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  چكيده
ي فـرد مهـاجر و   هـا  ويژگي(اي درون خانوار  پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه عوامل زمينه

روســتاي  ۳۲در  ،و مهــاجرت اعضــاي خانوارهــاي روســتايي بــه شــهرها) سرپرســت خــانوار
نتـايج رگرسـيون لوجسـتيك چنـد     . خانوار نمونه به انجام رسيد ۵۵۷شهرستان مرند با مطالعه 

فرد مهـاجر، غيرشـاغل بـودن    ) مرد بودن(كه به ترتيب سه متغير جنسيت  دهد ميمتغيره نشان 
تـرين عوامـل    داري باال، به عنـوان قـوي   با سطح معني ،نوار، و تنوع منابع درآمديسرپرست خا

کمترين ميزان مهـاجرت  . مؤثر بر مهاجرت به شهر اعضاي خانوارهاي روستايي شناسايي شدند
در . گيرد کـه سرپرسـت خـانوار زن باشـد     به داليل اقتصادي و غيراقتصادي، زماني صورت مي

نشين بـودن خـانوار روسـتايي و     گيرند، خوش اقتصادي صورت مي هايي که به داليل مهاجرت
تـرين عوامـل    هاي فردي آنان، به ترتيب، قـوي  تعداد عائله خانوار، بدون در نظر گرفتن ويژگي

بـه طـورکلي، تنهـا بيكـاري     . دار هسـتند  اند که از نظـر آمـاري نيـز معنـي     کننده مهاجرت تعيين
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هاي عمده فردي مثل تحصيالت يا مهـارت فنـي،    ويژگيروستاييان و امكان كاريابي در شهر و 
كننــدة مهــاجرت روســتاييان بــه شــهرها نيســت، بلكــه، مجموعــه شــرايط كلــي  عامــل تعيــين

هاي زندگي در روستاهاي مورد مطالعـه از عوامـل    نيافتگي روستايي و عدم وجود جاذبه توسعه
  .آيند اصلي مهاجرت به شمار مي

مرنـد  / خـانوار روسـتايي  ) / عوامل درون خانوار(مهاجرت / شهري  مهاجرت: ها کليدواژه
  ).شهرستان(

* * * 
  مقدمه

سابقه شهرنشيني انسان به پـنج  . گانه حركات جمعيت است مهاجرت يكي از اجزاي سه
هـاي روسـتايي بيشـتر مربـوط بـه دوره رشـد        اما مهـاجرت  ،گردد هزار سال پيش برمي

بـا ايجـاد تحـوالت عظـيم در زنـدگي      شهرنشيني و پس از انقالب صـنعتي و همزمـان   
يافته  از آنجا كه اين تحول در كشورهاي جهان سوم ديرتر از مناطق توسعه. ستها انسان

هاي روستايي نيز در اين كشورها با رشد صنعتي، شـتاب بيشـتري بـه     رخ داد، مهاجرت
درصـد كشـورهاي در حـال توسـعه روستانشـين       ۶۴با اين اوصاف، هنوز . خود گرفت

  .درصد است ۵۷؛ اين ميزان براي كل جهان هستند
 ۱۳۷۵درصد در سال  ۷/۳۸، به ۱۳۳۵در سال  ۶/۶۸درصد روستانشيني در ايران از  

با توجه به اينكه نسبت روستانشـيني در  ). ۱۳۷۵و  ۱۳۳۵مركز آمار ايران، (رسيده است 
متر اسـت،  ايران از ميزان جهاني و حتي از ميزان آن در كشورهاي در حال توسعه نيز ك

توان دريافت كه مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران به شدت رواج داشته است و  مي
  . پديده شهرنشيني رونق روزافزوني دارد

منظور جلوگيري از مهاجرت، اقدامات زيادي ماننـد برخـوردار    هاي اخير به طي سال
آموزشي و بهداشتي كردن بيشتر مناطق روستايي از تأسيسات زيربنايي و برخي امكانات 

  .هاي روستايي به قوت خود باقي است صورت گرفته است، اما، هنوز مهاجرت
هاي مهاجرت، ازسوي همه عوامـل فـردي،    براساس نظريه متداول مهاجرت، تصميم

بـا توجـه بـه مهـم بـودن      . گيرند قرار مي تأثيراي و عوامل اجتماعي تحت  خانوار، زمينه
هـاي فـردي در    مهاجرتي، در پـژوهش حاضـر ويژگـي    هاي هاي فردي در تصميم زمينه
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بر مهـاجرت اعضـاي     سطح خانوار، سرپرست و افراد خانوار مورد توجه بوده و آثار آن
  . خانوارهاي روستايي به شهرها مورد مطالعه واقع شده است

  نظريات مهاجرت 
هـاي   دارد و نگـرش  تأكيـد هـا   ديدگاه سيستمي، بر نگرش جـامع بـه مسـئله مهـاجرت    

از نظـر ايـن   . دانـد  هـا كـافي نمـي    بعدي را براي شناخت و درك و تحليل مهاجرت تك
صورت منفرد و جدا از هـم بـر    ديدگاه، ارتباط تاريخي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به

ناپذير، بسـتر الزم را بـراي    هاي تفكيك عنوان مجموعه گذارد، بلكه به نمي تأثيرمهاجرت 
  . بخشند و آن را تداوم ميمبادالت مهاجرتي فراهم كرده 

ي است كه طي آن مهاجران براي دستيابي فرايندمعتقد است، مهاجرت  )۱(راونشتاين
ي شـغلي بيشـتري   هـا  فرصـت و به مناطقي كه داراي  شوند ميبه زندگي بهتر برانگيخته 

  .)۱۳۶۸زاده،  لهسايي( كنند است، مهاجرت مي
ي مفهومي كه حاوي عواملي از مبدأ را به عنوان چارچوب خود مهاجرت ، نظريه )۲(لي

اي از عوامل شخصي است، به منظـور  كننده و مجموعه و مقصد، مجموعه موانع مداخله
هاي عمومي در خصوص حجم مهاجرت، گسترش جريان و ضـد جريـان    تنظيم فرضيه

گيـرد   نتيجه مي با تلفيق همه عوامل، لي . برد مهاجرت و خصوصيات مهاجران به كار مي
مثل تحرك بيشتر به واسطه سـن،  (ران با در نظر گرفتن عوامل مثبت در مقصد كه مهاج

اي را  و با در نظر گرفتن عوامـل منفـي در مبـدأ، منطقـه    ) تحصيالت يا تجربه و مهارت
  . )۱۳۸۰ آسايش،( كنند؛ بنابراين مهاجرت يك انتخاب دوجانبه است انتخاب مي
ييان به شهرها را با بيكاري روبـه  سعي كرده است مهاجرت روستا) ۱۳۶۴() ۳(تودارو

اي اقتصادي است  براساس فرضيه آغازين وي، مهاجرت عمدتاً پديده. رشد توضيح دهد
بـه عقيـده تـودارو، مهـاجرت از     . و با وجود بيكاري، تصميم به مهاجرت منطقي اسـت 

