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تحلیلی بر تقابل مشکالت مهاجران در دو جامعۀ روستایی و شهری:
مورد مطالعۀ مهاجران روستایی شهر نورآباد فارس
*2

سعید امانپور 1و محمد رضا امیری فهلیانی

تاریخ دریافت - 1931/11/62 :تاریخ پذیرش1931/11/16 :
چکیده
این مطالعه در پی شناخت و درک مسائل و مشکالتی است که قشر مهاجر در دو جامعۀ شهری و روستایی با آن
مواجه اند .از دیگر اهداف این مقاله تحلیل وضعیت سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محل
سکونت این افراد در شهر و همچنین کمک به بهبود وضعیت روستاها برای جلوگیری و یا کاهش روند مهاجرت
روستایی به شهر و کمک به پایداری اجتماعی است .روش پژوهش حاضر ،ترکیبی از روش پیمایشی ،توصیفی-
تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه و بازدید میدانی است .با ا ستفاده از مدل تاپسیس و آنتروپی شانون به بررسی یافتههای
حاصل از پژوهش پرداخته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به این که مهمترین عوامل مؤثر
بر مهاجرت روستاییان شهرستان ممسنی به شهر نورآباد ،عوامل اقتصادی و کمبود خدمات رفاهی در سطح
روستاهای شهرستان بوده ،باز در محالتی همچون اسکان عشایر ساکن شدهاند که این محلهها در ردۀ محلههای
محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند .این افراد چه در سطح روستا و چه در محالت شهری کمترین
خدمات را داشتهاند.
کلیدواژهها :ارزیابی ،خدمات شهری ،شهر نورآباد ،مهاجرت روستایی ،مدل تاپسیس.

 .1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهوازamanpour@scu.ac.ir .
 .6دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزیشهری ،دانشگاه شهید چمران (نویسندۀ مسئول)amiri_reza1388@yahoo.com .
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مقدمه و بیان مسئله
مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بـوده که بـه دلیــل ماهیــت خـود
میتواند عالوه بر تغییرات درازمدت و طوالنی ،در تعداد و ساختار جمعیت ،آثـاری ســریو و
کوتـاهمـدت نیـز ایجاد کند (زنجانی .)16 :1931 ،مردم زمانی مهاجرت میکنند که تفاوتهای
فضایی رخ میدهد و به ارزش مهاجرت و مزایای حرکت ،بـیش از هزینـههـای مـرتبب بـا آن
توجه میشود (گوتزک و ریو .)12 :6111 ،1در سراسر جهان به ویژه بعد از جنگ جهـانی دوم
مهاجرتهای روستایی به عنوان پدیدهای جمعیتی در عرصههای بینالمللی مطرح شد .اگر چـه
شیوع این پدیده در آغاز طبیعی بـود ،بعـد از گذشـت چنـد دهـه بـه دنبـال آثـار و پیامـدهای
نامطلوب آن در کشورهای در حال توسعه ،غیر طبیعـی تلقـی شـد .ضـعخ سـاختاری منـاط
روستایی سبب شد روستاییان برای به دست آوردن فرصتهای بهتر به مناط شهری مهـاجرت
کنند (طاهرخانی .)23 :1933 ،نقش مهاجران در توسعۀ کشور و اجتماعات زادگاه خـود ،حـائز
اهمیت و توجه جدی است (ازکیا و همکاران .)162 :1933 ،مهاجرت روستا -شهری پدیـدهای
است که در فرایند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده و بسیاری از تحـوالت اجتمـاعی -فضـایی
جوامو ناشی از این پدیده است (قاسمی سیانی.)111 :1933 ،
کشور ما ایران نیز برکنار از جریانها و تحوالت جمعیتی و تکنولوژیکی دنیـا نبـوده و در
بسیاری از مسایل اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرتهای روستایی ویژگیهای مشـترکی را
با اکثر کشورهای در حال توسعۀ دنیا داشته است .با این حال ،به دلیـل تفـاوتهـای تـاری،ی،
قومی و فرهنگی سرزمین ایـران و نیـز اختصاصـات طبیعـی و انسـانی هـر منطقـه از کشـور،
تفاوت های معناداری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیدۀ مهاجرت روستایی مشاهده میشـود
که بررسی و تحلیل آن به منظور بهرهگیری در برنامهریزیهای روستایی و منطقهای ضروری به
نظرمیرسد (جاللیان و محمدی یگانه .)31 :1932 ،تحرک جمعیت ،به طور موقت یـا دائـ  ،از
روستا به شهر و یا روستا به روستا ،به یک ب،ش عادی در زندگی مناط روستایی با زمینههای
کشاورزی تبدیل شده است (مندوال .)113 :6116 ،6مـروری بـر توزیـو تـاری،ی جمعیـت در
شهرها و روستاها نشان از آن دارد که تا سال  23 ،1991درصد جمعیت کشور ساکن روسـتاها

