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 :چکیده
نشینی، الگوی نابرابر کار، شهرگرایی و کاهش تولید روستایی ازجمله پیامدهای مهاجرت از روستا محسوب  بروز حاشیه

آن در بین روستاییان بخش کالت شهرستان آبدانان استان ایالم  بررسی میزان قصد مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر. شود می

 41الی  21فرد  942های الزم از کارگیری روش تحقیق پیمایش و استفاده از ابزار پرسشنامه، داده با به. مقاله است موضوع این

به آزمون  باتوجه. آمده است دست ای به ای چندمرحلهگیری خوشه ، لرغه و آبطاف سفلی با نمونهیلوهساله روستاهای آب انار، ه

متغیرهای محل سکونت، وضع شغلی، نوع شغل، مالکیت زمین کشاورزی، همبستگی  ها، معناداری رابطۀ آماری بین فرضیه

های چند نتایج تحلیل. اجتماعی، احساس تعلق به مکان، احساس امنیت و رضایت از درآمد با قصد مهاجرت از روستا تأیید شد

تغییرات میزان قصد مهاجرت را تبیین درصد از  11دهد متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون چند متغیره متغیره نشان می

های اثرگذار بر ترین مقوله در میان متغیرهای مستقل، متغیرهای احساس تعلق به مکان و میزان رضایت از درآمد مهم. اندکرده

طریق اثر پذیرفتن از سایر  بر اثرگذاری مستقیم بر قصد مهاجرت، از این متغیرها عالوه. قصد مهاجرت روستاییان است

 . کنندهای اجتماعی و اقتصادی، اثرات غیرمستقیم این متغیرهای مستقل را بر میزان قصد مهاجرت از روستا منتقل می قولهم
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Abstract 

Marginalization, unequal work patterns, urbanization, and declining rural production are 

among the consequences of rural migration. The subject of this article is the study of the 

migration intention and the factors influencing it among the villagers of Kalat section of 

Abdanan city of Ilam province. Using the survey method and using the questionnaire tools, the 

necessary data were obtained from 341 individuals aged 15 to 45 years in the villages of Ab 

Anar, Halivah, Lorgheh and Abtaf Sofla by sampling multi-stage clusters. According to the 

hypothesis test, the significance of statistical relationship between habitat variables, job status, 

type of job, agricultural land ownership, social solidarity, sense of belonging to place, sense of 

security and income satisfaction with rural migration intent was confirmed. The results of 

multivariate analysis show that the variables entered into the multivariate regression equation 

explain 85% of the changes in the rate of migration intention. Among the independent 

variables, the variables of feeling of belonging to the place and the level of satisfaction with 

income are the most important categories affecting the intention of rural migration. These 

variables, in addition to directly affecting the intention to migrate, by influencing other social 

and economic categories, transmit the indirect effects of these independent variables on the 

rate of migration intention from the village. 
 
Keywords: Intention to Migrate from the Village, Belonging to the Place, Social Solidarity, 

Income Satisfaction, Kalat Abdanan Section. 
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 مقدمه و طرح مسئله 

در قصد مهاجرت توجه به مفهوم قصد مهم است، چراکه قصد بعد از نیت و تعیین هدف موردِنظر قرار 

گیرنده یا قصد مهاجرت در محل فعلی را  شخص تصمیم. درواقع قصد ارادۀ انجام فعل است. گیردمی

قصد مهاجرت به ». دِنظر داردای دیگر را موردارد یا قصد باهدف ترک مکان فعلی و سکونت در منطقه

. ای دیگر برای سکنا گزیدن استگیری باهدف سکونت در مکان فعلی و یا انتخاب منطقه معنای تصمیم

یافتگی جوامع مبدأ و مقصد، بسیار گزینشی بوده و تحت تأثیر  قصد مهاجرت در کنار سطح توسعه

به دالیل  انگیزه مهاجرت از روستا (.0: 1722و دیگران،  2اته)« های فردی استتصمیمات و ویژگی

، نابرابری در کمبود منابع آبی، نبود حمایت از تولیدات کشاورزی، کمبود امکانات رفاهی مانندمختلفی 

دالیل عملی قصد » .باشددر حال افزایش  تواندشهر و روستا و دیگر موارد مشابه می یسطح دستمزدها

تر  را نسبت به منطقه مبدأ سازنده( مناطق انتخابی)ۀ مقصد مهاجرت این است که افراد و مهاجران، منطق

رود که افراد به مدت طوالنی و حتی دائمی در مناطق انتخابی سکونت  انگارند و بنابراین انتظار میمی

 41الی  21شود مسئله قصد مهاجرت به بیرون ساکنان در این مقاله سعی می(. 0: همان)« داشته باشند

آب انار، هلیوم، لرغه و آبطاف سفلی بخش کالت از شهرستان آبدانان واقع در استان  ساله چهار روستای

 .ایالم موردبررسی قرار گیرد

های کم برخوردار کشور محسوب شده و ازنظر سطح توسعۀ روستایی،  استان ایالم یکی از استان

های اساس داده بر. دارندبسیاری از مناطق روستایی این استان در حد پایینی از سطح توسعه قرار 

شده از استان ایالم بیشتر از مهاجران واردشده  ، همواره مهاجران خارج2937الی  2911های سرشماری

به  2911-37و  2901-11، 2921-01، 2911-21های سرشماری که طی دوره طوری به. بوده است

محمودیان و قاسمی ) -1211و  -22292، -2321، -4230های مهاجرت طی دوره ترتیب با خالص

هایی است که در هر چهار دوره از خالص مهاجرت منفی برخوردار جزو استان( 91: 2931اردهایی، 

شود، ترین استان محسوب می جمعیت های کشور، ایالم کم اینکه در بین کل استان به باتوجه. بوده است

 . کننده است استان بسیار نگران دهد آمار باالی مهاجر فرستی در سطح روستایینتایج نشان می

جمعیت . بِین، تحرکات جمعیتی در سطح روستاهای شهرستان آبدانان چشمگیرتر است دراین

نفر  -2724خالص مهاجرت آن  هزار نفر است که 40حدود  2937شهرستان آبدانان در سرشماری 

داده و موردِتوجه خاص  گریزی رقم باالیی را به خود اختصاص شهرستان آبدانان ازلحاظ روستا. است

گونه حرکات جمعیتی در این شهرستان مشکالت بسیاری به همراه داشته  و  این. قرارگرفته است

ها و در بعضی مناطق حتی خالی از سکنه شدن روستا را موجب شده ترین آن کاهش جمعیت روستا مهم
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با کاهش جمعیت روستایی و با ادامۀ این روند، در بلندمدت شاهد مشکالت بیشتری در رابطه . است

 . پیامدهای آن در این منطقه خواهیم بود

ترین پیامدهای گیرد و عمدهتدریج با پدیدۀ مهاجرت شکل می متروک شدن روستاها به»بنابراین، 

کاهش جمعیت و تغییر ترکیب جمعیت روستایی : اند از تغییر محل سکونت از روستا به شهر نیز عبارت

-در این مقاله تالش می(. 170: 2931رستمعلی زاده و قاسمی اردهایی، )شهری و تسریع رشد جمعیت 

معیارهای رفتاری در افراد موردِمطالعه که  ها و کننده شود با بررسی این نوع رفتارها به شناخت تعیین

 های محتمل به تبیین این نوع از انگیزه رفتاری یافت و با استفاده از نظریه  قصد مهاجرت دارند دست

قصد مهاجرت در بین : اند از ها است عبارت هایی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ آن پرسش. پرداخت