روستا به شهر در كشورهاي در حال توسعه، تنها با اختالف درآمد واقعي مـورد انتظـار   
، بلكه در اين ميان، عامـل مهـم ديگـري نيـز     شود ميهاجران بين شهر و روستا تبيين نم

  ..ازجمله احتمال كاريابي در شهر، در آن مؤثر است
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كند كـه ايـن امـر داراي بـازده      ، مهاجر زماني اقدام به مهاجرت مي )۴(به نظر ساستاد
صد مهاجرتي است؛ زيـرا  بازدهي كه فراتر از تفاوت درآمد در مبدأ و مق. اقتصادي باشد

گيرد  مهاجرت زماني انجام مي) است موسوم فايده ـ هزينه نظريه به كه( وي نظريه اساس بر
   باشـد  انتظـار  قابـل  درآمـد  از كمتـر  مهـاجرت،  واقعـي  هزينـه  عـالوه  بـه  مبدأ، در درآمد كه
) (Dejong and Gardner, 1981 گاردنر و دجونگ مثل داناني جغرافي اما .)۱۳۸۰ آسايش،(

. دارند تأكيدهاي مهاجرت  به رابطه عوامل غيراقتصادي مانند مطلوبيت مكاني در تصميم
  هـاي مهـاجرت توسـط     هرچند نظريه متداول مهاجرت بر اين نظـر اسـت كـه تصـميم    

 گيرنـد  قـرار مـي   تـأثير اي و عوامـل اجتمـاعي تحـت     همه عوامل فردي، خانوار، زمينـه 
(Massey, 1990 and Bilsberrow, 1987).  

 فراينـد معتقد است در كشـورهاي جهـان سـوم، مهـاجرت يـك      ) ۱۳۵۸( )۵(سينجر
  . وجود آمده است هاي ساختي در اين كشورها به اجتماعي است و به علت دگرگوني

  موضوع  پيشينه
 امـا  اسـت،   کـرده  بررسـي  را روسـتايي  خانوارهاي هاي مهاجرت ايران، در زيادي مطالعات

  . اند شده تبديل فردي مهاجرت به روستايي هاي مهاجرت شد، خواهد اشاره نيز بعداً كهچنان
هـاي جنسـي در شـكاف     ، طي تحقيقي در كنيا درباره تفـاوت (Agesa, 2003)آگسا 

گيرد، ضـريب بـرآورد تفـاوت     درآمدي شهر و روستا و شيوع مهاجرت مردان نتيجه مي
است؛ بـدين معنـي كـه     دار كسب درآمد براي مردان مهاجر، از نظر آماري مثبت و معني

در حالي كه ضـريب تحصـيل   . ها اثر مثبتي بر مهاجرت مردان به شهرها دارد اين تفاوت
وي از ايـن موضـوع   . دار نيست درآمد براي زنان نيز مثبت است، اما از نظر آماري معني

گيرد كه رسيدن به دستمزدهاي باالتر، براي مـردان محـرك بزرگـي در انتقـال      نتيجه مي
رود و از آنجاكـه مـردان از مهـاجرت نتيجـه      شـمار مـي   ان به نواحي شهري بـه روستايي

  .كنند گيرند، اغلب بيشتر از زنان به مهاجرت اقدام مي بيشتري مي
اش، تمايالت  گيرد كه در جامعه مورد مطالعه در اتيوپي نتيجه مي (Ezra, 2001) ازرا

فتن داليل مهاجرت، مردان اغلـب  مهاجرتي مردان بيشتر از زنان نيست، اما با در نظر گر
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  جوانـان در منـاطق مـورد مطالعـه،     . کننـد  بيشتر از زنان به داليل اقتصادي مهاجرت مـي 
  هـاي   بيشتر در جستجوي مشاغل غيرکشاورزي بيروني هستند زيـرا برزگـري در زمـين   

اي، غيرسودمند شده و شغل شهري براي جوانان به جـايگزين اصـلي آن تبـديل     حاشيه
  .استگرديده 
ارتبـاط   دهـد  مـي ، در روسـتاهاي نـايين نشـان    )۱۳۶۴(هـاي بررسـي پيراسـته     يافته

نتـايج مطالعـات در   . معكوسي بين درآمدهاي سرانه و ميزان مهاجرت دائم وجـود دارد 
دهنده ارتباط بين مهاجرت و عدم تعـادل درآمـدهاي اقتصـادي     روستاهاي همدان، نشان

همچنين، مطالعات در روسـتاهاي شـيراز   . ي استناشي از افزايش هزينه خانوار روستاي
  . هاي روستايي در اثر كاهش درآمدهاي كشاورزي است نشانگر تسريع مهاجرت

، مهاجرت خانوارهـاي روسـتايي را معلـول تفـاوت شـهر و روسـتا       )۱۳۶۳(آيرملو 
درصـد   ۹/۵۳، استان مركزي با جذب ۱۳۵۵براساس نتايج اين تحقيق، در سال . داند مي

، تهـران  ۱۳۵۵در سال [از نظر مهاجرپذيري استان اول و بدون رقيب بوده است  مهاجر،
درصد از كل  ۹/۱۶و استان آذربايجان شرقي با فرستادن ] جزء استان مركزي بوده است

وي در ادامـه  . هـا، اسـتان اول بـوده اسـت     مهاجران، از نظر مهاجرفرستي در بين اسـتان 
تـر امـا منـاطق مهاجرپـذير،      مهاجرفرسـت، وسـيع  ، به مرور زمان مناطق شود مييادآور 
  .هاي واردكننده بيشتر است اند و تمركز در استان تر شده متراكم

اي كه در استان فارس با هدف بررسي علـل و عوامـل    نتايج به دست آمده از مطالعه
صـورت  ) ۱۳۷۶(مهاجرفرستي و مهاجرپذيري روستاهاي استان فارس توسط همـا آقـا   

كـه مشـكالت مربـوط بـه زمـين كشـاورزي و آب، عامـل اصـلي          دهد ميگرفته، نشان 
كه معيشت آنهـا بيشـتر    مهاجرت در روستاهاي مورد مطالعه بوده است و در روستاهايي

روسـتاهايي كـه بيشـتر بـه دامـداري      . كمتـر اسـت   بر پايه باغداري است، مهاجرفرستي 
در مهاجرفرسـتي    ل عمـده اشتغال دارند، غالباً مهاجرفرست بوده و به عبارت ديگر عامـ 

  غير از روسـتاهايي . اين دست روستاها، مشكالت مربوط به دارو و درمان و مرتع است
انـد،   خـالي از سـكنه شـده     كه به دليل بالياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله و رانش زمـين، 
  .است مشكل بقيه روستاهاي خالي از سكنه، مسائل اقتصادي بوده 
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منظور بررسي علل افـزايش جمعيـت    به) ۱۳۸۰(ن و جهاني اي كه احمديا در مطالعه
شهري در استان خراسان با هـدف تعيـين سـهم عوامـل مختلـف ازجملـه مهـاجرت و        

