مهاجرت شبكهای و تعیین كنندههای آن :مطالعه جریانهای مهاجرت از استان
آذربایجانشرقی به استان تهران
علی قاسمیاردهایی
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شــدت مهاجــرت از اســتان آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهــران و اقامت خوش ـهای مهاجــران ،موجب
گردیــده اســت در ایــن مقالــه ،ایــن جر یــان مهاجرتــی بــا رویكرد شــبكهای مــورد مطالعــه قرار گیــرد .با
شهــای تحقیــق پیمایــش و گرو ههــای متمركــز و نیــز چارچــوب مفهومــی شــبكههای
اســتفاده از رو 
اجتماعــی مهاجــر ،ســه جر یــان مهاجرتی شــبكهای ،تودهــای و دافع ـهای از هــم تفكیك شــدهاند كه
حــدود ســه چهــارم آن از نــوع شــبكهای اســت .بیشــترین جابجایــی خوش ـهای جمعیــت از اســتان
آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهــران در ده ههــای  1360و  1370صــورت گرفتــه اســت كــه در این میان
مهاجرت شــبكهای از شهرســتانهای ســراب ،میانه و هشترود به شهرســتانهای رباطكریم ،شهریار و
اسال مشــهر قابل توجه اســت .در كنار شهرســتان مبدأ و ســطح توســعه آن ،متغیرهای دوره مهاجرت،
وضــع تأهــل ،ســطح تحصیالت ،اشــتغال و وضــع مالی مهاجــر در زمان مهاجــرت ،در تفكیــك انواع
تهــای مــورد بررســی مؤثرند .به عنــوان نتیجه كلــی ،مهاجران ازلحــاظ ویژگیهــای اجتماعی و
مهاجر 
اقتصــادی هرچقــدر ضعیفتر از همتاهای خود باشــند ،بیشــتر بــه مهاجرت شــبكهای روی میآورند
كــه ایــن امــر اهمیــت ضعف مالــی و کمبــود اطالعاتی مهاجــران را در جهــت دادن بــه مهاجرتهای
شبكهای به خوبی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :مهاجرت شبكهای ،مهاجرت تودهای ،اشاعه مهاجرت ،شبكههای اجتماعی مهاجر،
مهاجرت بین استانی آذربایجانشرقی-تهران.

 .١دکترای جمعیتشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیامنورardahaee@ut.ac.ir ،
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مقدمه و بیان مسئله
یشــود ،ایده جدیدی نیســت .برخی
این دیدگاه که شــبکههای مهاجر اغلب منجر به مهاجرت بیشــتر م 
از محققــان هماننــد تتریاتنیکــوا )2008( 1مهاجرتهای صورت گرفته در قرن  19به قاره آمریکا را به واســطه
ایــن شــبکههای اجتماعی تفســیر کردهانــد .در ده ههــای  1960و 1970میالدی افــرادی همانند مکدونالد
و مکدونالــد ،)1964(2ریتچــی )1976( 3و دجونگ و گاردنر )1981( 4فراینــد مهاجرت زنجیرهای را ازطریق
یگــردد،
نقشــی کــه توســط خویشــاوندان و آشــنایان در تهیــه اطالعــات و تســهیل کــردن مهاجــرت ایفــاء م 
مطالعــه کردهانــد .بایــد توجــه داشــت ،مفهــوم شــبکه اجتماعــی بــرای تبییــن پدید ههــای متعــددی در
یشــود .از آن جمله میتوان به مهاجرت زنجیرهای( 5مســی )1990 6اشــاره
تحقیقات مهاجرت اســتفاده م 
کرد كهتوســط کنی و پرایس 7در ســال 1963بهکار گرفته شده اســت .مکدونالد و مکدونالد ()82 :1964
تهــا برای جابهجایــی آماده
مهاجــرت زنجیــرهای را “حرکتــی کــه مهاجــران بالقــوه با آگاهــی یافتن از فرص 
شــده ،انطباق اولیه را بدســت آورده و منزل و شغل اولیه خود را ازطریق روابط اجتماعی با مهاجران قبلی
تهیه مینمایند” ،تعریف کردهاند.
8
در مطالعات اخیر ،اصطالح مهاجرت شبکهای به تدریج جایگزین مهاجرت زنجیرهای شده است.
ت گرفتــه
بیشــترین کارهــا در ایــن زمینــه توســط مســی ( )1990و همکارانــش (1987؛ 1993؛  )1994صــور 
9
اســت .آنها در کارهایشــان ،شــبکههای اجتماعی را بیشــتر بعنوان ّ
"علیت چرخشــی و تراکمی مهاجرت"
بهــا بــرای تصمیمگیــری و
برشــمردهاند.روابط اجتماعــی در بوجــود آوردن بســترهای اطالعــات ،چارچو 
شرایط برای حمایت اجتماعی و ادغام (پرتز101995؛ فایست ،)2000 11نقش محوری دارند.
تهــای داخلــی ســایر کشــورها) ،مهاجــرت
در مطالعــات مهاجــرت داخلــی ایــران (و نیــز در مهاجر 
شــبكهای کمتــر مــورد توجه قرار گرفته اســت و بیشــتر با رویکــرد نظری جاذبــه و دافعه (که در آن کنشــگران
فــردی درنتیجــه ارزیابی عقالنی به مهاجرت اقدام میکننــد) به مطالعه مهاجرتهای داخلی پرداختهاند.
حتــی تعــداد محــدود محققیــن که در زمینــه مهاجــرت بینالمللــی (مهاجرت انبــوه ایرانیان به کشــورهای
1. Teteryatnikova
2. MacDonald and MacDonald
3. Ritchey
4. DeJong and Gardner
5. Chain Migration
6. Massey
7. Kenny and Price
8. Network Migration
9. Circular and Cumulative Causation of Migration
10. Portes
11. Faist
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یشــان همان رویکرد جاذبه و دافعه بود ه اســت.
حــوزه خلیــج فارس) کار کردهاند ،الگوی مفهومی -تحلیل 
مطالعــه جریــان مهاجــرت ازطریــق رویکــرد شــبکههای مهاجــرت در مــا ایــن دیــدگاه را تقویــت میکند که
ً
مهاجــرت را صرفــا نتیجــه تصمیمــات فردی کنشــگران و یــا نتیجه منحصر بــه فرد عامل اقتصــادی تلقی
یشــود،
نکنیــم ،بلکــه آن را بعنــوان یک محصــول اجتماعی که از تعامل و پیوند همه این عوامل ناشــی م 
درنظــر بگیریم.حجــم انبــوه و دنبال ـهدار مهاجران جابجا شــده از اســتان آذربایجا نشــرقی به مقصد اســتان
تهــران در طــی ده ههــای گذشــته،این زمینــه را بهوجود آورده اســت تــا بتــوان رویکردهای نظــری و مفهومی
مهاجرت شبكهای را مورد استفاده قرار داد.
هــدف مقالــه حاضر مشــخص نمودن نــوع مهاجرتهای صورت گرفته از اســتان آذربایجا نشــرقی به
شهرســتانهای منتخب اســتان تهران و تعییــن کنندههای این جریانهای مهاجرت بــا تأکید بر مهاجرت
شــبکهای اســت .ب هطــور مشــخصتر ،ســوال مطرح این اســت کــه در مهاجرت انبوه و شــبکهای از اســتان
آذربایجا نشــرقی بــه شهرســتانهای منتخــب اســتان تهــران ،عوامــل جمعیتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و
ساختاری چه سهم و نقشی دارند؟
2
1
تهــای شــبکهای"،اثرات فرهنگــی مهاجــرت " (دهــاس  )2010اســت کــه مهاجرت
از مســائل مهاجر 
بیشتر را موجب میگردد .این مهاجرتها بیشتر متأثر از تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی حاصل
از جریا نهــای مهاجــرت قبلی اســت .قــرار گرفتن در معرض ثروت و ســبک زندگی مهاجران (برگشــتی) به
یشــود .تقاضا بــرای کاالهــای وارداتــی را افزایــش و تقاضا برای
تغییــر ســلیقههای ســاکنان محلــی منجر م 
کاالهــای تولیــد شــده محلــی را کاهــش داده کــه درنتیجــه آن اقتصــاد محلــی تضعیــف شــده و نیــاز بــه
مهاجرت را جهت پاســخگویی به آنها افزایش میدهد .همچنین ،حجم مهاجرتهای شــبكهای با منشأ
ً
روســتایی معموال منجر به تخریب و خالی از ســکنه شــدن مبدأهای مهاجرت گردیده و خســارات جبران
ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی اقتصاد وارد میکند.
مبانی نظری
نظریــه شــبکه اجتماعــی مهاجــرت بــا کمک گرفتــن از ســایر نظری ههــای مهاجــرت (به ویــژه نظریه ســرمایه
لهــای اجتماعــی مؤثــر در
اجتماعــی) و بــا پیونــد نظری ههــای ســطح کالن و خــرد ،تأکیــد عمــدهای بــر عام 
مهاجــرت افــراد دارد .ایــن مــدل تحلیلــی به طور مشــخص در اوایــل دهه  1980مطــرح گردید .بــرای بیش
از دو دهــه گذشــته ،کارهــای تجربــی و نظــری قابــل مالحظ ـهای توســط مســی و دیگــران وجــود دارد کــه بــا
یهــای مهاجرت ،هزین ههــای مهاجرت و عوامــل دیگر را
جزئیــات بیشــتر روابــط بین شــبکهها ،تصمیمگیر 
1. Cultural Impacts of Migration
2. de Hass
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مورد بررســی قرار دادهاند .فاســل1و مسی ( )2004با ارائه شــواهدی اسنادی و آماری نشان میدهند اهمیت
و بهکارگیری شبکهها در تحلیلهای مهاجرت در حال افزایش است.
ً
صرفــا آغــاز شــکلگیری شــبکههای مهاجرامرانفــرادی اســت“ .افــراد بعنــوان کنشــگران چار هســاز ،از
مجموعــه گزین ههــا یکــی را انتخــاب میکننــد ،درحالیکه اجبارهــا و ســاختارهای فرصت بــر انتخاب آنها
اعمــال محدودیــت میکند” (هــاج.)586 :2008 2روابــط اجتماعی حاصل از شــبکههای اجتماعی ،تأثیر
ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی را بــه افــراد و خانواد ههــا انتقــال داده و اطالعاتی را دربــاره مکانهای
مقصد و منابع کمکی حاصل از آن منعکس میکنند.
در مهاجرت شبكهای ،به عملکرد شبکههای اجتماعی بین مهاجران واقع در مقصد و خویشاوندان
یشــود (دجونــگ و گاردنــر 1981؛ تایلــور1986 3؛ سیســیپ و
و آشــنایان واقــع در مبــدأ اهمیــت داده م 
یشــان را با خویشــاوندان
فاوســت1988 4؛ مســی و همــکاران  .)1998اگــر مهاجــران بالقــوه روابــط اجتماع 
ش یافتــه،
در مقصــد ادامــه دهنــد ،در ایــن صــورت هزین ههــا و خطرهــا بــرای مهاجــران جدیــد بالقــوه کاه ـ 
درنتیجه جریان مهاجرت موجود تداوم خواهد یافت .تماس بین مهاجران بالقوه در مناطق مهاجرفرســت
و اعضــای خانــواری کــه در خــارج زندگــی میکننــد منجــر به افزایــش تمایالت قبلــی برای مهاجــرت به آن
یشــود (هیرینگ و همــکاران .)2004 5در این نظریه ،وجود خویشــاوندان در خــارج یک اثر مثبت
مناطــق م 
بر تمایل به مهاجرت غیرمهاجران داشــته و شــبکههای اعتماد در انسجام جریانهای مهاجرت بین مردم
مبدأ و مقصد مهم میباشد.
مفهــوم ّ
علیت تراکمی که توســط میردال 6در ســال  1957جهت تبیین افزایــش نابرابری بین مناطق و
کشــورهای ثروتمند و فقیر نظری هســازی شده است ،توسط مسی برای تبیین پیوستگی مهاجرت مورد توجه
قرار گرفته اســت .در نظر وی “مهاجرت تغییراتی را در ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی به وجود میآورد
یشــود” (مســی  .)5 :1990به واســطه ّ
علیت تراکمی ،برخی از
که زمینه مهاجرتهای گســترده را موجب م 
هزین ههــا بــرای مهاجر کاهش مییابد و برای مجموعه دیگری از مردم روابط شــبکه جدید با محیط مقصد
به وجود میآید .تأثیر ســاختاری شــبکهها در کاهش هزینه در محاســبه هزینه-فایده ،جریان مهاجرت پویا
و قوی را به وجود میآورد.
هــاج ( )2008در یــک مــدل تحلیلــی بــا ســطوح کالن -میانــی -خــرد ،ارتبــاط شــبکههای اجتماعی
Fussell
Haug
Taylor
Sycip and Fawcett
Heering et al
Myrdal
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مهاجــرت (ســطح میانی) را با مهاجران کنشــگر (ســطح خــرد) و زمینههای مناطق مبدأ و مقصد (ســطح
کالن) به تصویر کشــیده اســت (شــکل .)1در این مدل تصمیمگیری به مهاجرت ،کنشــگران فردی (سطح
خرد) در زمینههای اجتماعی (سطح میانی) قرار گرفته و مبتنی بر شرایط ساختاری کالن است .از لحاظ
تهــای اجتماعــی ،مهاجــران بالقوه در اثر ارتباط و تعامل اجتماعی با مهاجران پیشــگام تصمیم به
موقعی 
مهاجــرت میگیرنــد .در اثــر این مهاجرت ،زمینه ارتباطات اجتماعی بیشــتر بین مناطــق مبدأ و مقصد به
وجود میآید که این ارتباطات زمینه مهاجرفرستی را در مناطق مبدأ فراهم مینماید.
شکل .1مدل هاج در زمینه روابط چند سطحی بین تصمیمگیری به مهاجرت و شبکههای اجتماعی مهاجر
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:2
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺪأ :ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﻲ ،زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺼﺪ :ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري:
 ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ
 زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

زﻣﻴﻨﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ1

زﻣﻴﻨﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺒﺪأ
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺼﺪ
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎرج از
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:1
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺪأ :ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه

ﺳﻄﺢ ﻛﻼن

ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺒﺪأ
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺼﺪ

ﺳﻄﺢ ﺧﺮد

ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻛﻨﺸﮕﺮ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮدي:
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻓﺮدي
اﻧﺘﻈﺎرات ذﻫﻨﻲ

اقتباس و تعدیل از منبع :هاج 590 :2008

هــاج ( )589 :2008در زمینــه اثرات روابط اجتماعی و خویشــاوندی بــر تصمیمگیری مهاجرت از پنج
فرضیه ذیل استفاده نموده است:
وابستگی ،1وجود خویشاوندان و دوستان در مکان مبدأ تمایل به مهاجرت را کاهش میدهد.
اطالعات ،2وقتی خویشــاوندان و دوســتان در مکا ن دیگری زندگی میکنند ،به دلیل اینکه شــرایط زندگی
یشــود ،تمایــل به
تهــای شــغلی در جــای دیگــر ازطریــق کانا لهــای اطالعاتــی معلــوم م 
ماننــد فرص 
مهاجرت افزایش مییابد.

1. Affinity
2. Information
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آسان کردن ،1خویشاوندان و دوستان از طریق آسان کردن تطبیق با محیط جدید ،جستجوی کار ،حمایت
مادی و تدارک پیوندهای اجتماعی جدید ،مهاجرت افراد دیگر را به مکان اقامت خودشان ترغیب
مینمایند.
نزاع ،2نزاعهای درون خانواده و فامیل در اجتماع مبدأ باعث مهاجرت میگردد.
ب کننــده ،3بعنــوان اســتراتژی تأمیــن درآمــد خانــواده ،خانوادهها اعضای خودشــان را جهت بدســت
ترغی ـ 
آوردن کار و درآمد به مهاجرت تشویق میکنند.
یشــود وجود شــبکههای اجتماعی همیشــه بعنــوان یک عامــل جاذبه نبوده و بــا توجه به
مالحظــه م 
موقعیــت ایــن شــبکهها در مناطــق مبــدأ و مقصــد و همچنین ســودی کــه این شــبکهها به اعضــای دیگر
میرســانند ،میتوانــد عامــل دافــع هــم باشــد .فرضیه اطالعات و آســان کــردن بیشــترین تشــابه مفهومی و
تحلیلــی را با مســأله مطرح شــده در ایــن مقاله دارد .این فرضیهها اســاس تصمیم بــه مهاجرت مهاجران
بالقوه را در زمینه مهاجرت شبکهای شرح میدهد.
ً
هــاج ( )2008فراینــد مهاجــرت شــبكهای را بعنوان فرایند اشــاعه مد لســازی کرده که معمــوال الگوی
منحنی  Sشــکلی را دنبال میکند .میزان ســرایت به آرامی و ســپس ب ه شــدت افزایش یافته و با رســیدن
به آســتانه ،میزان آن کاهش مییابد .وی فرض کرده با هر مهاجر جدید ،ســرمایه اجتماعی در مکان مبدأ
کاهش مییابد .بنابراین ،هر زمانی که میزان سرایت به صفر برسد ،فرایند اشاعه متوقف خواهد شد .پس،
در طــول زمــان میــزان تراکمــی مهاجرت الگوی منحنی  Sشــکل و میزان خالص مهاجــرت الگوی منحنی
زنگولهای شــکل خواهند داشــت .بائر و همکاران )2006( 4و اپســتاین )2008( 5باتوجه به شواهد تجربی به
این منحنی زنگولهای تأکید دارند .بطوریکه اگر تعداد مهاجران افزایش یابد ،رقابت بیشتری برای مشاغل
بهوجــود خواهــد آمــد که خود باعــث کاهش دســتمزد مهاجران خواهد شــد .این در نهایت ســبب کاهش
یگــردد ،بهویــژه اینکه اگر مهاجــران در رابطــه با انتخاب نامطلوب دســت
جذابیــت یــک مقصــد خاص م 
بــه مهاجــرت زده باشــند .در این صورت مهاجران اولیه تمایل کمتری برای کمــک به افراد ک م توان جهت
مهاجرت خواهند داشت.
مشــخص اســت جریا نهــای مهاجرت به ســوی یک منطقه خاص بــا مبدأ مشــترک ،تحریک کننده
مهاجــران بیشــتری از همــان مبــدأ بــه مقصــد مــورد نظــر اســت (هلمنســتاین و یگــرو .)2000 6ایــن مــورد در
Facilitating
Conflict
Encouraging
Bauer et al
Epstein
Helmenestein and Yegorov
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متــون مهاجرت به "رفتار تودهای "1تعبیر شــده اســت كه یک مفهوم روانشــناختی -اجتماعــی بوده و به آن
رفتــار مهاجرتــی اشــاره دارد کــه در نتیجه چش ـ م ه م چشــمی اتفاق میافتــد .مقیمان منطق ـهای خاص با
مشــاهده مهاجــرت عــده زیــادی از هموالیتیهای خود تحت تأثیــر قرار گرفته و به تبعیت از آنها دســت به
مهاجــرت میزننــد .این نوع مهاجرتها برخالف مهاجرتهای شــبکهای ،بدون هیــچ نوع اطالع و آگاهی
تهــای اجتماعــی و اقتصــادی در مقصد صورت میگیــرد .اپســتاین (2002؛  )2008بین اثرات توده
از فرص 
و شــبکه تمایــز قایل شــده اســت .وی معتقد اســت مهاجرانــی که بدون هیــچ اطالعاتی دربــاره مقصد در
پــی مهاجران پیشــگام مهاجرت میکنند ،درنتیجه اثر توده اســت .این امر بــرای مهاجران جدید انتخاب
منطقــی اســت کــه بــدون هیــچ اطالعــی از مقصــد جدیــد و بــا فــرض اینکــه مهاجــران اولیــه از اطالعاتــی
نهــا آن اطالعات را نداشــته و نیز اینکه اکثریــت مهاجران نمیتوانند اشــتباه کرده
برخــوردار بودهانــد کــه ای 
باشــند ،مهاجران قبلی را دنبال کنند .شــواهد تجربی وی نشــان میدهد دو عامل رفتار توده و شــبکههای
اجتماعی در تبیین نحوه تصمیمگیری در زمینه انتخاب یک مقصد همدیگر را تکمیل مینمایند.
بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع مورد بررســی ،در زیــر فرضی ههــا و ســواالتی در زمینه شــدت مهاجرت از
اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران و عوامل موثر بر آن و اثرپذیری نوع مهاجرتها از متغیرهای سطح
خرد و کالن آورده میشود:
•در ده ههــای اخیــر رونــد و شــدت مهاجرت از اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران به چه شــکل
بوده است؟
تهــای صــورت گرفتــه از اســتان آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهــران برحســب ویژگیهای
•نــوع مهاجر 
تهــای اجتماعی-اقتصــادی (تحصیالت ،اشــتغال و وضع
جمعیتــی (ســن و وضع تأهــل) و موقعی 
مالی) مهاجر متفاوت است.
•متغیرهای ســاختاری (شهرســتان مبدأ ،ســطح توســعه یافتگی مبدأ ،شــهر و روســتا بودن مبدأ ،دوره
مهاجرت) در جهتدهی نوع مهاجرتهای انجام گرفته از اســتان آذربایجا نشــرقی به مقصد اســتان
تهران موثرند.
•در تبییــن مهاجــرت شــبکهای از اســتان آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهــران ،کــدام یــک از متغیرهای
جمعیتی ،اجتماعی -اقتصادی و ساختاری نقش تعیین کننده دارند؟
•در مهاجــرت شــبکهای صــورت گرفته از اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران ،متغیرهای ســطح
فردی و ساختاری چطور عمل نمودهاند؟

