نج جم
انهم ا من عیتشناسی اریان /سال دوازدهم ،شمارة ،24پاییز و زمستان 67-43 ،96
عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش
تعلق به مکان



ولیالهرستمعلیزاده 1

علیقاسمیاردهایی 2

چکیده
از دغدغههای مهم جوانان روستایی این است که آیا باید در منطقه روستایی خود
بمانندویاجایدیگریرابرایزندگیومحلکارخودانتخابنمایند؟ شرایطو
عواملیآنهارا ترغیببهرفتن وشرایطیترغیب بهماندنمیکند.بنابراین،سوال
اصلیمقالهایناستکهعوامل اجتماعی موثر بر مهاجرت جوانان روستاییچیست
وآیاتعلقبهمحلزندگیمیتوانددرماندگاریجوانانروستاییموثرباشد؟دراین

تحقیق با استفاده از روش پیمایش 800 ،جوان ساکن در روستاهای شهرستانهای
هشترود و اسکو مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که تعلق به مکان،
کیفیت زندگی ،سرمایهگذاری در مکان ،رضایت از زندگی ،درآمد و تحصیالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اینمقالهمستخرجازطرحپژوهشیباعنوان"نقشتعلقبهمکاندرتمایالتونیاتجوانانروستاییاستان
استکهدرمؤسسهمطالعاتومدیریتجامعوتخصصی

سکونتشان"

آذربایجانشرقیبرماندگاریدرمحل
جمعیتکشورانجامشدهاست.
نویسندهیمسئول)

استادیارجامعهشناسیتوسعه،موسسهمطالعاتومدیریتجامعوتخصصیجمعیتکشور(،

1
v.rostamalizadeh@gmail.comوvali.rostamalizadeh@psri.ac.ir
2استادیارجمعیتشناسی،گروهعلوماجتماعی،دانشگاهپیامنورghasemi33@yahoo.com،
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راهنماییتاثیرمنفیبرترکروستاومتغیرهایمجردبودن،داشتنعضومهاجردر
خانواده ،تحصیالت دانشگاهی و نداشتن شغل تاثیر مثبت بر مهاجرت از مناطق
روستایی دارند .تعلق به اجتماع روستایی میتواند به عنوان یک بازدارنده قوی و
طوالنیمدتدرزمینهمهاجرتجوانانازروستاعملنماید.باتوجهبههمبستگی
باالی تعلق به اجتماع محلی با میزانهای مشارکت ،مسئولیتپذیری و درنهایت
سرمایهگذاریمحلهای،اینعاملاجتماعینتیجتاًمیتواندمنجربهبهرهوریاقتصادی
گردیدهودربهبوداموراتاقتصادیووضعیترفاهیروستاهاعاملبسیارموثری
محسوبشود .
واژگان کلیدی :تعلق به مکان ،ماندگاری جوانان روستایی ،مهاجرت از روستا،
کیفیتزندگی،سرمایهگذاریدرمکان .

مقدمه و بیان مسأله
یکیازسواالتوچالشهایاساسیجواناندراکثرنقاطروستاییجهانایناستکهآیاباید

درمنطقهمحلزندگیخودبمانندویابرایرفتنبرنامهریزیکنند(هنریوکلوپ2004،1؛

تیسِنوهمکاران.)2010،2اینپرسشکه"درمنطقهمحلزندگیم/زادگاهمآیابایدبمانمیا
باید ترک کنم؟" تنها یکی از پرسشهایی است که آنها در هنگام رسیدن به سن بلوغ با آن
ایکهدرآنبهدنیاآمدهانددیگریکنتیجهمنطقییاچیزعادی


شوند.ماندندرمنطقه

مواجهمی
نیست ،بلکه نتیجه یک تصمیم در فرایند زندگی فردی 3است (گاراسکی2002 ،4؛ مولدر،5
.)2003اینسوالوچالش،دالیلزیادیدارداماازمهمتریندالیلآنادامهتحصیلویافتن
شغلمناسببرایجوانانروستاییاست.پس،بهگونهایتحرکاجتماعییکیازاولیندالیل

این سوال و چالش است .الجرم تحرک اجتماعی در محیطهای روستایی نیز با تحرک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hendry and Kloep
2 Thissen
3 individual life course decision
4 Garasky
5 Mulder
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جغرافیایی همراه است .پس فرد برای تحرک اجتماعی نیاز به تحرک جغرافیایی دارد و باید
مسافتروستاراتاشهربپیماید.درکناراین،فرایندتحصیالتبهخودیخودچشماندازدنیای

هاوایدههایجدیدزندگیآشنا


انباسبک
جدیدرابهرویجوانروستاییمیگشایدوفردجو

می شودکهشایدنتوانددرمحیطروستاییبهآندسترسیپیداکندیانتواندبهسهولتآنهارا

پیشهکند .
همانگونهکهمشخصاست،اینسوالجوانانروستاییدووجهدارد)1:آیابایدبماندو)2
اترغیببهرفتنوشرایطیترغیببهماندنمیکندکه

آیابایدمهاجرتکند؟لذاشرایطیویر
اینگونه فرد دچار چالش میشود .در بحث ترغیب به رفتن ،چنانچه گفته شد پیشرانههای
تحصیالتواشتغالدراولینسطحقراردارند.افرادجواندارایتحصیالتعالیبهطورخاص
تمایل به ترک مناطق روستایی دارند .سیاستگذاران در مورد این پدیده یعنی "فرار مغزها"
نگرانهستندوبرونکوچیانتخابیجوانانبرایتحرکاجتماعیرابهعنوانتهدیدیبرای
توسعه اقتصادی و شهرت و اعتبار مناطق می بینند (استاکدال .)2006 ،1کلوپ و همکاران
()2003معتقدندکهدالیلمتعددیدرپشتاینبرونکوچی(مهاجرتبهبیرون)وجوددارد؛
هایبهتردرشهرهایبزرگ،تصورچشماندازهایشغلی


هایآموزشییاآموزش

اعمازفرصت
هایروستایی،انگیزههایشخصی،شکلگیریهویتو


بهتر،نارضایتیازسبکزندگیوسنت
عواملاجتماعیدیگرکهدخیلهستند(کلوپوهنری .)34:2004،
نروستاییپیامدهایمختلفوچندگانهایبرایجامعهروستاییدارد.این

مهاجرت جوانا

پیامدهادرطیفیازپیامدهایمنفیتامثبتدرنوسانهستند.مهاجرتگستردهباعثکاهش
جمعیت،تغییرترکیبسنیوجنسیجمعیت،کاهشرشدجمعیت(زنجانی)188،1380،ودر
نتیجهکاهشنیرویجوانونیرویکارروستاییمیشود.اینامربهنوبهخودموجبتخلیه
روستاها از سرمایههای اجتماعی ،جمعیتی ،اقتصادی میشود که در زمره پیامدهای منفی
مهاجرت جوانان از روستا  قرار دارند .اما از جانب دیگر ،مهاجرت جوانان روستایی باعث
میشود استعدادهای این جوانان در جهانی بزرگتر بتوانند شکوفا شده و در پارهای موارد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stockdale
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مواهب این شکوفایی به روستاهای مبدأ نیز برمیگردد .اکثر جوانان روستایی تنها ازطریق
مهاجرتاستکهمیتواننددرمحیطهایعلمی،تحقیقاتیوصنعتیکسبدانشوحرفهنموده
وپایگاهاجتماعی -اقتصادیخودراارتقاءبخشند.مسلماستکهقسمتعمدهایازنوسازی
بخشهایزراعت،دامداریوباغداریونیزعمومیتبخشهایرفاهی،ارتباطیواطالعاتی
مدرن در مناطق روستایی به واسطه رفتار مهاجرتی جوانان روستایی است که میتواند به
سرانجامرسیدهباشد .
مشوقهای خاص خود را دارد.

