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كمبود اشـتغال و وجـود      در نهايت، مشخص شد     . شد پرداخته هافرضيه آزمون به پژوهش،
بيكاري و پس از آن كمبود درآمد، علت اصلي مهاجرت روستاييان بخش خاو و ميرآباد بـه             

  .شوندشهر و درنهايت، تخلية روستاهايشان محسوب مي
ايي، تخليـة روسـتاها، بخـش خـاو و           شـهري، اقتـصاد روسـت      -مهاجرت روستا : ها كليدواژه

  .ميرآباد

  مقدمه. 1

  طرح مسئله. 1. 1

هايي كه در يـك مكـان       انسان. جايي جمعيتي نشانگر پويايي و تالش انسان است        مهاجرت و جابه  

-انـسان داراي مهـارت    . كننددانند، به مهاجرت اقدام مي    جغرافيايي زمينة تالش را براي خود محدود مي       

هـاي خـود را     هـا مهـارت   طلبد تا انسان  هاي متنوع فضاهاي گوناگوني را مي     مهارت. هاي متنوعي است  

صورت مهاجرت كارساز خواهد بود؛ اما اگر ايـن فراينـد حركتـي، بـدون توجـه بـه                   دراين. نشان دهند 

اي جهـاني اسـت كـه    راستا، مهاجرت پديـده دراين. ها صورت گيرد، مخرب و منفي خواهد بود     مهارت

ير، در كشورهاي پيشرفتة بعد از انقـالب صـنعتي و در كـشورهاي جهـان سـوم شـدت                    قرن اخ در نيم 

عنـوان يـك مـشكل مطـرح        كه بـه  مهاجرت در كشورهاي صنعتي مهار شده است تاجايي       . گرفته است 

تنها نتوانستند با تدابير الزم مشكل را حل كننـد، بلكـه بـا ايجـاد                نيست؛ اما در كشورهاي جهان سوم نه      

  ). 57: 1390شمس و همكاران، (اند ين مناطق، آن را نيز تشديد كردهها بنابرابري

ريـزان اقتـصادي،    هاي مهم جمعيتي است كه موردتوجه بـسياري از برنامـه           مهاجرت يكي از پديده   

تـأثير روابـط    موضوع مهاجرت در جامعه بيـشتر تحـت       . ويژه كشورهاي جهان سوم قرار گرفته است      به

شـدن سـريع    صورت كه تراكم شديد جمعيت در شـهرهاي بـزرگ و خـالي            اينشهر و روستا است؛ به    

 اجتماعي عظيمي را در كشور ايجاد كرده و الگـوي اسـتقرار جمعيـت را         -روستاها، مشكالت اقتصادي  

اي از مطالعـات    هاي داخلي سـهم عمـده     ميان، مهاجرت دراين). 148: 1375ابريشمي،  (تغيير داده است    

ـ   پژوهشگران را به   بيـشتر  هـا درك هرچـه  مطالعـاتي كـه هـدف عمـدة آن      .  اسـت  صاص داده خـود اخت

هـاي  خصوصيات مهاجران، ويژگي مسيرهاي مهاجرت و عوامـل مـؤثر بـر شـدت و ضـعف جريـان                  

. ها در طول زمـان از نكـات حـائز اهميـت اسـت     بررسي تغييرات اين عوامل و ويژگي . مهاجرتي است 
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ام گرفته، نشانگر اين واقعيت است كه ميـزان درآمـد           هاي موردي كه در نقاط مختلف كشور انج       بررسي

هاي شـهري تفـاوت بـسيار    هاي كشاورزي در مقايسه با متوسط درآمد ناشي از  فعاليت ناشي از فعاليت  

هاي بعد از انقالب افـزايش يافتـه اسـت، امـا از ايـن           هرچند درآمدهاي زراعي كشاورزان در سال     . دارد

انـد و  منـد شـده  بهره) كاران، باغداران، و جاليزكارانمانند صيفي(رزان  افزايش درآمد تنها بخشي از كشاو     

گذاري و نظـارت دولـت     دليل نرخ كنند، به ساير كشاورزان كه محصوالت استرتژيك و اساسي توليد مي        

بررسي عامل مهـاجرتي در كنـار ديگـر عوامـل در          ). 145: 1380زنجاني،  (سودي عايدشان نشده است     

وستايي كشور، ازجمله داليلي بوده است كه باعث روند تـدريجي تنـزل جمعيـت               نقاط و اجتماعات ر   

كننـدة شـهري شـده    توليدكنندة روستايي درمقابل افزايش نامتعادل و نامتوازن جمعيـت اغلـب مـصرف         

 بـه  1335در سـال    % 6/68اي كه نسبت جمعيت روستايي به جمعيـت شـهري كـشور از              گونهاست؛ به 

بسياري از نقاط روستايي كـشور، هنـوز از   ). 1: 1387غفاري، ( يافته است    كاهش 1385در سال   % 6/31

-بـه . كننـد هاي مـالرو اسـتفاده مـي      ها و راه  راهامكانات اولية زيربنايي و رفاهي محروم هستند و از كوره         

موقع به بازار عرضه كنند و يا با صرف هزينـة گـزاف، بـه      توانند محصوالت خود را به    دليل يا نمي  همين

. شـود كنند كه در هر دو صورت به ضرر آنان است و به كاهش درآمد آنـان منجـر مـي       ازار عرضه  مي   ب

موقـع و  رساني بخش دولتـي نيـز بـه   ها، خدماتها و جمعيت اندك آن  دليل پراكندگي آبادي  عالوه، به به

هـا وجـود دارد   هايي است كه زمينة اشـتغال در آن   اين وضعيت در ارتباط با آبادي     . مطلوب نخواهد بود  

-ها كم است، وضعيت مـردم دشـوارتر مـي         و در بعضي از روستاها كه به هر دليلي زمينة اشتغال در آن            

سـوي فقـر    شود؛ بنابراين، ادامة اين وضعيت براي آنان؛ يعني، كاهش تدريجي درآمـدها و بـاالخره بـه                

الزم اسـت ذكـر شـود    ). 177: 1377مهدوي، (دنبال دارد سوي شهرها را به   ناچار، مهاجرت به  رفتن و به  

ها، از روسـتاها بـه شـهرها بـوده اسـت و      اي از مهاجرت قسمت عمده1385 تا  1335هاي  كه طي سال  

از حركـات جمعيتـي داخـل كـشور، ناشـي از            % 90نتيجة كلي اين اسـت كـه در ايـن مـدت حـدود               

 تـا  1279هـاي  سـال (آن  سالة قبل از 56هاي روستاييان به شهرها بوده است و نسبت به دورة           مهاجرت

مالحظـه   ساله يادشده قابـل    50هاي روستاييان در دورة     بوده، افزايش مهاجرت  % 39كه درحدود   ) 1335

  ).96: 1388فر، جهان(بوده است 
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رو بـوده اسـت، شهرسـتان       هاي زيادي روبـه   يكي از مناطق مرزي كشور كه از ديرباز با محروميت          

ان كردستان قرار دارد، داراي سه بخـش اسـت كـه يكـي از ايـن                 اين شهرستان كه در است    . مريوان است 

اين بخـش روسـتاهاي زيـادي دارد    . ها، خاو و ميرآباد است كه در مجاورت با كشور عراق است           بخش

هـا بـه   علل مختلف، تخليه شده و جمعيت آن    هاي مختلف زماني، تعدادي از اين روستاها به       كه در برهه  

 جمعيت روستاهاي ديگر نيز غيـراز چنـد روسـتاي بـزرگ و نيـز چنـد                .اندشهر مريوان مهاجرت كرده   

. روستاي نزديك به مرز، كاهش جمعيت داشته است كه دليل اين امر، مهاجرت ساكنان آن بـوده اسـت                  

. هـا را بيـان كننـد    ها را پيدا كـرده و آن      نگارندگان در اين تحقيق در پي آن هستند كه علل اين مهاجرت           

  . بوده است1390ان انجام اين تحقيق، سال شايان ذكر است كه زم

  ضرورت و هدف از انجام تحقيق. 2. 1

 در ايناحيـه  نگـرش  فقـدان  در شاخـصي  توانمي را كشور روستاييان رويةبي هايمهاجرت تداوم 

 هـاي سياسـت  اعمال. كرد تلقي توسعة كشور  ريزيبرنامه در اجتماعي و اقتصادي هايفضايابي فعاليت 

