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فرهنگی مؤثر بر  و اجتماعی ،بررسی عوامل اقتصادي
شهري در استان ایالم در مقطع  ـ هاي روستاییمهاجرت
 (مهاجران روستایی شهر ایالم) 1394تا  1385زمانی 

 
 1بیگیجواد علی

 چکیده
و  ست که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده استا ايهشهر پدید –مهاجرت روستا 

ورد توجه که همواره م ،ستاهافضایی جوامع ناشی از این پدیده –بسیاري از تحوالت اجتماعی 
بررسی  است. هدف این تحقیق، بودهدانان دانان و اقتصاداندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی

 هاي روستایی شهري در استان ایالممهاجرت فرهنگی موثر بر –عوامل اقتصادي و اجتماعی 
باشد.بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري می

وصیقی و تو میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم به صورت آمار اي هاطالعات کتابخان
 تحقیق، آماري معهجا. است) فریدمن و مستقل اينمونه ودو اينمونه تک t هايآزمون(استنباطی 

 این به 1394 تا 1385 هايسال فواصل در که است ایالم شهر روستایی مهاجر خانوارهاي شامل
 .آمد دستبه نوارخا سرپرست 87 عدادت برفی گلوله گیرينمونه براساس که اندکرده مهاجرت شهر

 اقتصادي عواملي هفمؤل در که دهدمی نشان اينمونه تک t آزمون از مستخرج تحلیلی هايیافته 
 کاناتام آموزشی، امکانات درآمد، اشتغال، هايشاخص میزان میانگین رهنگیف -اجتماعی و

 ،0953/4 ،2339/4 ،5489/4 با برابر ترتیب به کلی ورزشی، و تفریحی امکانات رفاهی، و بهداشتی
 مهاجران اشتغال میانگین پیشرفت میزان چنین،هم. است بوده 0236/4 و 7969/3 ،0355/4

 مستقل اينمونه دو t آزمون از استفاده با ،مهاجرت از بعد زمان تا مهاجرت از قبل زمان از روستایی
 4368/2 از آموزشی امکانات میزان ،9655/3 به 3678/2 از درآمد میزان ،1839/4 به 7356/1 از
 و ریحیتف میزان امکانات ،4483/3 به 1954/2 از ورفاهی بهداشتی امکانات میزان ،1379/4 به

 .است رسیده 9310/3 به 1839/2 از وکلی 3908/2 به 7816/1 از ورزشی
 

، امکانات بهداشتی و یامکانات آموزشهاي روستایی، ، مهاجرتدرآمداشتغال و  واژگان کلیدي:
 ، ایالمرفاهی، امکانات تفریحی و ورزشی

                                                 
                    دانشگاه ایالم مدرس -۱
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 مقدمه 
هاي گوناگون علوم انسانی موضوعی پایدار در رشته عنوانبهها، جایی مکانی انسانهمهاجرت و جاب

ها با مکان در خود معطوف داشته است. پویایی رابطه انسانگران را بهو اجتماعی، توجه پژوهش
ه جوامع علت گستردگی مهاجرت در دنیاي امروز، هممهاجرت قرار داشته است. بهي هقلب پدید
. )64: 1384نحوي با چالش مهاجرت از روستا به شهرها مواجه هستند (سجادپور، بشري به

تواند عالوه خود می مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده، به دلیل ماهیت
یت ایجاد مدت نیز در تعداد و ساختار جمعبر تغییرات درازمدت و طوالنی، آثاري سریع و کوتاه

ن است آتحقیقات در خصوص مهاجرت روستاییان به شهرها عمدتاً بر  ).12: 1380، کند (زنجانی
گیري آنان براي کنند و عوامل مؤثر در تصمیمتا تبیین کند که چرا روستاییان مهاجرت می

گیري براي مهاجرت، عوامل اقتصادي و غیراقتصادي تردید در فرایند تصمیممهاجرت چیست؟ بی
 ).68: 1380نی، شهري مؤثرند (طاهرخا روستاهاي مهاجرت جاد انگیزهطور هماهنگ در ایبه

که مهاجرت یکی از عوامل اساسی و مهم در تحوالت فضایی کشور محسوب شده با عنایت به این
) 147: 1386سیانی،  اند (قاسمعنوان اثرگذارترین عوامل تحوالت شهري ایران از آن نام بردهو به

زیادي از نیروي  درآمد روستاییان، بیکاري تعداد بودکمیالم عواملی از قبیل و در روستاهاي استان ا
هاي خدماتی در روستاها، وجود زمینه مازاد در بخش کشاورزي، عدم گسترش مناسب زیرساخت

هاي اخیر هاي روستایی در دههاشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهرها و غیره بر شدت مهاجرت
 400کنون ا ،روستاي این استان 66در حال حاضر از مجموع یک هزار و  کهدامن زده است؛ چنان

مبدأ و  )؛ این روند پیامدهاي متعددي بر1390روستاي خالی از سکنه است (مرکز آمار ایران، 
وستاها از ربه خالی شدن بسیاري از  توانمیکه از آن جمله  مقصد مهاجرت در پی داشته است
هاي اجتماعی و اخالقی در شهرها، عدم پویایی اقتصاد سکنه، دامن زدن به ناهنجاري

هاي استان، رشد و گسترش بیش از اندازه شهر و در مجموع عدم توسعه شهري و شهرستان
 روستایی مناسب در منطقه اشاره نمود.

شهري  ـ هاي روستاییمهم مؤثر بر مهاجرت عواملت به اینکه از با توجه به موارد یاد شده و با عنای
رد )، بررسی تحقیقی در مو68: 1380فرهنگی است (طاهرخانی، و اجتماعی  ،عوامل اقتصادي

شهري در استان  ـ هاي روستاییفرهنگی مؤثر بر مهاجرتو اجتماعی  ،بررسی عوامل اقتصادي"
گویی به ش در پی پاسخاین پژوه گردیدبه آنچه بیان رسد. با عنایت نظر میضروري به "ایالم

 سواالت زیر تدوین شده است:
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 ستان ایالماخانوارهاي روستایی  مهاجرتبر  مؤثرفرهنگی  و اجتماعی، سؤال کلی: عوامل اقتصادي
 کدامند؟ 1394 -1385به شهر ایالم در مقطع زمانی 

 قابل طرح است:هاي جزئی ذیل با عنایت به سوال کلی تحقیق، سوال
انات فرهنگی (امک -درآمد) و عوامل اجتماعی کمبودآیا عوامل اقتصادي (بیکاري و  .1

