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 بررسی میزان تمایل به مهاجرت جوانان از استان خوزستان: 

 ساز مسائل متعاقب و عوامل زمینه

  3، حسین محمودیان2، محمد میرزایی1داود شهپری ثانی

 83/81/8331تاريخ پذيرش:   81/3/8331تاريخ دريافت: 

 چکیده 
، اجتماعی و اقتصادی عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، سبب تحوالت جمعیتی مهاجرت، به

قرن اخیر، با تغییرات  جایی جمعیت در نیم شود. استان خوزستان ازنظر جابه مهمی در مبدأ و مقصد می

شده را داشته  که بعد از استان تهران، بیشترین درصد مهاجران خارجطوریزیادی روبرو بوده است؛ به

ن و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان و منظور شناخت تمایل به مهاجرت جوانا این مطالعه به .است

تحلیلی اجرا شده است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات جذب _با استفاده از روش توصیفی

شده و مدل تجربی تحقیق با استفاده از  و دفع، نظریۀ سرمایۀ انسانی و نظریۀ محرومیت نسبی تدوین

ای  گیری خوشه دیده است. با استفاده از شیوۀ نمونهآنها و تحقیقات تجربی پیشین پیشنهاد گر

گیری  نفر از جوانان ساکن در استان به روش نمونه 585شده و تعداد  شهرستان انتخاب 5ای،  چندمرحله

آمده و  دست نامه به اند. اطالعات موردنیاز با استفاده از پرسش تصادفی مورد بررسی قرار گرفته

 77صورت گرفته است. نتایج نشان داد باالی  spssافزار آماری  فاده از نرموتحلیل اطالعات با است تجزیه

غیر از استان خوزستان  درصد جوانان، در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات، تمایل دارند به مکانی 

مهاجرت نمایند. نگرش به دافعۀ مبدأ، نگرش به جاذبۀ مقصد، محرومیت نسبی و تحصیالت بر تمایل 

ت جوانان استان خوزستان تأثیرگذار هستند. بیشترین درصد تغییرات تمایل به مهاجرت به مهاجر

دهندۀ اهمیت و مهم بودن عوامل دافعه در  جوانان ناشی از عوامل دافعۀ منطقۀ مبدأ است که نشان

استان خوزستان نسبت به عوامل جاذبۀ سایر مناطق و احساس محرومیت نسبی در نزد جوانان استان 

 ان است.خوزست

 تمایل به مهاجرت، دافعۀ مبدأ، جاذبۀ مقصد، محرومیت نسبی، استان خوزستانواژگان کلیدی: 
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                    شناسی دانشگاه تهران     . کارشناس ارشد جمعیت1
                                                                            شناسی دانشگاه تهران . استاد گروه جمعیت2
  hmahmoud@ut.ac.ir ؛ پست الکترونیکی:)نویسنده مسئول( شناسی دانشگاه تهران . دانشیار گروه جمعیت5
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 مقدمه و بیان مسئله

ترین موضوعات اجتماعی، که اثرات فراوانی بر جوامع دارد، پدیدۀ مهاجرت است که  امروزه یکی از مهم

ای در ساخت و توزیع  مالحظه لکه تغییرات قابلدهد، ب تنها حجم و رشد جمعیت یک جامعه را تغییر می نه

(. مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است که به 2111، 1)کلیگت کند جمعیت ایجاد می

مدتی را نیز در تعداد و  بر تغییرات درازمدت و طوالنی، آثار سریع و کوتاه تواند عالوه دلیل ماهیت خود می

تأثیر خود به وجود آورد. این پدیده  هایی را در جمعیت تحت تعادل و عدم تعادل ساختار جمعیت ایجاد کند و

صورت دائمی  شود که ممکن است به ای دیگر شناخته می با حرکت مردم از یک منطقۀ جغرافیایی به منطقه

میت ها از کشوری به کشور دیگر از اه چگونگی مهاجرت تنها حجم و (. نه2115، 2و یا موقت باشد )ادواله

کم در برخی از  تواند دست جایی جمعیت داخل یک کشور نیز می زیادی برخوردار است، بلکه حرکات و جابه

 (.177: 1571ماندگی شود )زنجانی،  های زمانی، موجب عمران و آبادانی و/یا رکود و عقب دوره

دهد؛ اما نوع و توسعه، رخ می یافته و هم در کشورهای درحال پدیدۀ مهاجرت هم در کشورهای توسعه

(. مهاجرت در کشورهای 2111، 5ها در این دو گروه از کشورها متفاوت است)اسکلدون ماهیت این مهاجرت

عنوان یک به توسعه،  عنوان یک مشکل مطرح نیست، اما در کشورهای درحالصنعتی، مهار شده و دیگر به

نتایج مثبت ازجمله، تعادل در موازنۀ  تواند مسئلۀ اجتماعی مطرح است و پیامدهای متفاوتی دارد که می

ها و نتایج منفی ازجمله، تراکم جمعیت، فرار  ای و گسترش ایده توزیع جمعیت، کاهش نابرابری منطقه

(. 2115، 4دنبال داشته باشد )دجونگ و گاردنر مغزها و کاهش توان اقتصادی مناطق مهاجرفرست را به

توجهی در کیفیت جمعیت مناطق مبدأ و مقصد  یت، اثرات قابلبر تأثیرات کمّی در رشد جمع مهاجرت عالوه

نیافتگی مناطق  دارد؛ زیرا با مهاجرت نیروی انسانی )جوانان واقع در سن کار و فعالیت( بر توسعه

دهد و  شود و ازسویی، نیروی فعال و پرتحرک در اختیار مناطق مهاجرپذیر قرار می مهاجرفرست افزوده می

در ایران نیز در چند دهۀ  گرداند. نیافته را بیشتر می یافته و توسعه ین مناطق توسعهبدین ترتیب، شکاف ب

اخیر، با پایین آمدن باروری به زیر سطح جانشینی و با در نظر گرفتن سایر عوامل اجتماعی، اقتصادی و 

های  دیهای داخلی در تغییرات جمعیتی ایران در سطوح جغرافیایی و مرزبن فرهنگی اثرگذاری مهاجرت

های  توان عنوان کرد که در شرایط کنونی جامعۀ ایران، مهاجرت سیاسی اهمیت بیشتری یافته است. می

 های استانی و واحدهای بندی های مهم میزان رشد جمعیت ایران در مقیاس تقسیم کننده داخلی از تعیین

 (.4: 1532اردهایی، تر از آن است )محمودیان و قاسمی کوچک

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Cliggett 

2. Adewale 
3. Skeldon  
4.  De Jong and Gardner 
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های  جایی ها و جابه ر مهاجرتی افراد در طول چرخۀ زندگی متفاوت است؛ بیشتر مهاجرتتمایل و رفتا

شهری جوانان، _بر مهاجرت روستا افتد. در دو دهۀ اخیر، عالوه ( اتفاق می15-23جمعیتی در سنین جوانی )

های  جرتهای کشور، جوانان بر جریان مها های شغلی و درآمدی در اکثر استان با توجه به کمبود فرصت

یافته به سمت  های کمتر توسعه بین استانی نیز تسلط داشته و اغلب برای پیدا کردن کاروشغل از استان

که سهم جوانان در جریانات مهاجرتی در کشور بین  طوری کنند به یافتۀ کشور مهاجرت می های توسعه استان

های مهم هر جامعه  از سرمایه (. جوانان1532درصد بوده است )عباسی شوازی و همکاران،  51تا  44

دهند.  شوند و موتور محرک و قوای اصلی نیروی انسانی فعال را تشکیل می محسوب می

شود و رسیدن به توسعۀ پایدار، با  های خرد و کالن بیشتر روی این قشر از جامعه انجام می گذاری سرمایه

توانند از انباشت سرمایه و منابع طبیعی  های فعال و مجرب می پذیر است. انسان اتکا به این قشر امکان

وجود آورده و راه توسعۀ پایدار را هموار کنند  های مختلف اجتماعی را به برداری کنند و سازمان بهره

یافته در برخورداری از  (. چالش مهم مهاجرت جوانان محروم شدن مناطق کمتر توسعه745: 1544، 1)تودارو

 گردد. تر شدن شکاف توسعه بین مناطق مختلف می ست که موجب عمیقا  نیروی انسانی باکیفیت و مجرب

حاشیۀ  جواری با کشورهای ثروتمند دلیل موقعیت ویژه راهبردی )دسترسی و هم استان خوزستان به

های بزرگ، وجود بنادر مندی از صنایع متعدد و بزرگ پتروشیمی، برخورداری از پاالیشگاهبهره فارس، خلیج

ای  ها و...( منطقه های آزاد، قابلیت گردشگری در اغلب زمینه وارداتی و دسترسی به آبمهم صادراتی و 

-های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور و منطقه است؛ اما با وجود بهره استراتژیک و پراهمیت از جنبه

مواقع،  طبیعی، مشکالت و موانع پیشرفت آن نیز فراوان هستند. همین مشکالت که در اغلب  هایمندی

