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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

ی و معنوی مرتبت بر نتایج، ابتکارات، تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ستاد راهنم شگاه محقق اردبیلی، نای ا ش و دان ا و دان

مبالمانع است.

 
 

 رشته ارشد یکارشناسآموخته دان  فلروزمهژیراین انب 

 دانشییکدهحدیریتمحر  ممگرای م -عیوممومحهندسگگ محر  

به مدانشگگاه محقق ماددیلی مکشگگهودزومومحنهی میعل  

ان م76/44/66که در تاریخ  م6054455479 دانش ویی شماره

مم–وعواحلماقتصهد"تحصییلی خود تحت عنوان   نامههایان

 "للددماستهنماددیملهنحوثرمیرمحههجرتمدوستهئماجتمهع 
 شوی که ای، متعهد میدفاع نموده

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.ارائه ننمودهخارج ان کشور 

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندرجات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ای شییده توسیی  نامههایان( ایژ 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع مربوطه  و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشی، ان حونه نامههایانو ... ان ایژ 

نت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، معاو

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

 نامههایانمستخرج ان ایژ  مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنارانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

مشاور(  نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

جمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما



با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.

 
 

 

 

 فیروز هژبر

        

 
 91/99/11تاریخامضا     
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تمل . پرسشنامه مشباشدیآن پرسشنامه استاندارد م یو ابزار اصل یمایشیحاضر پ یقروش تحقشناسی پژوهش: روش

سؤال در رابطه با عوامل  99 یان،سؤال مربوط به سنجش مشخصات روستائ 8سؤال در رابطه با مشخصات روستا،  99بر 

 یشخص یدگاهسؤال در رابطه با د 6مؤثر بر مهاجرت و  یسؤال در رابطه با عوامل اجتماع 99مؤثر بر مهاجرت،  یاقتصاد

های آبخیز حوزه آبخیز استان اردبیل از جمله حوزه 5جامعه آماری شامل افراد  .بوده استبه مهاجرت  انییوستار

 طقمنا. این باشدکفتارق اردبیل، درویش چای سرعین، سیاهپوش نیر، سقزچی چای نمین و لیکوان چای کوثر می

است؛ در مرحله  یاگیری تحقیق حاضر چند مرحلهروش نمونه .است بوده نفر 99946دارای سکنه و جمعیتی برابر با 

و تعداد نمونه  دش( از حجم نمونه کل مشخص حوزه مرزینسبی سهم هر طبقه ) یاگیری طبقهاول، با روش نمونه

و تکمیل شد. پرسشنامه در حوزه آبخیز ها توزیع بین آن و پرسشنامه، افراد نمونه انتخابدست آمد. سپس نفر به 972

 ها در زمان شیوع ویروس کرونا تکمیل گردید. ی حوزهای و سقزچی چای قبل از شیوع ویروس کرونا و بقیهدرویش چ

روش محصولات )کمبود بازارهای مناسب برای ف 4ها به غیر از سوالات تمام گویه نتایج نشان داد که  ها:یافته

مهاجرت  بر یاقتصاد اورزی( جزئی از عوامل)پایین بودن قیمت زمین مسکونی  یا کش 6ال کشاورزی و دامی( و سؤ

 عدمشاخص ) ی،اقتصاد عوامل یهالفهؤمباشند. طبق نتایج از میان ی میشهر مناطق به ییروستا مناطق از مردم

( بیشترین شهر به مهاجرت زانیم در یدامدار و یکشاورز های تیفعال گسترش و استمرار به جوان نسل یعلاقمند

 شاخص )پایین بودن قیمت زمین مسکونی و یا کشاورزی در مناطق روستایی( کمترین میانگین و (15/4میانگین )

)عدم  1ال سؤ)عدم رضایت از وضعیت مسکن و امور خدماتی(،  7لات غیر از سؤابه هاگویه( را داشتند و تمام 99/9)

 یاجتماع از عواملجزئی  وستایی()عرق به حفظ فرهنگ در مناطق ر 99و سؤال  مدیریت مناسب مواد زائد و فاضلاب(

 باشند. ی میشهر مناطق به ییروستا مناطق از مهاجرت مردم برر مؤث

شاخص )عدم اطمینان از آینده فرزندان و ایجاد رفاه  اجتماعی، عوامل یهامولفهطبق نتایج از میان  گیری:نتیجه

رضایت از وضعیت مسکن در روستا و امور خدماتی ( و شاخص )عدم 12/4اجتماعی و اقتصادی( بیشترین میانگین )

مایل عمومی برای )ت 9لات سؤا ها به غیر از( است و در نهایت تمام گویه25/9برق و گاز( کمترین میانگین ) ،آب

 بر انییروستا رگذاریتاث یشخص دگاهید)احتمال مهاجرت در آینده نزدیک به شهر( جزئی از  2ل مهاجرت( و سؤا

 ذاررگیتاث یشخص دگاهیها دمولفهباشند. طبق نتایج از میان ی میشهر مناطق به ییروستا مناطق زا مهاجرت مردم

( و 19/4بیشترین میانگین ) دارای (مناسب درآمد نیتام صورت در روستا در یزندگ به حیترجشاخص ) انییروستا

 ( است.96/9)کمترین میانگین دارای شاخص )احتمال مهاجرت در آینده نزدیک به شهر( 
 یلاستان اردب ان،ییمهاجرت روستا اجتماعی،و ی عوامل اقتصاد های کلیدی: واژه
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مفحقدحهمومهدم-

محقدحهم-1-1

 نیتریمیاز قد یکی ینیو روستانش آدمی یهاشکل سکونت تریندیرینهروستاها 

زایی یسنقش  یه،عنوان اجتماعات پااست. روستاها از گذشته به بوده بشر یزندگ هایشیوه

 یرانبه و یزها ناز تمدن یاریبس تاف. اندا داشتههجوامع و تمدن ترقیو گیری شکلر د

واهد خمربوط  یو رونق اقتصاد یدتول یهعناصر پاعنوان بهها به آنعدم اعتنا روستاها و  شدن

 عنوانسهم روستاها به گردیدباعث  زندگی شهریبخش صنعت و گسترش  توسعه شد.

