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چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،همبستگی و علی و باهدف تبیین نقش مهاجرتها هعسوت رد سوکعم ی    

سکونتگاههای روستاییان منطقه 91ص لماوع نیرتمهم ییاسانش نینچمه .تسا هتفرگ ترو

تها سوکعم ی   
هم رد لیخد ا رج تتتتتتتتت تتتتتتتتت

تها و سوکعم ی
روستاییان هدف دیگر تحقیق به شمار میرود .سوال اصلی تحقیق آن است که بدانیم چه رابط رجاهم نیب یا ه تتت تتت
توسعه اقتصادی ،اجتماعی سکونتگاههای روستایی وجود دارد .ابزار گردآوری اطالعات در این پ نشسرپ شهوژ ا هتخاس ققحم هم     
میباشد که روایی آن با نظر کارشناسان مربوطه بصورت صوری مورد تأیید قرار گرفته ،و برای تعیین پایایی پرسشنامه نی دقم زا ز ار   
آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با  0/87بوده و در تحقیقات مربوط به علوم انسانی این مقدار رضا ایتبخش

م ممیباش مجح .د   

جامعه آماری پژوهش بر اساس م نارکوک لد     483نف ومن تروص هب ر ن هههه هههههگی لیلحت و هیزجت یارب .دوب یفداصت یر        دادهها ای

تآمده از آزمونهای آماری تی تک نمونهای و تی مستقل و از نرمافزارهای  spssو  plsاستفاده شد .نتایج این پژوهش نشان
بهدس 

داد که نقش آفرینی مهاجرتهای معکوس در توسعه سکونتگاههای روستایی از لحاظ ابعاد اقتصادی ،اجتماعی خیلی زیاد میباشد.
نتایج بررسی تفاوت نظرات دو گروه کارشناسان و مها  اب نارج ا فتس ا زا هد    آزم نو

ت راد ینعم حطس داد ناشن لقتسم ی ی ارب ی      

مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی کمتر از  0/ 05و تفاوت معناداری بین میانگین نظرات کارشناسان و مهاجران در خصوص تاثیرگذاری
مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی وجود دارد.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،مهاجرت معکوس ،روستا ،توسعه سکونتگاههای روستایی ،منطقه  91تهران.

( -1نویسنده مسئول)s.armaqan@yahoo.com
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مقدمه
یشود ،ا ـي ن نـوع مهـاجرت يعني
از برگشت جمعيت يا جريان ضد شهرنشيني با عنوان مهاجرت معكوس نامبرده م 
یگ در د د كه ـب  ه ناوارف تالكـشم تـلع       
مهاجرت از شهر به روستا شامل كارشناسان و كارمندان دائم و افرادي م 
تهایی م 
شهري اقدام به چنين مهاجر 
یت تالاح زا يتلاح ناو    
یکنند) (Lucas, 2002: 166مهـاجرت مع ـك وس را م 
«شهر گرایی نواحي روستا يي » قلمداد كرد ،چراکه شهر گرایی حومهها و نـواحي روسـتا يي فرايندي اجتم تسا يعا   
كه شامل گسترش ایدهها و شیوههای زنـدگي شـهري در نـواحي روسـتا يي بـوده و مشخصترین حالت آن ،حركت
لگی سوكعم ترجاهم نايرج یر     
جمعيت از شهرها به نواحي روستا يي است ) (Pacion, 1985, 183ازآنجاکه شک 
عمدتًاًا در ارتباط با روستاهاي پيرامون شهرها خصوصًاًا کالنشهرها اس ،ت

پ ضاح شهوژ رر ررر در قا بل

لباقتم طباور    

عملكردي شهر و روستا (خصوصًاًا روستاهاي خوابگاهي پيرامون کالنشهرها) انج  تسا هتفريذپ ما ككككككككك ه بهههص ترو
پراكنده به موضوع مهاجرت معكوس پرداخته است.
ق ایج دا
پدیده مهاجرت معکوس بیشتر واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد میشود کههه از طریق ق
ی آی  د ووو
درآمد در فعالیتهایی مانند کشاورزی و دامداری ،بازنشستگی و گاه ناشی از مشکالت زندگی شهری پدیددد می ی
غالبًاًا بزرگساالن و بازنشستگان را شامل شده و گاهی نیاز جوانان به دالیل بهداشتی یا به تبع خانواده این نوع مهاجرت
ی سطح ح
ح
یگزینند .اگر شرایط به نحوی تغییر یابند که ارتقای کیفیت زیستی و امکانات در روستا همراه با ارتقای ی
را بر م 
درآمد کشاورزی) در واحد سطح (باشد ،زندگی در روستا را جایگزین جاذبی ب یحم یار ططططط آ دول هه و پرهزینههه شهری ی
ی
یسازد .) Okali & Olawoye, 2001:55) .رونق اقتصادی در روستاها ،خانوادههای مهاجر را به روس هات اا کش دنا هه و
م
ی من طا ق ق
ق
ی و فرهنگی ی
ت اقتص یدا  ،،اجتم عا ی ی
مهاجرت بازگشتی صورت خواهد گرفت .همچنانکه در دهه اخیررر تغیی ار ت ت
روستایی بازگشت مهاجران را زمینهسازی نموده است.

نتايج سرشماری  139 5بیانکننده اين واقعیت است که روند مهاجرتهای روس د رهش هب ات ر لوط     

 35س ریخا لا   

تهای شهر – روستا نسبت بههه روستاا -شهررر
دارای سیر نزولی منظمی بوده است و در اين سرشماری درصد مهاجر 

بیشتر بهدستآمده است .اين وضعیت مهاجرتی در ايران نشاندهنده شکلگیری جريان مهاجرت معکوس اس هک ت   
باوجود تأثیرگذاری آن در مبدأ و مقصد ،کمتر مورد توجه محققان و برنامه ارق نازير  رگر هبذاج لماوع .تسا هتف       
روستايی (ارزانی زمین و مسکن ،هوای پاکیزه ،نبود مشکالت شهری و دافعه شهری،گرانی زمین و مسکن ،فش یاهرا
روحی و روانی ،آلودگی هوا و توسعه شبکه حملونقل ،موجبات تح ب یناکم کر هه هههههص ار سوکعم ترجاهم ترو
فراهم نموده است .نوظهور بودن اين شکل از مهاجرت در ايران ،کمبود اطالع ب تا هههههوی ک لک حطس رد هژ ش و رو   
یتوان از عوامل م مم ثؤ ر در تما هب نیياپ لي    
استانهای مختلف ،مشکالت مربوط به دستيابی به اين نوع مهاجران ،را م 
ت بههه منظوررر بهبودد
شکلگیری اين مطالعات عنوان نمود .طبق ماده  94 1قانون برنامه پنجم توسعه" دولت مکلف است ت
ی اجرا یئ  ،،ارتق ءا
ن دس هاگت های ی
ی بین ن
وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری ،برنامهریزی ،راهبری ،نظارت و هم گنها ی ی
یو
سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعههه روس یات ی ،،عش ریا ی ی

  

تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه77 ...

