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 5/5/1401پذیرش:    ؛22/1/1400دریافت: 

چکیده
لهملل  ،ک  لز ییمتم،ن عولی  لثمگذلر بم پو،ا،  و تغییملت جمعیت یورد توجه پژوهشگملن و  ییاجمت بین 

ساز تما،  ییاجمت به خارج لز کشور هستنا بم  . شناخت عولیل  که زیینه قملر گمفته لست گذلرلن  سیاست 
رو، شناخت ییزلن تما،   پیش یقاهه  شناسا،  تما،الت و جم،انات ییاجمت  در آ،ناه تأثیمگذلر لست. هاف  

. روش تحقیق  لست لی و ساختاری بم آن  زیینه   د ها به ییاجمت خارج لز کشور و تأثیم عولی  جمعیت  ل،ملن  
لست. تعالد نمونه    1397لجتماع  در سال    ه های خمد پیما،ش یّل  سمیا، دلده   ه تحلی  ثانو، یورد لستفاده  

  42های تحقیق،  لستان کشور لست. بملساس ،افته   31اکن در  سال به باالی س   18نفم لفملد    17078شای   
شونا.  عنولن ییاجم،ن باهقوه یحسوب ی  درصا پاسخگو،ان تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلرنا و به 

 ( جولن  یجمد،  لغلب  ییاجمت،  به  تما،   دلرلی  لفملد  که  دلد  نشان  تحصیالت    49تا    18نتا،ج  با  سال(، 
  ه های دویتغیمه لز رلبط یتوسط و ساکنین در شیمها هستنا. همچنین، نتا،ج تحلی    لجتماع    ۀ دلنشگاه ، طبق 

عولی  ساختاری )رضا،ت لجتماع ، لییا و نشاط لجتماع ، لحساس لینیت لجتماع  و لرز،اب  وضعیت  
رنا. در  ینف  و یعنادلر دل   ۀ آ،ناه کشور( نشان دلد که تمای  ل،ن عولی  با تما،  به ییاجمت خارج لز کشور رلبط 

لی، تنیا  نیا،ت، بملساس نتا،ج تحلی  چنایتغیمه )رگمسیون هجستیک(، با کنتمل یتغیمهای جمعیت  و زیینه 
ییزلن لییا و نشاط لجتماع  و لرز،اب  لز وضعیت آ،ناه کشور، همچنان بم تما،  به ییاجمت خارج لز کشور  

و،ژه بملی جولنان  بخش و لییاولرکنناه به های رضا،ت رو، فمله  کمدن شمل،ط و بستم تأثیم یعنادلری دلرنا. لز ل،ن 
 تولننا در کاهش تما،الت ییاجمت  به خارج لز کشور یؤثم باشنا.  دلنشگاه ، ی    کمدۀ تحصی  

 لهملل ، سمیا،ه لجتماع ، عولی  ساختاری، لییا لجتماع ، لینیت لجتماع  ییاجمت بین   ها: کلیدواژه 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

  کشدور،   جمعیت  تحقیقات  یؤسدسده  لنسدان ،  سدمیا،ه و  جمعیت  لقتصداد  گموه   توسدعه، و لقتصدادی  شدناسد جایعه  لسدتاد،ار .1
 یسئول(  )نو،سناه  ل،ملن  تیملن،
    

 ل،ملن  تیملن،  تیملن،  دلنشگاه لجتماع ، علوم  دلنشکاه  شناس ،جمعیت  گموه   شناس ،جمعیت دکتمی   دلنشجوی .2
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 . مقدمه 1
عنولن ،ک پاسخ یی  جمعیت  به شمل،ط جایعه در پ  دستیاب  به شمل،ط  ییاجمت لفملد به 

لز  د  لهملل   ییاجمت بین  صورت کمدن نیازهای خود لست که لیموزه به  بیتم زناگ  و بمطمف 
گیمد  لست. ییاجمت به ل،ن ینظور صورت ی  تغییم،افته  د  تم،ن عولی  پو،ا،  جمعیت  یی 

جلوگیمی شود   نایطلوب  تصو،می  تحقق  لز  ،ا  یحقق،  آ،ناه  ،ک  لز  یطلوب  تصاو،می  که 
لهملل   های بین(. بم لساس شولها آیاری، حج  ییاجمت 1397کاظم ،  دینه و  )طاهمی 

در    2019در دو دهه گذشته حاود دو بملبم لفزل،ش ،افته لست. جمعّیت ییاجملن در سال  
 (.  2020، 1لهملل  ییاجمت )سازیان بین  لست ییلیون نفم گمد،اه   272سملسم دنیا باهغ بم  

یکان د،گم، ه  خود، ه  یکان  که لز آن ییاجمت   جا،  لز یکان  بهفمد ییاجم با جابه 
، فالح ،  دها )جانتنتأثیم قملر ی  کنا رل تحت لست و ه  یکان  که به آن ییاجمت ی  کمده  

تولن لنتظار گیمنا و ی  (. بمخ  کشورها لز ییاجمت بیشتم تأثیم ی  196،  1394  ،و سیف  
و   لجتماع   نظام  بم  پیایاها  ل،ن  که  بگذلرد دلشت  بیشتمی  تأثیم  کشورها  ل،ن  در  رفاه  

ها یطمح  جولیع و زیان   ۀ(. لگمچه پا،اۀ ییاجمت در هم 2020،  2و بک   ،)سیپینن، سودرالنا
لسکو،  و  لست، لیا یاهّیت، عل  و آثار آن در جولیع یختلف ،کسان نیست )پا،تخت    بوده 

فمل،نا1394لکبمی،  طبقچ   کشور،  لز  خارج  ییاجمت  پا،اه  عولی   (.  که  لست  پو،ا  ی 
نبا،ا چنین تصور شود که تصمیمات فمدی و  یختلف  ی   باشنا و  بم آن تأثیم دلشته  تولننا 

توسعه  ینافع یحاود و شخص  لفملد به تنیا،  سبب ل،جاد یوج ییاجمت لز کشورهای درحال 
کمتمتوسعه  ی  و  پیشمفته  دنیای  سمت  به  لنگیزه ،افته  و  عل   شناخت  بنابمل،ن،  های شود. 

،ا یقصا ییاجمت رل در جیت سیاست ییاجمت، ی   و  یباأ  بملی  تولنا کشورهای  گذلری 
 یا،م،ت ییاجمت ،اری دها.

کووهینس  و  کارهینگ  تعبیم  همان 5،  1720)  3به  »عصم (  لز  لیموز  دنیای  در  که  قار 
ی   سخن  ی  ییاجمت«  لجباری گو،نا،  سکونت  لز »عصم  لزل،ن 4تولن  گفت.  سخن  رو،  « 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های لخیم توجه ز،ادی رل در لدبیات ییاجمت  ه ییاجمت لز یولردی لست که در سال تما،  ب
به خود جلب کمده لست. در تعم،ف ل،ن لصطالح، کس  دلرلی تما،  به ییاجمت لست که  

که    ،ییاجمت رل در یقا،سه با یانان در کشور یباأ تمجیح دها. بمرس  تما،  به ییاجمت 
ناپذ،م لز  ( بخش  جال،  1لست، به دو دهی  لهمیت دلرد:  یستلزم تممکز بم کشورهای یباأ  

کننا تما،  به  یعنا که تمام کسان  که لقالم به ییاجمت ی  با،ن  ؛های ییاجمت لست پو،ا،  
به  که یمکن لست تمام کسان  که تما،  به ییاجمت دلشته باشنا  حاه  در   .ییاجمت دلرنا

تولنا به طمق گوناگون بم  ( تما،  به ییاجمت ی  2ییاجمت کننا؛    نتولننادهی  یولنع یوجود  
(.2017تخصیص ینابع لثم بگذلرد )کارهینگ، 

ل،ملن، همچنان  و،ژه لفغانستان( به  های ییاجمت  لز کشورهای همسا،ه )به با وجود جم،ان 
و در دسته کشورهای ییاجمفمست قملر دلرد.    ل،ملن ییاجملن ز،ادی رل به کشورهای د،گم فمستاده 

های کلیای لز نظم شاخص   2020در همین رلبطه رتبه ل،ملن در ییان سا،م کشورها در سال  
کشور    232در بین    23و    54لهملل  یاننا ییاجمفمست  و ییاجمپذ،می به تمتیب  ییاجمت بین 

سال   در  ل،ملن  فمست   دلنشجو  رتبه  همچنین  بین    2021لست.  لست.    19کشور،    241لز 
  152و در بین    2017تا    2015درخصوص شاخص جم،ان باهقوه ییاجمت نیز در بازه زیان   

(. جمعیت ییاجملن ل،ملن  در دنیا در سال  26،  1400لست )صلولت ،   87کشور رتبه ل،ملن  
  1/ 8ییالدی به    2020هزلر نفم بوده لست، که ل،ن رق  در سال    820ییالدی، باهغ بم    1990

بملبم شاه    2/ 2سال گذشته، جمعیت ییاجملن ل،ملن     30ییلیون نفم رسیاه لست. در ولقع ط   
لهملل  دلرنا  های بین توجی  در جم،انات لخیم ییاجمت (. جولنان سی  قاب  27  لست )همان، 

 (.  2014،  1،ن فمل،نا یولجه هستنا )،ونیسف های یتعادی در ل ها و چاهش و با فمصت 
سوی کشورهای  کمده( به و،ژه ییاجملن یاهم و تحصی جیت و جم،ان لصل  ییاجمت )به 

و یاهم لز تعالد کّ  ییاجملن در    کمده تحصی ،افته بوده لست. بم لساس سی  ییاجملن  توسعه 
»لو سال2دی.س  .لی.ینطقه  در  جا،گاه    1390  «  همل،ملن  ییان  در  رل  کشورها    ۀ چیارم 

لفملد   رل  ل،ملن   لز تعالد کّ  ییاجملن  نیم   یاهم    کمدهتحصی دلرلست؛ چمل که حاود  ،ا  و 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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، ل،ملن در یقا،سه با کشورهای  کمده تحصی دهنا. همچنین، لز نظم تعالد ییاجملن  تشکی  ی  
آفم،قا شمال  و  خاورییانه  سال    1حوزۀ  رتب1390در  دلشته   ۀ،  رل  )صادق    نخست  ،  لست 

 (. 129، 1396،  شولزی، و صلولت  عباس  
توجی  لز جمعیت در تمنای رفتن و سودلی ییاجمت  عالوه بم ل،ن، هنوز ه  بخش قاب  

