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  هچكيد

 به براي روستانشينان اجتماعي و اقتصاديهاي هاي ساختاري ـ عملكردي مبتني بر فعاليتبا بروز محدوديت روستايي در نواحي

  با هدف تحليل  ،پژوهش حاضر. نمايند مهاجرت شهريسكونتگاههاي  به بهتر اقتصادي و رفاه زندگي هايفرصت كسب

گذاري تحليلي و از نظر هدف - لحاظ ماهيت، توصيفيمهاجرت روستا به شهر، به اجتماعي و اقتصادي درآفريني عواملنقش

به روش گيري باشند كه از طريق نمونهبيگ ميخانوار ساكن روستاهاي ناحيه نورعلي 373آماري پژوهش جامعه. كاربردي است

جامعه نمونه در (جدول مورگان  ماعي واجت ـموقعيت اقتصادي  ،عدي فاصلهگيري از ماتريس دوباي منظم و با بهرهخوشه

  . انتخاب شدند )سكونتگاه روستايي16

هاي گردآوري شده و ابزار پرسشنامه، به تعيين روايي از طريق هاي كمي پايه از آزمون برازش دادهكارگيري تحليلهباعنايت با ب

) نمونه اوليه 30با آزمون (نباخ اقدام شد كه مقدار آلفا كروگيري با روش آلفايقضاوت جامعه خبرگان؛ و تعيين پايائي ابزار اندازه

هاي آماري با تجزيه و تحليل داده. دست آمدبه 900/0فرهنگي  - و براي شاخص اجتماعي 732/0براي شاخص اقتصادي برابر با 

منظور تعيين اي بهدوجمله آزمون، رهايمتغجهت نرمال بودن  رنوفياسم كالموگروفي ها آزمونهاي آماري و گيري از سامانهبهره

  . ه استشد گرفته بهرهبندي عوامل، منظور اولويتها و آزمون تحليل واريانس فريدمن بهاهميت هريك از گويه

اقتصادي موثر بر مهاجرت روستاييان، بيشترين هاي شاخصپژوهش بيانگر آن است كه؛ از بين گويه هاينتايج حاصل از يافته

در شاخص . به اشتغال و كمترين آن به مربوط به شاخص مكانيزاسيون بخش كشاورزي داشته است شاخص اقتصادي اختصاص

ترين آن فرهنگي مهمترين عامل در مهاجرفرستي سكونت مناسب و نياز به پيشرفت و كسب جايگاه  اجتماعي و پايين -اجتماعي

مهاجرفرستي در ناحيه مورد پژوهش بايستي با تقويت براي تعديل ميزان  ،در نهايت. كمبود امكانات بهداشتي و درماني است

ايي مقدمات بنيان منطقه ـمقياس محلي  مزيت نسبي اقتصاد روستايي و برقراري مناسبات و پيوند نظام سكونتگاهي با شهر ساوه در

  .  ريزي شودشهري پايه ـ الگوي شبكه سكونتگاهي براي پايداري سكونتگاههاي روستايي
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  مقدمه

 انسانها زندگي در بزرگي اثر تمدن پيدايش آغاز كه از است محيط و روابط به مربوط هايپديده نخستين از مهاجرت

، آموزشي، محيطي و سياسي عبارتي واكنشي به تحوالت اقتصادي، اجتماعيبه )256: 1368بوژوگارينه، (است  داشته
 خودكار ويژهفني، بهدانش در دگرگوني با اقتصادي - اجتماعي چنانچه اين تحوالت ).(Adewal, 2005: 19است 

 انقالب از در اروپا پس كه روندي(سازد مي الزامي را )جمعيت(و  كار نيروي هايباشد، جابجايي همراه توليد شدن

و  اروپا در مشابهروندهاي  با جنوب در كشورهاي جمعيت و جابجايي مهاجرت روند كه ؛ درحالي)داد روي صنعتي
  ).100: 1391: سعيدي(دارد  ماهوي هايتفاوت صنعتيكشورهاي 

 و هاي مليعرصه در جمعيتياي پديده عنوانبه روستايي مهاجرتهاي دوم، جهاني جنگ از پس ويژهبه جهان سراسر در
 و دهه چند از بعد اما رسيد،مي نظربه منطقي و معمول آغاز فرآيندي در هامهاجرت اين چهاگر  .شد مطرح الملليبين
طاهرخاني، ( شودمي تلقي زامشكل و غيرمنطقي يافته،توسعه كمتر كشورهاي در آن نامطلوب پيامدهاي و آثار دنبالبه

ي توسعه و پيشرفت، مهاجرت نيروي يافته جهت رسيدن به درجات باالو توسعه كشورهاي فراصنعتي ).68: 1380
كننده پويايي، پيشرفت و انساني از روستاها به مراكز شهري را امري الزم و ضروري دانسته و وجود اين امر را تضمين

ريزي اصولي رويه بودن پديده مهاجرت و از طرفي عدم برنامهخاطر بيسوم، بهدر كشورهاي جهان. دانندتوسعه مي
هاي يده، در اغلب موارد حالت و نقش ويرانگر داشته است و اين جوامع را دچار مشكالت و آسيبنسبت به اين پد

  ). 54: 1380عاشري، (نمايد جدي مي

ترين مسائل اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهم
تاثير روابط و مناسبات شهر و روستا موضوع مهاجرت در جامعه بيشتر تحت). 53: 1385اردهائي، قاسمي(آيد شمار ميبه

 - صورت كه تراكم شديد جمعيت در شهرهاي بزرگ و خالي شدن سريع روستاها، مشكالت اقتصاديبدين. است
  ).148: 1375 ابريشمي،(اجتماعي عظيمي را در كشور ايجاد نموده است و الگوي استقرار جمعيت را تغيير داده است 

 - توان در چهار بعد؛ اقتصادي، اجتماعياز جمله علل تاثيرگذار بر مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران را مي
اي ايفا كشاورزي مورد بررسي قرار داد كه از اين ميان بعد اقتصادي نقش عمده - شناختي، و طبيعيفرهنگي، جمعيت

 ).51: 1385اردهائي، قاسمي(شناختي قرار دارند كشاورزي و جمعيت - گي، طبيعيفرهن - كند و پس از آن ابعاد اجتماعيمي
شناسي در معتقد است؛ هر چند عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روان 1بيلزوبارو. همچنين ريچارد اي

 ترين دليل براي مهاجرتهايروستايي بسيار تاثير دارند اما شايد مهاجرت براي كسب زندگي بهتر مهم ايجاد مهاجرتهاي
   ).71: 1380طاهرخاني، (شود كه همچنان ادامه داشته باشد بيني ميشهري است و پيش - روستا

مناطق فقير بعلت وجود فقر در معرض  .در مناطق روستايي است» ارمغان فقر« مهاجرت 2بيسالپ داسكوپتابه اعتقاد 
 فرآيندينكه آگذشته از  و )142: 1377، مهدوي( كندجيه ميمهاجرت فرار از خطر را تو گيرند وخطر قرار مي

  ).82: 1381، نواك موجكا(است پيامدهاي اجتماعي بنيادي  ، دارايداشته باشداقتصادي 
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شوند و در تعدادي از شهرها پاسخ صحيحي روستايي برآورده نميهاي اجتماعي افراد در محيطاز آنجا كه نيازهاي
شود و روستاييان براي اي از عدم تعادل ميان جوامع روستايي و شهري ايجاد ميرو، گونهاز اين براي آنها وجود دارد،

  ).155: 1390يزدي و ابراهيمي،پاپلي(زنند ارضاي نيازهاي خود دست به مهاجرت مي

ريزي است هالبته تعادل در جابجايي جمعيت و تداوم حيات روستايي و جلوگيري از مهاجرت روستاييان مستلزم برنام
 اي در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه از طريق كاهش فقر،نقش عمده نيز توسعه كشاورزي). 1384:60خاكپور، (

بهبود كيفيت زندگي توليدكنندگان روستايي  مد وآنيز افزايش در مدي جمعيت شهري و روستايي وآكاهش شكاف در
گيري از مهاجرت روستاييان به شهرها دولت بايد نسبت به تقويت بنابراين براي جلو). 2005:61فائو و يونسكو، ( دارد

  ). Shahnaz, 2010: 14(روستايي اقدام نمايد هاي شغلي در مناطقهاي كاربردي و ايجاد فرصتزيرساختها، توسعه آموزش

 - هاي تهرانتاناستقرار در محور ارتباطي اس(اقتصادي كشور قرار دارد و  هايشهرستان ساوه در قلمرو يكي از قطب
اخير از توسعه و پيشرفت اقتصادي  ، در دو دهه)همدان ، قم و در همزيستي با قطب صنعتي اراك - قزوين، مركزي

