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چكيده
تحقيق حاضر به بررسى تاثير سياست هاى تشــويقى دولت در تمايل به مهاجرت معكوس دربين كارمندان 
دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى مى پردازد. با استفاده از روش پيمايش و تكنيك پرسشنامه، اطالعات مورد 
نياز گردآورى شده است. جامعه آمارى تحقيق را كليه كارمندان شاغل در دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى 
تشكيل مى دهند. نمونه آمارى تحقيق 319 نفر كارمند است كه بر اساس قواعد تعيين حجم نمونه و با استفاده از 
روش نمونه گيرى طبقه اى متناسب انتخاب شده اند. براى تحليل اطالعات از آزمون معنادارى دى سامرز و كرامر 

و همچنين ضرايب همبستگى اسپيرمن و كاى اسكوار استفاده شده است.
   نتايج تحقيق نشان مى دهد كه از ميان كل پاسخگويان به ترتيب79/2 درصد، 0/82 درصد و 75/5 درصد 
اظهار نموده اند كه مشــوق هاى پيشنهادى دولت از جمله؛ مشــوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى و سازمانى 
تمايالت كم و خيلى كمي در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده اســت. 78/1 درصد از پاسخگويان موانع 
اصلى عدم اثر بخشــى سياستهاى تشويقى دولت را در زمينه خروج كارمندان از تهران را تحقق نيافتن و عملى 

نشدن سياستهاى پيشنهادى دولت ارزيابى نموده اند.
 از كل پاسخگويان 39/8 درصد گفته اند كه تحت هيچ شرايطى از تهران مهاجرت نمى كنند. درحالى كه 36/6 
درصد گفته اند كه در صورت ارائه امكانات در شهرســتان ها همانند ســطح امكانات موجود در تهران،  مهاجرت 
مى نمايند. همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان مى دهد كه بين مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى، 
ادارى و سازمانى دولت با تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان از لحاظ آمارى رابطه معنادارى اما ضعيف 

وجود دارد.

واژگان كليدى: تمايل به مهاجرت معكوس، مشوق هاى اقتصادى، مشوق هاى اجتماعى، مشوق هاى ادارى و 
سازمانى، كارمندان
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مقدمه
     پديده مهاجرت هم در كشــور هاى توسعه يافته و هم در كشور هاى درحال توسعه وجود دارد، لكن نوع و 
ماهيت اين مهاجرت ها متفاوت است. غالباً در كشور هاى درحال توسعه، مهاجرت روستاييان به شهر ها، در درجه 
اول به سوى شهرهاى پايتختى بوده و در جستجوى يك زندگى بهتر و به دست آوردن شغل صورت مى گيرد. بعد 
از شهرهاى پايتختى، شهرهاى مهم و مراكز استان هاى ديگر كشور، مورد توجه مهاجران قرار مى گيرد (قاسمى 
ســيانى، 146:1388). با يك نگاه به نرخ رشــد جمعيت شــهرهاى بزرگ و به ويژه كالن شهرهاى كشور طى 
دوره هاى مختلف سرشمارى جمعيت، مى توان به شدت و ضعف مهاجر پذير بودن اينگونه شهرها پى برد. از اين 
رو كالن شهرها بزرگ و بزرگتر مى شوند و با توجه به توسعه بى رويه، براى خود و مناطق پيرامون و حتى براى 

كشور مشكالتى را به بار مى آورند (وكيلى، 26:1387). 
بطور مثال درمورد رشــد كالن شهرها مى توان به اين نمونه اشاره نمود كه، در برابر ابرشهرهايى نظير لندن و 
نيويورك كه داراى بيش از ده ميليون سكنه در اوايل دهه1960 بودند، شهرهايى نظير مكزيكوسيتى، سائوپائولو 
وكلكتــه در حال حاضر بيش از آن تعداد جمعيت دارند (لوكاس و مير،160:1381). بنابراين همزمان با رشــد 
جمعيت و شهرنشينى در چند دهه اخير و شكل گيرى مناطق كالن شهرى، مسائل عديده اى در اين مناطق شكل 
گرفته و مديريت شهرى را با چالش هاى فزاينده اى ناشى از رشدى فراتر از ظرفيت هاى پاسخگو، مواجه ساخته 
است. گستردگى چالش هاى  اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه طى دهه-هاى 1960و 1970ميالدى 
نوعى واكنش منفى را نسبت به شهرنشينى شتابان دراين كشورها دامن زد كه منشا طرز تلقى «شهر ستيزى» 