تبع  مهاجرفرستی و به .گیران مرکز قرارگرفته باعث تشدید آنها شده است اعتنایی یا غفلت تصمیم مورد بی

آن، کاهش رشد جمعیت یکی از مسائلی است که این استان در چند دهۀ اخیر، با آن مواجه شده است. روند 

ان خوزستان بعد از استان تهران، دهد در طول چهار سرشماری اخیر، است مهاجرت بین استانی نشان می

دهد که این  ها نشان می شده را داشته است. همچنین خالص مهاجرت استان بیشترین درصد مهاجران خارج

های آذربایجان شرقی و کرمانشاه بیشترین خالص مهاجرت منفی را داشته است  استان بعد از استان

دهد که  ( نشان می1535و  1531ی موجود )سرشماری (. منابع آمار5: 1532اردهایی، )محمودیان و قاسمی

های کشور ترین استانجزء مهاجرفرست -81853و  -54551 2ترتیب با خالص مهاجرت استان خوزستان به

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1.  Michael Todaro 

از تعداد  (E)کنند  . خالص مهاجرت عبارت است از حاصل تفریق تعداد افرادی که منطقه مشخصی را طی زمانی معین ترک می2
مهاجرت برابر  خالص (I=E)اگر این دو رقم باهم برابر باشند  (I)افرادی که طی همان دوره زمانی وارد منطقه مذکورمی شوند 

این میزان مثبت و منطقه موردنظر  (I>E)شده باشد  شود. اگر تعداد مهاجران واردشده بیش از مهاجران خارج با صفر می
این میزان منفی خواهد بود و منطقه موردنظر  (I<E)شده بیش از مهاجران واردشده باشد  مهاجرپذیر و تعداد مهاجران خارج

 مهاجر فرست خواهد بود.
NM=I-E  
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شده را  درصد کل مهاجرین خارج 48ساله،  15ـ  23آید. همچنین سهم جوانان در گروه سنی  حساب می به

های اخیر، در مورد مهاجرت  هایی که در سال عالوه، پژوهش (. به1531)مرکز آمار ایران،  1گیرد دربرمی

خصوص در  )برون کوچی( از استان خوزستان صورت گرفته حکایت از میزان باالی تمایل به مهاجرت به

؛ 1584؛ ارشاد و حزباوی، 1584؛ حاجی حسینی، 1581؛ ارشاد و آقایی، 1575میان جوانان دارد )هاشمی، 

 .(1584حزباوی، 

توجهی از مهاجران از استان خوزستان  شود که درصد قابل با توجه به موارد ذکرشده، مشاهده می

خصوص مهاجرت جوانان از مسائل اجتماعی عمده  اند. منفی بودن خالص مهاجرت استان، به جوانان بوده

ت خروج چنین ماندگی استان خواهد شد، بدیهی اس استان بوده که سبب کمبود نیروی فعال و تشدید عقب

تواند عواقب و پیامدهای جدی برای  توسعۀ استان دربرداشته باشد.  افرادی با چنین کیفیتی از استان می

این موضوع در بلندمدت، حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه مهاجرت جوانان موجب کاهش نیروی جوان و 

گردد. یکی از  ی در مبدأ میرشد جمعیت، افزایش نسبت سالخوردگی و درنتیجه، افزایش نسبت وابستگ

ترین شرایط ایجادکنندۀ مهاجرت، نگرش مثبت نسبت به آن یا در مرحلۀ باالتر، ایجاد شوق به  اصلی

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زیادی  تواند زمینه مهاجرت در میان نیروهای فعال جامعه است که می

عالوه اطالعات و  کنند، به که در آن زندگی میداشته باشد؛ بنابراین احساس و ادراک افراد از وضعیتی 

تواند تأثیر زیادی بر تمایل آنها به مهاجرت  تصور افراد از مجموعۀ شرایط موجود، در مقصد مهاجرت، می

رو، این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که تمایل جوانان به مهاجرت از  داشته باشد ازاین

 چه عواملی بر آن مؤثرند؟ استان خوزستان چگونه است و

 تجربیپیشینۀ 

شده دربارۀ مهاجرت جوانان با دو محور موضوعی که محققان به آن  بامطالعه و بررسی تحقیقات انجام

ایم: دستۀ اول مطالعاتی است که بر عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان متمرکز  اند مواجه عالقه نشان داده

؛ غفاری و ترکی هرچگانی، 1581اند )طاهرخانی،  جرت جوانان داشتههای مها اند و سعی در تبیین علت شده

(. دستۀ دوم مطالعاتی است که به اثرات، 2111؛ کرو، 2115؛ فن، 1532؛ عباسی شوازی و همکاران، 1583

؛ 1585؛ کوششی، 1581اند )حسینی،  ها و پیامدهای مهاجرت جوانان در مبدأ و مقصد توجه داشته آسیب

ای از نتایج  (. در ادامه، به گزیده2111؛ اپستاین، 2111؛ اسکلدون، 1335؛ داسکوپتا، 1588قاسمی سیانی، 

 مطالعات صورت گرفته در هریک از این دو حوزه خواهیم پرداخت.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
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های اقتصادی در مهاجرت جوانان روستایی  بر انگیزه ( طی تحقیقی دریافت که عالوه1581طاهرخانی )

ملی همچون تسهیالت محلی، رضایت از محل سکونت، رفاه اجتماعی، ترین عامل، عوا عنوان مهم به

های ارزشی نقش مهمی در مهاجرت جوانان  استانداردهای زندگی، نیاز به پیشرفت، زندگی بهتر و هدف

دهند که بین اشتغال، دستیابی به امنیت  ( نشان می1583روستایی به شهر دارند. غفاری و ترکی هرچگانی )

ورزشی، دستیابی به تسهیالت آموزشی و کثرت _کار بهتر، دستیابی به امکانات تفریحیشغلی، درآمد و 

امکانات در شهرها با میزان مهاجرت جوانان روستایی رابطۀ معناداری وجود دارد. کمبود خدمات رفاهی و 

 کنندۀ جمعیت جوانان در روستا های شغلی در روستا، ازجمله عوامل دفع آموزشی و عدم وجود فرصت

دهند که مالحظات  ( در تحلیل علت مهاجرت نشان می1532آیند. عباسی شوازی و همکاران ) شمار می به

ویژه برای جوانان است. همچنین کسب سرمایۀ انسانی یا تحصیالت نیز  ترین دلیل مهاجرتی به شغلی مهم

براساس « چین مدل مهاجرت بین استانی در»( در مقالۀ 2115) 1عامل مهمی در این زمینه است. فن

این  های بین استانی در چین پرداخته است. نتایج رویکرد جاذبه و نظریات راونشتاین، به بررسی مهاجرت

هایی که  یافته است. همچنین، مدل  تحقیق نشان داد که در طول زمان، اهمیت عوامل جاذبه کاهش

های  ایش اطالعات ما از مهاجرتشناختی، برای افز براساس رویکرد جاذبه هستند، ازنظر تئوریکی و روش

گیری در مورد مهاجرت در چین، با کشورهای  باشند و الگوها و فرایندهای تصمیم بین استانی مفید می

( در بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات مهاجرت 2111) 2مطالعۀ کرو .داری و پیشرفته تفاوتی ندارد سرمایه

تصادی )نظیر بیکاری و نیاز به یک کار با کیفیت باال و دهد که عوامل اق روستایی در اسکاتلند نشان می

رفاهی )کمبود امکانات در روستاها( بر تصمیم مهاجرت _درآمد پایین در روستاها( و عوامل خدماتی

 روستاییان به شهر مؤثرند.

( در بررسی اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر رشت به این نتیجه رسید 1581حسینی )

د طبیعی جمعیت، همراه با جمعیت مهاجر، موجب رشد فزایندۀ جمعیت شهر رشت شده است. توسعۀ که رش

نشین از دیگر پیامدهای مهاجرت  وجود آمدن مناطق حاشیه فیزیکی شهر و هجوم به مناطق کشاورزی و به

و عرضۀ  های مهاجرتی در استان تهران و اثر آن بر ساختار سنی ( در بررسی جریان1585است. کوششی )

ساله سهم بسزایی در جریان مهاجرتی و افزایش نیروی کار در  15-23دهد که جوانان  نیروی کار نشان می

تحلیلی دو نوع پیامد برای مهاجرت _( با استفاده از روش توصیفی1588این استان دارند. قاسمی سیانی )

تصادی، افزایش آگاهی جوانان، کند. الف( پیامد مثبت: بهبودی وضعیت اق نسل جوان روستایی بیان می

آموزش بهتر، روابط اجتماعی و گذران اوقات فراغت. ب( پیامد منفی: قطع ارتباط جوان با خانوادۀ خود در 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Fan  
2. Crow  



 

 

 

 

 

 1538و تابستان  ، بهار1، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   124 

  

 

های  روستا و مسائل مرتبط با آن به برهم خوردن نسبت جنسی در روستاها و شهرها، بزهکاری و آسیب

های  مهاجرت»در مقالۀ خود با عنوان  ( در تحلیلی جامع1335) 1ها. داسکوپتا اجتماعی در هریک از حوزه

