
  

  73 -53، صص  1393يات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، بهار و تابستان    مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادب

 26/8/1392:       تاريخ تصويب26/11/1391:      تاريخ دريافت

  )جوكارشهرستان مالير بخش  (علل مهاجرت روستاييان در استان همدان
 

  ) نويسندة مسؤول،دانشيار ترويج كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان(اهللا سعدي حشمت 

hsaadi48@yahoo.com  
  )دانشگاه بوعلي سينا، همدان، رزيموزش كشاوشد ترويج و آكارشناس ار (مهندس ليال بهرامي

  )دانشگاه بوعلي سينا، همدانشناسي،  دانشيار جامعه (جواد افشار كهن              
 

  چكيده

در . ل مهم كشورها در شرايط كنوني استيان به شهرها يكي از مساييمهاجرت روستا

يان به شهرها در بخش جوكار شهرستان مالير در  داليل مهاجرت روستاي،اين پژوهش

 ة و جامعاست تحقيق حاضر از نوع پيمايشي. مدان مورد بررسي قرار گرفته استاستان ه

 مختلف مناطقو در ه مهاجرت كرد مجموعه افرادي هستند كه از روستاي خود ،آنآماري 

هاي بر اساس فرمول سرپرست خانوار نفر 180از اين تعداد اند، كشور ساكن شده

ابزار . تها گرداوري شده اسنآهاي الزم از ده انتخاب و دا،به عنوان نمونهگيري نمونه

يد أيو تكه روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته است اي نامهرسشها پگرداوري داده

ر سبك يپنج عامل كليدي گرايش به تغيكه  ه استنتايج اين تحقيق نشان داد. شده است

ادي و عوامل امنيتي بر زندگي، عوامل طبيعي، عوامل رفاهي و فرهنگي، عوامل اقتص

   .كنند درصد واريانس كل را تبيين مي55 در مجموعاين عوامل . اندثير گذاشتهأمهاجرت ت

  . روستايية همدان، جامع،سبك زندگي، مهاجرت: هاواژهكليد

  مقدمه. 1

هـاي خـدمات و     هاي مداوم و وسيع مردم از مناطق محروم به كـانون          رشد جمعيت، حركت  

ترين مشكالت زندگي در عصر حاضر       از عمده  ل حاصل از آن   يپيامدها و مسا  هاي رشد و    قطب

كـه  به دليل ماهيت مهاجرت و ايـن      . گوينداصطالح مهاجرت مي  در   به اين تحرك مكاني      .است

ـ ةنظران مختلف بنا به حوز  اي است، صاحب  اي بين رشته  پديده  كـاري خـود،   ة تخصصي و زمين

ـ تعاريف متعددي از آن عرضه كرده      شناسـي، در تعريـف مهـاجرت        جمعيـت  ةنامـ در لغـت  . دان
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مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيايي يا مكاني است كه بين دو واحـد جغرافيـايي               « اند كه  آورده

 جديـدي نيـست و ريـشه در     ةپديـد مهـاجرت   . )71: 1351 ،اماني و ديگران   (»گيردصورت مي 

حركت ديگر در   اي   يك نقطه به نقطه    آوردن غذا از  دستهبراي ب هميشه  انسان اوليه   . تاريخ دارد 

   . بوده است

 يكـي از  مهـاجرت .  بـه شهرهاسـت   مردم روستا  مهاجرت   ،يكي بارزترين مصاديق مهاجرت   

 ايـن   ).1،2008گراي(گيري تحوالت جديد در مباحث روستايي است        ترين عوامل در شكل   ؤثرم

تـصادي، اجتمـاعي و    عواقب بسيار ناپسندي از لحاظ اق،پديده در صورت عدم مديريت صحيح   

شدن جمعيـت در شـهرها، و       شدن روستاها از نيروي انساني، انباشته     خالي. سياسي به دنبال دارد   

به دنبال آن كمبود توليدات كشاورزي و وابستگي اقتصادي كشور بـه سـاير كـشورها در كنـار                   

بـه شـهر     مهاجرت از روسـتا      پيامدهايهاي اجتماعي در شهرها تنها بخشي از      افزايش ناهنجاري 

  ). 13: 1373عباسي، (است 

كه  و به دليل اين    )82: 1370اوبراي،  (گزينشي است   اي  يان به شهرها پديده   يمهاجرت روستا 

اهميـت   روسـتايي    ةاجتماعي جامعـ   - اقتصادي ةدر روند توسع   ،بيشتر مورد توجه جوانان است    

-1385 هـاي سـال هاي سني و جنس در  شده برحسب گروه بررسي مهاجران وارد  .بسياري دارد 

-  سـاله بـه  25-29 و 20-24هاي سـني   بيشترين افزايش مربوط به گروهكه  دهد  نشان مي  1375

رسـد افـزايش تعـداد        مـي  نظـر    هب. )1385 مركز آمار ايران،  ( ويژه در پسران و مردان بوده است      

 ،تـرين اثـر مهـاجرت     مهـم  ،تأثير نبوده است    جمعيت جوان در افزايش حجم مهاجران جوان بي       

- در آن هـيچ    اًاي است كه اساسـ    خروج نيروي انساني از بخش كشاورزي و ورود آن به عرصه          

، 2ليـو ( كنـد  و مقـصد را دچـار بحـران          أ مبـد  ةتواند جامعـ  له مي أاين مس . گونه تخصصي ندارد  

با وجود  . ها در صدد مديريت و كنترل اين پديده هستند        بر اين اساس بسياري از كشور     ). 2008

 مهاجرت روند معكوس به خود گرفته است، حتـي در چنـين             ةها پديد از كشور  دربرخي   كهاين

  ). 2007، 3لير(شرايطي از اهميت آن كاسته نشده است 

                                                 
1. Gray 

2. liu 
3. Laoire 
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   تحقيقمباني نظري. 2

  وضعيت مهاجرت در ايران .1. 2

 درصـد جمعيـت     5/68،  1385براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مـسكن در سـال            

 چهارم توسعه، جمعيت شهرنشين كشور را       ةبيني جمعيت برنام    پيش. ستابودهشهرنشين  كشور  

 بـيش از  به اين ترتيب رشد جمعيت شـهري    . برآورد كرده بود   درصد   5/67 برابر   1385در سال   

 بـه شـهرها   مـردم روسـتا   اين پديده خود بر مهاجرت    .شد، افزايش يافته است     چه برآورد مي  آن

هـاي    سـال  ةهاي نفوس و مـسكن در فاصـل         ريبراساس نتايج سرشما  . ثير جدي گذاشته است   أت

 درصد  51/40اند،     نفر محل اقامت خود را در داخل كشور تغيير داده          11783772،  1385-1375

جا شـده و      ندگي خود جابه   ز محل  هاي    استان   در داخل   درصد 49/59هاي كشور و      در بين استان  

  . انددر جاي ديگري سكني گزيده

 نفـر كـه     11783772دهـد، از مجمـوع        ري يا روستايي نشان مي    بررسي مهاجران برحسب منشأ شه    

 قـبالً  درصـد  80/28انـد،    محل اقامت خود را در داخل كـشور تغييـر داده          1385 تا   1375هاي    طي سال 

 نفر كه محل اقامـت قبلـي خـود را روسـتا     3394097همچنين از مجموع  ،اندنقاط روستايي بوده  ساكن  

نفـر   1064043و ) مهـاجران روسـتا بـه شـهر    (بـه شـهر   )  درصد68,65( نفر 2330054اند،  اعالم كرده

