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فصلیالگوهالیتحل چرخشیمهاجرت نیو روستایرویساالنه شهر،ییکار به

مورد سروآبادیمطالعه شهرستان :

و 1یسیفرزاد

چكيده

کار نيروي چرخشي و فصلي مهاجرت است جمعيتي تغييرات اصلي عامل چهار از يکي مهاجرت
اين باشد. مي روستايي نواحي برخي در روستايي خانوارهاي درآمدي منابع از يکي شهر به روستايي

تحليال پژوه را شاهر باه روساتايي کاار نيروي اي دوره و فصلي مهاجرت الگوهاي دارد نظر در ش
توصيفي انجام روش نظر از کاربردي، هدف نظر از پژوهش اين حماع-نمايد. باشاد. ماي تحليلاي

داده وهاآوري پرسشانامه از مياداني روش در کاه است ميداني روش و اسنادي مطالعات اساس بر
استفا شهرساتانمشاهده روساتايي خانوارهااي سرپرساتان تمام تحقيق آماري جامعه است. شده ده

ساابقه کاه کارشناساان و اسااتيد باه اراهاه قرياق از پرسانامه رواياي شاود. مي شامل را سروآباد
کرونیاا هاپژوهش آلفااي محاسایه باا نياز پرسشانامه پاياايي و رردياد تايياد داشتند را مشابه ي

ميانگين شاخص18) تمام براي روساتايي  ها. خانوارهااي کال تعاداد باه توجاه با و پذيرفت انجام )
تعداد کال233شهرستان از و اناد ررديده انتخاب کوکران فرمول اساس بر نمونه عنوان به 27نفر
موجود شاده37روستا)82روستاي انتخاب تصادفي صورت به شهرستان( روستاهاي دردرصد اناد

وضاعيت مقايسه با شد. تکميل خانوار سرپرستان از پرسشنامه مساوي تعداد به نيز روستا ناو 0هر
در شااد مشااخص مهاااجران رياار و مهاااجران دو ساامت در خااانوار ساارمايه2دارايااي نااو 

                                                          
جغرافارياستاد-1 پا،يرروه مسئول(نوراميدانشگاه )نويسنده

Email: geoplan1392@gmail.com -Ter: 09188719114 
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( و  3538رياار مهاااجرين:2531( و مااالي) مهاااجرين: 3533رياار مهاااجرين: 3502فيزيکي)مهاااجرين: 
 3( وضعيت مهاجران بهتر از ريار مهااجران اسات و در     2573رير مهاجرين: 2508هاجرين:انساني)م

رياار  8522( و قیيعااي) مهاااجرين: 2501رياار مهاااجرين:  2523ساارمايه اجتماااعي) مهاااجرين:   
ريار   2508)مهاجر: سرمايه کلي( وضعيت رير مهاجران مناسب تر است. همچنين در  3502مهاجرين:

( و 3502ران بهتار باوده و در سارمايه عيناي يعناي سارمايه فيزيکاي)       (وضعيت مهااج 2583مهاجر: 
( نيز رير مهاجران وضعيت مناسب تري دارند. با توجه به نتايج بدست آمده ماي تاوان   3533قیيعي)

اينگونه نتيجه ريري کرد که وضعيت مهاجران فصلي و چرخشي که به قور منظم و ساالنه ا دام به 
وي ذکر شده يعني مهاجرت از روي ناچااري و مهااجرت انیاشاتي، در    مهاجرت مي نمايند در دو الگ

 الگوي مهاجرت انیاشتي  رار مي ريرد.

مهاجرت فصلي، مهاجرت چرخشي، الگوهاي مهاجرت، سروآباد، مهاجرت  :کليدیواژگان 

  شهري -روستايي

 

 مقدمه و طرح مساله:    

و ضرورت تامين نيازهاي  سازمان فضايي سکونتگاههاي انساني در  الب روستا و شهر
انساني منجر به انوا  روابط بين اين سکونتگاهها از زمان يکجانشيني انسان شده است اين 

                         وعقايد هاجريانهاي قیيعي مردم، رذا، پول و سرمايه و ايده شامل روابط
(. شهرها با روستاها روابط متقابل فضايي و عملکردي زيادي دارند؛ 8212،33مي شود)لينچ،

            ي هاتحرکات مکاني جمعيت به صورت مهاجرت هاجمله اين مهاجرت پديدهاز 
(. به عنوان تغيير فضايي يا حرکت 828، 8232شهري است) ظاهري و کاررر،  -روستايي

انسان از يک مکان به مکان ديگر، راهي در فواصل قوالني و با تعداد زياد انجام مي 
ز عوامل اصلي تغييرات جمعيتي است (. مهاجرت يکي اMadu and uma, 2014,399شود)

بخشي از جريان منطقي  روستايي در حد متناسب،-مهاجرت بين سکونتگاههاي شهري
تعامل فضايي بين آنها به شمار مي رود که براي تداوم فرايند توسعه و تکامل اين جوامع 

رت به دو نو  مهاج ها(. در يک قیقه بندي کلي مهاجرت8212،30ضروري است)جمعه پور،
داخلي و بين المللي تقسيم مي شود. مهاجرت داخلي يکي از نيروهاي هدايت کننده براي 
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در آسيا و کشورهاي در حال توسعه است به  هاشهرنشيني درتمام دنيا است و يکي از نگراني
مهاجرت روستايي شهري  .(Lyer, 2017, 105دليل افزايش شديدي که پيدا کرده است) 

از فرايند توسعه است و لزوما نیايد منجر به اثرات نامطلوب شود. با جزهي اجتناب ناپذير 
اين فرايند مي تواند در يک سطح  ابل  یول اجتماعي ر   هاترکيیي منايسب از سياست

(؛ به علت پيامدهاي بالقوه منفي، مهاجرت مورد توجه  Madu and uma, 2014,399دهد)
 (.803، 8231است)عیداهلل زاده و ديگران، ارلب سياستمداران در کشورهاي مختلف بوده 

شهري و پيامدهاي آن تحقيقات زيادي  -ي روستاييهادر مورد داليل انجام مهاجرت
ي مختلف علوم انساني هرکدام بخشي از آن را مورد تحقيق و هاصورت ررفته است و شاخه

شهري -روستايي يهابررسي  رار داده اند. داليل روناروني به عنوان عوامل اصلي مهاجرت
ذکر شده است و اين عوامل شامل عوامل ا تصادي، قیيعي، اجتماعي و فرهنگي بوده که 
بسته به ديدراه نظري محققين و شرايط حاکم بر نواحي مختلف بوده است در اين بين 

 pacion،8220 تودارو، ،8213 اند)رريفين، عوامل ا تصادي رالیا نقش مهمتري ايفا کرده

شهري به قور  -در مورد پيامدهاي مهاجرت به قور کلي و مهاجرت روستايي(. 2005,484,
(. در دهه اخير De Haas,2008,7اخص دو دسته نظريات خوشیينانه و بدبينانه وجود دارد )

چرخشي به سمت ديدراه خوشیينانه که معتقد به اثر مثیت مهاجرت مي باشد روي داده 
 Zeleke and etدايمي يا مو ت و چرخشي باشد)  است. در ابعاد داخلي، مهاجرت مي تواند

al,2012,5.) ،8مهاجرت  طعي)دايمي( ب، مهاجرت فصلي) مو ت( الف. 