نشود با وجود  کمتر کردند،یم ینجامعه را تام یهابخش یرسا ملزوماتکه  یدیتول جاهای

 دیبخش تول نوانبه ع ییبخش روستا ،زندگی شهریو  یدر اوج توسعه صنعت یحت ینا

(. در ۱۹۳۱پور، جمعهخود را از دست نداده است ) یتاهم عنوان یچبه ه یو اساسزیربنایی 

 یفاا یرانیتمدن ا یجاددر ابا اهمیتی  یارنقش بس قدیمروستاها از  گسترش یز،کشور ن

 و رنگ شدهکمروستاها  یتنقش و اهم زمان به مرورجدید  یتکنولوژآمدن ، اما با اندنموده

 ۱۹۳۱ یهاسال درموجود آمار  شدند. بر اساسبه خالی از جمعیت دچار  وستاهااز ر یاریبس

جمعیت  یعنی، با خالی شدن جمعیت روبرو شدهکشور  یروستا ۹۳۱۱۳تعداد  ۱۹۳۱تا 

طور ه و بهشد یتیجمع یهدچار تخلشدت بهروستا  ۳۳۹۱بوده و تعداد  یرشد منف روبه

 (.۱۹۳۱ یا،زنیرواند )فمهاجرت کرده ساکنینکامل 

جهان  یدر کشورها مخصوصاکه امروزه  بوده یتیمهم جمع هایواقعهاز  یکی مهاجرت

ه است ک یمکانت حرک یا یاییجغراف حرکتاز  اشکالیاست. مهاجرت  بوده سوم مورد توجه

 یا از مبدا اتراق ییرتغ یاییجغراف اتتحرک ین. اگیردیصورت م یاییدو واحد جغراف ینب

دلیل  ین(. به هم9989 ی،باشد )زنجانیمحل ورود م همان یامحل سکونت به مقصد همان 

کشور بوجود آمده است البته هر ناحیه  ییروستا هایناحیهدر  های زیادیسختیمسائل و 

 نیا آورندهپدید  عامل راستا ین. در همی داردمسائل و مشکلات مخصوص به خود ییروستا
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 اییازهن ینتام ناتوانی در یا. فقر تفاوت زیادی در جاهای مختلف داشته است یزمهاجرت ن

 یحمشکلات نواترین و عمده تریناساسیاز  ییروستا یتاز جمع قسمتی، در کمتر اساسی

ان به جه یتنفر از جمع یلیاردم یک افزون بر ی،جهان یاساست. در مق بوده کشور ییروستا

اک، غذا، مسکن، پوش ینهها در زمآن یهو اول یاساس مایحتاج یعنی، باشندمی یرفق یقینطور 

مهم  یهامسالهاز  یکی. فقر شودینمدستگیرشان بهداشت آموزش و پرورش و مانند آن 

 شتریب ییروستا یفقر در نواح ی، ولنیست ییروستا یبه نواح مختصجهان امروز است و 

ای راز فق یحداقل بخش کنند،یم یزندگروستایی  ینواح . اکثر فقرا در خوردبه چشم می

 ین(. هدف از انجام ا9919 ی،)رضوانباشد می روستا نشأت گرفته از یز،در شهرها نساکن 

 اجتماعی–یعوامل اقتصاد یاست و به بررس یرسالت ینانجام چن یدر راستا یزپژوهش ن

 .پردازدیم یلدر استان اردب یانموثر بر مهاجرت روستائ

ممیلهنمحسألهم-2-1

 یآن به عنوان اضطرار یههمزاد بشر بوده و از شکل اول یختار یمهاجرت از ابتدا یدهپد

امل تک یشتمع یرفاه و ارتقا یجادا یبرا یآن در قالب تلاش یامروز یهابقا تا شکل یبرا

جوامع اعم از اکثر که در  باشدعصر امروزی می یاجتماع مسائلاز  یکی. مهاجرت اندیافته

ن بدون که جمعیت آ یا. امروزه، جامعهباشدقابل رویت می یافتهنو توسعه یافتهتوسعه

 یهانمونه ترینبرجستهاز شهری  -مهاجرت روستا. یافتآن را  توانیمفعالیت باشد کمتر 

 ،باشدمی کند،یدر شهر جلوه م یزندگ یکه به صورت ترک روستا برا یتیتحرک جمع

از  که پس بوده یو تمدن بشر ریختا هاییدهپد یدارترینو پاترین کهناز  یمهاجرتچنین 

 (.9919)اکبرپور و همکاران،  رایج شده است یاربس ین،و در عصر نو یانقلاب صنعت

دارد و بسته به آن که از  ی، ابعاد مختلفواقعی بودنو  یچیدهپ یتماه یلبه دل مهاجرت

 را در بر یابعاد مختلف یزآن ن یفتعر ،داشته باشیم توجه موضوع ینبه ا دیدگاهی چه

 اند،سعی کردهخود،  یحوزه تخصص زمینه کاری و نظران مختلف بنا به. لذا صاحبگیردمی

مهاجرت اشاره  یفاز تعار یبه برخ یلاًکه ذ ؛ارایه نمایندمتعددی از آن را  هایتعریف

سکنی و  یاصل محل زندگی نمودن ( مهاجرت را ترک9914) ی. زارع و هاشمگرددیم

هاجرت م یگری،د یف. در تعرنمایندیم یفموقت تعر یاطور دائم به یگرد یندر سرزم گزیدن

ه ب یناز مردم و همچن یگروه یافرد  یکمحل اقامت توسط  یدائم یمهن یا یدائم ییرتغ

ه ک باشدیم یبرای بهبود زندگ یگرمکان به مکان د یکمردم از  یزیکیحرکت ف یمعن

 یستاقتصادی، ز ی؛هاو چالش یچیدهپ یطدر پاسخ به شرا یاجتماع یندعنوان فرابه
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 و یلانم ی)بروک گیردیصورت م یاسیو س یقوم ی،مذهب ی،و فرهنگ یاجتماع یطی،مح

؛ نوربخش و اکبرپور سراسکانرود، 9915 ،همکاران و یسی؛ و9919؛ جوان، 9915 ینالی،ع

9919.) 

 یروستا به شهر با رشد صنعتمهاجرت از روش  یافته،کمتر توسعه  یکشورهااکثر در

و همکاران، 9یتمیزان درآمد همراه بوده است )گلد اسم پایین آمدنو  یبیکار اندازهشدن و 

2994.) 

مسائل  ینترمهم جزومهاجرت از روستا به شهر  ،در حال توسعه یکشورها ایران و در

و هم در  ن اصلیسرزمیمهاجران هم در  ین. اآیدیبه شمار م در ایران یو اقتصاد یاجتماع

از فشار  یمتعدد ناش آشفتگی بروز که از جملهآورند به بار میرا  یمقصد مسائل و مشکلات

 و یستیز یفضاها عدم یکاری،ب کاری وکم ی،جوامع شهر امکانات محدود بودن بر منابع و

 یهو تخل یکار کشاورز یرویو زنانه شدن ن پیر ،و هوا یستز یطمح یآلودگ ی،آموزش

 (.9985 ی،اردهائ ی)قاسم باشدیروستاها م

 یداب یااست که آ ینجهان ا ییدر اکثر نقاط روستا یاساس یهااز سؤالات و چالش یکی

، 2لوپو ک یهنر)ریزی داشته باشندبرنامهرفتن  یبرا یاخود بمانند و  یدر منطقه محل زندگ

