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مالحظات آماری

انـواع منابـع آمـاری مـورد اسـتفاده در خصوص 
مهاجـران ایرانـی در کشـورهای میزبان

مقصد  	 كشورهای  در  ايرانی  مهاجران  از  شده  ارائه  آمار 

در دو بخش جمعيت ايرانيان و ويزاهای صادر شده برای 

آن ها ارائه شده است. به این دلیل که اطالعات جامعی از 

ایرانی در کشور تهیه نمی شود، داده های مرتبط  مهاجران 

با جمعيت ايرانيان و ويزاهای صادر شده برای آن ها از آمار 

سرشماری و آمار ثبتی مهاجرتی كشورهای مقصد استخراج 

شده است. در ايران سه منبع اطالعاتی از مهاجران ايرانی 

شامل »شورای عالی ايرانيان«، داده های ورود و خروج افراد 

آمار  مركز  كار«  نيروی  »آمارگيری  طرح  و  گذرنامه  اداره  در 

کشور وجود دارد اما هر كدام از اين منابع از نظر دسترسی 

روبه رو  مشكالتی  با  هدف  جامعه  پوشش  یا  اطالعات  به 

هستند كه در ادامه به آن می پردازيم:

شورای عالی ايرانيان )زير نظر وزارت خارجه( با استفاده از  	

سامانه های اطالعاتی کنسولی و داده های سفارتخانه های 

ايران در كشورهای مقصد، اطالعاتی از ايرانيان ساكن خارج 

از كشور ارائه می كند. اما آخرين اطالعات ارائه شده توسط 

اين نهاد مربوط به سال ۱۳۹۹ است. از طرف ديگر متدولوژی 

زيرا  نيست،  مشخص  آمار  اين  ارائه  برای  استفاده  مورد 

از  كه  افرادی  اطالعات  صرفًا  سفارت  و  كنسولی  داده های 

سامانه های کنسولی استفاده کرده اند را می تواند در اختيار 

بگذارد و اطالعات ساير ايرانيان در دسترس نيست. 

طرح آمارگيری نيروی كار، منبع اطالعاتی ديگری است كه  	

توسط مركز آمار ايران انجام می شود. در اين طرح، سوالی 

ايران(  خارج  ايران/  )داخل  فرد  اقامت  وضعيت  مورد   در 

ايران سكونت داشته  از  فرد خارج  اگر  و  پرسيده می شود 

می گيرد.  قرار  سوال  مورد  سكونت  محل  كشور  باشد، 

دارد.  به همراه  اين طرح دو مشكل  داده های  از  استفاده 

اول اینکه نمونه ی مورد استفاده در اين طرح برای سوال 

"محل اقامـت" بهينه نيست. در نتيجه محـاسبه ی تعداد 

از طرف  می كند.  روبه رو  با خطا  را  كشور  از  خارج  ايرانيان 

شش  به  محدود  فرد  اقامت  محل  كشور  پرسش  ديگر 

دسته ی آمريكا و كانادا، كشورهای اروپايی، كشورهای حوزه 

خليج فارس، كشورهای حوزه دريای خزر، ژاپن و ساير شده 

است. بنابراين اين داده نمی تواند اطالعات دقيقی از محل 

اقامت فرد ارائه دهد. در این سالنامه از این داده تنها برای 

بررسی تغییرات در روند ایرانیان ساکن در کشور استفاده 

شده است و داده های مطلق آن مورد استناد قرار نگرفته 

است. 

گلوگـاه اطالعـاتی دیـگری که در منـابع آمـاری سالنامه  	

مهاجرتی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد، داده های تردد 

افراد از اداره ی گذرنامه است، که می تواند از دو منبع دیگر 

آمار به روزتر و دقیق تری را تولید کند، اما اين داده ها باید 

تحت یک چارچوب استاندارِد تعریف شده تحلیل و به آمار 

مهاجرتی تبدیل و ارائه شود، که متاسفانه در کشور ما انجام 

جهان  کشورهای  از  بسیاری  توسط  منبع  این  نمی شود. 

مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان مهاجران ورودی یا 

خروجی یا خالص جريان مهاجرت منتشر می شود. 

به دلیل نقایص ذکر شده در منابع آماری داخلی، در این  	

از  خارج  ساكن  ايرانيان  اطالعات  برای جمع آوری  سالنامه 

كشور به منابع اطالعاتی كشورهای مقصد رجوع شده است.  

آمار سـرشماری در كشـورهای مقصـد اطالعـاتی نظيـر  	

جمعيـت مهاجـران، سن، تحصيـالت و وضعيـت شغلی 

مهاجران را مشخص می كند. در حاليكه آمار ثبتی مهاجرتی 

و  شده  اخذ  تابعيت  تعداد  خصوص  در  اطالعاتی  و  آمار 

تعداد ويزای بلندمدت و كوتاه مدت صادر شده به تفكيک 

نوع ويزا در اختيار قرار می دهد.  