  .اند وارد و ساكن شده) مهاجران روستا به روستا(به ساير نقاط روستايي )  درصد31,35(

جـا    هاي كـشور جابـه       در بين استان   افرادي كه  مجموع   از 1385 و   1375هاي     سال ةدر فاصل 

اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد        كمتـرين آن بـه       واستان تهـران وارد     ، بيشترين تعداد به     اند  شده

دهـد    هاي كشور از نظر مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نشان مـي           بررسي استان . اندكردهمهاجرت  

هاي تهران، اصـفهان، يـزد، مازنـدران، خراسـان            ترتيب استان    استان كشور به   30 استان از    12كه  

كـه     در حـالي   ،اند  وين مهاجرپذير بوده  رضوي، گلستان، گيالن، قم، بوشهر، سمنان، مركزي و قز        

در  .هـا منفـي اسـت      يعني رقـم خـالص مهـاجرت در آن         ؛اند   استان ديگر مهاجرفرست بوده    18

شرقي، كرمانشاه، خوزسـتان، همـدان،        هاي آذربايجان   ترتيب استان   به  مهاجرفرست     هاي  استان  بين

هـا بـه سـاير نقـاط كـشور مهـاجر        بيش از ساير استان كردستان    و   و بلوچستان، لرستان    سيستان

  . )1 ة شمارجدول( اند پذيرفته فرستاده و كمتر مهاجر
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  1375-85 ةهاي كشور طي دور استانةشدشده و خارجدوره و مهاجران داخلي وارد جمعيت ميان-1 جدول

  1385 تا 1385مركز آمار ايران، سالنامه هاي آماري : مأخذ

  شرح
جمعيت 

  دورهميان
  مهاجران

  دهشوارد
  مهاجران

  شدهخارج
  خالص
  مهاجرت

خالص 
  1مهاجرت

كل 
  2مهاجرت

      ساالنه  طي دوره  درصد  تعداد  درصد  تعداد    

  133  -15/4  -14373  -143733  33/6  302157  32/3  158423  3263498  آذربايجان شرقي

  101  -00/1  -2682  -26819  11/3  148442  55/2  121623  3683890  آذربايجان غربي

  179  -62/4  -5539  -55392  82/2  134723  66/1  79331  1198083  اردبيل

  125  62/1  6862  68623  85/3  231320  28/6  299933  3231256  اصفهان

  166  -15/2  -1114  -11136  01/1  48328  78/0  37292  516837  ايالم

  206  91/1  1558  15580  59/1  76016  92/1  91596  812971  بوشهر

  190  18/5  61503  615027  25/17  823379  13/30  1338406  11883166  تهران

  141  -09/2  -1693  -16933  37/1  65638  02/1  38705  809539  چهارمحال

  189  -74/1  -1021  -10205  27/1  60349  05/1  50244  585951  خراسان جنوبي

  112  60/0  3085  30854  75/5  274451  40/6  305305  5156491  خراسان رضوي

  166  -29/3  -2538  -25381  61/1  76865  08/1  51484  772109  خراسان شمالي

  112  -70/2  -10821  -108212  84/5  278662  57/3  170250  2010876  خوزستان

  189  -71/1  -1596  -15955  01/2  96087  68/1  80132  932736  زنجان

  248  48/1  806  8063  33/1  63715  50/1  71778  525595  سمنان

  99  -46/3  -7133  -71332  89/2  138124  40/1  66792  2063161  سيستان

  90  -83/0  -3385  -33846  18/3  199530  47/3  165693  2076957  فارس

  182  17/0  182  1824  99/1  94934  03/2  96758  1055729  قزوين

  229  46/2  2341  23206  04/2  97282  53/2  120688  929891  قم

  135  -23/4  -5889  -58889  73/2  130382  50/1  71493  1393270  كردستان

  87  -14/1  -2664  -26623  39/2  112071  83/1  87427  2328371  نكرما

  154  -51/6  -11913  -119128  19/3  199937  69/1  80819  1828991  كرمانشاه

  123  -56/2  -1511  -15110  92/0  33757  60/0  28637  589328  كهكيلويه

  147  85/1  2813  28129  04/2  97613  63/2  125742  1521688  گلستان

  164  06/1  2468  24680  72/3  177705  24/4  202385  2323379  گيالن

  133  -17/4  -6879  -68790  01/3  143921  57/1  75131  1650481  لرستان

  131  28/1  3544  35244  42/3  163076  16/4  198520  2762220  مازندران

  207  49/0  627  6268  73/2  130353  86/2  136621  1290035  مركزي

  170  -02/0  -24  -243  19/2  10735  19/2  103492  1232915  هرمزگان

  همدان
  يزد

1690612  
900610  

108342  
99782  

27/2  
09/2  

197846  
60428  

14/4  
27/1  

89503-  
3354  

8950-  
3935  

29/5-  
37/4  

181  
178  
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  )ساالنه(ميزان خالص مهاجرت  )1

   )طي دروه(كل مهاجرت ميزان )2
 امـا   ؛داننـد  مهـاجرت مـي    تـرين دليـل    داليل اقتصادي را مهم    ،ياري از مطالعات  سگرچه در ب  

دهد در مناطق مختلف دليل مهاجرت متفاوت است و هر يك از عوامـل سـهم                شواهد نشان مي  

هـاي  در بررسـي مهـاجرت  ) 1374(سـبزيان  . كنندگيري اين پديده ايفا مي  را در شكل   يمشخص

بـاطي  هاي روستايي در اين استان را انـزواي ارت       روستايي در استان همدان عامل اصلي مهاجرت      

مانـدگي شـديد و عمـومي روسـتاهاي اسـتان نـسبت بـه               عقب. دانسته است اجتماعي روستاها   

 اجتماعي منطقـه باعـث      - اقتصادي يهاساختتحوالت ساير مناطق كشور و عدم تحول در زير        

تا در روستاها نوعي احساس انزواي ارتباطي اجتمـاعي و متقـابالً گـرايش شـديدي                است  ده  ش

 .  به وجود آيد،وستن به شهرها كه مركز اصلي اين تحوالت هستندبراي ترك روستا و پي
  

  )شهرستان مالير (بررسي روند مهاجرت روستايي در استان همدان .2. 2

 ميليـون نفـر جمعيـت    7/1 حدود 1375ستان همدان در سال  ا )1( ةشماربا توجه به جدول     

 1505826 و   1088024  بـه ترتيـب    1365 و   1355هـاي   در همين محدوده در سال    . داشته است 

-65هـاي   جمعيت استان طي سـال ةبا توجه به اين ارقام، متوسط رشد ساالن  . اندنفر ساكن بوده  

 حـدود   1355-75 سـاله    20 ة درصـد و در دور     2/1 و   3/3 به ترتيب حدود     1365-75 و   1355

 9/2(هـا   درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط رشـد جمعيـت كـشور طـي ايـن سـال               2/2

ـ           رشد كمتري را نشان مي    ) درصد  9/2( دوره   ةدهد كه با توجه به نرخ رشد طبيعي استان در ميان

و  بـديهي اسـت بـا توجـه بـه سـالمندي       .شـود فرست محسوب مي ، همدان استاني مهاجر )درصد

ثير ايـن   أرات جمعيتي در مناطق مختلف كشور تحت ت       يباروري جمعيت روستايي، بخشي از تغي      كاهش

ير يتغكه دهد  مورد مطالعه نشان مية اما شواهد و آمار در سطح استان همدان و منطق       ؛دگيرالگو قرار مي  