 معيشتي -رفاهي تسهيالت و تمركز خدمات  عامل سويكاز ها،فعاليت اين گزينيدر مكان  هتمركزگرايان

. اسـت  داشـته  دنبالبه را روستايي فقر مناطق  و محروميت ديگر،ازسوي است و  شده در شهرها  مختلف

 بـه  را هـا آن اسـت و  شـده  روستا و بين شهر  چشمگير دوگانگي و شكاف سبب نابرابر اين روند  تداوم

 اي كـه  گونـه بـه  ؛)134: 1381حامدي،   و سجادي(كرده است    تبديل دافع جمعيتي  و جاذب هايقطب

 هايانگيزه تشديد به اجتماعي، منجر  و اقتصادي ازنظر محروم و ناامن هايكانون عنوانبه روستاها تلقي

 و كوچك هرهايدر ش  شهرها و حتي   در امكانات حداقل از برخورداري به اميد  روستاييان، در مهاجرتي

 گـذرد؛ بنـابراين،   نمـي  چنـدي  هاآن شدنشهري هويت زمان كسب  از كه  شهرهايي شده است   -روستا

 آن از قسمتي كه باشد تنگناهايي از تواند ناشي مي توان بر آن اطالق كرد،    مي» فرايند« كه عنوان  مهاجرت

 كه  بهداشتي –آموزشي تو تسهيال  شغلي هايفرصت به ديگر قسمتي و محلي هاي وضعيت ويژگي به

 كاهش دنبالبه روستايي خانوارهاي. )93: 1384 ازكيا، (باشد داشته بستگي دارند،مي عرضه شهري مراكز

 از آگـاهي  نيـز  و شـهر  بـه  روستا و سياسي  اقتصادي وابستگي از پيروي به خويش، افزايش درآمد  يا و

 معيشتي، -رفاهي تسهيالت اين از تريعاستفادة سر و برخورداري و در شهرها شغلي موجود هايفرصت
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-معموالً آن. كنندمي مهاجرت هااين كانون سويشهري، به مراكز به نزديكي روستاها و به دوري توجه با

درنتيجـه،   شـوند؛ مـي  ها مانـدگار  سكونتگاه اين در براي هميشه  نسبي، رفاه اجتماعي  به يابيدست با ها

 سـكونتگاه،  دو كـانون   ايـن  سـاكنين  ميـان  تمـاس  افـزايش  و شهري -ارتباطات روستا  گسترش درپي

 –نيازهـاي اجتمـاعي    ايـن   كـه  )12: 1377 مجتهـدزاده،  (شـوند مي روروبه جديد نيازهاي با روستاييان

 و رو، نـوعي نبـود تعـادل      ازايـن  شـود؛ نمـي  برآورده هاي روستايي محيط در موارد، اغلب در اقتصادي

بـرآوردن   راسـتاي  در آن روسـتاييان   نتيجة در كه شودايجاد مي  هريش و روستايي جوامع ميان نابرابري

اين  شدت). 57: 1385اردهائي، قاسمي(كنند مهاجرت مي شهرها به خود رفاهي –معيشتي هاينيازمندي

جمعيـت   منفـي  نرخ رشد  كه روستايي نقاط تعداد افزايش از محروميت را  از فرار و روستاگريزي چنين

جمعيـت   رشد منفـي   نرخ با كه كشور هاياستان تعداد افزايش. استنباط كرد  توانمي نيروشبه اند،داشته

 ادعـا  مؤيـد ايـن    ،1385 سال در استان 25 به 1375 سال در  استان 11 از اند،بوده روروبه روستايي نقاط

 رشد نرخ %-78/2تا  -2از  تغييرات دامنة و %-97 ميانگين همچنين،). 1375-85 ايران، آمار مركز (است

برجـاي   كـشور  در منـاطق روسـتايي    سـاكنين  روسـتاگريزي  شـدت  در ترديدي ها،استان اين جمعيت

بايـست ازجملـه    توسـعه، مـي    امـر  در شهرنشيني اهميت بر تأكيد در صورت  حتي مهم  اين .گذاردنمي

 فراينـد  پيامـدهاي  تـرين مهـم   از .شـود  تلقـي  كشور مديران و ريزانبرنامه براي جدي بسيار هاينگراني

 فراينـد  گـسترش  شـهرها،  افـزايش جمعيـت    ملـي  و ايناحيه محلي، در سطوح متفاوت   روستاگريزي

-برنامـه  نظـام  حاكم بر  به سازوكارهاي  توجه بدون كشور، در چندميليوني ظهور شهرهاي  و شهرنشيني

 موجود ي رفاه–هاي خدماتيزيرساخت مجموعة و هاتوانمندي ها،ظرفيت به نيز نداشتن توجه   و ريزي

 سـبب بـروز    شـهري،  شبكة گسيختگيازهم برعالوه  شهري -روستا رويةبي مهاجرت .است شهرها در

 محروميت فقر، نشيني،آلونك هاي محيطي، آلودگي ازدحام، امكانات، كمبود بيكاري، هاي اشتغال، بحران

. اسـت  شده كشور هايشهر از در بسياري   فرهنگي –اجتماعي هاينابهنجاري و هارويانواع كج  بروز و

 انـساني  نيـروي  كـاهش  سبب تنهانه فعال، و جوان سني گروه در ويژهبه روند تخلية جمعيت   همچنين،

 سـبب  شـهرها،  بـه  اين گـروه   انتقال باروري  دليلبه بلكه شده، روستاها در فعاليت كشاورزي  براي الزم

 شـده  نيـز  روستاها در توسعه هتدرج مانعي عنوانبه كشاورزي، بخش در كار سالخوردگي نيروي روبه

 و 1385سـال    در% 6/96 به ،1335 سال در %4/31از   كشور شهري جمعيت افزايش راستا، دراين .است
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 نرخ نشانگر ،1385 سال در %4/30به   1335 سال در% 6/68از   كشور روستانشين جمعيت كاهش طبيعتاً

). 79: 1390جادي و همكـاران،     سـ (اسـت    كـشور  سكونتگاهي نظام در  شهري –روستا مهاجرت باالي

هـاي مختلـف سرشـماري      هـا در دوره   نمايانگر جمعيت شهري و روستايي و نرخ رشد آن        ) 1(جدول  

  :است
  

  
  

، نرخ رشد جمعيت روسـتايي، مثبـت و   1345شود، تا سال    مشاهده مي ) 1(طوركه در جدول     همان

، نـرخ رشـد     1345است كـه از سـال       اين، درحالي   . ميزان آن بسيار بيشتر از جمعيت شهري بوده است        

 بـه بعـد،     1360شـود، تـا اينكـه از سـال          شود و از ميزان جمعيت روستايي كاسته مي       روستاها منفي مي  

، ميـزان   1385گيرد كـه درنهايـت، در سرشـماري سـال           جمعيت شهري از جمعيت روستايي پيشي مي      

از كل جمعيت را   % 6/69ي  و درمقابل، جمعيت شهر   % 4/30جمعيت روستايي از جمعيت كل كشور به        

روية روستاييان به شـهرها بـوده   اين كاهش شديد جمعيت روستايي، نشانگر مهاجرت بي   . گيرددربر مي 

 -هـاي روسـتا  مهـاجرت . كه خود موجب بروز مشكالت متعددي براي روستاها و شهرها شـده اسـت            

 مربوط به هركدام از ايـن       هاي مختلفي وجود دارد و آمارهاي     شهري در بيشتر نقاط كشور،   به صورت        

هاي مرزي كشور اسـت،  در بخش خاو و ميرآباد كه يكي از بخش. نقاط، نشانگر وجود اين پديده است 

هـا و   لزوم بررسي علل بروز اين مهاجرت     .  شهري با شدت و ضعف همراه است       -هاي روستا مهاجرت
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-دار در اين منطقه احساس مييابي به توسعة پايارائة راهكار براي آن درجهت كاهش مهاجرت و دست        

  .ها استيابي دقيق آنهدف از انجام اين تحقيق، بررسي اين علل در جهت ريشه. شود

  پيشينة تحقيق. 3. 1

اي است كه از آغاز تاريخ بشر وجود داشته و تاكنون ذهـن بـسياري از محققـان را                 مهاجرت پديده  

