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  چكيده

ندها و مناسبات،  يكي از اين پيوها و نواحي روستايي وجود دارد كهي بين شهردپيوندها و مناسبات متعد
 آن ها گذاري  سرمايهنيزهاي خود در روستاها و دهوجوه ارسالي مهاجران به خانوا. مبادالت پولي و مالي است

نقش تواند   كه ميست ازمينه هاي انتقال سرمايه و سرمايه گذاري در روستاها يكي ازدر نواحي روستايي 
اي برخوردار است   اين موضوع امروزه از اهميت ويژه. داشته باشد رشد و توسعه نواحي روستاييمهمي در

 ال است كه مهاجرانؤ اين سبرايپاسخ يافتن  هدف اين مقاله. است كنون در ايران بدان پرداخته نشدهتاولي 
 حاضر از  تحقيقاند؟ داشته توسعه و عمران  روندچه نقشي درروستايي از طريق سرمايه گذاري و ارسال وجوه 

 .است بودهمشاهده  و ، مصاحبهپرسشنامهابزار  استفاده از  باميداني وو روش انجام آن  حليلينوع توصيفي و ت
روستاهاي اين ناحيه نقش مهمي در تجديد حيات، رشد و   دروجوه ارسالي مهاجران كهدهد  نتايج نشان مي

 در زمينه مبالغ صرفاًين  در روستاهايي كه اهمچنين .است داشته   دهستان رامشهزايي اشتغالويژه بهتوسعه و 
هاي روستاها   زيرساختتامين و در خدمت ايجاد اشتغال و نبودهمين مخارج روزانه خانوارها أت
  .است در عمران و توسعه روستاها داشتهنقش موثرتري ، شده گرفتهكار هب

  رامشهدهستان وجوه ارسالي، سرمايه گذاري، توسعه روستايي، مهاجران روستايي،  : كليديهاي واژه
  

   مقدمه
 پيوندها و تعامالت مختلفي آن هاد كه در بين نشو  قلمداد مينظامدهنده يك  عنوان اجزاي تشكيله شهر و روستا ب

 روستايي در -بط شهريروابايد بنابراين  .سرمايه وجود دارد و ات اساسي از رفت و آمد مردم، كاالجرياننظير 
 مبادالت ،شهري در فرآيند توسعه -هاي كليدي پيوندهاي روستايي ش نقكي ازي .ريزي پذيرفته شود روند برنامه

   .)5 ،1385 ،اكبريان رونيزي(ي تواند اشكال مختلفي داشته باشدمكه مالي و پولي است 
سرمايه مي تواند از طريق بانك ها و مؤسسات مالي شهري در قالب اعتباراتي كه در اختيار كشاورزان و 

همچنين مي تواند به شكل سرمايه گذاري در  .مي شود، به مناطق روستايي منتقل شود شاغلين روستايي قرار داده
رسمي مالي ممكن ن هاي غيرجريا. صنايع روستايي از طريق بخش خصوصي يا دولتي يا پروژه هاي اهدايي باشد

هاي مالي،  نجريا. شود اي اقوام ساكن در روستا حواله ميكه از طرف ساكنان شهر برباشد هايي  است به شكل پول
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سرمايه بين مناطق شهري و  نجريا هاي متفاوتي براي شيوه. تعامل شهر و روستا را تشكيل مي دهند بخش مهمي از
 متوجه شهر و هم متوجه مي تواندهم  ن هاجرياجهت اين   كهنشان مي دهد موجود روستايي وجود دارد و شواهد

مين اعتبار أت هاي سرمايه بين شهر و روستا صورت گرفته، بر ناجريمورد در  بيشتر تحقيقاتي كه .روستاها باشد
د كنن مي ارسال در روستاها  خود در شهرها براي اقواميي كه مهاجران روستاوجوهيبراي مناطق روستايي و 

  .)27، 1384رضواني،(تمركز دارند
هاجرت فرستي در نواحي  پديده م وپيامدهاياثرات يكي ازن وجوه ارسالي به روستاها توسط مهاجران، جريا
 به هر مهاجريني كه ارتباط خود را با روستا. مي باشد كه بر ساخت اقتصادي اين نواحي تاثيرگذار استروستايي 

اي در اقتصاد روستاهاي مبدأ خود  كننده نقش تعيينتوانند  مي  و يا كاالبا ارسال پول به ويژه ,كنند  قطع نميشكل
  . ايفا نمايند

هاي  هزينهتامين براي  كه صرفاًاند كه وجوه ارسالي مهاجران برخي از محققان اظهار كرده زمينهدر همين 
گردد كه مي  در بين خانوارهااي سبب ايجاد مهاجرت بيمار گونه,شود هزينه ميهاي لوكس روزانه و خريد كاال

 يها و ارضا خواستهنرد برآوبرايند و مهاجرت راهي شو رهاي روستايي شيفته مهاجرت ميبر اثر آن خانوا
صرف مخارج  هايي كه كند كه پولكيد ميأجونز نيز بر اين نكته ت. است كاال و خدمات و تأمين ها آننيازهاي 
درون و مسي معتقدند كه اگر . گردد مي نواحي شهري كه جايگاه عمده فروشان است برمجدداً بهند شو روزانه مي

هاي اقتصادي مورد استفاده  ساختيرزهاي عمومي و  كه بتواند در پروژهاي كافي باشده به اندازوجوه ارسالي
هاي عمراني و عمومي روستا قرار گيرند، ممكن است به اين جوامع اجازه دهد كه بدون حمايت دولت در پروژه

  ). Cohen& Rodriguez,2005,53-55(ندنيجاد ك اگذاري و رشد بيشتري را در روستاسرمايه

هاي روستايي ـ شهري اعم از مثبت و منفي مورد  ن بسياري از اثرات و پيامدهاي مهاجرتتاكنون در ايرا
 در ).1380،نوريان ،1380،زاده ابراهيم،1378 ، حيدري،1376،الممالكي مستوفي(مطالعه و بررسي قرار گرفته است

در روند توسعه اثرات آن كم و كيف وجوه ارسالي مهاجران و  اين بين موضوعي كه تاكنون به آن پرداخته نشده،
 سرمايه باال است كه مهاجران روستايي ؤ، پاسخ به اين س بر همين اساس هدف اين مقاله.نواحي روستايي است

  اند؟ داشتهنقش روستاها در روند توسعه و عمران اندازه چه تا گذاري و ارسال وجوه 
  

  تحقيق مباني نظري
 روابط متقابل اقتصادي بين مناطق شهري و روسـتايي وجـود   ة دربار اقتصادي پايه  ةنايت و سانگ سه نظري    طبق نظر   

دهد كه  مي نشان اين رويكرد. مازاد نيروي كار روستايي استة دربار 1يسئ رشد اقتصادي لومدل،  اولنظريه. دارد
 بـه دسـت     ي سـرمايه اي كـه از بهـره وري روسـتاي            و صنعتي شدن شهرها نيروي كار روستايي فراواني را مي طلبـد          

در توسعه صنعتي سرمايه گذاري مي شود كه خـود موجـب افـزايش تقاضـا بـراي كاالهـاي كـشاورزي و                        آيد مي
  در تجارت روابط شهر و روستا      پويايي تعادل   ،طبق اين مدل  . شود   و بهبود بازدهي محصوالت كشاورزي مي      ءارتقا

                                                 
1. Lewis model of economic growth 



  
  3                              )شهرستان اصفهان(دهستان رامشه: نقش وجوه ارسـالي و سرمايه گـذاري مهـاجران در توسعـه روستايي مورد