   .مهاجرت بوده است نه كاهش نرخ مواليدثير أالگوي جمعيتي بيشتر تحت ت

 سـاله  15 ةهاي داخلي آن طي دورفرض كه نرخ رشد جمعيت استان و محدودهاين با قبول   

بينـي  ات داشته باشد، بـا اسـتفاده از روش تركيبـي پـيش             پيش از آن ثب    ة مانند ده  1375 -1390

 هاي آن به تفكيك شهري و روستايي به شرح جـدول   جمعيت، رشد جمعيت استان و شهرستان     
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 جمعيـت شـهري اسـتان در انتهـاي          ة كه متوسط رشد سـاالن      صورت ينه ا ب. خواهد بود  )1-2(

ايي در انتهاي دوره حدود      جمعيت روست  ة درصد و متوسط رشد ساالن     71/2 ،)1387-88 (ةدور

 متوسط رشد ساالنه جمعيت استان در انتهاي دوره         ،در مجموع . شودبيني مي  درصد پيش  -12/0

 قبـل، ناشـي از تغييـر وزن         ة درصد خواهد شد كه تغيير جزيي آن نـسبت بـه دهـ             51/1حدود  

  ). همان منبع( جمعيت شهري و روستايي و تحوالت ساختاري است
  

  به تفكيك جوامع شهري و روستايي بين و شهرستان مالير  استان همدان رشد جمعيت -2 جدول

  1375-88هاي سال

  1387 تا 1385هاي ، اطالعات آماري سالريزي استان همدانسازمان مديريت و برنامه: مأخذ

  1387-88انتهاي دوره   1383-84ميانه دوره   1375- 76ابتداي دوره   مناطق

  51/1  43/1  25/1   همداناستان

  71/2  79/2  87/2  شهري

  -12/0  -23/0  -28/0  روستايي

  66/1  6/1  39/1  شهرستان مالير

  1/3  22/3  34/3  شهري

  -69/0  -68/0  -63/0  روستايي
  

  تحقيقةپيشين .3

 بـر   آن اقتـصادي    - روستايي و نيـز اثـرات اجتمـاعي        ةيند توسع آثير باالي مهاجرت در فر    أبه دليل ت  

 جهات مختلـف از طـرف انديـشمندان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه          ن از آ علل و عوامل     ، شهري ةجامع

داننـد   علت اصلي مهاجرت را ناشـي از عـدم تعـادل بـين منـاطق مـي      ،شده مطالعات انجام ةعمد. است

 مهاجرت را از منظر محروميـت نـسبي در پاسـخ بـه عـدم رضـايت                  1استارك). 45: 1381طاهرخاني،(

) هـا  گـروه  ةنه هم (نگين درآمد گروه مرجع و مورد نظر مهاجر         ناشي از قياس درآمد فرد و خانوار با ميا        

هـاي روسـتايي در كـشور        ضمن تحليل عوامل مـؤثر در مهـاجرت        2بيلزرو). 15: 1381 آردم،(مي داند   

شـهري   -هاي روسـتا ترين دليل براي مهاجرتچين معتقد است مهاجرت براي كسب زندگي بهتر مهم

                                                 
1. Stark 
2. Richard E. Bilsorrow 
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خود بر روي جوامع روستايي در كـشورهاي آفريقـايي مهـاجرت را          با مطالعات    1اوكوبا. او. جان. است

ـ     . كندامري اجباري و از روي ناچار قلمداد مي        هـاي روسـتايي در      مهـاجرت  2ستهمچنين آلفـردو اي ل

). 72-71: 1380 طاهرخـاني، (كنـد   آرژانتين را ناشي از كاهش توليد در جوامـع روسـتايي قلمـداد مـي              

و جـان   ) 2002(، اندرسـون    )2000(، تيلور و مـارتين      )1373(فنيدلي  ،  )1976(، بيشاب   )1993(چارني  

كوئل و همكاران همگي معتقدند كه تفـاوت سـطح درآمـد و رفـاه بـين منـاطق شـهري و روسـتايي،                        

-ترين علل مهاجرت روسـتاييان بـه شـهرها محـسوب مـي     اختالف بين دستمزدها و فقر روستايي مهم      

   .)همان منبع( شوند

هـا بـه   گـرفتن هزينـه  بودن دسـتمزدهاي روسـتايي و پيـشي       عتقد به علت ناكافي    م 3همچنين گارسيا 

-اي، مهـاجرت هاي فردي و اجتماعي چون مكان سكونت و ساخت قومي قبيلـه      ژگي    درآمدها، و نيز وي   

 در كشور ونزوئال داليل مهـاجرت روسـتا بـه    1987 در سال  4براون. اندهاي روستا به شهر تشديد يافته     

يـافتگي بـين    داند و معتقد است كـه سـطوح متفـاوت توسـعه           اي مرتبط مي  هاي منطقه اوتشهر را با تف   

يافتـه بـه    توسـعه  يعني مهـاجرت از منـاطق كمتـر        ؛هاي روستا به شهر   تواند به ايجاد مهاجرت   مناطق مي 

  ).53- 52: 1386 دره زرشكي، (منجر شودتر يافتهمناطق توسعه

 كه بيـشتر مطالعـات مربـوط بـه بررسـي            ندمعتقد) 1993 (5ندر تأييد اين ادعا دين ونك و همكارا       

دهد كه مهـاجران روسـتايي از منـاطقي كـه داراي شـرايط              هاي روستا به شهر نشان مي     داليل مهاجرت 

از ايـن منظـر ايجـاد احـساس نارضـايتي      . كننـد  مهاجرت مي،نامناسبي هستند به مناطقي با شرايط بهينه 

هـاي  شود كه در خـالل سـال      ين منظور مشاهده مي   ه ا  ب ،دشورها مي منجر به مهاجرت روستاييان به شه     

 سـالگي و بـاالتر      15 شهرهاي كوچـك در سـن        ة ميليون سكن  5/1 در آمريكا به طور تقريبي       90-1989

 5000سوم ايـن مهـاجران درآمـد سـاليانه كمتـر از             در حدود يك  . انددهكربه شهرهاي بزرگ مهاجرت     

هـاي   بـا تأكيـد بـر مـدل    هاآن. اند سالگي قرار داشته29 تا 15 در سنين هاپنجم از آندالر و بيش از يك   

 وجـود منـافع   بنـابراين  ؛شونديافته جذب مي  انساني معتقدند كه مهاجران عمدتاً به مناطق توسعه        ةسرماي

                                                 
1. J. O. Ocooba  
2. Alferdo E. lattes 

3. Garcia 

4. Brown 

5. Deean wenk and et al 
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-هـاي مهـاجرت محـسوب مـي       ترين انگيزه اقتصادي و اجتماعي و اصالح شرايط اقتصادي فرد از مهم         

  ).53 ،نبعهمان م(شود 

هـاي   معتقد است كه دو عامل كليدي درآمد و اشتغال بيش از ديگر عوامـل بـر مهـاجرت             1گوهرز

در ايـن مـدل     . در تحقيقات وي مهاجرت به عنوان جستجوي كار مطرح است         . گذاردروستايي تأثير مي  

 هـاي فرصـت اقـدام بـه        هزينـه  ةشود كه افراد به علت كاهش درآمدهاي خـود و بـه واسـط             فرض مي 

كنـد   اولين كسي است كـه ثابـت مـي         1964 در سال    2هرزبرگ معتقد است كه سابن    . كنندمهاجرت مي 

  .)54 -53 :همان منبع( كندبيكاري افراد احتمال مهاجرت را در مقايسه با افراد داراي كار بيشتر مي