مهاجرت  رفاهی و امکانات تفریحی و ورزشی) از علل اصلی آموزشی، امکانات بهداشتی و
 ت؟بوده اس1394 -1385 خانوارهاي روستایی استان ایالم به شهر ایالم در مقطع زمانی

در مقطع وستایی فرهنگی مهاجران ر و اجتماعی ،هاي اقتصاديشاخصوضعیت آیا بین  .2
مهاجرت اختالف معناداري وجود  زمانی قبل و بعد ازي هدر دور 1394 -1385زمانی 

 ؟ دارد
 ست:بررسی هایی به شرح ذیل قابلبا عنایت به سواالت فوق، فرضیه

رهنگی (امکانات آموزشی، ف -اجتماعیدرآمد) و عوامل  کمبود: عوامل اقتصادي (بیکاري و 1فرضیه 
اي روستایی ) از علل اصلی مهاجرت خانوارهورزشیامکانات بهداشتی و رفاهی و امکانات تفریحی و 

 .باشدمی 1394 -1385استان ایالم به شهر ایالم در مقطع زمانی 
در مقطع زمانی  فرهنگی مهاجران و اجتماعی ،هاي اقتصاديوضعیت شاخص: بین 2ي هفرضی

 ف معناداري وجود دارد.مهاجرت اختال زمانی قبل و بعد ازي هدر دور 1394 -1385
 

 مبانی نظري
عددي ست که در علوم اجتماعی و اقتصادي، آراء و نظریات متايمهاجرت موضوعی بین رشته

تایی روسي هرویهاي بیمهاجرتي ه). پدید136: 1380درباره آن مطرح شده است (زنجانی، 
طور عمده نقش منفی در مبدأ و مقصد مهاجرت هعنوان یکی از معضالت اساسی در کشور، ببه

رویه، حل معضالت شهري و ها، کنترل مهاجرت بیهاي اساسی دولتدارد. امروزه یکی از دغدغه
ي اخیر، هاه). در ده118: 1382(عاشري،  ستروستاییکاهش عوارض سوء مهاجرت در نقاط 

موزشی، آ، استفاده از امکانات بیشترتفاوت سطح زندگی در شهر و روستا، یافتن شغل و درآمد 
هاي کوچک به مهاجرت از روستا و شهري ههاي عمد، جزو انگیزهبیشتربهداشتی و تفریحی 

 ).284: 1387پایتخت و شهرهاي بزرگ بوده است (کوهن، 
طور عمده در دو زمینه هاي اقتصادي است که بهانگیزه ین علل مهاجرت روستائیان،مهمتریکی از 

) که در این راستا، 51: 1376فاطمه، (بنی بیشترگیرد: یافتن شغل و کسب و درآمد صورت می
ین دلیل مهاجرت روستائیان به مناطق مهمترهاي اقتصادي را پردازان، انگیزهز نظریهابسیاري 

براي  بیشترف درآمد بین شهر و روستا و کسب درآمد دانند و اعتقاد دارند که اختالشهري می
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 ،هاي اقتصادي). دیدگاه97: 1372بهبود زندگی، عامل اصلی در نوع مهاجرت است (ماهر، 
) که 136: 1380گیرند (زنجانی، ها را مکانیزمی براي توزیع مجدد نیروي کار در نظر میمهاجرت

ست هاي اقتصاديشهري پاسخی به محرك -روستاکه مهاجرت  ،در این زمینه کالرك اعتقاد دارد
مهاجران  )Adam Smith( اسمیت ). اقتصاددانان کالسیک از جمله آدام184: 1383(کالرك، 

). در دیدگاه 136: 1380دانستند (زنجانی، کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضاي اقتصادي می
درآمدي و سطوح امنیتی بین مناطق شهري و  ـ هاي شغلیاقتصادي، مهاجرت ناشی از تفاوت

معتقدند که مهاجران روستایی از  )DeeamWenk et al( روستایی است. دین ونک و همکاران
 )Stiglitz( کنند. استیگلیتزمناطقی با شرایط نامناسب به مناطقی با شرایط بهینه مهاجرت می

توان انتظار دانیم، در آن صورت میعنوان مکانیزم تعادل بخش بمعتقد است اگر مهاجرت را به
با آن از روندي افزایشی  مگامیابد، مهاجرت نیز هداشت که وقتی تعداد بیکاران افزایش می

دلیل نبود روستایی را عمدتاً به هايمهاجرت). این نگرش، 75: 1380برخوردار شود (طاهرخانی، 
در شهر و منافع ناشی از  نتظارياهاي شغلی در روستاها و دسترسی به شغل و درآمدهاي فرصت

کند که بیکاري افراد، اثبات می )Saban( داند. سابنآن و در واقع تابعی از عوامل اقتصادي می
دو گروه از عوامل  )Bogue( کند. بوگمی بیشتراحتمال مهاجرت را در مقایسه با افراد داراي کار 

کند. به اعتقاد وي، وستایی تعریف میهاي رشامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرت
هاي فرهنگی، شرایط خوب هاي شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتها عمدتاً فرصتجاذبه

اي را هاي حرفههاي کسب آموزشمحیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت
ها نیز که در محیط روستایی وجود اي از دافعهدر شهرها متمرکزند و پاره بیشترشود که شامل می

گردد؛ عواملی چون کاهش منابع مالی و دارد، سبب جدایی جمعیت از آنها و جذب در شهرها می
هاي شغلی در این توجهی به بخش کشاورزي، مکانیزه شدن کشاورزي و در نتیجه محدودیتکم

از آن  ،طبیعی مستمر هاي فردي و اجتماعی، حوادثبخش، نبود بستر مناسب براي رشد خالقیت
 ).95: 1390(اذانی و بوستانی،  اندجمله

روستایی را در بطن فرایندهاي توسعه  هايمهاجرتهم  )Arthur w.lewis( آرتور لوئیس 
داري نوین در شهرها و معیشت کند و از تضاد بین دو بخش اقتصادي سرمایهاقتصادي تبیین می

ایند آن مهاجرت فرگوید که سخن می توسعهسنتی در نواحی روستایی کشورهاي در حال 
عالوه بر اختالف درآمد میان نیز  )M.Todoro( باشد. مایکل توداروروستاییان مازاد به شهرها می