آمار جمعيتـی ايرانيان در مقـاصد اصـلی از سـه منبع  	

اجتماعی  اقتصادی  بخش  آمريكا،  در  سرشماری  آماری 

است.  شده  استخراج  استراليا   آمار  اداره  و  ملل  سازمان 

آمار سرشماری در آمريكا اطالعات سنی، تحصيلی و شغلی 

ايرانيان را نيز در اختيار قرار می دهد. 

بـرای استفاده از اين منابع اطالعاتی نيـز بايد در نـظر  	

داشت كه تعريف مهاجر و به تبع آن ارائه اطالعات مهاجرتی 

در كشورهای مختلف متفاوت است. منابع آماری گوناگون 

 مبناهای مختلفی نظير محل تولد، تابعيت، قوميت و اصالت 

 را برای تعريف مهاجر در نظر می گيرند. به عنوان مثال آمار 

 سرشماری در آمريكا جمعيت مهاجران از جمله ايرانيان را بر 

 اساس محل تولد و اصالت ارائه می كند. در حالی كه برخی ديگر 
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 از منابع نظير آمار بخش اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 

 جمعيت را بر حسب مليت و يا تابعيت در اختيار عموم قرار 

می دهد. بنابراين الزم است برای مقايسه آمار مهاجرتی ميان 

كشورها اين مسئله مورد توجه قرار گيرد.

 همچنين بايد ميان آمار دارندگان ويزاهای مختلف و صدور  	

ساليانه ويزا تفاوت قائل شد. زيرا صدور ساليانه ويزا، جريان 

مهاجرت به يك كشور را به طور ساليانه نشان می دهد. در 

حالی كه آمار دارندگان يك ويزا درواقع نوعی آمار تجمعی 

اطالعات  و  آمار  كه  اروپا  آمار  مركز  مثال  عنوان  به  است. 

مهاجرتی در كشورهای اتحاديه اروپا را جمع آوری می كند، 

آمار ويزاها را در دو بخش دارندگان ويزا و صدور ساليانه 

ارائه می دهد. درحالی كه مركز آمار آلمان صرفًا آمار دارندگان 

ويزا را گزارش می كند. 

انـواع منابـع آمـاری مـورد اسـتفاده در خصوص 
جابه جایی هـای تحصیلـی در جهـان و ايـران

داده های آماری مرتبط با بخش جابه جایی های تحصیلی  	

 و دانشجویی در ایران و جهان، در سه بخش کلی آمار مربوط 

 به وضعیت جابه جایی های تحصیلی در جهان، آمار مربوط به 

دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و درنهایت به داده های 

مرتبط با دانشجویان خارجی در ایران قابل تفکیک است.

 در بخش آمار مربوط به وضعیت جابه جایی های تحصیلی  	

در جهان، عمده  اتکای سالنامه  مهاجرتی ایران به پایگاه  های 

داده  معتبر بین المللی همچون »انستیتوی آمار یونسکو« 

)UIS( و داده های استخراج شده از پایگاه داده ی »موسسه 

 )Institute of International Education( »آموزش بین المللی آمریکا 

بوده است. اغلب آمار ارائه شده در این بخش نشان دهنده ی 

کل دانشجویانی  است که در سطح کالج یا دانشگاه )آموزش 

عالی یا آموزش دوره سوم ۱( تحصیل می کنند.

 به دلیل فقدان تولید و ثبت داده های آماری به روز و متقن  	

از کشور،  در خارج  ایرانی  دانشجویان  در بخش وضعیت 

عالوه بر استفاده از پایگاه داده های بین المللی که معموالً با 

 

تاخیر زمانی دو تا سه ساله همراه  هستند سعی شده است 

که از پایگاه داده های ملی کشورها همچون بنیاد ملی علوم 

آمریکا )National Science Foundation(، تصویری دقیق تر 

و به روز از وضعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور ارائه 

شود.

الزم به ذکر است که در استفاده از پایگاه داده های ملی در  	

 کشورهای اصلی مقصد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، 

به دلیل وجود تنوع در شیوه های ثبت آمار و تعاریف متفاوت 

ارائه  آمار  است  ممکن  بین المللی،  دانشجویان  از   آماری 

دربرگیرنده ی  صرفًا  کشورها  ملی  داده ها ی  پایگاه  از  شده 

تمام دانشجویان ایرانی )در مقاطع تحصیالت عالی( نباشد 

و همه ی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و در همه ی 

مقاطع تحصیلی را شامل شود.

در بخش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، داده های  	

دریافتی از سازمان امور دانشجویان منبع اصلی مورد استناد 

شامل  داده ها  این  است.  بوده  ایران  مهاجرت  رصدخانه 

به  داده های دانشجویان خارجی در دانشگاه های وابسته 

دانشجویان  داده های  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

خارجی در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و همچنین داده های دانشجویان خارجی 

در دانشگاه  آزاد اسالمی و سایر نهادهای آموزش عالی در 

کشور است.

