
 

 

 

 

 

 

 
 ۱۳۸۶ يزيپا، ۳، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 :مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستايي

 در شهرستان اصفهانمطالعه موردي دهستان رامشه 

 1*محمدرضا رضواني، سيد عباس رجايي
: تاريخ دريافت ۳/۱۰/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۲۷/۵/۱۳۸۶

 چكيده
ـ           اگرچه با طرح ديدگاه    رات اقتـصادي و اجتمـاعي       وابستگي و غلبة آن در ادبيات تحقيـق، از اث

مثبت مهاجرت در نواحي روستايي غفلت شـده امـا در چنـد دهـة گذشـته، بـا بررسـي نقـش                 
 ي، انتقال فناوري و اهميت وجوه ارسالي در       گذار  سرمايهمهاجران در رفاه خانوارهاي روستايي،      

ا، نظر بـه    در اين راست  . نواحي روستايي، اثرات مهاجرت بر توسعه مورد تأكيد قرار گرفته است          
عدم توجه كافي بدين موضوع در كشور، مقالة حاضر به بررسي نقش مهاجران روستايي ساكن               

اين تحقيق از لحاظ    . پردازديم) شهرستان اصفهان (شهرها در توسعة روستاهاي دهستان رامشه       
هاي مورد نياز تحقيق با استفاده      داده. هدف كاربردي و روش انجام آن توصيفي و تحليلي است         

هاي ميداني و تهية پرسشنامه از خانوارهاي ساكن روسـتاها و مهـاجران مقـيم شـهرها                 از روش 
 . گردآوري شده است

دهد كه مهاجران روستايي ساكن تهران با حفظ و تقويت ارتباط خود            نتايج تحقيق نشان مي   
 هـدف   با يكديگر و تشكيل نهادهاي متعدد اجتماعي، رشد و توسعة روستاهاي زادگاه خـود را              

                                                 
ريـزي    دانشيار دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران، و دانـشجوي كارشناسـي ارشـد جغرافيـا و برنامـه                  : به ترتيب * 

 شهري دانشگاه تهران 
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رامـشه  / يمطالعـة مـورد   / عمـران روسـتايي   / توسـعة روسـتايي   / مهاجران/ مهاجرت: هاکليدواژه

 ).شهرستان(اصفهان )/ دهستان(

* * * 
 مقدمه

 اقتـصادي روابـط اقتـصادي       يهـا ويژه در نظريه  در ادبيات تحقيق چند دهة گذشته و به       

 و مازاد نيروي کـار در بخـش کـشاورزي،           )۱(و روستا مانند نظرية اقتصادي لوئيس     شهر  

، و مدل مهاجرت روسـتايي      )۲(نظرية رشد اقتصادي رستو، نظرية سوگيري شهري ليپتون       

سوية اقتصادي از نواحي روستايي به شـهرها تأکيـد شـده            شهري تودارو، بر جريان يک    

شـهري، بـه پيامـدهاي منفـي      -هـاي روسـتا  است؛ و به همين دليل، در زمينة مهـاجرت     

توانـد   و مقصد توجه شده و از اثرات مثبتي کـه مهـاجرت مـي              مبدأمهاجرت در مناطق    

 .ويژه بر نواحي روستايي داشته باشد، غفلت شده است به

آنچه در تحقيقات اخيـر پيرامـون مهـاجرت و اثـرات آن دنبـال شـده، درک اثـرات                    

ده و بيـشتر ايـن سـؤال مطـرح شـده اسـت کـه آيـا                   بو مبدأمهاجرت بر توسعة جوامع     

ويژه در توسـعه و     توانند به هاي روستايي و در واقع، مهاجران ساكن شهرها مي        مهاجرت

 مثبت داشته باشند؛ و اگر چنين اسـت، چگونـه و در چـه    يعمران نواحي روستايي نقش 

 .توانند چنين نقشي را ايفا کننديشرايطي م

 صرفًا به جريان انتقـال ثـروت از منـاطق روسـتايي بـه      برخالف نظرية وابستگي، که 

پردازد، اقتصاد کالسيک نشان داده است که امکان رخنه به پايين ثروت مناطق شهري مي

از نواحي شهري به نواحي روستايي نيز وجود دارد؛ و برخـي از خانوارهـاي روسـتايي                 

 را يتايي راهبردهـاي  کسب درآمد از نواحي شهري و منابع توليدي در نواحي روسـ          يبرا
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تحقيق حاضر به دنبال بررسي نقش و اثرات مهـاجران روسـتايي سـاكن شـهرها در                 

 و سـهم    کوشـد نقـش   يتوسعه و عمران نواحي روستايي در دهستان رامشه اسـت و مـ            

طور كلي، تجديد حيـات     ، ايجاد اشتغال، انتقال فناوري و به      مهاجران در عمران روستايي   

هايي گسترده از اين دهستان بـه       طي چند دهة گذشته، مهاجرت    .  کند يروستاها را بررس  

ويـژه تهـران، اصـفهان و شهرضـا صـورت گرفتـه امـا بـر اسـاس                   شهرهاي مختلف بـه   

به همين . ها به مقصد تهران بوده است     درصد مهاجرت  ۸۰شده، حدود    انجام يها بررسي

 بيشتر مهاجران ساكن تهران، تحقيق حاضر بر ايـن گـروه متمركـز              تأثيردليل و با توجه     

 . شده است
 

 مباني نظري 

 مهاجرت و توسعة روستايي
  - در مورد روابـط متنـوع بـين مهـاجرت و توسـعه در قالـب پيونـد مهـاجرت                يتازگبه

 . (McKinley, 2003: 2)ترده صـورت گرفتـه اسـت     گـس يهـاي يرسـ توسعه بحث و بر

پناهنـدگي  و  ،  هـاي داخلـي     جنـگ  از ارتباط مهاجرت با مـشکالتي ماننـد فقـر،            هگذشت

 توانـد منبـع توسـعه باشـد        ها بر اين نکته متمرکزند که آيا مهـاجرت مـي          ، بحث سياسي

 (Nyberg - Sorensen, 2002: 52) .رات منفي مهـاجرت بـر   در ادبيات تحقيق، هم به اث

توسعه مانند فرار مغزها و هم بـه اثـرات مثبـت آن ماننـد امکـان کـاهش فقـر، اجـراي                       

راهبردهاي معيشتي، تجمع سرماية انساني و مالي، و ارتباط بين جوامع مهاجرفرسـت و              

 .(McKinley, 2003: 2) اي اشاره شده استمهاجرپذير در سطوح محلي و منطقه
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 توانــد منبــع ســت کــه در چــه شــرايطي، مهــاجرت مــيحــال ايــن ســؤال مطــرح ا

 تـرين موضـوع در ايـن زمينـه تـسهيل چرخـة مهـاجرت اسـت کـه                   توسعه باشد؟ مهم  

