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چکیده
از آنجایی که زندگی و معیشت خانوارهای روستایی بهطور گستردهای به منابع طبیعی پایه –همچون مراتع -وابسته است؛ عدم
هماهنگی بین نیازهای بهرهبرداران روستایی و منابع طبیعی ،تعلق خاطر روستاییان نسبت به محیط زندگی را کمرنگ کرده و
در نهایت منجر به مهاجرت میشود .مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر جمعیت در مناطق روستایی است که دارای اثرات
منفی در درازمدت و کوتاهمدت دارد که این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی وارد میکند.
در این تحقیق نیز تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان مهاجرت روستاییان در سامانهای عرفی روستایی حوزه انارچای
مشگینشهر استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت .روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است .روش
جمعآوری اطالعات با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانهای و نیز روش میدانی انجام شد .به منظور بررسی علت و انگیزش
مهاجرت روستاییان از تکنیک پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و مطالعه آمارهای جمعیتی روستاها از سال  1355تا 1395
استفاده شد .فرمها و پرسشنامههای تکمیلشده پس از بازبینی و کدگذاری تحلیل شدند .بهمنظور اولویتبندی و شناسایی
مؤلفههایی که بیشترین اهمیت را در زمینه مهاجرت داشتهاند ،از آزمون فریدمن ،برای انتخاب مهمترین گویههای موثر در
مهاجرت از آزمون آماری تجزیه مؤلفههای اصلی و جهت بررسی سهم هر یک از مولفههای (گویههای) استخراج شده از تحلیل
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد .نتایج نشان داد مهمترین گویههای موثر در مهاجرت بهترتیب درآمد پایین،
نبود بستر مناسب برای ازدواج جوانان و نبود شغل بهترتیب با میانگین رتبه  19/88 ،19/93و  19/81میباشند .به نظر میرسد
تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی سبب میشود تا روستاییان برای بهدست آوردن فرصتهای بهتر زندگی به مناطق
شهری مهاجرت کنند ،بنابراین مهمترین مشکل این منطقه در سالهای آتی نبود نیروی کار جوان برای فعالیت در بخش
کشاورزی و دامداری خواهد بود .بر اساس نتایج ،درآمد پایین ،نبود بستر مناسب برای ازدواج جوانان ،نبود شغل و عدم اطمینان
از آینده فرزندان بیشترین تاثیر را بر میزان مهاجرت به شهر دارد.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،مسایل اقتصادی و اجتماعی ،روستا ،منابع طبیعی ،مشگینشهر.
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 )1مقدمه

در توسعه پایدار روستایی ضمن توجه به تامین امنیت نسلهای آتی ،دسترسی برابر به منابع طبیعی ،منافع و
همچنین آموزش و آگاهسازی ،توجه به برنامهریزی خانواده؛ سعی بر آن است با ایجاد سازمانهای اجتماعی و
قرن حاضر ،ولی هنوز هم نواحی روستایی با مسایل و چالشهای متعددی مواجه است ،زیراکه راهبردهای گذشته
در زمینه توسعه روستایی موفقیتآمیز نبوده و نتوانسته مسایلی همچون فقر ،اشتغال ،مهاجرت ،بهداشت ،امنیت
غذایی و پایداری منابع طبیعی و محیطزیست را تامین کند (مهدوی۷ :1393 ،؛  .)Liu et al., 2017: 4البته تعدادی
از محققین توسعه روستایی معتقدند که صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی بهعنوان
آخرین راهحل مشکل فقر مناطق روستایی ،بیکاری و عامل تسکیندهنده برای روستاهای محروم محسوب میشود
(شفیعی و همکاران .)62 :1389 ،از طرفی انسان در پیدایش و خلقت منابع طبیعی هیچگونه دخالتی نداشته است،
ولی برای برآوردن نیازها یا خواستههایش از آنها استفاده میکند و در دهههای اخیر همزمان با تحوالت اجتماعی،
اقتصادی و جمعیتی بطور بیرویه و با دامنه و شدت بیشتری بکار گرفته شدهاند ( Goldsmith et al., 2004: 37و
صادقی و سعادت .)163 :1383 ،بنابراین مدیریت پایدار منابع طبیعی بیش از همه بر تولیدات کشاورزی و روستایی
تاثیر دارد (Krishna, 2014: 270؛  )Brown et al., 2010, 562و زندگی و معیشت خانوارهای روستایی بهطور
گستردهای به منابع طبیعی پایه –همچون مراتع -وابسته است ( .)Scoones, 2009: 72از طرفی بررسیها نشان
میدهد که بین نیازهای بهرهبرداران و منابع طبیعی هماهنگی وجود ندارد و این ناهماهنگی ،به تدریج در افراد
جامعه ،نوعی نارضایتی شکل میدهد که تعلق خاطر بهرهبرداران نسبت به محیط زندگی را کمرنگ کرده و در
نهایت منجر به مهاجرت میشود (رستمعلیزاده و سلیانی16۷ :1390 ،؛ .)Karamidehkordi, 2012: 110
مهاجرت یکی از پدیدههای مهم جمعیتشناختی و یکی از جنبههای تحلیل جمعیت است ،پدیدهای که به
نقل و انتقاالت سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط میشود .مردم غالبا از سرزمینهایی که شرایط سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی آنها نامساعد است خارج و به مناطقی که دارای جاذبههای شغلی بهتر،
دستمزدهای باالتر و شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوبتر است ،وارد میشوند (ابراهیمی1۷4 :1395 ،؛

