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  چكيده

اند، فرايند خروج جمعيت جوان و فعال از روستاهاست كه  ازجمله مسائل مهمي كه امروزه روستاها با آن مواجه
مسئلة اصلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري جوانان . اندازد پايداري اجتماعات روستايي را به خطر مي

اي،  اي چندمرحله گيري خوشه اده شده و با نمونهپيمايش استفدر اين پژوهش، از روش . روستايي در روستاهاست
دهند كه متغيرهاي  ها نشان مي يافته. وضعيت جوانان ساكن در روستاهاي شهرستان اهر مطالعه شده است

وضعيت اشتغال، تحصيالت، نوع شغل، ميزان درآمد ماهيانة خانوار، طبقة اقتصادي خانواده از نظر خود پاسخگويان، 
ترين عوامل دفع جوانان از  مهم. خگويان در ماندگاري جوانان در روستا نقش اساسي دارندو محل اشتغال پاس

كمبود امكانات : ترتيب اولويت اينها هستند جوامع روستايي و گرايش آنها به مهاجرت به مناطق شهري نيز به
مشكالت كاري، كمبود  رفاهي، كمبود امكانات بهداشتي، كمبود امكانات آموزشي و فرهنگي، نبود شغل مناسب و

افزون بر اينها، ساخت تصوير منفي از روستا و ارائة تصوير . هاي كشاورزي ونقل و حاصلخيزنبودن زمين وسيلة حمل
مثبت از شهر، حس تعلق به روستا را بين جوانان تضعيف و فرايند ترك روستا را ميان جوانان تسهيل و تسريع 

هاي برخورداري از امكانات  ترتيب اولويت مؤلفه در نواحي روستايي اهر، بهدر نهايت اينكه جوانان ساكن . كند مي
درماني،   -  مندي از امكانات بهداشتي فرهنگي، داشتن منابع طبيعي غني و مرغوب، بهره - رفاهي، امكانات آموزشي

تواند  كه مي دانند هايي مي امكانات شغلي، وجود وسيلة اياب و ذهاب و امكانات تفريحي و ورزشي را از ويژگي
  .سوي مناطق شهري گردد جوانان را در روستا نگه دارد و مانع سرازيرشدن آنها به

  
    .پايداري روستايي، تصوير روستايي، جوانان روستايي، ماندگاري جوانان روستايي، مهاجرت :ها كليدواژه
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  مقدمه

ظاهر شده و بسياري از  شدن كشورها يند صنعتيااي است كه در فر مهاجرت روستاشهري پديده
 ،شدن شهرها در ايران همراه با صنعتي. آن استناشي از نيز فضايي جوامع و تحوالت اجتماعي 

نفع  بهو  هابه شهر هامازاد در بخش كشاورزي از روستا جذب جوانان جوياي كارفرايند 
اقتصادي هاي زيستي و  بنيان). 1388قاسمي سياني، ( آغاز شد هاي صنعتي و خدماتي فعاليت

ـ  كه بر اساس زيست روستايي و معيشت كشاورزي بوده است اولية غالب در همة كشورها ـ
تدريج با ورود امواج مدرنيته و با گذار از انقالب صنعتي، جاي خود را به زندگي شهري و  به

در اين فرايند انتقال زيستي و معيشتي، كشورهاي درحال . دهد معيشت صنعتي و خدماتي مي
ـ جهش بلندي را از زندگي سنتي روستايي به شهرگرايي مدرن  و از جمله ايران  ه ـتوسع
دهند كه در طول نيم قرن گذشته، سهم  هاي ايران نشان مي آمارهاي سرشماري. آزمايند مي

) 1390سرشماري سال (درصد  29به ) 1335سرشماري (درصد  5/68جمعيت روستايي از 
  . كاهش يافته است

عيت روستايي ايران طي نيم قرن اخير، متأثر از عوامل چندي است كه كاهش سريع جم
  شهر - هاي روستا گرچه بين درصد مهاجرت. شهر است- هاي روستا يكي از آنها مهاجرت

تفاوت رقمي اندكي وجود دارد  1375- 85طي دهة ) درصد 17(روستا - و شهر) درصد 20(
جه داشت كه افراد درگير در اين دو نوع ، ولي بايد تو)1387راد،  قاسمي اردهائي و حسيني(

