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چکیده
مهاجرت بازگشتی فرآ یند مهاجرت از روستا به شهر و اقامت نسبتاً طوالنی در آنجا و سپس بازگشت به موطن روستایی میباشد.
عوامل مختلفی در این فرآ یند تأثیر داشته و مهاجران بازگشته در تحوالت روستا نقش ایفا کردهاند .تحقیق حاضر با هدف بررسی
عوامل مهاجرت بازگشتی و پیامدهای آن بر نواحی روستایی انجام یافت .روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ،و از لطااظ روش
شناسی توصیفی -تحلیلی و شالوده مطالعات آن بر پیمایش میدانی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و مصاحبه اسات .قلمارو
مکانی تحقیق ،بخش باروق شهرستان میاندوآب واقع در جنوبشرقی آذربایجانغربی بود .جامعاه آمااری تحقیاق وانوارهاای
مهاجران بازگشته به این بخش طی دهه اویر ( )1392-1383میباشد که با سرشماری از  96وانوار بازگشته به موطن روستایی
به بررسی متغیرهای تحقیق پرداوته شد .روایی پرسشنامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  0/83بدست
آمد .تجزیه و تحلیل داده ها به روش کمّی (شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی به شیوه تحلیل مولفهای ،آزمون تی
تک نمونه ،کندال و تحلیل مسیر) صورت پذیرفت .نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل مختلفی در بازگشت مهاجران نقش داشته
است که از بین آنها عاملهای اقتصادی و عمرانی  -اجتماعی به ترتیب با مقدار ویژه  2/49و  2/31بیشترین تاأثیر را در باین
عاملهای بارگذاری شده به وود اوتصاص دادهاند و عامل فرهنگی -قومی کمترین تأثیر را در بین عاملها داشاته اسات .نتاایج
تحلیل مسیر اثرات بازگشت مهاجران در روستاها ،نشان داد مهاجران بازگشته بیشاترین تاأثیر را در شااوصهاای عمرانای –
کالبدی و کمترین پیامد را در شاوص اجتماعی داشتهاند.
واژگان کلیدی :مهاجرت بازگشتی ،مهاجرت شهری -روستایی ،توسعه روستایی ،بخش باروق
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مقدمه
نقل و انتقاالت سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر پدیده مهاجرت را به عنوان یکی از پدیدههای جمعیتی ،اقتصاادی
و اجتماعی مطرح می سازد .مهاجرت ،شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی انسانها بین دو واحد جغرافیایی اسات و
این جابجایی می تواند دائمی یا تقریباً دائمی باشد ( .)Zanjani, 2008: 212مهاجرت بازگشتی نوعی از مهاجرت است
که شخص یا اشخاص مورد نظر ،ایده بازگشت به مبدأ خود را دارند و وضعیتی را بیان میکند که شخص مهاجر با تمایال
خود و بویژه بعد از مدت زمان مشخص به مبدأ باز میگردد ( .)Dustmann & Weiss, 2007: 3مهااجرت معکاو
پدیدهای مهم ( )Dustmann & Yoram, 2007: 58و در مقیا ملّی حرکت خطی مهاجران از سکونتگاه شاهری
به سوی سکونت گاه روستایی بنا به دالیل درمانی ،بازنشستگی و غیره بوده و مکاان اوییاه تویاد و زنادگی مهااجران شاهر
است .استفاده از فضاهای روستایی از سوی شهرنشینان ،اغلب به منظور فراغت و کاهش بار روانی مشکالت حااکم بار
فضاهای شهری باه عناوان کنشای مکاانی -فضاایی صاورت مایپاذیرد (.)Afrakhteh & hajipoor, 2013: 2
مهاجرت بازگشتی درایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا از شهرها به سکونتگاههاای
روستایی مربوط میشود .عوامل جاذبه روستایی (ارزانی زمین و مسکن ،زمین ارثی ،هوای یطیف و پاکیزه ،نباود مشاکالت
شهری) و دافعه شهری (گرانی زمین و مسکن ،فشارهای روحی و روانی ،تبعای ناژادی ،آیاودگی هاوا) و توساعه شابکه
حمل و نقل موجب تحرک مکانی بصورت مهاجرت بازگشتی میشود .یذا اگر تحرک مکانی از شهر به روساتا را مهااجرت
معکو بنامیم مهاجرت بازگشتی فرایندی است که زنادگی در روساتا ،مهااجرت باه شاهر و ساکونت در آنجاا و سا
بازگشت مجدد به روستا را شامل میشود ( .)Afrakhteh, Manafiazar & valaei, 2016: 85این پدیده واکنشای
به چرخه اقتصادی و دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی و فضاایی در مبادأ و مقصاد اسات .عاودت مهارتهاا ،توانااییهاا،
سرمایهها و افزایش بهرهوری و اشتغال از آثار قابل تأمل آن بوده و در مقابل پدیده "فرار مغزها" قرار گرفتاه ( Zaiceva
 )& Zimmermann, 2012: 2و در مدرنیزاسیون روستا نقش اساسی دارد (.)Zhao, 2002
پدیده مهاجرت بازگشتی بیشتر واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد میشود کاه از طریاق ایجااد
درآمد در فعاییت هایی مانند کشاورزی و دامداری ،بازنشستگی و گاهاً ناشای از مشاکالت زنادگی شاهری پدیاد مایآیاد
( )Okali & Olawoye, 2001: 55و غایباً بزرگساالن و بازنشستگان را شامل شده و گااهی نیاز جواناان باه دالیال
بهداشتی یا به تبع خانواده این نوع مهاجرت را بر میگزینند .اگر شرایط به نحوی تغییر یابند که ارتقاای کیفیات زیساتی و
امکانات در روستا همراه با ارتقای سطح درآمد کشاورزی (در واحد سطح) باشد ،زندگی در روستا را جایگزین جاذابی بارای
محیط آیوده و پرهزینه شهری میسازد .رونق اقتصادی در روستاها ،خانوادههای مهاجر را به روستاها کشاانده و مهااجرت
بازگشتی صورت خواهد گرفت .همچنانکه در دهه اخیر تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق روساتایی بازگشات
مهاجران را زمینهسازی نموده است.
طبق ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه " دویت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمیناه سیاساتگذاری،
برنامهریزی ،راهبری ،نظارت و هماهنگی بین دستگاه هاای اجرائای ،ارتقااط ساطح درآماد و کیفیات زنادگی روساتاییان و
کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی ،عشایری و جامعه شهری ،حمایت الزم را بهعمل آورد" .ایان
حمایتها در  17بند مشخص شده است که بند چهارم آن "تدوین سیاستهای تشویقی در جهات مهااجرت معکاو (از
شاهر باه روساتا) و تثبیات نسابی جمعیات روساتایی تاا آخار ساال اول برناماه" ( Vice president of strategic
 )planning & monitoring, 2013: 190در راستای مهاجرت بازگشتی است .اگرچه اصاطالح مهااجرت معکاو
در متن آن مستفاد شده است اما هدف قانونگذار از این اصطالح برگشت مهاجران از شهر به موطن روساتاییشاان اسات.
در کل پدیده مهاجرت بازگشتی در ایران از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شاده اسات .در حاایی کاه مهااجران
بازگشته غایباً با سرمایههای مایی و مهارتهای فنی و دانشهای نوین میتوانند فرآیند توسعه مبادأ (منااطق روساتایی) را
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تسریع بخشند .در نواحی روستایی شهرستان میاندوآب مسائلی مانند حساسیت کشاورزی دیام باه باارشهاای سااالنه و
نوسان درآمدساالنه روستاییان،کمبود امکانات رفاهی ،خدماتی و آموزشی در روستاها (بویژه قبل ازدهه  )1380وجاذبههاای
شهری مانند فرصت های کاریابی و اشتغال و درآمد انتظاری ،خدمات زیربنایی و رفاهی شهرها به مهااجرتهاای روساتا-
شهری انجامیده و بهرهگیری نامناسب از فضا ،جابجایی نیروی انسانی و سرمایه را موجب شده بود .یایکن در دهاه اخیار،
این شهرستان شاهد بازگشت مهاجران به روستاها بوده که بررسی عوامل کنش فضایی -مکانی مذکور از موضوعات قابال
تأمل میباشد .بیگمان این مهاجرتها در مبدأ و مقصد اثرات غیر قابل انکاری دارد و عدم توجاه باه کمیات و کیفیات و
پیامدهای این پدیده ،موفقیت برنامهها را با چایش روبرو میسازد .یذا شناخت نوع مهاجرتهاا و حرکاات جمعیات در ایان
گستره در برنامهریزیهای ناحیهای و جمعیتی کمک شایانی خواهد کارد .بخاش بااروق یکای از بخاشهاای ساه گاناه
شهرستان به تأسی از تحوالت فرآیند کشاورزی و ایجاد جاذبه در مناطق روستایی (از جمله افزایش ادوات و مکانیزاسایون
کشاورزی ،ارائه خدمات رفاهی و زیربنایی و  )...با پدیده بازگشت مهاجران بستر تحوالت اقتصاد فضایی شده است .از ایان
رو تحقیق حاضر درصدد پاسخ دادن به سوالهای ذیل است:
 چه زمینهها و عواملی در بازگشت مهاجران به مبدأ روستاییشان نقش دارند؟ مهاجران بازگشته چه اثرات و پیامدهایی در مبدأ روستاییشان داشتهاند؟اصطالح مهاجرت 1برای اویین بار درسال  1892توسط فردی به نام گراهام 2به کار برده شد ( )Valaei, 2013: 39و
به عنوان مهمترین تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیای ،حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای
یک واحد سکونتگاهی به واحدهای دیگر برای اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از زادگاه خود است ( Stockdale,
 .)Catney & 2014: 84: Khthari, 2002: 16گستردهترین نوع مهاجرت ،مهاجرت روستاییان به شهر بوده
(قاسمی و همکاران ،)16 :1393 ،و عوامل متفاوتی در بروز این پدیده دخایت دارند؛ از مهمترین عوامل بروز مهاجرتهای
روستایی نبود شرایط الزم برای ایجاد کسبوکار است ( .)Bilir, 2010: 1782 : Beccheti, 2008: 132نبود
فرصتهای شغلی در روستا و دسترسی به شغل و نیز دستیابی به درآمدهای انتظاری در شهر و منافع ناشی از آن،
مهاجرت را تابعی ازعواملی اقتصادی ساخته ( )Cheraghi: 2013:43: Lhsayyzadh, 1989:225و مهاجرتهای
روستا -شهری را شکل مسلط مهاجرتهای داخلی کرده است .اما در سالهای اخیر نتایج سرشماری برخی کشورها به
ظهور ر وند جدید مهاجرت داخلی تحت عنوان برگشت مهاجران روستایی اشاره داشتهاند .روند جدید مهاجرت داخلی
عمدتاً برگشت جمعیت یا جریان ضدشهرنشینی 3نامیده میشود ( )Lucas & Meyer, 2002: 166و از شهرهای
بزرگ به شهرهای کوچک و مناطق روستایی است ( .)Bosworth, 2006:2بری 4جریان ضدشهرنشینی را فرآیند عدم
تمرکز ،حرکت از یک وضعیت متمرکزتر به یک وضعیت کم تمرکزتر تعریف میکند ( Lucas & Meyer, 2002:
 .)166از تعریف بری "مهاجرت از شهر به روستا" برداشت می شود که از آن به مهاجرت معکو (در داخل مرزها) و
بازگشت مهاجران روستایی به موطن (مهاجرت بازگشتی) یاد میشود.
مهاجرت بازگشتی عبارت است از جریانی که در آن ،فرد یا افرادی که بنا به دالیل مختلف نظیر عوامل اقتصادی
(عمدتاً) ،اجتماعی ،و روان شناختی ،از مکان مقصد یا سرزمینی که قبالً به صورت محل سکونت جدید خود انتخاب کرده
بودند ،مجدداً به مکان اوییة خود بازگردند ( .)Ghasemi & et al, 2014: 22بطور ساده بازگشت انتخابی مهاجران
بعد از یک دوره قابل توجه به مبدأ را مهاجرت بازگشتی گویند ( .)Dustmann & Yoram, 2007: 3باید اذعان
داشت که این بازگشت عمدتاً به خاطر عوامل کشش /جاذبه در نواحی روستایی صورت میگیرد تا عوامل دافعه در مناطق
1. Emigration
2. Graham
3. counter-urbanisation
4. Berry
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شهری ( .)Diani et al, 2008: 125برخی نیز آن را واکنشی به سیکل اقتصادی دانستهاند ( & Zaiceva
 )Zimmermann, 2012: 1اما این پدیده نه یک عامل بلکه با مجموعهای از عوامل قابل تبیین است .مهمترین
دالیل مهاجرت بازگشتی عمدتاً اقتصاد ،بوم شناختی و در ارتباط با کیفیت زندگی است ( & Eimanei Jajarmi
.)Ekramei, 2014: 91

