ﻓﺼﻠﻨﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺮش ي
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1395
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﺰ

ﻮس در ﺑﺎززﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﺎﺟ
ﻞ
اردﺑﻴﻞ
ﺘﺎن
رووﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎ
ﻲ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
اﺳﻤﺎﺎﻋﻴﻞ

1

ﻣﻐﺎن ،ﭘﺎرس آﺑﺎد ،اﻳﺮﺮان
،
ﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺎرسآﺑﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟ
ﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/03/19 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/17 :

ﭼﻜﻴﺪه
ت آن در ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ،
ﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮررﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات
ﻫﺪف اﺻ
اردﺑﻴـﻞ )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘـﺎرس آﺑـﺎد ،ﺑﻴﻠﻠـﻪ ﺳـﻮار و
ﻞ
در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎﺎل اﺳﺘﺎن
ﮔﺬاري و راﻫﺒﺮدي ر
ي
ﻀﺎﻳﻲ -ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻀ
ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ دادهﻫــﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺳﺮﺷـﻤﺎري ي
ﻣﻐﺎن( اﺳﺖ .روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋووﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي– اﺳﻨﺎدي اﺳﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻞ
از ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﺮي ﺳﻬﻤﻴﻪاي ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻓﻲ ﺳﺎده در ﺑﻴﻦ  3333ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻮﻟﻟﻴﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﺴﻜﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ز
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜ
)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،ﺑﺨﺸﺪاران( ،ﻛﺎﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺴﻜﻦ ،دﻫﻴﺎران ،اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ روﺳـﺘﺎﺎﻫﺎ و ﻧﻴـﺰ اﻫـﺎﻟﻲ روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻣـﻮﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
،
ﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺸـﺎن ﻣـﻲ-
روش ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻧﺮمم اﻓﺰار  SPSSاﺳﺳﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي آآزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ش
ﮕـﻲ ،اﻗﺘﺼـﺎدي ،،ﻓﻀـﺎﻳﻲ-
ﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻣﻌﻜـﻮس و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﺟ
س
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻬــﺎﺟﺮت
ي
دﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻄﻪي ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻌﻨﺎددار و
وﺟﻮد دارد.
د
ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﺳﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري و راﻫﺒﺮدي

ﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ.
ﻲ( ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس ،ﺗﻮﺳﻌ
ﺳﻮار ،ﻣﻐﺎن )ﮔﺮﻣﻲ
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي :ﭘﺎرس آآﺑﺎد ،ﺑﻴﻠﻪ ر

) -1ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻣﺴﺌﻮل( ebrahiimi634@yahooo.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 5931
 471فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 -1مقدمه
لو
مهاجرت كي ي از پدیدههای مهم جم يع ت شناختي و كي ي از جنبههای تحليل جم يع ت است ،،پدیده های كههه بههه نقل ل
ط سياسي،،
یش دو  ..م در ممم غالب ًاًا ا  ززز س یمزر نننهایی یی كههه ش يار ط ط
انتقاالت سكونتي انسان از مكاني به مكان ديگر مربوط م 
ي
ي بهت اهدزمتسد ،ر يي يي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آنها نامساعد است خارج و به مناطقي كه داراي جاذبههای ش لغ ي ي
یشوند ( .)Statistical Center of Iran, 2006مشكالت و
بتر است وارد م 
باالتر و شرايط اقتصادي و اجتماعي مطلو 
ي
یهای اجتماعی -فرهنگی ،گراني زم ني و مس اهراشف ،نك يي يي
معضالت فراوان موجود در کالنشهرها ،اعم از ناهنجار 
روحي و رواني ،آلودگي بيش از حد هوا ،هزینههای بیشتر و ...به عنوان عوامل دافعه و در مقابل ارزاني زم ني و مس نك ،
ل درك ه ه و شهرنش ششینان را بههه
ل جاذبههه عمل ل
پا يك زگي هوا ،نبود مشكالت شهري و ...در مناطق روستايي به عنوان عوامل ل
یدهنددد.
صورت خود جوش به سكونت در روستاهاي پيرامون یا محل زندگی اولیهشان (مهاجرت م كع وس) سوق م مم 
گاه شدت ا ني تحرك و جابجايي فضايي جم يع ت بهگونهای است كه حتی برخي از ا ني روستاها باا تغ يي ررر كا كر رد ،،بههه
ل اي ننن تحر ككك و جابجا يي
ي و دلیل ل
ي چگ گنو ي ي
یکننددد .بررسي ي
صورت روستاهاي خوابگاهي یا خانه دوم خودنمايي م مم 
مهاجرت ب ني شهرها و روستاهاي مورد نظر و تأثيرگذاری آنها بر روستاهای هدف که همان ارزیابی اثرات مها ترج
یدهد و فرض بر
معکوس در بازساخت روستاهای مورد مطالعه است ،هدف و ضرورت انجام ا ني تحقیق را تش يك ل م 
ا ني است كه در ا ني امر ،عواملي چون نزد كي ي به شهر و وجود امكانات ارتباطي مناسب ،امكان تأمین زمي ننن و مسك ننن
شها اد و یزرواشک فلتخم ی ممم ممممپ ،یرور
ارزان در روستا ،نوع شغل و محل اش اغت للل مها تسور رد نارج اها خب رد  ششش ششش
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیست(آلودگ 
ت .با هب هجوت     
یها  ..و )...و یسفنت ،یتوص ی  .......تأثیرگ اذ ررر است ت
موضوع تحقیق ،مفهوم مهاجرت در این پژوهش به مفهوم جابهجایی جم يع ت از روستا به شهر و از شهر به روستا یا به
گ بههه
ي ب رز گ گ
ت از ش اهره ي ي
ي مها رج ت ت
تعبیری مهاجرت معکوس ،امروزه شاهد بازگشت شهرنشينان بههه روس هات اا و حتي ي
شهرهاي كو كچ

هستيم .گر چه ا ني رويه مسئلهای تازه نيست ولي امروزه شدت و آهنگ رشد س یر عععتر ییی بههه وخ دد

ًال مشهود و قابل س هک تسا یبایزرا و شجن
گرفته است و این مسئله در محدوده ناحیه مورد مطالعه ما کام ًال

نازیم      

ل مختلف جغرافیایی در مهاجرت معکوس در این محدوده از جنوب به شمال و شرق ب و برغ ه
تأثیر گذاری عوام 
لگی یر
ًال نمایان است .عواملی نظیر ارتفاع ،منابع آب ،وضعیت آب و هوایی و پس کش رد یدنلب و یت للل للل
بلعکس کام ًال
مهاجرتهای معکوس در این محدوده دخیل هستند؛ و ما در این پژوهش ب یلحت لابند ه ل ذپریثأت نازیم  یر ا ی ین

   

عوامل از مهاجرت معکوس هستیم تا مشخص شود مهاجرتهای معکوس بهعنوان متغیر مستقل چه تأثیری ب نیا ر
متغیرها و یا برعکس داشته است.
 -2مهاجرت معکوس

1

مهاجرت 2به معنی ترک سرزمین ،وطن و دیار مادری (اصلی) خود به سرزمین (شهر و یا کش رو )) دیگ کسا و ر ا و ن
زندگی در آن به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر خود است .این اهداف م یییتوان صتقا د ا ،یگنهرف ،یسایس ،ید     
اجتماعی و  ...باشد .مهاجرت گاه به صورت اختیاری و گاهی نی اب .تسا یرابجا ز موهفم هب هجوت م ،ترجاه         
1

. Reverse Migration
. Immigration

2

تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت571 ...