 الزم به ذکر است که در بخش آمارهای مربوط به جمعیت  	

دانشجویان خارجی در کشور، امسال با توجه به اهتمام و 

تالش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 

دریافت داده های مربوط به دانشجویان خارجی در کشور، 

 برای نخستین بار آمار مربوط به جمعیت دانشجویان خارجی

 در کشور به صورت واقعی و دقیق گزارش شده است.

داده های مربوط به ميل و تصميم به مهاجرت در ميان  	

به  مربوط  نيز  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 

که  است  ایران  مهاجرت  رصدخانه  دوره ای  پیمایش های 

آخرین دوره آن مربوط به خرداد ۱40۱ است.

1. طبــق تعریــف یونســکو آمــوزش دوره ســوم  فعالیت هــای یادگیــری در زمینه هــای تخصصــی آمــوزش را شــامل می شــود. ایــن هــدف در یادگیــری ســطح باالیــی از پیچیدگــی و 
تخصــص اســت. آمــوزش دوره ســوم شــامل مــواردی اســت کــه معمــوالً بــه عنــوان تحصیــات آکادمیــک شــناخته مــی شــود امــا شــامل آموزش هــای پیشــرفته فنــی و حرفــه ای 
نیــز می باشــد. همچنیــن طبــق تعریــف بانــک جهانــی آمــوزش عالــی کــه در برخــی از کشــورها بــه عنــوان آمــوزش دوره ســوم نیــز شــناخته می شــود، بــه کلیــه آموزش هــای 

بعــد از دوره متوســطه، اعــم از دانشــگاه های دولتــی و خصوصــی، کالج هــا، موسســات آمــوزش فنــی و مــدارس حرفــه ای اشــاره دارد.
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انـواع منابـع آمـاری مـورد اسـتفاده در خصوص 
مهاجـران بازگشـتی در جهـان و ايران

مهاجرت های بازگشتی از موضوعاتی هستند كه به تازگی در  	

مهاجرت های بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین 

این بخش از مهاجرت با كمبود آمارهای جامع و موثق در 

سطح جهانی و داخلی همراه است. با این وجود، در این 

گزارش تالش شده است که آمار مهاجرت های بازگشتی در 

 جهان و ايران در سه سطح بازگشت های اجباری، بازگشت های 

داوطلبانه حمايت شده و بازگشت های داوطلبانه مستقل 

بررسی شوند.

برای جمع آوری داده های مرتبط با نرخ بازگشت های اجباری   	

استفاده شده  آمريكا  متحده  اياالت   TRAC داده  پايگاه   از 

است كه به صورت ساالنه و ماهانه تعداد افراد رد مرز شده 

را بر اساس گزارشات ملی منتشر می كند.

بـازگشت  	 نـرخ  با  بـرای جـمع آوری داده هـای مرتبـط 

داوطلبانه ی حمايت شده در جهان از گزارش های سازمان 

برای  و  است  شده  استفاده   )IOM( مهاجرت  بين المللی 

جمع آوری داده هـای مرتبط با نـرخ بـازگشت داوطلبـانه 

استفاده  مهاجرت  آماری  پورتال  از  ايرانيان  شده  حمايت 

شده است.

اينكه هيچ گونه آمار متقن و منسجمی در  	 با توجه به 

خصوص نـرخ بازگشـت داوطلبـانه مستقل افراد در جهان 

وزارت خانه ای  يا  ملی  گزارش های  و  منابع  از  ندارد،  وجود 

مهاجرت های  وضعيت  تبیین  برای  كشورها  از  برخی 

بازگشتی در كشورهای منتخب استفاده شده است. شايان 

در  مهاجران  بازگشت  نرخ  موارد  اغلب  در  كه  است  ذكر 

كشورهای مختلف اشاره به دانشجويان و فارغ التحصيالنی 

دارد كه پس از يك دوره كار يا تحصيل در خارج از كشور به 

وطن خود بازگشته اند.

ايرانی  	 مهاجران  بازگشت  نرخ  با  مرتبط  داده های   اغلب 

با  همكاری  طرح  طريق  از  كه  است  كسانی  به  مربوط 

 متخصصان و دانشمندان ايرانی غيرمقيم به كشور بازگشته اند

و  دانـشجویـان  با  مرتبط  داده هـای  جمع آوری  بـرای  و 

از پایگاه داده معاونت  ایران،  فارغ التحصیالن بازگشتی در 

علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده شده است.

 برای بررسی وضعيت ميل و تصميم به بازگشت در سطح  	

استفاده  گالوپ  پيمايش های  از  يكی  يافته های  از  جهان 

شده است كه در نتيجه مصاحبه با حدود 64 هزار مهاجر 

طی  جهان  كشور   ۱60 حدود  در  سال   ۱5 باالی  اول  نسل 

سال های 20۱0 تا 20۱8 به دست آمده است.

