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چکیده
بیشترتحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستاییان به شهر ها ،عمدتاً بدنبال بررسی علل و عوامل این پدیده هستند تا
بتوانند برای برنامهریزیهای توسعه روستایی راهکارها و راه حلهای مناسب تری ارائه دهند .پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل
مختلف موثر بر مهاجرت روستا  -شهری شهرستان سردشت پرداخته است .این تحقیق از نظر ماهیت ،در زمره تحقیقات کمی و
توصیفی -تحلیلی و از نظر شیوه جمعآوری دادههای مورد نیاز ،نوعی تحقیق پیمایشی محسوب میشود .ابزار جمعآوری دادهها
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قرار گرفت .جامعه آماری تحقیق مهاجران 10روستای شهرستان سردشت بودند که ساکن شهرها شده بودند و تعداد آنها 600
نفر بود .با بهرهگیری از فرمول کوکران تعداد  120نفر از آنها به طور تصادفی از جامعه کل انتخاب شد .با توجه به نتایج مطالعه
حاضر میتوان عوامل مؤثر بر مهاجرتهای روستا – شهری مهاجران شهرستان سردشت را به ده عامل تقسیم کرد ،که این
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مقدمه
شهرها بستر مهمترین فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی محسوب میشوند .مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان
دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ باالی رشد جمعیت مواجه و
تاکنون نیز قادر به کنترل مشکالت ناشی از این رشد نبودهاند ( .)Nasiri et al, 2016: 56افزایش جمعیت جهان و تسریع روند
مهاجرتهای روستا -شهری ،بخصوص در کشورهای در حال توسعه ،باعث تمرکز و تجمع درصد باالی جمعیت در چند شهر بزرگ
و مادرشهرهای منطقهای شده است .با وقوع چنین پدیده ای اکثر فعالیتهای صنعتی و خدماتی در این شهرها متمرکز شده و باعث
تخلیه جمعیت روستاها و شهرهای کوچك و تضعیف قدرت جاذبه این سکونتگاهها از یك طرف و گسترش و توسعه بیرویه
شهرهای بزرگ و مادرشهرهای منطقهای شده است و افزایش مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی این شهرها میگردد
(.)Safaei pour et al, 2011: 146