اي و ميداني انجام دادند، نتيجه اين بود كـه   شناخت علل آن با استفاده از روش كتابخانه
بـزرگ   مشهد، مقصد مهاجران شهرهاي كوچك و تهـران، مقصـد مهـاجرتي شـهرهاي    

در اين تحقيق، جستجوي كار توسط سرپرستان خانوار، عامل . استان خراسان بوده است
درصد مهاجران به شـهرهاي مقصـد،    ۴۲همچنين، . عمده مهاجرت شناسايي شده است

. انـد  كـرده  و قبل از مهاجرت در مشـاغل خـدماتي فعاليـت مـي      اندمنشأ روستايي داشته
آنهـا   اند كه وضع اقتصادي  صد از مهاجران اظهار داشتهدر ۴۲براساس نتايج اين مطالعه، 

  .نسبت به قبل از مهاجرت بهتر شده است
، ناموفق بودن در بسط و گسترش كشاورزي را يكي )۱۳۵۹(سازمان برنامه و بودجه 

طبـق ايـن نظـر، پيـروي از الگـوي      . از عوامل اساسي مهاجرت به شهرها دانسته اسـت 
از يك طرف و درون ) كشاورزي و صنعت(هاي اقتصادي  نابرابري در توسعه بين بخش

و ) اصـطالح مـدرن و وابسـته     صنايع كوچـك در مقابـل صـنايع بـه    (هاي صنايع  بخش
مـالكين، زارعـان    اي در مقابـل خـرده   هاي سـرمايه  كشت و صنعت يا كشت(كشاورزي 

از طرف ديگر، موجب شـده تـا منـافع حاصـل از رشـد      ) مستأجر و كشاورزي معيشتي
شـود و بـه نـابرابري توزيـع     ) در شـهر و روسـتا  (داران  كشور، نصيب سرمايه صادي اقت

  .ــ بينجامددرآمدها ــ چه در مناطق شهري و چه مناطق روستايي
، مهاجرت از روستاها )۱۳۵۷(دفتر جمعيت و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه 
يل درآمد، تفاوت بين شكل و به شهرها را تابع نابرابري درآمدها و امكانات نسبي تحص

بر ايـن اسـاس،   . و در عين حال تمايالت باطني مهاجران دانسته است ها فرصتتركيب 
تـرين   جستجوي كار و كار بهتر و همچنين کسب اشتغال با سـطح درآمـد بيشـتر، مهـم    

نـابرابري دسترسـي بـه اشـتغال ناشـي از      . انگيزه مهاجرت از روستا به شهر بوده اسـت 
ي آموزشي از نظر جنسي و توزيع جغرافيايي آن و همچنين اخـتالف  ها صتفرنابرابري 

نشـينان روسـتايي بـه ابـزار توليـد       قشرهاي اجتماعي در صورت عدم دسترسي خـوش 
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درآمـد بـه    هـاي كـم   شکل دسترسي نداشـتن گـروه   و يا به) زمين،آب، نيروي مكانيكي(
  .رود شمار مي سرمايه و يا هر دو، از علل يادشده به

دهنده ارتباط بين مهاجرت و عدم تعـادل   ج مطالعات در روستاهاي همدان، نشاننتاي
  ). ۱۳۵۵كشاورز، (درآمدهاي اقتصادي ناشي از افزايش هزينه خانوار روستايي است 

با هدف بررسي علل كمبـود كـارگر بـراي امـور     ) ۱۳۵۰(اي كه توكلي  نتايج مطالعه
كـه روسـتاييان    دهد ميداده است، نشان كشاورزي در منطقه كرديان استان فارس انجام 

آورند و عمومـاً  اين منطقه به دليل كمي درآمد كشاورزي به امور غيركشاورزي روي مي
هـاي   نشـين  دار بودن امر كشاورزي در مقايسه با ساير مشـاغل، بـه شـيخ    به دليل مشكل

   .پردازند سال به كشاورزي مي ۵۰كنند و افراد باالي  فارس مهاجرت مي  خليج
هـاي روسـتايي از    اي که در مورد علل مهـاجرت  ، در مطالعه)۱۳۷۲(جعفري  مقدس 

انجـام داده اسـت،   ) ۱۳۵۷تـا   ۱۳۴۱(زمان اصالحات ارضي تا پيروزي انقالب اسالمي 
هـا   قطعـه شـدن زمـين    ترين عامل دافعه روستايي را روند اصالحات ارضي و قطعـه  مهم

گـذاري در بخـش    ري را رشـد سـرمايه  ترين عامـل جذبـه شـه    وي مهم. كند معرفي مي
داند و از سوي ديگر، عواملي چون عدم امكانات رفاهي، بهداشتي  ساختمان و زمين مي

تفريحي و ساير امكانات و يا کمبود آنها در روسـتاها و رشـد نسـبي ايـن امكانـات در      
ي آن دوره را ناشي از درآمدهاي نفتي اين دهه دانسته كه روند شهرنشـين   جوامع شهري

  .را شدت بخشيده است
در ابتدا بيشتر به شكل فردي است كـه بـه مهـاجرت خـانوار       اما مهاجرت در ايران 

تحقيقـات  . هاي فـردي اسـت   بدين جهت در اين پژوهش، مبنا، مهاجرت. شود ميمنجر 
مطالعات انجام شـده،  . دارند تأكيدهاي اقتصادي بر مهاجرت  انجام يافته بر تسلط انگيزه

هـاي فـردي بـر     مهاجرت خانوار تكيـه داشـته و از ميـزان اثرگـذاري ويژگـي     عموماً بر 
هـاي عمـوم ايـن تحقيقـات بـر       با وجود اين، يافتـه . اند مهاجرت سخني به ميان نياورده

انتخابي بودن پديده مهاجرت داللت دارد؛ به ايـن معنـي كـه مهـاجران عمومـاً از نظـر       
بـر ايـن مبنـا، سـؤال اساسـي      . متمايزنداقتصادي، اجتماعي و فردي از جامعه مبدأ خود 
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هاي خـانوار، سرپرسـت و    چون ويژگي(تحقيق حاضر اين است كه سهم عوامل فردي 
  در مهاجرت چيست؟) فرد مهاجر

  ها مواد و روش
  ها گيري و فرضيه روش نمونه

منظور بررسي موضوع مورد مطالعه از روش پيمايشي و براي انتخاب مناطق روستايي  به
بنـدي روسـتاها بـا     طبقه. بندي و تصادفي استفاده شد ي نمونه از روش طبقهو خانوارها

توجه به جمعيت آنها در پنج گروه انجام شد و سپس با توجه به اثر عامل وضع طبيعـي  
روستاها براساس اطالعات مركز آمـار ايـران در سـه    , شناختيپذيري بوم بر ميزان آسيب
آنگـاه بـا اسـتفاده از    . بندي شدند هستاني طبقهكو ‐اي  اي، كوهستاني، جلگه گروه جلگه

