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  :اهمیت موضوع 

در کشورهاي در حال توسعه مهاجرت روستاییان به جوامع شهري در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها 

این توده هاي انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهري قرار می گیرند ، براي . است 

. ناگزیرند در حاشیه شهرها زندگی کنند تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادي و اجتماعی

این مهاجرتها مسایل و دشواري هایی را . افزایش جمعیت ، مهاجرتهاي بی رویه روستائیان را در پی دارد

  : به بار می آورد که به برخی از آنها اشاره می شود

  شغلهاي کاذب و فریبندگی و جاذبه هاي کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرتهاي.  1

یه روستاییان به شهرهاي بزرگ ، بخصوص شهرهاي مرکزي استانها یا مرکز کشور بی رو

  .می شود

مهاجران و روستاییان که بدون برنامه ریزي قبلی به شهرها هجوم می آورند ، با بیکاري .  2 

خریدوفروش مواد :نامحدود مواجه شده ، ناچار به کارهاي غیر قانونی و ضد اجتماعی چون

ري و داللی و امثال آن تن در می دهند و در نتیجه موجب اشاعه اعتیاد و مخدر ، واسطه گ

  .توزیع مواد مخدر می گردند 

روستاییانی که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده ، به نقاط شهري روي می .  3 

آورند ، به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهري ، هویت خود را کم و بیش از دست 

  .ند و در محیط هاي نامانوس شهري مرتکب جرم می شوندمی ده

در چند دهد گذشته ، وابستگی به روستا و انتساب به ده ، نوعی ضد ارزش محسوب می .  4 

شد و نوعی تحقیر اجتماعی را به دنبال داشت ، تا جایی که واژه دهاتی در اکثر موارد نوعی 

  . توهین به حساب می آمد

بی شک، در چنین فرهنگی ، فرار از زندگی روستایی و پناه بردن به شهر ، به خودي خود ارزشمند و مطلوب 

در جامعه شهري تهران ، شاهد برخورد فرهنگ روستایی و فرهنگ شهري و . براي مثال. تلقی می شود

نس ، شغل ، سواد، تنوع شهرنشینان این شهر از لحاظ سن ، ج. رفتارهاي ناشی از این فرهنگها هستیم 

نقش، پایگاه و گروهبندي بسیار متفاوت است و هر کدام با ارزشها ، آرزوها و نگرشها یا دیدگاههاي 
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این امر . گوناگونی روبرویند که در نتیجه شیوه هاي مختلف زندگی را با شدیدترین تناقضها در پی دارد

به تنوع ساکنان و چندگونگی جمعیت موجب  همراه با افزایش تراکم جمعیت در برخی از محله ها با توجه

شده که شهري مانند تهران به صورت شهر اندر شهر در آید و هر گوشه آن با ویژگیهاي خاص خود به 

  .صورت شهري جداگانه به حیات اجتماعی خود ادامه دهد

  مهاجرت چیست؟ و مهاجر کیست؟

جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که در لغت نامه جمعیت شناسی آمده است، مهاجرت شکلی از تحرك 

  .بین دو واحد جغرافیایی براي همیشه یا مدت طوالنی انجام می گیرد

  .دارد... براي فهم بهتر این پدیده باید دانست مهاجر کیست و چه تفاوتی با مفاهیمی چون پناهنده و

  :از نظر اداره امور اجتماعی سازمان ملل مهاجر کسی است که 

  .بازرگان، دانشجو و یا مسافر عادي نباشدجهانگرد،  -1

  .جزو ساکنان مراکزي که به طور عادي بین دو کشور رفت و آمد می کنند نباشند -2

  .جز پناهندگان یا افراد یا جمعیتهاي جابجا شده یا انتقال یافته نباشند -3

انگیزشی در بروز پدیده مهاجرت  –مکانی  –زمانی  –که عوامل : با توجه به مباحث ذکر شده باید گفت 

بر این اساس می شود گفت که مهاجرت حرکت انسانها از یک نقطه به نقطه دیگر، در . نقش اساسی دارند

فاصله زمانی خاص با قصد و انگیزه بهبود خواهی است و باید دانست که در امر جابجایهاي جمعیتی دو نوع 

از این رو انگیزه غالب . ی بهبودخواهی و رفاه طلبی استگریز از اضطرار و اجبارهاي محیطی، خود نوع

  .مهاجرت ها بهبود طلبی، آسایش و آرامش است

  :تقسیم بندي مهاجرت ها 

  مهاجرت ارادي و خودخواسته -1 

  مهاجرت اجباري -2 

  مهاجرت توده اي -3 
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  مهاجرت فردي -4 

  مهاجرت قانونی -5 

  مهاجرت غیر قانونی -6 

 : نظریه هاي مهاجرت 

در مورد . به طور کلی در خصوص عوامل مؤثر در شکل گیري مهاجرت، دیدگا ههایی متفاوت وجود دارد

شهري کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی،جمعیتی، ارتباطی، اداري و غیره مؤثر  _مهاجر تهاي روستا 

عمومی، امکانات شهري با انواع مهاجرت متناسب با بیکاري، فقر   علل مهاجرت هاي روستا . هستند

شهري، کسب پایگاه اجتماعی اقتصادي و فرهنگی، رشد جمعیت و محدودیت کشاورزي، تفاوت درآمدي 

علت هاي مهاجرت را نمی تو ان ازآثار آن جدا کرد؛ چون از یک . بین ساکنان شهري و روستایی ارتباط دارد

وسعه نابرابر است؛ چراکه در این طرف مهاجرت معلول توسعه نابرابر و از طرف دیگر خودعامل گسترش ت

 .راستا نابرابري هاي ساختی و مکانی بین بخش هاي یک جامعه در نظر قرار می گیرد

شهري نظراتی گوناگون و متنوع ارائه شده است؛ اما مشخصاٌ چهار _در خصوص مهاجرت هاي روستا 

 :نظریه را می توان در این نوع مهاجرت ها بیان نمود

  