و گاه «روستازدگى» و خواست عمومى براى مهار رشد سريع شهرها شد (متوسلى و اسماعيل زاده،61:1385).
راهى كه دولتها در كشــورهاى در حال توســعه از نظر اقتصادى، سياسى و اجتماعى براى مقابله با اين رشد 
جمعيت انتخاب مى كنند، عنصر فوق العاده مهمى در موفقيت يا شكســت اســتراتژيهاى بلند مدت آنهاســت 
(تودارو،10:1367). بدين منظور مســائل و مشــكالت ناشى از مهاجرت و گسترش بيش از اندازه كالن شهرها؛ 
سياست گذاران و دولتمردان را به فكر چاره انديشى انداخته است تا در اين راستا و مقابله با اين پديده ، خط مشى ها 
و سياست هايى را طرح ريزى و به مورد اجرا بگذارند. واكنش اكثر دولت ها در مقابله با اين روند مهاجرت، با توجه 
به مطالعه  ايى كه ســازمان ملل در ســال1990كه 169 كشور را مورد بررسى قرار داده بود، نشان مى دهدكه از 
169كشــور141 كشور داراى سياست هاى كاهش ســرعت يا معكوس كردن روندهاى جارى بودند (لوكاس و 
مير،167:1381). همچنين شــمارى از كشورهاى جهان براى تنظيم جابه جايهاى جمعيتى و كنترل مهاجرت، 
سياســت ها و تدابيرى را اتخاذكرده اند كه عمدتاً بر دوگونه بوده اســت:1. برخورد مستقيم با استفاده از قانون و 
امكانات نظامى و اعمال فشــار2. برخورد غير مستقيم از طريق اجراى يك سلسله طرح ها و برنامه هاى ضربتى، 
اقتصادى و اجتماعى (فرجادى،110:1382). عالوه بر آن دولت ها در قبال حل مســائل كالن شــهرها و كنترل 
مهاجرت روســتا به شهر به تدابيرى از جمله، توسعه عمران روستايى، تقويت شهرهاى متوسط وكوچك، ايجاد 

شهرهاى كوچك جديد، انتقال پايتخت پرداخته و مورد توجه قرار داده اند (فرجادى،50:1382 – 110). 
 در ايران نيز، درحال حاضر از دغدغه ها و اولويت هاى اساسى دولت توجه به روستاها، مناطق توسعه نيافته و 
كمتر توسعه يافته است، اين عدالت محورى و توجه با سرمايه گذارى و ايجاد مراكز فعاليت و خدمات در نگهداشت 
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جمعيت در اين مناطق موثر است و از شدت مهاجرت اين مناطق به سوى شهرهاى بزرگ و به خصوص تهران 
مى كاهد (وكيلى،29:1387). 

در سال هاى اخير پديده رشد بى قاعده جمعيتى كالن شهرهاي در ايران نيز سرعت يافته است كه البته اين 
پديده كالن شهرها در ايران نيز همانند ساير كشورهاى دنيا در اثر مهاجرت هاى بى رويه روستا – شهر شكل گرفته 
است. بدين خاطر مسئوالن و سياست گذاران در ايران، براى كنترل رشد بى رويه كالن شهرها و همچنين آثار و 
پيامدهاى منفى حاصل از رشد كالنشهرها سياست هايى را در جهت كنترل رشد كالن شهرها و همچنين كنترل 
مهاجرت بى رويه به سوى كالن شهرها، اتخاذ مى نمايند، كه از جمله اين سياست ها، «سياست مهاجرت معكوس» 
درشكل هاى مختلفى چون طرح انتقال كارمندان به خارج از تهران، طرح انتقال شركت ها و سازمان ها از تهران 

به ساير شهرستان ها  مى باشد.
 بنابراين در اين تحقيق،  به بررسى سياست ها و خط مشى هاى دولت ايران از جمله (سياست ها و تشويق هاى 
اقتصادى و اجتماعى و ادارى و سازمانى پيشنهادى دولت) در قبال مهاجران و تاثير اين سياست ها بر تمايل به 
مهاجرت معكوس يا مهاجرت برگشتى مهاجران پرداخته شده است. در اين تحقيق كارمندان دفاتر ستادى وزارت 

جهاد كشاورزى ساكن در شهر تهران را به عنوان جامعه آمارى انتخاب نموده ايم.

بيان مسئله
جمعيــت تهران كه در حدود 200 ســال پيش در اوايل دوره قاجــار و انتخاب آن به مركز پايتخت، كمتر از 
15هزار نفر بود، در اواخر دوره قاجار در ســال1300 شمســى به كمى بيش از 200 هزار نفر و در سال1320به 
اندكى باالتر از500 هزار نفر رسيد. پس از آن در پى تحوالت داخلى ناشى از تغييرات نقش ايران در سطح بين 
المللى و منطقه اى، در جريان وقايع بعد از جنگ جهانى دوم، آهنگ رشد گسترش تهران شدت بيشترى پيدا كرد 
و جمعيت آن در ســال 1335 به حدود1/5ميليون نفر و در سال 1345به حدود2/72ميليون نفر افزايش يافت. 
طى اين مدت، به رغم اينكه جمعيت تهران در فاصله ســالهاى 1345-1300حدود13برابر شــده بود، به لحاظ 
جغرافيايى، رشــد و گسترش كالبدى آن به طور پيوسته و در اطراف هسته قديمى آن صورت گرفت و هنوز در 

