
Summer 2020. Vol 11. Num 2

270

* Corresponding Author:
Tahereh Sadeghloo, PhD
Address: Department of Geography, Faculty of Humanities, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
Tel: +98 (919) 6261569
E-mail: tsadeghloo@um.ac.ir

Research Paper
Investigating the Causes and Motivations of Reverse Migration Among Rural Migrants (The 
Study Area: Khorramabad County)

1. MA, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.

Hossein Mikhak1, Fereshteh Hafezi1, *Tahereh Sadeghloo2

In recent decades, the process of returning rural migrants to their original place of residence can be 
considered one of the most important trends in demographic mobility. That is due to the general trend 
of changing living conditions and its relative improvement in the villages compared to the past and the 
fact that the primary reasons for migration no longer exist or the benefits of living in the city as a destina-
tion have decreased. Given the importance of analyzing such trends in the region and the field of city 
and village relations, the present article seeks to investigate the causes and motivations of return migra-
tion among rural migrants in the city of Khorram Abad. The present research is an applied research of 
the descriptive-correlational type and the statistical population includes all rural immigrants who have 
returned to their villages during the years 2006-2016(N=24160).The research instrument is a researcher-
made questionnaire and the validity and reliability of its form and content have been confirmed using 
the opinions of experts in the fields of economics and rural development as well as the Cronbach's alpha 
test. The results of independent t-test also suggested that there is a significant difference in the rate 
of desire to return between the group of landowners and non-owners in the village, people who have 
temporary and permanent jobs in the city, those who own agricultural land, and those who own only 
residential land in the village.

A B S T R A C T

Key words: 
Willingness to 
migrate, recursive 
(reverse) migra-
tion, village-city 
relations, popula-
tion flows, city of 
Khorramabad

Received: 18 Jan. 2020

Accepted: 08 June 2020

Extended Abstract

1. Introduction

everse migration is a process that in-
volves the three stages of birth and life 
in the village, migration to the city and 

residence there, and then returning to the village. In recent 
decades, it has been considered one of the most impor-
tant trends in population mobility. Studies show that both 
economic and non-economic factors determine the moti-
vation for reverse migration. Before leaving the village, 
immigrants expect their situation would be improved. 
But when immigrants' efforts fail to improve their living R
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conditions, they are likely to return to their former lives. 
One of the reverse migration processes is the acquisition 
of scientific, technical and productive skills in migration 
where immigrants use their scientific and experiential re-
sources to return, and this affects the development of vil-
lages. In addition, returning migrants have a potentially 
important role in rural areas in slowing the rate of popu-
lation decline, population rejuvenation, job creation and 
increasing human, social and financial capital. The pres-
ent study seeks to investigate the most important causes 
of increasing tendency to reverse migration among these 
immigrants in Khorramabad city, so that by understand-
ing these factors, rural decision-makers can use effective 
planning to achieve the important and fundamental goal 
of returning and staying in rural areas and exploit the vil-
lagers’ potential for development.

2. Methodology

This study is applied in terms of purpose, and it is 
a field study in terms of data collection, Regarding the 
subject, the present research was a correlation study and 
the statistical population included all rural migrants who 
had returned to their villages during the years 2006-2016 
(N=24160). The sample size was determined 185 persons 
by Cochran formula with a 0.071% error. The validity of 
the questionnaire was confirmed by using content valid-
ity and the opinion of 6 experts from the Office of Rural 
Affairs and the Governor Councils of Lorestan, as well as 
3 professors of Lorestan University, and its reliability (in 
the section on effective factors on the tendency to return to 
the village) was also confirmed by Cronbach's alpha coef-
ficient (0.849). In the descriptive section, statistics such 
as frequency, mean, standard deviation and minimum 
and maximum were used to describe the characteristics 
of immigrants. In the inferential section, the correlation 
coefficient, independent t-test, and McNemar test were 
used to compare the type of job and place of employment 
before and after migration. The data were analyzed by 
SPSS software.

3. Results

The results indicate the presence of positive and signifi-
cant relationships between household dimension, the rate 
of relatives in the village, the amount of land and rural 
property and the cost variables, and there is a negative 
and significant relationship between immigrant neighbor-
hood, income, and savings in the origin city and the rate 
of return migration to the village. The results of indepen-
dent t-test also showed that there was a significant dif-
ference in the tendency for return migration between the 
group of landowners and non-landowners in the village, 

people with a temporary and permanent job in the city, 
owners of agricultural lands and people who own only 
residential land in the village.

4. Discussion

Since any planning and policy in rural areas are directly 
and indirectly related to population structure and increas-
ing the rate of migrants’ return to their villages has a posi-
tive impact on urban and rural communities, the reasons 
for and extent of these displacements are important The 
results of the research can be categorized as follows:

A) Rural attraction factors due to improved living con-
ditions in the village: improving job opportunities for all 
households and reducing costs of living in the village - 
family relationships and local belonging - rural property 
and wealth.

B) Urban repulsion factors or declining quality of life in 
the city: the characteristics of the residence in the destina-
tion (city) and the income and occupational status in the 
destination (city).

5. Conclusion

The research instrument is a researcher-made question-
naire and the validity and reliability of its form and con-
tent have been confirmed using the opinion of experts in 
the fields of economics and rural development as well as 
the Cronbach's alpha test. The results of independent t-test 
also showed that there is a significant difference in the 
rate of tendency to return to the group of landowners and 
non-owners in the village. People have temporary and 
permanent jobs in the city and there are those who own 
agricultural land and those who own only residential land 
in the village.

Based on what has been said, the following recom-
mendations are made: improving the employment rate in 
the villages, creating the early return institution  and pro-
moting entrepreneurship in the villages by giving loans, 
providing facilities and supporting agriculture by guaran-
teeing the purchase of crops or crop insurance in case of 
damage to the crops, diversifying the rural economy for 
graduates and rural women and youths, equipping rural 
centers with livelihood facilities and services needed by 
the villagers and improving satellite villages communica-
tion network and access to these centers, expanding the 
health, medical, educational and recreational services 
needed in rural centers and expanding them in rural ar-
eas relative to the population to create spatial equality be-
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tween the city and the village and reducing the unplanned 
and unforeseen migration trends.
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در دهه های اخیر، فرایند بازگشت مهاجران روستایی به سکونتگاه های مبدأ خود را می توان به عنوان یکی از مهم ترین جریان های تحرک 
جمعیتی قلمداد نمود که ناشی از روندهای کلی تغییر شرایط زندگی و بهبود نسبی آن در روستاها نسبت به گذشته و کم رنگ شدن علت 
اولیه مهاجرت یا کاهش مزایای زندگی در شهر به عنوان مقصد، است. با توجه به لزوم اهمیت تحلیل چنین جریان هایی در گستره منطقه ای 
و در حیطه روابط شهر و روستا، مقالـه حاضـر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مهاجرین روستایی نسبت به مهاجرت بازگشتی 
در شهرستان خرم آباد است. پژوهش کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی مهاجرانی روستایی است 
که طی سال های 1385- 1395 به روستاهای خود بازگشته اند، )N=24160(. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی و 
پایایی شکلی و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان حوزه های اقتصاد و توسعه روستایی و آزمون آلفای کرونباخ تأییدشده 
است. نتـایج به دست آمده، نشان دهنده وجـود ارتبـاط مثبـت و معنـادار بـین متغیرهـاي بعد خانوار، نسبت قوم وخویشان ساکن در روستا، 
میزان زمین و دارایی روستایی و هزینه و وجــود رابطه منفــي و معنــادار بــین محله سکونت شخص مهاجر، درآمد و پس انداز در شهر 
با میزان انگیزه برای بازگشتی به روستا است. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معناداری در میزان تمایل به مهاجرت 
بازگشتی در بین گروه  افراد مالک و غیر مالک زمین در روستا، افراد داری شغل موقت و دائم در شهر و کسانی که دارای زمین کشاورزی 

و افرادی که تنها صاحب زمین مسکونی در روستا هستند، وجود دارد.

