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چکيده
توسعه پايدار روستايی از محورهای مورد توجه برنامهريزان روستايی است كاه ينای از ملزوماات آن ،وجاود جواناان در منااطق
روستايی است .بر اين اساس ،هدف اصلی مقاله شناخت عوامل فردی (شاغل و مهاارتهاای شاغلی) و زيرسااختی (امناناات و
زيرساختها) مؤثر در نگهداشت جوانان در مناطق روستايی است .با اساتفاده از روش پيماايش از  005جاوان  00الای  31سااله
ساكن در  07روستای شهرستان اهر به روش نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای اطالعات جمعآوری شده است .نتاايج آزماون-
های آماری دو متغيره و مدلسازی چند سطحی ( )HLMنشان مای دهاد ،جواناان روساتايی تمايال چنادانی بارای مانادن در
موقعيتهای روستايی ندارند .از عوامل فردی مؤثر در اين عدم تعلق به روستاها میتوان باه سان ،وضاعيت تأهال ،تحصايالت،
ارتباط با خويشاوندان در شهر و نيز وضع اشتغال و نوع مهارت شغلی اشاره نمود .افرادی كه از سرمايه انسانی بايتری برخوردارند
و در عين حال بينار و دارای مهارتهای فنی و ساختمانی و غيركشاورزی هستند ،تمايل باه مانادگاریشاان در روساتاها كمتار
است .همچنين ،جمعيت زياد در روستا و وجود امنانات و تسهيالت رفاهی بيشتر در روستا بهعنوان عوامل زيرساختی ،در كاهش
تمايل جوانان به ترک روستا مؤثر است .با توجه و اهميت قائل شدن به سرمايه انسانی نيروهای جوان روستايی و توسعه امنانات
و تسهيالت رفاهی و مهارتهای كشاورزی جديد در نقاط روستايی كمجمعيت ،میتوان گامهای اوليه را در ايجاد توساعه پايادار
روستايی برداشت.
كلمات كليدی :مناطق روستايی ،توسعه روستايی ،تحليل سلسله مراتبی ،ماندگاری جوانان ،سرمايه انسانی.

 -0استاديار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پيام نور
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مقدمه
در ايران طی سه دهه اخير ،ساينه بهطور متوسط حدود يکميليون نفر در داخل مرزها جابجا شدهاند كه اين امار
نشان از پايداری مهاجرتهای داخلی بهعنوان يک واقعه جمعيتی  -اجتماعی مهم و تأثيرگذار است كه با ساير حاوزه-
های جمعيتی ،اجتماعی ،اقتصادی و سياسای كشاور ،تعاامالت پيچيادهای دارد .اساتان آذربايجاانشارقی باهعناوان
مهاجرفرست ترين منطقه ايران تا سال  ،0380در دوره پنج ساله  0380-51از ميزان مهاجرفرستی به نسبت پايينتری
برخوردار بوده است (قاسمی اردهايی .)0350 ،با اين وجود ،تفاوتهاای كيفای مهااجران روساتا  -شاهری در اساتان
آذربايجان شرقی (از لحاظ ساختار سنی ،تحصيالت ،جن و وضع اشتغال) در مقايسه با اشنال ديگر مهاجران بهوياژه
مهاجران شهر-روستا (راغفر و قاسمی اردهايی ،)0388 ،نقش مهاجرتهای روستا  -شهری را در زمينه اثرگاذاری بار
سطح توسعه مناطق روستايی پر اهميت مینمايد .ازآنجاكه اين مهاجران در مقايسه با مهاجران شهر به روستا بيشتر در
دامنه سنی  01-30سالگی (همان) يعنی سن فعاليت ،تحصايل و ازدواج قارار دارناد ،تاأثيرات اقتصاادی ،اجتمااعی و
جمعيتی آن بر مناطق روستايی (مبدأ مهاجران) قابل توجه است .اهميت مهاجرتهای روستا  -شاهری در آذربايجاان
شرقی زمانی دو چندان میگردد كه مشخص گرديده است بخش قابل توجهی از مهاجران شهر باه روساتا باهصاورت
اجباری (انجام و پايان خدمت وظيفه و پايان تحصيل) به مبدأ خود برگشتهاند و سهم مهاجران كاری كمتر است.
از جانب ديگر ،التزام كشورهای در حال توسعه به حفر و نگهداشت جوانان روستايی در مناطق روستايی و اشتغال
آنها به كشاورزی ،فرصتهای محدودی را در اختيار آنها قرار میدهد .درحالیكه عواملی چون تحصيالت ،رسانههاا
و گردشگری روستايی منجر به ارتقای سطح آرزوها و تمايالت جوانان روستايی و افزايش فاصله آنها با فرصتهاای
موجود در روستا گرديده و نتيجه احتمالی آن مهاجرت به سمت شهرها خواهد شد (سومبرگ .)0111 ،0پاژوهشهاای
انجام گرفته (طاهرخانی0381 ،؛ قاسمی اردهايی )0380 ،نشان میدهند علل مهاجرت روستائيان در چهار بعاد عماده
اقتصادی ،فرهنگی ،جمعيتشناختی و محيطی قابل دستهبندی هساتند و در باين عوامال اقتصاادی ،شاغل مهااجران
(راغفر و قاسمی اردهايی )0388 ،مؤثرترين تبيين كننده است .از اينرو ،ايجاد فرصتهای شغلی مناساب در روساتاها
باتوجه به عاليق و مهارتهای جوانان ساكن در آنها ،به افزايش تمايل به ماندگاری آنها در مناطق روستايی منجار
خواهد شد .مشخص است كه سرمايهگذاری در زمينه كارآفرينی مناطق روستايی بدون وجاود نياروی جاوان خاال و
كارآفرين در روستاها بیحاصل خواهد بود؛ بنابراين ،جوان روستايی بهعنوان مهامتارين محاور و محركاه كاارآفرينی
روستايی میتواند تلقی گردد .درخصوص اهميت نيروی انسانی مااهر ،ادوارد دانشان (شاعبانلو )0381 ،از كارشناساان
اقتصاد آمرينا در تحقيقی راجع به عوامل مؤثر بر پيشرفت صنعتی كشورها بيان داشته از ميان  30عامل ماؤثر در امار
پيشرفت صنعتی ،مهمترين عامل پرورش نيروی انسانی متخصص است .به نظر وی پيشرفت نيروی انسانی مهمترين
عامل رشد اقتصادی و پيشرفت تحقيقات و علوم عامل دوم در رشد اقتصادی است.
اشتغالزايی و كارآفرينی از مهمترين چالشهای سياست گاذاران در امار توساعه پايادار منااطق روساتايی اسات.
كارآفرينی با ايجاد فرصتهای شغلی ،توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادی ،كيفيت زندگی روستاييان را بهبود میبخشد
1 - Sumberg
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و موجب توزيع مناسب درآمد و ايجاد تعادل منطقهای میشود .كارآفرينی پيشزميناهای اساسای بارای ارتقاای ساطح
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و رفاه در روستا بوده و سبب كاهش پديده مهااجرت از روساتاها (طاهرخاانی0375 ،؛ ميارزا
امينی0381 ،؛ سعيدیكيا )0380 ،میگردد .مطالعات انجام گرفته (طاهرخانی0381 ،؛ قاسمی اردهايی0380 ،؛ راغفار و
قاسمی اردهايی0388 ،؛ علویزاده و ميرلطفی )0350 ،عدم ماندگاری روستائيان و تمايل باه مهااجرت از روساتا را باه
عواملی مانند؛ ضعف بنيانهای اقتصادی مهاجران در مبدأ و نيز فرصتهای شغلی بهتار بارای مهااجران روساتايی در
شهر مرتبط میدانند .حال ايننه ويژگیهای ساختاری و محيطای روساتاها همانناد تعاداد جمعيات ،نزدينای و دوری
روستا به شهر ،وجود تسهيالت و امنانات رفاهی همانند گاز ،آب لولهكشی ،مدرسه ،درمانگاه و غيره در روستا میتوانند
در نگهداشت جمعيت (ازجمله جوانان) روستاها مؤثر باشند.
مقاله حاضر بر اين متمركز است كه عوامل فردی و عوامل محيطی  -منطقهای آيا به صاورت مجازا مایتوانناد
تحليل دقيقی از نيّات مهاجرتی جوانان روستايی ارائه دهند؟ بر اين اساس ،تمايال باه مانادگاری جواناان در روساتاها
باتوجه به عوامل فردی يا متغيرهای جمعيت شناختی باا تأكياد خااص بار شاغل و مهاارتهاای شاغلی آناان ،سان،
تحصيالت و ويژگیهای روستا يا متغيرهای زيرساختی مانند (جمعيات ،فاصاله تاا شاهر ،امناناات و زيرسااختهاای
روستايی) بهوسيله مدلهای دو سطحی سلسله مراتبی تحليل گرديد.
نظريه سرمايه انسانی كه در دههی  0511برای تحليل مهاجرت بنار گرفته شد ،از ديادگاه برخای تحليالگاران
برای تحليل مهاجرت نيروی انسانی ماهر بسيار مناسب شناخته شد .اين نگرش باا تلقای مهاارت و تخصاص انساان
بهعنوان كاييی در بازار عرضه و تقاضای كار ،به تحليل مهاجرت میپردازد .منظور آن است كه نيروی انساانی مااهر
برای دستاوردهای بهتر از جايی به جای ديگر میرود تا بيشترين بازدهی را داشته باشد؛ بنابراين ،تصاميمگياری افاراد
متخصص به مهاجرت ،به مثابه نوعی تصميمگيری برای سرمايهگذاری و بهرهبارداری از آن تلقای مایشاود (ارشااد،
 .)0381طبق اين ديدگاه ،مهاجران بيشتر از جوانان بوده و آنها عمر مورد انتظار بيشتری در بازگشت سرمايه انسانی-
شان دارند و در مبدأ سرمايهگذاری كمتری بر روی سرمايه اجتماعی انجام دادهاند.
پ
میگردد:

