
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 

 علل و پیامدهای مهاجرت به شهر یاسوجبررسی 

 مریم دستورپور

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت، در پژوهی آینده پژوهشکده سالمت، در سازی مدل تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، دکتری دانشجوی*1

 orpour@yahoo.commdasto )نویسنده مسئول(ایران.  کرمان، کرمان،

 امیر بسطامی نیا

  Abastami31@gmail.com  یزد، ایران. ،دانشگاه یزددانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 2

 کورش امیدی پور

 mookdidmoorookidi.ook  .یراناصفهان، ا، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان3

 حسین بسطامی

 hbastami1352@gmail.com .، الر، ایرانکارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الر4
   

 

 چکیده

هایی موجب ه بلکه علل و انگیزهها، اتفاقی و تصادفی نبودحضور مهاجران در شهر یاسوج مانند سایر مهاجرت

شده است تا در این شهر ساکن شوند. همچنین حضور مهاجران مسائل و مشکالت زیادی برای شهر یاسوج از 

هدف این   آورد.جمله افزایش مشاغل کاذب، افزایش حاشیه نشینی، افزایش ناهنجاریهای اخالقی بوجود می

در توزیع امکانات بین شهر یاسوج و سایر مناطق استان از . عدم تعادل 1پژوهش اثبات این فرضیات است 

. اثبات نقش مهاجرت در افزایش بیکاری، افزایش مشاغل 2عوامل اصلی بروز مهاجرت به شهر یاسوج بوده است 

کاذب، افزایش حاشیه نشینی و افزایش ناهنجاریهای اخالقی در شهر یاسوج. در این پژوهش از روش پیمایشی 

فاده شده است. با انتخاب مهاجران وارد شده از سایر مناطق استان و برآورد حجم نمونه از طریق و توصیفی است

فرمول کوکران در طی یک دوره مشخص و توزیع پرسشنامه در بین سرپرست خانوارهای حجم نمونه و تحلیل 

وش توصیفی و تحلیلی پردازیم و از ربه بررسی فرضیه اول می spssها از طریق های پرسشنامهآماری یافته

با توجه به نتایج تحقیق عدم تعادل بین شهر یاسوج و سایر مناطق  برای اثبات فرضیه دوم استفاده شده است.

استان از عوامل اصلی مهاجرت به سوی شهر یاسوج بوده است و مهمترین عامل مهاجرت به شهر یاسوج عامل 

یه دوم از نقش مهاجرنشینان در افزایش بیکاری، افزایش اقتصادی )پیدا کردن کار( بوده است. با بررسی فرض

 بریم.  مشاغل کاذب، افزایش حاشیه نشینی و افزایش ناهنجاریها در شهر یاسوج پی می

 مهاجرت، پیامدها، شهر یاسوجکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

گذارد از و مقصد بر جای میاینک به دلیل پیامدهای متفاوتی که در مناطق مبدأ جایی جمعیت هممهاجرت و جابه

های نسبی می باشد، در واقع وقتی فرد یا جمع نتواند به مهاجرت پاسخ نهائی به محرومیت .بسیاری جهات حائز اهمیت است

هایش در خارج هدفهای با ارزش در داخل سازمان اجتماعی خود دست یابد و احساس کند که منابع الزم برای رفع محرومیت

 .(Meissner et al., 2013)کنداعی او وجود دارد، در آن صورت مهاجرت میاز سازمان اجتم

توسعه، باعث تمرکز و شهری، مخصوصاٌ در کشورهای در حال -های روستاافزایش جمعیت جهان و تسریع روند مهاجرت

های ای اکثر فعالیتای شده است. با وقوع چنین پدیدهتجمع درصد باالی جمعیت در چند شهر بزرگ و مادرشهرهای منطقه

صنعتی و خدماتی در این شهرها متمرکز شده و باعث تخلیه جمعیت روستاها و شهرهای کوچک و تضعیف قدرت جاذبۀ این 

ای شده است و باعث افزایش رویۀ شهرهای بزرگ و مادرشهرهای منطقهها از یک طرف، و گسترش و توسعه بیسکونتگاه

 .(Alexander, 2012)گرددی این شهرها میمشکالت اجتماعی، اقتصادی و کالبد

. پیامدهای منفی اقتصادی 1تواند پیامدهای زیادی داشته باشد که مهمترین این پیامدها عبارتند از: مهاجرت به شهرها می

 های کاذب و انگلی وافزایش شغل ،گسترش بخش غیررسمی اقتصاد افزایش بیکاری در شهرها، توان بهدر شهرها، میمهاجرت 

. پیامدهای منفی 2 .(Steinmann and Ulrich, 2013)کارهای غیرتولیدی نظیر دستفروشی، سیگارفروشی و... اشاره نمود

 ,Guo)یهای اجتماعی در شهرها اشاره کردتوان به فقدان یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجارمیاجتماعی در شهرها، 