خارج از آن تاثير چندانى نگذاشته بود (متوسلى و اسماعيل زاده، 63:1385).
 آمار نشان مى دهد كه بيش از سه دهه و نيم گذشته در فاصله سال هاى1381-1345در حالى كه جمعيت 
محدوده هاى قانونى شهر تهران حدود 2/7 برابر شده و از2/72 ميليون نفر به7/44ميليون نفر رسيده، لذا توسعه 
و رشد اين مجموعه از ديرباز جزءدر برخى از نقاط آن، كه طرح جامع داشته، تابع هيچ نوع سياست و راهبردى و 

برنامه اى نبوده است (متوسلى و اسماعيل زاده، 64:1385).
     باتوجه به اينكه استان تهران در طول دوران پايتختى داراى قطب سرمايه گذارى هاى اقتصادى، اجتماعى، 
صنعتى و علمى بوده اســت، به اين منظور خيل عظيم مهاجران را ســاالنه به سوى خود جذب نموده است. با 
نــگاه اجمالى به روند آمار مهاجرت در اســتان تهران نيزاين امر را  به طور واضح نشــان مى دهند؛ كه در دوره 
65-1355بيش از1252هزار نفر وارد اســتان تهران شده-اند. همچنين در ســال 1365 بيش از444 هزار نفر 
و در ســال1375 بيش از يك ميليون نفر به اســتان تهران وارد شــده اند (مركز آمار ايران، 1375). در فاصله 
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سال هاى1375-1385 حدوداً 12 ميليون نفر در داخل كشور جابجا شده اند. از مجموع 12 ميليون نفر كه محل 
اقامت خود را تغيير داده اند 8999709 نفر(74/1درصد) در نقاط شهرى ساكن شده اند. نزديك به يك سوم از 

اين مهاجرت ها (30/13) به مقصد استان تهران انجام شده است (قاسمى اردهايى و حسينى راد،16:1387).
اين ميزان مهاجرت و روند افزايش  نرخ رشد جمعيت در مناطق اطراف تهران و به خصوص شهرهاى هم جوار 
با تهران در جذب اين جمعيت، كانون هاى جمعيتى نبوده و به مرور مشكالتى را براى اين مناطق ايجاد مى كند 

(وكيلى،29:1387).
مهاجرت به شهرهاى بزرگ يكى از مسائل و مشكالت اساسى دولت ها در كشورهاى مختلف بويژه در كشورهاى 
درحال توسعه مى باشد. با گسترش بى رويه مهاجرت، عليرغم وجود نرخ بيكارى قابل توجه در مناطق شهرى و 
همچنين بروز مشكالت اجتماعى، مطلوب بودن اين پديده مورد ترديد قرار گرفت. بسيارى از مشاغل غير رسمى، 
اســكان نامطلوب مهاجران، آلودگى زيست محيطى و بروز مسائل اجتماعى از قبيل بزهكارى، دزدى و غيره...از 
جمله نتيجه مهاجرت به شهرهاى بزرگ بويژه كالن شهر تهران است و اين مسئله نگرانى هاى قابل توجهى را 

براى دولت ايجاد كرده است (قويدل و ديگران،166:1386).
در اين زمينه دولت ســعى كرده است تا با توسل به سياست هايى ازجمله توسعه عمران روستايى، تقويت 
شــهرهاى متوســط و كوچك و انتقال پايتخت، روند مهاجرت به ســوى كالن شــهرهايى مانند تهران را به 
مناطق خارج از تهران هدايت نمايد. تداوم اين سياســت ها در قالب يك برنامه ريزى راهبردى منسجم و غير 
بخشــى و سپس تبديل آن به مجموعه اى از قوانين،  دســتورالعمل ها و اقدام هاى اجرايى مشاركت مردمى و 
بخش خصوصى ســرعت را براى رسيدن به اهداف عالى نظام سند چشم انداز توسعه كشور فزونى مى بخشد 

(وكيلى،29:1387). 
در ســال هاى اخير در ايران دولت، براى مقابله با روند افزايش ميزان مهاجرت به كالن شهر تهران تالش 
كرده اســت تا به اجراى سياســت مهاجرتى معكوس بپردازد و در اين زمينه انتقال كارمندان از تهران به 
شهرســتان ها به عنوان يكي از اهداف بوده اســت. ما در اين تحقيق بر آن هســتيم تا بررســى نماييم كه 
مشوق هاى پيشنهادى دولت براى كارمندان مهاجر مورد نظر، به عنوان يكى از اقشار جامعه در ادارات شهر 
تهران چقدر در تمايل آنها براى خروج از تهران تاثير گذاشــته است؟ لذا اين تحقيق به دنبال پاسخگويى به 

دو سوال مشخص ذيل است: 
الف) درحال حاضر(1390) سياست هاى تشويقى دولت براى مهاجرت معكوس كارمندان كدام ها هستند؟

ب) اين سياست ها در ايجاد تمايل به مهاجرت به خارج از تهران در بين كارمندان تهرانى چقدر موثر بوده است؟  