Khoo et

 .(al., 2008: 195از طرف دیگر مهاجرت یک پدیده اجتماعی است که عالوه بر پیامدهای روانشناختی ،در اقتصاد،
سیاست ،امنیت ،محیطزیست و فرهنگ بازتاب پیدا میکند (استعالجی و فتحینیا .)58 :1396 ،در مجموع مهاجرت
بیرویه به شهر تبعاتی نظیر کاهش تولید ،گرانی محصوالت کشاورزی ،تهدید امنیت غذایی و بیکاری ،نابسامانیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بوجود میآورد (بنی اسدی و همکاران.)191 :1392 ،
مهاجرت روستا-شهری پدیدهای است که در فرآیند صنعتی شدن ظاهر شده و بسیاری از تحوالت اجتماعی-
مکانی جوامع ناشی از این پدیده است .در ایران همراه با صنعتیشدن شهرها ،جوانان زیادی برای پیدا کردن
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شغلهای صنعتی و خدماتی از روستا به شهر مهاجرت کردهاند که پیامدهای مثبتی مانند بهبود وضع اقتصادی،
افزایش آگاهی جوانان ،آموزش بهتر ،روابط اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت جوانان داشته است (عزمی و همکاران،
 .)56 :1392از پیامدهای منفی مهاجرت میتوان به مواردی از جمله قطع ارتباط جوانان با خانواده خود در روستا،
حاشینهنشینی در شهرها اشاره کرد (قاسمی سیانی162 :1388 ،؛  .(Hunter et al., 2015: 380بطور کلی چهار دسته
عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و سیاسی بیشترین تاثیر را بر میزان مهاجرت داشته است ،این عوامل در کنش
متقابل با چهار متغیر جمعیتی یعنی حجم جمعیت ،میزان رشد جمعیت ،ترکیب جمعیت و توزیع مکانی جمعیت
در شکلدهی به کیفیت زندگی موثر هستند ( .)Berelson, 1973: 175که در این بین ،عوامل اقتصادی و اجتماعی
بیشترین تاثیر را بر میزان مهاجرت داشته است .از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و
اجتماعی بر میزان مهاجرت روستایی در حوزه انارچای مشگینشهر انجام شد.
 )2مبانی نظری

در فرایند توسعه پایدار ،رشد چشمگیر جمعیت و افزایش نیاز به مواد غذایی و نیز ضرورت بهرهبرداری پایدار و
مدیریت علمی در منابع طبیعی از اهمیت و جایگاهی باال برخوردار است و این ضرورت را ایجاب میکند که بهرهروی
و رشد بخش منابع طبیعی برای بقای این منابع و تضمین پایداری در برنامههای توسعهای ارتقا یابد (حسینزاده و
همکاران )82 :139۷ ،و با توجه به اینکه روستانشینی در ایران سابقهای بیش از نه هزار سال دارد که طی سالیان
متمادی شکل گرفته است که در طی این زمان طوالنی روستاها پیوسته دستخوش عوامل انسانی و طبیعی قرار
گرفته و در کمال تاسف در اثر این عوامل به طور فزایندهای در حال از دست دادن جعیت خود در اثر مهاجرت و
نابودی است (نقوی و بیگلری .)8۷ :1391 ،بهطور کلی مهاجرت موضوعی بین رشتهای است .از این رو در علوم
اجتماعی و اقتصادی ،آراء و نظریات متعددی درباره آن مطرح شده است که دیدگاههای اقتصادی مهاجرتها را
مکانیزمی برای توزیع مجدد نیروی کار در نظر میگیرند (بستانی و جوانی .)95 :1393 ،بر پایه تعریف سازمان ملل
متحد ،مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی صورت
میگیرد .این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدا به مقصد است (میر و همکاران .)4 :1385 ،روند مهاجرت در
اشکال مختلف خود از دیرباز با جوامع انسانی همراه بوده است .تغییر مکان زندگی با علل و انگیزههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،سیاسی و اقلیمی اساس مهاجرت را در راستای بهتر از گذشته و حال زیستن
تشکیل میدهد (یعقوبی و زبیده .)200 :139۷ ،البته نظریات رفتاری مهاجرت ،چنین فرض میکنند که مهاجرت
و قابلیت تحرک ساکنان اعمالی هدفمند و عاقالنه هستند که بر اساس سالیق افراد بهمنظور بهبود و کیفیت زندگی
خودشان شکل میگیرند ( .)Lu, 1999: 469در کل میتوان گفت که مهاجرت یک استراتژی تجدید امرار معاش
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خانواده در محیطزیست است که جوامع آسیبپذیر برای تنوع بخشیدن به معیشت خویش و در جستجوی درآمد،
منابع و نیز غلبه بر موارد مخل رفاه و محدودیتهای اقتصادی ،اجتماعی و نهادی در مکان خود به آن دست میزند
( .)Nguyen et al, 2015: 79از اینرو در علوم اقتصادی و اجتماعی ،آراء و نظرات متعددی مطرح شده است .عوامل
در بسیاری موارد بهعنوان مهمترین علل مهاجرت روستاییان انگیزههای اقتصادی قرار دارد (مطیعیلنگرودی:1389 ،
 .)51زیرا در بسیاری از نواحی روستایی ،مهاجرت بخاطر نبود فرصتهای اشتغال برای تامین درآمد صورت میپذیرد
و یا مهاجرت واکنش روستاییان نسبت به تفاوت درآمد مورد انتظار با درآمد واقعی در سکونتگاههای شهری است و
در کل ضعف پایههای اقتصادی این نواحی را در ردیف محرکهای انتقال جمعیت از روستاها به شهرهاست (طالشی
و شبنما .)45-46 :1396 ،در اکثر برنامههای عمرانی و توسعه روستایی تامین نیازهای اساسی و خدمات رفاهی
مدنظر بوده است ،درحالیکه تامین نیازهای جامعه روستایی بهتنهایی نمیتوانند تضمین کننده پایداری سکونت-
گاههای روستایی باشد .بلکه تامین این نیازها بدون وجود بستر اقتصادی مناسب در روستا موجب افزایش روحیه
مصرف ،کاهش توان تولید ،وابستگی شدید به شهر ،تغییرات فرهنگی و بروز نیازهای شدید شده است (بخشی و
همکاران .)6 :1398 ،همچنین دیدگاههای اجتماعی بیآنکه از نقش عوامل اقتصادی در مهاجرت غفلت کنند ،آن
را تنها عامل برانگیزاننده مهاجرتها نمیدانند و عالوه بر عامل ارادی ،انگیزههایی چون تحمل یا عدم تحمل شرایط
زیستی ،تشکیل خانواده و الحاق به آن ،تحصیل تمایل به طندگی در نقاط خاص و زمینههای قومی ،فرهنگی و
مانند آن را نیز در مهاجرتهای روستایی-شهری دخیل میدانند (اذانی و بوستانی )95 :1390 ،و از آنجاکه نیازهای
اجتماعی افراد در محیطهای روستایی برآورده نمیشوند و در تعدادی از شهرها پاسخ صحیحی برای آنها وجود
دارد ،از اینرو گونهای از عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهری ایجاد میشود و روستاییان برای ارضای نیازهای
خود دست به مهاجرت میزنند (پاپلییزدی و ابراهیمی .)155 :1394 ،نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر
نابودی نسبی شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است .چراکه انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است ،تمدنی
که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (طالشی و شبنما .)50 :1396 ،بنابراین با توجه به ضرورت
توسعه فعالیتهای غیر زراعی از جمله صنایع در نواحی روستایی ،صنایع کوچک به عنوان راهبردی جدید در توسعه
روستایی و یکی از راههای دستیابی به کاهش فقر و بیکاری ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تعدیل شکاف موجود
بین درآمد خانوارهای روستایی و شهری مورد توجه است (وصال و همکاران .)61 :1396 ،در کل مرور ادبیات
موضوع نشان میدهد هم به اثرات منفی مهاجرت بر توسعه و هم به اثرات مثبت آن مانند اجرای راهبردی معیشتی
و ارتباط بین جوامع مهاجرفرست و مهاجر پذیر در سطوح ملی و محلی اشاره کرد (.)McKinley, 2003: 2
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جدول  .1پیشینه تحقیق
نویسندگان
شمسالدینی

