
 
 
 
 
 

  علل مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران با فراتحليليبررس
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 چكيده

بندي داخلي از لحاظ مکان در اين بررسي علل مهاجرت روستاييان به شهرها که نوعي تقسيم
 ـ فيـوجود به خصوص نظرية اورت لي، لوئيسهاي مهاجرتي ماست، با استفاده از نظريه

هاي موجود، براي پشتيباني تجربي از نظريه. رانيس و وابستگي مورد بحث قرار گرفته است
نوشته هاي تحصيلي دانشگاه تهران که در زمينة علل مهاجرت روستاييان به شهرها هنامپايان
 .اندي شدهبا استفاده از روش فرا تحليل بررس) جامعة آماري(شده 
 ايران از چهار ُبعد؛  درديدي کلي، علل تأثيرگذار بر مهاجرت روستاييان به شهرها در 

 کشاورزي قابل بررسي است که از ـي و طبيعيختشنا فرهنگي، جمعيتـاجتماعي اقتصادي،
 ـ فرهنگي، طبيعيـپس از آن ابعاد اجتماعي کند واي ايفا مياين ميان ُبعد اقتصادي نقش عمده

ابعاد فوق برحسب عوامل جاذبه، دافعه، تبعي و .  ي قرار دارندختشناکشاورزي و جمعيت
بندي است که  عامل دافعة روستايي بيش از ساير عوامل در مهاجرت شخصي قابل تقسيم

-دافعه.  و سپس عوامل جاذبة شهري، شخصي و تبعي قرار دارند است شهر مؤثر بودهـروستا
 . فرهنگي دارندـ کشاورزي و اجتماعيـتر ابعاد اقتصادي، طبيعيهاي روستايي نيز بيش

 .مهاجرت شهري/ پايان نامه ها/ مهاجرت روستاييان/ مهاجرت: هاكليد واژه
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 مقدمه

نظران مختلف بنا  است، صاحبيان رشتهي بيادهينکه پديت مهاجرت و ايل ماهيبه دل

 و يامان. اند از آن عرضه کردهيف متعدديتعار  خود،يبه حوزة تخصصي و زمينة کار

 يمهاجرت شکل«: اند کهف مهاجرت آوردهي، در تعريشناستينامة جمعگران در لغتيد

ن يا. رديگي صورت ميياين دو واحد جغرافي است که بيا مکاني يياياز تحرک جغراف

ا محل ورود است يا محل سکونت به مقصد ير اقامتگاه از مبدأ يي، تغييايتحرک جغراف

گر حرکت که يد آن را از اشکال ديند که بايه به اين نوع مهاجرت، مهاجرت دائم گوک

در ). ۷۱:۱۳۵۴ اماني و ديگران،(» ک کردي محل اقامت نيست تفکير دائمييمتضمن تغ

 ز علل موجدي و ني به مقصد شهريي از مبدأ روستاييايق حاضر، به تحرک جغرافيتحق

 .ن تحرک، توجه شده استيا

 به يسي انگلگراهام توسطميالدی  ۱۸۹۲ن بار در سال ي اولي براييستامهاجرت رو

: اند ازگردند عبارتين عبارت که در منابع گوناگون ذکر مي ايهامعادل. کار برده شد

 شدن روستاها، ي، خاليزي، ترک روستاها، روستاگريي روستايکوچ، برونيکوچ داخل

 .)۱:۱۳۶۹ پيتيه ،( نيزمت ترک سري روستا به شهر و در نهايکوچبرون
، ي، فرهنگي، اجتماعيتي مختلف شخصيهايژگيوابسته به و علل مهاجرت،

اشتغال است و قصد   از مهاجرت،ياهدف عده.  افراد متفاوت استياسي و سياقتصاد

ق حاضر از طريق يتحق.  دارديج متفاوتي نتاًاکه قطع...  ديگر تحصيل، ازدواج وياعده

نة مهاجرت است، يان دانشگاه تهران که در زمي دانشجويهانامهانيبررسي آن بخش از پا

ن علل از يا. ران را تبيين کرده استي ا دران به شهرهايعلل اصلي مهاجرت روستاي

، يعلوم اجتماع(ها و رشته) رهيفرد، خانوار، دهستان و غ (يليسطوح مختلف تحل

با ) يارشد و کارشناسيرشناس، کايدکتر( يليو مقاطع مختلف تحص) ا و اقتصاديجغراف

به دست آمده ) ياها و کتابخانه دادهيل ثانويش، تحليمايپ (ي متفاوت بررسيهاروش

 .است
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ژه در ي به وي و اجتماعي اقتصاديهايزيرن تحقيق در برنامهيج ايد است از نتايام

 يهاتي محدودي راهگشاي استفاده شود و تا حدوديي روستايزيرنة برنامهيزم

 .نه گرددين زمي در ايالعاتاط

 

 ت موضوعيان مسئله و اهميب

 و از دست دادن ي مليي کامل شکوفاي مهاجرت از روستا به شهر نابوديينها نتيجة

 که ضامن قانون ياست چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدن يآزاد

  ).۴۴:۱۳۶۹ل از پيتيه،روالن ماسپتيول به نق ( انسان استيشهروند و حفظ حرمت آزاد

ران، مهاجرت از روستا به شـهر در زمـرة          ي در حال توسعه و از جمله ا       يدر کشورها 

ن مهاجران هم در مبـدأ و هـم         يا. ديآي به شمار م   ي و اقتصاد  ين مسائل اجتماع  يترمهم

 از فشار بر منابع     ي متعدد ناش  يهاي از جمله؛ بروز نابسامان    يدر مقصد مسائل و مشکالت    

 و  يستيـ  ز ي، کمبـود فـضاها    يکـار  و کـم   يکـار ي، ب يانات محدود جوامع شـهر    و امک 

، يکشاورز  کاريرويست، سالخوردگي و زنانه شدن نيط زي هوا و مح   ي، آلودگ يآموزش

 .آورنديره را به وجود ميتخلية روستاها و غ

 از افراد مهاجرت را ي بودن مهاجرت، در اولين فرصت، بعضينشيطبق نظرية گز

- يژگي مهاجر ومعموًال. ستين امر بر حسب تصادف ني ماندن را، ايد و بعضننيگزيبرم
-ي که مييسه با آنهايا ماندن را در مقاي رفتن ينه هاي شود زمي دارد که موجب مييها

 که دربارة ي و خارجي داخليهايبررس). ۸۲:۱۳۷۰ ،ياوبرا(  کنديابيمانند، متفاوت ارز

ل و ي شهر انجام شده، توافق دارند که تمامهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به

