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  ها هاجرت سالمندان: مسائل و چالشمطالعه م

3منيژه اميرخسروي و 2طايفه ، معصومه مؤمن1عليرضا ساجدي
 

  چكيده

ترين نرخ  هاي سني جمعيت سريع اي نزديك سالمندان، در ميان گروه با وجود اينكه احتماالً در آينده

مورد توجه است. از صورت ويژه كمتر  رشد را تجربه خواهند كرد، ولي مطالعه تحركات جمعيتي آنان به

جمله مطالعات اندكي در مورد الگوهاي مهاجرت اين گروه سني انجام شده است. مهاجرت سالمندان از 

ها و  آوري داده هاي جمع اما روش ،هاي سني متفاوت است چند بعد اساسي با الگوي مهاجرت ساير گروه

عموما مشابه  ،در مورد اين گروه سني ،ها كار رفته در سرشماري هاي تحليل و نيز مفاهيم پايه به روش

برداري نيست. در اين مقاله  ها بوده است و لذا چندان در مطالعه مهاجرت سالمندان قابل بهره ساير گروه

هاي سرشماري در بررسي حركات مكاني جمعيت  به برخي از مسائل و مشكالت استفاده از داده

داليل مهاجرت پرداخته شده است. همچنين در  ويژه در تحليل خصوصيات مهاجرين و سالمندان، به

هايي براي نحوه برخورد با اين مسأله در شرايط موجود، پايان، ضمن ارائه پيشنهادات و توصيه

ها و توان با اعمال اصالحات نسبتاً اندكي در روش راهكارهايي مطرح شده كه با استفاده از آنها مي

سرشماري در مطالعات مهاجرتي جمعيت سالمندان را  عمليات سرشماري، سودمندي نتايج حاصل از

 ارتقاء داد.
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  مقدمه - 1

هاي مهاجرت  شود، اين است كه داده گران ناديده انگاشته مي نكته مهمي كه توسط اكثر تحليل

افتد،  كه در يك كشور اتفاق مي هاي جمعيت تنها يك زير مجموعه (بخشي) از كليه جابجايي

هاي مهاجرت برگرفته از سرشماري تنها نوك قله يخي از  سازد. به بيان ديگر داده نمايان مي

هاي) جمعيتي است. قبل از انجام مطالعات مهاجرت وجود يك  تمام تحركات (جابجايي

مهاجرت  انواع تحرك مكاني جمعيت كه از طريق سؤاالت سرشماري  چارچوب شفاف درباره

است. كنكاش درمورد نقاط قوت احتمالي و اهميت اجتماعي  فايده قابل شناسايي نيست، مفيد

تواند از منابع غير  و اقتصادي اين تحركات نيز حائز اهميت است. چارچوب مذكور مي

ايجاد شود. گيري، مطالعه موردي و...  سرشماري مانند منابع ثبتي (ثبت انواع جابجايي)، نمونه

توان  دهيم، نمي ها و علت و نتايج آن اهميت مي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي جابجايياگر 

 گذاشت. كنار سادگي به  را) نشده كشف( نشده هاي شناسايي جابجايي

 

  
   1395و  1390سال گذشته در دو سرشماري  5: مهاجران وارد شده در طي 1نمودار

 

سني خاص است. به عنوان مثال مقايسه دو  هاي موضوع مهم ديگر توجه به مهاجرت در گروه

) در سرشماري 1هاي سني سالمند (نمودار دهد كه مهاجرت در گروه دوره سرشماري نشان مي

هاي سرشماري  افزايش داشته است. بنابراين تحليل پرسش 1390نسبت به سال  1395سال 

هاي آتي خواهند ها در اين گروه سني كه رشد جمعيت در سال ها و ظرفيت در خصوص كاستي

نمايد. سؤاالت سرشماري در خصوص مهاجرت نيز موضوع مهم  گر مي داشت، بسيار مهم جلوه

) در مقايسه با 1در ايران (جدول  1395قابل مطالعه است. سؤاالت مهاجرتي سرشماري سال 

استراليا، كه در كشورهاي توسعه يافته نيز معمول  1981سؤاالت مهاجرتي سرشماري سال 

، محل اقامت معمول 2)، از جزئيات كمتري برخوردار است. با مالحظه جدول 2جدول است (
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متحده  اياالتشود (آنچه كه در  افراد، يك سال و پنج سال قبل از شب سرشماري پرسيده مي

ولي در آمريكا  ،شود شود). در ايران سؤاالت مهاجرت از كل جمعيت پرسيده مي نيز پرسيده مي

درصد از جمعيت پرسيده  20تر تنها از  هاي طوالني تر در فرم ورت كاملص سؤاالت مهاجرت به

شود. در  شود. در استراليا اين سؤاالت هرچند طوالني است، ولي ازكل جمعيت پرسيده مي مي

ايران سؤاالت مهاجرت تنها در خصوص جزئيات پنج سال قبل محل اقامت معمول پرسيده 

  شود.  مي

هاي مهاجرتي سرشماري (به  در مورد كيفيت داده ،حقيقي الزم استبا اين حال در ابتداي هر ت

بررسي كيفي  ،خصوص در مورد سالمندان) بررسي اوليه صورت گردد. بعنوان يك نمونه

مهاجران از پاسخ به سؤال محل  درصد از 5/0كه در حدود توان به اين امر اشاره داشت  مي

). بررسي در خصوص عدم پاسخ به سن نيز 1395اند (سرشماري سال  اقامت قبلي طفره رفته

هاي سرشماري است. بررسي در خصوص ميزان عدم پاسخ گويي  از موارد بررسي كيفيت داده

هاي سني را به خصوص در مورد مهاجرت  هاي سني سالمندان، مطالعه در اين گروه در گروه

بيشتر از ساير  هدفمندتر خواهد نمود. عدم پاسخ به سؤاالت سرشماري در ميان سالمندان

با اين وجود در خصوص سؤاالت مختص مهاجرت چنين ديدگاهي وجود  ،هاي سني است گروه

ها در مورد افراد سالمند  هرچند اطالعات كافي در خصوص كيفيت داده. )1982ندارد (دايلي 

ولي سيگل و  ،ها وجود ندارد تا مطالعات تطبيقي با ساير كشورهاي صورت بگيرد در سرشماري

