
 

 

 
 

 در روستایی مهاجرت پیامدهاي و علل تلفیقی و ساختاري معادالت مدل

 نهاوند شهرستان کیان بخش
 

 4براتی اکبر علیو  3حجت ورمزیاری2علی اسدی، 1*میالد کیانی،
 

 20/21/9911تاریخ پذیرش:  - 91/20/9911تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 گوناگونیپیامدهای  به دیگر سوی از و اند لفیمخت و تنیده درهم علل تحت تأثیر سو یک روستایی از های مهاجرت

 تحلیل و ها مهاجرت اینپیامدهای  و علل بررسی بنابراین،. اند کشیده چالش به را بشری جامعۀ که شوند منتج می

 همین با حاضر تحقیق .باشد حوزه اینریزان  برنامه راهگشایتواند  می و است اهمیت حائز بسیارا آنه بین روابط

علل و پیامدهای  مطالعۀبه  ساختاری معادالت مدلسازی روشاستفاده از  وتلفیقی  رویکردیو با استفاده از  هدف

روستاییان مهاجر  تحقیق این آماری جامعۀمهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند پرداخته است. 

نفر از روستاییان  092مورد مطالعه شامل  نمونۀ. است پرسشنامهها  داده آوری جمع ابزار ومورد مطالعه  منطقۀ

 مطالعه، این نتایج اساس برند.  هتصادفی ساده انتخاب شدگیری  نمونهکه به روش  استمهاجر به شهرستان نهاوند 

 -فرهنگی و کالبدی -اجتماعی اقتصادی، گروهو پیامدهای مهاجرت روستایی هر کدام جداگانه در سه  علل

 برهم داشته و یکدیگر با غیرمستقیم و مستقیم متقابل همبستگی پیامدها و علل این. اند بندی تقسیم قابلخدماتی 

. این عوامل استپیامدهای مهاجرت روستایی، عوامل اقتصادی  و علل مؤثرترین ،پاسخگویان دید از. اثرگذارند

همچنین بر اساس مدل تلفیقی،  .را دارد پیامدها و علل سایر با همبستگی میانگین باالترین پیامدها،و  علل بعد در

 .کنند میمهاجرت را تبیین  گانۀ سه آثار% از واریانس 01و اقتصادی در مجموع  خدماتی -کالبدیعلل 

 

مهاجرت روستایی، مدل معادالت ، علل مهاجرت روستایی، پیامدهای مهاجرت روستایی، بخش کیان ها:کلیدواژه

 .ساختاری
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 و بیان مسئله مقدمه

رشد چشمگیری داشته که عمدتاً به دلیل  از روستا به شهر مهاجرت ،گذشته دهۀدر طول دو 

 از ناشیها  این مهاجرت(. 0299، 9است )هیلمیاقتصادی و از نوع شغلی بوده  های فعالیت

 های فرصت به دیگر و قسمتی محلی وضعیتهای  ویژگی به از آن قسمتی کهاند  تنگناهایی

 گسترش پی در. (9912و همکاران، )سجادی دارد بستگی شهری مراکز در موجود گوناگون

با  سکونتگاهی، روستاییانکانون دو  این ساکنان افزایش تماس و روستا شهری ارتباطات

 روستایی برآوردههای  محیط در موارد اغلب در نیازها این کهشوند  می روبروی جدید نیازهای

 مهاجرت میان شهری، روستایی و جوامع میان نابرابری وجود با رو این از ،شود نمی

 دربررسی مقدماتی وضعیت مهاجرت روستایی . 0ادامه خواهد داشت هموارهها  سکونتگاه

 گستردۀ بیکاری روستاییان، درآمد کمبود قبیل از عواملیکه دهد  نشان مینهاوند  شهرستان

و  روستاها در خدماتیهای  زیرساخت مناسب گسترش عدم کشاورزی،ش بخ در مازاد نیروی

 زده دامن اخیرهای  سال در مهاجرت شدت بر رشه در بهتر نسبی درآمد و اشتغال ۀمینز وجود

هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکالتی از  رویه بی های مهاجرتاین . به طور کلی است

 بیکاری و ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، های بروز نابسامانی جمله

آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و  ستی ویکاری، کمبود فضای ز کم

که همچنان، آورد میرا به وجود  ...، تخلیه روستاها و در روستا شدن نیروی کار کشاورزی زنانه

 شده فرهنگی منجر و اجتماعی، اقتصادی های ریزی برنامه شکست به عمدتاً در بعضی مناطق

 از بعد خصوصب اخیر های دهه طی در روستا بر شهر ۀسوی یک تسلطهمچنین،  .9است

 که متقابلی وابستگی و شده روستا و شهر متقابل روابط خوردن هم رب موجب ارضی اصالحات

 به حاضر حال در و هرفت بین از ،وجود داشت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، کارکردهای در

 را ییروستا یها مهاجرت ۀزمین تنها نه امر این و است انجامیده روستا بیشتر چه هر تضعیف

 ها مهاجرتاین از آنجا که  (.9932 زاده، ابراهیم) است ساخته تشدید را آن بلکه کرده فراهم

افزایش نسبت  ،افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت اند، خروج گزین غالباً جوان

 شده است،در روستا  بودن نیروی کار کاهش تولیدات کشاورزی به علت مسنسالخوردگی و 
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و  بر هم خوردهدر نتیجه تعادل سنی بین مشاغل شهری و روستایی باالخص کشاورزی 

 (.0221، 9دهد )پریما وری آنها را شدیداً تحت تاثیر قرار می بهره

 

 پژوهشپیشینۀ 

اندد. در   گرفتهانجام  9912دهۀ  از مطالعات بعد این اغلب دهد، نشان می تجربی مطالعات مرور

عنابستانی و همکداران  (، 9912پناهی و پیشرو )مطالعۀ اخیر مطالعات گوناگونی نظیر،  های سال

اسدددی و  (، بنددی9910(، عزمددی و همکدداران )9910(، مطیعددی لنگددرودی و همکدداران )9912)

( صورت گرفته است. 9919( و سعدی و همکاران )9919(، بستانی و جوانی )9910همکاران )

بدر   مدؤثر به بررسدی عوامدل    "مهاجرت نابرابری و پیامدهای آن"ای با نام  ( در مقاله9931)مینا 

جرت و مهدا  رابطدۀ  دهدد  مدی مهاجرت و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج این بررسدی نشدان   

بعدی است به این معنا که حرکت جمعیتدی نده فقدط باعدث تغییدر      نابرابری نیز گسترده و چند

بلکده در سداختارهای    شدود  مدی جغرافیدایی   منطقدۀ یت در درون یک چگونگی پراکندگی جمع

(، در 9910. عزمدی و همکداران )  کندد  شغلی، رفاهی، جنسی، آموزشدی تغییراتدی را ایجداد مدی    

نتدایج آزمدون   . اندد  پرداختده روستایی دهستان شیرز شهرستان هرسین  های مهاجرتتحقیقی به 

سعدی د روستاییان منطقه نقش اساسی دارد. دهد فقدان صنایع تبدیلی در کاهش درآم نشان می