طي شهرستان هاي اين دهستاناز  نورعلي بيگ ناحيه روستايي روستايي جمعيتاما . خاصي نيز برخوردار بوده است
صورت كارگري و ساير مشاغل خدمات فاقد تخصصي جهت اشتغال بههاي اخير سير نزولي داشته و روستاييان سال

آفريني در اين پژوهش تالش آن است كه نقش. اندسمت شهر اراك و ساير شهرهاي منطقه اي مهاجرت داشتهبه
فرستي جوامع روستايي را به سكونتگاههاي شهري را با رويكرد فضايي مورد عوامل اقتصادي و اجتماعي بر مهاجرت

  . يل قرار دهدتحل

  

  ادبيات و چارچوب نظري پژوهش

البته  .است شده اشاره مهاجرت و انگيزه زمان، فاصله معيار بر سه گرفته صورت مهاجرت از كه متعددي تعاريف در
 انساني مهاجرت بعد سه كه .هاي موردي استپژوهش نيازمند مهاجرت اجتماعي - اقتصادي در ارتباط با پيامدهاي

يا  دائمي تغيير يك عنوانبه مهاجرت بدين ترتيب .قابل توجه است و اجتماعي اقتصادي مفاهيم و فضازمان،  :شامل
اكبرپور  و نوربخش( شودفرهنگي را نيز باعث مي - و اجتماعي اقتصادي تغييرات سكونت محل در دائمينيمه

ات و خدمات موردنياز درحيطه در جستجوي امكانو براي رفع نياز  دركل جوامع بشري). 29: 1390سراسكانرود، 
ضعف  روستايي ، و در مناطق)173 :1390، و ابراهيمي يزديپاپلي( كندمهاجرت مي اقدام به ،فعاليت و دسترسي خود

 مناطق به بهتر زندگي هايفرصت آوردن دستبه براي روستاييان تا شودمي سبب اجتماعي و اقتصاديساختارهاي 

هاي مختلف شخصيتي، اجتماعي، البته علل مهاجرت، وابسته به ويژگي). 68: 1380، طاهرخاني(كنند  مهاجرت شهري
و هر يك از عوامل فوق نيز نقش به ). 52: 1385اردهائي، قاسمي(فرهنگي، اقتصادي و سياسي افراد متفاوت است 

  .شودماعي اشاره ميكنند كه در اين پژوهش به دو دسته عامل اقتصادي و اجتخصوصي را در روند مهاجرت ايفا مي

روستائيان به ) بويژه(هاي قطعي مهاجرت گذشته و چه در زمان حال در زمره انگيزه عوامل اقتصادي چه در زمانهاي
هاي اقتصادي عنوان مهمترين علل مهاجرت روستاييان انگيزهدر بسياري موارد به). 55: 1373فشاركي، (آيد شمار مي
روستايي، مهاجرت به خاطر زيرا در بسياري از نواحي). 51: 1384لنگرودي، مطيعي(، )51: 1376فاطمه، بني(قرار دارد 

، و يا مهاجرت واكنش روستائيان، )8: 1380طاهرخاني، (پذيرد هاي اشتغال براي تامين درآمد صورت مينبود فرصت
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 هم آرتورلوئيس). 393: 1370ارو، تود(نسبت به تفاوت درآمد موردانتظار با درآمد واقعي در سكونتگاههاي شهري است 

 داريسرمايه بخش اقتصادي دو بين تضاد از و كندمي تبيين اقتصاديتوسعه فرايندهاي بطن در را روستايي مهاجرتهاي

 مهاجرت آن كه برآيند گويدمي سخن توسعه درحال كشورهاي روستايي نواحي در سنتي معيشت و شهرها در نوين

اين نواحي را در رديف هاي اقتصادي جابري نيز ضعف پايه). 135: 1380زنجاني، (باشد مي اشهره به مازاد روستاييان
اقتصادي در روستاها و  هايتنوع فعاليتداند و معتقد است، هاي انتقال جمعيت از روستا به شهرها ميمهمترين محرك

عد پايداري اقتصادي كند و بر بهيل ميتنوع بخشيدن به آن، ضمن تقويت درآمدها، روند توسعه روستايي را نيز تس
شود و نبود كار و چرا كه رشد اقتصادي در گرو توليد و اشتغال معني مي). 70: 1380 جابري،(موثر خواهد بود 

هاي فشاري است كه روستايي و بخصوص جوانان را براي ترك هاي شغلي و عدم استخدام در روستاها، اهرمفرصت
  ).Helena Crow, 2010:18(دهد كونتگاههاي روستايي را به سمت ناپايداري سوق ميكند و سروستا تشويق مي

شهري الزم است دو عامل ذيل  - روستااي در باب شناخت عوامل موثر در مهاجرتهاي هر مطالعه 1از ديدگاه هرزوگ
  .عامل اشتغال و بيكاري.2عامل درآمد و . 1:را مورد توجه قرار دهد

شود كه افراد به علت در اين مدل فرض مي. عنوان جستجوي فضايي كار مطرح استت بهدر تحقيقات وي مهاجر
  ).75: 1380طاهرخاني، (كنند هاي فرصت اقدام به مهاجرت ميواسطه هزينهكاهش درآمدهاي خود و به

، و ) 39: 1366عبادي، (بيكاري در سكونتگاههاي روستايي يك مشكل اساسي در اكثر كشورهاي درحال توسعه است 
طرف نقاطي كه در واقع مهاجرين را به). 48: 1384وثوقي، (كشاند ترين عاملي است كه فرد روستايي را به شهر ميمهم

به نظر والتر گالنسون؛ عامل اصلي بيكاري  ).23: 1372فيندلي، (دهد فرصتهاي بيشتري براي اشتغال وجود دارد سوق مي
  ). 38: 1368گالنسون، (كار گيرد تواند جمعيت روزافزون روستاها را بهزمين نميدر كشورهاي درحال توسعه اين است كه 

، )48: 1384وثوقي، (ومير نوزادان ومير بويژه كاهش مرگروستايي در رابطه با عواملي از جمله كاهش مرگبيكاري جوانان

شدن كشاورزي يعني استفاده از ، مكانيزه )23: 1372فيندلي، (، )62: 1388مقدسي، شريف(افزايش جمعيت روستا 
) جاي كارجايگزيني سرمايه به(، )48: 1384وثوقي، (جاي انسان و حيوان ماشين در كاشت، داشت و برداشت به

هاي زندگي امروز، ، افزايش هزينه)35: 1372فيندلي، (بر توليد ، تكنولوژيهاي سرمايه)62: 1388مقدسي، شريف(
  ).35: 1372فيندلي، (، و تفاوت درآمد روستايي نسبت به درآمد شهري است )48: 1384وثوقي، (نيازهاي جديد 

ها، هميشه كاهش درآمدها بوده است و علت اصلي مهاجرت: در جهت تاييد اين مطلب ژان پتيه نيز معتقد است
نزلت شغلي، ناخشنودي از زندگي روستايي و پستي مكشاورزي، نارضايتيعناصري چون نامطمئن بودن درآمدهاي

هرچند اين مسئله عنصر اصلي در معادالت مهاجرتي باشد، ليكن قلت منابع . عنوان ساير عوامل بوده استاجتماعي به
افراد مهاجر ). 52: 1369پتيه،(كند شناختي مهاجرت كشاورزان كفايت نميتنهايي در مجموعه علل رواندرآمد به

اسب با نرخ باالي دستمزد هستند؛ لذا مناطقي كه داراي كمترين خطر كنند كه داراي بازار كار منمناطقي را جستجو مي
پس مهاجرت تابعي از تفاوت بين نرخ واقعي دستمزدها، . گيردباشند مورد توجه آنان قرار ميو رسيك بيكاري مي

  ).70: 1380طاهرخاني، (اشتغال و يا بيكاري است 

                                                 
1. Henry. W. Herzog 
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  شهريـ هاي روستا عوامل اقتصادي موثر بر مهاجرت .1جدول

 ، نامساعد)مزدبگيران براي بويژه( روستاييهايفعاليت و ناپايداري دستمزدها سطح بودن اشتغال، پايين سطح بودن پايين و مشاغل تنوع عدم

  ).102 - 103: 1391 سعيدي،(شغلي  گوناگون هايجاذبه مقابل در و كار شرايط دشواري و بودن

  ).1380طاهرخاني، ( بيكاري و رفق رفع بيشتر، درآمد و جديد به شغل دستيابي

هاي موجود ضعف بنيه اقتصادي مهاجران و لزوم تامين معيشت آنان، مقابله با بيكاري رايج در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك، ضعف

  ).75: 1385اصالني، (كشاورزي و دامپروري در بخشهاي

توكلي، (دم از امكانات، سرمايه، اشتغال، دستمزد، قيمت زمين، صنعت اشتغال، بيكاري، درآمد سرانه، توزيع اراضي، ميزان برخورداري مر

1393 .(  

 شهرهاي در شهريرفاه برتري و كوچك، بزرگشهرهاي در درآمد تفاوت بزرگ،جاذبه شهرهاي تسهيالت، و امكانات كمبود بيكاري،