در مناطق روستایی است. « ارمغان فقر»معتقد است که مهاجرت « شهری و توسعه روستایی_روستا

شهری سهم بسزایی _های روستا خصوص، وی معتقد است به دلیل اینکه جوانان در جریان مهاجرت این در

کند،  ( هم عنوان می2111) 2شود. اسکلدون دهای آن محسوب میدارند؛ سالخورده شدن جمعیت از پیام

دهند در بلندمدت با مهاجرت آنان تولید  که جوانان بیش از دیگر گروهای سنی، تن به مهاجرت می ازآنجایی

کند.  نیز کاهش پیدا می یابد و با کاهش رشد جمعیت، جمعیت پویا در جامعه نسل در جامعۀ مبدأ کاهش می

شده  به موضوع تأثیر مهاجرت بر فرهنگ پرداخته« مهاجرت و فرهنگ»( در پژوهش 2111) 5اپستاین

کند که مهاجرت روی فرهنگ جوامع مقصد تأثیر دارد. بخش اصلی پژوهش به  است؛ و استدالل می

شود. وی اشاره  هایی که به کشورهای اروپایی انجام می ویژه مهاجرت المللی اشاره دارد؛ به های بین مهاجرت

پذیر هستند و نگرانی بومیان از اثرات  شدت آسیب دهد مهاجران به که مهاجرت رخ می کند زمانی می

ها باعث درگیری و تنش میان بومیان و مهاجران  هایشان و تغییر این ارزش فرهنگی مهاجران بر ارزش

سن کار و فعالیت  که بیشتر مهاجران را جوانان واقع در کند که ازآنجایی شود. در آخر هم اشاره می می

توانند نیروی کار موردنیاز کشورهای اروپایی را تأمین کنند و از این طریق به  دهند، می اقتصادی تشکیل می

 رفاه بیشتر در این کشورها کمک کنند.

یابی و بررسی علل مهاجرت  توان گفت که ریشه با توجه به آنچه در بحث پیشینۀ تحقیق ذکر شد، می

رود که بیشتر بر محوریت مهاجرت روستا  شمار می طالعۀ پردامنه در حوزۀ مهاجرت بههای م یکی از دسته

شهری و علل آن متمرکز شده است. بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزۀ مهاجرت نشان داد مطالعاتی که 

 های صورت دقیق با عنوان و موضوع تحقیق حاضر همخوانی داشته باشند بسیار کم بوده و بیشتر پژوهش

شهری بوده و در مورد _گرفته در داخل و خارج در زمینۀ عوامل اثرگذار بر مهاجرت متمرکز بر مهاجرت روستا

های استانی و عوامل مؤثر بر آن کمتر توجه شده است؛ بنابراین در این مطالعه عوامل مؤثر بر  مهاجرت

 ( مورد بررسی قرار گرفته است.های کشورهای استانی )مهاجرت از استان خوزستان به سایر استان مهاجرت

 رویکرد نظری

عنوان نیروی منفرد مؤثر بر مهاجرت موردمطالعه قرار گیرد  تواند به مبنای ادبیات تئوریک، یک عامل نمیبر

ای از عوامل با اثربخشی متفاوت بر مردم رخ  ( بلکه مهاجرت در پاسخ به دامنۀ گسترده2118، 4)مندوال

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Dasgupta 

2.Skeldon 
3.Epstien 

4. Mendola  
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(. الگوها 1335، 1ولدهند )پرن دم به شیوۀ مشابهی نسبت به آنها واکنش نشان نمیدهد و لزوماً تمام مر می

توان  رشته یا یک سطح تحلیل نمی  و روندها در مهاجرت بیانگر آن هستند که تنها با تأکید بر یک

های مداوم مهاجرت را تبیین کرد؛ بلکه ماهیت چندوجهی آن نیازمند نظریۀ پیچیده است که  جریان

نظریۀ  5(. اورت لی451: 1335، 2ها و سطوح گوناگون را دربرگیرد )مسی و همکاران اها، فرضیهدورنم

کننده و یک  عنوان مفهومی که حاوی عوامل مبدأ و مقصد، مجموعۀ موانع مداخله مهاجرت خود را به

های عمومی درخصوص حجم مهاجرت، گسترش  منظور تنظیم فرضیه سلسله عوامل شخصی است به

(. نظریۀ لی به 24: 1547برد )تودارو،  کار می و ضد جریان مهاجرت و خصوصیات مهاجرین بهجریان 

مشهور است. براساس، این نظریه عوامل جاذبۀ مقصد و دافعۀ مبدأ، اعم از سیاسی، « دافعه_نظریۀ جاذبه»

دهد و در مرحلۀ  تأثیر قرار می اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تمایل به مهاجرت را تا حدود زیادی تحت

شود. درکنار این عوامل،  بعد و در صورت مهیا بودن شرایط و امکانات مناسب، این تمایل تبدیل به رفتار می

ها و آمال افراد، تمایل به مهاجرت  های روحی و روانی، ارزش های مهاجرت، ویژگی مقوالتی چون هزینه

دیگر، عوامل  عوامل دافعه )منفی( در مبدأ و ازسوی که دهد. در مدل لی، زمانی تأثیر قرار می آنان را تحت

 رود. جاذبه )مثبت( در مقصد بیشتر باشند، احتمال تصمیم به مهاجرت باال می

کار گرفته شد، از دیدگاه برخی  برای تحلیل مهاجرت به 1341نظریۀ سرمایۀ انسانی، که در دهۀ 

ناخته شد. این نگرش با تلقی مهارت و دیده بسیار مناسب ش تحلیلگران برای نیروی انسانی آموزش

پردازد؛ بنابراین،  عنوان کاالیی در بازار عرضه و تقاضای کار، به تحلیل مهاجرت می تخصص انسان به

برداری از  گذاری و بهره گیری برای سرمایه مثابه نوعی تصمیم افراد متخصص به مهاجرت، به گیری تصمیم

فایده، که در آن ارزیابی عقالنی _ئوری سرمایۀ انسانی با مدل هزینه(. ت48: 1581شود )ارشاد،  آن تلقی می

بینی احتمال مهاجرت در مدل  شود، مرتبط است. در پیش ها و منافع برای مهاجرت در نظر گرفته می هزینه

بندی استارک،  (. براساس تقسیم75: 1571، 4های فردی تکیه شده است )اوبرای فایده، بر ویژگی_هزینه

ونقل،  های پولی مستقیم ناشی از مسافرت )حمل شود: هزینه ی مهاجرت شامل موارد زیر میها هزینه

آوردن آنها  دست های موجود و به های اطالعات و تحقیق )زمان، پول، شناسایی شغل مسکن و...(، هزینه

کنند( و  خاطر کار، مسافرت و... تحقیق می که به های فرصت )کنار گذاشتن درآمد درحالی و...(، هزینه

(. در این نظریه، 1384، 5های روحی )ترک محیط آشنا و حرکت به یک محیط غریب( )استارک هزینه

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Parenwell   
2. Massey and et al 
3. Massey and et al  

4. Oberai  

5. Stark  
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ها تمایل دارند که درآمد خالص واقعی دوران زندگی شغلی خود را به حداکثر  فرض بر این است که انسان

طبق این  .مبدأ را محاسبه نمایندتوانند درآمد احتمالی آینده در مقصد و درآمد کنونی خود در  برسانند و می

مهاجرت دارند، زیرا اوالً  توان انتظار داشت که افراد مسن نسبت به جوانان تمایل کمتری به نظریه می

های غیرمادی  قدر زیاد نیست و در ثانی، هزینه مانده آن تفاوت درآمد بین مبدأ و مقصد با توجه به عمر باقی

مهاجرت  کرده، بیش از دیگران ویژه جوانان تحصیل ت. جوانان، بهبرای این افراد بیش از جوانان اس

 .کنند، زیرا تفاوت درآمد بالقوه آنان بین مبدأ و مقصد احتماالً زیاد است می

که جامعه قادر به تأمین نسبی احتیاجات و نیازهای افراد نباشد،  براساس نظریۀ محرومیت نسبی، زمانی

کند. یکی از این رفتارهای جمعی مهاجرت است که در  ش پیدا میاحتمال بروز رفتارهای جمعی افزای

گیرد. در شرایط محرومیت نسبی، افراد برای رفع  شرایط محرومیت نسبی احتمال وقوع آن فزونی می

در (. 54: 1548زاده،  کنند )لهسایی های خویش از امکانات مادی و معنوی اقدام به مهاجرت می محرومیت

کند؛  گیرد دو موقعیت را ارزیابی می ت نسبی، فردی که تصمیم به مهاجرت میچارچوب نظریۀ محرومی

دیگر، وضعیت مبدأ را با مقصد مقایسه  سو، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را با دیگران و ازسوی ازیک

گیرد. در این دیدگاه،  کرده و درنتیجۀ آن، درخصوص مهاجرت کردن یا مهاجرت نکردن، تصمیم می

های باارزش در داخل  های نسبی است. وقتی فردی نتواند به هدف سخ نهایی به محرومیتمهاجرت پا

هایش در خارج از  سازمان اجتماعی خود دست یابد و احساس کند که منابع الزم برای رفع محرومیت

گرایش طبیعی جوانان برای ترک محل سکونت خود تابعی  کند. سازمان اجتماعی وجود دارد، مهاجرت می

های ذهنی آنان است. اشخاص ممکن است درنتیجۀ مقایسۀ موقعیت خود نسبت به  انتظارات و ارزشاز 

(. طبق 175-178: 1385، 1گروه مرجع احساس محرومیت کرده و دست به مهاجرت بزنند )استارک و بلوم

مهاجرت  (، بین محرومیت و475-433: 2114، 2نتایج مطالعات استارک و همکارانشان در نپال )بی هاندری

رابطۀ مستقیم وجود دارد و اشخاصی که احساس محرومیت بیشتری دارند، نسبت به همتاهای خود بیشتر 

 تمایل به مهاجرت دارند.