لیکان  لیا  هستنا   یختلف   دال،   نم  ییاجمت  به  فمله   رولن ،    .شودبمل،شان  پیایاهای 
قملر   تأثیم  تحت  رل  جایعه  یختلف   َلشکال  به  ناکای   ل،ن  لجتماع   و  سیاس   لقتصادی، 

لدبیات  ی   در  لخیمًل  که  لست  یفیوی   ذهن «  »ییاجمت  لصطالح  رلبطه  همین  در  دها. 
)یوحای یطمح شاه لست  ییاجمت  یتق ، تحلیل   یوسا، ، سجادپور،    ، سملب  بقا،  و    ، 

طمح 101،  1399 و    (.  لقتصادی  لجتماع ،  ساختارهای  یحصول  ذهن   ییاجمت  یفیوم 
لنا در تحقق لهالف و آرزوهای  لی لست که ل،ن ساختارها نتولنسته سیاس  حاک  بم جایعه 

تولنا ناش  لز لشاعه  های لجتماع  ل،فای نقش یؤثمی دلشته باشنا. خطم د،گمی که ی  گموه
شک   باشا  ذهن   ییاجمت  تب یفیوم  ی گیمی  همه های  و  لست یاجمت   ییاجمت    لنگاری 

. بنابمل،ن، شناخت ییزلن تما،  به ییاجمت خارج لز کشور و عولی  یؤثم بم  (102)همان،  
گذلری و یا،م،ت ییاجمت بملی کشورها،  ییاجمفمست یاننا  تولنا در زیینه سیاست آن ی  

به   دلرد  پژوهش قصا  ل،ن  که  رلستا، سؤلالت   ل،ن  در  باشا.  رلهگشا  دها  آن ل،ملن  پاسخ  ها 
ها چگونه لست؟ یتغیمها،  یاننا لهملل  در ییان ل،ملن  تما،  به ییاجمت بین  :نا لزلعبارت 

لز   لفملد  لرز،اب   و  لجتماع   لینیت  لحساس  لجتماع ،  نشاط  و  لییا  لجتماع ،  رضا،ت 
آن  تما،   بم  تأثیمی  چه  کشور  آ،ناه  بینوضعیت  ییاجمت  به  یتغیمهای  ها  دلرد؟  لهملل  

 2لهملل  دلرنا؟لی و جمعیت  چه تأثیمی بم تما،  به ییاجمت بین ینهزی 
 
 . پیشینه تحقیق2

بین  ییاجمت  شاه  درخصوص  لنجام  یتعّادی  یطاهعات  ل،ملن  لز  ل،ن  لهملل   در  لست. 
لز  پژوهش خارج  به  ییاجمت  بمرس  شاه  ها،  و  یطاهعه  یختلف   زول،ای  لز  . لست کشور 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 لجتماع ، رضدا،ت  یاننا لجتماع   یتغیمهای  سدا،م  و  جمعیت  و  لیزیینه  یتغیمهای  بملسداس حاضدم   یقاهه  لصدل   هایفمضدیه .2
 لنا.شاه تاو،ن لجتماع  لینیت  لحساس و لجتماع   نشاط و  لییا
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،  لهملل  به خارج لز کشور )رنان  جم،ان ییاجمت بینلنا لز: ها عبارت بمخ  لز ل،ن پژوهش 
(، ییاجمت  196،  1394  ،و همکارلن   ؛ جانتن337،  1393،  عمموآبادیصادق  و  شیملزی،  

خاهق  نیموی و  )سیف   )عمبیان،  1395نژلد،  کار  نخبگان  ییاجمت  ؛  161،  1389(، 
و  پا،تخت   ؛ رضوی  45،  1394  ینش، ؛ توک  و عمفان 73،  1394لکبمی،  طبقچ  لسکو،  
  کمده تحصی  و لقشار  یحور ییاجمت نخبگان  پیملیون  (. بیشتم یطاهعات  33،  1395لهیاش ،  

لی که در سطح یّل  به  یطاهعهو    جایعه و آن ه  به صورت یوردی و با نمونه کوچک بوده 
 . ،افت نشا، سنجش تما،  به ییاجمت به خارج لز کشور باشا

تولن  عولی  یؤثم بم ییاجمت به خارج لز کشور رل ی  ،  گمفتهدر بمرس  یطاهعات لنجام
دسته   سهدر   کمد گموه  بمرس   و  عولی   عولی  جمعیت :  بنای  و  لقتصادی  شناخت ، عولی  

(،  35،  1400شناخت  بم یتغیمهای سن )رضا،  و صادق ، عولی  جمعیت  سیاس . در بین
همکارلن،   و  )رنان   زناگ   و  337،  1393لییا  )جانتن  جغملفیا،   وضعیت  و   )

قبی   196،  1394همکارلن، لز  یتغیمها،   لقتصادی  با عولی   رلبطه  در  ( تممکز شاه لست. 
لهیاش ،  ؛ ر73،  1394لکبمی،  لسکو،  و طبقچ  بیکاری )پا،تخت   و  33،  1395ضوی   )

لنا. در  ( یورد بمرس  قملر گمفته 45،  1394ینش،دستمس  به شغ  یناسب )توک  و عمفان 
(، ینزهت  33،  1395بین عولی  لجتماع  نیز به یتغیمهای لینیت لجتماع  )رضوی لهیاش ،  

  ( و سمیا،ه لنسان  )جانتن و 33،  1395؛ رضوی لهیاش ،  161،  1389لجتماع  )عمبیان،  
یتغیمها،  196،  1394همکارلن، به  نیز  عولی  سیاس   لست. درخصوص  شاه  پمدلخته   )

همکارلن،   و  )رنان   سیاس   ثبات  و  337،  1393یاننا  )توک   سیاس   آزلدی   ،)
لهیاش ،  45،  1394ینش،عمفان  رضوی  نیادهای  (33،  1395؛  عملکمد  لز  رضا،ت  و 

 ( پمدلخته شاه لست.161،  1389حکویت  )عمبیان، 
( نیز در  1400رضا،  و صادق  )همچنین ( و 1397)، غفاری و رضا،  صادق   هعه یطا

تم به بمرس  عولی  یؤثم بم تما،  به ییاجمت به خارج لز کشور پمدلخته  سطح یّل  و کالن 
( همکارلن  و  صادق   خود  (  83  ، 1397لست.  یطاهعه  سمیا،ه  در  تأثیم  »بمرس   عنولن  با 

های خمد پیما،ش  دلده   ۀییاجمت لز ل،ملن« با لستفاده لز تحلی  ثانو،لجتماع  بم تما،  به  
سال به باالی    18نفم لفملد    14035با نمونه    1393یّل  سمیا،ه لجتماع  در ل،ملن در سال  



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 164 

 4شماره    ، 14  دوره 
 1401پاییز  

 56پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لستان کشور به بمرس  تأثیم سمیا،ه لجتماع  در سه سطح خمد، ییان  و کالن   31ساکن در  
چیارم  . بملساس نتا،ج حاص  لز ل،ن یطاهعه ،ک لنالختهبم تما،  به ییاجمت لز کشور پمد 

لنا و تحلی  چنایتغیمه )آزیون  دلشته   پاسخگو،ان تما،  ز،ادی به ییاجمت خارج لز کشور 
لی نشان دلد که، سمیا،ه لجتماع  تأثیم لی(، با کنتمل یتغیمهای جمعیت  و زیینه رگمسیون رتبه 

 ارج لز کشور دلرد. ینف  و قوی بم ییزلن تما،  به ییاجمت خ 
ها به  عنولن »سودلی ییاجمت: تما،  ل،ملن    با ( در یقاهه خود  1400رضا،  و صادق  ) 
های خمد پیما،ش یّل  سمیا،ه  دلده   ۀ کنناۀ آن« با لستفاده لز تحلی  ثانو، ییاجمت و عولی  تعیین 

  31اکن در  سال به باالی س   18نفم لفملد    14035با نمونه    1393لجتماع  در ل،ملن در سال  
لنا. بملساس نتا،ج حاص  لز  لستان کشور به یطاهعه عولی  یؤثم بم تما،  به ییاجمت پمدلخته 

ییان یمدلن بیشتم لز    تما،  به ییاجمت خارج لز کشور در   لی( تحلی  چنایتغیمه )رگمسیون رتبه 
ها، زنان، جولنان بیشتم لز ساهمنالن، لفملد یجمد بیشتم لز لفملد یتأه ، در ییان ُکمدها، یازنارلن  

. بم  لست های د،ن  بیشتم لز لفملد شیعه  در ییان له  تسُنن و لقلیت و  ها،  و ُهمها بیشتم لز فارس 
ر گمفت. همچنین، با لفزل،ش سطح  ل،ن لساس، رو،کمد گز،نش  بودن ییاجمت یورد تأ،یا قمل 

تحصیالت، طبقۀ لجتماع  و ییزلن درآیا سمپمست خانولر، ییزلن تما،  به ییاجمت خارج لز  
های خمد پیما،ش یّل  سمیا،ه لجتماع  در  ،ابا. در دو یطاهعه یذکور لز دلده کشور لفزل،ش ی  

ل   14035با نمونه    1393ل،ملن در سال   با  و  نفمی لستفاده شاه لست.  تفاوت که صادق   ،ن 
عنولن عای  یؤثم بم تما،   ( تنیا به بمرس  سمیا،ه لجتماع  در سه سطح، به 1397همکارلن ) 

) به ییاجمت، پمدلخته  ( به بمرس  تأثیم جنس، سن، 35،  1400لنا. وه  رضا،  و صادق  
وضعیت تأه ، تحصیالت، ییزلن رضا،ت لجتماع ، طبقه لجتماع ، قوییت، یذهب و یح   

پمدلخته سک  لزل،ن لنا ونت  لز  .  با لستفاده  و  د،گم  با رو،کمدی  یقاهه حاضم تالش شاه  در  رو، 
لجتماع  در    ۀ ای بیشتم، ،عن  پیما،ش یّل  سمیا، ه های جا،اتم و همچنین تعالد نمونه دلده 

لی یؤثم بم  نفمی، به شناسا،  تأثیم یتغیمهای جمعیت  و زیینه   17078با نمونه    1397سال  
به   پا،ش و یطاهعه یستمم  تما،   به لهمیت  با توجه  پمدلخته شود.  لز کشور  ییاجمت خارج 

به   به ییاجمت خارج لز کشور و پمدلختن  بم گمل،ش  تغییملت لجتماع  و لقتصادی لثم گذلر 
 شود. خالءهای یطاهعات ، ضمورت و لهمیت پژوهش حاضم آشکار ی  
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 . مبانی نظری3
ها،  که ییاجمت رل به عنولن  نظم،ه  ؛لست ییاجمت لرلئه شاه  های یتعّادی بملی تبیین  نظم،ه 