  ).62 - 65: 1385، اردهاييقاسمي(بزرگتر 

كشاورزي، هاي هاي مبادله به خصوص جهت فرآوردهرست از مشاغل سنتي، شرايط نامتوازن در سيستمسطح باالي بيكاري، ارائه تصوير ناد

  ).Arizpe, 1981: 205؛ به نقل از 73: 1380طاهرخاني، ( مليها، و ادغام در بازارهايماليات

  .)Garcia, 1981: 235(ها بر درآمدها گرفتن هزينهروستايي و پيشيناكافي بودن دستمزدهاي

  ).145: 1380زاده، ابراهيم(بهتر  اشتغال و درآمد و انتظار روستاها در مناسب زيربنايي خدمات و اقتصادي زيرساختهاي عدم

بيمه و (هاي اقتصادي، نامساعد بودن شرايط كار بودن دستمزدها، ناپايداري فعاليتبودن سطح اشتغال، پايينعدم تنوع مشاغل و پايين

  ).92: 1377عيدي، ) (بازنشستگي

  ).1392اذاني و بوستاني، (درآمد  كمبود

  ).Shcfcr, 1993: 135(انتظاري در شهر و منافع ناشي از آن شغلي در روستا و دسترسي به شغل و نيز دستيابي به درآمدهاينبود فرصتهاي

  

  مهاجرتها  برانگيزاننده ملعا تنها را آن كنند، غفلت مهاجرت در اقتصاديعوامل نقش از آنكهبي اجتماعيهايديدگاه

آن،  به الحاق و خانواده تشكيل زيستي،شرايط تحملعدم يا تحمل چون هاييانگيزه ارادي، عامل بر عالوه و دانندنمي
 شهري - روستاييمهاجرتهاي در نيز را آن مانند و فرهنگي قومي، هايزمينه و خاص نقاط در زندگي به تمايل تحصيل،

هاي اجتماعي مهاجرت را تابع اعتقادات رفتاري و براين اساس؛ نظريه). 95: 1392ني و بوستاني، اذا(دانند مي دخيل
هاي كاركردي از ابعاد اجتماعي در اين بين محدوديت. دانندهنجاري و نيز سطح انتظارهاي ارزشي فرد از مهاجرت مي

تابعي از ابعاد روانشناختي مهاجرت  چون كسب منزلت اجتماعي، آسايش، تحرك، آزادي عمل و اخالقيات كه خود
  ).87: 1380طاهرخاني، (شهري در ميان جوانان شود  - هاي روستاتواند منجر به مهاجرتاست مي

 در منظور ماندگاريبه بشر اجتماعي اهداف جمله از بهتر زندگي به دستيابي و معيشت ارتقاء رفاه، ايجاد منظوربه تالش

 سكونت محلِ موجود در تنگناهاي و مشكالت از فرار راستاي در افراد رو،اين از. باشدمي سكونتگاهي هايعرصه كليه

 فضاي به گردد؛مي زندگي قلمداد ادامه براي انسان طبيعي حق كه آنچه و خوشبختي از برخورداري همچنين و خويش

 مراكزي رهسپار سمت به دارند تمايل روستايي افراد عموماً حركت، مسيرِ اين در. كنندمي مهاجرت ديگر سكونتگاهي

 ادراكات و جوابگوي احساسات بتواند جديدفضاي اين آنان؛ اجتماعي - اقتصادي نيازمنديهاي رفع بر عالوه كه شوند

  ). 75: 1389الديني و گرجيان، شمس(باشد  نيز آنها هويتي - فرهنگي

 سواد مهاجرت ديگر علل عبارتي ازبه). 41: 1372فيندلي، (انگيزد، تحصيالت است عامل ديگري كه مهاجران را برمي

 مولدتر نيروهاي را اعظم مهاجران بخش و بخشدمي سرعت را مهاجرت روند تربيت و تعليم. است مهارت و سطح
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 اين باسواد بيشتر مهاجران بين در. دهدمي تشكيل تربيت و تعليم سطح جهت از هم و سن لحاظ از هم كشاورزي بخش

 زندگي شرايط بهبود براي هاي خودتوانايي از و گيرند بهره خدمات از توانندمي بهتر شهر در كه دارد وجود فرض

شهري تابعي از وجود  - روستاروشن، مهاجرتهايبراين مبنا مطابق نظريه چراغهاي). 1375ماهر، (كنند  استفاده
در اين مفهوم . شهرها است خصوص خدمات آموزشي در، به)عوامل اجتماعي خارج از روستا(تسهيالت اجتماعي 

  ).82: 1380طاهرخاني، (تواند مفهومي حياتي براي مهاجران جهت كسب زندگي كامل داشته باشد دنياي خارج از روستا مي

شود بسياري از عنوان وسيله اصلي دستيابي به تحرك شغلي و اقتصادي مشخص ميبا توجه به اينكه تحصيالت به
ويژه درمورد اين موضوع به. كنندهايشان تحصيالت بيشتري داشته باشند، مهاجرت ميچهها به خاطر اينكه بخانواده

كند كه عوامل اقتصادي، شروط الزم براي ميشل مطرح مي. كندروند، صدق ميمهاجريني كه از روستا به شهر مي
  ).41 - 43: 1372فيندلي، (د باشمهاجرت است، درحالي كه عوامل اجتماعي در شيوه زندگي شروط كافي براي مهاجرت مي

هرگونه . و پرورش در روستا تاثير مثبت بر ادامه و حتي زياد شدن مهاجرت از روستا دارد همچنين توسعه آموزش
دست آوردن شغل در شهر را زياد كند، در تحصيالت رسمي يا غيررسمي  و روستايي و غيرروستايي كه  شانس به

  ).236 - 237: 1368زاده، لهسائي(د نهايت باعث افزايش مهاجرت خواهد ش

كنند و در پي فرار از آن بر اند، نفرت شديد پيدا ميبينند نسبت به شرايطي كه در آن متولد شدهكساني كه آموزش مي
  ).33 - 34: 1369پتيه، (آيند مي

  

  شهريـ  هاي روستاعوامل اجتماعي موثر بر مهاجرت .2جدول

  ).142: 1377 مهدوي،(روستا  كرده تحصيل و افراد جوانان براي بويژه روستا ماعياجت -سنتي بودن نظام ناپذيرتحمل

  ).1380طاهرخاني، (نقاط خاص  در زندگي به تمايل و فرهنگ سطح باالبردن تحصيل، همچون اجتماعي - احتياجات فرهنگي برآوردن

هاي گوناگون در شهرهاي بزرگ و در ود جاذبهضعف امكانات آموزشي در مناطق روستايي، تمركز امكانات رفاهي و معيشتي و وج

  ).75: 1385اصالني، (توسعه روستاها و مناطق دور افتاده محروم مقابل عدم

  ).1393توكلي، (، سواد، امنيت، تراكم جمعيت )هامثل راديو و تلويزيون و رسانه(جهاني شدن و مدرنيته و مظاهر تجدد 

  ).62 - 65: 1385، اردهاييقاسمي( هاي ارتباطي، ادامه تحصيلني رسانهفزو وابستگي به اقوام، دسترسي به آموزش،

  ).Garcia, 1981: 235(اي مكان سكونت و ساخت قومي و قبيله

  ).145: 1380زاده، ابراهيم(شهرها  در برتر بهداشتي و آموزشي رفاهي، تسهيالت و خدمات

  ).1392بوستاني، اذاني و (رفاهي در روستا  و خدماتي امكانات آموزشي، فقدان

  

مهاجرفرستي  ،به نظر درادي). 1367:33تاج،(شكل ديگري بيان نمود اقتصادي روستاها را به - درادي تغييرات اجتماعي
نوبه خود ضمن تخريب ساختار هرم سني و جنسي جمعيت روستايي و در نتيجه كاهش بهره رشد طبيعي، در روستا به

كمي تقاضا براي . شودله منجر به تقليل تقاضا براي خدمات روستايي ميكاهش جمعيت تأثير گذاشته و اين مسأ
استخدامي شده و به نوبه هاي شغلي، كاهش مشاغل روستايي و فرصتهايخدمات روستايي، منجر به كمبود فرصت

زي كه از نظر درادي افول اشتغال كشاور). 20: 1369بدري، (شود خود موجب افول اشتغال كشاورزي در روستا مي
با توجه به . گرددمي روستايي دادن جمعيتتأثير مدرنيزه شدن كشاورزي قرار دارد سبب مهاجرفرستي يا از دستتحت

ها و تأسيسات الزم در روستا جهت جذب روستاييان به الذكر عامل اصلي مهاجرت روستاييان نبود كارگاهموارد فوق
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به سبب رشد روزافزون جمعيت روستايي زمين زراعي هر خانوار از طرف ديگر، . ويژه در زمان بيكاري آنان است
دهد كه به ناچار اين امر موجب مهاجرت فرد روستايي شده كه اين مسأله تأثيرات كفاف تمامي افراد خانواد را نمي