علل مهاجرت روسدتاییان در اسدتان همددان )بخدش جوکدار      نیز با بررسی  (9919و همکاران )

که پنج عامل کلیدی گرایش بده تغییدر سدبک زنددگی،      اند ( به این نتیجه رسیدهشهرستان مالیر

منیتدی بدر مهداجرت تدأثیر     عوامل طبیعی، عوامل رفاهی و فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامدل ا 

مهاجرت روستایی نیدز کدم نیسدتنده بده      ۀگرفته در حوز المللی صورت مطالعات بین اند. گذاشته

به بررسی مهاجرت زنان  ای مطالعه(، طی 0292توسعۀ روستایی پاکستان ) مؤسسۀعنوان نمونه، 

ازدواج زندان  دهدد   مدی روستایی به شهرها پرداخته است. نتایج این مطالعه نشدان   ۀسال92باالی 

همچنین  هاست، شهرروستایی و داشتن همسر شهری از مهمترین دالیل مهاجرت روستاییان به 

های کوچک  . لذا ایجاد بنگاههای شغلی است مهاجرت سایر زنان روستایی به علت نبود فرصت

رت تواند ضمن افزایش درآمددهای آنهدا از مهداج    زا به خصوص در مناطق روستایی می اشتغال

کشور غنا به ایدن   مطالعۀبا  ،(0292)آکاه و مدودوف (. 0292کند )شهناز، روستاییان جلوگیری 
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فدردی اسدت.   های  ویژگیتصمیم به مهاجرت تحت تاثیر استاندارد زندگی و  نتیجه رسیدند که

بیشتری برای مهاجرت دارندد و جدوامعی کده دسترسدی      ۀای که افراد تحصیلکرده انگیز به گونه

کدانوال و  . کنندد  مدی بیشتر اقدام به مهداجرت   ،به امکانات بهداشتی و اجتماعی دارندمحدودی 

در مهداجرت روسدتاییان بده     مدؤثر به بررسی عوامدل اجتمداعی و اقتصدادی    ، (0292) ناهمکار

های کشاورزی،  داری بین اشتغال، زمین معناشهرها پرداختند. نتایج حاکی از آن است که ارتباط 

 .باسوادی و ازدواج با تصمیم به مهاجرت وجود داردکسب و کار، 

 عددم  از عمددتاً  روسدتایی  مهداجرت تدوان گفدت    مدی  هدای ککرشدده   با توجه به پژوهش

 و درآمدد  انتظار و سو یک از روستاها در مناسب بنایی رزی خدمات و اقتصادیهای  زیرساخت

 از شهرها در برتر بهداشتی و آموزشی رفاهی، تسهیالت و خدمات وجود همراه به بهتر اشتغال

گیدری   دارند که تمایل و تصمیم توافق بر اینگرفته  مطالعات صورت .شود می متأثر دیگر، سوی

قاسدمی  ) جدنس و تحصدیالت بسدتگی دارد    ،سدن مانندد   متغیرهای مختلفدی  مهاجرت به برای

 هدای  پدژوهش کنون ندد کده اگرچده تدا    ده مطالعدات نشدان مدی    ایدن همچنین  .(9930اردهائی، 

، اما این موضوع همچندان یکدی از مشدکالت اساسدی     صورت پذیرفتهحوزه این ای در  گسترده

بعدی بده   روی کشورهای در حال توسعه است. از سوی دیگر این مطالعات به صورت تک پیش

اندد.   نپرداختده  بده مطالعدۀ ایدن دو بعدد    هیچکدام به شکل تلفیقدی  و یا پیامدها پرداخته و  علل

و پیامددهای   علدل  ۀدهندد  جامع که نشان مدلی ۀارائ لزوم و موضوع اهمیت به توجه بنابراین، با

 در تدالش بدوده   حاضدر مطالعدۀ   باشدد،  آنهدا  از یک اهمیت هر و و اولویت مهاجرت روستایی

 .کند روابط مستقیم و غیر مستقیم بین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی را بررسی

 

 چارچوب نظری 

بر اسداس ایدن مددل، مهداجرت از دو     . شد تهیه 9 شکل تحقیق به صورت نظری مدل در ابتدا،

( Migr C → Migration) بدر مهداجرت   مؤثرو عوامل  (Migration→ Migr Eبخش پیامدها )

 تأثیر تحت شهری قرار دارد که -روستااین مدل، مهاجرت  در بخش میانی تشکیل شده است.

 یدا  بوده، یعنی پارامترها خدماتی( -فرهنگی و کالبدی -)اقتصادی، اجتماعی مختلف متغیرهای

 راخدماتی(  -فرهنگی و کالبدی -متفاوتی )اقتصادی، اجتماعی پیامدهای علل که بخش عوامل

از  یدک  ، هدر شدود  مالحظده مدی   مددل  این در که همانگونه خواهد داشت. در نهایت، همراه به

 و مهداجرت روسدتایی تبددیل شدده     بدرای جدیدد   عداملی  بده  است مهاجرت ممکن پیامدهای
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تدأثیر   از شکل همین باشند. تغییرات فعلی این عوامل ۀکنند تثبیت یا کننده تضعیف ،ۀکنند تشدید

غیدر   ربدر تدأثی   عدالوه  یعنی بخش علدل،  قابل تصور استه نیز مهاجرت روستایی در مورد علل

 آثدار به  نیز مستقیم میانی مدل )یعنی مهاجرت( ممکن است به صورت بخش طریق از مستقیم

  شود. منجر خدماتی -کالبدی و فرهنگی، اقتصادی -اجتماعی ۀثانوی
 

 
 شهری -ه عوامل و پیامدهای مهاجرت روستامدل مفهومی تحقیق در زمین .1 شکل

 

 به حاضر پیامدهای مهاجرت روستا شهری، بررسی و علل بین اهمیت ارتباط به توجه با

 مدل منظور این برای بود. خواهد محدود فوق مدل کلی این بخش از تحلیل و ارزیابی

نشان داده شده  ساختاری مجزا دو مدل به صورت شدن پذیر آزمون با هدف فوق مفهومی

پیامدهای مهاجرت و  مستقیم علل اثرپذیری و اثرگذاری فرض آزمون به اول . مدلاست

نیز به  دوم مدل است. شدهنشان داده  0 ۀنگار در که پردازد یکدیگر می از شهری-روستا

 -پیامدهای مهاجرت روستا بینی و در نتیجه مدیریت مستقیم منظور آزمون فرض امکان پیش

مدل  کردن این کار به منظور عملیاتی (.9 شکلاست ) شده تعریف علل آن طریق از شهری

 است. گرفته صورت شهری -مهاجرت روستاعلل  تلفیقی پیامدها و

 
 

 

 (Migration1)مدل ساختاری اثرگذاری و اثرپذیری علل و پیامدهای مهاجرت از یکدیگر  .2 شکل
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 (Migration2)مدل ساختاری تلفیقی اثرپذیری و اثرگذاری مهاجرت از عوامل و پیامدهای مختلف  .3 شکل

 

