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مناطق  ياقتصاد –ياجتماع يداريبر ناپا تمهاجر يتأثير روان يبررس

  ستانيس ةمنطق يمورد ةمطالع: ييروستا

  *ي، و اعظم بردبار گلوي، سعيده شهرکي، ميثم بندانيمحمودرضا ميرلطف
  ۲۸/۶/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۱۵/۹/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

رو بوده روبه يتيجمع ييجابهل مسائل مختلف همواره با جايدلبهستان يس ، منطقةگذشته يهادر دهه
ک دو ي يد طيشد يهاکه اکنون توجه همگان را به خود جلب کرده، مهاجرت يزياما چ. است

ز يده نين پديا دنبال دارد،را به يجينتا ياجتماع ةدياز آنجا که هر پد .استن منطقه ير در ايسال اخ
بود و از نظر  آن مد يروان يامدهايپ حاضر، پژوهش همراه است که البته دررات گوناگون يتأثبا 
ق يروش تحق. دبررسی شستان يس ييمناطق روستا در يداريمهاجرت بر ناپا يتأثير روان رو،اين
ها با استفاده از و داده ل پرسشنامه بوديو تکم يدانيم يهاي، بررسيمنابع اسناد يبر بررس يمبتن
ان بر بعد ييمهاجرت روستا يرگذارياز تأث ينتايج تحقيق حاک .ل شديه و تحليتجز SPSSافزار نرم
هاي مختلف شهرستانتأثير روانی مهاجرت در  ،نيهمچن بود؛ ييبازماندگان روستا يزندگ يروان

                                                           
 دانشـگاه زابـل   ،اسـتاديار گـروه جغرافيـا    روسـتايي و ريـزي  جغرافيـا و برنامـه   ایدکتـر ترتيب، نويسـندة مسـئول،   به  *

)MMirlotfi@uoz.ac.ir(جغرافيـا و  دانشـجوي کارشناسـي ارشـد    ؛ دانشگاه زابـل  ،گروه جغرافيا عضو هيئت علمي ؛
، روسـتايي ريـزي  جغرافيـا و برنامـه   ددانشجوي کارشناسي ارش؛ و دانشگاه زابل ،، گروه جغرافياروستاييريزي برنامه

  .دانشگاه زابل ،گروه جغرافيا
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شهرستان  يروستاهاي شهرستان هيرمند بيشترين و روستاها کهچنان بود،تفاوت م ستانيس ةمنطق
 .ندزان تأثيرپذيري را داشتين ميزابل کمتر

 .)منطقه( ستاني، سيرگذاريتأث، ييمهاجرت، بازماندگان روستا :هاواژهديکل
***  

  مقدمه

ـ ياما ا ،بوده ييجاهخ در حال حرکت و جابيبشر در طول تار هـا بـا آنچـه امـروز     ييجـا هن جاب
 هـا انسـان  ييجاهجاب پی آن،ت و در يرشد جمع ،در گذشته. کامالً متفاوت است ،ابدييتحقق م
ـ ير ايثتأ ،جهيدر نت ؛گرفتيتر صورت مار کوچکيبس یاسيدر مق هـا بـر سـاختار    ييجـا هن جاب
ر چندان قابـل مالحظـه نبـوده    يپذو مهاجر فرستمناطق مهاجر يتيو جمع ي، اجتماعياقتصاد
 يتيجمع يادهيپد مثابهمهاجرت به ،ما امروزها). ۲: ۱۳۷۵راد،  ينيو حس ياردهان يقاسم(است 
ل آن بـه  علل و عوام ةپردازان علوم مختلف دربارهيو نظر استت يجهات حائز اهم يارياز بس

 يامـدها يپ ليدلبه، يشهر -روستا يهامهاجرت ،ن راستايدر ا. اندبحث و تبادل نظر پرداخته
ـ يجمع يهادهير پديش از سايب آن، ياجتماع –ياقتصاد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت       يت

ج از قـرن هفـدهم   يتدرهب که يصنعت ين حرکت در کشورهايا ).۴۲-۴۱: ۱۳۸۱، يطاهرخان(
آن کاسته شـد؛  از شدت  ،د و پس از آنيبه اوج خود رس ،ستميل قرن بي، در اواه بودآغاز شد

 يسـپر ن خـود را  يمراحـل آغـاز   يشهر -در حال توسعه، مهاجرت روستا ياما در کشورها
ـ يها و تحوالت جمعانيز از جريکشور ما ن ).۱۴۷: ۱۳۸۸، يانيس يقاسم( کنديم  فناورانـة و  يت
 يهـا از جملـه مهـاجرت   يو اجتمـاع  يقتصـاد از مسـائل ا  ياريبس از نظر نبوده وبه دور ا يدن

ـ ذا(دهـد  ينشـان مـ   را در حال توسـعه  يمشترک با اکثر کشورها ييهايژگيو ،ييروستا و  يان
هـا از  مهاجرت ةقسمت عمد ،۱۳۸۵تا  ۱۳۳۵ يهاسال يط که ياگونهبه ،)۱۸: ۱۳۹۲، بوستانی

از حرکـات   درصـد  نـود حدود  ،ن مدتيکه در ا از آن است يج حاکينتاروستا به شهر بوده و 
 ۵۶ ةبـه دور  ان به شـهرها بـوده و نسـبت   ييروستا يهااز مهاجرت يناش داخل کشور يتيمعج

داشـته اسـت؛    شيافزا ،بودهدرصد  ۳۹که در حدود  ،)۱۳۳۵تا  ۱۲۷۹ يهاسال(سال قبل از آن 
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شـده قابـل   ادي ةسـال ة پنجاهدور يطان ييروستا يهامهاجرت شيافزا که توان گفتيم ،در واقع
 است ياز مناطق يکيز يستان نيس ةمنطق). ۱۱۷: ۱۳۹۲، یپوشان و کهنهيشا(مالحظه بوده است 

شـهر و روسـتا    يهااما اکنون با توجه به تفاوت؛ رو بوده استهبن معظل رويبا ا  ،ازبريکه از د
، يمـازاد بخـش کشـاورز    يروهاياز ن يدايتعداد ز يکاريدر روستاها، ب يل رکود اقتصادياز قب
 بيسـت ر يـ ز يتاهادر روسـ  ويـژه بـه ) بهداشت و آب، برقمانند ( يخدمات يهارساختيز نبود

در  يپـ  يهـا يها و خشکسـال البياشتغال و درآمد بهتر در شهرها، س يهانهيخانوار، وجود زم
 را ن مکـان يـ در ا ييروسـتا  يهـا گر، مهـاجرت يها عامل د، فقدان آب و خاک مناسب و دهيپ