جرت توسط پژوهشگران داخلـي و خـارجي        تحقيقات بسياري در مورد مها    . خود مشغول كرده است   به

  .شودها اشاره ميانجام گرفته است كه در زير به تعدادي از آن

هاي داخلي ايـران را نتيجـة       ، مهاجرت جمعيت ايران و بستر جغرافيايي    نيز در كتاب    ) 1367( جوان  

هاي ملـي   گذاريرمايهبا امكانات طبيعي و نبود توزيع متناسب اعتبارات عمراني، س         توزيع نابرابر دررابطه  

مهـاجرت  در كتـاب مـشهور خـود بـا عنـوان            ) 1368(پيتيـه   . داندبرداري از امكانات طبيعي مي    در بهره 

داند و استراتژي روشن درزمينة مهـاجرت را، كـاهش          ، عوامل متعددي را مهاجرت دخيل مي      روستاييان

شهرنـشيني  در كتـاب    ) 1377(مكـاران   اعتماد و ه  . كندعنوان مبدأ مهاجرت بيان مي    دامنه در روستاها به   

دورة قبـل از اصـالحات      : كنـد گرفته در ايران را به دو دسته تقسيم مـي         هاي صورت ، مهاجرت در ايران 

تـرين عامـل مهـاجرت در دورة قبـل از           او معتقد است كه مهم    . ارضي و دورة بعد از اصالحات ارضي      

وي عـواملي از    . زيركشت بـوده اسـت    اصالحات ارضي، ركود؛ يعني، افزايش نسبت جمعيت به سطح          

قيمـت  گرفتن امور ساختماني، كاالهاي خارجي و مواد كـشاورزي ارزان         قبيل پيدايش صنايع پويا، رونق    

دانـد كـه حاصـل آن       را در اين دوره، موجب افت مهم بخش كشاورزي در توليـد ناخـالص ملـي مـي                 

وستا به شهر پـس از اصـالحات ارضـي،        اعتقاد او، مهاجرت از ر    به. مهاجرت روستاييان به شهرها است    

عمدتاً ناشي از عوامل تغييردهنده بوده اسـت؛ يعنـي، عـواملي كـه موجـب دگرگـوني سـاخت توليـد                      

سو و تشديد شكاف بين دستمزدها و درنتيجه، بين سطح زندگي در شهر و روستا شـده                 يكروستايي از 

داري در  همراه با رشد مناسـبات سـرمايه      ديگر، مهاجرت بيشتر ناشي از توسعة اقتصادي        عبارتبه. است

  . شهر و روستا بود

، »ها در منطقة كجـور نوشـهر  حلها و راه  پديدة مهاجرت؛ علت  «اي با عنوان    در مقاله ) 1380( پالوچ  

-عوامل دافعه؛ يعني، سطوح پايين معيشت و نبود درآمد را علت اصلي مهـاجرت روسـتاييان ذكـر مـي         



 ومس                                  شماره           ريزي روستايي     پژوهش و برنامه مجلّه                                                                   122

نقـش نـواحي صـنعتي در اشـتغال و كـاهش            «اي با عنوان    در مقاله ) 1381(پوراحمد و طاهرخاني    . كند

-سـوي سو، محدوديت امكانات اشـتغال در روسـتا و از  اند كه ازيك  ، بيان كرده  »مهاجرت هاي روستايي  

ديگر، توسعة خدمات و امكانات در نواحي شهري سـبب افـزايش مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرهاي        

-به اين نكته اشـاره مـي      اي بر جغرافياي روستايي ايران      مقدمه كتاب   در) 1383(مهدوي   .شودبزرگ مي 

اند؛ امـا عوامـل طبيعـي، اجتمـاعي،         هاي روستايي، اغلب ناشي از عوامل اقتصادي بوده       كند كه مهاجرت  

انـد كـه پيامـد آن ركـود توليـدات كـشاورزي و              جمعيتي، ارتباطي، فرهنگي، سياسي نيز دخيـل  بـوده         

  . محدود روستاها استرهاشدن منابع طبيعي 

اي در  شهري و اختالف درآمـد منطقـه  -تجارت، مهاجرت روستا  «اي با عنوان    در مقاله ) 2002( هو  

، به توسعة يك مـدل تـراكم        »مدل توازن عمومي فضايي با الهام از نمونة چين        : توسعهكشورهاي درحال 

هـاي مختلـف   ثيرات سياسـت اي در چـين و بررسـي تـأ      فضايي براي توضيح افزايش نبود توازن منطقه      

 شـهري و توليـدات   -مهاجرت روسـتا «اي با عنوان در مقاله ) 2004(گلداسميت و همكاران    . اندپرداخته

 شـهري را بـا    -هاي روسـتا  رابطة بين توليدات كشاورزي و مهاجرت     » )سنگال: نمونة موردي (روستايي  

سـيلويرا و  . انـد ل، بررسـي كـرده   كـارگيري آن در مـشور سـنگا       استفاده از يك مدل اقتصادسنجي و بـه       

، » شـهري -هاي روسـتا مدل مبتني بر عامل براي تحليل مهاجرت«اي با عنوان   در مقاله ) 2006(همكاران  

شـود،  شدن مـشاهده مـي   اي كه در مراحل اولية صنعتي     عنوان پديده  شهري را به   -پديدة مهاجرت روستا  

منجـر   كـه  آمـاري  مكانيك روش يك از استفاده  با و وتحليلاين بررسي ازطريق تجزيه   . اندتحليل كرده 

اي بـا عنـوان     در مقالـه  ) 2009(ايتـو   . است، انجـام شـده اسـت       عامل بر مبتني محاسباتي مدل به ايجاد 

نيافتـه را بـا    كنترل شهرنشيني بهينه در اقتـصادي توسـعه       »  شهري -هاي روستا كنترل ديناميكي مهاجرت  «

 شهري ساده در بخش شهري كه داراي بيگانگي مثبت مـوقتي            -تااستفاده از تعيين يك مدل پوياي روس      

  . اندزمان است، بررسي كردهو بيگانگي منفي هم

هـاي  هـاي روسـتايي و مهـاجرت      فـروش زمـين   «اي با عنوان    در مقاله ) 2010( نلسون و همكاران    

و راه اقـدام  هـا در روسـتاها ازطريـق د   ، به افـزايش درك فـروش زمـين   »مربوط به آن در اياالت متحده 

هـاي غيرمتـروپليتين در آمريكـا و        ها در شهرسـتان   طراحي آزمون سيستماتيك فروش زمين    . 1: اندكرده

هـا، براسـاس    اي براي شناسايي مناطق، همراه با شواهدي قوي مـشابه فـروش زمـين             توسعة متدولوژي 
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هـاي مقايـسة    حليـل بخـش دوم، ت   . 2؛  2000 و   1990هاي سرشماري اياالت متحدة آمريكا از سال        داده

هـا انجـام    هـا در آن   هايي كه فروش زمـين    اجتماعي در شهرستان  -توزيع جغرافيايي و تغييرات اقتصادي    

هـاي  شده است، همراه با ساير نواحي غيرمتروپليتين، با تأكيد بر تغييـرات در رويـة جديـد و جمعيـت                   

ات اسـتفاده از تكنولـوژي اطالعـات    تـأثير «اي با عنـوان  در مقاله ) 2010(مون و همكاران    . التين آمريكا 

)IT ( به شناسايي عوامل بالقوة پركنندة شـكاف ديجيتـالي          »هاي مهاجرت در جوامع روستايي    بر انگيزه ،

هـو و  . انـد گـذارد، پرداختـه    شهري تـأثير مـي     -هاي مهاجرت روستا  بين روستاها و شهرها كه بر انگيزه      

هـاي  هـايي از مهـاجرت    بخشي يا اقامت دائـم؟ نمونـه      مهاجرت«اي با عنوان    در مقاله ) 2011(همكاران  

، بـه  )CGSS(هـاي اجتمـاعي عمـومي چـين       هـاي بررسـي   با استفاده از داده   »  روستايي چين  -شهري

  . اندبررسي شكاف بين شهر و روستا و نيز انتخاب مقصد مهاجران دائمي روستايي در چين پرداخته

  سؤال و فرضية تحقيق. 4. 1

هـاي  گويي به اين سؤال هستند كه علـل اصـلي مهـاجرت   پاسخ گارندگان درصدد در اين تحقيق، ن    