 پژوهشروش 

 .است انجام شده پرسشنامه کمک ابزار به و به صورت پیمایشی حاضر تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ  .اند شده تعریف 9 جدول در مدل این دو متغیرهای از یک هر

 های مختلف ابزار تحقیق است. بر اساس مدل اول شده حاکی از پایایی مناسب بخش ارائه

(Migration1) دو گروه علل و پیامدهای مهاجرت روستا شهری با یکدیگر ارتباط مستقیم ،

ه به عبارت دارندهمبستگی ۀ این علل و پیامدها نیز دهند های تشکیل دارند. عالوه بر این، بخش

هر یک از  ،(Migration2) . در مدل دومدارندارتباط متقابل  با همها  دیگر هر یک از بخش

شهری، به ایجاد یا تشدید  -شده از طریق علل مهاجرت روستا تعریف گانۀ سههای  بخش

و خود شوند  می منجر خدماتی -فرهنگی و کالبدی -اقتصادی، اجتماعی گانۀ سهپیامدهای 

 و علل سنجیدن به منظور بعد ۀمرحل بینی این آثار دارند. در کننده در پیش نقشی تعیین

 به کههستند  سازه نوعی زیر پیامدها و علل زیر از یک هر اینکه به با توجه و فوق پیامدهای

دریافت نظرات  و مطالعات سایر دقیق بررسی ضمن پذیر نیستند، سنجش مستقیم طور

 های گویه تعداد .شد تعریف گویه ها یکسری سازه این از یک هر برای حوزه، این کارشناسان

 کارشناسان، توسط ها گویه تأیید نهایی از پس نهایت، در شده است. ککر 9جدول  در هر سازه

 از پس و تدوین پرسشنامه قالب یک در (9و  0)ککرشده در جداول  نهایی ۀگوی 12

 قرار آنها اختیار نظرات گروه مورد مطالعه در آوری برای تکمیل و جمع اصالح، آزمون و پیش

 بر گویه هر اثر ارتباط با در را خود نظر تا شد خواسته هر پاسخگو پرسشنامه از در گرفت.

شهری )در مورد پیامدها(،  -مهاجرت روستا از گویه هر اثرپذیری یا مورد علل( مهاجرت )در

( تا 9اثرپذیری ) یا اثرگذاری کمترین برای ترتیب به 92 تا 9 بین های هنمر تخصیص با

 9 جدول در شده بیانکرونباخ  آلفای . ضریبکنند ( عنوان92اثرگذاری ) اثرپذیری و بیشترین
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 تحقیق نای نظر مورد جامعۀ .تحقیق است ابزار های مختلف بخش مناسب پایایی حاکی از

های روستاهای  )تهیۀ آمار از دهیاری شامل روستاییان مهاجر بخش کیان به شهرستان نهاوند

با  -آزمون پس از انجام پیش. بودند (9932-10های  مورد مطالعه و بخشداری کیان برای سال

تصادفی ساده به عنوان نمونه گیری  نمونهنفر به روش  092تعداد  -استفاده از فرمول کوکران

 سازی ماتریس همبستگی، مدل های تحلیل روش ازها  داده تحلیل و تجزیه برای انتخاب شدند.

 Multiple Indicator–Multiple Causeچندعلته ) -چندشاخصه های مدل معادالت ساختاری و

Models) های  یا مدلMIMIC های شد. مدل استفاده MIMIC پیچیده های مدل وجز که 

 متغیر آشکار چند باکه  )سازه( است ای  از متغیرهای نهفته استفاده مستلزم ،شوند می محسوب

)براتی و  پذیرند اثر می آنها از یا شوند میبینی  پیش دیگر آشکار متغیر چند با و سنجیده

به  SPSS21و  LISREL V.8.8افزارهای  نرم(. از 0292شوماخر و لوماکس،  ه9910همکاران، 

  است. استفاده شدهعنوان ابزار تحلیل 
 

 و پیامدهای مهاجرت روستایی علل زیر از یک هر کرونباخ یآلفا ضریب و ها گویه تعداد .1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه نماد گروه متغیر ردیف

 EcoC 99 390/2 علل اقتصادی 1

 SociC 99 302/2 فرهنگی -علل اجتماعی 2
 PhyC 99 370/2 خدماتی -علل کالبدی 3
 EcoE 7 700/2 پیامدهای اقتصادی 4

 SocE 3 392/2 فرهنگی -پیامدهای اجتماعی 5
 PhyE 92 303/2 خدماتی -پیامدهای کالبدی 6

  های تحقیق مآخذ: یافته
 

 ی پژوهشها یافته

. مدردان  اسدت سدال   93مورد مطالعه حدود  نمونۀآمده، میانگین سنی  براساس اطالعات بدست

 02درصدد آنهدا، متأهدل و     32از پاسدخگویان را تشدکیل دادندد.    درصد  20درصد و زنان  03

درصدد از پاسدخگویان مدورد مطالعده، لیسدانس و       1/07. سطح تحصیالت درصد آنها مجردند

باالتر بود که بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین، میانگین درآمد پاسدخگویان، یدک میلیدون و    

 مختلدف  هدای  بخدش  به ( مربوط9نباخ )جدول آلفای کرو ضریب هزار تومان در ماه بود. 102

 اعضدای  از نظدرات  نیز روایی منظور تعیین به است. آن پایایی قابل قبول از حاکی ابزار تحقیق

و ، در تجزیده  دهدد  مدی نشدان   0کده جددول    همانطور .شد استفاده تهران علمی دانشگاه هئیت
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هدای بیکداری و    ، گویده مطالعده مورد آمده از گروه  گرفته و اطالعات بدست های صورت تحلیل

کمبود شغل در روستا، امکان دستیابی به شغل بهتر و کسب درآمد بیشتر در شهر، شاغل بدودن  

هدا و   در شهر ) محل اشتغال در شهر( و کاهش درآمدزایی کشاورزی به عنوان مهمتدرین گویده  

خشکسالی و ...(، نبدود  ها و ترویج زرق و برق شهری، مخاطرات طبیعی )زلزله،  تبلیغات رسانه

پاسگاه و نیروی انتظامی در منطقه و نبود و یا نامناسب بودن وضعیت آب، برق و گازرسانی در 

 اند. ها مشخص شده ترین گویه اهمیت روستا به عنوان کم
 

 بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت از دیدگاه گروه مورد مطالعه . تجزیه و تحلیل و رتبه2جدول 
 CV Sd Mean رتبه گویه

 30/3 913/9 9020/2 9 *بیکاری و کمبود شغل در روستا 
 09/3 039/9 9312/2 0 *امکان دستیابی به شغل بهتر و کسب درآمد بیشتر در شهر

 77/7 713/9 0992/2 9 * بودن در شهر ) محل اشتغال در شهر( شاغل
 09/7 302/9 0210/2 2 *کاهش درآمدزایی کشاورزی

 92/7 711/9 0099/2 0 *درآمدزایی پایین مشاغل غیر زراعی در روستا 
 93/7 337/9 0001/2 1 * فقر در روستا

تر در شهر برای فراهم کردن آیندۀ مناسب برای  شرایط آموزشی و رفاهی بهتر و مطلوب
 **فرزندان