  کارکردگرایان نظریه.1 

این نظریه بر تبیین دالیل و پیامدهاي مهاجرت استوار است و در خصوص دالیل مهاجرت بر این فرض  

کنش گران در یک . تأکید می کند که تمام نیازهاي اجتماعی در چارچوبی از نظام اجتماعی آموخته می شود

د آنها را برآورده سازند ؛ زیرا خصایص ساختن نظا م نظام به نیازهایی باور دارند که در آن نظام نمی توانن

این دیدگاه در توجیه مهاجرتهاي روستاییان . هاي اجتماعی و کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیستند

از آنجا که نیازهاي اجتماعی افراد در محیط هاي روستایی برآورده نمی شود و در تعدادي از : عقیده دارد 

براي آن ها وجود دارد، از این رو گونه اي عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهري شهرها پاسخی صحیح 

ایجاد می شود و روستاییان براي برآورد نیازهاي خود دست به مهاجرت می زنند؛ بنابراین از دید گاه این 

مختلف شهري، ناشی از عدم تعادل هاي اقتصادي و اجتماعی موجود بین مناطق  _نظریه، مهاجرت روستا 

  .است
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  مهاجرت وابستگی نظریه.2 

در مقابل دیدگاه کارکردگرایان، نظریه پردازان مکتب وابستگی، علل و پیامدهاي مهاجرت را در ارتباط با  

هم می دانند؛ زیرا از نظر آن ها مهاجرت و توسعه نابرابر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت 

  .می کنند

مکتب وابستگی در بحث مهاجرت، عدم توسعه را در نظر داشته و تحلیل هاي خود را در  نظریه پردازان

در این دیدگاه مهاجرت روستا به شهر، قانونمند و در عین حال پیچیده تصور . ارتباط با آن ارائه کرده اند

  :شده است که در بردارنده این خصوصیات می باشد

  فراگیر نبودن مهاجرت       .1

  اجباري بودن مهاجرت         .2

  وجود الگوي معین       .3

  اقتصادي بودن مهاجرت       .4

  محدودیت مهاجران به نیروي کار       .5

   

افزایش و تنوع مشاغل شهري موجب م یشود تا شهرها در نظر روستا ییان بیکار مدینه فاضله به نظر بیاید 

  .مهاجرت را ایجاد می کندو همراه با جاذب ههاي خود در مقابل دافع ههاي روستا 

   

  )1975( تودارو  مایکل مهاجرتی نظریه .3

مایکل تودارو در این نظریه سعی کرده است تا مهاجرت شدت یافته از روستا به شهر را با بیکاري ر و به  

فرضیه آغازین وي این است که مهاجرت عمدتاً پدیده اي اقتصادي است و با . رشد شهري توضیح دهد

  .میم به مهاجرت منطقی استبیکاري، تص
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درصد باشد ، یعنی اگر شخصی در  100تودارو می گوید اگر تفاوت درآمد بین مناطق شهري و روستایی 

درصد باشد، بنابراین درآمد او در  60روستا بدون هیچ درآمدي باشد و احتمال یافتن کار در شهر براي او 

  .ی کندم واحد است و فرد روستایی به شهر مهاجرت  60شهر 

  

   )1966( لی اس، اورت، میانی عوامل نظریه .4

  :این نظریه مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل عمده تبیین می کند

  )برانگیزنده و بازدارنده(عوامل مرتبط با حوزه مبدأ مهاجرت.1

  )برانگیزنده و بازدارنده (عوامل مرتبط با حوزه مقصد مهاجرت.2

  از مبدأ به مقصدموانع موجود در جریان مهاجرت .3

  عوامل شخصی.4

نظریه وي به تئوري دافعه و جاذبه معروف است و بر این اساس، آن صورتی که برآیند عوامل برانگیزنده و 

بازدارنده مثبت باشد به مهاجرت در فرد ایجاد می شود و اگر شخص نتواند این تمایل را از بین ببرد و 

عینیت می یابد و فرد حرکت خود موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تأثیر بازدارنده اعمال نکند، مهاجرت 

وي امکانات بیشتر آموزشی، اشتغال و درآمد را در مبد أ از جمله عوامل . را از مبد أ به مقصد آغاز می کند

جاذبه می داند و در مقابل، هزینه هاي باالي زندگی در محل جدید، دوري از خانه و کاشانه و آلودگی محیط 

نقطه قوت نظریه لی، تأکید درست و به جاي او بر عوامل شخصی . کندزیست را از عوامل دافعه محسوب می

تحت تأثیر این عوامل است که برخی از افراد مهاجرت را ترجیح می دهند و به آن مبادرت می ورزند . است

  .سکونت خود باقی می مانند و برخی دیگر در محل 

  

  شهري _ روستا مهاجرتهاي در مؤثر عوامل

شهري نظریاتی گوناگون ارائه شده است، اما به طور کلی   ر بر پدیده مهاجرت روستادر مورد عوامل مؤث 

  :تقسیم نمود علل مهاجرت روستاییان بخصوص جوانان را به دو دسته کلی می توان
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   : شهرها جاذبه نیروي به مربوط عوامل.1

در وهله این عوامل ممکن است اقتصادي اجتماعی یا فرهنگ و زرق و برق شهري باشد که 

  .اول جوانان روستایی را به سوي خود جذب می کند

  : روستاها دافعه به مربوط  عوامل.2

این عوامل نیز مانند سدي در برابر جوان روستایی می باشد؛ بیکاري، کمبود درآمد، نبود 

  .همه در دفع جوان از روستا مؤثر است... امکانات تفریحی و 

  

شهري، آموزش  به طور کلی در قدیم ترین آثار مرتبط با شناخت عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روستا  

همگانی و انجام خدمت نظام به عنوان دالیل اصلی مهاجرت مطرح می شود به طوري که گوستاو لوبون، 

ده بود، می نویسندة فرانسوي ، در کتاب روانشناسی توده ها می گوید اگر آموزش و پرورش ما بی فای

