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 مطالعة موردي مهاجران زير پوشش كميتة امداد امام خميني 
 شهرستان پاکدشت
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 ۱۸/۹/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۲۱/۵/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

گذاري برخي کـشورهاي در حـال توسـعه، اقـدامات             دست آمده از سياست   بر پاية تجربيات به   
توانند مؤثر باشند، بلکـه بايـد         هاي روستاـ شهري نمي     مدت براي کاهش مهاجرت   درماني کوتاه 

ي آشکار بين مناطق روستايي و شهري تنظيم ها تفاوتها و  فع نابرابريهايي با هدف ر مشي خط
،   رو، در اين پـژوهش، عـالوه بـر تعـاريف متعـدد مهـاجرت برگـشتي و انـواع آن                    از اين . شود

هاي بازگشتي مورد بررسي    تحقيقات و تجربيات کشورهاي مختلف دنيا در خصوص مهاجرت        
فر از مهاجران روستايي زير پوشـش کميتـة امـداد            ن ۷۵۰جامعة آماري تحقيق    .قرار گرفته است  

گيـري تـصادفي سـاده      شـيوة نمونـه    نفر از آنهـا بـه      ۱۹۷ساکن ناحية شهري پاکدشت است که       
ترين عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران روستايي زير پوشش كميتة          سنجش مهم . اندانتخاب شده 

از عوامـل ديگـر موجـب اسـکان         هاي اقتصادي بـيش       دهد که زمينه    امداد امام خميني نشان مي    
 .مجدد مهاجران روستايي خواهد شد

                                                 

ــه * ــه   ب ــا و برنام ــد جغرافي ــناس ارش ــب، کارش ــتايی  ترتي ــزی روس ــتاديار )l.dayani@yahoo.com(ري ، اس
)mahdit@modares.ac.ir ( و دانشيار)reftekhari_reza@yahoo.com (مدرس تربيت دانشگاه جغرافيا، گروه . 
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∗ ∗ ∗ 
 مقدمه 

مثابـه يـك پديـدة      خصوص پس از جنگ جهاني دوم، مهاجرت بـه        در سراسر جهان، به   
-؛ زيـرا عمومـًا بـه   )۱: ۱۳۸۰طاهرخاني، ( تي از بسياري جهات اهميت يافته استجمعي

لحاظ غلبه و حاکميت توسعة کالسيک در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايـران،                
ريزان به توسعة روستايي شـده اسـت، و    نوعي تعصب شهري مانع از توجه جدي برنامه    

 همچنان در ابعاد وسيع فقر را تجربه کرده و          هاي رو به توسعه     دور از فعاليت  روستاها به 
اي از مشكالت در نواحي شهري و روسـتايي      خيل عظيم مهاجران روستايي به بروز پاره      

در ايـن راسـتا، بخـشي از        ). ۲: ۱۳۸۵مؤسسة توسـعة روسـتايي ايـران،        (انجاميده است   
ر خـود در    هاي مـورد نظـ      نيروي انساني مهاجري كه نتوانسته است به آرزوها و خواسته         

مهـاجران  ) ۱(»نـسل جديـد   «اما  . شهر جامة عمل بپوشاند، ناگزير به روستا بازگشته است        
هـاي      های كشاورزي و عدم عالقه به انجام فعاليت       داليلي مانند کمبود زمين   روستايي، به 

خواهند به روستا بازگردند و به كار كشاورزي بپردازند، مـشکلی کـه در        كشاورزي، نمي 
ـ اقتصادي در مبـدأ و مقـصد مهـاجرت            فزايش پيامدهاي نامطلوب اجتماعي   نهايت، به ا  

توانند در شهرهاي بزرگ  اگر اين مهاجران نمي«اکنون سؤال اينجاست كه . شود منجر مي 
تواننـد انجـام    تواننـد برونـد و چـه كـاري مـي      يافته بمانند، پس كجا مييا مناطق توسعه  

دست آمده از ر اين راستا، بر پاية تجربيات بهد. (Ping and Shaohua, 2005: 5)» دهند؟
گردد کـه اقـدامات         گذاري برخي از کشورهاي در حال توسعه، کامًال آشکار مي           سياست

هايي مورد نياز است کـه        مشي  توانند مؤثر باشند، بلکه تنظيم خط       مدت نمي درماني کوتاه 
ق روسـتايي و شـهري از       ي آشکار بين مناط   ها  تفاوتها و     هدفشان از بين بردن نابرابري    

 ). ۱۵۹-۱۵۸: ۱۳۸۰زاده، ابراهيم(ها و کيفيت زندگي باشد  نظر فرصت
ويژه بازگـشت مهـاجران   با عنايت به تحوالت پديدة مهاجرت در جهان و ايران و به           

هاي پس از انقالب اسالمي و بـا تـشكيل            ، در سال  )طور اعم به(روستايي به زادگاه خود     
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، تعداد قابل توجهي از روستاييان مهاجر، زير پوشش ايـن نهـاد             كميتة امداد امام خميني   

هاي اخير، کميتة امداد کوشيده است تـا بـا بـسترسازي           رو، در سال  از اين . اند  قرار گرفته 

، امكـان بازگـشت   )واگذاري زمين، تحويل دام، ايجاد اشتغال، و عمدتًا ساخت مـسكن    (

تحقيـق حاضـر، بـراي    .  فـراهم آورد   روستاييان مهاجر زير پوشش را به روستاهاي خود       

 : بسترسازي مناسب، در پي آن است تا فرضيات زير را در بوتة آزمون قرار دهد

شـناختي موجـب اسـكان مجـدد مهـاجران          هاي اقتـصادي، اجتمـاعي و روان      زمينه -۱

در نـواحي   ) شهرسـتان پاكدشـت   (روستايي زير پوشش كميتة امـداد امـام خمينـي           

 شود؛ و  روستايي مي
تواند در اسكان مجدد مهاجران روستايي زير پوشش كميتـة          هاي اقتصادي مي    زمينه -۲

 . روستايي نقش بيشتري داشته باشد نواحي در )پاكدشت شهرستان( خميني امام امداد

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق

هـاي    هاي اخير، رشد روزافزون جمعيت شهري، عدم تعـادل        رسد که در سال   به نظر مي  
محيطـي، گـسترش    هـاي زيـست     بين شهر و روستا، افزايش آلـودگي      ـ کارکردي     ساختي
هـاي توليـدي در     هاي انگلي در شهرها، کمبود مـسكن، فقـدان کـارآيي و تـوان               فعاليت

ريختگي ساختار شغلي و تركيـب سـني و جنـسي در جامعـة              هممحدودة روستاها، و به   
ا بـوده اسـت   دليـل مهـاجرت شـديد روسـتاييان بـه شـهره      شهري و روستايي عمدتًا به   