برند... نسبت به  از مقدار بيشتر خطا رنج مي ..."هايي  ) بيان داشتند، چنين داده1982بر (تا

  .  "جمعيت جوان تحت تأثير اريبي بيشتري قرار دارند
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 اي) (مربوط به خانوار و خانوار موسسه 1395سواالت پرسيده شده در سرشماري سال : 1جدول

 نام و نام خانوادگي •

  / كد اتباع شماره ملي •

(سرپرست خانوار، همسر، بستگي با سرپرست خانوار  •

فرزند، عروس يا داماد، نوه يا نتيجه، پدر يا مادر، خواهر يا 

برادر، پدر يا مادر همسر، خواهر يا برادر همسر، ساير 

 خويشاوندان، غير خويشاوند)

تركيه، ساير  عراق، پاكستان،تابعيت (ايران، افغانستان،  •

  كشورها)

  جنس •

 (شمسي، ميالدي، قمري)(ماه و سال)  تاريخ تولد •

 كد ماه تولد •

 سال تولد •

  (چند سال تمام دارد؟) سن •

، خارج از كشور براي يا 2، غايب موقت1حاضر وضع اقامت: •

 4ساير 3كار يا تحصيل

آشوري يا كلداني، مسيحي ارمني،  – مسلمان، مسيحيدين ( •

 ساير مسيحيان، كليمي، زرتشتي، ساير)

 دارددفترچه بيمه دارد يا ن •

  

  

تاكنون شهر يا آبادي محل اقامت خود را تغيير  1390آيا از آبان ماه 

  داده است؟ بلي/ نه

  

تاكنون شهر يا آبادي محل اقامت  1390براي افرادي كه از آبان ماه 

  اند.خود را تغيير داده

  تاكنون 1390براي آخرين جابجايي انجام شده از سال 

 متر از يك سال، يك سال، دو(كمدت اقامت در همين شهر يا آبادي 

  سال، پنج سال) سال، سه سال، چهار

  محل اقامت قبلي

  جاي ديگر در همين شهر، آبادي،  خارج از كشور

  نام استان / كدكشور

  نام شهرستان

  نام شهر

  

  براي تمام افراد خانوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  براي افراد حاضر و غايب موقت

  

  

  

  

  

  ستراليا: سؤاالت مهاجرت كشور ا2جدول

در آدرس نشان داده شده در مقابل  •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

  هر فرد كجا زندگي مي كند؟ -8

  

اقامتگاه معمولي آن است كه يك فرد قصد دارد براي يك 
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اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  ناحيه و شهر محل سكونت

  نام شوراي محلي

  منطقه                             كدپستي

  

  كشور

  

در آدرس نشان داده شده در مقابل  •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  ناحيه و شهر محل سكونت

  نام شوراي محلي

  منطقه                      كدپستي

  

  كشور

  

  

در آدرس نشان داده شده در مقابل  •

  اين فرم

  در جايي ديگر •

اگر در جايي ديگر لطفا آدرس معمول نوشته 

  شود

  شماره و خيابان 

  شهر محل سكونت ناحيه و

  نام شوراي محلي

  منطقه                             كدپستي

  

  كشور

  

  در آن زندگي كند 1981ماه و يا بيشتر در سال  6دوره 

  

ند. براي افرادي كه در حال حاضر محل اقامت معمولي ندار

محل فعلي را به عنوان اقامتگاه معمولي در نظر گرفته و 

  باكس يك را انتخاب كنند.

  

  

  

اگر اقامت معمول در خارج از كشور است فقط نام كشور را 

  بنويسيد.

  

  محل اقامت معمول هر فرد در يك سال گذشته - 9

  لطفا بنويسيد ،اگر فرد كمتر از يك سال سن دارد

  

  

محل اقامت  1980ژوئن  30براي فردي كه تا تاريخ 

 ،كردهمعمولي نداشته، آدرسي را كه در آن زندگي مي

  ديبنويس

  

  

  

  فقط بنويسيد ،اگر اقامت معمول در خارج از كشور بود

  

  

محل اقامت معمول در خارج از كشور بوده فقط  -10

  بنويسيد

  

  محل اقامت معمول هر فرد در پنج سال گذشته 

  

  بنويسيد  ،دارداگر يك فرد كمتر از پنج سال 

  

محل اقامت معمولي  1976ژوئن  30براي فردي كه تاريخ 

  بنويسيد ،كردهآدرسي كه در آن زندگي مي ،نداشته

  

  

اگر محل اقامت معمول در خارج از كشور بوده فقط 

  بنويسيد

   هاي سرشماري در خصوص تحركات مكاني ـ ساختار كلي پرسش 2
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  مولها در خصوص  محل اقامت مع ـ  پرسش2ـ1

هاي محل اقامت معمول در سرشماري معموالً  مهاجرت دانشجويان در پرسش ،در گام اول

شوند. همچنين جداول متقاطع محل اقامت معمول و محل اقامت در شب  ناديده انگاشته مي

بايد به دقت در مطالعات  ،باشد سرشماري كه براي بسياري از كشورها در دسترس مي

هاي  بر افراد سالمند، تحليل شود. قبل از بررسي برخي محدوديت مهاجرتي به ويژه با تمركز

هاي غيردائم سالمندان  چرا مهاجرت ،اي حاصل از اين پرسش، الزم است كه نشان دهيم داده

  بايد مورد توجه قرار گيرد.  ،در مطالعات تحركات جمعيتي سالمندان

مطالعه الگوهاي خاص جابجايي ) در فرضيه انتقال جابجايي، در بيان اهميت 1971زلينسكي (

كشد. گليم و  هاي عميق و پايدار ساختار اقتصادي جوامع را به تصوير مي جمعيت، دگرگوني

هاي داخلي بطور عميق با توسعه و رشد اقتصادي  د كه مهاجرتنكن ) بيان مي1994ميلر (

خي تحوالت سير تاري ،ها مناطق مرتبط است. لذا مطالعه فرايند تغييرات اينگونه مهاجرت

هاي فصلي  دهد. شواهد روشني وجود دارد كه مهاجرت اقتصادي و اجتماعي مناطق را نشان مي

در مورد سالمندان از نواحي گرم به نواحي معتدل بطور چشمگيري رو به افزايش است. 

