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 چکیده

 از پيمایشای به منظور مطالعه عوامل مؤثر در مهاجرت روستایيان شهرستان چاراویماق با تمرکز بر نقش کشاورزی، پژوهشای باه روش

-نمونه پژوهش این در گيرینمونه شود، انجام شد  روشمی دهاستفا بسته و باز پاسر با پرسشنامه تکنيک از آن در که مستقيم مشاهده نوع

های آوری دادهنفر مشخص شد  بعد از جمع 233 آماری برابر نمونه تعداد کوکران آزمون اسا  بر بود و در مجموع تصادفی ایخوشه گيری

پارامتری برای بررسی ناهای ،بق نتایج آزمون شد ده های آماری توصيفی و استنبا،ی استفااز روش هادادهوتحليل برای تجزیهها، پرسشنامه

، مشخص وضعيت مهاجرت رویشغل قبلی مهاجران و  تحصيلات ،جن،، سن افراد ، شاملتفاوت متغيرهای مربوط به مشخصات افراد تأثير

که با توجاه باه نتاایج بدسات  اشتندداری داین عوامل در ميزان مهاجرت تأثير معنی به عبارت دیگر، دار هستند وشد که همه متغيرها معنی

های حمایتی در این حوزه باود  های کار و نبود جنبهآمده عمده دليل همه افراد از نظر متغيرهای مختلف، مشکلات حوزه کشاورزی و سختی

 5/21) در مياان ماردان علاقه به مهاجرتدرصد ولی  درصد( بود 9/11)بيشتر از زنان درصد(  35)با اینکه مهاجرت در مردان از ،ري دیگر، 

و کشاورزی )از  روستا در زندگی هایدرصد( مشاهده شد که این نتایج به این علت است که به نظر زنان، سختی 9/11)کمتر از زنان  درصد(

پاایين در  بر ،بق نتایج مهمترین دلایل مهاجرت روستایيان چاراویماق به شهرها بيکااری و درآماد نوع سنتی( بيشتر از زندگی شهری است 

 13درصد( و نداشتن زمين و سارمایه کاافی بارای کشااورزی ) 3/55درصد(، عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و تحصيلی ) 3/58روستا )

بنادی در قالا  نظر از ،بقاهدرصد( بودند  بر اسا  آزمون فریدمن برای بررسی ميزان تأثير هر یک از عوامل مؤثر بر مهاجرت کاه صاري

رتبه قرار گرفتند و فرصت اشتغال بيشتر در رتبه اول  19در  ادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، جمعيتی و محيطی به ،ور کلیعوامل اقتص

رسد بيکاری بيشتر در روستا، به عادم این عوامل قرار گرفت و خشکسالی و کمبود آو در منطقه هم جزو عوامل مؤثر قرار گرفت و بنظر می

 خصاوب اخيار در هاایخشکساالی ،ای در روستایيان به وارده گردد  در مجموع با توجه به فشارکشاورزی برمیمدیریت مناس  در حوزه 

 در مهااجرت زیرزمينای هایآو استخرا  و سطحی هایآو مهار خصوب در گذاریسرمایه عدم و کشاورزی قسمت در نياز مورد آو تأمين

 گذاری در این زمينه بيشتر توجه شود  یریت و سرمایهشود در مداند که پيشنهاد میداشته را اصلی تأثير
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 مقدمه