7 0109/2 233/0 11/7 

اشتغالزایی و تسهیالت مورد نیاز در روستا  و کارآفرینی گذاری، سرمایه های فرصت نبود
* 

3 0121/2 109/9 97/7 

 23/7 272/0 0109/2 1 *های زندگی با درآمد موجود در روستا  عدم انطباق هزینه
 09/7 012/0 9292/2 92 **ادامۀ تحصیل خود و یا اعضای خانواده

 92/7 003/0 9219/2 99 **گرایش به پیشرفت و کسب منزلت و جایگاه اجتماعی مناسبتر
 92/7 023/0 9921/2 90 ***فقدان امکانات بهداشتی درمانی مناسب و وضعیت نامطلوب بهداشتی روستا 

 21/7 200/0 9077/2 99 **عدم رسیدگی مسئوالن به مشکالت روستا و روستاییان
 90/1 209/0 9031/2 92 *نبود انگیزه و عالقه نسبت به مشاغل روستایی و کشاورزی

 91/1 997/0 9990/2 90 **وجود آزادی و تحرکات اجتماعی در شهر
 09/1 997/0 9913/2 91 *و لوازم مورد نیاز زندگی  در روستا  عدم دسترسی مناسب به مراکز عرضه و فروش کاال

 27/1 212/0 9222/2 97 *نبود بازار فروش مناسب محصوالت کشاورزی و تولیدات روستایی
 20/1 913/0 9209/2 93 **شرایط نامساعد اجتماعی روستا 

جایگزینی تولیدات مصنوعی و صنعتی )مانند تولیدات پالستیکی( با تولیدات روستایی 
 *و در نتیجه کاهش فروش آنها

91 9123/2 270/0 70/0 

 70/0 900/0 9790/2 02 *دستیابی به لوازم و منابع غذایی متنوع در شهر
 91/1 902/0 9770/2 09 ***نبود برخی ادارات دولتی در روستا 

 20/0 221/0 9772/2 00 ***فقدان وسایط حمل و نقل مناسب در روستا 
 01/0 992/0 2299/2 09 ***های ارتباطی مناسب نبود راه

 09/0 019/0 2210/2 02 ***فاصلۀ زیاد روستای محل اقامت تا شهر
 19/0 927/0 2990/2 00 ***)عابر بانک و ...( در روستانبود بانک و خدمات آن 

 72/0 921/0 2909/2 01 ***کاهش حاصلخیزی زمین کشاورزی 
گرایش به فرهنگ شهری و وجود تضادهای اجتماعی و فرهنگی با روستا و مطرود 

 **دانستن آداب و سنن آن
07 2902/2 933/0 71/0 
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 97/0 002/0 2931/2 03 **حضور دوستان و خویشاوندان ساکن در شهر 

 20/0 071/0 2022/2 01 ***شدن کشاورزی و کاهش اشتغال کشاورزی مکانیزه
 11/2 920/0 2902/2 92 **نداشتن اقوام و خویشاوندان ساکن در روستای محل اقامت 

 13/2 902/0 2900/2 99 ***های تلویزیونی، رادیویی و اینترنت پرسرعت در روستا  عدم پوشش مناسب شبکه
 10/0 232/0 2911/2 90 **ازدواج

 00/0 223/0 2292/2 99 **های خانوادگی و قومی در روستا نزاع
 70/2 993/0 2237/2 92 ***بافت قدیمی و فرسوده روستا 

های اجتماعی  مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و هنری و عضویت در تشکل
 **در شهر

90 2210/2 912/0 00/0 

 22/0 030/0 2007/2 91 ***نبود و یا نامناسب بودن وضعیت آب، برق و گاز رسانی در روستا 
 97/0 217/0 2301/2 97 ***نبود پاسگاه و نیروی انتظامی و امنیت پایین منطقه

 12/9 123/9 2112/2 93 *** مخاطرات طبیعی )زلزله، خشکسالی و ...(
 خدماتی -کالبدی  ***فرهنگی  -اجتماعی ** اقتصادی *

 

گدروه مدورد    از دیددگاه بندی پیامدهای مهاجرت روستا شهری را  ، نتایج اولویت9جدول 

ی افزایش مشاغل کاکب در شهرها، بیکداری پنهدان،   ها گویه، بر طبق نتایج. دهد میمطالعه نشان 

 هاشدهر جمعیت  افزایشبر هم خوردن ترکیب و تقلیل جمعیت روستا و دگرگونی قشربندی و 

عدم کفایت امکاندات و  شدن اراضی کشاورزی در روستا، افزایش فقر، ه عنوان مهمترین و بایرب

افدزایش جدرم و جنایدت بدویژه بزهکداری      و  خدمات شهری در مقابل انباشت سریع جمعیدت 

 مشخص شدند. ها گویهترین  اهمیت کمبه عنوان  در شهر جوانان
 

 شهری از دیدگاه گروه مورد مطالعه -مهاجرت روستابندی پیامدهای  تجزیه و تحلیل و رتبه. 3جدول 
 CV Sd Mean رتبه گویه

 03/3 023/9 9707/2 9 *افزایش مشاغل کاذب در شهرها 

 10/3 070/9 9397/2 0 *بیکاری پنهان 

 70/7 101/9 0929/2 9 **بر هم خوردن ترکیب و تقلیل جمعیت روستا 

 22/7 171/9 0001/2 2 ** هاشهرجمعیت  افزایشدگرگونی قشربندی و 

 31/7 390/9 0921/2 0 *زوال تدریجی کشاورزی و دامداری روستایی 

 31/7 322/9 0922/2 1 **کاهش نیروی فعال و پویای روستا 

 97/7 729/9 0910/2 7 ***زیست شهرها  آلودگی محیط

 70/1 120/9 0979/2 3 ** کاهش تولید نسل در جوامع روستایی به علت مهاجرت جوانان

 03/7 391/9 0910/2 1 ***افزایش مشکل ترافیک در شهرها 

 99/3 112/9 0292/2 92 ** تبدیل روستاییان مهاجر به کارگر در شهر

 32/7 337/9 0291/2 99 *** وساز در آنها به علت ساخت شهری اراضینابودی تدریجی 

 12/7 322/9 0201/2 90 ***نشینی در شهرها  افزایش حاشیه

 12/1 112/9 0222/2 99 *افزایش واردات محصوالت کشاورزی و خروج ارز از کشور 

 29/7 792/9 0217/2 92 *** باالرفتن قیمت زمین شهری

 02/7 732/9 0270/2 90 ***خواری در شهر به قصد ساخت و ساز  شیوع زمین
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 22/7 111/9 0101/2 91 ** شدن و نابودی فرهنگ و آداب و سنن روستایی متروکه

