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رضا نوبخت

2

چکیده
در سالهای اخیر ،نتايج سرشماریها ظهور روند جديد مهاجرت داخلی با عنوان
مهاجرت معکوس در ايران را نشان میدهد .جهت شناخت و تحلیل بهتر مهاجران
معکوس 12100 ،مهاجر معکوس در زمینه تعیین کنندهها و علل مهاجرت با 23700
مهاجر کالن شهری حاصل از نمونه دو درصد سرشماری  1390مورد مطالعه
تطبیقی قرار گرفتهاند .باتوجه به ويژگیهای طبیعی و زيست-محیطی متفاوت
روستاها و نیز وضعیت زيرساختی ،اقتصادی ،تجاری و سیاسی متفاوت کالن
شهرها ،مهاجران معکوس وارد شده به نقاط روستايی استانهای مختلف و نیز
مهاجران وارد شده به کالن شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج ،تبريز ،شیراز،
اهواز و قم ،داليل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را برای اين مهاجرت خود بیان
داشتهاند .مهمترين تفاوت دو گروه از مهاجران در علت مهاجرت انجام و پايان
خدمت وظیفه است که درصد به دست آمده برای مهاجران معکوس بسیار بیشتر از
مهاجران به کالن شهرهاست .نوع شغل مهاجران مهمترين تبیین کننده احتمال وقوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1استاديار جمعیت شناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور (نويسنده مسؤل)ghasemi33@yahoo.com ،
 2مربی جمعیتشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نورrz.nobakht@gmail.com ،
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نوع مهاجرتهای مورد مطالعه است .با تمرکز بر اين تفاوتهای مبنايی بین
مهاجران معکوس و کالن شهری و نیز درون خود مهاجران هريک از اين دو نوع
مهاجرت ،میتوان برنامههای سیاستی جهت توزيع فضايی مناسب جمعیت در
مناطق روستايی و کالن شهرهای کشور ارايه نمود.
کلید واژهها :مهاجرت معکوس ،مهاجران شهر به روستا ،کالن شهرها ،علل
مهاجرت ،شغل مهاجران.

مقدمه و بیان مسأله
در طی چندين دهه گذشته ،مطالعه پديده مهاجرتهای داخلی با تاکید و تمرکز بر مهاجرتهای
روستا-شهری و مهاجرت به کالن شهرها بوده است .گردون )1979( 1شکل گیری شهری شـدن
گسترده در اکثر نقاط دنیا که منجر به شکل گیری چارچوب تحلیلی روستا-شهری شده را يکـی
از داليل توجه ناچیز به اشکال ديگر مهاجرت از جملـه مهـاجرت بـه روسـتا دانسـته اسـت .در
دهههای  1960و  1970میالدی ،برخی کشورها بهويـژه کشـورهای صـنعتی شـکل جديـدی از
مهاجرت را تجربه نمودند .ويژگی اصلی اين نوع مهاجرت حرکت از شهرهای صنعتی بزرگ بـه
سمت شهرکها و روستاها بود .اين نوع مهـاجرت در مطالعـات بـا عنـوان مهـاجرت معکـوس

2

شناخته میشود .اکثر محققان (براون و واردويل1981 ،3؛ چامپیون1989 ،4؛ فری )1989 ،5بر اين
عقیده اند که اين وضعیت ابتدا در دهه  1970در امريکا مشاهده شده و سپس الگوهای مشـابهی
در اکثر کشورهای اروپای غربی و نیز کشورهايی مانند استرالیا ،نیوزيلند ،کانادا و ژاپـن مشـاهده
شده است .پس در سطح جهانی ،اولین نشانههای تغییر در الگوهای جمعیـت روسـتا ،شـهرهای
متوسط و کوچک به بعد از جنگ جهانی دوم (دهههای  1950و  )1960بر میگردد که يک دهـه
بعد نیز منجر به پذيرش مهاجرت معکوس بعنـوان يـک حقیقـت جمعیتـی گرديـد .ايـن عقـب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gordon
2 Reverse Migration
3 Brown and Wardwell
4 Champion
5 Ferry
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افتادگی در طرح مهاجرت معکوس به عنوان يک مسئله جمعیتی را می توان به دو عامل نسـبت
داد .عامل اول به ويژگیهای دهههای پنجاه و شصت میالدی برمیگردد .ايـن دوران بـر اسـاس
ثبات روندهای تاريخی ،تمرکز جمعیت در مناطق کالن شهر و نیز مدلهای اقتصـادی -جمعیتـی
تبیین کننده تمرکز جمعیت ،استوار بود .عامل دوم به ماهیت دادههای در دسـترس بـرای مطالعـه
توزيع جمعیت برمیگردد که براساس آن روند جريانهای مهاجرت معکـوس چنـدان مشـخ
نبود .ولی از اوايل دهه  1970مهاجرت معکوس به عنوان يک روند جابجايی جمعیـت نوظهـور
مورد توجه محققان حوزه مهاجرت قرار گرفت.
برگشت جمعیت به مناطق روستايی ،پیامدهای کامال متفاوتی نسبت به مهاجرتهای شهری
دارد که اين تفاوت را میتوان هم در سیستم استقرار و هم در سیستم های اجتماعی پیگیری
نمود .بر اين اساس ،مهاجرت به عنوان روند ايجاد کننده تعادل در نظر گرفته می شود .در اين
وضعیت ،مهاجرت با عنوان سیستم انتقال برای رسیدن به باالترين سطح مدرنیزاسیون ،به پايان
راه رسیده است (گیر و کونتولی .)1996 ،1اين بدين معنی است که مهاجرت به عنوان يک
واسطه تغییر اجتماعی تمايل دارد که تفاوتهای موجود در فرهنگ ،سبک زندگی و ترکیب
جمعیتی شهر و روستا را کاهش دهد (لويیس .)1998 ،2مهاجرت جمعیت به مناطق روستايی در
طول دهه  1970میالدی مباحث قابل توجهی را در زمینه ماهیت واقعی پديده جريان جمعیت به
سمت روستاها را مطرح نمود .سه موضوع در مورد اين پديده عنوان گرديد :مورد اول به شیوع
و فراوانی اين پديده و عوامل اساسی جريان مهاجرفرستی شهر اشاره داشت .دوم ،بررسی رابطه
تغییر جمعیت و تغییرات خال

مهاجرت بعنوان شاخ

های تعیین کننده فرايند مهاجرت از

شهر .سوم ،اهمیت مهاجران وارد شده به روستاها و تاثیر گذاری آنها بر تغییرات اقتصادی و
اجتماعی مناطق مختلف کشور( لويیس.)2000 ،
طبق ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه «دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت
روستاها در زمینه سیاستگذاری ،برنامهريزی ،نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی ،ارتقاء
سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Geyer and Kontuly
2 Lewis
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روستايی ،عشايری و جامعه شهری ،حمايت الزم را بهعمل آورد» (معاونت برنامه ريزی و
نظارت راهبردی ريیس جمهور .)190 :1392 ،اين حمايتها در  17بند مشخ

شده است که

بند چهارم آن «تدوين سیاستهای تشويقی در جهت مهاجرت معکوس و تثبیت نسبی جمعیت
روستايی تا آخر سال اول برنامه» در راستای مهاجرت معکوس می باشد (همان .)191 :اگر
شرايط به نحوی تغییر يابد که ارتقای کیفیت زيستی و امکانات در روستا همراه با ارتقای سطح
درآمد کشاورزی باشد ،برخی از افراد زندگی در روستا را جايگزين جذابی برای محیط آلوده و
پرهزينه شهری قلمداد نموده و اطرافیان و وابستگان خود را به روستاها خواهند کشاند.
نتايج سرشماری  1390بیان کننده اين واقعیت است که روند مهاجرتهای روستا به شهر در
طول  35سال اخیر دارای سیر نزولی منظمی بوده است و در اين سرشماری درصد مهاجرتهای
شهر – روستا نسبت به روستا -شهر بیشتر بدست آمده است .اين وضعیت مهاجرتی در ايران
نشان دهنده شکل گیری جريان مهاجرت معکوس است که با وجود تاثیرگذاری آن در مبدا و
مقصد ،کمتر مورد توجه محققان و برنامه ريزان قرار گرفته است .عوامل جاذبه روستايی (ارزانی
زمین و مسکن ،هوای پاکیزه ،نبود مشکالت شهری) و دافعه شهری (گرانی زمین و مسکن،
فشارهای روحی و روانی ،آلودگی هوا) و توسعه شبکه حمل و نقل ،موجبات تحرک مکانی به
صورت مهاجرت معکوس را فراهم نموده است.
در کل ،مهاجرت معکوس در ايران از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
نوظهور بودن اين شکل از مهاجرت در ايران ،کمبود اطالعات بهويژه در سطح کل کشور و
استانهای مختلف ،مشکالت مربوط به دست يابی به اين نوع مهاجران ،را می توان از عوامل
موثر در تمايل پايین به شکل گیری اين مطالعات عنوان نمود .مهاجران به نقاط روستايی غالباً با
سرمايههای مالی و مهارتهای فنی و دانشهای نوين می توانند فرايند توسعه روستايی را تسريع
بخشند .از اينرو ،انجام مطالعاتی با شناسايی اين نوع مهاجران که با علت مهاجرت آنان همراه
است ،میتواند در برنامه ريزی و سیاست گذاری در مورد کاهش جريان های مهاجرتی به کالن
شهرها و پويايی محیطهای شهری کوچک و روستاها موثر باشد .بر اين اساس ،در اين مقاله
سعی شده است جهت تحلیل و شناخت بهتر از علل و تبیین کنندههای مهاجرتهای معکوس
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در ايران ،مهاجران اين نوع جريان مهاجرتی با مهاجران به کالن شهرها (نقطه مقابل مهاجران
معکوس) مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

