
 ۳۹  روستايي شهرستان کرمانشاه به مهاجرتداليل و راهکارهاي کاهش تمايل جوانان : علي بيگي و همکاران  

  
    ايرانياقتصاد و توسعه کشاورزتحقيقات مجله 

   )۳۹‐ ۴۹( ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰وره د

  

  
   ييل جوانان روستايل و راهكارهاي كاهش تمايدال

  شهرستان کرمانشاه به مهاجرت 
  

  ۳ي و محمد دره زرشک۲د پاپ زني، عبدالحم*۱امير حسين علي بيگي
   مرکز پژوهشي تحقيقات واعضاي کرمانشاهي دانشکده کشاورزي دانشگاه راز، استادياران۲، ۱

   يي، كارشناس ارشد توسعه روستا۳  کرمانشاهتوسعه اقتصادي اجتماعي دانشگاه رازي

  )۲۵/۱۰/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۶/۱۱/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

زان تمايل جوانان روستايي  شهرستان ي بررسي مي همبستگي با هدف کلـن تحقيق توصيفي يا

جامعه آماري پژوهش، جوانان روستايي پسر . ه به مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن انجام شده استكرمانشا

 ٢٩١ كه تعداد )N=١٧٥٤٤(شهرستان كرمانشاه بودند ) برمبناي تعريف سازمان ملي جوانان( سال ١٥ ‐٢٨

 ها، تحليل افتهيبر اساس . نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند

 اقتصادي، زيرساختي، ي تمايل جوانان روستايي به مهاجرت را با نام هايل اساسيعاملي چهار دل

همچنين با استفاده از تحليل عاملي چهار راهكار اصلي براي كاهش . اجتماعي و فرهنگي شناسايي کرد

زيرساختي، اجتماعي و ز اقتصادي، ياين راهكارها ن. تمايل به مهاجرت جوانان روستايي استخراج شد

 درصد از جوانان روستايي تمايل بااليي به مهاجرت ٣٨نتايج نشان داد كه  حدود . ده شدنديفرهنگي نام

، متغير هاي نگرش نسبت به شغل كشاورزي، سن، يونيل رگرسيبر اساس تحل. از روستا به شهر دارند

ان اختالفات خانوادگي و ساختار زيسطح تحصيالت، ميزان رفت و آمد به شهر، روابط بين فردي، م

  . به شهر هستندييل به مهاجرت جوانان روستايزان تمايخانواده از عوامل موثر بر م

  

  .، كشاورزيييل، مهاجرت، جوان روستاي تما: كليدييهاهواژ

  
  مقدمه

مهاجرت در مفهوم کلي خود جزء مکمل تاريخ انسان 
وي کار در از کوچ مداوم قبايل عشايري تا تحرک نير. است

جوامع صنعتي امروز، جستجو براي محل جغرافيايي و 
زيستگاه جديد به منظور ارضاي نيازهاي ميليون ها نفر از 

ها و اجتماعات، تحرک جغرافيايي جمعيت افراد و خانواده
را موضوع مطالعه مردم شناسان، جغرافي دانان، ) مهاجرت(

اري از نظران بسي ريزان و صاحبجامعه شناسان، برنامه
مطالعه در تاريخ . (Taghavi, 1992)ها قرار داده است رشته

دهد که حرکات مهاجرتي جمعيت در طول زمان نشان مي
 مردم در جوامع ماقبل صنعتي، بويژه مهاجرتهاي جابجايي

   صنعت  اختياري و ارادي آنان خيلي اندک بوده و با توسعه

  . و مکانيزاسيون سرعت گرفته است
 انجام شده در موردداخلي و خارجي  هاي بررسي

 نشان مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر
گيري براي مهاجرت به سن  تمايل و تصميمدهد كه  يم

 ساله در جريان مهاجرت سهم ۳۰ تا ۱۵افراد . بستگي دارد
مهاجرت افراد جوان از  .(Ershad, 1991) عمده را دارند

 ر مواردي خالي ازو د(روستا باعث کاهش رشد جمعيت 
، افزايش نسبت سالخوردگي و افزايش نسبت )سکنه شدن

وزارت طبق بررسي هاي . گرددوابستگي روستا به شهر مي
، در روستاها و شهرهاي کوچک، نرخ رشد يياقتصاد و دارا

 Ministry of)باشديمتر از نرخ طبيعي جمعيت پايين

Finance and Economic Affairs (MFEA), 1996). 
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Ramezanian (2001) مهمترين عامل موثر بر سالخوردگي 
جمعيت شاغل در بخش کشاورزي را مهاجرت دانسته 

از آن جا که اکثر مهاجران را جوانان جوياي کار . است
از نظر (دهند، در نتيجه نوعي عدم تعادل يمتشکيل 

قطب (بين جمعيت شاغل در مناطق شهري ) ساختار سني
قطب (و مناطق روستايي ) مشاغل صنعتي و خدماتي

اين عدم تعادل به . پديد آمده است) مشاغل کشاورزي
تر شدن تر شدن جمعيت کشاورز و جوانصورت سالخورده

گر جمعيت شاغل در بخش هاي صنعت و خدمات جلوه
  . شوديم

بررسي هاي به عمل آمده در راستاي شناسايي عوامل 
 نکته پرمعنا ي روستا به شهر مبين اينها مهاجرتمؤثر در 

است که مهاجرت از عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
هاي نظريه. گيرديمهاي مرتبط با هر يک نشأت نظريه

اقتصادي مربوط به مهاجرت بر اين نکته تأکيد دارد که 
مهاجرت در ابتدا در پاسخ به تفاوت هاي درآمدي مورد 

رنده گيرد و نرخ شتاب گييم روستا صورت ـانتظار شهر 

مهاجرت داخلي در چهارچوب بيکاري فزاينده کشورهاي 
در حال توسعه نه تنها پديده اي قابل توجيه بلکه از 
ديدگاه به حداکثر رساندن درآمد مورد انتظار شخص 

اين نظريه هنوز نيز به عنوان . مهاجر، کامالً منطقي است
نظريه مورد قبول در متون مربوط به مهاجرت و توسعه 

  .(Richmond,1994) است يمموردپذيرش عمواقتصادي
 معتقد است که هيچ شکي Milen (1993) در اين خصوص

وجود ندارد که شرايط اقتصادي در رفتارهاي مهاجرتي 
  .مؤثر است
 مهاجرت را تابع اعتقادات رفتاري ،هاي اجتماعينظريه

و هنجاري و نيز سطح انتظارات ارزشي فرد از مهاجرت 
بين محدوديت هاي کارکردي مناطق در اين . دانديم

روستايي از ابعاد اجتماعي چون کسب منزلت اجتماعي، 
آسايش، تحرک، آزادي عمل و اخالقيات که خود تابعي از 

توانند منجر به يمابعاد روانشناختي مهاجرت است 
هاي روستا به شهر به خصوص در ميان جوانان مهاجرت
طرح مؤلفه هاي با  Boug (1997) .(Boug, 1997) گردند

 شهري دو ـي روستا ها مهاجرتل براي يمؤثر در ايجاد تما

گروه از عوامل شامل عوامل کشش و عوامل فشار را در 
وي معتقد است . دانديي روستا به شهر مؤثر مها مهاجرت

عوامل کشش يا جاذبه ها عمدتاً فرصت هاي شغلي بهتر، 

راکز هاي مناسب جهت کسب درآمد بيشتر، وجود مفرصت
هاي فرهنگي، شرايط خوب و قابل  تفريحي و جذاب فعاليت

