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مهاجرت روستا به شهر بهعنوان يکي از اجزای کليدی رويکرد معيشت برای افزايش درآمد و کاهش فقر ،در
بسياری از نواحي روستايي مورد توجه قرار گرفته است .هدف از انجام اين تحقيق تحليل عاملي عوامل موثر بر
مهاجرت روستا به شهر در بين مرتعداران ساکن در برخي حوزههای آبخيز استان اردبيل است .روش تحقيق از
نوع توصيفي – تحليلي و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه حضوری بود .جامعه آماری
شامل  9244نفر در  5حوزه آبخيز ( 33روستا) در استان اردبيل بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران،
 372نفر بهدست آمد .پرسشنامه شامل  11شاخص مربوط به عوامل اقتصادی 10 ،شاخص مربوط به عوامل
اجتماعي و  6شاخص مربوط به ساير عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا به شهر بود .برای اولويتبندی مؤلفههای
موثر در مهاجرت روستا به شهر جوامع مرتعدار ،از آزمون فريدمن استفاده شد .بهمنظور تحليل عوامل موثر بر
مهاجرت ،از آزمون تحليل عاملي استفاده شد ،که برای تشخيص مناسب بودن دادههای مربوط به متغيرهای
مورد تحليل ،شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتايج تحليل مولفههای اصلي نشان داد که از بين
شاخصهای مورد مطالعه بر اساس بار عاملي ،بهترتيب اهميت نه عامل امنيت اقتصادی-فرهنگي ،خدمات
در روستا و فرصت اشتغال بيشتر در شهر ،در مجموع  85درصد واريانس دادهها را تبيين کردند .بهطورکلي
نتايج تحقيق حاضر ميتواند اولويتهای ضروری در راستای کاهش مشکالت معيشتي و اجتماعي جوامع
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رفاهي ،مهاجرت معکوس ،نبود انگيزه ماندن در روستا ،مشارکت اجتماعي ،زمين ،آينده فرزندان ،ضعف اشتغال
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روستايي منطقه مورد مطالعه را تبيين کند و اطالعات الزم برای برنامهريزی مناسب در اختيار ارگانهای مربوط
قرار دهد .اين موضوع در نهايت ميتواند سبب کاهش مهاجرت روستا-شهر شود.
واژههای کليدی :مهاجرت ،مرتعداران ،تحليل عاملي ،اردبيل

