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بررسی مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعهی اقتصادی،اجتماعی و تغییرات
فرهنگی و سیاسی در روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسر واقع در استان
مازندران 1390-1385
علی اصغر مهاجرانی ،1زهرا

روستا2

چکیده
شهرهای تنکابن و رامسر از شهرهای ساحلی شمال کشور هستند که مهاجرت معکوو
جریان دارد .پژوهش حاضر به تأثیر مهاجرت معکو

در آنهوا

بر توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگوی

و سیاسی در روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسر میپردازد .روش تحقیق توصیفی ،پیمایشی
است و از روش اسنادی (کتابخانهای) نیز استفاده شده است .نظریات غالب در تحقیوق عبارتنوود
از :نظریهی کارکردگرایی و نظریهی چرخهی حیات .دو شیوهی نمونهگیوری در ایون تحقیوق بوا
توجه به وجود  2نمونهی آماری وجود دارد .نمونهگیری سهمیهای بوا روش توزیوا اتفواقی بوین
 370نفر از مهاجران به روستا توسط پرسشنامهی شمارهی  1و یک روش نمونوهگیوری هدفمنود
با روش توزیا گلولهی برفی با پرسشنامه شماره 2بین همان  370نفر مهاجر به روسوتا و هو 93
نفر از ساکنان روستایی که دارای مقام دولتی و محلی در روستا بودهاند انجوام شود و در نهایوت
نتایج به دست آمده با ه مقایسه شده است.
برای آزمون متغیرهای پژوهش از آمارههای متناسب در نرمافزار  SSSSاستفاده گردید .نتایج بوه
دست آمده حاکی از وجود تأثیر مثبوت و معنوادار مهواجرت معکوو
اجتماعی و سیاسی و تأثیر منفی و معنادار مهاجرت معکو
 -1استادیار جغرافیای انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
 -2دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
تاریخ وصول93/2/24 :

بور توسوعهی اقتصوادی-

بر توسعهی فرهنگی است .مؤلفوهی
aliasgharmohajerani@yahoo.com
z.roustamas@yahoo.com
تاریخ پذیرش93/7/12 :

کارکرد اقتصادی با بار عاملی  0/74دارای بیشترین تأثیر ،همچنین مؤلفه کارکرد اجتماعی بوا بوار
عاملی  ،0/73مؤلفهی کارکرد سیاسی با بار عاملی  0/70و مؤلفهی کارکرد منفی فرهنگوی بوا بوار
عاملی  ،0/65رتبههای بعدی میزان تأثیر در مؤلفهی مهاجرت معکو

را دارند .در عین حوال بوا

مقایسهی دیدگاه ساکنان روستوا و مهواجران و مقایسوهی پرسشونامه شومارهی  1و  2پاسوخهای
بسیار شبیه و یکسانی به دست آمد.
کلید واژهها :مهاجرت معکو  ،توسوعهی اقتصوادی ،توسوعهی اجتمواعی ،توسوعهی فرهنگوی،
توسعهی سیاسی

بیان مسأله:
در پی مهاجرتهای پی در پی روسوتاییان بوه شوهرها ،اموروزه مویتووان شواهد بازگشوت
شهرنشینان به روستاها بود که با نام مهاجرت معکو

یا کوچ بازگشتی معرفی میگردد.

مهاجرت یکی ازعوامل تغییر جمعیت است و دارای اثورات منفوی و مثبوت ،دراز مودت و
کوتاه مودت است و این اثورات تغییراتوی را در سواختار اجتمواعی و اقتصوادی منطقوهی
مهاجرفرست و مهاجرپذیر وارد میکند.با توجوه بوه تعریوه مهواجرت معکوو  ،یعنوی
مهاجرت از شهرها به روستاها میتوان بیان نمود که تأثیرات اینگونه مهاجرتهوا نیوز موی-
توانند ه بر شهرها و ه بور روسوتاها باشود .بنوابراین پورداختن بوه مبحوت مهواجرت
معکو  ،تنها پرداختن به روستا نیست بلکه شهر را نیز تحت الشعاع قرار میدهود .شوهر
و روستا در گهوارهی ناحیه همزیست و همبسترند؛ از سویی زایش ،رشد و تکامول آنهوا
دور از تأثیرات ناحیهای نیست و از دیگر سو با تأثیرمتقابل در ه  ،تنشوهایی بوه یکودیگر
وارد میکنند (فرید )6 : 1384 ،شهر و روستا هر دو بر یکدیگر تأثیر میگذارند و محویط
نیز بر هر دو مؤثر است ( شیعه .)2: 1376،از آنجا که روسوتاها دارای تووان بوالقوه بورای
تحول نیستند ،در رابطههای متنوع با شهر امکان تغییرات را ظاهر میسازند (پاپلی و یزدی
و سناجردی ) 241 : 1382 ،پاتر و دیگران( )1384اظهار داشتهاند که ماهیت اهمیت نسبی
این روابط ه در طول زمان و ه در این میان ،عامل فاصله از شهر بور چگوونگی میوزان
تأثیرگذاری آن بر روستا تعیین کننده است .این روند در مورد روستاهایی که به شوهرهای
بزرگ نزدیکترند بعینه دیده میشود( .اردستانی ) 117 – 115 : 1387 ،آمار بدست آمده
در بررسی استانهای کشور( ایران) از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان میدهد کوه

استان مازندران رتبهی چهارم در مهاجرپذیری را داراست؛ یعنی رق خالص مهواجرت در
آن مثبت است .در این بین مهاجرت به روستاهایی از این استان که نزدیکی قابل تووجهی
به شهر دارند ،نیز چشمگیر میباشد .علت مهاجرتها به روستاهای این شهرها را مویتووان
در عوامل نزدیکی و دره تنیدگی محیط شوهری و روسوتایی و سیسوت ارتبوا جمعوی
مناسب ...،بیان نمود .رشد روستاها همزمان با رشد شهرها  ،ظاهر مدرن روستاها و وجود
فعالیتهای بسیار قوی اقتصادی و همبستگی آن با شهرها باعت جذب مهاجران مویگوردد.
بنابراین پرداختن به موضوع مهاجرت معکو

به این روستاها موازی با شناخت رابطوهی

نزدیک این روستاها به شهرهاست .شهرهای تنکابن و رامسر ضمن آنکه دارای مهواجرت
معکو

به روستاهای اطراف خود هستند از جمله شهرهای مهاجرپذیر هستند و سواننه

افراد زیادی به این شهرها مهاجرت میکنند.
بنابراین آنچه مورد بررسی است مسایل و تغییرات مه و رو به رشد ناشوی از مهاجرتهوا
به روستاهاست .تغییر بافت سنتی روستایی و تبودیل آن بوه شوهر در چنودین روسوتا بوه
تازگی مشاهده شده است؛ برای نمونه روستای کتال  ،سادات محله و شیرود که بوه شوهر
تبدیل گشتهاند و بوه توازگی نیوز روسوتاهای جوواهر ده و عماریوه (زنگشوامحله) و نیوز
روستای سفید تمشک که مرکز تله کابین رامسر بوده نیز در حال تغییور شوکل از روسووتا
به شهر میباشند .
سؤال نگارنده آن است ،که چه عواقبی در محل مقصد با توجه بوه مهواجرت معکوو
پیش خواهد آمد و نوع تأثیرگذاری به چه شکل است و مهاجران چه تأثیراتی بر تغییورات
مبتنی بر رشد و توسعهی اجتماعی و اقتصادی این روستاها خواهند داشت و اینکوه ورود
فرهنگهای مختله چه تأثیری در بخشهای فرهنگی و سیاسی روستاها خواهد داشت؟
ضـرورت موضوع تحقیق:
پدیدهی جدید و رو به رشد مهاجرت معکو

که بور مهواجرت از شوهرهای بوزرگ بوه

شهرهای کوچک و روستاها دنلت دارد ،به تازگی مورد توجه دولتها قرار گرفته اسوت.

