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چكيده
در اين مقاله با بكارگيرى داده هاى دو درصد سرشمارى عمومى نفوس و مسكن استان تهران، در سال 1385، 
مهاجران وارد شده به شهر تهران از نظر ويژگى هاى جمعيتى (مانند سن، جنس، وضع تأهل)، اجتماعى (مانند 
وضع سواد، سطح تحصيالت) و اقتصادى (مانند وضع فعاليت، وضع شغلى، رده ى شغلى) با مهاجران وارد شده به 
ساير مناطق ديگر استان تهران مقايسه شده اند. نتايج نشان داد كه در ويژگى هاى ياد شده، تفاوت قابل توجهى 
بين اين دو گروه از مهاجران وجود دارد. اين تفاوت ها بر اساس نظريه ى گزينشى بودن مهاجرت قابل تبيين است. 
ــكل است؛ بدين معنا كه افراد با تحصيالت  ــاس اين نظريه انتخاب مهاجرت در ميان مردم به صورت U ش بر اس
و تخصص بسيار پايين يا بسيار باال بيشتر از افراد با تحصيالت و تخصص متوسط، مهاجرت مى كنند، اما افراد با 
تحصيالت و تخصص بسيار باال بيشتر به شهر هاى بزرگ و مناطق توسعه يافته تر و افراد با تحصيالت و تخصص 

بسيار پايين بيشتر به شهر هاى كوچك تر و مناطق كمتر توسعه يافته مهاجرت مى كنند. 

واژگان كليدى: مهاجرت، مهاجران وارد شده، توسعه يافته تر، وضع شغلى
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 • مقدمه و طرح موضوع
ــكال مختلف، با شدت و ضعف هاى متفاوت  ــت كه در اش مهاجرت يك پديده ى عمومى در جهان معاصر اس
ــورهاى مختلف جهان به وقوع مى پيوندد. جريانات مهاجرتى بعد از انقالب  و با آثار و پيامدهاى گوناگون در كش
صنعتى بود كه توجه همگان را به خود جلب كرد. اين پديده تا چند دهه ى اخير حداقل از نظر اقتصادى پديده اى 
ــه ى منابع يعنى انتقال نيروى  ــيله اى براى تخصيص بهين ــد؛ چرا كه اقتصاددانان آن را وس مطلوب تلقى مى ش
ــانى از نواحى كم بازده به نواحى داراى بازدهى نسبى بيشتر، مى پنداشتند، ولى امروزه با مشاهده ى نرخهاى  انس
ــطح درآمد بين مناطق مهاجرپذير و  ــاالى مهاجرت و تداوم تفاوت هاى قابل مالحظه در نرخ هاى بيكارى و س ب
ــت و بروز مشكالت اقتصادى و اجتماعى مختلف، مطلوب بودن اين پديده زير سؤال رفته است و به  مهاجرفرس
عنوان يكى از عوامل بحرانهاى اجتماعى تلقى مى شود. «طبق نظريه ى علمى گزينشى بودن مهاجرت، مهاجران 
عموماً به صورت يك گروه تصادفى نيستند. همراه با هرگونه فرصتى كه بوجود مى آيد، بعضى از افراد مهاجرت را 
برمى گزينند و بعضى ماندن را، كه اين امر بر حسب تصادف نيست. معموالً مهاجران ويژگى هايى دارند كه موجب 
مى شود زمينه هاى رفتن يا ماندن را در مقايسه با آنهايى كه مى مانند متفاوت ارزيابى كنند» (او براى 1370: 82). 
بنابراين در تحليل پديده ى مهاجرت و اثرات آن در ساختار اجتماعى و اقتصادى جوامع و به تبع آن مديريت و 
سياست گذارى در اين زمينه، شناخت اين مسئله كه مهاجران چه كسانى هستند؟ و از چه ويژ گى هاى جمعيتى، 
ــى چند دهه ى اخير جامعه ى ايران، در اثر  ــد. ط اجتماعى و اقتصادى برخوردارند الزم و ضرورى به نظر مى رس
ــد بى رويه ى جمعيت از يك سو و تحوالت اقتصادى و اجتماعى مختلف از سوى ديگر، دستخوش تغييراتى  رش
ــده و اين تغييرات منجر به شدت يافتن مهاجرت هاى داخلى شده است. حجم اين مهاجرت ها در استان هاى  ش
ــاس علل گوناگون از جمله: درجه ى توسعه يافتگى و يا پيشرفت اقتصادى  ــور يكسان نبوده و بر اس مختلف كش
ــى هاى انجام گرفته استانهاى سمنان، تهران، اصفهان، مركزى،  ــت. «بر اساس بررس و اجتماعى آنها متفاوت اس
آذربايجان شرقى، بوشهر، گيالن و يزد در سال 1385 به ترتيب به عنوان استانهاى توسعه يافته تشخيص داده 
ــتان تهران و يزد از باالترين ميزان مهاجر پذيرى برخوردار بوده اند» (عوضعلى پور  ــده اند؛ كه از ميان آنها دو اس ش
ــكن ايران 1385، در طول دوره ى  ــمارى عمومى نفوس و مس و ديگران 1388: 196- 195). طبق نتايج سرش
85- 1375دو ميليون و هشتصد هزار نفر (2/800/000 نفر) به استان تهران وارد و دو ميليون و صد و نود و پنج 
هزار و بيست و چهار نفر (2/195/024 نفر) از آن خارج شده اند و درنتيجه بصورت خالص ششصد و چهار هزار 
ــال گذشته به اين استان مهاجرت كرده اند كه 4/5  ــت نفر (604/978نفر) در طول ده س و نهصد و هفتاد و هش
ــال 1385 مى باشد (زنجانى 1387). بنابراين نرخ خالص مهاجرت براى استان  ــتان در س درصد جمعيت اين اس
تهران در دوره ى 85- 1375ه. ش حدود 4/5 درصد است؛ درحاليكه اين نرخ براى دوره ى 75- 1365 تنها 4/1 
ــتصد و شصت و نه  ــت و نه هزار و هش ــت (در دهه ى 75- 1365 بصورت خالص چهارصد و بيس درصد بوده اس
نفر به استان تهران مهاجرت كرده اند (زنجانى 1382: 9). همانطور كه مالحظه مى گردد بر اساس شاخص «نرخ 
خالص مهاجرت» روند مهاجرپذيرى استان تهران در طى ده سال اخير على رغم اتخاذ سياست هاى دولت مبنى 
بر تمركززدايى از استان تهران و ساير كالنشهر هاى كشور بصورت نسبتاً قابل توجهى تشديد گرديده است و اين 
استان همچنان به عنوان هسته ى عمده  تمركز مهاجران به شمار مى آيد. در اين ميان شهر تهران نيز كه در طول 
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سالهاى 75-1365 بخاطر ايجاد محدوديت هاى سياستى و غير سياستى مختلف، روند مهاجرپذيرى آن محدود 
شده و به مهاجرفرستى تغيير جهت داده بود، تحت تأثير تشديد روند مهاجرپذيرِى استان تهران قرار گرفت و روند 
مهاجرفرستى اين شهر كند شد، بگونه اى كه رشد جمعيت اين شهر كه در طول سالهاى 75- 1345 مداوماً و با 
سرعتى قابل توجه در حال كاهش بود، مجدداً افزايش و از 1/11 درصد در دوره ى 75- 1365 به 1/44 درصد در 
دوره ى 85- 1375 رسيد (خسروشاهى 1387)1. اين امر مى تواند مسائل و مشكالت متعددى را براى اين استان 
از جمله افزايش تراكم جمعيت، ترافيك و... بدنبال داشته باشد. نكته اى كه در اين ميان جلب توجه مى كند آن 
است كه به دليل اتخاذ سياست هاى متنوع دولت مبنى بر تمركز زدايى از كالنشهر هاى كشور از جمله شهر تهران، 
تمام افرادى كه به قصد سكونت در شهر تهران و با هدف استفاده از امكانات آن، در جريان مهاجرت قرار گرفتند 
بعد از برخورد با سد مشكالت در اين شهر، نتوانستند در آن سكنا گزينند و درنتيجه به عنوان سرريز جمعيتى به 
فضاهاى پيرامونى آن هجوم آوردند و عده ى كمترى توانستند در آن ساكن شوند. رشد سرطانى مناطق پيرامونى 
شهر تهران طى دهه ى گذشته تأييد كننده ى اين واقعيت است. اين امر نيز با توجه به پيامد هاى خاصى كه به 
همراه داشته از جمله تخريب اراضى كشاورزى، افزايش آلونك نشينى، افزايش بيكارى، افزايش جرم و جنايت و... 
در مناطق پيرامونى شهر تهران نسبت به شهر تهران، همواره به عنوان يكى از معضالت اساسى اين استان مطرح 
ــده كه موضوع مهاجرت به استان  ــود. مجموعه ى اين عوامل باعث ش بوده كه بايد بصورت جدى به آن توجه ش
تهران و بدنبال آن شناخت ويژگى هاى مهاجراِن وارد شده به شهر تهران در مقايسه با مهاجران وارد شده به ساير 
مناطق ديگر استان تهران، نسبت به ساير استانها از اهميت بيشترى برخوردار باشد. بنابراين مى توان گفت هدفى 
كه در اين مقاله دنبال مى شود عبارت است از: شناخت تفاوت هاى موجود بين مهاجران وارد شده به شهر تهران 
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر مشخصه هاى جمعيتى(مانند سن، جنس، وضع  و مهاجران وارد ش
تأهل)، اجتماعى (مانند وضع سواد، سطح تحصيالت) و اقتصادى (مانند وضع فعاليت، وضع شغلى، رده ى شغلى)