ها داشته است كه اين جريان  تأثير بيشتري بر اين نوع مهاجرت ،همچنين تغييرات اقليمي

)، 1982)، كروت (1983شود (گابر و زون ( غلب به جريان مهاجرت دائمي منجر ميجابجايي ا

زلينسكي مطرح كرده است كه نوعي ارتباط بين جابجايي   ). فرضيه1981النگينو و بيگار (

   موقت و دائمي وجود دارد. 

 3ل با توجه به شواهد، افزايش جابجايي موقت سالمندان درحال افزايش است. الگويي كه جدو 

دهد. تبديل  مدت اقامت را نشان مي  افزايش جابجايي سالمندان در بازه ،دهد نشان مي

) بيان شده 1971بيني زلينسكي ( هاي موقت در خطوط پيش هاي دائمي به جابجايي جابجايي

هاي موقت جابجايي سالمندان  كه بدون در نظر گرفتن جنبه ،رسد است. بنابراين به نظر مي

سالمندان كامل صورت نخواهد گرفت. با توجه به اينكه سرشماري در ايران مطالعه مهاجرت 

پرسشي خاص در مورد مهاجرت موقت ندارد، ولي پرسش در مورد مدت اقامت در محل اقامت 

  رسد. براي هر شخصي كه محل اقامت دوم دارد، ضروري به نظر مي ،دوم
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  امتهاي سني سالمند بر حسب مدت اق : نسبت تحرك گروه3جدول

  سال پنج  يكسال  كمتر از يكسال  

  1390-95  1385-90  1394-95  1389-90  1395  1390  گروه سني

64-45 6,1  7,7  6,6  8,1  11,7  14,9  

74-65 0,8  0,8  0,7  0,9  0,9  1,8  

75+ 0,6  0,6  0,6  0,5  0,1  1,0  

داليل به  ،در اين راستا جابجايي فصلي سالمندان كه با توجه به شواهد در حال افزايش است

  زير نبايد ناديده انگاشته شود:

ممكن است تقاضاي كاال و خدمات را براي سالمندان در مبدأ و مقصد دو  ،) جابجايي فصلي1

  منطقه افزايش دهد.

  ) ممكن است آغاز فرايند جابجايي باشد كه در نهايت به جابجايي دائمي منجر شود. 2

آورد كه  وجود مي ي دائمي و ماندن دائمي بهاي بين جابجاي ) چنين جابجايي در واقع مصالحه3

حداكثر منافع را در مبدأ (حفظ ارتباط با خانواده، دوستان و وابستگان و غيره) و  ،اين مصالحه

مقصد (فرار از بدي آب و هوا، لذت بردن از آب و هوا، مناطق اقليمي و تفريحي در مناطق 

  دهد.  دست مي استراحتگاهي و غيره) به

هاي فصلي و موقت سهم  جابجايي ،الت اقتصادي و زيست محيطي به احتمال زيادعلت تحو به

ها از منابع  تر اين نوع جابجايي بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراين بررسي دقيق

  گيري مورد نياز است.   سرشماري و نمونه

هاي  جابجايي ،لها در انجام سرشماري اين است كه پرسش محل اقامت معمو يكي از كاستي

با كساني كه  ،اند شان نبوده موقت را كه جابجاشدگان در شب سرشماري در محل اقامت معمول

عنوان غيرمهاجر در نظر  اند، به در محل اقامت معمول حضور نداشته ،در زمانهاي ديگر از سال

مهم اي بسيار  مؤلفه ،ها هاي موقت در سرشماري گيرد. درج پرسشي در خصوص جابجايي مي

خصوص مهاجرت سالمندان خواهد بود. همچنين بسيار حائز اهميت  در تحليل مهاجرت به

 افراد  هاي ويژگي خصوص در تري دقيق اطالعات ،هاي سرشماري اگر از پرسش ،خواهد بود

  دست آيد.  به سرشماري شب محل در "صورت موقت حاضر به"
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  محل اقامت يك و پنج سال قبل -2- 2

هاي مهاجرت سرشماري، از سواالتي است كه از محل اقامت پنج سال پيش  ترين داده رايج

اي كه با استفاده از محل اقامت معمول فعلي ماتريس مهاجرت مبدا و  گونه به ،شود حاصل مي

، اين كه به يك دوره زماني مشخص وابسته استآيد. مزيت اين ماتريس  دست مي مقصد به

ارائه كه الگوهايي كه  شدتوان مطمئن  مي نمايد و سبه ميدار را محا هاي معني است كه ميزان

هاي  واضح است كه مهاجرت معاصر است.  همچنين اين مسأله نيزوضعيت مربوط به  ،شوند مي

 .شود ناديده گرفته مي سرشماري  پيش از دوره مرجع

دي به افتد و قبل از سرشماري بع زماني سرشماري اتفاق مي  هايي كه بعد از دوره مهاجرت 

در اين موارد افرادي كه حداقل دو بار شود.  كمتر نمايان مي ،گردند محل سكونت پيشين بازمي

اين  .شوند بندي مي عنوان غيرمهاجر دسته به ،اند نقل مكان كرده زماني سرشماريدر دوره 

در محدوديت در مطالعه مهاجرت افراد سالخورده اهميت خاصي دارد؛ زيرا روشن است كه 

بيشتر از هر گروه سني ديگر تقريباً مهاجرت كوتاه مدت در ميان سالمندان ازكشورها  بسياري

. رو به رشد استداري  طور معني بهعنوان مثال، در استراليا مهاجرت فصلي و موقت  به. است

سال به باال در  60) نشان داد كه درجه بااليي از رفت و برگشت در جمعيت 1986هوگو (

. توضيح اينكه بسياري از افراد مهاجراني هستند كه در فاصله بين دو جريان دارد مهاجرت

كنند. اين افراد بخشي از جريان اصلي را شكل  سرشماري پيش از موعد مقرر بازگشت مي

هاي بازنشسته جديد وجود دارد  استاني الگويي از زوج دهند. در هر دو سطح درون و برون مي

تر از نوع مناطق استراحتگاهي جابجا و متعاقباً به  كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك

 حركت بازگشت به محل اقامت سابق، اغلب با شروعگردند. اين  محل اقامت سابق خود باز مي

شود و در نتيجه اين جريانات رفت و برگشت  هاي مزمن يا مرگ همسر شروع مي بيماري

كه اين  لي دارد، مضاف بر اينتر شدن نسبت به جريانات اص طور متوسط تمايل به مسن به

  تر شدن است.  در حال زنانه ،تر جريانات مسن

هاي رفت و برگشت با مهاجران  بنابراين امكان تشخيص مهاجران مسن در جريان مهاجرت

اي  در انگليس، مطالعه هاي فوق وجود ندارد. بازنشسته در بين دو سرشماري با توجه به گفته

در دفتر سرشماري و  1981تا  1971وردهاي سرشماري سالطولي در مورد يك درصد از رك

ها به راحتي تعيين  ) با مطالعه بر روي اين داده1986گيري صورت گرفت. وارنز و ريز ( نمونه

دست آوردند. اگرچه  به 1981تا  1966نوع بازگشت مهاجرت سالمندان را در فاصله زماني 

را  ي بازگشت بين دو سرشماريسؤال مشخصي در مورد مهاجرت بازگشتي كه جابجاي

برخي  ،شود، ولي با اين وجود ممكن است در سرشماري پرسيده نمي ،كند شناسايي مي

ها قابل استخراج باشد. كسب برخي اطالعات مهاجرت  اطالعات راجع به اينگونه مهاجرت

طور  دهنده را براي سه نقطه زماني به بازگشتي در صورتيكه محل اقامت معمول هر پاسخ

سازد.  پذير مي مشخص كند، شناسايي مهاجرت بازگشتي را امكان 1395و  1390،1394مثال

داشته باشد و اما در  1390نسبت به  1394اگر شخصي محل اقامت معمول متفاوتي در سال 
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توان آن را بعنوان مهاجر بازگشتي  خود بازگردد، مي 1390به محل اقامت سال  1395سال 

هاي  از كليه جاجايي "نوك قله كوه يخي"ها تنها  است كه اين دادهبندي نمود. بديهي  طبقه

دست آمده  ) به1986سرشماري استراليا (هوگو:از سازد. اطالعاتي كه  بازگشت را نمايان مي

ها دارد. اين  ساله 20نشان از به حداكثر رسيدن مهاجرت بازگشتي در گروه سني  ،است

پس از تكميل آموزش عالي يا پس از تجربه يك دوره  دليل بازگشت جوانان به منزل عملكرد به

 ،دومين پيك مهاجران بازگشتي ). 1980صورت زندگي مستقل) بوده است (كاري: بيكاري (به

تر است كه به وضوح با الگوي برگشت  هاي سني مسن بين دو دوره سرشماري مربوط به گروه

مسر همراه است. پديده مهاجرت افراد مسن از محل بازنشستگي با آغاز ناتواني يا فوت ه

تر دارد كه به آن مراجعه خواهيم  نياز به بررسي دقيق ،بازگشتي سالمندان از جنبه فوق الذكر

تر عوامل مؤثر بر مهاجرت  كرد. اين مهم نه تنها از ديدگاه تئوريك به دنبال درك جامع

براي سالمندان درپي  ،ريزي تخصيص منابع سالمندان است، بلكه پيامدهاي مهمي براي برنامه

نيست.  پذير امكان موجود هاي داده مجموعه با تحقيقي حال، چنين اين ). با1986دارد (هوگو: 

 اگر ،بود خواهد پذير امكان سرشماري هاي داده از استفاده با بازگشت مهاجرت از جامع تحليل

مايند. همچنين دهندگان ارائه ن در خصوص اطالعات دو جابجايي از پاسخ اي جداگانه سؤال

  است.  ديگر ممكن راهبرد سرشماري، چند يا دو در دهندگان پاسخ اي نمونه هاي فايل پيوند

معني دار باشد و با سؤال محل  آنها از برخي است ممكن كه سالمندان تحرك از ديگري نوع

هرگونه جابجايي  است. "1هاي چندگانه جابجايي"سال قبل قابل شناسايي نباشد  5اقامت 

نابيني، ترك محل اقامت قبل از سرشماري و ورود به محل اقامت فعلي قبل از آغاز بي

 هاينرخ بين باشد. تفاوت با استفاده از سؤال سرشماري قابل شناسايي نمي ،سرشماري

هاي  جابجايي ميزان مورد در كلي هاي شاخص از برخي تواند مي ،ساله پنج و يك مهاجرت

گيري و نظام ثبتي  دهد. البته منابع ديگري مانند نمونه نشان سالمندان ميان چندگانه را در

تواند مورد استفاده قرار گيرد. جدول زير نسبت تعداد افرادي را  مي ،ها براي تعيين اين شاخص

متفاوت بوده به افرادي كه محل  1390در مقايسه با  1395شان در سال  كه محل سكونت

  دهد.   متفاوت بوده است، را نشان مي 1394نسبت به سال  1395شان در سال  سكونت
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  و نسبت آنها 1394 -1395و  1390-1395مقايسه تعداد افراد جابجا شده در سالهاي  :4جدول

  گروه سني
تعداد افراد جابجا  

 1390-1395شده 

تعداد افراد جابجا  

 1394-1395شده 
  1:2نسبت 

 3.8 109861 414539 ساله 5-9

 3.7 109623 404491 ساله 10-14

 3.3 183893 597874 ساله 15-19

 3.2 320736 1020757 ساله 20-24

 3.5 247917 857172 ساله 25-29

 3.6 167836 610973 ساله 30-34

 3.7 104957 392357 ساله 35-39

 3.8 69333 263293 ساله 40-44

 3.8 42822 164533 ساله 45-49

 3.8 30756 115879 ساله 50-54

 3.9 17984 70575 لهسا 55-59

 3.9 10971 42642 ساله 60-64

 4.0 6532 26252 ساله 65-69

 4.3 4922 21326 ساله 70-74

ساله و  75

 بيشتر

33212 8574 3.9 

 در نسبت اين جابجا شده باشند، بار يك فقط ساله پنج در دوره خاص سني گروه در افراد اگر

هاي سني  (نزديك تر بودن به يك) در گروهخواهد بود. كوچك بودن اين نسبت  پنج حدود

معموالً مهاجران سالخورده  ،نشان از سيار بودن آن گروه سني است. تحقيقات نشان داده است

باشند، اگرچه اين نسبت در  هاي سني دارا مي كمترين جابجايي چندگانه را در بين ساير گروه

گروه سني  ،شود طور كه مالحظه مي انتر از افراد سالخورده است. هم كم ،ميان پيرترين پيرها

ساله است.  20-24گروه سني  ،اند بيشترين جابجايي چندگانه را داشته ،توان گفت كه مي

 ،اين نسبت در بسياري از كشورها براي گروه سني ذكر شده كمتر از دو است ،شايان ذكر است

شده با توجه به طول  آوري كامل اطالعات در خصوص افراد جابجا كه شايد نشان از عدم جمع

  مدت اقامت است. 

