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مقدمه
پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که کشورها برای پیشتازبودن نیاز به نیروی انسانی متخصص و
باانگیزه دارند و منابع انسانی مهمترین عامل تعیینکننده و تسریعکنندة فرایند رشد و توسعه کشورها بهشمار میآید و از
آنجا که کشاورزی ،صنعت ،و خدمات سه بخش اصلی اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهند ،هر یک از این بخشها از
اهمیت ویژهای برخوردارند (موسوی و صادقی .)852 :8938 ،در این راستا توسعه بخش کشاورزی نیاز ضروری پیشرفت و
توسعه اقتصادی کشور است و چنانچه عوامل تولید در بخش کشاورزی ،که عمدة آنها عبارتاند از :نیروی انسانی ،زمین،
آب ،سرمایه ،و غیره با مشکالتی مواجه باشند ،نهتنها این بخش به توسعه الزم نمیرسد ،بلکه سایر بخشهای اقتصادی
نیز به توسعه الزم دست نخواهند یافت (ریاحی و همکاران .)885 :8939 ،با توجه به اینکه قسمت عمدة بخش کشاورزی
در نواحی روستایی صورت میپذیرد و مقدار کمی از آن در حاشیه شهرها انجام میشود ،این امر نشان میدهد که رشد و
توسعه کشاورزی در ایران با چگونگی توسعه روستاها در هم آمیخته است و هر گونه سرمایهگذاری در رابطه با عمران
روستاها از جمله جاده ،آب ،فاضالب ،امور آموزش و فرهنگی ،ارتباطات در توسعه کشاورزی ،و اقتصاد روستایی تأثیرگذار
است (یاسوری و همکاران .)66 :8930 ،از طرفی ،توسعه توسعه پایدار کشاورزی در نواحی روستایی سبب تقویت اقتصاد
روستایی و در نتیجه توسعه و عمران روستایی و توسعه توسعه پایدار روستا میشود .ولیکن مشکلی که ما در نواحی
روستایی با آن مواجهیم در مرحله اول خالیشدن و متروکهشدن تعداد بسیاری از روستاها در سطح کشور است و در
مرحله دوم بسیاری از روستاها در جذب و نگهداشت عامل اصلی توسعه پایدار کشاورزی و توسعه پایدار روستایی یعنی
عامل انسانی تحصیلکرده و جوان با مشکل مواجهاند (مطیعی لنگرودی و همکاران .)644 :8935 ،در زمینه مهاجرت و
ماندگاری روستاییان ،محققان و اندیشمندان خارجی نیز تحقیقات فراوانی انجام دادهاند (وایت و لیندسترم.)6449 ،
بنابراین ،تمایل به ماندگاری یا مهاجرت فرد ممکن است توسط جذبهها ،بهبود وضعیت اشتغال ،و سبک زندگی (توماس و
همکاران )6485 ،و نیز ساختار توسعه کشاورزی در جوامع روستایی تحریک شود (لیانگ و وایت8330 ،؛ براو وبری،
8332؛ یانگ8332 ،؛ دی جان و همکاران .)8332 ،تحقیقات دیگر نیز نشان دادهاند که اگرچه فرایند مهاجرت (بهویژه
برای جوانان) فرایندی عمومی است ،بین جوامع مختلف ناهمسانیها و اختالفهایی برای تصمیمگیریهای افراد برای
مهاجرت یا ماندن وجود دارد (باچمن و کریسی.)016 :6488 ،
نیروی انسانی امروزه بهعنوان یک سرمایه ارزشمند و بالنده مطرح میشود که قدرت بازتولید دارد .درحقیقت ،کیفیت
کار نیروی انسانی در همة کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سیستم تجهیز و بهسازی نیروی انسانی است و حفظ و
نگهداری آن به شکل جامع و پویا عمل میشود (تیموری و حسنپور .)66 :8935 ،طبق دادههای مرکز آمار ایران سال
( ،)8935بعد خانوار در همة روستاهای مورد مطالعه در شهرستان مالیر کاهش چشمگیری داشته است؛ به گونهای که به
طور میانگین از  5/43به  9/08تغییر یافته است .نسبت جوانی جمعیت  68/33در روستاهای مورد مطالعه است که از نسبت
جوانی روستاهای کشور که  62سال بوده پایینتر است .میزان سالخوردگی شهرستان  0/1و میزان سالخوردگی جمعیت
کشور  2است .میزان سالخوردگی جمعیت روستایی شهرستان مالیر  84و بسیار بیشتر از میزان سالخوردگی جمعیت
روستایی کشور است ،که عدد  2/1است .میزان سالخوردگی جمعیت شهری شهرستان  2/28و از میانگین سالخوردگی
شهری کشور ،که  5/1درصد است ،بیشتر است .بدین منوال ،همه شاخصها بیانگر این است که جمعیت شهرستان
خصوصاً در نواحی روستایی به سمت پیری از شاخصهای کشوری باالتر است و خود بیانگر عدم جذب جوانان و مهاجرت
آنهاست.
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در رابطه با مقایسه جوانی و سالخوردگی شهرستان در فاصله سالهای  8935-8925باید گفت میزان جوانی جمعیت
در سال  02/36 ،8925بوده که این نسبت در سال  8935به  66/30تغییر یافته است .همچنین ،میزان سالخوردگی از 9/5
درصد به  0/1درصد ارتقا یافته است .میزان سالخوردگی  2/29درصد در روستاهای نمونه است که بیشترین آن را روستای
مهرآباد و کمترین آن را روستای علوی دارد .هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد چالش منابع انسانی
بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان مالیر و مشخصکردن اولویتها و اقداماتی است که برای نگهداشت منابع
انسانی توسعهیافته در بخش کشاورزی نواحی روستایی میبایست صورت گیرد .تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال
است که چه عواملی سبب چالش پیرسنی و مهاجرت جوانان تحصیلکرده در منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی
روستایی بخش مرکزی شهرستان مالیر شده است؟ کدام یک از عوامل و شاخصهای زیر بیشترین نقش را در ایجاد
چالش منابع انسانی و تغییر مکان جغرافیایی و مهاجرت داشتهاند؟ و فرضیههای زیر در این راستا مطرح میشود:
 .8عوامل اقتصادی از جمله کمبود اشتغال ،درآمد کم ،محدودیت زمین ،تضمین ناکافی خرید محصوالت ،مشکالت بیمه؛
 .6عوامل خدماتی و زیرساختی از جمله کمبود امکانات آموزشی ،درمانی ،تفریحی ،عمرانی؛
 .9عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله وجود عوامل جاذب جمعیت در شهر ،چالش جوانان با اعضای خانواده ،وجود
بستگان در شهر ،ازدواج و رشد باالی جمعیت در روستاها.