ازجانب دیگر ،ماندن جوانان روستایی نیز انگیزهها و 
احساستعلقووابستگیبهخانواده،خویشان،دوستانومحلزندگی،دراولیناولویتعوامل
ماندن جای دارند .کسانی که در مناطق روستایی زندگی میکنند ،تصمیمگیریشان برای
برنامهریزینقلمکان،مبتنیبراحساسرضایتکلیازاجتماعمحلیوسطحتعلقبهاجتماع

تواندباعثسرمایهگذاری


).ایناحساستعلقهممی
محلیشاناست(النگ1وهمکاران2012،

گیریدرترکمکانهایروستاییبوسیلهجوانانهمدخیلباشد.


درروستاشودوهمدرتصمیم
همچنین ،احساس تعلق در افراد میتواند برای مراقبت از محیط زندگیشان و همچنین برای
یابرگردندویانزدیکبهآنباقیبمانند،ایجادانگیزه

اینکهبهمکانهایکهبرایشانمعنیدارد2

نماید (ترِل 3و همکاران .)140-141:2012 ،زمانی که فردی حس تعلق اجتماعی خود را به
میکند و
نمیدهدوناگزیر منطقهرا ترک  
میدهد،به آنمکاناهمیت  
منطقة سکونتش از دست 
میرود.باکاهشحستعلق،روحیةمنفعتطلبیشخص
رابطةدوطرفهبینفردوجامعهازبین 
میاندیشد (ناطقپور.)1383 ،لذا"تعلق مکانی
شخصیاش  

میشود و فرد فقطبه منافع 
تقویت 
پایین ،رغبت افراد را برای سرمایهگذاری در منطقه محل زندگی (برای مثال برای بهبود
ومیتواندباعثترکمنطقهشود" (کریستاکوپولو 4وهمکاران.)2001،
خانههایشان)کمکرده 

هاییاستکهباعثمیشودافرادباتوجهبهاحساساتو


جزوویژگی
بنابراین،تعلقبهمکان 5
هاییکهبهمکانهایخاصیدارند،درآنمشارکتکنند،سرمایهگذاریکنند


عواطفوبستگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Long
2 meaningful places
3 Trell
4 Christakopoulou
5 attachment to place/ place attachment
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اندازموردبررسینشانمیدهدکهمقوله


درجهتبهبودآناقداماتیانجامدهند.اینچشم
و
مهاجرت جوانان روستایی فرایندی معمول و بدون دغدغه نیست .این جوانان همواره با
دوراهه های انتخابی سخت در زندگی مواجه هستند و اثرات تصمیمات آنها هم برای جوامع

روستایی و هم شهری عواقب بسیار بزرگی دارند .با انجام این تحقیق میتوان برنامههای
راهبردیومدیریتیراهمبرایمناطقروستاییوهمشهریدرراستایبهرهمندیمناسباز
نیرویهای فعال و خالق جوانان روستایی اعمال نمود .با این تفاسیر ،مسئله اصلی مقاله این
استکهعوامل اجتماعی موثر بر مهاجرت یا ماندگاری جوانان روستاییچیستوآیاتعلقبه
مکانمحلزندگیمیتوانددرماندگاریجوانانروستاییموثرباشد؟ 


چارچوب نظری
هایمتنوعزیادیبرایفهمفرایندهایتصمیمگیریبهمهاجرتوجوددارد،ولی


اگرچهمدل
مدلجاذبهودافعه(لی)1966،برایاکثرآنهاپایهواساساست(استیمسنومینِری.)1998،1
یعنی دافعههای سکونتی مکان مبدأ به همراه جاذبههای سکونتی مکان مقصد ،انگیزههای
مهاجرت را برای فرد فراهم میکند .با این حال ،تجربه روانشناختی از تصمیم به ترک یک
اجتماعمحلی،تنهادرنظرگرفتنمجزایرفتنیاماندن نیست،بلکههمدافعهوهمجاذبهدر
دوجهتبطورهمزمانحضوردارند.پس،اینروشدیگریبرایتفسیرمدلجاذبه-دافعهاز
تصمیمگیریبرایجابجاییاجتماعمحلیاست.حرکتپویایی2بیندالیلترک(بهعنوانمثال

عوامل دافعه همچون مشکالت اقتصادی ،دسترسی خدمات) و دالیل ماندن (همچون روابط
همسایگیوخویشاوندی)وجوددارد(پرتی3وهمکاران .)227-228:2006،
دورهجوانیزمانیاستکهآرمانهاوآرزوهایآموزشی،شغلیوسکونتیتوسعهیافتهو

«
شوند.برایجوانانوبزرگساالنجوان،منابعوفرصتهایدردسترسدراجتماعمحلییا

اجرامی
آنها،درشکلدادنبهآرمانهایشغلیوسکونتیمهمهستند» (کوربت،2007،4پانللی،1

فقدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stimson & Minnery
2 dynamic movement
3 Pretty
4 Corbett
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.)2002عالوهبراین،آنهاهمچنینبهخانواده،دوستانواجتماعمحلزندگیخودمتعلقهستند
گیریشان
روستاییزندگیمیکنند،تصمیم 

(دمیوهمکاران.)311:2009،لذاکسانیکهدرمناطق
برای برنامهریزی نقل و تغییر مکان ،مبتنی بر احساس رضایت کلی از اجتماع محلی و میزان
فرصتهایشغلی،

میشود؛
تعلقشانبهاجتماعمحلیاست.عواملیکهمنجربهتغییراینوضعیت 
کسبوکار،درآمدودسترسیبهآموزشاست(النگ2وهمکاران .)3:2012،
ایشاملبسیاریازجنبههایروابط


اسبهاجتماعمحلی/حسمحله
تعلقبهمکانواحس
فردی -اجتماع محلی است  .حس محلهای نشان دهنده پیوند عاطفی و همچنین داد و ستد
همیاری 3در میان اعضای اجتماع محلی است (مک میالن و چاویس .)1986 ،پس عوامل
گیریهای
هایسکونتیوتصمیم 


ندرآرمان
غیراقتصادی(یعنیتعلقبهخانوادهومکان)همچنی
مهاجرتی موثر است (براون2002 ،؛ دیجانگ1999 ،4؛ جانسون و همکاران .)2005 ،5تعلق
داللت به پیوند بین افراد و مکانها دارد .خانواده و دوستان تمایل به پیوند افراد به اجتماع
رادتعلقاتبهمکانهارابهعنواننتیجه

محلیشاندارند(پرتیوهمکاران.)2006،بعالوه،اف

هاتوسعهمیدهند(دمیوهمکاران.)313:2009،یعنیمحیط


شاندراینمکان

تجاربزیسته
فقدانآموزش،اشتغالوفرصتهایکسب

عالوهبرعواملوشرایطنامساعدساختاریچون«
دافعههایسکونتیاست،عواملو
وکار»(اورسوله2002،6؛کادوالدر)1992،7کهتحتعنوان 
جاذبههاییچونتعلقبهمکاندارد«.بطوریکهجوانانروستاییباایدهآلهایتحصیلیوشغلی

باالتروبایکتعلققویبهخانوادهومکان،بهاحتمالبیشتریدچارتنششخصیدرمورد
تصمیمگیری مهاجرتی هستند» (الدر و همکاران1996 ،؛ هکتنر1995 ،8؛ هاولی و همکاران،9