  وستايي اغل رــبدين ترتيب كاهش مش. گذاردا ميـاورزي در روستـكش وريمنفي را بر ساختار جمعيتي روستا و بهره
  

  ها و رويكردهاي نظري مهاجرتنظريه .3جدول

يه
ظر

ت ن
خ
شنا

ن 
بيي

ي ت
ها

ي
عيت

جم
ه 

خلي
د ت

آين
فر

 

  گرايي روستايينظريه افول  1
  هاي انبوه جمعيت در كشورهاي جهان سوم به ويژه در روستا در اين نظريه روند شهرگرايي و رابطه آن با فقر توده

  )470 :1383شكوئي، ( گيردمورد توجه قرار مي

  نظريه نوسازي  2
  شوند كه در مقابل هم قرار دارند، پردازان نوسازي عقيده دارند كه جوامع جهان سوم به دو بخش تقسيم مينظريه

  ).160 :1380نراقي، (بخش سنتي و بخش مدرن 

  نظريه پيوستگي  3
  شود هاي درآمدزا نميدر ساير فعاليت گذاريگذاري در يك فعاليت اقتصادي، موجب القاء سرمايهدوران توسعه سرمايه

  ).129 :1386فيروزنيا، (
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  دو بخشي آرتورلوئيس  4
اولين و معروفترين مدل توسعه كه حداقل به طور تلويحي جريان انتقال نيروي كار را از روستا به شهر مورد توجه قرار داده است 

  ).161: 1390يزدي و ابراهيمي، پاپلي(د توسط آرتورلوئيس ابداع ش

  نظريه مهاجرتي مايكل تودارو  5
اي اقتصادي است و با وجود بيكاري تصميم به مهاجرت منطقي است فرضيه آغازين وي اين است كه مهاجرت عمدتا پديده

  ).165: 1390يزدي و ابراهيمي، پاپلي(

  نظريه كالسيك يا كاركردي  6
معتقدند كه دوام جامعه،درگير تعادل و يكپارچگي است و در اين ميان مهاجرت به عنوان عاملي در انتقال طرفداران اين نظريه 

  ).125 :1380زنجاني،(كند نيروي انساني، سرمايه و توليد ديگر به شهرها تعادل را ميان مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته ايجاد مي

  نظريه رهيافت معيشتي  7
بلكه توجه بايد . شود كه مقابله با آن ضروري و حتمي تلقي شودبه مهاجرت به عنوان يك پديده منفي نگريسته نمياز اين ديدگاه 

  ).125 :1380زنجاني،(هاي پديدآورنده چنين شرايطي مورد جستجو قرار گيرد براين نكته معطوف شود كه ريشه

  نظريه اقتصاد جديد مهاجرت  8

طور وسيعي در رابطه با عملكردي است كه آنان در گيرد و بهامي است كه از طرف افراد انجام ميبراساس اين نظريه مهاجرت اقد

جهت  بلكه اقدامي است در. گيردجامعه دارند و اين امر نه تنها به منظور افزايش درآمد خانوارها و به حداكثر رساندن آن انجام مي

  ).125 :1380زنجاني،(ورهاي مهاجرفرست با آنها مواجه است كاهش و به حداقل رساندن مخاطراتي كه بازار كار كش

  نظريات عوامل سياسي مهاجرت 9

روستايي و شهري دارد كه مهمترين آنها عبارت ها تاثير نيرومندي بر جريان توزيع مجدد جمعيت بين مناطقهاي حكومتمشيخط

گذاري در زمينه خدمات اجتماعي در شهرها هستند و سرمايه هايي كه بوجود آورنده مراكز رشد و بناهاي صنعتيمشياست از خط

  ).79: 1370اس، . اوبراي ا(اند كه بخش عمده آنها در شهرها پرداخته

10 
نظريات عوامل اجتماعي و 

  فرهنگي مهاجرت

داند هاجرت ميهاي اجتماعي نيز مهاجرت را تابع اعتقادات رفتاري و هنجاري و نيز سطح انتظارهاي ارزشي فرد از منظريه

  ).87: 1380طاهرخاني، (
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  نظريه جذب ودفع 11
هايي كه از اين يعني عوامل نامساعد اجتماعي و اقتصادي كه باعث دوري مردم از محل سكونت خود شده و بالعكس آنها را با نقطه

  ).3- 4: 1368ايمان، (داند قاليي ميكند، وي مهاجرت را رفتاري عنظر شرايط مساعدي دارد جذب مي

  نظريه عوامل مياني اورت اس لي 12
شود كه در هر دو مورد به عوامل دافعه و جاذبه و خنثي اشاره نموده است نيروهاي دافعه به روستا و جاذبه به شهر محدود نمي

  ).229: 1391يزدي و سناجردي، پاپلي(، و )62- 63 :1371تقوي، (

  ه و فايده در مهاجرتنظريه هزين 13
گيري به مهاجرت از ديدگاه بايرلي ميزان دريافت قابل انتظار يا درواقع تفاضل هزينه فايده ناشي از مهاجرت عامل مهم در تصميم

  ).159: 1376طاهري، (است 

  نظريه درآمد انتظاري 14
از هر چيز درآمد انتظاري مهاجر در مقصد مربوطه  تودارو و همفكرانش در اين نظريه جديد علل مهاجرت از روستا به شهر را بيش

  ).Parnwell، 1996: 2(دانستند مي

15 
نظريه مهاجرت ناشي از علل 

  ركودي

آيد، جهت تأمين معيشت و جمعيت مازاد بخش كشاورزي كه بر اثر زاد و ولد و عدم بازدهي كافي اين بخش در روستا پديد مي

  ).76: 1371زاده، ابراهيم(نمايند مياشتغال به مهاجرت به شهرها اقدام 

16 
  نظريه مهاجرت ناشي از

  تغييرات ساختي 

شهري  - اي صنعتيكننده هستند كه اين عوامل از به كار گرفتن شيوهدهنده و دگرگونعوامل به وجود آورنده مهاجرت عوامل تغيير

  ).79: 1371، زادهابراهيم(شوند در هر منطقه ناشي مي) مانند تغيير شيوه توليد(

  بخشينظريه ارتباط بين 17

هاي متفاوت اقتصادي و همينطور روستا و شهر به عنوان دو بخش مهم اقتصادي اساس اين نظريه بر اين فرض قرار دارد كه بخش

ه باشد كه از طريق اين سيستم ارتباطي توسعمربوط به هم هستند و اين ارتباطات به صورت يك سيستم پيشين و پسين مي

  ).22 :1368زاده، لهسائي(هاي اقتصادي شهر تأثير گذارد تواند بر فعاليتروستايي مي

  نظريات وابستگي 18
مهاجرت از يك طرف معلول توسعه نابرابر است و از . توان از آثار آن جدا كردپيروان نظريه وابستگي معتقدند علل مهاجرت را نمي

  ).20 :1367رو، تودا(طرفي عامل گسترش تعميق نابرابري 
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  آورد كه نهايتاً منجربه مهاجرت خانوارهاي زيادي از روستاها واقع يك تسلسل منفي در روستا را به ارمغان ميدر

  بنابراين، نتيجه نهايي مهاجرت از روستا به شهر نابودي نسبي شكوفايي ملي و از ). 45 :1375بهفروز، (شود مي

روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدني كه ضامن قانون شهروند و حفظ  چرا كه انحطاط. دادن آزادي استدست
  ).؛ به نقل از روالن ماسپتيول44: 1369پتيه، (حرمت آزادي انسان است 

  

  شناسي پژوهشروش

تحليلي و  ـ پژوهش حاضر، در دسته مطالعات كمي قرار دارد و براساس ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي
  هاي موردنياز به دو صورت مطالعه داده. لحاظ قابليت اجرايي داشتن نيز از نوع كاربردي استهمبستگي و به

استفاده از پرسشنامه و مصاحبه (و پيمايش ميداني ) برداري، ترجمه و تلخيص متون مرتبطاستفاده از فيش(اي كتابخانه
رسشنامه محقق ساخته است كه شامل سه دسته هاي پژوهش حاضر، پابزار گردآوري داده. اندگردآوري شده) تكميلي

تحليل در اين پژوهش، سطح . باشدسوأالت توصيفي و سوأالت مربوط به متغيرهاي وابسته و متغير مستقل مي
در بخش مركزي شهرستان ساوه و واحد تحليل نيز خانوارهاي ساكن آنها را )دهستان (روستاهاي ناحيه نورعلي بيگ 