نتايج مطالعات . هاي جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي متفاوتي دارند جريان مهاجرتي، ويژگي
شهر و - مهاجران روستا 1375- 85دهند كه در دورة  نشان مي) 1388(راغفر و قاسمي اردهائي 

اية تحصيلي و علل هاي سني، جنسيتي، وضع شغلي، وضع سواد و پ روستا در ويژگي- شهر
مهاجرت، وضعيت كامالً متفاوتي داشته و بيشتر در جهت تضعيف كيفيت جمعيت مناطق 

موضوع درخور بررسي و توجه در اين ميان اين است كه در دهة گذشته بيش . اند روستايي بوده
  .اند بوده) ساله15-29(درصد مهاجران در دامنة سني جوان  50از 
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اقتصادي فراروي جامعة روستايي ايران، مهاجرفرستي - اي اجتماعيه امروزه يكي از نارسايي
، 1391قديري معصوم و همكاران، (رويه و تخلية روستاها از نيروهاي كارآمد و جوان است  بي
 توسعه وجود حال در كشورهاي در هم و يافته توسعه كشورهاي در هم پديدة مهاجرت« ).98

 حاكي و مدارك شواهد تمامي با اين حال،. است متفاوت آن در كشورها ماهيت و نوع اما دارد؛

اسكلدون، (» دهند مهاجرت مي به تن سني، هاي گروه ديگر از بيش جوانان كه است آن از
در اواخر دهة . اند جايي همواره در حال جابه) روستايي(جوانان در مناطق غيرشهري «). 1380
سال مناطق غيرشهري، هرسال نقل  24تا  18درصد جوانان ردة سني  30، نزديك به 1990

» درصد براي اين گروه سني بوده است 6/1اند، درنتيجه خالص مهاجرت ساالنه  مكان كرده
)Garasky, 2002, 410 .(   

يابد و  با خروج مهاجران از روستا، نيروي كار روستا و درنتيجه توليد روستايي كاهش مي
ترتيب روستا از تحول اساسي  بدين. گردد ار ميهمين امر باعث ايجاد الگوي نابرابر نيروي ك

 ,Amin, 1974(شود  تخليه مي) كارگر روستايي(زا  ماند، زيرا محيط از نيروهاي تحول بازمي

ويژه روستاهايي را كه در طبقة جمعيتي كمتر از  به ها روند تخلية روستاها ـ اين مهاجرت). 104
شديد روستايي، تعادل فضايي بين نواحي  هاي مهاجرت. بخشد نفر قرار دارندـ شدت مي 50

روية شهرها نيز نمود بارز اين  زند و شهرگرايي و گسترش بي روستايي و شهري را برهم مي
با پديدة تدريج  بهشدن روستاها  بنابراين متروك). 1382مكانيكي و قاليبافان، (فرايند است 

كاهش : اند از ج نيز عبارتترين پيامدهاي مهاجرت به خار گيرد و عمده مهاجرت شكل مي
جمعيت، تغيير تركيب جمعيت، تسريع رشد جمعيت شهري و كاهش رشد جمعيت روستايي 

 ).188، 1380زنجاني، (

اجتماعات  1فرايند مهاجرت گسترده و خروج جمعيت جوان و فعال از روستاها، پايداري
منظور حفظ  پايداري اجتماع محلي، كوششي است به«. دهد روستايي را در معرض خطر قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sustainability 
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اقتصاد، اجتماع و محيط زيست سالم و پررونق؛ تطبيق با فشارهاي داخلي و خارجي؛ استفاده از 
ر هاي داخلي و خارجي؛ فراهم آوردن كيفيت باالي زندگي براي ساكنان؛ و استمرا مزيت فرصت

انداز    در سند چشم). MacKendrick and Parkins, 2004, 3(» داشتن در طول زمان
تعريف شده » اي بلندمدت ظرفيتي مستمر براي آينده«عنوان  نيز پايداري به) 1998( 1هام چلتن
طور مشخص در كارهاي  تكيه دارد كه به» ها حفاظت از سرمايه«اين تعريف بر مفهوم . است
  :كند اكينز مفهوم سرمايه را در چهار بخش عنوان مي. نيز آمده است و همكارش 2اكينز
محيطي، كه متشكل از ذخاير و جريان انرژي و كاالست و حالت  سرماية زيست •