تهاا و
بازگشت مجدد مهاجرین به موطن اصلی خود برای زندگی به دالیل گوناگون که مهمترین آن توسعه زیرساخ 
تهای اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ...در منطقه مهاجرپذذذیر
امکانات زیر بنایی برای فعالی 
است ،منجر به بروز پدیده مهاجرت معکوس میشود .مهاجرت معکوس در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای
بزرگ به شهرهای کوچک و یا از شهرها به مناطق روس یات ی م طوبرم  یییییییش رد هک یلاح رد .دو حطس      ب ببینالملل للی
بازگشت مهاجرین از کشور مقصد به موطن ا وشک ینعی ناشدوخ یلص ر سرف رجاهم  تتتتتت تتتتتت
ت 1را مها سوکعم ترج   

یگویند.
م
در این تحقیق با توجه به مفاهیم فوق ،مفهوم اثرات مهاجرت معکوس در باز ساخت روستاهای ناحیه م علاطم درو ه   
در شمال استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته است؛ و در آن مهاجرین وارد شده به روستاهای مورد مطال زا معا هع   
ًال مهاجرت کردهاند یا مهاجرین تازهوارد که روستا را بهعنوان محل زندگی به دالیل مختل زا ف
مهاجرین بومی که قب ًال
جمله محل زندگی ،کاری ،خوابگاهی ،تفریح و استراحت و یا  ...انتخاب نمودهاند مورد مطالعه قرار گرفته است.
 -2بازساخت روستایی

2

بازساخت ا طص الحی است که همه فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و ...را در بر میگیرد .مفهوم بازساخت روس یات ی
به معنای باز تولید مکانی و فضایی ،تجدید حیات یا تغییرات فیزیکی -کالبدی ،فرهنگی -اجتماعی ،راهب .و یدر  ..رد 
یت او ننن ارزیا ،یب
یشود که تأثیرات آنها را در روس اهات م مم 
روستاها بر اساس تأثیرپذیری از عوامل مختلف را شامل م 
سنجش و اندازهگیری کرد.
فرايند مهاجرت امري پ يچي ده است كه نه تنها حجم و رشد جم يع ت كي

یدهد ،بلكه
جامعه را تحت تأثير قرار م 

یکند .مهاجرت از دیرباز به عنوان كي
تغ يي رات قابل مالحظهای را در ساختار مکانی و توز عي جم يع ت ايجاد م 

عامل

تهای شغلي،
مؤثر بر حجم نيروي كار ،توز عي نيروي كار برحسب مهارت ،آموزش ،تخصص و اشتغال ،فرص 
پسانداز ،سرمایهگذاری و توليد بوده است .مهاجرت همچن ني عاملي است كه پيامدهاي اجتماعي و روانشناختی بر
مبدأ و مقصد مهاجرت داشته است( .)Keshtkar, 2008مهاجرت كي

پديده خالص اجتماعي اقتصادي است كه نتيجه

مجموعه پیچیدهای از عوامل اجتماعي ،روان شناختي ،اقتصادي و سياسي است .مهاجرت همواره بخشی مهم از
شهرنشيني ،توسعه اقتصادي ،تغ يي رات اجتماعي و سازمان سياسي بوده است .مهاجرت با تغ يي ر پايگاه ،شغل و موق يع ت
مكاني فرد نيز مرتبط است .مهاجرت عبارت است از جا به جايي مردم از مكاني به مكاني ديگر به منظور كار يا
زندگي .مردم معموًالًال به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعد دورکنندهای مانند فقر ،كمبود غذا ،بالياي طب عي ي،
بکننده مانند امكانات
یتواند شرايط و عوامل مساعد جذ 
یکنند .دليل دوم م 
جنگ ،ب كي اري و كمبود امنيت مهاجرت م 
بهداشتي بيشتر ،آموزش بهتر ،درآمد بيشتر و مس نك بهتر در مقصد مهاجرت باشد.

تشناسی سازمان ملل 3چن ني تعريف شده است :مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيايي يا
مهاجرت در لغتنامه جمعی 
یگیرد ا ني تحرك جغرافيايي ،تغ يي ر اقامتگاه از مبدأ
تحرك مكاني جم يع ت است كه ب ني دو واحد جغرافيايي صورت م 
1

. country of origin
. rural restructuring

2

 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtmlر.ک. UN demographic dictionary

3
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تها را مهاجرت دائم 1گويند و بايد آن را از اشكال ديگر
نگونه مهاجر 
يا محل حركت به مقصد يا محل ورود است .ای 
حركات جم يع ت كه متضمن تغ يي ر دائمي محل اقامت نیست ،تف كيك

كرد (.)Zanjani, 1986

مهاجرت حركت افراد از مبدأ به مقصد بوده و بر دو نوع است :خروج از كي

منطقه ،كشور و بخش و ورود به كي

محدوده جغرافيايي دیگر كه عموم ًاًا حركت جم يع ت از منطقه كم توسعه به طرف منطقه پيشرفته است كه از كي
به شهر ديگر ،به مادر شهر و غيره و حتی از كي
مهاجرت نشانه پويايي مردمان كي

شهر و كي

شهر

روستا به روستاي ديگر است (.)Taghavi Nejad deylami, 1969
یتوان
پديده اساس ًاًا جم يع تي است .به خاطر ا ني نكته متناسب با آن م 

جنبههای متفاوت حركات جم يع ت را با متغيرهاي »سن ،جنس ،نژاد ،مليت ،اشتغال ،سطح آموزش و غيره « در نظر
گرفت .كه تأثير آن بر رشد جم يع ت و اقتصاد و توسعه هر منطقه قابل مالحظه است (.)Tavasoli, 1974

یر و د و
یشود ،به شهر م 
مهاجرت روستايي 2و كوچ بازگشتي 3هم نوعي از مهاجرت است كه فرد در دهستاني متولد م 
یگردد و
یگذرد ،در پايان زندگي فعال به دهستان موطن خويش باز م 
قسمت اصلي زندگي فعالش در همانجا م 
روزهاي پايان زندگي خويش را در آنجا به سرمي برد ( .)Pitie, 1978بر ا ني اساس مهاجرتهای م كع وس بر
یدهند به داليل بهداشتي(عدم
بزرگساالن و بازنشستگان استوار است .در ع ني حال عدهای از جوانان نيز ترجيح م 
آلودگي هوا ،آب ،صدا و ). ..در روستا اقامت نموده و روزها صرف ًاًا براي كار وارد شهر شوند ( .)Rabbani, 2010از
آنجا كه شهر محل رشد و توسعه است ،مهاجرتها عمدت ًاًا از روستا به سمت شهرها هستند.

 -3عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت

شهای گستردهای که طی چندین دهه گذشته در زمینهی مهاجرتهای روستایی -شهری 4انجام گرفته ،همگی
پژوه 
یشود چرا جابجا
یشوند .وقتی از مردم پرسیده م 
بر این اصل داللت دارند که اکثر مردم به دالیل اقتصادی جابجا م 
ی آنان چشماندازهای بهتر در اقتصاد شهری است .جریانهای مهاجرت میان مناطق به
یشوند؟ دلیل اصل 
م
ییابد جریان
لهای درآمد میان آن مناطق بستگی دارند و با گذشت زمان که شرایط اقتصادی در مقصد تغییر م 
تفاض 
مهاجرت نیز دگرگون میشود.