جوانان روستایی بخش کالت در چه وضعیتی است؟ کدام عوامل و با چه فرایندی در قصد مهاجرت 

های مقوله جوانان روستایی تأثیرگذارند؟ آیا تفاوت معناداری در میزان قصد مهاجرت از روستا برحسب

 جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟ 

 

 مبانی نظری

های رفتاری، مکانی و مهاجرت های مختلف در حوزه به چندوجهی بودن قصد مهاجرت، به نظریه باتوجه

های مدل توسعه، جاذبه و دافعه ، بیشترین تأکید بر نظریه. شودباهدف تشریح موضوع اشاره می

منظور تبیین و تحلیل  های مهم مهاجرتی بههای این نظریه گی بوده و از مقولهمحرومیت نسبی و همبست

 .شودوجود آمده در مناطق روستایی شهرستان آبدانان استفاده می مسئله مهاجرتی به

 

 های مدل توسعه نظریه

دستمزد پایه نظریه اقتصاد نئوکالسیک مهاجرت، مردم برای به حداکثر رساندن درآمدشان از مناطق با  بر

تفاوت دستمزد بین . کنندمهاجرت می( یا از مناطق فقیر به مناطق ثروتمند)پایین به مناطق با دستمزد باال 

کنندۀ مهاجر عامل مهم در شروع مهاجرت است که مهاجرت استراتژی فرردی   مناطق فرستنده و دریافت

، «عرضره و تقاضرا  »صرادی  این نظریه در چرارچوب اصرل اقت  . حداکثر رساندن سودمندی است برای به

توجه به این رویکرد نظرری   با( 1777) 1و جابز( 2331) 2کادوالدر. کندهای مهاجرت را تبیین میجریان

افرراد مکرانی را   . هاسرت  های اقتصادی بین مکان ای از وزن گزینه عنوان نتیجه جایی مردم به معتقدند جابه

تروان بره ساسرتاد و    نظران این حوزه مری از صاحب .کنند که شرایط زیستشان را بهبود بخشد انتخاب می

  .تودارو اشاره کرد
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شده است که توسط لوئیس در  اولین مدل اقتصادی شناختهرانیس،  -فی –مدل توسعۀ لوئیس 

این مدل یک مدل اقتصادی ساده دوبخشی انتقال نیروی کار میان بخش . شکل گرفت 2314سال 

توسط رانیس و فی بسط  2322مدل لوئیس در سال . استضعیف روستایی به بخش صنعتی مدرن 

بخش سنتی، که با نیروی کار مازاد دارای ( الف: شود در این مدل اقتصاد از دو بخش تشکیل می. یافت

وری باال که  بخش صنعتی شهری نوین با بهره( ب. شود وری مشخص می وری پایین یا بدون بهره بهره

در این مدل مهاجرت  (.12: 2920دارو،  تو)یابد  تی به آن انتقال میتدریج از بخش معیش نیروی کار به

وسیلۀ انتقال نیروی کار اضافی به مناطق متقاضی نیروی کار است، که  عنوان مکانیزم ایجاد توازن به به

 (. 291-291: 2،2914لویس)شود  ترتیب نهایتاً موجب تساوی دستمزد در دو بخش می این به

 نظریه جاذبه دافعه

لی در قالب نظریه جاذبه و دافعه عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرایند آن وارد  اورت

عواملی ( 1عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارد، ( 2: شوند را تحت چهار عنوان خالصه کرده است می

وامل متعددی در در هر حوزه ع. عوامل شخصی( 4موانع بازدارنده و ( 9که با حوزه مقصد ارتباط دارد، 

شوند  آن حوزه می و همچنین عوامل دیگری موجب دفع افراد از)+( جذب افراد در آن حوزه مؤثر بوده 

یک نظام آموزشی خوب ممکن است . است( o)تفاوت  و عوامل دیگری هم برای افراد ضرورتاً بی( ر)

که فاقد بچه هستند، باشد،  جزء عوامل مثبت برای کودکان و نوجوانان و عاملی منفی برای شهروندانی

که برای مرد مجرد فاقد دارائی مشمول  درحالی. شود خاطر تحصیل مالیات زیادی اخذ می به  چون

 (. 49: 2912 زاده، لهسائی)شود  تفاوت و خنثی محسوب می مالیات، در این حالت بی

 

 

 

عوامل مبدأ و مقصد  . 8 شکل

 مهاجرتها در نظریه جاذبه و دافعه  و بازدارنده

المللی کمک  گرچه عوامل مثبت و منفی مبدأ و مقصد به تبیین کلی مهاجرت داخلی و بین 

بین تمام نقاط مبدأ و مقصد را در « موانع دخالت کننده»رو، لی مفهوم  ازاین. کند، ولی کافی نیست می

مثل فاصله، هزینه )برخی از این موانع مداخله کننده ممکن است اثرات جزئی داشته باشد . گیرد نظر می

مثل قوانین محدودکنندۀ )رفع نباشد  که موانع دیگر ممکن است قابل ، درحالی(ونقل و غیره حمل
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تودارو، ( )جایی جمعیت بندی بنابر ملیت و قومیت یا کنترل فیزیکی نسبت به جابه مهاجرت، سهمیه

2920 :19-11 .) 

 نظریه عمل بخردانه

و « مارتین فیشباین»بار توسط  تئوری عمل بخردانه اولین شده و یا ریزی تئوری رفتار برنامه

این تئوری یک نظریۀ روانشناسی اجتماعی است که به تبیین . به کار گرفته شد( 2301)« آیساک آیزن»

طبق ترجیحشان  ها بر این تئوری معتقد است که انسان. پردازد همۀ رفتارهای انسانی تحت کنترل می

سوی  فیش باین و آیزن رفتار یک فرد متأثر از قصد و نیت او است، گرایش به در تئوری». کنندرفتار می

متغیر اول یک . گذارندآن رفتار و هنجارهای ذهنی دو عامل مهمی است که در قصد و نیت فرد تأثیر می

کند و متغیر فردی و شخصی است که طی آن فرد یک رفتار یا یک پدیده را ازنظر خودش ارزیابی می

را برای ارزیابی فعالیت، احساس و  کنندۀ نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن وم منعکسمتغیر د

 (.240: 2910صبوری و همکاران، )« کندادراک می

 نظریه همبستگی اجتماعی

معنای یکپارچگی و احساس مسئولیت متقابل و همچنین پیوندهای  در لغت به« همبستگی»مفهوم 

( 2139)اجتماعی  کار تقسیم بار توسط امیل دورکیم در کتاب  ژه نخستینوااین . انسانی و برادری است

دورکیم وجدان جمعی را مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میان افراد یک جامعه . دشمطرح 

توان آن را در حکم روح داند که دستگاه معینی را تشکیل داده و حیات خاص خود را دارد و میمی

(. 01 - 00: 2912دورکیم، )اش دانست اش و نوع توسعهخواص و شرایط وجودینوعی جامعه با همۀ 

ای که در آن زندگی به این نظریه، زمانی که فرد همبستگی اجتماعی خود با دیگر افراد و منطقه باتوجه

ازنظر دورکیم این واکنش در حالت خیلی . گیردکند را از دست بدهد، تصمیم به یک واکنش میمی

توان بیان کرد، در شرایطی که با این توضیح می. صورت خودکشی بروز کند ن است بهشدید ممک

همبستگی اجتماعی و احساس یکپارچگی در بین افراد کم شود، فرد برای رهایی از این شرایط به ترک 

. تری نسبت به خودکشی استیک واکنش مالیم  کند و این منطقه و محل زندگی خویش اقدام می

همبستگی اجتماعی عامل مهمی در ماندگاری فرد در محل زندگی و احساس یکپارچگی با بنابراین، 

