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 مهمقدّ. 1
 هسألم طرح.  1. 1

 يريپذبيآسد و در کاهش فقر يار مهمّيمهاجرت نقش بس

  مختلدف يمردم به دال .کنديم يباز درآمدکم يهادر خانواده

و  يعديطب يايبال ،يطيمحستيز، ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 ،در کشور مدا کنون تا .کننديمخود را ترک  يزادگاه بوم غيره

در  يولد ؛بدوده شدهرها يسدو بده هااز روستا هامهاجرتاغلب 

 يسدو بده شدهرهان از امهداجر شاهد بازگشدتر ياخ يهاسال

آهنگ ايدن ر ياخ يهاسالدر رسد به نظر مي .ميهست روستاها

 تري به خود گرفته است.ت و رشد بيشله شدّأمس

سدال در  مسدکن و نفدوس عمدومي سرشدماري نتداي در  

بديش از مهداجرين  مهاجران از شدهر بده روسدتا، تعداد 1390

روستا به شهر بوده است. طي ايدن دوره تعدداد افدرادي کده از 

نفر و تعدداد افدرادي  755546 اندکردهشهر به روستا مهاجرت 

نفر بدوده اسدت  655251 اندکردهکه از روستا به شهر مراجعه 

شهر بوده است.  تر از مهاجرت روستا بهيشبنفر  هزار 100که 

 برگشدتمعکدوس و  رتان مهداجيدن جريداز ا يبخش ،واقع در

 روستا است. يعني ؛نيشيپ مبدأبه  ن از شهرامهاجر

المللي به ارتباط ميدان هاي بينهي که سازمانامروزه، توجّ

رويکردهداي  ةدوبدار مدرور بدهنياز  ،کنندتوسعه مي مهاجرت و

 هدادولتاز  ياريبسد مروربه .دهدنشان ميمهاجرت معکوس را 

کده بحدران  انددهيرسد ياديدبن قتيحقن ين کشورها به ايدر ا

. آمارهدا اسدت ييروسدتا دکننددگانيتولنخست بحران  يشهر

وزن  توسدعهدرحال ياز کشورها ياريکه در بس دهنديمنشان 

است کده بده  يهزان توجّيش از ميب مراتببهروستاها  تيو اهم

ک يد ينيع شهرنشديرشدد سدرگونه کده همان و شوديم هاآن

ه به توجّ و لزوم ينين کشورهاست، روستانشيمربوط به ا ةلأمس

ن کشدورها يله در اأمس نيترمهم عنوان بهز ين ييروستاتوسعة 

 .(27 ، ص.1391پور، )جمعهرح است طم

 مطالباز  يادر نسخهمهاجرت  يالمللنيبسازمان که چنان

 آشدکار ن امدريوزدهم، اتا قرن ن است کرده اشاره خود يآموزش

د يدد  بده توليدمهداجرت اغلدب تما يهداانيجرشدده بدود کده 

 به مهاجران دارند.بازگشت( خود ) خالف جهت در ييهاانيجر

، مهاجران در حال بازگشدت گفتده خالف جهت يهاانيجر در

مفهددوم مهدداجرت  يبددرا موضددو  نيددا کدده يحددال در ،شددديم

 رةدربا  زيادي ئساشود، هنوز مامري ذاتي تلقي مي 2يچرخش

فرآيندددهاي مهدداجرت معکددوس  ةچنداليدد پيچيددده و ةلأمسدد

فصدلي بدزرو و  3معکوسمهاجرت  مانده است. نشده باقيح 

نانوشته در تاريخ مهاجرت است. اين نانوشتگي ممکن است تدا 

 گذشدته بسدياري از ي به اين حقيقت مربوط باشد کده درحدّ

 ،دادريزي رخ مديامدهطدور ناگهداني و بددون برن ها بهبازگشت

مثد  آن ثبت  ،ماند. به همين دلي نشده باقي ميبنابراين ثبت

 مدورد 5پدارچگييکادغام يدا  و 4دادن  مانند اسکانئمسا ةبقي

 .(2008، مهاجرت يالمللنيب سازمان) قرار نگرفت هتوجّ

از  عمومدداًتددي در ايددران جمعيّ يهدداحرکتو  هددامهاجرت

بدده سددمت مندداطق  افتهيتوسددعهتددر و کم ماندددهعقبمندداطق 

از شهرهاي کوچدک و  پيشرفته و رشديابنده از روستا به روستا

 .افتديم فاقاتّبه شهرهاي بزرو 

حرکددت از  هسددتيم؛ هيدوسددوامددروزه مددا شدداهد مهدداجرت 

بدا  هرچنددروستاها به شهرها و مهاجرت از شهر بده روسدتاها 

مهاجرفرسددتي روسددتاها در بع ددي  اکنددونهم .آهنددگ کندددتر

 يسددو بددهمندداطق رونددد معکددوس بدده خددود گرفتدده اسددت و 

بده  واردشددهمهداجران  (1)جدول  .روديممهاجرپذيري پيش 

-1390) ريددسددال اخ 5اسددتان همدددان را در  يهاشهرسددتان

 :دهديمنشان  )1385
 

 ي استان همدانهاشهرستانبه سال گذشته  5مهاجران واردشده طي  -1جدول 

 1390 ايران، آمار مرکز :مأخذ

 بهتر کار کار جمع شهرستان
 انتقال

 شغلي
 تحصي 

 پايان

 تحصي 

 پايان يا انجام

 خدمت

 به دستيابي

 مسکن

 از پيروي

 خانوار
 اظهارنشده ساير

 997 3122 29750 9580 110 65 234 1161 1638 2813 49470 اسدآباد

 125 231 1489 404 389 31 560 137 255 134 3755 بهار

 146 321 2250 508 267 26 1037 230 245 206 5236 تويسرکان

 95 407 2365 449 490 24 83 215 199 200 4527 رزن

 48 57 408 62 42 2 563 52 33 99 1366 فامنين
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 1ادامه جدول 

 بهتر کار کار جمع شهرستان
 انتقال

 شغلي
 تحصي 

 پايان

 تحصي 

 پايان يا انجام

 خدمت

 به دستيابي

 مسکن

 از پيروي

 خانوار
 اظهارنشده ساير

 178 324 3247 503 3040 38 2884 1018 142 203 11577 کبودراهنگ

 500 1099 5977 1353 900 170 5922 697 623 635 17876 مالير

 268 553 3558 917 483 90 1072 401 330 395 8067 نهاوند

 963 2714 20172 3724 3744 418 13115 2587 1544 1800 50781 همدان

 

ن بده روسدتاها را در نقداط مختلدف امهداجر گشتوند بازر

در اسدتان  ،نمونده عندوان بده ؛مشاهده کدرد توانيم زيکشور ن

کده از  يتراز واقع در شمال شهرسدتان اللد يخوزستان روستا

 جملده از ،برخوردار شدده يو فرهنگ يداشتبه، يخدمات عمران

ايدن روندد در  .ن منطقده شدده اسدتيدا ريمهاجرپذ يروستاها

بده  هبدا توجّد تري دارد.ت بيششدّ هاي شمالي سرعت واستان

مهاجرت معکدوس در منداطق گفت که  توانيم الذکرفوقآمار 

 در روستاهاي استان همدان .در حال انجام استمختلف کشور 

شداهد ز يدن کبودرآهندگاطدراف شهرسدتان  يروستاها ژهيوبه

 يهاسال يطم. يهست هابه روستا شهرهاروستاييان از  بازگشت

نفدر بده روسدتاها  638ت يّخانوار با جمع 182تعداد  90تا  85

  (2جدول ) اندبرگشته
 

 در دهستان حاجیلو 1389-1394 يهاسالتعداد خانوارهاي برگشتي طي  -2جدول 

 1393، پژوهش يهافتهيا :مأخذ
 خانوار روستا خانوار روستا

 17 بابان 43 کردآباد

 7 پرورق 21 آبادخان

 0 آباديقل 76 دآبا داقداق

 0 بالغ يسار 14 راميشان

 0 آباددولت 4 حاجيلو قزلجه

 

