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علمی پژوهشی

قصد سکونت وتعیینکنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش

جزیــره کیــش یکــی مهمتریــن مناطــق آزاد کشــور و یــک مقصــد مهاجرتــی اســت .کــم و کیــف جمعیــت مهاجــر
نقــش غیرقابــل انــکاری بــر توســعه پایــدار ،گردشــگری و امنیــت کیــش خواهــد گذاشــت .ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد
ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش مــی پــردازد ،از مــدل فولــر و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده
شــده اســت .روش تحقیــق پیمایــش ،حجــم نمونــه  498نفــر و روش نمونــه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت.
یافتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه دالیــل عمــده مهاجــرت بــه کیــش بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از :کار(36/7درصــد)،
زندگــی در محیــط بهتر(18/2درصــد) ،پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده (16/4درصــد) .از کل پاســخگویان 40 ،درصــد قصــد
ســکونت دائــم و  32درصــد قصــد ســکونت موقــت و  28درصــد در ایــن بــاره تصمیــم مشــخصی نداشــته انــد .میانگیــن
نمــره قصــد ســکونت دائــم در بیــن زنــان ،افــراد 60ســاله و باالتــر ،افــراد بــا قومیــت عــرب ،افــراد بــی ســواد ،بومیــان،
مهاجــران در جســتجوی محیــط زندگــی بهتــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای جمعیتــی بــوده اســت .نیــز بازنشســته هــا،
زنــان خانــه دار ،کارگــران ماهــر بیشــتر از ســایر گــروه هــای شــغلی میــل داشــته انــد بطــور دائــم در کیــش بماننــد.
امــا در مقابــل ،کارفرمایــان ،ســرمایه گــذاران و متخصصصــان کمتریــن میــل را بــرای ســکونت دائمــی در جزیــره داشــته
انــد .همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش بــا میــل بــه ســکونت دائمــی مثبــت و
معنــادار شــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفــه ای تصویــر
امیدوارکننــده ای از کیفیــت نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نمــی دهــد .در عیــن اینکــه جهــت رونــق مناطــق آزاد
جــذب ســرمایه گــذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان نقــش محــوری دارنــد ،میــل زیــادی بیــن ایــن گــروه هــا بــرای خروج
از جزیــره کیــش وجــود دارد کــه ایــن مســئله مــی توانــد بــرای کیفیــت ســرمایه انســانی ،توســعه اقتصــادی و گردشــگری
کیــش چالــش برانگیــز باشــد ،لــذا اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای حفــظ و جــذب کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران و
متخصصــان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
واژگان کلیدی:

قصد سکونت ،مهاجرت ،جزیره کیش ،گروه های شغلی ،منطقه آزاد

-1دکترای جمعیت شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیmoshfegh@atu.ac.ir
-2دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
-3عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
کســب درآمــد بهتــر ،پیــدا کــردن شــغل وتحصیــل وارد جزیــره شــدهاند و در آن ســکونت گزیدهانــد.
جزیــره کیــش اساس ـاً شــهر مقصــد مهاجرتــی اســت ،بــه گون ـهای کــه بــر اســاس نتایــج سرشــماری

 ،1395فقــط  15درصــد جمعیــت کیــش را بومیــان کیــش تشــکیل میدهنــد و  85درصــد جمعیــت
شــهر کیــش متولــد کیــش نبودهانــد .ورود و خــروج مهاجــران در جزیــره کیــش تابــع تحــوالت
اقتصــادی و دورههــای رونــق و یــا رکــود تجــاری از یــک ســو و هزینههــای زندگــی در کیــش بــوده
اســت .آنچــه آمارهــای مهاجرتــی نشــان میدهــد ،ایــن اســت کــه جمعیــت کیــش در اثــر ورود و
اقامــت مهاجــران همــواره رو بــه افزایــش بــوده اســت .محاســبات شــاخصهای مهاجرتــی جزیــره کیــش
نشــان میدهــد کــه طــی ســه دهــه گذشــته ،جزیــره کیــش بــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبههــای
طبیعــی ،گردشــگری و تجــاری از رشــد جمعیتــی فوقالعــاده باالئــی برخــوردار بــوده اســت.
میــزان مهاجرپذیــری جزیــره کیــش در طــول دوره زمانــی  1375 -1385برابــر بــا  1083/3نفــر مهاجــر
وارد شــده بــه ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت کــه نشــاندهنده رونــق اقتصــادی جزیــره کیــش
در ایــن دوره بــوده اســت .در طــول دهــه  1385 -1390تعــداد  4689مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده
اســت کــه  52درصــد آن را مــردان و  48درصــد آن را زنــان تشــکیل میدادهانــد .میــزان مهاجرپذیــری
شــهر کیــش در طــول دوره زمانــی  1385 -1390برابــر بــا  206/2نفــر مهاجــر واردشــده بــه ازاء هــر
هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت کــه نشــاندهنده افــت اساســی مهاجــرت بــه کیــش ،نســبت بــه
دوره قبلــی اســت .بعــد یــک دوره  5ســاله افــت در میــزان مهاجرپذیــری ،مــا در دوره 1390 -1395
شــاهد دو برابــر شــدن مهاجــران واردشــده بــه کیــش ،نســبت بــه دوره قبــل هســتیم .در آخریــن دوره
سرشــماری یعنــی  ،1390 -1395تعــداد  9798نفــر مهاجــر وارد شــهر کیــش شــده اســت کــه نزدیــک
بــه  63درصــد آن را مــردان و  37درصــد را زنــان تشــکیل میدادهانــد .میــزان مهاجرپذیــری شــهر در
طــی دوره مذکــور برابــر بــا  303نفــر مهاجــر بــه ازای هــر  1000نفــر جمعیــت نســبت بــه جمعیــت
میانـ ه ســال اســت .جمعیــت کیــش در دوره زمانــی  1390 -1395حــدود  15هــزار نفــر افزایــش مطلــق
جمعیتــی داشــته اســت ،رشــد ســاالنه جمعیــت آن برابــر بــا  9.9درصــد در ســال اســت .ســوال مهمــی
کــه در ایــن زمینــه بــه ذهــن میرســد ،ایــن اســت کــه در اثــر ایــن فرآینــد بــد و بســتان مهاجرتــی در
بســتر زمــان و تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در جزیــره کیــش رخ میدهــد ،در نهایــت ترکیــب و
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کیفیــت جمعیــت و نیــروی انســانی در جزیــره کیــش در بلندمــدت چــه وضعــی خواهــد یافــت.
در وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی و جاذبههــای گردشــگری جزیــره کیــش بعنــوان یکــی از نقــاط
اصلــی گردشــگری ملــی و بیــن المللــی کشــور نقــش داشــته باشــد .عــاوه بــر اینکــه عوامــل اصلــی
مهاجــرت بــه کیــش ،جاذبههــا و دافعههــای مهاجرتــی ،رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در جزیــره
کیــش بررســی کنــد ،بــه بررســی قصــد مانــدگاری در جزیــره کیــش و عوامــل تعییــن کننــده آن بــه
پــردازد .لــذا ســئواالتی کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخگویی بــه آن اســت عبارتنــد از اینکــه :مبــدأ
مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش کــدام نقــاط کشــور هســتند؟ آنهــا عمدتـاً بــه چــه دالیلــی بــه

