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مدل معادالت ساختاري و تلفیقی علل و پیامدهاي مهاجرت روستایی در
بخش کیان شهرستان نهاوند
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تاریخ دریافت - 9911/20/91 :تاریخ پذیرش9911/21/20 :
چکیده
مهاجرتهای روستایی از یک سو تحت تأثیر علل درهمتنیده و مختلفیاند و از سوی دیگر به پیامدهای گوناگونی
منتج میشوند که جامعۀ بشری را به چالش کشیدهاند .بنابراین ،بررسی علل و پیامدهای این مهاجرتها و تحلیل
روابط بین آنها بسیار حائز اهمیت است و میتواند راهگشای برنامهریزان این حوزه باشد .تحقیق حاضر با همین
هدف و با استفاده از رویکردی تلفیقی و استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به مطالعۀ علل و پیامدهای
مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند پرداخته است .جامعۀ آماری این تحقیق روستاییان مهاجر
منطقۀ مورد مطالعه و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است .نمونۀ مورد مطالعه شامل  092نفر از روستاییان
مهاجر به شهرستان نهاوند است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهند .بر اساس نتایج این مطالعه،
علل و پیامدهای مهاجرت روستایی هر کدام جداگانه در سه گروه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی-
خدماتی قابل تقسیمبندیاند .این علل و پیامدها همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر داشته و برهم
اثرگذارند .از دید پاسخگویان ،مؤثرترین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی ،عوامل اقتصادی است .این عوامل
در بعد علل و پیامدها ،باالترین میانگین همبستگی با سایر علل و پیامدها را دارد .همچنین بر اساس مدل تلفیقی،
علل کالبدی -خدماتی و اقتصادی در مجموع  %01از واریانس آثار سهگانۀ مهاجرت را تبیین میکنند.
کلیدواژهها :بخش کیان ،پیامدهای مهاجرت روستایی ،علل مهاجرت روستایی ،مهاجرت روستایی ،مدل معادالت
ساختاری.

 .9کارشناس ارشد ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول) milad_kiani@ut.ac.ir
 .0استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانaasadi@ut.ac.ir .
 .9استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانvarmazyari@ut.ac.ir .
 .2استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانaabarati@ut.ac.ir .
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی در دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران است.
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مقدمه و بیان مسئله
در طول دو دهۀ گذشته ،مهاجرت از روستا به شهر رشد چشمگیری داشته که عمدتاً به دلیل
فعالیتهای اقتصادی و از نوع شغلی بوده است (هیلمی .)0299 ،9این مهاجرتها ناشی از
تنگناهاییاند که قسمتی از آن به ویژگیهای وضعیت محلی و قسمتی دیگر به فرصتهای
گوناگون موجود در مراکز شهری بستگی دارد (سجادی و همکاران .)9912،در پی گسترش
ارتباطات روستا شهری و افزایش تماس ساکنان این دو کانون سکونتگاهی ،روستاییان با
نیازهای جدیدی روبرو میشوند که این نیازها در اغلب موارد در محیطهای روستایی برآورده
نمیشود ،از این رو با وجود نابرابری میان جوامع روستایی و شهری ،مهاجرت میان
سکونتگاهها همواره ادامه خواهد داشت .0بررسی مقدماتی وضعیت مهاجرت روستایی در
شهرستان نهاوند نشان میدهد که عواملی از قبیل کمبود درآمد روستاییان ،بیکاری گستردۀ
نیروی مازاد در بخش کشاورزی ،عدم گسترش مناسب زیرساختهای خدماتی در روستاها و
وجود زمینۀ اشتغال و درآمد نسبی بهتر در شهر بر شدت مهاجرت در سالهای اخیر دامن زده
است .به طور کلی این مهاجرتهای بیرویه هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکالتی از
جمله بروز نابسامانیهای ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،بیکاری و
کمکاری ،کمبود فضای زیستی و آموزشی ،آلودگی هوا و محیط زیست ،سالخوردگی و
زنانهشدن نیروی کار کشاورزی در روستا ،تخلیه روستاها و  ...را به وجود میآورد ،همچنانکه
در بعضی مناطق عمدتاً به شکست برنامهریزیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی منجر شده
است .9همچنین ،تسلط یکسویۀ شهر بر روستا در طی دهههای اخیر بخصوص بعد از
اصالحات ارضی موجب بر هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا شده و وابستگی متقابلی که
در کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وجود داشت ،از بین رفته و در حال حاضر به
تضعیف هر چه بیشتر روستا انجامیده است و این امر نه تنها زمینۀ مهاجرتهای روستایی را
فراهم کرده بلکه آن را تشدید ساخته است (ابراهیم زاده .)9932 ،از آنجا که این مهاجرتها
غالباً جوانگزیناند ،خروج افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت ،افزایش نسبت
سالخوردگی و کاهش تولیدات کشاورزی به علت مسنبودن نیروی کار در روستا شده است،

1. Hilmi
2. UN-HABITAT, 2011
3. LI, 2010
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در نتیجه تعادل سنی بین مشاغل شهری و روستایی باالخص کشاورزی بر هم خورده و
بهرهوری آنها را شدیداً تحت تاثیر قرار میدهد (پریما.)0221 ،9
پیشینۀ پژوهش
مرور مطالعات تجربی نشان میدهد ،اغلب این مطالعات بعد از دهۀ  9912انجام گرفتهاندد .در
سالهای اخیر مطالعات گوناگونی نظیر ،مطالعۀ پناهی و پیشرو ( ،)9912عنابستانی و همکداران
( ،)9912مطیعددی لنگددرودی و همکدداران ( ،)9910عزمددی و همکدداران ( ،)9910بنددیاسدددی و
همکاران ( ،)9910بستانی و جوانی ( )9919و سعدی و همکاران ( )9919صورت گرفته است.
مینا ( )9931در مقالهای با نام "مهاجرت نابرابری و پیامدهای آن" به بررسدی عوامدل مدؤثر بدر
مهاجرت و پیامدهای آن پرداخته است .نتایج این بررسدی نشدان مدیدهدد رابطدۀ مهداجرت و
نابرابری نیز گسترده و چندبعدی است به این معنا که حرکت جمعیتدی نده فقدط باعدث تغییدر
چگونگی پراکندگی جمعیت در درون یک منطقدۀ جغرافیدایی مدیشدود بلکده در سداختارهای
شغلی ،رفاهی ،جنسی ،آموزشدی تغییراتدی را ایجداد مدیکندد .عزمدی و همکداران ( ،)9910در
تحقیقی به مهاجرت های روستایی دهستان شیرز شهرستان هرسین پرداختدهاندد .نتدایج آزمدون
نشان می دهد فقدان صنایع تبدیلی در کاهش درآمد روستاییان منطقه نقش اساسی دارد .سعدی
و همکاران ( )9919نیز با بررسی علل مهاجرت روسدتاییان در اسدتان همددان (بخدش جوکدار
شهرستان مالیر) به این نتیجه رسیدهاند که پنج عامل کلیدی گرایش بده تغییدر سدبک زنددگی،
عوامل طبیعی ،عوامل رفاهی و فرهنگی ،عوامل اقتصادی و عوامدل امنیتدی بدر مهداجرت تدأثیر
گذاشتهاند .مطالعات بینالمللی صورتگرفته در حوزۀ مهاجرت روستایی نیدز کدم نیسدتنده بده
عنوان نمونه ،مؤسسۀ توسعۀ روستایی پاکستان ( ،)0292طی مطالعهای به بررسی مهاجرت زنان
باالی 92سالۀ روستایی به شهرها پرداخته است .نتایج این مطالعه نشدان مدیدهدد ازدواج زندان
روستایی و داشتن همسر شهری از مهمترین دالیل مهاجرت روستاییان به شهرهاست ،همچنین
مهاجرت سایر زنان روستایی به علت نبود فرصتهای شغلی است .لذا ایجاد بنگاههای کوچک
اشتغالزا به خصوص در مناطق روستایی میتواند ضمن افزایش درآمددهای آنهدا از مهداجرت
روستاییان جلوگیری کند (شهناز .)0292 ،آکاه و مدودوف ( ،)0292با مطالعۀ کشور غنا به ایدن