1. Goetzke & Rave
2. Mendola
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بودند ،اکنون این نسبت به نفو شهرها تغییر پیدا کرده است؛ به طوری که تنها تا اواخر دهـۀ 11
بیش از نصخ جمعیت کشور ،ساکن شهرها بودند (مرکز آمار ایران.)1931 ،
یکی از سادهترین تبیین اقتصادی مهاجرت این است که مردم بـا هـدف بهبـود وضـعیت
خود حرکت میکنند؛ این در سطح بین المللی بدان معناست که گروههای زیادی از مهاجران از
مناط فقیر به سوی مناط غنی مهاجرت میکنند (شارکنز .)19 :6111 ،1هیچ شکی نیست کـه
مهاجرت مردم تأثیر چش گیری بر شکل دادن به سرنوشت معیشت خانوادۀ آنها دارد و عمومـا
بهبود درآمد به عنوان نتیجۀ مهاجرت از سوی مهاجران در نظر گرفتـه مـیشـود (زکـی:1931 ،
 .)31با توجه به اینکه شهرستان ممسنی چندین سال متوالی است که از خشکسالی رنج میبـرد
و با توجه به پیامدهای جدی در منابو ،عاملی برای هل دادن مـردم روسـتایی بـه مهـاجرت بـه
شهر نورآباد است .حاک بودن معیشت دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت ایـن
فعالیت طی سال های اخیر ،مهاجرت به این شهر را شدت ب،شیده است؛ بـا توجـه بـه اینکـه
جوامو روستایی در شهرستان ممسنی وضعیت مساعدی ندارند ،مهاجرت به خارج را به عنـوان
یک استراتژی برای جبران کمی درآمد برمیگزینند.
از زمان انتقال مرکزیت منطقۀ ممسنی از روستای فهلیان بـه نورآبـاد در سـال  1911و بـا
عرضۀ امکانات و تسهیالت شهری و تبدیل نورآباد به یک شهر مهاجرپذیر ،گسترش ساخت و
سازها روی اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به کاربریهای شهری شدت پذیرفت و روز به روز
بر ابعاد کالبدی گسترش شهر افزوده شد .جمعیت شهر نورآباد طـی دهـههـای اخیـر بـا رونـد
شدید مهاجرپذیری مواجه بوده است به نحوی که ب،ش عمدهای از نرخ رشد جمعیت به نـرخ
باالی مهاجرت مربوط میشود .رشد جمعیت شهر نورآباد طی چند دهۀ گذشته نشان مـیدهـد
جمعیت این شهر از  11331نفر در سال  1911به  13311نفر در سال  1931افزایش پیدا کـرده
است؛ به طوری که در دهۀ  11-21تعداد مهاجرن واردشده به این شـهر  3633نفـر ،دهـۀ -31
 3912 ،21نفر و دهۀ  31 -31این رق بالغ بـر  9111نفـر بـوده اسـت .حـاک بـودن معیشـت
دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت این فعالیت طی سالهای اخیر مهاجرت بـه
این شهر را شدت ب،شیده اسـت .ایـن مهـاجران بـه دالیـل م،تلـخ محـل سـکونت خـود را
روستاهای حواشی شهر و یا روستاهایی که نزدیک به محدودۀ شهر هستند ،همانند روسـتاهای
دوراهی ،برمک ،امامزاده داود ،امامزاده درب آهنی ،توتستان و دهک انت،اب مـیکننـد .اسـکان
1. Schuerkens
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عشایر با ساخت و سازهای بدون ضابطه و ناهماهنگ و بـدون رعایـت سیاسـتهـای توسـعۀ
شهری باعث گسترش ناموزون ،سریو و کنترلنشدۀ روستاها شده ،نابودی اراضـی زراعـی و از
بین رفتن چش اندازهای اطراف شهر منجر شده است .در حال حاضر هر کدام از این روسـتاها
ب،شی از شهر شدهاند و روز به روز به توسعۀ خود در سیست شهری نورآباد ادامه میدهند .در
این پژوهش سعی کردهای عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهر نورآبـاد را تحلیـل کنـی .
در گام بعد به تحلیل مشکالت و کمبودهایی که آنها در شهر نورآبـاد بـا آن روبـهرو هسـتند،
می پردازی و وضعیت محالت آنها را از لحاظ خدمات شهری با سـایر محـالت شـهر نورآبـاد
ارزیابی میکنی  .هدف به تصویر کشیدن وضعیت کیفیت محـیب زنـدگی مهـاجران روسـتاییدر
جامعۀ روستایی یا همان زادگاه آنها و مواجهات آنها با مشکالت جامعۀ شهری است .از دیگر
اهداف این مقاله کمک به بهبود وضعیت روستاها بـرای جلـوگیری و کـاهش رونـد مهـاجرت
روستاییان به شهر و کمک به پایداری اجتماعی است .این مقاله تالش کرده به سؤالهـای زیـر
پاسخ دهد:
 .1آیا ضعخ امکانات و عوامل اقتصادی مه ترین دالیل مهاجرت روستاییان به شهر نورآباد
ممسنی بوده است؟
 .6آیا مهاجران وارد شده به شهر نورآباد از لحاظ برخورداری از امکانات شهری در وضعیت
مناسبی به سر میبرند؟
 .9آیا محالت مهاجرنشین شهر نورآباد ،به لحاظ سطح خدمات نسبت به دیگر محالت شهر
در وضعیت متفاوتی قرار دارند؟
 .1آیا مهاجران واردشده به شهر نورآباد بازه گرفتار مشکالت مشـابه بـا جامعـه روسـتایی
هستند؟
پیشینه تحقیق
در زمینۀ پدیدۀ مهاجرت پژوهشهای ارزنده و متعددی در داخل و خارج از کشور ،در سطح
کالن ،منطقه و ناحیهای انجام شده است .که در این قسمت به اختصار به چهار مورد اشاره
میشود.
بیکر ( )6119در پژوهشی به نقش مهاجرت و جابجایی در سرعت تغییر شهرهای
کوچک واقو در شمال شرقی اتیوپی پرداخته است .در این مقاله تالش شده به نقش مهاجرت
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در تغییر اقتصاد شهر و روستا پرداخته شود .وی نشان میدهد که مهاجرت و جابجایی بر شکل
دادن به اقتصاد روستا و شهر نقش مؤثری دارد .در اتیوپی مقدار زمینهای کشاورزی به وضوح
محدود شده است ،افزایش جمعیت روستایی و ایجاد خانوارهای جدید نیاز به زمینهای
بیشتری برای مسکن این مهاجران را الزامی کرده است.
پناهی و پیشرو ( )1931در طرح پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان
روستاهای ب،ش مرکزی شهرستان مرودشت پرداختهاند .هدف این پژوهش بررسی عوامل
مؤثر بر مهاجرت جوانان و ارائه راهکارهای علمی برای توقخ روند مهاجرت آنها نگاشته
شده است .برای این منظور از نرمافزار  spssاستفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که
عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در مهاجرت جوانان روستایی داشته است .بررسی نتایج
آزمون نشان میدهد متغیرهای نبود فرصتهای شغلی در مناط روستایی ،نبود درآمد کافی،
س،تی کار کشاورزی ،نرخ باالی رشد جمعیت روستا و تبلیغات نادرست در خصوص زندگی
مرفه شهری از نظر افراد مورد بررسی ،از اهمیت کمتری در تبیین مهاجرت جوانان روستایی
برخوردار بودهاند.
هدف پژوهش آقائیزاده و همکاران ( )1931با عنوان جستاری در تحوالت عوامل
مهاجرت روستایی در ایران این بوده که تغییرات احتمالی به وجود آمده در جریانات اخیر
مهاجرت روستایی را کنکاش کنند .برای این منظور از نرمافزار  spssاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش ،ضمن تأیید آثار عوامل اجتماعی و اقتصادی در بروز مهاجرتهای
روستایی ،حاکی از دگرگون شدن روابب حاک بر آنها طی دو دهۀ اخیر بوده که نشان میدهد