 ۳۰ تا ۱۵افراد .  دارديالت بستگي سن و جنس و تحص مهاجرت بهي برايريگميتصم

ن يشتري، ب۱۳۷۵ يج سرشماريطبق نتا. ان مهاجرت سهم عمده را دارنديساله در جر

 يهستند و سپس گروه سن)  نفر۱۳۲۰۷۶۶( ساله ۲۰ـ۲۴ن يمهاجران زن و مرد در سن

 به ي سنيقرار دارند، و بعد از تعداِد نفراِت گروها ) نفر۱۱۴۱۹۶۴(ها  ساله۲۵ـ۲۹
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اد شده نسبت ي ين در سرشماريهمچن. شودي کاسته مي گروه سنيهانسبت جناح

 مرکز آمار( گزارش شده است ۱۲۳ مهاجران ي و نسبت جنس۱۰۳ کل کشور يجنس

. دهنديل ميشور را مردان تشکن مهاجران کيشتريدهد ب، که نشان مي )۱۳۷۵ ايران،

 ۹۶( رسد ي ساله به باالترين سطح خود م۲۰ـ۲۴ ي در گروه سنيتفاوت نسبت جنس

ران گروه ي مهاجران در ايل نسبت جنسي تحليبرا).  مهاجراني برا۱۴۴ کل و يبرا

 مهاجران ي براي ذکر شده، نسبت جنسيدر گروه سن.  ساله مناسب است۲۵ـ۲۹ يسن

 کسب يشتر براي مردان بين گروه سنيکه در ا.  باشدي م۱۰۰ور  کل کشي و برا۱۲۴

 .کننديره مکان اقامت خود را ترک ميدرآمد، دانش، اشتغال و غ

 از ي خاليو در موارد(ت يمهاجرت افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمع

. گرددي در روستا ميش نسبت وابستگي و افزايش نسبت سالخوردگي، افزا)سکنه شدن

ت ي کوچک، نرخ رشد جمعي وزارت اقتصاد در روستاها و شهرهايهايبق بررسط

 تحت يقيان در تحقيرمضان). ۲۵:۱۳۷۵ وزارت اقتصاد،( باشدي ميعيتر از نرخ طبنييپا

- مهم»امدهايو پ ليران، دالي ايت شاغل در بخش کشاورزي جمعيسالخوردگ«عنوان 
 را مهاجرت دانسته ي بخش کشاورزت شاغل دري جمعين عامل مؤثر بر سالخوردگيتر

 يجه نوعيدهند، در نت کار تشکيل ميياياز آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جو. است

قطب مشاغل  (يت شاغل در مناطق شهرين جمعيب) ياز نظر ساختار سن(عدم تعادل 

ن يا. د آمده استيپد) يقطب مشاغل کشاورز( ييو مناطق روستا) ي و خدماتيصنعت

ت يتر شدن جمعت کشاورز و جوانيتر شدن جمعدل به صورت سالخوردهعدم تعا

 ).۱۳۸۰ ان،يرمضان( دشوي مگر صنعت و خدمات جلوهيهاشاغل در بخش

 روستا به ي نام دارد، مهاجر فرستيي افول روستايت دوراني که ماه)۱(يدر مدل دراد

جه ي و در نتييت روستاي جمعي جنسـينوبة خود ضمن خراب کردن ساختار هرم سن

ل تقاضا ين مسئله منجر به تقليت اثر کرده و اي، در کاهش جمعيعيکاهش بهرة رشد طب

 :م کردير ترسيتوان به صورت زياد شده را ميمدل . شودي ميي خدمات روستايبرا
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 مدل دوراني افول روستاييـ ۱نگارة

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۹،ص۱۳۷۸،يپير:منبع

 
 ي در واقع به دليل ايجاد تسلسلي منفييروستابرابر با نگارة مذکور، کاهش مشاغل 

عالوه بر . شوديوستا مر  ازياديز يت منجر به مهاجرت خانوارهايدر روستا در نها
 يامطالعه. شونديم  مواجهيشماري با مسائل بيط شهريز در محين، خود مهاجران نيا

ه مسکن مهاجران ر صورت گرفته بود، نشان داد کينة اثر مهاجرت بر مرگ و ميکه در زم
ن يط چنيشرا.  نداردي رسميالت بهداشتي از بهداشت و تسهيا شهر اغلب بهرهـروستا
  مهاجران،يضعف توان اقتصاد. آور استاني کودکان زيبه زندگ دي امي برايمساکن

ن امر آنها را در معرض ين ساکن شوند که ايع سنگيشود که در مجاورت صناباعث مي
ن، يهمچن .(Stephenson et al., 2003:28) دهدي قرار مي تنفس وي عفونيهايماريب
آورند که به يوجود م  را بهيز مشکالتي و ساکنان آن نيط شهري محين مهاجران برايا

 . از آنها قبًال اشاره شديموارد
 مطالعة يد بر روين تأکيشتري شهر، بـ روستايهانة بررسي علل مهاجرتيدر زم

د که چرا مهاجرت از روستا به يآيش مين سؤال پيحال ا. ط روستاستيخصوصيات مح
 را ين واقعة مهم اجتماعيان اي شود که روستايي باعث ميافتد؟ چه عوامليشهر اتفاق م
 تجربه کنند؟

  افول اشتغال
 اورزيكش

 به هم خوردن ساختار
 سني و جنسي

 مهاجرفرستي

 تقليل بهره افزايش
جمعيتكاهش  طبيعي جمعيت  

  كاهش تقاضا براي
  خدمات روستايي
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 اهداف پژوهش

، ي فرهنگـي، اجتماعيابعاد اقتصاد( پژوهش، شناخت علل مهاجرت يهدف کل

اهداف ديگر تحقيق . ان به شهرهاستيايروست) كشاورزيـ يعي و طبيشناستيجمع

 :اند ازعبارت

  مهاجرت از روستا به شهريدهندة ابعاد عّلليشناخت عوامل تشک ●

 ک از عوامل در علل مهاجرت از روستا به شهريشناخت سهم هر  ●
 نهين زمي انجام شده در ايل کارهاي و واحد تحلي بررسيهاشناخت روش ●
 و شخصي در علل چهارگانة يل جاذبه، دافعه، تبعک از عواميشناخت سهم هر  ●