مهاجرت از روستا به شهرها به عنوان جازو لاینفاک فرآیناد 

ای کاه برخای از باشاد؛ باه گوناهتوسعه اقتصاادی مطارس مای

عادل انتقال نيروی کار از بخش اقتصاددانان توسعه اقتصادی را م

  با ایان (1583 پور،)صادق نمایندکشاورزی به صنعت تعریف می

جریان مهاجرت  ،حال در بسياری از کشورهای کمتر توسعه یافته

های بالاای شدن و نرخاز روستاها به شهرها با رشد اندک صنعتی

بنابراین آنچاه کاه  ،منا،ق شهری همراه است در فقر بيکاری و

ه اصطلاس جاذبه بخش صنعتی برای نيروی کار روستایی ناميده ب

باا ایان حاال   شود تا حد زیادی در این کشورها وجود ناداردمی

 ،جریان مهاجرت در این کشاورها باا نارخ بالاایی هماراه اسات

بنابراین دليل عمده این ناوع مهااجرت در ایان کشاورها ،باق 

 (،1531 ابراهيمای، و یزدی)پاپلی تودارو هری، و و نظریه تودارو

تواند منجر به باید تفاوت دستمزد روستایی باشد که در نتيجه می

، بروز بيکاری شدیدتر در شهرها گردد )دانشورکاخکی و همکاران

 ،های مختلف شخصايتیعلل مهاجرت وابسته به ویژگی  (1581

اگار  سياسی افراد متفاوت است و اقتصادی و ،فرهنگی ،اجتماعی

هاجرت روستایيان باه شاهرها بطاور کلای ماورد عوامل اصلی م

  گيرنادقارار مایدو دسته گيرد، این عوامل در بندی قرار تقسيم

نامند که شامل غيراقتصاادی شادن میر عوامل فشا گروه اول را

رشد جمعيت و ثابت  ،توزیع ناعادلانه زمين ،های کشاورزیفعاليت

 م به عوامالماندن بازده توليد در بخش کشاورزی است  گروه دو

 ای وکششی یاا جاذو موساومند کاه شاامل دوگاانگی منطقاه

صانعت و  خدمات و ،های شهریتخصيص بيشتر منابع در بخش

؛ 1535 )تقاوی، بهتر بودن سطح زندگی در منا،ق شهری اسات

کشورهای در حاال توساعه از جملاه ایاران  در  (1531سعيدی، 

اجتمااعی و مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مساایل 

از عادم  عمادتاًهای روستایی مهاجرت  آیداقتصادی به شمار می

های اقتصادی و خدمات زیربنایی مناس  در روساتاها زیر ساخت

از یک سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و 

ها از دیگار ربهداشاتی برتار در شاه آموزشی و تسهيلات رفاهی،

ی شاهر بار ز ،رفی نيز تسلط یک ساویها  شوندثر میأسوی مت

از اصلاحات ارضای  ایران مخصوصاً های اخير و درروستا در دهه

به هم خوردن روابط متقابال شاهر و روساتا دسات باه  به بعد و

دست هم داده و در حال حاضر به تضعيف هر چه بيشتر روستا از 

نتيجاه نظر اقتصادی و به نسبت توسعه برتر شهری انجامياده و 

زميناه سااز مشاکلات مهاجرت از روستا به شاهر اسات کاه  آن

کننده جمعيات عوامل دفع(  1583 پور،)صادق فراوانی شده است

در روستاهای کشور که از دیربااز خيال جمعيات  یا عوامل فشار

: روستایی را به مراکاز شاهرهای بازرگ راناده اسات عبارتناد از

، مد روستاییپایين بودن سطح درآن، لگوی مالکيت نادرست زميا

عادم ، آموزشای(-بهداشاتی-)خدماتی عدم وجود امکانات رفاهی

در کناار ایان   بالا باودن هزیناه توليادو  وجود امکانات بازاریابی

عوامل جذو کننده شهری را داریم که در واقاع هماواره , عوامل

 سار دوراهای قارار داده اسات جمعيت روستایی را در ایاران بار

تحليلی بار  در( 1538زاده و همکاران )ه  عبدالل(1581 پور،)جمعه

 کاه کنادهای روستا/شاهری بياان مایعوامل مؤثر در مهاجرت

تحقيقات انجام یافته در خصوب مهاجرت روستایيان به شاهرها 

-بر آن است تا تبيين کند که چرا روستایيان مهاجرت مای عمدتاً

گيری آنان برای مهاجرت چيسات  کنند و عوامل مؤثر در تصميم

ر چه عوامل اقتصادی و غيراقتصاادی باه ،اور هماهنا  در اگ

تردید شهری مؤثرند اما بییا  های روستای مهاجرتایجاد انگيزه

گيری برای مهااجرت، باه ،اور نسابی عوامال در فرایند تصميم

 ،متفااوت اسات از منا،ق گوناگون کاملاً گذار در اشخاب وثيرأت

و قشارها را تشاکيل  ای از افارادچرا که مهاجران ،يف گسترده

های متفاوتی برای مهاجرت دارناد  توجاه باه دهند که زمينهمی

شهری یا  های روستاهای نظری و تجربی مرتبط با مهاجرتمدل

در جهاات درک بهتاار الگااوی رفتاااری مهاااجران ضاارورت دارد  
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در تحلياال عواماال مااؤثر در  (1581) یگانااهجلاليااان و محماادی

اناد زنجان به این نتایج رسايده های روستایی شهرستانمهاجرت

باا مهااجرت شادید  گذشاتههای که شهرستان زنجان ،ی دهه

هاای مدهای منفی را در محايطاشهری روبرو بوده که پي-روستا

 لالشهرها سب  شده اسات  همچناين، مهمتارین ع روستایی و

مهاجرت روستایی در این شهرستان عبارت از کمبود آو و زمين، 

 1وئااژ  بودناد تی، بيکاری و درآمد اندکمحروميت و ضعف خدما

تصاميمات مهااجرت ، در تحقيقی با عنوان ترک روساتا (2333)

روستا به شهری در چين که در مجله اقتصادی امریکا باه چااپ 

رغم انگيازه و رسيده است سعی کرده است تا نشان دهد که علی

دهناد کاه توان مهاجرت، بسياری از افراد روساتایی تارجيح مای

رت نکنند که مهمترین دليل آن عباارت اسات از اقادامات مهاج

گاذاری انجام شده توسط مقامات محلی که با توجه باه سياسات

،ولانی مدت دولات چاين دربااره محادود نماودن مهااجرت از 

منا،ق روستایی به منا،ق شهری در پی شکاي عمياق شاهری 

باا  پاژوهشدر ایان   روستایی ایجاد شده صاورت گرفتاه اسات

صاورت گرفتاه نشاان داده  2چوانيگيری که در سانمونهبررسی 

ماه دور از خانه و کاشانه خاود  نه شده که اکثر مهاجرین کمتر از

ای درباره الگوی تئوری ساده پژوهشاند ضمناً در این به سر برده

-با بياان سياسات تخصيص کار در خانواده روستایی ارائه شده و

ینکه چرا روستایيان چاين ها و اقدامات محلی برای شرس اگذاری

دهناد تلااش آوردن کار مهاجرت دائمی انجاام نمایبرای بدست

سات کاه باا یی اجملاه کشاورها کشور ایران نياز از  شده است

مهاجرت روستایيان به شهرها نه تنها توليد ناخالص ملی کااهش 

باه دليال تغييار شايوه زنادگی مهااجران صادمات بلکه  یابدمی

زاده )عبداللاه گردده و فرهن  آن وارد میناپذیری بر جامعجبران

تغيير الگوی مهاجرت همواره در ،ول تاریر   (1538و همکاران، 

های اصلی توساعه در بخاش کشااورزی به عنوان یکی از چالش

                                                                                           
1- Zhao 

2- Sichuan 

بوده و کشور ایران هم در ،ول چند سال اخيار از ایان موضاوع 

در در کشور ایران که سطح توسعه اقتصاادی  نبوده است  ءاستثنا

حتی در داخل یک استان چشامگير  ها متفاوت بوده وبين استان

اناد های اقتصادی به خاوبی تحقاق نيافتاهاست و تمرکز فرصت

مطالعااه پدیااده مهاااجرت از اهمياات شااایانی برخااوردار اساات و 

ایاران  های مرکاز آماارشهرستان چاراویماق با استناد به گزارش

تارین شهرساتان های چند دهه اخير مهاجرفرست،ی سرشماری

باشد و این در حالی است کاه اساتان شرقی میاستان آذربایجان

-های کشور میرین استانتشرقی خود از مهاجرفرستآذربایجان

هاای مهااجرت در مناا،ق از آنجایی که دلایل و انگيازه باشد و

مختلف بستگی به شرایط اقليمی و جغرافيایی منطقه و همچنين 

هاای دولات در منطقاه ه و سياساتاستعدادهای ،بيعای منطقا

تا این تاریر نيز باه صاورت ماوردی  و( 1531 )بهشتی،متفاوتند 

هاای مهااجرت روساتایيان باه شاهرها در ایان انگيازه دلایل و

آشکار  پژوهشضرورت انجام این  ،شهرستان بررسی نشده است

هاای شناخت انگيازه هدي کلی پژوهش،در این راستا، گردد  می

شناساایی  يان شهرستان چاراویماق به شاهرها وروستایمهاجرت 

ترین عوامل مؤثر در ایجاد انگيزه مهاجرت به منظور معرفی مهم

 باشد ها میآنها و تلاش در جهت بر،ري کردن آن

 