مقدمه
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مهاجرت یک راهبرد بقا است که افراد با وضعيت اقتصادي ضعيف ،بهویژه ساکنان نواحي روستایي از آن
استفاده ميکنند ( .)Ajaero and Onokala, 2013مهاجرت تغيير دائمي و یا نيمهدائمي محل اقامت
فرد یا گروهي از مردم است .همچنين ،به معني حرکت فيزیکي مردم از یک مکان به مکان دیگر براي
بهبود وضع زندگي تعریف ميشود ،که بهعنوان فرآیند اجتماعي در پاسخ به اوضاع پيچيده و چالشهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي ،قومي و سياسي رخ ميدهد (بروکي ميالن و عينالي1395 ،؛
ویسي و همکاران .)1395 ،پدیده مهاجرت موضوعي پيچيده است که توجه بسياري از دولتها و
تحليلگران سياسي را به خود جلب کرده است .در بسياري از خانوارهاي روستایي ،مهاجرت بهعنوان
یکي از اجزاي کليدي رویکرد معيشت براي غلبه بر خطرات و افزایش درآمد خانوارها مورد توجه است
( .)Badolo, 2021در مورد عوامل موثر در مهاجرت روستا به شهر نظریههاي مختلفي وجود دارد.
بهطوريکه در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ،مهاجرت اصوال از نواحي کمتر توسعهیافته به نواحي
توسعهیافته داخلي با سرمایهگذاري بيشتر صورت ميگيرد .این موضوع به پيشرفت کم نواحي
مهاجرفرست سرعت ميبخشد و شکاف زیادي بين نواحي توسعهیافته و کمتر توسعهیافته در داخل
کشورها بهوجود ميآید (یعقوبي و احمدي .)1397 ،مهاجرت روستا-شهر در کشورهاي در حال توسعه
یکي از مهمترین مشکالت اجتماعي و اقتصادي است .این پدیده باعث ميشود که بهطور مداوم جمعيت
شهرها در حال افزایش باشد؛ درحاليکه نواحي روستایي در حال تخليه هستند .مهاجرت روستا-شهر
داراي پيامدهاي منفي زیادي از جمله افزایش جرم و جنایت در مناطق شهري است ( Mahdi et al.,
 .)2014تأثير عوامل دافعه-جاذبه ناشي از تفاوت در سطوح توسعه اقتصادي بين نواحي روستایي و
مناطق شهري منجر به مهاجرت گسترده مردم روستا به شهر ميشود (.)Tong and Lo, 2021
مهاجرت روستا به شهر تحت تاثير عوامل متعددي مانند جستوجوي فرصتهاي شغلي بهتر تا
مهاجرت اجباري از زادگاه خود بهدليل تغييرات آب و هوایي ،درگيريها و جنگها است .موانع مهاجرت
بهویژه موانع ناشي از سياست -از تعدیل بازار کار جلوگيري ميکند و مانع تحول ساختاري ميشود،که بهطور بالقوه منجر به پيامدهاي منفي جدي از نظر رشد و رفاه کلي ميشود و بنابراین مطلوب
نيست ( .)Selod and Shilpi, 2021تخریب محيط زیست ،از بين رفتن زمينهاي کشاورزي ،جنگلها
و مراتع ،افراد را مجبور به ترک خانههاي خود ميکند .مردم با درک فرصتهایي که براي تحقق رویاها
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در انتظار آنها است ،از نواحي روستایي به مناطق شهري مهاجرت ميکنند ،اما اغلب این انتظارات
برآورده نميشود .بيشتر آنها در حومه شهرها و با فقر شدید بهسر ميبرند .مهاجران در شهرها با
مشکالت متعددي مانند اسکان ،آب ،غذا ،مشکالت وسيله نقليه و ترافيک ،مسائل بهداشتي و خطرات
ناشي از فاضالب در حواشي شهرها و سایر خطرات مناطق فقيرنشين که باعث همهگيري بيماري مانند
وبا و اسهال در بين ساکنان زاغهنشين ميشود ،روبهرو هستند ( .)Pattnaik, 2012حرکت داخلي مردم
از نواحي روستایي به مناطق شهري معموالً تحت تأثير فقر ،بهرهوري و درآمد پایين کشاورزي ،نرخ
رشد باالي جمعيت ،تخریب منابع طبيعي و محيطزیست ،تکهتکه شدن زمين ،توزیع نابرابر زمينهاي
کشاورزي و فقدان نسبي فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب در نواحي روستایي قرار دارد ( FAO
 .)and IOM, 2017مهاجرت از نواحي روستایي به مناطق شهري ميتواند تا حد زیادي متاثر از
تخریب محيط زیست ناشي از افزایش رقابت براي بهرهبرداري از منابع طبيعي ،تغيير اقليم و یا سایر
عوامل دافع در نواحي روستایي باشد ( .)FAO, 2016تغييرات آب و هوایي بر تخریب محيط زیست
تأثير منفي مستمر دارد و درنتيجه بر نظامهاي اجتماعي و اقتصادي وابسته به محيط زیست نيز اثر
ميگذارد و نهایتاً باعث جابهجایي احتمالي قابل توجه مردم ميشود ( .)Warner et al., 2010در
بسياري از نواحي روستایي ،جدا از کشاورزي که غالبترین فعاليت اقتصادي است ،فعاليتهاي خارج از
مزرعه محدود است و بهدليل محدودیت زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعي و نبود سرمایهگذاري،
فرصتهاي شغلي کمي وجود دارد .همچنين ،آموزش کافي براي افراد روستایي بهمنظور افزایش توسعه
منابع انساني و افزایش درآمد واقعي آنها وجود ندارد ( .)Badolo, 2021امروزه در بسياري از نوحي
روستایي ،ضعف ساختاري باعث شده است تا روستایيان براي کسب فرصتهاي بهتر به مناطق شهري
مهاجرت کنند .گریزناپذیري مهاجرت بهویژه در بين افراد تحصيلکرده ،به فرار مغزهاي روستایي تعبير
شده است؛ لذا مهاجرت براي کسب موفقيت نتيجه منطقي شعار «اگر روستا را ترک نکنيد ،بازنده
خواهيد بود» ،است (طاهرخاني.)1380 ،
آبواو ( )Abwao, 2000استدالل ميکند که مهاجرت جوانان پرانرژي ،از جمله افراد تحصيلکرده،
بار را بر دوش بخش کشاورزي مياندازد و مناطق روستایي از تخصص منابع انساني موردنياز براي
تحقيقات مستمر در بخش کشاورزي محروم ميشوند .بنابراین ،فرصت براي نوآوريها کاهش ميیابد.
فقدان این مهارتها و توانمنديها بر بهرهوري کشاورزي در مناطق روستایي تأثير منفي ميگذارد که
ممکن است منجر به فقر و محروميت شود .هي (  )He, 2013بيان ميکند که رابطه بين مهاجرت
روستایيان به شهر و روند شهرنشيني با سه واقعيت مهم مشخص ميشود که عبارتند از )1( :دستمزد
پایين مردم در نواحي روستایي نسبت به مناطق شهري )2( ،مهاجرت نيروي کار از مناطق روستایي به
مناطق شهري و ( )3اشتغال بيشتر در مناطق شهري نسبت به نواحي روستایي .انيو ) (Enu, 2015در
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مطالعهاي بيان کرد که بهدليل تفاوت در فرصتهاي شغلي بين مناطق روستایي و شهري ،بسياري از
مهاجران براي جستوجوي کار به مراکز شهري نقل مکان ميکنند .همچنين ،شکاف زیرساختي
اجتماعي مانند مراقبتهاي بهداشتي باکيفيت ،آموزش باکيفيت و سایر امکانات از جمله آب آشاميدني
سالم ،مسکن مناسب ،جادههاي دسترسي ،برق و سرگرمي ،از جمله عوامل انگيزشي براي مهاجرت
بسياري از مردم از مناطق روستایي به مناطق شهري هستند .احمدي و توکلي ( )1395بيان کردند که
مهاجرت و تخليه تدریجي روستاها سبب افزایش احساس ناامني ساکنان شده و بقيه روستاها هم
مهاجرت کردهاند ،تا جایي که روستاها بهطور کامل تخليه شدهاند .با خالي شدن روستاها از جمعيت،
برنامهریزي اقتصادي ،اجتماعي و اختصاص بودجه از طرف دستگاههاي دولتي نيز صورت نميگيرد.
درنتيجه ،پدیده فقر ،عقبماندگي و مشکالت دیگر گریبانگير محل ميشود و این مسأله خود روند
مهاجرت را شدیدتر ميکند؛ زیرا خدماترساني به روستاها کاهش ميیابد و تعادل اقتصادي بين شهر و
روستا از بين ميرود .حسينزاده و همکاران ( )1398بيان کردند که در دهه گذشته روستاهاي منطقه
انارچاي مشکينشهر از امکانات رفاهي ،خدماتي و معيشتي چندان مناسبي برخوردار نبودهاند و
محصوالت بخش کشاورزي و دامداري رونق اقتصادي خوبي نداشته است؛ لذا بسياري از جوانان جویاي
کار و امکانات بهتر ،به شهرهاي اطراف بهخصوص اردبيل ،کرج و تهران مهاجرت کردهاند .این روند کوچ
در روستاهاي داراي امکانات ضعيفتر آهنگ شدیدتري داشته است .باراني ( )1399در تحقيق خود
نتيجه گرفت که از دیدگاه مردم محلي و معتمدان ،عواملي مانند خشکسالي ،فقر بهعنوان یکي از دالیل
اصلي ،بيکاري و درآمد کم در مناطق روستایي از مهمترین و دالیل مهاجرت روستا به شهر هستند.
نوسانات آب و بروز خشکساليهاي اخير منجر به فرسایش شدید خاک ،کاهش اراضي مستعد
کشاورزي ،کاهش سطح زیرکشت ،افزایش هزینههاي زراعي و باغي ،وزش طوفانهاي شدید در روستا و
در نتيجه بازده کم فعاليتهاي کشاورزي و کمبود سرمایهگذاري در روستاهاي منطقه مرزي سيستان
شده است .و نهایتا مردم به ناچار تن به مهاجرت اجباري ميدهند که ناشي از عوامل سياسي و طبيعي
است .هانگ و پنگ ) (Hung and Peng, 2020در مطالعه خود بيان کردند که وضعيت نامناسب
نواحي روستایي سبب ميشود که برخي از خانوادهها به شهر نقل مکان کنند و مهارتهاي الزم براي
کارآفرین شدن را کسب کنند .پس از آن ،آنها کارگران غيرماهر را از مناطق روستایي براي توليد
کاالهاي توليدي استخدام ميکنند .مهاجران در شهر بخشي از درآمد کار خود را به خانوادههاي اصلي
خود واگذار ميکنند .از طرفي وقتيکه هزینه حمل و نقل روستا به شهر زیاد است ،کارگران تمایل
کمتري به ماندن در روستا خواهند داشت؛ زیرا هزینههاي زیاد حمل و نقل سطح رفاه را در مناطق
روستایي کاهش ميدهد.
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بهطورکلي در چند دهه اخير تمایل به مهاجرت بهویژه توسط جوانان و قشر تحصيلکرده
روستایيان ،از جمله جوامع مرتعدار ،از مناطق روستایي به شهرها سير صعودي داشته و مشکالتي در
نواحي روستایي و شهري ایجاد کرده است .از سوي دیگر با توجه به اینکه در مورد مهاجرت مرتعداران
از مناطق روستایي به نواحي شهري تاکنون تحقيقات اندکي انجام شده است ،بنابراین ،هدف از انجام
تحقيق حاضر تحليل عاملي عوامل موثر بر مهاجرت (عوامل اقتصادي ،اجتماعي و  )...روستا به شهر در
بين جوامع مرتعدار ساکن در برخي حوزههاي آبخيز استان اردبيل است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این مطالعه در جوامع روستایي استان اردبيل در سال  1399انجام شد .براي انجاام ایان تحقياق ،پان
شهرستان اردبيل ،نير ،نمين ،سرعين و کوثر در نظر گرفته شدند و سپس در هر شهرستان یاک حاوزه
آبخيز بهروش نمونهگيري سيستماتيک انتخاب شد .علت استفاده از روش سيستماتيک آن باود کاه در
این حوزهها اقدامات آبخيزداري و اصالح مرتع انجام شده بود و برخي اطالعات پایه و شناخت نسابي در
مورد منطقه وجود داشت .در گام بعد در حوزه آبخيز کفتاارق اردبيال  4روساتا (کفتاارق ،چارنگنيش،
دليکليداش و خواجهبالغي) ،در حوزه آبخيز سقزچيچاي نمين  3روساتا (ساقزچي ،حاور و تفياه) ،در
حوزه آبخيز درویشچاي سرعين  9روستا (اجور ،آلوارسي ،شایق ،اسابمرز ،عليداشاي ،ورنيااب ،ویناد
کلخوران ،کلخوران ویند و حااي ساغرلو) ،در حاوزه آبخياز ليکوانچااي کاوثر  9روساتا (قاالين قياه،
گيالخدوز ،سولولو ،قزلو ،احمدآباد ،رستمآباد ،بورستان ،زند و ليکوان) و در حوزه آبخيز سياهپوش نير 8
روستا (سياهپوش ،خادملو ،جق جق ،جق جق عليا ،دابانلو ،سقدل ،گلي و پيلهسهران) بهعناوان جامعاه
آماري انتخاب شدند (شکل  .)1در مجموع ،جامعه آماري شامل مرتعداران  5حوزه آبخياز و  33روساتا
در استان اردبيل است .جمعيت موجود در روستاهاي مورد مطالعه  9244نفر است (مرکاز آماار ایاران،
 .)1395تغييرات جمعيتي در حوزههاي آبخيز مورد مطالعه در باازه زمااني  1385تاا  1395در جادول
( )1ارائه شده است (مرکز آمار ایران.)1395 ،
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شکل  -1موقعيت حوزههای آبخيز مورد مطالعه در سطح کشور و استان اردبيل