 مهاجرت از روستا به شهر 

 يقات اجتماعي در تحقي بررسي از روش هايکيل به عنوان ي فرا تحليمعرف ●
 

 قي تحقينة نظريشيپ

کدام   وجود دارد که هريات مختلفيدگاه ها و نظري شهر، دـدر مورد مهاجرت روستا 

در اين . اندستهيده نگرين پدياقتصاد کالن و خرد به ا ه ويژ مختلف وبهياياز آنها از زوا

، يي همانند کارکردگرايهايدگاهيد... و )۳(ي، ل)۲(سي مثل تودارو، لوئيکسانزمينه 

 علل مهاجرت از روستا به شهر با تأکيد بر. مطرح هستند... ، اقتصاد دوگانه ويوابستگ

دست ) ينظر(   جامعيديا بتوان به دشود تي فوق اشاره ميهاهيبه چند مورد از نظر

 .افتي

 ي اجتماعيها در چارچوب نظامي اجتماعيازهاي معتقدند که تمام نکارکردباوران

توانند ي باور دارند که در آن نظام نمييازهايکنشگران در هرنظام به ن. شونديآموخته م

ن ي بيناهماهنگ  کاهشيممکن است تحوالت الزم برا رواز اين. آنها را برآورده کنند

درک . افتديا در هر دو اتفاق بيا در نظام يکنشگر  ل آن درياز و امکان تحصين احساس

 منجر به مهاجرت شخص جهت يص فرد و نظام اجتماعين خصاي بيهايناهماهنگ
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پور با استفاده از کاظمي ).۶۱:۱۳۶۸ زاده،لهسائي( شودي مي ساختيهايکاهش ناهماهنگ

از آنجا که  «:گويدان به شهر تهران ميي علل مهاجرت روستايه در تبيينين نظريا

 از شهرها يشود و در تعدادي برآورده نميي روستايهاطي افراد در محي اجتماعيازهاين

 ييان جوامع روستاي عدم تعادل ميارو گونهني آنها وجود دارد، از اي برايپاسخ مناسب

» کنندي خود مهاجرت ميازهاي ني ارضايان برايشود و روستاييجاد مي ايو شهر

 ).۱۳۷۴ پور،يکاظم(
 ينداري زمـي روستاها از نظام سنتيجة انتقال ساختي، مهاجرت را نتيدگاه وابستگيد

ن ية ايرو تکنياز ا. داندي وابسته ميدارهي و ادغام آنها در نظام سرمايبه نظام صنعت
 ي است نه بر توسعة انفرادي ساخت اقتصاد جهانيها، رو مهاجرتيدگاه در بررسيد
ان حرکت و علت ي بيدگاه، دو دسته عوامل براين دينظران اصاحب. ک کشوري

عامل . يعوامل رکود يگري و دردهندهييعوامل تغ يکي: اندمهاجرت در نظر گرفته
 اشاره دارد که يزه شدن کشاورزي و مکاني مبتني بر فناوريهايردهنده به دگرگونييتغ
ان را مجبور يجه روستاييشود که در نتي کشاورزان ميا کم کاري يکارين عمل سبب بيا

-تي حاضر تحت عنوان علل جمعي که در بررسيعامل رکود. کنديبه مهاجرت م
 يل بهبود نسبيت به دليشود زماني مؤثر است که رشد جمعي مهاجرت معرفي ميشناس

 کار مجبور يروي و نردي سبقت بگي سنتيدات کشاورزيوضع بهداشت و درمان، از تول
 .به حرکت شود

 است که يان مدل توسعهين و مشهورتري، اول)۴(سي رانـ ي فـس يمدل توسعة لوئ
ن يدر ا. کندي کار روستا به شهر توجه ميرويند انتقال ني به فرايحداقل به طور ضمن

د  کار مازايروي ني، که دارايبخش سنت) الف: گردديل مياقتصاد از دو بخش تشک مدل،
 يورن با بهرهي نوي شهريبخش صنعت) ب.  استيورا بدون بهرهين يي پايبا بهره ور
ة مدل، هم يتوجه اول. ابديي به آن انتقال ميشتيج از بخش معي کار به تدريرويباال که ن
دو  سرعت اين .ديجد بخش در اشتغال  کار است و هم به رشديرويند انتقال نيبه فرا
 تودارو،(شود مشخص مي نينو در بخش يصنعت ةيسرما تانباش نرخ قياز طر عنصر

۲۶:۱۳۶۷ .( 
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 ـ روستايهان مهاجرتيينظران مهاجرت، در صدد تبر صاحبيز همانند ساي نتودارو
 ين است که هر مهاجر بالقوه، بر مبناي تودارو اي الگويفرض اصل.  بوده استيشهر

ن يدر ا. ا نهيبه شهر برود رد که يگيم مي تصم»يانتظار درآمد« يسازنهيشيهدف پ
ن ي موجود بي به تفاوت واقعياول:  نقش دارندي اصولي دو عامل اقتصاديريگتصميم

 يها متفاوت و دورهيهال مهارتيدستمزد در شهر و روستا مربوط است که به دل
 پرداخت ين دستمزدهايدر واقع، وجود تبعيض ب. آموزش کارگران به وجود آمده است

 ي، اصليي کارگران ماهر روستايسه با دستمزدهاي، در مقايان شهرشده به کارگر
 ي الگوين عنصر اصليدوم. ص داده شده استيم به مهاجرت تشخي در تصميشگيهم

ست، ي مهاجرت از روستا به شهر نير الگوهاين قسمت آن که در سايترمزبور، و مهم
د فهم يکل.  استمهاجر در به دست آوردن شغل در شهر ت هريزان احتمال موفقيم
 در آنها فراوان است، يکاري که بيدة ظاهرًا متناقض مهاجرت مداوم به مراکزيپد

 است، که در آن در آمد يا دائمي »يدرآمد انتظار«افت ي فراگرد مهاجرت با رهيبررس
شود و هم به ميزان احتمالي ي مربوط مي هم به پرداخت دستمزد به کارگر شهريانتظار

 .(Todaro, 1971)  بتواند شغلي به دست آورديبستگي دارد که و
ند آن را به چهار دسته يم جهت مهاجرت و فراي، عوامل مؤثر در اخذ تصمياورت ل
 :کنديتقسيم م

 . که با حوزة مبدأ ارتباط داردي عواملـ۱
 . که با حوزة مقصد ارتباط داردي عواملـ۲
 . موانع بازدارندهـ۳
 .ي عوامل شخصـ۴