کلیدواژه ها: 
مهاجرت بازگشتی 

)معکوس(، روابط شهر 
و روستا، جریان های 

جمعیتی، اقتصاد روستایی، 
شهرستان خرم آباد

تاریخ دریافت: 28 دی 1398
تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399

مقدمه

مهاجرت، در کنار مرگ ومیر و باروری یکی از سه مؤلفه اصلی 
اثرگذار بر تغییرات جمعیتی و یکی از مهمترین منابع تأمین 
و  اقتصاد ملی  و توسعه  بازارهای کار  برای  انسانی الزم  نیروی 
محلی است. همچنین این جریان، به عنوان یکی از استراتژی های 
معیشتی خانواده های جوامع آسیب پذیر از نظر زیست محیطی 
برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود و غلبه بر اثرات رفاهی 
مطرح  خود  مبانی  در  نهادی  و  اقتصادی  اجتماعی،  نامطلوب 
است (Ezra, 2001; Tongruk et al., 2010). علی رغم تأثیر عوامل 
بسیاری در فرایند مهاجرت، ارتقای مزایای مهاجرت با انتخاب 
مقصد مناسب، عقالنی ترین عامل در تصمیم گیری برای آغاز آن 
است و مزیت های نسبی آن عواملی نظیر خصوصیات شخصی و 
 (Nguyen تجربیات، شبکه های اجتماعی، ثروت یا فقر بستگی دارد

(et al., 2015. مهاجرت به لحاظ فضایی در سه شکل، از روستا 

به شهر، از شهر به روستا، از روستا بـه روستا یــا از شهرهای 
کوچک بـه شهرهای بزرگ در جامعه اتفاق می افتد که طي دهه 
اخیر با تغییر الگوی مهاجرت از روستا به شهرها، جریان مهاجرت 
بازگشتی با شدت و روند متفاوتی در نقاط مختلف در حال وقوع 
است (Reffered to MirFallah et al., 2016). عواملی نظیر افزایش 
جمعیت شهری، فقدان مسکن مناسب، نرخ بیکاری باال، تخریب 
محیط زیست، نارضایتی و فقر فزاینده در مناطق شهری که بیشتر 
ناشی از کاهش ظرفیت پاسخگویی مقاصد به مهاجرت های بی برنامه 
دوره های گذشته است، می تواند از مهم ترین علل این جریان های 
بازگشتی تلقی شود (Masanja, 2018). آنچه درنهایت منجر به 
تمایل به بازگشت به محیط و شکل گیری نوع مهاجرت دوم یعنی 
بازگشتی می شود، عدم دستیابی به مزیت های پیش بینی شده و یا 
از بین رفتن الزامات اولیه به مهاجرت در جامعه مهاجر است که 
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احساس ناامنی از مقصد، مشکالت خانوادگی و شرایط سیاسی 
و ... را می توان از مواردی آن دانست و سبب ناکامی و بازگشت 
 (Farrell et al., 2012; Waranaik & Kumar, 2019; Junge et می شود
(al., 2015 که البته با توجه به تغییر ویژگی های جامعه مهاجران 

بازگشتی به لحاظ مهارت های علمی، فنی و تولیدی تأثیرگذاری 
 (Ali Babaei & Jomeh Pur, 2016) آن ها بر روستاها قابل توجه است
و بالقوه نقش مهمی در کاهش سرعت کاهش جمعیت روستا، 
انسانی،  سرمایه  افزایش  و  شغل  ایجاد  جمعیت،  جوان سازی 
و  سنی  طبقه   .(Reichert et al., 2014) دارند  مالی  و  اجتماعی 
ویژگی های فردی مهاجران نقش قابل توجهی در گزینش مقصد 
و محالت و تصمیم گیری برای مهاجرت بازگشتی دارد. به گونه ای 
که مهاجرت بازگشتی غالباً بزرگ ساالن و بازنشستگان را شامل 
به تبع خانواده  یا  بهداشتی  به دالیل  نیز جوانان  و گاهی  شده 
این نوع مهاجرت را برمی گزینند (Manafi Azar et al., 2016). بر 
مبنای نتایج آماری در شهرستان خرم آباد به عنوان مرکز استان 
لرستان مهاجرت های روستا شهری با )14/3 درصد( هرچند با 
شتاب کمتر نسبت به قبل، ولی همچنان نسبت به مهاجرت های 
باالتری رخ می دهد  به نسبت  شهری روستایی )11/3 درصد( 
(statistical center of Iran, 2016). عالوه بر این درصد نرخ رشد 

جمعیت روستایی با )1/5- درصد( کاهش نسبت به قبل حاکی از 
وضعیت نامطلوب در این منطقه است. البته مقایسه نرخ بیکاری 
شهری )16/4( و روستایی )9درصد( طی سال های گذشته در 
اشتغال  برای  شرایط  که  است  آن  نشان دهنده  شهرستان  این 
روستایی فراهم شده است (statistical center of Iran, 2016). طی 
دهه های اخیر علی رغم روند مهاجرت روستا شهری فزاینده در 
این منطقه، ایجاد فرصت های مطلوب اقتصادی، گسترش رفاه 
و کیفیت زندگی اجتماعی در نواحی روستایی منطقه و از سویی 
نواحی  در  زیست محیطی  و  اقتصادی  چالش های  و  مشکالت 
مقصد )شهرها(، سبب افزایش مهاجرت های برگشتی و تمایل 
روستاها  یعنی  خود  مبدأ  نواحی  به  بازگشت  برای  روستاییان 
شده است. بررسی علل این تمایل در دو قالب چالش های محیط 
مقصد و تغییر شرایط کیفی زیست در مبدأ می تواند تا حد زیادی 
به عنوان مهم ترین علل این روند قلمداد شود. لذا، مطالعه حاضر 
به دنبال بررسی مهم ترین علل افزایش تمایل به مهاجرت های 
بازگشتی در بین این مهاجران است تا با آگاهی یافتن از این 
عوامل، تصمیم گیرندگان حوزه های روستایی بتوانند با برنامه ریزی 
اصولی، راهبردهای مناسب و کارا را برای تحقق هدف مهم و 
اساسی بازگشت و ماندگاری در روستاها و بهره گیری هرچه بیشتر 

از پتانسیل روستاییان جهت توسعه کشور ارائه دهند.

