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چکیده
مدلهای نظری و شواهد تجربی بیانگر رابطه پیچیدد ،،ندددوج ی و مابابدح تحصدیالم و م داجرم
است .در ایران ،م اجرم داخلی نبش زیادی در پویایی و جابهجدایی اردراد تحصدیحکدرد ،و سدرمایه
انسانی دارد ،و در مبابح ،تحصیالم نیز نبش م می در تصمیمگیری و اقدام بده م داجرم اردراد دارد.
هدف این مباله بررسی تأثیر تحصیالم بر م اجرت ای بینش رساانی در بسارهای مخالف توسعهای با
اسافاد ،از داد،های سطح خرد (رردی) و سطح کالن سرشماری  1331میباشد .ناایج نشان داد موازنده
م اجرم بینش رساانی در دور 1331-31 ،در سه ن ارم ش رسداانهدای کشدور مدفدی بدود ،اسدت.
همچدین ،ناایج بیانگر رابطه مثبت تحصیالم دانشگاهی با میزان خالص م اجرم بینش رساانی است.
الباه ،رابطه تحصیالم دانشگاهی با میزان خالص م اجرتی ،در بسارهای مخالدف توسدعهای مافداوم
بدست آمد؛ در ش رساانهای کمار توسعهیاراه ،نسبت باالی جمعیت تحصیحکرد ،دانشگاهی مدجر بده
موازنه م اجرتی مدفی بیشار شد ،است .در مبابح ،در ش رساانهای توسعهیاراه ،نسبت باالی جمعیدت