رفته مي شود که روستاييان به داليل متعدد،  هامهاجرت دايمي به آن دسته از مهاجرت
آنجا  روستا موقن خود را ترک رفته و براي هميشه با خانوار خود به شهرها مي روند و در

که کشاورزان در موا ع بيکاري  هااسکان مي يابند. مهاجرت فصلي به آن دسته از مهاجرت
ساليانه به مناقق ديگر به ويژه شهرها رفته و چند ماه از سال را به ارايه خدمات در آن 
مناقق مي پردازند و پس از فصل بيکاري کشاورزي به روستاي خود باز مي رردند رفته مي 

                                                           
از نظر ترمینولوژی در زبان انگلیسی برای مهاجرت و جابجایی های فصلی نیرروی ارار واژه هرای اونرااونی بر  ارار        .1

باشد با این وجود ب  نظر می رسرد   میtemporary ,seasonal, circular, short termمهمترین آنها عبارتند از میرود ا 

           باشد. seasonal , circularت  مهمترین اصطالحا
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(. مهاجران فصلي مثل همه مهاجران ديگر، خانوار را براي بخشي  332، 8210ي،شود) چيذر
از سال در جستجوي کار ترک مي کنند اما دوباره نزد خانوار باز مي رردند به قور خاص آنها 

 Debraw andنشان داده اند که بين فصول فعاليت در مزرعه ا دام به مهاجرت مي کنند)

Hiragaya,2004,7مهاجرت فصلي همچنين رفته شده که مهاجرت فصلي به  (. در مورد
وسيله ماندن بخشي از سال در روستا و حرکت در بخشي ديگر از سال تعريف مي 

 (. Rogally,2003,623شود)

ي هانيروي کار روستايي به شهرها يکي از انوا  مهاجرت 8ي فصلي يا مو تهامهاجرت
عه هرساله تعداد زيادي از روستاييان داخلي است که بخصوص در کشورهاي در حال توس

میادرت به انجام آن ميکنند. در بعضي از کشورهاي در حال توسعه تعداد آن دهها ميليون 
(. واژه  Mendola,2006,2,kumar and ajay,2014,10-11 ,نفر ذکر شده است) 

و عمدتا در ادبيات  8307و 8327مهاجرت فصلي يا چرخشي براي اولين بار در دهه 
نسانشناسان و جمعيت شناسان در مورد شهرنشيني، توسعه روستايي و مهاجرت داخلي در ا

(. اين نو  مهاجرت از ديرباز در Newland,2009,5کشورهاي در حال توسعه به کار رفت)
کشورهاي مختلف رواج داشته است و بيشتر  در مناقق کوهستاني ديده مي شود که فصل 

ست علت اصلي مهاجرت فصلي کمیود زمين است اين سرما قوالني و کشاورزي ضعيف ا
موضو  اثیات شده است که نسیت زمين به انسان، فاکوري عمده در تصميم کاررران 
روستايي به مهاجرت به ديگر نواحي است. فاکتور ديگري که تصميم به مهاجرت فصلي را 

عه کشاورزي و متاثر مي کند نابرابري در رشد ا تصادي است که به دليل نابرابري توس
(. عالوه بر کمیود زمين و کسب درآمد بيشتر در Heberfield,1999,473صنعتي است)

روستايي زياد باشد مهاجرت فصلي اتفاق  -نواحي شهري، به قور خاص ارر نابرابري شهري
(. عده اي از محققين داخلي نيز معتقدند که Debraw and Hiragaya, 2004,7مي افتد)

بودن درآمد افراد روستايي، آنها با نيت جستجوي کار فصلي به شهر و  با توجه به پايين
روستاهاي ديگر مهاجرت ميکنند تا خالء ا تصادي زندري خود را جیران نمايند) 

(. عده اي ديگر از محققين نيز علت مهاجرت را ميزان باالي فقر و نیود 82، 8217زنجاني،

                                                           
1 -Circular,Seasonal,Temporary migration 
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(. Jill,2003,1شغلي در مقصد مي دانند) يهاامنيت رذايي در میدا همچنين وجود فرصت
-ي عمده و کالن ضد فقر روستايي ميزان مهاجرتهامحققين همچنين معتقدند که برنامه

 Imbert andي کوتاه مدت) مو ت( به نواحي شهري را کاهش مي دهد) ها

papp,2016,8). 

8ي ارسالي يا حواله جاتهاانتقال درآمد کسب شده يا پول
فصلي که به توسط مهاجران   

دليل نو  زندري در  شهر بخش ناچيزي از آن را هزينه مي کنند و مابقي آنرا به روستاي 
ي ارسالي صرفنظر از اينکه در هاکند. پول میدا هزينه مي کنند ا تصاد محلي را متاثر مي

مصرف يا در سرمايه رذاري بکار افتد اتفاق نظر هست که اثر مثیتي بر شکوفايي ا تصادي 
(. در وا ع در روستاهايي که داراي مهاجرت فصلي هستند  2، 8213د) اسکلدون،دار

روستاييان يک استراتژي عمومي را براي معيشتشان انتخاب نمي کنند بلکه با توجه به 
(.  Abdour rafique,2003,4ي مختلفي استفاده مي کنند)هاشرايط و امکانات از استراتژي

 باشد. هاکي از رزينهکه مهاجرت فصلي نيز ممکن است ي

در ايران نيز اين نو  مهاجرت بخصوص در ناواحي کوهساتاني و کمتار توساعه نيافتاه      
هرساله توسط تعداد زيادي از روستاييان انجام مي شود. با وجود اينکه هر ساله تعداد زياادي  

ثير از نيروي کار روستايي ا دام به مهاجرت فصلي به شهرها مي کنند و اين نو  مهاجرت تاا 
زيادي بر ا تصاد روساتايي دارد و يکاي از مناابع درآمادي خانوارهااي روساتايي در ناواحي        

ي صورت ررفته در اين زميناه بسايار کام    هاکوهستاني مي باشد با وجود اين تعداد پژوهش
است. تحقيقات انجام شده نيز اررچه بسيار محدود ماي باشاند عموماا پيامادهاي مهااجرت      

اند و بخشي هم مهاجران فصلي را در مقصد مورد بررسي  ارار داده   فصلي را مد نظر داشته
، 8212، عفتااي،8212،800، مشاافق و ياراحماادي، 8217انااد) ناااقق پااور و مقصااودي،   

(. شرو  مهاجرت فصلي نيروي کاار روساتايي در شهرساتان ساروآباد) يکاي از      8212خاني،
زايش ارتیاقاات، سارازير   همزمان با افا  ي استان کردستان( به چند دهه پيش وهاشهرستان

ي نفتي به شهرها، انجام اصالحات ارضي، رشد باالي جمعيات  هاشدن سرمايه رذاري درآمد

                                                           
1 - Remittances 
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روساتايي بااز    -روستايي و رشد نابرابريهاي منطقاه اي و رشاد تفااوت درآمادهاي شاهري     
عليررم اينکه مهاجرت فصلي نيروي کار روستايي باه شاهرها سااالنه و باه شايوه       ميگردد.