مهاجرت معکو و جریان ضد شهرنشینی را می تاوان حاایتی از حااالت شاهرگرایی روساتایی قلماداد کارد ،چارا کاه
شهرگرایی حومهها و نواحی روستایی فرآیندی اجتماعی است که شامل گسترش ایدهها و شایوههاای زنادگی شاهری در
نواحی روستایی است و مشخصترین حایت آن حرکت مردم از شاهرها باه ناواحی روساتایی اسات ( Pacion, 1984:
 .)183ییکن روستاهای خوابگاهی و یا توریستی و خانههاای دوم را نبایاد باا مهااجرت بازگشاتی منطباق دانسات .زیارا
روستاهای خوابگاهی محل سکونت شهروندانی است که درشهر به فعاییت مشغویند و خانه دوم به خانهای اطالق میشاود
که ساکنان شهرها در نواحی روستایی خوش آب و هوا برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت تدارک میبینناد در حاایی
که محل سکونت و فعاییت رسمی آنها در شهر است .این خانهها خود میتوانند زمینه ساز بازگشت مهاجران به مبدأشاان
باشند (.)Afrakhteh, Manafiazar & valaei, 2016: 86
نخستین تبیین نظری درباره قانونمندیهای مهاجرت توسط "راونشتاین "1در سال  1885مطرح شد .وی با شش فار
مکانیزم مهاجرت را تبیین نمود :مهاجرت و فاصله ،مهاجرت مرحلهای ،جریان و ضدجریان مهاجرت ،تفاوت شاهر و روساتا
در میل باه مهااجرت ،تکنویاوای ارتباطاات و مهااجرت ،و تسالط انگیازه اقتصاادی ( Paply Yzdy & Ebrahimi,
 .)2008: 158طبق نظر راونشتاین هر جریانی از مهاجرت روستا -شهری دارای روندی معکاو باه منااطق روساتایی
است ( .)Zohry, 2003: 98اورت ا یی 2به اصالح نظریه راونشتاین پرداخت و تئوری دافعه -جاذباه 3را ارائاه کارد.
عقاید تئوریک یی به مزایا و مضرات مکان مبدأ همانند پتانسیلهای مکان مقصاد و همچناین مواناع مداخلاهگار باین دو
مکان تأکید دارد ( .)Kohei, Bhshy, doaghoyan & shamsi, 2013: 103مهاجرت و مهاجرت بازگشتی با ایان
تئوری قابل تبیین است .یی چنین فر میکند؛ مناطق مبدأ و مقصد دارای عوامل مثبت و منفای مایباشاند کاه فارد را
جذب و دفع نموده و عوامل خنثی که افراد نسبت به آنها بیتفاوت هستند نیز وجود دارد .وی چهار عامل را در مهااجرت
مؤثر دانست:
ایف) عوامل مرتبط باحوزه مبدأمهاجرت :این عوامل به پدیدههای اقتصادی ،فرهنگی ومحیطی مربوط میشود و میتوانند
مثبت (جاذبه) و منفی (دافعه) و خنثی باشند .مانند امکانات زندگی ،آموزش ،بهداشت ،درآمد ،فرهنگ و ...
ب) عوامل مرتبط با منطقه مقصد مهاجرت :این عوامل همان امتیازات و معایب زندگی شهری برای مهااجران روساتایی را
تشکیل میدهند .در مهاجرت بازگشتی نیز عوامل برانگیزاننده (مانند افزایش درآمد و توساعه کشااورزی ،افازایش کیفیات
زندگی با ارائه خدمات زیربنایی و تصاحب اراضی ارثی و  )...و بازدارنده (مانند مشکل اداماه تحصایل فرزنادان ،بازساازی
مسکن و  )...را تشکیل میدهند.
ج) عوامل دخایت کننده :موانع بازدارنده بین مبدأ و مقصد مانند بعد مساافت ،بازدارنادههاای فیزیکای ،قاوانین مهااجرت،
هزینه حملونقل ،سنتها و آداب رسوم و  ...که در جابجایی یا باقی ماندن افراد تأثیر میگذارند.
د) عوامل شخصی :مانند حساسیتهای فردی ،هوش ،آگاهیهای اجتماعی ،تماا هاای فاردی ،داشاتن آشانا و راهنماا،
شرایط خانوادگی ،تاریخچه فردی و سن و جن و سواد آنها (.)Mohseni & Adl, 2007: 79
تودارو مهاجرت و روند آن را برآیند یک عامل ندانسته و عوامل متعددی را در روند مهااجرت از جملاه عوامال شخصای و
خصوصیات فردی از جمله :سن ،تحصیالت ،جن  ،نژاد ،گروههای قومی و وابستگی سیاسی دخیل میداند ( & Panahi
1. Rovenstein
2. Everett S. Lee
3. Push- Pull
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 .)Peshro, 2011: 43در بازگشت مهاجران از شهر به موطن روستایی خود عوامل جاذبه و دافعه باا عوامال چهارگاناه
فوق قابل بررسی و تبیین است.
پیشینه تحقیقات در باب مهاجرت روستا -شهری بسیار غنی بوده و کتابها و مقاالت علمی فراوانی در این باب نگاشاته
شده است ییکن مهاجرت معکو (شهر  -روستا) و مهاجرت بازگشتی از موضوعات نوظهور در ادبیات مهاجرت میباشاد.
یکی از نقاط قوت این پژوهش پرداختن به این موضوع می باشد .یایکن برخای تحقیقاات کاه جساته و گریختاه باه ایان
موضوع پرداختهاند که در جدول ( )1به آنها اشاره میشود.
جدول  .1پیشنه تحقیق در زمینه موضوع مورد بحث
پژوهشگران و سال
راغفر و قاسمی اردهایی
()1388
ربانی و همکارانش ()1389
ظاهری ()1390

