
فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

عليرضا پاك گوهر 
• دانشجوى دكترى آمار، دانشگاه فردوسى مشهد- پرديس بين الملل. مشهد. ايران

ارائه يك روش پيشنهادى براى
 تخمين مهاجرت داخلى
 برپايه داده هاي رسمي



88

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

ارائه يك روش پيشنهادى براى تخمين مهاجرت داخلى برپايه داده هاي رسمي

چكيده:1
پيش زمينه: هدف از اين مطالعه بررســي ميزان دقت روشــهاي تخميني مهاجرت داخلي بر اساس داده هاي 
رســمي موجود در بانك هاي اطالعاتي است كه دولت توانايي دسترسي و مديريت بر آنها را دارد و پيشنهاد راه 

كارهايي به منظور تخمين هاي دقيق مهاجرت داخلي يك پارچه با قابليت جزءنگري تا سطح شهرستان.
مواد و روش ها: اين يك مطالعه نمونه اي روي مهاجراني كه در محدوده ســالهاي 1385 تا 1390 به يكي از 
نقاط استان يزد مهاجرت داشته اند. اندازه نمونه برابر 878 نفر از بين 335 خانوار بوده كه به روش نمونه گيري 
گلوله برفي(Snowball Sampling) انتخاب و اطالعات مربوطه در پرسشنامه خود ساخته ثبت گرديده است. 
يافته ها: بيشــترين علت مهاجرت جســتجوي كار بهتر و بعد از آن جستجوي كار بوده است. تركيب جمعيتي 
مهاجران از نظر جنســيت يكســان است. انگيزه مهاجرت در مردان شــغلي و در زنان، ازدواج مي باشد. نيمي از 
مهاجران به پيروي از خانوار جابجايي مكاني داشته اند و انگيزه مهاجرتي در ايشان مشاهده نشده است. در حدود 
10درصد مهاجران تحت پوشــش هيچ نوع بيمه اي قرار ندارد و 7% فرزندانشــان در مدارس آموزش و پرورش 
تحصيل نمي كنند. از هر شــش كودك زير شش سال يكي از آنها به مهد كودك مي رود. 20% افراد باالي 18 
سال خانوارهاي مهاجر، بيكارند. كمتر از 39% آنها در شبكه هاي بهداشت پرونده تشكيل داده اند وكمتر از %16 
آنها مراجعات منظم (بين يك تا 6 ماه يك مرتبه) به شبكه هاي بهداشت داشته اند. حدود 9 درصد ايشان تحت 

پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند. 
نتيجه گيري: با توجه به اطالعات به دســت آمده از مهاجران، ميــزان دقت پورتال آموزش و پرورش در ثبت 
اطالعات فرزندان مهاجر 93% اســت. اما مهد كودك ها پوشش كمي دارند(16/3%) در مجموع پوشش اين دو 
نهاد براي كودكان زير 18 سال 55/2% به دست آمده است. پورتالهاي بهداشت از نظر تشكيل پرونده 38/6% و از 
نظر مراجعات مستمر قابليت ثبت(28/2%) مهاجرت را دارد. در صورت ساماندهي مراجعات مستمر، قابليت ثبت 
60/4% پيش بيني مي شود. در كل انتظار مي رود با استقرار مراجعات به پزشك خانواده، اين ضريب به باالي 90 
درصد برسد. 39% افراد داراي شغل قابل ثبت و رصد هستند؛ مانند مشاغل دولتي. و با تركيب اطالعات بيمه اي و 
شغلي مي توانيم انتظار داشته باشيم بيش از 73% افراد باالي 18 سال مي توانند تحت پوشش بانك هاي اطالعاتي 
رسمي قرار گيرند. در مجموع، با در اختيار داشتن بانك هاي اطالعاتي وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان هاي بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني و پورتال كاركنان دولتي توانايي تخمين جابجايي هاي شهر به 

شهر با اطمينان تقريبي80% وجود دارد.  