نمونههای موفق مهاجرت معکو

را میتوان در کشورهای مختله دنیا مشاهده نمود .در

آلمان اراضی مستعد حاشیهی شهرها را در قطعات  1000و  2000متری تجهیوز کورده ،در

اختیار بازنشستگان عالقهمند به تولید قرار میدهنود معلموین بازنشسوته در هلنود بورای
تدریس درو

تقویتی و آموزشهای آسانتر به روستاها و مراکز تولید دعوت مویشووند.

در کالیفرنیا اراضی 10هکتاری دارای آب و امکانات کشت و زرع برای متقاضیان (اع از
بازنشستگان ،افراد بیکار وکارگران) عالقهمند به بازگشت به روسوتا آمواده اسوت (ربوانی،
 )3 :1390در ایران پدیدهی مهاجرت معکو

به صورت آزاد و عموم به چش میخوورد،

عالوه بر آن دولت با برنامهریزیهای مجدانه دربارهی تمرکززدایوی شوهرهای بوزرگ بوه
سمت شهرهای کوچک و روستاها با شعار ضد شهرنشینی و مهاجرت معکو

را آغواز

نموده است .در طی سالها آرام آرام بافت اجتماعی و اقتصوادی ایون شوهرها و روسوتاها
تغییر کرده و با بهبود شبکهی راهها ،این روسوتاها کوه در جووار شوهرهای رو بوه رشود
هستند ،شکل جدیدتر ماهیتوی توسعوه یافته به خود گرفتهاند .رشد خانهسازی و اسوکان
مهاجران و ساخت خانههای ویالیی و آپارتمانی در محیطهای روستایی ،ساخت فیزیکوی
روستاها را تغییر داده و به نظر میرسد در تغییر کوارکرد آن نیوز تأثیرگوذار خواهود بوود.
تغییراتی از قبیل رشد جمعیت ،رشد نیروی کار در محل مهاجرپذیر و تغییورات مثبوت و
منفی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ،که تغییرات مثبت میتوانند آثار مثبت بر
جامعه برجا گذارند و تغییرات منفی که ضرورت پرداختن بوه آنهوا بسویار دارای اهمیوت
بوده و میتوانند به عنوان مسوألهی پویش روی مهواجرت معکوو

موورد بررسوی قورار

گیرد.ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر تنها بورای شوناخت ایون پروسوهی اجتمواعی و
اطالعرسانی و تأکید بر توجه مسؤونن ذیربط سیسوت مودیریتی و اقتصوادی بوا در نظور
گرفتن روابط بسیار نزدیک این شهرها به روستاهای مورد مطالعه است که نشوانههوایی از
تبدیل شدن به شهررا دارند ،که البته این تحقیق میتواند زیربنایی برای تحقیقوات بعودی
پژوهشگران ،با الگوبرداری از نمونههای موفق درونمرزی و برونمرزی ،با توجه به رشد
مهاجرتهای معکو

و کارکرد آن در مناطق روستایی و شهری باشد.

روند تغییرات مهاجرت در استان مازندران از سال  1355الی :1390
جابهجاییهای جمعیتی یا به تعبیری کل حرکتهای مهواجرتی اسوتان مازنودران در طوول
دوره ، 1365-1355برابر  259104نفر بوده است ،این مسأله حاکی از ایون اسوت کوه /4

 11درصد از کل جمعیت استان ،در طول این دوره جابهجا شدهاند .با توجه بوه آمارهوای
رسمی مرکز آمار ایران ،طی سرشماری دههی  ،65-1355تعوداد مهواجران وارد شوده بوه
استان مازندران  77698نفر بودهاند .جابه جایی و مهاجرت جمعیوت در اسوتان در دورهی
بعود  1365-1375افزایوش زیادی یافته و به  1/19درصد ( 49589نفر) رسیده است .در
دورهی  1385-1375این میزان با کاهشی اندک به  17/5درصود) 213243نفور) رسویده
است .همچنین بررسی میزان رشد کل حرکتهای مهاجرتی استان ،گویای این نکته است
که در دورهی  ،1375-1365این میزان به طور متوسط نزدیک به  7درصود رشود سوالیانه
داشته است که در دورهی  ،1385-1375از این شدت رشد بسیار کاسته شده ،به صوورتی
که به زیر  0/5درصد رسیده است.نتایج سرشماری  1385نشان میدهد کوه از 474393
نفر مهاجر خارج شده از استان مازندران ،حدود  34/4درصد به بیرون از استان مهاجرت
کردهاند و نیز  65/6درصد در سطح استان جابه جا شدهانود .همچنوین از  510822نفور
مهاجر وارد شده ،نزدیک به  40درصد آنها ،از بیرون به مناطق مختلوه اسوتان مازنودران
وارد شدهاند و  60درصد مهاجرتها مربو به مهاجرتهای داخل استانی است .این دادههوا،
بیانکنندهی این است که روند مهاجرپذیری بوه اسوتان مازنودران بیشوتر از مهاجرفرسوتی
است.بررسی میزان اثربخشی مهاجرتی (نقش مهاجرت در باز -توزیوا جمعیوت) در طوی
سالهای  ،1385-1375گویای این است که این شاخص بورای کول حرکتهوای مهواجرتی
استان به گونه ای است کهه بیشترین میزان اثر مهواجرتی استووان را مهاجرتهووای شوهر -

روستوا تشکیل میدهنود و مهاجورت ،نقوش تعیینکنندهای در باز -توزیا جمعیت مناطق
روستایی و شهری استان داراست.

و در سرشماری  5ساله ،یعنی از سال  1385تا  1390تعداد کل  194655نفر بوه اسوتان
مازندران مهاجرت کردهاند که از این میان تعداد  73018به روستاها و تعوداد  121637بوه
شهرهای این استان مهاجرت نمودهاند .از سال  90-85تعداد  8528نفر و تعداد  983نفور
به ترتیب به روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسور مهواجرت نموودهانود (.مرکوز آموار
ایران)1355-1390
فرضیه های پژوهش

 -مهاجرت معکو

باعت رشد و توسعهی اجتماعی روستاها میگردد.

 -مهاجرت معکو

باعت رشد و توسعهی اقتصادی روستاها میگردد.

 -مهاجرت معکو

باعت رشد و توسعهی فرهنگی در روستاها میگردد.

 -مهاجرت معکو

باعت رشد و توسعهی سیاسی در روستاها میگردد.