زمینههای نظری و تجربی تحلیل
مباحث نظری گییر ( )1996و موسلی )1984( 1در مورد عوامل اساسی کـه در عقبـه فراينـدهای
تمرکز و يا عدم تمرکز جمعیت قرار می گیرند ،چارچوبی با ارزش را بـرای انتخـاب متغیرهـای
مربوط فراهم می کند .گییر ( )1996استدالل میکند که زندگی مردم را میتوان بر اساس دو فـاز
مهم و ضروری که هر کدام مربـوط بـه يـک دوره جداگانـه اسـت ،مشـخ

نمـود .در مرحلـه

تولیدگرايی ،2توجه به مواردی همچون آموزش و پـرورش ،فرصـتهای شـغلی و درآمـد بـاالتر،
جايگزين توجه به استانداردهای زندگی میشود .هنگامیکه افراد موقعیـت خـود در بـازار کـار و
دستیابی به درآمد مورد انتظار را بهبود بخشیدند ،به وضعیت مسکن که در فاز محیطگرايی قـرار
می گیرد توجه می کنند .پس ،وی ارتباط بین تولید گرايی و محیط گرايی را توسعه مـیبخشـد.
برخالف تحلیل گییر ،موسلی ( )1984بر مراحل مختلف زندگی توجه نمی کند ،بلکه بیشـتر بـر
اهمیت شغل ،فرصتهای اشتغال و توزيع فضايی آن توجـه دارد .از ديـدگاه وی تبیـین جريـان
مهاجرت معکوس به دو دسته مـردم محـور 3و شـغل محـور 4تقسـیم بنـدی مـی گـردد .افـراد
بازنشسته ،بیکار و کسانی که هیچگونه مشارکتی در نیروی کـار ندارنـد ،اجبـاری بـرای محـدود
شدن و ماندن در محیط کار ندارند .اين گروه از افراد می توانند فارغ از اصل سکونت بر اسـاس
جغرافیای فرصتهای شغلی ،دست به انتخاب محل اقامت بزنند .عالوه بر اين ،تغییـرات در بـازار
کار مانند افزايش دسترسی آنالين برای انجام برخی کارها ،تعداد مسافرتهای کـاری هفتگـی را
کاهش می دهد .بنابراين ،از اين گروه از افـراد مـی تـوان انتظـار داشـت کـه بـر خـالف جريـان
شهرنشینی حرکت کنند.
جريان ضدشهرنشینی 5میتواند بهعنوان يک حرکت مهاجرتی خانوادهها از مکانهای بزرگتر
(مرکز) به مکانهای کوچکتر (مناطق دور افتاده) تفسیر گردد (رابرت و راندولف1983 ،1؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moseley
2 Productionism
3 People-led
4 Job-led
5 Counterurbanization theory
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چامپیون2001 ،؛ دامس و مک کومب1999 ،2؛ استاکديل و همکاران2000 ،3؛ استاکديل.)2006 ،
رابرت و راندولف ( )78 :1983چنین بحث می کنند که حرکت کردن از مرکز شهر به بخشها و
مناطق ديگر شهر بعنوان تمرکز زدايی تعريف می گردد .همچنین حرکت به صورت سلسله
مراتبی از شهرهای بزرگ به کوچک و روستاها را با عنوان تراکم زدايی تعريف می کنند .هر دو
اين تعاريف و حرکات پیش شرط و پیش زمینه جريان ضد شهرنشینی به حساب می آيند.
کومبس و همکاران )1989( 4و هالیدی 5و کومبس ( )1995بیان میکنند که جريان ضد
شهرنشینی همانند فرايند تراکم زدايی عمل می کند .تفسیر آنها از جريان ضد شهرنشینی ،قطع
رابطه حرکات مهاجرتی گذشته است .در اين مورد ،فرد ضد شهری نه تنها به بیرون از شهر
مهاجرت می کند ،بلکه چند منطقه روستايی را برای کار و زندگی انتخاب می کند و تغییراتی را
در زندگی خود ايجاد میکند .بسیاری از مطالعات بر تغییراتی که در سیستم اسکان مشاهده شده
است ،متمرکزند .بنابراين ،در اين مطالعات تمرکز بر تغییرات حاصل از مهاجرت به سوی الگوی
اسکان جديد ،چیزی خواهد بود که به آن جريان ضد شهرنشینی گفته می شود .از اينرو ،از بُعد
جم عیتی و شغلی می بايست تعادل بیشتری در اين مفهوم ايجاد گردد .جريان ضد شهرنشینی
تنها به معنی تغییر محل سکونت خانوارها نیست ،بلکه به معنی تغییر شغل افراد و انتقال شغلی
افراد شاغل نیز بکار برده می شود .والفورد

6

( )312 :2004معتقد است که اهمیت تغییر در

توازن جمعیت بین مناطق شهری و روستايی فراتر از نقل مکان مسکونی بوده و ممکن است
نشان دهنده تغییرات ساختاری در روابط قدرت اقتصادی و سیاسی باشد .وی بیان می کند که
بحث فاصله در مهاجرت از شهرهای بزرگ ،تفاوت گذار اصلی بین دو مفهوم حومه نشینی و
جريان ضد شهرنشینی است .بنابراين ،آنچه در اين مبحث از اهمیت بااليی برخوردار است بحث
فاصله است .سیستم های حمل و نقل مدرن و نیز تکنولوژی های ارتباطی جديد ،دسترسی کافی
را به مکان های دور دست به خوبی فراهم نموده است .بنابراين ،شهروندان توانايی ارتباط با
1 Robert and Randolph
2 Dahms and McComb
3 Stockdale etal
4 Commbes etal
5 Halliday
6 Walford
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مکان های با مسافت زياد را دارند .ويژگی اصلی جريان ضد شهرنشینی اين است که می بايست
به مسئله اشتغال نیز مرتبط باشد .از اين نظر ،نه تنها افراد بلکه مشاغل نیز به مناطق پايین دست
(روستاها) منتقل میشود و افراد تقريبا به صورت کامل از شهر اصلی (مبدأ) ارتباط خود را قطع
می نمايند .در ارتباط با جريان ضد شهرنشینی تبیین های مختلفی ارائه شده که در اينجا رويکرد
اقتصاد و اشتغال و تبیین های ويژه سنی توضیح داده میشوند.
يک شیوه تبیین بازگشت جمعیت به مناطق روستايی می تواند ارتباط بین دو موج اقتصاد و
توزيع مجدد اشتغال باشد .میتواند رابطه مثبت بین سطح اقتصاد و خال

