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چکیده:

مهاجــرت را حرکــت انســانها در ســطح جغرافیــا کــه بــا طــرح و قصــد قبلــی صــورت میگیــرد و بــه تغییــر محــل
اقامــت آنهــا بــرای همیشــه یــا مــدت طوالنــی میانجامــد ،تعریــف میکننــد .در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت
بــا رویکــردی پديدارشــناختی بــه بررســی وضعیــت جوانــان مهاجــر از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان پرداختــه شــود.
غالــب پژوهشهــای صــورت گرفتــه دربــارة ایــن موضــوع بــا اتخــاذ اســتراتژی قیاســی و مبنــا قــراردادن تئوریهــای پیــش
ســاخته بــه توصیــف و تبییــن آن پرداختهانــد .بــرای گــردآوری دادههــا محقــق بــه مصاحبــه بــا افــراد مهاجــر پرداختــه
اســت .تــاش بــه منظــور ایجــاد رفــاه ،ارتقــاء معیشــت و دســتیابی بــه زندگــی بهتــر از جملــه اهــداف اجتماعــی بشــر
بــه منظــور مانــدگاري در کلیــه عرصــه هــاي ســکونت گاهــی میباشــد .از ایــن رو افــراد در راســتاي فــرار از مشــکالت و
ـل ســکونت خویــش و همچنیــن برخــورداري از خوشــبختی و آنچــه کــه حــق طبیعــی انســان
تنگناهــاي موجــود در محـ ِ

بــراي ادامــه زندگــی قلمــداد میگــردد؛ بــه فضــاي ســکونتگاهی دیگــر مهاجــرت میکننــد .در راســتاي ایــن رونــد
جمعیتــی؛ روســتائیان بــه منظــور اســتفاده از امکانــات معیشــتی-رفاهی و نیــز در جهــت یافتــن شــغل و ایجــاد درآمــد
مکفــی ،بــه ســمت شــهرها و دیگــر مراکــز اقامتگاهــی کشــور مهاجــرت میکننــد .در ایــن مســی ِر حرکــت ،عمومـاً افــراد

روســتایی تمایــل دارنــد بــه ســمت مراکــزي رهســپار شــوند کــه عــاوه بــر رفــع نیازمنديهــاي اقتصــادي  -اجتماعــی

واژگانکلیدی :مهاجرت ،اقتصادی ،مشکالت ،مصاحبه

 -1استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول Shahram.basity@gmail.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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آنــان؛ ایــن فضــاي جدیــد بتوانــد جوابگــوي احساســات و ادراکات فرهنگــی -هویتــی آنهــا نیــز باشــد.
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بیان مسئله
مهاجــرت ،شــكلی از تحــرك جغرافیایــی یــا تحــرك مكانــی انســانها بیــن دو واحــد جغرافیایــی اســت
و ایــن جابــه جایــی میتوانــد دائمــی و یــا تقریبــاً دائمــی باشــد ).زنجانــی  ،1378 ،ص( 212یكــی
از مهمتریــن مســائلی کــه روســتاهای ایــران بــا آن مواجــه هســتند ،فراینــد خــروج جمعیــت جــوان
از روستاهاســت .یكــی از مباحــث اساســی دربــاره مناطــق روســتایی چــه در جهــان و چــه در ایــران،
مهاجــرت جوانــان بــه خصــوص جوانــان در ســن کار از ایــن مناطــق بــه ســمت «چراغهــای روشــن»
شــهر شــد و بعــد از نیمــه دوم قــرن بیســتم ،شــتاب بیشــتری گرفــت و در دهههــای اخیــر بــه اکثــر
مناطــق جهــان ســرایت کــرده اســت .در 50یــا  60ســال گذشــته ،جامعــه ایرانــی نیــز رونــد کلــی
مهاجرتــی از روســتا و مناطــق کوچکتــر و کمتــر توســعه یافتــه بــه شــهرهای بزرگتــر و
و پایــدار
ِ

مناطــق توســعه یافتهتــر را تجربــه کــرده اســت و احتمــاال ایــن رونــد میتوانــد تــا چنــد ســال دیگــر

همچنــان ادامــه داشــته باشــد .عــاوه بــر آثــار و نگرانیهایــی کــه تــرك جوانــان روســتایی بــرای
روستاهایشــان دارد ،پیامدهایــی بــرای خــود جوانــان نیــز دارد .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه تحصیــل
کــردگان روســتایی بــا توجــه بــه تــرك اجتماعــات زادگاهشــان بــه دالیــل اقتصــادی یــا آموزشــی،
اغلــب بــا عواقــب و پیامدهــای اجتماعــی و احساســی دســت بــه گریبــان هســتند کــه ممكــن اســت
شــامل از دســت دادن هویــت روســتایی ،درگیرشــدن بــا اســترس تــرك کــردن شــبكه اجتماعــی کــه
تحصیلکــردگان روســتایی (دانــش آمــوزان و دانشــجویان) ،تصمیمگیــری بــرای مانــدن در اجتماعــات
زادگاهیشــان یــا مهاجــرت بــه دیگــر مناطــق بعــد از فــارغ التحصیلــی ،پیامدهــای بــزرگ اقتصــادی،
اجتماعــی و احساســی عاطفــی دربــر دارد ( . )Theodori & Theodori 2014ایــن موضــوع میتوانــد
بــرای تمــام جوانــان روســتایی مصــداق داشــته باشــد .بنابرایــن بــا ایــن شــرایط هــم تصمیمگیــری در
خصــوص مانــدن و هــم تــرك مناطــق روســتایی بــا چالشهایــی بــرای جوانــان روســتایی همــراه اســت.
روســتای فــرات ،روســتایی در  30کیلومتــری شهرســتان دامغــان ،واقــع در اســتان ســمنان اســت ،کــه
جهــت انجــام ایــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت .ایــن تحقیــق بــه دنبــال آن اســت کــه بــا بررســی
علــل و عوامــل خــروج جوانــان روســتای فــرات و مهاجــرت آنــان بــه شــهر دامغــان ،بــه دنبــال دلیــل
اصلــی ایــن مهاجــرت بگــردد .مــا در ایــن پژوهــش ســراغ جوانــان مهاجــرت کــرده از روســتای فــرات

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2022-06-28
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رفتــه و از آنــان در مــورد نحــوه زیســت خــود در روســتای فــرات جســتجو و کنــکاش میکنیــم تــا
دریابیــم علــت اصلــی ایــن مهاجرتهــا و پیامدهــای ناشــی از ایــن مهاجــرت چــه میباشــد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
خانــواده جیالــو ( )2009در مقالــهای بــا عنــوان ســرمایة انســانی ،بازگشــت مهاجــران و کارآفرینــی
روســتایی در چیــن ،بیــان میکنــد .اصالحــات اقتصــادی دهــة  1980بیــش از  130میلیــون نفــر
روســتایی را بــه نواحــی شــهری انتقــال داد .ایــن مهاجــران در موفقیــت اقتصــادی چیــن نقــش بــارزی
داشــتند و بعــد از بازگشــت بــه روســتا نیــز در کارآفرینــی روســتایی بســیار موثــر بــوده انــد .تیمــور آمــار
( )1385در بررســی و تحلیــل گســترش خانههــای دوم در نواحــی روســتایی بخــش خــورگام شهرســتان