همچنين، بـه نظـر     ). ۹۱ـ۹۰: ۱۳۷۶الممالكي،  ؛ و مستوفي  ۱۵۱ـ۱۵۰: ۱۳۸۰زاده،  ابراهيم(
گونه پيامدها در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران وجود           رسد ريشة اصلي اين     مي

ريزان به توسعة روستايي شـده        نوعي تعصب شهري است كه مانع از توجه جدي برنامه         
بنـابراين، بـرای برقـراري عـدالت        ). ۲: ۱۳۸۵روسـتايي ايـران،     مؤسـسة توسـعة     (است  

ريزان به شناخت علمـي       اجتماعي در كشور، ضروري است كارگزاران حكومتي و برنامه        
های مهاجرت برگشتي بپردازنـد تـا از ايـن          هاي اقتصادي و اجتماعي و ساير زمينه          زمينه

بـدين  . عيـت تـدوين کننـد     بخـشي جم  اي مناسب و كارآمد بـرای تعـادل         رهگذر، برنامه 
يابي اسكان مجدد مهاجران روستايي زير پوشـش کميتـة            منظور، در تحقيق حاضر، زمينه    
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داليل زير مورد توجه قرار     در نواحي روستايي به   ) شهرستان پاکدشت (امداد امام خميني    
 : گرفته است

 از  شـماري   شهر تهران، تعداد بـي    مثابه قطب مهاجرپذير کالن   شهرستان پاکدشت، به   -۱

 مهاجران روستايي فقير را در خود جاي داده است؛ و 
ويژه در شهرها، پيامدهايي نامطلوب ماننـد افـزايش         در سطح شهرستان پاکدشت به     -۲

ها در ارائـة خـدمات بـه جمعيـت رو بـه رشـد شـهري، افـزايش                     بيکاري، نارسايي 

 .هاي اجتماعي و فرهنگي شکل گرفته است ها، و ناهنجاري هزينه

 ها  مواد و روش

 سرپرست خانوار از مهـاجران روسـتايي زيـر پوشـش كميتـة      ۷۵۰جامعة آماري تحقيق   

شود كـه از      امداد و از ساكنان مناطق شهري شهرستان پاكدشت استان تهران را شامل مي            

گيـري تـصادفي سـاده        روش نمونـه   نفـر بـه    ۱۹۷اين تعداد، بر مبناي فرمـول کـوکران،         

 . اند انتخاب شده صورت جامعة نمونه به

استفاده شده است و ) روش ميداني به(ها    آوري داده   همچنين، از پرسشنامه براي جمع    

ميزان اعتبار پرسشنامه نيز بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـرآورد شـده اسـت                     

)87980/=α.( افــزار شــده بــا اســتفاده از نــرمآوري هــای جمــع دادهSPSS و از طريــق  

 . انداي، تجزيه و تحليل شدهمراتبي خوشه، فريدمن، و تحليل سلسلهT آزمون

هاي تحقيق حاضر، از آنجا كه اكثر مهاجران روستايي زير پوشـش          با توجه به فرضيه   

تحـت شـرايطي حاضـرند بـه روسـتا          ) جمعيت نمونـه  (كميتة امداد شهرستان پاكدشت     

هاي اقتصادي، اجتمـاعي، و       الب زمينه هاي زير در ق     بازگردند، متغير ) عمدتًا زادگاه خود  (

، ۱شناختي بازگشت به روستا، از طريق پرسشنامه و بر اساس طيف، مطابق جدول              روان

 :اند مورد سنجش قرار گرفته
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  متغيرهاي مورد سنجش-۱جدول 
 متغيرها ابعاد

 وجود اشتغال دائم و پايدار
 درآمد

 وكار با شرايط مناسباراضي جهت كشت
 حق آب در روستا

 مسكن امن، مناسب و ارزان

 اقتصادي

 )مانند غذا و پوشاك(هاي زندگي هزينه
 خدمات آموزشي و كارآموزي
 امكانات بهداشتي و درماني
 امكانات آموزشي و فرهنگي
 امكانات تفريحي و سرگرمي

 امنيت

 اجتماعي

 اي و يا خانوادگي اختالفات قومي، قبيله
 دگي در كنار اقوام، آشنايان و دوستانزن

 شناختيروان مشاركت و همياري ميان روستاييان
 )مشروع و قانوني(آزادي 

 

 مباني نظري 

 ) ۲(روند جديد مهاجرت داخلي عمـدتًا برگـشت جمعيـت يـا جريـان ضـد شهرنـشيني                 

 ايـن پديـده عبـارت اسـت از مهـاجرت           ). ۱۶۶: ۱۳۸۱لوکـاس و ميـر،      (شود    ناميده مي 

  از مراکــز شــهري بــزرگ بــه شــهرهاي کوچــک و منــاطق روســتاييخــالص جمعيــت

.(Bosworth, 2006: 2) 
 تمرکـز، حرکـت از يـک         فرآينـد عـدم   «صـورت      جريان ضد شهرنشيني را به     )۳(بري

از ايـن تعريـف، عمومـًا       . کنـد   تعريف مي » تمرکزوضعيت متمرکزتر به يک وضعيت کم     
 از نظر رشد آهسته يا حتي کاهش      شود که داليل آن     مهاجرت شهر به روستا برداشت مي     

هـاي    تـر جمعيـت در شـهر        زمـان بـا رشـد سـريع        در مراکز عمدة ابرشهري هم      جمعيت
 ).۱۶۶: ۱۳۸۱لوکاس و مير، (تر يا مناطق روستايي، قابل توجيه و بررسي است  کوچک
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 روسـتايي عمـدتًا در قالـب يـک     - در کشورهاي در حال توسعه، مهـاجرت شـهري    
ويژه حرکت برگشتي کارگران بـه نـواحي روسـتايي، مـورد              تي، به پديدة مهاجرت برگش  

. (de Brauw and Rozelle, 2003: 9; and Sabates, 2000: 56) گيـرد  مطالعه قـرار مـي  
البته بايد اذعان داشت که همراه با اين پديدة نسبتًا جديد، همچنان مهاجرت روسـتا بـه                 

بنابراين، (Macharia, 2003: 1). ترين جريان مهاجرت مطرح است  شهر در حکم اصلي
 شهري داراي روندي معکوس     -، هر جرياني از مهاجرت روستا     )۴(طبق نظرية راونشتاين  

 تعاريف مهاجرت برگشتي ۳ و ۲جداول . (Zohry, 2003: 28)به مناطق روستايي است 
 .دهند اي را نشان مي بر مبناي معيارهاي زماني و توسعه

 

  بر مبناي معيار زماني تعريف مهاجرت برگشتي-۲جدول 

 مأخذ تعريف محقق

فيليپس و  .  جان ال 
 پوتر. رابرت بی

مـدت  افراد بعد از يک دورة اقامت طـوالني       
به سرزمين اوليـة    ) مقصد(در سرزمين ديگر    