• ادبيات تحقيق 
«بر اساس نظريه ى لى، مهاجرت يك جريان انتخاب كننده است. بدين معنا كه مهاجرين نمونه هاى تصادفى 
از جمعيت مبداء نيستند. دليل اين امر آن است كه افراد مختلف با توجه به ويژگى ها و مشخصات فردى خود به 
گونه هاى متفاوتى به مجموعه عوامل مثبت و منفى مبداء واكنش نشان مى دهند و توانائيهاى متفاوتى نيز براى 
ــان و هماهنگ عمل نمى كنند»  غلبه بر مجموعه موانع بازدارنده دارند، درنتيجه در گزينش امر مهاجرت يكس
(Lee 1966: 56). به بيان ديگر در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود دارد كه حركت و انتخاب مقصد را 
در بين افراد متفاوت مى كند. بيشتر مطالعات نشان داده اند كه مهاجرت بويژه در مورد جوانان افتراق گر مى باشد. 
ــانيكه تحصيالت بهترى داشته، از  ــت. كس همچنين در مورد مردان نيز براى فاصله هاى زياد انتخاب گر بوده اس
طبقات شغلى باالترى بوده و جوانان كاراترى كه مى توانسته اند در مبداء مشاركت بيشترى داشته باشند، آنجا را 
ترك نموده اند (لهسائى زاده 1368: 98). مطابق با نظر هريك، مهاجرينى كه به مسافت هاى طوالنى يا به شهر هاى 
بزرگ مى روند، قبل از مهاجرت، نسبت به مهاجرين ديگر، از تحصيالت بيشترى برخوردارند. به بيان ديگر افراد با 