 .)1996تعلق به خانواده زمانی که خانوادهها روابط مستحکم و مثبتی دارند ،باالتر است.
خانواده هاییکهاقامتپایدار،اشتغالمناسبوارتباطباخانوادهگستردهدردرونهمانمحل

1 Panelli
2 Long
3 assistance
4 DeJong
5 Johnson, Elder, & Stern
6 Eversole
7 Cadwallader
8 Hecktner
9 Howley, Harmon, & Leopold
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دارند،ممکناستکهتعلقمستحکمتریبهمکانداشتهباشند(دمیوهمکاران-314:2009،

).لذاتعلقبهمکانمیتواندجوانانرابهماندندر/یاخواستنبرایبرگشتنبهاجتماع

313
محلی خود ترغیب و تشویق کند (پرتی و همکاران .)2006 ،همچنین تالشهای توسعهای
تواندبهشکلگیریتعلقاتجواناندرخارجازخانوادهشانمنتهی


جواناندراجتماعمحلیمی
شودومی تواندبهنگهداشتنآنهادراجتماعمحلیکمکنماید.تعلقبهاجتماعمحلیزمانی

مستحکمتر میشود که یک درک از همبستگی 1اجتماع محلی وجود داشته باشد ،همچنین
هاییبرایدرگیریومشارکتمعنیدارویکاحساسیازوابستهبودندردروناجتماع


فرصت
محلیوجودداشتهباشد(دمیوهمکاران .)314:2009،
پسمی توانگفتکه تعلقبهمکانموجبدرگیریومشارکتبیشترجواناندرمحل
زندگی شده و فرد جوان یک احساس همبستگی با محل زندگی خود پیدا میکند .در
اینجاستکهفردبهواسطهتعلقبهمکانومشارکتوهمبستگیکهبامحلزندگیخود
دارد،درتصمیمگیری هایسکونتیخودتصمیمبهماندنوتوسعهمحلزندگیخودمیگیرد
(ن.ک.بهشکل .)1

تصمیم به ماندن

درگیری و مشارکت بیشتر
در مکان ،احساس
همبستگی با مکان

تعلق به مکان



شکل  :1اثرگذاری تعلق به مکان در تصمیم به ماندن جوانان در روستا

احساس تعلق میتواند به مکان و یا به گروه وجود داشته باشد .احساس تعلق همراه با
پیامدهایمثبتیبرایافراداست(ترل 2وهمکاران.)140-141:2012،اوسترمن)2000( 3بیان
میکند که افراد جوانی که احساس تعلقی در زندگی روزمره تجربه میکنند ،اندوخته درونی

بیشتریدارند.آنهاخودشانراافرادیشایستهومستقلدرنظرمیگیرند،انگیزهدرونیبیشتری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 solidarity
2 Trell
3 Osterman
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دارند و احساس هویت قویتری دارند .آنها همچنین تمایل بیشتری برای تطبیق و پذیرشِ
ارزشها و هنجارها از خود نشان میدهند (اوسترمن .)2000 ،در سطح اجتماع محلی نیز

احساستعلقمیتواندمنجربهتعامل،مشارکتوانسجاماجتماعیشود(پاتنام.)2000،عالوه

تواندبرایمراقبتازمحیطزندگیشانوهمچنیناینکهبه


براینها،احساستعلقدرافرادمی
یابرگردندویانزدیکبهآنباقیبمانند،ایجادانگیزه کند(ترلوهمکاران،

مکانهایمعنادار1

.)140-141:2012بطورکلی،احساستعلقووجودرابطهعاطفیبینافرادومکانهاباعث
ایبرمکانمیشود.یعنیکسانیکهبهمکانیتعلقعاطفیدارندبیشترعالقمند


پیامدهایتوسعه
به مشارکت و درگیری در آنجا بوده و در جهت بهبود آن سعی میکنند کنشها ،اقدامات و
محیطعالوهبرعناصرکالبدی،شاملپیامهاورمزهاییاست

گذاریهاییداشتهباشند«.


سرمایه
هاودیگرعواملآنرادرکمیکنندودرموردآنبه


ها،توقعات،انگیزه

کهمردمبراساسنقش
قضاوتمیپردازند.تعلقبهمکان،عاملمهمیدرهماهنگیفردومحیط،بهرهبرداریبهتراز

محیط،رضایتاستفادهکنندگانودرنهایتتداومحضوردرآنمیباشد(پیرباباییوسجادزاده،

 .)18:1390
باتوجه به آنچه در مباحث نظری گذشت ،عوامل اجتماعی در قالب اثرگذاری بر شدت
جاذبههای مقصد و دافعههای مبدأ در تصمیمگیری و نیات جوانان روستایی در ماندن در
مبدأهایروستاییویامهاجرتبهمقصدهایبیشترشهریموثرند.دراینمیان،میزانباالی
تعلقبهاجتماعمحلیدرکاهشدافعههایمبدأروستاییومتقابالًدرکاهشجاذبههایمقصد
احتمالیبسیارموثراست.درجهایناثرگذاریآمیختهبامیزانهایمشارکت،مسئولیتپذیریو
درنتیجه سرمایهگذاری در اجتماع محلی است .بطوریکه اگر تعلق به مکان بتواند زمینههای
مشارکتباالواحساسهمبستگیرادرمیانجوانانروستاییبهوجودآورد،دراینحالت
سرمایهگذاریمادیواجتماعیجواناندرمبدأهایروستاییافزایشمییابد.ازجملهمهمترین
نتایجاینامرمیتوانبهبسترسازیزمینههایماندنبلندمدتجواناندراجتماعهایروستایی
اشاره نمود .در کنار تعلق به اجتماع محلی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی موثر بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 meaningful places


عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تأکید بر نقش51 ...

تصمیمگیری جوانان روستایی در زمینه ماندن یا رفتن از روستا ،بایستی به نقش موثر سایر

مقوله هایاجتماعیهمانندکیفیتزندگییارضایتازاجتماعمحلینیزاشارهنمود(مراجعهبه
شکل  .)2نقش مقولههای ذکر شده تنیده در نقش تعلق به مکان بوده و جهت تحلیل نقش
خاصتعلقبهمکاندرمهاجرتهایروستاییبایستینقشعواملمذکوررانیزدرنظرداشت.
عوامل اجتماعی؛ تعلق به مکان ،کیفیت زندگی و رضایت از اجتماع محلی با متأثر شدن از
ویژگیهایفردیجوانانهمانندجنس،وضعاشتغال،سطحتحصیالت،درآمدوغیرهمیتوانند
اثرگذاریمتفاوتیبررویتصمیمگیریشاندرزمینهماندنیامهاجرتازمبدأهایروستاییشان
داشته باشند .پویایی روابط علی و معلولی بین متغیرهای ویژگیهای فردی ،عوامل اجتماعی،
پیامدهایتعلقبهمکانوتصمیمگیریدرزمینهرفتنیاماندنجوانانروستایی،درقالبشکل
2ارایهشدهاست .
ویژگیهای فردی
کیفیت زندگی

تعلق به اجتماع محلی

رضایت از اجتماع محلی

مشارکت
مسئولیتپذیری
سرمایهگذاری در مکان
انگیزه برای ماندن
برنامه ریزی برای رفتن
شکل  :2مدل تحلیلی نقش تعلق به مکان در مهاجرت جوانان روستایی



روش تحقیق
پژوهش حاضر به روشکمیازنوعپیمایشانجامگرفتهاست.جامعهآماریاینتحقیقشامل
هایاسکووهشتروددراستانآذربایجانشرقیاست.