مبانینظری
روستا کهنترین شکل سکونتگاه بشری است و روستانشینی یکی از قدیمیترین شیوههای زندگی بشری است .امروزه،
شهرنشینی در کشورها رو به گسترش است؛ این مهم نیاز به تولید مواد غذایی را افزایش میدهد و تولیدکنندگان
روستایی که روز به روز از نظر تعداد کمتر میشوند در تأمین مواد غذایی جمعیت مصرفکننده ،صادرات مواد اولیه ،و
تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد ملی کشورها اهمیت بیشتری پیدا میکنند (جمعهپور .)6 :8910 ،در کشور ایران نیز بخش
کشاورزی مولد بیش از  65درصد درآمد ناخالص ملی است و معاش اغلب ساکنان روستا از راه فعالیتهای کشاورزی
تأمین میشود .با این اوصاف و بهمنظور دستیابی به توسعه روستایی ،کشاورزی بهعنوان بخش تعیینکننده و پیشتاز در
توسعه روستاها مطرح میشود و استدالل بر این است که با توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت تولید و درآمد در این بخش
اهداف توسعه روستایی محقق میشود (پورطاهری و همکاران .)33 :8930 ،از آنجا که عموماً روستائیان نسبت به
شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی (بهواسطه اعمال سیاستهای تمرکزگرایانه در
مکانگزینی و تجمع اینگونه تسهیالت و فعالیتهای اشتغالآفرین در شهرها) برخوردارند (عنابستانی و همکاران:8935 ،
 ،)882اقشار روستایی فقیرتر و آسیبپذیرتر محسوب میشوند که این فقر سبب مهاجرت آنان به شهرها و بالطبع
ازهمگسیختگی امور اجتماعی -اقتصادی روستاها ،شهرها ،و نهایتا کل جامعه میشود (احمدی و توکلی.)200 :8935 ،
بنابراین ،با توجه به نقشهای متعددی که روستاها در فرایند توسعه ملی بهویژه در زمینه تأمین مواد غذایی شهرنشینان بر
عهده دارند ،رشد و توسعه این نواحی اهمیت و ضرورت زیادی دارد (رضوانی .)86 :8930 ،در این راستا کشاورزی با توجه
به قابلیتهای باالیی که در زمینة عرضه نیروی کار و سرمایه برای رشد و تأثیرگذاری در دیگر بخشهای اقتصاد و
عرضه غذای ارزان و مورد نیاز جوامع بشری و مساعدت به تراز پرداختها از طریق صادرات و فروش (نجفی-3 :8902 ،
 )88دارد ،میتواند بهعنوان یکی از مهمترین گزینههای توسعه همهجانبه جوامع انسانی و بخش پیشرو در اقتصاد ملی
کشورها مطرح شود .از این رو ،بخش کشاورزی منبع خوبی برای توسعه دیگر فعالیتهای تولیدی از جمله فعالیتهای
صنعتی است .به طوری که انعکاس توسعه صنعتی در بخشهای متفاوت اقتصاد روستایی میتواند به جریان پویایی از
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تعامل پیشبرنده میان دو بخش کشاورزی و صنعت تبدیل شود (رکنالدین افتخاری و طاهرخانی .)80 :8918 ،در
حقیقت ،رشد درآمد کشاورزان است که باعث افزایش تقاضا و جذب نیروی کار و افزایش نرخ دستمزدها در بخش
روستایی غیر کشاورزی میشود و فشار نیروی کار مهاجر را از شهرها منحرف میکند (رحمانی و طاهرخانی.)12 :8915 ،
بدین منظور ،الزم است به مطالعه اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در این بخش پرداخته شود .در ادامه به تعدادی از
تحقیقات در راستای موضوع اشاره میشود:
تقیلو و همکاران ( )8935در مقالهای پیشرانهای توسعه روستاهای ایران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که
مهمترین فاکتورهای کلیدی به ترتیب اهمیت ،مشارکت ،سرمایهگذاری ،کارآفرینی ،تربیت نیروی انسانی متخصص ،منابع
طبیعی ،درآمدزایی ،طرحهای هادی روستایی ،مالکیت منابع تکنولوژی ،خدمات ،و گردشگری است .بر اساس نظر
کارشناسان ،پنج عامل اول در توسعه روستایی از اهمیت زیادی برخودارند که قطعیت و عدم قطعیت پیشرانهای آنها به
بحث گذاشته شده تا اقدامات مناسب برای کنترل و هدایت آنها در راستای توسعه روستایی ایران برنامهریزی شود.
صیدایی و صادقی ( )8939در کتابی با نام کارآفرینی و برنامهریزی توسعه روستایی اینگونه به موضوع پرداختهاند که
دست یابی به توسعه پایدار به طور عام و توسعه روستایی همواره در  2دهه اخیر مهمترین جهتگیری مدیران و
برنامهریزان بوده است .همچنین ،جاللیان ( )8938به تحلیل اثرهای نظامهای آبیاری نوین بر وضعیت بهرهبرداران
کشاورزی در شهرستان خدابنده پرداخته و به این نتایج رسیده که با اجرای طرح آبیاری تحت فشار در سطح حدود 5444
هکتار از اراضی شهرستان خدابنده بسیاری از شاخصهای کمی بهرهبرداریهای کشاورزی از جمله سطح زیر کشت،
متوسط عملکرد در واحد سطح ،میزان درآمد بهرهبرداران ،بهرهبرداری مصرف آب ،و کیفیت محصوالت تولیدی افزایش
یافته است و سبب رضایت کشاورزان و تثبیت جمعیت شده است .لیال بهرامی ( )8913به بررسی علل مهاجرت روستاییان
در بخش جوکار شهرستان مالیر پرداخته است؛ نتایج این تحقیق نشان میدهد که عوامل اقتصادی امکان کسب درآمد
بیشتر در شهر و بیکاری و نبود فرصتهای شغلی در روستاها بیشترین تأثیر را در مهاجرت افراد داشتهاند .مطیعی
لنگرودی و همکاران ( )8938در مقالهای به تبیین عوامل مؤثر و توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینان (مطالعه
موردی :بخشهای زند و سامن شهرستان مالیر) پرداختهاند و پژوهشهای انجامگرفته بیانگر این است که روستاییان این
ناحیه شرایط مساعدی برای کارآفرینی ندارند .بنابراین ،توانمندسازی رسالتی است که برای پُرکردن این خأل تعریف شده
است .عوامل مؤثر از منظر گروه کنترل در این تحقیق عبارتاند از عامل سازمانی ،عامل منابع مالی و اقتصادی ،عامل
مهارت و دانش ،عامل خانواده ،عامل عزت نفس ،عامل مشارکت اجتماعی ،و عامل زیرساختها .یافتههای این تحقیق
نشان میدهد بخشهای سازمانی ،نهادی ،اصناف ،و قانونگذاری به خاطر اهمیتی که در توانمندی کارآفرینان روستایی
دارند برای توجه به تجدید نظر اصالحی ،رفع نواقص قانونی ،و ضعف قانونی و ضعفهای کارکردی در اولویت قرار دارند
و همچنین پیشنهاد میکنند که توسعه عواملی چون مهارت ،آگاهی ،و خالقیت در دستور کار آموزشگاهها ،آموزش ضمن
خدمت ،و رسانهها قرار گیرند .بیات و همکاران ( )8934به شناخت عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی
روستایی پرداختهاند .رکود اقتصاد دامداری سبب کاهش میزان درآمد و افزایش فقر شده است و میبایست با بیمه دام و
ارتقای بخش دامداری از سنتی به مدرن و جذب جوانان و نقشآفرینی دهیاران در طرحهای هادی و ساماندهی دامداران
در قالب تعاونی از این رکود جلوگیری کرد .کاشی نهنجی ( )8911در پایاننامه کارشناسی ارشد به بررسی بخش صنایع
کوچک و تبدیلی روستایی در توسعه اقتصاد روستاهای بخش مرکزی مالیر پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که وجود
صنایع کوچک و تبدیلی در روستاها باعث باالرفتن توان اقتصادی روستاییان ،افزایش فعالیت زنان ،کمشدن اختالف
درآمد شهر و روستا ،کاهش فقر و بیکاری ،و باالرفتن سطح تولیدات کشاورزی و کاهش مهاجرت میشود.
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(ایران)ونتایجآنها