سال

عوامل متعدد اقتصاد ی ،اجتماعی و طبیعی در مهاجرت روستاییان موثر بوده است که در این میان
1389

حدود  80درصد از مهاجرین؛ عوامل اقتصادی از جمله شغل و دستیابی به درآمد بیشتر را

مطالعات داخلی

مهمترین دلیل کوچ خود ذکر کردهاند.

آقاییزاد و

1390

همکاران

با تشدید مدرکگرایی در دهه پیشرو و هجوم این افراد به مراکز آموزش عالی و در نهایت دریافت
مدارک دانشگاهی ،در عمل دیگر جایی برای این افراد در روستا باقی نمیماند.
روستاییان برای رهایی از بیکاری ،درآمد پایین ،فقر ،کمبود امکانات و مشکالت متعدد مهاجرت

1396

اکبرپور

میکنند و اعالم کردند که با ادامه روند فعلی ،یعنی عدم سرمایهگذاری در روستاها ،تداوم مهاجرت
امری اجتنابناپذیر باشد.

گلد اسمیت
و همکاران

1

مطالعات خارجی

پاتریک و
همکاران

2

2010

3

201۷

و نرخهای باالی بیکاری و فقر در مناطق شهری همراه بوده است.
پایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی و محیطی ،باعث
مهاجرت روستاییان و کار در خارج از روستا اصلیترین دلیل مهاجرت میباشد.
اهمیت شبکههای اجتماعی را بهعنوان مکانیسمی که مهاجرت را حتی بعد از کنترل تجربه

لیو و
همکاران

2004

در کشورهای کمتر توسعه یافته ،جریان مهاجرت از روستاها به شهرها با رشد اندک صنعتی شدن

مهاجرتی قبلی افراد ،ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی فرد و خانوار و ویژگیهای اجتماع مبدا تسهیل
مینماید ،نشان میدهد.

 )3روش تحقیق

حوزه آبخیز انارچای با وسعت  13848هکتار در قسمت شمال شرقی شهرستان مشگینشهر استان اردبیل در
حد فاصل طول جغرافیایی ˝  4۷˚ 49 ́ 56تا ˝  4۷˚ 54 ́ 39شرقی و عرض جغرافیایی ˝  38˚ 14 ́ 51تا ˝ 30
́  38˚ 35شمالی قرار گرفته است (شکل  .)1این حوزه  19سامان عرفی روستایی شامل قادرلو ،شیخلو ،چپقان،
باقرداشی ،دده بیگلو ،لمبر ،لحاق ،ارجق ،فخرآباد ،میرعلیلو ،علیآباد ،کویج ،قوزلو ،انار ،بنهلر ،داشکسن ،الرده ،لنج
آباد و شاطر گنبدی و  4۷سامان عرفی ییالقی تشکیل شده است .که در این تحقیق  5روستای لمبر ،لحاق ،ارجق،
فخرآباد و میرعلیلو انتخاب شد.
از مهمترین نقاط قوت موجود میتوان به وجود سرمایههای طبیعی بالقوه و بالفعل در منطقه اشاره کرد که
بهعنوان سرمایه مالی روستاییان نیز مطرحاند .آگاهی روز افزون روستایان از مسایل منابع طبیعی و عالقهمندی آنان
به بهبود وضع جاری منابع طبیعی و بدنبال آن بهبود معیشت روستاییان از مهاجرت جلوگیری میکند .چاره اندیشی