جزیــره کیــش مهاجــرت میکننــد؟ از دیــدگاه آنهــا مهمتریــن جاذبههــا و دافعههــای مهاجــرت در
جزیــره کیــش کدامنــد؟ بطــور کلــی ،کســانی کــه بــرای ســکونت و کار بــه جزیــره کیــش مهاجــرت
کردهانــد ،چقــدر از ســکونت خــود در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد؟ قصــد آنهــا بــرای مانــدگاری و
ادامــه زندگــی و کار در جزیــره کیــش چگونــه اســت؟ و اینکــه چــه عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی بــر
قصــد مانــدگاری آنهــا در جزیــره کیــش مؤثــر اســت؟
هــدف محــوری ایــن مقالــه بررســی قصــد ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش اســت .قصــد
ســکونت یکــی از مفاهیــم حــوزه مطالعــات مهاجــرت اســت کــه در مطالعــات داخلــی کمتــر بــه آن
پرداختــه شــده اســت ،امــا در ادبیــات مهاجــرت در ســطح دنیــا مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران
مطالعــات مهاجــرت بــوده اســت (هــاج2008 1؛  ،588فــان 2؛  ،2011: 16دجونــگ؛  ،2000هــو 3و
همــکاران ؛2010؛ تولســما 4و لوبــرس  5؛ .)2014بطــور کلــی ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخگویی
ایــن ســؤاالت اســت :مهمتریــن عوامــل مهاجــرت و ســکونت در جزیــره کیــش کدامنــد؟ جاذبههــا و
دافعههــای جزیــره کیــش کدامنــد؟ مبــادی مهاجرتــی بــه جزیــره کیــش کــدام شهرســتانهای کشــور
هســتند؟ میــزان رضایــت از ســکونت در جزیــره کیــش چقــدر اســت؟ وضعیــت قصــد ســکونت در جزیره
کیــش در بیــن پاســخگویان چگونــه اســت؟ تعییــن کنندههــای جمعیتــی ،اجتماعــی و اقتصــادی قصــد
ســکونت در جزیــره کیــش کدامنــد؟
1-Haug.S
2- Fan
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers
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مبانی نظری و تجربی
قصــد ســکونت دو نکتــه مهــم وجــود دارد؛ نخســت اینکــه هنــوز مطالعــات کافــی در زمینــه قصــد
ســکونت و انتخــاب یــک معیــار جهانــی بــرای اندازهگیــری آن صــورت نگرفتــه اســت .دوم اینکــه :قصــد
ســکونت مجموعـهای از فرایندهــای ســاختاری ،اجتماعــی ،جمعیــت شــناختی و روانــی اســت و بــه دلیل
مشــکالت و مســائلی کــه از بیــرون بــه شــخص فشــار وارد میکننــد ،امــکان بــروز رفتــار را در فــرد
ایجــاد مینماینــد .در نهایــت قصــد ،نشــان دهنــده گرایــش و انجــام فعــل اســت ،در واقــع قصــد قبــل از
عمــل اســت و بــه عمــل میرســد (فــان.)2011: 16 ، 1
قصــد ونیــت 2؛ نیــت امــری صــد در صــد باطنــی اســت کــه از اراده ،اختیــار و قصــد آدمــی سرچشــمه
میگیــرد ،قصــد اراده انجــام فعــل اســت .نیــت ،یعنــی قصــد قلبــی کــه قبــل از عمــل بوجــود میآیــد،
اعــم از ایــن کــه بالفاصلــه بعــد از عمــل انجــام گیــرد و یــا بعــد از گذشــت زمانــی عمــل صــورت پذیــرد،
در حالیکــه کــه «قصــد» کمــی قبــل از عمــل در ذهــن شــخص شــکل میگیــرد .طبــق تعریــف
فیشــبین  3و آجــزن  4قصــد یــک فــرد ،عبارتســت از :دریافــت و ادراکــی کــه فــرد از بــروز یــک رفتــار
خــاص دارد .بــه عبــارت دیگــر قصــد فــرد یــک موقعیــت ذهنــی و احتمالــی میباشــد کــه بیــن فــرد بــا
عمــل وی ارتبــاط برقــرار میکنــد (گپــی  5و رامایــا 2007 ، 6بــه نقــل از امی ـنزاده.)1391 ،
واژه ســکونت ،مفهومــی بیــش از قــرار گرفتــن ســقفی بــر بــاالی ســر و بــه زیــر پــا آمــدن چنــد متــر
مربــع اســت .مفاهیمــی کــه از ســکونت اســتنباط میشــود را میتــوان بــه شــرح ذیــل طبقــه بنــدی
نمــود .1 :دیــدار بــا دیگــران بــه آهنــگ داد و ســتد ،تولیــدات ،اندیشـهها و احساســات یعنــی ،آزمــودن
زندگــی بــه عنــوان عرصــه امکانــات گوناگــون  .2توافــق بــا دیگــران ،یعنــی پذیــرش مجموعــهای از
ارزشهــای مشــترک؛  .3یافتــن موجودیــت از طریــق گزینــش جهانــی کوچــک و از آن خــود» (شــولتز،
.)9 :1381
امــا در مــورد تعییــن کنندههــای قصــد ســکونت بــه برخــی از مدلهــای نظــری مطــرح درادبیــات
1- Fan
2- Intention
3- Fishbien
4- Ajzen
5 Guppy
6- Ramayah
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مهاجــرت اشــاره میشــود .فولــر بــرای تصمیــم بــه مهاجــرت و یــا مانــدن در محــل ســکونت خــود،
میشــود کــه متاثــر از شــرایط محیطــی و امیــال و خواســتههای شــخصی اســت .دوم :در ایــن مرحلــه
فــرد بــرای برطــرف کــردن مشــکل خویــش و اخــذ معقولتریــن تصمیــم ،فهرســتی از راهکارهــای
گوناگــون را مــورد وارســی قــرار میدهــد .ســوم :در ایــن وهلــه شــخص تمــام راهکارهــای حاضــر در
ناحیــه یــا بیــرون از ناحیــه را بــا هــم تطبیــق میدهــد و بهتریــن راهــکار را انتخــاب میکنــد .چهــارم:
در ایــن مرحلــه فــرد تصمیــم صریــح خــود را میگیــرد .پنجــم :در ایــن مرحلــه وی تصمیمــش را عملــی
میکنــد .اگــر فــرد راه حــل مشــکالتش را در محــل ســکونت خویــش بیابــد ،در آنجــا میمانــد و
مهاجــرت نمیکنــد ،امــا در صورتــی کــه راه حــل مشــکالت را در جایــی خــارج از محــل ســکونت فعلــی
خــود بیابــد ،بــه آنجــا مهاجــرت میکنــد (بیــک محمــدی و حاتمــی.)29 :1389 ،

مدل( .)1تعیین کنندههای قصد سکونت در مدل پیشنهادی فولر
منبع :بیک محمدی و حاتمی30 :1389 ،

در نظریــه دیگــری تحــت عنــوان ارزش مــورد انتظــار  1مهاجــر ،کنشــگر محــل اقامــت خــود را از
یــک مجموعــه مکانهــای جایگزیــن کــه مجمــوع ســودمندیها را در ابعــاد مختلــف بــه حداکثــر
میرســاند ،انتخــاب میکنــد (دجونــگ و گاردنــر .)1981 2ویژگیهــای خاصــی ،ارزش مــورد انتظــار
از مهاجــرت را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد« .اول ویژگیهــای فــردی و ویژگیهــای خانــواده ،دوم
1- Value Expectancy Theory
2- De¬¬Jong, G.F., and Gardner.R.W
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هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،ســوم عوامــل شــخصیتی هماننــد ریســکپذیری یــا ســازگاری و
دجونــگ )2000( 2معتقــد اســت ،انتظــارات و اهــداف ارزشگــذاری شــده ،انگیزشهــا را بــرای مهاجــرت
تعییــن میکنــد .تصمیــم خانوارهــا بــرای فرســتادن افــراد یــا جابجایــی خودشــان ،بــا انتظــار دســت
یافتــن بــه اهــداف ارزشگــذاری شــده صــورت میگیــرد .در ایــن دیــدگاهّ ،نیــات قبلــی مهاجــر،

اولیــه تصمیــم بــه مهاجــرت واقعــی مهاجــران هســتند .وی بحــث كــرده اســت،
تعییــن کنندههــای ّ

ي كنندههــاي ّنیــت قبلــي
انتظــارات همــراه بــا ضابطههــاي خانــواده درمــورد مهاجــرت ،پيشبينــ 
بــراي جابجايــي هســتند كــه بــه ترتیــب تعيينكنندههــاي بیواســطه عمــل مهاجــرت هســتند .وي
بــراي تبييــن فراينــد تصميمگيــري مهاجــرت ،مدلــي را ترســيم كــرده كــه در ادامــه آورده ميشــود.
مالحظــه میشــود دجونــگ ،جهــت مطالعــه تصميمگيــري مهاجــرت ،مفاهیــم :انتظــارات/ارزشــها،
هنجارهــاي مهاجــرت خانوادگــي ،نقشــهاي جنســيت ،رضايتهــاي اقامتــي ،شــبكههاي مهاجــر و
الزامــات و تســهيلكنندههــاي رفتــاري مســتقيم را بطــور خــاص معيــن كــرده اســت .نتایــج بررس ـی
دجونــگ ( )2000نشــان میدهــد ،وقتــي اندازههــاي انتظــارات /ارزشــها ،رضايتهــای اقامتــی
و نقشهــاي جنســيت در مــدل كنتــرلشــوند ،هيــچ يــك از متغيرهــاي اكتشــافي معمولــي ّنيــات
مهاجــرت ،يعنــي آمــوزش ،درآمــد خانــوار ،مالكيــت زميــن يــا متغيرهــاي ســاختاری جامعــه ،بطــور