1. www. Pkhosroshahi. Blogfa/post7-.aspx
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تحصيالت باالتر به شهر هاى بزرگتر مهاجرت مى كنند (فيندلى 1372: 41). فولگر و نام در مطالعات خود به اين 
نتيجه رسيدند كه افراد كم سواد به همان اندازه ى افراد باسواد دست به مهاجرت هايى با فاصله ى كوتاه مى زنند ولى 
افراد باسواد با احتمال بيشترى مهاجرت هايى با فواصل طوالنى مى كنند. بر طبق نظر شوارتز نيز در هر گروه سنى 
خاص عوامل بازدارنده ى مسافت با افزايش تحصيالت كمرنگ تر مى شوند. يك دليل براى اين موضوع آن است 
كه بازار كار افراد تحصيلكرده تر گسترده تر است بعالوه افراد تحصيلكرده از فرصت هاى شغلى بهتر و بيشتر آگاهى 
دارند (به نقل از فرجادى 1382: 89). النگ (1974) در مطالعه ى خود، در ارتباط با تأثير ازدواج بر مهاجرت در 
آمريكا به اين نتيجه مى رسد كه هم در فواصل كوتاه و هم در فواصل بلند، ازدواج ارتباط معنى دارى با مهاجرت 
دارد، ولى بعد از مهاجرت، افراد متأهل كمتر از افراد مجرد جابه جا مى شوند. به بيان ديگر او نتيجه مى گيرد كه 
ازدواج عامل منفى در مقابل مهاجرت در فواصل بلند است ولى باعث مهاجرت در فواصل كوتاه مى شود (به نقل از 
فرجادى 1382: 84). كروماتى و نلسون در بررسى تغييرات الگوى مهاجرت بر اساس سن در آمريكا نشان دادند 
كه مهاجرت يك انتخاب و تصميم گيرى فردى است. بدين معنا كه در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود 
ــتان، نرخ مهاجرت  دارد كه حركت و انتخاب مقصد را در بين افراد متفاوت مى كند. مثًال در طول دوران دبيرس
ــتر  ــرعت باال مى رود. به بيان ديگر در آمريكا، بيش ــيار كاهش مى يابد و در دوره ى پس از آن به س براى افراد بس
ــهر در سنين 20 سالگى افراد اتفاق مى افتد يعنى زمانى كه دبيرستان را تمام كردند.  ــتا به ش مهاجرت ها از روس
آنها همچنين نتيجه گرفتند كه مهاجرت از روستا به شهر در ميان جوانان مجردى كه جوياى كار هستند و نيز 
خواهان موقعيت هاى اجتماعى و محيط هاى فرهنگى خالق هستند، بيشتر از افراِد ديگر اتفاق مى افتد. عالوه بر 
اين، بررسى آنها نشان داد كه وقتى سن افراد باال مى رود و افراد به سنين پيرى و بازنشستگى نزديك مى شوند، 
ميزان مهاجرت  كاهش مى يابد. افراِد در سنين باال مانند جوان ها، تمايلى به مهاجرت ندارند و اگر مهاجرتى هم در 
اين سنين (سالمندى) صورت بگيرد، غالباً مهاجرت به اطراف شهر است. در اطراف شهر، مهاجران سالمند بدنبال 
ــالمندان در اوايل دوران بازنشستگى بسيار زياد است اما به  ــتند. مهاجرت س محيطى آرام و تفريحاتى ارزان هس
محض اينكه سالمندان به خدمات بهداشتى و پزشكى نياز پيدا مى كنند، ميزان مهاجرت به شدت كاهش مى يابد. 

.(18-17 :2009 Cromarti & Nelson)

• روش شناسى
روش ما در اين پژوهش، با توجه به نحوه ى جمع آورى داده ها، روش اسنادى است كه مستلزم مراجعه به اسناد 
و مدارك است. ما در اين تحقيق از تحليل ثانويه ى داده هاى خام دو درصد سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 
استان تهران، 1385 كه توسط مركز آمار ايران گرد آورى شده است، جهت بررسى موضوع مورد مطالعه ى خود 
استفاده نموديم. بنابراين تعاريف ما از مفاهيم همان تعاريف يكار رفته در سرشمارى است كه توسط مركز آمار 

ايران ارائه شده است. 
ــال قبل از سرشمارى به شهر يا آبادى محل سرشمارى وارد شده  ــته از افرادى كه طى 10 س مهاجر: آن دس
و اقامت گزيده اند، به عنوان جمعيت مهاجر محسوب مى شوند (گزارش سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كل 

كشور 1385: 14). 
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ــهر يا آبادى محل  ــمارى، در ش ــال قبل از سرش ــته از افرادى كه حداقل 10 س بومى: در اين تحقيق آن دس
سرشمارى اقامت داشته اند، بومى محسوب شدند. 

• تحليل داده ها
در اين مرحله از تحقيق، ما ابتدا به بررسى جمعيت مهاجر بر اساس سن در استان تهران پرداختيم. اين بررسى 
نشان داد كه اكثر مهاجران در گروه سنى 34-20 ساله قرار دارند. با توجه به نتيجه ى بدست آمده و اين واقعيت 
ــال معموالً به علت پيروى از خانوار صورت مى گيرد و همچنين  ــال و باالى 50 س كه مهاجرت افراد زير 20 س
افراد گروه سنى 50- 35 سال به دليل داشتن وضع شغلى ثابت و مشخص انگيزه ى كمترى براى مهاجرت دارند 
ــال و باالى 35 سال را از  ــه، افراد زير 20 س و درنتيجه كمتر در جريان مهاجرت قرار مى گيرند، ما در اين مقايس
نمونه ى آمارى حذف كرديم تا از اين طريق بتوانيم به مهاجران واقعى دست يابيم و نتايج دقيق ترى در رابطه با 

موضوع مورد بررسى بدست آوريم.

• سن و مهاجرت
يكى از متغيرهاى كليدى و تأثير گذار بر جريان مهاجرت داخلى، سن افراد است. طبق نظريه ى لى، تمايل به 
ــت. يكى از مراحل زندگى كه بيش از همه با مهاجرت رابطه دارد،  ــتر اس مهاجرت در بعضى مراحل زندگى بيش
مرحله ايست كه افراد تازه وارد بازار كار شده اند و در پى يافتن شغل يا حرفه، تحصيل و ازدواج دست به مهاجرت 
مى زنند (ويكس 1385: 280). لى همچنين معتقد است كه درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده 
افزايش مى يابد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه هر چقدر افراد جوانتر باشند مايلند براى پيدا كردن فرصت هاى 
ــترى غلبه كرده و به مناطق دورتر و توسعه يافته تر مهاجرت كنند بر اين اساس  ــب بر موانع بيش ــتغال مناس اش
مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران (به عنوان يك منطقه ى توسعه يافته) و مهاجرين 
وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران (به عنوان يك منطقه ى كمتر توسعه يافته) از نظر سن تفاوت وجود 
داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران جوانتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر 

استان تهران باشند.
 جدول 1- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب گروه

سنى، 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران جنس

1/0 35/5 36/5 3775 1281 20-24

2/9 36/4 39/3 3874 1379 25 -29    

-3/9 28/1 24/2 2998 852 30-34

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   3/9   
x2= 21/431  df=2  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــاكن در شهر تهران در گروه سنى  ــود، 36/5 درصد مهاجرين س ــاهده مى ش همانطور كه در جدول فوق مش
24-20 ساله، 39/3 درصد در گروه سنى 29-25 ساله و 24/2 درصد در گروه سنى 34-30 ساله قرار دارند. در 
بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 35/5 درصد آنها در گروه سنى 24-20 ساله، 36/4 
ــاله و 28/1 درصد در گروه سنى 34-30 ساله قرار دارند. بنابراين همانطور كه  ــنى 29-25 س درصد در گروه س
مالحظه مى شود درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران در گروه هاى سنى پايين تر بيشتر از مهاجرين ساكن در 
ساير مناطق ديگر استان تهران است. بنابراين مى توان گفت كه مهاجرين ساكن در شهر تهران جوانتر از مهاجرين 
ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران هستند. احتماالً به اين دليل كه جوانتر ها امكان تحرك بيشترى دارند و 
همچنين انگيزه ى بيشترى نيز براى تحرك دارند، از اين رو سعى مى كنند بر موانع بيشترى غلبه كرده و براى پيدا 
كردن فرصت هاى اشتغال مناسب به مناطق دورتر و توسعه يافته تر كه بيشترين بازدهى حاصل از سرمايه گذارى 
را براى آنها بدنبال دارد، مهاجرت كنند. شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول نيز، اين را مى رساند كه بين 
مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سن تفاوت وجود دارد. 

آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت و ناهمسانى را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• جنس و مهاجرت
يكى ديگر از متغير هاى جمعيتى مؤثر بر مهاجرت افراد، جنس آنها مى باشد. مطابق با نظريه ى لى مهاجرت 
بر اساس جنس گزينشى است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهد كه احتمال مهاجرت مردان بيش از زنان است. 
چانت و رادكليف نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه در جوامع سنتى (در حال توسعه) تعداد مهاجران 
مرد بسيار بيشتر از زنان است؛ زيرا زنان مسئول نگهدارى از كودكان و ديگر اعضاى خانواده هستند، و در چنين 
شرايطى، بيشتر مردان هستند كه مهاجرت مى كنند تا زنان (چانت و رادكليف، به نقل از ويكس 1385: 284). 
اما بر اساس بررسى هاى صورت گرفته، مردان جوان كه در جستجوى زندگى بهتر و پرستيژ اجتماعى در جريان 
مهاجرت قرار مى گيرند، مايلند مسافت طوالنى ترى را طى كرده و به سوى حوزه هاى مادر شهرى بزرگ مهاجرت 
كنند (فيندلى 1372: 47). با توجه به اين مطلب مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و 
مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر جنس تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين صورت كه درصد 
مردان در بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران بيش از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران باشد. 

جدول شماره2- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب جنس، 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران جنس

2/5 50/3 52/8 5353 1854 مرد

-2/5 49/7 47/2 5294 1658 زن

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   2/5   
x2= 6/675  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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چنانكه ارقام مندرج در جدول شماره 2 نشان مى دهد، 52/8 درصد مهاجران ساكن در شهر تهران مرد، 47/2 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 50/3 درصد آنها مرد و  ــتند. در بين مهاجرين س درصد آنها زن هس
49/7 درصد آنها زن هستند. همانطور كه مالحظه مى شود درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران 
بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران است و در عوض درصد زنان در بين مهاجرين ساكن 
در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. احتماالً به اين دليل كه مهاجرت 
ــران و خانواده هاى خود در  زنان غالباً به علت تبعيت از خانوار صورت مى گيرد، يعنى آنها عموماً به همراه همس
ــت، اما  جريان مهاجرت قرار مى گيرند و تعداد زنانى كه بصورت انفرادى اقدام به مهاجرت كنند خيلى اندك اس
مردانى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند يا به همراه خانواده هاى خود دست به اين اقدام مى زنند يا بصورت 
ــت كه به صورت انفرادى  ــال از آنجا كه براى مردان متأهل هزينه هاى مهاجرت بيش از مردانى اس ــرادى، ح انف
مهاجرت كرده اند، لذا اينان بيشتر حومه ى استان را براى سكونت انتخاب مى كنند، درنتيجه سهم مردان و زنان 
در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران تقريباً برابر است (توزيع درصدى مهاجران ساكن در 
ساير مناطق ديگر استان تهران نشان مى دهد كه بين دو جنس تفاوتى وجود ندارد) اما از طرف ديگر مردانى كه 
بصورت انفرادى اقدام به مهاجرت كرده اند به دليل اينكه امكان تحرك بيشترى دارند، براى يافتن فرصت هاى بهتر 
ــتر به شهر هاى بزرگتر و دورتر مهاجرت مى كنند درنتيجه درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر  و بيش
تهران بيشتر از درصد زنان است (توزيع درصدى مهاجرين ساكن در شهر تهران نشان مى دهد كه سهم مردان 
بيشتر از زنان است). مجموعه ى اين عوامل باعث شده كه درصد مردان در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران 
بيش از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران باشد. شاخص ناهمسانى نيز، 2/5 درصد بدست آمده 
و گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران از نظر جنس تفاوت وجود دارد. آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت و ناهمسانى را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

• وضع تأهل و مهاجرت
از ديگر متغير هاى جمعيتى كه مى تواند بر تصميم گيرى براى مهاجرت تأثير گذار باشد، وضعيت تأهل افراد 
ــتا صورت گرفته كه در همه ى آنها وجود رابطه بين اين دو متغير  ــت. تا كنون تحقيقات مختلفى در اين راس اس
تأييد شده است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهند كه احتمال مهاجرت افراد مجرد بيش از افراد متأهل است، 
زيرا پايگاه خانوادگى و ازدواج به عنوان مانعى بر سر راه تحرك مهاجران است و فرد متأهل سعى مى كند تمايلى 
به مهاجرت نشان ندهد (فيندلى 1372: 59). از سوى ديگر، تأهل مى تواند به عنوان يك عامل مداخله گر عمل 
كرده و از تمايل و توانايى افراد متأهل براى مهاجرت به شهر هاى بزرگ و مناطق صنعتى نيز بكاهد؛ زيرا هزينه هاى 
ــت. بيشتر مطالعات نيز نشان  ــعه يافته اس ــعه يافته بيش از مناطق كمتر توس زندگى در مناطق صنعتى و توس
مى دهند كه مهاجرين مرد جوان تحرك بيشترى دارند و به شهر هاى دورتر و بزرگتر مهاجرت مى كنند، درحالى 
كه خانواده ها اغلب به مهاجرت به مكان هاى كوچكتر و نزديكتر محدود هستند (فيندلى 1372: 46). بر اين اساس 
مى توان انتظار داشت كه بين مهاجران وارد شده به شهر تهران (به عنوان يك منطقه ى صنعتى و توسعه يافته) 
و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران (به عنوان يك منطقه ى كمتر توسعه يافته) تفاوت وجود 
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داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر 
استان تهران بيشتر در وضعيت تجرد قرار داشته باشند.