  روستاييان بخش خاو و ميرآباد به شهر مريوان چيست؟ 

 مناسـب، كمبـود    آموزشـي  تسهيالت و امكانات  در پژوهش حاضر، كمبود درآمد، بيكاري، كمبود      

شتي، متغيرهاي مـستقل هـستند و       بهدا و رفاهي امكانات در روستا و كمبود    ورزشي و تفريحي امكانات

اي تـدوين شـده اسـت كـه         براي اين سـؤال، فرضـيه     .  شهري متغير وابسته است    -هاي روستا مهاجرت

رسـد بيكـاري و كمبـود درآمـد     نظـر مـي  اين فرضيه عبارت است از اينكـه بـه  . درپي آزمون آن هستيم  

  .ميرآباد باشد شهري بخش خاو و -هاي روستاروستاييان مهاجر از علل اصلي مهاجرت

  شناسي تحقيقروش. 2

  قلمرو جغرافيايي پژوهش .1. 2

 بخش خاو و ميرآباد در غـرب شهرسـتان        . قلمرو جغرافيايي اين تحقيق بخش خاو و ميرآباد است         

رشـه   قرار دارد و داراي يك دهستان به همين نام به مركزيـت روسـتاي بـرده         مريوان در استان كردستان   

 32 آبادي است كـه از ايـن تعـداد،           40، داراي   مربع  كيلومتر 338  با مساحت   خاو و ميرآباد   بخش .است
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 آبـادي از    39،  1375براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سـال         . روستاي آن داراي سكنه است    

) مانده مربوط به بازارچة مـرزي باشـماق اسـت         يك آبادي باقي  ( آبادي موردنظر، داراي سكنه بودند       40

در . ، خالي از سكنه شدند و جمعيت آنان به شهر مريوان مهاجرت كردنـد             1385كه در سرشماري سال     

در جنوب و جنوب شـرقي آن بخـش سرشـيو و در سـمت شـمال و      ، شرق اين بخش، بخش مركزي   

 2513 نفـر جمعيـت و   11849، اين بخش داراي 1385در دورة آماري . غرب آن كشور عراق قرار دارد     

 موقعيـت ايـن     .دادنـد  نفر را زنان تشكيل مي     5779 نفر را مردان و      6312خانوار بود كه از كل جمعيت،       

  ):1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  (توان مشاهده كردمي) 1(بخش را در شكل 

  
   نقشة موقعيت منطقة موردمطالعه-1شكل 

  1390استانداري كردستان، : مأخذ

  روش تحقيق. 2. 2

 در تحقيـق    .علـي اسـت    -توصـيفي  آن انجـام  روش و اسـت  كاربردي هدف، برطبق پژوهش  اين

 شهري هستند كـه بـراي بررسـي         -هاي روستا حاضر، نگارندگان درپي بررسي علل پيامدهاي مهاجرت      

. عنوان نمونة موردي انتخـاب شـده اسـت        تر، بخش خاو و ميرآباد كه يكي از اين نواحي است، به           دقيق

) 1385فرمانـداري مريـوان،     ( نفـر    11849 جامعة آماري، جمعيت روستاهاي بخش خـاو و ميرآبـاد بـا           
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كـه  بودن روستاها، مهـاجران شـش روسـتا         جمعيت است كه با توجه به امكانات تحقيق و نيز يكدست          

صـورت  ي اين بخش هستند كه بـه شـهر مريـوان مهـاجرت كـرده بودنـد، بـه                  از روستاها % 20حدود  

شامل روسـتاهاي چـاالب، دوالبـي،       اين روستاها   . تصادفي از ميان روستاهاي اين بخش انتخاب شدند       

 جمعيـت داشـتند؛ امـا در        1375آباد، قالنجه و ليو عليا است كه در سرشـماري سـال             ليو سفلي، رسول  

 دربـارة  الزم بيـنش  ابتـدا  تحقيـق  ايـن  در. ، تخليه و خالي از سكنه اعالم شـدند        1385سرشماري سال   

 گـردآوري  منطقـه  بـه  مربـوط  اطالعـات  و هاهداد آن، از پس. آمد دستبه ايكتابخانه منابع از موضوع،

 نامـه پرسـش  تكميـل  و تهيـه  بـه  اقـدام  موردنيـاز،  هاي  داده گردآوري براي ميداني، هايبررسي در. شد

 اينامـه هـدف، پرسـش    ايـن  براي .شد مشاهده و مصاحبه با همراه موردنظر مهاجران روستاهاي  دربين

 ليكـرت  طيـف  از بـسته،  سؤاالت طراحي در. بود تهبس و باز سؤاالت آن شامل سؤاالت شد كه  طراحي

-پرسـش  اعتبـار  و كردنـد  تأييـد  دانشگاهي اساتيد از جمعي را نامهپرسش محتوايي روايي. شد استفاده

 تعـداد  براسـاس  خـانوار  هـاي نامهپرسش. آمد دستبه% 83/0 كرونباخ، آلفاي آزمون ازطريق نيز هانامه

-بـه  نفر 372 آماري جامعة ميان از كوكران، فرمول براساس. شد توزيع شدهانتخاب روستاهاي جمعيت

. صـورت كامـل، تكميـل شـد       نامه بـه   پرسش 365انتخاب شدند كه درنهايت از اين تعداد،         نمونه عنوان

 تحليـل شـد، درنهايـت، بـا         Excelافـزار   آمده با استفاده از نرم    دستها و اطالعات به   پس از اينكه داده   

  .ها پرداخته شد به آزمون فرضيهتوجه به نتايج پژوهش

 تحقيق نظري مباني. 3

طـور عمـده    عنوان يكي از معضالت اساسي در كشور، بـه        روية روستايي به  هاي بي  پديدة مهاجرت 

هاي اساسي دولت، كنتـرل مهـاجرت       امروزه يكي از دغدغه   . نقش منفي در مبدأ و مقصد مهاجرت دارد       

عاشـري،  (ض سـوءمهاجرت در نقـاط روسـتايي اسـت           رويه، حل معضالت شهري و كاهش عوار      بي

هاي روستايي بـه نقـاط شـهري اسـت          توان گفت انقالب صنعتي نقطة آغاز مهاجرت      مي). 118: 1383

هاي اخير، تفـاوت سـطح زنـدگي در شـهر و روسـتا، يـافتن                در دهه ). 165: 1383اللهي بهاروند،   امان(

هـاي عمـدة    بهداشتي و تفريحي بيشتر، جـزو انگيـزه        شغل و درآمد بيشتر، استفاده از امكانات آموزشي،       

: 1380كـوئن،  (مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك بـه پايتخـت و شـهرهاي بـزرگ بـوده اسـت         
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طـور عمـده در دو      هاي اقتصادي است كـه بـه      ترين علل مهاجرت روستاييان، انگيزه    يكي از مهم  ). 284

-بـسياري از نظريـه    ). 51: 1376فاطمـه،   بنـي (غل  كسب درآمد بيشتر و يافتن ش     : گيردزمينه صورت مي  

داننـد و اعتقـاد   ترين دليل مهاجرت روستاييان به مناطق شـهري مـي  هاي اقتصادي را مهم  پردازان، انگيزه 

دارند كه اختالف درآمد بين شهر و روستا و كسب درآمد بيشتر براي بهبود زندگي، عامـل اصـلي ايـن                     

 شـهري   - در اين زمينه كالرك اعتقاد دارد كه مهـاجرت روسـتا           ).97: 1372ماهر،  (نوع مهاجرت است    

عقيدة فاوسـت و همكـاران، از ديـدگاه         به). 184: 1383كالرك،  (هاي اقتصادي است    پاسخي به محرك  

عوامـل  . 2فـشارهاي اكولوژيـك؛    . 1: گيري براي مهـاجرت مـؤثر هـستند       نظري چهار عامل در تصميم    

. )Fawcett et al., 1982: 109(شـناختي  هـاي روان انگيـزه . 4هاي اقتـصادي؛  انگيزه. 3ناهنجاري؛ 

دليل وجود فرصـت اشـتغال   دنبال دريافت دستمزد بيشتر و به  لوئيس معتقد است نيروي كار روستايي به      

: 1376باغيـان،   قـره (كه مازاد نيروي كار در روستا پايـان يابـد           جاييكند تا در شهر، به شهر مهاجرت مي     

دانـد و معتقـد اسـت    نه، اندرسون فقر روستايي را عامل اصلي مهاجرت به شهرها مي        زميدرهمين). 155