عنولن  تغییم یح  زناگ  در آن سوی یمزها و با لرجاع به بمخ  لز عولی  لثمگذلر در یباأ و به 
های نئوکالسیک، لقتصاد جا،ا  کننا. در ل،ن رلستا، نظم،ه کنناه ییاجمت بمرس  ی  شموع 

های جیان ، نظم،ه  های رفتاری، نظم،ه سیست نه، یال ییاجمت نیموی کار، بازلر کار دوگا
 لنا.ها،  هستنا که یمور شاهدلفعه لز جمله نظم،ه دشبکه و سملنجام نظم،ه جاذبه 

کنا. در  لهملل  کار رل ل،جاد ی  های بین های لصل  لست که جم،ان بازلر کار ،ک  لز یکانیس      
های جغملفیا،  در عمضه و تقاضای نیموی  ه تفاوت نئوکالسیک تالش دلرد تا ب   ۀ همین رلبطه نظم، 

کار کمتمی دلرنا دستمزد بیشتمی پمدلخت  کار بپمدلزد. بملساس ل،ن نظم،ه، کشورها،  که نیموی  
نیموهای کار    ، پمدلزنا. لغلب کار بیشتمی دلرنا، دستمزد کمتمی ی  کننا و کشورها،  که نیموی  ی  

کننا که در کشور یقصا  کشورهای با دستمزد باال حمکت ی  لز کشورهای با دستمزد پا،ین به سمت  
شود که دستمزد در کشورهای یقصا کاهش  شود و همین لیم باعث ی  کار ی    باعث فزون  نیموی 

،ابا و لحتمااًل در کشور یباأ به دهی  ییاجمت نیموی کار و کاهش تعالد آنیا، دستمزدها لفزل،ش  
شود.  یاه  و رولن  ز،ادی ی    ۀ ث ییاجمت دوبارۀ لفملد و هز،ن ،ابا و در نتیجه ل،ن وضعیت باع ی  

های دستمزدی لز بین بمود د،گم ییاجمت  توسط نیموهای کار لتفاق  بملساس ل،ن د،اگاه، لگم تفاوت 
 (.  1993،  1، آرلنگو، هووگو، کولووش ، پلگم،نو، و تا،لور نخولها لفتاد )یس  

بازلر کار    ۀ گیمنا نظم، های ییاجمت  که بم یحور نیموی کار شک  ی  در رلبطه با جم،ان     
لهملل  رل ناش  لز  پمدلزد و ییاجمت بین دوگانه، با لتخاذ رو،کمدی یتفاوت به ل،ن یوضوع ی  

کنا که  ( لستاالل ی  1979)   2دلنا. پیور کار در جولیع نو،ن صنعت  ی  تقاضای درون  نیموی 
بین ییا  وسیل جمت  به  نیموی   ۀ لهملل   بملی  دلئم   ی  تقاضای  ل،جاد  ییاجم  با  کار  که  شود، 

،افته در لرتباط لست. طبق نظم پیور، ییاجمت به وسیله عای   های توسعه ساختار لقتصادی یلت 
شود، بلکه عولی  کشش  یوجود در کشورهای  فشار یوجود در کشورهای فمستناه ل،جاد نم  

 (. 1993  یس  و همکارلن، به نق  لز  ) ه نیموی کارگملن خارج ( لست  پذ،مناه )نیاز ب 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نظم،ه  لز  د،گم  ییاجمت بمخ   تبیین  بملی  بینها  آن  لهملل   های  تأثیم  و و  تما،الت  بم 
نظم،ه دلرنا.  کیا  تأ فمدی  رفتاری یال  رفتارهای  تصمی   1های  لثمگذلری  فمدی  به  بم  گیمی 

که با لختیار و لرلده فمد در  گیمد  در نظم ی  پا،اه ییاجمت توجه دلرد و ییاجمت رل کنش   
لفملد به صورت فمدی    ،(. در ولقع1969،  3و تودلرو  ؛80،  1962،  2تادلرتباط لست )سجاس 

فا،اه نسب  یانان در سمزیین یباأ ،ا حمکت به سوی یقصاهای یختلف  دبا یحاسبه هز،نه 
و   ی  35،  1396،  4ییلم )کستلز  ییاجمت  به  تصمی   ییاجمت  (  لساس،  بمل،ن  گیمنا. 

شود که لفملد در پ   لنسان  شناخته ی    ۀ گذلری در سمیا،عنولن ،ک نوع سمیا،ه لهملل  به بین
کننا که سودشان رل به حالکثم بمسانا. نیموهای کار با توجه  تالش خود کشوری رل لنتخاب ی  

که  یوّها باشنا؛ لیا قب  لز ل،ن بتولننا  که  ییاجمت کننا  نا به جا،   خولهها،شان ی  به ییارت 
با،ا سمیا،ه  کننا  شموع  رل  حمکت  ل،ن  شای   گذلریبتولننا  که  دهنا  لنجام  رل  خاص   های 

لقایت، تالش در ،ادگیمی زبان و فمهنگ جا،ا، دشولری در    ۀ های یادی سفم، هز،نهز،نه 
شود )یس  های قا،م  ی  ی رولن  نالشتن رولبط و شبکه هاتطبیق با بازلر کار جا،ا و هز،نه 

همکارلن،   یحاود،ت .  (1993و  ل،ن  رقابت   تمام  یقمرلت  فمد،  یاه   ینابع  به  بستگ   ها 
وضع  یباأ  ییاجمپذ،می  کشورهای  ییاجمفمست   یقمرلت  و  ییزبان  کشورهای  توسط  شاه 

کننا و در نیا،ت در ییان ی  بمرس   خود  های یختلف رل بملساس لّطالعات  دلرد. لفملد گز،نه 
ی   لنتخاب  به  دست  ییاجمت   پیشپیشنیادلت  درآیا  به  تا  دست  زننا  خود  شاه  بین  

ییلم،  ،ابنا و  یال(35،  1396)کستلز  ل،ن  یقاب   در  یال .  کای ،  عقالنیت  های  های 
شناخت  وجود دلرنا که عقالنیت کنشگملن رل در تولنا،  ح  یشکالت و دستمس  و  رولن 

ی   فمض  یحاود  لطالعات  لستملتژی  پمدلزش  ،ک  عنولن  به  رل  ییاجمت  لنتخاب  کننا. 
های لقتصادی، لجتماع ، رولن   ها و هز،نه سازگاری با شمل،ط یحیط  ،ک فمد شای  فمصت 

  ها و لنتظارلت با توجه به لنگیزه کمدن  ییاجمت ور خالصه،  طگیمد. به و سا،م یولرد در نظم ی  
قارت لهالف ییاجمت، تأثیملت غیمیستقی  عولی  فمدی و    و توسط بمخ  عولی  لز جمله،  
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گیمی بمجسته گملن که در ط  فمل،نا تصمی ها و تسیی یحیط ، و تغییم تأثیملت یحاود،ت 
گم لست که یمکن لست تصمی  نیا،  رل  له شود. نکته یی ، عولی  یالخ شونا، تعیین ی  ی  

 (. 2000، 1لرزش شک  دها )فیست دیستق  لز یالحظات لوهیه لنتظار 
های حوزه ییاجمت لست که با تقسی   ،ک  د،گم لز نظم،ه   2های جیان  نظم،ه سیست    

پیملیون درصاد تبین عولی  یؤثم بم ییاجمت لست.  دهای لصل  یمکزلقتصاد جیان  به بخش 
دلرلن به یناطق کمتم  ییاجمت رل ولکنش  در بملبم نفوذ سمیا،ه  ،های جیان  تئوری سیست  

شونا و  های یحموم خود نگه دلشته ی  کنا. کشورهای فقیم در یوقعیت ،افته فمض ی  توسعه 
سیاس   ی  د ساختارهای  باق   نایتعادل  کمتم  جغملفیا،   کشورهای  به  سمیا،ه  ورود  یانا. 

بخشا. گستمش سبک زناگ   و لرتباطات رل بیبود ی    ونق  حم  های  ساخت توسعه ،افته ز،م 
رسانه طم،ق  لز  یصمف  لهگوی  ز،مساخت و  بیبود  با  هممله  یارن  و    ونق  حم  های  های 

فمصت  تحقق  و  تما،   ی  لرتباطات،  لفزل،ش  رل  یمکز  لصل   هسته  به  ییاجمت  دها  های 
 (. 1974، 3)ولهمشتا،ن 

های جیان  در نظم گمفت.  سمیا،ه لنسان  رل نقطه یقاب  نظم،ه سیست    ۀ تولن نظم، ی     
توسط سجاستاد  نظم،ه  بکم 80،  1962)  4ل،ن  گمی  و  )سموت  1964)  5(  شا  یطمح  و    6( 

لی رقابت  دلرد. بنابمل،ن،  (. در ل،ن نظم،ه فمض بم ل،ن لست که بازلر کار عمصه2001یس ،  
کنناه بملی یوفقیت لقتصادی و شغل  در ل،ن رقابت، کارل،  و تولنمنای  ینتم،ن یعیار تعییی 

)فموتن،   لست  بوده  به1391فمدی  لنسان  تخصص  و  ییارت  تلّق   با  نگمش  ل،ن  عنولن  (. 
پمدلزد. ینظور آن لست که نیموی  کاال،  در بازلر عمضه و تقاضای کار، به تحلی  ییاجمت ی  

رود تا بیشتم،ن بازده   بیتم لز جا،  به جای د،گم ی  لنسان  یتخصص بملی دستاوردهای  
 رل دلشته باشا.  
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ولهمشتا،ن  توسط  که  جیان   نظام  نظم،ه  ر،شه 1974)  1همچنین  شا  یطمح  های ( 
نه ییاجمت بین بازلر کار در بمخ  لز لقتصادهای خاص یل   لهملل  رل  به عام تقسی   تنیا 

نوع  یمتبط با نایوزون  در لنباشت سمیا،ه و درجه  به رل  ر،شه ل،ن پا،اه  بلکه  دلنا،  یمبوط ی  
(. در ل،ن د،اگاه، نفوذ رولبط لقتصادی  1993)یس  و همکارلن، کنا تلق  ی  ،افتگ  توسعه 

غیمسمیا،هسمیا،ه جولیع  به  ی  دلری  ل،جاد  رل  یتحمک   جمعّیت  یستعا  دلری،  که  کنا 
صاحبان   توسط  حمکت  ل،ن  هستنا.  کشور  لز  خارج  به  شمکت ییاجمت  یا،ملن  های  و 