اهداف تحقيق
     هدف كلى تحقيق حاضر، ســنجش و تحليل «بررســى اثرات سياســت هاى تشويقى دولت در تمايل به 
مهاجرت معكوس بين كارمندان دفاتر ستادى وزارت جهاد كشاورزى» مى باشد. تأثيرات سياست هاى تشويقى 
دولت مى تواند از طريق يك سري از متغيرها صورت پذيرد. بنابراين براى پى بردن به اهميت هريك از متغيرها 

در تمايل به مهاجرت معكوس اهداف فرعى( جزئى) مدنظر قرار گرفته شده است.
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• بررسى و شناخت هر يك از سياست هاى تشويقى دولت مانند دادن زمين، وام، افزايش حقوق ماهيانه و در 
نظر گرفتن ساير مزايا به كارمندان.

• شــناخت ميزان اثرگذارى هر يك از اقالم تشويقى دولت در ايجاد تمايل به مهاجرت معكوس به شرح 
ذيل:

1. مشــوق هاى اقتصادى: دريافت وام با شرايط آســان، افزايش حقوق كارمندان، تسهيالت بانكى (وام خريد 
مســكن، وام تعميرات مسكن،وام وديعه مسكن، وام ساختن مسكن)، واگذارى زمين، اقساط بندى پرداخت آب 

وبرق و گاز.
2. مشوق هاى اجتماعى: هديه ازدواج، امكانات ورزشى و بهداشتى رايگان، خدمات درمانى و اجتماعى، تسهيالت 

ويژه براى فرزندان كارمندان.
3. مشوق هاى ادارى و سازمانى: امتيازات براى خدمت در مناطق محروم، امكان استفاده از كاركنان قراردادى و 

پيمانى، يك ماه مرخصى تشويقى، گروه تشويقى براى كارمندان، ارتقاء رتبه ادارى.
• كدام كارمندان پاسخ مثبت و كداميك پاسخ منفى به سياست هاى تشويقى دولت داده اند؟

چارچوب نظرى تحقيق
     در اين تحقيق از نظريه هايى اســتفاده شده اســت، كه توسط آن بتوان تاثير سياست هاى تشويقى دولت 
بر تمايل به مهاجرت به خارج از شــهر تهران را سنجيد. نظريه راونشتاين بيان مى نمايد كه هر جريان مهاجرت 
روستايى به شهر يك جريان متقابل كوچ برگشتى از شهر به روستا را دنبال دارد و همچنين اين يكى از قوانين 

مهاجرت راونشتاين مى باشد (اوبراى،70:1370).
 طبق اين رويكرد اگر مهاجر موقعيت و فرصت بهترى در مكان هاى غير كالن شــهر بوجود بيايد احتمال 
دارد كه تصميم و اقدام به مهاجرت برگشــتى نمايد. لى نيز بيان مى دارد كه فرد با توجه به عوامل هاى دافعه 
و جاذبه در مبدا و مقصد و همچنين موانع موجود در سر راه مهاجران، اقدام و تصميم به مهاجرت مى گيرند. 
طبق رويكرد لى افراد در صورتى تمايل به مهاجرت دارند كه عوامل دافعه در مبدا بيشتر از عوامل جاذبه باشد 
و همچنين عوامل جاذبه در مقصد بيشتر از عوامل دافعه باشند. نظريه سرمايه انسانى كه به نظريه هزينه-  فايده 
موسوم است، بيان مى كند ارزيابى عقالنى هزينه ها و منافع براى مهاجرت در نظر گرفته مى شود( كاظمى پور 

و قاسمى اردهايى،135:1386). 
در اين تحقيق چون جامعه آمارى دارى شغل و در آمد مى باشند، لذا اگر فرصتى بوجود بيايد كه شغل و درآمد 
آنان بهتر از وضعيت موجود باشــد، تمايل به مهاجرت معكوس آنها بيشتر خواهد بود. همچنين در نظريه عمل 
بخردانه، نظريه عمل توام با منطق و فرايند مهاجرت افراد فايده و منافع و اهداف خود را با توجه به شرايط و 
وضعيت موجود خودشان را و همچنين عوامل اجتماعى و ادارى و سازمانى موثر در اين فرايند را مورد ارزيابى 
و بررســى قرار مى دهند و در صورت تطابق اهداف و خواســته هاى آنان با مشوق هاى مهاجرتى تمايل آنها به 

مهاجرت به خارج از تهران بيشتر خواهد شد. 
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 شكل (1): تمايل مهاجر در روند تصميم گيرى براى مهاجرت(منبع: نگارندگان)

تمايل به مهاجرت يك نوع آمادگى روانى مهاجر است كه تحت تاثير عوامل مختلف در ذهن فرد شكل مى گيرد 
و در نهايت فرد مهاجر با توجه به وضعيت و شرايط موجود فرد به مرحله تصميم گيرى در زمينه مهاجرت مى 
رسد و پس از تصميم گيرى تغييراتى در رفتار فرد مهاجر بوجود مى آيد. اين تغييرات در رفتار فرد مهاجر مى تواند 