خانوار دهستان  20آماري پژوهش حاضر متشكل از ساكنين روستاهاي بيش از  اساس جامعهبر اين . شودشامل مي
اي تصادفي و با استفاده از جدول مورگان از بين آنها به روش خوشهگيري باشند كه از طريق نمونهبيگ مينورعلي
روستا مورد 16اين تعداد  روستا است، كه از 23اين دهستان در مجموع داراي . خانوار مشخص شدند 373تعداد 

اند و ترين روستاها در شرق و مركز منطقه نزديك به شهر ساوه قرار گرفتهپرجمعيت. بررسي قرار گرفته است
منظور توزيع آماري در از سوي ديگر، به. غرب هستندروستاهاي كم جمعيت در حواشي دهستان در شمال و جنوب

خص نسبت خانوار هر سكونتگاه روستايي به كل خانوار دهستان و نمونه سكونتگاههاي روستايي اين دهستان، از شا
هاي گردآوري شده و ابزار جهت آزمون برازش داده. كل، تعداد نمونه مورد مطالعه در هر روستا مشخص شده است

ئي ابزار پرسشنامه، به تعيين روايي از طريق محتواي دروني و قضاوت انديشمندان اين حوزه پژوهشي؛ و تعيين پايا
براي ) نمونه اوليه در جريان مطالعه راهنما 30با آزمون (گيري با روش آلفاي كرونباخ اقدام شد كه مقدار آلفا اندازه

دست آمد كه در تحقيقات مربوط به به 900/0فرهنگي - و براي شاخص اجتماعي 732/0شاخص اقتصادي برابر با 
ي ها آزمون ازو  Spssافزار دست آمده از نرمهاي بهه و تحليل دادهجهت تجزي. بخشي استعلوم انساني مقدار رضايت

منظور تعيين اهميت يا اي بهدوجمله آزموناستفاده شده است و  رهايمتغجهت نرمال بودن  رنوفياسم كالموگروف
مرتبط با بندي عناصر منظور اولويتها و عناصرها و آزمون تحليل واريانس فريدمن بهمعناداري هر يك از گويه

  .ه استشد گرفته بهره p≤./05مهاجرت در سطح معناداري 
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  موقعيت ناحيه روستايي نورعلي بيك در شهرستان ساوه .1شكل

  

  هاي پژوهش در بين سكونتگاههاي روستايي ناحيه نورعلي بيكتوزيع نمونه .4جدول

  كيلومتربه  صله تا شهرستانفا  تعداد نمونه  تعداد جمعيت  تعداد خانوار  نام روستا

  5  12  418  118  محمود آباد

 6  49 1632  476  نورعلي بيگ

 7  11 364  99  يوسف آباد

 7  12 407  105  قشالق چلبلو

 7  46 1525  431  الوسجرد

 8  12 410  109  شرفلو

 8  25 825  235  سقانليق

 9  108 3609  972  يل آباد

 10  36 1213  335  قردين

 11  8 267  71  هلول

 13  6 189  50  سرخده

 13  13 424  118  الاليين

 14  5 170  44  قوچ امام

 16  9 316  84  آسيابك بند

 17  10 353  99  بندچاي

 17  11 359  176  يوالق

 179  373 12481  3522  جمع كل

  .1390بخشداري مركزي ساوه، : منبع                    
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  پژوهشهاي يافته

ين پژوهش، اكثريت جامعه آماري اين پژوهش را افراد ميان سال روستايي در گروه سني هاي توصيفي ابا توجه به يافته
اين افراد قريب به اتفاق سرپرست خانوار . سال قرار دارد و داراي تحصيالتي بين ابتدائي تا راهنمائي هستند 55تا  35

تا سه دانگ است و به فعاليت باغداري بري و بين دو برداري سهمبوده و مالكيت زمينهاي زراعي آنها به صورت بهره
  . مشغول هستند

در ارزيابي نقش عوامل اقتصادي در مهاجرت سكونتگاههاي روستايي باالترين ميانگين مربوط به گويه نبود اشتغال در 
  نبود  ه،ترين ميانگين مربوطاست كه در واقع بيشترين اهميت را نيز داراست و پايين 48/10روستا با ميانگين 

فرهنگي در مهاجرت سكونتگاههاي  - در ارزيابي نقش عوامل اجتماعي .باشدمي 18/2شغلي با ميانگين هايرصتف
بيگ مشخص شد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه نداشتن محل سكونت مناسب با روستايي دهستان نورعلي

، 5در جدول . باشدمي 06/2اني با ميانگين و كمترين ميانگين مربوط به كمبود امكانات بهداشتي و درم 98/2ميانگين 
نحوي گوياي تمايالت افراد وضعيت اجتماعي اكثريت مهاجرين روستايي با فراواني و درصد مشخص شده است كه به

  .باشدو عوامل موثر بر مهاجرت آنها نيز مي

  وضعيت اجتماعي مهاجرين روستايي در ناحيه نورعلي بيگ. 5جدول

  جمع كارمندان ورانپيشه كارگران كشاورزان محصالن  طبقه اجتماعي روستا

 تعداد درصد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد روستا

 9 100 -  -  -  -  11/11 1 -  -  88/88 8 آسيابك بند

 10 100 -  -  -  -  -  -  -  -  100 10 بندچاي

 6 100 66/16 1 -  -  -  -  -  -  33/83 5 سرخده

 13 100 84/53 7 -  -  38/15 2 38/15 2 38/15 2 الاليين

 12 100 -  -  -  -  66/16 2 66/66 8 66/16 2 محمود آباد

 8 100  -  - - - 5/37 3 5/62 5 هلول

 36 100 66/41 15 77/27 10 33/8 3 55/5 2 11/11 6 قردين

 108 100 59/17 19 18/10 11 70/3 4 70/3 4 81/64 70 يل آباد

 46 100 78/34 16 52/6 3 04/13 6 -  -  65/45 21 الوسجرد

 25 100 28 7 -  -  4 1 8 2 60 15 سوقانليق

 12 100 33/8 1 -  -  -  -  33/8 1 33/83 10 قشالق

 5 100 20 1 -  -  -  -  -  -  80 4 قوج امام

 12 100 33/8 1 -  -  -  -  33/8 1 33/83 10 شرفلو

 49 100 48/24 12 12/6 3 08/4 2 40/20 10 89/44 22 نورعلي بيگ

 11 100 -  -  27/27 3 27/27 3 36/36 4 09/9 1 يوسف آباد

 11 100 1/9 1 09/9 1 18/18 2 27/27 3 36/36 4 يوالق

 373  -  81 -  31 -  26 -  40 -  195 جمع

هاي محصل، كشاورزان، هاي مهاجرتي از روستاهاي نمونه شامل گروههاي انجام گرفته، گروهبراساس بررسي
روستايي نمونه، بيشترين گروه مهاجران اختصاص به كه در تمام سكونتگاههاي وران استارگران و پيشهكارمندان، ك

، در كل منطقه، 6با توجه به نتايج جدول شماره . محصالن داشته و سپس گروه كارمندان در اولويت دوم قرار دارد
  .شدبامهمترين دليل مهاجرت مي 79/3عامل اقتصادي با بيشترين ميانگين 
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  عوامل موثر بر مهاجرت در روستاهاي دهستان نور علي بيگ .6جدول

 حداكثر حداقل انحراف استاندارد نيانگيم  عوامل موثر بر مهاجرت

  79/3  47/1  40/0  79/3  شاخص اقتصادي

  86/3  57/1  48/0  57/2  فرهنگي - شاخص اجتماعي

 
هاي آماري نحوه اثربخشي هر يك از عوامل، مورد گيري از آزمونهاي تحليلي اين پژوهش با بهرهدر بخش يافته

 آزموناستفاده شده است و  رهايمتغبودن جهت نرمال رنوفياسم كالموگروفي ها آزمون از. گيردبررسي قرار مي

ها و عناصرها و آزمون تحليل واريانس فريدمن به منظور منظور تعيين اهميت يا معناداري هر يك از گويهاي بهدوجمله
  .ه استشد گرفته بهره p≤./05بندي عناصر مرتبط با مهاجرت در سطح معناداري تاولوي

اسميرنوف براي آزمون سطح نرمال و  كالموگروفاست، نتايج آزمون  05/0از  كوچكتر P-valueبا توجه به اينكه 
 .توزيع متغيرهاي پژوهش در جدول ذيل آمده است

  

  هاي آماريمنظور تعيين سطح نرمال دادهبه اسميرنوف كالموگروفزمون آنتايج  .7جدول

  فرهنگي -اجتماعي  اقتصادي  شاخص

  373  373  تعداد

P- value 000/0  026/0  

  
هاي از آزمون ،بنابراين. )P>05/0( باشد ينم نرمال تحقيق متغيرهاي توزيع كه دهد يم نشان فوق آزمون نتايج

) نمونهبيومينال معادل آزمون تي تك(اي ز آزمون دوجملهغيرپارامتريك معادل پارامتريك آن يعني در اين پژوهش ا