توانستیم به حال بچه هاي بدبخت اکتفا کنیم؛ اما آموزش و پرورش متضمن خطر ي بسیار جدي تر است ؛ 

کسانی که آموزش می بینند نسبت به شرایطی که در آن متولد شده اند، نفرتی شدید پیدا می کنند و در پی 

  .فرار از آن برمی آیند

شهري  _نظام به عنوان مهم ترین دلیل مهاجرت روستا با طرح خدمت  "ملین "و  "امیل مانسو " 

بطالتی که براي ارتشیان در دورة خدمت زیر پرچم فراهم می شود، آنها را فاسد و سست می  ": معتقدند

اگر روستاها خالی از جمعیت می شود براي این است که روستاییان در لباس ارتشی عادت سختکوشی . کند

  )امیل مانسو( ".ت می دهندطبقه اجتماعی خود را از دس

از آن زمانی که خدمت نظام وظیفه عمومی روستازادگان را به پادگان هاي شهري کشاند، شدت مهاجرت  "

  )ملین( ".دو برابر شده است

شهري را   ، دالیل اساسی مهاجرت هاي روستا 60و اوایل دهه  50بررسی نوشته هاي مربوط به اواخر دهه 

تئوري هاي عدم تعادل، مهاجرت را ناشی از عدم تعادل بین . مرتبط می سازدبا ساختارهاي اقتصادي 

شهري،  _مؤلفه هاي مؤثر در ایجاد انگیزه براي مهاجرت هاي روستا با طرح  "بوگ"مناطق می داند ؛ مثالً 

وي . شهري مؤثر هستند _در مهاجرت هاي روستا  فشار و عوامل کشش دو گروه از عوامل شامل عوامل

است عوامل کشش یا جاذبه ها عمدتاً فرصت هاي شغلی بهتر، فرصت هاي مناسب جهت کسب  معتقد
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درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی و جاذب، فعالیت هاي فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط کار و 

و سرانجام فرصتهاي مطلوب جهت دستیابی به آموزشهاي تخصصی  زندگی چون مسکن و خدمات آموزشی

حرفه اي چون تحصیل در مراکز آموزشی را در برمی گیرد که عمدتاً در شهرها متمرکزند و پاره اي از و 

  :عوامل فشار یا دفع نیز سبب جدایی جمعیت از روستاها و جذب آ ن ها به شهرها می گردد عواملی چون

  اهش منابع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزيک. 1

  کشاورزي و ایجاد محدودیت هاي شغلی در بخش کشاورزيمکانیزه شدن فعالی تهاي . 2

  نبود بستر مناسب جهت رشد خالقیت هاي فردي، رشد شخصیت، ازدواج و اشتغال. 3

  بروز حوادث طبیعی مستمر چون سیل و خشکسالی ها. 4

  وجود روابط ناعادالنه و تبعیض آمیز. 5

عده اي دیگر مهاجرت  .تایی محسوب می شود از مهم ترین دالیل مانع از ماندگاري جمعیت در مناطق روس

از پیامدهاي  سازي وسالخورده سازي مؤنث خصوص در این. در مناطق روستایی می دانند  را ارمغان فقر

شهر است، اما شاید مهاجرت براي کسب زندگی مهمترین دلیل براي مهاجرت هاي  _مهاجرت هاي روستا

  .ن ادامه داشته باشدشهري است و پیش بینی می شود همچنا_روستا 

فرضیه زرق و برق شهري معتقد به کشش جوانان روستایی در اثر تبلیغات رسانه هاي گروهی و داستان 

هاي مهاجران پیشین نسبت به الگوهاي تفریحی و سبک زندگی شهري است و همچنین عوامل 

هاي سنتی روستا و غیراقتصادي همچون دسترسی به خد مات آموزشی، درمانی و زیربنایی، ترك هنجار

به طور کلی زرق و برق شهري در . آزادي تحرك اجتماعی در کنار زرق شهري جوانان نقش ي بارز دارد 

به طور کلی می توان پذیرفت که در کنار عوامل عینی و . شهري جوانان نقشی بارز دارد_مهاجرتهاي روستا

  .فرد مهاجر تأثیر دارد فرهنگی نیز در تصمیم گیري اقتصادي، عوامل ذهنی و اجتماعی 

رسانه بتدریج پیوند انسان با اشیاء، زمان و مکان را قطع . از عوامل دیگر می توان به رسانه ها اشاره کرد

می کند و این قطع خاطرات، هویت انسا نها را کمرنگ می کند و باعث می شود که انسا نها قبل از آنکه به 

  .هاجرت کرده باشندصورت فیزیکی مهاجرت کنند، فکري و ذهنی م
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رسانه ها تنوع گرایی، تجددگرایی، ناپایداري و جهانی شدن را در انسان ها تقویت می کنند و زمینه را  

براي بی هویتی و نیازمند کردن انسا ن ها به وجود می آورند رسانه ها با شوك هایی که در سطح فردي، 

نفوذ رادیو، تلویزیون، . ها را براي مهاجرت آماده می کنندملی، منطقه اي و گاه جهانی وارد می کنند، انسان 

آنان جهت پرکردن یکی از . درروستاها جوانان ساکن روستا را تشویق به مهاجرت میکند... ماهواره و 

خواسته هاي برحق خود که همان استفاده از ابزار و آالت فرهنگ و هنري در جهت رشد و تعالی علمی و نیز 

  .راغت است، به شهرها کشیده می شوندگذراندن اوقات ف

  

  شهري _ روستا مهاجرت پیامدهاي

اقتصادي است که نتیجه مجموعه اي پیچیده از عوامل   پدیدة مهاجرت روستا شهري، یک پدیدة اجتماعی 

فرایند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک . اجتماعی روان شناختی، اقتصادي و سیاسی است

مهاجرت هاي . جامعه تأثیر می گذارد، بلکه تغییراتی قابل مالحظه در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند



 گزیده مطالب در خصوص مهاجرت

 