: 1380داند (زنجانی، مهاجران مهم می گیريتصمیمشهر و روستا، احتمال کاریابی در شهر را در 
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(اذانی و اي دارد کید ویژهأنیز بر دو عامل کلیدي درآمد و اشتغال ت )Herzog( ). هرزوك135
 ).95: 1390بوستانی، 

ل اقتصادي در مهاجرت غفلت کنند، آن را تنها عامل عوامکه از نقش هاي اجتماعی بی آندیدگاه
هاي چون تحمل یا عدم تحمل دانند و عالوه بر عامل ارادي، انگیزهنمی ،هابرانگیزاننده مهاجرت

 وتمایل به زندگی در نقاط خاص  ،شرایط زیستی، تشکیل خانواده و الحاق به آن، تحصیل
دانند. شهري دخیل می – هاي روستاییهاجرتیز در مهاي قومی، فرهنگی و مانند آن را نزمینه

ده و گامانی است که موضوع مهاجرت را مورد توجه قرار دااز پیش )Ravenstein( روانشتاین
 :مشخص کرده است قواعدي بدین شرح براي مهاجرت

هنگی ، اگرچه عوامل اجتماعی و فرستهامهاجرتین عامل برانگیزنده مهمتر.عوامل اقتصادي 1
 .شوندمی دیگري نیز موثر واقع

 یعنی مهاجرت از روستا به شهرهاي ،افتداي اتفاق میصورت مرحله. در اغلب موارد مهاجرت به2
 .گیردصنعتی و خدماتی انجام می هايقطبو  بزرگترهرهاي شتر و سپس به تر و کوچکنزدیک

گ، جریان .عالوه بر جریان غالب مهاجرت از روستاها به نقاط شهري و از شهرهاي کوچک به بزر3
 .روستایی وجود دارد نقاطرها به اي (اگرچه ضعیف) از مهاجرت از شهوارونه

 .. رابطه مستقیمی بین ارتباطات و مهاجرت وجود دارد4
 ).131:1380س دارد (زنجانی، . شدت مهاجرت بین دو نقطه با فاصله آن دو، رابطه معکو5

رویه یباول، رشد  :داراي دو بعد عمده است شهرهامهدوي معتقد است که مهاجرت روستاییان به 
شود، زیرا در روستاها که منجر به مهاجرت می مازادجمعیت روستایی و در نتیجه حدوث جمعیت 

گذاري چه سرمایهاند و چندارن محدوديهاي تولیدي محیطی و ظرفیت روستاها در کشور ما توان
هاي روستایی، در اجرتاضافه را ندارند؛ و جنبه دوم مه داشت جمعیتالزم صورت نگیرد توان نگه

ه سوي بروستاییان در پی رفاه نسبی  اختالف سطح زندگی دو محیط شهر و روستا نهفته است که
 ).139-1377:142کشاند (مهدوي، شهرها می

روستایی در کشورهاي در حال  هايمهاجرتست تحوالت جمعیتی و سعیدي نیز بر این باور ا
هاي چه که در دنیاي پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوتبا آن توسعه و از جمله ایران در مقایسه

هاي روستایی در کشورهاي مهاجرت باشد؛ چرا کهاساسی داشته و دالیل آنها متفاوت می
ست رسانی روستاییها در خدماتناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت بیشترمانده عقب

 ، در حالی که در کشورهاي صنعتی نیاز صنایعاستهاي ناخواسته را نتیجه داده که مهاجرت
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شهري به نیروي کار همراه به پیشرفت در کشاورزي و مکانیزه شدن آن به این مسأله دامن زده 
 ).89 :1388است (سعیدي، 

گیري براي مهاجرت موثر چهار عامل در تصمیم نظريفاوست و همکارانش معتقدند که از دیدگاه 
 هستند:

شناختی هاي روان. انگیزه4هاي اقتصادي . انگیزه3. عوامل ناهنجاري 2. فشارهاي اکولوژیکی 1
)Fawcett, et al, 1982ژان پیتیه .( )JeanPitie( هاي مهاجرت محقق فرانسوي علت

. تحول 1کند: بندي میدسته ،کلی عاملدر شش  ،روستایی را با توجه خاص به وضعیت اروپا
فیت زندگی .توجه به کی4. بی ثباتی و کمبود اشتغال و درآمد روستایی 3. جاذبه شهري 2تاریخی 

هاي ل. ناهماهنگی توسعه تمدن روستایی وشک6. رشد زیاد جمعیت و مسایل اشتغال و درآمد 5
رهاي )؛ وي دالیل مهاجرت روستایی در اروپا را به کشو58:1369مدن شهري (پیتیه، معاصر ت

دهد و همه را ناشی از ناهماهنگی تمدن روستایی ها نیز تسري میجهان سوم در سایر سرزمین
 داند.شهري می هاي معاصر تمدنسنتی و شکل

 
 پیشینه پژوهش

بر  فرهنگی مؤثر و اجتماعی ،عوامل اقتصادي بررسیي هتاکنون مطالعات فراوانی در بار
ین این مهمترعمل آمده که در ذیل هري در ایران و خارج از ایران بهش -هاي روستاییمهاجرت

 گردد.مطالعات بیان می
اي طی مطالعات خود در استان خراسان، مجموعه) 1366( محمد حسین پاپلی یزدي و همکاران

شهري  ـهاي مهاجرت روستا علت ینمهمترحیطی را بر شمرده و از عوامل اجتماعی، اقتصادي و م
 اند.هزمین و عدم اشتغال در روستاها دانست کمبودرا مسأله افزایش جمعیت و در نتیجه آن 

بررسی علل و عوامل مهاجرفرستی و مهاجرپذیري و خالی از «اي با عنوان ) در مطالعه1374آقا ( 
امل عمربوط به زمین کشاورزي و آب  مشکالتشان داد که ن» سکنه شدن روستاهاي استان فارس

ست مهاجرفرستی باغداريي هاصلی مهاجرت از روستاهاست و در روستاهایی که اقتصادشان برپای
 غالبًا مهاجرفرست بوده است. ،است و روستاهایی که به دامداري اشتغال دارند کمتر

هاي تایی استانتوسعه در نقاط روس هايشاخصبررسی «خود به ي هنام) در پایان1380مشفق (
ن داد نشا» و میزان تأثیرات آن بر مهاجرت در مناطق روستایی 1375تا  1365مختلف طی دهه 