سالهشهرستان
جوانانروستایی 15-30
دلیلانتخابایندوشهرستاندراستانآذربایجانشرقیایناستکهدرطیدهههایگذشته


 52نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره بیستم و چهارم ،بهار و تابستان 1396

شهرستانهشترودمهاجرفرستترینشهرستاناستانوشهرستاناسکونیزدارایکمترینمیزان

مهاجرفرستیبودهاست .
ای،جوانانساکندرروستاهایشهرستانهایهشترود


گیریخوشه

بااستفادهازروشنمونه
واسکوموردمطالعهقرارگرفتند.میزانمهاجرفرستیومهاجرپذیریوموقعیتجغرافیاییدر
تعیین شهرستانها و موقعیت جغرافیایی ،دوری و نزدیکی به شهر ،شیوه معیشت و تعداد
جملهمالکهایتعیینکنندهدرامرانتخابخوشههابودهاست .

جمعیت،از
دراینتحقیقبراساسجدولمورگانوبرحسباینکهدرسرشماری1395جوانان-30
 15سالهروستاییشهرستاناسکو 12863نفروهشترود 13441نفربودند،برایهرشهرستان
عمیمبیشترواعتبارپژوهش،نمونههایهرشهرستانبه400

375نفرنمونهانتخابشدوبرایت
نفرارتقایافت.درنهایتپسازجمعآوریاطالعات769پرسشنامهقابلیتتحلیلیافت.مالک

دهستانها بود .پس از مشخص شدن

جمعیتترین 

پرجمعیتترین و  
کم

دهستانها ،

انتخاب 
دهستانها در هر شهرستان ،انتخاب روستاها برحسب دوری و نزدیکی به جاده اصلی و شهر،

جمعیت ،موقعیت جغرافیایی ،نوع معیشت و دسترسی و عدم دسترسی به امکانات (که در
ماندگاریجوانانمیتوانندموثرباشند)بود .
باتوجهبهماهیتمفاهیمعلومانسانیواجتماعی،اینسوالبرایمحققپیشمیآیدکهآیا

گیردکهقصداندازهگیریآنراداریمیا

وسیلهاندازهگیریتحقیقواقعاًآنچیزیرااندازهمی

نه؟ و این در واقع بحث پیرامون اعتبار وسیله اندازهگیری است .بنابراین هر چند سعی شده
استکهازپرسشنامههایاستاندارددرمفاهیم،بخصوصدرمفهومتعلقبهمکاناستفادهشود

مونشدهورواییآنسنجیدهشدهوبهتاییدرسیدهاست،بااینوجودسوالهای

کهقبالًآز
پرسشنامه به رویت صاحبنظران رسیده و اعتبار آن را برای این پژوهش تأیید شده است.
گویه هایپژوهشبهشیوهاعتبارصوریتنظیمشدهاست.درشیوهاعتبارصوریمبناداوری

متخصصان حوزه مورد مطالعه است .برای سنجش روایی متغیرهای تحقیق از معیار آلفای
کرونباخاستفادهشدهاست(ن.کبهجدول .)1


جدول  :1مفاهیم ،گویهها و نتایج تحلیل روایی
مفاهیم 

ضریب
روایی

مفاهیم 

هویت مکانی

رضایتاززندگی 

وابستگی مکانی

تعلقبهمکان 

 90/3%
کیفیتزندگی 

 70/8%

سرمایه
گذاری 

 76/0%

مسئولیتپذیری 

 65/0%

تمایلبهمهاجرت 

مندربرابربرادرهاوخواهرهایماحساسمسئولیتمیکنم 
دربیشترمواقعنسبتبهوقایعواتفاقاتروستااحساسمسئولیتمیکنم 
اینوظیفهماستکهبهروستایخودمانبرسیم 
فکرمیکنمتالشمندرروستاباعثرونقروستامیشود 


برایآیندهتحصیلیفرزندانم(مدرسه،کالسزبان،کالسکامپیوتر)ترجیحمیدهمبه
مکاندیگرمهاجرتکنم 
چندسالیاستکهسرمایهامراجمعمیکنمتابتوانمبرایخودمدرشهرخانهیاشغلی

دستوپاکنم .
حدوددوسالاستکهدرحالجمعآوریاطالعاتمربوطبهشغلومسکندرجای
دیگرجهتمهاجرتازاینروستاهستم 
تانتاچهاندازهشماراجهتمهاجرتازاینروستاتشویقمیکنند؟ 


خانواده
درآیندهتاچهاندازهاحتمالمیدهیدکهدراینروستاماندگارشوید؟ 


 77/0%

اینروستابهترینجایممکنبرایانجاماموراتزندگیاماست 

مننمی توانمبرایکارهاییکهدراینجاانجاممیدهمجایدیگریراجانشینکنم 

بازندگیدراینروستامیتوانمبهآرزوهایمدستپیداکنم 

منترجیحمیدهمکهبعدازاینبیشتروقتمرادراینروستاصرفکنم 
بیشترنیازهایمندراینروستاتامینمیشود 

پیوندهای خانوادگی و همسایگی
پدرومادرمبهماندنمندراینجاوحمایتمننیازدارند 
سعیمیکنمکههموارهبابستگانخودارتباطورفتوآمدداشتهباشم 

دراینجازندگیمیکنند .

امکهخانوادهام


بهاینخاطردراینروستامانده
مناینجابهراحتیمیتوانمازپدرومادرمدروقتنیازکمکبگیرم 
هایمانعادتکردهام 


منبههمسایه
هایمانکمکمیگیرم 


درموقعنیازبهراحتیازهمسایه
پیوندهای طبیعی
یکیازدالیلیکهمندراینروستازندگیمیکنمآبوهوایآناست 
منبهطبیعتروستایمخیلیوابستههستم 
منازاینکههرروزطبیعیتاینروستارامیبینمخیلیراضیهستم 
منوقتیزمانخودمرادرطبیعتاینجاسپریمیکنماحساسآرامشمیکنم 
گذاریمیکنمدوستدارمدرآینده،


میلیونیبگیرم،کلمبلغرادرروستایمسرمایه
اگریکوام 10
مسکندلخواهخودمرادرروستاداشتهباشم 
امدرروستاوجودداشتهباشدآنراقبولمیکنم 


اگریکفرصتکاریمرتبطباعالقه
هموارهترجیحمنایناستکهیکزمینکشاورزییاباغدرروستاداشتهباشم 

 76/6%

منبهروستایمافتخارمیکنم 

هوتاریخروستایمافتخارمیکنم 

منبهگذشت
منازاینروستاخاطراتخیلیخوبیدارم 
آدابورسوماینروستابرایمنخیلیجذاباست 
چقدردوستداریدکهپسوندروستایتاندرنامخانوادگیتانباشد 

ممکناستکاریکهدراینروستاانجاممیدهمدرآمدکمتریداشتهباشد،ولیکارکردندراینجا

لذتخاصیدارد 

سهولتدسترسیدانشآموزاناینروستابهمدرسهبهچهمیزاناست .
تاچهاندازهازسهولت دسترسیبهکالسهای آموزشی(کامپیوتر،زبانو )...دراینروستا
رضایتدارید 
تاچهاندازهازکیفیتخدماتآموزشیموجوددرروستارضایتدارید 
تاچهاندازهازوضعیتمعابروکوچههایداخلاینروستارضایتدارید 
تاچهاندازهاززندگیدراینروستارضایتدارید 
تاچهاندازهازوضعیتبهداشتیروستایخودرضایتدارید 
تاچهاندازهازوضعیتمسکنخوددراینروستارضایتدارید 
شرایطدسترسیبهامکاناتورزشیدراینروستامطلوباست 
منفکرمیکنمکهامکاناتحملونقلودسترسیبهشهردراینجابهاندازهکافیوجوددارد 
معموالًازدرآمدخودمپساندازمناسبیهمدارم .
تاچهاندازهازنحوهبرخوردمردمروستانسبتبهخودتانرضایتدارید 
تصمیمگیریهایروستامیدانید 