 . ها است ای است که در تعامل با آناهالی منطقه

 گرایی محیط -نظریه تولیدگرایی

توان بر اساس دو فاز ضروری که هرکدام کند که زندگی مردم را میاستدالل می( 2332) 2گییر

، توجه به مواردی همچون 1در مرحلۀ تولیدگرایی. انه است، مشخص کردجداگ انمربوط به یک دور

                                                           
1. Geyer  

2. Productionism 
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. شود های شغلی و درآمد باالتر، جایگزین توجه به استانداردهای زندگی می وپرورش، فرصت آموزش

که افراد موقعیت خود در بازار کار و دستیابی به درآمد مورد انتظار را بهبود بخشیدند، به  هنگامی

پس، وی ارتباط بین تولیدگرایی و . کنندگیرد، توجه میگرایی قرار میر فاز محیطوضعیت مسکن که د

بر مراحل مختلف زندگی توجه ( 2314)  2برخالف تحلیل گییر، موسلی. بخشدگرایی را توسعه میمحیط

از دیدگاه وی . های اشتغال و توزیع فضایی آن توجه داردکند، بلکه بیشتر بر اهمیت شغل، فرصتنمی

افراد بازنشسته، . شودبندی می تقسیم 9محور و شغل 1محور های مهاجرت به دو دستۀ مردمتبیین جریان

گونه مشارکتی در نیروی کار ندارند، اجباری برای محدود شدن و ماندن در  بیکار و کسانی که هیچ

های  یای فرصتتوانند فارغ از اصل سکونت بر اساس جغراف این گروه از افراد می. محیط کار ندارند

 (.41: 2931قاسمی اردهایی و نوبخت، )شغلی، دست به انتخاب محل اقامت بزنند 

 نظریه محرومیت نسبی

گرایش طبیعی ساکنان مناطق روستایی برای ترک محل سکونت  ،4نسبی محرومیت مطابق نظریه

نسبی، افزایش وضعیت  تئوری محرومیت با مطابق. های ذهنی آنان است خود تابعی از انتظارات و ارزش

اشخاص ممکن است  .شود ها می باعث خوشنودی خانواده 1مرجع اقتصادی خانوار در مقایسه با اجتماع

درنتیجۀ مقایسۀ موقعیت خود نسبت به گروه مرجع احساس محرومیت کرده و دست به مهاجرت بزنند 

رانشان در نپال طبق نتایج مطالعات استارک و همکا(. 201-209: 2311، 2استارک و بلوم)

، بین محرومیت و مهاجرت رابطۀ مستقیم وجود دارد و اشخاصی که (401-433: 0،1774بانداری)

قاسمی )احساس محرومیت بیشتری دارند نسبت به همتاهای خود بیشتر به مهاجرت تمایل دارند 

 (. 203: 2931اردهایی و همکاران، 

 

 ها و ارائه مدل تحقیق  بندی نظریه جمع

 مدل آبدانان کالت بخش روستاهای از مهاجرت قصد دالیل بودن چندوجهی بر تأکید ضمن یبررس در

 دالیل مدل این .است شده طراحی میدانی های مشاهده و ها داده و ها فرضیه از استفاده با تحقیق نظری

 .است داده قرار جمعیتی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادی، علل از طیفی در را مهاجرت قصد

                                                           
1. Moseley 

2. People-led  
3. Job-led  

4. Relative Deprivation Theory 

5. Reference Community 
6 Stark and Bloom 

7 Bandari 
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 (نویسندگان: منبع)عوامل جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر در قصد مهاجرت : مدل تحلیلی تحقیق. 8مدل 

 پیشینه تحقیق

که چه عواملی  اندبه بررسی این موضوع پرداخته( 2931)زاده و  قاسمی اردهایی  در تحقیقی رستمعلی

یا تغییر محل سکونت خویش  باعث شده است جوانان روستایی شهرستان اهر تصمیمی به مهاجرت و

ی نتایج نشان داد متغیرهای وضعیت اشتغال، تحصیالت، نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه. نداشته باشند

ی اقتصادی خانواده و محل اشتغال پاسخگویان در ماندگاری جوانان در روستا نقش اساسی خانوار، طبقه

 . داشته است

گیری گرایش به مهاجرت در بین روستاییان بخش  اندازهدر تحقیقی به ( 2913)شهبازی و قاسمی 

نتایج نشان داد که متغیرهای اجتماعی . اندمرکزی شهرستان ماهنشان و عوامل اثرگذار بر آن پرداخته

های مقصد، متغیرهای فرهنگی و فردی در های مبدأ و جاذبه، اقتصادی، دافعه(همبستگی اجتماعی)

 .        در تبیین واریانس میزان گرایش به مهاجرت دارند تحلیل رگرسیون بیشترین سهم را

به بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر مهاجرت روستاییان در ( 2913)الدینی و گرجیان  شمس

و طبیعی در  نتایج تحقیق نشان داد عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی. انددو پرداخته دهستان رستم

درصد از مهاجرین موردِمطالعه  17دهد نتایج آماری تحقیق نشان می .اند مهاجرت روستائیان مؤثر بوده

ترین دلیل مهاجرت خود ذکر  عوامل اقتصادی ازجمله جستجوی شغل و دستیابی به درآمد بیشتر را مهم

درصد از روستائیان مهاجر به شهر محلی مصیری و شهرهای استان  47همچنین نزدیک به . اندکرده

فرهنگی مستحکمی با روستاهای مبدأ  -های قومیویژه یاسوج که دارای پیوند د بهکهگیلویه و بویر احم

 . اند مکان کرده مهاجرت است، نقل

. پرداخته است اولدچرو شهرستان شیروان  به مطالعۀ گرایش به مهاجرت در( 2919)احمدی 

به اقوام و خویشاوندان  نتایج نشان داد از عوامل فردی تأثیرگذار در گرایش به مهاجرت، میزان وابستگی

میزان جاذبۀ شهر از نگاه فرد، میزان دافعۀ روستا . شناختی افراد است های روانمهاجرت کرده و ویژگی

. اند شده  شناختی ازجمله عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت شناخته از نگاه فرد و فشارهای بوم
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رین عامل در گرایش افراد به مهاجرت بوده طورکلی، در این مطالعه وابستگی به خویشاوندان مؤثرت به

 . است

به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت و تغییر محل سکونت جوانان در ( 2912)طاهرخانی 

دهندۀ این است که گرچه عوامل اقتصادی در  وتحلیل تجربی نشان نتایج تجزیه. قزوین پرداخته است

وامل غیراقتصادی نیز تأثیرات مستقیمی بر رفتار آنان تمایل به مهاجرت جوانان نقش مهمی داشته، اما ع

ازجملۀ این عوامل تسهیالت محلی، رضایت از محل سکونت، رفاه اجتماعی، استانداردهای . دارد

 . زندگی، نیاز به پیشرفت، زندگی بهتر و اهداف ارزشی است

 درآمد با کشور یک در مهاجران مجدد مهاجرت مورد در گیری تصمیم به فرایند (1723) 2استینر

در کانون  را سوئیس مقیم های آلمانی مهاجرت های برنامه و که اهداف در این بررسی. باال پرداخته است

. است حاکم خانواده تعهدات بر کار بازار مالحظات که دهد می نشان نتایج مطالعه خود قرار داده،

 مقصد و سکونت محل بین آرزو کرتف و شده درک فرصت تمایز با مهاجرت اهداف که همچنین درحالی