رودبــار ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه گســترش خانههــای دوم در ایــن ناحیــه ،عمومــاً از روابــط
خویشــاوندی و مهاجــرت معكــوس از شــهر بــه روســتا و همچنیــن ،بهبــود زیرســاختهای ارتباطــی متاثــر
شــده اســت .راغفــر و قاســمی اردهایــی ( )1388علــل مهاجــرت و ویژگیهــای جمعیتــی -اقتصــادی
مهاجــران بیــن شهرســتانی را بــا بررســی تطبیقــی مهاجــران شــهر بــه روســتا و روســتا بــه شــهر ایــران
طــی دهــة  1375-85بررســی کردهانــد .نتایــج نشــان داده اســت کــه در ترکیــب ســنی -جنســی ،علــل
مهاجــرت و ویژگیهــای جمعیتــی  -اقتصــادی یــاد شــده ،تفــاوت معنــیداری بیــن مهاجــران روســتا-
شــهر و شهر-روســتا وجــود دارد .علــت پایــان و انجــام خدمــت وظیفــه و پایــان تحصیــل (علــل اجبــاری)
کار ،جســت و جــوی کار بهتــر ،انتقــال شــغلی و تحصیــل (علــل اختیــاری) ،درصدهــای بــه دســت
آمــده بــرای مهاجــران روســتا بــه شــهر بیشــتر از شــهر بــه روســتا بــوده اســت .ربانــی ،طاهــری و
روســتا ( )1389در بررســی علــل و انگیزههــای مهاجــرت معكــوس و تاثیــر آن بــر توســعة اجتماعــی
و اقتصــادی در تنكابــن و رامســر بــا پیمایــش میدانــی از  383نفــر از مهاجــران روســتایی ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه ارتبــاط مثبــت و معنــادار بیــن تعلــق بومــی و درآمــد بــا انگیــز ٔە مهاجــرت
معكــوس و رابطــة منفــی معنــادار بــا بعــد مســافت و انگیــز ٔە مهاجــرت معكــوس وجــود دارد .منافــی
و آذر و همكارانــش ( )1393عوامــل مهاجــرت بازگشــتی و پیامدهــای آن بــر نواحــی روســتایی بــا
بخــش بــاروق در اســتان آذربایجانغربــی را بــا پیمایــش میدانــی و تحلیــل عاملــی ارزیابــی کردنــد.
نتایــج نشــان داد ،عوامــل مختلفــی در بازگشــت مهاجــران نقــش داشــته اســت کــه از بیــن آنهــا عوامــل
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در مهاجرتهــای شــهر بــه روســتا ،بیشــتر از روســتا بــه شــهر بــوده و در علتهــای جســت و جــوی
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اقتصــادی و عمرانــی  -اجتماعــی بــه ترتیــب بــا مقــدار ویــژ ٔە  2/49و  2/31بیشــترین تاثیــر را در
بیــن عوامــل بارگــذاری شــده بــه خــود اختصــاص دادنــد و عامــل فرهنگــی -قومــی ،کمتریــن تاثیــر
را در بیــن عوامــل داشــته اســت .نتایــج تحلیــل مســیر اثــرات بازگشــت مهاجــران در روســتاها ،نشــان
داد ،مهاجــران بازگشــته بیشــترین تاثیــر را در شــاخصهای عمرانــی کالبــدی و کمتریــن پیامــد را در
شــاخص اجتماعــی داشــتهاند .غفــاری مقــدم ،زهــرا نشــان داده اســت کــه مقــدار نیــروی کار فعــال در
بخــش کشــاورزی ،ســرمایه و ســطح ســواد روســتائیان اثــر مثبــت و ســطح زیــر کشــت و ماشــین آالت
اثــر منفــی روی بهــرهوری کشــاورزی دارد .افزایــش دســتمزد روســتائی باعــث کاهــش مهاجــرت و بــا
افزایــش دســتمزد شــهری نســبت بــه روســتایی مهاجــرت افزایــش مییابــد.
اهداف تحقيق
هدف کلی :وضعیت جوانان مهاجر از روستای فرات به شهر دامغان
اهداف جزئی:
-1بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت جوانان از روستا به شهر
 -2بررسی پیامدهای ناشی از مهاجرت جوانان از روستا به شهر
-3بررسی تاثیر مهاجرت در رشد جمعیت میانسال روستا

نظریه راونشتاین ()Ravenstein
نخســتین نظریــه رســمی دربــاره مهاجــرت را اقتصــاد دان انگلیســی راونشــتاین در ســال  1855ارائــه
داد .وی مشــاهدات خــود را تحــت عنــوان قوانیــن مهاجــرت بــه گونــهای طراحــی نمــود کــه در آن
مولفههــای فاصلــه ،عوامــل جاذبــه و دافعــه ،جریــان متقابــل و ویژگیهــای مکانــی و فضایــی محــل
ســکونت از عوامــل مهــم در مهاجــرت تلقــی میشــوند.
نظریه اقتصادي مهاجرت تودارو ()Todaro
مايــکل تــودارو :وي پيشــگام کســاني بــوده اســت کــه معتقدنــد مهاجــرت ،انگيزههــاي اقتصــادي خاصــي
دارد .او انگيزههــاي اقتصــادي را برحســب تفاوتهــاي مشــاهده شــدة درآمــد روســتا -شــهري بــا فــرض

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2022-06-28

پیشینه نظری

وضعیت جواانن مهاجر از روستای فرات به هشر دامغان

195

اينکــه مهاجريــن در جســتجوي حداکثــر درآمــد در آينــده هســتند ،تعريــف ميکنــد.
تــودارو ،در يــک ســري از مقــاالت منتشــره خــود در دو ســه دهــة گذشــته يــک تئــوري مهاجــرت

روســتا  -شــهري توســعه داده اســت .ايــن تئــوري بــا ايــن فــرض آغــاز ميشــود کــه مهاجــرت اساسـاً

يــک پديــدة اقتصــادي اســت و فــرد مهاجــر کامـ ً
ا منطقــي و عقالنــي تصميــم ميگيــرد کــه عليرغــم
وجــود بيــکاري در شــهرها تصميــم بــه مهاجــرت بگيــرد( .تــودارو & ترجمــه مصطفــی ســرمدی،1367 ،
ص)30 .
نظریه سرمايهگذاري انساني و هزينه -فايده الری شاستاد ()Lary Shastad