  
رشـد  مراحـل  مـرتبط بـا   مـدل  ايـن  . مدل دوم، رشد اقتصادي حاصل از جـذب مـازاد روسـتايي اسـت        . وجود دارد 

 مي شود، تامينكشاورزي ات  توليدهاي  قيمتبنابراين، رشد بخش صنعتي از طريق كاهش. اقتصادي روستو است
. بخشد در نتيجه موجب كاهش درآمد و بنابراين مصرف روستايي شده و تجمع سرمايه صنعتي شهري را بهبود مي                  

به موجـب آن،    است كه    »1ليپتونسوگيري شهري   « اساس نظريه    شهري بر  - مبادله اقتصادي روستايي   ،آخرين مدل 
بحث اين است كه ساكنان شهري نفوذ بيشتري  .سياست اقتصادي موجب برتري بخش شهري بر روستايي مي شود   

 زيرا از نظر سياسي، آگاه تر و سخنگوتر و سازمان يافته تر بوده و نخبگـاني نظيـر بـوركرات هـا و                        ،بر دولت دارند  
نتيجـه شـرايط زنـدگي شـهري بهبـود يافتـه و مهـاجرت هـاي                 در . وجـود دارد   آن ها داري رسمي در بين     مقامات ا 
 بـر مبنـاي ايـن عقيـده اسـت كـه       و شـهري تـودار  - مدل مهـاجرت روسـتايي  . شهري را افزايش مي دهد    -روستايي

داشـته   كه اختالف فاحش درآمـدي بـين نـواحي شـهري و روسـتايي وجـود                 شكل مي گيرد   شرايطيمهاجرت در   
با اين وجـود بعـضي      . ن مي يابد  جريا هاهر سه نظريه معتقدند كه سرمايه يا ثروت از نواحي روستايي به شهر              . باشد

ن سرمايه در مسير متضاد هستند و معتقدند كه شرايط ممكن است بـر              جرياشواهدي براي    از محقّقان به دنبال يافتن    
  . (Knight and Song, 2000, 84)بگذارد يرن سرمايه بين نواحي شهري و روستايي تأثجرياجهت 
 مناطق شهري اسـت،      سمت ي ثروت از نواحي روستايي به      ها جريان نظريه وابستگي نشان مي دهد كه        اصرعن

از نواحي شهري به نواحي  ثروت نيز  به پايينرخنهكالسيك نشان مي دهد كه امكان اثر  در حالي كه نظريه اقتصاد 
هـا راهبـرد دسترسـي بـه فرصـت هـاي            ر بعـضي از خانوا    مبين آن است كه    اخيرهاي   پژوهش. روستايي وجود دارد  

 ,Potts and Mutambirwa)كسب درآمد از نواحي شهري و منـابع توليـدي در نـواحي روسـتايي را پذيرفتـه انـد      

كـه   اسـت هـا  ر فشارهاي اقتصادي وارد شده به خانوابه دليل  هر حال، فروپاشي ساختار جامعه به . (59-67 ,1998
 هر   در براي غلبه بر مشكالت    نشان دهنده تالش   »2 چند مكاني  رخانوا«اصطالح   .است راهبرد بقاء را شكننده كرده    

  اين موضـوع شـبيه مفهـوم      .  مي شود  ر نصيب كل خانوا   موجود در هر مكان   مكان است، در حالي كه همزمان منافع        
 جـايي كـه   ، اسـت جنـوب هنـد  پـژوهش وي در  كـه نتيجـه     است(Epstein, 1973)اپستين 3يتكاخانواده هاي شر

له نشان أ اين مس  .ي خود را يكپارچه مي كنند      اما درآمدها و هزينه ها     كردهواحدهاي خانوادگي جدا از هم زندگي       
شـود    اتخاذ مي  وسيله ساكنان روستاها   هدهد كه مهاجرت به اشكال مختلف يكي از انواع راهبردهايي است كه ب             مي

  .Donge, 1992, 84)( در شهر منجر شوداقامتهاي   دوره ازو ممكن است به بعضي

، كنـد  مـي  به پول هاي ارسال شده به روستاها به عنوان يكي از مهم ترين جنبه هاي مهـاجرت توجـه                   »ندوها«
هاي حواله شده به روسـتاها    كه منافع مثبت پول    هايي پژوهش.  به پايين باشد   رخنهچرا كه مي تواند فراهم كننده اثر        

يكـي از مـشكالت     . دنـ  مي توانند نقش بيمه و سرمايه گذاري را ايفـا كن           اين وجوه  كه   رح مي سازند معتقدند   مطرا  

                                                 
1. Lipton’s urban-bias  
2. Multi-location household  
3. Share families  
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 1نگينقـدي  ي بـر  نـ تب م شـهري و   از اقتـصاد     كم ارسـالي  است كه مبالغ    اين  هاي حواله شده     ارزيابي ارزش نسبي پول   
  .(Dehaan, 1999, 19-23)باشد داشته 2فاقد نقدينگي در اقتصاد روستايي  نقش مهميتواند مي

هـاي   دسترسـي بـه موقعيـت   ، روسـتايي و شـهري     و در نواحي     هاي اقتصادي  همه بخش در  طبق نظر راجرسون    
و رسـمي   كوچـك بـه اعتبـارات سـازماني       ؤسـسات در آفريقا اكثر م   . عنوان يك مانع كليدي عمل مي كند       همالي ب 

ي اعتبـاري   طـرح هـا   اين شرايط منجر به توسعه      . تدسترسي ندارند و در نواحي روستايي اين موانع خيلي بيشتر اس          
هـاي   شـبكه . دنـ د كه بـه دليـل گرانـي و عـدم كـارايي مـورد انتقـاد قـرار دار                   شو  ميمالي   از خدمات غير   ترخرد بيش 

 گردش مالي مؤسساتاندازها و   پس، هدايا،رسميهاي انعطاف پذير غير اجتماعي و خويشاوندي به عنوان منبع وام     
 شامل تهيه كنندگان و بازرگانـان هـستند و          ساير منابع غير رسمي مالي عمدتاً      .استاز بسيار مهم     و پس اند   ياعتبار

 كوچك مورد استفاده قـرار      ؤسساتاين منابع اعتبار غير رسمي براي تحرك بخشيدن به پس اندازها و كمك به م              
  . بسيار مفيد باشندييتا خانوارهاي شهري مي توانند براي وابستگان فقير روس در چنين  مواردي.گيرد مي

رسمي پول از مهـاجرين شـهري بـه خويـشاوندان روسـتايي، يكـي از مهمتـرين                   ي غير ها جريان آغاز   فرصت
 مبالغ غير رسمي ارسالي توسـط مهـاجران يكـي از     بر اين، عالوه. استشهري ـ  هاي روستايي هاي مهاجرت انگيزه

هـاي ارسـال پـول را بـه شـرح ذيـل مـورد         كال و انگيزهاش برخي از رگمي و تيسدل     . مهاجرت است   مهم پيامدهاي
  :بحث قرار داده كه هر يك ممكن است براي نواحي روستايي اهميت متفاوتي داشته باشد

 در  منـافعي امـا   منظم ارسال مـي كننـد  به طور مبالغي را    )اغلب نسبت كمي از مهاجران    ( كه مهاجران  :انتقال منظم  -
 يـا   ،زمـين  آرزوي ارث بـردن   ،   ممكـن اسـت ناشـي از تعهـد         آن ها انگيزه هاي    . همراه دارد  مقصدهاي روستايي به  