 9 صفحه

 

اد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را شهري باعث افزایش تعد _روستا

  .در دو منطقه شهري و روستایی بر هم زده است

با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت می دهند، این موضوع در بلندمدت 

ان، تولید نسل در جوامع روستایی کاهش براي جوامع روستایی حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه با مهاجرت آن

می یابد و به دنبال آن جمعیت پویا در روستاها کاهش می یابد و تولید محصول و اقتصاد رو ستایی نیز 

  .کاسته می شود و همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز روستاها دچار ایستایی می شوند

ی برعکس شده است و نسبت قابل توجهی از امروزه با توجه به اینکه سهم جمعیت شهري و روستای

   جمعیت شهرها را مهاجرین روستایی تشکیل می دهند ، می توان به اهمیت موضوع مهاجرت هاي روستا

شهري پی برد؛ یعنی مهاجرت جمعیتی که تا سه دهه قبل جزو جمعیت مولّد کشور به حساب می آمد اکنون 

د یا در مشاغل کاذبی مانند دست فروشی و واسطه گري به صورت خیل عظیم افراد مشغول به کار هستن

  .مشغول می باشند

وقتی فرهنگ هاي مختلف با آداب و رسوم و هنجارهاي متفاوت از نقاط مختلف در یک نقطه جمع شود و 

انواع هنجارها حاکم باشد، در نتیجه هر فرد یا گروه به یک نوع هنجار رفتار می کند و هنگام یکه اشخاص 

عوض شود، دیگر هیچ احساسی نسبت به پایبندي به اصول و هنجارها در خود حس نمی کنند و  محیطشان

نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر و از بخش تولید به . در نتیجه هرج و مرج و آشفتگی رخ می دهد

  .بخش خدمات، رشد مسائل آنومیک در جامعه است

جداگانه به مناطق شهري یا روستایی کاري خطا است؛  پرداختن به پیامدهاي مهاجرت جوانان به صورت

بنابراین، پیامدها در مبدأ و مقصد بررسی شده که ممکن است در مبدأ آثاري مثبت بر جاي بگذارد، اما در 

  در اینجا جهت شناخت پیامدهاي مهاجرت هاي روستا. مقصد آثار و عواقب آن ضرورتا مثبت نخواهد بود

اجتماعی و فرهنگی به بررسی هر یک به صورت   وان، در سه حوزه اقتصاديشهري بر مهاجران نسل ج

  .پیامد مثبت و منفی پرداخته شده است

  اقتصادي پیامدهاي :الف 

جوانان روستایی با .شهري می دانند   عده اي عامل اقتصادي را مهمترین عامل در مهاجرت هاي روستا

درآمدهاي مالی خود که جوابگوي نیازهاي اصلی و ضروري مشاهده تفاوت درآمدي در شهر و روستا و کمبود 
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آنان براي کسب درآمد بیشتر و رسیدن به آرزوهاي خویش، راه . آ نها نیست، دست به مهاجرت می زنند

  .شهرها را در پیش می گیرند

مهاجران در شهرها با شغل هاي واسطه گري یا خدماتی و دست فروشی می توانند به درآمدي چند برابر 

بدون تردید . روستا دست پیدا کنند و از کارهاي سخت و طاقت فرساي کشاورزي نیز آسوده شوند

اختالفات درآمدي شهر و روستا و موقعیت هاي شغلی و کاري فراوان در شهرها یکی از دالیل عمده 

آثار . دمهاجرت جوانان است؛ اما این عامل مؤثر در مهاجرت پیامدهایی در مبدأ و مقصد برجاي می گذار

اقتصادي مثبت آن در نواحی روستایی بیشتر از شهرها خواهد بود و پیامدهاي منفی آن در شهرها بیشتر 

بررسی ها نشان می دهد جوانان مهاجر اکثراً از مهاجرت به شهرها راضی هستند و زندگی آن . بروز می کند

ن پول به روستا نزد پدر و مادر خویش، ها از لحاظ اقتصادي بهبود یافته است، در ضمن آن ها با حواله کرد

به طور کلی از نظر . باعث بهبود وضعیت زندگی آ ن ها و تقویت بنیه مالی خانواده خود در روستا می شوند

شهري را براي خود جوانان می توان موفق قلمداد نمود؛ چون آن ها درآمد فعلی   اقتصادي مهاجرت روستا

وانستند به دست آورند؛ اما همانطور که در باال نیز اشاره شد ، مهاجرت ت روستا هیچگاه نمی در شهر را در

جوانان پیامدهاي اقتصادي زیادي در روستاها بجا خواهد گذاشت که مهمترین آن رکود اقتصاد کشاورزي و 

با توجه به اینکه جوانان بیشترین گروه . دامداري در روستا و کاهش تولید و بهره برداري روستایی است

اجرین روستا را تشکیل می دهند، کسانی که در روستا به جا می مانند، پیرمردها و پیرزنها می باشند که مه

توان چندانی براي کشاورزي گسترده ندارند و بیشتر به اقتصاد معیشتی و خود بسنده روي می آورند و به 

  .اندازه نیاز ساالنه کشت خواهند نمود

اورزي و افزایش واردات محصوالت کشاورزي و خروج ارز منتهی این موضوع در کل کشور به رکود کش

خواهد شد و از طرفی پیامد منفی این نوع مهاجر تها در شه رها را م یتوان به گسترش بخش غیر رسمی 

... اقتصاد و افزایش شغل هاي کاذب و انگلی و کارهاي غیرتولیدي چون دست فروشی، سیگار فروشی و 

اینکه جوانان مهاجر از روستا فاقد مهارت هستند ، در شهرها نمی توانند جذب بازار  با توجه به. اشاره کرد

  .کار رسمی شوند و بی ثباتی شغلی بیشتر مهاجران را تهدید می کند

  اجتماعی پیامدهاي  :ب

مانند بهداشت،  یکی از تفاوت هاي محیط شهري نسبت به محیط روستایی، اختالف زیاد خدمات شهري