زاده، ميابـراه (آن شـده اسـت    ياز روسـتاها  يارياز سکنه شدن بس يو باعث خال کردهد يتشد
 يد بـه مانـدگار  يشد يبندي، پايو اقتصاد يل اجتماعيدالبه يکه زمان يانييروستا). ۱۴۵: ۱۳۸۹

 يشـهرها  يدند، روستاها را ترک کـرده و راهـ  يشيانديو هرگز به ترک آن نم نددر روستا داشت
مهـاجرت   رو،از ايـن ). ۹۷: ۱۳۹۰زاده و همکـاران،  ييآقـا (اند دهشگر مناطق کشور ياستان و د

اگر روسـتا را تـرک    ،د بوديشما بازنده خواه«: ن شعار شديا يمنطق ةجيت نتيکسب موفق يبرا
 :انـد دارد، که از آن جملـه  ياديز ين افراد آثار منفيمهاجرت ا). ٦٨ :۱۳۸۰ ،يطاهرخان(» دينکن

ش نسـبت  ي، افـزا )روسـتاها  از سـکنه شـدن   يخال ،يو در موارد( روستا تيکاهش رشد جمع
است که مهـاجرت   يادآوریان يشا. روستاها به شهرها يش نسبت وابستگيافزا و ،يسالخوردگ
کـه  ای گونه، بهداشته ييز بر بازماندگان روستاين ياريبس يرات رواني، تأثينيرات عيعالوه بر تأث

  .شده است روستاها يداريپادن يباعث به چالش کش
 صورت ييروستا مناطق يداريناپا بر تمهاجر يروان ريتأث با رابطه در يامطالعه تاکنون

 نامهاجر مقصد بر آن اثرات و مهاجرت علل زمينة در شدهانجام مطالعات عمده و نگرفته
   .شودمی پرداخته هاآن از يبرخ به پی، در کهاست  بوده

ج ينتا بررسی شده و آن يامدهايو پ يمهاجرت، نابرابر ،)۱۳۸۹(نا يارشاد و مدر پژوهش 
 يپراکندگ ير چگونگييباعث تغ تنهانه يتيحرکات جمع ن است کهيانگر ايپژوهش ب
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، ي، جنسي، رفاهيشغل يشود، بلکه در ساختارهايم ييايجغراف هک منطقيت در درون يجمع
در  ،)١٣٩١( احمدی شاپورآبادیو  يسيتقد. کنديجاد ميرا ا يراتييتغ مانند آن نيز و يآموزش
جه دست ين نتيدب ،»رانيا يهات روستايجمع يگمهاجرت و سالخورد« عنوان با يامطالعه

ف اقتصاد و فرهنگ يموجب تضع ييروستا ياز نواح يانسان يرويمهاجرت ن افتند که،ي
 .شده است ييروستا يت فضاهايوضع يداريناپا و يرتر شدن شاغالن کشاورزيپ، ييروستا
که علت رسيد جه ين نتي، بدمهاجرت و دستمزد خود دربارة قي، در تحق)Elsner, 2013(السنر 

را جوانان يز است،تفاوت دستمزد ل يدلبه مهاجران جوان ويژههب يالمللنيمهاجرت کارگران ب
ر به دستمزدشان چندان يو پ يمياما کارگران قد ؛رسنديبرابر م ششتا حدود  يبه دستمزد
با  يقيتحقدر  ،)Kumpikaite and Zickute, 2013(کوته يت و زيکايکومپ .شودياضافه نم
جه دست ين نتي، بد»يتوانيمؤثر بر نرخ مهاجرت در ل يون عوامل اقتصاديل رگرسيتحل«عنوان 

 اتيش مالي، افزايکاريب يباالتوان به نرخ يم يتوانين عوامل مهاجرت در ليترکه از مهمافتند ي
 يرات روانيثأت ةنيدر زم ياتاکنون مطالعه که توان گفتيم ،نيبنابرا. تورم اشاره کرد و

 پژوهش حاضرهدف  ،ن اساسي؛ بر اروستاها صورت نگرفته است يداريمهاجرت بر ناپا
 ستانيس منطقة يروستاها ياقتصاد -ياجتماع يداريبر ناپا تمهاجر يروان اتريتأث يبررس
  :دشويمطرح م زير يهاپرسش ،شدهيادبا توجه به مطالب  ،رونياز ا .است
  ؟است داشته روستاها ياجتماع -ياقتصاد يداريناپا بر يريثأت يروان نظر از مهاجرت ايآ -1
روستاها در مناطق  ياجتماع -ياقتصاد يداريمهاجرت بر ناپا يثيرات روانأت تياهمآيا  -2

 ؟است کسانيستان يمختلف س

  ينظر يمبان

است، انديشمندان مختلف بنا بـه   يارشتهبين ياپديده دليل ماهيت مهاجرت و اينكه اساساًبه

). ٧٥: ١٣٨٨ زاده و همكـاران، ابـراهيم (انـد  از آن عنوان كرده تعاريف متعدد يتخصص ةحوز
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تحليـل جمعيـت اسـت،     يهـا از جنبـه  يو يكـ  يشناختمهم جمعيت يهامهاجرت از پديده

-بيـك ( شـود يبـوط مـ  به مكـان ديگـر مر   ياز مكان يكه به نقل و انتقاالت سكونت ياپديده

ها از يـك  و مهاجرت انسان يجايحركت، جابه .)٢٢: ١٣٨٢ ،يآبادملك يو مختار يدمحم

اوليـه   يهاكه انسان ياگونهبه ،برابر با عمر بشر دارد يديگر تاريخ ةبه نقط يسكونتگاه ةنقط

بـه   .دانستنديخويش م يحيات يهادست آوردن آذوقه و نيازمنديبه برای يحركت را فرصت

بشـر را وادار بـه    شرايط زيست مسـاعدتر  يجووبقا و جست ةادام يتالش برا سخن، ديگر

 ياجتمـاع  -يو اقتصاد يشرايط محيط كهد کريم يترك زادگاه خود و كوچ به سمت مناطق

ـ   ،در اين ميـان . داشتند يزندگ نندگذرابرای  يبهتر ه عنـوان فقيرتـرين اقشـار    روسـتاييان ب

 و ياجتمـاع -ي، اقتصاديدليل شرايط سياسدر حال توسعه كه به يكشورهاويژه در جامعه به

بـا   يمتمـاد  های، ساليسكونتگاه يهاحاكم بر عرصه يفضاي يهاينابرابر وجود، همچنين

ارتباطـات و مناسـبات    ةانـد، بـا رشـد فزاينـد    رو بودهروبه يمعيشت -فقر و مشكالت زيست