روش تحقيق

96
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در مطالعه حاضر روش تحقيق از نوع توصيفي -تحليلي و ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه ،مشااهده
و مصاحبه حضوري روستاها بود .پرسشنامه شاامل برخاي ویژگيهااي توصايفي روساتا ،مرتعاداران و
همچنين  11شاخص مربوط به عوامل اقتصادي 10 ،شاخص مربوط باه عوامال اجتمااعي و  6شااخص
مربوط به سایر عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا به شهر بود (جدول  .)2قابل ذکر اسات کاه پرساشناماه
محققساخت باود .باراي ایان امار در گاام نخسات باا مصااحبههااي اکتشاافي و مارور ادبياات ابعااد
(مأخذشناسي) ،مجموعهاي از شاخصهاي مناسب براي بررسي عوامل موثر بر مهاجرت روستا باه شاهر

مهدی معمری و همکاران

در نظر گرفته شدند .سپس در گام بعد با تشکيل گروه مرجعاي متشاکل از متخصصاان ،پژوهشاگران و
کارشناسان ،گویههاي مناسب سنجش عوامل موثر بر مهاجرت روستا به شهر در منطقاه ماورد مطالعاه
استخراج شدند .اعتبار (روایي) پرسشها از طریق مراجعه مکرر به جامعه پاسخگو و همچنين استفاده از
نظرات کارشناسان و متخصصان امر مورد تأیيد قرار گرفت .پایایي (قابليات اعتمااد) پرساشناماههاا بار
اساس ضریب آلفاي کرونباخ در نرمافزار  SPSSver.22تعيين شد ( .)α=0/82مقدار این ضاریب نشاان
ميدهد که گویهها هممسير بوده ،از هماهنگي و انسجام دروني مناسبي برخوردار هستند.
جدول  -1تغييرات جمعيتي در حوزههای آبخيز مورد مطالعه در بازه زماني  1385تا ( 1395مرکز آمار ايران،
)1395
جمعيت در سال
1385