عوامل موثر بر مهاجرتهای معکوس:
بدون تردید ،روستاهای پیراموون شوهرهای بوزرگ از جملوه مهمتورین کانونهوای اسوتقرار
جمعیتهای مهاجر از روستاها و حتی شهرهای کوچک به شمار میآیود؛ ایون روسوتاها بوه
دلیل برخورداری از امتیاز مجاورت و همزیستی با شهر بوزرگ بوویژه در ابعواد فرصوتهای
شغلی و بهرهمندی از خدمات و زیرساختها از مزیت ارزانی شورایط زنودگی و بخصوو
اجارهی مسکن و یا حتی خورید زمین یا مسکون بهورهمند بوده و تبعواً زمینوهسوواز رشود
بیرویهی جمعیت در اینگونوه از روسوتاها مویشوود .عوامول موؤثر در رشود مهاجرتهوای
معکو

به روستاهای شهرهای تنکابن و رامسر متاثر از اهداف توسوعه مویباشود کوه بوه

شرح زیر عبارتند از:
عوامل اقتصادی عبارتند از :درآمد ثابت و دایمی ،امنیت شغلی ،تعوادل شوغلی (ترکیبوی
شامل بخشهای کشاورزی ،تجارت و صنعت) ،امکان کسوب یوک زنودگی آزاد ،تقسوی
توانایی پاسخگویی منابا ،توزیا و مصرف برای مدتی طوننی.

عوامل اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :حفظ سالمتی که اسوا

اداموهی حیوات جامعوه

است و نیز دسترسی ،تهیه و توزیا آن در سطح جامعه ،توسعهی آموزش که عامل هدایت
توسعه و ایجاد یک زندگی سال است .رسیدن به خودکفایی براسا

ارزشهای فرهنگی،

حفظ محیط طبیعی بر سوالمتی جامعوه( .پواپلی یوزدی) 53 : 1381،مهواجرت از دیودگاه
اجتماعی به انگیزههای متعددی چون انگیزههای مربو به تشکیل یوا الحواب بوه خوانوار،
تغییر وضعیت زناشویی ،انگیزههای مربو به اعضای خانوار ،تحمل ناپذیر شدن شورایط
زیست در مبدأ ،تمایل به زندگی در جای دیگر(......زنجانی)128 :1380،
عوامل سیاسی که در جواما مختله میتواند متفاوت باشد ،ولی اصوول کلوی آن هموراه
ساختن جامعهی روستایی با سیاستهای دولت و به دنبال آن استفاده از روستا به عنووان

منبا قدرتی پایدار است.و عوامل طبیعی(پاپلی یزدی ) 53 :1381،که در این بحوت کمتور
میگنجد .
پـیشینه پـژوهش:
ظاهری ( )1390در پژوهش خود با هدف تحلیلی برتأثیرات متقابل فضایی کالنشهر تبریز
و روستاهای خوابگاهی پیرامون و با تأکید بر مهاجرت معکو

و عوامل تأثیرگوذار بورآن

بوده که نتایج مطالعه وی بر وجود ارتبا تنگاتنگ و بسیار نزدیک بین کالنشهر تبریوز و
روستاهای خوابگاهی مورد مطالعه با توجه به نزدیکی روستاهای موورد مطالعوه بوا مرکوز
شهرها ،دنلت داشته است .دربارهی مهاجرت معکو

نیز" :تأمین زمین و مسوکن ارزان

در روستا "و "نزدیکی به محل کار و فعالیت" در روستا را تأییود کورد .دیوانی و دیگوران
( )1387با هدف بررسی زمینههای اسکان مجدد مهاجران روستایی مهاجران زیر پوشوش
کمیتهی امداد ،با توجه به فرض بر تأثیر زمینههای اقتصادی-اجتماعی و روانشناختی بور
بازگشت مهاجران به روستا نشان میدهد که زمینههوای اقتصوادی بویش از عوامول دیگور
(اجتماعی و روانشناختی) موجب اسوکان مجودد آنوان شوده اسوت .ربوانی و دیگوران
( )1390در بررسی علل انگیزههای مهاجرت معکو

و تأثیر آن بر توسوعهی اجتمواعی و

اقتصادی درروستاهای اطراف شهرستانهای تنکابن و رامسر که هودف مقالوه را تشوکیل
میدهد ،به علل اصلی شکلگیری مهاجرت معکو

همانند :مسافت ،تعلق بوومی ،سون،

نوع مسکن ،درآمد ،نوع شوغل و سوطح تحصویالت توجوه دارد .رابطوهی بوین انگیوزهی
مهاجرت معکو

و توسعهی اجتماعی و اقتصادی نیز نشاندهندهی وجود رابطهی مثبت

و معنوادار بوا ایون متغیرهاسوت .مطیعوی لنگورودی و قودیری و محمدرضوا رضووانی و
سایرهمکاران( )1390در پژوهش تأثیر بازگشت مهاجران به روسوتاها در بهبوود معیشوت
ساکنان ،به تحلیل (مهاجرت بازگشتی) با تأکید بور رویکورد معیشوت پایودار روسوتایی و
بررسی آثار آن بر سرمایههای انسانی ،موالی ،فیزیکوی ،اجتمواعی و طبیعوی افوراد مهواجر
بازگشته ،به پیامدهای پس از بازگشت افراد مهاجر و تنوع فعالیتهای اقتصادی در نواحی
روستایی پرداخت .کاظمیپور ،قاسمی اردهایی ( )1386در تحقیقی به بررسی "تجربوهی
اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران" پرداختند و پس از بررسی ،دریافتنود تجربوهی

اقامت در یک محیط را میتوان یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به مهواجرت بوه آن محویط
دانست .جیالو لی ( )2009در تحقیق سرمایهی انسانی ،مهاجرت بازگشوتی و روسوتایی و
کار آفرینی در چین ،که یک مطالعهی مهاجرت شهری روستایی داخلی است بیان میکنود
که :دولت چین اول باید محودودیتهوای خوانوادههوای روسوتایی را بوردارد و بوه فکور
نابرابری های روستا و شهر باشد و مناطق روستایی باید تا حد زیادی بهبوود پیودا کننود و
برای اینکار نیاز به اعتبارات خواهد داشت و توجه به بخش غیر کشواورزی یعنوی رشود
کار آفرینی در سایر بخشها تا حدی میتواند به این امر کمک کند .گوردون و همکواران
( ،)1994در مقالهای با عنوان "وضعیت اشتغال مهاجران روستایی و بازگشوت مهواجران"
بیان میکنند ،که مهاجرت داخلی موقت و دای همراه با تأثیر خانواده و ویژگیهای فردی
و سرمایه ی انسانی ،در انتقال کار به سمت بان و رو به پایین از کارگران در تایلند اسوت.
لیو در سوال ( )1975در مطالعوهی خوود دربوارهی بررسوی اثرپوذیری میوزان خوالص از
شاخصهای کیفیت زندگی با استفاده از نرخ خوالص مهواجرت میوان سوالهای  1960توا
 ،1970تأثیر مثبت و معنادار شاخصهای کیفیت زندگی بر مهاجرت را نشوان داده اسوت.
در مطالعهی وی اغلب متغیرهای مورد اسوتفادهی متغیرهوای اقتصوادی همچوون درآمود
سرانهی تعدیل شده ،بر اسا

سایر هزینههاست (لیو  .)1975 :لورو و همکواران ()2008

در مطالعهی خود به بررسی نحوهی اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی و به عبارتی دو گروه:
گروه متغیر جغرافیایی و جمعیتشناسی کیفیت زنودگی بور الگووی مهواجرت در دورهی
اخیر کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی پرداختند .نتایج الگوی آنهوا نشواندهنودهی
تأثیر معنادار متغیرهایی از جمله درآمد ،جمعیت و عوامل جغرافیوایی بور مهواجرت بووده
است ( لور و همکاران  2008 :به نقل از فرجادی)1382 ،
نگارنده با توجه به مقانت ارایه شده در پیشوینهی پژوهشوی مقوانت را اینگونوه تقسوی
بندی مینماید :اله-پژوهشهایی که به دنبال شناخت علل مهاجرتهای معکو