و  	 بازگشـت  به  و تصميـم  ميـل  به  مـربوط  داده هـای 

به  مربوط  ايرانی  مهاجران  ميان  در  بازگشت  پيشران های 

سه پيمايش مختلف هستند كه در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹6 

شده اند.  انجام  مختلف  نهادهای  و  افراد  توسط   ۱40۱ و 

از  ايرانی در سال ۱۳۹۳ توسط گروهی  پيمايش مهاجران 

دانشجویان و محققان ایرانی كه در دانشگاه های خارج از 

كشـور مشغول فعالیت بودند انجام شده است. پیمایش 

مشترک  پروژه  حاصل   ۱۳۹6 سال  در  ايرانی  مهاجران 

پژوهشكده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه 

صنعتی شریف و مركز تحقیقات اجتماعی اروپا در دانشگاه 

»مانهایم« است. پيمايش مهاجران ايرانی در سال ۱40۱ نيز 

توسط »رصدخانه مهاجرت ايران« انجام شده است.

داده های مربوط به ميل و تصميم به بازگشت در ميان  	

مهاجران ايرانی بالقوه نيز مربوط به سه پيمايش مختلف 

است كه در سال های ۱۳۹7، ۱۳۹۹ و ۱40۱ توسط رصدخانه 

مهاجرت ايران انجام شده است.

خصـوص  در  اسـتفاده  مـورد  آمـاری  منابـع  انـواع 

شـمارش مهاجـران اجبـاری ) پناهجویـان( در جهـان و 

ایـران

و  	 اجباری  مهاجـرت های  بـخش  به  مربوط  داده هـای 

پـناهجویی در جهـان در دو بـخش عمده پناهجویـان- 

این  در  است.  تحلیل  قابل  داخلی  آوارگان  و  پناهندگان 

کشور  مرزهای  از  که  پناهجویی  مهاجران  بخش  سالنامه 

درخواست  دیگر  کشورهای  در  و  شده  خارج  خود  متبوع 

پناهندگی می کنند، مورد بررسی قرار گرفته می شود. بعالوه 

برخی از كشورها آمارهای مرتبط با مهاجران نامتعارف را نيز 

ارائه می كنند كه در اين بخش به آن ها اشاره شده است. 

داده های پناهجویان و پناهندگان در جهان با توجه به  	

کشور مقصد آن ها متفاوت بوده و برخی از کشورها تعاریف 

ثبت  مختلف  مراحل  در  پناهجویان  وضعیت  از  متفاوتی 

درخواست تا بررسی و اعالم نتیجه درخواست آن ها ارائه 

می نمایند. در مجموع مهاجرانی که درخواست پناهندگی 

خود را ثبت می نمایند به عنوان پناهجو۱ در نظر گرفته شده 

و پناهجویانی که با درخواست آن ها موافقت شده است به 

 

1. Asylum-Seeker
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عنوان پناهنده۱ معرفی می شوند. 

پناهندگـان  	 و  پناهجویـان  با  مرتبط  داده هـای  اغلـب 

عالی  کمیساریای  همچون  بین المللی  سازمان های  توسط 

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان2 و سازمان بين المللی 

مهاجرت )IOM( تهیه و معرفی می شود. اگرچه تهیه داده ها 

و روند ثبت پناهجویان با همکاری دولت های کشورهای 

مقصد پناهجویان انجام می شود و در برخی از کشورها این 

آمار توسط دولت ها ارائه می شوند. 

بـرای بررسی تعداد پناهجويان ايرانی در ديگر كشورها  	

از پايگاه داده يورواستات استفاده شده است. با توجه به 

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، داده های اين كشور از سال 

است. تالش شده  ارائه نشده  يورواستات  پايگاه  در   2020

است تا داده های مرتبط با بريتانيا در سال 2020 از منابع 

دولتی و رسمی كشور بريتانيا استخراج گردد. 