 هامواد و روش

 پاژوهشبه جهت اینکه عوامل و متغيرهای متعادد در ایان 

روی مهاجرت ها بر مورد بررسی قرار گرفته و تأثير هر یک از آن

-روستایيان شهرستان چاراویماق به شهرها مورد بررسی قرار می

، با توجه به گستردگی جامعه مورد بررسای و بر این اسا   گيرد

بهتاارین روش باارای ایاان پااژوهش روش پيمایشاای و مشاااهده 

روش پيمایشی با تحقيق پرسشی از نوع مشااهده   مستقيم است

پرسشنامه باا پاسار بااز و  باشد که در آن از تکنيکمستقيم می

شود و علت انتخاو این روش باه خاا،ر ابعااد بسته استفاده می

هاای   پا، باه ،اور کلای روشاسات گسترده تحقيق وسيع و
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 اسنادی و ،استفاده شده در این تحقيق عبارتند از: روش پيمایشی

اراویمااق و همچناين چکل روستاهای شهرساتان  بودند  ميدانی

ستاهای این شهرستان مهااجرت کارده و در کل افرادی که از رو

-شهرهای بزرگ ساکنند جامعه آماری این تحقيق را شامل مای

گيری رسيدن از جازء باه کال شود و به ،ور کلی هدي از نمونه

باشد چرا که مطالعه کل یعنی برآورد پارامترهای جامعه اصلی می

جامعه به صورتی که بتوان به یاک قاعاده و اصال کلای رسايد 

-گيری در ایان پاژوهش نموناهباً عملی نيست  روش نمونهتقری

ای تصادفی اسات و از کال روساتاهای شهرساتان گيری خوشه

که در حال حاضر ساکن ایان روساتاها هساتند و  روستا 13 افراد

نين افارادی از ایان روساتاها کاه در حاال حاضار سااکن چهم

باشند بعناوان نفر می 119که در مجموع  شهرهای بزرگ هستند

بار اساا  آزماون گياری انتخااو شادند و جامعه اصلی نموناه

 فرماول کلای صاورت کوکران تعداد نمونه آمااری بدسات آماد 

 است: زیر صورت به کوکران

(1) 

 
 کاه هساتند شکسات و موفقيت نسبت q و p فرمول این در

 پانج درصاد خطاای سطح در α/2Z شد  مقدار گرفته نظر در 3/3

 نظار در 33/3 نياز d خطای ن مقدارباشد  همچنيمی 31/1 برابر

کاه در اسات  نظار مورد جامعه حجم معري N شد  مقدار گرفته

نفار  233بر اسا  آزمون کوکران تعاداد نموناه آمااری مجموع 

هاای آمااری توصايفی و از روش پاژوهشدر ایان   بدست آماد

هاا و آوری دادهپ، از اتمام مرحلاه جماع. استنبا،ی استفاده شد

هاا ماورد باازبينی قارار گرفات  پرسشنامه تمامی ،ا،لاعات لازم

ی برای پرسشنامه تنظيم شد و بر اسا  ارایانهسپ، دفترچه کد 

های خاام کدگاذاری و داده ،هاگيری متغيرها و گویهسطح اندازه

با SPSS  فزارامها با استفاده از نرداده آن،پ، از   استخرا  شدند

   در ضمنيل قرار گرفتندتحل های آماری زیر مورد تجزیه وروش

بررسای تفااوت متغيرهاای مرباوط باه  وهاا در بررسی فرضايه

   تفاده شدسپارامتری اناهای از آزمونافراد  مشخصات

 

 نتایج 

ها، ا،لاعات به دست آمده مورد تجزیه آوری دادهپ، از جمع

و تحليل قرار گرفت  برای بررسی بهتر عوامل مؤثر بر مهاجرت، 

-سه گروه مهاجرت نکرده، مهاجرت کرده و علاقهپاسخگویان به 

 233های بدست آمده از تعداد مند به مهاجرت تقسيم شدند  داده

اناد ها مهاجرت کردهنفر آن 35آوری شد که فرد شهرستان جمع

مند به مهااجرت نفر آنها علاقه 33نفر مهاجرت نکرده،  139و از 

  رت کنند هستند یا تصميم داشتند در آینده نزدیک مهاج

 

 رابطه بين متغير سن افراد و متغير وابسته مهاجرت-

رابطه باين متغيار سان افاراد و متغيار وابساته  1در جدول 

شاود، همانطور که مشااهده مای مهاجرت نشان داده شده است 

و همچنين  سال  13-13بيشترین تعداد مهاجرین در گروه سنی 

ای دو دهه اخيار هها جوانسال بودند که این 13-33گروه سنی 

هاای گذشاته از روساتاهای شهرساتان باشاند کاه در ساالمی

اند و در حال حاضر در شهرهای بزرگ ساکنند  در مهاجرت کرده

مند به مهاجرت بيشترین علاقاه در گاروه های علاقهبررسی گروه

هاا دیده شد  دليل این علاقه شدید جوان 23-23و  23-53سنی 

،لبی، داشاتن آماال و آرزوهاای وعپذیری، تنبه مهاجرت ریسک

زیاد، مقایسه زندگی شهری با زنادگی روساتایی و جاذباه هاای 

( و از ،رفی بيکاری دایمی 1535 باشد )تقوی،زندگی شهری می

ها و امکانات ضعيف روساتاهای و فصلی در روستاها و زیرساخت

شهرستان باه علاقاه زیااد جواناان روساتایی چاراویمااق بارای 

هرهای بزرگ و دست یافتن به تصورات خود دامن مهاجرت به ش

تاوان گفات زده است  در خصوب ترکي  سنی پاساخگویان می

که متناس  با نسابت سانی جمعيات شهرساتان تقریبااً درسات 

باشاد، انتخاو شده و گویای ترکي  سنی جمعيت شهرستان مای
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 ند باشسال می 23-53چرا که بيشترین جمعيت در سطح شهرستان در گروه سانی 

 