عواملی که زمانی ماندگاری روستایی را تضمین میکردند ،در نسل جدید ،خود به عاملی مه
برای ترک روستاها بدل شده که در کنار عوامل پیشین ،در ناپایداری جامعۀ روستایی تأثیری دو
چندان خواهد گذاشت.
فروتن ( )1931در پژوهشی با عنوان بررسی اجتماعی و جمعیتشناسی مناسبات هویت
و مهاجرت ،تأثیر مهاجرت بینالمللی را بر هویت بررسی کرده است .در این مطالعه ،بــا
استفاده از الگوی پیشنهادی جمعیتشناس برجستۀ معاصر ،کینگیسلی دیویس ،به هویت
جنسیتی بـر پایـۀ مشارکت زنان در بازار کار توجه شده است .روش پژوهش مورد استفاده در
این مقالـه ،ترکیبی از بررسی اسنادی و روش تجزیه و تحلیلهای آماری و تجربی است .نتایج
این پـژوهش نشان مـیدهد بـین فاصلۀ فرهنگی-اجتماعی و شدت تأثیر مهاجرت در ایجاد
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تغییر در هویت رابطهای معکوس وجود دارد .همچنین ،عواملی همچون مهارت زبانی و طول
اقامـت در جامعۀ جدید ،در وضعیت تمامی مهاجران (متعل به کلیۀ گروههای قومی و نژادی)
نقش مثبتی دارند؛ با این همه ،شدت تأثیر ایـن دو عامل حیاتی نیـز ارتباط مستقی بـا فاصلۀ
فرهنگی-اجتماعی بین مبدأ و مقصد مهاجرت در زمینۀ هویت دارد.
چارچوب نظری
برای مهاجرت تعریخ یگانهای در دست نیست ،زیرا راه یکسانی برای اندازهگیری وجود ندارد
و هنوز ه تعریفی از مهاجرت ،که فارغ از فرایندهای اندازهگیری باشد ،مورد تواف عمومی
قرار نگرفته است .ولی به طور کلی مفهوم مهاجرت ،دربرگیرندۀ چهار بعد ویژه است :تغییر در
مکان ،اقامتگاه ،زمان و فعالیت (وارثی وسروری .)131 :1931 ،به عقیدۀ ویلسون سه عنصر
وجود دارد که در هنگام تعریخ فرهنگ مهاجرت باید در نظر گرفت :پایههای اقتصادی ،روابب
وایدئولوژهای اجتماعی (ویلسون.)113 :6111 ،
مهاجرت به معنی اع کلمه عبارت است از «ترک سرزمین اصلی و ساکنشدن در
سرزمین دیگر بهطور دائ و یا موقت» .مهاجرت به معنی اخص کلمه ،عبارت است از
«جابجاشدن دسته جمعی یا انفرادی انسانها به طور دائ بدون قصد بازگشت به مبدأ» (وارثی
و سروری .)131 :1931 ،پدیدۀ مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت
نکتۀ مهمی در مباحث جمعیتی محسوب میشود که خود به معنای تغییر مکان موقت یا دائمی
تلقی میشود .شدت این پدیده به عواملی در مبدأ یا مقصد حرکت مهاجران و یا دیدگاههای
ش،صی بستگی دارد .لیکن تأثیر اقتصاد غالب ،شکلبندی اجتماعی و نظامهای تولیدی به
نحوی گویا در آن مؤثرند .از آنجا که پدیدۀ مهاجرت پدیدهای چند وجهی و ترکیبی است،
درک صحیح از روند تحوالت آن و تأثیر آن بر جمعیت موجود نیازمند داشتن آمار تفصیلی از
خارجشدگان و واردشدگان است که متاسفانه این قبیل آمارها به طور کامل در سرشماریهای
عمومی نفوس و مسکن کشور برداشت نمیشود (امیری فهلیانی .)111 :1931 ،مطالعات
مهاجرت شامل توصیخ ،تجزیه و تحلیل و تئوری حرکت مردم از یک مکان یا کشور به مکان
دیگر است .این جنبشها از بازدید یا گردشگری ،زمانی طوالنیتر داشته و ممکن است
کوتاهمدت و موقت یا طوالنیمدت و دائمی باشد (کینگ .)192 :6116 ،مهاجرت به وسیلۀ
مجموعهای از نیروهایی که فرد را به ترک یک مکان و جذب او در مکان دیگر تشوی میکند،
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ایجاد میشود (ژانگ .)139 :6111 ،1مهاجرت اغلب با درآمد ک  ،کمبود منابو طبیعی و
فرصتهای شغلی هدایت میشود (مارتینی و حمزه .)6119 ،6به نظر تودارو و هریس تصمی
به مهاجرت از تفاوت درآمد مورد انتظار بین مناط شهری و روستایی نشأت میگیرد (ژانگ،
 .)131 :6111باید توجه داشت سود خالص ادراکشده از مهاجرت هرگز به طور مستقی قابل
مشاهده نیست .برخی از هزینهها مالی و برخی دیگر روانی است .از اینرو سود خالص به
عنوان یک متغییر نهفته در تصمی گیری به معادلۀ مهاجرت استوار است (پکاال.)123 :6111 ،
برای برخی خانوادههای روستایی ،انگیزه برای مهاجرت ممکن است از اختالف ریشهای
در توسعۀ اقتصادی میان اقتصاد شهری و روستایی نشأت گرفته باشد (یو .اجیز و کی :6111 ،9
 .)21به نظر دیویس و پیرس ( )6111تفاوت دستمزد بین ب،شهای کشاورزی و غیر
کشاورزی و در دسترس بودن فرصتهای شغلی در مناط شهری به عنوان عوامل مشوق
شرکت در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناط شهری عمل میکنند (مارتینی و حمزه:6119 ،
 .)6بسیاری از مطالعات مهاجرت ،رابطۀ تحصیالت و مهاجرت از مناط روستایی را بررسی
کردهاند .این مطالعات نشان میدهد تحصیالت نیروی محرکۀ اصلی در مهاجرت روستاییان
است (ری و بلکسان .)13 :6113 ،1الگوی مهاجرت با توجه به سطح تحصیالت افراد متفاوت
است .افراد دارای تحصیالت عالی ممکن است انگیزههای بیشتری برای کسب یک حرفه داشته
باشند (الندهول و مالبرگ .)11 :6112 ،1این امر بیشتر در مورد جوانان صدق میکند که برای
ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی ،که عموما در مناط شهری واقو شدهاند ،روستای
خود را ترک کرده و بعد از پایان تحصیالت به علت عدم فرصت شغلی مناسب با رشتۀ
تحصیلی خود در مناط روستایی ،خانواده و روستای خود را به امید یافتن شغل ترک کرده و
جذب شهرها میشوند.
روش تحقیق
روش تحقی در این پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردی و مبتنی بـر رویکـرد توصـیفی -تحلیلـی
است .این پژوهش در دو مرحله انجام پذیرفته است؛ مرحلۀ اول مبتنی بر پرسشنامه اسـت کـه
1. Zhang
2. Martini and Hamza
3. U.Ages &Kim
4. Rye & Blekesaune
5. Lundholm & Malmberg
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در آن مه ترین عوامل مرتبب با مهاجرت روستا -شهری سنجش و ارزیابی شده است .در این
مرحله برای تعیین حج نمونه ابتدا از روش شارپ-کوکران استفاده شده است و پس از تعیین
حج نمونه با استفاده از روش نمونهگیـری تصـادفی سـاده ،پرسشـنامههـای مـورد نظـر بـین
مهاجران روستایی شهر نورآباد که در محالت مش،صی زندگی میکنند پ،ش و تکمیل شد .در
این جا سعی شده مهاجرانی که از ب،شهای م،تلخ شهرستان به شهر نورآباد وارد شـدهانـد و
اکثرا در محالت جداگانهای ساکن شدهاند ،به صورت مجزا بررسی شود تا دالیل مهاجرت هـر
کدام از ب،شهای شهرستان ممسنی به شهر نورآباد به صورتی دقی تـر واکـاوی علمـی شـود.
سپس هرکدام از دالیل مهـاجرت بـر اسـاس امتیـاز کسـبشـده رتبـهبنـدی شـدهانـد .تعـداد
پرسشنامه های توزیعی بین مهاجران ب،ش مرکزی  ،113ب،ـش دشـمنزیـاری  161و مـاهور
میالتی  161بوده است.
نمودار  .1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس
نفر35
مرد