 .گردند بازمي) مبدأ(خود 
Phillips and Potter, 2003: 3 

 ماکس پالنک
افرادی کـه بـيش ازشـش مـاه در خـارج از           

کردند، اينک به مکـان        زندگي مي  مکان مبدأ 
 . گردندمبدأ خود بازمی

Planck, 2006: 509-540 

 

 اي  تعريف مهاجرت برگشتي بر مبناي معيار توسعه-۳جدول 

 سال تعريف محقق
مرکز 

تحقيقات 
 توسعه

پذيري مهاجراني است که مقصد نامطلوب خـود          انعطاف
هاي   تدهند که در آن، موقعي      را به مکان ديگري تغيير مي     

 . بهتر اقتصادي فراهم آمده است

Center for Development 
Research (ZEF), 2005: 7 

 زهري
سوي هاي کم به    حرکت افراد مهاجر از مناطقي با فرصت      

 Zohry,2003: 29 .هاي بهتر هايي با فرصت مکان

ديويد اوکالي 
 و همکاران

واکنــشي اســت نــسبت بــه ايجــاد جــذابيت در منــاطق  
هاي دامـداري يـا       نند ايجاد درآمد در فعاليت    روستايي ما 

کشاورزي، که گاهي عوامل دافعة شهري نظير مـشکالت   
 .زندگي شهري در آن دخيل است

Okali et al., 2001: 55 

ونفــي وينــي 
 ونگ

العملي است نسبت به عوامل و داليـل اقتـصادي،            عکس
 Wang, 2004: 14 .فاميلي/ اجتماعي، و خانوادگي
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توان گفت که مهاجرت بازگـشتي عبـارت          توجه به ادبيات مهاجرت، مي    بنابراين، با   

است از جرياني که در آن، فرد يا افرادي که بنا به داليل مختلف نظير عوامـل اقتـصادي          

صورت محـل   شناختي، از مکان مقصد يا سرزميني که قبًال به        ، اجتماعي، و روان   )عمدتًا(

البته بايـد   .  به مکان اولية خود بازگردند     سکونت جديد خود انتخاب کرده بودند، مجدداً      

جاذبه در نـواحي روسـتايي   / خاطر عوامل کششاذعان داشت که اين بازگشت عمدتًا به  

بررسي آرا و نظريات محققان توسـعه  . گيرد تا عوامل دافعه در مناطق شهري      صورت مي 

 بر مبناي    روستايي مبين وجود دو نظرية متفاوت      - هاي برگشتي شهري    در بارة مهاجرت  

 به ۴جدول . است) شهر( و مقصد) روستا(هاي مبدأ  آثار و پيامدهاي مهاجرت در مکان

 .تبيين اين داليل پرداخته است
 

 هاي منفي و مثبت در خصوص مهاجرت برگشتي  ديدگاه-۴جدول 

فه
مؤل

 ها

 علت مخالفت يا موافقت مأخذ محقق

به نقل (اوکالي و همکاران 
 » ميگر « و)۵(»ياناسا«از 

Okali et al., 
2001: 3 

هاي جنبـي و انـدک در شـهر و عـدم              از دست دادن فرصت   
تأثير مهم بر مناطق روستايي؛ زيرا مهاجران مهارت، فنون، و          

 .آورند يا پول نقد را به همراه خود به روستا نمي

به ترتيب به (سلي فيندلي 
نقل از کونل و همکاران  

 )و رمپل و لوبدل

 فيندلي،
 ۱۳۷۲ :۱۲۰ 

هـر  (عدم ارتباط مهاجران ناموفق برگشته با توسعة روستايي         
؛ عـدم  )هايي باشـند  چند، ممکن است نوآور و داراي مهارت     

هــاي جديــد توســط مهــاجران؛ عــدم توســعة عرضــة ايــده
 .اقتصادي؛ و کاهش رشد محصوالت تجاري

 ونفي ويني ونگ 
 )الچ به نقل از جم(

Wang, 
2004:5 

ند کـه بـا وجـود سـرماية انـساني انـدک       معدود افرادي هست 
اند در توسـعة اقتـصادي روسـتا اثـرات چـشمگيري              توانسته

 .داشته باشند

  ,Tacoli سيسيليا تاکولي
1998: 154 

با ورود مهاجران به روستا رقابـت بـا اجتمـاع محلـي بـراي              
) آب و زمـين   (ويژه منابع طبيعـي       دستيابي به منابع کمياب به    

 .شود بيشتر مي

ي
منف

 

 ,Heanue ن هينوکوي
2002: 24 

ــي از     ــسکن؛ رواج برخـ ــالک و مـ ــت امـ ــزايش قيمـ افـ
هـاي ضـد اجتمـاعي        رفتـار (» مربوط به شهر  «هاي    ناهنجاري

 .هاي روستايي در محيط) نظير بزهکاري
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فه
مؤل

 ها

 علت مخالفت يا موافقت مأخذ محقق

  ,Wang ونفي ويني ونگ
2004: 5 

دليـل  تأثيرات مثبت بازگشت مهاجران در توسعة روستايي به       
 .تجربيات و دانش مفيد آنهامهارت، سرماية الزم، 

 پريا دشينگر و سون گرايم
Deshingkar 
and Grimm, 
2005: 44,53 

هـاي    فنـاوري (مهاجران موفق عناصر اصلي توسعة روستايي       
هاي بهبود کشاورزي، اطالعات در بارة بازارها،         جديد، شيوه 

هاي غيرسنتي، ارائة تجربيـات و دانـش بـراي حـل و             ارزش
را بـه   ...) ت محلي بـه روسـتاييان، و        فصل مسائل و مشکال   

 .دهندهمراه خود به روستا انتقال مي

  ,Tacoli سيسيليا تاکولي
1998: 154 

 فرهنگـي   ـ ها در فناوري و مسائل اجتماعي       مقدمات نوآوري 
 .آورند را مهاجران به همراه خود به روستا مي

فيليپس و رابرت . جان ال
 پوتر. بي

Phillips and 
Potter, 

 2003: 5 

عنوان عامـل مـؤثر در تحـوالت          هاي نوين به    طرح و انديشه  
 .ساختار اجتماعي روستا توسط مهاجران موفق

به نقل (ونفي ويني ونگ 
 )۱۹۹۹: از مورفي

Wang,  
2004: 2 

تواننـد در     هاي انساني و مـالي مـي        مهاجران به عنوان سرمايه   
 .مناطق مهاجرفرست به توسعة اقتصاد محلي کمک کنند

 :Yaohui, 2002 يو ياهويئژا
 .سازینقش مهم مهاجران برگشتي در فرآيند نوين 376-394

 ,Heanue کوين هينو
2002: 24 

درآمد  سطح افزايش ؛ميزبان منطقة سني ساختار در دوباره توازن
گذاري ؛ سرمايه آيي خدمات محلي    کاردر روستا؛ ايجاد اشتغال؛     