عنوان

نتیجه

علل مهاجرت و ویژگیهای جمعیتی-
اقتصادی مهاجران بین شهرستانی :بررسی
تطبیقی مهاجران شهر به روستا و روستا
به شهر ایرانی طی دهه 1385-1375
علل و انگیزههای مهاجرت معکو و
تأثیر آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در
تنکابن
تأثیرات متقابل فضایی کالنشهر تبریز و
روستاهای خوابگاهی پیرامون

نتایج نشان داد تفاوت معنیداری بین مهاجران روستا -شهر و شهر -روستا وجود دارد .علتهای پایان و
انجام خدمت وظیفه و پایان تحصیل (علل اجباری) در مهاجرتهای شهر به روستا بیشتر از روستا به شهر
بوده و در علتهای جستجوی کار ،جستجوی کاار بهتار ،انتقاال شاغلی و تحصایل (علال اختیااری)،
درصدهای بدست آمده برای مهاجران روستا به شهر بیشتر از شهر به روستا بوده است.
ارتباط مثبت و معنادار بین تعلق بومی و درآمد با انگیزه مهاجرت معکو و رابطه منفی معنادار باا بعاد
مسافت و انگیزه مهاجرت معکو وجود دارد .رابطه بین انگیزه مهاجرت معکو و توسعه اقتصاادی و
اجتماعی نیز مثبت و معنادار میباشد.
تأمین زمین و مسکن ارزان و نزدیکی به محل کار و فعاییت ،تأثیر بیشتری از سایر عوامل در مهااجرت
معکو داشته است.
مهاجرت موقت نیروی جوان روستایی ،مهم ترین راهبرد به کار رفته برای ادارهی زندگی بوده است و
پ از کسب مهارت و بازگشت به نواحی روستایی ،تفاوت چشمگیری در سرمایههای انسانی ،ماایی،
فیزیکی ،اجتماعی و طبیعی افراد بازگشته رخ داده است .مهمترین پیامدها برای مهارجان بازگشته عبارت
بود از :کسب درآمد بیشتر ،افزایش رفاه زیستی ،کاهش آسیب پذیری ،بهبود امنیت غذایی ،بهبود شأن و
منزیت انسانی.
علل اصلی شکل گیری مهاجرت معکو در بعد طبیعی آب و هوای مناسب ،در بعد اقتصادی ضارورت
شغلی و نزدیکی به محل کار و در بعد اجتماعی برخورداری روستا از خدمات و امکانات بوده است.

مطیعی ینگرودی و
همکاران ()1390

تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در
بهبود معیشت ساکنان مطایعه موردی
شهرستان آق قاال

قاسمی و همکاران
()1393

تحلیلی بر علل شکلگیری مهاجرت
معکو در شهرستان بینایود

افراخته و همکاران ()1395

اثرات مکانی فضایی مهاجرت بازگشتی در
شهرستان میاندوآب

اائو)2002( 1

عوامل و نتایج مهاجرت برگشتی
(تجربهای از چین)

دشینگر و گرایم)2005( 2

مهاجرت داخلی و توسعه :یک دیدگاه
جهانی

جیایو)2009( 3

سرمایه انسانی ،بازگشت مهاجران و
کارآفرینی روستایی در چین

فارل 4و همکاران ()2012

روستا به عنوان مقصد بازگشت مهاجران

وانگ 5و همکاران ()2013

خود اشتغایی یا دسمتزد اشتغال؟ :در
انتخاب شغلی مهاجران بازگشتی در
مناطق روستای چین

مهاجرت معکو اثر مثبت قابل توجهی بر دستمزد فعاییتهای کارگری دارد .اما بر فعاییتهای
کارآفرینی اثر منفی میگذارد.

اساااتوکدایی 6و همکااااران
()2014

چشم اندازی از مهاجرت شهر به روستا در
یک دوره از زندگی با تاکید بر بافت محلی

سن در تحرک افراد از شهر به روستا موثر است .افراد جوان تمایل بیشتر جهت مهاجرت دارند .دییل این
امر سیاستهای موفق برنامهریزی روستایی و سنتهای خانوارهای کشاورز است.

در بازگشت مهاجران ،عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را دارد .عوامل اجتماعی ،روانشناختی و عمرانی نیز
از سایر عوامل تأثیرگذار در بازگشت مهاجران هستند .پیامدهای بازگشت مهاجران شامل نوسازی مسکن
روستایی ،احیای اراضی کشاورزی ،تبدیل اراضی زراعی دیم به باغی و مکانیزاسیون کشاورزی ،توساعة
دام روری ،احداث کارگاههای توییدی و غیره بوده و نوعی بازساخت فضایی را نشان میدهد.
عوامل موثر بر مهاجرت برگشتی رفتار اقتصادی بازگشتگان را تحلیل کرده و هر دو عوامل جاذبه و دافعه
را بر تصمیم به مهاجرت برگشتی موثر دانسته است .مهاجران بازگشتی برخالف محلیها سرمایهگذاری
قابل توجهی در سرمایه تویید محصول انجام میدهند و نقش زیادی در فرایند مدرنیزاسیون روستا دارند.
مهاجران بازگشته ،منتقلکننده عناصر اصلی توسعه روستایی (فنااوریهاای جدیاد ،شایوههاای بهباود
کشاورزی ،ارزش های غیرسنتی ،ارائه تجربیات و دانش برای حل و فصل مسائل محلی باه روساتاییان)
هستند.
اصالحات اقتصادی دهه  1980بیش از  130میلیون نفر روستایی را به نواحی شاهری انتقاال داد .ایان
مهاجران در موف قیت اقتصادی چین نقش بارزی داشتند و بعد از بازگشت به روساتا نیاز در کاارآفرینی
روستایی بسیار موثر بودهاند.
این مقایه با استفاده از شواهد تجربی در غرب ایریند به بررسی مفاهیم کلیدی در درک مهاجرت معکو
ا ز یک سو و تاثیر زمینه ای روستا در شکل گیری مهاجرت می پردازد.

1. Zhao Yaohui
2. Deshingker & Grimm
3. Jialu
4. Farrell
5. Wang
6. Stockdale
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از یحاظ هدف کاربردی ،روش بررسی آن توصیفی  -تحلیلی و شایوده مطایعاات آن بار پیماایش میادانی
بوده و ابزار گردآوری دادهها پرسش نامه و انجام مصاحبه است .قلمرو مکانی تحقیق ،بخاش بااروق شهرساتان میانادوآب
واقع در جنوبشرقی آذربایجانغربی میباشد .جامعه آماری تحقیق خانوارهای مهاجران بازگشته به این بخاش طای دهاه
اخیر ( )1392 -1383میباشد که با سرشماری از  96خانوار بازگشته به ماوطن روساتایی باه بررسای متغیرهاای تحقیاق
پرداخته شد .روایی پرسشنامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آیفای کرونباخ  0/83بدست آماد .تجزیاه و تحلیال
داده ها به روش کمّی شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی به شیوه تحلیل مویفاهای ،آزماون  tتاک نموناه،
کندال و تحلیل مسیر) صورت پذیرفت.

