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  مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالود گيريشكلتحليلي بر علل 
  

 
  دانشگاه فردوسي مشهد ، گروه جغرافيا،استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،∗مريم قاسمي
  دانشگاه فردوسي مشهد ، گروه جغرافيا،استاد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،جعفر جوان

  حكيم سبزواريدانشگاه  ا،يگروه جغرافدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،  ،زهرا صابري

 

  

  چكيدهچكيده

عالوه بر جريان غالب مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به بزرگ، طي سالهاي اخير 
. گرفته استشكل پيراشهري روستايي  نواحيي مهاجرت از شهرها خصوصا كالنشهرها به  جريان وارونه

 نالوديگيري مهاجرت معكوس به نواحي روستايي شهرستان ب تحقيق حاضر تحليل علل شكل يهدف كل
و شالوده مطالعه مبتني بر تكميل  يليتحل-يفيتوص قيحقروش ت. است در استان خراسان رضوي

پرسشنامه اعتماد  يحاكي از سطح باال0.8 كرونباخ ضريب پايايي. است نمونه روستاي 8پرسشنامه در 
و  SPSSافزار  ها از آزمون تي استيودنت و تحليل عاملي در نرم داده ليو تحل هيبه منظور تجز. است

خانوار مهاجر بوده  165 ليواحد تحل. بهره گرفته شده است Arc Gisاز نرم افزار  شهنق ميجهت ترس
 گيريشكلعلل اصلي جران از ديدگاه مها. را پاسخ داده اند يا نهيگز 5 كرتيل فيمتغير در ط 25كه 

 تصادي، در بعد اق2.85با ميانگين » آب و هواي مناسب«در بعد طبيعي جريان مهاجرت معكوس 
برخورداري روستا از «و در بعد اجتماعي  2.63با ميانگين » به محل كار يكيو نزد يضرورت شغل«

موثر در تغير شناسايي شده م 25 يعامل ليتحلهمچنين . باشد يم 2.22با ميانگين » خدمات و امكانات
 ،يطيمح ستيز ،ياقتصاد ،يرساختيبه ترتيب شامل عوامل ز -يمولفه اصل 7 ليرا ذمهاجرت معكوس 

 69.28 رفته هم يتلخيص نمود كه عوامل اول تا هفتم رو -بازنشستگي، و مسكن ،يمكان تعلق ،يفرهنگ
يج مطالعه وجود ارتباط تنگاتنگ و نتا. درصد از مجموع واريانس مهاجرت معكوس را توضيح داده است

 نيگسترده در ا يبسيار نزديك بين كالنشهر مشهد و روستاهاي شهرستان بينالود و تحوالت كاركرد
  .دينما يم ديشهرستان را تائ

  واژگان كليدي 
  ييكاركردكاركرد  راتراتييييمهاجرت معكوس، شهر مشهد، روستا، شهرستان بينالود، تغمهاجرت معكوس، شهر مشهد، روستا، شهرستان بينالود، تغ

  
  
  
 

                                                 
  Email: magh30@um.ac.ir                                                مسئول نويسنده  -  ∗
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  16                                     تحليلي بر علل شكل گيري مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالود 

 

 مقدمه 
و عموما بدون بازگشت  هيسو كيجهان سوم من جمله ايران، حركت  ياشكل غالب مهاجرت در كشوره

از مهاجرت تحت عنوان  يگريد يكشور الگو ييروستا يدر نواح ريدهه اخ يبه شهرها است، اما ط انيروستائ
 1390نفوس و مسكن سال  يعموم يسرشمار جيكه در نتا يطوربه. مهاجرت معكوس شكل گرفته است

دوره تعداد افرادي  نيا يط. بوده است يشهر- مهاجرت روستااز  شيب) شهر به روستا( معكوس نيتعداد مهاجر
نفر و تعداد افرادي كه از روستا به شهر مهاجرت داشته اند  755546كه از شهر به روستا مهاجرت كرده اند

معكوس  در واقع مهاجرت). ايران ار، مركز آم1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن (نفر بوده است 655251
از آنجا . از مهاجرت روستا به شهر بوده است شتريهزار نفر ب 100از  شيقبل ب يدر اين دوره برخالف دوره ها

 ميرمستقيو غ ميبه طور مستق تيبا ساختار جمع ييروستا يدر نواح ينگرندهيو آ يگذار استيكه هرگونه س
رو  نياز ا. دارد ييسزا به تيل موثر بر آن اهمو عوام تيجمع ييجاجابه ياالگوه ليكند، تحليم دايارتباط پ

 يمنطقه مورد بررس. پردازد يم ييروستا يمهاجرت معكوس در نواح يريگعلل شكل يحاضر به بررس قيتحق
به  يو قابل تأمل ژهيو طيهاي طبيعي و موقعيت عملكردي از شرا است كه به دليل ويژگي 1شهرستان بينالود

  : برخوردار است كه عبارتند از  قيطور خاص در ارتباط با موضوع تحقعام در سطح منطقه و به  ورط
شهر مشهد قرار  شونده كالن منطقه مورد مطالعه از نظر موقعيت استقرار، در حومه فعال و دگرگون -

داري،  داري، قابليت باغ ، سابقه دام)دقيقه سواره 120تا  30بين (به دليل نزديكي به مشهد. دارد
داري،  باغ هاي هاي متنوع عملكردي در زمينه عه صنعتي و نظاير آن؛ داراي قابليتهاي توس زيرساخت

داري، صنعتي و استقرار تاسيسات و تجهيزات بزرگ شهري و نيز توسعه ييالقي و  گردشگري، دام
  .هاي خوابگاهي است شهرك

ف ارتفاع با به دليل اختال(هاي اقليمي با شهر مشهد  اين منطقه از نظر ساختار طبيعي و ويژگي -
 متفاوت بوده عالوه بر اين به دليل استقرار در فضاي مجموعه شهري مشهد و تقسيم كار در) مشهد

ترين گردشگاه طبيعي و ناحيه ييالقي كالنشهر مشهد فضاي اقتصادي مجموعه شهري، عمده
  .مي گردد سوبمح

هاي  ي و مراكز فعاليتهاي روستاي در محدوده مطالعاتي دو كانون شهري و تعداد زيادي كانون -
ثير قابليت گردشگري دچار توسعه ناموزون اقتصادي تاد كه در دو دهه اخير تحت ر داركشاورزي قرا
فروش  ري،ها به مراكز خدمات گردشگ تبديل روستاها به مناطق ييالقي، تبديل باغ. اند اجتماعي شده

جمعيتي و نظام اشتغال  ساختار ...و هاي گردشگري ث ويالها و مجموعهاراضي كشاورزي براي احدا
  .در منطقه را دگرگون ساخته است

هاي طبيعي و  ها، تقاضا براي عملكردهاي جديد، ويژگي منطقه مورد بررسي از نظر نوع كاربري -
بندي  ستاني قابل تقسيمكوه و شهري–هاي گردشگري به سه ناحيه حومه شهري، روستا فعاليت

ه ارتباطي، آب، برق، انرژي و گسترش خدمات عمومي و ها به ويژه شبك است، توسعه زيرساخت

                                                 
و سالنامه هاي آماري مركز آمار  1390الزم به ذكر است علي رغم اينكه نام رسمي اين شهرستان در سرشماري عمومي نفوس و مسكن .  ١

 »طرقبه شانديز«فرمانداري شهرستان و استانداري استان خراسان رضوي در مكاتبات رسمي از نام اما ساكنين و  ،مي باشد »بينالود«ايران 
 .لذا در حال حاضر عنوان غير رسمي اين شهرستان طرقبه شانديز است. استفاده مي كنند
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  17           1393، شماره شانزدهم، تابستان چهارممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

 

در حالي كه در نواحي مياني و كوهستاني . ناحيه حومه شهري با شدت در جريان است ررفاهي د
  . ميزان تغيير و تحوالت هنوز كند و آرام است

داري،  اين شهرستان با تقاضاي باالي زمين در جهت عملكردهاي متنوع گردشگري، صنعتي، دام -
هاي  گرايش شديد براي احداث ويال و تقويت و احداث شهرك. سازي و غيره مواجه است شهرك

بودن تقاضاي باالي زمين دامن مي عنوان حومه ييالقي مشهد بر باال مسكوني در اين شهرستان به
طوري كه طي چند سال اخير نرخ ساخت و ساز در بخش شانديز بيشتر از شهر مشهد بوده  هزند ب
  .است

، از جمله زمينه اشتغال )گردشگري و خدمات وابسته(هاي جديد  هاي شغلي در عرصهجاد فرصتاي -
ونقل  هاي مديريت و كار در مراكز اقامتي و پذيرايي و تفريحي، ايجاد اشتغال در بخش حمل در بخش

 اريباغدهاي ويژه زنان در زمينه صنايع دستي و خانگي، توسعه  گيري فعاليت سازي، شكل و ساختمان
و دامداري و پرورش آبزيان به منظور تامين نياز متنوع گردشگران و ارسال مازاد آن به كالنشهر 

هاي صنعتي  هاي شغلي در بخش صنعت به دليل گسترش كاربري مشهد و همچنين وجود فرصت
 لبه عنوان اراضي بالفص(س، به ويژه در حاشيه محور شانديزپس از اشباع اراضي شهرك صنعتي تو

  ) 1381مشاور بافت شهر،  نيمهندس)(ك صنعتيشهر
شهر مشهد، موقعيت ويژه به عنوان حومه  مجموع اين شهرستان به علت استقرار در فضاي فعاليتي كالن در

شهر افزون كالبدي  بالفصل مشهد، دسترسي به بازار مصرف گسترده و متنوع مشهد و از سوي ديگر توسعه روز
عملكردي  هاي طلوبيتمناسبات اقتصادي و اجتماعي آن، از خصوصيات و ممشهد و تشديد پيچيدگي و تنوع 

ويژه و مختلفي برخوردار گرديده به طوري كه طي سالهاي اخير جريان مهاجرت معكوس به سكونتگاههاي 
  . و موقت شكل گرفته است يشهري و روستايي اين شهرستان در اشكال دائم

هم ) در روستا(شهرنشينان در شرايطي يمعتقدند وقت» اجرترويكردهاي اقتصادي مه«پردازان در  نظريه
قرار مي گيرند و در عين حال مي توانند از آرامش و هواي سالم، تغذيه ) در شهر(وزن شرايط كنوني خودشان 

