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 هاي استان تهران و  يافتگي روستا رابطه بين سطح توسعه

 مهاجرت به شهر تهران

 ١*پور محمود جمعه
: تاريخ دريافت ۲/۷/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۱۶/۵/۱۳۸۵

 چكيده 

هاي شهري و روستايي در حد متناسب، بخشي از جريان منطقي تعامل              مهاجرت بين سكونتگاه  
رود كه براي تداوم فرآيند توسعه و تكامـل ايـن جوامـع ضـروري                 ه شمار مي  فضايي بين آنها ب   

هـاي    كـه كـشور   است  ترين مسائلي      شهري از اساسي   - روستا رويه  بياما مسئله مهاجرت    . است
 و  مبـدأ  مثبت و منفي بـراي    هاي مختلف     اين مسئله داراي پيامد   . جهان سوم با آن روبرو هستند     

 بـا ايـن     هاي روستايي به شهر تهـران       خانوار   مهاجرت دائمي  در اين مقاله موضوع   . استمقصد  
يافتگي روستاها و ميزان، شدت و جهـت جريـان            است كه بين سطح توسعه     فرض بررسي شده  

 روستا در محـدوده اسـتان       ۱۵ در سطح    پيمايشاين  . مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد      
 گرفتـه اند انجام  هاي استان انتخاب شده ستااي از بين كل رو   هگيري طبق  تهران كه به روش نمونه    

هاي انتخـابي تعيـين و سـپس          آوري شده ابتدا سطح توسعه روستا     گردبراساس اطالعات   . است
هاي روستايي به شهر مورد ارزيابي  خانوار   آنها با مهاجرت دائمي   يافتگي  توسعهرابطه بين سطح    
 و سطح   تهراناجرت روستاييان به شهر     دهد كه بين مه     نتيجه بررسي نشان مي    .قرار گرفته است  

                                                 
 Email: mjomehpour@yahoo.com             ريزي اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي گروه برنامه  استاديار *
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 مقدمه و طرح مسئله 

رشـد سـريع شـهري پيامـد عـدم تعـادل در مجموعـه         و شهرها مهاجرت روستاييان به

حـل ايـن    . هاي شهري و روستايي و سطح نابرابر توسعه اين جوامـع اسـت              گاه سكونت

ها  شهرها و روستا   يافتگي  توسعهمسئله نيز مستلزم كاهش عدم تعادل و كم كردن فاصله           

 توسعه ريزي برنامهيكي از اهداف . ست روستاهااز طريق كم كردن سطح توسعه نيافتگي

 شامل مناطق   بيشتريك كشور است كه      يافته توسعه تر  كمك به اقشار فقيرتر و مناطق كم      

 .روستايي است

 نظامبه لحاظ اجتماعي جامعه ملي متشكل از دو جامعه روستايي و شهري است كه               

و انـد      ارتباط متقابـل و تعامـل دائمـي        داراياين دو جزء    . آورند   مي جودو  بهاجتماعي را   

پيوندي كه داراي ماهيت    . دهد  نحوه ارتباط بين آنها ماهيت جامعه سرزميني را شكل مي         

 بـه   ،در هر كدام از ايـن اجـزا        ارگانيك است و معني آن اين است كه هر گونه نارسايي          

جزء در جايگاه مناسب خود باعث نارسـايي        جزء ديگر سرايت كرده و قرار نگرفتن هر         

 . شود يم نظامدر كاركرد آن بخش و كل 

 توسعه و وضعيت جامعه روستايي نـشان        ريزي  برنامهتجربه چند دهه اخير در زمينه       

دهد كه اين بخش از جامعه از جايگاه مناسـبي برخـوردار نبـوده و نگـاه نـابرابر بـه                      مي

گانگي در سطح جامعه شـهري      مناسبي همچون دو   نا هاي  جامعه شهري و روستايي پيامد    

اي، تشديد فقر در جامعه روستايي، موج مهاجرت به شهرها           و روستايي و سطوح منطقه    

رزي، كـاهش ميـزان     وو تخليه روستاها، بدون استفاده ماندن بسياري از منابع توليد كشا          

شـهري در   توليد و افزايش وابستگي كشور به مواد غذايي وارداتـي و بـروز مـشكالت                
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 روستاييان به شهرها مشكالت بسياري را بـراي هـر دو            رويه  بيمهاجرت گسترده و    

هـر چنـد بـه طـور طبيعـي مهـاجرت و        . بخش جامعه شهري و روستايي به همراه دارد       

ها بخـشي از     ين نقاط روستايي و شهري و سطوح مختلف سكونتگاه        جابجايي جمعيت ب  

 منظـور    بـه  يسازوكار افزايش تعادل و پايداري و       براي اجتماعي و اقتصادي     نظام فرآيند

 جامعه و   نظام است، به طوري كه فقدان آن منجر به كاهش كارآيي            نظامبهبود و ارتقاي    

هـاي      چنانچـه از قاعـده و تـوان بخـش          ، اما همين پديـده    ؛شود  يمافزايش ناپايداري آن    

 باعث بروز مـشكالت گـسترده در سـطح جامعـه شـهري و               شودخارج  مختلف جامعه   

 و  ترينن جريان دو سر طيـف يعنـي برخـوردار         بديهي است كه در اي    . شود  يمروستايي  

در . هـستند  آن بيـشتر روبـرو   هـاي   و بـا پيامـد  رند سهم را دابيشترين نقاط   ترين   محروم

 سـهم از مـوج مهـاجرت    بيـشترين  مركـزي  هـاي  شهري جهان سوم  كشورها بسياري از 

 مهاجرفرسـتي را  بيـشترين تر نيـز   كنند و نواحي روستايي محروم ميروستاييان را تحمل  

در باره علت اين پديده تحقيقات بسياري انجام شده است و داليل مختلفـي نيـز                . دارند

 . براي آن ذكر شده است 

 مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر و رابطـه بـين مهـاجرت و                  درك عوامل تعيين كننـده    

مربوطه در مناطق شهري و روستايي در تجزيه و تحليـل مـسائل شـهري و                هاي      فرصت

 توسعه روستايي بسيار    ريزي  برنامهروستايي از جمله اشتغال يا ديگر مشكالت شهري و          

 .مهم است

ن عوامل در شرايط و      متفاوت اي  تأثيربا توجه به نقش عوامل مختلف در مهاجرت و          

 مهاجرت به جاي نگرش سازوكار كه براي توضيح كامل رسد ميمناطق گوناگون به نظر     

انتزاعي به عوامل متعدد و جداگانه، مجموعه عمل اين عوامل در ارتباط با همديگر بايد               

 .  كه سطح توسعه هر جامعه انعكاس آن استه شوددر نظر گرفت

با توجه به شـكاف عميـق و گـسترده بـين منـاطق                يم پس از انقالب اسال    ،در ايران 
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 اساسـي   هـاي    نياز تأمين نسبي در زمينه     هاي   گسترده و موفقيت   هاي  رغم فعاليت  علي

  كـه هزينـه كـردن بخـش قابـل تـوجهي از            رسـد   مـي  نظـر   بهدر سطح جامعه روستايي،     

 مصرفي و خدماتي به جاي بخش توليد، نتوانسته است اهـداف            هاي  در بخش ها    سرمايه

كفـايي در  ـ شـهري و خود  روستا  رويه بي يعني كاهش مهاجرت ،ي توسعه روستاييهاين

 . توليد مواد غذايي را برآورده سازد

  عقيده قالب در برنامه توسعه روستايي ايـن بـوده          هاي اخير،    در دهه  به عبارت ديگر  

است كه از طريق كاهش تفـاوت بـين شـهرها و روسـتاها و افـزايش سـطح دسترسـي                     

مهـاجرت  تـوان   مـي  اساسـي  هـاي    نيـاز  تـأمين روستاها به امكانات و خدمات اوليـه يـا          

 اهداف توسعه روستايي در دهـه اول پـس از           از ميان . روستاييان را به شهرها كاهش داد     

 فـع سـتم و تبعـيض از كـشاورزان و عـشاير       ر: توان به اين موارد اشاره كـرد       ميانقالب  

در توليد مواد غذايي دارند، تغييـر جهـت منطقـي مهـاجرت در سـطح                  ميكه سهم عظي  

.... ها، تغيير ساختار اقتصاد مصرفي بـه توليـدي در زمينـه كـشاورزي و                 كشور و بخش  

د از   بع هاي  رساني گسترده به روستاها در سال       خدمات .)۱۳۶۳ ،سازمان برنامه و بودجه   (