ي تکرار مي شود به نظر مي رسد اثر آن بر خانوارهايي که داراي فارد مهااجر فصالي    يکسان
ي هاا هستند متفاوت است. اين اثر متفاوت، منجر به شکل ريري الگوهايي در اين مهااجرت 

فصلي مي شود کاه در دو الگاوي مهااجرت انیاشاتي و مهااجرت از سارناچاري) مهااجرت        
ي هاا در پي آن هستيم که مشخص نماييم مهاجرتاجیاري( خالصه ي شود در اين تحقيق 

فصلي نيروي کار روستايي در اين محدوده که عمدتا هم به سمت پايتخت صورت مي ريارد  
 چه اثرات معيشتي به دنیال داشته و در کدام الگو جاي مي ريرد؟

 چارچوب نظری 

ر در مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت و مهام تارين عامال بيروناي تغييا     
 (.332، 8232ساختار فضايي جمعيت محسوب مي شود)  لندريان و داداش پور، 

به دليل ابعاد وسيع وعلل وپيامدهاي رسترده اي کاه در ماورد مهااجرت مطارت اسات      
در مورد مهاجرت فصلي به قاور اخاص،    .نظريات مختلفي در مورد مهاجرت ذکر شده است

که نسیت زمين به انساان، فااکتوري عماده در    معتقد است اين موضو  اثیات شده  8هیرفيلد
تصميم ريري کاررران روستايي به مهاجرت به نواحي ديگر است. فاکتور ديگري که تصميم 
مردم براي مهاجرت را متاثر مي کند نابرابري ناحيه اي در رشد ا تصادي است که باه دليال   

 (.Heberfield,1999,473نابرابري توسعه کشاورزي و صنعتي است)

در مورد مهاجرت فصلي معتقدند عالوه بار کمیاود زماين وکساب      3الن دبراو و هيرراياا
درآمد بيشتر در نواحي شهري، به قور خااص ارار ناابرابري شاهري روساتايي زيااد باشاد        

در ماورد   2(. ويجي کوراDebraw and Hiragawa,2004,7مهاجرت فصلي اتفاق مي افتد)
شتغال، از دست دادن محصول کشاورزي و نیاود  عوامل شرو  مهاجرت فصلي نیود فرصت ا

ي جايگزين در کشاورزي در دوره کشاورزي را عوامل شرو  مهاجرت فصالي ماي   هافرصت

                                                           
1 -Heberfeild 
2  - Debraw and Hiragawa 
3 - Korra 
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معتقد است عوامل جذب دفع در به وجود آوردن مهااجرت   8(. جرارد جيلKorra,2010داند)
وجاود  عادم   هاا فصلي نقش دارند عوامل جذب در مقصد شامل فرصاتهاي شاغلي و دافعاه   

(. موضو   ابل Jill,2003,1ي شغلي در میداء و نیود امنيت رذايي ذکر شده است) هافرصت
شهري نيروي کار اين است کاه   -اهميت و رير  ابل انکار در مورد مهاجرت فصلي روستايي

شهري داهمي که عوامل مختلفي در باه وجاود آوردن آن    -ي روستاييهابر خالف مهاجرت
ي فصالي مهمتارين عامال ا تصاادي باوده و      هاا وجود آوردن مهااجرت دخالت دارند در به 

بع درآمدي و امهاجرت فصلي يکي از من محققين ذکر شده هم اين موضو  را تاييد کرده اند.
ي روستايي براي فاهق آمدن بر موانع درآمدي خاانوار  هاي معيشتي خانوارهايکي از استرتژي

 . پذيرش اثر مثیت مهااجرت، مثیت متاثر مي نمايد و معيشت خانوار را به رونه اي  مي باشد
را به ذهن متیادر مي  ميالدي 8337دهه بعد از  ي مهاجرتيهادر تئوري تغييرات حادث شده

اساکلدون،   ،Hass,2008,48) ،Deکند که معتقد به اثر مثیت مهاجرت بار توساعه هساتند   
هار دو  است جرت ممکن (. از نظر منطقي هم نمي توان منکر اين موضو  شد که مها8213

اثر مثیت و منفي را داشته باشد ايان موضاو  را نیايساتي از ذهان دور باداريم کاه ارتیاا         
(. در وا اع تغييارات ايجااد شاده در     Guinness.2002.54) مهاجرت و توسعه پيچيده است

 Hein De)  نظريات مهاجرتي به نوعي نسایي رراياي و تکثار رراياي هام رسايده اسات       

Haas,2007,4.)    را معرفاي   ديادراه  2اين تغيير پارادايمي در زمينه رويکردهااي مهااجرتي
رويکردهاي ا تصاد جديد مهاجرتي نيروي کار، رويکرد معيشاتي و ديادراه    :نموده که شامل
يکي از رويکردهاي جديد کاه حادود دو دهاه از معرفاي آن ماي راذرد و        .فراملي مي باشد

مورد توجه نیوده رويکرد معيشتي به مهاجرت مي ي مهاجرتي کشورمان هاتاکنون در تحليل
 باشد.

رويکرد معيشتي ديدراهي جديد به مهاجرت است که متفاوت با رويکردهي رذشته است 
اين ديگاه مهاجرت را به عنوان شيوه اي براي معيشت مي نگرد و با پذيرش آثار مثیات آن،  

آن اتفاق مي افتد اين رويکارد  کارايي مهاجرت را وضعيت ناحيه اي مي داند که مهاجرت در 

                                                           
1 - Jerard Jill 
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، 3هاا ، تواناايي 8با کارهاي رابرت چمیرز مطرت ررديد. معيشت به معني زندري و زناده باودن  
اساات کااه راي زناادري و زنااده بااودن مااورد نياااز اساات)       2و فعاليتهااايي هااادارايااي

chambers,2005,5 .)ها ) شامل  ها، دارايي معيشت قیق آنچه تعريف شد مشتمل برتوانايي
هايي است که براي زندري مورد نيااز اسات. در    هر دو بعد مادي و منابع اجتماعي( و فعاليت

شود، بلکه  کند شامل نمي هايي که درآمدي را براي خانوار توليد مي وا ع معيشت فقط فعاليت
هاي دسترساي باه مناابع در قاول      شمول آن نهادهاي اجتماعي، روابط فراخانواري، مکانيزم

ريرد. محققين اين رويکرد معتقدناد کاه ماردم در ناواحي در حاال       ا در بر ميدوره زندري ر
هاا و   خاود را در مياان ايان مجموعاه از داراياي       توسعه و کشورهاي جهان ساوم، معيشات  

پذير  ها امکان دهند و شناخت معيشت آنها از قريق شناخت اين چارچوب ها شکل مي سرمايه
 (.Wedington,2003,5داند ) ناکافي بودن درآمد مي است. رويکرد معيشتي، فقر را فراتر از

نياز دارناد کاه اعضااي     هاخود به پنج دسته از سرمايه  مردم و خانوارها براي رذران معيشت
 خانوار به آن دسترسي داشته يا مالک آن هستند و شامل موارد زير مي باشد:

 (  سرمايه قیيعي) زمين، آب، درخت، دام، حق آبه، حق مرتع(8

 ، اعتماد، مشارکت، همیستگي(  ها، اتحاديهها( سرمايه اجتماعي) شیکه3 

 ( سرمايه  انساني) مهارت، آموزش، سالمتي(2

 و دسترسي( هاابزار و جاده ها( سرمايه فيزيکي) کاالهاي سرمايه اي توليدي، ساختمان3

 ( سرمايه مالي) پس انداز، پول، دسترسي به وام و  رض (0

  ي آن معيشت توانند به وسيله منابعي که مردم مي  نمايي کلي است و همهها  اين دارايي 
ررايانه است تاا از   محور و کلي شود. رويکرد معيشتي مفهومي مردم خود را بسازند شامل نمي

قريق آن يک ديدراه يکپارچه از اينکه ماردم چگوناه در درون شارايط متحاول اجتمااعي،      
توان  کنند ترسيم نمايد. راهیرد معيشتي را مي ندري مينهادي، سياسي، ا تصادي و محيطي ز

                                                           
1 -living  
2 -capability 
3 -activity 
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ها توسط خانوارها و اعضاي آن و افراد  به عنوان انتخابي آراهانه و راهیردي از ترکيب فعاليت
 Hein Deآنهاا تعرياف کارد )     اي جهات بقااء، امنيات و بهیاود معيشات      به عنوان وسايله 

Haas,2007,2.) معيشتي را درکشورهاي در حال توسعه که  يهاژي   سه نو  از استرات 8سونز
کشاورزي  -8خانوارهاي روستايي براي حفظ معيشت خود انتخاب مي کنند ذکر کرده است. 

