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 سنجش نگرش زنان روستایی در ارتباط با مهاجرت

 (نمونه موردی : محدوده روستایی خادم آباد)

 

1ریحانه سلطانی مقدس
 

 

 چکیده :

در شکل برنامه ریزی در نواحی روستایی هستند و دیدگاههای آنان انکارناپذیر زنان روستایی از پایه های  

نقش زنان در تصمیم سازی های خرد به صورتیکه دخالت دارد.نواحی روستایی  در حاکمروندهای گیری 

از دیدگاههای زنان تصمیم سازی های خانوار  بسیاری ازیکی از مسائل مطرح در برنامه ریزی روستایی است. 

تنگناهای مختلف اجتماعی و است.خانوار پایداری و یا تحرک اهمیت این گروه در بیانگر که متأثر می شود 

به صورت شاخص های که  گاری زنان روستایی را تحت تأثیر قرار داده استمانددر روستاها اقتصادی 

روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است که  4در این بررسی مختلفی در این پژوهش مد نظر قرار گرفته اند.

ند عوامل مختلفی مانزن روستایی به صورت تصادفی از این روستاها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. 05

 درمانی بر نگرش زنان در زمینه مهاجرت اثر گذار بوده است. –سطح درآمد ، تحصیل و امکانات بهداشتی 

  

 مهاجرت ، زنان روستایی ، توسعه پایدار ، اشتغال ، شهر  واژگان کلیدی :
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 مقدمه :  

در سکونتگاههای روستایی  زنانپایه های اقتصاد روستایی زنان روستایی هستند . به طوریکه یکی از 

به عنوان نیروی شاغل قلمداد زیرا با وجودیکه  .یکی از نیروهای مهم در اقتصاد به شمار می آیند

ند ولی در کنار خانواده خود به کار کشاورزی اشتغال دارند . در این راستا نقش با اهمیت یده انگرد

. همچنین نگرشهای آنان در  پایداری آن استزنان روستایی از عوامل مهم در کارآیی اقتصاد روستا و 

تصمیم سازی های خانوار نقش به سزایی دارد.به طوریکه سنجش نگرش آنان نقش اساسی در کاهش 

بنابراین بررسی عوامل مؤثر در گرایش به مهاجرت از سوی این مهاجرتهای روستایی خواهد داشت.

.زیرا جابجایی و مهاجرت در امکان سنجی  قشر در برنامه ریزیهای کالن دارای جایگاه خاصی است

 خدمات و فعالیتهای جدید قابل توجه است . 
 

 نظریه های تحقیق

  از دید گاه فریدمن ، نظام شهری ، مناطق هسته ای را تشکیل می پیرامون :  –نظریه مرکز

 دهد و نواحی پیرامونی نیز براساس روابطی که با هسته مربوطه دارند ، تعریف می شوند .

مناطق هسته ای اثر تعیین کننده ای بر پیرامون دارند و برتری خود را از راههای مختلفی 

بر نواحی روستایی اعمال می کنند)  اثر مدرنیزاسیون  و اثر تولیدی، همچون : اثر اطالعاتی

 (.D.H.V ،1477:41مهندسان مشاور 

جمعیت متأثر از  شکل گیری پدیده مهاجرت و جریاننظریه جذب و دفع سکونتگاهها :  -

عوامل جذب و دفع در سکونتگاههای روستایی و شهری است . به یقین عوامل مختلفی به 

عنوان عوامل جاذب جمعیت به صورت آهنربایی عمل می نمایند و در مقابل عوامل دافعه 

 -مطرح می شوند. در این نظریه چندین عامل برای پدیده مهاجرت مطرح شده است .: 

تفاوت شهر و روستا در میل به  -جریان و ضد جریان مهاجرت ،  -ای ، مهاجرت مرحله 

 1437مهاجرت و تسلط انگیزه های اقتصادی که باعث گسترش آن می شوند ) تودارو ، 

:25.) 