در مهاجرت  يفرهنگ - يو اجتماع ياقتصاد هاي تاثيرگذار شاخصبندي گويهبراي اولويت. استفاده شده است
 ، از كاربرد مطلوبي برخوردار)معادل ناپارامتري آناليز واريانس(آزمون تحليل واريانس فريدمن به شهر ساوه  انييروستا

  .بوده است

  اي براي شاخص اقتصادينتايج آزمون دوجمله .8جدول

  داري دوسويهسطح معني  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده به درصد  تعداد  هاطبقه  هاگروه  شاخص

  اقتصادي

  73/0  274  > -3  1گروه 

  27/0  99  < 3  2گروه   000/0  50%

  100  373  جمع كل

  
است، نسبت افرادي كه براي  000/0ي در شاخص اقتصاد برابر با ا جملهآزمون دوداري با توجه به اينكه سطح معني

ادعا نمود كه اين عنصر در  توان يملذا . ي باالي متوسط را انتخاب كردند، بيشتر استها پاسخاهميت شاخص اقتصاد 
 انييدر مهاجرت روستا عنصري تاثيرگذار عنوانبهيعني اهميت عنصر مذكور . زيادي داردجامعه مورد بررسي اهميت 

  .از نظر ساكنين در سطح بااليي قرار داشته است به شهرستان ساوه



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                  54

  

  هاي شاخص اقتصاديمؤلفهبندي نتايج آزمون فريدمن براي رتبه .9جدول

  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  هاگويه

  51/13  59/1  03/4  بر مهاجرت از روستا يكاريبنقش 

  70/12  68/1  75/3  خود يروستا به اشتغال در عالقه جوانانعدم 

  70/13  47/2  84/4  از اشتغال در روستا جوانان تيرضاعدم 

  48/12  943/0  09/3  ي در روستازندگ يبودن درآمد ماهانه بران يمكف

  43/11  14/1  91/2  فعلي در روستا از شغل تيرضا عدم

  25/10  81/0  70/2  يتوجه به بخش كشاورز عدم

  13/12  29/1  53/3  يدولت به بخش كشاورز يهااز كمك تيرضا عدم

  84/8  14/1  45/2  يكشاورز التيوام و تسهنبود 

  32/6  10/1  91/1  تمهاجر شيدر افزاكشاورزي آالت نيماش نقش

  53/8  13/1  34/2  محصوالت شيدر افزاكشاورزي آالت نيماشنقش 

  58/10  199/1  82/2  روستاها نيب تيسود فعال پايين بودن

  70/7  953/0  18/2  ياز كشاورز ريغ هايتيفعالنبود 

  42/8  458/1  35/2  ياراض تيدخالت دولت در مالك زانيم

  67/8  444/1  43/2  ياراض تياز مالك تيرضانبود 

  89/8  006/1  31/2  يمحصوالت كشاورز ريياعتقاد به تغ نبود

  25/8  945/0  25/2  يدر بخش كشاورز تيبه فعال ليتما عدم

  10/7  131/1  05/2  يفرزندان به كشاورز ليتماعدم 

  07/10  175/1  63/2  جذب جوانان يبرا يتنوع در كشاورزعدم 

  44/10  192/1  69/2  محصوالت بهتر ديتولعدم 

  

توان به گويه مزبور معناداربوده و مي 19 در شده مشاهدههاي دهد كه تفاوت ميانگيننيز نشان مي دمنيفر آزمون جينتا
 بدسترتبه  نيانگيم نيشتريببا توجه به نتايج،  ).9جدول ( كردبندي رتبه آنها، نقش هر يك را اولويتترتيب ميانگين 

عدم رضايت جوانان از وضعيت اشتغال در روستا و نقش  :ازاست عبارتهاي مربوط به شاخص اقتصادي گويه از آمده
 .باشدت ميمهاجر شيدر افزاكشاورزي آالت نيماش ترين ارزش نيز مربوط به نقشبيكاري بر مهاجرت از روستا، و پايين

  

  نتايج آزمون فريدمن براي شاخص اقتصادي .10جدول

  373  تعداد

  87/1142  خي دو

  18  درجه آزادي

  000/0  داريسطح معني

  

 نسبت است، 000/0 با برابر فرهنگي - شاخص اجتماعي دري ا دوجمله آزموني داريمعن سطح كه نيا به توجه اب

 جدول( بيشتر است ند،اهكرد انتخاب را متوسطيش از بي ها پاسخ فرهنگي - شاخص اجتماعي تياهمي برا كهي دافرا

   .است بوده برخورداريي باال تياهم ازمطالعه  مورد جامعه درين شاخص ا كه نمود ادعان توا يم ،لذا). 11
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  فرهنگي -اي براي عوامل اجتماعينتايج آزمون دوجمله .11جدول

  داري دوسويهسطح معني  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده به درصد  تعداد  هاطبقه  هاگروه  شاخص

 - اجتماعي

  فرهنگي

  84  312  > -3  1گروه 

  16  61  < 3  2گروه   000/0  50%

  100  373  جمع كل

  

  فرهنگي -هاي شاخص اجتماعيمؤلفهبندي نتايج آزمون فريدمن براي رتبه .12جدول

  ميانگين رتبه  نحراف استانداردا  ميانگين  هاگويه

  56/5  1  06/2 يو درمان يكمبود امكانات بهداشت

  20/7  21/1  54/2 بهتر التيتحص و يكمبود امكانات آموزش

  77/7  18/1  70/2 يحيو تفر يكمبود امكانات ورزش

  38/6  98/0  23/2 يزندگ يكمبود استانداردها

  81/8  19/1  90/2 شرفتيبه پ ازين

  87/8  29/1  97/2 ونت مناسبنداشتن محل سك

  76/6  12/1  31/2 )بهتر ياجتماع تياز موقع يبرخوردار(ي به دست آوردن وجه اجتماع

  42/8  23/1  96/2 متنوع يطبقات اجتماع يستيهمز از يبرخوردار

  82/6  07/1  41/2 يو اجتماع يو خانوادگ يارتباط فرد زانيم

  19/6  02/1  15/2 يو شغل ياجتماع تيكسب موقع

  57/8  18/1  95/2 بهتر التيتحص

  52/6  90/0  21/2 يارتباط جمع ليورود وسا

  51/8  15/1  84/2 )يشهر يفرهنگ -ياجتماع يهاجاذبه(ي گسترده شهر  غاتيتبل

  63/8  12/1  83/2  يشغل نانيداشتن اطم

  

 و بوده معنادار مزبورگويه  13در شده مشاهدهي ها نيانگيم انيم تفاوت كهدهد مي نشان زين دمنيفر آزمون جينتا
 از آمده بدسترتبه  نيانگيم نيشتريب، ضمن اينكه كردي بندتياولو را ها آنرتبه  نيانگيم نيشتريب بيترتبه توان يم

 از بيرتتبه آمده دستهب مربوطهي هاپاسخ نيانگيم از كدام هر كهي فرهنگ - ياجتماع هاي مربوط به شاخصگويه

ترين آن نداشتن محل سكونت مناسب و نياز به پيشرفت و كسب وجه اجتماعي و پايين :از عبارتند ارزش نيباالتر
  . كمبود امكانات بهداشتي و درماني است

  

  فرهنگي - نتايج آزمون فريدمن براي شاخص اجتماعي .13جدول

  380  تعداد

  758/427  خي دو

  13  درجه آزادي

  000/0  داريسطح معني
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بر اين اساس فرض صفر كه حاكي . گيردها در بين متغيرها مورد استفاده قرار ميرتبه اين آزمون براي مقايسه ميانگين
داري بين ميانگين رد شده و اختالف معني 0/00داري و سطح معني 13از يكسان بودن ميانگين متغيرها با درجه آزادي 

  .فرهنگي وجود دارد - هاي شاخص اجتماعيگويه

  بندي عوامل موثر در مهاجرت روستايياني رتبهنتايج آزمون فريدمن برا. 14جدول

  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  شاخص 

  20/2  40/0  80/2  اقتصادي

  73/1  48/0  57/2  فرهنگي -اجتماعي

  

 - از بين عوامل تاثيرگذار بر مهاجرفرستي ابتدا شاخص اقتصادي و سپس شاخص اجتماعي ،براساس جدول فوق
  .فرهنگي موثر است

  

  اثربخشي عوامل اساسي در تحليل مهاجرت روستايي به تفكيك سكونتگاههاي روستايي در ناحيه نورعلي بيك .15جدول