ي هطاقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی و میزان خالص مهاجرت رابي هکه بین سطح توسع
 ه است.ن آن بر آمدیدر صدد تبی معناداري وجود دارد و با استفاده از تئوري توسعه نابرابر
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وري کشاورزي بر اي به بررسی تأثیر افزایش بهره) در مطالعه1385دانشور کاخکی و همکاران (
دهد که د؛ نتایج تحقیق آنها نشان میپرداختن 1350-1383ي همهاجرت روستاییان ایران در دور

گذاري در چنین سرمایههمشود، شکاف درآمدي میان شهر و روستا باعث افزایش مهاجرت می
 کاهد. بخش کشاورزي از روند مهاجرت می

هاي اي به بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر در مهاجرت) در مطالعه1386جاللیان و محمدي (
دهد که شهرستان زنجان با روستایی شهرستان زنجان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می

ستایی در این هاي مهاجرت روین علتمهمتربوده و رو هشهري روب -مهاجرت شدید روستایی
وده ببود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاري و درآمد اندك کمشهرستان عبارت از 

 است. 
 ،اي، عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر) در مطالعه1389غفاري و ترکی هرچگانی (

دهد ی نمودند. نتایج حاصل نشان میبختیاري را بررسآباد در استان چهارمحال در روستاي صادق
یابی به امنیت شغلی، )، دستاشتغال( ستجوي کارجداري بین میزان مهاجرت و معناي هکه رابط

شی و کثرت یابی به تسهیالت آموزورزشی، دستـ  یابی به امکانات تفریحیدرآمد و کار بهتر، دست
 امکانات در شهرها وجود دارد.

ییان به شهرها را با تأکید بر عوامل مؤثر در مهاجرت روستا )1389الدینی و گرجیان (شمس 
ن است که ایشان حاکی از آ تحقیقبررسی نمودند؛ نتایج  ،مهاجرت در دهستان رستم دوي هشبک

ت که در عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی و طبیعی در مهاجرت روستاییان دهستان مؤثر بوده اس
ل و درصد از مهاجرین مورد مطالعه عوامل اقتصادي از جمله جستجوي شغ 81ان حدود این می
 اند. ین دلیل مهاجرت خود ذکر کردهمهمترتر را یابی به درآمد بیشدست

هري در ش -هاي روستااي با عنوان بررسی علل مهاجرت) در مقاله1392پوشی (شایان و کهنه
بیکاري و  اشتغال و وجود کمبودبه این نتیجه رسیدند که  بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان،

ر نهایت، درآمد، علت اصلی مهاجرت روستائیان بخش خاو و میرآباد به شهر و د کمبودپس از آن 
 شود.تخلیه روستاهایشان محسوب می

شهري  ـهاي روستایی اي به تحلیل عوامل مؤثر در مهاجرت) در مقاله1392اذانی و بوستانی (
دهد که شهرستان ممسنی طی چهار (شهرستان ممسنی) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می

هاي روستایی در این هاي مهاجرتین علتمهمترمواجه با رشد باالي مهاجرت بوده است که  ،دهه
 درآمد و فقدان امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی و غیره است. کمبود ،شهرستان
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اي در قهو اختالف درآمد منط شهري -جرت روستاتجارت، مها«اي با عنوان قاله) در م2002هو (
یک ي هسع، به تو»چیني هاز نمون الهامکشورهاي در حال توسعه: مدل توازن عمومی فضایی با 

اي در چین و بررسی تأثیرات مدل تراکم فضایی براي توضیح افزایش نبود توازن منطقه
 اند.پرداختههاي مختلف سیاست
هاي صتعمدتاً فر ،هایا جاذبه کشش) معتقد هستند که عوامل 1997بوگ ( و )2002( اندرسون

هاي مناسب جهت کسب درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی و جذاب شغلی بهتر، فرصت
هاي فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط کار و زندگی چون مسکن، خدمات آموزشی فعالیت

اي چون تحصیل و حرفه تخصصیهاي یابی به آموزشهاي مطلوب جهت دسته فرصتو باالخر
زرگ مالکی در بچنین وجود بیکاري پنهان، نظام شود. وي همدر مراکز آموزشی را شامل می

امکانات زندگی و خصوصًا  کمبودزارع،  وبرداري، روابط مالک ماندگی سیستم بهرهروستاها، عقب
 شمارد.روستایی میي هعوامل دافعي هرا در رد کمی درآمد روستاییان

هاي براي تحلیل مهاجرت ،مدل مبتنی بر عامل«اي با عنوان ) در مقاله2006سیلویرا و همکاران (
ي هکه در مراحل اولی ییانوان پدیدهعشهري را به  -مهاجرت روستاي ه، پدید»شهري-روستا

ز طریق تجزیه و تحلیل و با استفاده ااین بررسی اند. شود، تحلیل کردهه میدصنعتی شدن مشاه
شده  انجام ،از یک روش مکانیک آماري که منجر به ایجاد مدل محاسباتی مبتنی بر عامل است

 است.
 

 شناسی تحقیقروش
هاي تکنیکاطالعات از  گردآوريي و برا است پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع توصیفی 

استفاده شده است. جامعه آماري تحقیق، شامل مهاجرین روستایی  نامه، مشاهده و مصاحبهپرسش
گیري گلوله برفی که براساس نمونهباشد، می 1394تا  1385هاي به شهر ایالم در فواصل سال

تحقیق با استفاده از روش آلفاي ي ه. سطح پایایی پرسشنامه استخانوار به دست آمد 87تعداد 
اطالعات  تحلیلروش تجزیه و  انگر ضریب اعتماد باال است.دست آمد که بیبه 693/0کرونباخ 

اي و نمونهتک t هايصورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمونبه
یابی به نتایج منظور دستبراین اساس و به فریدمن) صورت گرفته است. اي مستقل ونمونهدو

ساخته جهت بررسی عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر  اي محققنامهمطلوب، پرسش
در شهر ایالم  1394تا  1385 هايسالشهري در استان ایالم در فواصل  -هاي روستاییمهاجرت

که پس از  شد تدوینفرهنگی مهاجرت  -معرف مربوط به مؤلفه عوامل اقتصادي و اجتماعی 5در 
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 دست آمد و درهاي نهایی بهع مربوطه، معرفمشاوره با اساتید و کارشناسان متخصص در موضو
 ).1(جدول نامه لحاظ گردید تدوین نهایی پرسش