جدول.1تحقیقاتداخلیدرارتباطبامهاجرتوماندگاریدرروستاها
نوعمطالعه

نویسندگان

نتیجهاثرگذاریمتغیرهایمربوطهبرماندگاریافراددرروستاها

اکبرپور و همکاران ()8939؛ موالیی
هشتجین و همکاران ()8939؛ مطیعی

توسعهآفرینی( ،)+رویکرد مشارکتی()+

لنگرودی و همکاران ()8936

تحلیلی-
توصیفی و
کتابخانهای

کشاورز و همکاران ()8936

اثرگذاری عوامل طبیعی ،اقتصادی ،و اجتماعی بر مهاجرت روستاییان

شایان و کهنهپوشی ()8936

کمبود اشتغال و بیکاری ( ،)-کمبود درآمد()-

میکانیکی و همکاران ()8936

از بین رفتن فضای کسب و کار ناشی از خشکسالی ()-

شجائیان ()8938

کمبود درآمد خانواده( ،)-مهاجرت فردی از خانواده( ،)-داشتن فامیل در خارج روستا()-

رجبی علیایی ()8938

نبود شغل و درآمد کافی()-

زنگیآبادی و مبارکی ()8938

بیکاری( ،)-درآمد کم( ،)-پایینبودن اجارهبهای مسکن( ،)-و دافعههای اجتماعی

خطیر ()8934
بهرامی ()8913
غفاری و ترکی هرچگانی ()8913
علیبیگی و همکاران ()8911

فعالیت های ترویجی در روستا( ،)+دانش زراعی( ،)+نگرش به امنیت مشاغل روستایی(،)+
نگرش به وضعیت کشاورزی در آینده( ،)+و رضایتمندی از خدمات موجود در روستا()+
درآمد( ،)-بیکاری و نبود فرصتهای شغلی در روستا()-
جستوجوی کار( ،)-دستیابی به امنیت شغلی( ،)-دستیابی به درآمد و کار بهتر(،)-
دستیابی به امکانات تفریحی -ورزشی( ،)-دستیابی به امکانات آموزشی()-
نگرش نسبت به شغل کشاورزی( ،)+سن( ،)+سطح تحصیالت( ،)+میزان رفت و آمد به
شهر( ،)-روابط بین فردی( ،)-میزان اختالفات خانوادگی و ساختار خانواده()-

منبع:مطالعاتکتابخانهایتحقیق1513،


مهاجرت یک پدیدة جهانی در حال رشد است (فائو .)0 :6482 ،بر همین اساس ،در زمینه رفتارهای مهاجرتی و تمایل
یا عدم تمایل به ماندگاری افراد د چه در شهرها چه در روستاهاد نظریههای مستحکمی موجودند .سیر تکاملی نظریهها در
دورانهای متفاوتی رخ داده است .با ورود انقالب صنعتی ،نیاز به مهارتهای کوچک نیروی کار ایجاد شده است (لوئیس،
 .)890 :8302دیدگاه اسمیت به عنوان یک اقتصاددان تئوریک این بوده است که یک شخص ،بدون شغل درآمدی ندارد
و وادار میشود که نسبت به وضعیت نامطلوبش ،واکنش نشان دهد (اسمیت .)02 :6444 ،در نهایت چنین فردی که
دارای حرکت آزادانه در مهاجرت است وضعیت خود و خانواده اش را با مهاجرت ،تغییر ،شغل ،کارفرما ،منطقه جغرافیایی و
یا ترکیبی از آن ها بهبود می بخشد (راهوت .)886 :6445 ،روی و همکاران ( )6480در بنگالدش پایداری سیستم کشت
برنج را ارزیابی کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که کمتر از نیمی از تولیدکنندگان برنج به لحاظ اقتصادی،
زیستمحیطی ،و کیفیت زندگی حالت پایداری داشته و توسعه سرمایه انسانی ،افزایش بهرهوری زمین ،بهرهبرداری
صحیح از منابع ،و دردسترسبودن اطالعات در زمرة عوامل موثر در پایداری کشت برنج بودهاند .هاکلسیو و الین (،)6480
در مقالهای ،به مبحث ایجاد ظرفیت برای صاحبان سهام در ماالوی پرداختهاند .بدین صورت که آموزشهای جدید در
زمینههای تکنیکهای کشت و زندگی ،جنگلداری ،کشاورزی ،حفاظت ،و آموزش کسب و کار در مجموع این روشهای
جدید منجر به برداشت بهتر ،غذای بیشتر ،و درآمد بیشتر شد و به خاطر انتقال دانش به کشاورزان شرکتکننده کشاورزان
سالمتر و تحصیلکردهتر میشوند و تولیدات بیشتری خواهند داشت .تیم و داس ( )6488نشان میدهند که زنان حدود
 09درصد از نیروی کار جهان را تشکیل میدهند .با این وجود درصد اشتغال آنها در بخش کشاورزی ،بیشتر از دیگر
بخشها است و این درصد در کشورهای مختلف ،متفاوت است .به گونهای در بعضی از کشورها ،بیش از  24درصد
شاغالن بخش کشاورزی را ،گروه زنان تشکیل میدهند .در کل میزان فعالیت زنان روستایی بیشتر از مردان است؛ زیرا،
عالوه بر مسئولیتهای خانهداری ،در تهیه غذا و جمعآوری سوخت و آب و تولید محصوالت نقش دارند و به صورت