تحصیح کرد ،دانشگاهی با موازنه مثبت م اجرتی بیشار همرا ،است .عالو ،بر این ،نادایج تحلیدح داد-،
های رردی نشان داد که شدّم م اجرم با ارزایش سطح تحصیالم بطور معداداری اردزایش مدییابدد.
بهطوری که ،شاخص شدّم م اجرتی برای ارراد با تحصیالم دکاری حدود د ،برابر ارراد بیسواد بود،
است .از ایدرو ،در موازنه م اجرتی ،ش رساانهای توسعهیاراه سرمایه انسانی بیشاری بدسدت آورد ،و
در مبابح ش رساانهای توسعه نیاراه ،جمعیت تحصیحکرد ،دانشگاهی و سرمایه انسانیشان را از دست
میدهدد .تداوم ندین وضعیای مدجر به تشدید نابرابریهای اجاماعید مدطبهای در کشور میشود.
واژگان کلیدی :توسعه ،تحصیالم دانشگاهی ،میزان خالص م اجرم ،شدّم م اجرم ،م اجرم داخلی.
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مقدمه و بیان مساله
م اجرم بهعدوان حرکت یک ررد یا گروهی از ارراد ،در مرزهای بینالمللی یا در داخح کشور،
هرندد ساببه دیریده دارد اما در دهههای اخیر ارزایش سریعی داشاه است .امروز ،م اجرم به
یک موضوع م م و عمد ،در مباحثام و سیاستهای عمومی در عرصه بینالمللی و داخلی
تبدیح شد ،است .در ارتباط با م اجرم بینالمللی ،بیش از  231میلیون نفر در کشوری زندگی
میکددد که در آن ماولد نشد،اند که در حدود  3در صد از جمعیت ج ان است (سازمان ملح،
 .)2113در حالی که ،تعداد اررادی که در داخح مرزهای کشور خودشان م اجرم میکددد بیش
از سه برابر تعداد م اجران بینالمللی است و حدود  063میلیون نفر است (اسیپوآ ،پوگلیس و
ری2113 ،1؛ بح و نارلز ادوارد.)2113 ،2
در عصر حاضر ،بعد از گذار جمعیای و یا در مراحح پایانی آن ،م اجرم داخلی بیشار از
باروری و مرگومیر در پویایی جمعیت کشورها نبش خواهد داشت (صادقی ،عباسیشوازی و
ش بازین .)2121 ،از ایدرو ،با ب بود شرایط ب داشای و کدارل بیماری ای واگیر از یکسو ،و کاهش
باروری به سطح جانشیدی از سوی دیگر ،م اجرم نبش م می در تغییرام جمعیای ایران دارد
(ش بازین ،عسکریندوشن و عباسیشوازی )1330 ،و درنایجه ،م اجرمهای داخلی را میتوان
از عوامح تعیینکددد ،م م میزان رشد جمعیت ایران در سطوح اساانی و ش رساانی به شمار آورد
(محمودیان و قاسمیاردهائی .)1332 ،م اجرم یکی از عوامح تاثیرگذار بر جمعیت بود ،و دارای
اثرام مدفی و مثبت در بلددمدم و کوتا،مدم است ،این اثرام تغییراتی را در ساخاار اجاماعی و
اقاصادی مداطق م اجرررست و م اجرپذیر وارد میکدد .در نیمقرن اخیر به طور ماوسط ساالنه
یک میلیون نفر در داخح کشور در دهههای اخیر م اجرم کرد،اند .تغییر الگوی م اجرتی از
روساا به ش ر به م اجرت ای بینش ری ،ارزایش م اجرمهای بین ش رساانی و بین اساانی،
ارزایش س م و مشارکت زنان در جریانام م اجرتی ،نابرابریهای مدطبهای و ارزایش جریان
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Esipova, Pugliese, and Tay
2 Bell and Charles-Edwards
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م اجرررسای از شرق و غرب کشور به سمت مرکز ،از ابعاد و الگوهای درحال تغییر جریان
م اجرت ای داخلی در ایران است (صادقی ،عباسیشوازی و ش بازین.)2121 ،
ناپایداری جمعیای که در نرخهای باالی م اجرررسای معدا پیدا میکدد و ماأثر از نابرابری
توسعهای در کشور است ،برای مداطق مرزی کشور بهویژ ،جدوب شرقی کشور و مداطق غربی
کشور بیشار محسوس و قابح مشاهد ،است .در مبابح ،در مداطق مرکزی و شمالی کشور و
مدطبه پارس جدوبی(کدگان و عسلویه) م اجرپذیری باالیی وجود دارد .این وضعیتهای مافاوم
بیانگر آن است که پایداری جمعیای بخشی از نظام پایداری است که با پایداری در ابعاد
اقاصادی ،اجاماعی ،ررهدگی و زیست -محیطی ارتباط تدگاتدگی دارد .به بیان دیگر ،یکی از
بسارهای م م و کلیدی شکحگیری م اجرمهای داخلی ،نابرابری رضایی توسعۀ است.
ش رساانهای کشور سطوح مافاوتی از توسعه را تجربه میکددد و این عدم تعادل در ب ر،گیری
از مواهب توسعهای به حرکام و جابجاییهای ناموزون جمعیای مدجر شد ،است (صادقی و
شکریانی .)1331 ،هرندد توسعه نابرابر عامح م می در جریان م اجرمهای داخلی است ،اما
تفاومهای مدطبهای و اساانی محسوسی در علح م اجرم از بیکاری گرراه تا خشکسالی وجود
دارد .باتوجه به تشدید نابرابریهای رضایی و مدطبهای در کشور ،کمبود ررصتهای شغلی در
بسیاری از اساان ای کشور ،در کدار ساخاار جوان جمعیای و ظ ور پدجر ،جمعیای (ارزایش
نسبت جمعیت در سدین رعالیت) ،همچدان شاهد ارزایش جریان م اجرت ای داخلی خواهیم بود.
عوامح بسیاری بر م اجرم و جابجاییهای داخلی تاثیرگذار هسادد که دراین بین نبش
تحصیالم حائز اهمیت رراوانی است .سطح تحصیالم به عدوان یکی از شاخصهای توسعه-
یاراگی ،با ایجاد زمیده گسارش آگاهی ارراد جامعه ،باعث ارزایش م ارم و تخصص نیروی کار و
ب بود شرایط زندگی شد ،و میتواند انگیز،های م اجرم را تحتتاثیر قرار دهد (اسکویی و
اکبری .)1331 ،بدابراین ،تحصیالم نبش م می در تصمیمگیری و اقدام به م اجرم ارراد به
ویژ ،جوانان ایفاء میکدد .ارزایش تحصیالم و سرمایهگذاری بیشار در امر تحصیح احامال
تمایح به م اجرم را ارزایش میدهد .به عدوان مثال ،سرمایهگذاری در تحصیح ،م ارمهای
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رردی را در آیدد ،ارزایش میدهد که در نایجه مدجر به سرمایهگذاری بیشار در آموزش میشود.
اگر ررصتهای آموزشی ،نه از نظر دسارسی به تحصیح یا کیفیت آن ،به طور مساوی میان
مداطق توزیع نشد ،باشد ،ارراد ممکن است به مداطبی که تجمع سرمایه انسانی باالیی دارند،
م اجرم کددد (ساهوتا ،1362 ،1آدامز و ریچارد1333 ،2؛ مک هدری2113 ،3؛ ایدمیر ،کیدر و
گورای .)2112 1،با رشد ش رنشیدی ،سرمایه انسانی تمایح به تجمع در مداطق ش ری دارد.
هرندد وسعت این ررآیدد در طول زمان و بین کشورها مافاوم است (گیدسبرگ و همکاران،1
 .)2116الباه ،در حالی که تعداد ارراد تحصیحکرد ،و ماهر در مبدا به دلیح م اجرم به ش رهای
دیگر ،ممکن است در کوتا،مدم کاهش یابد .اما در بلددمدم ،م اجرم و وجو ،ارسالی
میتواند به ارزایش سرمایه انسانی در مبدا کمک کدد (راگین و همکاران .)2110 ،6در مبابح،
م اجرم داخلی ،در سطوح مدطبهای و کالن ،با انابال دانش و م ارم به مکانهایی که مورد
نیازاست ،میتواند باعث ارزایش عملکرد اقاصادی مدطبه شود و در سطح رردی ،به وسیله
اخایار دادن به ارراد برای دنبال کردن اهداف و آرمانها ،از جمله ادامه تحصیح ،مدجر به ررا،
اقاصادی و اجاماعی ارراد خواهد شد (بح و نارلز ادوارد.)2113 ،
از ایدرو ،مطالعام و شواهد تجربی بیانگر رابطه پیچید ،،نددوج ی و مابابح تحصیالم و
م اجرم است .نددین مسیر و ک انال وجود دارند که از طریق آن م اجرم ،هم در داخح و
هم در بین کشورها با تحصیالم در ارتباط است :نخست؛ تحصیالم ،با کاهش هزیدهها و
موانع برای حرکت و ارزایش درآمدهای اقاصادی ،باعث تس یح م اجرم میشود .دوم؛
نبح مکان از مبدا می تواند ررصای را برای م اجران رراهم کدد تا م ارم های جدیدی را از
طریق تحصیح کسب کددد ،از ایدرو ،در برخی از کشورها میزان قابح توج ی از جوانان برای
ادامه تحصیح م اجرم می کددد .در ن ایت ،از طریق م اجرم ،توزیع سرمایه انسانی میتواند
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Sahota
2 Adams and Richard
3 McHenry
4 Aydemir, Kirdar, and Guray.
5 Ginsburg and et al.
6 Faggian and et al.
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س م و ترکیب دانش و م ارم ها را در هر دو مدطبه مبدا و مبصد تغییر دهد (برنارد ،بح و
کوپر .) 2112 1،بر این اساس ،هدف این مباله بررسی تأثیر تحصیالم بر م اجرت ای بین
ش رساانی در بسارهای مخالف توسعه ای با اسافاد ،از داد ،های سطح خرد (رردی) و سطح
کالن سرشماری  1331میباشد.