یآورد که به طور عقالیی برای دستیابی به زندگی اقتصادی بهتر
روانشتاین ،5مهاجرین را اشخاصی به شمار م 
برانگیخته م 
تهای بیشتری به آنها دهد ،نقل مکان
یشوند .به عقیده او مهاجرین از مناطق فقیر به مناطقی که فرص 

یکنند .انتخاب مقصد با تو ّجّجه به مسافت و مهاجرت از شهرها و روستاهای کوچکتر با تناسب فاصله نسبت به
م
یگیرد (.)Findley, 2009
یدرپی صورت م 
گتر ،پ 
شهرهای بزر 

1

. Permanent immigration
. Rural Migration
3
. Return migration
4
. Rural-urban migration is the movement of people from the countryside to the city
5
. Ernst Georg Ravenstein was a German-English geographer cartographer. As a geographer he was less of a traveller than a
researcher; his studies led mainly in the direction of cartography and the history of geography
2
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ی الزامی برای برقراری تعادل
کارکردگرایان 1برآنند که با برهم خوردن تعادل در یک نظام ،مهاجرت به گونه عنصر 
یافتد .بدی 
در جامعه به کار م 
یگردد و
نسان ،مهاجرت از یک سو به مکانیسم تطابق فرد با تغییرات پدید آمده بدل م 
یگرداند.
از سوی دیگر ،تعادل از دست رفته را به جامعه باز م 

ت انگیزههای اقتصادی خا یص دارد و انگیزههای اقتصادی را برحسب تفاوتهای
تودارو 2نیز معتقد است که مهاجر 
مشاهده شده در درآمد روستایی -شهری با فرض اینکه مهاجرین در جستجوی ماکزیمم درآمد هستند ،تعریف
م
یکند ( .)Findley, 2009اصوًالًال فقر روستاییان که انگیزه اصلی مهاجرت آنهاست در نتیجه نابرابری توزیع منابع
ی شهر و روستا به وجود آمده است .در شرای یط که
اقتصادی (آب ،زمین) در روستا و همچنین در نتیجه نابرابر 
تعادل اقتصاد 
یپردازند و مازاد تولید خود را در
ی کشاورزی م 
ی بین شهر و روستا برقرار باشد ،روستا به تولید کاالها 
یگذارد؛ در صورت وجود چنین تعادلی ،تفاوت درآمد و
مقابل تولیدات شهری که مورد نیاز است در اختیار شهر م 
یگیرد.
قیمت کاالهای شهری زیاد نیست و خانواده روستایی نسبت به خانواده شهری در وضع نامتعادلی قرار نم 
ن رابطهای بین شهر و روستا محتمل است اما نابرابری درآمدی بین درآمد شهر و روستا بسیار زیاد است
هرچند چنی 
تهای روستا -شهری نیز رو
و نابرابری درآمد در چند دهه اخیر روبه افزایش بوده است .به همین نسبت نیز مهاجر 
به گسترش بوده است (.)Lahsayzadeh,2009
 -4عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت
يتوان در سه دسته كلي طبقهبندي كرد:
يهاي اصلي مهاجران را م 
ويژگ 

اقتصادي

آموزشي

جمعيتي
)Source: (Todaro, 2004: 287

يدهند .از
يهاي جم يع تي :اكثر مهاجران كشورهاي در حال توسعه را جوانان ب ني  51تا  24ساله تش يك ل م 
 ويژگ سوي ديگر با گسترش امكانات آموزشي ،مهاجرت زنان نيز رو به افزايش است و در برخي از كشورها سهم زنان
بيشتر از مردان است.
1

. Functionalism is a theory about the nature of mental states. According to functionalism, mental states are identified by what
they do rather than by what they are made of.
2
. Michael Paul Todaro is an American economist and a pioneer in the field of development economics. Todaro earned a PhD
in economics from Yale University in 1968 for thesis titled The Urban Employment.
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يهاي آماري رابطه همبستگي مستقيمي ب ني ميزان تح يص الت و ميل به مهاجرت را
يهاي آموزشي :بررس 
 ويژگ نشان داده است .به عبارت ديگر با فرض ثبات ساير شرايط ،كساني كه از تح يص الت باالتر برخوردار بودهاند ،تمايل
بيشتري براي مهاجرت از خود نشان دادهاند.
يزم ني و غيرماهري كه اغلب از
يهاي اقتصادي :طي ساليان درازي بيشتر ني درصد مهاجران را فقرا ،افراد ب 
 ويژگ يدادند .اما امروزه با ظهور بخش صنعتي نو ني و تثبيت شده در
امكانات روستايي رايج نيز بيبهره بودهاند ،تش يك ل م 
اكثر مناطق شهري كشورهاي كمتر توسعهيافته ،ميزان دارايي مالي مهاجران از اهميت بااليي برخوردار شده است چرا
يتوانند مدت بيشتري در جستجوي شغل با جاذبه در شهر سكونت
كه افرادي كه داراي منابع مالي بيشتري هستند ،م 
يرسد كه همچنان اكثريت
فهاي مختلف تش يك ل شدهاند اما به نظر م 
كنند .به هر حال هر چند كه مهاجران از طي 
عظيمي از آنان تنها به ا ني دليل كه سا نك روستا بودهاند ،فقيرند .زيرا اكثر روستا يي ان فقيرند.
 -5علل مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مهاجرت امروزه برای کشورهای جهان سوم ،بهویژه در بعد روستا به شهر مسئله آفرین و مشکلزا شده است .در
واق 
ی میشود تا به عدم تعادل بیشتر در سطح مسائل
یآید ،علت 
ع مهاجرتی که خود بر اثر بسیاری از عوامل به وجود م 
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی یک کشور کمک کند .کشورهای جهان سوم قادر به ایجاد تعادل اشتغال و افزایش
عرضه کار و تقاضای روز افزون نیروهای انسانی خواهان کار نیستند .جمعیتی که از مناطق روستایی به مناطق شهری
سرازیر میشود در حقیقت به گسیختگی در هر دو منطقه جذب و دفع نیروی کار و تمرکز نامتناسب آنها در شهرها
یرویه است(.)Mashhadizadeh Dehaghani, 20087
از مهمترین مسائل به وجود آمده توسط مهاجرت ب 
در واقع در کشورهای در حال توسعه ،رشد جمعیت و وسعت یابی ابعاد خانوادههای روستایی از عوامل مهم
مهاجرت جوانان روستایی به شهرهاست .خانوادههای روستایی به سبب کاهش میزان مرگ و میر کودکان ،فرزندان
بیشتری دارند و به دلیل محدود بودن میزان آب و خاک و روبرو شدن با اضافه جمعیت در روستاها ،خانوادهها
یتوانند مخارج خود را تأمین کنند .امروزه در جهان سوم ،مهاجرت ،بهویژه از روستا به شهر ،مسئلهای است
نم 
یشود ،در واقع به گسیختگی در هر دو منطقه
ق شهری سرازیر م 
دردسر آفرین .جمعیتی که از مناطق روستایی به مناط 
ق مهاجر فهرست از نیروی کار و تمرکز نامتناسب آن در
یزند .خالی شدن مناط 
جذب و دفع نیروی مهاجر دامن م 
شهرها ،از مهمترین پیامدهای مهاجر 
ت افسار گسیخته است.
یسازد ،در این حالت با تو ّجّجه به نیروی کار موجود در
این روند زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم م 
یکنند .در
روستاها و عدم دسترسی به فرصتهای اشتغال ،عدهای از جوانان روستایی ناگزیر به شهرها مهاجرت م 
حالی که در کشورها 
ی توسعه یافته کاهش میزان مرگو میر کند شدن روند رشد جمعیت به همراه کاهش زاد و ولد
س ّنّنتی باعث کاهش زاد و ولد در این طبقه شده است (.)Shokuie, 2009
در کشورهای پیشرفته صنعتی ،مکانیزه شدن کشاورزی و به تبع آن آزاد شدن نیروی کار در روستاها از یک سو و
شها،
گسترش و توسعه قطبهای صنعتی و خدمات در شهرها و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این بخ 
یشود .ولی در کشورهای در حال توسعه اغلب نابودی و
یترین عامل مهاجرت از روستا به شهر محسوب م 
اساس 
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اضمحالل کشاورزی محلی و س ّنّنتی به همراه ویرانی اقتصاد روستاها در اثر یورش نابودکننده فرهنگ و اقتصاد
یآید ( Hussein zadeh Dalir,
ل حرکت به طرف شهرها به حساب م 
سلطهگر و مصرفی از جمله بارزترین عوام 
.)2008