 
 هاي پژوهشها و معرفها، شاخصمولفه ):1( جدول

 تعداد معرف شاخص مولفه

 عوامل اقتصادي
اشتغال بر مهاجرت خانوارهاي روستایی به  تأثیر اشتغال

 شهر

5 

 به شهر خانوارهاي روستایی بر مهاجرت درآمد تأثیر درآمد

 و فرهنگی جتماعیا عوامل

خانوارهاي  بر مهاجرت امکانات آموزشی تأثیر امکانات آموزشی
 روستایی به شهر

امکانات رفاهی و 
 بهداشتی

 بر مهاجرت امکانات بهداشتی و رفاهی تأثیر
 خانوارهاي روستایی به شهر

 بر مهاجرت تفریحی و ورزشیامکانات  تأثیر امکانات تفریحی و ورزشی
 به شهر خانوارهاي روستایی

 5  تعداد کل

 1392مأخذ، نگارندگان، 
 

 محدوده مطالعه
ا تشکیل ردر صد از مساحت کل کشور  2/1کیلومتر مربع، حدود  138هزار و  20استان ایالم با  

کرمانشاه، از  استانبا  غربی کشور واقع شده است. این استان از شمالي هدهد که در گوشمی
شود و از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از غرب با کشور عراق محدود می

هاي زاگرس غربی رشته کوهي هست که در حاشیاي کوهستانیهاي طبیعی، منطقهنظر ویژگی
نه راي سکدهستان دا 47شهر و  23بخش،  24شهرستان،  10واقع شده است. این استان داراي 

 26درجه و  46). شهر ایالم از نظر موقع جغرافیایی در 195: 1392مقدم و ناظري، است (رحیمی
ست. دقیقـه عـرض شـمالی و در مغرب ایران واقع شده ا 38درجـه و  32دقیقه طول شرقی و 

ال شماي کوهستانی و در ) این شهر در دره1متر است (شکل  1363ارتفاع این شهر از سطح دریا 
س واقع بع در دامنه جنوبی کبیرکوه از سلسله جبال زاگرمر مترکیلو 25شرقی دشتی به مساحت 

داراي  1390ر اساس سرشماري ). شهر ایالم ب74 :1386زاده دلیر و ملکی، شده است (حسین
نفر مرد  87221باشد که از این تعداد خانوار می 42613نفر در قالب  172213جمعیتی معادل 

 -90زمانی ي هباشد. این شهر در دورمی 62/102که بیانگر نسبت جنسی  ،نفر زن است 84992و 
خ رشد درصدي مواجه بوده است که در مقایسه با دوره قبل که نر 43/1 جمعیت با نرخ رشد 85

وده جمعیت شهر در این دوره برشد بیانگر کاهش ، درصدي را تجربه نموده است 41/2جمعیت 
 ).1390ران، است (مرکز آمار ای
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 : نقشه شهر ایالم نسبت به شهرستان، استان و کشور)1(شکل 

 
 نتایج پژوهش

 سشدرصد) پر 20/86نفر ( 75 این بررسی، مطابقگویان مهاجر روستایی: خجنس پاس فراوانی
 ).2شکل دهند. (درصد) را زنان تشکیل می 80/13نفر ( 12 و را مردان شوندگان مهاجر روستایی

 

 
 پاسخگویان مهاجر روستایی توزیع فراوانی جنسنمودار  ):2(شکل 
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نفر  20سال سن داشتند،  40تا  20 بیندرصد)  4/49نفر (  43پاسخگوي مهاجر،  87از مجموع 
نفر  7 سال، و 70تا  56 سنیدر گروه  درصد) 1/16نفر (  14سال،  55تا  41درصد) بین  23( 
 .سال داشتند 70درصد) بیش از  05/8(
 

 
 سن پاسخگویان مهاجر روستاییتوزیع فراوانی نمودار  ):3( شکل

 
 سواد پاسخگویان

سواد خواندن و  درصد) 9/6نفر ( 6سواد هستند، بی درصد) 8نفر ( 7 ،از بین پاسخگویان مهاجر 
پلم درصد) مدرك دی 52/19نفر ( 17درصد) داراي مدرك سیکل،  2/17( نفر 15نوشتن دارند، 

نفر  5رصد) لیسانس، د 23 نفر ( 20دیپلم، درصد) داراي مدرك فوق 52/19(نفر  17داشتند، 
 .)4شکل لیسانس و باالتر، بودند (درصد) فوق 74/5(
 

 
 سواد پاسخگویان مهاجر روستاییتوزیع فراوانی  ):4شکل (
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 مبدأ مهاجران روستایی
اند. ت کردهاین شهر مهاجر بهدرصد) از شهرستان ایالم  31نفر ( 27از میان پاسخگویان مهاجر،  

درصد)  8/21نفر ( 19 ،شهرستان ایوان مهاجراندرصد) از پاسخگویان از  4/26نفر ( 23همچنین، 
ز ادرصد)  9/6نفر ( 6درصد) از شهرستان سیروان و  8/13نفر ( 12از شهرستان ملکشاهی، 

 ).2اند (جدول شهرستان چرداول بوده
 

 مبدأ مهاجران روستایی ):2( جدول

 1395هاي تحقیق، منبع: یافته
 

 آزمون فرضیات

(امکانات آموزشی،  فرهنگی -عوامل اقتصادي (اشتغال و درآمد) و عوامل اجتماعی فرضیه اول: 

خانوارهاي روستایی  مهاجرتامکانات بهداشتی و رفاهی، امکانات تفریحی و ورزشی) از علل اصلی 
 استان ایالم به شهر ایالم بوده است.

عوامل اقتصادي و تأثیر باالي دهنده نشان ،ايتک نمونه tدست آمده از آزمون هاي بهیافته 
مهاجران روستایی  دیدگاه از ،مهاجرت روستائیان به شهر ایالمي هبر انگیز فرهنگی –اجتماعی

 ).3 است (جدول
 
 
 
 
 

 تعداد روستا شهرستان تعداد روستا شهرستان

 ایالم
زا، جار، گلزار، آوهمورت، گله

آباد، بلین، جعفرآباد، مهدي
 پنجابمله

 
27 
 

 12 کلیلیکخزانه، لرنی، چشمه سیروان

 6 موشکان، شباب چرداول

 ملکشاهی

نیازآباد، وري، چیچال 
خلیفه، هرکبود خشادول، 

 کلک، سرابنقی، وريکلک
 باریککلک، چشمه

 23 سفید، نرگسیکاپوره، سراب، چشمه ایوان 19

 41 کل 46 کل
 87کل = 
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فرهنگی مؤثر بر مهاجرت از دیدگاه مهاجران  –عوامل اقتصادي و اجتماعی ):3(جدول 
 ايتک نمونه tي (پاسخگویان) بر اساس آماره