 . است واقعی های فرصت بر مبتنی مهاجرت ریزی برنامه شود، می داده توضیح

به مقایسۀ  تأثیر روابط اجتماعی و اقتصادی بر قصد مهاجرت پرداخته ( 1724)تولسما و لوبرس 

نتایج نشان . استو همچنین قصد و رفتار مهاجرتی در بین مهاجران هلندی را موردِبررسی قرار داده 

 . که هر دو روابط اقتصادی و اجتماعی به یک اندازه مهم بوده است داده است

ای به بررسی قصد مهاجرت در بین کارگران مهاجر در آلمان در مقاله( 1724)اته و دیگران 

ل بر عوام شده، این است که عالوه صورت برجسته به آن اشاره  آنچه در این تحقیق به. اند پرداخته

اقتصادی که در تعیین قصد و نیت افراد مؤثرند، عوامل اجتماعی، فرهنگی و نهادی بر قصد و نیت 

 .  سکونت دائمی مهاجران تأثیر فراوانی دارند

از مهاجران روستایی  1727که از نتایج یک نظرسنجی در سال  ای در مقاله( 1721) 1تانگ و فنگ

ی عوامل مؤثر بر قصد مهاجرت در بین  دو نسل جوان و آمده، به بررس دست به 9در استان جیانگ سو

عوامل موردِبررسی در این مقاله شامل عوامل جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی . افراد مسن پرداخته است

آمده، بازگوکنندۀ تفاوت قصد  دست نتایج این تحقیق که بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک به. است

درنتیجه تفاوت در رفتار و نگرش افراد همچنین گذار اجتماعی و  که مهاجرت در بین دو نسل بوده

 . اقتصادی اخیر در استان جیانگ سو بوده است

 

  

                                                           
1 Steiner 

2 Jianxi Feng 
3  Jiangsu 



 8931 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ یازدهمدورۀ  ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  442

 

 

 های تحقیق فرضیه
 . است  قصد مهاجرت ساکنان چهار روستای آب انار، هلیوم، لرغه و آبطاف سفلی ازلحاظ آماری باهم متفاوت -

که با پائین رفتن احساس  طوری در روستا و قصد مهاجرت رابطۀ معکوس وجود دارد، به 2بین احساس امنیت -

 .یابد امنیت، میزان قصد مهاجرت از روستا افزایش می

که با کاهش همبستگی اجتماعی  طوری بین همبستگی اجتماعی و قصد مهاجرت رابطۀ معکوس وجود دارد، به -

 .یابد افزایش میدر روستا قصد مهاجرت از آن روستا 

که هر چه  طوری بین احساس تعلق به روستای محل سکونت و قصد مهاجرت رابطۀ معکوس وجود دارد، به -

 .شوداحساس تعلق کم باشد بر میزان قصد مهاجرت روستاییان افزایش می

ن قصد های مختلف کشاورزی بیشتر باشد، به همان اندازه میزاهرچقدر میزان رضایت از درآمد در بخش -

 .یابدمهاجرت از روستا کاهش می

خیزی خاک، وجود  آبی، عدم حاصل سالی، خطر زلزله، کم خشک)محیطی  های منفی عوامل زیستهرچقدر جنبه -

 .یابد در روستا بیشتر باشد، قصد مهاجرت از روستا افزایش می( پدیده ریزگرد

 

 روش تحقیق

گیری از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه بهرهروش تحقیق مورد استفاده روش پیمایش بوده و با 

روستا از این  1روستا است و تعداد  14بخش کالت شامل . است میدانی، گردآوری اطالعات انجام شده

، 2937 طبق سرشماری سال بر. های اخیر به دلیل مهاجرت خالی از سکنه شده است بخش در مهروموم

لحاظ ساختار جمعیتی اکثر آنان در  را دارا است که به نفر  9777این بخش درمجموع جمعیت بیش از 

 . سال قرار دارند 13تا  21گروه سنی 

 8931و  8915های تعداد جمعیت، تعداد خانوار و نرخ رشد جمعیت روستاهای موردِمطالعه در سرشماری. 8 جدول
نرخ رشد  2937 2911 نام روستا

 خانوار جمعیت خانوار جمعیت جمعیت
 بُعد تعداد بُعد تعداد

 4.1 4.1 139 2973 1.3 203 2724 آب انار
 -9.1 9.3 01 139 4.3 01 911 هلیوم
 7.1 4.4 41 219 4.2 93 212 لرغه

 -9.0 4.4 11 30 1.2 19 220 ابطاف سفلی

گذاری اعداد  با جای. دست آمده است با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونۀ جامعۀ آماری به

قصد )متغیر وابسته . عنوان حجم نمونۀ تحقیق در نظر گرفته شده است نفر به 942در فرمول کوکران 

 . اندسنجیده شده( 1)و سایر متغیرهای مهم تحقیق در قالب جدول شماره ( مهاجرت

                                                           
گیری روانی مثبت اهالی نسبت به  احساس امنیت نیز عبارت از نوعی ذهنیت و جهت. امنیت به معنای ایمن شدن، آرامش و آسودگی است 2

 (.11: 2914حاجیانی، )در شرایط فعلی و آتی است ( تهدیدات)بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی حضور و 
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 آزمون پرسشنامه مقادیر آلفای کرونباخ از پیش. 2 جدول
مقدار آلفا با  ها گویه متغیرها

 حذف گویه
سطح 

 آلفا
میزان قصد 

 مهاجرت
 .311 .311 .از زندگی خود در این روستا راضی هستم -2

 .312 .قصد دارم جایی غیر از این روستا زندگی کنم -1
 .310 .ای روشن برای زندگی در روستا امیدوارمبه آینده -9

 .310 .زندگی خواهم کرد من تا پایان عمرم در روستای خودم -4
 .327 .سکونت در جایی غیر از این روستا برای من بهتر است -1

میزان همبستگی 
 اجتماعی

 .130 .112 .ارتباط من با خانواده بسیار صمیمانه است -2
 .194 .بخش است ارتباط متقابل من با همسایگان رضایت -1

 .102 .روستا احساس رضایت دارم از ارتباط اجتماعی و مشارکت جمعی در -9
 .101 .با افراد محله خودم روابط گرم و صمیمی دارم -4

میزان احساس 
 تعلق مکانی

 .340 .313 .هستم واسطۀ شغل و درآمد به روستا و اهالی آن وابسته من به -2
 .311 .آن دل بکنمتوانم از این مکان و اهالی من خاطرات زیادی با هم روستاییان دارم و نمی -1

 .391 .توانم این روستا را ترک کنم به دلیل خاص بودن موقعیت مکانی این روستا من نمی -9
 .341 .به محل زندگی خود احساس دلبستگی و تعلق دارم -4

 .391 .دهم زندگی در این روستا را به زندگی در هر جایی دیگری ترجیح می -1
میزان احساس 

 امنیت
 .133 .111 .این روستا محیط امن و آرامی برای زندگی کردن است - 2
 .123 .با تغییر محل سکونت خود احساس امنیت بهتری دارم -1

 .101 .در این روستا خطر زلزله وجود دارد و محل امنی برای زندگی نیست -9
 .132 .نگران از دست دادن شغل خود هستم -4

 .132 .بین مردم باعث کاهش امنیت در روستا شده استها و نزاع درگیری -1
میزان رضایت 

 از
 درآمد

 .114 .170 .از درآمد شغلی خود راضی هستم -2
 .129 .به دلیل پایین بودن درآمد در این روستا من قصد ترک این روستا را دارم -1