متنو  کردن معيشت شامل کار براي دستمزد و راه اندازي کسب وکاار   -3فشرده ورسترده؛ 
تواناد   اجرت مي(. در اين صورت مهTimalsina,2007,32مهاجرت از روستا ) -2در روستا؛ 

هاااي خانوارهاااي روسااتايي بااراي متنااو  کااردن درآمااد،   بااه عنااوان يکااي از اسااتراتژي 
( کاه ارلاب باا    8در معيشات خانوارهاا مطارت باشد)شاکل      بخشي و بهیود اساسي اقمينان

هااي ريار زراعاي محلاي ترکياب       هاي ديگري مثل کشاورزي فشارده و فعاليات   استراتژي
ي هاا ند به عنوان چارچوبي براي فهم و تحليل بهتر مهاجرتتوا شود. رويکرد معيشتي مي مي

هااي زنادري ماردم تمرکاز دارد.      فصلي به کار رود. اين رويکرد در مورد توسعه بار وا عيات  
تحقيقات تجربي در مورد معيشت روستايي اين موضو  را اثیات کرده که مهاجران داخلاي و  

کنناد   خود را با اجتماعات میاداء حفاظ ماي   المللي، بعد از مهاجرت نيز پيوندهاي نزديک  بين
(1997,1 , Mac Dowel and De Haan اين موضو  درست نيست که افراد يا مهاجرت .)

کنند بلکه معموالً هار دو   کنند و يا در میدأ ماندرار بوده و مهاجرت نمي از میدأ را انتخاب مي
به شهر ياا مانادراري در روساتا    در وا ع مهاجرت داهم از روستا   شود. کار را با هم انجام مي

شوند يعني روستايي هم باه   ديده شود بلکه ارلب ترکيب مي هانیايستي به عنوان تمام رزينه
شهر مهاجرت فصلي دارد هم کشاورزي را در روستا ادامه مي دهاد در ايان صاورت هام از     

اند کمیاود  فعاليت کشاورزي و هم از کار در شهر کسب درآمد مي کنند و با اين روش مي تو
درآمد خود از کشاورزي را که به دليل کم باودن ميازان زماين، نااچيز اسات جیاران کنناد.        

ي سياسي و نهاادي  هارويکرد معيشتي از رويکردهاي ا تصادي محدود بين پيشين و تحليل
در فهم پديده مهاجرت فراتر مي رود و مهاجرت را استراتژيي مي داند که باه   هامارکسيست
رها يا اجتماعات براي ارتقاء معيشت خودشان اتخااذ ماي شاود. تئورهااي اخيار      وسيله خانوا

ي ا تصادي نئو کالسيک و تفسير ساختارررايان اسات و ترکياب   هامهاجرتي فراتر از تئوري

                                                           
1-Scoons 
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( kothri,2003چشم انداز معيشت و محروميت اجتمااعي اسات. بار اسااس نظار کاوتري)      
مهاجرت به عنوان جزء کليدي براي تعادادي از   استراتژي معيشتي متنو  و چندرانه است اما

اين   (.Zelke and et al,2012,9) مردم فقير در کشورهاي در حال توسعه با ي مانده است.
رويکرد استدالل مي کند که مهاجرت يکي از اجازاي پايادار اساتراتژي معيشاتي ماردم در      

حور و چندرشاته اي تاکياد   مناقق روستايي است اين رويکرد بر نياز به چشم اندازي مردم م
دارد و اين موضو  که معيشت مردم، به يک بخش ا تصادي محدود نشده است بار اسااس   
نظر قرفدران اين رويکرد مهاجرت فصلي به يک راهیرد معيشتي عمومي باراي خانوارهااي   
فقير تیديل شده است که به نوسانات فصلي درآمدي کمک مي کند و خانوار پول بيشتري به 

ي آورد تا درآمد را افزايش دهند و به قور مثیت باه کااهش فقار کماک ماي کناد)       دست م
 (.87همان، صفحه 

 

 رابطه مهاجرت فصلی و بهبود معيشت  (:1)شكل
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 -8در مورد الگوهاي مهاجرت فصلي عموما محققاين باه دو روناه از الگوهاا معتقدناد:      
 مهاااجرت انیاشااتيالگااوي   -3الگااوي مهاااجرت از روي ناچاااري و بااراي زنااده ماناادن  

(Deshingkar  and Farrington ,2009,18, Rogaly and rafique.2003.)   در ماورد
الگوي اول و آنچه به مهاجرت ازروي ناچاري از آن ياد شده در وا ع مهاجر براي ادامه حيات 
و حفظ بقاي خود و خانواده ا دام به مهاجرت مي کند و رزينه مناسیتري پيش روي ندارد در 

ع در اين الگو مهاجر فصلي روستايي به دليل دسترسي نداشتن به حدا ل نيازهاا ناچاار از   وا 
مهاجرت فصلي است اين الگو ممکن است در قي زمان و با آماوزش باه صاورت رسامي و     
ريررسمي  ابل تیديل به الگوي انیاشتي باشد و يا در همان حالت اولياه و مهااجرت از روي   

بماند يا راهي ممکن است فرد با مهاجرت انیاشتي شارو  کارده    ناچاري و براي زنده ماندن
باشد اما به مهاجرت براي زنده مانده رسيده باشد اين نو  مهاجرت عمدتا به وسايله فقارا و   
افراد کمتر آموزش ديده انجام مي شود و عمدتا براي به جهت زنده ماندن مهااجر و خاانوار   

جازه دهد که خانوار مصرفشان را بهیود بیخشاند و  انجام ميشود اين نو  مهاجرت حتي ارر ا
 deshingkarرا مديريت کنند با اين وجود باز هم مهاجرت از روي ناچاري است)  هاريسک

and farington,2009,18.)   در الگوي دوم مهاجر فصلي عالوه بر تامين نيازهاي اوليه باه
هاي سرمايه اي مي رسد در وا ع مرحله پس انداز و افزايش سرمايه و سرمايه رذاري در کاال

ماي شاود يعناي فارد      هاا در اين الگو وضعيت فرد مهاجر بهتر از افراد رير مهاجر در دارايي
نيز بوده اسات. در وا اع    هاعالوه بر برآورده کردن نيازها اوليه خانوار به فکر افزايش سرمايه
ا مقاداري آماوزش بااالتر،    مهاجرت فصلي انیاشتي  توسط خانوارهاي پردرآمدتر) مرفه تر( ب

که  هادارايي بيشتر، مهارت باالتر و با شیکه اجتماعي بهتر براي متنو  سازي سرمايه رذاري
را مي دهاد مهااجرت انیاشاتي     ها، پس اندازها و سرمايه رذاريهاارلب اجازه انیاشت دارايي

از سر ناچاري ياا  ناميده مي شود. ارلب تاکيد مي شود که بيشتر مهاجران در دسته مهاجرت 
مهاجرت براي زنده ماندن  رار مي ريرند عده اي از محققين معتقدند مهاجرت فصلي راهاي  

براي راروه کاوچکي از     (.rafique and rogaly،8333براي ادامه دادن) زنده بودن( است)
ي هاا مهاجران که داراي زماين هساتند و سااختار حمايات خاانواده را دارناد و ديگار داراي       

ي ارسالي ممکان اسات باراي سارمايه راذاري در      هاي و منابع درآمدي را دارند پولاجتماع
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 Deshingkarکشاورزي و يا اثر رذاري از قريق افزايش مصرف مورد مصرف  رار ريارد)  

and farrington,2009 دو دسته معرفي شده نيز  ابل دسته بندي هستند و شامل  دامنه .)
تالش مهاجران فصلي اين است کاه باه سامت     باشند.ي مهاجرتي مي هامتنوعي از جريان

مهاجرت انیاشتي حرکت کنند در وا ع بخشي از مهاجران ممکن است با رسيدن به مهاجرت 
اين انیاشتي امکان تامين نيازهاي زندري از زمره مهاجران فصلي روستا به شهر خارج شوند. 

