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عباس امینی ،استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي روستايي دانشگاه اصفهان



تهمینه برومند ،دانشآموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه آزاد اسالمي نجفآباد
چکیده
جامعه روستايي ايران پس از ورود معنادار نفت به اقتصاد ملي و تجربه ناموفق اصالحات ارضي ،مرحله جديدي از مهاجرت جمعيت خود بهه
شهرها را آغاز و تجربه نمود كه بعد از انقالب اسالمي دهه پنجاه و متعاقب آن وقوع جنگ تحميلي ،همچنان ادامهه دارد .از منظهر جههاني نيهز
انقالب صنعتي و رويکرد غالب توسعه صنعتي برآمده از آن و سپس انقالب اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر ،به نابرابريهاي بين جوامه
پيشروتر شهري و جوام كم توسعه روستايي در كشورهاي جهان سوم شدت بخشيد .رويکهرد غالهب جامعهه روسهتايي در مواجههه بها نهين
شرايط نامطلوب ملي و بينالمللي و تعامل گسترده و پيچيده بين آنها ،افزودن بر دامنه مهاجرتهاي روستاشهري به شهکل گريهز از روسهتا بهه
شهر بوده و در اين گريز ،ناگزير هر دو جامعۀ مبدأ و مقصد را با نارساييهايي مواجه سهاخته اسهت .ههد

مطالعهه حاضهر ،واكهاوي علهل و

انگيزههاي مها جرت و گريز جمعيت از منطقه روستايي پادناي سفلي از تواب شهرستان سميرم بهه شههرها ،از منظهري جامعههشهناختي اسهت.
جامعه آماري پژوهش را دو بخش ساكنان روستاهايِ بيشتر در معرض مهاجرت منطقه و همچنين مهاجران اين روستاها بهه شههرهاي مختلهف
كشور (شهرضا ،عسلويه ،اصفهان ،شيراز و مشهد) تشکيل ميدهد .تحليل دادههاي به دست آمده از عمليات گسترده ميداني در روستاهاي مبهدأ
و شهرهاي مقصد نشان داد كه به ترتيب متغيرهاي اجتماعي و اقتصاديِ احساس محروميت نسبي ،فقدان زيرساختهاي اشتغال و درآمهد غيهر
زراعي و ضعف و كمبود امکانات و تسهيالت ،داراي تأثير معني دار مثبت و نقش برانگيزاننده در تمايل و اقدام افهراد بهه تهرو روسهتا بهوده و
متغيرهاي سن و سرمايههاي اجتماعي نيز تأثير معني دار منفهي و نقهش بازدارنهده در روسهتاگريزي افهراد داشهتهانهد .متغيهر جمعيهتشهناختي
تحصيالت ،متغير اقتصادي ضعف بنيانهاي بخش كشاورزي و متغير محيطيِ دورافتادگي و موقعيت جغرافيايي نيز فاقد تهأثير معنهيدار در ايهن
رابطه بودهاند.
كلید واژهها :جوام روستايي ،مهاجرت ،روستاگريزي ،پادناي سفلي.
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مقدمه

مهاجرتهاي خانوادگي و ديگري گسترش آنها در سهنين جهواني

شکلگيري روستاها و سهکونت جوامه بهه شهکل روستانشهيني،

و ميانسالي ،عالوه بر كاستن شديد از حجم جمعيت ،هم در زمان

سابقهاي بيش از نه هزار سال در ايران دارد .طي اين زمان طوالني

وقوع و بهويژه در آينده ،شاكله و ساختار اجتماعي جمعيهتههاي

روستاها پيوسته دستخوش تحهوالت گونهاگون و شهگرفي واقه

روستايي را از طريق كاستن و از بين بردن نرخ باروري و سهاختار

شده و توانستهاند با مقابله ،دست و پنجه نرم كهردن ،سهازگاري و

و بنيان اقتصادي اين جوام را از طريق كاستن و از بين بردن نرخ

تحمل در مقابل انواع يورشها و ستمههاي داخلهي و خهارجي و

بازدهي و بهرهوري ،د ار ضعف و وضعيتي واپسگرا مهينمايهد،

گزندها ،بيمهريها و مخاطرات طبيعي و انساني ،همچنان حيهات

كههه بههه لحههات جمعيههتشههناختي مههيتههوان از آن بهها عنههوان
2

اجتمههاعي و اقتصههادي خههود را ،اگر ههه مشههقتبههار و انباشههته از

«جمعيتگريزي روستايي» نام برد .روندي كهه تهداوم آن در ههر

محروميتها؛ اما در هماهنگي ،سهازگاري و تعامهل بها طبيعهت و

نقطه روستايي نهايتاه بهه از دسهت دادن و خهالي شهدن روسهتا از

محيط تدوام ببخشند .و به اينگونه ،و البته به مدد عوامل بسهياري

سکنه يا اصطالحاه «تخليه روستايي» 3ميانجامد .در همهين راسهتا،

كه مجال طرح و بحث پيرامون آنها در اين نوشتار نيست ،الگهويي

تمايل افراد به ترو روستا يا تمايل به جمعيهتگريهزي روسهتايي

از معيشت و سکونت پايدار را در پويۀ پرفهراز و نشهيب تهاريخ و

را ،كه نوعي نگرش و حالت و وضعيتي روانشهناختي محسهوب

پهنه پرتنهوع و مخهاطرج جغرافيهاي ايهن سهرزمين گسهترده ارا هه

ميشود ،ميتوان با عنوان «روستاگريزي» نام برد .مسلّم اسهت كهه

نمايند .در روزگار جديهد و عصهر و زمانههاي كهه بها فراگسهتري

نين وضعيت يا نگرشي را هم در ميان افرادي كه روستا را تهرو

اطالعات و ارتباطات ناميهده و شهناخته مهيشهود و تقريبهاه همهه

گفته و دست به مههاجرت زدهانهد ،بههصهورت دا هم يها بههويهژه

بنيادهاي كالن زندگي و حيات اقتصهادي و اجتمهاعي جوامه در

بهصورت موقت ،ميتوان سراغ گرفت و هم در رابطه بها افهرادي

آن ،در بستري جهانيشده جريان يافته اسهت ،بهيآنکهه يهورش و

كه ساكن روستا بوده و به هر دليلي روستا و زنهدگي روسهتايي را

گزندي از آن انواع كه سابقه آشنايي و همزيستي با آنها در حافظهه

ترو نگفتهاند .عکس اين حالت يا نين نگرشي را نيهز مهيتهوان

تاريخي روستاها و روستاييان ايهن سهرزمين وجهود دارد ،در كهار

«روستاگرايي» 4ناميد.

باشد؛ با تهديدهاي تازج پردامنه و پرنفوذي مواجهه گشهتهانهد كهه

با مرور گذرايي بر تاريخ اجتماعي نهد دههه اخيهر جامعهه

سازوكارهاي مقابله و مواجهه پيشين كارامدي خهود را يکسهره از

روستايي ايران ،سه مرحله اصلي ناشهي از سهه تحهول تأثيرگهذار

دست داده و با تأسف بسيار ،آرام آرام و بهطور فزاينهده جمعيهت

عمده بر روند مههاجرتههاي روسهتايي قابهل تشهخيص و ذكهر

خود را و در پي آن پويايي حيات و شيرازه و سامان سهکونتگاهي

هستند .تها قبهل از دههه ههل ،شههرها بها امکانهات اقتصهادي-

خود را از دست ميدهند و به اينگونه از خط سهير تهاريخي دوام

اجتماعي محدود ،توانايي نداني براي جذب مهاجر نداشته و بهه

و پايداري ،به حيات بيرمهق و بهيرونقهي بها دورنمهاي نهابودي

عالوه سامان اقتصادي و اجتمهاعي روسهتاها نيهز د هار تالطهم و

ميگرايند .حالت و وضعيتي كه از مقوله شناخته شده و از ديربهاز

گسست نشده بود .مهاجرتها تا ايهن زمهان رونهد بسهيار كنهدي

آشنايِ «مهاجرتهاي روستاشهري» 9فراتر اسهت .طبهق تعريهف

داشت و تنها به ند شههر بهزرم محهدود مهيشهد .اصهالحات

 )Zax,جابهجايي جمعيت زماني مهاجرت محسوب ميشهود

ارضي در سال  9342سرآغاز مرحلۀ دوم تا سهال  9357اسهت .از

(1994

كه فرد محل زندگي و كار دايمي خود را ترو و مکهان جديهدي

هم پاشيدن شيرازه ساختار اقتصادي و بههويهژه اجتمهاعي جوامه

براي كار و زندگي انتخاب كند .تشديد دامنه اين مههاجرتهها در

روستايي بر اثر اصالحات ارضي ،فزوني بيسابقه درآمدهاي نفتهي

دو بعههد ،يکههي گسههترش آنههها از مهههاجرتهههاي فههردي بههه
rural-urban immigration
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rural depopulation
rural exodus
ruralism

2
3
4

931

تبيين جامعهشناختي عوامل مؤثر بر جمعيتگريزي در مناطق روستايي ...

