهتبعی 
چهار برابر بیشتر از تقریباً زنان غیرسرپرست خانوار  ی. احتمال مهاجرت تبعکرده استرا تبیین 

 ،درصد 21 دربرگرفتن با مهاجرت زمان در سن. استه آن مرد همتایان برای مشابهاحتمال 

 بوده بیشتر دیگران به نسبت سال 11 زیر افراد تبعی مهاجرت احتمال. است بوده ریمتغ ترین مهم
مشاهده شده جرت تبعی معکوس امیزان تحصیالت و مه ةرابطمشابه مهاجرت اقتصادی،  .است

رات ییاز تغدرصد  3 فقط و نوع مهاجرتان مهاجرت ییعنی جر یالن مهاجرتک. دو متغیر است
درون  های مهاجرتدر  یتبع های مهاجرت. احتمال وقوع اند کردهن ییرا تب یمهاجرت تبع

ت یاست. وضعبوده  ین شهرستانیب های مهاجرتشتر از احتمال یب درصد 21 یشهرستان
ه هم یشهر شب در سه نوع مهاجرت روستا به روستا، روستا به شهر و شهر به یتبع های مهاجرت

ر یمتر از ساک یتبع های مهاجرتان مهاجرت شهر به روستا احتمال وقوع یدر جرفقط بوده و 

 است. بوده شهر به شهر های مهاجرت ویژه بهمهاجرت  های جریان
 

 5831 ،خانوار غیرسرپرست اعضای تبعی مهاجرت احتمال های کننده بینی پیش .1جدول 

 ها مقوله متغیرها
 (Exp(B))  ها بختنسبت 

 1 مدل 4 مدل 8 مدل 2 مدل 5 مدل

 مرد )مرجع( جنس
 زن

**9/2 **4/4 **3/4 **3/4 **2/4 

 سن
 در زمان مهاجرت

 )مرجع( <11
31- 11 
41- 31 
> 41 

 

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

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

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

 
**23/1 
**31/1 
**13/1 
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 5831سرشماری عمومی نفوس و مسکن  درصد 2 های دادهمنبع: 



 637    9611 و 9631 های سرشماری در ایران داخلي های مهاجرت علل تحليل

 گیری نتیجهبحث و 
ساختارهای توزیع جمعیت، به  توجه باه ک شود محسوب می یاجتماع های پدیدهیکی از مهاجرت 

مهم  ةمسئلا به یباشد  یعیوقوع آن طب ممکن استجامعه،  وضع اقتصادی و نسبت شهرنشینی

متوسط  طور به، ساالنه (گذشتهسال  21)حداقل  ریاخ ایه سال یط ،رانیدر ا ل شود.یتبد یاجتماع

، پیروی 1331و  1331 در هر دو سرشماری. اند شده جا جابهشور ک یون نفر داخل مرزهایلیم یک

. بعد از آن علل مربوط به تحصیل، کار، بوده است ها مهاجرت نیمی از تقریباًاز خانوار علت 

عامل  ،خانوار های سرپرست. برای گرفته استقرار  تر مناسبخدمت وظیفه و دستیابی به مسکن 

( تر مناسبن کبه مس یابیی کار بهتر، انتقال شغلی و دستوجو جستی کار، وجو جست) یاقتصاد

داشته  خانوار نیز مهاجرت بیشتر دلیل تبعی های غیرسرپرستو برای بوده دلیل مهاجرت  ترین مهم

زان ین میب داری معنیرابطة  دهد مینشان ز نی( 1333غفاری و ترکی هرچگانی ) پژوهش. است

 به یابیدست بهتر، ارک و درآمد ،یشغل تیامن به یابی)اشتغال(، دست ارک یوجو جست مهاجرت و

 .دارد وجود مقصد در اناتکام ثرتک و یآموزش التیتسه به یابیدست ،یورزش-یحیتفر اناتکام

 است؛ بنابراین، بوده کلیار یسب یسرشمار های پرسشنامهمهاجرت در  های علت بندی طبقه

مهاجران  ی. علل مهاجرت براکردابعاد جزئی علل مهاجرت را بررسی  براساس آن توان نمی

مختلف  های گروهبه مناطق روستایی و شهری، مهاجران مرد و زن و مهاجران واقع در  واردشده

سرشماری در  111و  1331در سرشماری  121مهاجران ) جنسینسبت  متفاوت است. ،یسن

در  112و  1331در سرشماری  114) جمعیت کشورنسبت جنسی بیشتر از بسیار ( 1331

. اند دهکرو مردان بیشتر به قصد اشتغال اقدام به مهاجرت  استآمده  دست به (1331سرشماری 

 خوبی بهاند. این مورد  بوده اصلی در مهاجرت گیر تصمیم ،زنان سرپرست خانوار درصد 11کمتر از 

که احتمال  طوری هب ؛زنان در ایران از نوع تبعی است های مهاجرتماهیت  که دهد می نشان

شایان ذکر  مرد است. یانمهاجرت تبعی برای زنان غیرسرپرست خانوار حدود چهار برابر همتا

ن نوع یر ایاست و زنان درگ یاریراختیغ یها شتر از نوع مهاجرتیب یتبع های مهاجرت است

. ندکن میروی از تصمیمات مهاجر اصلی )پدر یا شوهر( اقدام به مهاجرت دلیل پی بهمهاجرت 