و شوکل-

گیری این پدیده میباشند ،که نگارنده در کار تحقیقی خویش به دلیل ک بوودن پوژوهش
دربارهی مهاجرت معکو  ،به عنوان ارایهی اطالعات بوه خواننوده آنوان را مطورح موی-
نماید.ب -پژوهشهایی که در پی شناخت پیامدهای اینگونه مهاجرتها مویباشوند کوه ایون

پژوهشها مد نظر و توجه نگارنده در کار تحقیقواتی حاضور اسوت؛ البتوه هویم کودام از
تحقیقات ارایه شدهی داخلی و خارجی ،مسوتقیماً بوه امور مهواجرت معکوو

و توسوعه

نپرداختهاند ولی با استفاده از این تحقیقات ،نگارنده عالوه بر بررسی پیامدهای اقتصوادی
و اجتماعی که در سایر تحقیقات ارایه گردیدنود ،بوه دنبوال بررسوی توأثیرات فرهنگوی و
سیاسی در روستاها با توجه به مهاجرتهای معکو

میباشد که میتووان آن را بوه عنووان

نقطهی عطوه این پژوهوش در نظور گرفوت ،زیرا پژوهشی ترکیبی و کلی مویباشود.ج-
در عین حال نگارنده در این پژوهش قصد دارد اطالعاتی در زمینهی شوناخت مهواجرت
معکو

و نظریات در این زمینه و روابط آن با تغییرات پس از مهاجرتهوای معکوو

در

روند رشد و توسعه و ایجاد تفکر ضد شهرنشینی ،به خواننده دهد تا در صورت پوذیرش
کار تحقیقاتی حاضر ،به عنوان منبعی جاما دربارهی مهاجرت معکو

باشد.

تعریف اصطالحات ،مـفاهیم
توسعه  :واژهی توسعه در لغت به معنای خروج از لفاف است .در قالب نظریهی نوسازی،
لفاف همان جامعهی سنتی و فرهنگ و ارزش های مربو به آن است کوه جواموا بورای
متجدد شدن باید از این مرحلهی سنتی خارج شوند (ازکیا وغفاری ) 24 : 1384 ،ابــعاد
توسعه عبارتند از .1 :توسوعهی اقتصوادی؛ .2توسوعهی اجتمواعی؛ .3توسوعهی سیاسوی؛
.4توسعهی انسوانی؛ (ازکیوا .5 ).22 - 18 :1380 ،توسوعهی فرهنگوی  .6توسوعهی ملوی.
(نظرپور (48 – 44: 1378 ،و ) ازکیا).20 - 19: 1380،
توسعهی اقتصادی :از نظر پیتر دورنر توسعهی اقتصادی عبارت است از بسط امکانات و
پرورش قابلیتهای بشری ،که برای جلوگیری از فقر ضروری میباشد .تقلیل دامنهی فقر
عمومی ،بیکاری و نابرابری مالزم با توسعهی اقتصادی هسوتند (ازکیوا و غفواری: 1384 ،
 ) 45مک لوپ میگوید :توسعهی اقتصادی عبارت است از کاربرد منابا تولیدی به نحوی
که موجب رشد بالقوهی مداوم درآمد سرانه در یک جامعه بشود(ربانی( 8 : 1390 ،

توسعهی اجتماعی :از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوهی زندگی افوراد یوک جامعوه
پیوندی تنگاتنگ دارد .در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بوان بوردن سوطح زنودگی عموومی از
طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینههوای فقرزدایوی ،تغذیوه ،بهداشوت ،مسوکن،

اشتغال ،آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت میباشد( .ازکیوا وغفواری ) 47 : 1384
توسعهی سیاسی :توسعهی سیاسی فرایندی است که زمینهی نزم را برای نهوادی کوردن
تشکّل و مشارکت سیاسی فراه میکند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسوی
است ( .ازکیا ،غفاری .) 51 : 1388 ،با هدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفا فقور،
رفا وابستگی ،ایجاد تحونت ساختاری و اصطالحات در تمام بخشهای جامعه و گوذار
از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
توسعهی فرهنگی :ارکان و بنیان اصلی نظام اجتماعی بر پنج عنصر همراه بوا مؤلفوههوای
مربوطه استوار است که عبارتند از -1 :ارکان ،عناصر و مؤلفههای جغرافیایی – اقلیمی-2
ارکان ،عناصر و مؤلفههای جمعیتی  -3ارکان ،عناصر و مؤلفههای معیشوتی – اقتصوادی ·
ارکان ،عناصر و مؤلفههای فرهنگی  -4ارکان ،عناصر و مؤلفههای سیاسوی (سویه الهوی،
 )57 : 1381عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشأت گرفته از همان اندیشهی تایلر است که
« فرهنگ را مجموعهای از تواناییها ،شناخت ،باورها ،اشیا ،فنون و هنرها ،و قوانین موی-
دانند که هر انسانی از جامعهای که در آن عضو است ،دریافت میکند( ».فکووهی:1379 ،
 .)245هدف نهایی توسعهی فرهنگی در واقا غرض اصلی هر نوع توسعهای است؛ یعنوی
رشد و تعالی انسان ،ه در ابعاد مادی و ه در بعد معنوی.
مهاجرت معکوس (مهاجرت برگشتی) :مهاجرت برگشتی فرایندی است کوه بور اسوا
آن ،افراد بعد از یک دورهی اقامت طوننیمدت در سرزمین دیگر (مقصود) بوه سورزمین
اولیهی خود (مبدأ) بازمیگردند (فیلیپس و پوتر.)3: 2003 ،1
در تعاریه دیگر ،این پدیده بیشتر واکنشی نسوبت بوه ایجواد جوذّابیت در منواطق
روستایی قلمداد میشود که از طریق ایجواد درآمود در فعالیوتهوایی ماننود داموداری یوا
کشاورزی ،بازنشستگی و گاهی اوقات ناشی از مشکالت زنودگی شوهری پدیود مویآیود.
جریانی که در آن فرد یا افرادی که بنا به دنیل مختلفی ،از سرزمینی کوه قوبالً بوه عنووان
محل سکونت جدید خود انتخاب کردهاند ،دوباره به مکان اولیهی خود بازگردنود( اکوالی

1- Phillips & Potter

اکپرا و الیوی .)55 :2001،1گرچه باید گفت که این بازگشت بیشتر بوه واسوطهی عوامول
کشش  /جاذبه در نواحی روستایی ،نسبت به عوامل دافعه در مناطق شهری صوورت موی-
گیرد (دیانی ) 125 :1387،مهاجرت برگشتی نوعی از مهاجرت موقّتی است که شوخص
مورد نظر ،ایدهی بازگشت به مبدأ خود را دارد .مهاجرت برگشتی وضعیتی را بیان میکند
که شخص مهاجر با تمایل خود و بویژه بعد از مدت زمان مشخّص ،به مبودأ بوازمیگوردد
(داستمن و ویس " .)3: 2007 ،2انعطافپذیری مهاجرانی است که مقصد نامطلوب خوود
را به مکان دیگری تغییر میدهند که در آن ،موقعیوتهوای بهتور اقتصوادی فوراه آموده
است" (.مرکز تحقیقات توسعه  .)7 : 2005 ،حرکت افراد مهواجر از منواطقی بوا فرصوت
های ک به سوی مکان هایی با فرصتهای بهتر( زهری  .)29 : 2003 ،عکس العملی اسوت
نسبت به عوامل و دنیل اقتصادی اجتماعی ،و خانوادگی /فامیلی (.ونگ )14: 2004 ،
محدوده و قلمرو پژوهش در استان مازندران:
شـهرستان تـنکابن:
شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای استان مازندران است .جمعیت ایون شهرسوتان در
سال 1390؛  196400نفر است (.روابوط عموومی شهرسوتان تنکوابن  )1390وسوعت آن
 1975کیلومترمربا است .شهر تنکابن تا تهوران  257کیلوومتر فاصوله دارد .آب و هووای
ناحیه شمالی آن معتدل و مرطووب و آب و هووای قسومتهوای جنووبی آن سورد اسوت
(روابط عمومی ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تنکابن)1389 -88،
شهرستان رامسر:
رامسر یکی از شهرستانهای استان مازندران است و آن را عورو

