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 سنجش نگرش زنان روستايي در ارتباط با مهاجرت 

 (نمونه موردي : محدوده روستايي خادم آباد)

  استاديار دانشگاه پيام نورريحانه سلطاني مقدس -

r.soltani@pnu.ac.ir 

 چكيده : 

 زنان روستايي از پايه هاي انكارناپذير برنامه ريزي در نواحي روستايي هستند و ديدگاههاي آنان در شكل گيري 

روندهاي حاكم در نواحي روستايي دخالت دارد.به صورتيكه نقش زنان در تصميم سازي هاي خرد يكي از مسائل 

مطرح در برنامه ريزي روستايي است. بسياري از تصميم سازي هاي خانوار از ديدگاههاي زنان متأثر مي شود كه 

بيانگر اهميت اين گروه در پايداري و يا تحرك خانوار است.تنگناهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در روستاها 

ماندگاري زنان روستايي را تحت تأثير قرار داده است كه به صورت شاخص هاي مختلفي در اين پژوهش مد نظر 

 زن روستايي به صورت تصادفي از 50 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است كه 4قرار گرفته اند.در اين بررسي 

اين روستاها انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند.عوامل مختلفي مانند سطح درآمد ، تحصيل و امكانات بهداشتي 

  درماني بر نگرش زنان در زمينه مهاجرت اثر گذار بوده است. –

 واژگان كليدي :  مهاجرت ، زنان روستايي ، توسعه پايدار ، اشتغال ، شهر  

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                        
اولين همايش ملي زن وتوسعه پايدار روستايي   
 

2 
 

 

Abstract 

  Rural women have found a new position in rural planning and studies in 
recent years. A special social and economic position has been considered 
for them and new plans have been recommended for women's 
cooperations and enterprises. Women's pivotal role in the family means 
that they have a say in important family matters such as the decision to 
stay or move to cities. Therefore, their viewpoint regarding migration is of 
importance because social and economic difficulties have affected rural 
women's willingness to stay in rural areas. Hence, these problems should 
be solved so that the population of rural areas is fixed and further 
migration to urban areas is stopped. 
Keywords: migration, rural women, sustainable development, 

employment, city. 
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 مقدمه :       

يكي از پايه هاي اقتصاد روستايي زنان روستايي هستند . به طوريكه زنان در سكونتگاههاي روستايي يكي از 
نيروهاي مهم در اقتصاد به شمار مي آيند. زيرا با وجوديكه به عنوان نيروي شاغل قلمداد نگرديده اند ولي در كنار 
خانواده خود به كار كشاورزي اشتغال دارند . در اين راستا نقش با اهميت زنان روستايي از عوامل مهم در كارآيي 

اقتصاد روستا و پايداري آن است . همچنين نگرشهاي آنان در تصميم سازي هاي خانوار نقش به سزايي دارد.به 
طوريكه سنجش نگرش آنان نقش اساسي در كاهش مهاجرتهاي روستايي خواهد داشت.بنابراين بررسي عوامل مؤثر 

در گرايش به مهاجرت از سوي اين قشر در برنامه ريزيهاي كالن داراي جايگاه خاصي است .زيرا جابجايي و 
مهاجرت در امكان سنجي خدمات و فعاليتهاي جديد قابل توجه است .  

 نظريه هاي تحقيق       

از ديد گاه فريدمن ، نظام شهري ، مناطق هسته اي را تشكيل مي دهد و نواحي پيراموني نيز  پيرامون : ñنظريه مركز  -
براساس روابطي كه با هسته مربوطه دارند ، تعريف مي شوند . مناطق هسته اي اثر تعيين كننده اي بر پيرامون دارند 

بر نواحي روستايي اعمال  اثر مدرنيزاسيون  و اثر توليدي ،و برتري خود را از راههاي مختلفي همچون : اثر اطالعاتي
 ).D.H.V ،1377:49مي كنند( مهندسان مشاور 