 های مهاجرتقرار داد که بیشتر از نوع  یلیدر گروه مهاجران تحص توان میهمچنین، زنان مهاجر را 

شتر مناطق یش )بیخاستگاه خو یالت در مقصد، زنان دوباره راهیو با اتمام تحص استموقت 

 .شوند می (کوچک یو شهرها ییروستا

سالگی )سن فعالیت، تحصیل، ازدواج و خدمت  34تا  21 سنی ةدامندر  ها مهاجرتبیشتر 
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 دهد می( نیز نشان 1333) 1موتو گایل های پژوهش ةنتیج. استصورت گرفته سربازی( 

 یسالگ 33تا  31 نیو در سن شود میشروع  آرامی به یسالگ 11از سن  مدت طوالنی های مهاجرت

احتمال مهاجرت تبعی برای سنی،  های ردهدر بین . گیرد دربرمیرا  ها مهاجرت درصد 31حدود 

و احتمال مهاجرت اقتصادی در سنین  استسنی  های گروهبسیار بیشتر از سایر  سال 11 افراد زیر

پذیری نوع  بینی پیشبرخالف دو متغیر جمعیتی مذکور )جنس و سن(،  سال بیشتر است. 41 تا 31

 های مهاجرتکه هم در  طوری ه؛ باست شبیه هم بوده تحصیالت مهاجرانی از رو ها مهاجرت

ابتدایی، نهضت، راهنمایی و متوسطه دارای تحصیالت اقتصادی و هم تبعی، احتمال مهاجرت افراد 

در هر دو نوع مهاجرت مورد مطالعه، احتمال  دانشگاهی است.دارای تحصیالت بیشتر از افراد 

 به مقصد، ولی احتمال مهاجرت اقتصادی استشتر از بین شهرستانی مهاجرت درون شهرستانی بی

 شهر به روستا کمتر است. های مهاجرتو احتمال مهاجرت تبعی در بیشتر مناطق برخوردار 

 های ییجا جابهدر این  دهد میمهاجرت ایران نشان  های جریان های کننده تعیینو  ها ویژگیاین 

، توازن و تعادل کیفیت نیروی گیرد میاعی و اقتصادی صورت جمعیتی که به دالیل جمعیتی، اجتم

وجود  جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری به های ناهمگونی اساس، براین .خورد میانسانی به هم 

در  شده، طبق مباحث مطرحاست. ه آن ترین مهماز  ای منطقهاستانی و  ةتوسعکه ناهمگونی  آید می

 ،قرخلو و حبیبیهمبستگی مستقیم ) آن مناطق و میزان مهاجرپذیری یافتگی توسعهایران بین سطح 

 های مهاجرت .وجود دارد( 1333 ،؛ مشفق1339 ،؛ قاسمی اردهایی1331 ،پور جمعه؛ 1331

 اقتصادی بار که -تبعی های مهاجرتو  شهرها کالنو  یافته توسعهاقتصادی بیشتر به سوی مناطق 

 این. گیرد می انجام کوچک شهرهای و روستایی مناطق فطر به -دارد مقصد مناطق برای بیشتری

 با( کوچک شهرهای) روستایی مناطق ویژه به کشور مناطق بین ای توسعه شکاف تشدید در مسئله

 .است مؤثر شهرها کالن

 

 منابع

 ن یو پرو یسرمد یمصطفترجمة  ،توسعه درحال یشورهاکدر  یمهاجرت داخل، (1319)ل یکتودارو، ما
 .ین اجتماعیار و تأمک مؤسسه: هرانفرد، ت یسیرئ
 روستاهای استان تهران و مهاجرت به شهر  یافتگی توسعهبررسی بین سطح » ،(1331)، محمود پور جمعه

 .11-29 :3 شمارة، روستا و توسعه ةفصلنام ،«تهران

                                                                                                                                              
1. Guilmoto 
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 ایی در مهاجرت جوانان روست مؤثرتحلیلی بر عوامل » ،(1333)معصومه ترکی هرچگانی،  و غفاری، رامین
 ،«(از توابع بخش سامان در استان چهارمحال و بختیاری آباد صادقروستای : موردپژوهی)به شهر 

 .112-31 :132 ةشمار، فصلنامه مسکن و محیط روستا

  استان تفکیک بهمهاجران  های ویژگیمهاجرت داخلی و  های جریان، (1339)قاسمی اردهایی، علی، 
 .مارآ ةپژوهشکدمرکز آمار ایران، : تهران

 مهاجرت  های جریانمطالعه : یی جمعیتجا جابهاجتماعی و  های شبکه ،(1332) ــــــــــــــــــــــ
، دانشگاه شناسی جمعیتدکتری  ةرسال، منتخب استان تهران های شهرستاناز استان آذربایجان شرقی به 

 .اجتماعی علوم ةدانشکد ،تهران
 های استان یافتگی توسعهیل مهاجرت در ارتباط با سطح تحل»، (1331)کیومرث حبیبی،  و قرخلو، مهدی 

 .33-13: 31 شمارة، تحقیقات جغرافیایی ةفصلنام ،«ریزی برنامه های تکنیککشور با استفاده از 
 5831و  5831عمومی نفوس و مسکن  یها یسرشمارنتایج تفصیلی  ،مرکز آمار ایران. 

 5831 نکنفوس و مس مومیع یسرشمار درصد 2خام  های داده ،رانیز آمار اکمر. 
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