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  دكتر احمد مزيدي
  عليرضا زارع شاه آبادي

  دانشگاه يزد
  

   و و ضعيتّت آنها در شهر يزديروستاين مهاجرا داليل حضور

  :چكيده
بلكه علل و     ،بوده اتفاقي و تصادفي ن    ،ها   مهاجرت ساير مانند   ، در شهر يزد   يروستاين  حضور مهاجرا 

 اين است   پژوهش اصلي    سؤال  .ن در اين شهر ساكن شوند      است تا  اين مهاجرا     هايي موجب شده   انگيزه
گـويي بـه      پاسخ پژوهش هدف   روستائيان  به شهر يزد شده،       يي موجب مهاجرت    ها  هكه چه علل و زمين    

ـتفاده شـده اسـت    پـژوهش در ايـن    . است  سؤال اين ـاري تحقيـق را    ه جامعـ  . از روش پيمايـشي اس ي آم
ـا در      كهدنتشكيل مي ده   )1355-75(  سال بيست  وارد شده به شهر يزد طي      يروستاين  مهاجرا تعـداد آنه

ـا      ازتـن    350 ،با نمونه گيري كوكران   . رسد  مي )خانوار 6584( تن 29102 اين مدت به   ـتان خانواره  سرپرس
ـاده   تـصادفي  گيـري   عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و به روش نمونـه            هب ـاب و        ، س  افـراد نمونـه انتخ

 SPSSي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افـزار           ها  هتحليل آماري يافت   .شد آنها توزيع    ميانپرسشنامه  
دسترســي بـه   وبـوده اشـتغال عامـل اصـلي مهــاجرت ،بـر اسـاس نتـايج تحقيـق. انجــام گرفتـه اسـت

ـات       . داشته است   نقش ت افراد  در مهاجر   نيز  درماني -آموزشي و بهداشتي    امكانات اما دسترسي بـه امكان
 به اين شهر ت در مهاجر، در شهر يزد داشتن زمين و خانه، داشتن فاميل و آشنا، همسرتبعيت از، تفريحي

  . ر نبوده استثّؤم
  . روستا ، شهر يزد، مهاجرت، يروستايمهاجرين : كلمات كليدي
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  :درآمد

 و  أ دو عامل دافعه و جاذبـه در مبـد         .اندل يكديگر مكر عين حال م   گوناگون و د    ي مهاجرت ها  ه و انگيز  للع
 به سه 1بوگ. شامل مي شوندي ساده را ها هكه گاهي انگيز اي گونه به ،كنند  ي ايفا مي نقش مهم،مقصد مهاجران

ـاعي    ثّعوامل مـؤ  ( مهاجرت   ي  مورد انگيزه  ـاب مقـصد و شـرايط اجتم ـاجرت ثّؤاقتـصادي مـ   -ر در انتخ ـار )ر در مه ه  اش
  .تي را تحريك كرده و يا به تعويق بياندازد حركت جمعي،اي ه اين سه مورد مي تواند به طور قابل مالحظ.ندك مي
  : به شرح زير  است، به طور خالصه،عواملاين 

ـا     مـشاغل و فرصـت     ي   عرضـه  ،د تجرّ ،هلأتحصيالت، ت : ي مهم مهاجرتي    ها  ه انگيز .1 ي شـغلي يـا منـابع       ه
هجـوم و نفـوذ     باليـاي طبيعـي، آوارگـي،   ، انتقال شغلي، دستمزد كم،ي ويژهها   مهارت، كار مهاجرتي،درآمد

  ....ي اجباري وها  حركت،بيگانگان، فشارهاي سياسي و نژادي و مذهبي
ـا          : ر در انتخاب مقصد     ثّعوامل مؤ . 2  ، شـغل  ي   عرضـه  ،حضور وابستگان و دوستان و تمايل به زندگي با آنه
آگاهي از محيط و،غلي، تسهيالت ش ت محيطجذابي .....  
ـتن          سرمايه گذاري پر اهمي   :  در مهاجرت    رثّمؤ اقتصادي   - شرايط اجتماعي  .3 ت و كسادي يا پايين و بـاال رف

ـ      ،ي مهـاجرتي  هـا    سياسـت   ،رات رفاه اجتماعي   مقرّ  ، تغييرات تكنيكي  ،امور تجاري  در  هـا   ت ميـزان پـذيرش اقلي 
 .....ي مختلف وها شكل

ـله در   ها  زيرا حجم مهاجرت   ،اشاره شود  ه عامل فاصله  همچنين الزم است ب    ـا فاص  ارتبـاط  به طور معكوس ب
  .ده استش معكوس شناخته شده كه توسط زيف مطرح ي عنوان كانون فاصله ه بموضوع  اين .است