  نوعدوستي باشد؛
  روسـتايي خـود در ايـام گرفتـاري پـول ارسـال             خويـشاوندان  كه ساكنان شهري بـراي كمـك بـه           :پرداخت بيمه  -

  كنند؛ مي
 زياد نباشد   شايد بازپرداخت    روستايي با اين انتظار كه     خويشاوندانپرداخت وام توسط مهاجران به       :پرداخت وام  -

  ؛پرداخت نقدي نباشديا ممكن است به شكل باز
 بابت  پرداخت پول توسط مهاجران به خانواده خود بابت هزينه هايي كه در دوره جواني             باز :تحصيل پرداخت باز -

  .Regmi and Tisdell,2002,75)(ست وي را ميسر ساخته ايارتقا و زمينه آموزش وي صرف شده

 از  ده ها  خانوا درآمددرصد   07/4 متوسط   به طور تيسدل در تحليل دادهاي خود از نپال دريافتند كه          رگمي و   
 روپيـه نپـالي     ده هزار  درصد در بين كساني تا       65/15اين ميزان از     .بوده است از شهر   اعضاي خانواده   وجوه ارسالي   
 دريـافتي    مبـالغ  . متغير اسـت   ,درآمد داشتند روپيه  پنجاه هزار    درصد در بين مهاجراني كه         52/2 تا   ،درآمد داشتند 

 داده هـاي بـسيار      آن ها  . روپيه نپالي بود   03/2775 تا   65/889 متوسط بين    به طور  و   بدبا سطح درآمد افزايش مي يا     
گـزارش   درصـد  13 تـا  10در كنيـا    درصـد و 38ايـن ميـزان در پاكـستان     .ارائـه كردنـد  متفاوتي از ساير كـشورها   

بـا ايـن     . در اين ناحيه براي نشان دادن روندهاي عمومي مورد نياز اسـت             قابليت مقايسه بيشتر   بامطالعات   .است شده
                                                 
1. Cash-based economy  

2. Cash-starved economy  
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حال تحقيق در باره بحث مبالغ ارسالي در بين محققين بسيار دشوار است و نيازمند بررسي مفـصل منـابع درآمـدي                      

  . شده توسط خانوار مي باشداعالم
     به دنبال بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتمـاعي آن نيـز          ،ارساليمحققان عالوه بر بررسي مقدار و نسبت مبالغ         

هـاي ارسـالي بـراي جبـران هزينـه هـاي              درصد پـول   1/55در بررسي خود دريافتند كه       رگمي و تيسدل  . باشند مي
 ،هـايي ماننـد صـابون     نشان دادند كه اين مقدار پول بـراي خريـد نيازمنـدي        آن ها ويژه   هب .خانوار استفاده شده است   

 - اين فرضـيه     دريافتند آن ها در نتيجه با بررسي برخي از متغيرها         .شكر و لباس هزينه شده است     ،  نمك،  نفت سفيد 
 ،ويـژه زمـين اسـت      ههـا بـ     دارائـي   از  اطمينان از ارث بـردن      كسب  ارسال پول براي   ةانگيز كه -حداقل در مورد نپال   

  . Ibid, 76-94)(باشدموضوع  تبيين  برايممكن است عامل مهمي
 به نـواحي    ،هاي ارسال شده    درصد پول  86رگاپور در هند متوجه شد كه       ومهاجران به د  ررسي  در ب  ريهوداچ

عنـوان هزينـه مـصرف       هري بـ  هوداهاي ارسالي براي آنچـه كـه چـ          درصد پول  44حدود   .ارسال مي شوند  روستايي  
هـاي اخـذ شـده از         اكثر وام   دريافتند است كه  يد يافته هاي هولم و ديگران     ؤمامر  اين   . استفاده شده است   ,نامد مي

گذاري  هاي اعتبار براي هزينه هاي مصرفي مانند سرمايه        دهندگان و تعاوني   وام،  اوندانشرسمي مانند خوي  منابع غير 
 شـده  صـرف هزينه نيازهاي خاص و پر كردن شكاف بين هزينه و درآمد محصوالت كـشاورزي  ،  مسكنمينأتدر  

 طور كـه   نهما »1چرخ گردان « يا   ،ي اعتباري در كنيا   طرح ها  چرخشتوجه شد كه    م »بوكلي«،   مشابه به طور  .است
  بر طبق نظر هـولم و ديگـران        ،اين اعتبار مصرف   . مصرف مشخص شده است     در با سرمايه گذاري  ،  اند شناخته شده 

ن نـوع  اكثـر ايـ    . حفظ مي كند   , شود  مي  كه شايد به گونه اي ديگر صرف خريد         را دارايي خانوار و درآمد آينده    
 در سـريالنكا داراي سـطح       معيـشي هاي    اعتبار و تعاوني   اتحاديه »2ساناسا« .بازپرداخت مي شود  سرعت  ه  اعتبارات ب 

  .)(Hulme et al, 1996, 17هستند بسيار بااليي از بازپرداخت وام
 ،نزيابل بين نواحي روسـتايي و شـهري منطقـه ويـژه يوگياكارتـا در انـدو                قتحليل عميق رابطه مت     در »هگتور«

       ناميـده  »3نگ رويانگاگوت«ظهور اين شبكه ها كه  .توسعه شبكه هاي خوديار دو جانبه جامعه محلي را مطالعه كرد       
 و محرك بسيار نيرومندي براي سـاكنين شـهري فـراهم           گرديد د منجر به مشاركت و توزيع ثروت موجود       نمي شو 
تگـه تحـت    ااز آنچـه ر   اسـت   ين وابـستگي هـا نمونـه اي         ا .د ارتباط تنگاتنگي با جامعه روستايي داشته باشن       تاآورد  

 امـت در محـل زنـدگي خـود        قساكنان روستايي را بـه ا     بر اساس آن    كه  توصيف مي كند    عنوان نيروهاي مركزگرا    
كـشت بـرنج كـه    ، از جملـه   معـاش زنـدگي  ر با نيروهاي مركز گريز مانند نارضايتي از امرا       آن ها . دنماي   مي ترغيب
د مطالعـه    در روسـتاهاي مـور     ه حاصله نتيج.  در تقابل قرار دارند    ،نده روستائيان به مهاجرت هستند    ترغيب كن عمدتاً  

و شامل مهاجرت مـنظم و مهـاجرت دوره اي را بـراي مـصالحه               شيوه هاي خروج،    اي از    اين بود كه مردم مجموعه    

                                                 
1. Merry-go-rounds  

كـارگران و  , پـا  گيرنـدگان آن را كـشاورزان خـرده    متعلق به جنبش ساناسا است كه وام (SANASA Development Bank)بانك توسعه ساناسا.2
 . دهد مالكان كسب و كارهاي كوچك تشكيل مي

3. Go tong royong  
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 شـواهدي يافتنـد كـه ايـن     رانديگـ  و راتگـه  اينكـه    به ويژه . بين نيروهاي مركزگرا و مركزگريز توسعه دهند      آشتي  
  .(Rotge, 2000, 53)است  جوامع اينمسئوليت دو طرفه بين افراد غني و فقير درشامل روابط 

 دچار ورشكـستگي شـد      1997 زماني روشن شد كه اقتصاد اندونزي در طي بحران           به ويژه اهميت اين راهبرد    
 درصـد  20قابـل دالر آمريكـا از دسـت داد،     درصـد ارزش مبـادالتي خـود را در م   15كه در آن واحد پول روپيـه     

