8

Journal of Economic Research

Using Multilevel Model to Investigate Factors
Affecting on Intention to Stay of Young People in
Villages (Case Study: The Selected Cities of
Kermanshah Province)
Mehdi Mahmoudi1, Mahmoud Daneshvar Kakhki* 2, Naser
Shahnooshi Froshani3, Hossein Mohammadi4
1

1. Master Student of Ferdowsi University of Mashhad, Mehdi.mahmoudi@mail.um.ac.ir
2. Professor of Agricultural Economics Ferdowsi University of Mashhad, Daneshvar@um.ac.ir
3. Professor of Agricultural Economics Ferdowsi University of Mashhad, Shahnoushi@um.ac.ir
4. Associate Professor of Agricultural Economics Ferdowsi University of Mashhad,
Hoseinmohammadi@um.ac.ir
Received: 2018/10/06
Accepted: 2019/04/30

Abstract
The present study, using ordered multilevel model, examines Intention
to stay of young people in Villages in selected cities of Kermanshah
province for 1396. Three cities of Qasr_shirin, Paveh and Harsin and one
village from villages of each city were randomly selected using two stage
stratified sampling method. Dependent variable is Intention to stay of young
people in Villages to five years. The results of study confirmed existence of
inconsistencies between villages and studied cities. Gender variable was
effective on Intention to stay of young people in Villages. On the other hand,
accuracy of multilevel model compared to other old model showed that
variables of education and age were insignificant unlike other studies. The
variables of rural facilities, population and distance from village to city were
also significant at village’s level and finally, population variable in level
third. Based on research results, improving rural roads and increasing rural
facilities can affect survival of rural youth in the study area. Therefore, it is
possible to reduce migration of young people by increasing basic welfare
facilities and infrastructure of motive road. On the one hand, with increasing
in amenities, other services and non-agricultural jobs associated with the
variable subdivisions of rural facilities are created. Hence, income gaps
between rural and urban areas will be reduced, thus preventing from
evacuation of villages. Regarding confirmation of heterogeneity in surveyed
community, it was concluded that the implementation of general policies to
reduce migration of young people has always failed. Therefore, it is
suggested that in the policies related to the decrease of rural population,
villages of each village and each city are separately analyzed and not
provincial.
JEL Classification: C81, D04, O12
Keywords: Intention to stay in rural, Migration, Rural youth, rural
development, Multilevel approach
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چکيده

مطالعه حاضر با بهکارگیری الگوهای چندسطحی ترتیبی ،تمایل به ماندگاری جواناا رسسایایی را
در شهرسیا های منیخب اسیا کرمانشاه برای سال  ،1396موردبررسی قرار میدهاد ساه شهرسایا
قصرشیرین ،پاسه س هرسین س یک رسسیا از دهسیا های هر شهرسیا نیز به صورت تصادفی با اسیفاده از
رسش نمونهگیری طبقهبندی دسمرحلهای انیخاب شدهاند میغیر سابسیه ،تمایل به مانادگاری افاراد تاا 5
سال آینده است نیایج تحقیق ،سجود ناهمسانی ها در بین رسسایاها س شهرسایا هاای ماورد مطالعاه را
موردتأیید قرار داده س میغیر جنسیت بر تمایل به ماندگاری جواناا مار ر باوده اسات از ساویی ،دقات
الگوهای چندسطحی نسبت به سایر الگوهای قدیمی نشا داد که برخالف سایر مطالعات؛ میغیر میازا
تحصیالت س سن بی معنی شده است میغیرهای امکانات رسسیایی ،جمعیت س فاصله رسسیا تا شهر نیز در
سطح رسسیاها س در نهایت میغیر جمعیت شهرسیا در سطح سوم ،معنیدار شدهاندند بر اساا نیاایج
تحقیق؛ با بهبود سضعیت راههای رسسایایی س افازایا امکاناات رسسایایی ،مایتاوا مانادگاری جواناا
رسسیایی در منطقه موردمطالعه را تحت تأ یر قرار داد ،لذا میتوا باا افازایا امکاناات اسلیاه رفااهی س
زیرساختهای جاده ای انگیزه جوانا را به مهاجرت کاها داد از سویی با افزایا امکانات رفااهی نیاز
سایر موقعیت های مشاغل خدماتی س غیرکشاسرزی مرتبط با زیرمجموعه های میغیار امکاناات رسسایایی
ایجاد می شود بر همین اسا  ،شکافهای درآمدی بین مناطق رسسیایی -شهری ،کاها س در نییجه از
تخلیه رسسیاها جلوگیری به عمل میآید با توجه به تأیید ناهمسانیها در جامعه موردمطالعه ،این نییجه
حاصل شده است که اجرای سیاستگذاری های کلی در راسیای کااها مهااجرت جواناا  ،هماواره باا
شکست مواجه می شود بنابراین پیشنهاد میگردد که در سیاستگذاریهای مرتبط با کاها مهااجرت
رسسیاییا  ،مجموعه هر رسسیا س هر شهرسیا به طور مجازا س ناه باه صاورت اسایانی ماورد مطالعاه س
برنامهریزی قرار گیرند
طبقهبندي O12 ،D04 ،C81 :JEL
کليدواژه هاا :مانادگاری در رسسایا ،مهااجرت ،جواناا رسسایایی ،توساعه رسسایایی ،الگوهاای
چندسطحی
* نویسنده مسئول ،شماره تما  ،09189934108 :این پژسها از پایا نامه دسره کارشناسیارشد بهدست آمده
است
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 -1مقدمه

 -1-1طرح مسئله
انسا ها همواره در جهت فائقآمد بر دشواریها ،از مهاجرت س کاو کارد کماک
گرفیهاند (حاج حسینی ،1385 ،ص  )36س غالبأ کوتاهتارین مسایرها را بارای مهااجرت
خویا برگزیدهاناد (کینا س نوبولاد ،2009 ،ص 162؛ بویال س همکاارا  ،2001،ص
 )202این جابهجاییها ،انیقال یا مهاجرت افراد ،در مناطق مخیلا (س هاوس س فاوس
با  ،2002 ،ص  )261س حیی در سطح گرسه های اجیماعی سابسیه به هم مانند جنسیت
(هور چلمن س هوس  ،2003 ،ص  ،)242نژاد س قومیت (تلان س همکاارا  ،2011 ،ص
 )524س یا سن میفاست است (نوگن ،2008 ،ص )185
از این رس تاکنو سازما ها س محققا نیز نیوانسیهاند مزیتهاای مهااجرت افاراد را
نفی کنند س همواره به انیقال نیارسیکاار ماازاد (از طریاق مهااجرت برناماهریازیشاده)
بهعنوا امری الزم س اجینابناپذیر نگریسیهاند (لوئیس ،1954 ،ص 139؛ رانیس س فای،
 ،1961ص  )549البیااه بساایار مهاام اساات کااه ایاان انیقااال س مهاااجرت بااهگونااهای
برنامهریزیشده شکل گیرد تا پدیده خالیشد رسسیاها س به حاشیهرفاین آ هاا تحقاق
نیابد (افراخیه س آقایی زاده ،1390 ،ص  )82براسا گزارشهاای ساازما ملالمیحاد
نیز ،عدم تعادل بین نواحی شهری س رسسایایی در حاال افازایا اسات (دسبلار س ساافر،
 ،2014ص )7
با نگاهی به تاریخچه چند دهه اخیر ایرا در زمینه مهاجرت؛ میتوا گفت که این
رسند در کشور به شکلی بسیار نامیعادل س افسارگسیخیه نمایا شده ،بهطوریکاه بعاد از
انقالب ،مهاجرت از رسسیا به شهر س شهرنشینی با رسندی افزایشی هماراه بااوده س ایاان
رشاد شایابا  ،مساائل س معضالت زیادی به دنبال داشیه است (زنگیآباادی س مباارکی،
 ،1391ص )69
در برنامههای عمرانی قبل از انقالب اسالمی ایرا  ،بخا کشااسرزی در مقایساه باا
بخااا صاانعت همااواره از اهمیاات کمیااری برخااوردار بااوده اساات (قاادیری معصااوم س
علیقیزاده ،1382 ،ص  )123بعد از انقالب س با رشاد شهرنشاینی ،جاذب نیارسیهاای
جویایکاار مازاد در بخا کشاسرزی از رسسیا به شاهر باه نفاع فعالیاتهاای صانعیی س
خادماتی آغاز شده است (قاسمی سیانی ،1388 ،ص  )148س سابب خارسج نیارسیکاار
مولد از بخا کشاسرزی س سرسد آ باه عرصاههاای دیگاری کاه در آ فاقاد های گوناه
تخصص س مهارتی بودند ،شده است (بهرامای ،1389 ،ص  )5البیاه بایسایی گفات کاه
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مهاجرت اشکال مخیلفی دارد ،اما مسئله اصلی در کشور ،مهاجرتهاای رسسایا باه شاهر
است (غفاریمقدم س صبوحی ،1386 ،ص )2
در کشور ایرا ؛ با توجه به اینکه در زمینه راهکارهای جلوگیری از مهاجرت بیرسیه
در کشور ،تحقیقات فراسانی صورت گرفیه است ،اما هنوز هم بر آمار مهاجرتهای رسسیا-
شهری افزسده میشود حدسد  %65افراد مهاجر رسسیایی ،رسسیا را ترک س به شاهرها سارد
س ساکن شدهاند این مسئله ،بهطور مشخص موضوع تخلیه رسسایاها را بیاا مایکناد س
بنابراین شناسایی س ارائه راهکارهای مفید برای جلاوگیری از تخلیاه رسسایاهای کشاور،
رسزبهرسز پراهمیتتر جلوه میکند (مرکز آمار ایرا  ،1393 ،ص  )15همچناین چکیاده
گزارشهای مرکز آمار ( ،1395ص  )13نیز حاکی از آ است کاه در کال کشاور بارای
سال  1390س  ،1395به ترتیب جمعیت رسسیایی از  21/4میلیو نفر باه  20/7میلیاو
نفر یافیه است با این سجود مشخص است کاه سیاساتگاذاریهاای دسلات در راسایای
ماندگاری افراد در رسسیاها (با توجه به کاها بایا از یاک میلیاو نفار در رسسایاها)،
هنوز هم نیوانسیه است رسسیاییا را در رسسیاها نگه دارد
مطالعه حاضر در نظر دارد با بهکاارگیری الگاویهاای چندساطحی (در تمایال باه
ماندگاری جوانا رسسیایی اسیا کرمانشااه) ،ناهمساانی هاای موجاود در جامعاه ماورد
مطالعه را در تحقیق لحاظ کند تا از این طریق بیواند دقت نیایج را در ارائاه راهکارهاای
سیاسیی مناسب ارتقاء دهد در حقیقت با مورد تأیید قارار گارفین الگاوی چندساطحی
برای پدیده مهاجرت ،جوامع موردبررسی را نمی توا به صاورت یکنواخات (یکساا ) در
نظر گرفت س بر همین اسا  ،سیاستگذاریها س برنامهریزیها را بایسیی به شیوه محلی
یا منطقهای بهکار برد همچناین باهعناوا یاک ناوآسری در تحقیاق ،از شااخصساازی
امکانات موجود در رسسیا (که تاکنو در مطالعات خارجی س داخلی بررسی نشاده اسات)
س تأ یر آ بر تمایل به ماندگاری جوانا رسسیایی اسیفاده شاده اسات شهرسایا هاای
منیخب در اسیا کرمانشاه شامل قصرشیرین ،پاسه س هرسین هسیند کاه علات انیخااب
این شهرسیا ها در قسمت مواد س رسشها بیا شده است