واژگان كليدي: مهاجرت داخلي، داده رسمي، بيمه، پوشش بهداشتي، پوشش آموزشي، شغل
نويسنده مقاله بر خود الزم مي داند؛ از اداره كل ثبت احوال استان يزد بابت نگاه آينده نگر، علمي و حمايتهايي كه در اين مطالعه نموده اند سپاسگذاري نمايد. 
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 مقدمه
فاكتورهاى پنج گانه والدت، ازدواج، طالق، مرگ ومير و مهاجرت از مشخصه هاى دگرگونى و حركات جمعيت 
مى باشند (امانى، 1354). مهاجرت از كلماتى است كه علوم مختلف به تناسب نياز خود به تعريف از اين كلمه 
پرداخته اند همچنين در علم جمعيت شناســى افراد با توجه به نگرشــها و ديدگاه هاى خود به تبيين اين كلمه 
پرداخته اند. «در جمعيت شناســى، به طور عام مهاجرت عبارتست از تغيير محل اقامت فرد از يك نقطه به نقطه 
ديگر» (فيندلى، 1372) و به دو بخش مهاجرت داخلي و مهاجرت بين المللي تفكيك پذير است. الف:مهاجرتهاى 
داخلى؛ «كليه حركات جمعيتى كه در درون مرزهاى يك كشور انجام مى گيرد (زنجانى، 1376) مهاجرت داخلى 
تعريف كرده اند. مهاجران داخلى ممكن است از شهر به شهر، روستا به شهر و روستا به روستا نقل مكان بكنند 
(تمنا، 1384). ب:مهاجرتهاى خارجى؛ كه به «مهاجرت مردم از كشورى به كشور ديگر» اطالق مى شود (زنجانى، 
1376) يكى از موارد مهاجرتهاى خارجى بحث آوارگان جنگى و پناهندگان سياسى است كه در شرايط خاصى 

صورت مى گيرد (تمنا، 1384).
در ايران متولي رســمي ثبت آمار مهاجرت داخلي(جابجاييهاي مكاني داخل كشور) سازمان هاي ثبت احوال 
هستند. از ديگر  ابزار اصلي اندازه گيري مهاجرت هاي داخلي،  سرشماري است كه در حال حاضر، به طور موقت، 
هر پنج سال يك بار انجام مي پذيرد. اين روش علي رغم توجه بسيار مسووالن به درستي و دقت اجرا، در مقايسه 
با كشورهاي توسعه يافته، كه گزارشهاي مقدماتي خود را معموالً سه ماهه، و گزارش مفصل مهاجرتي يك ساله 

دارند؛ در فاصله زماني طوالني مدتي برگزار مي گردد. براى مطالعه بيشتر به منابع 5 تا 9 رجوع شود. 
راهكار ديگر ايران اســتفاده از مدلهاي آماري- جمعيتي براي تخمين نرخ مهاجرت اســت. (استوور، 1384) 
(كاظمى پور، 1383) (لوكاس، 1384) (ميرزايى، 1385) (كرباسى، 1390). اين راهكار اگرچه روشي علمي، پر 
كاربرد و مورد استفاده در همه كشورهاست (Bell,1997)  ليكن تا زماني كه موفق به  ثبت مهاجرت با يك رويه 
مستمر و به هنگام شويم،  نيازمندي به روشهاي تخميني و استفاده از مدلهاي آماري – جمعيتي كمتر احساس 