ي داخلي را تشويق ها ي پهناور مهاجرتها كه كشور طوري ه ب، استرثّمؤ ها وسعت كشورها نيز در مهاجرت
 اين عمل عموماً موجب .ي خارجي ندارندها  جز تشويق مهاجرت   اي  هي كوچك غالباً چار   ها  د و كشور  مي كنن 

ي ها    جريان  بر ها  ع مثل كوهها و صحراها و رود       سيماي محيط طبيعي و موان     .مشكالت فراوان اجتماعي مي شود    
ز يست و تصميم به مهـاجرت نيـ        بر مهاجرت ساده ن    رثّمؤيابي اثرات پيچيده عوامل     ش ارز .مهاجرتي اثر مي گذارد   

 .لزوماً هميشه منطقي نمي باشد

                                                 
1. Bog 
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ـيع    ا  انـدازه ت در ايـاالت متحـده بـه         رك جمعي  تح . استعداد مهاجرت بيشتري دارند    ،ي از جوامع  رخ ب ي وس
د ت در ايالتي كه متولّ     جمعي تن ميليون   4/1 كنند و  ت مهاجرت مي   جمعي تن ميليون   5/1 است كه همه ساله تقريباً    

  .  زندگي نمي كنند،ندا شده
ـ        بسياري از مهاجرا  .  هر جريان مهاجرتي ممكن است داراي روند معكوس نيز باشد          ت ن فقـط بـه طـور موقّ

ي خعوامل جاذبه در مقصد را مورد تجديد نظر قرار مي دهند و بر             زيادي    ،تعدادتمايل به اقامت در مقصد دارند     
 ، بيشتر باشدا اگر در مقصد عوامل فشار از مبدأ ام.كنند ز مينيز براي بازگشت به زادگاه خود پول كافي پس اندا  

ـان معكـوس                ه ب .گيرد مهاجرت معكوس شكل مي    ـال در جزايـر غربـي اسـكاتلند جري  گـسترده   بـسيار عنوان مث
   )177 :1373،مهدوي(است

ـند     ،ها ممكن است علل اجتماعي       مهاجرت ـاهي و   ي   ولـي علـل و انگيـزه       ، اقتصادي وسياسي داشته باش   رف
  :ند از  ا عبارتكه دارد را ين جذابيتاجتماعي بيشتر

  ....ت و در نقاط پر جمعيشلوغي ،ها روستا وجود  بيكا ري در ،از منابع شهري كسب درآمد بيشتر  به اميد.1
ـاجرت در قـرن          هدف  ا هاي بكر جهت عمران و بهره برداري كه يكي از           جستجوي سرزمين  .2 ـلي مه  اص

ي ديگر شده   ها  هي اروپايي در قار   ها  ياري از موارد موجب ايجاد مستعمراتي براي دولت        در بس  واخير بوده است    
ـاي    اتفاق افتاده است كه منجر به سكونت دائم اروپاييان در سرزمين   يي فراوان ها   مهاجرت ، در اين راستا   .است ه

  )80  :1368،شفيعي (.هاي انگليسي مقيم هند  نظير هندي،مستعمري شده است

ـاير      هـا   ي مربوط به صنعتي شدن، پيشرفت     ها   نزديكي با جريان   ارتباط خود   اه  مهاجرت ي تكنولوژيـك و س
186 :1371،شفيعي (. دارند،د يك جامعه باشدتغييراتي كه مشخص كننده مدرنيزاسيون و تجد(  

ـان معاصـر   ، سياسي و يا اقتصادي داشته باشد    ،مهاجرت ممكن است علل مذهبي     ـاه  ، ولـي در زم  آرزوي رف
   )88 :1371،معزي(كند    را وادار به ترك سرزمين اجدادي ميها تر است كه انسانبيش

ـيه            يمهاجرت مستمر ولي غير محسوس ا       عـراق و    ، تركيـه  ،رانيان به سـوي كـشورهاي ديگـر از جملـه روس
ت كـشور از    اهش ميزان رشد جمعي   ك اقتصادي و مذهبي در    ،ل سياسي ي خليج فارس به دالي      كشورهاي حاشيه 

   )25  :1371،زنجاني (. بوده استرثّمؤ 1325  تا1275
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ـنگين    م ،قوانين بد يا ظالمانه    ، اقتصادي ي   انگيزه ي  غلبه اقليمـي، شـرايط اجتمـاعي      ي     عـدم جاذبـه    ،اليـات س
ـاد مـي كنـد    ،نامساعد و حتي اجبار تمامي آنها   ،لهـسائي زاده . ( جريانات مهاجرت را ايجاد كرده و هنوز هـم ايج

1368 : 57(   
 1950 جريانات مهاجرتي دو بار تغيير جهـت داد و از            ،1929و جنگ جهاني و در بحران اقتصادي        در بين د  