 -2-1پيشينۀ نظري تحقيق
در ایرا با توجه به اهمیت ماندگاری افاراد در رسسایاها س مهااجرتهاای بایرسیاه
شکل گرفیه ،تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفیه است باه طاور کلای مایتاوا
مطالعات را در دسسیه تحلیلی-توصیفی س کیابخانهای س مطالعات اسینیاجی دسایهبنادی
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کرد به علت پرهیز از طوالنی شد مقاله س با توجه به دقت در ارائه مطالب؛ ساعی شاده
است تا مهمترین نیایج هر تحقیق به صورت خالصه در جادسل ( 1مرباو باه مطالعاات
داخلی) س جدسل ( 2مربو به مطالعات خارجی) بیا شود تا از این طریق مقایسه نیاایج
این مقاله با مطالعات انجام شده آسا تر گردد توضیح مرتبط با جداسل پیشاینه تحقیاق
بدین گونه است که عالمت مثبت (منفی) در قسامت نییجاه مطالعاات نشاا دهناده آ
است که با افزایا میغیر (عامل) مربوطه ،تمایل به مانادگاری افاراد در رسسایا نیاز هام
جهت با آ افزایا (کاها) مییابد
جدول  .1تحقيقات داخلی در ارتباط با مهاجرت و ماندگاري در روستاها (ایران) و نتایج آنها

تحليلی-توصيفی و کتابخانهاي

نتيجه اثرگذاري متغيرهاي مربوطه بر ماندگاري افراد در
نویسنده (گان)
نوع
روستاها
مطالعه
توسعه کارآفرینی ( ،)+رسیکرد مشارکیی ()+
اکبرپور س همکارا ()1393؛
موالیی هشیجین س همکارا
( )1393س مطیعیلنگرسدی س
همکارا (:)1392
کشاسرز س همکارا ( :)1392ا رگذاری عوامل طبیعی ،اقیصادی س اجیماعی بر مهاجرت
رسسیاییا
کمبود اشیغال س سجود بیکاری ( ،)-کمبود درآمد ()-
شایا س کهنهپوشی (:)1392
ازبینرفین فضای کسبسکار ناشی از خشکسالی ()-
میکانیکی س همکارا (:)1392
کمبود درامد خانواده ( ،)-مهاجرت فردی از خانواده (،)-
شجائیا (:)1391
داشین فامیل در خارج رسسیا ()-
نبود شغل س درآمد کافی ()-
رجبی علیایی (:)1391
زنگیآبادی س مبارکی ( :)1391بیکاری ( ،)-درآمد کم ( ،)-پایین بود اجاره بهای مسکن ()-
س دافعههای اجیماعی ()-
فعالیتهای ترسیجی در رسسیا ( ،)+دانا زراعی ( ،)+نگرش به
خطیر (:)1390
امنیت مشاغل رسسیایی ( ،)+نگرش به سضعیت کشاسرزی در
آینده ( )+س رضاییمندی از خدمات موجود در رسسیا ()+
درآمد ( ،)-بیکاری س نبود فرصتهای شغلی در رسسیا ()-
بهرامی (:)1389
جسیجوی کار ( ،)-دسییابی به امنیت شغلی ( ،)-دسییابی به
غفاری س ترکی هرچگانی
درآمد س کار بهیر ( ،)-دسییابی به امکانات تفریحی-سرزشی (-
(:)1389
) ،دسییابی به امکانات آموزشی ()-
علی بیگی س همکارا ( :)1388نگرش نسبت به شغل کشاسرزی ( ،)+سن ( ،)+سطح تحصیالت
( ،)+میزا رفتسآمد به شهر ( ،)-رسابط بین فردی ( ،)-میزا
اخیالفات خانوادگی س ساخیارخانواده ()-
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نوع
مطالعه

نویسنده (گان)

استنتاجی

مطیعی لنگرسدی س بخشی
(:)1388
قاسمی اردهائی (:)1385
مطیعی لنگرسدی (:)1384
مزیدی س زارع شاهآبادی
(:)1385
فیحی (:)1380
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نتيجه اثرگذاري متغيرهاي مربوطه بر ماندگاري افراد در
روستاها
اعیبارات مسکن در رسسیا ()+

جاذبههای شهری ()-
کمبود اراضی زراعی مسیعد ( ،)-کمبود اشیغال س درآمد()-
کمبود اشیغال ( ،)-عدم دسیرسی به امکانات آموزشی س
بهداشیی-درمانی ()-
مشکالت مالی س اقیصادی ( ،)-ارزانی مسکن س داشین
خویشاسند در شهر ()+
بنی اسدی س همکارا ( :)1392بهبود توزیع درآمد ( ،)+افزایا مخارج دسلیی در عمرا
رسسیاها ( ،)+کاها شکاف دسیمزدهای شهری س رسسیایی ()+
س سرمایهگذاری در بخا کشاسرزی ()+
کرباسی س همکارا ( :)1390افزایا در دسیمزدهای رسسیایی ( ،)+شهری ( ،)-ارزش افزسده
بخا کشاسرزی ( )+س سطح سواد ()-
سن ( ،)+افزایا میزا آب در دسیر س درآمد ( ،)+میزا
رحمیی (:)1390
سواد ( )-س حضور اقوام س آشنایا در شهر ()-
ا ر داشین زندگی راحت در شهر ( ،)-میزا تقدیرگرایی
نج آبادی (:)1388
( ،)-میزا ریسکپذیری ( ،)-میزا تحصیالت ( )-س فاصله تا
شهر ()-
افزایا دسیمزد رسسیایی ( ،)+افزایا سرمایه ( ،)+نیرسیکار
غفاری مقدم س صبوحی
( )+س سطحسواد در کشاسرزی ( ،)+افزایا سطح زیر کشت س
(:)1386
ماشینآالت ()-
دانشور کاخکی س همکارا سرمایهگذاریهای دسلت در مناطق رسسیایی ( ،)+کاها شکاف
درآمدی شهری س رسسیایی ()+
(:)1385
عدم تحول رسسیاها در زیرساخیارهای اقیصادی -اجیماعی (،)-
سبزیا (:)1374
جمعیت کم ( )-س فاصله زیاد با شهرها ()-

در زمینه مهاجرت س مانادگاری رسسایاییا  ،محققاا س اندیشامندا خاارجی نیاز
تحقیقات فراسانی انجام دادهاند (سایت )2003 ،تفاست در مشخصههای فردی نیز هماواره
یکی از دالیل س اهداف مهاجرت بوده اسات (سایینر س همکاارا 1993 ،؛ چاوی1984 ،؛
داسانزس)1981 ،
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جدول  .2تحقيقات خارجی در ارتباط با مهاجرت و ماندگاري در روستاها و نتایج آنها
نتيجه اثرگذاري متغيرهاي مربوطه بر
نویسنده (گان)
ماندگاري افراد در روستاها
سن ()+
ریا س سالس2013 ،؛ هو س همکارا 2011 ،؛ مر س میلرد،
2004؛ مولدر س هویمیجر1999 ،؛ اسچو1998 ،؛ موسر س
همکارا 1997 ،؛ نوبولد1996 ،؛ نورسکات1988 ،؛
مکآلی س نوتی1982 ،؛ آدپوجو (:)1986
میزا تحصیالت ()-
هو س همکارا 2011،؛ مبرس2005 ،؛ اسچو:1998 ،
افراد مجرد ( ، )-جنسیت مذکر ()-
لیبرت2016 ،؛ اسچو1998 ،؛ آساس س همکارا 2013 ،؛
اسچو (:)1998
درآمد بیشیر خانوارهای رسسیایی ( )+س
هو2016 ،؛ سا هام 2012 ،س شالیی (:)1985
کسب موقعیتهای شغلی در شهر ()-
عدم دسیرسی به امکانات کافی در رسسیا ()-
میدگلی س برادشو (:)2006
س عدم سجود فرصتهای شغلی ()-
دسیرسی راحتتر به سسایل حملسنقل
ترل س همکارا (:)2012
عمومی در رسسیا ()+

مهاجرت را میتوا تابعی از مشخصات فردی س شرایط اقیصادی -اجیمااعی زادگااه
کنونی فرد با سایر منااطق دیگار (کاادیوکس س تیلاور2013 ،؛ سادیان س پریچاا2009 ،؛
داسیمن س سیس )2007 ،س یک پدیده چندعلی 1دانست (دسبلر س سافر ،)2014 ،بناابراین
تمایل به ماندگاری یا مهاجرت فرد؛ ممکن است توسط جذبهها ،بهبود سضعیت اشیغال س
سبکزندگی (توما س همکاارا  )2015 ،س نیاز سااخیار توساعه کشااسرزی در جواماع
رسسیایی ،تحریک شود (لیان س سایات1997 ،؛ باراس س باری1996 ،؛ یانا 1996 ،؛ دی
جان س همکارا  )1996 ،این تحریکاات از آنجاایی اسات کاه رسسایا س معیشاتهاای
رسسیایی همواره بهعنوا یک محیط پویا ،شناخیه شدهاند این پویایی رسسیاها به راحیی
قادر است بر مشقتها ،فشارها س فرصتها ساکنا (همچو مهاجرت) نشا دهاد (باارت
س همکارا 2005 ،؛ دسرسارد س همکارا 2001 ،؛ الیس ،)2000 ،از این رس میتاوا گفات
مطالعاااتی از قبیاال دارتااانیو س نورخااولیس2013 ،؛ دامیجااا س بهیااده2013 ،؛ ناسااچولد،
2012؛ نگا س همکارا 2010 ،؛ کریشنا2006 ،2007 ،2010 ،؛ می س سالرد2007 ،؛ قدیر
1. Multi-Causal Phenomenon
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س مکااایی2005 ،؛ سالرد س کالساان2005 ،؛ کورسااز س سدس  )2003( ،کااه هاای تمرکااز
خاصی بر پویایی س اسیراتژیهای رسسیا س همچنین معیشت های رسسیایی (باا توجاه باه
عکس العمل سریع آ نسبت به شرایط س فرصتها) ندارند؛ به درسیی نمیتوانند مساائل
س مشکالت در رسسیاها را بهبود ببخشند ،بنابراین عدم توجه هماهجانباه باه رسسایاها س
نادیده گرفین مسئله پویایی س تحرک در محیط هاای رسسایایی ،ممکان اسات سضاعیت
موجود در رسسیاها را نیواند به خوبی بهبود بخشد
تحقیقات دیگری نیز نشا داده اند که اگار چاه فرآیناد مهااجرت (باه سیاژه بارای
جوانا ) یک فرآیند عمومی است ،اما در بین جوامع مخیل  ،ناهمسانیها س اخیالفهایی
برای تصمیمگیری های افراد برای مهااجرت یاا ماناد سجاود دارد (بااچمن س کریسای،
2011؛ بیالری س الی برسر2010،؛ مولدر س بیالری2010 ،؛ فورسینبرگ2010 ،؛ برین س
باچمن2002 ،؛ آیکوا2002 ،؛ بیالری س همکارا 2001 ،؛ هولدساور  )2000 ،مبناای
موافقت س اتفاقنظر تحقیقات فوق بر سجود ناهمسانیها س اخیالفها در مناطق مخیل را
میتوا تحقیق یان ( )2000دانست یان ( ،)2000با بررسی عوامل مر ر بر انگیزههاا
س تصمیم به مهاجرت در اسیا هوبئی چاین ،باه کاار بارد الگوهاای چندساطحی 1را
نسبت به سایر الگوهای دیگر مناسبتر دانست در این الگاوی باهکاار رفیاه ،مشخصاات
فردی (سطح  ،)1مشخصات خانوار (سطح  )2س نیز میغیرهای مربو به سطح جامعه یاا
شهرسیا های منیخب (سطح  )3در نظار گرفیاه شاده اسات در نهایات ،نیاایج یانا
( )2000نشا داده است که بین سطوح انیخابی مخیل  ،ناهمسانیها س تفاستهاا سجاود
دارد
همچنین از مطالعاات مارتبط باا مهااجرت س باهکاارگیری الگوهاای چندساطحی،
میتوا به تحقیقات کین س نوبولاد2009 ،؛ آسااس س همکاارا 2013 ،؛ پاارک س کایم،
 2015س لرس ( )2016اشاره کرد که همگی نشا میدهناد کاه جامعاه ماورد بررسای
آ ها دارای ناهمگنیها س ناهمسانیها است
 -2مبانی نظري تحقيق
مهاجرت یک پدیده جهانی در حال رشاد اسات (فاائو  ،2016 ،ص  )4بار هماین
اسا  ،در زمینه رفیارهای مهاجرتی س تمایل س یا عدم تمایل به ماندگاری افاراد؛ چاه در
2