 .  توضيح داداين زمينهتوان در  ميانقالب را 

ان بـه شـهر و هـدف    يي مسئله اصلي بررسي وضعيت مهاجرت روستا      ،در اين تحقيق  

 ،ايـن تحقيـق    .اصلي بررسي شناسايي رابطه بين سطح توسعه روستاها و مهاجرت است          
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 مباني نظري مهاجرت روستايي

 روسـتاييان بـه   از سـوي مهاجرت روستايي عبارت است از ترك موقت يا دائـم روسـتا          

 شهر كه با هدف يافتن كار و اشتغال، كسب درآمد بهتـر، اسـتفاده از امكانـات و                   مقصد

مهـاجرت  . گيـرد  مـي خدمات شهري و يا استفاده از مزاياي زندگي در شهرها صـورت             

جمعيتـي، اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     اي  ه  پديـد ، شهري از ابعاد مختلفـروستا  

بـا  . توانـد داشـته باشـد      مين گستردگي نيز    ي به همي  هاي   كه پيامد  شود  يمسياسي قلمداد   

. مختلفي در مورد آن ارائه شده اسـت       هاي      توجه به ابعاد وسيع مهاجرت روستايي نظريه      

 در طـرح قـوانين جـذب و دفـع، توجـه           )۱(راونشتينهاي      توان به نظريه   مياز اين جمله    

رابطه بين مهـاجرت    ه   در زمين  )۴( نظريه هاگراستراند   به عوامل مياني،   )۳( و زيپف  )۲(استافر

اند   مطرح كرده  )۶( و سجاستد  )۵(شولتزكه  ي انسان در امر مهاجرت      گذار  سرمايهو منطقه،   

 اشـاره كـرد    )۸(و راجـرز   )۷(و تحليل عوامل مياني در قالب نظريه جـذب و دفـع الوري            

 .)۱۵۵: ۱۳۸۱ ، و امير ابراهيميپاپلي يزدي(

 اقتصادي و اجتماعي بين     هاي   تعادل  مهاجرت ناشي از عدم    ،از ديدگاه كاركردگرايان  

برقراري تعادل و همـاهنگي     به منظور   مناطق مختلف است و هر گونه تغييري در جامعه          

در ايـن   . رود مـي مهاجرت نيز در اصل نوعي تغيير در جوامـع بـه شـمار              . دهد  روي مي 

آورند و موجب خارج شـدن       ميشرايط بعضي از عوامل روي افراد روستايي فشار وارد          
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توان از اثـرات     مي مهاجرت را ن   هاي  اند كه علت    وابستگي بر اين عقيده    نظران  صاحب

زيرا مهاجرت از يك طرف معلول توسعه نابرابر و از طرفي عامل گسترش             . آن جدا كرد  

 مهاجرت از روستا به     ، كلي نظريه پردازان وابستگي    به طور . و تعميق توسعه نابرابر است    

ي دار  سـرمايه جديد در ارتبـاط بـا گـسترش         اي   ه   جهان سوم پديد   هاي  شهر را در كشور   

آنـان عامـل دافعـه جمعيـت را بـاور دارنـد و علـت          . داننـد  مـي وابسته در اين كشورها     

ايـن توسـعه    گرچـه   داننـد،    مـي  ر نابرابري سطح توسعه روستا و شـه       بيشترمهاجرت را   

توجهي به محـيط ديگـر و        به هر جهت تمركز سرمايه در يك محيط و بي         . وابسته است 

 عامـل حركـت جمعيـت از روسـتا بـه شـهر            يا ايجاد تغييرات انتخـابي در محـيط دوم          

 .شود فرض مي

 جهان سوم اسـت بلكـه       هاي   مهاجرت نه تنها نمود وابستگي كشور      اين گروه از نظر   

از نظر آنها مهاجرت از يـك سـو عامـل           . ست اين كشورها  خود باعث تقويت وابستگي   

هـاي      تقويت توسعه نيافتگي منطقه مهاجرفرست و از سويي عامل ايجاد تشديد نارسايي           

 .)۱۴: ۱۳۶۸ ،زاده لهسايي(منطقه مهاجرپذير است 

، دگرگوني جامعه از نظـام      )۱۰( و ورما  )۹(بر اساس نظريه دگرگوني و توسعه ريچموند      

 دوگانگي  خودهاي  پيامدكه با از عواملي است متأثر شهري  ـ  به صنعتيكشاورزي سنتي

آورد  مـي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در جوامع در حال توسعه به همـراه               

  .)۸۳: ۱۳۷۱ ،تقوي( شود يمكه به طور مستقيم و غيرمستقيم به مهاجرت روستايي منجر 
ــروف  ــين و مع ــرين  اول ــداقل   ت ــه ح ــعه ك ــدل توس ــويحي    م ــور تل ــه ط ــه  ب  ب

  )۱۱( آرتـور لـوييس     از سـوي   ، كـرد  جريان انتقال نيروي كـار از روسـتا بـه شـهر توجـه             
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 بر عوامل اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،         ،باره مهاجرت در اغلب تحقيقات اوليه در    

اي  هجانبـ   اكنون توافق همـه    ،شد مي تأكيدرواني، جغرافيايي، ارتباطي به صورت انتزاعي       

 عوامل اقتصادي تأثير تحتبيشتر  كه مهاجرت از روستا به شهر ارد وجود ددر اين مورد

  .)۲۲: ۱۳۷۰ ،تودارو (است

 نظريه مهاجرتي مايكل تودارو سعي كرده است تا مهاجرت شدت يافته از روستا به              

بـه  فرضيه آغازين وي اين اسـت كـه   . شهر را با بيكاري رو به رشد شهري توضيح دهد  

اقتصادي است و با وجود بيكـاري، تـصميم بـه مهـاجرت             اي   ه  مهاجرت پديد طور كلي   

 مي شهري تـا هنگـا  ـست كه مهاجرت روستا    افرض اساسي اين مدل آن. منطقي است

ـ كه در آمد واقعي شهري مورد انتظار از درآمد حقيقي كشاورزي در ن    يابد    ادامه مي  ت هاي

 حداكثر مطلوبيـت را     كنند كه  مييعني مهاجران روستايي بالقوه طوري رفتار       . بيشتر شود 

  .)۴۴: ۱۳۶۷ ،تودارو( آورند دست به

ــايج  ــلنت ــشور    تحلي ــتايي ك ــاطق روس ــاجرت از من ــان مه ــصادي جري ــاي  اقت   ه

 درآمـد مـورد انتظـار تـودارو      نظريـه  نئوكالسـيك و    نظريـه  معموًال )۱۴(يافته توسعه كمتر

  منـاطق   هـاي   ديعني در اكثر موارد، اخـتالف بـين دسـتمزدها يـا درآمـ             . كند  ميرا اثبات   

 . شـود   يمـ يكي از علل اصـلي مهـاجرت اسـت و سـبب مهـاجرت بـه منـاطق خـاص                     

 شـود   يمباعث مهاجرت    بر اساس نظر تودارو    نيزتفاوت در نرخ بيكاري و انتظار شغل        

(Taylor and Martin, 2000: 21). 
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 تحقيقات بسياري در مورد مهاجرت كشاورزان و ارتباط بازار كار در            ،۱۹۶۰در دهه   

  )۱۵( كـه بيـشاپ    اسـت  مطالعـاتي     نمونـه آن   ناطق روستايي و شهري صورت گرفت كه      م

س جمهوري آمريكا در    يي و در گزارش كميسيون مشاوره ملي ر       انجام داد  ۱۹۷۶در سال   

بـر پايـه ايـن گـزارش اخـتالف شـديد درآمـد منـاطق                . زمينه فقر روستايي مطرح شـد     

ر براي انتقال نيروي انـساني كـافي از         كشاورزي و غير كشاورزي و عدم توانايي بازار كا        

  .)Bishop, 1967(مناطق كشاورزي دليل اصلي مهاجرت بوده است 

تواند به علت اطمينان در مورد دستمزد و محروميـت نـسبي             ميتصميم به مهاجرت    

آورد تا با مهـاجرت، مخـاطرات را         ميروستايي فشار   هاي      در روستا باشد كه به خانواده     

مهاجرت حاصل آمال مردم    . دنگذاري روي فرزندان را تغيير ده      مايهكاهش و الگوي سر   

كـه در منـاطق       ميمرد. براي بهبود نسبي موقعيت خود در پلكان طبقات اقتصادي است         

خواهنـد   ميكنند و    ميكنند، خود را به طور نسبي محروم احساس          ميمانده زندگي    عقب