روش انتخاب متناسب با حجم هر گروه، به تعداد مورد نيـاز نمونـه بـرآورد شـد و در     
اطالعات موردنيـاز از طريـق   . انتخاب عملي نيز سقف مجاز هر گروه طبيعي لحاظ شد

 ۳۲در خـانوار نمونـه سـاكن     ۵۵۷يافته و با مراجعـه پرسشـگران بـه     پرسشنامه ساخت
هاي حاصـل   داده. آوري شد جمع ۸۳روستاي منتخب شهرستان مرند در تابستان و پاييز 

. مورد تجزيه و تحليـل آمـاري قـرار گرفـت     SPSS 11.5افزار  ها نيز در نرم از پرسشنامه
  .تحليل شد) روستا(سرانجام نتايج در سه سطح فرد، خانوار و اجتماع 

  :د آزمون قرار گرفتندهاي آماري مور فرضيات زير در تحليل 
از نظر تعداد افراد، تعداد منابع درآمد، افراد شـاغل و افـراد   (هاي خانوار  بين ويژگي ‐۱

 و مهاجرت اعضاي خانوار روستايي به شهر رابطه وجود دارد؛) باسواد
) سن، جنس، تحصيالت، وضع فعاليت و وضع شغلي(هاي سرپرست خانوار  ويژگي ‐۲

  ر روستايي به شهر ارتباط مستقيم دارد؛با مهاجرت اعضاي خانوا
سن، جنس، تحصـيالت، نـوع شـغل قبـل از     (هاي فردي اعضاي مهاجر  بين ويژگي ‐۳

و مهاجرت آنان به شـهر رابطـه   ) مهاجرت، درآمد قبل از مهاجرت، نوع مهارت فني
  .وجود دارد
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  تحليل نتايج 
  آمار توصيفي

اغلب خانوارها يك يـا دو  . ت نفر استهف روستايي، خانوارهاي در مهاجر تعداد بيشترين
و بيشتر اعضاي حـدود يـك پـنجم خانوارهـاي مـورد      ) درصد ۳۳( عضو مهاجر دارند
  . مطالعه مهاجرند
درصـد از آنهـا توسـط زنـان      ۷درصـد خانوارهـا مـرد اسـت و تنهـا       ۹۳ سرپرست

بـا  ). درصـد  ۳/۶۲( كنند همچنين، مردان بيشتر از زنان مهاجرت مي. شوند ميسرپرستي 
 مهاجرت كه گرفت نتيجه چنين توان مي بودند، متأهل مهاجران درصد ۷۳توجه به اينكه 

، به مهاجرت )فرد(بوده است و به عبارت ديگر، مهاجرت اعضاي خانوار  توأم جنس دو
 مهـاجرت  عوامـل  تـرين  كسب درآمد باالتر و شغل بهتر، مهـم . خانواده منجر شده است

 از قبـل  درآمـد  و مشـاغل  نـوع  برحسـب  خـانوار  جرمهـا  اعضاي توزيع .است روستايي
  .است آمده ۱ جدول در مهاجرت،
  شغل و درآمد اعضاي مهاجر خانوارهاي روستايي قبل از مهاجرت به شهر ‐۱جدول 
درصد تعداد  درآمد درصد تعداد  شغل  رديف
 ۶/۲۵ ۱۷۲  )بيكار(فاقد درآمد  ۶/۲۵ ۱۷۲ بيكار  ۱
  ۳۸ ۲۵۶ )محصل ودانشجو(دفاقد درآم ۳۸ ۲۵۶ محصل و دانشجو  ۲
 ۶/۱۶ ۱۱۲  )دار خانه(فاقد درآمد  ۶/۱۶ ۱۱۲ دارخانه  ۳
  ۴/۹  ۶۳ درسال هزار تومان ۷۵۰كمتر از ۳/۷ ۴۹ ودامداريكشاورزي  ۴
ميليون تومان  ۵/۱هزار تا ۷۵۰  ۸/۵  ۳۹  كارگر  ۵

  ۱/۹  ۶۱  درسال
ميليون تومان  ۵/۱بيشتر از  ۹/۴ ۳۳ كارمند  ۶

 ۸/۱ ۱۲ ايرس  ۷  ۳/۱  ۹  درسال
 ۱۰۰ ۶۷۳  جمع ۱۰۰ ۶۷۳ جمع  ۸
  هاي تحقيق يافته: منبع

  آمار استنباطي
براساس سه فرض يادشده نخست، براي آزمون ميزان همبستگي ميان متغيرها برحسـب  

نتايج بيانگر آن اسـت كـه ميـان    . سطح سنجش متغيرها، ضرايب همبستگي محاسبه شد
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داري باال، بيشترين همبسـتگي وجـود    معنيهاي فرد مهاجر و مهاجرت در سطح  ويژگي
در ميان متغيرهاي سطح خانوار، سرپرست خانوار و فرد مهاجر، تنها وضع شـغلي  . دارد

دار است اما به استثناي تعـداد منـابع    درصد معني ۵سرپرست خانوار است كه در سطح 
ميـان   داري ، يعني ارتبـاط خطـي معنـي   شود ميبراي آن رد ن ۰Hدرآمد خانوار كه فرض 

تعداد منابع درآمدي خانوار و مهاجرت اعضاي آن بـه شـهر وجـود نـدارد، بـراي بقيـه       
تك اين متغيرها بـا مهـاجرت بـه     ؛ بدين معني كه ميان تكشود ميرد  ۰Hمتغيرها فرض 

  ).۲جدول(داري وجود دارد  داري يك درصد رابطه معني شهر اعضا، در سطح معني
  ي متغيرهاي مورد مطالعه با متغير وابستهخالصه نتايج آزمون همبستگ ‐۲جدول 

  )به شهراعضا مهاجرت (
  ضريب همبستگي  نوع متغير  نام متغير  سطح

  هاي خانوار ويژگي

  ۳۴۰/۰٭٭   اي فاصله تعداد افراد خانوار
  ۲۴۳/۰٭٭   اي فاصله تعداد افراد باسواد خانوار
  ns۰۲۷/۰   اي فاصله تعداد منابع درآمد خانوار

  ۲۳۳/۰٭٭   اي فاصله راد شاغل خانوارتعداد اف
  ۱۳۳/۰٭٭   اسمي نوع منبع درآمد خانوار

هاي سرپرست  ويژگي
  خانوار

  ۱۴۱/۰٭٭   اسمي جنس
  ۵۹۹/۰٭٭   اي فاصله سن

  ۲۹۲/۰٭٭   ترتيبي تحصيالت
  ۲۲۸/۰٭٭   اسمي وضع فعاليت سرپرست
  ۱۴۱/۰٭   اسمي وضع شغلي سرپرست

