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 دهستان گلیداغ مجاورقوم ترکمن به شهرهای بررسی علل مهاجرت 
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 it_ghorbani@Yahoo.com لهیئت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئو

 کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور گنبد

 

 چکیده
-03است. جامعه آماری  شامل کلیه جوانان ی یمایشروش تحقیق پر دهستان گلیداغ است. هدف مقاله حاضر بررسی علل مهاجرت قوم ترکمن به شهرهای مجاو

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که از  انتخاب گردیدند. 033ساله گلیداغ می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای یک نمونه  03

مد بین شهر و روستا و تفاوت درآبیکاری، دسترسی به آموزش، های ته ها نشان دادند: رابطه آماری معنی داری بین متغیر(. یاف76/3پایایی مناسبی برخوردار بود) 

 کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرت وجود دارد. 

 

 کلید.واژه: مهاجرت، ترکمن، دهستان گلیداغ

 

 :مقدمه

طول تاریخ همواره در حال حرکت و جابجایی بوده است. انسان اولیه به دلایل مختلف از  بشر در ت.چه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیستاریخ

به تغییر محل سکونت خود می پرداخته است. اما این  ،اجبار و عوامل سیاسی و...حس تنوع طلبی دن به وضعیت زندگی،جمله بهبود بخشی

ها در  جایی که در گذشته رشد جمعیت و در نتیجه جابجایی انسان آن می باشد. از چه ما امروزه شاهد آن هستیم کاملاً متفاوت جابجایی ها با آن

 قابل چندان مقصد و مبدأ مناطق دموگرافیک و اجتماعی اقتصادی، ساختار بر ها مهاجرت این تأثیر  مقیاس بسیار کوچکتری صورت می گرفت

 به شهر به روستا از مهاجرت خصوص به و مهاجرت نوزدهم، قرن اوایل از اما .است شده می تلقی مفید بعضاً و طبیعی امری حتی و نبوده ملاحظه

 تغییرات بروز. گرفت قرار شناسان جامعه و اندیشمندان صاحبنظران، توجه مورد جدیدی طرز به لذا و شد نمایان مهم اجتماعی پدیده یک عنوان

مهاجرت شد و به دنبال آن  سبب پیدایش نوع جدیدی از ن عصر جدید،ساان خواهی افزون و طلبی رفاه شهرها، جاذبه شهری، جامعه در سریع

 یک شهری – روستا های مهاجرت(. 60: 0030،بابایی علی و جمشیدیها)شد رایج بیستم قرن اول دهه سه در گریزی روستا و روستا ترك  اصطلاح

و عمدتاً غیر کشاورزی  چکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگترکو اجتماعات از کلی طور به مردم درآن که جامعه، مرکزی  ساخت از اصلی انتقال

 نگرشها، ها، مهارت دایم انتقال مستلزم اجتماعی و اقتصادی های جنبه  چنین می دهد. غیر از جنبه فضایی حرکت، هم حرکت می کنند را نشان

 شان شده و در موجودیت شهری تسلیم می شوند. روستایی زمینه کامل شکستن به قادر مهاجرین که طوریه ب. است رفتاری الگوهای و ها انگیزه

 (.06:0073بنابراین اساس حرکت یک انتقال دایم است)لهسایی زاده

 تقسیم  به دو گروه عوامل جذب کننده و عوامل دفع کننده به طور کلی عوامل موجود در یک منطقه که موجب پیدایش انگیزه مهاجرت می شوند،

حال توسعه مهاجرت روستاییان به جوامع شهری در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها است. این توده های انبوه . در کشورهای در شوند می

انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار می گیرند ، برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی و اجتماعی 

ها مسایل و دشواری هایی  های بی رویه روستائیان را در پی دارد. این مهاجرت کنند. افزایش جمعیت، مهاجرتناگزیرند در حاشیه شهرها زندگی 

های بی  های کاذب و فریبندگی و جاذبه های کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرت . شغل0ها اشاره می شود.  به برخی از آنرا به بار می آورد که 

. مهاجران و روستاییان که بدون برنامه ریزی 0ها یا مرکز کشور می شود.  استان بخصوص شهرهای مرکزیرویه روستاییان به شهرهای بزرگ، 

خریدوفروش مواد مخدر، واسطه  قبلی به شهرها هجوم می آورند، با بیکاری نامحدود مواجه شده، ناچار به کارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی چون:

 ند و در نتیجه موجب اشاعه اعتیاد و توزیع مواد مخدر گری و دلالی و امثال آن تن در می ده

 . روستاییانی که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده، به نقاط شهری روی  0. می گردند

 مانوس شهری مرتکب می آورند، به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیط های نا

. در چند دهد گذشته ، وابستگی به روستا و انتساب به ده، نوعی ضد ارزش محسوب می شد و نوعی تحقیر اجتماعی را به دنبال  4جرم می شوند. 