 .بود زندگي اجتماعيدر مواد و مصالح ساختماني؛ و به

 سلي فيندلي
: ۱۳۷۲فيندلي، 
۱۱۹ 

منعکس ساختن زندگي سخت در شـهرها توسـط مهـاجران           
ناموفق بازگشته، که بر نگرش ها در مورد شدت مهاجرت به 

 .گذارد شهرها اثر مي
 ه يژان پيت

 )به نقل از ملين لوده(
: ۱۳۶۹ه، يپيت

۴۳ 
 رسيدن  پايان از به آگاهي کامل ؛  جمعيت کارگري در شهرها   انبوه  

 .مزدهاي زياد در شهرها؛ و عدم امنيت و آسايش در شهرها

 منصور وثوقي 
 )به نقل از السيد رامبد(

: ۱۳۸۰وثوقي، 
 ۴۰ـ۳۹

و ) فقدان مـسکن و عـدم موقعيـت اجتمـاعي         (دافعة شهري   
مراتـب اجتمـاعي و     شرکت در سلـسله   (هاي روستايي   جاذبه

 ...). و ارزشي براي کسب موقعيت اجتماعي،

 فيروز جمالي
جمالي، 

 ۸۱ـ۶۱: ۱۳۸۱
 .خطرناک بودن شهر؛ عدم احساس غربت در روستا

ت
مثب

 

الدين  رکنعبدالرضا
افتخاري و قدير فيروزنيا 

 )نظران به نقل از صاحب(

افتخاري و 
فيروزنيا، 

۱۳۸۲ :۶۷ 

هاي   شود تا اقوام و فاميل       سبب مي   ارائة خدمات به مهاجران   
رو، پيامــدهاي  شــوند و از ايــنآنهــا تــشويق بــه مهــاجرت
هـاي روسـتايي بـيش از پـيش         نامطلوب ناشي از مهـاجرت    

 .شودتشديد مي
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کنندة علـت مهـاجرت    هاي تبيين   بندي فرضيات، از نظريه   در اين راستا، برای صورت    

 .برگشتي استفاده شده که در پی، شرح هر کدام آمده است

 نظرية دور باطل فقر
مانـدگي  كه در پاسخ به پرسـش علـل عقـب         (رية دور باطل فقر     با تأسي از نظ    ،)۶(درادي

او در  . کنـد  ، بحث افول روستاها را مطرح مي      )كشورهاي در حال توسعه طرح شده بود      

يك تحقيق تجربي، كه در قسمتي از انگلستان انجام داد، متوجه شـد كـه دليـل كـاهش                   

ييـرات عمـدة    در ناحيـة مـورد تحقيـق تغ    ۱۹۶۰ و   ۱۹۵۰هـاي     شديد جمعيـت در دهـه     

فرستي   بر اساس اين مدل، كاهش مشاغل روستايي موجب مهاجر        . كشاورزي بوده است  

ــ جنـسي      نوبة خود با تخريب ساختار هرم سني      فرستي به   اين مهاجر . شود  روستاييان مي 

 جمعيت روسـتايي و در نتيجـه، كـاهش رشـد طبيعـي جمعيـت، در كـاهش جمعيـت                    

 . شـود   ل تقاضـا بـراي خـدمات روسـتايي مـي          مؤثر است؛ و اين مسئله منجـر بـه تقليـ          

 نوبــة هــاي شــغلي و ايــن كمبــود نيــز بــه ايــن کــاهش تقاضــا موجــب كمبــود فرصــت

  نيــز در )۷(پــسيون. خــود، از خــصوصيات افــول اشــتغال كــشاورزي در روستاهاســت 

 را  ۳، شـکل    )۸(باينقل از هوج و ويت    كتاب جغرافياي روستايي، با اشاره بدين روند، به       

 . کندارائه می

رو هـستند، اگـر دولـت هـر     در شرايطي كه روستاها با مشكل افول کشاورزي روبـه     

ريزي مناسب، به نيازهاي روستايي پاسخ دهد و مشكالت         كشوري بتواند از طريق برنامه    

توان مدلي را براي ماهيـت دورانـي رشـد و توسـعة               را برطرف کند، در آن صورت، مي      

 ).۳۶ـ۳۵: ۱۳۸۵ ،فيروزنيا(روستايي ارائه کرد 
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هاي اشتغال كاهش فرصت

 كاهش تقاضا براي خدمات روستايي مهاجرتيجريان برون

 كاهش جمعيت

  جمعيتجنسيتخريب ساختار سني و 

 تقليل افزايش طبيعي جمعيت

افول اشتغال 

 مهاجرتيدرون

 رشد و توسعة روستا ترشدن ساخت سني و جنسي طبيعي

 افزايش تقاضا براي خدمات
 باالرفتن رشد طبيعي جمعيت

 افزايش جمعيت در روستاها

 

لزوم 
ريزي  برنامه

 مناسب

 

 بروز 

 ازهاني

 

 افول 

 روستاها

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  فرآيند مهاجرفرستي نواحي روستايي متأثر از نظرية دور باطل فقر-۱شکل 
 

، كه فقـط افـول روسـتاها را نـشان           »بايويت«و  » درادي«بهفروز نيز در تكميل دور      

ـ  . کند  را پيشنهاد مي  ) ۲شكل  (دهد، يك مدل از ماهيت دوراني رشد روستايي           مي ن بر اي

توانـد رشـد روسـتاها را       ريزي متناسب با نيازها مـي     اساس، اقدام دولت از طريق برنامه     

 ).۳۷-۳۶: ۱۳۸۵فيروزنيا و همکاران، (سبب شود 
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  )۹( نظرية سرماية انساني

کـالن  « از ديـد     خود، معتقـد اسـت مهـاجرت      » سرماية انساني «الري شاستاد، در نظرية     

عنـوان  آورد و فرد مهاجر به    دنبال مي اقدامي در مقياس خرد اقتصادي را نيز به       » اقتصادي

کنـد و در ايـن       هزينه ارزيابي مي   ـ عامل اين پديده عملکرد خود را در قالب اصل فايده         

های مانند هزينه (هاي ملموس و غيرملموس     هاي متصور اعم از هزينه    بخش، کلية هزينه  

گيـرد؛ و در صـورتي کـه          را در نظر مي   ) ابی، مسافرت، انطباق با محيط، و نظاير آن       کاري

: ۱۳۸۰زنجـاني،   (کند  ها بر آن مترتب باشد، اقدام به مهاجرت مي        اي بيش از هزينه   فايده

 بازگشتي نزد افراد به اميـد        بنابراين، بر طبق نظرية سرماية انساني، مهاجرت      ). ۱۲۲ـ۱۲۱

 .(Wang, 2004: 4)پذيرد يشتر در روستا صورت ميبرخورداری از رفاه ب

 )۱۰(نظرية چرخة حيات
ای يـافتگي و تغييـر جمعيـت رابطـه          شناختي، بين توسعه  بر اساس نظرية تحول جمعيت    