بدیهی است روند . می باشد آموزش و تأسیساتی مانند آب، برق، گاز، مراکز تفریحی و غیرهدرمان، 

  شهري عمدتاً تحت تأثیر امکانات زیستی  مهاجرت ها روستا
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مواردي سیاستگذاري  فرهنگی و اقتصادي شهرها می باشد و در  و رفاهی در روستاها و جاذبه هاي اجتماعی

  .دهاي نادرست آن را تشدید می کن

عامل مؤثر در ... بهداشت و : در واقع بعد از عامل اقتصادي، عامل اجتماعی و نداشتن امکانات رفاهی نظیر

شهري می باشد با توجه به اینکه جوانان، گروه اصلی مهاجران هستند، پیامدهاي   مهاجرت هاي روستا

وع طلبی جوان از طرفی و هویت اجتماعی مهاجرت آنان به صورتی حادتر نمود خواهد یافت، چراکه روحیه تن

وقتی جوان روستایی به شهر می آید در اثر . طلبی از طرف دیگر، پیامدهاي اجتماعی را تشدید خواهد کرد 

  همنشینی و رفت آمد با شهروندان آگاهی او افزایش

دي به یافته و جوان از حقوق و مطالبات خود آگاه شده و همین آگاهی منجر به بی اعتمادي و عدم پایبن

از طرف دیگر با جدا شدن جوان از خانواده، . تعهدات شهروندي و حتی در مواردي خرابکاري شده است 

حامی خود که والدین باشند را از دست می دهد و با توجه به عدم نظارت والدین بر اعمال او و کاهش اقتدار 

  :والدین جوان ، پیامد هاي حاد اجتماعی بروز خواهد کرد

ا وجود خرده فرهنگ هاي متفاوت در داخل اجتماعات شهري و ضعف اعتقادات و کنترل هاي همچنین ب  

  .غیر رسمی، انحرافات اجتماعی افزایش خواهد یافت

فرهنگی مهاجرت بسیار بیشتر خواهد بود و داراي دو بعد   بررسی ها نشان می دهد که پیامدهاي اجتماعی

شهري را می توان در سهولت و آسایش در _اجرت روستا مهم ترین پیامد مثبت مه. مثبت و منفی است

زندگی، دسترسی بهتر به وضعیت بهداشتی، بهبود عادات غذایی، گذران اوقات فراغت و امید به زندگی 

جوانان روستا در پی یافتن زندگی بهتر مهاجرت از روستا به شهر را آغاز م ي کنند و تحرك . بیان کرد 

جوانان با فرار از . رفیت هاي گوناگون اجتماعی در میان آنها خواهد شداجتماعی باعث باال بردن ظ

هنجارهاي سنتی موجود در روستا می خواهند که به استقالل فردي و آزادي انتخاب برسند و از تنهایی و 

انزواي اجتماعی در محیط هاي روستایی همراه با کار فیزیکی سخت و مداوم نجات پیدا کنند و جهت یافتن 

لت اجتماعی و کسب احترام و تفریحات محرك، شهرها را انتخاب م یکنند؛ اما تحقیقات نشان م ي منز

دهد این نوع مهاجر ت ها پیامدهاي منفی اجتماعی را نیز براي جوانان و شهرها به همراه خواهد داشت ؛ از 

. هرها اشاره کردجمله می توان به فقدان یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجار ي هاي اجتماعی در ش

مهاجرت جوانان از روستا به شهر، باعث برهم خوردن ساختار جمعیتی در شهرها و روستاها شده و ترکیب 

سنی و جنسی جمعیت را از تعادل خارج کرده است، از سویی دیگر سالخورده سازي روستاها باعث شده که 

  .امکان ازدواج دختران در روستا از بین برود
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در روستاها باعث ایجاد شکاف بین والدین و جوان شده ، به طوري که جوان محیط تفاوت بین نسلی 

روستا را داراي هنجارها و مراسم سنتی می بیند و بر ضد آن شورش کرده، دست به مهاجرت می زند و در 

قی، این بین قطع ارتباط با خانواده و از دست دادن امی خود باعث گرایش جوان به سمت اعتیاد، فساد اخال

می شود یا در شهر احساس غریبه بودن و بیگانگی می کند و به ... دزدي، سرقت و زاحمت هاي ناموسی و 

  .نزواي اجتماعی گرایش می یابد

  فرهنگی پیامدهاي :ج

این نظریه، مهاجرت را به عنوان یک تطبیق اجتماعی در پاسخ به نیازهاي اجتماعی، اقتصادي تحوالت 

  .معیتی ناشی و در سطح ملی و محلی پدید می آید ،می داندفرهنگی جریان تغییرات ج

نارسایی هاي موجود در نظام آموزشی روستایی از جمله عوامل مؤثر در تشویق وانان به مهاجرت به شهرها 

تحصیالت جوان روستایی نیز خود از جمله عوامل رهنگی مؤثر در مهاجرت می باشد و افزایش فاصله . است

  .روستا بر نرخ هاجرت می افزایدفرهنگی بین شهر و 

با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می دهند و عمده ترین سأله جامعه هاي داراي 

جمعیت جوان مسائل فرهنگی است، وقتی جوانان روستایی هت ادامه تحصیل، گذراندن خدمت سربازي و 

فرهنگی در او ایجاد می شود و مشکالت حادتر می جستجوي کار و شغل بهتر به شهرها ي آید، تعارض 

  .شود

جوانان وقتی در معرض انواع کانا لهاي ارتباطی و شبکه هاي جهانی به راحتی با بک هاي زندگی کشورهاي 

دیگر با خبر می شوند و خود را مقایسه می کنند آن ها اگر رصتی جهت پیشرفت نداشته باشند در معرض 

گیرند و اگر عتماد به نفس آن ها کاهش یابد، براي فراموش کردن موقعیت خود به انواع آسیب ها قرار می 