های فقیم ولقع در پیملیون لقتصاد جیان  که دلرلی  که به کشور شود  هال،ت ی  دلری  سمیا،ه
باشنا نیازینانا تا به سود و ثموت  کنناگان بیشتم ی  زیین، یولد خام، کارگم، و بازلر یصمف 

قارت لعمال  ی دلرل های لستعماری در گذشته، ل،ن نفوذ بازلر توسط دوهت   .،ابنابیشتم دست 
شاه لست که بخش  لز ل،ن قارت لز طم،ق لعمال فشار بم یناطق فقیمنشین و ضعیف به  ی  

دوهت آیای  دست   فعاهیت .  لز  دسته  آن  در  پیملیون   که  های  دلرنا  حضور  لقتصادی  های 
لیموزه   و  طور سطح دستمزد و ییارت در ل،ن یناطق پا،ین لست سودآوری کمتمی دلرد و همین

دوهت  شمکت توسط  و  نولستعماری  ی  های  لدلیه  چنایلیت   نظم،های  جیان     ۀ،ابا.  نظام 
لهملل  به دنبال سازیان سیاس  و لقتصادی ،ک بازلر جیان   کنا که ییاجمت بین لستاالل ی  

بین   در  ییاجمت  لست.  گستمش  نتیجحال  ،ک  شک    ۀ لهملل   لز  بازلر  طبیع   گیمی 
جیان سمیا،ه در  یحّمک  درحال   دلری  یناطق،  به  جیان   لقتصاد  نفوذ  لست؛  توسعه 

 (.1993لهملل  لست )یس  و همکارلن، های بینییاجمت 
پمدلزی درباره  با لتخاذ رو،کمدی یتفاوت و یارن درصاد تحلی  و نظم،ه   2نظم،ه شبکه     

لز های شخص  ییاجملن با،ا  ییاجمت لست. بملساس ل،ن نظم،ه، در زیینه ییاجمت، شبکه 
لی کنناه یین های لجتماع  ییاجملن عای  تع های قاچاق یتما،ز شونا. قملر لست شبکه شبکه 

شونا  سمیا،ه لجتماع  تلق  ی  نوع  لز  ییاجملن  لجتماع   های  شبکه   بملی ییاجمت باشنا. 
ها و خطم  ییاجملن هز،نه لجتماع     های  (. شبکه 1990،  3کنا )کلمن که ییاجمت رل تسیی  ی  

یورد نیاز  دلنش    ، لجتماع   ی  ها دهنا. شبکه لحتمال تحمک رل لفزل،ش ی  و  ییاجمت رل کاهش  
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ی  در   فمله   رل  ییاجمت  پشتیبان  یقصا  یقصا  در  لجتماع   لدغام  و  کار  بازلر  لز  و  کننا 
به ی   بین کننا.  سطح  در  ییاجمت  هنگام  شبکه و،ژه  پیش لهملل ،  لغلب  لساس   نیازه ها  ای 

های تولننا لطالعات  در یورد زناگ  یحل ، فمصت های ییاجمت هستنا. آنیا ی  تحقق بمنایه 
 (. 2000،  1شغل  یحل  ،ا وضعیت قانون  فعل  در یح  یقصا لرلئه دهنا )آرلنگو 

دلفعهوجاذبهقانون ( یطمح شا به1885)  3که توسط رلونشتا،ن  2دلفعه   –جاذبه   ۀنظم،   
ییاجمپذ،مهاینقطهجذلبهایلثم عای  بملغلب  لفملدنظم،ه،ل،نلساسیعموف لست. بم

دفع عای و ی  یبادرت ییاجمفمست،هاینقطه کنناههای  ییاجمت  لورت به   4ه  کننا. 
طور بم  دلنا. همینی  ییاجمت بموزینشأرلنموده، آن تأکیادفع و جذبۀنظم، ( بم1966)

کیا کمده  یولنع  در   جاذبه و دلفعه ه  چیار دسته لز عولی     ۀ لست. یطابق نظم،ل،ن ییان نیز تأ
بم ییاجمت تأثیمگذلر هستنا. دسته لول با عولی  لثمگذلر در حوزۀ یباأ لرتباط دلرنا )عولی   

دسته سوم    ؛دسته دوم با عولی  لثمگذلر در حوزۀ یقصا لرتباط دلرنا )عولی  جاذبه(  ؛دلفعه(
کیا دلرنا    ؛هستنا  فمدی و شخص  یمتبط   با عولی  و دسته چیارم نیز بم یولنع بازدلرناه تأ

یباأ و  1380)زنجان ،   آنیا لز وضعیت جایعه  پنالشت  به  بملی ییاجمت  لفملد  (. تصمی  
بمی   لفملد  یقصا  به جایعه کننا  تالش ی  گمدد.  و  ناخوشا،نا جال شونا  یوقعّیت   با لز  لی 

(. لگم فمد  1395،  6؛ و،کس 20-50،  1381  5و ییم  ولرد شونا )هوکاسلیکانات نسبتًا بیتمی  
بم    و  یوقعّیت رل بسنجا و عولی  جذب و دفع رل درنظم بگیمد   فا،اهدهز،نه  ینافع ییاجمت 
نق  هز،نه  بچمبا،  ی  ها،ش  تصمی  یکان  ل،ن  لرتقای  کنا.  بم  کیا  تأ با  ییاجمت  بم  گیمی 

لنجایا؛ لگمچه وقا،ع غیمینتظمه جا،  ی  کیفیت زناگ  لست. سملنجام، قصا رفتن به جابه 
 (.  1395نیز یمکن لست در تصمی  فمد تأثیم بگذلرد )و،کس، 

نظم،     در  که  یتغیمها،   آن تولن  ی  دلفعه  دجاذبه   ۀعماه  بملز  نظمی  ها  تبیین  لی 
لهملل  لستفاده کمد ناظم بم ساختارهای لقتصادی، سیاس  و لجتماع  و  های بینییاجمت 
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تولن گفت که لگم  ها ی  عملکمد نیادهای یمتبط با ل،ن ساختارها لست. بملساس ل،ن یتغیم
های یختلف در جایعه پاسخ درخوری  ل،ن ساختارها نتولننا به نیازهای لوهیه و لساس  گموه 

ی   لفملد  بین  در  ییاجمت  لنگیزه  تقو،ت  به  ینجم  بدهنا  که  یتغیمها،   سا،م  طور  ه شونا. 
کیا دلفعه یمتبط هستنا و در تحقیقات یختلف  بم لهمیت آن دجاذبه   غیمیستقی  با نظم،ه  ها تأ

ی   لست  )هایفَمی شاه  لینیت  لحساس  یاننا  یولردی  به  نابملبمی 1،2013تولن  های  (، 
جنسی و  )یکلجتماع   رلپاپورت ت   و  آزلدی 1-4،  2007  ،2کنزی  یذهب  (،  های 

( لشاره کمد.  49،  2010  ، 3های سیاس  و یان  )آشب  ( آزلدی 1397و کاظم ،    دینه طاهمی )
لفزل،  یسائ   ( و ه  3-5،  5،1990)یاسای  4های تجمع  بم علت ع   تظم،ع بمخ  د،گم لز  

کیا بم دال،    و یشکالت لقتصادی، سیاس  و لجتماع  در جایعه یباأ تممکز دلرنا و با تأ
ساختاری و یولردی یاننا رشا روزلفزون نگملن  عموی  نسبت به آ،ناه و لرز،اب  ینف  لز  

 لهملل  هستنا. وضعیت جایعه درصاد تحلی  لفزل،ش یی  به ییاجمت بین 
ها،  یطمح ر ل،ن یقاهه تالش شا تا با یمور لدبیات نظمی در حوزۀ ییاجمت، فمضیه د

که چمل ل،ملنیان یی  به  ها بتولن به سؤلالت  لز ل،ن دست پاسخ دلد؛ ل،نشود که با لستفاده لز آن 
رضا،ت لجتماع ، لییا و نشاط لهملل  دلرنا و عولی  ساختاری یاننا ییزلن  ییاجمت بین

ل تأثیمی لجتماع ،  چه  کشور  آ،ناه  وضعیت  لز  لفملد  لرز،اب   و  لجتماع   لینیت   حساس 
 ها به ییاجمت خارج لز کشور دلرد؟ بمگمل،ش آن 

 . روش تحقیق  4
ل،ن   دلده یقاهه  در  ثانو،ه  تحلی   یّل  سمیا،لز روش  پیما،ش  )فمدی(  ُخمد  لجتماع     ۀ های 

به 1397) ثانو،ه،  تحلی   روش  لست.  شاه  لستفاده  دلده (  لز  لستفاده  قب   یعنای  لز  های 
کنا، بلکه  طور یستقی  گمدآوری نم  ها رل به لست. در تحلی  ثانو،ه یحّقق دلده گمدآوری شاه  

دلده  بملساس  و لهالف تحقیق  لبعاد  لز  به ولکاوی و تحلی   که توسط یحّقق، گموه   ها،  
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شاه  یحّق  گمدآوری  د،گمی  لهالف  با  آیاری  و  پژوهش   یملکز  ،ا  و  ی  قان  پمدلزد لست، 
 (.1384، 1)بلیک  

های ُخمد )فمدی( پیما،ش یّل  سنجش  های یورد بمرس  در ل،ن یطاهعه، دلده ینبع دلده     
لست. در طمح    توسط وزلرت کشور لجمل شاه   1397لجتماع  کشور لست که در سال    ۀ سمیا، 

های یوردنیاز  ،افته، دلده لی با لستفاده لز پمسشنایه ساخت یذکور لز طم،ق روش پیما،ش نمونه 
لستان کشور لع  لز شیمی و روستا،  در سال    31سال به باالی ساکن در    18در ییان لفملد  

ها لز  نفم بوده لست. بملی دستیاب  به نمونه   17078لست. حج  نمونه  گمدآوری شاه    1397
نمونه  یمحله تکنیک  چنا  شاه گیمی  لستفاده  لستان  هم  در  که لست.    لی  آنجا  پملکناگ     لز 

تولنا ها نم  توجه به ل،ن یوضوع که یملکز لستان با  شاه در لستان ز،اد لست و  های یطاهعه صفت 
در هم لستان، عالوه بم یمکز لستان، ،ک شیم غیم لز یمکز لستان و  یعّمف کّ  آن لستان باشا،  

لست. حج  آن شیم در نمونه قملر گمفته    ۀ نیز بملی هم شیم ینتخب، حالّق  دو روستای تابع 
شاه   لنتخاب  لستان  آن  جمعّیت  به  توجه  با  لستان  هم  در  نیا،ت  نمونه  در    17078لست. 