در بخش اتباع خارجی در ایران، با توجه به اينكه در سال  	

۱400 سرشماری عمومی نفوس و مسكن توسط مركز آمار 

داده های  نيامد،  در  اجرا  به  كرونا  ويروس  دليل شيوع  به 

مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹5 مهم ترین 

که  است  ذکر  به  الزم  است.  بوده  داده ها  گردآوری  مبنای 

داده های سرشماری در ایران به روش خود اظهاری گردآوری 

شده است و از این نظر شامل تمام مهاجران ساکن در ایران 

پاسپورت  )دارندگان  متعارف  مهاجران  پناهندگان،  از  اعم 

)مهاجران  نامتعارف  مهاجران  و  ایران(  معتبر  روادید  با 

فاقدمدرک یا مهاجران با روادید و یا کارت اقامت نامعتبر( 

است. البته در سرشماری ها شاهد كم شماری اتباع خارجی 

به خصوص گروه مهاجران فاقدمدرك هستيم. با توجه به 

عدم در دسترس بودن آمار مربوط به جمعیت پناهندگان 

ایران به تفکیک استان های کشور، به داده های  ساکن در 

سـرشماری استـناد شـده اسـت؛ اگرچـه در گـزارش های 

كميساريا داده هـای کلی از وضعیـت پناهندگان در ایـران 

و مهمانشهرها ارائه شده است. الزم به ذكر است كه آمار 

می شود  ارائه  كميساريا  توسط  كه  ايران  در  پناهندگان 

آمار  اين رو  از  است،  شده  لحاظ  سرشماری  آمارهای  در 

است، شامل  ارائه شده  در سرشماری ها  كه  خارجی  اتباع 

پناهندگان نيز می باشد. اگرچه در سال ۱40۱، طرح شناسايی 

اجرا  به  ايران  در  افغانستانی  غيرمجاز  اتباع  سرشماری  و 

لذا يكی  قرار ندارد و  اما داده های آن در دسترس  درآمد، 

 

 

اتباع  دقيق  تعداد  زمينه  در  داده  ارائه  محدوديت های  از 

نتايج طرح  به  عدم دسترسی  به  مربوط  ايران  در  خارجی 

تعاون،  وزارت  گزارش  از  است.  غيرمجاز  اتباع  سرشماری 

در  خارجی  اتباع  اشتغال  زمینه ی  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 

ایران نیز به منظور تحلیل وضعیت شاخص های اجتماعی 

اقتصادی اتباع خارجی در ایران استفاده شده است. 

انـواع منابـع آمـاری مـورد اسـتفاده در خصوص 
مهاجرت هـای اقليمـی در جهـان و ایـران

در   	 اقليـمی  مهاجـرت های  بخش  به  مربوط   داده های 

اقليم و محيـط زيست و  دو بخش داده های مربـوط به 

داده های مربـوط بـه جابه جايی هـای داخلی قابل تحليل 

 است. به طور كـلی در سطح جهانـی آمار دقيـقی از شمار 

تنها  ندارد.  وجود  اقليم  تغییر  با  مرتبط   جابه جايی های 

مركز  آمارهای  زمينه  اين  در  استناد  مورد  آماری   مرجع 

كه  )IDMC( است  آوارگی هـای داخـلی  پـايش  و   نـظارت 

منتـشر می شود.  مركز  اين  تـوسط  گـزارش ساليـانه   طی 

از  مرکز نظارت و پايش آوارگی های داخلی به عنوان یکی 

زمینه  در  تحلیل  و  تجزیه  و  جهان  معتبر  داده های  مراکز 

و  مـحاسبات  طریـق  از  که  است  داخـلی  جابه جایی های 

الگوهای آماری خود می تواند تعداد افراد در معرض بالیا 

و آوارگی های ناشی از تغییرات اقلیمی را در سال های آینده 

پیش بینی کند. داده های بدست آمده از آوارگی های ناشی 

از بالیـای طبیـعی در این مرکز توسط نهادهـای مختلفی 

گـردآوری می شوند. در حال حاضر، بـسیاری از داده هـای 

سازمـان هـای  محلی،  و  ملی  دولت های  از  سازمان  این 

مـهاجـرت،  بين المـللی  سازمـان  هـمچـون  بيـن المللی 

امور بشردوستـانه سازمـان مـلل متـحد  دفتر هماهنگی 

 و كميسـاريای سازمـان ملل متـحد در امور پـناهندگـان

و سایر سازمان های بین المللی و یا جوامع مدنی، مؤسسات 

اطالعاتی  بانـک های  تـخصصی،  رسـانه های  تـحقیقاتی، 

موضوعی، جوامع ملی صلیب سرخ و هالل احمر و بخش 

خصوصی بدست می آید. مرکز نظارت و پایش آوارگی های 

داخلی، برآوردهای جهانی خود را در خصوص مقیاس و مکان 

 آوارگی های ناشی از حوادث مرتبط با خطرات ژئوفیزیکی،

به صورت سالیانه منتشر می کند.  اقلیمی  و  و هوایی  آب 

در این میان آوارگی های مربوط به خشکسالی و تغییرات 

1. Refugee 2. United Nations High Commissioner for Refugees  
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ثبت به  مـرکز  این  توسط  تـاکنون  پـیش رونده   محیطی 

نرسیده است. چرا که اندازه گیری این دسته از مخاطرات نیاز 

 به یک رویکرد متفاوت دارد. تخمین هایی که مرکز نظارت 

و پـایش آوارگی های داخـلی از آوارگی هـا ارائه می دهد، بر 

افرادی که سکونتگاه  اساس داده هایی است که مربوط به 

افرادی  را به دلیل بالیای طبیعی تخلیه کرده اند و یا  خود 

که خانه های آن ها غیرقابل سکونت شده است، اما این آمار 

شامل مسیر افراد آواره یا مدت زمان آوارگی نمی باشد. اين 

مركز  با وقوع هر فاجعه طبیعی جدید، آمار جدیدی از آوارگی 

ارائه می دهد. به همین ترتیب، این آمار ممکن است شامل 

افـرادی شود که در حـال آوارگی به سر می بـرند )به عنوان 

مثال، آوارگان ساکن در اردوگاه های موقت در مناطق آسیب 

پذیر( و یا افراد آواره ای که به طور مکرر در معرض خطر قرار 

می گیرند. 