 

 1395هاي تحقیق، یافته :منبع 
  

مهاجرت  يهانگیزبر  فرهنگیو اجتماعی ،عوامل اقتصاديهاي مربوط به میزان تأثیر باالي یافته
دهد که از دیدگاه مهاجرین نشان میاي تک نمونه tآزمون روستائیان به شهر ایالم با استفاده از 

، »امکانات آموزشی«، »درآمد« ،»اشتغال«هاي روستایی شهر ایالم، میانگین میزان تأثیر شاخص
، 5489/4به ترتیب برابر با » کلی«، و »امکانات تفریحی و ورزشی«، »امکانات بهداشتی و رفاهی«

 بوده است. 0236/4و  7969/3، 0355/4، 0953/4، 2339/4
 تأثیرمیزان بین میانگین  ،روستایی مهاجریندهد، از دیدگاه نشان می 4گونه که جدول همان

  هايمهاجرت روستائیان به شهر ایالم در شاخصي هفرهنگی بر انگیزو اجتماعی ،عوامل اقتصادي
اي ین میانگین رتبهبیشتر. در این بین، داردتفاوت معناداري وجود  05/0مورد مطالعه در سطح آلفا 

 باشد.می امکانات تفریحی و ورزشی ین مربوط به معرفکمترو  مربوط به معرف اشتغال

 فرهنگی و اجتماعی ،میزان تأثیر باالي عوامل اقتصاديي هدهندنشان ،بررسی نتایج هر دو آزمون
، »درآمد« ،»اشتغال«هاي در شاخص متوسطبه میزان باالتر از  ،هاي مورد مطالعهدر شاخص

بر » کل«، و »امکانات تفریحی و ورزشی«، »امکانات بهداشتی و رفاهی«، »امکانات آموزشی«
ایالم است. بنابراین، با عنایت به نتایج فوق، فرضیه اول تأیید  شهرمهاجرت روستائیان به ي هانگیز
مهاجرت ي هانگیزفرهنگی بر  ـ اجتماعیرسیم که عوامل اقتصادي و گردد و به این نتیجه میمی

  .موثر بوده است 1394تا  1385هاي در فواصل سالخانوارهاي روستایی به شهر 

 tمقدار  میانگین N معرف
درجه 
 آزادي

 سطح معناداري

 000/0 86 577/63 5489/4 87 اشتغال
 000/0 86 046/42 2339/4 87 درآمد

 000/0 86 656/31 0953/4 87 امکانات آموزشی

امکانات بهداشتی و 
 رفاهی

87 0355/4 114/31 86 000/0 

امکانات تفریحی و 
 ورزشی

87 7969/3 222/29 86 000/0 

 000/0 86 358/40 0236/4 87 کلی
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فرهنگی مؤثر بر  –ادي و اجتماعیهاي عوامل اقتصمعرفاي تفاوت میانگین رتبه ):4( جدول

 از دیدگاه مهاجران (پاسخگویان) بر اساس آماره فریدمنمهاجرت 

 درصد 5هاي تحقیق، معناداري در سطح یافته :منبع    
 

زمانی ي همهاجران در دور فرهنگیو  اجتماعی ،هاي اقتصاديوضعیت شاخصبین  فرضیه دوم:

 مهاجرت اختالف معناداري وجود دارد. قبل و بعد از
هاي در مؤلفه شاخصهاي تحقیق در مورد مقایسه وضعیت پنج یافتهي هدر این قسمت به ارائ

زمانی قبل و ي هدور«فرهنگی مهاجران روستایی ساکن شهر ایالم در دو  و اجتماعی ،اقتصادي
 شود. پرداخته می هاي مستقلنمونه tي هساس آماربر ا »مهاجرت بعد از
ها اعم از شاخص تمامیاي) نمره 5دهد که در طیف لیکرت (مقیاس ) نشان می5جدول ( نتایج

وضعیت امکانات بهداشتی و  ،وضعیت اشتغال، وضعیت درآمد، وضعیت امکانات آموزشی شاخص
باالتر از دوره قبل از مهاجرت  مهاجرتدرمانی، امکانات تفریحی و ورزشی و کلی در دوره بعد از 

دار یهاي مستقل، در سطح پنج درصد خطا معننمونه t ها، بنابر آزموناین تفاوت به شهر است.
 ).5 (جدول است

 
 
 
 
 
 
 

 معرف فراوانی میانگین عددي ايمیانگین رتبه
 اشتغال 87 5489/4 29/4
 درآمد 87 2339/4 24/3
 امکانات آموزشی 87 0953/4 09/4
 امکانات بهداشتی و رفاهی 87 0355/4 89/2

 امکانات تفریحی و ورزشی 87 7969/3 17/3

 کل 87 0236/4 19/4
 کاي اسکوئر 112/61
 درجه آزادي 5
 سطح معناداري 000/0
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ي هاجران در دورهمفرهنگی  –اقتصادي و اجتماعیهاي ي وضعیت شاخص. مقایسه5 جدول
 مستقل tي زمانی قبل و بعد از مهاجرت بر اساس آماره

 
 گیرينتیجه

اي در توان شاخصی در نبود نگرشی ناحیهرویه روستائیان کشور را میهاي بیتداوم مهاجرت
کرد. اعمال  دادقلمکشور ي هریزي توسعهاي اقتصادي و اجتماعی در برنامهفضایابی فعالیت

ها، از یک سو عامل تمرکز خدمات و گزینی این فعالیتهاي تمرکزگرایانه در مکانسیاست
معیشتی مختلف در شهرها شده و از سوي دیگر، محرومیت و فقر مناطق  –تسهیالت رفاهی

 گیر بین شهرروستایی را به دنبال داشته است. تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشم
اي که تلقی گونههاي جاذب و دافع جمعیتی تبدیل کرده است؛ بهقطببه و روستا شده و آنها را 

هاي هاي ناامن و محروم از نظر اقتصادي و اجتماعی، منجر به تشدید انگیزهعنوان کانونروستاها به
هرهاي مهاجرتی در روستائیان، به امید برخورداري از حداقل امکانات در شهرها و حتی در ش

گذرد؛ شهرهایی شده است که از زمان کسب هویت شهري شدن آنها چندي نمیـ کوچک و روستا 
تواند ناشی از تنگناهایی شود بر آن اطالق کرد، میمیرا » فرایند«بنابراین، مهاجرت که عنوان 