و بـه    نظران و محققان، موضوع مهاجرت را بررسي و تحليـل كـرده           در ايران نيز بسياري از صاحب     

 1355هاي روستايي شهرستان زنجان از سـال      مهاجرتبررسي  جالليان در   . اندنتايج مشابهي دست يافته   

 كمبود آب و زمين، محروميـت و ضـعف خـدماتي،            راهاي مهاجرت روستايي    ترين علت  مهم 1371تا  

 در نقاطي ست كهه ادادنشان ) 1377(زندي  ةمطالع. )89: 1386 ،جالليان(داند ميبيكاري و درآمد اندك 

ها نيز  به شهرمردم روستايي، نرخ مهاجرت  استزدايي بيشتري صورت گرفته هاي محروميت كه فعاليت 

 ميـزان   ،زدايي كم صورت گرفته يا اصالً صـورت نگرفتـه         كمتر بوده و برعكس در نقاطي كه محروميت       

عوامـل دافعـه بيكـاري و    در بـين  ) 1379(فتحـي  بر اساس نتايج تحقيق  . مهاجرت نيز بيشتر بوده است    

 درصد بيشترين تأثير را بر مهـاجرت داشـته اسـت و از ميـان                3/72مشكالت مالي و اقتصادي با مقدار       

 بيـشترين  ، درصـد  3/26 درصد و داشتن خويشاوند با مقـدار         9/36عوامل جاذبه ارزاني مسكن با مقدار       

-ترين دليل مهاجرتعمده) 1373(ان سليمي از ديدگاه .تأثير را جذب مهاجرين به اسالمشهر داشته است

بوده كه ناشي از محيط طبيعي نامساعد و ضـعف         ) فقر و بيكاري  (شهري، عوامل اقتصادي     -هاي روستا 

 ايل گـورك    دردر تحقيقي   ) 1384(آردم  . ريزي صحيح دولت بوده است    تكنيك و سرمايه و عدم برنامه     

-ويژه قاليكوچك و خانگي و بهصنايع ژه ركود ويهاي اقتصادي و بهعدم تنوع فعاليت  ،شهرستان بوكان 

ثر بـر   ؤعوامل م در تحقيقي   ) 1386(دره زرشكي   . دانديان منطقه مي  يبافي را علت اصلي مهاجرت روستا     

مهـاجرت امـري    به اين نتيجـه رسـيده كـه          و   كردهبررسي و مطالعه    شهرستان كرمانشاه   مهاجرت را در    

                                                 
1. Herzog 

2. Saban 
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آمد به شهر، روابط بين فردي، ميـزان اختالفـات   و رفتسن، سطح تحصيالت، تعدادگزينشي است و با  

 و  انزواي ارتباطاتي و اجتماعي روستاها    ) 1374(سبزيان  . ارتباط بسيار دارد  خانوادگي و ساختار خانواده     

-سـاخت  عدم تحول در زيرو نيز) همدان(مورد بررسي ماندگي شديد و عمومي روستاهاي استان       عقب

قاسـمي   ةدر مطالعـ   .دانـد يان مـي  يترين عامل مهاجرت شـديد روسـتا      مهمرا  هاي اقتصادي و اجتماعي     

گذار بر مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران از چهـار بعـد             اردهايي مشخص شده است كه علل تأثير      

 كـه عوامـل   اسـت شناختي و طبيعـي، كـشاورزي قابـل بررسـي     اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيت 

  . )69: 1385، قاسمي اردهايي(  استرين تأثير را بر روي مهاجرت داشته  بيشت، درصد7/54اقتصادي با 

ـ ثير سبك زندگي و ميـل بـه تغي        أدر كنار مسائل اقتصادي، انزواي اجتماعي و فرهنگي برخي به ت           ر ي

 كـه آمـوزش    اسـت  فرانـسوي معتقـد   1گوسـتاو لوبـون   . كنند اشاره مي  ههاي توسع ريزيآن و نيز برنامه   

اميـل مانـسو، ملـين و       . )34:  1369 پتيـه، ( شـود  به شـهرها مـي     هاعث مهاجرت آن  كودكان روستايي با  

داننـد و معتقدنـد كـه اگـر         شـهري مـي   -ترين دليل مهاجرت روستا    خدمت نظام وظيفه را مهم     2برتيلون

-است كـه روسـتاييان در لبـاس ارتـش عـادات سـخت      دليل  اين هشود بروستاها خالي از جمعيت مي  

ـ . دهنـد ود را از دست مي     اجتماعي خ  ةكوشي طبق  جـستن از   ي آشـنايي بـا شـهر و دور        3ي كلمـان  رهن

  ). 37-36 همان منبع،(داند شهري مي-هاي روستاخداوند را عامل مؤثر در مهاجرت

 بررسـي علـل مهـاجرت مـردم روسـتايي در            ،چه گفته شد هدف كلـي ايـن مطالعـه         نآبا توجه به    

 :ند ازايب دو هدف خرد تحقيق عبارتبه اين ترت. است) بخش جوكار(شهرستان مالير 

  بعد از انقالب اسالمي) بخش جوكار(مروري بر روند مهاجرت در شهرستان مالير  -1

 يان يبررسي نقش عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مهاجرت روستا -2

  شناسي تحقيقوشر. 4

 ةنتخـاب و مطالعـ    يـابي بـا ا    در تحقيقات پيمايـشي يـا زمينـه       . است 4تحقيق حاضر از نوع پيمايشي    

. گيـرد توزيع و روابط بين متغيرها مورد نقـد و بررسـي قـرار مـي           ,  فراواني ،هاي منتخب از جامعه   نمونه

                                                 
1. Gustave lebon 

2. Emil Manceau, Mellin and Bertillon 

3. Henry Kelmen 

4. survey research  
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ده و در منـاطق    كـر مهـاجرت   تحقيق شامل مجموعه افرادي است كـه از روسـتاي خـود              آماري   ةجامع

روسـتا توسـط افـراد    هـا در  فهرست اسامي اين افراد و زمـان حـضور آن  . اندمختلف كشور ساكن شده  

ن قـرار گرفتـه     اها در اختيـار محققـ     نآ اسالمي، دهياران و خويشاوندان      ي شورا يويژه اعضا محلي و به  

شـده  ين  يـ اي متناسـب، حجـم نمونـه تع       مرحلهگيري تصادفي دو  گاه با استفاده از روش نمونه     آن. است

 51 روسـتا از بـين       12 نخست بر اسـاس پـراكنش روسـتاها و بـه صـورت تـصادفي                 ةدر مرحل . است

 سـال   30 بعدي با توجه به تعداد مهاجران روستايي در          ة و در مرحل   ب شده روستاي بخش جوكار انتخا   

بـه ايـن ترتيـب    . شده است مشخص   ،اخير، تعداد مهاجران روستايي كه در هر روستا بايد مطالعه شوند          

  . ستب شده امتناسب با جمعيت مهاجران هر روستا انتخا)  نفر180(ها حجم كل نمونه

بـراي  . ه است نامه استفاده شد   از پرسش  هاهآوري اطالعات ميداني براي آزمون فرضي     منظور جمع ه  ب

1سـنجي صـوري   از دو روش اعتبـار پـژوهش هـا در  معيارها و گويـه , هابررسي ميزان دقت شاخص
و  

فـق متخصـصان در      ميزان توا  ة هدف از كاربرد روش اول مطالع      .ه است  استفاده شد  2سنجي تجربي اعتبار

در ) هـا نامـه پرسـش (به همين منظور ابزار تحقيق      . استمتغير وابسته    براي سنجش    ،هارابطه با شاخص  