 به داشت، تا جایی که واژه دهاتی در اکثر موارد نوعی توهین به حساب می آمد. بی شک، در چنین فرهنگی، فرار از زندگی روستایی و پناه بردن

میلیون نفر، شاهد برخورد  03شهر، به خودی خود ارزشمند و مطلوب تلقی می شود. برای مثال. در جامعه شهری تهران با جمعیتی نزدیک به 
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ها هستیم. تنوع شهرنشینان این شهر از لحاظ سن، جنس، شغل، سواد، نقش،  فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری و رفتارهای ناشی از این فرهنگ

های گوناگونی روبرویند که در نتیجه شیوه های مختلف  ها یا دیدگاه ها، آرزوها و نگرش بندی بسیار متفاوت است و هر کدام با ارزش روهپایگاه و گ

ها در پی دارد. این امر همراه با افزایش تراکم جمعیت در برخی از محله ها با توجه به تنوع ساکنان و چندگونگی  زندگی را با شدیدترین تناقض

های خاص خود به صورت شهری جداگانه به  معیت موجب شده که شهری مانند تهران به صورت شهر اندر شهر در آید و هر گوشه آن با ویژگیج

علل مهاجرت این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است: (.03: 0077نقل از گلشن فومنیه ب 0033حیات اجتماعی خود ادامه دهد)محسنی،

 چیست؟به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ کمن روستاییان قوم تر

 پیشینه تحقیق

-76طی دهه های  که است بوده مهاجرت بالای رشد با مواجه دهه چهار این طی ممسنی شهرستان که میدهد نشان( 0030اذانی و بوستانی)

 های علت ترین مهم چنین، هم .ستا آورده موجود شهرها و روستایی های محیط در را منفی آمدهای پی می باشد که 0076-66و  0066

 .است ... و رفاهی و خدماتی آموزشی، امکانات فقدان و درآمد کمبود شهرستان این در روستایی های مهاجرت

 مهاجرت علل بررسی به 63-30نام تحصیلی، مقطع زمانی  پایان در محتوا تحلیل روش از استفاده با خود پژوهش در (0036)اردهایی قاسمی 

 ،(بیکاری و روستا در تسهیلات کمبود )اقتصادی علت چهار شهر – روستا مهاجرت مختلف علل بررسی این در است. اختهشهرها پرد به نروستاییا

 – طبیعی و( جمعیت رشد بودن بالا)شناسی جمعیت ،(پرورش و آموزش مراکز کمبود و دانشگاهی آموزش مراکز نبود) فرهنگی – اجتماعی

 اقتصادی علت را شهر به روستا مهاجرت علل درصد 63 از بیش های یافته اساس بر بررسی، این .است شده خلاصهآب(  و زمین کمبود) کشاورزی

 .کند می تبیین

 

 وضعیت مطالعه با زنجان استان در سکنه از خالی روستاهای مطالعه هدف با تحقیقی(0030حاجیلویی، قدیری معصوم و محمدی یگانه) مهدوی

 و مهاجرت در طبیعی عوامل تاثیر ، روستاها وضعیت تحلیل و خاك و آب منابع ،(بارش و دما) اقلیمی عوامل ،شیب( و ارتفاع) توپوگرافیک عوامل

 اند دانسته روستاها طبیعی های بنیان ضعف از ناشی را اقتصادی درآمد بودن اندك حتی و دانسته عوامل سایر از بیش را روستاها لیه تخ

 و درآمد فقدان) خانوادگی محرومیت یعنی کشور، روستاییان تمامی محرومیت جمله، یک در را روستاییان مهاجرت لعل( 0030) ابری حسینی 

 خلاصه (مایحتاج ارزان خرید و تولیدات مناسب فروش برای)دسترسی محرومیت و (جمعی رفاه امکانات فقدان) اجتماعی محرومیت( معاش تامین

 .کند می

 دنیای در آنچه با مقایسه در ایران، جمله از و توسعه حال در کشورهای در روستایی های مهاجرت و جمعیتی حولاتت است معتقد (0066) سعیدی