ي حتّدد داخلددي وة در عرصدداسددت کدده  ييندددآمهدداجرت فر

المللي در اشکال مختلف )روستا به روستا، روستا به شدهر، بين

و کشدور بده کشدور( بده داليد   شهر به شهر، شهر بده روسدتا

مدداعي بدده وقددو  مختلددف، محيطددي، اقتصددادي، سياسددي و اجت

 پيوندد.مي

مهاجرت معکوس يا بازگشت به مبدأ که عمومداً از شدهرها 

 داز شهرهاي بزرو بده شدهرهاي کوچدک قلمددا به روستاها و

 ،داندانشناسدان، جغرافيه جامعدهتوجّد امدروزه مدورد ،شودمي

 مردان قرارگرفته است.دولت سياستمداران و

ير تددأثو  پيچيدددة آن فرآينددد وبودن مهدداجرت چنداليدده

کدار،  جملده ازمهاجران بر مبدأ و مقصد بده عوامد  گونداگوني 

ي هاجاذبدهدسترسي به خدمات بهداشدتي درمداني، تحصدي ، 

چنين، عوامد  مخدرّب طبيعدي؛ مثد  هم ي دارد.بستگ يشهر

، سدرمازدگي، ازديداد هاجنگ ي مراتع و سوزآتشسي ، زلزله، 

و  بآ وزي جمعيت، کمبود منابع توليدي مثد  زمدين کشداور

عالوه بر آن، عوام   يرگذارند؛تأثآسماني نيز در اين امر  نزوالت

نيدز  و جندگي قومي هانزا يي جمعيتي، جاجابهسياسي مث  

تدوان بده عوامد  ديگدري يمحتّدي  شدوند.يمموجب اين امدر 

 بدر عکدس آن، زيست نيز اشداره کدرد.چون تخريب محيط هم

دهد و بر منابع قرار مي زيست را تحت تأثيرمهاجرت نيز محيط

، 6تدرففلگدن  گدذارد )گدايگر وير مخرّب ميتأثمحيطي زيست

 (.8، ص. 2013

ي مهدداجرت معکددوس، فراگيددري ندددهايفرآ ازيکددي ديگددر 

ي علمددي، فنّددي و توليدددي در مهدداجرت اسددت کدده هددامهارت

خود ي و تجربي علمي هااندوخته مبدأمهاجران در بازگشت به 

 روستاهاتوسعة  اين امر در ابعاد مختلف برگيرند و يمبه کار  را

 يرگذار است.تأث

در آينده فاکتور علم و دانش به علّدت قابليدت در ندوآوري، 

کشف، توسعه و رشد در عرصة جهاني مزيّت رقدابتي بده خدود 

خواهد گرفت. بسياري از مطالعات نظري اثرات مثبت بازگشت 
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توسعه  حال يافته به کشورهاي درمهاجران از کشورهاي توسعه

اين دلي  که افراد مهاجر دانش و  به کنند؛را مثبت ارزيابي مي

، 2012 ،7آورندد )شدالندآوري را با خود از خارج به مبدأ ميفن

 .(95ص. 

 و مهداجرتدهد که بين سدطح توسدعه يمها نشان يبررس

و  و شهررابطه وجود دارد. با کاهش فاصلة سطح توسعة روستا 

تدوان روي مسدألة مهداجرت يمدر روستا افزايش سطح توسعه 

 اثر گذاشت.

دهد که بين سدطح ( نشان مي1386پور )هاي جمعهيافته 

داري وجدود دارد يمعنيزان مهاجرت رابطة و متوسعة روستاها 

روستاها از سطح توسعة بااليي برخوردار شوند، ميدزان  و هرچه

 يابدد؛ ولدي بدينيمکداهش  هدادر آنمهاجرت روستا به شدهر 

داري يمعندة رابطيزان مهاجرت و مسطح برخورداري خدماتي 

 وجود ندارد.

تدي در جمعيّ ةهاي غيررسدمي، تدراکم فزاينددرشد اسکان

افدت  شددن روسدتاها از سدکنه وشدهرها، خداليشهرها و کالن

توليدات کشاورزي و بسياري از مدوارد ديگدر باعدد شدده کده 

اين تددابير  ةجمل ازها در اين زمينه تدابيري اتخاذ کنند. دولت

هاي روسدتايي، سدازي خاندهگسترش خدمات روسدتايي، مقاوم

ت ايجاد امکانات آموزشي، بهداشتي، گسدترش و بهبدود وضدعيّ

مخابراتي، تخصيص تحصيالت بدانکي،  ةترش شبکسها، گجاده

سازي و تغيير هاي زيرزميني، خانهبهينه از آب ةياري به استفاد

ها است. تقويدت اين نو  مهاجرت دلي غيره  ساخت روستاها و

ها و افزايش سطح درآمد در روسدتاها منجدر و ايجاد زيرساخت

 ةبه افدزايش ميدزان توليدد و روندق اقتصدادي شدده و از پديدد

مهاجرت از روسدتاها بده شدهر کاسدته و از شدهر بده روسدتا را 

 دهد.افزايش مي

ت و نقش روستاها در امر توليد کشداورزي ياهم به هتوجّ با

والن را بدر آن ؤز شدهرها مسدکو براي جلوگيري از تراکم و تمر

ريدزان تري شود و نگاه برنامهه بيشه توجّألداشته تا به اين مس

تدر هاي بيشگزاران و تخصيص منابع و ايجاد فرصتو سياست

روسدتايي بدراي  ةهاي توسدعبراي اهالي روستاها و ايجاد زمينه

 .شود زرشد اين مناطق بيش از گذشته متمرک

 حاضر عبارتند از: تحقيق سؤاالت

آيا بين افزايش سطح توسعه در روستاها و تغيير الگوي  .1

 اي وجود دارد؟مهاجرت رابطه

 الگوي مهداجرت و تغييرشرايط زندگي شهري آيا بين  .2

 دارد؟اي وجود رابطه

اي رابطه مهاجرت معکوس وميزان درآمد افراد آيا بين  .3

 دارد؟ وجود

هداي نسبت به مکان يو بومويشاوندي آيا بين روابط خ .4

 دارد؟اي وجود رابطهمهاجرت معکوس و مبدأ 

 تحقیق نظرية نیشیپ. 2. 1
مهداجرت معکدوس در  ةپديددرسد در خصدوص به نظر مي

اين مقولده از  ،واقع نشده است. در ايران تحقيقات زيادي انجام

تدر احسداس موضوعاتي است که نيداز بده تحقيدق در آن بيش

هاي پژوهشددي در ايددن جددا بدده معدددود يافتددهدر ايددن شددود.مي

 .شودخصوص بسنده مي

بررسي »عنوان  باتحقيقي  (1390) ، طاهري و روستارباني

 ةتوسددعهدداي مهدداجرت معکددوس و تددأثير آن بددر علدد  انگيزه

مهداجران روستانشددين  :مدوردي ةمطالعداجتمداعي اقتصدادي )

 حقيق کده بدهين تدر ا ند.دادانجام  «ر(شهرهاي تنکابن و رامس

 روش اسنادي و پيمايشدي در روسدتاهاي شدهرهاي تنکدابن و

ق بدين تعلّد ها به اين نتيجه رسيدند کدهآن، گرفتهرامسر انجام

از  هداي مهداجرت معکدوسانگيزهو  سدو از يدک بومي و درآمد

مهداجرت  ةانگيدزمثبدت و بدين مسدافت و  ةرابطد ،سوي ديگر

هددا ميددان نآ چنددين،هددم .وجددود داردمنفددي  ةمعکددوس رابطدد

مهداجرت  ةانگيدز رهاي سن، تحصيالت، شغ  و مسکن بدامتغيّ

 معناداري نيافتند. ةرابطمعکوس 

 قددديري ،لنگددرودي مطيعدديط تحقيددق ديگددري نيددز توسددّ 

ير تدأث» عندوان بدا( 1390) و صدحنه نظدري رضواني، معصوم،

انجام « ساکنانبازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معيشت 

ت دهد که مهاجرت موقّديمين تحقيق نشان هاي ايافته .گرفت

ادارة کدار رفتده در ه بدرد بدين راهترمهمنيروي جوان روستايي 

بده ندواحي  و بازگشدتزندگي بوده است. پس از کسب مهارت 

 و هاي انسداني، مدالييهسدرماگيري در روستايي تفاوت چشدم

 است. داده رخي افراد اجتماع

شکسدت يدا »عنوان  بادر تحقيق خود  (2004ونگ و فن )

در  9هدويو آن  8شديوانت: عوام  مهاجرت معکوس در موفقيّ

شدده و اند کده حقدارت نهادينهبده ايدن نتيجده رسديده «چين

 بده مندابع و در هدااجتماعي روستاييان در شهر، دسترسدي آن

تبدع ايدن  دهد. بدهرا کاهش مي هات آناحتمال موفقيّ ،نتيجه

يافتده و ميد   تاييان افزايشقات قومي و بومي روسموضو ، تعلّ

 يابد.ها به بازگشت به روستا افزايش ميآن

دربددارة تجربددة ( در تحقيددق خددود 2010مددارتين و رادو )

 تجربدةمهداجرت معکدوس دريافتندد کده دربارة اروپاي شرقي 
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شغلي که مهاجران معکوس بده کشدورهاي اروپداي شدرقي بده 

هاي مبددأ کشدور ها درسبب شده است که آن ،انددست آورده

درآمدهاي باالتري را کسب کنند و همين امر سبب شده است 

ت بده مددّهاي کوتاهکه ساکنان اين کشورها نسبت به مهاجرت

تر شدوند و فکدر مهداجرت دائدم را کندار کشورهاي ديگر راغب

 بگذارند.