ها از دست رفتن اطالعات مهاجرت سالمندان در زمان  از مهمترين مسائل در سرشماري

مهاجرت به خارج كشور است. همچنين اطالعات دقيقي در خصوص افراد مسني كه در خارج 

نظر  چنين به وجود ندارند. هم ،كنند از كشور اقامت دارند و حقوق بازنشستگي دريافت مي
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در سنين  ،اند هاي گذشته براي كار به خارج از كشور مهاجرت نموده رسد افرادي كه در دهه مي

  سالمندي براي گذران دوران بازنشستگي به كشور مراجعت خواهند كرد. 

هاي سرشماري اين است كه اين  مشكل ديگر مطالعه مهاجرت سالمندان با استفاده از داده

پذيرد. افرادي كه بين دو سرشماري  عات مهاجران زنده مانده صورت ميمطالعه برروي اطال

گيري ميزان مهاجرت مورد توجه قرار  اند، در اندازه اند و پس از آن فوت نموده جابجا شده

با  1971هاي مهاجرت سرشماري سال  ) نشان داد كه اگر داده1984گيرد. راماچاندران ( نمي

 4,8ان كم برآوردي تعداد مهاجران در طي دوره پنج ساله تصحيح شود، ميز مير و مرگ ريسك

تأثير اين موضوع در  ،رسد درصد است. البته به نظر مي 9,7درصد و طي دوره ده ساله 

هاي  تر كه ريسك مرگ بااليي را دارند، بيشتر باشد. از اين رو داده هاي سني مسن گروه

سالمندان را كمتر برآورد خواهد كرد. سرشماري به ميزان قابل توجهي ميزان واقعي مهاجرت 

هاي ثبتي مرگ براي محاسبه نسبت  استفاده از داده ،شود راه حلي كه براي اين مشكل ارائه مي

  اند، است.   پنج ساله فوت نموده  مهاجراني كه پس از پايان دوره

  هاي محل والدت پرسش -2- 3

ري ملي كشورها را توصيه نمود درج سؤال محل والدت در سرشما ،سازمان ملل 1967در سال 

و در پي آن اكثر كشورها از اين توصيه پيروي نمودند. اين سؤال منجر به محاسبه 

 شود. مي 2از طريق مقايسه محل تولد افراد و محل اقامت فعلي "1هاي طول عمر مهاجرت"

لي و ،محل تولد فقط براي كشور كدگذاري شده است ،هاي اخير در كشور استراليا سرشماري

هاي طول  در آمريكا سؤال محل تولد براي ايالت نيز پرسيده شده است كه در نتيجه مهاجرت

در ايران سؤال محل تولد  1395عمر درون ايالتي قابل محاسبه است. در سرشماري سال 

ولي اين  ،صورت  باز (استان، شهرستان، شهر، دهستان، بخش و روستا) پرسيده شده است به

گنجانده نشده بود. البته امكان به دست آوردن محل اقامت با  1390سال سؤال در سرشماري 

توجه به پرسش شماره ملي با شرط لينك نمودن پرسشنامه با ركورد وقايع حياتي در سازمان 

  پذير خواهد بود.  امكان ،ثبت احوال

رد هاي مهاجرتي داراي چندين اشكال هستند، يكي از اين اشكاالت كه در مو اين اندازه 

طوالني شدن زمان بين تولد و زمان سرشماري است. اين نواقص  ،شود سالمندان تشديد مي

همچنين در مورد عدم تشخيص دقيق زمان جابجايي از محل تولد، عدم شناسايي 

هاي متعدد و عدم تشخيص بازگشت به محل تولد، وجود دارد. در ايالت متحده محل  جابجايي

سال  5شود (همراه با مكان فعلي اقامت و محل اقامت  ستفاده ميا عنوان ويژگي سوم  والدت به

پذير  پيش). با استفاده از اين اطالعات مكاني مهاجرت، محاسبه طول عمر بازگشت امكان

است كه محل اقامت فعلي و محل تولد يكسان و با محل اقامت   باشد. اشكال بعدي زماني مي

                                                
1- Lifetime migrants 
2 - Present residence 
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نمايند، به احتمال  به مهاجرت بازگشت اقدام ميپنج سال پيش متفاوت است. افراد مسني كه 

اند) باز  اند (زمان زيادي از زندگي خود را آنجا گذرانده زياد به مكاني كه در آنجا بزرگ شده

هاي اخير و دوره  ها در دهه لزوماً با توجه به سطح باالي جابجايي ،گردند، البته اين بازگشت مي

اند، محل زادگاه خود نخواهد بود. از اين رو،  تر متولد شده هاي قديمي زماني طوالني كه از نسل 

گيري مهاجرت بازگشتي، بسيار ناقص است و سن و  عنوان يك روش براي اندازه اين روش به

نبايد به هيچ وجه توصيف يا در واقع نشانگر بازگشت مهاجرت  ،هاي مشتق شده از آنداده

 دقيق براي سالمندان در نظر گرفته شود. 

