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  چکیده

پیامـدهاي متعـددي در روسـتاها  ،ایـن پدیـده  شود. رایج محسوب می عنوان یک پدیده شایع و مهاجرت از روستا به شهر به
مهاجرت از  جریان گسترده. با وجود است ه و مطالعات زیادي در این زمینه نیز انجام گرفته(مبدا) و شهرها (مقصد) بر جاي گذارد

ي در اولی تـاکنون مطالعـه؛ در روستاها ساکن هستندویژه بزرگساالن)  ه(بروستا به شهر هنوز هم تعداد قابل توجهی از روستاییان 
شـناخت علـل دنبـال ه این تحقیـق بـ انجام نگرفته است.عدم مهاجرت آنان به شهر  و زمینه علل ماندگاري این گروه در روستاها

 ؟ماندگاري و بقاي جمعیت در روستاها است تا مشخص نماید که چه عواملی در ماندگاري جمعیت بزرگسال روستایی نقش دارند
را در خـود تعداد قابل توجهی از جمعیـت بزرگسـال  نوزهو د نردهستان سولقان که در نزدیکی کالنشهر تهران قرار داروستاهاي 
هاي  داده آوري جمعـ تحلیلی و با شده و با استفاده از روش توصیفی  مورد مطالعه این تحقیق انتخابمحدوده به عنوان جاي داده 
دست آمـده، ه بسال ساکن در روستا بزرگ ویژه جمعیت نامه پرسش 160 با مراجعه به روستاهاي مورد مطالعه و تکمیلمیدانی که 

، زنـدگی آسـوده در روسـتاها نشان داد که؛  یافته عه قرار گرفته است.مورد مطال ،در آنعلل ماندگاري جمعیت بزرگسال روستایی 
تشـویق کننـده مانـدگاري جمعیـت  000/0داري  درصد و سطح معنی 95، با اطمینان داشتن اراضی کشاورزي، رضایت از زندگی

رصد پاسخگویان، احتمـال د 58,4 طور افزایش سن و از دست رفتن فرصت مهاجرت از نظر و همین .باشد روستاها میبزرگسال در 
درصد،  88از نظر درصد، هزینه باالي زندگی در شهر  83 درصد، نگرانی از تامین معاش در شهر از نظر 80بیکاري در شهر از نظر 

  .عنوان موانع مهاجرت جمعیت بزرگسال ذکر شده است. از پاسخگویان به
  

 اجبارکنندهمعیت، موانع مهاجرت، شهري، ماندگاري ج -هاجرت، مهاجرت روستام :کلیدي هاي واژه
  

 1  مقدمه
مهاجرت از روستا بـه شـهر شـقوق متفـاوتی دارد، 
یکی از انواع مهاجرت روستا شهري، مهاجرت جمعیـت 

عنـوان یـک  مهاجرت به ةمازاد روستایی است. این شیو
شود سـرریز  اي طبیعی محسوب شده و باعث می پدیده

خارج شـده و  جمعیت روستا (جمعیت مازاد ) از روستا
که  ظرفیت و توانمندي الزم بـراي جـذب  اي به نواحی
جذب شوند. این شق مهاجرت از روسـتا  دارندجمعیت 

به شهر به عنوان یک فرایند طبیعی و تعادل بخـش در 
آفرینی نمـوده و  اي نقش روستایی و منطقه ۀروند توسع
، ریزان طرفـــداران زیـــادي در بـــین برنامـــهمعمـــوال 

اندرکاران توسعه روستایی داشـته و  ستو د رانشگآمای

                                                             
 firoznia@yahoo.com نویسنده مسئول:*

هاي پیشـنهادي آنـان  ها و برنامـه حتی یکی از توصـیه
براي حفظ تامین معاش و عدم بروز مشـکالت زیسـت 

باشـد. ایـن  می(روسـتاها) محیطی و اجتماعی در مبدا 
مهاجرت از روستا به شـهر نـه تنهـا مضـر رونـد  ةشیو

اییان روسـتبقیـه توسعه نیست بلکه اسـتمرار زنـدگی 
هاي  وابسته به ایـن نـوع مهـاجرت و یـا ایجـاد فرصـت

  باشد.  و جایگزین در روستا میشغلی جدید 
هاي شـهر و  جاذبـهناشـی از  ،نوع دیگـر مهـاجرت

روسـتاییان  ؛شود سبب میاست که  هاي روستایی دافعه
در حین برخورداري از امکانات الزم براي کار و فعالیت 

رها نمـوده و بـه شـهرها در روستا، زندگی روستایی را 
این نوع از مهاجرت قابل بحـث بـوده و مهاجرت کنند. 

گذاران در آن مهیـا  و سیاسـت ریـزان برنامهزمینه ورود 
وجود ایـن کـه عوامـل متعـددي زمینـه را  با باشد. می



 96 پاییز/ بیست و پنجم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                     56

ولـی  ،نمایـد براي مهاجرت از روستا به شهر فراهم مـی
ل دهد که هنـوز تعـداد قابـ مالحظه روستاها نشان می

 سال 30بیش از جمعیت ویژه ه از روستاییان بتوجهی 
 هادر این گروه از روسـتاها سـاکن هسـتند و بـه شـهر

روستا  ۀحتی در روستاهایی که دافع اند. مهاجرت نکرده
شهرها باعث جذب جمعیت روستایی به شـهر  ۀو جاذب

قابـل پرسـش  ایـن ،با توجه به نکـات فـوق شده است.
روهـی از روسـتاییان (بـا طرح و بررسی است که چرا گ

وجود یکسان بودن شرایط طبیعی و اجتمـاعی زادگـاه 
دیگــر مهــاجرت  ةخـود) در روســتا بــاقی مانــده و عــد

  .  ؟اند نموده
ــاکنون  ــتردهت ــات گس ــا مطالع ــل  ۀي در زمین عل

از جمله مهاجرت روستا شهري در کشورهاي مختلف و 
اي که بـه بررسـی  ولی مطالعه ؛ایران انجام گرفته است

لل بقـا و مانـدگاري جمعیـت بزرگسـال در روسـتاها ع
بـه عبـارت دیگـر  ، انجـام نگرفتـه اسـتپرداخته باشد

این ماندگاري ناشی از  ،مشخص نیست که تا چه میزان
انتخاب آگاهانه و رضایت از زندگی در روستا است و تـا 

تحت تـاثیر عـدم توانـایی مهـاجرت بـه شـهر  حدچه 
) و ت اجباري در روسـتابه شهر، یا اقام (موانع مهاجرت

سسات ؤیا این که نزدیکی به شهر و امکان استفاده از م
است کـه موجود در شهر و رفاهی خدماتی و بهداشتی 

مانع مهاجرت روستاییان و یکی از عوامل اصـلی بقـاي 
  باشد؟ آنان در روستاي زادگاه خود می

از آنجا که ماندگاري جمعیت در روستاها به عنوان 
هاي توسـعه از دیـدگاه  ن اهداف برنامـهیکی از نخستی

از دیـدگاه سـلبی « حداقلی به توسعه روسـتایی اسـت
معضــالت اجتمــاعی روســتا منشــا ایجــاد بســیاري از 

ناشی از فقر مسلط روستاها  نشینی حاشیه مثلشهري، 
لـذا نگهـداري  )275 :1382 ،فیروزنیا و همکار(» است

ز انـواع تواند مـانع بـرو می سکونتگاههاجمعیت در این 
  نابسامانی در نواحی شهري شود.

ها  از دیدگاه توسعه پایدار که بر حفظ حقوق انسان
ــی و نســل ــدي) و مکان (نســل فعل ــد  هاي بع ــا تاکی ه

شود، هر چند همچون دیدگاه حـداقلی بـه توسـعه  می
روســتایی بــه نگهداشــت جمعیــت در روســتاها توجــه 

ی پایداري سـکونتگاههاي روسـتای ۀولی الزم ؛شود نمی

ویـژه ه خود  بحضور انسان روستایی است که با حضور 
غیــر مــداوم خــود زمینــه حضــور مــداوم و یــا حضــور 

بــرداري از منــابع موجــود در روســتا را فــراهم  بهره
  نماید. می

(حداقلی، یا توسعه پایـدار  بنابراین از هر دیدگاهی
ضرورت ایجـاد  ،که به روستا نگریسته شود و مانند آن)
 شان و ماندگاري روستاییان در زادگاه حفظزمینه براي 

گیري بـراي  تسـهیل در تصـمیم تـر قیقبارت دعو  به 
. با توجه به در روستا غیرقابل انکار است ها انسان  بقاي

سی بـر دیـدگاه توسـعه أدر این تحقیق با ت ،نکات فوق
شود علل ماندگاري جمعیت بزرگسال  پایدار، تالش می

 یی قرار گرفته و زمینـهدر نواحی روستایی مورد شناسا
بــه منظــور آزادانــه گیري  بــراي تســهیل در تصــمیم را

  فراهم نماید. اقامت دایم در روستا
دهستان سولقان به عنوان یکی از نواحی روسـتایی 

 و همچنـانکه تحت تاثیر کالن شهر تهران قرار داشته 
(بـا از نسبت باالي جمعیت بزرگسال برخـوردار اسـت 

راد مهـاجرت نمـوده بـه یـر افـوجود تعـداد نسـبتا کث
بـراي ایـن مطالعـه ویـژه تهـران)  هشهرهاي اطراف و ب
علـل  ،و بـا توجـه بـه نکـات فـوق انتخاب شـده اسـت

ــاالتر از  ــت ب ــاي  جمعی ــدگاري و بق ــال در  30مان س
روســتاهاي ایــن دهســتان از شهرســتان تهــران مــورد 

 ،بر اساس آنچه که بیـان شـد .گرفته استمطالعه قرار 
پرسـش براي دریافـت پاسـخ مناسـبی بـه این تحقیق 

  زیر تدوین شده است: اساسی 
 30از بــیش چـه عــواملی در مانـدگاري جمعیــت 

آفـرین هسـتند؟  نقش ي مورد مطالعهسال در روستاها
فـوق، جسـتجو  پرسش براي دستیابی دقیقتر به پاسخ 

هاي فرعی زیر نیـز ضـروري  براي دریافت پاسخ پرسش
  است.