ت کههه بنددد چه را ممم آن ت یود ن ن
ن
جامعه شهری ،حمایت الزم را به عمل آورد .این حمایتها در  17بند مشخص شدهه است ت
تهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس) از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول
سیاس 
برنامه در راستای مهاجرت بازگشتی است).(Vice president of strategic planning &monitoring, 2013: 190
لیکن در دهه اخیر ،منطقه  19شاهد بازگشت مهاجران به روستاها بوده که بررسی عوامل کنش فضایی مکانی مذکور از
تها در مبدأ و مقصد اثرات غیر قابل انکاری دارد و عدم توجههه بههه
یگمان این مهاجر 
یباشد .ب 
موضوعات قابل تأمل م 
یسازد .ازاین رو شناخت نوع مهاجرتها
کمیات و کیفیات و پیامدهای این پدیده ،موفقیت برنامهها را با چالش روبرو م 
ی خواهددد ک هقطنم .در   
ک ش نایا ی ی
ی کمک ک
ی ناحیهههای و جمعیتی ی
یهای ی
و حرکات جمعیت در این گستره در برنامهریزی ی

19

ش ادوات و
ی) از جملههه اف یاز ش ش
شهرستان تهران به تأسی از تحوالت فرآیند کشاورزی و ایجاد جاذبه در مناطق روس یات ی ی
مکانیزاسیون کشاورزی ،ارائه خدمات رفاهی و زیربنایی و  )...با پدیده بازگشت مهاجران بستر تحوالت اقتصاد فضایی
شده است .از این رو تحقیق حاضر درصدد پاسخ دادن به سوالهای ذیل است:
تهای معکوس روستایی چه تأثیری در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه دارد؟
• مهاجر 
تهای معکوس روستایی چه تأثیری در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی موردمطالعه دارد؟
• مهاجر 
بر اساس موضوع تحقیق و برای دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سؤاالت از دو روش مطالعات اس و یدان
پرسشنامه استفادهشده است .به اینگونه که با توجه به موضوع تحقیق اقدام به جمعععآوری اس طبترم کرادم و دان    
بشدهه اس .ت
گردیده و سپس بر اساس سؤاالت و فرضیات تحقیق ،معیارهای مناسبی برای جمعآوری دادهها انت اخ ب ب
در مرحله بعد اقدام به تدوین پرسشنامه گردیده و سپس در مرحله مطالعات میدانی با استفاده از آمارهای جمعیت و ی
آمارهای مرتبط با مهاجرتهای معکوس ،از نرمافزار  PLSو  SPSSبه بررسی اولویتها و دالیل مه سوکعم ترجا   
یدههیم .س سپ
عآوری دادهه ق راک روتسد رد ار مزال یا ر را      م مم 
در منطقه  19می پردازیم و اقدام به جمع ع

داد ههه یا

گردآوریشده در فصل پنجم تحلیل و پردازششده و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارگرفته است.
جدول  :1میزان الفای کرونباخ
صهای مورد بررسی
شا خ 

آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

توسعه اقتصادی

0/ 80

باال

توسعه اجتماعی

0/ 84

باال

کل

0/ 82

باال

Source: Research Findings, 2019

یدهد به علت نس تب ًاًاًاًا جدیددد ب دو ننن موضوععع مه رجا ت ت
ت
بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت معکوس نشان م 
معکوس از شهر به روستا در ایران ،مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است .همچنین با توجه به تفاوتهای مکانی
یتوان نتایج مطالعات مربوط به مهاجرت معکوس در یک منطقه از کشور
و فرهنگی موجود درمناطق مختلف کشور نم 
یو
یهاای فرهنگی ی
یهای فرهنگی و مکانی متفاوت تعمیم داد .بر این اساس با توجه به ویژگ 
را به مناطق دیگر با ویژگ 
ص داده ب دو ،،
موقعیت خاص منطقه  19که طی سالهای اخیر بیشترین مهاجرین معکوس را در استان به خ اصتخا دو صص صص
ضروری است انگیزههای مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای این منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
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رویکرد نظری
روستا ـ شهري كاركردهـاي اقتصـادي ،اجتمـاعي ،سياس يـ  ،جمعيت دا ،يطابترا ،ي ا و ير

    

للع .دنتسه رثؤم هريغ

مهاجرتهاي روستا -شهری با انواع مهاجرت متناسب با ب كي اري ،فقر عمـومي ،امكانـات شـه اـگياپ بـسك ،ير ه    
اجتمـاعي ـ اقتصادي و فرهنگي ،رشد جمعيت و محدوديت كش يرهش نانكاـس نيب يدمآرد توافت ،يزروا و     
کطرف
تهاي مهـاجرت را نم يـ تـوان از آثار آن جدا كرد؛ چون ازی 
روستا يي ارتباط دارد) (Rabbani,2002: 170عل 
مهاجرت معلول توسعه نابرابر و از طرف ديگـر خـود عامل گس عسوت شرت ه ربان  ابر ر نيا رد هكارچ ؛تسا  ا اتس
شهای  رد هعماج كي نن نننظ ارـق رـ ر ـم  يييييييگ درـي
يهـاي سـاختي و م ـك اني بين بخ 
نـابرابر 

      

)(Eimani,1989: 642در

خصـوص مهاجر 
يت ناو
تهاي روستا ــ شهري نظراتي گوناگون و متنوع ارائهشده است؛ اما مشخصٌاٌا چهار نظريه را م 
تها بيان نمود:
در اين نوع مهاجر 
بهطورکلی نظریهپردازی در مطالعات مهاجرت با چالشهایی عمده روبهرو اسـت .اكثر نظر ييي ات انگ ار ترجاهم هزي   
برجسته کردهاند و در اين زمينه ابعـاد اقتصـادي را برجسـته کردهاند و نتوانستهاند توضيحي جامع براي ارتب نيب طا   
جنبههای اقتصـادي ،فرهنگ يـ  ،امنيتي ،اجتماعي پدیده مهاجرت عرضه كنند.
شهاای تطبيق ،يـ
) :(Sajadpour, 1384: 17امروزه در مطالعات مهاجرت روستا ـ ششهري ،گرايش به وژپ تمس  ه ششش ششش
ته يا
میانرشتهای و تما لي به نظـرات میانبر بيشـتر اسـت) (Lahasaei Zadeh, 1968:61عوامل م رجاهم رد رثؤ تت تت
روستا ـ شهري در مورد عوامل م ثؤ ر بر پديده مه ـ اتسور ترجا انوگ يتايرظن يرهش گون ا ئار ههههه ههههههههههش ما ،تسا هد ا    
بهطورکلی علل مهاجرت روستا يي ان بهخصوص جوانان را به دودسته كل يـ م يـ تـوان تقسيم نمود:
 . 1عوامل مربوط به نيروي جاذبه شهرها:
 . 2عوامل مربوط به دافعه روستاها(Sadeghpour,1991: 38) :

ی داشتههه باشددد .اماا در حاللل حاضر ،،عم تد ًاًاًاًا
مهاجرتها ممکن است علل مذهبی  ،سیاسی  ،اجتماعی و یا اقتص دا ی ی
آرزوی رفاه بیشتر است که انسانها را وادار به ترک سرزمین اجدادی میکند ..انت ،یداژن لماوع زا ترجاهم باخ     
ملیت و میزان تحصیالت ،تأثیر میپذیرد و معمو ًالًال روند انتخاب به شرایط مقصد ،بیش از شرایط مب .دراد یگتسب أد   
یهای مهاجرت توسط" راونشتاین "در ساللل  885 1مطرح ح
ح
)(zahheri,2011:42نخستین تبیین نظری درباره قانونمند 
شد .وی با شش فرض مکانیزم مهاجرت را تبیین نمود .مهاجرت و فاصله ،مهاجرت مرحلهههای ،جریاننن و ض ایرجد ننن
مهاجرت ،تفاوت شهر و روستا در میل به مهاجرت ،تکنولوژی ارتباطات و مهاجرت ،و تسلط انگیزه اقتصادی (Paply