به بعد نيز آشكارا جريان مهاجرتي صد ساله از شرق به غرب جاي خود را به جريان جديدي داد كه مهاجران را 
 علل اين .شمالي گسيل داشت غربي و يبه سوي شمال و اروپا ) فريقاييآمديترانه و كشورهاي ي  حوزه(از جنوب 
ـال              ي  ها عدم تعادل اقتصادي بين كشورهاي پيشرفته       جابجايي ـا در ح  سرمايه داري و نواحي نيمه توسعه يافته و ي

   )95:  1368،زنجاني(توسعه بوده است 
  . مهاجرت معكوس به سمت مصر در اثر عواملي چند صورت گرفت،1985در اوايل سال 

ـارگران        (ي صادر كننـده نفـت       ها  ان با بوميان در كشور     جايگزين كردن خارجي    )الف رقابـت شـديدي كـه ك
  ؛)ي با قبول دستمزدي پايين به مصريان تحميل كردنديآسيا

   ؛ي در كشورهاي اصلي مهاجرپذيرپايان مراحل كارهاي زير بناي) ب
  ؛1980 از سال  پسي نفتيها  كاهش درآمد)ج
  )150:  1378،سيد ميرزايي(ت جنگ ق به علّگران مصري از عرا گشت قابل توجه كار  بر)ت

 اين پديده داراي قدمت تاريخي . اهميت استدارايمهاجرت از فيليپين در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه 
ـاري افـراد مـاهر         . مهم تر است   ها  است و از لحاظ اهميت حتي از مهاجرت ويتنامي          روابـط   ، بيكاري به ويژه بيك

ـاكم بـوده اسـت              مريكا و ش  آسياسي قديمي با     ـامي ح  مـي توانـد      احتمـاالً  ،رايط ويژه كه در زمان حكومـت نظ
  )  350 :1378،سيد ميرزائي( . را به خارج توجيه كندها مهاجرت فيليپيني

ـاجران اقتـصادي اسـت و مهـاجرت بـا      ي دهد كه انگيزه  ر مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي        بيشت  مه
مطالعات مزبور هم عوامل اقتصادي جذب در شهر و هم عوامـل اقتـصادي               .مالحظات اقتصادي انجام مي شود    
   ) 226 : 1368،لهسائي زاده( دهند  ميرانش در روستا را مورد تأكيد قرار

ـازد تـا بـه               -ي از جمله عوامل اجتماعي    تحصيالت جوانان روستاي    فرهنگي است كه جوانان را آماده مـي س
ـا مـي آمـوزد و             ي  ها  تمايالت و آرزو  .راحتي مهاجرت كنند   شهري را در آنها مي پروراند و زبان شهر را بـه آنه
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 :1368،لهـسائي زاده   (. فرهنگي بين شهر و روستا بر نرخ مهاجرت افزوده مي شود           ي  بدين ترتيب با كاهش فاصله    
222(  

ـتاها از   نايي اقتصادي و خدمات زيربها   از عدم زير ساخت   ي عمدتاً ي روستاي ها   مهاجرت ي مناسـب در روس
ي برتر در    آموزشي و بهداشت   ،يك سو و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهيالت رفاهي              

ي اخير و در ايـران  ها ه شهر بر روستا  در دهي  سويهاز طرفي نيز تسلط يك  .شودر مي شهرها از ديگر سوي متأثّ 
دست هم داده و در حال  هر و روستا دست بم خوردن روابط متقابل شهه مخصوصا بعد از اصالحات ارضي  و به

 ي  برتر شهري  انجاميده و زمينهي حاضر به تضعيف هر چه بيشتر روستا از نظر اقتصادي و به نسبت جلوه و توسعه
  )145: 1380  ،ابراهيم زاده.( بلكه تشديد نموده است، شهري را فراهم-ي روستاها مهاجرت

      و  ها  اگر خواهان كنترل اين گونه مهاجرت     ،دست به گريبان است   ه   دولتي كه كشورش با مهاجرت بي روي 
ـ   . را اجرا كنـد عدالت بايد   ،اجتماعي آن است   -جلوگيري از اثرات سوء اقتصادي     ي ه نتيجـه  مهـاجرت بـي روي 

 . مالي يك كـشور دارد -هاي اداري  بخشي  به مداواي هماهنگ همه نيازاصالح آن  ،بيماري يك جامعه است   
  )1366:37،پاپلي يزدي(

  : ل تحقيقفي محمعرّ

   دقيقه عرض شمالي قـرار گرفتـه       53 درجه و    31 دقيقه طول جغرافيايي شرقي و       22 درجه و    54شهر يزد در    
  )1375 ،هاي استان يزد فرهنگ آبادي( .است

 متـر  1210شهر يزد .شود  مناطق گرم و خشك كشور محسوب مي هاي اقليمي جزو    اين شهر از نظر ويژگي    
    ) 591 :1367پاپلي يزدي،(  .ارتفاع دارد