  .دام اعتیادمی افتند یا جذب فرهنگ بیگانه می شوند

شهري جوانان بهبود وضعیت سواد وسطح علمی و آگاهی آ نها می    مهمترین پیامد فرهنگی مهاجرت روستا

یشترباعث شکوفایی استعدادها و نبوغ جوانان روستایی باشد، شهرها با داشتن امکانات آموزشی بهتر و ب

از دیگر پیامدها می توان به بهبوداوقات فراغت وجودکتابخانه هایی متعدد در شهرها و مکا ن . شده است

  .هاي فرهنگی افزایش تعامل فرهنگی و تغییر در شیوه لباس پوشیدن و حرف زدن را بیان کرد
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می توان چنین بیان نمود که در اثر مهاجرت جوانان ، نقش خانواده در از پیامدهاي فرهنگی منفی مهاجرت 

انتقال مبانی ارزشی و دینی و ملی به فرزندان کاهش می یابد و جامعه انتقال وظایف تربیتی را برعهده می 

 گیرد و با توجه به اینکه هویت فردي در مرد و زن جوان هنوز شکل نگرفته است، زمینه ها و بستر تعارضات

و نیز نفوذ فرهنگ بیگانه به هویت دینی و ملی جوانان ایجاد شده و در صورت ضعف بنیادهاي مذهبی جوانی 

و عدم شکل گیري هویت فردي تأثیرپذیري جوان، الگوهاي ضد فرهنگ و دینی تقویت شده و این مرحله 

  .خواهد بودمشکالت اخالقی، فساد و بی بندوباري و فحشا در شهرها و جوانان آغازین گسترش 

  

  انگیزه مهاجرت روستاییان به شهرها

 اجتماعی، اقتصادي، بعد چهار از ایران در شهرها به روستاییان مهاجرت بر گذار تأثیر علل کلی، دیدي در

 عمده نقش اقتصادي بعد میان این از که است بررسی قابل کشاورزي ، طبیعی و شناختی جمعیت ، فرهنگی

  . دارند قرار شناختی جمعیت و کشاورزي ، طبیعی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد آن از پس و کند می ایفا اي

اصوالً افراد نظام هاي شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی متفاوتی دارند و این تفاوت ها 

مهاجرت نیز رفتاري اجتماعی است که متأثر از ویژگی هاي ذکر شده . منشأ رفتارهاي متفاوت در افراد است

  . است و از فردي به فرد دیگر و ازجامعه اي به جامعه دیگر تفاوت می یابد

  آثار و نتایج مهاجرت

گذارد تا جایی  یده مهاجرت به واسطه اتکا بر عامل انسانی، آثار بسیاري خصوصاً بر کشور مهاجرپذیر میپد

که افزایش جمعیت مهاجران شرایط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع را تحت تأثیر قرار داده 

  .کشد ها را به چالش می و منافع ملی دولت

  مهاجرت منفی پیامدهاي

  :مبداء جامعه در

 روستایی موجود منابع از نادرست استفاده روستا، در کار نیروي عدم: روستا تخلیه

. دارد بدنبال را _ است روستائی مناطق نیافتگی توسعه ادامه و بقاء عامل خود _ که
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 فرست مهاجر منطقه در نیافتگی توسعه تقویت عامل اینکه بر عالوه مهاجرت

  .شود می باعث نیز را پذیر مهاجر منطقه نارسائیهاي تشدید و ایجاد باشد، می

  :مقصد جامعه در

 کشمش، اقدامات سنی، ایجاد ترکیب خوردن آن، بهم پیامدهاي و جذب امکان عدم

  سیاسی قانونی، مشکالت غیر

  

  :از دیگر تبعات مهاجرت روستاییان به شهرها

  روستاها(تقلیل جمعیت مبدا(  

  تخلیه نیروي کار فعال و کارکن و مستعد روستاها  

  برهم زدن ترکیب جمعیت روستایی  

  دگرگونی قشر بندي روستاها  

  فروپاشی تدریجی کشاورزي روستایی  

  کشت محصوالت بازاري و (رویکرد کشاورزي دهقانی به کشاورزي تجاري

  )صادراتی

  دگرگونی تدریجی چهره طبیعی روستاها  

 مقصد افزایش جمعیت  

 شهري جمعیت قشربندي دگرگونی  

 شهري درماندگان گروه افزایش و شده شهرنشین روستاییان شدن پرولتریزه  

 گرد دوره دستفروشان مانند کاذب مشاغل افزایش  

 آن از ناشی عواقب و بزرگ شهرهاي در نشینی حاشیه پیدایش  

 شهرنشینان براي شهري خدمات و امکانات کفایت عدم  

 نامتوازن توزیع علت به آنها ناهماهنگ توسعه و مختلف شهرهاي بیمارگونه رشد 

  مهاجرتها

 آنها گرانی و شهري هاي زمین تدریجی نابودي و جذب  

 شهرها زیست محیط آلودگی و طبیعی محیط قهري دگرگونی  
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به هم خوردن سالمت اقتصادي و اجتماعی جامعه در اثر عدم تعادل   ثار مهاجرت نسبت به کل کشوراز آ

یکی از نتایج این امر تغییر . رشد جمعیتی شهر و روستا و تغییر ماهیت اشتغال روستایی و شهري است

  . جدول اشتغال در سطح کشور است

ه ریزي و هاي فراوانی است که در برنام هاي روستایی در کشور دشواري از نتایج دیگر مهاجرت

روستاییان، پیش بینی  برنامه  علت مهاجرتهاي بی وجود می آورد؛ چراکه به هاي دولت به سیاستگذاري

جمعیت و رشد آن در مناطق شهري و روستایی و در نتیجه سرمایه گذاري و برنامه ریزي در بیشتر 

   .بخشهاي فعالیت اقتصادي امکان ناپذیر می شود و یا دستکم به تاخیر می افتد

از آثار تعیین کننده مهاجرتهاي روستایی تشدید الزامی وابستگی غذایی کشور به ممالک خارجی بویژه 