شوهرهای ایوران لقوب

دادهاند ..جمعیت آن نیز بیش از  70هزار نفر است کوه بویش از نیموی از آن در روسوتاها
زندگی میکنند (روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسوالمی شهرسوتان رامسور-1388،
)1389
اطالعاتی در مورد مناطق قابل بررسی در پژوهش حاضر:
1- Okali, Okpara & Olawoye
2- Dustmann and Weiss

-1شهرستانهای تنکابن و رامسر فاصلهی بسیار کمی بوا دریوای خوزر دارنود-2.هسوتهی
اصلی شهری شهرستانهای تنکابن و رامسردر امتداد خط موازی دریای خزر میباشند-3.
اکثر روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسر به سمت کووه البورز کشویده شودهانود و در
مناطق کوهستانی واقا شدهاند-4.روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسر فاصلهی بسویار
کمی با این شهرها دارند-5.روابط متقابل بسیار قوی بین روستاهای نزدیک به شوهر و یوا
همان مناطق خوشنشین روستایی با مناطق شهری تنکوابن و رامسور وجوود دارد -6.بوه
علت ارزانتر بودن مسکن و زمین در روستاهای این شهرستانها ،اکثور موردم در روسوتاها
ساکن هستند و در صورت داشتن شغل در شهر ،رفت و آمد میکنند.
جدول  -1فهرست روستاهای دهستانهای مورد بررسی از  2شهرستان

با توجه به تعداد بانی روستا در این  2شهرسوتان ،بورای سوهولت در بررسوی روسوتاها،
پژوهشگر با توجه به تعداد افراد ساکن  ،روستاهایی که:اله -دارای جمعیت و مهاجران
بیشتر بوده و ب-فاصلهی کمتری با شهر داشتهانود و ج -دارای صوفتهوا و ویژگیهوای
بیشتری با موضوع تحقیق داشتهاند را انتخاب نموده است.
مبانی نظری مهاجرت:
در مقالهی حاضر با توجه به موضوع مهاجرت معکو
پیامدهای مهاجرت بررسی میگردند:
نظریات علل و عوامل مؤثر بر ایجاد مهاجرت:
نظریهی درآمد انتظاری:

نظریوات مربوو بوه علول مهواجرت و

این نظریه بر این اسا

است که تصمی

برای مهاجرت بستگی بوه برداشوت از «درآمود

انتظار» در محل مقصد دارد .عموران روستوایی برون کوچی از روستا بوه شوهررا کواهش
میدهد ( با یکسان کردن درآمد انتظاری شهر و روستا ) و درعین حال بوه علوت نبوودن
فاصلهی درآمد بین شهر و روستا ،افراد بیشوتری جوذب روسوتاها از شوهرها مویشووند.
(ربانی.)8 :1390 ،
نظریهی جذب و دفع اورت – سی – لی:
او نظریهای درباره مهاجرت داد که مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل عمده تبیین کرد.
 -1عواموول موجووود در مبوودأ (برانگیزنووده و بازدارنووده)  -2عواموول موجووود در مقصوود
(برانگیزنده و بازدارنده)  -3موانا موجود در جریان مهاجرت از مبدا به مقصد  -4عوامل
شخصی(ربانی.)9: 1390 ،
نظریات پیامدهای مهاجرت:
نظریهی کارکرد گرایان:
این نظریه بر تبیین و دنیل و پیامدهای مهاجرت استوار است .کنشگران در یک نظوام بوه
نیازهایی باور دارند که در آن نظام نمیتوانند آنها را برآورده سازند ،زیرا خصایص ساختن
نظامهای اجتماعی و کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیستند ،از این رو ممکون اسوت
تحونت نزم برای کاهش ناهماهنگ بین احسا

نیاز و امکان تسهیل آن در کنشگور یوا

در نظام یا در هر دو اتفاب بیفتد .درک ناهماهنگی بین خصایص فورد و نظوام اجتمواعی،
منجر به مهاجرت شخص جهت کاهش ناهماهنگیهوای سواختی مویشوود(ربانی:1390 ،
 )14به اعتقاد کارکردگرایان از آنجا که در هر نظام بدون وجود پوششهای انسانی تعوادل
به ه میخورد ،مهاجرت عنصری الزامی برای برقراری تعادل مجدد در جامعه اسوت ،بوه
همین دلیل مهاجرت از یک طرف به مکانیزم تطابق شخص با تغییرات ایجواد شوده بودل
میگردد و از طرف دیگر تعادل از دست رفته را به جامعه بر مویگردانود( .ربوانی:1390 ،
)15
نظریهی چرخهی حیات:
بر اسا

نظریهی تحول جمعیتشناختی ،بین توسعهیوافتگی و تغییور جمعیوت رابطوهای

معنادار وجود دارد ،با توجه به جمعیت روستایی و توسعه اینگونه بیوان موی شوود کوه ،
روستاها پس از گذراندن مرحلهی پیدایش ،مرحلهی رشد صعودی را در پیش میگیرنود.
در این مرحله ،رونق اقتصادی ،افزایش امید به زندگی و احیاناً جذب مهاجر باعت افزایش
تعداد جمعیت میشود .بعضی از روستاها ،با ادامهی روند جذب جمعیت و یوا ادغوام بوا
روستاهای دیگر ،همچنان این مرحله را ادامه میدهند توا سورانجام ،بودون گوذر از یوک
دورهی حیات ،دوران جدیدی از روند تکاملی خود را به صورت شهر آغاز کنند .و یا بوا
تغییر کارکرد اقتصادی به شکل روستای گردشگری و یا مزرعهی تولیدی یا مکان تولیدی،
مرحلهی جدیدی از حیات خود را آغاز میکنند .حتی تعودادی از ایون روسوتاها ممکون
است با تغییر شرایط اقتصادی  -اجتماعی ،دوران حیات تازهای را آغاز کنند و بوار دیگور
جاذب جمعیت شوند (فیروز نیا )41 -40 :1385 ،بنابراین ،نظریهی چرخوهی حیوات بوه
یک طرح بهینهی چرخهی زندگی که بر اسا

آن ،چوه بسوا طورح مهواجرت معکوو

بخشی از زنجیرهی چرخهی حیات بورای مکوان مناسوب اقاموت باشود ،اشواره مویکنود
(وانگ.)4: 2004 ،1
شکل  -1مدل مفهومی تحقیق(مهاجرت معکوس-تغییرات پیش رو)

منبا  :محقق ساخته1393:

عالوه بر نظریات پیامدهای مهاجرت یک نظریه مبتنوی بور توسوعهی روسوتایی کوه مورتبط بوا