  صورت زيرخالصه نمود: توان به بخش فوق را مي سه 

عنوان يك فرد غيرمهاجر شناسايي شود،  تواند به يك فرد سالمند مي 1395در سرشماري سال 

 :اگر

  باشد. 1395تا  1330هاي فصلي بين سالهاي  طور جدي درگير مهاجرت الف) به

داري در محل  ير معنيب) پنج سال، شش سال يا بيشتر...، پيشتر از زمان بازنشستگي تغي

  وجود آمده باشد.  اقامت آنها به

  1395و  1390بين سالهاي  ،ج) نقل مكان از محل اقامت و بازگشت به آن

جمعيت غيرمهاجر شامل  ،از اينرو، در مقايسه مهاجران/ غيرمهاجران سالمند بايد دقت نمود

معيت مهاجران دارند. هاي تحرك آنها تفاوت بسيار كمي با ج افراد زيادي است كه ويژگي

  شوند:  مهاجرت و مهاجراني وجود دارند كه اصالً  به داليل زير شناسايي نمي ،عالوه بر اين

  هاي چندگانه الف) جابجايي

  1395تا  1390ب) نقل مكان به خارج كشور بين سالهاي 

  1395و مرگ قبل از سال  1390ج) نقل مكان بعد از سال 

  

 و مهاجرين هاي ويژگي  مطالعه جهت سرشماري هاي دهدا از استفاده در مشكالت - 3

 سالمندان بين در غيرمهاجرين

نمايد.  هاي محدودي از تحركات مكاني جمعيت را شناسايي مي هاي سرشماري جنبه پرسش

 تعدادي  به هاي مهاجران وجود دارد.  قبال هايي در مواجه با تحليل ويژگي همچنين محدوديت

اي از اين مسائل و مسائل  است،  با اين حال در اينجا به خالصه شده هاشار ها محدوديت اين از

  شود: ديگر اشاره مي

 ثبت هاي داده به نسبت سرشماري مهاجرت هاي داده يكي از مزاياي استفاده از  -1

طور بالقوه اطالعاتي در خصوص  هاي سرشماري به جمعيت، در اين است كه داده

اين پتانسيل تا حد  ،حالدهد. با اين ا ارائه ميهاي مهاجران و غيرمهاجران ر ويژگي

جداول  صورت بههاي وضعيت مهاجرت كه  زيادي محقق نشده است، زيرا ويژگي

كلي انتخاب جداول براي كدگذاري و  طور شود، محدود است. به متقاطع ارائه مي

مند هاي مهاجرتي براي افراد واقع در گروه سني كار نسبت به افراد سال ارائه ويژگي
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هاي جالبي وجود دارد كه  ويژگي ،در اولويت قرار دارد. در خصوص سالمندان

 مسكن، نوع فردي، درآمد خانوار، درآمد خانواده، توان به متغيرهايي از قبيل نوع مي

 شرايط و محل اقامت افراد خانواده، سرپرست با رابطه تصرف مسكن، ماهيت

 زندگي، اشاره نمود. 

هاي سرشماري براي مطالعه  در استفاده از داده ،مشكل مدت زمان طوالني -2

هاي مهاجران در زمان سرشماري  هاي مهاجرتي وجود دارد. در واقع ويژگي تفاوت

توان اطمينان داشت كه  شود و نه در زمان مهاجرت. از اين رو نمي گيري مي اندازه

 ويژگي مشخص شده در زمان سرشماري در زمان مهاجرت نيز صادق بوده است. 

مشكل ديگري است كه قبال به آن اشاره شده  ،هاي نادرست سن استفاده از تفكيك -3

است. تهيه جداول سني در خصوص مهاجران معموالً داراي ساختاري واحد براي 

هاي مهاجران و  طور مثال معموالً در سرشماري مهاجران و غيرمهاجران است. به

هي است كه با توجه به كند. بدي تبعيت مي 75بندي + غيرمهاجران از طبقه

صورت پيران  بندي سنين به هاي مختلف الگوهاي مهاجرتي استفاده از طبقه ويژگي

بسيار مورد 75، +65-74، 55-64يا   70، +55-70مانند  2يا پيرترين پيرها 1جوان

 نياز است.

دسته چهارم مشكالت به حوزه مهم وضعيت خانواده در ميان سالمندان مربوط   -4

گر در خصوص  دهد و تحليل ي سرشماري تنها اطالعات جزئي ارائه ميها است. داده

 دهد.  هاي سرشماري نشان مي هاي نادرست را از داده زير، استنتاجهاي  يافته

كنند (اما ممكن است دوستان و  سالمنداني كه جدا و تنها زندگي مي -

 نزديك او زندگي كنند).  ،بستگان

يافت مراقبت نزد يكي از فرزندان افراد سالمند براي وابسته شدن و در -

 كنند خود مهاجرت مي

شيوه ديگري وجود داشته  ،در واقع در بسياري از موارد ممكن است -

 باشد. 

گيري وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي سالمندان  مربوط به اندازه ،دسته پنجم مشكالت -5

ادي به گيري وضعيت اجتماعي و اقتص هاي سرشماري است. اندازه با استفاده از داده

باشد. اما اين مسأله در ميان افراد  ي كافي براي جمعيت سنين كار سخت مي اندازه

سالمند از دشواري بيشتر برخوردار است. اين مشكل عمدتاً از اين واقعيت نشأت 

گيرد كه درآمد، شاخص ناكافي از وضعيت اقتصادي جمعيت بازنشسته است.  مي

بلكه بيشتر  ،مد هفتگي يا ماهانه نيستصورت درآ بخش اعظم ثروت افراد مسن به

                                                
1- Young old  

2-  Old-Old  
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 ،شود. در اين شرايط درآمد اغلب خصوص مسكن) ذخيره مي صورت دارايي (به به

ابزار كمي مناسبي در نشان دادن ثروتمند يا تنگدست بودن افراد سالمند نيست. 

دست آوردن الگو در اين  بررسي در خصوص درآمد مهاجران و غيرمهاجران براي به

 ار حائز اهميت خواهد بود. خصوص بسي

اي است كه در خانوارهاي غير فاميلي  مؤسسه  جمعيت ،ديگر از مشكالت  مجموعه -6

 اي شامل تعداد قابل توجهي از سالمندان است.   كنند. جمعيت مؤسسه زندگي مي

  

 ها براي توضيح مهاجرت سالمندانمشكل استفاده از داده -  4

 داليل بررسي. شود نمي آوري جمع اطالعات مهاجرت هاي زهانگي مورد در ،ها سرشماري در اكثر

 و جغرافيايي مناطق خصوصيات از استفاده با همبستگي تحليل طريق از معموالً مهاجرت

 قبيل اين ). طبعا1975ًشود (بارزبي و كاكس: مي انجام مستقل متغيير عنوان به آنها جمعيت

 اين در كه است، مواجه اكولوژيكي كالن هاي تحليل شده شناخته هاي  محدوديت با مطالعات

 با ،شود مي سعي كه دارد وجود تجميع شده هاي داده مجموعه يك معموالً مطالعات نوع

 عبارت به. شود استنباط رويداد هر هاي علت و داليل كالن، هاي داده مجموعه همان از استفاده