 نام روستا )به نفر(جمعيت  ) به كيلومتر(فاصله  اجتماعي اقتصادي

 آسيابك بند 316 16 32.40 34.82

 بندچاي 353 17 22.53 23.32

 سرخده 189 13 36.42 26.89

 الاليين 424 13 33.55 43.75

 محمودآباد 418 5 31.26 22.00

 هلول 267 11 34.18 43.99

 قردين 1213 10 34.99 45.49

 آباديل 3609 9 36.74 31.53

 الوسجرد 1525 7 36.18 36.45

 سقانليق 825 8 35.39 31.57

 قشالق چلبلو 407 7 36.25 22.11

 قوچ امام 170 14 40.39 23.81

 شرفلو 410 8 34.57 18.15

 نورعلي بيگ 1632 6 34.91 35.10

 يوسف آباد 364 7 31.73 31.26

 يوالق 359 17 36.38 34.35

 
هاي موثر بر مهاجرت را در روستاهاي نمونه در دهستان نورعلي بيگ را جدول فوق ميزان اثر بخشي هر يك از مولفه

فرستي به بخشي عوامل اقتصادي بر ميزان افزايش مهاجرتنكته بسيار اساسي تحليل فضايي اثر. دهدبه درصد نشان مي
روستانشينان ساكن در سكونتگاههاي روستايي كه كمتر از ده كيلومتر با شهر فاصله دارند، . هاي شهري استكانون

اند و در فواصل دورتر بدليل عدم طور ميانگين اعالم داشتهدرصد به 25طور متوسط كمتر از عامل اقتصادي را به
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طور ميانگين در سكونتگاههاي روستايي داراي فاصله ده تا پانزده فعاليت اقتصادي و اثر بخشي توان اقتصادي شهري به
  .انددرصد اعالم داشته 36و  30ترتيب تر از پانزده كيلومتر بهو بيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فرستي ناحيه روستايي نورعلي بيك در شهرستان ساوهمهاجرتآفريني عوامل اقتصادي، اجتماعي و مكاني ـ فضايي در نقش .2شكل

  

فرستي در سكونتگاههاي روستايي ناحيه مورد پژوهش ناشي از عوامل ترتيب توزيع فضايي عوامل مهاجرتبدين
ي اقتصادي با فاصله از شهر ساوه ارتباط مستقيم دارد و اين نكته قابل توجهي در برابر ساير مطالعات مشابه در نواح

  .رودشمار ميهروستايي ب

  

  گيرينتيجه

 آوردن دستبه براي روستاييان تا شودمي سبب اجتماعي و اقتصادي روستايي تضعيف ساختارهاي در نواحي

در اين پژوهش نيز، نقش عوامل اجتماعي و اقتصادي در . كنند مهاجرت شهري مناطق به بهتر زندگي فرصتهاي
نتايج حاكي از آن است كه در كل منطقه عامل اقتصادي با . سي قرارگرفتشهري مورد برر - روستا مهاجرتهاي

در روستاهاي آسيابك بند، الاليين، هلول، قردين، الوسجرد و . باشدمهمترين دليل مهاجرت مي 79/3بيشترين ميانگين 
جنوبي دهستان اين روستاها عموماً در نيمه. بيگ عامل اقتصادي مهمترين دليل مهاجرت عنوان شده استنورعلي
اي قرار دارند كه در سالهاي اخير با افت شديد آب زيرزميني و محدوديت اند و درواقع در منطقهبيگ واقع شدهنورعلي

  .انداقتصاد زراعي روبرو بوده

 هـاي شـاخص اقتصـادي، بيشـترين عامـل     سـت كـه در بـين گويـه    هاي ميداني حاكي از آننتايج نظرسنجي و پيمايش

ي مربوط به شاخص اشتغال با ميـانگين و كمتـرين ميـانگين مربـوط بـه شـاخص مكانيزاسـيون بخـش         فرستمهاجرت
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توان ثابت كرد كه تمـام شـاخص اقتصـادي بـر     هاي آماري مياز سوي ديگر، با توجه به اينكه آزمون. كشاورزي است
، )1392(، تـوكلي  )1392(و بوستاني هاي پژوهشي، اذاني اين يافته پژوهش با يافته. مهاجرت روستاييان تاثيرگذار است

، )1377(، عيـدي  )1380(، طاهرخـاني  )1380(زاده ، ابراهيم)1385(اردهائي ، قاسمي)1385(، اصالني )1391(سعيدي 
  .، همخواني دارد)1981(، و آريزپ )1981(گارسيا 

ه به نظريات مهاجرت همواره هاي اين پژوهش و همچنين با توجهاي پيشين و نتايج يافتهبا عنايت به نتايج يافته
توان گفت توجه به مولفه اقتصادي در روستاها امروزه رو مياز اين. عوامل اقتصادي در ميزان مهاجرفرستي موثر است

ها و زيرا ارتقاء ظرفيت. عنوان يكي از اهداف اساسي در تعديل فرآيند مهاجرفرستي بايستي مورد توجه قرار گيردبه
هاي نسبي محلي و جانبه از توليدات كشاورزي با توجه به مزيتزي و همچنين حمايت همهوري بخش كشاوربهره

  . اي آن بسيار ضروري استمنطقه

دهند كه با انگيزه از سوي ديگر، در مولفه اجتماعي، بيشترين گروه مهاجران از روستاهاي منطقه را كساني تشكيل مي
فرهنگي مهمترين عامل در مهاجرفرستي نداشتن محل  - ص اجتماعيالبته در شاخ. شوندتحصيل از روستا خارج مي

البته كمبود امكانات آموزشي . سكونت مناسب و نياز به پيشرفت و كسب جايگاه اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است
يق، قوچ امام آباد، سقانليل. باشندو برخورداري از استاندارد زندگي نيز جزء عوامل مهم در مهاجرت روستا به شهر مي

در ميان اين روستاها قوچ امام و . اندو يوالق روستاهايي هستند كه بيشترين اهميت را براي عوامل اجتماعي قايل بوده
همچنين اين روستاها . اند و بيشترين فاصله را با شهر ساوه دارنديوالق در پهنه كوهستاني شمال دهستان واقع شده

در ... رو به لحاظ امكانات اجتماعي از قبيل مدرسه، درمانگاه وحيه هستند، از اينترين روستاهاي ناجمعيتجزو كم
آباد جزء روستاهاي پرجمعيت و داراي امكانات بيشتري هستند و دو روستاي سقانليق و يل. سطح پاييني قرار دارند

اها امكانات متناسب با جمعيت اما در اين روست. فاصله آنها تا شهر نيز كمتر از روستاهاي قوچ امام و يوالق است
امكانات اين روستاها باعث شده تا آنها به مراكز جاذب جمعيت تبديل شوند و مهاجران . موجود در روستاها نيست

دهند و همواره تا جايي كه امكانات اين روستاها ديگر كفاف جمعيت را نمي. روستاهاي محروم مجاور را پذيرا باشند
از طرف ديگر، فاصله نسبتاً كم اين روستاها تا شهر ساكنين را . ي و درماني مواجه هستندبا كمبود امكانات آموزش

هاي اذاني و اين يافته با يافته. تر به شهر مهاجرت كنندمندي از امكانات بيشتر و با كيفيتكند تا براي بهرهترغيب مي
، )1380(، طاهرخاني )1380(زاده ، ابراهيم)1385(اردهائي ، قاسمي)1385(، اصالني )1392(، توكلي )1392(بوستاني 
هاي نتايج نهايي تحقيق، با توجه آزمون آماري و نتايج پيمايش. ، همخواني دارد)1981(، و گارسيا )1377(مهدوي 

فرهنگي در مهاجرت  - دهد كه در ناحيه مورد مطالعه به ترتيب عامل اقتصادي و سپس عامل اجتماعيميداني نشان مي
هاي مشابه كه كمتر نيز مورد البته نكته اساسي در اين پژوهش در مقايسه با پژوهش. ـ شهري ساوه موثرند روستايي

فضايي سكونتگاههاي روستايي و چگونگي استقرار در پيرامون فضاي شهري  _توجه قرار گرفته، ويژگيهاي مكاني
بر اين اساس نتايج اين پژوهش نشان مي دهد . ساوه به لحاظ فاصله و برخورداري از مزيت اجتماعي ـ اقتصادي است

با فاصله ازشهر و ايجاد كمبودهاي توزيع منابع اقتصادي عامل اقتصادي نيز بيشترين سهم را در مهاجرت فرستي بخود 
بنابراين بايستي با تقويت مزيت نسبي اقتصاد سكونتگاههاي روستايي و با ايجاد مناسبات و پيوند . دهداختصاص مي

  .ملكردي از طريق الگوي نظام شبكه ايي مهاجرت روستايي كاهش يابدفضايي ع
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  كتابشناسي

  ، تهران؛121هاي روستايي علل و پيامدهاي آن، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره، مهاجرت)1371(زاده، عيسي ابراهيم .1

ان و بلوچستان، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، استان سيست: هاي روستايي، علل و پيامد آن، نمونه، مهاجرت)1380(زاده، عيسي ابراهيم .2