چارچوب نظری
نظریه های مخالفی به تحلیح و تبیین رابطه بین تحصیالم و م اجرم پرداخاهاند که میتوان
آن ا را در دو دساه نظریههای اقاصادی و نظریه های شبکه اجاماعی بررسی کرد .نظریههای
اقاصادی یکی از قدیمیترین نظریه ها در تبیین رابطه بین تحصیالم و م اجرم است .این
موضوع در اقاصاد نئوکالسیک و در اقاصاد جدید نظریه های م اجرم ،مطرح است.
نظریه های اقاصادی ،دسایابی آموزشی را به عدوان شکلی از سرمایه انسانی تصور میکددد که
مدجر به ب بود پیامدهای م اجرم می شود (اساارک و بلوم1321 ،2؛ مسی و اسپیدوسا،3
 .)1330م ارم ها ،دانش و موقعیت کسب شد ،از تحصیح رسمی ،مدجر به کسب اشاغال در
خارج از خانه و نیز پیشررت رردی همرا ،با مزایای باالی اقاصادی می شود .این امر مدجر به
ب بود پیامدهای (اقاصادی) م اجرم برای ررد خواهد شد .از سوی دیگر ،دانش و م ارمهای
کسب شد ،رسمی ،توانایی ررد را برای رراهم نمودن م اجرم و سازگاری با یک مکان جدید
ارزای ش خواهد داد ،در نایجه هزیده ها و خطرام م اجرم کاهش پیدا میکدد .نظریههای
اقاصادی از طریق این مکانیسم ها به طور کلی پیشبیدی می کددد که دسایابی آموزشی و
تحصیلی رابطه مثبای با م اجرم دارد .در شکح  1این نظریه به صورم شماتیک به تصویر
کشید ،شد ،است.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Bernad, Bell and Cooper.
2 Stark and Bloom
3 Massey and Espinosa
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شکل  :1شماتیک شده رابطه تحصیالت و مهاجرت بر اساس نظریههای اقتصادی مهاجرت

نظریه دیگری که در زمیده رابطه تحصیالم و م اجرم ارائه شد ،،نظریه شبکه اجاماعی
است .این نظریه که در ندد دهه گذشاه از حمایت قوی برخوردار است آموزش را به
مکانیسمهای اجاماعی پیوند میدهد (مسی و اسپاریا .)1320 ،شبکههای اجاماعی ساخاار روابط
میان ارراد (یا سازمان ها و ن ادها) هسادد که به وسیله یک یا ندد ویژگی مشارک ماندد دوسای،
خویشاوندی ،مدارع مشارک و اعابادام به یکدیگر ماصح یا به اصطالح گر ،خورد،اند .به بیان
ساد،تر یک شبکه اجاماعی نبشه روابط ارراد موردمطالعه را نشان میدهد .مسئله اصلی در
دیدگا ،شبکه ،روابط است .واحد تشکیحدهدد ،ساخاار جامعه ،شبکههای تعاملی هسادد (لوی و
وادیکی .)1301 1،نظریه شبکه با مطالعه روابط اجاماعی موجود بین مجموعه ارراد ،به تحلیح
ساخت اجاماعی میپردازد .ضمن ایدکه به کح ساخت توجه میکدد و الگوی روابط موجود در
داخح ساخت را نیز مورد بررسی قرار میدهد .بدابراین نبطه تمرکز دیدگا ،شبکه این است که به
جای توجه و تأکید بر کدشگران و ویژگیهای رردی به عدوان واحد تحلیح ،به ساخاار روابط بین
کدشگران توجه میکدد (مسی و اسپاریا  .)1320،بدابراین ،شبکههای اجاماعی احامال م اجرم را
ارزایش میدهدد .تحبیبام تجربی صورم گرراه ،تعامح اجاماعی را یک عامح تعیینکددد ،قوی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Levy and Wadycki
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برای اقدام به م اجرم نشان داد،اند (دوناتو1333 1،؛ زلوتدیک1331،2؛ مسی و اسپیدوسا1330،3؛
دی جانگ .)2111 ،1مشارکت در تحصیالم رسمی ،تعداد پیوندهای اجاماعی یک ررد را بدون
توجه به ایدکه آیا دانش ،م ارم و موقعیت اجاماعی و اقاصادی از محح تحصیح کسب کرد،اند،
ارزایش میدهد .عالو ،بر این ،شبکههای اجاماعی ممکن است به صورم همزیسای با نظریه
اقاصادی مرتبط باشدد .آموزش رسمی نه تد ا رابطه یک ررد با شبکههای اجاماعی وسیعتر را
رراهم میکدد ،بلکه این شبکههای اجاماعی به طور اناخابی ماشکح از ارراد تحصیحکرد ،می-
شوند .بر اساس این نظریه ،اناظار میرود دسایابی به تحصیالم ،یا سالهای بیشاری که صرف
تحصیالم رسمی میشود ،مدجر به ارزایش شبکه اجاماعی و در نایجه ارزایش احامال
م اجرم شود (مسی و اسپاریا .)1320 ،در شکح  2رابطه تحصیالم و م اجرم بر اساس
نظریههای شبکه اجاماعی به صورم شماتیک نمایش داد ،شد ،است.