برای بررسی وضعيت اقليمی ايران از جمله شاخص های  	

دما، بارش، خشكسالی و غيره از داده های مرکز ملی اقلیم و 

مدیریت بحران خشکسالی استفاده شده است.

 از آنجايی كه داده رسمی در خصوص مهاجرت های ناشی  	

از تغییر اقليم در ايران وجود ندارد، تنها داده قابل استناد در 

اين زمينه آمارهای مربوط به مهاجرت های داخلی )ماتريس 

می شود.  ارائه  آمار  ملی  مركز  توسط  كه  است  مهاجرت( 

 اگرچه داليل مختلفی برای مهاجرت های داخلی در ايران ذكر 

و نقش  پرداخته نشده  بدان  كه  اما موضوعی  است  شده 

به سزايی در اين جابه جايی ها دارد، توجه به موضوع تغییر 

اقليم و يا محيط زيست است كه می تواند به عنوان محركه 

افراد در داخل كشور برای مهاجرت به مناطق ديگر شود. از 

اين رو در بخش مهاجرت های اقليمی تنها داده در دسترس 

آمار مربوط به ماتريس مهاجرت های داخلی بوده است كه 

به همراه ساير شاخص ها مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته 

است. 

 عدم ثبت و گزارش داده های محیطی و اجتماعی، فقدان  	

 استانداردهای جمع آوری داده در مرزهای داخلی و خارجی

 باعث می شود شناسایی نقاط داغ رخداد بالیای طبیعی و 

 جمعیتی مشکل شود و پیش بینی  آینده روندمهاجرت های 

توسعه  و  سرزمین   آمایش  برنامه های  تدوین  در  اقلیمی 

امکان پذیر نباشد.

پیمایش آنالین یا مطالعات مبتنی بر پرسشنامه اطالعات 

مشارکت کنندگانی را که با استفاده از فناوری های ارتباطی 

 همچون اینترنت به سواالت تحقیق پاسخ می دهند، جمع آوری

می کند. یـافته های به دست آمده از پیـمایش های آنالین 

قابلیت  باید  اطالعات  روش های جمع آوری  دیگر  همچون 

تعمیم پذیری و نمایندگی از جامعه هدف در دنیای واقعی 

را داشته باشد. این امر زمانی امکان پذیر است که چارچوب 

آنالین  نظرسنـجی های  برای  اعتـمادی  قابـل  نمونه گیری 

وجـود داشتـه باشد و شـرکت کنندگان بتوانند با استـفاده 

از روش نمونه گیری تصادفی یا احتمالی انتخاب شوند. در 

غیر اینصورت داده های تولید شده از طریق این پیمایش ها 

نظر  از  پیمایش  نتایج  و  باشند  مغرضانه  بسیار  می توانند 

تحلیلی ممکن است اریب باشد. 

 پیـمایش های آنالین اغلب از طریـق ایمیل یا بـسترهای 

خاص طراحی پرسشنامه پیمایش آنالین انجام می شوند، 

که پیـوند )لیـنک( آن از طریـق پژوهشگران پیمایش در 

پلتفرم های رسانه های اجتـماعی یا وب سایت ها یا نشانی 

به  دارند  آن دستـرسی  به  که محقـقان  ایمیل مخـاطبان 

اشتراک گذاشته می شود. این روش جمع آوری داده مزایا و 

معایبی دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

سرعت و دسترسی، سهولت، هزینه پایین، انعطاف پذیری و 

اتوماسیون از جمله مهم ترین مزایای پیمایش های آنالین 

آنالین می تواند به سرعت  به شمار می روند. یک پیمایش 

توسط شرکت کنندگان اجرا و تکمیل شود، به ویژه زمانی که از 

طریق رسانه های اجتماعی و یا ایمیل منتشر شود. این نوع 

جمع آوری داده به دالیلی همچون اتوماسیون و عدم نیاز به 

پرسش گر، هزینه انجام پژوهش را در همه مراحل آن به طرز 

قابل توجهی کاهش می دهد. این روش همچنین خطاهای 

مرتبط با ورود داده را کاهش داده و از کدگذاری و پاکسازی 

پرسشنامه های  به  پاسخ دهی  است.  بی نیاز  تقریبًا  داده ها 

پیمایش های  آماری در خصوص  مالحظات 
آنالین

مزايای پيمايش های آنالين
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اشتراک گذاشته شود. این امر به نوبه خود، می تواند تعمیم 

یافته های مطالعه را غیرقابل اعتماد کند و الزامات مربوط به 

جامعه هدف و نمونه گیری واضح را زیر سوال ببرد. از سوی 

دیگر، پاسخ دهندگان ممکن است نظرسنجی را با دوستان 

و همکاران خود که عالیق و دیدگاه های مشابهی دارند، به 

اشتراک بگذارند، که این امر ممکن است منجر به بازنمایی 

بیش از حد یک دیدگاه خاص شود. البته درخواست برای 

به اشتراک گذاشتن لینک پیمایش می تواند از طریق ارسال 

لینک نظرسنجی به صورت انفرادی برای همه افراد جامعه 

مورد مطالعه از طریق ایمیل و یا پیام تلفنی برطرف شود. 