ــاكن در ساير مناطق ديگر  ــهر تهران و مهاجران س ــاكن در ش مطالعه ى تطبيقى وضعيت تأهل مهاجران س
ــان مى دهد. توزيع درصدى مهاجران ساكن در شهر تهران  ــتان تهران تفاوت قابل مالحظه اى را بين آنها نش اس
ــر و 33/3 درصد از آنها بدون همسر هستند. در  ــان مى دهد كه همانطور كه 66/7 درصد از آنها داراى همس نش
ــتان تهران 78/7 درصد آنها داراى همسر و 21/3  ــاير مناطق ديگر اس ــاكن در س حالى كه در بين مهاجرين س
ــتند. همانطور كه مالحظه مى شود درصد افراد داراى همسر در بين مهاجرين وارد  ــر هس درصد آنها بدون همس
ــت. بنابراين مى توان  ــاير مناطق ديگر استان تهران اس ــهر تهران كمتر از مهاجرين وارد شده به س ــده به ش ش
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران  ــهر تهران نسبت به مهاجرين وارد ش ــده به ش گفت كه مهاجرين وارد ش
بيشتر در وضعيت تجرد قرار دارند. دليل اين امر شايد آن باشد كه افرادى كه به شهر تهران مهاجرت مى كنند 
ــان را به زندگى مدرن نزديك تر  ــعى مى كنند الگوها و سبك زندگيش ــتند و س از كيفيت باالترى برخوردار هس
ــتان تهران مهاجرت مى كنند  ــاير مناطق ديگر اس ــتر تمايل به تجرد دارند ولى افرادى كه به س كنند، لذا بيش
ــان سنتى تر است از اين رو بيشتر در وضعيت تأهل  ــبك زندگيش از كيفيت پايين ترى برخوردارند و الگوها و س
ــانى مندج در انتهاى جدول نيز 12/0 درصد بدست آمده و گوياى اين مطلب است  ــاخص ناهمس قرار دارند. ش
ــتان تهران از نظر  ــده به ساير مناطق ديگر اس ــهر تهران و مهاجرين وارد ش ــده به ش كه بين مهاجرين وارد ش
ــانى را از نظر آمارى تأييد مى كند.  ــود دارد، بطوريكه آزمون كى دو وجود اين ناهمس ــت تأهل تفاوت وج وضعي

• وضع سواد و مهاجرت
ــت. بطور كلى مطالعات نشان  ــواد افراد اس يكى از متغيرهاى اجتماعى مؤثر بر جريانهاى مهاجرت داخلى، س
ــتر از بى سوادان است. زيرا تحصيالت مى تواند آگاهى و تمايل براى  ــوادان بيش مى دهد كه احتمال مهاجرت باس
ــاس نظريه ى  لى  ــهرى را زياد كرده و درنتيجه مهاجر را به وجد آورد (فيندلى 1372: 42)؛ اما بر اس زندگى ش
درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده افزايش مى يابد. بدين معنا كه هر قدر افراد تحصيلكرده تر 

جدول شماره 3- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده
به ساير مناطق ديگر استان تهران، بر حسب وضعيت تأهل، 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضعيت تأهل

-12/0 78/7 66/7 8289 2313 داراى همسر

12 21/3 33/3 2239 1153 بدون همسر

- 100/0 100/0 10528 3466 جمع

شاخص ناهمسانى=   12/0
x2= 2041/436  df=1  sig=0/001

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــب بر موانع بيشترى غلبه كرده و به مناطق توسعه يافته تر  ــند مايلند براى يافتن فرصت هاى اشتغال مناس باش
مهاجرت كنند. بر اين اساس مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده 
به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سواد تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به 

شهر تهران از نظر ميزان سواد باالتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران باشند. 

بر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق، 96/4 درصد از مهاجرين وارد شده به شهر تهران باسواد و 3/6 درصد 
آنها بى سواد هستند. در بين مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران نيز 91/9 درصد آنها باسواد و 
8/1 درصد آنها بى سواد هستند. همانطور كه مالحظه مى شود، درصد باسوادى در بين مهاجرين وارد شده به شهر 
تهران بيشتر از مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران است و در عوض درصد بى سوادى در بين 
مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين وارد شده به شهر تهران است. بنابراين 
ــده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر  مى توان نتيجه گرفت كه مهاجرين وارد ش
استان تهران باسواد تر هستند. شايد دليل اين امر آن باشد كه افرادى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند بدنبال 
مقصد هايى مى گردند كه فرصت هاى بهترى براى تحرك اقتصادى و اجتماعى به آنها بدهد و چون شهر هاى بزرگ 
و صنعتى (مانند شهر تهران) بيشتر خواهان نيروى كار باسواد هستند، لذا افراد باسواد كه توانايى بيشترى براى 
غلبه بر موانع مداخله كننده دارند و آگاهى بيشترى نيز از وضعيت ساير مكان ها دارند، بيشتر وارد حوزه هاى مادر 

شهرى بزرگ (مثل شهر تهران) مى شوند. 
شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول نيز گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين و افراد بومى از نظر 

سواد تفاوت وجود دارد، بطوريكه آزمون كى دو وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• سطح تحصيالت و مهاجرت
ــد.  ــطح تحصيالت افراد باش يكى ديگر از متغيرهاى اجتماعى مؤثر بر جريانهاى مهاجرت داخلى، مى تواند س
ــبت به جمعيت كل در مبداء يا داراى  ــاس نظريه ى لى افرادى كه در جريان مهاجرت قرار مى گيرند نس بر اس
كيفيت باال ترى هستند (تحصيلكرده تر) و به خاطر جاذبه هاى مقصد دست به اين اقدام مى زنند، يا داراى كيفيت 

جدول شماره4- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب وضع سواد 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضعيت سواد

4/5 91/9 96/4 9788 3386 باسواد

-4/5 8/1 3/6 859 126 بى سواد

- 100/0 100/0 10647 3512 جمع

شاخص ناهمسانى=   4/5
x2= 81/898  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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ــتند) و به خاطر دافعه هاى مبداء دست به مهاجرت مى  ــتند (از تحصيالت پايينى برخوردار هس پايين ترى هس
زنند. اما به باور وى، درجه ى انتخاب مثبت با مشكل موانع مداخله كننده افزايش مى يابد، بدين معنا كه افراد هر 
قدر تحصيلكرده تر باشند مايلند براى يافتن فرصت هاى اشتغال مناسب بر موانع بيشترى غلبه كرده و به مناطق 
توسعه يافته تر مهاجرت كنند. طبق نظر هريك نيز مشاغل خوب در مراكز شهرى مهم قرار دارند (هريك به نقل 
از فيندلى 1372: 42). مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند 
ــده به شهر تهران و  ــاس ما انتظار داريم كه بين مهاجرين وارد ش ــهر هاى بزرگتر مهاجرت كنند. بر اين اس به ش
ــده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سطح تحصيالت تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين  مهاجرين وارد ش
صورت كه سطح تحصيالت در بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق 

ديگر استان تهران باالتر باشد. 