مهاجرت ،در کنار مرگ و میر و باروری یکی از سه مؤلفه اصلی اثرگذار بر رشد جمعیتهای انسانی است .عالوه بر آن ،مهاجرت
یکی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی الزم برای بازارهای کار و توسعه اقتصاد ملی و محلی است .از اینرو شناخت هرچه
بیشتر و جامعتر مهاجرت یك ضرورت مطلق درتحقیقات علمی یا برنامهریزیهای کاربردی میباشد .برای مهاجرت تعریف یگانهای
در دست نیست ،زیرا راه یکسانی برای اندازه گیری وجود ندارد و هنوز هم تعریفی از مهاجرت که فارغ از فرآیند اندازه گیری باشد،
در توافق عمومی قرار نگرفته است .ولی به طورکلی مفهوم مهاجرت ،دربرگیرنده ی چهار بعد ویژه تغییر در مکان ،اقامتگاه ،زمان و
فعالیت است ( .)Bani Asadi et al, 2013: 184مهاجرت روستاییان به شهرها موجب ایجاد معضالت متعدد اجتماعی ،زیست
محیطی ،اقتصاد ی و فرهنگی درشهرها شده است .گسترش حاشیهنشینی ،آلودگی وترافیك درشهرها از مهمترین معضالت افزایش
جمعیت کالنشهرها بر اثر افزایش نرخ مهاجرت میباشد .به همین دلیل ارائه تدابیر مختلفی به منظورکاهش مهاجرتر و ستاییان
برای حل این بحران ضروری به نظرمیرسد (.)Farahi et al, 2012: 80
با رشد جمعیت و به تبع آن رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی ،مناسبات اجتماعی در شهرها دگرگون میشود و روابط سنتی
گذشته تحت تأثیر شرایط پویای شهرنشینی سست و دگرگون میگردد که این دگرگونی ،بافت شبکه شهرها را تحت تأثیر قرار
میدهد و به منظور بهبود و گسترش روابط و مناسبات اجتماعی بین ساکنین شهرها و ایجاد تسهیالت و امکانات الزم برای طبقه
کم درآمد به جهت رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیت آنها و استفاده از تسهیالت اجتماعی از یك طرف و ایجاد هماهنگیهای
الزم جهت ارائه خدمات اجتماعی از طرف دیگر توسعه و احداث مراکز سکونتگاهی در شهرها مطرح گردیده که این امر منجر به
توسعه کالبدی و فیزیکی شهرها مطرح گردیده است (.)Safaei pour et al, 2011: 146
شاید مهم ترین اثر مهاجرت ،افزایش شهرنشینی باشد .مهاجرت در بسیاری از موارد به سوی شهرهای بزرگ جریان مییابد .این
امر عالوه بر افزایش سریع جمعیت آن شهرها در مواردی به تمرکز بیش ازحد جمعیت شهری در یك یا دو شهر بزرگ منجر
میشود .گرچه این موضوع رویداد عامی نبوده و همه کشورها با آن مواجه نیستند در اینکه در تعدادی از کشورها سهم عمدهای از
جمعیت شهری تنها در یك شهر بزرگ جمع شود ،مسائل خاصی را از نظر اسکان جمعیت و ویژگیهای کالبدی پیش میآورد که
نمیتوان آنها را نادیده گرفت ( .)Nasiri et al, 2016: 56مهمترین نظریههای مهاجرت به شرح زیر میباشد:
مایکل تودارو :وی پیشگام کسانی بوده است که معتقدند مهاجرت ،انگیزههای اقتصادی خاصی دارد .او انگیزههای اقتصادی را
برحسب تفاوتهای مشاهده شدة درآمد روستا -شهری با فرض اینکه مهاجرین در جستجوی حداکثر درآمد در آینده هستند ،تعریف
میکند (Findli, 1993: 31؛  .)Nasiri et al, 2016تودارو در یك سری از مقاالت منتشره خود در دو سه دهة گذشته یك
تئوری مهاجرت روستا -شهری توسعه داده است .این تئوری با این فرض آغاز میشود که مهاجرت اساساً یك پدیدة اقتصادی است
و فرد مهاجر کامالً منطقی و عقالنی تصمیم میگیرد که علی رغم وجود بیکاری در شهرها تصمیم به مهاجرت بگیرد ( Todaro,
 .)1997: 30در مدل تودارو ،فرض میشود که مهاج ران بر اساس به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار دست به مهاجرت میزنند
و این منافع مورد انتظار شامل موارد زیر میباشد:
الف) تفاوت در درآمدهای واقعی بین فرصتهای شغلی شهری و روستایی
ب) احتمال بدست آوردن شغل در مناطق شهری
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از اینرو ،با توجه به این مدل و فرضیات اساسی آن ،میزان مهاجرت بر اساس دو متغیر یعنی اختالف درآمد میان شهر و روستا و
احتمال کاریابی در مناطق شهری تعیین می شود و مهاجرت به عنوان نیروی متعادل کنندهای در نظر گرفته میشود که درآمدهای
مورد انتظار در مناطق شهری و روستایی را متعادل میکند.
الری ساستاد  :ساستاد از دیدگاه اقتصادی نظریه سرمایه نیروی انسانی را مطرح کرد .به نظر وی مهاجر وقتی اقدام به مهاجرت
می کند که این امر دارای بازده اقتصادی باشد .بازدهی که فراتر از تفاوت درآمد در مبداء و مقصد مهاجرتی است ،زیرا بر اساس
نظریة وی که به نظریه هزینه -فایده موسوم است ،مهاجرت زمانی انجام میگیرد که درآمد در مبداء به عالوه هزینة واقعی
مهاجرت کمتر از درآمد قابل انتظار باشد (.)Zanjani, 2001: 132
بر اساس این تئوری مهاجرت و دورة بیکاری و کمکاری همراه آن ،ممکن است به عنوان یك سرمایهگذاری تلقی شود که
سرانجام درآمد باالتر و سطح باالتر زندگی را برای مهاجرین دربر دارد ( .)Findli, 1993: 31این تئوری سرمایهگذاری انسانی،
دلیل مهاجرت بیشتر جوانان را توضیح میدهد ،زیرا آنها قبالً هیچ تجربهای ندارند و فاقد درآمد هستند یا درآمد کمی دارند ،به
همین خاطر هزینة فرصت آنان پایین است به عالوه جوانان پس از یك دورة طوالنیتر ،منافع را جمع میکنند .بنابراین فرض
اساسی این تئوری ،چنین میباشد که افراد وقتی تصمیم به مهاجرت میگیرند که فایدة مهاجرت کردن بر هزینة آن افزونی داشته
باشد .فایده مهاجرت در ارزش و درآمد بالقوه پس از مهاجرت در مقایسه با درآمد کنونی میباشد (فایدههای غیرپولی نیز بر این
نظریه مرتبط میباشد) (.)Aghajanian,1989: 223
بوگ :وی با طرح مؤلفه های مؤثر در ایجاد انگیزه برای مهاجرتهای روستا -شهری معتقد است که دو گروه از عوامل شامل عوامل
کشش (جاذبه) و عوامل فشار (دافعه) درمهاجرت های روستا به شهر مؤثر هستند ،وی معتقد است که عوامل کشش یا جاذبهها
عمدتاً فرصتهای شغلی بهتر ،فرصتهای مناسب جهت کسب درآمد بیشتر میداند و همچنین وی در قالب عوامل دافعه به این
موارد که عمدتاً اقتصادی هستند اشاره میکند:
 .1کاهش منابع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزی
 .2مکانیزه شدن فعالیتهای کشاورزی و ایجاد محدودیتهای شغلی در بخش کشاورزی
 .3عدم وجود بستر مناسب جهت رشد خالقیتهای فردی و ...
 .4بروز مستمر حوادث طبیعی شامل سیل ،خشکسالی و زلزله
 .5وجود روابط ناعادالنه و تبعیضآمیز (.)Taherkhani, 2000: 4
راونشتاین :راونشتاین قوانینی را درمبحث مهاجرت مطرح کرده که شامل:
 .1فاصله و مهاجرت  .2مرحلهای بودن مهاجرت  .3تابها و بازتابهای مهاجرت  .4ارتباطات و مهاجرت  .5برتری انگیزه اقتصادی
در مهاجرت میباشد .از اینرو راونشتاین بیآنکه از سایر عوامل مؤثر بر مهاجرت غفلت کند ،بر نقش عوامل اقتصادی درشکلگیری،
رشد و استمرار مهاجرت ها تأکید دارد و آنرا مهمترین عامل برانگیزنده مهاجرتها میداند ( .)Zanjani, 2001: 130مهاجرت و
جابهجایی جمعیت هم اینك به دلیل پیامدهای متفاوتی که در مناطق مبدأ و مقصد بر جا میگذارد از بسیاری جهات حائز اهمیت
است به طوری که فقدان پیش بینی مناسب جمعیت در هر منطقه عمدتاً منجر به شکست برنامهریزیهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی شده است .ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی به مناطق روستایی کشور به همراه تخلیه جمعیت روستایی ،استفاده نامطلوب از
امکانات موجود و نیز انباشت بیش از حد جمعیت در مناطق شهری با محدودیت وسیع امکانات ،نمونههای بارزی از شرایط نامناسب
حاصل از جابهجاییهای بدون برنامه جمعیت بخصوص از مناطق روستایی به مناطق شهری است که آثار ناهنجار ذیل را به همراه
داشته است (.)Taherkhani, 2002: 43
الف) نتایج جمعیتی ،که به برهم زدن نسبت جنسی در مناطق شهری و روستایی منجر شده است.
ب) نتایج اقتصادی ،که به از دست دادن سرمایه انسانی روستا و شیوع اقتصاد بیمار1در مناطق روستایی انجامیده است.
ج) نتایج اجتماعی و فرهنگی ،که شکست کنترل سنتی خانواده در نسل جوان و تقابل بین سنت و مدرنیسم را در پی داشته است.
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د) نتایج سیاسی ،که به فرار مغزهای روستایی1و بر هم خوردن هرم قدرت در روستا منجر شده و بدین ترتیب شکل گیری هرم
قدرت که میتوانست به وسیله نخبگان روستایی شکل گیرد از بین رفته است (.)Taherkhani, 2002: 44
مهاجرت روستا  -شهری پدیدهای است که از یك سو به علت پیچیدگی ذاتی خود که درعین حال مسئلهای است اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،جمعیتی و روانشناختی و از سوی دیگر به علت تحقیقات تجربی و نظری اندك که در شناخت و تبیین
آن صورت گرفته ،همچنان ناشناخته مانده است .مهاجرت از دیدگاه جامعه شناسی یك امر اجتماعی و به بیان ریاضی تابعی از
برآیند دو نیروی رانش و کشش است .پدیده مهاجرت روستایی در یکی دو قرن اخیر ،به طور مستقیم و غیر مستقیم توجه و تأمل
بسیاری از اندیشمندان و محققان مسائل اجتماعی  -اقتصادی جامعه معاصر اروپا و جهان سوم بوده است .بیشتر کشورهای در حال
توسعه ،مهاجرت روستاییان به مناطق شهری را تجربه کردهاند که این غالباً موجب فشار بر هزینههای عمومی اجتماعی و اقتصادی
مناطق بزرگ شهری شده است ( .)Sajadpour, 2005: 7روستاییان برای تامین سادهترین نیاز خود ملزم به جابجایی هستند.
این جابجایی های الزامی در نهایت موجب انباشت سرمایه در شهرها می گردد و از طرف دیگر فقدان سرمایه ،کمبود تسهیالت و
وابستگی سنتی در عرصه روستای ی مانع پدیدار شدن اقتصادی مستقل و پر رونق شده و نهایتاً منجر به عدم تمرکز ثروت و کاالها
در روستاها میشود که خود موجبات مهاجرت را فراهم میآورد (.)Ohlers, 2001
در دنیای امروز نیز ،مهاجرت و جابجایی مکانی انسانها ،به عنوان موضوعی پایدار در رشتههای گوناگون علوم انسانی ،اجتماعی،
و جغرافی توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است ( .)Sajadpour, 2005: 6مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و
تحول جمعیت بوده ،به دلیل ماهیت خود میتوان عالوه بر تغییرات دراز مدت و طوالنی ،آثاری سریع و کوتاه مدت نیز در تعداد و
ساختار جمعیت ایجاد کند ( .)Zanjani, 2001: 130تحقیقات در خصوص مهاجرت روستاییان به شهرها عمدتاً بر آن است تا
تبیین کند که چرا روستاییان مهاجرت میکنند و عوامل موثر در تصمیمگیری آنان برای مهاجرت چیست اگر چه عوامل اقتصادی و
غیر اقتصادی به طور هماهنگ در ایجاد انگیزههای مهاجرت روستا -شهری موثرهستند ( .)Taherkhani, 2000: 4تمامی
شواهد و مدارك حاکی از آن است که جوانان بیش از دیگر گروههای سنی ،تن به مهاجرت میدهند .در طوالنی مدت با مهاجرت
آنان ممکن است تولید نسل در جامعه کاهش یابد ضعف ساختارهای مناطق روستایی سبب گردیده تا روستاییان برای بدست آوردن
فرصتهای بهتر به مناطق شهری مهاجرت کنند .گریزناپذیری مهاجرت به ویژه درمیان اقشار دانش آموخته به عنوان فرار مغزهای
روستایی تعبیر شده است؛ لذا مهاجرت بویژه در میان اقشار دانش آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است .بدین
ترتیب به نظر می رسد ارزش سنتی اجتماعات کوچك روستایی با منطق سادگی و بی پیرایگی در مقایسه با فرهنگ شهری رنگ
میبازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر مییابد ( .)Taherkhani, 2000: 6لذا در این تحقیق سعی شده است
تا با بررسی و مرور ادبیات موجود در خصوص عوامل موثر بر مهاجرت روستایی ،مطالعه ای دیگر در این حوزه با استفاده از پیمایش
میدانی در روستا های شهرستان سردشت صورت پذیرد.
جدول .1سوابق و پیشینه تحقیقات انجام شده
سال