گیری آن مؤثر  کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و اداری هر جامعه در مهاجرت و شکل

ثر بر مهاجرت از آن حکایت دارد که مهاجرت از گرفته جهت شناسایی عوامل مؤهای صورت هستند. بررسی

گیرد. براساس نظریۀ لی، عوامل  های مرتبط با هریک نشئت می عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظریه

شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان  فیزیکی نامناسب در یک مکان باعث می_اقتصادی

اعی و فیزیکی در شرایط بهتری هستند، مهاجرت کنند. نظریۀ سرمایۀ انسانی دیگری که ازنظر اقتصادی، اجتم

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Stark and Bloom  

2. Bhandari  
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افراد متخصص و جوان به مهاجرت را  گیری کند و تصمیم بحث به حداکثر رساندن درآمد شغلی را مطرح می

داند. از دیدگاه نظریۀ محرومیت  گذاری بیشتر در دوران فعالیت شغلی خود می جهت انتخاب برای سرمایه

تواند در مکانی دیگر  ی، مهاجرت به سبب ارزیابی فرد از موقعیتی که در آن قرار دارد و موقعیتی که مینسب

شود. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و همچنین موقعیت حال حاضر جامعۀ مورد  دست بیاورد انجام می به

بندی کرد؛ بنابراین جهت تبیین توان تحقیق را ساختار مطالعه، تنها با یک نظریه یا در یک سطح تحلیل نمی

 های ذکر شده توجه شده است. نظری مسئلۀ تحقیق به نظریه

 مدل مفهومی 

بین برای  ترین متغیرهای پیش شده و همچنین پیشینۀ پژوهش، مهم با توجه به رویکرد نظری ارائه

نطقۀ مقصد، احساس های م های منطقه مبدأ، جاذبه بینی رفتار مهاجرت آتی جوانان، متغیرهای دافعه پیش

شده،  باشند. با در نظر گرفتن متغیرهای عنوان ای( می محرومیت نسبی و عوامل شخصی )متغیرهای زمینه

 ریزی کرد: توان به شکل ذیل طرح رهیافت نظری تحقیق و اهداف پژوهش، مدل تحلیلی تحقیق را می

تمایل به مهاجرت

ا سا  
م رومی  نس ی

مت یر ا  زمینه 
ا 

 ا عه  ا  
من  ه م   

جا به  ا  
من  ه م   

 رای  اق یمی 
  رای  اجتماعی – 

اقت ا  
 رای   ر ن ی 
 ن ا   موز ی
  و عی  تسهی ت و ام انات

ر ا ی
  و...

  رای  م  و     و 
 وایی

  رای  اجتماعی – 
 اقت ا   مناسب

  وجو  تسهی ت و ام انات
ر ا ی مناسب

  و...

  س
  جن
 ت  ی ت
 و عی  ت  ل
  و...

  م ایسه  بی   و م ان
ج را یایی مت اوت و 
ا سا  زن  ی مناسب تر 
و  ر ی  بهتر  ر ی ی از 

م ان  ا

 
 : مدل تحلیلی تحقیق1شکل شمارۀ 

 شوند: صورت زیر مطرح می شده، فرضیات تحقیق به اساس مدل ارائهبر

های منطقۀ مبدأ )استان خوزستان( تمایل به مهاجرت جوانان  رسد دافعه به نظر می -

اورت لی، دافعۀ مبدأ )اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی   براساس نظریۀدهد.  را افزایش می
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مثال،  دهد. برای  تأثیر قرار می ل به مهاجرت را تا حدود زیادی تحتو...( یکی از عواملی است که تمای

شود تا تمایل به مهاجرت  وهوای نامناسب در استان خوزستان باعث می شرایط بد اقتصادی و همچنین آب

 جوانان به خارج از استان افزایش پیدا کند.

مانند تهران، یافته کشور  های منطقۀ مقصد )شهرهای توسعه رسد جاذبه به نظر می -

که  . در مدل لی، زمانیدهد اصفهان، شیراز و...( تمایل به مهاجرت جوانان را افزایش می

رود. با تکیه بر پشتوانۀ  عوامل جاذبه )مثبت( در مقصد بیشتر باشند، احتمال تصمیم به مهاجرت باال می

یافته  های شهرهای توسعه توان اظهار نمود که جاذبه نظری، که در راستای این فرض مطرح گردید، می

تواند به افزایش تمایل جوانان استان خوزستان برای مهاجرت به این  کشور )مانند تهران، اصفهان و...( می

 شهرها منجر گردد.

رسد احساس محرومیت نسبی در استان، تمایل به مهاجرت جوانان را  به نظر می -

نیافتگی استان  نمود و با توجه به توسعه طور که تئوری محرومیت نسبی ادعا همان دهد. افزایش می

های افراد، انتظار  یافتۀ کشور و برآورده نشدن نیازها و خواسته های توسعه خوزستان در مقایسه با استان

 رود که هرچقدر بیشتر احساس محرومیت کنند، احتمال تمایل به مهاجرتشان هم بیشتر باشد. می

 روش تحقیق

ی، مبتنی بر رویکرد کمی است. روش تحقیق مورداستفاده در تحقیق حاضر، شناس لحاظ روش این تحقیق به

نامه، از نظرات تکمیلی استادان  نامۀ محقق ساخته است. در طراحی پرسش پیمایش و ابزار اصلی آن پرسش

گیری شد. طبق تحقیق  و اجرای آزمایشی بر تعدادی از جوانان برای افزایش روایی و اعتبار آن بهره

 23تا  15سال و برای پسران  23تا  15(، سن جوانی برای دختران 1582ه دربارۀ جوانی )سروش، شد انجام

گیری شوند،  سال برآورد شده است. در این تحقیق، با توجه به ماهیت تحقیق و متغیرهایی که باید اندازه

ل کافی جهت سال در نظر گرفته شد. علت گزینش این طیف سنی، این بوده که افراد استقال 18-23سن 

 18-23گیری برای مهاجرت را دارند. جامعۀ آماری پژوهش شامل طیف جوانان واقع در گروه سنی  تصمیم

تعمیم به  سالۀ ساکن استان خوزستان است. برای انتخاب جامعۀ آماری، که معرف مناسب و نتایج آن قابل 

استان، که دارای ترکیب و تنوع قومی  عنوان مرکز بر شهرستان اهواز، به باشد، عالوه سایر نقاط استان 

شرقی، جنوب،  ترتیب در شمال باشد، چهار شهرستان ایذه، آبادان، امیدیه و دشت آزادگان که به متفاوتی می

اند چراکه هم  شده اند، جامعۀ آماری موردمطالعه در این تحقیق انتخاب شده جنوب شرق و غرب استان واقع

تواند نمونۀ معرف  یت رقم باالیی دارد و هم ترکیب آنها، ازهرجهت، میخالص مهاجرتی آنها نسبت به جمع

ای متناسب با حجم در نظر  ای چندمرحله گیری در این بررسی، خوشه استان خوزستان باشد. روش نمونه
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های استان خوزستان در نمونه قرار گرفتند. در مرحلۀ دوم،  شده است. در مرحلۀ اول، همۀ شهرستان  گرفته

 7شهرستان، که خالص مهاجرتی آنها منفی بوده در نمونه قرار گرفتند و  17شهرستان استان،  24ان از می

شهرستان دیگر که خالص مهاجرتی آنها مثبت بوده کنار گذاشته شدند. در مرحلۀ آخر، بعد از انتخاب 

یذه؛ از میان های شمال استان، شهرستان ا عنوان مرکز استان، از میان شهرستان شهرستان اهواز، به

های غرب استان، شهرستان دشت  های جنوب استان، شهرستان آبادان؛ از میان شهرستان شهرستان

صورت تصادفی انتخاب، سپس با توجه  های شرق استان، شهرستان امیدیه به آزادگان و از میان شهرستان

از تناسب روی این  ساله هر شهرستان، حجم نمونه با استفاده 15-23به جمعیت واقع در گروه سنی 

 (.1ها توزیع شد )جدول شمارۀ  شهرستان

 های موردبررسی ساله( و حجم نمونۀ شهرستان 11-22: توزیع جمعیت جوان )1جدول شمارۀ 

 شهرستان اهواز ایذه آبادان امیدیه دشت آزادگان جمع کل

 تعداد 444118 43121 31157 52157 55485 432314
 (15-23جمعیت )