 

    روش تحقیق 

روش تحقیق بر مبنای تحلیل محتوا و استفاده از روش آماری تحلیل فراوانی است . در این راستا از  

یکرت برای تبیین سنجش نگرش زنان روستایی استفاده شده است . همچنین طبقه بندی مقیاس ل

براساس متغیرهای مختلف تحقیق در شاخه های مختلف طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته 

 شده است . 
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  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد بررسی 

ی در ناحیه روستایی شهرک رضویه واقع محدوده مورد بررسی در شرق شهر مشهد در دهستان میام

شده است . در این بررسی چهار روستای این دهستان : خادم آباد ، ساالرآباد ، احمدآباد و چالغی  

زن روستایی به صورت تصادفی از روستای مورد  05مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه 

 انتخاب و پرسشگری شده اند. مورد مطالعه
 

 های نمونه آماری ویژگی

تا  14درصد بین 25سال  و  37سال تا  43درصد بین  22سال ،  40تا  23درصد از زنان بین  42سن:

 سال سن داشته اند .  40الی  40و  20

با توجه به اینکه در پیرامون کالنشهرها ، اقامت برخی از خانوارها به صورت فصلی است نوع اقامت :

 15تأثیر گذار می باشد . بنابراین به عنوان یک متغیر اصلی بررسی شد . ، این مسئله بر مهاجرت آنها

درصد زنان مورد پرسش در این محدوده ، نوع اقامتشان به صورت دایمی است که بنابراین می توان 

 نتایج یکسانی را برآورد نمود.

است که در یکی از متغیرهای مورد بررسی چگونگی مشارکت زنان مشارکت زنان در تصمیم گیری :

درصد برآورد شده است که حاکی  23این بررسی مورد تدقیق قرار گرفته است . میزان مشارکت زنان 

از عدم توجه به نظرات زنان در تصمیم گیریهای روستا است . یکی از موارد توسعه ، افزایش نقش 

 ل نمود.زنان در تصمیم گیریهای در روستا است که بتوان نیمه بالقوه روستا را نیز فعا
 

 تعداد مهاجران روستاها 

خانوار  35براساس بررسیهای به عمل آمده ، در محدوده مورد بررسی تعداد خانوارهای مهاجر حدود 

 سال  به شهر مشهد مهاجرت نموده اند. 25است که در طی 
       

 عوامل مؤثر بر شکل گیری مهاجرتهای روستایی

ستاها مهاجرت می کنند از بین گروههای ثروتمندتر و از دیدگاه اسکلدون ، مهاجرانی که از رو

باسوادتر آن جامعه هستند ، اما احتماال فقیرتر و کم سوادتر از اکثریت غالب جمعیت شهری هستند 

(.از دیدگاه طاهر خانی ، نظریه های متعددی سعی کرده اند ، رابطه بین 112: 1422)اسکلدون ، 

بصورتیکه  مهاجرت را وسیله ای می داند که فرد تحصیلکرده مهاجرت و تحصیالت را تبیین کنند . 

می توانند در بخش دولتی یا تجاری شغل هایی به دست آورند . این شغل های مناسب در مراکز 

 (. 4: 1420شهری مهم قرار دارند. از این رو مهاجران به شهرها گرایش می یابند ) طاهر خانی ، 
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ن آالت کشاورزی به روستاها از یک طرف و سرازیر شدن مصنوعات از نقطه نظر دیگر ، راهیابی ماشی

جدید کارخانه ای به بازارهای روستاها باعث تعطیلی صنایع دستی کوچک گردیده و عالوه بر بیکاری 

(. خدامی فقر و محرومیت  215-211:  1472پنهان باعث بیکاری آشکار هم گردیده است ) آسایش ، 

زمین زراعی ، تقسیم زمین های زراعتی به قطعات کوچک تر ، کمبود آ در سطح روستاها ، نداشتن 

ب زراعتی ، بی سوادی و پایین بودن سطح دانش ، اختالفات مالک و زارع ، نداشتن سرمایه اولیه را 

(.از طرف دیگر ، مستوفی 42:  1477از جمله عوامل مهاجرتهای روستاییان می داند ) خدامی ، 

متأثر از انگیزه های اقتصادی می داند . در این پدیده برخورداری از درآمد و  الممالکی ، مهاجرت را

پول بیشتر و حتی پس انداز و جمع آوری برای آینده و یا سرمایه گذاری جهت سود بیشتر یکی از 

(. همچنین 12: 1477آرمانهای اقتصادی یک مهاجر روستایی به شمار می آید )مستوفی الممالکی ، 

قین جاذبه های موجود در شهرها از قبیل : فرصتهای شغلی بیشتر و متنوع تر در شهرها ، برخی از محق

تسهیالت آموزشی ، وجود سازماندهی و سرویسهای خدماتی ، تنوع بیشتر در زندگی اجتماعی در 