مروری بر ادبیات موضوع 

با توجه به اهمیت موضوع پژوهش های پر شماری در زمینه 
عامل های مؤثر بر مهاجرت بازگشتی، توسط محققان داخلی و 
خارجی صورت گرفته که در آغاز به بررسی پژوهش های داخلی 

به  )2011( در تحقیقی  و همکاران  رباني  پرداخته شده است. 
بررسي علل انگیزه های مهاجرت بازگشتی در )شهرهاي تنکابن 
و رامسر( پرداختند که نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطي 
مهـاجرت  باانگیزه  درآمد  و  بومي  تعلق  متغیرهاي  بین  مثبت 
مهاجرت  انگیزه  و  مسافت  بـین  منفـي  ارتبـاطي  و  بازگشتی 
معکوس وجود دارد. نتیجه مطالعات عبداللهی )2015(، شکوهی 
و همکاران )2017(، علی بابایی و جمعه پور )2016( در بسیاری 
از مناطق به طور مشترک بیانگر تأثیرگذاری عواملی نظیر احساس 
تعلق بومی، مسکن، شغل، درآمد، نبود اختالفات قومی و قبیله ای، 
وجود امکانات آموزشی، توسعه اجتماعی و اقتصادی سن، شرایط 
نامساعد شهری، میزان درآمد افراد و تعلّقت قومی و بومی رونق 
راه سازی و استقرار خدمات گردشگری و توریستی بر تمایل به 
بازگشت به مبدأ است. نتایج تحقیق کریم و همکاران )2018( 
در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مهاجرت معکوس برافزایش 
امنیت و پایداری اجتماعی در مناطق روستایی سیستان نشان 
می دهد مهاجرت معکوس بر امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی، 
کیفیت زندگی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام 
داشته  معناداری  و  مثبت  تأثیر  سیستان  منطقه  در  اجتماعی 
است. نتایج مطالعه الئیر1 )2007( روي مهاجراني بازگشتي به 
نواحي روستایي ایرلند حاکي از آمیخته بودن شهر گرایی نواحي 
روستایي با مفهوم خانواده است عالوه بر این زندگي روستایي 
جیالو2  دارد.  بازگشتي  مهاجران  براي  خاصـي  پیچیدگی های 
خانواده های  محدودیت های  کاهش  خود  تحقیق  در   )2009(
روستایی و حذف نابرابری های روستا و شهر، تخصیص اعتبارات، 
توجه به بخش غیرکشاورزی یعنی رشد کارآفرینی را به عنوان 
الزامات کاهش مهاجرت و تقویت تمایل به مهاجرت معکوس 
بیان می کند. استوکدالی3 و همکاران )2014(، با تأکید بر بافت 
از شهر  افراد  این نتیجه رسیدند که سن در تحرک  به  محلی 
به روستا مؤثر است و افراد جوان تمایل بیشتری به مهاجرت 
نیز   )2014( همکاران  و  وان4  کریستین  تحقیق  نتایج  دارند. 
تعلقات بومی و تمایل به بازگشت به سوی فرزندان و خانواده های 
را علل اصلی می دانند و معتقدند این تمایل در افراد درگیر در 
شبکه های اجتماعی و سرمایه داران و افراد دارای دارایی بیشتر 
است. در تحقیقی که توسط چن و لیو5 )2016( در چین انجام 
شد نتایج نشان دهنده آن بود که دل بستگی فرهنگی - اجتماعی 
نقش تعیین کننده ای در بازگشت مهاجرین نسل اول و مشوق های 
اقتصادی برای مهاجران روستایی نسل جدید از اهمیت بیشتری 
برای بازگشت برخوردار است. تانویر6 و همکاران )2017( عوامل 
اقتصادی و اجتماعی، تفاوت های دستمزد و انتظارات درآمدی باال، 

1. Laoire
2. Jialu
3. Stokedale
4. Christine Won
5. Chen & Liu
6. Tanvir
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کیفیت زندگی، تحصیالت، جهانگردی، احترام اجتماعی دوستان 
خانوادگی را مؤثر ارزیابی می کنند. در نتایج مطالعات محابیر7 و 
)2019( مفاهیم  همکاران  و  انگوترانگ8  و   )2017( همکاران 
جنسیت، سن و احساس تعلق در انتخاب مهاجران روستایی برای 

اقامت یا بازگشت تأثیر می گذارد. 

مبانی نظری

مهاجرت را می توان شکلی از رابطه متقابل شهر و روستا دانست 
که در دوره های زمانی مختلف به اشکال غالبی تداوم می یابد. 
با توجه به مفهوم اولیه مهاجرت، بازگشت مجدد مهاجرین به 
موطن اصلی خود برای زندگی به دالیل گوناگون که مهم ترین 
فعالیت های  برای  زیربنایی  امکانات  و  زیرساخت ها  توسعه  آن 
اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در 
منطقه مهاجرپذیر است، منجر به بروز پدیده مهاجرت معکوس 
می شود (Ebrahimi, 2016). به طور ساده بازگشت انتخابی مهاجران 
بعد از یک دوره قابل توجه به مبدأ را مهاجرت بازگشتی گویند 
(Dustmann & Yoram, 2007). باید اذعان داشت که این بازگشت 

عمدتاً به خاطر عوامل کشش جاذبه در نواحی روستایی صورت 
 .(Diani et al., 2008) می گیرد تا عوامل دافعه در مناطق شهری
برخی نیز آن را واکنشی به سیکل اقتصادی دانسته اند؛ اما این 
پدیده نه یک عامل بلکه با مجموعه ای از عوامل قابل تبیین است. 
مهم ترین دالیل مهاجرت بازگشتی عمدتاً اقتصاد، بوم شناختی و 
در ارتباط با کیفیت زندگی است (Imani Jajarmi, 2015). عوامل 
جاذبه روستایی )ارزانی زمین و مسکن، زمین ارثی، هوای لطیف 
و پاکیزه، نبود مشکالت شهری( و دافعه شهری )گرانی زمین و 
مسکن، فشارهای روحی و روانی، تبعیض نژادی، آلودگی هوا و 
غیره( و توسعه شبکه حمل ونقل موجب تحرک مکانی به صورت 
مهاجرت بازگشتی می شود. چنانچه در مناطق روستایی مهاجر 
فرست، توسعه زیرساخت ها و امکانات زیربنایی برای فعالیت های 
اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی و سیاسی مالحظه شود، 
 (Manafi Azar منجر به بروز پدیده مهاجرت بازگشتی می شود
از  (et al., 2014. مهاجرت بازگشتی به عنوان یک فرایند جزئی 

مجموعه ای  که  است  مختلفی  رویکردهای  موضوع  مهاجرت، 
متضاد از دیدگاه ها را در برمی گیرد. این رویکردها شامل اقتصاد 
کار، ساختارگرایی،  نیروی  اقتصاد جدید مهاجرت  نوکالسیک، 
 (Nobokht et است  اجتماعی  تئوری شبکه  و  منطقه گرایی  فرا 
(al., 2017. رویکرد نوکالسیک به مهاجرت بر اساس تفاوت های 

دستمزد بین مناطق مهاجرت فرست و مهاجرپذیر، بنیان گذاشته 
 شده است. در این دیدگاه عامل اصلی مهاجرت، انتظارات و توقعات 
مهاجران جهت درآمد باالتر است (Todaro, 1972). برعکس رویکرد 
نوکالسیک در دیدگاه اقتصاد جدید مهاجرت بازگشتی به عنوان 
نتیجه منطقی یک استراتژی حساب شده است که آن را باید 