 یا/ زادگاهم آیمدر منطقه محل زندگ"پرسش که  ین( ا2999و همکاران،  9یسِن؛ ت2994

 یجهنت یک یگراند دآمده یاکه در آن به دن یاماندن در منطقه ؟نمایمترک  یدبا یابمانم  یدبا

 تاس  یفرد یزندگ ینددر فرا یمتصم یک یجهبلکه نت یست،ن یعاد یزچ یا یمنطق

  (.2999، 5؛ مولدر2992، 4یگاراسک)

مهاجرت وجود دارد؛ اعم  یندر پشت ا یمتعدد یل( معتقدند که دلا2994و کلوپ ) هنری

 یشغل یاندازهابزرگ، تصور چشم یبهتر در شهرها یهاآموزش یا یآموزش یهااز فرصت

 یتهویری گشکل ی،شخص هاییزهانگ یی،روستا یهاو سنت یاز سبک زندگ یتیبهتر، نارضا

 .هستند یلکه دخ یگرد یو عوامل اجتماع

 یان، در م۹۹۱۹سازمان ملل آمده است که در سال  یتیجمع هاییاستگزارش س در

 یشهر -روستا یهاکاهش مهاجرت یبرا هایییاستها سکشور، هشتاد درصد دولت ۱۳۱

(. 2999درصد بوده است )سازمان ملل،  ۹۳، ۱۳۳۱در سال  یزانم ینکه ا یحالاند، درداشته

انجام شده  و مسکن کشور که  نفوس یعموم سرشماری ینآخر 9915ماه سال در آبان

است  یافتهکشور کاهش  یتدرصد از جمع 14/25 میزان روستاها به یتاست نسبت جمع
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 (.9915 یران،)مرکز آمار ا

 یادامه زندگ یروستا را مساعد برا یو اجتماع یاقتصاد یطاز مهاجران شرا یاریبس گرچه

به  میبهتر تصم یکسب زندگ یو برا دانندینم یشخو یقها و علامنطبق با خواسته یاو 

 یشاغلب به افزا یشهر -اند. مهاجران روستادر مظان اتهام یزاما اغلب ن گیرند،یمهاجرت م

مشاغل پرخطر و  کنند،یکار م نییرا با مزد پا یادیها ساعات زآن ند؛امتهم یفقر شهر

و  9ی)تاکول گیرندیقرار م یطیگسترده از مخاطرات مح یادارند و در معرض دامنه یدارناپا

 (.2995، )همکاران

 یجریه،در ن آن گذارتاثیرعوامل شهری و  -های روستامطالعه مهاجرت یجنتا یهپا بر

 یاورزکار کشدشواری  ی،ناکاف یاجتماع یلاتتسه ی،خانوادگ یلدلا ی،آموزش یلدلا یکاری،ب

(. 2999، 2ی)جوشا رم باشدمیها مهاجرت نوع ینمؤثر بر ا علل ینترمهم یبهداشت عواملو 

ها آن میبر تصم یادیز یرتأث ییجوانان روستا یه و بستر اجتماعین(، زم2999)  9یبه نظر ر

و آزادانه  یانتخاب فرد یجهنت ییجوان روستا یکبه مهاجرت  یمبه مهاجرت دارد و تصم

( در 2999) 4. شهناز گیردیشکل م ییطبقه روستا یهاساختار عادت یقاوست که از طر

 یجهتن ینبه شهرها پرداخت و چن تاییده سال روس یمهاجرت زنان بالا مطالعهپاکستان به 

مهاجرت  یلدلا ینتراز مهم یو داشتن همسر شهر ییگرفت که ازدواج زنان روستا

 هایینهزم کمبودبه علت  یزن ییزنان روستا یرپاکستان بوده و سا یبه شهرها یانیروستا

 -روستاخانوار مهاجر  ۳۳ یرو یا(، در مطالعه2994)  5. زانگکنندمهاجرت می یشغل

شده  حاصل یشتریب یتیجنس یمهاجرت، برابر یجهثابت کردند که در نت ین،در چ یشهر

س است؛ پ یافته یشافزا یزن یتیجنس یهمسران، برابر یاستقلال اقتصاد یشو با افزا

غلط قلمداد  یمفرصت محدود کننده و تصم یکزنان همواره  یبرا توانیمهاجرت را نم

 در ییروستا یهامهاجرت ی که باعثعوامل یل(، در تحل9116) 6بارو یلزکرد. به گفته ب

 دی، اما شاباشدمی یناختشو روان یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،عوامل س ،شده ینچ

 -اروست یهاآغاز مهاجرت یبرا یلدل ینترمهمترک سرزمین بهتر  یبه زندگ یدنرس یبرا

 است. یشهر

 یبه شهر ییدر مورد عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا یهم مطالعات مختلف یرانا در

 (؛9989) ی(؛ موسو9989) یبه مطالعات طاهرخان توانیاست؛ از جمله م یرفتهصورت پذ

(؛ 9917) یزاده و قاسمیعل(؛ رستم9919) یشروو پ ی(؛ پناه9985) یاردهائ یقاسم

مطالعات  ین( اشاره کرد. در ا9917) آبادیشاه ارعو ز یفی(؛ شر9917و همکاران ) یعقوبی
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 نیاند. با ارا مؤثر بر مهاجرت از روستا به شهر دانسته یو اجتماع یمحققان عوامل اقتصاد

چای، سیاهپوش، های آبخیز از جمله کفتارق، درویشحوزهدر  یاوجود تا کنون مطالعه

 یمطالعه با هدف بررس ینا یناست؛ بنابرا یرفتهصورت نپذ چایچای و لیکوانسقزچی

 یلاستان اردب آبخیز حوزه 5در مرز یانمؤثر بر مهاجرت روستائ یاجتماع-یعوامل اقتصاد

 .پردازدیم

مماهملتمومضرودتم ققل م-3-1

 و ترقی یکی از عوامل مؤثر در شکوفاییروستا به تقویت نهادهای مربوطه و توجه 

و  تمسئولینیز  ربطیطرف مسئولین ذاز  .باشدیروستاهای کشور م یاقتصادی و اجتماع

نابع از م مناسب یورتوجه به روستاها باعث ارتقاء سطح زندگی، بهداشت، درآمد سرانه، بهره