بندوباری و فساد و فحشا در گسترش مشکالت اخالقی، فساد بیبه توان پیامدهای فرهنگی منفی مهاجرت می. 3 .(2013

 .(Puig et al., 2015)جوانان خواهد بود

 

اهمیت و ضرورت

گیر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شده است، مسئله نصورت معضلی گریباهرویه به شهرها بجرت بیامروزه مها

در  بوجود آمدن مسائل و مشکالت زیادی یع جمعیت شهرنشین و به تبع آنرویه به شهرها باعث افزایش سرمهاجرت بی

اولین شهر مهاجرپذیر کشور بوده است و با توجه به نقش  1331شهرها از جمله شهر یاسوج بوده است. شهر یاسوج در سال 

حرومیت شدید دیگر های دولتی از یک طرف و ممرکزیت شهر یاسوج، مرکزیت سیاسی، اداری، و خدماتی و ترزیق بودجه

های آتی شود که روند مهاجرپذیری آن در سالها مخصوصاً روستاها و شهرهای کوچک از طرف دیگر، پیش بینی میسکونتگاه

نشینی، باال رفتن حاشیه، صورت بیکاری، کمبود خدمات و تجهیزات، مشاغل کاذبنیز ادامه داشته باشد و پیامدهای آن به

با توجه به مسائل مطرح شده  تواند به دنبال داشته باشد.نظم شهر را میفضایی بی -توسعه کالبدی های اجتماعی وناهنجاری

ها بسوی شهر یاسوج یعنی توزیع ناعادالنه امکانات بین برای جلوگیری از ادامه این روند لزوم توجه به عامل اصلی مهاجرت

ی مهاجرت در شهر که باعث بوجود آمدن مسائل و مشکالت شهر یاسوج و سایر مناطق استان و همچنین توجه به پیامدها

 زیادی برای شهر یاسوج شده است، را مطرح ساخته است.
 

 هدف پژوهش

 هدف پژوهش اثبات این فرضیات است:

. عدم تعادل در توزیع امکانات بین شهر یاسوج و سایر مناطق استان از عوامل اصلی بروز مهاجرت به شهر یاسوج بوده 1 

 است.

. اثبات نقش مهاجرت در افزایش بیکاری، افزایش مشاغل کاذب، افزایش حاشیه نشینی و افزایش ناهنجاریهای اخالقی 2 

 در شهر یاسوج.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق را مهاجران وارد شده از سایر مناطق  در این پژوهش از روش پیمایشی و توصیفی استفاده شده است.

گیری با نمونه رسد.نفر می 31431دهند که تعداد آنها در این دوره به بعد تشکیل می 1331از سال استان به شهر یاسوج 

گیری تصادفی ساده در چهار منطقه نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و به روش نمونه 241کوکران، 

 هاهای پرسشنامهبه تحلیل آماری یافتهspss از طریق  توزیع شدند،ها میان آنها شهر یاسوج افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه

. کنیمبرای اثبات فرضیه دوم از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کنیم.پردازیم. بدین صورت فرضیه اول را اثبات میمی

دهند هر یاسوج تشکیل میجامعه آماری تحقیق را مناطق حاشیه نشین شهر یاسوج، افراد مشغول به مشاغل کاذب در سطح ش

های حاصل از مصاحبه به و با نمونه گیری کوکران حجم نمونه انتخاب و از طریق مصاحبه بررسی گردیدند و با تحلیل یافته

و برای اثبات نقش مهاجرت در افزایش بیکاری، نرخ بیکاری و تأثیر مهاجرت بر آن را در شهر یاسوج  اثبات فرضیات پرداختیم

 را مورد بررسی قرار دادیم.  1331تا  1341طی سالهای 

 

 مبانی نظری

توان از آثار آن جدا کرد، زیرا مهاجرت از یک طرف معلول نظریه پردازان نظریه وابستگی معتقدند که علل مهاجرت را نمی

دافعه جمعیت باور  پردازان به عاملتوسعه نابرابر است و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق توسعه نابرابر است. این نظریه

نیافتگی منطقه دانند، مهاجرت از یک طرف عامل توسعهدارند و علت مهاجرت را عمدتاً نابرابری سطح توسعه شهر و روستا می

پردازان معتقدند که محیط مهاجرفرست است و از طرف دیگر عامل ایجاد و تشدید نارساییهای منطقه مهاجرپذیر. این نظریه

 .(Meissner et al., 2013)دهدبیکار جای می ران نیست و آنها را در ضایعات به صورت بیکار و نیمهشهری پذیرای مهاج
رود که های کمتری وجود دارد به مناطقی میای که در آن فرصت، مهاجر، از منطقهمهاجرتی راونشتاین طبق قوانین