شكل گيري پديده مهاجرت و جريان جمعيت متأثر از عوامل جذب و دفع در نظريه جذب و دفع سكونتگاهها :  -
سكونتگاههاي روستايي و شهري است . به يقين عوامل مختلفي به عنوان عوامل جاذب جمعيت به صورت آهنربايي 

عمل مي نمايند و در مقابل عوامل دافعه مطرح مي شوند. در اين نظريه چندين عامل براي پديده مهاجرت مطرح 
شده است .: - مهاجرت مرحله اي ، - جريان و ضد جريان مهاجرت ، - تفاوت شهر و روستا در ميل به مهاجرت و 

 ).20 :1367تسلط انگيزه هاي اقتصادي كه باعث گسترش آن مي شوند ( تودارو ، 

    روش تحقيق 
روش تحقيق بر مبناي تحليل محتوا و استفاده از روش آماري تحليل فراواني است . در اين راستا از مقياس ليكرت  

براي تبيين سنجش نگرش زنان روستايي استفاده شده است . همچنين طبقه بندي براساس متغيرهاي مختلف تحقيق 
در شاخه هاي مختلف طبيعي ، اجتماعي و اقتصادي به كار گرفته شده است .  

 

موقعيت جغرافيايي محدوده مورد بررسي   
محدوده مورد بررسي در شرق شهر مشهد در دهستان ميامي در ناحيه روستايي شهرك رضويه واقع شده است . در 
اين بررسي چهار روستاي اين دهستان : خادم آباد ، ساالرآباد ، احمدآباد و چالغي  مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

 زن روستايي به صورت تصادفي از روستاي مورد مورد مطالعه انتخاب و پرسشگري شده اند. 50در اين مطالعه 
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ويژگيهاي نمونه آماري  
 الي 35 و 25 تا 14درصد بين 20 سال  و 67 سال تا 46 درصد بين 28 سال ، 35 تا 26 درصد از زنان بين 32سن:
  سال سن داشته اند . 45

با توجه به اينكه در پيرامون كالنشهرها ، اقامت برخي از خانوارها به صورت فصلي است ، اين مسئله نوع اقامت :
 درصد زنان مورد پرسش در 90بر مهاجرت آنها تأثير گذار مي باشد . بنابراين به عنوان يك متغير اصلي بررسي شد .

 اين محدوده ، نوع اقامتشان به صورت دايمي است كه بنابراين مي توان نتايج يكساني را برآورد نمود.
يكي از متغيرهاي مورد بررسي چگونگي مشاركت زنان است كه در اين بررسي مشاركت زنان در تصميم گيري :

 درصد برآورد شده است كه حاكي از عدم توجه به نظرات 26مورد تدقيق قرار گرفته است . ميزان مشاركت زنان 
زنان در تصميم گيريهاي روستا است . يكي از موارد توسعه ، افزايش نقش زنان در تصميم گيريهاي در روستا است 

كه بتوان نيمه بالقوه روستا را نيز فعال نمود.. 
تعداد مهاجران روستاها  

 خانوار است كه در 60براساس بررسيهاي به عمل آمده ، در محدوده مورد بررسي تعداد خانوارهاي مهاجر حدود 
  سال  به شهر مشهد مهاجرت نموده اند.20طي 

 

عوامل مؤثر بر شكل گيري مهاجرتهاي روستايي             
از ديدگاه اسكلدون ، مهاجراني كه از روستاها مهاجرت مي كنند از بين گروههاي ثروتمندتر و باسوادتر آن جامعه    

).از ديدگاه 118 :1388هستند ، اما احتماال فقيرتر و كم سوادتر از اكثريت غالب جمعيت شهري هستند (اسكلدون ، 
طاهر خاني ، نظريه هاي متعددي سعي كرده اند ، رابطه بين مهاجرت و تحصيالت را تبيين كنند . بصورتيكه  

