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چکیده
پدیده مهاجرت از شهر تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد و حاصل برآیند نظرات و
تصمیمات افرادی است که جهت دستیابی به رفاه و امکانات بهتر اقدام به مهاجرت
میکنند .مقاله پیش رو بر آن است تا با رویکردی توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از
نظریات مهاجرتی جذب و دفع ،سرمایه انسانی ،محرومیت نسبی و نظریه مهاجرتی
نئوکالسیکها ،تأثیر شاخصهای اثرگذار بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان را
با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره (مدل تحلیل سلسله مراتبی و
الگوی تحلیلی تاپسیس) ،شناسایی و رتبهبندی کند .جامعه آماری تحقیق ساکنان شهر
آبادان میباشند .با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 5 ،محله
انتخاب شدند و تعداد  385نفر از ساکنان شهر به روش نمونهگیری تصادفی مورد
بررسی قرار گرفته اند .اطالعات موردنیاز با استفاده از روش پیمایش و با کمک
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پرسشنامه بهدستآمده است .نتایج بهدستآمده ،بیانگر آن است که از بین
شاخصهای مختلف (اقلیمی -جغرافیایی ،خدماتی -رفاهی ،اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و امنیتی) ،شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را بر تمایل به مهاجرت افراد از
شهر آبادان به دیگر نقاط کشور داشته است .همچنین بیشترین ضریب تأثیر در میان
مؤلفههای شاخص اقتصادی مربوط به بیکاری و درآمد پایین میباشد.
کلمات کلیدی :مهاجرت ،تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره ،مدل تحلیل سلسله
مراتبی ،الگوی تحلیلی تاپسیس ،شهرآبادان