  هاي اقليمي يا اكوسيستمي متمايز است؛ فيزيكي آن از وضعيت
و شامل سرماية انساني، كه برگرفته از توانايي افراد براي انجام كارهاي مولد است،  •

 شود؛ سالمت فيزيكي و ذهني، قدرت و بنيه، دانش، مهارت، انگيزه و نگرش آنها مي

اي كه اشخاص  سرماية اجتماعي، به ساختارهاي اجتماعي، نهادي و ارزش افزوده •
اين نوع . شود ، مربوط مي)تا مولد باشند(توانند با آن سرماية انساني را حفظ و تقويت كنند  مي

ها، اجتماعات، شبكة  هاي تجاري، خانواده ها، انجمن ها، شركت توان در سازمان از سرمايه را مي
هاي سياسي و قانوني، مؤسسات آموزشي، خدمات  هاي داوطلب، نظام روابط غيررسمي، سازمان

 .وجو كرد هاي مالكيت و مانند اينها جست بهداشتي، نهادهاي مالي، نظام

هاست و  آالت، ساختمان، و زيرساخت زار، ماشين، كه شامل كاالهايي مثل اب3سرماية مصنوع •
بدون آنكه در محصول نهايي بتوان آنها را تشخيص (همة كاالهايي را كه در فرايند توليد نقش دارند 

 ).23- 24، 1388موزلي، (گيرد  ، دربرمي)داد
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سازي كافي  توجه به اين نكته مهم است كه سرمايه با توسعة نامناسب و بدون جانشين
بحث اصلي توسعة پايدار اين . آورد وجود مي شود و بدون شك وضعيت ناپايداري را به مي تخريب

  ). 25، 1388موزلي، (ها بايد توجه شود  است كه به همة اين سرمايه
يكي از عواملي كه باعث ناپايداري روستايي، عدم ماندگاري جوانان روستايي و جذابيت 

. پايين در جوامع روستايي ايران است 1تيشود، بهزيس هاي روستايي مي پايين محيط
تري از جامعة شهري قرار دارد و  هاي بهزيستي جامعة روستايي ايران در وضعيت پايين شاخص

. هاي الزم را براي افراد نداشته باشند شود كه مناطق روستايي جذابيت همين امر سبب مي
مناطق مختلف جغرافيايي فاصلة ميان مطلوبيت زندگي در جامعة روستايي و شهري و حتي 

. كشور، مهاجرت روستاييان به شهرها را به يكي از معضالت امروزي كشور بدل ساخته است
هاي روستايي باال نرود،  هاي محيط ها و جذابيت ها كم نشود و مطلوبيت بالطبع اگر اين فاصله

زايش حس تعلق، تواند باعث اف بنابراين مطلوبيت روستايي مي. روند مهاجرت شدت خواهد يافت
بخشي به روستا و  گذاري، سرزندگي، قابليت زيست و برگشت دوباره و حيات مشاركت، سرمايه

  ). 183، 1390زاده و سلياني،  رستمعلي(محيط روستايي شود 
هاي  هاي مهاجرتي، و عواقب مهاجرت تفكيك جريان هاي مهاجران به با توجه به ويژگي

درصد  50مهاجرتي و نيز ازآنجاكه در دهة گذشته بيش از  جوانان روستايي در مبادي و مقاصد
منظور نگهداري و  قرار داشتند، ارائة مدلي به) سال 15- 29(مهاجران در دامنة سني جوان 

تواند ضمن جلوگيري از تضعيف كيفيت جمعيت  ماندگاري جوانان در مناطق روستايي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه شامل  وسيع آن،معناي در  يزندگ تيفيسطح ك نيست از وجود بهترا عبارت) Wellbeing( يستيبهز. 1