 97/7 193/9 0110/2 97 ** اجتماعی در شهرها های ناهنجاری افزایش اختالالت و

 22/7 100/9 0770/2 93 ***کمبود مسکن در شهر 

 70/7 902/0 0772/2 91 *کاهش تولیدات روستایی 

 92/1 712/9 0771/2 02 ***در شهر عوارض ناشی از آنهاو  رسانی خدماتنارسایی سیستم 

 17/0 112/9 0392/2 09 * قیمت محصوالت شهریافزایش 

 90/7 292/0 0301/2 00 ** در شهر افزایش جرم و جنایت بویژه بزهکاری جوانان

 79/1 121/9 0122/2 09 *** عدم کفایت امکانات و خدمات شهری در مقابل انباشت جمعیت

 97/1 137/9 9991/2 02 *افزایش فقر 

 02/1 097/0 9123/2 00 ***بایرشدن اراضی کشاورزی در روستا 
 خدماتی -کالبدی ***فرهنگی  -اجتماعی ** اقتصادی *
 

 -پیامددهای مهداجرت روسدتا    و عوامدل  بدین  همبسدتگی  مداتریس  ، مربدوط بده  2 جدول

 ۀکلی ،شود می مالحظه که همانگونه که با استفاده از آزمون پیرسون انجام شده است. شهریست

 پیامدها و علل دوی به یا دو ییهمبستگی جز دیگر به عبارت انده شده دار معنا ضرایب همبستگی

مداتریس عامدل    بدر اسداس ایدن    .شدده اسدت   تأییدد  درصدد  11 با سطح اطمینان آماری نظر از

( P ،03/2=r=22/2فرهنگدی )  -اقتصادی، بیشترین همبستگی را در بین عوامل با عامل اجتماعی

. اسدت ( P ،01/2=r=22/2) در بین پیامدها با پیامد اقتصادیدارد. بیشترین همبستگی این عامل 

عامدل  . از سدوی دیگدر   ه اسدت بود 09/2و با پیامدها  23/2همبستگی این عامل با دیگر عوامل 

، P=22/2) خددماتی  -کالبدیفرهنگی، بیشترین همبستگی را در بین عوامل با عامل  -اجتماعی

10/2=r     دارد. بیشترین همبستگی این عامل در بین پیامددها بدا پیامدد اقتصدادی و اجتمداعی )- 

 90/2و با پیامددها   12/2. همبستگی این عامل با سایر عوامل است( P ،91/2=r=22/2)فرهنگی 

همانند عامل اقتصادی، بیشترین همبستگی را در بین عوامل  خدماتی -کالبدیعامل . ه استبود

( دارد. بیشترین همبستگی این عامل نیز در بدین  P ،10/2=r=22/2فرهنگی ) -یبا عامل اجتماع

و  02/2. همبستگی این عامل با سایر عوامل است( P ،90/2=r=22/2) پیامدها با پیامد اقتصادی

پیامد اقتصادی، بیشترین همبستگی را با پیامدد  بوده است. اما در سمت پیامدها،  99/2با پیامدها 

( دارد. بیشترین همبستگی آن در بین عوامل نیز، با عامل P ،12/2=r=22/2گی )فرهن -اجتماعی

 22/2و با دیگر پیامدها  20/2. همبستگی این پیامد با عوامل است( P ،01/2=r=22/2) اقتصادی

، P=22/2فرهنگدی، بیشدترین همبسدتگی را بدا پیامدد اقتصدادی )       -پیامد اجتمداعی . ه استبود

12/2=rبا عامل اقتصادی ( و در بین عوامل (22/2=P ،09/2=r  داشته است که خود از اهمیدت )

و بدا سدایر    91/2باالی علل و پیامدهای اقتصادی حکایت دارد. همبستگی این پیامد با عوامدل  



  921  ...روستایی مهاجرت پیامدهای و علل تلفیقی و ساختاری معادالت مدلهمکاران/  و کیانی

 

، بیشترین همبستگی را با پیامد اقتصادی خدماتی -کالبدیپیامد در نهایت  ه وبود 22/2پیامدها 

(22/2=P ،03/2=rدارد. بیش )     ترین همبستگی این پیامد نیز در بدین عوامدل بدا عامدل اقتصدادی 

(22/2=P ،09/2=r )ه بدود  93/2و بدا سدایر پیامددها     22/2. همبستگی این پیامد با عوامل است

یشترین همبستگی ب 12/2فرهنگی با ضریب  -. به طور کلی در بین عوامل، عامل اجتماعیاست

. همچنین بیشترین همبستگی با پیامدها نیز در بین عوامل مربوط بده عامدل   را با عوامل داراست

بده   19/2و  20/2. در بین پیامدها، پیامدد اقتصدادی بدا ضدرایب     است 09/2اقتصادی با ضریب 

 (.2ترتیب بیشترین همبستگی را با عوامل و سایر پیامدها داراست )جدول 

 
 شهری -مهاجرت روستاماتریس همبستگی بین علل و پیامدهای  .4جدول 

نماد  آماره 
 EcoC SocC PhyC EcoE SocE PhyE متغیر

 میانگین 
 همبستگی با علل

 میانگین
 همبستگی با پیامدها 

ب همبستگی )
ضری

r)
 

EcoC 22/9      23/2 09/2 

SocC 03/2 22/9     12/2 90/2 

PhyC 93/2 10/2 22/9    02/2 99/2 

EcoE 01/2 91/2 90/2 22/9   20/2 19/2 

SocE 09/2 91/2 90/2 12/2 22/9  91/2 12/2 

PhyE 09/2 90/2 90/2 03/2 07/2 22/9 22/2 07/2 

 معنادارند.ضرایب همبستگی در سطح خطای یک درصد  ۀهم های تحقیق مآخذ: یافته

  

 پیامددها  یدا  علل سایر مجاورت و پیامدها در علل از یک هر واقعی دنیای از آنجا که در

 پیامدها همچنان و بین علل ارتباط نیز چنین شرایطی در آیا که دید باید ، بنابراینکنند می عمل

ۀ )نگدار  شده اسدت  آزمون و ، طراحیMigration1مدل ساختاری  منظور این برای پابرجاست.

 محقدق  بده  را کمدک  ایدن  معمول آمداری  های روش برخالف معادالت ساختاری های (. مدل0

 و کرده نیز لحاظ را گیری خطاهای اندازه متغیرها، بین روابط نظر گرفتن در بر عالوه تا کنند می

مددل   بده منظدور تحلیدل    (.0292)شدوماخر و لومداکس،   برخوردارند  باالتری دقت از در نتیجه

، 0. جددول  بررسی شدود  مدل مناسبت معیارهای برازش یافته قبل از هر چیز الزم است برازش

 ۀدهندد  نیز نشان 0و  2 های نگاره و استمعیارهای برازش کل برای هر دو مدل تحقیق  حاوی

 ، هدر دو 0جددول   شده در این مدلهاست. بر اسداس  فرض عاملی بارهای و ساختاری ضرایب

شدده   برخوردارنده بنابراین، سداختار نظدری فدرض    بسیار مناسبی برازش کلی مدل از معیارهای
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میددانی نیدز مددل مفهدومی      هدای  . ایدن بددان معناسدت کده داده    تتأیید شده اسد ها  برای مدل

 .کنند می تأیید تحقیق را این شده برای طراحی
 

 شهری -معیارهای برازش مدل ساختاری مهاجرت روستا. 5جدول 

 Migration 1 Migration 2 حد مطلوب های برازش شاخص

Chi-Square - 20/7 92/99 
Df - 1 2 

 27/2 20/2 23/2کمتر از  (RMSEAخطای تقریب ) ریشۀ میانگین توان دوم

 29/2 29/2 نزدیک به صفر ( RMRمجذور مقادیر باقیمانده )