 سهم )%( 47 11 15 4 4 111

 حجم نمونه 257 53 51 15 24 585

نامه را متخصصان تأیید کرده و پایایی متغیرهای اصلی پژوهش از  اعتبار محتوایی )صوری( پرسش

شود. مقدار آلفای کرونباخ متغیرها  بیان می 2آمده که در جدول شمارۀ  دست طریق معیار آلفای کرونباخ به

 .شده تحقیق در سطح قابل قبولی است های ساخته دهد که پایایی شاخص نشان می

 : مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق2جدول شمارۀ 

1ضریب پایایی متغیرهای اصلی تحقیق
 

 8243/1 عوامل دافعه

 8121/1 عوامل جاذبه

 4555/1 احساس محرومیت نسبی

 تعاریف مفاهیم متغیرهای تحقیق

ای به نقطۀ دیگر. برای  جایی از نقطه وانی فرد برای جابهر_آمادگی و قبول روحی تمایل به مهاجرت:

سنجش تمایل به مهاجرت، از پاسخگویان پرسیده شد آیا قصد دارند که در آینده برای ادامۀ زندگی و 

 غیراز استان خوزستان( مهاجرت کنند یا خیر. سکونت به شهر دیگری )به

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
لحاظ مفهومی، این متغیر برای مطالعۀ حاضر بسیار  ( است اما ازآنجاکه به7/1ای یکی از متغیرها کمتر از مقدار الزم ). مقدار آلف1

 گردد. حائز اهمیت است، نتایج مربوطه با احتیاط بیشتری تفسیر می
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ود که در مبدأ وجود دارد، افراد را از ماندن در ش به عوامل و شرایط منفی اطالق می های مبدأ:دافعه

کند. در  مبدأشان بازداشته و برای مهاجرت به مکانی دیگر که این شرایط و عوامل را ندارند تحریک می

جغرافیایی، عوامل اقتصادی، عوامل _این بررسی، دافعۀ مبدأ از چندین مؤلفه با عنوان عوامل اقلیمی

شده و جهت سنجش آنها از طیف  رفاهی و عوامل امنیتی تشکیل_تیفرهنگی، عوامل خدما_اجتماعی

 شده است.  ای )از کامالً موافق تا کامالً مخالف( استفاده لیکرت پنج گزینه

شود که در شهرهای دیگر وجود دارد و افراد  به عوامل و شرایط مثبتی اطالق می های مقصد:جاذبه

شود که افراد از  د. مثبت بودن این عوامل و شرایط موجب میانگیزان را برای مهاجرت به این شهرها برمی

سوی این شهرها مهاجرت کنند. جاذبۀ مقصد از چندین مؤلفه با عنوان  شان فاصله گرفته و به مبدأ اصلی

رفاهی و عوامل _فرهنگی، عوامل خدماتی_جغرافیایی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی_عوامل اقلیمی

ای )از کامالً موافق تا کامالً مخالف(  هت سنجش آنها از طیف لیکرت پنج گزینهشده و ج امنیتی تشکیل

 شده است. استفاده 

مقایسه بین دو موقعیت زندگی )مثالً دو مکان جغرافیایی متفاوت( از  احساس محرومیت نسبی:

گر شخص ها. براساس این مفهوم، ا تر و زندگی بهتر در یکی از این موقعیت طرف فرد و احساس مناسب

خودش را با دیگری مقایسه کند، در صورت تفاوت در سطح محرومیتشان، شخص احساس ذهنی متناقض 

آمده  وجود کند؛ اگر مقایسه با فردی محروم انجام شود، حالت به در ارزیابی از موقعیت دیگری تجربه می

یف لیکرت پنج (. برای سنجش محرومیت نسبی از ط1353، 1شود )دیویس محرومیت نسبی نامیده می

های مقایسۀ وضع معیشتی و اقتصادی افراد در استان ای )از کامالً موافق تا کامالً مخالف( و گویه گزینه

اجتماعی افراد در _های دیگر، مقایسۀ پیشرفت اقتصادی های اخیر در مقایسه با استان خوزستان در سال

ها در استان خوزستان در مقایسه  فراد و خانوادهها، مقایسه سطح رفاه ا استان خوزستان نسبت به دیگر استان

های  های دیگر و مقایسۀ میزان امنیت اجتماعی در شهرهای استان خوزستان در مقایسه با استان با استان

 شده است. دیگر استفاده 

 ها یافته

. آمده است 5های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در جدول شمارۀ  توزیع پاسخگویان برحسب ویژگی

درصد زن هستند. برای درک بهتر از گسترۀ سنی پاسخگویان،  47درصد پاسخگویان مرد و  55اساس  راینب

ساله و  27-23درصد از مردان در گروه سنی  57شده است. بیش از  های سنی تنظیم سن آنها در قالب گروه

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Davis 
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-23های سنی  یب، به گروهترت درصد( قرار داشته و درصد زنان به 57ساله ) 24-24از آن، در گروه سنی  پس 

درصد( اختصاص داشته است. از نظر میزان تحصیالت، مقطع  24ساله ) 21-18درصد( و  54ساله ) 27

درصد  47درصد( بیشترین فراوانی را داشته است.  57درصد و زنان  24کارشناسی برای هر دو جنس )مردان 

ان متأهل هستند. اکثریت جوانان پاسخگو در درصد زن 51درصد مردان و  52درصد زنان مجرد و  43مردان و 

درصد مردان و  83اند. همچنین، حدود  درصد( بوده 52از آن، عرب ) درصد( و پس  55این بررسی، بختیاری )

اند.  درصد از کل جوانان در این بررسی غیر شیعه بوده 15اند. درمجموع،  درصد زنان شیعه بوده 85حدود 

درصد  8درصد مسکن استیجاری، حدود  53صد از افراد در مسکن شخصی، در 44لحاظ وضعیت سکونت،  به

که در  اند درحالی درصد مردان شاغل بوده 52اند.  درصد در سایر منازل سکونت داشته 7مسکن سازمانی و 

 24درصد پاسخگویان شاغل،  22طورکلی  درصد در زمان انجام تحقیق شغل داشتند، به 11مورد زنان، تنها 

درصد  31درصد مردان شاغل و  58اند. همچنین،  دار بوده درصد خانه 11درصد دانشجو و  42ار، درصد بیک

هزار  511درصد پاسخگویان فاقد درآمد و درآمد زیر  71اند. بیش از  زنان شاغل در این بررسی کارمند بوده

 اند. هزار( داشته 511درصد درآمد زیر  51درصد فاقد درآمد و  45تومان )

 های اجتماعی، اقتصادی و جمعیّتی : توزیع درصد پاسخگویان برحسب ویژگی3ارۀ جدول شم

 تعداد کل زن مرد ویژگی

 سن

21-18 5/15 4/24 5/2 73 

25-21 3/3 5/22 8/15 41 

24-24 3/54 5/14 5/27 115 

23-27 3/57 4/54 4/54 141 

 تحصیالت

 13 3/4 4/1 3/7 ابتدایی

 52 5/8 5/5 8/1 راهنمایی

 44 4/14 5/2 5/15 متوسطه

 35 7/24 5/27 2/22 کاردانی

 125 5/52 4/53 1/24 کارشناسی

 51 1/15 5/5 7/13 کارشناسی ارشد و باالتر

 وضعیت تأهل
 245 5/48 2/43 5/47 مجرد

 122 7/51 8/5 5/52 متأهل

 قومیت

 42 1/14 5/2 5/12 فارس

 24 2/4 7/7 3/4 لر

 124 2/52 7/24 3/58 عرب

 155 1/55 4/54 5/55 بختیاری

 41 4/1 4/12 4/8 سایر
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 های اجتماعی، اقتصادی و جمعیّتی : توزیع درصد پاسخگویان برحسب ویژگی3دول شمارۀ ادامه ج

 تعداد کل زن مرد ویژگی

 مذهب

 554 8/84 4/84 7/88 شیعه

 21 5/5 1/4 3/4 سنی

 18 7/4 4/4 3/4 زرتشتی

 12 1/5 3/4 5/1 سایر

 وضعیت مسکن

 177 44 4/48 8/45 شخصی

 151 2/53 5/54 3/41 ای اجاره

 23 5/7 8/8 4/4 سازمانی

 28 5/7 4/4 3/7 سایر

 وضع فعالیت

 85 1/22 5/11 5/51 شاغل

 38 5/25 4/12 3/54 بیکار در جستجوی کار

 142 1/42 4/54 1/51 دانشجو

 41 4/1 22 1 دار خانه

 عنوان شغل

 2 4/2 1 1/5 کارگر

 24 2/28 5/3 4/54 کاسب

 54 3/45 5/3 8/57 کارمند

 5 5/5 1 7/4 تاجر

 درآمد )برحسب تومان(

 145 3/42 2/74 8/14 فاقد درآمد

 113 51 2/15 8/48 هزار  511زیر 

 44 4/11 7/2 2/13 میلیون 1هزار تا  511

 24 8/4 4/4 3/8 میلیون و پانصد هزار 1میلیون تا  1

 51 1/8 5/5 5/1 105110111بیشتر از 

 585 111 111 111 کل

هم و در سطح باالیی  ها نشان داد که تمایل به مهاجرت برای هر دو جنس نزدیک به همچنین یافته