)Yzdy & Ebrahimi, 2008: 158طبق نظر راونشتاین هر جریانی از مهاجرت روستا شهری دارای روندی معکوس به
مناطق روستایی است  (Zohry, 2003: 98).اورت اس لی به اصالح نظریه راونشتاین پرداخت و تئوری دافعه جاذبه را
ع مداخلههه
ن موانع ع
لهای مکان مقصد و همچنین ن
ارائه کرد .عقاید تئوریک لی به مزایا و مضرات مکان مبدأ همانند پتانسی 
ت .لی ی
ی
گربین دو مکان تأکید دارد) (Jialu, L, 2009: 103مهاجرت و مهاجرت بازگشتی با این تئوری قابل تبیین است ت
یکند؛ مناطق مبدأ و مقصد دارای عوامل مثبت و منفی می باشند که فرد را جذب و دفع نموده و عوام للل
چنین فر ض م 
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یتفاوت هستند نیز وجود دارد ( Mohseni & Adl, 2007: 79) .تودارو مهاجرت و روند
خنثی که افراد نسبت به آنها ب 
آن را برآیند یک عامل ندانسته و عوامل متعددی را در روند مهاجرت از جمله عوامل شخصی و خصوصیات ف ا یدر ززز
یدانددد) (panahi,2011:43در
ی دخی للل می ی
ی سیاسی ی
ی و وابس گت ی ی
ی ق مو ی ی
جمله :سن ،تحصیالت ،جنس  ،ن داژ  ،،گروههای ی
ی و تبییننن
بازگشت مهاجران از شهر به موطن روستایی خود عوامل جاذبه و دافعه با عوامل چهارگانه فوق قابل بررسی ی
است.
مفهوم مهاجرت روستا -شهری
    

در تعاریف متعددی که از مهاجرت صورت گرفته است بر سه معیار زمان ،فاص زیگنا و هل ه هدش دانتسا ترجاهم 

یگیردد د
است . ..مه ترجا  ، ،،تح ایفارغج کر ی یناکم ای ی  نیب هک تسا تیعمج دددددددددددددددد دو واح ایفارغج د ی یا م ماجن یییییییی 

)(Amani,2001: 71

پدیده مهاجرت معکوس
بهعنوان یکی از عوامل تغییر ساختار و توزیع جمعیت دارای اثرات منفی ،مثبت ،درازمدت و کوتاهمدتی استتت .این
اثرات عالوه بر تغییراتی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه تخاس ،دراد ریذپرجاهم  ار     اجتم یداصتقا و یعا   
منطقه مهاجر فرست را دچار تغییراتی خواه رک د دد ددد  (Roosta and Mohajerani ,2013) .ازای یینروی ،ب اک یار هش   
مهاجرتهای روس یات ی رهش هب نا ه  ا ه راوم ه ا سا هتفرگ تروص ناهج نوگانوگ طاقن رد یفلتخم تامادق ت             .
یهای اشتغال و درآمد ،ایجاد مشاغل بیشتر ،تغییر در فناوری تولید ،فعالیتهای عمران ب هجوت ،فلتخم ی ه    
خطمش 
رفاه روستاییان و ارتقاء شاخصهای سالمت روستاییان ازجمله اقدامات صورت گرفته در این راستا ب ثعاب هک هدو   
توسعه روستایی و درنتیجه منجر به مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا گردیده است(Ardahali&Nobbakht, .

)2016: 43بدین ترتیب ،عالوه بر جريان غا بل

مهاجرت از روستا به شه رهش زا و ر ه هب كچوك يا

ب يط ،گرز

      

سالهای اخير کالنشهرها به نواحي جريان وارونه مهاجرت از شهرها خصوصًاًا روستا يي پيراشهري شکلگرفته است
که بانام مهاجرت معکوس یا کوچ بازگشتی معرفی م 
تهای روستایی -شهری
یگردد ) (Ghasemi al et. 2014مهاجر 
یده هک یناسک بلغا د
یافتند .تحقیقات شهریی-روستایی اساس ًاًاًاًا نش م نا یی یی
معمو ًالًال به شکل دائمی اتفاق م 

ریگرد      

مهاجرتهای شهری -روستایی هستند ،مهاجران بازگشتی هستند .مهاجران بازگشتی به کسانی گفته میشوند که پس
از مهاجرت به جامعه خاستگاه خود بازم 
یگردند ( (Ofuoku, 2012بطور ساده بازگشت انتخابی مهاجران بعد از یک ک
ک
دوره قابل توجه به مبدأ را مهاجرت بازگشتی گویند بطور ساده بازگشت انتخابی مهاجران بعد از یک دوره قابل توجههه
به مبدأ را مهاجرت بازگشتی گویند).) Dustmann & Yoram, 2007:3
مسکن روستایی
شکل کلی معماری سنتی ،از سنت عامیانه سرچشمه میگیرد و سنت عامیانه ،همان سنت بال واسطه و ناخودآگ یها
است که در بطن یک فرهنگ مردمی ،جریان دارد و به گونههای معنوی و مادی و متأثر از نیازهای مربوط به آنهاا و
شهاای انس لکش ینا   
یهاا و آرامش ش
نیز بر مبنای خواستهها و آرمانهای آنها و باالخره به پیروی از رنجججهاا و شادد 
میگیرد .معماری ساده و روستایی در قا بل

یش اتسور رد .دو   
تها ،ادراکی از جهان است که بهوضوح دیده م 
این سن 
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به دلیل سنتی بودن جامعه ،شکل مسکن که بهمنزله الگو ،موردقبول همگان است ،شدیدًاًا در مقابل تغیی تمواقم تار   
یآورد ) (Zargar,1390: 9عواملی که در ابتدا س رد و اتسور یمومع یامی
یکند و دوام م 
م
یکند؛ عبارتاند از:
روستایی را متأثر م 
 -جغرافیای محل ،اقتصاد ،فرهنگ ،عوامل سیاسی و اجتماعی ).(Ghollami,2005: 5

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

Source: Research Findings, 2019

تهای معکوس به تفکيک ابعاد و شاخصها
جدول  :2نماگرهاي مهاجر 
ابعاد توسعه

ص ها
شا خ 

ن م اگ ر ه ا

اقتصادي

اشتغال و درآمد

تهای شغلی در سکونتگاههای روستاییان؛
افزایش فرص 

سرمایهگذاری

امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب،

هزینه زندگی

افزایش رونق اقتصادی سکونتگاههای روستاییان؛
رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اقتصادی؛
پایین بودن هزینههای زندگی سکونتگاههای روستاییان؛
افزایش سرمایه روستاییان،
افزایش تولیدات روستاییان؛
افزایش رفاه ساکنین روستاییان؛
سازندگی روستاییان؛
افزایش سرمایهگذاری سودآور و پررونق اقتصادی
درآمد مناسب سرپرست خانواده،
امکان خريد يا اجاره مسکن با قيمت مناسب در منطقه،
امکان دسترسی به شغل مناسب در منطقه،
امکان دسترسی به شغل مناسب در منطقههای مجاور،
درآمد مناسب فرصتهای شغلی موجود در منطقههای مجاور،

بهداشتی آموزشی

افزایش تحصیالت روستاییان

 همادا م نکسم یرامع
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اوقات فراغت روستاییان
ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان منطقه
پایین آمدن جرائم در سکونتگاههای
ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان

اجتماعی

ارتقای اصول اخالقی و کنترلهای اجتماعی
رفاهی

رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اجتماعی

امنیت

بهبود شرا طي زندگي و توسعه سکونتگاههای
ارتقای ارتباط اجتماعی و آگاهی روستاییان منطقه  19ئیان
ارتقای مشارکت اهالی روستاییان