تبديل به اقدام به مهاجرت يا عدم مهاجرت شود. اين روند در شكل (1)، مشخص شده است.
     با توجه به مطالب و ديدگاههاى نظرى كه بيان گرديد، مالحظه مى شــود كه نظريه هاى مختلفى براى 
بررســى و تحليل روند تصميم گيرى مهاجرت وجود دارد و نقشى كه سياست هاى تشويقى دولت مى تواند در 
اين روند مهاجرت معكوس داشــته باشد، اين است كه بعنوان يك محرك بيرونى مى تواند در فرايند تصميم 
گيرى فرد اثر داشته باشد.  با توجه به رويكرد نظرى ارائه شده در اين تحقيق، مهمترين متغيرها براى سنجش 
و پيــش بينى تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمنــدان جامعه آمارى اين تحقيق، مى توان از مقوالت و 
مفاهيم مشــوق هاى اقتصادى، اجتماعى، ادارى - سازمانى  كه از آنها به عنوان سياست هاى تشويقى دولت و 
به عنوان متغيرهاى اصلى براى  تمايل به مهاجرت معكوس اثر گذار مى باشــند، در نظر گرفته شــده است و 
اين  متغيرها مى تواند تحت تاثير متغيرهاى مداخله اى و غير مســتقيم همچون هرينه مهاجرت، ويژگى هاى 
فــرد مهاجر، ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى مهاجر و وضعيت مهاجرتى مهاجر در زمينه تمايل به مهاجرت 

معكوس موثر واقع گردد.
با توجه به مدل تحليلى ، منظور از مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى سازمانى طبق مصوبه دولت به شرح 

زير مى باشند:
1. مشــوق هاى اقتصادى شامل: دريافت وام با شــرايط آسان، افزايش حقوق كارمندان، تسهيالت بانكى (وام 
خريد مسكن، وام تعميرات مسكن، وام وديعه مسكن، وام ساختن مسكن)، واگذارى زمين، اقساط بندى پرداخت 

هزينه هاى آب وبرق و گاز.

محاسبات عقالنى

هزينه مهاجرت

نقش هاى جنسيتى

- ارزيابى
- انتظار فايده

- انتظارات ديگران
- انگيزه پيروى از 
انتظارات ديگران

رضايت هاى اقامتى

منافع و اهداف
تمايل تصميم گيرى

رفتار مهاجر

سياست هاى دولت
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2. مشوق هاى اجتماعى شامل : هديه ازدواج، امكانات ورزشى و بهداشتى رايگان، خدمات درمانى و اجتماعى، 
تسهيالت ويژه براى فرزندان كارمندان.

3. مشوق هاى ادارى - سازمانى شامل: در نظرگرفتن امتيازات براى خدمت در مناطق محروم، امكان استفاده 
از كاركنان قراردادى و پيمانى، يك ماه مرخصى تشويقى  براى كارمندان، ارتقاء رتبه ادارى، گروه تشويقى  براى 

كارمندان.
با توجه به مدل تحليلى تحقيق، مشــوق هاى اقتصادى، مشوق هاى اجتماعى و مشوق هاى ادارى و سازمانى 
متغيرهاى اصلى در اين تحقيق مى باشــند. همچنين هزينه مهاجرت، ويژگى هاى فردى، ويژگى هاى اجتماعى 
- اقتصادى و وضعيت مهاجرتى (مدت مهاجرت، مبدا مهاجرت، شبكه مهاجرت) مهاجر، متغيرهاى واسطه اى و 

مداخله گر در تمايل به مهاجرت معكوس در اين تحقيق مى باشند.

شكل(2): تعيين كننده هاى تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان دولتى 

 

1.ويژگى هاى فردى مهاجر:
1) سن 2) جنس 3) رشته 
تحصيلى4) ميزان تحصيالت

5) وضعيت تاهل 6) تعداد اعضاى 
خانوار 7) سابقه خدمت

تمايل به مهاجرت معكوس 

3. وضعيت مهاجرتى:مشوق هاى اقتصادىمشوق هاى اجتماعىمشوق هاى ادارى و سازمانى
1) مدت مهاجرت 2) مبدا 
مهاجرت 3) شبكه مهاجرت

4. ميزان: 
1) آگاهى از مشوق هاى دولتى
2) ميزان  اعتماد به مشوق ها 

6. سياست هاى دولتى

 5. ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى:
1) درآمد 2) محل تولد 

3) وضعيت مسكن

2. هزينه مهاجرت:
1)روانى 2)پولى
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روش شناسى
در تحقيق حاضر از روش پيمايش استفاده شده است. جامعه آمارى را كليه كارمندان مشغول در دفاتر ستادي 
وزارت جهاد كشاورزى شهر تهران در جمع آورى اطالعات تشكيل مى دهد. بر اساس اطالعات موجود، در سال 
1390 جمعاً 2471 نفر كارمند در دفاتر ستادي وزارت جهاد كشاورزى شهر تهران شاغل بوده اند. نمونه آمارى 
تحقيق شامل 319 نفر كارمند وزارت جهاد كشاورزى است كه بر اساس قواعد تعيين حجم نمونه1 و با استفاده از 