محدوده مورد مطالعه
بخش باروق یکی از سه بخش شهرستان میاندوآب میباشد که در جنوبشرقی آذربایجانغربی واقع گردیده است .ایان
بخش طبق سرشماری سال  1395دارای  69روستای دارای ساکنه (و چهاار روساتای خاایی از ساکنه) و ساه دهساتان
(باروق ،آجریی غربی و آجریی شرقی) را شامل میشود و در سال  1390دارای  23014نفر جمعیت ( 9/7درصد شهرستان)
و  6321خانوار بوده و بعد خانوار آن  3/6نفر و نسبت جنسی آن  96/7است ( Statistical Center of Iran, 2013:
 .)Nazari & Manafiazar, 2014: 469شغل بیشتر اهایی این بخش کشاورزی و دامداری و پارورش زنباور عسال
میباشد و صنعت هم ای کشاورزی در این منطقه رشد و توسعه نیافته و بجز تعداد محدودی کارگاه تویید و معدن شان و
ماسه صنایع خاصی به چشم نمیخورد .جدول ( )2ویژگیهای جمعیتی و شکل ( )1موقعیت این بخش را نشان میدهد.
جدول .2ویژگیهای جمعیتی بخش باروق ()1390
نام
کل شهرستان میاندوآب

بخاااااش باروق
دهستان باروق
دهستان آجریوی شرقی
دهستان آجریوی غربی

مساحت ()km2

2233
1014/338
319/428
477/586
217/324

تعداد روستا
205
73
20
28
25

جمعیت
260628
23014
12024
4027
2845

وانوار
73423
6321
3378
1023
778

نام مرکز
میاندوآب
باروق
باروق
نوخطایو
قورقچو

Source: Manafiazar, 2011

شکل  .1موقعیت جغرافیایی بخش باروق
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یافتهها و بحث
بخش باروق  69روستای دارای سکنه دارد که در دهه اخیر  34نقطه روستایی ( 49/28درصد روستاهای بخاش) شااهد
بازگشت  96خانوار مهاجر به روستاهای بخش بودهاند .پراکندگی مهاجران بازگشتی در دهستانهای بخش نشان میدهاد
دهستان باروق با  40خانوار بازگشتی در  12نقطه روستایی آن بیشترین تعداد بازگشتیها و دهستان اجیریی شارقی باا 19
خانوار بازگشته به  10نقطه روستایی کمترین تعداد خانوارهای بازگشته را به خاود اختصااص دادهاناد و دهساتان اجیریای
غربی  37خانوار بازگشته را در  12روستای خود شاهد میباشد .روستای الیهیی که در اوایال دهاه  1380خاایی از ساکنه
شده بود اکنون 10خانوار بازگشته را درخود جای داده و از بارزترین نکات بازگشت مهاجران در بخش میباشد.

یافتههای توصیفی
 ویژگیهای فردیویژگیهای فردی و وضعیت در مقصد مهاجرت ،عوامل بازگشت و اثرات بازگشتهگان در روستا در جدول ( )3آماده اسات.
میانگین سنی افراد در هنگام مهاجرت  33/88سال بود و در حال حاضر به  506/7سال رسیده اسات .بناابراین مهااجران
قسمت اعظمی از سن فعال خود را خارج از روستا گذراندهاند.
جدول  .3آمار توصیفی متغیر سن مهاجران
زمان مهاجرت (درصد)

حال حاضر

33/88

50/76

بیسواد
باسواد
کشاورزی
غیرکشاورزی
بیکار

54/2
45/8
64/5
28/4
6/3

38/5
61/5
78/2
21/84
-

میانگین مساحت اراضی /هکتار

8/44

10/05

متغیرها
میانگین سن
تحصیالت
شغل

میزان تحصیالت افراد در وضعیت شغلی و جابجاییهای مکانی آنها از متغیرهای تأثیرگذار میباشد 54/2 .درصد افراد
در هنگام مهاجرت بی سواد بودند .اما در هنگام بازگشت میزان تحصیالت مهاجران ارتقا یافته و  61/5درصد با سواد بوده
و  38/5درصد بی سواد میباشند .معموالً افراد بی زمین و کم زمین چنانچه منبع درآمد دیگری نداشته باشند برای
مهاجرت به شهر و یافتن مشاغل رغبت بیشتری نشان میدهند .در هنگام مهاجرت میانگین اراضی مهاجران  8/44هکتار
بوده که با زیر کشت بردن اراضی بایر و خرید اراضی کشاورزی توسط بازگشتهگان میانگین اراضی زراعی در حال حاضر
به  10/05هکتار رسیده است.
 وضعیت در مقصد مهاجرتشهرهای تهران و میاندوآب به ترتیب با جذب  37/5و  36/5درصد مهاجران بخش باروق بیشترین جاذبه را داشاتهاناد و
اورمیه ،شاهین دا ،قم ،بناب ،تبریز و اصفهان نیز به ترتیب  3/1 ،4/2 ،5/2 ،5/2 ،7/3و  1درصاد از خانوارهاای مهااجر را
پذیرفته بودند .بطور متوسط فاصله شهرهای مقصد از روستای زادگااه  363/75کیلاومتر باوده اسات .نزدیکتارین فاصاله
مهاجرت  15کیلومتر و بیشترین آن  1200کیلومتر میباشد .از سوی دیگر میانگین ساالهاای اقامات مهااجران در شاهر
مقصد  14/08سال بوده است .کوتاهترین مدت اقامت  1سال و بلندترین آن  50ساال طاول کشایده اسات .مهااجران در
شهر مقصد از یحاظ تأمین اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشتند بهطوریکه  30/2درصد آنان بیمه و  69/8درصد نیاز بادون
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بیمه بودند .دستمزد ماهانه آنها در روستا (قبل از مهاجرت) بطور میانگین  210هزار تومان بوده و در شهر مقصد باه 669
هزار تومان افزایش یافته است .همچنین  42/7درصد مهاجران در شهر مقصد مایک مسکن خود بودناد .اماا  44/8درصاد
اجارهنشین بودند 12/5 .درصد نیز سالها اجارهنشین بوده و س مسکن خریده بودند .مساکن آنها مانند سکونتگاههاای
غیررسمی غایباً از مصایح کم دوام و نیمه بادوام ( 9/4درصد آجر و چوب و  59/4درصد آجار و آهان)  31/3درصاد نیاز از
مصایح بادوام و اسکلت فلزی و بتن آرمه بود.
 دالیل مهاجرت به شهربرای ارزیابی دالیل مهاجرت سه شاخص؛  .1اقتصادی (ب یکااری ،درآماد پاایین در روساتا ،کمباود اراضای کشااورزی،
پیشنهاد شغل در شهر ،تصور وجود شغل مناسب و درآمد مکفی در شهر ،خشکسایی و سایر آفات) .2 ،اجتماعی -فرهنگی
و آموزشی (گویه های نبود امکانات آموزشی بارای تحصایل فرزنادان در روساتا ،حضاور اقاوام در شاهر و تشاویق آناان،
اختالفات قبیلهای و مشاجرات طایفهای در روستا ،کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی) و  .3خدماتی عمرانی -رفاهی (عدم
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستا ،عدم وجود راههای ارتباطی با شهر ،کم توجهی مسائوالن باه روساتاییان ،نباود
خدمات زیربنایی (آب ،برق ،تلفن ،گاز) و بافت ر وستایی نامناسب و مشکالت عبور و مارور در روساتا) در طیاف ییکارت 6
رتبهای تنظیم شده بود .آمار توصیفی گویهها در جدول ( )4نشان داده میشود .میزان تاأثیر گویاههاای شااخص "فقادان
خدمات عمرانی و رفاهی" با  368پاسخ در طیفهای زیاد و خیلی زیاد بیشترین تأثیر را در مهاجرت روستاییان باه شاهرها
داشته است .پ از آن میزان تأثیر فقدان شاخصهای اقتصادی با کسب  152پاسخ در طیف خیلی زیااد و  120پاساخ در
طیف زیاد (مجموعاً  272پاسخ) دومین عامل در مهاجرت روستاییان باوده و تاأثیر شااخص فرهنگای /آموزشای  60و 73
پاسخ در طیفهای خیلی زیاد و زیاد دریافت کرده است .گویههای شاخص فرهنگی و آموزشی  109بار پاساخ بایتاأثیر را
دریافت کرده درحایی که شاخص خدماتی -عمرانی و شاخص اقتصادی به ترتیب  28و  84پاسخ در طیف بیتأثیر دریافت
کردهاند.
جدول  .4تعداد پاسخ به گویههای شاوصهای موثر در مهاجرت از روستا
شاوص

ویلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ویلی کم

بی تأثیر

اقتصادی

152

120

99

102

70

84

اجتماعی /فرهنگی و آموزشی

60

73

55

17

34

109

خدماتی ،عمرانی و رفاهی

266

102

48

23

13

28

 ودمات و امکانات روستادر هنگام مهاجرت راه روستایی  21/9درصد مهااجران ماایرو 55/2 ،درصاد خااکی 8/3 ،درصاد شوساه و  14/6درصاد
آسفایت بوده است که در هنگام بازگشت راه مایرو مشاهده نمیشود و  65/6درصد جامعاه باه روساتاهای باا راه آسافایت
بازگشتهاند بقیه نیز شوسه میباشند .بنابراین پوشش راههای روستایی نسبت به زمان مهاجرت به شهر بهبود یافتاه اسات.
در موقع بازگشت مهاجران  2/1درصد روستاها دارای مرکز بهداشت 51 ،درصد خانه بهداشت و  46/9درصاد نیاز بهاورز
دارند .همچنین  70/8درصد روستاها دارای خدمات زیربنایی -رفاهی آب یویه کشای ،بارق و تلفان شادهاناد .طارحهاای
عمرانی -کایبدی در زمان بازگشت مهاجران عبارت بود از؛ در  49درصد روستاها طرح هادی اجرا شاده یاا در حاال اجارا
بود .وام بهسازی مسکن روستایی در  78/1درصد روستاها توزیع میشد و در برخی نیاز کاناالکشای و بهساازی سیساتم
آبیاری شروع شده بود .تأثیر هریک از خدمات مذکور در بازگشت مهاجران به موطن روستایی به شرح جدول ( )5میباشد.
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جدول  .5فراوانی پاسخ به متغیرهای عمرانی -زیربنایی موثر در بازگشت مهاجران
شاوص
خدمات بهداشتی
زیربنایی -رفاهی
خدمات کالبدی-
عمرانی

زیاد

ویلی زیاد

متوسط

کم

ویلی کم

تعداد

34

18

24

15

5

درصد

35/41

18/75

25

15/63

5/2

تعداد
درصد

23
23/96

44
45/83

17
17/71

5
5/2

7
7/3

تعداد

42

40

10

4

-

درصد

43/76

41/66

10/41

4/17

-

در بررسی تأثیر خدمات ترغیبی برای بازگشت مهاجران ،خدمات کایبدی -عمرانای (اجارای طارح هاادی ،وام بهساازی
مسکن ،بهسازی سیستم آبیاری ،احداث جاده) به ترتیب توساط  43/76و  41/66درصاد پاساخگویاان (مجموعااً 85/42
درصد) در طیف خیلی زیاد و زیاد ارزیابی شده است .خادمات زیربناایی -رفااهی و بهداشاتی باا  69/79و  54/16درصاد
پاسخها در این طیفها در بازگشت مهاجران به روستا نقش داشته است.
 دالیل اقتصادی و اجتماعی بازگشتمتغیرهای اقتصادی در ترغیب مهاجران برای بازگشت به روستا تأثیر زیادی داشتهاند و  43/76درصد پاسخگویاان تاأثیر
متغیرهای اقتصادی را در طیفهای زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .در این بین افزایش درآمد کشاورزی با  68/4درصاد
پاسخها در طیفهای زیاد و خیلی زیاد بیشترین تأثیر را نشان میدهد .شاخص اجتماعی -فرهنگی در بازگشات مهااجران
اثر نسبتاً اندکی نشان میدهد 47/5 .درصد پاسخها تأثیر کم و  33/5درصد پاسخها تأثیر زیاد گویههای این شاخص گاواه
این مطلب است 80/2 .درصد پاسخگویان تأثیر گویه "افزایش کیفیت زندگی در روستا" در بازگشت خود را در طیافهاای
زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .گویههای جدول ( )6شااخص هاای جاذباه روساتا و دافعاه شاهری در پدیاده مهااجرت
برگشتی را نشان میدهند.
جدول  .6تأثیر متغیرهای اقتصاد و اجتماعی -فرهنگی در بازگشت مهاجران به روستا (درصد)
متغیرهای اقتصادی موثر در بازگشت
از دست دادن شغل در شهر
بازنشستگی
عدم تعادل هزینه و درآمد در شهر
مشکل تأمین یا اجاره مسکن در شهر
افزایش درآمد کشاورزی در روستا
افزایش امکانات مکانیزاسیون کشاورزی
مجموع متغیرهای اقتصادی

ویلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ویلی کم

22/9

22/9

8/03

18/8

27/1

17/7

4/2

4/2

6/3

67/7

8/3

43/8

18/8

18/8

10/4

31/3

10/4

14/6

9/4

34/4

10/4

58/3

21/9

3/1

6/3

8/3

24

19/8

20/8

27/1

43/76

41/69

14/55

ویلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ویلی کم

متغیرهای اجتماعی -فرهنگی موثر در بازگشت
افزایش کیفیت زندگی در روستا
بازگشت سایر اقوام و آشنایان به روستا

22/9

57/3

12/5

7/3

-

4/2

30/2

20/8

24

20/8

افزایش امنیت در نواحی روستایی

1

3/1

16/7

42/7

36/5

ازدواج از روستا
تحقیر فرهنگی در شهر
مجموع متغیرهای اجتماعی -فرهنگی

9/4

29/2

18/8

4/2

38/5

2/1

8/3

26

31/3

32/3

33/53

18/96

47/52
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 تأثیر مهاجران بازگشته در روستاز  96پاسخگوی تحقیق حاضر بطور متوسط  25/4درصد در فعاییتهای عمرانی -کایبدی روستا مشاارکت داشاتند کاه
بیشترین فعاییت در نوسازی مسکن روستایی با  51پاسخگو ( 53/1درصد حجم نمونه) میباشد .در مصاحبههاای صاورت
گرفته پاسخگویان آمادگی مشارکت بیشتر را با همت مسئویین نشان میدادند 28/1 .درصد پاسخگویان نیاز باه تعمیار یاا
مقاومسازی و زیباسازی مسکن روستایی خود در هنگاام بازگشات پرداختاهاناد .ایان امار چهاره روساتاها را تغییار داده و
ناهمگونی بین واحدهای مسکونی مهاجران بازگشته و ساکنان مشهود است .بطور کلی میزان مشارکت مهاجران بازگشاته
در امور عمرانی و کایبدی چشمگیرتر میباشد.
در فعاییتهای اقتصادی نیز تبدیل مزارع دیم به آبی توسط  39مهاجر بازگشته انجاام پذیرفتاه اسات .باهطاور متوساط
 20/62درصد مهاجران بازگشته در فعاییتهای اقتصادی نقش داشتهاند .در این میان  39/6درصد مهااجران بازگشاته باه
مکانیزاسیون امور زراعی پرداخته و  11/5درصد نیز به احداث دامداریهای صنعتی اقدام نمودهاند .احاداث صانایع تبادیلی
(مانند واحدهای تویید پنیر) نیز توسط  10/4درصد مهاجران بازگشته صورت گرفته است.
فعاییتهای اجتماعی -فرهنگی نیز توسط  45/6درصد مهاجران بازگشته صورت گرفته اسات .تشاویق مهااجران دیگار
برای بازگشت به روستا و تشویق برای ماندگاری روستاییان و ایجاد انگیزه برای ادامه زندگی در روساتا باه ترتیاب توساط
 75و  93/8درصد بازگشتهگان صورت گرفته است .این امر می تواند در کاهش انگیزه مهاجرت روستاییان به شهرها تاأثیر
زیادی داشته باشد .طبق "تئوری گزینشی بودن مهاجرت" همراه با فرصاتی کاه بوجاود مایآیاد برخای مهااجرت را بار
می گزینند و برخی ماندن را .مهاجران بایقوه با ایگو قرار دادن و استفاده از تجارب مهاجران بازگشته انگیزش اوییاه خاود را
از دست میدهند .مصاحبههای صورت گرفته با مهاجران نشان داد آنان با تذکار سختیهای اقتصاادی ،اجتمااعی شاهر و
مسائل زیست محیطی و بیکاری و مشاغل کاذب سعی در کااهش انگیازه مهااجرت روساتاییان داشاته و آنهاا را بارای
عمران روستا تشویق میکنند .حضور  11/5درصد مهاجران بازگشته در شوراهای اسالمی روستای محل اقامت و پیشاقدم
شدن آنها برای حل مشکالت عمرانی روستا گواهی بر این گفته است.
جدول .7تأثیر مهاجران بازگشته امور عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی روستا
نوع فعالیت
عمرانی و کایبدی