  هاي فرد ويژگي
  جرمها

  ۹۹۶/۰٭٭   اسمي جنس
  ۸۹۹/۰٭٭   ترتيبي سن

  ۸۳۲/۰٭٭   ترتيبي تحصيالت
  ۶۶۵/۰٭٭   اسمي شغل قبل از مهاجرت
  ۸۳۳/۰٭٭   ترتيبي درآمد قبل ازمهاجرت
  ۶۵۳/۰٭٭   اسمي داشتن مهارت فني

  درصد اطمينان ۹۵داري  ٭ سطح معني درصد اطمينان ۹۹داري  ٭٭ سطح معني
:ns دار بين دو متغير طه معنيعدم راب  
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اي از ضريب همبستگي پيرسون، بـراي متغيرهـاي ترتيبـي از     براي متغيرهاي فاصله
اي كندال و در متغيرهاي اسمي از ضريب همبستگي في و كرامر  ضريب همبستگي رتبه

  .استفاده شده است
ون كننده مهاجرت نيز از رگرسي هاي هر يك از عوامل تعيين براي تعيين نسبت بخت

هـاي   مدل اول تنها شامل متغيرهاي سطح ويژگي). ۳جدول (گرفته شد    لوجستيك بهره
تعداد افراد خانوار، تعداد افراد باسواد خانوار، تعداد افراد شاغل و تعـداد منـابع   (خانوار 

است؛ مدل دوم، عالوه بر متغيرهاي سـطح خـانوار،   ) درآمد و نوع منبع درآمدي خانوار
از نظر جنس، سن، وضع فعاليـت،  (هاي سرپرست خانوار را  ه ويژگيمتغيرهاي مربوط ب

گيرد؛ و در مدل سوم، به متغيرهاي  دربرمي) تحصيالت و وضع شغلي سرپرست خانوار
  . شود ميهاي فردي نيز افزوده  دو سطح قبلي، ويژگي

قيه كه در مدل اول، به استثناي تعداد افراد خانوار، ب دهد ميدست آمده نشان  نتايج به
. داري با مهاجرت اعضا به شهر دارنـد  متغيرهاي سطح خانوار از نظر آماري ارتباط معني

از اين ميان، بخت مهاجرت به شهر اعضاي خانوارهايي كه داراي منابع درآمدي متنوعي 
  .بيشتر است ۴۹/۱هستند، به مقدار 

افزوده  معادله هب خانوار سرپرست هاي ويژگي به مربوط متغيرهاي دوم، مدل در كه زماني
در اين مدل، آثار . كنند دار سطح قبلي، جايگاه خود را حفظ مي متغيرهاي معني ،شوند مي

همانند  .نيستند دار معني آماري از نظر وي شغلي وضع و جنس خانوار، سرپرست تحصيالت
  .نشين بودن خانوار روستايي اختصاص دارد مدل اول، كمترين بخت مهاجرت، به خوش

ظرگرفتن متغيرهاي دو سطح قبلي، بيشترين بخت مهاجرت جايي اسـت كـه   با در ن 
در اين صورت، بخت مهـاجرت اعضـا بـه    . روستايي غيرشاغل، سرپرست خانوار باشد

  .يابد افزايش مي ۹۷/۱مقدار 
دار  هاي فردي به معادلـه، در مـدل سـوم از ميـان متغيرهـاي معنـي       با افزودن ويژگي

داري خـود را از دسـت    خانوار از نظر آمـاري معنـي   سطوح قبلي، متغير سن سرپرست
هـاي   اسـت و چنانچـه از داده   ۵۶/۴بخت مهاجرت براي مردان در ايـن مـدل   . دهد مي

  .دار هستند جدول پيداست، متغيرهاي جنس و تحصيالت از نظر آماري معني
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  هاي مهاجرت مدل رگرسيون لوجستيک چندگانه براي شناسايي نسبت بخت ‐۳جدول 
  متغير

  ۴مدل   ۳مدل  ۲مدل ۱مدل
خطاي
معيار

نسبت
 هابخت

خطاي
 معيار

نسبت
هابخت

خطاي 
 معيار

نسبت 
  ها بخت

خطاي 
 معيار

نسبت 
ها بخت

۰۶۹/۰ns۰۰۶/۱ ۰۷۶/۰ ns۹۸۷/۰۰۸۳/۰ ns۰۶۵/۱ ۰۸۴/۰ ns۰۶۴/۱ تعدادافراد خانوار
۸۴۹/۰* ۰۸۰/۰ ۸۵۸/۰* ۸۷۳/۰۰۹۷/۰* ۰۷۳/۰ ۸۳۴/۰**۰۶۹/۰ تعداد افراد باسواد خانوار
۸۶۱/۰* ۰۷۷/۰ ۸۶۱/۰* ۸۵۱/۰۰۷۷/۰* ۰۷۳/۰ ۸۴۸/۰**۰۷۰/۰ تعداد افراد شاغل خانوار
۳۵۱/۱** ۱۲۷/۰ ۳۵۶/۱** ۴۰۳/۱۱۲۷/۰** ۱۱۸/۰ ۴۸۹/۱**۱۱۶/۰ تعداد منابع درآمد خانوار

             نوع منبع درآمدي
 r(  ۰۰/۱  ۰۰/۱   ۰۰/۱    ۰۰/۱(ودامداريكشاورزي 

۴۲۹/۰** ۲۸۷/۰ ۴۴۰/۰** ۴۰۵/۰۲۸۵/۰** ۲۷۰/۰ ۴۰۷/۰**  ۲۵۳/۰ )غيرکشاورز(شينن خوش
             جنس سرپرست خانوار

 r(    ۰۰/۱   ۰۰/۱    ۰۰/۱(مرد
ns۴۴۵/۱۴۱۳/۰ ns۴۴۲/۱ ۴۱۵/۰ ns۴۷۷/۱ ۳۹۹/۰   زن

ns۹۹۱/۰ ۰۱۱/۰ ns۹۹۱/۰ ۹۷۵/۰۰۱۱/۰** ۰۱۰/۰   سن سرپرست خانوار
پرست خانواروضع فعاليت سر              
 r(    ۰۰/۱   ۰۰/۱    ۰۰/۱(شاغل

۵۹۷/۱** ۱۸۹/۰ ۶۱۲/۱** ۹۶۸/۱۱۸۹/۰** ۲۰۶/۰   غيرشاغل
خانوارتحصيالت سرپرست              

 r(    ۰۰/۱   ۰۰/۱    ۰۰/۱(سواد بي
ns۸۸۹/۰۰۸۳/۰ ns ۹۵۹/۰۰۸۳/۰ ns۹۵۶/۰ ۰۷۶/۰   باسواد

             شغل قبل از مهاجرت
 r(       ۰۰/۱    ۰۰/۱(شاغل
ns۴۷۱/۰ ۴۷۶/۰ ns۴۵۱/۰ ۴۷۰/۰     بيكار