آمــاري عاملهــاي معنــيداري نمیشــوند .جابــز ( )2000باتوجــه بــه ایــن رویکــرد نظــری معتقــد
اســت ،جابجایــی مــردم نتیج ـه ،وزن گزینههــای اقتصــادی بیــن مکانهاســت .بــر ایــن اســاس ،افــراد
مکانــی را انتخــاب میکننــد کــه شــرایط زیست-شــان و رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا را بهبــود
بخشــد .وضعیــت اقتصــادی و میــزان رضایــت مهاجــران از درآمــد ،شــغل ،تحــرک شــغلی از عوامــل
تعیینکننــده مانــدگاری مهاجــران اســت کــه در مطالعــات متعــدد بــه آن اشــاره شــده اســت (بــری 3و
همــکاران 2006؛ لیونــز و او برایــن2006 4؛ جانســن و پدرســن.)2007 5

1- Haug.S
2- Jobes
3- Barry
4- Lyons.Z.H and O,brien.K.M
5- Jensen.P and Pedersen.J.P
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مدل( .)2مدل دجونگ در زمینه تبيين فرايند تصميمگيري به مهاجرت افراد

منبع :دجونگ 310 :2000
یکــی از تعییــن کنندههــای قصــد ســکونت رضایــت ســکونتگاهی اســت ،بطویکــه رضایتمنــدی
ســکونتگاهی در منابــع مطالعاتــی مرتبــط بــا رضایتمنــدی ،بــه یــک امــر کاربــردی تبدیــل شــده
اســت .کوپــر مارانــز ( ،)2000در طــرح خــود در عرصــۀ رضایتمنــدی از مــکان ســکونت ،نگــرش
سلســله مراتبــی دارنــد و در آن ،میــان ابعــاد مقیاسهــای گوناگــون همچــون واحــد مســکونی( خانــه)،
واحــد همســایگی( محلــه) ،روســتا ،شــهر و جامعه-تفــاوت قائــل شــدهاند( وان کمــپ و دیگــران:2003،
 ،10-12بــه نقــل از پــور احمــد و دیگــران.)3 :1390 ،
احســاس رضایــت نســبت بــه مــکان ســکونت بــه عواملــی از قبیــل امکانــات اوقــات فراغــت و خدمــات
تفریحــی و رفاهــی ،آموزشــی ،وجــود زیــر ســاختهای مناســب ،داشــتن امنیــت جانــی و مالــی و
آســایش و وجــود عرصــه تعامــات اجتماعــی بیــن افــراد بســتگی دارد و برمیــزان تحــرکات جمعیتــی
تاثیــر میگــذارد .اگــر شــرایطی و امکاناتــی کــه فــرد در حــال حاضــر از آن برخــوردار اســت ،بــا همــان
چیــزی کــه او بــرای تمایــات و نیازهایــش تعریــف کــرده اســت ،ســازگار باشــد ،رضایتمنــدی حاصــل
میشــود .جــدا از ایــن مســئله ،دو حالــت وجــود دارد .حالــت اول ،مربــوط بــه افــراد معتقــد بــه بخــت
واقبــال اســت .ایــن گــروه از افــراد در احتیاجــات و نیازهــای خودشــان تجدیــد نظــر میکننــد و ســعی
میکننــد ایدهآلهــا وآرزوهــای خــود را کاهــش دهنــد و یــا ارزیابــی خودشــان را از شــرایط کنونــی
تغییــر دهنــد ،در اینصــورت میتواننــد خودشــان را بــا وضعیــت موجــود وفــق دهنــد و رضایتمندیشــان
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را بــه دســتآورنــد .حالــت دوم ،مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــه هیــچ شــیوهای نمیتواننــد خــود را
در بیشــتر اوقــات ،ســعی میکننــد ،نارضایتــی خــود را از طریــق تجدیــد نظــر کــردن در احتیاجــات
خــود و یــا از طریــق مهاجــرت یــا تغییــر دادن محــل ســکونت و نقــل مــکان بــه محــل ســکونتی بــا
ســازگاری بیشــتر و رفــاه باالتــر ،کاهــش دهنــد (رفیعیــان و همــکاران)54 :1387 ،
نظریــات اقتصــادی فرصتهــای شــغلی و اختــاف دســتمزد بیــن مبــدأ و مقصــد مهاجــرت را مهمتریــن
تعییــن کنندههــای انتخــاب محــل ســکونت عنــوان کردهانــد ،نظریــه پــردازان اقتصــادی نئوکالســیک،
ادعــا میکننــد کــه مهاجــرت نیــروی کار ناشــی از اختــاف حقــوق و مزایــا در مناطــق جغرافیایــی
مختلــف اســت کــه توســط قانــون عرضــه و تقاضــا مشــخص میشــود .بنابرایــن تفــاوت دســتمزد حالتــی

از عــدم تعــادل ایجــاد میکنــد .افــراد معمــوالً بــه دنبــال حداکثــر کــردن مطلوبیــت خــود هســتند و
تحلیــل هزینــه -ســود برحســب بــازده دســتمزد مــورد انتظــار انجــام میدهند(هریــس و تــودارو.)1970،
و ایــن امــر منجــر بــه مــازاد نیــروی کار در مناطــق بــا دســتمزد پاییــن میشــود .و ایــن کارگــران
بــرای بازگردانــدن تعــادل ،بــه مناطــق بــا دســتمزد باالتــر کــه کمبــود نیــروی کار دارنــد مهاجــرت
میکننــد .در ایــن مرحلــه مهاجــرت بایــد متوقــف شــود .ایــن رویکــرد نئوکالســیک ،غالبــا بــه عنــوان
عوامــل» فشــار» و « کشــش» بــرای توضیــح اختالفــات اقتصــادی بیــن کشــورهای مبــدأ و مقصــد
بســط داده شــده اســت .بــا ایــن حــال ،نظریــه فشــار و کشــش توضیــح نمیدهــد کــه چــرا مهاجــرت در
غیــاب مشــوقهای حقوقــی رخ میدهــد و یــا چــرا جریانهــای مهاجــرت از یــک کشــور در زمانــی
کــه انگیزههــای دســتمزد نســبتاً قابــل توجــه وجــود دارنــد ،افزایــش نمییابنــد .تــودارو ،معتقــد
اســت انگیزههــاي اقتصــادي مهاجریــن از ســایر انگیزههــا قويتــر اســت و در درجــه اول مالحظــات
اقتصــادي (یعنــی توزیــع نابرابــر ســرمایه و نیــروي کار و بــه تبــع آن تفــاوت در دســتمزدها) اســت کــه
فــرد را بــه مهاجــرت ترغیــب میکنــد .وی بیــان مـیدارد مهاجــرت اساسـاً بــر پایــه محاســبۀ اقتصــادي

و عقالیــی فــرد مهاجــر اســتوار اســت (مککاتــی.)2004 ، 1
کاســتنت و مســی ( )2002در بررســی مهاجــرت برگشــتی کارگــران مهاجــر از هــر دو نظریــه اقتصــادی
یعنــی اقتصــاد نئوکالســیک و اقتصــاد جدیــد نیــروی کار ،جهــت تحلیــل احتمــال بازگشــت مهاجــران
بهــره بردهانــد .یافتههــای مطالعــه بیانگــر انطبــاق بیشــتر نتایــج بــا نظریــه نئوکالســیک نســبت بــه
1- McCatty
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نظریــه اقتصــاد جدیــد نیــروی کار اســت .مطالعــه آنهــا بیــان میکنــد کــه اشــتغال پایــدار و ثبــات
برگشــتی را پیــش بینــی میکنــد.
داســتمن و وایــس )2007( 1بــا توجــه بــه انگیزههــای اقتصــادی مهاجــران ،مهاجــرت را بــه صــورت
مو ّقتــی و دائمــی در نظــر میگیرنــد .در ایــن مطالعــه ،مهاجــرت برگشــتی ،کــه از اشــکال مهاجرتهــای

موقتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــا توجــه بــه دیدگاههــای اقتصــادی تحلیــل شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،آنهــا مدلــی را طراحــی نمودهانــد کــه مفاهیــم ترجیحــات مصرفــی مهاجــران در مبــدأ ،قــدرت
خریــد در مقصــد و انباشــت ســرمایه انســانی از عوامــل تأثیــر گــذار در مو ّقتــی بــودن مهاجرتهــا

بیــان شــده اســت .یافتههــای مطالعــه بیــان کننــده ایــن اســت کــه ســرمایه انســانی کســب شــده در
مقصــد و نیــز انباشــت ســرمایه اقتصــادی ،مــدت زمــان مانــدن مهاجــران در مقصــد را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد.
ژایــوا و زیمرمــن  )2016( 2در بررســی تعییــن کنندههــای مهاجــرت برگشــتی بیــان میکننــد کــه
مهاجــران بــا هــدف بدســت آوردن درآمــد بیشــتر ،اشــتغال و اقامــت مانــدگار مهاجــرت میکننــد،
ا ّمــا در محاســبه ادغــام اقتصــادی ،دچــار اشــتباه شــده و ادغــام ناموفــق آنهــا موجــب بازگشــت شــده
اســت .نتایــج مطالعــه بیانکننــده تحلیــل و تبییــن نظریــه نئوکالســیک از تجربــه بازگشــت ایــن
مهاجــران اســت .نتایــج مطالعــه هــو و همــکاران )2010( 3در ارتبــاط بــا مانــدن پایــدار و یــا مهاجــرت
چرخشــی مهاجــران روستا-شــهری چیــن ،بیــان کننــده ایــن اســت کــه در مانــدگاری مهاجرانــی کــه
در اســتانهای خــود جــا بــه جــا شــدهاند ،شــغل ثابــت و درآمــد باالتــر نســبت بــه قبــل از مهاجــرت،
تعییــن کننــده اســت و ایــن عوامــل در انطبــاق آنهــا بــا جامعــه شــهری مؤثرتــر بــوده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،مهاجــران تحصیلکردهتــر و بــا تجربهتــر ،ســکونت پایدارتــری را در مناطــق شــهری خواهنــد
داشــت .بنابرایــن ،مطالعــه بیانکننــده نقــش م ّهــم عوامــل اقتصــادی در مانــدگاری بیشــتر و نیــز انطبــاق

بهتــر و ســریعتر مهاجــران اســت .همچنیــن در تحقیقــی دیگــر توســط تولســما  4و لوبــرس)2014( 5
بــا عنــوان «مانــدن یــا رفتــن ،قصــد ســکونت و الگوهــای ســکونت در بیــن مهاجریــن اخیــر در هلنــد»
1 Dustmann. Ch and Weiss.Y
2- Ahmad Naveed.T and Ali Bhatti.A
3- Hu.F
4- Tolsma and Lubbers
5- Lubbers
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انجــام شــده بــا اشــاره بــه اینکــه ســکونت مهاجــران در اروپــا بــه یــک موضــوع و بحــث سیاســی تبدیــل
بــرآورد مــدل رگرســیون لوجســتیک بــر قصــد ســکونت بــر اســاس نمونــه  2753نفــری بــوده اســت.
مقالــه بــه مقایســه تأثیــر روابــط اجتماعــی و اقتصــادی بــر قصــد ســکونت پرداختــه و همچنیــن قصــد
و رفتــار مهاجرتــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج نشــان داده اســت ،کــه هــر دو روابــط
اقتصــادی و اجتماعــی بــه یــک انــدازه مهــم بــوده اســت .در ایــن مقالــه اشــاره شــده اســت ،کــه بــا وجود
نبــود ادبیــات کامــل در مــورد قصــد ســکونت ،امیــد م ـیرود کــه مطالعــه آنــان بــه ادبیــات موضــوع
کمــک نماییــد .زینــگ لــو )2005( 1بیــان داشــت کــه عامــل اشــتغال ،نقــش مهمــی در تغییــر محــل
ســکونت و مهاجــرت افــراد روســتایی بــه شــهر دارد و بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا تحــرک رو بــه بــاال
را درک کننــد .احتمــال اســتقرار دائمــی بــرای کســانی کــه در شــهرها شــغلی دارنــد بیشــتر اســت .ام.
لــو  2در ســال  1988در مقال ـهای بــا عنــوان «ارتبــاط بیــن رضایــت از محــل ســکونت و انگیزههــای
مهاجــرت» بــه نقــش نســبی رضایــت افــراد از محــل ســکونت خودپرداختــه و میافزایــد کــه مهاجــرت،
عملــی هدفمنــد و عقالنــی اســت ،کــه فــرد بــه صــورت خــود انگیختــه بــرای اصــاح و یــا بهبــود کیفیت
زندگــی انجــام میدهــد .از نظــر لــو ،عقالیــی شــدن مهاجــرت ،دو جنبــه عــام را منعکــس میســازد.
 -1افــراد یــا خانوارهــای مهاجــر ،طــرح از قبــل تعییــن شــدهای و بــه صــورت آگاهانــه بــرای خویــش
ترســیم نمودهانــد -2 .افــراد و خانوارهــای مهاجــر ،امیدوارنــد کــه مهاجــرت ،پیامدهــای مثبتــی بــرای
آنــان داشــته باشــد .از نظــر وی رضایــت از محــل ســکونت ،عاملــی مهــم بــرای تغییــر محــل ســکونت و
یــا مانــدگاری در بیــن روســتاییان اســت (طاهرخانــی.)48 :1381،

1- Xing-lu
2- M. Lu

Downloaded from populationmag.ir at 0:40 +0430 on Thursday April 22nd 2021
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مدل( .)3تعیین کنندههای جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی قصد سکونت در جزیره کیش

روش و داده

جامعــه آمــاری ایــن پیمایــش ،مجمــوع افــراد  15ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن در جزیــره کیــش
اســت ،کــه بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری کشــور برابــر بــا  30405نفــر بــوده اســت .بــا در نظــر
گرفتــن دقــت احتمالــی  95درصــد و ضریــب خطــای  5درصــد و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم
نمونــه کوکــران ،حجــم نمونــه مــورد نظــر  380نفــر بــرآورد شــد .جهــت پوشــش خطاهــای احتمالــی
در جمــع آوری اطالعــات ،افزایــش دقــت نمونــه گیــری در اثــر بــی پاســخی و یــا پاســخ هــای غیــر
معتبــر ،حــدود  30درصــد حجــم نمونــه افزایــش داده شــده و حجــم نمونــه بــه  500مــورد افزایــش
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یافــت .بــا اســتفاده از روش اختصــاص ســهم بــه نســبت متناســب بــا زیــر گروههــای جامعــه آمــاری،
جامعــه آمــاری هــر منطقــه بــه حجــم نمونــه آن منطقــه ،فواصــل واحدهــای نمونــه ایــی مشــخص
شــد و پرسشــگران بــا رعایــت فواصــل نمونههــا در هــر منطقــه بــه جمــع آمــاری اطالعــات میدانــی
پرداختنــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مطالعــه ،بررســی ویژگــی هــای مهاجــران اســت و بخــش
اعظمــی از مهاجــران کیــش کارگرانــی هســتند کــه از مناطــق جنوبــی کشــور و ســایر نقــاط کشــور
بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،تــاش شــده نمونــه معتبــری از ایــن کمپهــا و مکانهــا کــه کارگــران
مهاجــر بصــورت گروهــی زندگــی میکننــد ،بدســت آیــد .ایــن مناطــق شــامل کمــپ ســحر در اراضــی
کیــش ،کمپهــای کارگــری واقــع در ناحیــه بندرگاهــی و ...مــی باشــد (جــدول.)،
جدول .1توزیع جمعیت پاسخگو به تفکیک مناطق شهری کیش
منطقه