مهاجرت مناطق

روستايی مورد بررسی قرار گیرد .زمانی که اقتصاد روند روبه رشدی دارد ،شهرنشینی نیز از
سرعت رو به بااليی برخوردار است و زمانی که ما شاهد رکود اقتصادی هستیم ،شهرنشینی
می تواند حرکت نزولی ،کند و حتی روندی معکوس داشته باشد .بر اساس رويکرد پست
فورديسم ،جريان ضد شهرنشینی زمانی اتفاق می افتد که بخش صنعتی اهمیت و کارايی خود را
در شهر از دست می دهد .در اين وضعیت ،تقاضا برای نیروی کار ضعیف می شود .بهدلیل
وابستگی کمتر به بخش صنعت ،بسیاری از افراد شاغل شغل خود را به دلیل ورشکستگی و
اخراج از دست می دهند .فرصتهای شغلی کمی در شهرها در دسترس قرار می گیرد و مراکز
جديد تولید ترجیح می دهند به مناطق روستايی منتقل شوند .از طرفی در اين وضعیت ،بخش
خدمات رشد قابل توجهی خواهد داشت و مشاغل خدماتی به سرعت افزايش می يابند.
بنابراين ،تجارت و شیوه های کسب و کار از شهرها خارج می شوند ،نه تنها به اين دلیل که
هزينه های نگهداری و زمین در شهر در سطح باالتری قرار دارد ،بلکه به اين دلیل که سازمانهای
کاری از اتحاد کمتری برخوردارند و نیز کارکنان انعطاف بیشتری در روستا دارند .در وضعیت
وابستگی کمتر به بخش صنعت ،کالن شهرها از میزان های باالی بیکاری رنج خواهند برد ،در
حالیکه در مناطق روستايی تقاضا برای نیروی کار افزايش می يابد .بنابراين ،اين می تواند علت
جريان ضد شهرنشینی باشد و نیز می تواند دلیلی برای معکوس کردن رفت و آمد و مسافرت
روستا-شهر باشد (کومبس و همکاران .)1989 ،بررسی شاموی و اترستروم )2001( 1نشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Shumway and Otterstrom
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میدهد که امروزه نه تنها افراد به دنبال يافتن شغل هستند ،بلکه برای دستیابی به شغل به نواحی
اطراف شهر نیز مهاجرت می کنند .زيرا نیروی کار ويژه و با کیفیت معموال به دنبال انتخاب
محیط بهتری برای زندگی خود و فرزندان نسبت به محیط شهر و حومه شهر هستند .بنابراين،
وجهه و اعتبار محیطی 1يک جزء مهم در انتخاب محل کسب و کار به حساب می آيد.
بورس ،)1997( 2مار و میلرد )2004( 3و استاکديل ( )2006به دلیل پیچیدگی انگیزههای
افراد بر اساس سن ،سه گروه سنی را در تحلیل جريان ضد شهرنشینی در نظر گرفتهاند.
مطالعاتشان نشان داد بین سن و میزان مهاجرت شهر -روستا رابطه مثبت وجود دارد .با افزايش
سن انگیزهها و ترجیحات افراد نیز تغییر می کند و چرخه زندگی تاثیر معناداری بر تصمیمگیری
به مهاجرت میگذارد .انگیزههای میان ساالن ( 54 -25سالهها) شامل مسکن راحت تر ،تصور
زيبا از روستا يا فرصتهای شغلی بهتر و در کل کیفیت زندگی بهتر در مناطق روستايی است .اکثر
اين افراد به دنبال فراهم نمودن زندگی بهتر برای فرزندان ،دست به مهاجرت می زنند .داشتن
فرزند خود يکی از موانع برای جابه جايی است .از اينرو ،عمدتا قبل از فرزند دار شدن يا قبل
از اينکه فرزندان به سن مدرسه برسند مهاجرت میکنند .مهاجران اين گروه سنی معموال به
روستاهايی مهاجرت می کنند که به شهر بزرگ نزديک باشد .بسیاری از مهاجران به مناطق
روستايی ،قبل از سن بازنشستگی به اين مناطق مهاجرت می کنند .افراد واقع در گروه سنی قبل
از بازنشستگی ( 55الی  65سالگی) ترجیح می دهند با فاصله بیشتری از شهر اصلی جابجا شده
و به دنبال مکانی هستند که بتوانند در آنجا کار و فعالیتی را شروع و دوران بازنشستگی خود را
بگذرانند .بنابراين ،اين گروه نه تنها به فکر تغییر محل زندگی هستند ،بلکه به دنبال محلی برای
شغل جديدند .تغییرات در خانواده (مانند ترک فرزندان) نیز می تواند انگیزههای افراد را برای
جابه جايی و مهاجرت به مناطق با آب و هوای بهتر ترغیب کند .مهاجران سنین بازنشستگی
( 65سال به باال) عمدتاً تحت تاثیر مطبوعیت فضا و مکان روستا قرار دارند .اين گروه به دنبال
مکانی اند که امکانات تفريحی و بهداشتی مناسب را ارائه دهند .بنابراين ،مجموعه عوامل مرتبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Prestige Environment
2 Bures
3 Marr and Millerd

علل و تعیینکنندههای جریانهای مهاجرت معکوس در ایران 49

با محیط روستا و چرخه زندگی افراد میتواند قسمتهای مهمی از علل تصمیمگیری افراد
جهت مهاجرت به محیطهای روستايی را تبیین نمايد.
نتايج مطالعه راغفر و قاسمی اردهايی ( )1388نشان میدهد؛ در ترکیب سنی – جنسی ،علل
مهاجرت و ويژگیهای جمعیتی -اقتصادی ،تفاوت معنیداری بین مهاجران روستا -شهر و شهر-
روستا وجود دارد .علتهای پايان و انجام خدمت وظیفه و پايان تحصیل در مهاجرتهای شهر به
روستا مهمتر از روستا به شهر بوده و در علتهای جستجوی کار ،جستجوی کار بهتر ،انتقال شغلی
و تحصیل ،درصدهای مهاجران روستا به شهر بیشتر از شهر به روستا بوده است .اين امر نشان
دهنده نابرابریهای دسترسی به حداقلهای رفاهی و امکانات اولیه همانند آموزش و اشتغال و
خدمات عمومی بین شهر و روستا است .در مطالعه ربانی و همکاران ( )1390متغیرهايی مانند
تعلق بومی ،مسافت ،سن ،نوع مسکن ،درآمد و سطح تحصیالت به عنوان عوامل اصلی مهاجرت
معکوس مورد توجه قرار گرفته است .غفاری و همکاران ( )1391به مطالعه ،شناسايی و ارزيابی
متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر مهاجرت معکوس از کالن شهر تهران پرداختهاند .نتايج نشان داد در
کالن شهر تهران دو عامل زير ساختهای اداری و امکانات رفاهی بر روی مهاجرت معکوس اثر
گذار است و عامل اول نسبت به عامل دوم دارای اثر بیشتری بوده است .چامپیون ( )2001به اين
موضوع اشاره دارد که مهاجرت از شهر به روستا به عنوان يک جنبه اساسی از مهاجرت داخلی در
بريتانیا مطرح است که در اصطالح به آن جريان ضد شهرنشینی اطالق می گردد .عوامل مختلفی
در شکل گیری اين فرايند نقش دارند ،که عوامل سیاست مهار رشد شهرها و ترجیحات مردم برای
زندگی کردن در روستاها از مهمترين آن میباشد .نتايج مطالعه ادوال )2005( 1در زمینه حرکت
افراد از مناطق شهری به مناطق روستايی در ايالت اويو نیجريه هم نشان داد ناامنی شغلی ،يافتن
کار ،بازنشستگی و باال بودن هزينههای زندگی از مهمترين مسايل هستند .عالوهبراين ،رابطه مثبت
و معناداری بین مدت ماندن مهاجران در مناطق روستايی و سن آنها وجود دارد .همچنین به نقش
دولت و تاثیرگذاری آن در تشويق افراد برای رفتن و ماندن در مناطق روستايی و نیز توسعه
روستايی تاکید شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Adewale
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باتوجه به مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین و نیز ماهیت روش تحقیق مورد استفاده،
مهمترين سواالت تحقیق به شرح ذيل است:


علل مهاجرتهای معکوس و کالنشهری در مقايسه باهم چیست؟



آيا مهاجران به هريک از کالنشهرها و مناطق روستايی هريک از استانهای ايران ،داليل
اجتماعی و اقتصادی متفاوتی برای مهاجرت خود دارند؟



مهمترين تبیین کنندههای مهاجرتهای معکوس نسبت به مهاجرتهای کالن شهری
کدامند؟

روش تحقیق و دادهها
روش تحقیق تحلیل ثانويه دادههـای حاصـل از سرشـماریهـای  1365الـی  1385بـه صـورت
محدود و سرشماری  1390و دادههای نمونهای  %2سرشماری  1390به صورت وسیعتـر اسـت.
واحد تحلیل "مهاجر" است .مهاجر فردی است که در فاصله زمانی دو سرشماری شهر يا آبـادی
محل سکونت خود را به شهر يا آبادی ديگر تغییر داده است .در سرشماری  1390مهاجر فـردی
است که شهر يا آبادی محل سکونت خود را در بین دو سرشـماری  1385و  1390بـه شـهر يـا
آبادی ديگری تغییر داده است .در طول مدت سرشماریهای  1385و  1390در ايران حدود پنج
و نیم میلیون مهاجر (جامعه آماری) در داخل مرزهای سیاسی ايران جابجا شدهاند .در نمونـه دو
درصد سرشماری  1390تعداد مهاجران حدود  95هزار نفر می باشد .با توجه بـه هـدف مقالـه،
تعداد  12100مهاجر شهر به روستا (مهاجر معکوس) و  23700مهاجر به کالن شـهرها در ايـران
(مجموع  35800نفر) نمونه آماری در تجزيه و تحلیلهای سطح فردی را تشکیل میدهد.

