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  دهيچک

 خود که در يتيو جمع ياجتماع از نظام يبه عنوان بخش بزرگ ييروستا يمرکز بر نواحت
، به عنوان ددار نهفته را يعيو منابع طب ياز جمله آداب و رسوم اجتماع ير ارزشمنديذخا
ساکنان بخش ش يزان گرايبه سنجش م ة حاضرمطالع .است يکشور ضرور ةتوسع يربنايز

 روش .پردازد يم آن بر مؤثرعوامل  يبه مهاجرت به شهر و بررسروستايي گاريزات استان يزد 
 ن بخشيا ةسال ۱۵-۵۵ نانفر از ساکن ۳۴۳از  متشکل ينمونه آمار و ودهب شيمايپ قيتحق

از  ها  داده يآورگرد يبرا .انتخاب شدند يا مرحلهچند يريگ نمونه که به روش است ييروستا
در چهار  يشهر به مهاجرت روستاييان شيبر گرا مؤثرعوامل  همچنين، .شداستفاده  پرسشنامه

 ونيل رگرسيج تحلينتا .شد يبند روستا دسته ةو دافع ياع، اجتمي، اقتصاديتيجمع عامل
، يروستا، چشم و همچشم ياقتصاد ةاز روستا، دافع يديام نا يرهاينشان داد که متغ چندگانه

؛ ندردا یش به مهاجرت شهريرا بر گرا ين اثرگذاريشتريب بيترت الت مادر بهيسن، و تحص
م يش به اتخاذ تصميدر گرا ل اقتصادينسبت به عوام يو روان ياجتماععوامل  همچنين،

  .دارندتر کنندهنييتع یمهاجرت نقش

  .)استان(، يزد )بخش( زاتيروستا، گار ةش به مهاجرت، دافعيروستا، گرا :ها دواژهيکل
                                                           

زد يدانشگاه  يشناس ار جامعهيدانش مسئول و ةسندينو ؛ وزديدانشگاه  يشناس تيکارشناس ارشد جمع ب،يترت به ∗
)a_zare@yazd.ac.ir (  



 آبادی علی شريفی و اکبر زارع شاه                            ۲ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۶

  مقدمه

 يعنـوان اضـطرار  آن به ةيخ همزاد بشر بوده و از شکل اوليتار يمهاجرت از ابتدا ةديپد
 شـت يمع یجـاد رفـاه و ارتقـا   يا يبرا يتالش در قالبآن  يامروز يهابقا تا شکل يبرا

، کـه در  روز در جهـان اسـت   ياجتمـاع  يهـا دهياز پد يکيمهاجرت . افته استيتکامل 
را  ياکمتـر جامعـه   ،امـروزه . شود يده ميافته دين افته و توسعهي تمام جوامع اعم از توسعه

کـه   يتيتحرک جمع يها نمونهن ياز بارزتر. تحرک باشديب آن تيکه جمع يافت توان يم
 يشـهر  -کنـد، مهـاجرت روسـتا    يدر شهر جلوه مـ  يزندگ يبه صورت ترک روستا برا

 يخ و تمـدن بشـر  يتـار  يها دهين پديدارترين و پايتر نهيرين نوع مهاجرت از ديا ،است
در ). ۱۲( سـت افتـه ا يار گسـترش  ين، بسيو در عصر نو ياست که پس از انقالب صنعت

 ةمهاجرت از روستا بـه شـهر در زمـر    زين رانيجمله ا آن توسعه و ازدر حال  يکشورها
ن مهاجران هم در مبدأ و هـم در  يا .ديآيشمار م به يو اقتصاد ين مسائل اجتماعيترمهم

متعدد  يهايبروز نابسامان :است از جمله کنند، که را ايجاد می يمقصد مسائل و مشکالت
، کمبـود  يکـار و کـم  يکـار ي، بيد جوامع شـهر از فشار بر منابع و امکانات محدو يناش

و زنانـه شـدن    هسـت، سـالخورد  يط زيهـوا و محـ   ي، آلودگيو آموزش يستيز يفضاها
سـازمان   يتـ يجمع يها استيدر گزارش س ).۳( روستاها ةيتخلو ، يکار کشاورز يروين

هـا   درصـد دولـت   هشـتاد کشـور،   ۱۸۵ان يـ در م ،۲۰۱۳ملل آمـده اسـت کـه در سـال     
زان يـ ن ميکه ا ياند، در حال داشته يشهر -روستا يها کاهش مهاجرت يبرا ييها استيس

ـ از ا ياريگرچـه بسـ  ). ۲۱( درصد بوده اسـت  ۳۸، ۱۹۹۶در سال  ط ين شـرا ان مهـاجر ي
هـا و   ا منطبـق بـا خواسـته   يـ و  يادامه زنـدگ  يروستا را مساعد برا ياجتماع و ياقتصاد
امـا   ،رنـد يگ يم به مهـاجرت مـ  يبهتر تصم يکسب زندگ يو برا دانند میش نيق خويعال

 يش فقـر شـهر  ياغلـب بـه افـزا    يشـهر  -مهـاجران روسـتا  . اند ان اتهامز در مظياغلب ن
دار دارنـد  يکنند، مشاغل پرخطر و ناپا ين کار مييرا با مزد پا ياديآنها ساعات ز اند؛ متهم

 يآنچـه ضـرور  ). ۱۸( رنديگ يقرار م يطيگسترده از مخاطرات مح ای و در معرض دامنه
 يز تنها با بررسين مهم نياست که ا يشهر -روستا يهال مهاجرتيتعد ،رسديبه نظر م

ـ ان به شهر و اراييبر مهاجرت روستا مؤثرعوامل  ةق و موشکافانيدق الزم  يشـنهادها يپ ةئ
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ن يـ ت ايـ حائز اهم نکته. ديآيدست م به انجام اقدامات الزم برایربط  يذ يهابه سازمان
متفـاوت   گـر يبـه مکـان د   يگر و از مکـان يبه فرد د ين عوامل از فرديا بسا چه است که

ماعـات  تجاخـاص منـاطق و    ياجتمـاع  -يفرهنگـ  يهـا  يژگيشتر به ويو توجه ب دنباش
ده يـ چيند پين فرايا يايشناخت زوا يافراد برا يذهن يها و باورها نگرش ويژه بهمختلف 

عوامـل   يز بررسـ ين حاضر قيتحق يهدف اصل. رسد ينظر م هب يضرور يو مهم اجتماع
 بخشدر  يصورت مورد به که بوده یبه مهاجرت شهر ساکنان روستاها شيگرا بر مؤثر
  .ه استانجام شدزد ي استان زاتيگار ييروستا

درصـد در   هفدهبه  ۱۳۸۵درصد در سال  بيستاز  ينينسبت روستانش ،زديدر استان 
ـ ا ييت روسـتا يـ نرخ رشـد جمع  ،نيهمچن ؛افتيکاهش  ۱۳۹۰سال  ن اسـتان در سـال   ي
 ةيـ ن اسـت کـه رونـد تخل   آاز  ين آمارها حـاک يا). ۱۷( درصد بود -۶۶/۱ با برابر ۱۳۹۰
زد بـه عنـوان   يـ شـهر   زد در اثر مهاجرت به شهرها و عمـدتاً ياستان  يروستاها يتيجمع