قبول محيط کار و زندگي چون مسکن، خدمات آموزشي و 
هاي مطلوب جهت دستيابي به آموزش هاي باالخره فرصت

اي چون تحصيل در مراکز آموزشي را تخصصي و حرفه
ن وجود بيکاري پنهان، نظام ي همچنيو. شوديمشامل 

روستاها، عقب ماندگي سيستم بهره بزرگ مالکي در 
برداري، روابط مالک و زارع، کمبود امکانات زندگي و 

درآمد روستاييان را در رده عوامل دافعه  يمخصوصاً ک
  .شمارديمروستايي 

Bilsborrow (1996)  عوامل سياسي، معتقد است
شناسي در ايجاد  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روان

اما شايد . يار مهم هستندهاي روستايي بس مهاجرت
مهاجرت براي زندگي بهتر مهمترين دليل براي 

شود يمهاي روستا به شهر است و پيش بيني  مهاجرت
  همچنان ادامه داشته باشد

Holzer et al. (1995)  با بررسي عوامل موثر بر
ي روستايي در لهستان معتقدند که ها مهاجرت
 قابل توجهي ي داخلي در اين کشور به ميزانها مهاجرت

متاثر از فرآيند برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي و 
به طوري که در طي اين برنامه ها . اجتماعي بوده است

ساختار جديدي شکل گرفت که منجر به تغيير و تحول در 
کاهش سهم اشتغال در . ساخت اشتغال در اين کشور شد

بخش کشاورزي و افزايش سهم اشتغال در بخش صنعت 
 ايجاد حرکت هاي گسترده جمعيتي در خالل منجر به

 ۵/۲د، به طوري که در حدود ش ۱۹۵۱‐۷۰ي ها سال
ميليون نفر از بخش کشاورزي به مشاغل غيرکشاورزي 

در اين بين بيشترين مهاجران را افراد . ندشدمنتقل 
  .دادنديم سال تشکيل ۱۸‐۲۹ي سني بين ها گروه

Charny (1993) ح متفاوت با تأييد اين ادعا که سطو
هاي درآمد و رفاه بين مناطق از عوامل اساسي در مهاجرت

روستا به شهر است معتقد است که مطالعات مربوط به 
هاي کم دهد که گروهيمهاي روستا به شهر نشان مهاجرت

کنند که با اشکال مختلف جذب يمدرآمد روستايي سعي 
مناطق توسعه يافته شوند، به طوري که تحقيقات نشان 

داري بين کسب رفاه بيشتر و دهد که رابطه معنييم
لذا از ديدگاه چارني . مهاجرت روستا شهر وجود دارد

مهاجرت پاسخي به سطح متفاوت رفاه در مناطق مختلف 
  .است



 ۴۱  روستايي شهرستان کرمانشاه به مهاجرتداليل و راهکارهاي کاهش تمايل جوانان : علي بيگي و همکاران  

Connell et al. (1992)  در نگرشي، به فقر روستايي و
ي روستا به شهر پرداخته اند و ها مهاجرتتاثير آن در 
هاي کشاورزي مدهاي ناکافي حاصله از فعاليتمعتقدند درآ

منجر به مهاجرت روستاييان و تحريک آنان به مهاجرت 
ن يبه ا Bjarnason & Thorlindsson (2006) .شوديم
 از ين فرديدند که ساختار خانواده و روابط بيجه رسينت

 .ر گذار بر مهاجرت روستا شهر هستنديعوامل تأث
Behnam (1969)ساني است که به بحث  از نخستين ک

مهاجرت در داخل ايران پرداخته است او يادآور شده است 
که مهاجرت ممکن است علل مذهبي، سياسي و يا 

اما آرزوي رفاه بيشتر که انسان ها را . اقتصادي داشته ياشد
کند مهم تر تلقي  يموادار به ترک سرزمين اجدادي خود 

يد به اخذ مزد به نظر او جاذبه شهرهاي بزرگ و ام. شوديم
بيشتر در صنايع شهري، وجود بيکاري در روستاها، ازدياد 

هاي تازه، انگيزه اصلي  جمعيت و جستجوي سرزمين
  .مهاجران هستند

Lahsaeezadeh (1994)  عوامل موثر بر مهاجرت
روستاييان را به چند گونه زير تقسيم و مورد مطالعه قرار 

  :هديم
ت درآمد، اشتغال و عوامل اقتصادي مانند خصوصيا. ۱

  ؛تصرف زمين
 ؛عوامل جمعيتي نظير سن، جنس و وضع تاهل. ۲
عوامل مربوط به شيوه زندگي مثل سطح تحصيالت و . ۳

خدمات  ها، خدمات ترابري و ارتباطات،فرصت
 .اجتماعي، وسايل تفريحي، فرصت هاي مهاجر

Khosroshahi (2000) با استفاده از مدل هاي امکان 
هاي شغلي و تيجه رسيده است که فرصتسنجي به اين ن

در ايجاد جريان هاي يمامکانات و تسهيالت عوامل مه
مهاجرتي نبوده اند و عامل مسلط در اين زمينه درآمدهاي 

کند که هر گونه سياست يمانتظاري بوده است و توصيه 
گذاري در زمينه پديده مهاجرت بر عامل نسبت درآمدها 

  .متمرکز شود
ل ي تمايل اصلي مطالعات انجام شده دل دريبه طور کل

 است و در درجه يل اقتصاديان دلييبه مهاجرت روستا
  .  قرار دارنديل اجتماعيز داليت نيدوم اهم

 توان استنتاج کرد که به يبا توجه به مطالب مذکور، م
 ييژه مهاجرت جوانان روستاي، بويمهاجرت روستا ـ شهر

جوانان . ستي نگر مهميک مسأله اجتماعيد به عنوان يبا
ل به ينده بالقوه هستند و اگر تماي، کشاورزان آييروستا

 در آن ها شکل گرفته باشد، يمهاجرت در حد قابل توحه
 يد بزرگي در معرض تهدي و کشاورزييتوسعه روستا
ل يزان تمايق، مسأله مين تحقين، در ايبنابرا. خواهد بود

ر و  به ترک روستا و مهاجرت به شهييجوانان روستا
 ي اصلي بر آن و راهکارهامؤثرل ين عوامل و داليهمچن

 مورد پژوهش قرار يي جوانان روستايل مهاجرتيکاهش تما
  .رديگيم

هدف کلي اين پژوهش بررسي ميزان تمايل به 

  پسر١ سال۲۸ تا ۱۵ مهاجرت در بين جوانان روستايي
اهداف  .بودشهرستان کرمانشاه و عوامل موثر بر آن 

  :ق عبارتند ازي تحقياختصاص
  تمايل جوانان روستايي به مهاجرت به شهرهاميزان تعيين‐
  تمايل جوانان روستايي به مهاجرت به شهرهاليدال تعيين‐
 تعيين راهکارهاي کاهش تمايل به مهاجرت از ديدگاه ‐

  جوانان روستايي
  به مهاجرت روستاييجوانانتمايلموثربرميزانعوامل تعيين‐

 
 هامواد و روش

 از ي کميت، از نوع پژوهش هايق از نظر ماهين تحقيا
 و از نظر يشير آزمايرها از نوع غيزان کنترل متغينظر م

جامعه .  شودي محسوب ميقات کاربرديهدف از نوع تحق
ف ي بر اساس تعريهمبستگي ـ فيق توصين تحقي ايآمار

 را در ين گروه سنيکه ا) از جوان( جوانان يسازمان مل
 سال قرار داده است، جوانان ۲۸ تا ۱۵ يدامنه سن