اي کـه نـواحي و کـشورهاي مختلـف بـر اسـاس ميـزان                  گونـه دار وجود دارد، بـه      معني
 . گيرند ي ميشناختي جايافتگي در يکي از اين مراحل جمعيت توسعه

شناختي، با بررسـي رونـد رشـد جمعيـت روسـتاها،            بر مبناي نظرية تحول جمعيت    

طـور  توان مراحلي را براي افزايش و کاهش جمعيت روستاها در نظر گرفـت؛ همـان    مي

يـافتگي    توان اظهار داشـت کـه توسـعه         شناختي، مي که با استناد به نظرية انتقال جمعيت      

صـورت عادالنـه    شود ولي اگر منـافع توسـعه بـه          ت مي باعث کاهش نرخ افزايش جمعي    

شود که شرانجام، بـه       هاي متراکم جمعيت مي     توزيع نشود، باعث ايجاد نابرابري و قطب      

دنبـال آن، بـه مهـاجرت    نامتعادل شدن توزيع جمعيت در سطح کـشور يـا منطقـه و بـه          

بـدين ترتيـب، بـا      . انجامد  ويژه روستاها به شهرها مي      جمعيت از مناطق غيربرخوردار به    

يـافتگي آن،  بـا ترسـيم          دار تعداد جمعيت روستا و سـطح توسـعه        توجه به ارتباط معنی   

تـوان منحنـي عمـر روسـتا را           ، مـي  )با اندکي مـسامحه   (منحني تحوالت جمعيتي روستا     

دهـد، روسـتاها پـس از گذرانـدن مرحلـة              نـشان مـي    ۳طور که شکل    همان. ترسيم کرد 

در ايـن مرحلـه، رونـق اقتـصادي،      . گيرنـد را در پيش مي   پيدايش، مرحلة رشد صعودي     



 الدين افتخاري ليال دياني، مهدي طاهرخاني، عبدالرضا ركن ۱۳۰
 

. شـود  افزايش اميد به زندگي و احيانًا جذب مهاجر باعث افـزايش تعـداد جمعيـت مـي            

بعضي از روستاها، با ادامة روند جذب جمعيت و يا ادغام با روستاهاي ديگر، همچنـان                

 حيات، دوران جديـدي     دهند تا سرانجام، بدون گذر از يک دورة       اين مرحله را ادامه می    

اما اکثـر روسـتاها فرآينـد ديگـري را          . صورت شهر آغاز کنند   از روند تکاملي خود را به     

گذارند؛ شماری از روستاها با رشد نسبتًا ثابت جمعيـت بـه حيـات خـود                پشت سر می  

کننـد؛ و برخـي    صورت افقي حرکت ميدهند و گويي در طول منحني حيات به      ادامه می 

ا، با سپري کردن يک دورة رشد افزايشي و يـک دورة رشـد ثابـت، بـا                  ديگر از روستاه  

گونه روستاها معمـوًال دو     گيرند؛ اين   رشد کاهشي در سراشيبي چرخة عمر خود قرار مي        

رسند که ديگر رشـد     اي مي   يکی آنکه به مرحله   : نوع سرنوشت در پيش روي خود دارند      

کنند، و ديگر آنکـه بـا ادامـة رشـد           شود و رشد ثابتي را آغاز مي      کاهشي آنها متوقف می   

دهنـد يـا از روي نقـشة جغرافيـای منطقـه      مرور جمعيت خود را از دست می      کاهشي به 

شکل روستاي گردشگری و يـا مزرعـة        شوند و يا با تغيير کارکرد اقتصادي به       حذف مي 

حتي تعدادي از . کنند  توليدي يا مکان توليدي، مرحلة جديدي از حيات خود را آغاز مي           

اي را     اجتماعي، دوران حيـات تـازه      - ها ممکن است با تغيير شرايط اقتصادي        اين روستا 

 .)۴۱ـ۳۵: ۱۳۸۵، نيا فيروز(ديگر جاذب جمعيت شوند آغاز کنند و بار 

 

 
  فرآيند تحول روستا بر اساس روند رشد جمعيت-۳شکل 
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 که بـر اسـاس آن،       )۱۱( بهينة چرخة زندگي   بنابراين، نظرية چرخة حيات به يک طرح      

بسا طرح مهاجرت برگشتي بخشي از زنجيرة چرخة حيات براي مکان مناسب اقامت چه

 .(Wang,2004: 4)کند باشد، اشاره مي

 هاي توصيفي يافته

هاي مهـاجر روسـتايي      نفر از سرپرست خانواده    ۱۹۷نتايج توصيفي تحقيق، كه در سطح       

 :شهرستان پاكدشت به اجرا درآمد، مبين موارد زير بوده استزير پوشش كميتة امداد 
 ۱/۷۵ نفـر معـادل      ۱۴۸ درصـد مـرد و       ۹/۲۴ نفر معـادل     ۴۹گويان،    از مجموع پاسخ  

 درصـد از    ۴/۲۶گيـري       گويان مبـين قـرار      توزيع سني پاسخ   همچنين،. اند  درصد زن بوده  
 سـال، و    ۴۰ـ۶۰ سني    درصد در گروه   ۹/۶۰ سال،   ۴۰گويان در گروه سني كمتر از         پاسخ

 گويـان متاهـل،       درصـد پاسـخ    ۷/۴۷.  سال است  ۶۰ درصد در گروه سني باالتر از        ۷/۱۲
از ميان . اند بوده) فوت همسر يا متاركه( درصد جزو ساير موارد ۳/۵۱ درصد مجرد، و ۱

 درصـد داراي سـواد خوانـدن و       ۵/۳۱سـواد،      درصـد بـي    ۴/۵۸هاي مورد مطالعه،    نمونه
 . اند  درصد داراي مدرك ديپلم بوده۳د داراي تحصيالت سيكل، و  درص۱/۷نوشتن، 

هـا نـشان      در خصوص مدت زمان زير پوشش قرار گرفتن افراد مورد مطالعه، يافتـه            
 ۲ تا   ۱ درصد بين    ۷/۱۰ سال،   ۱گويان كمتر از       درصد از مجموع پاسخ    ۴/۲۶دهند که     مي

 ۸ تا   ۶ درصد بين    ۱/۵ سال،   ۶ تا   ۴ درصد بين    ۷/۱۱ سال،   ۴ تا   ۲ درصد بين    ۸/۱۸سال،  
 . اند سال زير پوشش كميتة امداد امام خميني بوده۸ درصد بيش از ۴/۲۷سال، و 

 ۸/۱۷،  )مهاجران روسـتايي زيـر پوشـش      (دهند که از جمعيت نمونه        آمارها نشان مي  
 درصـد از اسـتان خراسـان        ۷/۱۰ درصد از استان مركزي،      ۷/۱۱درصد از استان همدان،     

