
Summer 2018. Vol 9. Num 2

196

* Corresponding Author:
Jafar Yaghoubi, PhD
Address: Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, P.O.Box 4537138791, Zanjan, Iran
Tel: +98 (024) 15152349
E-mail: yaghobi@znu.ac.ir

Research Paper
Assessing Reverse Migration's Motivations and Consequences in Ijroud County, Zanjan Prov-
ince

1. Associate Professor and Faculty Member, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of 
Zanjan, Zanjan, Iran.
2. Ph.D student of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, 
University of Zanjan, Zanjan, Iran.

*Jafar Yaghoubi 1, Tahereh Zobeidi 2

The decision to return to villages is influenced by different factors. The purpose of this paper is to assess 
the motivations of reverse migration and its consequences in the villages of Ijroud city in Zanjan prov-
ince. The research is of an applied type conducted via a survey method. The study population consisted 
of the migrants returning to villages of Ijroud. The sample size was determined using the Cochran formu-
la (n = 125). The respondents in this study were selected using the stratified random sampling method. 
The data were collected using a structured questionnaire. The face validity and the content validity of the 
questionnaire were confirmed by a panel of experts. A pre-test and Cronbach's alpha coefficients were 
used to measure the reliability (0.79-0.81). Through an exploratory factor analysis, the reverse migration 
motivations were summarized into four factors including improvement of the welfare and health in rural 
areas, improvement of the natural attractions of the village and providing a quiet environment, improve-
ment of the prospects for profitability, and improvement of the capacity of agricultural employment in 
the region. These factors explained 60.80 % of the migration's motivations. Also, using exploratory factor 
analysis, the consequences of reverse migration to rural area were summarized in three factors including 
improvement of development and health indexes, increase of rural participation and investment rates, 
and mental relaxation. These factors explained 33.65 percent of the total variance of the consequences 
of reverse migration. 
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Extended Abstract

1. Introduction

igration is a common practice in the 
life time of a nation. It is considered as 
the movement of people from one geo-
graphical region to another, which may 
be on a temporary or permanent basis. 

While rural-to-urban migration is mostly temporary, 

urban-to-rural migration is often permanent.  People mi-
grate based on prevailing conditions, and the reasons for 
it vary from one person to another depending on the situ-
ation in which the decision is made. Migration is a selec-
tive process affecting individuals or families with certain 
economic, social, educational and demographic charac-
teristics. People tend to move away from a place due to 
a need to escape violence, political instability, drought, 
congestion in various dimensions and suspected or real 
persecution. 

M
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Reverse migration is a part of the rural-urban migration 
in Iran. It has been observed that people that migrate are 
typically return or reverse migrants. People move to an-
other region in response to prevailing situations, and stud-
ies suggest that urban-to-rural movement is an important 
type of migration. However, recent research has not paid 
much attention to rural-to-urban migration. The decision 
to return to rural areas is influenced by different factors; 
indeed, push and pull factors influence such a decision. 
This paper examines the causes, or motivations, of return 
migration and consequences brought about by that migra-
tion in the rural areas of Ijroud city. 

2. Methodology

This study is an applied piece of research conducted 
through a survey method. The study population consisted 
of the migrants returning to the villages of Ijroud. The 
sample size was determined using the Cochran formula 
(n = 125). The respondents were selected using the strati-
fied random sampling method. The data were collected 
using a structured questionnaire. The face validity and the 
content validity of the questionnaire were confirmed by 
a panel of experts. A pre-test and Cronbach's alpha coef-
ficients were used to measure the reliability (0.79-0.81). 
The collected data were used to provide descriptive statis-
tics such as means and standard deviations and to perform 
factor analyses. 

3. Results 

The results showed that the most important motivations 
of people for reverse migration include providing facili-
ties of reinforcing rural houses, increasing rural infra-
structures (e.g. electricity, water, roads), enhancing health 
conditions in rural area, and setting up social security in-
surance. It was also found that reinforcing rural houses 
and encouraging people to establish rural houses, improv-
ing rural amenities, population growth and government 
investment in rural areas contribute to the development 
and prosperity of villages, creation of jobs in rural areas, 
and increase of health and life expectancy. These are the 
most important consequences of reverse migration. Us-
ing an exploratory factor analysis, reverse migration 
motivations were summarized into four factors includ-
ing improvement of welfare and health in rural areas, en-
hancement of natural attractions of villages to provide a 
quiet environment, improvement of the prospects of prof-
itability and increasing the capacity of agricultural em-
ployment in those regions. These factors explained 60.80 
% of the migration motivations. Also, using exploratory 
factor analysis, the consequences of reverse migration to 
rural areas were summarized in three factors including 

improving the development and health indexes, increas-
ing rural participation and investment rates, and providing 
for mental relaxation. These factors explained 33.65 per-
cent of the total variance of the consequences of reverse 
migration. 

4. Discussion 

As the results of the factor analysis showed that four 
motivating factors including improving the wellbeing and 
health in rural areas, inhancing rural natural attractions 
and creating quit environments, improving agriculture 
profitability in the future and imitating other migrants are 
consistent with the findings of the study of Jalalian and Ya-

varian (2015) and Adewale (2005). Also, as the results of the 
factor analysis showed, development of construction and 
health indices, increase of participation rates as well as 
investment, and psychological comfort are the three con-
sequences of migration to rural areas that are consistent 
with the study of Motiee Langroodi et al. (2012). 

5. Conclusion 

Reverse migration has different causes and consequenc-
es. Identifying the causes and effects of reverse migra-
tion on home communities can be of benefit for planning 
and decision making of the government. In other words, 
the government can focuse on the identified causes and, 
through strengthening those causes, increase the reverse 
migration to rural areas. The results of this study indicated 
that inadequate health and wellfare in rural areas with low 
income are the main reasons for migration from rural to 
urban areas. To meet the needs of their villages, migrants 
are found willing to return. It is recommended to reduce 
migration from rural to urban areas by encouraging mi-
grants to return to their villages. At the same time, raising 
health facilities in rural areas and implementing emergen-
cy plans to create employment opportunities in rural areas 
are recommended.
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عوامل مختلفی تصمیم افراد به مهاجرت معکوس از شهر به روستا را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی انگیزه های 
مهاجرت از شهر به روستا در روستاهای شهرستان ایجرود و پیامدهای این قبیل مهاجرت ها است. تحقیق کاربردی حاضر با استفاده از 
روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای 
هیئت علمی مرتبط تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا )0/79 تا 0/81( استفاده شد. 
جامعه آماری تحقیق را مهاجران بازگشتی به روستا تشکیل داده که 125 نفر از آن ها بر اساس رابطه کوکران و از طریق نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انگیزه های مهاجرت معکوس به روستا در چهار عامل شامل بهبود 
وضعیت رفاهی و بهداشتی در روستاها، جاذبه های طبیعی روستا و تأمین محیط آرام، بهبود چشم انداز سودآوری کشاورزی در آینده 
و بهبود ظرفیت اشتغال زایی منطقه خالصه شده که این عوامل در مجموع 60/80 درصد از واریانس کل انگیزه های مهاجرت را تبیین 
نمودند. پیامدهای مهاجرت معکوس نیز در سه عامل توسعه شاخص های عمرانی و سالمتی، افزایش نرخ مشارکت و سرمایه گذاری و 