جمعيت در سال
1390

جمعيت در سال
1395

کفتارق

کفتارق ،چرنگينش ،دليکليداش،
خواجهبالغي

575

388

341

سقزچيچاي

سقزچي ،حور ،تفيه

3925

4119

3703

درویش
چاي

اجور ،آلوارسي ،شایق ،اسبمرز،
عليداشي ،ورنياب ،ویند کلخوران،
کلخوران ویند ،چاي سقرلو

4427

4586

3991

ليکوان چاي

سياهپوش

حوزه آبخيز

روستاهاي مورد مطالعه در حوزه آبخيز

قالين قيه ،گيالخدوز ،سولوکو ،قزلو،
احمدآباد ،رستمآباد ،بورستان ،زند،
ليکوان

1734

1707

880

سياهپوش ،خادملو ،جق جق ،جق جق
عليا ،دابانلو ،سقدل ،گلي ،پيلهسهران

545

467

329
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جدول  -2شاخصهای مورد استفاده برای بررسي عوامل موثر بر مهاجرت جوامع محلي
عوامل اقتصادي
شاخص

عوامل اجتماعي
کد

شاخص

سایر عوامل
کد

شاخص

کد

نبود شغل مناسب در روستا

E1

نبود بستر مناسب براي ازدواج
جوانان

S1

تمایل عمومي براي
مهاجرت

O1

نبود فرصتهاي سرمایهگذاري و
کارآفریني و اشتغالزایي

E2

فقدان امکانات تفریحي و گذران
اوقات فراغت

S2

احتمال مهاجرت شما
در آینده نزدیک به
شهر

O2

درآمد پایين مردم در روستا

E3

تبليغات کاذب در رسانههاي
جمعي دربارهبا زندگي مرفه
شهري

S3

اميد به آینده روشن در
روستا و ماندن در
روستا

O3

کمبود بازارهاي مناسب براي فروش
محصوالت کشاورزي و دامي

E4

انگيزه پيشرفت تحصيلي -شغلي

S4

احتمال مهاجرت شما
از شهر به روستا

O4

نبود صنایع تبدیلي و بستهبندي
محصوالت کشاورزي و دامي

E5

نبود اطمينان از آینده فرزندان و
ایجاد رفاه احتماعي

S5

ترجيح به ماندن در
روستا در صورت
داشتن درآمد مناسب

O5

پایين بودن قيمت زمين مسکوني و یا
کشاورزي

E6

S6

تاثير هزینههاي پایين
زندگي در روستا بر
کاهش مهاجرت

O6

تحمل ناپذیري نظام سنتي
جامعه روستایي براي جوانان

کمبود زمين کشاورزي

E8

عدم گسترش مناسب زیر-
ساختهاي خدماتي در روستاها

S8

فرصتهاي اقتصادي بيشتر و دسترسي
به مشاغلي با درآمد بيشتر در شهر

E9

نبودمدیریت مناسب مواد زائد و
فاضالب در مناطق روستایي

S9

کاهش توليد و عدم بهرهوري اقتصادي
مناسب

E10

تاثير عرق به حفظ فرهنگ
(لباس ،گفتار و  )...بر کاهش
مهاجرت

S10

نبود عالقهمندي نسل جوان به استمرار
و گسترش فعاليتهاي کشاورزي و
دامداري

E11
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نابرابري امکانات شهر و روستا و
خدمات رفاهي و معيشتي

E7

رضایت نداشتن از وضعيت
مسکن در روستا و امور خدماتي
(آب و برق و گاز) مناسب

S7

مهدی معمری و همکاران

حجم جامعه مورد مطالعه برابر با  9244نفر بود و به منظور برآورد حجم نموناه از فرماول کاوکران
استفاده شد که بر اساس آن ،حجم نمونه برابر با  372نفر به دست آمد .روش نمونهگيري تحقيق حاضر
چندمرحلهاي بود .در مرحله اول ،با روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي نسبي و بر اساس نتيجه فرماول
کوکران ،سهم هر طبقه (حوزه آبخيز) از حجم نمونه کل مشاخص شاد .ساپس باه نسابت جمعيات و
خانوارهاي مرتعدار هر روستا (که معموال بيشتر خانوارهاي روساتایي منطقاه مرتعدار/دامادار بودهاناد)،
پرسشنامهها بين روستاهاي هر حوزه آبخيز تقسيم و تکميل شدند (جدول  .)3در گام بعد ،با استفاده از
نمونهگيري تصادفي ،پس از انتخاب افراد از طریاق مصااحبه عمياق و تکميال پرساشناماه ،اقادام باه
جمعآوري اطالعات شد.
جدول  -3تعداد نمونه برای هريک از محدوده مرزی مورد بررسي
حوزه آبخيز

روستاهاي مورد مطالعه در حوزه آبخيز

تعداد در جامعه

درصد در جامعه

تعداد در نمونه

کفتارق

کفتارق ،چرنگينش ،دليکليداش ،خواجهبالغي

341

3/17

13

سقزچيچاي

سقزچي ،حور ،تفيه

3703

35/45

131

درویش
چاي

اجور ،آلوارسي ،شایق ،اسبمرز ،عليداشي،
ورنياب ،ویند کلخوران ،کلخوران ویند ،چاي
سقرلو