ل ي سال شهرستان کرمانشاه تشک۲۸ تا ۱۵ پسر ييروستا

 با ٢حجم نمونه . نفر بود۱۷۵۴۴دادند که تعداد آنان 
 محاسبه شد Mansourifar (2003)  از فرمولاستفاده

)۲۹۱n= .(چنديريگق از روش نمونهين تحقيدر ا  
هاي   از هريک از بخشدرمرحله اول . استفاده شديا مرحله

فيروزآباد، ماهيدشت و مرکزي شهرستان کرمانشاه، ده 
ها انتخاب و  در مرحله دوم از هر دهستان،  درصد دهستان

سپس تعداد جوانان . ده درصد از روستاها انتخاب شدند
روستايي هر يک از روستاهاي منتخب با مراجعه به شوراي 

                                                                                     
دامنه سني (در اين تحقيق به تعريف سازمان ملي جوانان از جوان . ١
. که تعريفي بومي محسوب مي شوداستناد شده است )  سال۱۵ـ۲۸

به طور مثال طبق (تعاريف سني ديگري نيز از جوان وجود دارد 
که صالح )شوند سال جوان محسوب مي۲۴ تا ۱۵تعريف يونسکو افراد 

 . مورد توجه و تاکيد قرار گيردزمينهديده شد تعريف بومي کشور دراين
2. Sample Size 
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اي بهداشت اسالمي روستا و آمار موجود در خانه ه
مشخص و به تناسب حجم نمونه و تعداد جوانان هر روستا، 
اعضاي نمونه در هر روستا به صورت تصادفي مشخص 

  . شدند
ه ي گو۶۲ شامل ياق پرسشنامهي تحقي ابزار اصل

ق شامل سطح ي مستقل تحقيرهايمربوط به متغ
تحصيالت، سن، وضعيت اقتصادي خانواده، ميزان 

تعداد افراد خانواده، ميزان روابط تحصيالت پدر و مادر، 
بين فردي، ساختار خانواده، اختالفات خانوادگي، نگرش 

، تعداد رفت و آمد به شهر، وجود ينسبت به شغل کشاورز
ا عدم وجود اقوام در شهر، مدت اقامت اقوام در شهر و  ي

زان ير وابسته ميه مربوط به متغي گو۷محل سکونت و 
ن ي و تدويوسط محققان طراحل به مهاجرت بود که تيتما
ق با استفاده از نظرات پانل ي ابزار تحقييروا. شد

. متخصصان و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد
 کرونباخ يب آلفايق از ضري ابزار تحقيياين پاييجهت تع

 کل پرسشنامه ي کرونباخ برايب آلفايضر. استفاده شد
ن ي، روابط ب۷۳/۰ل به مهاجرت يزان تماي مي و برا۸۳/۰
 ي، اختالف خانوادگ۸۳/۰، ساختار خانواده ۷۱/۰ يفرد
ل به يل تماي، دال۷۵/۰ ي، نگرش نسبت به کشاورز۷۷/۰

ل به مهاجرت ي کاهش تماي و راهکارها۸۵/۰مهاجرت 
 ۲۹۱ار يد شده در اختييپرسشنامه تأ.  به دست آمد۸۶/۰

 شهرستان کرمانشاه قرار گرفت و يينفر از جوانان روستا
 شده با استفاده از نرم ي جمع آوري داده ها،لي از تکمپس

ل داده ها از ي تحليبرا. ديل گردي پردازش و تحلspssافزار 
ون چندگانه به روش گام به گام ي  و رگرسيل عامليتحل

  .استفاده شد
  

  جينتا 
  يي جوانان روستاي فردي هايژگيو

 ۴/۳د  تنها شو ي مشاهده م۱جدول همانطور که در 
 ۵/۶۲حدود .  سواد هستندي بييجوانان روستاز درصد ا
  . پلم و باالتر هستنديالت دي سطح تحصيز دارايدرصد ن

ل ي درصد از جوانان در شهرها تحصهشتاد و هفت
 درصد از ۱۳تنها .  باشنديل ميا در حال تحصيکرده و 

ا در يل بوده و ي در روستا در حال تحصييجوانان روستا
 درصد از ۸/۳۸ .اند ان رساندهيپاالت خود را به يآنجا تحص

 از سواد خواندن و نوشتن محروم ييپدران جوانان روستا

اند، ل کردهي تحصيي درصد در حد ابتدا۶/۳۵. هستند
 در حد يالتي درصد تحص۱۴ و تنها يي در حد راهنما۳/۱۱
 درصد از مادران ۶/۶۴متاسفانه . پلم و باالتر دارنديد

الت ي درصد تحص۶/۲۷. د سواد هستني بييجوانان روستا
 درصد ۱/۲ و تنها ييالت راهنماي درصد تحص۸/۵، ييابتدا

 ييک از مادران روستايچ يپلم سواد دارند و هيدر حد د
  .اندل نکردهيپلم تحصيباالتر از د

  

  انيالت پاسخگوي سطح تحص‐۱جدول 
  درصد يفراوان التيسطح تحص
  ۴/۳  ۱۰  بي سواد
  ۵/۶  ۱۹  ابتدايي
  ۲/۱۶  ۴۷  راهنمايي

  ۳/۱۱  ۳۳  رستانيدب
  ۸/۳۷  ۱۱۰  ديپلم
  ۵/۱۷  ۵۱  دانشجو

  ۲/۷  ۲۱  سانس و باالتريل
  

 از ابتدا در روستا يي درصد از جوانان روستا۸۳حدود 
 هستند که يها افراد  درصد از آن۱۷تنها . اند  کردهيزندگ

ر يچکدام، از عشاي ه.اند وارد روستا شدهاز شهر بعداً 
 يي درصد از جوانان روستا۸۵ .ن شده نبودنديکجانشي

 از يکي يا به عبارتي در شهر هستند و ي اقواميدارا
در شهر ... ها اعم از برادر بزرگتر، خواهر و  کان آنينزد

 درصد از ۱۵ است که تنها ين در حاليا. باشد يساکن م
  .ا آشنا در شهر هستندي فاقد دوست و ييجوانان روستا

.  سال است۲۳داً  حدويي جوانان روستاين سنيانگيم
 ۱۶ به طور متوسط ييک از جوانان روستاين هر يهمچن

ز به ي کنند و اقوام آن ها نيبار در ماه به شهر مسافرت م
 بعد.  سال است که در شهر ساکن هستند۱۰ن يانگيطور م

 نفر ۵ز به طور متوسط ي جوانان نيک از خانواده هايهر 
ه در روستاها  گسترديها باشد که نشان دهنده خانوادهيم

 ۵/۴ ي به طور متوسط داراييخانواده جوانان روستا. است
ن به يم بوده و همچنين دي هکتار زم۵/۶، ين آبيهکتار زم
 رأس ۱۳ رأس گوساله، ۳ رأس گاو، ۲ ين دارايانگيطور م

  . باشنديور مي قطعه ط۱۰ رأس بز و ۱۱گوسفند و 
  ١ين فرديروابط ب

 از يي جوانان روستاين فرديزان روابط بين ميي تعيبرا
 و ه استفاده شد که پس از هم جهت کردنيهشت گو

                                                                                     
بط جوانان با دوستان، همساالن، منظور از روابط بين فردي، روا .١

 . استاعضاي خانواده، اقوام و همسايه ها
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به طور .  ارائه شده است۲جدول ج در ي نتاع جواب هايتجم
 شهرستان يين جوانان روستاي در بين فردي روابط بيکل

 از آن ها يميش از ني که بيبه طور.  استيکرمانشاه قو
اد گزارش ي زيلياد و خي خود را در حد زين فرديروابط ب
  .کرده اند