۱

Goldsmith et al
Partridge et al
۳
Liu et al
۲
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در این زمینهها ضرورت جدی دارد ،زیرا عالوه بر اینکه میتواند در توسعه روستایی موثر باشد ،میتوان از آن بهعنوان
راهکاری برای کاهش تراکم جمعیت شهری و کاهش بیکاری نیز بهره برد.
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شکل  .1نقشه موقعیت حوزه آبخیز انارچای و سامانهای عرفی در سطح شهرستان مشگینشهر و استان اردبیل و ایران

ویژگیهای جمعیت (خانوار -نفر)

با توجه به آمار و اطالعات کسب شده از مرکز آمار ایران ( )1395تعداد خانوار و جمعیت هر یک از روستاهای
واقع در حوزه انارچای به تفکیک سالهای آماری به ترتیب در جداول  2و  3ارائه شده است.
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جدول  .2تعداد خانوار روستاهای مورد مطالعه در داخل حوزه آبخیز انارچای به تفکیک سالهای آماری
روستاهای مورد مطالعه

سالهای آماری

لمبر

11۷

168

162

161

1۷8

لحاق

139

136

116

11۷

105

ارجق

224

218

1۷4

1۷0

83

فخرآباد

2۷1

353

32۷

334

364

میرعلیلو

101

9۷

88

65

88

کل حوزه آبخیز انارچای

1۷۷1

20۷۷

1830

1۷82

1920

منبع جدول :مرکز آمار ایران

جدول  .3تعداد جمعیت روستاهای مورد مطالعه در داخل حوزه آبخیز انارچای به تفکیک سالهای آماری
روستای مورد مطالعه

سالهای آماری
1355

1365

13۷5

1385

1395

لمبر

654

845

۷13

562

501

لحاق

801

۷۷2

5۷3

405

283

ارجق

1066

1024

۷06

5۷3

412

فخرآباد

1523

1939

1۷54

1282

999

میرعلیلو

605

561

386

1۷0

156

کل حوزه آبخیز انارچای

9880

11305

91۷0

6۷2۷

5820

منبع :مرکز آمار ایران

روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است .روش جمعآوری اطالعات با
استفاده از دو روش مطالعات کتابخانهای (اسناد ،کتابخوانی ،مقاله و پایاننامه) و نیز روش میدانی (مشاهده ،مصاحبه
و تکمیل پرسشنامه) انجام شده است و برای جمعآوری اطالعات در شهریور ،مهر و آبان  ،139۷چندین بازدید از
منطقه مورد مطالعه انجام گرفت.
در انتخاب روستاهای نمونه از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد .ابتدا روستاها بر حسب جمعیت ،براساس
سرشماری سال  ،1395طبقهبندی و سپس آبادیهای کمتر از  80خانوار از جدول حذف و روستاهای بیشتر از آن
موردتوجه قرارگرفت .همچنین در این انتخاب ،نحوه پراکندگی و فاصله روستاهای نمونه از یکدیگر در سطح دهستان
مورد نظر قرار گرفت .در نهایت  5روستا از توابع دهستان قرهسو (لمبر ،لحاق ،ارجق ،فخرآباد ،میرعلیلو) به عنوان
روستاهای نمونه انتخاب شدند .به منظور بررسی علت و انگیزش مهاجرت روستاییان به شهرها از تکنیک پرسشنامه،
مصاحبه ،مشاهده و مطالعه آمارهای جمعیتی روستاها از سال  1355تا  1395استفاده شد .برای درک بهتر علت و
انگیزه اصلی مهاجرت سه گروه شوراها ،دهیاران و ریشسفیدان محلی روستاهای مورد بررسی (با حجم آماری
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1365

13۷5

1385

1395
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جامعه  ۷2نفر برای پنج روستا) ،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
( )199۷استفاده شده است (رابطه .)1
رابطه:1