 درصـد از اسـتان      ۶/۷ درصد از استان اردبيل،      ۱/۸رصد از استان تهران،      د ۲/۱۰رضوي،  
نتـايج  . انـد  ها بدين شهرستان مهاجرت کـرده  آذربايجان شرقي، و بقية آنها از ساير استان  

دهـد کـه        پاسخ مخاطبان به سؤال مربوط به علل مهاجرت روستاــ شـهري، نـشان مـي               
خيزي خاك براي كشاورزي، و  عدم حاصل، نداشتن زمين،   بيكاري و ناكافي بودن درآمد    

 .اند ترين داليل مهاجرت بودهكوچك بودن زمين يا نداشتن آب از مهم
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همچنين، توزيع فراواني وضعيت تمايل جمعيت نمونه بـراي بازگـشت بـه نـواحي               

 درصـد   ۹/۵۹(مهاجران روستايي زير پوشـش        درصد   ۴۰/۶۰دهد كه     روستايي نشان مي  

تمايـل دارنـد بـه نـواحي روسـتايي          ) درصد در هر شـرايطي     ۵/۰در شرايطي خاص و     

توان   بنابراين، مي . اصًال حاضر به بازگشت نيستند    )  درصد ۵/۳۹تقريبًا  ( بازگردند و بقيه    

 بـين دو محـيط    گفت اگر شرايط مـساعد در هـر دو منطقـه مهيـا شـده باشـد، تفـاوتي       

رسـد كـه برخـي از         ر مـي  با اين حال، به نظـ     . براي زندگي وجود ندارد   ) شهر و روستا  (

: انـد از  توانند به روستا بازگردنـد، از جملـة ايـن داليـل عبـارت               داليلی نمي مهاجران به 

 مخالفت فرزندان؛ وجود فرزندان، اقوام و فاميل در شهر و وابـستگي و عالقـه بـه آنهـا                   

؛ دغدغه و نگراني خارج شـدن از زيـر پوشـش كميتـة امـداد و عـدم                     )ويژه فرزندان به(

 شـان در روسـتا؛ تخليـه و تخريـب روسـتا              هـا و نيازهـاي اساسـي        ابي به خواسـته   دستي

 .هاي روستايي ؛ و عدم عالقه به زندگي در محيط)زادگاه آنها(

 آزمون فرضيات 

 فرضية اول 
، اجتمـاعي و      هاي اقتـصادي    منظور تبيين اولين فرضية پژوهش، يعني مؤثر بودن زمينه        به

هاجران روستايي زيـر پوشـش كميتـة امـداد در نـواحي             شناختي بر اسكان مجدد م    روان

 نشان داده شده    ۵اي استفاده شد، كه نتايج آن در جدول           نمونه تك Tروستايي، از آزمون    

شـده در تمـامي      محاسـبه  Pشود، ميـزان      گونه كه در اين جدول مشاهده مي      همان. است

 مبني  ۱H گرفت كه فرض     توان نتيجه   رو، مي از اين .  است ۰۵/۰تر از آلفا      متغيرها كوچك 

شناختي بـر اسـكان مجـدد جمعيـت     هاي اقتصادي، اجتماعي و روان     بر موثر بودن زمينه   

هـاي   توان پذيرفت كه زمينه گيرد، و  مي نمونه در نواحي روستايي مورد پذيرش قرار مي      

 . شود يادشده موجب اسكان مجدد جامعة مورد مطالعه مي
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شناختي مؤثر براسكان مجدد جمعيت ماعي و روانهاي اقتصادي، اجت  زمينه-۵جدول 
 نمونه در نواحي روستايي

 ميانگين جامعه ها مؤلفه
انحراف 
 معيار

خطاي 
انحراف از 
 ميانگين

t 
درجة 
آزادي

 سطح 
داري معنی

 اختالف 
 ميانگين

Test 
Value 

 ۱۲ ۲۸۵۷/۵ ۰۰۰/۰ ۱۱۸ ۱۰۸/۳۵ ۱۵۰۵۵/۰ ۶۴۲۳۶/۱ ۲۸۵۷/۱۷ ۱۱۹ اقتصادي
 ۱۲ ۷۴۷۹/۳ ۰۰۰/۰ ۱۱۸ ۰۶۵/۱۸ ۲۰۷۴۷/۰ ۲۶۳۲۶/۲ ۷۴۷۹/۱۵ ۱۱۹ اجتماعي

شناختي روان  ۱۱۹ ۲۲۶۹/۱۰ ۷۷۲۸۵/۱ ۱۶۲۵۲/۰ ۷۰۳/۱۳ ۱۱۸ ۰۰۰/۰ ۲۲۶۹/۲ ۸ 

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 فرضية دوم 
هـاي  هـاي اقتـصادي بـر سـاير زمينـه        بندي فرضية دوم، بر تأثير بيشتر زمينـه         در صورت 

برای تبيين اين ادعا، آزمون     . ة امداد تأکيد شده است    بازگشت مهاجران زير پوشش كميت    
دهـد كـه       نشان مـي   ۶كروسكال واليس مورد استفاده قرار گرفت، و نتايج آن در جدول            

، و ۵۲/۱۵۳، اجتمــاعي معــادل ۲۱/۲۳۹هــاي اقتــصادي معــادل  اي زمينــه ميــانگين رتبــه
 منجـر شـده     ۰۵/۰ داري در سطح آلفا    به بروز تفاوت معنی    ۲۷/۱۴۴شناختي معادل    روان
اين تفاوت بدان معناست كه نزد افراد زيـر پوشـش کميتـة امـداد امـام خمينـي،                   . است
هـاي    شود و زمينـه     هاي اقتصادي بيشتر موجب ايجاد انگيزة بازگشت به روستا مي           زمينه

بـه عبـارت ديگـر، از       . گيرندهاي بعد قرار مي     ترتيب در رتبه  شناختي به اجتماعي و روان  
 مبني بـر متفـاوت      ۱H است، فرض    ۰۵/۰تر از آلفا      شده کوچک  محاسبه Pان  آنجا که ميز  
 . گيرد هاي تأثيرگذار بر بازگشت به روستا مورد تأييد قرار مي بودن زمينه

 

 هاي اسكان مجدد جمعيت نمونه   آزمون سنجش مؤثرترين زمينه-۶جدول 
 در نواحي روستايي

 داريسطح معنی آزاديدرجة  دوكي اي ميانگين رتبه جامعه ها مؤلفه

 ۲۱/۲۳۹ ۱۱۹ اقتصادي
 ۵۲/۱۵۳ ۱۱۹ اجتماعي

 ۲۷/۱۴۴ ۱۱۹ شناختيروان
۱۰۳/۶۷ ۲ ۰۰۰/۰ 

  ۳۵۷ جمع
 هاي تحقيقيافته: مأخذ  
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بندي متغيرهاي مؤثر بر اسكان مجـدد جمعيـت نمونـه در نـواحي                همچنين، اولويت 
، مبين آن است که وجود درآمد        آمده ۷روستايي، بر اساس آزمون فريدمن که در جدول         