شکل  :2شماتیک شده رابطه تحصیالت و مهاجرت بر اساس نظریههای شبکه اجتماعی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Donato
2 Zlotnik
3 Massey and Espinosa
4 De Jong
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تحصیالم در تصمیم به م اجرم از طریق سه مکانیسم مخالف تاثیر میگذارند :ررصتهای
شغلی ،م ارمها و اثرام شبکه اجاماعی .سطح باالتر تحصیالم ،ررصتهای شغلی مداسبی در
مبصد از طریق دو مسیر مخالف رراهم میکدد؛ اول ،ارراد تحصیحکرد ،دارای امکانام و شرایط
ب اری برای یاران شغح در مکان توسعهیاراهتر هسادد .دوم ایدکه ،ارراد تحصیحکرد ،احاماالً
پس از انابال به محح جدید ،درآمد بیشاری کسب میکددد و در طول زمان باعث ارتبای م ارم
رردی میشود .کسب تحصیح نه تد ا شانس پیدا کردن شغح (ب ار) را ارزایش میدهد ،بلکه
باعث آشدایی با اررادی با م ارمهای شداخای ،عاطفی و اجاماعی میشود که در سراسر زندگی
برای م اجران مفید هسادد .ارراد تحصیحکرد ،،ویژگیهای خاصی را به اشاراک میگذارند که در
دوران تحصیلی خود به دست آورد،اند .آموزش و کسب تحصیح به ارراد میآموزد که از محیط
و ررصتهای خود آگاهی ب اری داشاه باشدد .م ارمهای کسبشد ،از آموزش ممکن است
مشکالم احامالی مرتبط با م اجرم نظیر سازگاری با محیط جدید را برطرف نماید که این امر
مدجر به کاهش هزیدهها و خطرام م اجرم میشود (ویلیامز.)2113 ،1
عالو ،بر این ،تحصیالم در تصمیم به م اجرم از طریق گسارش شبکههای اجاماعی
تاثیر میگذارد .شبکههای اجاماعی به عدوان تعیینکددد ،م اجرم داخلی شداسایی شد،اند که به
موجب آن اررادی که به مبصد م اجرم کرد ،یا در مبصد زندگی میکددد ،م اجر را با انابال
اطالعام و آگاهی حمایت میکددد(دی جانگ .)2111 ،تحصیح کردن ،ارراد را در تماس با ارراد
دیگر خارج از خانواد ،خود قرار میدهد و در نایجه شبکه اجاماعی آنها را ارتبا میدهد
(ویلیامز .)2113 ،از ایدرو ،گسارش تحصیالم مدجر به گسارش شبکه اجاماعی ارراد و در نایجه
تمایح و اقدام به م اجرم میشود .بهطور کلی ،در ادبیام نظری رابطه مثبای بین تحصیالم (به-
ویژ ،دانشگاهی) و م اجرم وجود دارد (لوی و وادیکی1301،؛ تودارو1321 ،2؛ گیولد1322 ،3؛
وایت و همکاران1331 ،1؛ گریدوود1330 ،1؛ ابح و ماتیراج.)2110 ،2
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Williams
2 Todaro
3 Gould
4 White
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پیشینه تحقیق
مطالعام عدید،ای در خصوص رابطه تحصیالم و م اجرمهای داخلی در کشورهای توسعه-
یاراه صورم پذیرراه است که در این بخش به ناایج ندد نمونه از آن ا اشار ،خواهد شد .ساهوتا
( )1362با اسافاد ،از داد،های سرشماری عمومی ،م اجرم بینایالای در برزیح را مورد تجزیه و
تحلیح قرار داد .وی از سطوح تحصیالم ماوسط مبدا و مبصد برای بررسی رابطه بین
تحصیالم و م اجرم اسافاد ،کرد .بر اساس ناایج این مطالعه ،در ررایدد م اجرم تحصیالم به
عدوان یک عامح دارعه در مبدا و به عدوان یک جاذبه در مبصد عمح میکدد .در تحبیبی دیگر،
مانین3و همکاران( )2112در نروژ نشان دادند که یک سال تحصیلی اضاری در سطح
تحصیالم ،احامال م اجرم یک ررد را ارزایش میدهد .آن ا همچدین دریارادد که تحصیح
بیشار تاثیری مثبت و معداداری بر م اجرم داخلی دارد .به عدوان مثال ،یک سال ارزایش در
سالهای تحصیح ،میزان م اجرم ساالنه را  11درصد ارزایش میدهد.
ماالمود و وزنیاک )2112( 1با اسافاد ،از داد،های سطح رردی سرشماری امریکا نشان دادند
که سالهای اضاری آموزش عالی به طور قابحتوج ی احامال تغییر محح سکونت ارراد را
ارزایش میدهد .ایدمیر ،کیدار و گورای( )2112اثر علّی تحصیالم بر م اجرم را با اسافاد ،از
اصالح اجباری مدارس در ترکیه تخمین زدند .در حالی که تحصیالم به شدم احامال
م اجرم را در میان مردان ارزایش میداد ،هیچ تاثیری برای زنان نشان داد ،نشد .م اجرم زنان
برای اهداف آموزشی و تحصیلی به طور قابحتوج ی تا اوایح دهه  21زندگی ارزایش یاراه بود.
همچدین این مطالعه نشان داد که آموزش و تحصیالم ،باعث ارزایش م اجرت ای داخلی برای
اهداف شغلی شد ،است.
برنارد ،بح و کوپر( )2112در مبالهای با توجه به شاخص شدّم م اجرم ،یک رابطه قوی
بین سطح تحصیالم و م اجرم نشان دادند .اررادی که تحصیالم ماوسطه داشادد ،باالترین
1 Greenwood
2 Abel and Muttaraj
3 Machin and et.al.
4 Malamud and Wozniak
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میزانهای م اجرم را به خود اخاصاص داد ،بودند ،تکمیح آموزش ابادایی به طور موثر احامال
م اجرم را دو برابر و تحصیالم ماوسطه آن را سه برابر کرد ،بود .این اثر رزایدد ،برای حرکت
در مسارتهای طوالنیتر ،که بین مداطق عمد ،ماندد ایالتها و اساانها وجود داشاه ،این رابطه
را قویتر کرد .این امر به خصوص در قار ،آرریبا و آسیا بیشار به نشم میخورد .تحصیالم
ابادایی و ماوسطه بیشترین تاثیر را در ارزایش سطح م اجرم در کشورهای کمار توسعهیاراه
اعمال میکددد ،اما در کشورهای پیشرراه اقاصادی ،تحصیالم دانشگاهی به عدوان عامح کلیدی
در گزیدش آموزشی م اجران عمح کرد ،و در تمام سدین میزان م اجرم در میان ارراد
تحصیلکرد ،بیشار از سایر گرو،ها میباشد.
در رابطه با تحصیالم و م اجرم در ایران مطالعام اندکی صورم گرراه است .اسکویی
و اکبری( )1331به بررسی رابطه بین نرخ باسوادی و م اجرم در ایران پرداخاهاند .ناایج نشان
داد نرخ باسوادی و رشد اقاصادی تاثیر مدفی بر م اجرم دارند ،ولی نرخ بیکاری و ضریب نفوذ
ایدارنت تاثیری مثبت بر احامال م اجرم دارند .راغفر و قاسمی اردهائی( )1322در مطالعهای به
بررسی علح م اجرم و ویژگیهای جمعیای  -اقاصادی م اجران بین ش رساانی در بین سال ای
 1301-1321پرداخادد .آنان در ارتباط با ویژگیهای م اجران به لحاظ تحصیلی به این نایجه
دست یارادد که میزان باسوادی برای م اجران ش ر به روساا و روساا به ش ر تبریبا مساوی
است .الباه تفاوت ایی در سطوح تحصیلی راهدمایی و دبیرساان مشاهد ،نمودند .م اجران ش ر
به روساا دارای تحصیالم راهدمایی و در مبابح م اجران روساا به ش ری دارای تحصیالم
دانشگاهی بود،اند .همچدین ناایج تحلیح نددماغیر ،مطالعه مذکور نشان داد که احامال م اجرم
روساا -ش ری در بین دارندگان تحصیالم دانشگاهی  11درصد بیشار از اررادی است که
تحصیالم ابادایی داشاهاند .از ایدرو ،تحبیبام زیادی در کشورهای توسعهیاراه به بررسی تأثیر
تحصیالم بر م اجرت ای داخلی پرداخاهاند .اما در ایران علیرغم مطالعام ماعددی که در ارتباط
با ابعاد مخالف م اجرم صورم پذیرراه است ،کددوکاو این اثرگذاری و مکانیزم آن مغفول
باقی ماند ،است.
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روش تحقیق و دادهها
روش تحبیق مطالعه ،تحلیح ثانویه داد،های خرد (سطح رردی -نمونه دو درصدی) و کالن
(ناایج کلی) سرشماری  1331است .در سطح خرد ،واحد تحلیح ررد است و در سطح کالن،
واحد تحلیح ش رساان میباشد .بر اساس داد،های سطح رردی به محاسبه شاخص شدّم
م اجرتی 1در سطوح مخالف تحصیلی پرداخایم .شاخص شدّم م اجرتی ،سطح کلی م اجرم
در درون یک جمعیت را نشان می دهد .ررمول محاسبه آن به صورم زیر میباشد؛  Mتعداد
م اجران و  Pجمعیت در معرض میباشد (بح و همکاران.)2121 ،
CMI = M/ P *100