تاچهاندازهخودرافردیتاثیرگذاروموثردر
تاچهاندازهدرانتخابشیوهزندگیخوددرروستااحساسآزادیدارید .
اخبارواطالعاتموردنیازروزانهبهچهمیزاندردسترسشماست؟ 
چقدرازروابطاجتماعیتانبادیگرانرضایتدارید؟ 
فامیلهایتان در روستا ،تا چه اندازه از وضعیت مالی خود
همسایهها و  

در مقایسه با 
رضایتدارید 
میتوانشغلمناسبیرادرروستاتدارکدید 
میتوانم ماهانه قسطی در حدود  500هزار تومان
با توجه به شغلی که در روستا دارم  
پرداختکنم .
میتوانماوقاتفراغتخودرادراینجاپرکنم
بهبهتریننحو 

ضریب
روایی

گویهها 

گویهها 
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یافتهها
تمایل به مهاجرت از روستا
درخصوصتمایلبهمهاجرتازروستا،حدود24درصدازپاسخگویانتمایلکمتر58درصد
تمایلمتوسطو 18درصدتمایلزیادبرایمهاجرتازروستادارند.دراینبینمشخصاست
کهمهاجرتبرایآیندهتحصیلیفرزندانازاهمیتوافریبرای پاسخگویانبرخورداراست.
همچنین نکته جالب این است که خانوادهها کمتر جوانان را برای مهاجرت از روستا ترغیب
میکنند .

جدول  :2توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تمایل به مهاجرت از روستا
گویهها میزان موافقت (:)%
برایآیندهتحصیلیفرزندانم(مدرسه ،کالسزبان ،کالس کامپیوتر)ترجیح

موافق

تاحدودی
موافق

مخالف

 59/5

 19/3

 21/2

 37/1

 25/2

 37/7

 28/6

 25/6

 45/8

اممرابرایمهاجرتازاینروستاتشویقمیکنند .

خانواده


 23/0

 23/0

 54/0

احتمالمیدهمکهدرآیندهدرروستاماندگارشوم .


 30/0

 29/9

 40/1

برداشت کلی از تمایل به مهاجرت از روستا

24/3

57/6

18/1

میدهمبهمکاندیگرمهاجرتکنم 
چندسالیاستکهسرمایهامراجمعمیکنمتابتوانمبرایخودمدرشهر

خانهیاشغلیدستوپاکنم .
حدوددوسالاستکهدرحالجمعآوریاطالعاتمربوطبهشغلومسکن
درجایدیگرجهتمهاجرتازروستاهستم 

متغیرهای جمعیتی و زمینهای و میزان تمایل به مهاجرت از روستا
عواملاقتصادی -اجتماعیهمانندجنس،سن،وضعیتشغلی،نوعشغل،تحصیالت،درآمد،
وضعتاهل،محلاشتغال،وضعیتسکونت،وضعیتمسکن،داشتناعضایمهاجردرخانواده
وشهرستانمحلسکونتبهعنوانعواملمداخلهگربرمیزانتمایلبهمهاجرتدرنظرگرفته
اند.نتایجحاصلازآزمونهایآمارینشاندهندهآناستکهمتغیرهایمذکوربراحتمال


شده
ترکروستانقشمهمیدارند(ن.کبهجدول.)3نتایجحاصلازبررسیتاثیرسطحتحصیالت
بر احتمال ترک روستا نیز نشان دهنده آن است که جوانانِ با تحصیالت باال احتمال ترک
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بیشتری دارند .بطوریکه فقط  12درصد از جوانان با تحصیالت کارشناسی و باالتر احتمال
ترکشان کمتر است در صورتیکه  37درصد از جوانان با تحصیالت بیسواد و ابتدایی دارای

احتمال ترک کمتری هستند .نکته مهمتر این است که با افزایش تحصیالت به طور مرتب به
دهدکهجوانانباتحصیالتباالتر،دارایآرمانهاو


شود.ایننشانمی
احتمالترکافزودهمی
حتمالترکآنهاراافزایشمیدهد.همچنیننتایجآزمونآماری

انگیزههایمتنوعیهستندکها

نشانمی دهدکهافرادمجردبهنسبتمتاهلیناحتمالبیشتریبرایترکروستادرآیندهدارند.

بطوریکه  18درصد از مجردین در مقابل  29درصد از متاهلین احتمال ترک کمتری دارند.
ترکروستانشانمیدهدکه 31درصدازکسانیکه

بررسیتاثیروضعیتسکونتبراحتمال 
بهصورتمستقلزندگیمیکننداحتمالترککمتریدارندواینمقداربرایکسانیکهباپدر
ومادرخودزندگیمیکنند 21درصداست.بنابراینهمانطورهمکهنتایجحاصلازآزمون
نشانمیدهند،وضعیتسکونتبرتمایلبهمهاجرتازروستااثرگذاراست.بررسیوضعیت

داشتناعضایمهاجردرخانوادهنیزنشانمیدهدکه 23درصدازجوانانیکهدارایاعضای

مهاجردرخانوادهخودهستنددرمقابل 14درصدکسانیکهاعضایمهاجردرخانوادهخود
ندارند،بهاحتمالزیادروستایخودراترکخواهندکردکهنتایج حاصلازآزمونآمارینیز
هانشانمیدهندکهشهرستانمحلسکونتنیز


کند.درنهایت،یافته
اینهمبستگیراتأییدمی
دراحتمالترکروستانقشمهمیدارد،بطوریکه 28درصدازکسانیکهدرشهرستاناسکو
زندگیمیکننداحتمالترک کمتریدارند ،درحالیکهاینمقداربرایکسانیکه در شهرستان

هشترودزندگیمیکنندحدود 20درصداست.اینامربهاثرگذاریویژگیهایکالندرسطح
شهرستانیدرجهتدهیبهجریانهایمهاجرتیجوانانروستاییاشارهدارد .
نتایج این بخش نشان میدهد که تحصیالت ،وضعیت تاهل ،وضعیت سکونت ،داشتن
اعضای مهاجر در خانواده و شهرستان محل سکونت در احتمال ترک روستا اثرگذار است.
بطوریکهمتاهلین،افرادباتحصیالتپایین،افرادیکهبهصورتمستقلرندگیمیکنند،کسانی

کهاعضایمهاجرکردهدرخانوادهخودندارندوکسانیکهدرشهرستانبرخوردارتریزندگی

میکنند،احتمالترککمتریدارندودرمقابلافرادمجرد،افرادباتحصیالتباالتر،افرادیکه

کنند،کسانیکهدرخانوادهخودفردمهاجرتکردهایدارندو


باپدرومادرخودزندگیمی
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تریزندگیمیکنند،بهاحتمالبیشتریدرآیندهمهاجرت


افرادیکهدرشهرستانمهاجرفرست
خواهندکرد .
جدول  :3توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تمایل به مهاجرت به تفکیک متغیرهای جمعیتی و زمینهای
متغیرها

مقولهها

مرد 
جنس 
زن 
 15-19
 20-25
سن 
 26-30
شاغل 
وضعیت
شغلی 
غیرشاغل 
بیسوادو
ابتدایی 
راهنمایی 
دبیرستانو
تحصیالت 
دیپلم 
کاردانی 
کارشناسیو
باالتر 
پایین 
متوسط 
درآمد 
باال 
مجرد 
وضع
تاهل 
متاهل 
محل
اشتغال 
وضعیت
سکونت 