متغيرهايی کـه در    . هاست   داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير متغير       ۴۳/۲مكفي با رتبة    
وجـود اشـتغال دائـم و پايـدار؛         : انـد از  ترتيـب عبـارت   انـد، بـه     هاي بعد قرار گرفته     رده

هـای گـشاورزی بـا شـرايط        برخورداري از مسكن امن، مناسب و ارزان؛ وجـود زمـين          
هـاي پـايين زنـدگي؛ وجـود امكانـات بهداشـتي و               سب؛ وجود آب در روستا؛ هزينه     منا

اي روشن در روستا؛ وجـود خـدمات آموزشـي و             درماني؛ ايجاد انگيزة پيشرفت و آينده     
وجود  فرهنگي؛ و آموزشي امكانات وجود شغل؛ در الزم هاي  مهارت كسب برای كارآموزي

همياري ميان   و مشاركت تأمين دوستان؛ و شنايانآ اقوام، كنار در زندگي روستا؛ در امنيت
روستاييان براي مساعدت به اشخاص نيازمند؛ برخـورداري از آزادي؛ وجـود امكانـات              

 . اي و يا خانوادگي تفريحي و سرگرمي؛ و در نهايت، كم شدن اختالفات قومي، قبيله

 ستاييبندي متغيرهاي مؤثر بر بازگشت مهاجران به نواحي رو  اولويت-۷جدول 
 اي ميانگين رتبه ها مؤلفه

 ۴۳/۲ وجود درآمد مكفي
 ۵۹/۲ وجود اشتغال دائم و پايدار 

 ۰۷/۴ برخورداري از مسكن امن، مناسب و ارزان
 ۲۳/۴ های کشاورزی با شرايط مناسبوجود زمين

 ۷۹/۴ وجود حق آب در روستا
 ۷۶/۶ هاي پايين زندگي هزينه

 ۵۷/۷ وجود امكانات بهداشتي و درماني
 ۳۷/۸ اي روشن در روستا ايجاد انگيزة پيشرفت و آينده

 ۵۷/۹ هاي الزم در شغل وجود خدمات آموزشي و كارآموزي برای كسب مهارت
 ۷۷/۹ وجود امكانات آموزشي و فرهنگي

 ۹۸/۱۰ وجود امنيت در روستا
 ۸۶/۱۱ زندگي در كنار اقوام، آشنايان و دوستان در روستا

 ۷۷/۱۲ مياري ميان روستاييان براي مساعدت به اشخاص نيازمندتأمين مشاركت و ه
 ۱۱/۱۳ برخورداري از آزادي

 ۴۵/۱۳ وجود امكانات تفريحي و سرگرمي 
 ۶۹/۱۳ اي و يا خانوادگي  كم شدن اختالفات قومي، قبيله

 های تحقيق يافته: مأخذ
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 ۴ کـه شـکل   طـور هـا، همـان   شده از ميانگين رتبهاي محاسبه  بر اساس تحليل خوشه   
هاي برگشتي افـراد زيـر پوشـش كميتـة      توان عوامل مؤثر در مهاجرت     دهد، مي   نشان مي 

بـدين  . تر تقـسيم كـرد   امداد را به دو طبقة عمده، چهار گروه فرعي، و شش دستة فرعي      
ترتيب، متغيرهاي وجود درآمد مكفي و اشتغال دائم و پايـدار در اولـين درجـة اهميـت          

بنـدي    اسكان مجدد جمعيت نمونـه در نـواحي روسـتايي دسـته           براي  ) مؤثرترين طبقه (
هـای کـشاورزی بـا شـرايط مناسـب،      شوند؛ و پس از آنها، متغيرهـای وجـود زمـين     مي

برخورداري از مسكن امـن، مناسـب و ارزان، و نيـز وجـود حـق آب در روسـتا قـرار                      
اي   فت و آينـده   همچنين، وجود امكانات بهداشتي و درماني، ايجاد انگيزة پيشر        . اند گرفته

هاي پايين زندگي در طبقة ديگر بر اسکان مجـدد مـؤثر بـوده                روشن در روستا، و هزينه    
هاي الزم در شغل و وجود        وجود خدمات آموزشي و كارآموزي برای كسب مهارت       . اند

امكانات آموزشي و فرهنگي در يک طبقه،  و وجود امنيت در روستا و زندگي در كنـار                  
ستان در روستا نيز در طبقهای ديگـر و در نهايـت، وجـود امكانـات                اقوام، آشنايان و دو   

اي و يا خانوادگي، تأمين مـشاركت   تفريحي و سرگرمي، كم شدن اختالفات قومي، قبيله     
در  آزادي از برخورداري و نيازمند، اشخاص به مساعدت براي روستاييان ميان و همياري 

 .اندپوشش کميتة امداد مؤثر بوده زير يروستاي مهاجران اسکان مجدد بر جداگانه اي طبقه
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

شناختي بازگشت به روستا، بر هاي اقتصادي، اجتماعي و روان بندي زمينه  طبقه-۴شکل 
 ها مراتبي خوشه اساس تحليل سلسله

 وجود اشتغال دائم و پايدار 
 وجود درآمد مکفي

 

 های کشاورزی با شرايط مناسبوجود زمين
 ن، مناسب و ارزانبرخورداري از مسکن ام
 وجود حق آب در روستا

 

 وجود امکانات بهداشتي و درمانی
 اي روشن در روستا  پيشرفت و آينده ايجاد انگيزة

 هاي پايين زندگي هزينه
 

 وجود امکانات تفريحي و سرگرمي
 اي و يا خانوادگي کم شدن اختالفات قومی، قبيله

 اعدت به اشخاص نيازمندتأمين مشارکت و همياري ميان روستاييان براي مس
 برخورداري از آزادي

 

 هاي الزم در شغل وجود خدمات آموزشي و کارآموزي برای کسب مهارت
 وجود امکانات آموزشي و فرهنگي

 

 وجود امنيت در روستا
 زندگي در کنار اقوام، آشنايان و دوستان در روستا
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 نتايج 

هاي اقتصادي، اجتمـاعي      دهد که زمينه    دست آمده از آمار استنباطي نشان مي      هاي به   يافته

ناختي موجب اسـکان مجـدد مهـاجران روسـتايي زيـر پوشـش کميتـة امـداد                  شو روان 

تـرين  در اين ميان، ابعاد اقتصادي مهم. شود در نواحي روستايي مي  ) شهرستان پاکدشت (

رود؛ شمار مـی  هاي اسکان مجدد جمعيت نمونه در نواحي روستايي به          زمينه) مؤثرترين(

بنـدي    اولويـت . گيرنـد   شناختي قـرار مـي    هاي اجتماعي و روان     ترتيب، زمينه و سپس، به  

بر حسب درجة   (هاي مؤثر  بر اسکان مجدد جمعيت نمونه در نواحي روستايي              شاخص