مشارکت و همبستگي

ارتقای جایگاه زنان روستاییان
ارتقای حس تعلق بخاطر روستاییان
ارتقای امنیت سکوننگاههای روستایی
همیاری شهروندان برای آبادانی منطقه،
ارتباط مردم با اعضای شورایاری،
خودیاری مردم در حین انجام پروژههای عمرانی در منطقه،
میزان احترام مردم منطقه به یکدیگر،
استقبال شورای اسالمی از مشارکت مردم،
تعامل و رفت آمد با دوستان و همسایگان،
گسترش کمکهای به همسایگان و خویشاوندان،
رابطه دوستان به اعضای خانواده،
عدم درگیری و نزاع بین اهالی

Source: Expert Questionnaire, 2019

ویژگیهای جغرافیایی منطقه  19شهر تهران
شهر تهران در حال حاضر دارای  22منطقه شهرداری است که محدوده مورد مطالعه هقطنم رد    

 19واق بونج رد ع   

ی 40 - 30
شهر تهران قرار دارد .منطقه  19شهرداری تهران یکی از مناطق حاشیهای کالنشهر تهران اس ط رد هک ت ییی ییی
سال گذشته فرایند تکوین و تشکیل خود را طی نموده است.

نقشه  :1موقعیت شهر تهران

Source: https://europepmc.org/
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منطقه  19شهرداری تهران ازجمله مناطق حاشیهای و جنوبی شهر تهران اس زوح رد هک ت ه بونج یدورو هزاورد      
غربی شهر تهران قرارگرفته است ،این منطقه از شمال با مناطق  17 ، 16و  81همجوار است که به ترتیب
ارتباطی زمزم و آیتاهلل هقطنم نیب کرتشم زرم )هواس هداج( یدیعس 

هروحم اا ااای

 19با مناطق همجوار شمالی را شکل دادهان زا ،د

یکه
سمت شرق ،خیابان بهمنیار و بزرگراه تند گویان ،در حدفاصل بین این منطقه و منطقه  16واقعشدهان لاحرد ،د یی یی
منطقه  19از جنوب به بزرگراه آزادگان و حریم جنوب شهر تهران و از غرب به تقاطع بزرگراه آزادگان و جاده س هوا
محدود م 
یگردد )(Naghsh piramon, 2007: 8

نقشه  :2موقعیت جغرافیایی شهر تهران و منطقه  19تهران Source: https://www.sciencedirect.com

نقشه  :3مساحت منطقه  19تهران

Source: www. Municipality.ir
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بررسی تحوالت جمعیتی منطقه  19از سال  1359تا 1395
اولین اطالعات آماری از شمار جمعیت منطقه  19مبتنی است برآمار سال  1359که در این س قطنم یرادرهش لا هه ههههه 19
تشکیل گردیده است .بررسی رشد جمعیت منطقه  19درطی سالهای مختلف آماری مبین این واقعیت اس نیا هک ،ت    
منطقه نیز ازتحوالت جمعیتی شهرتهران درسالهای دهه  50و بویژه پس از انقالب در امان نبوده و پ ینارجاهم یاریذ   
بوده که از سایر نقاط کشور وارد شهر تهران ش وافت نیا اب .دنا هد ت قطنم نیا هک  ه خرب هطساو هب  و یرادر زا         

  

یهایی همچون حاشیه ای بودن ،قیمت مناسب اراضی و ...از رشدی همگن با سایر مناطق شهر برخوردار نب هدو
ویژگ 
و شاهد ورود تعداد بیشتری از مهاجران می باشد
بر اساس آمارهاي رسمي در دسترسي ،جمعيت منطقه  19شهر تهران با افزايشي معادل  58درصد از  143540نف رد ر
سال  1359به  248837نفر در سال  13 85رسيده است كه بخش بزرگ افزايش جمع هرود رد تي

 1953- 65رخ داده

است و تنها حدود  31درصد آن در دهه  365 1- 75اتفاق افتاده است.
لهای  1359تا  1395منطقه  19تهران
جدول  :3تحول شمار جمعيت طی سا 
تعداد جمعيت

شر ح

تغ يي رات
م ط لق
--

نسبي
--

متوسط افزايش ساالنه
--

ن ب تبسن دشر خر ههرود          
قب ل
--

سال 1359

143540

سال 365 1

216318

8 7277

50 /7

12130

سال 375 1

227389

11071

5/1

1107

/5

سال 385 1

1 3923 2

2 84 11

5/2

974 1

/8

س ا ل 5931

249.786

448 12

9/4

44 12

1

7/ 07

Reference: Detailed Report of District 19 of Tehran Municipality

پهنهبندی عملکردی منطقه
یگیرد :
در این بخش پهنه سازی محدوده مطالعاتی بر اساس معیارهای مذکور موردتوجه قرار م 
نتایج حاصل از این پهنهبندی به شرح زیر هست.

غبر  192هکتار ،بهعنوان پهنه نظامی در بخششش
 -اولین پهنه در این محدوده پادگان قلعه مرغی است که با سطحی بال 

ی از او یل ن ن
ن
ی و ص تعن ی ی
عشده است  .همانطور که قب ًالًال ذکر آن رفت این پهنههه در کناررر پهنههه کش زروا ی ی
شمالی منطقه واق 
لدهنده منطقه  19هست.
پهنههای تشکی 

ی مس قت ررر در محوررر ج دا هه س وا هه و
 پهنه دوم ،پهنه صنعتی است که شامل بخشی از کارگاهها ،تعمیرگاهها و انبارهای یی در بخششش
ت مطلوببب مک نا ی ی
ی گس درت ه ه و ب ریا  ،،موقعیت ت
بخش غربی منطقه است  .قیمت مناسب اراضی ،وجود اراضی ی
ی در رشددد و
ورودی به شهر تهران ،دسترسی مطلوب به دلیل حضور بزرگراههاای عمدهه در اط فار  ،،از عوام للل اصلی ی
یر و د .
توسعه استقرار صنایع در بخش غربی منطقه به شمار م 

 پهنه سوم پهنه فعالیتی در جنوب غربی محدود ه مطالعاتی واقع در ناحیه  5است .اراضی کشاورزی و باغاتیش نو ددد کههه مجموععع
ب می ی
 70درصد از سطح کل پهنه را به خود اختصاص داده است .عناصر اصلی این پهنههه محسوب ب
یشود .این پهنه که تا قبل از سالهای دهه  ، 40بهعنوان یکی
تهای مذکور  93درصد از سطح این پهنه را شامل م 
فعالی 
ن اراضی ،،به
ی این ن
ت ت یثأ ررر رشددد مس نوک ی ی
یرفته است ،بهمرورزمان تحت ت
لدهنده منطقه به شمار م 
از عناصر اصلی تشکی 
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ت.
ی است ت
ن اراضی ی
یهای وابسته تغییر کاربری داده است و تنها پهنه م وکذ ررر بازمان هد اای از این ن
کاربری مسکونی و کاربر 
)(Sangi&Rafieian, 2012: 355

جدول  :4ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی منطقه 19

ویژگیهای اقتصادی ویژگیهای اجتماعی –

فرهنگی

Source: Research Findings, 2019

پهنه اول

پهنه دوم

پهنه سوم

نسبت باسوادی بیشتر از متوسط منطقه،

نسبت باسوادی کمتر از متوسط

نسبت باسوادی خیلی کمتر از

میزان خانوار در واحد مسکونی کمتر از متوسط تهران،

منطقه ،میزان خانوار در واحد

ی ب تالا ررر از متوس ططط
متوسط منطقه ،میزان خانوار در واح نوکسم د یی یی

خاستگاه اجتماعی تهران ،تحرک شغلی باال

مسکونی برابر متوسط تهران،

تهران ،خاستگاه اجتماعی خارج از تهران ،تحرک شغلی کم

خاستگاه اجتماعی تهران و خارج از تهران ،تحرک شغلی
متوسط
نرخ اشتغال کمتر از متوسط تهران،

نرخ اشتغال بیشتر از متوسط تهران ،نرخ بیکاری کمتر از م

خ بیک را ییی کمتررر از متوس ططط
نرخ اشتغال کمتر از متوسط تهران ،نرخ خ

نرخ بیکاری بیشتر از متوسط تهران ،گروه درآمدی باالتر

توسط تهران ،گروه درآمدی برابر با متوسط منطقه ،غال ببب

نتررر از متوس هقطنم ط  ،،، ،،غال ببب ب دو ننن رده
تهران ،گروه درآمدی پایی 

ی کارمن  د ووو
از متوس هقطنم ط  ،،، ،،غال ببب ب دو ننن رده ش لغ ی ی

بودن رده شغلی کارمند و خدمات شهری

شغلی خردهفروشی و خدمات شهری

بازنشسته.