طبیعی است که انجام این کار در تمامی مطالعات به دلیل 

فقدان دسترسی به اطالعات اجتماعی، جمعیتی و تماس 

همه جامعه هدف امکان پذیر نیست2. 

نرخ پاسخ دهی۳ در پیمایش های آنالین می تواند به عنوان 

یـک نشان گر، اطالعات منـاسبی را از کـم و کیـف داده های 

به عنوان  قرار دهد.  اختیار پژوهشگران  جمع آوری شده در 

مثال اگر نرخ پاسخ کم باشد یا اطالعات اجتماعی-جمعیت 

شنـاختی پاسخ دهندگان به طور قابل تـوجهی با جـامعه 

هدف متـفاوت باشد، در این صورت بعیـد است که نمونه 

باشد.  مطالعه  مورد  جمعیت  نماینده  آنالین  نظرسنجی 

البته نرخ پاسخ کم می تواند با دالیلی همچون عدم اعتماد 

جـامعه هدف به متـولیان پـژوهش و بی اعتـمادی آن ها 

نسبت به حفظ محرمانگی اطالعات پژوهش توجیه شود4.

اگـرچه جمـع آوری داده از طریـق پیـمایش های آنـالین، 

محدودیت هایی را برای تعمیم پذیری یافته های آن ایجاد 

تالش های  تمام  باید  آنالین  نظرسنجی  روش  اما  می کند 

ممکن برای دستیابی به یک نمونه نماینده را فهرست کند و 

در حین بحث در مورد یافته های مطالعه آن را به عنوان یک 

محدودیت به وضوح تصدیق کند.

دستکاری در نظرسنجی و بی عالقگی شرکت کنندگان

تـقلب در پیـمایش آنالین زمانی اتـفاق می افـتد که یـک 

شخص بیـش از یک بار و بـا یا بـدون هیچ نیـت مخربی 

در پیـمایش آنالین شرکت می کند. یکی دیـگر از مشکالت 

مرتـبط زمانـی اسـت که شـرکت کننده به دالیـلی مـانند 

بی عالقگی یا کسالت بار بودن نظرسنجی، بدون هیچ تالشی 

 

 

آنالین اغلب توسط پاسخ دهندگان ترجیح داده می شود، 

زیرا افراد به راحتی و با سرعت می توانند پاسخ خود را ثبت 

بودن  هزینه بر  و  زمان بر  چالش  می تواند  امر  این  و  کنند، 

قبولی  قابل  حد  تا  را  سنتی  روش های  در  داده  جمع آوری 

به  آنالین  پیمایش های  انجام  این  بر  نماید. عالوه  جبران 

اختیار  در  آن  پلتفرم های  که  باالیی  انعطاف پذیری  دلیل 

پـژوهشگران قرار می دهـد، در مقایـسه با نظرسنجی های 

کاغذی بسیار آسان تر و بهینه تر هستند )مانند شرط گذاشتن 

بر یک سوال خاص یا نشان دادن یک سوال فقط به گروه 

خاصی از مشارکت کنندگان(. همچنین این نوع نظرسنجی 

امکان گنجاندن کلیپ های ویدیویی یا صوتی در پرسشنامه 

را فراهم می کند و می تواند پژوهشگران را در غنای اطالعات 

مورد نیاز کمک نمایند۱. 

از جمـله  آنـالین  در نظرسنـجی های  فقـدان مصاحبـه گر 

مزایای دیگری است که موجب کاهش سوگیری مطلوبیت 

 اجتماعی می شود )تمایل پاسخ دهندگان به ارائه پاسخ هایی 

که تصور می کنند مصاحبه گر انتظار شنیدن آن ها را دارد( و 

را  نظرسنجی  پاسخ دهنده سؤاالت  که هر  تضمین می کند 

دقیقًا به همان روشی دریافت می کند که دیگران دریافت 

قوت  نقطه  می تواند  مصاحبه گر  فقدان  اگرچه  می کنند. 