 ،آوريهـا جمـع  نظـرات آن  سـپس نقطـه  ،گرفـت هاي مرتبط قرار اختيار كارشناسان و متخصصان رشته  

سنجي تجربـي اطالعـات   اردر اعتب. گرفتقرار نامه مورد استفاده  در اصالح پرسش    و در نهايت،   بررسي

 موضـوع تحقيـق  ناپـذير در خـصوص   هاي مـتقن و شـبهه     آزمون با داده   پيش ةشده در مرحل  آوريجمع

 كرونبـاخ اسـتفاده شـده    αنامه از ضـريب   پرسشدامدر اين پژوهش براي تعيين اعت      .ه شده است  مقايس

پايايي بـاالي ابـزار تحقيـق در         درصد بوده است كه نشان از        7/70نامهپرسش ميزان قابليت اعتماد     .است

  .سنجش متغيرهاست

-روشاز  گيري متغيرها و در چـارچوب اهـداف پـژوهش           متناسب با سطح اندازه   ها  در تحليل داده  

هـاي توصـيفي مثـل      آمـاره در بخـش توصـيف اطالعـات از         . هاي مختلف آماري استفاده شده اسـت      

. شـده اسـت  بهـره گرفتـه   نگين و مـوارد ديگـر      ميـا  ، واريانس ، انحراف معيار  ، مد ، ميانه ، درصد ،فراواني

  .شناسايي عوامل كليدي در مهاجرت از تحليل عاملي استفاده شده استهمچنين به منظور 

                                                 
1. Face Validity  

2.. Emperical Validity 
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    و بحثنتايج. 5

در ايـن   . بوده اسـت   02/10  سال با انحراف معيار       56/36مورد مطالعه حدود    ن  امهاجرميانگين سن   

 2/62( سـال متغيـر اسـت        40 تا   25ها بين   ايي است كه سن آن    هرابطه بيشترين فراواني مربوط به نمونه     

 بيـشتر پاسـخگويان     ،اسـت )  درصـد  1/1( سـال    60الي   بـا      افرادكمترين فراواني نيز مربوط به      ). درصد

 ،راهنمـايي تحـصيالت   )  درصـد  8/27(به ترتيـب     همچنين   ،اندداشته ابتدايي   تحصيالت)  درصد 2/42(

 سـواد بي ) درصد 3/8(و  دبيرستان   تحصيالت   ) درصد 2/17( ،تحصيالت ليسانس و باالتر   )  درصد 4/4(

درصـد داراي    9 ، درصد داراي شـغل آزاد     8/75  يعني ؛نا اكثر مهاجر  اطالعات موجود بر اساس    .اندبوده

اطالعـات   .و تعداد محدودي هـم بيكـار و بازنشـسته هـستند            دارها خانه از آن  درصد 14،  شغل دولتي 

ده و مابقي بعد از انقالب اسـالمي        كر قبل از انقالب مهاجرت      ،نا درصد مهاجر  7/1قيق حاكي است    تح

هـاي  سـال هاي بعـد از انقـالب بيـشترين فراوانـي مربـوط بـه               در دوره . اندكردهروستاي خود را ترك     

 مـورد   ة جامعـ   درصـد  25 نيـز حـدود      1376 تا   1366هاي  البين س . است)  درصد 3/68 (1389-1376

بـه شـهر     اي زنـدگي   درصـد بـر    5تنها   1357-1366هاي  در سال حال آن كه    . اندكردهلعه مهاجرت   مطا

از ايـن    .انـد بـوده )  درصد 9/38(داراي شغل كشاورزي     ن قبل از مهاجرت   ااكثر مهاجر  .مهاجرت كردند 

  .اندنشين بوده- خوش درصد اراضي كشاورزي نداشته و اصطالحا59ًميزان 
 

  ضريب تغييرات  مهاجرت با توجه به اثر متغيرها بر .1. 5

گـذار بـوده اسـت كـه        ثيرأيان ت يدهد عوامل مختلفي بر مهاجرت روستا     نشان مي نتايج اين تحقيق    

 امكـان كـسب   ،دهـد  نشان مـي 3  جدولگونه كه همان. ها قرار دارد  البته عوامل اقتصادي در صدر آن     

نبود شـغل ثابـت      همچنين   ت،لويوترين ا  باال ي دارا )153/0 با ضريب تغييرات  ( درآمد بيشتر در شهر   

 با ضريب تغييـرات   ( در مناطق روستايي     ي كاف ةفقدان سرماي  و )175/0 با ضريب تغييرات  ( در روستا 

 ةبـودن بـه لهجـ     عالقـه بـي  متغيرهـايي چـون      ،در مقابـل  . هاي بعدي قرار دارنـد    در اولويت  )188/0

ــرات( روســتايي ــا ضــريب تغيي ــا همــساي، )19/3 ب ــا ضــريب ( در محــيط روســتا هــاهچــالش ب ب

 )275/8 بـا ضـريب تغييـرات     (  در روسـتا   يهـا و اختالفـات قـوم      يوجود درگير   و )533/5تغييرات

   . )3 جدول( لويت قرار دارندوين اتردرپايين
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 بندي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاشهري اولويت-3جدول 

  اولويت  تغييرات ضريب  انحراف معيار  ميانگين  گويه  رديف
  1  153/0  631/0  12/4  ن كسب درآمد بيشتر در شهرامكا  1
  2  175/0  777/0  43/4  نبود شغل ثابت در روستا  2
  3  188/0  790/0  19/4  فقدان سرماية كافي در مناطق روستايي  3
  4  210/0  890/0  23/4  هاي شغلي در روستابيكاري و نبود فرصت  4
  5  228/0  901/0  94/3  وجود مراكز توزيعي و خريد بيشتر در شهرها  5
  6  246/0  029/1  17/4  نبود امكانات درماني و پزشكي در روستاها  6
  7  256/0  013/1  95/3  هاي فردي و ميل به پيشرفتانگيزه  7
  8  301/0  111/1  68/3   در شهركسب موقعيت اجتماعي بهتر  8
  9  344/0  177/1  42/3  نقل در شهرهاودسترسي به امكانات حمل  9
  10  347/0  300/1  74/3  بكمبود زمين و آ  10
  11  349/0  321/1  78/3  كمبود امكانات آموزشي در روستاها  11
  12  531/0  366/1  57/2  هاي شهري و شهرنشينيجاذبه  12
  13  546/0  831/1  35/3  نداشتن زمين كشاورزي شخصي  13
  14  601/0  540/1  56/2  كمبود امكانات فرهنگي در روستاها  14
  15  610/0  668/1  73/2  فاهي بيشتر در شهرهادسترسي به امكانات ر  15
  16  686/0  503/1  19/2  استفاده از تجربيات دوستان ساكن در شهر  16
  17  705/0  439/1  04/2  عوامل اقليمي مانند كمبود بارندگي و غيره  17
  18  742/0  522/1  05/2  هاي جمعيدسترسي به اطالعات و رسانه  18
  19  876/0  429/1  63/1   تفريحي مانند پاركعالقه به استفاده از امكانات  19
  20  968/0  218/2  29/2  بودن ريسك در بخش كشاورزيباال  20
  21  982/0  192/1  23/2  بودن اراضي كشاورزيناهموار  21
  22  988/0  434/1  45/1  شدن كشاورزيمكانيزه  22
  23  989/0  622/1  64/1  سالي و سيلبالياي طبيعي از جمله خشك  23
  24  027/1  664/1  62/1  هاي اجتماعي بيشتر در شهرهال به فعاليتتماي  24