 .)۱۳۸۰،تاكاگ(يري كنند گبا مهاجرت از آن جلو
 
 ش شناسي تحقيقرو

ـ با نگاهي به نظريات گوناگون در مورد مهاجرت روستا  شهري، اين پـژوهش بـا ايـن     

 هـاي   تفاوتبه وسيلهتر از آن است كه   شهري بسيار پيچيدهـفرض كه مهاجرت روستا  

سطحي جامعه شهري و روستايي همچون تفاوت در دسترسي به خدمات توضـيح داده              

مل اقتصادي ازجمله درآمـد و شـغل انتظـاري تـودارو، در              بر نقش عوا   تأكيدشود، و با    

كـه نمونـه    اي   هناحيـ . سطح يك ناحيه جغرافيايي مشخص و محدود انجام شـده اسـت           

 آن بـه صـورت      هـاي   ي وابسته بر فـضاي جغرافيـايي و پيامـد         دار  سرمايه تأثيرخوبي از   

 . گذارد ميدوگانگي و نابرابري را به نمايش 

 روسـتاها و  يـافتگي  توسـعه خت رابطـه بـين سـطح      هدف اصلي ايـن پـژوهش شـنا       

شناسايي رابطه بين اندازه جمعيت، ميزان و سـطح         آن،  مهاجرت به شهر و اهداف فرعي       

 . استداري از خدمات و مهاجرت روستاييان به شهر ربرخو
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اسـتان تهـران     در تعدادي از روستاها در سـطح      اي   هاين پژوهش كه به صورت نمون     

 :استاالت ؤبه اين سسخگويي در پي پاانجام گرفته 

 استان تهران و مهاجرت روستايي به شهر        هاي   روستا يافتگي  توسعهآيا بين سطح     -۱

 وجود دارد ؟اي  هتهران رابط

 منطقه با مهاجرت روسـتايي      هاي  آيا بين ميزان برخورداري از خدمات در روستا        -۲

 وجود دارد ؟اي  هبه شهر تهران رابط
 ا و مهاجرت به شهر ارتباط وجود دارد؟آيا بين اندازه جمعيتي روستاه -۳

  جامعه آماري

اين .  نفر و باالتر استان تهران است      ۱۰۰ با جمعيت    هاي   روستا ،جامعه آماري اين تحقيق   

 داراي سكنه بوده است كـه از        ، آبادي ۲۱۹۰ شهرستان و    ۱۰ داراي   ،۱۳۷۵استان در سال    

 ۱۰۰ با جمعيـت  هاي روستا. اند نفر و باالتر داشته  ۱۰۰ آبادي جمعيت    ۱۳۰۴ ،اين تعداد 

 درصـد   ۹۷كـه حـدود      شـود   يم استان را شامل     هاي   درصد كل آبادي   ۵/۵۹نفر و بيشتر    

طبق سرشماري مذكور جمعيت روسـتايي      . اند جمعيت روستايي استان را در خود داشته      

 خـانوار  ۳۶۸۶۶۰ نفـر بـوده اسـت كـه     ۱۷۷۱۳۰۶ برابـر بـا   ۱۳۷۵ در سال   ،استان تهران 

را  اسـتان    هـاي    درصـد خـانوار    ۲/۱۴ خانوار استان يا حـدود       ۲۵۹۵۵۰۴كل  روستايي از   

 .  استشده شامل مي

 گيري هروش نمون

 با توجه به تعـداد زيـاد روسـتاها و تنـوع جمعيتـي، جغرافيـايي، اقتـصادي و معيـشتي                     

 آنهــا و بــا توجــه بــه نــوع تحقيــق كــه در دو ســطح روســتا و خــانوار روســتايي بايــد 

  اسـتان بـا در نظـر داشـتن گونـاگوني            هـاي   بتـدا از بـين شهرسـتان      گرفـت، ا   مـي   انجام

مختلف شش شهرستان تهـران، دماونـد، شـميران، شـهريار، اسالمـشهر و              هاي      در زمينه 

اي  هگيـري طبقـ     به روش نمونـه    ، روستا ۱۴ها   ساوجبالغ و سپس در سطح اين شهرستان      

 تعـداد جمعيـت بـه عنـوان        بندي روستاها عـالوه بـر        در طبقه . ندا  هغيرنسبي انتخاب شد  
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  پرسشنامه اطالعاتي در مورد روستا؛ -۱

  و؛ پرسشنامه اطالعاتي در مورد خانوارها-۲

 . وده است، داليل و عوامل مهاجرت بها   پرسشنامه سنجش انگيزه-۳

پس از جمع آوري اطالعات ميـداني و اسـتخراج آنهـا، بـا توجـه بـه اينكـه ميـزان                      

 مستقل اصلي بوده است، به منظـور اسـتاندارد   هاي  متغيربرخورداري از خدمات يكي از      

 هـاي  فراهم ساختن امكان مقايسه بين روستاها، به كمك مدل   كردن سطح برخورداري و   

ــدي، روســتاها از  درجــه  مــيك ــزان ببن ــدي  رخــورداري از خــدمات درجــه نظــر مي  بن

 .اند شده
 

 ها يافته

 هاي نمونه وضعيت موجود روستا
دامنـه  . انـد   نفـر جمعيـت بـوده      ۲۲۸۴۰ نمونه انتخاب شده داراي      هاي  در مجموع روستا  

ميانگين جمعيـت   .  نفر در نوسان بوده است     ۳۰۰۰ تا   ۳۰۰بين   نمونه   هاي  جمعيتي روستا 

ايـن روسـتاها    . بوده اسـت  ۶/۱۰۸۵ و انحراف معيار جمعيت      ۴/۱۶۳۱ مذكور   هاي  روستا

 هـاي   درصـد جمعيـت روسـتايي شهرسـتان       ۸/۲ درصد كل روسـتاها و حـدود         ۳حدود  

 .)۱جدول (د نده ميانتخابي را تشكيل 
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 هاي نمونه وضعيت برخورداري روستا
 بــا توجــه بــه يكــي از اهــداف تحقيــق كــه تعيــين رابطــه بــين مهــاجرت روســتايي و  

 هـاي    وضـعيت موجـود روسـتا      ،برخورداري روستاها از امكانات و خدمات است      سطح  

  امكانـات مختلـف رفـاهي، آموزشـي، بهداشـتي، اداري            فقـدان نمونه از نظر وجـود يـا        

 نـوع   ۲۳ مـذكور از نظـر برخـورداري از          هـاي   وضعيت روسـتا  .  است شدهبررسي  ... و  

  ۱پيوسـت    ت در خدمت بـر اسـاس ضـرايب درنظـر گرفتـه شـده بـراي انـواع خـدما                  

  هـاي   خـدمات در روسـتا  بـود يـا نبـود   آوري شـده در مـورد     جمعهاي      داده. آمده است 

  براي سال ايجـاد هـر خـدمت در روسـتا             كه و ضريبي هر خدمت،   مورد بررسي، امتياز    

 بـراي وجـود هـر دبـستان        . دهـد   را نشان مـي   در نظر گرفته شده است، امتياز هر روستا         

  در نظـر گرفتـه شـده اسـت و حاصـل جمـع               ۱/۰ ضريب   سيستأ امتياز و براي سال      ۲

  خـدمت   تأسـيس ي كـه از     هـاي   در تعـداد سـال     امتياز خدمت بـا ضـريب سـال ضـرب         

 بـا در نظـر گـرفتن سـال       . دهـد  مـي گذرد، امتياز دبستان بـراي هـر روسـتا را نـشان              مي

 مهــاجرت از روســتا   خــدمت بــربــود يــا نبــود متفــاوت تــأثير و ضــريب آن تأســيس

 شـده اسـت و   يكـسان   هـا     همچنـين از ايـن طريـق مقيـاس داده         . اده شده اسـت   دنشان  

بنـدي   اند رتبـه   آوردهدست بهتوان روستاها را براساس مجموع امتيازي كه از خدمات   مي

ي روستاها از خدمات استفاده كرد      ربراي تعيين درجه برخوردا     مي ك هاي  نمود يا از مدل   

  .)۱پيوست (

زان هرچنـد ميـ  .  آمـده اسـت  ۲ در جـدول  تأسـيس ال امتياز هر خدمت و ضريب س     

اند تا حدودي رتبه آنها را از نظر وضعيت خدماتي نشان  امتيازي كه روستاها كسب كرده 

تـر و تعيـين درجـه برخـورداري آنهـا از مـدل               بنـدي دقيـق    منظور رتبـه     ولي به  ،دهد مي

 . استفاده شده است  تاكسونومي
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 ۱۳۸۴ در سال هاي نمونه مورد بررسي روستاموقعيت و جمعيت  -۱جدول 