 29/2 29/2 نزدیک به صفر ( SRMR) شده مجذور مقادیر باقیماندۀ استاندارد
 13/2 11/2 و باالتر 1/2 ( GFIشاخص برازش )

 19/2 17/2 و باالتر 1/2  (AGFIشده ) شاخص برازش تنظیم
 11/2 11/2 و باالتر 1/2 (NFI) شده شاخص برازش نرم

 17/2 11/2 و باالتر 1/2 (NNFI) نشده شاخص برازش نرم

 2911 11/2 و باالتر 1/2 (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 های تحقیق مآخذ: یافته
 

 نیدز  مسدئله  ایدن  نتدایج  تفسدیر  از اسدت قبدل   الزم ،تأیید شد مدل دو هر کلیت که اکنون

 عبدارت  بده  شدوند  تأیید می آماری نظر از ساختاری و گیری اندازه های که آیا مدل شود ارزیابی

های معادالت ساختاری،  برخوردارند؟ در مدل پایایی مناسب روایی و از بخش دو این آیا دیگر

Rو  tیا آماره  معیار بررسی دو این ارزیابی از طریق
و بدا   1بر اساس جددول   .گیرد صورت می 2

متغیرهدای   ،اندد  شده بده خدوبی توانسدته    توجه به مقادیر این دو آماره، متغیرهای آشکار تعریف

دهندد کده در    مدی  ( نشان2 ۀو نگار 1مقادیر بارهای عاملی استاندارد )جدول  .بسنجندپنهان را 

  مدؤثرترین علدل بدوده    12/2مهاجرت روستاییان به شهر، علل اقتصادی با بدار عداملی   بین علل 

Rمقدار . است
 شدده  واریدانس تبیدین   کدل  از %33 آن است که از نیز حاکی متغیر این به مربوط 2

متغیدر   این به اثرگذاری واریانس باقیمانده مربوطاز  %90 و شده لحاظ توسط این علل در مدل

اند. عامل اقتصادی شامل عللی چدون   نشده در مدل لحاظ که است متغیرهایی یا عوامل دیگر بر

بودن در شهر و امکان دستیابی به شدغل بهتدر و درآمدد     کمبود شغل در روستا، شاغلبیکاری و 

ن همبسدتگی در بدین   بیشتر در شهر است. اهمیت بسیار باالی این علل به دلیل داشدتن بیشدتری  

فرهنگی و اقتصدادی مانندد    -ست که اثر مستقیمی بر پیامدهای مختلف اجتماعیعلل با پیامدها

مشاغل کاکب، کاهش نیروی فعال در روستا و تبدیل روستاییان مهاجر به فقر، بیکاری، افزایش 

کارگر در شهرها داشته و از سوی دیگر همبستگی باالیی با علل اجتمداعی از خدود نشدان داده    
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. اهمیدت  اسدت ، دومین گروه مؤثر در بین علل 19/2فرهنگی با بار عاملی  -اند. عامل اجتماعی

ستگی باالیی است که با سایر علل دارندد، بندابراین مددیریت ایدن     باالی این گروه، به دلیل همب

تدوان بده    در کنترل سایر علل بسیار مؤثر باشد. از جمله ایدن عوامدل مدی   تواند  میگروه از علل 

های قومی و خانوادگی در روستا، ادامه تحصدیل، عددم رسدیدگی مسدئوالن بده مشدکالت        نزاع

 متغیر این به مربوطR2 . مقدارکردتماعی روستا اشاره روستا و روستاییان و شرایط نامساعد اج

 و شدده  لحاظ مدل علل در این شده توسط واریانس تبیین کل از %93 که است آن از نیز حاکی

 است کده  متغیرهایی یا عوامل دیگر بر متغیر این به اثرگذاری مربوط واریانس باقیمانده از 10%

همچون فقدان امکاندات بهداشدتی و    خدماتی -کالبدیدر نهایت، علل  .اند نشده لحاظ در مدل

های ارتباطی مناسب، بافدت قددیمی و فرسدوده روسدتا و نبدود برخدی ادارات        درمانی، نبود راه

ه از نظدر  . اگر چد دارنددر بین علل  09/2دولتی در روستا، کمترین میزان بار عاملی را با مقدار 

دلیل اینکده ایدن علدل از     اما بهدارند، علل  میان در را ترین اولویت پایینپاسخگویان، این گروه 

 درخور بسیار فرهنگی برخوردارند، -علل اجتماعی به خصوص سایر علل، با همبستگی باالیی

پایایی ترکیبی نیز حداکی   ۀ. همچنین این علل همبستگی متوسطی با پیامدها دارند. آماراند توجه

علل مهداجرت   % از32 از بیش ،اند توانسته فتهر هم روی مدل شده در لحاظ از آن است که علل

 کده در  همانگونده  شدهری،  -پیامدهای مهاجرت روستا مورد در .دهند نشان شهری را -روستا

. اسدت  39/2مهمترین آنها، پیامد اقتصادی با بدار عداملی    گردد، می مالحظه 2 ۀو نگار 1جدول 

ز مهمتدرین  بیکداری پنهدان ا  کاهش تولیدات روسدتایی، افدزایش مشداغل کداکب در شدهرها و      

 کده ایدن گدروه، بداالترین    اند. اهمیت ویژه این پیامدها بدین خداطر اسدت    پیامدهای اقتصادی

، به خصوص علدل اقتصدادی و همچندین بیشدترین     گانه سهعلل  با را در بین پیامدها همبستگی

پدس از   ،77/2فرهنگدی بدا بدار عداملی     -. پیامددهای اجتمداعی  داردهمبستگی را نیز با پیامدها 

کداهش  اندد.   شدهری  -مهداجرت روسدتا   ۀگروه از پیامدهای برجسدت  دومین پیامدهای اقتصادی

های اجتماعی در شدهرها و کداهش    نیروی فعال و پویای روستا، افزایش اختالالت و ناهنجاری

. پیامددهای  شدهرها از جملده ایدن پیامدهایندد     تولید نسل به علت مهاجرت جوانان روستایی به

سدوم   ۀشدهری، در رتبد   -مهاجرت روسدتا  گانۀ سهبندی پیامدهای  در اولویت دماتیخ -کالبدی

زیست شدهرها   رفتن قیمت زمین شهری، آلودگی محیطگرفتند. کمبود مسکن در شهر، باالجای 

با  79/2. این گروه با بار عاملی رها از جمله این پیامدها هستندافزایش مشکل ترافیک در شه و

 39/2شده در مجموع توانسدته بدیش از    . مدل ارائهداردمبستگی متوسطی علل و سایر پیامدها ه
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 نیدز  را مدل بخش ساختاری ۀمعادل یا . رابطهکندشهری را تبیین  -از پیامدهای مهاجرت روستا

 -برای مهاجرت روسدتا  شده مطرح علل دهد می نشان رابطه نوشت. این زیر به صورت توان می