در آن n ،حجم نمونه p ،و  qواریانس و انحراف معیار جامعه N ،حجم آماری جامعه d2 ،دقت احتمالی مطلوب
و  tفاصله اعتماد میباشد .با توجه به اینکه حجم آماری جامعه  ۷2نفر میباشد ،با استفاده از فرمول کوکران  60نفر
به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و پرسش نامه در بین آنها توزیع و تکمیل شد .اعتبار (روایی) پرسشها از روش
معتبرسازی محتوا و با مراجعه مکرر به جامعه پاسخگو ،مورد تأیید قرار گرفت ،جهت حصول اطمینان و تطبیق
پرسشنامه طراحی شده با شرایط بومی و اقتصادی-اجتماعی منطقه مورد مطالعه ،سعی شد پرسشنامه طوری
طراحی و تنظیم شود تا بتواند از پوشش کامل به موضوع و متغیرهای مورد نیاز تحقیق ،اعتبار تمام اجزا و جوانب
پرسشنامه را مدنظر قرار دهد .پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامهها براساس ضریب آلفای کرونباخ در نرمافزار
 SPSSver.18تعیین شد ( .)α=0/89مقدار این ضریب نشان میدهد ،گویهها هم مسیر بوده و از هماهنگی و انسجام
درونی باالیی برخوردارند.
فرمها و پرسشنامههای تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاری در نرمافزار  SPSSتحلیل شدند .برای استخراج
ویژگیهای جامعه آماری مورد مطالعه از آمار توصیفی و بهمنظور اولویتبندی و شناسایی مؤلفههایی که بیشترین
اهمیت را در زمینه مهاجرت داشتهاند ،از آزمون فریدمن استفاده گردید .آزمون آماری تجزیه مؤلفههای اصلی به
منظور انتخاب مهمترین گویههای موثر در مهاجرت صورت گرفت .اولین قدم جهت اجرای تجزیه مؤلفههای اصلی،
بررسی کارایی این روش است که با محاسبه آماره ( KMOکایزر ،مایر ،اولکین) یا ضریب کفایت نمونهگیری امکان-
پذیر است .همچنین آزمون بارتلت به منظور آزمون وجود چندگانگی خطی بین دادهها صورت میگیرد .در ادامه
جهت بررسی سهم هر یک از مولفهها (گویهها) در میزان مهاجرت روستایی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام استفاده گردید .در این تحلیل مولفههای مستخرج شده در آزمون تجزیه مولفههای اصلی به عنوان
متغیرهای پیشبینی و میل به مهاجرت به عنوان متغیر مالک ،مورد نظر است.
 )4یافتههای تحقیق

سن روستاییان

نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان نشان داد که  13/34درصد کمتر  35سال سن داشتهاند 41/66 ،درصد در
طبقه سنی  35تا  50سال قرار دارند 20،درصد بهرهبرداران در طبقه سنی  51تا  65قرار دارند و  25درصد
روستاییان در طبقه سنی باالتر از  65سال قرار دارند (جدول .)4

Downloaded from serd.khu.ac.ir at 9:53 IRDT on Thursday April 16th 2020

)𝑞 × 𝑝() 𝑁 (𝑡 ۲
)𝑞 × 𝑝() 𝑁𝑑۲ + (𝑡 ۲

=𝑛
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جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروههای سنی
کمتر از 35

8

13/34

13/34

35 – 50

25

41/66

55

51 – 65

12

20

۷5

باالتر از  65سال

15

25

100

مجموع

60

100

-

منبع :یاقتههای تحقیق139۷ ،

میزان درآمد ساالنه

نتایج نشان داد که  ۷1/6۷درصد بهرهبرداران درآمد ساالنه خود را کمتر از  20میلیون تومان عنوان نمودهاند
و فقط  28/33درصد بهرهبرداران میزان درآمد خود را بیشتر از  20میلیون تومان اعالم کردهاند .این میزان متوسط
درآمد بر اساس اظهارات بهرهبرداران در پرسشنامه و با استفاده اطالعات همسایگان هریک از بهرهبرداران جهت
افزایش دقت از جمع درآمدهایی است که از طریق دامداری ،کشاورزی و مشاغل فرعی بهدست میآورند ( جدول
.)5
جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمدساالنه
میزان درآمد ساالنه
(میلیون ریال)

تعداد
(روستاییان)

فراوانی نسبی
(درصد)

فراوانی نسبی تجمعی (درصد)

کمتر از15

8

13/34

13/34

15 –20

35

58/33

۷1/6۷

باالتر از 20

1۷

28/33

100

مجموع

60

100

-

منبع :یاقتههای تحقیق139۷ ،

میزان سواد

نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان در مورد سواد بهرهبرداران ،نشان داد که  8/33درصد افراد نمونهگیری شده
با کمترین درصد فراوانی بیسواد بودهاند .همچنین میزان سواد  30درصد روستاییان با بیشترین درصد فراوانی در
سطح دیپلم است (جدول .)6
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گروه سنی (سال)

تعداد (روستاییان)

فراوانی نسبی (درصد)

فراوانی نسبی تجمعی (درصد)
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جدول  .6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سواد
بیسواد

5

8/33

8/33

ابتدایی

12

20

28/33

راهنمایی

10

16/6۷

45

دیپلم

18

30

۷5

تحصیالت دانشگاهی

15

25

100

مجموع

58

100

-

منبع :یاقتههای تحقیق139۷ ،

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبه مولفههای موثر درمهاجرت با یکدیگر اختالف معنیداری
داشتند و افراد رتبهبندی متفاوتی برای مولفههای موثر درمهاجرت دارند .نتایج نشان داد مهمترین گویههای موثر
در مهاجرت به ترتیب درآمد پایین ،نبود بستر مناسب برای ازدواج جوانان و نبود شغل بهترتیب با میانگین رتبه
 19/88 ،19/93و  19/81میباشند (جدول .)8
جدول  .7میزان معنیداری مولفههای تاثیر گذار بر میزان مهاجرت
تعداد

درجه آزادی

60

23

Sig
0/00

Chi-Square
۷13/04

جدول  .8اولویتبندی مولفههایی تاثیرگذار بر مهاجرت با استفاده از آزمون فریدمن
گویه

ردیف

میانگین رتبه رتبه

1

درآمد پایین

19/93

1

2

نبود شغل

19/81

3

3

نبود سرمایهگذاری

1۷/93

5

4

کمبود بازار فروش محصوالت

11/۷8

14

5

نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت

9/80

16

6

پایین بودن قیمت زمین

9/06

1۷

۷

نبود امکانات رفاهی و معیشتی

12/99

12

8

نبود زمین کشاورزی

9/01

18

9

نبود فرصتهای شغلی و اقتصادی

15/08

۷

10

کاهش تولید و عدم بهرهوری

14/89

8

11

عدم عالقه جوانان به فعالیت کشاورزی

۷/50

19

12

نبود بستر برای ازدواج جوانان

19/88

2

13

کمبود امکانات تفریحی

14/63

9

14

تبلیغات کاذب رسانهها

13/۷2

11

15

انگیزه پیشرفت تحصیلی و شغلی

1۷/28

6

16

عدم اطمینان از آینده فرزندان

18/60

4
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میزان سواد

تعداد (بهرهبرداران)