 جمعيت به نفر شهرستان دهستان نام روستا رديف

 ۴۸۰ دماوند تاررود حصار باال ۱

 ۱۶۰۰ تهران سولقان سنگان باال ۲

 ۳۶۰۰ تهران سولقان سولقان ۳

 ۳۰۰ شهريار جوقين قشالق ۴

 ۷۶۶ شميرانات رودبار قصران رودك ۵

 ۲۸۰۰ دماوند آبعلي آبعلي ۶

 ۱۹۳۷ دماوند جمع آبرود مرانك ۷

 ۳۸۳ دماوند  جور ۸

 ۱۵۵۸ دماوند جمع آبرود وادان ۹

 ۱۵۰۰ اسالمشهر ده عباس حسين آباد ۱۰

 ۲۸۱۶ ساوجبالغ تنكمان بختيار ۱۱

 ۳۰۰۰ تهران سولقان سنگان ۱۲

 ۵۰۰ دماوند تاررود حصار پايين ۱۳

 ۱۶۰۰ ساوجبالغ رامجين ابراهيم آباد ۱۴

 ۲۲۸۴۰ جمعيت كل

 ۴/۱۶۳۱ ميانگين جمعيت

 ۶/۱۰۸۵ انحراف معيار جمعيت

 ۱۳۸۴ ،جمعه پور: منبع
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 نه امتياز هر خدمت و ضريب ساال-۲جدول 

 ضريب ساالنه امتياز خدمت نوع خدمترديف

 ۱/۰ ۱ آب ۱

 ۱/۰ ۳ برق ۲

 ۱/۰ ۵/۰ تلفن ۳

 ۱/۰ ۲ دبستان ۴

 ۱/۰ ۳ مدرسه راهنمايي ۵

 ۱/۰ ۵ دبيرستان ۶

 ۱/۰ ۸ روزي درسه شبانهم ۷

 ۰۵/۰ ۴/۰ ماما  ۸

 ۱/۰ ۵ خانه بهداشت ۹

 ۱/۰ ۷ مركز بهداشت ۱۰

 ۱/۰ ۱۰ درمانگاه ۱۱

 ۱/۰ ۱ شعبه فروش نفت ۱۲

 ۱/۰ ۳ شركت تعاوني ۱۳

 ۱/۰ ۳ مركز خدمات روستايي ۱۴

 ۱/۰ ۵/۱ فروشگاه تعاوني ۱۵

 ۱/۰ ۱ دفتر پست ۱۶

 ۱/۰ ۷ دهداري ۱۷

 ۱/۰ ۶ بانك ۱۸

 ۱/۰ ۲ كتابخانه ۱۹

 ۱/۰ ۳ پمپ بنزين ۲۰

 ۰۲/۰ ۵/۰ حمام ۲۱

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع 
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  نمونه بر اساس مدل تاكسونوميهاي تعيين ميزان برخورداري روستا

 برخـورداري يـا عـدم برخـورداري از         مشهور در زمينه تعيين درجه       هاي  يكي از تكنيك  

بنـدي منـاطق يـا نقـاط         عه و اولويت  امكانات و خدمات، درجه رفاه و تعيين سطح توس        

ـ        مي تاكسونو تحليلمختلف،    )۱۶(عـددي  مينـام تاكـسونو   ه  و نوع خاصي از اين تكنيك ب

روش مناسبي براي درجه بنـدي، طبقـه بنـدي و مقايـسه منـاطق يـا                   ميتاكسونو. است

 ).۵ :۱۳۶۵داتا، ( ست به درجه توسعه و مدرن بودن آنها مختلف با توجههاي سكونتگاه

يا جدول اطالعات پايه اسـت كـه        ها     تشكيل ماتريس داده   ،ن مرحله در اين مدل    اولي

نـسبي  هـاي    بندي به صـورت داده   خدماتي انتخاب شده به منظور سطحهاي در آن متغير  

) Aيا ماتريس  ۱ پيوست( پس از تشكيل جدول اطالعات پايه، .)۱پيوست( درآمده است

 بـر اسـاس     Aماتريس  هاي       انجام شود، داده   براي اينكه مقايسه و درجه بندي به درستي       

كـه   آيـد  مي دست  بهبا اعمال فرمول فوق ماتريس جديدي       . استاندارد شده است   zفرمول

  .)۲پيوست ( هستند و واحد يكساني مقياس استاندارد دارايها  آن داده در 

گيـري روسـتاها و      آوردن ترتيـب قرار    دسـت   بـه براي   ها  پس از استاندارد كردن داده    

ي هـاي و در گـام ن ) Cioضـريب   ( سرمشق برخورداري خـدماتي      ،رجه برخورداري آنها  د

 . به كمك مـدل محاسـبه شـده اسـت          diدرجه برخورداري خدماتي روستاها يا ضريب       
di   هر چه مقدار    . است كه اندازه آن بين صفر و يك است         مي يك شاخص كdi    به صـفر 

تـر باشـد     چـه بـه يـك نزديـك        برخـورداري بـاالتر و هـر         دهنـده   نشانتر باشد    نزديك

 با درجه برخورداري رابطه     diبه عبارت ديگر مقدار     .  برخورداري كمتر است   دهنده  نشان

 . دهد ميمعكوسي را نشان 

 هاي   نمونه و رتبه برخورداري هر روستا در بين روستا         هاي  درجه برخورداري روستا  

 درجـه   س بـر اسـا    )۳جـدول   (مـشخص شـده اسـت        مينمونه بر اساس روش تاكسونو    

 و  ترين   آبعلي، سولقان و رودك به ترتيب برخوردار       هاي  دست آمده روستا   هبرخورداري ب 

 .اند هبود روستا ترين محروم آباد حسين
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اين با توجه به فرض تحقيق كه بـين درجـه برخـورداري از خـدمات و ميـزان                   بنابر

 متغيـر ان مهاجرت از روستا رابطه وجود دارد، ميزان برخورداري محاسبه شـده بـه عنـو             

 . گيرد ميمستقل براي آزمون فرض مذكور مورد استفاده قرار 

 
 هاي نمونه و رتبه آنها  درجه برخورداري خدماتي روستا-۳جدول 

 جمعيت نام روستا رديف
سرمشق توسعه 

 (Cio)خدماتي

برخورداري  درجه

 (di)خدماتي

برخورداري  هرتب

 خدماتي

 ۷ ۸۷۸۶۶۵/۰ ۳۲۸/۱۱ ۴۸۰ حصار باال ۱

 ۱۲ ۹۱۸۹۶۵/۰ ۸۴۷/۱۱ ۱۶۰۰ گان باالسن ۲

 ۲ ۷۹۲۶۰۹/۰ ۲۱۸/۱۰ ۳۶۰۰ سولقان ۳

 ۱۳ ۹۷۶۷۲۴/۰ ۵۹۲/۱۲ ۳۰۰ قشالق ۴

 ۳ ۸۱۵۶۲۵/۰ ۵۱۵/۱۰ ۷۶۶ رودك ۵

 ۱ ۷۷۱۱۷۴/۰ ۹۴۲/۹ ۲۸۰۰ آبعلي ۶

 ۵ ۸۵۷۲۱/۰ ۰۵۱/۱۱ ۱۹۳۷ مرانك ۷

 ۹ ۸۹۶۳۵۱/۰ ۵۵۶/۱۱ ۳۸۳ جور ۸

 ۴ ۸۳۷۹۴/۰ ۸۰۳/۱۰ ۱۵۵۸ وادان ۹

 ۱۴ ۸۹۲۴۳۵/۰ ۶۶۵/۱۲ ۱۵۰۰ ين آبادحس ۱۰

 ۸ ۸۷۸۷۶۷/۰ ۳۲۹/۱۱ ۲۸۱۶ بختيار ۱۱

 ۱۱ ۹۱۶۶۸۵/۰ ۸۱۸/۱۱ ۳۰۰۰ سنگان ۱۲

 ۱۰ ۸۸۸۵۸۸/۰ ۴۵۵/۱۱ ۵۰۰ حصار پايين ۱۳

 ۶ ۸۶۹۷۸۱/۰ ۲۱۳/۱۱ ۱۶۰۰ ابراهيم آباد ۱۴

 ۳۰۹۴۳/۱۱ ميانگين سرمشق توسعه 

 ۷۹۱۱۸۵/۰ انحراف معيار سرمشق توسعه 

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه:منبع



 پور           محمود جمعه             ۴۲

 
 هاي نمونه  روستايافتگي توسعهتعيين درجه 

كه درجه برخورداري از خدمات، تنها يكي از ابعـاد توسـعه روسـتاها را            با توجه به اين   
 توليـدي و اقتـصادي بـه       هـاي   متغيـر دهد، براي تعيين درجه توسـعه روسـتاها          مينشان  
نظـر گـرفتن مجموعـه      ربـا د  روسـتاها      افزوده شده اسـت و مجـدداً        خدماتي هاي  متغير
. انـد  بندي شـده   درجه ميس مدل تاكسونو  خدماتي، اقتصادي و توليدي بر اسا      هاي  متغير