 بـه   را شهر نشيني در اين مكاني سابقه. اين شهر بزرگترين واحد تاريخي استان يزد و مركز اداري آن است       
گروهي نيز بنياد اين شهر را به يزدگرد        .دهند   استيالي اسكندر و حتي به عصر هخامنشي نسبت مي         ،قبل از اسالم  

3  :1379  ،شعباني(. اند ل نسبت دادهاو(   
ـال   تن 93241 ، 1345 تن ودر سال 63502، 1335ت اين شهر در سال   جمعي تـن و   135925، 1355و در س
آمار گيري .  بوده استتن 326776، 1375 و در سال تن 283000، 1370 و در سال  تن230483، 1365در سال 
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 كاهش يافته است كه از داليـل آن          اندكي ، قبلي ي   مقايسه با دهه   ت در دهد كه رشد جمعي      نشان مي  1375سال  
  )4 :1373 ،ذاكريان(ت دانست توان خاموش شدن آتش جنگ و كاستي گرفتن مهاجرت و كنترل جمعي مي

از روستا بـه شـهر        ،دند خانوار مي ش   3500كه شامل    تن  15220  ، 1375 ده سال قبل از سرشماري سال        طي 
  .يزد مهاجرت كرده اند

 1365  - 75 يها ات جمعيتي شهر يزد در سالمشخصبرخي از ) 1(جدول شماره 

  مشخصات جمعيتي  1365  1375
  تعداد جمعيت  230483  326776
  خانوار  50799  73194
  تعداد مرد  119196  168834
  تعداد زن  111287  157942
  تعداد شاغالن  57336  81933

  بعد خانوار  5/4  46/4
  مركز آمار ايران: مĤخذ    

 
  1355-75  ه سال20ي  دوره ي وارد شده به شهر يزد طيمهاجرين روستاي) 2( جدول شماره

  1355-65  1365-75  تغييرات
  تعداد  درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد

 آخرين محل اقامت قبلي

  شهرستان يزد  6076  7/43  5414  5/35  -66  -7/18
  ها هاي ديگر استان شهرستان  4860  35  7060  3/46  +2200  51/32
  ها ساير استانهاي  شهرستان  29858  3/21  2746 04/18  -212  -31/15

  جمع  13882  100 15220  100  
   شهرستان يزد1355-1375ي ها سال آماري نفوس و مسكن ي سالنامه: خذ أم       

  
 مـورد  ي  دورهطـي  و   رو به افزايش استيزد نشان مي دهد كه روند مهاجرت از روستا به شهر       باالي  ها  هداد

  .هاي استان به شهر يزد بيشتر شده است اجرت روستاييان ساير شهرستانبررسي مه
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ـاطق       ها   دست آوردن فرصت   هي سبب شده تا روستاييان براي ب      ضعف ساختاري مناطق روستاي    ي بهتـر بـه من
ن روستايي  مهاجرااظهارنظرهاي كه در ،ون نداشتن آينده و نبودن فرصتيي چها عبارت  ،شهري مهاجرت كنند

 مشكالت مهاجرت روستا به شهر بايد بـا         كه در جهت حلّ    كيد دارد ت تأ  بر اين واقعي   ،يان مشهود است  و روستاي 
   )68 :1380،طاهر خاني.( پارادايم جديدي به مناطق روستايي نگريست

  :نتايج

  . دشواعات ارائه مي نتايج حاصل از اين تحقيق در دو بخش توصيف و تحليل اطلّ

  ها هتوصيف داد.1

ي وارد شـده    ي آماري تحقيق را مهاجران روستاي        جامعه .قيق از روش پيمايشي استفاده شده است      در اين تح  
   مهاجران روستاي. دنتشكيل مي ده ) 1355-75( سال 20 به شهر يزد طي  ـالها   ي وارد شـده طـي  تـن  29102 ايـن س

عنوان حجم نمونه در نظر      ه سرپرستان خانوارها  ب    ازتن   350با نمونه گيري كوكران   كه   ، بوده است  ) خانوار 6584(
ـا توزيـع شـده    ، سادهگيري تصادفي گرفته شده است و به روش نمونه       افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه در بين آنه

   :د ازعبارت ان به دست آمدهكه نتايج  ،است

  :اشتغال  نقش.1

  به شهر يزد تمهاجر در اشتغال  نقشي  نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب): 3(جدول شماره
اشتغالميزان نقش فراواني  درصد عيفراواني تجم   

  اصالً  1  3/0  3/0
  كم  1  3/0  6/0

  متوسط  19  4/5  6
  زياد  74  1/21  1/27

  بسيار زياد   255  9/72  100
  جمع  350  100  100
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ـاب  درصد دسـت  0 /6اند و تنها  يابي به كار و شغل دانسته ت مهاجرت خود رادست  درصد افراد علّ   94 ي بـه  ي
ـار و شـغل مهمتـرين        دست،نا مهاجربيشتر از نظر     بنا بر اين   .اند  اشتغال را عامل مهاجرت خود ندانسته      ـابي بـه ك ي