ـ . استان همچنـان ادامـه دارد   يمرکز و قطب صنعت  ييت بخـش روسـتا  يـ جمع ،نيهمچن
ـ ترت به ۱۳۹۰و  ۱۳۷۵، ۱۳۶۵ يهازات در ساليگار  نفـر بـود   ۵۵۵۰و  ۷۷۸۹، ۱۰۶۹۲ب ي
بـا توجـه بـه    . اسـت  يين منطقـه روسـتا  يـ د ايشد ين ارقام نشانگر مهاجرفرستيا). ۱۶(

 یبـه مهـاجرت شـهر   ساکنان روستاهاي گاريزات ش يعلل گرا ةمطالع يادشده، يآمارها
  .رسدينظر م به يو ضرور تياهم رخورد

از  ياريبـودن، موضـوع بسـ    يا رشته نيل بيبه دل ،يشهر -روستا يها مهاجرت ةديپد
 ،صورت گرفتـه اسـت   اين پديده يبوده و مطالعات گوناگون رو يعلوم انسان يها رشته

ـ از ا يبرخـ  در پـی، . انـد  از آن پرداختـه  خـاص  ييهـا  که هر کدام به جنبه ن مطالعـات  ي
  .شوند يادآوری می
از  يناشـ  ييار بر مهـاجرت روسـتا  گذعوامل اثر يدر بررس ،)۷(و همکاران  کشاورز
، يآب مصـرف  يفـ يو ک ي، بحـران کمـ  يند کـه خشکسـال  ديجه رسين نتيدب ،يخشکسال

، عـدم  يکـار يد، بيـ جد يشغل يها فرصت يجوو ط روستا، جستياز بهبود شرا يديناام
ـ ترت ش رفاه خانوار بـه يل به افزايو تما يبه کشاورز يدرآمد يوابستگ ن يتـر  ب از مهـم ي

 ين، در حـال يبنابرا ؛ندرو شمار می هم به مهاجرت دائم خانوارها بيبر تصم گذارعوامل اثر
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، نقش استهاجرت موقت م ةکنند نيين عوامل تعيتر از مهم يو اقتصاد يعيکه عوامل طب
در مهاجرت دائـم   يفرهنگ -يو اجتماع ي، اقتصادي، نگرشيعياز عوامل طب يا مجموعه

بـر   مـؤثر عوامـل   يدر بررسـ  ،)۱۳( شـرو يو پ يپنـاه  .کننده بـوده اسـت   نييخانوارها تع
عوامـل   نقـش  کردنـد کـه   يريـ گ جـه ينت ،به شـهر مرودشـت   ييمهاجرت جوانان روستا

 ،هـر چنـد   ؛است درخور اهميت بوده ييدر مهاجرت جوانان روستا يو فرهنگ ياجتماع
ـ بـر تما  مؤثرعوامل به بررسی  )۱۱( يموسو. نبوده است تأثيريز بين يعوامل اقتصاد ل ي

 بر اساس نتـايج ايـن مطالعـه،   . تپرداخان به مهاجرت به شهرها در چهار استان ييستارو
ن يا ،بيش از مردان است دار یمعنای  گونه هببه زندگي در شهر گرايش زنان که  يدر حال

ـ   گويـان  پاسخالت يف و تحصمختل يسن يهاتفاوت در ارتباط با گروه  يدار یفاقـد معن
 ،نياسـتان قـزو   ييمهاجرت جوانان روستا يخود رو ةعدر مطال ،)١٩( يطاهرخان .است

 مهـم  ینقشـ  ييجوانـان روسـتا   در مهاجرت ياقتصاد يهازهيدارد که اگرچه انگ يان ميب
رفـاه   ت از محل سـکونت، ي، رضايالت محليهمچون تسه ياقتصادريعوامل غ اما د،دار

 نيـز  يارزشـ  يهـا بهتر و هدف يشرفت، زندگياز به پي، نيزندگ ي، استانداردهاياجتماع
  .اندش دادهين را افزاياستان قزو ييمهاجرت جوانان روستا ةزيدار انگ  یطور معن به

 ه،يـ جريدر ن يشـهر  -روسـتا  يهـا  بـر مهـاجرت   مـؤثر عوامـل   يج بررسينتابر پاية 
ـ ، داليل آموزشي، داليکاريب کـار   ي، سـخت يناکـاف  يالت اجتمـاع ي، تسـه يل خـانوادگ ي

ـ بر ا مؤثرن عوامل يتر همم يل بهداشتيو دال يکشاورز ؛ انـد  هـا بـوده   مهـاجرت  گونـه  ني
 از جملـه  يهايشـنهاد يپهـا،   برای کاسـتن از ميـزان مهـاجرت    همچنين، در اين پژوهش،

 يهـا  جـاد فرصـت  يمنظـور ا  بـه  ييروسـتا  يدر نواح يع وابسته به کشاورزياستقرار صنا
 و بسـتر  نـه يزم ،)١٤( يربـه نظـر   . )٥(شـده اسـت   ارائـه   ييساکنان روستا يبرا يشغل

م بـه  يتصـم  و بـه مهـاجرت دارد   آنهـا م يبر تصم ياديز تأثير ييجوانان روستا ياجتماع
سـاختار   از طريقاوست که  ةو آزادان يانتخاب فرد ةجينت ييک جوان روستايمهاجرت 
 ده يمهاجرت زنان بـاال  يبه بررس )١٥( شهناز. رديگيشکل م ييطبقه روستا يهاعادت
و  ييکـه ازدواج زنـان روسـتا    و چنين نتيجـه گرفـت   رها پرداختبه شه ييروستا سال

مهـاجرت   و بـوده  ان به شهرهاييل مهاجرت روستاين داليتراز مهم يداشتن همسر شهر
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 زانگ و همکاران .ستآنها يبرا يشغل يهابه علت نبود فرصت نيز يير زنان روستايسا
در  ثابت کردند کـه  ،نير چد يشهر -خانوار مهاجر روستا ٨٩ ای روی در مطالعه ،)٢٣(
 يش اسـتقالل اقتصـاد  يحاصل شده و بـا افـزا   يشتريب يتيجنس يمهاجرت، برابر ةجينت

زنـان   يتوان بـرا  يمهاجرت را نم ،افته است؛ پسيش يز افزاين يتيجنس يبرابر ،همسران
در  ،)۱( لزبـارو يب بـه گفتـة   .م غلط قلمداد کرديک فرصت محدودکننده و تصميهمواره 

، ي، اقتصـاد ياسـ يعوامـل س  ،نيدر چـ  ييروسـتا  يهـا  بـر مهـاجرت   مؤثرامل ل عويتحل
 ،دارنـد اهميت ار يبس ييروستا يها جاد مهاجرتيدر ا يشناخت و روان ي، فرهنگياجتماع
 يهـا  آغـاز مهـاجرت   يل برايدل نيتر مهم بهتر يزندگ رسيدن به يد مهاجرت براياما شا
  . است يشهر -روستا