 زاده،لهسائي( دفع افراد آن حوزه مؤثرند  در جذب ويل متعدددر هر حوزه عوام

.  استي بر عوامل شخصي ويد درست و به جاي، تأکية لينقطه قوت نظر). ۶۱:۱۳۶۸

 در محل سکونت خود يکنند و برخ مهاجرت ميين عوامل است که برخير ايتحت تأث

ان از جمله سن،  مهاجري شخصيهاژگييپس و ).۱۳۳:۱۳۸۰ زنجاني،( مانندي ميباق

د از موارد يز باي را ني و نژادي قوميهاي، همبستگيجنس، سطح سواد، حدود خوداتکاي
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 با ي ليق حاضر، عوامل شخصيدر تحق). ۲۰۱ :همان( .مؤثر بر مهاجرت به شمار آورد

، مهاجرت ي مشخص شده است که منظور از عوامل تبعي و شخصي عوامل تبعيهانام

منظور از عوامل  شتر به شهر، وي به اقوام، ازدواج، تردد بيابستگهايي چون وبا انگيزه

، يل خود و فرزندان، چشم هم چشميهايي مانند ادامة تحصانگيزه ، مهاجرت بايشخص

 )۵(. کل استيزان باروريعد خانوار و مسن، ُب

شتر مربوط به يعوامل دافعه ب. ديز نامي توان نظرية جاذبه و دافعه ني را مينظرية ل

شتر يل کرده بيمتخصصان و افراد تحص. باشند و عوامل جاذبه مربوط به مقصديبدأ مم

 .ل دافعهيرمتخصصان از جمله کشاورزان به دليکنند و غيبه علت جاذبه مهاجرت م

ات مختلف در حوزة مهاجرت، علل ي با در نظر گرفتن نظر)۶(يلس بارو و اوبرايب

 :اندر خالصه کردهيمهاجرت را در موارد ز

 وجود ي کمتري شغليها که در آنها فرصتييها از حوزهيي روستايها مهاجرتـ۱

 .رديگي است صورت ميشتري بي امکانات شغلي که داراييهادارد به طرف حوزه

ژه به ياد باشد، مهاجرت به شهر به وي که اختالف درآمد شهر و روستا زي در صورتـ۲

 .شودي بزرگ انجام ميشهرها

آرزومندند به حداکثر درآمد ) يانساليسن م( عمر خود يي در دورة کارا همة مردم،ـ۳

افتن به حداکثر درآمد، يد دست ين به امين سني در اييابند و مهاجران روستايدست 

 .کننديبه شهرها مهاجرت م

 بدون ارتباط با هم،) يشتيد و بخش معيبخش جد (ي تسلط مدل دوگانة اقتصادـ۴

 .شودي ميي روستايهاسبب مهاجرت

 را شتاب يي روستايها عوامل دفع در روستاها و عوامل جذب در شهرها، مهاجرتـ۵

 که ي کار تازه وجود ندارد، در حاليروي امکان جذب نيشتيدر بخش مع. بخشديم

 شکوئي،( است يا کار تازهيرويطالب ن  شهر، هر روزيد اقتصادي جديهابخش

۱۳۷۳ :۴۷۰-۴۷۱.( 
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  پژوهشيشناسروش

ت و يق و شناخت واقعي تحقي براي متعددي روش هاي و اجتماعي حوزة علوم انساندر
کي از ي )۷(ليفرا تحل. هاستن روشي از ايکيل يفراتحل.  وجود داردي اجتماعيدهايپد

، ين بررسيدر ا. کندارزيابي مي قات انجام شده راي است که تحقيفي توصيهاروش
- روش ران ارزيابي شده ويوستا به شهر در انة مهاجرت ريقات انجام شده در زميتحق
ل قرار يل و فراتحليان به شهرها مورد تحليقات و علل مهاجرت روستايين تحقي ايشناس

 .گرفته اند
 از مطالعات و ياري بسيل آماريل عبارت است از تحلي، فرا تحل)۸(گالسبه نظر 

 صفري،(ج آنها ي نتايسازکپارچهيب و ين به منظور ترکي معياقات منفرد درحوزهيتحق
ج آنها ي نتايسازکپارچهيب و يد برترکيتأک قات موجود،يل تحقيدر فراتحل ). ۲۰:۱۳۸۳

سة يل، مقاين فرا تحليبنابرا). ۶۸:۱۳۷۹ صديق،(  استي و کاربرديجهت استفادة علم
ل موجود، يقات و تحليج تحقيقات و نتاينکه از تحقي ايعني. گران استيق ديج تحقينتا
ق؛ نظريه، روش، ية مراحل تحقيل شامل کلين فراتحليا. کنيم عرضه مييگريل ديتحل
 .است ...ج وينتا

 دانش آموختگان يلي تحصيهانامهاني تحقيق عبارت است از پايجامعة آمار
شهر ـ  که به موضوع علل مهاجرت روستايلية مقاطع تحصيدانشگاه تهران در کل

 يارهاين گزينش معيدر ا. نامه انتخاب شدانيک پاکه از اين ميان بيست و ي. اندپرداخته
ل يه و تحليبا تجز. اندکننده بودهنيي تع»ن مهاجرتيعلل ا« و » شهرـمهاجرت روستا«
 . شده استيها، علل مهاجرت روستاييان به شهرها بررسنامهانين پايا

 اطالعات بر اساس طرح پرسشنامة معکوس است که بعد از يآورک جمعيتكن
 .اندل شدهي و تحلي الزم، بررسيها دادهيآورگرد

 
 ان به شهرهايعلل مهاجرت روستاي

، ي، اجتماعيتي شخصي افراد نظام هااصوًال.  دارديل متفاوتي شهر دالـمهاجرت روستا
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 متفاوت در يها منشأ رفتارهان تفاوتي دارند و اي متفاوتياسي و سي، اقتصاديفرهنگ
 ذکر شده است يهاژگيي است که متأثر از وي اجتماعيز رفتاريمهاجرت ن. افراد است
 يهايدر بررس. ابديگر تفاوت ميي به جامعة دياگر و از جامعهي به فرد ديو ازفرد

تبيين )  شهرـمخصوصًا مهاجرت روستا(ل مهاجرت ي، دالي و خارجيمختلف داخل
 ۵۳۴ مهاجرت ران مرکز آمار دربارة علل مهاجرت بررسي کرده و علليدر ا. شده است

را در موارد زير خالصه کرده ) ر بودهي شهر چشمگـکه سهم مهاجران روستا( مهاجر
، %)۵/۳(ل ي، تحص%)۶( کار ي، جستجو%)۱۱(ا بهتر يگر ي، کار د%)۷(انتقال : است