مقدمه و طرح مسئله
تحرک جمعیت در تاریخ بشر ،بهجای آنکه یک استثنا باشد یک قاعده است (اسفو 1و همکـاران،
 .)2010مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیـت بـه دلیـل ماهیـت خـود
می تواند عالوه بر تغییرات درازمدت و طـوننی ،آثـار سـریع و کوتـاهمـدتی را نیـد در تعـداد و
ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل و عدم تعادلهایی را در جمعیت تحت تأثیر خود بـه وجـود
آورد .نهتنها حجم و چگونگی مهاجرتها از کشوری به کشور دیگر از اهمیت زیادی برخـوردار
است ،بلکه حرکات و جابهجایی جمعیت داخل یک کشور نید میتوانـد دسـتکـم در برخـی از
دورههای زمانی ،موجب عمران و آبادانی و یا رکود و عقبماندگی شود (زنجـانی.)177 :1371 ،
این پدیده بهعنوان حرکت مردم از یک منطقه جغرافیایی به منطقهای دیگر شناخته مـیشـود کـه
ممکن است بهصورت دائمی و یا موقـت باشـد (ادوالـه .)2005 ،2پدیـده مهـاجرت بـهویـهه در
کشورهای درحال توسعه یک مسئله اجتماعی و دارای پیامدهای متفاوتی است که میتواند نتایج
مثبت (نظیر کاهش نابرابری منطقهای و گسترش ایدههـا) و منفـی (نظیـر تـراکم جمعیـت ،فـرار
مغدها و کاهش توان اقتصادی مناطق مهاجرفرست) فراوانی را به دنبال داشته باشد (محمودیان و
قاسمیاردهایی .)4 :1392 ،مهاجرت عالوه بر تأثیرات کمی در رشد جمعیّت ،اثرات قابلتوجهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Adewale
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در کیفیت جمعیّت مناطق مبدأ و مقصد دارد؛ زیرا با مهاجرت نیروی انسـانی (جوانـان واقـع در
سن کار و فعالیت) بر توسعهنیافتگی مناطق مهاجرفرست افدوده میشود و از سویی نیروی فعـال
و پرتحرک در اختیـار منـاطق مهاجرپـذیر قـرار مـیدهـد و بـدین ترتیـب شـکان بـین منـاطق
توسعهیافته و توسعهنیافته را بیشتر میگرداند.
مهاجرت هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد؛ اما نوع
و ماهیت این مهاجرتها متفاوت است (اسکلدون .)2010 ،1الگوی کلی مهاجرت داخلی در
کشورهای جهان سوم جابهجایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعهیافته به مناطق توسعهیافتهتر
است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است .چون وجه غالب این جابجایی
جمعیّت اساساً مهاجرت نیروی انسانی است ،ازاینرو طبق نظریه گدینشی بودن مهاجرت بیشتر
نیروی انسانی کارآمد -ازلحاظ فکری و بدنی -در مقوله مهاجرت قرار میگیرند .این الگو در
مورد ایران میتواند شامل مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و سپس از شهرهای کوچک
به شهرهای بدرگتر باشد (ارشاد و حدباوی.)1384 ،
مهاجرت از شهرهای کوچک یکی از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با
آن روبرو هستند .این نوع مهاجرتها نشاندهنده پیامد عدم تعادل در مجموعه سکونتگاهی
شهری و سطوح نابرابر توسعه در جوامع شهری است .جمعیتزدایی ناشی از مهاجرت در
شهرهای کوچک به عنوان یک عامل خارجی ،نظم طبیعی رشد جمعیت را بر هم میزند و
اختالنت عمدهای را در وجوه ساختاری جمعیت و حرکات آن ایجاد میکند.
شهر آبادان علیرغم توانمندیهای زیاد اقتصادی ،کشاورزی ،پتانسیلهای عظیم نفت و گاز و
سایر معادن فلدی ،موقعیت ممتاز تراندیتی در سطح کشور و راههای دریایی بینالمللی ،به دلیل
برخورداری اندک از سطح امکانات و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ،بهعنوان شهر
مهاجرفرست عمل مینماید .منابع آماری موجود نشان میدهد که در دوره  10ساله منتهی به
سرشماری سال  ،1385آبادان با خالص مهاجرتی  -27245جدء شهرستانهای مهاجرفرست
استان بهشمار میآمده و خالص مهاجرتی آن نسبت به جمعیت بانتر از مقدار مشابه استانی بوده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است .همچنین نتایج سرشماری عمومی مرکد آمار ایران در سال  1390نشان میدهد شهرستان
آبادان با خالص مهاجرتی  -12110نفر ،بعد از شهرستان اهواز دومین شهرستان مهاجرفرست
استان بهحساب میآمده است .در سرشماری سال  1395خالص مهاجرتی این شهر نسبت به
جمعیت  -4/5درصد است که از این حیث مهاجرفرستترین شهر استان خوزستان بهحساب
میآید .خالص مهاجرتی منفی در چند سال اخیر در رشد جمعیت این شهر تأثیر بسدایی داشته و
باعث شده است رشد جمعیت در این شهر به  -0/65برسد (شهپری1396 ،؛ مرکد آمار ایران،
 .)1395همچنین پهوهش "بررسی میدان تمایل به مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در استان
خوزستان" (شهپری )1396 ،از سطح بانی تمایل به مهاجرت ساکنین شهر آبادان حکایت
میکند .بدیهی است این مهاجرفرستی شدید ،در میدان رشد جمعیت ،ساختار سنی ،نسبت
جنسی و گروه فعالین ،تأثیرات منفی بر جای میگذارد و عواقب و پیامدهای جدی برای
جمعیت و توسعه شهر به دنبال دارد .به دلیل وجود بسیاری از مشکالت و مسائل ،موقعیت
استراتهیک شهر آبادان در سطح کشور ،همچنین پیامدهای منفی ناشی از مهاجرت و حجم بانی
آن ،پهوهش درباره آن باید بهعنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود.
تمایل به مهاجرت به عنوان پتانسیل بالقوه مهاجرت ،میتواند نقش بسدایی در به فعلیت
رساندن مهاجرت واقعی ،ایفا نماید .به گونهای که در آینده نه چندان دور میتوان انتظار داشت
که افراد تمایل (نیت) خود را به عمل تبدیل نموده و به مکانی دیگر مهاجرت کنند .بر این
اساس کسب اطالعات در مورد عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت ،به ایجاد درک کامل تری از
اینکه چرا افراد مهاجرت میکنند ،کمک خواهد کرد .لذا نزم است قبل از مهاجرت افراد ،عوامل
آن شناساییشده و تدابیر نزم بر اساس آن اتخاذ گردد .رتبهبندی عوامل اثرگذار بر تمایل به
مهاجرت افراد از شهر آبادان و شناخت آنها میتواند در پیشبینی آینده تحرکات جمعیتی برای
برنامه ریدی مؤثر واقع شود و درنهایت به تبیین راهکارهای مؤثری برای کاهش مهاجرفرستی در
شهر کمک خواهد کرد؛ بنابراین هدن اصلی این پهوهش ،شناسایی و رتبهبندی عوامل اثرگذار
بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان به سایر نقاط کشور و ارائه راهکارهای علمی و
کاربردی جهت کاهش مهاجرت فرستی و جذب جمعیت در این شهر است.
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مبانی نظری
مهاجرت حوزههای مختلفی را شامل میشود ،بر همین اسـاس رویکـردهـای نظـری زیـادی (از
سطح تحلیلی کالن مانند نظریه جاذبه و دافعه 1تا خرد مانند نظریه انتخاب عقالنی )2شکل گرفته
با این هدن که چرا مردم مهاجرت میکنند اما اکثر تفسیرهای جدیـد از موقعیـت نظـری رفتـار
مهاجرت در تحقیقات مسی و همکارانش (مسی و اسپانا1987 3؛ دوراند 4و مسی  ،1992مسی و
همکاران  )1993دیده میشود .براساس ادبیات نظری نمیتوان یـک عامـل را بـهعنـوان نیـروی
منفرد مؤثر بر مهاجرت مورد بررسی قرار داد (مندون )2007 ،5بلکه مهاجرت در پاسخ بـه دامنـه
وسیعی از عوامل با اثربخشی گوناگون بر مردم بوجود میآید (پرنول .)2006 ،6الگوها و روندها
در مهاجرت از آن حکایت دارند که با یک سطح تحلیل نمیتوان جریانهای مداوم مهـاجرت را
تبیین کرد؛ بلکه ماهیت چندوجهی آن نیازمند نظریة پیچیـده اسـت کـه دورنماهـا ،فرضـیههـا و
سطوح مختلف را در برگیرد (مسی و همکاران.)431 :1993 ،
اورت لی )1966( 7نظریه مهاجرت خود را بهعنوان مفهومی که حاوی عوامل مبدأ و مقصد،
مجموعة موانع مداخلهکننده و یک سلسله عوامل شخصی است بهمنظور تنظیم فرضیههای
عمومی در خصوص حجم مهاجرت ،گسترش جریان و ضدجریان مهاجرت و خصوصیات
مهاجرین به کار میبرد (تودارو .)24 :1367 ،نظریه لی به "نظریة جاذبه -دافعه" مشهور است.
بر اساس این نظریه ،عوامل جاذبة مقصد و دافعة مبدأ ،اعم از سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...تمایل به مهاجرت را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد و در مرحلة بعد و در
صورت مهیا بودن شرایط و امکانات مناسب ،این تمایل تبدیل به رفتار میشود .در کنار این
عوامل ،مقونتی چون هدینههای مهاجرت ،ویهگیهای روحی و روانی ،ارزشها و آمال افراد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمایل به مهاجرت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .در مدل لی ،زمانی که عوامل دافعه (منفی) در
مبدأ و از سوی دیگر عوامل جاذبه (مثبت) در مقصد بیشتر باشند ،احتمال تصمیم به مهاجرت
بان میرود.
نظریة سرمایه انسانی که در دهه  1960برای تحلیل مهاجرت به کار گرفته شد ،از دیدگاه
برخی تحلیلگران برای نیروی انسانی آموزشدیده بسیار مناسب شناخته شد .این نگرش با تلقی
مهارت و تخصص انسان بهعنوان کانیی در بازار عرضه و تقاضای کار ،به تحلیل مهاجرت
میپردازد .بنابراین ،تصمیمگیری افراد متخصص به مهاجرت ،بهمثابه نوعی تصمیمگیری برای
سرمایهگذاری و بهرهبرداری از آن تلقی میشود (ارشاد .)48 :1380،تئوری سرمایه انسانی با مدل
هدینه -فایده که در آن ارزیابی عقالنی هدینهها و منافع برای مهاجرت در نظر گرفته میشود،
مرتبط است .در پیشبینی احتمال مهاجرت در مدل هدینه -فایده بر ویهگیهای فردی تکیه شده
است (اوبرای .)73 :1370 ،براساس تقسیمبندی استارک ،هدینههای مهاجرت شامل موارد زیر
میشود :هدینههای پولی مستقیم ناشی از مسافرت (نظیر حملونقل) ،هدینههای اطالعات و
تحقیق (مثال شناسایی شغلهای موجود) ،هدینههای فرصت (نظیر دستکشیدن از کار برای
مهاجرت) و هدینههای روحی (نظیر ترک محیط آشنا) (استارک .)1984 ،1در این نظریه فرض
بر این است که انسانها تمایل دارند که درآمد خالص واقعی دوران زندگی شغلی خود را به
حداکثر برسانند و می توانند درآمد احتمالی آینده در مقصد و درآمد کنونی خود در مبدأ را
محاسبه نمایند .بر طبق این نظریه میتوان انتظار داشت که افراد مسن نسبت به جوانان تمایل
کمتری به مهاجرت دارند ،زیرا اونً تفاوت درآمد بین مبدأ و مقصد با توجه به عمر باقیمانده
آنقدر زیاد نیست و در ثانی هدینههای غیرمادی برای این افراد بیش از جوانان است .جوانان
بهویهه جوانان تحصیلکرده بیش از دیگران مهاجرت میکنند ،زیرا تفاوت درآمد بالقوه آنان بین
مبدأ و مقصد احتمانً

زیاد است.