(. همچنین تمرکز 45:  1472شهرها عوامل مؤثر در مهاجرت از روستا به شهر می باشند ) نقوی ، 

ر شهرها و امید به دست آوردن مزد بیشتر از علل مهم و اساسی جذب مهاجرین است . بدون صنایع د

شک ، توسعه وسایل ارتباطی و تسهیالت حمل و نقل ، گسترش و تراکم مراکز اقتصادی و تمرکز 

سازمانهای گوناگون اداری در شهرهای بزرگ و پایتخت نقش قابل مالحظه ای در امر مهاجرت به 

(. از نظر فرید ، مهاجرت به شهرها ، پیآمدهای متعددی در زمینه 41:  1472د ) آسایش ، شهرها دار

های فرهنگی ، اجتماعی ، خدماتی و اقتصادی شده است . بطوریکه شهرها از نیروی انسانی ناخواسته 

لبریز شد و نتوانست جمعیت اضافی را در محدوده و خارج مرزهای خود جابجا کند، شهر با مسایل 

حاد اجتماعی و اقتصادی روبرو شده و در این ارتباط رشد شتابان شهری را در پی داشت ) فرید ، 

1432  :101-102 .) 

مهاجرت پیآمدهای گسترده ای در نواحی روستایی به همراه دارد که از جمله آنها می توان به : از 

بیکاری و کمبود وا در شهرها روستاها ، آلودگی هدست دادن جمعیت جوان ، کمبود نیروی انسانی در 

مسکن ، افزایش نابرابریهای اجتماعی ، بهم ریختگی ساختار حرفه ای در روستاها را از موارد و 

 (.41: 1471مشکالت مهاجرتهای روستایی ذکر نمود ) آسایش ، 
 

     مهاجرت از دیدگاه زنان روستایی 

ارند . در این ارتباط از دیدگاه زنان در محدوده مورد بررسی ، عوامل مختلفی بر مهاجرت نقش د

 روستایی عوامل تأثیر گذار بر مهاجرت عبارت است از :
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 امکانات و خدمات 

یکی از مهمترین مشکالت و تنگناها در نواحی روستایی کمبود امکانات پایه است. براساس یافته های 

ت در روستاها و عدم بهره مهمترین علل مهاجرت از دیدگاه زنان روستایی ، کمبود امکاناپژوهش 

خدمات متنوع و فراوان شهرها  وجودمندی مناسب روستاها از خدمات مناسب است که در این راستا 

 وستایی محسوب می گردد . راز سازوکارهای مهاجرتهای 

 تحصیل 

تحصیل  از جمله عوامل مهاجرفرستی  به حساب امکانات پس از امکانات ، از دیدگاه زنان روستایی 

تواند  آید که نقش خدمات آموزشی جایگاه ویژه ای می یابد . بصورتی که وجود این خدمات می می

 از مهاجرفرستی جوانان کاسته و باعث افزایش میزان ماندگاری روستاییان و بقاء روستاها گردد. 

 

 عوامل اصلی مهاجرت روستاییان  -   1جدول شماره 

 صد تجمعیدر درصد معتبر درصد فراوانی علت مهاجرت

 33/7 33/7 33/7 3 کمبود امکانات

 155 44/4 44/4 4 تحصیل

  155 155 1 مجموع

 منبع : یافته های تحقیق.

براساس سلسله مراتب  عوامل تأثیر گذار ، از دیدگاه زنان علل گرایش به مهاجرت در سالهای اخیر ، 

کسالی ذکر شده است که  رفع این عدم وجود سرمایه  برای کار ، امکانات و خدمات روستا و نیز خش

موانع و مشکالت در ماندگاری روستاییان می تواند نقش زیادی را داشته باشد . یکی دیگر از عوامل 

درصد زنان  32مهاجر فرستی عدم مناسب بودن امکانات بهداشتی و در مانی است که در این راستا 

های آنها نامناسب است و این مسئله باعث اظهار نموده اند که  امکانات بهداشتی و درمانی روستا

 مهاجرفرستی آنها شده است . 
 