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

میرمهنای جنوبی

156

31.3

31.3

صدف

116

23.3

54.6

میرمهنای قدیم

103

20.7

75.3

ویالهای ساحلی

36

7.2

88.2

ناحیه بندرگاهی

28

5.6

80.9

اراضی کیش

21

4.2

92.4

فردوسی

18

3.6

96.0

میرمهنای شرقی

6

1.2

97.2

پارک ورزشی

5

1.0

98.2

غروب کیش

5

1.0

99.2

گل شرق

4

.8

100.0

جمع

498

100.0

هــر یــک از افــراد  15ســاله و باالتــر خانوارهــای ســاکن کیــش در زمــان اجــرای طــرح ،واحــد آمــاری
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در ایــن طــرح هــدف بــرآورد نمونـهای نمایــا از جمعیــت  15ســاله و باالتــر
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کیــش اســت ،بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از روش نمونهگیــری چنــد مرحل ـهای ،طبقــه متناســب
مهاجــرت و نگــرش کیشــوندان و مهاجــران بــه تدویــن آییــن نامــه مهاجــرت اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه
شــرایط اجتماعــی و ارزشــها و نگرشــهای اجتماعــی بــا موضــوع مهاجــرت رابطــه تنگاتنــگ دارد ،بخشــی
از مجموعــه مفاهیــم و ارزشــها و نگرشــهای افــراد مــورد مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .روش
پژوهــش پیمایشــی اســت و از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــده اســت.
یافتهها

الف) ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی پاسخگویان

بررســی ترکیــب ســنی جمعیــت ســاکن در شــهر کیــش برحســب گروههــای ســنی  5ســاله در ســال
 1397نشــان میدهــد کــه گروههــای ســنی  25-29 ،20 -24و  30 -34و  35 – 39ســاله بــه ترتیــب
بــا اختصــاص  16/5 ،21/9 ،12/4و 13/7درصــد جمعیــت مــورد مطالعــه ،بیشــترین حجــم جمعیتــی
نمونــه مــورد مطالعــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،کــه بــا ترکیــب ســنی کل جمعیــت سرشــماری
شــده در ســال  1395تفاوتهــای اندکــی مشــاهده میشــود ،کــه حاکــی از آن اســت کــه چارچــوب
نمونــه گیــری درســت بــوده اســت .ترکیــب ســنی جمعیــت شــهر کیــش نشــان دهنــده یــک جمعیــت
جــوان اســت کــه اکثــر افــراد آن در ســنین کار و فعالیــت هســتند .محاســبه میانگیــن ســنی از نمونــه
بدســت آمــده در شــهر کیــش در ســال  1397نشــان از میانگیــن ســنی  33ســال اســت .میانــه ســنی
نیــز محاســبه شــده اســت ،بررســی ایــن آمــاره در شــهر کیــش نشــان میدهــد کــه نصــف جمعیــت
شــهر کیــش در ســال  1397بیــش از  31ســال ســن داشــتهاند .ســن نما(پرتکــرار) در نمونــه بدســت
آمــده  25ســال اســت .توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخگویان بــر حســب جنــس نشــان میدهــد ،در
ایــن نمونــه  67درصــد پاســخگویان مــرد و  34درصــد زن بودهانــد .جــدول شــماره  2وضــع اقامــت در
جزیــره کیــش را نشــان میدهــد ،بــر اســاس نتایــج ایــن پیمایــش 7 ،درصــد پاســخگویان بومــی38 ،
درصــد مهاجــر دائــم و  52/2درصــد خــود را مهاجــر موقــت معرفــی کردهانــد.
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جدول  .2توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت اقامت در جزیره
بومی

35

7.0

7.2

مهاجردایمی

189

38.0

46.2

مهاجر موقت

260

52.2

99.8

نمی دانم

1

.2

100.0

پاسخ معتبر

485

97.4

بدون پاسخ

13

2.6

جمع

498

100.0

ب) وضعیت مهاجرتی پاسخگویان
جــدول  ،3توزیــع درصــدی مهاجــران دائمــی و موقــت بــر حســب دورههــای زمانــی ورود بــه جزیــره
گــزارش شــده اســت ،همانطــور کــه مالحظــه میشــود 43/5 ،درصــد مهاجــران دائمــی در دوره زمانــی
 1380 -1389وارد جزیــره شــدهاند ،و  58/9درصــد از مهاجــران موقــت در دوره زمانــی 1390 -1397
وارد جزیــره شــدهاند .بــه نظــر میرســد ،حجــم مهاجرتهــای موقتــی در دوره زمانــی 1390 -1397
بیــش مهاجــران دائــم اســت ،و ایــن نشــان از افزایــش جمعیــت ناپایــدار و دائمــی در جزیــره کیــش
اســت.
جدول  .3توزیع درصدی مهاجران بر حسب وضعیت مهاجرت و دورههای زمانی ورود به جزیره
تاریخ ورود

مهاجردایمی مهاجر موقت کل مهاجران

1368-1358

5.4

3.9

4.5

1379-1369

18.3

7.8

12.4

1389-1380

43.5

29.5

35.3

1397-1390

32.8

58.9

47.9

جمع

100

100

100
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در جــدول شــماره ( )4تعــداد و درصــد مهاجــران واردشــده بــه جزیــره کیــش برحســب شهرســتان
کــه مالحظــه میشــود ،از نظــر مهاجرتهــای بیــن شهرســتانی ،شهرســتان تهــران بــا اختصــاص
 14/9درصــد مهاجــران وارد شــده بــه جزیــره کیــش ،در صــدر شهرســتانهای مهاجرفرســت
بــه جزیــره کیــش قــرار دارد ،بالفاصلــه بعــد شهرســتان تهــران ،دو شهرســتان در درون خــود
اســتان هرمــزگان ،یعنــی مینــاب و بشــاگرد بــه ترتیــب بــا  11/8و  11/3درصــد از کل مهاجــران
وارد شــده بــه جزیــره کیــش در رتبــه دوم و ســوم مهاجرفرســتی بــه جزیــره کیــش قــرار دارنــد.
شهرســتان شــیراز بــا  7/8درصــد در رتبــه چهــارم و قلعــه گنــج در اســتان کرمــان بــا  5/1درصــد
از کل مهاجــران در رتبــه هــای بعــدی مهاجرفرســتی بیــن شهرســتانی بــه کیــش قــرار دارنــد.
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جدول  .4توزیع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی
1

تهران

67

14.9

2

میناب

53

11.8

3

بشاگرد

51

11.3

4

شیراز

35

7.8

5

قلعه گنج

23

5.1

6

بندرعباس

21

4.7

7

مشهد

16

3.6

8

ایرانشهر

12

2.7

9

اصفهان

9

2.0

10

سراوان

8

1.8

11

کهنوج

6

1.3

12

اهواز

5

1.1

13

بندرلنگه

5

1.1

14

سردشت

5

1.1

15

کرمانشاه

5

1.1

16

رودان

5

1.1

17

تبریز

5

1.1

18

کرج

4

0.9

19

جیرفت

4

0.9

20

رشت

3

0.7

21

کرمان

3

0.7

22

سایر

68

15.1

23

جمع

413

91.8

24

بدون پاسخ

37

8.2

25

جمع

450

100.0
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نام شهرستان

تعداد

درصد
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18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

نمودار .1توزیع درصدی پاسخ ها در مورد شهرستان محل اقامت قبلی

عوامل مهاجرت به کیش

در نمــودار شــماره ( )2فراوانــی مطلــق و فراوانــی درصــدی و تجمعــی علــل مهاجــرت بــه کیــش را
نشــان میدهــد ،همانطــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول نشــان میدهــد ،اولیــن علــت مهاجــرت بــه
کیــش ،کار در بخــش خصوصــی اســت کــه  36/7درصــد از مهاجــران علــت مهاجــرت خــود را ایــن
عامــل دانســتهاند .عامــل دوم ،زندگــی در محیــط بهتــر اســت کــه  18/2درصــد مهاجرتهــا بــر اثــر ایــن
عامــل رخ داده اســت ،عامــل ســوم ،پیوســتن بــه اعضــاء خانــواده اســت ،ایــن عامــل  16/4درصــد علــت
مهاجــرت بــه کیــش اســت 5/3 ،درصــد عامــل مهاجرتهــا ،مهاجــرت جهــت ســرمایهگذاری در بخــش
تجــاری ،ســاختمان ،خدمــات ،گردشــگری و صنعــت بــوده اســت کــه بــه نظــر بســیار پاییــن اســت.
0.2
0.4
0.9
0.9
1.1
1.3
2
8
12