1. Multilevel
2. Food and Agriculture Organization
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شهرها س چه در رسسیاها نظریههای مسیحکمی موجود هسیند سیر تکاملی نظریههاا در
دسرا های میفاستی رخ داده است با سرسد انقالب صنعیی ،نیاز باه مهاارتهاای کوچاک
نیرسی کار ایجاد شده است (لوئیس ،1976 ،ص  )137مهااجرتهاا از رسسایا باه شاهر
(کامرس  ،1997 ،ص  ،)232تقاضا برای نیرسهای کمتجربه (ناماهر) (ماوکر ،1985 ،ص
 )6س تغییرات تکنولوژیکی گسیرده در کشاسرزی افزایا یافیه اسات (ریادر ،1995 ،ص
)161
دیدگاه اسمیت به عنوا یک اقیصاددا تئوریک این بوده اسات کاه یاک شاخص،
بدس شغل درآمدی ندارد س سادار می شود که نسبت به سضعیت نامطلوبا ،ساکنا نشا
دهد (اسمیت ،2000 ،ص  )76در نهایت چناین فاردی کاه دارای حرکات آزاداناه 1در
مهاجرت است (بالگ ،1997 ،ص )46؛ سضعیت خود س خانوادهاش را با مهاجرت ،تغییار
شغل ،کارفرما ،منطقه جغرافیایی س یا ترکیبی از آ ها بهبود میبخشاد (راهاوت،2005 ،
ص )112
بعد از اسمیت ،لوئیس در سال  1954مدل اقیصاد دسگانه را در دس بخا کشاسرزی
س صنعت؛ برای نیرسهای کار رسسیایی معرفی کارده اسات (لاوئیس )1954 ،هامچناین
نظریههای مهاجرتی رانیس س فی ( ،)1961بعد از مدل لوئیس س میفق با نظریاه سی ،بار
این دیدگاه بوده است که مهاجرت توسط تفاست های جغرافیایی در عرضه س تقاضا نیرسی
کار اتفاق میافید بعد از نظریههای اسمیت ،لوئیس س رانیس س فی ،اقیصااددانا دیگاری
از جمله تودارس ( )1976این نظریه را مقداری تغییر داده س تئوری جدیادی را باا عناوا
نئوکالسیک ها مطرح کردهاند به طور خالصه ،مدل تودارس دارای چهاار مشخصاه اصالی
زیر است:
 -1مهاجرت بهسسیلة مالحظات اقیصادی عقالنی درباره سودها س هزینههای نسابی
مهاجرا برانگیخیه س تحریک میشود
 -2تصمیم به مهاجرت بسیگی به تفاستهای مورد انیظاار باین مزدهاای شاهری س
رسسیایی دارد ،نه تفاستهای ساقعی بین آ ها
 -3احیمال به دست آسرد شغل در شهر به طور مسیقیم ،در ارتبا با نرخ اشایغال
شهری است ،از این رس احیمال کسب شغل با میزا بیکاری شهری رابطه معکو دارد
 -4در صورت سجود تفاست بسیار در درآمدهای ماورد انیظاار باین شاهر س رسسایا،
سجود فرصت های شغلی در شهرها نه تنها ممکن ،بلکه منطقی س عقالیی اسات (تاودارس،
)1976 ،1997
1. Free Mobility
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 -3روششناسی تحقيق

 -1-3قلمرو جغرافيایی تحقيق
تحقیق پیا رسی ،مطالعه ماوردی خاود را بار رسی تمایال باه مانادگاری جواناا
رسسیایی (سنین  18تا  30سال) شهرسیا های منیخب اسیا کرمانشاه در ساال 1396
در پیا گرفیه است جمعیت اسیا کرمانشاه در سال  ،1395برابر  1952434نفر است
که از این تعداد  1468615نفر شهری س  478444نفر رسسیایی س ماابقی  5375نفار آ
غیرساکن هسیند

شکل  .1نقشه استان کرمانشاه و شهرستانهاي استان

میزا شهرنشینی در اسیا کرمانشاه در سال  69/7 ،1390س در سال  1395برابار
 75/2میباشد همچنین رشد ساالنه جمعیت در کل کشاور برابار  0/07س در کرمانشااه
برای مناطق شهری برابر  1/62س در نقا رسسیایی برابر  -3/99است اسیا کرمانشاه باا
مساحت  24640کیلومیرمربع ،هفدهمین اسیا ایرا از نظر سسعت به شامار مایرسد س
 5/1درصد مساحت کشور را در برمیگیرد که با کشور عراق مرز مشایرک دارناد (مرکاز
آمار ایرا  )1390 ،این اسیا از  14شهرسیا (شکل  )1تشکیل شاده س از ایان جهات
که از اسیا های مرزی کشور محسوب مای شاود ،دارای اهمییای اسایراتژیک در کشاور
است براسا آمار منیشرشده مرکاز آماار ایارا ( )1393نیاز ،اسایا کرمانشااه جازس
اسیا های مهاجرپرسر کشور می باشد س میوساط رشاد سااالنه افاراد رسسایایی آ برابار
 -1/06است درحالیکه در کل کشور برابر  -0/63میباشد
در این مطالعه رسش نموناهگیاری طبقاهبنادی دس مرحلاهای بارای انیخااب چناد
شهرسیا در این اسیا  ،به کار برده شده است بر این اسا " ،نسبت کل مهاجرا هار
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شهرسیا به جمعیت کل هر شهرسیا " توسط محقق باا اسایفاده از ارقاام مرکاز آماار
ایرا ( )1393محاسبه گردیده است این محاسبه مطابق با شکل  ،2در جهت شناساایی
میزا (نرخ) ماندگاری شهرسیا های هر اسیا س گرسهبندی کرد آ در ساه طبقاه باا
بیاترین (نرخ ماندگاری  90درصد س باالتر) ،میوسط (نرخ ماندگاری  85درصاد تاا 90
درصد) س کمترین (نرخ ماندگاری زیر  85درصد) میزا ماندگاری افراد در رسسیاهای هار
شهرسیا در طی سالهای  1385-90انجام گرفیه است
در نهایت ،به طور تصادفی سه شهرسیا قصرشیرین ،پاسه س هرسین در هر طبقاه س
از هر شهرسیا مذکور در اسیا  ،بخاهاا س دهسایا هاای آ س از هار دهسایا  ،یاک
رسسیا باه صاورت تصاادفی انیخااب شاده اسات در قسامت زیار ،معرفای مخیصاری از
شهرسیا های منیخب آسرده شده است
شهرستان قصرشيرین :شهرسیا قصرشیرین از شمال س غرب به کشور عاراق ،از
جنوب به اسیا ایالم س از شرق به شهرسیا های سرپل ذهااب س گایال غارب محادسد
می شود این شهرسیا در سرشماری سال  ،1390بالغ بر  25517نفار جمعیات داشایه
است که از این تعداد  18296نفر ساکن در نقا شاهری س  7221نفار سااکن در نقاا
رسسیایی بوده اند قصرشیرین دارای  4دهسیا با نامهای فیحآباد ،نصرآباد ،الوند س سومار
است (مرکز آمار ایرا )1393،
شهرستان پاوه :پااسه یکای از شاهرهای شامالی اسایا کرمانشااه اسات کاه در
مجاسرت مرز ایرا -عراق قرار دارد بیاتر مردم پاسه به علت داشین آب س هوای مناسب،
به کشاسرزی س دامداری اشیغال دارند این شهرسیا دارای  56837نفر س  15929خانوار
تا سال  1390بوده است دهسیا های پاسه شامل  5دهسیا به نامهای سیرسا  ،هاولی،
شمشیر ،شیوه سر س ماکوا س نیز  56آبادی به جمعیت  26595س  7097خانوار میباشد
(مرکز آمار ایرا )1393،
شهرستان هرسين :این شهرسیا در قسمت جنوب شرقی اسیا کرمانشاه ساقاع
شده س با شهرسیا های کرمانشاه س صاحنه س هامچناین اسایا ایاالم هام مارز اسات
جمعیت آ در سال  1390برابار  86342نفار س  23176خاانوار باوده س جمعیات کال
رسسیاییهای آ برابار  31256نفار س  8061خاانوار باوده اسات دارای  4دهسایا باه
نامهای حومه ،چشمه کبود ،شیزر س چمچمال میباشد (مرکز آمار ایرا )1393 ،
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شکل  .2طبقهبندي شهرستانها براساس نرخ ماندگاري روستاها در استان کرمانشاه

بر اسا ارقام مرکز آمار ایارا ( )1393جمعیات کال رسسایاهای ساه شهرسایا
منیخب اسیا کرمانشاه (قصرشیرین ،پاسه س هرسین) محاسبه شده است جمعیات کال
رسسیایی های سه شهرسیا برابر با  65072نفر ساکن در رسسیا اسات براساا فرماول
کوکرا با درصد خطای  %07س مقادیر  pس  qهر کدام  ،0/5حجام نموناه برابار باا 195
پرسشنامه برای جوانا رسسیایی شده است این تعداد از پرسشنامه در بین شهرسیا هاا
با توجه به جمعیت رسسیایی هر شهرسیا بهطور میواز در نظر گرفیه شده س برای هار
کدام از شهرسیا های قصرشیرین ،پاسه س هرسین ،تعداد پرسشنامهها به شرح زیر توزیاع
گردیده است
 شهرسیا قصرشیرین :برای  4دهسیا فیحآباد ،نصرآباد ،الوند س سومار بهترتیاب 2 ،7 ،9س  5عدد پرسشنامه
 شهرسیا پاسه :برای  5دهسیا سیرسا  ،هاولی ،شمشایر ،شایوه سار س مااکوابهترتیب  17 ،27 ،19 ،8س  7عدد پرسشنامه
 شهرسیا هرسین :بارای  4دهسایا حوماه ،چشامه کباود ،شایزر س چمچماالبهترتیب  15 ،14 ،25س  40عدد پرسشنامه