 سلسله مراتب عوامل تأثیر گذار بر مهاجرت روستاییان -  2جدول شماره   

  0میانگین نمره اهمیت از  علت گرایش به مهاجرت
 04/5 عدم تمایل به کشاورزی

 42/2 امکانات و خدمات کم روستا

 22/5 تحصیل جوانان

 23/2 خشکسالی

 1/4 عدم وجود سرمایه کار

 منبع : بررسی های میدانی.
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 وابستگان مهاجر

یکی از عوامل تأثیر گذار بر مهاجرت ، وابستگان مهاجر به شهرها است . این افراد انگیزه ای برای 

یل مهاجرت سایر اعضای فامیل به شهرها محسوب می شوند . در این ارتباط ، بیشترین فراوانی فام

 22خانوار بوده است که تقریبا به صورت میانگین میزان باالیی  به حساب می آید . 0مهاجر به شهر 

خانوار مهاجر بوده اند که بیانگر مهاجرفرستی باالی این منطقه در  21نیز دارای  درصد زنان نمونه

درصد زنان ذکر نموده اند که هر ماه به فامیل خویش در شهر سر می  32مقایسه با سایر مناطق است . 

 زنند و به شهر مراجعه می نمایند.

بر مهاجرت فامیل و وابستگان است که یکی از مطالعات به عمل آمده در ارتباط با عوامل تأثیر گذار 

در این ارتباط بتوان ارتباط منطقی بین عوامل دافعه در روستا و نیز سازوکارهای مترتب بر آن را پیدا 

نمود . در این راستا ، اشتغال و ازدواج در شهر از مهمترین عوامل مهاجرت این افراد به شمار آمده و 

در شهر در مراتب بعدی عوامل مهاجر فرستی قرار می گیرند .  سایر عوامل : کمبود امکانات و مسکن

 درصد ازدواج را عامل مهاجرت مهاجران در روستا ذکر نموده اند.  45درصد اشتغال و  44بطوریکه 
 

 مهاجرت فرزندان به شهر 

استا مهاجرت فرزندان به شهر از عوامل انتقال و جابجایی سایر افراد خانواده به شهر است . در این ر

درصد از فرزندان زنان مورد مطالعه به شهر مهاجرت کرده اند . از دالیل  اصلی مهاجرت     42

فرزندان به شهر می توان به ازدواج و اشتغال در شهر اشاره نمود . بصورتیکه  در این منطقه  جوانان 

 پس از ازدواج به شهر مهاجرت می نمایند . 
 

 سطح درآمد 

نوع و گستردگی خاصی برخوردار است . در این راستا ، افراد مهاجر در شهر به  اشتغال در شهرها از ت

دنبال مشاغل با درآمد باالتری می باشند . به اعتقاد زنان درآمد در شهرها بسیار باالتر از روستاها است 

 درصد از زنان نمونه  این مسئله را تأیید نموده اند که عاملی برای مهاجرفرستی است .  75. 
 

 سطح زندگی 

درصد از زنان  ، سطح زندگی در این روستاها مناسب بوده و هزینه زندگی مقرون به  72از دیدگاه 

صرفه است . به صورتیکه به راحتی می توان به تهیه مسکن و سایر مایحتاج زندگی پرداخت و دچار 

 سختی و مشکالت شهری نگردید.
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 مشکالت روستاها 

های روستایی وجود دارد که باعث مهاجرفرستی می گردد. از جمله مشکالت مختلفی در سکونتگاه

 این مشکالت  می توان به  منابع آب ، گاز کشی و امکانات رفت و آمد به شهر اشاره نمود .  
 

 مشکالت روستا از دیدگاه زنان روستایی - 4جدول شماره   

 درصد  مشکالت روستا

 45 منابع آب

 22 امکانات رفت و آمد

 25 الاشتغ

 12 مدارس

 4 جاده

 2 مسکن

 4 خانه بهداشت

 25 گاز کشی

 3 مالکیت

 155 مجموع

 منبع : یافته های تحقیق.

 

درصد زنان ذکر نموده اند که اگر مشکالت روستایی حل شود ، تمایلی به مهاجرت   25به طوریکه 

 آنها زندگی در روستا بهتر از شهر است .   ندارند و از نظر 
 

 ر شهر خانه د

درصد زنان ذکر  13یکی از عوامل تمایل و گرایش به مهاجرت دارا بودن مسکن در شهر است . 

نموده اند که فاقد مسکن در شهر هستند که از عوامل مهاجرت و اقامت فصلی در روستا به شمار می 

 رود . 
 