 متغير خـدماتي    ۲۱ استفاده شده است كه عالوه بر        متغير ۲۵براي تعيين درجه توسعه از      
آالت، وسيله حمل ونقل عمومي، سرانه زمـين كـشاورزي،            سرانه ماشين  متغيرقبلي پنج   
 آمده بر اسـاس  دست بهترتيب .  و درآمد ماهيانه خانوارها نيز اضافه شده است  سرانه دام 
گرفتـه    نمونه درنظـر هاي يافتگي روستا عنوان درجه توسعه    مذكور به هاي      متغيرمجموعه  

 نمونه در   هاي   خدماتي در روستا   هاي  متغير اضافه شده به     هاي  متغيروضعيت  . شده است 
 . آمده است۴جدول 

 

 نمونه هاي در روستا) نسبي شده( و زيربنايي اقتصادي، توليدي هاي متغير عيت وض-۴ جدول

آالت ماشين نام روستارديف
 وسيله 
نقل  حمل و

 عمومي

سرانه معادل 
زمين 

 كشاورزي 

سرانه 
معادل 

واحد دامي

درآمد ماهيانه 
 خانوار به ريال

  ۳۱/۰ ۱/۰ ۵ ۱۰۹ حصار باال ۱
  ۰۸/۰ ۲۸/۰ ۸ ۷/۳۶ سنگان باال ۲
  ۷/۰ ۵۳/۰ ۰ ۳۶۰ سولقان ۳
  ۸ ۸/۰ ۰ ۱۸ قشالق ۴
  ۷/۶ ۲/۰ ۱۰ ۱/۲۲۱ رودك ۵
  ۲/۵ ۰۴/۰ ۸ ۵/۸۶ آبعلي ۶
  ۸۴/۴ ۲۹/۰ ۸ ۴۳۰ مرانك ۷
  ۵/۵ ۱۴/۰ ۵ ۹/۹ جور ۸
  ۳۷/۰ ۶/۰ ۸ ۳۶۷ وادان ۹
  ۷/۰ ۰۳/۰ ۵ ۱۳۴ حسين آباد ۱۰
  ۸۶/۸ ۱۸/۰ ۸ ۱۳۰ بختيار ۱۱
  ۴/۳ ۲۸/۰ ۸ ۵/۵۵ سنگان ۱۲
  ۱۲/۰ ۲۷/۰ ۵ ۵/۲۳ حصار پايين ۱۳
 ۱۵۰۰۰۰۰ ۴/۳ ۲۹/۰ ۵ ۱۵ ابراهيم آباد ۱۴

 ۱۳۸۴ ،جمعه پور: منبع



  ۴۳  …يافتگي روستاهاي استان تهران و  رابطه بين سطح توسعه
 

آالت   انواع ماشـين متغير اضافه شده، هاي مربوط به متغيرهاي      براي نسبي كردن داده   

 كـشاورزي و دام بـه      هـاي    انواع زمـين   متغيربندي و   امتياز  ميو وسايل حمل و نقل عمو     

هـاي      در معـادل سـازي زمـين      . انـد   تبـديل شـده     مـي ل زمين زراعي آبي و واحد دا      معاد

 و  شـود   يمـ  واحد در نظـر گرفتـه        ۱ زمين زراعي آبي به عنوان مبنا و معادل          ،كشاورزي

 هـر   كـه   چنـان شـوند،    مـي كه دارند به آن تبديل      اي   هساير اراضي به نسبت ارزش مقايس     

 و مجمـوع    شـود   يمدر نظر گرفته     ۳اغ معادل    و هر هكتار ب    ۴/۰هكتار زمين ديم معادل     

در مـورد واحـد     . شود  يم آمده به عنوان معادل زمين زراعي آبي شناخته          دست بهاراضي  

 و سـاير  شـود  يمـ  واحد در نظر گرفتـه  ۱نيز گوسفند به عنوان واحد مبنا و معادل          ميدا

نيز مقدار    ميواحد دا مبناي  . شوند ميبه آن تبديل    اي   هها به نسبت ارزش مقايس     انواع دام 

روز است كه معادل يك كيلو جو در نظـر گرفتـه             غذاي مورد نياز انواع دام در هر شبانه       

، وسـايل   آالت  ماشـين  امتيـاز    ۸و   ۷،  ۶،  ۵ هـاي   جدول) ۲۳۴: ۱۳۷۵ ،پور جمعه( شود  يم

 . دنده ميرا نشان   ميو معادل واحد زمين زراعي و واحد دا  ميحمل و نقل عمو
 

 آالت ماشينمتيازبندي انواع ا -۵جدول 

 امتياز آالت ماشيننوع  امتياز آالت ماشيننوع 

 ۲ تراكتور ۱ سواري
 ۱۰ تريلر ۵ اتوبوس

 ۸ كمباين ۳ بوس ميني
 ۲/۰ موتور سيكلت ۴ كاميون
   ۵/۱ وانت

 ۱۳۸۴ ،جمعه پور: منبع
 

   امتياز در نظر گرفته شده براي انواع وسايل حمل و نقل عمومي-۶جدول 

 اتوبوس بوس ميني تاكسي و سواري  نوع وسيله حمل و نقل عمومي

 ۲ ۳ ۵ امتياز

 ۱۳۸۴ ،جمعه پور:  منبع 



 پور           محمود جمعه             ۴۴

 
 

  معادل زمين زراعي آبي -۷جدول 

 زمين باغ زمين ديم زمين آبي انواع زمين كشاورزي

۴/۰ ۱ معادل زمين زراعي به هكتار  ۳ 

 ۱۳۸۴ ،جمعه پور: منبع

 

  معادل واحد دامي-۸جدول 

 واحد دامي معادل انواع دام و طيور به راس  معادل واحد دامي نواع دام و طيورا

 ۰۴/۰ طيور ۱ گوسفند

 ۲۰۰ واحد دامداري ۸/۰ بز

 ۲۵۰ واحد گاوداري ۵ گاو

   ۵ اسب
   ۳ االغ

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع
 

ـ    هـاي   در روستا   ميكشاورزي آبي و معادل واحد دا       معادل زمين  هاي  متغير ه  نمونـه ب

اند تا امكان مقايسه توان اقتصادي روستاها بر اساس مقياس           صورت سرانه محاسبه شده   

 هـاي    خـدماتي و قابليـت     هـاي   متغيـر حال با توجه به مجموعـه       . نسبي بهتر فراهم شود   

 منـدرج در  متغيـر  ۲۵بنـدي روسـتاها بـا     بـراي درجـه    مياقتصادي روستا مدل تاكسونو   

تايج حاصـل از اجـراي مـدل بـه عنـوان درجـه              ن.  اجرا شده است   ۴ و جدول    ۱پيوست

 .  آمده است۹ نمونه در جدول هاي يافتگي روستا توسعه

 

 



  ۴۵  …يافتگي روستاهاي استان تهران و  رابطه بين سطح توسعه
 

  هاي نمونه بر اساس مدل تاكسونومي يافتگي روستا  درجه و رتبه توسعه-۹جدول 

سرمشق توسعه  جمعيت نام روستا رديف

(Cio) 

درجه 

 (di)توسعه 

رتبه 

يافتگي توسعه

 ۹ ۸۹۸/۰ ۳۳/۱۲ ۴۸۰ حصار باال ۱

 ۱۱ ۹۲/۰ ۶۳/۱۲ ۱۶۰۰ سنگان باال ۲

 ۳ ۸۱۷/۰ ۲۲/۱۱ ۳۶۰۰ سولقان ۳

 ۱۳ ۹۶۲/۰ ۲۲/۱۳ ۳۰۰ قشالق ۴

 ۲ ۸۰۳/۰ ۰۳/۱۱ ۷۶۶ رودك ۵

 ۱ ۷۸۶/۰ ۷۹/۱۰ ۲۸۰۰ آبعلي ۶

 ۵ ۸۳۰/۰ ۴۱/۱۱ ۱۹۳۷ مرانك ۷

 ۱۰ ۹۰۳/۰ ۳۹/۱۲ ۳۸۳ جور ۸

 ۴ ۸۱۵/۰ ۱۹/۱۱ ۱۵۵۸ وادان ۹

 ۱۴ ۹۹۰/۰ ۶/۱۳ ۱۵۰۰ حسين آباد ۱۰

 ۶ ۸۶۰/۰ ۸/۱۱ ۲۸۱۶ بختيار ۱۱

 ۸ ۹۰۸/۰ ۴۷/۱۲ ۳۰۰۰ سنگان ۱۲

 ۱۲ ۹۱۱/۰ ۵۱۵/۱۲ ۵۰۰ حصار پايين ۱۳

 ۷ ۸۷۹/۰ ۰۶۷/۱۲ ۱۶۰۰ ابراهيم آباد ۱۴

 ۰۵/۱۲ ميانگين سرمشق توسعه

 ۸۴۲/۰ انحراف معيار سرمشق توسعه

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع
 

اسـاس درجـه توسـعه محاسـبه شـده در بـين             دهـد، بـر      مي نشان   ۹ جدول   كه  چنان