  ؛143 -168، صص 1، شماره 16سال 

  فرهنگي، چاپ اول، تهران؛ - ، اقتصاد ايران، انتشارات علمي)1375(ابريشمي، حميد  .3

ني، شهرستان ممس: شهري، نمونه موردي -هاي روستايي، تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرت)1392(اذاني، مهري، بوستاني، سعيد  .4

  ؛93 - 111، صص 41، شماره 13پژوهشي فضاي جغرافيايي، سال  - فصلنامه علمي

، بررسي روند مهاجرت در جمهوري اسالمي ايران طي سه دهه اخير و تأثير آن بر امنيت ملي با تاكيد بر )1385(اصالني، مجتبي  .5

  ؛56و  55شماره  مهاجرت داخلي به تهران، مجله جمعيت، بهار و تابستان،

 فرهنگ ارشاد، نشر موسسه كار و امور اجتماعي، چاپ اول؛: ، مهاجرت، شهرنشيني و توسعه، ترجمه)1370(اس . ي ااوبرا .6

، 22، مهاجرت در كشورهاي جهان سوم، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال)1368(ايمان، محمدتقي  .7

 ، پاييز و زمستان؛4و  3هاي شماره

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم ، مكانيابي مراكز روستايي، نمونه موردي بخش گاريزات قم، پايان)1369(علي بدري، سيد .8

 انساني، دانشگاه تربيت مدرس؛

 هاي غالب در جغرافياي انساني، انتشارات دانشگاه تهران؛، زمينه)1375(بهفروز، فاطمه  .9

 ؛13ه رشد و آموزش جغرافيا، شماره ، بيكاري و مهاجرت، مجل)1376(فاطمه، حسين بني .10

ابوالحسن مقدم، فصلنامه : ها، ترجمهنشين، شهرهاي بزرگ و مسئله مسكن تهيدستان و آلونك)1368(بوژوگارينه، ژاگلين  .11

  ؛15، مسلسل 4، سال 4جغرافيايي، شماره 

  شارات سمت، تهران؛هاي شهر و پيرامون، انت،  نظريه)1391(سناجردي، حسين يزدي، محمدحسين، رجبيپاپلي .12

 هاي توسعه روستايي، انتشارات سمت؛، نظريه)1390(يزدي، محمدحسين، ابراهيمي، محمد امير پاپلي .13

 چاپ اول؛. كاشي، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالميمحمد مومني: ، مهاجرت روستاييان، مترجم) 1396(پتيه، ژان  .14

تايي اطراف شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، انداز روسشدن چشم، شهري)1367(تاج، شهره  .15

 دانشگاه تهران؛

 ها، تبريز، انتشارات ستوده؛درآمدي جامعه شناختي بر نظريه: شهري - ، مهاجرتهاي روستا)1371(اهللا تقوي، نعمت .16

رجمه مصطفي سرمدي و پروين رييسي فرد، انتشارات ، مهاجرت داخلي در كشورهاي درحال توسعه، ت)1367(تودارو، مايكل  .17

 موسسه كار و تامين اجتماعي، مهر؛

 برنامه و بودجه، چاپ پنجم؛ ، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ج اول، مجموعه برنامه و توسعه، تهران، انتشارات سازمان)1370(تودارو، مايكل  .18

هاي خاوه شمالي و جنوبي، استان هاي روستايي دهستانكونتگاهاقتصادي س -، سنجش پايداري اجتماعي)1393(توكلي، جعفر  .19

 ؛71 -92، بهار، صص 32، شماره 14لرستان، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال 

هاي روستايي شهرستان شيروان، مجله ن بر مهاجرتآثير ابررسي وضعيت اقتصادي نواحي روستايي و ت، )1384( خاكپور، براتعلي .20

  ؛، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي4اي، شماره ا و توسعه ناحيهجغرافي

 ، مهاجرت، انتشارات سمت، چاپ اول؛)1380(اهللا زنجاني، حبيب .21

 ؛تهران ،انتشارات سمت ،مباني جغرافياي روستايي، )1391( عباس ،سعيدي .22

مجله كار و  ،مركزي ن در استانآترش هاي گسزايي روستايي و راه، بررسي تحوالت اشتغال)1388( رضامقدسي، عليريفيش .23

  ؛114و 113جامعه، شماره 

 انتشارات سمت؛: هاي نو در جغرافياي شهري، ج اول، تهران، ديدگاه)1383(شكويي، حسين  .24
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، عوامل موثر در مهاجرت روستاييان به شهرها با تاكيد بر شبكه مهاجرت در دهستان )1389(الديني، علي، گرجيان، پروين شمس .25

 ؛132و، مجله مسكن و محيط روستا، شماره رستم د

  ، انتشارات استان قدس؛62شهري، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره - روستاهايموثر در مهاجرت، تحليلي بر عوامل)1380(طاهرخاني، مهدي  .26

 ريزي، نشرآروين، تهران؛، توسعه اقتصادي و برنامه)1376(طاهري، شهنام  .27

 - 1375هاي عمراني جهادسازندگي بر تثبيت جمعيت روستايي در مقطع زماني ررسي تاثير فعاليت، ب)1380(عاشري، امامعلي  .28

  ؛604، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، استان آذربايجان غربي، شماره 1355

 ؛39، اشتغال، بيكاري  وتوسعه در ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره )1366(عبادي، جعفر  .29

  ، جغرافياي روستايي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي؛)1373(خت فشاركي، پريد .30

، تبيين استمرار كاركرد فعاليتهاي اقتصادي در روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي شهرستان قزوين، رساله )1386(فيروزنيا، قدير  .31

  دكتري، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي؛

 زاده، انتشارات نويد شيراز، چاپ اول؛عبدالعلي لهسائي: هاي داخلي، مترجماجرتريزي مه، برنامه)1372(فيندلي، سلي  .32

هاي تحصيلي، فصلنامه روستا و توسعه، نامه، علل مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران با تحليل پايان)1385(اردهائي، علي قاسمي .33

 ؛51 -81، صص 1، شماره 9سال 

اله همداني، مجله اشتغال و كارآفريني ر مسائل اشتغال در كشورهاي درحال توسعه، ترجمه علياي ب، مقدمه)1368(گالنسون، والتر  .34

  ؛18رويش، شماره 

 ، نظريات مهاجرت، انتشارات نويد، چاپ اول؛)1368(زاده، عبدالعلي لهسائي .35

  ؛6، آثار سواد بر مهاجرتهاي روستا به شهر، فصلنامه اقتصاد و توسعه، شماره )1375(ماهر، ف  .36

  ، انتشارات جهاد دانشگاهي فردوسي مشهد؛)كشاورزي(، جغرافياي اقتصادي ايران )1384(لنگرودي، سيدحسن مطيعي .37

  ران؛ته ،اي بر جغرافياي روستايي ايران، انتشارات سمتمقدمه، )1377(مسعود  ،مهدوي .38

  نيافتگي، انتشارات سهامي، تهران؛ي تاريخي توسعههاي نظرنيافته مطالعه تحليلي از جنبه، توسعه و كشورهاي توسعه)1380(نراقي، يوسف  .39

المللي فقر، انتشارات هاي بينراهنمايي و پژوهش، انداز جهاني فقرپور، چشمسعيد ابراهيمي: مفاهيم فقر، ترجمه، )1381( نواك موجكا .40

  ؛چاپ اول ،وزارت جهاد كشاورزي

شهري با استفاده از فن سوات،  -دهاي مقابله با مهاجرتهاي روستا، راهبر)1390( محمد ،سراسكانرود اكبرپور سيدمرتضي، ،نوربخش .41

 ؛127 - 142، پاييز و زمستان، صص 2، شماره 3دهستان كوهسار شهرستان هشترود، فصلنامه توسعه روستايي، دوره : بررسي موردي

 هاي كشور؛داريها و دهياريشناسي مسائل اجتماعي و فرهنگي روستاها، انتشارات سازمان شهر، جامعه)1384(وثوقي، منصور  .42

43. Helena Crow (2010), Factors Influencing Rural Migration Decisions in Scotland: An Analysis of 
the Evidence, Rural Analytical Unit, Rural and Environment Research and Analysis Directorate, 
Scottish Governmen, Scottish Government Social Research, www.scotland.gov.uk/socialresearch; 

44. FAO and UNESCO. (2005), Education for rural development is a way to respond to new policies, 
interpreters Syfollah Farmohamady, sholeh changiz, through the efforts of the Office of 
Environment and Sustainable Development of Agriculture, Ministry of Agriculture. (In Persian); 

45. Shahnaz H. (2010), Rural to Urban Migration in Pakistan the Gender Perspective, Pakistan 
Institute of Development Economics, Working Papers 56; 

46. Shcfcr. Daniel and Al (1993), Rural- to- Urban & Urban- to- Rural Migration Patterns in 
Colombia, Habitat International, Vol.17,No.1,pp3-31; 

47. Parnwell, Mike (1993), Population Movements and the Third World. London and New York: 
Routledge. 

 
   

 
 