محقق

1998

Mardokhi

1998

Mahdavi

2001

Hoseiniabari

2004

Mohamadi
Yeganeh et al

2006

Baghaei et a

2011

Safaeipour et al

دالیل مهاجرت
محدودیت امکانات اشتغال در روستا از یك سو و توسعه خدمات و امکانات در نواحی شهری ازسوی دیگر ،سبب افزایش مهاجرت
روستاییان به شهرهای بزرگ میگردد .با توجه به اینکه بخش کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید ،قادر به پاسخگوی نیازهای روستاییان
نیست و خود این بخش با اشباع و فزونی نیروی انسانی مواجه است ،ضرورت صنعتی شدن روستاها به عنوان یکی از راحل های مناسب
برای ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد روستاییان ،جلوگیری از مهاجرت به شهر ها و باالخره توسعه صنعتی کشور بیشتر احساس میشود.
کمیت وکیفیت آب در روستاهای فالت مرکزی ایران یکی از مهمترین علل متروك شدن روستاها است ،زیرا کمبود یا خشك شدن منابع
آبی وکیفیت نامناسب آب از عمده ترین عوامل تخلیه روستا محسوب میشود.
محرومیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستی و عدم برآورده شدن نیاز های ضروری را موجب مهاجرت و تخلیه روستا میداند.
در یك پژوهش گسترده با هدف مطالعه روستاهای خالی از سکنه در استان زنجان ،عالوه بر عوامل ساختاری در مهاجرت روستایی نقش
عوامل طبیعی را در ناپایداری آبادیها و مهاجرتهای روستایی مورد توجه قرار میدهند آنها با مطالعه وضعیت عوامل توپوگرافیك و
عوامل اقلیمی و منابع آب و خاك و تحلیل وضعیت روستاها ،را بیش از سایر عوامل دانستهاند.
تالش برای ارتقای منزلت اجتماعی و موقعیت طبقاتی را از عوامل اجتماعی مؤثر در مهاجرتهای روستایی میدانند.
در تحقیقی تحت عنوان تحلیل و بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبدی  -فضایی شهر یاسوج (طی سالهای  ،)1345-85به این نتیجه
رسیدند که در دهه  1345-55مهاجرت با  83/4درصد ،و همچنین در دهههای  1385 ،1375 ،1365به ترتیب  57/3 ،66 ،85درصد
عامل اصلی افزایش جمعیت و توسعه کالبدی – فضایی شهر یاسوج بوده است.
. Rural Brain Drain
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2013
2014