           جنس مهاجر
 r(       ۰۰/۱    ۰۰/۱(زن

۷۱۶/۴** ۴۷۱/۰ ۵۶۴/۴** ۴۶۵/۰     مرد
ns۹۳۶/۰ ۴۲۴/۰ ns۹۶۶/۰ ۴۲۰/۰     سن فرد مهاجر

           در آمد قبل از مهاجرت
 r(       ۰۰/۱    ۰۰/۱(داراي درآمد

ns ۱۷۴/۱۳۴۶/۰ ns ۲۰۳/۱ ۳۴۳/۰     درآمدكميادفاقد درآم
           تحصيالت فرد مهاجر

 r(       ۰۰/۱    ۰۰/۱(سواد بي
۴۵۳/۰** ۳۰۲/۰ ۴۶۰/۰** ۳۰۰/۰     باسواد

2χ  ۱۸( ۳۰۴/۱۲۳** )۱۶( ۸۰۹/۱۲۲** )۱۰(۳۹۹/۶۷** )۵(۹۵۴/۳۹** )درجه آزادي(مدل(
ns درصد ۹۹داري سطح معني* درصد۹۵داريسطح معني* متغيردوطارتبا  عدم  
  هاي تحقيق يافته: منبع
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هـاي سـطوح    ويژگـي (در اين پژوهش با در نظر گرفتن همه عوامـل درون خـانوار   
به عنوان متغيرهـاي مسـتقل مـؤثر بـر     ) هاي خانوار فردي و سرپرست خانوار و ويژگي

دست آمد کـه متغيرهـاي تعـداد     اين نتيجه به مهاجرت به شهر اعضاي خانوار روستايي،
افراد خانوار، فقدان درآمد يا كمي درآمد، جنس فرد مهاجر، جنس سرپرست خـانوار و  

مهـاجرت    كننـده  ترين عوامل تعيين غيرشاغل بودن او و تنوع منابع درآمدي خانوار؛ مهم
هـاجرت، از  به شهر اعضاي خانوارهاي روستايي هستند و بدون درنظرگـرفتن داليـل م  

فرد مهـاجر بـا بخـت    ) مرد بودن(كننده، به ترتيب سه متغير جنس  ميان متغيرهاي تعيين
و تنوع منابع درآمدي با بخت  ۶۱/۱، غيرشاغل بودن سرپرست خانوار با ۷۲/۴مهاجرت 
ترين عوامل مؤثر بر  عنوان قوي داري باال، به از نظر آماري در سطح معني ۳۵/۱مهاجرت 

  .اعضاي خانوارهاي روستايي شناسايي شدندمهاجرت به شهر 
هاي فرد مهاجر از مـدل و بـا درنظرگـرفتن داليـل      با خارج کردن متغيرهاي ويژگي

  .آيد درمي ۴ها به صورت جدول  مهاجرت، نسبت بخت
در اين مدل، متغير وابسته در دو گروه قرار دارد؛ کسـاني کـه بـه داليـل اقتصـادي       

در ايـن  . زنند ه علل غيراقتصادي، دست به مهاجرت ميکنند و افرادي که ب مهاجرت مي
انـد، در   صورت، خانوارهايي که فاقد مهاجرند يا اعضاي آنها به شـهر مهـاجرت نکـرده   

  .شوند ميرگرسيون لوجستيك به عنوان گروه مرجع شناخته 
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  ها  مدل رگرسيون لوجستيک چندگانه براي شناسايي نسبت بخت ‐ ۴جدول 
  تمهاجربرحسب داليل 

  هاي تحقيق يافته: منبع   
  بحث

ت، شـغل خـدماتي   هيچ يـك از مهـاجران، قبـل از مهـاجر     کند مينتايج توصيفي ثابت 
ي شغلي در بخـش خـدمات   ها فرصتاند که اين مسئله از عدم ايجاد و گسترش  نداشته

يك چهارم اعضاي خانوارهاي مورد مطالعه، به دليل . گيرد در مناطق روستايي نشأت مي

  داليل غير اقتصادي داليل اقتصادي  متغير
 ها نسبت بخت خطاي معيار ها نسبت بخت خطاي معيار

  ns ۱۶۵/۱  ۱۱۰/۰  ۲۶۰/۱٭٭ ۰۹۸/۰ تعداد افراد خانوار
  ns۹۷۶/۰  ۱۰۵/۰  ns ۱۲۵/۱ ۰۹۳/۰ تعداد افراد باسواد خانوار
  ۲۱۶/۱ ٭  ۰۹۷/۰  ۲۶۷/۱٭٭ ۰۹۰/۰ تعداد افراد شاغل خانوار

  ۷۱۴/۰ ٭  ۱۵۸/۰  ۷۸۳/۰٭ ۱۴۲/۰ ابع درآمد خانوارتعداد من
       نوع منبع درآمد
  r(  ۰۰/۱    ۰۰/۱(كشاورزي و دامداري

  ns ۵۶۲/۱  ۳۵۶/۰  ۰۵۰/۲٭٭ ۳۴۴/۰ )غيرکشاورز(نشينخوش
       جنس سر پرست خانوار

  r(  ۰۰/۱    ۰۰/۱(مرد
  ۱۷۷/۰ ٭٭  ۶۵۶/۰  ۲۳۴/۰٭٭ ۵۶۶/۰ زن

  ۰۷۳/۱ ٭٭  ۰۱۳/۰  ۰۷۰/۱٭٭ ۰۱۲/۰ سن سرپرست خانوار
       وضع فعاليت سرپرست خانوار

  r(  ۰۰/۱    ۰۰/۱(شاغل
  ns۷۵۲/۰  ۳۵۲/۰  ns ۶۱۱/۱ ۲۳۲/۰ غيرشاغل

       تحصيالت سرپرست خانوار 
  r(  ۰۰/۱    ۰۰/۱(سوادبي

  ns۰۴۳/۱  ۱۰۴/۰  ns ۰۳۳/۱ ۰۹۶/۰ باسواد
       وضع شغلي سرپرست خانوار

  r(  ۰۰/۱    ۰۰/۱(كاركن مستقل
  ۳۷۲/۱ ٭  ns۰۵۳/۱  ۱۵۸/۰ ۱۵۰/۰ كاركن غيرمستقل

 ۲۴ df = 2 = ۹۲۰/۱۷۷ ٭٭χ  
ns درصد ۹۹داري سطح معني٭٭   درصد۹۵داريسطح معني٭ عدم ارتباط دو متغير  
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هـاي   انـد کـه ايـن نتيجـه، بـا يافتـه       بيكاري و نداشتن كسب و درآمد روانه شهرها شده
از طرف . ودجه و احمديان كه در ادبيات موضوع آمد، مطابقت داردهاي برنامه ب پژوهش
 ۶و  ۳۲بـه ترتيـب   (درصد مهاجران قبل از مهـاجرت، محصـل يـا دانشـجو      ۳۸ديگر، 
پذيرفته توسط  هاي انجام بخش بزرگي از مهاجرت دهد مياند؛ اين امر نشان  بوده) درصد

انجام گرفته در جامعه روستايي دليل تغييرات ساختاري  اعضاي خانوارهاي روستايي، به
درصد كار كشاورزي و دامـداري را رهـا كـرده و     ۳/۷از ميان مهاجران، تنها . بوده است