تسهیل کننده چـه تـاثیري عوامل تشویق کننده و  .1
سـال در  30تـر از بزرگبر مانـدگاري روسـتاییان 

   ..؟دارند ي مورد مطالعهروستاها
موانع مهاجرت از روستا به شهر تـا چـه میـزان در  .2

 ماندگاري جمعیت تاثیرگذار هستند؟
تحقیق دو فرضـیه زیـر مـورد  هاي  پرسشدر تناظر با 

  آزمون قرار  گرفت:
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 » تســهیل کننــده باعــث عوامــل تشــویق کننــده و
مانــدگاري برخــی از روســتاییان در روســتاها مــی 

  . »باشد
 » اي از روستاییان  عدهموانع مهاجرت سبب شده تا

  ».کنند به ناچار در روستا زندگی 
بررسـی چرایــی مانــدگاري جمعیــت بزرگســال در 

 وفور بـه نواحی روستایی، روي دیگر تحقیقاتی است که
انجام پذیرفتـه و  )ه شهردر زمینه مهاجرت از روستا ب(

زمینـه  انجـام ایـن از بین تحقیقاتی کـه در  پذیرد. می
کـه  ،باشـد مـیمـرتبط چند اثر با این تحقیـق  ،گرفته

) در تحقیقـی 1383( موسوي و همکـارانشعبارتند از: 
مل موثر بر مهاجرت روسـتایی در بررسی عوا«با عنوان 

ــتان 60 ــب اس ــتاي منتخ ــرقی،  هاي آذربایجان روس ش
عاشـري،  .»دستان، کهکیلویه و بویراحمد و مرکـزيکر
یر بررســـی تـــاث« عنـــوان  ) در تحقیقـــی بـــا1383(

هاي عمرانی جهادسازندگی بر تثبیـت جمعیـت  فعالیت
(مـــورد  1375-1355روســـتایی در مقطـــع زمـــانی 

 ،دهقــانی، »روسـتاهاي بــاالي یکصـد خــانوار ارومیـه).
در  بررسی عوامل مـوثر«) در تحقیقی با عنوان 1383(

(بـر  .تخلیه و تثبیت جمعیت روستاهاي استان اصفهان
ــماري  ــارگیري و سرش ــاس آم ــا  1345اس ، »)1375ت

) در تحقیقــی بــا عنــوان 1385ســعیدي، و همکــاران (
هاي عمرانــی دولــت در تثبیــت  گذاري نقــش ســرمایه«

ــان) ــتان کاش ــه شهرس ــتایی (نمون ــت روس و » جمعی
نــوان دکتــري خـود بــا ع ۀ) در رســال1385فیروزنیـا، (

تبیین استمرار کارکرد اقتصادي روستاهاي در معرض «
صــورت  امــا بــه». ه جمعیتــی شهرســتان قــزوینتخلیــ

تـاکنون از ایـن رویکـرد بـه موضـوع تحـوالت مستقل 
تحقیقـی در  جمعیتی روستاها نگریسته نشـده اسـت و

زمینه علـل مانـدگاري جمعیـت بزرگسـال در نـواحی 
از تحقیق بنا دارد  این . از این روبدست نیامدروستایی 

له نگــاه نمــوده و زمینــه توجــه ئایـن دیــدگاه بــه مســ
نظـران بـه مانـدگاري جمعیـت در روســتاها را  صـاحب

   فراهم نماید.
) کـه در 2010( 1ردلین و همکـارانشالبته تحقیق 

ده یرسـ پسیاست، بـه چـا ت روستایی ومجله تحقیقا

                                                             
1- Redlin and et all 

. وي تالش نموده تحقیق دارداین با تري  نزدیکط ارتبا
ــ ــل ه بررســیب ــذار عوام ــع  تاثیرگ ــدگاري جوام در مان

به عبارت دیگـر  .بپردازدهاي شمالی  روستایی در دشت
در مطالعـات  »٢تداوم جامعه« به نام  مفهوم جدیدي را

و سـعی دارد بـه ایـن سـوال  نماید روستایی معرفی می
روسـتایی بـدون چـرا برخـی جوامـع  ؛پاسخ دهـد کـه

ــی  ــات و نزدیک ــورداري از امکان ــزرگ برخ ــهرهاي ب ش
بـا وجـود شـباهت بـین ایـن دو  همچنان تداوم دارند.

تفاوت اساسی مطالعه ردلین با این تحقیـق در تحقیق، 
یـا وي بر تداوم حیات جامعـه روسـتایی  ،این است که

، در حـالی استمرار شیوه زندگی روستایی تاکید نمـوده
بـر مانـدگاري گروهـی از  ،تاکیـد تحقیـق حاضـر کـه 

بر این اسـاس انجـام  در روستا است.جمعیت روستایی 
مانـدگاري شـناخت علـل و تـالش بـراي  این تحقیـق

 سال در روستاهاي مورد مطالعـه  30از  یش بجمعیت 
 ضروري است.

  
  مبانی مفهومی و نظري

 »مانـدگاري جمعیـت«منظـور از  ،در این تحقیـق
متناسب بـا بقاي جمعیت و استمرار زندگی روستاییان 

یعنی مهـاجرت  ؛باشد میخود  گاهزاد درظرفیت روستا 
ــدگاري  ــوده و خللــی در مان جمعیــت ســرریز مجــاز ب

یش بـجمعیـت ماندگاري  اما نماید، جمعیت ایجاد نمی
در شرایطی انجـام پـذیرد کـه ممکن است سال  30 زا

 داشـته روستا ظرفیت بیشتري براي نگهداشت جمعیت 
روسـتا در فراینـد به عبارت دیگـر ممکـن اسـت  ،باشد

و بـه دالیـل مختلـف فقـط جمعیت قرار گرفته تخلیه 
  د.نمانبسال در روستا باقی  30یش از جمعیت ب

ـــت« از ـــوان برداشـــت می »تثبیـــت جمعی هاي  ت
یکـی مفهـوم حـداقلی کـه جمعیـت . داشـت متعددي

اسـت و دیگـري  متوقف (عدم کاهش تعداد جمعیـت)
جمعیت با نـرخ رشـد استمرار افزایش  -جمعیت ثابت 

 یـانگینمبرداشت دیگر  ).241 :1376 ،ثابت ـ (زنجانی
و استنباط  )4 :1383 ،یدهقان( سالیانهمثبت نرخ رشد 

بر ایـن  ).1385(سعیدي و همکاران همین برداشت از 
، ایجــاد روســتامنظــور از تثبیــت جمعیــت در  س،اســا

                                                             
2- Community persistence 
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زمینه براي جایگزینی نسل جدید به جاي افـرادي کـه 
  باشد. نمایند، می فوت نموده و مهاجرت می

)، 112 :1384( کــالركبــر اســاس نظــر از آنجــا کــه 
هاي اجتماعی  هاي جمعیتی باید بر اساس ویژگی بندي طبقه

، 1بزرگسـالیاز ناول تعریف برنارد  و اقتصادي جوامع باشد و
تمـامی  »جمعیـت بزرگسـال«در این تحقیق منظور از 

سال سـاکن در روسـتاهاي مـورد  30جمعیت بیش از 
  .باشد مطالعه می

ر نوع رویکرد به مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر نظ از
ــر چ ــه ه ــت ک ــار داش ــد اظه ــد بای ــهن ریزان و  برنام

هاي توسـعه روسـتایی در صـدد  اندرکاران برنامه دست
ولـی ؛ باشند حفظ جمعیت روستایی در زادگاهشان می

این نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه بـر مبنـاي 
ن سرنوشت انسان در تعیی ،هاي انسانی و اسالمی ارزش

گیري در انتخـاب محـل سـکونت آزاد  خویش و تصمیم
بوده و حتی در دین مبین اسالم به مسـلمانان توصـیه 
شده که اگر در محل زندگی دایمی خود بـا مشـکالتی 

آن کـس کـه در راه نماینـد.  2مهاجرت ،مواجه هستند
هـاي  در روي زمـین برخـورداري ،خدا مهـاجرت کنـد

 100آیه  ،(قرآن کریم .فتها خواهد یا بسیار و گشایش
یـا انتخـاب سـال  همین سوره و 97یا آیه  سوره نساء).

هجرت به عنوان مبدا تـاریخ اسـالمی نشـانگر اهمیـت 
  باشد. مهاجرت در دین اسالم می
انتخاب محل سـکونت حـق  ،با توجه به نکات فوق

و هیچ انسان دیگـري حـق نـدارد  هاست طبیعی انسان
شود. از طـرف دیگـر بـا  براي این حق محدودیتی قایل

هاي شهرها و روستاها و تفـاوت بسـیار  توجه به ویژگی
فــاحش بــین شــهر و روســتا از ابعــاد مختلــف، توقــع 

بـدون ایجـاد تغییـر در روستاها، ماندگاري جمعیت در 
 ؛رسـد گاهی، امري غیر طبیعی به نظر می نظام سکونت

مطالعه علل مانـدگاري ، با توجه به نکات فوقاز این رو 
توانـد  میضروري بوده و  هاجمعیت بزرگسال در روستا

                                                             
ایی کـه در دوران  هـاي اولیـه هـا و توانایی دورانی کـه مهارت«-1

طور کامل  اند به هم مرتبط شده و به شده سبکودکی به سرعت ک
هاي جدیدي  ها و توانایی گیرند و مهارت برداري قرار می مورد بهره

 ).113: 1387آید (رضایی،  نیز در این دوران بدست می
تغییر محل اقامت معمولی از یک نقطه جغرافیایی به مهاجرت: -2

 ).193 :1371گویند. (زنجانی،  یک نقطه دیگر را مهاجرت می

ــناخته ــه را  بخشــی از ناش ــن زمین ــاي موجــود در ای ه
بر این اساس پاسخ به این پرسـش کـه مشخص نماید. 