و ورود آن به اقتصاد كشور ،حاكميت الگوي توسهعه صهنعتي بهر

كاهش فقر و بهبود درآمد خانوارههاي روسهتايي را خهاطر نشهان

برنامه ريزي هاي ملي ،تجددطلبي و حمايت هاي بي شها به

كردهاند .بر اين اساس ،اشتغال مهمترين پيامدي است كه ميتوانهد

نظام سياسي حا كم از شهرنشيني و سبک زندگي شهري و

جريان مهاجرتهاي روستايي را تعديل كنهد و تمايهل روسهتاييان

بي توجهي هاي گسترده به روستاها در برنامه هاي عمرانهي

به ماندگاري در روستاها را افزايش دهد ( .)Guadry, 1997بههرهوري

كشور همراه با فراهم شدن نسبي زمينۀ كار در شهرها ،بهه شهدت

و سامان بخشي كشاورزي نيز در كشور ما نيازمند ماندن روستايي

و دامنه مهاجرتهاي روستاشههري در ايهن دوره افهزود .در دوره

و بهويژه نيروهاي جوان ،خال  ،آموزشپذير ،ريسکپذير و پويها

سوم؛ يعني از  9357به اين سو ،عالوه بر تداوم موارد فهو (بجهز

در روستاست ،در حاليكه جمعيت شهاغل در بخهش كشهاورزي

مورد بيتوجهي به روستاها) ،وقوع و تهداوم هشهت سهالۀ جنهگ

بهطور معنيداري به سالخوردگي و ميهانگين سهني شهاغالن ايهن

تحميلي و پس از آن نابساماني اوضاع اقتصهادي و سياسهتههاي

بخش در مقايسه با سالهاي گذشته و در مقايسهه بها بخهشههاي

برنامهريزي كشور با تعميق تقابل بهين شههر و روسهتا و تضهعيف

ديگر فعاليت هاي اقتصادي بههطهور مرتهب افهزايش يافتهه اسهت

بنيۀ اقتصادي روستاها ،زمينۀ مهاجرتهاي بيشهتر روستاشههري را

(اياكويينتا.)93 :9371 ،

فراهم و آن را تشديد نمود .كاهش جمعيت روستايي ايران بر اثهر
مهاجرتهاي گسترده كه از دهه  9340آغهاز شهده بهود ،از سهال

طرح مسأله

 9335وارد مرحله جديدي شد و براي اولين بار نسهبت جمعيهت

در شهرستان سميرم نارساييهاي زيادي متوجهه زيرسهاختههاي

بين مناطق روستايي و شهري دگرگون گشت و از آن پس نسهبت

اشتغال و رونهق اقتصهادي؛ بههويهژه در منهاطق روسهتايي اسهت.

شهرنشيني با نرخي فزاينده بر نسبت روستانشهيني پيشهي گرفهت.

محدوديتهاي جغرافيايي و دسهترسپهذيري ،ضهعف و نهاتواني

اين تحول در استان اصفهان يک دهه زودتر از كل كشورصهورت

بخش صنعت در فراهم آوردن فرصتهاي اشهتغال بهراي نيهروي

پذيرفت.

كار مازاد بخش كشاورزي ،ضهعف زيرسهاختههاي خهدماتي ،از

مهههاجرتهههاي روسههتايي عمههدتاه از عههدم زيرسههاختهههاي

قبيل :آب و بر و بهداشت؛ بهويژه در روستاهاي زير  20خهانوار

اقتصادي و خدمات زيربنايي مناسهب در روسهتاها از يهک سهو و

كه بيش از  30درصد روستاهاي شهرسهتان را شهامل مهيشهوند،

انتظار درآمد و اشهتغال بهه همهراه وجهود خهدمات و تسههيالت

وجود زمينههاي اشتغال و درآمد نسبي بهتهر در شههرها و منهاطق

رفاهي ،آموزشي و بهداشتي برتر در شهرها از سوي ديگهر ،متهأثر

همجوار و عوامل بسيار ديگهر ،مههاجرتههاي روسهتايي در ايهن

ميگردد (زنجاني .)221 :9380 ،بهطوركلي ،فقر ،پايين بودن درآمهد و

شهرستان را در دههههاي اخيهر تشهديد نمهوده اسهت .اثرگهذاري

بيکاري و به تب آن مههاجرت ،از مههمتهرين مسها ل پهيش روي

گسترده و تعامل پيچيده عوامل شناخته شده و ناشناختۀ بسهيار بهه

جامعه روستايي اسهت .نانکهه كميسهيون اقتصهادي و اجتمهاعيِ

خالي از سکنه شدن شماري از روستاهاي منطقهه و خهالي شهدن

آسيا و اقيانوسيۀ سازمان ملل ( )UNESCAP, 2001بيهان مهيكنهد ،از

بسياري ديگر ،از نيروهاي فعال و كارآمد و راههي شهدن آنهها بهه

جمله داليل تاريخي غفلهت از فقهر روسهتايي و داليهل و عوامهل

شهرهاي استان عموماه بهصورت مهاجرتهاي دا مي خانوادگي و

اقتصادي و اجتماعي آن ،تأكيد بيشتر بهويژه از سوي حکومهتهها

ديگر مناطق كشور؛ بهويهژه عسهلويه بههصهورت مههاجرتههاي

بر نرخ باالي رشد جمعيت به عنوان عامل اصلي فقر و در نتيجهه،

فصلي و انفرادي منجر شده است.

برنامهريزيهايي براي كاهش فقر از طريق كنترل جمعيهت اسهت.

دهستان پادناي سفلي در جنهوبيتهرين قسهمت سهميرم ،بهه

مسلماه بخش عمده اين تالشها نيز همواره متوجه جوام شههري

عنوان جنوبيترين شهرستان استان اصهفهان ،بها اينکهه نسهبت بهه

بوده است .مطالعات بسياري اهميت فعاليتهاي غيركشاورزي در

ديگههر نقههاس روسههتايي شهرسههتان از موقعيههت و فرصههتهههاي
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اقتصادي ،زيرساختهاي خدماتي ،فاصله كم تا مركز شهرسهتان و

نبوده و نه تنهها توانمنهدي آنهها بهراي افهزايش كميهت و كيفيهت

مناب آب و خاو نسهبتاه مناسهبي برخهوردار بهوده كهه زمينههسهاز

محصول را رو به تحليل مهيبهرد؛ حتهي گهاه مجبهور بهه فهروش

اجراي طرحهاي كشهاورزي زيهادي ههم شهده ،همچنهان شهاهد

داراييهاي خود نيز ميشوند.

مهاجرتهاي گسهترده خهانوادگي و انفهرادي و تهديهد جمعيتهي

جدول ( )9فراواني و تحوالت جمعيتي منطقه ،شهامل تعهداد

شماري از روسهتاهاي خهود بهوده اسهت .كاسهتيهها و نارسهايي

روستاها و تركيب آن ،تعداد خانوار ،تعداد جمعيت ،بعد خهانوار و

سازمان توليد روستايي در رابطه با كشاورزان باغهاي سيب منطقهه

نرخ رشد جمعيت را طي رب قرن اخير و بهه تفکيهک دورهههاي

نيز با وجود تجاري بودن توليد اين محصول تا حهدي اسهت كهه

سرشماري نشان ميدهد.

درآمد حاصل از آن پاسخگوي بخهش وسهيعي از نيازههاي آنهان
جدول  -1فراوانی و تحوالت جمعیت روستایی منطقه مورد مطالعه (دهستان پادنای سفلی) از  1631تا 1631
سال (دوره سرشماری)
تعداد روستا
روستاي باالي  20خانوار
تعداد خانوار
تعداد جمعيت
بعد خانوار
نرخ رشد (درصد)
نرخ رشد كل دوره

1631
25
98
2910
92352
5/34

1631
1631
1631
20
20
24
97
97
91
2777
2487
2293
1343
90409
99330
3/33
4/98
5/23
-2/92
-9/94
-0/57
-9/99

(مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس نتايج سرشماريهاي مركز آمار ايران)

نانکه مالحظه ميشهود ،طهي ايهن مهدت پهنج روسهتاي

شده ،در نظر گرفته نشده اسهت .افهزون بهر ايهن ،تعهدادي از

منطقه تخليه شهدهانهد و از روسهتاهاي بهاالي  20خهانوار نيهز

روستاهاي منطقه نيز به داليل زيست -محيطي از جمله وجود

كاسته شده است .از جمعيت روسهتاهاي منطقهه مرتبهاه كاسهته

درصد باالي اورانيوم در منطقه يا كوهسهتاني و صهعبالعبهور

شده و نرخ اين كاهش نيز با گذشت زمان رو به فزونهي بهوده

بودن ،طي دهه  9375تا  9385بهه طهور كامهل تخليهه شهده و

است .در كاهش قابل مالحظه بُعد خانوارهاي روستايي منطقه

بهجاي آنها نقاس سهکونتگاهي جديهدي (ماننهد سهعادتآبهاد)

طي اين مدت نيز عالوه بر كهاهش جمعيهت ،افهزايش مرتهب

شکل گرفتهاند كه با روند تکاملي رو بهه توسهعهاي ،بيشهترين

تعداد خانوارها هم نقش داشته است .بخشي از افزايش تعهداد

جمعيت روستايي منطقه نيز به آنها اختصاص داشته اند .درصد

خانوارها نيز به اسکان خانوارهايي از عشاير منطقه در روستاها

شاغالن منطقه نيز بنا بر آمارهاي خانههاي بهداشت روسهتايي،

مربوس ميشود كه البته جداي از پايگاههاي اسهکان عشهاير در

طي اين مدت داراي روند كاهشهي بهوده اسهت .رانهده شهدن

بخشهايي از شهرستان است .به اين ترتيب ،افزوده شدن ايهن

بخش زيادي از نيروي كار؛ بهويژه جوانان از بخش كشاورزي

بخش به جمعيت روستاها نيز نتوانسهته اسهت رونهد افزايشهي

و عدم توسعه و تقاضا در بخشهاي صنعت و خهدمات بهراي

كاهش جمعيت را تعديل نمايد.