 آوري جمع و طراحي نظر، مورد رويداد آن تحليل ايبر مشخص طور به ابتدا از ها داده ديگر،

 سالمندان مهاجرت داليل بررسي در سرشماري هاي داده از استفاده در البته. شود نمي

 باز اين مسأله به ها دشواري اين از يكي ايران، در. دارد وجود نيز بيشتري هاي محدوديت

تي همراه در هر دوره زماني سرشماري با تغييرا مهاجرت به مربوط هاي پرسش كه گردد مي

در مورد جابجايي سالمندان با تغييرات همراه  اطالعات سرشماري هاي ده دا در و است شده

 مهاجرت خصوصيات و الگوها ميزان، زماني مقايسه در مورد مطالعات دليل همين به. شود مي

 در زيرا ،دارد اهميت سالمندان مهاجرت تحليل در مسئله اين. است دشوار بسيار سالمندان

  است. گرفته شكل زير زمينه دو در زيادي تحوالت اخير هاي دهه

 از پيش بازنشستگي مسكن، بازنشستگي، حقوق زمينه در( دولت هاي برنامه و ها سياست - 4-1

 دستخوش) غيره و خصوصي، بازنشستگي هايبرنامه در كاركنان عضويت افزايش موعد،

 ايجاد سالمندان تحرك قابليت در ديزيا تحوالت خود نوبه به كه است، شده گسترده تغييرات

 )b1986 (هوگو، است. كرده

 داشته سالمندان مهاجرت الگوي و ميزان گيري جهت در مهمي تأثيرات نسلي تغييرات - 4-2

 اساسي هاي تفاوت قبل سال بيست سالمندان با جهات بسياري از سالمندان جديد نسل. است

 زيادي بسيار هاي تفاوت خود گذشتگان به نسبت آنها جابجايي قابليت دليل همين به و دارند

  :شود مي اشاره آنها به زير در كه است، كرده

  الف) سطوح آموزشي باالتر

كه اين تجربه اطالعات بيشتري در خصوص  ،تر سفر قبل از بازنشستگي ب) تجربه گسترده

  قرار داده است.  هاي مسكوني جايگزين در اختيار آنها مكان
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سالهاي گذران زندگي در دوران بازنشستگي به علت افزايش اميد زندگي و ج) افزايش تعداد 

  بازنشستگي زود هنگام

سالمندان ثروتمندتر  د) با گذراندن بيشتر زمان زندگي در سن فعاليت براي كار كردن،

 هايطرح در اشخاص بيشتر مشاركت و بازنشستگي حقوق باالرفتن اند. همچنين شده

  . است كرده كمك روند ناي به خصوصي بازنشستگي

 بسيار تمركز نيز و سالمندان مهاجرت افزايش ميزان علل تشريح در تحوالت اين به توجه

 مسكن هاي طرح داراي مناطق و استراحتگاهي مناطق به سالمندان مهاجرت مقاصد بيشتر

 سالمندان مهاجرت مطالعه براي روش بهترين .دارد زيادي بسيار اهميت ،سالمندان مخصوص

 ابعاد تاريخي تطور سير به بخشي، بين تحليل هاي تكنيك از استفاده جاي به كه است اين

 چند مانند ،اي زمينه عوامل آثار تعيين امكان روش اين از استفاده با .شود توجه اي زمينه

 به نسبت سالمندان يافته، توسعه كشورهاي در. آيد مي دست به شد، اشاره باال در كه موردي

 هاي حمايتي تأثيرپذيري به دليل حقوق بازنشستگي و ساير برنامه سني هاي گروه ساير

بسيار مهم است كه تغيير مضمون  ،بنابراين .دارند دولت هاي برنامه و ها سياست از بيشتري

  ها به تحليل علل مهاجرت موجب شود. سياست

ل متقاطع هاي سرشماري دشوار است. جداو تحليل علل مهاجرت سالمندان از طريق داده

شود، معموالً شامل متغيرهايي  هاي مهاجران توسط سرشماري توليد مي خاص كه از ويژگي

نه مرتبط با جمعيت سالمندان. اگر  ،است كه بيشتر مربوط به مهاجران در سن كار است

فرضياتي را در خصوص مهاجرت سالمندان كه از مطالعات انجام شده در اين زمينه به دست 

هاي سرشماري براي  ر نظر بگيريم، مالحظه خواهيم كرد كه استفاده از دادهآمده است را د

تواند به قرار  مي ،اي از اين فرضيات داري اين فرضيات بسيار مشكل است. پاره آزمودن معني

  زير باشد: 

 نمايند. هاي مطلوب تر مهاجرت مي افراد سالمند براي قرار گرفتن در محيط -1

 كنند. هايشان مهاجرت مي نزديك با فرزندان و نوهافراد سالمند براي ارتباط  -2

 شوند. افراد سالمند به دليل شروع ناتواني مجبور به مهاجرت مي -3

هاي  هاي زندگي (اجاره، هزينه افراد سالمند به دليل عدم توانايي در تأمين هزينه -4

 شوند. منزل و ....) مجبور به مهاجرت مي

 كنند.  تر مهاجرت مي مناسبافراد سالمند از منزل نامناسب به منزل  -5

 كنند. هاي درماني و پزشكي مهاجرت مي سالمند به دليل دريافت سرويس افراد -6

افراد سالمند به داليل نگراني از بروز حوادث طبيعي (نظير زلزله) و كمبود منابع  -7

 كنند.  انرژي( آب و برق و...) مهاجرت مي

گيري متغيرهاي  عدم توانايي در اندازه واضح است كه در مورد هركدام از اين فرضيات، بعلت

دار دشوار است. بسياري از مشكالت براي تمامي  طور معني به ،مستقل، آزمودن اين فرضيات
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ها وجود دارد. اين مالحظه را بايد در نظر گرفت كه  هاي سني مهاجران در اين نوع تحليل گروه

زندگي و غيره پس از مهاجرت اطالعاتي درباره شرايط، وضعيت مسكن، ترتيبات  ،سرشماري

بجاي اوضاع و احوال قبل از مهاجرت كه احتماالً سرنخ بيشتري در مورد علت جابجايي است، 