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،1بهار1011


100

بدون حقوق و فصلی و نیمهوقت حضور دارند .واسوانی ( )6484در مقالهای به نقش توسعه منابع انسانی در بهبود
بهرهوری کشاورزی میپردازد و به این نتیجه میرسد که کشاورزی هند نیاز به توجه تازه به بهبود تولید و بهرهوری
مزرعه دارد و منابع انسانی همراه با سرمایه انسانی و منابع طبیعی برای توسعه کشاورزی ضروری است و میبایست به
اهمیت اقتصادی ،اشتغال ،و سیاستهایی که ایجاد ،تقویت ،و حمایت از منابع انسانی در کشاورزی را مورد توجه قرار
میدهند توجه ویژه نمود .تاگی لئو و همکاران ( )6482مطالعهای در زمینه بهرهوری نیروی کار بخش کشاورزی ایران با
استفاده از تابع تولید ترانسلوگ انجام دادهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که طی سی سال گذشته بخش کشاورزی
بخش جاذب نیروی کار نبوده است .اضافه بر آن ،بهرهوری نهایی نیروی کار در بخش کشاورزی ایران منفی بوده است.
آصف و محمود خالد ( )6443با استفاده از دادههای سری زمانی و تابع کابدداگالس اثر سرمایه انسانی در بهرهوری در
فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی در روستاهای ایالت پنجاب پاکستان را ارزیابی کردند .نتایج نشان میدهد که نرخ
بازده خصوصی آموزش مردان در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنیداری مثبت است .ولی اثر سرمایه انسانی روی
دستمزد و بهرهوری در فعالیتهای کشاورزی ضعیف است .آنها نتیجه میگیرند که آموزش بیشتر اعضای خانواده در
نهایت در فعالیتهای غیرکشاورزی دارای مزیت نسبی است.
تاهاونتایجآنها

جدول.2تحقیقاتخارجیدرارتباطبامهاجرتوماندگاریدرروس
نویسندگان

نتیجهاثرگذاریمتغیرهایمربوطهبرماندگاریافراددرروستاها

ریان و سالس6489 ،؛ هو و همکاران6488 ،؛ مر و میلرد6440 ،؛ مولدر و
سن()+

هویمجر8333 ،؛ اوچو8331 ،؛ موور و همکاران8330 ،؛ نوبولد8332 ،؛
نورسکات8311 ،؛ مک آلی و نوتی8316 ،؛ آدپوجو8312 ،
هو و همکاران6488 ،؛ مبرو6445 ،؛ اوچو8331 ،

میزان تحصیالت()-

لیبرت6482 ،؛ اوچو8331 ،؛ آساو و همکاران6489 ،

افراد مجرد( ،)-جنسیت مذکر()-

هو6482 ،؛ وان هام6486 ،؛ شالیی8315 ،

درآمد بیشتر خانوارهای روستایی( )+و کسب موقعیتهای شغلی در شهر()-

میدگلی و برادشو6442 ،

عدم دسترسی به امکانات کافی در روستا( )-و فقدان فرصتهای شغلی ()-

ترل و همکاران6486 ،

دسترسی راحت تر به وسایل حمل و نقل عمومی در روستا()+

منبع:تحقیقاتنگارندهبااقتباسازمحمودیوهمکاران()1510

روشپژوهش
این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در چند مرحله انجام شده است؛ مرحله اول که مربوط به بخش نظری تحقیق
است به شیوة کتابخانهای– اسنادی بوده است .در مرحاله دوم در بخش دادهها به صورت میدانی از شیوههایی همچون
مشاهده ،مصاحبه ،و پرسشنامه بهره گرفته شده است .مرحله سوم تجزیه و تحلیل دادهها و ارائة پیشنهادهاست .جامعه
آماری پژوهش  09روستای بخش مرکزی شهرستان مالیر است .با توجه به حجم باالی جامعه آماری ،به نمونهبرداری از
روستاها اقدام شده است که  844خانوار از  5روستای مرکز دهستان بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد .ابزار اصلی
پژوهش پرسشنامه محققساخته بود که روایی و پایایی آن با کسب نظر اساتید دانشگاهی و محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ و سایر روشهای تأیید شده است .برای تجزیه و تحلیل از نرمافزار

spss

استفاده شده است .بدین ترتیب ،با

توجه به عواملی همچون تابعیت سیاسی اداری ،فاصله از شهر ،جمعیت و تفاوتهای فرهنگی 5 ،روستای جوزان ،جوراب،
ازناو ،مهرآباد ،و علوی بهعنوان مراکز دهستانهای بخش مرکزی بهعنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب شد.
سرپرست خانوارهای مورد مطالعه جامعه آماری مورد پرسشگری این پژوهش را تشکیل داده است .بهمنظور تحلیل
دقیقتر تعداد خانوارها ،از طریق نمونهگیری سهمیهای ،سهم خانوار و هر روستا به نسبت تعداد خانوارهای  5روستای
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نمونه تعیین شد و نهایتاً از طریق نمونهگیری تصادفی ساده به پرسشگری مبادرت شد .این قسمت شامل دو بخش آمار
توصیفی و آمار تحلیلی یا استنباطی است که در بخش اول خصوصیات دموگرافیک و نیز متغیرهای مرتبط با فرضیات
تحقیق در قالب جدولها و نمودارهای آمار توصیفی ارائه شده است .در بخش آمار تحلیلی از آزمونهای
اسمیرنوف،