بر اساس نظریه محرومیت نسبی ،زمانی که جامعه قادر به تأمین نسبی احتیاجات و نیازهای
افراد نباشد ،احتمال بروز رفتارهای جمعی افدایش پیدا میکند .یکی از این رفتارهای جمعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stark
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مهاجرت است که در شرایط محرومیت نسبی احتمال وقوع آن فدونی میگیرد .در شرایط
محرومیت نسبی افراد برای رفع محرومیتهای خویش از امکانات مادی و معنوی ،اقدام به
مهاجرت میکنند (لهساییزاده .)36 :1368 ،در چارچوب نظریة محرومیت نسبی ،فردی که
تصمیم به مهاجرت میگیرد دو موقعیت را ارزیابی میکند؛ از یکسو ،وضعیت اقتصادی و
اجتماعی خود را با دیگران و از سوی دیگر وضعیت مبدأ را با مقصد مقایسه کرده و در نتیجة
آن ،در خصوص مهاجرت کردن یا مهاجرت نکردن ،تصمیم میگیرد .در این دیدگاه ،مهاجرت
پاسخ نهایی به محرومیتهای نسبی است .وقتی فردی نتواند به هدنهای باارزش در داخل
سازمان اجتماعی خود دست یابد و احساس کند که منابع نزم برای رفع محرومیتهایش در
خارج از سازمان اجتماعی وجود دارد ،مهاجرت میکند .گرایش طبیعی جوانان برای ترک محل
سکونت خود تابعی از انتظارات و ارزشهای ذهنی آنان است .اشخاص ممکن است درنتیجه
مقایسه موقعیت خود نسبت به گروه مرجع احساس محرومیت کرده و دست به مهاجرت بدنند
(استارک و بلوم .)173-178 :1985 ،1مطالعه بیهاندری 2در نپال (2004؛  )475-499نشان داد
بین محرومیت و مهاجرت رابطه مستقیم وجود دارد و اشخاصی که احساس محرومیت بیشتری
دارند نسبت به همتاهای خود بیشتر تمایل به مهاجرت دارند.
نظریه مهاجرتی نئوکالسیکها ،مشهورترین نظریه کارکردگرایانه اقتصادی است .این نظریه
پیامد مهاجرت را با تفاوتهای جغرافیایی بیان میکند که به علت دیدگاههای فردی ،عقالیی و
حداکثر سازی درآمد و سود محقق میشود و همین عامل منجر به مهاجرت از نواحی با درآمد
پایین به نواحی با درآمد بان میشود که در آن فرد بهرهورتر و دارای دستمدد بانتر است (دی
هاس.)2011 ،3
کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،جمعیتی ،ارتباطی و اداری هر جامعه در مهاجرت و
شکلگیری آن مؤثر هستند .بررسیهای صورتگرفته جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stark and Bloom
2 Bhandari
3 de Hass
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آن حکایت دارد که مهاجرت از عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظریههای مرتبط با هر
یک نشأت میگیرد .بر اساس نظریه لی ،عوامل اقتصادی  -فیدیکی نامناسب در یک مکان باعث
میشود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که ازنظر اقتصادی ،اجتماعی
و فیدیکی در شرایط بهتری هستند ،مهاجرت کنند .نظریه سرمایه انسانی بحث به حداکثر
رساندن درآمد شغلی را مطرح میکند و تصمیمگیری افراد متخصص و جوان به مهاجرت را
جهت انتخاب برای سرمایهگذاری بیشتر در دوران فعالیت شغلی خود میداند .از دیدگاه نظریه
محرومیت نسبی ،مهاجرت به سبب ارزیابی فرد از موقعیتی که در آن قرار دارد و موقعیتی که
میتواند در مکانی دیگر بهدست بیاورد انجام میشود .نظریه مهاجرتی نئوکالسیکها تفاوت
درآمد بین مناطق مختلف را عامل اصلی مهاجرت عنوان میکند .با توجه به ماهیت موضوع
پهوهش و همچنین موقعیت حال حاضر جامعه مورد مطالعه جهت تبیین نظری مسئله تحقیق به
نظریههای ذکر شده توجه شده است.

پیشینه پژوهش
موسوی ( )1383در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان به مهاجرت به شـهرها در ایـران نشـان
داد که میدان مهاجرفرستی در روستاها و شهرهای دارای امکانـات کمتـر در مقایسـه بـا روسـتاها و
شهرهای برخوردار از امکانات ،بیشتر اسـت .قاسـمیاردهـایی ( )1385در بررسـی علـل مهـاجرت
روســتاییان بــه شــهرها در ایــران بــه ایــن نتیجــه رســید از بــین چهــار بعــد اجتمــاعی ،اقتصــادی،
جمعیتشناختی و طبیعی -کشاورزی؛ بعد اقتصادی بیشترین نقش را ایفا میکند .حدبـاوی ()1386
نشان میدهد که بین عوامل دافعه منطقه مبدأ مهاجرت (شهر اهـواز) و نیـد عوامـل جـاذب منطقـه
مقصد (شهرهای توسعهیافتهتر کشور) و تمایل به مهاجرت جوانـان شـهر اهـواز همبسـتگی مثبـت
معناداری وجود دارد .عالوه بر این بین محرومیت نسبی و برخـی عوامـل شخصـی پاسـخگویان و
تمایل به مهاجرت آنان رابطه معناداری وجود دارد .جوانان بـا تحصـیالت عـالی نسـبت بـه سـایر
مقاطع تحصیلی و جوانان طبقه متوسط نسبت به سایر طبقات اجتماعی تمایل بیشتری به مهـاجرت
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دارند .قاسمیاردهایی و همکاران ( )1393به این نتیجه رسیدهاند که عوامـل جمعیتـی و سـاختاری
روستاها بر گرایش به مهاجرت جوانان روستایی مؤثر است .بر اساس یافتههای تحقیـق یـاد شـده،
متغیرهای فردی همچون طبقه اقتصادی جوانان ،نوع نگـرش بـه دافعـه مبـدأ و جاذبـه مقصـد بـر
گرایش به مهاجرت جوانان تأثیرگذار است .همچنین تعداد جمعیّت روستا و فاصله روستا تـا شـهر
بهعنوان متغیرهای ساختاری مؤثر بر گرایش به مهاجرت روسـتا -شـهری شـناختهشـدهانـد .متغیـر
نگرش به عوامل دافعه روستایی در مقایسه با نگرش به عوامل جاذبه شهری ،تأثیرگـذاری بیشـتری
بر گرایش به مهاجرت روستا -شهر جوانان دارد .نتایج تحقیق اسـمعیلی و محمودیـان ( )1395در
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرتهای تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره  1385-90نشـان
می دهد که تجرد ،سرپرستی خـانوار ،ضـریب نفـوذ اینترنـت ،تحصـیالت دانشـگاهی و مشـارکت
اقتصادی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مهاجرتهای شغلی و تحصیلی زنان در سالهای اخیر بوده
است .ازاینرو ،افدایش سطح تحصیالت زنان در ایران و بهتبع آن تحرک اجتماعی و ورود به بـازار
کار زنان منجر به حرکات مکانی و مهاجرتی بیشتر در ایران خواهد شد .نتایج تحقیـق اسـماعیلی و
بیگدلیراد ( )1396در بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا بـه شـهر در شـهر تاکسـتان نشـان
میدهد که مهمترین علت مهاجرت از روستاهای این محدوده عوامل دافعه روسـتایی بـهخصـوص
عوامل اقتصادی ،به دلیل مشکالت فراوان در سکونتگاههای روسـتایی شـهر تاکسـتان بـوده اسـت.
نتایج مطالعه صفاییپور و محلی ( )1396در بررسی عوامل اثرگذار بر مهـاجرت از شـهر اهـواز بـا
استفاده از مدل معادنت ساختاری نشان میدهد که شاخص زیستمحیطی بیشترین تأثیرگذاری بـر
مهاجرت از شهر اهواز را دارد و شاخص اقتصادی و شاخص اجتماعی هم به ترتیب اثرگـذاری در
رتبههای بعدی قرار دارند.
راچل )2003( 1بر اساس دادههای سرشماری سال  2000ایانتمتحده ،به نقش عوامل
اقتصادی در مهاجرت جوانان اشاره میکند و نشان میدهد که جاذبههای مقصد مانند یافتن
مسکن و اشتغال مناسب علت مهاجرت جوانان مجرد و تحصیلکرده دانشگاهی است .نتایج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rachel
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مطالعات هانتر 1و همکاران ( )2003از آن حکایت دارد که نابرابری و تضاد در توزیع امکانات
اجتماعی و اقتصادی بهعنوان اصلیترین عاملی است که مهاجران آن را دلیل جابهجایی مکانی
خود بیان کردهاند .هیپفل 2و همکاران ( )2003با بررسی مفهوم جوانی و زندگی جوانان در
اروپای شرقی ،اظهار داشتهاند که مهاجرت میتواند موضوع یکی از انتخابهای جوانی برای
تشکیل هویت و گذار به بدرگسالی مورد توجه قرار گیرد .مهاجرت عمالً راهی برای کاهش
فشارهای مختلفی است که در این دوره وجود دارد .کشف دنیای جدید ،تجربیات متنوع و
دستیابی به چشمانداز و آیندهای روشن و در برخی موارد انگیدههای اقتصادی نظیر دستیابی به
مشاغل و رهایی از تنگناهای مادی ازجمله انگیدههای عمده مهاجرت در این سن است.
تیرتسودارمو )2009( 3بیان میکند که حرکت جمعیت در اندوندی در زمینة وسیعی از توسعه
انسانی رخ میدهد و اشاره میکند که حرکت بشر ،بهعنوان یک انتخاب شخصی ،در پاسخ به
تغییرات ساختاری در جامعه در نظر گرفته میشود و عواملی همچون رسوم ملی مهاجرت،
شرایط اقتصادی و مداخله دولت را در مهاجرت نیروی انسانی مؤثر میداند .مطالعه کرو