هاي مهاجرت  كه مشكالت عملياتي كردن مدل ،رسد دهد. با اين حال به نظر مي ارائه مي

  است.  هاي سني هاي سرشماري حتي بيشتر از ساير گروه سالمندان با استفاده از داده

هاي ملي در مورد جمعيت و مهاجرت اغلب براي تكميل  گيري در بسياري از كشورها نمونه

شود.  اجرا مي "شوند چرا مردم جابجا مي "هاي سرشماري و رسيدن به جواب سؤال  داده

توسط  1390دهندگان در سرشماري سال  داليل جابجايي كه توسط پاسخ 5جدول شماره 

هيچ سؤالي  ،شود دهد. همانطور كه مالحظه مي نشان ميرا است، آوري شده  سرشماري جمع

پرسيده نشده است. بازنشستگي يكي  ،در خصوص علت مهاجرت كه مربوط به سالمندان است

هاي كشورهاي توسعه يافته  از علل مهاجرت بازنشستگان است كه در بسياري از سرشماري

مهمترين دليل  ،تر در ميان سالمندان اسبدستيابي به مسكن من ،شود. با اين وجود پرسيده مي

رود. كه اغلب به دليل نقل مكان در ميان سالمندان است. وجود چنين  جابجايي به شمار مي

نمايد.  مفيد بودن چنين داليلي را در بحث تحليل بسيار محدود مي ،كدهاي كلي و اسرار آميز

 ،اين سؤاالت در سرشماري گيري يا گنجاندن هاي نمونه در طرح 6پرسيدن سؤاالت جدول 

 تري از داليل جابجايي در خصوص سالمندان در اختيار خواهد گذاشت.  تحليل دقيق

  

 به تفكيك گروه سني سالمندان 1390: علل مهاجرت در سرشماري سال 5جدول

1390 

55-59 

 ساله

60-64 

 ساله

65-69 

 ساله

70-74 

 ساله

ساله و  75

 بيشتر

 3.6 2.9 2.8 2.5 2.6 اظهارنشده

 31.8 23.9 25.8 21.7 18.9 ساير

 30.0 26.9 28.5 30.5 31.5 پيروي از خانوار

 26.7 37.8  32.8 31.7 30.2 تر دستيابي به مسكن مناسب

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 انجام يا پايان خدمت وظيفه

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 پايان تحصيل

 3.0 0.4 0.6 0.7 0.8 تحصيل

 0.7 1.1 1.6 2.4 3.7 انتقال شغلي

 1.5 2.3 2.8 3.9 4.8 جستجوي كار بهتر

 2.7 4.7 5.0 6.6 7.4 جستجوي كار
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 :  دليل جابجايي به محل اقامت فعلي6جدول

  بيش از حد بزرگ

  محل اقامت قبلي
  بيش از حد پر هزينه

  شرايط بد( كمبود منابع انرژي)

  ساير

  تغيير محيط

  محيط

  دسترسي به مراكز خريد

  قه نا امنمنط

  منطقه شلوغ

  بيزاري از همسايگان

  زندگي با خانواده

  خانواده و دوستان
  نزديكي به دوستان

  زندگي مستقل

  جابجايي دوستان و وابستگان

  سالمت خود و خانواده
  امنيت

  امنيت دوران پيري

  بازنشستگي

  داغديدگي  ساير

  كوبيدن (ساختمان) و تخليه (اجاره)
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  گيري جهنتي 

 افزودن معني به الزاماً ،سالمندان مهاجرت مورد در نياز مورد هاي داده كه است روشن

 بندي گروه كدگذاري مرحله طراحي در بلكه،. نيست سرشماري سواالت به جديد هاي پرسش

 هاي داده استخراج امكان كه اي گونه به شود، گرفته تري مناسب گيري تصميم بايد كه است

 حساسيت با بايد ،بندي جدول هاي برنامه تعيين مرحله در همچنين. آيد راهمف نياز مورد

 بندي جدول متغيرهاي انتخاب و سالمند مهاجرين ميان در سني تفكيك مورد در بيشتري

 اساس همين بر. باشد بررسي قابل بيشتري دقت با سالمندان مسائل تا شود، اعمال متقاطع

 الزم هاي دستورالعمل كارگروهي، تشكيل با حاكميتي ايسازمانه از يكي در ،شود مي توصيه

  :شود تهيه ذيل نكات گرفتن نظر در با مراحل اين طراحي براي

 چه نيست؟ مدنظر ساله پنج بندي گروه اگر است؟ كدام سني مناسب تفكيك )1

  است؟ تر مناسب هايي بازه

  سال و بيشتر؟ 75و  74-65، 64-55

  كدامند؟ تفصيلي متقاطع يبند جدول براي مناسب هايمتغير) 2

  است؟ كدام مهاجرت اي منطقه چند هايتحليل براي مهاجرت هايداده مناسب شكل) 3

  است؟ كدام اي به جمعيت مؤسسه تعلق لحاظ از سالمندان بندي دسته براي روش بهترين) 4

 هاي پرسش از بهينه گيري بهره در موثري نقش تواند مي شد، اشاره باال در كه نكاتي رعايت

 مسائل به توجه ،افزون روز اهميت به توجه با حال عين در اما كند، ايفا سرشماري در موجود

 نيز جديدي هاي پرسش چه آيا كه اين مورد در الزم هاي بررسي بايد آينده، در سالمندان

طور مثال اضافه  به .گيرد قرار كار دستور در نمود، اضافه آينده هاي سرشماري به توان مي

كمك شاياني در تحليل مهاجرت سالمندان  ،هايي درخصوص موضوعات زير پرسش نمودن

  خواهد نمود.

  درآمد اصلي منبع  -

  ناتواني  -

  موقت مهاجرت  -

  دوم خانه ملكيت  -

اين است كه اطالعات  ،تري قرار گيرد موضوع ديگري كه بايد مورد بررسي موشكافانه

د و چه نوعي از مهاجرت سالمندان را سرشماري دقيقاً چه خصوصياتي از مهاجران سالمن

براي تفسير  ،ها هاي منابع داده دهد. آگاهي از محدوديت دست و چه اطالعاتي را از دست مي به

هاي اجتماعي به  اي برخوردار است، اگر درك بهتر علل و پديده دار نتايج از اهميت ويژه معني

  جاي پرداختن به حل يك مسأله آماري واقعاً مهم باشد. 
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