فراوانی نسبی (درصد)

فراوانی نسبی تجمعی (درصد)
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ردیف

گویه

میانگین رتبه رتبه

18

بهبود منزلت اجتماعی و کسب احترام

6/41

23

19

سهولت و آسایش در زندگی شهری

14/32

10

20

تحملناپذیری نظام سنتی برای جوانان

۷/42

20

21

عدم رضایت از وضعیت مسکن و امور خدماتی

4/03

24

22

عدم گسترش زیرساختهای خدماتی

9/83

15

23

کمبود مراقبتهای بهداشتی

6/52

22

24

عدم مدیریت مناسب مواد زاید و فاضالب

6/99

21

همانطور که در جدول ( )9نشان داده شده است شاخص  KMOبرای متغیرهای مورد بررسی برابر با 0/۷84
است .بنابراین ،تعداد نمونهها برای آزمون آماری کفایت میکند ،همچنین شاخص کایدو برای آزمون بارتلت برابر
 446/92و میزان معنیداری آن  0/000است و با توجه به اینکه اگر احتمال این شاخص  0/05یا کوچکتر باشد
(کای دو معنیدار باشد) ،بنابراین ،پیشفرض چندگانگی خطی رعایت شده است و استفاده از روش آماری تجزیه
مؤلفههای اصلی مانعی ندارد (فرشادفر .)1380 ،نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی در جداول ( )10و ( )11ارائه شده
است .جدول ( )11نشان میدهد  9عامل دارای ارزش ویژه بیشتر از یک بوده و  ۷0/859درصد واریانس دادهها را
تبیین میکنند .همچنین گویههایی که بار عاملی باالتر از  0/۷داشتند در عوامل استخراج شده قرار گرفتند بهطوری
که گویههای کمبود بازار فروش محصوالت و نبود صنایع تبدیلی و بستهبندی محصوالت در عامل اول قرار گرفته و
درمجموع  12/89درصد تغییرات را تبیین میکنند .همچنین گویههای انگیزه پیشرفت تحصیلی و شغلی و عدم
اطمینان از آینده فرزندان در عامل دوم قرار گرفته و  12/69درصد واریانس تغییرات را تبیین میکنند.
جدول  .9آمارههای آزمون پپیشفرض تجزیه مؤلفههای اصلی
ردیف

معیار

ارزش

1

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

0/۷84

2

آزمون بارتلت

Approx. Chi-Square

446/92

درجه آزادی

2۷6

معنیداری

0/000
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نبود بستر مناسب جهت رشد فردی و شخصیتی

12/5۷
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جدول  .10مقدار ویژه عاملهای مهم تاثیرگذار در مهاجرت
1

3/094

12/890

12/890

2

2/560

10/669

23/559

3

2/418

10/0۷6

33/634

4

2/135

8/89۷

42/531

5

1/651

6/881

49/412

6

1/53۷

6/404

55/816

۷

1/33۷

5/5۷2

61/38۷

8

1/198

4/993

66/381

9

1/0۷5

4/4۷9

۷0/859

جدول  -11عاملهای مهم تاثیرگذار در مهاجرت
گویه

ضریب

عامل

نام عامل

کمبود بازار فروش محصوالت

0/830

نبود صنایع تبدیلی و بستهبندی محصوالت

0/۷۷5

1

بازار رسانی

انگیزه پیشرفت تحصیلی و شغلی

0/81۷

عدم اطمینان از آینده فرزندان

0/839

2

آموزش و پرورش

نبود فرصتهای شغلی و اقتصادی

0/858

کاهش تولید و عدم بهرهوری

0/۷48

3

امنیت اقتصادی

کمبود امکانات تفریحی

0/۷64

4

خدمات تفریحی

عدم عالقه جوانان به فعالیت کشاورزی

0/804

تحمل ناپذیری نظام سنتی برای جوانان

0/۷۷4

5

مشارکت اجتماعی

0/809

6

بسته رفاهی و معیشتی

نبود امکانات رفاهی و معیشتی

۷

منزلت اجتماعی

بهبود منزلت اجتماعی و کسب احترام

0/813

8

بهداشت

کمبود مراقبتهای بهداشتی

0/۷40

9

درآمد

درآمد پایین

0/89۷

در جدول ( )12ابعاد درون معادله برای پیشبینی میزان مهاجرت آمده است .مقدار بتای تحملناپذیری نظام
سنتی برای جوانان نشان داد که تغییر یک واحد آن ،بهاندازه  0/496بر انحراف معیار میزان مهاجرت تأثیرمیگذارد و
بیشترین اثر خالص بر میزان مهاجرت را دارد .امکانات رفاهی و معیشتی با ( )β = 0/2۷5بعد از تحملناپذیری نظام
سنتی برای جوانان ،بیشترین اثر خالص را در میزان مهاجرت دارد.
جدول  .12گویه ها (مولفههای) واردشده و سهم هر بعد در مدل رگرسیون گامبهگام
گام

مولفه واردشده به مدل در هر گام

ضرایب تعیین

سهم هر مولفه در تبیین مهاجرت (درصد)