7. Mohabir
8. Ngo Trung

در سطح خانواده مهاجران تعریف نمود و بر این اساس این نوع 
 (Stark, مهاجرت در دستیابی به اهداف موردنظر موفق بوده است
(2006. همچنین در این دیدگاه، اختالفات دستمزد منطقه دلیل 

اصلی مهاجرت را ایجاد می کند و اگر این متغیرها ادامه داشته 
که  می گیرد  شکل  صورتی  در  تنها  بازگشت  مهاجرت  باشند، 
مهاجر نتواند به درآمدی که انتظار دارد برسد، برای مثال به دلیل 
بیکاری، تفاوت های دستمزد کمتر از حد انتظار، عالوه بر این، در 
کشورهای درحال توسعه احتمال تحصیل در کشورهای غیرمجاز 
افزایش می یابد (Brünjes, 2012). در این رویکرد بازگشت به عنوان 
نتیجه طبیعی یک تجربه موفق در خارج از محل تولد است که 
باال، پس انداز  اهداف موردنظر خود )درآمد  به  مهاجران در آن 
از درآمد  به طور طبیعی بخشی  مناسب( می رسند، درحالی که 
برای خانواده ارسال می گردد. این وجوه ارسالی بخشی از یک 
استراتژی هدفمند جهت تنوع منابع درآمدی خانوار است که بر 
اساس آن برخی از کمبودها مانند عدم وجود یک بازار کار مطمئن 
در مبدأ را جبران می کند. این وضعیت یک عامل تبیینی مهم در 
تصمیم برگشت مهاجران است که با دل بستگی خانواده در منطقه 
مبدأ همراه است. در رویکرد ساختاری، بازگشت منحصراً با توجه 
به تجربه فردی مهاجر تحلیل نمی گردد بلکه عوامل اجتماعی 
و نهادی مبدأ نیز موردتوجه است. شکست یا موفقیت بازگشت 
بر اساس همبستگی بین واقعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه 
 .(Cassarino, 2004) مبدأ با انتظارات مراجعه کننده تحلیل می گردد
تئوری شبکه اجتماعی، مهاجران بازگشتی را به عنوان حامالن 
منابع محسوس و غیر محسوس در نظر می گیرد. همچنین در 
رویکرد تئوری شبکه نیز مهاجران برگشتی، مهاجرانی هستند 
که پیوندهای قوی خود را با مکان سابق حفظ نموده اند. ارتباطات 
مداوم، کمک های اجتماعی و اقتصادی از عوامل اثرگذار در ترغیب 
مهاجران برای بازگشت به مبدأ هستند. عالوه بر این الگوهای 
گذشته  تجربه  از  است  ممکن  که  فردی  بین  متقابل  روابط 
مراجعه کنندگان حاصل شود، از منابع اصلی بازگشت مهاجران 

 .(Winters et al., 2009) تلقی می گردد

اختالف دستمزدهای منطقه ای یکی از دلیل اصلی مهاجرت 
را تشکیل می دهد و اگر این تفاوت های دستمزد همچنان ادامه 
داشته باشد و مهاجر نتواند به درآمد باالتری که انتظار می رود 
به دست یابد، مهاجرت بازگشتی صورت خواهد گرفت. بیکاری، 
دستمزد پایین تر از حد انتظار از عوامل مهم این بازگشت است، 
عالوه بر این، در کشورهای درحال توسعه آموزش رسمی احتمال 
اشتغال در مشاغل غیر مرتبط را افزایش می دهد و افراد بر اساس 
 .(Brünjes, 2012) مدارک تحصیلی گزینش و انتخاب نمی شوند
از سویی احتمال مهاجرت شخص یا خانواده و انتقال آن ها به 
محیط روستایی به ترجیحات مسکونی آن فرد )خانه دار( در یک 
مجموعه انتخابی که با توجه به منابع مالی، محدودیت ها )مانند 
فاصله کار یا پیوندهای خانوادگی(، فرصت ها و محدودیت های 
موجود در مقصد موردنظر )مانند دسترسی به مسکن و اشتغال( و 
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تجربه قبلی از محیط های خاص مسکونی که زندگی کرده است، 
مراحل  یا  اساس سن  بر  و   (Feijten et al., 2008) دارد  بستگی 
زندگی متفاوت است (Michielin & Mulder, 2008). به گونه ای که 
مهاجرت اغلب با رویدادهای خاصی از زندگی نظیر بازنشستگی، 
از دست دادن همسر در سنین باال، پیری و افزایش شکنندگی که 
با آسایش افراد مربوط می شود نیز ارتباط می یابد. درواقع، می توان 
گفت که مهاجرت شامل یک تعامل پیچیده بین سن، وضعیت 
 (Geist & McManus, 2008; خانواده و زمان وقایع زندگی است
(Kulu, 2008; Stockdale, 2006. تغییرات واقعی یا پیش بینی شده 

در اوایل دوران بلوغ، اشتغال، ازدواج / زندگی مشترک و شروع به 
کار در خانواده باعث افزایش احتمال حرکت بین مناطق شهری، 
در یک منطقه خاص شهری )از مرکز شهر به حومه شهرها(، یا از 
شهر به روستا می شود (Clark & Huang, 2003). قدرت محرک های 
بازار کار با افزایش سن مهاجران کاهش می یابد، درحالی که اهمیت 
نسبی آسایش با باال رفتن سن مهاجران افزایش متناظر را نشان 
می دهد. مهاجرت جوانان بالغ و دارای تحصیالت که به دنبال 
فرصت های شغلی هستند به مراکز شهری و برعکس مهاجرت 
افراد در سنین بازنشستگی به روستا از فرآیندهای قابل پیش بینی 

 .(Shuttleworth et al., 2013) مهاجرت هستند

مدل مفومی پژوهش در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

روش شناسی تحقیق

شیوه  لحاظ  به  و  کاربردی  هدف،  لحاظ  به  حاضر  تحقیق 
به  توجه  با  است.  میدانی  پیمایش  نوع  از  اطالعات  گردآوری 
موضوع، مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی و جامعه آماری شامل 
تمامی مهاجرانی روستایی که طی سال های 1385- 1395 به 
روستاهای خود بازگشته اند. بنا بر اطالعات گرفته شده از مرکز آمار 
ایران و اداره کل ثبت احوال لرستان تعداد کل مهاجران بازگشتی 
به روستا در شهرستان خرم آباد طی این سال ها حدود 4330 نفر 
است (Statistical center of Lorestan Province, 2019) که حجم 
از فرمول کوکران و با خطای 0/071 درصد،  با استفاده  نمونه 
185 پرسشنامه به صورت تصادفی تکمیل و گرداوری شد. در 
این تحقیق نمونه گیری به شرح ذیل انجام شد. در مرحله اول هر 
چهار بخش پاپی، چغلوندی، زاغه و مرکزی شهرستان خرم آباد 
انتخاب شدند. سپس با توجه به تعداد مهاجران برگشتی در هر 
بخش و به تفکیک در هر دهستان، درصد نمونه انتخابی از هر 
دهستان از حجم نمونه مشخص گردید. شهرستان خرم آباد یکی 
از پرجمعیت ترین شهرستان های استان لرستان است که دارای 4 
 (Iran Statistics Center, بخش، 17 دهستان و 733 روستا است
(2016. جدول شماره 1، وضعیت توزیع نمونه ها در دهستان های 

موردمطالعه را نشان می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومي تحقیق؛ عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت بازگشتی در بین روستاییان. مأخذ: نویسندگان، 1398
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جدول 1. توزیع نمونه ها در هر دهستان.