ر يو سا%) ۴۵(ت از خانوار ي، تبع%)۱۰(، ازدواج %)۹(الت و امکانات ياستفاده از تسه
ت از ي تبعيهاشود نقش شاخصيمالحظه م). ۵۸:۱۳۸۲ ايران،مرکز آمار (  %)۵/۸(

علل مهاجرت در  آنگ که يل.  کار و ازدواج باالتر از همه بوده استيخانوار، جستجو
، %)۶/۵( کار يت براي، مأمور%)۴/۱۲(انتقال کار : گويد که کرده است ميين را بررسيچ

، %)۱۰( شاوندانيوستان و خو با دي، زندگ%)۵/۱۱ (ي، کارآموز%)۵/۲۵( کار يجستجو
از  %)۴/۸(ر يو سا%) ۳/۱۴(، ازدواج %)۵/۱۰(، وابستگان مهاجران %)۶/۱ (يبازنشستگ

 .(Liang, 2001:517) ل مهاجرت هستنديترين دالمهم

شهر به شهر، شهر به  (ي چهارگانة مهاجرت داخليهااد شده حالتي يهر دو بررس
 در يگر چه در كشورها. اند کردهيرا بررس) روستا، روستا به شهر و روستا به روستا

- محققان در طبقهيدهند وليل ميان تشکي را روستاييحال توسعه اکثر مهاجران داخل
 مشترک است يي و روستاين مهاجران شهري که بي کليهابر علت  علل مهاجرت،يبند

. شوند غافل مييتا حدود  شهر،ـ خاص مهاجرت روستايهااز علت کنند وتأکيد مي
 شهر ـ روستايها خاص مهاجرتيها بر آن است تا به علتيق حاضر، سعيدر تحق

 از ي درک کليبرا. ها ارائه شوندن علتيا  مختلف،يهايبندپرداخته شده و در طبقه
قات و حوزة يل، زمان تحقي، واحد تحلياز نظر روش، جامعة آمار (يجامعة مورد بررس

ها، در ن علتيدهندة الي مهاجرت و عوامل تشکيها، علت)مطالعات صورت گرفته
 : آورده شده است۱جدول 
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-طالعات الزم براي فراتحليل پايان     كلي از موضوع مورد بررسي و ا       ي ديد ۱جدول  
به غير از موارد جامعة آماري و تاريخ انجام         . دهدهاي تحصيلي را در اختيار قرار مي      نامه

ستون جامعـة آمـاري     . جداول ارائه شده است   بقية  در  ها، ساير موارد به تفصيل      پژوهش

دهد كه جامعة مورد بررسي از سطح كـشور تـا سـطح روسـتا را پوشـش داده                   نشان مي 

توان با اطمينان بيـشتري بـه       بنابراين علل به دست آمده ازاين جامعة آماري را مي         . است

را مورد پوشش قرار    تر تعميم داد، زيرا تا حدودي مناطق مختلفي از كشور           جامعة بزرگ 

.  اسـت ۱۳۸۳ تـا  ۱۳۵۹هـاي  هاي انجام گرفته، بين سال محدودة زماني پژوهش   .دهديم

) همانند مهاجرت به دليل جنگ، خشكسالي و غيره( ساله، علل خاصي   ۲۴در اين مقطع    

بنابراين علل مهـاجرت از  . اي از زمان باشد تصوير شده است  كه مي تواند ناشي از برهه     

 بـه بعـد ابعـاد گونـاگون مهـاجرت           ۲ از جدول . شودتر بررسي مي  يز، جامع نظر زماني ن  

 .گردد شهر مطالعه ميـروستا

 

 توزيع فراواني پايان نامه هاي تحصيلي حوزة مطالعه برحسب رشته -۲جدول 

 ومقطع تحصيلي

   پژوهشييافته ها:منبع

 

شودکه مهاجرت روستا به شهر در بين سه رشتة تحصيلي علوم مالحظه مي

مهاجرت به دليل دارا بودن . اجتماعي، جغرافيا و اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است

 مقطع تحصيلي رشتة تحصيلي

علوم فراواني

 اجتماعي
دكتري جمعاقتصاد جغرافيا

كارشناسي 

 شدار
 جمعكارشناسي

 تعداد

 درصد

۱۵ 

۵/۷۱ 

۴ 

۱۹ 

۲ 

۵/۹ 

۲۱ 

۱۰۰ 

۱ 

۵ 

۱۰ 

۵/۴۷ 

۱۰ 

۵/۴۷ 

۲۱ 

۱۰۰ 
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. اي، توانسته است در رشته هاي مختلف جايگاهي براي خود پيدا كندرشتهماهيت بين 

 درصد بيشترين سهم را به خود ۵/۷۱از بين اين سه رشتة تحصيلي، علوم اجتماعي با 

-اختصاص داده است که مؤيد آن است که مهاجرت از روستا به شهر در ايران به پديده
نظران علوم رو نظر صاحباجتماعي تبديل شده و از اين) و با احتياط مسئلة (يا

نظران اقتصاد و جغرافيا نيز از دريچة صاحب. اجتماعي را به خود جلب كرده است

در مقاطع تحصيلي، فقط يك مورد به مقطع . اندعلمي خودشان به اين مسئله پرداخته

براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مانده دكتري اختصاص دارد و موارد باقي

ها در مقطع كارشناسي بيشتر پيمايشي و البته روش بررسي پژوهش. نصف نصف است

 .در مقطع كارشناسي ارشد تحليل ثانويه بوده است

 

 توزيع فراواني پايان نامه هاي تحصيلي حوزة مطالعه برحسب روش -۳جدول 

 بررسي و واحد تحليل

  پژوهشيهايافته: منبع 

 

بـه  . از بيشترين نسبت برخـوردار اسـت      % ۵۲از نظر روش بررسي، روش پيمايش با        

نظـام ثبـت     بـه واسـطة نبـود     (هاي آماري در مورد مهاجران در كـشور         هدليل كمبود داد  

محقق مجبور است كه خود اقدام بـه گـردآوري       ) هاي صورت گرفته در كشور    مهاجرت