مهاجرت را وسيله اي مي داند كه فرد تحصيلكرده مي توانند در بخش دولتي يا تجاري شغل هايي به دست آورند . 
اين شغل هاي مناسب در مراكز شهري مهم قرار دارند. از اين رو مهاجران به شهرها گرايش مي يابند ( طاهر خاني ، 

1385: 4  .(
از نقطه نظر ديگر ، راهيابي ماشين آالت كشاورزي به روستاها از يك طرف و سرازير شدن مصنوعات جديد 

كارخانه اي به بازارهاي روستاها باعث تعطيلي صنايع دستي كوچك گرديده و عالوه بر بيكاري پنهان باعث بيكاري 
 ). خدامي فقر و محروميت در سطح روستاها ، نداشتن زمين 210-211 : 1378آشكار هم گرديده است ( آسايش ، 

زراعي ، تقسيم زمين هاي زراعتي به قطعات كوچك تر ، كمبود آ ب زراعتي ، بي سوادي و پايين بودن سطح دانش 
 : 1377، اختالفات مالك و زارع ، نداشتن سرمايه اوليه را از جمله عوامل مهاجرتهاي روستاييان مي داند ( خدامي ، 

).از طرف ديگر ، مستوفي الممالكي ، مهاجرت را متأثر از انگيزه هاي اقتصادي مي داند . در اين پديده 32
برخورداري از درآمد و پول بيشتر و حتي پس انداز و جمع آوري براي آينده و يا سرمايه گذاري جهت سود بيشتر 

). همچنين برخي از 92: 1377يكي از آرمانهاي اقتصادي يك مهاجر روستايي به شمار مي آيد (مستوفي الممالكي ، 
محققين جاذبه هاي موجود در شهرها از قبيل : فرصتهاي شغلي بيشتر و متنوع تر در شهرها ، تسهيالت آموزشي ، 
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وجود سازماندهي و سرويسهاي خدماتي ، تنوع بيشتر در زندگي اجتماعي در شهرها عوامل مؤثر در مهاجرت از 
). همچنين تمركز صنايع در شهرها و اميد به دست آوردن مزد بيشتر از 30 : 1378روستا به شهر مي باشند ( نقوي ، 

علل مهم و اساسي جذب مهاجرين است . بدون شك ، توسعه وسايل ارتباطي و تسهيالت حمل و نقل ، گسترش و 
تراكم مراكز اقتصادي و تمركز سازمانهاي گوناگون اداري در شهرهاي بزرگ و پايتخت نقش قابل مالحظه اي در امر 

). از نظر فريد ، مهاجرت به شهرها ، پيآمدهاي متعددي در زمينه هاي 31 : 1378مهاجرت به شهرها دارد ( آسايش ، 
فرهنگي ، اجتماعي ، خدماتي و اقتصادي شده است . بطوريكه شهرها از نيروي انساني ناخواسته لبريز شد و 

نتوانست جمعيت اضافي را در محدوده و خارج مرزهاي خود جابجا كند، شهر با مسايل حاد اجتماعي و اقتصادي 
 ). 158-159 : 1368روبرو شده و در اين ارتباط رشد شتابان شهري را در پي داشت ( فريد ، 

مهاجرت پيآمدهاي گسترده اي در نواحي روستايي به همراه دارد كه از جمله آنها مي توان به : از دست دادن 
جمعيت جوان ، كمبود نيروي انساني در روستاها ، آلودگي هوا در شهرها ، بيكاري و كمبود مسكن ، افزايش 

نابرابريهاي اجتماعي ، بهم ريختگي ساختار حرفه اي در روستاها را از موارد و مشكالت مهاجرتهاي روستايي ذكر 
). 49 :1379نمود ( آسايش ، 

مهاجرت از ديدگاه زنان روستايي      
در محدوده مورد بررسي ، عوامل مختلفي بر مهاجرت نقش دارند . در اين ارتباط از ديدگاه زنان روستايي عوامل 