1- wang

موضوع تحقیق حاضر نیز می باشد مطرح میگردد.
"مایکل تودارو" توسعهی کشاورزی و روستایی را محور اصلی توسعهی ملی میداند و در این
راستا اعتقاد دارد که اگر قرار است توسعهی ملی درکشورهای جهان سوم واقعیت پذیرد .باید
تعادل بهتری بین توسعهی روستایی و شهری ایجاد شود ،چون اکثر پروژههای دارای اولویوت
دهوههای  1950و  1960بر نوسوازی و توسعووهی بخوش شوهری متمرکوز بوود .بنوابراین در
سالهای آینده باید تأکیود بیشوتری بور گسوترش امکانوات اقتصوادی و اجتمواعی در منواطق
روستایی شود( .فتحی و مطلق)9: 1386 ،
روش تحقیق
در این تحقیق از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است .جامعههوای آمواری موورد
بررسی در این تحقیق -1مهاجران به روستاها در  5سال  90-1385که بر اسا
به دست آمده  9511نفر بودهاند و حج نمونه بر اسا

آمارهوای

رابطهی کوکران معادل  370نفور

محاسبه شد .واحد آماری این نمونه سرپرستان خانوارها و بانی  18سال بودهاند .شیوهی
نمونهگیری در این جامعه از روش سهمیهای و پر کردن پرسشنامهها به صوورت اتفواقی
در بین مهاجران انجام گرفت.
و -2ساکنان روستا با مدرک لیسانس به بان و دارای شغل رسمی و دولتی بووده کوه بوه
صورت اختیاری با دادن سه به هر روستا  93نفر انتخاب گردیدند.روش نمونهگیری بوه
صورت نمونهگیری هدفمند و پر کردن پرسشونامههوا بوه صوورت روش گلولوهی برفوی
صورت گرفت.
ابزارها و روش گردآوری دادهها:
در این تحقیق از پرسشونامه( )1سونجش وضوعیت فوردی از دیود فورد مهواجر دربوارهی
وضعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قبل و بعد از مهواجرت بوه روسوتاها
با طیه لیکرت استفاده شوده و از پرسشونامه ( )2کوه تغییورات اقتصوادی –اجتمواعی-
فرهنگی و سیاسی را در روستا پس از مهاجرت به این روستاها شکل گرفتوه کوه توسوط
ساکنان محلی روستا که دارای مقام محلی و دولتی بودهاند و مهواجران (کوه پرسشونامهی
شمارهی  1را تکمیول کردنود) تکمیول گردیود و بوا روش مقایسوهای نظریوات سونجش

وضعیت مورد بررسی قرار میگیرد .ضریب آلفا محاسبه شده برای پرسشونامه 0/759 -1
و پرسشنامه  0/763 -2بوده است .بنابراین میتوان گفت که پرسشنامههای موذکور موی-
توانند ابزار گردآوری اطالعات برای دادههای قابل اعتمواد بوا پیوسوتگی و ثبوات درونوی
معتبری باشند.
یافتهها:
بررسی وضعیت جمعیتشناختی پژوهش
باتوجه به توزیا پرسشنامه  2در بین مهاجران از مجموعه  370پرسشنامهی توزیوا شوده،
تعداد  358پرسشنامه بازگشت و جمواآوری گردیود( .درصود بازگشوت و پاسوخگوویی
 )%96/75همچنین در بین مقامات محلی و رسمی از مجموع  93پرسشنامهی توزیا شده،
تعداد  87پرسشنامه جماآوری گردید (درصد بازگشت و پاسخ گویی . )%93/54در ایون
بخش برای پاسخگویی به هریک از فرضیههای تحقیق ابتدا جهت پی بردن به نرمال بودن
دادهها از آزمون کالموگروف اسمیرنه استفاده شد که نتیجوهی آزموون حواکی از نرموال
بودن دادهها بود .از این رو باتوجه به نرمال بودن دادهها ،جهت پاسخگویی بوه فرضویات
تحقیق از آزمونهای آماری  tتک متغیره و مستقل ،آزموون همبسوتگی پیرسوون ،ضوریب
رگورسیون و تحلیول واریانس چندراهوه با استفاده از نرم افزار SPSS 19و مودلسوازی
معادلهی ساختاری با استفاده از نرم افزار  Amos 21استفاده گردیده است.
فرضیات پژوهش
باعت رشد و توسعه (تغییرات مثبت) اقتصوادی

فرضیهی اول پژوهش :مهاجرت معکو
روستاها میگردد.

جدول  -2آزمون  tتکنمونهای مربوط به دیدگاه مهاجران و مقامات با میانگین فرضی3
شاخصهای
اقتصادی
اشتغال
سرمایه

دیدگاه

میانگین

تعداد

درجه آزادی

t

سطح معناداری)(a

آزمون)(df

مهاجران

3/07

358

357

4/39

0/000

مقامات

3/21

87

86

5/47

0/004

مهاجران

3/39

358

357

3/36

0/001

مقامات

3/29

87

86

4/75

0/003

تولید
رفاه خانواده
درآمد
کل

مهاجران

3/48

358

357

3/03

0/002

مقامات

3/26

87

86

4/19

0/018

مهاجران

3/91

358

357

6/79

0/000

مقامات

3/69

87

86

5/42

0/000

مهاجران

3/46

358

357

3/47

0/001

مقامات

3/09

87

86

3/23

0/037

مهاجران

3/46

358

357

4/2

0/000

مقامات

3/32

87

86

4/61

0/000

جدول  2نشان میدهد که فرض اول پژوهش تأیید مویشوود .یعنوی مهواجرت معکوو
باعت رشد و توسعه(تغییرات مثبت) اقتصادی روستاها مویگوردد .بوا توجوه بوه آزموونt

مستقل برای بررسی تفاوت دیدگاه ها  ،با سطح معناداری  0/201نشان میدهود کوه بوین
شاخصهای اقتصادی تفاوتی وجود ندارد.

دیدگاه افراد مهاجر و مقامات در خصو
-فرضیهی دوم پوژوهش :مهواجرت معکوو

باعوت رشود و توسوعه (تغییورات مثبوت)

اجتماعی روستاها میگردد.
جدول  -3آزمون  tتک نمونهای مربوط به دیدگاه مهاجران و مقامات با میانگین فرضی3
شاخصهای اجتماعی

دیدگاه

3/2

تعداد

درجهی آزادی

t

سطح معناداری)(a

آزمون )(df

مهاجران 3/12

358

357

4/85

0/000

مقامات

4/03

87

86

5/17

0/001

مهاجران

3/8

358

357

6/02

0/003

مقامات

3/02

87

86

5/69

0/001

مهاجران 3/23

358

357

2/07

0/000

3/58

87

86

3/89

0/004

مهاجران 3/64

358

357

4/42

0/023

3/76

87

86

5/3

0/011

اصول اخالقی و کنترل -مهاجران 3/61

358

357

3/06

0/000

3/11

87

86

4/13

0/007

ارتبا اجتماعی و آگاهی مهاجران 3/27

358

357

3/49

0/019

تحصیالت
اوقات فراغت
بهداشت و آموزش
دسترسی به انرژی

های اجتماعی و ..