  .  به شهر يزد بوده استآنها عامل مهاجرت

  : شهريزد در داشتن زمين و خانه نقش.2

ـاجر در    شـهر   در نهداشتن زمين و خا     نقش ي   درباره آنها  نظر توزيع پاسخگويان برحسب  ): 4(جدول شماره   تمه
  د يز به شهر

زمين و  داشتننقشميزان   فراواني  درصد عيفراواني تجم 
  شهرخانه در 

  اصالً  184  8/62  8/62
  كم  67  9/22  7/85
  متوسط  26  9/8  5/94

  زياد  16  5/5  100
  بسيار زياد   -  -  100
  جمع  350  100  100

  
   در مهـاجرت ندانـسته و تنهـا        رثّمؤ  عامل ،ل از مهاجرت   داشتن زمين و خانه را در شهر قب        ، درصد افراد  7/85

 عامل  ، لذا داشتن زمين وخانه در شهر يزد توسط مهاجرين قبل از مهاجرت            .اند   دانسته رثّمؤ افراد اين عامل را      5/5
  .ي به اين شهر نبوده استين روستااي در مهاجرت مهاجر رثّمؤ
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   : شهر يزد درماني-امكانات بهداشتي  نقش.3

 شهر يزد در  درماني-امكانات بهداشتي  نقشي  نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 5(دول شمارهج
  آمدن مهاجرين به اين شهر

امكانات ميزان نقش  فراواني  درصد  عيفراواني تجم 
   درماني-بهداشتي 

  اصالً  4  1/1  1/1
  كم  9  6/2  7/3
  متوسط  101  9/28  6/32
  زياد  225  3/64  9/96

  بسيار زياد   11  1/3  100
  جمع  350  100  100

انـد و تنهـا        دانسته رثّمؤ  درماني را در آمدنشان به شهر يزد       -يابي به امكانات بهداشتي     درصد افراد دست   4/67
تـوان گفـت     لذا مـي ،اند  درماني را عامل مهاجرت خود ندانسته    - درصد افراد دسترسي به امكانات بهداشتي      7/3

  . ن بوده استا مهاجرعلل مهاجرت درماني از -هداشتيدسترسي به امكانات ب

   : شهر يزدامكانات آموزشي  نقش.4

 شهر يزد در آمدن امكانات آموزشي  نقشي درباره نظر آنها توزيع پاسخگويان برحسب ): 6(جدول شماره
  مهاجرين به اين شهر

امكانات آموزشيميزان نقش  فراواني  درصد عيفراواني تجم   
  الًاص  1  3/0  3/0

  كم  13  7/3  4
  متوسط  102  1/29  1/33
  زياد  170  6/48  7/81

  بسيار زياد   64  3/18  100
  جمع  350  100  100
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 درصد افراد 4اند و تنها  در مهاجرتشان دانسته رثّمؤ يابي به امكانات آموزشي را عامل  درصد افراد دست9/66
يابي به امكانات آموزشي بهتر بـه         مهاجرين جهت دست   ر بيشت توان گفت كه     لذا مي  .اند  دانستهن رثّمؤاين عامل را    

  . اند شهر يزد مهاجرت كرده

  :ت تفاهم و سازگاري در روستا وضعينقش  .5

در   قبل از مهاجرت ، ميزان تفاهم آنها  با اهالي روستاي نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 7(جدول شماره
   به شهر يزدتمهاجر

ميزان نقش تفاهم  فراواني  درصد عيفراواني تجم  
  اصالً  271  4/77  4/77

  كم  72  6/20  98
  متوسط  7  2  100
  زياد  -  -  -
  بسيار زياد  -  -  -

  جمع  350  100  100
  
اند و عدم تفاهم درروستا       اند كه در روستاي خود با اهالي تفاهم داشته           درصد پاسخگويان اظهار داشته    98 -

 .عامل مهاجرتشان نبوده است
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   : شهر يزدامكانات تفريحي نقش .6

 در آمدن مهاجرين بـه      امكانات تفريحي  نقشي     نظر آنها درباره   توزيع پاسخگويان برحسب   ): 8(جدول شماره 
  شهر يزد

تفريحي امكانات ميزان نقش  فراواني  درصد  عيفراواني تجم  
  اصالً  263  6/76  6/66

  كم  82  4/23  100
  متوسط  -  -  -
  زياد  -  -  -
  يار زياد بس  -  -  -

  جمع  350  100  100
  
ن جهت دسترسي به امكانات تفريحي بـه شـهر يـزد    ا است كه مهاجر اين مطالب  بيانگر باالي جدول   ها  هداد
  .اند نيامده