1. Herd Behavior
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دادهها و روش تحقیق
دادهها از تركیب دو روش پیمایش و گروههای متمرکز جمعآوری شده است كه بیشترین تأكید بر دادههای
پیمایــش اســت .جامعــه آماری در گرو ههــای متمرکز ،مهاجــران مرد باالی  20ســال با مبدأ شهرســتانهای
ســراب ،میانه و هشــترود ســاكن در شهرســتانهای اسالمشــهر ،رباطکریم و شــهریار اســت كه تعداد هفت
گــروه هشــت نفــره ( 56نفــر) ازطریــق نمونهگیری شــبکهای یا گلولــه برفی2انتخــاب شــدهاند .جهت تنظیم
ً
چارچوب نمونهگیری نســبتا دقیق،مهاجران مرد باالی  20ســال در زمان مهاجرت که از سال  1375استان
آذربایجا نشــرقی را بــه مقصــد شهرســتانهای اسالمشــهر ،رباطکریم و شــهریار با محدوده جغرافیایی ســال
 1385تــرک کردهانــد (حــدود  56هزار نفر) ،جامعه آماری پیمایش را دربــر میگیرد كه  530نفر با بكارگیری
نمونهگیری خوش ـهای با احتمال متناســب با اندازه انتخاب شــدهاند .مراحل دس ـتیابی به واحد تحلیل
از طریــق نمونهگیــری خوش ـهای در شــکل 2و توزیع نمونهها در ســطح خوش ـههای مرحلــه اول و به تفکیک
شهرستانهای مورد بررسی در جدول  1ارائه میشود.
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در بررســی مقدماتی ،ســوالی باز در پرس ـشنامه ارائه گردید که از طریق آن از پاســخگویان خواســته شد
مهمترین علت مهاجرت خود از اســتان آذربایجا نشــرقی را بیان کنند .باتوجه به جوابهای بدســت آمده
از  50پاســخگو و نیز یافتههای حاصل از گروههای متمرکز و بررســی منابع موجود در این زمینه ،جوابهای
احتمالی این سوال در هشت مقوله مشخص و نیز یک مقوله "سایر" قرار گرفت که از پاسخگو خواسته شده
است تنها یک مورد را انتخاب نماید .مجموعه این جوابها در قالب سه علت کلی؛ شبکهای ،تودهای و
دافعهای قرار داده شده است که میتوان این علتهای طبقهبندی شده را با نوع مهاجرت یکی دانست.
گویههای تشــكیل دهنده نوع مهاجرت و توزیع نســبی مهاجران برحســب آن در جدول  2آورده شــده است.
جریانهای مهاجرت از استان آذربایجانشرقی به استان تهران طی دهههای  1350الی 1390
جهــت نشــان دادن مهاجــران جابجــا شــده از اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران در هــر یک از
دور ههــای یــک ســاله واقــع در فاصلــه زمانــی  1375الی  ،1385از ســوال "مــدت اقامت در همین شــهر یا
آبادی "1سرشــماری  1385و برای هریک از ســالهای  1375الی  1390از ســوال "ســال مهاجرت از اســتان
آذربایجا نشــرقی" مطــرح شــده در پیمایــش اســتفاده شــد ه اســت .بــا درنظــر گرفتــن نمــودار  ،1داد ههــای
نشــان در دوره پنج ســاله -83
سرشــماری نشــان میدهــد از مهاجران متعلق بــه دهه  1375-85بیشتری 
ً
 1378مهاجــرت کردهانــد .برآمدگــی معن ـیدار دوره  1379-80احتمــاال بــه گرد کردن جواب ســوال "مدت
اقامــت در ایــن شــهر یا آبادی" برمیگردد که به نظر میرســد مهاجران جواب خــود را به مدت اقامت "پنج
سال" گرد کردهاند.
نمودار .1درصد مهاجران جابجا شده از استان آذربایجانشرقی به استان تهران در فاصله سالهای  1375الی1390
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منبع :ترسیم براساس دادههای  % 20سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1385و دادههای پیمایش 1391

 .1انجام کار با این فرض صورت گرفته است که مهاجران ب ه درستی مدت اقامت خود را به مأمور سرشماری گزارش دادهاند.
ّ
با توجه به ماهیت گذشــتهنگر ســوال ،مســلم اســت تعــداد قابل توجهــی از مهاجران نمیتوانند بــرآورد دقیقــی از زمان مهاجرت
گذشتهشان داشت ه باشند .با این وجود میتوان به یک الگوی مهاجرت ساالنه برای جریان مهاجرتی مورد مطالعه دست یافت.
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داد ههــای پیمایش مســیر منظمتری را نســبت به دادههای سرشــماری نشــان میدهــد .باتوجه به این
دادهها ،شدت مهاجرت از استان آذربایجانشرقی به استان تهران در فاصله زمانی  1375الی  1390روند
نزولــی منظمــی دارد .برآمدگــی متعلــق بــه ســالهای  1380و  1385بــه گرد کردن پاســخ "ســال مهاجرت"
یشــود یک رونــد نزولی
یگــردد .بــا هموارســازی آن در ســالهای پیرامونــی ،مالحظه م 
بــه ایــن دو ســال برم 
منظمی بدســت میآید که این امر کاهش شــدت جریانهای مهاجرت از آذربایجا نشــرقی به استان تهران
را در طی  15سال اخیر نشان میدهد.
ی جمعیت از اســتان آذربایجا نشــرقی به شهرســتانهای
البتــه بایــد توجه داشــت بیشــترین جابجای 
منتخــب اســتان تهــران از اواســط دهــه  1360تــا اواخر دهــه  1370صورت گرفته اســت .آنچــه در گروههای
متمرکز بیشــتر بر آن تأکید گردید ،شــروع شــدن این جریانهای مهاجرتی از ســال  1365اســت .با توجه به
رشــد و توســعه فیزیکــی و فضایی اکثر شــهرهای پیرامونی شهرســتان تهــران (همانند اسال مشــهر ،رباطکریم
و شــهریار) در دهــه  1350و بیشــتر در دهــه  ،1360از ایــن دهــه اســت کــه شــاهد شــکلگیری خوش ـههای
مهاجر بیشــتر با مبدأ آذربایجا نشــرقی در اکثر شــهرکهای این شهرســتانها هســتیم .این مهاجران بیشــتر
شــهرکهای واقــع در مجــاورت جــاده ســاوه را ب ه عنوان مقصــد مهاجرتی خــود انتخاب نمودهانــد .در این
میــان ،شــهرها و شــهرکهایی هماننــد اسال مشــهر ،باغفیــض ،میانآبــاد ،رباطکریــم ،نسی مشــهر (اکبرآباد)،
صالح آباد ،شهریار ،مارلیک ،گلستان و سبزدشت مورد توجه بودهاند.
انتخــاب ایــن مناطــق توســط مهاجــران بیشــتر به صورت دســته جمعــی بــوده و در این مقطــع زمانی
(دهــه  )1360اســت کــه خوش ـههای مهاجر از مناطــق خاص آذربایجــان (همانند اهالی یک روســتا یا یک
یشــوند.
شــهر کوچــک) بــا فراوانیهای قابل توجه باالی  50خانوار راهی مناطق حاشــیهای اســتان تهران م 
تهــای دســتهجمعی خانــواری و بهتبع آن تودهای ،از ویژگی خــاص مهاجرتهای صورت گرفته در
مهاجر 
دهه  1360اســت .تاریخهای شــکلگیری و تأســیس اکثر حسینیهها ،مســاجد و نیز صندوقهای حمایتی
ً
که در گروههای متمرکز برجسته شدند ،اکثرا به دوره پنج ساله  1367الی  1372برمیگردد.
توافق عمومی در مصاحبههای صورت گرفته این اســت ،جریانهای مهاجرت مورد بحث تا اواســط
دهــه  1380بــا شــدت کمتــر نســبت بــه دهــه قبــل ( )1370همچنــان ادامه داشــته اســت .بهویژه بــه دوره
ً
چهارســاله  1378 -82بیشــتر تأکیــد گردیــد کــه اکثرا مهاجران روســتایی بودنــد و به دلیل به فــروش نرفتن
محصوالت کشــاورزی و نیز بیآبی و کمآبی در نواحی دارای کشــاورزی دیم ،بهصورت دســتههای روستایی
مهاجرت کردهاند.
ّ
آنچه مســلم اســت اینکه شــدت جریانهای مهاجرت آذربایجا نشــرقی -تهران از اواســط دهه 1380
ثهــای برآمــده از
ن طــرف رو بــه کاهــش اســت .هــم داد ههــای پیمایــش آن را نشــان داده و هــم بح 
بــه ای ـ 
ثهــای گروهــی ،مهاجــران شــرکتکننده معتقدنــد در
گرو ههــای متمرکــز آن را تأییــد میکنــد .در همــه بح 
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چند ســال اخیر شــدت مهاجرت از آذربایجا نشــرقی با محوریت شهرســتانهای ســراب ،میانه و هشــترود
به شهرســتانهای منتخب اســتان تهران کم شــده اســت .باتوجه به شــبکههای ارتباطی که افراد شــرکت
کننــده در مصاحبــه با ســایر هموالیتی و هماســتانیهای خود در ســایر شــهرکها و شهرســتانهای اســتان
ً
تهران داشــتند ،بر این نیز تأکید گردید تقریبا مهاجرت به اکثر مناطق اســتان تهران از آذربایجانشرقی روند
کاهشی دارد و به احتمال زیاد در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
نمودار .2الگوی تجربی فراوانی مهاجرت از استان آذربایجانشرقی به استان تهران طی دهههای  1350الی 1390
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺟﺮت

1390

1380

1370

1360

زﻣﺎن

منبع :دادههای پیمایش و گروههای متمركز

براســاس جمعبندی دالیل برآمده از گروههای متمرکز ،شــکل کاهشی خالص مهاجرت از دهه 1380
یتــوان در دو علــت مهم خالصــه نمــود .اول اینکه
بــه بعــد (شــیب ســمت راســت منحنــی نمــودار )2را م 
جذابیــت و ظرفیــت اولیــه مناطق پیرامونی اســتان تهران برای جــذب مهاجر از بین رفته اســت .باال رفتن
نهــا و واحدهای مســکونی ،اشــباع کارها و مشــاغل (بخصوص مشــاغل کاذب) ،هزینهبر بودن
قیمــت زمی 
رقابتهای بازارکار برای مهاجران قدیمی و عدم تمایل آنها بر تشویق و کمک به مهاجران جدید (بالقوه)،
ازجملــه دالیــل کمرنــگ شــدن جاذب ـ ه مقصدهــای انتخابی اســت .مهاجــران شــرکت کننــده در گروههای
متمرکــز ب ـ ه هیــچ عنوان دوســت نداشــتند مهاجــر جدیدی از خویشــان و آشنایا نشــان به ایــن مناطق وارد
شــوند .اینهــا معتقدنــد هــم اکنون امکانات و تســهیالت رفاهی و معیشــتی در مبدأها (که بیشــتر روســتاها
بودنــد) بهتر از این جاهایی اســت که آنها زندگی میکننــد .مقصدهایی که آنان زندگی میکنند ،دیگر آن
فرهنگ اولیه و قبلی (که همخوانی بیشــتری با فرهنگ خاستگا هشــان داشــت) را نداشــته و هر روز شــاهد
بدتــر شــدن وضعیــت اجتماعــی -فرهنگی در مناطــق زندگی خود هســتند .دلیل دوم اینکــه در طی چند
ســال اخیــر ،مهاجرتهای برگشــتی قابل توجهــی از مناطق مورد مطالعه انجام گرفته اســت .افراد شــرکت
ثهــای گروهی شــواهد متعــددی از مهاجرت خویشــاوندان و آشــنایان خود بــه مقصد محل
کننــده در بح 
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ســکونت اولیه (محل تولد) خودشــان در آذربایجا نشــرقی ارائه دادند .دیدگاه اغلب شــرکت کنندگان این
است که احتمال شدت گرفتن این مهاجرتهای برگشتی در آینده بیشتر از این نیز خواهد شد.
مهاجرتهای شبکهای ،تودهای و دافعهای از استان آذربایجانشرقی به استان تهران
بــاالی  %70پاســخگویان بیــان داشــتند بهخاطر وجــود اعضای خانواده ،فامیل و نیز دوســت و همســایه در
شــهری کــه اآلن زندگــی میکنند (یا شــهر نزدیــک به آن) ،دســت به مهاجــرت زدهاند .مهاجــرت ب ه خاطر
وجــود فامیــل بیشــترین درصــد از کل علــت مهاجــرت را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از نــکات قابل
توجــه ،تأثیــر جریا نهــای مهاجــرت در مبدأهــای مهاجــران بر تصمیــم به مهاجــرت آنان اســت .حدود %6
معتقدنــد چــون بیشــتر مــردم از محــل ســکونت آنها مهاجــرت میکردنــد ،وی نیز اقــدام به مهاجــرت کرده
اســت .همچنین %5/5 ،آنها گزینه "احســاس کردم اگر مهاجرت نکنم از سایر هموالیتیهایم که مهاجرت
یشــود اثر رفتــار تــوده در جابجایی قســمتی از
کردهانــد عقــب میافتــم" را انتخــاب نمودهانــد .مالحظــه م 
مهاجران استان آذربایجانشرقی واقع در استان تهران مؤثر بود ه است.
جدول  .2توزیع نسبی مهاجران برحسب گویههای تشکیل دهنده مهاجرتهای شبکهای ،تودهای و دافعهای
ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺷﺒﻜﻪاي
ﺗﻮدهاي
داﻓﻌﻪاي
ﻛﻞ

ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞﻫﺎﻳﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﭼﻮن از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدم
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻛﺜﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﭼﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻢ
اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﻨﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻢوﻻﻳﺘﻲﻫﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲاﻓﺘﻢ
ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲام ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ
ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و رﻓﺎه ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻢ ﺑﻮد
ﺑﻴﻜﺎري ﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻢ ﺑﻮد
ﺳﺎﻳﺮ

%
32/8
20/7
20/0
5/7
5/4

ﺗﻌﺪاد
384
58

1/9
3/8
80
7/5
2/2
522 100/0

منبع :دادههای پیمایش

نتیجــه بدســت آمده از ســوال علــت مهاجرت به خوبی نشــان میدهد بیشــترین علــت مهاجرت از
تهــای اجتماعی (رفتار شــبکهای و همچنین رفتــار تودهای)
اســتان آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهران عل 
تهــای مهاجــرت افــراد را دربــر میگیرد .البتــه این امــر (توجیــه اجتماعی علت
اســت کــه بــاالی  %80عل 
روﺳﺘﺎ
ﺷﻬﺮ
ﻛﻠﻴﺒﺮ
اﻫﺮ
آﺑﺎد
ﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺮﻧﺪ
ﻣﺮاﻏﻪ
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻫﺸﺘﺮود
ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺳﺮاب
مهاجــرت) درﻣﺒﺪأ:زمینــه جریا نهــای مهاجــرت و نیــز نمونــه آمــاری مــورد مطالعــه مصــداق پیــدا میکنــد و به
76/0
70/0 41/0 66/0
64/0
61/0 69/0 72/0
74/0
83/0
85/0
ﺷﺒﻜﻪاي
ﻧﻮع
(همانند /0
اقتصادی29/0 11/0
های 15/0
مقاله8/0،علت6/5
جامعه15آماری4/0
/0
چارچوب11/
0
خارج از 7/5
احتمال زیاد در ﺗﻮدهاي
نتایج 14اکثر9/0مطالعات
ﻣﻬﺎﺟﺮت
15/0
16/0 30/0 23/0
21/0
32/5 23/0 24/0
11/0
6/0
7/5
داﻓﻌﻪاي
حدود  %15از
ـرد.
خواهد کـ
پیدا
اجتماعی33غلبه
مهاجرت در47ایران)39بــر
زمینه علــل
ﺗﻌﺪادتــه شــده در
صــورت گرف
298
224
34
35
31
85
111
107
Cramer's V= 0,24 P < ٠. ٠٠١
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χ ٢ = 3,4 P > ٠. ٠٥

مهاجرت شبكهای و تعیین كنندههای آن :مطالع ه جریانهای مهاجرت از استان آذربایجانشرقی به استان تهران
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تهــای مهاجرت وجهه دافعهای دارند و بیشــتر مهاجران متعلق بــه این مقوله به خاطر نبود امکانات،
عل 
رفــاه و کار مناســب در مبــدأ خود (که محرکهای اقتصادی هســتند) اقدام به مهاجــرت کردهاند .در گزینه
"سایر" ،همه جوابها در حول مقوله اقتصادی مرتبط با مبدأ و مقصد مهاجران ارائه گردیده است.
متغیرهای جمعیتی -ساختاری و انواع مهاجرتهای شبکهای ،تودهای و دافعهای
باتوجــه بــه نقــش محوری شهرســتان مبــدأ در فرایند مهاجرت از اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران،
در تحلیــل و تجزیــه نوع مهاجرتهای صورت گرفته نیز به شهرســتان مبدأ به عنوان یک متغیر ســاختاری
مهم توجه شــد ه اســت و فرض بر این اســت مهاجران از ســه شهرستان ســراب ،میانه و هشترود مهاجرت
شــبکهای بیشــتری را نســبت به ســایر شهرســتانهای آذربایجا نشــرقی دارند .جدول  3تأیید این فرضیه
یشــود مهاجران از ســه شهرســتان مذكور درصد مهاجرت شــبکهای
را ب ه خوبی نشــان میدهد .مالحظه م 
بیشــتری را نســبت به سایر شهرستانهای آذربایجانشرقی دارند که در این میان درصد بدست آمده برای
شهرستان سراب بیشتر از دو شهرستان دیگر است.
تهــای تــودهای
نکتــه قابــل توجــه در زمینــه رابطــه شهرســتان مبــدأ و نــوع مهاجــرت ،غلبــه مهاجر 
در شهرســتانهای محــروم ازلحــاظ توســعه یافتگــی (بســتان آبــاد ،اهــر ،کلیبر و هشــترود) نســبت به ســایر
شهرســتانها و غلبــه مهاجرتهای دافعهای بر تودهای در شهرســتانهای برخوردار و نیمــه برخوردار (تبریز،
مراغــه و مرنــد) اســت .این امر نشــان میدهد عــدم برنامهریزی برای رفتار مهاجرتی ،بیشــتر بــرای مهاجران
از مناطــق محروم اســتان آذربایجا نشــرقی موضوعیت داشــته و در مناطق برخوردار نیز ،ایــن فقیرترین افراد
هستند که بیشتر اقدام به مهاجرت میکنند.
مهاجــرت شــبکهای بــرای مهاجــران روســتایی  %6بیشــتر از مهاجــران شــهری اســت و در مهاجــرت
یشــود .اجتماعات کوچک روســتایی و روابط اجتماعی گسترده در
تودهای وضعیت معکوســی مالحظه م 
تهــای تودهای کــه اثرپذیری
آن نســبت بــه جوامــع شــهری ،میتواند موجــب این تفاوت باشــد .در مهاجر 
کمتری از روابط اجتماعی و نیز شــدت روابط دارند ،این امر مصداق دارد .البته این تفاوتهای درصدی
از لحاظ آماری معنیدار نبوده و میتوان الگوی آماری مشــابهی را برای نوع مهاجرتهای بدســت آمده از
نقاط روستایی و شهری آذربایجانشرقی به مقصدهای منتخب استان تهران قلمداد نمود.
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جدول  .3توزیع نسبی مهاجران برحسب نوع مهاجرت بهتفکیک شهرستان و روستا/شهر بودن مبدأ
ﻣﺒﺪأ:
ﻧﻮع
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗﻌﺪاد

ﺷﺒﻜﻪاي
ﺗﻮدهاي
داﻓﻌﻪاي

ﺳﺮاب
85/0
7/5
7/5

ﻣﻴﺎﻧﻪ
83/0
11/0
6/0

ﻫﺸﺘﺮود
74/0
15/0
11/0

ﺗﺒﺮﻳﺰ
72/0
4/0
24/0

ﻣﺮاﻏﻪ
69/0
8/0
23/0

ﻣﺮﻧﺪ
61/0
6/5
32/5

ﺑﺴﺘﺎنآﺑﺎد
64/0
15/0
21/0

اﻫﺮ
66/0
11/0
23/0

ﻛﻠﻴﺒﺮ
41/0
29/0
30/0
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85

47

39

31

33

35

34

ﺷﻬﺮ
70/0
14/0
16/0

روﺳﺘﺎ
76/0
9/0
15/0

224

298

٢

χ = 3,4 P > ٠. ٠٥

Cramer's V= 0,24 P < ٠. ٠٠١

منبع :دادههای پیمایش

در تحقیق حاضر ،وضع تأهل افراد از جمله متغیرهای جمعیتی مهم است که رابطه معنیداری (در
سطح  )0/001با نوع مهاجرتهای صورت گرفته دارد .نزدیک  %80مهاجران در زمان مهاجرتشان متأهل
بود ه و در مقایسه با مهاجران مجرد در علت مهاجرتشان ،اثرات شبکهای بیشتر مؤثر بوده است .متأهل
بــودن یکی از وقایع جمعیتی تکرار ناپذیر اســت که وقتی حادث شــد با خــود پیامدهای اجتماعی زیادی
یتــوان به گســترش دایره روابــط و در نتیجــه آن افزایش وابســتگی اجتماعی
بــه همــراه دارد .از جملــه آن م 
اشــار ه کــرد .بــا توجــه به این تشــدید روابــط اجتماعــی در متأهلیــن ،میتوان تفــاوت  22نمــرهای در درصد
تهــای
تهــای شــبکهای بیــن مهاجــران مجــرد و متأهــل را مشــاهده نمــود .درصــد پاییــن مهاجر 
مهاجر 
تهــای تودهای
شــبکهای در میــان مهاجران مجرد نســبت بــه متأهل ،موجــب گردیــد ه درصدهای مهاجر 
و دافعهای مهاجران مجرد بیشــتر از متأهل باشــد .بنابراین ،میتوان گفت مردان مجرد با میزان وابســتگی
ً
و تعلــق اجتماعــی پاییــن ،در زمــان تصمیمگیــری مهاجرت نســبت بــه متأهلین اتــکای نســبتا کمتری به
بهــای شانســی (بــدون برنامهریــزی و بــدون شــناخت) مقصــد و نیــز
شــبکههای مهاجــر داشــتند و انتخا 
مهاجرتهای ناشی از فشارهای مبدأ بر جهت دادن رفتار مهاجرتیشان اثرگذاری بیشتری داشته است.
مهاجــران با میانگین ســنی  31/2نزدیک  90درصدشــان در دامنه ســنی  20-39ســالگی قــرار دارند.
رابطــه بیــن ســن در زمان مهاجرت و نــوع مهاجرت از طریق آزمون ضریب وابســتگی ( )CCمــورد تأیید قرار
تهــای شــبکهای در بین مهاجران  40ســال به باال بیشــتر از ســایر ســنین اســت.
میگیــرد .درصــد مهاجر 
مهاجــران جــوان ( 21 -29ســاله) نیــز نســبت به مهاجران میان ســال  30-39ســاله تأثیرپذیری بیشــتری از
تهــای شــبکهای دارنــد .تبعیت از رفتــار تودهها و نیــز انتخابهای دافع ـهای جریانهای مهاجرت
مهاجر 
برای مهاجران میان ســال  30-39ســاله درصد بیشــتری را نســبت به مهاجران جوان و پا به ســن گذاشته
دارد .بخصــوص بــرای مهاجــران پــا به ســن گذاشــته کــه خطر تــرک تصادفی محــل زندگی خویــش را کمتر
میپذیرند و بیشتر ترجیح میدهند با یک آگاهی کامل و ازطریق روابط خانوادگی ،خویشاوندی و دوستی،
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محل زندگی جدید خود را در شهرســتانهای اســتان تهران انتخاب نمایند .در توجیه این تفاوت میتوان
به دو دلیل مهم اســتقالل مالی و عاطفی متفاوت در بین افراد جوان و پا به ســن گذاشــته اشــاره نمود .در
مورد جوانان بیشــتر این وابســتگی مالی است که موجب میگردد ازطریق حمایتهای شبکهای دست به
مهاجرت بزنند .در پا به ســن گذاشــتهها نیز میتوان گفت وابســتگیهای عاطفی دلیلی بر پناه آوردنشان
به مهاجرتهای شبکهای است.
واردکــردن زمــان (دوره) مهاجــرت بــه تحلیلهای مهاجرتی به این خاطر اســت تا بتــوان اثرپذیری نوع
تهــای انجــام گرفتــه از وقایع مقطعی مشــتمل در محدوده زمانی مورد بررســی را نشــان داد .فراوانی
مهاجر 
جریان مهاجرت شــبكهای از ســال  1375شــروع به کاهش نمود ه اســت که به دالیل آن اشــاره شد .تداوم
شیب سمت راست منحنی نمودار  2را میتوان بر اساس یافتههای جدول  4تبیین نمود .گرچه با نزدیک
یشــود ،ولی بهتر اســت توجه شــود
شــدن بــه دور ههــای زمانی مورد بررســی از درصد مهاجرتها کاســته م 
درصد مهاجرتهای شــبکهای برای دوره  1386 -90بســیار بیشــتر (متوســط  13رقم) از دو دوره قبل از آن
اســت .گســتردگی جریا نهــای مهاجرت از آذربایجا نشــرقی به اســتان تهــران در طی چندین دهه گذشــته
موجب گردیده اســت این روند مهاجرتی همچنان با شــدت کمتر به روند خود ادامه دهد .گرچه از میزان
تأثیرپذیری این جریانهای مهاجرتی از علتهای دافعهای مبدأ بهطور معنیداری کاسته شده است.
بیشــترین درصــد مهاجــرت تــودهای بــرای دوره زمانــی  1375 -80بدســت آمــده اســت .ایــن امــر
تهــای مــورد مطالعــه در یــک دهــه قبــل از آن ( )1365 -75کــه اوج مهاجــرت از
متأثــر از فراوانــی مهاجر 
آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران بوده اســت ،میباشــد .فراوانی جریانهای مهاجرت و غلبه ّ
جو مهاجرتی
ً
در زندگی روزمره بومیان آذربایجا نشــرقی ،طبیعتا مهاجرتهای تبعی حاصل از این جریانهای مهاجرتی
را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت .بنابرایــن ،نزدیکــی و دور بــودن دور ههــای زمانــی از شــدت جریا نهــای
مهاجرتــی ،تداخــل دور ههــای زمانــی بــا حــوادث طبیعــی (بعنــوان نمونــه خشکســالی) ،وقایــع سیاســی و
تهــای کشــاورزی و توجــه بــه روســتا)
تهــا در قبــال فعالی 
اقتصــادی (هماننــد برنام ههــای متفــاوت دول 
میتواند در تبیین غلبه نسبی نوع خاصی از مهاجرتها در برهههای زمانی خاص مورد توجه قرار گیرد.
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جدول  .4توزیع نسبی مهاجران برحسب نوع مهاجرت بهتفکیک
وضع تأهل و سن در زمان مهاجرت و دوره مهاجرت

ﻧﻮع
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺷﺒﻜﻪاي
ﺗﻮدهاي
داﻓﻌﻪاي
ﺗﻌﺪاد

وﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﻣﺠﺮد
77/5
56/0
9/5
19/0
13/0
25/0
411
105

Cramer's V= 0,2 P < ٠٫٠٠١

ﺳﻦ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت
≥ 40
30-39 21-29
87/5
65/0
78/5
3/5
15/0
9/0
9/0
20/0
12/5
55
225
241
CC = 0,19 P < ٠. ٠١

75-80
70/5
14/5
15/0
296

دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت
81-85
73/0
5/5
21/5
142

86-90
84/5
8/5
7/0
84

CC = 0,18P < ٠. ٠١
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ﻧﻮع
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺷﺒﻜﻪاي
ﺗﻮدهاي
داﻓﻌﻪاي
ﺗﻌﺪاد