آرامش روانی خالصه شده که این عوامل مجموعاً 65/33 درصد از واریانس پیامدهای مهاجرت را تبیین نمودند.

کلیدواژه ها: 
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روستایی، انگیزه مهاجرت، 

کشاورزی، ایجرود
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مقدمه
پدیده مهاجرت به عنوان یکی از عوامل تغییر ساختار و توزیع 
جمعیت دارای اثرات منفی، مثبت، درازمدت و کوتاه مدتی است. 
این اثرات عالوه بر تغییراتی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی 
منطقه  اقتصادی  و  اجتماعی  دارد، ساختار  مهاجرپذیر  منطقه 
 (Mohajerani and مهاجر فرست را دچار تغییراتی خواهد کرد
(Roosta, 2013 . ازاین روی، برای کاهش مهاجرت های روستاییان 

به شهرها همواره اقدامات مختلفی در نقاط گوناگون جهان صورت 
گرفته است. خط مشی های اشتغال و درآمد، ایجاد مشاغل بیشتر، 
تغییر در فّناوری تولید، فعالیت های عمرانی مختلف، توجه به 
رفاه روستائیان و ارتقاء شاخص های سالمت روستائیان از جمله 
اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده که باعث توسعه روستایی 
و در نتیجه منجر به مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا 
گردیده است. بدین ترتیب، عالوه بر جریان غالب مهاجرت از 

روستا به شهر و از شهرهاي کوچك به بزرگ، طي سال های اخیر 
جریان وارونه مهاجرت از شهرها خصوصاً کالن شهرها به نواحي 
روستایي پیراشهري شکل گرفته است که با نام مهاجرت معکوس 
یا کوچ بازگشتی معرفی می گردد (Ghasemi et al., 2014). به طور 
خالصه، مهاجرت معکوس به مفهوم بازگشت مجدد مهاجرین به 
دالیل گوناگون به وطن اصلي خود براي زندگي است. از مهم ترین 
می شوند،  معکوس  مهاجرت  پدیده  بروز  به  منجر  که  دالیلی 
توسعه زیرساخت ها و امکانات زیربنایي براي فعالیت هاي اقتصادي 
و رشد و پیشرفت فرهنگي و سیاسي در منطقه مهاجرفرست 
از  مردم  بازگشت  به  بیشتر  ایران  در  معکوس  مهاجرت  است. 
به مناطق  از شهرها  یا  و  به شهرهاي کوچك  بزرگ  شهرهاي 
روستایي مربوط مي شود. درحالی که در سطح بین المللی بازگشت 
مهاجرین از کشور مقصد به موطن اصلي خودشان یعني کشور 
مهاجر فرست را مهاجرت معکوس گویند. مهاجرت های روستایی-

1- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
2- دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود- استان 
زنجان
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مهاجرت های  اما  هستند،  موقتی  صورت  به  معموالً  شهری 
شهریی-روستایی اساساً به شکل دائمی اتفاق می افتند. تحقیقات 
شهری- مهاجرت های  درگیر  که  کسانی  اغلب  می دهد  نشان 

روستایی هستند، مهاجران بازگشتی هستند. مهاجران بازگشتی 
به کسانی گفته می شوند که پس از مهاجرت به جامعه خاستگاه 
خود باز می گردند (Ofuoku, 2012). مهاجرت های  معکوس، نه تنها 
جنبه هاي منفي مهاجرت هاي دیگر را ندارند، بلکه مي توان گفت 
پدیده اي مثبت در فضاي جغرافیایي کشور محسوب مي شوند 
که تداوم آن ها مي تواند ضمن کاهش بخشي از مشکالت جامعه 
شهري ، به آبادي و رونق دوباره روستاها و توزیع نسبتاً عادالنه 
جمعیت در فضای جغرافیایي کشور بیانجامد. گسترش این قبیل 
مهاجرت ها مي تواند در جامعه مبدأ به کاهش جمعیت شهري، 
کاهش نابساماني-هاي مردم شهرنشین ازجمله بیکاري، ترافیك، 
بی سوادی و کم سوادی، حاشیه نشینی و غیره منجر شود، و در 
جامعه مقصد نیز اثرات مثبتي ازجمله جلوگیري از متروکه شدن 
ساختمان سازی  رشد  کشاورزي،  فعالیت هاي  رونق  روستاها، 
و کاهش فرسودگي ابنیه، افزایش نیروي کار روستایي و غیره 
به دنبال خواهد داشت (Bardi, et al., 2011). به عالوه مهاجران 
بازگشتی به طور بالقوه نقش مهمی در مناطق روستایی در آهسته 
کردن سرعت کاهش جمعیت روستا، جوان سازی جمعیت، ایجاد 
 (Reichert, شغل و افزایش سرمایه انسانی، اجتماعی و مالی دارند

.et al., 2014)