-پذیرد، زیرا مهاجر تمایل دارد به مکانله انجام میهای زیادی در دسترس باشد، گزینش این منطقه به کمک عنصر فاصفرصت

به عبارتی وی معتقد است که فرایند توزیع و تراکم جمعیت در مناطق  (.1333 زاده،)لهسائی هایی مهاجرت کند که نزدیکترند

تر باشد، تراکم و مختلف کشور بستگی به عوامل جاذبه و دافعه در آن مناطق دارد. هر اندازه عوامل جاذبه در یک منطقه بیش

 .(Wozniak and Murray, 2012)تمرکز، ناشی از مهاجرت جمعیت در آن منطقه بیشتر و برعکس
های اقتصادی و اجتماعی موجود بین مناطق است و هر گونه تغییری مهاجرت ناشی از عدم تعادل کارکردگرایی، نظریهدر 

 .(Alba and Nee, 2009)ی استهت برقراری تعادل و هماهنگدهد در جکه در جامعه روی می

باشد. در واقع، وقتی فرد یا جمع نتواند های نسبی میمهاجرت پاسخ نهایی به محرومیتبر اساس نظریه محرومیت نسبی؛ 

هایش در های باارزش در داخل سازمان اجتماعی خود دست یابد و احساس کند که منابع الزم برای رفع محرومیتبه هدف

  .(Voss et al., 2013)کندتماعی او وجود دارد، در آن صورت مهاجرت میخارج از سازمان اج

ژان پیتیه مهاجرت روستائیان به شهرها را دارای پیامدهائی نظیر توسعه فیزیکی شهرها ، رشد حاشییه نشیینی ، جیوانی       

   .جمعیتهای حاشیه شهری ، افزایش هزینه ها ، مخارج شهرهای مهاجر پذیر می داند

در مورد آثار مهاجرت بر شهرها ، افزایش جمعیت شهرها ، دگرگونی  "شهری  –مهاجرتهای روستا  "کتاب تقوی در 

قشربندی جمعیت شهری ، پرولتریزه شدن روستائیان شهرنشین شده و افزایش گروه درماندگان شهری ، افزایش مشاغل کاذب 

ونه شهرهای مختلف و توسعه ناهماهنگ آنها به علت توزیع مانند دستفروشان دوره گرد ، پیدایش حاشیه نشینی ، رشد بیمارگ

ها ، جذب و نابودی تدریجی زمین های شهری و گرانی آنها، دگرگونی قهری محیط طبیعی و آلودگی محیط نامتوازن مهاجرت

 (.1331)حسینی،ن پیامدهای مهاجرتها برشمرده استزیست شهرها، به عنوا

ارائیه داد راجیع بیه حجیم مهیاجرت و جرییان        1633در سال « نظریه مهاجرت»عنوان ای که تحت در مقاله« اورت اس. لی»

متقابل در مهاجرت و خصوصیات فرد مهاجر نکاتی را بیان کرد. از نظر لی مهاجرت به عنوان تغییر مکانی دائمی یا موقت تلقیی  
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گونیه تفیاوتی بیین مهیاجرت     ل، و هیچشود و هیچ محدودیتی به مسافت حرکت یا اختیاری و اجباری بودن ماهیت این عممی

گیری برای مهاجرت مؤثرند به چهار گیروه کلیی   وی عواملی را که در تصمیم (.1333اورت .اس.لی،)داخلی و خارجی وجود ندارد

موانع موجود در جریان مهیاجرت از مبیدأ بیه     -3عوامل موجود در مقصد  -2عوامل موجود در مبدأ  -1بندی کرده است: تقسم

عوامل شخصی. در نظریه وی چنین فرض شده است، که مناطق مبدأ و مقصد دارای عوامل مثبت) جاذبه( هسیتند و   -4مقصد 

کند و یا عوامل منفی) دافعه( هستند که مردم را از آن دارند، یا مهاجران را بسوی آن منطقه جذب میافراد را در محل نگه می

-رفته نه نیروی جاذب و نه نیروی دافع است و افراد نسبت بیه آنهیا بیی   وی همکنند. و عوامل خنثی؛ که رمحل دور یا دفع می

مثالً برخورداری مقصد از وجود امکانات آموزشی، اشتغال و درآمید بیشیتر در مقایسیه بیا مبیدأ،       (.1331)حصمی،تفاوت هستند

ی، دوری از خیانواده و محییط و   هیای زنیدگ  زیست، باال بودن سطح هزینیه کند و بالعکس آلودگی محیطمهاجرت را تشویق می

  (.1331یزدی،)پاپلیومی از عوامل دافعۀ مهاجرت هستندفرهنگ ب
جایی، به هنگامی که نظریۀ مطلوبیت مهاجرت داخلی را مطرح کرد. وی معتقد بود در صورت عدم جابه 1631هریک در سال 

کند. اگر رشد ریعتر از اشتغال صنعتی رشد پیدا میباروری در روستا بیشتر از باروری در شهر باشد، نیروی کار کشاورزی س

متوازن نیروی کار در دو بخش مورد نظر باشد حرکت از روستاها به شهرها ضروری است و اگر رشد بخش صنعتی جزء اهداف 

س هویدا در این نظریه در زمان امیر عبا (.1331 تودارو،)تر خواهد بوددر حال توسعه باشد، مهاجرت روستاییان به شهر ضروری

ایران، برای ایجاد تعادل بین شهر و روستا و داشتن کارگر ارزان در شهرها و جلوگیری از تراکم زیاد در روستاها، بکار گرفته 

 شد.