1. Prema
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نتیجه رسیدند که تصمیم به مهاجرت تحت تاثیر استاندارد زندگی و ویژگیهای فدردی اسدت.
به گونهای که افراد تحصیلکرده انگیزۀ بیشتری برای مهاجرت دارندد و جدوامعی کده دسترسدی
محدودی به امکانات بهداشتی و اجتماعی دارند ،بیشتر اقدام به مهداجرت مدیکنندد .کدانوال و
همکاران ( ،)0292به بررسی عوامدل اجتمداعی و اقتصدادی مدؤثر در مهداجرت روسدتاییان بده
شهرها پرداختند .نتایج حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین اشتغال ،زمینهای کشاورزی،
کسب و کار ،باسوادی و ازدواج با تصمیم به مهاجرت وجود دارد.
با توجه به پژوهشهدای ککرشدده مدیتدوان گفدت مهداجرت روسدتایی عمددتاً از عددم
زیرساختهای اقتصادی و خدمات زیر بنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درآمدد و
اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهیالت رفاهی ،آموزشی و بهداشتی برتر در شهرها از
سوی دیگر ،متأثر میشود .مطالعات صورتگرفته بر این توافق دارند که تمایل و تصمیمگیدری
برای مهاجرت به متغیرهای مختلفدی مانندد سدن ،جدنس و تحصدیالت بسدتگی دارد (قاسدمی
اردهائی .)9930 ،همچنین ایدن مطالعدات نشدان مدیدهندد کده اگرچده تداکنون پدژوهشهدای
گستردهای در این حوزه صورت پذیرفته ،اما این موضوع همچندان یکدی از مشدکالت اساسدی
پیشروی کشورهای در حال توسعه است .از سوی دیگر این مطالعات به صورت تکبعدی بده
علل و یا پیامدها پرداخته و هیچکدام به شکل تلفیقدی بده مطالعدۀ ایدن دو بعدد نپرداختدهاندد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ارائۀ مدلی جامع که نشاندهنددۀ علدل و پیامددهای
مهاجرت روستایی و اولویت و اهمیت هر یک از آنهدا باشدد ،مطالعدۀ حاضدر در تدالش بدوده
روابط مستقیم و غیر مستقیم بین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی را بررسی کند.
چارچوب نظری
در ابتدا ،مدل نظری تحقیق به صورت شکل  9تهیه شد .بر اسداس ایدن مددل ،مهداجرت از دو
بخش پیامدها ( )Migration→ Migr Eو عوامل مؤثر بدر مهداجرت ()Migr C → Migration
تشکیل شده است .در بخش میانی این مدل ،مهاجرت روستا -شهری قرار دارد که تحت تأثیر
متغیرهای مختلف (اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -خدماتی) بوده ،یعنی پارامترها یدا
عوامل بخش علل که پیامدهای متفاوتی (اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -خدماتی) را
به همراه خواهد داشت .در نهایت ،همانگونه که در این مددل مالحظده مدیشدود ،هدر یدک از
پیامدهای مهاجرت ممکن است بده عداملی جدیدد بدرای مهداجرت روسدتایی تبددیل شدده و
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تشدیدکنندۀ ،تضعیفکننده یا تثبیتکنندۀ عوامل فعلی این تغییرات باشند .همین شکل از تدأثیر
در مورد علل مهاجرت روستایی نیز قابل تصور استه یعنی بخش علدل ،عدالوه بدر تدأثیر غیدر
مستقیم از طریق بخش میانی مدل (یعنی مهاجرت) ممکن است به صورت مستقیم نیز به آثدار
ثانویۀ اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی -خدماتی منجر شود.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق در زمینه عوامل و پیامدهای مهاجرت روستا -شهری

با توجه به اهمیت ارتباط بین علل و پیامدهای مهاجرت روستا شهری ،بررسی حاضر به
ارزیابی و تحلیل این بخش از مدل کلی فوق محدود خواهد بود .برای این منظور مدل
مفهومی فوق با هدف آزمونپذیر شدن به صورت دو مدل ساختاری مجزا نشان داده شده
است .مدل اول به آزمون فرض اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم علل و پیامدهای مهاجرت
روستا-شهری از یکدیگر میپردازد که در نگارۀ  0نشان داده شده است .مدل دوم نیز به
منظور آزمون فرض امکان پیشبینی و در نتیجه مدیریت مستقیم پیامدهای مهاجرت روستا-
شهری از طریق علل آن تعریف شده است (شکل  .)9این کار به منظور عملیاتیکردن مدل
تلفیقی پیامدها و علل مهاجرت روستا -شهری صورت گرفته است.