چرا با وجود این موج گسترده مهاجرت از روسـتاها بـه 
شهرها، هنوز تعدادي از جمعیت روستایی در روسـتاها 

   ؛باشد ق میکنند؟ نیازمند تحقی زندگی می
تحـوالت کـه نظریه تحـوالت جمعیتـی، بر اساس 

 (فیروزنیـا، نمایـد کلی جمعیتی روسـتاها را تبیـین می
روســـتاها  ییکـــی از تحـــوالت جمعیتـــ )،23: 1385

مهاجرت قشـر جـوان از روسـتا و مانـدگاري جمعیـت 
روسـتاها در فراینـد بر ایـن اسـاس باشد.  بزرگسال می

د که جمعیت جـوان رسن اي می تحول خویش به مرحله
خود را از دست داده و قشر بزرگسال که تعلـق خـاطر 
بیشتري به روسـتاي خـود داشـته و امکـان مهـاجرت 

چرخـه حیـات  ماننـد. ، در روستا باقی میندکمتري دار
توانـد  مینیز به تبیین تمامی تحوالت روستا پرداخته و 

و  (فیروزنیـا تصـویر بکشـدرا به  هاروستافرایند تحول 
بر اساس این نظریـه برخـی از . )115: 1386،انهمکار

روستاها در فرایند تحول خود به مرحله مهاجرت قشـر 
رسیده و سـپس جوان و استمرار زندگی قشر بزرگسال 

  .نمایند سایر مراحل تحول را طی می
که در کنار نظریه هزینه و فایده دیگري  از نظریات

ــاجرت ــایی( مه ــیار ) 221 :1368 زاده، لهس ــش بس نق
ساسی در تبیین پدیده ماندگاري جمعیـت بزرگسـال ا

نظریه جاذبه و دافعه یا عوامل  دارددر نواحی روستایی 
). (پـارن ول، 132 :1380(زنجـانی، مهاجرت لی اسـت.

تـوان اسـتنباط  مـی بر این اسـاس). 76 :1993، 3میک
مهمترین عامل مـوثر در مانـدگاري جمعیـت نمود که 

موانــع موجــود در ســال جاذبــه روســتا و  30 زیش ابــ
عالوه بر این از  ؛باشد شهرها براي مهاجرت این قشر می

ها بستگی به شرایط افـراد  ها و دافعه آنجا که این جاذبه
تـوان بـا اسـتفاده از  مـیآفرینی متفـاوتی دارنـد،  نقش

ماندگاري جمعیت بزرگسال در  ،نظریه عوامل مهاجرت
  .را به خوبی تبیین نمودنواحی روستایی 

 نظریـه تحلیـل سیسـتمیهـاي  ه بـه ویژگیبا توج
تـوان در  مـی نیز نظریهاز این  )196  :1379 رضاییان،(

تحلیل مانـدگاري جمعیـت بزرگسـال روسـتایی بهـره 

                                                             
3-Parnwell Mike 
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.  جــی(.گرفــت. بــر اســاس دیــدگاه اقتضــایی مــدیریت
ــ ــرت یکسه ــی  . هرب ــت  ير.  و س  ،)211  :1368،  گوس

روستاییان بـه عنـوان یکـی از عناصـر اصـلی سیسـتم 
روستا بسـتگی بـه شـرایط و اقتضـائات خـود تصـمیم 

گیرند که اقدام به مهاجرت نموده و یـا ایـن کـه در  می
بــا عنایــت بــه نقــش مکتــب  ماننــد.ه روســتا بــاقی بــ

رفتارگرایی در تحلیل رفتارهاي انسانی و تاکیـدي کـه 
 جغرافیا بر عوامـل مـوثر بـر رفتارهـاي افـراد دارد علم

ماندگاري یا مهـاجرت  نتوا می .)145: 1382 شکویی،(
. تحلیـل نمـودبه عنوان یک رفتـار انسـانی را روستا  از

براساس این نظریه انسان بر مبناي شـناخت از محـیط 
ــه  پیرامــون و ادراکــی کــه از محــیط پیرامــون دارد، ب
بررسی کم و کیف موضوع پرداختـه و در خصـوص آن 

و بر اسـاس تصـمیم مربوطـه نیـز  نموده گیري تصمیم
(نیکو گیري با توجه به مباحـث تصـمیم .ایدنم عمل می

توان نتیجه گرفت که انسان به  می ،)119: 1378اقبال،
عنوان یک موجود زنـده تحـت تـاثیر محـیط پیرامـون 

العمل نشان داده و براساس عوامل تحریک آمیـز  عکس
نماید. انتخاب محل سـکونت و  گیري می محیط تصمیم

هاي  مصـداق یا تغییر و جابجایی محل سکونت یکـی از
گیري است. که عوامل متعـددي در آن دخالـت  تصمیم
تـوان اذعـان داشـت  می فوق. با توجه به مطالب  دارند.

که انسان بر مبنـاي شـناخت و ادراکـی کـه از محـیط 
ــه مفهــوم عــام) دارد، تصــمیمی را اتخــاذ  پیرامــون (ب

و بــر مبنــاي آن  )65 :1378ی، (تســلیم ،نمایــد می
دهـد. در خصـوص  ري را انجام میاقدام یا رفتا ،تصمیم

تصـمیم ممکـن اسـت منجـر بـه  ،موضوع مورد بحـث
در روستا و یـا مهـاجرت از روسـتا بـه سـایر ماندگاري 

  ).1(شکل  دشوتوسط فرد بزرگسال  سکونتگاهها

  

 
  
 

  )هاي تحقیق ارنده براساس یافتهماخذ: نگ( گیري براي ماندگاري و یا مهاجرت از روستا روند تصمیم :1  شکل
  

: عومل موثر بر مانـدگاري جمعیـت در روسـتاها   
تا کنـون ،همانطور که در پیشینه تحقیق مالحظه شـد

تحقیقی در زمینه علل مانـدگاري جمعیـت بزرگسـال 
خاص و به طور عام در زمینه جمعیت روسـتایی طور  به

کـه لذا ناچار باید در بین تحقیقاتی ؛ انجام نگرفته است
در زمینه مهاجرت انجام پذیرفته معکوس عوامل مـوثر 
بر مهـاجرت را بـه عنـوان عوامـل تاثیرگـذار بـر بقـاي 
جمعیت بزرگسال در روستاها در نظر گرفت. بـا وجـود 

زدایی  جمعیـت«کـه  ١اند این که برخـی اظهـار داشـته
روستایی که در قرن گذشـته و در نیمـه نخسـت قـرن 

                                                             
1- Andrew W. Gilg 

در آینده نیز ادامـه خواهـد اکنون و  اخیر رخ داده و هم
باشد. دالیل  هاي شغلی می دلیل کاهش فرصت یافت، به

ــت ــول  جمعی ــتایی در ط ــر  150زدایی روس ــال اخی س
، 2پســیون ؛69 :1991، (گیلــک تغییــري نکــرده اســت

طور پیوسـته از  هاي اقتصادي بـه فعالیت ).124: 1985
ها و  ها و جوامــع روســتایی بــه ســوي شــهرك دهکــده

هاي شـغلی نـواحی  جابجا شده و فرصتنواحی شهري 
روستایی نیز کاهش یافته و جمعیت روسـتایی نیـز بـه 

اخیـر ولی تحـوالت ». نمایند سوي شهرها مهاجرت می
علل جدیـدي را بـراي مهـاجرت یـا مانـدگاري جهانی 

                                                             
2- Michael Pacion 

 رفتار

اجرت از روستا به ماندگاري در روستا                                تا                      مه
 شهر

 اداراك از محیط شرایط زندگی در روستا و شهر(جاذبه و دافعه شهر و روستا)

گیري براي ماندن و یا نماندن در روستا تصمیم  

ها و باورهاي افراد ارزش  



 96 پاییز/ بیست و پنجم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                     60

ورده اسـت. آوجـود ه جمعیت بزرگسال در روسـتاها بـ
بخـش عمـده ایـن تحـوالت نشـات گرفتـه از فنـاوري 

و  ات و گسترش روزافزون آن به نواحی روسـتاییاطالع
  است. افزایش وسایل نقلیه و سرعت جابجایی انسان

عوامـل می تـوان اظهـار داشـت کـه بر این اساس 
در ماندگاري یا عـدم مانـدگاري جمعیـت در متعددي 

صور  ها به توان آن که می ،باشند آفرین می روستاها نقش
اسـاس رویکـرد از جمله بـر  بندي نمود. مختلف صورت

 -پایـدار بـه تفکیـک ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی توسعه
دو  و یـا از )2شـکل ( اکولـوژیکی -فرهنگی و کالبـدي

عد درون و برون سکونتگاهی با نگرش جاذبه و دافعـه بُ
 گیري و یا با رویکرد رفتارگرایی و تصـمیم شهر و روستا

بـا  بندي نمـود. محیطی طبقه هاي شخصی و ویژگی به
پایدار در ایـن تحقیـق  به جامعیت رویکرد توسعهتوجه 

بـا اسـتفاده  عوامل موثر بر ماندگاري جمعیت روستایی
  شود. از این رویکرد تبیین می

  