بر اساس ماتریس م اجرم بین ش رساانی (اقامت قبلی و رعلی) در دور ،پدج ساله -1331
 1331شاخص میزان خالص م اجرم ( )NMRمحاسبه شد(مرکز آمار ایران .)1331 ،این
شاخص که از تفاضح تعداد م اجران واردشد ،و خارج شد ،و تبسیم آن بر جمعیت ش رساان
بدست آمد ،است ،بهعدوان ماغیر وابساه درنظر گرراه شد .نسبت های جمعیت ش رساان در
سطوح مخالف تحصیلی ،ماغیر مسابح مطالعه است .از ایدرو ،در سطح ش رساانی به بررسی
رابطه بین سطح تحصیالم و میزان خالص م اجرم بین ش رساانی پرداخایم .الباه ،این رابطه در
سطوح مخالف توسعهای و بر اساس سطح توسعهیاراگی ش رساانها مورد آزمون قرار گررت.

یافتهها
تفاوتهای شهرستانی در سطح تحصیالت
همانطور که در جدول  1مشخص است در  11درصد از ش رساانهای کشور میزان بیسوادی
کمار از  11درصد است ،در مبابح ،میزان بیسوادی باالتر از  21درصد در حدود  21درصد
ش رساانهای کشور مشاهد ،میشود .میزان بیسوادی جمعیت از  1درصد در ش رساان
ابوموسی تا  33درصد در ش رساان سرباز در نوسان است .پایینترین میزان بیسوادی جمعیت
در ش رساانهای ابوموسی ( ،)%1پردیس ( ،)%1ت ران ( ،)%6سمدان ( ،)%6بوش ر(،)%6
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Migration intensity
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کرج( ،)%0و یزد( )%0مشاهد ،شد ،است .در مبابح ،باالترین میزان بیسوادی مربوط به
ش رساانهای سرباز( ،)%33قصرقدد( ،)%31ردوج( ،)%31نیکش ر( ،)%31ناب ار ( )%32و
م رساان( )%31که همگی در اساان سیساان و بلونساان قرار دارند ،میباشد.
جدول  .1توزیع درصدی جمعیت  6ساله و باالتر برحسب سطح تحصیالت در شهرستانهای
ایران1931 ،
بیسواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