ايــن نظريــه ابتــدا توســط شاســتاد ( )1961ارائــه شــده و ســپس داونــز ( )Davanzo 1976آن را
گســترش داد .طبــق ايــن نظريــه تصميمگيــري بــراي مهاجــرت نوعــي تصميــم بــه ســرمايهگذاري
اســت کــه در آن شــخص مهاجــر هزينــه و فايــده مهاجــرت را در نظــر ميگيــرد ،بديــن ترتيــب
مهاجــرت موقعــي انجــام ميشــود کــه فايــده آن بــه هزينــهاش افــزون باشــد .شاســتاد ،از ديــدگاه
اقتصــادي نظريــه ســرمايه نيــروي انســاني را مطــرح کــرد .بــه نظــر وي مهاجــر وقتــي اقــدام بــه
مهاجــرت ميکنــد کــه ايــن امــر داراي بــازده اقتصــادي باشــد .بازدهــي کــه فراتــر از تفــاوت درآمــد در
مبــداء و مقصــد مهاجرتــي اســت ،زيــرا بــر اســاس نظريــة وي کــه بــه نظريــه هزينــه -فايــده موســوم
اســت ،مهاجــرت زمانــي انجــام ميگيــرد کــه درآمــد در مبــداء بــه عــاوه هزينــة واقعــي مهاجــرت
احتمالــي و فوايــدي را کــه در اثــر مهاجــرت بــه دســت مــيآورد ،مقايســه نمــوده ،ســپس تصميــم بــه
مهاجــرت ميگيــرد.
نظریه الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه ارتور لوئیس ()Arthur Lewis
نخســتين و معروفتريــن الگــوي توســعه کــه مهاجــرت نيــروي کار روســتايي بــه شــهر را جــزو الينفــک
جريــان توســعه اقتصــادي مــورد توجــه قــرار داد ،توســط آرتورلوئيــس ( )Arthur Lewis 1961تعديــل
و بســط داده شــد .ايــن الگــو در اواخــر دهــه  1950و اوايــل دهــه  1960بــه عنــوان نظريــه عمومــي
پذيرفتــه شــده در مــورد کشــورهاي جهانــي ســوم کــه نيــروي کار اضافــي داشــتند ،مطــرح شــد.
تمرکــز اصلــي ايــن مــدل هــم بــر فراينــد انتقــال نيــروي کار و هــم بــر رشــد اشــتغال در بخــش شــهري
ميباشــد .در ايــن مــدل فــرض شــده کــه اقتصــاد شــامل دو بخــش ميباشــد:
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الــف) بخــش معيشــتي -ســنتي کشــاورزي (روســتايي) کــه مشــخصه آن بــازده توليــدي صفــر يــا
خيلــي پائيــن و نيــروي کار اضافــي ميباشــد.
ب) بخــش صنعتــي مــدرن شــهري کــه از بــازده توليــدي بااليــي برخــوردار اســت (تــودارو & ترجمــه
مصطفــی ســرمدی ,1367 ,ص( )21 .پاپلــی یزدی/ابراهیمــی م ,1381 , .ص)163/162 .
نظریه اورت.اس .لی ( )Everett S.Lee
اورت اس .لــي بــر نظريــه جــذب و دفــع تاکيــد نمــوده و آن را منشــاء بــروز مهاجــرت ميدانــد .تاکيــد
لــي بــر موانــع مداخلــه گــر اســت ،آنچنــان کــه اظهــار مــيدارد :بيــن دو مــکان مجموعــهاي از موانــع
مداخلــه گــر وجــود دارد کــه در مــواردي مقــدار آن کــم و در مــواردي نيــز ايــن ميــزان زيــاد اســت.
مهمتريــن مانــع مطالعــه شــده ،فاصلــه اســت.
روش تحقیق
یکــی از روشهایــی کــه در رویکــرد کیفــی انجــام میشــود ،مصاحبــه اســت کــه در بهتریــن شــکل آن
عبــارت اســت از رویــدادی کــه در آن یــک شــخص (مصاحبــه گــر) دیگــران را تشــویق میکنــد تــا
آزادانــه وضعیــت خــود را واگــو کنــد .در توضیــح و توصیــف مهاجــران از وضعیــت خــود بــا اســتفاده از
دادههــای کالمــی ،رویکــرد کیفــی مناس ـبترین شــیوه تحقیــق میباشــد .در پژوهــش حاضــر از روش

دامنه شمول پژوهش
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،افــراد مهاجــری هســتند کــه بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،دیگــر قــادر بــه ادامــه زندگــی در روســتای خــود نیســتند .نمونــه مــورد مطالعــه ایــن
پژوهــش مهاجــران از روســتای فــرات بــه شــهر دامغــان مــی باشــد .بــرای انتخــاب نمونــه هــا از راهبــرد
نمونهگیــری هدفمنــد 3یــا معیارمحــور 4جهــت گزینــش نمونههــا و واحدهــای موردنظــر اســتفاده شــد؛
بــا توجــه بــا اینکــه ایــن راهبــرد افــراد را بــر حســب دانــش خــاص آنهــا در مــورد پدیــده تحــت بررســی
بــرای مشــارکت در تحقیــق انتخــاب میکنــد (اســپیزال و کارپنتــر 2007 ،بــه نقــل از محمدپــور،
3- Purposive Sampling
4- Criterion Based Selection
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 ،)1389پژوهشــگر ،نمونههــا را از بیــن افــراد مهاجــری کــه تجربههــای متفاوتــی در ایــن مســیر
دارنــد ،گزینــش نمــود ،تــا ورود همـ ه عناصــر متشــكله ،رويدادهــا ،فرايندهــا و ماننــد آن تأميــن گــردد
كــه در نهايــت بــه تهذيــب و اطالعبخشــي ايــن تفهــم كمــك نمايــد .ايــن اصــل نمونهگيــري كيفــي
را «بازنمايــي نماديــن» ميخواننــد ،زيــرا يــك واحــد خــاص انتخــاب ميشــود ،تــا مشــخصههاي
مناســب بررســي را هــم «بازنمايــي» و هــم «نمادســازي» كنــد ،لــذا تــاش گردیــد تــا نمونههــا در
محدودههــاي جمعيــت تعريــف شــده متنــوع باشــد« .ايــن تنــوع بــه دو دليــل اســت :نخســت ايــن كــه
شــانس شناســايي طيــف نســبتا كاملــي از عوامــل يــا مشــخصههاي مرتبــط بــا پديــده را بــه حداكثــر
برســاند؛ دوم ،امــكان بررســي وابســتگي متقابــل بيــن متغيرهــا و عواملــي را كــه داراي بيشــترين تناســب
هســتند ،از آنهايــي كــه اهميــت كمتــري دارنــد ،ميســر ســازد» (بــرگ2006 ،؛ اســپيزال و كارپنتــر،
 2007بــه نقــل از محمدپــور .)34 : 1390 ،بــر ایــن مبنــا ،محقــق ســه حالــت را از هــم تفکیــک نمــوده
کــه منجــر بــه قــرار گرفتــن مهاجرتکننــدگان در پنــج وضعیــت گردیــد .جــدول زیــر هــر یــک از
حالتهــا و وضعیتهــای ممکــن و تعــداد مصاحبــه در هــر وضعیــت را نشــان میدهــد.
روش تحلیل دادهها
بــرای تحلیلدادههــا از طــرح عملــی کوالیــزی ( )1978اســتفاده شــده و گامهــای آن بــه شــرح زیــر
انجــام شــد:
شد .
 به هریک از روایتها ،برگشته و عبارتهای مهم استخراج شد. معنــای هریــک از عبارتهــای مهــم نوشــته شــد( .ایــن مرحلــه بــه فرمولبنــدی معانــی موســوماســت).
 معانی فرمولبندی شده در قالب خوشههای از تمها سازمان داده شد.در ایــن مرحلــه ،خوش ـهها بصــورت مکــرر بــه روایتهــای اولیــه جهــت معتبرســازی آنهــا برگردانــده
شــد .پژوهشــگر دادههــا یــا تمهــای نامرتبــط یــا نامنطبــق را حــذف کــرد.
 نتایج مراحل قبلی در قالب یک توصیف مفصل و کامل از افراد مهاجر ترکیب شدند. -توصیــف مفصــل و کامــل از پدیــده مــورد بررســی تــا حــد امــکان در قالــب یــک عبــارت شــناختی
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ناه ـمارز صــورت بنــدی شــد.

 معتبرسازی نهایی با بازگشت به سوژهها و پرسیدن در مورد یافتهها بدست آمد.مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش
مشخصات  11مشارکتکننده در قالب جدول ارائه میشود.
جدول  :1مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش
مشخصات عمومی
مشارکتکننده