جههذب آنههها ،باعههث واگههذاري زمههين بههه ديگههران و روا

شايان ذكر اسهت كهه در آمهار و ارقهام و محاسهبات ايهن

مهاجرت هاي گسترده فصلي و دا مي به شههرها شهده اسهت.

جدول روستاي كُمه به ترتيب با  9358و  9134نفهر جمعيهت

شايان ذكر است كه آمارهاي جمعيتي گزارش شده در جهدول

در مقاط  35و  ،75كه در فاصهله  75تها  85بهه شههر تبهديل

( )9مهاجران فصلي منطقه را نيز شامل ميشود كه نانچه اين
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ميزان نيز به درستي شناسايي و از آمارهها كسهر گهردد ،دامنهه

كشورهاي پيراموني ،اين بخشها تا حدي توسهعه مهييابنهد و

گريز جمعيت از روستاها ابعاد گستردهتري هم خواهد يافت.

بازماندن ساير بخش ها از توسعه ،به توسعه نهاموزون پيرامهون
ميانجامد .بر هم خوردن فرايند و نظام توليهد و جلهو افتهادن

چارچوب نظری

شهرها از روستاها و بخهش كشهاورزي ،موجهب مههاجرت از

در نظريههاي سنتي پيرامون مههاجرتههاي روستاشههري سهه

روستا به شهر ميشود (همان.)23 :

ديدگاه كاركردگرايانه يا نوسازي ،ديدگاه وابسهتگي و ديهدگاه

اگر ه برخي معتقدنهد مههاجرت بهه عنهوان سهازوكاري

شکل بندي اجتماعي مطهرح هسهتند .در ديهدگاه كاردگرايانهه،

تعادل بخش كه برآمده از علهل سهاختاري در كشهور و منطقهه

براي تبيين داليل و پيامهدهاي مههاجرت بهر عنصهر نيازههاي

است ،با انتقال نيروي كار اضهافي از بخهش سهنتي و معيشهتي

اجتماعي تأكيهد مهيشهود .در ايهن ديهدگاه ،مههاجرت نهوعي

كشاورزي و روستا به بخشهاي نوين صهنعتي و خهدماتي در

كاركرد اجتماعي تلقي ميشود كه در جهت كاهش فاصله بهين

شهر ،زمينه تحول ساختاري به وضعيتي مهدرن را كهه شههر و

احساس نياز و امکان تحصيل آن در مکاني ديگر و در نتيجهه،

روستا هر دو از آن بهرهمند ميشوند ،فهراهم مهيآورد ،برخهي

(لهسهايي زاده،

ديگر با تأكيد بر عوامل طبيعي برانگيزاننده حركهات جمعيتهي،

 .)99 :9338از منظههر مکتههب وابسههتگي و در انتقههاد از ديههدگاه

علت اصهلي مههاجرت ههاي روستاشههري را در زوال محهيط

كاركردگرايي ،نظام تمركزگرا و نابرابر سرمايهداري در تهدارو

زيست و كمبود مناب طبيعي ميدانند (صهرافي .)1 :9389 ،بهه ههر

و استثمار نيهروي كهار ارزان علهت اصهلي مههاجرت قلمهداد

حال ،اگر ه عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بهطهور هماهنهگ

ميشود .در نتيجه ،اين فرايند نه تنها وضهعيت بهتهر و تحهرو

در ايجاد انگيزه براي مهاجرتهاي روستاشههري مؤثرنهد؛ امها

اجتماعي صعودي براي مهاجران در مقصد فراهم نمهيگهردد،

بي ترديد عوامل تأثيرگذار در اين زمينه از شخصي به شهخص

بلکه اين گروه هها بههصهورت متمهايز و د هار گسسهتههاي

ديگر و از منطقهاي به منطقۀ ديگر متفاوت بهوده و بهه همهين

فرهنگي باقي مي مانند .به اين ترتيهب ،مههاجرت از يهک سهو

دليل است كه به اعتقاد شفر و اشتاينورتز ( )9113ايجاد تعادل

معلول توسعه نابرابر است و از سوي ديگر ،عاملي در راسهتاي

و هماهنگي بين مدل هاي نظري و تجربي ،شهرطي الزم بهراي

گسترش و تعميق آن تلقي ميگردد .دو دسهته عوامهل در ايهن

حصول اعتبار نسبي هر مطالعهاي در راستاي شناخت و تحليل

ديدگاه موجد مهاجرت هستند :عوامل تغييردهنده كه بها نفهوذ

عوامل مؤثر در مهاجرتهاي روستاشهري بهشمار ميآيد.

كاهش ناهماهنگي هاي سهاختاري عمهل مهيكنهد

سرمايهداري در مناطق سنتي و تغيير در فنون توليد ،نيروي كار

از توسعه اقتصادي به كاهش فقر ،نهابرابري و بيکهاري در

اضهافي و بيکهار پنههان بههوجهود آورده و آنهها را مجبهور بههه

اقتصاد تعبير ميشود و اگر هد

نههايي توسهعه را انسهانيتهر

مهاجرت مي كند و عوامل ركودي نيز بر اثر پيشي گرفتن رشد

زيستن انسان ها بدانيم ،تبلور توسعه اقتصادي را بايد در رشهد

جمعيت از رشد توليدات كشهاورزي ،نيهروي كهار اضهافي را

پايدار و مستمر اسهتانداردهاي زنهدگي جسهتجو نمهود .ايهران

مجبور به مهاجرت مينمايد (همان .)95 :البته ،ايهن ديهدگاه نيهز

بهرغم بهره مندي از ذخاير عظيم انرژي ،نيروي كهار فهراوان و

با انتقاداتي مواجه است .در ديدگاه شکل بنهدي اجتمهاعي كهه

ديگر پيشنيازهها ،در پيگيهري و دسهتيابي بهه اههدا

توسهعه

پس از دو ديدگاه قبلهي و در نقهد آنهها شهکل گرفهت ،تبيهين

موفقيت هاي نداني نداشته است .اين عدم موفقيت به مراتب

مهاجرت در كشورهاي جهان سوم با توجه به تعامل سه مؤلفه

و با نسبت هاي بسيار بيشتري متوجهه جوامه روسهتايي بهوده

اقصاد جهاني ،شکلبندي اجتماعي و نظامهاي توليدي صورت

ت مطلهق اقتصهاد نفهت در كشهور و
است .تها قبهل از حاكميه ط

ميگيرد .با سرمايهگهذاري اقتصهاد جههاني در بخهشههايي از

توسعه شهري ،اقتصاد كشاورزي و توليدات روستايي زيربنهاي

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار 9314
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اقتصاد كشور بود و بخش عمده توليد ناخالص ملي را به خود

پيدايش احساس بيعدالتي يا محروميت نسبي 9عامهل مهؤثري

اختصاص مي داد؛ اما از آن زمهان تها كنهون بهر اثهر تحهوالت

در بروز و گسهترش دامنهه مههاجرتههاي روسهتايي ،از نگهاه

سياسههي -اقتصههادي و توسههعه شهرنشههيني ،بتههدريج بيشههتر

پارهاي از محققان است.

روستاهاي كشور با از دسهت دادن نقهش توليهدي و جمعيهت

مفهوم محروميهت نسهبي را نخسهتين بهار در دههه 9140

فعال خود بهصورت مهاجر به نقاس شهري ،اهميهت اجتمهاعي

نويسندگان كتاب سرباز آمريکايي به كهار بردنهد .آنهها از ايهن

و اقتصادي خود را از دست داده و د هار مشهکالت متعهدد و

مفهوم براي نشان دادن احساسات فهردي اسهتفاده كردنهد كهه

گاه غيهر قابهل جبرانهي شهدهانهد (مسهتوفيالممهالکي.)31 :9373 ،

فاقد منزلت يا شرايطي است كه به اعتقاد خودش بايهد داشهته

مهاجرفرسههتي نههواحي كههمتوسههعۀ جهههان سههوم بههه نههواحي

باشد .معيار نين شخصي مراجعه به داشتهههاي اشهخاص يها

توسعهيافتهتري كه در آنها سرمايهگذاريهاي بيشتري صهورت

گروههاي ديگر است (نظري و اميني فسهخودي .)917 :9387 ،بهدين

بين آنهها بها

ميهان انتظهارات

ميگيرد ،كمرشدي نواحي مهاجرفرست و شکا

ترتيب ،محروميت نسهبي از وجهود اخهتال

نواحي توسهعهيافتهه را سهرعت بخشهيده و از جريهان طبيعهي

ارزشي (كاالها و شرايط زندگي كه افراد خود را مستحق آنهها

توسعه باز ميدارد (شکويي .)997 :9331 ،اين جريهان عهالوه بهر

ميدانند) و تواناييهاي ارزشي (كاالها و شرايطي كه عمدتاه در

آنکه توسعه نيافتگي منطقه مهاجرفرست را تقويت ميكنهد ،بهه

محيط اجتماعي و فيزيکهي بايهد آنهها را يافهت و افهراد فکهر

عقيده برخي ( )Amin, 1974: 104به نارساييهايي نيز در مقاصهد

ميكنند استعداد بههدسهت آوردن و نگههداري آنهها را دارنهد)

مهاجرپذير دامن ميزند .در همين زمينه ،نانکهه لهسهاييزاده

ناشي ميشود (سام دليهري .)2 :9382 ،ايهن تعريهف بهر برداشهت

( )21 :9338نيز اشاره ميكند ،ركود اقتصادي در يهک كشهور،

ذهنههي از محروميههت تأكيههد دارد .در ايههن رهيافههت ،احسههاس

بيکاري و نابرابري طبقات درآمدي كه ريشهههايش را بايهد در

محروميت نسبي وقتي به وجود مي آيد كه فهرد مشهاهده كنهد

عامل انحصار اقتصهادي جسهتجو كهرد ،از مههمتهرين علهل و

شخص ديگري يزي دارد كهه او نهدارد و مايهل اسهت آن را

عوامل اقتصادي مهاجرتهاي روستايي بهه حسهاب مهيآينهد.