4

( )2010در بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات مهاجرت روستایی در اسکاتلند نشان میدهد که
عوامل اقتصادی (نظیر بیکاری و نیاز به یک کار با کیفیت بان ،و درآمد پایین در روستاها) و
عوامل خدماتی -رفاهی (کمبود امکانات در روستاها) بر تصمیم مهاجرت روستاییان به شهر
مؤثرند .پیرس )2015( 5در پهوهشی با عنوان "عوامل جذب و دفع مهاجرت داخلی در ایتالیا:
برآورد مدل گرانشی با سرمایه انسانی با استفاده از رویکردهای همگن و ناهمگن" به این نتیجه
رسید که متغیرهای اقتصادی کالن عامل اصلی جریانهای مهاجرت داخلی ایتالیا طی دوره
 1975تا  2005هستند .انیگبُکان 6و همکاران ( )2015در بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت
مهاجران نیجریه و زیمباوه در آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیدهاند که علیرغم اثرگذاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hunter
2 Hipfel
3 Tirtosudarmo
4 Crow
5 Piras
6 Enigbokan
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عوامل اقتصادی در مهاجرت ،عوامل غیراقتصادی نقش مهمتری در مهاجرت مهاجرین نیجریه و
زیمباوهای به آفریقای جنوبی دارند.
با توجه به آنچه در بحث پیشینه تحقیق ذکر شد میتوان گفت که ریشهیابی و بررسی علل
مهاجرت یکی از دستههای مطالعه پردامنه در حوزه مهاجرت به شمار میرود که بیشتر بر
محوریت مهاجرت روستا شهری و علل آن متمرکدشده است .بررسی مطالعات صورت گرفته در
حوزه مهاجرت نشان داد مطالعاتی که دقیق با عنوان و موضوع تحقیق حاضر همخوانی داشته
باشند بسیار کم بوده و بیشتر پهوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج درزمینهی عوامل
اثرگذار بر مهاجرت متمرکد بر مهاجرت روستا -شهری بوده و در مورد مهاجرتهای شهر به
شهر و عوامل مؤثر بر آن توجهی نشده است؛ بنابراین در این مطالعه عوامل مؤثر بر
مهاجرت های شهر به شهر (مهاجرت از شهر آبادان به سایر شهرهای کشور) با استفاده از
روشهای تصمیمگیری چند معیاره به عنوان یک روش جدید در بررسی پدیده مهاجرت از شهر
و عوامل مؤثر بر آن ،شناسایی و اولویتبندی شده است.

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش و اسنادی بوده و از ابدار پرسشنامه بـرای گـرداوری دادههـا
استفاده شده اسـت .در ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه بیـان مسـئله و اهـدان تحقیـق ،شناسـایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان مورد ارزیابی قرارگرفتـه اسـت .بـه
همین منظور ،ابتدا از طریق مطالعه کتابخانهای (مقـانت مربـوط بـه موضـوع تحقیـق ،اینترنـت،
راهنمایی اساتید و صاحب نظران این مقوله) ،اسـتفاده از سـالنامههـای آمـاری ،سرشـماریهـای
عمومی نفوس و مسکن ،بانکهای اطالعاتی استانداری استان خوزسـتان ،مرکـد آمـار و بررسـی
میدانی در شهر آبادان ،اطالعات نزم جمعآوری و سپس عوامل مؤثر بر مهاجرت از شهر آبـادان
در  5شاخص و  30مؤلفه شناسایی و مدلسازی شده است .پس از بررسـی کمـی و کیفـی ایـن
عوامل ،پرسشنامهای طراحی و بین شهروندان منطقه مورد مطالعه توزیـع و جمـعآوری گردیـد.
توزیع و جمعآوری پرسشنامه به این صورت بود که ابتدا از سـه پرسشـگر کـه فـار التحصـیل
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رشته علوم اجتماعی بودند دعوت به همکاری شد و پس از توجیه کامـل قسـمتهـای مختلـف
پرسش نامه و رفع ابهامات ،پرسشگران به مناطق مختلف شهر اعدام شدند .همچنین مرتبسـازی
و تجدیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافدار  Excel ، Spssو  Expert Choiceانجام شده است.
جهت شناسایی نوع و شدت رابطه بین تمایل به مهاجرت (بهعنوان متغیر وابسته) و
متغیرهای مستقل در این تحقیق از آزمون کای اسکوئر 1و آماره وی کرامر 2استفادهشده است.
برای بررسی و رتبهبندی مؤلفههای مؤثر بر تمایل به مهاجرت در شهر آبادان ،از روش تاپسیس

3

( )Topsisاستفاده شد .از آنجاکه باید وزن هر یک از عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت سنجش
و رتبهبندی شود ،ابتدا از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP( 4در رتبهبندی و تعیین
درجه اهمیت هر یک از عوامل پنجگانهی (اقلیمی -جغرافیایی ،خدماتی -رفاهی ،اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و امنیتی) استفاده شد و سپس با استفاده از وزنهای بهدستآمده از این
روش ،مؤلفههای عوامل ذکرشده با استفاده از مدل تاپسیس رتبهبندی شدند .جامعه آماری
پهوهش ساکنان  15سال و بانتر مناطق مختلف شهر آبادان میباشند که شامل  218022نفر
میباشند .5حجم نمونه 6با استفاده از فرمول زیر  385نفر تعیین شد .روش نمونهگیری در این
بررسی خوشهای چندمرحلهای در نظر گرفتهشده است .به این صورت که در مرحلهی اول همه
افراد ساکن شهر آبادان در نمونه قرار گرفتند .در مرحله بعد افراد زیر  15سال از نمونه حذن
شدند که شامل  32533نفر میباشند .در مرحله آخر از میان  25محله شهر آبادان  5محله از
شمال ،مرکد ،جنوب ،شرق و غرب (بوارده جنوبی ،بهارستان ،کوی ملت ،جمشیدآباد و بریم)
بهصورت تصادفی انتخاب و حجم نمونه به نسبت مساوی در این محلهها توزیع شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chi-square
2 Crammer’s V
3 Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution
4 Analytical Hierarchy Process