 ناشی بیشتر مانده عقب کشورهای در روستایی ی ها ت مهاجر زیرا است، متفاوت آنها دلایل و داشته اساسی های تفاوت است، افتاده اتفاق پیشرفته

 در که حالی در است، داده نتیجه را ناخواسته های مهاجرت که است روستایی رسانی خدمات در ها دولت ضعف و روستایی نواحی رکود از

 .است زده دامن مسأله این به آن شدن مکانیزه و کشاورزی در، پیشرفت با همراه کار نیروی به شهری صنایع نیاز صنعتی کشورهای

 نتیجه، در و روستایی جمعیت رویه بی رشد اول : است عمده بعد دو دارای شهرها به یانروستای مهاجرت که است باور این بر( 0066) مهدوی

 و دارند محدودی تولیدی های ظرفیت و محیطی توان ما کشور در روستاها زیرا شود، می منجر مهاجرت به که روستاها زادما جمعیت حدوث

 دو در زندگی سطح اختلاف در روستایی، مهاجرت دوم جنبه و ندارند، را ضافها جمعیت نگهداشت توان نگیرد، صورت لازم گذاری سرمایه چنانچه

 .است نهفته روستا و شهر محیط

 کمبود آن، نتیجه در و جمعیت افزایش الهمس خراسان استان در را شهری - روستا های مهاجرت علل مهمترین ( 0077)همکاران و یزدی پاپلی

 .اند دانسته روستاها در اشتغال عدم و زمین

 روانه فقر از ناشی هایب آسی از فرار برای روستاییان که است معتقد و داند می ها شهر به مهاجرت اصلی عامل را روستاییان فقر (0330) اندرسون

 شوند. می شهرها

 از که شود می منجر هاروستا از جمعی دسته مهاجرت نام به مهاجرت از خاصی نوع به شهرنشینی فرایند که سازد می نشان خاطر (0337) پومین

 مناطق مختلف های بخش بین جایی جابه مهاجرتها انواع تمام در چند هر وی، زعم به .میگردند سکنه از خالی شهرها وسیله به روستاها حیث این

 صورت به کرارا اییروست مهاجرت ولی برابرند، بیش و کم حجم لحاظ از که دارد وجود هایی جریان ضد و ها جریان آنها در و افتد می اتفاق

 بوده است. دیگر های جریان از بیشتر بسیار شهر به روستا از جریان زیرا است، بوده نامتقارن

 تأثیرات بررسی به است، شده آوری جمع اکوادار جنوب در آند منطقه محلی اجتماع 07 از که میدانی های داده از استفاده با (0333) کلارك

 نشان وی تحقیق نتایج .است پرداخته المللی بین و ملی محلی، سطوح در مهاجرت روی بر طبیعی و محیطی های ویژگی و شرایط و زمین مالکیت

 منطقه در شده انجام المللی بین های مهاجرت اساس، این بر .است متفاوت ها مهاجرت روی بر عوامل دیگر و زمین مالکیت تأثیرات که دهد می
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 ملی و محلی داخلی های مهاجرت .است منطقه محیطی شرایط و کشاورزی های فعالیت تاثیر تحت کمتر و است انسانی سرمایه تاثیر تحت بیشتر

 در خصوص به محلی، تحرك کننده بازگو تواند می مهاجرت که است معتقد وی .است بوده اجتماعی سرمایه و زمین به دسترسی تاثیر تحت بیشتر

 در که است داده نشان وی همچنین،. باشد محیطی زیست شرایط و کشاورزی های فعالیت و سرمایه فیزیکی، شناختی، جمعیت عوامل به پاسخ

 به محصولات، بیمه و ها یارانه رسانی، امداد مانند محیطی زیست خطرات کاهش برای شده طراحی های سیاست اکوادر، جنوب روستایی اجتماعات

 .است نداشته دیگر کشورهای به منطقه روستاییان المللی بین های مهاجرت بر تاثیری هیچ لیکن داده، کاهش را داخلی ی ها مهاجرت زیاد احتمال

 در داخلی های مهاجرت افزایش احتمال گردد، منجر کشاورزی تولیدات کاهش به هوایی و آب تغییرات که صورتی در آینده در نامبرده پایان، در

 .است دانسته زیاد را ملی و لیمح سطوح

 درآمد، متغیرهای دار معنی تاثیر دهنده نشان اقتصادی های همکاری سازمان عضو کشور 07 روی بر 0333 سال در (0333) همکاران و لور 