 جامعـه  افراد ديگر با خود يزندگ وضعيتة مقايس با كشورها، گونهاين در يشهر -يروستاي

، همچنـين  و ناخوشـايند  وضعيت اين تغيير منظوربه تالش در) شهرنشين يهاگروه ويژهبه(

همکـاران،   زاده وييآقـا ( شـوند يمـ  يسپار شهرها و ديگر مراكز جمعيتره بيشتر رفاه كسب

ار يمهـاجرت بسـ   يات منفـ ريثتـأ  مهاجرت معتقدند که ةنينظران در زمصاحب .)١٠٤: ١٣٩٠

 يه اثرات روانـ ن است کيا آنچه بايد بدان توجه داشت،اما  ؛سترات مثبت آن ايثشتر از تأيب

ـ ا بسـا چه که )١٣٤: ١٣٩٠ يان،واصف(آن است  يثير مادتر از تأمهاجرت مهم  رات درين تـأث ي

 ،در اينجـا . متفـاوت باشـد   ،با توجه به عوامل جاذب و دافـع پنهـان و آشـکار آن    ،هر مکان

بـا   ييارويـ د در روت و قصد افرايذهنبر  ياست که از لحاظ روان يعوامل ير روانيثمنظور از تأ

سرنوشت آنهـا   ،جهيها و در نتبل توجه بر حرکات و اعمال انسانقا یاثرات و گذاردير ميثمسائل تأ

مواجـه   يطـور جـد  هکشور است، با اين پديده ب ياز مناطق مرز يکيستان نيز که يس ةقمنط. ددار

 هـاي يتوان بـه خشكسـال  يمنطقه را م نيمهاجرت روستاييان ا ةاز داليل عمد ييك. است شده
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در ايـن منطقـه اثـرات     يوقـوع خشكسـال   ).٩٤: ١٣٨٠ ،يبريمـان ( اخير نسبت داد ةچند ده

 کهای گونهبه، )١٤: ١٣٨٦، و صالح يمختار(گذاشته  يبر جا يو اجتماع ينامطلوب اقتصاد

 يهـا همـه ارزش که توان گفت يم. ه استتأثير گذاشتشدت آن به يو انسان يعيچهره طب بر

ـ  يستان ارتباط مستقيس ييدوران شکوفا را يـ ز، هـامون دارد  ةاچـ يرمنـد و در يه ةم بـا رودخان

هامون بنـا   ةاچيدر ةيحاش يرمند و دامداريساحل ه ياراض يکشاورز ةيستان بر پاياقتصاد س

، يريگيماه هايي چونفعاليت رمند و هامون، مردم منطقه بايه يهانعمت در پرتو .ه استشد

مخـارج   يدامدار و يف دام و احشام، زراعت، باغداري، تعليع دستي، صنايربافيشکار، حص

و  يطـ يمحسـت يز يهـا در زمينـه  ،بـر آن  افزون ).۱جدول ( دندکرين ميخود را تأم يزندگ

ـ  ( اندداشتهبسيار اهميت ز يسم نياکوتور اينـك پـس از   کـه  ) ۱۲۶: ۱۳۸۸، يپـاالش و کردوان

و  زادهابراهيم(ده شمنطقه خارج  ياقتصاد ةاز چرخ همة آنهاعمالً  ،هامون ةخشكيدن درياچ

است  يادآوریان يشا .ان را دچار مشكل كرده استييشت روستايو مع) ٧٥: ١٣٨٨، همکاران

ـ  يران شـهرت يا يمحل يبادهان يروزه که در ب ۱۲۰ يمنطقه در اثر بادهان يمردم ا که سـزا  هب

ـ     ةکـف درياچـ  ( انـد را متحمل شـده  ياديخسارات ز ،دارد ايـن   ةهـامون منبـع اصـلي تغذي

هـاي  وارد آمدن خسـاراتي بـر راه   مورد مطالعه ةهاي روان در منطقحرکت ماسه. )ستبادها

ز تأسيسـات  هـاي آبيـاري و بسـياري ا   هـا، کانـال  ها، خانهها، روستاها، قناتزرعهارتباطي، م

بـا توجـه بـه     ،از سـوي ديگـر  ). ۷۷ :۱۳۸۸نگـارش و لطيفـي،   ( شده است را سبب صنعتي

رسـمي  رغي، سطح قابل توجهي از نياز مردم از طريق مبـادالت مـرزي   منطقه مرزيموقعيت 

اسـت؛  مناطق  نشينان در ايندرصد ماندگاري مرز آن افزايشكمترين اثر  ، کهشدتأمين مي

اشتغال و افـزايش و بهبـود محصـوالت     ، بهثر بودهؤاز نظر اقتصادي نيز م و افزون بر اين،

تمـامي   ،دليـل بسـته شـدن مـرز    اما متأسفانه اكنون بـه . انجامدمیمرزي  توليدي در مناطق

 قادري حاجـت (ده است شتي روستاييان كه در ارتباط با مرز بوده، قطع شمعي هايفعاليت

  ).١٣٢: ١٣٨٩و همكاران، 
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  هامون ةانواع  توليدات حاصل از درياچ يارزش اقتصاد -١ جدول
مواد 
از  ياستحصال
  درياچه

 يارزش توليد  ميزان استحصال
  واحد

 يارزش ريال
  )ريال(كل  يارزش اقتصاد  واحد

   ٠٠٠/٥٠٠/١  يدام ةعلوف
  يواحد دام

٣٠٠   
 ياواحد علوفه

  نهساال

٤٠٠٠   
هر واحد  یبها

  ياعلوفه

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١   
  يمصرف ةعلوفارزش 

   ٧٣٣/٤٧٨  شكار پرنده
  قطعه پرنده

كيلوگرم  ١
گوشت هر 

  پرنده

٠٠٠/٢٥   
هر كيلو  یبها

  گوشت

٠٠٠/٣٢٥/٩٦٨/١١   
  ارزش شكار

   ٠٠٠/٠٠٠/١٥  يصيد ماه
  كيلوگرم ١  كيلو 

٠٠٠/٤٠   
هر كيلو  یبها

  يماه

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠   
  شدهصيد يارزش ماه

   ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  حصير ين
  مربعمتر  ١  متر مربع 