بخش
تعداد نمونهدرصد از حجم نمونهتعداد نمونه در هر دهستاندهستان)تعداد مهاجر(

چغلوندی )810(
47010/5820بیرانوند جنوبی

3407/8514بیرانوندشمالی

زاغه )1020(

2505/7011رازان

3705/8016زاغه

4009/2017قایدرحمت

مرکزی )2040(

110025/3047کرگاه غربی

2405/5410کرگاه شرقی

1904/388 رباط

1543/557ده پیر جنوبی

1383/106ده پیرشمالی

1182/705ازنا

1002/304کاکا شرف

46010/6020پاپیپاپی )460(

4330100185جمع کل 
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                  Statistical Center of Iran, 2016 :مأخذ

روایی پرسش نامه، به روش اعتبار محتوایی و با استفاده ازنظرت 
6 نفر از کارشناسان دفتر امور روستایي و شوراهای استانداری 
لرستان و همچنین سه نفر از اساتید دانشگاه لرستان و پایایی 
آن )در بخش عوامل مؤثر بر تمایل به بازگشت به روستا( نیز 
قرار  تأیید  مورد   )0/849( کرونباخ  آلفای  از ضریب  استفاده  با 
گرفت. پرسشنامه دارای دو بخش  که بخش اول شامل اطالعات 
و مشخصات فردی، حرفه ای و اقتصادی مهاجران بود. در بخش 
دوم پرسشنامه از طریق 15 گویه، در قالب طیف پنج گزینه ای 
لیکرت از »خیلی کم« تا »خیلی زیاد« که تعیین کننده عوامل 
مؤثر بر مایل افراد جامعه آماري به مهاجرت بازگشتی به روستا 
است، موردسنجش قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی با استفاده 
از آماره هایی چون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و کمینه و 
بیشینه به توصیف ویژگی های مهاجران پرداخته شد. در بخش 
استنباطی نیز، از ضریب همبستگي، آزمون t مستقل و جهت 
مقایسه نوع شغل و محل اشتغال قبل و بعد از مهاجرت در افراد 
موردمطالعه از آزمون مک نمار استفاده  شده است. موارد فوق با 

استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. 

یافته ها

بر اساس نتایج توصیفی ارائه شده در جداول شماره 2 و 3، 
محدوده سنی پاسخ گویان بین 21 تا 80 و میانگین سن آنان 
حدود 45 سال بود و بیش تر افراد در گروه سنی 30-45 سال قرار 
داشتند؛ که از نظر جنسیت 77/2 درصد مرد و 22/8 درصد زن 

بودند. همچنین 81/5 درصد پاسخگویان متأهل و 18/5 درصد 
متأهل بودند. میانگین بعد خانوار پاسخگویان 4/46 نفر و دامنه 
تغییرات بین 1 تا 8 نفر است. به طور میانگین هر مهاجر با 3 
نفر از ساکنین روستایی مبدأ فامیلی نزدیک دارد. عالوه بر این 
دامنه تغییرات تعداد خویشاوند نزدیک مهاجرین بین 0-12 نفر 
است. همچنین نتایج نشان داد که سطح سواد بیش تر مهاجران 
)56/5 درصد( پایین تر از دیپلم، 14/1 درصد دیپلم و 29/48 
درصد نیز دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. )77/2 درصد( از 
افراد بررسی شده مالک زمین در روستا هستند که از این میان 
68/2 درصد مالک اراضی زمین کشاورزی و 31/7 درصد نیز در 
روستا داری زمین مسکونی هستند. دامنه تغییرات میزان زمین 
مهاجران در منطقه موردمطالعه بین 0 تا 10 هکتار و میانگین 
زمین تحت مالکیت نیز، 3/34 هکتار بود. ازنظر نوع مسکنی که 
قبل از مهاجرت در آن سکونت داشتند )55/4 درصد(، مهاجرین 
در منازل اجاره ای، 28/3 درصد منزل شخصی و 16/3 درصد 
در خانه های سازمانی استفاده می کردند. همچنین ازنظر محله 
سکونت مهاجرین در شهر 67/2 درصد آن ها در مناطق حاشیه ای 
شهرها 26/1 درصد در مناطق پایین شهر و 6/7 درصد از مهاجران 
در مناطق متوسط ساکن بودند. ازنظر بعد مسافت محل مهاجرت 
تا روستای مبدأ به طور میانگین حدود 75/83 کیلومتر است؛ 
که فاصله دو رترین مهاجر تا روستایی مبدأ 500 و نزدیک ترین 

مهاجرت 30 کیلومتر است.
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یافته های استنباطی

به  اقدام  اول  گام  در  مناسب  آزمون های  نوع  تعیین  برای 
تعیین وضعیت داده ها به لحاظ نرمال بودن با استفاده از آزمون 
نتایج  گردید.  کشیدگی  و  چولگی  و  اسمیرنوف  کولموگروف- 

آزمون ها در جدول شماره 4، ارائه شده است.

مقایسه وضعیت اشتغال مهاجران قبل و بعد از مهاجرت 
بازگشتی به روستا

بر اساس داده های جدول شماره 5، درصد افراد بیکار از 29/3 
درصد قبل از مهاجرت به 17/4 درصد بعد از مهاجرت کاهش 
و شاغلین نیز از 30/4 درصد به 60/9 درصد افزایش را نشان 
می دهند که درمجموع رشد 30/5 درصدی تعداد شاغلین را بعد 

جدول 2. ویژگی های مهاجران منطقه موردمطالعه.

درصدگروهمتغیر

جنسیت
77/2مرد

22/8زن

وضعیت تأهل
81/5متأهل

18/5مجرد

میزان تحصیالت

56/5پایین تر از دیپلم

14/1دیپلم

29/4فوق دیپلم و باالتر

نوع مسکن قبل از مهاجرت

55/4استیجاری

28/3شخصی

16/3دولتی )سازمانی(

مالکیت زمین در روستا
77/2بله

22/8خیر

نوع زمین در روستا
68/3مسکونی

31/7کشاورزی

منطقه سکونت شما در شهر

67/2حاشیه  نشین

26/1پایین شهر

6/7متوسط شهری

محل اشتغال بعد از مهاجرت
71/7روستا

28/3شهر
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جدول 3. ویژگی های خانوار و محل سکونت مهاجران.

متغیر
)واحد(

سن
)سال(

فاصله شهر تا مقصد 
مهاجرت
)کیلومتر(

تعداد اعضای 
خانوار
)نفر(

میزان زمین در 
روستا

)هکتار(
تعداد فامیل درجه 
اول در روستا )نفر(

هزینه
)هزار تومان(

درآمد
)هزار تومان(

پس انداز
)هزار تومان(

45/1575/834/463/343/2933/70874/13101/63میانگین

0-200500-2004900-02500-012-110-308-21500-70دامنه

کمتر از 500100-5001000-41000-38-35-305-3045-45گروه  اکثریت
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جدول 4. آزمون وضعیت نرمال بودن داده ها.