 تکمی  گمد،ا.  1397 کشور در سال  پمسشنایه در یناطق شیمی و روستا،  کّ  
قملر      ولبسته  و  یستق   یتغیمهای  دسته  دو  در  یطاهعه  ل،ن  در  بمرس   یورد  یتغیمهای 
لنا. یتغیم یستق  ل،ن تحقیق عولی  جمعیت  و ساختاری لست. یتغیم ولبسته تما،  به  گمفته

ل یحّ   تغییم همیشگ   به همگونه  ییاجمت  لز کشور لست.  به خارج  گفته  ییاجمت  قایت 
لنتقال دل،مه فعاهیت های سازیان شود، و شای  رها کمدن فعاهیت ی   به  ،افته ،ک یح  و  ها 

(. ییاجمت حمکت باهّنسبه دلئم  جمع  لز ،ک  290،  1395یحل  د،گم لست )و،کس،  
به یکان د،گم   بم لساس سلسله لست  یکان  بم آن، ییاجملن  لز لرزش که یقام  ،ا  یملتب   ها 

لهاف با  ی  های  تصمی   یتقاب   رزش  کنش  نظام  در  تغییملت   حمکت،  ل،ن  نتیجه  و  گیمنا 
جا،  دلئم  ،ا  لهملل  به جابه (. به بیان د،گم، ییاجمت بین2000،  2ییاجملن لست )گالسم 

بینطوالن   یملکز  بین  در  بیشتم گفته ی  لهملل  بملی ،ک دوره ،ک یات یمدم  ،ا  شود  ساهه 
 (. 174، 1381)هوکاس و ییم، 
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به ییاجمت در قاهب ل،ن پمسش یورد سنجش قملر گمفته لست که لگم لیکان      تما،  
کمد،ا؟ همچنین، پاسخ به ل،ن  ییاجمت به ،ک کشور د،گم رل دلشتیا بملی ل،ن کار لقالم ی  

یتغیمهای به یعنای خیم سنجش شاه لست.   0به یعنای بله  و کا  1پمسش با تخصیص کا 
تدجمعیت   وضعیت لجتماع   تحصیالت،  سطح  تأه ،  وضعیت  سن،  جنس،  نظیم  حقیق 

که نحوه سنجش  لست  لجتماع ، یذهب و یح  سکونت )شیمی/ روستا، (    ۀلشتغال، طبق
 آیاه لست.  ( 1شماره ) آنیا در جاول 

 
 ای . نحوه سنجش متغّیرهای جمعیتی و زمینه1جدول 

سنجش  نحوه متغّیرها 
لست.  گمفته قملر گیمی لنالزه یورد (2 )کا زن  و (1 )کا یمد ۀیقوه دو در لسم :  یقیاس در جنس
  ل،ن   در   که   بود   شاه   پمسیاه   نسب    یقیاس   در   باز   سؤلل   صورت   به   پمسشنایه   در   لی: رتبه   و   نسب    یقیاس   در 

  سال  35- 49  (، 1 )کا  سال   18- 34 که صورت با،ن   ل، . نموده   بنای طبقه   رل  آن   لی رتبه  صورت   به   پژوهش 
باشنا. ی    ( 4)کا   باالتم   و   ساهه   65  (، 3  )کا   سال   50- 64  (، 2  )کا 

سن 

 )کا  طالق/فوت  لثم   بم   همسم   باون  (،2  )کا  یتأه   (، 1  )کا  یجمد  ۀیقوه   سه  در  لسم :  یقیاس  در
لست.   شاه گیمی لنالزه (3 تأه   وضعیت

  )کا  یتوسطه و رلهنما،   (، 2 )کا   لبتال،  (،1 )کا سولدب  شای ؛  سطح پنج  در لی:رتبه  یقیاس در
لست.  شاه سنجش  (5 )کا دلنشگاه  (،4 )کا د،پل  (،3 تحصیالت  سطح

لست.  شاه  گیمی لنالزه (1  )کا  شاغ  و (0  )کا غیمشاغ  ۀیقوه دو در لسم :  یقیاس در لشتغال   وضعیت
 یورد  (3 )کا باال  ۀطبق (،2 )کا یتوسط ۀطبق  (،1 )کا  پا،ین  ۀطبق سطح، سه در لی:رتبه  یقیاس در 

لست.   گمفته قملر سنجش لجتماع   ۀطبق

  گیمی لنالزه  یورد  (2  )کا  یذهب   هایلقلیت  و  سنت  له   (،1  )کا  شیعه  ۀیقوه   3  در  لسم :  یقیاس  در
لست.  گمفته  قملر یذهب

لست.  گمفته قملر سنجش  یورد (2 )کا شیم  و  (1 )کا روستا ۀیقوه دو در لسم :  یقیاس در   سکونت یح 
روستا، (   )شیمی/

 ک ،  1 ک ، خیل  لصاًل/ یعنای به 0) 4 تا 0 بین هیکمت طیف صورت به گو،ه 11 لی:رتبه یقیاس در
لست.  گمفته  قملر سنجش یورد ز،اد( خیل  4 ز،اد، 3 حاودی، تا 2 لجتماع *  رضا،ت

  ک ، 2  ک ،خیل  1 لصاًل، یعنای به 0) 5 تا 0 بین هیکمت طیف قاهب در گو،ه 7 لی:رتبه یقیاس در
لست.  گمفته  قملر سنجش یورد ز،اد( خیل  5 ز،اد، 4 حاودی، تا 3

  نشاط و لییا
لجتماع *

  2 ک ، 1 ک ،خیل  لصاًل/ یعنای به 0) 4 تا 0 بین هیکمت طیف قاهب در گو،ه 2 لی:رتبه یقیاس در
لست.   گمفته قملر سنجش یورد ز،اد( خیل  4 ز،اد، 3 حاودی، تا

  لینیت  لحساس
لجتماع *

  تغییمی  1  شود،ی   باتم  یعنای  به  0)   2  تا  0  بین  هیکمت  طیف  طم،ق   لز   گو،ه:  8  لی:رتبه  یقیاس  در
لست.   گمفته قملر سنجش یورد شود(ی  بیتم  2  کنا،نم 

 وضعیت لز  لرز،اب 
کشور*  آ،ناه
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 های پژوهش . یافته4
سن، جنس،  لی و لجتماع  یاننا  تما،  به ییاجمت عایل  لست که یتأثم لز یتغیمهای زیینه 

ها به  و یح  سکونت لست. در ل،ن بخش لز ،افته  ب وضعیت تأه ، سطح تحصیالت، یذه
شود و  لشاره ی  دست آیاه لز لرتباط بین ل،ن یتغیمها و تما،  به ییاجمت  ه نتا،ج لستنباط  ب

 شود. در لدلیه درخصوص تما،  به ییاجمت بمحسب عولی  ساختاری پمدلخته ی  
 ای. تمایل به مهاجرت برحسب متغیرهای جمعیتی و زمینه1-4

یعنادلری با تما،     ۀ یتغیمهای سن، وضعیت تأه ، سطح تحصیالت و یح  سکونت رلبط
شود  یشاهاه ی    ( 2شماره )  طور که در جاول لنا. همان به ییاجمت به خارج لز کشور دلشته 

،ابا. درخصوص یتغیم وضعیت  با لفزل،ش سن تما،  به ییاجمت خارج لز کشور کاهش ی  
لز کشور ییاجمت   به خارج  که  دلرنا  بیشتمی  تما،   یتأهلین  به  نیز، یجمدها نسبت  تأه  

ا. همچنین همچه سطح تحصیالت لفزل،ش ،افته، تما،  به ییاجمت خارج لز کشور نیز  کنن
لفزل،ش ،افته لست. تما،  به ییاجمت خارج لز کشور در ییان لفملد ساکن در شیم بیشتم لز  

لفملد ساکن در روستا بوده لست. 
 

 1397ای، و زمینه. تمایل به مهاجرت خارج از کشور پاسخگویان برحسب متغیرهای جمعیتی  2 جدول

 لییتغیمهای جمعیت  و زیینه
 تمایل به مهاجرت به خارج از کشور )%( 

 تعداد نمونه
 دارد ندارد

 جنس
 8325 1/42 9/57 یمد 
 8356 1/42 9/57 زن

 16681                    آزم ن آمتری

 سن
 

 7022 0/44 0/56 سال  34-18
 5757 3/42 7/57 سال  49-35
 3011 0/39 0/61 سال  64-50

 891 8/36 2/63 سال به باال  65
 16681                آزم ن آمتری

 وضعیت تأه 

 3736 7/44 3/55 یجمد )همگز لزدولج نکمده(
 12043 6/41 4/58 یتأه  )دلرلی همسم(

 902 1/39 9/60 باون همسم بملثم طالق/فوت 
 16681                  آزم ن آمتری

 953 3/39 7/60 سولدب  سطح تحصیالت 
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 لییتغیمهای جمعیت  و زیینه
 تمایل به مهاجرت به خارج از کشور )%( 

 تعداد نمونه
 دارد ندارد

 2523 2/38 8/61 لبتال، 
 2757 6/40 4/59 رلهنما،  و یتوسطه

 4650 2/43 8/56 د،پل 
 5798 1/44 9/55 تحصیالت دلنشگاه 

 16681                 آزم ن آمتری

 وضعیت فعاهیت
 6574 9/42 1/57 شاغ 

 10107 6/41 4/58 غیمشاغ 
 16681                    آزم ن آمتری

 طبقه لجتماع 

 7559 4/586/41 پا،ین
 4/576/428244 یتوسط

 3/587/41878 باال
 16681                    آزم ن آمتری

 یذهب
 0/580/4214567 شیعه

 7/583/411290 له  سنت و لقلیت یذهب 
 15857                   آزم ن آمتری

 یح  سکونت
 8/592/404924 روستا

 1/579/4211757 شیم
 16681                 آزم ن آمتری

 . تمایل به مهاجرت برحسب عوامل ساختاری 2-4

)همان  شماره  جاول  در  که  ی  3طور  یشاهاه  بین(  به    شود،  تما،   با  لجتماع   رضا،ت 
درصا لفملدی که رضا،ت لجتماع    43ینف  و یعنادلر دلرد.  ۀ ییاجمت خارج لز کشور رلبط

لنا. در یقاب ، تما،  به ییاجمت بملی  لنا تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلشته کم  دلشته 
لجتماع   رضا،ت  که  بودهآن   لفملدی  زیاد  نشاط   40،  ها  و  لییا  ییزلن  رلبطه  لست.  درصا 

لز کشور، حکا،ت لز ،ک رلبطه ینف  و یعنادلر    لجتماع  با ییزلن تما،  به ییاجمت خارج 
لنا تما،  به ییاجمت خارج لز  درصا لفملدی که لییا و نشاط لجتماع  کم  دلشته   42دلرد.  