مي شود.
بانك هاي اطالعاتي با ذخيره ســازي داده هاي ثبتي مي توانند در اشــتراك گذاري اطالعات هم افزايي بسيار 
زيادي داشــته باشند. بعضي از اطالعاتي كه در بانك هاي اطالعاتي ســازمانهاي دولتي است آنچنان ارزشمند 
است كه براي دستيابي به آنها به اندازه دقتي كه اين بانك ها دارند كاري بس دشوار، هزينه بر، و در برخي موارد 
ناشــدني است. بانك اطالعاتي سناد وزارت آموزش و پرورش (پرتال سناد) كه به ثبت اطالعات آموزشي دانش 
آموزان از مقطع ابتدايي تا دبيرستان مي پردازد، بانك اطالعاتي مراكز بهداشت و درمان و بيمارستانها (پرتال مركز 
مديريتهاى بيماريها)، بانك اطالعاتي سازمان هاي خدمات بيمه اي از قبيل سازمان تامين اجتماعي (پرتال معاونت 
درمان ســازمان تامين اجتماعى)، سازمان بيمه خدمات درماني (پرتال معاونت درمان سازمان خدمات درمانى)، 
و ساير سازمانهاي بيمه مانند: سازمان بيمه نيروهاي مسلح، بيمه هاي خصوصي و تكميلي از آن جمله اند. مركز 
آمار ايران (پرتال مركز آمار ايران) اطالعات خانوارهاي ايراني، را در اختيار دارد و پس از اجراي طرح هدفمندي 
يارانه ها، و پرداخت يارانه هاي نقدي به اعضاي خانوار، با توجه به مســأله دريافت نقدي به ازاي تك تك اعضاي 
خانوار، هم اكنون داراي قابليت به روز شده قريب به 95% جمعيت ايران تحت پوشش سامانه مديريت حساب 
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بانك خانوار(ســامانه مديريت حساب بانك خانوار) به صورت خانوار است. ســازمان كاركنان نظام اداري كشور 
(پورتال سازمان كاركنان نظام ادارى كشور)، با ثبت و بروز رساني اطالعات كارمندان دولتي، قابليت رصد كردن 

جابجايي هاي استخدامي، مانند انتقال شغلي، ماموريت و غيره را دارد. 
 

مطالعه مروري
روش هاي تخمين مهاجرت با استفاده از منابع داده ثبتي دولتي، يكي از روشهايي است كه مورد استفاده قرار 
گرفته است. درحالى كه اين تخمين ها نبايد بعنوان اعداد و ارقام دقيق براى سطوح ارائه شده در جدول ها دانسته 
شوند، اما تركيب منابع داده هاى بكار برده شده براى آنها موجب اطمينان از اين مى شود كه بيشتر جابجايى هاى 

.(Rees,1996) مهاجرت داخلى در اين تخمينها پوشش داده شده است
به طور نمونه منبع اصلى داده ها براى مهاجرت داخلى در استراليا سرشمارى پنج ساله نفوس و مسكن است. عالوه 

.(Bell,1997)1 آماده مي گردد(ABS) بر آن، تخمين هايى از جابجايى هاى بين ايالتى توسط اداره آمار استراليا
در انگلستان و ويلز بطور تخمينى 5 درصد از جمعيت، در نيم سال 2010 محل زندگى خود را به بخش هاى 
ديگرى در داخل كشــور تغييــر داده اند (ONS,2008) براى ثبت جابجايى هــاى جمعيت [مهاجرت داخلي] 
انگلســتان و ويلز، سه منبع داده دولتى بكار برده مي شــود كه عبارتند از،  سوابق ثبتى مركز خدمات بهداشت 
 .4(HESA) 3 و آژانس آمار وضعيت آموزش عالى(PRDS) 2، سيستم داده هاى ثبت بيماران(NHSCR) ملى
 (CSSR ,2012) (Internal Migration within England and Wales ,2011) جدول كامل داده هاى 
ارائه شــده در وب ســايت اداره آمار ملى 5( ONS) (ONS,2010) و تخمين هاى مهاجرت داخلى كه توسط 
مقامات محلى تهيه مى شوند بعنوان آمار ملى دانسته مى شوند. اين تخمينها توسط مسئوالن آمار بريتانيا در سال 
 (2009 ,Migration statistics) 2009 مورد ارزيابى قرار گرفتند. گزارش كامل در وب سايت اداره آمار ملى