شیود، بیه طیوری کیه ییک      ها تفسییر میی  شهری در چهارچوب نظریۀ سیستم -رهیافت سیستمی ، مهاجرت روستا هدر نظری

دهد. به نظر موبوگنج در این نگیرش عیالوه   های مورد عالقه یک زمینه معین را تشکیل میدیدهسیستم با محیطش دنیایی از پ

گیری نیستند نیز شهری، به کلیه عواملی که باعث مهاجرت بالقوه شده و گاهی قابل اندازه بر توجه به محیط روستایی و محیط

 (.1313)تقوایی،شودپرداخته می

گیری به مهاجرت از گذارند. عامل مهم در تصمیمدر روستاها و شهرها بر مهاجرت اثر میطبق نظر بایرلی جمیع متغّیرها 

های مهاجرت شامل دیدگاه بایرلی، میزان دریافت قابل انتظار یا در واقع تفاضل هزینه فایده ناشی از مهاجرت است. هزینه

طابق اجتماعی( و دریافتی مورد انتظار مهاجر ریسک و ت) هزینۀ فرصت از دست رفته، هزینۀ زندگی، هزینۀ نهایی فیزیکی

های بستگی به اختالف درآمد روستایی و شهری دارند. در خصوص مسأله درآمد روستایی، عوامل اصالحات ارضی، سیاست

گذارد، ها(، و سیستم اجتماعی حاکم بر روستاها مؤثر هستند و آنچه بر درآمد شهری مهاجر تأثیر میدولت ) نظیر مالیات

های کسانی که خود صاحب کار هستند و همچنین احتمال کاریابی در شهر است. نهایت توسط دستمزد در شهر و دریافتیم

جمعی به ها، و نیز اطالعاتی که از تماس شهر و روستا و وسایل ارتباطها و دریافتیاینکه، مهاجر بر اساس سنجش هزینه

 (.1331یزدی،پاپلی)گیردآورد، تصمیم به مهاجرت میدرست می

 معرفی منطقه مورد مطالعه

النهار دقیقه طول شرقی از نصف 33درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  23درجه و  31شهر یاسوج در موقع جغرافیایی 

شهر یاسوج از نظر تقسیمات سیاسی کشور مرکز  .(1331)سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد،گرینویچ قرار گرفته است

هگیلویه و بویراحمد و مرکز شهرستان بویراحمد، در بخش مرکزی، دهستان سررود شمالی و از نظر طبیعی بین استان ک

های دنا در شمال و شرق محصور شده است. حوزه شهری یاسوج در پهنه های بشار در جنوب و مهریان در غرب و کوهرودخانه

های توپوگرافی پیچیده و پرشیب احاطه شده حدوده بوسیله پهنهخورده واقع شده است. این مکوهستانی زاگرس مرتفع و چین

به  1341ریزی شد و در سال با اهداف سیاسی و اداری پایه 1343شهر یاسوج در سال  .(1311)مهندسین مشاور همسو، است

هکتار  1311ر براب 1331مساحت این شهر در سال  (.1311)مهندسین مشاور همسو، عنوان مرکزیت فرمانداری کل انتخاب شد

محله  23ناحیه و  4نفر بوده است و همچنین این شهر از  111144(، 1331را اشغال کرده است. جمعیت این شهر )در سال 

 تشکیل شده است.       
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 بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها و نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک ها و آزمون ها

 اثبات فرضیه اول

 امکانات بین شهر یاسوج و سایر مناطق استان از عوامل اصلی بروز مهاجرت به شهر یاسوج بوده است.عدم تعادل در توزیع  

 
 بین عوامل آموزشی و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.. 1

 از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است. عوامل آموزشی و تمایل به مهاجرتبه منظور بررسی رابطه بین 

 
 رابطه بین عوامل آموزشی و تمایل به مهاجرت :1شماره  جدول

 

وجود دارد. مقدار  به مهاجرتعوامل آموزشی و تمایل ( بین  = 19264R) بر اساس نتایج حاصله، همبستگی پایینی

19133= 2R  دهد که متغیر مستقل تأثیری بسیار ناچیز در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظر نشان می

دهد. جهت مثبت و رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان می، =19264Betaضریب بتا است.  ، داشتهمیزان تمایل به مهاجرت

واحد به متغیر  19426(، عوامل آموزشیحاکی از این است که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل) = 19426Bضریب 

،  = 39312Tشود. در مورد معنی دار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر ( افزوده میمیزان تمایل به مهاجرتوابسته)

149331F =  19111وSig =   شود، یعنی بین عوامل آموزشی و تمایل ضیه پذیرفته میفر اینرابطه فوق تایید می شود، لذا

 به مهاجرت رابطه معنی داری وجود دارد.