T

کولموگروف–

تکنمونهای ،فریدمن ،همبستگی کندال ،خی دو ،و آزمون اتا استفاده میشود .برای تجزیه و تحلیل

دادههای استخراجشده نیز از نرمافزار آماری

SPSS

بهرهبرداری شده است .نتایج حاصله در قالب جدول  9به تصویر

کشیده شده است.
جدول.5جمعیت،تعداد،وبُعدخانوارروستاهاینمونهبخشمرکزی
نامآبادی

1513

تعدادخانوارهاینمونهبراساس

جمعیت

خانوار

بعد

سهمیه

جوزان

6265

165

9/81

64

مهرآباد

554

809

9/80

0

جوراب

6586

246

0/80

85

ازناو

5088

8235

9/83

08

علوی

6224

031

9/99

83

،محاسبههاینگارنده

مرکزآمارایرانسرشماریسال1513

رواییابزاراندازهگیری :در این پژوهش روایی پرسشنامه یادشده به دو صورت روایی -محتوایی و روایی -سازه

نیز بررسی شد:
الف) روایی -محتوایی :روایی محتوایی و کفایت حجم نمونه در جدول  0آورده شده است.
جدول.0بررسیکفایتحجمنمونه
پرسشنامه


درصدتبیین

ضریب

آزمون

واریانس

KMO

بارتلت

درجهآزادی

سطح
معناداری

کل پرسشنامه

56/51

4/020

032/222

864

4/448

عوامل اقتصادی

3/53

4/000

862/50

85

4/448

عوامل خدماتی و زیرساختی

10/00

4/051

828/321

84

4/448

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/26

4/002

50/013

84

4/448

منبع:یافتههایتحقیق1513،


جدول  0گویای این مطلب است که مقادیر ضریب

KMO

برای کل پرسشنامه ،عوامل اقتصادی ،خدماتی و

زیرساختی و نیز فرهنگی و اجتماعی به ترتیب  ،4/051 ،4/000 ،4/020و  4/002است که در سطح  P>4/48معنیدارند.
سپس ،از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بارگذاریهای عاملی بیش
از  4/5استفاده شد .همچنین ،سؤاالت کل پرسشنامه ،عوامل اقتصادی ،خدماتی و زیرساختی ،و نیز فرهنگی و اجتماعی
میتوانند به ترتیب به میزان  51/56درصد 53/3 ،درصد 00/10 ،درصد ،و  26/0درصد واریانس را تبیین کنند که این
گویای این مطلب است که سؤاالت پرسشنامه از روایی محتوایی باالیی برخوردارند.
ب) روایی -سازه :جدول  5بارهای عاملی و مقدار آمارة CRمربوط به سؤاالت پرسشنامه را نشان میدهد.
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نتایجتحلیلعاملیتأییدیپرسشنامه

جدول.3
متغیر

ابعاد

عوامل
اقتصادی

سؤال

استاندارد

غیراستاندارد
برآورد

بارعاملی(المدا)

آمارۀCR

بیکاری و نبود فرصت شغلی

8

4/030

-

درآمد کم و بهصرفهنبودن کشاورزی

8/841

4/150

3/220

محدودیت زمین کشاورزی

8/450

4/118

84/422

نبود تضمین خرید محصوالت کشاورزی

4/195

4/009

1/096

مشکالت بیمه مجصوالت

4/120

4/041

0/503

4/201

4/51

5/351

4/50

0/441

حوادث و بحرانهای طبیعی (سیل ،زلزله،
علل جذبنشدن جوانان

خشکسالی )...

بهخصوص تحصیلکردگان

کمبود امکانات آموزشی

8

روستاها در بخش کشاورزی

عوامل

کمبود امکانات بهداشتی

8/80

4/529

و مهاجرت آنها به شهر

خدماتی و

کمبود امکانات تفریحی و ورزشی

8/636

4/096

0/516

()QJ

زیرساختی

کمبود امکانات زیرساختی

4/312

4/550

9/320

دسترسی آسان به شهر

4/361

4/590

9/108

عوامل جذب جمعیت در شهرها

8

4/21

-

عوامل

چالش جوانان با اعضای خانواده

8/831

4/021

2/26

فرهنگی و

وجود بستگان در شهر

8/686

4/190

0/49

اجتماعی

ازدواج و واقعشدن یکی از زوجین در شهر

8/436

4/023

2/262

رشد باالی جمعیت روستاها

4/019

4/580

0/260

منبع:یافتههایتحقیق1513،


جدول  5نشان میدهد هر یک از سؤاالت بهخوبی میتوانند پرسشنامه یادشده را تبیین کنند .زیرا همانطورکه
پیداست ،بار عاملی تکتک سؤاالت پرسشنامه بزرگتر از  4/9است و این امر گویای این مطلب است که سؤاالت
پرسشنامه (متغیرهای آشکار) میتوانند علل جذبنشدن جوانان بهخصوص تحصیلکردگان روستاها در بخش کشاورزی
و مهاجرت آنها به شهر (متغیرهای مکنون) را بهخوبی تبیین کنند .ذکر این نکته الزم است که اگر بار عاملی کمتر از
 4/9باشد ،رابطه ضعیف درنظر گرفته میشود و از آن سؤال در پرسشنامه صرفنظر خواهد شد .همچنین ،مقدار آمارة
CR

معناداری همبستگیهای مشاهدهشده را در سطح خطای  4/48نشان میدهد .زیرا مقادیر همگی در بازة  6/51و

 -6/51نیستند .بنابراین ،با سطح اطمینان 33درصد سؤاالت میتوانند بهطور معنیداری متغیرهای مکنون را اندازهگیری
کنند.
در مدل مورد بررسی مقدار گروه شاخصهای برازش مطلق (شاخص کای اسکوئر -خی دو ،شاخص نیکویی برازش،
شاخص نیکویی برازش ،و ریشه میانگین مربعات باقیمانده) و گروه شاخصهای برازش تطبیقی (شاخص برازش
هنجارشده ،شاخص برازش نسبی ،شاخص برازش افزایشی ،شاخص توکر -لویس ،و شاخص برازش تطبیقی) و
شاخصهای برازش مقتصد (کای اسکوئر بهنجارشده ،ریشة میانگین مربعات خطای برآورد ،و شاخص برازش هنجارشدة
مقتصد) به غیر از شاخصهای نیکویی برازش اصالحشده تأیید شدند که نشاندهندة مناسببودن مدل تحلیل عاملی
تأییدی در پرسشنامه است .در شکل  8تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه در حالت استانداردشده است:

مکانیعواملچالشزایمنابعانسانیِبخشکشاورزیدر… 
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پرسشنامهدرحالتاستاندارد

شکل.1تحلیلعاملیتأییدی

برای سنجش میزان پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ بر روی  844نفر از نمونه مورد مطالعه در جدول  2اندازهگیری شد.
جدول.1ضرایبآلفایکرونباخ
متغیر

ضریبآلفایکرونباخ

کل پرسشنامه

13/4

عوامل اقتصادی

10/4

عوامل خدماتی و زیرساختی

18/4

عوامل فرهنگی و اجتماعی

19/4

منبع:یافتههایتحقیق1513،


جدول  2نشان میدهد که ضرایب آلفای کرونباخ بیشتر از  4/0بوده .بنابراین ،پرسشنامه پژوهش از پایایی مورد
قبولی برخوردار است و لذا پرسشنامه قابلیت تعمیمپذیری در جامعه مورد مطالعه را دارد .بررسی نرمالبودن متغیرها :ابتدا
قبل از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است نرمالبودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف– اسمیرنف ارزیابی شود.
جدول  0به بررسی نرمالبودن متغیرهای تحقیق میپردازد.
نرمالبودنمتغیرها

جدول.3
متغیرها

آمارۀZ

سطحمعناداری

عوامل اقتصادی

098/4

905/4

عوامل خدماتی و زیرساختی

385/4

862/4

عوامل فرهنگی و اجتماعی

120/4

629/4

منبع:یافتههایتحقیق1513،


با توجه به جدول  ،0میتوان نتیجه گرفت که سطوح معناداری همة متغیرها بیشتر از  4/45است .بنابراین ،دادههای
متغیرهای پژوهش نرمال هستند .بنابراین ،نرمالبودن متغیرهای یادشده استفادهکردن از آزمونهای پارامتریک را جهت
استنباط فرضیههای پژوهش توجیه میکنند.
محدودة مورد مطالعه شامل شهرستان مالیر با وسعتی معادل  9684کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان همدان واقع
شده است .این شهرستان با دارابودن شش شهر (مالیر ،سامن ،ازندریان ،جوکار ،زنگنه ،اسالمشهر آقگل) ،چهار بخش
(مرکزی ،سامن ،جوکار ،زند) و  85دهستان و  640روستای دارای سکنه 611215 ،نفر را در خود جای داده است که
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 811824نفر آن در شهر مالیر و  844002نفر در روستاها سکونت دارند .وسعت شهرستان نسبت به کل استان  00/82و
سهم جمعیتی آن نسبت به جمعیت استان  24/82درصد است .بیش از  99/50درصد شاغالن و بهرهبرداران کشاورزی در
روستاهای نمونه بیسواد مطلقاند و روستای ازناو که در حاشیه شهر قرار دارد (مرکز آمار ایران8935 ،؛ مصوبه جدید
هیأت دولت.)8930 ،

یافتهها
بحثو 
وضعیتتوصیفیپاسخدهندگان


یافتههای پژوهش در خصوص ویژگیهای شخصی پاسخگویان نشان میدهد اکثر پاسخگویان در دامنه سنی بین  94تا
 54سال قرار گرفتهاند .همچنین اکثر مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامهها ،از نظر جنسیت در گروه مردان قرار
گرفتهاند .از نظر سطح تحصیالت  50درصد پاسخگویان در سطح دیپلم و پایینتر از آن قرار گرفتهاند .بررسی فرایند
تغییرات متغیرهای بعد خانوار ،نسبت جوانی جمعیت ،سواد و درصد شاغالن بخش کشاورزی در محدوده مورد مطالعه
نشان میدهد این متغیرهای روند کاهشی را طی کردهاند.

نسبتجوانیوسالخوردگیجمعیت

طبق شاخص ورتهایم ،شاخص جوانی جمعیت شهرستان  66/30است که از شاخص جوانی جمعیت کشور ( )60پایینتر
است .همچنین ،جوانی جمعیت شهری شهرستان  66/0است و لیکن جوانی جمعیت شهری کشور  69و شاخص جوانی
جمعیت روستایی شهرستان  60است؛ در صورتی که میزان جوانی جمعیت کشور  62است (جدول .)1
جدول.0نسبتمیزانجوانیوسالخوردگیجمعیتدرروستاهاینمونه(طبقشاخصورتهایم)
آبادی

جمعیت1-10

درصدجوانی

جمعیت+13

میزانسالخوردگی

کلجمعیت

جوزان

240

96/66

644

95/0

6083

مهرآباد

824

06/66

08

14/84

040

جوراب

042

12/80

815

00/2

6098

ازناو

8889

14/66

603

09/5

0120

علوی

230

04/60

820

00/2

6596

جمع

6314

33/68

133

29/2

89554

مرکزآمارایرانسرشماریسال،1513محاسبات:نگارنده1513،

جدول میزان جوانی جمعیت  68/33است که بیشترین درصد را روستای علوی و کمترین درصد جوانی را روستای
جوراب دارد که این نسبت از میزان جوانی روستای کشور ( )62پایینتر است و بیانگر این مطلب است که روستاهای
شهرستان در جذب جوانان با مشکل مواجهاند و هر روز بر چالش منابع انسانی آن افزوده میشود .همانگونه که در جدول
 0درج شده ،مالحظه میشود  01/83درصد جمعیت روستاهای نمونه بخش مرکزی باسوادند که البته جمعیت باسواد
مردان با  16/80درصد تفاوت معناداری با جمعیت باسواد زنان با  00/05دارد .در بین روستاها نیز روستای ازناو با 19/60
درصد بیشترین جمعیت باسواد و علوی با  25/18درصد کمترین درصد باسوادی را دارند .این آمار بیانگر آن است که هر
چقدر فاصله از مرکز شهرستان بیشتر است میزان محرومیت از فرصتهای آموزشی نیز بیشتر است ،زیرا روستای ازناو
کمترین فاصله ( 544متر از شهر) و روستای علوی بیشترین فاصله از شهر ( 99444متر) را دارد.
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جدول.1وضعیتسواددرروستاهاینمونهبخشمرکزیدرسال1513
آبادی