دیپلم

دانشگاهی

کمتر از  11درصد

1332

132

132

3631

1133

2636

 11-21درصد

6132

632

3631

331

0132

1032

 21-91درصد

1332

6132

333

131

1336

1130

بیشتر از  91درصد

136

3232

131

131

131

133

تعداد شهرستان

(123 )111/1

همچدین ،در  01درصد ش رساانهای کشور بین  11تا  21درصد جمعیت تحصیالم دیپلم
دارند .بیشارین نسبت جمعیت با تحصیالم دیپلم مربوط به ش رساانهای ابوموسی(،)%31
بددرانزلی( ،)%22رردیس( ،)%20پردیس ( ،)%20و شاهین ش ر( )%20بود ،است .پایینترین
نسبت جمعیت با تحصیالم دیپلم مربوط به ش رساانهای سرباز ( ،)%1م رساان ( ،)%1قصرقدد
( ،)%6سیب و سوران ( ،)%6دلگان ( )%6و ناب ار ( )%6میباشد.
در خصوص تحصیالم دانشگاهی همانطور که در جدول  1مشخص است ،حدود 20
درصد ش رساانهای کشور نسبت جمعیت با تحصیالم دانشگاهی کمار از  11درصد دارند و
در مبابح ،در حدود  16درصد ش رساانهای کشور ،نسبت جمعیت با تحصیالم دانشگاهی،
بیش از  21درصد است .در سطح تحصیالم دانشگاهی ،ناایج بیانگر تفاوم ش رساانها از 3
درصد در ش رساان هیرمدد تا  32درصد در ش رساان ابوموسی است .بر این اساس ،باالترین
نسبت جمعیت با تحصیالم دانشگاهی مربوط به ش رساانهای ابوموسی( ،)%32سمدان(،)%30
ت ران( ،)%33کدگان( ،)%32جم( ،)%31و بوش ر( )%22است .در مبابح ،پایینترین نسبت جمعیت
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با تحصیالم دانشگاهی به ش رساانهای هیرمدد( ،)%3سرباز( ،)%3زاو ،)%3(،میرجاو،)%1(،
م رساان ( ،)%1قصرقدد( ،)%1ریروز ،)%1(،و سیب و سوران( )%1مربوط است.

نسبت مهاجرتهای بین شهرستانی
در دور ،پدج ساله  ،1321-31تعداد م اجران داخلی  131233311نفر بود ،است که از این تعداد
 331113313نفر م اجر بین ش رساانی و ماببی م اجر درون ش رساانی بود،اند .در واقع
همانطور که در نمودار  1مشاهد ،میشود حدود  61درصد م اجران داخلی در این دور،،
م اجر بین ش رساانی بود،اند .در دور ،پدج ساله  ،1331-31تعداد م اجران داخلی 131663133
نفر بود ،است که از این تعداد  333213223نفر م اجر بین ش رساانی و ماببی م اجر درون
ش رساانی بود،اند .از ایدرو 21 ،درصد م اجران داخلی در این دور ،،را م اجران بین ش رساانی
تشکیح میدهدد .بدابراین ،هرندد در دور ،پدج ساله  1331-31در مبایسه با دور،1321-31 ،
تعداد م اجران داخلی کاهش یاراه ،اما هم تعداد و هم نسبت م اجران بین ش رساانی ارزایش
یاراه و از  61به  21درصد رسید ،است.

نمودار  .1سهم مهاجرتهای درون /بین شهرستانی از کل مهاجران داخلی در دورههای
 1931-31و 1931-31
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میزانهای خالص مهاجرت بینشهرستانی
برآورد میزان خالص م اجرم بینش رساانی نشان داد که حدود  02درصد ش رساانهای کشور
موازنه م اجرتی مدفی در دور 1331-31 ،داشاهاند و در مبابح 22 ،درصد موازنه م اجرتی مثبت
داشاهاند .بررسی میزان خالص م اجرتی نشان میدهد که حدود  11درصد ش رساانهای کشور
نرخ خالص م اجرم بینش رساانی ،بین  1تا  -2/1درصد بود ،است .در مبابح در  12درصد
ش رساانها این رقم بین  1تا  +2/1بود ،است .حدود  23درصد ش رساانها موازنه م اجرتی
مدفی بین  -2/1تا  -1و در مبایسه ربط  1درصد نرخ خالص م اجرم مثبت  +2/1تا  +1در
دور 1331-31 ،داشاهاند.

نمودار  -2وضعیت موازنه مهاجرتی بین شهرستانی (1931-1931 ،)%

همانطور که در نبشه  1مشاهد ،میشود موازنه مدفی م اجرتی عمدتاً در ش رساانهای نوار
مرزی شرق و بهویژ ،غرب کشور مشاهد ،میشود .در مبابح ،ش رساانهای واقع در مرکز کشور
و جدوب غربی (سمت بوش ر) موازنه م اجرتی مثبت دارند .مبدار میزان خالص م اجرم بین
ش رساانی از  -12/0در سربیشه تا  20/1در ابوموسی در نوسان بود ،است .بیشارین موازنه مدفی
م اجرتی در ش رساانهای سربیشه ،اردال ،سیروان ،رریدن ،و ک گیلویه بود ،است .در مبابح
بیشارین میزان موازنه مثبت م اجرتی مربوط به ش رساانهای ابوموسی ،اسکو ،پردیس ،خوسف
و کدگان میباشد.
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نقشه  -1میزان خالص مهاجرت بینشهرستانی در ایران1931-1931 ،

آزمون رابطه تحصیالت با میزان خالص مهاجرت بین شهرستانی
در این بخش از مباله به بررسی رابطه سطوح مخالف تحصیالم با میزان خالص م اجرم بین
ش رساانی پرداخایم که ناایج آن در نمودارهای  3مدعکس شد ،است .بر این اساس ،همانطور که
مشاهد ،میشود میزان بیسوادی و نسبت جمعیت با تحصیالم ابادایی رابطه مدفی و معدیداری
( )13111با میزان خالص م اجرم بین ش رساانی دارند .از ایدرو ،هرنه نسبت بیسوادی و
تحصیالم پایین (ابادایی) در ش رساانها بیشار باشد ،موازنه م اجرتی مدفی بیشاری را تجربه
میکددد .برای نسبت جمعیت با تحصیالم راهدمایی این رابطه معدیدار نبود ،است( .)13121در
مبابح ،این رابطه برای تحصیالم ماوسطه ،دیپلم و دانشگاهی مثبت و معدیدار بود ،است .از
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ایدرو ،ش رساانهایی که سطح تحصیالم باالتر بهویژ ،دیپلم و دانشگاهی در آن ا بیشار است،
موازنه م اجرتی مثبت بیشاری را تجربه میکددد.