 معناداری تاثیر مهاجرت بر زندگی کیفیت های شاخص محققان توسط شده ارائه الگوی در .است بوده مهاجرت بر جغرافیایی عوامل و جمعیت

 .است نداشته

 تحقیق مبانی و چارچوب نظری

ها از زوایای مختلف و به ویژه اقتصاد کلان و خرد به  و نظریات مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن ها دیدگاه شهر، –در مورد مهاجرت روستا 

انه و... مطرح این پدیده نگریسته اند. در این زمینه کسانی مثل تودارو ، لوئیس، لی و دیدگاه هایی همانند کارکردگرایی، وابستگی، اقتصاد دوگ

 .هستند. با تأکید بر علل مهاجرت از روستا به شهر به چند مورد از نظریه های فوق اشاره می شود تا بتوان به دیدی جامع )نظری( دست یافت

 :نظریه لاری ساستاد

  مهاجرت به اقدام وقتی مهاجر وی نظر به .پرداخت گذاری سرمایه دید له مهاجرت ازوی به مسا 

 نظریه به که وی نظر اساس بر. است مهاجرتی مقصد و مبدا در مدآدر تفاوت از  ترفرا  که بازدهی. باشد اقتصادی بازده دارای امر این که کند می

 انجام  زمانی مهاجرت است، موسوم فایده – هزینه

 . باشد انتظار  قابل مدآ در از کمتر مهاجرت واقعی هزینه بعلاوه مبدا درآمد که گیرد می

   :کارکردگرایاننظریه 
ایل و پیامدهای مهاجرت استوار است و در خصوص دلایل مهاجرت بر این فرض تأکید می کند که تمام نیازهای اجتماعی در دل تبیین بر نظریه این

را برآورده سازند؛ زیرا می توانند آنها چارچوبی از نظام اجتماعی آموخته می شود. کنش گران در یک نظام به نیازهایی باور دارند که در آن نظام ن

های روستاییان عقیده دارد: از  م های اجتماعی و کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیستند. این دیدگاه در توجیه مهاجرتخصایص ساختن نظا

ها وجود دارد، از این رو جا که نیازهای اجتماعی افراد در محیط های روستایی برآورده نمی شود و در تعدادی از شهرها پاسخی صحیح برای آن  آن

مهاجرت می زنند؛ بنابراین از گونه ای عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می شود و روستاییان برای برآورد نیازهای خود دست به 

  .شهری، ناشی از عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی موجود بین مناطق مختلف است _گاه این نظریه، مهاجرت روستا دید

  نظریه وابستگی مهاجرت :  

جرت و ابل دیدگاه کارکردگرایان، نظریه پردازان مکتب وابستگی، علل و پیامدهای مهاجرت را در ارتباط با هم می دانند؛ زیرا از نظر آن ها مهامق در

در نظر  ابستگی در بحث مهاجرت، عدم توسعه رانظریه پردازان مکتب و توسعه نابرابر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند.

شده است  داشته و تحلیل های خود را در ارتباط با آن ارائه کرده اند. در این دیدگاه مهاجرت روستا به شهر، قانونمند و در عین حال پیچیده تصور

خود در مقابل  افزایش و تنوع مشاغل شهری موجب میشود تا شهرها در نظر روستا ییان بیکار مدینه فاضله به نظر بیاید و همراه با جاذبه های

 .دافعه های روستا مهاجرت را ایجاد می کند

 ( : 5791نظریه مهاجرتی مایکل تودارو )

ین مایکل تودارو در این نظریه سعی کرده است تا مهاجرت شد ت یافته از روستا به شهر را با بیکاری رو به رشد شهری توضیح دهد. فرضیه آغاز

تودارو می گوید اگر تفاوت درآمد بین  اقتصادی است و با بیکاری، تصمیم به مهاجرت منطقی است.وی این است که مهاجرت عمدتاً پدیده ای 

درصد  73درصد باشد ، یعنی اگر شخصی در روستا بدون هیچ درآمدی باشد و احتمال یافتن کار در شهر برای او  033مناطق شهری و روستایی 

 .کند می رد روستایی به شهر مهاجرت واحد است و ف 73باشد، بنابراین درآمد او در شهر 

 

 (:5711نظریه عوامل میا نی ا ورت، اس، لی )
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.عوامل مرتبط با 0.عوامل مرتبط با حوزه مبدأ مهاجرت)برانگیزنده و بازدارنده( 0این نظریه مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل عمده تبیین می کند: 