و  نفوس  نتایج سرشماري عمومي  اساس  بر  اخیر  طي دهه 
مسکن سال 1390 تعداد مهاجرین معکوس )شهر به روستا( به 
دالیل مختلفی بیش از مهاجرت روستایی-شهری بوده است. طی 
از روستا به شهر مهاجرت کرده اند  افرادی که  این دوره تعداد 
مهاجرت  روستا  به  شهر  از  که  افرادی  تعداد  و  نفر   755546
معکوس  مهاجرت  پدیده  است.  بوده  نفر   655251 داشته اند، 
گوناگونی  عوامل  نتیجه  نیز  ایجرود  شهرستان  روستاهای  در 
دوباره سکونت های  احیاء  موجب  و  پیوسته  وقوع  به  که  است 
روستایی و رونق تولید در روستا شده است. ازآنجایی که هرگونه 
ساختار  با  روستایی  نواحی  در  آینده نگری  و  سیاست گذاری 
می کند،  پیدا  ارتباط  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  جمعیت 
تحلیل الگوهای جابه جایی جمعیت و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت 
به سزایی برخوردار است (Ghasemi et al., 2014). آمار اخذ شده 
بهداشت  شبکه  و  سال 1395  مسکن  و  نفوس  سرشماری  از 
شهرستان ایجرود و بخشداری محترم ایجرود نشان می دهد طی 
سال 94 - 89 تعداد 1428 خانوار به روستاهای شهرستان در 
اثر مهاجرت معکوس و ازدواج اضافه گردیده است. آمار کل خانوار 
شهرستان بر اساس آمارگیری توسط شبکه بهداشت و بخشداری 
ایجرود در سال 1394، 9173 خانوار است، که از این تعداد 230 

خانوار مهاجر معکوس هستند.

ازآنجا  که مهاجرت بازگشتی تنها تصویر معکوس ساده مهاجرت 

به بیرون نیست، انتظار می رود رفتار مهاجران بازگشتی از کسانی 
که هرگز مهاجرت نکرده اند متفاوت باشد. به عالوه عوامل جذب 
کننده و دفع کننده مختلفی می توانند تصمیم به بازگشت را 
تحت تأثیر قرار دهند (Zhao, 2002). شناسایی علل و اثرات مؤثر 
بر مهاجرت به روستاها می تواند به برنامه ریزان شهری و روستایی 
جمعیت  کاهش  عوامل  این  مدیریت  طریق  از  تا  کند  کمك 
روستاها را کنترل نمایند. توجه به این عوامل در سیاست گذاری ها 
ازاین روی،  است.  ضروری  امری  نیز  برنامه ها  طرح ریزی های  و 
هدف این تحقیق، بررسی علل و انگیزه های مهاجرت معکوس و 

پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود بود.

مروری بر ادبیات موضوع
روند مهاجرت در اشکال مختلف خود از دیرباز با جوامع انسانی 
همراه بوده است. تغییر مکان زندگی با علل و انگیزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، سیاسی  و اقلیمی اساس 
مهاجرت را در راستای بهتر از گذشته و حال زیستن تشکیل 

می دهد. 

مفهوم مهاجرت معکوس بیانگر مهاجرت و بازگشت به مبدأ 
مهاجرتی برای مهاجران است که بیشتر مربوط به مهاجرانی است 
که بر اساس دالیلی همچون بهبود شرایط اشتغال و اقتصادی 
در مبدأ مهاجرت و برخی مشکالت در مقصد مهاجرت و دالیل 
 (Alibabaiee دیگر، دوباره به مبدأ اولیه مهاجرت خود برمی گردند

.& Jom’Epour, 2017)

نظریه های متفاوتی در زمینه علل و پیامدهای مهاجرت ارائه 
شده است که از جمله آن ها می توان به مدل اقتصاد کالن بیلز بارو  
اشاره نمود که مهاجرت را یك انتخاب فردی با انگیزه کسب منافع 
اقتصادی می داند.  در این بینش ویژگی های فردی، جنبه های 
مادی و سطح آموزش و نوع شغل ممکن است در ایجاد انگیزه 
برای مهاجرت مؤثر واقع شوند. بر اساس نظریه جاذبه و دافعه 
اورت. اس. لی،  مهاجرت تحت تأثیر چهار عمل شامل عوامل 
موجود در مقصد، عوامل موجود در مبدأ، موانع موجود در جریان 
مهاجرت از مبدأ به مقصد )موانع مداخله گر( و عوامل شخصی 

.(Lee, 1966) .مربوط به مهاجر اتفاق می افتد

گرچه دیدگاه های مربوط به مهاجرت تفاوت هایی بام دارند، ولی 
در همه این نظریات، مهاجرت سازوکاری برای بازتوزیع نیروی کار 
است. بعضی از این دیدگاه ها از دید کالن به مسئله مهاجرت 
ساختاری  محدودیت های  را  مهاجرت  عامل  و  می کنند  نگاه 
قلمداد می کنند. از سوی دیگر برخی از این دیدگاه ها، مهاجران 
را به عنوان افرادی در نظر می گیرند که درگیر محاسبات هزینه- 
فایده هستند و برای بهبود در سطح زندگی مهاجرت می کنند 

 .(Alibabaiee & Jom’Epour, 2017)

بررسي مطالعات حاکي از آن است که دالیل مهاجرت بازگشتي 
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به نواحي روستایي عمدتاً اقتصادي، بوم شناختی و یا در ارتباط با 
کیفیت زندگي است. به عالوه مهاجرت معکوس در ایران شکل 
است، در  پیشرفته  از مهاجرت معکوس در کشورهاي  دیگري 
کشورهاي پیشرفته ساکنین شهرها عمدتاً از مشکالت بزرگ تر 
سوق  حاشیه  سالم تر  و  تر  اداره  قابل  دنیاي  به  شهري  مراکز 
داده می شوند، اما در کشورهاي جهان سوم عمدتاً دسترسي به 
فرصت های شغلي، مسکن ارزان تر و دیگر دالیل موجب جابه جایی 
جمعیت از شهرها به سکونتگاه های روستایي می گردد. چنانکه 
انجام شده در کشور تأمین زمین و مسکن  در اغلب تحقیقات 
ارزان قیمت در روستا و نزدیکي به محل کار و فعالیت به عنوان 
بازگشتي  و  معکوس  مهاجرت هاي  شکل گیری  علل  مهم ترین 

 .(Ghasemi et al., 2014) مطرح شده است

دالیل  مهم ترین   )2017( همکاران  و  نصیری  میرفالح 
شکل گیری مهاجرت معکوس را شرایط آب و هوایی و اقلیمی 
و  آلوده  شهرهای  در  زندگی  از  شدن  رها  نظیر  انگیزه هایی  و 
پرازدحام، رسیدن به آرامش در محیط طبیعی و دسترسی به 

زمین و مسکن ارزان ذکر کرده اند.

بازگشت   )2011( همکاران  و  ربانی  مطالعه  اساس  بر 
بازنشستگان، شرایط محیطي و اقلیمي، داشتن زمین هاي ارثي و 
رونق اقتصادي کم فشارتر در روستاها از دالیل مهاجرت معکوس 

است.