مشخصات اختصاصی

مشارکتکننده 1

32

کارشناسی

مدیر مدرسه

نبود شغل

اشتغال

مشارکتکننده 2

35

کارشناسی

کارمند اداره دارایی

استخدام اداره دارایی

اشتغال

مشارکتکننده 3

40

کارشناسی
ارشد

کارمند منابع طبیعی

استخدام اداره منابع
طبیعی

اشتغال

مشارکتکننده 4

32

دیپلم

کاسب

نبود امکانات کافی در
روستا

.اشتغال

مشارکتکننده 5

43

کاردانی

آموزگار

استخدام آموزش و
پرورش

اشتغال

مشارکتکننده 6

31

ابتدایی

کاسب

ازدواج با دختر مورد
عالقهام

اشتغال

مشارکتکننده 7

46

ابتدایی

کاسب

نبود شغل

اشتغال

مشارکتکننده 8

31

کارشناسی

معلم

حضور بستگان در شهر

اشتغال

مشارکتکننده 9

46

کاردانی

پرستار

استخدام بهداری

اشتغال

مشارکتکننده 10

33

کارشناسی

کارخانه دار

تاسیس کارگاه

اشتغال

مشارکتکننده 11

35

کارشناسی

کارمند

استخدام

اشتغال

خوشههای حاصل از یافتههای پژوهش
یافتههــای ایــن پژوهــش کــه حاصــل مطالعــه دقیــق بیــش از چندیــن صفحــه مصاحبــه پیــاده شــده
و اســتخراج و تحلیــل جــزء بــه جــزء نقــل قولهــای مشــارکت کننــدگان اســت ،شــامل 5تــم اصلــی
و15تــم فرعــی اســت کــه در  5خوشــه طبقهبنــدی شــد:
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خوشه اقتصادی
طبــق آمــار بــه دســت آمــده بيشــتر مهاجرتهــا بــه علــت كمبودهــاي اقتصــادي انجــام گرفتــه اســت.
البتــه ازدواج نيــز نقشــي در جابهجاييهــا داشــته اســت كــه در حقيقــت مهاجــرت را بــه صــورت يــك
پديــدة خانوادگــي جلوهگــر ميكنــد .تحصيــل نيــز در مجمــوع ،يــك صــدم از مهاجرتهــاي داخلــي
را ســبب شــده اســت .بــا اينحــال عامــل اقتصــادي يكــي از مهمتريــن عوامــل در مهاجــرت اســت كــه
از جملــه مهمتريــن اجــزاء تشــكيل دهنــدة ايــن عامــل عبارتنــد از :ركــود اقتصــادي در يــك كشــور،
بيــكاري و نابرابــري طبقــات درآمــدي كــه بيشــترين ريشــههايش را بايــد در عامــل انحصــار اقتصــادي
جســتجو نمــود.
خوشه اقتصادی

جدول  :2مصادیق
)تم (عبارت اصلی

)تم (عبارت فرعی


دستیابی به شغل

اقتصادی
فراوانی ارزاق
عمومی

تاسیس کارگاه
تولیدی

رسیدن به شفل
مورد عالقه

4

5

-3-2-1

هر شغلی که
بتوان امرار معاش
کرد

4

5

22-21-20

پول بیشتر جهت
آسایش و راحتی

7

7

6-6

خرید ماشین،
رفتن مسافرت،
خرید مسکن

7

همه چی در
دسترس هست

3

7
9

10-9-8-7
4-3-2-1

محدودیتی نسبت
به خرید کاالیی
نداریم

3

9

8-7-6-5

نزدیک بودن به
محل کارگاه

10

15

4-3-2-1

نزدیک بودن به
ادارات دولتی

10

15

7-6-5
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توضیح یافتههای بدست آمده از این پژوهش در این خوشه در ادامه میآید:
دستیابی به شغل
کمبــود اشــتغال در روســتاها ،رفــع بیــکاري و نیــز کســب درآمــد بیشــتر ،عامــل اصلــی مهاجــرت
روســتائیان فــرات بــه خــارج از فضــاي روســتاهاي مــورد میباشــد .جوانــان بــرای بدســت آوردن شــغل
مــورد عالقــه خــود اقــدام بــه تــرک پــدر و مــادر میکننــد بــه امیــد آنکــه بتواننــد شــغلی پردرآمــد
در شــهر پیــدا کننــد .در ایــن خصــوص مشــارکتکننده  6میگویــد (مــن وقتــی از فــرات بــه شــهر
آمــدهام ،دنبــال شــغل دولتــی بــودم و بتوانــم بــا َآشــناهایی کــه در شــهر داریــم بــه یــک شــغل مناســب
مشــغول بشــم کــه بــه ایــن امــر هــم رســیدم (مشــارکتکننده ،1صفحــه  ،1خــط 2و  ))3همانطــور کــه
در بحــث دســتیابی بــه شــغل مطــرح شــد ،کمبــود اشــتغال عامــل مهمــی در جهــت مهاجــرت محســوب
میشــود .لــذا مشــارکتکننده  4بــا توجــه بــه گفتههــای خــودش فقــط جهــت امــرار معــاش بــه
شــهر مهاجــرت کــرده اســت کــه ایشــان در اینجــا بیــان داشــتند (بعلــت نداشــتن زمیــن کشــاورزی
و ســرمایه جهــت امــرار معــاش دســت بــه خــروج از فــرات زدم و در شــهر مغــازه ســوپرمارکت زدم.
مشــارکتکننده ،4ص ،5خ)20
کسب درآمد بیشتر
هســتند .داشــتن زندگــی بهتــر و رفــاه بیشــتر حــق مــا و شــدنی اســت .مــوارد زیــادی هســتند کــه از
مســیر پــول و ثــروت میگــذرد .نیــاز مــا بــه خانــه ،ماشــین خیلــی خــوب ،تحصیــات بهتــر ،ســامتی،
تفریحــات ،ازدواج بهتــر و… بــا پــول امــکان پذیــر میشــود .فراگیــری روش کســب درآمــد بیشــتر و
مدیریــت آن بــرای همــه مــا یــک ضــرورت اســت .داشــتن درآمــد و ثــروت ماننــد خیلــی از مهارتهــا
مثــل رانندگــی ،یــک مهــارت اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم و در مســیر آن حرکــت کنیــم .در ایــن
خصــوص مشــارکتکننده شــماره  7بیــان مــیدارد ،مــن در روســتا بــه کشــاورزی میپرداختــم ،ولــی
بعلــت اینکــه درآمــدی کــه دارم نمیتوانســت بــه اون خواســتهها جامــع عمــل بپوشــاند ،وارد شــهر
شدم(.مشــارکت کنــدده شــماره  ،7ص  ،7خ)9-6
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فراوانی ارزاق عمومی
حکومتهــای کشــورهای در حــال توســعه بــه اســتثنای تعــداد معــدودی ،بــه ضــرر روســتاها و بــه
ســود شــهرها گام بــر میدارنــد .مایــکل لیپتــون بــه عنــوان تحلیــل گــر ارتبــاط شــهر و روســتا در
کشــورهای در حــال توســعه ،معتقــد اســت بخــش روســتایی بیشــترین فقیــر و باالتریــن منابــع ارزان
بالقــوه و پیشــرفت را در اختیــار دارد .در حالــی کــه بخــش شــهری قــادر شــده اســت کــه در اکثــر
برخوردهــای خــود بــا روســتاییان پیــروز شــود؛ امــا در ایــن راه فراینــد توســعه را بیجهــت کنــد و
نابرابــر کــرده اســت .در تخصیــص منابــع بیــن شــهر و روســتا بیشــتر اولویتهــای شــهری مدنظــر
اســت و نــه رعایــت عدالــت اجتماعــی یــا کارایــی .اختــاف بیــن رفــاه روســتایی و شــهری در کشــورهای
فقیــر کنونــی بســیار بیشــتر اســت از آنچــه کــه در کشــورهای غنــی در مراحــل اولیــه توسعهشــان
حاکــم بــود .ایــن شــکاف عظیــم بــه طــور مســتدل ناکارآمــد و بــه همــان انــدازه غیرمنصفانــه اســت.
مشــارکت شــماره  3بیــان مــیدارد ،یکــی از دایــل جزئــی در مهاجرتــم نبــود امکانــات اولیــه در روســتا
بــود .مــا بــرای کوچکتریــن وســیله بایــد  30کیلومتــر بیایــم تــا شــهر کــه ســخت و خســته کننــده بــود.
(مشــارکتکننده شــماره،3ص ، 9خ)3
تاسیس کارگاه تولیدی
بعضــی از ســرمایهداران روســتایی ،در جهــت تاســیس کارگاه تولیــدی و بعلــت فــروش بــاال و ســریعتر
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان داشــت ،مــن بخاطــر اینکــه امــور اداری کارگاه زودتــر و تــردد زیــاد
مــن در مرکــز اســتان ســمنان و یــا تهــران زیــاد بــود مجبــور بــه تــرک از فــرات شــدم (مشــارکتکننده
شماره ،10ص،15خ7و8و)9
خوشه اجتماعی
حرکــت ،جابهجایــی و مهاجــرت انســانها از یــک نقطــه ســکونت گاهــی بــه نقطــه دیگرتاریخــی برابــر
بــا عمــر بشــر دارد .بــه گونــه اي کــه انســانهاي اولیــه حرکــت را فرصتــی جهــت بــه دســت آوردن
آذوقــه و نیازمندیهــاي حیاتــی خویــش میدانســتند .بــه عبــارت دیگــر تــاش بــراي ادامــه بقــا و
جســتجوي شــرایط زیســت مســاعدتر؛ بشــر را وادار بــه تــرك زادگاه خــود و کــوچ بــه ســمت مناطقــی
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مینمــود کــه از شــرایط محیطــی و اقتصــادي -اجتماعــی بهتــري جهتگــذران زندگــی و رفــع نیازهــاي
حیاتــی وي برخــوردار بودنــد .بدیــن منــوال بــا پیچیدهتــر شــدن اوضــاع معیشــتی و کیفیــت زندگــی
در جوامــع بشــري؛ افــراد وگروههــاي انســانی بــه تبعیــت از فراینــد تفکرگرایــی و رشــد فنآوريهــاي
تســهیل کننــده زندگــی بــه ویــژه در دهههــاي اخیــر ،تمایــل فراوانــی بــراي جــاي اقامتــگاه خویــش
و مهاجــرت بــه دیگــر کانونهــاي ســکونتگاهی از خــود نشــان دادهانــد .در ایــن میــان؛ روســتائیان
بــه عنــوان فقیرتریــن اقشــار جامعــه بــه ویــژه در کشــورهاي درحــال توســعه کــه بــه دلیــل شــرایط
اجتماعــی و همچنیــن وجــود نابرابريهــاي فضایــی حاکــم بــر عرصههــاي ســکونتگاهی ،ســالیان
متمــادي بــا فقــر و مشــکالت زیســت -معیشــتی رو بــه رو بودهانــد ،بــا رشــد فزاینــده ارتباطــات و
مناســبات روســتایی شــهري؛ بــا مقایســه وضعیــت زندگــی خــود بــا دیگــر افــراد جامعــه (بــه ویــژه
گروههــاي شهرنشــین) در تــاش بــه منظــور تغییــر ایــن وضعیــت ناخوشــایند و همچنیــن کســب رفــاه
بیشــتر رهســپار شــهرها و دیگــر مراکــز جمعیتــی میشــوند .بنابرایــن بحــث عوامــل اجتماعــی یکــی
از عوامــل مهــم مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها شــده اســت .جــدول خالصــه زیــر ،عبارتهــای اصلــی
و فرعــی آن را نشــان میدهــد .گزیدههــای حاصــل از متنهــای کل مصاحبههــا کــه در ایــن خوشــه
جــای گرفتنــد ،در جــدول زیــر بــه تفکیــک مصاحبهشــوندگان ،صفحــه و خــط متــن مصاحبــه آورده
شــده اســت.
جدول  :3مصادیق خوشه اجتماعی