16.4
18.2
36.7
٤٠

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

نمودار .2توزیع درصدی پاسخ ها در مورد علت مهاجرت به کیش
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محاســبه توزیــع فراوانــی مهاجــران بــر حســب علــت مهاجــرت بــر حســب محــل اقامــت قبلــی ،نشــان
و کرمــان( ،اســتانهای همجــوار) کار در بخــش خصوصــی بــوده اســت .مهاجــرت از اســتانهای بــزرگ
مثــل تهــران ( ،)%26خراســان رضــوی ( ،)%35البــرز ( ،)%40اصفهــان ( )%33و گیــان ( )%38زندگــی
در محیــط بهتــر بــوده اســت .مهاجــرت بــرای ســرمایهگذاری از اســتانهای کرمانشــاه ،یــزد ،فــارس،

خراســان رضــوی و اصفهــان بیــش از ســایر اســتانها بــوده اســت.
جاذبهها و دافعههای مهاجرتی جزیره کیش
در جــدول شــماره  ، 6توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد جاذبههــای مهاجرتــی کیــش
گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،فرصتهــای شــغلی ( 27/3درصــد) ،امنیــت و
آرامــش ( 16/1درصــد) و جاذبههــای تفریحــی ( 16درصــد) مهمتریــن جاذبههــای مهاجرتــی جزیــره
کیــش بودهانــد.

جدول  .5توزیع فراوانی و درصدی پاسخها در مورد جاذبههای مهاجرتی کیش

جاذبه های مهاجرتی
فرصت شغلی
امنیت و آرامش
جاذبه تفریحی
کسب درآمد باالتر
جاذبه های طبیعی
فرصت رسمایه گذاری
امکانات فرهنگی
امکانات بهداشتی
جمع

تعداد پاسخها
281
165
164
157
121
76
41
23
1028

درصد
27/3
16/1
16
15/3
11/8
7/4
4
2/2
100

در جــدول شــماره  ،7توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد دافعههــای مهاجرتــی کیــش
گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،درآمــد پاییــن ( 41/5درصــد) ،آبوهــوای
نامناســب ( 31/4درصــد) و کمبــود امکانــات ارتباطــی ( 18/5درصــد) مهمتریــن دافعههــای مهاجرتــی
جزیــره کیــش بودهانــد.
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جدول  .6توزیع فراوانی و درصدی پاسخ ها در مورد دافعههای مهاجرتی کیش
درآمد پایین

182

41/5

آب و هوای نامناسب

138

31/4

کمبود امکانات ارتباطی

81

18/5

کمبود امکانات رفاهی

74

16/9

هزینه باال و گرانی

51

11/6

کمبود امکانات فرهنگی

46

10/5

نبود امکانات بهداشتی

31

7/1

تنهایی و دوری از خانواده

18

4/1

جمع

439

100

میزان رضایت از مهاجرت و سکونت در جزیره کیش
جــدول شــماره  ،5توزیــع فراوانــی ،درصــدی و تجمعــی میــزان رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در
جزیــره کیــش را در بیــن پاســخگویان نشــان مــی دهــد .همانطــور کــه ارقــام منــدرج در جــدول
نشــان میدهــد 10/6 ،درصــد از کل مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش اظهــار
نارضایتــی نمودهانــد 15/2 ،درصــد اشــاره داشــتهاند کــه تــا حــدودی از مهاجــرت و ســکونت خــود
در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد 73/3 ،درصــد از مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره
رضایــت داشــتهاند.
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دافعههای مهاجرتی

تعداد معتبر

درصد معتبر
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110

جدول  .7توزیع فراوانی ،درصدی و تجمعی میزان رضایت از مهاجرت و اقامت در جزیره کیش
کام ً
ال ناراضی

20

4/5

ناراضی

28

6/2

تاحدودی

71

15/8

راضی

152

33/8

کام ً
ال راضی

169

37/6

نمی دانم

6

1/3

پاسخ معتبر

446

99/1

بدون پاسخ

4

0/9

جمع

450

100

قصد ادامه سکونت در جزیره کیش
جــدول شــماره  ، 8توزیــع فراوانــی و درصــدی پاســخها در مــورد قصــد مانــدن دائمــی در کیــش را
نشــان مــی دهــد .همچنانکــه مالحظــه میشــود ،حــدود  32درصــد پاســخ گویــان قصــد ندارنــد بطــور
دائمــی در کیــش بمانــد .نزدیــک بــه  40درصــد هــم گفتهانــد ،کــه قصــد دارنــد بطــور دائمــی در
جزیــره کیــش بمانــد 25 ،درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــتهاند ،و  3/5درصــد اظهــار کردهانــد کــه
فعــ ً
ا تکلیــف خــود را نمیدانــد.

جدول  .8قصد دارم برای همیشه در جزیره کیش بمانم

میزان موافقت

تعداد

فراوانی درصدی

درصد تجمعی

کام ً
ال مخالفم

83

16/7

16/7

مخالف

76

15/3

31/9

تاحدودی

124

24/9

56/8

موافقم

103

20/7

77/5

کام ً
ال موافق

94

19

96/2

نمی دانم

18

3/5

100

جمع

450

100
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میزان رضایت

تعداد

فراوانی درصدی
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تعیینکننده های قصد سکونت در جزیره کیش
مهاجرتــی و نیــز مقــدار رابطــه متغیرهــا بــا متغیــر وابســته (قصــد ســکونت در جزیــره کیــش) گــزارش
شــده اســت .نمــره قصــد ســکونت در جزیــره کیــش بیــن  1تــا  5اســت ،ایــن نمــره هــر چــه بــه
 5نزدیکتــر باشــد ،نشــان دهنــده قصــد شــدیدتر فــرد بــرای مانــدن در جزیــره اســت و بالعکــس.
همچنیــن در جــدول مذکــور ضریــب اتــا و مجــذور اتــا ،نتیجــه آزمــون آنالیــز واریانــس و ســطح
معنــاداری گــزارش شــده اســت .همانطــور کــه ارقــام مربــوط بــه میانگیــن نمــره پاســخگویان نشــان
میدهــد ،از نظــر ترکیــب جمعیتــی زنــان بــا متوســط نمــره  35/25نســبت بــه مــردان بــا میانگیــن
نمــره  ، 3قصــد قــوی تــری بــرای ســکونت در جزیــره دارنــد ،امــا ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار
نیســت.
میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای گــروه ســنی جــوان  15 -29ســاله برابــر  ،3بــرای گــروه ســنی
 30 -60ســاله برابــر  3/2و بــرای گــروه ســنی  60ســاله و باالتــر برابــر  3/7اســت ،ایــن ارقــام نشــان
میدهنــد کــه قصــد ســکونت و مانــدگاری در جزیــره کیــش افزایــش مییابــد .بــا توجــه بــه مقــدار F
کــه برابــر بــا  2/35اســت و مقــدار خطــا  ، 0/123رابطــه بیــن ســن و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره
کیــش از نظــر آمــاری معنــادار نیســت .میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــرای متغیــر وضــع تأهــل ،نشــان
میدهــد افــراد بــی همســر بعلــت طــاق و فــوت همســر ،نســبت مجردهــا و افــراد دارای همســر تمایــل
بیشــتری بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد .بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا  4/3اســت
و مقــدار خطــا  ،0/039رابطــه بیــن وضعیــت تأهــل و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر
آمــاری معنــادار اســت .مجــذور اتــا نشــان میدهــد کــه ایــن متغیــر ده درصــد ،قصــد مانــدن در جزیــره
کیــش را تبییــن میکنــد.