اتكينـسون گـزارش     .ضـربه خـورد     درصد به ارزش توليد ناخالص داخلي      15مشاغل بخش رسمي كاهش يافت و       
يعنـي يـك     ،1966 درصـد در سـال       10 بهند  دمي بر  سر ه كه برآوردهاي رسمي از زندگي كساني كه در فقر ب          كرد

 40تر از   بـاال  ، زير خط فقر   جمعيتگذشت يك سال از بحران، نسبت        پس از     ولي سال قبل از بحران كاهش يافت     
  .گرديد درصد برآورد

ز وجـوه ارسـالي توسـط        ا  حاصل نقش درآمد نشان داد كه     ،DIY«1 «نزديك به تگه در روستاهاي    اپژوهش ر 
 خانوار در   5 هر   ه ازاي  تقريباً يك مهاجر ب    1986 پژوهش انجام شده در سال       . است  قابل مالحظه  ،اي مهاجران دوره 

 ايـن موضـوع را مـشخص كـرد كـه وجـوه               نيـز   در اين ناحيـه    پژوهش. كارتا را نشان داد   يايك بخش نزديك يوگ   
ضـريب آمـاري كـه عمومـاً        (ضريب جينـي  .  درصد افزايش دهد   6/15ارسالي مي تواند درآمد خانوار را تا بيش از          

 بيانگر نابرابري درآمد كه بود 39/0 مهاجر فاقد  در ميان خانوارهاي   ،)توزيع درآمد استفاده مي شود    در  براي تعادل   
بنـابراين،   . بـود 21/0 پايين تر از بسيارهاي ارسالي مهاجران بهره مند هستند        اما در بين خانوارهايي كه از پول      ،  است

   .(Ibid,57)ده استش درآمد در نواحي مورد مطالعه وجوه ارسالي از طرف مهاجران منجر به كاهش نابرابري
  

  قيحقت روش
. اسـت   انجام شـده   يداني م داده با استفاده از روش     يروش جمع آور  .  است يفي و توص  يليتحلق حاضر از نوع     يتحق

.  باشـد يمـ  )شهرسـتان اصـفهان  (دهستان رامـشه  ي احمدآباد و رامشه از روستاها     ي پژوهش دو روستا   يجامعه آمار 
 روستاها و نقـش ايـن وجـوه در توسـعه و      كم و كيف وجوه ارسالي مهاجران، چگونگي هزينه آن در       ي بررس براي

 100 ،در روش پرسـشنامه   . هاي پرسشنامه، مصاحبه و مـشاهده بهـره گرفتـه شـده اسـت              عمران روستاها از تكنيك   
به عنـوان حجـم نمونـه مـشخص و بـا روش تـصادفي               )  خانوار 50در هر روستا    (خانوار با استفاده از روش كوكران     

 مـصاحبه بـا اعـضاي شـوراي اسـالمي و خبرگـان روسـتاها و انجـام مـشاهدات                     عالوه بر اين با   . نمونه گيري شدند  
 يآزمـون هـا   و   SPSS  افـزار  ل داده هـا از نـرم      يـ ه و تحل  ين جهت تجز  ي همچن .دست آمد  هاطالعات تكميلي الزم ب   

  .استفاده شده است آن يآمار
  

  مورد مطالعه ناحيه
رقويه عليا از توابع شهرستان اصـفهان اسـت كـه بـا          نفر يكي از دو دهستان بخش ج       5283 با جمعيت    دهستان رامشه 

 ايـن  1375مطـابق سرشـماري سـال      . )1 شـكل (ده اسـت   جنوب شرقي اين شهرستان واقع ش       كيلومتر در  165فاصله  
   ).1375مركز آمار ايران،( آبادي داراي سكنه مي باشد11 آبادي بوده كه از اين تعداد 58دهستان داراي 

                                                 
1. Daeran Istimwa Yogyakarta in Banasa Indonesia (DIY) 
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بـه   1385در سـال   عنوان جامعه آمـاري ايـن پـژوهش انتخـاب شـده انـد              هه كه ب  ي احمدآباد و رامش   دو روستا 
بــا يكــديگر هـاي زيــادي   ايـن دو روســتا از شــباهت  .)1 جــدول(انــد بـوده نفــر جمعيــت  330و3070ترتيـب داراي  
 در   برابـر، شـباهت     هر دو روستا داراي مقاطع مهاجرتي يكسان بوده، تعداد مهاجر تقريباً           به طوري كه   برخوردارند،

 95 درصـد از مهـاجران روسـتاي رامـشه و     85مقصد اكثر مهاجران دو روستا، كه شهر تهران است به گونه اي كـه               
ي مـشابه، انتخـاب   ويژگي هـا  همين  و سكونت دارند ) 12منطقه  (ر اين شهر  درصد از مهاجران روستاي احمدآباد د     

   .شده استبب سعنوان روستاهاي مورد مطالعه در اين پژوهش  هبرا اين دو روستا 
  

  1345-85ي سال ها روند تحوالت جمعيتي روستاي رامشه و احمدآباد طي 1 جدول
  نام روستا  نرخ رشد  تعداد جمعيت

1345  1355  1365  1375  1385  55-1345 65-1355 75-1365 85-1375 
  7/1  2/0  2/3  7/0  3070  2584  2543  1851  1720  رامشه

  -9/3  -2/3  7/1  -6/3  330  492  683  576  833  احمد آباد
  )1385آمار جمعيتي(خانه بهداشت روستاي احمد آباد و رامشه و )1345-75ي سال هاآمار (مركز آمار ايران: مĤخذ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در تقسيمات كشوريعهمحدوده مورد مطال موقعيت 1شكل
  
   قي تحقيهاافتهي

   ناحيه يمهاجرت در روستاهاو روند سابقه ) الف
 يتوان در ط ي مي اين ناحيه را  مهاجرت در روستاها و روندسابقهي صورت گرفته ها بررسيات و بر اساس مطالع

  :م نموديتقسبه شرح زير دوره پنج 
مقصد   مردگزين و,ي و عمدتاً انفراديفصل ن دوره مهاجرت اندك،ي در ا: و قبل از آن1300 يها سال -

. است بوده) اصفهان و به صورت محدود تهران ضا،شهر راز،يش آباده،( اطرافيشتر شهرهايز بي نمهاجرت
 آن يفصل برداشت گندم و جو كه به شهرها و روستاهايكي  ، داشتهيشتري در دو موقع از سال شدت بها مهاجرت
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 براي ي كشاورزيفعاليت ها يرونقيل بي فصل زمستان كه به دل ديگريشده وي دو ماهه انجام مهاي مهاجرت
  .كردند يممهاجرت به شهرها  ي فصل صورتبه ي كارگريها فعاليت

 ين تفاوت كه تعداد افراديز مشابه دوره قبل با اين دوره ني عمده مهاجرت در ايژگي و :1320 تا 1300 يها سال -
 را مهاجرانت ي در تهران عمده فعال.است شتر شدهي نسبت به دوره قبل ب,اندكه به شهر تهران مهاجرت كرده

 به واسطه سال هان يز در اي نيبرخ. داده استيل ميها تشكها و چاه  قناتيران، كار بر رو در باغات تهيكارگر
  .تجارت زغال و كرباس در حال رفت و آمد بوده اند