اجتماعات سرزنده، مردم  دار،يپا ستيز طيمح ،يبهداشت و سالمت يخوب، سطح باال يزندگ كي يهاداستاندار
در هنر، فرهنگ و  تو مشارك يو دسترس يمشاركت مدن يمتعادل از زمان، سطوح باال ةكرده، استفاد ليتحص
 ،يساختار راتييتغ مبنايبر ، مفهومي است كهيياجتماع روستا يستيبهز ).Murphy, 2010, 4(ست ايپو حاتيتفر
شده است  فيتوص ياز زندگ تيو رضا يدر رفاه، شادكام راتييو تغ ،يزندگ تيفيك ايدر استاندارد  راتييتغ
)Claude, 1995, 9.( 
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امدهاي مهاجرت در مبادي و مقاصد روستايي، به توسعة پايدار روستايي كمك كند و از پي
هاي  جوانان روستايي با ويژگي: پژوهش حاضر نيز در پي آن است كه دريابد. مهاجرت بكاهد

هاي جمعيتي، اجتماعي،  شان، چه برداشتي از زندگي روستايي دارند؟ ويژگي اجتماعي- جمعيتي
داشت جوانان در مناطق  گهتواند در ن اقتصادي، جغرافيايي و امكانات روستاها چه تأثيراتي مي

هاي ماندگاري جوانان  كنندة زمينه هاي تبيين روستايي داشته باشد؟ در بهترين و مؤثرترين مدل
  بايست در نظر گرفته شود؟ هاي سطح فردي و روستايي مي در مناطق روستايي، چه ويژگي

 

  مباني نظري
هاي  عامل: شامل اينهاست پذيرد، كه فرايند تصميم به مهاجرت از سه عامل مهم تأثير مي

تصميم ). Garasky, 2002) (روستايي(هاي اجتماع محلي  هاي خانوادگي و عامل فردي، عامل
 Elder et(شان پيچيده و دشوار است  نوجوانان و جوانان براي ترك والدين و اجتماع زادگاهي

al., 1996; Gibbs, 1995 .(شان در اين  حليو اجتماع م  هاي اين جوانان، محيط خانه ويژگي
  ). Garasky et al., 2001(گيري اهميت بسيار دارد  تصميم

گيري درخصوص مهاجرت از  بر اين عقيده است كه فرايند تصميم) 2002(گاراسكي 
مكان مردم را نتيجة اختالف وزن  نظرية اقتصاد نئوكالسيك، نقل. انداز نظري پيچيده است چشم
شان  گزينند كه شرايط بهزيستي افراد، مكاني را برمي. داند ها مي هاي اقتصادي بين مكان گزينه

» 1جاذبه و دافعه«هاي  مدل). Cadwallader, 1992 ;Jobes, 2000(را بهينه و حداكثر كند 
گرفتار ركود اقتصادي دفع و جذب مناطق مرفه   دهند كه افراد از مناطق مهاجرت نيز نشان مي

كنند كه كساني  اية انساني نيز چنين مطرح ميهاي سرم مدل). DaVanzo, 1981(شوند  مي
كنند و  مندند به احتمال زياد مهاجرت مي كه از منابع اقتصادي و اجتماعي بهتري بهره

  ). Garasky, 2002, 410(بخشند  شان را بهبود مي وضعيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pull-push 
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ـ متضمن تحرك جغرافيايي است   ويژه در مناطق روستايي به  تحرك اجتماعي ـ
)Stockdale, 2004(هاي تحرك اجتماعي در روستاها كم و در سطح پاييني  ، چرا كه فرصت

باعث  1سازي شدن اقتصاد و فرايندهاي اجتماعي و فرهنگي دخيل در فرديت جهاني. است
هايي داشته باشند كه در منطقة محل  اند كه افراد جوان وابستگي كمتري به فرصت شده

در اين ميان گذار از ). Liefbroer and De Jong Gierveld, 1995(تولدشان وجود دارد 
هايي را براي تصميم به مهاجرت  آموزش متوسطه به عالي از عوامل بسيار مهمي است كه انگيزه

ورود به بازار كار نيز يكي ديگر از ). Mulder and Clark, 2002(كند  جوانان فراهم مي
ويژه  به هاي اشتغال ـ فرصت. است گيري براي ترك يا ماندن هاي مهم در زمان تصميم انگيزه

 ,.Thissen et al(ـ در بسياري از مناطق روستايي كمياب است  براي افراد با تحصيالت عالي