مهاجرت  دهيگرفت و پد دجسمي و روحي مناسب برخوردار باشند روستاها را جايگاهي بهتر در نظر خواهن
اين تحقيق در چارچوب رويكرد مذكور با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ بين . دمعكوس شكل مي گير

كالنشهر مشهد و روستاهاي شهرستان ضمن بررسي چگونگي اين تحرك و جابجايي بين نواحي شهري 
 شكلترين علل عمده ليتحلخصوصا كالنشهر مشهد و نواحي روستايي اين شهرستان سعي در شناسايي و 

بر اساس موارد مطرح شده سوال اساسي . جرت معكوس به روستاهاي اين شهرستان داردجريان مها گيري
 نالوديمعكوس به نواحي روستايي شهرستان ب يهاعلل اصلي مهاجرت: ت مطرح مي گرددتحقيق بدين صور

 يمطرح نم هياست فرض يلتحلي –يفيتوص وعحاضر از ن قيكه تحق نيالزم به ذكر است با توجه به ا ست؟يچ
  . رددگ

  
  محدوده مورد مطالعه 

اين . باشد واقع ميشهر مشهد غربي مربع در غرب و شمال كيلومتر 1300با مساحت  شهرستان بينالود
 يماتيتقس اصالحات اساس بر، بوده استهاي شهرستان مشهد يكي از بخش 1386هرستان تا پائيز ش

 تحت طرقبه، بخش در جاغرق و ابرده يمهانا به ديجد دهستان دو انضمام به زيشاند و طرقبه يدهستانها
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  18                                     تحليلي بر علل شكل گيري مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالود 

 

غربي به رشته كوه از غرب و جنوباين شهرستان . شدند جدا مشهد شهرستان از »نالوديب شهرستان« عنوان
اساس آخرين تقسيمات  بر. است ايدر سطح از متر 1400ارتفاعمتوسط  يدارا وبينالود محدود گرديده 

تشكيل شده است، در ن طرقبه، شانديز، ابرده و جاغرق تادهس 4 بخش طرقبه و شانديز و 2كشوري از 
شهر با مركزيت  آبادي 24تعداد  آبادي بوده است كه 51 داراي 1391سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

بر شهرستان جمعيت . قرار داردبخش شانديز شهر شانديز در با مركزيت  آبادي 27بخش طرقبه وطرقبه در 
 31332كه از اين تعداد  مي باشد نفر 58483 معادل 1390مسكن سالاساس سرشماري عمومي نفوس و 

 .ندگي مي كنندشهري شهرستان ز در نواحي%)  46.43معادل(نفر  27151و روستاها در  %)53.57معادل (نفر
 در درصد 34.4 و شانديز بخش در شهرستان روستايي جمعيت درصد 65.6 ،1390الزم به ذكر است در سال 

  .بوده اند ساكن طرقبه بخش
  

  روش تحقيق
مصاحبه و تكميل (جهت گردآوري اطالعات از روش اسنادي و ميداني  ،تحليلي است-يق توصيفيروش تحق

و جهت ترسيم نقشه از  SPSS افزار ها از نرم به منظور تجزيه و تحليل داده ،استفاده شده است) پرسش نامه
 قيتحق اهداف بر منطبقوار مهاجران بازگشتي بوده كه واحد تحليل خان. استفاده شده است Arc Gisنرم افزار 

 يمقوالت شامل پرسشنامه اي طراحي گرديد گزينه 5و سؤاالت در طيف ليكرت  هيتهپرسشنامه خانوار مهاجر 
 متغير 25 در را پس از مطالعات كتابخانه اي و مصاحبه با دهياران معكوس مهاجرت گيريعلل شكل كه است
 ،پس از اصالحات صاحبنظران ،ها در زمينه روايي و اعتبار ابزار گردآوري داده .دهد يم قرار يبررس مورد

ضريب . دست آمد پايايي آن به) پيش آزمون(نفري  30اي  پرسشنامه نهايي تنظيم گرديد و با توزيع به نمونه
قبول رسيد كه  به سطح قابل) نياز به استراحت در روستا(آلفاي كرونباخ با حذف يك گويه در بعد اجتماعي 

    .)2 جدول(باشد پرسشنامه مي) پايايي(حاكي از سطح باالي اعتماد 

.پرسشنامه تحقيقسازه هاي ضريب پايايي ) 1(جدول   
Cronbach's Alpha  بعد تعداد گويه

  مهاجرت اقتصاديعلل  10 0.71
  مهاجرت اجتماعيعلل  11 0.80
 مهاجرت طبيعيعلل  4 0.80

 نفوس يعموم يسرشمار جينتا اساس بر نالوديب شهرستان ييروستا يسكونتگاهها« شپژوه نيا يآمار جامعه
 از كهبوده است  سكنه يدارا آبادي 51 داراي در اين سرشماري شهرستان بينالود. باشد يم» 1390 مسكن و
و مسكن با استناد به نتايج سرشماري هاي نفوس . ندا داشته خانوار 20يش از ب تيجمع آبادي، 41 تعداد نيا

 روستايي جمعيت درصد 63.12اين روستاها  ،انتخاب شدند 2روستا به شرح جدول  8تعداد  ،1390و  1385
و در مقايسه با ساير روستاهاي شهرستان از افزايش  اند داده اختصاص خود به را 1390در سال  شهرستان

كه كارشناسان فرمانداري شهرستان اند، الزم به ذكر است  جمعيت و مهاجرپذيري درخورتوجهي برخوردار بوده
به منظور تعيين حجم خانوارهاي نمونه به كمك . نيز اين روستاها را مقصد مهاجرت معكوس عنوان نمودند

همان . دهياران روستاهاي مورد بررسي تعداد مهاجرين معكوس در هر يك از روستاهاي نمونه برآورد گرديد
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خانوار مهاجر معكوس بوده  1040داراي  1391نمونه در سال  گونه كه در جدول مشاهده مي شود روستاهاي
جهت تعيين حجم خانوار نمونه از فرمول كوكران به شرح ذيل استفاده گرديد و سپس حجم نمونه هر يك . اند

  .از روستاهاي مورد بررسي بر اساس قاعده تسهيم به نسبت تعيين شد

165
)1

)07/0(
5/05/0)96/1((

1040
11

)07/0(
5/05/0)96/1(

2

2

2

2

≈
−

××
+

××

=n   

  .ه تحقيق و حجم خانوارهاي نمونه به همراه اطالعات تكميليروستاهاي نمون) 2(جدول 

نمونه هر 
 روستا

مهاجرين 
معكوس به 

  1392خانوار 

  خانوار
1390  

نرخ رشد 
  جمعيت  جمعيت

1390  

جمعيت 
 آبادي  1385  دهستان

8   )نوراباد(ويراني   2787  4065  7.84  1135  50  شانديز

47   ابرده عليا  2152  3553  10.55  1078  300  ابرده

35   زشك  2171  2984  6.57  808  220  ابرده

11   جاغرق  2064  2459  3.56  767  70  جاغرق

29   چاهشك  1571  1794  2.69  509  180  شانديز

16   گلستان حصار  1944  1764  -1.92  569  100  طرقبه

8   سر اسياب  1453  1588  1.79  445  50  شانديز

11   حصارسرخ  937  1570  10.87  455  70  شانديز

165    جمع  15164  19777  -  5766  1040
  .1390و  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : محاسبه و استخراج بر اساس    
  

ساله كليه روستاها به استثناي روستاي حصار  5مشاهده مي شود نرخ رشد  2 همان گونه كه در جدول
و روستاي  10.8خ رشد در بخش شانديز داراي نر» حصارسرخ«روستاي . گلستان رقم بااليي را نشان مي دهد

نفر  3200داراي  1392روستاي حصار در سال . بوده است 10.5در بخش طرقبه داراي نرخ رشد » ابرده عليا«
جمعيت پذيري  بيانگراين امر . نفر بوده است 1764داراي  1390حال آنكه اين روستا در سال جمعيت بوده 

بوده است به همين دليل اين روستا به عنوان يكي ) يرطي دو سه سال اخ( 1390باالي اين روستا بعد از سال 
 . از روستاهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت

 
  پيشينه و مباني نظري

از برگشت جمعيت يا جريان ضد شهرنشيني با عنوان مهاجرت معكوس نام برده مي شود، ايـن نـوع مهـاجرت    
ائم و افرادي مي گردد كه بـه علـت مشـكالت    يعني مهاجرت از شهر به روستا شامل كارشناسان و كارمندان د

 تـوان  مـي  را معكـوس  مهـاجرت ). 166: 1381لوكـاس،  (كنندهايي مين شهري اقدام به چنين مهاجرتفراوا
 روسـتايي  نـواحي  و هـا  حومـه  شـهرگرايي  كه چرا كرد، قلمداد »روستايي نواحي شهرگرايي« حاالت از حالتي
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 و بـوده  روسـتايي  نـواحي  در شـهري  زنـدگي  هاي شيوه و ها هايد گسترش شامل كه است اجتماعي فرايندي
  ). Pacion, 1985: 183( است روستايي نواحي به شهرها از جمعيت حركت آن، حالت ترين مشخص

گيري جريان مهاجرت معكوس عمدتا در ارتباط با روستاهاي پيرامون شهرها خصوصا  از آنجا كه شكل
صوصا روستاهاي خ(در قالب روابط متقابل عملكردي شهر و روستا مطالعات چندي در كشور  ،كالنشهرها است

انجام پذيرفته است كه به صورت پراكنده و مختصر به موضوع مهاجرت ) كالنشهرهاخوابگاهي پيرامون 
در جدول زير مقاالتي مورد بررسي شد قرار گرفت كه به صورت مجرد به موضوع . اند معكوس پرداخته

در اين زمينه تحقيقات محدودي در نواحي مختلف كشور، در سطوح مختلف . ندمهاجرت معكوس پرداخته ا
هاي  اما بررسي در پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي مختلف حاكي از وجود پژوهش ،مشاهده گرديد

به برخي از اين  3ايرلند و امريكا دارد كه در جدول  ،متعددي در اين زمينه خصوصا در كشورهاي چين
  :تايج اشاره مي شودمطالعات و ن

  
  .ادبيات تحقيق پيرامون مهاجرت معكوس به نواحي روستايي) 3(جدول 

 يافته ها  عنوان مقاله نويسنده و سال 
 انتشار

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كسب شـغل بـه عنـوان مهمتـرين     
عامل مهاجرت به شهر و كسب مسكن مناسب به عنوان مهم تـرين  