2016

1993

Azani and
Bostani
Bostani and
javani

Micanki et al

Hunt

1993

Charney

1993

Wenk and
Hardesty

1982

Fawcett et al

1996

1996
1997

2002
2010

Bilsborrow

Bilsborrow
Bures
Anderson

Marco
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کمبود درآمد و فقدان امکانات آموزشی ،خدماتی و رفاهی
در مقالهای تحت عنوان پیامدهای مهارجرت های شغلی خانوارهای روستایی به کشورهای عربی به این نتیجه رسیدند که درآمدهای
ارسالی مهاجران روستایی شاغل در کشورهای عربی در ارتقا سطح درآمد و امکانات رفاهی خانوارهای روستایی موثر بوده است.
در تحقیقی با عنوان کارکرد فضایی شهرهای کوچك در ارتباط با روستاهای پیرامون مورد :شهر سربیشه به این نتیجه رسیدند که رشد و
توسعه شهرهای کوچك نظیر سربیشه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حوزه نفوذ پیرامونی وابسته است و تثبیت جمعیت روستایی و
تولیدات کشاوزی به واسطه کارآیی خدمات در این گونه شهرها ،تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ از سوی دیگر ،توسعه شهرهای کوچك هم
وابسته به تمرکززدایی این کارکردها از نواحی شهری بزرگ و هم توسعه حوزه نفوذ روستایی با یکپارچه کردن فعالیتهای غیرزراعی
روستایی خواهد بود.
در تحلیل عوامل مهاجرتهای روستا -شهری تفاوت در برخورداری از تسهیالت رفاهی را عامل موثر در این گونه مهاجرتها میداند .در
این حالت ،مهاجرت منتج از تغییرات تقاضا در جهت استفاده از تسهیالت رفاهی است .لذا تغییرات در تقاضا و عرضه امکانات رفاهی یا
عواملی نظیر افزایش درآمدهای واقعی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها میگردند.
با تائید این ادعا که سطوح متفاوت درآمد و رفاه بین مناطق از عوامل اساسی در مهاجرت روستا -شهری است نشان داد رابطه معناداری
بین کسب رفاه بیشتر و مهاجرت های روستا -شهری وجود دارد.
معتقدند که مهاجران روستایی از مناطقی که شرایط نامناسبی دارند به مناطقی با شرایط بهینه مهاجرت میکنند .از این منظر ایجاد
احساس نارضایتی در روستاییان منجر به مهاجرت میشود .آنان با تاکید بر مدلهای سرمایه انسانی معتقدند که سعی مهاجران عمدتاً آن
است که جذب مناطق توسعه یافته شوند .لذا وجود منافع اجتماعی -اقتصادی و اصالح شرایط اقتصادی فرد از مهمترین انگیزههای
مهاجرت محسوب میشود.
در تشریح عوامل موثر بر مهاجرتهای روستا  -شهری چهار عامل را در تصمیم گیری برای مهاجرت موثر میدانند .1 :فشارهای
اکولوژیکی  .2عوامل ناهنجاری  .3انگیزهای اقتصادی  .4انگیزه های روانشناختی.
مهاجرت را نوعی انتخاب فردی تلقی میکند .وی معتقد است که افراد زمانی تصمیم به مهاجرت میگیرند که انتظارها جهت کسب
منافع اقتصادی بر هزینههای آن پیشی گیرد .مطابق با این دستورالعمل مهاجرت ممکن است به عنوان ذهنیتی تلقی گردد که فرد در
جهت کسب منافع بیشتر بدان میپردازد .لذا در این بینش ویژگیهای فردی چون ،سن ،جنس ،جنبههای مادی ،سطح آموزش ،و نوع
شغل میتوانند در ایجاد انگیزه برای مهاجرت موثر هستند.
عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و روانشناختی در ایجاد مهاجرتهای روستایی اهمیت بسیاری دارند اما شاید مهاجرت برای
کسب "زندگی بهتر" مهمترین دلیل برای آغاز مهاجرتهای روستا -شهری است و پیش بینی میشود که همچنان ادامه داشته باشد.
معتقد است که مهاجرت جوانان عمدتاً با هدف جستجوی کار است .ژان پیته ( ،)1369علت مهاجرت روستایی را با توجه خاص به وضعیت
اروپا در شش عامل کلی دسته بندی میکند .1 :تحول تاریخی  .2جاذبه شهری  .3بی ثباتی و کمبود اشتغال و درآمد روستایی  .4توجه به
کیفیت زندگی  .5رشد زیاد جمعیت و مسایل اشتغال و درآمد  .6ناهماهنگی توسعه تمدن روستایی و شکا معاصر تمدن شهری
فقر روستاییان را عامل اصلی مهاجرت به شهرها میداند و معتقد است که روستاییان برای فرار از آسیبهای ناشی از فقر روانه شهرها
میشوند.
اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در کشورهای آلبان ی و بلغارستان را مورد بررسی قرار داده است .وی به این نتیجه رسید که مهاجران
دارای مدرك دانشگاهی به ایالت متحده و غرب اروپا دارای موقعیت اقتصادی مطلوبی شده و در سالهای اخیر سرمایه گذاری زیادی در
شرکتهای بلغاری داشتهاند.

بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی عوامل کلی زیر را میتوان به عنوان عوامل موثر بر مهاجرتهای روستا-
شهری در نظر گرفت و بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه میشود.

عوامل
اجتماعی

عوامل رفاهی و
بهداشتی

عوامل
فرهنگی

عوامل
اقتصادی

عدم تعادل
شهر  -روستا

مهاجرت
روستا -
شهری

عوامل
ارتباطی

عوامل
ارتباطی

عوامل
جغرافیایی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کااربردی اسات ،کاه باه روش توصایفی-
تحلیلی و بر پایه راهبرد پیمایش1انجام شده است .گردآوری دادهها با استفاده از روش پرسشناماه و پرساشهاای میادانی صاورت
گرفت .بر اساس پیشینه تحقیق پرسشنامه تدوین و روایی ظاهری2آن توسط گروهی از متخصصان علوم اجتماعی ،جامعه شناسای،
ترویج و توسعه کشاورزی که شامل  8عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند مورد تأیید قرار گرفات .بارای سانجش
پایایی یا قابلیت اعتماد آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان  79درصد بدست آمد که رقم قابل قبولی است .در تحقیقااتی
که با راهبرد پیمایش انجام میشود محقق با انتخاب و مطالعه نمونههای منتخب از جامعه فراوانی ،توزیع و رواباط باین متغیرهاا را
مورد نقد و بررسی قرار می دهد .در این نوع تحقیق محقق با تجزیه و تحلیل اطالعات بدسات آماده از نموناههاا خصاایج جامعاه
تعریف شده را استنباط مینماید .جامعه آماری تحقیق مهاجران 10روستای شهرستان سردشت بودند که ساکن شهرها شده بودند و
تعداد آنها  600نفر بود .با بهرهگیری از فرمول کوکران تعداد  120نفر از آن ها به طور تصادفی از جامعه کال انتخااب شادهاناد .در
بخش توصیف اطالعات از آمارهای توصیفی مثل فراوانی ،درصد ،میانه ،مد ،انحراف معیار ،واریانس ،میانگین ،ضریب تغییار و ماواد
دیگر بهره گرفته شده است .موارد فوق با استفاده از نرم افزار  SPSS22مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .همچنین برای شناساایی
عوامل کلیدی موثر بر مهاجرت از تحلیل عاملی استفاده شده است.

 = qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین مانند جمعیت زنان
 = Pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین مانند جمعیت مردان
 = dدرجه اطمینان با دقت احتمالی مطلوب
 zیا  = tدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
 = nحجم نمونه
 = Nحجم جمعیت آماری

یافتهها و بحث
ویژگیهای فردی جامعه مورد مطالعه
نمونه های آماری تحقیق شامل 120نفر از مهاجران روستایی شهرستان سردشت هستند که به صورت روزانه ،فصالی و دائمای از
روستا به شهر مهاجرت می کنند .که ویژگیهای فردی جامعه مورد مطالعه به صورت زیر میباشاد .نتاایج باه دسات آماده نشاان
میدهد که سن مهاجران بین  16تا  78سال متغییر است و میانگین سنی آنها  36سال میباشد .اکثریت افراد ماورد مطالعاه مارد
( )83/5و بقیه افراد زن هستند .همچنین اکثریت افراد متاهل ( 74/6درصد) و تنها  25/4درصد آنها مجرد هستند .طبق جدول ()1
 31/4درصد از افراد مورد مطالعه بی سواد هستند و تنها  7/4درصد از آنها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند .بیشتر افاراد ماورد
مطالعه به شغل کشاورزی و دامپروری مشغول هستند ( 59/8درصد) و بقیه افراد در مشاغل خدماتی ،صنایع دستی و ساایر مشااغل
فعالیت دارند.