جهت مهاجرتهای داخلی در ایران با تأکید بر مهاجرت معکوس
نمودار  1درصد مهاجران جابه جـا شـده در داخـل مرزهـای ايـران را برحسـب مبـدأ و مقصـد
روستايی و شهری مهاجرت در سرشماریهای  1365الی  1390نشان میدهد .مالحظه مـیشـود
که در طول دوره زمانی  ،1355-90بر نسبت مهاجرتهای شهر به شهر بطور چشمگیری اضـافه
شده و برعکس از نسبت مهاجرت های روستا بـه روسـتا کاسـته شـده اسـت .باتوجـه بـه رونـد
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افزايشی درصد شهرنشینی در ايران طی دهههای اخیر ،ايـن امـر ايجـاب مـینمايـد کـه نسـبت
مهاجرتهای اتفاق افتاده بین دو نقطه شهری نسبت به مهـاجرتهـای بـین دو نقطـه روسـتايی
افزايش يابد .نکته قابل توجه ،روند نزولی منظم مهاجرتهای روستا به شـهر در طـول  35سـال
اخیر است .بهويژه اينکه در سرشماری  1390درصـد مهـاجرتهـای شـهر-روسـتا (بـا فراوانـی
 755546نفر) نسبت به روستا-شهر (با فراوانی  655251نفـر) بیشـتر بدسـت آمـدهاسـت .ايـن
وضعیت در ايران جديد است .میتوان نتیجه گرفت که در افزايش نسبت جمعیت نقـاط شـهری
ايران در پنج سال اخیر ،در کنار عوامل طبیعی (بـاروری و مـرگومیـر) ،مهـاجرتهـای داخلـی
برعکس روال سالهای قبل نقش کاهنده داشته (با موازنه مهاجرتی منفی صـدهزار) و بیشـتر دو
عامل "تبديل نقاط روستايی به شهر" و "ادغام روستاها در مناطق شهری" تعیینکننـده بـودهانـد.
در نمونه دو درصد سرشماری  ،1390از  95540مهاجر نوع مهـاجرت  %66شـهر بـه شـهر%7 ،
روستا به روستا %12 ،روستا به شهر و  %15شهر به روستا میباشد .مالحظه میشـود کـه نمونـه
اخذ شده ازلحاظ جهت مهاجرت ،توزيع هماهنگی با الگوی کل جمعیت مهاجر در ايران دارد.

نمودار  .1توزیع نسبی جهت مهاجرتهای داخلی در سرشماریهای 1365الی1390

منبع :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  1365الی 1390
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در نمودار  2توزيع نسبی  12100مهاجر معکوس نمايش داده شده است .استانهای تهران،
مازندران ،خراسان رضوی ،گیالن ،گلستان و فارس بیشترين درصد مهاجران معکوس را دارند.
برای استان قم هیچ مهاجر معکوسی در نمونه آماری وجود نداشته و استانهای ايالم ،سمنان،
چهارمحال و بختیاری ،يزد ،سیستان و بلوچستان و لرستان کمترين اين درصد را دارند .کم بودن
درصد مهاجران معکوس برای استانهای ذکر شده متأثر از حجم جمعیت کمشان میباشد .به
نظر میرسد استانهای مازندران و گیالن به دلیل وجود نقاط روستايی جذاب و خوش آب و
هوا و استانهای خراسان رضوی و فارس به دلیل حجم جمعیتشان ،تعداد مهاجر معکوس
زيادی از حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند .به دلیل نبود گزينهای در زمینه وضعیت آب
و هوايی برای علت مهاجرت ،قايل شدن به وضعیت آب و هوايی در جذب مهاجران معکوس
در حد يک علت احتمالی است .با اين وجود ،درصد به دست آمده برای دستیابی به مسکن
مناسبتر به عنوان علت مهاجرت معکوس (جدول  )2نشان میدهد استانهای مازندران و
گیالن درصد بااليی را در اين گزينه نسبت به ساير استانها به خود اختصاص دادهاند .بنابراين،
مسکن مناسبتر تحت تأثیر وضعیت اقلیمی روستا قرار گرفته و به عنوان يکی از شاخصههای
وضعیت آب و هوايی مناطق مورد مطالعه میتواند مطرح گردد.
وضعیت استانهای بوشهر و تهران خاص است .بوشهر با حجم جمعیتی کم به دلیل وجود
دو آبادی منطقه ويژه پارس جنوبی  1و  2به منطقه خاص جهت جذب مهاجران معکوس تبديل
شده است .استان تهران نیز دارای آبادیهايی است که از تراکم جمعیتی بااليی برخوردارند .برای
نمونه ،دهستان منجیل آباد در شهرستان رباط کريم آبادیهايی که تراکم جمعیت بااليی دارند
مانند پرندک ،شهرک پرندک ،شهر جديد پرند ،پادگان امیرالمومنین ،پادگان شهید چمران،
اردوگاه علی آباد و غیره را دربرمیگیرد .مالحظه میشود تعاريف اختصاصی برای آبادی بسیار
متفاوتتر از برداشت معنايی و مفهومی باتوجه به ويژگیهای اقتصادی ،معیشتی و جمعیتی از
روستاست .نکته قابل توجه اينکه مهاجران معکوس همه استانها با سطوح توسعه يافتگی
متفاوت را شامل شدهاند .از  12100مهاجر معکوس %24 ،وارد مناطق روستايی واقع در
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استانهای برخوردار %46/5 ،1نیمه برخوردار و  %29/5محروم شدهاند %37 .مهاجران از شهرهای
استان محل سرشماری مهاجر وارد مناطق روستايی شده و بقیه از شهرهای خارج از استان محل
اقامت فعلی مهاجر میباشند.

نمودار  .2توزیع نسبی مهاجران معکوس برحسب استان 1390 -

منبع :دادههای  % 2سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

علل مهاجرت معکوس و کالن شهری در ایران
باالی  %50مهاجران (معکوس و کالن شهری) علت مهـاجرت خـود را پیـروی از خـانوار بیـان
داشتهاند که همراه با گزينه "ساير"  %60علل مهاجرت را شـامل مـیشـود .دسـتیابی بـه مسـکن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1براساس يافتههای مطالعه روشن سنگاچین و همکاران ( )1392سطح توسعهيافتگی استانها را به صورت ذيل
میتوان بیان کرد:
 استانهای برخوردار :مرکزی ،اصفهان ،سمنان ،يزد ،تهران ،قم ،قزوين ،البرز استانهای نیمهبرخوردار :گیالن ،مازندران ،آذربايجانشرقی ،کرمانشاه ،خوزستان ،فارس ،خراسان رضوی،همدان ،بوشهر ،زنجان
 استان های محروم :آذربايجان غربی ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان،ايالم ،کهگیلويه و بويراحمد ،هرمزگان ،اردبیل ،گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی.
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مناسبتر ( ،)%13جستجوی کار ( ،)%8جستجوی کار بهتر ( ،)%4/7انتقال شغلی ( ،)%4/6انجام و
پايان خـدمت وظیفـه ( ،)%4/5تحصـیل ( )%4/2و پايـان تحصـیل ( )%1در مراتـب بعـدی علـل
مهاجرت مهاجران قرار میگیرد .در علل جستجوی کار ،جسـتجوی کـار بهتـر ،انتقـال شـغلی و
تحصیل ،درصدهای به دست آمده برای مهاجران کالن شهری بیشتر از مهاجران معکوس اسـت.
بیشترين تفاوت در علت تحصیل است ،به طوريکه مهاجران وارد شده به کالن شهرها به خـاطر
تحصیل درصدشان  3/6نمره بیشتر از مهاجران معکوس است .مهاجران معکوس در علـل پايـان
تحصیل ،انجام و پايان خـدمت وظیفـه ،دسترسـی بـه مسـکن مناسـبتـر و پیـروی از خـانوار،
درصدهای بیشتری را نسبت به مهاجران کالن شهری دارند .نکته قابل توجه ،تفاوت دو گـروه از
مهاجران مورد بررسی در علت مهاجرت انجام و پايان خدمت وظیفه است .درصد به دست آمده
در اين علت مهاجرت برای مهاجران معکوس  9نمره بیشتر از مهاجران کـالن شـهری اسـت .در
جدول  1مالحظه می شود که تفاوتهای مشاهده شده در علت مهاجرت دو گـروه از مهـاجران
از لحاظ آماری معنیدار شده و شدت رابطه نیز در سطح متوسط است.
جدول  .1توزیع نسبی علل مهاجرت مهاجران بهتفکیك نوع مهاجرت
علل مهاجرت