روستا 
شهر 
باپدرو
مادر 
مستقل 

تمایل به مهاجرت

انحراف

تعداد

میانگین

 521
 248
 173
 278
 291
 248
 495

 14/6
 14/7
 14/4
 14/8
 14/7
 14/1
 15/0

 4/19
 4/08
 3/87
 4/26
 4/15
 4/21
 4/07

 178  15/3  47/6  37/1

 13/5

 4/58

 211  15/7  60/1  24/2

 14/5

 3/81

 252  17/5  61/9  20/6

 15/0

 3/96

 28  25/0  54/6  20/4

 15/3

 4/97

 98  30/6  57/1  12/2

 16/0

 3/86

 242
 296
 88
 318
 436

 14/2
 14/7
 15/0
 15/1
 14/3

 4/29
 4/00
 4/51
 3/86
 4/31

 201  14/4  56/7  28/9
 34  14/7  55/9  29/4

 13/9
 14/0

 4/10
 3/93

Sig= 0/996

 518  17/6  61/4  21/0

 14/9

 4/02

Cramer’s V= 0/121

 243  18/9  49/8  31/3

 14/2

 4/40

کم

متوسط

زیاد

 23/0
 27/0
 24/9
 23/7
 23/4
 27/8
 22/0

 59/0
 54/9
 63/0
 56/5
 55/3
 56/9
 58/4

 18/0
 18/1
 12/1
 19/8
 21/3
 15/3
 19/6

 29/3
 22/3
 26/1
 17/9
 28/7

 54/3
 60/8
 52/3
 65/4
 53/0

 16/4
 16/9
 21/6
 16/7
 18/3

معیار

آمارههای آزمون
Cramer’s V= 0/045
Sig= 0/453
Kendall’s
tau_b=0/040
Sig= 0/227
Cramer’s V= 0/074
Sig= 0/132

=Kendall’s tau_b
0/153Sig= 0/000

Kendall’s
tau_b=0/045
Sig= 0/217
Cramer’s V= 0/136
Sig= 0/001
Cramer’s V= 0/006

Sig= 0/004
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ادامه جدول  :3توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تمایل به مهاجرت به تفکیک متغیرهای جمعیتی و
زمینهای
متغیرها

مقولهها

وضعیت
مسکن 
داشتن
عضو
مهاجر 
شهرستان
محل-
سکونت 

تمایل به مهاجرت
کم

متوسط

زیاد

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

ملکی 
استیجاری 
بلی 

 636  17/0  58/8  24/2
 87  25/3  52/9  21/8
 366  23/0  56/0  21/0

 14/6
 15/2
 15/2

 4/12
 4/23
 4/09

خیر 

 365  13/7  59/7  26/6

 14/2

 4/14

هشترود 

 368  18/8  60/9  20/4

 15/0

 3/93

اسکو 

 401  17/5  54/6  27/9

 14/3

 4/33

کل پاسخگویان 

 769  18/1  57/6  24/3

آمارههای آزمون
Cramer’s V= 0/070
Sig= 0/167
Cramer’s V= 0/124
Sig= 0/003
Cramer’s V= 0/088
Sig= 0/050

-

رابطه متغیرهای اجتماعی و تمایل به مهاجرت از روستا
دراینبخشرابطهبینمتغیرهایاجتماعی(کیفیتزندگی،رضایتاززندگی،تعلقبهمحل
زندگی ،مشارکت در محل زندگی ،سرمایهگذاری در روستا و مسئولیتپذیری)  و تمایل به
مهاجرتازروستاموردبررسیقرارگرفتهاست.
نتایجآزمونهمبستگیپیرسونبرایمحاسبةهمبستگیاحتمالترکروستا بامتغیرکیفیت
نتایجاینآزموندرسطحدودامنهنشانمیدهدکه

زندگی درجدول 4نشاندادهشدهاست.
بین احتمال ترک روستا و کیفیت زندگی همبستگی ضعیف منفی در سطح معنیداری 0/01
درصدمیتوانگفتکههرچقدرسطحکیفیتزندگیازنظر

وجوددارد.یعنیبااحتمال 99
یابدوبرعکس.اینیافتهنشان

فردپاسخگوباالباشد،احتمالترکروستادرآیندهکاهشمی
دهدکهکیفیتزندگیمیتواندنقشمهمیدرماندگاریجوانانروستاییایفاءکند.بههر


می
اندازهکهسطحکیفیتزندگیدرمحیطهایروستاییافزایشپیداکند،جوانانروستاییبیشتر

راغب خواهند بود که در روستا ماندگار شوند و زندگی آینده خود را در آنجا برنامهریزی
هاودافعههایروستایی


روستاییخودبخشیازجاذبه
نمایند.درواقعکیفیتزندگیدرمناطق
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دهدکهباافزایشآنجاذبهروستاافزایشودافعهکاهشمییابدومتعاقباین


راتشکیلمی
تغییراتدرجاذبهودافعه،احتمالترکنیزتغییرمییابد .

همچنینبهمنظورمحاسبةهمبستگیبینمتغیرهایاحتمالترکروستا ومتغیررضایتاز
نشانمیدهدبیننمرةمتغیر

زندگی ازروشپیرسوناستفادهشدهاست.همانطورکهجدول 4
همبستگیمتوسطمنفیدرسطحمعنیداری0/01

احتمالترکروستابامتغیررضایتاززندگی
درصدمیتوانگفتکههرچقدرسطحرضایتاززندگیاز

وجوددارد.یعنیبااحتمال 99
ظرفردپاسخگوباالباشد،احتمالترکروستادرآیندهکاهشمییابدوبرعکس.بنابراین،

ن
یکیازعواملمهمدرترکمناطقروستاییتوسطجوانانعدمرضایتازمحلزندگیاست.
ایازمواردچونشغل،وضعیتزندگی،دسترسیها،آموزشوغیره


اینرضایتشاملمجموعه
دهدکهافزایشرضایتاززندگیمیتوانددراحتمالترک


هبهخوبینشانمی
است.اینیافت
جوانانروستاییموثرواقعشود.جوانانیکهرضایتبیشتریازمحلزندگیخوددارند،بیشتر
راغبخواهندبودکهدرروستایخودبمانندواحتمالترککمتریداشتهباشند .
در خصوص تعلق به محل زندگی نیز ،با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح
معنی داریآن،بیناحتمالترکروستاوتعلقبهمحلزندگیهمبستگیمتوسطمنفیدرسطح

معنیداری   0/01وجود دارد .یعنی هر چقدر  تعلق به محل زندگی از نظر فرد پاسخگو باال

باشد  ،احتمال ترک روستا در آینده کاهش مییابد و برعکس .با توجه به فرض اصلی این
تحقیقومعنی داربودنرابطه،تعلقبهمحلزندگیتوانستهاستاحتمالترکراکاهشدهد.

همانگونهکهمطالعاتنظریوتجربیهمنشاندادندتعلقبهمحلزندگینقشمهمیدرمیان
جوانان روستایی برای تصمیمگیری به منظور ترک یا ماندن در محیطهای روستایی دارد و
همینطور هم در این مطالعه مشخص شد که این متغیر نقش مثبتی در جهت احتمال ماندن
جوانانروستاییدارد .
محاسبه همبستگی بین مشارکت و احتمال ترک روستا با توجه به سطح معنیداری نشان
میدهدبینمشارکتواحتمالترکروستا درآیندهرابطهمعنیداریوجود ندارد.این نشان
می دهد که شاخص مشارکت تبیین کننده برای احتمال ترک روستا نیست چرا که همه افراد
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روستاازمشارکتباالییبرخوردارهستند.همچنینبایدعنواننمودکهمشارکتدرمحیطهای

سنتی،طایفهایوروستایی،هموارهیکبخشجداییناپذیراززندگیمردماست .