  
  ماندگاري جمعیت بزرگسال بر عوامل موثر: 2شکل 

  
  عوامل اقتصادي

ــات انجــام شــده در کشــورهاي  ــر اســاس مطالع ب
ص شده روستاهایی کـه تـوان تولیـدي و آسیایی مشخ

داراي نـرخ مهــاجرت بیشــتر درآمـدي کمتــري دارنــد 
ــد ( بوده ــولی؛ 1977 ،ســیمونزان . در نتیجــه )1976، بی
توان اسـتنباط نمـود کـه روسـتاهایی کـه از تـوان  می

ند تعـداد بیشـتري تولیدي و درآمدي باالتري برخوردار
ــظ نموده ــود را حف ــت خ ــد. از جمعی ــا« ان ــه نت یج البت

مطالعــات در کشــورهاي امریکــاي التــین و افریقــا بــر 
باشد به این مفهوم که روستاهاي داراي  عکس آسیا می

اراي نـرخ مهـاجرت توان تولیـدي و درآمـدي بـاالتر د
توان  بر این اساس می ).40 :(همان »باشند بیشتري می

ــه ــران انتظــار داشــت ک ــت در  در ای ــدگاري جمعی مان
آن گروه  باشد. تر  باالتر بیشروستاهاي با توان تولیدي 

براي مقابله با فقر در مبدا با مشکل مواجـه از مردم که 
باشند، پس از مهاجرت کاربري پایداري را از محیط  می

 نـدا روستایی هم در مبدا و هم در مقصد فراهم نمـوده

تـوان  بر این اساس می). 90: 2002 ،1(ریچارد بیلسبارو
کمتـر  نـد وبی دارتـوان مـادي خـ گفت که افرادي که

  مانند. اقدام به مهاجرت نموده و در روستا باقی می
 در تحقیق احمدي و همکارانش مشخص شده کـه

ـــد ـــایتی از درآم ـــغل  نارض ـــادي در و ش ـــاثیر زی ت
 احمـدي( هاي گذشته روستاییان داشته است مهاجرت

از درآمـد  منديرضـایتپس  ).187 :1382 ،و همکاران
سطح رفاه زندگی  و درآمد در روستا، عدم انتظار بهبود

تـامین معـاش در روسـتا، مهـاجرت، نسبت به قبـل از 
هاي  ها و فرصت رضایت از شغل در روستا، وجود زمینه

ــغلی  ــش ــت از عوام ــدگاري جمعی ــذار در مان ل تاثیرگ
  بزرگسال در نواحی روستایی است.

مشـخص   شبر اساس تحقیق سـعیدي و همکـاران
سـتاها بسـیار عوامل دفـع کننـده جمعیـت رو ،شد که

تر از عوامل جذب کننـده جمعیـت عمـل کـرده و  قوي
ـــت و  ـــت جمعی ـــان نگهداش ـــعیفی می ـــاط ض ارتب

ــرمایه ــی در  س ــکونتگاههاگذاري عمران ــتایی س ي روس

                                                             
1- Richard E. Bilsborrow 

  

 عوامل اجتماعی
ـ  عوامل کالبدي 

 اکولوژیکی

 عوامل اقتصادي

ماندگاري جمعیت 
 بزرگسال
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نمایـد کـه  ناحیـه حـاکم اسـت. وي نتیجـه گیـري می
هاي عمرانی توانسته نرخ کاهش جمعیت  گذاري سرمایه
آنها را به تاخیر  ها را کند کرده و تخلیه جمعیتی آبادي

ثبـات روسـتایی و تـوان نگهداشـت در نتیجه اندازد. و 
جمعیت در روستاهاي ناحیه متاثر از عوامل و نیروهاي 

. در )54 :1385، و همکــاران (ســعیدي. دیگــري اســت
این تحقیـق نـرخ رشـد بـه عنـوان سـنجه نگهداشـت 

 ).68 ،جمعیت مورد محاسبه قرار گرفته اسـت (همـان
ــري ــق دیگ ــرافی در تحقی ــه توســط ص در  )1383( ک

انجام پذیرفته مشخص شده که قشـر متوسـط همدان 
انگیـزه بیشـتري بـراي مانـدگاري در ، جامعه روستایی

ن گـروه از مـردم آاي کـه  هستند. به گونه دارندروستا 
که از درامد باالیی برخوردار بوده براي افـزایش درآمـد 

معـه درآمـد جا نمایند و قشر کم به شهرها مهاجرت می
اي مواجه هستند  نیز چون در روستا با مشکالت عدیده

 نمایند. به ناچار روستا را ترك می
  

  فرهنگی - عوامل اجتماعی 
تنهـا عناصـر «نماید کـه  بیان می ١کارل کاوتسکی

قوي و نیرومند از نظر فیزیکی نیستند کـه روسـتاها را 
ترین و  زرنــگ وکننــد، بلکــه ایــن افــراد جــز تــرك می

تر  زیـرا سـریع شوند، افراد نیز محسوب میترین  باهوش
آورند و خیلی زود بـه  نیرو و جرات الزم را به دست می

 »برند فزاینده شهر و روستا پی می اختالف میان تمدن
    ).244 :1381 کارل کاوتسکی،(

 ،به مـدارس و امکانـات تحصـیلی خـوب دسترسی
تواند یکی از عوامل موثر بر مانـدگاري جمعیـت در  می

در  .)183 :1382 (احمدي و همکارانش، ها باشدروستا
) مشخص شد کـه 1383( مطالعه موسوي و همکارانش
امیــدواري بــاالیی بــراي  ،افــراد متمایــل بــه مهــاجرت

باشند. این تفاوت از  اشتغال در شهر براي خود قایل می
 دار اســت االیی معنــینظــر آمــاري در ســطح بســیار بــ

یـابی منفـی از ارز .)198 :1383 موسوي و همکارانش(
نیـز  عدم تماشـاي تلویزیـون ووضعیت مهاجران قبلی 

ت از کـاهش تمایـل بـه مهـاجر بر یکی از عوامل موثر
یجـه نت ).199 :(همـانروستا به شهر عنوان شده است 

                                                             
1- Karl Kautsky  

انـد  نیـز گفته درصـد 4/43همین تحقیق نشان داد که 
ها فراهم شـود،  براي آنمهاجرت در شرایطی که امکان 

بـر ایـن اسـاس تمایـل بـه . نماینـد میروستا را تـرك 
مهاجرت در زنان، جوانان و افـراد بـا تحصـیالت بـاالتر 

ــه ــاالن و  ب ــردان، میانس ــاالتر از م ــی داري ب طور معن
سـواد  سالخوردگان و افراد با تحصیالت پـایین و یـا بی

 توان نتیجه گرفـت کـه پس می). 197 :(همان باشد می
ها عدم امکـان یکی از علل ماندگاري جمعیت در روستا

 باشد. مهاجرت توسط روستاییان می
عـد جمعیـت در ادبیات تحقیق به این موضـوع از بُ

سال روستایی نیز نگریسته شده است. بـه عبـارت  کهن
دیگر یکی از پیامدهاي خروج نیـروي جـوان روسـتایی 

سـال  کهن سالی جمعیت روستایی است. جمعیت کهن
ر دو عامـل بـا روستایی ایاالت متحده امریکا تحت تاثی

رشد سریعی همراه بوده است، یکی مهاجرت جمعیـت 
 شـهريجوان و دیگري مهاجرت افراد مسن از نـواحی 

به روستاها. جمعیت روستایی این کشور در مقایسه بـا 
اي که در سال  باشد به گونه تر می جمعیت شهري مسن

سـال و میانـه  34میانه سـنی جمعیـت امریکـا  1998
سال و میانه سـنی  34کشور  سنی جمعیت شهري این

ســال بــوده اســت. ایــن  36جمعیــت غیــر شــهري آن 
 9/29سـال، 30به ترتیب برابر  1980ها در سال  نسبت
   ).5 :1999، 2کارلیون( سال بوده است 1/30سال و
 

  عوامل کالبدي و اکولوژیکی
ــده،  ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــت ب در جمعی

ت رفاهی و ستاهایی که به خدمات بهداشتی و امکانارو
(جاده، وسایل ایاب و ذهاب، ارتباطـات، آب و زیربنایی 

ــد ــی دارن ــرق) دسترس ــدگاري بیشــتري دار ،ب  ؛دمان
ــق  ــن تحقی ــین در ای ــار 78همچن ــخگویان اظه % پاس

ــته ــافی در  داش ــین ک ــتن آب و زم ــورت داش اند در ص
پــس برخــورداري از آب و زمــین ماندنــد.  روســتاها می

ــر یکــی اتوانــد بــه عنــوان  میکــافی  ز عوامــل مــوثر ب
 محسـوب شـود ماندگاري جمعیت در نواحی روستایی

در تحقیقـی کـه  .)1382:183 احمدي و همکـارانش،(
کـه از نظـر  توسط عاشري انجام گرفته مشخص شـده

                                                             
2- Rogers.Carolyn.C 
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سسـات خـدماتی و ؤروستاییان برخورداري روسـتا از م
رفاهی همچـون راه روسـتایی، بهسـازي روسـتا، آب و 

میزان تمایل بـه مانـدگاري فاضالب روستایی و برق بر 
: 1383 آنان در روستا تاثیرگذار بـوده اسـت (عاشـري،

128.( 
افرادي که دسترسی نشان داده  تحقیقاتهمچنین 

مطلوبی به خـدمات شـهري دارنـد کمتـر متمایـل بـه 
روستاهایی که با کمبـود  و باشند مهاجرت از روستا می

و  امکانات و نابرابري توزیع امکانات موجـود بـین شـهر
روستا مواجه هستند گرایش مهاجرفرستی باالتري نیـز 

بـر عکـس  ).198 :1383 (موسوي و همکـارانش، دارند
اي که در روسـتاهاي  براساس مطالعه ،نتایج این تحقیق