 ).Anderson, 2002: 2(شـوند  هاي ناشي از فقر، روانـة شـهرها مـي   روستاييان براي گريز از آسيب

شـود  همچنين، تودارو معتقد است تفاوت در نرخ بيكـاري و انتظـار شـغل نيـز باعـث مهـاجرت مـي                     

)Taylor & Martin, 2000: 21 .(       هـاي زيـر   بـا توجـه بـه چـارچوب نظـري تحقيـق، ديـدگاه

  .شودها اشاره مي شهري است كه به آن-هاي روستادرخصوص علل مهاجرت

  رفاه اجتماعي به يابيدست و روستايي هايمهاجرت. 1. 3

 بـشر  ايهـ آرمان ازجمله زيست، براي بهتر شرايط معيشتي  آوردندستبه و نابرابري فقر، از رهايي 

 توسـعه  و اجتمـاعي  رفـاه  برقـراري  رو،ازاين سكونتگاهي است؛  هر فضايي عرصة در ادامة حيات  براي

 و مـردم  در آينـده  بـه  اميـد  افـزايش  و اجتماعي، سياسـي   اقتصادي، امنيت مستلزم تحقق  هر مكاني  در

-عقـب  اخيـر،  هـاي دهـه  در). 333: 1384 قاسـميان،  (اسـت  جامعه آحاد هويت حفظ و معاش تأمين

 آشـكار شـده    بيـشتر  مناطق سكونتگاهي  ديگر به نسبت سوم جهان روستايي كشورهاي  مناطق ماندگي

 هـاي محـيط  دافعـه در   عوامـل  عنـوان بـه  شـغلي،  و درآمدي هاينابرابري ها و تفاوت اين گاهي. است

 و عملكـردي آزاد   فـضاي  خـدمات،  شـغلي،  هايفرصت همراه وجود به) 65: 1366 تودارو، (روستايي
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اسـت؛   شـده  مراكـز  اين سويبه روستاييان مهاجرت منجر به  شهري، هايمحيط در جاذبه عوامل ديگر

شـرايط   آوردنفـراهم  و رفـاه  ايجـاد  بـراي  آنان موردنياز امكانات از روستاييان برخوردارنبودن بنابراين،

 شـكاف  ايشافـز  و روسـتا  و شهر نابرابري گسترش فقر،  موجب روستاها، در پايدار  معيشت – زيست

 مهـاجرت  سـبب  رونـد  ايـن  درنهايت، شود كه مي سكونتگاهي كانون دو اين ميان اجتماعي -اقتصادي

درراسـتاي   نـسبي، خانوارهـا   محروميـت  نظريـة  برپايـة  ترتيب،اين به .شودمي سوي شهرها به روستاييان

ـ    در خـود   اجتمـاعي  –اقتـصادي  وضـعيت  و بهبـود   درآمـد  افـزايش  خشنودي، رفاه،  ديگـر  امقايـسه ب

بـراين،  عـالوه . كننـد اقدام به مهاجرت مي   ) 130: 1386اردهائي،  قاسمي و پوركاظم (اجتماع خانوارهاي

هـاي  مكـان  در معيشتي، رفاهي، اقتصادي و اجتماعي     هايجنبه از زندگي شرايط از شناخت با خانوارها

-جاذبـه  تـأثير تحـت  خود، سكونت مبدأ با در مقصد  زيست شرايط اين مقايسة و مختلف سكونتگاهي

 علـل  ذكرشـده  مطالـب ). 24: 1367تـودارو،    (آورندبه مهاجرت روي مي    روستا هايدافعه شهر و  هاي

امـا   كننـد؛ مـي  بيـان  و روسـتا   شـهر  بـين  درآمدي شكاف و شهري جاذبة در عوامل  بيشتر را مهاجرت

 بـه  خـود  زنـدگي سـنتي    از توسـعه  به رسيدن براي بايد انساني جامعة پابرجاي  اولين عنوانبه روستاها

 بـا  پذيرنـد، جمعيـت مـي    بـراي  بيشتري تحرك امكان كه هاييزيرا، سياست  شوند؛ وارد مدرن زندگي

 كـه  كـساني   اكثـر  ).71: 1381 اسـكلدون،  (دارنـد  بيشتري مردم هماهنگي  تودة زندگي ارتقاي سياست

كـه   هـايي و توانمنـدي   اراييكـ  دليـل به كنند،مي مهاجرت شهرها به توسعهحالدر كشورهاي در عموماً

 و رضـايتمندتري   بهتـر  نـسبتاً  زنـدگي  و شـوند وارد مـي   شهر اجتماعي و هاي اقتصادي بنيان دارند، در 

 انـداز چـشم  شـهرها  آينـدة  مـورد،  ايـن  در). 16-17 :1370اوبـراي،    (آورنـد مي دستبه نسبت به قبل  

 فروشـي دسـت  از توانـد مـي  فـرد  در شهر  كهطوريبه كشد؛مي تصويربه روستا به تري را نسبت  روشن

بـا   شـهرها   همچنـين،  .مانـد باقي مي  زارع همان عموماً روستا در اما برود؛ پيش طورهمين و كند شروع

  ).14: 1381صرافي،  (هستند رشد و تغيير محل دارند، كه و اقتصادي اجتماعي سياسي، ساختار

  نظرية مايكل تودارو . 2. 3

، عوامـل مـؤثر بـر جريـان     توسـعه مهاجرت داخلي در كـشورهاي درحـال   مايكل تودارو در كتاب   

  :داندبر عوامل اقتصادي، شامل موارد زير ميمهاجرت را عالوه
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عوامل اجتماعي، شامل تمايـل مهـاجران بـراي دورشـدن از فـشارهاي سـنتي سـاختارهاي         –الف

  اجتماعي روستايي بازدارنده؛ 

سـالي و قحطـي كـه    اعي و جوي نظيـر سـيل، خـشك        هاي اجتم  عوامل فيزيكي، شامل فاجعه    –ب

 سازد؛وجوي محيط ديگر براي زندگي وادار ميمردم را به جست

هاي باالي رشد جمعيت روستايي كـه بـا         ومير و نرخ   عوامل جمعيتي، شامل كاهش نرخ مرگ      –ج 

  شود؛آن همراه است و منجر به تراكم سريع جمعيت روستايي مي

ابط خانوادگي گـستردة شـهري كـه امكـان تـأمين اوليـة مـالي بـراي                   عوامل فرهنگي، شامل رو    –د

  كند؛وبرق شهري را فراهم ميمهاجران جديد و جذب آنان به زرق

هاي آموزشي شهري و آثـار نوگرايانـة راديـو،          ونقل، سيستم  عوامل ارتباطي كه نتيجة بهبود حمل      –ه

: 1382پـاپلي يـزدي و همكـاران،        (دهـد   ر مـي  كننده را تغيي  تلويزيون و سينما است و آثار موانع مداخله       

167- 157 .(  

 نتايج تحقيق. 4

  . تفصيل ذكر شده استشود كه در زير بههاي تحقيق اشاره مي در اين قسمت، به يافته

  هاي فردي روستاييان ويژگي. 1. 4

گويـان شـامل سـن، جـنس، ميـزان          هاي توصيفي اين تحقيق حاوي مشخصات عمومي پاسخ       يافته 

 372از تعـداد  . آيـد و غيره است كه در زير مـي       ) شاغل يا بيكار  (، وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال      سواد

  .صورت كامل تكميل شدنامه به پرسش365نامة موردنظر، پرسش

گويـان، مـشخص شـد كـه        ها با پاسخ  نامهچهرة پرسش بهآمده و تكميل چهره   عملهاي به  با بررسي 

بودنـد،  %) 16حـدود  ( نفـر    56گويان را كه    گويان مرد و ساير پاسخ    سخاز پا % 84 نفر؛ يعني، حدود     307

  . زنان تشكيل دادند

ـين   % 38برحسب ميزان سن،    ) گويانپاسخ( از كل حجم نمونه براي سرپرست خانوارها         ـال،   20-30ب  س

ـال،    51-60بين  % 8/10 سال،   41-50بين  % 13 سال،   31-40بين  % 33 ـين   % 4 س ـال و     61-70ب نيـز  % 2/1 س