تأثير گذار بر مهاجرت عبارت است از :  
              امكانات و خدمات 

 يكي از مهمترين مشكالت و تنگناها در نواحي روستايي كمبود امكانات پايه است. براساس يافته هاي پژوهش 
مهمترين علل مهاجرت از ديدگاه زنان روستايي ، كمبود امكانات در روستاها و عدم بهره مندي مناسب روستاها از 
خدمات مناسب است كه در اين راستا وجود خدمات متنوع و فراوان شهرها از سازوكارهاي مهاجرتهاي روستايي 

محسوب مي گردد .  
            تحصيل  

از ديدگاه زنان روستايي پس از امكانات ، امكانات تحصيل  از جمله عوامل مهاجرفرستي  به حساب مي آيد كه 
نقش خدمات آموزشي جايگاه ويژه اي مي يابد . بصورتي كه وجود اين خدمات مي تواند از مهاجرفرستي جوانان 

كاسته و باعث افزايش ميزان ماندگاري روستاييان و بقاء روستاها گردد.  
 

    -  عوامل اصلي مهاجرت روستاييان1جدول شماره 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني علت مهاجرت
 66/7 66/7 66/7 6 كمبود امكانات

 100 33/3 33/3 3 تحصيل
  100 100 9 مجموع

               منبع : يافته هاي تحقيق.
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براساس سلسله مراتب  عوامل تأثير گذار ، از ديدگاه زنان علل گرايش به مهاجرت در سالهاي اخير ، عدم وجود 
سرمايه  براي كار ، امكانات و خدمات روستا و نيز خشكسالي ذكر شده است كه  رفع اين موانع و مشكالت در 
ماندگاري روستاييان مي تواند نقش زيادي را داشته باشد . يكي ديگر از عوامل مهاجر فرستي عدم مناسب بودن 

 درصد زنان اظهار نموده اند كه  امكانات بهداشتي و درماني 62امكانات بهداشتي و در ماني است كه در اين راستا 
روستاهاي آنها نامناسب است و اين مسئله باعث مهاجرفرستي آنها شده است .  

 
   - سلسله مراتب عوامل تأثير گذار بر مهاجرت روستاييان 2جدول شماره   

  5ميانگين نمره اهميت از  علت گرايش به مهاجرت
54/0 عدم تمايل به كشاورزي  

48/2 امكانات و خدمات كم روستا  

88/0 تحصيل جوانان  

26/2 خشكسالي  

9/3 عدم وجود سرمايه كار  

   منبع : بررسي هاي ميداني.                      

    وابستگان مهاجر

يكي از عوامل تأثير گذار بر مهاجرت ، وابستگان مهاجر به شهرها است . اين افراد انگيزه اي براي مهاجرت ساير 
 خانوار بوده 5اعضاي فاميل به شهرها محسوب مي شوند . در اين ارتباط ، بيشترين فراواني فاميل مهاجر به شهر 

 خانوار مهاجر 21 درصد زنان نمونه نيز داراي 22است كه تقريبا به صورت ميانگين ميزان بااليي  به حساب مي آيد .
 درصد زنان ذكر نموده اند كه 62بوده اند كه بيانگر مهاجرفرستي باالي اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق است . 

 هر ماه به فاميل خويش در شهر سر مي زنند و به شهر مراجعه مي نمايند.

يكي از مطالعات به عمل آمده در ارتباط با عوامل تأثير گذار بر مهاجرت فاميل و وابستگان است كه در اين ارتباط 
بتوان ارتباط منطقي بين عوامل دافعه در روستا و نيز سازوكارهاي مترتب بر آن را پيدا نمود . در اين راستا ، اشتغال 
و ازدواج در شهر از مهمترين عوامل مهاجرت اين افراد به شمار آمده و ساير عوامل : كمبود امكانات و مسكن در 

 درصد ازدواج را عامل 30 درصد اشتغال و 43شهر در مراتب بعدي عوامل مهاجر فرستي قرار مي گيرند . بطوريكه 
 مهاجرت مهاجران در روستا ذكر نموده اند. 