سرمایهگذ اری در روستا یکی از عوامل مهمی است که باعث میشود فرد بواسطه
سرمایه گذاری در روستا از احتمال ترک کمتری در آینده برخوردار باشد .با توجه به سطح
داریوضریبهمبستگی،بیناحتمالترکروستاوسرمایهگذاریافراددرمحلزندگی

معنی
معنیداربوده
همبستگیمنفیمتوسطیوجوددارد.ای نهمبستگیدرسطحمعنیداری  0/01
بطوریکه هرچقدر سرمایه گذاری در روستا بیشتر باشد احتمال ترک روستا در آینده کمتر
می شود .همانگونه که این یافته نشان می دهد ،افرادی که انگیزههای بیشتری برای
سرمایه گذاریدرروستایخوددارند،بهاحتمالکمتریدرآی ندهروستاراترکخواهندکرد.
چراکهاینافرادبهمنظورتشکیلیکزندگییاتداومآن،ترجیحمیدهندکهسرمایهگذاری
الزمراچهازنظرمالیوچهازنظرشغلیوغیرهدرروستایخودانجامدهندوبنابرایناین
کارآنهارابرایتداومزندگیدرروستاترغیبمینمایدوماندگاریآنهاراافزایشمیدهد.
فردزمانیکهشغلیاسرمایهویادرآمدیدرروستایخودداشتهباشداحتمالماندنشدر
روستاافزایشخواهدیافت .
مسئولیتپذیری باآزمون

درنهایت،محاسبههمبستگیبینمتغیرهایاحتمالترکروستا و
وستاومسئولیتپذیرییکهمبستگیضعیفمنفی

پیرسوننیزنشانمیدهدبیناحتمالترکر
وجوددارد.پس،هرچقدرمسئولیتپذیریفردافزایشیابداحتمال

درسطحمعنیداری0/01

ترک وی کاهش مییابد .این مسئولیتپذیری در قبال خانواده ،روستا و اطرافیان بوده است.
کسانی که در قبال خانواده ،روستا و اطرافیان خود احساس مسئولیت میکنند ،به خاطر این
احساسمسئولیتاحتمالترککمتریدرآیندهدارند .
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جدول  :4نتایج ضریب پیرسون از رابطه بین تمایل به مهاجرت از روستا و متغیرهای مستقل
سطح معنیداری

متغیرها

مقدار ضریب پیرسون

کیفیتزندگی 

 -0/156

Sig=0/000

رضایتاززندگی 

 -0/201

Sig=0/000

تعلق 

 -0/258

Sig=0/000

مشارکت 

 -0/031

Sig=0/398

سرمایهگذاری 

 -0/222

Sig=0/000

مسئولیتپذیری 

 -0/109

Sig=0/004

نتایج تحلیل چندمتغیره
بااستفادهازتکنیک هایآماریرگرسیونچندمتغیریوتحلیلمسیرسعیبرآناستتاتاثیر

مجموع متغیرهای  مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به مدل تحلیلی
پژوهش ،عالوه بر متغیر وابسته نهایی (احتمال ترک) چند متغیر وابسته میانی (مشارکت،
گذاریومسئولیتپذیری)نیزوجوددارد.بنابراین،رگرسیونچندمتغیریبرایهریک


سرمایه
ازمتغیرهایوابستهبطورجداگانهانجامگرفتهاستکهدراینجافقطبهنتایجرگرسیوناعمال
شدهبررویمتغیروابستهنهایی(احتمالترکروستا)اشارهمیگردد .
بهمنظوربررسیتاثیرهمزمانمتغیرهایمستقلبراحتمالترکروستا،متغیرهایمستقل
درآمد،وضعیتتاهل،وضعیتمسکن،تحصیالت،داشتناعضایمهاجردرخانواده،وضعیت
شغلی ،وضعیت سکونت ،شهرستان محل زندگی ،تعلق به مکان ،کیفیت زندگی ،رضایت از
زندگی ،سرمایه گذاری و مسئولیتپذیری و متغیر وابسته احتمال ترک روستا در معادله
مدلها ،ضرایب رگرسیونی و سایر
رگرسیون خطی (روش توأم) وارد شدهاند .جدول   5
العاتبرآمدهازمحاسبهرگرسیونچندمتغیریرانشانمیدهد .

اط
با توجهبهضریب ،Fازمجموع 13متغیرمستقلواردشده در معادله،فقطششمتغیر؛
تعلق به مکان ،وضعیت تاهل ،داشتن عضو مهاجر در خانواده ،تحصیالت دانشگاهی،
سرمایهگذاریدرمکانورضایتاززندگیرابطهمعناداریرابااحتمالترکروستانشانمی-

دهند.ضریبتعیینتصحیحشدهنشانمیدهدحدود23درصدازتغییراتاحتمالترکروستا
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توسطششمتغیرآوردهشدهدرمدلتبیینمیشود.باتوجهبهبتاهایبدستآمده،متغیرتعلق

بهمکانقویترینرابطه(منفی)رابااحتمالترکروستادارد.پسکسانیکهتعلقباالتریبه
محلزندگیخوددارند،احتمالترکشانپایینتراست.بعدازآنمتغیرسرمایهگذاریدرمکان

بیشترینرابطه(منفی)راداشتهوبعدازآننیزمتغیررضایتاززندگیقراردارد.بهنحویکه
کسانیکهسرمایهگذاریبیشتریدرروستایخودداشتهورضایتبیشتریازروستایخود

دارند  ،احتمال ترک روستایشان کمتر است .در مقابل ،جوانانی که عضو مهاجر در خانواده
دارند،تحصیالتدانشگاهیدارندومجردهستند،احتمالترکروستایشانبیشتراست .
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری مربوط به تاثیر متغیرهای مستقل بر احتمال ترک روستا
متغیرها

B

ß

S.E

مقدا ر ثابت

 19/647

 1/446


** -0/173

تعلق به مکان

 -0/056

 0/022

وضعیت تاهل (مجرد)

 0/968

 0/449

**

داشتن عضو مهاجر (بلی)

 1/268

 0/370

* 0/152

تحصیالت (دانشگاهی)

 1/409

 0/548

**

سرمایهگذاری در مکان

 -0/176

 0/057

*

رضایت از زندگی

 -0/112

 0/034

* -0/159

ضریب همبستگی ()R

 0/495

ضریب تعیین ()R2

 0/250

ضریب تعیین تصحیح شده

 0/230

ضریب

 0/115
 0/126

 -0/172

 14/851

F

**.معنیداریدرسطح. P>0/001معنیداریدرسطح 0/01>P>0/05
*

برای پیوند دادن محاسبات مختلف رگرسیون چند متغیری (در رابطه با تاثیر متغیرهای
مستقلبروابسته)وبرازشمدلتحلیلپژوهش،ازتکنیکتحلیلمسیراستفادهشدهاست.با
درنظرگرفتنمدلتحلیل،هفتمرحلهبرایتحلیلمسیردرنظرگرفتهمیشود.درمرحلهاول

احتمالترکروستا،درمرحلهدوممسئولیتپذیری،درمرحلهسومسرمایهگذاریدرروستا،
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درمرحلهچهارممشارکتدرروستا،درمرحلهپنجممیزانتعلقبهمکان،درمرحلهششمو
هفتممتغیرهایرضایتاززندگیوکیفیتزندگیبهعنوانمتغیرهایوابستهدرنظرگرفتهشده
و رابطه آنها با متغیرهای مستقل لحاظ شده است .حال که ضرایب مسیر برای کلیه مراحل
هفتگانهبهدستآمدهاست،می توانازطریقترکیبنمودارهایمراحلفوقاثراتمستقیمو

غیرمستقیممتغیرهایمستقلرابرمتغیروابستهنهاییبدستآورد.الزمبهذکراستکهمرحله
دوم(مسئولیتپذیری)ومرحلهچهارم(مشارکت)بهدلیلعدمتاثیرگذاریدراحتمالترکدر

مدلهایرگرسیونیازمدلنهاییخارجشدهاند.ضرایبمسیربهدستآمدهبرایکلیهمسیرها

درشکل3آمدهاست .