بیرجند انجام پذیرفته مشخص شد که بیشترین تعـداد 
روستاهاي خـالی از سـکنه در منـاطق پیرامـون شـهر 

ها تحــت تــاثیر  دهســتانبیرجنــد کــه بیشــتر از بقیــه 
ار دارنـد، بـه ي مهاجر پذیري شـهر بیرجنـد قـر جاذبه

). در حـالی 30 :1383میکـانیکی، وقوع پیوسته است (
در روسـتاهاي ، که در مطالعه دیگـري مشـخص شـده

به علـت امکـان  )یا در حوزه نفوذ شهر(نزدیک به شهر 
استفاده از خدمات و امکانات شهري مهـاجرت کمتـر و 

ایی که خارج از نفوذ شهر قـرار داشـتند بـه در روستاه
علت استفاده کمتر از امکانات شهري مهـاجرت بیشـتر 

در ایــن  ).81 :1377، همکــار و افتخــاري( بـوده اســت
معتقد اسـت کـه روسـتاها در یـک نیز عظیمی  ،زمینه

مجموعه شرایط خاص ایجاد شـده انـد و ایـن شـرایط 
تغییـر کـرده ، شرایط امروز اکنون در ایران وجود ندارد

و خانوارهاي روستایی اگر مجبور نباشند روستا را  است
  ).15 :1382عظیمی، ( آیندرها نموده و به شهر می

بـر  معکـوس عوامـل مـوثراگر رد فوق اعالوه بر مو
به عنوان عوامـل  )با اغماض(مهاجرت از روستا به شهر 

توان با  می ،باشدموثر بر ماندگاري جمعیت در روستاها 
نظران  عواملی که تاکنون از سوي صـاحبیري از گ بهره

بـراي مهـاجرت از ) 104 :1385 فیروزنیـا،در  منـدرج(
ا ر روستا به شهر عنوان شده، عوامل موثر بر مانـدگاري

تشـویق کننـده و  یـادر قالب دو گروه عوامل تسـهیل 
 ).1(جـدول  ارایـه داد.عوامل اجبار کننـده مانـدگاري 
وسـتاها ممکـن اسـت بدیهی اسـت کـه در برخـی از ر

نقش افرینی نماینـد و  مذکور همزمانمجموعه عوامل 
تعدادي از ایـن عوامـل تنها در بعضی دیگر از روستاها 

  تاثیرگذار باشند.
  

  جمعیت بزرگسال روستایی اجبارکننده ماندگاريکننده و  عوامل تسهیل: 1جدول 
  ابعاد

  عوامل تاثیرگذار
  کنندهاجبار  عوامل تسهیل کننده ماندگاري

دي
صا

اقت
  

برخورداري از اراضی ، درآمد مکفی در روستا (طبقه متوسط درآمدي)
امید به ، گذاري در روستا سرمایه ،برخورداري از شغل مناسب، کشاورزي

، گذاري دولت در روستاها سرمایه، گذاري انجام شده برداري از سرمایه بهره
  ان ندمحمایت دولت از سال، تطبیق درآمد با هزینه زندگی

  طرح شهید رجایی)(

  نگرانی از عدم دستیابی به شغل مناسب
  نگرانی از افزایش هزینه زندگی

  نگرانی از دست دادن درآمد فعلی
  هزینه باالي زندگی در شهر

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا
  

  زندگی آسوده در روستا(آرامش روحی و روانی)
  حضور تمام بستگان و اقوام در روستا

  ها والیتی و هم وابستگی عاطفی به روستا
  ازدواج در روستا

  گذاري در روستا رقابت با سایر روستاییان براي سرمایه

  همسریا تبعیت از پدر و مادر و 
فرار از خدمت ، سوادي و کم سوادي بی، سن زیاد
بی کس و کار بودن در ، فقدان مهارت، سربازي

  عدم عالقه به زندگی در شهر، شهر
  هاي قبلی هاجرتارزیابی منفی از م، شلوغی شهر

ک
وژی

کول
 ـ ا

دي
کالب

  

احیا اراضی، ، منابع آب و خاك مساعد، تر نسبت به شهر آب و هواي مناسب
  هاي صنعتی، استحصال آب و مانند آن ایجاد کارگاه

ارایه خدمات و موسسات رفاهی(راه آسفالته، آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی 
دسترسی به ، دمات عمومیکیفیت خ ءارتقا، درمانی، آموزشی و مانند آن)

  نزدیکی به شهر، خدمات و موسسات رفاهی شهر 

  عدم امکان تامین مسکن در شهر

  ) براي ماندگاري در روستا104 :1385 فیروزنیا،مندرج در ( استنباط نگارنده از معکوس عوامل موثر بر مهاجرت
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مانـدگاري جمعیـت بـر ر موثپس از بررسی عوامل 
سـاس نتـایج تحقیقـات انجـام (بر ا بزرگسال در روستا

در روسـتاهاي ، در ادامه به بررسـی ایـن عوامـل شده)
 شهرستان تهران پرداخته خواهد شد. دهستان سولقان

  
  روش تحقیق

ه، بـراي انجـام ایـن روحـبا توجه بـه مباحـث مط

و  ه اسـتاستفاده شد اکتشافیتحقیق از روش تحقیق 
 ي براي شناخت سهم و نقش عوامل تاثیرگذار از شـیوه

جامعه آماري ایـن  شود. تحلیلی استفاده می -توصیفی 
روستاي  10سال)  30از  بیشنفر جمعیت  927تحقیق 

وردیج، سنگان، رندان، طـالون،  دهستان سولقان شامل:
کشار سفلی، امامزاده داود، کیگاه، سولقان، کشار علیـا، 

  ).2 باشد. (جدول امامزاده عقیل می
  

  ه نمونه به تفکیک روستاتوزیع اعضاي جامع: 2جدول 

  تعداد جعیت بیش  تعداد کل جمعیت  نام روستا
  سال 30از  

  درصد جمعیت 
  بزرگسال

  جامعه نمونه
  درصد  فراوانی

  35  56 50  375 749  سنگان
  5/17  28 1/40  217 541  کشارعلیا

  1/8  13 9/39  73 183  کشارسفلی
  9/11  19 2/56  158 281  وردیچ

  6/0  1 4/44  8 18  امامزاده عقیل
  7/10  17 4/44  99 223  رندان
  6/21  26 3/45  151 333  کیگا
  0/100  160 3/46 1081 2328  کل

  1385نتایج سرشماري با استفاده از ماخذ: 
  

نمونه  به عنوان نفر 160آماري تعداد ۀاز بین جامع
 ،پـور (رفیـع با استفاده از فرمول کـوکران تعیـین شـد

ــین ). 373 :1370 ــه در ب ــه نمون ــداد جامع ــع تع توزی
می باشد کـه بـه  )2(روستاهاي منطقه به شرح جدول 

سال روستاها تعیین شده  30نسبت سهم افراد بیش از 
و اطالعـات مـورد نیـاز ایـن تحقیـق بـا  ها داده. 1است

ــدانی  ــات می ــنادي و مطالع ــات اس ــتفاده از مطالع اس
 160سـال)  30بـیش از روستا و جمعیت  نامه (پرسش
. این اطالعـات ه استو مصاحبه بدست آمدنامه  پرسش

مـورد تجزیـه و  SPSSافـزار آمـاري  با اسـتفاده از نـرم
   تحلیل قرار گرفت.

                                                             
بینـی شـده بـود کـه از  پـیش ریزي اولیـه تحقیـق، در برنامه -1

اده داوود و واریـش نیـز سال روستاي امـامز 30جمعیت بیش از 
تخاب شـوند. در هنگـام تکمیـل عنوان نمونه تحقیق ان تعدادي به

نامه مشخص شد که این دو روستا بر خالف نتایج رسـمی  پرسش
یکــی از معضــالت جامعــه  آمــاري، داراي ســکنه دایــم نیســتند.

هاي جامعه روستایی  روستایی کشور تفاوت آمار رسمی با واقعیت
  است که این امر نیازمند تحقیق مستقلی است.

  

از  با بهره گیري از ادبیات تحقیـق، در این تحقیق
یش از هاي زیر براي سنجش ماندگاري جمعیت ب مولفه

زندگی آسـوده در  شده است: سال در روستا استفاه  30
(آرامش روحی و روانی)، تـامین معـاش بـه حـد  تاروس

(برخــورداري از درآمــد مناســب در  کفایــت در روســتا
ــتا،  ــوام در روس ــتگان و اق ــام بس ــور تم ــتا)، حض روس
وابستگی عاطفی به روستا، امکان استفاده از امکانـات و 
ــاك روســتا،  خــدمات شــهر در روســتا، آب و هــواي پ

صت شـغلی در همسر، فقدان فر یامخالفت پدر و مادر 
شهر، سن زیاد، نگرانی از تامین معـاش، هزینـه بـاالي 

کـس و کـار بـودن در شـهر، عـدم  زندگی در شهر، بی
 .عالقه به زندگی در شهر، شلوغی و آلودگی شهر

  

  محدوده مورد مطالعه
دهستان سولقان در شمال غرب شهرستان تهـران 
از بخش کـن قـرار دارد. از شـمال بـه بخـش اسـارا، از 

به شهر تهران، از شرق به بخش فشم و از غـرب جنوب 
کـرج، محـدود  سـتانبه دهستان آدران و گرمدره شهر

این دهستان به لحاظ موقعیـت جغرافیـایی  شده است.
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دقیقـه طـول  24درجه  51دقیقه تا  6درجه و  51در 
 56درجــه و  35دقیقــه تــا  46درجــه و  35شــرقی و 

ن ایـن دهسـتادقیقه عرض شمالی واقـع شـده اسـت. 