1. survey research
2. validityface
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جدول  .1ویژگیهای فردی جامعه مورد مطالعه
میزان تحصیالت

درصد فراوانی

منبع درآمد

درصد فراوانی

بی سواد

31/4

کشاورزی و دامپروری

59/8

ابتدایی

17/7

صنایع دستی

1/9

راهنمایی

19/8

خدماتی

5/6

دبیرستان

23/7

سایر

32/7

دانشگاه

7/4

طبق جدول ( ،)2اکثریت افراد مورد مطالعه ( 39/5درصد) به صورت فصلی به مناطق شهری مهاجرت می کنند 37/8 ،درصد از
افراد به صورت روزانه و  22/7درصد از افراد مورد مطالعه به صورت دائمی مهاجرت کردهاند.
جدول  .2وضعیت مهاجرت جامعه مورد مطالعه
فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

وضعیت مهاجرت
روزانه

45

37/8

37/8

فصلی

47

39/5

77/3

27

22/7

100

دائمی
میانگین

2/11

انحراف معیار

1/403

نظرات مهاجران روستایی در خصوص علل مهاجرت
بر اساس آنچه در جدول ( ) 3آمده است ،کسب درآمد ناکافی در روستا و مشکل فقر با میانگین رتبهای  4/61و ضریب تغییر
 0/127مهمترین عامل مهاجرتهای روستا -شهری است .یافتهها نشان میدهد ،بیثباتی شغلی در روستاها با میانگین رتبهای
 4/46و ضریب تغییر  0/222در اولویت دوم و کسب منافع اقتصادی و ثروت بیشتر در شهرها با میانگین رتبهای  4/41و ضریب
تغییر  0/181در اولویت سوم قرار دارد .همچنین وجود فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق شهری و تفاوت دستمزد مناطق روستایی
و شهری ،عدم توازن بین توسعه روستایی و شهری ،فقدان سرمایه در مناطق روستایی و غیره در اولویتهای بعدی قرار دارند.
همچنین طبق جدول ،مشکالت عقیدتی و مذهبی در روستاها با میانگین رتبهای  1/93و ضریب تغییر  ،0/428شرایط و جو
فرهنگی نامناسب در روستاها با میانگین رتبهای  1/99و مشکل عدم کنترل رشد جمعیت در روستاها با میانگین رتبهای  2/25به
ترتیب کمترین اهمیت را در مهاجرت روستا  -شهری مهاجران روستایی شهرستان سردشت داشته است .به عبارتی مهاجران
روستایی شهرستان سردشت نقش عوامل فرهنگی را در مهاجرتهای روستا -شهری کمرنگتر از سایر عوامل و در مقابل کسب
درآمد ناکافی در روستا و بی ثباتی شغلی در مناطق روستایی این شهرستان از عوامل مهم در مهاجرت روستا  -شهری میدانند.
جدول  .3نظرات مهاجران روستایی شهرستان سردشت در خصوص مهاجرت روستا-شهری
ردیف

گویه

میانگین

واریانس

C.V

1

کسب درآمد ناکافی در روستا و مشکل فقر

4/61

0/59

0/127

2

بی ثباتی شغلی در روستاها

4/46

1

0/224

3

کسب منافع اقتصادی و ثروت بیشتر در شهرها

4/41

0/8

0/181

4

وجود فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق شهری

4/39

0/83

0/189

5

تفاوت دستمزد مناطق روستایی و شهری

4/36

0/8

0/183

6

عدم توازن بین توسعه روستایی و توسعه شهری

4/30

1/13

0/262

7

فقدان سرمایه در مناطق روستایی

4/29

1/23

0/286

8

کمبود فرصتهای شغلی و تعداد مشاغل در روستاها

4/27

1/41

0/330

9

کمبود امکانات درمانی و پزشکی در روستاها

4/24

1/58

0/372
0.330
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انگیزه فردی و نیاز به پیشرفت

11

عدم تحرك و رشد شغلی در روستاها

4/09

12

کمبود امکانات رفاهی وتفریحی در روستاها

4/01

13

عدم حمایت دولت از تولیدات کشاورزی

3/84

14

عوامل طبیعی (بالیای طبیعی از جمله خشکسالی و سیل)

3/82

15

کمبود امکانات و خدمات آموزشی و تحصیالت عالی در روستاها

3/81

1/97

16

ضعف زیرساختها و امکانات سکونتگاههای روستایی

3/69

1/66

0/449

17

جاذبه های شهری و شهر نشینی

3/69

1/03

0/279

18

عدم حمایت از تعاونیهای روستایی

3/53

1/73

0/490

19

دسترسی به امکانات حمل ونقل و خدمات عمومی در شهرها

3/52

1/36

0/386

20

4/12

0/89

0/216

1/27

0/310

1/59

./396

1/52

0/395

1/12

0/293
0/517

ادامه جدول  .3نظرات مهاجران روستایی شهرستان سردشت در خصوص مهاجرت روستا-شهری
2/33
3/47
کمبود امکانات و خدمات فرهنگی مثل سینما در روستاها

0/671

21

امکان مشارکت بیشتر اجتماعی در شهرها

3/42

1/37

0/400

22

عوامل توپوگرافیك (ناهمواری و پراکندگی اراضی روستایی)

3/25

1/16

0/356

23

کسب منزلت اجتماعی باالتر در شهرها

3/22

1/34

0/416

24

دسترسی به امکانات مخابرات و ارتباطات

3/04

1/42

0/467

25

عوامل اقلیمی و آب و هوایی (کاهش نزوالت آسمانی ،بیابانزایی)

3

1/14

0/380

26

دسترسی به اطالعات و رسانههای جمعی

2/98

1/45

0/486

27

عدم حمایت از صنایع روستایی کوچك یا متوسط مثل گلیم و جاجیم

2/97

1/11

0/373

28

ضعف ساختارامنیتی در مناطق روستایی (نبود امنیت در روستا)

2/92

1/20

0/410

29

عوامل بوم شناختی و محیط زیست موجود در روستا

2/88

1/17

0/406

30

ضعف امکانات پایه مثل آب ،برق،و تلفن

2/86

1/21

0/423

33

وجود درگیری ها و خصومتهای قومی در روستاها

2/45

1/54

0/628

33

دوری از ساختارها و خرده فرهنگهای سنتی در روستاها

2/44

1/37

0/561

34

مشکل عدم کنترل رشد جمعیت در روستاها

2/25

1/41

0/626

35

شرایط و جو سیاسی نامساعد

1/99

1/32

0/663

36

مشکالت عقیدتی و مذهبی

1/93

0/82

0/424

تحلیل عاملی نظرات جامعه مورد بررسی در خصوص مهاجرت روستا  -شهری
به منظور بررسی علل مهاجرتهای روستا  -شهری از دیدگاه جامعه مورد بررسی از تحلیل عاملی استفاده شده است .هدف از به
کارگیری این روش شناسایی عوامل زیربنائی یا زمینه ساز یك پدیده است .در این راستا وجه مشترك متغیرها ،با توجه به واریانس
مشترك شناسایی و سپس توسط محقق نامگذاری می شود .با وجود توانمندی این روش در تحلیل دادهها ،امکان استفاده از آن در
هر شرایطی وجود ندارد .داده هایی برای تحلیل عاملی کاربرد دارند که شایستگی الزم برای این کار را داشته باشند .برای این منظور
از آزمون بارتلت با ضریب  KMOاستفاده میشود ،چنانچه مقدار  KMOباالتر از  0/6باشد ،میتوان با اطمینان خاطر از تحلیل
عاملی استفاده کرد .این ضریب در مطالعه حاضر برابر  0/708میباشد که رقم مناسبی است ،آزمون بارتلت نیز در سطح  99درصد
معنی دار است .تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه هر یك از آنها ،درصد واریانس هر یك از عوامل و فراوانی تجمعی
درصد واریانس عوامل آمده است .طبق جدول ( )4عامل اول (مقدار ویژه = )8/12بیشترین سهم و عامل دهم (مقدار ویژه = )1/01
کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها داشته و در مجموع ده عامل مذکور توانستهاند  74/46درصد از کل واریانس متغییرها را
تبیین نمایند .برای چرخش عاملی از روش وریماکس (جدول  )5استفاده شد.
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جدول  .4تعداد عاملهای استخراج شده همراه با مقادیره ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی
مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار

فراوانی تجمعی درصد

ردیف

نام عامل

23
/20
ویژه
10/15

23/20
واریانس
33/35

1

عامل اول

8/12

2

عامل دوم

3/55

42/22

3

عامل سوم

3/10

8/87

4

عامل چهارم

2/86

8/19

50/41

5

عامل پنجم

1/77

5/05

55/47

6

عامل ششم

1/67

4/78

60/25

7

عامل هفتم

1/48

4/24

64/50

8

عامل هشتم

1/36

3/88

68/38

9

عامل نهم

1/11

3/18

71/57

10

عامل دهم

1/01

2/89

74/46

دادههای جدول ( )5نشان میدهد که از میان  35متغیر مورد بررسی ،در مجموع تعداد  30متغیر در تبیین عوامل دخالت داشتهاند.
براساس آمارههای جدول ( )5هر یك از عوامل استخراج شده دارای متغییرهای زیر هستند:
جدول  .5نتایج حاصل از چرخش عاملها به روش وریماکس
اولویت

عامل

اول

عامل اقتصادی و حمایتی

عامل عدم تعادل امکانات بین شهر و
دوم

روستا

سوم

عامل ارتباطی و اطالعاتی

چهارم

عامل فرهنگی

پنجم

عامل جغرافیایی

ششم

عامل درآمدی

هفتم

عامل زیرساختی

هشتم

عامل آب و هوایی و اقلیمی

نهم

عامل اجتماعی

دهم

عامل فردی

متغییرها
کمبود فرصت شغلی و تعداد مشاغل در روستاها
فقدان سزمایه در مناطق روستایی
بی ثباتی شغلی در روستاها
عدم تحرك و رشد شغلی در روستاها
عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی
عدم حمایت دولت از تعاونی های روستایی
کسب منافع اقتصادی و ثروت بیشتر در شهر
عدم توازن بین توسعه روستایی و شهری
کمبود امکانات و خدمات آموزشی در روستا
کمبود امکانات و خدمات فرهنگی مثل سینما در روستا
کمبود امکانات درمانی و بهداشتی در روستا
کمبود امکانات رفاهی و تفریحی در روستا
شرایط فرهنگی نامناسب در روستا
دسترسی به امکانات مخابرات و ارتباطات در شهر
عدم دسترسی به اطالعات و رسانههای جمعی در روستا
عدم کنترل رشد جمعیت در روستاها
وجود درگیری ها و خصومت های قومی در روستا
دوری از ساختارها و خرده فرهنگهای سنتی در روستاها
عوامل طبیعی (بالیایی طبیعی از جمله خشکسالی و سیل)
عوامل توپوگرافی (ناهمواری و پراکندگی اراضی)
تفاوت دستمزدها در مناطق شهری و روستایی
کسب درآمد نا کافی در روستا
ضعف زیرساختها و امکانات سکونتگاههای روستایی
ضعف امکانات پایهای مثل آب ،برق و تلفن
عوامل اقلیمی و آب و هوایی (کاهش نزوالت آسمانی)
عوامل بوم شناختی و محیط زیست
امکان مشارکت اجتماعی بیشتر در مناطق شهری
کسب منزلت باالتر در مناطق شهری
انگیزههای فردی و نیاز به پیشرفت