ـ پد بـه  تـوان گفـت کـه گرچـه محققـان      يمـ  حاضـر، ق يـ تحق ةنيشيپ با توجه به  ةدي
ـ انـد، امـا آنچـه در غالـب ا     از ابعـاد مختلـف پرداختـه    يشهر -روستا يها مهاجرت ن ي

بـه مسـائل    يتوجه کم و يش از اندازه بر عوامل اقتصاديد بيکأت ،قات مشهود استيتحق
پـژوهش  ، ن راسـتا يـ در ا. م مهاجرت اسـت يتصم ش به اتخاذيدر گرا يو روان ياجتماع
بـه   ،انييروسـتا  يهـا  از نگـرش  يآگاه برای ييها ا با ساخت سنجهت بر آن است حاضر
  .دبپردازموضوع  دربارة اينتر  قيعم یليلتح

  ينظر يمبان

 يت نسـب يجاذبه و دافعه، محروم يها هياز نظر ،قيتحق مسئله يان چارچوب نظريب يبرا
شـده  استفاده  زنين و آيش بايف ةياز نظر ،شينه گرايدر زم ،نيهمچنو  يمکتب نوساز و

ـ  .اس اورت ةدافعـ  و جاذبه ةيبر اساس نظر .است نـد عوامـل جاذبـه مقصـد و     يبرآ ،يل
کـه   يدر صـورت  سـاير عوامـل،  و  ي، فرهنگي، اجتماعيمبدأ اعم از اقتصاد ةعوامل دافع
موانع موجود در  ،نين بيدر ا. شوديم را موجبش به مهاجرت در فرد يگرا ،مثبت باشد

ـ  يروحـ  يهايژگيمهاجرت، و يهانهياز جمله هز يجرت و عوامل شخصمها ، يو روان
ند و در صورت مثبت بودن وزن گذاريم تأثيرش ين گرايا بر افراد يها و آرزوهانگرش

 مطـابق  ).۶( رديـ گيل به رفتار شده و مهاجرت شکل مـ يش تبدين گرايا ،عوامل محرک
 اقتصادي وضعيت در گرو ارتقای تنها نه رخانوا خشنودي و رفاه ،يت نسبيمحروم نظرية
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 اگـر . ردبستگی دا نيز مرجع اجتماع در خانوارها ديگر وضع با ة آنمقايس بهبلكه  است،
ـ  چه و نسبي طوربه چه فقير خانوار باشند، داشته بيشتري درآمد برخي خانوارها  طـور  هب

 بـاالتر  بتنسـ  همـان  بـه  مهـاجرت  ة آن بـرای انگيز و کند میمحروميت  احساس مطلق
 هـاي  ارزش نفـوذ  كـه  باورنـد  ايـن  بر يمكتب نوساز نظران بصاح). ۱۰( رفت خواهد
 در آرزوهاي جديـد  و ها نآرما به ايجاد مانده عقب كشورهاي در مصرف اشكال و غربي
 ايـن جوامـع   در را تعادل اجتماعي تغييرات اين. دانجام مي جامعه پوياي هاي بخش ميان
 دارند، افراد را جديد هاي ارزش اين ارائه آمادگي بزرگ هايشهر چون و زنند مي هم بر

   ). ۴( كنند مي رتمهاج شهرها دينب آرزوها و اهداف يندب دستيابي براي
. انـد ه کـرده ئزن اراين و آيش بايه را فين نظريتر ن و مشهوريترمهم گرايش، نةدر زمي
 ماقبـل بـروز رفتـار    ةحلقـ . ديآيوجود م هاز عوامل ب يارهيزنج يرفتار در پ ،به نظر آنها

 ،گـر اسـت  ير ديثر و تابع دو متغأت، خود متياما قصد و ن. است آنانجام » تيقصد و ن«
اسـت   يو شخص ير فرديک متغيش يگرا اين :رفتار يش به سويگرا - ۱: ند ازا که عبارت

ـ کنـد کـه آ  يمـ  يابيـ ده را از نظر خودش ارزيک پديا يک رفتار يفرد انجام  ،آن يکه ط  اي
 ينفـوذ و فشـار اجتمـاع    ةکنندمنعکس يهنجار ذهن: يهنجار ذهن - ۲ ؛ وا بديخوب است 

ب بـه  يقر ).۲( کندياحساس و ادراک م) يرفتار( يانجام کار ياست که شخص آن را برا
 ةن نکته اشتراک نظر دارند که سازيدر ا ياجتماع يشناس ن روا ةنظران حوز اتفاق صاحب

کـه شـخص    اسـت  ياعتقـادان  ،يجزء شناخت -۱: است ل شدهيش از سه جزء تشکيگرا
 ،يجزء احساسـ  -۲ ؛ها يدانستن و ها، باورها، قضاوت، شامل ش دارديموضوع گرا ةدربار

جـزء   -۳ ؛ وشيبـا موضـوع گـرا    ارتبـاط ند در يخوشـا  يشامل احساسات مثبت و منفـ 
 ای گونـه  ش بـه يکند تا در برخورد با موضوع گرا يکه در واقع شخص را آماده م ،يرفتار
  .ن رفتار کنديمع

 .آمده است ۱در شکل  يادشده ينظر ينه و مبانيشيق با توجه به پيتحق يمدل مفهوم
سـنجش   رو، ست و از اينط روستايبر مح تحقيق حاضر است که تمرکز شايان يادآوری

ـ . و مدل اورت اس خارج از موضوع بحث بوده  يشهر ةکنند جذب يرهايمتغ  يبـرا  يل
  .آورده شده است ييدافعه روستا يرهاياز متغ ينظر يبانيپشت
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  پژوهش يها افتهي: خذما

  

  یشهرمهاجرت  يان بهيروستا شيبر گرا مؤثرعوامل  يمدل مفهوم -۱شکل 

  قيروش تحق

 چهـار  افته مشتمل بـر ي ساخت ةآن پرسشنام يو ابزار اصل یشيمايپ حاضرق يروش تحق
 چهـار روستا و ابعـاد آن،   ةال مربوط به سنجش دافعؤس چهارده، يشناخت تيال جمعؤس
ه مربـوط بـه سـنجش چشـم و     يگو سهاز روستا،  يديامزان نايه مربوط به سنجش ميگو

ش به مهـاجرت بـه شـهر در سـه     يه مربوط به سنجش سازه گرايگو سيزدهو  يهمچشم
   .است يو رفتار ي، احساسيبعد شناخت
. استزات يگار ييساکن در بخش روستا ةالس ۵۵ پانزده تا شامل افراد يآمار ةجامع

نفـر در   ۵۵۵۰ بـا  برابر يتيسکنه و جمع يدارا يآباد بيست، يآباد ۳۱ ين بخش دارايا
 .)۱۶( نفـر اسـت   ۳۲۰۴ساله  ۵۵پانزده تا ت افراد يجمع ،انين ميبوده که از ا ۱۳۹۰سال 