  .بوده است همدان ستانا درعامل بازگشت به روستا 

ارزيابي آثار اقتصادي و اجتماعي
مهاجرت روستايي و مهاجرت 

 )پايان نامه(معكوس

سعيد غالمي باغي 
)1384(  

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ارتباطي مثبت بين متغيرهاي تعلق 
بومي و درآمد با انگيـزه مهـاجرت معكـوس و ارتبـاطي منفـي بـين       

رابطه ي بـين انگيـزه   . وس وجود داردمسافت و انگيزه مهاجرت معك
مهاجرت معكوس و توسـعه ي اجتمـاعي و اقتصـادي نيـز مثبـت و      

 .معنادار با اين متغيرهاي تعريف شده است

بررسي علل انگيزه هاي مهاجرت
معكوس و تاثير آن بر توسعه ي 

  اجتماعي و اقتصادي
 )مقاله) (شهرهاي تنكابن و رامسر(

رسول  رباني و 
  همكاران

)1389( 

مهاجرت موقت نيروي جوان روستايي مهمترين راهبرد بكار رفته در 
اداره ي زندگي بوده اسـت و پـس از كسـب مهـارت و بازگشـت بـه       
نواحي روستايي، تفاوت چشمگيري در سرمايه هاي انسـاني، مـالي،   

 .اجتماعي افراد رخ داده است

تاثير بازگشت مهاجران به روستاها
  در بهبود معيشت ساكنان

 )مقاله) (هرستان آق قالش(

سيدحسن مطيعي 
لنگرودي و 

 )1390(همكاران 

نتايج ضمن تصريح بر وجود ارتباط تنگاتنگ و بسـيار نزديـك بـين    
كالنشهر تبريز و روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه در شكل گيـري  
مهاجرت معكوس، بر تاثيرگذاري بيشتر عوامل تامين زمين و مسكن 

 .كي به محل كار و فعاليت تاكيد مي كندارزان در روستا و نزدي

تحليل بر تاثيرات متقابل فضايي
كالنشهر تبريز و روستاهاي 

خوابگاهي پيرامون با تاكيد بر 
مهاجرت معكوس و عوامل 

 )مقاله(تاثيرگذار بر آن

  مجيد ظاهري
)1390( 

مطالعه تطبيقي حاكي از برتـري معنـادار روسـتاهاي مهاجرفرسـت     
ــه روســتاهاي  ــي، اشــتغال،  نســبت ب ــذير از نظــر رشــد كل مهاجرپ

دارد در ... گردشگري، كاركردهاي خـرده فروشـي، صـنايع چـوب و     
واقع شاخص هاي انساني و اقتصادي در فرايند جذب جمعيـت ايـن   

  .بخش موثر بوده است

تغييرات كاركردي موثر بر جمعيت 
  پذيري بخش شانديز مشهد

شايان حميد و 
  مودودي، مهدي

)1391(  

ب به برخي از تئوري هايي كه مي توانـد بـه درك مهـاجرت    اين كتا
در . روستايي در كشورهاي غربي كمك كند مي پردازد-هاي شهري

جامعه شناسي و روانشناسي كاربرد داشته و بـه   ،رشته هاي جغرافيا

Migration into rural 
areas: theories and 

issues.(book) 

Boyle, 
P.;Halfacree, 

K. 
(1998)
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  .استراليا و امريكا مي پردازد ،اروپا ،بيان نمونه هايي از انگلستان
مهاجرت نيروي كار شـهري بـه همـراه سـرمايه فيزيكـي و انسـاني       

بهبـود  . موجب دگرگوني تكنيكـي روسـتا خواهـد شـد    ) مهارت ها(
مهارت مهاجران بازگشتي از شـهر و توانـايي كـارآفريني ايـن افـراد      

  . مهمتر از پس انداز آنها است

Urban labour-force 
experience as a 

determinant of rural 
occupation change: 

evidence from recent 
urban - rural return 

migration in 
China.(article)

Zhongdong 
Ma 

(2001) 

اين مقاله بـه تحليـل عوامـل مـوثر بـر مهـاجرت معكـوس و رفتـار         
معكـوس محـدود اسـت و    مهاجرت .1.اقتصادي مهاجران مي پردازد

هر دو عوامل دافعه و جاذبـه بـر   . 2شهري غلبه دارد-مهاجرت روستا
مهـاجران بازگشـتي   . 3.تصميم بـه مهـاجرت بازگشـتي مـوثر اسـت     

برخالف محلي ها سرمايه گـذاري قابـل تـوجهي در سـرمايه توليـد      
محصول انجام مي دهنـد و نقـش زيـادي در فراينـد مدرنيزاسـيون      

 .روستا دارند

Causes and 
Consequences of Return 

Migration: Recent 
Evidence from China. 

(article) 

Yaohui Zhao 
(2002) 

اين مطالعه به تحليل رضايت مهاجران بازگشتي از سكونت در روستا 
نتايج نشان داد مهاجران به طور كلـي از  . در كشور امريكا مي پردازد

ندي آنهـا بـر اسـاس گـروه     سكونت در روستا راضي بوده اما رضايتم
  .سني و ويژگي هاي اجتماعي افراد متفاوت است

Urban-Rural Migration in 
the USA: An Analysis of 
Residential Satisfaction. 

(article) 

Holly Barcus 
(2004) 

تمركز مقاله روي مهاجراني بازگشتي به نواحي روستايي ايرلند است 
ي خـود را در مراكـز بـزرگ شـهري     كه بخش قابل توجهي از زنـدگ 

  ،بريتانيا و امريكا گذرانده اند
يافته ها حاكي از آميخته بودن شهرگرايي نواحي روستايي با مفهوم 
خانواده است عالوه براين زندگي روستايي پيچيـدگي هـاي خاصـي    

  . براي مهاجران بازگشتي دارد

The ‘green green grass of 
home’? Return migration 
to rural Ireland.(article) 

Caitríona Ní 
Laoire 
(2007) 

اين مقاله با استفاده از شواهد تجربـي در غـرب ايرلنـد بـه بررسـي      
مفاهيم كليدي در درك مهاجرت معكوس از يك سو و تاثير زمينـه  

  .مهاجرت معكوس مي پردازد گيري¬شكلاي روستا در 
The rural as a return 

migration destination. 
(article) 

Farrell, M.; 
Mahon, M.; 
McDonagh, 

J. 
(2012)

هدف مقاله بررسي تاثير مهـاجرت بازگشـتي بـر انتخـاب شـغل در      
مهاجرت معكوس اثر مثبت قابل توجهي . نواحي روستايي چين است

اما بر فعاليت هاي كارآفريني . بر دستمزد فعاليت هاي كارگري دارد
  . اثر منفي مي گذارد

Self-employment or 
wage-employment?: On 
the occupational choice 
of return migration in 
rural China. (article) 

Wang 
ZiCheng; 

Yang 
WeiGuo 
(2013) 

اين مقاله به بررسي الگوهاي مهاجرت داخلي ايرلند شمالي به ويـژه  
روستا در ارتباط بـا مراحـل مختلـف دوره عمـر مـي      -مهاجرت شهر

نتايج نشان مي دهد كـه سـن در تحـرك افـراد از شـهر بـه       . دپرداز
تمايـل  ) كه تشكيل زنـدگي داده انـد  (افراد جوان . روستا موثر است

دليل اين امـر سياسـت هـاي موفـق     . بيشتري جهت مهاجرت دارند
  .برنامه ريزي روستايي و سنت هاي خانوارهاي كشاورز است

A life course perspective 
on urban-rural migration: 

the importance of the 
local context. (article) 

Stockdale, 
A.; Catney, 

G. 
(2014) 

  .نگارندگان: منبع
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بـوم   ،بررسي مطالعات حاكي از آن است كه داليل مهاجرت بازگشتي به نـواحي روسـتايي عمـدتا اقتصـادي      
مهاجرت معكوس در ايـران سـنخ ديگـي از    مهاجرت معكوس در ايـران سـنخ ديگـي از    ست الزم به يادآوري ا. شناختي و در ارتباط با كيفيت زندگي است

  مشـكالت مشـكالت   ازازسـاكنين شـهرها عمـدتا     سـاكنين شـهرها عمـدتاً      دركشـورهاي پيشـرفته  دركشـورهاي پيشـرفته    ،مهاجرت معكوس در كشورهاي پيشرفته اسـت مهاجرت معكوس در كشورهاي پيشرفته اسـت 
، امـا در كشـورهاي جهـان    ، امـا در كشـورهاي جهـان    داده مي شـوند داده مي شـوند   سوقسوق  حاشيهحاشيه  ، و سالم تر، و سالم ترترتر  ادارهاداره  قابلقابل  دنيايدنياي  بهبه  شهريشهري  مراكزمراكز  بزرگتربزرگتر
بـه  بـه  از شـهرها  از شـهرها  موجـب جابـه جـايي جمعيـت     موجـب جابـه جـايي جمعيـت     ... ... و و كن ارزانتـر  كن ارزانتـر  دسترسي به فرصت هاي شغلي، مسـ دسترسي به فرصت هاي شغلي، مسـ   عمدتا عمدتاًسوم سوم 

  ارزانارزان  مسـكن مسـكن   وو  ننييزمزم  ننييتامتام  كشوركشور  دردر  شدهشده  انجامانجام  تحقيقاتتحقيقات  اغلباغلب  دردرچنانچه چنانچه   ..سكونتگاههاي روستايي مي گرددسكونتگاههاي روستايي مي گردد
  هـاي معكـوس و  هـاي معكـوس و  مهاجرتمهاجرت  گيـري گيـري شكلشكل  عللعلل  مهمترينمهمترين  عنوانعنوان  بهبه  تتييفعالفعال  وو  كاركار  محلمحل  بهبه  ييككيينزدنزد  وو  روستاروستا  دردرقيمت قيمت 

  ..استاست  شدهشده  مطرحمطرح  بازگشتيبازگشتي
  ييكردهـا كردهـا ييرورو««دو رويكرد نظري مهم در خصـوص مهـاجرت معكـوس اسـت كـه      دو رويكرد نظري مهم در خصـوص مهـاجرت معكـوس اسـت كـه      بررسي مباني نظري حاكي از 