مبين تأثير بسيار زياد متغيرهايي چون درآمد، اشتغال پايدار، و مـسکن امـن در               ) اهميت

 .سازي برای بازگشت به نواحي روستايي است زمينه

 گيري  نتيجه

دهـد کـه عوامـل     هاي برگشتي از شهر به روستا نشان مـي  بر مهاجرتبررسي علل مؤثر  

شناختي، و ساير عوامل کـشش و رانـش در منـاطق شـهري و       اقتصادي، اجتماعي، روان  

البتـه الزم بـه يـادآوري    . شوند که مهاجران تصميم به بازگشت گيرند    روستايي سبب مي  

کشش در مناطق روسـتايي      روستايي بيشتر بر اثر عوامل       -هاي شهري   است که مهاجرت  

بـر ايـن مبنـا، تحليـل و بررسـي           . گيرد تا عوامل رانـش در منـاطق شـهري         صورت مي 

 :دهد کههاي اين تحقيق نشان مي يافته

، ...)وجـود اشـتغال دائـم و پايـدار، وجـود درآمـد مكفـي، و                 (هاي اقتصادي     زمينه •

شـناختي  وان، و ر  ...)وجـود امكانـات بهداشـتي و درمـاني، آموزشـي، و             (اجتماعي  

...) اي روشـن در روسـتا، برخـورداري از آزادي، و              ايجاد انگيزة پيشرفت و آينـده     (

بنـابراين،  . شـود   موجب اسكان مجدد مهاجران روستايي زير پوشش كميتة امداد مي         

توان گفت مهاجرت برگشتي فرآيندي چندبعدي است كه مهاجران روسـتايي از              مي

) روسـتا (هاي بهتـر      يي با فرصت  ها  مكانسوي  هب) شهر(هاي پايين     مناطقي با فرصت  

 كنند؛ حركت مي
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هـاي اقتـصادي      اكثريت قاطع مهاجران روسـتايي زيـر پوشـش كميتـة امـداد زمينـه               •
گونـه  رو، ايـن  از ايـن  . انـد   بازگشت به روستا را زيربناي زندگي خود قلمـداد کـرده          

هـاي    نـار زمينـه   شـناختي تنهـا در ك     هاي اجتمـاعي و روان      شود كه زمينه    استنباط مي 
تنهـا در   افـزون بـر ايـن، ابعـاد اقتـصادي نـه           . كننـد   اقتصادي معنی و مفهوم پيدا مي     

تـرين عامـل      هاي برگـشتي نيـز مهـم        هاي روستاـ شهري بلكه در مهاجرت       مهاجرت
 شناخته شده است؛ 

ترتيـب اهميـت    هاي اسكان مجدد از منظر جامعة نمونه، متغيرهـا بـه            در حوزة زمينه   •
وجود درآمد مكفـي؛ وجـود اشـتغال دائـم و پايـدار؛ برخـورداري از                : زاند ا عبارت

های کشاورزی با شرايط مناسب؛ و وجود       مسكن امن، مناسب و ارزان؛ وجود زمين      
 حق آب در روستا؛  

دار اسـت؛ در غيـر ايـن        همـراه درآمـد مكفـي معنـی       وجود اشتغال دائم و پايدار به      •
شته باشد، در هر حال، اهميت خود را از         صورت، اشتغالي كه درآمد كافي در پي ندا       

دست خواهد داد و در نهايت، بازگشت مستمر و پايدار مهاجران بـه روسـتا اتفـاق                 
 نخواهد افتاد؛ و

شناختي نسبت به ابعاد    هاي بازگشت، عامل روان     اگرچه در شناسايي مؤثرترين زمينه     •
شـده، متغيـر    امبنـدي انجـ     اقتصادي و اجتماعي اهميت كمتري داشت اما در اولويت        

هـا بـوده      ترين شاخص   اي روشن در روستا از بااهميت       ايجاد انگيزة پيشرفت و آينده    
 . ای شايسته توجه شودگونهها بدان به ريزي كه الزم است در برنامه

 پيشنهادها

ای اجرايـي نبـوده بلکـه مرحلـة صـفر يعنـي             با توجه به اينكه هدف تحقيق ارائة برنامه       
بازگشت روستاييان مهاجر زير پوشش كميتة امداد مورد نظـر بـوده            هاي    شناسايي زمينه 

هـاي  بخشي به يافتـه   تر با هدف عمق     است، الزم است در تحقيقات آتي، مطالعاتی عميق       
البته بايد اذعـان داشـت کـه در ايـن مراحـل،      . تحقيق در مرحلة صفر نيز صورت پذيرد   

ا و مؤسسات دولتي، خصوصي،     ه  هماهنگي در اهداف، وظايف و کارکردها ميان سازمان       
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هاي توصيفي    بنابراين، با توجه به يافته    . کميتة امداد، و ساير نهادها الزم و ضروري است        
 : شود ترتيب اهميت توصيه و پيشنهاد ميو استنباطي تحقيق حاضر، موارد زير به

دن منظور تقويت بنية اقتصادي افراد زير پوشش خود، با دا         الزم است کميتة امداد، به     •

، قـدرت اقتـصادي آنهـا را        )بهره و يا بدون بهـره     کم(مدت و بلندمدت    هاي ميان   وام

 هاي توليدي ارتقا بخشد؛ براي انجام فعاليت
اي بـرای ايجـاد اشـتغال دائـم و پايـدار            هاي شغلي و حرفـه    تأكيد بر ايجاد فرصت    •

 در اولويت كميتة امداد قرار گيرد؛ ) ويژه در بخش خدمات و صنعت به(
پذيري افراد زير پوشـش خـود و نيـز بازگـشت            منظور كاهش آسيب  يتة امداد، به  کم •

هاي بالعوض براي خريـد مـسكن         گونه مهاجران، اقداماتي در جهت اعطاي وام      اين

 مناسب، امن و ارزان و حق قانوني مالکيت بر آن را در اولويت ويژه قرار دهد؛ 
برای کـشاورزی را    )  قيمت مناسب  در اندازه و  (کميتة امداد واگذاري و توزيع زمين        •

 مورد توجه قرار دهد؛ 
و يا امکـان    ) مانند درمانگاه، پزشك، و داروخانه    (تأمين امكانات بهداشتي و درماني       •

دسترسي آسان بدين مراکز براي روستاييان زير پوشش کميتة امـداد در روسـتاهاي              

 مبدأ مورد توجه دولت قرار گيرد؛ و
هاي تـأمين اجتمـاعي، توسـعة         ي تشويقي مانند توسعة بيمه    ها  ها و اهرم    ايجاد انگيزه  •

کار، و حوادث با حق بيمة نـازل بـراي آن دسـته از مهـاجران روسـتايي کـه قـصد                      

 .بازگشت به نواحي روستايي را دارند، مورد توجه دولت قرار گيرد
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