 -6علل مهاجرت در ایران
در ایران ،با تو ّجّجه به محدودیت اراضی قابل کشت و باال بودن سطح باروری ،جامعه روستایی با افزایش بار جمعیتی
قاب 
ن تطبیق از دو جهت حائز اهمیت است یکی از لحاظ
ل مالحظهای روبرو است و باید خود را با آن تطبیق دهد ،ای 
ل برای جمعیتی که بهطور روز افزون وارد
تولید مواد غذایی برای جمعیت کشور و یکی از لحاظ به وجود آوردن شغ 
یشوند (.)Lahsayzadeh,2009
بازار کار م 
در واقع مهاجر 
ب
تهای داخلی ایران نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در رابطه با امکانات طبی یع  ،عدم توزیع متناس 
یهای ملی و در بهرهبرداری از امکانات طبی یع است .فرایند این سه عامل باعث
اعتبارات عمرانی و سرمایهگذار 
ی بالفعل خود را به مناطق دیگری که تقاضا به
گردیده است که اجبار ًاًا بعضی از مناطق جغرافیایی نیروی کار اضاف 
نیروی اضافی وجود داشته است انتقال دهد .این انتقاد و جابجایی جمعیتی بدون برنامه بوده و نه تنها نیروهای
ی مهاجر فرست تقلیل داد و منتهی به پائین آمدن تولیدات در آن مناطق شده است ،بلکه
نها 
تولیدی را در سرزمی 
ی مناطق مهاجرپذیر ،جمعیت در حال تحرک مزبور تخلیه شده و بر هم
یهای کمی و کیف 
بدون تو ّجّجه به نیازمند 
خوردن ساختار شغلی ،بافت جمعیتی و مالی ف ّعّعال فعالیتهای کم بهره را نیز به وجود آورده است (.)Javan, 2008
در واقع مهاجر 
ش جمعیت کشور از یکسو و نظم و بسط روابط
تهای صورت گرفته است که مهمترین دلیل آن افزای 
سرمایهداری در شهر و سپس در روستا از سوی دیگر است.
تهای
لذا میتوان گفت مهاجرت به شهرها در ایران اجتنابپذیر است و بنا بر میراث توسعه فضایی دوگانه ،تفاو 
طبی یع و تنگناهای زیست محی یط و نیز چشمانداز تشدید آن در اثر جهانی شدن اقتصاد چنین استنتاج میشود که
جریانهای مهاجرتی کنونی کشور ،حداقل برای م ّدّدت مدیدی ادامه خواهد داشت .در مجموع باید گفت که شرایط
اجتماعی ،فرهنگی و تح ّوّوالت اقتصادی و سیاسی مملکت بهویژه در نیم قرن اخیر موجب به هم ریختن نظام سلسله
مراتبی تولید از مزارع و روستاها و عرضه آنها در نقاط شهری شده است ،به طوری که تو ّجّجه شدید به امکانات
یاعتنایی به مراکز روستانشین کشور ،موجب ایجاد فاصله و شکاف عمیق اقتصادی بین
شهرهای بزرگ و متمرکز و ب 
یرویه ناشی از فشار جمعیتی که جویای کار و
تهای ب 
ی شهرنشینی و روستانشینی شده و سرانجام مهاجر 
زندگ 
خواهان خدمات و رفاه است ،نابسامانی و عقبماندگی را به بافت اقتصادی ناسالم و وابستهای که با سیل مهاجرت
یدهند و از
یکند :از یک سو روستاها بسیاری از نیروهای تولیدی خود را از دست م 
روبهرو شده است تحمیل م 
ب هزاران انسان جویای کار را ندارند .این روند به پیدایش بیکاری پنهان ،اشتغال کاذب
سوی دیگر شهرها توان جذ 
و بیکاری آشکار در روستاها و شهرها انجامیده است.
یبایست زودتر به موقع اجرا گذاشته میشد ،خود در
مسلم ًاًا عدم اجرای برنامههای توسعه و عمران روستایی که م 
ن م سک ن
ش اساسی داشته است .اتخاذ و اعالم سیاستهایی مانند تأمی 
یتعادلی و پاشیدگی زندگی روستایی نق 
ای ن ب 
تهای مشخص در بخشهای
ن مزایای در شهر و نبود سیاس 
برای محرومین و هجوم روستاییان به امید دریافت چنی 
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اقتصادی مانند کشاورزی ،از دیگر عواملی است که باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و تمرکزگرایی در شهرهای
تهای غلط است که در بسیاری از
یرویه ،نتیجه دور تسلسلی از اجرای سیاس 
بزرگ گردید .در حقیقت مهاجرت ب 
تهای غلط نیز خود ناشی از وجود مهاجرین در یک منطقه و کاهش جمعیت در منطقه دیگر
موارد اتخاذ این سیاس 
است(.) Mashhadizadeh Dehaghani, 2008
 -7آثار و پیامدهای مهاجرت و شهرنشینی
مهمترین مزّیّیت مهاجرت روستاییان به شهرها در کشورهای در حال توسعه عرضه نیروی کار ارزان برای بنگاههای
ن بنگاهها (چه دولتی و چه صخ و یص ) به
ی شهرهاست .به برکت این نیرو کار ارزان ،صاحبان ای 
تولیدی و خدمات 
ی دست م 
ارزش افزوده کالن 
ت سرمایه در کانونهای شهری دوام
ییابند و به مدد دستیابی به این ارزش افزوده ،انباش 
و قوام بیشتری م 
ییابد .بنگاههای تولیدی و خدماتی نیز در درون و حاشیه شهرها به برکت انباشت روز افزون
ی پیدا م 
سرمایه  ،توسعه بیشتر 
یکنند ،توسعه بیشتر این بنگاهها به این مفهوم است که باز هم نیروی کار ارزان
ن بنگاهها
بیشتری از روستاها جذب میشود و مجدد ًاًا در اثر باز تولید گسترده ،انباشت بیشتری نصیب صاحبان ای 
م
یشود .همچنین افزایش جمعیت شهرها در اثر مهاجرت روستاییان و تمرکز جمعیت آنها در درون و حاشیه
یکند که این نیز خود به گسترش بنگاههای تولیدی و
کم
شهرها به افزایش تقاضا و گسترش بازار متمرکز نیز کم 
یم 
خدمات 
یانجامد .مزّیّیت دیگر مهاجرت روستا به شهرها را باید در مناف یع عامتر از منظر منافع محدود شهری دید.
ت مّلّلی که در تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها دست یافتنی است .روستاییان مهاجر در
در واقع این منافع ،مناف یع اس 
ییابند که در چارچوب زندگی
درون کوره تم ّدّدن شهری به در یک باالتر از حقوق شهروندی و دنیای متح ّوّول دست م 
یپذیرد؛ به عبارت دیگر در تجمع تمرکز جمعیت پراکنده
منفعل روستایی دست نیافتنی است یا به کندی تحقق م 
ی معین شهری ،امکان دسترسی به خدمات در مقیاس ملی ،منطقهای و
روستایی (از نظر جغرافیایی) در کانونها 
یسازد.
محلی را آسانتر م 
یدهند که گاهی این توزیع
در واقع مهاجران روستایی با توزیع مجدد جمعیت ،اقتصاد مّلّلی را تحت تأثیر قرار م 
یگیرد و در صورت مهارت داشتن مهاجران ،این روند به
مجدد جمعیت به نفع کشور و زمانی نیز به زیان آن پایان م 
لهای
تها و تحصیالت مهاجران ،به شک 
نفع جامعه شهری است در غیر این صورت شهر به دلیل سطح نازل مهار 
یپذیرد و به سبب نیاز ،آنها را در شغلهای غیر
یگیرد .شهر مهاجران روستایی را م 
مختلف تحت فشار قرار م 
حرفهای به کار م 
یگیرد .آموزش مهاجران در شغلهای غیرحرفهای هیچگونه هزینهای برای شهر ندارد و با وجود
یشود و نیاز به
ث توسعه شهری به صورت نسنجیده و ناموزون م 
تهای روستایی به شهرها ،باع 
این ،شتاب مهاجر 
ییابد (.)Shoukuie, 2009
خدمات شهری افزایش م 
 -8توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینی
مهمترین اثر مهاجرت ،توسعه شهرنشینی و افزای 
ش جمعیت شهرنشین است .جمعیت شهرهای بیش از  20000نفر
ن
در کشورهای در حال توسعه بین سالهای  1960تا  1970میالدی ساالنه  4/6درصد رشد کرده در حالی که در ای 
کشورها ،مناطق روستایی ساالنه  1/8درصد رشد داشتهاند .همچنین جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه بی 
ن
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ی کشورهای توسعه یافته افزایش داشته است
سالهای  1920تا  1970میالدی حدود  2/5برابر جمعیت شهرها 
( .)Findley , 2009: 8افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه شهرنشینی بدون برنامه خود پیامدهای منفی بسیار زیادی
را از جمله پیدایش و رشد حاشیهنشینی نیز به دنبال خواهد داشت .به این ترتیب مهاجرت روستاییان باعث جوانی
ج م عی 
تهای حاشیه شهری میشود ،زیرا گروههای مهاجر از اکثریت جوان تشکیل میشود ،هنگامی که عزیمتها
ن مهاجرت جوان ،قابل
یشود هرم سنی مهاجران از گروههای سنی  20تا  30تشکیل میشود .تأثیر ثانوی ای 
زیاد م 
ل جدیدی به دنیا خواهند آمد که غالب ًاًا مسکن جم یع یا منزلی در خارج شهر
مالحظه است زیاد کودکانشان در مح 
یسابقهای پیدا میکنند ،در حاشیههای شهری شمار نوجوانان و جوانان زیاد
یب
است ،حاشیهنشینیها ساختار جمعیت 
است و افراد پیر تقریب ًاًا وجود ندارد (.)Pitie, 1369
عم ًال
یآید،
ًال آنچه که اول از همه در پی ورود مهاجرین سرزده و تازه وارد به شهرهای بزرگ کشور پیش آمده و م 
افزایش جمعیت آنهاست .از یک طرف با سا نک شدن مهاجرین در شهر بر شمار ساکنین شهر افزوده گشته و از
یگذارد .تازه مهاجرین مرد مجرد
طرف دیگر میزان باروری باالی زنان روستایی در افزایش میزان رشد شهر تأثیر م 
ی هستند به عنوان یک نیروی مولد نسل در این افزایش شرکت دارند ( Mashhadizadeh
نیز که اکثر ًاًا در سنین جوان 