  جايجاي  بررسيبررسي  ايناين  دردر  كهكه  استاست  كاركردگراييكاركردگرايي  نظريهنظريه  وو  مهاجرتمهاجرت  سيستميسيستمي  نظريهنظريه  شاملشامل  مهاجرتمهاجرت  »»يياجتماعاجتماع  يينظرنظر
  مهاجرتمهاجرت  ييهاها  زهزهييانگانگ  ننييترتر  عمدهعمدهكه كه ، ، گرددگردد  ميمي  تكيهتكيه  مهاجرتمهاجرت  »»اقتصادياقتصادي  نظرينظري  رويكردهايرويكردهاي««  بهبه  تنهاتنها  وو  گيردگيرد  نمينمي

  ..مي داندمي داند  يياقتصاداقتصاد  ييهاها  زهزهييانگانگ  رارا
در اين نظريه فرض اساسي : نظريه سرمايه انساني و هزينه فايده يا اختيار عاقالنه مبتني بر هزينه و فايده -الف

اين است كه افراد وقتي تصميم به مهاجرت مي گيرند كه فايده مهاجرت كردن به هزينه آن افزوني داشته 
هاي فايده .اجرت در ارزش درآمد بالقوه پس از مهاجرت در مقايسه با درآمد كنوني استفايده مه. باشد

طبق اين نظريه مي توان . غيرپولي نظير ترجيح براي زندگي در يك روستا نيز در قلمرو اين نظريه قرار دارد
هزينه رواني براي  ا انتظار داشت كه افراد مسن بيشتر تمايل به مهاجرت به روستاها را خواهد داشت و ضمن

لهسايي (است شده هاي روانيتر آنها از مقصد باعث كاهش هزينهآگاهي بيش اين افراد كمتر بوده و
اقتصاددانان معتقدند كه فرد مهاجر به عنوان عامل مهاجرت، عملكرد خود را در قالب اصل  ).222:1368زاده،
هاي ملموس و غيرملموس اي متصور اعم از هزينههمي كند و در اين بخش كليه هزينه فايده ارزيابي -هزينه

را در نظر مي گيرد و در ) آن هاي انطباق با محيط و نظايرند هزينه پيدا كردن كار، هزينه مسافرت، هزينهمان(
بر اين ). 121:1380زنجاني،(صورتي كه فايده اي بيش از هزينه بر آن مرتبط باشد به مهاجرت اقدام مي كند

وجود آمدن حمل و نقل فعال به نرخ مهاجرت ي پولي مهاجرت به واسطه امكان بههااساس كاهش هزينه
  . معكوس مي افزايد

فايده مهاجرت پرداخته و تصميم به مهاجرت را تابعي از هزينه ها  -همچنين فاوست به ترسيم ماتريس هزينه
ابعاد اجتماعي و ي ساختاري در هاهاي شخصي و ويژگيبه نظر او بين داليل و انگيزه .و منافع آن مي داند

بر اين اساس مي توان دريافت كه داشتن  .رابطه وجود داردمورد انتظار از مهاجرت  هاياقتصادي با ارزش
تاثير مثبتي بر ميزان ، امش و استراحت كه به سود فرد است، آرمسكن و محل سكونت بهتر در روستا شغل،

  .دمهاجرات معكوس از شهر به روستا داشته باش
در محل  اين نظريه تصميم براي مهاجرت بستگي به برداشت از درآمد انتظاري در :نظريه درآمد انتظاري -ب

و در عين حال به علت نبودن فاصله درآمد بين شهر ) با يكسان كردن درآمد انتظاري شهر و روستا(مقصد دارد
د به سردرگمي هاي كمتري، به درآمدي شوند، زيرا افرا و روستا، افراد بيشتري جذب روستاها از شهرها مي

  ).225:1368لهسائي زاده،(مشغولي و شلوغي بوده است مي رسند برابر با جايي كه قبال بودند و سرشار از دل
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قرار مي گيرند و ) در شهر(هم وزن شرايط كنوني خودشان ) در روستا(در واقع وقتي شهرنشينان در شرايطي 
و هواي سالم تغذيه جسمي و روحي مناسب داشته باشند روستاها را در عين حال مي توانند از آرامش 

). 94: 1390 ،رباني و همكاران(گيرد جايگاهي بهتر در نظر خواهند گرفت و پيامد مهاجرت معكوس شكل مي
مهاجرت معكوس مورد تاكيد قرار مي  گيريشكلالزم به ذكر است بسياري از تعاريف داليل اقتصادي را در 

مهاجرت معكوس واكنشي نسبت به ايجاد جذابيت در مناطق روستايي قلمداد مي شود كه اين   :دهد مانند
بازنشستگي و گاهي اوقات ناشي از  ،يا كشاورزي ،جذابيت از طريق ايجاد درآمد در فعاليت هايي مانند دامداري

   .(Okali, Okpara & Olawoye, 2001: 55)مشكالت زندگي شهري پديد مي آيد
نشان مي دهد شهرستان بينالود در زمينه فرصت هاي شغلي داراي شرايط خاص و منحصر به  بررسي ها

واحد در  35صنعتي در شهرك صنعتي توس و  واحد 208فردي است به طوري كه در حال حاضر بيش از 
بط كارگاه مرت 250بيش از  و واحد سنگ بري 40بيش از  ،)178: 1391شايان، مودودي، (روستاي چاهشك

چاه خاصه  ،حصار سرخ ،ابرده عليا ،در روستاهاي ويراني....) منبت كاري و  ،رنگ آميزي ،چوب(توليد مبلمانبا 
 و ساخت به توجه بااست كه  وردههاي شغلي نسبتا مناسبي در بخش صنعت براي مهاجران فراهم آفرصت ...و 

بخش صنعت ساختمان نيز اضافه شاغلين  شهرستان، اين مختلف نواحي در اخير هاي سال طي وسيع سازهاي
وجود بيش . عالوه بر اين مشاغل بخش خدمات نيز در اين شهرستان از رونق زيادي برخوردار است. مي گردد

تعداد زيادي نمايشگاه و مغازه و وجود فرصت هاي شغلي  ،واحد رستوران در روستاهاي مورد بررسي 150از  
 1شكل . را جهت فعاليت در اين زمينه فراهم نموده است فرصت مناسبي... متعدد در بخش حمل و نقل و 

گيري مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالود با توجه به دافعه هاي شهري و جاذبه هاي  شكل
به طور كلي  .را نشان مي دهد) اجتماعي و زيست محيطي ،اقتصادي(موجود در نواحي روستايي اين شهرستان

 گراني همچون مشهد كالنشهر خصوصاپيرامون اين شهرستان  شهري نواحي در دموجو مشكالت و مسائل
و  مبداء، در رانش عوامل عنوان به...  و يشهر يها بحران هوا، آلودگي رواني، روحي فشارهاي مسكن، و زمين
 تا كم فاصله سالم، هواي و آب( محيطي زيست عواملهمچون  نواحي روستايي اين شهرستان جاذبه عوامل

 نقل و حمل امكانات ،يباغدار و يكشاورز بخش در اشتغال مسكن، و زمين ارزاني( اقتصادي ،...) و مشهد هرش
 اشاره نمود كه نتيجتا ...)  و روستا آرامش ،يبازنشستگ سن به دنيرس بومي، تعلق( اجتماعي و...)  و

  .دهد مي سوق دارند، كه يهاي قابليت به توجه با شهرستان اين روستاهاي در سكونت به را شهرنشينان
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 23

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-488-en.html


  24                                     تحليلي بر علل شكل گيري مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالود 

 

  
  .مدل مفهومي تحقيق) 1(شكل 

 يافته هاي تحقيق
  يافته هاي توصيفي -الف

مهاجران شش  دهياران اظهارات اساس بر .سال داشته اند 40تا 30درصد پاسخگويان بين  34.8از نظر سني 
 در و هستند 1جوانزوج هاي  عليا، ابرده و سرآسياب ويراني، چاهشك، حصارسرخ، حصار، جاغرق، روستاي
 براي مطلوب هواي و آب دليل به كه هستند بازنشسته و سالخورده افراد مهاجران بيشتر زشك، روستاي
 عمدتا مهاجران زشك، و عليا ابرده يروستا در همچنين. اند نموده مهاجرت به اقدام بازنشستگي دوران گذران

 جاغرق،( ديگر روستاي 5 در و) تابستان و بهار فصل(كنند مي زندگي روستا رد فصلي و موقت صورت به
  .دارند دائم اسكان مهاجران) ويراني و سرآسياب حصار، چاهشك،

درصد پاسخگويان داراي مدرك فوق  2.6. زن بوده اند پاسخگوياندرصد  10.4درصد پاسخگويان مرد  89.6 
 19.1 درصد داراي مدرك ديپلم، 32.2 ،مدرك فوق ديپلم و ليسانس درصد افراد داراي 23.6 ،ليسانس و باالتر

                                                 
تمايل بيشتري ) كه تشكيل زندگي داده اند(د جوان در ايرلند شمالي نيز نشان مي دهد افرا )Stockdale, A.; Catney, G )2014مطالعه . ١

  .جهت مهاجرت معكوس داشته اند

 ي جريان مهاجرت معكوسشكل گير

 مناسب هواي و آب -
 و جمعيت تراكم بودن پائين -

 سكونت
  صوتي آلودگي نبود -
 به باال دسترسي و راه كيفيت -

 شهر
 طبيعت سرسبز -
 ....و  -

 زادگاهبهبازگشت-
  روستائيان با خويشاوندي مناسبات -
  بازنشستگي سن به رسيدن -
  ازدواج -
  روستا در امنيت وجود -
  مهاجران از ساكنين خوب استقبال -
  از امكانات روستا برخورداري -
   بومي تعلق -
  خانواده از پيروي -
  درمان -
 نسبي رفاه از روستا برخورداري -

 وجود فرصت هاي شغلي-
   بهتر درآمد كسب -
 روستا در زندگي هزينه بودن پائين -
   نقل و حمل وسيله از برخورداري -
  روستا در مسكن پائين بهاء اجاره -
 اشتغال امكان و زمين داشتن -

   اورزيكش
  درآمد منبع چندين از برخورداري -
  كار محل به نزديكي و شغلي ضرورت -
  روستا در مسكن داشتن -
  اخير سالهاي طي حمايت دولت -