در اين چارچوب مهاجرت بهعنوان يک سرمايهگذاری در نظر گرفته میشود كه معانی چندی از آن استخراج

الف) جوانان به دليل ايننه دوره زندگی طوينیتری جهت جمعآوری سرمايه اوليه دارند ،نسبت باه ساالخوردگان
سود بيشتری را از مهاجرت بهدست میآورند.
ب) باتوجه به سرمايهگذاری بيشتر بر روی تحصيالت افراد ،زمانی كه شرايط اقتصاادی در ياک منطقاهای بادتر
باشد ،معمويً افراد دارای تحصيالت بايتر فرصتهايی را در بازار كار دورتر جستجو خواهند كارد (پساينو .)0550 ،0در
كل ،طبق اين نظريه كسانی كه جوان بوده و دارای منابع اقتصادی و اجتماعی بهتری هستند ،به احتمال زياد مهاجرت
1- Pessino
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كرده و وضعيت خودشان را بهبود خواهند بخشيد.
به لحاظ مدل اقتصادی ،بيلز بارو مهاجرت را نوعی انتخاب فردی تلقی میكند .از نظر وی افراد زمانی تصميم به
مهاجرت میگيرند كه انتظارها جهت كسب منافع اقتصادی بر هزينههای آن پيشی گيرد .مطابق با ايان دساتورالعمل،
مهاجرت ممنن است به عنوان ذهنيتی تلقی گردد كه فرد در جهت كسب منافع بيشتر بادان مایپاردازد .لاذا در ايان
بينش ويژگیهای فردی چون سن ،جن  ،جنبههای مادی ،سطح آموزش و نوع شغل میتوانند در ايجاد انگيزه بارای
مهاجرت مؤثر واقع شوند (بيلزبارو .)0551 ،در اين نظريه ،مهاجرت امری فردی اسات و افارادی كاه دارای بيشاترين
ميزان سرمايه اقتصادی هستند در جهت تثبيت موقعيت خود اقدام باه مهااجرت مایكنناد .رفتاار انساانهاا تاابعی از
انتظارات و ارزش هاست ،اگر انتظارات جوانان در روستاها برآورده نشود تمايل باه مانادگاری آنهاا در روساتا كااهش
میيابد.
مطابق با مدل ام لو 0كه به نام «نظريه عمل مدلل» نامگذاری شده است ،تصميمگيری برای مهاجرت از سه جزء
اساسی تشنيل میشود:
 )0گرايش به مهاجرت تابعی از سطح انتظارات ارزشی فرد است .چنين گرايشی از اين واقعيت نشات میگيرد كاه
منافع مهاجرت ممنن است از هزينههای آن پيشی گيرد.
 )0هنجارها و اعتقادات فرد مهاجر از مجموعه بهم تنيدهای به نام شبنهها و قراردادهای اجتماعی شنل میياباد.
 )3اقدام به مهاجرت همواره تابعی از درک موانع موجود است.
از ديدگاه يو ،مهاجرت ابزاری است در جهت حصول به اهداف ارزشی و از دييل آن میتوان به فشارهای موجود
در سنونتگاههای روستايی به دليل عدم تطابق بين نيازهای فرد مهاجر و امنانات موجود اشاره نمود .دی جوناگ 0در
طرحريزی مدل عمومی برای تصميمگيری به مهاجرت هفت مفهوم را مناسب تشخيص داده است .اين مفاهيم شامل
توقعات و ارزشها ،هنجارهای خانوادگی ،نقشهای جنسيتی ،رضايت از محل اقامت ،شبنههای مهااجرت ،فشاارها و
تسهيل كنندهها میباشد (دی جونگ .)0111،طبق مطالعات اسپير ،3رضايت از محل زندگی مهمترين مؤلفه مهااجرت
يا عدم مهاجرت روستائيان است و بر مبنای نظريه شنل گرفته ،رفتار فرد تابعی از انتظاارات ،گارايشهاای فناری و
هنجارهای ذهنی است (طاهرخانی .)0380 ،آر .پل شاو 0به تبيين ارزشهای فردی و سطح انتظارات فارد از جامعاه و
منان مورد سنونت آن میپردازد و معتقد است ارزيابی فرد مهاجر از وضاعيت سانونتگاه خاويش از عوامال اساسای
تصميمساز برای مهاجرت است( .قديریمعصوم و همناران.)0350 ،
مطابق با تئوری محروميتنسبی ،اشخاص ممنن است در نتيجه مقايسه موقعيت خاود نسابت باه گاروه مرجاع
1- M.Lu
2- Dejong
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احساس محروميت كرده و دست به مهاجرت بزنند (استارک و بلوم .)0580 ،0خالصه نظريه اين است كاه در صاورت
مساوی بودن شرايط ،محروميت از نيل به هدفهايی كه با ارزشتر هستند ،بيش از محروميت از هدفهايی كه ارزش
كمتری دارند در تمايل و تصميمگيری به مهاجرت مؤثرند .مهاجرت پاس نهايی به محروميت نسابی اسات .در واقاع
وقتی فرد نتواند به هدفهای با ارزش در داخل سازمان موجود دست يابد و احساس كناد كاه مناابع يزم بارای رفاع
محروميتهايش در خارج از سازمان اجتماعی وجود دارد ،در آن صورت مهاجرت مایكناد (ارشااد و حزبااوی.)0380 ،
مطالعات استارک و همناران( 0بیهاندری )0110 ،3نشاندهنده آن است كه افرادی كه احسااس محروميات بيشاتری
دارند در مقايسه با همتاهای خود تمايل بيشتری به مهاجرت دارند.
«بررسی انگيزه روستاييان به منظور ماندگاری در روستا» عنوان تحقيقی است كه توسط رضاايی و همنااران در
سال  0350انجام گرفته است .در اين مطالعه سعی بر آن شده تا دييل انگيزشی ماندن ساكنين روستای قطرويه روی
 031نفر از ساكنين اين مورد بررسی قرار گيرد .نتايج حاكی از آن است كه متغيرهای سن ،وضاعيت اقتصاادی و ناوع
زمين بر روی انگيزه ماندن در روستا اثرگذار بودهاند .همچنين يوسف نيا ( )0380باا «بررسای ريشاههاای اجتمااعی،
اقتصادی ماندگاری جوامع در روستا» به اين نتيجه رسيده است كه عوامل اجتماعی -اقتصادی بر ماندگاری جوانان در
روستای مورد مطالعه مؤثر هستند.
علویزاده و ميرلطفی ( )0350در مطالعهای با عنوان «نقش اقتصاد غيار زراعای بار ماندگارساازی روساتائيان در
مناطق روستايی شهرستان سميرم» به بررسی رابطه بين ميزان پارداختن باه فعالياتهاای غيار زراعای و مانادگاری
پرداختهاند و مواردی چون نرخ رشد جمعيت ،درآمد ،اشتغال ،كيفيت زندگی و تمايل باه مانادن در روساتا در باين 003
خانوار روستايی مورد بررسی قرار دادهاند .نتايج بهدست آمده حاكی از برتری خانوارهاای فعاال در بخاش غيار زراعای
نسبت به ساير خانوارهای روستايی در ارتباط با مقويت مورد بررسی است .به بيان ديگار ايان خانوارهاا از درآمادهای
بايتر ،كيفيت زندگی مطلوبتر ،رضايت از زندگی بيشتر و تمايل به ماندگاری بايتر در روستا نسابت باه گاروه ديگار
برخوردار بودهاند.
«تحليلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستايی به شهر» عنوان مطالعهای است كه توساط غفااری و تركای
هرچگانی ( )0385انجام گرفته است .اين مقاله بر آن است تا برخی از علل مهاجرت جواناان روساتايی باه شاهر را در
روستای صاد آباد از توابع استان چهارمحال و بختياری ريشهيابی نماياد .ايان تحقياق روی ياک نموناۀ  030نفار از
جوانان روستايی انجام گرفته است .نتايج حاصل نشان میدهد كه رابطاه معنایداری باين ميازان مهااجرت و اشاتغال
(جستجوی كار) ،دستيابی به امنيت شغلی ،درآمد و كار بهتر ،دستيابی باه امناناات تفريحای  -ورزشای ،دساتيابی باه
تسهيالت آموزشی و كثرت امنانات در شهرها وجود دارد.