دربدارة ( در تحقيدق خدود 2012کولير، پيراچدا و رانددازو )

و مهاجرت معکوس به کشدورهاي ر بر انتقال سرمايه عوام  مؤثّ

دريافتند که احتمال ورود سرمايه بده  مراکش، الجزاير و تونس

ط مهداجران چرخشدي نسدبت بده مهداجران اين کشورها توسّد 

ديگري که جالب بده نظدر مسألة تر است. مي بيشئمعکوس دا

ت زندگي در يک کشور خارجي رسد اين است که هرچه مدّمي

تدر سدرمايه بده تر کمکردهحصدي يابدد، مهداجران تافزايش مي

 کنند.کشورهاي مبدأ منتق  مي

 سدازمان ملد  ةمجلّدخود در  ةمقال( در 2013وونگ )هياه

مهاجرت معکدوس چينيدان  ةدربار 10موسوم به يو ان کرونيک 

با رشد باالي  -1: کندبه چين دالي  بازگشت را چنين بيان مي

بعددد از  تددرين اقتصدداد جهدداناقتصددادي در چددين، چددين بزرو

 در 2008حده شده است. بعدد از بحدران مدالي سدال متّاياالت

کده اکثدر اقتصدادهاي جهدان در رکدود فرورفتده بودندد،  حالي

د و همدين ادچنان بده رشدد خدود ادامده مدياقتصاد چين هم

هاي مهاجر تري را در خانه براي چينيهاي بيشموضو  فرصت

اخيدر  هايسالدر  -2بازگشتند.  هافراهم آورد و بسياري از آن

 .اي به پدرورش اسدتعدادها کدرده اسدته ويژهدولت چين توجّ

طدرح طرحي را به نام  چين 2010از سال  کهشايان ذکر است 

زيربنداي  آغداز کدرده و آن راي چدين اسدتعدادهاي ملّد ةتوسع

تدا  2010هاي سدال ازبراي پرورش استعدادها خود هاي تالش

جدامع چدين بدراي  ةنقشدن لدي. اين طرح اوّکرده است 2020

منابع انساني است. اين طدرح قدرار اسدت تدأثير بسديار  ةتوسع

اجتمداعي آن  ةتوسدعي چدين و قدرتمندي را براي اقتصاد ملّد

 آينده بگذارد. هايسالبراي 

کردن بدومي ،از آن تدرمهمجدا توليدد و اصلي در اينمسألة 

ي بدا اگوندهبهبايد شرايط بدراي امکاندات توليددي  .توليد است

 ةدغدغدن بددون اتا مهاجرشود مشارکت اهالي روستاها فراهم 

-نظام سدکونت و در بازگردندخودشان  مبدأين مايحتاج به تأم

يدک واحدد توليددي در نظدر  عندوان بدهگاهي جايگاه خدود را 

 بگيرند.

ي اخير توليد غيرکشاورزي در دهستان حاجيلو هاسالطي 

ند رو به گسترش داشدته در کنار توليد کشاورزي و دامداري رو

 چهدارتدا واحد توليدي کوچدک بدا يدک  418 اکنونهماست، 

اطي، جوشکاري، توليد خيدار ي بافندگي، خيّهارشتهکارگر در 

ي و توليدد سدازپنجره و دربافي، يقالهاي دامي، يورآفرشور و 

جددول )ت هسدتند مشغول فعاليّ فرن (741) قطعات کشاورزي

3). 
 

 قیتحق موردروستاهاي  ها درگاهکارتعداد  -3جدول 

 1393، پژوهش يهاافتهي: مأخذ
 تعداد شا غلين التعداد کارگاه فعّ روستا

 196 کارگاه متفرقه 18و  يو بافندگاطي خي81ّ کردآباد

 79 ي، توليد خيار شور، جوشکاريو بافندگاطي کارگاه خيّ 36 آبادخان

 173 شرکت اکار(کشاورزي )ي و توليد ادوات سازدروپنجرهاطي، بافي، خيّيقالکارگاه  90از بيش  داقداق آباد

 26 بافييقال کارگاه 10طي خياّ کارگاه 7 راميشان

 7 بافييقال کارگاه 4 حاجيلو قزلجه

 219 کارگاه متفرقه 30بافي و تابلو فرش، يقال کارگاه 114 بابان

 41 متفرقه 6بافي و تابلو فرش، يقالکارگاه  22 پرورق

 - کشاورزي و دامداري آباديقل

 - دامداري کشاورزي و ساري بالغ

 - دامداري کشاورزي و آباددولت

 

کوچدک از  واحدهاي توليدي عنوان بهها يآبادت اين اهميّ

شددن هدر يدک از ازسکنهاست که خالي هتوجّقاب اين نظر نيز 

ي  و تبدداين روستاها به معندي تعطيلدي يدک واحدد توليددي 

ت بدده جمعيّدد و مسددکنداراي شددغ   يدکنندددةتولت جمعيّدد

، ص. 1378پور، است )جمعه و مسکنفاقد شغ  ة کنندمصرف

151). 
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 قیتحق شناسيروش .2
  تحقیقجغرافیايي  قلمرو .1. 2

 از يکي برگشته مهاجرت از خانوارهاي تحقيق اين ةمحدود

 ندام بده کبودرآهندگ شهرسدتان مرکدزي بخدش هايدهستان

 قدرار کبودرآهنگ شهرستان شرق و شمال در که است حاجيلو

 توزيدع و هداآبادي زير جدول در. است روستا 9 شام  و گرفته

 شدودمي داده نشدان مختلدف هايسرشماري در هاآن جمعيت

 .(4جدول )

 

وحاجیل دهستان در تجمعیّ توزيع -4 جدول  

 1390، ايران آمار مرکزمأخذ: 
 هاآبادي 1375 تجمعيّ 1385 تجمعيّ 1390 تجمعيّ

 بابان 2834 3026 3385

 آباددولت 8 20 *

 بالغ ساري 4 27 46

 قزلجه 993 946 901

 آبادقلي 50 24 34

 آبادخان 2146 2118 2344

 آباد داق داق 4984 4882 4717

 پرورق 1186 1321 1533

 راميشان 1108 807 796

 کردآباد 2809 2312 2337

 