داشته باشد (رفي پور .)45 :9378 ،در ايجاد احساس بيعدالتي در

اقتصادي و عدم تعادل در توزي درآمهد ميهان شههر و

فرد ،عوامل متعددي مؤثر واق ميشوند و در شرايط متفهاوتي

روسهتا در ايهران از سههالههاي اوايههل دههه  50بههر اثهر ايجههاد

ممکن است به وجود آيد كه مهمترين آنها افهزايش انتظارهها

2

تأسيسات زيربنايي و تسههيالت زنهدگي و صهناي مونتهاژ در

است .معمواله سرعت رشد انتظارهها بيشهتر از سهرعت بهبهود

شهرها آغاز شد و بعد از انقالب اسهالمي نيهز همچنهان ادامهه

واقعهي زنهدگي اسهت و نتيجهه ايهن رونهد نيهز بهروز حالههت

يافت (مستوفيالممالکي.)85 :9373 ،

نارضايتي 3است .از جمله عوامهل مهؤثر در افهزايش انتظهارات

شکا

مهاجرت هاي روستاشهري بهه عنهوان پديهده اي فضهايي،

افراد شرايط «خيز اقتصادي» در جامعه است .در ايهن شهرايط،

رفتاري تصادفي و بي انگيزه نيست .برخي از محققان مهاجرت

افراد معمواله به سهم خود قان نبهوده ،در پهي بهتهر نمهودن و

را عملي هدفمند و عقاليي مي دانند كه بهصورت خودانگيخته

ارتقاي موقعيهت خهود هسهتند .ايهن وضهعيت زمهاني حهادتر

و با انتظار اصالح و يها حفهک كيفيهت زنهدگي فهرد صهورت

ميشودكه جامعه د ار تبعيض و نابرابري شهديد اجتمهاعي و

مي گيرد و ابزاري براي حصول به هد هاي ارزشي است كهه

اقتصادي نيز باشد .در جامعهاي كهه مرحلهه خيهز اقتصهادي را

از داليل آن ميتوان به فشارهاي موجهود در منهاطق روسهتايي

پشت سر ميگذارد ،عدم تعادل و همگني در توزيه درآمهدها

بهدليل تطابق نداشتن نيازهاي فرد مهاجر بها امکانهات موجهود
اشاره نمود (طاهرخاني .)82 :9380 ،به اين ترتيب ،احساس فقر و

1

relative deprivation
rising expectation
3
dissatisfaction
2
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درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه شده ،سههم

برخوردار شده و در درون آنها تقسهيم كهار پيچيهدهاي شهکل

بيشتري از مناب ملي را اقشار برخوردار جامعهه نصهيب خهود

مي گيرد و اين تقسيم كار مشاغل جديدي را خلهق نمهوده ،در

مينمايند .اين وضعيت به نابرابريهاي اقتصهادي و اجتمهاعي

نتيجه اصنا

و گروههايي سر برميآورند كه در گذشته وجود

منجر ميگردد .در اين حال ،افراد يا گهروههها بهه فاصهله بهين

نداشتهاند (پيهران .)900 :9375 ،اين اتفا در ايران با ورود صناي

آنچه دارند و آنچه فکر ميكنند بايد داشته باشند ،بيشتر توجهه

جديد و شکلگيري طبقات كارگري و حاشيهنشينهاي شهري

كرده ،د ار احساس محروميت نسبي و در نتيجه نارضهايتي از

روي داده است .اين گروههاي محروم قبل از مهاجرت به شهر

وضههعيت موجههود خههود مههيشههوند .ايههن نظريههه در تبيههين

و پيوستن به طبقه كارگران شهري در جوام مقصد روسهتايي

مهاجرتهاي روستايي جايگاه و توانايي ويژه اي دارد .افزايش

خود نيز محروم و فقير بودهاند.

انتظارها؛ بهويژه در نسل جوان روستايي همراه با نابرابريهها و

بر اساس آنچه به اختصار مورد بحث قرار گرفت و پيشتر

بيعدالتيهاي اقتصادي و اجتماعي جامعۀ دوقطبي و در حهال

نيز اشاره شد ،مطالعه حاضر در پي آن است تا جمعيتگريزي

گههذار و خيههز اقتصههادي؛ فقههر ،محروميههت نسههبي و احسههاس

روستايي يا تمايل به ترو روستا در منطقهه روسهتايي پادنهاي

محروميت نسبي در مناطق روستايي را تشديد نموده و به تبه

سفلي از تواب شهرستان سميرم را مورد سهنجش قهرار داده و

به مهاجرتهاي بيشتري به سمت شهرها دامن ميزند

(رضهوي،

.)19 :9377

علل و عوامل مؤثر بهر آن را در هار وب نظريهات و مبهاني
نظري مرور شده براي تبيين مهاجرت هاي روسهتايي ،بررسهي

البته ،در به وجود آمدن و تشديد ايهن احسهاس و كهنش،

كند .در اين راستا ،عالوه بر متغيرهاي دموگرافيکي ،متغيرههاي

شرايط و جهش هاي تکنولوژيک جههاني؛ بههويهژه در عرصهه

گسترده ديگري نيز در رابطه با وضعيت و بنيانهاي اقتصهادي

اطالعات و ارتباطات كه نوع نگاه و نگهرش انسهان امهروز بهه

و اجتماعي ،ساختار محيط ،زيرساختهاي توسعهاي ،احساس

مقوالت گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي و بهه

محروميت نسبي و سرمايههاي اجتماعي كه عالوه بر تأكيد بهر

تب آن نوع و دامنه نيازها و خواستههاي مادي و غير مهادي او

آنها در متون و مباني نظري ،از سهوي محققهان مختلهف و در

را به كلي تغيير داده و بر گستره و پيچيدگيهاي آنها نسبت به

مطالعات تجربي زيادي نيز استفاده شده اند ،از طريق عمليهات

گذشته فراوان افزوده است ،نقش و تأثير تعيينكننده و بسزايي

ميداني مفصلي هم در جامعه روستايي مبهدأ و ههم در جامعهه

دارند .ايهن را نيهز بايهد افهزود كهه در نتيجهه همهه تحهوالت

مهههاجران در شهههرهاي مختلههف مقصههد ،بههه شههرحي كههه در

پيش گفته و تعامل گسترده و پيچيده بين آنهها ،بخهشههايي از

قسمتهاي بعد خواهد آمد ،مورد پيمايش قرار گرفتهاند.

جوامه روسههتايي و حتههي جوامه شهههري كههه در برابههر ايههن
تحوالت آسيب پذيرتر بهوده و عمهدج جريهان ههاي مههاجرتي

مواد و روشها

كنشي از سوي آنهان در مواجههه بها ايهن شهرايط بهه حسهاب

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي -تحليلي بوده و براي

ميآيد ،بهصورت يک قشر متمايز اجتماعي نمهود بهارزتري از

تبيين مسألۀ مورد بررسي بهه بههرهگيهري از فنهون پيمهايش و

گذشته يافتهاند و با گسترش دامنه شمول خود ،نقش و كاركرد

عمليات ميداني به تدارو دادههاي مورد نياز پرداخته است .در

معنادار و متمايزي نيز در الگوهاي كالن تقسيم كهار اجتمهاعي

اين راستا ،براي پي بردن به علل و عوامل اصلي گريز جمعيت

بر عهده گرفتهاند .به لحات نظري نيز در نگهاه جامعههشناسهان

از روسههتاها و منههاطق روسههتايي دهسههتان پادنههاي سههفلي و

سنتي ون اميل دوركيم ( ،)944 :9331جوام جديهد بهر اثهر

همچنين ،آزمون نظريات عمده در تبيين مهاجرت براي منطقهه

گذار از مرحله سنتي به مرحله صنعتي ،از انسجامي اورگانيهک

مورد مطالعه ،عالوه بر ساكنان روستايي ،روسهتاييان مههاجرت
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كرده از منطقه نيز در اين پژوهش مطالعه شدهاند .شناسهايي و

شهرستان سميرم است .اين منطقه كوهستاني در قسمت

رديابي مههاجران منطقهه بها مراجعهه بهه خانههههاي بهداشهت

جنوبي شهرستان و در فاصله  40كيلومتري آن ،بين ̒59˚ 30

روستاها و كسب اطالعات بيشتر نيز از طريق اقوام و آشهنايان

تا ̒ 59˚ 40طول شرقي و ̒ 30˚ 55تا ˚ 39عرض شمالي با

آنها صورت گرفته و به اين ترتيب ،بازه زماني عمليات ميداني

ارتفاع متوسط بيش از  2000متر از سطح دريا واق شده

پژوهش ندين ماه و گستره مکاني آن نيهز عهالوه بهر هشهت

است .اين دهستان از شمال به شهرستان سميرم ،از جنوب به

روستايِ بيشتر در معرض گريز جمعيهت و تخليهه در منطقهه،

دنا و ياسو در استان كهکيلويه و بويراحمد و از غرب به

پنج شهر مقصد مهاجران؛ شهرضا ،اصفهان ،شيراز ،عسهلويه و

لردگان و بروجن در استان

هارمحال و بختياري محدود

مشهد بوده است.