بار عاملی
0/574
0/729
0/779
0/780
0/509
0/516
0/819
0/505
0/762
0/765
0/858
0/733
0/802
0/725
0/608
0/637
0/542
0/544
0/738
0/754
0/814
0/774
0/738
0/792
0/702
0/823
0/771
0/773
0/887
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عامل اول -عامل اقتصادی و حمایتی :متغیرهای که در عامل اول قرار گرفتهاند عبارتند از :کمبود فرصت شغلی و تعداد
مشاغل در روستاها ،فقدان سرمایه در مناطق روستایی ،بی ثباتی شغلی در روستاها ،عدم تحرك و رشد شغلی در روستاها ،عدم
حمایت دولت از بخش کشاورزی ،عدم حمایت دولت از تعاونیهای روستایی و کسب منافع اقتصادی و ثروت بیشتر در شهر .تمامی
این متغیرها مربوط به مسائل اقتصادی ،حمایتی و شغلی هستند .لذا این عامل عامل اقتصادی و حمایتی نامگذاری شده که مقدار
ویژه آن برابر  8/120میباشد و تمامی عوامل دیگر بزرگتر است .لذا ،این عامل بیشترین تأثیر و بیشترین اهمیت را در تبیین
متغیرها داشته و در مجموع  23/20درصد از کل واریانس متغیرها را به خود اختصاص میدهد .بنابر این ،در مهاجرتهای روستا -
شهری شهرستان سردشت ،بیش از همه ،عوامل اقتصادی و حمایتی تأثیر گذار هستند .در واقع علت اصلی مهاجرتهای روستا -
شهری به عوامل اقتصادی ،شغلی و حمایتی بر میگردد.
عامل دوم  -عامل عدم تعادل امکانات بین شهر و روستا :متغیرهای که در عامل اول قرار گرفتهاند عبارتند از :عدم
توازون بین توسعه روستایی و شهری ،کمبود امکانات و خدمات آموزشی در روستا ،کمبود امکانات و خدمات فرهنگی مثل سینما در
روستا ،کمبود امکانات درمانی و بهداشتی در روستا و کمبود امکانات رفاهی و تفریحی در روستا .عامل فوق تحت عنوان "عامل
عدم تعادل بین امکانات شهر و روستا" نامگذاری شده است .همان گونه که در جدول ( )5نیز مشخج است ،مقدار ویژه این عامل
برابر با  3/553میباشد که بعد از عامل اقتصادی و حمایتی در ردة دوم قرار دارد ،به عبارتی از نظر اهمیت در مهاجرتهای روستا -
شهری درشرایط کنونی در ردة دوم قرار دارد .درصد واریانس مقدار ویژه این عامل  10/15درصد است و نشان میدهد این عامل در
مجموع  10/15درصد از واریانس کل متغیرهای تحت بررسی را تبیین میکند.
عامل سوم -عامل ارتباطی و اطالعاتی :متغیرهای که در مجموع این عامل را ساختهاند عبارتند از :شرایط فرهنگی نامناسب
در روستا ،دسترسی به امکانات مخابرات و ارتباطات در شهر و عدم دسترسی به اطالعات و رسانههای جمعی در روستا .این عامل
به دلیل ماهیت اطالعاتی و ارتباطی تحت عنوان "عامل ارتباطی و اطالعاتی" نامگذاری شد .مقدار ویژه این عامل برابر با 3/105
است .درصد واریانس مقدار ویژه این عامل برابر با  8/87درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین میکند و با آنکه تنها سه متغیر را
در خود جای داده است اما سهم قابل توجهی از کل واریانس را به خود اختصاص داده است.
عامل چهارم  -عامل فرهنگی :متغیرهای که در مجموع این عامل را ساختهاند عبارتند از :عدم کنترل رشد جمعیت در
روستاها ،وجود درگیریها و خصومتهای قومی در روستا و دوری از ساختارها و خرده فرهنگهای سنتی در روستاها .تفسیر
متغیرهای فوق نشان میدهدکه هرسه متغیر ،در زمینه فرهنگی میباشند و مواردی هستند که عوامل فرهنگی مؤثر درمهاجرتهای
روستا -شهری را مطرح میکنند ،لذا این عامل تحت عنوان "عامل فرهنگی" نامگذاری شد .مقدار ویژه این عامل برابر با 2/867
میباشد و براساس جدول ( )5این عامل  8/19درصد از واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص داده است .در واقع میتوان گفت
عوامل فرهنگی موجود در روستا نیز سهم مهمی در مهاجرتهای روستا  -شهری دارند.
عامل پنجم  -عامل جغرافیایی :متغیرهای که در مجموع این عامل را ساختهاند عبارتند از :عوامل طبیعی (بالیایی طبیعی از
جمله خشکسالی و سیل) و عوامل توپوگرافی (ناهمواری و پراکندگی اراضی) .هر دو متغیر فوق به عوامل طبیعی و جغرافیایی مربوط
می باشند .لذا ،تحت عنوان "عامل جغرافیایی" نامگذاری شدهاند .مقدار ویژه این عامل برابر با  1/770است .درصد واریانس مقدار
ویژه این عامل طبق جدول ( )5برابر با  5/05درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این عامل  5/05درصد از سهم واریانس
کل متغیرها را به خود اختصاص میدهد .به عبارتی عوامل جغرافیایی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا  -شهری
هستند.
عامل ششم  -عامل درآمدی :دو متغیر تفاوت دستمزدها در مناطق شهری و روستایی و کسب درآمد نا کافی در روستا در
مجموع این عامل را به وجود آوردهاند .با توجه به ماهیت این دو متغیر که مربوط به درآمد و دستمزد میشود ،این عامل تحت
عنوان "عامل درآمدی" نامگذاری شده است .مقدار ویژه این عامل برابر با  1/675است .درصد واریانس مقدار ویژه این عامل طبق
جدول ( )5برابر با  4/78درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این عامل  4/78درصد از سهم واریانس کل متغیرها را به خود
اختصاص میدهد.
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عامل هفتم -عامل زیر ساختی :دو متغیر ضعف زیرساختها و امکانات سکونتگاههای روستایی و ضعف امکانات پایهای مثل
آب ،برق و تلفن در روستا ،تشکیل دهنده این عامل هستند .با توجه به ماهیت این دو متغیر که مربوط به زیرساختهای فیزیکی در
روستاها میشود ،این عامل تحت عنوان "عامل زیرساختی" نامگذاری شده است .مقدار ویژه این عامل برابر با  1/487است .درصد
واریانس مقدار ویژه این عامل طبق جدول ( )5برابر با  4/24درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این عامل  4/24درصد از
سهم واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص میدهد.
عامل هشتم -عامل آب و هوایی و اقلیمی :دو متغیر عوامل اقلیمی و آب و هوایی (کاهش نزوالت آسمانی) و عوامل بوم
شناختی و محیط زیست ،تشکیل دهنده عامل آب و هوایی و اقلیمی هستند .که به دلیل اینکه به شرایط آب وهوایی و بوم شناختی
هر منطقه بر میگردد ،تحت عنوان "عامل آب و هوایی و اقلیمی" نامگذاری شدهاند .مقدار ویژه این عامل برابر با  1/360است.
درصد واریانس مقدار ویژه این عامل طبق جدول ( )5برابر با  3/88درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این عامل 3/88
درصد از سهم واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص میدهد.
عامل نهم  -عامل اجتماعی :دو متغیر امکان مشارکت اجتماعی بیشتر در مناطق شهری و کسب منزلت اجتماعی باالتر در
مناطق شهری ،مجموعاً تشکیل دهنده این عامل هستند .با توجه به اینکه این دو متغیر به نوعی مربوط به عوامل اجتماعی هستند
تحت عنوان "عامل اجتماعی" نامگذاری شدهاند .مقدار ویژه این عامل برابر با  1/114است .درصد واریانس مقدار ویژه این عامل
طبق جدول ( )5برابر با  3/18درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این عامل  3/18درصد از سهم واریانس کل متغیرها را به
خود اختصاص میدهد.
عامل دهم  -عامل فردی :تنها متغیر انگیزه های فردی و نیاز به پیشرفت تشکیل دهنده این عامل است .این متغیر بیشتر به
انگیزههای فردی افراد بر میگردد ،لذا این عامل تحت عنوان "عامل فردی" نامگذاری شده است .مقدار ویژه این عامل برابر با
 1/013است .درصد واریانس مقدار ویژه این عامل طبق جدول ( )5برابر با  2/89درصد بوده و نشان میدهد در حال حاضر این
عامل  2/89درصد از سهم واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص میدهد .با آنکه تنها یك متغییر در این عامل جای گرفته
است ،اما با توجه به مطالعاتی که تاکنون در زمینه عوامل مؤثر بر مهاجرتهای روستا  -شهری انجام شده است ،این عامل هم
نقش مهمی در مهاجرت افراد به مناطق شهری داشته است .اما در اینجا سهم کمتری را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص
داده است.