روش نمونه گيرى طبقه اى متناسب انتخاب شده اند. 
جهت سنجش تحليل هاى آمارى داده ها، برآورد اعتبار2 و قابليت اعتماد3 متغيرها و نيز در آزمون فرضيات، از 
آمار توصيفى و استنباطى نظير فراوانى، درصد، ميانگين، آزمون اسپيرمن، آزمون دى سامرز، آزمون و آزمون كاى 

اسكوار جهت شناخت همبستگى و رابطه معنادارى استفاده شده است.
براى سنجش پايايى سنجه هاى تحقيق، گويه ها و سواالت مورد نظر حدود يك دهم حجم نمونه آمارى (50نفر) 
مورد پيش آزمون قرار گرفت و پس از جمع آورى اطالعات و اســتخراج نتايج پايايى پرسشنامه محاسبه گرديد 
و مقدار آلفاى كرونباخ متغيرهاى اصلى تحقيق در آزمون مقدماتى به صورت زيردر جدول بدســت آمده است.

يافته ها 
توزيع فراوانى و درصدى كارمندان نمونه وزارت جهاد كشاورزى تحت مطالعه نشان مى دهد كه 60/5 درصد 
اين افراد مرد و 39/5 درصد زن هســتند. 10/4 درصد 23 تا 30 ســاله، 37/7 درصد 39 تا 46 سال بوده، ميانه 
و ميانگين سنى به ترتيب 42 و 41  سال است. به لحاظ سطح تحصيالت، 47/3 درصد داراى مدرك ليسانس، 
حدود1/6 درصد نيز زير ديپلم هستند. از لحاظ سابقه خدمت، 44/8 درصد 9 تا 16 سال، 2 درصد نيز 25 سال 

به باال سابقه خدمت داشتند.
85/3 درصد از افراد تحت مطالعه متاهل و 14/7 درصد مجرد هستند. همچنين از لحاظ محل تولد، 42درصد 
در شهر تهران و 58 درصد در جاهاى ديگر به دنيا آمده اند. از نظر وضعيت مسكن 62/2 درصد افراد مورد مطالعه 

داراى مسكن شخصى، 1/3 درصد افراد جامعه آمارى وضعيت مسكن شان مشخص نبود. 

1. n=
 
2. validity
3. Reliability

مقدار آلفامتغير هاى اصلى 
0/9170تمايل به مهاجرت معكوس

0/9393مشوق هاى اقتصادى
0/9278مشوق هاى اجتماعى

0/9630مشوق هاى ادارى و سازمانى
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بطور كلى، 54/1 درصد از پاسخگويان اظهار نموده اند كه تمايل كم و خيلى كمي براى مهاجرت معكوس دارند 
و در مقابل 19/4 درصد نيز اظهار نموده اند كه تمايل زياد و خيلى زياد براى مهاجرت معكوس دارند. همچنين 
ميانگين تمايل به مهاجرت معكوس در بين كارمندان بخاطر مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى - سازمانى 
به ترتيب 1/73، 1/65و 1/89 مى باشد، از آنجا كه دامنه تغييرات شاخص بين 1 تا 5 واحد بوده است و ميانگين 
نمره پاسخگويان زير2  مى باشد، نشان دهنده آن است كه مشوق هاى پيشنهادى دولت تمايل كمى براى مهاجرت 

معكوس در بين كارمندان ايجاد نموده است. 
بطورى كه79/2 درصد از كل پاســخگويان اظهار نموده اند كه مشوق هاى اقتصادى دولت تمايل كم و خيلى 
كم در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده اســت. در مقابل حدود6/3 درصد از كل پاسخگويان گفته اند كه 
مشوق هاى اقتصادى دولت بر تمايل به مهاجرت معكوس آنها اثر زياد و خيلى زياد داشته است. 82 درصد از كل 
پاســخگويان بيان كرده اند كه مشوق هاى اجتماعى دولت تمايل كم و خيلى كم در آنها براى مهاجرت معكوس 
ايجاد نموده اســت. در مقابل 9/1 درصد گفته اند كه مشوق هاى اجتماعى دولت بر تمايل به مهاجرت معكوس 
آنها اثر زياد و خيلى زياد داشــته اســت. همچنين75/5 درصد از كل پاســخگويان در مورد مشوق هاى ادارى و 
سازمانى دولت اظهار نموده اند كه تمايل كم و خيلى كم در آنها براى مهاجرت معكوس ايجاد نموده است. حدود 
10/9درصد ازكل پاسخگويان گفته اند كه مشوق هاى ادارى و سازمانى بر تمايل به مهاجرت معكوس آنها اثر زياد 