مهااجرت از روي ناچااري    الگوها  ابل تیديل به يکديگرند و ممکن اسات کساي از الگاوي   
 يا عکس اين موضاو  اتفااق بيفتاد     شرو  کند و به تدريج به الگوي مهاجرت انیاشتي برسد

ي بهتار کااري روي ماي    هايافتن فرصت عمدتا به واسطه آموزش و ات در اين الگوهاتغيير
اررچه بعضي از مهاجران از سرناچاري و براي زنده ماندن ممکان اسات پيشارفتي باه      .دهد

وي مهاجرت انیاشتي در قي زمان داشته باشند اما اکثريت در هماان مو عيات باا ي ماي     س
 مانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انوا  مهاجرت فصلي 

 قیيعي مالي
 فزيکي

 انیاشتي
 از روي ناچاري 

ارتقاءسرمايه  ارتقاء سرمايه مالي
 انساني

ارتقاء سرمايه 
 اجتماعي

ارتقا سرمايه 
 قیيعي 

 ارتقا سرمايه فيزيکي

 عدم  تاثير برسرمايه ها

 ارتقاء معيشت پايدار
 
 

ادامه زندري بدون تاثير 
 برسرمايه ها

 اثر مثیت  برسرمايه 

 مالي انساني

 (: مدل مفهومی الگوهای مهاجرت فصلی2شكل)
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 پيشينه مطالعاتی

به دليل ابعاد وسيع وعلل وپيامدهاي رسترده اي کاه در ماورد مهااجرت مطارت اسات      
ي هاا نظريات مختلفي در مورد مهاجرت ذکر شده است که از جملاه ماي تاوان باه نظرياه     

8راونشتاين
3در قرت  وانين جذب و دفع، توجه اساتافر  

باه عوامال ميااني، رابطاه      2و زيپاف  
3ررستراندهامهاجرت و منطقه توسط

،سرمايه رذاري انسان در امار مهااجرت توساط     8320 
0شولتز

2و سجستاد  
، تحليل عوامل مياني در  الب نظريه جذب و دفع توسط 8323در سال   

 اميرابراهيمااي، اشاااره کرد)پاااپلي ياازدي،  8321و  8322ي هااالو راجاارز در سااا 0الوري
(. راونشتاين شايد اولين کسي بود که نقش عوامل فاصله و مکاان را در تحليال    8218،800

در وا اع   مهاجرتي خود وارد نمود و ايان عوامال را در انجاام مهااجرت تاثيرراذار دانسات.      
فضاايي نظرياه   -رت و عوامال مکااني  راونشتاين اولين کسي بود که در مورد رابطاه مهااج  

پردازي کرد. ديدراه ا تصادي مهاجر را مکانيزمي براي باز توزيع مجدد نيروي کاار در نظار   
ميگيرند. ا تصاددانان کالسيک از جمله آدام اسميت مهاجران کاررر را نيز تابع  انون عرضه 

معتقدند مهاجران  1ندين ونک و ديگرا (.822، 8217وتقاضاي ا تصادي مي دانستند)زنجاني،
مهاجران روستايي از مناقق با شرايط نامناسب به مناقق با شرايط بهينه مهاجرت مي کنند. 

3استگليتز
معتقد است ارر مهاجرت را به عنوان مکانيزم تعادل بخاش بادانيم در آن صاورت     

آن از  مي توان انتظار داشت که و تي تعداد بيکاران افزايش مي يابد مهاجرت نيز همگام باا 
(. او يکاي از عوامال تاثيرراذار در    00، 8217روندي افزايشي برخاوردار شاود) قاهرخااني،    

مهاجرت را فاصله مي داند و براي فاصله هم فاصله فيزيکي و هم فاصله روحي رواناي را در  
 فرآينادهاي  بطان  در را روستايي يهامهاجرت هم 87آرتور لوهيس(. 00نظر مي ريرد)همان،

                                                           
1 -Ravneshtain 
2 -Stuffer 
3 -Zipof 
4  - Hagrestrand 
5 - Shultz 
6-  Sijassted  
7 - Lowry 
8 - Deen wank et al 
9 -Stiglitz 
10 -Arthur W.lewis 
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 در ناوين  سارمايه داري  ا تصاادي  بخاش  دو باين  تضاد از و کند مي تیيين ا تصادي توسعه

 ماي روياد کاه    سخن توسعه حال در کشورهاي روستايي نواحي در سنتي معيشت و شهرها

 (.37، 8210باشد)جالليان و محمدي يگانه، مي شهرها به مازاد روستاييان مهاجرت آن برايند
8جان کونل  

شاهري  -ي روساتايي هاا وتااثير آن در مهلجارت  نيز به مساله فقر روساتايي    
ي کشااورزي  هاا پرداخته و معتقد است است که ناکافي بودن درآمادهاي حاصاله از فعاليات   

منجر به مهاجرت روستاييان و تحريک آنها به مهاجرت مي شود موضو  مورد بحث کونال  
يز شامل خواهد ي قیيعي را نهابه نوعي پايين بودن ميزان زمين به انسان و ساير محدوديت
ي کشاورزي نمود پيادا ماي   هاشد که نتيجه آن در ناکافي بودن درآمدهاي حاصله از فعاليت

و همکاران در مورد مهلجرت معتقدند که يکي از مهمتارين عوامال مهااجرت     3کند. فاوست
( باديهي اسات فشاارهاي    Fawcett et al,1982,109فشاارهاي اکولاوژيکي ماي باشاد)    

فشارهاي ناشاي   2آدامو فضايي نيز خواهد بود. -مل جغرافيايي و مکانياکولوژيکي شامل عوا
ا تصادي و محيطي را که از عوامل خارجي و بيروني هم متاثر است -از عوامل موثر اجتماعي

در نگهااداري قااوالني ماادت جمعياات در جوامااع روسااتايي جهااان سااوم مااوثر دانسااته    
3(. اندرسونAdamo,2003,4است)

آسيب پاذيري اسات وباه ايان      معتقد است فقر موجب 
دليل روستاهيان ارلب به عنوان جامعه اي آسيب پذير شناخته مي شاوند و مهااجرت فارار از    

  (.Anderson,2002,2خطر را توجيه مي نمايد)

0در مورد مهاجرت فصلي به قور اخص، هیرفيلد
معتقد است اين موضو  اثیات شده که   

تصميم ريري کاررران روستايي باه مهااجرت باه    نسیت زمين به انسان، فاکتوري عمده در 
نواحي ديگر است.فاکتور ديگري که تصميم مردم براي مهاجرت را متاثر مي کناد ناابرابري   
ناحياه اي در رشااد ا تصااادي اساات کااه باه دلياال نااابرابري توسااعه کشاااورزي و صاانعتي   

 (.Heberfield,1999,473است)