1- Stark and Bloom
2- Stark etal
3- Bhandari
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لنگرودی و همناران ( )0350در مقاله خود با عنوان «تعيين راهبرد مناسب بر ماندگاری جمعيت در سنونتگاههای
روستايی (مطالعه موردی دهستان سلوک شهرستان هشترورد)» ،با استفاده از ابزار تحليلی مبتنی بر تننياک ،SWOT
به بررسی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتها و تهديدهای خارج از عرصه سانونتگاههاای روساتای ماورد مطالعاه
پرداختند .يافتهها نشان میدهد كه می توان از طريق توسعه كارآفرينی و نيز روينرد مشاركتی به برناماههاای توساعه
روستايی ،ضمن تقويت روحيه و بسط انگيزه ،زمينه اميدواری در روستاها را فاراهم آورد تاا از ايان طرياق پاياههاای
ماندگاری در روستا را فراهم نمود.
بنابراين ،در گرايش به ماندگاری جوانان در روستاها عوامل متعددی اعم از فاردی و محيطای مایتوانناد دخيال
باشند .طبق نظريههای سرمايه انسانی رفتار انسان ها تابعی از قصد و نيت آنهاست و افراد قبل از اقدام به انجام رفتاار،
معمويً وضعيت مطلوب و موجود را ارزيابی نموده و بعد آن را عملی مینمايند .جن  ،سان ،وضاع اشاتغال جواناان و
حتی نوع شغل آنان ديدگاههای متفاوتی را در آنها به وجود میآورد .جوانانی كه مهارت ،دانش ،اساتعداد و علام يزم
در زمينه انجام كاری را دارند ،در مقايسه با ديگران ارزيابی متفاوتی از وضعيت موجود و مطلوب خواهند داشات .طباق
نظريههای ذكر شده افراد زمانی تصميم به مهاجرت میگيرند كه انتظار آنها جهت كسب منافع اقتصادی بر هزينههاا
پيشی گيرد و آنها وضع اقتصادی و اجتماعی خود را در مقايسه با ديگران يا منان ديگر ارزيابی نموده ،بعد اقادام باه
مهاجرت میكنند.
يزمه اشتغالزايی و كارآفرينی در روستاها ،بهكارگيری صحيح پتانسيلهای انساانی و ماادی موجاود در منااطق
روستايی است؛ بنابراين ،شناخت ويژگیهای فردی جوانان ساكن در روستاهای شهرستان اهر (وضاعيت اشاتغال ،ناوع
شغل ،نوع مهارت ،تناسب شغل و مهارت ،ميزان تحصيالت ،ميزان درآمد) ،شاناخت ظرفياتهاای موجاود در منااطق
روستايی ( نوع فعاليت اقتصادی مردم روستاها ،وضع اقتصادی و درآمد روستائيان و منابع قابل بهارهبارداری) ،شاناخت
نوع نگرش جوانان به زندگی شهری و روستايی برحسب متغيرهای ماذكور و ارائاه مادل راهباردی جهات مانادگاری
جوانان در مناطق روستايی شهرستان اهر ،از اهداف مقاله حاضر است.
مواد و روش
اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده است كه با استفاده از دو پرسشنامه (محقق ساخته) اطالعاات ماوردنظر
جمعآوری گرديد .از آنجايی كه در اين مطالعه از روش تحليل سلسله مراتبی استفاده شده است ،روستا بهعنوان ساطح
دوم تحليل قرار گرفت و بر اين اساس اطالعات و مشخصات روستاهای شهرستان اهر در پرسشنامه مجزا جماعآوری
گرديد كه در آن سؤايتی در زمينه ويژگیهای روستا مانند جمعيت ،مسافت روساتا تاا شاهر ،ويژگایهاای رفااهی و
اجتماعی روستا آورده شد كه در نهايت دادههای مورد نظر از  07روستا جمعآوری گرديد .پرسشنامه دوم به ويژگیهای
جمعيت شناختی ،اقتصادی و اجتماعی جوانان ( 00الی  31ساله) روستايی اختصاص داشات .ايان پاژوهش در منااطق
روستايی شهرستان اهر انجام شده است .اين شهرستان ينی از شهرستانهای شمالی استان آذربايجان شرقی است كه
از شمال به كليبر ،از جنوب به شهرستان هري  ،از شر به شهرستان مشنين شهر ،از غرب به شهرستان ورزقان و از
شمال شر به شهرستان تبريز محدود است .شهرستان اهر دارای شش دهستان است و جمعيت روساتايی آن 03108
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نفر است .با استفاده از نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و با تأكيد بر موقعيات جغرافياايی ،دوری و نزدينای باه
شهر ،ساخت سنی جوان و تحيلنرده ،خوشه های مورد نظر انتخاب گرديد .با توجه به اين مالک ها 07 ،روستا كاه در
شش دهستان پراكنده بودند ،انتخاب گرديد 071.جوان  31-00ساله به عنوان نمنه از بين اين تعداد روساتا ،باه روش
نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شده اند .برای گردآوری اطالعات از اين افراد ،از پرسشانامه محقاق سااخته بهاره
گرفته شد .يزم به ذكر است كه تعدادی از پرسشنامهها به دليل اطالعات ناقص حذف گرديده و تحليال نهاايی روی
 005نفر انجام شد.
مدلسازی چند سطحی تننيک آماری است كاه باا هادف گساترش و اصاالح مشانالت تننينای و تئاورينی
رگرسيون چند متغيره گسترش يافته است .به عبارت بهتر ،مدلسازی چند ساطحی در شارايطی كاه دادههاا ،سلساله
مراتبی و خوشهای باشند مورد استفاده قرار میگيرد (رادنبوش و بريک .)0110 ،0سلسله مراتبی بودن دادههاا باه ايان
اشاره دارد كه دادهها در دو سطح متفاوت (فردی و روستايی ،فردی و يا استانی ،فردی و محلهای) جمعآوری میگردد؛
بنابراين ،تننيک مورد نظر با در نظر گرفتن سطوح مختلاف و اثرگاذاری هامزماان آنهاا بار متغيار وابساته تحليال
دقيقتری از تغييرات متغير وابسته ارائه مینمايد .اين تننيک با اين فرض كه ويژگیهای فردی در درون ويژگیهاای
روستا يا شهر (سطح دوم) آشيانه میشوند ،توانايی ارائه تحليلی دقيقتر از رفتارها را ارائه میدهد .در اين تننيناک باا
توجه به نوع متغير وابسته از تحليل چند سطحی لجستيک يا رگرسيون عادی استفاده میكناد .از آنجاايی كاه متغيار
وابسته مطالعه حاضر فاصلهای است ،از تننيک دوسطحی عادی استفاده شده است .عوامل مؤثر در تمايل به مهاجرت
از روستا در قالب دو سطح عوامل فردی و عوامل ساختاری مدلسازی شدهاند .فرض اساسی اين است كاه عاالوه بار
عوامل سطح فردی همچون وضع تأهل ،مهارت شغلی ،تحصيالت و سن ،عوامل ساختاری همچاون فاصاله از شاهر،
امنانات ساختاری و رفاهی روستا و تعداد جمعيت روستا نيز در گرايش به مهاجرت جوان روستايی مؤثر است.
نتايج و بحث
طبق نتايج بهدست آمده ،سن پاس گويان از  00الی  31سال است كه بيشتر آنان در گروه سنی  00-05سال قرار
گرفتهاند 11 .به لحاظ وضعيت تأهل 11 ،درصد پاس گويان متأهل و  30درصد مجرد بوده اسات .تحصايالت پاسا -
گويان در مقاطع تحصيلی ابتدايی و راهنمايی ،دبيرستان ،ديپلم و ليسان و بايتر گزارش شد كه در اين ميان نزديک
به  73درصد دارای مدرک متوسطه و بايتر بود .محل تحصيل  00درصد پاس گويان شهر و محل اشاتغال  73درصاد
روستای محل سنونت يا روستای ديگر است .به لحاظ شغل 03 ،درصد در امر تحصيل يا خدمت سربازی مشغول بوده
و  00درصد بينار جويای كار هستند.
در جدول  0تمايل پاس گويان به ماندن در روستا با توجه به متغيرهای اجتماعی ،جمعيتی و اقتصاادی نشاان داده
شده است .ارتباط متغير سن با تمايل به ماندگاری در روستا بيان مایدارد اكثريات پاسا گوياان در گاروههاای سانی
مختلف تمايلی به ماندن در روستا ندارند و بهنظر میرسد احتمال مهاجرت آنها بيشتر است .ضريب همبساتگی وی-
1- Raudenbush and Bryk
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كرامر ارتباط معنادار سن و تمايل به ماندن در روستا را نشان میدهد ،بطورينه احتمال ترک روستا در گروههای سانی
پايينتر بيشتر از گروههای سنی بايتر است زيرا در گروههای سنی پايينتر درصد بايتری از افراد تمايلی به مانادن در
روستا نداشتهاند .متغير تحصيالت نشان میدهد  %10افراد كه دارای تحصيالت ابتدايی و راهنمايی هستند تمايلی باه
ماندن در روستا ندارند ،درحالیكه  %81افراد با تحصايالت دانشاگاهی باه مهااجرت از روساتا تمايال دارناد .ضاريب
همبستگی وی كرامر به معنادار بودن رابطه سطوح تحصيلی با تمايل به مانادن در روساتا اشااره دارد .رابطاه شاغل و
تمايل به ماندن در روستا بيان میدارد كه افراد شاغل ( )%10نسبت به بقيه طبقات تمايل كمتری به مهااجرت دارناد.
بايترين تمايل به مهاجرت از روستا به افراد محصل ،سرباز و دانشجو اختصاص دارد ( .)%77افرادی كه محل تحصيل
و محل اشتغال آنها در شهر است نسبت به كسانی كه روستاست ،گارايش بيشاتری بارای مهااجرت از خاود نشاان
میدهند.
جدول  -توزيع نسبی پاسخگويان برحسب برخی متغيرهای جمعيتشناختی
متغيرها