اين اطالعات نمايد، درصورتي كه با داشتن نهادهـايي مـسئول بـراي انجـام ايـن كـار،                   

 واحد تحليل روش بررسي

 فراواني
 پيمايش

تحليل 

 ثانويه
 نامعلوم فرد خانوار دهستان شهرستان استان كتابخانه اي

 تعداد

 درصد

۱۱ 

۵۲ 

۸ 

۳۸ 

۲ 

۱۰ 

۳ 

۵/۱۴ 

۱ 

۵ 

۴ 

۱۹ 

۵ 

۲۴ 

۶ 

۵/۲۸ 

۲ 

۱۰ 
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اي و روش كتابخانـه   % ۳۸تحليـل ثانويـه     . يابدضرورت انجام اين نوع روش، كاهش مي      

در دو روش يـاد شـده، مهـاجرت         . انـد روش بررسي را به خود اختصاص داده      % ۱۰نيز  

 .بيشتر با ديد ساختاري و كالن بررسي شده است

 ، استان%)۱۹( ، دهستان%)۲۴( ، خانوار%)۵/۲۸( از نظر واحد تحليل به ترتيب؛ فرد

 نامهواحد تحليل دو پايان. نداز بيشترين نسبت برخوردار%) ۵( و شهرستان%) ۵/۱۴(

 ـدر مورد مهاجرت روستا. اي ، مشخص نشده بودبه دليل اتخاذ روش كتابخانه%) ۱۰(

. تر بهتر بتوانند علل واقعي را بازگو نمايندرسد واحدهاي تحليل كوچكشهر به نظر مي

تر تر نسبت به بزرگدهند كه واحدهاي تحليل كوچكهاي واحد تحليل نشان مينسبت

را بهتر بيان  از فراواني بيشتري برخوردارند و مي توانند علل مهاجرت روستا به شهر

 .کنند

 

برحسب علل  مطالعه توزيع فراواني پايان نامه هاي تحصيلي حوزة -۴جدول 

 مهاجرت از روستا به شهر

  پژوهشيهايافته: منبع

 
 
 
 
 

 علت

 فراواني
 اقتصادي

اجتماعي و 

 فرهنگي
 جمعيت شناسي

طبيعي و 

 كشاورزي
 كل

 تعداد

 درصد

۵۸ 

۷/۵۴ 

۲۷ 

۵/۲۵ 

۷ 

۶/۶ 

۱۴ 

۲/۱۳ 

۱۰۶ 

۱۰۰ 
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 ـ توزيع نسبی علل مهاجرت۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 يافته هاي پژوهش:منبع

 

دهد كه علل مهاجرت روستاييان به شهرها در چهار ها نشان مينامهفرا تحليل پايان

- محيطي قابل دستهـو طبيعيشناسي  فرهنگي، جمعيتـعد عمدة اقتصادي، اجتماعيُب
 موجود و كارهاي صورت گرفته يهاهبندي منبعث از نظريالگوي اين طبقه.  استيبند

 ۱ و نمودار) ترين جدول استكه مهم (۴همان طور كه از جدول. در اين زمينه است

، طبيعي و كشاورزي %۵/۲۵، اجتماعي و فرهنگي با %۷/۵۴آيد؛ علت اقتصادي با برمي

به ترتيب بيشترين درصد علل مهاجرت را شامل % ۶/۶شناسي با و جمعيت% ۲/۱۳ با

 شهر، اهميت اقتصاد را دربرانگيختن ـهمة نظريات مهاجرت در زمينة روستا. شوندمي

اند، بنابراين الگوي به دست آمده از تخصيص نسبت علل فرد براي مهاجرت برشمرده

ت بحث در يبه دليل محور. ار نيستهاي چهارگانة ذكر شده دور از انتظدر گروه

- شهر در برنامهـهاي روستاو همچنين به خاطر اهميت علل مهاجرت بررسي حاضر
هاي اجتماعي و اقتصادي، علل چهارگانة مهاجرت با دقت بيشتر و با در نظر ريزي

 .شونددهندة آنها بررسي ميگرفتن عوامل تشكيل

 

 

۰
۲۰

۴۰

۶۰

۶/۶ علل مهاجرت ۲/۱۳ ۵/۲۵ ۷/۵۴

اجتماعي طبيعي جمعيت اقتصادي
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 ر مهاجرت از روستا به شهر سهم هريك از عوامل اقتصادي د-۵جدول 

  پژوهشييافته ها:منبع

 

. برنددهد كه بيشتر روستاييان از كمبودهاي روستا رنج مينتايج جدول نشان مي

 يعلل اقتصاد% ۵۰كمبودهايي در زمينة كار، درآمد، تسهيالت و غيره که ازاين ميان 

هيالت، بيكاري و كمي درآمد است که خود گوياي تمركز مهاجرت مربوط به كمبود تس

شود، در علت چنانچه مالحظه مي. باشدعوامل دافعه در علل اقتصادي مهاجرت مي

اند خود را  مهاجرت عوامل جاذبة شهري به اندازة دافعة روستايي نتوانستهياقتصاد

 .نشان دهند

 

 هاجرت از روستا به شهر سهم هريك از عوامل اجتماعي و فرهنگي در م-۶جدول 

  پژوهشيته هاياف:منبع
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 تعداد

 درصد

۹ 

۵/۱۵ 

۶ 

۳/۱۰ 

۴ 

۹/۶ 

۵ 

۶/۸ 

۱۶ 

۶/۲۷ 

۵ 

۶/۸ 

۲ 

۵/۳ 

۶ 

۳/۱۰ 

۲ 

۵/۳ 

۳ 

۲/۵ 

۵۸ 
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 عامل

 

 فراواني

تبعيت 

از 

 اقوام

دسترسي 

به 

 آموزش

امكانات 

ارتباطي و 

 تردد به شهر

عدم امنيت 

نسبي و اختالف 

 محلي

چشم 

هم 

 چشمي

مسائل ناشي از 

اصالحات ارضي و 

 خالي شدن روستاها

 كل

 تعداد

 درصد

۴ 

۸/۱۴ 

۹ 

۴/۳۳ 

۴ 

۸/۱۴ 

۵ 

۵/۱۸ 

۲ 

۴/۷ 

۳ 

۱/۱۱ 

۲۷ 
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در علل اجتماعي و فرهنگي مهاجرت از روستا به شهر به ترتيب عوامل دسترسي 