 . رابطه بین متغیرسن افراد و متغیر وابسته مهاجرت1جدول 

 )تعداد( وابسته متغیر جمع
 یسن یهاگروه

 کرده مهاجرت مهاجرت به مندعلاقه نکرده مهاجرت 
11 

9 
9 
33 

3 
91/53 

2 
23/11 

 سال 23-13

 متغيروابسته براسا  درصد

53 

3/19 
19 

39/18 
11 

13 
1 
15/11 

 سال 23-23
 وابسته متغير سا درصدبرا

12 

21 
12 

38/28 
13 

91/53 
13 

91/53 
 سال 53-23
 وابسته متغير براسا  درصد

53 

13 
1 
23 

13 

55/55 
11 

19/11 
 سال 53-53
 وابسته متغير براسا  درصد

11 

8 
1 
23 

3 
3 

12 

93 
 سال 13-53
 وابسته متغير براسا  درصد

21 

12 
5 
3/12 

5 
3/12 

18 

93 
 سال 13-13
 وابسته متغير براسا  درصد

21 

3/13 
1 
33/13 

1 
91/1 

11 

13/91 
 سال 33-13
 وابسته متغير براسا  درصد

18 

3 
1 
22/22 

2 
11/11 

12 

19/11 
 سال 95-33
 وابسته متغير اسا  درصدبر

233 

133 
39 

3/28 
33 

23 
35 

3/11 
 کل تعداد

 وابسته متغير اسا  بر درصد

 

 اجرترابطه بين متغير جنسيت و متغير وابسته مه-

تاوان چناين مای 2بر اسا  ا،لاعات بدست آمده از جادول 

 3/11نفار معاادل  35نفار پاساخگو  233بيان کرد که از مياان 

 درصاد 3/35نفار معاادل  139درصد مهاجرت کرده هساتند و 

نفر آنها تصميم دارند  33مهاجرت نکرده هستند که از این تعداد 

هساتند( و از کال  مند به مهاجرتدر آینده مهاجرت کنند )علاقه

زن هستند و بقيه مارد و بيشاترین علاقاه باه  %18پاسخگویان 

تاوان دليال آن را شود کاه مایها دیده میدر ميان زن مهاجرت

ها به رفاه و زندگی شهری و تجملاات و زرق و بيشتر خانم علاقه

( و 1531؛ ساعيدی، 1535 برق زندگی شهری بيان کرد )تقاوی،

هاا های روستایی برنامهرت در ميان خانمدر ایجاد علاقه به مهاج

های صدا و سيما خيلای ماؤثر هساتند کاه باه نماایش و سریال

های مرفه و امکانات رفااهی شاهرهای بازرگ و گذاشتن زندگی

همچنين زندگی زن سالاری و تفکر فيمينيسمی حاکم بر زنادگی 

شهری در برانگيختن زنان روستایی برای اعمال فشار بر ماردان 

 پاور، هاجرت به شهرهای بزرگ تأثير بسزایی دارد )جمعهجهت م

( و در ضمن زنان روستایی در پی آگاهی از حاق و حقاوق 1581

های زندگی خویش دیگر حاضر نيستند که بار مشکلات و سختی

در روستا را به دوش بکشند و خواهان امکانات و رفااه بيشاتری 

 شود ه میهستند که این امر در زندگی در شهرهای بزرگ دید

 

 رابطه بین متغیرجنسیت و متغیر وابسته مهاجرت .2جدول 

 متغیر وابسته )تعداد( جمع
 جنسیت

 مهاجرت کرده مند به مهاجرتعلاقه مهاجرت نکرده 
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111 

 

82% 
 

12 

 

1/23 

53 

 

5/21% 

89 
 

35% 

 مرد 
 

 درصد براسا  متغيروابسته

51 

 

18% 

13 

 

9/11% 

13 

 

9/11% 

1 
 

9/11% 

 زن
 

 براسا  متغيروابسته درصد

233 

 

133 

39 

 

3/28% 

33 

 

23% 

35 

 

3/11% 

 تعداد کل
 

 درصد براسا  متغيروابسته

 

 رابطه بين متغير تحصيلات و متغير وابسته مهاجرت-

تاوان نتيجاه مای 5بر اسا  ا،لاعات بدست آمده از جدول 

درصد بيشترین تعاداد  23گرفت که پاسخگویان با سواد دیپلم با 

نفار  22درصاد آنهاا معاادل  11نفر( از این تعداد  33ند )را داشت

اند و از درصد مهاجرت نکرده 11نفر معادل  28مهاجرت کرده و 

مند باه مهااجرت هساتند  باا مقایساه نفر علاقه 11نفر  28این 

توان بيان کرد کاه پاساخگویان باا تمامی سطوس تحصيلاتی می

تصميم به مهااجرت  تحصيلات ليسان، و بالاتر بيشترین علاقه یا

هاا باه کاردهدر آینده را دارند کاه دليال علاقاه بيشاتر تحصايل

مهاجرت از روستاهای شهرستان، امکانات رفاهی پایين در سطح 

شهرستان و زندگی راحتتر و درآماد بيشاتر در شاهرهای بازرگ 

ی مقابال کمتارین علاقاه باه باشاد و در نقطاهبرای ایشان می

شاود کاه با سواد ابتدایی دیده می مهاجرت در ميان پاسخگویان

هاا از علت آن جذو این افراد در کشاورزی منطقه و توقع کم آن

؛ فرجااادی، 1532 امکانااات رفاااهی و بهداشااتی اساات )تقااوی،

1531 ) 

 

 رابطه بین متغیر تحصیلات و متغیر وابسته مهاجرت. 9جدول 

 جمع درصدازکل
 متغیر وابسته )تعداد(

 تحصیلاتمیزان 
 مهاجرت کرده مند به مهاجرتعلاقه ت نکردهمهاجر

22 
11 

5 
1/15 

1 
2/18 

13 

2/18 
 بيسواد  

 درصد براسا  متغيروابسته
55 

3/11 
11 
55/55 

5 
33/3 

13 

38/39 
 تحصيلات ابتدایی

 درصد براسا  متغير وابسته
53 

13 
11 

19/51 
9 
55/25 

12 

13 
 تحصيلات راهنمایی

 درصد براسا  متغير وابسته
33 

23 
12 

21 
11 

52 
22 

11 
 تحصيلات دیپلم

 درصد براسا  متغير وابسته
23 

3/12 
13 

13 
3 
23 

13 

13 
 دیپلمتحصيلات فوق

 درصد براسا  متغير وابسته
13 

23 
13 

23 
13 

3/59 
13 

3/59 
 تحصيلات ليسان، و بالاتر
 درصد براسا  متغير وابسته

233 

133 
39 

3/28 
33 

23 
35 

3/11 
 کل

 وابسته درصد براسا  متغير

 
 