نمودار  -9نتایج آزمون رابطه تحصیالت با میزان خالص مهاجرت بینشهرستانی1931-1931 ،
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آزمون رابطه تحصیالت با مهاجرت در بسترهای مختلف توسعهای
همانطور که در جدول  2مشاهد ،میشود رابطه تحصیالم و نرخ خالص م اجرم بین-
ش رساانی بر اساس سطح توسعه ش رساانها ،مافاوم است .بر این اساس ،رابطه مدفی میزان
بیسوادی جمعیت و میزان خالص م اجرتی ربط در ش رساانهای با سطح توسعه ماوسط و باال
مشاهد ،میشود و این رابطه برای ش رساانهای با سطح توسعه پایین مصداق پیدا نمیکدد.
همچدین رابطه مدفی و معدیدار نسبت جمعیت با تحصیالم ابادایی با میزان خالص م اجرتی
ربط در ش رساانهای با سطح توسعه باال مشاهد ،میشود.
جدول  -2رابطه تحصیالت با میزان خالص مهاجرتی در سطوح مختلف توسعهای
تحصیالت ()%

سطح توسعه پایین

کل

سطح توسعه متوسط

سطح توسعه باال

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

بیسواد

-1/111

1/111

1/120

1/023

-1/132

1/111

-1/161

1/111

ابتدایی

-1/101

1/111

1/111

1/232

1/132

1/133

-1/212

1/111

راهنمایی

1/113

1/621

-1/111

1/621

1/203

1/111

-1/102

1/112

متوسطه

1/113

1/111

1/221

1/121

1/131

1/122

1/316

1/112

دیپلم

1/316

1/111

-1/111

1/112

1/212

1/111

1/361

1/112

دانشگاهی

1/221

1/111

-1/216

1/131

-1/133

1/136

1/263

1/123

رابطه نسبت جمعیت با تحصیالم دیپلم و دانشگاهی با میزان خالص م اجرتی ،در
بسارهای مخالف توسعهای مافاوم بود ،است؛ در ش رساانهای با سطح توسعه پایین ج ت
این رابطه مدفی بود ،است و در شرایط سطح توسعه باال ،ج ت این رابطه مثبت بود ،است .از
ایدرو ،در ش رساانهای با سطح توسعه پایین ،نسبت باالی تحصیالم دیپلم و دانشگاهی با
موازنه مدفی م اجرتی بیشار همرا ،است و در مبابح ،در ش رساانهای با سطح توسعه باال،
نسبت باالی تحصیالم دیپلم و دانشگاهی با موازنه مثبت م اجرتی بیشار همرا ،است .بدابراین،
رابطه تحصیالم با نرخ م اجرم خالص در بسارهای مخالف توسعهای مافاوم است .این
موضوع در شکح  3نشان داد ،شد ،است.
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r=-0.216

Sig=0.001

r=0.039

Sig=0.536
r=+0.263

Sig=0.001

شکل  :9شماتیک شده رابطه تحصیالت با مهاجرت در بسترهای مختلف توسعهای

آزمون رابطه تحصیالت با شدّت مهاجرتی :تحلیل دادههای فردی
در این بخش از مباله با اسافاد ،از داد،های سطح رردی (دو درصدی) سرشماری  1331به
بررسی رابطه سطح تحصیالم با میزان خام شدّم م اجرم برای ارراد 11ساله و باالتر پرداخایم
که ناایج آن در نمودار  1آمد ،است .همانطور که در نمودار مشخص است با ارزایش سطح
تحصیالم ،شدّم م اجرتی بطور محسوسی ارزایش مییابد .نرخ شدّم م اجرتی برای ارراد
بیسواد  1/2درصد و برای ارراد با تحصیالم دکاری  3/1درصد است .همانطور که مشاهد،
میشود با ارزایش سطح تحصیالم ،شدّم م اجرتی هم برای مردان و هم برای زنان ،بطور
رزایدد،ای ارزایش مییابد.
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نمودار  .4میزان خام شدّت مهاجرت بین شهرستانی برحسب سطح تحصیالت افراد  11ساله و
باالتر(1931 ،)%