ــادي و  10داراي ــت 8آب ــه اس ــر  .مزرع ــال حاض در ح
 9در فاصـله  عنوان مرکـز دهسـتان روستاي سولقان به

  .قرار دارد، کیلومتري از شهر تهران
  

  
  وستاهاي مورد مطالعهر: 1شکل 

 
ــبتاً ــات نس ــود ارتفاع ــکل وج ــع و ش ــري مرتف گی

بسـتر  ایمی و فصلی در ان سبب شده که درهاي د آبراه
هـاي آبرفتـی تجمـع  تر بوده خاكتردهرودخانه که گس

کـه عمـدتا داراي روستاهاي دهستان سولقان  نموده و
 هسـتند شـکل بگیرنـد. اي دره –کوهسـتانی  موقعیتی

باغی کـه کـارکرد  محصوالت تولید و عالوه بر باغداري
شــود،  اصــلی روســتاهاي مــورد مطالعــه محســوب می

وجــود باغــات  ،آب و هــواي کوهسـتانی برخـورداري از
سبب  یوه و فاصله کم این دهستان با کالنشهر تهران،م

براي گـذران اوقـات اي  ناحیهعنوان  این منطقه  به شده
ـــه ـــه و خان ـــی(ي دوم ها فراغـــت روزان ـــراي  )ییالق ب

عالوه بر سـولقان کـه . آید شماره شهرنشینان تهرانی ب
ماهیت روستا شهر پیدا کرده است  این دهستان داراي 

ام سینا است. و تنها  ایـن دو یک شهرك مسکونی به ن
سکونتگاه حالت خوابگاهی پیدا کرده اسـت  و ترکیـب 
ــم و  جمعیــت بقیــه روســتاها بــه دو گــروه ســکنه دای

اي کـه معمـوال  از اواسـط فصـل بهـار تـا پایـان  سکنه
مهرماه در روستاها ساکن هستند، تشکیل شده اسـت. 

البته هسـتند روسـتاهاي همچـون واریـش و طـالون و 
  آن که در فصل زمستان فاقد جمعیت هستند.مانند 
  
  هاي تحقیق  یافته

نشـان داد  ها یافته: ي شخصی پاسخگویانها ویژگی
درصـد از اعضـاي  63 که با توجه بـه ماهیـت تحقیـق

سال قرار دارنـد.  50تا  30جامعه نمونه در گروه سنی 
 میـانگین ،انـد درصد از پرسش شوندگان مرد بـوده 60

سـال  45ن منتخب در روستا نیز روستاییااقامت مدت 
درصد از پاسـخ  5/2بوده است. نتایج نشان داد که تنها 

) انـد (همسر خود را از دسـت داده اند گویان مجرد بوده
بـی  اي جامعه نمونـهضدرصد از اع 22از نظر سواد نیز 

شـغل  .انـد درصد دیپلمه بـوده 6/5سواد هستند و تنها
 3نفـر ( 5ري)، (باغـدا درصد) کشاورزي 8/43نفر ( 70

داراي شـغل  )درصد 28نفر ( 45درصد) کارمند دولت، 
باشـند. متوسـط  دار می درصد) خانه 25نفر ( 40آزاد و 

هـزار  400درصد) کمتر از  77نفر ( 123درآمد ماهانه 
درصـد) از  4/29نفر ( 47تومان بوده است. تنها از نظر 
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اعضاي جامعه نمونه، درآمد آنها براي زنـدگی معمـولی 
بقیه درآمد ماهیانه  ،درصد 70کند و از نظر  فایت میک

نتـایج تحقیـق  کنـد. اهالی کفایت زندگی آنهـا را نمـی
درصــد پاســخگویان تــاکنون بــه  53,1نشــان داد کــه 

درصـد  40انـد. و  مهاجرت از روستا به شهر فکـر کرده
اند اقدامی نیز در ایـن  افرادي که به مهاجرت فکر کرده

ولـی همچنـان در روسـتا بـاقی ؛ انـد زمینه انجـام داده
نقش موانـع مهـاجرت و یـا اند، این امر بر اهمیت  مانده

اجبار کننده  براي اقامت در روستا افـزوده و بـر ارزش 
نمودار  .افزاید شناخت عوامل تاثیرگذار بر ماندگاري می

اي سنی جمعیت روستاهاي ه هتوزیع گرو 4و  3شماره 
 1385شماري سـال مورد مطالعه را بر اساس نتایج سر

شـود  همانطور که مالحظه می .نشان می دهد 1390و 
درصــد تــر  ســاله و بیش 30جمعیــت  ،در هــر دو دوره

  را به خود اختصاص داده است. زیادتري 

  

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00% سالھ ١۴-٠ سالھ ٢٩تا ١۵ سالھ و بیشتر ٣٠

 
  1390هاي سنی روستاهاي مورد مطالعه  در سال  درصد جمعیت به تفکیک گروه :3نمودار 

  

  
  1385در سال  هاي سنی روستاهاي مورد مطالعه  به تفکیک گروهدرصد جمعیت : 4شماره 

 
 30 زیش اتاثیرگذار در ماندگاري جمعیت بعوامل 

  سال در نواحی روستایی
عوامـل تاثیرگـذار بـر با توجه بـه نتـایج تحقیـق، 

ــت  ــدگاري جمعی ــیش از مان ــال  30ب ــتا را س در روس
 ود: بندي نم توان در دو گروه کلی تقسیم می

  تشویق کننده ماندگاري  -الف

در زنـدگی  عوامل تشویق کننده استمراراز جمله  
اسـت   زندگی آسوده در روستامورد مطالعه ي هاروستا

درصد از پاسخگویان به تـاثیر آن در مانـدگاري  82که 
تامین معاش به حـد کفایـت  اند.در روستا اذعان داشته

ــتا ــر  در روس ــورداري ا ،درصــد 73از نظ ــد برخ ز درآم
رضـایت از زنـدگی ، درصد 68از نظر  مناسب در روستا
 مالکیت اراضـی کشـاورزي ،درصد 82در روستا از نظر 
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حضور  ،درصد پاسخگویان 6/80(زراعی و باغی) از نظر 
درصـــد از  75از نظـــر  بســـتگان و اقـــوام در روســـتا

ــه ــوان ع پاســخگویان ب ــر موعن ــوثر ب ــل م ــدگاري ام ان
  ).4(جدول روستاییان اعالم شده است 

وابستگی عـاطفی بـه  همین طور مشخص شد که
برخـورداري  ،درصد از پاسـخگویان 4/82 از نظر ،روستا

، آب و درصـد 5/62از نظـر  ،روستا از خـدمات رفـاهی
، امکـان اسـتفاده از درصد 95از نظر  ،هواي پاك روستا

 درصـد و 65از نظـر  ،امکانات و خدمات شهر در روستا
ــه شــهر درصــد از  8/68از نظــر  ،دسترســی مناســب ب

پاسخگویان به عنوان عوامل موثر بر ماندگاري جمعیت 
  باشند. سال در روستاها می 30یش از ب

  
در ماندگاري جمعیت نظر پاسخگویان در زمینه عوامل موثر میانگین و انحراف معیار و انحراف استاندارد  درصد فروانی،:  4جدول 

 بزرگسال روستایی

نوع 
ي تاثیرگذاراه مولفه تاثیر   

 One-Sample Statistics میزان موافقت یا مخالفت

کامال 
تاحدودي  موافق موافق

کامال  مخالف موافق
 Mean مخالف

Std. 
Deviatio

n 

Std. Error 
Mean 

ده 
کنن

یل 
سه

 و ت
ده

کنن
ق 

شوی
ت

  

 3,1 14,5 11,9 20,1 50,3  زندگی آسوده در روستا

 5,6 21,3 26,2 28,8 18,1 به حد کفایت تامین معاش 

 6,9 25 30 18,1 20 برخورداري از درآمد مناسب 

 4,4 13,8 25,6 30 26,3 رضایت از زندگی در روستا

 6,3 13,1 22,5 27,5 30,6 داشتن اراضی کشاورزي 

 5,6 19,4 24,4 25,6 25 حضور بستگان و اقوام در روستا

 3,8 13,1 20 29,4 33,8 وابستگی عاطفی به روستا

 1/8 4/29 4/24 8/18 4/19 برخورداري روستا از خدمات رفاهی

  4/4 6/5 9/21 5/67 آب و هواي پاك روستا

 5/7 1/28 3/26 3/21 9/19 امکان استفاده از امکانات و خدمات شهر ا

 6/5 25 4/19 8/28 6/20 دسترسی مناسب به شهر

ده 
کنن

بار
اج

  

 1/18 5/32 3/16 6/20 5/12 مخالفت پدر و مادر

 3/11 25 3/11 8/23 1/28 همراهی با همسر

 4/19 30 1/13 9/16 6/20 سوادي بی

 8/43 9/36 5/7 5 6/5 نرفتن به خدمت سربازي

 1/13 1/28 9/16 19,4 9/21 افزایش سن و از دست رفتن فرصت مهاجرت

 8/8 6/10 8/13 1/28 8/38 احتمال بیکاري در شهر

 4/4 9/11 1/13 8/33 3/36 نگرانی از تامین معاش در شهر

 5/2 4/9 10 4/24 8/53 هزینه باالي زندگی در شهر

 6/20 4/29 8/23 8/13 9/11 ودن در شهربی کس و کار ب

 6/10 20 9/21 8/18 1/28 عدم عالقه به زندگی در شهر

 10 8/18 9/16 8/18 4/34 شلوغی و آلودگی شهر

  1391ماخذ: مطالعات میدانی 
  

انع مهـاجرت از  اجبار کننده ماندگاري یا مو - ب
  روستا

رسد که برخی از  به نظر می ،همانطور که بیان شد
نتـایج انـد.  روستاییان به ناچـار در روسـتا بـاقی مانـده

تحقیق نشان داد که حدود نیمی از پاسخگویان بر ایـن 
نظر بودند که مخالفت پدر و مـادر بـه عنـوان یکـی از 

بـا همراهی  موانع مهاجرت از روستا به شهر بوده است.
از  سـوادي ، بـیدرصد از پاسـخگویان 63از نظر  همسر

، افزایش سن و از دست رفـتن نظر نیمی از پاسخگویان
ــاجرت ، درصــد پاســخگویان 58,4 از نظــر فرصــت مه

، نگرانـی از درصـد 80از نظـر  احتمال بیکاري در شهر
، هزینـه بـاالي درصـد 83 از نظر تامین معاش در شهر



  67                                                                                                                          ...روستاها در بزرگسال جمعیت ماندگاري رب مؤثر عوامل

، عدم عالقه به زندگی درصد 88از نظر  زندگی در شهر
از  شلوغی و آلـودگی شـهرو  درصد 69از نظر  در شهر

انـد  درصد از پاسخگویان به عنوان موانعی بوده 70نظر 
عنوان موانع  ها را بهندرصد پاسخگویان آ 50که بیش از 

نـرفتن بـه انـد و  مهاجرت از روستا به شهر قبول داشته
ر نظـ خدمت سربازي، بی کـس و کـار بـودن در شـهر

درصـد از پاسـخگویان را بـه خـود  50مساعد کمتر از 
  جذب نموده است.