بررسي توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی
آمارههاي توصيفي به مجموعهاي از معيارها يي گفته ميشود كه ميتوانند مشخصات كلي از اطالعات جمعآوري شده را ب يار
پژوهشگر ارائهدهند .در پژوهش حاضر با ارائه جداول و نمودارهاي مربوطه به بررسي توصيفي مشاهدات پرداختهشده اس .ت
که درمجموع از  384نفر جامعه آماری  93درصد زنان و  61درصد مردان ساکنین سکونتگاههای روستایی منطقه  19بودند .در
این پژوهش بیشترین میانگین گروه سنی شرکتکننده با  43درصد متعلق به سنین  40 - 31سال بود.
خدهندگان
یهای جمعیت شناختی پاس 
جدول  -5ویژگ 
یهای جمعیت شناختی
ویژگ 
جن س یت

فراوانی

زن

151

93

مرد

233

61

مجموع
سن

میزان تحصیالت

384

زیر  02سال

21

 30 -02سال

70

81

 40 - 31سال

65 1

43

 50 -14سال

97

25

 60 -15سال

30

8

باالتر از  60سال

10

3

مجموع

384

100

زیر دیپلم

38

10

دیپلم

60

51

94 1

50

80

12

کارشناسی
دکتری

21

مجموع

384

100

خانهدار

58

51

کارمند

82

22

74 1

45

آزاد
دانشجو و محصل
سایر
وضعیت تأهل

100
3

کارشناسی ارشد

شغل

درصد

3

61
9

16
2

مجموع

384

100

متأهل

162

68

مجرد

123

32

مجموع

384

Source: Research Findings, 2019

100

تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه85 ...

تهای معکوس چگونه در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی منطقه 19
شآفرینی مهاجر 
بررسی نق 
صهای آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای پژوهش
جدول شماره  :6شاخ 
میانگین

متغیر
توسعه اقتصادی

انح فار          

خط درادناتسا یا         

استاندارد

میانگین
0/2 80 20

3/ 4910

0/ 54905

3/ 42

0/ 985

0/ 050

3/ 93

0/ 941

0/ 048

0/ 938

0/ 48
0/ 047

1

نقش مهاجرت معکوس در افزایش فرصتهای شغلی در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

2

نقش مهاجرت معکوس در افزایش امکان خرید یا اجاره مسکن باقیمت مناسب در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3

نقش مهاجرت معکوس در افزایش رونق اقتصادی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 70

4

نقش مهاجرت معکوس در رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اقتصادی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان

3/ 67

0/ 917

5

نقش مهاجرت معکوس در افزایش کسب درآمد بهتر در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 36

0/ 56 9

0/ 049

6

نقش مهاجرت معکوس در پایین بودن هزینههای زندگی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19تا چه میزان است؟

3/ 40

0/ 920

0/ 047

7

نقش مهاجرت در افزایش سرمایه روستاییان منطقه به چه میزان است؟

3/ 25

0/ 890

0/ 45

8

نقش مهاجرت معکوس در افزایش تولیدات روستاییان به چه میزان است؟

3/ 71

0/ 998

0/ 051

9

نقش مهاجرت در افزایش رفاه روستاییان منطقه به چه میزان است؟

3/ 55

0/ 941

0/ 048

نقش مهاجرت معکوس در کمک به سازندگی روستاییان منطقه  19در اموری چون ساختن کارگاههای کارآفرینی ،درمانگاه ،جاده و  ...به چه نازیم    

3/ 71

0/ 997

0/ 051

10

ا ست؟
11

3/ 24

نقش مهاجرت معکوس در افزایش سرمایهگذاری سودآور و پررونق اقتصادی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

0/ 950

0/ 048

جدول شماره  -7نتایج آزمون  tتک نمونهای در مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش
مقدار آزمون=3

متغیر

t

س حط          

اخ فالت        

مح نانیمطا هدود       

معناداری

میانگین

درصد
حد پایین

توسعه اقتصادی
21

17 / 524

نقش مهاجرت معکوس در افزایش فرصتهای شغلی در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

0/ 000

8/ 392

حد باال

0/ 49100

0/ 4359

0/1 546

0/ 422

0/ 32

0/ 52

0/ 000
نقش مهاجرت معکوس در افزایش امکان خرید یا اجاره مسکن باقیمت مناسب در سکونتگاههای روس یات ی هقطنم نا   

13

 19به هچ    

8/ 080

میزان است؟

0/ 388

0/ 29

0/ 48

0/ 000

41

نقش مهاجرت معکوس در افزایش رونق اقتصادی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

41/1 58

51

نقش مهاجرت معکوس در رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اقتصادی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

41/ 408

16

نقش مهاجرت معکوس در افزایش کسب درآمد بهتر در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

7/ 313

17

نقش مهاجرت معکوس در پایین بودن هزینههای زندگی سکونتگاههای روستاییان منطقه  19تا چه میزان است؟

8/ 594

81

نقش مهاجرت معکوس در افزایش سرمایه روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

5/ 446

19

نقش مهاجرت معکوس در افزایش تولیدات روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

13 / 825

02

نقش مهاجرت معکوس در افزایش رفاه ساکنین روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

11 / 556

12

نقش مهاجرت معکوس در کمک به سازندگی روستاییان منطقه  19در اموری چون ساختن کارگاههای کارآفرینی ،درمانگاه ،جاده

41/ 029

0/ 698

0/ 60

0/ 79

0/ 000
0/ 647

0/ 58

0/ 77

0/ 000
0/ 376

0/ 26

0/ 45

0/ 000
0/ 404

0/ 31

0/ 50

0/ 000
0/ 000

0/ 274

0/ 16

0/ 34

0/ 706

0/ 61

0/ 18

0/ 000
0/ 555

0/ 46

0/ 65

0/ 000
و  ...به چه میزان است؟
22

0/ 714

0/ 61

0/ 18

0/ 000

نقش مهاجرت معکوس در افزایش سرمایهگذاری سودآور و پررونق اقتصادی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

Source: Research Findings, 2019

0/ 237

4/ 890

0/ 41

0/ 33

0/ 000

یدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،اختالف معنادار مثبتی ب ریغتم نیگنایم نی    
نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان م 
یگردد .بن نیاربا
توسعه اقتصادی و مقدار متوسط ( )3وجود دارد و سوال محقق تائید م 

ته یا
شآفرین ننی مه رجا ت ت
نقش ش

95

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 86فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