   :در شهر يزد  و آشنافاميل داشتن نقش .7

  در يزد در شهر فاميل و آشنا نقش داشتن ي نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 9(جدول شماره
   به اين شهرتمهاجر

نقش فاميل و آشناميزان   فراواني  درصد  عيفراواني تجم  
  اصالً  178  9/50  9/50
  كم  72  6/20  4/71
  متوسط  47  4/13  9/84
  زياد  44  6/12  4/97

  بسيار زياد   9  6/2  100
  جمع  350  100  100
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ـ  .شان به شهر يزد نقش نداشته اسـت        درصد افراد اين بوده است كه فاميل و آشنا در مهاجرت           4/71نظر    - ا  ام
 رسد كه فاميل و آشنا در مهـاجرت          چنين به نظر مي    .اند  دانسته رثّمؤ  درصد افراد اين عامل رادر مهاجرتشان      2/15

  .  نقش چنداني نداشته استبه شهر يزد

   :نظر همسر نقش .8 

   به شهر يزد در  مهاجرترنقش همسي  نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 10(جدول شماره
نظر همسرميزان نقش   فراواني  درصد  عيفراواني تجم   

  اصالً  126  36  36
  كم  81  1/23  1/59
  متوسط  42  12  1/71

  زياد  66  9/18  90
  بسيار زياد   35  10  100
  جمع  350  100  100

د نظر همسر را در مهاجرتشان  درص9/28 اام ،دانسته اندن رثّمؤ در مهاجرتشان  را درصد افراد نظر همسر1/59 
   .مي دانند رثّمؤ

  : در روستاميزان آب و زمين  نقش.9

   در روستا آنهاميزان آب و زمين ي  نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب): 11(جدول شماره
آب و زمين نقشميزان  فراواني  درصد  عيفراواني تجم   

  اصالً   89  4/25  4/25
  بسيار كم  103  4/29  9/54
  كم  99  3/28  1/83
  متوسط  56  16  1/99

  زياد  3  9  100
  بسيار زياد  -  -  -

  جمع  350  100  100
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ـته              1/83 ـا         درصد افراد قبل از مهاجرت زمين و آب چنداني در اختيـار نداش  درصـد از ايـن نظـر      9انـد و تنه
انـد و شـايد        در روستا نداشته   ن امكانات چنداني براي توليد و كشاورزي      ا مهاجر بيشتر بنابراين   .اند  امكاناتي داشته 

  . شده است مهاجرت آنها به شهر و ترك روستاهمين امر موجب

  : افزايش درآمدو مهاجرت .10

   از مهاجرتپسشان  افزايش درآمدي نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 12(جدول شماره
افزايش درآمدميزان   فراواني  درصد عيفراواني تجم  

  اصالً  1  3/0  3/0
  كم  11  1/3  4/3
  متوسط  60  1/17  6/20
  زياد  240  6/68  1/89

  بسيار زياد   38  9/10  100
  جمع  350  100  100

  
ـان  مهاجرت به شهر باعث افـزايش درآمد        كه اند   درصد افراد اظهار داشته    5/79- ـا         ش  4/3 شـده اسـت و تنه

ن به شهر   ا كه با آمدن مهاجر    ي توان گفت  لذا م  ،اند   در افزايش درآمدشان ندانسته     رثّمؤدرصد افراد مهاجرت را     
  . ها بهبود يافته استي آنت درآمد وضعي،يزد
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  : به روستا بازگشت تمايل به .11

 به روستا در صورت بهبود  بازگشت تمايل به ي  نظر آنها دربارهتوزيع پاسخگويان برحسب ): 13(جدول شماره
ت روستاوضعي  

بازگشت به روستامايل به ميزان ت  فراواني  درصد  عيفراواني تجم  
  اصالً  54  4/15  4/15
  كم  76  7/21  1/37
  متوسط  65  6/18  7/55
  زياد  76  7/21  4/77

  بسيار زياد  79  6/22  100
  جمع  350  100  100

  
 .ند به روستاي خود برگردندا حاضر ،ت روستاند در صورت بهبود وضعيامهاجرين بر اين نظر  درصد9/44 -

    :  اعاتتحليل اطلّ.2

ات از طريق شاخصهر يك از فرضي يابي قرار گرفته استش مورد ارز،رهاي مربوطها و متغي.  
مهاجرين به شهر يزد بوده است اصلي مهاجرتاشتغال عامل-)1(ه فرضي .  