ت هاي شغلی و تسهیالهاي وضعیت محلی و بخشی دیگر به فرصتباشد که قسمتی از آن به ویژگی
پوشی، دارند، بستگی داشته باشد (شایان و کهنهبهداشتی که مراکز شهري عرضه می ـآموزشی 

بر مهاجرت  موثر فرهنگی و اجتماعی ،). در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادي134: 1392
 است. شدهپرداخته 1394تا  1385خانوارهاي روستایی شهر ایالم در مقطع زمانی 

 T DF انحراف معیار میانگین N دوره زمانی هاشاخص
سطح 

 معناداري

 وضعیت اشتغال
 قبل از مهاجرت

87 
7356/1 7574/0 

380/20- 172 000/0 
 9325/0 1839/4 بعد از مهاجرت

 درآمدوضعیت 
 قبل از مهاجرت

87 
3678/2 9688/0 

096/11- 172 000/0 
 10652/0 9655/3 بعد از مهاجرت

وضعیت امکانات 
 آموزشی

 قبل از مهاجرت
87 

4368/2 08910/0 
 11465/0 1379/4 بعد از مهاجرت 000/0 172 -716/11

امکانات  وضعیت
 بهداشتی و رفاهی

 قبل از مهاجرت
87 

1954/2 09225/0 
717/7- 

172 000/0 
 13359/0 4483/3 بعد از مهاجرت

وضعیت امکانات 
 تفریحی و ورزشی

 قبل از مهاجرت
87 

7816/1 08080/0 
222/4- 172 000/0 

 11943/0 3908/2 بعد از مهاجرت

 کلی
 قبل از مهاجرت

87 
1839/2 09180/0 

075/12- 172 000/0 
 11184/0 9310/3 بعد از مهاجرت
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و  "اشتغال"هاي اقتصادي علل مهاجرت از جمله اول و در ارتباط با معرفي هدر رابطه با فرضی 
اشتغال با  معرفدهد که اي نشان میتک نمونه tنتایج آزمون  ،6و با نگاهی به جدول  "درآمد"

برخوردار ها از باالترین اولویت 2339/4و پس از آن معرف درآمد با میانگین  5489/4میانگین 
توان ارائه می د. تحلیلی کهنباشل خیلی مهم مهاجرت روستائیان به شهر ایالم میهستند و از عل

هاي علم پزشکی و در کنار آن، ورود دلیل پیشرفتاین است که افزایش جمعیت روستاها به ،داد
شدن کشاورزي، ثابت بودن منابع طبیعی و  هاي جدید کشاورزي به روستا، مکانیزهتکنولوژي

ائیان و فقدان امکان افزایش آن، موجب بیکاري و به تبع آن کاهش درآمد روستکشاورزي و نیز 
 روستاها شده است.ي هدر نهایت، موجب مهاجرت آنها به شهرها و تخلی

نشان داد که درصد بسیاري  ،گویان مهاجر روستاییاسخپعالوه، مصاحبه میدانی نگارندگان با به 
رزي معیشتی در بخش کشاو شاغلاز روستا بیکار بودند و یا از مهاجران پاسخگو در قبل از مهاجرت 

اي جزء مهاجرت بودند و زمین کمی داشتند که در شرایط بسیار ناگواري قرار داشتند و چاره
بیکاري و پس از  اشتغال و وجود کمبودمشکالت اقتصادي از جمله  ،توان گفتنداشتند؛ لذا می

ي هت تخلیدرآمد، علت اصلی مهاجرت روستائیان استان ایالم به شهر ایالم و در نهای کمبودآن 
 گردد.روستاها محسوب می

 ،هنگیفر -اجتماعی يمؤلفههاي چنین معلوم ساخت که در معرفاي همتک نمونه tنتایج آزمون  
با  "هیتی و رفاامکانات بهداش"، 0953/4با میانگین  "امکانات آموزشی"علل مهاجرت از جمله 

ها یتاز باالترین اولو 7969/3با میانگین  "امکانات تفریحی و ورزشی"و  0355/4میانگین 
 باشد. برخوردار هستند و از علل خیلی مهم مهاجرت روستائیان به شهر ایالم می

مناسب در روستاها از جمله نبود  يهازیرساختنبود این است که  ،توان ابراز نموددالیلی که می 
ییان به آموزش عالی، اشتیاق روستا آموزشمدارس مقاطع باالتر از ابتدایی، نبود دانشگاه و مراکز 

هاي ورزشی چشمی و وجود امکانات اجتماعی از جمله سالنفرزندان در مقاطع باالتر، چشم و هم
ها باشند. بدیهی است روند مهاجرتمی مل اجتماعی مهاجرتهاي تفریحی در شهرها از عواو مکان
 ،هاي اجتماعیدر روستاها و جاذبه رفاهیهري عمدتاً تحت تأثیر امکانات زیستی و ش -روستا

کند؛ هاي نادرست آن را تشدید میگذاريو در مواردي سیاست باشدمیفرهنگی و اقتصادي شهرها 
هاي روستا شهري عوامل مؤثر در مهاجرت ،در واقع بعد از عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی

 باشند.می
هاي هاي مؤلفهکه بین میانگین معرف دیگريي هتر، مقایساز جهتی، جهت اطمینان و اعتماد افزون

خانوارهاي روستایی با استفاده  "قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت"فرهنگی  و اجتماعی ،اقتصادي
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دهنده باال به نوعی تأییدکننده نتایج فوق بوده و نشان ،آمده عملهاي مستقل بهنمونه  tاز آزمون
فرهنگی خانوارهاي مهاجر روستایی در بعد از  و اجتماعی ،بودن میزان میانگین عوامل اقتصادي

 مهاجرت نسبت به قبل از مهاجرت است.
ي هدر زمینکه  اياي را با نتایج تحقیقات تقریباً مشابهنتایج این تحقیق، همسویی قابل توجه 

شهري انجام گرفته  ـ هاي روستاییفرهنگی مؤثر بر مهاجرت و اجتماعی ،اثرات عوامل اقتصادي
 گردد:تحقیقات مشابه اشاره می بهکه در اینجا  ،را دارد

اي طی مطالعات خود در استان خراسان، مجموعه) 1366( محمد حسین پاپلی یزدي و همکاران
شهري  ـهاي مهاجرت روستا ین علتمهمترمحیطی را بر شمرده و از عوامل اجتماعی، اقتصادي و 