 .121 .آورمدست نمی بهای  دهم درآمد منصفانهکنم در اِزای کاری که انجام میفکر می -9
 .032 .به شرایط موجود در روستا افزایش یابد امکان دارد که درآمد من باتوجه -4
 .123 .های اخیر کاهش داده است ها درآمد کشاورزی را در مهروموم سالی خشک -1

  

روستا  11به دلیل فراوانی تعداد . ای است ای چندمرحلهگیری تحقیق روش خوشهروش نمونه

بنابراین، ابتدا دو دهستان . عنوان جامعۀ آماری، امکان و توان بررسی همۀ روستاییان وجود نداشت به

خوشه تقسیم شد و در مرحلۀ بعدی از هر خوشه  4مورموری و آب انار بر اساس تعداد خانوار به 

نفر از  942ه در مرحلۀ آخر برای اینک. عنوان نمونه انتخاب شد صورت تصادفی یک روستا به به

شده با حجم نمونه تناسب گرفته شد که نتایج  روستاییان انتخاب شوند، بین جمعیت روستاهای انتخاب

 . شودنشان داده می 9در جدول شماره 
 تعداد پرسشنامه توزیعی بر اساس تعداد جمعیت روستاها. 9جدول   

 روستاها آب انار هلیوم لرغه آبطاف سفلی جمع
 تعداد جمعیت روستایی 2973 139 219 30 2111
 تعداد پرسشنامه توزیعی 190 19 99 21 942
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 تحقیق هاییافته

درصد افراد نمونه در  2/3های سنی پاسخگویان روستایی بخش کالت، به بررسی حاصل از گروه باتوجه

گروه سنی  درصد افراد در 2/91سال بوده که درواقع کمترین تعداد را شامل شده و  23تا  21گروه سنی 

 .سال است 99میانگین سنی پاسخگویان هم . سال بیشترین تعداد افراد را تشکیل داده است 41تا  47

 سن برحسبتوزیع پاسخگویان . 7جدول 
 کل 47 -41 91 -93 97 -94 11 -13 14 -17 21-23 گروه سنی

 942 222 01 47 91 11 92 فراوانی
 %277 2/91 2/12 0/22 4/3 2/22 2/3 درصد

دهد که بیشتر پاسخگویان توزیع سطح تحصیالت پاسخگویان روستاهای موردِمطالعه نشان می

 . لیسانس است دارای تحصیالت در سطح ابتدایی بوده و کمترین تعداد هم در سطح فوق

 سطح تحصیالت برحسبتوزیع پاسخگویان . 5جدول 
راهنمایی و  دیپلم لیسانس لیسانس فوق جمع

 دبیرستان
 سطح تحصیالت سواد بی ابتدایی

 فراوانی 90 222 07 11 91 9 942

 درصد 27.3 91.2 17.1 14.7 22.2 3% 277%

 

با بررسی . دهندرا زنان تشکیل می( نفر271)پاسخگویان را مردان و بقیه ( نفر 199)درصد 21

 1/41)نفر  214شاغل و تعداد ( درصد 1/14)نفر  210وضعیت شغلی اعضای نمونه مشخص شد که 

نفری که  210دهد، از بین  نشان می 2طورکه ارقام جدول شماره  همان. دار و بیکار هستندخانه( درصد

  1/1درصد کارمند،  1/9دار،  درصد دام 1/21درصد کشاورز،  3/20اند، خود را شاغل معرفی کرده

یر معرفی شده صورت سا اند که به درصد افراد مشاغل مختلفی را اعالم کرده 0/3درصد شغل آزاد و 

 . است

 نوع شغل برحسبتوزیع پاسخگویان . 6جدول 
 کل سایر بیکار دار خانه آزاد کارمند دامدار کشاورز نوع شغل
 942 99 31 12 11 22 14 22 فراوانی
 7/277 0/3 0/11 4/22 1/1 1/9 1/21 3/20 درصد

 

تعلق مکانی، میزان احساس امنیت  میزان قصد مهاجرت، میزان همبستگی اجتماعی، میزان احساس): متغیرها

 (محیطی و عوامل زیست

از پاسخگویان میزان قصد پایینی برای مهاجرت از روستا %( 12)نفر 204دهد های تحقیق نشان مییافته

از % 01حدود . درصد افراد قصد باالیی برای این امر دارند 91نفر یعنی بیش از 291دارند، در مقابل 
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افراد همبستگی اجتماعی پایینی %  1اجتماعی باالیی برخوردارند، در مقابل تنها پاسخگویان از همبستگی 

از پاسخگویان از احساس تعلق به مکان پائینی برخوردارند، در مقابل % 90. نسبت به دیگران دارند

های حاصل همچنین، یافته. افراد احساس تعلق باالیی به محل سکونت خویش دارند%  27نزدیک به 

از احساس امنیت باالیی در %  1/47پاسخگویان از احساس امنیت پایین و %  2/42دهد که نشان می

% 1/47دهد که ها نشان میها، یافتهدر کنار نتایج این شاخص. محل زندگی خویش برخوردارند

رضایشان متوسط بوده و ( نفر 33% ) 13از درآمد خویش رضایت پایینی دارند، ( نفر 291)پاسخگویان 

 .از درآمد خویش رضایت باالیی دارند( نفر%274 ) 1/97
توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای میزان قصد مهاجرت، همبستگی اجتماعی، احساس تعلق مکانی و . 4جدول 

 احساس امنیت 
قصد 

 مهاجرت
درصد  تعداد

 معتبر
همبستگی 
 اجتماعی

درصد  تعداد
 معتبر

تعلق 
 به مکان

درصد  تعداد
 معتبر

احساس 
 امنیت

درصد  تعداد
 معتبر

 2/42 241 پایین 7/90 212 پایین 7/1 20 پایین 7/12 204 پایین
 2/20 27 متوسط 1/9 22 متوسط 2/11 00 متوسط 9/27 91 متوسط

 1/47 293 باال 1/13 174 باال 4/01 140 باال 0/91 291 باال
 7/277 942 جمع 7/277 942 جمع 7/277 942 جمع 7/277 942 جمع

 

گیری افراد برای مهاجرت از ی اثرگذار بر تصمیمطیمح ستیزبر اساس عوامل ( 1)جدول شماره 

ی، شرایط غیرمطلوب و بحرانی را ازلحاظ بررسموردِهای تمامی گویه. است مطالعهموردِروستاهای 

اهایشان که اکثر روستاییان معتقدند روست طوری به. دهدنشان می مطالعهموردِمحیطی در روستاهای  زیست

خیز بودن روستا از دیگر مشکالت ی مواجه بوده و وجود ریزگردها و زلزلهسال خشکی و آب کمبا بحران 

 .ی استبررسموردِمتعدد روستاهای 
 محیطی های عوامل زیستتوزیع پاسخگویان بر اساس گویه. 1جدول 

 جمع خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم :هاگویه
 942 191 14 21 1 1 فراوانی آبی کم

 7/277 7/21 2/14 9/1 9/1 1/2 درصد
 942 211 211 92 2 1 فراوانی سالی خشک

 7/277 9/14 1/91 2/3 9/7 2/7 درصد
 942 213 229 22 2 1 فراوانی وجود پدیده ریزگرد 

 7/277 2/42 2/99 3/20 1/2 2/7 درصد
 942 219 273 12 21 27 فراوانی خیز بودن  زلزله

 7/277 2/92 7/91 1/19 9/1 3/1 درصد
 942 11 07 14 20 21 فراوانی عدم حاصلخیزی خاک

 7/277 1/11 1/17 1/21 2/23 1/21 درصد
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 قصد مهاجرت 

های آماری بین محل سکونت پاسخگویان و قصد مهاجرت حاکی از آن است که میانگین نتایج بررسی