زن
نفر318

جدول  .1وضعیت تحصیلی مهاجران
دیپل و زیر دیپل

وضعیت
تحصیلی مهاجران

فوق دیپل و لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
کل

تعداد

616

درصد

23.11

تعداد

61

درصد

1/2

تعداد

31

درصد

61/31

تعداد

919

درصد

111

منبو :بر اساس اطالعات میدانی نگارندگان.

روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید و کارشناسان مربوطه تأیید و اعتبار آن بـا
استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ( )α=0.93محاسبه شده است.
N .z 2 a / 2. p.q
4253  1 / 96 2  / 5  / 5
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 2 .( N  1)  ( z 2 a / 2).( p.q) (/ 05) 2  (4253  1)  (1.96) 2  / 5  / 5
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از متد علمی روز مانند مدل تاپسیس ،آنتروپی شـانون ،بـه رتبـهبنـدی عوامـل مـؤثر بـر
مهاجرت روستاییان ب،شهای م،تلخ شهرسـتان ممسـنی بـه شـهر نورآبـاد پرداختـه و نتـایج
بررسی و تحلیل شـده اسـت .در مرحلـۀ بعـد بـه منظـور تعـین درجـۀ برخـورداری محـالت
مهاجرنشین با سایر محالت شهر نورآباد از لحاظ برخورداری از خدمات عمومی از  3متغیـر و
 63شاخص که توسب  1کارشناس خبره در زمینههای خدمات (آموزشـی ،بهداشـتی ،ورزشـی،
اداری ،فضای سبز ،مراکز فرهنگی و تأسیسات شهری) انت،اب شده ،اسـتفاده بـه عمـل آمـده
است (جدول  .)6در این مرحله بـاز از مـدل تاپسـیس ،آنتروپـی شـانون ،ضـریب تغییـرات و
تکنیکهای آماری به رتبهبندی محالت شهر پرداخته و نهایتـا در قالـب شـاخصهـای تلفیقـی
تعیین و نتایج تحلیل شده است.
جدول  .2مهمترین شاخصهای مورد استفاده برای سنجش برخورداری محالت از خدمات شهری
آموزشی

 .1مهد کودک  .6دبستان  .9مدرسه راهنمایی  .1دبیرستان  .1مراکز آموزش فنی و حرفهای  .2آموزشگاه-
های خصوصی در رشتههای م،تلخ.