سن
وضعيت تأهل
تحصيالت

محل
تحصيل
محل اشتغال

شغل

مقولهها

تعداد

درصد

00-08
05-00
03-01
07-31
مجرد
متأهل
ابتدايی و راهنمايی
دبيرستان
ديپلم
ليسان و بايتر
همين روستا يا روستای ديگر
شهر
همين روستا يا روستای ديگر
شهر
شاغل
بينار جويای كار
محصل ،دانشجو ،سرباز
ساير

001
008
001
030
080
310
035
071
018
50
030
070
030
08
88
030
033
87

01/73
07/01
00/57
00/07
33/03
11/07
07/31
33/35
30/30
08/17
01/17
03/53
73/33
01/11
01/05
00/00
03/00
01/00

جدول  3تمايل به ماندگاری در روستا باتوجه به متغيرهای مهارت شغلی جواناان روساتايی ،مهااجرت آشانايان و
ميزان رفت و آمد با آشنايان در شهر را نشان میدهد %81 .از افراد دارای مهارت فنای و سااختمانی و  %10و  %70از
افرادی كه دارای مهارتهای كشاورزی-تجاری و اداری-فرهنگی هستند ،تمايلی به ماندن در روساتا ندارناد .آزماون
آماری وی كرامرز رابطه معناداری را بين دو متغير مهارت شغلی و ميزان تمايل به مانادن در روساتا نشاان مایدهاد.
اهميت وجود آشنايانی از جوان روستايی در شهر در تحريک وی جهت ترک روستا ،نشان میدهد  %73از پاس گويانی
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كه خويشاوندی در شهر دارند تمايلی به ماندن در روستا ندارند ،اما برای پاس گويانی كه خويشاوندی در شاهر ندارناد
 %01آنها تمايلی به ماندن در روستا ندارند .همچنين ،افرادی كه رفت و آمد زياد يا متوساطی باا شاهر دارناد تمايال
كمتری به ماندن در روستا دارند ( ،)%03درحالیكه افرادی كه كم يا هيچ رفت و آمدی با شهر ندارناد تمايال كمتاری
نيز به مهاجرت از روستا دارند .میتوان بيان نمود وجود خويشاوندان و آشنايان در شهر و ميزان رفت و آمد روساتاييان
با شهریها تأثير زيادی در گرايش روستاييان برای مهاجرت به شهر دارد.
جدول  -توزيع نسبی پاسخگويان برحسب متغيرهای اجتماعی بهتفکيک تمايل به ماندگاری در روستا
تمايل به ماندگاری در روستا