 تحقیق روش .2. 2

 شدده اسدتفاده پيمايشدي و تحليلي روش از حقيقت اين در

 بدا و نامدهپرسدش طريق از تحقيق اين گيرينمونه ةشيو. است

. اسدت بدوده ،اندبرگشدته مهاجرت از که خانوارهايي به مراجعه

 تحقيدق اين در شده، ساخته محقق طتوسّ که نامهپرسش يک

 رفتدهقرارگ اسدتفاده مدورد العداتاطّ آوريجمع ابزار عنوان به

 بخدش سده در کده اسدت آيدتم 34 شدام  نامدهپرسش. است

 طتوسددّ  نامددهپرسددش لاوّ ةنسددخ .اسددت شددده چيددده متفدداوت

 از پدس و شدد اصدالح و بررسدي مربوط استادان و کارشناسان

 مدورد تحقيدق ايدن ابدزار عندوان بده هاآن هايپيشنهاد اعمال

 .گرفت قرار استفاده

 ميدان در وسدتاهار بده سدفر 3 طي نامهپرسش 50 تعداد 

 هداآن دهيپاسدخ از پدس شدد، توزيع تحقيق کنندگانشرکت

 17 ةنسخ spss ة برنام از استفاده با ،سپس و شده آوريجمع

 کددده اسدددتايدددن نکتددده الزم  ذکدددر. شددددند وتحلي تجزيددده

 بده و بودندد انتخاب يک به مجبور آيتم هر در کنندگانشرکت

 ةبرنام در العاتاطّ واردکردن در قمحقّ شخصي نظر وجه هيچ

spss .تحقيددق ايددن آمدداري ةجامعدخالددت داده نشددده اسددت 

 و است شده انتخاب کبودرآهنگ شهرستان از حاجيلو دهستان

 خانوارهدايي سرپرسدتان از نفدر 50 تحقيدق ايدن آمداري واحد

 .اندبرگشته خودشان زادگاه به مهاجرت از که هستند

-29 بين %38 .هستند زن %10 و مرد %90 نفر 50 اين از

 سدن سال 50-70 بين %4 و سال 30-49 بين %58 سال، 20

 تحصدديالت %10 نوشددتن، و خواندددن توانددايي %20. دارنددد

 %26. دارندد بداالتر يدا ليسدانس %30 و ديدپلم %12 راهنمايي،

 کارهداي نيدز %12. کارمندند %20 و کارگر %18 کشاورز، هاآن

 انتخداب هاشدغ  سداير نيدز %24 و دارندد عهده بر را خدماتي

 .اندکرده

 تحقیق نظري يمبان. 3
تعريف پيشنهادي از طرف بخش آمدار ) :11معکوسمهاجر 

عندوان مهداجر  سازمان مل ( افدرادي کده بعدد از پدذيرش بده

گردندد در کشوري ديگر به کشور مادري خود بازمي الملليبين

جدا کده جا اقامدت کنندد. از آنتا حدّاق  براي يک سال در آن

ق حاضر به مقولة مهداجرت معکدوس از شدهر بده روسدتا تحقي

با الهام از تعريف بخش آمدار سدازمان ملد  مهداجر  ،پردازدمي

شود: افرادي کده پدس از پدذيرش گونه تعريف ميمعکوس اين

توسّط جامعة شهري ديگر، به شهر يدا روسدتاي مدادري خدود 

 جا اقامت کنند.گردند تا حدّاق  براي يک سال در آنبازمي
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 بدا فدروشيدکننددگان تولمقدار پدولي اسدت کده  درآمد:

 د.آورنيمخود به دست  خدمات محصوالت يا

يدة عاليدق بدر پا: تعلّقاتي که يو بومروابط خويشاوندي 

 گيرد.ي شک  ميخانوادگفاميلي و 

: واژة توسعه از نظر لغوي در زبان انگليسدي، سطح توسعه

رفت است. توزيع کردن، تکام  و پيشيافتن، درکبه معني بسط

چون درآمد، زمين، آب و ساير منابع متعادل و برابر عواملي هم

ها و مندددي برابددر از امکانددات، فرصددتتوليددد کشدداورزي، بهره

پيامدهاي توسعه در سطح جامعة روستايي، ممکن است معرّف 

يافته باشد. بنابراين، سنجش و ارزيدابي جامعة متعادل و توسعه

 عوام  مؤثّر در توسعه و درجة برابري نحوة توزيع موضوعات و

هاي شناسايي وضعيت جامعه يا نابرابري در توزيع يکي از روش

 (. 246، ص. 1391پور، و سطح توسعة آن است )جمعه

: در اين پژوهش سطح توسدعه هاي سطح توسعهشاخص

براساس ميزان دسترسي و برخدورداري از امکاندات و خددمات 

، گدداز، بددرق، شددبکة مخددابراتي، رفدداهي )تددأمين آب آشدداميدني

هاي بهداشتي، مسدکن ها و قصّابياينترنت، بانک، پست، نانوايي

هدداي اجتمدداعي )تددأمين اجتمدداعي، ، جدداده و غيددره( شدداخص

خدددمات درمدداني و خانددة بهداشددت، آمددوزش و تربيددت بدددني، 

شوراهاي روستايي و غيره( و اقتصدادي شدام  )شدغ ، ميدزان 

وري از ت کشداورزي، ميدزان بهدرهدرآمد، ميزان توليد محصوال

ادوات کشاورزي، مقدار زمين زير کشت و غيره( تعريدف شدده 

اي از است. در اين پژوهش، مفهدوم توسدعه براسداس مجموعده

متغيّرهاي زيرساختي، خدماتي، آموزشدي، بهداشدتي، رفداهي، 

سرانة اشتغال، درآمدد و دارايدي بدر مبنداي مددل تاکسدونومي 

 محاسبه شده است.

دگرگوني در سبک زندگي مدردم، يط زندگي شهري: شرا

در  رييددراه تغاز سددبک زندددگي روسددتايي بدده شددهري، بدده هددم

 شددوديرا سددبب م ياهددا کدده رفتارهدداي تددازههددا، نگرشارزش

 (.12، ص. 1374، )شکويي

فردي  صورت بهچه  روند مهاجرت در اشکال مختلف خود،

راه بوده همني با جوامع انسا ربازيدجمعي، از  صورت بهو چه 

و زادگاه بومي با عل   و ترکجايي، تغيير مکان هباست. جا

مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي،  يهازهيانگ

اساس مهاجرت را در راستاي  رهيو غسياسي، ديني، اقليمي 

 .دهديمبهتر از گذشته و حال زيستن تشکي  

پداي رويکردهداي علمدي مهداجرت معکدوس را  ردّ اگرچده

 ةدهديافدت، ترديددي نيسدت کده در  1960 ةدر دهد توانيم

صدان ايدن ي ميدان متخصّعلمدي جددّ يهابحدبود که  1980

 مهاجرت .آن درگرفت راتيتأث مهاجرت معکوس و ةدربار رشته

اسدت کده معنداي  در مهداجرتجديدي  نسبتاً ةمعکوس حيط

بده ندارد.  يالمللنيبي يا قوانين ملّ ايو استانداردي در سياست 

در مهداجرت  يالمللدنيبآموزشي سازمان  مطالبنسخة نق  از 

 معمدوالً هابازگشدت ،مديريت مهداجرت ديدگاه از ،2008سال 

ور مقصدد در سده ه به موقعيت اجتماعي فرد در کشبدون توجّ

 :دهنديمسطح رخ 

 اجبار و بدونداوطلبانه  

 اجبار و باداوطلبانه  

 غيرداوطلبانه 

ه دليد  رشدد مهداجرت، بددر کشورهاي جهان سوم روندد 

کز و رت، توزيع نامتعادل امکانات، ساختارهاي متمسريع جمعيّ

و بدددون مشددارکت افددراد  يزيربرنامددهي بخشددي، راهبردهددا

و رشد اقتصادي کند و ندامتوازن  سو کي نظر از مورد يهاگروه

از روسدتاها بده  هاانسداناز سوي ديگر، باعد امدواج مهداجرت 

در  اسدت. شده بزروک به شهرهاي شهرها و از شهرهاي کوچ

جمدو ، مدر  1385و  1375 يهايسرشمار ةکشور ما در فاصل

از . اندشده جاجابهمرزهاي حکومتي  در داخ  نفر 12148148

 درصد داخ  کشور بوده اسدت 97اقامت قبلي  اين تعداد مح ّ

 .(1385 ،آمار ايران )مرکز

مندان انديشد يهادگاهيدددر سطور پديش رو بده مبداني و 

ايدن روندد مهداجرتي از چده  کدهعلوم اجتماعي نسبت به ايدن

 گونددهنيا يهددازهيانگو  و علدد  رديپددذيم ريتددأث ييسددازوکارها

 .شوديمپرداخته ، اساساً چيست هاانسان

يدک  در ارتباط با مدل اقتصاد کالن بيلز بدارو مهداجرت را

و معتقدد اسدت کده افدراد زمداني ا. کندميانتخاب فردي تلقي 

که کسب منافع اقتصدادي مدورد  رنديگيمصميم به مهاجرت ت

آن پيشي گيرد. مطابق ايدن دسدتورالعم   يهانهيهزانتظار بر 

ي شدود کده فدرد ذهنيتدي تلقّد عنوان بهمهاجرت ممکن است 

در ايدن  ،بندابراين .ن اقددام کندده آتر ببراي کسب منافع بيش

ي، مدادّ يهاجنبدهفردي چون سن، جدنس،  يهايژگيوبينش 

شغ  ممکن است در ايجداد انگيدزه بدراي  و نو سطح آموزش 

 واقع شوند.  رمؤثّمهاجرت 
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 مبددأت اسدت کده از ي جمعيّديجاجابهمهاجرت شکلي از 

منجر  مکان نق اقامت جديد  اقامت قبلي به مقصد مح ّ مح ّ

 -1  اسدت: يدشود. روالن پرسا براي مهداجرت سده ويژگدي قا

بدودن يا طوالنيددائمدي  -2 محد دو مکاني بين  ةوجود فاصل

وجدود فاصدله در زمدان انجدام  -3جديد  ت اقامت در مح ّمدّ

 .(6 ، ص.1380، )زنجاني مهاجرت

ه کدرد ديتأک و دافعهجاذبه  ةيبر نظر (1966) يلاورت اس. 