 5علت کنار گذاشتن طیف سنی کمتر از  15سال به این دلیل است که هنوز استقالل کافی جهت تصمیمگیری در
مورد مهاجرت را ندارند.
 6برای تعیین حجم نمونه در پهوهش حاضر از چارچوب سرشماری  1395استفاده گردیده است.
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مفاهیم اصلی تحقیق
تمایل به مهاجرت :آمادگی و قبول روحی -روانی فرد برای جابجایی از نقطهای به نقطـه دیگـر
(بیرو22 :1366 ،؛ به نقل از عدل  .)79 :1385برای سنجش تمایل بـه مهـاجرت از پاسـخگویان
پرسیده شد آیا قصد دارند که در آینده برای ادامه زندگی و سکونت به شـهر دیگـری مهـاجرت
کنند یا خیر.
عوامل مهاجرت :جهت بررسی عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان بعد
از مطالعات اولیه در راستای شناخت شاخصهای پهوهش 30 ،مؤلفه در قالب  5شاخص
شناسایی و مدلسازی شده است .همچنین جهت سنجش آنها از طیف لیکرت پنج گدینهای (از
کامالً موافق تا کامالً مخالف) استفادهشده که در ذیل به آنها اشاره میشود:
عوامل اقلیمی -جغرافیایی :شامل کمبود منابع آب ،آلودگی هوا (گردوغبار و )...بیماریهای
فصلی (حساسیتهای فصلی ،گرمازدگی و )...نامساعد بودن شرایط آب و هوایی ،فاصله زیاد
با مرکد سیاسی کشور و خشکسالیهای چند سال اخیر (اسماعیلی و بیگدلیراد1396 ،؛
صفاییپور و محلی1396 ،؛ شهپری.)1396 ،
عوامل خدماتی -رفاهی :شامل وضعیت آب آشامیدنی در شهر ،وضعیت امکانات و
تسهیالت رفاهی -تفریحی ،وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی ،کیفیت نحوه ارائه خدمات
شهری ،وضعیت فضای سبد در شهر و وضعیت امکانات و تسهیالت ورزشی (موسوی1383 ،؛
قاسمیاردهایی1385 ،؛ اسمعیلی و محمودیان.)1395 ،
عوامل اقتصادی :شامل درآمد پایین ،بیکاری ،نبود موقعیت و فرصت برای پیشرفت ،شرایط
کاری نامناسب با تخصص هر فرد ،نبود فرصتهای سرمایهگذاری و کارآفرینی و نابرابری
امکانات موجود در شهر نسبت به شهرهای توسعهیافته کشور (صفاییپور و محلی1396 ،؛
ممبنی و قاسمیاردهایی1390 ،؛ حدباوی1386 ،؛ ارشاد و حدباوی.)1384 ،
عوامل اجتماعی -فرهنگی :شامل کمبود امکانات نزم برای شکوفایی استعدادهای جوانان،
وضعیت امکانات مربوط به گذران اوقات فراغت ،کیفیت آموزش رسمی و غیررسمی ،وضعیت
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رعایت هنجارها و ارزشهای اخالقی در شهر ،وضعیت بازارها و فروشگاههای شهر و وضعیت
نگرشهای قومی در ادارات دولتی(ممبنی و قاسمیاردهایی1389 ،؛ شهپری.)1396 ،
عوامل امنیتی :شامل وقوع جرائم در شهر ،درگیریهای قومی و قبیلهای ،وضعیت امنیت
اجتماعی در خیابانها و مراکد عمومی ،نحوه عملکرد نیروی انتظامی ،ضریب امنیت خانوادهها و
وضعیت اعتیاد در شهر(شهپری1396 ،؛ ممبنی و قاسمیاردهایی1390 ،؛ حدباوی.)1386 ،

تکنیکها و مراحل تحلیل
الف -تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره :)MCDM( 1تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره،
متعددند که هر یک ویهگیهای کاربردی خاص خـود را دارد و شـرایط بـهکـارگیری آنهـا نیـد
متفاوت است .این تکنیکها مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس فرموله کـرده و تحلیـلهـای
نزم را روی آنها انجام میدهند (اصغرپور .)1383 ،دو تکنیک بسـیار مهـم و کـاربردی از ایـن
تکنیکها ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسـیس هسـتند .ایـن تکنیـکهـا در شـرایطی بـهکـار
میروند که تصمیمگیرنده ،خواهان اولویتبندی راهحلهایی باشد کـه هـر یـک را مـیتـوان در
یکزمان با چند معیار ارزیابی کرد.
ب -فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( :)AHPتکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهعنوان یکی
از معرونترین فنون تصمیمگیری چند شاخصه شناخته میشود که بر مقایسات زوجی نهفته
است و توسط توماس اِل ساعتی 2در دهه  1980ابداع گردید (آذر و رجبزاده .)1381 ،از این
تکنیک بهطور گسترده جهت انتخاب

تصمیم بهینه و همچنین رتبهبندی عوامل بهکار برده میشود.

ج -تکنیک تاپسیس ( :)TOPSISمدل تاپسیس اولین بار توسط محققانی به نام چن و
هوانگ 3برای تصمیمگیری درباره  Nمعیار با  Mگدینه ارائه گردیده است .این تکنیک بر این
مفهوم استوار است که گدینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل مثبت (مهمترین) و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Multiple Criteria Decision Making
2 Thomas. L. Saatis
3 Chen & Hwang
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بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .در حقیقت ،میدان
فاصله یک عامل با عامل ایدهآل مثبت یا منفی مورد سنجش قرار میگیرد و این خود معیار
رتبهبندی و اولویتبندی عوامل موردنظر است .این مدل از چند مرحله برای تجدیه و تحلیل
دادهها بهره میبرد (امانپور و همکاران.)1392،
مرحله اول  :در این مدل تشکیل ماتریس تصمیم خواهد بود که به صورت زیر تشکیل
میگردد:

مرحله دوم :در این مدل تعیین ماتریس وزن معیارها خواهد بود که از روابط زیر جهت
حصول به این امر استفاده میگردد:

مرحله سوم :بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم فازی میباشد که این مرحله با توجه به روابط
زیر به انجام میرسد:

در روابط بان

=

و همچنین

=

خواهد بود .با توجه به

روابط بان ماتریس بیمقیاس شده فازی ( ) بدست خواهد آمد که در مجموع با استفاده از
رابطه زیر تشکیل میگردد:
I=1, 2..., m

(=
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مرحله چهارم :در بین شاخصهای مورد محاسبه شاخصهایی با جنبه مثبت و شاخصهایی
با جنبه منفی میباشد که در مدل پهوهش برای محاسبه وزنهای اختصاص داده شده به آنها به
ترتیب از روابط زیر استفاده میگردد:
(.
(.

.
.

مرحله پنجم :در این مدل محاسبه نددیکی به ایده آل فازی 1و ضد ایدهآل فازی 2است این
حانت به ترتیب با استفاده از روابط زیر محاسبه میگردد:

در این روابط

بهترین مقادیر شاخصها و

بدترین مقدار برای شاخصها خواهد

بود.
مرحله ششم :محاسبه فاصله از ایده آل مثبت و منفی خواهد بود که به ترتیب از روابط زیر
برای آنها استفاده شده است:

مرحله هفتم :در این مدل محاسبه شاخص شباهت خواهد بود که با استفاده از رابطه زیر
خواهد بود:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS
)2 Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS
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یافتههای پژوهش
نتایج تحقیق در سه بخـش ارائـه مـی شـود .ابتـدا یافتـه هـای توصـیفی تحقیـق (تصـویری از
ویهگی های جمعیتی و اجتماعی افـراد نمونـه ،میـدان تمایـل بـه مهـاجرت آن هـا و همچنـین
وضعیت شهر آبادان ازلحاظ سطح شاخص های تحقیق ازنظر آنها) ارائه می شود .سپس نتـایج
تحلیل دومتغیره ذکرشده و در پایان بـا اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل سلسـله مراتبـی ( )AHPو
الگوی تحلیلی تاپسیس ( )Topsisشاخص ها و مؤلفـه هـای اثرگـذار بـر تمایـل بـه مهـاجرت
اولویتبندی و رتبه بندی خواهند شد.

ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی افراد نمونه
توزیع پاسخگویان برحسب سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،و تحصیالت در جدول  1آمده است .بر
این اساس  56درصد پاسخگویان مرد و  44درصد زن هستند .برای درک بهتـر از گسـتره سـنی
پاسخگویان ،سن آنها در قالب گروههای سنی تنظیمشده است .بیش از  59درصـد از مـردان در
گروه سنی  30-44ساله و پـسازآن در گـروه سـنی  45-59و  15-29سـاله ( 25درصـد) قـرار
داشتند .درصد عمده زنان به ترتیب به گروههـای سـنی  36( 30-44درصـد) 45-59 ،و 15-29
ساله ( 25درصد) اختصاص داشته است .ازنظر سطح تحصیالت ،مقطع متوسطه (دیپلم) برای هر
دو جنس (مردان بانی  56درصد و زنان بیش از  43درصد) بیشـترین فراوانـی را داشـته اسـت.
تقریبا  56درصد از جمعیت نمونه متأهل و بقیه مجرد بودند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی افراد نمونه
مرد

ویژگی

سن

کل

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

(درصد)

تعداد

15-29

51

52

47

48

25/4

98

30-44

83

59/7

56

40/3

36/2

139

45-59

52

52

48

48

25/9

100

 60به بان

31

64/5

17

35/5

12/5

48
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ادامه جدول  .1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی افراد نمونه
مرد

ویژگی

تحصیالت

کل

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

(درصد)

تعداد

ابتدایی

20

40/8

29

59/2

12/7

49

راهنمایی

59

60/2

39

39/8

25/4

98

متوسطه

90

56/9

68

43/1

41/1

158

دانشگاهی

44

55

36

45

20/7

80

مجرد

90

55/6

72

44/4

42

162

متأهل

125

56

98

44

58

223

وضعیت تأهل

تمایل به مهاجرت
جدول  2توزیع پاسخگویان این بررسی برحسب تمایل به مهاجرت به خـارج از شـهر آبـادان را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود 89 ،درصد از ساکنان شـهر آبـادان تمایـل دارنـد در
صورت فراهم بودن شرایط و امکانات به شهر دیگری از کشور مهاجرت نمایند.
جدول  .2تمایل به مهاجرت ساکنان شهر آبادان به شهرهای دیگر
متغیر
تمایل به مهاجرت

خیر

بلی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

341

89

44

11

ارزیابی وضعیت شهر آبادان از نظر افراد نمونه
به منظور تفسیر بهتر وضـعیت شـهر آبـادان بـه لحـاظ سـطح شـاخصهـای مطـرحشـده ازنظـر
پاسخگویان در این تحقیق ،با جمعکردن گویههای مربوط به هر متغیـر و مشـخص کـردن دامنـه
تغییرات آنها و همچنین تقسیم آنها بر عدد  3یک متغیر ترتیبی با سه طبقه نامطلوب ،متوسط و
مطلوب ساختهشده است .با توجه به یافتههای جدول  3مشاهده میشود که بیشتر از  79درصـد

شناسایی و اولویتبندی عومل مؤثر بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان107 ...

پاسخگویان در این بررسی معتقد بودند وضعیت اقلیمی -جغرافیـایی در شـهر آبـادان در سـطح
نامطلوبی است .همچنین بانی  74درصد پاسخگویان وضـعیت خـدماتی -رفـاهی در آبـادان را
نامطلوب ارزیابی کردهاند .وضعیت اقتصادی شهر آبادان بهزعم  80درصد افراد نمونـه در سـطح
نامطلوبی قرار داشته است .بانی  60درصد هم وضعیت اجتماعی -فرهنگـی شـهر را نـامطلوب
برآورد کردهاند .همچنین به لحاظ وضعیت امنیتی هم بیش از  76درصد پاسخگویان معتقد بودند
که شهر آبادان در سطح نامطلوبی میباشد.
جدول  .3وضعیت شاخصهای اقلیمی -جغرافیایی ،خدماتی -رفاهی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و امنیتی
شهر آبادان از نظر افراد نمونه
وضعیت

نامطلوب

مطلوب

متوسط

شاخصها

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اقلیمی -جغرافیایی

305

79/2

61

15/8

19

5

خدماتی -رفاهی

286

74/3

76

19/7

23

6

اقتصادی

308

80

59

15/3

18

4/7

اجتماعی -فرهنگی

241

62/6

63

16/4

81

21

امنیتی

294

76/4

71

18/4

20

5/2

رابطه بین تمایل به مهاجرت و ارزیابی وضعیت شهر
نگاهی به نتایج ارائهشده در جدول  4نشان میدهد که بین تمایل به مهاجرت به خـارج از شـهر
آبادان و متغیرهای مستقل در این تحقیق رابطه معنـاداری وجـود دارد .هرچـه ارزیـابی افـراد از
وضعیت شهر مطلوبتر باشد ،تمایل به مهاجرت کاهش مییابد.
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جدول  .4نتایج تحلیل دومتغیرهی روابط بین تمایل به مهاجرت و ارزیابی وضعیت شهر
تمایل به مهاجرت

متغیر

اقلیمی -جغرافیایی

خدماتی -رفاهی

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

امنیتی

خیر

بله

تعداد

جمع

آماره

مطلوب

79

21

100

19

متوسط

68/7

31/3

100

61

نامطلوب

7/9

92/1

100

305

مطلوب

65/2

34/8

100

23

متوسط

40/8

59/2

100

76

نامطلوب

10/5

89/5

100

286

مطلوب

61/1

38/9

100

18

=*642/169Chi-Square

متوسط

57/6

42/4

100

59

=0/845Cramer’s V

نامطلوب

4/2

95/8

100

308

مطلوب

82/7

17/3

100

81

=*216/764Chi-Square

متوسط

33/4

66/6

100

63

=0/387Cramer’s V

نامطلوب

12/4

87/6

100

241

مطلوب

75

25

100

20

متوسط

67/6

32/4

100

71

نامطلوب

9/5

90/5

100

294

=*232/181Chi-Square

=0/778Cramer's V
=*472/751chi-square

=0/452Cramer's V

=*355/801Chi-square

=0/561Cramer's V

* معنیداری در سطح 0/05

رتبهبندی شاخصها و مؤلفههای اثرگذار بر تمایل به مهاجرت
الف .تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
جدول  5نشاندهنده رتبهبندی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت در شـهر آبـادان ،بـا اسـتفاده از
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی است .با توجه به دیدگاه های ساکنین منطقه از میان مجموعة عوامل
تأثیرگذار بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان به شهرهای دیگر ،عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را
داشتهاند .یافتههای مربوط به اواخر دهه  50و اوایل دهه  60میالدی که در آثـار صـاحبنظرانـی

شناسایی و اولویتبندی عومل مؤثر بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان109 ...