٠٠٠/٣٠   
هر متر  یبها

  مربع

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠   
  شدهارزش حصير صادر

  ريال  ٠٠٠/٣٢٥/٩٦٨/٣١١/٣  جمع كل

  ٧٥: ١٣٨٨، و همکاران زادهابراهيم: خذأم

اين عوامل در كنار هم باعث سخت شدن شرايط زيست در  يتمامکه رسد يبه نظر م
كه ای گونه، بهگر مناطق شده استيبه دان ييساز مهاجرت روستانهيزم ،جهيدر نتروستاها و 
هاجرت ن منطقه مياز ا يستانيهزار خانوار سهفت  ،)١٣٩٢(دوم سال گذشته  ةميتنها در ن

مانند (بر خود روستا  ميرات مستقيثعالوه بر تأمهاجرت  زافزونن روند رويا. اندکرده
، )يکار کشاورز يرويو زنانه شدن ن هسالخوردو ، يکار در بخش کشاورز يرويکمبود ن
: ۱۳۹۲ ،يپوششايان و كهنه(است  کردهبروز روستاها ة توسع راهدر  يمانع صورتکه به
ر ييو باعث تغ گذاشته يان ساکن در منطقه برجاييز بر روستايفراوان ن يرات روانيتأث ،)۱۲۰

ن يز بر اين )٢(نيشبايو ف )١(زنيآ .شان شده استستيو مکان ز ينگرش آنها نسبت به زندگ
مدل قرار  محرک و يهاتيموقعگران و يد پذيری ازريثأت بانگرش و رفتار افراد  اند کهدهيعق

ز دچار ين جامعه نيامردم ). ١٥٤: ١٣٨٨ا، ينيبيط(کند ير مييتغ يزندگگران در يدادن د
گذشته بر نگرش آنها  يمنف يدادهايرو  ،در واقع. اندآموخته شدهخود يدرماندگ ينوع
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: ١٣٨٦ن و جان، يپرو( است جاد شدهيدر آنها ا ينيبدب يو نوعر گذاشته يثأنده تيآ نسبت به
؛ و از توانند انجام دهندينم يکار چندان ير زندگييتغبرای  آنها، باور هکه بای گونه، به)٤٦٨
عدم تالش در  ،در واقع). ٥٠١: ١٣٨٨شولتز،  و )٣(شولتز(اند تهدست از تالش برداش رو،اين
به خطر  روستاها را يداريآورد و پايوجود مرا به فراوان يهاچالش روستاها يآباد ةنيزم
آن روستا با  ،ت و بقا تالش نکننديموفق يبرا روستايک در مردم چنانچه و  ؛اندازديم

  ). ٤: ١٣٨٩، يو دهقان ييدايص(شود يمواجه م ينابود

 قيروش تحق

 از جامعة يو مصاحبه با بخش يدانيبر اطالعات حاصل از مشاهدات م يمبتن پژوهش حاضر
ل پرسشنامه از يمورد مطالعه و تکم ةمنطق يهاافت اطالعات از نهادها و سازمانيو در يآمار

 يآمار ةجامع. گرفته است صورت يليو تحل يفيروش توص به بوده و قيتحق جامعة نمونة
برابر با  ،۱۳۹۰که بر اساس آمار سال  بوده ستانيس ةمنطق ييروستا يخانوارها ةيشامل کل
خانوار  ۳۸۴کوکران برابر با  رابطةحجم نمونه با استفاده از همچنين، . استخانوار  ۵۱۶۶۳

 آزمونشيبا استفاده از پ) يدرون يسازگار( نامهاعتبار پرسش يبررس يبرا. ن شده استييتع
در  يصورت تصادفبه )نمونه ةدرصد جامع ده(نامه پرسش ٣٨، ابتدا )١٨٦ :١٣٨٩، اينحافظ(
افزار نرم گيری ازو با بهرهشده يآورجمع يهادادهبا استفاده از . شد عيان توزيگوان پاسخيم

SPSS21 ۸۲۳/۰ ير اقتصاديمتغ يو برا ۸۳۵/۰ ير اجتماعيمتغ يکرونباخ برا يب آلفايضر 
 ياعتبار باال ،)۴۶۶ :۱۳۹۰(و همکاران  )۴(سبرياين نتيجه با توجه به مطالعه . محاسبه شد

ش بر آن بوده است که ابتدا با تال حاضر، پژوهش يدر اجرا. سازديان مينامه را نماپرسش
و  ياجتماع يهاتيمتناسب با فعال ييهاشاخص ،يدانيو مشاهدات م يامطالعات کتابخانه

منظور هب ،تيدر نها .شودن ييروستاها تع ياقتصاد -ياجتماع يداريرگذار بر پايتأث ياقتصاد
 ،هاي اقتصادي و اجتماعي روستا و در نتيجهبررسي تمايل روستاييان به مشارکت در فعاليت

 ياجتماع ةمؤلف يبرا نيز شاخص ۲۲ و ياقتصاد ةمؤلف يشاخص برا ۲۲ ،پايداري روستاها
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 يبازه زمانها در دو ان در مورد هر کدام از شاخصييروستال يزان تمايم ،سپس. شد يبررس
قرار  يابيکرت مورد ارزيف ليط از طريقگرفته در منطقه صورت يهاقبل و بعد از مهاجرت

، از آزمون )ت متفاوتير در دو وضعيک متغيسه يمقا( قيت تحقيبا توجه به ماه .گرفت
ا در قبل و بعد از روستاه يداريپانات يوضع ةسيمقا يبررس يلکاکسون برايو يناپارامتر
ن يدر ب يداريتفاوت ناپا يبررس برای سيکروسکال وال يو از آزمون ناپارامتر مهاجرت

  .ه استاستفاده شد يمورددو و چند يهاگروه

  ج و بحثينتا

ه رات استفاده شدييب تغياز ضر ،پژوهش يو اجتماع ياقتصاد يهامؤلفه يبندبرای رتبه
روستا در قبل و  ياقتصاد يهاتيفعال بهان ييل روستايتما ياقتصاد يهامؤلفه ةسيمقا. است

  . ده استآم ٢بعد از مهاجرت در جدول 

  روستا قبل و بعد از مهاجرت ياقتصاد يهاتيفعال بهان ييل روستايزان تمايم ةسيمقا -۲جدول 

  ياقتصاد يهامؤلفه

  تمايل روستاييانميزان 

  بعد از مهاجرت  قبل از مهاجرت

يم
  نيانگ

مع
ف 
حرا
ان

ي
از 
ار 

يم
  نيانگ

يضر
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را

  

تبه
ر

  

يم
  نيانگ
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ف 
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ي
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ار 

يم
  نيانگ

يضر
 تغ
ب

يي
ت
را
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ر

  