 بر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق، تفاوت قابل توجهى بين مهاجران ساكن در شهر تهران و مهاجران 
ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر سطح تحصيالت وجود دارد. توزيع درصدى مهاجران ساكن در 
شهر تهران نشان مى دهد كه 11/3 درصد آنها در سطح ابتدايى، 16/8 درصد در سطح راهنمايى، 4/8 درصد در 
سطح متوسطه، 67/1 درصد در سطح ديپلم به باال قرار دارند. در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــطح راهنمايى، 5/7 درصد در سطح متوسطه،  ــطح ابتدايى، 27/0 درصد در س تهران نيز، 23/3 درصد آنها در س
44/0 درصد در سطح ديپلم به باال قرار دارند. همانطور كه مالحظه مى شود در سطح تحصيلى ابتدايى، راهنمايى 
ــطه درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران  و متوس
است و در عوض در سطح تحصيلى ديپلم به باال درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران بيشتر از مهاجرين ساكن 
در ساير مناطق ديگر استان تهران است. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه مهاجرين ساكن در شهر تهران نسبت 
به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از سطح تحصيالت باالترى برخوردار هستند. احتماالً به 
اين دليل كه افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند براى دستيابى به تحرك شغلى و پرستيژ اجتماعى 
بيشتر مناطق شهرى بزرگ (در اينجا مقصود شهر تهران است) را به عنوان مقصد مهاجرتى خود انتخاب مى كنند 

جدول شماره 5- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب سطح تحصيالت ، سال 1385

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران  سطح تحصيالت

-12/0 23/3 11/3 2235 374 ابتدايى

-10/2 27/0 16/8 2594 558 راهنمايى

-0/9 5/7 4/8 545 161 متوسطه

23/1 44/0 67/1 4231 2229 ديپلم و باالتر

- 100/0 100/0 9605 3322 جمع

شاخص ناهمسانى=   23/1
x2= 547/429  df=3  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى



30

فصلنامه جمعيت. بهار91

30

برآورد مقايسه ى مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى، طى دهه ى 1375-85

ــت، از طرف ديگر در شهر تهران نيز امكان پيدا كردن شغل براى  ــرفت اس زيرا مهاجرت براى آنها به معنى پيش
ــت. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه  ــانى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هستند، بيشتر مهيا اس كس
ــترى براى سكونت در شهر تهران داشته  ــتند تمايل و توانايى بيش افرادى كه از تحصيالت باالترى برخوردار هس
باشند. شاخص ناهمسانى نيز، 23/1 درصد بدست آمده و گوياى اين مطلب است كه بين مهاجرين ساكن در شهر 
تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران به لحاظ سطح تحصيالت تفاوت وجود دارد. آزمون 

كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند.

• وضع فعاليت و مهاجرت
يكى از متغيرهاى اقتصادى كه باعث ايجاد تمايز بين مهاجرين و افراد بومى مى شود وضعيت اشتغال آنهاست. 
بر اساس نظريه ى لوئيس افراد براى بدست آوردن كار اقدام به مهاجرت مى كنند، بر اين اساس مى توان گفت كه 
آنها داراى انگيزه هاى بسيار قوى شغلى هستند. از طرف ديگر به نظر لوئيس فرصت هاى اشتغال در مناطق توسعه 
يافته تر بيشتر از مناطق كمتر توسعه يافته است. درنتيجه مى توان انتظار داشت كه بين مهاجرين ساكن در شهر 
تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر ميزان اشتغال تفاوت وجود داشته باشد؛ بدين 
صورت كه درصد اشتغال در بين مهاجرين ساكن در شهر تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر 

استان تهران باشد.  

ــده به شهر تهران شاغل و 47/4  ــود، 52/6 درصد مهاجرين وارد ش همانطور كه در جدول باال مالحظه مى ش
درصد آنها غير شاغل هستند. در بين مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران نيز 47/1 درصد آنها 
شاغل و 52/9 درصد آنها غير شاغل هستند. همانطور كه مشاهده مى شود درصد اشتغال در بين مهاجرين وارد 
شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر است. شايد به اين دليل 
كه در شهر تهران فرصت هاى اشتغال بيشترى نسبت به ساير مناطق ديگر استان تهران وجود دارد و از طرف ديگر 
افرادى كه به شهر تهران مهاجرت مى  كنند از نظر جمعيتى، اجتماعى با افرادى كه به ساير مناطق ديگر استان 
تهران مهاجرت مى كنند تفاوت دارند، آنها معموالً جوانتر هستند و از تحصيالت باالترى برخوردار هستند، از اين 

جدول شماره 6- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب وضع فعاليت 1385 

اختالف درصدى
(مبنا: ساير مناطق)

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران وضع فعاليت

5/5 47/1 52/6 4969 1824 شاغل

-5/5 52/9 47/4 5592 1644 غير شاغل

- 100/0 100/0 10561 3468 جمع

شاخص ناهمسانى=   5/5
x2= 32/137  df=1  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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رو امكان بدست آورد شغل، بيشتر برايشان فراهم است. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه ميزان اشتغال در 
بين مهاجرين ساكن در شهر تهران باالتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران باشد.