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

روش پژوهش
تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است.
هر یک از متغیرهای این دو مدل در جدول  9تعریف شدهاند .ضریب آلفای کرونباخ
ارائهشده حاکی از پایایی مناسب بخشهای مختلف ابزار تحقیق است .بر اساس مدل اول
( ،)Migration1دو گروه علل و پیامدهای مهاجرت روستا شهری با یکدیگر ارتباط مستقیم
دارند .عالوه بر این ،بخشهای تشکیلدهندۀ این علل و پیامدها نیز همبستگی دارنده به عبارت
دیگر هر یک از بخشها با هم ارتباط متقابل دارند .در مدل دوم ( ،)Migration2هر یک از
بخشهای سهگانۀ تعریفشده از طریق علل مهاجرت روستا -شهری ،به ایجاد یا تشدید
پیامدهای سهگانۀ اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -خدماتی منجر میشوند و خود
نقشی تعیینکننده در پیشبینی این آثار دارند .در مرحلۀ بعد به منظور سنجیدن علل و
پیامدهای فوق و با توجه به اینکه هر یک از زیر علل و زیر پیامدها نوعی سازه هستند که به
طور مستقیم سنجشپذیر نیستند ،ضمن بررسی دقیق سایر مطالعات و دریافت نظرات
کارشناسان این حوزه ،برای هر یک از این سازهها یکسری گویه تعریف شد .تعداد گویههای
هر سازه در جدول  9ککر شده است .در نهایت ،پس از تأیید نهایی گویهها توسط کارشناسان،
 12گویۀ نهایی (ککرشده در جداول  0و  )9در قالب یک پرسشنامه تدوین و پس از
پیشآزمون و اصالح ،برای تکمیل و جمعآوری نظرات گروه مورد مطالعه در اختیار آنها قرار
گرفت .در پرسشنامه از هر پاسخگو خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با اثر هر گویه بر
مهاجرت (در مورد علل) یا اثرپذیری هر گویه از مهاجرت روستا -شهری (در مورد پیامدها)،
با تخصیص نمرههای بین  9تا  92به ترتیب برای کمترین اثرگذاری یا اثرپذیری ( )9تا
بیشترین اثرپذیری و اثرگذاری ( )92عنوان کنند .ضریب آلفای کرونباخ بیانشده در جدول 9
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حاکی از پایایی مناسب بخشهای مختلف ابزار تحقیق است .جامعۀ مورد نظر این تحقیق
شامل روستاییان مهاجر بخش کیان به شهرستان نهاوند (تهیۀ آمار از دهیاریهای روستاهای
مورد مطالعه و بخشداری کیان برای سالهای  )9932-10بودند .پس از انجام پیشآزمون -با
استفاده از فرمول کوکران -تعداد  092نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه
انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای تحلیل ماتریس همبستگی ،مدلسازی
معادالت ساختاری و مدلهای چندشاخصه -چندعلته

( Multiple Indicator–Multiple Cause

 )Modelsیا مدلهای  MIMICاستفاده شد .مدلهای  MIMICکه جزو مدلهای پیچیده
محسوب میشوند ،مستلزم استفاده از متغیرهای نهفتهای (سازه) است که با چند متغیر آشکار
سنجیده و با چند متغیر آشکار دیگر پیشبینی میشوند یا از آنها اثر میپذیرند (براتی و
همکاران9910 ،ه شوماخر و لوماکس .)0292 ،از نرمافزارهای  LISREL V.8.8و  SPSS21به
عنوان ابزار تحلیل استفاده شده است.
جدول .1تعداد گویهها و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از زیر علل و پیامدهای مهاجرت روستایی
نماد

ردیف

گروه متغیر

1

علل اقتصادی

EcoC

2

علل اجتماعی -فرهنگی

SociC

3

علل کالبدی -خدماتی

PhyC

4

پیامدهای اقتصادی

EcoE

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

99

2/390

99

2/302

99

2/370

7

2/700

5

پیامدهای اجتماعی -فرهنگی

SocE

3

2/392

6

پیامدهای کالبدی -خدماتی

PhyE

92

2/303

مآخذ :یافتههای تحقیق

یافتههای پژوهش
براساس اطالعات بدستآمده ،میانگین سنی نمونۀ مورد مطالعه حدود  93سدال اسدت .مدردان
 03درصد و زنان  20درصد از پاسدخگویان را تشدکیل دادندد 32 .درصدد آنهدا ،متأهدل و 02
درصد آنها مجردند .سطح تحصیالت  07/1درصدد از پاسدخگویان مدورد مطالعده ،لیسدانس و
باالتر بود که بیشترین فراوانی را داشتند .همچنین ،میانگین درآمد پاسدخگویان ،یدک میلیدون و
 102هزار تومان در ماه بود .ضریب آلفای کرونباخ (جدول  )9مربوط به بخدشهدای مختلدف
ابزار تحقیق حاکی از پایایی قابل قبول آن است .به منظور تعیین روایی نیز از نظدرات اعضدای
هئیت علمی دانشگاه تهران استفاده شد .همانطور کده جددول  0نشدان مدیدهدد ،در تجزیده و
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تحلیلهای صورتگرفته و اطالعات بدستآمده از گروه مورد مطالعده ،گویدههدای بیکداری و
کمبود شغل در روستا ،امکان دستیابی به شغل بهتر و کسب درآمد بیشتر در شهر ،شاغل بدودن
در شهر ( محل اشتغال در شهر) و کاهش درآمدزایی کشاورزی به عنوان مهمتدرین گویدههدا و
تبلیغات رسانهها و ترویج زرق و برق شهری ،مخاطرات طبیعی (زلزله ،خشکسالی و  ،)...نبدود
پاسگاه و نیروی انتظامی در منطقه و نبود و یا نامناسب بودن وضعیت آب ،برق و گازرسانی در
روستا به عنوان کماهمیتترین گویهها مشخص شدهاند.
جدول  .2تجزیه و تحلیل و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مهاجرت از دیدگاه گروه مورد مطالعه
گویه
*

بیکاری و کمبود شغل در روستا
*
امکان دستیابی به شغل بهتر و کسب درآمد بیشتر در شهر
شاغلبودن در شهر ( محل اشتغال در شهر)

9

2/0992

9/713

7/77

2
0

2/0210
2/0099

9/302
9/711

7/09
7/92

1
7

2/0001
2/0109

9/337
0/233

7/93
7/11

9
0

*

*

کاهش درآمدزایی کشاورزی
درآمدزایی پایین مشاغل غیر زراعی در روستا

رتبه

CV
2/9020
2/9312

Sd
9/913
9/039

Mean
3/30
3/09

*

*

فقر در روستا
شرایط آموزشی و رفاهی بهتر و مطلوبتر در شهر برای فراهم کردن آیندۀ مناسب برای
**

فرزندان
نبود فرصتهای سرمایهگذاری ،کارآفرینی و اشتغالزایی و تسهیالت مورد نیاز در روستا

3

2/0121

9/109

7/97

*

عدم انطباق هزینههای زندگی با درآمد موجود در روستا

*

**

ادامۀ تحصیل خود و یا اعضای خانواده
گرایش به پیشرفت و کسب منزلت و جایگاه اجتماعی مناسبتر