 اقتصادي  اجتماعي  زيست محيطي 

 عوامل دافعه در شهر
 خصوصا كالنشهر مشهد

عوامل جاذبه در روستاهاي
 شهرستان بينالود

ن، اجاره بهاء باالي، آلودگي هوا، گراني مسكن و زمي
 .....افزايش فشارهاي روحي و رواني و 
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 مورد روستاهاي جنسي تركيب. درصد داراي مدرك ابتدايي بوده اند 23.5 و درصد افراد داراي مدرك سيكل
 ي مورد بررسيروستاها در جنسي نسبت ميانگين و است زنانبه  نسبت مردانتعداد  برتري نشانگر مطالعه

) شانديزيا  طرقبه( شهر نيكترينزد تا نمونه يروستاها فاصله نيانگيم .باشد مي زن نفر 100 زايا به مرد 105
  .است كيلومتر 21.37 مشهد شهر تا نمونه روستاهاي ي فاصله ميانگين و لومتريك 8.13

به است  بوده 1380دهه ي  در) 1370 و ويراني 1372 ي چاهشكهاروستابجز (سال آغاز مهاجرت معكوس 
، 1382، حصار1380، جاغرق1386 عليا ابردهمعكوس در روستاهاي ي كه سال آغاز مهاجرت طور

مهاجرين بازگشتي مورد  درصد 51.3همچنين. بوده است 1386 و سرآسياب 1388زشك ،1386حصارسرخ
   .اند بوده يجارياست مسكن يدارا درصد 48.7 و يملك مسكن يدارا بررسي

مهاجران مبداء شـهري داشـته و از نـواحي شـهري بـه روسـتاهاي ايـن         نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عمده
درصد افرادي كه به روستاهاي مورد مطالعـه مهـاجرت    63.5شهرستان مهاجرت نموده اند به طوري كه مبداء 

 27(در اين زمينه ميانگين فاصله كم روستاهاي مورد بررسي تا شهر مشهد . 1شهر مشهد بوده است ،داشته اند
 ،و دقت در عواملي چون مبـداء مهـاجرت   ،برخورداري از شبكه ارتباطي مناسب ،)كمتر از نيم ساعت ،كيلومتر

همگي مويد وجود ارتباط تنگاتنگ و بسيار نزديك بين كالنشهر مشـهد و روسـتاهاي مـورد    ... محل اشتغال و 
بيشترين فراوانـي را از  درصد  7.8شهر تربت جام با  ،بررسي ها نشان مي دهد بعد از شهر مشهد. مطالعه است

در رده هاي بعدي ... تربت حيدريه و  ،درگز ،نيشابور ،طرقبه ،شهرهاي قوچان. نظر مبداء مهاجران داشته است
همچنين مبداء استاني بيشتر افرادي كه به روسـتاهاي مـورد مطالعـه مهـاجرت كـرده انـد اسـتان        . قرار دارند

و نقشه محل سكونت قبلـي مهـاجران بازگشـتي     1نمودار . خراسان رضوي و سپس خراسان جنوبي بوده است
  .اين شهرستان را نشان مي دهد

  

  
  .1392بازگشتي روستاهاي مورد بررسي به درصد مهاجران قبلي سكونت محل )1( نمودار

                                                 
به ) مقصد(كه بر اساس آن، افراد بعد از يك دوره اقامت طوالني مدت در سرزمين ديگر  استمهاجرت بازگشتي فرايندي الزم به ذكر است .  1

از آنجا كه درصد زيادي از مهاجران نواحي ) 2003فيليپس و پاتر به نقل از 1391مطيعي و همكاران، (باز مي گردند) مبداء(سرزمين اوليه خود 
 روستايي شهرستان بينالود فاقد تعلق مكاني به سكونتگاههاي روستايي اين شهرستان بوده اند از واژه مهاجرت معكوس كه عامتر بوده و شامل

  .روستانشيني شهري نيز مي گردد استفاده شد
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  .1392بررسي مورد روستاهاي بازگشتي مهاجران مبداء )2(شكل 

  
درصد مهاجران نواحي روستايي شهرستان بينالود شاغل  79.1مشاهده مي شود  2نمودار همان گونه كه در 

هاي در شهر مشهد و كارگري در رستورانكارمند عمدتا  ،راننده ،كارگر ساختمان(اند در بخش خدمات بوده
 مختلف كارخانجات و صنايع ايجاد. درصد مهاجرين شاغل در بخش صنعت بوده اند 15.7). شهرستان بينالود

 و سنگ صنايع(شانديز جاده كنار و آباد حسن جاده و قوچان -مشهد آسيايي بزرگراه محور دو در نعتيص
است عالوه بر اين به دليل ساخت و ساز باال  شده بخش اين در اشتغال براي زيادي افراد جذب باعث) مبلمان

 از بسياريبه همين دليل . در اين شهرستان تعداد زيادي هم در صنعت ساختمان مشغول به كار مي باشند
 نواحي درمسكن  اجارهپائين  هزينه با توجه به ونموده  مهاجرت شهرستان اين به شغل كردن پيدا براي افراد

درصد  5.2تنها  .نده اشد مستقر شهرستان اين روستاهاي در ،شهر به نسبت شهرستان اين روستايي
ه دليل داشتن زمين ارثي مشغول فعاليت باغداري مي پاسخگويان شاغل در كشاورزي بوده اند كه اغلب آنها ب

  . باشند
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  .شغل مهاجران بازگشتي در روستاهاي مورد بررسي به درصد) 2( نمودار

  
آمد و شدهاي وسيع جمعيتي بين سكونتگاههاي روستايي شهرستان بينالود و شهر مشهد بازتاب به طور كلي 

بـه طـوري كـه بـر     . و در اصل ناشي از فرايند شهري شدن روستايي در اين شهرستان است تحوالت اقتصادي
 روسـتا  در درصد 40 ودرصد مهاجران بازگشتي در نواحي شهري مشغول به كار بوده  60 تحقيق جينتااساس 

 »مشـهد  رشه« در اند كرده مهاجرت نالوديب شهرستان يروستاها به كه يافراد از درصد 44.3 .شاغل بوده اند
بـديهي اسـت در    .بـوده انـد   كـار  بـه  مشغول »طرقبه شهر« در درصد 6.1 و »زيشاند شهر« در درصد 10.4 و

تحرك جمعيت شهر مشهد و ساير شهرها به روستاهاي اين شهرستان توسعه گسترده شبكه حمـل و نقـل در   
، زيـرا افـزايش   رين بوده اسـت بسيار نقش آف... سطح شهرستان بينالود و برخورداري از وسيله نقليه شخصي و 

  .منجر به افزايش پيوستگي كاركردي نواحي روستايي اين شهرستان با شهر مشهد گرديده استارتباطات 
  

  
  .محل اشتغال مهاجران بازگشتي روستاهاي مورد بررسي به درصد) 3( نمودار

 
به طوري كه  بوده راضي روستا در سكونت از كلي طور به انمهاجر ،مشاهده مي شود 4نمودار همان گونه كه 

درصد رضايتمندي خود  19و تنها درصد مهاجران ميزان رضايت از زندگي در روستا را زياد و خيلي زياد  47
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 ويژگي و سني گروه اساس بر پاسخگويان رضايتمنديالزم به ذكر است . عنوان نموده اندرا كم و خيلي كم 
رفت و آمد به شهر «عمده مهاجرين شهرستان مهمترين مشكل خود را  .استبوده  فاوتمت اجتماعي هاي

فقدان و ضعف وسايل حمل و نقل عمومي به شهر  ،نداشتن وسيله نقليه شخصي ،عنوان نموده اند» مشهد
در اين زمينه موثر است همچنين مهاجرين مشكالت بهداشتي و آب را در رده هاي بعدي عنوان ... مشهد و 
 . نموده اند

  

  
  .ميزان رضايت از زندگي مهاجران از زندگي در روستا به درصد) 4( نمودار

  
خصوصا سكونتگاههاي (حومه كالنشهر مشهد  دوم يها خانهنسبت به  دينبازمينه مهاجرت معكوس  در

دوم در  خانه 250 ،خانه دوم در روستاي زشك 500، در حال حاضر بي تفاوت بود) روستايي شهرستان بينالود
 100واحد در روستاي ابرده و  100 ،خانه دوم در روستاي حصار 150 ،خانه دوم در جاغرق 250 ،حصار سرخ

 به نآ ليتبد و نيزم نشستن متيق بهدر واقع . وجود دارد ...واحد در چاهشك و  90 ،واحد در روستاي ويراني
 ياراض و نيزم يرو يگذار هيسرما بهيان و غيربومبوميان  شيگرا طي دو دهه اخير موجب يا هيسرما يكاال
الزم . را در ايامي از سال براي گذران اوقات فراغت به دنبال داشته استمالكين موقت  سكونتي گرديده و باغ

  .به ذكر است اين بررسي صاحبان خانه هاي دوم را در بر نمي گيرد
  

  يافته هاي استنباطي -ب 
بـه كمـك مطالعـات گسـترده كتابخانـه اي و مصـاحبه بـا        بـه كمـك مطالعـات گسـترده كتابخانـه اي و مصـاحبه بـا          معكـوس معكـوس   مهاجرتمهاجرت  بربر  موثرموثر  عواملعواملدر تحقيق حاضر در تحقيق حاضر 

بـا  بـا    تحقيـق تحقيـق   پرسشـنامه پرسشـنامه عمده سـواالت در  عمده سـواالت در  . . ي ها شناسايي گرديدي ها شناسايي گرديدبخشداربخشدار  كاركنانكاركنان  وو  مذكورمذكور  ييروستاهاروستاها  ارانارانييدهده
طراحـي  طراحـي  ) ) ادادييزز  ييللييخخ  55  وو  ادادييزز  44  متوسط،متوسط،  33  كم،كم،  22  كم،كم،  ارارييبسبس  انگرانگرييبب  11((  كرتكرتييلل  ففييطط  اساساساس  بربرمقياس رتبه اي مقياس رتبه اي 

  ..آمده استآمده است  بينالودبينالود  شهرستانشهرستان  روستاييروستايي  نواحينواحي  بهبه  معكوسمعكوس  مهاجرتمهاجرت  عللعلل  تتييففييكك  وو  تتييكمكم  44در جدول در جدول . . شدشد
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  .مهاجرت معكوس به نواحي روستايي شهرستان بينالود گيريشكلكميت و كيفيت علل  ارزيابي) 4(جدول 
  خيليخيلي
 زيادزياد