ــه  ــة ب ــه چرخ ــارگيري س ــالي )۳(ک ــوه ارس ــشت)۴(، وج ــامل  )۵( و بازگ ــاجران را ش  مه

 و مبـدأ  مهـاجرت بـر منـاطق    تأثير.  (Papademetriou and Martin, 1991:30) شود يم

حجـم مهـاجرت،    : انـد از   دارد که برخـي از آنهـا عبـارت         يعواملي چند بستگ  مقصد به   

. که در اين جريان مـشارکت دارنـد        ، و ويژگي مهاجراني   )مبدأبه  (جريان وجوه ارسالي    

هـاي  کنند و كساني كه تماس خود بـا خـانواده         مهاجراني که از روستاي خود بازديد مي      

هـايي نـو را بـه زادگـاه خـود        سـت انديـشه   اند، ممکن ا  ماندگار در روستا را حفظ کرده     

ها، تحول فني در روستاها به پويايي مهـاجران بازگـشتي            از بررسي  يدر برخ . برگردانند

، زيرا آنها پول و دانش فنـي و تجربـة الزم را بـراي فنـون مختلـف                   شود  يمنسبت داده   

زم بـراي  هاي الکنند؛ همچنين، ممکن است از مهارت توليدي به روستاي خود منتقل مي     

هـاي  هاي مکانيکي و ديگر دانـش     رفع تنگناهاي تحول فني برخوردار باشند، که مهارت       

 ).۱۰۷-۱۰۳: ۱۳۷۰براي،وا(اند فني از آن جمله

 . (Williamson, 1988: 269) با اين حال، نقش مهاجرت در توسـعه پيچيـده اسـت   

» اثرات مثبـت «ه مهاجرت بيشتر توجه شده و ب » علت«در ادبيات مربوط به مهاجرت، به       

ــصاد در   ــاه و اقت ــر رف ــدأآن ب ــت    مب ــشده اس ــه ن ــدان توج ــا چن ــصد خانواره   و مق

(Borjas, 2003:1335). 

 اقتصاد نوين مبتني بر مهاجرت نيروي كار
به دنبال درک اثرات مهـاجرت بـر توسـعة           )۶(اقتصاد نوين مبتني بر مهاجرت نيروي کار      

، در ۱۹۹۰ تـا  ۱۹۸۰هـاي  اد، طي سـال اين اقتص. (Adams, 1991:12) است مبدأجوامع 

، از  )بين نسبت به مهـاجرت    افراد خوش (گرايان  متون تحقيقي، در پاسخ به نظرية توسعه      

 ديگر، مطرح   ياز سو  ،)افراد بدبين نسبت به مهاجرت    (يک سو، و نظرية ساختارگرايان      

 توجـه   رسد که هر دو رويکرد به واقعيت پيچيدة ميان توسعه و مهاجرت           به نظر مي  . شد
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که بيشتر از ديدگاه ساختارگرايي و نظريـة   ـ ديگر، افراد بدبين به مهاجرت  ياز سو

 از آن در زمينـة  ي بر اين باورند که مهـاجرت و تغييـرات ناشـ        -گيرندوابستگي الهام مي  

نابرابر و فردگرايي به تضعيف سـرماية انـساني و كـاهش پايـداري سـنتي جوامـع               رشد

شدت به وجـوه ارسـالي   که بهـ ي، توسعة ناکارآمد، و توسعة جوامع غيرتوليدي  روستاي

همچنين، به گفتة بدبينان مهاجرت، وجوه ارسالي بيـشتر در          .  خواهد انجاميد  -اندوابسته

گذاري خواهد شـد؛    ندرت در امور توليدي سرمايه     و مصرفي و به    يزمينة کاالهاي تجمل  

 رودشـمار مـي   نيـافتگي بيـشتر بـه     يلـي بـر توسـعه     و به همين دليـل، مهـاجرت زيـاد دل         

(Lipton, 1980; and Rubenstein, 1992:17) .طور کلي، ديدگاه اين دسته از ادبيات به

در اين کـشور، وجـوه ارسـالي مهـاجران          .  از شرايط کشور مراکش است     متأثرمهاجرت  

سـاز،   و  ساخت هاي غيرتوليدي مانند  گذاري، سرمايه يعمومًا براي خريد کاالهاي تجمل    

در برخـي از مطالعـات   . (Seddon, 1981:52) شـود  يمـ احتکار زمين، و تجارت صرف 

 توانـد   شـده اسـت کـه اثـرات مهـاجرت بـر توسـعه مـي                يگيـر تجربي نيز چنين نتيجه   

 هـاي معمـول، چنـد مطالعـه نـشان دادنـد کـه           بسيار مثبـت باشـد؛ و بـرخالف فرضـيه         
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 وجوه ارسالي و توسعه 
 مهاجران براي توسعة مناطق مهاجرفرست مـورد        ي جريان وجوه ارسالي از سو     يتازگبه

در اين ميان، محققـان و سياسـتگذاران معتقدنـد وجـوه            . توجه اساسي قرار گرفته است    

هـا نقـش     مهاجران در کاهش فقر و بهبود زندگي خـانواده         يشده از سو  ارسالي فرستاده 

افزايش توجهات به موضوع وجـوه ارسـالي   . (De Haas, 2006:565)کند حياتي ايفا مي

درآمد و نقش   در اين چند سال اخير به افزايش حجم ارسال اين وجوه به کشورهاي کم             

ن تعريـف از وجـوه   چنـدي . شـود يکننده مربوط مآن در توسعة اقتصادي مناطق دريافت     

 وجوه ارسالي انتقـال پـول نقـد از مکـاني بـه             : ارسالي وجود دارد که از آن جمله است       

 همچنـين، چنـان کـه وان دورن    . De Bruyn and Wets, 2006:7)(مکـان ديگـر اسـت    

(Van Doorn, 2001) انواع مختلفي از وجـوه ارسـالي وجـود دارد کـه    شود يم يادآور ، 

يـا    ميالمللـي يـا داخلـي، جمعـي يـا انفـرادي، رسـ             بـين :  داد توان آنها را تشخيص   مي

وجـوه ارسـالي يـا برگـشت     . (Van Doorn, 2001:68)غيررسمي، و نقدي يا غيرنقدي 

ايـن جريـان آنهـا را بـه         .  خود است  مبدأدهندة توجه مهاجران به     سرمايه به روستا نشان   

دهد کـه ايـن وجـوه       شان مي مطالعات موجود ن  . دهدمانده در روستا پيوند مي    افراد باقي 

 يدهـد؛ بـرا   تـشکيل مـي  مبدأسهم نسبتًا زيادي از درآمدهاي مهاجر و خانوادة او را در         

 درصـد   ۵۰ تا   ۲۵نمونه، در پاکستان، مکزيک، کنيا، کامرون، اروگوئه، و نپال، اين وجوه            