.)Dehaghani, 2008
 -9مهاجرت معکوس و توسعه جوامع روستایی در ایران
ی مشابه ،زبان،
ی نحوه زندگ 
ی از انسانها دارا 
یشود که در آن گروه 
قم
ی اطال 
ع ک و چک 
ی به جوام 
جوامع روستای 
ی جامعه روستای 
ی
ت اجتماعی مشتر یک  در کنار هم زندگی کنند .روابط موجود بین اعضا 
ب و رسوم و مقتضیا 
آدا 
یآیند که
ی پدید م 
ی سنتی مشخص گردیده است .روستاها معموًالًال در نقاط 
ی رفتار 
ت و با الگوها 
بسیار نیرومند اس 
ی با اسکان ثابت را برای انسانها فراهم آورده باشند .زمین و آب دو عامل مهم در این
ت زندگ 
منابع طبی یع  ،امکانا 
ت .محدودیت آ 
یتر بوده اس 
ب اساس 
ی نقش آ 
ص در جوامع آسیای 
زمینه هستند که به صخ و 
ب زراعی و عدم امکان
ن بودن
ت را به هر روستا تحمیل میکند .عالوه بر آنها ،پایی 
ل کار ،حد خا یص  از جمعی 
ی در طول فص 
ک طوالن 
تحر 
ل
ی و فعالیت را در روستاها شک 
ی خا یص  از زندگ 
ی و تقسیم کار ،الگو 
ک و رعیت 
سطح تکنیک و نوع نظام مال 
ف را از تشابهات زیادی برخوردار ساخته
ی مختل 
ن روستاها 
ک روستا ،بلکه ساکنی 
ت که نه تنها مردم ی 
بخشیده اس 
ی صخ و یص  وجود نداشته و
ت ،حریم زندگ 
ی کم اس 
ی ،شغلی و طبقها 
است ( .)Taleb, 2008در روستا تحرک مکان 
ف
ی از هم تفکیک نشدهاند و بیشتر نهاد خانواده است که وظای 
ی اجتماع 
مهمتر از همه این که در روستاها ،نهادها 
ن
ت و ای 
یدهد .تعدد و تکثر تعامالت در شهرها بسیار بیشتر از روستاهاس 
ی را توأمان انجام م 
ی مدن 
سایر نهادها 
ی غیردولتی
یای میشود که در نتیجه آن در روستاها با پیدایش و گسترشسازمانها 
ی منجر به تحول کیف 
ت کم 
تفاو 
ی و عاطف 
ی
ت عشیرها 
ش مردمی که ریشه در باف 
ی آنها ،کانونهای خودجو 
ی مواجه نیستیم و به جا 
و نهادهای مدن 
یروند.
نشان به شمار م 
روستاها دارند ،جایگزی 
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 - 10مهاجرتهای معکوس در ایران
افزایش هزینههای زندگی در شهر و رشد قیمت خانه در مناطق حاشیهای سبب شده تا مهاجرت معکوس در بر یخ
مناطق شهری ایران شکل بگیرد .بر اساس اعالم قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در سال  800 ،09 13منطقه
یدهد قیمت ملک در این نقاط نیز روند عص ودی داشته
حاشیهای در ایران شناسایی شده است .برآوردها نشان م 
است .بیش از  18میلیون نفر از جمعیت  21میلیون نفری روستاییان کشور از راه آسفالت برخوردار شدهاند.
تهای اصلی دولت این است که در تمام روستاهای با جمعیت نزدیک به  100نفر یعنی بیش از  20خانوار ،راه
سیاس 
یکند .فعالیتهای کشاورزی به راه نیاز
یشود .توسعه راه روستایی به توسعه اقتصاد کشور کمک م 
آسفالت کشیده م 
ییابد .از سوی دیگر هزینههای باالی زندگی در
دارد و در صورت گسترش راهها هزینههای حمل و نقل کاهش م 
یکند .با توسعه راههای کشور زمینههای ایجاد شده
مناطق شهری دشوارهایی را به جمعیت مهاجر روستایی تحمیل م 
تا حتی در صورت اشتغال فرد روستایی در شهرها ،او بازهم به روستای خود بازگردد .به این ترتیب در روستاهای
نزدیک به مناطق شهری میتوانند در شهر کار کنند و در روستا زندگی کنند .میزان توسعه راهها در مناطق روستایی
طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است .خط فقر یک میلیون و  100هزار تومانی در مناطق شهری
کشور منجر به مهاجرت معکوس شده است (.)Center for Statistics, 2012
 -11روستاهای شمال استان اردبیل
محدوده مورد مطالعه ما در این مقاله روستاهای شهرستانهای پارسآباد ،بیله سوار و گرمی (مغان) واقع در شمال
استان اردبیل مورد استِ .گِگرمی (مغان) از شهرهای قدیمی استان اردبیل و مرکز شهرستان مغان است .شهرستان مغان
تا چند سال پیش (اوایل دهه هفتاد) شامل شهرستانهای کنونی گرمی ،پارسآباد و بیلهسوار بود که با تغییرات
تقسیمات سیاسی و استان شدن اردبیل از اوایل دهه  70به صورت سه شهرستان جداگانه درآمده است.