 زياد متوسط  كم
خيلي 
 كم

 عوامل

4.14.1  6.56.5  26.826.8  9.89.8  52.852.8   ر ر برخورداري از وسيله حمل و نقل راحت تا شهبرخورداري از وسيله حمل و نقل راحت تا شه
2.42.4  4.94.9  4.94.9  8.98.9  78.978.9   داشتن زمين ارثي در روستا و امكان اشتغال در بخش كشاورزي داشتن زمين ارثي در روستا و امكان اشتغال در بخش كشاورزي 

2.42.4  7.37.3  11.411.4  6.56.5  72.472.4   ....)....)خرده فروشي و خرده فروشي و   ،،باغداريباغداري((برخورداري از چندين منبع درآمدبرخورداري از چندين منبع درآمد

20.320.3  15.415.4 14.614.6  8.98.9  40.740.7    ضرورت شغلي و نزديكي به محل كارضرورت شغلي و نزديكي به محل كار
1313  13.813.8 10.610.6  10.610.6  5252   ستاستاداشتن مسكن در روداشتن مسكن در رو

4.14.1  6.56.5  17.117.1  12.212.2 60.260.2  سـهام  سـهام  وام مسكن، وام مسكن، ((حمايت دولت از روستائيان طي سالهاي اخيرحمايت دولت از روستائيان طي سالهاي اخير
  ..)..)عدالت و عدالت و 

16.416.4  18.918.9 10.710.7  7.47.4  46.746.7    اجاره بهاء پائين مسكن در روستااجاره بهاء پائين مسكن در روستا
20.320.3  17.917.9 9.89.8  6.56.5  45.545.5   پيدا كردن شغل در محل پيدا كردن شغل در محل 

19.519.5  17.917.9 5.75.7  10.610.6  46.346.3   كسب درآمد بهتر كسب درآمد بهتر 

15.415.4  11.411.4 19.519.5  1010..66  43.143.1    پائين بودن هزينه زندگي در روستاپائين بودن هزينه زندگي در روستا
6.56.5  7.37.3  4.14.1  9.89.8  72.472.4   بازگشت به موطن دوران كودكي و زادگاهبازگشت به موطن دوران كودكي و زادگاه

7.37.3  11.411.4 5.75.7  7.37.3  68.368.3   مناسبات خويشاوندي با روستائيانمناسبات خويشاوندي با روستائيان

6.56.5  4.94.9  4.94.9  8.98.9  74.874.8   رسيدن به سن بازنشستگيرسيدن به سن بازنشستگي

4.14.1  4.14.1  8.18.1  11.411.4 72.472.4    ازدواجازدواج
3.33.3  14.614.6 23.623.6  17.917.9 40.740.7    منيت در روستامنيت در روستاوجود اوجود ا
3.33.3  4.94.9  29.329.3  15.415.4 47.247.2    استقبال خوب ساكنين از مهاجراناستقبال خوب ساكنين از مهاجران
5.75.7  16.316.3 23.623.6  11.411.4 43.143.1   ......برخورداري روستا از خدماتي مثل گاز وبرخورداري روستا از خدماتي مثل گاز و

3.33.3  5.75.7  4.94.9  7.37.3  78.978.9    تعلق بومي تعلق بومي 
2.42.4  2.42.4  3.33.3  17.117.1 74.874.8   پيروي از خانوادهپيروي از خانواده

0.80.8  3.33.3  8.18.1  11.411.4 76.476.4   درماندرمان

4.14.1  8.18.1  16.316.3  23.623.6  4848    برخورداري روستا از رفاه نسبيبرخورداري روستا از رفاه نسبي
2222  17.117.1 17.917.9  10.610.6  32.532.5   آب و هواي مناسبآب و هواي مناسب

8.28.2  11.511.5 2323  13.913.9 43.443.4   پائين بودن تراكم جمعيت و سكونتپائين بودن تراكم جمعيت و سكونت

15.415.4  1313  17.917.9  13.813.8 39.839.8   نبود آلودگي صوتي نبود آلودگي صوتي 

3.33.3  1313  18.718.7  19.519.5 45.545.5   كيفيت راه و دسترسي باال به شهركيفيت راه و دسترسي باال به شهر

  .تحقيق هاي افتهي: ماخذ             
  

. استفاده شد one sample t testنمونه اي   به منظور بررسي علل موثر بر مهاجرت بازگشتي از آزمون تي تك
الزم به ذكر است نرمال بودن توزيع . مورد مقايسه قرار گرفت 3در اين آزمون ميانگين هر عامل با ميانه نظري 

  . ف تاييد گرديدداده ها با توجه به طيف ليكرت توسط آزمون كولموگروف اسميرونو
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 .علل مهاجرت معكوس در نواحي روستايي شهرستان بينالودارزيابي ) 5(جدول 

 

 گويه ها

Test Value = 3 

 انحرافميانگين
 معيار

مقدار 
tآماره 

سطح 
 معناداري

)Sig( 

اختالف از 
 ميانگين

ميزان اختالف در سطح 
 درصد 95 اطمينان
 حد باال حد پايين

دي
صا

اقت
  

-1.043 0.000-1.1739.54 1.96 خورداري از وسيله حمل و نقل راحت تا شهر خورداري از وسيله حمل و نقل راحت تا شهر بربر  1.26-  0.83-  
-0.579 0.000-3.87 1.596 2.42  اجاره بهاء پائين مسكن در روستااجاره بهاء پائين مسكن در روستا  0.88-  0.28-  

داشتن زمين ارثي در روستا و امكان اشتغال در 
 بخش كشاورزي 

1.42 0.98217.28-0.000 1.583-  1.76-  1.40-  

- 1.426 0.000-1.09313.99 1.57....)....)باغداري و باغداري و ((برخورداري از چندين منبع درآمدبرخورداري از چندين منبع درآمد  1.63-  1.22-  
-0.374 0.015-2.46 1.630 2.63  ضرورت شغلي و نزديكي به محل كارضرورت شغلي و نزديكي به محل كار  0.68-  0.07-  

-0.748 0.000-1.5325.23 2.25 داشتن مسكن در روستاداشتن مسكن در روستا  1.03-  0.46-  
وام (ن طي سالهاي اخيرحمايت دولت از روستائيا

  ..)سهام عدالت و مسكن، 
1.77 1.15711.44-0.000 1.235-  1.45-  1.02-  

-0.478 0.003-3.07 1.667 2.52 پيدا كردن شغل در محل پيدا كردن شغل در محل   0.79-  0.17-  
-0.539 0.001-3.46 1.666 2.46 كسب درآمد بهتر كسب درآمد بهتر   0.85-  0.23-  

-0.60 0.000-1.5154.28 2.40  پائين بودن هزينه زندگي در روستاپائين بودن هزينه زندگي در روستا  0.88-  0.32-  

عي
تما

اج
  

-1.357 0.000- 1.25811.56 1.64 بازگشت به موطن دوران كودكي و زادگاهبازگشت به موطن دوران كودكي و زادگاه  1.59-  1.12-  
-1.191 0.000-9.28 1.376 1.81 مناسبات خويشاوندي با روستائيانمناسبات خويشاوندي با روستائيان  1.45-  0.94-  

- 1.426 0.000- 1.20712.66 1.57 رسيدن به سن بازنشستگيرسيدن به سن بازنشستگي  1.65-  1.20-  
- 1.461 0.000-1.07814.52 1.54  ازدواجازدواج  1.66-  1.26-  

-0.817 0.000-1.2187.19 2.18  وجود امنيت در روستاوجود امنيت در روستا  1.04-  0.59-  
- 1.026 0.000-1.1209.82 1.97  استقبال خوب ساكنين از مهاجراناستقبال خوب ساكنين از مهاجران  1.23-  0.82-  

-0.783 0.000-1.2906.50 2.22 ......برخورداري روستا از خدماتي مثل گاز وبرخورداري روستا از خدماتي مثل گاز و  1.02-  0.54-  
-1.548 0.000-1.05315.75 1.45  تعلق بومي تعلق بومي   1.74-  1.35-  

- 1.609 0.000-19.70 0.876 1.39 پيروي از خانوادهپيروي از خانواده  1.77-  1.45-  
- 1.626 0.000-0.82121.22 1.37 درماندرمان  1.78-  1.47-  

-1.087 0.000-1.15910.05 1.91  برخورداري روستا از رفاه نسبيبرخورداري روستا از رفاه نسبي  1.30-  0.87-  

عي
طبي

  

-0.148 0.321-1.5910.99 2.85 آب و هواي مناسبآب و هواي مناسب  0.44-  0.15 
- 0.746 0.000-5.81 1.368 2.25 پائين بودن تراكم جمعيت و سكونتپائين بودن تراكم جمعيت و سكونت  1.0-  0.49-  

-0.487 0.001-1.5353.40 2.51 نبود آلودگي صوتي نبود آلودگي صوتي   0.77-  0.20-  
- 0.965 0.000-1.1778.79 2.03 كيفيت راه و دسترسي باال به شهركيفيت راه و دسترسي باال به شهر  1.18-  0.75-  

  .حاضر تحقيق هاي يافته: مĤخذ
  

از  بـيش  داري معنـي  سـطح كـه داراي   »آب و هواي مناسب«بجز  شود يم مشاهده جدول در كه گونه همان
 بـه  يكـ ينزد و يشغل ضرورت«در بعد اقتصادي . ميانگين در ساير متغيرها معني دار گرديده است ،است 0.05
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بـا ميـانگين   » ...برخورداري روستا از خدماتي من جملـه گـاز و   «در بعد اجتماعي  2.63 نگينميا با »كار محل
در هـر بعـد بـه خـود      را نيانگيـ م نيبـاالتر   2.85بـا ميـانگين    »مناسـب  هواي و آب«و در بعد طبيعي  2.22

 ترتيـب  بـه انگين باالترين مي متغيرها بجز آب و هواي مناسب كه معني دار نگرديد در ساير. اختصاص داده اند
 يآلـودگ  نبـود « 2.52بـا   »محل در شغل كردن دايپ«، 2.63 با »كار محل به يكينزد و يشغل ضرورت« شامل
 هزينه بودن پائين« 2.42با  »روستا در مسكن نيپائ بهاء اجاره« ،2.46با » كسب درآمد بهتر« 2.51 با »يصوت