                                                           
1 -John Connel 
2 - Fawcett 
3 -Adamo 
4 -Anderson 
5 -Heberfeild 
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معتقدند عالوه بار کمیاود زماين وکساب      در مورد مهاجرت فصلي 8االن دبراو و هيررايا
درآمد بيشتر در نواحي شهري، به ظور خااص ارار ناابرابري شاهري روساتايي زيااد باشاد        

در ماورد   3(. ويجي کوراDebraw and Hiragawa,2004,7مهاجرت فصلي اتفاق مي افتد)
عوامل شرو  مهاجرت فصلي نیود فرصت اشتغال، از دست دادن محصول کشاورزي و نیاود  

ي جايگزين در کشاورزي در دوره کشاورزي را عوامل شرو  مهاجرت فصالي ماي   هافرصت
معتقد است عوامل جذب دفع در به وجود آوردن مهااجرت   2(. جرارد جيلKorra,2010داند)

عادم وجاود    هاا فصلي نقش دارند عوامل جذب در مقصد شامل فرصاتهاي شاغلي و دافعاه   
(. پار واضاح   Jill,2003,1رذايي ذکر شده اسات)   ي شغلي در میداء و نیود امنيتهافرصت

ي روستا در عوامل جغرافيايي نهفته اسات. وا عيات اينسات کاه     هااست که بخشي از دافعه
فضاايي را در معيشات    -ي فناوري تاثير عوامل جغرافيايي و مکانيهاامروزه اررچه پيشرفت

ي هاا ه نيافتاه، محادوديت  نواحي روستايي کاهش داده با اين وجود در نواحي روستايي توسع
چاندرا و همکاران در پژوهشي در مورد هندوستان باه ايان   قیيعي هنوز تاثير رذار مي باشد. 

ي هاا نتيجه رسيدند که ميزان هزينه زندري خانوار داراي مهاجر فصلي، کمتر از ديگر خاانوار 
 Chandra) روستايي است همچنين ميزان سرانه و هزينه مواد رذايي پايين تري نيز دارناد 

and et al,2014شهري در هناد  -( در مورد مهاجرت فصلي روستايي3783کومار) و (. آجاي
يي است کاه باه   هابه اين نتيجه رسيدند که مهاجرت فصلي يکي از عمومي ترين استراتژي

يي اتخاذ مي شود اين موضو  بخصوص و تي به چشم مي خورد که وسيله مردم فقير روستا
عواملي مثل نیود آب يا نوسانات ديد ا ليمي،  کشاورزي مردم را متاثر روستايي را متاثر ماي  

موضو   ابل اهميات و ريار  ابال انکاار در ماورد       (.,Ajay and Kumar,2014 30کند) 
ي هاا کاه بار خاالف مهااجرت     شهري نياروي کاار ايان اسات     -مهاجرت فصلي روستايي

شهري داهمي که عوامل مختلفي در به وجود آوردن آن دخالت دارند در باه وجاود   -روستايي
ي فصلي مهمترين عامل ا تصادي بوده و محققاين ذکار شاده هام ايان      هاآوردن مهاجرت

 موضو  را تاييد کرده اند.

                                                           
1  - Debraw and Hiragawa 
2 - Korra 
3 - Jerard Jill 
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 روش شناسی تحقيق:

ز نظر اجرا، ميداني اسنادي، از نظر تحليلي و ا -پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي
از روش اسنادي و پيمايش  هاهدف نيز از نو  تحقيقات کاربردي است. براي رردآوري داده

ي کمي هاداده ميداني )شامل پرسشنامه ،مشاهده و مصاحیه( استفاده شده است. در وا ع،
یه را کامل کنند. ي حاصل از مشاهده و مصاحهابدست آمده از پرسش نامه مي توانند داده

موضو  مورد بررسي سعي در قراحي پرسشنامه محقق  هاابتدا با توجه به ابعاد و شاخص
با توجه به شيوه مقايسه اي انتخاب شده براي اين پژوهش تالش  ساخته بوده است و سپس

ي مناسب از هاي مادي و ريرمادي خانوار در  الب پنج نو  سرمايه با شاخصهاشده دارايي
 ي متناسب با شاخص نيز قراحي شده است. هاق پرسشنامه بدست آيد رويهقري

روستاي شهرستان سروآباد  20ي روستايي ساکن در هاژوهش کل خانوار جامعه آماري پ
درصد روستاها به  37خانوار ساکن بوده و از اين تعداد  87است که در روستاهاي باالي 

روستا مي باشد. روش نمونه ريري استفاده  82عنوان نمونه انتخاب شده اين مقدار شامل 
خانوار روستايي شهرستان بر  88077شده روش نمونه ريري تصادفي مي باشد. از کل 

خانوار براي تکميل پرسشنامه انتخاب شده و در هر روستا  232اساس فرمول کوکران تعداد 
اي سطح اقمينان پرسشنامه با روش انتساب متناسب تکميل ررديده است اين تعداد بر 33

 0)کامال موافق( تا 8صدم بوده است. براي پاسخ به سواالت از قيف ليکرت با دامنه  30.
 یل از تکميل پرسشنامه روايي آن از قريق اراهه   )کامال مخالف( استفاده شده است.

ي در نظر ررفته شده به اساتيد و صاحب نظران و اعمال نظرات آنان هاپرسشنامه و رويه
صحيح خطاهاي احتمالي استفاده شده است همچنين پايايي آن از قريق محاسیه جهت ت

صدم بدست آمده که عدد  ابل  یولي ميیاشد. پيش  18الفاي کرونیا  صورت ررفته که عدد 
آزمون پرسشنامه نيز براي برقرف کردن اشکاالت احتمالي انجام شده است. براي تحليل 

ي کمي محسوب مي شوند هاع آوري شده است و دادهيي که از قريق پرسشنامه جمهاداده
استفاده شده است. در نهايت  83نسخه  spssي آماري در محيط نرم افزار هااز تکنيک

با هم  هاي بدست آمده براي دو رروه خانوار مهاجر و رير مهاجر در تمام دارايهاميانگين
 مقايسه شده است.
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 هاشاخص، نشانگرها و پایایی هاشاخص (:1 )جدول

 پايايي نشانگر شاخص 

 .17 پس انداز، دسترسي به وام، سهام در انوا  آن سرمايه مالي 1

 .18 اعتماد، همیستگي، مشارکت سرمايه اجتماعي 3

 .18 مهارت خانوار، دانش خانوار، سالمت خانوار سرماي انساني 2

مسکن و ابزار و ماشين آالت، وسايل خانگي،  سرمايه فيزيکي 3
 ل ارتیاقيوساي

03. 