 بین عوامل بهداشتی و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.. 2

 .از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است عوامل بهداشتی و تمایل به مهاجرت به منظور بررسی رابطه بین

 
 رابطه بین عوامل بهداشتی  و تمایل به مهاجرت :2ماره جدول ش

 
وجیود دارد. مقیدار    مهیاجرت  عوامل بهداشتی و تمایل به( بین  = 19436Rبر اساس نتایج حاصله، همبستگی متوسطی)

19162= 2R  دهد که متغیر مستقل تاثیری بسیار ناچیز در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعییت نمونیه از نظیر    نشان می

دهد. ضریب جهت مثبت و رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان می، =19436Beta، داشته است. ضریب بتا تمایل به مهاجرت

 
Sig 

 
F 

 
t 

 
Beta 

 

 ضریب
B 

 خطای

 معیار
 

R2 Ad 

 
R2 
 

 
R 

 نام متغیر

 عوامل آموزشی 19264 19133 19131 19111 19426 19264 39312 149331 19111
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19111 319313 19133 1911 19361 19111 19261 19312 1911 
عوامل 

 فرهنگی
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19334B =  واحد به متغیر وابسیته   19334(، عوامل بهداشتیاین است که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل )حاکی از

و   = 39113T =  ،339631Fشود. در مورد معنی دار بودن رابطیه فیوق بیا توجیه بیه مقیادیر       ( افزوده میتمایل به مهاجرت)

19111Sig =   شود.فرضیه پذیرفته می اینرابطه فوق تایید می شود، لذا 

 

.ین عوامل فرهنگی و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد. ب3

 از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است. و تمایل به مهاجرت فرهنگی عوامل به منظور بررسی رابطه بین 

 رابطه بین عوامل فرهنگی  و تمایل به مهاجرت :3جدول شماره 

    
 =19314وجیود دارد. مقیدار    عوامل فرهنگی و تمایل به مهیاجرت ( بین  = 1911Rبر اساس نتایج حاصله، همبستگی قوی )  
2R  تماییل بیه   مییزان  ثیری کمی در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظیر  دهد که متغیر مستقل تانشان می

 19361Bدهد. ضیریب  جهت مثبت و رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان می، =1911Betaداشته است. ضریب بتا  مهاجرت

تماییل بیه   واحد به متغیر وابسته ) 19361(، عوامل فرهنگیحاکی از این است که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل) =

  = 19111Sig، و  = 19133T =  ،319313Fشود. در مورد معنی دار بودن رابطه فوق با توجه به مقادیر ( افزوده میمهاجرت
 شود.فرضیه پذیرفته می اینرابطه فوق تایید می شود، لذا 

 

 دارد.بین عوامل اقتصادی و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود . 4

 از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است. اقتصادی و تمایل به مهاجرتبه منظور بررسی رابطه بین عوامل 

 
 رابطه بین عوامل اقتصادی  و تمایل به مهاجرت :4جدول شماره 

 
Sig 

 
F 

 
t 

 
Beta 

 

 ضریب
B 

 خطای

 معیار
 

R2 Ad 

 
R2 

 

 
R 

 نام متغیر

19111 31941 39631 19161 19433 4191  عوامل اقتصادی 19161 19311 19312 

 
 =19311وجیود دارد. مقیدار    اقتصادی و تمایل به مهیاجرت ( بین عوامل  = 19161Rبر اساس نتایج حاصله، همبستگی قوی )

2R  تماییل بیه   مییزان  دهد که متغیر مستقل تأثیری کمی در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعیت نمونه از نظیر  نشان می

دهید. ضیریب   جهت مثبت و رابطیه مسیتقیم بیین دو متغییر را نشیان میی      ، =19161Betaداشته است. ضریب بتا  ، مهاجرت

19433B =       واحید بیه متغییر     19433(، اقتصیادی حاکی از این است که به ازای هیر واحید افیزایش در متغییر مسیتقل)عوامل

 39631T =  ،31941Fودن رابطه فوق با توجه به مقادیر شود. در مورد معنی دار ب( افزوده میتمایل به مهاجرتمیزان وابسته)

 شود.فرضیه پذیرفته می اینرابطه فوق تایید می شود، لذا   = 19111Sig، و  =
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  بین عوامل کالبدی و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.. 5

 تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است.از عوامل کالبدی و تمایل به مهاجرت به منظور بررسی رابطه بین  

 
 رابطه بین عوامل کالبدی  و تمایل به مهاجرت :5جدول شماره 
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 عوامل کالبدی 19112 19212 19241 19133 19164 19112 19121 119161 19111

 
وجیود دارد. مقیدار    آنهیا  عوامل کالبدی و تمایل به مهیاجرت ( بین  = 19112Rوی )بر اساس نتایج حاصله، همبستگی ق

19212= 2R  دهد که متغیر مستقل تأثیری بسیار کمی در تبیین تغییرات مشاهده شیده در جمعییت نمونیه از نظیر     نشان می

-بین دو متغییر را نشیان میی    جهت مثبت و رابطه مستقیم، =19112Beta، داشته است. ضریب بتا  تمایل به مهاجرتمیزان 

واحید بیه متغییر     19164حیاکی از ایین اسیت کیه بیه ازای هیر واحید افیزایش در متغییر مسیتقل،            = 19164Bدهد. ضریب 

،  = 19121Tشیود. در میورد معنیی دار بیودن رابطیه فیوق بیا توجیه بیه مقیادیر           ( افزوده میتمایل به مهاجرتمیزان وابسته)

119161F =    19111وSig =  شود.پذیرفته می فرضیه این لذابطه فوق تایید می شود، را 

 

 رفاهی و تمایل به مهاجرت رابطه معنا داری وجود دارد.-بین عوامل تفریحی. 6

 از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است. رفاهی و تمایل به مهاجرت-عوامل تفریحیبه منظور بررسی رابطه بین  

 
 رفاهی  و تمایل به مهاجرت -ل تفریحی رابطه بین عوام :6 جدول شماره
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رفاهی-عوامل تفریحی 19313 19141 19133 19143 19133 19313 139123 219314 19111  

 

وجیود   آنهیا  ل بیه مهیاجرت  رفاهی و تمای-عوامل تفریحی( بین بین  = 19313Rبر اساس نتایج حاصله، همبستگی متوسطی )

دهد که متغیر مستقل تأثیری بسیار ناچیز در تبیین تغیییرات مشیاهده شیده در جمعییت     نشان می  2R =19141دارد. مقدار 

جهت مثبت و رابطه مسیتقیم بیین دو متغییر را    ، =19313Betaداشته است. ضریب بتا  تمایل به مهاجرتمیزان نمونه از نظر 

(، رفیاهی -عوامل تفریحیی حاکی از این است که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مسیتقل)  = 19133Bدهد. ضریب نشان می

شود. در مورد معنی دار بودن رابطه فوق با توجه به مقیادیر  ( افزوده میتمایل به مهاجرتمیزان واحد به متغیر وابسته ) 19133

139123T =  ،219314F =  19111، وSig =  د.شوفرضیه پذیرفته می این لذا، شود رابطه فوق تایید می 
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  بین تأسیسات شهری و تمایل به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.. 7

 از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده است.بین تأسیسات شهری و تمایل به مهاجرت به منظور بررسی رابطه  

 
هاجرترابطه بین تأسیسات شهری  و تمایل به م :7جدول شماره 

 

وجیود دارد. مقیدار    آنهابین تأسیسات شهری و تمایل به مهاجرت (  = 19363Rبر اساس نتایج حاصله، همبستگی متوسطی)

19114= 2R  دهد که متغیر مستقل تأثیری بسیار ناچیز در تبیین تغییرات مشاهده شده در جمعییت نمونیه از نظیر    می نشان

-جهت مثبت و رابطه مستقیم بین دو متغییر را نشیان میی   ، =19363Beta، داشته است. ضریب بتا تمایل به مهاجرت میزان 

واحید بیه    19313(، تأسیسات شهریدر متغیر مستقل) حاکی از این است که به ازای هر واحد افزایش = 19313Bدهد. ضریب 

،  = 19132Tشود. در مورد معنی دار بودن رابطه فوق بیا توجیه بیه مقیادیر     ( افزوده میتمایل به مهاجرتمیزان متغیر وابسته)

23931F =  19111، وSig =  ،شود.پذیرفته می فرضیه این لذارابطه فوق تایید می شود 
 

 :دوم آزمون فرضیه

  ها در شهر یاسوج مؤثر است.هنجاریمهاجرپذیری شدید در افزایش بیکاری، مشاغل کاذب، حاشیه نشینی و باالرفتن نا - 

 
 1345 -85نرخ بیکاری شهر یاسوج طی سالهای نسبت مهاجران و  : 8 جدول شماره

 سال
1341 1311 1331 1311 1331 

 درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

نسبت مهاجران 

 به کل جمعیت
133 31 2661 3493 21311 31 21366 33 23133 13 

 1491 4232 193 631 1193 314 193 44 191 2 نرخ بیکاری

  