با توجه به اين اعـداد، مـشاهده        .  سال بوده است   34گويان نيز   ميانگين سني پاسخ  . اند سال سن داشته   70الي  با
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ـاالي         % 38سال با فراواني     20-30شود كه گروه سني     مي ـا فراوانـي       70در باالترين رده و گروه سني ب ـال ب  س

-همچنين، گـروه  . بودن بيشتر مهاجران است   دهندة جوان اين نتايج، نشان  . گيردترين رده قرار مي   در پايين % 2/1

  .اند سال با فراواني صفر درصد، هيچ جايگاهي در بين پاسخگويان نداشته20تر از هاي سني پايين

دليل، يكـي  همينبه.  وجود امكانات آموزشي، اثرات زيادي در باسوادي و گسترش تحصيالت دارد         

ارزيـابي وضـعيت    . گويان، اختصاص داده شـد    اسخنامه به بررسي ميزان تحصيالت پ     از سؤاالت پرسش  

سـواد، ابتـدايي، راهنمـايي، دبيرسـتان و          رده صورت گرفت كـه شـامل بـي         5گويان در   تحصيلي پاسخ 

% 32سـواد،   گويـان بـي   از پاسـخ  % 28دهـد   آمـده نـشان مـي     دستنتايج به . تحصيالت دانشگاهي است  

نيـز داراي   % 3ت دبيرسـتان داشـتند و       تحـصيال % 13تحـصيالت راهنمـايي،     % 24تحصيالت ابتـدايي،    

، در  %32گويان، افراد داراي تحصيالت ابتدايي با       اساس، در بين پاسخ   تحصيالت دانشگاهي بودند؛ براين   

براسـاس  . گيرنـد تـرين رده قـرار مـي   در پـايين % 3باالترين رده و افراد داراي تحصيالت دانشگاهي بـا        

انـد؛ يعنـي، نبـود امكانـات و     سواد بـوده الت ابتدايي و بيگويان، داراي تحصي از پاسخ % 60توضيحات،  

-ماندن سواد روستاييان و مهاجرت آنان به شهر، بـراي بهـره          تسهيالت آموزشي در روستا، موجب پايين     

  :دهد بندي ميزان تحصيالت پاسخگويان را نشان مينمودار زير، طبقه. بردن از اين امكانات در شهر است

  
  گويانت پاسخ ميزان تحصيال-2شكل 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ 
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گويـان  آمده، در قسمت وضعيت تأهل پاسخ   دستهاي به ها و تحليل داده   نامه پس از بررسي پرسش   

طوركـه مـشخص   همـان . انداز آنان، مجرد بوده% 4/21از پاسخگويان، متأهل و % 6/78مشخص شد كه  

اند؛ يعني، به غير از خود، تعداد ديگري هند كه متأهل بودهدگويان را افرادي تشكيل مياست، بيشتر پاسخ

همراه خود، تعـداد    دهندة اين است كه به    اند كه اين نشان   ، همراه با فرد پاسخگو بوده     )زن و فرزندان  (نيز  

 . و بر تعداد مهاجران افزوده شده است) مهاجران تبعي(اند ديگري را نيز با خود آورده

 ران قبل و بعد از مهاجرت و ميزان درآمد آنانمشاغل عمدة مهاج. 2. 4

از كل مهاجران كـشاورز،     % 6/14گويان قبل از مهاجرت، مشخص شد       در بررسي وضعيت اشتغال پاسخ     

دار را عهده ...) دار، راننده، كارگر و     شامل مغازه (نيز ساير مشاغل    % 3/12بيكار هستند و    % 4/58دامدار و   % 7/14

ـيش از     بـودن فعاليـت   و نيز نامناسب  ) گوياناز كل پاسخ  % 58حدود  (بيكار  وجود اين ميزان    . هستند هايـشان پ

  .شوديابي به شغل در مقصد، محسوب ميمهاجرت، يكي از علل مهم مهاجرت آنان براي دست
ـان .  ميزان درآمد مهاجران نيز قبل از مهاجرت در جدول زير نمايش داده شده است              طوركـه مـشاهده    هم

از مهاجران متوسـط    % 8/15از مهاجران كم، ميزان درآمد      % 4/76هارنظر مهاجران، ميزان درآمد     شود، طبق اظ  مي

-شود، درآمد بيشتر پاسـخ    طوركه مشاهده مي  همان. مانده نيز باال و مناسب بوده است      باقي% 8/7و ميزان درآمد    

ـاجرت    مدر قبل از مهاجرت، كم و نامناسب بوده است و اين يكي از مه  %) 76حدود  (گويان   تـرين داليـل مه

  .شودتر محسوب مييابي به وضعيت اقتصادي مناسبافراد براي فرار از اين وضعيت و دست

   ميزان درآمد مهاجران قبل از مهاجرت-2جدول 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  

   
گويان، شاغل از پاسخ% 7/84گويان پس از مهاجرت، مشخص شد تغال پاسخدر بررسي وضعيت اش 

گويان شاغل، مشخص شد    از بين پاسخ  . بيكار بودند و شغلي نداشتند    %) 3/15(گويان  بودند و بقية پاسخ   

  درصد  درآمد ميزان
  4/76  كم

  8/15  متوسط
  8/7  باال و مناسب

  100  جمع
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هاي كشاورزي در فعاليت% 17هاي صنعتي و در فعاليت% 6/14هاي خدماتي، از آنان در فعاليت% 65كه  

اين آمارها نشانگر اين نكته هستند    . مانده نيز، نوع شغل خود را اظهار نكردند       باقي% 4/3شتند و   اشتغال دا 

هاي اكثـراً توليـدي   هاي خدماتي در شهر مشغول بودند؛ يعني، از فعاليت  گويان به فعاليت  كه بيشتر پاسخ  

. ر شـهر مـشغول شـدند   هاي خدماتي دها اشتغال داشتند، دست كشيدند و به فعاليتكه در روستا بع آن 

همچنين، باالبودن ميزان   . توان يكي از پيامدهاي مهاجرت روستاييان به شهرها ذكر كرد         همين نكته را مي   

دهندة تحقق يكي از عوامل مهم مهـاجرت روسـتاييان بـه         ، نشان %)84حدود  (اشتغال روستاييان در شهر   

گويـان  ير نشانگر وضعيت اشتغال پاسخ    نمودارهاي ز . است) يابي به شغل و فرار از بيكاري      دست(شهر  

  .است
  

 
  گويان وضعيت اشتغال پاسخ- 4شكل           گويان براساس نوع شغل توزيع پاسخ-3شكل         

                                             بعد از مهاجرت      بعد از مهاجرت                             

  1390هاي پژوهش، يافته:   مأخذ                   1390، هاي پژوهشيافته: مأخذ
 

  

شده از مهاجران، در بررسي وضعيت مهاجران بعـد از مهـاجرت،     هاي تكميل نامه با توجه به پرسش   

. شان بعد از مهـاجرت بهتـر شـده اسـت    اند كه وضعيت اقتصاديها اظهار كرده  از آن % 86مشخص شد   

-نيز اظهـار كـرده    % 7/4 آنان بعد از مهاجرت تغييري نكرده است و          اند كه وضعيت اقتصادي   گفته% 3/9

وجود اين ميـزان رضـايت و بهترشـدن    . اند كه وضعيت اقتصادي آنان پس از مهاجرت بدتر شده است        

تـوان تأييـدي بـر يكـي ديگـر از علـت مهـاجرت افـراد              وضعيت اقتصادي بعد از مهاجرت را نيز مـي        

  : ت اقتصادي مهاجران پس از مهاجرت استجدول زير نشانگر وضعي. محسوب كرد
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   بررسي وضعيت اقتصادي مهاجران بعد از مهاجرت-3جدول 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  درصد  وضعيت اقتصادي

  86  بهتر شده است

  3/9  تغيير نكرده است

  7/4  بدتر شده است

  100  جمع

  هاي مهاجرت از ديد مهاجران علل و انگيزه. 3. 4

هـاي  هاي علـم پزشـكي و دركنـار آن، ورود تكنولـوژي           دليل پيشرفت عيت روستاها به   افزايش جم 

بودن منابع طبيعـي و كـشاورزي و نيـز فقـدان     شدن كشاورزي، ثابت  جديد كشاورزي به روستا، مكانيزه    

تبع آن كاهش درآمد روسـتاييان و درنهايـت، موجـب مهـاجرت     امكان افزايش آن، موجب بيكاري و به 