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

عنوان فعالیت

تعداد

درصد

مشارکت مایی و یدی در اجرای طرح هادی روستا
تعمیر ،بهسازی یا مقاوم سازی مسکن روستایی
نوسازی مسکن روستایی
مشارکت در اصالح و تعری معابر روستا
مشارکت مایی و یدی در احداث راه روستایی
تبدیل زمین های کشاورزی دیم به آبی
مکانیزاسیون کشاورزی
تبدیل دامداری سنتی به صنعتی
ایجاد صنایع دستی و تبدیلی

15
27
51
22
7
39
38
11
10

15/6
28/1
53/1
22/9
7/3
40/6
39/6
11/5
10/4

راه اندازی آبیاری تحت فشار

1

1/04

مشارکت و حضور در شورای اسالمی روستا
تأسی شرکت تعاونی

11
2

11/5
2/1

تشویق مهاجران آشنا برای بازگشت به روستا

72

75

تشویق روستاییان به عدم مهاجرت به شهر

90

93/8
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 عوامل موثر در بازگشت مهاجران به روستابرای ارزیابی زمینه ها و عوامل موثر در بازگشت مهاجران به روستا در محادوده ماورد مطایعاه ،از آزماون آمااری تحلیال
عاملی استفاده شد .برای آزمون مناسببودن دادههای مربوط به مجموعاة متغیرهاای ماورد تحلیال درخصاوص تحلیال
بازگشت مهاجران به روستا و برای شروع تحلیل عااملی ،از آزماون Bartlettو  KMOاساتفاده شاد .معنااداری آزماون
بارتلت در سطح اطمینان  99درصد و مقدار مناسب  ،KMOحاکی از همبساتگی و مناسابت متغیرهاای ماوردنظر بارای
انجام تحلیل عاملی است.
جدول  .8آزمون بارتلت در سطح معناداری
مجموعة متغیرهای موردتحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معناداری

ارزیابی زمینهها و عوامل موثر در بازگشت مهاجران به روستا

0/754

377/899

0/000

س با استفاده از  14شاخص ،برای تحلیل زمینهها و عوامل موثر در بازگشت مهاجران به روستا از مدل تحلیل عااملی
استفاده شده است .به این ترتیب ،شاخصهای بارگذاری شده در هر عامل که بیشتر از  0/5هستند ،یاک عامال را شاکل
می دهند و متغیرهایی که امکان تجمع با شاخصها را ندارند ،عامل دیگری را تشکیل میدهند .نتیجاة حاصال از کااهش
یافتن  14معرف 5 ،عامل بود که  68/36درصد از واریان را تبیین میکند که نشانگر رضایتبخش بودن تحلیال عااملی
و متغیرهای مورد بررسی است .در جدول ( ،)9مقدار ویژه ،درصد واریان و درصد واریان تجمعی ذکر شده است.
جدول  .9عاملبندی متغیرهای موردمطالعه
ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1
2
3
4
5

اقتصادی
اجتماعی  -زیر بنایی
توسعه کشاورزی
بهداشتی  -کایبدی
فرهنگی -قومی

2/49

17/80

17/80

2/31

16/55

34/358

1/70

12/20

46/456

1/55

11/08

57/468

1/50

10/81

68/366

یافتههای تحلیلی
 تجزیه و تحلیل عاملهاعامل اول :مقدار ویژة این عامل  2/49است که  17/80درصد از واریان را تبیین کارده اسات .در ایان عامال  3متغیار
بارگذاری شده است که بیشترین تأثیر را در بین عوامل  5گانه دارند .عوامل بارگذاری شده از نوع دافعاههاای شاهر بارای
مهاجران و مربوط به بعد اقتصادی میباشد .تجمع این شاخصها در یک عامل باه ایان معنای اسات شااخصهاای بعاد
اقتصادی بیشترین تاثیر را در مهاجرت برگشتی داشته است .این عامل را میتوان "عامل اقتصادی" نامگذاری کرد.
جدول  .10متغیرهای بارگذاریشده در عامل اول
متغیر

بار عاملی

از دست دادن شغل در شهر
عدم تعادل درآمد و هزینهها در شهر

0/814
0/853

مشکالت تامین مسکن در شهر

0/836
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 عامل دوم :مقدار ویژة این عامل  2/31است که  16/55درصد از واریان را تبیین مایکناد .در ایان عامال  4متغیاربارگذاری شده است که سه متغیر به بعد فرهنگی -اجتماعی و یک متغیار باه بعاد عمرانای -رفااهی مرباوط مایباشاد؛
متغیرهای این عامل نشان می دهد ایجاد خدمات زیربنایی و به تبع آن افازایش کیفیات زنادگی زمیناه را بارای بازگشات
مهاجران به موطن فراهم میکند .براسا شاخصهای بارگذاری شده مایتاوان ایان عامال را "عامال اجتمااعی  -زیار
بنایی" نامید.
جدول  .11متغیرهای بارگذاریشده در عامل دوم
متغیر

بار عاملی

ایجاد خدمات زیر بنایی و رفاهی
افزایش کیفیت زندگی در روستا

%539
%627
%595

تحقیر فرهنگی در شهر
افزایش امنیت در روستا

%849

 عامل سوم :مقدار ویژة این عامل  1/70است که  12/20درصد از واریان را تبیین میکند .در ایان عامال ،دو متغیاربارگذاری شد که هر دو مربوط به بعد اقتصادی است .یافتههای این عامل نشان میدهد ،توسعه کشاورزی زمیناه مناسابی
جهت بازگشت مهاجران فراهم میکند به این ترتیب ،این عامل را میتوان "عامل توسعه کشاورزی" نامید.
جدول  .12متغیرهای بارگذاریشده در عامل سوم
متغیر

بار عاملی

افزایش درآمدهای کشاورزی
افزایش امکانات مکانیزاسیون کشاورزی

0/710
0/851

 عامل چهارم :در این عامل مقدار ویژه  1/55است که  11/08درصد از واریان را تبیین مایکناد .در ایان عامال دومتغیر بارگذاری شد که با توجه به شاخصهای بارگذاریشده در این عامل ،مایتاوان ایان عامال را "عامال بهداشاتی –
کایبدی" نام نهاد.
جدول  .13متغیرهای بارگذاریشده در عامل چهارم
متغیر

بار عاملی

بازنشتگی یا توصیه پزشک
خدمات زیر بنایی و رفاهی

0/775
0/514

خدمات بهداشتی درمانی

0/680

 عامل پنجم :مقدار ویژة این عامل  1/50است که  10/81درصد از واریان را تبیین میکند .در ایان عامال دو متغیاربارگذاری شد که هر دو متغیر مربوط به بعد فرهنگی میباشد؛ بنابراین ،این عامل" ،عامل فرهنگی  -قاومی" ناامگاذاری
میشود.
جدول  .14متغیرهای بارگذاریشده در عامل پنجم
متغیر

بار عاملی

بازگشت سایر اقوام به روستا

%356

ازدواج از روستا

-%856
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با عنایت به چنین یافتههایی می توان اظهار کرد؛ در بازگشت مهااجران باه ماوطن روساتایی عوامال متعادد باا درجاات
مختلف اثرگذارند .اثرگذارترین این عوامل "اقتصادی" هستند و هم به جاذبههای اقتصادی ایجاد شاده در روساتاها و هام
به دافعه های زندگی شهری دالیت دارند .اشتغال و درآمد شغلی و حتی تهیه مسکن اثرات غیر قابلی انکاری در تصمیم باه
مهاجرت داشته و بر اقتصادی و گزینشی بودن پدیده مهاجرت صحه میگذارد .عوامل اجتمااعی -زیربناایی مقاوم عامال
اقتصادی و زمینه دیگری برای تصمیمهای مهاجرتی می باشند .افازایش خادمات زیربناایی عماومی در ماوطن روساتایی
ضمن تحوالت فضایی در ناحیه زمینه را فراهم میکند مهاجرانی که با مسائل اجتماعی (تحقیر فرهنگی ،کیفیت زنادگی و
 )...مواجه هستند ،در بازگشت به روستا مصصم شوند .یذا ضعف ساختاری مناطق روستایی و کمباود خادمات زیربناایی در
پدیده مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن را سبب میشود اما با بهبود زمینهها و شاخصهاای اقتصاادی و رفاع کمبودهاای
زیربنایی و ایجاد عوامل جاذبه در نواحی روستایی ،سرمایههای انسانی ،اقتصادی و اجتماعی به موطن روستایی بازگشاته و
کنشی انسانی در فضایی جغرافیایی را نمایش می گذارناد .عاواملی مانناد بازگشات اقاوام و یاا ازدواج از روساتا اگرچاه در
مقایسه با عوامل اقتصادی و اجتماعی -زیربنایی در بازگشت مهاجران اثرگذاری اندکی دارند ،ویی نمیتوان آنها را نادیاده
انگاشت.
 ارزیابی اثرات و پیامدهای مهاجران در روستارتبهبندی معرف های اثرات و پیامدهای مهاجرت بازگشتی باا اساتفاده از میاانگین عاددی و آزماون رتباهای کنادال در
بررسی معناداری میانگین رتبهای معرفهای پیامدهای مهاجران بازگشته در روستاها نشاان داد ،از میاان  14مویفاه ماورد
بررسی ،مویفه نوسازی مسکن روستایی با میانگین  1/99و تشویق روستاییان به عدم مهاجرت به شاهر باا میاانگین 1/98
دارای باالترین میانگین و معرفهای مشارکت مایی و یدی در اجرای طرح هاادی روساتا باا میاانگین  1/06پاایینتارین
میانگین در میان معرفهای پیامدهای مهاجران بازگشتی اجتماعی میباشد.
جدول  .15رتبه بندی معرفهای اثرات و پیامدهای مهاجران بازگشته در موطن روستایی
شاوص