بهداشتی

 .1حمام عمومی  .6درمانگاه  .9مراکز پزشکی و دندان پزشکی  .1داروخانه  .1خانه بهداشت

ورزشی

 .1سالن سرپوشیده  .6زمین فوتبال  .9است،ر شنا  .1تأسیسات ورزشی

اداری
فضای سبز
مراکز فرهنگی و مذهبی
تأسیسات و تجهیزات شهری

 .1مراکز اداری دولتی  .6نهادهای عمومی
 .1پارکها  .6فضاهای تفریحی
 .1مساجد  .6حسینیهها  .9کتاب،انه عمومی  .1سایر اماکن فرهنگی
تأسیسات شهری (آب ،برق ،تلفن ،فاضالب ،گاز) و تجهیزات شهری شامل (آتش نشانی ،جموآوری زباله)

منبو :یافتههای تحقی

معرفی اجمالی منطقۀ مورد مطالعهه :شـهر نورآبـاد مرکـز شهرسـتان ممسـنی ،اولـین و
بزرگترین نقطۀ شهری این شهرستان محسوب میشود که مساحتی بالغ بر  1333هکتار در 121
کیلومتری شمال غرب شیراز و در موقعیت  11درجه و  96دقیقۀ طول شرقی و  91درجه و 19
دقیقۀ عرض شمالی قرار گرفته است (هرمزی )13 :1939 ،بر اساس تقسـیمات کشـوری ایـن
شهرستان سه ب،ش مرکزی ،دشمنزیاری و ماهور میالتـی دارد .ب،ـش دشـمن زیـاری شـامل
دهستانهای دشمنزیاری و مشایخ ،ب،ش ماهور میالتی شامل دهستانهای مـاهور و میشـان و
ب،ش مرکزی در برگیرندۀ دهستانهای بکش یک ،بکشدو ،جاوید ماهوری ،جـوزار و فهلیـان
است (حبیبی.)69 :1931 ،
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نقشه  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان ممنسی و شهرنورآباد در استان فارس و کشور

منبو :ضرابی و همکاران ()1931

ویژگیهای جمعیت شناسی و توزیع فضایی مهاجران
مقایسۀ نرخ رشد طبیعی جمعیت با رشد نهایی آن (که عالوه بر رشد طبیعی تحت تـأثیر عامـل
مهاجرت به داخل یا خارج از جامعه نیز قرار دارد) میتواند بیانکنندۀ میزان مهاجرتهـا باشـد
(جاللیان و محمدی یگانه .)31 :1932 ،جمعیت شهر نورآباد طی دهههای اخیر با روند شـدید
مهاجرپذیری مواجه بوده است به نحوی که ب،ش عمدهای از نرخ رشد جمعیت به نرخ بـاالی
مهاجرت مربوط میشود .در جدول  9میزان مهاجرت بین سالهای  11-31آورده شده است.
جدول  .3میزان مهاجرت به شهر نورآباد طی سالهای 1345-99
سال
شرح

55 -55

تعداد مهاجران

2551

5155

مرد

2950

0505

زن

500

0050

55 -55

55 -55

55 -55

55-09

5095

5150

0955

5005

1205

2502

0029

1955

2525

مأخذ :نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نورآباد ممسنی

در دهۀ  21-31تعداد مهاجران واردشده به شهر نورآباد  3912نفر بوده است که بـه ایـن
ترتیب ،به طور ساالنه  391نفر خالص مهاجرت داشته و حدود  13/22درصد از جمعیت شـهر
را در سال  31مهاجران تشکیل دادهاند .تعداد مهاجران واردشده طی  11سال گذشـته ()31-31
برابر  1619نفر بوده است که به این ترتیب ،به طور ساالنه  161نفر خالص مهـاجرت داشـته و
این مهاجران حدود  3/13درصد از جمعیت سال  31شهر را تشکیل میدهند.
جمعیت شهر نورآباد طی دهههای اخیر با روند شدید مهاجرپذیری مواجه بوده است بـه
نحوی که ب،ش عمدهای از نرخ رشد جمعیت به نرخ باالی مهاجرت مربوط مـیشـود .حـاک
بودن معیشت دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت این فعالیت طیسالهای اخیـر
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مهاجرت به این شهر را شدت ب،شیده است به نحوی که ب،ش ماهور میالتی طـی سـالهـای
اخیر جمعیت خود را به صورت مهاجر به شهر نورآباد روانه کرده است.
جدول  .4نسبت سنی مهاجران به شهر نورآباد طی سالهای 1345-99
سال
گروه سنی
1-3
11 -13
61 -63
91 -93
11 -13
11 -21
 21سال و بیشتر
جمو کل

11 -11

11 -21

21 -31

31 -31

31 -31

611
133
136
611
111
13
61
1236

1911
6116
1266
323
916
911
611
3633

1336
6396
1263
1613
136
696
123
3912

111
1111
1192
311
161
123
31
1619

911
323
311
269
913
111
116
9111

ماخذ  :نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نورآباد ممسنی طی سالهای 1911-1931