 عوامل شخصی .4انع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد .مو0حوزه مقصد مهاجرت)برانگیزنده و بازدارنده ( 

   دیدگاه اقتصادی:

 ارائه با نگرش این. است کار نیروی توزیع برای  مکانیزمی  المللی بین های نئومهاجرت داخلی های مهاجرت از اعم ها مهاجرت  اقتصادی  نظر از

 گرفت. شکل وی انپیرو و کلاسیک اقتصاددانان و( 0663) اسمیت ادام عقاید

 

 دیدگاه اجتماعی: 
 ها مهاجرت انگیزاننده بر فرد به منحصر  عوامل را ها آن توان نمی همواره دارند، بالایی  بسیار اهمیت ها مهاجرت در اقتصادی عوامل گرچه

 که دارد وجود  مهاجرتی مقصد و مبدا در متنوعی های کنش و ها دانش و نیست  ارادی همواره مهاجرت که  واقعیت  این قبول. داشت محسوب

 به بوط مر انگیزه زناشوئی، وضعییت تغییر خانواده، الحاق مثل متفاوتی  ی انگیزاند. انگیزه هایم بر ان از مهاجرت یا محل در مانده به را  فرد

 .. و تاریخی و سیاسی های انگیزه همچنین و پایتخت در زندگی به تمایل تحصیل،

 روش تحقیق

 های توصیفی روش پیمایش است. در این روش که معمولاً روی جمعیت های تحقیق در علوم اجتماعی و از انواع روش ترین روش ولیکی از متدا

های بزرگ و با استعانت از پرسشنامه صورت می گیرد و محقق معمولاً به تحدید جامعه نمونه )فرض گرفته شده است که معرف جامعه کل است( 

(. تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی خود روش پیمایش را انتخاب 03: 0037حاصله به کل جامعه آماری می پردازد)نایبی، در مقام تعمیم نتایج 

 نموده است.

 جمعیت آماری
 جامعه آماری را می توان این گونه تعریف کرد: عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت

مشترك باشند. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه 

مطالعه صفات ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ، صفات کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد 

 (. در این تحقیق جامعه آماری، مردم اهالی دهستان گلیداغ می باشند. 46:  0036هد)حافظ نیا، قرار د

 حجم نمونه

را اگرجامعه بزرگ باشد وقت و زمان و امکانات زیادی را به همراه دارد و کار تحقیق را غیرعملی می کند به این دلیل محقق راه نمونه گیری 

تعیین حجم نمونه بوسیله (.  در این تحقیق از روش کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده نموده شده 47 : 0066انتخاب می کند)حافظ نیا ، 

 شد.عدد در نظر گرفته  033با توجه به کمبود زمانی و مکانی تعداد پرسشنامه  فرمول کوکرانی 

 یافته ها:

 ( :5فرضیه شماره )
 م ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.به نظر می رسد بین بیکاری و مهاجرت روستاییان قو

 متغیر بیکاری و مهاجرترابطه همبستگی بین  :0جدول  

 مهاجرت بیکاری   

Pearson Correlation بیکاری Correlation Coefficient 1.000 **.508 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 033 033 

 Correlation Coefficient **.508 1.000 مهاجرت

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 033 033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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 30/3درصد و سطح خطای کووچکتر از  33(، با سطح اطمینان 633/3نتایج جدول نشان می دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

 وجود دارد.  بیکاری و مهاجرتآماری معنی داری بین دو متغیر رابطه 

 

 ( :2فرضیه شماره )
 به نظر می رسد بین دسترسی به آموزش در شهر و مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.

 

 مهاجرت بین دسترسی به آموزش در شهر و: رابطه همبستگی 0جدول  

 مهاجرت دسترسی به آموزش   

Pearson Correlation دسترسی به آموزش Correlation Coefficient 1.000 .429** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 033 033 

 Correlation Coefficient .429** 1.000 مهاجرت

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 033 033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 30/3درصد و سطح خطای کوچکتر از  33(،  با سطح اطمینان 403/3نتایج جدول نشان می دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

 وجود دارد.  عنی داری بین دو متغیر دسترسی به آموزش و مهاجرترابطه آماری م

 ( :3فرضیه شماره )
 نظر می رسد بین تفاوت درآمد شهر و روستا و مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد. به

 بین تفاوت درآمد شهر و روستا و مهاجرت: رابطه همبستگی 0جدول  

 مهاجرت تفاوت درآمد   

Pearson Correlation تفاوت درامد Correlation Coefficient 1.000 .314** 

Sig. (2-tailed) . .031 

N 033 033 

 Correlation Coefficient .314** 1.000 مهاجرت

Sig. (2-tailed) .031 . 