و خيلى زياد داشته است. 
در مورد ميزان آگاهى و اعتماد پاسخگويان به مشوق هاى دولتى در زمينه خروج از تهران، 28/6 درصد از كل 
پاسخگويان به مشوق هاى پيشنهادى دولت در زمينه خروج از تهران آگاهى كم و خيلى كم دارند، در مقابل 28/3 
درصد از پاســخگويان آگاهى زياد و خيلى زياد دارند. همچنين63/9 درصد از كل پاسخگويان در اين تحقيق به 

مشوق هاى دولت، اعتماد كم و خيلى كم دارند و در مقابل7/4 درصد اعتماد  زياد وخيلى زياد دارند.
78/1 درصد از پاســخگويان مانع اصلى عدم اثر بخشى مشوق هاى دولت در زمينه خروج كارمندان از تهران 
را، تحقق نيافتن و عملى نشدن سياستهاى پيشنهادى كه دولت براى خروج كارمندان در نظر گرفته بود، بيان 
نموده اند. بعد از اين عامل يعنى 9/2 درصد از پاسخگويان امكانات و جاذبه هاى شهر تهران را موانع اصلى عدم اثر 

بخشى مشوق هاى دولت ارزيابى نموده اند.
 39/8 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق گفته اند كه تحت هيچ شرايطى از شهر تهران مهاجرت نمى كنند. 
درحالى كه36/6 درصد نيز اظهار كرده اند كه در صورت ارائه امكانات در شهرســتان ها مانند سطح امكانات شهر 

تهران، از تهران مهاجرت مى كنند.  
آزمون فرضيات نشــان داد كــه در زمينه عوامل مؤثر بر تمايل به مهاجرت معكــوس در بين كارمندان، اثر 
متغيرهاى سن، جنس، رشته تحصيلى، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت، مدت اقامت در مقصد، شبكه مهاجرت، 
وضعيت مســكن، محل تولد، وضعيت تاهل،  ميزان اعتماد به مشــوق هاى دولتى با تمايل به مهاجرت معكوس 

معنى دار نشدند و مورد تأييد قرار نگرفت. 
در مقابل، فرضيه هاى زير به لحاظ آمارى معنى دار شناخته شد و تأييد شدند. 

- بين مشــوق هاى اقتصادى دولتى و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 
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فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
- بين مشــوق هاى اجتماعى دولتى و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 

فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
- بين مشوق هاى ادارى و سازمانى دولت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى مشاهد شد. 

اين فرضيه نيز با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد 
- بين آگاهى از مشــوق هاى دولت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمنــدان رابطه معنادارى وجود دارد. اين 

فرضيه با سطح اطمينان 0/95 تاييد شد.
البته الزم به ذكر است اگر چه فرضيات فوق معنادار شده اند، اما روابط بين متغيرها مستقيم وبسيار ضعيف 

بوده است.
- بين ارزيابى هزينه مهاجرت و تمايل به مهاجرت معكوس كارمندان رابطه معنادارى وجود دارد. اين فرضيه با 
سطح اطمينان 0/95 تاييد شد، رابطه معنادار بودن نشان مى دهد كه در اين تحقيق، ارزيابى هزينه مهاجرت در 

تمايل به مهاجرت معكوس جامعه آمارى اين تحقيق به صورت مستقيم و به طور متوسط تاثير گذار بوده است.

نتيجه گيرى و پيشنهادات
تمايل به مهاجرت معكوس زمانى در فرد شكل مى گيرد كه فرد از يك سو آمادگى روحى-  روانى قبلى براى 
آن داشته باشد و از سوى ديگرى منافع مهاجرت بر هزينه ها آن پيشى بگيرد، لذا اين تمايل طى فرايند زماني 
نســبتاً مدت دار شكل خواهد گرفت و برآيندى از موقعيت اقتصادى، اجتماعى و ساير مسائل مربوط به افراد و 

آمادگى روانى – ذهنى براى مهاجرت است.
 تصميم گيرى در اين مورد كه چه كســى، چه وقت و به كجا مهاجرت كند اغلب بخشــى از سياست خاص 
خانوارها براى باال بردن سطح كيفيت زندگى خودشان است. عالوه بر اين، تصميم خانوار در خالء گرفته نمى شود، 
بلكه تحت تاثير فضاى اقتصادى - اجتماعى جامعه قرار دارد كه خانوار درآن به سر مى برد. تمايل به مهاجرت 
معكوس زمانى در فرد بوجود خواهد آمد كه فرد با مهاجرت نمودن اهداف و منافعش به خطر نيفتد و مهاجرت 
مطابق با اميال و انتظاراتش باشــد و در اين موقعيت تمايل به مهاجرت در فرد به شكل منطقى و عقالنى جلوه 

گر خواهد شد. 
بنابراين اهداف اصلى تمام برنامه ها از جمله سياست هاى مهاجرتى بايستى در خدمت توسعه و رفاه مردم باشد، 
كنترل مستقيم جابجايى هاى جمعيتى و جلوگيرى از مهاجرت به علت مغايرت با اصل آزادى انسان و مغاير با 
اصول قانون اساسى و تجربيات ناموفق بسيارى ازكشورها در مورد مهاجرت كارايى نداشته است، بدين خاطر با 
توجه به سياست ها و تجارب جهانى از اين واقعيت حكايت مى كنند كه بايد به سياست هاى غير مستقيم و هدايت 
شــونده و فرموله شده در جهت آهســته يا معكوس نمودن مهاجرت در بطن توسعه ملى توجه و مورد استفاده 