وضعیت نرمال بودنآماره آزموننوع آزمونمتغیر

نرمال0/000کولموگروف- اسمیرنوفسطح تمایل مهاجران

نرمال)0/000(- )1/045-(چولگی - کشیدگیسن فرد

نرمال)0/119(- )0/559-(چولگی- کشیدگیتعداد افراد خانوار

نرمال)0/768( - )1/189-(چولگی - کشیدگیفاصله شهر محل سکونت تا روستا

نرمال)0/404( - )0/567-(چولگی - کشیدگیمیزان زمین در روستای مقصد

غیر نرمال)2/759( - )4/635(چولگی - کشیدگیدرآمد قبل از مهاجرت

غیر نرمال)3/205( - )5/607(چولگی - کشیدگیهزینه قبل از مهاجرت

غیر نرمال)4/638( - )9/910(چولگی - کشیدگیپس انداز قبل از مهاجرت
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جدول 5. مقایسه توزیع فراوانی وضعیت فعالیت قبل و بعد از مهاجرت در افراد موردمطالعه.

زمان مهاجرت

وضعیت اشتغال

بعد از مهاجرت )ساکن در روستا(قبل از مهاجرت )سکونت در شهر(
درصد تغییر

درصدتعداددرصدتعداد

11/9-5429/33217/4بیکار

30/5+5630/411260/9شاغل

14/1-2614/100محصل

3/3+3016/33619/6خانه دار

7/6-189/842/2بازنشسته

184100100100جمع
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از بازگشت به روستا نشان می دهد. همچنین تعداد افراد خانه دار 
به نسبت به قبل رشد 3/3 درصدی داشته اند و در آخر نتایج 
فعالیت های  میان  در  بازنشستگی  میزان  که  است  این  گویای 
اساس  بر  است.  کاهش یافته  درصد   7/6 میزان  به  مهاجرین 
داده های جدول نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت مهاجرت بازگشتی 
بازنشستگی در بین فعالیت  بر میزان اشتغال و کاهش میزان 
افراد مهاجر است. البته افزایش افراد خانه دار بیانگر تغییر درصد 
اشتغال به نفع مردان است. همچنین کاهش جمعیت محصل را 
نیز می توان تبیین کننده یکی از علل مهاجرت اولیه به شهرها 
به منظور تحصیل دانست که با اتمام آن شکل مهاجرت معکوس 

شده است.

مقایسه فعالیت شغلی قبل و بعد از مهاجرت بازگشتی

جهت مقایسه فعالیت شغلی مهاجرین در منطقه موردمطالعه 
میزان تغییر در وضعیت شغلی افراد نسبت به قبل و بعد از مهاجرت 
در منطقه موردبررسی قرار گرفت. بر اساس جدول شماره 6، 
وضعیت شغلی بعد از مهاجرت در هریک از بخش های فعالیتی 
حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، فعالیت دامداری با 
افزایش 7/6 درصدی نسبت به قبل از مهاجرت بیشترین میزان 

رشد را نشان می دهد. در مقابل فعالیت کارگری با کاهش 20/7 
درصدی بیشترین میزان تغییر را بعد از مهاجرت نشان می دهد. 
سایر مشاغل زراعت و باغداری، مشاغل خانگی و کارمندی نیز به 
ترتیب با 5/5، 5/4 و 2/2 درصد افزایش داشته اند. در کل نتایج 
نشان دهنده آن است که غالب مهاجرین قبل از مهاجرت در شهر 
به فعالیت های کارگری مشغول بودند که با بازگشت به روستا به 
سمت اشتغال در بخش کشاورزی و دامداری و همچنین مشاغل 

خانگی روی آوردند.

مقایسه توزیع فراوانی وضعیت شغلی و محل اشتغال 
مهاجرین قبل و بعد از مهاجرت بازگشتی

جهت مقایسه توزیع فراوانی نوع شغل و محل اشتغال مهاجرین 
قبل و بعد از مهاجرت بازگشتی به روستا از آزمون مک نمار بهره 
گرفته شد. بر اساس نتایج جدول شماره 7، آزمون مک نمار نشان 
می دهد که اختالف معنی داری در حد 5 درصد در نوع شغل و 
بعد و  اشتغال  بین محل  اختالف معنی داری در حد 1 درصد 
قبل از مهاجرت مشاهده می شود؛ که نشان دهنده تأثیر مهاجرت 

برافزایش اشتغال دائم و انتقال محل آن به روستاها است.
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رتبه بندی انگیزه ها و علل مهاجرت بازگشتی مهاجران 
روستایی

مؤثر  عوامل  رتبه بندی  و  پاسخگویان  نظر  بررسي  به منظور 
بر تمایل به مهاجرت بازگشتی در نمونه های موردمطالعه، 15 
گویه در قالب جدول شماره 8 آورده شد و از مهاجران روستایی 
خواسته شد تا نظر خود را، نسبت به اینکه هر یک از گویه ها تا چه 
میزان بر انگیزه آنان برای بازگشت به روستا مؤثر است، بیان دارند. 
برای این کار از ضریب تغییرها )تقسیم انحراف معیار به میانگین( 
استفاده شد. بدین صورت که هر چه عدد ضریب تغییرها کمتر 
باشد، عامل یادشده اهمیت بیشتری داشته و به میزان بیشتری 

در ترغیب افراد به بازگشت مؤثر واقع می شود.

شغلی  فرصت  گویه   3  ،8 شماره  جدول  داده های  پایه  بر 
مناسب در روستا، افزایش درامد فعالیت های تولیدی در روستا 
و روابط ناهنجار در شهر، بزهکاری و عدم رعایت حریم خصوصی 
از مهم ترین عامل های تمایل مهاجران در مهاجرت بازگشتی به 
روستا است. همچنین بنا بر نتایج تحقیق صورت گرفته، دوری 
از خویشاوندان و آشنایان، امکانات رفاهی و زیرساختی )جاده، 

آب، برق، گاز و ...( در روستا و عالقه به شغل کشاورزی از عوامل 
کم اهمیت در تمایل مهاجران در بازگشت به روستا است. دیگر 

نتایج در جدول شماره 8، نشان داده شده است.

ارزیابی  برای  دو  خی  یا  اسکوار  کای  آزمون  از  بعد  گام  در 
تأثیرگذاری عوامل تعیین شده بر تمایل به مهاجرت بازگشتی به 
روستاها استفاده شد که نتایج بیانگر معناداری مقدار خی دو برابر 
با 11/880 و درجه آزادی 4 در سطح 0/000 است. بنابراین بین 
عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت بازگشتی و مهاجرت به روستا 

رابطه معنی داری وجود دارد )جدول شماره 9(.

جهت توصیف پراکندگی سطح تمایل به مهاجرت بازگشتی به 
روستا، از معیار فاصله انحراف معیار از میانگین ISDM به شرح 
ذیل استفاده و مهاجران بر اساس میزان گرایش به بازگشت به 
روستا به چهار طبقه تقسیم شدند. مطابق با یافته هاي جدول 
شماره 10، میزان تمایل به مهاجرت 17/4 درصد مهاجرین در 
سطح پایین، 23/9 درصد نسبتاً پایین، 43/5 درصد نسبتاً باال 
و 15/2 درصد نیز باال بوده است و به طورکلی میزان تمایل به 
مهاجرت بازگشتی به روستا در شهرستان خرم آباد حدود بیش از 
نیمی از مهاجرین در سطح نسبتاً باال و باال است )58/70 درصد(.