اثرات  بررسی  در  نیز   )2016( همکاران  و  افراخته  مطالعه 
بازگشت  در  که  داد  نشان  بازگشتی  مهاجرت  فضایی-مکانی 
مهاجران، عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را دارد و مهاجران با 
ارزیابی هزینه - فایده و تصور فواید بیشتر از هزینه ها تصمیم به 
بازگشت می گیرند. عوامل اجتماعی، روان شناختی و عمرانی نیز 
از سایر عوامل تأثیرگذار در بازگشت مهاجران هستند. پیامدهای 
بازگشت مهاجران شامل نوسازی مسکن روستایی، احیای اراضی 
مکانیزاسیون  و  باغی  به  دیم  زراعی  اراضی  تبدیل  کشاورزی، 
کشاورزی، توسعه دام پروری، احداث کارگاه های تولیدی و غیره 
بوده و نوعی بازساخت فضایی را نشان می دهد. همچنین نتایج 
از آن است که  و همکاران )2015( حاکی  مطالعه میرکتولی 
توسعه خانه های دوم در مناسبات شهر- روستا در بُعد اجتماعی، 

باعث افزایش مهاجرت معکوس به روستا بوده است.

وام  پرداخت  داد  نشان   )2014( یاوریان  و  مطالعه جاللیان 
ساخت مسکن روستایی، دالیل اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، 
باال بودن هزینه زندگی در شهر و افزایش امکانات روستا )تلفن، 

گاز...(، از علل مهاجرت معکوس به روستاها بوده است.

عوامل  بررسی  هدف  با   )2005( ادیوال1  مطالعه  همچنین 
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت از شهر به روستا نشان 

1. Adewale

داد، ناتوانی در تأمین شغل، انتقال از محل کار و عقب نشینی یا 
فرار از هزینه های باالی زندگی در شهر سه مورد از مهم ترین علل 
مهاجرت به روستاها بوده است. همچنین ازدحام شهرها نیز یکی 

دیگر از عوامل مهاجرت بوده است.

مطالعه ربهان و براون2 )2015( نشان داد، گرایش باالی افراد 
به تغییر محل سکونت، اساساً شامل تغییر نوع سکونت است. 
مهاجرت های شهری-روستایی بر اهمیت ویژگی های فردی خاص 
تأکید دارند و تأثیر دوره زندگی و ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 
را نشان می دهند. این دانشمندانی توانستند به پروفایلی دست 
پیدا کنند که ویژگی های جمعیت شناختی مطلوب افرادی که 
شهرها را به مقصد مناطق روستایی ترک کرده اند نشان می دهد.

نتیجه مطالعه بردی و همکاران )2011( نشان داد دو علت 
اصلي بازگشت به روستا، آرامش محیط روستا و بازنشستگي اعالم 
شده است. همچنین، توسعه امکانات در روستاها، گراني اجاره 
خانه در شهرها، بیکاری در شهرها، فاصله کم شهر تا روستا و 
استفاده از وام مسکن روستایی از دیگر عوامل جذب مهاجرین 
بودند. همچنین برخی پاسخگویان عوامل متفرقه دیگری مانند 
اتمام تحصیل فرزندان در شهر، وجود خویشاوندان در روستا، کار 
کشاورزی و غیره را از علل و انگیزه های مهاجرت به روستاهاي 

موردمطالعه استان مازندران ذکر کرده اند.

نتیجه مطالعه ایمانی جاجرمی و اکرامی )2014( نشان داد، 
بازگشت مهاجران به روستا، بر تغییر بافت فرهنگی و مسکن 
بوده است. مقایسه دو روستای  تأثیرگذار  بسیار  روستای مبدأ 
است که در  این مطلب  این مطالعه، گویای  در  نامق  و  حصار 
روستای حصار، مهاجران با بازگشت به روستا، با سرمایه گذاری 
و ساخت مسکن تأثیر بسزایی بر بافت فرهنگی کالبدی روستا  

داشته اند.

اصلی  علل  بررسی  در   )2014( همکاران  و  قاسمی  تحلیل 
مهاجرت های معکوس به روستاها ابتدا به عوامل دافعه در شهر از 
جمله آلودگی هوا، گرانی مسکن و زمین، اجاره بهای باال، افزایش 
فشارهای روحی و روانی و سپس به عوامل جاذبه در روستاهای 
شهرستان بینالود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و طبیعی اشاره 

می کنند. 

مطالعه مهاجرانی و روستا )2013( ازجمله عوامل اقتصادی 
را  تنکابن  شهرستان  روستاهای  به  معکوس  مهاجرت  بر  مؤثر 
درآمد ثابت و دائمی، امنیت شغلی، تعادل شغلی )ترکیبی شامل 
بخش های کشاورزی، تجارت و صنعت(، امکان کسب یك زندگی 
توزیع و مدتی طوالنی  توانایی پاسخگویی منابع،  آزاد، تقسیم 
و از عوامل اجتماعی و فرهنگی، حفظ سالمتی و دسترسی به 
آن، حفظ محیط طبیعی و رسیدن به خودکفایی را بر اساس 

2. Rebhun and Brown
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ارزش های فرهنگی اشاره می کنند.

مطالعه مطیعی لنگرودی و همکاران )2012( در زمینه تأثیر 
بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان نشان 
می دهد که مهاجرت بازگشتی جوانان به روستا باعث ایجاد تفاوت 
چشمگیري در سرمایه های انساني، مالي، فیزیکي، اجتماعي و 
طبیعي افراد بازگشته شده است. مهم ترین پیامدهاي این نوع 
زیستي، کاهش  رفاه  افزایش  بیشتر،  درآمد  مهاجرت کسب  از 
آسیب پذیری، بهبود امنیت غذایي و بهبود شأن و منزلت انساني 

براي مهاجران بازگشته به روستاها بوده است.

علل  بررسی  در   )2011( همکاران  و  ربانی  مطالعه  نتایج 
انگیزه های مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی و 
اقتصادی در روستاها نشان داد، میان متغیرها تعلق بومی و درآمد 
با انگیزه مهاجرت معکوس رابطه آماری مثبت و بین مسافت و 

انگیزه مهاجرت معکوس رابطه آماری منفی وجود دارد. 