 .03 زمين ديم و آبي، باغ، دام، حق آبه، حق مرتع سرمايه قیيعي 0

 .17  ميانگين کلي 2

 محدوده مورد مطالعه

ي استان کردستان مي باشد که در ررب اين هاشهرستان سروآباد يکي از شهرستان
ن مريوان، از اين شهرستان از ررب با کشور عراق، از شمال با شهرستا استان وا ع شده است

شرق به شهرستان سنندج و از جنوب به شهرستان کامياران محدود مي شود. مرکز اين 
دهستان  1شهرستان شهر سروآباد است. اين شهرستان داراي دو بخش )مرکزي و اورامان( 

، اردوراههاي هاروستا مي باشد که با کنار رذاشتن روستاهاي تخليه شده، مکان 13و 
خانوار،  0، روستاهاي  رار ررفته در محدوده شهر سروآباد و روستاهاي زير پناهندران عرا ي

، اين 8210روستا مي باشد. قیق سرشماري  20تعداد روستاهاي مسکون شهرستان 
 کيلومتر مربع مساحت مي باشد. 8773نفر جمعيت و 02333شهرستان داراي 
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 ( تقسيمات اداری و موقعيت شهرستان در کشور و استان3ماره)شكل ش             

 هایافته

ي مورد مطالعه به تفکيک مهاجرين و رير هادر اين بخش ميانگين هر يک از مقياس
، ميانگين سرمايه کلي براي دو رروه هابراي مقايسه ميانگين tمهاجرين و محاسیه آزمون 

 جدولي براي مقايسه دورروه انجام شده است. خانوارها و در نهايت ميانگين سرمايه عين
 رير و نيمهاجر رروه کيتفک به را مطالعه موردي رهايمتغ از کي هر نيانگيم 3 شماره
. دهديم نشان را هاتفاوت نياي داري معن آزمون 00-3 جدول و دهدي م نشان نيمهاجر

 نيمهاجر رير و نياجرمه رروه مطالعه موردي هاهيسرما اکثر در که آنست ازي حاک هاداده
 نيانگيمي ا نمره 0 اسيمق کي در ،يا سهيمقا نظر از اما اند بوده باالتر متوسط زانيم از

 است شتريب 8522 نيانگيم با نيمهاجر رروه از که است 3502 نيمهاجر ريري عيقی هيسرما
 درصد 33 با نيبنابرا( p>0/05) است داري معن درصد 8 سطح در t آزمون بنابر تفاوت نيا

 . است نيمهاجري عيقی هيسرما از شتريب نيمهاجر ريري عيقی هيسرما نانياقم



 

 

 

 

  280 ....به شهر، ييکار روستا يرويساالنه  ن يو چرخش يمهاجرت فصل يالگوها ليتحل  

 

 نيمهاجر رير رروه از شتريب 2508 نيانگيم با نيمهاجر رروهي انسان هيسرما نظر از
 داري معن( (p<0.01 خطا درصد 8 سطح در تفاوت نيا که اند داشته يانسان هيسرما( 2573)

ي داري معن تفاوت رروه دو نيبي انسان هيسرما نظر از نانياقم درصد 33 با نيبنابرا. است
 3538 نيمهاجر رير رروه از شتريب 253 نيانگيم با نيمهاجري مال هيسرما نظر از .دارد وجود
ي معن( p>0.01) خطا درصد 8 سطح در زين تفاوت نيا که اند داشتهي شتريبي مال هيسرما

 رروه از شتريب 2501 نيانگيم با نيمهاجر رير رروه ربا نياي اجتماع هيسرما نظر از. است دار
 خطا درصد 8 سطح در شده مشاهده تفاوت که اند داشتهي اجتماع هيسرما 2523 نيمهاجر

(p<0.01 )نيانگيم با نيمهاجر رروهي کيزيف هيسرما نظر از نکهيا گريد. است داري معن 
 تفاوت نيا که اند داشتهي کيزيف هيسرما 3533 نيمهاجر رير رروه از شتريب مراتب به 3502

 .است داري معن( p<0.01) خطا درصد 8 سطح در زين

 ی مورد مطالعه به تفكيک مهاجرین و غير مهاجرینهاميانگين هر یک از مقياس :(2جدول )

 انحراف معيار ميانگين N رروه ها شاخص ها

سرمايه.قیيعي

  827 مهاجرين

823 رير مهاجرين

سرمايه.انساني

827 مهاجرين

828رير مهاجرين

سرمايه.مالي

803 مهاجرين

827 رير مهاجرين

سرمايه.اجتماعي

 827 مهاجرين

823 رير مهاجرين

سرمايه.فيزيکي

803 مهاجرين

823 رير مهاجرين
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 ی مهاجر و غير مهاجرهاسرمایه کلی خانوار

 0ميانگين سرمايه کلي دو رروه مهاجرين و رير مهاجرين را در يک مقياس  2جدول 
بيشتر از  2508نمره اي نشان ميدهد همچنانکه مي بينيم ميانگين سرمايه کلي مهاجرين 

رصد خطا معني دار است د 8در سطح   tبنابر آزمون و است 2583ميانگين رير مهاجرين 
درصد اقمينان رروه مهاجرين سرمايه بيشتري از رروه رير مهاجرين داشته اند.  33يعني با 

و در رروه رير  2500تا  2533درصد نمره سرمايه کلي رروه مهاجرين بين  00همچنين 
ي هر رروه مي ها  کل سرمايهومي باشد. سرمايه کلي مجم 2533و  3531مهاجرين بين 

سرمايه مي باشد. مقايسه اين دو رروه نشان مي دهد که مجمو  کل  0د که مشتمل بر باش
در ميان رروه مهاجران بيشتر است که مي توان اين موضو  را به تاثير مهاجرت  هاسرمايه

نتيجه کلي اين است که در محدوده مورد مطالعه  .ي کلي خانوار مربو  دانستهابر سرمايه
ر از رير مهاجران مي باشد يعني تاثير مهاجرت در محدوده مورد سرمايه مهاجران بيشت

به اين نکته توجه داشت که با  يمطالعه بر خانوارهاي مهاجر مثیت بوده است. الیته بايست
عموما مهاجران از اين نو  وضعيت شغلي اظهار  برمعيشت خانوار، وجود تاثير مثیت مهاجرت

که به شکل توصيفي ذکر شد اين موضو  توضيح  ي  یلهانارضايتي مي کنند که در سوال
 تر داده شده است. موضو  ديگر اين که وضعيت مهاجران نسیت به رير مهاجران مناسب

مي باشد تا  (کشاورزان) رير مهاجران است و اين در وا ع نشان دهنده وضعيت نامناسب
 00گر اينست که ، خيلي خوب باشد. موضو  ديهااينکه وضعيت مهاجران در زمينه سرمايه

درصد افراد مهاجر در وضعيت تقريیا مشابه هستند ولي تفاوت در سطح برخورداري از 
و در وا ع از نظر سطح برخورداري از  در ميان رروه رير مهاجر بسيار باالست هاسرمايه
 از وضعيت ناهمگون تري برخوردارند. هاسرمايه
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 مهاجرین از نظر سرمایه کلیمقایسه دو گروه مهاجرین و غير  :(3جدول )

 ميانگين N رروه ها شاخص
انحراف 

 معيار

t df  سطح

 معناداري

سرمايه کلي 

 828 2508 720مهاجرين

2503 237 75777 رير 

مهاجرين
8272583 720

 

 مقایسه سرمایه عينی خانوارهای مهاجر و غير مهاجر

 ميزان نيمهاجررير رروه عينيي هاهيسرما نظر از که نستيا انگريب (3) جدول جينتا
 عيني هيسرما نيانگيمي ا نمره 0 اسيمق کي در کهي قور به اند داشتهي شتريب سرمايه

ي معن سطح و t آزمون به توجه با باشدي م 253770 نيمهاجر رروه و 05821 نيمهاجر رير
 وا ع در که هاسرمايه اين مقايسه. است داري معن تفاوت نيا نانياقم درصد 33 با ،آني دار

 را هاسرمايه اينکه  ررفته صورت دليل اين به هستند رويت  ابل که هستند ييهاسرمايه
-سرمايه ميانگين مقايسه. کرد رويت توان مي رروه دو در را تفاوت و ديد چشم با توان مي

 برخوردار بيشتري عيني يهاسرمايه از مهاجر رير رروه دهد مي نشان رروه دو عيني يها
 از باالتر بقدري ،مهاجر رير رروه قیيعي سرمايه که آنست دهنده نشان موضو  اين. ستا