حضور بستگان و
نزدیکان

اجتماعی

کسب منزلت
اجتماعی

ازدواج

امکانات رفاهی

رفتن بستگان ،برادر و
خواهران

8

3

11-12

کوچ دوستان

8

3

3-2-1

برخورد با آدمهای گوناگون

10

2

8

وجود آدمهایی که حس
مثبت میدهند ،دلسوزاند

10

2

9

یافتن دختر مورد عالقه

6

12

1

کوچ به خاطر عدم عالیق
همسرم

6

12

2،3،7

وجود پزشک ،دارو،

4

9

5-4-3

پارک ،تفریحات ،سینما

4

9

14
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حضور بستگان و نزدیکان
یکــی از علتهایــی کــه در مهاجــرت افــراد نقــش دارد ،حضــور بســتگان و نزدیــکان آنهــا در شــهرها
میباشــد .ایرانیهــا بیشــتر دنبــال برقــراری روابــط اجتماعــی بــا یکدیگــر هســتند ،شبنشــینیها،
پیادهرویهــای شــبانه ،لــذا برقــراری روابــط اجتماعــی بیــن افــراد ،میتوانــد در زندگــی فــرد نقــش
تاثیرگــذاری داشــته باشــد .روابــط اجتماعــی در دنیــای رو بــه پیشــرفت امــروزی ،از اصــول اساســی برای
دوام و پایــداری زندگــی فــردی اســت .روابــط اجتماعــی را مــی تــوان ارتبــاط بیــن دو نفــر و یــا چنــد
گــروه تعریــف کــرد .یعنــی روابــط اجتماعــی ارتبــاط و وابســتگی متقابــل افــراد نســبت بــه یکدیگــر
اســت و عاملــی اســت ،بــرای مهاجــرت .برهمیــن اســاس مشــارکتکننده شــماره  8اظهــار داشــت ،کــه
مــن همــه خواهــر برادرانــم در شــهر حضــور داشــتند و مــن بعلــت تنهایــی و وابســتگی بــه آنهــا مجبــور
بــه تــرک روســتا شــده ام (مشــارکتکننده شــماره  ،8ص ،3خ 2و )12
کسب منزلت اجتماعی
منزلــت اجتماعــى ،یــک ارزیابــى اســت کــه بــر پایــه معیارهــاى ارزش اجتماعــى معتبــر در جامعــه
از موقعیــت یــک شــخص در ذهــن دیگــران بــه عمــل مىآیــد و نشــان مىدهــد کــه موقعیــت یــک
شــخص نســبت بــه اشــخاص دیگــر در «فضــاى اجتماعــى» کجاســت .مــردم تمايــل دارنــد افــراد و
گروههايــی را كــه از نظــر پايــگاه اجتماعــی در موقعيتهــای بــاال يــا پاييــن هســتند بــا يكديگــر
را منعكــس میكنــد كــه فــرد بــر اســاس آن از برخــی ويژگیهــا و مزايــا برخــوردار میشــود .لــذا
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان داشــت ،مــن در راســتای شــغلم نیازمنــد برخــورد بــا یکســری ارتبــاط
بــا افــراد مختلــف بــودم کــه مســتعدتر جهــت خــروج از روســتای فــرات شــدم( .مشــارکتکننده ،10
ص،2خ 8و)9
ازدواج
متاســفانه مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در اکثــر روســتاهای کشــور ،تبدیــل بــه یــک ارزش حاکــم بــر
فرهنــگ مــردم شــده اســت .ارزشــی کــه حتــی در جلســه خواســتگاری یــک جــوان روســتایی نیــز
خــود را نشــان میدهــد .بســیاری از دختــران روســتایی ،مهمتریــن شرطشــان بــرای ازدواج ،مهاجــرت
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بــه شــهر میشــود .ایــن شــرط بــرای اکثــر پســران روســتایی کامــا نامآشناســت .حتــی بســیاری از
اختالفــات خانوادگــی و شــکلگیری طالقهــا ریشــه در اجرایــی نشــدن ایــن شــرط داشــت .در همیــن
راســتا مشــارکتکننده شــماره  6بیــان داشــت ،کــه مــن و خانــم هــردو بــرای فــرات هســتیم ،ولــی
در زمــان خواســتگاری خانمــم شــرط کــرد بــرای زندگــی بایــد بــه شــهر کــوچ کنیــم ،لــذا مــن بخاطــر
عالقــه خــودم ،مجبــور بــه تــرک روســتا شــدم (مشــارکتکننده شــماره  ،6ص ،12خ)1،2،7
امکانات رفاهی
برخــورداري از حداقــل امكانــات رفاهــي و خدمــات عمومــي براســاس اصــول قانــون اساســي حــق
مســلم همــه اقشــار كشــور از جملــه روســتائيان اســت و محروميــت از امكانــات عمومــي همــواره يكــي
از مهمتريــن مــوارد دافعــه روســتايي و بــروز مهاجــرت و جابجايــي جمعيتــي اســت .ارائــه خدمــات
عمومــي و امكانــات زيربنايــي در نقــاط روســتايي نيازمنــد طراحــي و تدويــن برنامــهاي بــا اهــداف
مشــخص اســت .از همیــن رو مشــارکتکننده شــمار  4بیــان داشــت ،مــن بخاطــر عــدم امکانــات
رفاهــی ،اقــدام بــه مهاجــرت کــردم .مــن بخاطــر حداقلهــای زندگــی و محرومیتهــای منطقــه فــرات
قــادر بــه ادامــه زندگــی در آن شــهر نبــودم( .مشــارکتکننده شــماره  ،4ص،،9خ )5 ،3 ،14
خوشه جغرافیایی