سازي افراد جوان از نظر  افزون بر اينها، كشورها و مناطق مختلف با توجه به فرديت). 2010
گيري هويت جوانان و  اه بر شكلتواند در تأثيرگذاري زادگ اند و همين عامل مي فرهنگي متفاوت

كنند، يا زندگي مستقل را  اي كه افراد جوان خانة پدري را ترك مي نيز در ميانگين سني
  ).Thissen et al., 2010, 429(كنند، مؤثر باشد  تنهايي شروع زندگي مي به

 هاي تحرك دهد كه عامل هاي مهاجرت در طي يك دهه نشان مي در ايران نيز علل و انگيزه
 ،نشان داده شده است 1طور كه در جدول  همان .اند ترين داليل مهاجرت بوده اجتماعي، از مهم

 كه تمام اعضاي خانواده با مهاجرت پدر خانواده دست به -  بعد از عامل پيروي از خانواده
كه عاملي اجباري است و جوان روستايي را با محيط  - خدمت نظام وظيفه  و - زنند مهاجرت مي

شمار  بهاصلي مهاجرت  جوي كار، كار برتر و تحصيل از عواملو جست - كند شنا ميشهري آ
  ).1385آمار سرشماري، (آيد  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Individualization 
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  توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور برحسب علت مهاجرت . 1جدول 
  1375 -85تفكيك نقاط شهري و روستايي طي دورة  به
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انداز  موضوع مهاجرت جوانان روستايي را با توجه به چشم) 2010(تيسن و ديگران 

  ). Thissen et al., 2010(اند  بررسي كرده 2انداز فرد جوان و چشم 1مكاني/ اي منطقه
مكاني معطوف به توسعة اقتصادي مناطق روستايي و همچنين /اي انداز منطقه رويكرد چشم

اين ). Stockdale, 2006(هاي اجتماعي است  ها و محيط عنوان زمينه روستاها به متمركز بر
هاي عرضة نيروي  انداز بر موضوعات مهمي همچون ميزان و نوع اشتغال در منطقه، ويژگي چشم

  . كار در منطقه، و ساختار سني و انسجام اجتماعي درون اجتماعات محلي تأكيد دارد
ادي درون منطقه و اجتماعات محلي از عوامل موفقيت در نظر هاي اجتماعي و اقتص سرمايه
شوند، چراكه جوانان بنا دارند زندگي بزرگسالي و هويت خود را در همان اجتماع  گرفته مي

كشوريِ جمعيت  انداز، مهاجرت خالص درون از اين چشم. محلي و منطقة زادگاهشان بسازند
  ). Thissen et al., 2010( شود جوان، شكست تلقي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Perspective of the region 
2. Perspective of the Young Individual 
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با تحرك اجتماعي پيوند دارد ) مهاجرت(انداز فرد جوان، تحرك جغرافيايي  در رويكرد چشم
)Rye, 2006.(  در تصميمات اين مرحله از زندگيِ نسل كنوني جوانان، نقش منطقه و اجتماع

تحرك اجتماعي جوانان با . هاي پيشين كمتر است اي كه فرد در آن متولد شده از نسل محلي
براي جوانان، . شان ارتباط مستقيم دارد اي اشتغال و آموزش خارج از منطقة زادگاهه فرصت

توانند پيش رو داشته  هاي بسياري است كه مي شان تنها يكي از گزينه ماندن در منطقة زادگاه
گيري هويت جوانان  اند در شكل به مكاني كه افراد در آن متولد شده 1امروزه ديگر تعلق. باشند

اند 2وطني جواناني كه داراي تحصيالت عالي هستند،  بيشتر جهان. كننده نيست تعيينروستايي 
انداز فردي، توسعة  از اين چشم. هاي عميقي در اجتماع روستايي داشته باشند  تا اينكه ريشه

آميز هر منطقه و اجتماع محلي، عمدتاَ بستگي به توانايي جذب مهاجران بازگشتي  موفقيت
هاي اجتماعي و انساني نقاط ديگر هستند  وارداني دارد كه انباشته از سرمايه بزرگسال يا تازه

)Thissen et al., 2010, 429.(  
هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و مكاني، عامل مهم ديگري كه  در كنار عامل