شکل  :1محل جغرافیایی اردبیل

Source: www.researchgate.net785 × 449Search by image
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گرمی در حدود  ۱۰۰کیلومتری شهر اردبیل مرکز استان قرار دارد .كالبد شهر گرمي را میتوان به دو قسمت هموار
و كوهستاني تقسيم كرد .بیلهسوار یکی از شهرهای مرزی جمهوری اسالمی ایران است که در بین شهرستانهای
پارسآباد و مغان و مرکز شهرستان ،شهر بیله سوار در شمال استان اردبیل واقع شده است .از آثار به جا مانده از
یآید که نام قدیمی بیله سوار ،در دوره حکومت آلبانها بیله بودهاست؛ که با اسکان ترکان سواری به
قدیم ،چنین برم 
بیلهسوار تغییر نام داده است؛ و پارسآباد یکی از شهرهای استان اردبیل در شمال غربی ایران است .این شهر
بزرگترین شهر منطقه مغان و نیز مرکز شهرستان پارسآباد است؛ که بر اساس سرشماری مرکز آمار در آبان ماه
یهای دارای سکنه در استان 814 ،آبادی در محدوده مورد مطالعه به ترتیب در شهرستان
 09 13از مجموع  1696آباد 
پارس آباد  742آبادی 252 ،آبادی در بیله سوار و  315آبادی در مغان (گرمی) واقع شدهاند.

شکل  :2نقشه استان اردبیل

Source: www.anobanini.ir
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شکل  :3منطقه مورد مطالعه

Source: hosseinabedi.aminus3.com

 - 12فرضیههای تحقیق
پس از بررسی ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده و شناسایی عوامل دخیل در پدیده مها لماوع ،سوکعم ترج    
تگ راذ ییی
ت فضایی یی -کالب سایس و ید تت تت
ت اقتصا اب ،ید زز ززز ساخت ت
مربوط به باز ساخت اجتماعی و فرهنگی ،بازساخت ت
راهبردی دولت به عنوان مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در مهاجرت معکوس در پژوهش حاضر در نظر گرفت ش ه دد ددد؛
بنابراین فرضیات پژوهش به صورت زیر است:
 -بین مهاجرت معکوس و باز ساخت اجتماعی و فرهنگی در روستاهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
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 بین مهاجرت معکوس و باز ساخت اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد. مهاجرت معکوس بر باز ساخت فضایی -کالبدی روستاهای مورد مطالعه تأثیر دارد.تگذاری راهبردی دولت در روستاهای مورد مطالعه رابطه ارتباط وجود دارد.
 بین مهاجرت معکوس و سیاس  - 13روش تحقيق
تحق قي حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهیت و روش تو يص في – تحليلي بوده و اساس مطالعه نیز پژوهش
ميداني مبتني بر نظرات فرمانداران ،بخشداران ،مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن ،دهیاران و شوراهای روستاهای
هدف و موردی افراد سا نک در روستاهای شهرستانهای مورد مطالعه (پارسآباد ،بیله سوار و مغان) در شمال استان
اردبیل است .در این پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي سهمیهای استفاده شده است بدین صورت که از هر بخش
شهرستان ،سه روستا (یک روستای باالی  1000نفر ،یک روستا بین  500الی  1000نفر و یک روستا زیر  500نفر)
بصورت نمونه تصادفی سهمیهای انتخاب که مجموع ًاًا  72آبادی را در محدوده مورد مطالعه شامل شده است .برای
عآوری دادهها تحق قي
عآوری دادهها از پرسشنامه که يکي از ابزارهای رايج تحق قي است و روش مستقيم براي جم 
جم 
یرود ،استفادهشده است.
به شمار م 
 - 14تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری در دو سطح تو فتسا یلیلحت و یفیص ا هدش هد     
است .در بخش استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.
 - 15یافتههای توصیفی
 -1- 15تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در بازساخت روستاها
یها و مطالعات انجام شده در صخ وص مهاجرتهای معکوس در روستاهای مورد مطالعه ،تعداد 187
بر اساس بررس 
تهای
خانوار به شکل مهاجرت م كع وس به  72روستا در حوزه مورد مطالعه وارد شده اند؛ که در اینجا نتایج مهاجر 
معکوس و اثرات آنها بر بازساخت روستاها و برعکس بهصورت مطالعه میدانی بیان شده است .با بررسی و ارزیابی
یرسیم که در این ناحیه بخصوص در قسمت شمالی آن
تهای معکوس در ناحیه مورد مطالعه ،به این نتیجه م 
مهاجر 
با وجود مشکل حقوقی مهاجرت به روستاهای قشالقی در داخل محدوده کشت و صنعت و دامپروری مغان و
تهای مذکور داشتهاند اقدام به مهاجرت به
پارس اما در سالهای اخیر به صخ وص با توافقی که روستائیان با شرک 
روستاهای دیگر ناحیه نمودهاند به نحوی که حجم این مهاجرت ها در مقایسه با دهه  1370بیشتر گردیده است.
نهای کشاورزی از لحاظ کاشت ،داشت و برداشت ،تنوع
همچنین با مطالعه روستاهای ناحیه به لحاظ توانمندی زمی 

کشت در طول فصول و رونق گرفتن باغداری در کنار دامپروری و توان بازده مالی بیشتر آنها شاهدیم که مهاجرت-
تهای کشت و صنعت منطقه در کنار دامپروری بر
نهای زراعی از سوی شرک 
های فوق با امکان وجود واگذاری زمی 
توان مالی خانوارهای روستایی افزوده است.
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جدول  :1تعداد مهاجرت معکوس در منطقه مورد مطالعه
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 -2- 15یافتههای تحلیلی و استنباطی و آزمون فرضیات
در این بخش یافتههای تحقیق بر اساس فرضیههای پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد و هدف از این کار
استنباط و آزمون فرضیات و نتیجهگیری است .همانطوری که ذکر شد برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی
یشود و نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است.
کای دو استفاده م 
جدول  :2آزمون فرضیه ها
خارج از استان

رديف

نام روستا

مجموع مهاجران

درون ناحيه

درون استان

1

ایران آباد

19

15

3

1

2

پریواتلو

8

3

5

0

3

محمودآباد طالقانی

37

34

2

1

4

حالج آباد

18

14

3

1

5

اوزون قویی 1

7

5

2

0

6

اسالمآباد جدید

22

19

3

0

7

توپراق کندی

15

9

4

2

8

عمران آباد

12

10

2

0

9

بابک

21

14

5

2

10

روح کندی

4

3

1

0

11

زیوه

9

1

3

5

12

ساير روستاها

16

14

1

1

Source: Research findings

یشود مقدار آزمون محاس دانعم هدش هب ا  ر ا ؛تس     
آزمون فرض اول :با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده م 
یش  دو ووو ف ضر
عي ني مقدار معناداری کوچکتر از  0/ 05است .بنابرا ني فرضيه مخالف رد م 

ي با نانيمطا    
رامآ يي يي

% 95

یتوان نتيجه را به جامعه تعميم داد عي ن كنيا ي هه ههه مها سزاب رب سوکعم ترج ا  تخ اجتما یع       و
پذيرفته میشود و م 
فرهنگی روستاها تأثیر دارد.
آزمون فرض دوم :با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده میشود مقدار آزمون محاسبه ش دانعم هد ا ؛تسا ر    
یش  دو ووو ف ضر
عي ني مقدار معناداری کوچکتر از  0/ 05است .بنابرا ني فرضيه مخالف رد م 

ي با نانيمطا    
رامآ يي يي

% 95
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یتوان نتيجه را به جامعه تعميم داد عي ني اينكه مهاجرت معکوس بر بازساخت اقتصادی روس اهات
پذيرفته میشود و م 
تأثیر دارد.
آزمون فرض سوم :با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده میشود مقدار آزمون محاسبه ش دانعم هد ا ؛تسا ر    
یش  دو ووو ف ضر
عي ني مقدار معناداری کوچکتر از  0/ 05است .بنابرا ني فرضيه مخالف رد م 