  ۲۰  ۸۷۸/۴۷  ۲۶۴/۱  ۶۴/۲  ۱۷  ۳۴۷/۲۸  ۰۲۹/۱  ۶۳/۳  يگذارهيل به سرمايتما
  ۱۹  ۳۳۳/۴۵  ۲۲۴/۱  ۷۰/۲  ۱۹  ۱۴۸/۲۹  ۰۶۱/۱  ۶۴/۳  يديتول يهاجاد کارگاهيل به ايتما
  ۴  ۱۸۰/۳۷  ۱۳۴/۱  ۰۵/۳  ۱۰  ۲۵/۲۶  ۰۵۰/۱  ۴  الحسنهجاد صندوق قرضيل به ايتما

  ۶  ۸۹۹/۳۷  ۲۰۹/۱  ۱۹/۳  ۴  ۷۴۳/۲۳  ۹۶۴/۰  ۰۶/۴  ينجاد شرکت تعاويل به ايتما
در محصوالت جاد تنوع يل به ايمات

  يکشاورز
۹۸/۳  ۰۵۰/۱  ۳۸۱/۲۶  ۱۱  ۱۹/۳  ۳۴۱/۱  ۰۳۷/۴۲  ۱۱  

  ۹  ۸۳۸/۴۰  ۲۶۶/۱  ۱۰/۳  ۹  ۵۴۴/۲۵  ۰۰۹/۱  ۹۵/۳  ديل به کشت محصوالت جديتما
  ۱۰  ۱۵۹/۴۱  ۳۱۳/۱  ۱۹/۳  ۷  ۸۰۱/۲۴  ۰۰۲/۱  ۰۴/۴  يابزارآالت کشاورزد يل به خريتما
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  ياقتصاد يهامؤلفه

  تمايل روستاييانميزان 

  بعد از مهاجرت  قبل از مهاجرت

يم
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ا

  ني

مع
ف 
حرا
ان

ي
از 
ار 

يم
نگ
ا

  ني

يضر
ييتغ ب
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ر

  

يم
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ا

  ني
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ف 
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ار 

يم
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ا

  ني

يضر
 تغ
ب

يي
ت
را

  

تبه
ر

  

شده در از  بذر اصالحفاده ل به استيتما
  يکشاورز

۲۴/۴  ۸۵۸/۰  ۲۳۵/۲۰  ۱  ۴۰/۳  ۱۵۲/۱  ۸۸۲/۳۳  ۲  

محصوالت  يرسانآب ت از نحوةيرضا
  يکشاورز

۱۰/۳  ۹۸۴/۰  ۷۴۱/۳۱  ۲۱  ۰۴/۲  ۰۴۲/۱  ۰۷۸/۵۱  ۲۱  

 - يآموزش يهال به شرکت در کالسياتم
  يجيترو

۷۹/۳  ۰۵۶/۱  ۸۶۲/۲۷  ۱۵  ۸۷/۲  ۲۲۷/۱  ۷۵۲/۴۲  ۱۴  

حل  يبرا يمراجعه به نهاد دولت به ليتما
  مشکالت

۸۲/۳  ۰۶۹/۱  ۹۸۴/۲۷  ۱۶  ۹۷/۲  ۳۲۲/۱  ۵۱۱/۴۴  ۱۶  

  ۱۳  ۶۵۰/۴۲  ۲۰۷/۱  ۸۳/۲  ۱۲  ۰۱۰/۲۷  ۰۲۱/۱  ۷۸/۳  يل به ادامه دادن کشاورزيتما
  ۲۲  ۵۱۳/۵۸  ۲۹۹/۱  ۲۱/۲  ۲۲  ۳۶۵/۳۵  ۱۱۴/۱  ۱۵/۳  يآوردن فرزندان به کشاورز يل به رويتما
 برای يکشاورزد محصوالت يتولبه ل يتما

  فروش
۸۸/۳  ۰۵۳/۱  ۱۳۹/۲۷  ۱۳  ۱۶/۳  ۲۵۸/۱  ۸۱۰/۳۹  ۸  

  ۱۲  ۱۵۹/۴۲  ۲۶۹/۱  ۰۱/۳  ۸  ۲۴۸/۲۵  ۰۱۵/۱  ۰۲/۴  يل به پرداختن به کشاورزيتما
  ۱۵  ۹۴۹/۴۲  ۱۹۴/۱  ۷۸/۲  ۱۴  ۷۵۱/۲۷  ۰۴۹/۱  ۷۲/۳  ديجد يهاد داميل به خريتما

مانند مرغ و (ان يل به پرورش ماکيتما
  )خروس

۰۶/۴  ۹۹۴/۰  ۴۸۲/۲۴  ۶  ۲۲/۳  ۲۳۲/۱  ۲۶۰/۳۸  ۷  

  ۱  ۵۳۸/۳۳  ۱۴۷/۱  ۴۲/۳  ۲  ۸۰۷/۲۰  ۸۷۶/۰  ۲۱/۴  يلبن يهاد فرآوردهيل به توليتما
  ۱۸  ۲۰۴/۴۵  ۳۲۹/۱  ۹۴/۲  ۱۸  ۴۶۵/۲۸  ۰۷۶/۱  ۷۸/۳  در روستا يصنعت يجاد دامداريل به ايتما

  ۳  ۹۰۹/۳۶  ۲۱۸/۱  ۳۰/۳  ۵  ۰۱۹/۲۴  ۹۹۲/۰  ۱۳/۴  يکشاورز يهااستفاده از وامل به يتما
ع يد صنايخانواده به تول يل اعضايتما

  يدست
۶۶/۳  ۰۸۸/۱  ۷۲۶/۲۹  ۲۰  ۷۳/۲  ۲۲۲/۱  ۷۶۱/۴۴  ۱۷  

  ۵  ۸۶۷/۳۷  ۳۱۴/۱  ۴۷/۳  ۳  ۳۳۳/۲۳  ۹۷۳/۰  ۱۷/۴  ر بسته شدن مرز در اقتصاد خانوادهيتأث

  پژوهش  يهايافته: مأخذ
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  قبل و بعد از مهاجرت روستا ياجتماع يهاتيفعال بهان ييل روستايزان تمايم ةسيمقا -۳جدول 