 -2-3روش تحقيق
قبل از توضیح الگوهای چندسطحی بایسیی گفت که مطالعه حاضر ،نقد اساسی باه
تعدادی از مطالعات داخلی (تحلیلی -توصیفی س اسینیاجی) پیشاین سارد مایکناد نقاد
موردنظر بر مطالعات داخلی درباره ماندگاری س مهاجرت در رسسیاها ،از این منظار اسات
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که جوامع ماورد بررسای ممکان اسات دارای سااخیاری سلساله مراتبای س میفااست در
زمینه های جغرافیایی ،اقیصادی ،اجیماعی س غیره باشند که در الگوهاا لحااظ نشادهاناد
الگوسازی چندسطحی از طریق حفظ ساخیار سلسلهمراتبی س گرسهبنادی شاده دادههاا،
تحلیل دقیقتر دادهها را فراهم س تا حد امکا ناهمسانیهای ساریانس را بهدلیل میفااست
بود از بین میبرد (حیات غیبی س قرباانی )1393 ،تحقیقاات پیشاین ایان موضاوع را
نادیده گرفیه س یا مورد بررسی قرار ندادهاند چنانچه ساخیار سلسلهمراتبای ،نااهمگنی س
ناهمسانی موجود باشد س در تحقیقات مورد بررسی لحاظ نشود ،سبب ایجاد تاورشهاای
بسیار در برآسرد می شود در حقیقت ،الگوهای چندسطحی؛ کارآمدی را ارتقاء میبخشاد
همبسیگی های بین سطوح را لحاظ س به آ ها اجاازه تغییار در ساطوح بااالتر مایدهاد
(راسباش س همکارا 2016 ،؛ گلدسیاین2011 ،؛ لنگراند س همکارا )2006 ،
دیدگاه این مطالعه بر این اسا است که باین ساه شهرسایا منیخاب در اسایا
کرمانشاه ،ناهمسانی س ناهمگنی سجود دارد س این ناهمسانیها ،تصمیم س تمایالت جوانا
را برای ماند در رسسیا تحت تأ یر قرار میدهد بار هماین اساا الگاوی چندساطحی
بهعنوا ابزاری مناسب تر به خدمت گرفیه شده است قابل ذکر است کاه تااکنو اتفااق
نظر خاصی در مورد اینکه ساطوح در الگوهاای چندساطحی در ارتباا باا مانادگاری س
مهاجرت در داخل ایرا (س باه سیاژه در اسایا ماذکور) بیاا نشاده س ناهمساانیهاا س
تفاست ها توسط تحقیقی دیگار تأییاد یاا رد نشاده اسات بار هماین اساا  ،دادههاای
گردآسری شده بایسیی مورد آزمو قرار بگیرند تا بیوا الگوی چندسطحی را مورد تجزیه
س تحلیل قرار داد به عبارتی دیگر ،بایسیی سااخیار زیرمجموعاههاای تحات مطالعاه ،از
لحاظ آماری دارای تفاست باشند (نادری1381 ،؛ فیرسززارع س شاهنوشی)1394 ،
شکل  3س  ،4ازجمله گزینههای مورد نظر هسیند که به بررسی آ ها پرداخیه شاده
است شکل  ،3نشا دهنده ساخیار سلسله مراتبی برای یک الگوی  2سطحی کاه ساطح
 1آ  ،افراد رسسیایی س سطح  2آ نیز رسسیاهای مورد مطالعه میباشد شکل  4نیز یک
الگوی  3سطحی را برای شهرسیا ها ،رسسیاها س افراد منیخاب اسایا کرمانشااه نشاا
میدهد
میغیر سابسیه ،تمایل به ماندگاری افراد تا  5سال آینده (در ساه طبقاه باه صاورت
تمایل به ماندگاری کم ،میوسط س زیاد) میباشد س میغیرهای توضیحی نیز برای ساطوح
 2 ،1س  3براسا مبانی نظری س تحقیقات مرتبط س نیز مطالعات مهاجرت س ماندگاری با
الگوهای چندسطحی انیخاب میشود در جدسل  1خالصهای از تمام میغیرهاای باه کاار
برده شده در تحقیق بیا شده است الزم به ذکر است که میغیرهاای دیگاری (همانناد
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نوع فعالیت رسسیایی ،میانگین میزا بارندگی س غیره) که در الگو به کار بارده شادهاناد،
پس از تصریح مدل؛ از الگوهای نهایی تحقیق حذف میشوند دلیل حذف ایان میغیرهاا
(که ممکن بود جز میغیرهای اصلی تحقیق باشند) ایجاد رابطه هامخطای بااال باا ساایر
میغیرها میباشد بهعنوا مثال میغیر میانگین میزا بارندگی (بهعنوا جایگزینی بارای
منابع آبی) در شهرسیا های منیخب اسیا  ،همبسایگی منفای س هامخطای بااالیی باا
میانگین درجه حرارت دما داشیه است ،بنابراین در تصریح مدلها ،تعدادی از میغیرها به
ناچار حذف شدهاند
سطح  ،2که بیانگر رسسیاها میباشد ،شامل میغیرهاای مارتبط باا رسسایا از جملاه
جمعیت هر رسسیا س فاصله هر رسسیا تا مرکز شهر (بر اساا مطالعاه یانا ( ))2000س
امکانات موجود در رسسیا است
سطح

اجزا

رسسیاها

افراد
شکل  .3نمونهاي از الگوي دوسطحی براي منطقه موردمطالعه در استان کرمانشاه
سطح

اجزا

شهرسیا
رسسیا

افراد
شکل  .4نمونهاي از الگوي سهسطحی براي منطقه موردمطالعه در استان کرمانشاه
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میغیر امکانات 1رسسیا با اسیفاده از الگوی تحلیال عااملی 2باه یاک شااخص کلای
تبدیل شده است س بهعنوا میغیری که نشا دهنده امکانات رسسیاها باشد مورد اسیفاده
قرار میگیرد الزم به ذکر است که میغیر امکانات رسسیا به طاور کامال در های یاک از
مطالعات داخلی بهکار نرفیه است شاخص امکانات رسسیاها خود به چندین زیرمجموعاه
تقسیم میشود که در جدسل  2آمده است
جدسل  .1خالصه متغيرهاي بهکار برده شده در تحقيق
سطح
اول

سطح
دوم

سطح
سوم

توصی مخیصر
مقیا
نام میغیرها
سن کامل افراد
بر حسب سال (کمی)
سن
مذکر= ، 1مرنث=0
مذکر س مرنث (کیفی)
جنسیت
به ترتیب با کدهای بیسواد=،1
بر حسب مدرک تحصیلی
میزا تحصیالت
ابیدایی= ،2سیکل= ،3دیپلم=،4
(کیفی)
کارشناسی= ،5مقطع باالتر=6
مجرد=  ،1میأهل= 0
مجرد یا میأهل بود افراد (کیفی)
سضعیت تأهل
تبدیل شده به یک شاخص براسا
شاخص (کمی)
امکانات رسسیایی
الگوی تحلیل عاملی
تعداد کل جمعیت رسسیا
بر حسب نفر جمعیت (کمی)
جمعیت رسسیا
بر حسب کیلومیر
بر حسب کیلومیر (کمی)
فاصله رسسیا تا مرکز شهر
تعداد کل جمعیت شهرسیا
بر حسب نفر جمعیت (کمی)
جمعیت شهرسیا
میانگین درجه حرارت بر حسب درجه سلسیو (کمی) میانگین درجه حرارت دما در طی
سالهای 1390-1394
دما
میزا میوسط بارندگی در طی
بر حسب میلیمیر (کمی)
میانگین بارندگی
سالهای 1390-1395

منبع :میغیرهای بهکاررفیه در تحقیق

با بهکارگیری سطح  3نیز میغیرهای جمعیت (در سال  )1390س درجه حرارت دماا
در هر شهرسیا (میانگین از سال  )1390-94مورد بررسی قرار گرفیه است

1. Facilities
2. Factor Analysis

بهکارگيري الگوهاي چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل ...

709

جدول  .2شاخص امکانات روستا
امکانات مورد بررسی
زیرمجموعه
رسسیامهد ،دبسیا  ،راهنمایی پسرانه س دخیرانه ،دبیرسیا پسرانه س دخیرانه،
 آموزشهنرسیا پسرانه س دخیرانه
 فرهنگی س سرزشی بوسیا  ،کیابخانه ،زمین سرزشی ،سالن سرزشیمسجد ،امامزاده ،اماکن مذهبی سایر ادیا  ،مدرسه علمیه ،امام جماعت
 مذهبی سیاسی س اداری شورا ،دهیار ،پاسگاه ،خدمات جهاد کشاسرزی ،شرکت تعاسنی رسسیایی بهداشیی س درما حمام عمومی ،دارسخانه س خانه بهداشت ،پزشک خانواده ،پزشک ،دامپزشک،غسالخانه ،سامانه جمعآسری زباله
 بازرگانی س خدمات آتانشانی ،پخا نفت سفید ،پخا سیلندر گاز ،بقالی ،نانوایی ،گوشتفرسشی ،قهوهخانه ،بانک ،تعمیرگاه ادسات کشاسرزی ،تعمیرگاه ادسات غیر
کشاسرزی ،جایگاه سوخت
دفیر پست ،مخابرات ICT ،رسسیایی ،دسیرسی عمومی به اینیرنت ،دسیرسی
 ارتباطات سبه رسزنامه س مجله ،دسیرسی به سسایل نقلیه عمومی
حملسنقل

 -سایر امکانات

برق ،گاز ،آب لولهکشی ،طرح هادی

منبع :برگرفیه از شناسنامه آبادی مرکز آمار ایرا ()1390

 -1-2-3الگوي چندسطحی
یکی از برتری های الگوهای چندساطحی نسابت باه ساایر الگوهاا همانناد حاداقل
مربعات معمولی 1س غیره (که ساخیارهای سلسله مراتبی را در برآسردها نادیاده س جامعاه
مورد مطالعه را همسا در نظر میگیرناد) ،تفااست در سااخیارهای مااتریس ساریاانس-
کوساریانس است از این رس رسشهای تخمین همانند  ،OLSدر جوامع دارای نااهمگنی س
ساخیار سلسله مراتب؛ غیرقابل کاربرد هسیند س قابلیت اتکا س اسیناد ندارند (گلدسایاین،
)1999
چنانچه در مطالعه مورد بررسی ،ماتریس کوساریانس برای  3نفر از جوانا رسسیایی
در یک رسسیا (فار کنیاد رسسایای  a1در قصرشایرین) نشاا داده شاود؛ رابطاه ()1
بهدست خواهد آمد:

1. Ordinary Least Squares
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() 1

2u0  2e0
2u0
2u0 


 2u0
2u0  2e0
2u0 


 2u0
2u0
2u0  2e0 



که در آ رابطه ( )1یک ماتریس کوساریانس  3در  3برای  3نفر از افاراد رسسایایی
موجود در رسسیا میباشد رابطه ( )2نیز ماتریس کوساریانس را برای رسسیای  a1در قصر
شیرین با  3نفر فرد رسسیایی س رسسایایی دیگار باا  2نفار فارد رسسایایی (فار کنیاد
رسسیای  b3در پاسه) ،بیا میکند ساخیار قطری بیانگر این ساقعیت است که کوساریانس
بین رسسیاییا در رسسیاهای مخیل (در این مثال یعنی رسسیاهای  a1س  )b3برابر صافر
است:
A 0 
 0 B



()2

که در آن:
2u0  2e0
2u0
2u0 


A   2u0
2u0  2e0
2u0 


 2u0
2u0
2u0  2e0 


2
2u0  2e0

u0

B
2
2
 u0
u0  2e0 

 Aس  ،Bبه ترتیب ماتریسهای کوساریانس بارای  3س  2نفار در رسسایاهای مخیلا
هسیند
در حالت کلی س گسیردهتر ،میتوا ماتریس کوساریانس بین تمامی افاراد رسسایایی
س برای تمامی رسسیاها را به صورت رابطه ( )3بیا کرد:
()3