 77طورکلی،  اند. به درصد زنان تمایل به مهاجرت داشته 5/77درصد مردان و  8/74اساس  است. براین

 25اند و  غیر از استان خوزستان داشته گو در این بررسی تمایل به مهاجرت به مکانی به درصد جوانان پاسخ

درصد  51درصد جوانان تهران،  44اند. در صورت مهاجرت:  درصد تمایلی به مهاجرت از خود نشان نداده

قصد عنوان م درصد سایر شهرهای کشور را به 1درصد کرج و حدود  8درصد شیراز،  15اصفهان، نزدیک 

 (.4گزینند )جدول شمارۀ  اول مهاجرت خود برمی
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 : تمایل به مهاجرت جوانان استان خوزستان به تفکیک جنس4جدول شمارۀ 

 تعداد کل زن مرد تمایل به مهاجرت

 237 1/77 5/77 8/74 بله

 88 3/22 5/22 2/25 خیر

 585 111 111 111 کل

عنوان متغیر وابسته( و متغیرهای مستقل در این  بهبرای شناخت رابطۀ بین تمایل به مهاجرت جوانان )

-کردن گویه منظور تفسیر بهتر متغیرهای تحقیق، با جمع شده است. به استفاده  1تحقیق از آزمون کای اسکوئر

یک متغیر  5های مربوط به هر متغیر و مشخص کردن دامنۀ تغییرات آن و همچنین تقسیم آن بر عدد 

شده  طبقه ارزیابی   ، متوسط و باال ساخته شد و توزیع پاسخگویان براساس این سهطبقۀ پایین  ترتیبی با سه

دهد که بین تمایل به مهاجرت جوانان به خارج از  نشان می 5شده در جدول شمارۀ  است. نگاهی به نتایج ارائه

دارد. با  رابطه وجود 15/1استان و متغیرهای دافعۀ مبدأ، جاذبه مقصد، احساس محرومیت نسبی در سطح 

توان گفت که هرچه ارزیابی از وضعیت موجود  درصد می 35و با اطمینان  2های جدول شمارۀ  توجه به یافته

یابد و  تر باشد، تمایل به مهاجرت جوانان به خارج از استان نیز افزایش می عوامل دافعه در استان نامطلوب

مقصد باالتر باشد، تمایل به مهاجرت جوانان به بالعکس. همچنین هرچه ارزیابی از وضعیت عوامل جاذبه در 

یابد. هرچه دافعۀ مبدأ و جاذبۀ مقصد در نظر فرد بیشتر باشد، نگرش او نسبت به  خارج از استان افزایش می

دهد پاسخگویانی که محرومیت نسبی در استان خوزستان  های تحقیق نشان می تر است. یافته مهاجرت مثبت

اند. در مقابل، کسانی که محرومیت  د تمایل به مهاجرت به خارج از استان خوزستان داشتهان را باال برآورد کرده

 اند. اند، تمایلی به مهاجرت نداشته نسبی در استان را پایین برآورد کرده

 : نتایج تحلیل دو متغیرۀ روابط بین تمایل به مهاجرت و متغیرهای اصلی تحقیق1جدول شمارۀ 

 متغیر
 تمایل به مهاجرت

 آماره تعداد کل
 بله خیر

 دافعۀ مبدأ

4/84 پایین  4/15  111 11 Chi-Square=171/741* 
 

Cramer's V= 778/1  

 125 111 44 54 متوسط

7/2 باال  5/37  111 243 

 جاذبۀ مقصد

4/45 پایین  4/54  111 15 chi-square= 57/587 * 
 

Cramer's V= 457/1  

5/55 متوسط  7/47  111 223 

8/2 باال  2/37  111 145 

 محرومیت نسبی

3/45 پایین  1/54  111 122 Chi-square= 81/455 * 
 

Cramer's V= 541/1  

5/55 متوسط  7/44  111 75 

7/5 باال  5/34  111 188 

 15/1داری در سطح  *= معنی        

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Chi-Square 
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مایل بیشتری ترها ت همچنین بین سن پاسخگویان و تمایل به مهاجرت رابطۀ معناداری وجود دارد. جوان

تر است. تحصیالت نیز رابطۀ  به مهاجرت دارند و هرچه سن باالتر باشد، تمایل نسبت به مهاجرت منفی

معناداری با تمایل به مهاجرت داشته است. نتایج نشان داد با افزایش تحصیالت پاسخگویان، تمایل به 

مایل به مهاجرت آنان رابطۀ معناداری یابد. همچنین بین مذهب پاسخگویان و ت مهاجرت آنان نیز افزایش می

وجود دارد، ولی شدت رابطه بین دو متغیر موردنظر زیاد نیست. قومیت یکی دیگر از متغیرهایی است که رابطۀ 

که پاسخگویان سایر  معناداری با تمایل به مهاجرت داشته است. پاسخگویان لر کمترین تمایل را داشته درحالی

اند. کمترین تمایل به مهاجرت در بین پاسخگویان،  ه مهاجرت را از خود نشان دادهها بیشترین تمایل ب قومیت

باشد. بین  مربوط به شاغلین و بیشترین تمایل به مهاجرت در بین پاسخگویان مربوط به جوانان بیکار می

به مهاجرت پاسخگویان به لحاظ سطح درآمد رابطۀ معناداری وجود دارد. با افزایش درآمد پاسخگویان، تمایل 

دهد که بین تمایل به مهاجرت با متغیرهای جنس، وضعیت  ها همچنین نشان می یابد. یافته آنان کاهش می

 (.4تأهل و وضعیت مالکیت مسکن رابطۀ معناداری وجود ندارد )جدول شمارۀ 

 : نتایج تحلیل دو متغیرۀ رابطه بین تمایل به مهاجرت و متغیرهای جمعیتی تحقیق6جدول شمارۀ 

 متغیر
 تمایل به مهاجرت

 تعداد کل

 

 بله خیر

 جنس
2/25 مرد  8/74  111 215 

chi-square=1/272ns 5/22 زن  5/77  111 181 

 سن

21-18 1/5  3/34  111 73 

Chi-Square=444/75* 
 

Cramer’s V= 445/1  

25-21 5/4  7/35  111 41 

24-24 3/15  1/84  111 115 

23-27 4/47  4/52  111 141 

 وضعیت تأهل
4/25 مجرد  4/74  111 245 

Chi-Square=233/1 ns 1/21 متأهل  3/78  111 122 

 تحصیالت

2/73 ابتدایی  8/2  111 13 

Chi-Square=554/71* 
 
 

Cramer’s V= 427/1  

 

3/44 راهنمایی  1/55  111 52 

2/25 دیپلم  8/74  111 44 

5/2 کاردانی  7/73  111 35 

2/15 کارشناسی  8/84  111 125 

 51 111 38 2 کارشناسی ارشد و باالتر

 مذهب

7/25 شیعه  5/74  111 554 

Chi-Square=411/15* 
 

Cramer’s V= 187/1  

4/15 سنی  4/84  111 21 

8/3 زرتشتی  2/31  111 18 

7/14 سایر  5/85  111 12 
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جرت و متغیرهای جمعیتی : نتایج تحلیل دو متغیرۀ رابطه بین تمایل به مها6ول شمارۀ ادامه جد

 تحقیق

 متغیر
 تمایل به مهاجرت

 تعداد کل

 

 بله خیر

وضعیت مالکیت 
 مسکن

5/24 شخصی  7/75  111 177 

Chi-square=7/551ns 
 

 

4/21 ای اجاره  4/78  111 151 

4/27 سازمانی  4/72  111 23 

7/5 سایر  5/34  111 28 

 
 قومیت

 

 

1/57 فارس  3/42  111 42 

Chi-Square=553/3* 
 

Cramer’s V= 157/1  

 

 

4/17 لر  4/82  111 24 

 124 111 81 21 عرب

2/22 بختیاری  8/77  111 155 

 41 111 85 15 سایر

 
 وضع فعالیت

 

1/57 شاغل  3/42  111 85 

Chi-Square=444/21* 
 

Cramer’s V= 257/1  

1/11 بیکار در جستجوی کار  3/88  111 38 

4/24 دانشجو  4/75  111 142 

8/51 دار خانه  2/48  111 41 

 درآمد )برحسب تومان(

7/14 فاقد درآمد  5/85  111 145 

 
Chi-Square=173/22* 

 

Cramer’s V= 245/1  

8/3 هزار 511زیر   2/31  111 113 

4/15 میلیون 1هزار تا  511  4/84  111 44 

میلیون و  1میلیون تا  1
 پانصد هزار

8/5  2/43  111 24 

4/44 105110111بیشتر از   4/55  111 51 

 دار = غیر معنیns    15/1داری در سطح  *= معنی     

شده احتمال  های مطرح دهد. مدل نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک را نشان می 7جدول شمارۀ 