براي افزایش اطمینان از شناسایی عوامل موثر بـر 
سال در روستاها عـالوه  30 زیش اماندگاري جمعیت ب

نها در خصوص عوامـل تاثیرگـذار بـر آبر نظرخواهی از 
نها خواسته شد کـه علـت عـدم مهـاجرت آماندگاري از
به شهر بیان نماینـد کـه را روستا) خود  در (ماندگاري

که هزینـه بـاالي زنـدگی در شـهر بـه  نتایج نشان داد
مـل، عالقـه و وابسـتگی بـه روسـتا عنوان نخسـتین عا

عنوان دومین عامـل، آب و هـواي خـوب روسـتا بـه  به
عنـوان عامـل  وان عامل سوم، وابستگی بـه وطـن بـهعن

سـب در درآمـد مناو به ترتیب عواملی همچون چهارم، 
روستا، داشتن اراضی کشاورزي، حضور اقوام در روستا، 
داشـتن خانــه در روســتا، مخالفـت پــدر و مــادر بــراي 

ــی ســوادي،  مهــاجرت از روســتا، اشــتغال در روســتا، ب
زندگی آسوده در روستا، برخورداري روسـتا از امکانـات 

بیماري، آرامش در روستا و وجـود  و خدمات زیربنایی،
تا بـه عنـوان عوامـل تاثیرگـذار در خانه پدري در روس

  است. بودهبقاي پاسخگویان در روستا 
  

  یاتآزمون فرض
اسـتفاده   Tبراي آزمون فرضـیات تحقیـق از آزمـون

) نشــان 5طــور کــه (جــدول شــماره  همــان شــده اســت.
عوامل تشـویق کننـده و « در مورد فرضیه نخست( دهد؛ می

در تسهیل کننـده باعـث مانـدگاري برخـی از روسـتاییان 
(آرامـش  زنـدگی آسـوده در روسـتا ):»باشـد روستاها می

داشــتن ، رضــایت از زنــدگی در روســتا، روحــی و روانــی)
حضور بسـتگان و اقـوام ، و زراعی) اراضی کشاورزي (باغی

آب و هـواي پـاك ، وابستگی عاطفی بـه روسـتا، در روستا
 000/0داري  درصد و سـطح معنـی 95، با اطمینان روستا

ـــیش  ـــانگین ب ـــده و  3از و می ـــل تشـــویق کنن از عوام
کننـده مانـدگاري جمعیـت بزرگسـال در منطقـه  تسهیل

تـامین معـاش بـه حـد  شـود. و مورد مطالعه محسوب می
برخـورداري ، 014/0 داري با سطح معنـی کفایت در روستا

و  045/0داري  با سـطح معنـی از درآمد مناسب در روستا
از  013/0 داري بـا سـطح معنـی سترسی مناسب به شهرد

عوامل تاثیرگـذار بـر مانـدگاري روسـتاییان بزرگسـال در 
از بـین عوامـل تشـویق کننـده سـطح  باشـند. روستا مـی

 برخورداري روسـتا از خـدمات رفـاهیي  داري مولفه معنی
کشی، برق، راه آسفالته، خانـه بهداشـت، تلفـن و  (آب لوله
امکان اسـتفاده از امکانـات و خـدمات شـهر در  ،)مانند ان

در مانـدگاري  50/0داري بـیش از  بـا سـطح معنـی روستا
سـال در روسـتاهاي مـورد مطالعـه  30 زیش اجمعیت بـ

  ).  5(جدول  نقشی نداشته است.
توان بر  فرضیه را میاین با وجود این که   فرضیه دوم:

نشان  Tي توصیفی پذیرفت، نتایج آزمونها اساس یافته
 ، و77/3بـا میـانگین  احتمال بیکاري در شـهرداده که 

 و ،86/3بـا میـانگین  نگرانی از تامین معـاش در شـهر
بی کس  ،17/4با میانگین  هزینه باالي زندگی در شهر

عـدم عالقـه بـه  ،66/2با میـانگین  و کار بودن در شهر
شـلوغی و آلـودگی  ،34/3بـا میـانگین  زندگی در شهر

بـا میـانگین  همراهی با همسـر،  5/3با میانگین  ،شهر
ـــــی  3/3 ـــــطح معن ـــــطح  ،004/0داري و س و س

ـــی ـــر از  000/0داري معن ـــدگاري  005/0کمت در مان
مخالفت جمعیت بزرگسال در روستاها نقش داشته اند. 

بـا سـطح معنـی داري  77/2بـا میـانگین  پدر و مـادر
 افزایش سن و از دست رفتن فرصت مهـاجرت ،027/0

، و نرفتن بـه 42/0داري و سطح معنی 08/3با میانگین 
، نقـش آفرینـی 2میانگین کمتـر از خدمت سربازي با 

انـدکی در مانــدگاري جمعیـت بزرگســال در روســتاها 
هاي توصـیفی و آزمـون  بـا توجـه بـه یافتـه اند. داشته

تــوان اظهــار داشــت کــه موانــع  فرضــیات تحقیــق می
هاي مانـدگاري  کننده مهاجرت از روستا به شهر و اجبار

در روستا یکـی از عوامـل اساسـی مـوثر در مانـدگاري 
  باشد.  برخی از روستاییان در روستا بوده و می
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  عوامل موثر بر ماندگاري جمعیت بزرگسال Tآزمون  :5جدول 

نوع 
ي تاثیرگذارها مولفه تاثیر  

One-Sample Test 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ده 
کنن

ل 
سهی

و ت
ده 

کنن
ق 

شوی
ت

  

 (آرامش روحی و روانی) زندگی آسوده در روستا

 تامین معاش به حد کفایت در روستا

 برخورداري از درآمد مناسب در روستا
 ایت از زندگی در روستارض

 داشتن اراضی کشاورزي (باغی و زراعی) زیاد

 حضور بستگان و اقوام در روستا

 وابستگی عاطفی به روستا

 برخورداري روستا از خدمات رفاهی

 آب و هواي پاك روستا
 امکان استفاده از امکانات و خدمات شهر در روستا

 دسترسی مناسب به شهر

ده 
کنن

بار
اج

  

 مخالفت پدر و مادر

 همراهی با همسر

 سوادي بی

 نرفتن به خدمت سربازي
 از دست رفتن فرصت مهاجرت افزایش سن و

 احتمال بیکاري در شهر

 نگرانی از تامین معاش در شهر

 هزینه باالي زندگی در شهر

 کار بودن در شهربی کس و 

 عدم عالقه به زندگی در شهر
 شلوغی و آلودگی شهر

  1391 ي تحقیقها ماخذ: یافته
  

  گیري نتیجه
انسـان بـر مبنـاي شـناخت و  کـه نتایج نشـان داد

گیرد که  می اکی که از محیط پیرامون دارد، تصمیمادر
بـه سـایر به زندگی در روستا ادامه دهد و یـا ایـن کـه 

ــد  ســکونتگاهها ــین  ).1(نمــودار مهــاجرت نمای همچن
مشخص شد که عوامل متعددي در ماندگاري جمعیت 

ــ ــال 30 زیش اب ــرد  س ــا رویک ــه ب ــتند ک ــوثر هس م
و کالبـدي و پایدار در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی  توسعه

ــده  ــده و اجبارکنن ــهیل کنن ــل تس ــروه عوام در دو گ
  شوند: ماندگاري به شرح زیر برشمرده می

درآمـد  همچـون؛مشوقی  در ابعاد اقتصادي عوامل
مکفی در روستا (طبقه متوسط درآمـدي)، برخـورداري 

و از اراضـی کشـاورزي، برخــورداري از شـغل مناســب، 
دسـتیابی بـه  نگرانـی از عـدممانند آن و موانعی چون 

ــه در شــهر شــغلی مناســب ــزایش هزین ــی از اف ، نگران
هزینه باالي زندگی، نگرانی از دست دادن درآمد فعلی، 

شـده  سال 30 زیش ابماندگاري جمعیت  باعث زندگی
عـواملی همچـون؛  در ابعاد اجتماعی و فرهنگـی .است

حضور تمـام بسـتگان و اقـوام  زندگی آسوده در روستا،
 هـا، والیتی ی عاطفی بـه روسـتا و همدر روستا، وابستگ
و  بوده اسـت.کننده ماندگاري  تسهیل ازدواج در روستا
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همسـر، سـن  یـاتبعیت از پدر و مادر  عواملی همچون؛
سوادي، فرار از خـدمت سـربازي،  سوادي و کم بیزیاد، 