میان توسعه  عادلجمعیت و برقراری ت کنترله و روییاز مهاجرت ب ممانعتروستایی، 

 ترهایبس، تلاش دولت در جهت یافتن خصوصاست که در این  گردیدهروستایی و شهر بیان 

و  مذکور یهاواژه کشاورزی شده است. هاییتجوانان روستایی در فعالگیری بکاراشتغال، 

اشتغال و  هایینهو ایجاد زم اننیز ارائه راهکارهایی در جلوگیری از مهاجرت روستایی

 هاییمشطعنوان خکشاورزی که به هاییتمشارکت و جذب جوانان روستایی در فعال

 کهچرا ترسیم و عنوان کرد. توانیروستایی م یاقتصادی و اجتماع هاییتاساسی در فعال

 هایاز مهاجرت توسعه همه جانبه روستا در برگیرنده همین واژه پیشگیریدر  اهداف مهم

 ها بوده است.به دنبال تحقق یافتن آندر عرصه عمل آرمانی بوده و 

این است که از  کندیانجام چنین تحقیقی را توجیه م الزامجای سؤال است و  آنچه

روستاییان به شهر جلوگیری کرد توجه به  رویهیاز مهاجرت ب توانیجمله اهدافی که م

به این عوامل نکردن زیرا که توجه  باشدمیآن عوامل اجتماعی  عامل اقتصادی و بعد از

ات کشاورزی و نیز فقر روستایی باعث مهاجرت روستاییان و نیز مانع توسعه روستاو تولید

 دارد. به دنبالرا 

ماهدافم ققل م-4-1

  یلدر استان اردب انییبر مهاجرت روستا یتیجمع یرهایمتغ یرتأث یبررس -9

دافعه اوقات فراغت، دافعه  ی،عوامل دافعه روستا )عوامل اقتصاد یرتأث یبررس -2

 یلدر استان اردب یانی( بر مهاجرت روستایدرمان-یبهداشت

 یلدر استان اردب یانیبر مهاجرت روستا یاقتصاد یرهایمتغ یرتأث یبررس -9
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  یلدر استان اردب یانیبر مهاجرت روستا یاجتماع یرهایمتغ یرتأث یبررس -4

مههوم ققل سؤالم-5-1

 باشد؟یمؤثر م یلدر استان اردب انییبر مهاجرت روستا یتیجمع یرهایمتغ یاآ -9

( یدرمان-یدافعه اوقات فراغت، دافعه بهداشت ی،عوامل دافعه روستا )عوامل اقتصاد یاآ -2

 باشند؟یمؤثر م یلدر استان اردب یانیبر مهاجرت روستا

 باشند؟یمؤثر م یلدر استان اردب یانیبر مهاجرت روستا یاقتصاد یرهایمتغ یاآ -9

 باشند؟یمؤثر م یلدر استان اردب یانیبر مهاجرت روستا یاجتماع یرهایمتغ یاآ -4

مکیلهتم-6-1

 ینسب یتمحروم 9جاذبه و دافعه، هاییهاز نظر یق،مسئله تحق یچارچوب نظر یانب یبرا

 استفاده شده یزنو آ ینبا یشف یهاز نظر یش،گرا ینهدر زم ین،و همچن یو مکتب نوساز

عوامل جاذبه مقصد و عوامل  یندبرآ ی،جاذبه و دافعه اورت اس. ل یهاست. بر اساس نظر

که مثبت باشد،  یعوامل، در صورت یرو سا یفرهنگ ی،، اجتماعیدافعه مبدأ اعم از اقتصاد

موانع موجود در مهاجرت و  ین،ب ین. در اشودیبه مهاجرت در فرد را موجب م یشگرا

 یهاها و آرزونگرش ی،و روان یروح هاییژگیمهاجرت، و هایینهاز جمله هز یعوامل شخص

 یشراگ ینبودن وزن عوامل محرک، ا بتو در صورت مث ذارندگیم یرتأث یشگرا ینافراد بر ا

(. 9986 ،اردهائی یپور و قاسمی)کاظم گیردیبه رفتار شده و مهاجرت شکل م یلتبد

 یتوضع یخانوار نه تنها در گرو ارتقا یرفاه و خشنود ی،نسب یتمحروم یهمطابق نظر

. ددار یبستگ یزخانوارها در اجتماع مرجع ن یگرآن با وضع د یسهاست، بلکه به مقا یاقتصاد

طور هو چه ب یطور نسبچه به یرداشته باشند، خانوار فق یشتریخانوارها درآمد ب یاگر برخ

مهاجرت به همان نسبت بالاتر خواهد  یآن برا یزهو انگ کندیم یتمطلق احساس محروم

 (. 9119 9ی،رفت )ماس

و اشکال مصرف در  یغرب یهاارزش قدرت کهمعتقدند  یصاحب نظران مکتب نوساز

متحرک  یهابخش یاندر م یدجد یها و آرزوهاآرمان یجادعقب مانده به ا فقیر و کشورهای

 ینارائه او چون  زدهجوامع بر هم  ینتعادل را در ا یاجتماع ییراتتغ ین. اانجامدیجامعه م

ف اهدا ینبد یابیدست ی، افراد براوابسته است های بزرگبه آمادگی شهر یدجد یهاارزش

 (.9912 ینی،)حس کنندیم هاجرتم شهرها ینبدآمال و 

به  .نمودندارائه  یزنو آ ینبا یشرا ف یهنظر ینو مشهورتر ینترمهم یش،گرا ینهزم در
Gravity & Repulsion.1 
Massey2. 
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ف هد. حلقه ماقبل بروز رفتار آیدیبه وجود م رفتار عواملاز  اییرهزنج به دنبالها، نظر آن

اند است که عبارت یگرد یرخود متأثر و تابع دو متغ یت،و ن هدفانجام آن است؛ اما  یتو ن

رد آن، ف یاست که ط یو شخص یفرد یرمتغ یک یشگرا ینرفتار: ا یسوبه رایشگ -۱از: 

بد؛ و  یاخوب است  یاکه آ کندیم یابیرا از نظر خودش ارز عوامل یک یا عمل یکانجام 

 یآن را برا فردکه بوده  ینده نفوذ و فشار اجتماعکنعکسمن ی: هنجار ذهنیهنجار ذهن -۹

به اتفاق صاحب  یب(. قر9175، 9و آژن ینب یش)ف کندیم درک( ی)رفتار یکار دادن انجام

ه از س یشنکته اشتراک نظر دارند که سازه گرا یندر ا یاجتماع ینظران حوزه روان شناس

 یشاست که شخص درباره موضوع گرا یتاعتقادا ی،جزء شناخت -۱: گردیده یلجزء تشک

شامل احساسات مثبت و  ی،احساس زءج -۹ ها؛یها، باورها و دانستندارد، شامل قضاوت

قع شخص را آماده که در وا یجزء رفتار -۹و  یش؛در ارتباط با موضوع گرا یندخوشا یمنف

 رفتار کند. ینمع یاگونهبه یشتا در برخورد با موضوع گرا کندیم
متومحفهوممحههجرمیف  رم-4-9-4

دارد. درباره  بالایی یتاز تحقیق اهم ایینهدر هر زم ، یممفاه اساس یانو ب توصیف

لاف اخت ینوجود دارد. ا یتوافق کمتر یشمندانمحققان و اند ینمفهوم مهاجرت، در ب یفتعر