بين دو  گرمداخلهموانع او  .دانديمبروز مهاجرت  منشأرا و آن 

و سدفر، مزايدا  ةله، هزينفاص جمله از ؛کنديم مکان را برجسته

کده بدراي  عواملي .مقصد يهاييتواناو  و امکانات مبدأ اتم رّ

ممکدن  ،سفر( ةهزين مثال عنوان بههستند ) تيّاهمکم ياهعدّ

کنندده باشدد. عقايدد تيدوريکي ديگري تحدريم ةعدّاست براي 

هماننددد  ،مبدددأات مکددان اورت اس. لددي بدده مزايددا و م ددرّ

بدين دو  گرمداخلهموانع  ،چنينقصد و هممکان م يها يپتانس

و عواملي که در تصميم بده ابه نظر  ،نيچنهمه دارد. مکان توجّ

 :از اندعبارت، شوديمانجام مهاجرت و فرآيند آن وارد 

 ارتباط دارد مبدأ ةملي که با حوزعوا (الف

 مقصد مرتبط است ةحوزواملي که با ع (ب

 موانع بازدارنده (پ

 عوام  شخصي (ت

و  مبددأواضح است که مجمو  عوامد  مثبدت و منفدي در 

 نيعد درمتفاوت هسدتند.  هم بان امقصد براي مهاجر يا مهاجر

مشدابه بده  ةگوند کده بده را ممکن است طبقاتي از مردم ،حال

بتدوان از  ،دهندديمو مقصدد واکدنش  مبدأمجموعه عوام  در 

 .(39 ، ص.1385، حاج حسيني) ديگر تفکيک کرديک

در خصوص دالي  مهاجرت بدر ايدن فدر   انيدگراکارکر 

ارچوبي از هدکه تمدام نيازهداي اجتمداعي در چ کننديمتأکيد 

 .شوديمنظام اجتماعي آموخته 

گران در يک نظام به نيازهايي بداور دارندد کده در آن کنش

را برآورده سازند؛ زيرا خصدايص سداختن  هاآنند توانيمنظام ن

ن هرگدز در طدول زمدان ايسدتا گدرااجتماعي و کنش يهانظام

روستاييان عقيدده  يهامهاجرتنيستند. اين ديدگاه در توجيه 

 يهدداطيمحنيازهدداي اجتمدداعي افددراد در  جاکددهآن از ،دارد

و در تعدددادي از شددهرها پاسددخ  شددوديمروسددتايي بددرآورده ن

عدم تعدادل  ياگونه ،رو نيا ازوجود دارد،  هاآنبراي  يصحيح

و روسدتاييان  شدوديمي و شدهري ايجداد ميان جوامع روسدتاي

 ،بندابراين .زننديمبراي برآورد نيازهاي خود دست به مهاجرت 

شدهري، ناشدي از عددم  -از ديدگاه اين نظريه، مهاجرت روستا

اقتصادي و اجتماعي موجدود بدين منداطق مختلدف  يهاتعادل

 .است

در هر نظام بددون  که جاآن از دارند اعتقاد ،چنينهم هاآن

، مهداجرت خدورديمانساني تعدادل بده هدم  يهاپوششجود و

 ازد در جامعه اسدت، عنصري الزامي جهت برقراري تعادل مجدّ

به مکانيسم تطابق شدخص بدا  طرف کي ازمهاجرت  جهت نيا

تعددادل  ،و از طددرف ديگددر شددودميبدددل  جادشدددهياتغييددرات 

علد   بعد از تبيدين هاآن. گردانديبرمرا به جامعه  رفتهازدست

مهاجرت و اعتقاد به کارکرد مثبت براي آن، به اثرات مهاجرت 

. بده پردازندديممهاجر  وضعيت شخص، مقصد و مبدأ برساخت

مقصدد مهداجر را از ابتددا در خدود  ةساخت جامع هانيااعتقاد 

، مهدداجر بعددد از گردانددديمجددذب و سددپس بددا خددود هماننددد 

 .ابدييمهمانندشدن به يگانگي با آن دست 

مهاجر و ، تينهادر اعتقاد کارکردگرايان، نظام مقصد،  ابربن

مدي خدود بدا ئاع داي دا عندوان بدهاز آن را  پاگرفته يهانس 

اجتمدداعي نظيددر سدداير اع دداي خددود  -خصددايص اقتصددادي 

 .رنديپذيم

مهدداجرت را عامدد  مطمددين بددراي  هدداآن ،يطددورکلّ بدده

 اجتمدداعي ناشددي از عدددم تعددادل در يهابيآسددجلددوگيري از 

مهداجرت باعدد  ندديافزايم ،چندينهم هداآن. داننديمجامعه 

بهبود وضعيت زندگي را بده  ةو زمين شوديمبرابري و استقالل 

به لحاظ اقتصادي در ابتددا  اگرچه دارند اعتقادو  آورديموجود 

تي تي بدوده و مددّا اين بيکاري موقّامّ ؛آورديمبيکاري به وجود 

 .آورديمراه اه اقتصادي را به همبعد از کسب شغ ، بهبود و رف

 دسدته دو بيدو ترکارچوب نظري اين تحقيق از تلفيق هچ

 بده هرکداماست که  گرفته شک يات مربوط به مهاجرت نظر از

 :شونديممختصر توضيح داده  صورت

خدود داراي  ةنوبد بدهاه ديددگاه اقتصدادي: ايدن ديددگ -1 

 کدددالن(،) اقتصددداددانانيدددات اسدددت. نظر ييهايبندميتقسددد

اقتصدداد جديددد، جددزا ديدددگاه  ةنظريدد خددرد(،ها )نوکالسدديک

به  کينوکالساقتصاددانان  . رويکردشونديماقتصادي محسوب 

مزد ميدان مهاجرت بر اين ايده استوار است کده تفداوت دسدت

تدر مزد بيشانتظار مهاجر براي دسدت ،نيچنهم و مقصد مبدأ

ت معکوس بده نظدر ا مهاجرامّ ؛(1966تودارو، است )در مقصد 

از يک  ،گريد عبارت به؛ است خوردهشکست ةيک تجرب رسديم

شام  مهداجران  منحصراً، مهاجرت معکوس کينوکالسديدگاه 

و  انددکردهمهاجرت اشتباه  يهانهيهزکه در مورد  شوديمکار 

 .کنند افتيدرحقوق باالتري  نتوانستند
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ت مهداجر بده اقتصاد جديد مهاجرت کداررويکرد در مقاب  