 و  تـرين   ك و سـولقان بـه ترتيـب توسـعه يافتـه            آبعلي، رود  هاي   نمونه روستا  هاي  روستا

هر چند كه با توجـه      . اند  روستاها بوده  ترين  نيافته  حسين آباد و قشالق توسعه     هاي  روستا

از سـطح    هـا  آن تـرين   يافتـه   نمونه و حتي توسعه    هاي   مجموعه روستا  diبه مقدار ضريب    

 . توسعه پاييني برخوردارند



 پور           محمود جمعه             ۴۶

 
يـافتگي روسـتاها و ميـزان        بنابراين با توجه به فرض تحقيق كه بـين درجـه توسـعه            

 مـستقل   متغيرمهاجرت از روستا رابطه وجود دارد، درجه توسعه محاسبه شده به عنوان             

هـاي    بـه بـين رت  براي اينكه بتوانيم  . گيرد ميبراي آزمون فرض مذكور مورد استفاده قرار        

اي  ه مورد بررسي بر اساس عوامل مختلف مقايـس        هاي   آمده براي روستا   دست بهمختلف  

 ).۱۰ جدول( اند بندي شده  رتبهانجام دهيم، روستاها بر اساس عوامل مختلف

 
 هاي نمونه بر اساس عوامل مختلف  رتبه بندي روستا-۱۰جدول 

 نام روستا رديف
رتبه 

)۱۷(جمعيتي  
رتبه مركزيت 

 )۱۸(خدماتي

رتبه درجه 

خدماتي برخورداري  
رتبه درجه 

يافتگي توسعه  

 ۹ ۷ ۵ ۱۲ حصار باال ۱

 ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۶ سنگان باال ۲

 ۳ ۲ ۱ ۱ سولقان ۳

 ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۴ قشالق ۴

 ۲ ۳ ۳ ۱۰ رودك ۵

 ۱ ۱ ۲ ۴ آبعلي ۶

 ۵ ۵ ۸ ۵ مرانك ۷

 ۱۰ ۹ ۹ ۱۳ جور ۸

 ۴ ۴ ۴ ۸ وادان ۹

 ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۹ حسين آباد ۱۰

ختيارب ۱۱  ۳ ۷ ۸ ۶ 

 ۸ ۱۱ ۱۰ ۲ سنگان ۱۲

 ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۱ حصار پايين ۱۳

 ۷ ۶ ۶ ۷ ابراهيم آباد ۱۴

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع
 



  ۴۷  …يافتگي روستاهاي استان تهران و  رابطه بين سطح توسعه
 

  نمونههاي  در روستاي شهرـوضعيت مهاجرت روستا 
خانوارها از روستا به شهر در اين تحقيق بـه عنـوان          مياطالعات مربوط به مهاجرت دائ    

ال در مـورد تعـداد، نـام و         ؤ پرسشنامه روستا و خانوار و با سـ         وابسته از طريق دو    متغير

آوري شــده اسـت و در مرحلـه اســتخراج بـا حــذف     زمـان مهـاجرت خانوارهــا جمـع   

آمار مربوط بـه تعـداد          مهاجري كه نام آنها در دو پرسشنامه تكرار شده بود،          هاي  خانوار

 ۱۱جـدول   در  . ه اسـت  اند، گـرد آوري شـد      ي كه از هر روستا مهاجرت كرده      هاي  خانوار

 نمونه به صورت دائم از روستا بـه شـهر مهـاجرت             هاي  ي كه در روستا   هاي  تعداد خانوار 

 . اند آمده است كرده
 

 اند به صورت دائم به شهر مهاجرت كرده هايي كه  تعداد خانوار-۱۱جدول 

جمعيت نام روستا رديف

تعداد 
هاي  خانوار

مهاجر قبل 
 از انقالب

تعداد 
هاي  خانوار

مهاجر بعد 
 از انقالب

كل 
هاي  خانوار

مهاجر از 
 روستا

تعداد 
هاي  خانوار

بازگشته به 
 روستا

 ۵ ۳۴ ۱۹ ۱۵ ۴۸۰ حصار باال ۱
 ۴ ۱۳۶ ۷۴ ۶۲ ۱۶۰۰ سنگان باال ۲
 ۲ ۴۱۹ ۱۵۹ ۲۶۰ ۳۶۰۰ سولقان ۳
 ۰ ۴۷ ۲۷ ۲۰ ۳۰۰ قشالق ۴
 ۴ ۸۰ ۲۵ ۵۵ ۷۶۶ رودك ۵
 ۵ ۳۲۰ ۱۵۰ ۱۷۰ ۲۸۰۰ آبعلي ۶
 ۴ ۱۱۰ ۷۰ ۴۰ ۱۹۳۷ مرانك ۷
 ۵ ۸۵ ۴۵ ۴۰ ۳۸۳ جور ۸
 ۴ ۱۰۶ ۷۶ ۳۰ ۱۵۵۸ وادان ۹
 ۵ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵۰۰ حسين آباد ۱۰
 ۵ ۲۹۰ ۲۰۰ ۹۰ ۲۸۱۶ بختيار ۱۱
 ۱۲ ۲۳۰ ۱۹۰ ۴۰ ۳۰۰۰ سنگان ۱۲
 ۱۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۵۰۰حصار پايين ۱۳
 ۶ ۷۵ ۴۰ ۳۵ ۱۶۰۰ ابراهيم آباد ۱۴

 ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع 



 پور           محمود جمعه             ۴۸

 
 نمونـه بـه صـورت      هـاي        مهـاجر از روسـتا     هـاي   تعداد خانوار  ،۱۱ جدول   بر اساس 

 همچنــين ميــزان .  آمــده اســت، قبــل و بعــد از انقــالب،كــل و بــه تفكيــك دو مقطــع

 انـد  ي كـه بـه روسـتا مهـاجرت كـرده          هـاي   مهاجرت معكوس به روستا يا تعداد خـانوار       

 سـتا  حـال بـا توجـه بـه آمـار مربـوط بـه تعـداد مهـاجرين هـر رو                    . نيز ذكر شده است   

  وابـسته و انـدازه جمعيتـي، درجـه برخـورداري            متغيـر رابطه بين مهـاجرت بـه عنـوان         

ــون       ــورد آزم ــستگي م ــل همب ــق تحلي ــتايي از طري ــعه روس ــه توس ــدماتي و درج  خ

 .گيرد ميقرار 
  

 ها تحليل داده

 رتبـه جمعيتـي     دهـد كـه بـين      مـي  مختلـف نـشان   هـاي       همبستگي رتبـه   ضريب محاسبه

 هـاي   تبه مركزيت خدماتي و درجـه برخـورداري خـدماتي روسـتا            نمونه و ر   هاي  روستا

  درصـد   ۹۵ و   ۹۹مذكور رابطـه ضـعيفي وجـود دارد و ايـن رابطـه در سـطح اطمينـان                   

 مـذكور وزن  هـاي   در روسـتا يعنـي . نيـست  دار معنـي  خطـا  ۰۵/۰ و  ۰۱/۰ و با پـذيرش   

ــان  ــات وخــدمات چن ــؤثر  جمعيتــي در جــذب امكان ــوده اســتم   و عوامــل ديگــر  نب

ــصادي  ج ــاعي و اقت ــي، اجتم ــايي، سياس ــوذ   (غرافي ــال نف ــژه، اعم ــت وي ــد موقعي  مانن

 ولـي بـين رتبـه جمعيتـي و         . انـد  نقـش بيـشتري داشـته     ...) سياسي، قدرت اقتـصادي و    

ــه توســعه ــافتگي روســتاها در ســطح  رتب  ي وجــود دارد دار معنــي خطــا رابطــه ۰۵/۰ي

كـه بـين درجـه       در حـالي  . سـت ا اندازه جمعيتي بر توسـعه روستاه      تأثير دهنده  نشانكه  