 :زير مورد بررسي قرار گرفته است هفت شاخص جدول ي ه به وسيلهين فرضيا
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  ي از مهاجرت به شهر يزدايي مهاجرين روستها هانگيز) 14(جدول شماره 
  رديف  شاخص )درصد (كم  واصالً  )درصد(زياد و بسيار زياد 

  .1   دسترسي به امكانات تفريحي  100  -
  .2  نقش فاميل و آشنا  4/71  2/15
  .3   نظر همسر  1/59  9/28

  .4  يابي به اشتغال  دست  6/0  94
  .5   داشتن زمين و خانه  7/85  5/5
  .6  ات آموزشي دسترسي به امكان  4  9/66
  .7   درماني- دسترسي به امكانات بهداشتي   7/3  4/67

        
ـتغال         كـه دسـت    بررسي علل مهاجرت روستائيان به شهر يزد نشان مي دهد          ـابي بـه اش عامـل در   مهمتـرين   ي

 دسترسي ،يابي به اشتغال  عالوه بر عامل دست باالهاي  بوده است و در بين شاخص مهاجرين روستايي،مهاجرت
     . درماني در مهاجرت افراد نقش داشته است-آموزشي و دسترسي به امكانات بهداشتي ه امكاناتب

 عامـل    در شهر يزد   ، داشتن فاميل و آشنا، نظر همسر، داشتن زمين و خانه          اما دسترسي به امكانات تفريحي        
  . ن نبوده استا، مهاجرتي در مهاجر رثّمؤچندان 

6(ه  فرضي(-   ـتا      بيشتري تمايل   ،گذرد   زمان بيشتري از مهاجرت آنها مي      ت افرادي كه مد  به بازگشت به روس
  .دارند

  در اين فرضي ه متغي  ر مستقل مد          بين متغيـر  . استر وابسته ت زمان مهاجرت  و تمايل به بازگشت به روستا متغي
بستگي كندال   دو و آزمون هم  آزمون  كي،ر وابستهمستقل و متغيbشرح زير  هها ب  اين آزمون نتايج.عمل آمد ه ب

  :است
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   مدت زمان مهاجرت و نظر آنها نسبت به بازگشت به روستاارتباط) 15(جدول شماره 
 تمايل بازگشت       اصالً  كم متوسط  زياد  بسيار زياد  جمع

  مدت زمان
   سال10بيش از   18  40  33  30  33  154
   سال5-10  23  21  19  29  37  129
   سال2-5  9  13  6  10  8  46
   سال2كمتر از   4  2  7  7  1  21
  جمع  54  76  65  76  79  350

021.0042.012.293.202 −==== bPfd τχ             
      

 بين مدت زمان مهاجرت افراد و نظر آنها نسبت به بازگشت به روستا  از نظر آماري و باالي ها هبا توجه به داد
 اسـت   -b 021/0آزمون كندال    و ضريب همبستگي حاصل از       استدار    معني ي   رابطه 042/0در سطح خطاي    

 به افراد تمايل ،ت زمان مهاجرتيعني با افزايش مد. باشد ر ميمنفي و ضعيف بين اين دو متغيي   كه بيانگر رابطه  
  .اندكي افزايش مي يابدبازگشت به روستا 

به روستا ي به بازگشت    بيشتر تمايل   ، دارد  يزد  بيشتري از شهر   ي   مهاجريني كه روستاي آنها فاصله     )3(فرضيه
  .دارند

         در اين فرضي فاصله”ر مستقل   ه متغي“  ـ  .باشـد   مـي  “تمايل به بازگشت به روستا    ”ر  وابسته     و متغي ـين متغي ر  ب
  بستگي كندال    ر وابسته آزمون كيدو و آزمون هم      مستقل و متغيb   شـرح زيـر     هها ب   نتايج  اين آزمون    . به عمل آمد

  :است
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   روستاي  پاسخگويان و نظر آنها نسبت به تمايل بازگشت به روستاي له فاصي رابطه ) 16(جدول شماره
 بازگشت تمايل             اصالً  كم متوسط  زياد  بسيار زياد  جمع

   فاصله روستا
   كيلومتر150بيش از   14  23  14  25  14  90
   كيلومتر150 تا 100  20  14  13  14  18  79
   كيلومتر100 تا 50  17  33  28  26  34  138
   كيلومتر50 تا 20  3  6  8  9  11  36
   كيلومتر20كمتر از   -  -  2  2  2  6

  جمع  54  76  65  76  79  350
097.0037.016.631.192 −==== bPfd τχ          

     
ـتا از            ي   بين فاصله  مزبوري  ها  هبا توجه به داد     روستاي پاسخگويان نظر آنها نسبت به تمايل بازگـشت بـه روس

 -b  097/0بـستگي كنـدال       و ضريب هم   عني داري وجود دارد    م ي  رابطه 037/0نظر آماري و در سطح خطاي       
ـتاي آنهـا           اسـت، رهاي مورد بحـث      و ضعيف بين متغي    منفي ي  است كه بيانگر رابطه     يعنـي مهـاجريني كـه روس