**

فقدان امکانات بهداشتی درمانی مناسب و وضعیت نامطلوب بهداشتی روستا
**
عدم رسیدگی مسئوالن به مشکالت روستا و روستاییان

***

*

نبود انگیزه و عالقه نسبت به مشاغل روستایی و کشاورزی
**
وجود آزادی و تحرکات اجتماعی در شهر

عدم دسترسی مناسب به مراکز عرضه و فروش کاال و لوازم مورد نیاز زندگی در روستا
*
نبود بازار فروش مناسب محصوالت کشاورزی و تولیدات روستایی
**

*

شرایط نامساعد اجتماعی روستا
جایگزینی تولیدات مصنوعی و صنعتی (مانند تولیدات پالستیکی) با تولیدات روستایی

1

2/0109

0/272

7/23

92
99

2/9292
2/9219

0/012
0/003

7/09
7/92

90
99

2/9921
2/9077

0/023
0/200

7/92
7/21

92
90

2/9031
2/9990

0/209
0/997

1/90
1/91

91
97

2/9913
2/9222

0/997
0/212

1/09
1/27

93
91

2/9209
2/9123

0/913
0/270

1/20
0/70

*

و در نتیجه کاهش فروش آنها
دستیابی به لوازم و منابع غذایی متنوع در شهر

*

***

نبود برخی ادارات دولتی در روستا
فقدان وسایط حمل و نقل مناسب در روستا

***

***

نبود راههای ارتباطی مناسب
فاصلۀ زیاد روستای محل اقامت تا شهر

***

نبود بانک و خدمات آن (عابر بانک و  )...در روستا
***
کاهش حاصلخیزی زمین کشاورزی

***

گرایش به فرهنگ شهری و وجود تضادهای اجتماعی و فرهنگی با روستا و مطرود
**
دانستن آداب و سنن آن

02

2/9790

0/900

0/70

09
00

2/9770
2/9772

0/902
0/221

1/91
0/20

09
02

2/2299
2/2210

0/992
0/019

0/01
0/09

00
01

2/2990
2/2909

0/927
0/921

0/19
0/72

07

2/2902

0/933

0/71
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حضور دوستان و خویشاوندان ساکن در شهر

**

03
***

مکانیزهشدن کشاورزی و کاهش اشتغال کشاورزی
**
نداشتن اقوام و خویشاوندان ساکن در روستای محل اقامت
عدم پوشش مناسب شبکههای تلویزیونی ،رادیویی و اینترنت پرسرعت در روستا
**
ازدواج
نزاعهای خانوادگی و قومی در روستا
***
بافت قدیمی و فرسوده روستا

***

**

مشارکت در امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و هنری و عضویت در تشکلهای اجتماعی
**
در شهر
نبود و یا نامناسب بودن وضعیت آب ،برق و گاز رسانی در روستا
***
نبود پاسگاه و نیروی انتظامی و امنیت پایین منطقه
مخاطرات طبیعی (زلزله ،خشکسالی و )...

***

***

2/2931

0/97

0/002

01
92

2/2022
2/2902

0/071
0/920

0/20
2/11

99
90

2/2900
2/2911

0/902
0/232

2/13
0/10

99
92

2/2292
2/2237

0/223
0/993

0/00
2/70

90

2/2210

0/912

0/00

91
97

2/2007
2/2301

0/030
0/217

0/22
0/97

93

2/2112

9/123

9/12

* اقتصادی ** اجتماعی -فرهنگی *** کالبدی  -خدماتی

جدول  ،9نتایج اولویتبندی پیامدهای مهاجرت روستا شهری را از دیددگاه گدروه مدورد
مطالعه نشان میدهد .بر طبق نتایج ،گویههای افزایش مشاغل کاکب در شهرها ،بیکداری پنهدان،
بر هم خوردن ترکیب و تقلیل جمعیت روستا و دگرگونی قشربندی و افزایش جمعیت شدهرها
به عنوان مهمترین و بایرشدن اراضی کشاورزی در روستا ،افزایش فقر ،عدم کفایت امکاندات و
خدمات شهری در مقابل انباشت سریع جمعیدت و افدزایش جدرم و جنایدت بدویژه بزهکداری
جوانان در شهر به عنوان کماهمیتترین گویهها مشخص شدند.
جدول  .3تجزیه و تحلیل و رتبهبندی پیامدهای مهاجرت روستا -شهری از دیدگاه گروه مورد مطالعه
گویه
افزایش مشاغل کاذب در شهرها
بیکاری پنهان

*

رتبه

CV
2/9707

Sd
9/023

Mean
3/03

0

2/9397

9/070

3/10

9

*
**

9

2/0929

9/101

7/70

دگرگونی قشربندی و افزایش جمعیت شهرها

**

2

2/0001

9/171

7/22

زوال تدریجی کشاورزی و دامداری روستایی

*

0

2/0921

9/390

7/31

1

2/0922

9/322

7/31

7

2/0910

9/729

7/97

بر هم خوردن ترکیب و تقلیل جمعیت روستا

کاهش نیروی فعال و پویای روستا
آلودگی محیطزیست شهرها

**

***

کاهش تولید نسل در جوامع روستایی به علت مهاجرت جوانان
افزایش مشکل ترافیک در شهرها

***

تبدیل روستاییان مهاجر به کارگر در شهر

**

نابودی تدریجی اراضی شهری به علت ساختوساز در آنها
افزایش حاشیهنشینی در شهرها

***

***

افزایش واردات محصوالت کشاورزی و خروج ارز از کشور
باالرفتن قیمت زمین شهری

***

شیوع زمینخواری در شهر به قصد ساخت و ساز

***

*

**

3

2/0979

9/120

1/70

1

2/0910

9/391

7/03

92

2/0292

9/112

3/99

99

2/0291

9/337

7/32

90

2/0201

9/322

7/12

99

2/0222

9/112

1/12

92

2/0217

9/792

7/29

90

2/0270

9/732

7/02
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متروکهشدن و نابودی فرهنگ و آداب و سنن روستایی