  ياجتماع يهامؤلفه

  ين ادارشاغال
  بعد از مهاجرت  قبل از مهاجرت

يم
  نيانگ
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ف 
حرا
ان
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يم
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يضر
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  ۱۴  ۱۱۷/۴۴  ۹۷۵/۰  ۲۱/۲  ۱۰  ۵۱۵/۲۷  ۸۷۵/۰  ۱۸/۳  از درآمدت يرضا
  ۲۳  ۶۲۳/۵۴  ۰۸۷/۱  ۹۹/۱  ۲۱  ۶۹۷/۳۲  ۹۹۴/۰  ۰۴/۳  ت از بسته شدن مرزيرضا
  ۱۳  ۹۸۶/۴۳  ۳۴۶/۱  ۰۶/۳  ۱۵  ۲۳۶/۲۹  ۱۴۹/۱  ۹۳/۳  در روستا يت از زندگيرضا
  ۴  ۷۲۴/۳۷  ۱۷۷/۱  ۱۲/۳  ۴  ۷۸۴/۲۳  ۹۴۹/۰  ۹۹/۳  يت زندگيفيت از کيرضا

  ۷  ۴۱  ۹۸۴/۰  ۴۰/۲  ۱۱  ۷۷۱/۲۷  ۹۴۷/۰  ۴۱/۳  شدهارائه يخدمات بهداشتت از يرضا
  ۱۷  ۴۶۱/۴۸  ۱۳۴/۱  ۳۴/۲  ۱۹  ۱۳۴/۳۱  ۰۱۵/۱  ۲۶/۳  يت آموزشيت از وضعيرضا

  ۱۲  ۰۸۳/۴۳  ۰۹۰/۱  ۵۳/۲  ۲۰  ۴۴۱/۳۱  ۰۴۷/۱  ۳۳/۳  يارتباط ةت از جاديرضا
  ۱۸  ۶۸۷/۴۹  ۲۷۲/۱  ۵۲/۳  ۵  ۰۴۸/۲۴  ۹۹۸/۰  ۱۵/۴  يمذهب يهاتيمشارکت در فعال

  ۱۶  ۷۶۵/۴۴  ۱۴۶/۱  ۵۶/۲  ۱۷  ۱۴۵/۳۰  ۰۳۴/۱  ۴۳/۳  مشارکت در جلسات شورا
  ۸  ۲۱۷/۴۱  ۱۱۷/۱  ۷۱/۲  ۷  ۳۸۱/۲۷  ۹۸۳/۰  ۵۹/۳  اريمشارکت با ده

  ۱۹  ۷۴۸/۴۹  ۳۸۳/۱  ۷۸/۲  ۱۸  ۸۷۰/۳۰  ۰۹۹/۱  ۵۶/۳  هاها و کاناليجو يروبيمشارکت در ال
  ۲۲  ۴۰۵/۵۱  ۲۸۰/۱  ۴۹/۲  ۲۲  ۱۱۹/۳۳  ۱۳۶/۱  ۴۳/۳  زباله يآورمشارکت در جمع

  ۱  ۹۴۵/۲۶  ۱۲۹/۱  ۱۶/۴  ۱  ۰۳۴/۱۸  ۸۱۹/۰  ۵۴/۴  مشارکت در انتخابات روستا
 يهاتيخانواده در فعال يمشارکت اعضا

  يکشاورز
۷۸/۳  ۰۸۴/۱  ۶۷۷/۲۸  ۱۳  ۰۱/۳  ۲۸۵/۱  ۶۹۱/۴۲  ۱۱  

  ۱۵  ۷۲۶/۴۴  ۳۰۶/۱  ۹۲/۲  ۱۶  ۳۷۵/۲۹  ۰۸۱/۱  ۶۸/۳  ل فرزندان در روستايل به تحصيتما
  ۲  ۶۶۱/۳۲  ۲۱۵/۱  ۷۲/۳  ۲  ۹۰۷/۱۹  ۸۶۴/۰  ۳۴/۴  فرزندان يمشکالت آموزشل به حل يتما

در جامعه از نظر  يکشاورز منزلت حرفة
  گوپاسخ

۸۳/۳  ۰۴۹/۱  ۳۸۹/۲۷  ۸  ۰۶/۳  ۲۶۸/۱  ۴۳۷/۴۱  ۹  

  ۶  ۷۶۳/۴۰  ۱۷۴/۱  ۸۸/۲  ۹  ۴۲۰/۲۷  ۰۳۱/۱  ۷۶/۳  يو جان يت مالياحساس امن
  ۳  ۷۵۴/۳۵  ۲۸۰/۱  ۵۸/۳  ۳  ۳۸۶/۲۲  ۹۳۸/۰  ۱۹/۴  مه کردن محصوالتيل به بيتما

  ۱۰  ۶۰۷/۴۱  ۲۹۴/۱  ۱۱/۳  ۱۲  ۸۰۶/۲۷  ۰۶۵/۱  ۸۳/۳  ل به مهاجرتيتما
  ۲۰  ۱۷۹/۵۰  ۸۳۸/۰  ۶۷/۱  ۱۴  ۷۳۰/۲۸  ۷۴۷/۰  ۶۰/۲  کاهش مهاجرت ين برااقدامات مسئوال
  ۵  ۴۹۶/۳۹  ۲۵۶/۱  ۱۸/۳  ۶  ۳۲۸/۲۵  ۰۰۳/۱  ۹۶/۳  ندهيبه آ يدواريام
  ۲۱  ۹۶۷/۵۰  ۹۴۸/۰  ۸۶/۱  ۲۳  ۳۵۳/۳۵  ۹۵۱/۰  ۶۹/۲  يت جويت از وضعيرضا

  پژوهش  يهايافته: مأخذ
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و بعد از  های اجتماعی روستا قبلبه فعاليتهاي اجتماعي تمايل روستاييان مقايسة مؤلفه
 رایب ،دهدينشان م ٤گونه که جدول همانن راستا، يدر ا .آمده است ۳در جدول  نيز مهاجرت

 ،مورد مطالعه يروستاها ياجتماع -ياقتصاد يداريمهاجرت بر ناپا ير روانيزان تأثيم يبررس
اساس آزمون  ، بر٥و  ٤در جداول . استفاده شد »لکاکسونيک ويارامترناپ يدارآزمون معنی«از 
 ،نيهمچنو روستاها قبل و بعد از مهاجرت  يداريپا يهاهن رتبيانگيتعداد و م ،لکاکسونيو

  .محاسبه شده استلکاکسون يآزمون و ةآمار يدارو سطح معنی zمقدار 

مورد  يروستاها ياجتماع - ياقتصاد يهاتيفعالمهاجرت در  ير روانيتأث يها رتبه -٤جدول 

  لکاکسونيمطالعه با استفاده از آزمون و
ن رتبهيانگيم مجموع رتبه  رتبه ها تعداد 
٥٠/١٩٠ ٧٢٣٩٠ يمنف يها رتبه ٣٨٠   