خانوارهــای گروهــی ،عمدت ـاً بصــورت خانههــای کارگــری ،کمپهــا و ...بطــور متوســط تمایــل کمتــری

نســبت بــه خانوارهــای معمولــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش داشــتهاند .ایــن نشــان دهنــده
آن اســت کــه افــرادی کــه بــا خانــواده بــه کیــش مهاجــرت میکننــد ،بیشــتر مهاجرتشــان دائمــی
اســت و بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا  3/8اســت و مقــدار خطــا  ،0/05رابطــه بیــن نــوع خانــوار
و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از نظــر آمــاری معنــادار اســت .قصــد ســکونت دائــم در جزیــره
کیــش بــر حســب متغیــر قومیــت ،نشــان میدهــد کــه تمایــل بــه ســکونت دائــم در جزیــره بیــن
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عربهــا و بندریهــا نســبت بــه ســایر اقــوام بیشــتر اســت .بــا توجــه بــه مقــدار  Fکــه برابــر بــا 3/31
نظــر آمــاری معنــادار اســت.
قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش بــر حســب متغیــر مــدرک تحصیلــی نشــان میدهــد ،کــه
تمایــل بــه ســکونت دائــم در جزیــره بــر حســب ســواد ،الگــوی آمــاری مشــخصی نــدارد و رابطــه ایــن
متغیــر بــا متغیــر وابســته از نظــر آمــاری معنــادار نیســت .همچنیــن میانگیــن نمــره قصــد ســکونت بــر
حســب وضــع اقامــت ،نشــان میدهــد کــه افــراد بومــی و مهاجــران دائمــی ،تمایــل بیشــتری بــرای
ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت .میانگیــن نمــرات
پاســخگویان بــر حســب میــزان رضایــت از اقامــت در جزیــره کیــش ،نشــان میدهــد کــه بطــور کلــی
ســطح رضایــت منــدی از ســکونت در جزیــره کیــش بســیار بــاال اســت .ضریــب اتــا هــم رابطــه نســبتا
قــوی بیــن رضایــت از ســکونت و قصــد اقامــت در جزیــره را نشــان میدهــد و بــا توجــه بــه مقــدار F
برابــر  33/3درصــد و ضریــب خطــای برابــر  ،0/001ایــن رابطــه از نظــر آمــاری قــوی و معنــادار اســت.
میانگیــن نمــره قصــد ســکونت دائــم در جزیــره بــر حســب دالیــل مهاجــرت ،نشــان میدهــد کــه
افــرادی کــه بــرای ســرمایه گــذاری و تجــارت بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،کمتریــن میــل را بــرای
ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد و افــرادی کــه بــه دلیــل زندگــی در محیــط بهتــر و انتقــال
شــغلی بــه کیــش مهاجــرت کردهانــد ،بیشــترین تمایــل را بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد
و بــا توجــه بــه مقــدار  Fبرابــر  16/2درصــد و ضریــب خطــای برابــر  ،0/0001ایــن رابطــه از نظــر
آمــاری نســبتاً قــوی و معنــادار اســت .همچنیــن مهاجــران در حــال رفــت و آمــد (مهاجــران آونگــی)

تمایــل کمتــر نســبت مهاجــران غیــر آونگــی بــرای ســکونت دائــم در جزیــره کیــش دارنــد ،البتــه رابطــه
ایــن متغیــر بــا قصــد ســکونت دائــم از نظــر آمــاری معنــادار نیســت.
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اســت و مقــدار خطــا  ،0/03رابطــه بیــن متغیــر قومیــت و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش از
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جدول  .9میانگین منرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(جمعیتی – مهاجرتی) با
متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)

2/84
2/7
3/ 3
3/4
3/5

0/08

0/06

3/09

0/079

0/096

0/09

2/35

0/126

0/10

0/10

4/3

0/039

0/089

0/08

3/8

0/05

0/17

0/30

3/31

0/03

0/12

0/16

2/2

0/14

0/36

0/128

54

0/0001

0/29

0/08

33/3

0/001

0/094

0/009

2/6

0/10

0/22

0/05

16/2

0/0001
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15- 29
30- 60
60+

)(Max:٥ ، Min;١
3/02
3/25
3/0
3/2
3/7
2/89
3/1
3/6
3/4
3/3
2/8
3/08
3
2/7
3/ 0
3/86
3/0
3/ 1
3
3/43
3/3
3/ 2
2/9
3/2
3/24
3
4
3/ 7
2/6
3/6
1/8
2/ 7
2/9
2/9
3/5
2/9
3/2
2/ 5

F

Sig.
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جدول  .10میانگین نمرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(جمعیتی –
مهاجرتی) با متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)
) (Max:٥ ، Min;١
2/2
2/6
3/4

0/213

0/045

3/4

0/048

2/9
3/4
3/3
3/6
3/0
2/7
3/3
3/1
2/7
3/3

0/208

0/043

1/42

0/125

2/2
3/2
2/7
3/7
2/5
3/2
2/8
3/05
3/1

0/183

0/033

2/78

0/003

3/7
2/5

جــدول شــماره  ،10میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــر حســب متغیرهــای مســتقل(اقتصادی) و رابطــه
آنهــا را بــا متغیــر وابســته (میــل بــه مانــدن دائــم در جزیــره کیــش) نشــان می¬دهــد .نمــره قصــد
ســکونت بــر حســب وضــع شــغلی بیــن کارفرمایــان و شــاغلین بخــش دولتــی بســیار پائیــن اســت ،امــا
بیــن شــاغالن بخــش خصوصــی و بیــکاران بیشــتر اســت و ایــن رابطــه از نظــر آمــاری معنــادار اســت.
نیــز نمــره قصــد ســکونت بــر حســب نــوع شــغل ،تقریبـاً نتایجــی شــبیه وضــع شــغلی دارد .همچنانکــه
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مالحظــه میشــود بازنشســتهها ،خانــه داران ،دانشــجویان ،کارگــران ماهــر و مشــاغل مدیریتــی تمایــل
جزیــره کیــش دارنــد .بــا توجــه اینکــه عمومـاً در پیمایشهــای اجتماعــی ،افــراد از بیــان درآمــد واقعــی
خــود طفــره میرونــد ،لــذا بجــای ســوال از ســطح درآمــد ،از ســوال رضایــت از درآمــد اســتفاده شــده
اســت .همچنانکــه مالحظــه میشــود ،بیــن رضایــت از درآمــد و قصــد ســکونت ،رابطــه آمــاری بــا
ضریــب اطمینــان  99/9درصــد معنــادار اســت.
جــدول شــماره  ،11رابطــه بیــن متغیرهــای اجتماعــی و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش را نشــان
میدهــد ،همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،بیــن دو متغیــر اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از محــل
ســکونت و قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش ،ضریــب اتــا و مقــدار  Fبــاال اســت .ایــن بــدان
معنــا اســت کــه اعتمــاد اجتماعــی بعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی ســرمایه اجتماعــی و رضایــت
ســکونتگاهی از اساســیترین تعییــن کنندههــای اجتماعــی قصــد ســکونت دائــم در جزیــره کیــش
اســت .میانگیــن نمــرات پاســخگویان بــه ســطوح اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از محلــه مســکونی ،نشــان

میدهــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از ســکونت در جزیــره کیــش نســبتاً بــاال اســت.
همچنیــن میانگیــن نمــرات بیتوجهــی بــه دیــن در جزیــره کیــش پائیــن اســت .بــا توجــه بــه مقــدار
 Fکــه برابــر  13/15و ســطح معنــاداری  99/9درصــد اســت ،رابطــه ایــن دو متغیــر معنــادار اســت.
جدول  .11میانگین نمرات پاسخگویان به متغیرها و سنجش رابطه متغیرهای مستقل(اجتماعی)
با متغیر وابسته(میل به ماندن در جزیره کیش)
متغیر

خیلی
کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی
زیاد

اتا

مجذور اتا

F

Sig.