 رابطه قوي برقرار است و در سطح اطمينـان   يافتگي  توسعهبرخورداري خدماتي و درجه     

مختلـف  هـاي       بنـدي   درجـه همبـستگي بـين رتبـه        ۱۲جدول  .  است دار  معني درصد   ۹۹

 . دهد مي نمونه را نشان هاي روستا
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 اي نمونهه هاي مختلف روستا ضريب همبستگي بين رتبه بندي -۱۲ جدول

 رتبه جمعيتي درجه همبستگي
رتبه درجه 

 برخورداري خدماتي
رتبه درجه 

 يافتگي توسعه

 ۵۴۲۸۵۷/۰ ۳۷۱۴۲۹/۰ ۱ رتبه جمعيتي

 ۹۱۶۴۸۴/۰ ۹۵۱۶۴۸/۰ ۳۹۳۴۰۷/۰ رتبه خدماتي

 ۹۴۲۸۵۷/۰ ۱ ۳۷۱۴۲۹/۰ رتبه درجه برخورداري خدماتي

 ۱ ۹۴۲۸۵۷/۰ ۵۴۲۸۵۷/۰ يافتگي توسعهرتبه درجه 

  ۱۳۸۴ ،پور جمعه: منبع

 

  و اندازه و رتبه جمعيتي روستاهامهاجرت از روستا
 ۸۹۷/۰د جمعيت برابر با     ن از روستا و تعدا    ا تعداد مهاجر  متغير همبستگي بين دو     ضريب

. دهـد  مـي ي را نـشان     دار  معنـي  درصد رابطه    ۹۹ آمده است كه با سطح اطمينان        دست  به

 -۸۳۵/۰نيز ميـزان همبـستگي برابـر بـا           ها  همچنين بين مهاجرت و رتبه جمعيتي روستا      

 معكوس   و دار  معني اي   رابطه  حاكي از   درصد ۹۹ آمده است كه با سطح اطمينان        دست  به

تـر   عددي بزرگ هاي      به اين معني كه رتبه    . استبين رتبه جمعيتي و ميزان مهاجرفرستي       

ـ  فرسـتي بيـشتري داشـته     تـر مهاجر   عددي كوچك هاي      مهاجرفرستي كمتر و رتبه    بـه  . دان

 ، روسـتا از نظـر جمعيتـي بـوده اسـت           تـرين    كه بـزرگ   ،عبارت ديگر رتبه يك جمعيتي    

 ترين كم ، روستا از نظر جمعيت    ترين   يا كوچك  ۱۴ مهاجرفرستي به شهر و رتبه       ترين  باال

ن از  ا بين تعداد جمعيـت روسـتا و تعـداد مهـاجر           ،بنابراين. مهاجرفرستي را داشته است   

 كه با توجه بـه       كرد توان اين مسئله را اين گونه تحليل       مي .روستا رابطه قوي وجود دارد    

ويـژه در شـرايطي كـه تحـول اساسـي در توسـعه آنهـا                ه   محدود روستاها ب   هاي  قابليت

 و از ايـن     شود  يم، اضافه جمعيت روستاها به سوي شهرها سرريز         استصورت نگرفته   

 راه اساسي   ،اينابربن. دارند ميطريق روستاها در حد ظرفيت جذب خود جمعيت را نگه           
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  و درجه برخورداري خدماتي روستاهامهاجرت از روستا 
ن متغيـر وابـسته و درجـه        محاسبه همبستگي بين مهاجرت از روستا بـه شـهر بـه عنـوا             

 بـه عنـوان     ،ي از وضعيت خـدماتي روستاهاسـت      تر  دقيقبرخورداري خدماتي كه معيار     

بـر ايـن اسـاس    . كند ميي توصيف  تر  دقيق را به شكل     متغير مستقل، رابطه بين دو      متغير

بـا مراجعـه بـه جـدول        .  آمـده اسـت    دسـت   به -۴۹۲/۰ متغيرضريب همبستگي بين دو     

 آمده با درجـه آزادي      دست  به كه ضريب    شود  يمستگي مشخص   ي ضريب همب  دار  معني

ي دار  معنـي عبارت ديگـر رابطـه        و به  نيست دار  معني ۰۵/۰  و ۰۱/۰ در سطح خطاي     ۱۲

بين وضعيت برخورداري خدماتي روسـتاها و مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها وجـود           

 . ندارد

كـه بـر      روستاها همچنين محاسبه همبستگي بين ميزان مهاجرفرستي و رتبه خدماتي        

 را  -۵۵۸/۰در هر روسـتا مـشخص شـده اسـت، ضـريب             اساس تعداد خدمات موجود     

 شـود   يمـ ي ضريب همبـستگي مـشخص       دار  معنيدهد كه با مراجعه به جدول        مينشان  

 و  اسـت  دار  معني درصد   ۰۵/۰ در سطح خطاي كمتر از       ۱۲رابطه مذكور با درجه آزادي      

 آمـده رابطـه     دسـت   بـه هرچنـد ضـريب     . يستن دار  معني ۰۱/۰در سطح خطاي كمتر از      

توان اين   ميدهد ولي اين رابطه بسيار ضعيف است و          مي را نشان    متغيرمعكوس بين دو    

 چنـداني بـر كـاهش    تـأثير گونه نتيجه گرفت كه افـزايش تعـداد خـدمات در روسـتاها          

 .مهاجرت روستا به شهر ندارد

  روستاهايافتگي توسعهمهاجرت از روستا و درجه 
به همبستگي بين مهاجرت از روستا به شهر به عنوان متغير وابسته و درجه توسعه               محاس

. دهـد  مـي  را نـشان     - ۶۰۹/۰ ضريب همبستگي برابر با      مستقل، متغيرروستاها به عنوان    

 به عبـارت ديگـر بـين    . استدار معني خطا   ۰۵/۰ و   ۰۱/۰ آمده در سطح     دست  بهضريب  
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 هاي روستايي خانوارمهاجرت از روستا و ميزان درآمد 
  وابـسته و ميـزان درآمـد        متغيـر  همبستگي بـين مهـاجرت از روسـتا بـه عنـوان              ضريب

دهـد رابطـه     مـي نـشان   است كـه     ۵۸۸/۰ مستقل برابر با     متغيرماهيانه خانوارها به عنوان     

بـا مراجعـه بـه جـدول        . وجـود دارد  مستقيم و ضعيفي بين مهاجرت و درآمد خانوارها         

 دسـت  بـه  ضـريب  ۱۲ كه با درجه آزادي      شود  يمبستگي مشخص   ي ضريب هم  دار  معني

 . نيـست  دار  معنـي  خطـا    ۰۱/۰ اسـت ولـي در سـطح         دار  معني خطا   ۰۵/۰آمده در سطح    

 تـوان گفـت كـه حتـي اگـر رابطـه مـستقيم و                مـي گيـري از ايـن رابطـه         به عنوان نتيجه  

 م ايـن   ضعيف بين ميـزان درآمـد خانوارهـا و مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر را بپـذيري                    

 هـاي    كه درآمد اصلي آنهـا از طريـق فعاليـت          استي درست   هاي  موضوع در مورد روستا   

ي كه درآمـد اصـلي      هاي  يافتگي در روستا   زيرا درجه توسعه  . آيد   مي دست  بهكشاورزي  غير

 بـا    توليـدي و كـشاورزي بـوده اسـت رابطـه معكوسـي را              هـاي   آنها از طريـق فعاليـت     

 آمده  دست  بهآمار مربوط به درآمد خانوارها و رابطه          كلي طور  به. دهد ميمهاجرت نشان   

ــاط      ــا احتي ــد ب ــدها باي ــه درآم ــوط ب ــار مرب ــاالي آم ــه ضــريب خطــاي ب ــا توجــه ب  ب

 . شودبررسي 
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 گيري  نتيجه

در .  روستا بـه شـهر و داليـل آن وجـود دارد             از  نظريات مختلفي در مورد مهاجرت     -۱

ح امكانات و خدمات بين شهر و روسـتا  بر تفاوت سطاي  ه  عد ها   اين ديدگاه  ترين  مهم

 اشـتغال بـين شـهر و روسـتا          هـاي   بر تفاوت اقتصادي و درآمدي و فرصت      اي   هو عد 

 مختلف  هاي  تواند در مكان و زمان     مي از داليل مهاجرت كه      نظر  صرف. كنند مي تأكيد

كـه   روستا بـه شـهر زمـاني     از   كرد كه مهاجرت     تأكيد اين نكته بايد     رمتفاوت باشد، ب  

آورد، بلكـه    مـي  وجـود   بـه  مقصد مـشكالتي را      هاي  ، نه تنها براي مكان    است رويه  بي

اي  ه   و عـد   شـود   يمـ توسعه روستايي نيـز تلقـي       هاي       عدم موفقيت برنامه   برايعاملي  

 تحقيق  كه  چنان. ها به ضرر جوامع روستايي است      ت اين مهاجرت  هايمعتقدند كه در ن   

در سـال     فقر مناطق روسـتايي    باره در ،س جمهوري آمريكا  ييكميسيون مشاوره ملي ر   

 ان از  ييمهـاجرت عـده كثيـري از روسـتا        «گيـري كـرده اسـت كـه           چنين نتيجه  ۱۹۶۷

  ان باقيمانـده در روسـتا احتمـاالً       ييمناطق روستايي كم درآمد، بدان معناست كه روستا       

 دهنـده   گيـري نـشان    ايـن نتيجـه    .»با شرايط سخت و دشوارتري روبرو خواهنـد شـد         

عادل نسبي است، يعني جمعيتي كه كاهش يافته سبب عدم تعـادل در نيـروي               نظريه ت 

 ددهـ  مـي  و در نتيجـه درآمـد و سـطح رفـاه افـراد باقيمانـده را كـاهش                    شود  يمكار  
(Taylor and Martin, 2000: 22). 