ميشود .شکل  9موقعيت رياضي و نسبي منطقه و روستاهاي
تشکيلدهنده نمونه مورد مطالعه را در بستر توپوگرافي همراه
با موقعيت جادهها و مناطق همجوار نشان ميدهد.

معرفی منطقه
منطقه مورد مطالعه حاضر ،دهستان پادناي سفلي از تواب

شکل  -1نقشه موقعیت ریاضی و نسبی منطقه و روستاهای مورد مطالعه

فراواني و تحوالت جمعيتي منطقهه بههطهور مفصهل و بهه

دادهها ،ابزار گردآوری و متغیرهای پژوهش

شرح جدول ( )9در بخش طرح مسأله ،مورد بحث قرار گرفته

دادههاي مورد استفاده و تحليهل در مطالعهه حاضهر همگهي از

است.

نوع دادههاي دست اول بوده كه از طريق عمليات ميداني و بهه
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كمک پرسشنامه محقق ساختۀ مفصلي در رابطهه بها متغيرههاي

فرصت هاي اشتغال و درآمد غيرزراعي در منطقهه ،وضهعيت و

پههژوهش و مصههاحبه بهها افههراد نمونههه در دو گههروه سههاكنان و

گونگي قابليهت دسهترسپهذيري منطقهه و زيرسهاختههاي

مهاجران جم آوري شهده اسهت .محتهواي پرسشهنامه از سهه

مربوس به آن ،ارزيابي و احساس انواع محروميتهاي نسهبي و

بخههش اصههلي تشههکيل شههده اسههت :بخههش اول برخههي از

ارزيههابي از ميههزان و گههونگي ابعههاد و مؤلفههههههاي مختلههف

ويژگيهاي دموگرافيک فرد پاسهخگو و سرپرسهت خهانوار را

سرمايههاي اجتماعي اختصهاص دارد .گويههههاي مربهوس بهه

شامل ميشود .در بخش دوم گويهههاي مفصهلي در رابطهه بها

همگي متغيرهاي پژوهش در قالب طيف پنج قسهمتي ليکهرت

ارزيابي فرد پاسخگو نسبت به تمايل به ترو روسهتا (گريهز از

سنجيده شده و همه اجزاي پرسشنامه بهه شهرحي كهه در پهي

روستا) به عنوان متغير وابسته اصلي پژوهش گنجانيده شهده و

خواهد آمد ،قبل از اجرا اعتبارسنجي شدهاند.

بخش سهوم كهه قسهمت عمهده پرسشهنامه را دربرمهيگيهرد،
گويههاي مربوس به متغيرهاي مستقل تأثيرگذار ( هه مثبهت و

سنجش اعتبار و توصیف آماری متغیرهای پژوهش

ه منفي) بر تمايل فرد نسبت به ترو روستا را شامل ميشود.

پيش از تحليل نهايي متغيرها ،ابتدا به تركيب اوليه و توصهيف

عمده اين متغيرها ،همانگونه كه در بخشهاي بعدي معرفي و

آماري آنها ميپردازيم .جدول ( )2تعداد و تركيب گويههههاي

توصيف خواهند شد ،به مواردي ،از قبيهل :ارزيهابي وضهعيت

مربوس به هركدام از متغيرههاي مسهتقل و وابسهته پهژوهش و

انواع مختلف امکانات و تسهيالت ،وضعيت مؤلفههاي متعهدد

نتايج اعتبارسنجي اوليه آنها ،پس از اجراي پهيشآزمهون و بهر

مرتبط با زيرساختها ،منهاب آب و خهاو ،نهادهها ،نههادههها،

اساس آزمون آلفاي كرونباخ ،همراه با خالصهاي از آمارهههاي

تکنولههوژي ،سياسههتگذاريههها ،مسهها ل و مشههکالت پههس از

توصيفي آنها را نشان ميدهد.

برداشت در بخش كشاورزي و روابط پيشيني و پسهيني آن بها
فعاليههتهههاي ديگههر ،ارزيههابي وضههعيت زيرسههاختههها و
جدول  -2تركیب و توصیف آماری متغیرهای پژوهش و سنجش اعتبار آنها
متغیرهای پژوهش

نقش

اعتبار و توصیف آماری تركیب نهایی

تركیب اولیه ()pre-test
تعداد گویه

αكرونباخ

گویهها

αكرونباخ

میانگین

انحرافمعیار

روستاگريزي

وابسته

93

0/30

90

0/75

3/20

0/84

سن (ميانه)

مستقل

-

-

-

-

25

90

تحصيالت (ميانه)

مستقل

-

-

-

-

ديپلم

-

ضعف امکانات و تسهيالت

مستقل

8

0/5

5

0/31

3/47

0/70

ضعف بنيانهاي بخش كشاورزي

مستقل

8

0/39

3

0/70

3/40

0/72

مستقل

94

0/38

90

0/82

3/40

0/89

دورافتادگي و انزواي جغرافيايي

مستقل

4

0/55

3

0/37

3/44

0/83

احساس محروميت نسبي

مستقل

7

0/58

5

0/35

3/04

0/88

سرمايههاياجتماعي

مستقل

93

0/53

8

0/83

3/27

0/75

فقدان زيرساختهاي اشتغال
و درآمد (غيرزراعي)

نانکه مالحظه ميشود ،پس از متغير احساس محروميت

نسبي ،كمترين ميانگين مربوس بهه متغيهرِ جمعيهتگريهزي بهه
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عنوان متغير وابسته اصلي بوده است .به عبارت ديگر ،ميانگين

آنها با مراجعه به خانه ههاي بهداشهت صهورت گرفتهه اسهت.

ارزيابي پاسخگويان در رابطه با عوامل و متغيرهاي اثرگذار بهر

عمده ترين اين مقاصد شههرهاي شهرضها ،عسهلويه ،اصهفهان،

روستاگريزي بيشتر از ميانگين تمايل آنها به خهود ايهن متغيهر

شيراز و مشهد و نوع مهاجرت افراد نيز هم بهصورت فردي و

(گريز از روستا) بوده است .اين امر نکتهاي قابل تأمل اسهت و

هم بههصهورت خهانوادگي بهوده و دسهتيابي بهه آدرس محهل

نشان از آن دارد كه تمايل به ترو روستا در پي فشهار و تهأثير

سکونت آنها از طريق اقوام و دوستان آنها در روستاها صورت

اين متغيرها و عوامل شکل گرفته و نهايتاه عملي خواههد شهد.

گرفته اسهت .بهه ايهن ترتيهب ،بها مراجعهه بهه ايهن شههرها و

به عبارت ديگر ،گريز از روستا براي مردماني كه طهي قهرنهها

آدرس هاي مربوطه و با توجه بهه همکهاري خهوب مههاجران،

با اين شيوه ،اگر ه همراه با كاستيها ،گزندها و نارساييها اما

تعداد  901پرسشنامه از كل  978مورد حجهم نمونهه (كهه بهر

بهسامان زيستهاند ،اقدامي از سر ناگزيري و به عنهوان آخهرين

اساس برآورد اوليهۀ  p = 85%و  q = 95%بهراي متغيهر اصهلي

معيار تمهامي

تمايل به ترو روستا در نمونهاي مقدماتي بهه حجهم  28و بهه

متغيرها نيز كمتر از  0/1است كه نتيجهاي مطلهوب بهوده و بها

كمک فرمول كوكران محاسبه گرديهد) در بهين مههاجران پهنج

توجه به دوبخشي بودن نمونه آمهاري ،نشهاندهنهده همگهوني

شهر فو تکميل گرديد .سهم ساكنان هشت روستاي انتخهابي

نسههبي آن و تمركههز نسههبتاه بههاالي مقههادير متغيرههها در اطههرا

از حجم نمونه نيز با توجه به جمعيت كم آنهها  31پرسشهنامه

ميانگين آنهاست .نتايج آزمون آلفاي كرونباخ در رابطه بها ههر

بوده است .جدول ( )3توزي نمونهه را بهه تفکيهک دو بخهش

متغير نيز ،كه مقادير مربوطه را پس از اجهراي پهيشآزمهون و

ساكنان و مهاجران و زيربخش ههاي آنهها همهراه بها توصهيف

گويههاي ناهمگون نشان ميدهد ،بيانگر روايهيِ 2قابهل

ويژگيهاي دموگرافيک جنس ،تأهل ،سهن و تحصهيالت آنهها

راه اره 9در دوران معاصر مطرح است .انحرا

حذ

نشان ميدهد.

قبول و در حد باالي همه اجزاي پرسشنامه است.