مشاهده مي شود. 
اداره ثبت ملى اســكاتلند6(NRS) (NRScotland Prtal,2012) مســووليت تخمين هاى جابجايى هاى 
مهاجرت داخلى كشــور اســكاتلند را به عهده دارد كه قبًال دفتر كل ثبت اسكاتلند (GROS)7 نام داشت. اين 
مسووليت را در ايرلند شمالى، وزارت مالى و انسانى8(DFP) (dfpni,2012) به عهده دارد. گزارش هاي مهاجرت 
داخلي با مديريت عاليه، حمايت مالي و نظارت اتحاديه اروپا در قالب گزارشهاي رسمي تدوين و منتشر مي شود 
(اســتوور،1384). در ســال 1990 كشورهاى اروپايى بطور هماهنگ و مشترك كار خود را بر روى پروژه اروپاى 
يكپارچه آغاز كردند. يكى از الزامات اساسى براى همكاريهاى موفقيت آميز بين اين كشورها آن است كه پايگاه هاى 
داده قابل مقايســه و توافق شــده اى براى هر كشور و تمام مناطق آن وجود داشته باشند كه شرايط جمعيتى و 
1. Australian Bureau of Statistics
2. National Health Services Central Register
3. Patient Register Data Service
4. Higher Education statistics Agency
5. Organization of National Statistics
6. National Records of Scotland
7. General Register Office for Scotland
8. Department of Finance and Personnel
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اقتصادى را بطور روشــن نشــان دهند. در مورد آمار جمعيت، شوراى اروپا (تأسيس در سال 1995) امروزه آمار 
بى نقصى را در زمينه انباشــت جمعيت، ســاختار جمعيتى، بارورى و فوتها، و همچنين آمار قابل قبولى درباره 
مهاجرت بين كشورها در سطح كشورى ارائه مى دهد، درحاليكه سازمان آمار اروپا (EUROSTAT) همان آمار 
را براى اعضاى اتحاديه اروپا و آمارهايى با جزئيات كامل را در ســطح منطقه اى و اســتانى در درون اين كشورها 

ارائه مى نمايد. 

روش شناسي پژوهش:
اين مطالعه مقدماتي از نوع توصيفي ـ  تحليلي بوده و به صورت مقطعي در فاصله زماني پنجساله بين سالهاي 
1385 تا 1390 از ميان مهاجراني كه مقصد آخرين مهاجرت ايشان در اين دوره يكي از نقاط شهري يا روستايي 
استان يزد بوده است.  انتخاب نمونه از جمعيت مورد نظر به روش گلوله برفي و اندازه نمونه تعداد 350 خانواده 
با اندازه جمعيت 945 نفر بوده است. از اين ميان تعداد 25 خانواده (67 نفر) در مرحله پاكسازي اطالعات حذف 
و تعداد 878 فرم معتبر از بين 335 خانوار كه الاقل يكي از افراد آن مهاجر بوده اند، استخراج شد. هدف از اين 
مطالعه بررسي ميزان دقت چهار روش تخمين زننده مهاجرت بوده است كه عبارتند از الف- روش تخمين زننده 
بر اساس اطالعات وضعيت تحصيلي فرزندان در آموزش و پرورش ب- روش تخمين زننده بر اساس سوابق بيمه اي 
افراد ج- روش تخمين زننده بر اســاس وضعيت شغلي افراد - اطالعات تخمين زننده بر اساس سابقه بهداشتي 
افراد. بر اين اســاس پرسشنامه خود ساخته، توسط كارشناسان به اداره كل ثبت احوال استان يزد مورد بازبيني 
قرار گرفت، محتواي پرسشنامه با پروفســور 1Bill Martin  مورد بازنگري دوباره قرار گرفت. آن گاه تعداد 20 
خانواده مهاجر به عنوان پيش آزمون فرم مذكور را تكميل كرده تا روايي فرم پرسشنامه مورد تاييد قرار گيرد. اين 
مطالعه در راستاي اجراي پروژه مطالعاتي «بررسي مروري شيوه ثبت پديده مهاجرت در اروپا و ارائه يك الگوي 
پيشنهادي ايران با مطالعه موردي روي يكي از بخشهاي استان يزد» و با حمايت اداره كل ثبت احوال استان يزد 
(پاك گوهر، 1391) انجام گرفته است. در پرسشنامه، مواردي نظير جنسيت، سن، علت مهاجرت، تعداد مهاجرت 
طي پنج سال گذشته، محل قبلي اقامت، وضعيت شغلي، وضعيت تحصيلي، سابقه بيمه، و نوع آن، سابقه تشكيل 
پرونده بهداشتي در مراكز بهداشت و درمان، عطف ملي، شهر يا روستاي قبل از مهاجرت و غيره تعيين شده است. 