رابطه بين متغيار شاغل اولياه و متغيار وابساته  1در جدول  رابطه بين متغير شغل اوليه و متغير وابسته مهاجرت
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-براسا  ا،لاعات جدول زیر می مهاجرت نشان داده شده است 

نفر نمونه شامل افاراد مهااجرت  233توان چنين بيان کرد که از 

-نفر بيکار بوده 23نکرده مند به معاجرت و مهاجرت کرده، علاقه

دار و بعد های خانهاند و بيشترین علاقه به مهاجرت در ميان خانم

تاوان باه از آن در ميان افراد بيکار دیده شد که این علاقه را می

ها به مراودات و بودن محيط روستا و علاقه بيشتر خانمعلت بسته

 (  مطلا  مهام1583 کاشای،زندگی شهری بيان نماود )مؤمنی

شاود، عادم توساعه بخاش استنباط مای 1دیگری که از جدول 

خدمات و صنعت در منطقه است که با توجه به وجود معادن غنی 

و نياز شدید منطقه به بخش خدمات نکته قابل توجهی می باشد 

نفر هيچ ک، شاغلی مارتبط باا صانعت و  233به ،وری که از 

 معدن نداشته و فقط هفت نفر شغل آزاد داشتند 

 

 اولیه و متغیر وابسته مهاجرت . رابطه بین متغیر شغل4دول ج

 درصدازکل جمع
 متغیر وابسته )تعداد(

 اولیهشغل
 مهاجرت کرده مند به مهاجرتعلاقه مهاجرت نکرده

131 

35 
21 

1/22 
18 

3/19 

11 

1/13 
 کشاورز

 درصد براسا  متغيروابسته
53 

13 
8 
13/21 

8 
13/21 

11 

9/11 
 محصل
 متغير وابسته درصدبراسا 

18 

3 
1 
2/22 

1 
5/55 

8 
3/11 

 کارمند
 درصد براسا  متغير وابسته

23 

3/11 
11 

5/18 
15 

8/11 

2 
3/1 

 بيکار
 درصد براسا  متغير وابسته

9 
3/5 

2 
1/28 

3 
3 

3 
1/91 

 آزاد
 درصد براسا  متغير وابسته

13 

3 
5 
53 

3 
33 

2 
23 

 دارخانه
 درصد براسا  متغير وابسته

233 

133 
33 

3/29 
33 

23 

33 

3/19 
 کل

 درصد براسا  متغير وابسته

 

 تحليل استنباطی اطلاعات

های ناپارامتری برای بررسی تفاوت متغيرهاای تحليل آزمون

 مربوط به مشخصات

های مربوط به بررسی تفااوت )متغيرهاای در بررسی فرضيه

های ناپارامتری استفاده شاد و در مربوط به مشخصات( از آزمون

رابطه بين وضعيت مهاجرت با عوامل مختلف اقتصاادی، بررسی 

اجتماعی، محيطی و غيره از آزمون فریادمن بهاره گرفتاه شاد  

های مهم ناپارامتری در ماورد گاروه سانی و نتایج تحليل آزمون

 را بدست آورد   3ارتباط آن با مهاجرت نتایج جدول 

 

 تهای سنی و وضعیت مهاجر. بررسی تفاوت بین گروه5جدول 

 داریسطح معنی مقدار لامبدا سطح معنی داری مقدار وی کرامر داریسطح معنی مقدار کی دو

32/31 3331/3 58/3 3331/3 18/3 3331/3 

 

تاوان چناين مای 3بر اسا  ا،لاعات بدست آمده از جدول 

بيان نمود که بر اسا  اینکه مقدار کی دو و لامبادا باه ترتيا  

هاا نياز برابار باا داری آنطح معنیو س 18/3و  32/31برابر با 

باشد بر این می 58/3بود و مقدار وی کرامر نيز برابر با  3331/3
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 تأیيد 1Hرد و فرض  0Hتوان نتيجه گرفت که فرض اسا  می

های سنی و وضعيت مهاجرت تفاوت وجاود شود و بين گروهمی

های سانی مختلاف رفتاار مهااجرتی دارد  به عبارت دیگر گروه

 ی نشان دادند متفاوت

توان چنين بيان نماود می 1بر اسا  بدست آمده از جدول 

و  33/13که بر اسا  اینکه مقدار کای دو و لامبادا باه ترتيا  

دار شدند بوده و هر دو در سطح احتمال یک درصد معنی 381/3

و از ،ري دیگر شادت بررسای )مقادار وی کرامار( نياز کاملااً 

ان نتيجه گرفت که تفاوت باين تودار شد بر این اسا  میمعنی

 دار است جنسيت و وضعيت مهاجرت معنی

بر اسا  اینکاه   9بر اسا  ا،لاعات بدست آمده از جدول 

و ساطح  39/3   25/11مقدار کی دو و لامبدا به ترتي  برابر باا 

و مقادار وی کرامار آن  331/3و  335/3داری آنها برابر با معنی

توان چنين نتيجه گرفت که باا می می باشد، 231/3نيز برابر با 

شاود  مای تأیياد  1Hرد و فارض  0Hپنج درصاد خطاا فارض 

بنابراین بين تفاوت در تخصايلات و وضاعيت مهااجرت تفااوت 

 داری دیده شد معنی

بر اسا  اینکاه   8بر اسا  ا،لاعات بدست آمده از جدول 

ح و سط 111/3و  39/52مقدار کی دو و لامبدا به ترتي  برابر با 

و همچنين مقادار  331/3و  333331/3ها برابر با داری آنمعنی

بوده و در ساطح احتماال یاک درصاد  23/3وی کرامر برابر با 

رد و  0Hتوان چنين نتيجه گرفت کاه فارض دار است، میمعنی

شود و بين تفاوت در شغل قبلای و وضاعيت می تأیيد 1Hفرض 

 داری وجود دارد مهاجرت تفاوت معنی

 

 .  بررسی تفاوت بین جنسیت و وضعیت مهاجرت6 جدول

 سطح معنی داری مقدار لامبدا سطح معنی داری مقدار وی کرامر سطح معنی داری مقدار کی دو