گام اول

تحملناپذیری نظام سنتی برای جوانان

0/516

39/6

گام دوم

امکانات رفاهی و معیشتی

0/613

8/۷
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واریانس مقدار ویژه

واریانس تجمعی
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جدول .13مولفه های درون معادله برای پیشبینی میزان مهاجرت در مناطق روستایی در منطقه مورد مطالعه

-

0/534

0/000

تحملناپذیری نظام سنتی برای جوانان

- 0/496

- 0/394

0/146

- 3/395

0/000

امکانات رفاهی و معیشتی

0/2۷5

0/2۷۷

0/115

2/385

0/020

ضریب ثابت

 )5نتیجهگیری

بهطور کلی نتایج نشان داد تضعیف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی سبب میشود تا روستاییان برای بهدست آوردن
فرصتهای بهتر زندگی به مناطق شهری مهاجرت کنند .بر اساس نتایج ،درآمد پایین ،نبود بستر مناسب برای ازدواج
جوانان ،نبود شغل و عدم اطمینان از آینده فرزندان بیشترین تاثیر را بر میزان مهاجرت به شهر دارد .در این راستا عوامل
نبود سرمایهگذاری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و شغلی ،نبود فرصتهای شغلی و اقتصادی ،کاهش تولید و عدم بهرهوری،
کمبود امکانات تفریحی ،تبلیغات کاذب رسانهها ،و سهولت و آسایش در زندگی شهری در رتبههای بعدی اثرگذار بر میزان
مهاجرت روستایی قرار دارند که این نتایج با یافتههای تالشی و شبنما ( ،Lesclingand et al (2017) ،)1396توکلی
( ،)1393اذانی و بوستانی ( )1390و قاسمی اردهایی ( )1385همخوانی دارد .همچنین اعالم کردند که تصمیمات و
سیاستهای نادرست دولتی ،عدم مشارکت بهرهبرداران روستایی در اداره روستا و تصمیمات مربوط به آن ،وجود داللها و
واسطهها ،نبود تشکلهای محلی مرتبط با نیازها و جمعیت موجود روستا و عدم وجود ساختار مناسب برای توسعه روستایی
از دالیل این ضعف میباشد .نتایج مربوط به تجزیه مولفههای اصلی نشان داد که از بین مولفههای مورد بررسی؛  13مولفه
در قالب  9عامل ،بازار رسانی ،آموزش و پرورش ،امنیت اقتصادی ،خدمات تفریحی ،مشارکت اجتماعی ،بسته رفاهی و
معیشتی ،منزلت اجتماعی ،بهداشت و درآمد در میزان مهاجرت روستایی موثر هستند و  ۷1درصد واریانس دادهها را توجیه
میکنند .در این خصوص بررسیها نشان میدهد در دهه گذشته روستاهای منطقه مورد مطالعه از امکانات رفاهی ،خدماتی
و معیشتی چندان مناسبی برخوردار نبوده و محصوالت تولیدی در بخش کشاورزی و دامداری رونق اقتصادی خوبی
نداشتند لذا بسیاری از جوانان جویای کار و امکانات بهتر به شهرهای اطراف بهخصوص اردبیل ،کرج و تهران مهاجرت
نمودهاند .این روند کوچ بهخصوص در روستاهایی که امکانات زیستی ،رفاهی و خدماتی آن ضعیف بوده نظیر میرعلیلو و
لمبر نسبت به سایر روستاها با آهنگ شدیدتری اتفاق افتاده است .البته مسئله قابل توجه این است که بر اساس مشاهدات
میدانی و مصاحبههای حضوری بهعمل آمده با ساکنین حوزه نشان میدهد ،بهدلیل بهبود وضعیت امکانات رفاهی روستاها
در دو یا سه سال اخیر ،افزایش میزان عملکرد در واحد سطح و قیمت محصوالت باغی ،افزایش قابل توجه تولیدات دامی
بهخصوص گوشت ،مشکالت موجود در زندگی شهرنشینی ،بازنشسته شدن یکسری از افراد کوچ کرده به شهر ،موجب
شده که هرساله برخی از افراد کوچ کرده به محیط روستا بازگشته و در آنجا به زندگی خود ادامه دهند .ضمن آنکه برخی
از افراد کوچ کرده به شهر ،موقع تابستان عموما به زادگاه خویش بازگشته و در آنجا برای خود خانه و زندگی موقت دارند.
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ضرایب رگرسیونی
)(B
3/09