بازگشت  علل  بررسی  به   )2002( همکاران  و  ژائو  مطالعه 
مهاجران کارگر به جوامع محلی خود در روستاها پرداخته است. 
افرادی که در شهر ازدواج کرده اند  این مطالعه نشان می دهد، 
به روستا دارند.  بازگشت  بیشتر احتمال  افراد مجرد  به  نسبت 
همچنین تحصیالت و مدت زمان مهاجرت به شکل معنی داری 

احتمال بازگشت به روستا را تحت تأثیر قرار می دهد.

به منظور تبیین و تشریح بهتر موضوع پژوهش، تصویر شماره 
1، چارچوب مفهومی تحقیق را نشان می دهد که با استفاده از 

تحقیقات پیشین تدوین شده است.

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت معکوس نشان 
می دهد به علت نسبتاً جدید بودن موضوع مهاجرت معکوس از 
شهر به روستا در ایران، مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده 
است. همچنین با توجه به تفاوت های مکانی و فرهنگی موجود در 
مناطق مختلف کشور نمی توان نتایج مطالعات مربوط به مهاجرت 
معکوس  در یك منطقه از کشور را به مناطق دیگر با ویژگی های 
فرهنگی و مکانی متفاوت تعمیم داد. بر این اساس با توجه به 
ویژگی های فرهنگی و موقعیت خاص شهرستان ایجرود که طی 

سال های اخیر بیشترین مهاجرین معکوس را در استان به خود 
اختصاص داده بود، ضروری دارد انگیزه های مهاجرت معکوس و 
پیامدهای آن در روستاهای این شهرستان مورد بررسی قرار گیرد. 

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر با استفاده از فن پیمایش طراحی و اجرا شد. 
پیمایش از انواع روش های توصیفي است که از آن براي بررسي 
ویژگي هاي یك جامعه آماري به منظور صرفه جویی در زمان، 
مکان و هزینه استفاده می شود. تحقیق پیمایشي را به دو دسته 
مقطعي و طولي تقسیم می کنند که در این تحقیق از نوع مقطعي 
آن استفاده گردید. این تحقیق از نظر موضوعي علل مهاجرت 
معکوس و بررسی پیامدهای آن در شهرستان ایجرود را شامل 
شده و از نظر هدف باید آن را از نوع تحقیق های کاربردي و از 
نظر روش باید از نوع توصیفي به عنوان اساسي ترین روش تحقیق 
کمي به حساب آورد. در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر مهاجرت 
معکوس و پیامدهای مهاجرت به روستا به کمك مطالعات گسترده 
کتابخانه ای و مصاحبه با دهیاران روستاهاي ایجرود و کارکنان 
بخشداری ها شناسایي گردید و بر اساس آن پرسشنامه تحقیق 
ساخته شد. تأیید روایی پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی 
برنامه ریزی و توسعه روستایی در دانشگاه زنجان صورت پذیرفت. 
برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون با 30 نفر از مهاجران 
معکوس در شهرستان خرمدره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد که مقدار آن برای بخش انگیزه ها و پیامدها به ترتیب 

0/79 و 0/81 به دست آمد. 

بهداشت  شبکه  از  شده  اخذ  آمار  اساس  بر  آماری  مقایسه 
شهرستان ایجرود و بخشداری ایجرود نشان می دهد طی سال 
1394 - 1389 تعداد 1428 خانوار به روستاهای شهرستان در 
اثر مهاجرت معکوس و ازدواج اضافه گردیده است. آمار کل خانوار 
شهرستان بر اساس آمارگیری توسط شبکه بهداشت و بخشداری 
ایجرود در سال 1394 حدود 9173 خانوار است، که از این تعداد 
232 خانوار مهاجر معکوس هستند. بر این اساس جامعه آماری 
از سرپرستان خانوارهای روستاییان  نفر  را تعداد 232  تحقیق 
ایجرود تشکیل دادند که پس از مدتی زندگی در شهر، دوباره 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چارچوب مفهومی تحقیق                       

»جعفر یعقوبی و همکاران. بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود- استان زنجان«



۲۰۳

تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

به روستاهای ایجرود بازگشته بودند. اعضای نمونه با استفاده از 
فرمول کوکران مورد محاسبه  قرار گرفت. در این فرمول میزان 
انحراف معیار مربوط به انگیزه مهاجرت به دست آمده از نمونه 
پایلوت که مقدار آن 0/4 بود جاگذاری شد. بر این اساس حجم 
از طریق نمونه گیری طبقه ای  نفر به دست آمد و  نمونه 125 
با  جمع آوری شده  داده های  همچنین  گردید.  انتخاب  تصادفی 

استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

شهرستان ایجرود یکی از شهرستان های استان زنجان است 
که در باختر منطقه واقع شده و از شمال به شهرستان زنجان از 
جنوب به شهرستان خدابنده، از شمال خاوری به سلطانیه در ابهر، 
از شمال باختری به شهرستان ماه نشان و از باختر به شهرستان 
بیجار )استان کردستان( محدود می شود. شهرستان ایجرود در 
47 درجه و 49 دقیقه تا 48 درجه و 35 دقیقه درازای خاوری و 
36 درجه و 5 دقیقه تا 36 درجه و 34 دقیقه پهنای شمالی واقع 
شده است. شهر زرین آباد مرکز این شهرستان نیز در 48 درجه 
و 17 دقیقه درازای جغرافیایی و 36 درجه و 25 دقیقه پهنای 

جغرافیایی و ارتفاع 1740 متری سطح دریا واقع شده است.

با توجه به اعالم شبکه بهداشت شهرستان ایجرود و بخشداری 
روستاهای  شامل  بازگشتی  مهاجران  دارای  روستاهای  ایجرود 
چیسپ، سفید کمر، چولجه قشالق، صائین، کهریز سپاه منصور، 
ارکوئین، خوئین، قراقیه، قنبرلك، سعیدآباد، آالچمن، اغلبیك 

سفلی، احمدکندی و تله گرد هستند. 