 ).۱۱۷:۱۳۷۰فيندلي،(دهد از درآمد مهاجران را تشکيل مي

، کـشورهاي در حـال توسـعه از    (World Bank, 2005)طبق برآورد بانـک جهـاني   

  ۲۰۰۳اند کـه نـسبت بـه سـال           هزار ميليارد دالر دريافت کرده     ۱۲۶طريق وجوه ارسالي    

 .(De Bruyn and Wets, 2006:7) ده هزار ميليارد دالر بيشتر بوده است
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بنـدي آن بـر اسـاس فرسـتنده و          هاي تشخيص انواع وجوه ارسالي طبقـه      يکي از راه  

 شـرح زيـر   بـه   شش نـوع متفـاوت از وجـوه ارسـالي را           )۸(کارلينگ. کننده است يافتدر

 :تشخيص داده است

در  خواهنـد از پـول خـود      به مهاجراني است که مـي      ؛ مربوط مهاجران براي مهاجران   -۱

 گذاري در کـشورهاي   خارج از آن کشور استفاده کنند که اين کار را از طريق سپرده            

 .دهندخود انجام مي

ترين نوع  ؛ که در بيشتر کشورها، مهم     )خانواده يا دوست  (مهاجران براي غيرمهاجران     -۲

کنندة وجه در مورد مصرف وجوه      در اين شيوه، دريافت   . جريان وجوه ارسالي است   

 نيازهاي اساسي و    تأمينگيرد که در بيشتر اين موارد، وجوه ارسالي براي          تصميم مي 

 .خريد زمين و توسعة اشتغال است معدود نيز براي يمصرفي و در موارد
؛ اين نوع ارسـال وجـوه       )ها، کليساها، مساجد، و غيره    انجمن(ها   مهاجران براي گروه   -۳

 .دربرگيرندة مؤسسات خيريه است
 ي مـالي و اجـرا     تـأمين هاي مهاجران بـراي     ؛ در اين مورد، انجمن    هاها به گروه  گروه -۴

 .نجمن شهر مکزيکوسيتي استفرستند، که نمونة بارز آن اها پول ميطرح
شـود کـه افـراد خـارج از         ي مربوط مـ   ي؛ اين موارد به وجوه    هامهاجران براي دولت   -۵

هـاي  فرسـتند و مقـدار مشخـصي از ارسـال         يخود مـ  مبدأ دولت کشور    يارکشور ب 

 .گيرديداوطلبانه و يا گردآوري ماليات از مهاجران را دربرم
ارسـالي معينـي از صـاحبان کـار، حقـوق      ؛ وجـوه   هـا شاغالن خصوصي براي دولت    -۶

شود که قـصد بازگـشت بـه        ي از مهاجراني را شامل م     يبازنشستگي، و وجوه دريافت   

 (Carling, 2005:12).کشور خود را دارند 

 در زمينة نقش مهاجران در توسعه غالب رويکردهاي
  جـدي در زمينـة     يهـا در مقياس جهاني، جريان وجوه ارسالي توسط کارگران با بحـث          

 مهـاجران   مبـدأ  بالقوة آن در کاهش فقر، ثبات مالي، و توسعة اقتصادي در منـاطق               تأثير
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 زا رويکرد مهاجرت درون
انـد، خـانواده واحـد      كننـده در اين رويکرد، روابط اجتماعي و الزامات مالي عوامل تبيين         

دوسـتي بـراي توضـيح رفتـار        راقتصادي مانند نوع  رود، و از عوامل غي    شمار مي تحليل به 

 در واقع، بر اساس اين رهيافـت،  (Poirine, 1997: 591).شود يمكنندگان استفاده ارسال

مـالي و سـرماية     (ارسـال وجـوه     . دوستي اسـت  انگيزة نهفته و پنهان در ارسال وجه نوع       

اظ رفـاه   به دليل احساس رضـايتي اسـت کـه نـزد کـارگران مهـاجر بـه لحـ                  ) اقتصادي

اين رويکرد نمايانگر آن اسـت  . (Solimano, 2003: 547) شود يم آنها ايجاد يها خانواد

در  دارد قـصد  خـانواده  که شود  يم محسوب نگريآينده و پيشگيري نوعي ارسالي وجوه که

 .(Chami, Fullenkamp, and Jahjah, 2005:4) شرايط اقتصادي بد از آن استفاده کند

 رويکرد دارايي
 بر اساس نرخ بازگشت      و منزلة يک تصميم معقول فردي     اين رويکرد، ارسال وجه به     در

 رويكـرد اين رويکرد الزامًا بـا      . شود  يمسرمايه و اغلب براي تضمين آيندة مهاجر انجام         

ارسال كنندة وجه منافع خود را نيز در ارسال وجـوه           زا تناقضي ندارد اما     مهاجرت درون 

 (Gallina, 2006:5). گيرد درنظر مي

و بـه وجـوه ارسـالي       گيـرد   هاي خانوادگي را در نظر نمي     وابستگيياد شده   رويکرد  

تصميم به ارسال وجـه بـا توجـه بـه      نگرد؛ از اين رو،       هاي سرمايه مي    مانند ديگر جريان  

 در  همچنـين، . شـود   انجام مـي   و ميزبان    مبدأ ي در کشورها  تفاوت نرخ بازگشت سرمايه   

، امکـان   مبـدأ  ميزبـان و     ي تفاوت در نرخ بهـره در کـشورها        ند عواملي مان  اين رويکرد، 

 ، نـرخ تـورم،     مبـدأ هـاي امـالک کـشور       کسب حق بيمـه، بازگـشت سـرمايه در بنگـاه          
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  مخاطره و حق بيمهرويکرد شراکت در
 از يک تصميم جمعي است کـه  يبر اساس اين رويکرد، مهاجرت و نيز ارسال وجه ناش         

اتخـاذ  )  سـرمايه  -مـالي   (ها براي بهبود وضعيت اجتماعي و اقتـصادي          خانواده ياز سو 

از يک طرف، فرستنده براي حفظ پيونـد خـود بـا خـانواده و تـضمين امکـان                   . شود  يم

پردازد و از طرف ديگر، خـانواده       اقتصادي به ارسال وجه مي      ميبازگشت در شرايط ناکا   

گـذاري   تضمين آينده وجوه دريافتي از بهترين عضو خانواده در خـارج را سـرمايه       يبرا

اي بـراي خـانواده     مثابـه حـق بيمـه     کنندة انگيزة ارسال وجه به    اين رويکرد تبيين  . کندمي

عنوان يک واحد تحليل در نظـر       انواده به در اين رويکرد، که جنبة فردي ندارد، خ       . است

 .(Solimano, 2003:545) شود يمگرفته 

 رويکرد سرماية اجتماعي
 يمثابـه فرآينـد   صورت يک انتقال مـالي بلکـه بـه        تنها به اين رويکرد به وجوه ارسالي نه     

نگـرد کـه در يـک بافـت پيچيـده از روابـط بـين                 مـي  يهـاي  از تماس با خانواده    پيچيده