حجـم   ،)N=۳۲۰۴؛  d=۰۵/۰؛  t=۹۶/۱؛  q=۵/۰؛  p=۵/۰( کـوکران  رابطـة با اسـتفاده از  
  .شدن يينفر تع ۳۴۳نمونه 

                           يتيجمع يرهايمتغ

هل، أت تيسن، جنس، وضع

  التيسطح تحص

  عوامل دافعه روستا

امکانات (دافعه اقتصادی 

)                                                              اقتصادی

                                                                       دافعه اوقات فراغت

درمانی                                       -دافعه بهداشتی

                       ياقتصاد يرهايمتغ

زان يزان درآمد، ميت اشتغال، ميوضع

ار فرد، صاحب يدر اخت يآب کشاورز

 بودن پدر يراعنسق ز

  ياجتماع يرهايمتغ

از  يدي، ناامياجتماع - يگاه اقتصاديپا

 ، نوع ازدواجيروستا، چشم و همچشم

ش     گراي

يان به روستاي

 مهاجرت شهري
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بـا روش   ،اول ةدر مرحلـ  ؛اسـت  يامرحلـه چندحاضـر  ق يـ تحق يريـ گروش نمونه

ة با اسـتفاده از رابطـ   از حجم نمونه کل )يآباد( سهم هر طبقه ينسب ياطبقه يريگ هنمون

  :شود زير مشخص می

  از نمونه کل يسهم آباد = ۳۴۳×

هـا   افراد نمونه انتخاب و پرسشـنامه  مند، نظام يريگستفاده از نمونهبا ا ،بعد ةدر مرحل

 يشـنهادها يات و پيـ و نظر ياز اعتبار صور ،پرسشنامه يابيارز يبرا. ع شدين آنها توزيب

 از ،ييايــپا تعيـين  يبــرا ،نيهمچنـ  ونـه  ين زميــمتخصـص در ا  يت علمــئـ يه ياعضـا 

 ةر وابسـت يـ متغ يب آلفا برايضر. کرونباخ استفاده شده است يب آلفايضر آزمون و شيپ

ـ ناام مسـتقل  يرهـا يمتغ يبـرا  و ۸۲/۰ش بـه مهـاجرت   يگرا چشـم و  و  از روسـتا  يدي

، ي، آموزشـ ياقتصـاد ( روسـتا  ةابعاد دافع يبرا نيز و ۷۱/۰و  ۸۱/۰، بيترت ، بهيچشمهم

  .دست آمد هب ۶۹/۰و  ۷۸/۰، ۶۷/۰، ۶۴/۰، بيترت به ،)يدرمان -ياوقات فراغت و بهداشت

  قيتحق يرهايمتغ يفمعر

رفتـار  (و کـردار  ) يرفتـار ذهنـ  (ده ين عقينقطه ب ش را معموالًيگرا: ش به مهاجرتيگرا

: ن آمـده اسـت  يش، چنـ يف گـرا يـ در تعر ،در فرهنگ علوم اجتماعي. داننديم) يحرکت

ـ با ،وهيت و به هر شـ ياست قابل رو يانجام عمل يبالفعل برا يدرون يآمادگ" د آن را از ي

ط را ياز اوضـاع و شـرا   يمعمول در برخـ  يز دانست که سلوکياز آن رو متماواژه رفتار 

عبـارت از   يزيـ نسـبت بـه چ   يش کسـ يگرا: "توان گفتيم به ديگر سخن، ."رسانديم

ـ او بر عمل، ادراک، تفکر و احساس نسـبت بـه آن چ   يآمادگ  يش نـوع يگـرا . ز اسـت ي

ـ  يتوان آمادگيرا م ش به مهاجرتيگرا ،پس ).۸( "باشديمواکنش  يبرا يآمادگ  يدرون

 يبرا. ف کرديگر تعريو ورود به مکان د دخو يترک مکان سکونتگاه رایبالفعل افراد ب

در سـه بعـد    و يانـه يگز کـرت پـنج  يف ليه در قالب طيگو ز سيزده، ارين متغيسنجش ا

  .)۱جدول ( استفاده شده است يو رفتار ي، احساسيشناخت
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 هـاي  تآن فرصـ  در كه مناطقي از كوچنده اونشتين،ر ةنظري طبق: روستا ياقتصاد دافعه
 زيـادتري ) پـولي ، شـغلي (هاي  فرصت مناطقي كه به دارد، وجود كمتري )پولي شغلي،(

ـ فـرد نسـبت بـه م    ير را برداشت ذهنين متغيتوان ايم ).۲۰( کنديمهاجرت م دارد، زان ي
در روسـتا   يهمچون شغل مناسب و درآمـد کـاف   ياقتصاد يهااز شاخص او يمند بهره
ده يسنج اديار زيار کم تا بسياز بس يا نهيگز پنج السؤ سه از طريقر ين متغيا .ف کرديتعر
در  -۲ ،؟ديدانيخود را در چه حد م ةموجود در منطق يشغل يهافرصت -۱ :است شده
بـه چـه انـدازه     يبـه درآمـد کـاف    يابيدست يها و امکانات موجود براشما فرصت ةمنطق
ـ دانيبه شغل دلخواه در روستا را در چه حد مـ  يابيان دستامک -۳ ، و؟است  يبـرا (؟ دي

  ).معکوس انجام شده است يکدگذار ،ها هين گويا

 .سـت ط روستايشرا ةاز بهبود و توسع يديامنا از نااميدی از روستا منظور: از روستا يديناام
موافـق در   الًمخـالف تـا کـام    از کـامالً  يا هگزين پنج هيچهارگو از طريقر ين متغيسنجش ا
ن صـورت  يشـه بـه همـ   يما هم يت روستايوضع - ۱: انجام شده است کرتيف ليقالب ط

وجـود نـدارد و    يشرفتيپ ييروستا يدر زندگ - ۲ ،ستيآن ن ةبه توسع يديبوده است و ام
 يزنـدگ  ةادام يتصور ماندن در روستا برا - ۳ ،د به شهر رفتيبهتر با يو زندگ يترق يبرا
  .کننده است و کسل يتکرار ييروستا يزندگ - ۴ ، وم دشوار استيبرا

ک تحـرک برتـر و رقابـت بـا     يـ ستن به مهاجرت به عنـوان  يمنظور نگر: يچشممچشم و ه
بـا توجـه بـه     .استجلوه دادن آن  يعيطب يتالش برا ،نين و همچنداب يابيدست يگران برايد
چـون دوسـتان    - ۱ :استفاده شده است هياز سه گور ين متغياسنجش  يبرا شده، ف ارائهيتعر

نکه همسـاالن مـن   ياز ا - ۲ ،د به شهر بروميز بايمن ن ،اندان من به شهر مهاجرت کردهيو آشنا
 يروسـتا  از مهـاجرت -۳ ،دارم ياحساس بـد  ،اماند و من هنوز در روستا ماندهبه شهر رفته

  .است يعيطب يز رواج داشته و رفتارين ما به شهر قبالً

 ،هـا  ل دادهيدر تحل. گرفت صورت SPSSافزار  نرم اه بشد يآور اطالعات جمعتحليل 
بـراي تبيـين ميـزان    و  يب همبسـتگ يو ضـر ) مسـتقل  t نآزمـو (هـا  نيانگيـ سه ميمقااز 