 
 مهاجرت فرزندان به شهر 

   درصد از 48  مهاجرت فرزندان به شهر از عوامل انتقال و جابجايي ساير افراد خانواده به شهر است . در اين راستا 
فرزندان زنان مورد مطالعه به شهر مهاجرت كرده اند . از داليل  اصلي مهاجرت  فرزندان به شهر مي توان به ازدواج 

و اشتغال در شهر اشاره نمود . بصورتيكه  در اين منطقه  جوانان پس از ازدواج به شهر مهاجرت مي نمايند .  
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 سطح درآمد 

اشتغال در شهرها از تنوع و گستردگي خاصي برخوردار است . در اين راستا ، افراد مهاجر در شهر به  دنبال مشاغل 
 درصد از زنان نمونه  70با درآمد باالتري مي باشند . به اعتقاد زنان درآمد در شهرها بسيار باالتر از روستاها است . 

اين مسئله را تأييد نموده اند كه عاملي براي مهاجرفرستي است .  
سطح زندگي  

 درصد از زنان  ، سطح زندگي در اين روستاها مناسب بوده و هزينه زندگي مقرون به صرفه است . به 72از ديدگاه 
صورتيكه به راحتي مي توان به تهيه مسكن و ساير مايحتاج زندگي پرداخت و دچار سختي و مشكالت شهري 

 نگرديد.
 

 مشكالت روستاها 

مشكالت مختلفي در سكونتگاههاي روستايي وجود دارد كه باعث مهاجرفرستي مي گردد. از جمله اين مشكالت  
مي توان به  منابع آب ، گاز كشي و امكانات رفت و آمد به شهر اشاره نمود .   

 
  - مشكالت روستا از ديدگاه زنان روستايي3جدول شماره   

 درصد  مشكالت روستا
 30 منابع آب

 28 امكانات رفت و آمد

 20 اشتغال

 12 مدارس

 4 جاده

 2 مسكن

 4 خانه بهداشت

 20 گاز كشي

 6 مالكيت

 100 مجموع

       منبع : يافته هاي تحقيق.
 

 درصد زنان ذكر نموده اند كه اگر مشكالت روستايي حل شود ، تمايلي به مهاجرت  ندارند و از نظر   80       به طوريكه 
آنها زندگي در روستا بهتر از شهر است .  

 خانه در شهر 

 درصد زنان ذكر نموده اند كه فاقد مسكن 96يكي از عوامل تمايل و گرايش به مهاجرت دارا بودن مسكن در شهر است . 
در شهر هستند كه از عوامل مهاجرت و اقامت فصلي در روستا به شمار مي رود .  
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      صنايع دستي

يكي از مشكالت روستا ها عدم وجود صنايع دستي است كه به عنوان مكمل در كنار فعاليتهاي كشاورزي مطرح باشد .در 
اين راستا ، عدم وجود صنايع دستي در روستاها باعث افزايش مهاجرتهاي روستايي گرديده است . در محدوده مورد 

 درصد زنان به صنايع دستي  90بررسي 
نمي پردازند  و عوامل مختلفي در عدم گرايش آنها به صنايع دستي نقش داشته است  كه از جمله آنها مي توان به عدم 

 سود كافي ، عدم آموزش به روستاييان اشاره نمود . 
 