 اییدهمهاجرت را پدعمدتقا و نگرش راجع به مهاجرت به چند علت است؟ گر چه  نظرهادر 

قه و طب یارشته یناما در واقع نگرش ب کنند؛یفرض م یتکرار یکار اساده و مطالعه آن ر

که  یدقیق، جامع و مانع یفمتفاوت باعث شده با تعر هایملاک براساس یدهپد ینا یبند

از  یکیمهاجرت مبحث رو همواره  یندر دسترس نباشد. از ا بوده همگان قبولم

 (.2992، 2)برتتلباشد می انسانی یتبا جمعمرتبط  هابحثترین چالشپر

بارت ع ینا،ییاصطلاح مهاجرت روستا یقدق یدایشپ ریخچهبودن تاندر دسترس به علت   

به زبان  یعنوان اثر وشد گرفته به نام گراهام بکار  یسیانگل یتوسط فرد ۱۳۳۹که در سال 

بکار گرفته شده است.  یدر مجامع علم منبعدقرار گرفت و  9199در سال فرانسه 

ترک  یی،روستا یبرون کوچ ی،که شامل: کوچ داخل شده رحعبارت مط ینا یبرا ییهامعادل

 یروستاها، برون کوچ جمعیت، کاهش از جمعیت هاروستا تخلیه ،فرار از روستاروستا، 

 (.9919 یمی،ابراه یزدی و ی)پاپل است یشهر ییروستا

 یزهزمان، فاصقققله و انگ یارسقققه معر ب که صقققورت گرفته یمتعدد یفتعاراز مهاجرت 

مهاجرت  یاجتماع یاقتصققاد یامدهایمهاجرت اشققاره شققده اسققت. البته در ارتباط با پ

شققامل: زمان، فضققا و  ی؛ که سققه بعد مهاجرت انسققانباشققدمی یمورد یهاپژوهش یازمندن

1.Fishbein & Ajzen 

2.Brettell 
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 یزا نر یفرهنگ یواجتماع یاقتصققاد ییراتدر محل سققکونت تغ یدائم یانیمه یدائم ییرتغ

 (.9919)نوربخش و اکبرپور،  شودیباعث م

 یعواست که ن یفتعر ینوجود دارد که از جمله آن احیطه  یندر ا یگرید یفتعار البته

 تواندیاست که م متفاوت یاسیو س یتیجمع یفرهنگ - یاجتماع - یاقتصاد یندهایاز فرآ

 (.2999، و همکاران 9یلن)ما داشته باشد یانجر یالملل ینب یا و یمل یادر سطوح منطقه

شته دور نگه داتغییر یافته و  یتیجمع یتئور فرممهاجرت،  مبحثغالب در  یراخ پارادایم

مداخله  یقکه از طر (2992، 2یلبورن)پائول و م باشدیم یاواکنش چند مرحله یعنیشده 

از  یناش یامدهایو پ یترشد جمع یکه چگونگ یرفتار یهاو واکنش یدر روابط اجتماع

است  ینفرض بر ا یتئور ین. در اشودیم یینگذارند، تعیرتاث راضیا یدر کاربر یژهآن بو

 ایهمزمان  ی،در پ یپ تواندیکه م کندیم ییرتغ یمراحل یقاز طر یتکه اثرات رشد جمع

از مهاجرت  یگرید یفتعار ین( و همچن2998، 9و مگراهادان یدباشد )در یکجابصورت 

 ارائه شده که عبارتند از:

محل سکونت  یدائم یمهو ن یدائم ییراتتغ، رتمهاج یفتعردر  یملاک اصل ۱۳۳۳ لی

 (.9166، 4ینظر گرفته است )لدر را 

محل  ییرتغ و یگرمحل به محل د یکرا حرکت از  مهاجرتبه طور ساده  ۱۳۳۳ تروو

 (.9117، 5)تروواست  نموده یفسکونت دانسته و تعر

 یناز نخستو  انسانها داشته یدر زندگ یتمدن اثر بزرگ یدایشپ زماناز  مهاجرت 

 یر( کام9968، ینژاگل ینه،. )بوژو کاررودبشمار می یطمربوط به روابط و مح هاییدهپد

 یاهدوره یبعض یبرا یدبه ماندن در مکان جد یلکه تما ییگروه ها یا( حرکت افراد ۱۳۳۱)

 است. مهاجرت نامیدهدارند بصورت موقت یا دایمی  زمانی

دو محل  ینب یفاصله مکان داشتن-۱: بیان کرده مهاجرت یبرا یژگیپرسا سه و رولان

وجود فاصله در زمان انجام مهاجرت -۹ بودن یطولان یا یدائماقامت در مکان جدید، -۹

 (.9989 ی،)زنجان

 ییبودن عرضه مواد غذا یناکاف علتکه به  است اییدهکوئن مهاجرت پد بروسبه نظر 

 یمقو یهاجنگ، نفرتها و خصومت یاسی،س یا یدتیعق آزار ، تعقیب وویژهمنطقه  یکدر 

 (.9982)بروس کوئن  گرفته استصورت  یومل

.Mylen 1 

.Paul & Milbourne2 

.Darid & Megranahan3 

o  v.Lee  5.Ter4 
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منطقه به منطقه  یکمردم از  یموقت یا یمیادوال، مهاجرت را حرکت دا یمیگاج جی

 ی،ماعاجت ی،به تحولات اقتصاد یکه مهاجرت واکنش بوده یدهعق ینو بر ا بیان کرده یگرد

 (.2995، 9است )ادوال یاسیو س یطیمح ی،آموزش

موشهر-ی دوستهموههحههجرتمیلدالم-2-6-1

مهاجرت  یلدر رابطه با دلا یانجام گرفته قاعده و قانون مشخص یهایاساس بررس بر

 ریکدیگحال مکمل  ینها گوناگون و در عمهاجرت یبرا هایزهها و انگوجود ندارد. بلکه علت

 یفامبدا و مقصد مهاجران ادر نقش اساسی اگرچه، دو عامل دافعه و جاذبه  باشندمی

برشمرد بصورت کامل  توانیرا نم یشهر - وستاییمهاجرت ر یل. هر چند دلانمایندمی

 یاعو اجتم یعناصر تحول اقتصاد تمامکه داده  یلرا تشک یها کلاف سردرگمعلتاین  یراز

 (.2999و همکاران،  2ارند )الکساندرما دخالت د یایدندر 

بر مهاجرت  یطیمح یستز هاییدهپداثر از  یشواهد یها برجست وجوپژوهش بعضی -

 (.2992، 9و مولر ی)گرا اندگردیدهمتمرکز 

 یراتیمقابله با تغ یبرای یدارهایگزچندان  ییروستا یمطالعات، خانوارها ینا تکیه بر

 (.2992 ،4یرزندارند )ما دست در یطیمح یستز

رو  یستمیس یجهان به بررس یروستاها یتجمعدر عوامل موثر بر تحولات  سعیدی

 :ت ازاس عوامل عبارت ینشوند که ا یبررس یکدیگربا  مرتبط یکه عوامل تذکر دادهو آورده 

و  یغرب ییاروپامرکزی و  یشدن در کشورها یروند صنعت یخی( تحولات تارالف

 یل بخشمنتقو به دنبال آن،  المللیبینجنوب در سطح  -نابرابر شمال  رابطه گرفتنشکل

 یهامهاجرت شدتو  ییگراجنوب موجب صنعت یبه کشورها یصنعت هاییتازفعال

 شده است. یراخ یدر کشورها یشهر - ییروستا

 داتیگسترش تول یگرو به عبارت د بصورت خودکار یکشاورز آلاتین( استفاده از ماشب

 ییروستا یهادر عرصهمشغول بودن به کار را  کاربر، امکان یدینظام تول یبر بجا یهسرما

 روند یدخودکار شدن تول یصنعت یجهان سوم، در کشورها یکاهش داد. برخلاف کشورها

 اتیدلتو یلتبد یگر،به عبارت د یااز مزرعه به سطح کارخانه  کارو آن انتقال  یافت ایازهت