بنابراين، وجوه . (Ramirez et al., 2005)مهاجران و کشور اصلي قرار دارند اجتماعات 

بـه هرحـال،    . دوسـتي اسـت    خانوادگي و نه يک خودخـواهي يـا نـوع          يارسالي راهبرد 

ها پيچيده است و در آن، نقش عواملي مانند سـن، اقتـدار، جنـسيت، و                موضوع خانواده 

 ها از شبکة اجتمـاعي متعلـق بـدان،         نوادههمچنين، خا . رود  يمشمار  منابع داخلي مهم به   

مطالعـات  . (Gallina, 2006: 5)چه قبل و چه بعد از مهاجرت خود، کامًال جدا نيـستند  

 و تـأمين  اهميت سرماية اجتمـاعي را در   )۱۴( و يا در کاياز    )۱۳(شده در جزاير کامرو    انجام

 (Gubert, 2002:267). انداستفاده از وجوه ارسالي نشان داده

هـاي موجـود، رهيافـت سـرماية اجتمـاعي نقـش            ر مجموع، با توجه بـه رهيافـت       د

تـر تبيـين     کامـل  ياگونه را به  مبدأمهاجران روستايي ساكن شهرها در توسعة روستاهاي        
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 روش تحقيق

روش . دي و روش انجـام آن تحليلـي و توصـيفي اسـت            تحقيق حاضـر از نـوع کـاربر       

روش ميداني بـر دو  . گردآوري اطالعات بر مبناي دو روش اسنادي و ميداني بوده است         

بخـش جرقويـه از     (روستاهاي دهـستان رامـشه      .  است يشيوة مصاحبه و پرسشنامه مبتن    

بـراي بررسـي نقـش    . دهنـد يجامعة آمـاري پـژوهش را تـشکيل مـ     ) شهرستان اصفهان 

-در ايـن روسـتاها مـصاحبه       ميمهاجران اين روستاها، با خبرگان و اعضاي شوراي اسال        
همچنين، براي هر يک از روستاهاي مورد مطالعـه، دو نـوع پرسـشنامة              .  انجام شد  يهاي

 ۱۸۰خانوار روستايي و مهـاجران تهيـه شـد؛ و بـا اسـتفاده از روش کـوکران، تکميـل                     

هـاي الزم، بـراي     پـس از گـردآوري داده     . صورت تصادفي صورت گرفـت    پرسشنامه به 

هاي آماري آن استفاده شده      و آزمون  SPSSپردازش و تجزيه و تحليل آنها، از نرم افزار          

 .است

ناحية مورد مطالعه در اين تحقيق دهستان رامشه از توابع شهرستان اصفهان است که              

، ايـن دهـستان     ۱۳۷۵بر اساس سرشماري    .  کيلومتري مرکز اين استان قرار دارد      ۱۶۵در  

صورت  آبادي در مقالة حاضر به     ۵شود؛ از اين ميان،     ي آبادي داراي سکنه را شامل م      ۱۱

  آبادي ديگر نيـز کـه جمعيـت انـدکي داشـتند             ۵البته  . اندنمونه مورد بررسي قرار گرفته    

، به دليل نزديکي به روستاهاي ديگر، طي چنـد سـال گذشـته خـالي از                 ) خانوار ۴ تا   ۱(

: انـد از  روستاهاي نمونه براي تکميل پرسشنامة خانوار و روسـتا عبـارت          . نداسکنه شده 
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  تحقيقيهايافته

 مهاجران روستايي در شهر سازينهاد
ايـن  . طور متمرکز در چند محله اسـت      هستان رامشه در تهران به    محل اسکان مهاجران د   

اولين محل اسـکان    (محلة سيروس   : اند از ترتيب ميزان تمرکز مهاجران عبارت    ها به محله

اگرچه مهاجران اين   . ، محلة قيام، اتوبان آهنگ و محالتي، و تهرانپارس        )مهاجران  ميدائ

 زيـادي در  تـأثير  به دو دليل پراکندگي آنهـا   اند اما دهستان نسبت به گذشته پراکنده شده     

هاي مشابه و متمرکـز آنهـا در بـازار          دليل فعاليت ارتباطات آنها نداشته است؛ نخست، به     

 حـسينه و تـشکيل      تأسيستهران که منجر به ارتباطات روزمره شده است، و ديگر آنکه            

ـ      يالحسنه و ديگر نهادهـاي اجتمـاعي از سـو         صندوق قرض  ا وجـود    ايـن مهـاجران، ب

 .پراکندگي از لحاظ اسکان در تهران، سبب انسجام آنها شده است

انـد از   هـا عبـارت    تشکيل نهادها و انجمن    ياقدامات مهاجران اين دهستان در راستا     

الحـوائج،  الحـسنة بـاب   هاي مقيم تهران، ايجاد صـندوق قـرض       اي حسينة رامشه  تأسيس

، انتـشار   ) مـالي مهـاجران    ي نيازهـا  ويـژه  رفع مشکالت و به    يبرا( انحمن ميثاق    تأسيس

الحــسنة  حــسينيه و صــندوق قــرضتأســيسهــا، و يا رامــشهيمجلــة ميثــاق از ســو

آبـاد،  فـيض (مهاجران سـاير روسـتاهاي دهـستان        . ها احمدآبادي يانصارالمهدي از سو  

مهاجران ايـن دهـستان در محلـة        . با هر دو حسينيه ارتباط دارند     ) آباداسفنداران، حارث 

ا همکاري اين دو حسينيه در انتخابات شوراي شهر تهران، ائتالفي بـا عنـوان               سيروس، ب 

 نـامزد از مهـاجران      ۳ يدر انتخابات شوراياري، به معرفـ      تشکيل دادند و  » ائتالف ميثاق «

. اکنون در شوراياري اين محله فعاليـت دارد        الزم هم  ي نامزد با کسب آرا    ۱پرداختند که   

 ًانـسبت ي آرا  شهر نيز نامزدهايي را معرفي کرده بـود کـه    اين ائتالف در انتخابات شوراي    

 .زيادي را كسب کردند



         محمدرضا رضواني، سيد عباس رجايي     ۱۶۶

 
خريد و فروش مـواد اوليـه و توليـدات پالسـتيک             اشتغال اصلي مهاجران در تهران    

هـا  ايدسـت رامـشه   خودخوش در کوچة سرپولک تهران بـه ي که بازار ياگونهاست، به 

به ايجاد واحد خريـد و فـروش و چنـد           پارس نيز مهاجران     ندر تهرا . تشکيل شده است  

 درصـد از مهـاجران      ۷۰اند؛ و نزديک به      متمرکز توليد نايلون و نايلکس پرداخته      کارگاه

 درصد از   ۲۰سازي  ساخت جاروهاي دستي و حلبي    . دهستان به اين حرفه اشتغال دارند     

هـاي   درصد از مهاجران نيز بـه فعاليـت        ۱۰دهد و حدود    ياشتغال مهاجران را تشکيل م    