نانکه مالحظه ميشود ،اگر ه دو گهروه در مجمهوع در
نتایج و بحث

رابطه با تحصيالت وضعيت نسبتاه يکساني در حد ديپلم دارند؛

توصیف جامعه و نمونه آماری

اما هر دو متغير سن و تأهل در گروه مهاجران بهاالتر از گهروه

جامعه آماري پژوهش جمعيت روستايي دهستان پادناي سفلي

ساكنان است .اين امر بيانگر آن است كساني كه روستا را ترو

از تواب شهرستان سميرم است و نظربه اينکهه موضهوع مهورد

ميكنند ،بيشتر به صورت خانوادگي و در سن فعاليت دست به

مطالعه روستاگريزي اين جمعيت و عوامل مؤثر بهر آن اسهت،

مهاجرت مي زنند .در مجموع ،ميانه سني كهل پاسهخگويان در

جامعه آماري عالوه بر ساكنان منطقه ،مهاجران از منطقه را هم

حد  25سال بوده و بيش از نيمي از آنان نيز متأههل بهودهانهد.

شامل ميشود .به اين ترتيب ،نمونه آماري پهژوهش را نيهز دو

همان گونه كه قباله نيز اشهاره شهد 901 ،نمونهه مههاجران ههم

بخش ساكنان و مهاجران تشکيل مي دهند .از بهين روسهتاهاي

مربوس به همان هشت روستاي انتخاب شهده بهودهانهد؛ بهراي

منطقههه هشههت روسههتا (بههه شههرح جههدول  )3كههه از ميههزان

مثههال ،كمتههرين تعههداد نمونههه ( 93پرسشههنامه مهههاجران و 9

مهاجرت هاي بيشتر و در نتيجه حجم جمعيت كمتر و تركيهب

پرسشنامه ساكنان) در كل مربوس به روستاي بيبي سيدان بوده

جمعيتيِ ضعيف تر و ناكارامدتري برخوردار بودهانهد ،انتخهاب

است كه طي دهه  75تا  85با از دست دادن بخش عمدهاي از

شدهاند و شناسايي مهاجران اين روسهتاها و مقصهد مههاجرت

جمعيت خود؛ بهويژه قشر جوان بهصهورت مههاجرت دا مهي،
در معرض تخليه شدن قرارگرفته و به همين دليهل ههم سههم

last resort
reliability

1
2

ساكنان آن از حجم نمونه بسيار اندو بوده است.
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جدول  -6توزیع نمونه و توصیف آماری ویژگیهای دموگرافیک آن
كل

مرد

زن

(میانه)

(درصد)

(میانه)

رودآباد

90

4

3

29/3

50

ديپلم

آبگرمک

92

4

8

25/0

58

زير ديپلم

هارراه

99

7

4

24/2

98

ديپلم

ساداتآباد

7

4

3

35/0

83

ديپلم

تنگ خشک

5

9

4

23/3

40

زير ديپلم

بيبي سيدان

9

0

9

30/0

900

ديپلم

سيور

99

5

3

20/3

33

ديپلم

ماندگان

92

5

7

24/2

33

ديپلم

مجموع

31

30

31

23/5

45

ديپلم

شهرضا

30

93

94

23/7

37

زير ديپلم

عسلويه

29

20

9

27/2

38

ديپلم

شيراز

95

1

3

23/3

37

ديپلم

اصفهان

23

97

1

25/5

58

ديپلم

مشهد

97

99

3

28/0

79

ديپلم

مجموع

901

73

33

23/5

35

ديپلم

978

903

75

25/0

54

ديپلم

روستا  /مقصد مهاجرت

ساكنان

مهاجران

جم كل

حجم نمونه

سن

تأهل

تحصیالت

مقایسه میانگین روستتاگریزی و عوامتل متؤثر بترآن بتین

متغيرهاي مورد مطالعه وجهه تمهايز بهين سهاكنان و مههاجران

ساكنان و مهاجران

محسوب نميشوند (اجراي تحليهل تشخيصهي بهتهر قهادر بهه

در ادامه توصيف آماري متغيرها ،در اين قسمت به توصهيف و

آزمون نين فرضيه اي است) .به اين ترتيهب ،مهدعاي نظريهه

مقايسههه ميههانگين آنههها بههين دو گههروه سههاكنان و مهههاجران

كاركردگرايان در تبيين مهاجرت مبنهي بهر اينکهه مههاجران در

ميپردازيم .جدول ( )4نتيجه اين تحليل را با استفاده از آزمون

شهر تحرو طبقاتي رو به باال را تجربهه مهيكننهد ،بها هالش

پارامتري  tنشان ميدهد .هون دو متغيهر سهن و تحصهيالت

مواجه بوده ،قادر به تبيين پديده تمايل و كنشِ گريز از روسهتا

بهصورت رتبهاي سنجيده شدهاند ،بهراي توصهيف دامنههههاي

در رابطه با جامعه مورد مطالعه حاضهر نيسهت .بهه عهالوه ،از

عددي ترتيبي سن ،ميانهها محاسبه و مقايسه شدهاند و طبقات

فرضيات ديگري كه در ادبيات كالسيک مهاجرت بر آن تأكيهد

رتبهاي تحصيالت نيز به كمک آزمون ناپارامتري منوايهتنهي

ميشود ،جوانگزيني اين پديده است .نتايج حاصل اين فرضيه

يو و تحليل رتبهها در بين دو گروه مقايسه شده است.

را نيز تأييد نميكند .بهطور كلي ،عالوه بر جستجوي شهغل در

مطابق نتايج بين دو گروه سهاكنان و مههاجران بهه لحهات

مهاجران جوان ،دستهاي از مهاجران؛ بهويژه غيرشاغل كسهاني

اينکههه بههين هههيک كههدام از متغيرهههاي مههورد مطالعههه تفههاوت

هستند كه ممکن است در روستا نيز از شهغل و درآمهد كهافي

معنيداري وجهود نهدارد و ميهانگينههاي گروههي بسهيار بهه

برخوردار باشند و احتمااله براي استفاده از امکانات شهر اقهدام

يکديگر نزديک هستند؛ شايد بتهوان گفهت كهه ههيک كهدام از

به مهاجرت كنند .اين بار نيز در هر دو گهروه ميهانگين متغيهر
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وابسههته روسههتاگريزي از ديگههر متغيرهههاي اثرگههذار بههر آن

وابسته روستاگريزي نيز در اين دوگروه يکسان خواهد بهود و

كو کتر است.

تفکيک و تمايز گروهي براي ايهن تحليهل ضهرورتي نخواههد

يکسان بودن ميانگين همه متغيرها بين دو گروه ،بهه ايهن
معني است كه نحوه تأثيرگذاري متغيرههاي مسهتقل بهر متغيهر

داشت .به همين دليل ،در قسمت بعهد ،بررسهي ايهن رابطهه و
گونگي آن را در سطح كل نمونه پي خواهيم گرفت.

جدول  -4مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش بین ساكنان و مهاجران
میانگینهای گروهی
متغیرهای پژوهش

ساكنان

مهاجران

مقایسه میانگینها
آماره
آزمون

سطح معنیداری

روستاگريزي
سن (ميانه)
*
تحصيالت
ضعف امکانات و تسهيالت

3/29
23/5
81/7
3/31

3/91
23/5
83/1
3/59

-0/90
0/11
-0/38
9/92

0/12
0/32
0/70
0/23

ضعف بنيانهاي بخش كشاورزي

3/32

3/45

9/90

0/27

3/45

3/38

-0/58

0/53

3/43
3/95
3/23

3/42
2/11
3/30

-0/30
-9/90
0/39

0/73
0/25
0/54

فقدان زيرساختهاي اشتغال
و درآمد (غيرزراعي)
دورافتادگي و انزواي جغرافيايي
احساس محروميت نسبي
سرمايههاياجتماعي

*در رابطه با متغير رتبهاي تحصيالت ،آزمون منوايتني يو اجرا شده و ميانگين رتبههاي گروهي گزارش
شدهاند.

تحلیل رگرسیون روستاگریزی بر اساس عوامتل تأثیرگترار

كشههاورزي ،دورافتههادگي و انههزواي جغرافيههايي ،احسههاس

اجتماعی و اقتصادی

محروميت نسبي و ميزان فعليت و بهرهمنهدي از سهرمايهههاي

اجراي تحليل رگرسيون و بهكهارگيري مهدلههاي رگرسهيوني

اجتماعي ،به عنوان متغيرهاي مستقل (يا پهيشبهين) وارد مهدل

بهمنظور بررسي و تشخيص متغيرهاي مؤثر (مثبت يا منفي) در

رگرسيون و با استفاده از روش  stepwiseتحليل شدند.

تبيين واريانس يک متغير وابسته ،مستلزم آن است كه هركهدام

نتايج بهدسهت آمهده از حهلّ مهدل پهس از ههار تکهرار

از آنها به صورت متغيري واحد و در مقياسي حداقل فاصهلهاي

گوياي آن است كه از ميان هشت متغير فو  ،پنج متغيهر سهن،

در دسترس باشند .متغيرههاي بههكهار گرفتهه شهده در مطالعهه

كمبود امکانات و خدمات ،فقهدان زيرسهاختههاي اشهتغال و

حاضر ،بهه شهرحي كهه پيشهتر نيهز اشهاره و بيهان گرديهد ،بها

درآمد غير زراعي ،احساس محروميهت نسهبي و سهرمايهههاي

ميانگينگيري از گويه هاي مربوس به هركدام حاصل شهدهانهد.