اکثر مهاجرتها به شهر نورآباد از نوع مهاجرت روستا به شهر است و عمدۀ مهاجران از
روستاهای شهرستان ممسنی به این شهر آمدهاند .این مهاجران به دالیل م،تلخ محل سـکونت
خود را روستاهای حواشی شهر و یا روستاهایی که نزدیک به محدودۀ شهر بودند انت،اب مـی
کردند .در روستاهای حواشی شهر دوراهی ،برمک ،امامزاده داود ،امامزاده درب آهنی ،توتستان،
دهک و اسکان عشایر با ساخت و سازهای بدون ضابطه و ناهماهنگ و بدون رعایت سیاسـت
های توسعۀ شهری باعث گسترش ناموزون ،سریو و کنترلنشده روسـتاها شـده و بـه نـابودی
اراضی زراعی و از بین رفتن چش اندازهای اطـراف شـهر منجـر شـده اسـت .مقایسـۀ نسـبت
جمعیت زنان و مردان متولد جای دیگر در شهر نورآباد نشان مـیدهـد نسـبت مـردان مهـاجر
واردشده به این شهر بیشتر از نسبت زنان بوده است .به عبارت دیگر ،مردان بیشتر از زنـان بـه
شهر نورآباد مهاجرت کردهاند.
یافتههای تحقیق
* مرحلۀ اول (عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها)
از آنجا که بررسیهای انجامشده نشان میدهد ،تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر مهاجرت
روستاییان به شهر نورآباد با یکدیگر یکسان نیست ،بنابراین باید میزان تأثیرگذاری این عوامل
را سنجش و رتبهبندی کرد .در این پژوهش برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ،با نگرش
به شرایب مسئله ،روش تاپسیس انت،اب شده است .در ادامه ،نتایج آزمون تاپسیس تشریح و
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تبیین میشوند .برای بررسی نگرش مهاجران در مورد دالیل مربوط به مهاجرت ،از آنها
خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با عوامل مؤثر بر مهاجرتشان با توجه به شش شاخص
اصلی مهاجرت با پاسخهای ،زیاد ،متوسب ،ک و خیلی ک بیان دارند .نتایج حاصل این
پژوهش در زیر آورده شده است:
جدول  .5ماتریس مقیاسسازیشده با استفاده از نورم
شاخص

عواملفردی و

عواملطبیعی

عواملاجتماعی عواملاقتصادی عوامل ارتباطی کمبود امکانات
رفاهی X6
X5
X4
X3

ب،ش

X1

خانوادگی X2

دشمن زیاری

1/2233

1/2233

1/2311

1/2911

1/1311

1/1311

ماهور میالتی

1/1316

1/1361

1/1613

1/3612

1/2119

1/2939

بکش

1/1121

1/1331

1/1326

1/6313

1/1113

1/1111

ماخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.

همانطور که قبال ذکر شد ،شش معیار یا شاخص برای اولویتبندی عوامل مؤثر در نظر
گرفته شد .از آنجا که درجۀ اهمیت این شاخصها یکسان نیست ،تعیین وزن هر یک از
شاخصها ضروری است؛ لذا از تکنیک آنتروپی شانون برای تعیین وزن استفاده شد.
m
E J   K   pij Ln pij ; j


n 

برای  E jاز مجموعه  Pijها به ازای هر مش،صه خواهی داشت؛ به طوری که
1
Lnm

است.

k

m
E J   K   pij Ln pij ; j

n 

جدول  6محاسبه:
X5
1/3613

X6
1/3139

X3
1/3133

X4
1/3119

X1
1/3119

X2
1/3133

EJ

جدول  .7محاسبۀ درجۀ انحراف اطالعات
X6

X5

1/131

X4
1/113

1/133

X2

X3

1/136

1/131

X1
1/132

d j 1 EJ

جدول  .8اوزان شاخصها با استفاده از آنترو پیشانون
X6

X5

X4

X3

X2

X1

1/119

1/193

1/629

1/113

1/111

1/116

dj
n

j

d
j 1

wj 
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همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود ،رتبهبندی عوامل مؤثر بر مهاجرت روسـتاییان
ب،شهای م،تلخ شهرستان ممسنی با توجه به شاخص  Ciنشان میدهـد عامـل اقتصـادی در
بین عوامل م،تلخ مهاجرت در ب،شهای شهرستان به جز ب،ش بکش که در رتبـۀ دوم قـرار
میگیـرد ،عامـل عمـده و مـؤثر بـر مهـاجرت روسـتاییان بـه شـهر نورآبـاد اسـت .در ب،ـش
دشمنزیاری عوامل اجتماعی و طبیعی در رتبههای بعدی قرار میگیرند .درب،ش ماهور میالتی
دومین عامل بعد از عامل اقتصادی ،کمبود امکانات است که باعث هجوم روستاییان این منطقـه
به شهر نورآباد شده است .در ب،ش بکش تقریبا همۀ عوامل در مهاجرت روستاییان این ب،ـش
به شهر نورآباد نزدیک به ه عمل میکنند .عوامل ارتباطی به خصوص در ب،ش ماهور میالتی
را میتوان عامل دیگر مهاجرت دانست؛ با توجه به اینکه مسیرهای ارتباطی اکثر روستاهای این
ب،ش از نوع راههای خاکی و مالرو است و روستاهای این ب،ش از لحاظ درجۀ توسعهیـافتگی
در سطح خیلی پایینی قرار گرفتهاند مهاجرت را راه گریزی از انزوای بیشتر دانستهاند.
جدول  .9رتبهبندی عوامل مؤثر بر مهاجرتهای روستاییان بخشهای مختلف شهرستان ممسنی به شهر
نورآباد
عوامل طبیعی
دشمن زیاری شاخص
اولویت
ماهور میالتی
بکش