2
2
u0J (2)  e0I(2) 
2u0

)2u0J (3)  2e0I(3
V2  

2u0


که در آ  I(n) ،ماتریس مشخصاه ( nدر  )nس ) J (nیاک مااتریس ( nدر  )nمجازا
هسیند
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() 4



2
e0I(2) 
0

)2e0I(3
V2  
 0


رابطه ( )4نیز همانند مثال فوق ،ماتریس کوساریانس را اینبار برای جوانا رسسیایی
در الگوهای  OLSنشا میدهد نکیه بسیار مهمی که در رساباط فاوق ،بیاا شاده ایان
است که به سادگی میتوا تفاست ها در مااتریس کوساریاانس الگوهاای چندساطحی باا
الگوهای کالسیک را نظاره کرد در مدل های حداقل مربعاات معماولی  1ساطحی2u0 ،

همواره برابر صفر اسات س مااتریس کوساریاانس کلای آ باه صاورت رابطاه ( )4نمایاا
میشود در حقیقت در الگوهای کالسیک درایههای قطار اصالی س فرعای رابطاه ( )3باه
ترتیب 2e I ،س صفر هسیند؛ س این در حالی است کاه  ، 2eسرایاانس اجازای اخاالل در
الگوی  1سطحی میباشد به عبارت دیگر ،ساریانس سطح باالتر (  ) 2u0همواره نادیاده در
نظر گرفیه میشود س ساریانس کلی (  ) 2e Iهمواره به اشیباه معرف ساریانس کلای جامعاه
میشود بنابراین ،تفاستها در رسابط ( )3س ( ،)4برتاری رسشهاای چندساطحی را بیاا
میکند س نشا میدهد که رسشهای قدیمی تخمین همانند حداقل مربعاات معماولی س
یا (الجیت ترتیبی در این تحقیق) ،غیرقابل کاربرد هسیند س نمیتاوا بار (باه) درسایی
این تکنیکها؛ اتکا س اسیناد کرد (گلدسیاین)1999 ،
در حالت کلی ،چنانچه سطوح همانناد شاکل  3س شاکل  4در نظار گرفیاه شاوند،
الگوها به ترتیب به الگوی  2س  3سطحی تبدیل میشوند شایوه الگوساازی در الگوهاای
چندسطحی را میتوا به شکل زیر فرموله کرد:
*
() 5
Yijk
 Xijk  Wjk   Vk   u jk  vk  eijk
که در آ :
*
pijk  Pr(Yijk
)

m1

)1
eijk   ehijk Z(hijk
h 0
m2

)2
u jk   u hjk Z(hjk
h 0
m3

)3
v k   v hk Z(hk

س  Z0  1است  Z0  1یعنی داشین یک بردار با درایه یک

h 0
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همچنین  W ،Xس  Vنیز به ترتیب ماتریسهای مطارحشاده میغیرهاای توضایحی
برای سطح اسل (همانند افراد) ،سطح دسم (رسسیاها) س سطح سوم (شهرسایا هاا) س  ، 
س  ضرایب میناظر با هار ساطح هسایند از ساویی عباارت  u jk  vk  eijkقسامت
تصادفی مدل در ) Z(2) ،Z(1س) Z(3برای هر کدام از مااتریسهاای مطارحشاده میغیرهاای
توضیحی سطوح اسل ،دسم س سوم است که بیانگر ضرایب تصادفی هسیند چنانچه الگو به
صورت  2سطحی در نظر گرفیه شود ،جزء اخالل س میغیرهای مربوطه آ حذف میشود
(محمد قدس )2015 ،
)(3
)(2
)(1
قسمتهای  Z ،Zس  Zبه ترتیب زیرمجموعههای  W ،Xس  Vمیباشند س eijk
مجموعه ا رات تصادفی سطح اسل (افراد) (شامل ضارایب تصاادفی) در هار ( e0ijkیعنای
 )h=با توزیع خطایی همانند تابع الجسییک با میانگین صافر س ساریاانس  2 / 3اسات
 u jkس  v kنیز به ترتیب مجموعه ضرایب تصادفی ساطح دسم (رسسایاها) س ساطح ساوم
(شهرسیا ها) میباشند (محمد قدس )2015 ،
اکنو با توجه به این که در تحقیق موردنظر میغیر سابسایه باه صاورت تمایال باه
ماندگاری افراد رسسیایی (کم ،میوسط ،زیاد) س ترتیبی است؛ الگوی موردنظر این پژسها
به شکل چندسطحی ترتیبی 1نمایا میشود الگوی الجیت ترتیبی مبینی بر یک میغیر
پنها پیوسیه است که در این تحقیق ،بهمنظور تأ یر میغیرهای توضیحی بار تمایال باه
ماندگاری جوانا در رسسیاها به کار رفیه است
در حالت کلی میغیر پنها بهصورت زیر تعری میشود:
() 6

  y*i  

y*i  xi+i

از آنجاییکه  y*iغیرقابل مشاهده است ،بنابراین تکنیک های رگرسایونی اسایاندارد،
برای معادله ( )6قابل کاربرد نمیباشد (النا  )1997 ،س ارتباا میاا میغیار غیرقابال

مشاهده  y*iس میغیر قابلمشاهده  ، yiاز الگوی الجیت ترتیبی به شکل زیار باه دسات
میآید:
i  1,...,192

() 7

i  1,...,192
i  1,...,192

  y*i  1

1  y*i  2
2  y*i  3

yi  1 if
yi  2 if
yi  3 if

1. Multilevel Order Logit
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که در آ  ،عدد  192بیانگر اندازه نمونه مورد بررسی (تعاداد پرسشانامههاا پاس از
حااذف  3پرسشاانامه ناااقص) ماایباشااد  τهااا آساایانههااایی هساایند کااه پاسااخهااای
مشاهدهشدهی گسسیه را تعری میکنند س بایسیی برآسرد شوند (الن )1997 ،
اکنو اگر  ،mتعداد طبقات میغیر سابسایه 2س خرسجای مشااهدات ترتیبای ( ) Yijk
باشد ،در این صورت برای بازسازی مدلهاای چندساطحی مطاابق باا الگوهاای ترتیبای
رابطه زیر برقرار میشود:

1

*
Yijk
 1
if
*
if 1  Yijk
 2

*
 m 1  Yijk

if

1
2

Yijk  


 m

حال رابطه ( )5را میتوا به شکل زیر بازنویسی کرد:
 pijk 
Logit(pijk )  Log 
  Xijk   Wjk 
 (1  pijk ) 
 Vk   u jk  v k  eijk

() 8
کااه در آ ) pijk  Pr(Yijk  mماایباشااد .بنااابراین ساااخیار کلاای یااک الگااوی
چندسطحی ترتیبی باه صاورت رابطاه ( )8بیاا مایشاود چنانچاه i 1, 2, 3 ,...,192
نشااا دهنااده افااراد رسساایایی  j 1, 2, 3 ,...,13 ،بیااانگر تعااداد رسساایاها س k 1, 2, 3
شهرسیا ها باشد س در آ  1, 2, 3به ترتیب شهرسیا های قصرشیرین ،پااسه س هرساین
فر میشوند ،در این صورت تعاری ذیل نیز برقرار میشود:
)  eijk ~ (0,  3یعنی جمالت اخالل سطح  1که دارای توزیع الجسییک هسایند
به سمت میانگین صفر س ساریانس 2
3
2

)  u jk ~ (0, 22جمالت اخالل سطح  2با میانگین صفر س ساریانس 22

1. Responses

 2در این تحقیق  3طبقه شامل کم ،میوسط س زیاد
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)  vk ~ (0, 23جمالت اخالل سطح  3با میانگین صفر س ساریاانس ( 23سانیجرز س
بوسکر1999 ،؛ گلدسیاین)1999 ،
در آخر به طور کلی برای مدل  Gسطحی با ضرایب تصاادفی تودرتاو (آشایانهای)،
همبسیگی درس ساحدی  gسطح به صورت زیر تعری میشود:
G

()9

0,1

 2l

l g

,
2l

G



l2

3

(g) 
2

همچنین به علت اینکه ساریانسها اعدادی غیرمنفی هسیند؛ همبسیگیهاا هماواره
عددی بین صفر س یک در نظر گرفیه میشوند (گلدسیاین)1999 ،
در مطالعه مورد نظر سعی بر این است که میغیرهای توضیحی در سطح ( 1جواناا
رسسیایی) شامل میغیرهایی همچو سن ،میازا تحصایالت ،سضاعیت تأهال س تجارد س
جنسیت ،مورد بررسی قرار گیارد هامچناین در ساطوح  2س  ،3میغیرهاای مارتبط باا
رسسیاها از جمله جمعیت رسسایا ،فاصاله رسسایا از شاهر ،امکاناات رسسایاها س جمعیات
شهرسیا س میانگین درجه حرارت دما در شهرسیا ها لحاظ میگردد
 -4یافتههاي تحقيق
جدسل  ،3درصد س یا میانگین های میغیرهای مهم در ارتبا باا جواناا رسسایاهای
موردمطالعه را بیا میکناد سایو درصاد تمایال باه مانادگاری در جادسل  ،3درصاد
(فراسانی) پاسخ گاویی تمایال باه مانادگاری جواناا تاا  5ساال آیناده را (بارای نموناه
موردبررسی) بیا میکند در پاایین سایو درصاد تمایال باه مانادگاری در جادسل ،3
مشاهده می شود که تمایل به ماندگاری جوانا رسسیایی باه ترتیاب در شهرسایا هاای
هرسین ،پاسه س قصرشیرین دارای بیشیرین ،میوسط س کم ترین مقدار است که این نیاایج
نیز مطابق با خرسجیهای مرکز آمار (همانند شکل  )2میباشد در حقیقت باا توجاه باه
یافیه های مرکز آمار ایرا  ،شهرسیا های قصرشیرین ،پااسه س هرساین باه ترتیاب دارای
نرخهای ماندگاری کم ،میوسط س زیاد بودهاناد کاه در نموناه ماورد بررسای نیاز درصاد
نمونهگیریها در هر شهرسیا حاکی از این مسئله میباشد