 وجود اين با باالست مهاجرين فيزيکي سرمايه ميزان اينکه وجود با که است مهاجر رروه
 کشاورزان که مهاجر رير رروه بين در نهايت در( عيني) فيزيکي و قیيعي سرمايه ميانگين
  است باالتر هستند

( در سطح 353و  0) tمشاهده مي شود چون مقدار 2مان قور که در جدول شماره ه
هاي مهاجرين و  توان رفت بين ميانگينمعنادار است، بنابراين مي 78/7خطاي کوچکتر از 

هاي عيني )سرمايه قیيعي و سرمايه فيزيکي( تفاوت آماري رير مهاجرين از نظر سرمايه
ديگر مهاجر و رير مهاجر بودن بر سرمايه قیيعي و سرمايه معناداري وجود دارد. به عیارت 

اقمينان   33/7پس با  P ≤778/7؛ Z =353و  0فيزيکي ساکنين تأثير داشته است. چون 
هاي هاي مهاجرين و رير مهاجرين را از نظر سرمايه ميانگينتوان فرض متفاوت بودن  مي



 

 

 

 

033  07ريزي، شماره رافيا و برنامهجغعلمي  نشريه 

 

 رروه در قیيعي سرمايه بودن باالتر که داشت نظر در بايد را موضو  اين الیتهعيني پذيرفت. 
 تواند مي اين که است نشده آنها فيزيکي سرمايه افزايش به منجر( مهاجرين رير) کشاورزان

 به تمايلي کشاورزان وجود اين با باشد کشاورزي در وري بهره و درآمد بودن پايين دليل به
 به هستند مجیور نيز آن ينپاي درآمد با حتي و ندارند خود قیيعي سرمايه دادن دست از

 .دهند ادامه بخش اين در فعاليت

 ینيعی هاهیسرما نظر از نیمهاجر ريغ و نیمهاجر سهیمقا( 4) جدول

انحراف معيارميانگينرروه هاشاخص ها

سرمايه.قیيعي
827  مهاجرين

823رير مهاجرين

dfsig 

سرمايه.فيزيکي
803  مهاجرين

823رير مهاجرين

dfsig

 

 نتایج

ي پرسشنامه حاکي است در مقايسه دو رروه مهاجر و رير مهاجر هانتايج حاصل از يافته
در روستاهاي مورد مطالعه بجز در دو سارمايه قیيعاي و سارمايه     سرمايه ارزيابي شده  0در 

ي سارمايه اي  هااجتماعي که ميزان آن در خانوارهاي رير مهاجر باالتر است در بقيه دارايي
يعني سه سرمايه انساني و سرمايه مالي و سرمايه فيريکي، وضعيت مهااجران بااالتر از ريار    

ودن اين دو سرمايه در ميان رير مهاجران منطقي به مهاجران مي باشد به نظر مي رسد باالب
نظر مي رسد زيرا در صورتي که سرمايه قیيعي مهاجران باالتر بود اصوال مهاجرتي صاورت  
نمي ررفت و به دليل پايين بودن سرمايه قیيعي يعني آب و زمين است که مهاجرت صورت 

ود درآمد خاانوار اسات در ماورد    ررفته است. در وا ع مهاجرت راهي براي جیران کمیود يا نی
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باالتر بودن سرمايه اجتماعي در رير مهاجران نسیت به مهااجران نياز باا توجاه باه وجاود       
همیستگي باالي در ميان روستاييان رير مهاجر به قور سنتي اين موضو  منطقاي باه نظار    

جران مي رسد. موضو  ديگر اينکه ، در سه سرمايه انساني و مالي و فيزيکاي، وضاعيت مهاا   
بهتر از ريرمهاجران است و اين نشان دهنده تاثير مثیت مهاجرت فصلي بار ايان ساه ناو      
سرمايه در ميان مهاجران مي باشد. در مورد مقايسه سرمايه کلي مهاجران و رير مهاجران، با 
مقادير بدست آمده وضعيت مهاجران مناسب تر از وضعيت خانوارهااي سااکن ريار مهااجر     

ي مهااجر و بهتار   هاا ي خاانوار هاکيدي بر تاثيررذاري مهاجرت بر دارايياست که باز هم تا
بودن وضعيت کلي مهاجران نسیت به رير مهاجران مي باشد. مقايسه سرمايه عيني دو رروه 
مهاجران و ريرمهاجران نشان دهنده باال بودن اين ميزان در ميان ريرمهاجران مي باشد باه  

يي که با چشم  ابال رويات هساتند وضاعيت     هاي سرمايهعیارتي در زمينه سرمايه عيني يعن
ريرمهاجران مناسب تر از مهاجران مي باشد که نشانه اثررذاري سرمايه قیيعي باالي خانوار 
رير مهاجر بر ميزان کل سرمايه عيني است. مقايسه وضعيت خانوارهاي روساتايي مهااجر و   

عيناي در نهايات وضاعيت مناساب      سرمايه خانوار و سارمايه کلاي و   0رير مهاجر در زمينه 
خانوارهاي داراي مهاجر را نشان مي دهد که نمايانگر اثر مثیت مهاجرت بار وضاعيت کلاي    

ي خانوار مي باشد با اين وضعيت با توجه به اثراتي که مهاجرت فصلي نياروي کاار   هادارايي
ال داشاته  روستايي به شهر بر سرمايه اي معيشتي، سرمايه کلي و سرمايه معيشاتي باه دنیا   

است و با تعريفي که از مهاجرت انیاشتي و مهاجرت از روي ناچاري) مهاجرت اجیاري( اراهاه  
شد مهاجرت فصلي نيروي کار روستايي منطقه به شهر در محدوده ماورد مطالعاه در قياف    
مهاجرت انیاشتي  رار ماي ريارد. چناين نتاايجي در مطالعاات محققاان ديگاري از جملاه         

دو بخشي مهاجرت را براي هندوستان پيشنهاد کرده است وجود دارد و  دشينگکار که الگوي
در وا ع اين پژوهش بر اساس کارهاي او پيش رفته است. همچنين نتايج مشابهي در ماورد  
کشور ويتنام در تحقيق دهاس نيز تکرار شده است. او با بررسي مهاجران فصلي اثر مهاجرت 

ي کرده است. چانادارا و همکااران در ماورد هندوساتان     آنها را بر معيشت خانوار مثیت ارزياب
ي هاا معتقدند مهاجرت فصلي بار معيشات خانوارهاا روساتايي اثار منفاي داشاته و هزيناه        

خانوارهاي روستايي مهاجر در مقايسه با خانوارهاي رير مهااجر پاايين تار اسات در نتيجاه      
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است. آجااي و کوماار در    مهاجرت اين خانوارها در الگوي مهاجرت اجیاري  ابل دسته بندي
پژوهشي در مورد ماديا پرادش اثر مهاجرت فصلي را مثیت ديده و معتقد به الگاوي انیاشاتي   

ويجي کورا نيز در مورد محیوب نگر در آندرا پرادش  .در محدوده ماديا پرادش هند مي باشند
ان براي چيرري هندوستان معتقد به الگوي انیاشتي و آنرا جزهي از استراتژي معيشتي روستايي

بر موانع درآمدي و ساير مشکالت معيشت روستاييان مي باشد. در وا ع نماي تاوان الگاوي    
مهاجرت فصلي در يک محدوده را يا مهاجرت در يک منطقه را به صورت مطلاق باه سااير    
مناقق جهان و حتي يک کشور تعميم داد بلکه ممکن است مهااجرت در جاايي در الگاوي    

 ديگر در الگوي اجیاري باشد. انیاشتي و در جايي
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