1/1113
1/1311
1/1233

عوامل فردی و خانوادگی عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

عوامل ارتباطی

کمبود امکانات

رتبه

شاخص
اولویت

رتبه

شاخص
اولویت

رتبه

شاخص
اولویت

رتبه

شاخص
اولویت

رتبه

شاخص
اولویت

رتبه

9
9
2

1/1323
1/1391
1/1231

1
1
1

1/1139
1/1233
1/1313

6
2
1

1/1223
1/1311
1/1311

1
1
6

1/1311
1/1391
1/1311

2
1
9

1/1366
1/1311
1/1391

1
6
1

ماخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.
جدول  .19نتایج میزان فاصلهای هر عامل تا ایدهآل مثبت و منفی و تعیین نزدیکی نسبی و اولویتبندی عوامل
عوامل مؤثر

d i

d i

CLi

عوامل طبیعی

1/299

1/311

1/111

1

عوامل فردی

1/292

1/396

1/191

1

عوامل اجتماعی

1/211

1/312

1/113

9

عوامل اقتصادی

1/126

1/319

1/133

1

عوامل ارتباطی

1/212

1/223

1/113

2

کمبود امکانات

1/133

1/339

1/139

6

ماخذ( :مطالعات میدانی نگارندگان)

رتبه
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همانطور که در جدول  11مشاهده میشود عامل اقتصادی و کمبـود امکانـات بیشـترین
رتبه و مه ترین عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان شهرستان ممسنی بـه شـهر نورآبـاد اسـت.
عوامل اجتماعی و طبیعی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
مرحلۀ دوم (رتبهبندی محالت مهاجرنشین با سایر محالت شهر نورآباد)
در این مرحله از دادههای امتیازدهی کارشناسان و کار میدانی در جداول مربوطه و ماتریسهای
مدل تاپسیس استفاده شده است که مراحل ششگانۀ آن عبارتانداز:
گام اول :ماتریس تصمی گیری را بیمقیاس میکنی  .این کار با استفاده از نوع بی-
مقیاسسازی نورم انجام شده است.
جدول  .11نتیجۀ کمی دادههای بیمقیاسشده در ماتریس تصمیمگیری در نواحی سهگانۀ شهر نورآباد
گزینه/

آموزشی

بهداشتی

ورزشی

فضای سبز

مراکز فرهنگ

تأسیسات

EJ

1/233

1/133

1/191

1/191

1/932

1/313

dj

1/233

1/133

1/191

1/191

1/932

1/313

wj

1/133

1/123

1/111

1/112

1/111

1/613

شاخص

منبو :یافتههای تحلیلی تحقی .1936 ،

برای رسیدن به اهداف تحقی محالت 19گانۀ شهر نورآباد را در ب،شهای م،تلخ
خدماتی با توجه به شاخص اولویت و درجۀ توسعهیافتگی در سال  1931رتبهبندی کردهای
(جداول  16و  .)19آنگونه که از نتایج تحلیل میتوان فهمید مجموع نواحی سه گانه و
محالت 19گانۀ شهر نورآباد از عدم تعادل و نابرابری شدید در توزیو بهینۀ کاربری خدمات
شهری و دسترسی شهروندان به این خدمات رنج میبرد .همچنین با توجه به تعیین راهحل
ایدهآل مثبت و منفی در محالت مورد مطالعه ،مشاهده شد که تفاوت بارزی به لحاظ دسترسی
به خدمات و نحوۀ پراکنش فضایی بین محالت مهاجرنشین و سایر محالت شهری از نظر
شاخصهای مورد بررسی وجود دارد.
جدول  .12تعیین راهحل ایدهآل مثبت و منفی
X6

X5

X4

X3

X2

X1

1/1261

1/1611

1/1231

1/1311

1/1311

1/1229



1/1121

1/1113

1/1136

1/1113

1/1611

1/1933

A

منبو :یافتههای تحلیلی تحقی .1936 ،

گزینه

A
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محاسبۀ نزدیکی نسبی به راهحل ایده آل:
نزدیکی نسبی  CLبه پاسخ ایدهآل به صورت زیر بیان میشود:
d i
d i  s i

CL 

مقدار  CLبین صفر و یک است .هر چه  CLبه یک نزدیک باشد ،اولویت گزینه iام باالتر
است .فاصلۀ اقلیدسی تا بهترین و بدترین و میزان نزدیکی و نیز اولویتبندی گزینههای
م،تلخ محالت شهر در جدول شماره  19بیان شده است.
جدول  .13رتبهبندی محالت 13گان شهر نورآباد در شاخص تلفیقی
ناحیۀ سه
محلۀ 1

ناحیۀ یک

ناحیۀ دو

گزینه

محلۀ 9

محلۀ 6

محلۀ 1

محلۀ 1

محلۀ 9

محلۀ 6

محلۀ 1

محلۀ 1

محلۀ 1

محلۀ 9

محلۀ 6

محلۀ 1

1.1639 1.1962

1.1623

1.1926

1.1919

1.1911

1.1123

1.1619

1.1111

1.1931

1.1633

1.1116

1.1611


i

d

1.1666 1.1613

1.1611

1.1132

1.1611

1.1612

1.1131

1.1621

1.1116

1.1133

1.1692

1.1123

1.1619


i

d

1.933

1.191

1.131

1.911

1.923

1.113

1.266

1.113

1.623

1.963

1.113

1.631

1.133

CL

3

2

1

11

3

3

1

6

19

11

1

16

9

اولویت بندی

منبو :یافتههای تحلیلی تحقی .1936 ،

بر اساس یافتههای جدول باال رتبهبندی آلترناتیوها بر اساس میزان  CL میزان فوق
 0  Ci  1در نوسان است .در این زمینه  Ci  1نشاندهندۀ باالترین رتبه (محلۀ دوم
از ناحیۀ دو) و