      مراجعات به شهر

عوامل مختلفي در ايجاد مراجعات روستاييان به شهر دخالت دارند. مهمترين عاملي كه بيشترين درصد مراجعات را از 
 درصد زنان اعتقاد داشته اند اين مقوله 37نقطه نظر زنان روستايي به خود اختصاص مي دهد ؛ خريد است . بطوريكه 

عامل مراجعات روستاييان به شهر است . همچنين بهره مندي از پزشك ، عامل بعدي مراجعات روستاييان به شهر را 
تشكيل مي دهد . هر چند خدمات بهداشتي و در ماني در روستاها به صورت گسترده اي عرضه مي شود ، ولي استفاده از 

خدمات پزشكان حاذق و متخصص در شهر از عوامل مراجعه به شهر به شمار مي رود . پس از آن ، زيارت ، بازديد از 
در اين ارتباط ، ميزان مراجعات روستاييان ، يك بار در  . اقوام و كار روزانه ساير عوامل مراجعه به شهر را شكل مي دهد

 درصد ذكر شده است .  72هفته ، 
 

- عوامل تأثير گذار بر مراجعات به شهر4جدول شماره   

 درصد معتبر  درصد تجمعي درصد فراواني علت رفت و آمد به شهر
 3/1 3/1 3/1 3 كار روزانه

 40/2 37/1 37/1 36 خريد
 71/1 30/9 30/9 30 رفتن به دكتر
 83/5 12/4 12/4 12 ديدن اقوام

 100 16/5 16/5 16 زيارت
  100 100 97 مجموع

 منبع : يافته هاي تحقيق.

 
       مراجعات همسر به شهر  

يكي از عوامل مؤثر در مهاجر فرستي روستاييان ، مراجعات همسر به شهر است كه به صورت يكي از متغيرهاي اصلي در 
اين بررسي مورد تأكيد واقع شده است . بيشترين مراجعات همسران به شهر در حد يك بار در ماه بوده كه به منظور 

 درصد از زنان نمونه اظهار داشته اند كه 24فروش و ارتباط با بازار شهر صورت مي گيرد . همچنين پس از آن ، 
 بار به شهر مراجعه مي كنند.همچنين يكي ديگر از عوامل مرثر در گسترش ارتباط با شهر دارا 30 الي 10همسرانشان بين 
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 درصد داراي وسيله 38 درصد زنان نمونه فاقد وسيله نقليه و 58بودن وسيله نقليه شناخته شده است . در اين راستا ، 
نقليه بوده اند .  

 
 

            عوامل مؤثر بر ماندگاري در روستا
 

يكي  از عوامل تأثير گذار بر ماندگاري زنان در روستا ، مشكالت موجود در شهر از قبيل : گراني مسكن و اجاره 
خانه ، با ال بودن هزينه زندگي و مسافت زياد در شهرها است كه براين اساس ، آنها ترجيح داده اند به جاي اينكه به 
شهر مهاجرت نمايند در روستا زندگي كنند و در مقايسه با شهر ، آنها از زندگي خود در روستا احساس رضايت مي 

  درصد زنان  تمايلي به مهاجرت از روستا و زندگي در شهر ندارند. 68نمايند . بطوريكه 
 

  -  عوامل مؤثر بر ماندگاري زنان در روستا5جدول شماره 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني علت ماندن در روستا
 6.1 6.1 6.0 3 شغل همسر -1
 14.3 8.2 8.0 4 پدر و مادر -2
 24.5 10.2 10.0 5 رضايت از روستا -3
 46.9 22.4 22.0 11 مشكالت شهر -4
 49.0 2.0 2.0 1 عدم بودجه -5

2و1مورد   2 4.0 4.1 53.1 
3و1مورد  3 6.0 6.1 59.2 
4و1مورد  2 4.0 4.1 63.3 
3و2مورد   1 2.0 2.0 65.3 
4و2مورد   3 6.0 6.1 71.4 
4و3مورد   6 12.0 12.2 83.7 
3و2و1مورد   5 10.0 10.2 93.9 
4و3و2مورد   1 2.0 2.0 95.9 
4و3و2و1مورد   2 4.0 4.1 100.0 

  100.0 98.0 49 مجموع

   2.0 1 بي پاسخ

   100.0 50 مجموع كل
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 درصد 38مؤلفه هاي بسياري در ماندگاري زنان در روستاها نقش دارد كه از جمله آنها مي توان به : شغل همسر با 
اشاره نمود .پس از آن ايجاد امكانات  مختلف رفاهي ، ايجاد آموزشگاههاي فني مي تواند در ماندگاري زنان در 