پـائين بـودن تـراكم جمعيـت و سـكونت در      «و » داشتن مسكن در روسـتا « 2.4 نيانگيم با »روستا در زندگي
 2.18با » وجود امنيت«و  2.22با ميانگين » ...برخورداري روستا از خدماتي من جمله گاز و « ،2.25با » روستا
 در كه هستند 2 از كمتر نيانگيم يدارا عوامل ريسا .است 2.03با » كيفيت راه و دسترسي باال به شهر«و نيز 
  . دارد اختصاص 1.37با » درمان« به ميانگين ترين پائين همچنين .است هشد داده نشان جدول

ند كه اين امر مي ا گرديده ارزيابي 3تر از ميانه نظري  پائينهمان گونه كه مشاهده مي گردد كليه ميانگين ها 
 از مـين دليـل  به ه تواند بيانگر وجود چند متغير كلي تر در اقدام به مهاجرت بازگشتي خانوارهاي نمونه باشد،

ازگشـتي مهـاجران اسـتفاده    چند متغير يا عامل كلي تر در اقدام به مهـاجرت ب  به رسيدن جهت عاملي تحليل
 .هش يابـد كـا  شـوند  يم دهينام عامل كه ريمتغ يكمتر تعداد به قيتحق يرهايمتغ ميهست آن بر واقع در. شد

 مولفـه  چند در آنها صيتلخ و رهايمتغ از يا مجموعه يدرون يوابستگ مشكل رفع تحليل عاملي انجام از هدف
  ).202: 1388 ،يخالد و يفيشر(است عامل اي

  تحليل عاملي -
بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    . . در اين قسمت به بررسي ميزان صحت مدل تجربي علل مهاجرت بازگشتي پرداخته شده استدر اين قسمت به بررسي ميزان صحت مدل تجربي علل مهاجرت بازگشتي پرداخته شده است

برابر با برابر با   KMO((نشان مي دهد كه كفايت مدل در حد متعادلي مورد تائيد است نشان مي دهد كه كفايت مدل در حد متعادلي مورد تائيد است   KMOنتايج آماره نتايج آماره   66جدول جدول 
الزم بـه ذكـر   الزم بـه ذكـر    ))> .sig  0.05( نيز اين مساله را تائيد مي كنـد نيز اين مساله را تائيد مي كنـد  بارتلتبارتلت كرويتكرويت آزمونآزمون نتايجنتايج همچنينهمچنين. . )0.802

و براي دوران عامـل هـا از   و براي دوران عامـل هـا از     1است كه در اين تحليل براي استخراج مولفه ها از روش تحليل مولفه هاي اصلياست كه در اين تحليل براي استخراج مولفه ها از روش تحليل مولفه هاي اصلي
  ..استفاده شداستفاده شد  2دوران واريماكسدوران واريماكس

  

 .علل مهاجرت معكوسو آزمون بارتلت در  KMOنتايج آماره  )6(جدول 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.802 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1456.097 
df 300 

Sig. 0.000 
 مستخرج از پرسشنامه: مأخذ                               

  

ر گرفته شده در سنجش علل مهاجرت بازگشتي در شهرسـتان بينـالود در هفـت    در اين مدل متغيرهاي به كا
  درصد از مجموع واريانس را توضيح داده است 69.28 رفته هم يرو هفتم تا اول عواملكه  عامل خالصه گرديد

بـه   -مولفه اصلي 7نتايج به دست آمده از تحليل عاملي در ذيل . ديآ يم شمار به بااليي و قبول مورد درصد كه
ترتيب شامل عوامل زيرساختي، اقتصـادي، زيسـت محيطـي، فرهنگـي، تعلـق مكـاني، سـن و بازنشسـتگي، و         

                                                 
1 . Principal Component Analysis. 
2 . Varimax with Kaiser Normalization. 
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، در 0.72در ميان عوامل زيرساختي عامل دسترسي به حمل و نقل آسـان بـا ضـريب    : بدين شرح اند -مسكن
ل آب و هـواي  ، در عوامل زيست محيطـي عامـ  0.88عوامل اقتصادي عامل وجود فرصت هاي شغلي با ضريب 

، 0.83، در عوامل فرهنگي عامل پيروي از خانواده با ضريب 0.82مناسب و عامل نبود آلودگي صوتي با ضريب 
، و در عوامل سن و بازنشستگي 0.86در عوامل تعلق مكاني عامل بازگشت به زادگاه و موطن كودكي با ضريب 

 0.82جام مسكن به عنوان عامل هفتم بـا ضـريب   و سران 0.82عامل بازنشستگي و نياز به استراحت با ضريب  
   .مهاجرت معكوس در شهرستان بينالود شناسايي گرديدگيري شكلمهمترين علل موثر بر 

  .گانه مهاجرت معكوس هفتمتغيرهاي بارگذاري شده در عوامل ) 7(جدول 
/ مقـدار ويـژه   / نام عامل / شماره عامل   همبستگي  متغير

  درصد واريانس تبيين شده
  عامل زيرساختي: عامل اول   0.722  آسان نقل و حمل

  6.931مقدار ويژه 
  27.7درصد واريانس 

  0.704 خدمات ار روستا برخورداري
 0.702 امنيت
 0.694 شهر به باال دسترسي و راه كيفيت
 0.630 زندگي هزينه بودن پايين
  عامل اقتصادي: عامل دوم 0.884 روستا در شغلي فرصت وجود

  3.003ار ويژه مقد
 12.01درصد واريانس 

 0.854 بهتر درآمد كسب
 0.653 كار محل به نزديكي و كم فاصله
  عامل زيست محيطي: عامل سوم 0.825 صوتي آلودگي نبود

  1.889مقدار ويژه 
 7.5درصد واريانس 

 0.824 مناسب هواي و آب

 0.741 جمعيت پايين تراكم
  عامل فرهنگي: چهارمعامل  0.837 خانواده از پيروي

  1.65مقدار ويژه 
 6.6درصد واريانس 

 0.793 ازدواج
 0.615 ساكنين خوب استقبال
  عامل تعلق مكاني: عامل پنجم 0.860 زادگاه به بازگشت

  1.652مقدار ويژه 
 6.39درصد واريانس 

 0.827 خويشاوندي مناسبات
 0.704 بومي تعلق

  سن و بازنشستگيعامل : عامل ششم 0.822 بازنشستگي
  1.200مقدار ويژه 

 4.8درصد واريانس 

 0.755 درمان
 بخـش  در اشـتغال  امكان و ارثي زمين داشتن

 كشاورزي
0.653 

  روستا در مسكن داشتن
0.829 

  عامل مسكن: عامل هفتم
  1.053مقدار ويژه 

 4.21درصد واريانس 
  مستخرج از پرسشنامه: مأخذ                 
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كنـد و  كنـد و    ييمـ مـ درصـد از واريـانس را تفسـير    درصـد از واريـانس را تفسـير      27.7به تنهايي به تنهايي   6.93مقدار ويژه مقدار ويژه   با ))ل زيرساختيل زيرساختيعامعام((عامل اول عامل اول 
عامـل  عامـل  ((عامـل دوم عامـل دوم . . گـردد گـردد   تـرين عامـل معرفـي مـي    تـرين عامـل معرفـي مـي      به عنـوان مهـم  به عنـوان مهـم  و و   ترين تأثير را در بين عوامل داردترين تأثير را در بين عوامل دارد  بيشبيش

) ) حيطـي حيطـي عامل زيست معامل زيست م((عامل سومعامل سوم. . كندكند  واريانس را تفسير ميواريانس را تفسير ميدرصد از درصد از   12حدود حدود   3با مقدار ويژه با مقدار ويژه ) ) اقتصادياقتصادي
، بـا مقـدار ويـژه    ، بـا مقـدار ويـژه    ))عامل فرهنگـي عامل فرهنگـي ((عامل چهارمعامل چهارم. . كندكند  ميمي تفسيرتفسير رارا واريانسواريانس ازاز درصددرصد  7.5، 1.88با مقدار ويژه با مقدار ويژه 

قـادر  قـادر    1.6با مقدار ويـژه  با مقدار ويـژه  ) ) عامل تعلق مكانيعامل تعلق مكاني((عامل پنجمعامل پنجم. . كندكند  واريانس را تشريح ميواريانس را تشريح ميدرصد از كل درصد از كل  6.6  ،،1.65
  ،،  1.2مقـدار ويـژه   مقـدار ويـژه   بـا  بـا  ) ) و بازنشسـتگي سن عامل عامل ((عامل ششمعامل ششم  وو  درصد از واريانس را تبيين كند؛درصد از واريانس را تبيين كند؛  6.39است است 

  4.214.21توانسـته  توانسـته    1.051.05با مقدار ويـژه  با مقدار ويـژه  ) ) عامل مسكنعامل مسكن((و عامل هفتمو عامل هفتم  ..كندكند  ييمم  تبيينتبييندرصد از كل واريانس را درصد از كل واريانس را 4.8
  ..درصد واريانس جامعه را محاسبه نمايددرصد واريانس جامعه را محاسبه نمايد

  

  .ها گانه مهاجرت معكوس و سهم درصدي هر يك از آن عوامل هفت) 8(جدول 
شماره 
  ها درصد از كل عامل  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  عامل  عامل

 40.01 27.725 6.931  زيرساختي  1
 17.33 12.011 3.003  اقتصادي  2
 10.86 7.530 1.883  زيست محيطي  3
 9.53 6.607 1.652  فرهنگي  4
 9.22 6.399 1.600  تعلق مكاني  5
 6.92 4.800 1.200  سن و بازنشستگي  6
  6.08 4.213 1.053  مسكن  7

  100  69.285  معج
  مستخرج از پرسشنامه: مأخذ  

رسيدن به وضعيت جديدي براي عامل ها بوده است تا بتوان هدف از به كار بردن تحليل عاملي در اين تحقيق 
عامـل   7متغير مورد بررسـي در   25 ،نشان داده شده است 8همان طور كه در جدول  .آنها را بهتر تفسير كرد

عامـل   ،درصـد  17.3عامل اقتصادي  ها، عامل كل از درصد 40.01امل زيرساختي خالصه گرديد در اين بين ع
سـن و  درصـد و عامـل    9.2عامـل تعلـق مكـاني     ،درصـد  9.5عامـل فرهنگـي    ،درصـد  10.8زيست محيطـي  

 . )3شكل (درصد كل عامل ها را به خود اختصاص داده است 6و عامل مسكن  6.9 بازنشستگي
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 .ها جرت معكوس و سهم درصدي هر يك از آنگانه مها عوامل هفت )3(شكل 