نوع مهاجرت %
معکوس

کالن شهری

جستجوی کار

6/5

8/7

جستجوی کار بهتر

4/4

4/7

انتقال شغلی

3/1

5/1

تحصیل

1/7

5/3

پايان تحصیل

1/2

0/8

انجام و پايان خدمت وظیفه

10/4

1/4

دسترسی به مسکن مناسبتر

13/3

12/7

پیروی از خانوار

53/2

52/1

ساير

6/2

9/2

تعداد

1190

23060

Cramer's V= 0.34
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0.001>P
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توزيع نسبی علل مهاجرت معکوس به تفکیک استانها (جدول  )2الگومندی اهمیت هريک
از علل مهاجرت معکوس را در استانهای خاص نشان میدهد .واقع شدن دو آبادی منطقه ويژه
پارس جنوبی  1و  2در دهستان عسلويه استان بوشهر موجب گرديده است حدود  %24مهاجران
به مناطق روستايی اين استان دلیل مهاجرت خود را جستجوی کار مطرح نمايند .اين موقعیت
استثنايی استان بوشهر در صنعت نفت و گاز موجب خاص بودن ازنظر جذب مهاجران معکوس
نیز گرديده است .در زمینه اهمیت جستجوی کار در جذب مهاجران معکوس از نقاط شهری،
استانهای هرمزگان ،سمنان ،البرز و تهران به ترتیب در مراتب بعد از استان بوشهر قرار می-
گیرند .در کنار جستجوی کار ،جستجوی کار بهتر نیز يکی از داليل مهاجرت معکوس مطرح
است .در اين مورد ،درصدهای به دست آمده برای استانهای ايالم ،زنجان ،خراسان رضوی و
هرمزگان بیشتر از ساير استانها میباشد .انتقال شغلی نیز يکی ديگر از داليل شغلی و کاری
برای مهاجرت معکوس افراد است .استانهای سمنان ،کهگیلويه و بوير احمد و لرستان ازجمله
استانهايی هستند که انتقال شغلی نقش پررنگی در تراکم مهاجران معکوس در اين استانها
داشته است .باوجود اينکه تحصیل و پايان تحصیل يکی از داليل مهم در مهاجرت و جابه جايی
افراد بهويژه مهاجران کالن شهری است ،در مهاجرتهای معکوس نیز نقش دارد که به ترتیب
در جذب مهاجران به نقاط روستايی استانهای ايالم ،بوشهر ،هرمزگان و فارس بیشترين اهمیت
را دارد .انجام و پايان خدمت وظیفه میتواند به عنوان يکی از شاخههای مهاجرتهای اجباری
مطرح گردد .در شکلگیری اهمیت مقولههای نظامی و انتظامی در جهت دهی مهاجرتهای
معکوس ،واقع شدن پادگانهای نظامی و انتظامی در محدودههای آبادی يا شهری نقش تعیین
کنندهای دارد .قرار گرفتن پادگان و مراکز نظامی در آبادیها میتواند بر درصد مهاجرتهای
معکوس به خاطر انجام و پايان خدمت وظیفه افزايش دهد .در زمینه نقش انجام و پايان خدمت
وظیفه در مهاجرتهای معکوس ،استان اردبیل با  %30پیشگام بوده و بعد از آن استانهای
زنجان ،آذربايجان شرقی ،چهارمحال و بختیاری و همدان با درصدهای باالی بیست به ترتیب
بیشترين اهمیت را دارند .در تعديل ترکیب جمعیتی مناطق جغرافیايی (نقاط روستايی و شهری)
و آمايش اين مناطق ازلحاظ جمعیت میتوان به مقوله خدمت وظیفه و موقعیت قرار گرفتن
مراکز و پادگانهای نظامی و انتظامی توجه ويژهای نمود.
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مسکن به عنوان يکی از نیازهای اولیه انسان ،در ايران نقش مهمی در میزان هزينه ،معیشت
اقتصادی و میزان پس انداز خانوارها دارد .اين امر موجب گرديده است در تصمیمگیری به
مهاجرت افراد نیز دسترسی به مسکن مناسبتر به عنوان يکی از علل مهم درنظر گرفته شود.
باتوجه به موقعیت جغرافیايی و آب و هوايی روستاها و نیز دوری و نزديکی به مراکز شهری و
کالن شهرها ،دسترسی به مسکن در روستاها میتواند برای مهاجران از شهرها مهم تلقی گردد.
در بین استانهای مختلف ايران در سرشماری  ،1390اهمیت دسترسی به مسکن مناسبتر در
نقاط روستايی استانهای خراسان جنوبی  ،مازندران و گیالن برای مهاجران شهری مهم بوده
است .بنابراين ،با سرمايهگذاری در زمینه مسکنهای روستايی و نوسازی مساکن قديمی میتوان
زمینههای جذب مهاجران شهری را فراهم نمود.