ــن مهاجرين  ــه بي ــت ك ــاى اين مطلب اس ــده و گوي ــت آم ــد بدس ــز، 5/5 درص ــانى ني ــاخص ناهمس ش
ــر وضعيت  ــران از نظ ــتان ته ــاير مناطق ديگر اس ــده به س ــن وارد ش ــران و مهاجري ــهر ته ــه ش ــده ب وارد ش
ــد مى كند.  ــارى تأيي ــر آم ــاوت را از نظ ــن تف ــود اي ــز وج ــى دو ني ــون ك ــود دارد. آزم ــاوت وج ــتغال تف اش

• وضع شغلى و مهاجرت 
از ديگر متغير هاى اقتصادى كه مى تواند باعث ايجاد تفاوت بين مهاجرين و افراد بومى شود، وضع شغلى آنها 
است. بطور كلى مطالعات نشان مى دهد كه مهاجرين نسبت به افراد بومى بيشتر در وضعيت مزد و حقوق بگير 
بخش ها (شامل حقوق بگير در هر سه بخش عمومى، تعاونى و خصوصى) مشغول به كار هستند و بوميان اغلب 
مشاغل آزاد و مستقل را در دست دارند. اما با استناد به نظريه ى لى مبنى بر اينكه درجه ى انتخاب مثبت با مشكل 
موانع مداخله كننده افزايش مى يابد، مى توان گفت كه، كسانى كه از سرمايه ى بيشترى برخوردار هستند براى 
يافتن فرصت هاى اشتغال بهتر به مناطق توسعه يافته تر مهاجرت مى كنند. بر اين اساس مى توان انتظار داشت كه 
بين مهاجرين وارد شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر وضع شغلى 
تفاوت وجود داشته باشد، بدين صورت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير 

مناطق ديگر استان تهران بيشتر در وضعيت كارفرما مشغول به كار باشند.

مطالعه ى تطبيقى وضع شغلى مهاجرين ساكن در شهر تهران و مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران تفاوت قابل توجه اى را بين آنها نشان مى دهد. توزيع درصدى مهاجرين ساكن در شهر تهران نشان مى دهد 
كه 6/0 درصد آنها در وضعيت كارفرما، 15/3 درصد در وضعيت كاركن مستقل، 31/1 درصد در وضعيت مزد و 

جدول شماره 7- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به
ساير مناطق ديگر استان تهران بر حسب وضع شغلى 1385 

اختالف درصدى
 مبنا: ساير)
(مناطق

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت
ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران وضع شغلى

1/6 4/4 6/0 216 107 كارفرما

-6/1 21/4 15/3 1048 275 كاركن مستقل

7/1 24/2 31/3 1186 563 مزدوحقوق بگير بخش عمومى

-2/3 49/4 47/1 2412 848 مزدوحقوق بگيربخش خصوصى

-0/3 0/6 0/3 29 5 كاركن فاميلى بدون مزد

- 100/0 100/0 4891 1798 جمع

شاخص ناهمسانى= 8/7
x2= 60/312  df=4  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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حقوق بگير بخش عمومى، 47/1 درصد در وضعيت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و 0/3 درصد در وضعيت 
كاركن فاميلى بدون مزد مشغول به كار هستند. در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران نيز، 
4/4 درصد آنها در وضعيت كارفرما، 21/4 درصد در وضعيت كاركن مستقل، 24/2 درصد در وضعيت مزد و حقوق 
بگير بخش عمومى، 49/4 درصد در وضعيت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و 0/6 درصد در وضعيت كاركن 
فاميلى بدون مزد مشغول به كار هستند. بنابراين همانطور كه مالحظه مى شود درصد مهاجرين ساكن در شهر 
تهران در وضعيت كارفرما و مزد و حقوق بگير بخش عمومى بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
تهران است، و در عوض درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در وضعيت كاركن مستقل، مزد 
و حقوق بگير بخش خصوصى و كاركن فاميلى بدون مزد بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. بنابراين 
ــاكن در شهر تهران نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران  مى توان گفت كه مهاجرين س
بيشتر در وضعيت كارفرما مشغول به كار هستند. احتماالً به اين دليل كه مهاجرين ساكن در شهر تهران نسبت 
ــاير مناطق ديگر استان تهران از نظر سرمايه  (پول، تحصيالت و...) و امكانات در سطح  ــاكن در س به مهاجرين س
باالترى قرار دارند، كه بواسطه ى همين سرمايه  نيز، توانسته اند بر موانع بيشترى غلبه كرده و براى بدست آوردن 
فرصت هاى اشتغال بهتر و بيشتر در شهر تهران ساكن شوند. درنتيجه نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق 

ديگر استان تهران، بيشتر در فعاليت كارفرما مشغول به كار هستند.
باالتر بودن درصد كاركن مستقل در بين مهاجرين ساكن در ساير نقاط ديگر استان تهران نسبت به مهاجرين 
ساكن در شهر تهران نيز، احتماالً به اين دليل است كه افرادى كه از سرمايه ى اندكى برخوردار هستند و نمى توانند 
به عنوان كارفرما مشغول به كار شوند، تصميم مى گيرند كه به عنوان كاركن مستقل مشغول به كار شوند. اين 
نوع فعاليت بيشتر كشاورزان را در بر مى گيرد، درنتيجه چون زمين هاى كشاورزى بيشتر در اطراف شهر تهران 
است، لذا اين افراد بيشتر در حومه ى استان ساكن مى شوند. مجموعه ى اين عوامل باعث مى شود كه درصد كاركن 
مستقل در بين مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران باشد.

در مورد فعاليت مزد و حقوق بگير بخش خصوصى و عمومى نيز مى توان گفت كه چون فعاليت مزد و حقوق بگير 
بخش عمومى نسبت به بخش خصوصى نيازمند سرمايه و امكانات بيشترى است، لذا درصد مهاجرين ساكن در 
شهر تهران در فعاليت مزد و حقوق بگير بخش عمومى بيشتر از درصد مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در فعاليت مزد و حقوق بگير  ــت و در عوض درصد مهاجرين س تهران اس
بخش خصوصى بيشتر از درصد مهاجرين ساكن در شهر تهران است؛ زيرا همانطور كه گفته شد مهاجرين ساكن 
در شهر تهران نسبت به مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران از سرمايه و امكانات بيشترى برخوردار 
هستند. شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول (8/7 درصد) نيز، اين را مى رساند كه بين مهاجرين و افراد 

بومى از نظر وضع شغلى تفاوت وجود دارد. آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

• رده ى شغلى و مهاجرت
يكى ديگر از متغيرهاى اقتصادى كه باعث ايجاد تمايز بين مهاجرين مى شود رده ى شغلى آنهاست. بر اساس 
نظريه ى لى افرادى كه تحصيلكرده تر هستند در پى فرصت هاى اشتغال بهتر به مناطق توسعه يافته تر مهاجرت 
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مى كنند. بر اين اساس ما انتظار داريم كه درصد مهاجرين شاغل در مشاغل رده باال در شهر تهران بيشتر از ساير 
مناطق ديگر استان تهران باشد. 