 تبیدین  را شدهری  -پیامدهای مهاجرت روسدتا  % از واریانس12قادرند  شکل مستقیم به شهری،

 پرانتدز  درون بدوده اسدت )اعدداد    دارمعنا آماری نظر % از10 اطمینان سطح در رابطه این .کنند

 هستند(. tآماره  مقدارۀ دهند نشان زیر پرانتزها اعداد و خطای استاندارد مقادیر
MigrE = 2970*MigrC ,Errorvar.= 2922 , R² = 2912 

(2922)                  (2993)  

93999               9997  
  

 Migration 1مدل در آنها معناداری یا برازش معیارهای و ساختاری ضرایب عاملی، بارهای .6جدول 

 ( Pcی)ترکیب پایایی t R2آماره  خطای استاندارد بار عاملی متغیرهای آشکار پنهان متغیر

Migr C 
EcoC 12/2 90/2 30/90 33/2  

SocC 19/2 10/2 70/92 93/2 32/2 

PhyC 09/2 22/2 12/90 11/2  

Migr E 

EcoE 39/2 92/2 21/91 72/2  

SocE 77/2 29/2 72/92 01/2 39/2 

PhyE 79/2 21/2 03/99 09/2  

 های تحقیق   مآخذ: یافته

 
 Migration 1 مدل به مربوط استاندارد ساختاری ضرایب و عاملی بارهای مقادیر .4 شکل

و  علل مستقیم اثرپذیری و توان اثرگذاری می Migration 1 مدل اساس اگرچه بر

این  کردتوان مطرح  الی که در اینجا میؤداد، اما س شهری را نشان -مهاجرت روستا پیامدهای

وجود  شهری-مهاجرت روستا بین علل و پیامدهای مستقیمی که ارتباط به توجه با است که

 از خدماتی-کالبدی و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، گانۀ سه پیامدهای بینی امکان پیش ،دارد
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 گانۀ سه پیامدهای از مقدار چهشود  میوجود دارد یا نه؟ با این کار مشخص  گانه سه علل روی

مدیریت کرد. به منظور  گانۀ سهو با کنترل و مدیریت علل  مستقیم به طور می توان را فوق

ها  (. به این گروه از مدل9 ۀ، مدل دوم طراحی شد )نگارسؤالض و پاسخ به این آزمون این فر

علته )علت و معلول چند -های چندشاخصه سازی معادالت ساختاری، اصطالحاً مدل در مدل

پیامدهای ، است شده سعی Migration 2در مدلگویند.  می MIMICهای  چندگانه( یا مدل

 )به عنوان گانه سه روی عوامل پنهان مدل( از و متغیر وابسته شهری )به عنوان -مهاجرت روستا

حاوی ضرایب ساختاری،  0 شکلو  7. جدول شوندبینی  کننده( پیش بینی پیش متغیرهای

 اساس است. بر Migration 2گیری و ساختاری بارهای عاملی و معیارهای برازش مدل اندازه

 نقش از نظر آماری، اند، کالبدی توانسته -علل محیطی و اقتصادی علل دو متغیر ،7جدول 

ایفا  خدماتی -کالبدی و فرهنگی، اقتصادی -اجتماعی گانۀ سه پیامدهای بینی پیش داری درمعنا

 شهریست، -پیامدهای مهاجرت روستا بینی پیش و ساختاری ۀمعادل واقع در که زیر رابطۀ. کنند

 واریانس از %01قادرند  تنهایی به خدماتی -کالبدی و اقتصادی علت دو که دهد می نشان

بوده  دارمعنا آماری نظر از %10 اطمینان در سطح رابطه این .کنند تبیین را گانه سهپیامدهای 

 هستند(. tآماره  زیر پرانتز مقدار و خطای استاندارد مقادیر درون پرانتز است )اعداد
Migration2 =29979*EcoC 292322*SociC +29129*PhyC, Errorvar =29221 , R² =29012 

(292073( )292003) (29920) (292300)  

19299 99013- 19229 29719  
 

 Migration 2مدل در آنها معناداری یا برازش معیارهای و ساختاری ضرایب عاملی، بارهای .7جدول 

 t R2آماره  خطای استاندارد بار عاملی متغیرها نوع متغیر متغیر پنهان

 
 

 
Migration 

 

 پیش بین
EcoC 97/2 20/2 29/1  

SoCE 23/2 20/2 01/9- 01/2 

PhyC 12/2 92/2 22/1  

 آشکار
EcoE 2939 92/2 01/90 72/2 

SocE 2973 91/2 91/99 19/2 

PhyE 2932 92/2 - 72/2 

  های تحقیق مآخذ: یافته
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 Migration 2 مدل به مربوط استاندارد ساختاری ضرایب و عاملی بارهای مقادیر .5شکل 

 پیامدهای مهاجرت روستا شهری نیازمند و علل مدیریت دهند می نشان فوق نتایج

 مسئله این چرا که باشد، داشته پیامدها و علل گروه دو هر توأمان به است که توجهی رهیافتی

 .است تلفیقی رویکرد گرفتن درپیش مستلزم آن بوده و مدیریت و پیچیده مند نظام طبیعتی دارای

 

 گیری نتیجه

 بوده نظران و صاحب اندیشمندان توجه مورد موضوعات جمله از شهر، از روستا به مهاجرت

 یکی توسعه، درحال کشورهای در به ویژه شهرها به مهاجرت روستاییان حال حاضر، . دراست

 این کشورها با اکثر که لی استئجمله مسا از و شود می مهم اجتماعی محسوب های از پدیده

 اجتماعی، فرهنگی، مختلف اخیر پیامدهای های دهه طیها  مهاجرت این .اند مواجه آن

 هایچالش از یکی همواره آن و مدیریت همراه داشته به را زیستی و کالبدی اقتصادی، محیط

مهاجرت  علل داد نشان این تحقیق بوده است. مدیرانو  ریزانبرنامه روی اساسی پیش

چون اقتصادی،  مختلفی علل عنوان تحت توان را می شهرستان نهاوندروستاییان در بخش کیان 

 که کرد تقسیم بندی ،دارند یکدیگر با متقابل که ارتباطخدماتی  -کالبدیفرهنگی و  -اجتماعی

گیری همگام با  شناخته شدند. این نتیجهعلل ترین  اهمیتبا گانه سه علل بین اقتصادی در علل

 خاصی اقتصادی های انگیزه مهاجرت ،بر طبق این نظریه .توداروستۀ اقتصادی مهاجرت نظری

 دست انتظار مورد منافع حداکثررساندن به اساس بر مهاجران شود می فرض مدل دارد. در این

 درآمدهای در تفاوت :است زیر موارد شامل انتظار مورد منافع این و زنند می مهاجرت به

  شهری. مناطق در شغل آوردن بدست احتماله روستایی و شهری شغلی فرصتهای بین واقعی
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بیشترین همبستگی را با پیامدهای مهاجرت  اقتصادی علل تحقیق حاضر، در آنجا که از

 اند داشته اجتماعی ویژه علل به علل، سایر با همبستگی باالیی دیگر از سوی روستایی داشته و