در نتیجه این امر هر روز بیشتر از پیش مواد غذایی زیادتري وارد . کشورهاي صنعتی تولید کننده غذا است

  . کشورهاي جهان سوم می شود و وابستگی آنها را شدت می بخشد

نتایج مهاجرتهاي روستایی در سطح کالن و در قلمرو کشور آنها را می توان به ترتیب زیر  در جمع بندي

  :خالصه کرد

  عدم تعادل رشد جمعیتی در شهر و روستا و به هم خوردن تعادل اقتصادي و

  سیاسی و اجتماعی در سطح مملکت

  تغییر جدول اشتغال کشوري  

  جلوگیري از سیاستگذاري برنامه ها به دلیل عدم امکان پیش بینی رشد جمعیت

  در شهر و روستا 

  به تاخیر افتادن سرمایه گذاري در بخشهاي فعالیت اقتصادي  

  کاهش تولید و افزایش مصرف و در نتیجه مصرفی شدن جامعه  

  تشدید وابستگی غذایی کشور و ورود هرچه بیشتر مواد غذایی 

 جی فرهنگ بومی و پذیرش فرهنگ شهري جدیدحذف تدری . 
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  چگونگی ایجاد مهاجرت معکوس

 فناوري اطالعات و ارتباطات  هاي توسعه زیرساخت 

 توسعه اجتماعی و اقتصادي روستاها 

 تأمین زمین و مسکن ارزان در روستا و نزدیک بودن ان به محل کار و فعالیت 

 فعال نقل و حمل وجودآمدن بهمهاجرت به واسطه امکان  پولی هاي کاهش هزینه  

 داشتن شغل، مسکن و محل سکونت بهتر و برخورداري از آرامش 

 یکسان کردن درآمد انتظاري شهر و روستا 

 یابی اماکن گردشگري و از این  مکان منظور به ساماندهی و بهسازي کالبدي روستاها

فرهنگی و  طریق ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط محیطی،

 اجتماعی 

 حقوق افزایش وام، زمین، دادن مانند دولت تشویقی هايبررسی و شناخت سیاست 

 ماهیانه

  شناخت میزان اثرگذاري هریک از اقالم تشویقی دولت در ایجاد تمایل به مهاجرت

 مشوق هاي اقتصادي، اجتماعی و اداري و سازمانی : معکوس همانند

  مهاجرت عوامل جمعیت شناختی

مهاجرت یک نوع . ارتباط دارد...اي پیچیده است که با زمان ،فرهنگ و شرایط اقتصادي و مهاجرت پدیده

تطبیق و سازگاري اجتماعی در پاسخ به نیازهاي اقتصادي ، اجتماعی و دگرگونی هاي فرهنگی است که از 

همان گونه . آید  پدید میالمللی  شود و در سطح محلی ، ملی و یا بین هاي جمعیت ناشی می جریان دگرگونی

گیري مهاجرت را نیز باید هم  دهد ، علت شکل که پیامدهاي مهاجرت ، مبدأ و مقصد را تحت تأثیر قرار می

عوامل دافعه در مبدأ و عوامل جاذبه در مقصد در یک ارتباط متقابل با . در مبدأ و هم در مقصد جستجو کرد

ها و تحقیقات مختلف راجع به سنجش علل  بررسی. دارند همدیگر ، افراد را به حرکت و مهاجرت وا می

زیرا تفاوتهاي جغرافیایی ،طبیعی ، اقتصادي ، فرهنگی و . شوند  مهاجرت ، اغلب به نتایج متفاوت منجر می

از سوي دیگر سن پاسخگویان ، زمان ، واحد تحلیل و عواملی . شود  مانع از دستیابی به نتایج یکسان می... 

مهاجرت ممکن است به یک علت خاص صورت نگیرد . دهند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می از این قبیل

مثالً وقتی از بیکاري ، پیداکردن شغل ، دستیابی به . بلکه ترکیبی از عوامل مختلف باعث مهاجرت شوند 

قابل با یکدیگر قرار کنیم باید توجه داشته باشیم که همه این عوامل در ارتباط مت تسهیالت و یا فقر بحث می

تنها شرط .... هرکدام از علل مهاجرت مانند بیکاري ، فقر ، کمبود امکانات و تسهیالت ، ازدواج و. .گیرند می
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هاي مقصد است یعنی  شرط کافی براي مهاجرت آگاهی و شناخت جاذبه. شوند  الزم مهاجرت محسوب می

در بیشتر متون مربوط به مهاجرت ، از . دا کنداینکه فرد مهاجر تصور ذهنی مساعدي نسبت به مقصد پی

  عوامل اقتصادي مانند پیدا کردن شغل ، تفاوت دستمزد بین شهر و روستا به عنوان عوامل تعیین کننده

شود اما این  اگرچه اقتصاد یکی ازمهمترین ابعاد شکل دهنده مهاجرت محسوب می. کنند  مهاجرت یاد می

مانند تبعیت از خانوار ، ازدواج ،و عوامل فرهنگی و دیگر عوامل تبعی در  بدان معنی نیست که عوامل دیگر

دچار یک دگرگونی   ها رسد که شکل و ماهیت مهاجرت به نظر می. نقشی ندارند  شکل دهی مهاجرت

هاي تبعی اگرچه مهاجران اختیار و اراده  در مهاجرت. بنیادي گشته و نسبت به گذشته متفاوت شده است 

اهمیتی ندارند زیرا تحرك جمعیت و انتقال   ها اما این بدان معنی نیست که این نوع مهاجرت  ارندچندانی ند

از یک مکان به مکان دیگر حائز اهمیت است و تمرکز بیش از حد جمعیت در یک منطقه و خالی از   افراد

هاي بی رویه  تعلل مهاجر. سکنه شدن مناطق دیگر مشکالت جدي براي مبدا و مقصد ایجاد خواهد کرد

دهد که تبعیت از خانوار ، ازدواج  ها نشان می تحلیل یافته. روستائیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