  25  072/1  652/1  54/1  هاعالقه به سبك زندگي شهري  25

  26  108/1  751/1  58/1  بودن اراضي كشاورزيناموغوب  26
  27  249/1  487/1  19/1  هاعالقه به نحوة گذراندن اوقات فراغت شهري  27
  28  345/1  588/1  18/1  عدم امنيت شغلي روستاييان  28
  29  366/1  380/1  01/1  عالقه به زندگي در محيط بزرگتر  29
  30  422/1  309/1  92/0  عالقه به استفاده از امكانات فرهنگي  30
  31  606/1  799/1  12/1  كمبود امكاناتي مانند آب، برق، گاز و تلفن  31
  32  851/1  481/1  80/0  فقدان احساس امنيت اجتماعي  32
  33  992/1  255/1  63/0  تمايل به آداب و سنن روستاييعدم   33
  34  054/2  274/1  62/0  هاپوشيدن شهريعالقه به نحوة لباس  34
  35  771/2  275/1  46/0  ازدواج با خانوادة شهري  35
  36  19/3  957/0  30/0  بودن به لهجة روستاييعالقهبي  36
  37  533/5  166/0  03/0  ها در محيط روستاچالش با همسايه  37
  38  275/8  331/0  04/0  ها و اختالفات قومي در روستاهاوجود درگيري  38
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ميزان اهميت هر يك از متغيرها را بر مهـاجرت از ديـدگاه پاسـخگويان نـشان     ) 4( همچنين جدول 

.  بهـره گرفتـه شـده اسـت        )ISDM(  انحراف معيار از ميانگين    ةدر ارزيابي اين اهميت از فاصل     . دهدمي

 ميـانگين، انحـراف معيـار، حـداكثر و حـداقل ميـزان اهميـت                ةها با استفاده از چهار آمار     ولدر اين فرم  

  . اندبندي شدهاهميت طبقه بسيار مهم، مهم، تا حدي مهم و بيةمتغيرها در چهار طبق

 

Min < A < Mean – St.d                 : A  = اهميتبي         

Mean – St.d < B < Mean            : B = حدي مهمتا  

Mean < C < Mean + St.d            : C = مهم 

Mean + St.d < D < Max              : D = بسيار مهم 

 10ثر بـر مهـاجرت      ؤ متغير مـ   38شود از ديدگاه پاسخگويان، از مجموع       گونه كه مالحظه مي    همان

بنـدي   قابـل طبقـه    رهنگـي ف - اقتـصادي و اجتمـاعي     ةز اين موارد در حو    ،اندمورد بسيار مهم تلقي شده    

ـ    14ن هفت متغير نقش مهم و       ادهد از نظر مهاجر   هاي جدول نشان مي    داده ،هستند ثيري تـا  أمتغير نيـز ت

  . داشته استحدي مهم بر مهاجرت آن ها

  شهري -بندي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستااولويت -4 جدول
      انحراف معيار  ميانگين  گويه  رديف
  بسيار مهم D  631/0  12/4  تر در شهرامكان كسب درآمد بيش  1
 بسيار مهم  D  890/0  23/4  هاي شغلي در روستابيكاري و نبود فرصت  2

 بسيار مهم  D  790/0  19/4   كافي در مناطق روستاييةفقدان سرماي  3

 بسيار مهم  D  777/0  43/4  نبود شغل ثابت در روستا  4

 بسيار مهم  D  300/1  74/3  كمبود زمين و آب  5

 بسيار مهم  D  111/1  68/3   در شهروقعيت اجتماعي بهتركسب م  6

 بسيار مهم  D  013/1  95/3  هاي فردي و ميل به پيشرفتانگيزه  7

 بسيار مهم  D  321/1  78/3   تحصيل در روستاهاةكمبود امكانات آموزشي و ادام  8

 بسيار مهم  D  029/1  17/4  نبود امكانات درماني و پزشكي در روستاها  9

 بسيار مهم  D  901/0  94/3  كز توزيعي و خريد بيشتر در شهرهاوجود مرا  10

 مهم  C  218/2  29/2  بودن ريسك در بخش كشاورزيباال  11

 مهم  C  831/1  35/3  نداشتن زمين كشاورزي شخصي  12

 مهم  C  192/1  23/2  بودن اراضي كشاورزيناهموار  13

 مهم  C  366/1  57/2  هاي شهري و شهرنشينيجاذبه  14

 



   سال  يازدهم                      مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                          66

15  
نقل و خدمات عمومي در وي به امكانات حملدسترس

  شهرها
42/3  177/1  C  مهم 

 مهم  C  540/1  56/2  كمبود امكانات و خدمات فرهنگي در روستاها  16

 مهم  C  668/1  73/2  دسترسي به امكانات رفاهي بيشتر در شهرها  17

 تا حدي مهم  B  434/1  45/1  شدن كشاورزيمكانيزه  18

 تا حدي مهم  B  799/1  12/1   آب، برق، گاز و تلفنكمبود امكاناتي مانند  19

 تا حدي مهم  B  588/1  18/1  نيياعدم امنيت شغلي روستا  20

 تا حدي مهم  B  503/1  19/2  استفاده از تجربيات دوستان ساكن در شهر  21

 تا حدي مهم  B  522/1  05/2  هاي جمعيدسترسي به اطالعات و رسانه  22

 تا حدي مهم  B  664/1  62/1  عي بيشتر در شهرهاهاي اجتماتمايل به فعاليت  23

 تا حدي مهم  B  622/1  64/1  سالي و سيلبالياي طبيعي از جمله خشك  24

 تا حدي مهم  B  751/1  58/1  بودن اراضي كشاورزيناموغوب  25

 تا حدي مهم  B  439/1  04/2  هواوعوامل اقليمي مانند كمبود بارندگي، بدي آب  26

 تا حدي مهم  B  652/1  54/1  هاگي شهريعالقه به سبك زند  27

 تا حدي مهم  B  487/1  19/1  هاگذراندن اوقات فراغت شهرية عالقه به نحو  28

29  
عالقه به زندگي در محيط بزرگتر و تمايل به 

  بودنناشناخته
01/1  380/1  B  تا حدي مهم 

 ا حديمهم ت  B  429/1  63/1  عالقه به استفاده از امكانات تفريحي مانند پارك  30

  تا حدي مهم  B  309/1  92/0  عالقه به استفاده از امكانات فرهنگي مانند سينما وغيره  31
  اهميتبي  A  331/0  04/0  ها و اختالفات قومي در روستاهاوجود درگيري  32

 بي اهميت  A  166/0  03/0   در محيط روستاهاهچالش با همساي  33

 بي اهميت  A  481/1  80/0  فقدان احساس امنيت اجتماعي  34

 بي اهميت  A  275/1  46/0   شهريةازدواج با خانواد  35

 بي اهميت  A  255/1  63/0  عدم تمايل به آداب و سنن روستايي  36

 بي اهميت  A  957/0  30/0   روستاييةبودن به لهجعالقهبي  37

 بي اهميت  A  274/1  62/0  هاپوشيدن شهري لباسةعالقه به نحو  38

  
  :ميانگين
195/2  

  0: مينيمم   5:ماكزيمم    332/1    : معيار كلانحراف

  

   ثر بر مهاجرت روستاييانؤتحليل عاملي متغيرهاي م .2. 5

در ايـن راسـتا وجـه       . ساز متغيرهاست بنايي يا زمينه  هدف اساسي تحليل عاملي شناسايي عوامل زير      

يـد  اب .شـود  مـي  گذاريسپس توسط محقق نام    مشترك متغيرها با توجه به واريانس مشترك شناسايي و        