شان ز،اد  لنا. در یقاب ، تما،  به ییاجمت بملی لفملدی که لییا و نشاط لجتماع  کشور دلشته 
 درصا بوده لست.  38بوده لست، 

اع  نیز با تما،  به ییاجمت خارج لز کشور، رلبطه ینف  و یعنادلری  لحساس لینیت لجتم
دلشته   43دلرد؛   جایعه  در  کم   لجتماع   لینیت  لحساس  که  لفملدی  به  درصا  تما،   لنا، 
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دلشته  کشور  لز  خارج  لینیت ییاجمت  لحساس  که  لفملدی  بملی  ییاجمت  به  تما،   لنا. 
لرز،اب  وضعیت    ۀلست. همچنین، رلبط  درصا بوده  41لنا، حاود  لجتماع  ز،ادی دلشته 

  43 ینف  و یعنادلر لست. تقم،باً  ۀ آ،ناه کشور با تما،  به ییاجمت خارج لز کشور، ،ک رلبط
شود تما،  به ییاجمت خارج  درصا لفملدی که عقیاه دلشتنا وضعیت آ،ناه کشور باتم ی  

عقیاه دلشتنا وضعیت آ،ناه   لنا. در یقاب ، تما،  به ییاجمت بملی لفملدی که لز کشور دلشته 
 درصا بوده لست.  39شود، حاود  کشور بیتم ی  

 
 1397در سال    تمایل به مهاجرت خارج از کشور پاسخگویان برحسب متغیرهای مرتبط با عوامل و شرایط ساختاری   . 3جدول  

 متغیرها
 تمایل به مهاجرت خارج از کشور )%( 

 تعداد نمونه
 بله خیر 

 لجتماع ییزلن رضا،ت 

 4217 4/43 6/56 ک 
 9707 1/42 9/57 یتوسط

 3154 5/40 5/59 ز،اد
 17078 آزیون آیاری

 ییزلن لییا و نشاط لجتماع 

 6274 3/42 7/57 ک 
 6931 0/44 0/56 یتوسط

 3873 3/38 7/61 ز،اد
 17078 آزیون آیاری

 ییزلن لحساس لینیت لجتماع 

 10008 2/43 8/56 ک 
 4166 5/40 5/59 یتوسط

 2904 7/40 3/59 ز،اد
 17078 آزیون آیاری

 لرز،اب  وضعیت آ،ناه کشور

 12606 9/42 1/57 شودباتم ی 
 2320 2/41 8/58 کنا تغییمی نم 

 2152 9/38 1/61 شودبیتم ی 
 17078 آزیون آیاری

 
تما،  به ییاجمت خارج لز کشور بملساس ل،ن پمسش سنجیاه شاه لست که    یقاهه، در ل،ن  

طور که  کمد،ا؟«. همان »لگم لیکان ییاجمت به ،ک کشور د،گم رل دلشتیا بملی ل،ن کار لقالم ی  
  42،  1397گم آن لست که در سال  دست آیاه بیان ه شود نتا،ج ب یشاهاه ی    ( 1شماره )   در نمودلر 

به  تما،   لفملد  به   درصا  و  دلشتنا  کشور  لز  خارج  یحسوب  ییاجمت  باهقوه  ییاجم،ن  عنولن 
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درصا، حاود ،ک چیارم لفملد، تما،  به    23،  1393ست که در سال  ل شونا. ل،ن درحاه  ی  
دو بملبم شاه لست.   تقم،باً   1397ییاجمت خارج لز کشور دلشتنا و ل،ن تما،  در سال  

 

 
 1397و  1393های کشور پاسخگویان در سال. تمایل به مهاجرت خارج از 1نمودار 

 
جاول  همان  لطالعات  لز  که  ) طور  جنس     ،آ،ابمی    (4شماره  نمونه  جایعه  تمکیب 

. ییانگین سن  پاسخگو،ان نیز  لست درصا یمدلن(    50درصا زنان و    50صورت بملبم )به 
  35سال،    18-34درصا نمونه    22آیاه لست.    دست سال به   37سال و ییانه سن     39تقم،بًا  

سال و باالتم سن    65درصا    5سال و در نیا،ت    49- 64درصا    18سال،    35-49درصا  
درصا یجمد    22درصا لز پاسخگو،ان دلرلی همسم،    72لنا. به هحاظ وضعیت تأه ،  دلشته 

باون همسم در بین زنان    ۀ باشنا. یقوه درصا نیز باون همسم بم لثم فوت ،ا طالق ی    6و  
سولد  درصا نمونه ب    6بوده لست. لز نظم وضع سولد و تحصیالت حاود    بیشتم لز یمدلن 

درصا تحصیالت رلهنما،  و یتوسطه دلشته،    17درصا تحصیالت لبتال، ،    15باشنا،  ی  
و    28 د،پل   نیز دلرلی تحصیالت  بوده   35درصا  دلنشگاه   دلرلی تحصیالت  لنا. درصا 

یور نمونه  زنان  لز  باالتم  یمدلن  تحصیالت  وضعیت  سطح  زیینه  در  لست.  بوده  بمرس   د 
درصا لز جمعّیت    40تولن گفت  ی    ( 4شماره )   لشتغال پاسخگو،ان بملساس نتا،ج جاول 

لجتماع     ۀ . یتغیم طبقزنان هستنادرصا    18و  یمدلن  درصا    61شای   که    هستنانمونه شاغ   

76/8
57/9

23/2
42/1

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

1393 1397
تما،  به ییاجمت عام تما،  به ییاجمت
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پمسیاه شاه   )لهبته به صورت خودلظیاری( در ،ک طیف سه تا،  طبقه باال، یتوسط و پا،ین
یتوسط    ۀدرصا در طبق   50لجتماع  پا،ین،    ۀ درصا خود رل در طبق  45لست. بملساس نتا،ج،  

  87لنا. لز نظم د،ن و یذهب نیز لغلب پاسخگو،ان )باال یعمف  کمده   ۀدرصا در طبق  5و  
  70درصا له  سنت هستنا. در نیا،ت، به هحاظ یح  سکونت حاود    8و  درصا( شیعه  

 لنا.درصا در یناطق روستا،  ساکن بوده   30در یناطق شیمی و درصا پاسخگو،ان 
 

یع پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعّیتی به تفکیک جنس، پیمایش مّلی سنجش سرمای4جدول اجتماعی   ۀ. توز
 1397 در سال کشور

 متغیرهای جمعیتی 
 زن  مرد  هردو جنس

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 جنس 
 0/50 8537 یمد

- - 
 0/50 8541 زن

 سن 

 3/43 3695 0/41 3502 1/42 7197 سال  34-18
 2/35 3005 0/43 2903 6/34 5908 سال  49-35
 1/17 1463 7/18 1600 9/17 3063 سال  64-50

 4/4 378 2/6 532 3/5 910 سال به باال  65
 88/38 96/39 42/39 ییانگین سن  )سال( 

 37 38 37 )سال( ییانه سن  
 05/13 89/13 49/13 لنحملف یعیار 

 وضعیت تأهل 
 4/19 1659 2/25 2152 3/22 3811 یجمد )همگز لزدولج نکمده( 

 6/72 6204 8/71 6132 2/72 12336 یتأه  )دلرلی همسم( 
 9/7 678 0/3 253 5/5 931 باون همسم بم لثم طالق/فوت 

سطح 
 تحصیالت 

 3/7 621 1/4 350 7/5 971 سولدب 
 5/16 1405 6/13 1165 0/15 2570 لبتال،  

 7/15 1340 2/17 1472 5/16 2812 رلهنما،  و یتوسطه 
 9/27 2381 0/28 2393 0/28 4774 د،پل  

 7/32 2794 0/37 3157 8/34 5951 تحصیالت دلنشگاه  
وضعیت  

 اشتغال 
 0/18 1541 0/61 5206 5/39 6747 شاغ  

 0/82 7000 0/39 3331 5/60 10331 غیمشاغ  

طبقه 
 اجتماعی 

 0/44 3754 4/46 3964 2/45 7718 پا،ین 
 9/50 4349 0/48 4097 5/49 8446 یتوسط 

 1/5 438 6/5 476 4/5 914 باال
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 متغیرهای جمعیتی 
 زن  مرد  هردو جنس

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 مذهب
 9/87 7506 7/86 7398 3/87 14904 شیعه 

 2/7 617 3/8 710 8/7 1327 له  سنت و لقلیت یذهب  
 9/4 418 0/5 429 0/5 847 لظیارنشاه 

 محل سکونت
 2/28 2410 0/31 2643 6/29 5053 روستا 

 8/71 6131 0/69 5894 4/70 12025 شیم
 100 8541 100 8537 100 17078 تعداد نمونه

نمودلر لساس  )   بم  لجتماع   (2شماره  رضا،ت  ییزلن  نظم  لز  پاسخگو،ان   25،  درصا 
درصا رضا،ت لجتماع  در حا یتوسط و تنیا    57لنا،  رضا،ت لجتماع  در حا ک  دلشته 

درصا پاسخگو،ان لییا لجتماع    41لنا. حاود  درصا رضا،ت لجتماع  ز،ادی دلشته   18
یا لجتماع  ز،ادی  درصا لی   23درصا در حا ک  و    37لنا،  در حا یتوسط دلشته و نشاط  

  24لنا، درصا( لحساس لینّیت لجتماع  در حّا ک  دلشته   59لنا. لکثم پاسخگو،ان )دلشته 
درصا پاسخگو،ان لحساس لینّیت لجتماع  در حّا ز،اد    17درصا در حّا یتوسط و تنیا  

درصا    14لز پاسخگو،ان ل،ن تصور رل دلرنا که وضعیت باتم ی  شود؛    74حاود    لنا.دلشته 
لنا. درصا بیتمشان وضعیت آ،ناه کشور رل یتصور بوده  13م تغییم وضعیت و عا

 

  
یابی وضعیت آینده کشور و امنیت اجتماعی  2نمودار  یع درصدی رضایت اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی، ارز . توز

 1397در بین پاسخگویان، 
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یع درصدی رضایت اجتماعی، امید و 2نمودار ادامه  یابی وضعیت آینده کشور و امنیت . توز نشاط اجتماعی، ارز