جمعیتباالی1سال

کل
جمعیت

جوزان
مهرآباد
جوراب
ازناو
علوی

کل
6011
290
6528
0912
6649
86606

6083
040
6098
0120
6596
جمع

مرد
8995
982
131
6603
8802
5356

جمعیتباسوادودرصد

زن
8859
981
8229
6893
8450
2994

درصد
65/00
38/00
08/18
60/19
18/25
83/01

کل
8366
030
6403
9258
8054
3532

مرد
8889
620
061
8326
189
0119

زن
143
660
8958
8213
290
0089

درصد
0/19
03/10
24/18
98/10
30/04
80/16

درصد
82/04
91/08
69/18
32/01
62/24
05/00

مرکزآمارایرانسرشماریسال،1513منبع:محاسباتنگارنده1513،

بررسی وضعیت سواد در میان روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد در مجموع  99/50درصد از افراد مورد بررسی
بیسواد هستند .که نشاندهنده میزان باالی بیسواد در میان افراد مورد بررسی است .همچنین بررسیها نشان میدهد
کمترین میزان بی سوادی به روستای ازناو (با نرخ بی سوادی  63/35درصد) اختصاص یافته است و بیشترین میزان بی
سوادی به روستای علوی (با نرخ بی سوادی  05/89درصد) اختصاص یافته است .نتایج نشان میدهد حدود  0/3درصد
پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند که در این میان  9/6درصد دارای تحصیالت کشاورزی و  8/0درصد
دارای تحصیالت غیرکشاورزی بودهاند.
تعدادووضعیتسوادبهرهبردارانکشاورزیروستاهاینمونةبخشمرکزی

جدول.11
روستا

بیسواد


جوزان
مهرآباد
جوراب
ازناو
علوی
جمع

600
90
894
892
835
006

ابتداییو

راهنماییو

فوقدیپلموباالتر

غیررسمی

متوسطه

کشاورزی

620
20
830
899
689

666
83
34
820
60

93
4
0
0
4

-

-

فوقدیپلمو
جمع

باالتر
غیرکشاورزی
0
4
0
80
4

003
869
066
050
096
68/6

06

درصد
بیسوادی

98/96
94
94/14
63/35
05/89
99/50

آمارواطالعاتمعاونتبرنامهریزیاستانداریهمدان1501،


یافتههایاستنباطی

اولویتبندیعواملایجادچالشمنابعانسانی


درجدول  88با استفاده از آزمون فریدمن به بررسی اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد چالش منابع انسانی نواحی روستایی
بخش مرکزی شهرستان مالیر پرداخته شده است.
اولویتبندیعواملمؤثردرایجادچالشمنابعانسانینواحیروستایی

جدول.11
عواملمؤثردرایجادچالشمنابعانسانی

میانگنرتبه

اولویتبندی


عوامل اقتصادی

9/6

8

عوامل خدماتی و زیرساختی

29/8

9

عوامل فرهنگی و اجتماعی

41/6

6

نواحیروستایی

منبع:یافتههایتحقیق1513،


آماریکای

درجه

اسکور

آزادی

639/60

6

سطحمعناداری

4/448
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جدول  88نشان میدهد که عوامل اقتصادی از جمله کمبود اشتغال ناشی از سیاستگذاریهای نامناسب در سطح
روستاها بیشترین میانگین رتبه را به دست آورده است و گویای این مطلب است که در زمینه ایجاد چالش منابع انسانی
نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان مالیر عوامل اقتصادی بیشترین اولویت را دارد و بعد از آن به ترتیب عوامل
فرهنگی و اجتماعی و نیز خدماتی و زیرساختی قرار دارند .از طرفی ،سطح معناداری بهدستآمده از آمارة کای اسکور از
آزمون فریدمن گویای این مطلب است که درصد خطای تأیید اثر معناداری آزمون فوق با سطح اطمینان  35درصد
معنادار است .بنابراین ،میتوان گفت عوامل اقتصادی از جمله کمبود اشتغال ناشی از سیاستگذاریهای نامناسب در
سطح روستاها بیشترین چالش را در زمینه منابع انسانی ایجاد کرده است.

نقشعواملخدماتیوزیرساختیدرایجادچالشمنابعانسانی

برای بررسی فرضیه از آزمون پارامتریک  tتکنمونهای استفاده میشود .بدین علت از این آزمون استفاده میشود که متغیر
پژوهش (عوامل خدماتی و زیرساختی) دارای مقیاس کمی (طیف لیکرت) است و نیز از توزیع نرمال تبعیت میکند و هم اینکه
میانگین نمونه مورد مطالعه با یک مقدار از پیش تعیین شده (حد استاندارد=  )9مقایسه میشود .همانطورکه پیداست ،سطح
معناداری بهدستآمده از مقدار آمارة  tبسیار کوچکتر از  4/45است که نشان میدهد تفاوت معناداری بین مقدار ارزشی (حد
استاندارد) با میانگین جامعه وجود دارد .از طرفی ،با توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسی بیشتر از نمرة ارزشی است (تفاوت
میانگین=  ،)4/80عوامل خدماتی و زیرساختی در ایجاد چالش منابع انسانی نواحی روستایی موثرند (جدول .)86
جدول.12نقشعواملخدماتیدرایجادچالشدرمنابعانسانیروستاهایموردمطالعه
میانگین

انحرافاستاندارد

ارزشتست

آمارۀt

درجهآزادی

80/9

051/4

9

40/9

33

سطح

تفاوت

معنادارای

میانگین

449/4

80/4

نتیجه
تائید

منبع:یافتههایتحقیق1513،

نقشعواملفرهنگیواجتماعیدرچالشمنابعانسانی

براساس نتایج جدول  ،89میتوان نتیجه گرفت که سطح معناداری بهدستآمده از مقدار آمارة  tبسیار کوچکتر از 4/45
است که نشان می دهد تفاوت معناداری بین مقدار ارزشی (حد استاندارد) با میانگین جامعه وجود دارد .بنابراین ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی در ایجاد چالش منابع انسانی نواحی روستایی مؤثرند.
جدول.15جایگاهعواملفرهنگیو اجتماعیدرایجادچالشمنابعانسانیدرروستاهایموردمطالعه
میانگین