جدول  .2توزیع نسبی علل مهاجرت معکوس به تفکیك استانهای مقصد
جستجوى

جستجوى

کار

کار بهتر

آذربايجان شرقی

4/5

2 /5

3/0

آذربايجان غربی

5/3

5 /1

1/9

1/3

اردبیل

5/4

1 /8

0/0

5/4

29/9

اصفهان

5/2

2 /0

5/2

1/7

12/7

16/2

البرز

11/2

3 /6

0/4

0/4

0/8

12/0

71/7

ايالم

6/2

11/5

1/0

9/4

17/7

9/4

44/8

100/0

بوشهر

23/7

6 /0

4/3

7/4

3/4

9/2

46/1

100/0

تهران

10/3

3 /6

2/4

0/8

0/3

16/0

66/8

100/0

چهارمحال وبختیاری

9/8

3 /9

3/9

4/9

22/5

8/8

46/1

100/0

خراسان جنوبی

2/9

3 /3

3/3

4/1

6/2

21/8

58/4

100/0

خراسان رضوی

7/1

7 /5

3/8

3/1

12/3

10/2

56/0

100/0

خراسان شمالی

6/5

3 /7

4/1

6/5

21/8

11/9

45/6

100/0

خوزستان

3/2

3 /6

4/3

0/4

10/4

12/9

65/4

100/0

زنجان

4/1

10/4

1/5

3/7

25/6

13/7

41/1

100/0

سمنان

15/5

4 /9

8/7

1/0

1/9

9/7

58/3

100/0

سیستان و بلوچستان

9/0

1 /4

4/8

0/7

2/1

11/7

70/3

100/0

استان

انتقال شغلى

تحصیل و پایان

انجام و پایان

تحصیل

خدمت وظیفه

5/4

25/2

12/9

9/8

16/8

59/8

10/2

47/3

100/0

56/9

100/0
100/0

دسترسی به مسکن مناسبتر

پیروىاز خانوار

جمع

46/5

100/0
100/0
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جستجوى

جستجوى

کار

کار بهتر

فارس

8/6

7 /1

3/8

قزوين

6/5

3 /8

3/8

1/1

قم

0/0

0 /0

0/0

0/0

0/0

کردستان

2/2

3 /6

3/0

3/9

15/4

14/6

کرمان

7/5

4 /9

4/9

6/0

8/6

15/8

52/3

کرمانشاه

4/7

2 /1

3/4

2/3

4/9

16/1

66/4

100/0

کهگیلويه و بويراحمد

4/8

4 /2

7/7

4/2

2/4

12/5

64/3

100/0

گلستان

3/2

4 /0

1/1

2/1

20/1

11/6

58/0

100/0

گیالن

4/5

3 /7

1/8

1/9

16/2

17/8

54/2

100/0

لرستان

5/0

1 /9

7/5

1/2

6/8

11/2

66/5

100/0

مازندران

3/5

5 /6

3/5

3/2

9/3

19/7

55/2

100/0

مرکزی

4/2

5 /9

2/5

1/7

17/6

14/3

53/8

100/0

هرمزگان

16/1

7 /3

5/2

7/3

8/8

10/4

45/1

100/0

همدان

4/3

3 /1

6/8

0/9

22/2

10/8

51/9

100/0

يزد

8/1

5 /9

5/2

5/2

2/2

16/3

57/0

100/0

استان

انتقال شغلى
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تحصیل و پایان

انجام و پایان

تحصیل

خدمت وظیفه

7/1

14/7

10/3

8/1

15/7

61/1

0/0

0/0

0/0

57/3

100/0
100/0

دسترسی به مسکن مناسبتر

پیروىاز خانوار

جمع

48/4

100/0
100/0
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علتهايی که اشاره شد به همراه علت مهاجرت "ساير" تقريباً  %50علل مهاجرت افراد را
شامل میشود % 50 .بقیه مهاجرتها به خاطر پیروی از خانوار صورت میگیرد .نقاط روستايی
استانهای البرز ،سیستان و بلوچستان ،تهران ،لرستان ،و کرمانشاه در جذب مهاجران شهری که
به خاطر پیروی از خانوار مهاجرت کردهاند به ترتیب بیشترين اهمیت را دارند .باالی %70
مهاجرتهای صورت گرفته به دو استان البرز و سیستان و بلوچستان به خاطر پیروی از خانوار
بوده است .درکل ،توزيع مهاجران معکوس برحسب علت مهاجرت در استانها به يک الگو
نبوده و در هريک از داليل مهاجرت میتوان استانهای پیشگام را مشخ

نموده و در برنامه-

ريزیهای جمعیتی روستاها به آنها توجه نمود.
آزمون آماری وی کرامرز نشان میدهد که تفاوت علل مهاجرت در کالن شهرهای کشور با
شدت متوسط معنیدار است .در علتهای جستجوی کار و جستجوی کار بهتر درصدی که
برای کالن شهرهای تهران ،اهواز و مشهد به دست آمده بیشتر از ساير کالن شهرهاست .در
انتقال شغلی هم در کنار تبريز ،باز هم دو کالن شهر اهواز و مشهد بیشترين درصد را در مقايسه
با ساير کالن شهرها به خود اختصاص دادهاند .در زمینه تحصیل و پايان تحصیل به عنوان علت
مهاجرت ،درصد به دست آمده برای قم قابل توجه است %15 .علت مهاجرت به قم به خاطر
تحصیل و پايان تحصیل است .بعد از آن نیز کالن شهرهای تبريز و مشهد قرار میگیرد .وجود
مراکز آموزشی (دانشگاههای دولتی و غیردولتی و حوزههای علمیه) و تمرکز اين مراکز در کالن
شهرها در تشديد موجهای مهاجرتی به سمت کالن شهرها موثر است .برخالف مهاجرتهای
معکوس ،با وجود اينکه انجام و پايان خدمت وظیفه نقش چندان مهمی در افزايش جريانهای
مهاجرتی به کالن شهرها ندارد ،کالن شهرهای مشهد ،اصفهان و تبريز جزو کالن شهرهای
مقصد برای مهاجرتهای ناشی از خدمت وظیفه هستند .در کالن شهرها ،وضعیت مسکن
(ملکی و استیجاری) و نحوه دسترسی به آن از مقولههای مهمی است که زندگی ساکنین آن را
تحت تأثیر قرار میدهد .برای بدست آوردن مسکن مناسبتر ،سه کالن شهر کرج (،)%18/3
تهران ( )%15/6و شیراز ( )%15/3در اولويت و اهمیت اول مهاجران به اين مناطق شهریاند.
دسترسی به مسکن مناسبتر در کالن شهر کرج برای مهاجران از ساير مناطق شهری استان
تهران به ويژه کالن شهر تهران قابل توجیه است ،ولی پیگیری مقوله دسترسی به مسکن
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مناسبتر در کالن شهر تهران که قیمت ملک و اجاره واحد مسکونی خیلی باالست ،جای بحث
و بررسی دارد .در پیروی از خانوار هم سه کالن شهر کرج ،قم و اهواز سه مقصد مهاجرتی مهم
درمقايسه با ساير کالن شهرها میباشند.
جدول  .3توزیع نسبی علل مهاجرت به تفکیك کالن شهرهای مقصد