 «شددهکدار حسابراهک يد»منطقدي  ةنتيج عنوان بهمعکوس 

. در داندديمهدف غايي مهاجرت  ايو را دستاورد  و آن نگرديم

کدز تيدوري مرت اقتصاد جديدد مهداجرت کداررويکرد  ،حقيقت

مهاجرت را از استقالل فردي بده اسدتقالل دوطرفده تغييدر در 

ايدن  ،عالوههب ؛(1991، استارک) دهديمسطح خانواده يا خانه 

ق موفّد ةطبيعي يک تجربد ةنتيج عنوان بهرويکرد به بازگشت 

هدم ثدروت  و اندداشتهتري مهاجران هم درآمد بيش در آنکه 

 ثروتو از درآمد  يکلّمقداري يا  اند يما ،انداندوختهتري بيش

 به خانه بياورند. خود را

 فقط نه، شرايط بازارهاي گوناگون ،اقتصاد جديد مهاجرت 

 بهو مهاجرت را  دهديمقرار  هتوجّ موردشرايط بازارهاي کار را 

رساندن خطدرات موجدود اق تصميم خانواده براي به حدّ عنوان

اي سدرمايه يهاتيّمحددوددر مقاب  درآمد يا بدراي غلبده بدر 

 گيدردتوليدي خانواده در نظر مي يهاتيفعالموجود بر سر راه 

 .(433 .، ص1993، ي)دوگالس و مس

ر ا دامّد ؛دارندد گدريبداهم د ييهاتفاوت هادگاهيدچه اين گر

براي بازتوزيع نيروي کار  يسازوکار مهاجرت اين نظريات، ةهم

 ةق يّ ( بهساختاري )کالن ، از ديدهادگاهيداست. بع ي از اين 

 يهاتيّمحدددودکنندد و عامد  مهداجرت را مهداجرت نگداه مي

برخي از ايدن  ،. از سوي ديگرکنندساختاري موجود قلمداد مي

 رندد کدهيگيمافرادي در نظدر  عنوان بهمهاجران را  ،هادگاهيد

فايده هستند و براي بهبدود در سدطح -درگير محاسبات هزينه

 .(32 ، ص.1378، کالتهکنند )زندگي مهاجرت مي

اي و بر منطقدهندابرا ةاقتصداددانان از توسدع ،يکلّد طدور به

 نند.کبراي تبين مهاجرت استفاده ميفايده -هاي هزينهتحلي 

اي اسدت راجدع بده مکانيسدم مطالعه جاذبه و دافعه ةنظري

محيط طبيعي  يهاتفاوت براساسر بر مهاجرت که بيروني مؤثّ

چندين و مقصد و هم مبدأاقتصادي در  ةو سطوح مختلف توسع

نددد يآفر موجددود در يهدداتفاوتمکانيسددم درونددي مبتنددي بددر 

جاذبده و دافعده  مدل .شک  گرفته است نامهاجر يريگميتصم

نيدوتن اسدت. براسداس ايدن  ةاز مدل جاذب واسطهيببرداشتي 

( و ري عوام  و نيروهاي منفي )دافعدهس داراي يک مبدأ مدل،

. وجود همين عوام  است( جاذبهقصد داراي نيروهاي مثبت )م

گيري مهاجرت بين و مقصد باعد شک  مبدأدافعه و جاذبه در 

وجددود خويشدداوندان و  ،مثددال عنددوان بدده ؛شددودمي دو منطقدده

هاي مهاجر داخلي، احتمال مهاجرت را هم براي مردان و شبکه

. نتاي  تحقيقدي کده در مکزيدک دهديمهم براي زنان افزايش 

هاي خدانواده درون که شدبکه دهديمنشان  ،صورت گرفته بود

 دهدديمافدزايش  %46ت داخلدي را تدا مکزيک احتمال مهاجر

 و دافعهدر قالب مدل جاذبه  (.289، ص. 2003کران و ريورو، )

 لدي بوو، روانشتاين، زيپ، هرب ، مانند زيادي انديشمندان نيز

بعدد از  لدي .اس اند. اورت.نظريات خود پرداخته ةئبه ارا غيره و

بستگي عوام  مثبت و روانشتاين به همة بازبيني و اصالح نظري

 نظدر از. کدردفردي اشاره  ةويژ و مقصد و عوام  مبدأمنفي در 

: عوامد  اسدتچهدار عامد   ريتأثلي تصميم به مهاجرت تحت 

مواندع موجدود در  ،مبددأعوامد  موجدود در  ،موجود در مقصد

 و عوامد  گر(موانع مداخلدهمقصد )به  مبدأجريان مهاجرت از 

 کنددمي فدر  چنين لي .فردي مربوط به شخص مهاجر ةويژ

باشدند مي يو منفاراي عوام  مثبت و مقصد د مبدأ مناطق که

. عوام  خنثي نيز وجود دارندد کنندمي و دفعکه فرد را جذب 

 (.1999، ي)ل هستند تفاوتيب هاآنکه افراد نسبت به 

 تددا وجددودگرفتدده  يات فددردياز خصوصدد يدمتعدددّ عوامدد 

 ياز خددمات اجتمداع ي، برخدورداريشغل يشاوندان، ارتقايخو

 ،ي، بهداشدتي، آموزشدياندات رفداهاز امک ي، برخورداريعموم

 ي، قومياسي، سيعي، عوام  طبييجاهو جاب ونق حم  ،ورزشي

 التيتسددهت، يّدد، امنيطيمحسددتيزط ي، ازدواج، شددرايمددذهب

 يستيدگرز، مسکن، داشتن مستغالت، ي، خدمات فرهنگيبانک

و  مبددأدر  شدهمطرحاز موضوعات  يسطوح برخوردار زانيو م

 .گذاردمي ريتأث بر جريان مهاجرت مقصد

اسدت کده  درسدت» کده ر استن باوي( بر ا1383) مشيري

 يهداتيّفعاليدة پابر  ديبا روستاها ران اقتصاد در يآغاز يهاهيپا

در  ييالت اقتصداد روسدتاند تحدوّيرآا در فامّ ؛دانست يکشاورز

 ييتواندا ييتنهابده يکه بخش کشداورز رسديمجهان، به نظر 

ن يدا تيّدو جمع اقتصداد روسدتاها يهاشاخصجاد تعادل در يا

و  ير کشاورزيغ يهاتيفعالپرداختن به  و لزومرا ندارد مناطق 

احسداس  شيپ از شيبشت، يد معيجد يهاوهيش يجووجست

 .(68، ص. 1390 کاران،هم و لنگرودي)مطيعي « شوديم

 يهدداتيفعال يسددو بدده ييکددردن اقتصدداد روسددتا متنددوّ

د بده يدبا تنهدا ندهاست که  يعنن مه آب ييروستا يرکشاورزيغ

و ش يبلکده بده افدزا ؛ييروسدتا يرکشداورزيغ يهاتيفعالرشد 

 يدرآمدد و مندابع يکشداورزريو غ يکشاورز يهاتيفعال  تنوّ

ه کدرد توجّ ييروستا يهاخانوادهشت يمع يراهبردها  در مکمّ

 (.3 ، ص.2009، يروچ)

شدود هاي موجود سدعي ميه به دادهدر اين بررسي با توجّ 

العدات در هدا و اطّنو  داده به هبا توجّعوام  )برخي از  ريتأثتا 
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 يبررسد مدوردمعکدوس  يهامهاجرتگيري ( در شک دسترس

 .قرار بگيرد

 قیتحق يهاافتهي .4
جداول فراواني شدام  فراواندي، درصدد و فراواندي تراکمدي 

نامده تهيده شددند. موجود در پرسدش يهاتميآبراي هر يک از 

نامه نيدز از ضدريب براي تعيين ميزان پايايي پرسش چنين،هم

 %91نامده استفاده شد و ضريب پايايي پرسش کرون باخآلفاي 

 تعيين شد.

براسداس  ي)سدطح برخدوردار ق سطح توسعهين تحقيدر ا

و  ي، فرهنگدياجتمداع ،يرفداه و خدماتبه امکانات  يدسترس

، ييها کده شدام : دبسدتان، راهنمداروستا ( درغيره و ياقتصاد

، ييروسدتا يبهداشت، شرکت تعاون ةخانه، خانرستان، کتابيدب

 گرفتدهدر نظدر  پاسگاهو  نترنتي، اگاز ،صندوق پست، مخابرات

 .(6و  5 ولاجد ).ر به دست آمي  زينتا يبررسکه پس از  شده

 

 يبرخورداربراساس سطح  هايآباد يبندرتبه -5 جدول

 1393، پژوهش يهاافتهي: مأخذ

 )آبادي يبرخوردار سطح DL ( ديآبا نام
CIO ) آبادي هر مرکب فاصله 

 )آل ايده آبادي از
 رتبه

 1 37/3 46/0 آبادخان

 2 50/4 62/0 پرورق

 3 86/4 67/0 آباد داقداق

 4 17/5 71/0 کردآباد

 5 60/5 77/0 جه قزل

 6 62/5 87/0 شانيرام

 7 81/5 80/0 بابان

 8 17/6 95/0 آباديقل

 9 52/6 90/0 قبال يسار

 

انتخدابي،  يهاشداخصبراسداس شود يمچه مالحظه چنان

 نيترافتهيناتوسدعه( و 46/0) آبدادخانآبادي،  نيترافتهيتوسعه

 ةتغييددرات درجدد ةدامندد .اندددبوده( 90/0سدداري بددالغ ) هدداآن

 هر گروه در مراتب ةدامنو  90/0-46/0=  44/0 يافتگيتوسعه

 است. 14/0سطحي  سه

 