اطالعات گردآوري شده به روش جداول توافقي تحليل و با نرم افزار SPSSver18 تحليل گرديد.

يافته ها:
از ميان تعداد اعضاي خانواده، بيشــترين افراد مورد مطالعه جزو خانــواده تك فرزندي و دو فرزندي بوده اند 
نمودار(1). با توجه به جدول (1) بيشترين علت مهاجرت جستجوي كار بهتر و بعد از آن جستجوي كار بوده است. 
در مهاجرت هاي داخل شهرستاني انتقال شغلي(35%) براي شهرنشينان و جستجوي كار(27%) براي روستائيان 
مهمترين علت مهاجرت شناخته شده است. به همين ترتيب براي مهاجرت هاي درون استاني، دستيابي به محل 
زندگي مناســب تر(17%) براي شهرنشينان و جستجوي كار بهتر(37%) براي روستائيان و براي مهاجران خارج 

1. Bill Martin, Senior Lecturer, Department of Geography, The University of Adelaide
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از اســتان يزد جســتجوي كار بهتر(26%) براي شهرنشينان و جستجوي كار (33%) براي روستائيان مهمترين 
علت مهاجرت شــناخته شده اســت. در كل بيشترين سهم مهاجرت هاي به يزد مربوط به شهرنشينان خارج از 

استان(55%) است.
نمودار(1) فراواني تعداد خانواده هاي تحت بررسي مهاجر

  جدول(1) جدول توافقي علت مهاجرت و محل قبلي اقامت

از بين افراد شركت كننده در پاسخ به سواالت ما 13% درصد افراد تحت پوشش بيمه خدمات درمانى و 64/7 
درصد افراد بيمه تامين اجتماعى و 6/8 درصد افراد بيمه نيروهاى مسلح و 5/9 درصد افراد بيمه هاى خصوصى 
را تشكيل داده اند و 9/6 درصد افراد تحت پوشش هيچ نوع بيمه اى نيستند. از بين افراد بين 6 تا 18 سال كه 
مشمول تحصيل در سيستم هاي آموزش و پرورش هستند در حدود 7% مشمول نبوده و مابقي در يكي از مدارس 
آموزش و پرورش مشغول به تحصيل هستند. جدول(1). بر اين اساس مي توان اذعان داشت دقت ثبت مهاجرت 

محل ا قامت قبلي
علت مهاجرت

آبادي ديگر در كل
خارج از استان يزد

شهر ديگر در 
خارج از استان يزد

آبادي ديگر در 
همين استان

شهر ديگر در 
همين استان

آبادي ديگر در 
همين شهرستان

شهر ديگر در 
همين شهرستان

جستجوي كار%18%33%16%21%14%27%18

جستجوي كار بهتر%23%19%26%37%15%19%18

انتقال شغلي%11%0%10%5%15%0%35

ازدواج %13%24%10%11%14%15%18

ادامه تحصيل يا پايان تحصيل%16%10%22%5%11%8%0

انجام يا پايان خدمت وظيفه%1%5%1%0%0%4%0

دستيابي به مسكن مناسبتر%4%0%2%11%6%15%6

دستيابي به محل زندگي مناسبتر%7%5%4%11%17%12%6

ساير%7%5%10%0%8%0%0

مجموع3352118719652617

پيروي از خانواده3412618321751818

كل676%7%55%6%21%7%5
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ســامانه آموزش و پرورش از بين افرادي كه مي توانند در زمره دانش آموزان آموزش و پرورش قرار گيرند %93 
است. از بين كودكان زير 6 سال 16/3% آنها در مهد كودك ها پرورش مي يابند جدول(2). بنابراين ميزان دقت 