انحرافاستاندارد

ارزشتست

آمارۀt

درجهآزادی

سطحمعنادارای

تفاوتمیانگین

00/9

213/4

9

00/2

33

448/4

005/4

نتیجه
تائید

منبع:یافتههایتحقیق1513،

نتیجهگیریوپیشنهادها

طبق دادههای بهدستآمده از میزان عوامل مؤثر بر ایجاد چالش منابع انسانی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان
مالیر ،عوامل اقتصادی از منظر روستاییان حدود  23/2درصد ،عوامل خدماتی و زیرساختی تقریباً  26/1درصد ،و نیز
عوامل فرهنگی و اجتماعی حدود  21/1درصد است .از طرفی ،کمترین میزان پراکندگی نمرات مربوط به عوامل خدماتی
و زیرساختی و بیشترین آن مربوط به عوامل اقتصادی است .بنابراین ،پیشنهاد میشود اولویت اول در رابطه با روستاها
برای جلوگیری از مهاجرت به شاخصهای اقتصادی از جمله درآمدزایی ،تضمین خرید محصوالت کشاورزی و دامی ،بیمه
محصوالت و خصوصاً اشتغال داده شود.
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جدول.10آمارمربوطبهعواملمؤثربرایجادچالشمنابعانسانینواحیروستایی
متغیر

میانگین

درصد

میانه

مد

انحرافمعیار

واریانس

عوامل اقتصادی

01/9

2/23

22/9

19/9

086/4

541/4

عوامل خدماتی و زیرساختی

80/9

1/26

6/9

6/9

051/4

68/4

عوامل فرهنگی و اجتماعی

00/9

1/21

0/9

1/9

213/4

005/4

منبع:یافتههاینگارندهسال1513


د بعد خانوار در روستاهای مورد مطالعه به صورت میانگین از  5/92در سال  8925به  9/92در سال  8935کاهش
یافته است .نسبت جوانی جمعیت ،بهجز روستای علوی ،در مابقی روستاهای مورد مطالعه ،به صورت میانگین  68/33از
نسبت جوانی جمعیت روستایی کشور ( )62بسیار کمتر است و بیانگر این است که نواحی روستایی شهرستان ،خصوصاً
روستاهای مورد مطالعه ،در نگهداشت جوانان با مشکل مواجه است .میبایست سیاستهای کنترل جمعیت و جاذب
جمعیت روستایی بازنگری شود.
د وضعیت سواد بین بهرهبرداران کشاورز در روستاهای مورد مطالعه نیز تفاوت زیادی دارد؛ زیرا روستای ازناو با 63/35
درصد بیسواد وضعیت بهتری از روستای علوی با  05/89درصد بیسواد بهرهبردار کشاورز دارد .از جهت کیفیت سواد،
فقط  6/68درصد دارای مدرک فوق دیپلم و باالترند و با این وضعیت اجرای کشاورزی نوین بهراحتی امکانپذیر نیست و
نیاز به توجه جدی برنامهریزان دارد و دورهها و کالسهای آموزشی متناسب برای کشاورزان باید درنظر گرفته شود.
د همانگونهکه مشخص شد ،عوامل فرهنگی و اجتماعی (از قبیل عوامل جاذب جمعیت در شهرها (اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی) ،چالش جوانان با اعضای خانواده و اجتماع روستا ،وجود بستگان و خویشاوندان در شهر ،ازدواج و
واقعشدن یکی از زوجین در شهر ،رشد باالتر جمعیت در روستاها) با میانگین رتبة  6/41پس از مشکل اقتصادی و اشتغال
بیشترین نقش را در مهاجرت و ایجاد چالش در نواحی روستایی داشتهاند .بنابراین ،میبایست نسبت به رفع تبعیض بین
شهر و روستا اقدام کرد و برای سایر عوامل مؤثر در چالش منابع انسانی برنامهریزی علمی و منطقی صورت گیرد.
د عوامل زیرساختی از قبیل کمبود امکانات آموزشی ،کمبود امکانات بهداشتی و درمانی ،کمبود امکانات تفریحی و
ورزشی ،کمبود امکانات زیرساختی و عمرانی روستاها با میانگین رتبة  8/29پس از عوامل اقتصادی و فرهنگی در چالش
منابع انسانی نواحی روستایی مورد مطالعه مؤثرند و میبایست در توزیع اعتبارات به نواحی روستایی توجه ویژه نمود.
د شهر مالیر در سال  85/3 ،8995درصد جمعیت ( 68845نفر از  )896084شهرستان را در خود جای داده بود .این
نسبت در سال  8935به  25/6درصد ( 811824نفر از  611215نفر جمعیت شهرستان) تغییر یافته است .مالیر ،بهعنوان
شهر دوم استان همدان ،با تجمیع امکانات زمینه قطبیشدن جمعیت و امکانات را فراهم کرده و به لحاظ اقتصادی و
اجتماعی با خرید محصوالت (زراعی– باغی -دامی) روستاییان و ارائة مایحتاج رفاهی -معیشتی به روستاها خدماتی ارائه
کرده است؛ ولیکن رابطه بیشتر یکسویه بوده؛ به گونهای که در مدت زمان شصت سال از سال  8995بیش از صد
روستا کامالً تخلیه شده و از جهات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اداری ،و سیاسی تسلط بر حوزة پیرامونی را اثبات کرده
و این رابطه یکسویه سبب چالش منابع انسانی روستاها خصوصاً در بخش کشاورزی شده است که میبایست در عملکرد
شهر و حوزة پیرامون تجدیدنظر صورت کیرد و به سلسلهمراتب مراکز خدماترسانی توجه ویژه شود.
د به طور خالصه ،پیشنهاد میشود در سیاستهای اجراشده در نواحی روستایی که بیشتر جنبه نوسازی داشته تا
توانمندسازی ،بازنگری انجام گیرد .همچنین ،میبایست اولویت اول همه برنامههای توسعهای در نواحی روستایی رفع
مشکل اقتصادی ،خصوصاً اشتغال در نواحی روستایی ،باشد .چنانچه مشکل منبع درآمد و اشتغال در نواحی روستایی
مرتفع نشود ،سایر اقدامات نیز مانع مهاجرت ،بهویژه نسل جوان ،نخواهد شد.
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