بی کس و کار بودن در شهر، عدم عالقه فقدان مهارت، 
ابی منفـی از ارزیـبه زنـدگی در شـهر، شـلوغی شـهر، 

اجبارکننـده مانـدگاري محسـوب هـاي قبلـی  مهاجرت
 انـد. شده و جمعیت بزرگسال را مجبور به ماندن نموده

 عـواملی همچـون؛ در ابعاد کالبدي و اکولولوژیکی نیـز
تر نسبت به شهر، منابع آب و خاك  آب و هواي مناسب

ــنعتی،  ــاي ص ــاد کارگاهه ــی، ایج ــا اراض ــاعد، احی مس
ارایـه خـدمات و موسسـات نـد آن، استحصال آب و مان

(راه آسفالته، آب، برق، گاز، خـدمات بهداشـتی  رفاهی
درمانی، آموزشی و مانند آن)، ارتقاي کیفیـت خـدمات 
عمــومی، دسترســی بــه خــدمات و موسســات رفــاهی 

ــه شــهر ــدگاري  تســهیل شــهري، نزدیکــی ب کننده مان
ــال مح ــت بزرگس ــجمعی ــیس ــوند. و  وب م ــواملی ش ع

اجبارکننده  تامین مسکن در شهر عدم امکان همچون؛
را مجبور بـه  سال 30 زیش ابمحسوب شده و جمعیت 

  اند. ماندن نموده
طور مشـخص شـد کـه مانـدگاري جمعیـت  همین

توانـد در روسـتاها  آثـار متعـددي می سال 30 زیش اب
سـنی بـه ترکیـب داشته باشد. کـه ایـن امـر بسـتگی 

ی بـه هر قدر ترکیب سنجمعیت ماندگار در روستاها، (
سالی سوق پیدا کند آثار منفی ایـن پدیـده  سمت کهن

در مقایسه با روستاهاي معمولی کـه از ترکیـب سـنی 
متفـاوت  طبیعی برخوردار هستند بیشتر خواهـد شـد)

خواهد بود.  البتـه بـدیهی اسـت کـه حضـور جمعیـت 
بزرگسال در روستاها می تواند به عنوان یک مرحلـه از 

تا محســوب شــده و چرخــه حیــات و دوره گــذار روســ
ریـزان توسـعه روسـتایی فـراهم  فرصتی را براي برنامـه

نماید، که قبل از تبـدیل روسـتا بـه روسـتاي خـالی از 
سکنه، زمینه الزم را براي آغـاز دور جدیـدي از حیـات 

  روستا فراهم نمایند. 
مشاهدات نگارنده و نتایج تحقیـق به عبارت دیگر 

گسـالی کـه در علی رغم ایـن کـه افـراد بزرنشان داد، 
ولی در روسـتا  ندارنداند درامد خوبی  روستا باقی مانده

ند ا هداشـت و خـود اظهـار  دهند به زندگی خود ادامه می
اي جز ادامه زندگی در روستا ندارند. البته عده  که چاره

هاي گردشـگري منطقـه  اي از روستاییان بدلیل ویزگی
در  در شهر تهران ساکن بـوده و روزانـه بـراي اشـتغال

هاي تجاري به روستاها (به طور خاص امام زاده  فعالیت
 کردند. داوود) مراجعه می

بر اساس مقایسه نتایج این تحقیـق بـا تحقیقـات 
تـوان بـه صـحت نتـایج تحقیـق اطمینـان  گذشته مـی

اي که صرافی در تحقیقی که در اسـتان  داشت. به گونه
ها کـه آن« .... همدان به انجام رسانده اظهار داشته که: 

ارتقـاي « ي اند، بـا انگیـزه اند و بیشتر هم ساخته داشته
انـد و  نها کـه نداشـتهآاند.  روستا را ترك کرده» زندگی

انـد.  از روستا رفتـه» بقا«اند، به انگیزه  چیزي نیز نیافته
اند و معیشـت را بـا تـالش و  ها که قدري داشتهآنتنها 

خــرین آهــا نیــز،  انــد و ایــن گذراننــد، مانــده امیــد مــی
هـاي تعلـق خاطرشـان بـه مایملـک و روســتاي  رشـته

تواند با دوري و ترك فرزندان و احساس  اجدادیشان می
عدم امنیت در اینده بگسلد. از این رو ماندگاري اقشـار 

صـرافی، (». میانی روستایی کلید پایداري روستا اسـت
1383 :90.(  

نتیجه در مورد نقش موانع مهاجرت همسو بـود بـا 
وسوي و احمدي، گیلک و سـایر محققینـی تحقیقات م

بـر ایـن ، اسـت شده دان اشارهادبیات تحقیق ب در که 
کننـده بـر مانـدگاري تعـداد قابـل  عوامـل اجباراساس 

  .موثر هستندتوجهی از بزرگساالن در روستاها 
اکثر مردمـی کـه مشاهدات میدانی نشان داد که  

ن و اند به دلیل ادامه تحصیل فرزندانشـا مهاجرت کرده
و به عبارتی روستاهاي  اند. یا سرماي هوا مهاجرت کرده

داراي جمعیتـی هسـتند کـه در  امورد مطالعـه عمـدت
) در شــهر  اتابســتان در روســتا و در زمســتانها (عمــدت

برخـی اساس اقتصـاد همچنین  .کنند زندگی می تهران
روســتاي کیگــا همچــون  ي مــورد مطالعــهاز روســتاها

باشد.  زاده داوود) می (امام وابسته به گردشگري مذهبی
در فصـل زمسـتان در روزهـاي حتـی  کـه اي به گونـه

ــه  ــرادي ک ــل آن دســته از اف ــران  درتعطی ــدگی ته زن
ــد، می ــام کنن ــن ام ــه ای ــراي کاســبی ب ــه  ب زاده مراجع
بـا مصـاحبه هـاي کـه از  . یکـی از اسـتنباط1نمایند می

                                                             
هاي  قابل توجهی از کاسب  تعداد در هنگام مطالعات میدانی - 1

 این امامزاده از تهران آمده بودند.
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روستاییان حاصل شد این است که اکثریـت زیـادي از 
ل داشتند که وضع خود را کمتـر از آنچـه کـه آنها تمای

است بیان نمایند. هرچند که در پاسخ به سوال میـزان 
تمایل به دریافت درآمـد در شـهر تـا حـدودي خـالف 

  شد. نها مشخص میآادعاي قبلی 
ماندگاري جمعیت (دالیل  مساله تحقیقبا توجه به 

 که بـه نظـر مـی رسـد  روستاها) در سال 30 زیش اب
 دسترسی نسبتا آسان ستاها به شهر تهران ونزدیکی رو
هاي کشـاورزي و  ود درامد باغبعلیرغم کم ،به این شهر

کمبود آب  امکانات رفاهی (عدم لوله کشی گاز،کمبود 
اجـاره آن در  و...) به دلیل باال بـودن قیمـت مسـکن و

حاضر به ترك  سبب شده که جمعیت بزرگسال تهران 
روسـتاهاي  هبـدرآمـد روستا نشده و براي کار و کسب 

  کنند. شهر تهران تردد می به ویژه به اطراف و 
احتمـال عـدم زنـدگی نگران کننده یکی از نتایج 

فرزندان روستاییان در روستا است. بـا وجـود ایـن کـه 
روستاهاي مورد مطالعـه در فاصـله بسـیار نزدیکـی بـا 
کالنشهر تهران قرار دارند ولی اکثر پاسـخگویان اظهـار 

آنها در روسـتا زنـدگی نخواهنـد که فرزندان  اند داشته
( در تحقیق دیگري کـه توسـط نگارنـده در سـال کرد.

ــام  1385 ــزوین انج ــتان ق در روســتاهاي منتخــب اس
گرفته اکثر روستاییان بر این عقیده بودند کـه پـس از 

. پـس )انها فرزندان انها در روستا زندگی نخواهند کـرد
الت جـدي اکثـر توان نتیجه گرفت که یکی از مشک می

روستاهاي ایران ـ جز روستاهاي حاشیه شهرهاــ عـدم 
نسل بعدي به جاي جمعیت بزرگسال فعلی  یجایگزین

عدم انگیزه قشر جوان براي مانـدگاري در ( در روستاها
هـاي  ایـن عرصـه هنـوز ناشـناخته در .اسـت )روستاها

ایـن تحقیـق فـتح بـابی در ایـن زیادي وجـود دارد، و 
هـایی نیـز همـراه  ون شک بـا کاسـتیزمینه بوده و بد

در ایـن کـه  شود بر همین اساس توصیه می خواهد بود
زمینه مطالعات تفصیلی با رویکردهاي نوین مشـارکتی 
انجام پذیرد تا علل عدم رغبت جوانان براي زنـدگی در 

که از هم اکنون به فکر  روستاها مشخص شود. و یا این
نـابع موجـود در برداري از م سازوکار مناسب براي بهره

بعد از جایگزینی نسل بعـدي بـه جـاي نسـل  روستاها
  فعلی جمعیت ساکن در روستاها بود.

  منابع
ــا  .1 ــدي، محمدرض ــاثیر  .1382احم ــزان ت ــی می بررس

هاي عمرانی ـ تولیدي بـر مهـاجرت روسـتاییان  فعالیت
اسـتان مرکـزي ـ شهرسـتان اراك، مرکـز تحقیقـات و 

 بررسی مسایل روستایی.
. 1377موحـد علـی بدالرضا رکن الـدین و افتخاري، ع .2

عملکردهاي شـهري در توسـعه روسـتایی از دیـدگاه «
 8. مدرس علوم انسانی.شماره »یوفرد. مورد بخش زواره

  .84-64. صص1377پاییز 
تحلیـل فراینـد خــط  .1378 تسـلیمی، محمـد ســعید .3
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