 هايآباد يافتگيتوسعه ةدرج -6 جدول
 1393 ،پژوهش هاييافته: مأخذ

 يافتگيتوسعه ةدرج هايآباد هايآباد ةرتب

 62/0 -46/0 پرورق ،آبادخان باال يافتگيتوسعه

 78/0 -67/0 و بابان، راميشان قزل جهداق آباد، کردآباد، داق طمتوسّ يافتگيتوسعه

 90/0-80/0 بالغ يو سار بادآيقلبابان،  پايين يافتگيتوسعه

 

 5) هدايآبادترين تعدداد که بيش دهديمجدول باال نشان 

ط قرار دارندد متوسّ يافتگيتوسعهآبادي( در رتبه با  9آبادي از 

بداال  يافتگيتوسدعهپرورق( در رتبده بدا  و آبادخانو دو روستا )

 .شونديم يبندطبقه

 78/513برخددورداري داق داق آبدداد بددا سددطح  يروسددتا

 برخدورداري بدا سدطح و کردآبدادبابدان  يو روسدتاهاباالترين 

قدزل و  شدان، پدرورقي، نورآباد، رامدر جايگاه دوم باال 78/143

از هديچ  آبداديقلروستاهاي ساري بالغ و  گاه سوم ويدر جا جه

 نيستند. مندبهرهورداري خنو  سطح بر

 انوارخد 11خدانوار از نورآبداد،  14 هانامهپرسشاز مجمو  

خانوار  5 ،شانيخانوار از رام 8خانوار از داق داق آباد،  8پرورق، 

 بابان بودند. ياز روستا خانوار 4و  از کردآباد
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 قیتحق سؤاالت به پاسخ. 1. 4

در روستاها و تغييدر الگدوي  توسعه سطح افزايشآيا بين  -

 وجود دارد؟ يارابطهمهاجرت 

و  ةبه مقوله توسع هک ييهاپرسشجداول فراواني مربوط به 

 %86 /7کدده  دهنددديمنشددان  ،پردازنددديممهدداجرت معکددوس 

 /24،و بهداشدتي از خدمات رفداهي، آموزشدي کنندگانشرکت

 هدداآن %88 /25 ،بهبددود سددطح رفدداه کنندگانشددرکت 82%

 /29امکدان ايجداد شدغ  و  هاآن %74 /28، بودن زندگيارزان

از روسددتا را امکانددات تحصددي  فرزندانشددان در  هدداآن 70%

 .انددانستهمهاجرت معکوس  يهازهيانگ

اق  در عي شد که حددّمدّ توانيمباال  يهاافتهيه به با توجّ

 سدطح افزايش بين ن معکوسانفري از مهاجر 50اين مجموعه 

 مستقيم وجود دارد. ةرابط مهاجرت الگوي تغيير و توسعه

 مهداجرت الگدوي تغييدر و شهري زندگي شرايط بين آيا -

 دارد؟ وجود ياابطهر

که به مقوله شدرايط  ييهاپرسشجداول فراواني مربوط به 

 دهندديمنشدان  ،پردازنديمزندگي شهري و مهاجرت معکوس 

معتقدندد کسداني کده بده شدهر  کنندگانشرکت %70 /17که 

 %68 /19 ،کنندديم، خود را غريبه احسداس اندکردهمهاجرت 

هد راحت زندگي کند، گر آدمي بخوامعتقدند ا کنندگانشرکت

بر اين باورندد کده زنددگي در  %84 /21 ،بايد به روستا برگردد

 /31آلودگي هوا در شدهرها،  هاآن %86 /30 ،شهر سخت است

نبود کدار در  %66 /32 باالي زندگي در شهر، ةهزين هاآن 94%

 %64 /34و  باالي مسکن در شدهر ةهزين هاآن %96 /33شهر، 

مهدداجرت  يهددازهياز انگ ر شددهر رااحسدداس تنهددايي د هدداآن

 .انددانستهمعکوس 

اق  در عي شد که حددّمدّ توانيمباال  يهاافتهيه به با توجّ

 شددرايط بددين معکددوسن انفددري از مهدداجر 50 ةايددن مجموعدد

مسدتقيم وجدود  ةرابط مهاجرت الگوي تغيير و شهري نامساعد

 دارد.

 ياهرابطد مهاجرت معکدوس وميزان درآمد افراد بين  آيا -

 دارد؟ وجود

درآمدد که به ميدزان  ييهاپرسشجداول فراواني مربوط به 

 /5کده در  دهنديمنشان  ،پردازنديمو مهاجرت معکوس  افراد

 %46 /8، راضددي هسددتند شددانيزندگاز  کنندگانشددرکت 80%

 اندگفته %78 و دارند نيزمکه از خود  اندگفته کنندگانشرکت

 که از درآمد خود راضي هستند.

در  اق حددّ که شدعي مدّ توانيمباال  يهاافتهيه به با توجّ

معکوس بين ميدزان درآمدد  نامهاجرنفري از  50 ةاين مجموع

 .دارد وجود مستقيم رابطةافراد و مهاجرت معکوس 

 و مبددأ يهدامکانق قومي و بومي نسبت بده آيا بين تعلّ -

 وجود دارد؟ يارابطهمهاجرت معکوس 

 قداتتعلّ ةکه به مقول ييهاپرسشبوط به فراواني مر جداول

 دهندديم نشدان ،پردازنديمقومي و بومي و مهاجرت معکوس 

 ،انددکردهاز زندگي خود ابراز رضايت  کنندگانشرکت %80 که

بدون مسکن در شهر را مشک   يزندگ کنندگانشرکتاز  94%

کدده همسرانشددان از  اندددگفته کنندگانشددرکت %70 ،داننددديم

 کنندگانشددرکت %2/59 ،روسددتا رضددايت دارنددد بازگشددت بدده

 %90 ،که فرزندانشان نيز از اين بازگشت رضايت دارندد اندگفته

 هداآنکده اهدالي روسدتا از بازگشدت  اندگفته کنندگانشرکت

معتقدندددد اقدددوام و  کنندگانشدددرکت %78 و اندخوشدددحال

 .اندخوشحال هاآناز بازگشت  زين خويشاوندان

اق  در شد که حددّ عيمدّ توانيمباال  يهاافتهيبه  هتوجّ با

 قداتن معکدوس بدين تعلّااز مهداجر يخانوار 50 ةمجموعاين 

 مستقيم وجود دارد. ةرابط معکوس مهاجرت و بومي و قومي

 يریگجهیو نتبحث  .5

بدين که شد ق معلوم ين تحقيدر ا ،که گفته شد طورهمان

 ،اجرتو تغييدر الگدوي مهد در روسدتاها افزايش سطح توسدعه

هدر چده سدطح  ،گدريد عبدارت بده ؛مستقيم وجود دارد ةرابط

از شدهرها بده  يتدرشيابد، افدراد بيش يتوسعه در روستاها افزا

از روستاها به شدهرها  يترگشت و افراد کم بازخواهندروستاها 

 ةتوسدع تدوانيم ه به اين موضو با توجّ مهاجرت خواهند کرد.

اقتصادي و اجتمداعي   ئمسااز  يچندبعد يامقولهروستايي را 

 يهارسداختيز ةنتيجده گرفدت کده توسدع تدوانيمدانست و 

تي که باعدد مانند امکانات بهداشتي، آموزشي و امنيّ ؛اجتماعي

 نيترياصدلرشد منابع انساني در روستاها خواهد شد، يکدي از 

گر اين اسدت دوم اين تحقيق نشان ةيافت .ستا هادولتوظايف 

 ريتدأثمهداجرت معکدوس  آينددي بدر فرشرايط نامساعد شدهر

باالي مسدکن،  ةاين تحقيق، هزين ةنامدر پرسش مستقيم دارد.

عوامد   عنوان بهنبود شغ  در شهر و احساس تنهايي در شهر 

 ةافتدي بودندد. گرفتده قرار يبررس موردنامساعد زندگي شهري 

افدراد زان درآمد يان ميم ميمستق ةک رابطياز  ق کهيتحق سوم

 يگدرياز امدر د يد حداکتوانديم ،ديگويمت معکوس و مهاجر

 ةباشددد و آن مقولدد روسددتاها ةچنددان مددرتبط بددا توسددعهم

 ،گدريد عبارت به ؛و افزايش درآمد روستاييان است ييزااشتغال
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تاييان افدزايش سدر روستاها و درآمد رو ييزااشتغال قدرههرچ

و روندد تر به شهرها مهاجرت خواهند کدرد يابد، روستاييان کم

 مهاجرت معکوس از شهر به روستا نيز افدزايش خواهدد يافدت.