نظیر لوئیس ،تودارو ،فی درانیس ،هاریس آمده است و همچنین یافتههای جدیدتر ،دنیل اساسی
مهاجرت ها را به ساختارهای اقتصادی و عدم تعادل اقتصادی بین مناطق مرتبط میدانند (مسی و
همکاران .)433 :1993 ،همان طور که مشاهده میشود ،عوامل اقتصادی ،تنها عوامل تأثیرگذار در
تمایل به مهاجرت از شهر آبادان نمیباشند و عوامل اقلیمی -جغرافیایی ،عوامـل امنیتـی ،عوامـل
خدماتی -رفاهی و عوامل اجتماعی -فرهنگی هم به ترتیب در تمایل به مهاجرت از این شهر بـه
شهرهای دیگر مؤثرند.
جدول  .5درجه اهمیت و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان با استفاده از روش
AHP

عوامل مؤثر بر مهاجرت از شهر

درجه اهمیت بهدستآمده از

AHP

رتبه ازنظر درجه اهمیت

عوامل اقتصادی

0/280

1

عواملی اقلیمی -جغرافیایی

0/268

2

عوامل امنیتی

0/180

3

عوامل خدماتی -رفاهی

0/128

4

عوامل اجتماعی -فرهنگی

0/144

5

ب .الگوی تحلیلی تاپسیس ()Topsis
رتبهبندی مؤلفه های هر یک از عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان با مـدل تاپسـیس
در جدول  6آمده است .یافتههای نشان میدهند از میان مؤلفههای اقتصادی ،بیکاری ،مهمتـرین
مؤلفة اقتصادی اثرگذار بر تمایل به مهاجرت ساکنان شهر آبادان میباشـد .همچنـین مؤلفـههـای
درآمد پایین ،نبود موقعیت و فرصت برای پیشرفت ،نابرابری امکانات موجود در شهر نسـبت بـه
شهرهای توسعهیافته کشور ،شرایط کاری نامناسب با تخصـص هـر فـرد ،و نبـود فرصـتهـای
سرمایه گذاری و کارآفرینی به ترتیب (بعد از بیکاری) بیشترین اثرگذاری بر تمایل بـه مهـاجرت
افراد را به خود اختصاص دادهاند.
نامساعد بودن شرایط آب و هوایی مهمترین مؤلفة اقلیمی -جغرافیایی اثرگذار بر تمایل به
مهاجرت ساکنین در شهر آبادان میباشد .مؤلفههای کمبود منابع آب ،آلودگی هوا (گردوغبار
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و ،)...خشکسالیهای چند سال اخیر ،بیماریهای فصلی (حساسیتهای فصلی ،گرمازدگی و)...
و فاصله زیاد با مرکد سیاسی کشور به ترتیب بهعنوان دیگر مؤلفههای اقلیمی -جغرافیایی
اثرگذار بر تمایل به مهاجرت از این شهر میباشند .همچنین وضعیت امنیت اجتماعی در
خیابانها و مراکد عمومی بهعنوان مهمترین مؤلفة امنیتی اثرگذار بر تمایل به مهاجرت در شهر
آبادان است .مؤلفههای بان بودن درگیریهای قومی و قبیلهای ،بان بودن جرائم در شهر ،نحوه
عملکرد نیروی انتظامی ،ضریب امنیت پایین خانوادهها و وضعیت نامناسب اعتیاد در شهر به
ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند .وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی و درمانی در شهر
مهمترین مؤلفه خدماتی -رفاهی مؤثر بر تمایل به مهاجرت مردم آبادان میباشد .مؤلفههای
کیفیت پایین وضعیت امکانات و تسهیالت رفاهی -تفریحی ،وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در
شهر ،پایین بودن کیفیت نحوه ارائه خدمات شهری ،عدم امکانات و تسهیالت ورزشی و
وضعیت نامناسب فضای سبد در شهر دیگر مؤلفههای خدماتی -رفاهی اثرگذار بر تمایل به
مهاجرت در این شهر هستند .همچنین نامناسب بودن و عدم امکانات مربوط به گذران اوقات
فراغت مهمترین مؤلفه اجتماعی -فرهنگی اثرگذار بر تمایل به مهاجرت در آبادان از دیدگاه
ساکنین منطقه میباشد .پایین بودن کیفیت آموزش رسمی و غیررسمی ،وضعیت رعایت هنجارها
و ارزشهای اخالقی در شهر ،وضعیت گرایشهای قومی در ادارات دولتی ،کمبود امکانات نزم
برای شکوفایی استعدادهای جوانان و وضعیت بازارها و فروشگاههای شهر دیگر مؤلفههای
اثرگذار بر تمایل به مهاجرت افراد در شهر آبادان میباشند.
جدول  .6رتبهبندی مؤلفههای مربوط به عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت با استفاده از الگوی تحلیلی
تاپسیس
عوامل
اقتصادی

فاصله با

فاصله با

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفی

بیکاری

0/011

0/052

0/730

درآمد پایین

0/013

0/049

0/690

2

نبود موقعیت و فرصت برای پیشرفت

0/015

0/047

0/650

3

مؤلفهها

ci

رتبه
1

شناسایی و اولویتبندی عومل مؤثر بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان111 ...
ادامه جدول  .6رتبهبندی مؤلفههای مربوط به عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت با استفاده از الگوی
تحلیلی تاپسیس
عوامل

فاصله با

فاصله با

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفی

0/021

0/041

0/620

شرایط کاری نامناسب با تخصص هر فرد

0/028

0/035

0/580

5

نبود فرصتهای سرمایهگذاری و کارآفرینی

0/030

0/033

0/560

6

نامساعد بودن شرایط آب و هوایی

0/018

0/038

0/690

1

کمبود منابع آب

0/022

0/034

0/670

2

آلودگی هوا (گردوغبار و)...

0/027

0/032

0/620

3

خشکسالیهای چند سال اخیر

0/029

0/030

0/580

4

0/032

0/026

0/532

5

0/035

0/023

0/510

6

0/023

0/046

0/680

1

درگیریهای قومی و قبیلهای

0/026

0/044

0/640

2

وقوع جرائم در شهر

0/028

0/036

0/580

3

نحوه عملکرد نیروی انتظامی

0/032

0/034

0/540

4

ضریب امنیت خانوادهها

0/036

0/031

0/494

5

وضعیت اعتیاد در شهر

0/040

0/026

0/452

6

وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی

0/023

0/044

0/650

1

وضعیت امکانات و تسهیالت رفاهی -تفریحی

0/025

0/042

0/580

2

وضعیت آب آشامیدنی در شهر

0/028

0/037

0/550

3

کیفیت نحوه ارائه خدمات شهری

0/033

0/033

0/530

4

وضعیت امکانات و تسهیالت ورزشی

0/036

0/031

0/498

5

وضعیت فضای سبد در شهر

0/038

0/028

0/450

6

مؤلفهها
نابرابری امکانات موجود در شهر نسبت به
شهرهای توسعهیافته کشور

اقلیمی -جغرافیایی

بیماریهای فصلی (حساسیتهای فصلی،
گرمازدگی و)...
فاصله زیاد با مرکد سیاسی کشور
وضعیت امنیت اجتماعی در خیابانها و مراکد
عمومی

ci

رتبه
4

امنیتی
خدماتی -رفاهی
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ادامه جدول  .6رتبهبندی مؤلفههای مربوط به عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت با استفاده از الگوی
تحلیلی تاپسیس
مؤلفهها

عوامل

وضعیت امکانات مربوط به گذران اوقات
فراغت
اجتماعی -فرهنگی

کیفیت آموزش رسمی و غیررسمی
وضعیت رعایت هنجارها و ارزشهای اخالقی
در شهر
وضعیت گرایشهای قومی در ادارات دولتی
کمبود امکانات نزم برای شکوفایی استعدادهای
جوانان
وضعیت بازارها و فروشگاههای شهر