جدول 6. مقایسه توزیع فراوانی وضعیت شغلی قبل و بعد از مهاجرت.

زمان مهاجرت

نوع فعالیت

بعد از مهاجرت )سکونت در روستا(قبل از مهاجرت )سکونت در شهر(
درصد تغییر

درصدتعداددرصدتعداد

5/5+4222/85228/3زراعت و باغداری

7/6+4423/95831/5دامداری

5/4+189/82815/2مشاغل خانگی

2/2+147/6189/8کارمند

20/7-6635/92815/2کارگری

184100جمع
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جدول 7. مقایسه نوع شغل و محل اشتغال قبل و بعد از مهاجرت.

زمان مهاجرت

نام تغییر

بعد از مهاجرت )سکونت در روستا(قبل از مهاجرت )سکونت در شهر(
نتیجه آزمون مک نمار

درصدتعداددرصدتعداد

نوع شغل
7540/710557/06دائم

=P 0/001
10959/37942/94پاره وقت

محل اشتغال
12065/25932/1شهر

 000/0=P
6434/812567/9روستا
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جدول 8. رتبه بندی علل و انگیزه ای مهاجرت بازگشتی به روستاها.

رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین عامل

1 0/157 0/635 4/050 فرصت شغلی مناسب در روستا

2 0/175 0/667 3/920 افزایش درامد فعالیت های تولیدی در روستا

3 0/177 0/701 3/950 روابط ناهنجار در شهر: بزهکاری، عدم رعایت حریم خصوصی

4 0/184 0/783 4/260 افزایش هزینه های زندگي در شهر

5 0/192 0/724 3/780 کاهش نزاع و درگیری های قومی در روستا

6 0/208 0/864 4/150 گران بودن مسکن، زمین و اجاره بها در شهر

7 0/232 0/767 3/300 حمایت دولت از روستائیان طي سال های اخیر

8 0/246 0/977 3/970 ترس از خطرات ارتکاب به جرم و انحرافات اجتماعی در کمین فرزندان

9 0/251 0/870 3/470 داشتن زمین ارثي در روستا و امکان اشتغال در بخش کشاورزي

10 0/259 0/964 3/720 وجود امنیت بهتر در روستا

11 0/277 0/825 2/980 امکانات بهداشتی، آموزشی در روستا

12 0/278 0/832 2/989 امکانات رفاهی و زیرساختی )جاده، آب، برق، گاز و ...( در روستا

13 0/294 0/905 3/080 عالقه به شغل کشاورزی

14 0/325 1/112 3/420 فراغت شغلی مانند بازنشستگی یا ازکارافتادگی

15 0/410 1/032 2/520 دوری از خویشاوندان و آشنایان
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جدول 9. آزمون عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت بازگشتی به روستاها با استفاده از خی دو.

درجه معنی داری تغییراتChi-Squareدرجه آزادیمتغیر

411/8800/000عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت بازگشتی به روستاها
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جدول 10. طبقه بندي مهاجران ازنظر میزان گرایش به مهاجرت معکوس به روستا.

درصد تجمعيدرصدفراوانيمیزان گرایش به مهاجرت

3217/417/4پایین

2323/941/3نسبتاً پایین

8043/584/8نسبتاً باال

2815/2100باال

184100مجموع
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

با  روستا  به  بازگشتی  مهاجرت  به  تمایل  بین  رابطه 
متغیرهای فردی

در ادامه به بررسی رابطه بین متغیر گرایش مهاجرت معکوس 
با برخی متغیرهای مربوطه از طریق آزمون  همبستگی پیرسون و 
اسپیرمن اقدام شد. همان طور که در جدول شماره 11 مشاهده 
می شود رابطه مثبت و معناداری در سطح پنج درصد بین تعداد 

فامیل در روستا با تمایل به مهاجرت معکوس و بازگشت به روستا 
وجود دارد. همین رابطه مثبت و معنی داری، در سطح یک درصد، 
بین متغیرهای میزان زمین در روستای مقصد و هزینه شخص 
قبل از مهاجرت وجود دارد. به عبارتی، هر چه میزان متغیرهای 
نامبرده بیشتر شود، تمایل بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس 
افزایش خواهد یافت. همین رابطه اما منفی و معنی داری در سطح 
یک درصد با متغیرهای میزان درامد و پس انداز قبل از مهاجرت 
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با تمایل بازگشت به روستا وجود دارد به عبارت دیگر هرچه میزان 
درامد و پس انداز فرد در شهر پایین تر باشد تمایل شخص به 

بازگشت به روستا نیز بیشتر خواهد شد.

مقایسه میانگین  تمایل به مهاجرت بازگشتی به روستا 
در گروه بندی های مختلف

براي بررسي تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بازگشتی به 
روستا در بین گروه هاي )دووجهی( مختلف روستاییان از آزمون 
T مستقل استفاده گردید. نتایج این آزمون ها در جدول شماره 

12، ارائه شده است.

طبق نتایج به دست آمده موجود در جدول شماره 12، میانگین 
تمایل به مهاجرت بازگشتی در بین صاحبان زمین کشاورزی و 
مسکونی و همچنین بین مهاجرین با شغل دائم و موقت در سطح 
یک درصد معنی دار است و با احتمال 99 درصد می توان اظهار 
نمود افرادی که در روستا داری زمین کشاورزی و شغل موقتی 
در شهرها دارند در مقایسه با افرادی که زمین آن ها کشاورزی و 
شغل آن ها دائمی است، تمایل بیشتری به مهاجرت بازگشتی به 
روستاها خواهند داشت. همچنین نتایج نشان داد میانگین تمایل 
به مهاجرت بازگشتی در بین افرادی که در روستا مالک زمین 
هستند و افرادی که زمینی در روستا ندارند در سطح 5 درصد 

اختالف معنی داری وجود دارد.

جدول 11. رابطه بین تمایل به مهاجرت بازگشتی به روستا با متغیرهای مربوطه.

سطح معني داريضریب همبستگينوع آزموننوع داده هامتغیر دوممتغیر اول )وابسته(

تی
گش

 باز
رت

هاج
ه م

ل ب
مای

ت

0/1750/095-پیرسونفاصله ایسن فرد

0/2490/017**پیرسونفاصله ایتعداد افراد خانوار

0/2950/004*پیرسونفاصله ایتعداد فامیل نزدیک در روستا

0/1150/276-پیرسوننسبیفاصله شهر محل سکونت تا روستای مقصد

0/0320/760-اسپیرمنرتبه ایتحصیالت

0/2760/010-*اسپیرمنرتبه ایمنطقه سکونت در شهر

0/3690/000**پیرسوننسبیمیزان زمین در روستای مقصد

0/6830/000-**اسپیرمننسبیدرآمد قبل از مهاجرت

0/4130/001**اسپیرمنفاصله ایهزینه قبل از مهاجرت

0/6570/000-**اسپیرمننسبیپس انداز قبل از مهاجرت

** معني داري در سطح یک درصد               * معني داري در سطح پنج درصد
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1398                                                                                                  

جدول 12. مقایسه تمایل به مهاجرت بازگشتی بر اساس گروه بندی هاي مختلف.