3991

44/02

160

ليکوان چاي

قالين قيه ،گيالخدوز ،سولوکو ،قزلو ،احمدآباد،
رستمآباد ،بورستان ،زند ،ليکوان

880

12/73

48

سياهپوش

سياهپوش ،خادملو ،جق جق ،جق جق عليا،
دابانلو ،سقدل ،گلي ،پيلهسهران

329

4/61

20

کل

-

9244

100

372

- Exploratory Factor Analysis
- Kaiser-Meyer-Olkin

99

1
2
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در تحليل دادهها ،بهمنظور استخراج خصوصيات جامعه آماري مورد مطالعه از آمار توصيفي استفاده
شد .بهدليل نرمال نبودن دادهها (آزماون کولماوگروف-اساميرنوف) ،از آزمونهااي غيرپاارامتري باراي
تحليل دادهها استفاده شاد .باراي اولویتبنادي و شناساایي مهمتارین مؤلفاههااي ماوثر در مهااجرت
روستائيان ،از آزمون فریدمن استفاده شد .بهمنظور تحليل عوامل موثر بر مهاجرت مرتعداران در اساتان
اردبيل ،از آزمون تحليل عاملي اکتشافي 1استفاده شد ،که براي تشخيص مناسب بودن دادههاي مرباوط
به متغيرهاي مورد تحليل ،از شاخص  KMO2و آزمون بارتلت بهره گرفته شد .در این روش اگار مقادار
شاخص  KMOبيشتر از  0/5و آماره کايدو براي آزمون بارتلت معنيدار شود ،حااکي از همبساتگي و
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کفایت متغيرهاي موردنظر براي انجام تحليل عاملي است و پيشفرض چندگانگي خطاي رعایات شاده
است و استفاده از روش آماري تجزیه به مؤلفههاي اصالي ماانعي نادارد (کالنتاري1389 ،؛ فرجالهاي و
همکاااران .)1399 ،بااه منظااور بااه حااداقل رساااندن بارهاااي عاااملي متقاااطع ،از چاارخش واریماااکس
( )Varimaxاستفاده شد (فرشادفر .)1380 ،استفاده از چرخش واریمااکس ،اساتقالل باين عاملهااي
استخراجي را حفظ ميکند و متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگتر را به کمتارین تعاداد کااهش ميدهاد.
تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSver.22انجام شد.
نتايج
نتای توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب متغيرهاي سن ،وضعيت تحصيلي و شغل اصلي در جدول ()4
ارائه شده است .نتای این جدول نشان ميدهد که  13/7درصد پاسخگویان با کمترین فراواني در گاروه
سني  21تا  30سال و  31تا  40سال و  58/1درصد با بيشترین فراواني در گروه سني بااالي  50ساال
هستند 8/9 .درصد پاسخگویان با کمترین فراواني تحصيالت دانشگاهي و  21/2درصد نيز باا بيشاترین
فراواني راهنمایي و بيسواد بودند .کاه ایان موضاوع ميتواناد نشااندهنده مهااجرت مرتعاداران داراي
تحصيالت دانشگاهي از نواحي روستایي به مناطق شهري در جستوجوي شغل بهتر باشاد 0/3 .درصاد
پاسخگویان با کمترین فراواني شغل اصلي کشاورزي داشتند و  85/5درصد با بيشترین فراواناي باهطور
مشترک شغل اصلي دامداري و کشاورزي داشتند.
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جدول  -4توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب برخي خصوصيات روستاييان
متغير
گروه سني

وضعيت سواد

شغل اصلي

طبقهبندي

تعداد

فراواني نسبي ()%

 21تا  30سال
 31تا  40سال
 41تا  50سال
باالي  50سال
جمع

51
51
54
216
372

13/7
13/7
14/5
58/1
100

بيسواد
ابتدایي
راهنمایي
دیپلم
تحصيالت دانشگاهي
جمع

79
36
136
56
33
372

21/2
9/7
36/5
15/1
8/9
100

دامداري
کشاورزي
دامداري و کشاورزي
سایر
جمع

15
1
318
1
372

4/00
0/3
85/5
0/3
100

منبع :یافتههاي تحقيق1399 ،

نتای آزمون فریدمن بهمنظور الویتبندي مولفهها نشان داد که اهميت و رتبه مولفاههااي ماوثر در
مهاجرت با یکدیگر اختالف معنيداري دارد و پاسخگویان رتباهبنادي متفااوتي باراي مولفاههاا دارناد
(جدول  .)5نتای الویتبندي مولفهها نشان داد مهمترین شاخصهاي موثر در مهاجرت به ترتياب عادم
اطمينان از آینده فرزندان و ایجااد رفااه احتمااعي و اقتصاادي ( )S5باا مياانگين رتباه  ،24/44فقادان
امکانات تفریحي و گذران اوقات فراغت ( )S2با ميانگين رتبه  ،24/21عدم عالقمنادي نسال جاوان باه
استمرار و گسترش فعاليتهاي کشاورزي و دامداري ( )E11با ميانگين رتبه  24/04و ترجيح باه مانادن
در روستا در صورت داشتن درآمد مناسب ( )O5با ميانگين رتبه  23/63بودند (جدول .)6

تعداد

درجه آزادي

آماره کاي اسکوئر

معنيداري

359

26

5805/204

0/000

101
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جدول  -5ميزان معنيداری مولفههای موثر بر مهاجرت روستا به شهر مرتعداران بر اساس آزمون فريدمن
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جدول  -6اولويتبندی مولفههايي تاثيرگذار بر مهاجرت با استفاده از آزمون فريدمن
عدم اطمينان از آینده فرزندان و ایجاد رفاه احتماعي و اقتصادي ()S5