 اند.هزمین و عدم اشتغال در روستاها دانست کمبودرا مسئله افزایش جمعیت و در نتیجه آن 
هاي هاي توسعه در نقاط روستایی استانبررسی شاخص«خود ي هنام) در پایان1380مشفق (

ن داد نشا» تأثیرات آن بر مهاجرت در مناطق روستاییو میزان  1375تا  1365مختلف طی دهه 
ي هطاقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی و میزان خالص مهاجرت رابي هکه بین سطح توسع

 معناداري وجود دارد.
وري کشاورزي بر مهاجرت اي تأثیر افزایش بهره) در مطالعه1385دانشور کاخکی و همکاران ( 

دهد که نشان می ،بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها 1350-1383ي هروستاییان ایران را در دور
گذاري در چنین سرمایهشود؛ همباعث افزایش مهاجرت می ،شکاف درآمدي میان شهر و روستا

 کاهد. بخش کشاورزي از روند مهاجرت می
هاي اي به بررسی عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرت) در مطالعه1386جاللیان و محمدي ( 

دهد که شهرستان زنجان با روستایی شهرستان زنجان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می
هاي مهاجرت روستایی در این ین علتمهمترهري روبرو بوده و ش -مهاجرت شدید روستایی

وده ببود آب و زمین، محرومیت و ضعف خدماتی، بیکاري و درآمد اندك شهرستان عبارت از کم
 است. 

اي عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر ) در مطالعه1389و ترکی هرچگانی ( غفاري 
آباد در استان چهارمحال بختیاري را بررسی نمودند که نتایج حاصل نشان در روستاي صادق

یابی به امنیت (اشتغال)، دست هاجرت و جستجوي کارداري بین میزان ممعنیي هرابط ،دهدمی
یابی به تسهیالت آموزشی رزشی، دستو -یابی به امکانات تفریحیو کار بهتر، دستشغلی، درآمد 

 و کثرت امکانات در شهرها وجود دارد.
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ییان به شهرها را با تأکید بر عوامل مؤثر در مهاجرت روستا )1389الدینی و گرجیان (شمس 
ن است که بررسی نمودند؛ نتایج تحقیق ایشان حاکی از آ ،مهاجرت در دهستان رستم دوي هشبک

ت که در عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی و طبیعی در مهاجرت روستاییان دهستان مؤثر بوده اس
غل و عوامل اقتصادي از جمله جستجوي ش ،درصد از مهاجرین مورد مطالعه 81این میان حدود 

 اند. ذکر کرده ،مهاجرت خودین دلیل مهمتریابی به درآمد بیشتر را دست
شهري در  ـ هاي روستای علل مهاجرتاي با عنوان بررس) در مقاله1392پوشی (یان و کهنهشا

بیکاري و  اشتغال و وجود کمبودبخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان؛ به این نتیجه رسیدند که 
ر نهایت، بخش خاو و میرآباد به شهر و د روستائیاندرآمد، علت اصلی مهاجرت  کمبودپس از آن 

 شود.تخلیه روستاهایشان محسوب می
شهري  ـهاي روستایی اي به تحلیل عوامل مؤثر در مهاجرت) در مقاله1392اذانی و بوستانی ( 

دهد که شهرستان ممسنی طی چهار (شهرستان ممسنی) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می
هاي روستایی در هاي مهاجرتین علتمهمترکه  ،ي مهاجرت بوده استمواجه با رشد باال ،دهه

 درآمد و فقدان امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی و غیره است. کمبوداین شهرستان 

هاي ها عمدتاً فرصت) معتقد هستند که عوامل کشش یا جاذبه1997) و بوگ (2002اندرسون ( 
راکز تفریحی و جذاب بیشتر، وجود م هاي مناسب جهت کسب درآمدشغلی بهتر، فرصت

هاي فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط کار و زندگی چون مسکن، خدمات آموزشی فعالیت
اي چون تحصیل هاي تخصصی و حرفهیابی به آموزشهاي مطلوب جهت دستو باالخره فرصت

امکانات زندگی و  چنین وجود بیکاري پنهان، کمبودشود. وي همدر مراکز آموزشی را شامل می
 شمارد.روستایی میي هعوامل دافعي هکمی درآمد روستاییان را در رد خصوصبه
 

 پیشنهادات
 گردد:ي زیر ارائه میکارها و پیشنهادهاها و نتایج تحقیق، راهبا توجه به یافته

هایی ویژگیبا توجه به  ،ي در منطقهگردشگر ریزي مناسب و قابل اجرا براي گسترشرنامهب -1
ري در گهاي گردشکوهستانی بودن، چهار فصل بودن و مرزي بودن استان و نیز داشتن توانچون 

راي بزمینه اکوتوریسم و توریسم مذهبی که موجب ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش درآمد 
 ست.اضروري ،گرددساکنین روستایی و جلوگیري از مهاجرت آنان به شهرها می
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هاي شغلی مولد از طریق ریزي براي صنایع کوچک و متوسط در روستاها و ایجاد فرصتبرنامه -2
هاي روستائیان در جهت اشتغال و افزایش درآمد خانوارهاي روستایی تنوع بخشی به فعالیت

 ست.ا ضروري
هاي هنرستان و متوسطه ،ز قبیل مدارس ابتدایی، راهنمایید امکانات آموزشی در روستاها اایجا -3

ه تواند نیاز فرزندان روستاییان به امرآموزش و پرورش را برطرف نماید و با توجه بمی ،کشاورزي
اند، مودهین عوامل مهاجرت به شهرها قلمداد نمهمتراینکه اکثر مهاجرین این عامل را یکی از 

د کاست. ه شهرها تا حدي خواهطور مسلم از مهاجرت روستاییان بایجاد چنین فضاهاي آموزشی به
چرا که طبق  کندمیچنین، این امر در مورد امکانات تفریحی و سرگرمی هم تا حدي صدق هم

ه شهر موثر بوجود این نوع امکانات و نبود آن در روستاها در مهاجرت آنان  ،اظهار نظر مهاجرین
 بوده است.

 یا نبود امکانات اولیه پزشکی و کمبود ،کی دیگر از علل عمده مهاجرت روستاییان به شهری -4
شود، لذا با که باعث هجوم اقشار گسترده جمعیت روستایی به شهرها می ،درمانی در روستاهاست

تا حدي  ،ها و دیگر مراکز درمانی در سطح روستاهاها و بیمارستاندرمانگاهي هایجاد یا توسع
 هر جلوگیري کرد.توان از مهاجرت روستاییان به شمی
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