Ci  0

(محلۀ پنج از ناحیۀ یک) نیز نشان دهندۀ کمترین رتبه است .به

عبارتی نوعی عدم تعادل بین محالت و نواحی م،تلخ شهر از نظر دسترسی به خدمات
متفاوت وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج است،راجشده از پرسشنامه و سپس اولویتبندی عوامل با استفاده از روش تاپسیس حاکی
از آن است که مه ترین عوامل تشدیدکنندۀ مهاجرت روستاییان به شهر نورآباد عامل اقتصادی
و کمبود خدمات در مناط روستایی است که بیشتر روستاییان و اکثرا جوانان جویای کار را از
مناط روستایی جدا کرده و جذب شهر نورآباد و مشاغل غیر رسمی کرده است .با توجه به
این که مناط روستایی شهرستان ممسنی از لحاظ درجۀ توسعهیافتگی در وضعیت مطلوبی به
سر نمیبرند و در این میان مناط روستایی در دهههای گذشته به دلیل فشار جمعیت ،پایین
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بودن سطح درآمد ،عدم وجود مراکز اشتغالزا ،کمبود امکانات و خدمات روستایی و
خشکسالی چند سال گذشته با مهاجرفرستی شدید روبه رو بوده ،کمبود امکانات در سطح
دهستان ها خود عاملی برای جذب این مهاجران به شهر نورآباد بوده است .با مهاجرت این
افراد به شهر و به علت باال بودن هزینۀ زمین و مسکن در مناط و محالت مرکزی شهر
نورآباد این افراد در محالت حاشیۀ شهر سکونت میکنند؛ این محالت عمدتا در ناحیۀ یک
شهر نورآباد واقو است؛ یعنی این مهاجران با توجه به مشکالتی که دارند از نواحی روستایی
جدا شده و با سکونت در شهر ،خود را با مشکالتی با ماهیتی جدید مواجه میبینند .در مرحلۀ
19گانۀ شهر نورآباد پرداخته شد،
دوم به بررسی و رتبهبندی میزان خدمات موجود در محالت 
تحلیل پراکنش فضایی کاربری خدمات در شهر نشانگر تفاوتی چشمگیری در سطح توزیو
خدمات و نشان از عدم ارتباط منطقی و هماهنگ بین محالت است.
نتایج حاکی از آن است که اختالفات فاحشی از نظر میزان برخورداری از امکانات بین
محالت مهاجرنشین و سایر محالت شهر نورآباد مشاهده میشود .به طوری که محالت
مرکزی شهر یعنی محلۀ یک و دو از ناحیۀ دوم شهری از نظر سطح برخورداری در یک سطح
قرار دارند ،این در حالی است که محالت اسکان عشایر و دو راهی از محالت ناحیۀ یک شهر
نورآباد که عمدتا از محالت مهاجرپذیر شهرند در ردۀ محروم از امکانات و خدمات شهری
قرار دارند .همچنین محاسبۀ ضریب تغییرات به دست آمده در ب،ش آموزشی شهر کمتر از
 1/6و در ب،شهای بهداشتی و فرهنگی بیشتر از  1/6و دیگر ب،شهای توسعه بیشتر از  1/9و
 1/1است .که بازگوکنندۀ نابرابری و عدم تعال در ب،شهای مورد بررسی در نورآباد است .در
نهایت باید گفت بین محالت م،تلخ این شهر با توجه به عامل تمرکز جمعیت و دسترسیها،
از نظر توزیو خدمات عدم تعادل وجود دارد .همچنین سرانۀ کاربریِ خدماتی مطلوب نواحی
مهاجرنشین پایینتر است ،که این بیانگر عدم توزیو متعادل و نبود عدالت در توزیو خدمات
عمومی در عرصههای فضایی شهر بوده است که به عمی تر شدن شکاف بین سطح توسعه-
یافتگی و برخورداری نواحی و ایجاد اختالف در سطوح پایینتر محالت منجر میشود .این
مطالعه در پی شناخت و درک مشکالتی است که قشر مهاجر در دو جامعۀ شهری و روستایی
با آن مواجهاند .تحلیل وضعیت سکونتی این گروهها و همچنین کمک به بهبود وضعیت
روستاها برای جلوگیری و کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهر و کمک به پایداری
اجتماعی از دیگر اهداف تحقی است .نتایج نشان داد روستاییان در شهر مشکالت عدیدهای را
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در مقابل خود دارند و با وجود مهاجرت به شهر باز با کمبود امکانات و خدمات شهری
مواجهاند .درست است که وضعیت زندگی این قشر در شهر بهتر از وضعیت زندگی در
روستاهایشان است؛ اما باز از کمبود امکانات رنج میبرند و از لحاظ اقتصاد در سطح پایینی
قرار دارند و بیشتر این افراد جذب مشاغل غیر رسمی میشوند که خود معظلی برای شهر و
اقتصاد شهری محسوب میشود .این شهر است که مقصد نهایی مهاجران روستایی و نقطه امید
آنهاست .برای جلوگیری از مهاجرت بیرویۀ روستاییان به شهر نورآباد و همچنین بهبود
وضعیت محالت مهاجرنشین شهر راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 -1عرضۀ خدمات بیشتر روستایی و ساماندهی به نقاط روستایی شهرستان به خصوص در ب،ش ماهور میالتی،
به گونهای که بتواند از مهاجرت شدید روستاییان جلوگیری کرد.
 -6شناخت پتانسیلهای اقتصادی نواحی روستایی شهرستان و سرمایهگذاری در صنایو زودبازده و نیرو بر تا از
مهاجرت بیرویۀ روستاییان جلوگیری شود.
 -9سرمایه گذاری بیشتر در نواحی روستایی به منظور ایجاد اشتغال و پایداری جمعیت.
 -1اولویتبندی عرضۀ خدمات فرهنگی ،ورزشی و بهداشتی در محالت شهر با رعایت عدالت فضایی.
 -1به کارگیری مکانیس توزیو برابری کاربریها و خدمات برای رفو نابرابریهای محلهای در شهر نورآباد.
 -2لزوم توجه به محالت مهاجرنشین در شهر نورآباد با توجه به علت مهاجرت روستاییان که بیشتر ضعخ
خدمات در سطح روستاست.
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