اطالعات سيستم آموزشي(آموزش و پرورش و مهد كودك ها) در حدود 55/2% است. 
جدول(2) فراواني وضعيت تحصيلي افراد بين 6 تا 18 سال مهاجر

جدول(3) فراواني وضعيت تحصيلي كودكان كمتر از 6 سال مهاجر

از بين افراد باالتر از 18 سال، 18/7درصد بيكار و 17/3درصد وضعيت شغلي نامشخص و 3/9 درصد افراد شغل 
موقت روز مزد را تشكيل داده اند و 12/6 درصد افراد داراي وضعيت شغلي خاص غير از مشاغل نامبرده هستند 
نمودار(2). چنانچه اين موارد را جزو موارد مبهم در تعيين وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم بنابراين دقت 

ثبت مهاجرت بر اساس وضعيت شغلي برابر 47/5درصد خواهد بود. 

نمودار(2)-فراوانى وضعيت شغلى

درصدفراواني
50%62دبستان

21%26راهنمايي تحصيلي
17%21دبيرستان

5%6هنرستانها يا آموزشكده هاي فني
7%8نامشخص

100%123كل

درصدفراواني
1616/3مهد كودك
9883/7نامشخص

114100كل
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 از بين افراد مورد مطالعه 38/6 درصد افراد اذعان كرده اند كه در شبكه بهداشت محل سكونت خود پرونده 
تشكيل داده اند و 21/4 درصد افراد مشخص نكرده اند كه پرونده تشكيل داده اند يا نه و 40%درصد مابقى افراد 

پرونده تشكيل نداده اند.  
چنانچه وضعيت تشكيل پرونده افراد را جزو موارد تعيين كننده وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم، بنابراين 
دقت ثبت مهاجرت بر اســاس تشكيل پرونده بهداشت برابر 38/6 خواهد بود. و چنانچه مراجعات گهگاه يا عدم 
مراجعات افراد را مطابق جدول(4) جزو موارد مبهم در تعيين وضعيت مهاجرت افراد در نظر بگيريم بنابراين دقت 
ثبت مهاجرت بر اساس مراجعات افراد به شبكه هاي بهداشت برابر 28/2درصد خواهد بود. تركيب اين دو اطالع 

جدول(4) نشان مي دهد ميزان دقت شبكه هاي بهداشت در ثبت مهاجرت برابر 60/4%مي باشد.
بر اســاس اطالعات جدول(5) در حدود 91/1%افراد تحت پوشش يكي از انواع بيمه هستند. از آنجا كه بيمه 
شــونده ميتواند وابســته به يكي از اعضاي خانواده باشد و مقصود ما در اين پروژه تشخيص وضعيت ثبت محل 
كار بيمه شــونده بوده اســت، بنابراين از بين افراد باالتر از 18 ســال و داراي يكي از وضعيت هاي پنجگانه اول 
شــغلي(كارفرما، حقوق بگير بخش خصوصي، عمومي يا تعاوني و كاركن مســتقل) باشد وضعيت بيمه به شرح 

جدول(6) است.
جدول(4) ميزان مراجعه به شبكه هاي بهداشت و وضعيت تشكيل پرونده در شبكه بهداشت

جدول(5) فراواني وضعيت پوشش بيمه مهاجرين

كل

ميزان مراجعه به شبكه بهداشت

هر شش گهگاهخيرنامشخص
ماه يكبار

هر سه 
ماه يكبار

هر ماه 
يكبار

بلي3391424167243773
آيا در شبكه 

بهداشت پرونده 
تشكيل داده است؟

خير3513229916013

نامشخص188166152041

كل878212338185244277

درصدفراواني
8613,4بيمه خدمات درماني
41564,6بيمه تامين اجتماعي
457,0بيمه نيروهاي مسلح
396,1بيمه هاي خصوصي