ره و يمتغون چنـد ياز رگرسـ  نيـز  اثرگذاري عوامل بر ميزان گرايش به مهاجرت بـه شـهر  
  .استفاده شده استر يل مسيتحل شيوة
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  و بحث جينتا

زان يمربوط به م يها هيبر حسب گو گويان پاسخع يتوزبا توجه به ق و يتحق جيبر اساس نتا
درصـد از   ۷/۶۹در ميـزان گـرايش بـه مهـاجرت      ،)۱جدول (به شهر ش به مهاجرت يگرا
ش به مهاجرت به شهر ولـو بـه   يدرصد از آنها گرا ۱/۹۷شتر و در يا بيمتوسط  گويان پاسخ

روسـتا را در حـد    يدافعـه اقتصـاد   ويانگ پاسخدرصد از دو  .زان کم وجود داشته استيم
 ۹/۵۸. انـد ز در حـد بـاال اظهـار کـرده    يـ درصـد ن  ۵۸درصد در حد متوسط و  هلن، چييپا

درصد در حد متوسط و  ۹/۳۹ن، ييروستا را در حد پا يدافعه آموزش گويان پاسخدرصد از 
عـه اوقـات   داف گويـان  پاسـخ درصـد از   ۳/۲ ،نيهمچن. اندز در حد باال دانستهيدرصد ن ۲/۱

ز در حـد بـاال   يـ درصـد ن  ۹/۵۸درصـد در حـد متوسـط و     ۸/۳۱ن، ييفراغت را در حد پا
ـ ن يدرمـان - يدر مورد دافعه بهداشت. انددانسته آن را در حـد   گويـان  پاسـخ درصـد   ۲/۲۹ز ي

ورد در مـ . انـد ز در حـد بـاال دانسـته   يـ درصـد ن  ۲/۵درصد در حد متوسط و  ۶/۶۵ن، ييپا
درصـد   ۵۱از روستا کم و در  يديزان نااميم گويان پاسخدرصد از  ۴۹از روستا، در  يديامنا

کـم و   يزان چشم و همچشميم گويان پاسخدرصد از  ۹/۳۳در . شتر بوده استيا بيمتوسط 
  .شده است يريگشتر اندازهيا بيز متوسط يدرصد ن ۱/۶۶در 

ن و گويـان ز  درصـد از پاسـخ   ۹/۴۹هـاي توصـيفي تحقيـق،     همچنين، با توجه به يافته
؛ سال قـرار داشـتند   ۱۵- ۵۵در سنين سال،  ۷/۳۱با ميانگين سني درصد مرد بودند و  ۱/۵۰

 .دبـو سـال   ۳۵- ۵۵ نيـز درصـد   ۲/۳۸سال و  ۱۵- ۳۵ گويان درصد از پاسخ ۸/۶۱ بازه سنی
درصـد ديـپلم يـا     ۷/۷۴تـر،   گويان راهنمايي و پايين درصد از پاسخ ۷/۲۰ تحصيالتسطح 
سـواد  گويـان بـي   درصـد از پاسـخ   ۲/۱تنهـا   پلم بود؛باالتر از دي درصد نيز ۳/۲۵تر و  پايين
 ۵/۴۹ ند؛ نـوع ازدواج درصد از آنها متأهل بود ۶۳گويان مجرد و  درصد از پاسخ ۳۷. بودند

از نظـر  . خويشاوندي بـود ردرصد نيز غي ۵/۵۰خويشاوندي و أهل گويان مت درصد از پاسخ
. درصـد از آنهـا شـاغل بودنـد     ۴/۴۹ار و گويان بيک درصد از پاسخ ۶/۵۰ ،وضعيت اشتغال

درصـد نيـز پـدر     ۳/۳۷گويان پدر خود را صاحب زمين کشاورزي و  درصد از پاسخ ۷/۶۲
 ۳/۷۲از نظر ميزان آب کشـاورزي در اختيـار،    . خود را فاقد زمين کشاورزي اعالم کردند

يـن ميـزان   درصد نيز ا ۷/۲۷گويان داراي کمتر از دو ساعت آب در هفته و  درصد از پاسخ
خـود   ةگويان درآمد ماهان درصد از پاسخ ۱/۷۸. را بيشتر از دو ساعت در هفته اعالم کردند
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 - جايگـاه اقتصـادي  . درصد باالي يک ميليون اعالم کردنـد  ۹/۲۱را کمتر از يک ميليون و 
درصـد نيـز بـاال     ۴/۲۲درصد متوسط و  ۹/۲۵گويان پايين،  درصد از پاسخ ۳/۵۱ اجتماعي

با استفاده از متغيرهاي سطح تحصيالت، رتبـه شـغلي   حاضر، اين شاخص  در تحقيق( دبو
  .)افراد محاسبه شده است ماهانة و ميزان درآمد

  )درصد( يشهر ش به مهاجرتيگرازان يم يها هيبر حسب گو گويان پاسخع يتوز - ١جدول 

 شهری هاي ميزان گرايش به مهاجرتگويه
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  ۶۴/۳  ۳/۲۳  ۶/۴۲  ۳/۱۴  ۳/۱۴  ۵/۵  شود رفتن به شهر باعث موفقيت بيشتر در زندگي مي

∗ستا به نظر من روستا بهترين جا براي زندگي

 ۳/۹  ۳/۳۰  ۵/۲۴  ۴/۲۲  ۴/۱۳  ۵۰/۲  

  ۳  ۳/۹  ۳/۳۰  ۵/۲۴  ۴/۲۲  ۴/۱۳  کنمبراي رفتن به شهر تالش مي

  ۹۷/۲  ۵/۱۰  ۶/۲۸  ۱/۲۰  ۹/۲۸  ۱۲  نيست يش روي افراددرروستا آينده روشني پ

 برایروستا وطن من است، پس بايد اينجا بمانم و 

∗رشد و توسعه آن کوشا باشم

 
۲/۵  ۴/۱۳  ۳/۱۶  ۷/۴۱  ۳/۲۳  ۳۶/۲  

بارها با دوستان و آشنايانم در مورد رفتن به شهر 

  امصحبت کرده
۷/۱۳  ۲/۱۹  ۱/۲۰  ۵/۳۳  ۴/۱۳  ۱۴/۳  

  ۴۱/۳  ۹/۱۴  ۴/۴۱  ۲۱  ۷/۱۵  ۷  شغل دلخواه دست يافت توان بهدر شهر مي

  ۹۰/۲  ۱/۱۳  ۶/۳۰  ۴/۲۰  ۱/۲۵  ۸/۱۰  ∗زندگي در شهر با روحيه من سازگار نيست

قصد و تمايلي به زندگي، کار و تحصيل در شهر 

∗ندارم

 
۸/۱۷  ۲/۲۹  ۳/۲۳  ۲۱  ۷/۸  ۲۶/۳  

آن  در شهر باالست که از عهدههزينه اقتصادي زندگي 

∗آيم نميبر

 
۹/۹  ۲۳  ۴/۲۰  ۹/۳۵  ۸/۱۰  ۸۵/۲  

  ۴۹/۲  ۲/۱۹  ۷/۴۱  ۵/۱۵  ۴/۱۸  ۲/۵  ∗اندها نسبت به هم غريبهدر شهر انسان

براي زندگي در شهر حاضرم همسر شهري انتخاب 

  کنم
۷/۳۴  ۴/۳۴  ۷/۱۸  ۷/۶  ۵/۵  ۱۴/۲  

فرزندانم  ،حتي اگر خودم نتوانم به شهر مهاجرت کنم

  کنم را براي رفتن به شهر تشويق مي
۱/۱۱  ۷/۱۸  ۱۹  ۸/۲۴  ۵/۲۶  ۳۷/۳  

  .معکوس انجام شده است يها کدگذار هين گويا يبرا ∗

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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از  ،مستقل يرهايبا متغ يان به مهاجرت شهرييش روستايرابطه گرا يبه منظور بررس