 
  يي جوانان روستاين فرديزان روابط بي م‐۲ جدول

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ين فرديزان روابط بيم
  ۳/۱۱  ۳/۱۱  ۳۳   کميليخ
  ۸/۲۹  ۵/۱۸  ۵۴  کم

  ۰/۴۸  ۲/۱۸  ۵۳  متوسط
  ۲/۸۰  ۲/۳۲  ۹۳  اديز
  ۱۰۰  ۸/۱۹  ۵۸  ادي زيليخ
    ۱۰۰ ۲۹۱  كل

  
  ياختالف خانوادگ

 در خانواده جوانان يف خانوادگ سنجش اختاليبرا
ن يانگيبر اساس م. ه استفاده شدي از هشت گوييروستا

زان اختالف ي توان گفت ميم) ۵ از ۲۸/۳(محاسبه شده 
  .ش از حد متوسط استي بي قدريخانوادگ

  

  يي جوانان روستايزان اختالف خانوادگي م‐۳ جدول
  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ياختالف خانوادگ

  ۲/۱۲  ۲/۱۲  ۳۵   کميليخ
  ۸/۲۷  ۶/۱۵  ۴۷  کم

  ۶/۴۶  ۸/۱۸  ۵۴  متوسط
  ۱/۸۵  ۵/۳۸  ۱۱۲  اديز
  ۱۰۰  ۹/۱۴  ۴۳  ادي زيليخ
    ۱۰۰ ۲۹۱  كل

  

  ينگرش نسبت به شغل کشاورز
 نسبت به يي سنجش نگرش جوانان روستايبرا
 استفاده شد و نظرات يه اي گو۱۵اس يک مقي از يکشاورز

  قرار گرفتيابيارزکرت مورد يف ليجوانان با استفاده از ط
  ). ۴جدول (

مي توان ) ۵ از ۱۵/۳(بر اساس ميانگين محاسبه شده 
گفت جوانان روستايي نگرش نه چندان مثبتي نسبت به 

  .کشاورزي به عنوان يک شغل دارند
  

   نوع  نگرش جوانان روستايي نسبت به کشاورزي‐۴جدول 
  درصد تجمعي  درصد فراواني  نوع نگرش نسبت به کشاورزي

  ۴/۱۴  ۴/۱۴  ۴۲  مالً منفيکا
  ۲/۲۴  ۸/۹  ۲۸  منفي

  ۶/۵۷  ۴/۳۳  ۹۷  نامطمئن
  ۱/۸۹  ۵/۳۱  ۹۲  مثبت

  ۱۰۰  ۹/۱۰  ۳۲  کامالً مثبت
    ۱۰۰ ۲۹۱  كل

  ١ساختار خانواده

 از هشت يين ساختار خانواده جوانان روستايي تعيبرا
 و هم ي طراحيا ها به گونه هين گويا. ه استفاده شديگو

 ۵ها باالتر و به  ن آنيانگي مجهت شده بود که هر چه
 مدرن و هر چه کمتر و به يها انگر خانوادهيتر بود ب کينزد
 درصد ۱۱ .تر بود ي سنتيها انگر خانوادهيک بود بيک نزدي

 ۵/۱۸. بودند کامالً سنت گرا يها  خانوادهياز جوانان دارا
 يها  درصد در خانواده۱۸، ي سنتيها درصد در خانواده

 درصد در ۲۰ نوگرا و يصد در خانواده ها در۳۲انه رو، يم
بر اساس . کنند ي مي کامالً نوگرا زندگيخانواده ها

توان گفت به طور مي) ۵ از ۳/۳(ميانگين محاسبه شده 
متوسط ساختار خانواده جوانان روستايي به سوي نوگرايي 

  .کند ميل مي
  

  يي ساختار خانواده جوانان روستا‐۵جدول 
  درصد  نيفراوا  ساختار خانواده

  ۳/۱۱  ۳۳  کامالً سنت گرا
  ۵/۱۸  ۵۴  سنت گرا

  ۲/۱۸  ۵۳  انه رويم
  ۲/۳۲  ۹۳  نوگرا

  ۸/۱۹  ۵۸  کامالً نوگرا
  ۱۰۰ ۲۹۱  كل

  

   به مهاجرتييل جوانان روستايزان تمايم

ل به يزان تماين مييق تعي تحقين هدف اختصاصياول
جدول   که دريهمان طور.  بودييمهاجرت جوانان روستا

 يي در صد از جوانان روستا۶/۳۷اده شده است  نشان د۶
 درصد از ۶/۲۵ به مهاجرت از روستا دارند و ييل بااليتما

. ان کرده انديار کم بيل را در حد کم و بسين تمايجوانان ا
 درصد از جوانان در حد متوسط ۳۶ است که ين در حاليا
ن محاسبه يانگيبر اساس م. ل به ترک روستا هستنديما

ل مهاجرت ي تماي توان گفت تاحدوديم) ۵از  ۱۵/۳(شده 
  .  شکل گرفته استيين جوانان روستايدر ب

  
   به مهاجرتييل جوانان روستايزان تماي م‐۶جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ليزان تمايم
  ۷/۱۱  ۷/۱۱  ۳۵   کميليخ
  ۶/۲۵  ۹/۱۳  ۴۱  کم

  ۴/۶۲  ۸/۳۶  ۱۰۸  متوسط
  ۹/۸۳  ۵/۲۱  ۵۸  اديز
  ۱۰۰  ۱/۱۶  ۴۹  ادي زيليخ
    ۱۰۰ ۲۹۱  كل

                                                                                     
1. Family Structure 



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزيتحقيقات مجله   ۴۴

  ييدگاه جوانان روستايل به مهاجرت از ديل تمايدال

ل به يل تماين دالييق تعي تحقين هدف اختصاصيدوم
ن منظور بعد از ي به شهرها بود بدييمهاجرت جوانان روستا

 يشهر  ‐ ل عمده مهاجرت روستاي دل۲۵ ، منابعيبررس
 يرد بررسل موين داليزان موافقت جوانان با ايماستخراج و 
ل به مهاجرت يل تمايبه منظور کاهش دال. قرار گرفت

  ني ا يبند  دسته  وييربناي به چند عامل زييجوانان روستا
 يياز آن جا.  استفاده شديل عامليک تحلي، از تکنليدال

دار يک درصد معني يداريکه آزمون بارتلت در سطح معن
بودن  بود، مناسب ۶۷/۰ محاسبه شده برابر با KMOشد و 

ن مورد يدر ا. ديد گردييل تأين تحلي انجام ايداده ها برا
ک استخراج شدند يژه باالتر از ي با مقدار ويچهار عامل کل

   و پس از يک بر اساس بار عاملي هريهاهيو گو
   عوامل ني ا  در ماکسي متعامد به روش واريچرخش عامل

ن چهار عامل که بر اساس مضمون يا . شدنديبند دسته
، ي اقتصاديدهنده آنها به اسام لي تشکيرهايمتغ
 ۴۹ شدند، ي نامگذاري و اجتماعي، فرهنگيرساختيز

ن عوامل ين کردند اييرها را تبيانس متغيدرصد از کل وار
دهند يل ميل به مهاجرت را تشکيقت ارکان تمايکه در حق

، يک، همراه با بار عاملي متشکل هر يه هايبه همراه گو
   ۷ها در جدول  ار آنينحراف مع و ا۵ن از يانگيم

  .اندآمده
ل به يل تماين دليتر مهم۸بر اساس مندرجات جدول 

ن ييبا تب (يعامل اقتصاد ،ييمهاجرت جوانان روستا
و ) ل به مهاجرتيتما ليانس دالي درصد از کل وار۶۶/۱۴