N 033 033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 30/3درصد و سطح خطای کووچکتر از  33(، با سطح اطمینان 004/3ب همبستگی پیرسون )نتایج جدول نشان می دهد که با توجه به مقدار ضری

 .وجود دارد تفاوت درامد بین شهر و روستا و مهاجرترابطه آماری معنی داری بین دو متغیر 

 ( :4فرضیه شماره )
 ه شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.به نظر می رسد بین کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا ب

 بین کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرت : رابطه همبستگی 4جدول 

 مهاجرت کمبود تسهیلات   

Pearson Correlation کمبود تسهیلات Correlation Coefficient 1.000 .478** 

Sig. (2-tailed) . .000 
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N 033 033 

 Correlation Coefficient .478** 1.000 مهاجرت

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 033 033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 30/3درصد و سطح خطای کووچکتر از  33(، با سطح اطمینان 463/3نتایج جدول نشان می دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون)

 .وجود دارد کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرتبطه آماری معنی داری بین دو متغیر را

 نتیجه گیری

بررسی علل مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ انجام شد. در پایان نتایج آماری زیر این تحقیق با هدف 

با توجه به  رت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.به نظر می رسد بین بیکاری و مهاج بدست آمد:

رابطه آماری معنی داری بین دو متغیر  30/3درصد و سطح خطای کوچکتر از  33(، با سطح اطمینان 633/3مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

ترسی به آموزش در شهر و مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور بیکاری و مهاجرت وجود دارد. به نظر می رسد بین دس

درصد و سطح خطای کوچکتر از  33(،  با سطح اطمینان 403/3با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون ) دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین تفاوت درآمد شهر و روستا و مهاجرت  .هاجرت وجود داردرابطه آماری معنی داری بین دو متغیر دسترسی به آموزش و م 30/3

(، با سطح 004/3با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون ) روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.

شهر و روستا و مهاجرت وجود دارد. داری بین دو متغیر تفاوت درامد بین رابطه آماری معنی  30/3درصد و سطح خطای کوچکتر از  33اطمینان 

با  به نظر می رسد بین کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرت روستاییان قوم ترکمن از روستا به شهرهای مجاور دهستان گلیداغ رابطه وجود دارد.

رابطه آماری معنی داری بین دو  30/3رصد و سطح خطای کوچکتر از د 33(، با سطح اطمینان 463/3توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون)

 متغیر کمبود تسهیلات در روستا و مهاجرت وجود دارد. 

 و درآمد کمبود شهرستان این در روستایی های مهاجرت های علت ترین مهم میدهد نشان( که 0030نتایج تحقیق با تحقیقات اذانی و بوستانی)

 .استهم خوان  و رفاهی و دماتیخ آموزشی، امکانات فقدان

 آموزش مراکز نبود) فرهنگی – اجتماعی ،(بیکاری و روستا در تسهیلات کمبود )اقتصادی علت ( که0036)اردهایی قاسمیهم چنین با نتایج  

آب( را دلیل مهاجرت  و زمین کمبود) کشاورزی – طبیعی و( جمعیت رشد بودن بالا)شناسی جمعیت ،(پرورش و آموزش مراکز کمبود و دانشگاهی

 می دانست

 (جمعی رفاه امکانات فقدان) اجتماعی محرومیت( معاش تامین و درآمد فقدان) خانوادگی محرومیت ( که0030) ابری حسینیعلاوه بر آن با نتایج 

خوان است. هم چنین با را علت مهاجرت روستاییان می دانست هم   (مایحتاج ارزان خرید و تولیدات مناسب فروش برای)دسترسی محرومیت و

می دانست هم خوان است و نیز با   روستا و شهر محیط دو در زندگی سطح اختلاف در را روستایی مهاجرت دوم جنبه( که 0066) مهدویتحقیق 

 آن، نتیجه در و جمعیت افزایش الهمس خراسان استان در را شهری - روستا های مهاجرت علل مهمترین ( 0077)همکاران و یزدی پاپلیتحقیق 

 اند هم خوان است. دانسته روستاها در اشتغال عدم و زمین کمبود
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