 است. یصنعت اتیدبه تول یکشاورز

ابرابر ن گسترشو رشد یشهر پیشرفتبا تحول و  و رشد ییتوسعه روستا ی( ناهماهنگج

 
 

 

1.Adewal 
2. Alexader, Lise,Nelson,Peter 
3. Gray & nMueller 
4. Mayrez 
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 یتمحرومسو و انباشت امکانات در شهرها از یک باعثجنوب  یشهر و روستا در کشورها

ی، فرهنگ یاسی،سمختلف  هایینهزمدر  ییگراشده است که تمرکز یگرد یروستاها از سو

 آن است. اصلیاز علل  یو اجتماع یاقتصاد

ات امکان یستی،ز یهامکانات اولشامل ها، در روستا مختلفاز امکانات  یبرخوردار نبود( د

 ی،آموزش یلکه بدل انجامدیم یاز همه به مهاجرت جوانان یشترب یتاشتغال و فعال

 .اندبدست آوردهنسبت به پدران خود  یشتریمتفاوت ب هایپتانسیل

ل ادامه تحصی وجود یناا ب نشده در روستاها فراهم یلامکان ادامه تحص( در مقاطع بالاتر ه

 یهامهاجرت یروستاها از علل اساس میانکردگان در  یلاشتغال تحص یتبه همراه محدود

 .است ییروستا

 ییروستا یهادر عرصه یزندگ یرشعدم پذ نداشتن روحیه و: یروان و ی( علل فرهنگو

 یهااز مهاجرت بخشی عوامل مهمجهان سوم از  یجوانان کشورها یاندر م مخصوصا

 است. ییروستا

 :بیشتر کردن به درآمد یداو دست پ مشغول به کار ( امکانی

 مشاغل یداریدستمزدها و ناپا نبود یینبودن سطح اشتغال، پا یینو پا شغلتنوع کمبود 

 ختلفم یهاکار و در مقابل جاذبه سختی(، نامساعد بودن و یرانمزدبگ یبرا یژه)بو ییروستا

 (.9919یدی،)سع شودیم یشهر یزندگ مقبولیتموجب ترک روستا و  ی،شغل

 یراست را به شرح ز ییانرا که موجب مهاجرت روستا یعوامل یزن یمهدو یگرد یسو از

 کرده است. یبندطبقه

که  یخشکسال یل،: مانند زلزله، سبینییشقابل پ یرغث و وقوع حواد یعیعوامل طب -9

 .یستندن همکم شمار  یراناجغرافیایی  یتبا توجه به موقع

 یبرا یژهوبه آن بودن یرناپذتحمل و روستا یاجتماع ینظام سنت: یعوامل اجتماع -۹

 .و جوانان کرده روستا یلافراد تحص

 ییروستا یتجمع یعرشد سرو متناوب  یرغ یبارور یزانبالا بودن م: یتیعوامل جمع-۹

 .یاشتغال و امکانات زراعت یطبا شرا

 ساکنان شهر یشاوندیارتباط خوو  شهر یو فکر یفرهنگ یهاجاذبه: یفرهنگ عوامل -4

 .و روستا
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 ی،و ... )مهدو یجنگ، سد ساز ی،دولت یهابرنامه ی: شامل برخیاسیس عوامل -5

۱۹۳۳) 

به ارائه  یلها و هنجارها به همراه مانسان ها، دولت یتارپل شاو معتقد است که ماه -

 یمهاجرت هاییاستس یک،اکولوژهای حجمهدر  یبآن به ترت یقمصاد یجمع یرفتارها

در  تواندیم ،شودظاهر می یاجتماع یهاجنبش و بخش یتعال هاییزهدولت انگ

سطح  ی،فرد یهاارزش بیان آنگاه به ایشان. گرددموثر واقع  یروستا، شهر یهامهاجرت

فرد مهاجر  یابیکه ارزبوده آن پرداخته و معتقد  اقامتو مکان مورد  جوامعفرد از  یانتظارها

 مهاجرت است. یساز برا یمتصم یاز عوامل اساس یشسکونتگاه خو یتاز وضع

ملهفته وس همنموحههجرتمددمکشودههم-3-6-1

و مانند آن  یزروستا گر یروستاها یهتخل یی،مهاجرت، مهاجرت روستا یممفاه معمولا

 یو سرگردان یو محل زندگ سرزمین اصلیموارد، ترک  یاریو در بسداشته  یمنف ییمعنا

. است نبوده یمنف یشهالبته مفهوم مهاجرت هم کند،یرا القا م نامشخص یبدنبال سرنوشت

 دیخودکار شدن تول یژهبو ی،در دانش فن تغییراتیچنانچه با  یاجتماع یتحولات اقتصاد

که در اروپا  روشی. )سازدیم ی( را الزامیتکار و )جمع یروین هایییهمراه باشد، جابجا

در  یتجمع ییمهاجرت و جابجا روشکه  یحالداد(؛ در یرو یپس از انقلاب صنعت

دارد.  ذاتی یهاتفاوت یصنعت یمشابه در اروپا و کشورها یجنوب با روندها یکشورها

ینحل روستاست از مسائل حاد و لا یجنوب ناش یدر کشورها یشهر -روستا یهامهاجرت

 یدبا نیبنابرا پذیرد؛یصورت م یتو فعال یزندگ یمحل مناسب براپیدا کردن و به منظور 

فعال در بخش  یتکاهش جمعو  بشمال و جنو یکشورها یروستاها یهاسکونتگاه یانم

 (.9919 یدی،قائل شد )سع ایویژه تفاوت  یکشاورز

از  زیبه سبب گربیشتر مهاجرت از شهر به روستا  یصنعتو  یافتهتوسعه  یکشورها در

ت صور یو کشاورز ییآرام روستافضاهای  در یاز زندگ یلتما ی،صوت یهوا، آلودگ یآلودگ

 شودیظاهر م یشترجهان سوم ب یدر کشورهامعکوس  یهامهاجرت یکهو در حال گیردیم

 (۱۹۱۳ یی،)شکو

 یانتقال تکنولوژ یافتهتوسعه ن یکشورها در ۱۳۱۹در دهه  ینوساز یهامدل براساس

د که به راه افتادن یدرابطه انقلاب سبز و سف یندر ا یو صنعت یمترادف بود با توسعه شهر