24/44

1

فقدان امکانات تفریحي و گذران اوقات فراغت ()S2

24/21

2

عدم عالقمندي نسل جوان به استمرار و گسترش فعاليتهاي کشاورزي و دامداري ()E11

24/04

3

ترجيح به ماندن در روستا در صورت داشتن درآمد مناسب ()O5

23/63

4

فرصتهاي اقتصادي بيشتر و دسترسي به مشاغلي با درآمد باالتر در شهر ()E9

23/58

5

نابرابري امکانات شهر و روستا و خدمات رفاهي و معيشتي ()E7

22/01

6

نبود شغل مناسب در روستا ()E1

18/19

7

تاثير هزینههاي پایين زندگي در روستا بر کاهش مهاجرت ()O6

16/14

8

کمبود زمين کشاورزي ()E8

15/40

9

نبود فرصتهاي سرمایهگذاري و کارآفریني و اشتغالزایي ()E2

15/34

10

درآمد پایين مردم در روستا ()E3

15/18

11

عدم گسترش مناسب زیر ساختهاي خدماتي در روستاها ()S8

15/17

12

احتمال مهاجرت شما از شهر به روستا ()O4

15/12

13

تبليغات کاذب در رسانههاي جمعي دربارهبا زندگي مرفه شهري ()S3

15/09

14

تحملناپذیري نظام سنتي جامعه روستایي براي جوانان ()S6

15/07

15

کاهش توليد و عدم بهرهوري اقتصادي مناسب()E10

14/71

16

اميد به آینده روشن در روستا و ماندن در روستا ()O3

14/55

17

نبود صنایع تبدیلي و بستهبندي محصوالت کشاورزي و دامي ()E5

14/13

18

نبود بستر مناسب براي ازدواج جوانان ()S1

13/82

19

انگيزه پيشرفت تحصيلي -شغلي ()S4

8/07

20

کمبود بازارهاي مناسب براي فروش محصوالت کشاورزي و دامي ()E4

7/55

21

نبود مدیریت مناسب مواد زائد و فاضالب در مناطق روستایي ()S9

3/91

22

تمایل عمومي براي مهاجرت ()O1

3/90

23

تاثير عرق به حفظ فرهنگ (لباس ،گفتار و  )...بر کاهش مهاجرت ()S10

3/81

24

رضایت نداشتن از وضعيت مسکن در روستا و امور خدماتي (آب و برق و گاز) مناسب
()S7

3/71

25

احتمال مهاجرت در آینده نزدیک به شهر ()O2

3/51

26

پایين بودن قيمت زمين مسکوني و یا کشاورزي ()E6

3/11

27

نتای تحليل عاملي نشان داد که شاخص  KMOبراي متغيرهاي مورد بررسي برابر باا  0/63اسات،
که حاکي از همبستگي و کفایت متغيرهاي موردنظر براي انجام تحليل عاملي است .هامچناين ،مقادار
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گویه

ميانگين رتبه

رتبه
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آزمون بارتلت برابر 13140/468و در سطح اطميناان  99درصاد معنايدار اسات ( ،)p<0.01بناابراین،
پيشفرض چندگانگي خطي رعایت شده است و استفاده از روش آمااري تجزیاه باه مؤلفاههااي اصالي
مانعي ندارد .به عبارت دیگر ،بين متغيرها همبستگي معنيداري وجود دارد (جدول .)7
نتای تجزیه به مؤلفههاي اصلي ( )PCAدر جداول ( )7و ( )8ارائه شده اسات .نتاای جادول ( )8و
همچنين نمودار سنگریزه (شاکل  )2نشاان مايدهاد کاه  9عامال داراي ارزش ویاژه بيشاتر از یاک
( )Eigenvalues>1بوده و  85درصد واریانس دادهها را تبيين ميکنند .هرچه درصاد واریاانس مقادار
ویژه یک عامل بيشتر باشد ،به این معني است که آن عامل نقش بيشتري در تبياين واریاانس متغيرهاا
دارد .به عنوان مثال ،عامل اول به تنهایي  23/10درصد از واریانس متغيرهااي ماورد بررساي را تبياين
کرده است .شکل ( )2تغييرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عاملها نشان ميدهد .این نماودار سانگریزه
براي تعيين تعداد بهينه مولفهها بهکار ميرود .با توجه به نتای این نمودار مشاهده ميشود که از عامال
نهم به بعد ،تغييرات مقدار ویژه کاهش ميیابد ،بنابراین ميتوان  9عامل اول را بهعنوان عوامل مهم کاه
بيشترین نقش را در تبيين واریانس دادهها دارند ،استخراج کرد.
جدول  -7آمارههای آزمون پيشفرض تجزيه مؤلفههای اصلي
آماره

ارزش

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

0/63

آزمون بارتلت

13140/468

Approx. Chi-Square
درجه آزادي

351

معنيداري

0/000

جدول  -8مقدار ويژه عاملهای مهم تاثيرگذار در مهاجرت روستا به شهر مرتعداران
درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعي مقدار ویژه
23/108
39/419

1

6/239

23/108

2

4/404

16/311

3

3/428

12/697

52/116

4

2/344

8/283

60/797

5

1/814

6/717

67/514

6

1/398

5/178

72/693

7

1/256

4/650

77/343

8

1/137

4/211

81/553

9

1/008

3/732

85/286
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عامل

مقدار ویژه

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره دهم ،شماره بيستم ،بهار و تابستان 1401

شکل  -2نمودار سنگريزه مقدار ويژه مولفه های استخراج شده

در جدول ( )9متغيرهاي بارگذاري شده در هر عامل بعد از چرخش واریماکس مشخص و بار عاملي
هر متغير ارائه شده است .هر متغير در عاملي قرار ميگيرد که بيشترین مقدار قدر مطلاق باار عااملي را
داشته باشد که هر چه قدرمطلق بار عاملي بيشتر باشد ،نشاندهنده همبستگي زیاد آن متغير باا عامال
مورد نظر است .بر اساس نتای این جدول ،در بيشتر موارد بار عاملي متغيرها بيشتر از  0/7باوده اسات
که این موضوع نشان از همبستگي زیاد بين متغيرها و عاملهاي مربوط است .براي مثال ،نتاای جادول
نشان ميدهد که عامل امنيت اقتصادي-فرهنگي با هشت متغير ،حدود  23درصد از واریانس متغيرهاي
را تبيين کرده است.
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جدول  -9متغيرهای بارگذاری شده در عاملهای مختلف
عامل

نام عامل

1

امنيت اقتصادي-
فرهنگي

2

خدمات رفاهي

3

مهاجرت معکوس

4

نداشتن انگيزه
ماندن در روستا

متغير

ضریب (بار
عاملي)