 صنایع دستی 

مکمل در کنار فعالیتهای یکی از مشکالت روستا ها عدم وجود صنایع دستی است که به عنوان 

کشاورزی مطرح باشد .در این راستا ، عدم وجود صنایع دستی در روستاها باعث افزایش مهاجرتهای 

 درصد زنان به صنایع دستی  15روستایی گردیده است . در محدوده مورد بررسی 
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ه از جمله آنها نمی پردازند  و عوامل مختلفی در عدم گرایش آنها به صنایع دستی نقش داشته است  ک

 می توان به عدم سود کافی ، عدم آموزش به روستاییان اشاره نمود . 

 مراجعات به شهر

عوامل مختلفی در ایجاد مراجعات روستاییان به شهر دخالت دارند. مهمترین عاملی که بیشترین درصد 

درصد  47ریکه مراجعات را از نقطه نظر زنان روستایی به خود اختصاص می دهد ؛ خرید است . بطو

زنان اعتقاد داشته اند این مقوله عامل مراجعات روستاییان به شهر است . همچنین بهره مندی از 

پزشک ، عامل بعدی مراجعات روستاییان به شهر را تشکیل می دهد . هر چند خدمات بهداشتی و در 

پزشکان حاذق و مانی در روستاها به صورت گسترده ای عرضه می شود ، ولی استفاده از خدمات 

متخصص در شهر از عوامل مراجعه به شهر به شمار می رود . پس از آن ، زیارت ، بازدید از اقوام و 

در این ارتباط ، میزان مراجعات روستاییان ، .  کار روزانه سایر عوامل مراجعه به شهر را شکل می دهد

 درصد ذکر شده است .  72یک بار در هفته ، 
 

 مل تأثیر گذار بر مراجعات به شهرعوا -4جدول شماره 

 درصد معتبر  درصد تجمعی درصد فراوانی علت رفت و آمد به شهر

 4/1 4/1 4/1 4 کار روزانه

 45/2 47/1 47/1 43 خرید

 71/1 45/1 45/1 45 رفتن به دکتر

 24/0 12/4 12/4 12 دیدن اقوام

 155 13/0 13/0 13 زیارت

  155 155 17 مجموع

 ه های تحقیق.منبع : یافت

 

 مراجعات همسر به شهر 

یکی از عوامل مؤثر در مهاجر فرستی روستاییان ، مراجعات همسر به شهر است که به صورت یکی از 

متغیرهای اصلی در این بررسی مورد تأکید واقع شده است . بیشترین مراجعات همسران به شهر در 

با بازار شهر صورت می گیرد . همچنین پس از حد یک بار در ماه بوده که به منظور فروش و ارتباط 

بار به شهر مراجعه می  45الی  15درصد از زنان نمونه اظهار داشته اند که همسرانشان بین  24آن ، 

کنند.همچنین یکی دیگر از عوامل مرثر در گسترش ارتباط با شهر دارا بودن وسیله نقلیه شناخته شده 

 درصد دارای وسیله نقلیه بوده اند .  42نمونه فاقد وسیله نقلیه و  درصد زنان 02است . در این راستا ، 
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 عوامل مؤثر بر ماندگاری در روستا

یکی  از عوامل تأثیر گذار بر ماندگاری زنان در روستا ، مشکالت موجود در شهر از قبیل : گرانی 

 براین اساس ، آنها همسکن و اجاره خانه ، با ال بودن هزینه زندگی و مسافت زیاد در شهرها است ک

ترجیح داده اند به جای اینکه به شهر مهاجرت نمایند در روستا زندگی کنند و در مقایسه با شهر ، آنها 

درصد زنان  تمایلی به مهاجرت  32از زندگی خود در روستا احساس رضایت می نمایند . بطوریکه 

 از روستا و زندگی در شهر ندارند. 
 

 مؤثر بر ماندگاری زنان در روستاعوامل   - 0جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی علت ماندن در روستا

 3.1 3.1 3.5 4 شغل همسر -1

 14.4 2.2 2.5 4 پدر و مادر -2

 24.0 15.2 15.5 0 رضایت از روستا -4

 43.1 22.4 22.5 11 مشکالت شهر -4

 41.5 2.5 2.5 1 عدم بودجه -0

 04.1 4.1 4.5 2 2و1مورد 

 01.2 3.1 3.5 4 4و1مورد

 34.4 4.1 4.5 2 4و1مورد

 30.4 2.5 2.5 1 4و2مورد 

 71.4 3.1 3.5 4 4و2مورد 

 24.7 12.2 12.5 3 4و4مورد 

 14.1 15.2 15.5 0 4و2و1مورد 

 10.1 2.5 2.5 1 4و4و2مورد 

 155.5 4.1 4.5 2 4و4و2و1مورد 

  155.5 12.5 41 مجموع

   2.5 1 بی پاسخ

   155.5 05 مجموع کل

 