یافته ها
میانگین سنی پاسخگویان 49/44 سال با انحراف معیار 14/47 
آن 85  بیشترین  و  سال  پاسخگویان 20  سن  کمترین  است. 
سال بوده است. همچنین میانگین اقامت افراد در شهر نزدیك 
اقامت در شهر 1 سال  بوده است. کمترین مدت  به 30 سال 
و بیشینه آن 66 سال بوده است. میانگین تعداد افراد خانواده 
هریك از پاسخگویان حدوداً 4 نفر با انحراف معیار 1/57 بوده 
است. کمترین تعداد اعضای خانواده 1 نفر و بیشترین 10 نفر بوده 
است. از میان پاسخگویان تعداد 121 نفر )96/8 درصد( مرد و 4 
نفر )3/2 درصد( زن بوده اند. همچنین از میان پاسخگویان 52 نفر 
)41/6 درصد( دارای شغل آزاد و حدود 39 درصد از آنان کشاورز 
بوده اند. بیشترین سطح تحصیالت در میان پاسخگویان در حد 
پنجم ابتدایی بوده است )48 درصد( و کمترین سطح تحصیالت 
مربوط به مقطع لیسانس و باالتر )3/3 درصد( بوده است. سایر 

ویژگی های فردی پاسخگویان در جدول شماره 1 آمده است.

توزیع فراوانی انگیزه های مهاجرت از شهر به روستا

از میان  بر اساس اطالعات بدست آمده از جدول شماره 2 
علل و انگیزه های مهاجرت معکوس به روستا پنج دلیل بیشترین 
پرداخت  اول  دلیل  است؛  داده  اختصاص  خود  به  را  میانگین 
تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی با میانگین 4/18، دلیل 
دوم افزایش امکانات زیربنایی روستا با میانگین 4/11، دلیل سوم 
سالم بودن آب وهوای روستا با میانگین 4/03، دلیل چهارم بیمه 
تأمین اجتماعی روستائیان با میانگین 4/02 و دلیل پنجم شلوغی 
شهر و آلودگی هوا با میانگین 3/90؛ همچنین تبعیت کردن از 
دیگران در بازگشت به روستا کمترین میانگین )2/44( را به خود 

اختصاص داده است.
جدول 1. توزیع فراوانی ویژگی  های فردی پاسخگویان.

درصد تجمعیدرصدفراوانیمتغیر

 زادگاه
12499/299/2روستاهای ایجرود

10/8100سایر مناطق

شغل مهاجران

544بیکار
4939/243/2کشاورز
21/644/8کارمند
5241/686/4آزاد

1713/6100بازنشسته

سطح تحصیالت

1713/613/6بی سواد
1713/627/2خواندن و نوشتن

604875/2پنجم ابتدایی
86/481/6راهنمایی

1915/296/8دیپلم و فوق دیپلم
43/3100لیسانس و باالتر
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پیامدهای مهاجرت معکوس

بر اساس اطالعات بدست آمده و با توجه به میانگین و انحراف 
مهاجرت  پیامدهای  مهم ترین   3 شماره  جدول  طبق  معیار 
معکوس شامل: مقاوم سازی مسکن و تشویق مردم به مقاوم سازی 
میانگین  با  روستا  رفاهی  امکانات  افزایش   ،)4/30( میانگین  با 
)4/30(، افزایش جمعیت و تمایل دولت برای سرمایه گذاری در 
با  آبادانی روستا  با میانگین )4/14(، کمك به عمران و  روستا 
میانگین )4/10(، آرامش اعصاب با میانگین )4/05(، ایجاد اشتغال 
در روستا با میانگین )4/02( و افزایش سالمت و امید به زندگی 

با میانگین )4( است.

تحلیل عاملی اکتشافی علل و انگیزه های مهاجرت معکوس

به منظور تعیین تحلیل عاملي علل مهاجرت از شهر به روستا از 

تحلیل عاملي اکتشافي با رویکرد تلخیص داده ها استفاده شد. به 
منظور تعیین مناسب بودن داده هاي گردآوری شده براي تحلیل 
عاملي از ضریب KMO و آماره بارتلت استفاده شد. کایزر )1974( 
به طور  است.  قابل قبول  از 0/5  باالتر   KMO که  می کند  اشاره 
جزئی تر، ارزش های بین 0/5 تا 0/7 در حد متوسط، ارزش های 
بین 0/7 و 0/8 خوب، ارزش های بین 0/8 و 0/9 بسیار خوب و 
باالتر از 0/9 عالی هستند. در این بخش مقدار ضریب KMO برابر 
0/886 به دست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگي هاي 
موجود در بین داده ها براي تحلیل عاملي است. از سوي دیگر براي 
از آزمون  از مناسب بودن داده ها براي تحلیل عاملي  اطمینان 
بارتلت نیز استفاده شد؛ که در سطح 1% معنی دار بود. لذا داده ها 

براي تحلیل عاملي مناسب بودند.

با استفاده از فن تحلیل عاملي به روش تحلیل عوامل اصلي 

جدول ۲. عوامل موثر بر مهاجرت معکوس از شهر به روستا.

 ضریب تغییرات انحراف معیارمیانگیندالیل مهاجرت از شهر به روستا

4/181/120/2687تسهیالت مقاومت سازی مسکن روستایی
4/111/180/2867افزایش امکانات زیربنایی روستا )راه- آب- برق(

4/031/180/2936سالم بودن آب وهوای روستا
4/021/290/3209بیمه تأمین اجتماعی به روستائیان

3/901/320/3387شلوغی شهر و آلودگی هوا
3/861/250/3242عمران و آبادانی روستا
3/831/350/3518افزایش درآمد در روستا

3/821/250/3267محیط آرام و بی سروصدا در روستا
3/811/220/3193رسیدن به توسعه پایدار در روستا

3/771/170/3109پیش بینی وضعیت خوب اشتغال در آینده
3/741/300/3469پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به روستائیان

3/731/330/3562چون روستا زادگاه من است یا دل بستگی به موطن
3/711/380/3713توجه به بهداشت و سالمت روستائیان

3/621/440/3970فراهم شدن زمینه اشتغال در روستا
3/531/460/4129وجود امکانات آموزشی برای فرزندان در روستا

3/401/220/3602خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
3/381/230/3640حمایت های دولت از بخش کشاورزی
3/291/180/3598احتمال افزایش قیمت زمین در آینده

3/211/290/4023بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت خسارت
2/991/290/4318گسترش صنایع مثل پتروشیمی در ایجرود

2/971/290/4362کهولت سن
2/831/290/4567تبدیل ایجرود به شهرستان

2/441/410/5781به تبعیت از دیگران)دوستان و خویشاوندان(
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جدول ۳. پیامدهای مهاجرت معکوس.