 و فرهنگی، اقتصادی -اجتماعی مختلفآثار  ۀکنند بینی پیشخود  علل، این که آنجا از و

یند افر از اعظمی بخشتواند  می خود علل این مدیریت بنابراین ،خدماتی است -کالبدی

 در نقش قابل توجهی علل این مدیریت شک دونب که چرا مهاجرت روستایی باشده مدیریت

امکانات و تسهیالت  ۀارائ به عنوان نمونه، داشت. آنها خواهد آثار کنترل و علل سایر مدیریت

در  ایجاد اشتغال، مورد نیاز برای روستاها بخصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان

 این پیشنهادی در جمله راهکارهای گذاری مناسب محصوالت کشاورزی از قیمت، روستاها

های اقتصادی و  مهاجران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با انگیزه ۀتقریباً هم است. زمینه

ها  کنند، برای رفع این معضل باید در برنامه مهاجرت میبه در رأس آن یافتن کار، اقدام 

های وابسته به عنوان  های اقتصادی به بخش کشاورزی و روستا و فعالیت و سیاست

های زراعی و تولیدی،  لویت داد و به روستاییان از طریق ایجاد تشکلومحور توسعه ا

محصوالت، ترویج و  ۀات، تضمین خرید محصوالت، حمایت و بیمتخصیص اعتبار

های تولیدی به  تقویت نظام تأمین اجتماعی، تشکیل صندوق بازنشستگی، تأمین نهاده

قیمت مناسب، اصالح قوانین حقوقی و مالکیت زمین و آب، افزایش میزان 

 برایهایی  ستگذاری در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، اتخاک تدابیر و سیا سرمایه

کنترل حوادث غیر مترقبه )سیل، خشکسالی، آتش سوزی و ...(، ایجاد انگیزه برای ماندن 

دادن به تبدیلی از طریق بهادر روستا و اشتغال به کشاورزی و صنایع روستایی و 

 افزایششود  همچنین خاطر نشان می کرد.های کشاورزی و روستایی کمک  فعالیت

 به نیروی وابسته در روستاها، موجب کاهش نیاز صنایع ۀتوسع بدون وری کشاورزی بهره

مهاجرت بیشتر به  و روزافزون فقر ،روستاییان کاهش اشتغال مسأله، این شود که می انسانی

 و درآمد کار توانمندسازی روستاییان و ایجاد برای بنابراین همراه دارد. به را سوی شهرها

 صنایع با گسترش و یابند روستاها توسعه در وابسته یعصنا شود پیشنهاد می برای آنها، بیشتر

ایجاد شود. در این  درآمد و اشتغال دستی در نواحی روستایی، صنایع کشاورزی و جنبی

نظریۀ کارکردگرایان منطبق بر  بودند. علل از مؤثر فرهنگی دومین گروه-علل اجتماعیپژوهش، 

 اجتماعی آسیبهای از جلوگیری برای مطمئن یعامل را مهاجرت آنها کلی طور به این علل است.

 استقالل و برابری باعث مهاجرت مطابق این رویکرد. دانند می جامعه در تعادل عدم از ناشی
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 لحاظ به چه اگرآورد، به زعم آنها  می وجود به زندگی را وضعیت بهبود ۀزمین و شود می

 کسب از بعد مدتی و بوده موقتی این بیکاری اما آورد می وجود به بیکاری ابتدا در اقتصادی

 نیز فرهنگی -آورد. در تحقیق حاضر علل اجتماعی می همراه به را اقتصادی رفاه و بهبود شغل،

 علل در کنترل سایرتواند  می علل داشته، بنابراین مدیریت این باالیی علل همبستگی سایر با

بردن تسهیالت باال رفاهی،ایجاد خدمات شک راهکارهایی همچون  بدون .مؤثر باشد بسیار

ای و محلی برای کاهش اختالفات و  قبیله -آموزشی در روستاها، مدیریت اختالفات قومی

 علل ،در واقع. دجمله ابزارهای کاراین از ،رسیدگی بیشتر به مشکالت اجتماعی روستا

 .رددا نسبتاً متوسطیهمبستگی با پیامدها  و باال علل همبستگی فرهنگی با سایر-اجتماعی

قابل  نقشتواند  می این علل و مدیریت کنترل با سیاستگذاران وریزان  برنامه بنابراین، 

از  خدماتی -چه علل کالبدی در نهایت اگر باشند. داشته در کنترل مهاجرت روستاییان توجهی

سایر  بادلیل اینکه این علل  اما به ،علل داشتند در میان را ترین اولویت نظر پاسخگویان پایین

. اند توجه درخور بسیار ،دارند فرهنگی همبستگی باالیی -علل اجتماعی علل، بخصوص

مهاجرت راونشتاین تا حدودی  ۀبا پیامدها دارند. نظریهمبستگی متوسطی  ،همچنین این علل

های  ویژگی و متقابل جریان دافعه، و جاکبه عوامل فاصله، های مؤلفه. استمنطبق بر این علل 

همچون، مواردی  .شوند می تلقی مهاجرت مهم عوامل از سکونت محل فضایی و مکانی

تسهیالت به منظور بازسازی اماکن و محیط  عرضۀرسیدگی به وضعیت بهداشتی روستا، 

های کشاورزی، بهبود  روستا، تضمین امنیت منطقه، جلوگیری از کاهش حاصلخیزی زمین

باشند.  مؤثرتوانند در کنترل این علل  های ارتباطی روستا می وضعیت حمل و نقل و راه

این  پیامدها بحث مهاجرت روستایی، موضوع دیگر سمت در که حاضر نشان داد پژوهش

 این .مهاجرتهاستآثار این  پیامدهای اقتصادی مهمترین پاسخگویان، دید از قرار دارد. پدیده

 مهاجرت روستایی دارند. پیامدهای همچنین دیگر و گانه سهعلل  با باالترین همبستگی را گروه

و  بهبود توجهی در قابل نقشتواند  می این پیامدها معناست که مدیریت بدان موضوع این

 داشته مهاجرت روستایی خود در نتیجه و علل مهاجرت روستایی و سایر پیامدها با مقابله

 بسیار علل و پیامدها با سایر باال همبستگی نیز به دلیل فرهنگی -پیامدهای اجتماعی باشند.

نظر  دقت و توجه درخور خدماتی -کالبدی آثار به این خاطر نهایت، در .اند حائز اهمیت

پیامدها  مدیریت شک بدون د.شواهمیت پنداشته  بی و کوچک عنوان هیچ به و نباید بسیاریست

 شغلی های فرصت ۀروستایی و توسع نواحی در زندگی فضای جمله، بهبود اقداماتی از مستلزم
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 روستایی، نواحی در صنعت استقرار ایجاد نواحی صنعتی و نواحی روستایی، در کشاورزی غیر

کشاورزی و صنایع روستایی، ایجاد و اختصاص بازارهای کارا برای  محصوالت ۀبیم ۀتوسع

ها و محصوالت روستاییان، رسیدگی به مشکالت محیطی و کالبدی  خرید و فروش نهاده

 .استات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ... روستا، ایجاد خدمات و امکان
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