گدام بدا تدالش بدراي انتظار داشدت کده هم هادولتاز  توانيم

صدنعتي  يهاتيفعالدر امر  کردن آن،کشاورزي و مدرن ةتوسع

 ،آن تبعبدهدر روستاها و  يگذارهيسرمارا به  گذارانهيسرمانيز 

 ةافتدي وسدتاييان تشدويق کنندد.ش درآمد ريفزااو  ييزااشتغال

قدات قدومي و تعلّان يدوجود رابطه م دهندةنشانق يتحق يانيپا

ي شدهر يرت معکوس است. عوام  نامساعد زندگبومي و مهاج

 قاتتواند تعلّيمشهري  ةط جامعو عدم پذيرش روستاييان توسّ

 هداآنبازگشت را در   داده و مي شيافزارا  هاآنقومي و بومي 

 ةمردان در امدر توسدعد براي دولدتتوانيمچه آن .افزايش دهد

ق بدومي و اسدتفاده از همدين تعلّد ،روستاها درس خوبي باشدد

و  در امددر توسددعه قددومي در مشددارکت فددرد فددرد روسددتاييان

 .ستا روستادر امور  هادادن آندخالت

اين است که  ،ديگري که ذکر آن خالي از لطف نيست ةنکت

پدس از  هدارآمدد آنافدزايش د مهاجرت معکوس روسدتاييان و

م به شدهر را از ئهاي داتواند فکر مهاجرتمي بازگشت به روستا

ممکدن اسدت تجربيدات و  ؛ زيدراذهن ديگر روستاييان بزدايدد

هدا يافته باشدد و آندانش افراد مهاجر از شهر به روستا افزايش

بتوانند پس از بازگشت امکانات بهتري را براي خدود در روسدتا 

يت کنند. همين امر ممکن است سبب شود که در وضدعفراهم 

قصدد  ت بدهمدّهاي کوتاهکنوني ساير روستاييان افکار مهاجرت

 .ر بپرورانندرا در س يشغل يهامهارتافزايي يا يادگيري دانش

 هاادداشتي
1. NELM 

2. Circular migration 

3. Return migration 

4. resettlement 

5. integration 

6. Geiger and Felgentreff (2013/7) 

7. Schland (2012/15) 

8. Schiuan 

9. Anhui 

10. UN Chronicle 

11. Returning migrants are persons returning to their 

country of citizenship after having been international 

migrants (whether short-term or long- term) in 

another country and who are intending to stay in 

their own country for at least a year. From this site: 

http:// www.oecd.org/ els/ mig/ 43999382.pdf 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Immigration plays an important role in 

reducing poverty and vulnerability in low- 

income families.   People for various reasons, specifically, 

economic, social, cultural, environmental, and 

natural disasters leave their native land. So far in 

our country, people often have migrated from rural 

areas to cities.  In recent years, however, we are 

witnessing the reverse.  People have been 

migrating from urban areas to the countryside.  

And, it seems the issue has taken on a higher 

growth and intensity rate.  

According to the results of the General Census of 

Population and Housing in 2011, the number of 

immigrants from urban to rural areas has increased 

by 6%.  In fact, a part of the flow of migration is 

return migration, the migration back to the origin 

of immigrants. 

Due to the attention paid to the relationship 

between migration and development by the 

international organizations, there is a need to 

review different approaches to return migration. 

Many governments in different countries have 

gradually come to the fundamental fact that the 

urban crisis is the crisis of rural producers.  

Statistics show that in many developing countries 

the weight and importance of rural areas is much 

more than the amount of attention paid to them.  

As the rapid growth of urbanization is a growing 

concern in developing countries, rural development 

also assumes great importance in such countries 

(Jomehpoor, 2013).  The present study, therefore, 

investigates the process of return migration and 

factors affecting the decision to return. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Migration in its various forms, whether 

individually or as a group, have long been 

associated with human communities. Migration 

from one’s native land with social, cultural, ethnic, 

political, religious, and climatic motivations is 

aimed at achieving better standards of past and 

present life. 

The theoretical framework of the present study is 

based on the combination of two groups of 

macroeconomic theories and new economics of 

migration. Not only different market conditions but 

also labor market ones are addressed by new 

economics of migration. The theory considers 

migration as a family decision to minimize the 

risks against income or to overcome the limitations 

of capital in the way of productive activities of 

families (Douglas & Massey, 1993). 

Economists generally use unequal regional 

development patterns and cost-benefit analysis to 

explain migration.  The flow of migration is 

usually affected by several factors ranging from 

personal characteristics, relatives, job promotion, 

public social services, facilities for welfare, 

education, health, sports, transportation, natural, 

political, ethnic, religious factors, marriage, 

environmental conditions, security, banking 

facilities, cultural services, and housing in the 

origin and destination of migration. 

3. METHODOLOGY 

In a form of field and survey study, the issue was 

investigated in a rural area experiencing return 

migration. Four factors including rural 

development, living condition in cities, annual 

income, and ethnic bonds were considered as the 

most probable factors affecting the decision to 

return. In a correlational analysis, the relationship 

between the above-mentioned variables and return 

migration was investigated. The sample of this 

study was Hajilou, located in the central part of 

Kaboudrahang, where the region is experiencing 

the process of return migration. All nine villages in 

Hajilou were selected for the purpose of this study 

and questionnaires were used as research 

instruments. The collected data were analyzed 

using descriptive statistical techniques. Frequency 

tables including frequency, percentage and 

cumulative frequency for each of the items in the 
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questionnaire were prepared. In addition, 

Cronbach's alpha coefficient was used to determine 

the reliability of the questionnaire. 

4. DISCUSSION 

Based on the selected criteria in the present study, 

the most developed village Khanabad was the best 

developed village and Saribolaq was the least 

developed one. Most villages are classified in the 

middle rank of development. And two villages 

called Khanabad and Parvarq are classified in the 

high rank of development.  

Descriptive statistics in the present study show that 

participants of the study consider welfare, 

education, and health care as motivations to return 

to their native land. 

The frequency tables also show that the 

participants do not have a sense of belonging to the 

cities.  They believe one has to return to the village 

to live comfortably; they also consider the pressure 

of city life, air pollution, high cost of living, 

unemployment, expensive housing and loneliness 

as motivations to return migration.  The descriptive 

statistics used in the study also show that the 

participants of the study are happy with their life in 

villages; they have their own fields to work on; and 

they are happy with their income.  Furthermore, 

the participants believe that their family members, 

their relatives and the people in the village are 

happy with their return migration to villages. 

5. CONCLUSION 

In this study, it was found that there is a direct 

relationship between the level of development 

in the rural areas and the changes in migration 

patterns. In other words, the better the level of 

development in villages, the more people will 

return from the cities to rural areas and fewer 

people will migrate from villages to urban areas.  

With this in mind, we can claim that the concept of 

rural development is an economic, social, and 

multidimensional issue. It can also be concluded 

that the development of social infrastructure such 

as health facilities, education and security that 

cause human resource development in the village 

will be one of the main tasks of governments.  The 

second finding of this study indicates that urban 

conditions have a direct influence on the process of 

return migration. Furthermore, there is direct 

relationship between the amount of family income 

and return migration.  This can suggest another 

fact related to the rural development: creating jobs 

for rural residents and increasing their annual 

income.  In other words, the more jobs in rural 

areas and increase rural incomes, the less rural 

people move to cities and the process of return 

migration from urban to rural areas will also 

increase.  

The last finding of the research revealed the 

existence of a direct relationship between ethnic 

bonds and return migration. Unfavorable 

conditions in urban areas and the rejection of 

villagers by the urban population could cement 

their ethnic and indigenous bonds and, in return, 

lead in their desire to return. This sense of 

belonging to their native land and their ethnic 

groups can be used to make each and every 

villager involved in the process of development in 

rural areas. This could be a very good lesson for 

the governments. 

Key words: Return migration, development, living 

condition in cities, annual income, affiliation of 

ethnic and indigenous. 
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