 .داري مانند لوازم خانگي، فروش مواد شوينده، و بقالي اشتغال دارندگوناگون مغازه

 وجوه ارسالي مهاجران
هاي خـود در روسـتاها   دهد که مهاجران دهستان رامشه براي خانوادهها نشان مي بررسي

 درصـد از خانوارهـاي      ۲/۵۸طوري که در دهستان رامشه،      کنند؛ به  را ارسال مي   يوجوه

  بـين  ي مختلـف، ميـزان وجـوه ارسـال    يميان روسـتاها . اند را دريافت کردهيوهجنها و آ

در همين ارتباط، مشخص شد که      . هرار ربال متفاوت بوده است    ۱۵۰۰ هزار ريال تا     ۲۵۰

کننـدة وجـوه و تعـداد خانوارهـاي         بين ميزان وجه دريافتي همـة خانوارهـاي دريافـت         

 که کمترين وجوه ارسـالي مربـوط   ياگونه دارد، بهدار وجودي معنياکننده رابطه دريافت

 هـزار   ۶۸۹ هزار ريال و بيشترين مقدار مربوط به احمد آبـاد بـا              ۳۹۰ به روستاي رامشه  

 نشان از تفاوت بـين روسـتاهاي        ۰۰۱/۰اين تفاوت با سطح معنا داري       . ريال بوده است  

  درآمــد محاســبه متوســط. مــورد مطالعــه در دريافــت وجــه ارســالي مهــاجران اســت 

 دهـد کـه در روسـتاي رامـشه         خانوار مورد مطالعه در سطح دهستان رامـشه نـشان مـي           

   درصـد، اسـفنداران    ۶۷  درصـد از درآمـد خانوارهـا، در احمـدآباد          ۷/۱۷وجوه ارسالي   

ــيض درصــد،۷/۳۷ ــاد  ف ــاد۶/۴۴ آب ــا را  ۹/۳۵  و حــارث آب ــد خانواره   درصــد از درآم

 .دهدتشکيل مي
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کنندة وجه، ميانگين درآمد، و  ارسالي، درصد خانوارهاي دريافت ميانگين وجوه-۱جدول 
 )۱۳۸۶(درصد وجوه ارسالي از درآمد خانوارها در دهستان رامشه 

 روستا      

 شاخص
 ميزان آباد حارثاسفنداران آباد فيض احمدآبادرامشه

f 
 سطح

يدار يمعن

درصد خانوارهاي 
 کنندة وجهدريافت

۳/۳۳ ۳/۸۳ ۶۴ ۵۰ ۳/۵۳ 

ميانگين وجوه ارسالي 
 )هزارريال(ماهانه 

۳۹۰ ۶۸۹ ۵۰۰ ۶/۵۲۶ ۵۵۰ 

ميانگين درآمد ماهانه 
 )هزار ريال(

۲۲۰۰ ۱۰۲۰ ۱۴۳۲ ۱۱۲۰ ۱۵۳۰ 

 درصد وجوه ارسالي 
 از درآمد

۷/۱۷ ۶۷ ۷/۳۶ ۶/۴۴ ۹/۳۵ 

 
 
 
۴۳۳/۵ 

 
 
 
۰۰۱/۰ 

 هاي تحقيقيافته: منبع

            

 روابط مهاجران با زادگاه خود
خاطر انزواي جغرافيايي دهستان و فاصلة آن از خطوط اصلي حمل و نقل، زمينة الزم               به

 دستگاه اتوبوس مسافربري به مقصد تهران فراهم ۵براي ايجاد يک شرکت مسافربري با 

در روسـتاي رامـشه، يـک شـرکت         . آمد تا ارتباط مهـاجران بـا روسـتاها تـسهيل شـود            

اندازي شده است که عالوه بر اين دهستان، بـه          راه» انپيما اسپاد رامشه«مسافربري به نام    

 .کند مييرسانمناطق اطراف نيز خدمات

دهد که روابط مهاجران بـا روسـتاهاي خـود بـه چهـار صـورت                ها نشان مي  بررسي

 در ايـن ميـان، روابـط فـصلي بـا           . گيـرد انجـام مـي    هفتگي، ماهانـه، فـصلي، و سـاالنه       

 درصـد، و روابـط      ۹/۱۲ درصـد، روابـط سـاالنه بـا          ۹/۲۴ درصد، روابط ماهانه با      ۱/۵۴

ترتيب بيشترين و کمترين نوع مراجعـات در سـطح دهـستان را              درصد به  ۵/۳ هفتگي با 

 . ندداد  ميتشکيل 
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 )۱۳۸۶( ميزان روابط مهاجران با زادگاه خود در دهستان رامشه -۲جدول 

 روابط ساالنه فصلي ماهانه هفتگي

 درصد تعداد درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد روستا

 ۷/۶ ۲ ۷/۴۶ ۱۴ ۷/۴۶ ۱۴ ۰ ۰ رامشه

 ۷/۶ ۱ ۶۰ ۹ ۳/۱۳ ۲ ۲۰ ۳ آباداحمد

 ۱۰ ۱ ۹۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آبادفيض

 ۷/۲۶ ۴ ۷/۴۶ ۶ ۷/۲۶ ۴ ۰ ۰ اسفنداران

 ۲۰ ۳ ۷/۴۶ ۷ ۳/۳۳ ۵ ۰ ۰ آبادحارث

 ۹/۱۲ ۱۱ ۱/۵۴ ۴۶ ۹/۲۴ ۲۶ ۵/۳ ۳ دهستان کل

 هاي تحقيقيافته: منبع
 

 امالک مهاجران در روستا
امالک مهاجران در روستاها آب و زمين کشاورزي، مسکن، کارخانه و کارگاه را شـامل               

ساخت يا حفظ مسکن اولية مهاجران و تبديل آن به خانة دوم، از يک سو، بـه                 . شوديم

وسـاز در دهـستان      ديگر، به تغيير الگـوي سـاخت       ي و از سو   ، روستاها يگسترش کالبد 

وسـاز مهـاجران در     ، سـاخت  شود  يم مشاهده   ۳طور که در جدول     همان. استانجاميده  

 در  ي مـسکون  ي که تعداد ايـن واحـدها      ياگونهروستاها شدت و ضعف داشته است، به      

 واحـد، در    ۶۷آبـاد    واحـد، در حـارث     ۲۱۳ واحـد، در احمـدآباد       ۴۲۲روستاي رامـشه    

 .  واحد بوده است۳۰آباد  واحد، و در فيض۴۲اسفنداران 

 يوساز در روسـتاها  مهاجران در ساخت واحدهاي مسکوني و ساخت    تأثيردر زمينة   

دار در سـطح    ي معنـ  ي صورت گرفت و مشخص شد که تفاوت       يهايمورد مطالعه، مقايسه  

همچنـين، از ميـان     . شده و فراواني مورد انتظار وجـود دارد         بين فراواني مشاهده   ۰۰۱/۰