  گيري نتيجه
همين همين به به . . شهر مشهد قرار داردشهر مشهد قرار دارد  شونده كالنشونده كالن  از نظر موقعيت استقرار، در حومه فعال و دگرگوناز نظر موقعيت استقرار، در حومه فعال و دگرگون  شهرستان بينالودشهرستان بينالود

  وو  هاها  پديدهپديده  بابا  وو  شدهشده  تحولتحول  دچاردچار  شدتشدتبه به   مشهدمشهدشهر شهر   سريعسريع  توسعهتوسعه  وو  رشدرشد  تاثيرتاثير  تحتتحتطي دو دهه گذشته طي دو دهه گذشته دليل دليل 
  دردر  اسـتقرار اسـتقرار   دليـل دليـل   بـه بـه اين شهرستان اين شهرستان . . استاست  گرديدهگرديده  رورو  روبهروبه  مشهدمشهد  شهرشهر  كالنكالن  توسعهتوسعه  ازاز  ناشيناشي  ددجديجدي  عملكردهايعملكردهاي

  هـاي هـاي   مطلوبيتمطلوبيت  وو  خصوصياتخصوصيات  ازاز  شهريشهري  مجموعهمجموعه  اقتصادياقتصادي  فضايفضاي  دردر  كاركار  تقسيمتقسيم  وو  مشهدمشهد  شهريشهري  مجموعهمجموعه  فضايفضاي
  بـه بـه   معكـوس معكـوس   مهـاجرت مهـاجرت   جريـان جريـان   اخيـر اخيـر   سـالهاي سـالهاي   طـي طـي   كهكه  طوريطوري  بهبه  گرديدهگرديده  برخورداربرخوردار  مختلفيمختلفي  وو  ويژهويژه  عملكرديعملكردي

ـ  يتـ يجمع عيوسـ  يشـدها  و آمـد   ..اسـت اسـت   گرفتـه گرفتـه   شـكل شـكل   شهرسـتان شهرسـتان   ايناين  روستاييروستايي  وو  شهريشهري  ونتگاههايونتگاههايسكسك  نيب
درصد مهاجران معكوس مورد مطالعه شاغل در  44.3( مشهد شهر و نالوديب شهرستان ييروستا يسكونتگاهها

ديـد  تج بازتـاب ) اسـت  بـوده  مشهد شهر پاسخگويان درصد 63.5شهر مشهد بوده و همچنين مبداء مهاجرت 
 كالنشـهر  بـين  نزديك بسيار و تنگاتنگ ارتباط طي دو دهه گذشته و مويد شهرستان نيا در ياقتصادساختار 
 مهـاجرت  جريـان  گيـري شـكل  اصـلي  علل نتايج تحقيق نشان داد. است بينالود شهرستان روستاهاي و مشهد

 يكـ ينزد و يشغل ضرورت« اقتصادي بعد در »مناسب هواي و آب« طبيعي بعد در مهاجران ديدگاه از معكوس
 بـا توجـه بـه اينكـه    . بـوده اسـت   »امكانـات  و خـدمات  از روستا برخورداري« اجتماعي بعد در و »كار محل به

 چنـد  وجـود  شده و اين امـر حـاكي از   ارزيابي نظري ميانه از تر پائين كليه متغيرهاي شناسايي شده ميانگين
 جهـت  عـاملي  تحليل مدل از ،تشخيص داده شد نمونه ايخانواره معكوس مهاجرت به اقدام در تر كلي متغير

   .گرديد استفاده مهاجران بازگشتي مهاجرت به اقدام در تر كلي عامل يا متغير چند به رسيدن
عامـل   7علـل مهـاجرت معكـوس را در     ،هـا  متغير و تركيب بهينـه آن  25 تحليل عاملي با تفسير روابط ميان

 وو قبـول قبـول  مـورد مـورد  درصـد درصـد  كـه كـه   درصد واريانس را تبيين نمودنـد درصد واريانس را تبيين نمودنـد  69.28  ي هماين عوامل رو ،معنادار خالصه نمود
  دردر  ،،0.720.72  ببييضـر ضـر   بابا  آسانآسان  نقلنقل  وو  حملحمل  بهبه  ييدسترسدسترس  عاملعامل  »»ييرساخترساختييزز  عواملعوامل««  انانييمم  دردر. . آيدآيد  ميمي شمارشمار بهبه باالييبااليي

  وو  آبآب  عامـل عامـل   »»ييطـ طـ ييمحمح  سـت سـت ييزز  عوامـل عوامـل ««  دردر  ،،0.880.88  ببييضرضر  بابا  ييشغلشغل  ييهاها  فرصتفرصت  وجودوجود  عاملعامل  »»يياقتصاداقتصاد  عواملعوامل««
  بـا بـا   خـانواده خـانواده   ازاز  ييرورويـ يـ پپ  عامـل عامـل   »»ييفرهنگـ فرهنگـ   عواملعوامل««  دردر  ،،0.820.82  ببييضرضر  بابا  ييصوتصوت  ييآلودگآلودگ  نبودنبود  ململعاعا  وو  مناسبمناسب  ييهواهوا
  عوامـل عوامـل ««  دردر  وو  ،،0.860.86  ببييضرضر  بابا  ييكودككودك  موطنموطن  وو  زادگاهزادگاه  بهبه  بازگشتبازگشت  عاملعامل  »»ييمكانمكان  تعلقتعلق  عواملعوامل««  دردر  ،،0.830.83  ببييضرضر
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  عامـل عامـل   وانوانعنعن  بهبه  »»مسكنمسكن««  سرانجامسرانجام  وو  0.820.82    ببييضرضر  بابا  استراحتاستراحت  بهبه  ازازيينن  وو  ييبازنشستگبازنشستگ  عاملعامل  »»بازنشستگيبازنشستگي  وو  سنسن
  ..ددييگردگرد  ييييشناساشناسا  نالودنالودييبب  شهرستانشهرستان  دردر  معكوسمعكوس  مهاجرتمهاجرت  بربر  موثرموثر  عللعلل  ننييمهمترمهمتر  0.820.82  ببييضرضر  بابا  هفتمهفتم

  مناسـبات مناسـبات   تنـوع تنـوع   وو  پيچيدگيپيچيدگي  تشديدتشديدبا با   13751375بر اساس نتايج تحقيق نواحي روستايي شهرستان بينالود از سال بر اساس نتايج تحقيق نواحي روستايي شهرستان بينالود از سال 
ژه شـبكه ارتبـاطي، آب، بـرق،    ژه شـبكه ارتبـاطي، آب، بـرق،    ها به ويها به وي  توسعه زيرساختتوسعه زيرساخت. . استاست  گسترده اي مواجه گرديدهگسترده اي مواجه گرديده  اجتماعياجتماعي  وو  اقتصادياقتصادي

عامـل اول در تحليـل   عامـل اول در تحليـل   ((؛؛هاي توسعه صنعتي و نظـاير آن هاي توسعه صنعتي و نظـاير آن   زيرساختزيرساختو و انرژي و گسترش خدمات عمومي و رفاهي انرژي و گسترش خدمات عمومي و رفاهي 
نظام اشتغال نواحي روستايي شهرستان را به عنوان حومه بالفصل مشهد دگرگون نظام اشتغال نواحي روستايي شهرستان را به عنوان حومه بالفصل مشهد دگرگون   ))درصديدرصدي  4040عاملي با سهم عاملي با سهم 

بخـش  بخـش    وو  وابسـته وابسـته   خـدمات خـدمات   وو  گردشـگري گردشـگري   جديدجديد  هايهاي  صهصهعرعر  دردرنموده و طيف گسترده اي از فعاليت هاي متنوع نموده و طيف گسترده اي از فعاليت هاي متنوع 
  17.317.3عامل دوم در تحليـل عـاملي بـا سـهم     عامل دوم در تحليـل عـاملي بـا سـهم     ((ايجاد نموده استايجاد نموده است  در منطقهدر منطقه  1عالوه بر باغداري و دامداريعالوه بر باغداري و دامداري  صنعتصنعت

  سازي،سازي،  ساختمانساختمان  وو  ونقلونقل  حملحمل  تفريحي،تفريحي،  وو  پذيراييپذيرايي  وو  اقامتياقامتي  مراكزمراكز  دردر  متنوعمتنوع  شغليشغلي  هايهاي  فرصتفرصت  وجود وجود ). ). درصديدرصدي
  وجـود وجـود   همچنـين همچنـين ... ... وو  باغـداري باغـداري   توسـعه توسـعه   خـانگي، خـانگي،   وو  دسـتي دسـتي   صـنايع صـنايع   زمينـه زمينـه   دردر  ناننانزز  ويژهويژه  هايهاي  فعاليتفعاليت  گيريگيري  شكلشكل

  صـنعتي صـنعتي   شهركشهرك  اراضياراضي  اشباعاشباع  ازاز  پسپس  صنعتيصنعتي  هايهاي  كاربريكاربري  گسترشگسترش  دليلدليل  بهبه  صنعتصنعت  بخشبخش  دردر  شغليشغلي  هايهاي  فرصتفرصت
ي متعـدد  ي متعـدد  كارگاههـا كارگاههـا در قالـب  در قالـب    ))صنعتيصنعتي  شهركشهرك  بالفصلبالفصل  اراضياراضي  عنوانعنوان  بهبه((  شانديزشانديز  محورمحور  حاشيهحاشيه  دردر  ويژهويژه  بهبه  توس،توس،

نتـايج  نتـايج  . . موجب شكل گيري مهاجرت معكوس در اين شهرستان گرديـده اسـت  موجب شكل گيري مهاجرت معكوس در اين شهرستان گرديـده اسـت  .... .... يد مبلمان و يد مبلمان و سنگ بري و تولسنگ بري و تول
ضمن اشاره به تـاثيرات متقابـل   در تبريز دارد در اين بررسي در تبريز دارد در اين بررسي   13901390تحقيق همسويي نسبي با مطالعه ظاهري تحقيق همسويي نسبي با مطالعه ظاهري 

شكل  ، به ذ آنهافضايي و روابط عملكردي بين كالنشهرها با نواحي پيراموني و نقاط روستايي واقع در حوزه نفو
  . گيري تغييراتي در ساختارهاي جمعيتي، كاركردي، اقتصادي و نيز كالبدي جوامع روستايي اشاره مي گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ...واحدهاي صنعتي مرغداري، فعاليت هاي زنبورداري و پرورش آبزيان و .  ١
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