**

91

2/0101

9/111

7/22

افزایش اختالالت و ناهنجاریهای اجتماعی در شهرها

**

97

2/0110

9/193

7/97

93

2/0770

9/100

7/22

کمبود مسکن در شهر

***

کاهش تولیدات روستایی

*
***

نارسایی سیستم خدماترسانی و عوارض ناشی از آنها در شهر
افزایش قیمت محصوالت شهری

*

افزایش جرم و جنایت بویژه بزهکاری جوانان در شهر

**

عدم کفایت امکانات و خدمات شهری در مقابل انباشت جمعیت
افزایش فقر

*

بایرشدن اراضی کشاورزی در روستا

***

***

91

2/0772

0/902

7/70

02

2/0771

9/712

1/92

09

2/0392

9/112

0/17

00

2/0301

0/292

7/90

09

2/0122

9/121

1/79

02

2/9991

9/137

1/97

00

2/9123

0/097

1/02

* اقتصادی ** اجتماعی -فرهنگی *** کالبدی -خدماتی

جدول  ،2مربدوط بده مداتریس همبسدتگی بدین عوامدل و پیامددهای مهداجرت روسدتا-
شهریست که با استفاده از آزمون پیرسون انجام شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،کلیۀ
ضرایب همبستگی معنادار شدهانده به عبارت دیگر همبستگی جزیی یا دوبهدوی علل و پیامدها
از نظر آماری با سطح اطمینان  11درصدد تأییدد شدده اسدت .بدر اسداس ایدن مداتریس عامدل
اقتصادی ،بیشترین همبستگی را در بین عوامل با عامل اجتماعی -فرهنگدی ()r=2/03 ،P=2/22
دارد .بیشترین همبستگی این عامل در بین پیامدها با پیامد اقتصادی ( )r=2/01 ،P=2/22اسدت.
همبستگی این عامل با دیگر عوامل  2/23و با پیامدها  2/09بوده اسدت .از سدوی دیگدر عامدل
اجتماعی -فرهنگی ،بیشترین همبستگی را در بین عوامل با عامل کالبدی -خددماتی (،P=2/22
 )r=2/10دارد .بیشترین همبستگی این عامل در بین پیامددها بدا پیامدد اقتصدادی و اجتمداعی-
فرهنگی ( )r=2/91 ،P=2/22است .همبستگی این عامل با سایر عوامل  2/12و با پیامددها 2/90
بوده است .عامل کالبدی -خدماتی همانند عامل اقتصادی ،بیشترین همبستگی را در بین عوامل
با عامل اجتماعی -فرهنگی ( )r=2/10 ،P=2/22دارد .بیشترین همبستگی این عامل نیز در بدین
پیامدها با پیامد اقتصادی ( )r=2/90 ،P=2/22است .همبستگی این عامل با سایر عوامل  2/02و
با پیامدها  2/99بوده است .اما در سمت پیامدها ،پیامد اقتصادی ،بیشترین همبستگی را با پیامدد
اجتماعی -فرهنگی ( )r=2/12 ،P=2/22دارد .بیشترین همبستگی آن در بین عوامل نیز ،با عامل
اقتصادی ( )r=2/01 ،P=2/22است .همبستگی این پیامد با عوامل  2/20و با دیگر پیامدها 2/22
بوده است .پیامد اجتمداعی -فرهنگدی ،بیشدترین همبسدتگی را بدا پیامدد اقتصدادی (،P=2/22
 )r=2/12و در بین عوامل با عامل اقتصادی ( )r=2/09 ،P=2/22داشته است که خود از اهمیدت
باالی علل و پیامدهای اقتصادی حکایت دارد .همبستگی این پیامد با عوامدل  2/91و بدا سدایر
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پیامدها  2/22بوده و در نهایت پیامد کالبدی -خدماتی ،بیشترین همبستگی را با پیامد اقتصادی
( )r=2/03 ،P=2/22دارد .بیشترین همبستگی این پیامد نیز در بدین عوامدل بدا عامدل اقتصدادی
( )r=2/09 ،P=2/22است .همبستگی این پیامد با عوامل  2/22و بدا سدایر پیامددها  2/93بدوده
است .به طور کلی در بین عوامل ،عامل اجتماعی -فرهنگی با ضریب  2/12بیشترین همبستگی
را با عوامل داراست .همچنین بیشترین همبستگی با پیامدها نیز در بین عوامل مربوط بده عامدل
اقتصادی با ضریب  2/09است .در بین پیامدها ،پیامدد اقتصدادی بدا ضدرایب  2/20و  2/19بده
ترتیب بیشترین همبستگی را با عوامل و سایر پیامدها داراست (جدول .)2
جدول  .4ماتریس همبستگی بین علل و پیامدهای مهاجرت روستا -شهری

ضریب همبستگی ()r

آماره

نماد
متغیر

EcoC

EcoC

9/22

SocC

2/03

9/22

SocC

PhyC

EcoE

SocE

PhyC

2/93

2/10

9/22

EcoE

2/01

2/91

2/90

9/22

SocE

2/09

2/91

2/90

2/12

9/22

PhyE

2/09

2/90

2/90

2/03

2/07

PhyE

9/22

میانگین

میانگین

همبستگی با علل

همبستگی با پیامدها

2/23

2/09

2/12

2/90

2/02

2/99

2/20

2/19

2/91

2/12

2/22

2/07

مآخذ :یافتههای تحقیق همۀ ضرایب همبستگی در سطح خطای یک درصد معنادارند.

از آنجا که در دنیای واقعی هر یک از علل و پیامدها در مجاورت سایر علل یدا پیامددها
عمل میکنند ،بنابراین باید دید که آیا در چنین شرایطی نیز ارتباط بین علل و پیامدها همچنان
پابرجاست .برای این منظور مدل ساختاری  ،Migration1طراحی و آزمون شده اسدت (نگدارۀ
 .)0مدلهای معادالت ساختاری برخالف روشهای معمول آمداری ایدن کمدک را بده محقدق
میکنند تا عالوه بر در نظر گرفتن روابط بین متغیرها ،خطاهای اندازهگیری را نیز لحاظ کرده و
در نتیجه از دقت باالتری برخوردارند (شدوماخر و لومداکس .)0292 ،بده منظدور تحلیدل مددل
برازشیافته قبل از هر چیز الزم است مناسبت معیارهای برازش مدل بررسی شدود .جددول ،0
حاوی معیارهای برازش کل برای هر دو مدل تحقیق است و نگارههای  2و  0نیز نشاندهنددۀ
ضرایب ساختاری و بارهای عاملی فرضشده در این مدلهاست .بر اسداس جددول  ،0هدر دو
مدل از معیارهای برازش کلی بسیار مناسبی برخوردارنده بنابراین ،سداختار نظدری فدرضشدده
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برای مدلها تأیید شده اسدت .ایدن بددان معناسدت کده دادههدای میددانی نیدز مددل مفهدومی
طراحیشده برای این تحقیق را تأیید میکنند.
جدول  .5معیارهای برازش مدل ساختاری مهاجرت روستا -شهری
حد مطلوب