33/13 33331/3 282/3 33331/3 381/3 331/3 

 

 .  بررسی تفاوت بین تحصیلات و وضعیت مهاجرت7جدول 

 سطح معنی داری مقدار لامبدا سطح معنی داری رمقدار وی کرام سطح معنی داری مقدار کی دو

25/11 3335/3 231/3 3331/3 39/3 331/3 

 

 بررسی تفاوت بین شغل قبلی و وضعیت مهاجرت .1جدول 

 سطح معنی داری مقدار لامبدا سطح معنی داری مقدار وی کرامر سطح معنی داری مقدار کی دو
39/52 333331/3 23/3 33333/3 111/3 331/3 

 

 دلايل مهاجرت طبق اظهار پاسخگويان

دلایال مهااجرت پاساخگویان نشاان داده شاده  3در جدول 

پاسخگویان دليل اصالی مهااجرت  3،بق ا،لاعات جدول است  

روستایيان چاراویماق به شهرها را به ترتي  عوامال اقتصاادی از 

درصد(، عدم وجاود امکاناات  3/58جمله بيکاری و درآمد پایين )

(، نداشتن زماين و سارمایه 3/55هداشتی و تحصيلی )رفاهی و ب

درصد(، اختلافات روستا و نبود امنيات  13کافی برای کشاورزی )

درصاد(، خاالی  1درصد(، خشکسالی و عدم حمایات دولات ) 8)

 3/5شدن روستایيان باه خاانواده و فاميال )شدن روستا و ملحق

ن کردند درصد( عنوا 3/2درصد( و کوهستانی بودن و نبود جاده )

که علت اصلی بيکااری و درآماد پاایين روساتایيان چاراویمااق، 

بودن سطح اراضی کشااورزی باه دليال کشاورزی دیم و کوچک

باشااد  از ،رفاای تقساايمات مختلااف و محاادودبودن مراتااع ماای

های اخير باع  از بين رفتن کشااورزی دیام و مراتاع خشکسالی

فصالی و دامپروری در سطح شهرساتان شاده اسات و بيکااری 

همچنين بيکاری به دليل مکانيزاسيون کشااورزی نياز از جملاه 
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باشاند  کمباود دلایل مهاجرت روستایيان به شهرهای بزرگ مای

امکانات رفاهی، بهداشتی و تحصيلی در رتبه دوم قارار داشات و 

اختلافات در روستاها و نبود امنيت نيز به عناوان یکای از دلایال 

ن منطقه ذکر شد کاه بيشاتر باه اصلی مهاجرت در بين کشاورزا

ایان  باشاد ها و حق آو در روساتاها مایعلت مشاع بودن زمين

 های گزارش شاده قبلای مطابقات دارد )جلالياان ونتایج با یافته

 ( 1538زاده و همکاران، عبدالله ؛1581 یگانه،محمدی

 

  هادلایل اصلی مهاجرت پاسخگویان مهاجرت کرده و تعداد آن .3جدول 

 درصد تعداد یل مهاجرتدل

 3/55 19 عدم وجود امکانات رفاهی و بهداشتی و تحصيلی
 3/58 99 بيکاری و درآمد پایين در روستا

 13 23 نداشتن زمين و سرمایه کافی برای کشاورزی
 3/2 3 کوهستانی بودن و نبود جاده

 3/5 9 خالی شدن روستا و ملحق شدن به خانواده و فاميل
 8 11 ا و نبود امنيتاختلافات روست

 1 8 خشکسالی و عدم حمابت دولت از کشاورزی

 

تحليل آزمون فريدمن برای بررسی ميزان تأثير هر يا  از -
 عوامل مؤثر بر مهاجرت 

بنادی تاأثير عوامال ماؤثر بار مهااجرت رتباه 13در جدول 

  روستایيان شهرستان چاراویماق به شهرها نشان داده شده است

ه عااواملی کااه در ایجاااد انگياازه باارای کلياا 13در جاادول 

روستایيان شهرستان چاراویماق در مهاجرت به شهرهای بازرگ 

شد مؤثر باشند و در قال  پرسشنامه از پاسخگویان بينی میپيش

ی ميزان تأثير آنها در مهاجرت روساتایيان چاراویمااق باه درباره

ظر از اند  عوامل فوق صرفنبندی شدهشهرها سوال شده بود، رتبه

بناادی در قالاا  عواماال اقتصااادی، اجتماااعی، فرهنگاای، ،بقااه

رتباه قارار  19در  زیرساختی، جمعيتی و محيطی باه ،اور کلای

گرفتند که فرصت اشتغال بيشتر در شهر در رتبه اول قرار داشت 

بودن شهرساتان که علت آن عدم تنوع شغلی به علت تک قطبی

در ساطح در شغل کشااورزی و عادم توساعه صانعت و معادن 

باشد چون در شهرهای بزرگ برای هر تخصاص و شهرستان می

 یزدی وحرفه و تحصيلاتی شغل مخصوب آن وجود دارد )پااپلی

تخصاص هام در (  حتی افراد بای ساواد و بای1531 ابراهيمی،

هاای فروشی و کارگری سااده و شاغلهای پاکبانی و دستشغل

ملک نداشته باشيد مشابه فعاليت دارند ولی در روستا اگر زمين و 

(  رفااه و خادمات 1583 کاشای،عملاً فارد شاغلی نادارد )مؤمنی

شهری عاملی هست کاه در رتباه دوم قارار دارد، زیرسااختهای 

ضااعيف و عاادم توسااعه بخااش خاادمات و امکانااات رفاااهی در 

روستاهای چاراویماق در مقایسه باا شاهرها از دیربااز از عوامال 

مهاجرت باه شاهرهای بازرگ کننده روستایيان به اصلی ترغي 

بوده است که متأسفانه در حال حاضر هم بيشتر روساتاهای ایان 

شهرستان از حداقل امکانات رفاهی محروم هساتند و علاقاه باه 

مهاجرت در ميان روستایيان چاراویماق خيلای بالاسات  بيکااری 

های عاملی هست که در رتبه سوم تأثيرگذارترین عوامل و انگيزه

ان روستایيان چاراویماق به شهرهای بازرگ قارار مهاجرت در مي

گير دارد با اینکه بيکاری مشکلی هست که در کل کشور گریباان

هاای صاورت جوانان هست ولی آمار بيکاری با وجاود مهااجرت

گرفته از متوسط استانی خيلی بالاست که علت آن جمعيت جوان 

 های صنعت و معدن و خدماتبودن بخششهرستان و عدم فعال

در سطح شهرستان هست  چهارمين عامل ماؤثر در بارانگيختن 

روستایيان چاراویماق باه مهااجرت باه شاهرهای بازرگ عامال 

هاای اخيار در باازده خشکسالی بود کاه باه خصاوب در ساال
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کشاااورزی منطقااه خيلاای تااأثير داشاات و در بيشااتر روسااتاها، 