آبـاد، اسـفنداران، و     در رامـشه، احمـدآباد، حـارث      ترتيب   به تأثيراين روستاها، بيشترين    

 .آباد ديده شده است فيض
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  مهاجران در ساخت واحدهاي مسکوني از ديدگاه مردم روستاهاي ناحيهتأثير -۳جدول 

سطح 

 داري يمعن

کاي 

 اسکوئر

  تأثير

 زيادبسيار 

 تأثير

 زياد
 روستا تأثيرعدم   کمتأثير

 رامشه ۰ ۲۰ ۵۵ ۲۵

 احمدآباد ۲۰ ۰ ۷/۴۶ ۳/۳۳

 اسفنداران ۷/۶ ۳/۵۳ ۴۰ ۰

 آبادحارث ۷/۶ ۴۰ ۷/۲۶ ۷/۲۶

۰۰۱/ ۱۹۳/۳۲ 

 آبادفيض ۲۰ ۴۰ ۴۰ ۰

 هاي تحقيقيافته: منبع

 

 درصـد مهـاجران     ۶۷در زمينة انواع مالکيت مهاجران در روستا، مـشخص شـد کـه              

حب  درصـد صـا    ۸/۱۱ درصـد داراي مالکيـت آب و زمـين،           ۷۰داراي واحد مسکوني،    

در جدول زير، انـواع مالکيـت       . اند درصد مالک کارگاه در روستاها بوده      ۴/۹کارخانه، و   

 :تفکيک روستا مشخص شده استمهاجران به

 
  انواع مالکيت مهاجران در روستا-۴جدول 

آب و زمين  واحد مسکوني
 مالکيت کارگاه کارخانه کشاورزي

 

 درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد روستا

 ۱۳ ۴ ۳۰ ۹ ۸۰ ۲۴ ۸۰ ۲۴ رامشه

 ۷/۶ ۱ ۰ ۰ ۶۰ ۹ ۷۳ ۱۱ آباداحمد

 ۲۰ ۲ ۰ ۰ ۸۰ ۸ ۳۰ ۳ آبادفيض

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳ ۱۱ ۶۰ ۹ اسفنداران

 ۷/۶ ۱ ۷/۶ ۱ ۵۳ ۸ ۶۶ ۱۰ آبادحارث

 ۴/۹ ۸ ۸/۱۱ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۶۷ ۵۷ کل دهستان

 هاي تحقيقيافته: منبع



         محمدرضا رضواني، سيد عباس رجايي     ۱۷۰

 
االترين مالکيت مهـاجران بـه آب و زمـين          دهد، ب طور که جدول فوق نشان مي     همان

مهاجران اصوًال آب و زمـين      . شود  يمکشاورزي و پس از آن، به واحد مسکوني مربوط          

. اندخود را در هنگام مهاجرت حفظ کرده و حتي بعد از مهاجرت نيز آن را افزايش داده                

. ارد سهم به مهـاجران تعلـق د       ۴۰۰ سهم قنات، حدود     ۱۲۰۰در حال حاضر، از مجموع      

شده در شهرک صـنعتي      واحد ساخته  ۳۴همچنين، در مورد مالکيت کارخانه، از مجموع        

 .  واحد متعلق به مهاجران است۲۶رامشه، 

 هاي عمراني مهاجران در روستاهاي ناحيهفعاليت
 مبـدأ روسـتاهاي    هاي عمرانـي در   گذاريدهد که مهاجران در سرمايه    ها نشان مي  بررسي

هاي مذهبي، آموزشي، و درماني، و نيز ايجاد کارگاه و کارخانه           خود از طريق ساخت بنا    

هاي عمراني در سـطح دهـستان يـا توسـط مهـاجران             اکثر پروژه . اندنقش اساسي داشته  

 . اندساخته شده و يا مهاجران در آن مشارکت داشته

هاي عمراني دولت و مهاجران در سطح دهـستان مـشخص و            بر اين اساس، فعاليت   

 آسـاني  هـا بـه   هـاي ايـن طـرح     هزينـه  اگرچه برآورد . نشان داده شده است    ۵در جدول   

 هـاي هـر بخـش را مـشخص         ممکن نيست، امـا يـک بررسـي اجمـالي ميـزان فعاليـت             

هاي عمراني دولتي در سطح دهستان شامل احداث        طي سه دهة گذشته، فعاليت    . کندمي

اشت، و هـشت مدرسـه       واحد ادارات دولتي، دو مرکز بهداشت درماني، سه خانة بهد          ۵

هـاي دولتـي شـامل       کـه فعاليـت    شـود   يمـ ، مـشاهده    ۵با توجه بـه جـدول       . بوده است 

هاي عمرانـي مهـاجران و از       هاي بهداشتي، آموزشي، و اداري بوده اما فعاليت       زيرساخت

 تنـوع   مي  هـاي عمـو   ، صـنعتي، مـذهبي، و زيرسـاخت       رسـاني   آبهـاي    آن جمله طـرح   

 .داشته است
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 هاي عمراني دولت و مهاجران در دهستان رامشه فعاليت مقايسة -۵جدول 
 در چند دهة گذشته

 يها فعاليت دولت مهاجران
 يعمران

 دبــستان و ۲ دبيرســتان دخترانــه،  ۱ تأســيس
 )۱۳۶۵-۸۰(آزمايشگاه مرکزي مدارس 

 مدرسة راهنمايي،   ۳ دبستان،   ۴ تأسيس
 يآموزش )۱۳۲۹-۷۴( دبيرستان پسرانه ۱

 )۱۳۶۳-۸۴( مسجد ۸ساخت 
 )۱۳۷۰-۸۰( حسينيه ۳ تأسيس

 مذهبي 

ــشگاه  ــه تأســيس، )۱۳۷۳(احــداث زاي  داروخان
 يها پزشکي شامل بخش   مجتمع ، احداث )۱۳۷۹(

، )۱۳۸۲(پزشـکي   پزشکي، چـشم  ، داندان يعموم
و تجهيــزات پزشــکي ) ۱۳۶۰(خريــد آمبــوالنس

 )۱۳۸۳(سنجي يشامل دستگاه نوار قلب و بيناي

در  مراکـز بهداشـت و درمـان         تأسيس
روستاهاي رامشه و اسفنداران؛ و خانة      

ــارث   ــتاهاي ح ــت روس ــاد، بهداش آب
 )۱۳۴۵-۷۰(احمدآباد، رامشه 

 -بهداشتي
 درماني

ــاخت  ــانوايي ۲س ــروژة آب و ، )۱۳۶۶-۸۰( ن پ
ــه احــداث ، )۱۳۶۱(کــشي روســتاي رامــشه لول

آسفالت معـابر،   ،  )۱۳۶۵(جايگاه عرضة سوخت    
مـام   ح۵ساخت بـيش از  ، بلوار و تعريض معابر 