، 21/22، پاسخگویان ساکن هلیوم 42/29برابر با  نمرۀ قصد مهاجرت پاسخگویان ساکن روستای آب انار

با استفاده از آزمون . است 99/12و پاسخگویان ساکن آبطاف سفلی برابر با  29پاسخگویان ساکن لرغه 

که  طوری تفاوت قصد مهاجرت برحسب محل سکونت افراد معنادار شد، به 2طرفه تحلیل واریانس یک

با . قبول است قابلِ( 772/7)هزارم  معناداری در سطح یکو سطح  01/29برابر با  Fمقدار آزمون 

طرفه، تفاوت میانگین میزان قصد  عنوان آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یک کارگیری آزمون شفه به به

. دار شدمهاجرت روستای آب انار با هلیوم و ابطاف سفلی و نیز لرغه با هلیوم و آبطاف سفلی معنی

که رشد جمعیتشان مثبت بوده است، میانگین قصد مهاجرت در آن روستاها شود روستاهایی مالحظه می

این امر خود موجب تشدید چرخۀ فقر . تر از روستاهایی است که رشد جمعیت منفی دارندپایین

 . جمعیتی در روستاهای موردِمطالعه است

 محل سکونت برحسبوضعیت قصد مهاجرت . 3جدول 
 آزمون انحراف معیار قصدمیانگین نمره  تعداد محل سکونت

  1/2 42/29 190 آب انار
01/29  F =   2/4 21/22 19 هلیوم 

 777/7: سطح معناداری 3/1 29 99 لرغه
 2/2 99/12 21 ابطاف سفلی

 

درصد اطمینان و سطح معناداری کمتر از  3/33دهد با نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می

ضریب . دو متغیر همبستگی اجتماعی با قصد مهاجرت وجود دارد هزارم، رابطه معناداری بین یک

توان  می. ای معکوس و باال استاست که نشان از رابطه -131/7همبستگی پیرسون در این مورد برابر با 

یابد و با افزایش نتیجه گرفت با کاهش میزان همبستگی اجتماعی، میزان قصد مهاجرت افزایش می

 . د مهاجرت در بین پاسخگویان کاسته خواهد شدهمبستگی اجتماعی از قص

هزارم، رابطۀ معناداری بین دو متغیر  درصد اطمینان و سطح معناداری کمتر از یک 3/33با 

است که  -372/7مقدار همبستگی پیرسون برابر با . احساس تعلق به مکان با قصد مهاجرت وجود دارد

که با کاهش احساس تعلق به محل سکونت خویش  طوری به. ای منفی و بسیار قوی داردنشان از رابطه

 . یابد و برعکسقصد مهاجرت افزایش می

مقدار ضریب . بین دو متغیر احساس امنیت با قصد مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد

که با  طوری به. ای منفی و نسبتاً قوی داردبوده که نشان از رابطه -221/7همبستگی پیرسون برابر با 

                                                           
1 ANOVA 
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یابد و با افزایش احساس امنیت احساس امنیت در فرد، قصد مهاجرت وی از روستا افزایش میکاهش 

 . در افراد، از قصد مهاجرت در بین آنان کاسته خواهد شد

هزارم رابطۀ معناداری بین دو متغیر میزان  درصد اطمینان و سطح معناداری کمتر از یک 3/33با 

ضریب همبستگی پیرسون در این مورد برابر با . وجود دارد رضایت از درآمد با میزان قصد مهاجرت

توان نتیجه گرفت با کاهش  حال، می بااین. ای معکوس و منفی قوی استاست که نشان از رابطه -121/7

پس میزان رضایت از درآمد در بین روستاییان بر قصد . یابدرضایت از درآمد قصد مهاجرت افزایش می

 .ستها اثرگذار ا مهاجرت آن

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین همبستگی اجتماعی با قصد مهاجرت. 81جدول  
 داریمقدار معنا ضریب همبستگی پیرسون :متغیرها

 777/7 -131/7 همبستگی اجتماعی
 777/7 -372/7 احساس تعلق به مکان

 777/7 -221/7 احساس امنیت
 777/7 -121/7 رضایت از درآمد

 

مقدار کای اسکوئر . وضع شغلی با قصد مهاجرت رابطۀ معناداری وجود داردمیان دو متغیر 

مقدار ضریب وی کرامر که برای پیوستگی . هزارم معنادار است است که در سطح کمتر از یک  11/19

مقادیر . هزارم معنادار است است که در سطح معناداری کمتر از یک 434/7مورد استفاده قرار گرفت 

درصد بیکاران از میزان قصد مهاجرت باالیی  2/42درصد شاغلین و 0/27هد دعددی نشان می

درصد بیکاران روستایی قصد مهاجرت بسیار پایینی  4/27درصد شاغلین و 1/10مقابل،  در. برخوردارند

شود افراد بیکار بیش از پاسخگویان شاغل قصد دارند که از روستا مهاجرت بنابراین مشاهده می. دارند

 .کنند

 وضع شغلی برحسبوضعیت قصد مهاجرت روستاییان . 88دول ج

لی
شغ

ع 
ض

و
 

 قصد مهاجرت
 جمع بسیار باال باال متوسط پایین خیلی پایین 

 277 0/27 4/2 9/21 3/44 1/10 شاغل
 277 2/42 1/21 1/0 3/22 4/27 بیکار

 777/7:  سطح معناداری 11/19:   مقدار کای اسکوئر
 777/7:  سطح معناداری 434/7:   مقدار وی کرامر

 

ای در درصد افرادی که زمین اجاره1/11زمین و  درصد افراد بی 2/24دهد ها نشان مییافته 

اند از درصد افرادی که مالک زمین بوده 3/1مقابل  در. اختیار دارند، قصد مهاجرت بسیار باالیی دارند

درصد  9/23زمین، درصد پاسخگویان بی 3/7همچنین . قصد بسیار باالیی برای مهاجرت برخوردارند
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درصد افراد مالک زمین، قصد مهاجرت بسیار پایینی  4/97ای در اختیار دارند و افرادی که زمین اجاره

ای در زمین بیشتر از افراد صاحب زمین و کسانی که زمین اجارهشود افراد بیپس مشاهده می. دارند

در تحلیل وضعیت جمعیتی روستاها، بهتر است به . دارند اختیارشان است، قصد مهاجرت از روستا

 . ای شودنشینی و حق نسق روستاییان توجه ویژه وضعیت خوش

 وضعیت مالکیت زمین کشاورزی برحسبوضعیت قصد مهاجرت روستاییان . 82جدول 

زی
ور

شا
ن ک

زمی
ت 

کی
مال

ع 
ض

و
 

 قصد مهاجرت
 جمع بسیار باال باال متوسط پایین خیلی پایین 

 7/277 3/1 1/9 9/21 3/17 4/97 مالک زمین
 7/277 1/11 1/20 7/0 9/99 9/23 ایاجاره

 7/277 2/24 2/11 1/1 1/9 3/7 بی زمین
 777/7: سطح معناداری 271/233: مقدار کای اسکوئر
 777/7: سطح معناداری 147/7: مقدار وی کرامر

 

سالی، پدیدۀ ریزگرد و خطر زلزله را  خشک آبی، محیطی، کم های زیستبه اینکه ریسک باتوجه

های آماری بین اند، این امر موجب شده است تا آزمون اکثر پاسخگویان در سطح باالیی قلمداد کرده

دار به دست  سالی، وجود پدیدۀ ریزگرد و وجود خطر زلزله با متغیر وابستۀ تحقیق معنی آبی، خشک کم