 1397اجتماعی در بین پاسخگویان، 

 . نتایج رگرسیون لجستیک 3-4

بملی    ، با توجه به ل،نکه یتغیمهای ولبسته به کار رفته در ل،ن پژوهش لز نوع لسم  دو وجی  لست 
لز یال  لی و ساختاری بم تما،  ییاجمت خارج لز کشور زیینه د تأثیم یتغیمهای جمعیت  بمرس   

. لستفاده لز رگمسیون هجستیک به ل،ن دهی  بوده لست که یتغیم  شا رگمسیون هجستیک لستفاده  
گیمی شاه  لی لنالزه گز،نه  2تحقیق، تما،  به ییاجمت در سطح سنجش لسم  به شک    ۀ ولبست 

 بیانگم تما،  به ییاجمت خارج لز کشور لست.   1بیانگم عام تما،  و نممه    0لست؛ نممه  
لی پمدلخته در آزیون رگمسیون هجستیک لبتال به سنجش تأثیم عولی  جمعیت  و زیینه   

ل، . الزم به ذکم لست  و سپس تأثیم عولی  و شمل،ط ساختاری بم تما،  به ییاجمت پمدلخته
لی زیینهدیتغیمهای جمعیت    1جیت آزیون ل،ن لثمگذلری سه یال لجمل شاه لست؛ در یال  

تأثیم آن بم تما،  به ییاجمت، باون کنتمل سا،م یتغیمها، سنجش شاه لست.  ولرد یال شاه و  
، تأثیم عولی  و شمل،ط ساختاری بم تما،  به ییاجمت باون کنتمل سا،م یتغیمها 2در یال  

یال   در  نیا،ت،  در  لست.  شاه  به  3بمرس   تما،   بم  ساختاری  شمل،ط  و  عولی   تأثیم   ،
لی آزیون شاه لست. در لدلیه به بمرس  نتا،ج  زیینهدییاجمت با کنتمل یتغیمهای جمعیت  

 پمدلز، .لجملی آزیون رگمسیون هجستیک ی  

۵۸/۶

۲۴/۴

۱۷

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

کم متوسط زیاد

اجتماعیامنیت
۷۳/۸

۱۳/۶ ۱۲/۶

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

بدتر شدن 

وضعیت

عدم تغییر 

وضعیت

بهتر شدن 

وضعیت

یابی وضعیت آیند ه ارز
کشور
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جاول      ) در  جمعیت    ( 5شماره  یتغیمهای  تأثیم  هجستیک  رگمسیون  و  زیینهدنتا،ج  لی 
، در  1عولی  و شمل،ط ساختاری بم تما،  به ییاجمت در سه یال لرلئه شاه لست. در یال  

درصا    22ساهه    49تا    35درصا بیشتم و لفملد    26ساهه    34تا    18ای سن ، لفملد  هییان گموه
سال به باال تما،  به ییاجمت دلرنا. همچنین لفملدی که یذهب خود رل لظیار    65بیشتم لز  

لنا. در نیا،ت، لفملد ساکن  درصا بیشتم لز شیعیان تما،  به ییاجمت نشان دلده   17لنا نکمده 
 م لز روستا،یان تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلرنا.درصا بیشت  10شیم  
  23درصا و    11، لفملد دلرلی لییا و نشاط لجتماع  ک  و یتوسط به تمتیب  2در یال     

همین دلرنا.  کشور  لز  خارج  ییاجمت  به  تما،   بیشتم  یعتقانا  درصا  که  لفملدی  طور، 
ییاجمت خارج لز کشور دلرنا.درصا بیشتم تما،  به    12شود  وضعیت آ،ناه کشور باتم ی  

درصا   23ساهه   34تا    18های سن ، لفملد های سن ، در ییان گموه ، در ییان گموه 3در یال  
سال به باال تما،  به ییاجمت دلرنا که    65درصا بیشتم لز    19ساهه  49تا    35بیشتم و لفملد  

، لفملدی  1ننا یال  لنا. همچنین، همابا ورود عولی  ساختاری کاهش ،افته   1نسبت به یال  
لنا.  درصا بیشتم لز شیعیان تما،  به ییاجمت نشان دلده   17لنا  که یذهب خود رل لظیار نکمده 

درصا بیشتم لز روستا،یان تما،  به ییاجمت خارج لز کشور    10م در نیا،ت، لفملد ساکن شی
درصا بیشتم    24درصا و    13دلرنا. لفملد دلرلی لییا و نشاط لجتماع  ک  و یتوسط به تمتیب  

یال   به  نسبت  که  دلرنا  کشور  لز  خارج  ییاجمت  به  یتغیمهای    2تما،   کنتمل  با 
طور، لفملدی که یعتقانا وضعیت آ،ناه کشور  لی لفزل،ش دلشته لست. همین زیینه دجمعیت  
با    2درصا بیشتم تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلرنا که نسبت به یال    10شود  باتم ی  

لی کاهش ،افته لست.زیینهدای جمعیت  کنتمل یتغیمه 
ل،ن      یال یقاههدر  بملزش  نکو،   بمرس   ینظور  به  آزیون ،  لز  ،  1همشو دهای هوسمم ها 

جا به نتا،ج  لستفاده شا. در ل،ن  4و همچنین آزیون کاکس   3، آینیبوس 2یقالر آیاره نگلکمک 
ها به تمتیب  شود. یقاد،م ل،ن آزیون ، به عنولن نمونه، لشاره ی  3های یذکور بملی یال  آزیون 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نتا،ج  ه ( ب006/0(، و )000/0(، ) 0/ 008(، )60/0، ) 3بملی یال   به  با توجه  دست آیا. 
 رد تأ،یا لست.ها قاب  قبول و یوتولن گفت که نکو،  بملزش یال دست آیاه ی  ه ب

 
 1397 در سال نتایج رگرسیون لجستیک تأثیر عوامل ساختاری بر میزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور .5جدول 

3مدل 2مدل 1مدل  متغیرهای مستقل
   

  (زن) جنس 
 939/0 0/ 99 - - 999/0 1/ 00 مرد 

 015/0 1/ 23 - - 005/0 1/ 26 سال  18-34 سن
 029/0 1/ 19 - - 011/0 1/ 22 سال  49-35
 352/0 1/ 08 - - 254/0 1/ 09 سال  64-50

  ( ) سال به باال 65
 275/0 1/ 04 - - 264/0 1/ 05 مجرد  وضعیت تأهل 

 374/0 0/ 94 - - 487/0 0/ 95 بدون همسر  
  (متأهل)

سطح  
 تحصیالت

  (سواد)بی 
 161/0 0/ 89 - - 176/0 0/ 89 ابتدایی 

 479/0 0/ 94 - - 481/0 0/ 94 متوسطه اول و دوم 
 905/0 1/ 01 - - 861/0 1/ 01 دیپلم

 806/0 1/ 02 - - 772/0 1/ 03 دانشگاهی 
  (شیعه) مذهب

 723/0 0/ 97 - - 794/0 0/ 98 تسنن و اقلیت مذهبی 
 026/0 1/ 17 - - 024/0 1/ 17 اظهارنشده

  (روستا) محل سکونت 
 009/0 1/ 10 - - 007/0 1/ 10 شهر

 رضایت
 اجتماعی

 746/0 1/ 02 442/0 1/ 04 - - کم
 940/0 1/ 00 717/0 1/ 02 - - متوسط 

یاد)   (ز
 نشاط  و  امید

 اجتماعی
 012/0 1/ 13 020/0 1/ 11 - - کم

 001/0 1/ 24 001/0 1/ 23 - - متوسط 
یاد)   (ز

  احساس
  امنیت

 اجتماعی

 432/0 1/ 04 258/0 1/ 05 - - کم
 415/0 0/ 96 477/0 0/ 97 - - متوسط 

یاد)   (ز
یابی   ارز

  آینده   وضعیت
 کشور

 049/0 1/ 10 042/0 1/ 12 - - شودبدتر می 
 506/0 1/ 04 401/0 1/ 05 - - کندتغییری نمی 

  (شود)بهتر می 
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 گیری . بحث و نتیجه5
ها  لهملل  در بین ل،ملن  تما،  به ییاجمت بین  :عبارت بودنا لز  یقاهه سؤلالت یحوری در ل،ن  

زیینه  یتغیمهای  لست؟  بین چگونه  ییاجمت  به  تما،   بم  تأثیمی  چه  جمعیت   و  لهملل   لی 
دلرنا؟ یتغیمها،  یاننا رضا،ت لجتماع ، لییا و نشاط لجتماع ، لحساس لینیت لجتماع   

 لهملل  دلرد؟  ها به ییاجمت بینو لرز،اب  لفملد لز وضعیت آ،ناه کشور چه تأثیمی بم تما،  آن 
پا ثانو،بملی  تحلی   لز  پمسش  ل،ن  به  سمیا،دلده   ۀ سخ  یّل   پیما،ش  لجتماع     ۀهای 

نفم لفملد    17078( در سطح فمد لستفاده شاه لست. تعالد نمونه در ل،ن تحقیق شای   1397)
در    18 ساکن  باالی  به  لساس    31سال  بم  لست.  روستا،   و  شیمی  لز  لع   کشور  لستان 

جمعّیت ،  و،ژگ   زن   50های  نمونه  بوده   50و    درصا  یمد  سن   درصا  ییانگین  لنا. 
درصا نمونه    72هحاظ وضعیت تأه ،  سال به دست آیاه لست. به   39  پاسخگو،ان نیز تقم،باً 

درصا نیز باون همسم بم لثم فوت ،ا طالق    6درصا یجمد و  22یورد بمرس  دلرلی همسم، 
نظم تحصیالت حاود  ی   لز  ب    6باشنا.  نمونه  یقاب  درصا  در  و  دلرلی    35  سولد  درصا 

 لنا.درصا لز نمونه در زیان بمرس  شاغ  بوده  40لنا. تحصیالت دلنشگاه  بوده 
لنا. یورد بمرس  تما،  به ییاجمت دلشته  ۀدرصا لز نمون  42بم لساس نتا،ج پژوهش،    

های ییاجمت  تبا،  به  ها و فمصت در ولقع، تما،  به ییاجمت در کنار فمله  شان یوقعیت 
تولن  شود. به همین دهی ، لفملدی که دلرلی تما،  ییاجمت  هستنا رل ی  اجمت ی  رفتار یی