 تهران ها آن شروع شده و مقصد اكثر ي خانوادگيها مهاجرتكم كم ن دوره ي در ا:1345 تا 1320يها سال -
ن دوره شروع ينكته قابل توجه در ا. است شده ي انجام مهمان شكل گذشته به ت هافعاليز ين دوره ني در ا.است بوده
كه  گر آنيت كرده است و دي را تثبها آنمت دائم ادر تهران توسط مهاجران بوده كه اقمسكوني ثابت  د محليخر

نيز با گرايش به ها   آورده و احمدآبادييك روين دوره به طرف صنف مواد پالستي در اواخر ايا مهاجران رامشه
ها در  يا رامشه1343در سال . كننديشه مي در مقصد پيدي شغل جد، توليد جاروهاي دستيمواد پالستيك و

 .دهنديل مي تشكيزادارئت عيك هيتهران 

ت در روستا يجمعتعداد را ي زيابد شدت ميمهاجرت نسبت به دوره قبل ميزان ن دوره ي ا:1357تا 1345 يها سال -
نجام روستا ااين دو  در ياصالحات ارضمراحل چه عالوه بر اين گر. يابد يمبود وضعيت بهداشتي افزايش بهبر اثر 

ن يشن خوشدر قالب  از مردم روستا يريتعداد كثسبب شد تا  ,يتينظام ارباب و رعاستمرار حاكميت  اما شود ينم
 و حسينيه ها ياه رامشهينيس حسيسأ با تن دورهيدر ا. شوندهران ويژه ت ه ب,ن روانه شهرهاي فاقد زمهايقشرو 

 به عنوان هاهيني و حسشود ي روابط مهاجران با روستا آغاز مي ازديدوره جد ,ها آباديانصارالمهدي توسط احمد
 .كند ايفاي نقش ميبراي رفع مشكالت روستا در تهران  مهاجرينكانون اصلي سازماندهي كمك 

 اكنون حدود يبه طور. است ن دهستان بودهيهاجرت روستا به شهر در ان دوره اوج مي ا :حال حاضر تا 1357 -
ها با اشتغال  يارامشه.  از احمدآباد در تهران ساكن هستندتعدادن يرامشه و در حدود همروستاي نفر از 12000

ران ساكن  ته12درصد در منطقه  80ت يشتر با اكثري بيها با تنوع شغل يك و احمدآبادينه مواد پالستيعمده در زم
   .هستند
ازها و فرصت كار و اشتغال صورت ي رفع ن برايو مرتبط، ل عوامل متعددي به دلروستاهان يهاجرت در ام

 است كه مهاجران در ي اجتماعيك شبكه قوي و ير روابط اجتماعيثأها تحت تن مهاجرتين اي همچن.گرفته است
ساكن  مقصد ي كه در شهرهاين بالقوه را به مهاجرانشهر را با ساكنان روستا در ارتباط قرار داده و مهاجرا

و باعث د ت شي بعد از انقالب تقويهار چند عامل در دههيثأ تحت تروستاهان روابط در ي ا.كندي وصل م,هستند
  :ن عوامل عبارتند ازي ا .دين دهستان به شهر و به خصوص تهران گرديد مهاجرت از ايتشد
ك طرف و يپالستك از ع يصنانه ي در زمه ويژه بعد از انقالب بيها دهه مهاجران دريت مالي بهبود وضع-

 بهتر به يت درآمدي كسب موقعبراي ها از مردم روستايگر باعث شد تا برخيمراجعات مكرر به روستا از طرف د
 .نديشهر مهاجرت نما
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مواد (راستا  هميها فعاليته در هر دو گروه از مهاجران، ينيل حسي در تهران، تشكي قوي روابط اجتماع-
 را به طور مستمر به ها آنده و  در مركز قطع نشها آن باعث شد تا روابط ي درون گروهيها و ازدواج) كيپالست

  .روستا وصل كند
  
  وجوه ارسالي مهاجران به روستاها) ب

 در روسـتاها     مهاجران براي خانوارهاي خود    ،در دو روستاي مورد مطالعه    كه  نشان مي دهد    ي انجام شده    بررسي ها 
 وجه دريافـت     از طرف مهاجران    درصد از خانوارها   78در روستاي احمد آباد     كه   يبه طور . وجه ارسال مي نمايند   
 خـانوار تحـت     50 در روسـتاي رامـشه از تعـداد          ال بوده است و   ريهزار 689  ماهانه ه ارسالي وكرده كه ميانگين وج   

در ايـن   ماهانـه    وجـوه ارسـالي      ينانگ كه مي  مي كنند يافت   وجه در   از سوي مهاجران    درصد از خانوارها   40 ،بررسي
ميـزان درآمـد    پايين بودن    برخورداري مردم از امكانات و نيز         پائين بر خالف سطح  . مي باشد ريال  هزار 318 روستا

  . در روستاي احمد آباد در مقايسه با روستاي رامشه، ميزان وجه ارسالي در اين روستا بيشتر از رامشه بوده است
د  هر دو روستا خانوارهاي دريافت كننده وجه از سوي مهاجران مورد آزمون قرار گرفته و مشخص گرديـ  در

بـه طـوري    . كه بين روستاهاي مورد مطالعه از نظر تعداد خانوار دريافت كننده وجه، تفاوت معنـاداري وجـود دارد                 
ايـن  . كـرده انـد   وجـه دريافـت     شتري  خانوارهاي بيـ   در روستاي احمد آباد نسبت به خانوارهاي روستاي رامشه           كه

. تفـاوت وجـود دارد    ، بـين دو جامعـه از نظـر دريافـت وجـه ارسـالي                بنابراين . است 01/0داري  تفاوت با سطح معنا   
 2طـور كـه جـدول      دريافت وجه ارسالي خانوارهاي دو روستا مورد آزمون قـرار گرفتـه و همـان    ميانگينهمچنين  

بين دو روستاي رامـشه و احمـد آبـاد از لحـاظ        بر اين اساس     .دار است معنا 001/0 سطحدرنشان مي دهد اين رابطه      
  .دريافت وجه تفاوت وجود داردميزان 

  
   درصد خانوارهاي دريافت كننده وجه و ميانگين وجوه ارسالي در روستاهاي مورد مطالعه2 جدول

  روستا
 شاخص

  رياسطح معناد Tميزان   رامشه  احمدآباد

  درصد خانوارهاي - - 20 39  تعداد
-146/4 40 78  درصد  ننده وجهدريافت ك  001/0  

  001/0  -199/4  318000  689000  )ريال(ميانگين وجوه ارسالي
  
   و سهم وجوه ارسالي مهاجران در آن  خانوارهامتوسط درآمد) ج

زان در  محاسبه متوسط درآمد خانوارهاي مورد مطالعه در دو روستاي احمدآباد و رامشه نشان مي دهد كه ايـن ميـ                   
در روسـتاي احمـد     . ريال مي باشـد   هزار 1768ريال و در روستاي رامشه برابر با        هزار 1020روستاي احمدآباد برابر    

دهد كه اين مقدار در روستاي رامشه با نسبتي بسيار            درصد از درآمد خانوارها را تشكيل مي       66آباد وجوه ارسالي    
  .دهد ا تشكيل مي خانوارها ردرآمد درصد از 9/17  و حدودتر پايين
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  زمينه هاي مصرف وجوه ارسالي) د

 در خانوارهادرصد  77خانوارها نشان مي دهد كه از توسط  در رابطه با زمينه هاي مصرف وجوه ارسالي بررسي ها
 تنها و صرف خريد لوازم خانگي  درصد9/17 روزانه،  صرف مخارج مصرفي وجوه دريافتي راروستاي احمد آباد