اول، دهد. در مُدل  بینی هریک از متغیرهای مستقل در مورد احتمال تمایل به مهاجرت را نشان می پیش

طور مستقیم و  متغیرهای عوامل دافعه در مبدأ، عوامل جاذبه در مقصد و احساس محرومیت نسبی، که به

دهند، وارد مدل رگرسیونی شدند. سپس، متغیرهای  تأثیر قرار می بدون واسطه تمایل به مهاجرت را تحت

، قومیت( و فرهنگی )تحصیالت، مذهب_جمعیتی )سن، جنس، وضعیت تأهل(، متغیرهای اجتماعی

های دوم، سوم و چهارم شدند تا تأثیر  ترتیب وارد مدل متغیرهای اقتصادی )وضعیت فعالیت و درآمد( به

زمان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، عوامل دافعه، عوامل جاذبه و احساس محرومیت نسبی  هم

 بر تمایل به مهاجرت ارزیابی شود.
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گفته شد، متغیرهایی چون عوامل دافعه، عوامل جاذبه و احساس  طور که این مدل، همان مُدل اول:

شود. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد  محرومیت نسبی در تمایل به مهاجرت جوانان را شامل می

دیگر، این متغیرها احتمال تمایل به مهاجرت را  بیان دار هستند. به که هر سه متغیر ازلحاظ آماری معنی

دهند و تغییر آنها در جهت موافق با متغیر وابسته است. بدین معنی که اگر عوامل دافعه  ار میتأثیر قر تحت

کند، در مورد متغیرهای عوامل جاذبه و احساس  افزایش یابد، احتمال تمایل به مهاجرت هم افزایش پیدا می

ر مبدأ، عوامل جاذبه طور. احتمال تمایل به مهاجرت جوانانی که عوامل دافعه د محرومیت نسبی هم همین

در مقصد و محرومیت نسبی استان را باال برآورد کرده، در مقایسه با آنانی که معتقد بودند این عوامل در 

درصد  45اند  درصد بیشتر است. همچنین این متغیرها توانسته 23و  47، 48ترتیب  سطح پایینی است، به

 تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. 

در این مدل، متغیرهای جمعیتی )سن، جنس، وضعیت تأهل( نیز وارد مدل رگرسیونی  مُدل دوم:

شدند. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ معناداری بین این متغیرها و تمایل به مهاجرت وجود دارد. 

داری متغیرهای عوامل دافعه، عوامل جاذبه و احساس محرومیت نسبی با ورود  همچنین سطح معنی

دهد، با ورود متغیرهای  های جدول نشان می طور که داده معیتی افزایش پیدا کرده است. همانمتغیرهای ج

درصد در  81درصد در مدل اول، به  45کند و از  جمعیتی، ضریب تعیین متغیر وابسته هم افزایش پیدا می

درصد تغییرات  81اند باالی  رسد و این به معنای آن است که این متغیرها درمجموع توانسته مدل دوم می

 متغیر وابسته را تبیین کنند.

فرهنگی )تحصیالت، مذهب و قومیت( به مجموعۀ _در این مُدل متغیرهای اجتماعی مُدل سوم: 

فرهنگی، در کنار سایر متغیرها، تنها _اضافه شدند. اگرچه در بین متغیرهای اجتماعی 2متغیرهای مُدل 

داری بر احتمال تمایل به مهاجرت  یالت عالی( تأثیر معنیتحصیالت )راهنمایی و متوسطه در مقابل تحص

دار بودند  ، معنی2و  1داری متغیرهایی که در مُدل  دارد، اما ورود این متغیرها باعث تغییر در سطح معنی

طرف با ورود این متغیرها سطح معناداری  شود، ازیک طور که در جدول مشاهده می شده است. همان

دیگر، سطح  کند. ازطرف ه، عوامل جاذبه و احساس محرومیت نسبی افزایش پیدا میمتغیرهای عوامل دافع

از لحاظ آماری  2و  1های  کند. همچنین متغیر سن، که در مدل معناداری متغیر جنس کاهش پیدا می

شتر رابطۀ معناداری با متغیر وابسته داشت، در این مدل، غیرمعنادار شده است. دلیل احتمالی این تغییرات بی

 باشد.  خاطر وجود متغیر تحصیالت در این مُدل می به

 5و  2و  1های  در این مُدل، متغیرهای اقتصادی )وضعیت فعالیت و درآمد( نیز به مدلمُدل چهارم: 

معنادار بودند، در این مُدل نیز  5لحاظ آماری، در مُدل  دهد متغیرهایی که به اند. نتایج نشان می شده اضافه
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دار هستند؛ اما رابطۀ معناداری بین متغیرهای اقتصادی و احتمال تمایل به مهاجرت وجود همچنان معنا

ندارد. همچنین ورود این متغیرها باعث افزایش سطح معناداری متغیرهای عوامل دافعه و جاذبه و کاهش 

 سطح معناداری متغیر احساس محرومیت نسبی شده است.

به مهاجرت برحسب متغیرهای منتخب با استفاده از بینی احتمال تمایل  : پیش7جدول شمارۀ 

 رگرسیون لجستیک

1مُدل  متغیر مستقل 2مُدل   5مُدل   4مُدل    

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

485/1 * عوامل دافعه  * 453/1  * 735/1  * 854/1  

474/1 * عوامل جاذبه  * 581/1  * 771/1  * 812/1  

سبیاحساس محرومیت ن  * 234/1  * 421/1  * 537/1  * 431/1  

147/1 *   مرد( =جنس )مرجع  * 152/1  * 154/1  

757/1 *   سن  ns 542/1  ns 742/1  

742/1 *   مجرد( =وضعیت تأهل )مرجع   * 574/1  * 224/1  

ت 
ال
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تح
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مر

(
= ی( 
اه

شگ
دان

 

ns 185/1     ابتدایی  ns 141/1  

111/1 *     راهنمایی  * 111/1  

طهمتوس      * 111/1  * 111/1  

جع
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ب )
ذه

م
= 

یر(
سا

 

ns 288/1     شیعه  ns 485/1  

ns 444/1     سنی  ns 252/1  

ns 832/1     زرتشتی  ns 421/1  
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ومی

ق
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ns 285/1     فارس  ns 184/1  

ns 357/1     لر  ns 515/1  

ns 811/2     عرب  ns 828/1  

ns 753/1     بختیاری  ns 281/1  
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ns 483/1       شاغل  

ns 424/1       بیکار  

ns 255/1       دانشجو  
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ns 314/1       فاقد درآمد  

511زیر         ns 452/1  

ns 271/1       میلیون 1تا  511  

chi-square 218/451* *112/231 185/554 * 557/833* 

-2 log likelihood 135/288 738/122  825/77  74/112 

Cox & snell R square 455/1  551/1  582/1  1/584 

Nagelkerke R Square 458/1  815/1  884/1  1/887 

 دار غیر معنی =     ns 15/1معناداری در سطح  =*           
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زنان و متأهلین در مقایسه با مجردین،  مندرجات جدول از آن حکایت دارد که مردان در مقایسه با

دهد کسانی که تحصیالت  تمایل بیشتری به مهاجرت دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

راهنمایی و متوسطه دارند در مقایسه با کسانی که تحصیالت عالی دارند، تمایل کمتری به مهاجرت نشان 

ترتیب  وامل جاذبه در مقصد و احساس محرومیت نسبی بهاند. عوامل دافعه در مبدأ مهاجرت، ع داده

اند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون  بیشترین تأثیر را بر متغیر وابستۀ ما، یعنی تمایل به مهاجرت، داشته

داری با متغیر وابسته داشتند، تنها متغیر  لجستیک، از بین متغیرهایی که در تحلیل دومتغیره ارتباط معنی

های دومتغیره سن، مذهب، قومیت، وضعیت فعالیت و  دار است. با این تفاوت که در تحلیل تحصیالت معنی

دار شده است.  داری با متغیر وابسته داشتند اما در مدل چند متغیره، این روابط غیرمعنی درآمد ارتباط معنی

ا متغیر وابسته داری ب که در تحلیل دومتغیره، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی دیگر، درحالی ازسوی

مشاهده  7طور که در جدول شمارۀ  دار شده است. همان نداشتند در مدل چند متغیره، ارتباط آنها معنی

( 887/1و  584/1شود، در مرحلۀ چهارم، مقادیر هر دو آمارۀ مربوط به ضریب تعیین پزودو تقریباً باال ) می

یق از قدرت تبیین باالیی درخصوص واریانس و دهد که متغیرهای مستقل در این تحق بوده و این نشان می

 58اند بین  تغییرات متغیر وابسته به تمایل به مهاجرت جوانان برخوردار هستند. درواقع، این متغیرها توانسته

 درصد از تغییرات تمایل به مهاجرت جوانان را تبیین کنند. 88تا 

 گیری  بحث و نتیجه

که در طول چهار سرشماری اخیر، استان خوزستان در بین دهد  روند مهاجرت بین استانی نشان می

شده را داشته است. سنجش تمایل به  های کشور بعد از استان تهران، بیشترین درصد مهاجران خارج استان

مهاجرت جوانان استان خوزستان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن باعث شد تا تحقیق حاضر انجام گیرد. 