کالن شهرها

جستجوىکار

جستجوىکار بهتر

انتقال شغلى

تحصیل و پایان تحصیل

انجام و پایان خدمت وظیفه

دسترسی به مسکن مناسبتر

پیروىاز خانوار

جمع

تبريز

5/3

4/8

7/6

11/0

2/9

11/2

57/4

100/0

اهواز

9/3

6/0

7/4

5/7

1/1

9/9

60/5

100/0

شیراز

6/6

4/2

6/2

7/5

1/0

15/3

59/2

100/0

مشهد

9/3

5/7

7/5

8/3

4/6

7/9

56/7

100/0

اصفهان

7/4

4/4

5/0

6/7

3/0

14/1

59/4

100/0

تهران

13/5

6/6

5/7

6/6

0/8

15/6

51/2

100/0

قم

6/5

4/9

5/9

14/8

1/6

5/7

60/6

100/0

کرج

8/8

3/8

3/5

2/2

0/4

18/3

63/1

100/0

Cramer's V= 0.29

0.001>P
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تبیینکنندههای احتمال وقوع مهاجرتهای معکوس و کالن شهری
با استفاده از آزمون رگرسیون لوجستیک دووجهی ،تأثیر مجموع متغیرهـای مسـتقل بـر احتمـال
مهاجرت معکوس (درمقايسه با مهاجرت کالن شهری) مورد بررسی قـرار مـیگیـرد .متغیرهـای
پیشبینی کننده در مدلهای رگرسیون عبارتند از :جنس (مرد /زن) ،سـن (زيـر 15سـال29-15 /
سال 49-30 /سال 50 /سـاله و بزرگتـر) ،سـطح تحصـیالت (بـیسـواد و ابتـدايی /راهنمـايی و
متوسطه /دانشگاهی) ،وضع تأهل (مجرد /متأهل) ،علـت مهـاجرت (کـاری /تحصـیلی /نظـامی/
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دسترسی به مسکن /پیروی از خانوار /ساير) ،شغل (نظامی و انتظامی  /قـانون گـذاران ،مقامـات
عالی رتبه و مديران  /متخصصان  /تکنسینها و دسـتیاران /کارمنـدان اداری و دفتـری /کارکنـان
خدماتی و فروشندگان /کارکنـان مـاهر کشـاورزی ،جنگـلداری و مـاهیگیری /صـنعتگـران و
کارکنان مشاغل مربوط /مونتاژکاران و رانندگان /کارگران ساده) .نوع مهـاجرت هـم بـه صـورت
معکوس = /1کالن شهری= 0بعنوان متغیر پیشبینی شونده وارد مدلها شـده اسـت .باتوجـه بـه
کای اسکوئر مدلهای پنجگانه ،تأثیر متغیرهای مستقل وارد شده در هر يک از مدلها و ارتباط آنها
با نوع مهاجرت معکوس و کالن شهری در سطح  0/001معنیدار است .افزايش تدريجی مقـدار
کای اسکوئر در مدلهای رگرسیون نشان دهنده برازش بهتر مدل پنجم نسبت به چهار مدل ديگـر
اســت .جــدول  4مــدلها و احتمــال پــیشبین ـی هريــک از متغیرهــای مســتقل در مــورد وقــوع
مهاجرتهای معکوس درمقايسه با مهاجرتهای کالن شهری را نشان میدهد.
در مدل اول ،شغل مهاجر بعنوان تنها متغیر مستقل وارد رگرسیون شده است .شغل مهاجر
 %24از تغییرات مهاجرتهای معکوس و کالن شهری را تبیین میکند .نسبتهای بخت نشان
میدهد احتمال مهاجرت معکوس نظامیان ،قانون گذاران ،مقامات عالی رتبه و مديران،
متخصصان ،تکنسینها و دستیاران ،کارمندان اداری و دفتری ،کارکنان خدماتی و فروشندگان،
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط ،مونتاژکاران و رانندگان خیلی کمتر از کارگران ساده
است .پايینترين اين احتمال برای متخصصان ،قانون گذاران ،مقامات عالی رتبه و مديران و
کارمندان اداری و دفتری است .اين درحالی است که احتمال مهاجرت کارکنان ماهر کشاورزی،
جنگل داری و ماهیگیری خیلی بیشتر و هشت برابر مهاجرانی است که کارگر ساده هستند.
بنابراين ،احتمال مهاجرت معکوس در بین کارکنان ماهر کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری و
در مرتبه بعد کارگران ساده بسیار بیشتر از ساير مشاغل دولتی و غیردولتی است.
متغیر بعدی که در تبیین مهاجرتهای معکوس و کالن شهری مؤثر است ،علت مهاجرت
است .اين متغیر به تنهايی  %9تغییرات نوع مهاجرت را تبیین میکند .نتايج مدل دوم نشان می-
دهد احتمال مهاجرت معکوس (و نیز کالن شهری) در بین کسانی که به داليل کار (جستجوی
کار ،جستجوی کار بهتر و انتقال شغلی) ،تحصیل و ساير داليل مهاجرت کردهاند به يک اندازه
است .ولی مهاجرانی که جهت انجام و پايان خدمت وظیفه مهاجرت کردهاند احتمال مهاجرت
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معکوسشان حدود  8برابر کسانی است که ساير داليل را برای مهاجرت خود برشمردهاند .اين
احتمال برای کسانی که جهت دستیابی به مسکن مناسبتر اقدام به مهاجرت کردهاند دو برابر
است .احتمال مهاجرت معکوس در میان مهاجران تبعی (به خاطر پیروی از خانوار) نیز بیشتر از
طبقه مرجع (ساير) است ،ولی میزان تأثیر آن کم بوده به طوری که در مدل چهارم با وارد شدن
متغیر سن میزان تأثیر آن غیرمعنیدار میگردد .اين امر به وضوح نشان میدهد که اثرگذاری
(پیش بینی کنندگی) پیروی از خانوار به عنوان علت مهاجرت بر احتمال وقوع مهاجرت
معکوس ناشی از سن مهاجران است .کسانی که به خاطر پیروی از خانوار اقدام به مهاجرت
میکنند در سنین کودکی و نوجوانی قرار گرفته و در اين سنین وابسته است که احتمال مهاجرت
معکوس بیشتر از کالن شهری میباشد.
باوجود اينکه قدرت تبیین کنندگی متغیر تحصیالت ( )%2در سطح پايینی است ،با اين حال
يکی از متغیرهای جمعیتی -اجتماعی است که توانسته است وقوع مهاجرتهای معکوس را
تحت تأثیر قرار دهد .مهاجرانی که تحصیالت ابتدايی و نهضت دارند  2/3برابر و آنهايی که
تحصیالت راهنمايی و متوسطه دارند  1/7برابر نسبت به مهاجران دارای تحصیالت دانشگاهی
اقدام به مهاجرت معکوس کردهاند .از لحاظ شدت اثرگذاری ،متغیرهای سن و وضع تأهل
مهاجران ضعیفترين متغیرهای پیشبین در وقوع مهاجرتهای معکوس نسبت به مهاجرتهای
کالن شهری است .احتمال وقوع آن در بین مهاجران کودک و نوجوان (زير  15سال)  3برابر ،در
بین مهاجران جوان ( 15-29ساله)  2/4برابر و در بین مهاجران میان سال ( 30-49ساله) 2/2
برابر مهاجران پا به سن گذاشته ( 50ساله و بیشتر) است .وضع تأهل نیز نشان میدهد که
احتمال مهاجرت معکوس در بین متأهلها بیشتر از مجردهاست .اثرگذاری وضع تأهل بر وقوع
مهاجرتهای معکوس و کالن شهری در سطح معنیداری  0/05و بسیار ضعیف است.
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جدول .4پیشبینیکنندههای احتمال مهاجرت معکوس درمقابل مهاجرت کالن شهری

** .معنیداری در سطح

P >0/001

* .معنیداری در

سطح P >0/05
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مالحظه میشود موقعیتهای شغلی مهاجران (نوع شغل و تا حدود زيادی علت مهاجرت) به
عنوان مقولههای اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و پررنگی در وقوع و تصمیمگیری به
مهاجرتهای معکوس و کالن شهری دارند و متغیرهای جمعیت شناختی در مراتب بعد از
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند .با درنظر گرفتن متغیرهای مستقل تعريف شده برای
معادله رگرسیون لوجستیک ،تنها متغیر جنس وارد مدل نهايی نشده است و نشان میدهد مرد و زن
بودن مهاجران نقش چندانی در مشخ

نمودن نوع مهاجرت آنها نداشته است .البته جنس به
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تنهايی و نیز همراه با متغیرهای علت مهاجرت ،تحصیالت ،سن و وضع تأهل اثر معنیداری بر
مهاجرتهای معکوس و کالن شهری دارد ،ولی با وارد شدن متغیر شغل به معادله رگرسیون معنی
داری رابطه آن از بین میرود .بنابراين ،رابطه معنیداری بین جنس و نوع مهاجرت به واسطه
اثرگذاری جنس (مرد و زن بودن) بر نوع شغل مهاجران بوده و با کنترل اثر شغل مهاجران در
معادله رگرسیون مالحظه میشود که اثرگذاری جنس بر نوع مهاجرت از بین میرود.

جمعبندی و نتیجهگیری
در سادهترين تعريف میتوان گفت ،هرگونه تغییر محل اقامت بلند مدت از مبدأهای شـهری بـه
مقصدهای روستايی را مهاجرت معکوس گويند .باتوجه به تقسیمبندیهايی که از جانـب مرکـز
آمار ايران صورت گرفته است ،در دادههای سرشـماری نقطـه مقابـل شـهر "آبـادی" اسـت .در
تعريف آبادی نیز معیارهای حجم جمعیت و شغل و معیشت افراد مـورد توجـه نبـوده و تعـداد
زيادی آبادی وجود دارد که ازلحاظ ريخت شناسی ،تعداد جمعیت و شغل سـاکنان آن بـه هـیچ
عنوان قابل تشخی