معکوس در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی مثبت است و موجب

19

عسوت ه هقطنم ناییاتسور یداصتقا       

یگردد.
م
بررسی نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی منطقه 19
صهای آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای پژوهش
جدول  :8شاخ 
میانگین

متغیر
توسعه اجتماعی

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

3/ 4989

0/ 55075

23

نقش مهاجرت معکوس در افزایش تحصیالت روستاییان منطقه  19منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 47

0/ 985

0/ 050

24

نقش مهاجرت معکوس در افزایش اوقات فراغت روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 44

0/ 349

0/ 048

25

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 24

0/ 948

0/ 048

26

نقش مهاجرت معکوس در پایین آمدن جرائم در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 46

0/ 987

0/ 050

27

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 44

0/ 949

0/ 048

28

نقش مهاجرت معکوس در دسترسی به انرژی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 45

0/ 979

0/ 050

29

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای اصول اخالقی و کنترلهای اجتماعی و  ...روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 14

0/ 957

0/ 049

30

نقش مهاجرت معکوس در رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اجتماعی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 15

0/ 937

0/ 048

31

نقش مهاجرت معکوس در اميدواری به بهبود شرا طي زندگي و توسعه سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 42

0/ 36 9

0/ 048

32

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای ارتباط اجتماعی و آگاهی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 73

0/ 985

0/ 050

33

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای مشارکت اهالی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 61

0/ 955

0/ 049

34

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای جایگاه زنان روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 40

0/ 957

0/ 049

35

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای حس تعلق به خاطر روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 88

0/ 985

0/ 050

36

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای امنیت سکونتگاههای روستایی منطقه  19به چه میزان است؟

3/ 53

0/ 359

0/ 049

Source: Research Findings, 2019

0/ 1182

جدول  :9نتایج آزمون  tتک نمونهای در مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش
مقدار آزمون=3

متغیر

t
توسعه اجتماعی
1

نقش مهاجرت معکوس در افزایش تحصیالت روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

2

نقش مهاجرت معکوس در افزایش اوقات فراغت روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

س حط           

اخ فالت         

معناداری

میانگین

حد پایین

حد باال

17 / 751

0/ 000

0/ 4988

0/ 4436

0/ 554

9/ 274

0/ 000

0/ 466

0/ 37

0/ 56

9/ 98 1

0/ 000

0/ 443

0/ 35

0/ 54

5/ 004

0/ 000

0/ 142

0/ 51

0/ 34

9/ 48 1

0/ 000

0/1 46

0/ 36

0/ 56

9/2 09

0/ 000

0/ 440

0/ 34

0/ 54

8/ 16 9

0/ 000

0/ 445

0/ 35

0/ 54

0/ 000

0/ 409

0/ 31

0/ 50

0/ 505

0/ 14

0/ 60

0/ 422

.33

0/ 52

3

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

4

نقش مهاجرت معکوس در پایین آمدن جرائم در سکونتگاههای روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

5

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای بهداشت و آموزش روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

6

نقش مهاجرت معکوس در دسترسی به انرژی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

7

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای اصول اخالقی و کنترلهای اجتماعی و  ...روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

8/ 371

8

نقش مهاجرت معکوس در رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اجتماعی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

10 / 570

0/ 000

8/1 83

0/ 000

9

نقش مهاجرت معکوس در اميدواری به بهبود شرا طي زندگي و توسعه سکونتگاهه هقطنم ناییاتسور یا    

 19به نازیم هچ     

محدوده اطمینان  95درصد

ا ست؟
نقش مهاجرت معکوس در ارتقای ارتباط اجتماعی و آگاهی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

41/ 562

0/ 000

0/ 732

0/ 63

0/ 83

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای مشارکت اهالی روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

21/ 502

0/ 000

0/9 60

0/ 15

0/ 71

10

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای جایگاه زنان روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

8/ 269

0/ 000

0/ 404

0/ 31

0/ 50

13

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای حس تعلق به خاطر روستاییان منطقه  19به چه میزان است؟

17 / 468

0/ 000

0/ 878

0/ 87

0/ 98

41

نقش مهاجرت معکوس در ارتقای امنیت سکونتگاههای روستایی منطقه  19به چه میزان است؟

10 / 873

0/ 000

0/ 529

0/ 43

0/ 60

11
21

Source: Research Findings, 2019

یدهد که در سطح اطمینان  99درصد ،اختالف معنادار مثبتی ب ریغتم نیگنایم نی    
نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان م 
ته یا
شآفرین ننی مه رجا ت ت
یگردد .بنابراین نقش ش
توسعه اجتماعی و مقدار متوسط ( )3وجود دارد و سوال محقق تائید م 
معکوس در توسعه اجتماعی سکونتگاههای روستایی مثبت است و موجب
یگردد.
م

عسوت ه    اجتماعععی روس یات ی هقطنم نا   

19

تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه87 ...
جدول  :01آزمون تی مستقل مؤلفههای توسعه سکونتگاههای روستایی(مهاجران ،کارشناسان)
سها
تست برابری واریان 
Fآماره

س حط            

نها
تست برابری میانگی 
Tآماره

یداری
معن 
توسعه          

ف یراو ضر ا سن      

اقتصادی

برابر

0/ 201

0/ 749

ف یراو ضر ا سن      

2/ 294
2/ 294

درجه        

س حط            

اخ فالت        

اخ یاطخ فالت

آزادی

یداری
معن 

میانگین

استاندارد

382

0/2 02

381 /389

0/ 2784 1
0/ 2784 1

0/2 02

         

اخ دودحم رد فالت ه نانیمطا         

95

درصد

0/ 05573
0/ 05573

حد پایین

حد باال

0/ 72810

0/1 374 2

0/ 72810

0/1 374 2

نابرابر
سها
تست برابری واریان 
Fآماره

س حط            

نه ا
تست برابری میانگی 
Tآماره

یداری
معن 

درجه        

س حط            

اخ فالت        

اخ یاطخ فالت

آزادی

یداری
معن 

میانگین

استاندارد

382

0/ 057

         

اخ دودحم رد فالت ه نانیمطا         
درصد
حد پایین

توسعه          

ف یراو ضر ا سن      

اجتماعی

برابر

0/ 432

0/ 512

1 / 319

0/ 0714 1

0/2 0560

95

0/ 00300

حد باال
0/ 82712

ف یراو ضر ا سن      

1 / 319

380 / 945

0/ 057

0/ 0714 1

0/2 0560

0/ 00300

0/ 82712

ف یراو ضر ا سن      

2/ 017

380 / 438

0/ 044

0/ 11607

0/ 05755

0/2 0029

0/ 22922

نابرابر
نابرابر

Source: Research Findings, 2019

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
مهاجرت به معنی ترک سرزمین ،وطن و دیار پدری (اصلی) خود به سرزمین (شه ب رگید )روشک ای ر ه ناکسا و        
یتواند اقتصادی ،سیاسی یا دینی باش .د
یباشد .این اهداف م 
وزندگی در آن منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود م 
مهاجرت گاه بهصورت اختیاری و گاهی نیز اجباری است .با توجه به مفهوم مهاجرت ،بازگشت مجدد مه هب نیرجا   
تهاا و امکان ب ییانبریز تا ررر ررررای
موطن اصلی خود برای زندگی به دالیل گوناگون ،که مهمترین آن توسعه زیرس خا ت ت
فعالیتهای اقتصادی و رشد و پیش و یگنهرف تفر