  . هستند به بازگشت به روستا  مايلبيشتراندكي  ، دارد يزد بيشتري از شهري فاصله

  : گيري نتيجه

ـاي    از سرزمين  ها غالباً  انسان ـاعي و فرهنگـي نامـساعد دارد        ،ي كـه شـرايط اقتـصادي      ه ـارج شـ     اجتم   و هد، خ
  .استي مختلفي ها هدنبال انگيز ه مهاجران بمهاجرت

   . بوده است به شهر يزدن مهاجرايابي به اشتغال عامل اصلي مهاجرت، دست •
  . استثر بودهؤم  به شهر يزد مهاجرين مهاجرت، در درماني-آموزشي و بهداشتي دسترسي به امكانات •
نقـش    در شـهر يـزد      داشتن زمين و خانـه     وداشتن فاميل و آشنا      ،ر همسر نظدسترسي به امكانات تفريحي،      •

  . استداشته ن ت در مهاجري رثّمؤ
  .ن بهبود يافته است، درآمد مهاجرابا مهاجرت •
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• مي يابداندكي افزايش به بازگشت به روستا افراد تمايل ،ت زمان مهاجرتبا افزايش مد .  
 بيـشتر اندكي   ت روستا  در صورت بهبود وضعي    ، بيشتري از شهر دارد    ي  مهاجريني كه روستاي آنها فاصله     •

  .هستند به بازگشت به روستا مايل

  :هاپيشنهاد

  :دهاي زير ارائه مي شو  پيشنهاد، شهري به شهر يزد- تعديل مهاجرت روستامنظور به

  : ايجاد اشتغال در روستاها.1

  ؛يي در نواحي روستاجديدهاي شغلي  د فرصتايجا  •
  .هاي اشتغال پيشنهادي بين شهرو روستا ايجاد تعادل بين فرصت  • 

  :اي ه ايجاد توازن ناحي.2

  ؛ يزد استان درايجاد تعادل اقتصادي مناسب بين شهر و روستا  •
ـ     سرمايه گذاري در مركز استان كـه باعـث قطبـي شـدن و               كاستن از تمركز فزاينده       • ي   هتمركـز بـي روي

  ؛ه استشد و عدم تعادل در سطح ناحيه را موجب در اين شهر شدهخدمات صنعت و نيروي انساني 
   مراكز روستايي؛وتقويت شهرهاي كوچك   •
  دمات زير بنايي در نواحي روستايي؛ي اساسي و خها مين نيازتأ  •
ها و گسترش نسبي آنهـا در        كز دهستان  درماني و آموزشي مورد نياز در مرا       - خدمات بهداشتي  ي  توسعه  •

  ي جمعيتي؛ها تلويوسطح روستاها با در نظر گرفتن ا
  .ي مركزي كار آمد در نواحي روستاييها مكان يابي و ايجاد مكان  •

  :افزايش سرمايه، توليد و در آمد در نواحي روستايي .3

  ي؛يهري و روستاي شها ن بين در آمديان و بر قراري توازافزايش در آمد روستائ  •
  ؛ صنعتي در نواحي روستاييي مين سرمايه مورد نيازجهت رونق بخشيدن به توسعهتأ  •
  وصي به سرمايه گذاري در روستاها؛ترغيب سرمايه گذاران بخش خص  •
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•  واحي روستايي براي استقرار صنايع؛ ني هشناسايي امكانات بالقو  
  نواحي روستايي؛ كاربر و صنايع دستي در  صنايع كوچك و،گسترش صنايع جنبي كشاورزي  •
ـا   هي دراز مدت و كم بهـره و جهـت دهـي سـرماي             ها  از طريق وام  ها  ي الزم در روستا   ها  همين سرماي تأ  • ي ه

  ي استان؛ها گذاري توليدي در روستاكوچك روستايي به سمت سرمايه 
  حمايت از توليد كنندگان روستايي ؛  •
  افزايش توليد در واحد سطح؛  •
  ت و خدمات روستايي؛ در توليدا ازيدارربافزايش بهره   •
  ي بخش كشاورزي؛ توسعه  •
  . ارتباطي روستاهاي  شبكهي توسعه  •

  : ايجاد مديريت كار آمد  روستايي.4
  .  مربوط و امكاناتز طريق آموزش و ايجاد ساختارهاابهبود سيستم مديريتي شوراها  •
ـا مـشاركت            رو سازي  توانمند تشكيل ستاد ويژه   • ـتاندار و ب ـا   ستاهاي استان به مـديريت اس ـان   ن و  مجري كارشناس

هـاي ويـژه جهـت        اجرا گذاشتن طرح   ي  منظور برنامه ريزي وبه مرحله     ه ب ، روستايي استان  ي  ص توسعه متخص
   . و نظارت بر آنرونق بخشيدن نواحي روستايي
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