ی خاک با قصد مهاجرت، آزمون آماری معنادار بودن رابطه اما در خصوص متغیر عدم حاصلخیز. نیاید

درصد و سطح  31نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن گویای این است که با اطمینان . دهدرا نشان می

در این . درصد بین عدم حاصلخیزی خاک با قصد مهاجرت رابطۀ معناداری وجود دارد 71/7خطای 

رابطۀ معکوس پایینی دارد؛ به این صورت که با کاهش رابطه ضریب همبستگی اسپیرمن نشان از 

 .رود و برعکسحاصلخیزی خاک قصد مهاجرت در افراد باال می

 

 محیطی قصد مهاجرت روستاییان برحسب عوامل زیست. 89جدول 
 مقدار معناداری مقدار آزمون آماری ونزممواد مورد آ

 211/7 711/7 اسپیرمن قصد مهاجرت/ آبی  کم
 910/7 740/7 اسپیرمن  قصد مهاجرت/ سالی  خشک

 122/7 729/7 اسپیرمن قصد مهاجرت/ وجود پدیده ریزگرد
 047/7 721/7 اسپیرمن قصد مهاجرت/ خطر زلزله 

 793/7 221/7 اسپیرمن قصد مهاجرت/ عدم حاصلخیزی خاک 

  

 مهاجرت جوانان روستاییتحلیل ساختاری متغیرهای اثرگذار بر میزان قصد 

دهد که متغیرهای واردشده به معادله آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می دست بهنتایج 

از بین . درصد از واریانس تغییرات مربوط به میزان قصد مهاجرت را تبیین کنند 11اند حدود  توانسته

( Beta:-0/404)و رضایت از درآمد ( Beta:-0/65)متغیرهای مورداشاره دو متغیر احساس تعلق به مکان 
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آمده،  دست به مدل تحلیل اکتشافی به باتوجه. اند بیشترین اثرگذاری را بر متغیر قصد مهاجرت داشته

میزان احساس تعلق به مکان )دو متغیر وابستۀ میانی ( میزان قصد مهاجرت)بر متغیر وابستۀ نهایی  عالوه

چند متغیری برای هر یک از این  بنابراین، رگرسیون. شود مالحظه می( و میزان رضایت از درآمد

برای پیوند دادن محاسبات مختلف رگرسیون چند . طور جداگانه انجام گرفته است متغیرهای وابسته به

و برازش مدل تحلیل پژوهش، از ( در رابطه با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان قصد مهاجرت)متغیری 

الگوی ساختاری، مسیرهای اثرگذاری،  21و  24های  جدول. تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است

 .دهدضرایب استاندارد و تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان قصد مهاجرت روستاییان را نشان می
 

 ها الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن. 87جدول 
 داری مقدار معنی β مسیر اثرگذاری متغیرهای اثرگذار

 777/7 -141/7 مهاجرتقصد  ← احساس تعلق به مکان
 777/7 -474/7 قصد مهاجرت ← رضایت از درآمد

 777/7 919/7 احساس تعلق به مکان ← همبستگی اجتماعی
 777/7 101/7 احساس تعلق به مکان ← احساس امنیت
 777/7 203/7 احساس تعلق به مکان ← محل سکونت
 777/7 431/7 رضایت از درآمد ← مالکیت زمین

 779/7 221/7 رضایت از درآمد ← نوع شغل
 777/7 -111/7 رضایت از درآمد ← سطح تحصیالت

 
 روستا از تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان قصد مهاجرت. 85جدول 

 متغیرها
 انواع اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم
 -141/7 - -141/7 احساس تعلق به مکان

 -474/7 - -474/7 رضایت از درآمد
 -170/7 -170/7 - همبستگی اجتماعی

 -922/7 -922/7 - احساس امنیت
 -730/7 -730/7 - محل سکونت
 172/7 -172/7 - مالکیت زمین

 740/7 -740/7 - نوع شغل
 221/7 221/7 - سطح تحصیالت

 

. ذیل است صورت به،  نمودار ترسیمی تحلیل مسیر اکتشافی 21و  24های  به نتایج جدول باتوجه

مستقیم میزان  صورت بهشود که دو متغیر احساس تعلق به مکان و میزان رضایت از درآمد مالحظه می

روستاییان مهاجرت ترتیب بیشترین اثرگذاری را در قصد  را تحت تأثیر قرار داده و بهمهاجرت قصد 

احساس امنیت، همبستگی اجتماعی، مالکیت زمین، سطح تحصیالت، محل سکونت : سایر متغیرها. دارند

مالحظه . افراد دارندمهاجرت ترتیب بیشترین اثرگذاری غیرمستقیم را بر تغییرات میزان  نوع شغل به و

 .  های رضایت از درآمد استبیشتر از مقوله مراتب بههای احساس تعلق شود که اثرگذاری مقولهمی
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 روستاییان مهاجرت قصد بر مسیرهای تأثیرگذاری متغیرهای مستقل. 2شکل 

 

تواند ترین مشکالت روستاییان و عواملی که می پرسشنامه چند سؤال باز باهدف ارزیابی مهمدر 

ترین  در این قسمت به مهم. در جذب یا دفع روستاییان از محل سکونت خود مؤثر باشد، گنجانده شد

 . شودهای باز اشاره می ها و نتایج برآمده از این سؤالیافته

ه موردِتوجه قرار گرفت، بحث احساس امنیت باالی این روستا نکتۀ مهمی که در روستای لرغ

باوجود نارضایتی روستاییان از محیط این روستا به دلیل توجه کم . نسبت به دیگر روستاها است

پاسخگویان خواستار حمایت دولت . مسئوالن از هر حیث، روستاییان قصد ترک این روستا را نداشتند

همچنین رفع مشکل . رزی که شغل بیشتر روستاییان بوده را داشتنددر بخش مشاغل دامداری و کشاو

حتی کسانی که تصمیم . کشی آب و گاز و انتقال فاضالب از مسائل مهم موردِتوجه این افراد بود لوله

قطعی برای ترک روستا را داشتند، با اشاره به این نکات بیان داشتند که در صورت توجه به این مسائل 

 .ِنظر از ترک روستا را داشته باشند فشاید امکان صر

در رابطه با روستای آبطاف بر خالف روستای لرغه، احساس امنیت در این روستا بسیار پایین 

در )اینکه دولت با واگذاری مراتع به افراد خاص . دانستندپاسخگویان دلیل آن را مشکل مراتع می. بود

دامداران را مجبور به تغییر شغل ( ز دامداری داشتندبین این افراد کسانی بودند که حتی شغلی غیر ا

دادن شغل قصد ترک روستا را دارند و این  بنابراین روستاییان دامدار به دلیل از دست. کندخویش می

اختیار دارند، آنان را هم  بلکه همین افراد با ایجاد ناامنی برای افرادی که مراتع را در. پایان کار نیست

 .این نکتۀ مهمی است که پاسخگویان بر آن تأکید داشتند. اندستا کردهمجبور به ترک رو

در این روستا هم مشکل . در مورد روستای آب انار وضع امنیت همانند روستای آبطاف است

امنیت پایین در این روستا تا جایی است که . واگذاری مرتع دلیل اصلی امنیت پایین در این روستا است

ها از دست داده و در همان زمان بعضی از عزیزانشان را به خاطر همین درگیریبعضی از افراد پاسخگ
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نکتۀ مهمی که افراد روستایی را به . وجوداین، قصد ماندن در روستای خود را داشتند ولی با. بودند

که به گفته  طوری به. ماندگاری در روستا ملزم کرده بود، وجود وابستگی خویشاوندی در این روستا است