نظرسنجی های آنالین محسوب شود اما این فقدان دارای 

اشکاالتی نیز هست زیرا پاسخ های سؤاالت باز را نمی توان با 

سؤاالت فوری بررسی کرد و هیچ امکانی برای پاسخ دهندگان 

وجود ندارد که به دنبال توضیح اصطالحات ناآشنا یا مبهم 

باشند. انباشته شدن پاسخ های جهت دار یا حذف بخشی از 

جامعه هدف به دلیل فقدان مصاحبه گر از دیگر مشکالت 

این روش پاسخ های  زیرا در  آنالین است،  نظرسنجی های 

مثال،  عنوان  )به  ندارند  دسترسی  اینترنت  به  که  افرادی 

افراد مسن، کسانی که درآمد کمتری دارند، یا کسانی که در 

مکان های دور از مركز زندگی می کنند( ثبت نمی شود.

   تعمیم پذیری محدود نمونه 

در پیمایش های آنالین اغلب از مخاطبان خواسته می شود 

تا پیوند یا لینک پیمایش با افراد واجد شرایط دیگر نیز به 

 

معايب پيمايش های آنالين

1. Ball, 2019
2. Singh & Sagar, 2021 4. ibid

3. نرخ پاسخ دهی از تقسیم کل تعداد افرادی که پیوند نظرسنجی را مشاهده کرده اند به تعداد کسانی که واقعًا به آن پاسخ داده اند، به  دست می آید.
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برای خواندن و یـا درک آن ها، به برخی یا همه سـؤال های 

امر  این  پـاسخ می دهد.  به شیـوه ای معمولی  نظرسنجی 

آنالین  یافته های پیمایش  اعتبار  می تواند تعمیم پذیری و 

را خدشه دار نماید و به طور فزاینده ای به عنوان یک چالش 

مهم برای محققان شناخته می شود. 

نرخ  چالش  تا حدوی  پولی  ارائه مشوق های  که  حالی  در 

در  تقلب  خطر  اما  می بخشد،  بهبود  را  پایین  پاسخ دهی 

پیـمایش را نیـز افزایش می دهد. به طور مشـابه، طراحی 

بودن  احتـمال کسالت بار  راست،  سـواالت محدود و سـر 

پیمایش را کاهش می دهد، اما توانایی محققان را برای به 

در مورد مسـائل نسبتًا  اطالعـات معنی دار  آوردن  دسـت 

رویکردهای  پیچیده محدود می کند. یک محقق می تواند 

را برای واکنش به این نگرانی ها اتخاذ کند. این  متفاوتی 

واکشن ها از روش های نسبتًا ساده تری مانند درخواست از 

ارائه  بار در پیمایش،  از یک  برای عدم شرکت بیش  مردم 

به یک  مالی  )مانند کمک  پولی  انگیزه های  انواع مختلف 

موسسه خیریه به جای فرد شرکت کننده(، یا بررسی دستی 

پیچیده تر  روش های  بکارگیری  تا  پیمایش،  پاسخ های 

یک  از  کنندگان  شرکت  دسترسی  کردن  محدود  همچون 

شناسایی  و  پاسخ دهی  زمان  تحلیل  و  تجزیه  خاص،   IP

پاسخ های تقلبی و ناسازگار از طریق ایجاد شرط بر سواالت 

شامل  را  گزینه ها  در  تشخیصی  کارهای  و  ساز  اعمال  و 

که  ندارد  وجود  واحدی  روش  حال، هیچ  این  با  می شود. 

سالمت داده های جمع آوری شده را تضمین نماید و توصیه 

1. Singh & Sagar, 2021

از  اطمینان  برای  مختلف  روش های  از  ترکیبی  از  می شود 

استفاده  آنالین  پیمایش های  در  داده ها  مناسب  کیفیت 

شود۱.

از سوی دیـگر از آنجا که پیـمایش های رصدخـانه مهاجرت 

نظر  از  مشابه  نسبتا  ویژگی های  با  اقشار  میان  در  ایران 

دسترسی به اینترنت انجام شده و در گروه های متنوع از نظر 

ویژگی های زمینه ای موثر در پاسخگویی توزیع شده است 

و تا رسیدن به حد قابل قبول از نظر تعداد پاسخگویان در 

نمونه  بنابراین  است،  یـافته  ادامه  نظر  مورد  ویـژگی های 

تا حد ممکن رفتار مهاجرتی اقشار مختلف مورد بررسی را 

نمایندگی می نماید. 

در نهایت الزم به ذکر است که رصدخانه مهاجرت ایران با 

آگاهی از تمام کاستی هایی که به جمع آوری داده از طریق 

تا در حد  روش های آنالین وارد است، سعی نموده است 

توان به تمامی ملزومات جمع آوری داده از طریق روش های 

آنالین پایبند باشد و با رعایت اصولی همچون محدود کردن 

تکراری  هویتی  شناسه های  برای  پرسشنامه  به  دسترسی 

)IP(، شناسایی و حذف پاسخ های ناسازگار و از همه مهم تر 

سعی در توزیع پرسشنامه در میان گروه های متکثر اجتماعی 

بوده اند،  متضادی  دیدگاه های  و  عقاید  برگیرنده  در  که 

مشکالت مربوط به تعمیم پذیری در پرسشنامه های آنالین 

را برطرف نماید. 
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