نبود شغل مناسب در روستا ()E1

0/729

نبود صنایع تبدیلي و بستهبندي محصوالت کشاورزي و دامي ()E5

-0/774

نابرابري امکانات شهر و روستا و خدمات رفاهي و معيشتي ()E7

-0/933

نبود بستر مناسب براي ازدواج جوانان ()S1

-0/854

رضایت نداشتن از وضعيت مسکن در روستا و امور خدماتي (آب و برق و
گاز) مناسب ()S7

0/705

نبود مدیریت مناسب مواد زائد و فاضالب در مناطق روستایي ()S9

0/804

تاثير عرق به حفظ فرهنگ (لباس ،گفتار و  )...بر کاهش مهاجرت ()S10

0/844

تمایل عمومي براي مهاجرت ()O1

0/714

کمبود بازارهاي مناسب براي فروش محصوالت کشاورزي و دامي ()E4

0/823

فقدان امکانات تفریحي و گذران اوقات فراغت ()S2

0/856

تبليغات کاذب در رسانههاي جمعي درباره با زندگي مرفه شهري ()S3

0/947

انگيزه پيشرفت تحصيلي -شغلي ()S4

0/863

عدم گسترش مناسب زیر ساختهاي خدماتي در روستاها ()S8

0/887

احتمال مهاجرت شما از شهر به روستا ()O4

0/869

ترجيح به ماندن در روستا در صورت داشتن درآمد مناسب ()O5

0/889

تاثير هزینههاي پایين زندگي در روستا بر کاهش مهاجرت ()O6

-0/901

کاهش توليد و عدم بهرهوري اقتصادي مناسب ()E10

-0/785

نبود عالقهمندي نسل جوان به استمرار و گسترش فعاليتهاي کشاورزي
و دامداري ()E11

-0/917

تحملناپذیري نظام سنتي جامعه روستایي براي جوانان ()S6

-0/890

احتمال مهاجرت در آینده نزدیک به شهر ()O2

0/498

کمبود زمين کشاورزي ()E8

0/879

پایين بودن قيمت زمين مسکوني و یا کشاورزي ()E6

0/803

7

آینده فرزندان

نبود اطمينان از آینده فرزندان و ایجاد رفاه اجتماعي و اقتصادي ()S5

-0/962

8

ضعف اشتغال در
روستا

نبود فرصتهاي سرمایهگذاري و کارآفریني و اشتغالزایي ()E2

0/263

درآمد پایين مردم در روستا ()E3

0/806

9

فرصت پيشرفت در
شهر

فرصتهاي اقتصادي بيشتر و دسترسي به مشاغلي با درآمد باالتر در شهر
()E9

0/904

5
6

مشارکت اجتماعي
زمين
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اميد به آینده روشن در روستا و ماندن در روستا ()O3