 .آمده است ۲ج آن در جدول يرمن استفاده شده که نتايرسون و اسپيپ يب همبستگيضرا

تـوان گفـت   يمـ  درصد ۹۹نان يبا اطم جدول، اين در روابط يدار يعنتوجه به سطح مبا 

 يرهـا يبـه شـهر بـا متغ    ييروسـتا  ش به مهاجرتيگرا نيدر سطح روابط دو به دو ب که

گـاه  يا، جاريـ در اخت يزان آب کشـاورز ين، ميالت والديتحص سن، درآمد ماهانه، مستقل

، )يدرمـان  -يت فراغـت، بهداشـت  ، اوقاياقتصاد(، ابعاد دافعه روستا ياجتماع -ياقتصاد

ـ  ةرابطـ  ،نيهمچن. دار وجود دارد رابطه معنی يچشماز روستا و چشم و هم يديناام ن يب

ـ أبـه شـهر ت   ييش به مهاجرت روسـتا يروستا با گرا يدافعه آموزش الت فرد ويتحص د يي

  .ه استنشد

  مختلف يرهايمتغ و يشهر ش به مهاجرتيزان گراين ميب يآزمون همبستگ - ۲جدول 

  يدار يسطح معن  بيمقدار ضر  بينوع ضر  رهايمتغ

  ۰۰۰/۰  - ۲۴۵/۰  رسونيپ  سن

  ۰۰۰/۰  - ۲۱۷/۰  رسونيپ  درآمد ماهانه

  ۱۹۶/۰  - ۰۷/۰  رمنياسپ  فرد  

  ۰۰۲/۰  ۱۶۳/۰  رمنياسپ  پدر  التيتحص

  ۰۰۰/۰  ۲۱۶/۰  رمنياسپ  مادر  

  ۰۰۹/۰  - ۱۴۰/۰  رمنياسپ  ار فرديدر اخت يزان آب کشاورزيم

  ۰۰۰/۰  - ۲۵۷/۰  رسونيپ  ياجتماع - يگاه اقتصادياج

  ۰۰۰/۰  ۴۱۴/۰  رسونيپ  ياقتصاد  

  ۲۹۴/۰  ۰۵۷/۰  رسونيپ  يآموزش  دافعه روستا

  ۰۰۷/۰  ۱۴۶/۰  رسونيپ  اوقات فراغت  

  ۰۰۶/۰  ۱۵۰/۰  رسونيپ  يدرمان -يبهداشت  

  ۰۰۰/۰  ۶۳۱/۰  رسونيپ  از روستا يديامنا

  ۰۰۰/۰  ۵۱۱/۰  رسونيپ  يچشم و همچشم

  هشپژو يها افتهي: خذمأ
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 يرهـا يدر متغ ش به مهاجرتيگرا يها نيانگيم ةسيمقا ج حاصل ازينتا ،۳در جدول 
  . ده استمآ )مستقل t( نيانگيتفاوت م از آزمون با استفاده ياسم

  ياسم يرهايو متغ يشهر ش به مهاجرتين گرايب )مستقل t( نيانگيآزمون تفاوت م - ۳جدول 

 t مقدار  نيانگيم  يفراوان  هارها           مقولهيمتغ
سطح 

  يدار يمعن

  جنس
  ۱۱/۳۷  ۱۷۲  مرد

۰۰۶/۲  ۰۴۶/۰  
  ۹۳/۳۸  ۱۷۱  زن

  هلأت تيوضع
  ۳۵/۴۰  ۱۲۴  مجرد

۹۹/۳  ۰۰۰/۰  
  ۶۶/۳۶  ۲۱۶  هلأمت

  نوع ازدواج
  ۱۵/۳۵  ۱۰۹  يشاونديخو

۹۷/۲  ۰۰۳/۰  
  ۴۹/۳۸  ۱۱۲  يشاونديرخويغ

  بودن پدر يصاحب نسق زراع
  ۱۴/۳۷  ۲۱۳  يبل

۵۵/۲  ۰۱۱/۰  
  ۵۶/۳۹  ۱۲۵  ريخ

  اشتغال فرد
  ۹۸/۳۹  ۱۷۳  کاريب

۵/۴  ۰۰۰/۰  
  ۹۷/۳۵  ۱۶۹  شاغل

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ـ متغ يآزمـون بـرا   يداريدو گروه زن و مرد و سطح معنـ  يهانيانگيبا توجه به م ر ي
 يدار یطور معن به مهاجرت به شهر به ش زنانيشود که گرايمشخص م ،)۰۴۶/۰(جنس 

افـراد مجـرد و    يهـا نيانگين ميتفاوت ب يدار یبا توجه سطح معن .شتر استياز مردان ب
طـور   هـل بـه  أشود که افراد مجرد نسبت بـه افـراد مت  يمشخص م ،)۰۰۰/۰(هل أافراد مت

ز آزمـون  ير نوع ازدواج نيمتغ يبرا. به مهاجرت به شهر دارند يشتريش بيگرا يدار یمعن
طـور   بـه  ،داشـتند  يشـاوند يخوريغ يهـا کـه ازدواج  يافـراد  ؛ يعنی،دار شده است یمعن
دهنـدة   نشـان  tج آزمـون  ينتـا . انـد به مهاجرت از روستا داشـته  يشتريش بيدار گرا یمعن

 پـدران  دارای در افـراد  شـهری  ش بـه مهـاجرت  يگـرا  يهانيانگين ميدار ب یتفاوت معن
که  ین معنيبد است، ين کشاورزيزم فاقدپدران دارای  و افراد ين کشاورزيصاحب زم

ـ   ش يگرا اين ـ   هدر افـراد گـروه اول ب . اسـت  گـروه دوم  از افـراد کمتـر   يدار یطـور معن
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دهد ينشان م) ۹۷/۳۵(با افراد شاغل ) ۹۸/۳۹(کار يافراد ب يهانيانگيم ةسيمقا ،نيهمچن
  .شتر از افراد شاغل استيب يدار طور معنی به مهاجرت يکار برايش افراد بيکه گرا