دهد كه بين سطح توسعه روسـتاها        مي نمونه نشان    هاي   نتيجه تحقيق در مورد روستا     -۲

ي وجـود دارد و هرچـه روسـتاها از سـطح توسـعه              دار  معنيرابطه  و ميزان مهاجرت    

ولـي  . يابـد  مـي باالتري برخوردار شوند ميزان مهاجرت روستا به شهر در آنها كاهش            

. ي وجـود نـدارد    دار  معنـي بين سطح برخورداري خدماتي و ميزان مهـاجرت رابطـه           

 :اينبنابر

رخـورداري خـدماتي روسـتاها و        و قوي بين درجه ب     دار  معني رابطه   نبود با توجه به     -۳

مـورد   اسـت    رسـاني بيـشتر     خدمات نيازمند اين ديدگاه كه توسعه روستاها       ،مهاجرت

به عبارت ديگر خدمات رساني به روستاها اگر بـدون توجـه بـه    . شود يمترديد واقع   
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 بعد از انقالب كـاهش مهـاجرت        هاي   يكي از اهداف اصلي توسعه روستايي در سال        -۴

روستا به شهر بوده و راهبرد اصلي توسعه نيز بر خدمات رساني به روستاها و كاهش                

 .ستاها بوده استتفاوت سطح برخورداري خدماتي بين شهرها و رو
رغم باال رفـتن سـطح برخـورداري          افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها علي       -۵

رساني بيشتر به روستاها به معناي توسـعه         دهد كه خدمات   ميخدماتي روستاها نشان    

توسـعه  هاي       تنها به افزايش هزينه    راهبردبيشتر آنها نيست و در بسياري از موارد اين          

 . انجاميده استها  هو اتالف سرماي
 عدم وجود رابطه بين سطح برخـورداري خـدماتي و مهـاجرت از روسـتاها كـه بـه                 -۶

 توسعه روستايي كشور راهبرددهد كه در  ميوسيله اين تحقيق تاييد شده است، نشان 

 . بايد بازنگري اساسي صورت گيرد
 روسـتا نـشان      تاييد وجود رابطه بين مهاجرت روستاييان به شهرها و سـطح توسـعه             -۷

 به شهرها بايد زيربناهـا و تـوان         ها از روستا  رويه  بيدهد كه براي كاهش مهاجرت       مي

 و ايـن امـر تنهـا از طريـق تغييـر مـسير               يابـد توليد و سطح اشتغال روستايي بهبـود        

ي گـذار   سرمايهرساني به    توسعه روستايي از هزينه كردن در بخش خدمات       هاي      برنامه

 .پذير است ه توليد كشاورزي امكانويژه در بخش توليد و ب
روستا به شهر همچنـان     از   رويه  بي كه مهاجرت    بيانگر اين است  ي تحقيق   هاي نتيجه ن  -۸

تواند جريان توسعه كشور را بـا مـشكالت          مي مسائل ملي است كه      ترين  يكي از مهم  

رزي وحل آن نيز توسعه واقعي روسـتاها و بخـش كـشا            جدي روبرو سازد و تنها راه     

بـه توسـعه روسـتايي و تـدوين           ميرسيدن به اين مهم نيازمند نگـرش سيـست        . است

 هاي   ظرفيتروستايي براساس آمايش سرزمين و درنظر گرفتن نيازها و            توسعه راهبرد

  .است مختلف نواحي روستايي و شرايط متفاوت زماني



 پور           محمود جمعه             ۵۴

 
 ها يادداشت

1. Rovenstein 
2. Stauffer 
3. Zipf 
4. Hagerstrand 
5. Schultz 
6. Sijassted 
7. Lowry 
8. Rogers 
9. Richmond 
10. Verma 
11. W. Arthur Lewis 
12. John Fei 
13. Gustav Ranis 
14. less-developed countries 
15. Bishop 
16. numerical taxonomy 

هاي نمونه بر اساس تعداد صرف خدمات موجـود در هـر روسـتا در زمـان مراجعـه                      ترتيب روستا  -۱۷
 )۱۳۸۳زمستان (ميداني 

 ) ۱۳۸۳زمستان (جمعيت در زمان مراجعه ميداني هاي نمونه بر اساس تعداد  ترتيب روستا -۱۸

 
 منابع

مجله دانـشكده ادبيـات و    .»هاي جهان سـوم  مهاجرت در كشور  « ،)۱۳۶۸( محمد تقي    ،ايماني
 . ۴و۳هاي    سال بيست و دوم، شماره. دانشگاه فردوسي مشهدعلوم انساني

 .  توسـعه روسـتايي    هـاي     نظريـه  ،)۱۳۸۱(محمد اميـر     ،ابراهيمي محمد حسين و     ،پاپلي يزدي 
 . سمت:تهران

 .نظريه ها مدي جامعه شناختي بر      درآ: شهري-هاي روستا   مهاجرت ،)۱۳۷۱(  تقوي، نعمت اهللا  
 .ستوده: تبريز

ــودارو، مايكــل  ــي در كــشور ،)۱۳۶۷(ت ــاجرت داخل ــاي در حــال توســعه مه  ترجمــة  .ه
 . اجتماعيتأمينموسسه كار و : تهرانمصطفي سرمدي و پروين رييسي، 

 :تهـران , غالمعلـي فرجـادي   :  متـرجم  .توسعه اقتصادي در جهان سوم     ،)۱۳۷۰(مايكل, اروتود
 . سازمان برنامه و بودجه

هاي استان تهران و       روستا يافتگي  توسعهارزيابي رابطه بين سطح      ،)۱۳۸۴( محمود   ،پور جمعه
 .دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران .مهاجرت به شهر تهران



  ۵۵  …يافتگي روستاهاي استان تهران و  رابطه بين سطح توسعه
 

. هـا   توسعه روستايي، ديدگاهها و روش   ريزي  برنامهاي بر    مقدمه ،)۱۳۸۵( محمـود    ،پور جمعه
 .سمت: تهران

 .دانشگاه آزاد: تهران .اقتصاد توسعه ،)۱۳۷۳(خطيب، محمد علي 
ــا ــصاد ســنجي روش ،)۱۳۶۵ (. ام،دات  مركــز  :تهــرانلقاســم هاشــمي، ا ترجمــه ابو.هــاي اقت

   . نشر دانشگاهي
ايران، كتاب چهـارم،      عات پايه آمايش سرزمين اسالمي    مطال ،)۱۳۶۳(سازمان برنامه و بودجه     

 .  تهران.كليات و اصول سازماندهي فضاي كشور و خالصه مطالعات
 .دانشگاه الزهرا: تهران ترجمه زهرا افشاري، .درآمدي بر اقتصادتوسعه ،)۱۳۸۰(گاتاك، سابراتا  

 .نويد شيراز: شيراز .نظر مهاجرت ،)۱۳۶۸(لهسايي زاده، عبدالعلي 
Taylor, J. Edward and Martin, P. L. (2000), “Human capital: migration and 

rural population change”, in: Handbook of Agricultural Economics. 
New York: Elsevier Science.  

Bishop, C. E. (1967), Farm Labor in United States. New York: Colombia 
University Press. 

Jorgenson, D.W., (1967), “Testing alternative theories of the development of 
a dual economy”. in: Adelman. I and Throebecke, E (eds) The Theory 

and Design of Economic Development. Baltimor: The Johns Hopkins 
University Press. 

Ranis, G. and Fei, J.C.H. (1961), “A theory of economic development”. The 
American Economic Review. 51:533-65. 