و %) ۸/۱۴( ، تبعيت از اقوام%)۵/۱۸( ، عدم امنيت و اختالف محلي%)۴/۳۳( به آموزش

، مسائل ناشي از اصالحات ارضي و خالي %)۸/۱۴( امكانات ارتباطي و تردد به شهر

دسترسي به آموزش . قرار دارند%) ۴/۷(  هم چشميو چشم%) ۱/۱۱( شدن روستاها

دهد كه مقاطع تحصيلي مختلف هنوز روستاها را كامًال پوشش نداده و نشان مي

روستاييان با انگيزه، براي ادامة تحصيل مجبورند كه روستاهاي خود را به مقصد شهر 

هاي مهاجرت هاي تبعيت از اقوام و تردد به شهر نيز اهميت شبكه شاخص. ترك نمايند

مسائل ناشي از اصالحات ارضي بر بافت . در تحريك فرد به مهاجرت را نشان مي دهد

 .جوامع روستايي تأثير گذاشته ودر بيشتر موارد روستاها را خالي از سكنه کرده است

 

 شناسي درمهاجرت از روستا به شهر سهم هر يک از عوامل جمعيت-۷جدول

 عامل

 فراوانی
 کل تيباال بودن رشد جمع

 تعداد

 درصد

۷ 

۱۰۰ 

۷ 

۱۰۰ 

  پژوهش يهايافته :منبع

 

شناسي مهاجرت در باال بودن رشد جمعيت روستا علل جمعيت در اين پژوهش،

ت، ي جمعيت، جوانياد شده، به رشد جمعي يهانامهانيگرچه در پا. خالصه شده است

 يز نرخ رشد باالاد شده اي همة موارد يره اشاره شده است، ولي کل و غيزان باروريم

 از عامل رشد يتوان آنها را جداي حاصل شده و نمييت در جوامع روستايجمع

-شناسي بيشتر در پايانعلل جمعيت. ت و به عنوان عاملي جداگانه محسوب کرديجمع
البته براي . هايي طرح شده كه كالن نگر بوده و از تحليل ثانويه استفاده كرده بودندنامه
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از قبيل پيدا كردن شغل، درآمد و (هاي اقتصادي ، انگيزهييع روستانيروي جوان جوام

توانند محرک مهاجرت مي) ادامة تحصيل، امكانات ارتباطي و غيره(و اجتماعي ) غيره

 منتخب، باال بودن رشد جمعيت علت اصلي مهاجرت يباشند، ولي در پژوهش ها

 .عنوان شده است

 

  در مهاجرت از روستا به شهريکشاورز و يعي  سهم هريك از عوامل طب-۸جدول 

 عامل

 

 يفراوان

كمبود 

 زمين

كمبود 

 آب

بدي آب 

 و هوا

نامرغوب بودن 

خاك  و كمي 

 مرتع

عدم استفاده 

از كود و 

 بذر

 كل
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۵۰ 
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۲/۷ 

۱۴ 

۱۰۰ 

  پژوهشيهايافته :نبعم

 

 يهـا نامـه در پايـان  . در روستاست ترين سرماية كشاورز و نگهدارندة او       زمين بزرگ 

كـشاورزان  % ۵۰در بررسي علل كشاورزي و طبيعي مهاجرت، مشخص شد كه         منتخب،

در اكثـر منـاطق جغرافيـايي     . داننـد مهاجر كمبود زمين را عامل اصلي مهاجرت خود مي        

بنـابراين در ايـران نقـش       . كشورمان، زمين بدون آب همانند سرماية بدون مصرف است        

اين اعتبار است كه كمبود زمين و آب         تواند حياتي باشد و بر     كشاورزي مي  آب در امور  

 .اندعلل طبيعي و كشاورزي مهاجرت از روستا به شهر را دربرگرفته% ۷۰هم بيش از  با
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 در علل چهارگانة ي و شخصي عوامل جاذبه، دافعه، تبعيع فراواني توزـ۹جدول 

 مهاجرت از روستا به شهر

 عوامل يشخص يتبع دافعه جاذبه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد علل
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 های پژوهشيافته: منبع 

 

 تبعی و شخصی در مهاجرت, دافعه, ـ توزيع نسبی تأثير عوامل جاذبه۲ نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشيافته: منبع 

 

شخصی
۱۶% 

 جاذبه
۲۱% 

 دافعه
۵۵% 

تبعی
۸% 
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 مهاجرتعلل چهارگانة ـ توزيع نسبی تأثير عامل دافعه در ۳نمودار 

                   

 

 

 

 

 

 های پژوهشيافته: منبع 

 

و شخصي در مهاجرت  بررسي نقش عوامل جاذبه، دافعه، تبعي ي برا۹از جدول 

و تعيين سهم هر يك از عوامل ياد شده در علل  )ديدگاه اول( روستاييان به شهر

كه  بر اساس ديدگاه اول و همان طور .کنيماستفاده مي) ديدگاه دوم(چهارگانة مهاجرت 

شود، عامل دافعة روستايي بيشترين درصد را به خود اختصاص  ديده مي۲نمودار در

ريزي و ارائة بنابراين در برنامه. شودها را شامل ميل مهاجرتعل% ۷/۵۵داده و 

هايي بايد تمركز بيشتر روي نواحي راهكارها براي جلوگيري از چنين مهاجرت

ـ  روستايها در مهاجرتييت دافعة روستايل اهميبه دل. هاي آن باشدروستايي و دافعه

.  آورده شده است۳ در نمودارن عامل در علل چهارگانة مهاجرت ي ايع نسبيشهر، توز

 ي به خاطر علل اقتصاديي روستايهادافعه% ۶۰شتر از يدهد که بياين نمودار نشان م

بعد از .  در مرتبة بعد قرار دارندي فرهنگـي و اجتماعي کشاورزـيعيبوده و علل طب

%) ۶/۷( و تبعي%) ۱۶( ، شخصي%)۷/۲۰( عامل دافعة روستايي، عوامل جاذبة شهري

 رانيس ـ فيـبندي اين عوامل بيشتر از نظريات اورت لي و لوئيسدر تقسيم. ر دارندقرا

-مطابق ديدگاه دوم، سهم عامل دافعه در علت اقتصادي تعيين. كمك گرفته شده است
 علت اقتصادي را به خود اختصاص داده است و بقيه% ۶۲ كه يكننده است به حد

دهد كه روستاييان بيشتر به خاطر مشكالت  ميبه عامل جاذبه تعلق دارد و نشان%) ۳۸(

۰% ۱۵%

۲۴%
۶۱%

 شناسيجمعيت

 و فرهنگياجتماعي

 و كشاوزيطبيعي

اقتصادي
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در علت اجتماعي و فرهنگي . اقتصادي است كه از روستا متنفر شده و از آن گريزانند