بهکارگيري الگوهاي چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل ...
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همچنین با توجه به یافیههای جدسل  ،3مشاهده میشود که برای جوانا رسسایای
خسرسی نسبت به رسسیاهای دیگر در شهرسیا قصرشیرین ،تمایال باه مانادگاری کام،
بیشیرین درصد را دارد علت این تمایل کم این اسات کاه جمعیات سااکن در رسسایای
خسرسی بیشیر در ارگا های خدماتی از قبیل آتاانشاانی ،اسرژاناس ،گمارک س غیاره
مشغول به فعالیت هسیند س بارهمین اساا بارای جواناا ایان رسسایا ،ظرفیاتهاای
اشیغالزایی بسیار محدسد است ،چرا که تقریباً تمامی مشاغل (محادسد سلای موجاود) در
دست افراد میا سال س مسن (سرپرستهای خانوار) میباشد
با توجه به جدسل  ،3در رسسیاهای مورد بررسای در شهرسایا پااسه نیاز رسسایای
شمشیر به علت نزدیکی به شهر س سضعیت مناسب سواد ،برای بیشیر رسسایا ،تمایال باه
ماندگاری جوانا نسبت به دیگر رسسیاهای شهرسایا بیشایر مایباشاد هامچناین در
شهرسیا هرسین نیز رسسیاهای چهر س بلوردی به ترتیب با درصد تمایل باه مانادگاری
(طبقه زیاد)  53/33درصد س  10درصد ،بیشیرین درصد تمایل باه مانادگاری جواناا را
در بین دیگر رسسیاهای شهرسیا دارند بهطور طبیعی سطح زیرکشت مناساب س سجاود
کارخانههای پیرسشیمی ،کاغذسازی س غیره نقا بهسزایی در تمایل به ماندگاری جواناا
این دس رسسیا (چهر س بلوردی) دارد
ساایو ساان نیااز میااانگینهااای ساانی جوانااا مااورد مطالعااه را در رسساایاها س
شهرسیا های موردبررسی نشا میدهد با توجه به یافیههای تحقیاق ،میاانگین سانی
جوانا در رسسیاها س شهرسیا ها بین  21تا  23سال باوده اسات هامچناین باا اینکاه
شهرسیا هرسین بیا ترین میزا تمایل به ماندگاری جوانا در رسسیا ( 15/05درصد)
را داشیه است ،اما مشاهده می شود که در دسیه کارشناسای س مقااطع بااالتر ،بیشایرین
درصد پاسخ گویی جوانا بر حسب میزا تحصیالت آ ها به شهرسیا پااسه (در مقطاع
لیسانس 24/68 ،درصد س در دسیه با مقاطع باالتر  10/39درصد) برمیگردد
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جدول  .3تجزیه و تحليل متغيرهاي مهم منطقه مورد مطالعه براي جوانان روستایی
تمایل به ماندگاري

شهرستان روستا

کم
50
55/56
88/89
100
3/85
89/47
41/18
87/5
71/43
45/83
71/43
27/50
6/67
68/18

سن

متوسط زیاد

قصر سیدسعید
شيرین سیدایاز
سومار
خسرسی
شمشیر
پاوه
نجار
آریت
حجیج
دسدا
هرسين  چقاکبود
گنجوا
بلوردی
چهر
قصرشيری
ن
10/39 24/68 48/05 11/69 5/19
0 22/43 9/09 42/86 48/05
پاوه
7/53
11/83 46/24 25/81 7/53 1/08 22/64 15/05 49/46 35/48
هرسين
ادامه جدول 3
ميزان استفاده از
وضعيت تأهل
اینترنت (ساعت)
مجرد
متأهل
روستا
شهرستان
0
83/33
16/67
سیدسعید
قصر
6/11
55/56
44/44
سیدایاز
شيرین
0/4
0
100
سومار
0
100
0
خسرسی
5/8
73/08
26/92
شمشیر
پاوه
0/53
94/74
5/26
نجار
3/38
76/47
23/53
آریت
0
100
0
حجیج
4/56
85/71
14/29
دسدا
0/87
70/83
29/17
چقاکبود
هرسين
0
64/29
35/71
گنجوا
5/57
82/5
17/5
بلوردی
6/33
86/67
13/33
چهر
قصرشيرین
2/59
54/55
45/45
3/25
83/12
16/88
پاوه
3/64
77/42
22/58
هرسين

منبع :یافیههای تحقیق

50
44/44
11/11
0
80/77
10/53
47/06
0
28/57
50
21/43
62/50
40
31/82

0
0
0
0
15/35
0
11/76
12/5
0
4/17
7/14
10
53/33
0

21/5
21/5
22/2
22
22/12
22/47
23/53
21/25
22/14
22/54
23/14
23
21/6
21/7

درصد ميزان تحصيالت
مقاطع
بيسواد ابتدایی سيکل دیپلم کارشناسی
باالتر
16/67
0
50 33/33 0
0
0
0
77/78 11/11 11/11 0
0
0
60
20
20
0
0
50
50
0
0
0
11/54 34/62
50 3/85
0
0
10/53 15/79 42/11 21/05 10/53 0
17/65 23/53 41/18 11/76 5/88
0
0
25
75
0
0
0
0
14/29 42/86 28/57 14/29 0
4/17
8/33
37/5 25 20/83 4/17
0
0
50 42/86 7/14
0
10
15
50 22/5 2/50
0
13/33
20
46/67 20
0
0
4/55
4/55
63/64 18/18 9/09
0
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با توجه به یافیههای جدسل  ،3در شهرسیا پاسه  83/12درصاد از پاساخدهنادگا
دارای سضعیت مجرد بودهاند ،که نسبت به دس شهرسیا دیگر بیشیرین سضعیت تجارد را
دارد دلیل فراسانای بیشایر تجارد جواناا رسسایایی در شهرسایا پااسه نسابت باه دس
شهرسیا دیگر س قصد به ادامه تحصیل در مقاطع بااالتر اسات ،باه بیاا دیگار ،میازا
تحصیالت بیشیر در بین جوانا رسسیایی شهرسیا پاسه سبب شده است که از سضاعیت
تأهل کمیری برخوردار شوند سیو آخر جادسل  3نیاز میازا اسایفاده از اینیرنات بار
حسب ساعت را توسط جوانا نشا میدهد میزا اسیفاده از اینیرنات در باین جواناا
رسسیایی در شهرسیا هرسین بیاترین مقدار ( 3/64ساعت در رسز) بوده است

 -1-4آزمون همبستگی 1و هم خطی

2

جدسل  4که با اسیفاده از نرمافزار  Stata14اسیخراج شاده اسات ،همبسایگیهاا س
هم خطی بین میغیرها را بیا میکند نیایج نشاا مای دهاد کاه در باین های یاک از
میغیرهای مرتبط با جوانا رسسیایی ،همبسیگی باالی  0/6موجود نیسات در نییجاه باا
قاطعیت می توا گفت که بین میغیرها ،رابطه کامل یا غیرکامل سجود نادارد کاه بیواناد
نیایج را تحت تأ یر قرار دهد
همچنین در جدسل  4همخطی بین میغیرها نیز جهت احییا گزارش شاده اسات
نرمافزار  Stata14با اسیفاده از دسیور  ،Coldiagبه بررسی رابطه هامخطای مایپاردازد
نییجه حاصل شده از آزمو همخطی بلسلی س همکارا  )1980( 3در ایان تحقیاق برابار
 22/15شده است ،که بیانگر عدم همخطی بین میغیرهای به کار برده شده میباشد

1. Correlation
2. Collinearity

 .3بر اسا یافیههای بلسلی س همکارا ( ،)1980چنانچه مقدار آماره این آزمو بیشیر از عدد  30گردد ،رابطه با
مشکل همخطی مواجه هست
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جدول  -4نتایج آزمون همبستگی بين متغيرهاي جوانان روستایی
متغير
وابسته

سن

میغیر سابسیه 1/0000
1/0000 -0/0790
سن
جنسیت -0/1928 -0/0916
تحصیالت 0/3128 0/0391
-0/3485 0/0622
تأهل
-/0076 0/4386
جمعیت
رسسیاها
فاصله رسسیاها 0/0091 -0/2710
تا شهر
امکانات موجود -0/0730 0/4672
در رسسیاها
0/0799 0/2275
جمعیت
شهرسیا
نییجه آزمو همخطی بین میغیرها

جنسيت تحصيالت تأهل جمعيت فاصله امکانات جمعيت
روستاها روستاها موجود در شهرستان
تا شهر روستاها

1/0000
1/0000 -0/2018
1/0000 0/1769 0/1463
1/0000 0/0808 0/1988 -0/0064
1/0000 -0/4105 -0/2016 -0/1697 -0/0336
1/0000 -0/1821 0/5432 0/0623 0/1296 0/0053
0/3768 -0/1023 0/4407 0/0995 -0/0719 0/0168

1/0000

()22/15

منبع :یافیههای تحقیق

در جدسل  5نیز مدلهای مخیل بهکاربرده شده در تمایال باه مانادگاری جواناا
رسسیایی منطقه موردمطالعه مشاهده میشود ،که تالش شده به طور مخیصر ،به توضایح
هر کدام پرداخیه شود
مدل  :1در مدل  ، 1یک الگوی سااده ترتیبای بارای بررسای تمایال باه مانادگاری
جوانا رسسیایی به کار برده شده است میغیر  ، Int*ijkمیغیر سابسیه مدل س نشا دهناده
تمایل به ماندگاری جوانا رسسیایی ( 18تا  30سال) تا  5ساال آیناده اسات مااتریس
 Xijkشامل تمامی میغیرهای بهکاربرده شده مرتبط با اطالعات فردی جوانا (از جملاه
سن ،جنسیت جوانا  ،میزا تحصیالت س سضاعیت تأهال) س  نیاز پارامیرهاای بارآسرد
شده آ میباشد ماتریسهای  Wjkس  Vkنیز به ترتیب میغیر (های) مرتبط با اطالعات
رسسیاها (امکانات ،جمعیت س فاصله رسسیا) س شهرسیا هاا (جمعیات س میاانگین درجاه
حرارت دما) هسیند
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... بهکارگيري الگوهاي چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل
 مدلهاي مختلف بهکاربرده شده در تحقيق.5 جدول

Int*ijk  Xijk  Wjk   Vk   eijk

 بدس سطح1 مدل

Int*ij  Xij  Wj  u j  eij
Int*ij  0j  1j (Ageij )  2 j (Sexij )  3 j (Eduij )  eij

0j  00  01(Facilities j )  0j

Int*ij  00  01(Facilities j )  10(Ageij )  20(Sex ij )

2 مدل
1 سطح

2 سطح
مدل ترکیبی

30(Edu ij )  0j  eij
Int*ijk  Xijk  Wjk   Vk   u jk  vk  eijk

Int*ijk  0jk  1jk (Ageijk )  2 jk (Sexijk )
3 jk (Edu ijk )  eijk

3 مدل
1 سطح

0jk  00k  01k (Facilities jk )  02k (Pop _r ural jk )
03 k (Dis tan ce jk )  0jk

2 سطح

00k  000  001(Pop_Cou k )  00k

3 سطح

Int*ijk  000  001(Pop_Cou k )  010( Facilities jk )

مدل ترکیبی

020(Pop _r ural jk )  030( Distance jk )  100(Ageijk )
200(Sex ijk )   300(Edu ijk )  0jk  00k  eijk

Int*ijk  Xijk  Wjk   Vk   u jk  vk  eijk

Int*ijk  000  001( Weatherk )  002 (Pop_Cou k )

4 مدل
مدل ترکیبی

010(Facilities jk )  020(Pop _r ural jk )
030(Dis tan ce jk )  100( Ageijk )  200(Sex ijk )
 400(Edu ijk )  0jk  00k  eijk

 یافیههای تحقیق:منبع

 پارامیرهاای مااتریسهاای اطالعاات رسسایایی س شهرسایا س  س عبارتهاای
 نیز نشا دهنده جمالت اخالل مدل کلی میباشدeijk عبارت
 سطحی ترتیبی برای جواناا رسسایایی2  این مدل بیانگر رابطه یک الگوی:2 مدل
( سSex)  جنسایت،(Age) است میغیرهای به کاربرده شده در آ شامل میغیرهای سن
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میاازا تحصاایالت ) (Eduدر سااطح  1س باارای سااطح  2نیااز میغیاار امکانااات رسساایا
) (Facilitiesمیباشد در نهایت در هر مدل ،مدل ترکیبی برازش خواهد شد
مدل  :3با اضافه شد میغیرهای فاصله رسسیاها از شهر ) (Distanceس جمعیت هار
رسسیا ) (Pop _r uralدر سطح  2س نیز جمعیت هر شهرسیا ( ) ) (Pop_Couدر ساطح
 ،3مدل  3موردبررسی قرار گرفیه است
مدل  :4این الگوسازی مشابه مدل  3است ،با ایان تفااست کاه در ساطح  3میغیار
میانگین درجه حرارت دما ) (Weatherنیاز اضاافه شاده اسات نکیاه ظریفای کاه در
الگوسازی مدلهای ترکیبی (در جدسل  )5دیده میشود این است کاه در مادل ترکیبای،
عر از مبدأها س ضرایب؛ همواره از سطوح باالتر پیرسی میکنند