از شهر نمیباشند .بنابراين ،برخی از عوامل زيست-محیطی ،مشاغل مربوط

به حوزه کشاورزی و غیره که در مطالعات و مبانی نظری مهاجرت معکوس به عنوان متغیرهـای
تعیین کننده اين جريان مهاجرتی بودند ،در اين مطالعه نمیتوانستند به عنوان متغیرهای مستقل و
تبیین کننده مطرح گردند.
در يک تقسیمبندی کلی ،در ايران استانهايی که بیشترين سهم را از جريان مهاجرت
معکوس کل کشور دارند ،عالوهبر حجم جمعیتشان تابع دو دسته از عواملاند .يکی داشتن
آبادیهايی که نواحی صنعتی-اقتصادی و اقامتگاههای جمعیتی را در خود جای دادهاند (همانند
استانهای تهران و بوشهر) .در اينجا ،اين تعريف و تفسیر از اصطالح روستاست که موجب می-
شود برخی از استانها برخالف وضع فعالیت اقتصادی و حجم جمعیتشان ،درصد بیشتری از
مهاجران معکوس را در خود جای دهند .ديگری هم به وضع زيست-محیطی ،فعالیت کشاورزی
و سطح رفاهی روستاهای استانها برمیگردد .استانهای مازندران ،گیالن و گلستان ازجمله
استانهايی اند که روستاهايشان دارای وضعیت آب و هوايی و وضع زيستی بهتری نسبت به
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روستاهای ساير استانهاست .اين وضعیت مطلوب روستاهای اين استانها موجب گرديده است
جمعیت مهاجر معکوس بیشتری جذب اين استانها گردد .در تحلیل علتهای مهاجرت،
مالحظه گرديد مهاجران شهری که دستیابی به مسکن مناسبتر در روستاها را به عنوان يکی از
داليل مهاجرت معکوس خود برشمردهاند ،در مقايسه با ساير استانها بیشتر استانهای مازندران
و گیالن را انتخاب کردهاند .در تبیینهای ساختاری جريان ضدشهرنشینی ،تصوير و ذهنیت از
روستا يکی از تبیین کنندههای مهم در مهاجرت معکوس افراد تلقی میگردد .بطوريکه دامس و
مک کومب ( )1999در مطالعه خود نشان دادهاند شدت مهاجرت معکوس بیشتر به سمت
روستاهايی است که دارای مناظر طبیعی و وضعیت آب و هوايی بهتری هستند.
باتوجه به مراحل زندگی افراد (میانسالی ،قبل از بازنشستگی و بازنشستگی) داليل انتخاب
روستا به عنوان محل زندگی ازجانب شهرنشینان متفاوت میباشد .در اين بین تصور زيبا از
روستا ،تربیت راحتتر فرزندان در روستا ،کیفیت زندگی بهتر در روستا ،فرصتهای شغلی بهتر
در روستا و داشتن آرامش در روستا ازجمله مهمترين داليل مهاجرت است که در چرخه زندگی
افراد اين داليل متفاوت میباشد .در مطالعه حاضر رگههايی از تأثیرگذاری بازنشستگی افراد در
قوت گرفتن مهاجرت معکوس به دست نیآمد .سن يکی از متغیرهايی است که قدرت
تبیینکنندگی خیلی ضعیفی روی نوع مهاجرتهای صورت گرفته داشته است .در مطالعه ربانی
و همکاران ( )1390هم بین سن مهاجران معکوس با انگیزههای مهاجرت آنها رابطه معنی داری
مالحظه نگرديد .در مطالعه پیش روی برخالف مطالعات پیشین ،افراد بیشتر در سنین کودکی،
نوجوانی ،جوانی و میانسالی وضعیت مهاجرت معکوس داشتهاند و در سنین  50ساله به باال
بیشتر اقدام به مهاجرتهای کالن شهری نمودهاند .باال بودن درصد و احتمال مهاجرت تبعی در
بین مهاجران معکوس نسبت به مهاجران کالن شهری نیز به اين وضعیت سنی متفاوت دو گروه
از مهاجران برمیگردد .مهاجران معکوسی که بیشتر در سنین وابستگی به خانوار قرار گرفته و با
مهاجرت سرپرست خانوار اينها نیز اقدام به مهاجرت نمودهاند .الور )2007( 1در مطالعه خود به
اهمیت خانواده در مهاجرت معکوس اشاره داشته و وجود يکی از اعضای خانواده در روستا يا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Laoire
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مهاجرت آنان به روستا را يکی از انگیزههايی برشمرده است که زمینه را برای مهاجرت
وابستگان وی مهیا میکند.
احتمال مهاجرت به خاطر دستیابی به مسکن مناسبتر در بین مهاجران معکوس بیشتر از
کالن شهری است .البته اين امر میتواند در ارتباط و همبسته با متغیرهای مطبوعیت روستايی
همانند ارزان بودن مسکن ،هزينههای پايین ساخت مسکن ،نبود هزينهها و تشريفات اداری
(جواز ساخت و غیره) برای ساخت مسکن ،خوبی آب و هوا ،محیط آرام و درکل هزينه پايین
زندگی درنظر گرفته شود .مسکنهای روستايی که با سرمايهگذاری و نوسازی در آن میتوان
بسترهای جذب مهاجران شهری را فراهم نمود .در نظريه گییر ( )1996مسکن مناسب و
استانداردهای آن به عنوان يکی از عوامل موثر در جهت دادن افراد به مهاجرتهای معکوس
میباشد .مطابق مطالعه ايلريس )1990( 1افراد با درآمد پايین در نقاط شهری برای به دست
آوردن خانههای بزرگتر و مناسبتر اقدام به مهاجرت به نقاط روستايی مینمايند .البته بايد
توجه نمود که نوسازی مساکن روستايی نبايستی مطابق با الگوهای زندگی شهری و مخالف با
سبک زندگی و معیشت خود ساکنان روستايی باشد .مطالعه قاسمی اردهايی و رستمعلیزاده
( )1391نشان داد در مسکنهای جديد روستايی که در چارچوب طرح ويژه بهسازی و نوسازی
مسکن روستايی احداث شدهاند؛ معماری روستايی ،فرهنگ روستا و روستا نشینی و شیوه
معیشت روستايیان ناديده گرفته شده است .اين امر پیامدهای منفی همانند تغییر جهت زندگی
روستايیان از اقتصاد معیشتی و خودکفا به اقتصاد مصرفی ،به وجود آمدن تضاد فرهنگ بومی و
تجدد گرايی و تغییر جهت زندگی روستايیان از ساده زيستی به تجمل گرايی با خود به همراه
داشته است.
بیشترين تفاوت در مقولههای علت مهاجرت بین مهاجران معکوس و کالن شهری به علت
مهاجرت جهت انجام و پايان خدمت وظیفه برمیگردد .مقولهای که در مطالعات پیشین کمتر به
آن پرداخته شده و در مطالعه راغفر و قاسمی اردهايی ( )1388براساس دادههای سرشماری
 1385نشان داده شده است که مهاجران بین شهرستانی شهر به روستا (معکوس) درمقايسه با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Illeris
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روستا به شهر بیشتر روستايیانی هستند که جهت انجام و پايان خدمت وظیفه به مبدأ خود
برگشته اند .مطالعه آمار و درصد مهاجران برگشتی بین دو نوع مهاجران شهر به روستا و روستا
به شهر اين تحلیل را پشتیبانی مینمايد .در اين مطالعه نیز مقصد اکثر مهاجرتهای ناشی از
انجام و پايان خدمت وظیفه روستاها بوده و مقصدهای کالن شهری سهم بسیار ناچیزی در اين
امر داشتهاند .در تبیین احتمال وقوع مهاجرت معکوس توسط علت مهاجرت ،علت انجام و
پايان خدمت وظیفه بیشترين نقش را داشته و در پیش بینی مهاجرتهای معکوس در آينده به
مقوله خدمت وظیفه که خاص مردان نیز است ،بايد توجه نمود .وجود پادگانهای نظامی،
اقامتگاههای نظامی ،خانههای سازمانی و مراکز رفاهی نظامیان بیشتر در محدوده آبادیها،
توانسته است نقش مهمی در اهمیت يافتن اين عامل در تبیین نوع مهاجرتهای صورت گرفته
داشته باشد.
همگام با نتايج مطالعه شاموی و اترستروم ( )2001در اين تحقیق نیز شغل مهمترين تبیین
کننده مهاجرت های معکوس و کالن شهری است ،بطوريکه دو سوم تغییرات احتمال وقوع
مهاجرتهای مورد بررسی توسط شغل مهاجران تبیین گرديده است .مطابق با تحلیلهای برآمده
از مطالعات گییر ( )1996و موسلی ( ،)1984تغییرات فضايی فرصتهای شغلی ممکن است
برانگیزاننده جريان مهاجرت ضد شهری باشد .توسعه سرمايه گذاری در زمینه صنعت توريسم،
ايجاد زمینههای اشتغال و فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستايی و دوردست میتواند زمینه-
ساز شکلگیری جريان مهاجرتی به سمت مناطق پايینتر از سیستم شهری و مناطق روستايی
باشد .می توان چنین نتیجه گیری نمود که افراد بیکار و نیز آنهايی که خارج از دايره نیروی کار
قرار دارند ،يک ويژگی مشترک دارند و آن هم اينکه اجباری برای دسترسی به بازار کار ندارند.
اين موضوع میتواند به سادگی تمايل آنان را برای مهاجرت از شهر و شکلگیری جريان
مهاجرتی ضد شهری البته با ثابت بودن تمام عوامل ديگر ،افزايش دهد.
به طور کلی میتوان بیان کرد که جريان مهاجرت معکوس ،يک فرايند پیچیده تراکم زدايی
است که شامل تغییر نسبی در سبک زندگی مهاجران خواهد بود .اين تغییرها را فرد مهاجر به
دلخواه خواسته و در پذيرش آن تقريباً اجباری متحمل نشده است .بنابراين ،در روند
تصمیم گیری جهت حرکت از شهر ،اهمیت عوامل ضعیف نیز (به عنوان مثال محیط زيست،
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ايمنی ،محله) نسبت به عوامل قوی تر( مانند اشتغال ،درآمد ،هزينههای زندگی) قابل مالحظه
و مهم است .بنابراين ،نیاز به دامنه گستردهای از دادههای پیمايش و میدانی خواهد بود تا بتوان
مجموعه ای از عوامل مرتبط با مبدأ شهری و مقصد روستايی را در اين فرايند تصمیمگیری به
مهاجرت معکوس مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد.
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