عمرانی  -کایبدی
اقتصادی
اجتماعی

معرف

میانگین

رتبه

میانگین رتبهای کندال

مشارکت مایی و یدی در اجرای طرح هادی روستا
تعمیر ،بهسازی یا مقاوم سازی مسکن روستایی
نوسازی مسکن روستایی
مشارکت در اصالح و تعری معابر روستا
مشارکت مایی و یدی در احداث راه روستایی
تبدیل زمین های کشاورزی دیم به آبی
مکانیزاسیون کشاورزی
تبدیل دامداری سنتی به صنعتی
ایجاد صنایع دستی و تبدیلی
راه اندازی آبیاری تحت فشار
مشارکت و حضور در شورای اسالمی روستا
تأسی شرکت تعاونی
تشویق مهاجران آشنا برای بازگشت به روستا
تشویق روستاییان به عدم مهاجرت به شهر
Kendall's W
Chi-Square
معناداری

1/06
1/72
1/99
1/93
1/47
1/90
1/89
1/89
1/59
1/77
1/25
1/60
1/84
1/98

14
9
1
3
12
4
5
6
11
8
13
10
7
2

3
7/59
9/49
9/05
5/84
8/83
8/76
8/76
6/72
7/96
4/31
6/79
8/4
9/42
0/375
467/465
0/000
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نتایج رتبهبندی معرفهای پیامدهای مهاجران بازگشتی با آزمون رتبهای کنادال نشاان داد ،باین میاانگین رتباهای ایان
معرفها در سطح  1درصد رابطه معناداری وجود دارد ،بنابراین میتوان گفت با افازایش میاانگین هار کادام از معارفهاا،
میانگین معرفهای دیگر هم افزایش مییابد (جدول .)15
پ از بررسی معرف های اثرات و پیامدهای مهاجران در روستاهای مبدا ،جهات بررسای وضاعیت شااخصهاای پیاماد
مهاجران در روستا (عمرانی -کایبدی ،اقتصادی و اجتماعی) در محدوده مورد مطایعه از آزمون  tتک نمونهای استفاده شاد.
(جدول  )16با احتساب دامنه طیفی میانگین مویفهها (که از  1تا  5براسا طیف ییکرت در نوسان است) این میزان بارای
هر سه شاخص عمرانی -کایبدی ،اقتصادی و اجتمااعی پاایینتر از شارایط مطلاوب ( )3ارزیاابی شاده اسات کاه بیاانگر
اثرگذاری خیلی کم مهاجران در روستاهای مبدا میباشد .این تفاوت در سطح آیفا  0/01معنادار و تفاوت آنها از مطلوبیات
عددی به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است.
جدول  .16معناداری تفاوت از حد شاوصهای اثرات و پیامدهای مهاجران در موطن روستایی
مطلوبیت عددی = 3
مولفهها

میانگین

آماره
آزمون t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از حد فاصله اطمینان  95درصد
مطلوب
کران پایین کران باال

عمرانی  -کایبدی

1/74

-80/78

95

0/000

-1/25

-1/22

-1/28

اقتصادی

1/79

-84/09

95

0/000

-1/20

-1/177

-1/23

اجتماعی

1/54

- 90/22

95

0/000

-1/45

-1/423

-1/48

بررسی اثرات و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مهاجران بازگشتی در محدوده مورد مطایعه با اساتفاده از مادل تحلیال
مسیر صورت گرفت .برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته (مهاجرت برگشاتی) و متغیرهاای مساتقل (عمرانای-
کایبدی ،اقتصادی و اجتماعی) رگرسیون گرفته شد و در بقیه مراحال هار یاک از شااخصهاا کاه بیشاترین ضاریب بتاا
( )BETAرا داشتهاند به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فر شده است .و در شکل ( )2میازان و ناوع
پیامد (مستقیم و غیر مستقیم) هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است .همچنین ،تأثیر کلی هر یاک از
ابعاد در جدول ( ،)17ارائه شده است.

شکل  .2مدل تحلیل مسیر اثرات و پیامدهای مهاجران در روستاها
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جدول  . 17سنجش میزان اثرات و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مهاجران در روستاها
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر و پیامدهای کلی

اولویت بندی

عمرانی  -کایبدی

0/765

0/034

0/799

1

اقتصادی

0/062

0/415

0/477

2

اجتماعی

0/187

-

0/187

3

طبق جدول ( ،)17اثرات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مهاجران بازگشتی بر روستاهای مورد مطایعه در شاخصهاای
عمرانی  -کایبدی ،اقتصادی و اجتماعی ،بیشترین اثرکلی مربوط به شاخص عمرانی  -کایبدی با میازان ( )0/799باوده و
شاخص اجتماعی با میزان ( ) 0/187دارای کمترین پیامد و اثر کلی در محدوده مورد مطایعه داشته است .تأثیرات کلای باه
دست آمده حاکی از آن است که با ورود مهاجران بازگشتی در روستاهای مورد مطایعه مشاارکت ماایی و یادی در اجارای
طرح هادی روستایی ،تعمیر ،بهسازی یا مقاوم سازی مساکن روستایی و یا نوسازی مسکن روستایی ،مشاارکت در اصاالح
و تعری معابر روستا ،مشارکت مایی و یدی در احداث راه روستایی افزایش یافته است.