578,9ندارد
642100,0كل



95

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

ارائه يك روش پيشنهادى براى تخمين مهاجرت داخلى برپايه داده هاي رسمي

جدول(6) توافقي پوشش بيمه و وضعيت شغلي مهاجرين باالي 18 سال

براســاس جداول توفقي چند اليه ميزان دقت ثبت مهاجرت به شــرح نمودار(3) است. در اين نمودار نشان 
داده شده است، در بين افراد باالي 18 سال بر اساس اطالعات مراكز بهداشت، وضعيت شغلي و بيمه برابر است 
با: 77/4درصد. به همين ترتيب ميزان دقت ثبت مهاجرت در بين افراد زير 18 ســال بر اســاس اطالعات مراكز 
بهداشت، وضعيت تحصيلي يا آنكه در مهد كودك ثبت نام كرده باشد،  برابر است با: 86/9. تركيب اطالعات كلي 
افراد نشان داد كه ميزان ثبت دقت مهاجرت بر اي كل افراد با در اختيار داشتن اطالعات بيمه تامين اجتماعي، 
خدمات درماني، نيروهاي مســلح، همچنين آگاهي از اطالعات شاغالن بخشهاي عمومي، خصوصي و تعاوني و 
كاركنان مستقل، يا با در اختيار داشتن اطالعات تحصيلي دانش آموزان مي توانيم روش تخميني مهاجرت با دقت 

باالي 79 درصد داشته باشيم.

نمودار(3) ميزان دقت روشهاي تخميني داده هاي رسمي بهداشت، آموزشي، خدمات اجتماعي و نيروي انساني

كل
پوشش بيمه

وضعيت شغلي
خدمات درمانيتامين اجتماعينيروهاي مسلحبيمه هاي خصوصيندارد

كارفرما15200112

كاركن مستقل455712210

حقوق بگير  بخش عمومي دولتي 11805157820

حقوق بگير  بخش خصوصي98443852

حقوق بگير  بخش تعاوني100010

شغل موقت روز مزد25720110

بيكار12011497917

ساير8112484512

نامشخص111131176614

كل63757394441582
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 بحث و نتيجه گيري
مهاجرت داخلي پديده اي جمعيت شناسي است كه تعامل بسياري با مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
جامعه دارد. از آنجا كه هيچ معيار مستقيمى براى مهاجرت در دوره هاى بين سرشماريها وجود ندارد، از داده هاى 
جايگزين استفاده مى شود. اين كار بدين معنى است كه هر گونه اختالفات مربوط به پوشش داده ها بين پديده 
آمارى مورد نظر و پديده جايگزين كه براى اندازه گيرى بكار رفته، بر ميزان كيفيت تخمينها تأثيرگذار خواهد بود. 
امروزه بسياري از روشهاي تخميني مبتني بر داده هاي رسمي ارائه گرديده است. به عنوان نمونه اداره آمار ملى 
(ONS) مسئول تهيه تخمينهاى مربوط به مهاجرت داخلى در انگلستان و ويلز است. اما بهرحال مهاجرت بعنوان 
دشوارترين جزء تغييرات جمعيت براى تخمين زدن شناخته شده است. زيرا هيچ سيستم اجبارى در UK وجود 
ندارد كه جابجاييهاى مردم در داخل كشور را ثبت كند. در حال حاضر ONS از تركيب سه مجموعه داده هاى 
دولتى بعنوان جايگزينى براى منبع اطالعات مربوط به مهاجرت داخلى در انگلستان و ويلز استفاده مى كند؛ كه 
عبارتند از داده هاى موجود در: ثبتهاى مركز خدمات بهداشت ملى (NHSCR) ، خدمات داده هاى ثبتى بيماران 