سطح معني داريtتعدادگروه هامتغیر گروه بندیمتغیر وابسته

تی
گش

 باز
رت

هاج
ه م

ل ب
مای

ت

جنسیت
142مرد

1/5240/127
42زن

وضعیت تأهل
150مجرد

1/5500/128
34متأهل

مالکیت زمین
142دارد

2/2130/001
42ندارد

نوع زمین
104کشاورزی

3/7740/000
38مسکونی

نوع شغل قبل مهاجرت
118موقت

4/5980/000
66دائم
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بحث و نتیجه گیری 

اجتماعی،  اقتصادی،  دیدگاه های  جانب  از  مهاجرت  موضوع 
سیستمی و سیاسی موردتوجه قرار گرفته است. بر این اساس انواع 
مختلفی از مدل های نظری برای تبیین مهاجرت ها مطرح شده اند. 
از میان نظریه های مختلف اقتصادی از نظریه نئوکالسیک که بر 
روی تفاوت در دستمزدها و شرایط اشتغال و هزینه های مهاجرت 
تأکید می کنند و مهاجرتی را یک تصمیم فردی و برای افزایش 
درآمد در نظر می گیرد، تا نظریه های اقتصاد جدید که مهاجرت 
را تصمیم خانوار و شرایط بازار را متفاوت فرض می کند، نظریه 
بازار کار دوگانه و نظریه نظام جهانی که فرآیندهای تصمیم گیری 
در سطح خرد را نادیده می گیرند و تأکیدشان بر روی نیروهای 
سطوح باالتر انباشت سرمایه است و نظریات پیشین که دلیل 
مهاجرت را نیازهای ساختاری نظام اقتصاد سرمایه داری جدید 
می دانستند، و نظریات جدید که دلیل حرکت های جمعیتی را 
پیامد طبیعی جهانی شدن اقتصاد و نفوذ بازار در سراسر مرزهای 
ملی عنوان می کنند، همه می توانند به عنوان پایه ای برای تبیین 
منطقه  برای  بازگشتی  مهاجرت  جریان های  علل  و  انگیزه ها 
و  محققان  دیدگاه  این  عبارتی  به  آیند.  شمار  به  موردمطالعه 
دانشمندانی نظیر مارکس، میردال، هیرشمن، و والرشتاین که 
مهاجرت ها افزایش خواهند یافت مگر اینکه تفاوت های توسعه 
به  تمایل  افزایش  برای  پایه ای  می تواند  یابد  کاهش  جهان  در 
بازگشت مهاجرین به نواحی مبدأ خود باشد. لذا بر اساس این 
مبدأ  زمانی  دوره  یک  که  فضاهایی  تفاوت  کاهش  دیدگاه ها، 
مهاجرین بوده است با مقاصد مهاجرت و بهبود شرایط نسبی 
در نواحی روستایی از مهم ترین علل بازگشت مهاجرین است. 
بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط مثبت و معنادار بین میزان 
انگیزه و رغبت به مهاجرت بازگشتی به روستا و بعد خانوار منطبق 
بر تحقیق الئیر )2007: 23( و انگوترانگ و همکاران )2019: 
10( مؤید این است که هر چه نیروی کار بیشتر باشد، خانواده 
ارزش اجتماعی بیشتری در جامعه احراز می کند، هریک از اعضای 
خانواده به اندازه توانش در امر تولید فعالیت دارد و به اندازه نیازش 
استفاده می کند درنتیجه افزایش تعداد افراد خانواده سبب افزایش 
درآمد و بهبود شرایط زندگی است که با توجه به عدم اشتغال 
تمام افراد خانوار در جامعه شهری ایران و باال رفتن هزینه های 
خانوار نسبت به هزینه های روستایی تمایل به بازگشت به روستا 
برای خانوارهای با بعد باال بیشتر است. همچنین ارتباط مثبت و 
معنادار بین میزان انگیزه به مهاجرت بازگشتی با تعداد اقوام  در 
مبدأ، منطبق بر نتایج مطالعه عبداللهی )2015(، علی بابایی و 
جمعه پور )2016: 16(، وان و همکاران )2014: 79( بیانگر این 
است که روابط خویشاوندی و فامیلی، وابستگی و همبستگی فرد 
با خویشان خود در سطح روستا و حمایت های اجتماعی ساکنین 
و اهالی روستا از یکدیگر از اهمیت باالیی در زندگی افراد برخوردار 
است. رابطه معنادار بین انگیزه برگشت با میزان اراضی فرد در 

مبدأ منطبق بر مطالعه شکوهی و همکاران )2017: 26( بیانگر 
این است که دارایی افراد به عنوان یکی از الزامات ثبات و پایداري 
سکونتگاه های روستایی، منابع درآمدي و کارکرد اقتصادي آن ها 
است. از سویی دافعه یا نزول کیفیت شرایط زیستی در مقصد 
انگیزه  تقویت  می تواند سبب  مبدأ  با  آن  تفاوت های  کاهش  و 
با  بازگشت  انگیزه  میزان  بین  ارتباط  بازگشتی شود.  مهاجرت 
کیفیت منطقه و محله سکونت شخص مهاجر در مقصد که با 
یافته های کریم و همکاران )2018( مطابقت دارد، نبود منابع 
کافی درآمدی و توان مالی پایین روستاییان مهاجر، سکونت در 
مناطق حاشیه ای شهر، مواجهه با آسیب های اجتماعی متفاوتی 
از  دیگری  خیل  و  قاچاق  طالق،  قتل،  دزدی،  اعتیاد،  مانند 
ناامنی های در مناطق حاشیه نشین ازجمله این تأثیرات فضا بر 
انگیزه بازگشت هستند. همچنین رابطه معکوس میزان درآمد، 
پس انداز و رابطه مثبت و مستقیم هزینه خانوار با انگیزه مهاجرت 
بازگشتی که با نتایج تحقیقات شکوهی و همکاران )2017: 26(، 
افراخته و همکاران )1:2016( و تحقیق جیالو )2009: 474( 
مطابقت دارد بیان می کند که افزایش هزینه های زندگی، بیکاری 
و کاهش قدرت خرید در شهرها و پایین بودن هزینه ها در روستا 
و همچنین امکان اشتغال اکثر افراد خانواده انگیزه های مهاجران را 

بیش ازپیش بیشتر می کند تا به روستاهایی خود بازگردند. 

بر اساس آنچه بیان شد، پیشنهاد ها برای بهبود وضعیت اشتغال 
درون روستاها و 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، متنوع کردن اقتصاد روستایي براي فارغ التحصیالن، 
به  دهستان ها  مراکز  تجهیز  روستایي، همچنین  وزنان  جوانان 
امکانات و خدمات رفاهي- معیشتي موردنیاز روسـتائیان، همگـام 
بـا بهبود شبکه دسترسي و ارتباطي روستاهاي اقمار به این مراکز؛ 
و توسعه خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و تفریحي موجود و 
موردنیاز در مراکز دهستان ها و گسترش آن ها در سطح روستاها 
به نسبت جمعیت تا حد زیادی در ایجاد برابری فضایی بین شهر و 
روستا و کاهش روندهای مهاجرتی بدون برنامه و پیش بینی نشده 

تأثیرگذار خواهد بود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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