مقامات
مقامات
مقامات

مقامات
مشارکت
زنان
محیط زیست

3/41

87

86

4/09

0/039

مهاجران 3/58

358

357

4/63

0/000

3/7

87

86

5/42

0/000

مهاجران 3/47

358

357

3/49

0/019

3/74

87

86

5/72

0/001

مهاجران 3/97

358

357

4/6

0/002

3/2

87

86

5/96

0/001

مهاجران 3/47

358

357

4/07

0/000

3/52

87

86

5/04

0/000

مقامات
مقامات
مقامات

کل

مقامات

جدول  3نشان میدهد که فرض دوم پژوهش تأیید مویشوود .یعنوی مهواجرت معکوو
باعت رشد و توسعه(تغییرات مثبت) اجتماعی روستاها مویگوردد .بوا توجوه بوه آزموونt

مستقل برای بررسی تفاوت دیدگاه ها  ،با سطح معناداری 0/321نشان میدهد که نتیجهی
شاخصهای

آزمون معنادارنیست ،بنابراین بین دیدگاه افراد مهاجر و مقامات در خصو
اجتماعی تفاوتی وجود ندارد.
-فرضیهی سوم پژوهش :مهاجرت معکو

باعت رشود فرهنگوی (تغییورات مثبوت) در

روستاها میگردد.
جدول  -4آزمون  tتک نمونهای مربوط به دیدگاه مهاجران و مقامات با میانگین فرضی3
شاخصهای فرهنگی
ازدواج
خانواده
تعصب فرهنگی
تعامالت فرهنگی و آگاهی
کنترل فرهنگی

درجهی آزادی
آزمون)(df

t

سطح
معناداری)(a

-1/19

0/057
0/071

دیدگاه

میانگین تعداد

مهاجران

2/68

358

357

مقامات

2/91

87

86

1/4

مهاجران

3/1

358

357

2/16

0/001

مقامات

3/13

87

86

4/05

0/000

مهاجران

2/83

358

357

1/03

0/372

مقامات

2/71

87

86

1/1

0/198

مهاجران

2/75

358

357

1/89

0/17

مقامات

2/69

87

86

1/32

0/29

مهاجران

2/84

358

357

1/72

0/096

کل

مقامات

3/02

87

86

2/73

0/031

مهاجران

2/84

358

357

1/2

0/139

مقامات

2/89

87

86

1/31

0/074

جدول  4نشان میدهد که فرض سوم تحقیق رد می شود ،یعنی مهاجرت معکو

باعوت

رشد فرهنگی (تغییرات مثبت) در روستاها نمیگردد .با توجه به آزموون tمسوتقل بورای
بررسی تفاوت دیدگاه ها  ،با سطح معنواداری  0/462نشوان مویدهود کوه نتیجوه آزموون
معنادار نیست ،بنابراین بین دیدگاه افوراد مهواجر و مقاموات در خصوو

شواخصهوای

فرهنگی تفاوتی وجود ندارد.
باعت رشد و توسعه (تغییرات مثبت) سیاسی

فرضیهی چهارم پژوهش :مهاجرت معکو
روستاها میگردد.

جدول  -5آزمون  tتک نمونهای مربوط به دیدگاه مهاجران و مقامات با میانگین فرضی3
شاخصهای سیاسی

دیدگاه

میانگین تعداد

مشارکت سیاسی

رسانه و آگاهی
پایبندی به نظام
امنیت

کل

درجهی آزادی

t

سطح معناداری)(a

آزمون)(df

مهاجران

4/69

358

357

4/39

0/000

مقامات

4/73

87

86

5/47

0/000

مهاجران

3/84

358

357

3/36

0/001

مقامات

3/77

87

86

4/75

0/000

مهاجران

4/94

358

357

3/03

0/000

مقامات

4/97

87

86

4/19

0/001

مهاجران

4/82

358

357

6/79

0/000

مقامات

4/87

87

86

5/42

0/000

مهاجران

4/57

358

357

4/39

0/000

مقامات

4/58

87

86

4/95

0/000

جدول  5نشان میدهد که فرض چهارم پژوهش تأیید میشود .یعنی مهواجرت معکوو
باعت رشد و توسعه (تغییرات مثبت) سیاسی روسوتاها مویگوردد .بوا توجوه بوه آزموونt

مستقل برای بررسی تفاوت دیدگاه ها  ،با سطح معناداری 0/069نشان میدهد که نتیجه-

ی آزمون معنوادار نیسوت ،بنوابراین بوین دیودگاه افوراد مهواجر و مقاموات در خصوو
شاخصهای سیاسی تفاوتی وجود ندارد.
آزمون مدل نظری تحقیق:
شکل  -2برونداد مدل تجربی تحقیق بر اساس تأثیر مؤلفههای چهارگانه بر مهاجرت معکوس

شکل  4که مرتبط با تبیین مدل پژوهش است نشان میدهد که ضریب توأثیر مؤلفوههوای
چهارگانه بر مهاجرت معکو

در سطح معناداری  0/01برابر با  0/37میباشد از ایون رو

میتوان گفت مؤلفههای چهارگانه  0/13از واریانس مهاجرت معکو

را تبیین میکند.

اما بارهای عاملی مرتبط با تأثیر عوامل چهارگانه در مهاجرت معکو

نشواندهنودهی آن

است که مؤلفوهی کارکرد مثبت اقتصوادی بوا بوار عواملی  0/74دارای بیشوترین توأثیر بوا
مؤلفهی مهاجرت معکو

میباشد ،بنابراین بیشترین وزن را نیز در محاسبات مربوو بوه

این مولفه دارا میباشد .همچنین مؤلفهی کوارکرد مثبوت اجتمواعی بوا بوار عواملی ،0/73
مؤلفهی کارکرد مثبت سیاسی با بار عاملی  0/70و مؤلفهی کارکرد منفی فرهنگوی بوا بوار
دارند.

عاملی  0/65رتبههای بعدی میزان تأثیر در مؤلفهی مهاجرت معکو
برازش مدل:

با در نظر گرفتن معیار مه کای اسکویر جهت تبیین مودل ،و شواخص عموومی دیگور
یعنی مقدار کای اسکویر بهنجار ،برازش مدل در جدول زیر قابل مالحظه است:
جدول  -6مربوط به شاخص کای اسکوئر()CMIN
شاخص

NPAR

CMIN

P

CMIN/DF

مقدار

27

73.42

0.074

1.88

جدول فوب ،حاکی از برازش خوب مدل میباشد.
تحلیل دادههای پرسشنامه  -1سونجش وضوعیت قبول و بعود از مهواجرت مهواجران بوه
روستا)

جدول شماره  -7محاسبه آمارههای مربوط به تحلیل دادهها پرسشنامه 1

مؤلفه

وضعیت

میانگین

خطای استاندارد

آماره T

تغییرات اقتصادی

قبل

*83/1

379/0

15/46

بعد

** 06/4

قبل

*17/2

بعد

**19/3

قبل

**19/3

بعد

*15/2

قبل

*50/1

بعد

**65/1

تغییرات اجتماعی
تغییرات فرهنگی
تغییرات سیاسی

333/0
17/2
409/0

96/44
75/1
80/2

* میانگین قبل از مهاجرت به روستا ** میانگین بعد از مهاجرت به روستا
منبا :مطالعات نگارنده1393 ،

با توجه به توزیا پرسشنامه ( 1سنجش وضعیت فردی قبل و بعد از مهاجرت به روسوتا)
در بین مهاجران به روستا نتایج آزمون آماری  Tنشان میدهد که مهاجرت به روستاها در
مؤلفه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبت بوه هموراه داشوته اسوت و وضوعیت
فردی و زندگی شخصی فرد مهواجر در این ابعواد بهبوود یافتوه اسوت و تنهوا در بعود و
مؤلفهی فرهنگی بیشتر به صورت کارکردی ضعیه بوده و افراد مهاجر تنها در این مؤلفوه
نه تنها احسا

بهبود نداشته بلکه شرایط را نزدیک به بحران اعالم نمودهاند.