موقعیــت اجتماعــی -اقتصــادی افــراد از جملــه عواملــی اســت کــه در مطالعــات مهاجــرت بــر نقش
یشــود .در این مقاله بر این توجه شــده اســت
تعیین کننده آن در تصمیمگیری به مهاجرت افراد تأکید م 
کــه متغیرهــای نشــان دهنــده موقعیــت اجتماعی -اقتصــادی افــراد (تحصیالت ،اشــتغال و وضــع مالی)
میتواننــد در شــکلگیری نــوع مهاجرت مؤثــر باشــند .بهطوریكه ،افراد با ســطوح تحصیلی ،وضــع مالی و
موقعیــت شــغلی متفــاوت ،علتهای متفاوتــی را برای جابجاییهای بین اســتانی خود خواهند داشــت.
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎ
وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻼت
ـرقی به
ـای مهاجــرت از آذربایجا نشـ
یســواد در جریا نهـ
تحصیلــی و نیــز مهاجــران ب 
مهاﺑﻲجــران از هــر ســطح
ﻛﺎرﮔﺮ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻫﻢ
ﻛﺸﺎورز
ﺑﻴﻜﺎر
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺿﻌﻴﻒ
ﺧﻮب
ﻛﺎرﻣﻨﺪ
ـگ تحصیلکردههای دانشـ ﺳﻄﺢ
راﻧﻨﺪه
ـگاهی و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪســتان تهران مشــارکت دارند كــه حضور پررنـ
ﻧﻬﻀﺖپیرامونــی ا
ﺳﻮادــتانهای
شهرس
86/0
69/0
53/0
67/5
80/0
72/0
74/0
61/0
68/0
81/5
84/0
ـدار%816،
17%12باغـ
 8%31زارع،
10ــرت،
مهاج
در زمــان
مهاجر شــاغل
11ـه اســت/0.از%81 8
ل 0تو/جـ
 12قاب ـ 
ـوادها
یسـ
نیـ0ـز /ب 13
6/0
/0
/0
/5
/5
12/0
11/0
/0
کارمند
دار و
ساختمانی)،
صنعتی15و
ـاغل
کارگر (بیش0ـ/ـتر
8/0
15/0 %9 30
راننده24و مغازه/0
نزدیک/0 %11 9
/5
16/0
/0
 21کارگر مشـ31/0
دامدار6/5%10 ،
3/0
254
138
124
46
105
271
100
77
206
140
یشــود شــغلهای
هسـ99ـتند .باتوجه به اینکه خاســتگاه بیشــتر مهاجران ( )%57/5روستاســت ،مالحظ ه م 
CC= 0,31 P < ٠. ٠٠١
Cramer's V= 0,28P < ٠. ٠٠١
χ ٢ = 6,0P > ٠. ٠٥
مربوط به بخش کشــاورزی درصد بیشــتری را به خود اختصاص داده اســت .پاس ـخگویان در زمینه ســوال
تتــان بــه اســتان تهران وضــع مالیتان نســبت بــه اطرافیانتان چطور بــود؟" %49
"در زمــان قبــل از مهاجر 
گزینــه ضعیــف %27 ،ه مســطح و  %24خــوب را انتخــاب نمودهاند .این وضع مالی ،ســطح ســواد (باالی
یســواد و تحصیــات نهضــت و ابتدایــی) و وضع اشــتغال ( %20بیکار و باالی  %70دارای مشــاغل
 %45ب 
کشــاورزی ،کارگــری ،رانندگــی و فروشــندگی) پاس ـخگویان نشــان میدهــد در زمــان مهاجــرت از موقعیــت
اجتماعی -اقتصادی چندان مناســبی برخوردار نبودند .مهاجران با وضع اجتماعی-اقتصادی خاص که
چندان سازگاری با مشاغل شهری استان تهران نخواهند داشت!
سوال این است که ،مهاجران بیسواد ،بیکار و ناآشنا با مشاغل شهری و نیز با بنیه مالی ضعیف ،با
چه امیدی راهی مناطق شهری ناهمگون از لحاظ اقتصادی و اجتماعی میشوند؟! دقیق شدن در درصد
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بدســت آمــده برای مهاجرتهای شــبکهای بــه تفکیک متغیرهــای موقعیــت اجتماعی -اقتصــادی افراد،
جواب این تضاد رفتار جمعیتی را روشن مینماید .در هر سه متغیر ،مقولههایی که نشان از ضعف موقعیت
اجتماعــی -اقتصــادی پاس ـخگویان دارند ،بیشــترین درصــد مهاجرتهای شــبکهای را از آن خــود کردهاند.
بــا بهتر شــدن وضــع مالی افــراد نســبت بــه اطرافیا نشــان ،از درصد مهاجرتهای شــبکهای کاســته
تهــای مالی ضعیفتر بیشــتر
یتــوان گفت افــراد با موقعی 
یشــود .باتوجــه بــه معن ـیداری رابطــه آماری م 
م 
یشــان خوب بوده اســت
تهــای شــبکهای میزننــد .درمقابــل ،مهاجرانــی کــه وضع مال 
دســت بــه مهاجر 
تشــان دالیــل دافع ـهای بــه نســبت بیشــتری را آوردهانــد .در تحلیــل رابطــه نــوع مهاجــرت و
بــرای مهاجر 
یســوادها بیشــترین درصد مهاجرتهای شبکهای را داشــته و هرچقدر به سطوح تحصیلی
تحصیالت ،ب 
یشــود .از جانب دیگر ،مهاجرتهای دافعهای
باالتر میرســیم از درصد مهاجرتهای شــبکهای کاســته م 
بــرای مهاجــران با مدرک تحصیلی دانشــگاهی بیشــترین درصد را داشــته و با کاهش ســطوح تحصیلی از
یشــود .در وضع اشــتغال ،با وجود اینکه تفاوتی بین نوع مهاجرتهای منتســب به
درصد آن نیز کاســته م 
وﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ
دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺳﻦ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت
های شــغلی) ،ولی
دیگر طبقه
طبقه کارمند با
تفاوت
یشــود (ازجمله
ﻣﺘﺄﻫﻞ
مالحظه م
ﻣﻬﺎﺟﺮتـتغال
مقولههای وضع اﻧﻮعشـ
86-90
81-85 75-80
≥ 40
30-39 21-29
ﻣﺠﺮد
بیکار نسـ 84/5
نیز افراد73/0
رانندگی و70/5
کارگری و 87/5
ـاورزی65/0 ،
ـاغل77کشـ 78/5
56شـ /5
0
اي
باتوجه به غلبهﺷﺒﻜﻪ
ـبت به کارمندان در
فراوانی /م
زیاد
8/5
5/5
14/5
3/5
15/0
9/0
9/5
19/0
ﺗﻮدهاي
است.
نشده
معن20یدار
آماری
ازلحاظ
درصدها
تفاوت
نمونه آماری ،این
7/0
21/5
15/0
9/0
/0
12/5
13/0
25/0
داﻓﻌﻪاي
142
296
خانواده55،
اعضای225
 411وجود241
یتوان 105
ﺗﻌﺪاد
دوست و آشنا و 84میزان رفت و آمد
خویشاوند،
نتیجه گرفت
از جدول 5م
CC = 0,18P < ٠. ٠١
CC = 0,19 P < ٠. ٠١
Cramer's V= 0,2 P < ٠٫٠٠١
با آنها مهمترین دلیلی است که موجب گردیده است افراد کم توان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دست
ً
به تغییر محل زندگی خود زده و یک مســافت جغرافیایی نســبتا طوالنی را طی نمایند .درحالیکه افراد با
موقعیتهای بهتر ،از این جابجایی ناشی از پیوستگی اجتماعی تاحدودی فاصله گرفته و بیشتر گزینههای
ً
دافعهای مبدأ (که نسبتا نتیجه انتخاب شخصی خویش است) را بهعنوان دلیل مهاجرت قلمداد نمودهاند.
جدول  .5توزیع نسبی مهاجران برحسب نوع مهاجرت بهتفکیک تحصیالت ،اشتغال و وضع مالی در زمان مهاجرت
ﻧﻮع
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺷﺒﻜﻪاي
ﺗﻮدهاي
داﻓﻌﻪاي
ﺗﻌﺪاد

ﺑﻲ
ﺳﻮاد
84/0
13/0
3/0
99

اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻧﻬﻀﺖ
81/5
12/0
6/5
140

ﺗﺤﺼﻴﻼت
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
68/0
11/0
21/0
206

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺑﻴﻜﺎر

61/0
8/0
31/0
77

74/0
11/0
15/0
100

Cramer's V= 0,28P < ٠. ٠٠١

وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﺎرﮔﺮ
ﻛﺸﺎورز
راﻧﻨﺪه
80/0
72/0
10/5
12/0
9/5
16/0
105
271

χ ٢ = 6,0P > ٠. ٠٥

منبع :دادههای پیمایش
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ﻛﺎرﻣﻨﺪ
67/5
8/5
24/0
46

وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎ
ﻫﻢ
ﺿﻌﻴﻒ
ﺧﻮب
ﺳﻄﺢ
86/0
69/0
53/0
6/0
16/0
17/0
8/0
15/0
30/0
254
138
124