لی نیز که تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلرنا  ییاجم،ن باهقوه قلمالد کمد. در یقاب ، عاه 
ی   یباأ  در  یانان  به  یجبور  نالرنا  ییاجمت  تولنا،   و  لیکان  ی  لیا  که  رل  شونا  آنیا  تولن 

جباری قلمالد کمد. ،افته یذکور همسوی با یفیوم تحلیل  یورد نظم کارهینگ  غیمییاجملن ل
« 1تولن لز »عصم ییاجمت قار که در دنیای لیموز ی  دلرد همان ( لست که عنولن ی  2002)

 « نیز با،ا سخن به ییان آورد.2سخن گفت، لز »عصم سکونت لجباری
لی با تما،  به ییاجمت خارج  بین یتغیمهای جمعّیت  و زیینه  ۀ نتا،ج تحلی  دویتغیمۀ رلبط

دلنشگاه    با تحصیالت  و  در سنین جولن   لفملد عماتًا یجمد،  ل،ن  که  دلد  نشان  لز کشور 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یتوسط لجتماع     ۀ عالوه، تما،  ز،اد به ییاجمت خارج لز کشور در ییان لفملد طبقبه .  هستنا
ه ییاجمت در ییان ساکنین در شیمهای بزرگ )یملکز  بیشتم بوده لست. همچنین، تما،  ز،اد ب 

های تیملن، ق  و  لستان( بیشتم لست. بیشتم،ن تما،  ییاجمت  نیز یمبوط به ساکنین لستان 
در یطاهعات قبل   ها با یطاهعات قبل  همخولن  دلرد. بملی یثال،  . ل،ن ،افته لست لصفیان  

لسکو،   ن لفملد با تحصیالت باال )پا،تخت  ییاجمت خارج لز کشور در ییابه  تما،  باالتم  نیز  
 ( تأ،یا شاه لست.73، 1394لکبمی،و طبقچ  

های دو یتغیمه درخصوص تأثیم عولی  ساختاری بم تما،  ییاجمت خارج  نتا،ج تحلی 
طور نشان دلد که تمای  لبعاد عولی  ساختاری لز قبی  رضا،ت لجتماع ، لییا لز کشور ل،ن 

لینیت لجتماع  و لرز،اب  لز وضعیت آ،ناه کشور با تما،  به    و نشاط لجتماع ، لحساس
ینف  و یعنادلری دلرنا. در یطاهعات قبل  نیز تأثیم لحساس   ۀ ییاجمت خارج لز کشور رلبط

( و لرز،اب  لز وضعیت آ،ناه کشور )عمبیان،  33،  1395لینیت لجتماع  )رضوی لهیاش ،  
  ۀ در نظم،با یتغیمهای لثمگذلری لست که    ( تأ،یا شاه لست.  ل،ن نتا،ج همسو 161،  1389
کنناه در کشور یباأ ،اد شا. عالوه بم ل،ن، به  ها تحت عنولن عولی  دفع دلفعه لز آن - جاذبه

تولن گفت که کاهش ییزلن رضا،ت لجتماع  و لحساس ( ی  1990یاسای )  پیموی لز تئوری 
لنا و لز  دچار نوع  همبستگ  شاهها لز آ،ناه کشور  شان لرز،اب  لینیت لجتماع  با ینف  

به ییاجمت  لفزل،  »علت طم،ق ه   تما،  پاسخگو،ان  بم  رل  لثمگذلری خود  های تجمع « 
دلده  نشان  کشور  لز  ،افته لنا.خارج  با  همسو  نتا،ج  لز  بخش  طاهمی ل،ن  یطاهعه  و  ها  دینه 

و،ملنشیمی  ( تصاو،م 1لصل   ( لست که در ،ک یطاهعه کیف  به سه ت  53،  1397کاظم  )
( جاذبه یقصا، به عنولن تصاو،م قوِی  3گیمی بملی رفتن؛ و  ( پیموی لز ،ک همه 2لز یباأ؛  

تم،ن  یالحظهآ،نا. بملساس نتا،ج ل،ن یطاهعه، بیشتم،ن و قاب  یحمک ییاجمت به شمار ی  
 سی  یمبوط به تصاو،م و،ملنشیمی لز یباأ لست 

ا،  به ییاجمت خارج لز کشور با کنتمل  جیت شناخت تأثیمگذلری عولی  ساختاری بم تم
. نتا،ج تحلی   شاه لست لی، لز آزیون رگمسیون هجستیک لستفاده  زیینهدیتغیمهای جمعیت  

دهناۀ آن لست که با کنتمل یتغیمهای جمعیت ، لییا و نشاط لجتماع ، و چنایتغیمه نشان 
مت خارج لز کشور دلرد.  لرز،اب  لز وضعیت آ،ناه کشور تأثیم یعنادلری بم تما،  به ییاج 
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  34تا    18های سن ، لفملد  دلد که در ییان گموه تم، نتا،ج تحلی  چنایتغیمه نشان  طور جزئ  به 
سال به باال تما،  به    65درصا بیشتم لز    19ساهه    49تا    35درصا بیشتم و لفملد    23ساهه  

نکمده لظیار  رل  خود  یذهب  که  لفملدی  همچنین،  دلرنا.  لز  د  17لنا  ییاجمت  بیشتم  رصا 
دلده  نشان  ییاجمت  به  تما،   لفملد ساکن شیم  شیعیان  نیا،ت،  در  لز    10لنا.  بیشتم  درصا 

روستا،یان تما،  به ییاجمت خارج لز کشور دلرنا. لفملد دلرلی لییا و نشاط لجتماع  ک  و  
به تمتیب   و    13یتوسط  دلرنا.    24درصا  لز کشور  به ییاجمت خارج  تما،   بیشتم  درصا 

درصا بیشتم تما،  به    10شود  طور، لفملدی که یعتقانا وضعیت آ،ناه کشور باتم ی  همین
تولن گفت که لثمگذلری ینف  یتغیمهای لییا طور کل  ی  هب  ییاجمت خارج لز کشور دلرنا.

بیان  کشور  آ،ناه  وضعیت  لز  لرز،اب   و  لجتماع ،  نشاط  نیادهای  و  عملکمدی  ضعف  گم 
های سن  یختلف  ها و نیازهای گموه بمآورده کمدن خولسته عموی  و حاکمیت  لست که در  

دلفعه نیز در سطح کالن به دال،  ساختاری لشاره دلرد که لفملد رل  دلنا. نظم،ه جاذبه یوفق نبوده 
لهملل   کنا و ینجم به لفزل،ش یی  به ییاجمت بین به تمک کشور یح  لقایت خود تمغیب ی  

با بیبود عملکمد دوهت و بمطمف کمدن یسائ  ساختاری  ود  شپیشنیاد ی    ، شود. بنابمل،نی  
های لفزل،ش رضا،ت و لییا لجتماع  نظیم لشتغال و کاهش یفاسا یاه  و لقتصادی، زیینه 

 لفملد رل تقو،ت و تما،  به ییاجمت خارج لز کشور رل کاهش دلد. 
  ولهمشتا،ن  نظم،ه نظام جیاندست آیاه با لستفاده لز  ه همچنین بخش  د،گم لز نتا،ج ب

نایوزون  در لنباشت سمیا،ه، درجه توسعه و تجمع  رو،کمد    قاب  تبیین لست. بملساس ل،ن
ی   یمکز  به  پیملیون  لز کشورهای  ییاجمت  به  ینجم  فناوری،  رلبطه  قابلیت  شود. در همین 

پژوهش  ،افته  لفملد  های  و  جولنان  یعمواًل  ییاجملن  که  دلد  یاهم    کمدهتحصی نشان  ،ا  و 
های ییاجمت در هسته لصل  سمیا،ه و با  تحقق فمصت باشنا که به دنبال زناگ  بیتم و  ی  

توسعه  کشورهای  ی  یحور،ت  یذکور  شمل،ط  تالوم  هستنا.  جا،افته  با  تولنا  رل  ل،ملن  یعه 
لیموز ل،ملن تما،  به    ۀ. با توجه به نتا،ج تحقیق، در جایعها و یسائل  روبمو سازد یحاود،ت 

شود که باهقوه ییاجم به  ها،  ی  گیمی گموهییاجمت رونای لفزل،ش  دلرد که ینجم به شک  
که، بیشتم لفملد با تحصیالت دلنشگاه  تما،  به ییاجمت خارج  و،ژه آن ه آ،نا. بحساب ی  

بنابمل،ن دلرنا.  کشور  ی    ،لز  سیاست پیشنیاد  بمنایهشود  و  و،ژه گذلرلن  توجه  به  ر،زلن  لی 
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ع به نخبگان  زیینلم ،  در  فمصت   ۀ و،ژه  و  پژوهش   و  آیوزش   لیکانات  کمدن  های فمله  
زیینه ی   ل،ن  در  باشنا.  بمنایهشغل  دلشته  با  و تاو،ن سیاست تولن  و  ر،زی  بازگشت   های 

های بازگشت نخبگان  چمخش ییاجملن و لرتباط با ل،ملنیان ییاجم در خارج لز کشور، زیینه
ص آنیا در کشور رل فمله  کمد. بمدلری لز تخصعلم  و بیمه 

ینظور لرز،اب  بیتم لز عولی  یؤثم بم تما،  به ییاجمت خارج لز کشور، الزم لست  به 
های ل،ن  تما،  ییاجمت  رل در قاهب چنا پمسش یورد بمرس  قملر دلد. ،ک  لز یحاود،ت 

بمنای یقاهه و  و قصا  لست  بوده  ییاجمت   تما،   دربارۀ  تنیا ،ک سؤلل  یاجمت ،  ی   ۀ ، وجود 
های ییاجمت و یقصا لحتماه  یورد سؤلل و بمرس  قملر نگمفته  همچنین دال،  و یکانیزم

لی ییان لفملدی که تما،  به ییاجمت دلرنا و لفملدی که  لنجام یقا،سه  ، لست. عالوه بم ل،ن
 تولنا نتا،ج یفیای در جیت رسیان به لهالف ییاجمت  دلشته باشا. لنا ی  ییاجمت کمده 

 
 سپاسگزاری . 6

لهملل : تما،الت و عولی  پشتیبان )لبالغ  ییاجمت بین»ل،ن یقاهه یستخمج لز طمح پژوهش   
تحقیقات    « (09/07/1399یورخ    92705/11شماره   یؤسسه  یاه   حما،ت  با  که  لست 

نظملت ناظم یحتمم طمح،  لنجام شاه لست. لز زحمات و نقطه  1399جمعیت کشور در سال  
 شود. جناب آقای دکتم رسول صادق  تشکم و قاردلن  ی  
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