. اصول آنها انتقال رودیکشورها بشمار م ینشده در ا تعییناز قبل  ییهاواقع نسخهدر 
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 ی. هرچه تکنولوژگردید یانباعث مهاجرت روستائ دلیل ینو هم دبر بویهسرما یتکنولوژ

 صرفهکوچک،  یدمناسب با یدر مجموع تکنولوژ آوردبوجود می زیادیکاربر باشد شغل 

 (.9965زاده،  ییباشد )لهسا یدو قابل تجد یکننده منابع محلمصرف نامتمرکز،، جو

 یبخش کشاورز یاقتصاد یعبه رشد سر یدنجهت رس در حال توسعه یکشورهااغلب 

 یبرا ازیاند. نحد ممکن گرفته تا سر یبخش صنعتگسترش به  یمو تصم نمودهرا فراموش 

حال توسعه معمولا لازم است و  در یدر کشورها یعمده اقتصاد یشدن در بخشها یصنعت

بدون   یصنعت اساس یکاست که  ینا ،توجه قرار نگرفته وردکشورها م ینکه در ا یامسئله

 یبر ساخت، کشاورز ییها یهپا ینچن یردشکل بگتواند نمیآن ساخته شود  هاییهپا نکهیا

از  یادر بر داشتن قسمت عمده یلبدل ی(. کشاورز9989 یش،)آسا انجامدمی یافتهتوسعه 

-وستار یرشد توسعه اقتصاد یاندر جر بسزاییموجود در اقتصاد، نقش  یهکار و سرما یروین

ها شدن روستا یخالمنجر به  یکشاورز بخش (. فراموش کردن9979 یان،)قره باغ شهر دارد

)پور  باشدمیدولت  یکننده برا یدتول چند شدن هر روستا از دست دادن یو خال شده

 (.9989 ی،محمد
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های حاکم در مهاجرت روسقققتا و همچنین پیشقققینه تحقیق در دو در این بخش به نظریه

 شود.پرداخته میبخش داخلی و خارجی 

محریوطمیهمحههجرتههومنظریهم-1-2

می دوستهمی گراافولمیهنظرم-1-1-2

در  یتانبوه جمع هایگروهبا فقر  دخیل بودن آنو  ییگرارشهروند  یهنظر ینا در

 یبرا یزیر. ضرورت برنامهگیردیدر روستا مورد توجه قرار م یژهجهان سوم به و یکشورها

د در رش یازهان ینا ینبر نقش تأم یدو ضمن تأکشده بیان مردم  اصلی مایحتاج ینتأم

جه تو به مردم یاساس یازهاین یعکارآمد در توز شهری یستمس یبه نقش اصل یاقتصاد

 یدر حال توسعه همواره به شهرها یکشورها یشترب یمل یاستدر س اعتقاد دارندو  شودیم

 مورد توجه قرارکوچک و روستاها  یانیم یو در عمل توسعه شهرها نمودهبزرگ توجه 

 (.۱۹۳۹ ی،گرفته است )شکوئ

داقل ح بجا آوردنو  رشگست یاستس یکبه  یدنرس یتسلسل فقر توده برا یهنظر در

ر د یازو خدمات مورد ن یشغل بسترهایایجاد امکانات و  یندر کشورها، تأم یعدالت اجتماع

 اییهناحمند نظامتوسعه  یهنظر ین. در اباشدمی یضرور مبرم و کوچک و روستاها یشهرها

 (.۱۹۳۹ ی،)شکوئ باشدمی مورد توجه بیشتر یو نقش آن در اقتصاد مل یکارکرد یلو تحل

 میستس یاساس یازهاین یندر تأم ییروستا ناحیه ییعامل مهم فقرزدا یهنظر ینا از

 تیموجب فقر جمع ییشهرگراحتما بر آن است که  یرادا ین. البته اکندیرا مطرح م یشهر

 9یگذاشتن امکانات لازم مؤثر است. دراد یاربا در اخت ییدر فقرزدا یزن یو گاه شودینم

افول روستاها را  مبحث 2«تسلسل فقر توده ها» یهکه با استفاده از نظر بوده یکس یننخست

 .نموده است مطرح

1. Deradi 
2. Sequence of mass poverty 

 



 

 

می افولمدوستهملتحدلمحههم-2-1-2

-۱۹ یهادر دههاز انگلستان  اییهناح یتجرب یقتحق یک یدر پ ۱۳۳۳در سال  درادی

 یعمده در بخش کشاورز ییراتتغ را که علتشد  یتجمع یافتن متوجه کاهش ۱۳۱۹

 یدراد .بیان نمایدرا  ییافول روستا یتبنام مدل ماه یاساس توانست مدل ینبر ا ی، ویافت

(. ۱۹6۳)تاج، است  داشته یانب یگریرا به شکل د اهاروست یاقتصاد - یاجتماع ییراتتغ

 یو جنس یساختار هرم سن یبروستا به نوبه خود ضمن تخر یمهاجر فرست یبه نظر دراد

 ونموده  یرتأث یتدر کاهش جمع یعی،کاهش بهره رشد طب یجهو در نت ییروستا یتجمع

دمات خ یتقاضا برا ی. کماست منجر شدهروستایی خدمات  یتقاضا برا به کاهشمسأله  ینا

کاهش مشاغل  ی،شغل یهافرصت، یاستخدام یهافرصتمنجر به کمبود  یی،روستا

 ی،)بدر گرددمیدر روستا  یشده و به نوبه خود موجب افول اشتغال کشاورز ییروستا

۱۹۱۳.) 