 40در روستاي رامشه از . اند جديد هزينه كرده و كسب و كار اندازي فعاليتجوه را در راه درصد اين و1/5
درصد در زمينه خريد  40درصد وجوه را در زمينه مصارف روزانه  25درصد خانوارهاي دريافت كننده وجه، 

  .)3 ولجد(اند نيز وجوه را در راه اندازي يك فعاليت جديد مصرف كرده درصد 35لوازم بادوام و 
  

   زمينه هاي مصرف وجوه ارسالي مهاجران در بين خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه3جدول 
)درصد(روستاي احمدآباد  زمينه هاي مصرف وجوه در خانوارها )درصد(روستاي رامشه   

 25 77  مخارج مصرفي روزانه

9/17  خريد لوازم بادوام  40 
1/5  هزينه راه اندازي فعاليت يا شغل جديد  35 

 100 100  جمع

  
   مهاجران به روستاها ارساليمواد غذايي) ه

نـد، ارسـال مـواد غـذايي بـه      كن اي احمـدآباد و رامـشه ايفـا مـي    يكي ديگر از نقش هايي كه مهاجران در دو روسـت      
در اين رابطـه بررسـي ميـزان ارسـال مـواد غـذايي از طـرف مهـاجران بـه                     .  خود در روستا است     و بستگان  خانوارها
باد در مقايسه با روستاي رامـشه  آا نشان مي دهد كه نقش ارسال مواد غذايي به خانوارها در روستاي احمد     خانواره

 درصـد   48 در روسـتاي رامـشه       و درصـد از خانوارهـا       86 در روسـتاي احمـدآباد       بـه طـوري كـه      ؛بيشتر بوده است  
بطه مهمترين مواد غذايي كه مهاجران بـه  در اين را. شوند خانوارها از ارسال مواد غذايي مهاجران خود بهره مند مي     

 ميـزان بهرمنـدي   . بـرنج، گوشـت، حبوبـات، روغـن و ميـوه مـي باشـد           ،ند شامل كن  خانوارهاي دو روستا ارسال مي    
هـا تعيـين      اين تفاوت  tخانوارها از اين مواد غذايي در هر يك از روستاها متفاوت مي باشد كه با استفاده از آزمون                   

 خانوارهـاي  بـين اداري تفـاوت معنـ  در مـورد سـاير محـصوالت     ،ميوه جز هب  مشخص استكهطور همان .است شده
  ).4 جدول(آباد و رامشه وجود داردي احمدهاروستاكننده مواد غذايي  دريافت

  
  درصد خانوارهاي دريافت كننده مواد غذايي و سطوح معناداري هر يك در روستاهاي مورد مطالعه 4 جدول

  ميوه  روغن  بوباتح  گوشت  برنج  روستا  شاخص
  18  2  10  34  48 رامشه

  كننده خانوارهاي دريافتدرصد
  34  14  42  62  86  احمدآباد

  t 373/4-  890/2-  878/3-  242/2  836/1ميزان 
  نتايج آزمون

  690/0  028/0  001/0  005/0  001/0 سطح معناداري
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  سطح برخورداري خانوارهاي مورد مطالعه) و

ي خانوارهاي دو روستا حـاكي از آن اسـت كـه خانوارهـاي دو روسـتا در امكانـات                    نتايج بررسي سطح برخوردار   
دست  ه سطح معناداري ب   به طوري كه  . ون، برخوردار بوده اند   زييخچال، تلوي  ضروري مانند تلفن، حمام، آشپزخانه،    

جدول (ست ا روستادهنده عدم وجود تفاوت در بين خانوارهاي دو  بوده و نشان05/0آمده از اين امكانات بيشتر از       
شـويي در بـين       لبـاس   و گيري، چرخ گوشت، جاروبرقي، فريزر     ميوه  همچنين برخورداري از امكاناتي چون آب      .)5

   05/0دسـت آمـده از ايـن امكانـات كمتـر از              ه سطح معناداري ب   به طوري كه  خانوارهاي اين روستاها متفاوت بوده      
  .مي باشد كه بيانگر وجود تفاوت است

  
   در دو روستاي مورد مطالعهآن هاصد برخورداري خانوارها از امكانات رفاهي و سطح معناداري  در5 جدول

  نوع كاال            
فن  روستا

تل
مام  

ح
بيل  

ومو
ات

  

تور
مو

  

يتلو
ون
زي

چال  
يخ

يزر  
فر

قي  
و بر

جار
  

دئو
وي

ري  
 گي
يوه

آبم
ت   

وش
خ گ

چر
  

ويي
س ش

لبا
  

خانه
شپز

آ
  

  94  96  68  64  24  90  48  100  100  52  12  98  100  رامشه
  90  74  36  32  2  68  14  100  98  30  4  92  98  احمدآباد

  T 1  376/1-  476/1  272/2  1  0  913/3  77/2  426/3  347/3  347/3  206/3  732/0ميزان 
  466/0  002/0  001/0  001/0  001/0  007/0  001/0  0  320/0  25/0  146/0  172/0  320/0 عناداري مسطح

  
  ها در عمران روستامهاجران نقش) ز

 ي در روستا.داشته اند روستا مشاركت   ي عمران يهادر هر دو روستا مهاجران در پروژه       دهد كه    ي نشان م  ي ها بررس
ه جهت ينيجد روستا، ساخت حس   ارات مس ي روستا محدود به تعم    ي عمران يهاباد مشاركت مهاجران در پروژه    آاحمد
ن يـ  اكـه  در روستا بوده اسـت  ييك نانواي يراه اندازو  معابر ضيام محرم و صفر، تعر    ي ا يمراسم عزادار  يبرگزار
تهراني ها توسط مهاجران    ن پروژه يانه  يهز هيكلرفته و   يافراد داخل روستا صورت پذ    مالي   بدون مشاركت    ها فعاليت

رسـتان دخترانـه،    ي دب  احـداث   ماننـد  ي عمرانـ  يهـا از پـروژه   برخـي  رامـشه    ي روسـتا   مقابـل در   در. اسـت  ده ش مينتأ
ع ي شركت توز  ،مسجدشگاه،  يزا،  ي شامل داروخانه، مطب و دندانپزشك     يس مجتمع درمان  يستأ،  يشگاه مركز يآزما
 يهـا  پـروژه   ولي برخـي ديگـر از      شدهسط مهاجران تأمين هزينه     و صرفًا ت  ،يجاد شهرك صنعت  ي، ا ي نفت يوردهاآفر

 ،يي نانوا احداثتوان به    يماز آن جمله    ده كه   يز توسط مهاجران با مشاركت مردم در روستا احداث گرد         ين يعمران
 يدر روسـتا   .كـرد  اشاره   يدني آب آشام  يض معابر، لوله كش   ي، تعر يد امكانات آموزش  ير مساجد، خر  يه، تعم ينيحس

  : رديپذ ي به سه صورت انجام مي عمرانيها  پروژهبراي اجراي اعتبارات مينتأرامشه 
  ؛1ر محرم وصفهاي  ماهامي در ا روستاهينياز در حسي بودجه مورد نيآور  جمع-
  ؛ روستاي عمرانيم مهاجران در پروژه هاي مستقيه گذاري سرما-

   .ها ياه رامشهينيله حسي در تهران به وس عمران روستاازي مورد نهاينهي هزي جمع آور-

                                                 
 .تجمع مهاجران در روستا بسيار زياد است, زيرا طي اين مدت. 1
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  نقش مهاجران در نوسازي و توسعه فيزيكي روستاها) ح