ي با نانيمطا    
رامآ يي يي

% 95

یتوان نتيجه را به جامعه تعميم داد عي ني اينكه مهاجرت معکوس بر بازساخت فضایی یی -کالب ید
پذيرفته میشود و م 
روستاها تأثیر دارد.
آزمون فرض چهارم :با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده میشود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار اس ؛ت
یش  دو ووو ف ضر
عي ني مقدار معناداری کوچکتر از  0/ 05است .بنابرا ني فرضيه مخالف رد م 

ي با نانيمطا    
رامآ يي يي

% 95

یتوان نتيجه را به جامعه تعميم داد عي ني اينكه مهاجرت معکوس بر بازساخت سیاستگ یراذ
پذيرفته میشود و م 

و

راهبردی روستاها تأثیر دارد.
 -3- 15مؤثرترین عامل مهاجرت معکوس
با توجه به نتایج به دست آمده به منظور اینکه بین خود پارامترهای مؤثر بر مهاجرت معکوس نیز مقایسهای صورت
گیرد تا بتوان اثرگذارترین عامل را کشف کرد ،میانگین امتیاز سؤاالت هر فرضیه محاسبه شد .جدول و نمودار زیر
نتیجه این تحلیل آماری را نشان میدهد:
جدول  :3نتایج آماری حاصل از عوامل تاثر گذار بر مهاجرت معکوس
عامل تأثیرگذار
میانگین جمع امتیاز سؤاالت

تگذاری
بازساخت سیاس 
راهبردی دولت
3.42

بازساخت فضایی کالبدی

بازساخت اقتصادی

3.32

3.88

بازساخت اجتماعی و
فرهنگی
3.21

Source: Research findings

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،با توجه به اعداد به دست آمده بازساخت اقتصادی با جمع امتیاز 3.88
بیشترین اهمیت را در بین پارامترهای در نظر گرفته شده در متغیرهای وابسته دارا است .همچنین ابن جدول مؤید
ت در روستاهای این ناحیه
این نتیجه است که درآمد(وضعیت توان اقتصادی) خانوارها مهمترین عامل موثر بر مهاجر 
هم بوده است.
 نتیجهگیرینتایج این تحقیق نشان می دهد که مهاجرت معکوس در ناحیه مورد مطالعه تاثیر نسبتا ملموسی بر بازساخت
روستاهای شمال استان اردبیل داشته است .این مهاجرت ها باعث رشد فعاليتهـاي اقت ـص ادي در زمينـه مشـاغل
بـومي بـا هـدف بهبـود روشـهاي آن و اسـتفاده از تكنولـوژي جد ـي د در روستاهای شمال استان شده و همچنین
ــك ارآفريني( انج ــ ام فعاليته ــ اي اقت ــص ادي ــك ه در روس ــ تا ب ــ ه آن ت ــ وجهي نش ــ ده و ــي ا ب ــ ا آن آش ــ نايي
نداش ــ ته ان ــ د) در اثر این مهاجرت های معکوس رشد یافته است .عالوه بر این این مهاجرتها باعث افزایش
استفاده از فنـون جد ـي د كشـت و ـك ار و ، ...ارتقـا آگـاهي و دانـش روسـتا يي ان در زمينـه ارتباطـات و الكترون كــي
مث ــ ل اينترنت ،ــخ دمات ب ــ انكي و ،..ــخ دمت ب ــ ه روس ــ تا يي ان در ام ــ ور م ــ الي(مثــل ق ــ رض دادن پول،
ضمانت وام و ،)...كمك به سازندگي روستا در اموري چون ساختن درمانگاه ،پل،جاده ،عالقـه منـد بـه آبـاداني
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روسـتا ،توجـه و عالقـه بـه حف ظـ

مح يـ ط زيسـت،ارتقا آگـاهي روسـتا يي ان در مسـائل دينـي ،ارتقـا دانـش

سياس ــ ي روسـتا يي ان،خدمت رسـاني در ام ــ ور اجتمـاعي(شـوري ،همكاري و ،)...توج ــ ه بـه بهداش ــ ت و سالمت
روستائيان(تغذيه ،پيشگيري از بيماري و )...شده است.
نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشانگر سرمایهگذاری غیر بهینه ،ناکارآمدی ترکیب نهادههای تولیدی و وجود رابطه
یداری میان سرمایه سرانه و بهرهوری سرمایه در بخش کشاورزی است؛ به عبارت دیگر کیفیت
منفی معن 
سرمایهگذاری نامناسب بوده و با اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی ،محصوالت کشاورزی ،منطبق با انتظارات
رشد نکرده است.

یهای دولتی نقش مثبتی در رشد تولید محصوالت کشاورزی داشته ،ولی
بر اساس نتایج این تحقیق ،سرمایهگذار 
ارتباط متقابل میان عواملی چون درآمد اندک کشاورزان ،ناکارآمد بودن نظام ترویج شیوههای مدرن کشاورزی ،کمبود
تأسیسات زیربنایی ،بهرهبرداران کمسوادی که با مالکیت اراضی کوچک فاقد توان الزم برای سرمایهگذاری هستند،
استفاده نامناسب از آب و خاک و تخریب زیست محی یط ناشی از استفاده نامناسب از منابع و عدم مشارکت مردم
روستایی در طراحی ،اجرا و نظارت بر برنامههای عمرانی دور باطلی را ایجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزی
یهای هنگفت دولتی
و توسعه روستایی شده است .روستاهای ایران ،به ویژه در مناطق دور افتاده ،بهرغم سرمایهگذار 
تهای اقتصادی ،هنوز با کمبودهای جدی در سیستم تأمین آب آشامیدنی ،برق ،جادهها،
برای تقویت زیرساخ 
زهکشی و تسطیح زمی 
نهای زراعی ،بهداشت محیط ،مدارس و مراکز درمانی مواجه هستند.
به نظرمی رسد با توجه مطالعات میدانی این تحقیق ،نتایج حاصل از اجرای برنامههای عمرانی بسیار کمتر از
انتظارات مردم و برنامهریزان بوده است .پروژههای عمرانی که بدون مشارکت مردم ،با هزینههای باال و بازده پایین
اجرا میشوند ،به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شدهاند .برنامهریزی از باال به پایین و عدم نظارت روستاییان بر
حهای عمرانی سبب بروز فساد در فرایند اجرای پروژهها و کیفیت پایین و سوء مدیریت در حفظ و نگهداری
طر 
یتوان بدون مشارکت
زیرساختها شده است .این اصل باید مدنظر برنامهریزان قرار گیرد که هیچ پروژهای را نم 
مردم ذینفع ،به صورت بهینه اجرا کرد.

ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند ،به همین جهت پروژههای عمرانی باید با مشارکت
سازمانهای مردم نهاد مانند شوراهای روستایی طراحی شوند تا نیازهای واق یع مردم را برآورده سازند و مردم را به
حهای عمرانی ،مردم در حفظ و نگهداری
حضور فعال در فرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند .با اجرای مشارکتی طر 
تجهیزات و زیرساختهای تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت .به عالوه ،مشارکت نهادهای
لها در اجرا و
غیردولتی متشکل از روستاییان در طراحی سیاستهای مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشک 
تهای دولت در جهت رشد بخش کشاورزی و
نظارت بر برنامههای اعطای یارانه و تخصیص وام ،در موفقیت سیاس 
توسعه روستایی تأثیر شایانی خواهد داشت.