 -2-4نتایج و یافتههاي تحقيق
در جدسل  ،6سیو اسل شامل تمامی میغیرهایی اسات کاه میناساب باا هار الگاو
(الجیت ترتیبی ساده 2 ،سطحی ترتیبی س  3سطحی ترتیبی) به کار برده شدهاند
مدل  :1در مدل  1که یک مدل ترتیبای سااده اسات میغیرهاای امکاناات رسسایا،
جنسیت ،جمعیت رسسیا س فاصله رسسایا تاا شاهر در ساطح  1درصاد؛ میغیار جمعیات
شهرسیا در سطح  5درصد س میغیر تحصیالت در سطح  10درصاد بار رسی تمایال باه
ماندگاری جوانا رسسیایی معنیدار هسایند هامچناین آماارههاای  Cut1س  Cut2نیاز
درسیی انیخاب تمایل به ماندگاری جوانا را در سه گرسه (کام ،میوساط س زیااد) ماورد
تأیید قرار دادهاند
مدل  :2این مدل که میغیرها را در قالب الگوی  2ساطحی ترتیبای باه کاار بارده؛

نشا می دهد که همبسیگی درس ساحدی (به مقدار عاددی شااخص ) (2دقات شاود)
بین سطح ( 1جوانا رسسیایی) س سطح ( 2رسسایاها) موجاود اسات سجاود همبسایگی
درس ساحدی غیر صفر ،1از بیا بیا از یک جملاه اخاالل در مادل خبار مایدهاد در
حقیقت سجود همبسیگی درس ساحدی غیر صفر ،بدین معنی است که رسشهاای دیگار
تخمین همانند الجیت ترتیبی ساده در این تحقیق ،غیرقابل کاربرد هسیند س نمایتاوا
به نیایج آ ها اتکا س اسایناد کارد (گلدسایاین )1999 ،باا توجاه باه آمااره شااخص ، 
میتوا گفت که جامعاه جواناا ماورد مطالعاه در ایان تحقیاق دارای ناهمساانیهاای
1. Non-zero intra-unit correlation
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ساریانس هسیند بنابراین بهکارگیری الگوهای  2سطحی س چندسطحی نسابت باه ساایر
الگوها (همانند الجیت ترتیبی در این تحقیق) دارای دقات س صاحت بیشایری در نیاایج
میباشد
نیایج مدل  2نشا میدهد که با توجاه باه باهکاارگیری الگاوی  2ساطحی ،فقاط
میغیرهای سن س عر از مبدأ معنیدار هسیند میغیر سن در سطح  10درصد معنیدار
س دارای رابطه ای منفی با تمایل به ماندگاری جواناا رسسایایی اسات در مادل  ،2ایان
نییجه بدین معناست که هر چه سن جوانا رسسیایی بیشیر شود ،تمایال باه مانادگاری
آ ها کمیر خواهد شد
مدل  :3با در نظر گرفین میغیر جمعیت هار شهرسایا در ساطح  ،3مادل  3یاک
الگوی  3سطحی ترتیبی را نشا میدهد نیایج نشا میدهاد کاه میغیار جنسایت در
سطح  5درصد معنیدار س دارای رابطهای منفی باا میغیار تمایال باه مانادگاری جواناا
است این بدین معناست که جوانا رسسیایی ای که دارای جنسیت مذکر هسیند ،بهعلت
نداشین محدسدیت های موجود در بین جنسیت مرنث ،تمایل باه مانادگاری کمیاری در
رسسیاها دارند به بیا سادهتر ،جوانا مذکر رسسیایی نسبت به جوانا مرنث رسسایایی،
دارای تمایل به ماندگاری کمیری هسیند س از قدرت اسیقالل بیشایری برخوردارناد ،کاه
البیه با توجه به ساخیار نهادی-فرهنگی ایرا  ،چنین رابطهای کامالً مورد انیظار است
در سطح رسسیاها نیز میغیرهای امکانات موجود در رسسیا س جمعیت رسسایا نیاز در
سطح  1درصد معنیدار س مثبت هسیند به عبارت دیگر ،چنانچاه در رسسایاها ،امکاناات
رسسیایی س جمعیت رسسیا نیز بیشیر باشد؛ تمایال باه مانادگاری جواناا رسسایایی نیاز
بیشیر خواهد شد س بالعکس فاصله رسسیا تا شاهر نیاز در ساطح  10درصاد معنایدار س
دارای رابطه منفی است در ساقع در رسسیاهایی کاه دارای فاصاله نزدیاکتاری باا شاهر
هسیند ،تمایل به مانادگاری جواناا رسسایایی بیشایر اسات در ساطح شهرسایا نیاز
میغیرهای عر از مبدأ س جمعیت شهرسیا دارای رسابط معنیدار س مثبیی بر تمایل به
ماندگاری جوانا رسسیایی میباشند به بیا دیگر ،سایر تفاستهای بهکاربرده نشده اعام
از فرهن  ،گویا س غیره در هر شهرسیا  ،تمایل به ماندگاری جوانا رسسیایی را تحات
تأ یر قرار میدهد همچنین جمعیت در هر شهرسیانی که بیشایر باشاد ،بار تمایال باه
مانادگاری در رسساایا باارای جواناا آ شهرساایا ماایافزایااد باه طااور ملمااو تاار در
شهرسیا های قصر شیرین ،پاسه س هرسین به ترتیب با جمعیتهاای  56 ،25س  86هازار
نفری ،موقعیتهای شغلی س درآمدی میفاستی میناسب با جمعیت آ ها میتوا بهدسات
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آسرد ،بنابراین جمعیت شهرسیا برای قشر جوانا بسیار حائز اهمیت است همچنین در

جدسل  6برای مدل  3مشاهده می شود که با توجه به مقادیر شااخصهاای ) (2س )(3

به کارگیری الگوهای چندسطحی نسبت به سایر الگوهاا ،کارآمادتر معرفای شاده اسات
همبسیگی درس ساحدی بین رسسیاهای مورد مطالعه 0/22 ،س باین شهرسایا هاا 0/36
میباشد
جدول  .6نتایج الجيت ترتيبی ساده 2 ،سطحی ترتيبی و  3سطحی ترتيبی براي جوانان روستایی

متغيرها

مدل 4
مدل 3
مدل 2
مدل 1
ضریب معنیداري ضریب معنیداري ضریب معنیداري ضریب معنیداري

اثرات ثابت
سطح 1

-0/09a -0/0054
سن
0/932
-2/02 0/6593
جنسیت
**0/044
-1/68 0/3198
تحصیالت
***0/093
سضعیت 0/49 0/2165
تأهل
0/622
ساریانس
سطح 1
سطح 2
2/1204
عر از
مبدأ
امکانات 0/0070 4/20 0/0245
رسسیا
*0/000
جمعیت 2/54 0/0004
رسسیاها
**0/011
فاصله تا -2/07 -0/0214
شهر
**0/038
سطح 3
عر از
مبدأ

-0/640 -0/0085 -1/885 -0/0293
0/523
***0/061
-2/010 -0/1680 -1/503 0/1496
**0/046
0/134
-1/506 -0/0669 0/943 0/0479
0/134
0/347

4/402
*0/000
0/613
0/944

-0/641 -0/0085
0/522
-1/984 -0/1664
**0/049
-1/432 -0/0650
0/154

5/277 0/3054 5/384 0/3022
*0/001
*0/000
7/327 0/0004 7/327 0/0004
*0/000
*0/000
-1/917 -0/0041 -1/913 -0/0040
***0/097
***0/097
1/7410

4/687
*0/000

1/5467

1/641
0/806
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مدل 4
مدل 3
مدل 2
مدل 1
متغيرها
ضریب معنیداري ضریب معنیداري ضریب معنیداري ضریب معنیداري
1/305 0/0005 3/009 0/0006
جمعیت 2/54 0/0000
*
شهرسیا
0/944
0/003
**0/011
0/224 0/0081
میانگین 0/97 0/0008
درجه
0/978
0/334
حرارت دما
اثرات
تصادفی
سطح 2
1/0826
1/1125
0/7426
ساریانس
0/21
0/22
0/18
)(2
سطح 3
0/7721
0/7321
ساریانس
/36
0/36
) ( 3
313/27
311/32
400/39
Deviance
2/77 6/1039
Cut1
*0/006
3/15 6/9719
Cut2
*0/002
 aاعداد بر حسب آماره  tگزارش شده است
* *** ،** ،معنیداری به ترتیب در سطح  5 ،1س  10درصد
منبع :یافیههای تحقیق

مدل  :4در مدل  4نیز همانند مدل  ،3الگوی  3سطحی ترتیبی به کاار بارده شاده
است در این مدل فقط در سطح شهرسیا  ،میغیر دیگری به نام میانگین درجه حارارت
دمای شهرسیا سارد شده است در این مادل نیاز میغیار جنسایت در ساطح  5درصاد
معنی دار س منفی میباشد میغیرهای امکانات رسسیا س جمعیت رسسیا در سطح  1درصاد
معنی دار س مثبت هسیند میغیر فاصله تا شاهر در ساطح  10درصاد معنایدار س منفای
است ،اما میغیرهای بهکاربرده شده در سطح ( 3میغیرهاای جمعیات س میاانگین درجاه
حرارت دمای شهرسیا ها) معنی دار نیسیند س بر تمایال باه مانادگاری جواناا تاأ یری
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ندارند همچنین شاخصهای ) (2س ) (3آ نشا از همبسیگی درس ساحادی غیرصافر
دارند س بهکارگیری الگوی  3را هم مناسب میدانند
اکنو با توجه به نیایج تمامی مدلهاای  1تاا  4کاه در جادسل  5بیاا شادهاناد،
بایسیی بهیرین الگو انیخاب شود مقدار آماره دسیانس 1نیز که برای مقایسه بین مدلهاا
به کار برده میشود از طریق رابطه زیر بهدست میآید:
Deviance= -2 Log Liklihood