 روستا نقش داشته باشد . 
  - عوامل بازندارنده مهاجرت زنان 6جدول شماره  

 

 درصد معتبر  درصد تجمعي درصد فراواني علت ماندگاري زنان
 5/5 5/5 5/5 3 ايجاد دبيرستان
 20 14/5 14/5 8 ايجاد آموزشگاه

 58/2 38/2 38/2 21 شغل همسر
 65/5 7/3 7/3 4 تعلق به خانواده
 94/5 29/1 29/1 16 ايجاد امكانات

 100 5/5 5/5 3 ساير
  100 100 55 مجموع

 تا بيشتر است. 50       در جدول باال بعضي از پاسخ دهنده گان دو مورد را ذكر كرده اند، بنابراين تعداد از 
      منبع : بررسيهاي ميداني  

 
- عوامل تأثير گذار بر ماندگاري زنان در روستا1نمودار شماره   

 
           نتيجه گيري :  

زنان روستايي به عنوان نيمه جامعه نقش و جايگاه گسترده اي در روندهاي اجتماعي و اقتصادي دارند . بصورتيكه 
هر چند در آمارها نقش آنها در نظر گرفته نشده است ولي در تمام عرصه هاي زندگي تأثير گذار هستند . بنابراين 

تأمين امكانات و رفع تنگناهاي روستايي به منظور ايجاد محيطي مطلوب براي آنان حايز اهميت است . بنابراين بايد 
مشكالت فراروي زنان در روستاها شناسايي و برطرف شده و زمينه هاي ماندگاري وپايداري آنها را در محيطهاي 
روستايي فراهم آورد .در اين راستا امكانات و خدمات از جمله نيازهاي آنان است كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد .  
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           منابع و مأخذ :  

 
) مهاجرت روستاييان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي ، 1388اسكلدون ، رونالد ( -1

  .37-38ترجمه : حميدرضا وجداني ، فصلنامه جمعيت ، شماهر نشريه : 

 ) مهاجرت جوانان روستايي با تأكيد بر مهاجرت جوانان روستاي 1385طاهر خاني ، مهدي ( -2
  .74ابيانه ، مجله رشد آموزش جغرافيا ، شماهر نشريه : 

) مساله مهاجرتهاي روستايي ، مجله جهاد ، سال هجدهم ، شماره 1378آسايش ، حسين (  -3
211-210. 

) بررسي علل مهاجرت روستاييان به مناطق شهري ، مجله صنعت 1377خدامي ، مسعود ( -4
  .175نساجي ، شماره نشريه 

 ) تحليل اجتماعي ، اقتصادي  مؤثر در پيدايش و روند 1377مستوفي الممالكي ، رضا ( -5
  .47مهاچرتهاي روستايي ، مجله تحقيقات جغرافيايي ، شماره 

  .210-211) مهاجرت و توسعه كشاورزي ، مجله جهاد ، شماره  1378نقوي ، محمدرضا ( -6

 ) حركات داخلي جمعيت ايران با تأكيد بر مهاجرت روستايي ، مجله 1378آسايش ، حسين ( -7
 .216-217جهاد ، شماره 

 قسمت ñ) حركات داخلي جمعيت ايران با تأكيد بر مهاجرت روستايي 1379آسايش ، حسين ( -8
   .214-215سوم ، مجله جهاد ، شماره : 

 ) جغرافيا و شهرشناسي ، انتشارات دانشگاه تبريز.1368فريد ، يداهللا ( -9

) ، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي ، D.H.V)1371 مهندسان مشاور  -10
 مترجمان : فنايي و ديگران ، وزارت جهاد سازندگي . 

) مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توسعه ؛ ترجمه : مصطفي 1367تودارو، مايكل (  -11
 سرمدي ، انتشارات مؤسسه كار و تأمين اجتماعي .
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