اجتماعي تهأثير معنهيداري بهر تمايهل افهراد بهه تهرو روسهتا

براي بررسي و تعيين عوامل و متغيرهاي مؤثر در روستاگريزي

(روسههتاگريزي) داشههتهانههد و متغيرهههاي تحصههيالت ،ضههعف

به عنوان متغير وابسته ،عالوه بر متغيرهاي دموگرافيکي سهن و

بنيان هاي بخش كشاورزي و دورافتادگي جغرافيايي فاقد تهأثير

تحصيالت ،متغيرهاي محيطهي ،جامعههشهناختي و جغرافيهاييِ

معنيدار در اين رابطه بودهاند .جدول ( )5بها عنهوان «خالصهه

كمبود امکانات و خدمات ،ضعف بنيانهاي بخش كشهاورزي،

مدل» به عنوان نخسهتين قسهمت خروجهي ،اطالعهاتي دربهاره

فقدان زيرساخت ههاي اشهتغال و درآمهد در خهار از بخهش

كلّيت مدل ارا ه ميدهد.
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جدول  -1ضریب همبستگی و ضریب تعیین (خالصه مدل) در تحلیل رگرسیون روستاگریزی
ضريب تعيين ()R2
0/254

ضريب همبستگي ندگانه ()R
0/504

مقههدار  0/5بههراي  Rبيههانگر مقههدار ضههريب همبسههتگي
ندگانه بين متغير وابسته (روستاگريزي) و متغيرهاي مسهتقل
مدل است .به عبارت ديگر ،بين متغير گريز از روستا با برآورد
آن از روي معادله رگرسيوني پنج متغير سن ،كمبود امکانات و
خدمات ،فقدان زيرساختهاي اشتغال و درآمهد غيهر زراعهي،
احساس محروميت نسبي و سرمايههاي اجتمهاعي ،همبسهتگي
معني داري به ميهزان  50درصهد وجهود دارد R2 .يها «ضهريب
تعيين» كه مجذور ضهريب همبسهتگي ندگانهه فهو اسهت،
معر

درصدي از پراكندگي (واريانس) متغير وابسته است كه

توسط مدل توجيه يها تبيهين مهيشهود .بنهابراين ،بهيش از 25
درصد از واريانس متغير روستاگريزي را پنج متغير فو تبيهين
ميكنند كه مقداري قابل توجه بوده و برازش نسبتاه خوب مدل
را مي رساند .اين شاخص به نوعي مهمترين خروجهي تحليهل
رگرسيون بهوده ،معيهاري بهراي ارزيهابي مناسهب بهودن مهدل
محسوب ميشود .مقدار  R2تعديل شده 9نيز برآوردي است از
اين كه مدل ارا ه شده ه انهدازه بها دادهههاي ديگهري كهه از
همان جامعه گرفته شود ،برازش خواهد داشت .مقدار عهددي
ايههن شههاخص هميشههه بههه علههت احتسههاب درجههات آزادي
پارامترهاي بيشتري در محاسهبه آن ،از مقهدار  R2كو هک تهر
است .مفههوم ضهمني ايهن معيهار ايهن اسهت كهه پهنج متغيهر
تأثيرگههذار فههو كههه در ايههن مطالعههه و بههر اسههاس دادههههاي

ضريب تعيين تعديل شده
0/931

معنيداري ضرايب رگرسهيوني و وجهود و معنهي داري  R2را
آزمون ميكند.
جدول -3تحلیل واریانس متغیر وابسته روستاگریزی در تحلیل
مجموع
منبع تغییرات مجرورات
43/95
رگرسيوني
933/85
باقيمانده
977
مجموع

رگرسیون
درجه
میانگین آماره سطح
آزادی مجرورات  Fمعنیداری
8/33
5
0/000 99/02 0/87
979
973

مقدار  99/02بهراي  Fبها سهطح معنهيداري بهيش از 11
درصد تأييدي بهر وجهود رابطهه خطهي بهين روسهتاگريزي و
متغيرهاي مستقل پيش گفته است و همچنين ،بدين معني است
كههه دسههتكههم يکههي از ايههن متغيرههها در معادلههه رگرسههيوني
روستاگريزي داراي ضريب معنيدار است .ايهن آزمهون را كهه
آناليز واريانس متغير وابسته و تقسيم نمهودن آن بهه دو بخهش
رگرسيوني (كه توسط مدل رگرسيون خطي توجيه ميشهود) و
باقيمانده (كه توسط مدل توجيه نمهيشهود) اسهت ،آزمهون

F

رگرسيون كلي 2نيز مي نامند .در جدول ( )7به عنهوان آخهرين
قسههمت خروجههي ،ضههرايب متغيرهههاي مسههتقلِ دارايِ تههأثيرِ
معنيدار (پنج متغيهر فهو ) بهههمهراه سهطح معنهيداري آنهها
گزارش شده است.

جم آوري شده از يک نمونه مشخص 25 ،درصد از واريانس
روستاگريزي را تبيين ميكنند ،بهطور كلي و بهدون توجهه بهه
يک نمونه معين ،تحت هر شرايط ديگري نيز قهادر بهه تبيهين
نزديک به  97درصد از واريانس اين متغير هستند.
قسههمت بعههدي از خروجههي آنههاليز رگرسههيون (جههدول
 )ANOVAدر واق

ندين فرضيه صفر مبني بر وجود رابطهه

خطههي بههين متغيههر وابسههته و متغيرهههاي مسههتقل ،وجههود و
Adjusted R Square

1

overall regression F test

2
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جدول  -3ضرایب متغیرهای مستقلِ دارای تأثیر معنیدار در تحلیل رگرسیون روستاگریزی
ضرايب استاندارد ()β

آمارج

سن

-0/937

-2/03

0/044

ضعف امکانات و تسهيالت

0/989

2/53

0/090

0/250

3/50

0/009

احساس محروميت نسبي

0/343

5/93

0/000

سرمايههاي اجتماعي

-0/200

-3/00

0/003

متغيرهاي مستقل (پيشبين)

فقدان زيرساختهاي اشتغال
و درآمد (غيرزراعي)

t

سطح معنيداري

با توجه به اين ضرايب كه بههصهورت اسهتاندارد ()Beta

است و ميتوان گفت انزواي اطالعاتي و ارتباطي ،نقشي بيشتر

گزارش شدهانهد ،بيشهترين نقهش و تهأثير در تبيهين واريهانس

از انزواي جغرافيايي در گريز جمعيت از روستا ايفها مهيكنهد.

روستاگريزي را به ترتيب متغيرهاي احساس محروميت نسبي،

بنابراين ،احساس و ادراو جامعۀ مهورد مطالعهه از محروميهت

فقدان زيرساخت هاي اشتغال و درآمد غيرزراعي ،سرمايهههاي

نسبي نيز بيشهتر جنبهه روانهي داشهته ،بهه موقعيهت و منزلهت

اجتماعي ،سن و نهايتاه ضعف امکانات و تسهيالت داشهتهانهد.

اجتماعي افراد مربوس ميشود .به ايهن ترتيهب ،نقهش و تهأثير

در اين ميان ،احساس محروميت نسبي ،فقدان زيرساختههاي

بازدارندج متغيهر سهرمايهههاي اجتمهاعي نيهز كهه در روابهط و

اشتغال و درآمد و ضعف امکانات و تسههيالت ،محهروههاي

مناسبات اجتماعي ،ايفاي نقش هاي مؤثر و درخور اجتماعي و

تقويتكننهدج گريهز از روسهتا بهوده و دو متغيهر سهرمايهههاي

اعتماد و انسجام اجتماعي متجلهي مهيشهود ،بهتهر قابهل درو

اجتماعي و سن نقشي بازدارنده در اين رابطه ايفها نمهودهانهد.

خواهد بود .همچنين ،تأثير منفي متغيهر دمهوگرافيکي سهن در

همانگونه كه مالحظه مهيشهود ،از ميهان ابعهاد و مؤلفههههاي

تمايل و اقدام به ترو روستا نيز به انتظارات ،ادراو ،احسهاس

اقتصادي ،متغيرهاي مرتبط بها ضهعف سهاختارهاي اشهتغال و

و گريز بيشتر نسل جوان از نابرابريها و محروميتها و تالش

درآمد در بخهشههاي غيركشهاورزي نقهش و تهأثير معنهيدار

و اميد آنان به برخورداري از آيندهاي بهتر و كاستن از تبعيض

داشتهان ،در حاليكه تهأثير ضهعف بخهش كشهاورزي در ايهن

و فاصلۀ اقتصادي و اجتماعي با جامعه شهري ،در مقايسهه بها

رابطه معنيدار نبوده است .اين امر بهطور كلي ،بيانگر آن است

افراد مسنتر دارد كه به هرحال و به هر دليلي انگيزه يا اميهدي

كه بنيان هاي اقتصادي منطقه از ساختاري سنتي برخوردار بوده

براي نين تالشهايي ندارند.