متغيرها

سن
وضعيت
تأهل
تحصيالت

شغل
محل
اشتغال
محل
تحصيل

 00-08ساله ()001
 05-00ساله ()008
 03-01ساله ()001
 07-31ساله ()030
مجرد
متأهل
ابتدايی و راهنمايی ()035
دبيرستان ()071
ديپلم ()018
ليسان و بايتر ()50
شاغل ()88
بينار جويای كار ()030
محصل ،دانشجو ،سرباز ()033
خانهدار ()87
همين روستا يا روستای ديگر ()030
شهر ()08
همين روستا يا روستای ديگر ()030
شهر ()070

بلی

خير

03/3
03
01/7
37/5
00/0
31/5
30/0
07/1
00/0
05/1
37/0
08/8
00/3
05/5
35/0
01/7
30/8
00/8

71/7
77
73/3
10/0
77/8
13/0
10/0
70/0
77/8
81/0
10/0
70/0
77/7
71/0
11/1
83/3
17/0
78/0

ضرايب همبستگی

*Cramer,s V =0.135

**Phi=0.159

*Cramer,s V= 0.124

*Cramer,s V=0.121

**Phi =0.213
**Phi =0.123

** .معنیداری در سطح  .* 1/110 > P >1/10معنیداری در سطح 1/10 > P >1/10
منبع :يافتههای پژوهش

مهاجرت و در طرف مقابل تمايل به ماندن در مبدأ ارتباط تنگاتنگی با وضعيت اجتماعی ،اقتصادی و نيز فرهنگای
هر دو جامعه مبدأ و مقصد و نيز ويژگیهای فردی دارد .از اينرو ،به منظور تبيين دقيقتر تأثيرگذاری عوامل مختلاف
ساختاری و فردی از مدلهای تبيين چند سطحی لجستيک استفاده شده است .روشهاای خطای سلساله مراتبای باه
منظور بررسی نقش عوامل و متغيرهای زمينهای و سطح كالن بر ضرايب رگرسيونی سطح فردی در تبيين تمايال باه
ماندگاری جوانان روستايی (تمايل به ماندن و نماندن؛ متغير وابسته) استفاده میشود؛ بنابراين ،اين روش با دو سطح از
اطالعات انجام میگردد .اطالعات سطح يک يا فردی بهوسيله پرسشنامهای توسط جوانان روساتايی تنميال گردياده
است و اطالعات سطح دو يا روستا در زمينه ويژگیهای ساختاری ،اجتماعی و اقتصادی روستاهای مورد مطالعه فراهم
گرديده است .در سطح يک ،متغيرهای وضع تأهل ،تحصيالت و مهارت شغلی بهعنوان متغير مستقل وارد معادله شده-
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اند .از آنجايی كه تمامی متغيرهای سطح يک تأثير معناداری بر متغير وابسته (تمايل به ماندگاری در روستا) داشتند ،در
مدل نهايی نيز حفر شدند و هيچكدام از متغيرهای اين سطح از مدل نهايی كناار گذاشاته نشادند .در ساطح دو ،ساه
متغير تأثيرگذار بر تمايل به ماندگاری در روستا (از لحاظ نظری) يعنی جمعيت ،فاصله تا شاهر و امناناات سااختاری و
رفاهی روستا وارد معادله گرديد .از سه متغير وارد شده در مدل ،متغير فاصله تا شهر تأثير معناداری نداشات و از مادل
نهايی كنار گذاشته شد.
جدول  -توزيع نسبی پاسخگويان برحسب متغيرهای مهارت شغلی و وجود آشنا در شهر بهتفکيک تمايل به
ماندگاری در روستا
تمايل به ماندگاری در روستا

متغيرها
مهارت شغلی
وجود آشنا
در شهر
ميزان رفت و آمد
با شهریها

فنی و ساختمانی ()51
كشاورزی و تجاری ()70
اداری و فرهنگی ()080
بلی ()003
خير ()08
زياد ()000
متوسط ()050
كم ()50
هيچ ()00

بلی

خير

01
37/0
00/1
01/0
03/1
03/0
03/1
30/8
13/1

81
10/0
70/0
73/5
01/0
71/1
71/0
10/0
31/0

آزمونهای آماری
*Cramer,s V =0.121

*Phi = 0.124

**Cramer,s V=0.164

** .معنیداری در سطح  .* 1/110 > P >1/10معنیداری در سطح 1/10 > P >1/10
منبع :يافتههای پژوهش

نتايج برآورد تأثيرات ثابت و تصادفی مدل چند سطحی در جدول  3ارائه شده است .يافتهها حاكی از تأثير معنیدار
ثابت و تصادفی سطح دوم در عرض از مبدأ و شيب خط مدل سطح اول است .مقدار ضرايب  -1/71نشاان مایدهاد
وضعيت تأهل تأثير معنیدار و منفی بر تمايل به مهاجرت جوانان از روستا دارد .اين بدين معنی است كه گرايش افاراد
مجرد برای ماندن در روستا كمتر از افراد متأهل است .متغير مهارتهای شغلی با ضريب تأثير  1/01بيانكنناده تاأثير
مثبت و معنیداری بر گرايش به مهاجرت در ميان جوانان است .متغير تحصيالت ( )1/01نيز دارای ضريب تأثير مثبت
و معنیدار بر گرايش به مهاجرت است .همچنين متغيرهای سطح دو يعنی تعداد جمعيت روستا ( )-1/1و وضع امنانات
رفاهی روستا ( )-1/00نيز تأثير معنیدار و البته منفی در تمايل به مهاجرت جوانان روستايی دارد؛ يعنی ايننه جمعيات
باي و نيز سطح رفاهی مناسب در روستا تأثير منفی در گرايش به مهااجرت داشاته اسات .نسابت بخات  1/05متغيار
وضعيت تأهل بيانكننده اين است كه ميزان گرايش به مهاجرت در صاورت مجارد باودن فارد  1/05برابار افازايش
میيابد ،نسبت بخت در متغير تعداد جمعيت بيانكننده اين موضوع است كاه باا كااهش جمعيات روساتا گارايش باه
مهاجرت  0/3برابر افزايش میدهد.
معنیدار بودن  u1 ،u0تا  u4نشان دهنده تأثير متغيرهای وضعيت تأهل ،تحصيالت و مهارتهای شغلی بر تمايل
به ماندن و يا نماندن جوانان است كه در بين روستاهای مختلف تفاوت معنیداری دارد .در جدول  0ضرايب پايايی بار