مثبت يها رتبه ۰ ٠ ٠  

ثابت يها رتبه ٠    

 کل ٣٨٠  

  پژوهش  يهايافته: مأخذ

 يدر روستاها از مهاجرت يناش ير روانيزان تأثيم يلکاکسون برايج آزمون وينتا -٥جدول 

  مورد مطالعه
ير اجتماعيمقاد ير اقتصاديمقاد   موارد 

۸۹۳/۱۶-  ۹۰۶/۱۶-  Z 

٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠ يدارسطح معنی   

  پژوهش  يهايافته: مأخذ

 ٩٩با  رو،است؛ از اين ٠١/٠کمتر از آزمون  يداریمعن سطح، ۵ با توجه به جدول
روستاها در  يداريپا يان براييروستا ليتماميزان  نتيجه گرفت کهتوان  ينان ميدرصد اطم

ان ييروستا ةزيانگ يهارتبه يتمامکه  از آنجا .تفاوت دارد مهاجرتاز طع  قبل و بعد دو مق
ق ياول تحق ةيفرض ،شده است يمنفبعد از مهاجرت ) ٣٨٠(روستا  ياقتصاد يداريپا يبرا
  .شود يد مييتأ
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 ةمنطق يهاشهرستان روستاها در يداريپا يبرا انييروستا ليتماتفاوت  يبررس منظورهب
 بر؛ )٧جدول (استفاده شد  »سيک کروسکال واليناپارامتر يداریآزمون معن«از  ،ستانيس

 يان براييل روستايتما يهان نمرات در مورد شاخصيانگيم ،٦جدول  يهاافتهياساس 
قبل و بعد از مهاجرت در پنج  دو مقطع زمانی ان دريگود پاسخيروستاها از د يداريپا

  . شد يبررس) زهک و ،رمندي، هامون، زابل، همروزين ( شهرستان

 -يروستا در بعد اجتماع يداريپا يان براييل روستايتما يهاشاخص ين کليانگيم -۶جدول 

  ستانيس ةمنطق يهادر شهرستان ياقتصاد

 قبل از مهاجرت بعد از مهاجرت
 شهرستان

اريانحراف مع نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم   

۹۳۵/۰  ۸۳/۲  ۷۷۱/۰  ۷۲/۳ مروزين   

۵۹۶/۰  ۸۹/۲  ۴۸۶/۰  ۶۹/۳  هامون 
۴۳۵/۰  ۷۳/۲  ۳۴۸/۰  ۶۴/۳  زابل 
۷۲۸/۰  ۴۴/۳  ۴۷۵/۰  ۱۴/۴ رمنديه   

۰۸۲/۱  ۷۸/۲  ۸۶۳/۰  ۶۶/۳  زهک 

  پژوهش  يهايافته: مأخذ

با توجه به  رمنديه شهرستان ،ستانيس ةمنطق يهان شهرستانيدر ب دهد کهمیها نشان افتهي
و  شن يهاهامون، طوفانة اچيدر بستر شدن خشک حاکم همچون يو اقتصاد يعيط طبيشرا
 رتبه ني، باالتر)منطقه نيا مردم شتيمع نيتأم درمرز  ياصل نقش به توجه با(مرز  شدن بسته
صورت  يشتريب يهامهاجرت ،جهيدر نت و داده اختصاص خود به يروان ريتأث لحاظ از را

مردم  و اندشده از سکنه ين شهرستان خاليدر ا ياديز يروستاها کهای گونهاست، به گرفته
 شهرستان گريد ياز سود؛ خود دارن يروستا يتوسعه و آبادان يبرا يل کمتريتما ن منطقهيا

ت شهرستان ياز موقع يناشآن را توان يکه م را داشته است يرگذاريتأثزان ين ميکمتر زابل
  .تن منطقه دانسيدر ا )خدمات و امکانات و وجود هار شهرستانيت نسبت به سايمرکز(
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ر يکه تأثدهد ينشان م مهاجرت ير روانيتأث ياهمؤلفهس يوال -ج آزمون کروسکالينتا
 ٠٠٠/٠کمتر از  يداريسطح معن درستان يس ةمختلف منطق يهامهاجرت در شهرستان يروان

   ).۷جدول (است  دارمعنیدرصد 

 يهادر شهرستان مهاجرت ير روانيتأثن تفاوت يانگيس ميوال -ج آزمون کروسکالينتا -٧جدول 

  ستانيس ةمنطق
  آماره  مقدار

  خي دو    ٢٩٢/٣٥
  درجة آزادي  ٤
  داريسطح معنی  ٠٠٠/٠

  پژوهش  يهايافته: مأخذ

ـ يتـأث  يفرض برابـر  يعني ،)٠H( صفر فرض ،نيبنابرا  يهـا روسـتا در  مهـاجرت  ير روان
ـ ي، )۱H(ستان رد شـده و فـرض مخـالف    يس ةمنطق يهاشهرستان ـ يتـأث تفـاوت   يعن  ير روان
دوم  ةيفرض رو،؛ از اينده استشد ييتأستان يس ةمنطق يهاشهرستان  يهاروستادر  مهاجرت
 .رسديبه اثبات م

  شنهادهايو پ يريگجهينت

طي ساليان متمادي شكل گرفته  واي بيش از نه هزار سال دارد نشيني در ايران سابقهروستا

عوامل طبيعي و انساني ات رتأثيروستاها پيوسته دستخوش  ،طي اين زمان طوالني. است

در  ،سفأاند؛ اما با كمال تهاي داخلي و خارجي را تحمل كردهها و ستمه و انواع يورشبود

طور فزاينده از به جمعيت خود را ز اين روستاها بدون هيچ يورشيبسياري ا ،حال حاضر

ها و شرايط بهتر يا فرار از مخاطرات و براي دستيابي به فرصتروستاييان  و دهندمیدست 

در حال نابودي روستاها  رو،؛ از اينندکنيعي و انساني اقدام به مهاجرت ميتهديدهاي طب

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، اجتماعي داراي پيامدها و بازتاب ةپديداين  است و
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آن  يبعد روان حاضر، قيتحق مانند آن بوده که درشناختي و ، روانمحيطييستفرهنگي، ز

 يداريناپا ثير رواني مهاجرت را برأتبه بررسی نگارندگان  ا،در اين راست. استمد نظر 

از  يحاکنتايج تحقيق  .اندهپرداخت سيستان ةمختلف منطقهاي اقتصادي و اجتماعي شهرستان

جداول آزمون  يبررس. است ييان بر بازماندگان روستاييمهاجرت روستا ير روانيوجود تأث

-، بهروستا بعد از مهاجرت دارد يداريپا يان براييل روستايکاهش تما لکاکسون نشان ازيو