Migration 1

Migration 2

-

7/20

99/92

شاخصهای برازش

کمتر از 2/23

1
2/20

2
2/27

مجذور مقادیر باقیمانده ()RMR

نزدیک به صفر

2/29

2/29

مجذور مقادیر باقیماندۀ استانداردشده ()SRMR
شاخص برازش ()GFI

نزدیک به صفر
 2/1و باالتر

2/29
2/11

2/29
2/13

شاخص برازش تنظیمشده ()AGFI
شاخص برازش نرمشده ()NFI

 2/1و باالتر
 2/1و باالتر

2/17
2/11

2/19
2/11

شاخص برازش نرمنشده ()NNFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

 2/1و باالتر
 2/1و باالتر

2/11
2/11

2/17
2911

Chi-Square
Df
ریشۀ میانگین توان دوم خطای تقریب ()RMSEA

مآخذ :یافتههای تحقیق

اکنون که کلیت هر دو مدل تأیید شد ،الزم اسدت قبدل از تفسدیر نتدایج ایدن مسدئله نیدز
ارزیابی شود که آیا مدلهای اندازهگیری و ساختاری از نظر آماری تأیید میشدوند بده عبدارت
دیگر آیا این دو بخش از روایی و پایایی مناسب برخوردارند؟ در مدلهای معادالت ساختاری،
این ارزیابی از طریق بررسی دو معیار یا آماره  tو  R2صورت میگیرد .بر اساس جددول  1و بدا
توجه به مقادیر این دو آماره ،متغیرهای آشکار تعریفشده بده خدوبی توانسدتهاندد ،متغیرهدای
پنهان را بسنجند .مقادیر بارهای عاملی استاندارد (جدول  1و نگارۀ  )2نشان مدیدهندد کده در
بین علل مهاجرت روستاییان به شهر ،علل اقتصادی با بدار عداملی  2/12مدؤثرترین علدل بدوده
است .مقدار  R2مربوط به این متغیر نیز حاکی از آن است که  %33از کدل واریدانس تبیدینشدده
توسط این علل در مدل لحاظ شده و  %90از واریانس باقیمانده مربوط به اثرگذاری این متغیدر
بر دیگر عوامل یا متغیرهایی است که در مدل لحاظ نشدهاند .عامل اقتصادی شامل عللی چدون
بیکاری و کمبود شغل در روستا ،شاغلبودن در شهر و امکان دستیابی به شدغل بهتدر و درآمدد
بیشتر در شهر است .اهمیت بسیار باالی این علل به دلیل داشدتن بیشدترین همبسدتگی در بدین
علل با پیامدهاست که اثر مستقیمی بر پیامدهای مختلف اجتماعی -فرهنگی و اقتصدادی مانندد
فقر ،بیکاری ،افزایش مشاغل کاکب ،کاهش نیروی فعال در روستا و تبدیل روستاییان مهاجر به
کارگر در شهرها داشته و از سوی دیگر همبستگی باالیی با علل اجتمداعی از خدود نشدان داده
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اند .عامل اجتماعی -فرهنگی با بار عاملی  ،2/19دومین گروه مؤثر در بین علل اسدت .اهمیدت
باالی این گروه ،به دلیل همبستگی باالیی است که با سایر علل دارندد ،بندابراین مددیریت ایدن
گروه از علل میتواند در کنترل سایر علل بسیار مؤثر باشد .از جمله ایدن عوامدل مدیتدوان بده
نزاعهای قومی و خانوادگی در روستا ،ادامه تحصدیل ،عددم رسدیدگی مسدئوالن بده مشدکالت
روستا و روستاییان و شرایط نامساعد اجتماعی روستا اشاره کرد .مقدار R2مربوط به این متغیر
نیز حاکی از آن است که  %93از کل واریانس تبیینشده توسط این علل در مدل لحاظ شدده و
 %10از واریانس باقیمانده مربوط به اثرگذاری این متغیر بر دیگر عوامل یا متغیرهایی است کده
در مدل لحاظ نشدهاند .در نهایت ،علل کالبدی -خدماتی همچون فقدان امکاندات بهداشدتی و
درمانی ،نبود راههای ارتباطی مناسب ،بافدت قددیمی و فرسدوده روسدتا و نبدود برخدی ادارات
دولتی در روستا ،کمترین میزان بار عاملی را با مقدار  2/09در بین علل دارند .اگر چده از نظدر
پاسخگویان ،این گروه پایینترین اولویت را در میان علل دارند ،اما به دلیل اینکده ایدن علدل از
همبستگی باالیی با سایر علل ،به خصوص علل اجتماعی -فرهنگی برخوردارند ،بسیار درخور
توجهاند .همچنین این علل همبستگی متوسطی با پیامدها دارند .آمارۀ پایایی ترکیبی نیز حداکی
از آن است که علل لحاظشده در مدل روی هم رفته توانستهاند ،بیش از  %32از علل مهداجرت
روستا -شهری را نشان دهند .در مورد پیامدهای مهاجرت روستا -شدهری ،همانگونده کده در
جدول  1و نگارۀ  2مالحظه میگردد ،مهمترین آنها ،پیامد اقتصادی با بدار عداملی  2/39اسدت.
کاهش تولیدات روسدتایی ،افدزایش مشداغل کداکب در شدهرها و بیکداری پنهدان از مهمتدرین
پیامدهای اقتصادیاند .اهمیت ویژه این پیامدها بدین خداطر اسدت کده ایدن گدروه ،بداالترین
همبستگی را در بین پیامدها با علل سهگانه ،به خصوص علدل اقتصدادی و همچندین بیشدترین
همبستگی را نیز با پیامدها دارد .پیامددهای اجتمداعی -فرهنگدی بدا بدار عداملی ،2/77پدس از
پیامدهای اقتصادی دومین گروه از پیامدهای برجسدتۀ مهداجرت روسدتا -شدهریاندد .کداهش
نیروی فعال و پویای روستا ،افزایش اختالالت و ناهنجاریهای اجتماعی در شدهرها و کداهش
تولید نسل به علت مهاجرت جوانان روستایی به شدهرها از جملده ایدن پیامدهایندد .پیامددهای
کالبدی -خدماتی در اولویتبندی پیامدهای سهگانۀ مهاجرت روسدتا -شدهری ،در رتبدۀ سدوم
جای گرفتند .کمبود مسکن در شهر ،باالرفتن قیمت زمین شهری ،آلودگی محیطزیست شدهرها
و افزایش مشکل ترافیک در شهرها از جمله این پیامدها هستند .این گروه با بار عاملی  2/79با
علل و سایر پیامدها همبستگی متوسطی دارد .مدل ارائهشده در مجموع توانسدته بدیش از 2/39
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از پیامدهای مهاجرت روستا -شهری را تبیین کند .رابطه یا معادلۀ بخش ساختاری مدل را نیدز
میتوان به صورت زیر نوشت .این رابطه نشان میدهد علل مطرحشده برای مهاجرت روسدتا-
شهری ،به شکل مستقیم قادرند  %12از واریانس پیامدهای مهاجرت روسدتا -شدهری را تبیدین
کنند .این رابطه در سطح اطمینان  %10از نظر آماری معنادار بدوده اسدت (اعدداد درون پرانتدز
مقادیر خطای استاندارد و اعداد زیر پرانتزها نشاندهندۀ مقدار آماره  tهستند).
MigrE = 2970*MigrC ,Errorvar.= 2922 , R² = 2912
()2993