که درصورت  طوری اند به ظر تمایل به مهاجرت، جوانان تمایل باالیی را نشان دادهها نشان داد که ازن یافته

درصد جوانان پاسخگو در این بررسی تمایل به مهاجرت به سایر  77فراهم بودن شرایط و امکانات، باالی 

 77و  درصد مردان 74اند )بیش از  درصد تمایل به مهاجرت نداشته 25اند و تنها  های کشور داشته استان

( 1584درصد زنان(. در تأیید یافتۀ مذکور مبنی بر تمایل باالی مهاجرت در استان خوزستان، حزباوی )

غیراز  درصد جوانان شهرستان اهواز تمایل دارند برای ادامۀ زندگی به مکانی به 81دهد که باالی  نشان می

( طی تحقیقی دریافتند که 1531ی )های استان خوزستان مهاجرت نمایند. ممبنی و قاسمی اردهای شهرستان

درصد استادان در شهرستان اهواز، درصورت فراهم شدن شرایط کاری و امکانات زندگی  41حدود 

ترین  زیاد به خارج از استان خوزستان مهاجرت خواهند کرد. دافعۀ مبدأ و جاذبۀ مقصد از مهم احتمال به

های منطقۀ  باشد. در این پژوهش، دافعه ورت لی میگیری به مهاجرت ا کننده در مدل تصمیم عوامل تعیین
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ترین عوامل تأثیرگذار بر  ترتیب مهم یافتۀ کشور به های شهرهای توسعه مبدأ )استان خوزستان( و جاذبه

دهندۀ اهمیت  باشند. این نتایج نشان های کشور می تمایل به مهاجرت از استان خوزستان به سایر استان

های دیگر در نزد ساکنان این استان است. از  ان نسبت به عوامل کششی استانعوامل دافعۀ استان خوزست

( 75: 1571فایده )اوبرای، _( و عامل فایدۀ مدل هزینه1344این منظر، سهم و وزن عامل دافعۀ اورت لی )

عالوه، محرومیت نسبی استان خوزستان در مقایسه با  نسبت به همتاهای جاذبه و هزینه بیشتر است. به

 باشد. های کشور از دیگر عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت جوانان می یر استانسا

کند که بین عوامل دافعۀ منطقۀ مبدأ مهاجرت و تمایل به  شده ثابت می های تدوین آزمون فرضیه

رد  (H0)درصد اطمینان فرض صفر  35دیگر، با  عبارت به مهاجرت جوانان رابطۀ معناداری وجود دارد.

مبنی براثر داشتن عوامل دافعه در مبدأ بر تمایل به مهاجرت جوانان تأیید  (H1)یک  شود و فرض می

کند.  گردد؛ یعنی با افزایش نارضایتی از عوامل دافعه، تمایل به مهاجرت بین جوانان نیز افزایش پیدا می می

زن عوامل دافعۀ همچنین نتایج تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که سهم و و

مبدأ بر تمایل جوانان به مهاجرت در مقایسه با عوامل دیگر بیشتر است. یافتۀ مذکور در مطالعات پیشین 

؛ ممبنی و قاسمی اردهایی، 1584؛ حزباوی، 1585؛ ارشاد و حزباوی، 2115؛ فن، 1372)بولمن و همکاران، 

عنوان متغیر مستقل، و  وامل جاذبه در مقصد، بهآمده است. در فرضیۀ دوم، رابطه بین ع دست  ( نیز به1531

وتحلیل آنها )هم در تحلیل دو متغیره  های موجود و تجزیه شده است. داده تمایل به مهاجرت جوانان بررسی

داری در تمایل به  دهد که عوامل جاذبه در شهرهای دیگر تأثیر معنی و هم در تحلیل چند متغیره( نشان می

عبارتی، هرچه ارزیابی از وضعیت عوامل جاذبه در مقصد  ان خوزستان داشته است. بهمهاجرت جوانان از است

عالوه، نتایج حاصل از تحلیل  یابد. به باالتر باشد، تمایل به مهاجرت جوانان به خارج از استان افزایش می

وامل چند متغیره و رگرسیون لجستیک نشان داد که عوامل جاذبه در شهرهای مقصد مهاجرت بعد از ع

دافعۀ مبدأ، بیشترین تأثیر را بر تمایل جوانان به مهاجرت دارد. در تأیید اثرگذاری عوامل جاذبه در مقصد بر 

دهد  متحده، نشان می ایاالت 2111های سرشماری سال  ( براساس داده2115تمایل به مهاجرت، فرانکلین )

کرده  اجرت جوانان مجرد و تحصیلهای مقصد مانند یافتن مسکن و اشتغال مناسب، علت مه که جاذبه

، تفاوت معناداری بین احساس محرومیت نسبی 15/1دانشگاهی است. همچنین در سطح خطای کمتر از 

عنوان متغیر مستقل و تمایل به مهاجرت جوانان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج مربوط به این  در استان به

یابد، تمایل آنان  ومیت نسبی پاسخگویان افزایش میفرضیه حاکی از این بود که هرچه میزان احساس محر

شود. همچنین نتایج تحلیل چند متغیره و رگرسیون لجستیک  به مهاجرت به خارج از استان نیز بیشتر می

)با کنترل اثر سایر متغیرها( نشان داد که بین این دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد. یافتۀ مذکور در 

 آمده است. دست  ( نیز به1584مطالعۀ حزباوی )
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بین متغیرهای  15/1دار در سطح خطای کمتر از  توان به رابطۀ معنی از دیگر نتایج این پژوهش می

ها نشان  سن، تحصیالت، مذهب، قومیت، وضعیت فعالیت، درآمد و تمایل به مهاجرت اشاره کرد. یافته

اجرت بیشتر است و برعکس. همچنین دهد که هرچه سن پاسخگویان کمتر باشد، تمایل آنان به مه می

یابد. زرتشتیان و  توان گفت با افزایش تحصیالت پاسخگویان، تمایل به مهاجرت آنان نیز افزایش می می

های موجود، پاسخگویان  اند. در بین قومیت ها تمایل بیشتری به مهاجرت از خود نشان داده سنی مذهب

ها بیشترین تمایل به مهاجرت را از خود  یان سایر قومیتکه پاسخگو لر کمترین تمایل را داشته درحالی

اند. کمترین تمایل به مهاجرت در بین پاسخگویان، مربوط به شاغلین و بیشترین تمایل به  نشان داده

توان گفت با افزایش درآمد پاسخگویان تمایل  باشد؛ و باالخره می مهاجرت در مربوط به جوانان بیکار می

دهد که برای تبیین  یابد. نتایج تحلیل دو متغیری و چند متغیری نشان می ش میبه مهاجرت آنان کاه

های جاذبه و دافعه و محرومیت  تمایل به مهاجرت جوانان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، نظریه

 نسبی مناسب هستند.

مل دافعۀ منطقۀ دهد که عوا بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان به خارج از استان نشان می

دهندۀ اهمیت و مهم بودن عوامل  مبدأ بیشترین تأثیر را بر تمایل به مهاجرت جوانان دارند. این نتایج نشان

دافعه در استان خوزستان نسبت به عوامل جاذبۀ سایر مناطق و احساس محرومیت نسبی در نزد جوانان 

های استان انجام گیرد.  د در جهت کاهش دافعهریزی بای اساس بیشترین برنامه استان خوزستان است. براین

های شغلی و پایدار کردن جمعیت،  منظور ایجاد فرصت گذاری بیشتر در مناطق محروم استان به سرمایه

گذار در مناطق محروم  ریزی و تدوین راهکارهای مناسب در راستای تشویق حضور سرمایه استفاده از برنامه

های تراز اول  های توسعۀ انسانی استان با استان اهش فاصله در شاخصمنظور ک ریزی به استان، برنامه

گذاری و ایجاد اشتغال،  منظور سرمایه ها و استعدادهای اقتصادی و تولیدی استان به کشور، شناخت ظرفیت

های تجاری و بازرگانی و همچنین توسعۀ  های صنعت، کشاورزی و باغداری، فعالیت توسعۀ هماهنگ بخش

مناطق روستایی، طراحی برنامۀ جامع جهت توسعۀ فضای سبز و تجدیدنظر در استفاده از مالچ  کارآفرینی

های قدیمی و  زایی باید جایگزین روش های جدید مقابله با بیابان نفتی برای مقابله با ریزگردها )روش

ریزی در جهت  هپاشی شود(، بهبود شرایط اداری، مالی و شغلی در استان، برنام پاشی جایگزین مالچ ریگ

های  های اقلیمی و امنیتی در استان، گسترش امکانات رفاهی و تفریحی )که از شاخص کاهش دافعه

ساز کاهش  تواند زمینه بخش در استان از مواردی است که می نوگرای و توسعه است( رضایت

 فرستی و جذب جمعیت به این استان را فراهم آورد.  مهاجرت
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