و خدمــات قلمــداد نمیشــود؛ بلکــه برعکــس ،مشــکالتی را بوجــود م ـیآورد کــه شــروع آن ،افزایــش
نیــروی مــازاد در شــهرها و بیــکاری اســت .عوامــل و توانهــای محیطــی از جملــه توپوگرافــی ،شــیب،
قابلیــت اراضــی تأثیــر بســزائی در حجــم مهاجــرت و خالــی شــدن روســتاها
دمــا ،بارندگــی ،آب و ّ
دارنــد .ناتوانــی ایــن اجتماعــات بــه دالیــل مختلــف ســاختاری ،موجــب عــدم توانایــی آنهــا در مقابلــه

بــا عوامــل طبیعــی از جملــه خشکســالی ،ســیل ،زلزلــه ،کمبــود آب ،رانــش زمیــن و فرســایش خــاک
گردیــده و در نهایــت ،مغلــوب شــرایط و عوامــل نامســاعد طبیعــی گشــته و مجبــور بــه مهاجــرت و رهــا
کــردن ســکونتگاه خــود شــدهاند کــه در نتیجــه ،چنیــن روســتاهائی بــه مناطقــی غیرمســکون و خالــی
جمعیــت تبدیــل شــدهاند.
از
ّ
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خوشه عوامل جغرافیایی

جدول  :4مصادیق
تم (عبارت
)اصلی

تم (عبارت
)فرعی

گزیده متن
مصاحبه (فکت)

مصاحبه شونده

جغرافیایی

آب و هوای غیر
مناسب

صفحه

خط

وجود حشرات
مثل سالک،
گرمای بیش
از حد

8

14

9-8-7-6-4

نزدیک بودن به
پایگاه نظامی

8

14

5

آب و هوای مناسب
یکــی از علتهایــی کــه باعــث تــرک روســتا در روســتای فــرات بــود و نــگاه پررنگــی هــم نبــود ،بحــث
مســائل جغرافیایــی بــود .ایــن عامــل مهمــی نبــود ،ولــی میتوانســت در زمــره عوامــل تاثیرگــذار در
بحــث مهاجــرت قــرار بگیــرد .تمامــی مشــارکت کننــدگان ،باالتفــاق معتقــد بودنــد کــه میتوانــد تاثیــر
بگــذارد .در تابســتانها روســتا پــر از پشــه ســالک اســت و خیلیهــا را دچــار مشــکل و گرفتــاری
کــرده اســت و یــا اینکــه نزدیــک بــودن بــه پایــگاه نظامــی ایــران کــه خیلیهــا آن را نمیپســندند.
زد کــه خانمــم راضــی بــه آمــدن تــو فــرات نیســت( .مشــارکتکننده شــماره ،8ص ،14خــط  7و )8
خوشه سیاسی
بخاطــر اینکــه نــگاه محقــق نــگاه همــه جانبــهای در مهاجــرت بــود ،لــذا محقــق همــه عوامــل را تحــت
بررســی قــرار داد و نکتــه خیلــی جالبــی کــه در تمامــی مشــارکتکنندهها مشــهود بــود ،همــه ،عوامــل
سیاســی را علــت خــروج از روســتا قلمــداد نمیکردنــد و اینکــه هیچکــدام از مشــارکتکنندهها در
بحــث سیاســی هیــچ نقشــی را ایفــا ننمودهانــد.
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جدول  :5مصادیق خوش ه سیاسی
تم (عبارت
اصلی)

تم (عبارت فرعی)

ارتباط با تفکرات سیاسی

سیاسی

ارتباط با احزاب مختلف

دستیابی آسان به
اطالعات سیاسی

گزیده متن
مصاحبه
(فکت)

مصاحبه
شونده

صفحه

خط

دیدار با نماینده

6

13

9-8-5

دیدار با
فرماندار ،امام
،جمعه

8

3

12-11-10

دیدار با حزب
موتلفه

3

9

8

دیدار با افراد
حزب اصالح
طلب

1

13

2-1

وجود آدمهای
متفاوت در شهر

10

15

3-5-1

بسترهای الزم
در جهت باال
بردن اطالعات
سیاسی

3

9

5

پديــده مهاجــرت از اهميــت بســياري برخــوردار اســت .پاييــن بــودن ســطح زندگــي در نواحــي روســتايي
و در نتيجــه مهاجــرت روســتاييان بــه ســمت شــهرهاي بــزرگ ،مســائل و مشــكالت متعــدد اجتماعــي،
اقتصــادي و محيطــي را هــم در نواحــي روســتايي و هــم در شــهرها بــه دنبــال داشــته اســت .سياســتها
و راهبردهــاي مختلفــي بــراي کاســتن از آثــار منفــي ايــن مشــكالت و پاســخ بــه نيازهــاي زندگــي در
ســكونتگاههاي شــهري و روســتايي در کشــورهاي درحــال توســعه و از جملــه ايــران در پيــش گرفتــه
شــده اســت ،زيــرا ريشــه تمامــي مشــكالت و مســائل عقــب ماندگــي مثــل فقــر گســترده ،نابرابــري در
حــال رشــد ،رشــد ســريع جمعيــت و بيــكاري فزاينــده ،در مناطــق روســتايي قــرار دارد .در ســالهای
اخیــر شــاهد کاهــش جمعیــت در روســتاها هســتیم ،امــا ایــن کاهــش جمعیــت نبایــد مــا را از توجــه
و ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای روســتاها بــازدارد ،زیــرا عــدم توجــه بــه مشــکالت روســتاها ،باعــث

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2022-06-28

خوشه آموزشی

207

وضعیت جواانن مهاجر از روستای فرات به هشر دامغان

مهاجــرت آنــان بــه شــهرها میشــود .خیلــی ازایــن مهاجرتهــا بخاطــر تحصیــل فرزنــدان و اهــل
خانــه قلمــداد میشــود .جــدول گســتردهتر کــه گزیــده متــون مصاحبهشــوندگان بــه تفکیــک بــرای
عبارتهــای اصلــی و فرعــی اســتفاده شــده ،در زیــر میآیــد:
جدول  :6مصادیق خوشه آموزشی
تم (عبارت
اصلی)

تم (عبارت
فرعی)