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینپیامدهای مهاجرت معکوس

4/300/970/2251مقاوم سازی مسکن و تشویق مردم به مقاوم سازی
4/301/060/2456بهبود امکانات رفاهی روستا

4/141/040/2521افزایش جمعیت و سرمایه گذاری دولت در روستا
4/101/110/2712کمک به عمران و آبادانی روستا

4/051/140/2821آرامش اعصاب
4/021/110/2756ایجاد اشتغال در روستا

41/170/2927افزایش سالمت و امید به زندگی
3/841/300/3379رونق اقتصادی روستا

3/711/390/3745احیا مزارع و باغات و افزایش تولید
3/521/220/3453مشارکت در بازسازی منابع آب کشاورزی روستا

3/351/040/3107راه اندازی اماکن عمومی روستا
3/241/230/3808مصرف مازاد درآمد شهر در روستا

فصلنامه پژوهش های روستایی توضیح طیف: 1=خیلي کم، 2=کم، 3=متوسط، 4=زیاد، 5=خیلي زیاد                                                                                 

جدول 4. تحلیل عاملی علل مهاجرت از شهر به روستا.

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس ویژهمقدار ویژهعوامل
5/2022/6422/64بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی در روستاها
3/8916/9139/55جاذبه های طبیعی روستا و تأمین محیط آرام

2/5411/0550/61بهبود چشم انداز سودآوری کشاورزی در آینده
2/3410/2160/8بهبود ظرفیت اشتغال زایی منطقه
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)Factor Analysis Component(، 4 عامل با مقادیر ویژه باالتر 
از 1 استخراج شدند و متغیرهاي سنجش مهاجرت از شهر به 
روستا بر اساس بار عاملي و پس از چرخش عاملي متعامد به روش 
واریماکس3، در این عوامل دسته بندی شدند. عامل هاي چهارگانه 
60/80 درصد از کل واریانس مربوط به علل مهاجرت از شهر به 
روستا را تبیین کردند. بر اساس گویه های مربوط به هر عامل، 

نام گذاری عوامل به صورت جدول شماره 4 صورت گرفت.

تحلیل عاملی پیامدهای مهاجرت معکوس

به منظور تعیین تحلیل عاملي اثرات مهاجرت معکوس از تحلیل 
عاملي اکتشافي با رویکرد تلخیص داده ها استفاده شد. بخش مقدار 
ضریب KMO برابر 0/85 به دست آمد که نشان دهنده مناسب 

3. شیوه واریماکس که توسط کایزر توسعه داده شده، روشی است که "عوامل 
مجموعه  با  که  می کند  تولید  عواملی  یعنی  می کند"؛  تمیز  یکدیگر  از  را 
کوچك تری از متغیرها دارای همبستگی قوی و با مجموعه دیگری از متغیرها 
دارای همبستگی ضعیف باشد. این روش به ساده سازی ستون های ماتریس 
می پردازد و در آن فرایند ساده سازی معادل با بیشینه کردن واریانس مجذور 

(Afandizadeh & Rahimi, 2010) .بارهای عاملی هر ستون است

بودن همبستگي هاي موجود در بین داده ها براي تحلیل عاملي 
مي باشد. از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب بودن داده ها براي 
تحلیل عاملي از آزمون بارتلت نیز استفاده شد؛ که در سطح %1 
معنی دار بود که نشان دهنده مناسب بودن داده ها براي تحلیل 
عاملي است. با استفاده از تکنیك تحلیل عاملي به شیوه تحلیل 
عوامل اصلي،3 عامل با مقادیر ویژه باالتر از 1 استخراج شدند و 
متغیرهاي سنجش اثرات مهاجرت معکوس بر اساس بار عاملي و 
پس از چرخش عاملي متعامد به روش واریماکس، در این عوامل 
دسته بندی شدند. عامل های سه گانه درمجموع 65/33 درصد 
از کل واریانس مربوط به متغیر ها ي اثرات مهاجرت معکوس را 
تبیین کردند. به عبارت دیگر 65/33 درصد از پیامدهای مهاجرت 
از گویه های  این سه عامل مي باشد. هریك  به روستا  معکوس 
مرتبط با پیامدهای مهاجرت معکوس بر اساس بار عاملی درون هر 
عامل قرار گرفته اند. متناسب با سؤاالت هر عامل اثرات مهاجرت 
به سه دسته توسعه شاخص های عمرانی و سالمتی، افزایش نرخ 

مشارکت و سرمایه گذاری و آرامش روانی طبقه بندی شدند.
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جدول ۶. عوامل استخراج شده پیامدهای مهاجرت معکوس.

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس ویژهمقدار ویژهعامل ها
3/0425/3425/34توسعه شاخص  های عمرانی و سالمتی
2/7022/5547/89افزایش نرخ مشارکت و سرمایه گذاری

2/00416/6964/59آرامش روانی
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جدول 7. تحلیل عاملی پیامدهای مهاجرت معکوس به روستا.

بار عاملیمتغیرهانام عامل

توسعه شاخص  های عمرانی و سالمتی

0/776احیاء مزارع
0/766رونق اقتصادی روستا

0/709اشتغال در روستا
0/706افزایش سالمت و امید به زندگی

0/693کمک مهاجران به عمران و آبادی روستا
0/673مقاوم سازی مسکن روستایی

0/651افزایش امکانات رفاهی
0/617افزایش جمعیت روستا

افزایش نرخ مشارکت و سرمایه گذاری
0/734هزینه کردن در روستا

0/62احداث اماکن عمومی در روستا
0/591مشارکت در بازسازی منابع آب کشاورزی روستا

0/600اعصاب راحت در روستاآرامش روانی
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جدول 5. عوامل موثر بر مهاجرت معکوس از شهر به روستا.