هـا را در كـشور بـه طـرق مختلـف            ها و تخلية روستاها شده است كه تبعات اين مهاجرت         آنان به شهر  

  : شودطوركلي، علل مهاجرت روستاييان بخش خاو و ميرآباد به دو دسته تقسيم ميبه. شاهد هستيم
در اين تحقيق، از ميـان متغيرهـاي اقتـصادي، كمبـود درآمـد و وجـود بيكـاري                : علل اقتصادي  . 1

 بررسي شد؛ 

ازدواج، امكانـات آموزشـي، امكانـات رفـاهي و بهداشـتي، امكانـات       : اجتماعي و فرهنگيعلل   . 2

  .تفريحي و ورزشي

بـا توجـه بـه نتـايج        . دهـد  جدول زير علل مهاجرت را از ديد شش روستاي موردمطالعه نشان مي           

% 6/56  مهـاجر  365گويان، دربين روسـتاهاي نمونـه، از        شده توسط پاسخ  هاي تكميل نامه پرسش تحليل

. انـد يابي به شغل، به شهر مهـاجرت كـرده        دليل فرار از بيكاري و دست     دهند كه به  را افرادي تشكيل مي   

يـابي بـه امكانـات رفـاهي و         از آنـان دسـت    % 4/3دليل داشتن درآمد كم در روستا،       به% 4/29همچنين،  

بـه امكانـات و تـسهيالت    يـافتن  از آنان دسـت % 5/6بهداشتي در شهر و كمبود اين امكانات در روستا،    

يـابي بـه امكانـات ورزشـي و         هـا دسـت   از آن % 4/2ها در روستا،    آموزشي مناسب در شهر و كمبود آن      

  .اندنيز ازدواج را از علل مهاجرت بيان كرده% 7/1تفريحي در شهر و كمبود يا نبود آن در روستا و 
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  روستاهاي موردمطالعه) نگوياپاسخ(هاي مهاجرت از ديد مهاجران  علل و انگيزه-4جدول 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  درصد  علل و انگيزة مهاجرت
  6/56  اشتغال
  4/29  درآمد

  5/6  تسهيالت آموزشي
  4/3  امكانات بهداشتي
  4/2  امكانات تفريحي

  7/1  ازدواج
  100  جمع

  

شهر از بـاالترين    يابي به شغل مناسب در      شود كه اشتغال و دست     با نگاهي به اين آمار مشخص مي      

اولويت برخوردار است و از علل بسيار مهم مهاجرت روستاييان بخش خاو و ميرآباد بـه شـهر مريـوان          

گويـان در قبـل از   هاي ميداني معين شـد درصـد بـسيار زيـادي از پاسـخ           همچنين، در بررسي  . باشدمي

و زمـين كـم داشـتند كـه       مهاجرت از روستا بيكار بودند و يا شاغل در بخش كشاورزي معيشتي بودند              

اي جز مهاجرت نداشتند؛ بنـابراين، ضـرورت ايجـاد       اين افراد در شرايط بسيار بدي قرار داشتند و چاره         

ها در روستاها، با توجه به جمعيت هر روستا در اين بخـش بـراي      بخشي به فعاليت  اشتغال ازطريق تنوع  

نمـودار زيـر بيـانگر      . شودحساس مي هاي معكوس، بسيار ا   ها و حتي افزايش مهاجرت    كاهش مهاجرت 

  :شدني هستنداين ارقام است كه بهتر درك

 
  گويانهاي مهاجرت از ديد پاسخ علل و انگيزه-5شكل 

  1390هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
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توان گفت كمبود اشتغال و وجود بيكـاري و پـس از آن             مي) 5(و نيز شكل    ) 4( با توجه به جدول     

هـاجرت روسـتاييان بخـش خـاو و ميرآبـاد بـه شـهر و درنهايـت، تخليـة                    كمبود درآمد، علت اصلي م    

  .شودروستاهايشان محسوب مي

  گيري  بندي و نتيجه جمع. 5

 در ايناحيـه  نگرشـي  نبـود  در شاخـصي  توانمي را كشور روستاييان رويةبي هايمهاجرت  تداوم

-سياسـت  اعمـال . قلمـداد كـرد    توسعة كشور  ريزيبرنامه در اجتماعي و اقتصادي هايفضايابي فعاليت 

 -رفـاهي  تـسهيالت  و تمركز خـدمات   عامل سوازيك ها،فعاليت اين گزينيدر مكان  تمركزگرايانه هاي

 داشـته  دنبـال بـه  را روسـتايي  فقر منـاطق   و محروميت ديگر،ازسوي شده و  در شهرها  مختلف معيشتي

 بـه  را هـا آن و شده روستا و ن شهر بي چشمگير دوگانگي و شكاف سبب نابرابر اين روند  تداوم . است

 هـاي كـانون  عنـوان بـه  روستاها تلقي اي كه گونهبه است؛ كرده تبديل دافع جمعيتي  و جاذب هايقطب

 بـه اميـد    روستاييان، در مهاجرتي هايانگيزه تشديد به اجتماعي، منجر  و اقتصادي ازنظر محروم و ناامن

شـده اسـت     شهرهايي–روستا و كوچك در شهرهاي شهرها و حتي  در امكانات حداقل از برخورداري

» فراينـد « كـه عنـوان    مهـاجرت  گذرد؛ بنـابراين،  چندي  نمي   هاآن شدنشهري هويت زمان كسب  از كه

 هـاي وضـعيت   ويژگـي  به آن از قسمتي كه باشد تنگناهايي از تواند ناشي مي شود بر آن اطالق كرد،    مي

 عرضـه  شـهري  مراكـز  كـه  بهداشتي-آموزشي يالتو تسه  شغلي هايفرصت به ديگر بخشي و محلي

  .باشد داشته بستگي دارند،مي

رو بـوده اسـت، شهرسـتان       هاي زيادي روبـه    يكي از مناطق مرزي كشور كه از ديرباز با محروميت         

اين شهرستان كه در استان كردستان قرار گرفته است، داراي سه بخش است كـه يكـي از                  . مريوان است 

بخش خـاو وميرآبـاد داراي      .  ميرآباد است كه در مجاورت با كشور عراق قرار دارد          ها، خاو و  اين بخش 

علـل مختلـف،    هاي مختلفي از زمان، تعـدادي از ايـن روسـتاها بـه            روستاهاي زيادي است كه در برهه     

جز چنـد   جمعيت روستاهاي ديگر نيز، به    . اندها به شهر مريوان مهاجرت كرده     تخليه شده و جمعيت آن    

انـد كـه دليـل ايـن كـاهش          بزرگ و نيز چند روستاي نزديك به مرز، كاهش جمعيـت داشـته            روستاي  

  . جمعيت، مهاجرت ساكنان آن بوده است
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هـا را بيـان     هـا را پيـدا كـرده و آن        اند تا علل اين مهاجرت     در اين تحقيق، نگارندگان درپي آن بوده      

 365مه تهيه شد كـه از ايـن تعـداد،           نا عدد پرسش  372براي بررسي علل مهاجرت در اين بخش،        . كنند

-بـه ) %60 (گويـان تعداد پاسخ  بيشترين شددرنهايت، مشخص   . صورت كامل تكميل شد   نامه  به  پرسش

ايـن امـر     كـه  انـد بوده سواديا بي  اند و داشته ابتدايي تحصيالت روستا، در آموزشي امكانات كمبود دليل

را  مهـاجران  كـل  از %6/41 شـد  مشخص عالوه،به. رودمي شماربه افراد اين مهاجرت در ايعمده دليل

-مغـازه  مشاغل شامل  ساير نيز% 3/12 و دهندرا بيكار تشكيل مي   % 4/31 را دامدار و  % 7/14 و كشاورز،

 از قبـل ) گويـان پاسـخ  كـل  از% 31 حـدود  (افراد بيكـار   ميزان اين وجود .دارند... و   كارگر راننده، دار،

. شـود مـي  محسوب مكان مقصد،  در شغل به يابيبراي دست  آنان اجرتمه مهم علل از يكي مهاجرت،

 از% 4/76 اقتـصادي  وضـعيت  شـد  مـشخص  مهـاجرت،  از قبل مهاجران اقتصادي وضعيت بررسي در

. اسـت  بـوده  مناسب و خوب نيز ماندهباقي %8/7 و مناسب نسبتاً مهاجران از %8/15 نامناسب، مهاجران