رد یسایس

یباش زورب هب رجنم ،د     
م هقطنم ه تسرف رجا م ییییییی ییییییی

یشود.
پدیده مهاجرت معکوس م 
مهاجرت معکوس در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شه زا ای کچوک یاهر ب اهرهش ه قطانم        
یکه در سطح بینالمللی بازگشت مهاجرین از کشور مقصد به موطن اصلی خودش نا
روستایی مربوط میشود .درحال 
یگویند.
یعنی کشور مهاجر فرست ،را مهاجرت معکوس م 
تهای معکوس :بدون تردید ،روستاهای پیرامون شهرهای بزرگ ازجمله مهمترررین ک ونا نننهاای
عوامل م ثؤ ر بر مهاجر 
یآید؛ این روستاها به دلیل برخ زا یرادرو
استقرار جمعیتهای مهاجر از روستاها و حتی شهرهای کوچک به شمار م 
تهاا
تهای شغلی و بهرهمندی از خدمات و زیرس خا ت ت
امتیاز مجاورت و همزیستی با شهر بزرگ بهویژه در ابعاد فرص 
از مزیت ارزانی شرایط زندگی و بخصوص اجاره مسکن و یا حتی خرید زم  ای نی مم مممس نک

بهههوی ییژه از رش نیمز د   

یشود.
نگونه از روستاها م 
یرویه جمعیت در ای 
بهرهمند بوده و تبع ب 
تهای معکوس در توسعه سکونتگاهه هقطنم ناییاتسور یا    
با این نگرش پژوهش حاضر ،باهدف تبیین نقش مهاجر 
 19تهران انجام گرفت .در این پژوهش آمار و اطالعات بامطالعه اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استخراج و جمعآوری
گردید .و بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از جامعه هدف از آزمونهای آماره ت نومن کت ی هه هههههای و تی
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مستقل استفاده از نرمافزار اس پی اس اس به بررسي فرضیههای تحقیق و همچنین بهمنظور بررس و ریسم لیلحت ی
بارهای عاملی شاخصها اقدام به انجام تحلیل عاملی از نرمافزار  plsاستفاده گردی .د درنهای ییت نت وژپ نیا جیا هش    
نشان داد که مهاجرتهای معکوس در توسعه سکونتگاههای روستایی ازلحاظ ابعاد اقتصادی ،اجتماعی نق یدایز ش   
ایفاء میکند .نتایج رتبهبندی شاخصهای تحقیق توسط آزمون فریدمن نشان داد سطح پوشش آماره آزموننن کمت زا ر
یشود.
یباشد ،فرض صفر رد شده و ادعای یکسان بودن رتبه (اولویت) متغیرها پذیرفته نم 
یداری (  )0/ 05م 
سطح معن 
نتایج آزمون تی مستقل که برای بررسی تفاوت نظرات دو گروه کارشناسان و مهاجران منطقه  19از آزمون تی مستقل
یداری ب فلؤم یار هههههه زا رتمک یدبلاک ،یداصتقا یا
استفادهشده بود نشان داد سطح معن 

  

یباشددد و تف توا
 0/ 05م مم 

معناداری بین میانگین نظرات کارشناسان و مهاجران در خصوص تأثیرگذاری مهاجرت معکوس بر توس یداصتقا هع   
نهاا
و کالبدی سکونتگاههای روستایی مشاهده میشود و نظرات دو گروه تقریب ًاًا  ناسکی  ن زا و تسی حطس      می ییانگی 
مشخص است که کارشناسان تأثیر مهاجرت معکوس را بر توسعه اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای روس یات ی رتشیب    
یباشد و
یداری بیشتر از  0.05م 
یکنند و آن را م ثؤ ر میدانند .در خصوص م لؤ فه توسعه اجتماعی سطح معن 
احساس م 
تفاوت معناداری بین میانگین نظرات کارشناسان و مهاجران در خصوص تأثیرگذاری مه هعسوت رب سوکعم ترجا     
یشود و نظرات هر دو گروه تقریبًاًا یکسان است.
اجتماعی سکونتگاههای روستایی مشاهده نم 
ته اگتنوکس هعسوت رد سوکعم یا هههه هههههه یا
نتایج ضرایب بار عاملی نشان داد تمام گویههای پرسشنامه نقش مهاجر 
یباشد و مطلوب هستند .درواقع تمامی سؤالهای باقیمانده نقش
روستائیان منطقه  ، 19بیشتر از  0/5م 

تعییینکنندههای

در م لؤ فه خوددارند و روایی الزم را داشتهاند و هیچکدام از سؤالهای پرسشنامه حذف نشدند و با توجه به بیارض 
بارهای عاملی مشخص است که هر گویه چه میزان همبستگی را با م لؤ فه خود دارد.
نتایج اعتبارسنجی مدل پژوهش نشان داد که آماره تی برای ضرایب عاملی و ضرایب مسیر م لؤ فهه وژپ لدم یا هش    
تمامی آنها باالتر از حد قابلقبول  1/69است و نشاندهنده این است که تمامی ضرایب عاملی و ضرایب مسیر مورد
ی
یباشند .همانطور که مشخص است تمامی م لؤ فههای مدل دارای همبستگی معناداری با توسعه سکونتگاههای ی
تائید م 
یباشند(نمودار شماره.)1
روستایی م 

نمودار  :1نتایج ضرایب مسیر و آماره تی مؤلفههای پژوهش(اعتبارسنجی مدل ساختاری)Source: Research Findings, 2019
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نتایج اعتبار همگرا و سازگاری درونی با کمک شاخص ميانگين واريانس استخراجشده در این پژوهش مشخص شد
که تمام سازههای موردمطالعه دارای ميانگين واريانس استخراجشدهه ب زا رتالا  0/4هس گزاس(بکرم ییایاپ .دنت ا یر    
یباشد .در این پژوهش مشخص شد
درونی) هم بایستی  0/7یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن سازگاری درونی م 
یباشند.
یباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری م 
که تمامی ضرایب پایایی مرکب باالتر از  0/7م 

صهای اعتبار همگرا و سازگاری درونیSource: Research Findings, 2019
نمودار  :2شاخ 

نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی مسیرهای تحقیق نشان داد که مق راد  tب یقحت یاهریسم یار ق هدعاق قبط(     
یت ناو
خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادير خارج بازه  1/69تا  )-1/69برآورد شده اس اذل .ت    می ی
یش رب سوکعم ترجاهم و دو
بيان نمود که مسیرهای تحقیق با  95درصد اطمينان تائید م 

ی
هعسوت       س اگتنوک ه ههای ی

روستایی تأثیر مثبت معناداری دارد .همچنین بر اساس ضرایب بتا مشخص است که م لؤ فه توس نیرتشیب یدبلاک هع    
اثرپذیری را از مهاجرت معکوس داشته است (شکل .)4-5