CC= 0,31 P < ٠. ٠٠١
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ی شبکهای و تودهای از استان آذربایجانشرقی به استان تهران
ن کنندههای مهاجرتها 
تعیی 
در ایــن قســمت تأثیــر مجموع متغیرهای مســتقل بــر نوع مهاجرتها از اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان
تهران مورد بررسی قرار میگیرد .برای این امر از تکنیک رگرسیون لوجستیک چند وجهی1استفاده میشود.
بــه خاطــر تأكیــد بر مهاجرتهای شــبکهای و تــودهای ،در اینجــا مهاجرت دافع ـهای بهعنــوان طبقه مرجع
یشــود.
درنظر گرفته شــده و اثرگذاری متغیرهای مســتقل بر مهاجرتهای شــبکهای و تودهای ســنجیده م 
بــا توجــه به نتایج آمارههای برازش مدل 2و نیکویی برازش( 3جدول  ،)6مدل نهایی رگرســیون مدل خوبی
ً
اســت و بــا منتفــی نمــودن مدل صفر ،متغیرهای مســتقل وارد شــده قادر هســتند بــرازش نســبتا دقیقی از
واریانس متغیر وابسته ارائه دهند.
متغیرهای مســتقل وارد شــده در رگرســیون جهت محاســبه مدل نهایی عوامل مؤثر بر مهاجرتهای
شــبکهای و تــودهای عبارتنــد از :شهرســتان مبــدأ ،ســطح توســعه یافتگی مبدأ ،شــهر و روســتا بــودن مبدأ،
زمــان (دوره) مهاجرت ،ســن ،وضع تأهل ،اشــتغال ،ســطح تحصیــات و وضع مالی در زمــان مهاجرت.
ضریب تعیین ناگل کرک 4نشــان میدهد متغیرهای واردشــده در مدل توانســتهاند حدود  %50تغییرات نوع
مهاجرت را تبیین کنند .میتوان گفت ،متغیرهای آورده شــده در رگرســیون متغیرهای خوبی بوده و دارای
ً
ن کنندگی نسبتا باالیی هستند.
قدرت تبیی 
در مدل رگرسیون مهاجرت شبکهای متغیرهای؛ شهرستان مبدأ ،دوره مهاجرت ،وضع تأهل ،سطح
تحصیالت ،اشــتغال و وضع مالی وارد معادله شــدهاند كه شهرســتان مبدأ متغیر مســتقل مهمی اســت.
احتمال مهاجرت شــبکهای در مقایســه با مهاجرت دافعهای از شهرســتان میانه نزدیک ده برابر و سراب و
هشــترود پنج برابر بیشــتر از ســایر شهرســتانهای آذربایجانشرقی اســت .آماره والد و نسبت بختها برای
متغیــر دوره مهاجــرت نشــان میدهــد احتمــال مهاجــرت شــبکهای در دوره  1381-85کمتر از پنج ســاله
اخیــر بــوده و مهاجرتهای آن دوره بیشــتر تحــت تأثیر مهاجرتهای دافعهای اســت .وضعیت اول دوره و
ً
آخر دوره هم تقریبا شبیه به هم است.
مهاجران متأهل تأثیرگذاری بیشــتری در مهاجرتهای شــبکهای دارند .در جدول  6مالحظه میشود
ل خیلی کمتر بوده و مجردها بیشــتر بر عوامل
احتمال مهاجرت شــبکهای مهاجران مجرد نســبت به متأه 
دافع ـهای مهاجــرت تأکیــد دارنــد .بــا مرجع قــرار دادن ســطح تحصیــات دانشــگاهی ،احتمــال مهاجرت
یســوادها نزدیــک  29برابر ،ابتدایی و نهضت نــه برابر و راهنمایی
شــبکهای نســبت بــه دافعهای در میان ب 
و متوســطه ســه برابــر بیشــتر اســت .مهاجــران بــا تحصیالت دانشــگاهی بیشــتر به خاطــر عوامــل دافعهای
Multinomial Logistic
Model Fitting Information
Goodness-of-Fit
Nagelkerke R Square
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تشــان ،در شــناخت و اقدام بــه مهاجرت به اســتان تهــران کمتر از
مهاجــرت كــرده و بــا تکیــه بر تحصیال 
بیسوادها و سایر سطوح تحصیلی بر شبکه مهاجرتی تکیه دارند.
یافت ههــای مربــوط بــه وضع اشــتغال ،نتایج متفــاوت و دور از انتظاری را نشــان میدهد .درمقایســه با
ت شــبکهای دارند .شــاید بتوان
مهاجــران کارمنــد ،مهاجــران بیــکار و کشــاورز تأثیرپذیری کمتــری از مهاجر 
گفــت ،تســهیل برقــراری ارتباط کارمندان با ســایر همکاران و دوســتان خــود در مکا نهــای جغرافیایی دور
و نیــز آگاهــی از فرصتهای شــغلی بهتر در مکانهای دیگــر از زادگاه خویش ،دلیل چنین امری اســت .با
کنتــرل آمــاری اثــر تحصیــات در وضعیت کارمندی ،ســطح معنیداری و نســبت بختها نشــان میدهد
تحصیــات متغیــر تأثیرگــذاری نســبت به وضع اشــتغال اســت .در مهاجرتهای شــبکهای فــرض بر این
اســت افــراد دارای وضــع مالــی ضعیــف در زمینــه تهیــه ســرپناه ،کار موقت و تأمیــن هزین ههــای مهاجرت
یشــود بیشــترین
وابســتگی بیشــتری بــه شــبکههای مهاجــر داشــته باشــند .در ایــن پژوهش هم مالحظه م 
احتمال مهاجرت شبکهای در میان مهاجران با وضع مالی ضعیف است.
در زمینــه تعیینکنند ههــای مهاجــرت تــودهای نســبت بــه دافع ـهای چهــار متغیــر شهرســتان مبــدأ،
ســطح توســعهیافتگی مبدأ ،ســطح تحصیالت و وضــع مالی مهاجــر در زمان مهاجرت معنیدار هســتند.
هماننــد مهاجــرت شــبکهای ،احتمــال مهاجرت تودهای نســبت بــه دافعهای از شهرســتان میانه بیشــتر از
ســایر شهرســتانهای استان آذربایجانشرقی و نیز شهرستانهای سراب و هشترود است .همچنین توسعه
یكــه احتمــال مهاجرت تــودهای از مناطق محروم نســبت بــه مناطق
یافتگــی مبــدأ نیــز مؤثر اســت ،بهطور 
یشــود .آنهائــی کــه وضــع مالــی متوســط دارند نســبت بــه مهاجران
برخــوردار نســبت بیشــتری را شــامل م 
بــا وضــع مالــی ضعیــف و خوب بیشــتر اقــدام بــه مهاجرتهای تــودهای میکننــد .این امر نشــان میدهد
مهاجــران دارای وضع مالی متوســط هم از شــبکههای مهاجر اســتفاده میکنند و هم اینکــه بدون برنامه و
شناختی از مقصد و بهطور تودهای اقدام به مهاجرت میکنند.
در میان متغیرهای واردشــده در معادله رگرســیون ،اثرگذاری ســطح تحصیالت مهاجران بر مهاجرت
یســواد ،ابتدایــی و نهضــت ،راهنمایی
تــودهای بیشــتر از ســایر متغیرهای مســتقل اســت .هر ســه مقوله ب 
و متوســطه در مقایســه بــا دانشــگاهی معن ـیدار بــوده و بــا کاهــش ســطح تحصیلی مهاجــران ،بــر احتمال
یســواد
یشــود .این احتمال برای مهاجران ب 
مهاجــرت تــودهای آنها نســبت به مهاجــرت دافعهای افزوده م 
 60برابــر ،ابتدایــی و نهضــت  20برابــر و راهنمایی و نهضت پنج برابر بیشــتر از مهاجــران دارای تحصیالت
دانشــگاهی اســت .بنابرایــن ،بیبرنام هگــی مهاجــرت در میــان مهاجــران دارای تحصیــات دانشــگاهی به
مراتب پایینتر از سایر سطوح تحصیلی و نیز بیسوادهاست.
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جدول .6پیشبینی کنندههای احتمال مهاجرت شبکهای و تودهای از استان آذربایجانشرقی به استان تهران

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺒﺪأ
دوره
ﻣﻬﺎﺟﺮت
وﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ
ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﻴﻼت

اﺷﺘﻐﺎل
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺪأ

ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت:
ﺳﺮاب
ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻫﺸﺘﺮود
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ )ﻣﺮﺟﻊ(
1375 – 80
1381 - 85
)1386 - 90ﻣﺮﺟﻊ(
ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺄﻫﻞ )ﻣﺮﺟﻊ(
ﺑﻲﺳﻮاد
اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻧﻬﻀﺖ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﻣﺮﺟﻊ(
ﺑﻴﻜﺎر
ﻛﺸﺎورز
ﻛﺎرﮔﺮ و راﻧﻨﺪه
ﻛﺎرﻣﻨﺪ )ﻣﺮﺟﻊ(
ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻮب )ﻣﺮﺟﻊ(
ﻣﺤﺮوم
ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺮﺧﻮردار )ﻣﺮﺟﻊ(

ﺷﺒﻜﻪاي
آﻣﺎره واﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ
6/0
**11/1
10/7
**15/7
3/7
*6/3

ﺗﻮدهاي
آﻣﺎره واﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ
0/002
0/97
7/2
*6/5
1/8
1/1

0/91
*5/7

0/57
0/23

0/067
2/6

1/2
0/28

**33/2

0/07

0/9

0/61

**17/0
**11/6
*3/5

28/7
8/6
2/7

**16/2
**12/1
*4/3

60/0
19/5
4/9

*5/8
**7/4
0/03

0/17
0/15
0/87

1/9
1/3
0/87

0/27
0/33
0/38

**41/1
**15/4

17/2
5/4

1/9
*4/8

2/1
3/0

0/4
0/72

0/7
0/6

*3/8
0/59

9/8
2/5

**Model Fitting Information: Chi- Square = ٢٣٧
Goodness-of-Fit: Chi- Square Pearson= ٨٩٦ Chi- Square Deviance= ٤٧٦
Nagelkerke R Square = ٠٫٤٨ Cox and Snell R Square = ٠٫٣٨

طبقه مرجع :مهاجرت دافعهای
** .معنیداری در سطح  .*P>0/001معنیداری در سطح 0/01>P>0/05
منبع :دادههای پیمایش