مؤلفه های بسیاری در ماندگاری زنان در روستاها نقش دارد که از جمله آنها می توان به : شغل همسر 

درصد اشاره نمود .پس از آن ایجاد امکانات  مختلف رفاهی ، ایجاد آموزشگاههای فنی می  42با 

 تواند در ماندگاری زنان در روستا نقش داشته باشد . 
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 عوامل بازندارنده مهاجرت زنان - 3جدول شماره  

 درصد معتبر  درصد تجمعی درصد فراوانی علت ماندگاری زنان

 0/0 0/0 0/0 4 ایجاد دبیرستان

 25 14/0 14/0 2 ایجاد آموزشگاه

 02/2 42/2 42/2 21 شغل همسر

 30/0 7/4 7/4 4 تعلق به خانواده

 14/0 21/1 21/1 13 ایجاد امکانات

 155 0/0 0/0 4 سایر

  155 155 00 مجموع

 منبع : بررسیهای میدانی        

 تا بیشتر است. 05در جدول باال بعضی از پاسخ دهنده گان دو مورد را ذکر کرده اند، بنابراین تعداد از 
       

 عوامل تأثیر گذار بر ماندگاری زنان در روستا -1نمودار شماره 

 
           

 نتیجه گیری :  

ه عنوان نیمه جامعه نقش و جایگاه گسترده ای در روندهای اجتماعی و اقتصادی دارند زنان روستایی ب

. بصورتیکه هر چند در آمارها نقش آنها در نظر گرفته نشده است ولی در تمام عرصه های زندگی 

تأثیر گذار هستند . بنابراین تأمین امکانات و رفع تنگناهای روستایی به منظور ایجاد محیطی مطلوب 

رای آنان حایز اهمیت است . بنابراین باید مشکالت فراروی زنان در روستاها شناسایی و برطرف ب

شده و زمینه های ماندگاری وپایداری آنها را در محیطهای روستایی فراهم آورد .در این راستا امکانات 

 و خدمات از جمله نیازهای آنان است که باید مورد تأکید قرار گیرد . 
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 عمناب

( مهاجرت روستاییان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی ، ترجمه : 1422اسکلدون ، رونالد )

 . 47-42حمیدرضا وجدانی ، فصلنامه جمعیت ، شماهر نشریه : 

( مهاجرت جوانان روستایی با تأکید بر مهاجرت جوانان روستای ابیانه ،  1420طاهر خانی ، مهدی )

 . 74وزش جغرافیا ، شماهر نشریه : مجله رشد آم

 .215-211( مساله مهاجرتهای روستایی ، مجله جهاد ، سال هجدهم ، شماره 1472آسایش ، حسین ) 

( بررسی علل مهاجرت روستاییان به مناطق شهری ، مجله صنعت نساجی ، 1477خدامی ، مسعود )

 . 170شماره نشریه 

جتماعی ، اقتصادی  مؤثر در پیدایش و روند مهاچرتهای ( تحلیل ا 1477مستوفی الممالکی ، رضا )

 . 47روستایی ، مجله تحقیقات جغرافیایی ، شماره 

 . 215-211( مهاجرت و توسعه کشاورزی ، مجله جهاد ، شماره  1472نقوی ، محمدرضا )

، ( حرکات داخلی جمعیت ایران با تأکید بر مهاجرت روستایی ، مجله جهاد  1472آسایش ، حسین )

 .213-217شماره 

قسمت سوم ،  –( حرکات داخلی جمعیت ایران با تأکید بر مهاجرت روستایی 1471آسایش ، حسین )

 .  214-210مجله جهاد ، شماره : 

 ( جغرافیا و شهرشناسی ، انتشارات دانشگاه تبریز.1432فرید ، یداهلل )

راکز روستایی ، مترجمان : فنایی ( ، رهنمودهایی برای برنامه ریزی م1471)D.H.V مهندسان مشاور 

 و دیگران ، وزارت جهاد سازندگی . 

( مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه ؛ ترجمه : مصطفی سرمدی ، 1437تودارو، مایکل ) 

 انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی .
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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. 
 