()2922

9997

93999

جدول  .6بارهای عاملی ،ضرایب ساختاری و معیارهای برازش یا معناداری آنها در مدل1 Migration
متغیر پنهان

متغیرهای آشکار

بار عاملی

خطای استاندارد

آماره t

R2

Migr C

EcoC
SocC

2/12

2/90

90/30

2/33

2/19
2/09

2/10
2/22

92/70
90/12

2/93
2/11

EcoE

2/39

2/92

91/21

2/72

SocE

2/77

2/29

92/72

2/01

PhyE

2/79

2/21

99/03

PhyC
Migr E

پایایی ترکیبی()Pc
2/32

2/39

2/09

مآخذ :یافتههای تحقیق

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

اگرچه بر اساس مدل  Migration 1میتوان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم علل و
پیامدهای مهاجرت روستا -شهری را نشان داد ،اما سؤالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این
است که با توجه به ارتباط مستقیمی که بین علل و پیامدهای مهاجرت روستا-شهری وجود
دارد ،امکان پیشبینی پیامدهای سهگانۀ اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-خدماتی از
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روی علل سهگانه وجود دارد یا نه؟ با این کار مشخص میشود چه مقدار از پیامدهای سهگانۀ
فوق را می توان به طور مستقیم و با کنترل و مدیریت علل سهگانۀ مدیریت کرد .به منظور
آزمون این فرض و پاسخ به این سؤال ،مدل دوم طراحی شد (نگارۀ  .)9به این گروه از مدلها
در مدلسازی معادالت ساختاری ،اصطالحاً مدلهای چندشاخصه -چندعلته (علت و معلول
چندگانه) یا مدلهای  MIMICمیگویند .در مدل Migration 2سعی شده است ،پیامدهای
مهاجرت روستا -شهری (به عنوان متغیر وابسته و پنهان مدل) از روی عوامل سهگانه (به عنوان
متغیرهای پیشبینیکننده) پیشبینی شوند .جدول  7و شکل  0حاوی ضرایب ساختاری،
بارهای عاملی و معیارهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری Migration 2است .بر اساس
جدول  ،7دو متغیر علل اقتصادی و علل محیطی -کالبدی توانستهاند ،از نظر آماری ،نقش
معناداری در پیشبینی پیامدهای سهگانۀ اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی -خدماتی ایفا
کنند .رابطۀ زیر که در واقع معادلۀ ساختاری و پیشبینی پیامدهای مهاجرت روستا -شهریست،
نشان میدهد که دو علت اقتصادی و کالبدی -خدماتی به تنهایی قادرند  %01از واریانس
پیامدهای سهگانه را تبیین کنند .این رابطه در سطح اطمینان  %10از نظر آماری معنادار بوده
است (اعداد درون پرانتز مقادیر خطای استاندارد و زیر پرانتز مقدار آماره  tهستند).
Migration2 =29979*EcoC 292322*SociC +29129*PhyC, Errorvar =29221 , R² =29012
()292300( )29920( )292003( )292073
29719 19229 -99013 19299
جدول  .7بارهای عاملی ،ضرایب ساختاری و معیارهای برازش یا معناداری آنها در مدل2 Migration
متغیر پنهان

نوع متغیر

پیش بین
Migration

آشکار
مآخذ :یافتههای تحقیق

R2

متغیرها

بار عاملی

خطای استاندارد

آماره t

EcoC

2/97

2/20

1/29

SoCE

2/23

2/20

-9/01

PhyC

2/12

2/92

1/22

EcoE

2939

2/92

90/01

2/72

SocE

2973

2/91

99/91

2/19

PhyE

2932

2/92

-

2/72

2/01
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شکل  .5مقادیر بارهای عاملی و ضرایب ساختاری استاندارد مربوط به مدل 2 Migration

نتایج فوق نشان میدهند مدیریت علل و پیامدهای مهاجرت روستا شهری نیازمند
رهیافتی است که توجهی توأمان به هر دو گروه علل و پیامدها داشته باشد ،چرا که این مسئله
دارای طبیعتی نظاممند و پیچیده بوده و مدیریت آن مستلزم درپیشگرفتن رویکرد تلفیقی است.
نتیجهگیری
مهاجرت از روستا به شهر ،از جمله موضوعات مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده
است .در حال حاضر ،مهاجرت روستاییان به شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه ،یکی
از پدیدههای مهم اجتماعی محسوب میشود و از جمله مسائلی است که اکثر این کشورها با
آن مواجهاند .این مهاجرتها طی دهههای اخیر پیامدهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،محیط زیستی و کالبدی را به همراه داشته و مدیریت آن همواره یکی از چالشهای
اساسی پیشروی برنامهریزان و مدیران بوده است .این تحقیق نشان داد علل مهاجرت
روستاییان در بخش کیان شهرستان نهاوند را میتوان تحت عنوان علل مختلفی چون اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -خدماتی که ارتباط متقابل با یکدیگر دارند ،تقسیم بندی کرد که
علل اقتصادی در بین علل سهگانه بااهمیتترین علل شناخته شدند .این نتیجهگیری همگام با
نظریۀ اقتصادی مهاجرت توداروست .بر طبق این نظریه ،مهاجرت انگیزههای اقتصادی خاصی
دارد .در این مدل فرض میشود مهاجران بر اساس به حداکثررساندن منافع مورد انتظار دست
به مهاجرت میزنند و این منافع مورد انتظار شامل موارد زیر است :تفاوت در درآمدهای
واقعی بین فرصتهای شغلی شهری و روستاییه احتمال بدست آوردن شغل در مناطق شهری.

کیانی و همکاران /مدل معادالت ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی...