 ي و اجتماعي، فرهنگزيرساختيب عوامل يسپس به ترت
 درصد از کل ۸۸/۹ و ۰۴/۱۱، ۲۹/۱۳ن ييب با تبيبه ترت(
  .ل به مهاجرت هستنديل تمايدال) انسيوار

  
  

   به مهاجرتييل جوانان روستايل تمايل دهنده دالي تشکي عامل ها‐۷جدول 
  يبار عامل  اريانحراف مع  ۵ن از يانگيم  ريمتغ/ عامل

  ‐  ۸۵/۰  ۴۳/۳  ياقتصاد
  ۶۲/۰  ۱۱/۱  ۹۷/۳  دا کردن کاريپ

  ۷۵/۰  ۱۳/۱  ۸۱/۳  شتريکسب درآمد ب
  ۶۶/۰  ۲۴/۱  ۵۷/۳   درشهرهاي و بهداشتيوجود امکانات رفاه
  ۶۴/۰  ۲۷/۱  ۵۱/۳   در شهرهاي و دستمزد کافي با ساعات منظم کاري و خدماتيوجود مشاغل ادار

  ۳۹/۰  ۲۸/۱  ۱۸/۳   و روستاهايعدم توجه دولت به بخش کشاورز
  ۴۵/۰  ۳۶/۱  ۹۹/۲  ي در مشاغل شهرين اجتماعي و تاميمه بازنشستگيوجود ب

  ۳۶/۰  ۲۰/۱  ۹۷/۲  يي روستاي و توسعه زندگي، ساختماني وام کشاورزيعدم اعطا
  ‐  ۷۴/۰  ۰۵/۳  يرساختيز

  ۷۳/۰  ۲۵/۱  ۳۲/۳  سخت بودن کار در روستا
  ۵۲/۰  ۱۱/۱  ۱۳/۳  دور افتاده بودن روستاها

  ۷۰/۰  ۱۸/۱  ۱۰/۳  از به کارگريون به روستا و کاهش نيزاسيورود مکان
  ۶۵/۰  ۳۳/۱  ۰۶/۳   همهين برايا ونبود زمت روستيش جمعيافزا

  ۶۸/۰  ۳۲/۱  ۰۰/۳   حاکم بر شهرها به روستاهاينفوذ ارزش ها
  ۴۴/۰  ۱۰/۱  ۹۳/۲  ي و کمبود آب کشاورزيبوجود آمدن خشکسال

  ۵۶/۰  ۰۳/۱  ۸۷/۲   در روستايجان نداشتن زندگي و هيسادگ
  ‐  ۸۳/۰  ۰۰/۳  يفرهنگ

  ۵۰/۰  ۱۱/۱  ۷۰/۳   درس خواندن در شهرهايامکان بهتر برا
  ۴۷/۰  ۲۹/۱  ۲۶/۳  گاه روستا در ذهن افرادين بودن جاييپا
  ۵۱/۰  ۱۷/۱  ۹۶/۲  ي نسبت به فرهنگ شهريير شمردن فرهنگ روستايحق
  ۵۸/۰  ۱۷/۱  ۵۶/۲  يي روستايت ندادن به جوانان در خانواده هاياهم

  ۷۶/۰  ۱۵/۱  ۵۳/۲  يي روستايوجود احساس بد نسبت به زندگ
  ‐  ۵۵/۰  ۶۰/۲  ياجتماع

  ۷۱/۰  ۲۳/۱  ۹۱/۲  يحينبود امکانات تفر
  ۷۲/۰  ۹۸/۰  ۸۴/۲  مهاجرت اقوام به شهرها

  ۴۲/۰  ۱۹/۱  ۷۷/۲  ان به شهر مهاجرت کردهيي روستايجاد احترام برايا
  ۷۳/۰  ۱۴/۱  ۵۸/۲  ان به شهرييگر روستايمهاجرت دوستان و د

  ۶۸/۰  ۱۴/۱  ۳۸/۲  فه ها در روستاين افراد و طاياختالف ب
  ۵۸/۰  ۱۴/۱  ۱۰/۲   با پدر و مادريرياختالف و درگ
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 يل اصليک از داليانس  هر ي مقدار ويژه و درصد وار‐۸جدول 
  ل به مهاجرتيتما

  يدرصد تجمع  انسيدرصد وار  ژهيمقدار و  عامل
  ٦٦/١٤  ٦٦/١٤  ٥٥/٥  ياقتصاد

  ٩٥/٢٧  ٢٩/١٣  ٤٧/١١  يرساختيز
  ٣٥/٣٩  ٠٤/١١  ٧٢/٧  يفرهنگ
  ٨٧/٤٨  ٨٨/٩  ٤٤/٧  ياجتماع

  
دا کردن کار و ي پي عامل اقتصاديهاهيبر اساس گو
 در ي در شهر، کمبود امکانات زندگشتريکسب درآمد ب

ن يتر از مهم ي و عدم توجه دولت به بخش کشاورزروستاها
امروزه بحث .  باشنديل به مهاجرت مي تماياقتصادل يدال
ها در در مسائل  ن بحثي از مهم تريکيشت ين معيتأم

 يط هاي در محي است و نبود کار و درآمد کافيتمهاجر
 جوانان ي در اکثر موارد باعث مهاجرت اجبارييروستا
 ين زندگي تأمي براييجوانان روستا.  گرددي مييروستا

نده خود مجبورند تمام تعلقات خود از روستا را يحال و آ
 ي شهرها شوند و در آن جا به  جستجويرها کرده و راه

ن ممکن است با ين بيآنها در ا. ازندسرنوشت خود بپرد
توان با فراهم يم. ر شونديز درگيها و جرائم نيانواع بزهکار

 اشتغال جوانان در روستاها به يکردن امکانات الزم برا
ن آنها يل به مهاجرت را در بي تماييار بااليزان بسيم

  .کاهش داد
 سخت بودن کار در روستا، ،يرساختيز عامل در 

ل مهم ي داليت و خشکساليش جمعي، افزاونيزاسيمکان
 در روستا ي زندگيان شده اند، سادگيل به مهاجرت بيتما

 يها، برا  شود که آنيو تنوع طلب بودن جوانان باعث م
ط پرزرق ي شهرها و محيشتر راهيجان بيافتن به هيدست 

 حاکم بر شهرها و راه يها نفوذ ارزش. و برق آن شوند
 است يگريط روستا از عوامل دي به محييگرا افتن تجملي

 يط شهري خود را در محيشود جوانان آرزوها يکه باعث م
  .  جستجو کنند

 درس خواندن در ي امکان بهتر برا،ي فرهنگعامل در 
 يي فرهنگ روستاي برايگذار  و عدم ارزشيط شهريمح

.  رونديل به مهاجرت به شمار ميل تماين داليشاخص تر
ن جوانان و عدم وجود امکانات يل در بيافتن تحصيت ياهم

ل يش تماي باعث افزايي مناسب در مناطق روستايآموزش
گاه ين بودن جاييپا.  گرددي مييبه مهاجرت جوانان روستا

 يير شمردن فرهنگ روستايروستا در ذهن افراد و حق

 جهت است که از يگر عواملي از دينسبت به فرهنگ شهر
  . دد گريل به مهاجرت مي باعث تمايفرهنگ

 عامل يه هاي مورد نظر بر اساس گوييجوانان روستا
 اذعان دارند که بحث چشم و هم ۷ جدول ياجتماع
 يل اصلي و مهاجرت اقوام و دوستان به شهر از داليچشم
  . ل به مهاجرت استي تماياجتماع