در  شده است؛ يبعد از مهاجرت منف زمان ان درييل روستايتما يهارتبه يکه تمامای گونه

بر  ،نيهمچن. ان داردييروستاروان  بر آند يشد يرگذاريتأث از ت نشانين وضعيا ،جهينت

ثير رواني أز لحاظ تا ستانيس ةمنطق هاي مختلفبين شهرستان ،قيتحق يهاافتهياساس 

نشان  سيوالکروسکال انس يشاخص وارهاي بررسي جدوله کچنان ،شوديده ميتفاوت د

ن يشهرستان زابل کمتر يروستاها دهد كه روستاهاي شهرستان هيرمند بيشترين ومي

 يداريپا، جهيکاهش مهاجرت و اثرات آن و در نت يبرا رو،از اين .اندپذيري را داشتهرثيأت

  :دشويشنهاد ميپ رياقدامات ز روستاها
در  ييامکانات روستاالت و يتسه دهیان و سوقييدرک مشکالت و انتظارات روستا −

 راستای انتظارات آنها؛ 

 ؛ ييروستا يدر نواح ييربنايو خدمات ز ياساس يازهاين نيمتأ −

ع يمانند صنا يکشاورزريغ يجنب يق کارهاياز طر ييجاد اشتغال در جوامع روستايا −
 ؛ ييع روستايکوچک و صنا

 يبرا يمنبع صورتبه ييدر مناطق روستا ييروستا گردشگریتوسعه و گسترش  −
 ؛ يياشتغال و درآمدزا

  و احساس تعلق؛ و ياجتماع ييايش پويافزا يبرا يسازلزوم فرهنگ −

 .در روستا يماندگار يزه در افراد برايانگ يهانهيجاد زميا −
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  هاادداشتي
1. Aisne  
2. Fishbain 
3. Schultz 
4. Brace 

  منابع

در  ييدر تحوالت عوامل مهاجرت روستا يجستار« ،)۱۳۹۰( .ره، ميمو  ؛.ح افراخته، ؛.زاده، اييآقا
، صص ۱ ة، شمارطيمح يداريا و پايجغراف .»)يشهرستان بندر انزل: يمورد ةمطالع( رانيا

۹۵-۱۲۰.  
 يرسمريدر اسکان غ ييروستا يهانقش مهاجرت« ،)۱۳۸۸( .، مياکبر و ؛.، حيوارث ؛.زاده، عميابراه

 صص ،۱ة ، شمار۱، سال ييروستا يهاپژوهش ةفصلنام .»)متروپل اهواز: يمورد ةمطالع(
۷۱-۸۹.  

ستان و ياستان س: نمونه ،آن يامدهايو علل و پ ييروستا يهامهاجرت«، )۱۳۸۹(. زاده، عميابراه
  .۱۶۸-۱۴۳صص ، ۶۰ ةشمار، ييايقات جغرافيتحق ةفصلنام .»بلوچستان

 ،»يشهر -ييروستا يهامهاجرتثر در ؤبر عوامل م يليتحل« ،)۱۳۹۲( .، سيبوستان و. ، مياذان
  .۱۱۱-۹۳، صص ۴۱ ة، شمار۱۳ل سا ،ييايجغراف يفضا يپژوهش -يعلم ةفصلنام

نظم  يل اجتماعيتحل ةينشر ،»آن يامدهايو پ يمهاجرت، نابرابر«، )۱۳۸۹( .نا، صيم و. ارشاد، ف
   .۹۲-۵۹، صص ۵۹ ةشمار ،ياجتماع يو نابربر

، »يانسان يهاديتحدو  يطيمح يتنگناها ةدر چنبر يستانيس ةر کوچنديعشا«، )۱۳۸۰( .، فيمانيبر
  .۱۰۴-۹۳، صص ۵۹۱ة ، شمارييايقات جغرافيتحق ةفصلنام

مة با برنا يشناسروان يهال دادهيتحل، )۱۳۹۰( يو سنلگار، رزمر ؛چارديکال؛ کمپ، ريس، نيبر
SPSS. دوران :تهران .يصمد يدعليو س يآباديجه عليخد ةترجم.  

بر روند مهاجرت در استان  ييايجغراف يليتحل« ،)١٣٨٢( .، ريآبادملک يمختارو  .، حيمحمدکيب
  .٣٦-٢١، صص ٢ ةشمار، ا و توسعهيجغراف. »خوزستان

در اوضاع  يو خشک يهامون هنگام پرآب ةاچينقش در ةسيمقا«، )١٣٨٨( .پ ،يکردوانو  .ع ،پاالش
، ٩-٨، شماره ٣دوره  ،ايجغراف يژوهشپ يعلم ةفصلنام .»ستانيس يو اجتماع ياقتصاد
  .١٤٤-١٢٣ صص
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 ةترجم .نظريه و پژوهش ،شناسي شخصيتروان ،)۱۳۸۱(. جان، اليور و. ، الرنسپروين
  .ژآيي :تهران .محمدجعفر جوادي و پروين کديور

: رانيا ييت روستايجمع يمهاجرت و سالخوردگ«، )١٣٩٢( .ع .، ميآبادشاپور ياحمد و .، ايسيتقد
 ١ ة، شمار٢٧، سال ييايقات جغرافيتحق ةفصلنام .»ييدار روستايپا ةتوسع يفرارو يچالش

   .١٦٤-١٣٣صص ، )١٤ ياپيپ(
  .سمت: تهران .يق در علوم انسانيبر روش تحق يامقدمه، )۱۳۸۹( نيحسحمدا، مينحافظ

 و خاو بخش در يشهر- روستا يهاعلل مهاجرت يبررس«، )۱۳۹۲( .ه. س، يپوشکهنه و .ان، حيشا
  .۱۴۱- ۱۱۵صص ، ۳ة ، شمارييروستا يزيرپژوهش و برنامه ةمجل. »وانيمر شهرستان رآباديم
   .هما: تهران .يمحمدديس ييحي ةترجم .تيشخص يهاهينظر، )۱۳۷۸( الن يدنيسشولتز،  دوان و شولتز،

د بر يکأبا ت ييروستا ةدر توسع يمردم يهانقش مشارکت« ،)١٣٨٩( .، ايدهقان و. ، اييدايص
- جامعه .»يشهرستان نورآباد ممسن يبخش مرکز: يمورد ةد، مطالعيو جد يمشارکت سنت
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