نتیجهگیری
در یــک قــرن اخیــر ،متداومتریــن جریــان مهاجرت بین اســتانی ایران همــواره از اســتا ن آذربایجا نشــرقی به
اســتان تهــران بــوده اســت .به خاطر تــداوم و مهم بودن این نــوع جریان مهاجــرت در جابجایی جمعیت و
جهت اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی -جمعیتی مهاجرت ،در این مقاله در کنار توجه به مهاجرتهای
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تودهای و دافعهای ،مهاجرت شــبکهای از اســتان آذربایجا نشــرقی به شهرستانهای منتخب استان تهران
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مهاجرت شــبکهای شــکلی از جابجایی مکانی تدریجی گروههای انســانی بین دو منطقه جغرافیایی
ب ه نســبت دور از هم اســت که این تحرک جمعیت ب ه واسطه وجود و گسترش مجموعه روابط بین اعضاء
و خانواد ه مهاجر بالقوه با خویشــاوندان (نســبی -ســببی) و دوســتان و آشــنایان در یک محیط جغرافیایی
غیراز مبدأ (مقصد احتمالی) صورت میگیرد.مطابق با مباحث بائر و همکاران ( ،)2006اپســتاین ()2008
و هاج ( ،)2008گســتردگی جریانهای مهاجرت شــبكهای در ابتدا به آرامی بوده ســپس ب ه شــدت افزایش
مییابد و با رســیدن به مرحله آســتانه ،میزان شــیوع آن کاهش یافته و در ســطح پایین به روند خود ادامه
میدهــد .در زمینــه جریــان مهاجــرت آذربایجا نشــرقی -تهــران نیز مرحلــه اوج جریان به اتمام رســیده و در
سطح پایین با شدت کمتر این جریانهای مهاجرت صورت میگیرد.
تهــای شــبکهای از اســتان
یهــای اجتماعی-اقتصــادی مهاجــران در جهــت دادن مهاجر 
ویژگ 
آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران بسیار مؤثرند .مهاجران هرچقدر ضعیفتر از همتاهای خود باشند بیشتر
یســواد
یتــوان گفت؛ افراد ب 
تهــای شــبکهای روی میآورنــد .از لحــاظ گونهشناســی جمعیتی م 
بــه مهاجر 
و دارای تحصیــات ابتدایــی و نهضــت ،بیــکار و کشــاورز ،مجــرد ،و آنهائــی کــه دارای وضع مالی متوســط
به پایین هســتند ،احتمال اینکه به مهاجرتهای شــبکهای ّ
متوســل شوند بیشتر اســت .این ویژگیها دو
فاکتور مهم اســتقالل مالی و اســتقالل اطالعاتی در زمان مهاجرت را به ذهن متبادر میکند .همین وضع
اقتصادی -اجتماعی ضعیف مهاجران است که موجب میشود جهت جابجایی مکانی به یک محیط
ً
نسبتا دور ،از خویشاوندان و آشنایان خود در همان مقصد کمک گیرند.
در زمینــه متغیرهای ســاختاری مؤثر در مهاجرتهای شــبکهای ،به نقش مهم زمــان و بهعبارتی دوره
مهاجرت مهاجران میتوان اشــار ه کرد .این امر وابســتگی پویایی جریان مهاجرت به زمان را نشــان داده و
بــه راحتــی میتوان به اهمیت فرایند اشــاعه مهاجرت در این دوره زمانی پی برد .این اشــاعه و گســتردگی
مهاجــرت شــبکهای بیشــترین تأثیرپذیــری را از شهرســتان میانه داشــته و ســپس شهرســتانهای ســراب و
هشــترود قــرار میگیرنــد .ایــن امر بــه وضوح نشــان میدهد چشــمگیرترین جریــان مهاجرت بین دو اســتان
آذربایجا نشــرقی و تهران (از شهرســتانهای ســراب ،میانه و هشــترود بــه مقصد شهرســتانهای رباطکریم،
ً
شــهریار و اسال مشــهر) اکثرا شــبکهای بوده وگسترش شــبکههای اجتماعی بین این دو نقطه جغرافیایی در
جهت دادن جریانهای مهاجرت بسیار مؤثر است.
تهــای صورت گرفته از آذربایجا نشــرقی به شهرســتانهای منتخب اســتان
گرچــه غلبــه اکثر مهاجر 
تهــران شــبکهای اســت ،ولــی باید توجه داشــت که منشــأ اولیه بــه وجود آمــدن این جریا نهــای مهاجرت
علــل دافع ههــای موجــود در اســتان آذربایجا نشــرقی بــوده اســت .از طریــق بررســی اســنادی و تاریخــی در
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تهــای اولیــه از آذربایجا نشــرقی بــه اســتان تهــران و نیــز مطالعه علــل مهاجرت پیشــگامان
زمینــه مهاجر 
ً
ایــن جریــان مهاجــرت ،مشــخص گردیــد کــه تقریبــا همــه علل مهاجــرت بــه دافع ههــای موجود در اســتان
یشــود بــه ایــن دافعههای مبــدأ (به خصوص
یگــردد .پیشــنهاد م 
آذربایجا نشــرقی (آذربایجــان ســابق) برم 
در مناطــق روســتایی) از ســوی مدیران کشــوری و اســتانی توجه ویژهای شــود .درســت اســت کــه وضعیت
کنونــی اســتانهای آذربایجا نشــرقی و تهــران قابــل مقایســه بــا نیــم قرن پیــش نیســت ،ولی غفلــت از این
عوامــل ریش ـهای مهاجــرت میتواند در بازتولید و شــدت دادن دوبــاره به جریانهای مهاجرت شــبکهای از
آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران مؤثر واقع گردد .شــکلگیری دوباره دافعهها در اســتان آذربایجا نشــرقی و
جاذب ههــای کاذب در اســتان تهــران که هر دو با مدیریت و برنامهریزی مســئوالنه و کارشناســانه قابل کنترل
هستند ،میتواند زمینه شکلگیری مهاجرتهای شبکهای جدیدی گردد.
مهاجران پیشگام با توجه به نفوذی که در مبدأهای مهاجران دارند ،به صورت قاعدههای نانوشتهای
ً
و نیــز تقریبــا غیــرارادی ،جریا نهــای مهاجــرت از اســتان آذربایجا نشــرقی را بــه ســوی محــل اقامت خویش
رهنمون کردهاند .در بسیاری از موارد مالحظه گردیده است اقامت گزیدن یک پیشگام در شهری (شهرکی)
خاص ب ه دنبال خود مهاجران انبوه از آذربایجا نشــرقی را ب ه همراه داشــته اســت .از این قاعده جمعیتی و
اجتماعی میتوان در مدیریت و سازماندهی افراد جابجا شده از طریق مهاجرتهای شبکهای و خوشهای
اســتفاده نمود .در طرح آمایش ســرزمین که قســمتهایی از آن مربوط به مدیریت و برنامهریزی تراکم و توزیع
جمعیت اســت ،با بسترســازی و انجام اقدامات الزم جهت جذب افراد مؤثر که میتوانند نقش پیشگام را
داشته باشند ،میتوان جهت مهاجرتهای شبکهای را به مناطق کم جمعیت رهنمون کرد.
یتــوان در مهاجــرت برگشــتی بــه مناطــق آذربایجا نشــرقی اســتفاده
از پتانســیل مهاجــران پیشــگام م 
نمــود .در برخــی از مــوارد مالحظــه گردیــده اســت بازگشــت یکــی از ایــن پیشــگامان بــه خاستگا هشــان در
تهــای برگشــتی و یــا ّنیــت بازگشــت بــه مبــدأ را ایجــاد نموده اســت .از
آذربایجا نشــرقی موجــی از مهاجر 
طریــق بازگشــت مهاجــران پیشــگام به روســتاهای خالی از ســکنه و مخروبه در آذربایجا نشــرقی اســت که
یتــوان بــه احتمــال بازگشــت حیــات به این روســتاها امیــدوار بود .ب ـ ه ویژه اینکه پیشــگامان بــا توجه به
م 
بنیــه مالــی خوبــی کــه دارند ،در توســعه و آبادانی اولیه این روســتاها که نیاز به ســرمایهگذاری اقتصادی در
قســمت کشــاورزی دارند ،میتوانند مؤثر باشند .با افزایش نســبی قیمت زمینهای زراعی مناطق روستایی
در اکثــر نواحی آذربایجا نشــرقی ،ب ه نظر میرســد این بازگشــت مهاجــران از لحاظ اقتصادی نیــز برای آنان
مقرون به صرفه بوده و میتواند انگیزه قوی برای مهاجرت برگشتی آنان باشد.
چشــم وهمچشــمی و تأثیرگذاری فراوانی (شدت) مهاجرتهای صورت گرفته از مبدأ بر تصمیمگیری
یشــود ،درصــدی از جریا نهــای مهاجرت از
بــه مهاجــرت افــراد کــه از آن بعنوان مهاجــرت تودهای تعبیر م 
یشــود .وقتی بیشــتر مردم به مقصد واحدی مهاجرت
اســتان آذربایجا نشــرقی به اســتان تهران را شــامل م 
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میکننــد ،افزایــش جاذب ههــای آنجــا از نظــر اکثریــت مهاجــران بالقــوه منجــر بــه خوش ـهای شــدن افــراد در
مقصدهای خاصی میگردد .درنتیجه این امر (مقصدهای خوش ـهای) ،شــانس انتخاب مقصدهای دیگر
بــرای مهاجــران بالقــوه کاهــش مییابد و بیشــتر مهاجرتهای پی ـشروی نیز بــه این مقصدهای خوش ـهای
صــورت میگیــرد .بائــر و همــکاران ( )2006از تعیینکنندههای انتخاب محل اقامت مهاجــران به دو مولفه
جریان و حجم 1مهاجرت اشــاره دارند که مهمترین پیام کارشــان نیز اســت .پادیال )2006( 2نیز از رفتار توده
بعنوان جهتیابی اجتماعی 3یاد کرده است.
هماننــد مهاجــرت شــبکهای ،در مهاجــرت تــودهای نیــز افــراد به صــورت مســتقل اقدام بــه مهاجرت
نکرده و این شرایط و آثار روانی حاصل از مهاجرت انبوه جمعیتی از یک منطقه است که بر تصمیمگیری
آنی و بدون برنامهریزی ســایر بومیان آن منطقه تأثیر میگذارد .مســئلهمند بودن جابجایی آنان زمانی مورد
یســواد ،دارای تحصیالت ابتدایی و نهضــت ،دارای وضع
یشــود افراد ب 
توجــه قــرار میگیــرد که مالحظه م 
یشــان بیشــتر بود ه اســت.
مالــی متوســط بــه پاییــن و نیــز افــراد از مناطق محــروم ،احتمال مهاجرت تودها 
یشــود بیشــترین ســازماندهی ،برنامهریــزی و حمایــت اجتماعــی در مقصــد روی این دســته از
پیشــنهاد م 
مهاجران صورت گیرد .مهاجرانی که با توجه به موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی ضعیفشان و بهدلیل
عــدم آشــنایی بــا محیــط مقصد و نیز پوشــش حمایتــی پایینتر خویشــاوندان و دوســتان مقیــم در مقصد،
در معــرض فشــارها و آســیبهای اجتماعــی و اقتصــادی زیــادی قــرار میگیرنــد .اگر شــدت مهاجرتهای
خوش ـهای با جهت آذربایجا نشــرقی به شهرستانهای منتخب اســتان تهران تعدیل شود ،انتظار میرود از
درصد مهاجرتهای تودهای مورد مطالعه نیز کاسته شود.
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