   به مهاجرتييل جوانان روستايکاهش تمايراهکارها

 يهان راهکارييق تعي تحقين هدف اختصاصيسوم
ن يي تعيبرا.  به مهاجرت بودييل جوانان روستايکاهش تما
 به مهاجرت پس ييل جوانان روستاي کاهش تمايراهکارها
 راهکار ۲۷، ي شهرـات مهاجرت روستا ي ادبياز بررس

 يشنهادي پيبه منظور کاهش راهکارها. استخراج شد
ل به مهاجرت به چند ي کاهش تماي براييجوانان روستا

 يبرا.  استفاده شديل عامليک تحلي از تکنييار بنيعامل ز
ک ي يدار ي آزمون بارتلت در سطح معنيل عامليانجام تحل
 ۸۵/۰ محاسبه شده برابر با KMOدار شد و  يدرصد معن

ل را کامالً ين تحلي انجام ايها برا بود که مناسب بودن داده
ژه ي با مقدار وين مورد چهار عامل کليدر ا.  کنديد مييتأ
ک بر اساس ي هر يها هيک استخراج شدند و گويتر از باال

 متعامد به روش ي و پس از چرخش عامليبار عامل
ن چهار عامل يا.  شدنديبند ن عوامل دستهيماکس در ايوار

ل دهنده آن ها به ي تشکيرهايکه بر اساس مضمون متغ
 ي نامگذاري و فرهنگي، اجتماعيرساختيز، ي اقتصادياسام

ن يا. ن کردندييرها را تبيانس متغيوار درصد از ۶۶شدند 
ک، همراه با بار ي متشکله هريها هيعوامل به همراه گو

 ۹ها در جدول  ار آني و انحراف مع)۵از (ن يانگي، ميعامل
  .اند آمده

 ي برايشنهادين راهکار پي مهم تر۱۰بر اساس جدول 
ن ييبا تب (يل به مهاجرت، راهکار اقتصاديکاهش تما

ل به ي کاهش تمايانس راهکارهايوار درصد از ۳۴/۲۷
، زيرساختي يب راهکارهايو سپس به ترت )مهاجرت
درصد، ۴۹/۱۸ن ييب با تبيبه ترت (ي و فرهنگياجتماع

 يانس راهکارهاي درصد از کل وار۳/۹ درصد و ۷/۱۱
  .هستند) ل به مهاجرتيکاهش تما

 و بر اساس گويه هاي تشکيل ۹بر اساس جدول 
ش يوانان معتقدند که افزا، جدهنده راهکار اقتصادي

ح ي صحيگذارمتي به همراه قيه زندگيامکانات اول
مت يش قي افزايها برا و حذف واسطهيمحصوالت کشاورز
 در کاهش ييتواند نقش بسزاي ميمحصوالت کشاورز
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ع کوچک يجاد صنايا. ل به مهاجرت داشته باشديتما
الت ره محصوي ذخيها و انبارهاجاد سردخانهي و ايليتبد

 و به وجود آوردن يني تواند با اشتغال آفري ميکشاورز
ل به مهاجرت را ي تمايد در کنار کشاورزيمشاغل جد
 راهکار يهاهين بر اساس گويهمچن. کاهش دهد
 و امکانات ي فراهم آوردن امکانات بهداشتزيرساختي

تواند ي مييمندکردن مناطق روستا و در کل جاذبهيحيتفر
ز ي نيدر بعد اجتماع. به مهاجرت گرددل يباعث کاهش تما

ق شرکت دادن آنها در يبها دادن به جوانان از طر
 يهاتهيس کمي و شوراها و تأسي محليهايريگ ميتصم
ل به ي کاهش تمايها ن راهيتر  جوانان از مهميمشورت

  . استييد جوانان روستايمهاجرت از د
  

  ييل به مهاجرت جوانان روستاي کاهش تمايل دهنده راهکارهاي عوامل تشک‐۹جدول 
  يبار عامل اريانحراف مع  نيانگيم  عنوان

  ‐  ۷۴/۰  ۵۳/۳  ياقتصاد
  ۷۲/۰  ۰۳/۱  ۸۹/۳  يي در مناطق روستايه زندگيش امکانات اوليافزا
  ۶۰/۰  ۲۰/۱  ۸۸/۳   توسط دولتيح محصوالت کشاورزي صحيمت گذاريق

  ۵۹/۰  ۱۵/۱  ۷۶/۳  اسطه ها و دالل هاق محدود کردن نقش وي از طريمت محصوالت کشاورزيش قيافزا
  ۷۶/۰  ۱۲/۱  ۶۱/۳  يي جوانان روستاي برايجاد مشاغل تخصصي اي براياران محله گذي از سرمايبانيپشت
  ۶۹/۰  ۳۰/۱  ٦١/٣  انيين روستاي بي کشاورزيع بهتر و عادالنه تر نهادهايتوز

  ۸۴/۰  ۳۱/۱  ۵۰/۳  يي جوانان روستاي اشتغال توسط دولت برايفراهم کردن فرصت ها
  ۵۳/۰  ۳۰/۱  ۴۳/۳   از طرف دولتي و کشاورزي محصوالت باغي و قرارداديني تضميدهايش خريافزا
  ۷۶/۰  ۲۵/۱  ۴۱/۳  يي سطح دستمزدها در مناطق روستايارتقا
  ۶۳/۰  ۴۱/۱  ۴۰/۳   دولت در روستاها به نسبت شهرهاي هايه گذاريش سرمايافزا
  ۷۲/۰  ۵۷/۱  ۳۸/۳  ييق روستا در مناطيلي و تبديع کوچک محليجاد صنايا
  ۶۰/۰  ۳۱/۱  ۳۷/۳  ي و دولتي مشاغل خدماتين برايگزيک جاي دادن به جوانان در مورد مشاغل آزاد به عنوان ي آگاهي برايجاد موسسات آموزشيا
  ۶۸/۰  ۵۳/۱  ۱۵/۳  يي در مناطق روستايره محصوالت کشاورزي ذخيجاد سردخانه ها و انبارهايا
  ‐  ۶۵/۰  ۵۰/۳  يرساختيز

  ۵۸/۰  ۱۲/۱  ۷۹/۳  يي در مناطق روستايفراهم کردن امکانات بهداشت
  ۶۸/۰  ۱۰/۱  ۷۲۹/۳  ي اقتصادي جهت انجام کارهاييوام دادن به جوانان روستا

  ۵۰/۰  ۱۲/۱  ۷۲/۳  يي در مناطق روستايجاد موسسات آموزشيا
  ۷۸/۰  ۳۱/۱  ۵۹/۳  يي ساکن در مناطق روستايت خانواده ها و اهاليش امنيافزا
  ۶۰/۰  ۲۸/۱  ۵۴/۳  يي در مناطق روستاي و سرگرميحيل تفرياهم آوردن وسافر
  ۴۹/۰  ۲۱/۱  ۴۳/۳  ي سنتي کشت هاي به جايد و اقتصادي جدين کردن کشت هايگزيجا

  ۵۴/۰  ۳۶/۱  ۱۶/۳  يي جوانان روستايبرا...)  وي، دامپروريکشاورز (ينه هاي در زميکاربرد ـ ي علميارائه آموزش ها
  ۷۲/۰  ۳۰/۱  ۱۵/۳  ييت در مناطق روستاي کاهش جمعي برايزي رآموزش و برنامه