بحث و نتیجهگیری
امروز ،م اجرت ای داخلی نبش م می در پویایی و جابهجایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران
ایفاء میکددد .مطالعام و شواهد نظری و تجربی بیانگر رابطه پیچید ،،نددوج ی و مابابح
تحصیالم و م اجرم است .مباله حاضر ،با اسافاد ،از تحلیح ثانویه داد،های خرد (سطح رردی-
نمونه دو درصدی) و کالن (ناایج کلی) سرشماری  1331به تجزیه و تحلیح ناایج پرداخت.
ناپایداری جمعیای که در نرخهای باالی م اجرررسای معدا پیدا میکددد و مادأثر از ندابرابری
توسعهای در کشور است ،برای مداطق مرزی کشور بهویژ ،جدوب شرقی کشور و مدداطق غربدی
کشور بیشار محسوس و قابح مشاهد ،است .در مبابدح ،در مدداطق مرکدزی و شدمالی کشدور و
مدطبه پارس جدوبی(کدگان و عسلویه) م اجرپذیری باالیی وجود دارد .این وضعیتهای مافاوم
بیانگر آن است که پایداری جمعیای بخشدی از نظدام پایدداری اسدت کده بدا پایدداری در ابعداد
اقاصادی ،اجاماعی ،ررهدگی و زیست -محیطی ارتباط تدگاتدگی دارد .بده بیدان دیگدر ،یکدی از
بسارهای م م و کلیدی شدکحگیدری م داجرمهدای داخلدی ،ندابرابری رضدایی توسدعۀ اسدت.
ش رساان های کشور سطوح مافاوتی از توسعه را تجربه میکددد و این عدم تعادل در ب ر،گیدری
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از مواهب توسعهای به حرکام و جابجاییهای ناموزون جمعیای مدجر شدد ،اسدت (صدادقی و
شکریانی .)1331 ،هرندد توسعه نابرابر عامح م می در جریان م اجرمهای داخلدی اسدت ،امدا
تفاومهای مدطبهای و اساانی محسوسی در علح م اجرم از بیکاری گرراه تا خشکسالی وجود
دارد .باتوجه به تشدید نابرابریهای رضایی و مدطبهای در کشور ،کمبود ررصتهدای شدغلی در
بسیاری از اساان های کشور ،در کدار ساخاار جوان جمعیای و ظ دور پدجدر ،جمعیادی (اردزایش
نسبت جمعیت در سدین رعالیت) ،همچدان شاهد ارزایش جریان م اجرت ای داخلی خواهیم بود.
همچدین ،ناایج بیانگر رابطه مثبت تحصیالم دانشدگاهی بدا میدزان خدالص م داجرم بدین
ش رساانی است .با ایدحال ،رابطه تحصیالم دانشگاهی با میزان خالص م داجرتی ،در بسدارهای
مخالف توسعهای مافاوم بدست آمد؛ در ش رساانهای کمار توسعهیاراه ،نسبت باالی جمعیدت
تحصیح کرد ،دانشگاهی با موازنه مدفی م اجرتی بیشار همرا ،است .در مبابح ،در ش رساانهدای
توسعهیاراه ،نسبت باالی جمعیت تحصیح کرد ،دانشگاهی با موازنه مثبت م اجرتی بیشار همرا،
است .این یاراه با ناایج مطالعه برنارد ،بح و کوپر ( )2112مدطبق است.
عالو ،بر این ،ناایج تحلیح سطح رردی نشان داد که شدّم م اجرم بین ش رساانی با ب بود
سطح تحصیالم ارزایش مییابد بطوریکه ،شدّم م اجرتی ارراد با تحصیالم دکاری حدود 11
برابر ارراد بیسواد بود ،است .این یاراه همسو با ناایج ارایه شد ،در بسیاری از مطالعام (تودارو،
1321؛ گریدوود1330 ،؛ لوی ،)1301 ،است .ماالمود و همکاران ( ،)2112با اسافاد ،از داد،های
سرشماری سطح رردی ،نشان دادند که سالهای اضاری آموزش عالی به طور قابحتوج ی
احامال تغییر محح سکونت ارراد را ارزایش میدهد .در مطالعه مشاب ی مانین و همکاران
( ،)2112بیان کردند که تحصیح بیشار تاثیری مثبت و معدادار بر م اجرم داخلی دارد .عالو ،بر
اید ا ،در مطالعه حاضر روند ارزایش شدّم م اجرتی بر اساس سطح تحصیالم برای
هردوجدس ،مردان و زنان مشاهد ،شد .در حالیکه ،مطالعه ایدمیر ،کیدار و گوری( ،)2112نشان
داد که تحصیالم به شدّم احامال م اجرم را ربط در میان مردان ارزایش میداد و هیچ تاثیری
برای زنان نداشت.
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از ایدرو ،در موازنه م اجرتی ،ش رساانهای م اجرپذیر سرمایه انسانی بیشاری بدست آورد،
و در مبابح ش رساانهای م اجرررست ،جمعیت تحصیکرد ،دانشگاهی وسرمایه انسانیشان از
دست میدهدد .در نایجه ،تداوم این وضعیت مدجر به تشدید نابرابریهای مدطبهای در کشور
میشود .به طور کلی ،با توجه به ساخاار سدی و تحصیلی کشور از یک سو ،و نیز الگوی
م اجرم ارراد تحصیلکرد ،در کشور از سوی دیگر ،تدوین سدد جامعی برای ب ر ،گیری از
پاانسیحهای سرمایه انسانی مداطق کشور ضروری است .بدین ترتیب ،باتوجه به پیچیدگی ررایدد
م اجرم ،روند رزایدد ،جریانام م اجرت ای داخلی در کشور ،و ابعاد و الگوهای مخالف آن و
همچدین ،اساداد به اسداد باالدسای ،بهویژ ،،سیاسا ای کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه
اقاصادی -اجاماعی کشور ،تدوین سدد ملّی م اجرم داخلی برای تعیین سیاستها و
راهبردهای مدیریت م اجرت ای داخلی ضرورتی اجادابناپذیر است.
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Abstract

Keywords

Theoretical models and experimental evidence demonstrate a complex.
multi-dimensional and mutual relationship between education and
migration. Internal migration plays an and movements in Iran. On the
other hand, education has an important role in decision making and
migrating. The aim of this article is to investigate the relationship
between education and internal migration using the micro- (or
individual-) and aggregate-level data from the 2016 census. The results
indicated that the inter-county migration balance has been negative for
about three-fourths of the counties between 2011 and 2016. The results
also confirm that there is a positive correlation between higher
education and net migration rates. However, the association between
education and net migration varies in different developmental contexts.;
in less developed counties, a higher proportion of highly educated
population is associated with a more negative NMR. In contrast, in
more developed counties, a higher proportion of highly educated
population is associated with a more positive NMR. In addition, the
analysis of micro-level data showed that the internal migration intensity
increases with an increase in the level of educational. So that, the
migration intensity is ten time larger for those with a PhD degree,
compared to illiterates. In migration balance, thus, more-developed
counties gain more human capital and less developed counties, on the
other hand, lose their highly educated population and human capital.
The continuation of this condition is expected to lead to more socioregional inequalities.
Development, Higher education, Net migration rate, Migration
intensity, Internal migration.
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