ون ي، از رگرسـ يش به مهـاجرت شـهر  يمستقل بر گرا يرهايمتغ تأثيرن ييبه منظور تب
پـنج   ،واردشـده  يرهاياز مجموع متغ .ره به روش گام به گام استفاده شده استيمتغچند
دافعـه  ( روسـتا  ي، امکانـات اقتصـاد  ياز روستا، سـن، چشـم و همچشـم    يديامر نايمتغ

هـا بـا   آن يب همبسـتگ يکـه ضـر   انـد مانـده  يعادله باقالت مادر در ميو تحص )ياقتصاد
منـدرج   )۲R( نييب تعيبا توجه به ضرو بوده  ۷۲۷/۰ برابر با يش به مهاجرت شهريگرا

ش بـه  يزان گـرا يـ م(ر وابسته يرات متغييدرصد از تغ ۵۳ حدود رهاين متغيا ،۴در جدول 
   .ندا ن کردهييرا تب) يشهر مهاجرت

ش يزان گرايم ينيب شيپ يره به روش گام به گام برايمتغل چنديتحل يعناصر اصل - ٤ جدول

  يشهر به مهاجرت

 مستقل يرهايمتغ

  نشدهب استاندارديضرا

  t  )بتا( ب استاندارديضرا
 سطح

  B  يدار معنی
 يخطا

 اريمع

  ٠٠٠/٠  ٦٩٩/٩  ٤٥٠/٠  ١٠٠/٠  ۹۶۸/٠  از روستا يديامنا

 ٠٠٠/٠ - ٠١٢/٤ - ١٨١/٠ ٠٣٢/٠  - ١٣٠/٠  سن

 ٠٠٠/٠ ٦١٣/٤ ٢٠٥/٠ ١٤٦/٠  ٦٧٢/٠  يچشمچشم و هم

 ياقتصاد دافعه

  روستا
٠٠٠/٠ - ٠٥٠/٤ - ١٧١/٠ ١١٣/٠  - ٤٥٩/٠ 

  ٠٥٠/٠  ٩٧١/١  ٠٨٨/٠  ٣٨٠/٠  ٧٤٩/٠  الت مادريتحص

  ۲R = (۵۲۹/۰(ن ييب تعيضر              ۷۲۷/۰) = R(چندگانه  يب همبستگيضر

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

دار  و معنـی  يخطـ  ،انسيـ ل واريـ طبق آزمـون تحل  يادشده،ون يمدل رگرس ،نيهمچن
ش بـه مهـاجرت   يل بر گرامستق يرهاياثر متغ يدار ن معنیييتع يبرا Fرا مقدار ي؛ زاست
   .است  =۰۰۰/۰P يدار عنیو سطح م  ۰۲/۷۵ با برابر يشهر



   ۶۹  �۲ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةلنامفص       ... بررسی عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به

 

استانداردشـده،   يب بتاهـا يو با توجه بـه ضـرا   ۴طبق اطالعات جدول  ،در مجموع
دافعـه  ، -۱۸۱/۰سن بـا   ،۲۰۵/۰با  يچشم، چشم و هم۴۵/۰ب ياز روستا با ضر يديامنا

ـ گذار يمـ  تأثيرر وابسته يدر متغ ۰۸۸/۰الت مادر با يو تحص ۱۷۱/۰روستا با  ياقتصاد . دن
ش به مهاجرت يگرا ينيب شيرا در پ تأثيرن يشترياز روستا ب يديامنادد که شو يمالحظه م

ـ امو نا يمنفـ  تأثير روستا و سن يبه امکانات اقتصاد يزان دسترسيم ،ياز طرف. دارد  يدي
 ه ديگر سـخن، ش به مهاجرت دارند؛ بيمثبت بر گرا تأثير يچشموستا و چشم و هماز ر

ش به مهـاجرت  يگرا ،شتر باشديدر روستا ب يبه امکانات اقتصاد يهر چه سن و دسترس
شـتر  يالت مـادر ب يو تحصـ  يچشـم از روستا، چشم و هم يديامکمتر و هر چه نا يشهر

   . شود يشتر ميب شهری ش به مهاجرتيباشد، گرا
ر يـ مسـتقل بـر متغ   يرهـا يم متغيمسـتق ريم و غيمسـتق  تأثير ين چگونگييبه منظور تع

 ير بـرا يل مسـ يـ در تحل ،ني؛ همچنـ )۲ شـکل (شـود   ير استفاده ميل مسيحلاز ت ،وابسته
 .گر جمع شـوند يم با همديمستقريم و غيد اثرات مستقيکل، با يدست آوردن اثرات عل هب

ر وابسـته  يـ مستقل بر متغ يرهايمتغ و اثرات کل ميمستقريغ م،ياثرات مستق ،۵در جدول 
  .نشان داده شده است

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
  مستقيم متغيرهاي مستقل بر گرايش به مهاجرت شهريتحليل مسير اثرات مستقيم و غير - ۲شکل 
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ـ امر نايدهد که متغينشان م ۵ج جدول ينتا  ۴۵۳/۰ب ياز روسـتا بـا مقـدار ضـر     يدي
ـ متغ. شـهری اسـت  ش به مهاجرت ير گرايکل بر متغگذاری ن اثريشتريب يدارا ر دافعـه  ي

ر وابسته قـرار  يکل بر متغ يگذاردر رتبه دوم اثر ۴۴۱/۰ب يروستا با مقدار ضر ياقتصاد
. اسـت  ۲۶۴/۰م آن يمسـتق ريب اثـر غ يو ضـر  ۱۷۷/۰ر ين متغيم ايب اثر مستقيضر .دارد
 ۳۹۱/۰ب يبا مقدار ضر يچشمهمر چشم و يکل متعلق به متغ يزان اثرگذاريسوم م ةرتب
م يمسـتق ريب اثر غيو ضر ۲۰۱/۰ با ر برابرين متغيم ايب اثر مستقيکه ضر ای گونه ، بهبوده
 يچهـارم اثرگـذار   ةدر رتب ۲۷۲/۰ب ير سن با مقدار ضريمتغ ،نيهمچن. است ۱۹۰/۰آن 

م يسـتق مريب اثـر غ يضـر  و ۲۳/۰ ۱بر با ر براين متغيم  ايب اثر مستقيضر. کل  قرار دارد
  .است ۰۴/۰آن 

  يش به مهاجرت شهريزان گرايل بر ممستق يرهايم متغيمستقريم و غياثرات مستق - ۵جدول 

  مستقل يرهايمتغ
  شدهستانداردب ايضرا

  کل
 ميمستقريغ  ميمستق

  ٤٥٣/٠  _  ٤٥٣/٠  از روستا يديامنا
 - ٤٤١/٠ - ٢٦٤/٠  - ١٧٧/٠ روستا يدافعه اقتصاد

 ٣٩١/٠ ١٩٠/٠  ٢٠١/٠ يچشمچشم و هم

 - ٢٧٢/٠ - ٠٤١/٠  - ٢٣١/٠  سن

  پژوهش يها افتهي: خذمأ

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

ان به شهر در قالـب چهـار   ييش به مهاجرت روستايبر گرا مؤثرعوامل  حاضر، قيدر تحق
بـا توجـه بـه    . شـده اسـت   يبند و دافعه روستا دسته ي، اجتماعي، اقتصاديتيجمع عامل
زان يـ سه مير و مقايل مسيج تحلينتا ،نيون و همچنيرسمانده در معادله رگ يباق يرهايمتغ