ماندگاری جوانان ،کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر

211

اساس  B0تا  B4بين گرديده است .مقدار پايايی عبارت است از نسبت واريان باين گروهای از كال وارياان  .اگار
واريان درون گروهی در مقايسه با واريان بين گروهی كوچکتر باشد ،در نتيجاه پاياايی بازرگتار خواهاد باود و
ضرايب رگرسيون سلسله مراتبی قابل اعتمادتر خواهد بود .به عبارت بهتر ،بااي باودن ميازان شااخص پاياايی بارای
ضرايب تصادفی حاكی از پايايی ضرايب برآورد شده در مدلهای سلسله مراتبی در مقايسه با برآوردهای معمولی است.
همچنان كه در جدول  0آمده است ،مقدار پايايی همه ضرايب تصادفی برآورد شده سطح يک در سطح متوسط و رو به
باييی قرار دارد و اين بيانگر پايايی مدل سلسله مراتبی انجام شده در برآورد ضرايب مذكور است.
جدول  -4نتايج تأثيرات ثابت و تصادفی متغيرهای سطح اول و دوم بر متغير وابسته

00

10
20

21
22

30
40



ضرايب تأثير

خطای استاندارد

نسبت بختها

آزمون T

مقدار معناداری

1/511

1/00

0/07

1/00

1/110



-1/71

1/05

1/05

0/37

1/105



1/01

1/00

0/31

0/87

1/100

1/10

1/1137

1/55

-0/100

1/100

-1/00

1/100

1/50

-0/555

1/133

1/01

1/003

0/05

0/310

1/130

1/01

1/001

0/10

0/318

1/105






برآورد مؤلفه واريانس

0
1

2





3

4

0
1

2
3

4










انحراف استاندارد

مؤلفه واريانس

درجه آزادی

كای اسکوئر

مقدار معنیداری

1/007

1/017

08

08/0

1/10

1/703

1/003

08

03/0

1/107

1/308

1/010

01

00/8

1/110

1/001

1/100

08

01/0

1/113

1/007

1/100

08

08/7

1/110

برآورد پايايی ضرايب
1/707
1/110
1/030
1/158
1/070

نتيجهگيری
ماندگاری جوانان در روستاها مسلماً ينی از عوامل اصلی پايداری روستاهاست .حفر اين نيروی عظيم و سارمايه
انسانی در روستاها باعث كارآفرينی و اشتغالزايی و درنتيجه رونق و توساعه منااطق روساتايی مایگاردد .جواناان در

211

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،2تابستان 9316

ويژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی از كودكان و بزرگساين متمايز هستند .دوران جوانی مرحله طاليی چرخه
زندگی انسانها بوده و در اين دوره افراد به نسبت خال تر ،ريساکپاذيرتر ،توانمنادتر و پایگيرتار هساتند .ينای از
مشنالتی كه دامنگير كشورهای درحال توسعه ازجمله جامعه ايران شده است ،مهاجرت جوانان روستايی باه منااطق
شهری است .اين امر موجب شده است مناطق روستايی از ميازان ساالخوردگی باايتری نسابت باه منااطق شاهری
برخوردار باشد .مقاله حاضر نيز در راستای نشان دادن تعياين كننادههاای نگاه داشات جواناان در منااطق روساتايی
شهرستان اهر تدوين يافته است.
در مورد نوع كارآفرينی در مناطق روستايی ،میتوان به دو مدل؛ كارآفرينی فردی برپاياه ارتبااط متقابال عوامال
شخصی ،اهداف فردی و محيط فردی (مهارت ،دانش و تجربه) و مدل تركيب سارمايههاا در قالاب سارمايۀ انساانی،
سرمايه محيطی و سرمايه مالی (چامبرز و شاو )0110 ،0استناد كارد .منظاور از سارمايه انساانی هماان داناش فنای،
تحصيالت ،دانش مرتبط با كار ،شايستگی مرتبط با كار ،روحيۀ كارآفرينی ،توانايیهای مربوط به نوآوری و اثرگذار بودن
قابليت تغيير يا انعطافپذيری و شايستگی حرفهای است (پتی و گودری .)0111 ،0شهرستان اهر با داشتن نيروی جوان
روستايی زياد ،پتانسيل مناسبی برای سرمايهگذاری در زمينه كارآفرينی و اشتغال در مناطق روستايی دارد .ولای نتيجاه
مطالعه نشان می دهد كه بيش از دو سوم جوانان روستايی اين شهرستان تمايل دارند روستای خود را باه مقصاد شاهر
ترک نمايند .در زمينه ماندگاری در مناطق روستايی ،گزينشهای معنیداری در بين جوانان با ويژگیهاای اجتمااعی و
اقتصادی مختلف و نيز ويژگیهای ساختاری روستاها وجود دارد .باوجود ايننه مطالعه در مورد جواناان صاورت گرفتاه
است ،جوانان زير  00ساله بيشتر از  00ساله به باي تمايل به ترک روستا دارند .همچنين ،مجردها بيشتر از متأهلها و
جوانان ديپلمه و دارای تحصي الت دانشگاهی بيشتر از سااير ساطوح تحصايلی تمايال باه مهااجرت باه شاهر دارناد.
همچنين ،وجود آشنا در شهر و ميزان ارتباط باي با شهرها در تشديد تمايل به مهاجرت به شهر مؤثر است .ايان ماوارد
به خوبی نشان میدهد كه در جريانهای مهاجرت از روستاها به شاهرها ،ايان جرياان سارمايه انساانی اسات كاه از
روستاها به شهرها منتقل میشود .دقيق شدن در وضع اشتغال و نيز مهارتهای شغلی جوانان نشان مایدهاد كاه باا
ايجاد اشتغال و نيز آموزش مهارتهای شغلی كشاورزی (زراعت ،دامداری و باغداری) برای جوانان روستايی ،میتاوان
از احتمال مهاجرت آنان كاست .آموزش مهارتهای فنی و ساختمانی برای جوانان روستايی زمينهساز مهاجرت آنان از
روستاست ،چونكه مناطق روستايی جوابگوی اين نوع نيازهای شغلی نيست .درحالیكه كشاورزی مدرن و تغيير شغلی
جوان پسند در اقتصاد كشاورزی (همانند جايگزينی زنبورداری به جای دامپروری سنتی) میتواند در نگه داشت جوانان
روستايی مؤثر باشد.
نگران كنندهترين جای بحث اينجاست كه تمايل به مهاجرت در روستاهای كام جمعيات و نياز روساتاهايی كاه
امنانات و تسهيالت رفاهی كمتری دارند ،بيشتر است .مهاجرت از اين نوع روستاها نتيجهای جاز تخرياب و خاالی از
سننه شدن روستاهای زيادی نخواهد داشت .اين مسئله جمعيتی ،اجتماعی و توسعهای بسيار مهمی است كه بايساتی
1- Chambers and Shaw
2- Petty and Guthrie