ادامه تحصیل

وجود مراکز
پژوهشی و
تحقیقاتی
آموزشی

برای ادامه
تحصیل خانم و
فرزندان

10

15

2

برای ادامه
تحصیل خودم

5

6

12-11-10

کتابخانه عمومی
و حسینه
ابوالفضل

2

11

8

انواع آزمایشگاه

9

13

2-1

بسترهای
مناسب فرهنگی
مثل موسسه
اسوه

11

وجود اساتید
متعهد و دلسوز
بخاطر وجود
دانشگاه پیام
نور و آزاد و
سراسری

11

8

8

7

 10و 11

ادامه تحصیل
وجــود امکانــات باعــث کشــف اســتعداد و اعتمــاد بــه نفــس فــرد میگــردد و همینطــور خالقیــت در
ایــن زمینــه افزایــش مییابــد کــه بــه ســرعت امــور میافزایــد .همچنیــن در شــهر محرکاتــی بیشــتری
وجــود دارد کــه باعــت تحریــک بیشــتر در آمــوزش خالقیــت و کشــف علــم بیشــتری میشــود.
مشــارکتکننده شــماره  10بیــان دارد کــه مــن وقتــی بــه شــهر اومــدم همســرم دانشــگاه آزاد ثبــت
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نــام کــرد (مشــارکتکننده شــماره 10ص،15خ)2
وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی
وجــود کتابخانههایــی کــه از نظــر علمــی دارای ســطح علمــی باالتــر و تخصصیتــر هســتند ،وجــود
اســتاد خبــره و توانمنــد در عرصــه مــورد تحقیــق کــه هــم دارای علــم بــاال و تجربــه زیــادی میباشــند،
وجــود مراکــز علمــی و آزمایشــگاههای دارای امکانــات بــاال کــه در پیشــبرد هــدف الزم هســت ،وجــود
موسســات دولتــی و غیــر دولتــی کــه در زمینــه پژوهشــی از نظــر علمــی و مالــی حمایــت میکننــد
و همچنیــن وجــود افــرادی کــه در زمینــه پژوهــش ســرمایهگذاری میکننــد ،میتوانــد فرصــت
مناســبی بــرای کســب تجربــه و درآمــد باشــد( .مشــارکتکننده شــماره  9بیــان داشــت ،مــن یــک
پرســتار هســتم و وجــود آزمایشــگاهها در شــهر و نبــود آزمایشــگاه در منطقــه فــرات باعــث مهاجــرت
مــن شــده ،واال مــن قطعــا بــه زادگاه خــودم برمیگشــتم (مشــارکتکننده  ،9ص،13خ  1و )2
فراوانی منابع علمی و فرهنگی
بــه دلیــل رفــت و آمــد آســان ،مالقــات بــا موسســات علمــی و اســاتید آســانتر میباشــد .همچنیــن
امکانــات بیشــتر و اســاتید بــا تجربــه انگیــزه بــرای ادامــه کار را آســان میکنــد( .مشــارکتکننده
شــماره  ،11ص ،8خ  7و )10

یکــی از گامهــا در پژوهشهــای پدیدارشــناختی تعییــن ذات مشــترک پدیــده اســت .محقــق در جریــان
پژوهــش دریافــت فصــل مشــترک (ذات) پدیــده مهاجــرت بــرای جوانــان ،فقــدان اســت ،زیــرا اینــان
چــه پیــش از مهاجــرت و چــه پــس از آن ابعــاد متفاوتــی از فقــدان را تجربــه میکننــد .اگرچــه
مرســوم اســت کــه در پژوهشهــای پدیدارشناســی محقــق تنهــا بــه ذکــر یــک ذات بــرای پدیــده اقــدام
میکنــد ،امــا در جهــت تدقیــق ایــن یافتــه ،نگارنــده تصمیــم گرفــت بــرای ذات مشــترک فکتهایــی را
ذکــر نمایــد .ایــن فکتهــا در قالــب عبارتهــای اصلــی زیــر صورتبنــدی شــدهاند:
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جدول  :7ذات مشترک پدیده مهاجرت
ذات مشترک پدیده

عبارتهای اصلی
فقدان شغل
فقدان آب و هوای مناسب

فقدان

فقدان روابط اجتماعی
فقدان آزمایشگاه
فقدان امکانات رفاهی
زندگی
تعمیم یافتگی فقدان در همه وجو ِه
ِ