درصد در سال  1193به  1341درصد در سال  191رو به افزایش بوده این نرخ از  1331تا  1341های نرخ بیکاری طی دهه

ال بودن نرخ بیکاری طی این دوره به دالیل مختلفی از جمله شروع جنگ تحمیلی و افزایش جمعیت که رسیده بوده، با 1331

درصد کاهش پیدا کرد که به  193به  1331-11باعث مهاجرت شدید به شهر یاسوج شده، بوده است. نرخ بیکاری طی دهه 

الت به مناطق روستایی که باعث کاهش مهاجرت به شهر زایی و ارائه تسهیتوجه به امر اشتغالدالیلی از جمله کنترل موالید 
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 تاسیسات شهری 19363 19114 19146 19121 19313 19363 19132 23931 19111
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درصد  1491نرخ بیکاری  به  1311-31طی دهه  .یاسوج شده بود باعث افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شده است

طی این  رسید. از دالیل عمده افزایش زیاد نرخ بیکاری طی این دهه افزایش مهاجرت افراد جوان و جویای کار  به شهر یاسوج

   دهه بوده است.

بوده است و با توجه به  1331تا  1341های مهاجرت عامل اصلی رشد جمعیت شهر یاسوج طی دههبا توجه به جدول باال  

توان به این نتیجه رسید که از  عوامل اصلی افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت می 1341-31افزایش نرخ بیکاری طی دهه 

 شود.است. بنابر اطالعات مذکور فرضیه اثبات می به شهر یاسوج بوده

 
 

: توزیع فراوانی بر حسب داشتن مشاغل کاذب پاسخگویان در شهر یاسوج9 جدول شماره



 




 
ن، ورادستفروشان، پیشهتوزیع فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حسب داشتن مشاغل کاذب ) (6) جدول شماره

های این دهد. بر اساس دادهنشان می پاسخگویان در مناطق حاشیه نشین  روزنامه فروشان، عریضه نویسان، سپورها، گدایان(

درصد( نیز 14نفر ) 16درصد( مهاجر و  33نفر ) 113نفر پاسخگو دارای مشاغل کاذب(،  123جدول از کل نمونه مورد بررسی )

تا  11درصد( بین  2194نفر معادل ) 22سال ،  11درصد( کمتر از 4391نفر معادل ) 12ز مجموع پاسخگویان بومی بودند.  ا

سال بوده است که به شهر یاسوج مهاجرت  21نفر هم بیش از  11سال و  21تا  11درصد( بین  1194نفر ) 11سال،   11

ار از عوامل اصلی روی آوردن به مشاغل کاذب در شهر یاسوج اند. نداشتن مهارتهای الزم، نداشتن سرمایه کافی، فقدان ککرده

 بوده است.

مشاغل کاذب از سوی افرادی به صورت وسیع گسترش داده شده است که رسیم،  با توجه به بحث باال به این نتیجه می

 شود.در نتیجه فرضیه اثبات می مهاجر بودند.



 فراوانی بر حسب مهاجر یا بومی بودن پاسخگویان در مناطق حاشیه نشینتوزیع  :11جدول شماره                           

فراوانیدرصد

11131 مهاجر

2313بومی

 
درصد( نیز 13نفر معادل ) 23درصد( مهاجر و  31نفر معادل ) 111از کل نمونه مورد بررسی  باال های جدولبر اساس داده

درصد( هم از 21نفر معادل ) 31درصد( از مناطق روستایی و  31نفر معادل ) 121بومی بودند. از مجموع مهاجران پاسخگو 

نفر  43سال،  11درصد( کمتر از 3196نفر ) 62اند. از این تعداد مهاجر مناطق شهری به شهر یاسوج مهاجرت کرده

 اند. دهسال  به شهر یاسوج مهاجرت کر 11درصد( بیش از 1193نفر ) 13سال  و  11تا  11درصد( بین 2391)

اند بر اساس نتایج حاصله علت پیدایش مناطق حاشیه نشین در شهر یاسوج مهاجرانی بودند که به خاطر فقر مالی نتوانسته

اند.  جذب نظام شهری شوند و به علت ارزان بودن زمین و نزدیک بودن به بازار کار شهری به سکونت در این مناطق روی آورده

 یجه میرسیم، که مهاجرت عامل اصلی حاشیه نشینی در شهر یاسوج بوده است.  با توجه به بحث، به این نت

در ارتباط با ارتباط جرائم عوامل متعددی از آن جمله محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی، محل سکونت نامناسب، 

در افزایش ناهنجاریهای شهر تواند مؤثر باشد. در ارتباط با اثبات  فرضیه تأثیر مهاجرت مهاجرت، وضعیت اقتصادی و غیره می