  ‐  ‐  ۴۸/۳  ياجتماع
  ۶۶/۰  ۱۹/۱  ۷۷/۳  انيي روستايمه بازنشستگيب

  ۸۲/۰  ۲۵/۱  ۴۶/۳  ته امدادي بالعوض دولت و کميش کمک هايق افزاي از طريي کم درآمد و متوسط جوامع روستايها گروه يط زندگيبهبود شرا
  ۶۰/۰  ۰۹/۱  ۴۵/۳   و شوراهاي محلي هايريم گيق شرکت دادن آن ها در تصمي از طريي جوانان روستاي برايجتماع ايت هايجاد مسئوليا

  ۸۳/۰  ۲۹/۱  ۲۴/۳   ي دولتي با مشکالت آن ها در سازمان هايي آشناي جوانان براي مشورتيته هايس کميتأس
  ‐  ۷۸/۰  ۴۴/۳  يفرهنگ

  ۵۸/۰  ۲۴/۱  ۵۹/۳  ي ارتباطي ها توسط رسانهييباال بردن و ارائه فرهنگ روستا
  ۵۳/۰  ۲۰/۱  ۵۳/۳   يي نو جوانان روستايده هايت دولت از ايحما

  ۶۳/۰  ۲۴/۱  ۲۰/۳   به روستاهايارائه محصوالت فرهنگ

  
   عامل هاي راهکارهاي کاهش تمايل به مهاجرت‐۱۰جدول 

  درصد تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه  عامل
  ٣٤/٢٧  ۳۴/۲۷  ٣٢/١٣  اقتصادي

  ٨٣/٤٥  ٤٩/١٨  ٩١/١  ساختيزير
  ٥٣/٥٧  ٧/١١  ٥٢/١  اجتماعي
  ٨٣/٦٦  ٣/٩  ٢٨/١  فرهنگي
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 عامل ي مورد نظر بر اساس راهکارهاييجوانان روستا
 يهادهيت از اين باورند که حماي بر ا۱۰ جدول يفرهنگ

 تواند ي مييآنها در کنار باال بردن و ارائه فرهنگ روستا
 ييرت جوانان روستال به مهاجي در کاهش تماينقش مؤثر

  .فا کنديا
  ييبه مهاجرت جوانان روستا ليتما زانيم بر موثر عوامل
 يي که شناساين هدف اختصاصي به آخريابي دستيبرا

ل به مهاجرت يزان تماي موثر بر مي و خانوادگيعوامل فرد
ون چند گانه به ي مورد مطالعه بود از رگرسييجوانان روستا

 ۱۱ج حاصل در جدول يشد نتاروش گام به گام استفاده 
  .آمده است

همان گونه كه مالحظه شد براساس ضريب تعيين 
)R2 ( ،ر وابسته ي درصد ازتغييرات متغ۷۷محاسبه شده
توسط هفت متغير ) ل به مهاجرت جوانان روستايييتما(

الت، ي، سن، سطح تحصينگرش نسبت به شغل کشاورز
، يفردن يتعداد رفت و آمد به شهر در ماه، روابط ب

 و ساختار خانواده تبيين و پيش بيني ياختالفات خانوادگ
 موجود يرهاي در متغينگرش نسبت به کشاورز .شوديم

ل به مهاجرت يزان تماي مينيش بي در پيشتريت بياهم
  . افراد مورد مطالعه دارد
 و با توجه به عدد ثابت ۱۱ جدول B براساس مقادير
معادله رگرسيون را ، (constant=42.11) درگام آخر تحليل

  :توان به شرح زير نوشتيم
  

Y=42.11-0.467X1 - 0.496X2 + 0.591X3 + 0.563X4 + 
0.602X5 - 0.174X6 - 0.121X7 

  

 ييگر جوانان روستاي دي و خانوادگي فرديها يژگيو
 قضاوت در.  گام به گام وارد نشدنديونيل رگرسيدر تحل
تبيين  مستقل در هفت متغير  هر يك ازتياهممورد 

زيرا اين  .واگذاركرد) ß( متغير وابسته را بايد به مقدار بتا
تعيين سهم نسبي  مقاديراستاندارد بوده و امكان مقايسه و

 ۱۱جدول  مقادير بتا در. آورديمفراهم  را متغيرها هريك از
در انحراف معيار  تغيير دهد كه به ازاي يك واحديمنشان 

سن، سطح ، يمتغيرهاي نگرش نسبت به کشاورز
ن يالت، تعداد رفت و آمد به شهر در ماه، روابط بيتحص
 و ساختار خانواده، انحراف معيار ي، اختالفات خانوادگيفرد

 ،‐۴۰۰/۰، ‐۸۰۱/۰متغير وابسته به ترتيب به ميزان 
  .يابديم تغيير ‐۰۹۳/۰ و۰۷۵/۰، ۰۹۳/۰، ۱۶۲/۰

  
  يريگجهيبحث و نت

در اجرت به مهل يم ،قي تحقيهاافتهي بر اساس 
 ). ۵ از ۱۵/۳( شکل گرفته است يتاحدودجوانان روستايي 

، راهكارهاي مورد لين ميابايد در جهت كاهش ن، يبنابرا
هاي انساني د تا بتوان سرمايهشونياز طراحي و عملي 

 را  كه پشتوانه رشد و پيشرفت كشور هستند راروستاها
. هاي روستايي نمود و کار در محيطيب به زندگيترغ
 مهاجرت يل اصلي دل، شهرستان کرمانشاهييوانان روستاج

 آموزش و درس يرا نبود کار و عدم امکانات الزم برا
  . دانند يخواندن م
 جوانان يشنهادي پين راهکارهاييج حاصل از تعينتا
ن است که يانگر ايز بي کاهش مهاجرت ني براييروستا
 و يکاف  کسب درآمديط مناسب براي شرايآورفراهم
تواند ي ميي در مناطق روستايه زندگيش امکانات اولياافز
  . کاهش دهدياديار زيل به مهاجرت را تا حد بسيتما
ل يل تماي در مورد داليل عاملي حاصل از تحليهاافتهي

ل به مهاجرت در ي تمايل اصليانگر چهار دليبه مهاجرت ب
 ب عبارتند ازيل به ترتين داليا.  باشدي مييجوانان روستا

ن راستا ي که در اي و اجتماعي، فرهنگزيرساختي، ياداقتص
 ، اساس اينبر.  استيشتريت بي اهمي دارايعلل اقتصاد

اگر جوان روستايي درآمد كافي در روستا داشته باشد
  

   تحليل رگرسيون عوامل مؤثر در تمايل به مهاجرت جوانان روستايي‐۱۱جدول 
  سطح معني داري R R2 B ß  t  متغير  گام
  ۰۰۰/۰  ۵۷/۲۰  ‐  ۸۰/۰  ‐  ‐   ثابتمقدار  
  ۸۰/۰  ۶۴/۰  ۴۶/۰‐  ۸۰/۰‐  ۷۶/۲۲‐  ۰۰۰/۰ (X1)نگرش نسبت به کشاورزي   ۱
  ۸۵/۰  ۷۳/۰  ۴۹/۰‐  ۴۰/۰‐  ۸۰/۹  ۰۰۰/۰ (X2 ) سن  ۲
  ۸۶/۰  ۷۴/۰  ۵۹/۰  ۱۶/۰  ۲۳/۴  ۰۰۰/۰  (X3 )سطح تحصيالت   ۳
  ۸۶/۰  ۷۵/۰  ۵۶/۰  ۰۹/۰ ۹۸/۲  ۰۰۳/۰  (X4 )تعداد رفت و آمد به شهر   ۴
  ۸۷/۰  ۷۶/۰  ۶۰/۰  ۰۷/۰  ۴۰/۲  ۰۱۷/۰ (X5 )روابط بين فردي   ۵
  ۸۷/۰  ۷۷/۰  ۱۷/۰‐  ۱۸/۰‐  ۵۹/۳  ۰۰۰/۰  (X6 )اختالف خانوادگي   ۶
  ۸۸/۰  ۷۷/۰  ۱۲/۰‐  ۰۹/۰‐  ۷۳/۲  ۰۰۷/۰  (X7 )ساختار خانواده   ۷
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. دهد يمتمايل خيلي كمتري به مهاجرت از خود نشان 
ل به يهش تما کاي راهکارهايل عامليج حاصل از تحلينتا