بار عاملیگویه هاعوامل

بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی در روستاها

0/818وجود امکانات آموزشی برای فرزندان در روستا
0/8افزایش درآمد در روستا

0/74بیمه تأمین اجتماعی به روستائیان
0/732پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به روستائیان

0/72توجه به بهداشت و سالمت روستائیان
0/704تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی

0/64وجود زمینه اشتغال
0/59افزایش امکانات زیربنایی روستا )راه- آب- برق(

جاذبه های طبیعی روستا و تأمین محیط آرام

0/79محیط آرام و بی سروصدا در روستا
0/76پایداری روستا

0/744سالم بودن آب وهوای روستا
0/738شلوغی شهر و آلودگی هوا

0/68چون روستا زادگاه من است یا دل بستگی به موطن
0/564عمران و آبادانی روستا

0/510کهولت سن

بهبود چشم انداز سودآوری کشاورزی در آینده

0/76احتمال افزایش قیمت زمین زراعی در آینده
0/71بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت خسارت

0/669خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
0/578حمایت دولت از بخش کشاورزی

بهبود ظرفیت اشتغال زایی منطقه
0/844تبدیل شدن ایجرود به شهر

0/810گسترش صنایع و کارخانه ها
0/50پیش بینی آینده خوب شغلی
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بحث و نتیجه گیری 
مهاجرت های  معکوس پدیده اي مثبت در فضاي جغرافیایي 
از  بخشي  کاهش  ضمن  مي تواند  آن ها  تداوم  که  است  کشور 
مشکالت جامعه شهري ایران، به آبادي و رونق دوباره روستاها و 
توزیع نسبتاً عادالنه جمعیت در فضای جغرافیایي کشور بیانجامد. 
گسترش این قبیل مهاجرت ها به علل مختلفی بوده و پیامدهای 
مختلفی به طور ویژه برای جوامع روستایی در پی خواهد داشت. 
با توجه به اینکه هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در نواحی 
روستایی با ساختار جمعیت به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط 
پیدا می کند، بررسی علل و عوامل مؤثر بر الگوهای جابه جایی 
سزایی  به  اهمیت  از  جابه جایی ها  این  پیامدهای  و  جمعیت 

برخوردار است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پرداخت تسهیالت مقاوم سازی 
بودن  امکانات زیربنایی روستا، سالم  افزایش  مسکن روستایی، 
آب وهوای روستا، بیمه تأمین اجتماعی روستائیان و شلوغی شهر 
و آلودگی هوا، عمران و آبادانی روستا، افزایش درآمد در روستا، 
محیط آرام و بی سروصدا در روستا از مهم ترین اولویت ها در علل 

مهاجرت معکوس به روستاها بوده است.

همچنین نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین پیامدهای مهاجرت 
به روستا مقاوم سازی مسکن و تشویق مردم به مقاوم سازی، بهبود 
امکانات رفاهی روستا، افزایش جمعیت و سرمایه گذاری دولت در 
روستا، کمك به عمران و آبادانی روستا، آرامش اعصاب، ایجاد 
اشتغال در روستا و افزایش سالمت و امید به زندگی بوده است. 
همچنین نتایج تحلیل عاملی علل مهاجرت معکوس نشان دهنده 
چهار عامل اصلی بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی در روستاها، 
جاذبه های طبیعی روستا و تأمین محیط آرام، بهبود چشم انداز 
سودآوری کشاورزی در آینده و بهبود ظرفیت اشتغال زایی منطقه 
یاوریان  و  جاللیان  تحقیقات  نتایج  با  نتیجه  این  است.  بوده 
بردی   ،)2011( همکاران  و  ربانی   ،)2005( ادیوال   ،)2014(
مطابقت   )2013( همکاران  و  قاسمی  و   )2011( همکاران  و 
دارد. این یافته بیانگر این واقعیت است که مناسب نبودن وضعیت 
بهداشتی و رفاهی در روستاها در کنار درآمد پایین دالیل اصلی 
مهاجرت از روستا به شهر را تشکیل می دهد که با رفع نسبی آن ها 
در روستاها، مهاجرین تمایل به بازگشت به روستا پیدا می کنند. 
با توجه به این واقعیت توصیه می شود برای کاهش مهاجرت از 
روستا به شهر و ترغیب مهاجران به بازگشت به روستاها، ضمن باال 
بردن امکانات رفاهی و بهداشتی در روستاها، برنامه های ضربتی در 

زمینه توسعه اشتغال در مناطق روستایی اجرا شوند.

عامل  سه  معکوس  مهاجرت  پیامدهای  عاملی  تحلیل  در 
نرخ مشارکت  افزایش  و سالمتی،  عمرانی  توسعه شاخص های 
و سرمایه گذاری و آرامش روانی شناسایی شده اند. عامل توسعه 
شاخص های عمرانی و سالمتی شامل احیا مزارع، رونق اقتصادی 

روستا، اشتغال در روستا، افزایش سالمت و امید به زندگی، کمك 
مهاجران به عمران و آبادی روستا، مقاوم سازی مسکن روستایی، 
عامل  است.  روستا  جمعیت  افزایش  و  رفاهی  امکانات  افزایش 
نرخ مشارکت و سرمایه گذاری شامل هزینه کردن در  افزایش 
روستا، احداث اماکن عمومی در روستا و مشارکت در بازسازی 
منابع آب کشاورزی روستا بوده است و عامل آرامش روانی شامل 
داشتن اعصاب و روان راحت در روستا بوده است. در این راستا 
نتیجه  این  به   )2012( همکاران  و  لنگرودی  مطیعی  مطالعه 
دست یافتند که افزایش رفاه زندگی از اثرات بازگشت به روستا 

بوده است.

به طورکلی مهاجرت معکوس به روستاها علل و پیامدهای مثبت 
فراوانی با خود به همراه دارد و به منظور گسترش ادامه مهاجرت 
برنامه های  و  به سمت روستاها می بایست سیاست ها  معکوس 
دولت به تقویت علل این قبیل مهاجرت ها از جمله بهبود وضعیت 
و شاخص های رفاهی مانند ایجاد امکانات پیشرفته زیر بنایی آب، 
برق، گاز و تلفن، گسترش امکانات حمل ونقلی و دسترسی به 
شهرها، بهبود شاخص های آموزشی مانند توسعه کمی و کیفی 
مدارس و امکانات تحصیلی و شاخص های بهداشتی مانند ایجاد 
مراکز بهداشت و درمان درون روستاها به افزایش مهاجرت به 
سمت روستاها کمك کرد. همچنین پیشنهاد می شود به منظور 
بهبود وضعیت اشتغال درون روستاها ایجاد بنگاه های زودبازده و 
گسترش کارآفرینی در روستاها از طریق اعطای وام و تسهیالت 
و یا حمایت از کشاورزی از طریق تضمین خرید محصوالت و یا 
بیمه محصوالت در صورت آسیب دیدگی صورت گیرد. همچنین 
با توجه به اینکه محیط سالم و آرامش بخش روستا یکی از عوامل 
مهاجرت به روستا بوده است پیشنهاد می شود در حفظ و نگهداری 

روستاها به شکل بکر و به دوراز آلودگی تالش شود.

تشکر و قدردانی
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