مطالعه ى تطبيقى رده ى شغلى مهاجران ساكن در شهر تهران و مهاجران ساكن در ساير مناطق ديگر استان 
ــاكن در شهر تهران نشان  ــان مى دهد. توزيع درصدى مهاجران س تهران تفاوت قابل مالحظه اى را بين آنها نش
مى دهد كه 21/0 درصد آنها در رده ى شغلى باالى باال، 18/1 درصد در رده ى شغلى باال، 38/7 درصد در رده ى 
شغلى متوسط، 8/2 درصد در رده ى شغلى پايين، 14/0 درصد در رده ى شغلى پايين پايين مشغول به كار هستند. 
ــاكن در ساير مناطق ديگر استان تهران، 7/7 درصد آنها در رده ى شغلى باالى  در حالى كه در بين مهاجرين س
باال، 10/7 درصد در رده ى شغلى باال، 50/0 درصد در رده ى شغلى متوسط، 15/1 درصد در رده ى شغلى پايين، 
ــغلى پايين پايين مشغول به كار هستند. بنابراين همانطور كه مالحظه مى شود درصد  16/5 درصد در رده ى ش
(سهم) مهاجرين ساكن در شهر تهران در مشاغل رده  باالى باال و رده باال بيشتر از مهاجرين ساكن در ساير مناطق 
ديگر استان تهران است و در عوض درصد (سهم) مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران در مشاغل 
رده متوسط، رده پايين و رده پايين پايين بيشتر از مهاجرين ساكن در شهر تهران است. بر اين اساس مى توان 
گفت كه مهاجرين وارد شده به شهر تهران نسبت به مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران در 
مشاغل باالترى به كار اشتغال دارند. شايد به اين دليل كه مشاغل رده باال خواهان جذب نيروى كار متخصص 
ــاكن در شهر تهران باالتر از  ــتند و چون تحصيالت و درنتيجه تخصص و مهارت مهاجرين س و تحصيلكرده هس

مهاجرين ساكن در ساير مناطق ديگر استان تهران است، آنها بيشتر جذب مشاغل رده باال مى شوند. 
شاخص ناهمسانى مندرج در انتهاى جدول 20/7 درصد بدست آمده و اين را مى رساند كه بين مهاجرين وارد 
شده به شهر تهران و مهاجرين وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران از نظر رده ى شغلى تفاوت وجود دارد. 

آزمون كى دو نيز وجود اين تفاوت را از نظر آمارى تأييد مى كند. 

جدول شماره 8- توزيع فراوانى و درصدى مهاجران وارد شده به شهر تهران و مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان تهران
بر حسب رده شغلى 1385 

اختالف درصدى
 مبنا: ساير)
(مناطق

توزيع درصدى توزيع فراوانى وضعيت مهاجرت

ساير مناطق ديگر 
استان تهران شهر تهران ساير مناطق ديگر 

استان تهران شهر تهران رده ى شغلى

13/3 7/7 21/0 370 358 رده ى شغلى باالى باال

7/4 10/7 18/1 506 309 رده ى شغلى باال

-11/3 50/0 38/7 2374 660 رده ى شغلى متوسط

-6/9 15/1 8/2 716 140 رده ى شغلى پايين

-2/5 16/5 14/0 781 239 رده ى شغلى پايين پايين

- 100/0 100/0 4747 1706 جمع

شاخص ناهمسانى=  20/7
x2= 332/448  df=4  sig=0/000

آماره ها و ضرايب معنى دارى
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• نتيجه گيرى
مطالعه ى تطبيقى ويژگى هاى مهاجران وارد شده به شهر تهران با مهاجران وارد شده به ساير مناطق ديگر استان 
تهران نشان داد كه از نظر سن، جنس، وضع تأهل، وضع سواد، سطح تحصيالت، وضع فعاليت، وضع شغلى و رده ى 
شغلى تفاوت قابل مالحظه اى بين اين دو دسته از مهاجران وجود دارد. تفاوت در اين ويژگى ها نشان مى دهد كه 
در طول مراحل مختلف زندگى عواملى وجود دارد كه حركت و انتخاب مقصد را در بين افراد متفاوت مى كند. اين 
عوامل بيشتر با نظريه ى گزينشى بودن مهاجرت قابل تبيين است. بر اساس اين نظريه افراد توانايى هاى متفاوتى 
براى غلبه بر مشكل موانع مداخله كننده دارند و افراد تواناتر مايلند براى دست يابى به فرصت هاى اشتغال بهتر و 

بيشتر، بر موانع بيشتر و بزرگترى غلبه كرده و به مناطق دورتر و توسعه يافته تر مهاجرت كنند. 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه مهاجرت به نواحى مختلف استان تهران به لحاظ ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى 
و اقتصادى جريانى كامًال انتخاب كننده است. به بيان ديگر مردان، جوانان، مجرد ها و افراد با تحصيالت، تخصص 
ــتر به شهر تهران و زنان، مسن ترها، متأهل ها و افراد با تحصيالت، تخصص و مشاغل  ــاغل عالى رتبه تر بيش و مش
دون پايه تر بيشتر به ساير مناطق ديگر استان تهران مهاجرت مى كنند. اين امر مى تواند مسائل و مشكالت متعددى 
هم از نظر جمعيتى (جوانى جمعيت در يك منطقه و در مقابل سالخوردگى جمعيت در منطقه ى ديگر)، هم از نظر 
اجتماعى (افزايش آسيب هاى اجتماعى مانند جرم و جنايت در يك منطقه و يا كاهش ميزان ازدواج در منطقه ى 
ديگر) و هم از نظر اقتصادى (كاهش كيفيت نيروى كار در يك منطقه) براى اين استان بدنبال داشته باشد كه اگر 
به موقع به آن رسيدگى نشود صدمات آن جبران ناپذير خواهد بود. بر اين اساس پيشنهاد مى شود كه در نواحى 
ــتان، براى نيروى كار تحصيلكرده ايجاد اشتغال شود و امكانات نيز به صورت متعادل در مناطق  مختلف اين اس

مختلف آن توزيع شود تا از اين طريق از مهاجرت هاى دو قطبى به اين استان كاسته شود. 
از آنجا كه در جريان مهاجرت هاى داخلى بين مهاجران با منشاءروستايى و شهرى نيز تفاوت وجود دارد، لذا 
ــود كه براى تحليل و برنامه ريزى دقيق در اين زمينه مهاجران با مبداء روستايى و شهرى از نظر  ــنهاد مى ش پيش

ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى نيز مورد مقايسه قرار گيرند. 
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