ماندگاری جوانان ،کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر

211

در راستای نگه داشت جوانان در اين نوع از روستاها با برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهتاری عمال نماود.
مسلم است كه اين نوع روستاها از نقاط مهم جهت كارآفرينی و ايجاد اشتغال است؛ بنابراين ،در زمينه ايجاد اشاتغال و
كارآفرينی برای اين مناطق روستايی بايستی به تعيين كنندههای تمايل به مهاجرت جواناان از ايان منااطق روساتايی
توجه نمود .مجموعه مباحث برآمده از اين مقاله رابطه علّای-معلاولی (چرخشای) باين مانادگاری جواناان در منااطق
روستايی و ايجاد كارآفرينی و اشتغال در اين مناطق را به خوبی نشاان مایدهاد .بطوريناه ،باا مانادگاری جواناان در
روستاها زمينه اصلی كارآفرينی و اشتغال در روستاها ايجاد شده و با توسعه كاارآفرينی و اشاتغال در روساتاها جواناان
جذب مبدأهای خود شده و حضورشان در روستاها ماندگارتر میگردد .سوانسون و همنارانش اهداف برنامههای مؤثر و
كارآمد ترويجی برای جوانان روستايی را در چهار سر فصل عمده ايجاد و رشد رهبری ،تقويت هويت و تعلق باه محال
زندگی خود ،ايجاد و توسعه ويژگیهای شخصيتی مناسب و ايجاد مهارتهای يزم برای اشتغال مناساب مقولاهبنادی
كردهاند (باقری و شهبازی.)0380 ،
منابع
ارشاد ،ف .0381 .مبانی نظری فرار مغزها برحسب شنلهای مختلف آن در شرايط كنونی .انجمن جامعهشناسی ايران،
.03-11 :0
ارشاد ،ف .و حزباوی .ع .0380 .بررسی برخی انگيزههای تمايل به برون كوچی در شهر اهاواز .مجلاه جامعاهشناسای
ايران.017-001 :)0(1 ،
باقری ،ا .و شهبازی ،ا .0380 .عوامل تعيينكننده نيازهای آموزشی جوانان روستايی برای بهرهبرداری پايدار از مازارع
برنج (مطالعه موردی :شهرستان آمل -مازندران) .مجله علوم كشاورزی ايران.700-700 :3 ،
راغفر ،ح .و قاسمی اردهايی ،ع .0388 .علل مهاجرت و ويژگیهای جمعيّتای -اقتصاادی مهااجران باين شهرساتانی:
بررسی تطبيقی مهاجران شهر به روستا و روستا به شهر ايران طی دهاهی  ،0370 -80انجمان جمعيّاتشناسای
ايران.35-10 :8 ،
سعيدیكيا ،م ،0380 .اصول و مبانی كارآفرينی ،تهران :انتشارات كيا310 ،ص.
شعبانلو ،ر .0381 .بررسی گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور ،پاياننامه كارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشانده
علومانسانی ،دانشگاه تربيت مدرس.
طاهرخانی ،م .0375 .صنعتی شدن روستاها .چاپ اول .تهران :انتشارات وزارت جهاد سازندگی.

طاهرخانی ،م .0381 .تحليلی بر عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا شهری .فصلنامه تحقيقات جغرافيايی-17 :)3(01 ،
.53
طاهرخانی ،م .0380 .بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا-شهری با تأكياد بار مهااجرت جواناان روساتايی
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استان قزوين .مجله مدرس.00-11 :)0(1 ،
قاسمی اردهايی ،ع .0380 .بررسی علل مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران با فراتحليل پايان نامههاای تحصايلی
(مقطع زمانی .)0305-0383فصلنامه روستا و توسعه.01-81 :)0(5 ،
قاسمی اردهايی ،ع .)0350( .شبنههای اجتماعی و جابجايی جمعيت :مطالعه جريانهای مهاجرت از استان آذربايجاان
شرقی به شهرستانهای منتخب استان تهران ،رساله دكتری جمعياتشناسای ،دانشاگاه تهاران :دانشانده علاوم
اجتماعی.
قديری م ،يوسفی ،م .و اكبرپور ،م .0350 .تعارض روستاگريزی جواناان باا روناد توساعه روساتايی :مطالعاه ماوردی
دهستان ديزمار غربی شهرستان جلفا .پژوهشهای روستايی.57-007 :0 ،
علویزاده ،ا .و ميرلطفی ،م .9312 .نقش اقتصاد غير زراعی بر ماندگارسازی روستائيان در منااطق روساتایی
شهرستان سميرم  .فصلنامه برنامهریزی منطقهای.82-19 :)91(3،
غفاری ،ر .و تركی هرچگانی ،م .0385 .تحليلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روساتايی باه شاهر(ماورد پژوهای:
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Abstract
Entrepreneurship and sustainable rural employment are the main concerns of
rural planners. One of the most basic requirements for this is that young people
remain in the rural areas. Accordingly, the aim of this paper is to identify
individual and structural factors that are effective in keeping young people in rural
areas. Statistical results of the bivariate and multilevel modeling (HLM) shows that
rural youth are not willing to stay in rural regions. One may cite the following
individual factors contributing to this lack of interest in staying in rural areas: age,
marital status, education, communication with relatives in the city, as well as
employment status and job skills. People with higher human capital who have
technical skills and building related non-agricultural skills are not interested in
staying in rural areas. Moreover, the increased population in the villages and lack
of social welfare facilities in village are highly effective in reducing the tendency
of young people to stay in the villages.
Keywords: Entrepreneurship, employment, rural youth, youth retention, human
capital.
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