اکنان، اکثر خانوارها در این روستا با یکدیگر وابستگی نزدیک خویشاوندی دارند و تعداد معدودی از س

احساس تعلق به مکان باال در این روستا باعث شده . خانوارها با اهالی وابستگی خویشاوندی ندارند

روستا سطح پایین  نکتۀ دیگر در این. است که تعداد کمتری از افراد قصد ترک روستا را داشته باشند

 .تحصیالت بود که خود اهالی بر آن تأکید داشتند

امنیت در این روستا هم مانند . در رابطه با روستای هلیوم چند نکته با اهمیت مشاهده شد

. نبود شدت دو روستای دیگر ای بههای قوم و قبیله روستاهای آب انار و ابطاف پایین بود، اما درگیری

سخگو که قصد ترک این روستا را داشتند، دالیلی مثل نبود فرصت کار و شغل، بسیاری از افراد پا

عنوان  بهرا  نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسبونقل، مشکل برق و  ای و مسیر حملمشکالت جاده

باال بودن سطح تحصیالت در بین این افراد از دیگر . عواملی که در ترک روستا اثر گذارند، نام بردند

 . ت مهم در این روستا بودنکا

 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه

های توسعه، محرومیت نسبی، جاذبه دافعه و همبستگی  چارچوب نظری در این مقاله بر اساس نظریه

اجتماعی طراحی شد و نویسندگان بر چندوجهی بودن علل مهاجرت روستاییان بخش کالت شهرستان 

دهد علل قصد مهاجرت، ترکیبی از عوامل  نتایج این بررسی نشان میدر این میان . آبدانان تأکید دارند

 .محیطی است اقتصادی، اجتماعی و زیست

محل سکونت، وضع شغلی، نوع : داری رابطۀ متغیرهایهای آماری، معنیاساس نتایج آزمون بر

ایت شغل، مالکیت زمین کشاورزی، همبستگی اجتماعی، احساس تعلق به مکان، احساس امنیت و رض

و اته ( 1724)این نتایج در مطالعات تولسما و لوبرس . از درآمد با قصد مهاجرت مورد تأیید قرار گرفت

 .زمان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اذعان دارند، نیز مورد تأیید است که بر تأثیر هم( 1724)و دیگران 

های اثرگذار بر ن مقولهتری در این میان، احساس تعلق به مکان و میزان رضایت از درآمد مهم

ها در مطالعات پیشین ازجمله مطالعه اثرگذاری این مقوله. میزان قصد مهاجرت روستاییان است

این محققان در مطالعات خود از . زبانی دارد با این نتایج هم( 2932)زاده و قاسمی اردهایی  رستمعلی

از افرادی که میزان % 04دهد ن نشان میاستفاده کرده و نتایج مطالعاتشا« وابستگی مکانی»کلیدواژه 

همچنین . طورِقطع در آینده روستا را ترک خواهند کرد ها در سطح کمتری است، به وابستگی مکانی آن

در بحث رضایت از درآمد و عوامل اقتصادی مؤید این امر ( 2913)الدینی و گرجیان  مطالعۀ شمس

 .است
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. قصد مهاجرت در میان چهار روستای موردِبررسی است دار میزانترین نتایج، تفاوت معنی از مهم

توان به اثرگذاری نرخ رشد جمعیت روستاها در نگهداشت احتمالی ساکنان نکتۀ مهم در این زمینه می

ها  که روستاهایی که نرخ رشد جمعیتشان مثبت است، میزان قصد مهاجرت در آن طوری به. آن اشاره کرد

وضوح اشاره شده  نیز به( 2931)در مطالعۀ قاسمی اردهایی و همکاران این رابطه . بسیار پایین است

دار عنوان یک متغیر مهم ساختاری تأثیر منفی معنی در مطالعۀ محققان مذکور، نرخ رشد جمعیت به. است

 . در افزایش گرایش به مهاجرت از روستا به شهر دارد

همبستگی اجتماعی و ( 2919)و احمدی ( 2913)مطالعات پیشین ازجمله شهبازی و قاسمی 

 27جدول شماره . اند کننده یافته های قومی و فرهنگی را بر قصد مهاجرت روستاییان متغیری تعیین پیوند

توان نتیجه گرفت  می. دهد که همبستگی اجتماعی یکی از عوامل بازدارندۀ مهاجرت است مقاله نشان می

یابد و با افزایش همبستگی رت افزایش میبا کاهش میزان همبستگی اجتماعی، میزان قصد مهاج

البته همبستگی اجتماعی در ارتباط با . اجتماعی از قصد مهاجرت در بین پاسخگویان کاسته خواهد شد

محیطی تأثیر بازدارندگی خواهد داشت که در اینجا نسبت  ویژه عوامل زیست سایر متغیرهای تأثیرگذار به

یافته است که همبستگی اجتماعی را  به نتیجۀ متفاوتی دست( 2919)به مطالعات پیشین ازجمله احمدی 

 . داند ِنظر کردن از مهاجرت نمی تنهایی علت صرف به

محیطی بودند که  ترین عوامل زیست سالی و نیز وجود پدیدۀ ریزگردها ازجمله مهم آبی، خشک کم

محیطی، عدم توزیع  امل زیستدر کنار این عو. ها اتفاق آرا داشتند مند بودن آنروستاییان بر مسئله

های روستایی ازجمله  زند، فقر زیرساخت ای دامن می های طایفه عادالنه مراتع بین روستاییان که به نزاع

ونقل و جاده، بهداشت و تلفن ازجمله عواملی هستند که روستاییان  کشی آب و گاز، حمل نبود لوله

همچنین مالکیت . اند های روستایی قلمداد کردهساز در جهت دادن به مهاجرت عنوان عوامل زمینه به

درصد افرادی که 1/11زمین و  درصد افراد بی 2/24. زمین نیز رابطۀ معناداری با قصد مهاجرت دارد

 .ای در اختیار دارند، قصد مهاجرت بسیار باالیی دارندزمین اجاره

ای ر است بر روی مجموعهبینی درزمینۀ قصد مهاجرت از روستا، بهت شود که در پیشمالحظه می

همچنین بایستی اثرگذاری مستقیم و . محیطی تمرکز کرد از عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست

 . های مذکور را مدِّنظر قرار دادغیرمستقیم مقوله

 که کالت بخش در ساکن افراد هدایت یا و ماندگاری خصوص در الزم ریزی برنامه منظور به

های کاربردی به نهادهای  عنوان پیشنهاد دارند، موارد ذیل به در روستای خود راسکونت دائم  قصد

 :شود گذار در بخش توسعۀ روستایی ارائه می سیاست
بسترسازی کارهای فرهنگی در راستای باال بردن احساس تعلق به مکان، همبستگی اجتماعی و  -

 .نوجوانویژه در میان قشر احساس امنیت در میان ساکنین روستایی به
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های روستایی که تحت تأثیر هژمونی شهری هستند و رنگ کردن برنامه تالش درزمینۀ قطع یا کم -

 .کنندنوعی از شیوه و سبک زندگی شهری الگوبرداری شده و این نوع شیوه زندگی را تبلیغ می به

 .کالت بخش روستاییان بین در مراتع عادالنۀ تقسیم و مراتع واگذاری طرح اصالح  -

 .امنیت احساس بردن باال راستای در موجود، درگیرهای و نزاع مسئله حل به کمک -

 .گازرسانی و آشامیدنی آب کشی لوله شبکه گسترش -

 .جوانان برای اشتغال فرصت ایجاد -

 .رفاهی امکانات و بهداشتی خدمات افزایش -

 .خانگی مشاغل به بهره تسهیالت کم اعطاء و تخصیص -
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