 و تعميرات و نگهداري آنها عمومي

 ادارات دولتــي شــامل مراکــز تأســيس
ــفندران، ادارة   ــشه و اس ــابرات رام مخ
بــرق، مرکــز خــدمات کــشاورزي،    
ــز   ــک صــادرات، و مرک ــداري، بان ده

پـــــروژة آب  ،)۱۳۶۲-۷۵( پـــــست
جـز  آشاميدني روستاهاي دهـستان بـه     

 )۱۳۶۸(رامشه 

 زيربنايي

، )۱۳۸۰(آبــاد احــداث ورزشــگاه در حــارث  
ــي    راه ــوني محل ــبکة تلوزي ــدازي ش   ،)۱۳۸۴(ان

هــاي بازســازي بافــت، )۱۳۶۵(احــداث پــارک 
ساخت مهديه و تـاالر جهـت       ،  )۱۳۸۳(تاريخي  

 صــندوق ۲ تأســيس، )۱۳۸۲( کارهــاي عمــومي
 )۱۳۶۵-۷۰(الحسنه قرض

رامــشه   کتابخانــه عمــومي تأســيس
احداث ورزشگاه امـام علـي      ،  )۱۳۷۸(

 )۱۳۸۳(رامشه 

فرهنگي 
 زشيور

 واحـد صـنعتي     ۳۴ شـهرک صـنعتي بـا        تأسيس
 واحـد کارگـاهي     ۱۹۹توسعة بـيش از     ،  )۱۳۷۶(
)۸۵-۱۳۶۵( 

 
 

 توليدي

 هاي تحقيقيافته: منبع
 

هـا،  زيرسـاخت  هاي عمرانـي روسـتاها از جملـه       در زمينة نقش مهاجران در فعاليت     

رد انتظـار   شده و فراواني مـو    خدمات بهداشتي، آموزشي، و مذهبي، بين فراوني مشاهده       
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 هاي عمراني در دهستان رامشه از ديدگاه مردم نقش مهاجران در فعاليت-۶جدول 

  از ديدگاه روستاييانتأثيرميزان 
  يکا داري يمعن

زياد بسيار اسکوئر تأثيربدون  کم زياد 
 يها فعاليت روستا

 يعمران

 رامشه ۰ ۱۰ ۴۵ ۴۵
 آباداحمد ۰ ۳/۱۳ ۶۰ ۷/۲۶

 اسفنداران ۲۰ ۷/۴۶ ۳/۳۳ ۰
 آباد حارث ۳/۳۳ ۴/۱۳ ۷/۴۶ ۷/۶

۰۰۱/۰ ۵۷۳/۲۴ 

 آبادفيض ۷/۶ ۲۰ ۳/۱۳ ۶۰

 زيربنايي

 رامشه ۱۰ ۱۰ ۴۵ ۳۵
 آباداحمد ۰ ۰ ۷۳ ۷/۲۶

 اسفنداران ۷/۶ ۲۰ ۵۳ ۲۰
 آبادحارث ۰ ۴۰ ۶۰ ۰

۰۰۱/۰ ۸۰۲/۲۷ 

 آبادفيض ۲۰ ۷/۴۶ ۳۳ ۰

 مذهبي

 رامشه ۱۰ ۱۵ ۶۰ ۱۵
۷/۲۶ ۳/۷۳  آباداحمد ۰ ۰

 اسفنداران ۳/۵۳ ۴۰ ۷/۶ ۰
۰ ۳/۳۳  آبادحارث ۴۰ ۶/۲۶

۰۰۱/۰ ۳۱۰/۴۰ 

 آبادفيض ۳/۷۳ ۲۰ ۷/۶ ۰

بهداشتي 

 درماني

 رامشه ۱۰ ۵۵ ۲۵ ۱۰
 آباداحمد ۷/۶۶ ۳/۳۳ ۰ ۰
 اسفنداران ۳/۳۳ ۴۰ ۷/۶ ۲۰
۰ ۳/۱۳  آبادحارث ۷/۴۶ ۴۰

۰۰۱/۰ ۷۶۲/۴۸ 

۷/۲۶ ۷/۶۶  آبادفيض ۰ ۷/۶

 آموزشي

  تحقيقيهايافته: منبع
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 اشتغال در روستاهاي ناحيه گذاري و ايجادمهاجران، سرمايه
دهد که در دهستان رامـشه، گذشـته از رونـق در بخـش کـشاورزي،                ها نشان مي  بررسي

 . روستاي رامشه افزايش يافتـه اسـت      ويژه در   هاي غيرکشاورزي نيز به   اشتغال در فعاليت  

، تعداد اندکي کارگاه در سطح دهستان وجود داشت و به همين علـت،              ۱۳۷۶تا پيش از    

 در ياندازي شهرک صـنعت  به بعد، با راه ۱۳۷۶ميزان مهاجرت بسيار زياد بود؛ اما از سال         

 سـرعت افـزايش يافـت و در روسـتاي         مرکز دهستان، اشتغال در بخش غيرکشاورزي به      

 . رامشه، بر اشتغال کشاورزي غالب شد

هـاي اخيـر، برخـي      همچنين، ارتباط مهاجران با زادگاه خود باعث شد کـه در سـال            

تـوان   جديـد از شـهر بـه روسـتاها منتقـل شـود؛ از آن جملـه مـي                   يهامشاغل و حرفه  

سازي، بازيافت و توليد محصوالت پالسـتيکي        ساخت جاروي دستي، حلبي    يها کارگاه

 ديگر، مهاجران خود از عمده خريداران محصوالت اين کارگاهـا بـه           ياز سو . ردنام ب  را

 درصد، و ۹۰ دستي ي درصد، جارو۷۰هاي بازيافت   اي که کارگاه  گونهروند، به شمار مي 

دهند؛ و بـدين ترتيـب،       درصد از معامالت خود را با مهاجران انجام مي         ۵۰سازي  حلبي

 . شود يمو محصول نهايي به آنها فروخته  تأمينمواد اوليه از طريق مهاجران 

شـده در دهـستان رامـشه، در        هاي صنعتي احداث  ، تعداد و انواع کارگاه    ۷در جدول   

بر اساس اين جـدول، بـاالترين       . اثر روابط مهاجران با روستاهاي ناحيه، ارائه شده است        

کـه در   سازي، و واحـدهاي صـنعتي اسـت         هاي بازيافت، حلبي  اشتغال مربوط به کارگاه   

   . نفر در اين واحدها اشتغال دارند۳۷۴مجموع، 
 



         محمدرضا رضواني، سيد عباس رجايي     ۱۷۴

 
 )۱۳۸۶(هاي صنعتي در دهستان رامشه  تعداد و انواع کارگاه-۷جدول 

 تعداد شاغالن تعداد واحدها واحد کارگاهي روستا

 رامشه ۸۷ ۲۶ سازيحلبي
 ۲۲۱ ۵۴ يبازيافت مواد پالستيک

 ۱۶ ۱۰ ساخت جاروي دستي احمدآباد
 ۸ ۵ ساخت جاروي دستي آبادفيض

 ۱۲ ۸ ساخت جاروي دستي
 آبادحارث

 ۱۰ ۱ کارخانة نمک يددار
 ۲۰ ۱۵ ساخت جاروي دستي اسفنداران
 ۳۷۴ ۱۱۹ - کل دهستان

 هاي تحقيقيافته: منبع 

 
 کردنـد؛   تأسيس، شهرک صنعتي رامشه را      ۱۳۷۶طور که گفته شد، مهاجران در       همان