نتیجه گیری
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر در کل پدیــدهای نگــران کننــده در فضــای جغرافیایــی کشــور اســت
کــه وقتــی ایــن مهاجــرت در میــان جوانــان و بــه ویــژه جوانــان دارای تحصیــات دانشــگاهی اتفــاق
میافتــد ،بســیار نگــران کنندهتــر میشــود .زیــرا ایــن وضعیــت میتوانــد ضمــن کاهــش توانمنــدی
و انگیــزه نیــروی کار شــاغل بــه کشــاورزی در روســتاها بــه اتــاف ســرمایههای انســانی و مالــی
در آمــوزش عالــی کشــور منجــر شــود .گســترش ایــن قبیــل مهاجرتهــا بــه علــل مختلفــی بــوده و
هرگونــه برنامهریــزی و سیاســتگذاری در نواحــی روســتایی بــا ســاختار جمعیــت و کیفیــت جمعیــت
بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ارتبــاط پیــدا میکنــد ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر تمایــل نیروهــای
جــوان روســتایی از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .در تحقیــق حاضــر بــراي انتــزاع بيشــتر و
درك جنبههــاي مختلــف مهاجــرت ،مقــوالت محــوري در قالــب یــک مقولــه هســته ،تلخيــص شــد.
بــا توجــه بــه معانــي منتســب كنشــگران بــه گزينشــها و كنشهايشــان ،پنــج نمونــه ســازي از ســبك
زندگــي تشــخيص داده شــد :خوشــه اقتصــادی ،خوشــه اجتماعــی ،خوشــه جغرافیایــی ،خوشــه سیاســی
و خوشــه آموزشــی .ایــن تحقیــق نشــان داد ،مهمتریــن عوامــل موثــر بــر تمایــل جوانــان روســتایی بــه
مهاجــرت بــه وجــود امکانــات رفاهــی ،بهداشــتی و تفریحــی بیشــتر در شــهر ،یافتــن شــغل مناســب
در شــهر ،دســتیابی بــه درآمــد بیشــتر در شــهر ،بــاال بــودن دســتمزدها در شــهر نســبت بــه روســتا
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اختصــاص داشــت .ایــن یافتــه بیانگــر ایــن واقعیــت میباشــد کــه مهمتریــن اولویــت جوانــان روســتایی،
دســتیابی بــه شــغل و ایجــاد کســب و کاری بــرای اشــتغال میباشــد و از ایــن نظــر امــکان ایجــاد
اشــتغال در روســتا را ســخت و دشــوار ارزیابــی میکننــد و لــذا ایــن عامــل باعــث افزایــش تمایــل آنهــا
بــه مهاجــرت بــه شــهر میگــردد.
پیشنهادات
 پيشــنهاد ميشــود كــه بــراي جلوگيــري از مهاجــرت روســتاييان بــه شــهرها ،رونــد توســعه روســتاهاتســريع گــردد .بــا ايجــاد صنايــع و خدمــات مرتبــط بــا كشــاورزي در روســتاها ضمــن جابــه جايــي
نيــروي كار در زيــر بخشهــاي كشــاورزي موجبــات افزايــش درآمــد و توزيــع عادالنهتــر ثــروت فراهــم
گــردد .بــا افزايــش مخــارج دولتــي در عمــران و توســعه روســتايي ،زيرســاختهاي الزم جهــت رشــد
بخــش كشــاورزي فراهــم گــردد .دســتمزد انــدك در بخــش كشــاورزي ناشــي از بهــره وري انــدك
نيــروي كار بــه خصــوص در زيربخــش زراعــت اســت .بنابرايــن بــا ايجــاد كســب و كار كشــاورزي و جابــه
جايــي نيــروي كار ،توليــد متوســط بخــش كشــاورزي و در نهايــت دســتمزدها در بخــش كشــاورزي
افزايــش خواهــد يافــت كــه ايــن نيــز موجــب كاهــش رونــد مهاجــرت خواهــد شــد.
 بــا تدویــن و تصویــب بســته اشــتغال فــارغ التحصیــان کشــاورزی در روســتاها کــه همزمــان مــواردتأمیــن ســرمایه از طریــق اختصــاص وامهــای اشــتغالزای کــم بهــره بــا حداقــل بروکراســی ،مشــاوره و
باشــد ،بــه حــل ایــن مشــکل اقــدام گــردد.
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دختــران تحصیــل کــرده بــه مهاجــرت بــه خــارج از کشــور (مطالعــه مــوردی دانشــجویان دختــر مراجعه
کننــده بــه مراکــز اعــزام دانشــجو بــه خــارج شــهر شــیراز)» .فصلنامــه علمــی -پژوهشــی جامعه شناســی
زنان .ســال ســوم ،شــماره دوم ،صــص.80-55
 -9حــاج حســینی ،حســین (« .)1385ســیری در نظریههــای مهاجــرت» .فصلنامــه راهبــرد .شــماره
 ،41صص.35-46
 -10خواجــه نــوری ،بیــژن ( .)1386آشــنایی مقدماتــی بــا نــرم افــزار  spssو کاربــرد آن در علــوم
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اجتماعــی .جــزوه درســی مربــوط بــه درس کاربــرد رایانــه در علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه شــیراز.
خواجــه نــوری ،بیــژن و مریــم ســروش (« .)1385بررســی عوامــل مؤثــر بــر نگــرش جوانــان بــه مهاجرت
از کشــور ،نمونــه مــورد مطالعــه :جوانــان شــهر شــیراز» .مجلــه علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،ســال ســوم ،شــماره اول ،صــص .82-47
 -11دالور ،علــی ( .)1378احتمــاالت و آمــار کاربــردی در روانشناســی و علــوم تربیتــی .تهــران:
انتشــارات رشــد.
ذکایــی ،محمــد ســعید (« .)1385جوانــان ،جهانــی شــدن و مهاجرتهایــی بیــن المللــی :پژوهشــی در
میــان نخبــگان جــوان» .مجلــه جامعهشناســی ایــران .دوره هفتــم ،شــماره دوم ،صــص.75 -41
 -12رشــنو ،نبــی اهلل ( .)1382ژئوپلیتیــک نخبــگان (تأملــی در رویکردهــای سیاســی -جغرافیایــی
مهاجــرت نخبــگان) .تهــران :کویــر.
 -13رفیع پور ،فرامرز ( .)1387کند و کاوها و پنداشتها .تهران :شرکت سهامی انتشار.
 -14زنجاني ،حبيب اهلل ( .)1380مهاجرت .تهران :انتشارات سمت.
 -15ســاروخانی ،باقــر( .)1387روشهــای تحقیــق در علــوم اجتماعــی .جلــد اول .تهــران :پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
 -16ســاروخانی ،باقــر( .)1388روشهــای تحقیــق در علــوم اجتماعــی .جلــد دوم .تهــران :پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
اهــل قلــم.
شــاه آبــادي ،ابوالفضــل و رقيــه پــوران ( « .)1388اثــر مهاجــرت مغزهــا بــر رشــد اقتصــادي (مطالعــه
مــوردي ايــران)» ،فصلنامــه پژوهشــنامه بازرگانــي ،شــماره ،52صــص.63-35
 -18شــرفی ،زکیــه ( .)1387بررســی آرمانگرایــی توســعهای و عوامــل جمعیتشــناختی مرتبــط بــا
گرایــش جوانــان بــه مهاجــرت بینالمللــی :مطالعــه مــوردی جوانــان  18-30ســاله شــهرهای شــیراز و
ارســنجان .رســاله کارشناسیارشــد جامعــه شناســی دانشــگاه شــیراز.
 -19شکویی ،حسین ( .)1369جغرافياي اجتماعي شهرها .تهران :جهاد دانشگاهی.
 -20شــهیدزاده ،حســین (« .)1370فــرار مغزهــا ،مشــکل بــزرگ جهــان ســوم» ،اطالعــات سیاســی
اقتصــادی ،ســال پنجــم ،شــماره  8و .9
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 -21صالحــي عمــران ،ابراهيــم (« .)1385بررســي نگــرش اعضــاي هيئــت علمــي نســبت بــه علــل
مهاجــرت نخبــگان بــه خــارج از كشــور» ،نامــه علــوم اجتماعــي ،شــماره  ،۲۸صــص.80-56
 -22طاهــر خانــی ،مهــدی (« .)1382توزیــع جغرافیایــی محصــوالت فرهنگــی و نقــش آن در مهاجــرت
جوانــان روســتایی ،مطالعــه مــوردی :اســتان قزویــن» ،پژوهــش هــای جغرافیایــی .شــماره  ،46صــص
.97 -87
 -23طاهــر خوانــی ،مهــدی (« .)1381بازشناســی عوامــل موثــر در مهاجــرت هــای روســتا -شــهری بــا
تأکیــد بــر مهاجــرت جوانــان روســتایی اســتان قزویــن» ،مــدرس ،دوره ششــم ،شــماره دوم ،صــص41
.60 -24علــي بيگــي ،اميرحســین؛ عبدالحميــد پــاپ زن و محمــد دره زرشــکي (« .)1388داليــل و
راهكارهــاي كاهــش تمايــل جوانــان روســتايي شهرســتان کرمانشــاه بــه مهاجــرت» .مجلــه تحقيقــات
اقتصــاد و توســعه کشــاورزي ايــران ،شــماره یکــم ،صــص .39-49
 -25عينــي زينــاب ،حســن ( .)1384گرايــش بــه مهاجــرت و تــرك كشــور در بيــن جوانــان بــا تأكيــد
بــر جوانــان نخبــه ایــران ،مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه.
 -26غفــاری ،رامیــن و معصومــه تركــي هرچگانــي (« .)1389تحليلــي بــر عوامــل مؤثــر در مهاجــرت
جوانــان روســتايي بــه شــهر مــورد پژوهــي :روســتاي صــادق آبــاد از توابــع بخــش ســامان در اســتان
چهارمحــال و بختيــاري» .مجلــه مســکن و محیــط زیســت ،شــماره  ،132صــص.91-102
پژوهــش جوانــان ،فرهنــگ و جامعــه ،شــماره دوم ،صــص .165-145
 -28الئــی ،قنبــر و نیلوفــر باقــری رنانــی (« .)1388بررســی نقــش تلویزیــون در ایجــاد و تقویــت گرایش
هــای دینــی دانشــجویان (بررســی مــوردی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خوراســگان)».
فصلنامــه علمــی -تحقیقاتــی دانشــگاه اســامی .شــماره  ،41صــص .81-65
 -29لهسایی زاده ،عبدالعلی ( .)1368نظریات مهاجرت .شیراز :انتشارات نوید.
 -30لهسائي زاده ،عبدالعلي ( .)1373برنامه ريزي مهاجرت هاي داخلي .شیراز :انتشارات نوید.
 -31لهسایی زاده ،عبدالعلی و احمد عبداللهی ( .)1381جامعه شناسی جهان سوم .شیراز :نوید.
مرکز آمار ( .)1385سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 -32میرزایــی ،محمــد ( .)1372جــزوه درســی جمعیــت شناســی اقتصــادی اجتماعــی .دانشــکده علــوم
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اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.
 -33نیــازی ،صغــری ( .)1387بررســی رابطــه ميــان ويژگيهــاي فرهنگــي ،اجتماعــی بــا گرايــش
دانشــجويان دختــر بــه مهاجــرت خــارج از كشــور .رســاله کارشناســی ارشــد گــروه جامعهشناســی
دانشــگاه شــیراز.
 -34یگانگی ،اسماعیل ( .)1381مهاجرت بزرگ ایرانیان .تهران :نشرعلم.
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