0/858
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بحث و نتيجهگيری

106

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-11-26

مهاجرت روستا-شهر با توجه به تغييرات زیرساختي ،اقتصادي و اجتماعي که در دهههاي اخير در
کشور اتفاق افتاده است ،به یک پدیده نگرانکننده تبدیل شده است .بهویژه وقتي این مهاجرت در بين
نسل جوان و قشر تحصيلکرده اتفاق ميافتد ،مشکالت و معضالت بيشتري نيز بهدنبال خواهد داشت.
چراکه این امر باعث کاهش نيروي فعال در بخش کشاورزي ،دامداري و مرتعداري ميشود که خود
سبب کاهش توليد و بهرهوري در نواحي روستایي ميگردد .در منطقه مورد مطالعه نيز با توجه به اینکه
یکي از قطبهاي دامداري (که بيشتر دامداري وابسته به مراتع است) است ،مهاجرت جوانان و تخليه
نواحي روستایي از نيروي کار و سرمایههاي انساني ،سبب ایجاد مشکالت مختلفي شده است که مسلما
در توليد گوشت قرمز و سایر صنایع وابسته بهدامداري کشور نيز اثر قابلتوجهي دارد .نتای تحليل
عاملي نشان داد که  9عامل داراي ارزش ویژه بيشتر از یک هستند و  85درصد واریانس دادهها را
تبيين ميکنند .عامل اول (امنيت اقتصادي-فرهنگي) به تنهایي  23/10درصد از واریانس متغيرهاي را
تبيين کرده است .نتای تحليل مولفههاي اصلي نشان داد که از ترکيب شاخصهاي مورد مطالعه بر
اساس بار عاملي ،بهترتيب اهميت ،نه عامل امنيت اقتصادي-فرهنگي ،خدمات رفاهي ،مهاجرت
معکوس ،عدمانگيزه ماندن در روستا ،مشارکت اجتماعي ،زمين ،آینده فرزندان ،ضعف اشتغال در روستا
و فرصت اشتغال بيشتر در شهر ،در مهاجرت جوامع مرتعدار به شهرها نقش داشتند .بر اساس نتای
تحليلي ،نبود شغل مناسب ،نبود صنایع تبدیلي و بستهبندي محصوالت کشاورزي و دامي ،نابرابري
امکانات شهر و روستا و خدمات رفاهي و معيشتي ،نبود بستر مناسب براي ازدواج جوانان ،رضایت
نداشتن از وضعيت مسکن در روستا و امور خدماتي (آب و برق و گاز) مناسب ،نبود مدیریت مناسب
مواد زائد و فاضالب در مناطق روستایي ،تاثي ر عرق به حفظ فرهنگ (لباس ،گفتار و  )...بر کاهش
مهاجرت و تمایل عمومي براي مهاجرت در عامل اول (امنيت اقتصادي-فرهنگي) قرار گرفتند و جزو
مهمترین عوامل موثر بر مهاجرت روستا به شهر هستند .مولفههاي دیگر نيز با درصد کمتر در مهاجرت
روستا به شهر تاثيرگذار بودهاند .بهطورکلي ،بهنظر ميرسد که مجموعه این عوامل نهایتا سبب بروز
مشکالتي مانند بيکاري ،فقر ،درآمد پایين ،دسترسي نداشتن به خدمات رفاهي ،نابرابري امکانات شهر و
روستا ،نبود عالقهمندي نسل جوان به ادامه شغل والدین و ...ميشود و این دالیل نهایتا سبب مهاجرت
جوامع روستایي مرتعدار از نواحي روستایي به مناطق شهري شده است .در این ارتباط بروکي ميالن و و
عينالي ( )1395بيان ميکنند که مشکالتي مانند بيکاري ،رضایت نداشتن از انجام فعاليتهاي روستا
(دامداري ،زراعت و  ،)...سختي کار کشاورزي و دامداري ،نداشتن زمين کشاورزي ،ارزان بودن نيروي
کار و هزینه زیاد زندگي ،هزینه زیاد نگهداري دام ،کمبود امکانات بهداشتي و درماني و نبود جادههاي
مناسب از مهمترین عوامل موثر بر مهاجرت خانوارهاي روستاهي مرزي دهستان چالدارن جنوبي بودند.
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همچنين ،ویسي و همکاران ( )1395بيان کردند که مهاجرت فصلي خانوارها ،رابطه معکوس با مقدار
زمين خانوار دارد و هر چه مالکيت زمين خانوار کمتر باشد ،مهاجرت بيشتر خواهد بود؛ چرا که زمين
کمتر باعث کسب درآمد کمتر خواهد شد.
با توجه به مشاهدات و مصاحبههاي ميداني در نواحي روستایي مورد مطالعه ،فضاي سرسبز و
طبيعي مناسب روستاها ،توسعه گردشگري و بومگردي در برخي روستاها مانند سقزچيچاي و
توسعههاي اخيري که در برخي از روستاها انجام شده است ،بهبود وضعيت بهداشتي و رفاهي و نيز تورم
شدید سالهاي اخير که باعث ایجاد مشکالتي در زندگي شهري افراد مهاجر شده است ،در برخي موارد
مهاجرت معکوس در منطقه اتفاق افتاده است .در این زمينه سلدون و شيلپي (Selod and Shilpi,
) 2021معتقدند که به عنوان یک قاعده کلي ،سياستگذاران در کشورهاي در حال توسعه باید
واکنشهاي مهاجرت را در طراحي سياستها و برنامههاي سرمایهگذاري در نظر بگيرند؛ زیرا پاسخهاي
مهاجرت ميتواند تأثيرات این سياستها را جبران کند .مهدي و همکاران ) (Mahdi et al., 2014نيز
بيان کردند که با توجه به اینکه مهاجرت پدیدهاي قابل حذف نيست ،اقداماتي مانند حمایت از
گردشگري روستایي ،حمایت از کشاورزان کوچک ،اعطاي تسهيالت ساکنان روستاها ،توسعه خدمات
بهداشتي ،آموزشي ،حمل و نقل عمومي ،راههاي روستایي مناسب در مناطق کوهستاني ،اعزام پزشکان
به روستاها ،توسعه فناوريهاي جدید (اینترنت ،دستگاههاي خودپرداز و بانکداري الکترونيکي) در
مناطق روستایي ،مشارکت ساکنان روستایي در تصميمگيري ،انگيزه رواني براي ماندن نيروهاي فعال
در روستاها ،تنظيم و برنامهریزي براي دسترسي آسان مناطق روستایي به شهر (سيستم حمل و نقل
عمومي) و در نهایت افزایش فرصتهاي شغلي مناسب در روستاها ميتواند سبب کاهش مهاجرت
روستا-شهر شود .گي و همکاران ) (Ge et al., 2020معتقدند که در زمينه نشاط روستایي ،تحول
کشاورزي سنتي در مناطق روستایي و توجه بيشتر به نظام معيشتي آینده دهقانان کوچک ،ميتواند
سبب کاهش مشکالت جوامع روستایي و در نتيجه کنترل مهاجرت شود .آنها بيان کردند که تروی
تحول روستایي براي ایجاد فرصتهاي شغلي بيشتر بر اساس اوضاع محلي و جذب مهاجران روستایي
براي بازگشت به کسب و کار در روستا بسيار مهم است .مومني و همکاران ( )1399نيز در تحقيق خود
بيان کردند که عمده عوامل جمعيتپذیرشدن روستاهاي پيراشهري دهستان صادقيه نجفآباد ،ناشي از
عوامل اقتصادي با تاثيرپذیري از نقش ضرورت شغل و نزدیکي به محل کار ،عوامل اجتماعي با
تاثيرپذیري بازگشت به زادگاه ،عوامل فرهنگي دلنکندن ساکنان از شهيد خود ،عوامل زیستمحيطي
پایين بودن تراکم جمعيت و عوامل زیرساختي قرار گرفتن روستا در مسير جادههاي مواصالتي است.
بهطور کلي ،براي کنترل مهاجرت روستا -شهر مرتعداران (و سایر روستایيان) و جلوگيري از
معضالت ناشي از آن در نواحي روستایي و همچنين شهري ،نهادهاي مربوطه باید بهطور ویژه به تقویت
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صنایع کوچک مانند صنایع دستي روستایي ،ایجاد تعاونيهاي کوچک ،کمک به دامداران و مرتعدارن
در راستاي تامين نهادههاي دامي که اخيرا دچار نوسانات و تورم شدید شده است ،کمک به کشاورزان
در تامين نهادهها و همچنين خرید تضميني و با قيمت مناسب محصوالت ،تامين نيازهاي اساسي و
زیرساختي روستاها ،ایجاد فرصتهاي شغلي مناسب ،توجه کنند .نکته قابل توجه دیگر آن است که ،با
توجه به اینکه استان اردبيل مراتع قابلتوجهي دارد و یکي از قطبهاي دامداري و مرتعداري کشور
است ،افزایش اشتغال در بخش دامداري و مرتعداري و صنایع وابسته همراه با بهرهبرداري صحيح و
اصولي از آنها ،ميتواند نقش مهمي در بهبود معيشت روستایيان و عشایر و کاهش مهاجرت روستا-شهر
داشته باشد.
سپاسگزاری
این تحقيق با حمایت ماالي معاونات پاژوهش و فنااوري دانشاگاه محقاق اردبيلاي انجاام شاده اسات.
بدینوسيله نویسندگان از حمایت این معاونت سپاسگزاري ميکنند.
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