900

از آنجا که در تحقیق حاضر ،علل اقتصادی بیشترین همبستگی را با پیامدهای مهاجرت
روستایی داشته و از سوی دیگر همبستگی باالیی با سایر علل ،به ویژه علل اجتماعی داشتهاند
و از آنجا که این علل ،خود پیشبینیکنندۀ آثار مختلف اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و
کالبدی -خدماتی است ،بنابراین مدیریت این علل خود میتواند بخش اعظمی از فرایند
مدیریت مهاجرت روستایی باشده چرا که بدون شک مدیریت این علل نقش قابل توجهی در
مدیریت سایر علل و کنترل آثار آنها خواهد داشت .به عنوان نمونه ،ارائۀ امکانات و تسهیالت
مورد نیاز برای روستاها بخصوص با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان ،ایجاد اشتغال در
روستاها ،قیمتگذاری مناسب محصوالت کشاورزی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این
زمینه است .تقریباً هم ۀ مهاجران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با انگیزه های اقتصادی و
در رأس آن یافتن کار ،اقدام به مهاجرت می کنند ،برای رفع این معضل باید در برنامه ها
و سیاست های اقتصادی به بخش کشاورزی و روستا و فعالیت های وابسته به عنوان
محور توسعه او لویت داد و به روستاییان از طریق ایجاد تشکل های زراعی و تولیدی،
تخصیص اعتبار ات ،تضمین خرید محصوالت ،حمایت و بیمۀ محصوالت ،ترویج و
تقویت نظام تأمین اجتماعی ،تشکیل صندوق بازنشستگی ،تأمین نهاده های تولیدی به
قیمت مناسب ،اصالح قوانین حقوقی و مالکیت زمین و آب ،افزایش میزان
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع روستایی ،اتخاک تدابیر و سیاست هایی برای
کنترل حوادث غیر مترقبه (سیل ،خشکسالی ،آتش سوزی و  ،)...ایجاد انگیزه برای ماندن
در روستا و اشتغال به کشاورزی و صنایع روستایی و تبدیلی از طریق بهادادن به
فعالیت های کشاورزی و روستایی کمک کرد .همچنین خاطر نشان میشود افزایش
بهرهوری کشاورزی بدون توسعۀ صنایع وابسته در روستاها ،موجب کاهش نیاز به نیروی
انسانی میشود که این مسأله ،کاهش اشتغال روستاییان ،فقر روزافزون و مهاجرت بیشتر به
سوی شهرها را به همراه دارد .بنابراین برای توانمندسازی روستاییان و ایجاد کار و درآمد
بیشتر برای آنها ،پیشنهاد میشود صنایع وابسته در روستاها توسعه یابند و با گسترش صنایع
جنبی کشاورزی و صنایع دستی در نواحی روستایی ،اشتغال و درآمد ایجاد شود .در این
پژوهش ،علل اجتماعی-فرهنگی دومین گروه مؤثر از علل بودند .نظریۀ کارکردگرایان منطبق بر
این علل است .بهطور کلی آنها مهاجرت را عاملی مطمئن برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی
ناشی از عدم تعادل در جامعه میدانند .مطابق این رویکرد مهاجرت باعث برابری و استقالل
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میشود و زمینۀ بهبود وضعیت زندگی را به وجود میآورد ،به زعم آنها اگر چه به لحاظ
اقتصادی در ابتدا بیکاری به وجود میآورد اما این بیکاری موقتی بوده و مدتی بعد از کسب
شغل ،بهبود و رفاه اقتصادی را به همراه میآورد .در تحقیق حاضر علل اجتماعی -فرهنگی نیز
با سایر علل همبستگی باالیی داشته ،بنابراین مدیریت این علل میتواند در کنترل سایر علل
بسیار مؤثر باشد .بدون شک راهکارهایی همچون ایجاد خدمات رفاهی ،باالبردن تسهیالت
آموزشی در روستاها ،مدیریت اختالفات قومی -قبیلهای و محلی برای کاهش اختالفات و
رسیدگی بیشتر به مشکالت اجتماعی روستا ،از جمله ابزارهای کارایند .در واقع ،علل
اجتماعی-فرهنگی با سایر علل همبستگی باال و با پیامدها همبستگی نسبتاً متوسطی دارد.
بنابراین ،برنامهریزان و سیاستگذاران با کنترل و مدیریت این علل میتواند نقش قابل
توجهی در کنترل مهاجرت روستاییان داشته باشند .در نهایت اگر چه علل کالبدی -خدماتی از
نظر پاسخگویان پایینترین اولویت را در میان علل داشتند ،اما به دلیل اینکه این علل با سایر
علل ،بخصوص علل اجتماعی -فرهنگی همبستگی باالیی دارند ،بسیار درخور توجهاند.
همچنین این علل ،همبستگی متوسطی با پیامدها دارند .نظریۀ مهاجرت راونشتاین تا حدودی
منطبق بر این علل است .مؤلفههای فاصله ،عوامل جاکبه و دافعه ،جریان متقابل و ویژگیهای
مکانی و فضایی محل سکونت از عوامل مهم مهاجرت تلقی میشوند .مواردی همچون،
رسیدگی به وضعیت بهداشتی روستا ،عرضۀ تسهیالت به منظور بازسازی اماکن و محیط
روستا ،تضمین امنیت منطقه ،جلوگیری از کاهش حاصلخیزی زمینهای کشاورزی ،بهبود
وضعیت حمل و نقل و راههای ارتباطی روستا میتوانند در کنترل این علل مؤثر باشند.
پژوهش حاضر نشان داد که در سمت دیگر موضوع مهاجرت روستایی ،بحث پیامدها این
پدیده قرار دارد .از دید پاسخگویان ،پیامدهای اقتصادی مهمترین آثار این مهاجرتهاست .این
گروه باالترین همبستگی را با علل سهگانه و همچنین دیگر پیامدهای مهاجرت روستایی دارند.
این موضوع بدان معناست که مدیریت این پیامدها میتواند نقش قابل توجهی در بهبود و
مقابله با سایر پیامدها و علل مهاجرت روستایی و در نتیجه خود مهاجرت روستایی داشته
باشند .پیامدهای اجتماعی -فرهنگی نیز به دلیل همبستگی باال با سایر پیامدها و علل بسیار
حائز اهمیتاند .در نهایت ،به این خاطر آثار کالبدی -خدماتی درخور توجه و دقت نظر
بسیاریست و نباید به هیچ عنوان کوچک و بیاهمیت پنداشته شود .بدون شک مدیریت پیامدها
مستلزم اقداماتی از جمله ،بهبود فضای زندگی در نواحی روستایی و توسعۀ فرصتهای شغلی
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غیر کشاورزی در نواحی روستایی ،ایجاد نواحی صنعتی و استقرار صنعت در نواحی روستایی،
توسعۀ بیمۀ محصوالت کشاورزی و صنایع روستایی ،ایجاد و اختصاص بازارهای کارا برای
خرید و فروش نهادهها و محصوالت روستاییان ،رسیدگی به مشکالت محیطی و کالبدی
روستا ،ایجاد خدمات و امکانات آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و  ...است.
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