 ، دافعة روستايي%)۳۷(سهم عامل جاذبة شهري صفر گشته و به ترتيب عوامل شخصي

رهنگي هاي اجتماعي و فعوامل شخصي در علت. گيرندقرار مي%) ۳۰( و تبعي%) ۳۳(

مهاجرت از روستا به شهر، بيشتر به كسب دانش و ادامة تحصيل اشاره دارد كه قبًال به 

شناسي مهاجرت روستا به شهر به خاطر هاي جمعيتصد در صد علت. آن اشاره شد

هاي طبيعي و كشاورزي مهاجرت روستا به شهر به عوامل شخصي و صددرصد علت

 .خاطر عوامل دافعة روستايي بوده است

 نشان از تركيبي بودن علل چهارگانة مهاجرت روستا به شهر و ۹ محتويات جدول

رو در از اين سهم عوامل جاذبه، دافعه، تبعي و شخصي در اين علل چهارگانه است،

 .ها توجه كردها بايد به مجموعة اين عوامل و رابطهبررسي اين نوع مهاجرت

 

 شنهادهاي و پيريگجهينت

، ي شـهر در چهـار علـت؛ اقتـصاد         ــ  مختلف مهاجرت روسـتا    يها علت ين بررس يدر ا 

ن يـ از ا.  خالصـه شـده اسـت   ي کـشاورز ـيعي و طب  يشناستي، جمع ي فرهنگ ـياجتماع

- درصـد علـت    ۵۰ش از   ي را از آن خود کرده که ب       ين فراوان يشتري ب يعلل، علت اقتصاد  
الت ي کمبـود تـسه  ، ين عوامل اقتصاديدر ب. کندين م ييتب  شهر را  ـ مهاجرت روستا  يها

الت مورد  يتوان گفت که با ارائة امکانات و تسه       يم. ترند از بقيه مهم   يکاريدر روستا و ب   

جاد اشتغال در   ي روستاها به خصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ا            ياز برا ين

عوامـل  .  کـرد  يرين مهـاجران بـه شـهرها جلـوگ        يـ ة ا يرويتوان از هجوم ب   يروستاها م 

-ي شهر مـ   ـکنندة مهاجرت روستا  نيين علت تب  ي دوم ي از نظر فراوان   يو فرهنگ  ياجتماع
ـ     ي بس ي و فرهنگ  ي عوامل اجتماع  يبندهر چند دسته  . باشند  ًا مـسلم  يار مشکل اسـت ول

 آموزش وپـرورش بـه   يلي و کمبود مقاطع تحصيل نبود مراکز دانشگاهيروستاييان به دل  

ن منـشأ   يهمچنـ . کننـد ي مهاجرت مـ   خصوص در مقطع متوسطه در روستاها، به شهرها       
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توان جـستجو کـرد، بـه       ي م ي و فرهنگ  ي را در دو عامل اجتماع     يارهي زنج يهامهاجرت

 به واسطة   ي و فرهنگ  ي از عوامل اجتماع   ي ناش يها درصد مهاجرت  ۳۰ که حدود    يطور

از جمله عوامـل     .صورت گرفته است  ) شبکة مهاجرت (ت از اقوام و ارتباط با شهر        يتبع

ـ  يهـا تـوان از مهـاجرت    ي که با کاهش آن مـ      ياجتماع ة روسـتاييان بـه شـهرها       يـ روي ب

توانـد باعـث    ي مـ  ياد شده حت  يعامل  .  در روستاهاست  ي کرد، اختالفات محل   يريجلوگ

 درصـد علـل     ۶/۶ کـه    يشناسـ تيعامل جمع . ان شود ي روستاي يجمع دسته يهامهاجرت

اد يـ  ي عوامل اقتـصاد   يبود بسترها تواند با به  يکند، م ين م يي شهر را تب   ـمهاجرت روستا 

شتر حـول محـور آب و       يـ  ب ي و کـشاورز   يعيعوامل طب . شده، خود به خود حذف شود     

، ي از لحـاظ اقتـصاد     ييدر جوامـع روسـتا    ) آب و خـاک   (حـق نـسق     . چرخديخاک م 

 را در رفتـار     يراتييتواند تغ ين حق م  يکننده است و نوسانات در ا     نييره تع ي و غ  ياجتماع

 از مهاجرت کشاورزان بـه      يري جلوگ يها از راه  يکين،  يبنابرا. جود آورد کشاورزان به و  

 . استيين قشر روستاي اي و مناسب براين و آب کافي، تهية زميجوامع شهر

 شـهر   ــ  در مهاجرت روستا   ييتوان گفت که نقش عوامل دافعة روستا      در مجموع مي  

 کـه   ي عموم تصور برخالف.  است ير عوامل به خصوص عامل جاذبة شهر      يشتر از سا  يب

  حاضر، يداند، بررس ي راعاملي مهم در مهاجرت روستاييان به شهر م        يزرق و برق شهر   

رسـد کـه مهـاجران      يبه نظـر مـ    . تر دانسته است  کنندهنيي را تع  يي روستا يهانقش دافعه 

شـوند نـه    ي مـ  ي است که مجذوب جوامع شـهر      يي روستا يها شهر در اثر دافعه    ـروستا

 يبا توجه به مطالب ذکـر شـده، بـرا         . کننده باشند نفسه مجذوب يف ينکه جوامع شهر  يا

ر قابل عرضه   ي ز يران راهکارها ية روستاييان به شهرها در ا     يروي از مهاجرت ب   يريجلوگ

 :است

 در  ييالت و امکانـات روسـتا     ي و سوق دادن تـسه     ييدرک نسل جوان جوامع روستا     ●

 ن نسليجهت انتظارات ا

 ير کشاورزي غي جنبيق کارهاي از طرييوستاجاد اشتغال در جوامع ريا ●
 يي در جوامع روستايالت آموزشيباال بردن تسه ●
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 يق کاهش اختالفات محليت روستاها از طريباال بردن امن ●
 ري باين هاي زميريان در جهت به کارگي روستاييشتر برايالت بيارائة تسه ●
 ي کشاورزياز براي مورد نن آبي تأميق در روستاها براي عميا چاه هايجاد سد يا ●
 ي مشاغل کاذب شهراستن از جاذبةک ●
 ة شهرهاي اسکان افراد در حاشي براي در جوامع شهرييت هايجاد محدوديا ●
 که در اکثر کشورها بـه       يکار(  مهاجرت   يان ها ي سازماندهي جر  ي برا يجاد نهاد يا ●

 ). ن تجربه شده استيخصوص در چ
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