نتیجهگیری
از میان ویژگیهای فضایی -مکانی مرتبط با سکونتگاههای روستایی "کمبود خدمات عمرانی و رفاهی" در باروز انگیازه
مهاجرت به شهر نقش اساسی داشته است .به عبارتی نابرابریهای فضاایی و عادم تعاادل در توزیاع خادمات عمرانای و
رفاهی (بین شهر و روستا) نگهداشت جمعیت در مناطق روستایی را با مشکل اساسی روبرو میسازد و از سوی دیگر با بعد
انسانی توسعه در تضاد میباشد .اما با بهبود خدمات عمرانی -رفاهی ،رشد اقتصادی و افزایش درآماد بخاش کشااورزی و
دیبستگی به موطن اصلی زمینههای بازگشت مهاجران به روستا فراهم میشود .اجرای طرحهای هادی،تخصیص وامهاای
بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی ،احداث جادههای آسفایته از موثرترین عوامال در بازگشات روساتاییان باه ماوطن
خود می باشند .از سوی دیگر ارائه غایب خدمات زیربنایی مانند آب ،برق ،تلفن و راه به منااطق روساتایی ماورد مطایعاه و
افزایش خدمات بهداشتی نیز در بازگشت آنها نقش بسزایی داشته است.
نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل عاملی نشان داد عوامل و زمینههاای ماوثر در مهااجرت بازگشاتی در بخاش بااروق
شهرستان میاندوآب در  5دستة (اقتصادی ،اجتماعی  -زیر بنایی ،توساعه کشااورزی ،بهداشاتی  -کایبادی و فرهنگای -
قومی) قرار گرفته است که در حدود  68/36درصد از واریان را تبیین میکند .از مهامتارین عوامال مهااجرت بازگشاتی
عامل اقتصادی میباشد ،بطوری که دافعههایی مانند از دست دادن شغل در شهر ،مشکل تأمین یا اجاره مسکن در شاهر و
عدم تعادل درآمد و هزینه در شهر و جاذبههایی همچون افزایش درآمدهای کشاورزی ،و تسهیل امور کشاورزی با مکانیزه
شدن آن زمینه برای بازگشت مهاجران به روستا فراهم ساخته است .عامال زیربناایی  -اجتمااعی باه عناوان عامال دوم
شناخته شد و تاثیر مهمی در بازگشت مهاجران داشته است .بطوری که ،با اختصاص خدمات زیار بناایی مانناد بارق ،آب،
تلفن و یویه کشی آب آشامیدنی بعالوه اجرای طرحهای هادی روستایی و احداث جادههاای ارتبااطی آسافایته در افازایش
سطح کیفیت زندگی روستاییان در محدوه مورد مطایعه مؤثر افتاده و زمینه را برای بازگشت مهاجران فراهم سااخته اسات.
اما در میان عاملهای  5گانه تحقیق عامل پنجم (فرهنگی  -قومی) کمترین تأثیر را در بازگشت مهاجران داشته است.
نتایج این تحقیق با تحقیق استوکدایی و گاتنی ( )2014در مورد رابطه معنادار سن (تمایل جوانان باه بازگشات) در ماورد
مهاجرت بازگشتی توافق ندارد اما با تحقیقات مطیعیینگرودی و همکاران ( ،)1390قاسمی و همکاران ( ،)1393افراختاه و
همکاران ( ،)1395اائو ( )2002و دشینگر و گرایم ( )2005در تأثیر جاذبههای روستایی و دافعههای شهری (عوامل متعادد
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اقتصادی -اجتماعی و روانشناختی ،افزایش خدمات و امکانات رفاهی) در بازگشت مهاجران و اثارات فضاایی و اقتصاادی
آن همراستا است .بهطور ک لی پدیده بازگشت مهاجران کنش انسانی در فضایی جغرافیایی است و با ایجاد جاذباه در نقااط
روستایی بویژه با شاخصهای اقتصادی مانند افزایش درآمد کشاورزی و تساهیل مراحال آن و رفاع کمبودهاای زیربناایی
میسر شده است .از سوی دیگر دافعههای شهری مانند هزینههای سنگین اجاره یا تأمین مسکن و عدم مهارت مهااجران و
اشتغال های کاذب یا بیکاری در شهر ،تحقیر فرهنگی و  ...در بازگشت مهاجران اثرات غیر قابل انکاری دارد .یذا یافتههاای
این تحقیق در راستای تئوری جذب و دفع ا یی قرار دارد .همچنین مهاجران بازگشاته اثارات و پیامادهای متعاددی در
سکونتگاههای روستایی داشتهاند .برخی از این پیامدها اقتصادی و مربوط به عودت سرمایههای مایی و انسانی به روساتا و
برخی نیز در کایبد روستا و نوسازی مساکن و ظهور معماری گاها متباین با معماری سنتی روساتاها انعکاا یافتاه اسات.
بهطوریکه تبدیل مزارع دیم به آبی و راهاندازی برخی کارگاهها یا دامداریهای صنعتی و نوسازی یا مقاومساازی مساکن
در جامعه بازگشتهگان فراوانی بیشتری دارد .بطوری که بیشترین تأثیر بازگشتهگان در شاخصهای عمرانی -کایبدی قابال
ردیابی است .از سوی دیگر در زمینه اجتماعی و مشارکت در امور اجتماعی و عمرانی روستا بازگشاتهگاان موجاب تحارک
جامعه روستایی شدهاند .ییکن افزایش شکاف طبقاتی و رواج زندگی شهری از پیامدهای دیگری است نیازمند بررسیهاای
بیشتر میباشد.
با توجه به تأثیر عوامل اقتصادی ،خدمات زیربنایی ،عمرانای و کایبادی و بهداشاتی در بازگشات مهااجران و اثربخشای
اقتصادی ،عمرانی و اجتماعی پدیده مهاجرت بازگشتی در بازساخت فضایی محدوده مورد مطایعه پیشانهادهای زیار ارائاه
میشود:
 تالش برای متنوع کردن اقتصاد روستایی ،ایجاد فرصتهای شغلی و حرفهای برای ایجاد اشتغال دائم و پایادار باویژهدر بخش صنعت و خدمات در نواحی روستایی.
 تأمین امکانات بهداشتی و درمانی (مانند درمانگاه ،پزشک ،و داروخانه) و یا امکان دسترسی آسان بدین مراکاز بارایروستاییان.
 ارائه تسهیالت بانکی کمبهره نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی برای تشویق مهاجرت بازگشتی. اجرای طرحهای هادی روستایی با جدیت بیشتر و نظارت بنیاد مسکن بر ایگوی معماری مساکن روستاها.References
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Extended Abstract
Introduction
Return migration is a process of migration from village to city and relatively long inhabitancy
there and then returns to birthplace. Rural attraction factors (land and housing cheapness,
inherited land, clean air, lack of urban problems) and repulsion factors (expensive land and
housing, psychological pressure, racism, air pollution) and the development of transportation
network result in mobility in the form of return migration (Afrakhteh et.al 2017: 86). Return
migration has been less studied in scientific society in Iran. While this phenomenon is a reaction
to economic cycle and has spatial, social-economic effects on origin and destination and
returned immigrants can often facilitate the process of rural development with financial assets,
technical skills, and new knowledge.
The lack of welfare facilities, educational and services in villages (especially before the 2000s)
and annual incomes' fluctuation of dry land farming, and city attraction such as job and
employment opportunities and expected income, welfare and infrastructure service of cities
cause urban-village migrations in Barough District of Miandoab County and lead to
inappropriate usage of space, movement of labor and capital. However in recent decade,
following the development of agricultural production and creating attraction in rural areas (such
as the increase of agriculture tools and mechanization, delivery of infrastructure and welfare
service …) with the phenomenon of emigrants' return the ground has been built for spatialeconomic development. The study of aforementioned action factors of spatial-space has been
one of notable issues and will help considerably in understanding the migration types and
population movements at this area. So, the present research is seeking to answer the following
questions:
What aspects and factors play a role in the emigrants' return to their village's origin?
What effects and consequences do the returned emigrants have on their village's origin?
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Methodology
Regarding the aim, the present research is applied, and its method is analytical- descriptive. The
foundation of studies is based on field survey and data collection tools are questionnaire and
interview. The spatial domain is Barough District of Miandoab County that had 23014 people
and 6321 family according to the census of 2012. (Iran Census center, 2014). The population of
this research is the number of returned emigrants' families to this district during the recent
decade (2005-2014) that it has studied the research variables with the census of 96 returned
families to rural areas. The questionnaire validity is formal and its stability has achieved 0.83
with using of Alpha Cronbach. The data analysis has conducted by qualitative method (includes
descriptive statistics and inferential statistics (the factor analysis with analyzing of components,
sample t-test, kendall, path analysis)).
Discussion and Results
The results of factor analysis indicated that effective factors and aspects on return migration
include 5 groups :(economic, social- infrastructure, agriculture development, health, skeletal and
culture- ethnic). The most important factor of return migration is economic factor. As if the
repulsive factors such as losing job opportunities at city, the problem of housing supply or
renting at city and imbalance of income and cost at city and attractive factors like the increase of
agriculture incomes and facility of agriculture tasks with mechanization of that aspect has
provided the condition of migrations' return to village. The second effective factor on emigrants'
return is called infrastructure- social factor that includes the construction of welfare and
infrastructure services (water, electricity, and road), the increase of life quality in village,
cultural humiliation at city and security at village. The third factor is the agriculture
development and the increase of agriculture income and the process of mechanization. The
fourth factor should be placed under the group of health that its indices are the increase of health
services in villages, medical and retirement advices. Among the five factors, the fifth factor
(cultural –ethical factor) has had the least effect on emigrants' return.
The most effect of return migration was on constructive-skeletal index (financial and manual
partnership in implementation of guidance plan, improvement or renovation of housing,
widening of passage) and in economic index, they have conducted actions as the changing of
dry lands to wet ones, agriculture mechanization, the changing of traditional husbandry to
industrial one, creation of changing industries, initiation of under pressure irrigation.
Conclusion
The phenomenon of emigrants' return is human action in geographical space. And it becomes
possible with making attraction in rural areas especially with economic indices like agriculture
income and facilitating of its processes, and the reduction of infrastructure shortage and the
increase of life quality. On the other hand, urban repulsive, like high cost of renting or securing
of housing, and the lack of emigrants' skill, and false employment or unemployment in city,
urban humiliation, … have undeniable effect on emigrants' return. Therefore, the findings of
this research are along the attraction and repulsion theory of Everett S. Lee. Returned emigrants
also have had various effects and consequences on rural settlements. Some of these effects are
economic and related to returning of human and financial capitals to villages, and some of them
are reflected in villages' skeleton and housing renovation and sometimes the appearance of
architecture is different from traditional architecture of villages. So, return migration causes to
spatial reconstitution and spatial redistribution of population.
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