اهاي مورد مطالعه نشان مـي دهـد كـه در           ي انجام شده در رابطه با نقش مهاجران در توسعه فيزيكي روست           ها بررسي
اين تعـداد شـامل واحـدهاي مـسكوني     .  واحد مسكوني توسط مهاجران ساخته شده است 413روستاي رامشه تعداد  

 جديد معماريرواج .  توسط مهاجران در روستا ساخته شده است       آن ها است كه بعد از مهاجرت به شهر و استقرار          
در .  نـوين گرديـده اسـت      معمـاري  سـنتي بـه      معمـاري ير ساخت و سـازهاي بـا        ساخت و ساز در روستا منجر به تغي       

 واحد مـسكوني بـوده كـه در ايـن روسـتا نيـز               247روستاي احمدآباد واحد مسكوني احداث شده توسط مهاجران         
 متوسـط مـدت اقامـت       بـه طـور   . شامل واحدهايي است كه بعد از مهـاجرت توسـط مهـاجرين سـاخته شـده اسـت                 

  . روز بوده است20 تا 15 روز و در روستاي احمدآباد 30 تا 25امشه در خانه هاي دوم خود مهاجرين روستاي ر
  
  ي صنعتيفعاليت هاتوسعه ايجاد اشتغال و  در سرمايه گذاري مهاجراننقش ) ط

   :است ه بودهاي مختلفي نهي رامشه در زمي در روستاي كارگاهيها فعاليت و توسعه يانداز نقش افراد مهاجر در راه
 ينه واحد كارگاهين زميان كه در اي در روستا و توسعه آن توسط روستائها فعاليت ي برخيانداز راه -
ن به روستا منتقل و پس از آن توسط افراد روستا ي از مهاجريكين بار توسط ي اولي در روستا برايساز مانهيپ

   .افتي توسعه يلوله بخارساخت ،  سازيچهيگر مانند دري دياه كارگاه
وجود  ه خودجوش رامشه بي مهاجران روستا در شهرك صنعتيه گذاريق سرماي كه از طريدي توليواحدها -

 مينأت(هي افراد مهاجر در روستا بوده كه اقدامات اوليگذار هين سرماين واحدها بزرگتري ا.است آمده
   .ه مهاجران بوده استيبه صورت خودجوش و از محل سرما) ها رساختيز
دار مواد ين خريك مهاجران در تهران بهتريافت كه بازار مواد پالستي بازيدر رونق واحدهانقش مهاجران  -
   .دشو ي با بازار تهران مبادله مآن هادات ي درصد از تول70رود و حدود ي به شمار مها كارگاهن ي ايديتول

ك، ي مواد پالستافتي بازيك، واحدهاي پالستيدي تولي رامشه شامل واحدهاي در روستاييع روستايصنا
 يدي واحدتول34ك با تعداد ي مواد پالستيدي توليواحدها . هستنديساز  و درب و پنجرهي سازي حلبياه كارگاه
 .است  توسط مهاجران در روستا احداث شده واحد30ن تعداد يكه از ا نفر را در روستا فراهم كرده 64اشتغال 
  .دهد يرا نشان من واحدها يت ايوضع 6جدول 
  

 مشخصات واحدهاي صنعتي در روستاي رامشه 6 جدول
تعداد كارگر در حال ساخت ليتعط تيدر حال فعال *نامشخص يتعاون ت محدوديمسئول  تعداد واحد  خاصيسهام

61 10 4 18 10 1 3 20 34 
  .نبوده است موجود آن ها در مورد نوع اداره ي واحدها اطالعات كافيل در حال ساخت بودن برخيبه دل*               

  
 نفر را در روسـتا فـراهم        221افت اشتغال   ينه باز يواحد در زم   51با تعداد    نيز   كيافت مواد پالست  ي باز يواحدها

چه كـولر   ي، كانال و در   ي بخار ي، انواع لوله ها   يمانه ساز ي پ يكارگاه ها شامل   ي ساز ي حلب يكارگاه ها  .كرده اند 
 درب يها هكارگا,ها عالوه بر اين. ندا ر را در روستا فراهم كرده      نف 26ل   اشتغا ,يكارگاه واحد 26 با   كهد  ن باش يم
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 نفـر   26 بـراي  ,ي واحـد كارگـاه    26  باتعداد ي تراشكار  و ي نجار يها هكارگا ،)يومي و آلومن  يآهن(يساز و پنجره 

  .ندا كردهفرصت شغلي ايجاد 
دهـد كـه مهـاجران نقـش         ي احمدآباد نشان مـ    يع روستا ي ها در رابطه با نقش مهاجران در توسعه صنا         يبررس

سـاخت جـاروي    كارگاه يراه اندازنه ي و در زميك واحد مرغدارينه نداشته و تنها در احداث     ين زم ي در ا  يچندان
   .اند كردهنقش ايفاي  يدست
   روستاييدگاه مردمينقش مهاجران در توسعه روستاها از د) ي

دگاه مـردم نـشان   يـ از د مـورد مطالعـه   يروسـتاها توسـعه  رات مهـاجران در  ي انجام شده در رابطه با تـاث يبررسي ها 
نه و عـدم تفـاوت      ي در چند زم   يدار معنا يها مهاجران در هر دو روستا با تفاوت       نقش يهانهيزان و زم  يمدهد كه    يم

، خدمات، اشتغال و    ينه امكانات آموزش  ير مهاجران در زم   يثأ تفاوت ت  به طوري كه  . روبه رو است  ها  نهي زم يدر برخ 
ان يـ  تفـاوت م يدر بررسـ  .كه نشان مي دهد بين دو جامعـه تفـاوت وجـود دارد   بوده دار ا معن 01/0  سطح درصنعت  
ل يـ  دل .بين دو جامعه تفـاوت وجـود نـدارد         901/0 يدارابا سطح معن  ) هيحسن(ي در بخش امور مذهب    يه گذار يسرما
 در مـاه محـرم      يه خـوان  يـ  مراسـم تعز   ي برگـزار  بـراي  احمدآباد   يه روستا ينيس و توسعه حس   يسأز ت ين امر ن  ي ا ياصل
  .است

بين دو جامعـه تفـاوت وجـود       ز  ي ن ،/.354يدارا سطح معنا  نه نقش مهاجران در بهبود سطح رفاه خانوار ب        يدر زم 
 د توسط مهـاجران وجـو  يزان وجوه ارساليز در هر دو روستا ميسطح رفاه خانوار ن در رابطه با بهبود     همچنين   .ندارد

  ).7 جدول( شودينم ن دو روستا مشاهدهين اي بياردن لحاظ تفاوت معنايداشته و از ا
 

   گيري  و نتيجهجمع بندي
نات و تعامالت اقتصادي بين شهر و روستا جرياوجوه ارسالي و سرمايه گذاري مهاجران در روستاها از جمله 

وي محققان نظرات كه بيان شد پيرامون اين موضوع و نقش آن در توسعه روستايي، از س طوري همان. است
 برخي بر اين باورند كه وجوه ارسالي مهاجران سبب وابستگي روستائيان شده، همچنين .ده استمختلفي مطرح ش

تواند  د، ميگر وجوه به اندازه كافي ارسال شو گروه ديگر معتقدند كه ا.روستائيان را شيفته مهاجرت مي نمايد
بر همين مبنا در اين پژوهش به . ن نواحي گرددساختار اقتصادي روستاها را متحول ساخته و سبب رشد و توسعه اي