فراوانیدرصد

11333 مهاجر

1614بومی
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نفر است که از این  311یاسوج، ما تعداد زندانیان سطح شهر یاسوج را مورد بررسی قرار دادیم. تعداد کل زندانیان شهر یاسوج 

نفر ساکن شهر یاسوج بودند. که از این  111نفر زندانی بومی  463نفر غیر بومی بودند. از تعداد  316نفر بومی و   463تعداد 

نفر( مهاجرانی بودند که به شهر یاسوج  124نفر متولد شهر یاسوج و بقیه زندانیهای ساکن شهر یاسوج ) 23نفر( 111تعداد )

شود.اند. با توجه به بحث فرضیه اثبات میمهاجرت کرده



 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

. مهاجرت پاسخ رش و تعمیق توسعه نابرابر استمهاجرت از یک طرف معلول توسعه نابرابر است و از طرف دیگر عامل گست

های نسبی می باشد، در واقع وقتی فرد یا جمع نتواند به هدفهای با ارزش در داخل سازمان اجتماعی خود نهائی به محرومیت

صورت هایش در خارج از سازمان اجتماعی او وجود دارد، در آن دست یابد و احساس کند که منابع الزم برای رفع محرومیت

 کند .مهاجرت می

رویه به شهرها به صورت معضلی گریبانگیر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شده است، امروزه مهاجرت بی 

. پیامدهای منفی اقتصادی 1تواند پیامدهای زیادی داشته باشد که مهمترین این پیامدها عبارتند از: مهاجرت به شهرها می

های کاذب و انگلی و افزایش شغل ،گسترش بخش غیررسمی اقتصاد افزایش بیکاری در شهرها، به تواندر شهرها، میمهاجرت 

توان به فقدان می. پیامدهای منفی اجتماعی در شهرها، 2کارهای غیرتولیدی نظیر دستفروشی، سیگارفروشی و... اشاره نمود 

به توان پیامدهای فرهنگی منفی مهاجرت می. 3 رد.یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در شهرها اشاره ک

 بندوباری و فساد و فحشا در جوانان خواهد بودگسترش مشکالت اخالقی، فساد بی

دهد که به علت تمرکز امکانات بررسی نقش عدم تعادل در توزیع امکانات بین شهر یاسوج و سایر مناطق استان نشان می

این امکانات در سایر مناطق استان بویژه مناطق روستایی و شهرهای کوچک از عوامل در شهر یاسوج و کمبود و یا فقدان 

اصلی بروز مهاجرت به شهر یاسوج بوده است و مهاجرت شدید باعث؛ افزایش بیکاری، افزایش مشاغل کاذب، افزایش حاشیه 

یت شهر یاسوج، مرکزیت سیاسی، نشینی و افزایش ناهنجاریهای اخالقی در شهر یاسوج شده است. با توجه به نقش مرکز

ها مخصوصاً روستاها و شهرهای های دولتی از یک طرف و محرومیت شدید دیگر سکونتگاهاداری، خدماتی و ترزیق بودجه

های آتی نیز ادامه داشته باشد. برای جلوگیری یا شود که روند مهاجرپذیری آن در سالبینی میکوچک از طرف دیگر، پیش

این مسائل باید تدابیری برای کم کردن مهاجرت مخصوصاً از مناطق روستایی به شهر یاسوج اتخاذ شود. در  حداقل کاستن از

 شود، که عبارتند از:این زمینه پیشنهادهای زیر در راستای کاستن از این معضل پیشنهاد می

 روستایی های اشتغال بین شهر یاسوج و سایر مناطق استان بویژه مناطقایجاد تعادل بین فرصت. 

  ایجاد تعادل بین مناطق مختلف استان از نظر برخورداری از امکانات موجود در راستای کاستن از عدم تعادلی که بین

 .شهر یاسوج بعنوان مرکز استان و سایر مناطق استان وجود دارد

 دمات صنعت و نیروی رویه خگذاری در شهر یاسوج که باعث قطبی شدن و تمرکز بیکاستن از تمرکز فزاینده سرمایه

 .انسانی در این شهر شده و عدم تعادل در سطح ناحیه را موجب شده است

 .تأمین نیازهای اساسی و خدمات زیربنایی در نواحی روستایی 

  .گسترش صنایع جنبی کشاورزی، صنایع کوچک و کاربر و صنایع دستی در نواحی روستایی 

 های درازمدت و کم بهره.امهای الزم در روستاها از طریق وتأمین سرمایه 

 گذاری در سایر مناطق استان.گذاران بخش خصوصی به سرمایهترغیب سرمایه 

 باال بردن تسهیالت آموزشی در نقاط روستایی. 

 کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهر یاسوج. 

 حمایت از تولید کنندگان روستایی. 

 توسعه شبکه ارتباطی نواحی روستایی استان. 
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