ه از آن در هـر شـرايطى   هـا، امكـان اسـتفاد   مندي ايـن روش در تحليـل داده  توجه داشت با وجود توان   

دارنـد كـه شايـستگي الزم بـراي ايـن كـار را داشـته                 هايى براي تحليل عاملي كاربرد    داده .وجود ندارد 
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  KMO چـه مقـدار   چنـان ننـد، كاستفاده مـي  KMO براي اين منظور از آزمون بارتلت و ضريب. باشند

توجـه بـه     ايـن ضـريب بـا     . دكـر  از تحليل عاملى اسـتفاده       خاطرتوان با اطمينان    باشد، مي  5/0باالتر از   

 .اسـت 0 /00آزمون بارتلت برابـر      داري كه رقم مناسبي است، سطح معني       است 742/0 برابر )5( جدول

    .است داردرصد معني 99در نتيجه در سطح 

  آزمون بارتلت وKMO  بضري مقدار -5 جدول

  نام آزمون  مقدار

742/0  KMO  

855/2  Bartletts  

00/0  Sig  

 

وريمـاكس بـراي   از چـرخش     هـا بـراي انجـام تحليـل عـاملي،         هبودن داد مناسب پس از اطمينان از   

ايـن  . آمـده اسـت  ) 6( شده در جدولعوامل استخراج . دار استفاده شده است   هاي معني دستيابى به عامل  

ـ يثر بر مهاجرت روستا   ؤدرصد واريانس مربوط به متغيرهاي م      489/47موع  عوامل مج  -ن مـي ييان را تبي

مهـاجرت   ثر در ؤ از عوامـل مـ     489/47توانـد   تر توجه به اين عوامل پنج گانـه مـي          به عبارت ساده   ؛دكن

 دليـل   متغيـر بـه  نـه  از مجموع متغيرهاي مورد بررسي تعـداد       بايد اشاره كرد كه   . دكنين  ييان را تب  ايروست

  . )6جدول ( انديند تحليل عاملي حذف شدهآ از فر،ثير كمترأ عاملي يا به عبارت ديگر تربودن باكم
  

  شده همراه با مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعيهاي استخراجتعداد عامل -6 جدول

  مقدار ويژه  نام عامل  رديف
  درصد واريانس

  مقدار ويژه

  درصد

  تجمعى

  555/13  555/13  518/17  دگىعامل سبك زن  1

  955/24  400/11  416/28  عامل طبيعى  2

  023/34  068/9  930/36   فرهنگى–عامل رفاهى  3

  565/41  542/7  550/43  عامل اقتصادى  4

  489/47  924/5  506/48  عامل امنيتى  5

از بـار عـاملي بزگتـر     گرفتن متغيرهـايي بـا  ها پس از چرخش برمبناي قراروضعيت بارگذاري عامل  

  .آمده است) 7( در جدول 5/0
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-هثر بر مهاجرت روستاييان و ميزان بارهاي عاملى بؤمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل م -7 جدول

  يافتهآمده از ماتريس دوراندست

  بار عاملي  متغيرها  نام عامل  لويتوا

  519/0  دسترسي به امكانات رفاهي بيشتر در شهرها

  678/0  ه به استفاده از امكانات تفريحي مانند پاركعالق

  516/0  هاي اجتماعي بيشتر در شهرهاتمايل به فعاليت

  720/0  هاعالقه به سبك زندگي شهري

  719/0  ها گذراندن اوقات فراغت شهريةعالقه به نحو

  681/0  بودنعالقه به زندگي در محيط بزرگتر و تمايل به ناشناخته

  647/0  قه به استفاده از امكانات فرهنگي مانند سينما وغيرهعال

  584/0  عدم تمايل به آداب و سنن روستايي

  671/0  هاپوشيدن شهري لباسةعالقه به نحو

  سبك زندگىعامل   اول

  521/0   روستاييةبودن به لهجعالقهبي

  710/0  هوا و غيرهوعوامل اقليمي مانند كمبود بارندگي، بدي آب

  784/0  بودن ريسك در بخش كشاورزيباال

  809/0  هاي كشاورزيبودن زمينناهموار

  855/0  سالي و سيلبالياي طبيعي از جمله خشك

  كشاورزيعامل   دوم

  895/0  بودن اراضي كشاورزيغوبرنام

  653/0  نبود امكانات درماني و پزشكي در روستاها

  724/0  نقل و خدمات عمومي در شهرهاودسترسي به امكانات حمل

  755/0   تحصيل در روستاهاةكمبود امكانات آموزشي و امكان ادام

  745/0  خانه در روستاهاكمبود امكانات و خدمات فرهنگي مثل كتاب

  سوم
 –عامل رفاهى
  فرهنگى

  601/0  هاي جمعيدسترسي به اطالعات و رسانه

  519/0  امكان كسب درآمد بيشتر در شهر

  832/0  نبود شغل ثابت در روستا

  834/0   كافي در مناطق روستاييةفقدان سرماي

  چهارم

  

  

  عامل اقتصادى

  791/0  هاي شغلي در روستابيكاري و نبود فرصت

      

  669/0  يانيعدم امنيت شغلي روستا

  553/0  فقدان احساس امنيت اجتماعي

  511/0   در محيط روستاهاهچالش با همساي
  عامل امنيتى  پنجم

  542/0  ها و اختالفات قومي در روستاهاوجود درگيري
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   و پيشنهادهاگيري نتيجه.6

ـيط    .  مهاجرت امروزه دامنگير بسياري از كشورهاي جهان است       ةپديد ـار تخريـب مح مهاجرت روستاييان در كن

امـروزه از  اين پديده  . گيري تحوالت جديد در مباحث روستايي است      در شكل مهم  زيست يكي از موثرترين عوامل      

اي و هقن همچنان نياز به مطالعات منطآدهي  اما براي مديريت و سامان؛زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است

  .    ي شده است مورد مطالعه شناسايةثر بر مهاجرت در منطقؤدر پژوهش حاضر پنج عامل كليدي م. تري استقوي

عامـل   )تغييرات واريانس كل  ( درصد از    555/13ي  يتنها عامل سبك زندگي اين عامل به      :عامل اول  .1

ـار    11اين عامل  در. در اولويت اول قرار دارد كند و مورد مطالعه را تبيين مي    ةمهاجرت در منطق   ـا ب  متغيـر ب

 . كنندايفاي نقش مي5/0عاملي بيش از 

 مهاجرت  عامل) تغييرات واريانس كل  ( درصد از  400/11ييتنهاعامل طبيعي اين عامل به    : عامل دوم  .2

 متغير با بار عاملي بيش از 5اين عامل  در. در اولويت دوم قرار دارد كند و مورد مطالعه را تبيين مي   ةدر منطق 

 .كنندايفاي نقش مي 5/0

ـانس كـل   (  درصد از068/9 ييتنها فرهنگي اين عامل به – رفاهي  سوم عامل  .3 عامـل  ) تغييـرات واري

ـار       5اين عامل    در. وم قرار دارد  سدر اولويت    كند و ي را تبيين م    مورد مطالعه  ةمهاجرت در منطق   ـا ب  متغيـر ب

 . كنندايفاي نقش مي 5/0عاملي بيش از 

ـانس كـل     ( درصـد از   542/7 ييتنهاعامل اقتصادي اين عامل به    : مچهارعامل   .4 عامـل  ) تغييـرات واري

ـا      در  . لويت چهارم قرار دارد   وكند و در ا   ن مي ي مورد مطالعه را تبي    ةمهاجرت در منطق   اين عامل چهار متغير ب