 یزافول اشتغال کشاور گرفتن قرار یرتحت تأثو  یشدن کشاورز یزهمدرن با ینظر دراد از

 گرددی( مDepopulation) ییروستا یتاز دست دادن جمع یا یسبب مهاجر فرستبه آن 

در آن  یراوجود داشته باشد ز یبه طور دائم تواندینم یروند ینچنو البته در روستاها 

 .دش یمخواهرا شاهد  افول نقش روستاهاو ساکنین شده از  یروستاها خال یجصورت به تدر

 ساتمؤسها و نبود کارگاه نشینانمهاجرت روستا اساسی علت اشاره شدهتوجه به موارد  با

ه ب یگرد سویآنان است از  اشتغال در زمان یژهبه و ییانلازم در روستا جهت جذب روستا

احتیاج  ،هر خانوار یزراع ینزم اندازهقدر مسلم  ییروستا یترشد روزافزون جمع لحاظ

نجر م ییمهاجرت فرد روستا کار باعث ینکه به ناچار ا کندتامین نمی افراد خانواد را یتمام

ر روستا د یکشاورز یورا و بهرهتروس ینیبر ساختار جمع یمنف یراتتأث وعموض ینکه ا شده

سلسل ت یک ییمشاغل روستا کمبود بالا در واقع کاهش و یاگرامبرابر با داست.  به بار آورده

 هگردیداز روستاها  یادیز یبه مهاجرت خانوارها یتکه نها آورده وجوددر روستا را به  یمنف

 (.۱۹۳۱)بهفروز،  است

می دشدمدوستهم دودانملتحدلمحههم-3-1-2

 هایفعالیتآن در  آنالیزتا با  دادارائه  9964در سال  مدل رشد روستایی را بهفروز

 یروستاها یوقت ارائه شده مدل در ،بگیردقرار  یابیمربوطه، اعتبار آن مورد ارزش یتجرب

 مقابله با آن مشکلات کمکها اگر دولت کنندپیدا می زوال یدوران یتماه گرفتار یکشور



 

 

 ییرشد روستا یی،افول روستا یبه جا اقدامی داشته باشند ییمشاغل روستا کاستنو 

 ینو ا شده یرمهاجر پذشود روستا میروستا سبب  و ترقی . رشدخواهد شد آن یگزینجا

روستاها  یتجمع یتو در نهاگردیده  یتجمع یعیطب یشموجب بالا رفتن نرخ افزا امر

 ببسروستاها  یتجمع بالا آمدن "یابییتجمع"و  " ییپایتدوباره جمع" یابدافزایش می

 یترق و توسعهکه روستا به  وقتیو علما  افزایش یابد ییخدمات روستا یتقاضا برا میشود

 ییامر سبب توقف مهاجرت روستا ینو ا گردیده یجادا یزدر آن ن یدیجد هایبرسد شغل

 ییراتیتغ یاروستاها و  یدولت، نابود دخالت نکردنرابطه در صورت  ین. در همانجامدمی

 یانیمهاجرت روستا ادامه یافتنبا توجه به  یجمله کشاورز از ییروستا هایشغل زیربنایدر 

 یرو رو به افول رفته و سا بوجود آمدهمحروم و کوچک تر  یدر روستاها مخصوصابه شهرها 

لحاظ  ین. بدداد خواهندخود را از دست  یوجود ارزش یزن یوابسته به کشاورز کارهای

 ممکن یاییاز نقشه جغرافحذف آن شده و  ساکنیناز  ینوع روستاها، خال یناز ا یاریبس

ایستادگی  یروند برون مهاجرت ینتر در برابر ایو قو دارای امکانات ی. روستاهاد شدخواه

 هیج. در نتشونداست میان در شهر مشاغل ش هنوز که ییخانوارها یرایو چه بسا پذنموده 

 ییپاسخ گو یها و خدمات براو نقش پیدا نموده کاهشدر روستا  یدرصد اشتغالات کشاورز

 و دخالت نظارت بایستی . در هر حالخواهد نمودرشد  به جای آن، یشهر یزندگ یکبه 

اید ب یبه شهر ییآنان از روستا یهانقش یلیا تبد و زوال روستاها و یدر مورد نابوددولت 

 (.9967)تاج،  تحقق یابدروستا  یبقا برای یطتا شرانقش داشته 

مونوسهزمیهنظرم-4-1-2

که خود از دو  نمایندتلقی میمکتب  یکاز صاحب نظران به عنوان  یبعضرا  ینوساز

 یهنظر یکبه عنوان  اینجادر  یاست، ول گرفته بهره 9ییو کارکردگرا ییگراتکامل یهنظر

که  ی(. نوساز۱۹۳۹. سو، یبه خود گرفته است )آلوین. یمختلفجنبه های که شده  یمعرف

 ی)پاپل باشدمیهم اکنون  یاحالا  یبه معن یناز کلمه لات است( Modemisationترجمه )

ه دو که جوامع جهان سوم ب معتقدند یپردازان نوساز یه(. نظر۱۹۳۱ یمی،و ابراه یزدی

و بخش مدرن بخش اول  ی، بخش سنتاندگرفتهکه در مقابل هم قرار  شده یمبخش تقس

 ینیماش و یبدوبوده تر و بخش دوم که عقب مانده یصنعت یبه کشورها یلو تمابهتر و برتر 

بیان را  یژگیهاییاز مدرن روشها و و یجامعه سنت یز(؛ و درباره تما9989ی، )نراقباشدمی

چک کو یژگیو یدارا یرا به عنوان نوع سنت اییلهقب ی،قوم اجتماع یلدردف. رابرت کردند

  مودهبیان ن یگروه یقوم بستگیهم یک بدون و نامتجانس و باسواد سواد، ۔یب ،گیرگوشه

.Evolutionism & Functionalism1 
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Abstract 
Research Aim: The aim of this study is to investigate the socio-economic factors affecting rural migration in 

Ardabil province. 
Research method: The method of the present research is survey and its main tool is a standard questionnaire. 

Questionnaire consists of 10 questions related to the characteristics of the village, 8 questions related to the 

assessment of the characteristics of the villagers, 11 questions related to the economic factors affecting 
migration, 10 questions related to the social factors affecting migration and 6 questions related to the personal 

views of villager’s immigration. The statistical population includes people from 5 watersheds of Kaftarq, 

Ardabil, Darvish Chai Sarein, Siahpoosh Nir, Saqezchi Chai Namin and Likvan Chai Kosar in Ardabil 

province. These areas have a habitance and the total population there was equal to 11046 people. The sampling 

method of the present study is multi-stage; In the first stage, by relative sampling method, the share of each 

class (border area) of the total sample size is determined and the number of samples is 372 people. Then the 

sample people were selected and the questionnaires among them were distributed and completed. 
Findings: Results showed all dimensions except questions (4 and 6) are part of the economic factors affecting 

the migration of people from rural to urban areas. According to the results, among the economic factors of the 

index (lack of interest of the young peoples to continue and expand agricultural and livestock activities in the 
rate of migration to the city) are the highest average and the index (low prices of residential or agricultural land 

in rural areas) is the lowest average. All dimensions except questions (7, 9 and 10) are part of the social factors 

affecting the migration of people from rural to urban areas. 
Conclusion: According to the results, among the social factors of the index (uncertainty about the future of 

children and creating social and economic welfare) are the highest average and the index (dissatisfaction from 

the housing condition in the village and service affairs (water, electricity and gas)) is the lowest average. 

Finally, all dimensions except questions (1 and 2) are part of the influential personal view of the villagers on 

the migration from rural to urban areas. According to the results, among the influential personal view of the 

villagers, index (preference to live in the village if they provide a decent income) is the highest average and the 

index (probability of migration in the near future to the city) is the lowest average. 
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