 مهـاجرت  از قبـل ) %76 حدود (گويانپاسخ بيشتر اقتصادي وضعيت ودنبنامناسب دهندةآمار نشان  اين

 بـه  يـافتن دسـت  و وضـعيت  ايـن  از فـرار  براي مهاجران مهاجرت داليل ترينمهم از يكي اين و است

دليـل  بـه %) 60(گويـان   همچنين، مشخص شد اكثر پاسـخ     . رودشمار مي به ترمناسب اقتصادي وضعيت

-اند كه اين، دليـل عمـده      سواد بوده  و بي  اندستا، تحصيالت ابتدايي داشته   كمبود امكانات آموزشي در رو    

گويـان، ازبـين   عالوه، در بررسي وضعيت اشـتغال پاسـخ  به. شوداي در مهاجرت اين افراد محسوب مي 

در % 6/14هـاي خـدماتي،   از آنـان در فعاليـت  % 65گويان شاغل بعـد از مهـاجرت، روشـن شـد            پاسخ

اند كه ايـن نـشانگر ايـن اسـت كـه            هاي كشاورزي اشتغال داشته   در فعاليت % 17 هاي صنعتي و  فعاليت

هـاي اكثـراً توليـدي      اند؛ يعني، از فعاليت   هاي خدماتي در شهر مشغول بوده     گويان به فعاليت  بيشتر پاسخ 

هـاي خـدماتي در شـهر مـشغول         اند و بـه فعاليـت     اند، دست كشيده  ها اشتغال داشته  كه در روستا به آن    

ميـزان اشـتغال    . توان يكي از پيامدهاي مهاجرت روستاييان به شهرها ذكر كرد         همين نكته را مي   . اندشده

دهنـدة تحقـق يكـي از عوامـل مهـم مهـاجرت             است كه اين رقم نـشان     % 84روستاييان در شهر حدود     

ادي بـراين، وضـعيت اقتـص   عـالوه . يابي به شغل و فرار از بيكاري اسـت روستاييان به شهر؛ يعني دست  

از مهاجران، بعد از مهاجرت بهتر شده است كه وجود اين ميـزان رضـايت و بهترشـدن وضـعيت                   % 86

. توان تأييد يكي ديگر از علـل مهـاجرت مهـاجران، محـسوب كـرد         اقتصادي بعد از مهاجرت را نيز مي      
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 در  داشـتن درآمـد كـم     % 4/29يافتن بـه شـغل،      گويان فرار از بيكاري و دست     از پاسخ % 6/56همچنين،  

% 5/6يابي به امكانات رفاهي و بهداشتي در شهر و كمبود ايـن امكانـات در روسـتا،           دست% 4/3روستا،  

يـافتن  دسـت % 4/2يابي به امكانات و تسهيالت آموزشي مناسب در شهر و كمبود آن در روسـتا،                دست

اج را از علـل  نيـز ازدو % 7/1به امكانات ورزشي و تفريحي در شهر و كمبـود يـا نبـود آن در روسـتا و       

يابي به شـغل مناسـب در شـهر از    اين آمار نمايانگر اين است كه اشتغال و دست   . اندمهاجرت بيان كرده  

باالترين اولويت برخوردار است و از علل بسيار مهم مهاجرت روستاييان بخش خاو و ميرآباد بـه شـهر        

ن، قبل از مهـاجرت از روسـتا        گوياهمچنين، مشخص شد درصد بسيار زيادي از پاسخ       . باشدمريوان مي 

انـد و در شـرايط بـسيار بـدي          اند و زمين، كم داشـته     معيشتي بوده بيكار و يا شاغل در بخش كشاورزي      

بخـشي بـه    اند؛ بنابراين، ضرورت ايجاد اشـتغال ازطريـق تنـوع         اي جز مهاجرت نداشته   اند كه چاره  بوده

هـا و حتـي      اين بخش براي كـاهش مهـاجرت       ها در روستاها، با توجه به جمعيت هر روستا در         فعاليت

اسـاس، بـا توجـه بـه ايـن توضـيحات،            شود؛ بـراين  هاي معكوس، بسيار احساس مي    افزايش مهاجرت 

 هـاي مهـاجرت  اصـلي  علـل  از مهـاجر  روسـتاييان  درآمد كمبود و فرضية تحقيق مبني بر اينكه بيكاري     

شـود علـت اصـلي      اين، مـشخص مـي    شـود؛ بنـابر   است، تأييد مي   ميرآباد و خاو بخش شهري -روستا

يابي به اشـتغال و درآمـد مناسـب بـوده           مهاجرت روستاييان بخش خاو و ميرآباد به شهر مريوان، دست         

راستا، در قسمت بعد، پيشنهادهايي براي بهبـود وضـعيت موجـود و جلـوگيري از تخليـة                  دراين. است

 .شودروستايي ارائه مي ريابي به توسعة پايداساير روستاهاي بخش خاو و ميرآباد و دست

  پيشنهادها و راهكارها. 6

بـودن  مـرزي  بـه  توجه با منطقه، اين در گردشگري گسترش براي اجراقابل و مناسب ريزيبرنامه. 1

 بـراي  اشـتغال  ايجاد موجب كه تجاري توريسم و اكوتوريسم درزمينة گردشگري هايو نيز داشتن توان   

  شود؛ مي آنان آمددر افزايش درنهايت، و روستا ساكنين

 در جـوان  نيـروي  فراواني به توجه با منطقه، در متوسط و كوچك صنايع ايجاد براي ريزي برنامه. 2

 نشده؛روستاهاي تخليه
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درمحور قراردادن توسعة مناطق مرزي، براساس منابع طبيعي اعم از آب، خاك، پوشش گياهي و               . 3

 اي و ترويج؛ ش بومي و تقويت آن ازطريق آموزش حرفهمعادن منطقه با استفاده از نيروي انساني و دان

 ها؛بخشي به فعاليتهاي شغلي مولد در نواحي روستايي اين بخش، ازطريق تنوعايجاد فرصت. 4

در بخـش خـاو و ميرآبـاد،    ) قاچـاق (دادن به تجارت غيررسـمي كـاال    بخشيدن و جهت  رسميت. 5

وسـتاييان بخـش خـاو و ميرآبـاد در اولويـت ارائـة       ازطريق ايجاد يك بازارچة مرزي فعال كـه در آن ر         

بازارچـة  (اكنـون دايـر اسـت       اي كـه هـم    با توجه به اينكه بازارچة مـرزي      . كاالها و خدمات قرار گيرند    

پردازد و دراختيار افرادي قدرتمنـد و بـا نفـوذ سياسـي و اقتـصادي                ، بيشتر به امر صادرات مي     )باشماق

دادن روسـتاييان روسـتاهاي مـرزي در امـور          ازارچـه و مـشاركت    است، بنابراين اصالح ساختار ايـن ب      

 . اقتصادي آن، با هدف افزايش درآمد آنان ضروري است

-فرصـت  توسـعة  و ايجـاد  براي الزم جتماعيو ا اقتصادي هايزيرساخت ساختنفراهم و تأمين. 6

 بـا ايـن امـور   . آن حوزة فرادسـت  و روستا كشاورزي بخش در پنهان بيكاري رفع و پايدار شغلي هاي

 تبـديلي  صـنايع  ايجـاد  بـه  تـوان مي جمله آن از شوند كهپذير ميمحلي امكان هايقابليت از گيريبهره

 هـاي فنـاوري  از گـسترده  گيـري بهره، روستا در باغداري و زراعت ويژهبه كشاورزي، بخش به وابسته

 محـصوالت  بازاررسـاني  و ابيبازاري برداشت، داشت و كاشت، فرايند در )ابزار و روش دانش،(مدرن 

 كشاورزي، اشاره كرد؛ هايفعاليت كردنمحل براي اقتصادي در باغي و زراعي

 بـا  همگـام  روسـتاييان،  موردنياز معيشتي -يرفاه خدمات و امكانات به هادهستان مراكز تجهيز. 7

 مراكز؛ اين به اقمار روستاهاي ارتباطي و دسترسي بهبود شبكة

 و هـا دهستان مراكز در آموزشي و تفريحي موجود و موردنياز، درماني، اشتيبهد خدمات توسعة. 8

  .هاآن جمعيت نسبت به روستاها سطح در هاآن گسترش
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