قرارگيرد.
همانطور كه يافته ها نشان مى دهند،  مشوق هاى اقتصادى، اجتماعى و ادارى -  سازمانى دولت تمايل نسبتاً 
كمى جهت اقدام به مهاجرت معكوس بين كارمندان مورد مطالعه ايجاد نموده است. اگر چه رابطه مشوق ها با 



16

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

سنجش رابطه مشوق هاى دولتى مهاجرت با تمايل به مهاجرت معكوس در ايران

تمايل به مهاجرت از نظر آمارى معنادار، اما روابط بين آنها بسيار ضعيف است، لذا مى توان گفت مشوقها در صورتى 
مى توانند بر تمايل به مهاجرت مؤثر واقع گردند كه ساير شرايط و زمينه ها فراهم گردد.

 اولين شرط در اين زمينه آن است كه كارمندانى كه مايل به خروج هستند اطمينان حاصل كنند، كه وعده ها و 
مشوق هاي دولت عملى خواهد شد. شرط دوم آن است كه نابرابرى و عدم عدالت در سطح توسعه بين شهرستان ها 
و مراكز اســتانها بويژه تهران برطرف گردد، زيرا همچنان كه مالحظه شــد، تعداد زيادى از كارمندان(حدود 40 
درصد) اظهار نموده اند كه اگر شرايطى مثل شهر تهران، در شهرستانها هم بوجود بيايد، آنها حاضرند در شهرستانها 

زندگى كنند. البته بخش قابل مالحظه اى از كارمندان هم، تحت هيچ شرايطى از شهر تهران خارج نمى شوند.
با توجه به يافته هاى اين تحقيق، مى توان گفت با برنامه هاى بلندمدت و اطمينان بخش مى توان زمينه مهاجرت 
معكوس را در شهر تهزان فراهم نمود. برنامه ها و سياستهاى مهاجرت معكوس نبايستى مقطعى و گذرا باشد،  از 

طرفى بايد اين برنامه شرايط افراد، مبدا و مقصد مهاجرت افراد را در نظر بگيرد.
آنچه در اينجا ضروري اســت، كه بدان اشاره گردد، اين است كه در زمينه اجراى موفقيت آميز سياست هاى 
مهاجرتى معكوس اســتفاده از اهداف و روش هاى برنامه هايى مانند آمايش سرزمين در اين زمينه مفيد و موثر 
خواهد بود. هدف از برنامه هاى آمايش سرزمين، توزيع فعاليت هاى اقتصادى- اجتماعى و جمعيت در سرزمين، 
به منظور بهره بردارى از امكانات آن، همچنين مشــخص كردن نقش و مســئوليت خاص هر منطقه بر اساس 

قابليت هاى آن به طور هماهنگ با ديگر مناطق، در طوالنى مدت است.
 رشد و توسعه، جريانى چند بعدى است كه مستلزم تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى، باورهاى فرهنگى 
جامعه،كاهش نابرابرى و ريشه كن كردن فقر و محروميت در نواحى مختلف كشور است. با اين توضيح مى توان 
برنامه ريزى در مناطق و آمايش ســرزمين، سياست هاى مهاجرتى معكوس را فرايند كارآمد و منطقى نيروها و 
امكاناتى تلقى كرد كه، با هدف ارائه خدمات اجتماعى بهتر به منظور بهبود وضعيت و ارتقاى سطح زندگى و رفاه 

شهروندان به كار گرفته شود.
در مجموع، با توجه به نتايج تحقيق، زمينه هايى براى طرح يكسرى پيشنهادات بوجود مى آيد:

1. انجام تحقيقى بر روى مشــوق ها و تشــويق هاى تاثير گذار در نگه داشت جمعيت در مناطق مبدا و عدم 
مهاجرت به كالن شهرها.

2. مطالعه عوامل تاثير گذار بر مهاجرت از كالن شهرها به روستاها و شهرهاى كوچك
3. انجام مطالعه در زمينه تاثير برنامه هايى مانند توسعه مناطق، آمايش سرزمين و توسعه روستاها در تمايل 

به مهاجرت معكوس.
4. اجراء نمودن قطعى و عملى سياستهاى موثر بر مهاجرت از تهران به شهرستان ها توسط دولت.

5.  توزيع امكانات و جاذبه هاى موجود در تهران بصورت يكسان در بين تهران و ساير شهرستان ها..
6.  اطالع رســانى و آگاه نمودن كارمندان نسبت به مشوق ها و جلب اعتماد كافى نسبت به مشوق ها توسط 

دولت.
7.  تقويت شهرهاى كوچك و ارائه امكانات رفاهى و اجتماعى همانند تهران در آن شهرها.
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