فاصله با

فاصله با

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفی

0/016

0/035

0/623

0/018

0/034

0/574

2

0/021

0/030

0/546

3

0/023

0/028

0/507

4

0/027

0/026

0/479

5

0/028

0/024

0/451

6

ci

رتبه
1

بحث و نتیجهگیری
شهر آبادان به دلیل موقعیـت ویـهه راهبـردی (دسترسـی و هـمجـواری بـا کشـورهای ثروتمنـد
خلیجفارس ،بهرهمندی از صنایع متعدد و بـدرگ پتروشـیمی ،برخـورداری از پانیشـگاه بـدرگ،
وجود بنادر مهم صادراتی و وارداتی و دسترسی به آب های آزاد ،قابلیـت گردشـگری در اغلـب
زمینه ها و دارا بودن دو رودخانه اروند و بهمنشـیر در آن) منطقـهای اسـتراتهیک و پراهمیـت از
جنبه های اقتصادی ،سیاسی و امنیتی در کشور و منطقه است .اما بهرغم وجـود بهـرهمنـدیهـای
طبیعی ،مشکالت و موانع پیشرفت آن نید فراوان هستند .همین مشـکالت کـه در اغلـب مواقـع،
مورد بـیاعتنـایی یـا غفلـت تصـمیم گیـران مرکـد قرارگرفتـه باعـث تشـدید

آنهـا شـده اسـت.

مهاجرفرستی شدید و به تبع آن کاهش رشد جمعیت یکی از مسائلی است که این شهر در یـک
دههی اخیر با آن مواجه شده است.
نیاز به شناسایی و رتبهبندی عوامل و مؤلفههای اثرگذار بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان
به سایر نقاط کشور جهت جلوگیری از مهاجرت بیرویه آنها باعث شد تا تحقیق حاضر انجام

شناسایی و اولویتبندی عومل مؤثر بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان113 ...

گیرد .یافته های این تحقیق در راستای شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت از شهر
آبادان نشان داد که در بین عوامل پنجگانه شناساییشده ،عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را دارد .از
این نظر نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات (قاسمیاردهایی1385 ،؛ اسماعیلی1396 ،؛ راچل2000 ،؛
هیپفل و همکاران2003 ،؛ کرو2010 ،؛ پیرس )2015 ،همسو است .به عنوان مثال ،پهوهش
پیرس ( )2015در مورد عوامل مؤثر بر مهاجرت داخلی در ایتالیا نشان داد که متغیرهای اقتصادی
عامل اصلی جریانهای مهاجرت داخلی ایتالیا طی دوره  1975تا  2005هستند.
همچنین در میان مؤلفههای اقتصادی ،ضریب تأثیر بیکاری بر تمایل به مهاجرت از این شهر
بیشتر از سایر مؤلفهها میباشد .به عبارتی ضریب این متغیر نشان میدهد که بیکاری در شهر آبادان
از فاکتورهای اصلی اثر گذار بر مهاجرت از این شهر محسوب میشود .یکی از شواهدی که این
ادعا را تأیید میکند آمار بیکاری مرکد آمار ایران میباشد که بر اساس آن ،نرخ بیکاری شهر آبادان
در سال  14.3 ،1395درصد بوده که در مقایسه با معدل کشوری حدود دو درصد بیشتر بوده
است .1اثرگذاری متغیر بیکاری بر مهاجرت افراد در مطالعات پیشین هم اثباتشده است .شهپری
( )1396و رفیعی و همکاران ( )1396نشان دادهاند که انگیده اصلی اکثر مهاجرتهای درون و
بروناستانی در استان خوزستان ،جستجوی کار یا کار بهتر بوده است .همچنین بر اساس نتایج
سرشماری مرکد آمار ایران در سالهای  1390و  ،1395علل جستجوی کار و جستجوی کار بهتر،
تاثیرگذارتر از علل دیگر بر مهاجرت از استان خوزستان به سایر نقاط کشور بودهاند .اثرگذاری
عامل اقتصادی و خصوصاً بیکاری و درآمد پایین بر تمایل به مهاجرت افراد از شهر آبادان به سایر
نقاط کشور ،دال بر تأیید نظریه مهاجرتی نئوکالسیک است که بر تفاوت در دستمددها و شرایط
اشتغال بین مناطق تأکید میکند و در کل حرکتهای مهاجرتی را یک تصمیم فردی و عقالیی
میداند که با هدن حداکثرسازی درآمد انجام میگیرد .همین عامل منجر به مهاجرت از نواحی با
درآمد پایین به نواحی با درآمد بان میشود که در آن فرد بهرهورتر و دارای دستمدد بانتر است؛
بنابراین نتایج این تحقیق با نظریه مهاجرتی نئوکالسیک در یک راستا است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1نرخ بیکاری در کشور در سال  1395برابر با  12/6درصد بوده است.
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عوامل اقلیمی -جغرافیایی و امنیتی به ترتیب بعد از عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر
مهاجرت از شهر آبادان داشتهاند .عوامل خدماتی -رفاهی و اجتماعی -فرهنگی به ترتیب در
رتبه های بعدی قرار میگیرند .نامساعد بودن شرایط آب و هوایی ،وضعیت امنیت اجتماعی در
خیابان ها و مراکد عمومی ،وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی و وضعیت امکانات مربوط به
گذران اوقات فراغت به ترتیب بهعنوان مهمترین مؤلفه های عوامل اقلیمی -جغرافیای ،امنیتی،
خدماتی -رفاهی و اجتماعی -فرهنگی در مهاجرت از شهر آبادان اثرگذار هستند .یافته مذکور
در مطالعات پیشین (ارشاد و حدباوی1383،؛ حدباوی 1386؛ ممبنی و قاسمیاردهائی1390 ،؛
شهپری )1396 ،نید بهدست آمده است .این نتایج نشان دهنده اهمیت عوامل دافعه شهر آبادان
نسبت به عوامل کششی استان های دیگر در ندد ساکنان شهر آبادان است .از این منظر سهم و
وزن عامل دافعه اورت لی ( ) 1966و عامل فایده مدل هدینه -فایده (اوبرای)73 :1370 ،
نسبت به همتاهای جاذبه و هدینه بیشتر است .نتایج تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و الگوی
تحلیلی تاپسیس نشان می دهد که برای تبیین عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان،
نظریه های کارکردگرایی خصوصاً نظریه اقتصاد نئوکالسیک ،جاذبه و دافعه و محرومیت نسبی،
مناسبتر هستند.
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت از شهر آبادان نشان داد
عوامل اقتصادی و عوامل اقلیمی_جغرافیایی به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر را دارند که
نشان دهنده اهمیت و مهم بودن این عوامل نسبت سایر عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت در
ندد ساکنین شهر آبادان است .بر این اساس بیشترین برنامه ریدی باید در جهت کاهش
اثرگذاری این عوامل انجام گیرد .جهت کاهش مهاجرفرستی و جذب جمعیت به این شهر
راه کارهای زیر ارائه میگردد:
 توسعهی سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال با توجه به پتانسیلهای موجود در شهر آبادان.
 تقویت آموزش و مهارتآموزی به نیروهای بومی برای اشتغال در شهر برای جلوگیری
از مهاجرت آنان به خارج از شهر آبادان.
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 توجه به نیازهای موجود در شهر و رفع محرومیتها.
 برنامهریدی در جهت مقابله با بحرانهای زیستمحیطی مانند امکانسنجی انتقال صنایع
آنینده از محدودهی شهرها و یا الدام آنها به رعایت دقیق موازین زیستمحیطی.
 طراحی برنامه جامع جهت توسعه فضای سبد و تجدیدنظر در روش مقابله با بیابانزایی
و ریدگردها (مثال استفاده از 'ریگپاشی' بجای 'مالچپاشی').
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