.(HESA) و آژانس آمار آموزش عالى (PRDS)
بنابراين، مي توانيم با توجه به تجربيات گذشــته و امكانات در اختيار دولت، انتظار داشــته باشيم با پوشش 
دادن كل جمعيت توسط مركز آمار ايران، بر اساس شاخصهاي ميزان كارايى فرايند سرپرستى بهداشت، اعم از 
شــبكه هاي بهداشت روستايي و شهري و البته اســتقرار نظام پزشك خانواده، درباره اينكه چه درصدى از مردم 
هنگامى كه محل زندگى خود را تغيير مى دهند، نزد پزشك خانواده محل سكونت جديد ثبت نام مى كنند، همگى 
عواملى هســتند كه دقت تخمينهاى مهاجرتى را افزايش مي دهــد. همچنين دقت تخمينهايى كه از اطالعات 
تحصيلي كودكان و محصالن آموزش و پرورش به دست مي آيد، نويد هم افزايي اطالعات تكميلي را به همراه دارد. 
به اين موضوع مي بايست اطالعات خدمات بيمه اي و سوابق شغلي افراد (كه قابل رصد باشند) را افزود. بايد خاطر 
نشان كرد كه مي بايست اين تخمينها را بعنوان اعدادى منطقاً قابل اتكا براى محاسبه تخمينهاى جمعيتى توسط 
يك مرجع دولتى محلى يا براى ارزيابى اينكه آيا مهاجرت داخلى براى يك منطقه خاص از كشور بيشتر شده يا 

كمتر در نظر بگيريم، نه آنكه آنرا جايگزين مناسبي براي سرشماريهاي عمومي بدانيم. 
روشهاي تخمين مورد اشاره عليرغم مزاياي بسياري كه دارند، محدوديتهايي بعالوه حفره هاي خالي در پوشش 
اطالعات جابجاييهاي جمعيتي دارند. به عنوان نمونه مي دانيم مشاغل ممكن است در يك محل و زندگي خانواده 
در جاي ديگر باشــد. بنابراين پوشش هاي بيمه اي از مسائلي است كه بايد در نظر گرفته شود. يا آنكه رفتارهاي 
كاركنان شبكه بهداشت ممكن است مراجعات مردمي را تحت تاثير قرار دهد و بيماران يا مراجعه كنندگان راه 
دورتر را به برخورد بد ترجيح دهند. اين موضوع براي شــهرهاي همجوار قابل تأمل اســت. و البته براي روستاها 
نكته ياد شده به اضافه امكانات و خدمات موجود باعث مراجعات مردمي به شهرهاي نزديك بشود يا آنكه در هر 
دو مكان پرونده تشكيل شود. همچنين مى دانيم كه الگوهاى ثبت دوباره براى گروه هاى سنى و جنسى گوناگون 
با هم متفاوت هســتند. به عنوان مثال، مطالعات گذشته نشــان داده است، كودكان، جوانان، مادران آنها و افراد 
مســن معموالً در فاصله كوتاهى پس از جابجا شدن آدرس تازه سكونت خود را ثبت مى كنند. درحاليكه مردان 
جوان نســبت به زنان در همان سن زمان بيشــترى الزم دارند تا تغيير محل سكونت خود را دوباره ثبت كنند 
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(Internal Migration Estimation ,2012). معموالً انتظار مى رود زنان نسبت به مردان بيشتر از خدمات 
بهداشتى استفاده كنند (فالح زاده،1385) بنابراين انتظار داريم ثبت پرونده در شبكه هاي بهداشت در زنان بيشتر 
از مردان باشد. از سوي ديگر، احتمال ثبت دوباره پس از تغيير محل زندگى وجود دارد، در حاليكه پرونده(هاي) 
قبلي همچنان مفتوح است. بطور كلى، اين احتمال براى افراد جوان و سالم كمتر و احتمال آنكه نام آنها از فهرست 
ثبتى بيماران خارج شــود، بيشتر است. در هرحال با استقرار نظام پزشك خانواده در شهرها و داده هاي رسمي 
آموزش و پرورش و اطالعات كاركنان رسمي دولت، و اطالعات بيمه تامين اجتماعي مي توانيم انتظار داشته باشيم 
داده هايي با خطاهاي كم و قابل اصالح براي تخمين مهاجرتهاي داخلي به دست آورده ايم. هرچه سطح نگرش 

ما كالن تر شود، خطاهاي ما در تخمين مهاجرت نيز كاهش خواهد يافت.
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