،دستیابی به امکانات و تسهیالت و پیدا کردن کار دیگر یا کار بهتر مهمترین علل مهاجرت روستائیان 

ان و هم براي مردان مهمترین عامل مهاجرت بوده ازدواج و تبعیت از خانوار هم براي زن. شوند محسوب می

غیر از دو عامل فوق، جستجوي کاردیگریا کار بهتر براي مردان عامل مهمی بوده است در حالیکه . است

براي زنان عامل اقتصادي هیچ نقشی نداشته است و بیشتر به خاطر پیروي از خانواده اقدام به مهاجرت 

گر  ها به علت وجود عامل مداخله مهاجرت. لف معموالً با هم متفاوت استعلت مهاجرت اقوام مخت.کرده اند

  .فاصله و مسافت بیشتر درون استانی هستندو اکثر مهاجران باسواد و شاغل هستند

  

  : تاثیر مهاجرت بر جمعیت

نکته اصلی این است که کشوري بخواهد جمعیت خود را اضافه کند یا نکند، محیط گرایان می گویند 

اي صنعتی که در مصرف منابع زمینی خود اصراف می کنند، باید به فکر کاهش جمعیت خودشان کشوره

از سوي دیگر ملی گرایان بیشتر می خواهند جمعیت کشورشان را حفظ کنند یا افزایش دهند، . باشند

بخشی هم به بخشی ا زآن به این دلیل است که ظاهرا اندازه جمعیت با غرور و مردانگی ملی رابطه دارد، اما 

از این رو . این دلیل است که کاهش نرخ زاد و ولد معموال با افزایش جمعیت سالخوردگان غیر فعال است

در بعضی ا زجاها گروه سومی در این میان قرار دارد که به آرامی وضع موجود را حفظ می کند و گرایش به 

عیت، ترجیحی غیر منطقی به شما رشد جمعیت صفر را نشان می دهد، گرچه گاهی اوقات حفظ ثبات جن

در هر صورت کنترل جریان کوچ به هر هدفی باشد، راهی علمی براي نظم بخشیدن به اندازه و . رمی آید
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در . روشن ترین تاثیر کوچ رامی توان براندازة جمعیت بطور کلی مشاهده کرد

تاثیر دیگر . شورهاتاثیر بسزایی داشته است

درونکوچی اینکه می تواند جمعیت کشوري را جوانتر کند ولی تاثیر آن به اندازه اي که بعضی اوقات فکر می 

نخست اینکه میانگین سنی . کوچی میانگین سنی جمعیت را به چند دلیل کاهش می دهد

آنها از نظر مالی .جمعیت میزبان است جوان بیشتر ممکن است مهاجرت کند

این افراد ممکن است .و روانشناختی به اندازة پدر و مادرانشان، بستگی استوار یبه کشور زادگاهشان ندارند

مد و در امر خانه یا کسب و کار سرمایه گذاري چشم گیر نموده و یا در شبکه گسترده دوستانه یا روابط کارا

اینها سالهاي کاري بیشتري را در پیش رودارندکه می 

دومین دلیلی که درون کوچندگی موجب پایین آوردن 

ه در آغاز بیش از خانواده هاي میانگین سنی جمعیت جامعه میزبان می شود، اینکه خانواده هاي درون کوچند

نرخ کلی "این واقعیت از یک مقایسه بین المللی 

.  

روشن ترین تاثیر کوچ رامی توان براندازة جمعیت بطور کلی مشاهده کرد. ویژگی هاي جمعیت است

شورهاتاثیر بسزایی داشته استسالهاي اخیر درون کوچی بر افزایش جمعیت بسیاري ک

درونکوچی اینکه می تواند جمعیت کشوري را جوانتر کند ولی تاثیر آن به اندازه اي که بعضی اوقات فکر می 

کوچی میانگین سنی جمعیت را به چند دلیل کاهش می دهد

جمعیت میزبان است جوان بیشتر ممکن است مهاجرت کندکوچندگان جدید کمتر از 

و روانشناختی به اندازة پدر و مادرانشان، بستگی استوار یبه کشور زادگاهشان ندارند

در امر خانه یا کسب و کار سرمایه گذاري چشم گیر نموده و یا در شبکه گسترده دوستانه یا روابط کارا

اینها سالهاي کاري بیشتري را در پیش رودارندکه می . یا در شبکه اطالعات مفیدي شرکت داشته باشند

دومین دلیلی که درون کوچندگی موجب پایین آوردن . توانند با آن هزینه برون کوچی خود را جبران کنند

میانگین سنی جمعیت جامعه میزبان می شود، اینکه خانواده هاي درون کوچند

این واقعیت از یک مقایسه بین المللی . کشور میزبان، تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند

.گردد بین اهالی یک کشور و خارجیان ساکن در آنجا روشن می

 

 

ویژگی هاي جمعیت است

سالهاي اخیر درون کوچی بر افزایش جمعیت بسیاري ک

درونکوچی اینکه می تواند جمعیت کشوري را جوانتر کند ولی تاثیر آن به اندازه اي که بعضی اوقات فکر می 

کوچی میانگین سنی جمعیت را به چند دلیل کاهش می دهد درون. کنند نیست

کوچندگان جدید کمتر از  درون

و روانشناختی به اندازة پدر و مادرانشان، بستگی استوار یبه کشور زادگاهشان ندارند

در امر خانه یا کسب و کار سرمایه گذاري چشم گیر نموده و یا در شبکه گسترده دوستانه یا روابط کارا

یا در شبکه اطالعات مفیدي شرکت داشته باشند

توانند با آن هزینه برون کوچی خود را جبران کنند

میانگین سنی جمعیت جامعه میزبان می شود، اینکه خانواده هاي درون کوچند

کشور میزبان، تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند

بین اهالی یک کشور و خارجیان ساکن در آنجا روشن می "باروري

  

  



 گزیده مطالب در خصوص مهاجرت

 

 19 صفحه

 

  

  

  

  

  