بحث و نتیجهگیری:
با توجه به نزدیکی شهرهای تنکابن و رامسر به روستاهای خود و در ه تنیدگی آنان بوا
ه مشاهده شد که این روستاهای متأثر شوهرها تغییورات قابول مالحظوهای در بعودهای
توسعهای داشتهاند که در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش حاضور یعنوی بررسوی مهواجرت
معکو

و تأثیر آن بر توسعهی اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در روستاهایی از

شهرستانهای تنکابن و رامسر واقا در استان مازندران تحلیل استنباطی نشان میدهد کوه:
مهاجرت به روستاها میتواند بر توسعهی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی روسوتاها توأثیر و
کارکردی مثبت داشته باشد( تایید فرضیات 1و2و ) 4ولوی منجور بوه توسوعهی فرهنگوی
روستا نمیگردد و بیشتر تضادهای فرهنگی که نتیجه وجوود خورده فرهنگهوای مختلوه

میباشند و کارکردهای منفوی در روستوا را افوزایش مویدهوود (رد فرضویه  )3را شوامل
میگردد .در تحلیل مقایسهای دو پرسشنامه نگارنده به ایون نتیجوه رسوید کوه مهواجرت
معکو

نه تنها در روستا بلکه بر زندگی افراد مهاجر نیز تأثیرگذار است و طبق آموار بوه

دست آمده نشان داده شد که این تأثیرات در توسعهی اقتصادی-اجتمواعی و سیاسوی بوا
کارکرد مثبت و در بخش فرهنگی کارکردی منفی داشتهاند .با توجوه بوه نظریوات غالوب
تحقیق یعنی  :نظریه کارکردگرایی که بر تغییرات کارکردی محل مقصد پوس از مهواجرت
تأکید داشته و مهاجرت را عنصر الزامی برای برقراری تعادل جامعه میداننود و مهواجرت
را زمینهی بهبود وضعیت زندگی میدانند دیده شد کوه در تحقیوق حاضور نیوز مهواجرت
معکو

با ایجاد رشد جمعیت در روستا و تغییرات مثبت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی

باعت بهبود وضعیت روستا و فرد مهاجر شده است .میتوان گفوت کوه نزموهی رسویدن
جامعهی روستایی به رشد اقتصوادی و اجتمواعی ،پوذیرش تغییورات پویش روی پوس از
مهاجرتهای معکو

و پذیرش فرد مهاجر است و آن نیز در گرو رسیدن روسوتا بوه یوک

تعادل است .بنابراین میتوان ادعا نمود که میتوان نظریات کارکردگرایوان را دربوارهی
مهاجرت معکو

نیز به کار برد و این نظریه تأیید مویگوردد و طبوق نظریوهی چرخوهی

حیات بین توسعهیافتگی و تغییر جمعیت و ساخت روستا رابطهی معنواداری وجوود دارد
و دیگر اینکه روستاها پس از گذراندن مرحلهی پیدایش ،مرحلوهی رشود صوعودی را در
پیش میگیرند در این مرحله رونق اقتصادی ،افوزایش امیود بوه زنودگی و احیانواً جوذب
مهاجر باعت افزایش تعداد جمعیت میشود .بعضی از روستاها ،با اداموهی رونود جوذب
جمعیت و یا ادغام با روستاهای دیگر ،همچنان این مرحله را ادامه میدهند توا سورانجام،
بدون گذر از یک دورهی حیات ،دوران جدیدی از روند تکاملی خود را به صورت شوهر
آغاز کنند و یا با تغییر کارکرد اقتصادی به شکل روستای گردشگری و یا مکوان تولیودی،
مرحلهی جدیدی از حیات خود را آغاز میکنند دیده میشود که روستاهای مورد مطالعوه
تحت تأثیر مهاجرت معکو

(رشد جمعیت) و تغییرات مثبوت اقتصوادی و اجتمواعی و

سیاسی که داشتهاند ،دلیلی بر ادامهی زندگی افراد در روستا واقا گردند .بنابراین ،نظریوه-
ی چرخهی در تحقیق حاضر مورد تأیید قرار میگیرد .در عین حال با توجه بوه نظریـهی

درآمد انتظاری باید به این نکته توجه نمود که شهرهای تنکابن و رامسور بیشوتر از بافوت
روستایی تشکیل شدهاند و رابطهی بسیار نزدیوک بوا یکودیگر دارنود و مهواجران بیشوتر
عالقهمند به زندگی در این مناطق میباشند .براسا

نظریهی ارایه شوده نتیجوهی حاصوله

آن است که شهرنشینان وقتی در شرایطی (در روستا) ه وزن شرایط کنونی خودشان (در
شهر) قرار میگیرند و در عین حال میتوانند از آرامش و هووای سوال تغذیوه جسومی و
روحی مناسب داشته باشند ،روسوتاها را جایگواهی بهتور در نظور خواهنود گرفوت پیامود
مهاجرت معکو

شکل میگیرد .بنابراین ک شدن فاصله و مسافت شهرها و روسوتاها از

نظر جغرافیایی و بسط راهها و جادههای ارتباطی و رشد شورایط اقتصوادی در روسوتاها و
توسعهی روستایی نیز میتواند دلیلی بر مهاجرت معکو

در روستاهای مورد نظر باشد.

در مدل جاذبه و دافعهی اورت سی لی نیز ،اختالفات توسعه و سطح زندگی میوان مراکوز
مهاجرفرست و مهاجرپذیر سبب دفا از منطقه و جذب به سوی منطقهای دیگر مویگوردد.
در این مدل فاصلهی جغرافیایی بسیار دارای اهمیت بوده و هرچوه مسوافت کمتور باشود،
مهاجرت بیشتر انجام می شود و از آنجایی که روستاهای شهرسوتانهای تنکوابن و رامسور
فاصله بسیار کمی از ه دارند نیز مهاجرت معکو

به آنان بیشتر است.

و با توجه به نظریهی توسعه روستایی ،نگارنده معتقد است که  :طبق نظر"مایکول توودار،
باید تعادل بهتری بین توسعهی روستایی و شهری ایجاد شود ،زیرا شهرهای کوچکی کوه
روستاهای بیشمار و نزدیک به خوود دارنوود ،بسویار متوأثر از همنود و حفوظ تعوادل در
برنامهریزیهای دولتی میتواند تأثیر جدی در بهبود شرایط توسعهای هر دو داشوته باشود
اما درپژوهش انجام شده دیده شد که کاهش کشواورزی در روسوتاهای موذکور بوا رشود
بخش صنعتی و خدماتی جایگزین شده است که البته دلیلوی بور توسوعهی روسوتایی بوه
حساب آمدهاند .پرداختن به مسایل توسعهی روستایی ،روستاهایی کوه بسویار بوه شوهرها
نزدیک هستند ،میتواند تأثیرات کوتاهمدت و یا بلندمدت و مثبت و منفوی بور شوهر نیوز
بگذارد .بنابراین نیاز به توجه و بررسی آن در زمینههای مختلوه ،مخصوصواً اثراتوی کوه
مهاجرتهای معکو
طلبید.

بر آنها خواهند گذاشت ،متعاقباً پژوهشهوای متعوددی را خواهود
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