نتیجهگیری
مهاجرت پدیدهای است که اکثر کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن دست به گریبان هستند .مهاجرت به
دالیل و انگیزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی و جمعیتی صورت میگیرد .در بین عوامل مؤثر بر مهاجرتهای
روستا -شهری عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری دارند .به طوری که کمبود فرصتهای شغلی و تعداد مشاغل در روستاها یکی از
مهمترین دالیل مهاجرتهای روستا -شهری بشمار می رود .در مطالعه حاضر نیز عامل اقتصادی ،شغلی و حمایتی از مهمترین
عوامل مؤثر بر مهاجرت از دیدگاه جامعه مورد بررسی بوده است .در روستاهای این شهرستان به دلیل شرایط اقلیمی حاکم ،امکان
کشاورزی د ر همه فصول فراهم نیست به همین دلیل کشاورزان نیمی از سال را بیکار هستند .که این به نوبه خود باعث تشدید
مهاجرت روستا -شهری خواهد شد .به طوری که اکثر مهاجران روستایی این شهرستان به صورت فصلی مهاجرت میکنند.
روستاییان به امید اینکه در شهرها بتوانند مقداری از مشکالت اقتصادی خود را حل کنند راهی شهرهای دور و نزدیك میشوند.
یکی دیگر از مسائلی که دامن گیر مردم روستاهای شهرستان سردشت شده فقدان سرمایه در مناطق روستایی است که ناشی از عدم
حمایت دولت از روستاییان و ندادن اعتبارات الزم به آنهاست .کمبود امکانات رفاهی ،بهداشتی و آموزشی نیز از مهمترین عوامل
مؤثر بر مهاجرتهای روستا -شهری از دید جامعه مورد بررسی است .از جمله عوامل طبیعی که میتوان بدان اشاره کرد پراکندگی
زمینهای کشاورزی و کوچك بودن آن هاست .با توجه به اهمیت صنایع کوچك یا متوسط در مناطق روستایی و نقش این صنایع
در اشتغال حائز اهمیت است .شهرستان سردشت دارای صنایع دستی زیادی میباشد این صنایع خود میتواند در ایجاد اشتغال در
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 برای رفع. به علت نبود حمایت از این صنایع دستی (بومی) به فراموشی سپرده شده است،کنار کار کشاورزی مانع از مهاجرت شود
 ایجاد زیر ساختهای الزم ارتباطی و:شهری یا حداقل کاهش آن راهکارهای زیر پیشنهاد میشوند-معضل مهاجرت روستا
 ایجاد فرصت های شغلی مناسب در مناطق روستایی با ایجاد بنگاههای زود بازده و کارگاههای،ارتباطاتی در مناطق روستایی
 تشکلهای، حمایت بیشتر از تولید کننده های روستایی و کشاورزان از طریق ایجاد و گسترش تعاونیها،کوچك صنایع دستی
، ایجاد امکانات فرهنگی و مراکز تفریحی و رفاهی برای جوانان و سالمندان روستایی، و حمایت از فعالیت های کارآفرینانه،خودیار
 ایجاد توازن بین توسعه شهری و روستایی و احداث و بهبود، بهبود امکانات حمل و نقل روستایی،کمك به یکپارچه سازی اراضی
، ) در خصوص عامل اقتصادی و درآمدی1377(  نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات مردوخی.وضعیت جادههای روستایی
 محمدی یگانه و، اجتماعی و اقلیمی، ) با عامل اقتصادی1380(  حسنی ابری، ) با عامل آب و هوایی و جغرافیایی1377( مهدوی
) با عانل1385(  بقایی و همکاران،) یا عامل رفاهی و امکاناتی1993(  هانت،) با عامل اقلیمی و جغرافیایی1383( همکاران
 اذانی و، ) با عانل اقتصادی و رفاهی2002(  اندرسون،) با عامل جغرافیایی و زیرساختی1390(  صفائی پور و همکاران،اجتماعی
 ) با عانل اقتصادی ارتباط و1395(  ) با عامل اقتصادی؛ ارتباطی و عامل عدم امکانات و مکیانیکی و همکاران1392( بوستانی
.همخوانی دارد و در نتایج مطالعات این محققین نیز به این موارد اشاره شده است
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
In today's world, migrating and people's spatial displacing as a sustainable topic in various fields of
human, social, and geography has attracted the attention of researchers. Immigration is one of the four
main causes of population change, due to its nature, in addition to long-term changes; it can create fast
and short-term effects on population size and structure. Research on the migration of villagers to cities
mainly seeks to explain why villagers are migrating and what are the factors influencing their decision
on migration. Economic and non-economic factors co-coordinately affect on the causes and motivation
of rural migration to city. All evidences suggest that young people tend to emigrate more than other age
groups. In the long term, this may lead to reduce and siphon off the young generation from rural areas.
The weaknesses of rural infrastructure may also double this problem in result this can lead villagers to
migrate to urban areas in order to get better opportunities. Therefore, immigration has been occured in
particular among the graduate strata as a runaway brain drain from rural areas. In this way, the
traditional value of rural communities based on the simplicity and clarity seems to be fading in
comparison with urban culture, and migration seems to be one of its consequences. The majority of
researches on rural migration to cities have mainly focused on identifying reasons and factors for
taking place this migration until new solutions and strategies can be presented for rural development
planning. Therefore, this study has focused on exploring various factors affecting the rural migration to
Sardasht city.
Methodology
The study was a quantitative and descriptive-analytic in terms of nature but in terms of data collection
method it has used a kind of surveying methodology. Data collection tool was a questionnaire that
validated by face validity method as well as the questionnaire's reliability tested by using a Cronbach's
Alpha technique. The calculated Alpha's coefficient was 0.79 which is acceptable. Likert-type
responses with five scales from very low to very high were used to assess different sections of the
questionnaires. The statistical population of the study (N=600) consisted of 10 villages of Sardasht city
who were migrated to the cities in the recent years. To select samples a Cochran formula was used.
According to this method, 120 samples were selected from the general population and the sampling
procedure was done through a randomized method. Data analyzing process was conducted in two
parts, descriptive and analytic. In the descriptive section, descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, mode, standard deviation, variance, CV (SD/M) have been used. The data were
analyzed using SPSS software version 17. Factor analysis method has also been used to identify the
key factors affecting migration.
Results and Discussion
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Findings revealed that inadequate income in rural areas and the poverty problem was the most
important factor in rural-urban migration. The findings also showed that job losses in villages in the
second priority and gaining economic benefits and wealth in cities more than villages were the third
important factor in rural-urban migration. Availability more job opportunities in urban areas and the
difference in wages in rural and urban areas, imbalances between rural and urban development, lack of
capital in rural areas were other important priorities in this regards. According to the results of this
study, factors affecting migration of rural migrants to Sardasht city can be divided into ten factors:
economic and supportive, imbalance between rural and urban facilities, communication and
information, cultural, geographical, income, infrastructure, weather and climate, social, and personal
factors.
Conclusion
Immigration is a phenomenon that most countries in the world, whether developed or non- developed,
are struggling with it. Immigration takes place for various reasons such as economic, social, cultural,
natural and demographic. Among the factors affecting rural-urban migration, economic factors have a
more significant role so that the lack of job opportunities and decreasing the number of jobs in rural
areas is one of the most important reasons for rural-urban migration. The results of this study showed
the economic, occupational and supporting factors are the most important factors affecting immigration
from the viewpoint of the villagers that were immigrated to cities. Due to the climatic conditions in the
villages of the Sardasht city, which agriculture is not available in all seasons, farmers have been
unemployed for half a year. This, in turn, will exacerbate the rural-urban migration so that most of the
rural immigrants of this city emigrate seasonally. The villagers are coming to towns in the hope that
cities can solve some of their economic problems. Another issue that affects people in the villages of
Sardasht city is the lack of capital in rural areas due to the lack of government support from the
villagers and the lack of facilities they need. Results also revealed that the lack of welfare facilities,
health and education are important factors affecting rural-urban migration. Another reason for the
rural-urban migration was related to the natural factors such as scattering of agricultural lands and the
small size of the farms.
Another important reason for the rural-urban migration in Sardasht was about less attention to small
and medium size enterprises (SME) and handicraft industries in rural areas. Because the handicraft
industries have a very considerable contribution in employment of this region, the city of Sardasht has
a lot of handicrafts and this industry along with agriculture can prevent immigration by creating
employment. But, due to the lack of support from these local handicrafts, they continue to be forgotten.
In order to solve the rural-urban migration problem, or at least to reduce it, the following
recommendations are proposed: the necessary information and communication infrastructures should
be available to rural people, suitable job opportunities should be created in rural areas by creating earlystage enterprises and Small handicrafts workshops, rural producers and farmers need to be supported
through the cooperatives, self-help organizations, and entrepreneurial activities, cultural facilities and
recreation centers should be created for young people and elderly people in rural areas. In addition,
land consolidation plans should be improved, rural transport facilities need to be available and rural
roads should be improved in order to create a balance between urban and rural development.
Key Words: Rural-Urban Migration, Rural Development Planning, Villages of Sardasht
County