ل به مهاجرت ي با علل تماييمهاجرت جوانان روستا
ل به ي تمايل اصلي که دلي کامل دارد به طوريهمخوان

ن ي آن مهم تري است که در راستايمهاجرت عامل اقتصاد
.  استيز راهکار اقتصاديل به مهاجرت نيراهکار کاهش تما

Mousavi (2002)ان در يي علل مهاجرت روستاي در بررس
او معتقد . ده استيجه رسين نتي نيز به هميجان غربيرباآذ

است بهترين راهكار براي كاهش تمايل به مهاجرت راهكار 
  .اقتصادي و افزايش درآمد روستاييان است

ل مهاجرت را ي، اگر چه دالات مهاجرتيادببا توجه به 
ن اساس کمبود ي دهند و بر اي نسبت ميبه عوامل اجتماع

ت قرار يروستاها در درجه دوم اهما فقدان امکانات ي
 در ي شهر نقش اساسي کاذب و واقعيهارد و جاذبهيگ يم

بر  ي ول(Bagheri, 2007) کنديفا ميمهاجرت به شهر ا
 ي در مهاجرت از روستاها،قيتحقن يا يهاافتهياساس 

 و ي زندگيشهرستان کرمانشاه عدم امکان گذران عاد
ن باعث ييدر حد پا يشت و نبود اشتغال و درآمد حتيمع
 شده يم مهاجرتيت تصميل به مهاجرت و در نهايجاد تمايا

  . است
الت جوانان ي هر چه سطح تحصها،افتهيبر اساس 

دا يش پين آنها افزايز در بيل به مهاجرت نيابد تمايش يافزا
 است، ي مدعBeals (1987)  است کهين در حاليکند ايم
  .شوديت باعث کاهش مهاجرت ميم و تربيتعل

Vilinight (1967) م و يدارد از آن جا که تعلياظهار م
ن يافتن شغل در بخش نويش احتمال يت به افزايترب

 .زندي شود، به مهاجرت دامن مي منجر مياقتصاد
Caldwell (1995)ت و يترب م ويز بين سطح تعلي ن

.  گزارش كرده استيمهاجرت از روستا به شهر رابطه قو
 ي خود انسان را به سوي به خودليبه زعم ايشان تحص

ت يم وتربي تعليراند، چرا که محتوا ي مي شهريزندگ
 يگانه شدن کودکان از زندگي است در بيعامل مهم

 Sabout et al. (1993)ج مطالعه ين نتاي با وجود اييروستا
م و ي از سطح تعليين است که هرچه فرد روستاي ايايگو
 به يشتريل بي تما. برخوردار باشدي باالتريت رسميترب

 Bjarnason & Thorlindsson .هد داشتمهاجرت خوا
ل به يالت تمايش سطح تحصيز معتقدند با افزاين (2006)

ت آن است که درآمد يواقع .کنديدا ميش پيمهاجرت افزا
تر  مدرنيهاافتن شغل در بخشيمورد انتظار و احتمال 

هاجر ت افراد ميم و تربي مثبت با تعلياقتصاد، همبستگ
 يک سو مشوق هاي از ين همبستگيوند اينقطه پ. دارد

ر ادراک ييگر سوي تغي مهاجران و از دي براياقتصاد
 که ي اقتصاديها مشوق. ش استيل کردگان از خويتحص
 بزرگ يژه شهرهاي و به ويطور غالب در مراکز شهر به

 از رفاه، يوجود دارد، خود را به صورت چشم انداز
م به بازار کار و ي مستقيابيت، دستيربم و تيبهداشت، تعل

دهد و يم نشان مي مستقيه گذاري به سرمايازي نيب
ل کرده در اثر تفاوت يادراک مهاجران بالقوه و تحص

ر ييگر همگنان دستخوش تغين خود و ديمشاهده شده ب
 ي دسترسياتيان حيت شريم و تربيبه عالوه تعل.  شوديم

افتن به يت با دست دا اسيبه اطالعات است و ناگفته پ
 ي انتخاب نوع زندگيم براي تصميهانهياطالعات، گز
 .  شوديمتنوع تر م

ل به يتماو  ين فرديروابط بن يها، ب افتهيبر اساس 
 ين فردي روابط ب. وجود داردي منفي همبستگمهاجرت

شتر جوانان به يدهنده تعلق خاطر ب نشانتواند  يمباالتر 
 جوانان ز وجود دارد کهيل نن احتمايا. باشدط روستا يمح
 روستا ي با اهاليتر يارتباطات قو ، باالترين فردي روابط ببا

مشارکت ز ي مربوط به روستا نيها يريگ مي و در تصمداشته
ط ي کمتر حاضر به ترک محرود ي، احتمال منيبنابرا. کنند

در  Bjarnason & Thorlindsson (2006) .باشندروستا 
 ايسلند و بر روي جوانان روستايي اي كه در كشورمطالعه

ماهيگير انجام دادند به اين نتيجه رسيدند افرادي داراي 
تعلق خاطر بيشتر به محيط روستا و روابط بين فردي 

  .دارند به مهاجرت ي، تمايل کمترباالتر
 مراجعه به زاني مل به مهاجرت وي رابطه تمايبررس

 به يترشي که تعداد دفعات بيدهد افراد يشهر نشان م
ن يا. دارند به مهاجرت يل باالتريکنند تما يشهر مراجعه م

  . ستيمنطبق ن Mousavi (2002)جه يافته با نتي
    کهي اطالعات بدست آمده جوانانيبر مبنا

  ل ي بودند تمايشتري بي اختالفات خانوادگيدارا
  جياند که با نتا  به مهاجرت نشان دادهيشتريب

Bjarnason & Thorlindsson (2006)مطابقت دارد  .
 که بودندده يجه رسين نتي به اندسنيبژارنسون و تورل

ل به مهاجرت يشتر باشد تماي بيهرچه اختالفات خانوادگ
  .شتر استي بييجوانان روستا

ل به يزان تماين ساختار خانواده و مي رابطه بيبررس
 يين است که هرچه خانواده جوان روستايانگر ايمهاجرت ب
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 خارج يش رفته و از حالت سنتيدن پبه سمت مدرن ش
ن يهمچن. ابدي يم شيز افزايل به مهاجرت نيزان تمايشود م
ل ي و تماين نگرش نسبت به شغل کشاورزي رابطه بيبررس

ر ين دو متغين اي بيقو يمنف يبه مهاجرت از همبستگ
 نگرش ييرا هر چه جوانان روستاي ز؛کند يت ميحکا
ل به مهاجرت از ي تما دارندي نسبت به کشاورزيتر مثبت

، قيج تحقينتا بر اساس .ها کمتر است ن آنيروستا در ب
ادتر يتر ز نيي پاي سنيها گروهل به مهاجرت در افراد يتما

 دارند يتر نيي که سن پاين جوانان هم افرادياست و در ب
. دهندي به مهاجرت از خود نشان ميشتريل بيتما

Bjarnason & Thorlindsson (2006)  وRamezanian 
  .اند دهيجه رسين نتيز در پژوهش خود به همي ن(2007)
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