 ۳/۱، سهم دامداري با »آقا«هاي تحقيقاتي  در اين ميان، برخالف يافته. اند راهي شهر شده
  .شود مي پذيري توليدات دامي مربوط از همه كمتر است که اين امر احتماالً به كشش

هاي  هاي مهاجرت داخلي، در محدوده مورد مطالعه، تفاوت مهاجرت براساس دوره 
هاي روسـتايي در   روستايي با مهاجرت کشاورزي، مشخصه بارز و وجه تمايز مهاجرت

  . دهه حاضر است
شـان فاقـد    از نظر درآمدي، دو گروه محصالن و دانشجويان به لحاظ طبيعت كـاري 

آمـوختگي،   دسته از اعضاي خانواراند كـه پـس از دانـش    جزء آن درآمد هستند و اغلب 
هـاي   از مقايسـه داده . انـد  براي يافتن شغل متناسب با تحصيالت خود راهي شهرها شده

توان دريافت كه در مهاجرت اعضاي خانوار، داليل اقتصـادي در اولويـت    ، مي۱جدول 
ترين عامل مهـاجرت   ن را كه مهماي، نظريه راونشتاي دريافت چنين نتيجه. گيرند قرار مي

كند و مؤيد نظريه تـودارو اسـت كـه بـر      داند، تأييد مي هاي اقتصادي مي را تسلط انگيزه
  .اقتصادي بودن پديده مهاجرت تاکيد دارد

با درنظرگرفتن همه عوامل مورد مطالعه در اين تحقيـق، بـدون درنظرگـرفتن علـت     
نشـين   روستايي به شـهر، بـه خـوش    مهاجرت، كمترين رخداد مهاجرت اعضاي خانوار
آن است   اين امر نشان دهنده. شود ميبودن يا غيركشاورز بودن خانوار روستايي مربوط 

كه با در نظر داشتن همه عوامل مؤثر بر مهاجرت، تنهـا اعضـاي خانوارهـاي روسـتايي     
نشـين بـودن خـانوار     كنند؛ به عبارت ديگر، خـوش  نشين نيستند كه مهاجرت مي خوش
بخـت مهـاجرت مـردان،    . ضعيفي در مهاجرت اعضا به شهر است  كننده تايي تعيينروس
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بيشــتر از زنــان اســت يــا بــه عبــارت ديگــر، مــردان بيشــتر از زنــان مهــاجرت    ۷۲/۴
اين همان نتيجه مورد انتظار است چراكه به تبع شرايط فرهنگـي  ). درصد ۳/۶۲(كنند مي

آزادي برخوردارنـد کـه ايـن مسـئله بـا       حاكم بر جوامع شرقي، مردان بيشتر از زنـان از 
  . در اتيوپي مطابقت دارد» ازرا«هاي  يافته

، متغيرهاي تعداد افراد شاغل، تعداد ۴از ميان متغيرهاي واردشده به معادله در جدول
منــابع درآمــدي خــانوار، جــنس و ســن سرپرســت خــانوار بــراي داليــل اقتصــادي و  

در مورد داليل اقتصادي مهاجرت، . ر هستنددا غيراقتصادي مهاجرت از نظر آماري معني
افـزايش   ۰۵/۲نشين بودن خانوار، بخت مهاجرت اعضـاي خـانوار را بـه ميـزان      خوش
نشـيني بـر مهـاجرت اعضـاي      دهنده باال بودن ميزان اثر خـوش  که اين امر نشان دهد مي

يـل  مورد انتظاري است کـه بـه دل    خانوارهاي روستايي به شهرهاست و اين همان نتيجه
ويـژه عـدم توسـعه بخـش خـدمات و صـنايع        هاي غيرکشاورزي و بـه  عدم رشد بخش

ي شـغلي  ها فرصتها سبب شده تا  رشدنيافتگي اين بخش. وجود آمده است روستايي به
نشين روستايي کمتر باشد و اعضاي اين خانوارها براي يافتن شـغل و   براي افراد خوش

  . درآمد راهي شهرها شوند
اجرت به داليل اقتصادي و غيراقتصادي زماني است که سرپرسـت  کمترين ميزان مه

به عبارت ديگر، با زن بودن سرپرست خانوار، بخت مهاجرت اعضا به . خانوار زن باشد
اين ميزان براي داليل غيراقتصادي کمتر از داليـل اقتصـادي اسـت،    . شود ميشهر کمتر 

کننـد و سـاير عوامـل نيـز      مـي زيرا اعضاي خانوارها اغلب به داليل اقتصادي مهاجرت 
  . الشعاع مسائل اقتصادي هستند تحت

كنـد كـه ايـن امـر داراي      مهاجر وقتي اقدام به مهاجرت مي» ساستاد«مطابق با نظريه 
. بازده اقتصادي باشد؛ بازدهي كه فراتر از تفاوت درآمد در مبدأ و مقصد مهاجرتي است

هاي توصيفي، بيانگر بـاال بـودن    تحليلاين نکته در مطالعه حاضر نيز محقق شد و نتايج 
كننـد كـه در ايـن ميـان      تعداد كساني است كه به داليل اقتصادي اقدام به مهاجرت مـي 
  .كسب شغل و درآمد بهتر، در جايگاهي باالتر از همه قرار دارد
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دار، ميـان نـوع منبـع     هاي همبستگي بيانگر ارتباط معنـي  از سوي ديگر، نتايج تحليل
ت به شهر است و ميان عواملي مانند شغل و درآمد قبـل از مهـاجرت و   درآمد و مهاجر

نتـايج رگرسـيون   . داري وجـود دارد  مهاجرت به شهر، در سـطحي بـاال، ارتبـاط معنـي    
هـايي كـه بـه داليـل      در مهـاجرت  کند ميها، ثابت  لوجستيك با نشان دادن نسبت بخت

رين عامـل مهـاجرت   تـ  نشـين بـودن خـانوار، مهـم     گيرنـد، خـوش   اقتصادي انجـام مـي  
شده نظريه  در تبيين اين موضوع، با استفاده از نظريه ساستاد كه تكميل). ۴جدول (است

توان گفت؛ در محدوده مورد مطالعه نيـز   فايده ناميده شده است، مي ‐وي، نظريه هزينه
قدري پايين است كـه   به) روستاها(هاي مالي و رواني مهاجرت و دريافتي در مبدأ  هزينه
  .كنند ران به دليل باال بودن بازدهي اقتصادي اقدام به مهاجرت ميمهاج

، بايد اذعـان  »تودارو»  هاي روستايي شهرستان مرند براساس نظريه در تبيين مهاجرت
داشت با توجه به باال بودن تعداد خانوارهاي داراي مهاجر و زيادي تعداد مهاجران كـه  

، شـوند  مـي مد و شـغل بهتـر، راهـي شـهرها     ويژه كسب درآ عمدتاً به داليل اقتصادي به
فرضيه آغازين مدل او كه بر منطقي بودن مهاجرت در صورت وجـود بيكـاري داللـت    