 . كنندايفاي نقش مي 5/0بار عاملي بيش از 

ـا عامل امنيتي اين عامـل بـه      : پنجمعامل   .5 ـانس كـل     (  درصـد از   924/5 ييتنه عامـل  ) تغييـرات واري

ـار    4اين عامل  در.  قرار داردپنجمدر اولويت  كند و را تبيين مي  مورد مطالعه  ةمهاجرت در منطق   ـا ب  متغيـر ب

 . كنندايفاي نقش مي 5/0ز عاملي بيش ا

ثر ؤيان به شهر ميعامل كليدي در مهاجرت روستا  5، در مجموع    دهدمينشان   7گونه كه جدول    همان

  .ستا  نشان داده شده1  اين عوامل در نمودار،بوده است
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  هاي روستاييثر بر مهاجرتؤعوامل م -1 شكل

 :دكره ين پيشنهاداتي به شرح ذيل اراتوابا توجه به نتايج تحقيق مي

توانـد باعـث    توجه دولت به عمران روستاها مـي      كند كه   يد مي أيمطالعات وسيع اين واقعيت را ت      . 1

گـذاري بيـشتر     به همين دليل دولت بايد با سرمايه       .دشو مهاجرت به شهرها در روستاييان       ةكاهش انگيز 
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خوشـبختانه بـا    .  افـزايش دهـد    اي تجمع جمعيتـي   همكاناين  در روستاها ميل به تدوام سكونت را در         

 .هاي قابل توجهي در اين راستا برداشته است دولت قدم،اجراي طرح هادي روستايي

. هـاي روسـتايي اسـت   ثيرگذار بر مهاجرتأ از جمله عوامل تهاي شغلي در روستا بيكاري و نبود فرصت    .2

توانـد   مـشاغل غيركـشاورزي مـي   ةتوسعو نيز  نواحي صنعتي استقرار صنعت در نواحي روستايي     ايجاد

ت و پايـدار    دمـ هـاي بلنـد   دولت در اين زمينه نيازمند تدوين استراتژي      . دكنزمينه را براي اشتغال فراهم      

 .است

بـردن امنيـت    بـاال .  مورد مطالعه از جمله علـل مهـاجرت بـوده و هـست             ةعامل امنيتي در منطق    . 3

سطح آگاهي مردم بـراي حـل اختالفـات از طريـق      ي و ارتقاروستاها از طريق كاهش اختالفات محلي   

  .گاري مردم را در روستاها فراهم سازدد مانةتواند زمينگو ميوگفت

دادن تـسهيالت و امكانـات روسـتايي در جهـت       درك نسل جـوان جوامـع روسـتايي و سـوق           . 4

  .تثيرگذار بر مديريت جوامع روستايي در بعد مهاجرت اسأ از جمله عوامل تانتظارات اين نسل

ويـژه در جوامـع   هاي مختلـف و بـه   موزشي و بهداشتي در شهرها و استان      آعدم توزيع امكانات     . 5

ايجاد مراكز خـدماتي، بهداشـتي      . يان است يثيرگذار بر مهاجرت روستا   أشهري و روستايي عاملي بسيار ت     

 .ها قرار گيرد بايد مورد توجه دولتها در روستاهاويژه آموزشي و گسترش آنبه

  هنامكتاب

بررسي علل و پيامدهاي فـضايي مهـاجرت روسـتايي دهـستان ايـل گـورك                 .)1384 (.ضرآردم، خ  .1

 .ريـزي روسـتايي    كارشناسـي ارشـد برنامـه      ةنامـ  پايان .كنون  از انقالب اسالمي تا    -شهرستان بوكان 

  .دانشگاه بهشتي تهران

 .)1370 (.س. اوبـري، آ  .نشر دانشگاه تهـران   : تهران .شناسي جمعيت ةناملغت .)1354 (.هدياماني، م  .2

 كـار و تـأمين      ةنـشر مؤسـس   : تهـران  . دكتـر فرهنـگ ارشـاد      ة ترجم .مهاجرت، شهرنشيني و توسعه   

 .اجتماعي

 سـازمان   :تهـران . )چـاپ اول   (.كاشي  محمد مؤمني  ة ترجم .مهاجرت روستاييان  .)1369 (.انپيتيه، ژ  .3

  .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي
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هاي روستايي شهرستان زنجان     عوامل جغرافيايي مؤثر بر مهاجرت     تحليل« .)1386 (.ميدحجالليان،   .4

  .89-99 ص ص.61 ة شمار.هاي جغرافيايي پژوهشةنامفصل .»1375 تا 1355از سال 

تحليل تمايل جوانان روستايي پسر شهرستان كرمانشاه به مهـاجرت و            .)1386 (.حمدزرشكي، م دره .5

  . دانشگاه رازي كرمانشاه. روستاييةد توسع كارشناسي ارشةنام پايان.عوامل مؤثر بر آن

زدايي بر روند مهـاجرت روسـتاييان در        هاي محروميت بررسي تأثير فعاليت   .)1377 (.سينزندي، ح  .6

 كارشناسي ارشد ادبيـات و  ةنام پايان.) شهرستان كهنوج:مورد مطالعه  (1370-1375هاي   سال ةفاصل

  . دانشگاه شهيد باهنر كرمان.علوم انساني

امـور  ( اسـتان همـدان     ةطـرح مطالعـات جـامع توسـع       « .)1380 (.ريـزي ان مـديريت و برنامـه     سازم .7

  . ريزي استانداري همدان معاونت و برنامه.») جمعيت-اجتماعي

- جامعـه  ي دكتـر  ةنام پايان .هاي روستايي در استان همدان    بررسي مهاجرت  .)1374 (.عيدسبزيان، س  .8

  .  تهران. دانشگاه تربيت مدرس.شناسي

روند شهرنشيني و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي مهاجرت روستاييان بـه            .)1373 (.باسميان، ع سلي .9

 . تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد جغرافياةنام پايان.) تا كنون1345از (شهر مهاباد 

 ةنامـ فـصل  .»شـهري  -تحليلي بر عوامل مـؤثر در مهـاجرت روسـتا         « .)1380 (.هديطاهرخاني، م  .10

  . 68-93 ص ص.3 ة شمار.16 سال .يقات جغرافياييتحق

شهري با تأكيـد بـر       -هاي روستا بازشناسي عوامل مؤثر در مهاجرت    « .)1381 (.هديطاهرخاني، م  .11

  . 41-60 ص ص.2 ة شمار.6 ة دور. مدرسةنامفصل .»مهاجرت جوانان روستايي استان قزوين

 دهستان باالبنـد    :نمونه(هاي روستايي   رتها، براي كنترل مهاج    روش يةارا .)1373 (.هالعباسي، ش  .12

 . دانشگاه فردوسي مشهد. كارشناسي ارشد جغرافياةنام پايان.)فريمان

منـدي  يت بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بـر مهـاجرت و رضـا             .)1379 (.براهيمفتحي، ا  .13

 . دانشگاه ايـران   .شناسي كارشناسي ارشد جمعيت   ةنامپايان .) شهر اسالمشهر  :مورد مطالعه (مهاجران  

  . شيراز

تكنيـك  بررسي علل مهاجرت روستاييان به شـهرها در ايـران بـا          « .)1385 (.ليقاسمي اردهائي، ع   .14

 .9 سـال    . روسـتا و توسـعه     ةنامـ  فـصل  .»)1359-83مقطع زماني   (هاي تحصيلي   نامهفراتحليل پايان 

 . 51-80 ص ص.1ة شمار
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