آماره دسیانس نیز هر چه کوچک تر باشد بیانگر برازش بهیر مدل اسات (حساینی س
همکارا  )1393 ،هما طور که مشااهده مایشاود در مادل  ،3آمااره دسیاانس دارای
کمیرین مقدار ممکن از بین سایر مدل های دیگر اسات س مادل  3را باهعناوا بهیارین
خرسجی معرفی می کند ،بنابراین نیایج حاصل از مدل  ،3بهعناوا بهیارین نیاایج بارای
تمایل به ماندگاری جوانا رسسیایی در رسسیاها بیا می شود نکیه حائز اهمییی کاه در
نیایج مدل  3به دست آمده است س با سایر مطالعات پیشین تفااست دارد ،ایان اسات کاه
میغیرهای سن س میزا تحصیالت جواناا رسسایایی در تمایال باه مانادگاری آ هاا در
رسسیا مر ر نیست با توجه به جدسل  ،6مشاهده میشود کاه میغیار سان در مادلهاای
برازش شده  3 ،1س  4معنیدار نیست میغیر میزا تحصیالت جوانا نیز فقاط در مادل
الجیت ترتیبی ساده س در سطح  10درصد معنیدار است ،بنابراین به نظر مایرساد کاه
جوانا موردمطالعه در این تحقیق که دارای سنین  18تا  30سال باودهاناد ،همگای در
برخورداری از صفت سطح تحصیالت با یک دید نسبت به ماند یا نماناد در رسسایاها
می نگرند به عبارت دیگر ،میزا تحصیالت؛ چه در افراد  18سال س چاه  29س  30ساال
نمیتواند آ ها را برای ماند یا نماند در رسسیاها تحت تأ یر قرار دهد مطالعات قبلای
نشا داده اند که هر چه سن جوانا بیشیر شود ،تمایل به ماندگاری آ ها کمیر میشود
اما نیایج این مطالعه نشا میدهد که امرسزه سن جوانا رسسیایی ،دیگار در تمایال باه
ماندگاری آ ها مر ر نیست س مبنای آ  ،فرهن سازیهای غلاط چناد دهاه گذشایه در
مورد رسسیاییا است چه جوا بی سواد س چه باساواد ،هماواره از رسسایایی باود رناج
می برند س در صدد پیوسین به شهرها س برخورداری از صافت شهرنشاینی هسایند نکیاه
دیگری که در نیایج جدسل  6دیده می شود این است که میغیر میزا تحصیالت در مدل
الجیت ترتیبی (البیه در سطح  10درصد) معنیدار میباشد ،اماا هماا گوناه کاه نیاایج
1. Deviance
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نشا داده ،این الگو مورد تأیید قرار نگرفیه است س الگوهای چندسطحی بهعنوا بهیرین
برازش گرهاا انیخااب شادهاناد ،بناابراین غفلات از ناهمساانیهاای موجاود در جامعاه
موردبررسی ،به راحیی میتواناد تصامیمات سیاساتگاذارا را در جهات معکاو  ،باه
خدمت بگیرد
به طور کلی ،نیایج این تحقیق در سطح  1برای میغیر سن جوانا رسسیایی منطقاه
مورد مطالعه ،با توجه به جداسل  1س  2در قسمت پیشینه تحقیق ،غیر همسو با مطالعات
خارجی لئو س هرناندز آلیماا 2016 ،؛ لرسا 2016 ،؛ ریاا س ساالس2013 ،؛ ناوگن،
2008؛ مر س میلرد2004 ،؛ یان 2000 ،؛ مولدر س هاویمیجر1999 ،؛ نورساکات1988 ،؛
موسر س همکاارا 1997 ،؛ نوبولاد1996 ،؛ آدپوجاو1986 ،؛ ماکآلای س ناوتی ( )1982س
تحقیقات داخلی رحمیی1390 ،؛ علی بیگی س همکارا ( )1388است همچناین نیاایج
میغیر سطح تحصیالت جوانا رسسیایی ،غیر همسو با مطالعات لئو س هرنانادز آلیماا ،
2016؛ لرس 2016 ،؛ هو س همکارا 2011 ،؛ مبرس2005 ،؛ یان 2000 ،؛ اسچاو ()1998
س مطالعات داخلی رحمیی1390 ،؛ علی بیگی س همکاارا 1388 ،؛ نجا آباادی1388 ،؛
غفاریمقدم س صبوحی ( )1386میباشد در حقیقت با توجه به یافیههاای ایان تحقیاق،
میغیر میزا تحصیالت در تمایل به ماندگاری جوانا ا رگذار نیست
نیایج میغیر جنسیت در بین جوانا رسسیایی نیز که بیا میکند افرادی که ماذکر
هسیند ،تمایل به ماندگاری کمیری در رسسیاها دارند؛ همسو با مطالعات هور چلمن س
هوس  2003 ،س یان ( )2000میباشد در سطح رسسایا نیاز نیاایج میغیاری هامچاو
امکانات موجود در رسسیا با مطالعات غفاری س ترکی هرچگانی ( )1389س مزیادی س زارع
شاااهآبااادی ( )1385در یااک راساایا اساات جمعیاات رسساایا نیااز هماننااد مطالعااات
قاسمی اردهایی س همکارا ( )1395س سابزیا ( )1374بار تمایال باه مانادگاری افاراد
رسسیایی مر ر است میغیر فاصله نیز همسو با تحقیقات کین س نوبولد2009 ،؛ بویال س
همکارا 2001 ،؛ نج آباادی 1388 ،س سابزیا ( )1374نشاا مایدهاد کاه منااطق
نزدیکتر ،تمایل به ماندگاری بیشیری در افراد ایجاد میکند س بالعکس
 -5بحث و نتيجهگيري
در این مقاله ،تمایل به ماندگاری جواناا رسسایایی ماورد بررسای قارار گرفیاه س
اسیا کرمانشاه بهعنوا منطقه مورد مطالعه انیخاب شاده اسات بار اساا نارخهاای
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ماندگاری افراد در رسسیاهای شهرسیا های کرمانشاه ،سه شهرسیا قصرشیرین ،پااسه س
هرسین بهعنوا جامعه آماری س از دهسیا های هر شهرسیا نیز یک رسسیا باه صاورت
تصادفی انیخاب شده اند با توجه باه ماهیات ترتیبای باود میغیار سابسایه (تمایال باه
ماندگاری کم ،میوسط س زیاد) هم الگوهای الجیات ترتیبای س هام الگاوی چندساطحی
ترتیبی اسیفاده شد نیایج تحقیق در جدسل  6نشا مایدهاد کاه میغیار جنسایت بار
تمایل به ماندگاری جوانا مر ر بوده س از سویی ،برخالف سایر مطالعاات؛ میغیار میازا
تحصیالت س سن ،بی معنی شاده اسات ایان نییجاه باه سضاوح ،بیاانگر اهمیات بیشایر
اشیغالداشین جوانا نسبت به ارتقاء سجهه اجیماعی را باا توجاه باه رتباه اسل بیکااری
اسیا در کشور نشا می دهد به بیا دیگر ،ارتقاء سطح تحصیالت س همچنین افازایا
سن جوانا رسسیایی در منطقه مورد مطالعه ،مانادگاری آ هاا را در رسسایا ناه کااها
می دهد س نه افزایا از سویی ،میغیرهای امکانات رسسیایی ،جمعیت س فاصاله رسسایا تاا
شهر نیز در سطح رسسیاها س در نهایت میغیر جمعیت شهرسیا در سطح سوم ،معنیدار
شدهاند با بهبود س تعمیر راه های رسسیایی س افزایا امکاناات در رسسایاها ،مایتاوا باا
شهری کرد رسسیاها (از لحاظ امکانات اسلیه رفااهی) تحریاک جواناا باه مهااجرت از
رسسیاها را کاها داد به بیا دیگر ،می توا در رسسیاهایی که از موقعیتهاای مشااغل
خدماتی س غیرکشاسرزی مرتبط با زیرمجموعههای میغیر امکانات رسسیایی (که در جدسل
 2ذکر شده اند) برخوردار هسیند (از جمله رسسیای چهار ،بلاوردی ،شمشایر) ،باا ایجااد
موقعیت های شغلی غیرکشاسرزی در رسسیاها ،احیمال افزایا تمایل به مانادگاری افاراد
رسسیایی موردمطالعه (جوانا ) را در رسسیاها بیشیر کرد هامچناین اگار فاراهم کارد
صنایع تبدیلی در رسسیاها محقق شود؛ به ساسطه آ  ،شکافهای درآمادی باین منااطق
رسسیایی -شهری ،کاها می یاباد س در نییجاه از تخلیاه رسسایاها جلاوگیری باه عمال
میآید
نییجه نهایی تحقیق با توجه به جدسل  6نشا میدهاد کاه باهکاارگیری الگوهاای
چندسطحی در مطالعات مرتبط با مهاجرت س ماندگاری افراد در رسسیاها ،میتواناد بهیار
از ساایر الگوهااای دیگاار باشاد البیااه در ایاان تحقیاق ،مهاامتاار از باهکااارگیری الگااوی
چندسطحی؛ تغییر نوع نگرش سیاستگذارا به مسئله ماندگاری در رسسیاها مایباشاد
به عبارت ساده تر ،مورد تأیید قرار گرفین الگوی چندسطحی برای این تحقیق ،مبین این
است که همواره راهکارها س برنامهریزیهای سیاستگاذارا در مقابلاه باا پدیاده خاالی
شد رسسیا؛ چنانچه به صورت کلی س عمومی باشد ،با شکست مواجاه خواهاد شاد باه
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دیگر سخن ،حال مسائله رسسایاها س جلاوگیری از خارسج س سارازیر شاد رسسایاییا
(جوانا ) به شهرها س اسیا های دیگر ،در اجرای سیاستگذاریهای کلی بارای کشاور س
یا هر اسیا نیست بلکه در این مورد بایسیی با توجاه باه تفااستهاای موجاود در باین
رسسیاها س نیز شهرسیا ها با همدیگر ،سیاستگذاریهای اسیانی مشاخصتار س در باین
رسسیاها س شهرسیا ها به صورت جداگانه س مطالعه شده به کار برده شوند از آنجایی کاه
در ایاان تحقیااق ب این جوانااا رسساایایی ،رسساایاها س شهرساایا هااای مااورد مطالعااه،
همبسیگی های درس ساحدی غیر صفر هسیند؛ بنابراین در بین رسسیاها س شهرسیا های
موردمطالعه تفاستها س ناهمسانی ها موجود است س در سیاستگذاریهاا نمایتاوا کال
جامعه آماری را به طور یکسا در نظر گرفت در حقیقت نیایج تحقیق بیانگر ایان اسات
که در راسیای کاها (افزایا) مهاجرت (ماندگاری) رسسیاییا در رسسیاها ،مایبایسات
با جزئیات بیشیری از قبیل توجه به موقعیت های جغرافیاایی هار منطقاه (مانناد تناوع
آبسهوایی س نزدیکی به مرز در سه شهرسیا مورد بررسی در این تحقیق) س رساومات س
خرده فرهن ها (که میتواند شامل نوع مذهب س قومیت افاراد باشاد)؛ پدیاده مهااجرت
رسسیایی را موردتوجه قرار داد با توجه به نیایج تحقیق ،چنانچه به سیاستگاذاریهاای
در امر مهاجرت؛ با دید همسا بود جامعه س اینکه چو شهرسیا های هر اسایا پیارس
قوانین س تسهیالت س در قالب مرزبندی سیاسی اسیا مربوطه قرار دارند؛ نگریسیه شاود
به طور حیم از ا ربخشی آ کاسیه خواهد شد س چه بسا به نیایج دیگری (مانناد تصامیم
به مهاجرت از رسسیا به شهر س کااها منزلات رسسایایی باود ) منجار شاود از ایانرس
پیشنهاد میشود که محققا دیگری که در راسیای مهاجرت رسسیایی تحقیق میکنناد؛
بُعد فضا را در نظر بگیرند ،لاذا باهعناوا پیشانهادی بارای تحقیقاات آتای؛ اسایفاده از
الگوهای چندسطحی فضایی در زمینه مهاجرت نیز پیشنهاد میشود
منابع
 1اکبرپور ،محمد ،مطیعی لنگرسدی ،حسن ،رضوانی ،محمدرضا س نوربخا ،محمدرضا
( )1393تبیین اسیراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در ساکونتگاهاای رسسایایی
مطالعه موردی :شهرسیا هشیرسد ،پژسهاهای رسسیایی893-910 :)4(5 ،
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