هاي  دارد مهاجرت عالوه بر آن، همانگونه كه خود وي نيز اظهار مي. شود ميدارد، تأييد 
بيـين  توسعه، تنها با اختالف درآمد بـين شـهر و روسـتا ت    روستايي در كشورهاي درحال

چنانچـه در ايـن پـژوهش    . ، بلكه احتمال كاريابي در شهر نيز در آن مؤثر استشود مين
رغم اطالع از بيكاري شهري، صرفاً به دليـل امكـان   درآمد، علي نيز مهاجران بيكار يا كم

ي شغلي، چه در مشاغل سطح پايين و چـه مشـاغل   ها فرصتكاريابي در شهر و وجود 
  .دهند جيح ميكاذب، شهر را بر روستا تر

هـاي   ، بايـد گفـت اگرچـه جريـان    »لـي «در تبيين نتايج اين پژوهش بر پايـه نظريـه   
كننده است و همبستگي بااليي  مهاجرتي در خانوارهاي مورد مطالعه، يك جريان انتخاب

هاي فرد مهاجر و مهاجرت وجود دارد كه آن بخش از اين نظريه كه مدعي  ميان ويژگي
تـر،   تحصيلكرده(معيت كل مبدأ داراي كيفيت باالتري هستند است مهاجران نسبت به ج

، اما با لحاظ كردن همه عوامـل، نتـايج رگرسـيون    کند ميرا تأييد ) تر طلب تر و جاه سالم
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هاي روستايي اين شهرستان، جريان  كه در مهاجرت دهد مينشان ) ۳جدول (لوجستيك 
سواد و غيرماهر هم در بين  ن كمكنندگي فوق كامالً صادق نيست، چراكه مهاجرا انتخاب

داشـتن مهـارت   (آنها زياد است و به همين خاطر، نسبت بخت براي متغيـر مـاهر بـودن   
داري  دار نيست يا نسبت بخت باسواد بودن اعضا با وجود معني از نظر آماري معني) فني

اي  به عبارت ديگر، مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي، وجهـه . در حد كمتري است
سـن،  (ها در شهرستان مرند جـداي از كيفيـت بـاالتر     گير پيدا كرده و اين مهاجرت همه

  . اي عمومي پيدا كرده است گيرد و جنبه صورت مي) تجربه، تحصيالت و مهارت
بـا توجـه بـه شـرايط مناسـب شـهرها در        دهـد  ميكه نتايج اين پژوهش نشان چنان
واسـطه عـواملي چـون     ـ بـه   هاي اجتماعي، رفاه عمومي و امكـان تحـرك شـغلي    زمينه

) روسـتاها (ـ همچنين با درنظرگرفتن عوامل منفي در مبـدأ  تحصيالت، تجربه و مهارت
ـ و ي شغلي و پايين بودن رفاه عمومها فرصتمانند عدم تحرك شغلي ـ به دليل كمبود  

 بودن درآمـدهاي  دليل تسلط داليل اقتصادي يعني پايين ويژه به هاي اجتماعي به اثر زمينه
آوري به مشاغل غيركشاورزي كه خود ناشي از ضـعف منـابع و فقـر     كشاورزي و روي

، روسـتاييان، در ايـن انتخـاب دوجانبـه بـه دليـل تـوان        »لـي «است، مطـابق بـا نظريـه    
دارنـدگي عوامـل موجـود در مبـدأ      و باز) شهرها(برانگيزندگي عوامل موجود در مقصد 

  .زنند دست به مهاجرت مي) روستاها(

  گيري  نتيجه
اند بنابراين  دست آمده، مهاجران قبل از مهاجرت شغل خدماتي نداشته بر اساس نتايج به

كسـب درآمـد بـاالتر بـه عنـوان      . نيافته است بخش خدمات در مناطق روستايي، توسعه
ترين انگيزه اقتصادي، عامل مهمي بـراي اقـدام بـه مهـاجرت اعضـاي خانوارهـاي        مهم

  .روستايي است
دسـت آمـد كـه در حـال حاضـر،       رد مطالعـه، ايـن نتيجـه مهـم بـه     در محدوده مو 

شـده   ها ناشي از عدم رشد بخش كشاورزي نيست بلكه به دليل اقدامات انجام مهاجرت
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هـاي روسـتايي    و تغيير ساختار فرهنگي ـ اجتماعي روستاها، شكل جديدي از مهاجرت 
ملي براي مهاجرت نشين بودن و نداشتن زمين كشاورزي عا وجود آمده است و خوش به

  . آيد به حساب نمي
دهند  افرادي كه در سن جمعيت فعال هستند، بيشترين تعداد مهاجران را تشكيل مي 
كننـد؛ در نتيجـه، شـكل جديـدي از      صورت دائم يا موقت اقدام به مهـاجرت مـي   كه به

اي توان از نظر جمعيتي به آنها روستاي پيـر يـا روسـتاه    كه ميهاي روستايي ـ  سكونتگاه
خـاطر درآمـد    گفتنـي اسـت، دامـداران بـه    . گيري هستند ـ درحال شكلخوابگاهي گفت

  .كنند باالتر نسبت به ساير قشرهاي روستايي، كمتر مهاجرت مي
الزم بــه يــادآوري اســت مهــاجرت در روســتاهاي شهرســتان مرنــد، يــك جريــان  

تـر و   تر، فني ه، سالمتحصيلكرد( كننده نيست، يعني تنها افراد داراي كيفيت باالتر انتخاب
سواد يا  دليل درصد باالي افراد غيرماهر بي كنند، بلکه به  نيستند كه مهاجرت مي) ماهرتر
توان گفت مهـاجرت در   فني و وجود سنين مختلف در ميان مهاجران، مي سواد يا غير كم

  .روستاهاي شهرستان مرند جنبه عمومي پيدا كرده است

  پيشنهادها
مهاجرت كشاورزي مترادف نيست، بنابراين توسعه روسـتايي نيـز    مهاجرت روستايي با

هـا   و قاعدتاً بـا توسـعه كشـاورزي، مهـاجرت     شود ميتنها توسعه كشاورزي محسوب ن
هاي  ريزان توسعه در كنار بهبود زيرساخت رود برنامه لذا انتظار مي. كاهش نخواهد يافت

هـاي ديگـر بـه     در بخـش ي شـغلي  هـا  فرصـت روستايي و توسعه كشاورزي، با ايجـاد  
همچنين الزم اسـت  . هاي روستايي تعديل شود غيركشاورزان نيز توجه کنند تا مهاجرت

عمـل   گريزي اعضاي خانوارهاي روستايي نيز تحقيقات بيشتري به درباره علل كشاورزي
  . آيد

سواد و غيرماهر در بين مهاجران و نيز عدم  سواد و كم با توجه به تعداد زياد افراد بي
بخش دامداري در روستاهاي هدف گسترش يابد و  شود ميمهاجرت دامداران، پيشنهاد 
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