صهای اعتبار همگرا و سازگاری درونیSource: Research Findings, 2019
نمودار  :3شاخ 

با توجه به نظریات غا بل

تحقیق یعنی :نظریه کارکردگرایی که بر تغییرات کارکردی محل مقصد پس از مهاجرت تأکید

ت زن گد ی ی
ی
داشته و مهاجرت را عنصر الزامی برای برقراری تعادل جامعه میدانند و مهاجرت را زمینهههی بهبودد وض یع ت ت
میدانند دیده شد که در تحقیق حاضر نیز مهاجرت معکوس با ایجاد رشد جمعیت در روستا و تغییرات مثبت اقتصادی
ت کههه الزمهههی
و اجتماعی و سیاسی باعث بهبود وضعیت روستائیان منطقه  19و فرد مهاجر شده است .میت او ننن گفت ت
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تهای معکوس و پذیرش فرد د
رسیدن جامعهی روستایی به رشد اقتصادی و اجتماعی ،پذیرش تغییرات پس از مهاجر 
یت او ننن نظریات ت
ت
یت او ننن ادعاا نمودد کههه می ی
ن می ی
مهاجر است و آن نیز درگرو رسیدن روستا به یک تعادل است .بن یاربا ن ن
ق نظریهههی
یگردد و طبق ق
کارکردگرایان را دربارهی مهاجرت معکوس نیز در این پژوهش به کاربرد و این نظریه تأیید م 
چرخهی حیات بین توسعهیافتگی و تغییر جمعیت و ساخت روستا رابطهی معناداری وجود دارد و دیگر اینکه روستاها
پس از گذراندن مرحلهی پیدایش ،مرحلهی رشد صعودی را در پیش میگیرند در این مرحله رونق اقتصادی ،اف یاز ش ش
ش
امید به زندگی و احیانًاًا جذب مهاجر باعث افزایش تعداد جمعیت میشود .بعضی از روستاها ،با ادامهههی رونددد ج بذ
ک دورهی
جمعیت و یا ادغام با روستاهای دیگر ،همچنان این مرحله را ادامه میدهنددد تاا س ودب ،ماجنار نن ننن گذررر از یک ک
حیات ،دوران جدیدی از روند تکاملی خود را بهصورت شهر آغاز کنند و یا با تغییر کارکرد اقتصادی به شکل روستای
گردشگری و یا مکان تولیدی ،مرحلهی جدیدی از حیات خود را آغاز میکنند دیده میشود که روستاهای موردمطالعههه
ی بررر
تحت تأثیر مهاجرت معکوس (رشد جمعیت) و تغییرات مثبت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که داشتهاند ،دلیلی ی
ادامهی زندگی افراد در روستا واقع گردند .بنابراین ،نظریهی چرخهی حیات در تحقیق حاضر مورد تأیید قرار میگیرد.
نحال با توجه به نظریهی درآمد انتظاری باید به این نکته توجه نمودد کههه روس هقطنم یاهات   
درعی 

 19بیشتررر از بافت

لشدهاند و رابطهی بسیار نزدیک با یکدیگر و سایر مناطق شهر تهران دارند و مه ارجا ننن بیش رت
شهری -روستایی تشکی 
عالقهمند به زندگی در این مناطق میباشند .بر اساس نظریهی ارائهشده نتیجهی حاصله آن است که شهرنش انی ننن وقتی ی
ی
نحال میتوانند از آرامش و هوای
در شرایطی (در روستا) وزن شرایط کنونی خودشان (در شهر) قرار میگیرند و درعی 
ت پیام رجاهم د تت تت
ت
سالم تغذیه جسمی و روحی مناسب داشته باشند ،روستاها را جایگاهی بهتر در نظر خواهنددد گرفت ت
معکوس شکل میگیرد .بنابراین کم شدن فاصله و مسافت شهرها و روستاها ازنظر جغرافیایی و بسط راهها و جادههای
س در
ت معکوس س
ی بررر مه رجا ت ت
یتوانددد دلیلی ی
ی نیززز می ی
ارتباطی و رشد شرایط اقتصادی در روستاها و توسعهههی روس یات ی ی
روستاهای موردنظر باشد.

و با توجه به نظریهی توسعه روستایی ،نگارنده معتقد است که :طبق نظر"مایکل تودارو ،باید تعادل بهتری بین توسعهی
یشمار و نزدیک بههه خوددارنددد ،بس ای ررر مت ثأ ررر از
روستایی و شهری ایجاد شود ،زیرا شهرهای کوچکی که روستاهای ب 
یکدیگرند و حفظ تعادل در برنامهریزیهای دولتی میتواند تأثیر جدی در بهبود شرایط توسعهای هررر دو داشتههه باشد
ی و خ تامد ی ی
ی
ش ص تعن ی ی
ی م وکذ ررر باا رش خب د شش شش
اما در پژوهش انجامشده دیده شد که کاهش کش زروا ییی در روس اهات ی ی
ن بههه مس ئا للل توسعهههی روس یات ی،،
جایگزین شده است که البته دلیلی بر توسعهی روستایی بهحساب آمدهاند .پ تخادر ن ن
روستاهایی که بسیار به شهرها نزدیک هستند ،میتواند تأثیرات کوتاهمدت و یا بلندمدت و مثبت و منفی بررر منطقه

19

تهای معکوس س
س
تهران نیز بگذارد .بنابراین نیاز به توجه و بررسی آن در زمینههای مختلف ،مخصوصًاًا اثراتی که مهاجر 
بر آنها خواهند گذاشت ،متعاقبًاًا پژوهشهای متعددی را در این زمینه یبلط دهاوخ  ددد دددد .در ادامه ب هجوت اب  ه جیاتن      
پژوهش پیشنهادها زیر مطرح میشود.

19 ...تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه

 کارایی نیروی انسانی و امکانات موجود در سکونتگاههای روس یات ی، حفظ نیروی انسانی و ارتقاء سطح بهرهوری−
. 19 منطقه
یتوان برای مهاجران برنامهری یز
  بدون داشتن آمار دقیق نم. داشتن آمار دقیق از تعداد مهاجران واردشده به منطقه−
 این آمار نیز باید با ارائه دستور از سوی سازمان ثبتاسناد به بنگاهها و نیروی انتظامی ص ات دریذپ ترو     دقیق  ًاًا.کرد
.تعداد آنها ثبت شود و بتوان از نتایج آمار مربوط به آنها آگاهی یافت
ک بههه
 که روستاهای بیش ام ررر و نزدیک ک19  زیرا منطقه، باید تعادل بهتری بین توسعهی روستایی و شهری ایجاد شود−
ی در بهبودد ش یار ططط
یتوانددد ت یثأ ررر جدی ی
 یهای دولتی م
  بسیار متأثر از هم هستند و حفظ تعادل در برنامهریز،خود دارد
.توسعهای هر دو داشته باشد
 نتیجهی حاصله آن است که شهرنش انی ننن. 19  ایجاد شرایط یکسان زندگی در محدوده شهری و روستاهای منطقه−
یتوانند از آرامش
 یگیرند و درعینحال م
 وقتی در شرایطی) در روستا (هموزن شرایط کنونی خودشان) در شهر (قرار م
 روستاها را جایگاهی بهتر در نظر خواهند گرفت و پیامد،و هوای سالم و تغذیه جسمی و روحی مناسب داشته باشند
.یگیرد
 مهاجرت معکوس شکل م
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Abstract
This study has been conducted using descriptive-analytical research, correlation and
causality and aims to explain the role of reverse migration in development of
settlements of 19th area villagers. Also another goal of this study is the identification
of the most important factors which are involved in villagers reverse migrations. The
main question of this study is to differentiate the relation between reverse migration
and economic development in rural settlements. Data collecting tool in this research is
the researcher’s questionnaire that its justifiability has been formally confirmed by the
expert’s opinion. And in order to determine the questionnaire’s reliability, Cronbach's
alpha has been used which equals to 0.78, and this amount is satisfying in humanities
researches. The research statistical population volume is based on 384 people Cochran
model which is sampled by random. For the analysis of the collected data we have
utilized singular T sample statistical tests and independent T, and also in this research
we have used SPSS, and PLS softwares. The present research results indicates that the
role of reverse migration in development of rural settlements, is very large from the
economic dimension. The results evaluation of the different opinions of two groups of
experts and migrators using the T test, suggests that the significance level for socialeconomic components is lower than 0.05, and there exists a difference of significance
between the average of experts and migrators opinions on impact of reverse migration
on social and economic development of villagers settlements.
Keywords: Migration, Reverse migration,
developments, 19th area of Tehran.
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