اعتماد اجتماعی

3

3

3/01

3/6

3/7

0/127

0/016

3/12

0/05

رضایت از محله
مسکونی

2/7

2/9

2/96

3/3

3/6

0/2

0/41

13/15

0/001

نا امنی

3

3/1

3/2

2/4

2/5

0/125

0/016

0/23

0/63

سرقت

3/5

3/3

3/1

3

2/9

0/086

0/007

0/004

0/94

بیکاری

3

3/2

3

3/05

3/1

0/053

0/003

0/084

0/77

بی بند و باری

3

3/3

3

3

2/5

0/004

0/95

0/212

0/95

طالق

3/2

3

3/1

3

2/5

0/20

0/4

1/97

0/16

بی توجهی به دین

3/3

3/5

3/2

2/8

2/6

0/2

0/41

13/15

0/001
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بحث و نتیجهگیری

گذشــته شــاهد رشــد چنــد برابــری جمعیــت در جزیــره کیــش هســتیم ،ایــن رشــد جمعیتــی عمدتـاً
ناشــی از مهاجرتهــای کاری و اقتصــادی بهواســطه دور جدیــد ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی
در کیــش بــوده اســت .طــی دو دهــه گذشــته ،جزیــره کیــش بــه دالیــل مختلفــی چــون جاذبههــای
تاریخــی ،گردشــگری ،تجــاری و دانشــگاهی از رشــد جمعیتــی فــوق العــاده باالئــی برخــوردار بــوده
اســت .آمارهــای سرشــماری در ســال  1395نشــان داده کــه طــی دوره  5ســاله  1390-1395تعــداد

جمعیــت کیــش از  ۲۴۸۱۹نفــر در ســال  1390بــه  39853نفــر در ســال  1395رســیده اســت .یعنــی
در یــک دوره  5ســاله نزدیــک بــه  15هــزار نفــر ،جمعیــت شــهر کیــش عمدتـاً در اثــر عامــل مهاجــرت
افزایــش یافتــه اســت.
در اثــر مهاجرتهــای بیرویــه و کنتــرل نشــده ،بافــت جمعیتــی کیــش بهعنــوان یــک منطقــه بــزرگ
آزاد تجــاری  -صنعتــی در کشــور کــه از اهمیــت اســتراتژیک منطقـهای برخــوردار اســت ،بهتدریــج در
حــال تبدیلشــدن بــه یــک شــهر پــر جمعیــت بــا ســاختاری ناهمگــون ،نامتجانــس و ناپایــدار اســت.
ایــن مقالــه بــه بررســی قصــد ســکونت در بیــن ســاکنان جزیــره کیــش پرداختــه اســت و از مــدل فولــر
و دجونــگ بــرای تدویــن مبانــی نظــری اســتفاده شــده اســت .روش تحقیــق پیمایــش ،حجــم نمونــه
 498نفــر و روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای اســت .یافتههــا ،نشــان میدهنــد کــه دالیــل
عمــده مهاجــرت بــه کیــش بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از :کار(36/7درصــد) ،زندگــی در محیــط
بهتر(18/2درصــد) ،پیوســتن بــه اعضــاء خانواده(16/4درصــد).
بطــور کلــی از نظــر جغرافیایــی دو الگــوی مهاجرتــی بــه جزیــره کیــش قابــل تشــخیص اســت ،اول
مهاجرتهــای درون منطقــهای کــه عمدتــاَ از خــود اســتان هرمــزگان و اســتانهای همســایه اســتان

هرمــزگان و عمدت ـاً از شهرســتانهای مینــاب ،بشــاگرد ،قلعــه گنــج ،ایرانشــهر ،بندرلنگــه ،بندرعبــاس و
ســراوان ایــن گونــه مهاجرتهــا صــورت میگیــرد و الگــوی دوم مهاجــرت از اســتانهای برخــوردار چــون
تهــران ،فــارس ،اصفهــان و خراســان رضــوی و از شهرســتانهای تهــران ،شــیراز ،مشــهد ،اصفهــان اســت.

البتــه گونــه شناســی مهاجــران در ایــن دو الگــوی مهاجرتــی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت کــه در مباحــث
بعــدی بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد .ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه عامــل اصلــی مهاجرتهــای
منطقــهای ،جســتجوی کار اســت و عامــل مهاجرتهــای بــرون منطقــهای زندگــی در محیــط بهتــر و
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ســرمایه گــذاری و کســب و کار اســت.
مهمتریــن جاذبههــای مهاجرتــی ،و در مقابــل درآمــد پاییــن( 41/5درصــد) ،آبوهــوای نامناســب
( 31/4درصــد) و کمبــود امکانــات ارتباطــی( 18/5درصــد) مهمتریــن دافعههــای مهاجرتــی جزیــره
کیــش بودهانــد.
توزیــع درصــدی و تجمعــی میــزان رضایــت از مهاجــرت و ســکونت در جزیــره کیــش ،در بیــن
پاســخگویان نشــان داد 10/6 ،درصــد از کل مهاجــران ،از مهاجــرت و ســکونت خــود در جزیــره کیــش
اظهــار نارضایتــی نمودهانــد 15/2 ،درصــد اشــاره داشــتهاند کــه تــا حــدودی از مهاجــرت و ســکونت
خــود در جزیــره کیــش رضایــت دارنــد 73/3 ،درصــد از مهاجــران از مهاجــرت و ســکونت خــود در
جزیــره رضایــت داشــتهاند .بررســی توزیــع فراوانــی و درصــدی پاسـخها در مــورد قصــد مانــدن دائمــی
در کیــش نشــان میدهــد ،حــدود  32درصــد پاســخ گویــان قصــد ندارنــد بطــور دائمــی در کیــش
بماننــد .نزدیــک بــه  40درصــد هــم گفتهانــد کــه قصــد دارنــد بطــور دائمــی در جزیــره کیــش بماننــد،
 25درصــد هــم وضعیــت بینابیــن داشــتهاند ،و  3/5درصــد اظهــار کردهانــد کــه فع ـ ً
ا تکلیــف خــود
را نمیداننــد.
بررســی روابــط آمــاری بیــن متغیرهــای اثــر گــذار بــر قصــد ســکونت در جزیــره کیــش ،نشــان میدهــد
کــه جنبههــای فراغتــی ،محیطــی ،اجتماعــی و امنیتــی کیــش در مقایســه بــا جنبههــای اقتصــادی
کیــش ،در میــل بــه مانــدن در جزیــره کیــش مؤثرتــر اســت .بطوریکــه کارمنــدان ،بازنشســتهها ،زنــان
خانــهدار ،کارگــران ماهــر بیشــتر از ســایر گروههــای شــغلی میــل داشــتهاند ،بطــور دائــم در کیــش
بماننــد .امــا در مقابــل ،کارفرمایــان ،ســرمایهگذاران و متخصصــان کمتریــن میــل را بــرای ســکونت
دائمــی در جزیــره داشــتهاند .همچنیــن رابطــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در کیــش،
بــا میــل بــه ســکونت دائمــی مثبــت و معنــادار شــد .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رونــد ســکناگزینی
مهاجــران از نظــر ترکیــب جمعیتــی و حرفـهای ،تصویــر امیدوارکننــدهای از کیفیــت نیــروی انســانی در
جزیــره کیــش نمیدهــد.
از آنجــا کــه در عــرف بیــن المللــی ،مناطــق آزاد بیشــتر کارکــرد اقتصــادی و تجــاری آن هــم در ســطح
بیــن المللــی دارنــد ،ایــن پدیــده هشــدار دهنــده اســت کــه چــرا در بیــن ایــن گروههــا (ســرمایه
گــذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان) میــل زیــادی بــرای خــروج از جزیــره کیــش وجــود دارد .این مســئله
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میتوانــد ،بــرای توســعه اقتصــادی و گردشــگری کیــش چالــش برانگیــز باشــد ،لــذا اتخــاد سیاســتهای
اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،اهــداف اصلــی دولتهــا در تأســیس منطقــه آزاد جــذب کســبوکارها،
جــذب ســرمایه و ایجــاد اشــتغال ،تولیــد درآمــد ارز خارجــی ،جــذب ســرمایههای خارجــی ،انتقــال
تکنولــوژی و تحــول دانــش 1اســت .تحقــق ایــن گونــه اهــداف ،مســتلزم نیــروی انســانی متخصــص و
کارآمــد اســت ،در صورتــی کــه رونــد ســکناگزینی جمعیــت در جزیــره کیــش ،حاکــی از شــکلگیری
چنیــن ترکیبــی از نیــروی انســانی در جزیــره کیــش نیســت .اتخــاذ سیاســتهای مناســب بــرای کنتــرل
ترکیــب جمعیتــی مهاجــران واردشــونده بــه جزیــره کیــش ،از ضروریــات کیفــی ســازی ســرمایه انســانی
جزیــره کیــش اســت ،بطوریکــه از ورود بــی رویــه افــراد بــا ســرمایه انســانی ضعیــف جلوگیــری شــود
و زمینــه بــرای ورود و اســکان افــراد بــا ســرمایه انســانی بــاال از جملــه کارآفرینــان ،متخصصــان،
ســرمایهگذاران فراهــم شــود ،ایــن سیاســت در بلنــد مــدت میتوانــد بعنــوان یکــی از موتورهــای
اصلــی تحــرک و رشــد اقتصــادی جزیــره کیــش محســوب شــود.
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