روستایيان حتی در تأمين آو برای شرو و مصاري بهداشاتی باا 

 اند ای مواجه شدهکلات عدیدهمش

 

 بندی تأثیر عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان چاراویماق به شهرهارتبه .11 جدول

 عامل انحراف معیار میانگین میانگین رتبه رتبه
 فرصت اشتغال بيشتر در شهر 835/3 53/3 31/53 1
 رفاه و خدمات شهری 322/1 21/3 93/51 2
 کاریبي 212/1 18/3 51/51 5
 خشکسالی 111/1 33/3 89/55 1
 تمرکز مراکز صنعتی در شهر 213/1 11/3 38/55 3
 کمبود آو )مورد نياز کشاورزی و شرو ( 111/1 31/3 31/55 1
 گوناگونی حرفه وشغل در شهر 121/1 33/3 81/52 9
 گذاری در روستاهاعدم سرمایه 591/1 31/3 91/52 8
 اکز اداری در شهرهاتمرکز مر 233/1 33/1 59/52 3
 تفاوت درآمد در روستا و شهر 333/1 38/1 95/51 13
 تمرکز مراکز آموزشی در شهرها 511/1 33/1 35/51 11
 نبود جاده مناس  برای دسترسی به روستا 231/1 82/1 33/51 12
 نبود برق و گاز 119/1 15/1 39/23 15
 برای روستایيان نبود بيمه و تأمين اجتماعی 133/1 11/1 35/28 11
 نداشتن سرمایه کافی جهت فعاليت در بخش کشاورزی 533/1 11/1 15/28 13
 نبود حمام و امکانات بهداشتی در روستا 133/1 11/1 23/28 11
 بهبود سطح مهارت و تخصص در شهر 231/1 33/1 38/28 19
 قرار گرفتن در ناحيه کوهستانی و سردسير 133/1 11/1 95/29 18
 حاصل خيز نبودن اراضی کشاورزی منطقه 335/1 15/1 11/29 13
 کس  موقعيت اجتماعی بالاتر در شهر 583/1 59/1 39/21 23
 سختی کار روستا 511/1 53/1 31/21 21
 نداشتن زمين زراعی کافی 291/1 58/1 13/21 22
 های دولتی در منطقهعدم کارآیی دستگاه 511/1 59/1 33/21 25
 پایين بودن قيمت محصولات کشاورزی 515/1 55/1 38/23 21
 نبود امکانات مخابراتی وارتبا،ی 133/1 21/1 53/23 23
 اختلافات روستایی 323/1 11/1 85/21 21
 هزینه زیاد خدمات رفاهی در روستا 393/1 11/1 18/21 29
 مشکلات بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی 138/1 33/1 33/25 28
 های کشاورزینبود نيروی کاربرای فعاليت 181/1 33/5 82/22 23
 نبود نيروی کافی برای کشاورزی 318/1 81/5 81/21 53
 زاد و ولد بيشتر و عدم ظرفيت اضافه جمعيت 332/1 83/5 91/21 51
 واردات محصولات کشاورزی و اشباع بازار 111/1 85/5 18/21 52
 فاميل؛ دوستان وآشنایانملحق شدن به خانواده؛  323/1 95/5 13/21 55
 تميز نبودن کار کشاورزی خصوصاً دامپروری 181/1 91/5 35/23 51
 هادستيابی به آزادی عمل در انواع گرایش 189/1 11/5 13/13 53
 زورگویی و غص  اموال در روستا 338/1 31/5 33/18 51
 قيد و بندهای فرهنگی زندگی روستایی 591/1 11/5 18/18 59
 مندی به ناشناخته بودن و زندگی آزادترعلاقه 128/1 19/5 32/18 58
 های صدا وسيماتحریک برنامه 118/1 59/5 33/19 53
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 امنبت پایين در روستا 182/1 55/5 13/19 13
 ازدوا  در شهر 315/1 15/5 33/11 11
 مسایل سياسی منطقه 935/1 38/5 91/13 12
 برو در روستا و عدم اهميت آن در شهرکاهش اعتبار و آ 313/1 33/5 12/13 15
 بندوباری در شهرآزادی و بی 355/1 39/2 13/12 11
 ،رد شدن از خانواده 133/1 11/2 91/13 13
 خدمت سربازی 519/1 11/2 31/8 11
 فرار از دین و مذه  121/1 88/1 13/9 19

 