ضرایب رگرسیونی
استاندارد )(β

خطای
استاندارد

مقدار
t
5/۷96

مولفه واردشده به مدل

سطح
معنیداری
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از این رو ،الزم است که با بکارگیری کلیه پتانسیلها و امکانات موجود نسبت به جذب نیروهای بومی کوچ کرده اقدام نمود
تا ضمن رونق اجتماعی و اقتصادی روستا از ازدحام موجود در شهرهای مجاور حوزه نیز کاسته شود .اگرچه روستاییان با
عوامل تخریب منابع طبیعی –مراتع -آشنا هستند ولی برای بهبود این آگاهی به یادگیری فنون نوین و ارتباط آنها با فنون
دارد ،و بیان کردند که روستاییان ،انسان را عامل اصلی و دام را عامل ثانویه تخریب مراتع میدانند و رفع مشکالت مربوط
به مالکیت مراتع ،حمایتها و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم در اصالح و احیا و ارایه سیاستی مشخص در بهرهبرداری
از مراتع روستایی را بعنوان راهحلهای بهبود وضعیت فعلی مراتع روستایی را برمیشمارند.
نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون جهت بررسی سهم هر یک از مولفهها (گویهها) در میزان مهاجرت نشان داد که به
ترتیب تحملناپذیری نظام سنتی برای جوانان و امکانات رفاهی و معیشتی را بیشترین اثر خالص را در میزان مهاجرت
دارد .به نظر میرسد ،کوچ و خروج جوانان جویای کار از عمدهترین دالیل اصلی کاهش جمعیت در حوزه مورد را مطالعه
میباشد .این مسئله نشان میدهد که در برخی از خانوارها فقط افراد سالخورده (پیرمردها و پیرزنها) را در خانه باقی مانده
و سایر افراد خانه ،منطقه را به قصد کار و یا ادامه تحصیل ترک کردهاند .مطابق بررسیهای بهعمل آمده در روستاهای لمبر
و فخرآباد بسیاری از خانوارها به دلیل کمبود و یا عدم وجود نیروی کاری جوان در خانه ،زمینهای زراعی خود را اجاره
داده ،رها کرده و حتی تعدادی از آنها دامداری و زراعت را ترک نمودهاند .بنابراین علیرغم تغییر کم در تعداد خانوار ،تعداد
جمعیت طی دورههای آماری بواسطه کوچ افراد جوان خانوار دستخوش تغییرات عمده گردیده است .از طرفی در سنوات
گذشته به یکباره اعضای یک خانواده بهخصوص خانوارهایی که به تازگی تشکیل یافته بودند به منظور یافتن کار منطقه را
ترک میکردند ،اما در حال حاضر خروج جمعیت به شکلی است که تنها یک نفر از اعضای خانوار بخصوص افراد جوان،
منطقه را به منظور یافتن کار ترک میکنند و یک ثبات نسبی در تعداد خانوار بوجود آمده است اما همچنان خروج جمعیت
به صورت انفرادی وجود دارد که با پژوهشهای اکبرپور ( ،)1396شمسالدینی و گرجیان (Brown et al ،)1389
) (۲۰۱٤و ) Kumo (2012همخوانی دارد .لذا به نظر میرسد مهمترین مشکل این منطقه در سالهای آتی نبود نیروی
کار جوان برای فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری خواهد بود .بر این اساس به منظور تعدیل و تنظیم جریانهای
مهاجرتی منطقه مورد مطالعه ،پیشنهادهایی ارایه میگردد :الف -تامین و فراهم ساختن زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی
الزم جهت ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی پایدار و رفع بیکاری پنهان در بخش کشاورزی روستاها ،با بهرهگیری از
قابلیتهای محلی که میتوان به ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به بخش کشاورزی و توسعه صنعت گردشگری روستایی اشاره
کرد .ب -با توجه به حمایتهای وزارت جهاد کشاورزی ،پیشنهاد میگردد جوانان روستایی با تشکیل تعاونیهای مرتبط با
فعالیت کشاورزی و روستایی ،ضمن ایجاد اشتغال برای خود ،زمینه توسعه روستایی منطقه را فراهم نماید .در این راستا
ایجاد دامپروریها ،ایجاد گلخانهها و صنایع دستی میتواند اشتغال مناسبی را ایجاد نمود .ج -ایجاد و پیشبینی امکانات
تفریحی و ورزشی مناسب و متناسب در روستاها .د -تامین و توسعه زیرساختهایی چون آب ،برق ،گاز ،راه ،شبکه بهداشت
و ...در روستاها .ه-در نهایت از طریق متنوعسازی فعالیتها با توجه به استعدادهای موجود در منطقه بازنگری شود تا امکان
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بومی نیاز است که با نتایج تحقیقات زکی ( ،)1391غفاری و ترکی هرچگانی ( )1389و ) Huang et al (2014همخوانی
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بهرهبرداری از ظرفیتها در جهت کاهش مهاجرت فراهم آید و بدین وسیله ضریب ماندگاری جمعیت جوان و فعال را در
روستا افزایش داد.

-

ابراهیمی ،اسماعیل ،)1395( ،تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل ،فصلنامه
نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال  ،8شماره  ،4صص .1۷3-192

-

اذانی ،مهری و سعید بوستانی ،)1390( ،تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرتهای روستایی – شهری (نمونه موردی:
شهرستان ممسنی) ،فصلنامه فضای جغرافیایی ،سال  ،13شماره  ،41صص .93-111

-

استعالجی ،علیرضا و ابراهیم فتحینیا ،)1396( ،تاثیر مهاجرتهای بینالمللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها
(مورد پژوهش :کشور هند) ،فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال  ،9شماره  ،3صص .5۷-۷۷

-

اکبرپور ،محمد ،)1395( ،واکاوی تاثیر شبکههای مهاجرتهای روستایی بر کالنشهر کرج (مطالعه موردی :دهستان
کوهسار-شهرستان هشترود) ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،۷شماره  ،2۷صص .11۷-132

-

آقاییزاد ،اسماعیل ،حسن افراخته و محمد میره ،)1390( ،جستاری در تحوالت عوامل مهاجرت روستایی در ایران
(مطالعه موردی :شهرستان بندر انزلی) ،فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط ،سال  ،1شماره  ،1صص .95-120

-

بخشی ،زهرا ،سیدحسن مطیعی لنگرودی ،حسنعلی فرجی سبکبار و مجتبی قدیری معصوم ،)1398( ،تحلیل فضایی
پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی (منطقه سبزوار -نیشابور) ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال  ،8شماره

-

 ،29صص .1-32
بستانی ،علیرضا و خدیجه جوانی ،)1393( ،پیامدهای مهاجرتهای شغلی خانوارهای روستایی به کشورهای عربی
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