 يعامـل اجتمـاع   که توان گفت يم ی،ش به مهاجرت شهريرها بر گراين متغيا ياثرگذار
ـ  .به شـهر دارد  انييش به مهاجرت روستاين گرايين سهم را در تبيشتريب ت يوضـع  يوقت

گـر را در  يد يهاکانفکر حرکت به م ، اواز فرد را برطرف کنديموجود نتواند ن ياجتماع
نشـده   برآورده يازهايبرآوردن ن يبرا يشانس بهتر شکه به نظر ييجاها، پرورانديسر م

ـ د .ت خود خواهد داشتيو رفع محروم ـ ام، ناين عوامـل اجتمـاع  ير ب از روسـتا و   يدي
  . ندارزيابی شدتر  ه مهمياز بق يچشم و همچشم



   ۷۱  �۲ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةلنامفص       ... بررسی عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به

 

  بـوده  یش به مهاجرت شـهر يرابر گ مؤثر ين علت اساسيروستا دوم يدافعه اقتصاد
 يابيو امکان دسـت  ي، تنوع شغليشغل يهاهرچه در روستا فرصت ه ديگر سخن،است؛ ب

در  يدار طـور معنـی   ز بـه يـ ش به مهاجرت به شهر نيگرا ،محدودتر باشد يبه درآمد مکف
ر وابسـته  يـ دار بر متغ معنی تأثير با يشناخت تيجمع يرهاين متغياز ب. شوديت ميفرد تقو

 ينظـر  يهـا همسـو بـا مبـان     افتـه ين يا. اند تر بوده ه مهميالت مادر از بقيسن و تحص يزن
  .است يت نسبيمحروم  هيو نظر يمکتب نوساز دافعه، -جاذبه يها هينظر ،يعنيق يتحق

تـوان  يمـ  ی،شـهر  يهـا  مهـاجرت  بر مؤثرعوامل ن ييدر تب قيتحق يها افتهيبا توجه به 
ـ ، اميرسـان    ها در خدماتو ضعف دولت ييروستا يحنوا در رکود ،سو کياز  که گفت د ي

هـا و   نفوذ ارزش ،گريد يو از سو هکاهش داد آن يط روستا را در چشم اهاليبه بهبود شرا
را در اذهـان   يديـ جد يهـا و آرزوهـا  آرمان ييدر جوامع روستا يشهر يزندگ يهاسبک
ت روستا را از گذشـته  يود وضعبهب رو، روستاييان از اين. آورده استوجود  هروستا ب ياهال
و راه نجات از سـکون   اندروستا را از دست داده ةد به توسعيار کند دانسته و اميکنون بستا

 ويـژه  بـه  ساکنان روسـتا  ،نيهمچن .داننديدر شهر م يزندگ شرفت رايو پ يو ترق ييروستا
 ينديس خوشـا احسـا  رو، داننـد و از ايـن   را پيشتاز می به شهرپيشين  مهاجرانقشر جوان 

مهـاجر،   هـای  اليتـی و ان خروشان هميسه با جريو در مقا رندبه ماندن در روستا ندانسبت 
کنند که رفـتن  ين احساس ميچن ،جهيدر نت ؛ننديبيراکد در حصار روستا م ياخود را برکه

  .ستيجز رفتن ن يابودن، چاره ينفک سرنوشت آنها بوده و براياز روستا جزء ال
ـ از نظر يارياگرچه بسـ  که توان گفتيم ،قيتحق ياصل ةافتي بر پاية هـا بـر نقـش    هي

د دارند، اما يکأت يشهر -روستا يهامهاجرت ياصل ةکنند نييبه عنوان تب يعوامل اقتصاد
و  ياجتمـاع ، عوامـل  يدهد که عـالوه بـر عوامـل اقتصـاد    ينشان م حاضر قيج تحقينتا
بـا   ،انيـ در پا .کننـده دارنـد  نيـي تع م مهاجرت نقشيش به اتخاذ تصميدر گرا زين يروان

ي يراهکارهـا  ،ييت در منـاطق روسـتا  يـ نگهداشت جمع برای ،قيتحق يها افتهيتوجه به 
  :دشو يشنهاد ميپزير شرح ين دب
  :ش به مهاجرتيگرا با يروان -ياجتماع يرهايمتغ ةرابط يدار معنی با توجه به - ۱

o جـذب   نظـور بـه م  يمات کشـور يتر به شـهر در تقسـ   بزرگ يل روستاهايتبد
ـ   ،که به دنبال آن يشهر يجاد معماريا يبودجه برا ـ از  يناشـ  يبـار روان دک ي
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 انصـراف عـالوه بـر    ،جـه يافته و در نتيکاهش  ياهال يبرا ييدن نام روستايکش
ـ از جمع يمقصد بخش ،ت در معرض مهاجرتياز جمع يبخش ت در معـرض  ي

  دهد؛ وير مييز به سمت خود تغياطراف را ن يمهاجرت روستاها
o بـه از جملـه آمـوزش و پـرورش     يو فرهنگـ  يآموزشـ  ينهادها ياهتمام جد 

طـور کامـل شـکل     آنها بـه  يهان، که هنوز نگرشييپا يسن يهارده سازی آگاه
 .يمرفه شهر يهاينگرفته است، نسبت به  ظواهر زندگ

 :ش به مهاجرتيروستا و گرا يدافعه اقتصادن يب ةرابط دييأبا توجه به ت - ۲

o يدهـ  نترنـت و سـامان  يدر روسـتاها از جملـه گـاز و ا    ييربنـا يخدمات ز ةارائ 
ع يسـتقرار صـنا  ا يالزم بـرا  يهـا رسـاخت يجـاد ز يا بـه منظـور  آب  يها شبکه

 ؛ ييت روستايجاد اشتغال و حفظ جمعيا در راستایکوچک در روستاها 

o حفظ  به منظور يينان روستايبه کارآفر ييزاالت اشتغاليد بر پرداخت تسهيکأت
  و از خروج آن؛ يريو جلوگ ييروستا يهاهيسرماو توسعه 

o يريکو يدر نواح ويژه بهحاکم بر کشور  ةشرونديدر نظر گرفتن بحران آب پ 
 يکشاورز ياز نابود يريجلوگ به منظوردات الزم يزد و اتخاذ تمهيهمچون 

  .روستاو 
ش يراگـ  بـا  يدرمان -يو بهداشت يحين کمبود امکانات تفريب ةد رابطييأبا توجه به ت - ۳

  :به مهاجرت
o سـازی  گذران اوقات فراغت و متنـوع  برای يورزشو  يحيتفر يهاکانجاد ميا 

 ؛ و انييروستا يدگزن

o ييدر مناطق روستا يدرمان -يت خدمات بهداشتيتقو.  
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