و سهم صنعت و خدمات در آن رشدي متناسهب بها نيازههاي
منطقه و دست كم در حد ديگر مناطق همجوار در سطح استان

نتیجهگیری

نداشته اند .همچنين ،درخهور توجهه اسهت كهه نقهش و تهأثير

مهاجرتهاي روستاشهريِ گسترده و خار از حد متعارفي كه

معني دارِ ضعف امکانات و تسهيالت بسيار كمتر از متغيرههاي

به شکل گريز از روستا و سازوكارهاي روستايي درآمده اند ،از

ديگر بوده و بنابراين ،بخش عمهدهاي از احسهاس محروميهت

جمله معضالت ساختاري و كالن اجتماعي و اقتصهادي اسهت

نسبي كه بيشترين نقش و تأثير را در تبيين روستاگريزي افهراد

كه كشورهاي كم توسعه جهان سهوم بها آن دسهت بهه گريبهان

داشته است ،بهه ابعهاد و عهواملي غيرفيزيکهي و غيرمهرتبط بها

هستند .اين پديده كه تحوالت تکنولوژيک و صنعتي و بهويژه

امکانات و تسهيالت برميگردد .در همين رابطه ،دورافتادگي و

انقالب ارتباطات و اطالعات در عصر و سده اخير بر گسهتره،

موقعيت نسبتاه نامناسب جغرافيايي نيز تهأثير معنهي دار نداشهته

تأثيرات و در نتيجه ،اهميت آن بيش از پيش افزوده ،برآمده از

تبيين جامعهشناختي عوامل مؤثر بر جمعيتگريزي در مناطق روستايي ...

بنياد ها و ساختارهاي ناكارامد و ناتواني در مواجهه با شرايط و
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اسالمي نيز ادامه يافت.

اقتضا اتط اين عصر و زمانه است كه همچنان بازتوليد شهده و

نظريه پردازان متعددي به بررسي و تبيين علل و پيامدهاي

در ايران نيز همانند اغلب كشورهاي در حال رشد جهان سوم،

مهاجرت هاي روستاشههري پرداختههانهد .كاركردگرايهان آن را

به عنوان امري محتوم و واقعيتي اجتنابناپذير بهه رشهد خهود

مکانيسمي مي دانند كه به واسطه آن نظام اجتماعي تعادل خود

ادامه داده و به نابساماني ها و نارسايي هاي معناداري در جريان

را باز مييابد .نظريه پردازان وابستگي با انتقاد از كاركردگرايان،

كلي رشد و توسعۀ درونزا و متوازن جامعه دامن مهيزنهد .بهه

مهههاجرت روسههتاييان بههه شهههرها را حاصههل نظههام سههلطه

عبارت ديگر ،مهاجرت از روستا به شههر و گريهز جمعيهت از

سههرمايهداري مههيداننههد كههه بههراي تههأمين نيههروي كههار ارزان،

روستا به سوي شهر ،بهه لحهات تهاريخي و از نگهاه سيسهتمي

روستاييان را به شهرها ميكشاند و آنها را پرولتاريزه مهيكنهد.

حلقهاي از زنجيهره تهأثير و تهأثرات و كهنش و واكهنشهها در

ديدگاه شکلبندي اجتماعي؛ اما به علل و عوامل متعددي براي

درون جههوامعي اسههت كههه در مواجهههه بهها سههازوكارها و

بررسي به اينگونه مهاجرتها توجه ميكند .حركات جمعيتي

سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم بر دنيهاي جديهد و بهه

به عنوان كنش متقابلي بين انسان و محيط مسهلماه از توزيه و

عبارتي در مسير توسعه ،حالتي دوقطبهي پيهدا كهرده و بخهش

كيفيت امکانات محيطي كه فرد با آن در رابطه است و شناخت

پيشرو شهري با تمركز سرمايهگهذاريهها در زيرسهاختههاي

و آگاهي فرد پيرامهون گهونگي توزيه ايهن امکانهات تهأثير

توسعهاي و تکنولوژيهاي وارداتي ،بهصورت مقصد جمعيهت

مي پذيرد .انتظارات يا شم داشت ههاي اجتمهاعي نيهز كهه در

انبوهي درآمده است كه در بخش كمتوسهعه و روسهتايي و در

هنجارها و ارزش هاي اجتمهاعي متجلهي مهيشهوند ،بهه طهور

مواجهه با شهرايط نهوين جههاني شهيرازه اجتمهاعي و سهامان

مشخص در اين زمينه نقش ايفا ميكنند .در يک نظام اجتماعي

اقتصاديِ پيشين خود را از دست داده و آن را براي زيسهتن در

زماني انسانها اقدام به مهاجرت ميكنند كه انتظهارات آنهها از

دنياي جديد و الش با آن ناكارامد و ناتوان يافتهاند.

توزي امکانات موجود و دسترسهي بهه آنهها مطلهوب نبهوده و

جريان طبيعي نين جابهجايي هايي در درون همه جوام

توق دارند با مهاجرت به محيط يا منطقه ديگري انتظاراتشهان

همواره و در همه جها وجهود داشهتهاسهت و در جهوامعي كهه

بيشتر مرتف گهردد .بها مهرور مفهاهيم و نظريهات موجهود ،در

آغازگر توسعه نوين و به وجود آورنده انقالب صنعتي بودهاند

مطالعه حاضهر نيهز متغيرههاي متنهوعي در رابطهه بها ارزيهابي

و جريان انتقال سرمايه هاي انساني بهين بخهش ههاي مختلهف

وضههعيت امکانههات و تسهههيالت ،زيرسههاختههها ،منههاب ،

توليد و اقتصهاد بهه صهورت منطقهي صهورت پذيرفتهه ،منشهأ

سياسههتگذاريههها و مشههکالت بخههش كشههاورزي ،وضههعيت

تحوالت سازنده و مفيدي هم بوده است .اين جابهجاييهها در

زيرساختها و فرصت هاي اشهتغال و درآمهد در بخهش ههاي

كشورهاي جهان سوميِ دورمانده از تحوالت درونهزاي عصهر

غيرزراعي ،دسترس پذيري ها ،درو و احساس محروميت ههاي

رنسانس و نوآفرينيهاي پس از آن ،معمواله از سر استيصهال و

نسبي و ارزيابي ميزان و گونگي ابعاد و مؤلفهههاي مختلهف

گريز از شرايط نامطلوب محيطهي ،اقتصهادي و گهاه اجتمهاعي

سرمايه هاي اجتماعي ،از طريق عمليات ميداني گستردهاي ههم

صورت گرفته و به ناگزير نه تنها هيکگاه نتوانسهته بهه جريهان

در جامعههه روسههتايي مبههدأ و هههم در جوام ه شهههري مقصههد

توسعه و تحول جامعه كمکكند ،بلکه همواره پيامدهاي منفهي

مهههاجران منطقههه مههورد مطالعههه ،بررسههي و نتههايج حاصههل از

و معضههالتي را هههم در پههي داشههته اسههت .در ايههران رونههد

تحليلهاي صورت گرفته در رابطه بها تهأثير آنهها در تمايهل و

مهاجرت هاي روستاشهري با اصالحات ارضي شدت يافهت و

اقدام افراد به ترو و گريز از روستا ،نشان داد كهه متغيرههايي،

وارد مرحله جديدي شد كه اين روند همچنان پس از انقهالب

ون :احساس محروميت نسبي ،فقدان زيرساخت هاي اشتغال
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و درآمد غيرزراعي و ضعف امکانات و تسهيالت نقش و تأثير

كشاورزي ،ترجمۀ :محمد رمضانيان ،تهران :مؤسسه

تحريک كننده و برانگيزاننده و سن و سرمايههاي اجتماعي نيز

پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي.

نقشي بازدارنده در اين رابطه ايفا نمودهاند .اين امهر بيهانگر آن

پيران ،پرويز« .)9375( .نگاهي به مفههوم فقهر و فقرزدايهي»،

است كه هنوز در جامعه هد  ،با اتکا بهه بنيادههاي اجتمهاعي

اطالعههات سياسههي -اقتصههادي ،ش  907و ،908

دروني و بهويژه تقويت و سازماندهي آنها ،ميتوان براي غلبهه

صص .901-900

بر ضعفها و كاستيها بهرههايي برگرفت .در جوام روستايي

جوان ،جعفر و اميرمحمد علوي زاده« .)9388( .متنهوع سهازي

همچون جامعه مورد مطالعه ،كه از محروميتها و ضعفههاي

فعاليت هاي اقتصادي رويکردي در توسعه پايهدار»،

زيربنايي عديدهاي رنج مي برند ،تالش براي تنوع بخشيدن بهه

مجموعه مقاالت اولين همايش ملي توسهعه پايهدار

فعاليتها و زيرساختهاي اقتصاد روستايي؛ بهويژه در بخهش

روستايي ،كرمانشاه.

صههناي تبههديلي و تکميلههي كشههاورزي 9و بهههطههور كلههي

جوان ،جعفر ،اميرمحمد علوي زاده و مهدي كرماني.)9310( .

صنعتيسازي كشهاورزي 2همهراه بها سهرمايهگهذاريههايي در

«نقش متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در توسهعه

بخشهاي صنعت و خدمات ،متناسهب بها سهاختار توليهدي و

پايههدار روسههتايي شهرسههتان سههميرم» ،جغرافيهها

جمعيتي منطقه ،در تثبيت جمعيت و رونق بخشيدن به حيهات

(فصههلنامه انجمههن جغرافيههايي ايههران) ،ش  ،21ص

اقتصادي و اجتماعي نقش و تأثير بسزايي ايفا خواهد نمود.
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