هاای ناپاارامتری بارای بررسای تفااوت ،بق نتاایج آزماون

 ،جان،، سان افاراد ، شاملبوط به مشخصات افرادمتغيرهای مر

یعنای ایان  شتشغل قبلی مهاجران تفاوت وجود دا، و تحصيلات

 بااینکاه فقاط  داری داشتندعوامل در ميزان مهاجرت تأثير معنی

نفاار زن  51 نفاار از 53 از پاسااخگویان زن هسااتند و درصااد18

ناان د ولی بيشتر علاقه به مهاجرت در مياان زبودنمهاجر نکرده 

شاد و باا اینکاه مهااجرت در روستایی مهاجرت نکرده دیده می

مردان بيشتر از زنان است ولی علاقه به مهاجرت در ميان مردان 

در خصاوب تحصايلات پاساخگویان بيشاتر  باود کمتر از زنان 

مهاجران باسطح سواد ابتدایی هستند که این با توجه باه ساطح 

رساد قی به نظر میهای گذشته منطسواد در شهرستان ،ی دهه

ها بيشتر از سایر کردهو ميزان علاقه به مهاجرت در ميان تحصيل

هاا و باشد که دليل این امر نيز ضعيف بودن زیرساختسطوس می

کارده در شهرساتان و  عدم جذو نيروهای متخصص و تحصيل

ها در شهرهای بزرگ است و کمتارین تر آنزندگی بهتر و راحت

اسخگویان باا ساطح ساواد ابتادایی اعلاام علاقه به مهاجرت را پ

جاذو شادن در کاار  هاا واند کاه دليال آن توقاع کام آنکرده

کشاورزی و دامپروری و عدم موفقيات در شاهرهای بازرگ باه 

چنانچه ذکر شد شغل   دليل نداشتن سواد و تخصص کافی است

این به دليال فعاال  قبلی افراد نيز در مهاجرت ایشان مؤثر بود و

عدم وجود تنوع شغلی وعدم توسعه  بخش کشاورزی و بودن تنها

باشاد همچنين بخش خدمات در شهرستان می معدن و صنعت و

گذاری لاازم معدن عدم سرمایه که مشکل اصلی بخش صنعت و

ولی بخش خدمات که نيااز زیاادی باه   باشدها میدر این بخش

 گذاری ندارد باه دليال عادم وجاود نياروی متخصاص وسرمایه

گی جمعيت در روستاهای کم جمعيت با فاصله زیاد از هام پراکند

باشد که نتوانسته است از رونق کافی برخوردار باشد و سختی می

 گاری وهطهای واسکار کشاورزی در روستاها در مقایسه با شغل

گاردی کاه در شاهرهای بازرگ از دلالی و دست فروشی و دوره

لی ترغيا  رونق خاوبی برخاوردار هساتند از جملاه دلایال اصا

در  باشد روستایيان شهرستان در مهاجرت به شهرهای بزرگ می

ميان عوامل اقتصادی مؤثر در مهااجرت روساتایيان چاراویمااق 

رتبه دوم  فرصت اشتغال بيشتر در شهر در رتبه اول و بيکاری در

ریاازی قاارار دارد کااه ،بااق آمااار سااازمان ماادیریت و برنامااه

هاای عدم وجود امکانات و قابليتشرقی نيز با توجه به آذربایجان

 توسعه؛ نرخ مشارکت شهرستان نسبت به متوسط استان کمتار و

های گذشته همواره بيشاتر از نرخ بيکاری شهرستان در ،ی سال

های نيروی متوسط استان بوده که حاکی از آن است که شاخص

انسانی در این شهرستان در وضعيت مطلوبی قرار ندارد و فعاليت 

ه صورت واقعی در این شهرستان شکل نگرفته و وجاود صنعتی ب

های ،بيعی مناس  در شهرساتان از ندارد و عليرغم وجود جاذبه

این شهرستان فاقد امکانات و  ،نظر ميرا  فرهنگی و گردشگری

 باشاد های لازم جهت جذو توریسات و گردشاگر مایزیرساخت

های رتبهچنانچه اشاره شد ،بق نتایج بدست آمده از این تحقيق 

کننااده روسااتایيان اول تااا پاانجم مااؤثرترین عواماال تحریااک

چاراویماااق در مهاااجرت بااه شااهرها بااه نااوعی بااه بيکاااری در 
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روستاهای شهرستان و تنوع کار و خادمات در شاهرهای بازرگ 

استعدادهای ،بيعای  توجه به وسعت منطقه و البته با  اشاره دارند

ساتان باا توجاه باه موجود بالا بودن نرخ بيکاری در ساطح شهر

جمعيت کم شهرستان خصوصاً روساتاها اماری منطقای و قابال 

باشااد و دلياال بيکاااری روسااتایيان عاادم شااناخت قبااول نماای

 هاا ومحادودیت سانتی باودن کشااورزی و استعدادهای منطقه،

زای شهرستان اسات ضامناً از ایان های اشتغالتنگناهای بخش

باه روساتایيان در ،ای نکته نيز نباید غافل بود که فشاار وارده 

آو  مين آو شرو روستایيان وأهای اخيردر خصوب تخشکسالی

گذاری در خصاوب مورد نياز در قسمت دامپروری و عدم سرمایه

های زیرزمينای درمهااجرت های سطحی و استخرا  آومهار آو

باتوجاه باه اینکاه نسابت   اندهای اخير تاثير اصلی را داشتهسال

باه  83 ی شهرستان چاراویمااق حادودجمعيت روستایی به شهر

درصد است و تمرکز جمعيت شهرستان در روستاها است لاذا  13

هاای آتای شهرساتان بخاش گذاری و برنامهبایستی در سياست

 باشد  کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار 
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-  بررسی مهاجرت در استان آذربایجاان1531 و  م بهشتی،

  بودجه و امهبرن سازمان: تبریز شرقی،
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Abstract 

 A research study with direct observational survey was used in order to study the factors 

influencing migration of villagers in the Charoymaq county – Iran. This study focused on the role 

of agriculture and the open-ended and closed-ended questionnaire technique were used. The 

sampling method used in this study was random cluster sampling and the total number of statistical 

samples used was chosen to be 200 according to Cochran's test.  After collecting data from the 

questionnaires, descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. 

According to the results of non-parametric tests to investigate the effect of differences in variables 

related to individual characteristics including age, sex, education and previous occupation of 

immigrants on migration status, it was found that all variables are significant. In other words, these 

factors have a significant effect on migration rate. The main reasons for migration of all the people 

surveyed were problems in the field of agriculture and labor difficulties and the lack of supportive 

aspects. On the other hand, although migration in men (53%) is higher than women (16.7%), 

percentage interest in migration among men (21.3%) is lower than women (41.7%). These results 

are due to the fact that hardships of life in the countryside and traditional life of agricultures are 

greater than in that of urban life as women feel. According to the results, the main reasons for 

migration of Charoymaq villagers to cities are unemployment and low income in villages (38.5%), 

lack of welfare, health and educational facilities (33.5%) and lack of land and sufficient capital for 

agriculture (10%). According to Friedman’s test, in order to assess the effect of each factor on 

immigration, regardless of classification in terms of economic, social, cultural, infrastructural, 

demographic and environmental factors, in general, they were ranked 47 and overall, more 

employment opportunities rank first. Moreover, among these factors, drought and water scarcity in 

the region have also been cited as important factors, and more unemployment in the village 

appears to be due to a lack of proper agricultural management. In general, due to the pressure on 

the villagers during the recent droughts to provide the required water in the agricultural sector and 

lack of investment in controlling surface waters and extracting groundwater has had a major 

impact on migration. It is suggested that more attention be paid to management and investment in 

this regard. 
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