حال كه كشور در اجرای برنامه پنجم بعد از انقالب است جا دارد كه مسئوالن امر توجه واقعي به روستاها داشته
باشند و اشتباهات برنامههاي گذشته را تكرار نكنند و تالش كنند تا شرايط زندگي متعالي را در روستاها فراهم
یرود تا مسئول ني بيش از پيش درصدد آباداني روستاها بر بيايند و راه را براي بازگشت مردم به
نمايند .لذا انتظار م 
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روستاها هموار سازند و نتایج این تحقیق هم نشان داد که در روستاهای شمال اردبیل مهاجرت معکوس بر باز
ساخت اجتماعی و فرهنگی ،باز ساخت اقتصادی ،باز ساخت فضایی  -کالبدی و باز ساخت سیاستگذاری و
راهبردی تأثیر دارد.
 پیشنهادهاقتر نياز
يشود كه براي دستيابي به اطالعات و نتايج دقی 
 -1با توجه به نتايج حاصله در ا ني پژوهش مشاهده م 
به ا ني است كه سؤالهای ا ني پژوهش در میدانهای گستردهتر و در حجم نمونه بيشتر مورد جستجو و كاوش
قتری دست يافته و به همگوني باالتري در نتايج حاصله دست يافت.
قرار بگيرد تا بتوان به نتايج دقی 
 -2پيشنهاد میشود هركدام از فرضيات فوق در روستاهای ديگر مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به زيرساختار
اطالعات مناسب دست يافت .شكي نيست كه با افزايش حجم نمونه ميزان دقت تحق قي

باالتر رفته و نتایج

شفافتری حاصل خواهد شد.
یشود در زمينه مهاجرت معکوس ،علل و تأثیرات آن در مطالعات ديگر نيز مورد بررسي قرار گيرد.
 -3پيشنهاد م 
شهای آينده ا ني
 -4به دليل اهميت مسئله مهاجرت معکوس پيشنهاد میشود در پژوه 

موضوع با متغيرهاي

روانشناختی مربوط به خود مردم از جمله تحصیل ،تخصص و متغيرهايي از ا ني قبيل مورد بررسي قرار گيرد.
شهای آينده فضاهای ارتباطي روستا با شهرهای مرکز نيز
یشود که در پژوه 
 -5با توجه به اهميت موضوع توصیه م 
در رابطه با تأثیر آنها مورد توجه قرار گيرد.
یشود با توجه به مباني نظري تحق قي  ،متغيرهاي تعديل کننده مناسبي چون دورههای سني متمايز
 -6پيشنهاد م 
مدیران مرتبط (حداقل فرمانداران ،بخشداران ،کارشناسان بنیاد مسکن ،دهیاران ،شوراهای اسالمی روستاها) ،افراد
جامعه آماری هدف ،ميزان تحصیالت و ...مورد مقايسه قرار گيرد.
تهای مهاجرت معکوس در صخ وص گسترش
همچن ني با توجه به محتويات استراتژي صنعتي شدن و نظر به قابلی 
یگردد:
و استقرار موارد ذيل پيشنهاد م 
 تأمین زیرساختها با شرايط و قيمت مناسب براي توسعه دستگاهها ايجاد مناطق ويژه با دو ديدگاه تأمین نيازهاي داخلي و توسعه حمايت ويژه از توسعه و تجهيز روستاها -جذب نيروهاي متخصص

ٔ دستيابی به مدلهايي جهت ارزيابی ميزان همسويي اسناد
یشود که تحقيقاتی در زمینه ٔٔ
افزون بر ا ني پيشنهاد م 
بخشي با اسناد فرادستی انجام شود تا انحرافات احتمالی شناسايي شده و راهکارهايي جهت اصالح ارائه شود.
 ايجاد تعادل اقتصادي مناسب بین شهرها و روستاهای ناحیهتهای شغلی مولد در نواحی روستایی
 ایجاد فرص  افزایش درآمد روستاییان وبر قراری توازن میان درآمدهای شهری و روستاییتهای اشتغال پیشنهادی در شهر و روستا
 ایجاد توازن بین فرص  -تأمین سرمایه مورد نیاز جهت رونق بخشیدن به توسعه صنعتی نواحی روستایی و ترغیب سرمایهگذاران
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بخش صخ وصی به سرمایهگذاری در روستاها
 جلوگیری از تمرکز سرمایهگذاری در مرکز استان که باعث قطبی شدن و عدم تعادل ناحیهای میشود. تقویت شهرهای کوچک در مراکز روستایی بهبود سیستم مدیریتی شوراهای اسالمی شهر و روستا و کاهش نگرش تمرکزگرای حاکم تشکیل ستاد ویژه توانمندسازی روستاهای استان توزیع مجدد جمعیت بین روستاها به منظور جلوگیری از توسعه یا متروک شدن روستاها.پیشنهادهای پژوهشی از جمله پيشنهادهاي كه براي متحول كردن برنامههاي توسعه و عمران روستاها ميتوان ارائه
داد عبارت است از:
 -1انجام و اجراي پژوهش به تف كيك

بتر مناطق در سطح وس عي تر كشور.
مناس 

 -2اجراي پژوهش يك في جهت پي بردن به نواقص و ارائه راهبردهاي مناسب.
 -3انجام مطالعه تطبيقي وس عي در مراكز كشورهاي پيشرفته جهان.
 -4اهمیت دادن به بازساخت اقتصادی در روستاهای موردمطالعه با عنایت به تأثیرات مهاجرت معکوس.
 -5همچن ني در اجراي برنامهها به جاي ا ني كه بيشتر به بعد فيز كي ي روستاها توجه شود بايد به بعد اقتصادي
روستا توجه بيشتري شود و سعي شود تا اقتصاد روستاها متنوع و متحول شود تا ا ني كه روستا يي ان رغبت
بيشتري براي زندگي در روستا داشته باشند.
يرود تا در برنامههاي آينده توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور ،روستا و روستايي به جايگاه
 -6اميد م 
واقعي خود برسند و همه مسئوالن با مشاركت مردم براي خارج كردن روستاها از بنبست و انزوا و هر چه
فعالتر كردن آنها در جريان اقتصاد كشور نهايت تالش خود را بنمايد.
 -7به عنوان اول ني اقدام ،اصالح نظام برنامهريزي روستايي از اولین ضروريات است .در ا ني راستا بايد در سطح
جساله را داشته باشيم.
محلي همانند سطوح ملي و منطقهاي تهيه و اجراي برنامههاي پن 
 -8تصحيح رابطه ب ني

سطوح برنامهريزي و برقراري «روند تصميمگيري پا نيي

به باال و باال به پا نيي » در نظام

تصميمگيري برنامهريزي توسعه روستايي در كشور چرا که مشارکت روستاییان ،دولت و سازمانهای غیردولتی را در
اجرای موفقیت برنامهها کمک خواهد کرد .ضمن ا ني كه برنامههاي منطقهاي بايد بر مبناي برنامههاي محلي و ملي
تهيه شوند.
تها و دادههاي ارائه شده از سطوح
 -9تصميمگيري در هر پايه بر اساس نيازها ،مسائل و مشكالت ،منابع ،اولوي 
پا نيي باشد.
 - 10تشو قي و نهادینهكردن مشاركت مردم ،نمايندگان آنها و سازمانهاي غيردولتي در برنامهريزي ،اجرا ،نظارت و
ارزشيابي برنامههاي توسعه روستايي در سطوح ملي ،منطقهاي و محلي.
 - 12تصویب و تکمیل قوانین و مقررات مناسب و ايجاد مديريت كي پارچه و واحد در برنامهریزی و اجرای
برنامههاي توسعه روستايي و تف كيك

دق قي وظايف ب ني دستگاههاي برنامهريزي و اجرايي ـ بخشي در ا ني زمينه ،با

191 ...تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت

نها و بخشها) به عنوان متولي شهرستا،نها استا،ايجاد سازمان عمران و توسعه روستایی در کشور (در سطح ملي
.هريزي و مديريت توسعه درسته محلياصلي برنام

هاي توسعه روستايي استفاده مؤثر و كافي از نيروي كارشناس موجود در كشور در زمینهٔٔٔ تهيه و تصويب برنامه- 13

.اي و ملي منطقه،در سطح محلي
 مشارکت در، منطقهای و ملی، ارتقای سطح فرهنگ روستایی به منظور شناخت جایگاه خود در سطح محلی- 14
شهای
  افزایش مهارت و تخصص آنها جهت استفاده حداکثری از ظرفیت بخ،یها
 یها و تصمیمگیر
 برنامهریز
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