. بررسي نقش وجوه ارسالي و سرمايه گذاري مهاجران در توسعه و عمران روستاهاي احمدآباد و رامشه اقدام شد
هاي  ي انجام شده نشان مي دهد كه در دو روستاي مورد مطالعه، مهاجران با ارسال وجه، نقشبررسي هانتايج 

در روستاي رامشه درصد نسبتاً كمي از . ها در دو روستا با يكديگر متفاوت است د كه اين نقشكنن ميمختلفي ايفا 
 .از وجوه ارسالي مهاجران بهره مندند)  درصد78(در مقايسه با خانوارهاي روستاي احمدآباد) درصد40(خانوارها

از مواد غذايي )  درصد86(بادكمتر ازخانوارهاي روستاي احمدآ)  درصد48با (همچنين خانوارهاي روستاي رامشه
 . ندشو  ميارسالي از طرف مهاجران برخوردار
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  دو روستاي رامشه و احمدآبادزمينه نقش مهاجران در توسعه تفاوت در مقايسه  7جدول
 سطح معناداري Zمقدار   بسيار زياد  زياد تا حدودي  كم بسيار كم موارد

  24  54  14  2  6  رامشه
  نقش مهاجران در توسعه صنايع

  0  0  0  0  100  احمدآباد
894/8-  000/0  

  0  0  18  42  40  رامشه
  نقش مهاجران در توسعه كشاورزي

  0  6  22  48  24  احمدآباد
868/1-  062/0  

  48  34  8  6  4  رامشه
  تنقش مهاجران در بهبود وضع اشتغال

  0  0  0  14  86  احمدآباد
645/8-  000/0  

  0  16  56  18  10  مشهرا
  نقش مهاجران در بهبود وضع اشتغال زنان

  0  0  0  0  100  احمدآباد
615/8-  000/0  

  24  34  26  6  10  رامشه
  نقش مهاجران در توسعه فيزيكي روستا

  40  40  20  0 0  احمدآباد
646/2-  008/0  

  92  4  0  0  4  رامشه
  نقش مهاجران در توسعه مساجد روستا

  40  52  8  0  04  احمدآباد
177/5-  000/0  

  72  22  0  0  6  رامشه
  توسعه حسينيهنقش مهاجران در 

  74  16  6  0  4  احمدآباد
124/0-  901/0  

  48  24  4  8  2  رامشه
  نقش مهاجران در توسعه خدمات درماني

  0  0  0  8  92  احمدآباد
093/8-  000/0  

  20  40  14  4  2  رامشه
  نقش مهاجران در ايجاد پمپ بنزين

  0  0  0  0  100  احمدآباد
787/7-  000/0  

  14  32  38  12  4  رامشه
  جران در توسعه مدارسنقش مها

  0  0  0  8  92  احمدآباد
715/8-  000/0  

  6  10  60  16  8  رامشه
  نقش مهاجران در ايجاد امكانات آموزشي

  0  0  0  6  94  احمدآباد
736/7-  000/0  

  0  10  16  52  22  رامشه
  نقش مهاجران در ايجاد فضاي سيز

  0  0  6  28  66  احمدآباد
736/7-  000/0  

  0  2  16  42  40  رامشه
  نقش مهاجران در آسفالت معابر

  0  16  44  18  22  احمدآباد
750/3-  000/0  

  0  0  12  38  50  رامشه
  نقش مهاجران در جدول كشي معابر

  0  0  0  32  68  احمدآباد
171/2-  030/0  

  4  50  20  14  12  رامشه
  نقش مهاجران در سطح رفاه خانوار

  20  30  34  8  8  احمدآباد
927/0-  354/0  

  58  26  4  4  8  رامشه
بهبود وضعيت خدمات روستانقش مهاجران در

  0  0  6  32  62  احمدآباد
682/7-  000/0  

  70  24  2  0  4  رامشه
  نقش مهاجران در ايجاد داروخانه

  0  0  0  4  96  احمدآباد
063/9-  000/0  

بت به مهاجران روستاي رامشه وجوه  كه مهاجران روستاي احمدآباد نسفتنتيجه گرتوان   ميبر اين اساس
در مقابل بررسي ها نشان مي دهد . ندنك واده خود در روستا ارسال ميـنقدي و جنسي بيشتري را براي اعضاي خان
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اقتصادي، كه مهاجران روستاي رامشه نسبت به مهاجران روستاي احمدآباد در زمينة توسعه و ايجاد فعاليت هاي 

شاركت در پروژه هاي عمراني و توسعه فيزيكي روستا سرمايه گذاري بيشتري داشته مراكز و تاسيسات خدماتي، م
دست آمده بيانگر اين  هدر زمينة چگونگي هزينه شدن وجوه ارسالي، نتايج ب. كنند و نقش موثر و مفيدتري ايفا مي

 رونق و برايتر موضوع است كه خانوارها وجوه دريافتي را بيشتر در جهت تأمين نيازهاي روزمره خود و كم
 پايين بودن سطح درآمد توان به را مي چنين وضعيتي. ي گوناگون در روستاها مصرف مي نمايندفعاليت هاتوسعه 

 .نسبت دادخانوارهاي مورد مطالعه در روستاي احمدآباد نسبت به روستاي رامشه 

 روستاي احمد آبـاد، بـه   ان مهاجررغم درصد باالي وجوه ارسالي  بهكه   نشان مي دهد     بررسي ها  كلي   به طور 
موقـت  ظـاهري و     باعـث افـزايش رفـاه        صـرفاً  ، مي شـود   وجوه دريافتي بيشتر صرف كاالهاي مصرفي     كه   دليل اين 

 كـارگيري  ه بـ  در مقابـل بـه دليـل      . مـي نمايـد   ميـق تـر     ع  را روسـتا بـه شـهر     ايـن    وابـستگي    ولـي  گردد خانوارها مي 
 كلـي  بـه طـور  جـوه و  و اين  روستاي رامشه، نقش  در    توليدي وي   خدمات ،گذاري مهاجران در امور زيربنايي     سرمايه
  . استثرتر ؤ م روستا اينتوسعه و عمران مهاجران در نقش

نقشي كه مهاجران در زمينـه ارسـال وجـوه و    در نظر گرفتن   با و بر مبناي نتايج حاصله از اين پژوهش     بنابراين
 وجـوه ارسـالي     مـي تـوان بيـان نمـود كـه         خود دارنـد،     زادگاهسرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف در روستاهاي         

طـرح اسـت كـه در        در روستاها به عنوان يكي از مهمترين منـابع تـأمين سـرمايه م              آن ها مهاجران و سرمايه گذاري     
رغـم    بـه همچنـين مهـاجرت     . ثري در توسعه نواحي روستايي ايفا نمايد      ؤنقش م قادر است    ،صورت هدايت صحيح  

آثار مثبتـي بـراي افـزايش درآمـد،         ،  به عنوان يك راهبرد بقاء براي خانوارهاي روستايي       د  مي توان  ،جنبه هاي منفي  
ي اقتـصادي كـه منجـر بـه         ن هـا  جريابر خالف ساير    همچنين   .داشته باشد  در پي    رفاه و اشتغال در نواحي روستايي     

تواند  نه هايي است كه مي  ن از محدود زمي   ن وجوه ارسالي مهاجرا   جريابيالن مالي منفي در نقاط روستايي مي شود،         
  .ثر باشدؤممنفي در كاهش اين بيالن 
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