شکل  : 3نمودار نهایی مسیرهای اثرگذاری متغیرهای مستقل بر احتمال ترک روستا

اینکمیتوانتاثیراتمستقیموغیرمستقیمهریکازمتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهرا

محاسبهکرد.هرمتغیردارایدواثرمستقیموغیرمستقیماستکهازمجموعآنهااثرکلیمتغیر
به دست می آید .اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کلی متغیرهای مستقل تحقیق بر احتمال ترک
روستابهشرحجدول6است .
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جدول  :6بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر احتمال ترک روستا
متغیرهای مستقل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کلی

داشتنعضومهاجردرخانواده 

 0/152

-

 0/152

تحصیالتدانشگاهی 

 0/126

-

 0/126

وضعیتتاهل(مجردبودن) 

 0/115

-

 0/115

سرمایهگذاریدرمکان 


 -0/172

-

 -0/172

تعلقبهمکان 

 -0/173

 -0/111

 -0/284

رضایتاززندگی 

 -0/159

 -0/019

 -/178

کیفیتزندگی 

-

 -0/126

 -0/126

وضعیتشغلی(نداشتنشغل) 



 0/013

 0/013

بیسوادوتحصیالتابتدایی 



 -0/079

 -0/079

تحصیالتراهنمایی 



 -0/046

 -0/046

درآمد 



 -0/041

 -0/041

مطابق با جدول  ،6موثرترین متغیرها بر احتمال ترک به ترتیب عبارتنداز :تعلق به مکان،
رضایت از زندگی ،سرمایهگذاری در مکان ،داشتن عضو مهاجر در خانواده ،کیفیت زندگی،
تحصیالتدانشگاهی،وضعیتتاهل،تحصیالتبیسوادوابتدایی،تحصیالتراهنمایی،درآمد
و وضعیت شغلی .تعلق باال به مکان ،سرمایهگذاری باال در مکان ،رضایت از زندگی بیشتر،
ک یفیتزندگیباالتر ،تحصیالتراهنماییودرآمدباالترتاثیرمنفیبراحتمالترکروستاو
متغیرهای داشتن عضو مهاجر در خانواده ،تحصیالت دانشگاهی ،مجرد بودن و نداشتن شغل
تاثیرمثبتبراحتمالترکمناطقروستاییدارند .

نتیجهگیری
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،تصمیمگیری جوانان برای مهاجرت همواره آسان نبوده و
هاییازشرایطماندنویاترککردناست.دراینارزیابیها،تعلقبهمکان


همراهباارزیابی
کند.نتایجاینمطالعهنشانمیدهدجوانانیکهتعلقزیادیبهمحلزندگی


نقشمهمیبازیمی
خوددارند،احتمالماندنشاندرروستابیشازکسانیاستکهتعلقکمتریبهروستایخود
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دارند.اینیافتهدرکاردمیوهمکاران()2009نیزتاییدشدهاست.آنهابهایننتیجهرسیدند
که دانش آموزان روستایی که دیدگاه مثبتی به روستای خود دارند ،احتمال بیشتری دارد که
یافتههایالنگوهمکاران(،)2012تئودوریو
بخواهنددرروستایخودبمانند.همچنینبا 
تئودوری ،)2014( 1پرتی و همکاران ( ،)2006جونز ( 1995و  )1999و رستمعلی زاده و
همکاران ( ) 1392در خصوص تاثیرات مثبت تعلق به مکان در ماندگاری جوانان روستایی
همخوانی دارد .اینها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تعلق به مکان میتواند در
ماندگاریجوانانروستاییموثرباشد.اینتعلقشاملمجموعهایازپیوندهاواحساساتبه

روستا،تاریخ،هویتوطبیعتآن،بهخانوادهوخویشاوندانودوستانوهمسایگاناست.در
گیریهایمهاجرتیخود ماندنرابهترک
شودکهافراددرتصمیم 


واقعتعلقبهمکانباعثمی
کنند،سودماندنرابیشازترککردنمیبینند .


کردنترجیحدادهووقتیشرایطراارزیابیمی
بدینحالتکهتعلقبهمکان،سرمایهگذاریدرمکانورضایتاززندگی،احتمالترک

روستاراکاهشدادهودرمقابلوضعیتتاهل(مجردبودن)،داشتنعضومهاجردرخانوادهو
تحصیالتدانشگاهی،احتمالترکروستاراافزایشمیدهد.بااینحال،تعلقبهمحلزندگی

توانددرماندگاریجوانانروستاییموثرواقعشود.اینیافتههادر


گذاریدرروستامی

وسرمایه
کارالنگوهمکاران()2012نیزتاییدشدهاست.آنهانیزبهایننتیجهرسیدندکسانیکهدر
شانبرایبرنامهریزینقلمکانمبتنیبراحساس

کنندتصمیمگیری


مناطقروستاییزندگیمی
رضایتکلیازاجتماعمحلیوسطحتعلقبهاجتماعمحلیشاناست.عواملیکهمنجربهتغییر

شودفرصتهایشغلی،اشتغال،درآمدودسترسیبه آموزشاست.ماحصل

اینوضعیت  
می

مباحثایناستکهتعلقبهمکان،سرمایهگذاریدرمکان،کیفیتزندگی،رضایتاززندگیو

درآمدمیتواندباعثماندگاریجوانانروستاییشود.همچنینافزایشسطحتحصیالت،مجرد

بودن ،داشتن عضو مهاجر در خانواده و عدم داشتن شغل نیز میتواند احتمال ترک جوانان
روستاییراباالببرد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Theodori and Theodori
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باتوجه به اینکه صرفاً زمینههای اجتماعی ماندگاری جوانان روستایی در نظر گرفته شده
است ،از این جهت تعهدات مالی بسیار کمتری برای برنامهریزان و مدیران امورات روستایی
دارد .ازطریق محور قرار دادن ایجاد عالیق به محیطهای روستایی با بسترهای اجتماعی و
فرهنگی(بهویژهخودآگاهیفرهنگی)میتوانماندگاریودوامزندگیجواناندرمحیطهای
روستاییراتضمینکرد.بهویژهاینکه،باتوجهبهجنبهفرهنگیوزمانبربودنایجادتعلقبه
محیطروستایی،تضعیفوازبینرفتنلحظهایآنمیسرنبودهواینامرازتصمیمگیریهای
جوانان در زمینه مهاجرت از روستا جلوگیری خواهد نمود .بنابراین ،تعلق به اجتماع محلی
روستا میتواند به عنوان یک بازدارنده قوی و طوالنی مدت در زمینه جریانهای مهاجرت
جوانان از روستا عمل نماید .باتوجه به همبستگی باالی تعلق به اجتماع محلی با میزانهای
مشارکت،مسئولیتپذیریودرنهایت سرمایهگذاریمحلهای،اینعامل اجتماعینتیجتاًمنجر
به بهرهوری اقتصادی گردیده و در بهبود امورات اقتصادی و وضعیت رفاهی روستاها عامل
بسیارموثریخواهدبود .
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