بـه    واحـد  ۲۶ين شهرک فعال است که از ايـن ميـان،            واحد صنعتي در ا    ۳۴اکنون  و هم 

فعاليت شـهرک در زمينـة توليـدات        .  واحد نيز به ساکنان روستا تعلق دارد       ۸مهاجران و   

 کارگر در سطح دهستان فراهم شده       ۶۱پالستيکي است که از اين رهگذر، زمينة اشتغال         

 ). ۸جدول (است 
 

 )۱۳۸۶( وضعيت واحدهاي صنعتي شهرک رامشه -۸جدول 

تعداد  نوع مالکيت وضع فعاليت

 کارگران

 واحدها
در حال 

 ساخت
 تعطيل

در حال 

 فعاليت
تعاوني ساير

مسئوليت 

محدود

  سهامي

خاص

يتعداد واحدها  

 يصنعت

۶۱ ۱۰ ۴ ۱۸ ۱۰ ۱ ۳ ۲۰ ۳۴ 

 هاي تحقيقيافته: منبع 
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عتي ها، و ايجاد شـهرک صـن       نقش مهاجران در ايجاد اشتغال، توسعة کارگاه       ۹جدول  

بـر ايـن اسـاس، بـين مهـاجران و           . دهـد در سطح دهستان را از ديدگاه مردم نشان مـي         

 تأثيردار وجود دارد؛ و بيشترين      ي معن يا رابطه يها و ايجاد شهرک صنعت    گسترش کارگاه 

  .ها، ايجاد اشتغال، و ايجاد شهرک صنعتي بوده استترتيب در توسعة کارگاهمهاجران به

 

 م دهستان در زمينة نقش مهاجران در توسعة صنايع و اشتغال  ديدگاه مرد-۹جدول 
 )۱۳۸۶(در دهستان رامشه 

  و نقش مهاجرانتأثير
بسيار  ۲χ داري يمعن

بدون  کم زياد زياد
 تأثير

 روستا
 روستاييان  ديدگاه

 

 
 فعاليت توسعه 

 رامشه ۰ ۵ ۶۵ ۳۰
 احمدآباد ۸۰ ۲۰ ۰ ۰
 اسفنداران ۸۰ ۲۰ ۰ ۰
 آبادحارث ۳/۵۳ ۴/۳۳ ۳/۱۳ ۰

۰۰۱/۰ ۵۰۶/۵۷ 

 آبادفيض ۱۰۰ ۰ ۰ ۰

 زايياشتغال

 رامشه ۰ ۰ ۵۵ ۴۵
 آباداحمد ۲۰ ۱۰ ۵۰ ۲۰
 اسفنداران ۴۰ ۴۰ ۲۰ ۰
 آبادحارث ۷/۴۶ ۳/۳۳ ۲۰ ۰

۰۰۱/۰ ۹۷۴/۴۹ 

 آبادفيض ۳/۷۳ ۲۰ ۷/۶ ۰

 هاتوسعة کارگاه

 هرامش ۰ ۰ ۵۵ ۴۵
 آباداحمد ۰ ۰ ۰ ۰
 اسفنداران ۸۰ ۲۰ ۰
۰ ۳/۱۳ ۶/۲۶ 

۰۰۱/۰ ۳۷۰/۵۹ 

۰ ۰ 

 شهرک صنعتي
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 گيرينتيجه

در ايران بر اثرات منفـي مهـاجرت تأکيـد شـده و              تاکنون در ادبيات مربوط به مهاجرت     

در اين مقاله، با توجه     .  غفلت قرار گرفته است     مورد مبدأنقش مهاجران در توسعه نقاط      

 يبه ادبيات مهاجرت و توسعه، نقش و جايگاه مهاجران در توسـعه و عمـران روسـتاها                

هـاي  گذاريدهستان رامشه از طريق ارسال وجوه، انتقال دانش و اطالعات، و يا سرمايه            

 معـين تهـران،   يهامهاجران اين دهستان با سكونت در محله   .  شده است  يتوليدي بررس 

هـا  حفظ و توسعة روابط ميان يكديگر و نيز با بستگان خود در روستا، و تشكيل انجمن               

رو، از  و نهادهاي اجتماعي در شهر، از سرماية اجتمـاعي بـااليي برخوردارنـد و از ايـن                

هاي مالي، موقعيت اجتماعي، امکانات، و توانمنـدي خـود بـراي پيـشبرد رونـد                سرمايه

ايجـاد شـهرک صـنعتي، سـاخت        . کننديروستاهاي اين ناحيه استفاده م    و عمران    توسعه

هـاي  مدرسه، داروخانه، مجتمـع پزشـکي، آزمايـشگاه، مـسجد، حـسينه، تـاالر، پـروژه               

گـذاري مـستقيم و يـا       ها از جمله اقداماتي است كه با سـرمايه        ، توسعة کارگاه  رساني  آب

يگر، مهاجران با ارسال وجوه     از طرف د  . كمك مؤثر مهاجران روستايي انجام شده است      

اي کـه   گونـه  اند ، به  به خانوارهاي خود در افزايش درآمد خانوارها نقشي مهم ايفا کرده          

آبـاد،   درصد در فيض   ۶۴ درصد در احمدآباد،     ۳/۸۳ درصد از خانوارها در رامشه،       ۳/۳۳

 .انـد  را دريافـت کـرده     يآبـاد وجـوه    درصد در حارث   ۳/۵۳ درصد در اسفنداران، و      ۵۰

 خدماتي، و توسعة واحـدهاي      -هاي صنعتي هاي اراضي کشاورزي، کارگاه   حفظ مالکيت 

مسکوني نيز از جملـه اقـدامات مهـاجران اسـت؛ و در ايجـاد اشـتغال و درآمـد بـراي                      

 . روستاييان، بسيار مؤثر بوده است

توان گفت كه مهاجران روستايي ساكن شـهرها، در صـورت ارتبـاط             در مجموع، مي  

 توسـعه و    يصورت نيرويي كارآمد برا   توانند به يگر و با ساكنان روستاها، مي     مؤثر با يكد  

در اين راستا، نهادسازي و انجام اقـدامات منـسجم و           . عمران روستايي ايفاي نقش کنند    

 مهاجران و ساكنان    يطور مشترك از سو    خود مهاجران و چه به     يتشكيالتي، چه از سو   

شـمار  نواحي روستايي نيرويـي بـسيار مهـم بـه         زاي  روستاها، براي رشد و توسعة درون     
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