يط شود جوانان روستا را ترك كنند، تصويرهاي متفاوتي است كه در ذهن خود از شرا سبب مي
چنين تصويري از روستا و شهر، باعث تضعيف حس تعلق به . و امكانات روستا و شهر دارند

  .كند شود و فرايند ترك روستا را تسهيل و تسريع مي روستا در بين جوانان مي
تصويري كه جوانان روستايي از روستا دارند در ايجاد انگيزه در آنها براي اشتغال به كار 

. شان و ماندن در روستا نقش بسزايي دارد كشاورزي و همچنين ايجاد حس تعلق به زادگاه
خصوص در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، فرايندهاي مختلفي در جهت  امروزه به

دهند  هاي زندگي در روستا را كاهش مي كنند و ارزش عمل مي تضعيف زندگي روستايي
روية  دليل نفوذ و گسترش بي تمايزات بين جامعة روستايي و شهري به«كه ديگر  طوري به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Attachment  
2. Cosmopolitan 
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 »شهرنشيني و فرهنگ شهري كمتر شده و روستا كمتر از هميشه روستايي باقي مانده است
هاي  شدن، فناوري ريزان، فرايندهاي جهاني شهرمحوري برنامه). 11، 1390رضواني و همكاران، (

صورت زندگي سطح پايين و مواردي از اين  اطالعاتي و ارتباطي، بازنمايي زندگي روستايي به
امروزه . يابد كند، اهميت مي قبيل در تصويري كه جوان روستايي از زندگي روستايي تجسم مي

اي به كار كشاورزي  ت اينكه عالقهجوانان روستايي حتي با داشتن شغل و درآمد مناسب، نخس
به  1بنابراين فرايند احساس تعلق. تر اينكه اساساً خواهان زندگي در روستا نيستند ندارند و مهم

  . زادگاه در روستاها رو به كاهش است
توان گونة تقليدي تبديل زندگي روستايي به زندگي  را مي) عيني و ذهني(شهرگرايي 

توان به مواردي از اين دست اشاره  گيري شهرگرايي مي هاي شكل هاز زمين. شهري قلمداد كرد
ريزان توسعه و توسعة روستايي، هژموني نگاه مركزگرايانة  برنامه قدرت -همراهي دانش: كرد

هاي مسلط شهري و مانند  ريزان توسعه، رسانه هاي روستايي، خودبيني برنامه شهر در برنامه
تصوير جوانان از زندگي روستايي را تحت تأثير قرار دهد و تواند  اين شيوة زندگي مي. اينها
هاي روزمره،  منظور از مكان«. هاي زندگي روزمرة جوانان روستايي را خالي از هويت كند مكان

تجربيات ). Felski, 1999, 29(در آن هستيم  "پيش از هرجا و غالب اوقات"جاهايي است كه 
هاي اجتماعي  يابد، و بخش زيادي از تعامل گيرد و بروز مي ها شكل مي                 افراد عمدتاً در اين مكان

ها و تعامالت، در گذر زمان، احساس تعلق به  از طريق تجربيات، فعاليت. دهد نيز در آن رخ مي
  ). Rubenstein and Parmalee, 1992(» گيرد هاي خاص شكل مي مكان

ي باشد، و در هر شكل آن، پيامدهاي مثبتي تواند به مكاني و يا به گروه احساس تعلق مي
كند كه  بيان مي) 2000(اوسترمن ). Trell et al., 2012, 140-141(دنبال دارد  براي افراد به

كنند، اندوختة دروني  شان احساس تعلقي را تجربه مي افراد جواني كه در زندگي روزمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sense of Belonging 
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انگارند، انگيزة دروني بيشتر و  يآنها خودشان را افرادي شايسته و مستقل م. بيشتري دارند
ها و هنجارها از  تري دارند، و تمايل بيشتري براي تطبيق و پذيرش با ارزش احساس هويت قوي

تواند  در سطح اجتماع محلي نيز، احساس تعلق مي). Osterman, 2000(دهند  خود نشان مي
ساس تعلق در افراد اح). Putnam, 2000(منجر به تعامل، مشاركت و انسجام اجتماعي شود 

برگردند و يا نزديك  1هاي معنادار شان و اينكه به مكان تواند براي مراقبت از محيط زندگي مي
  ).Trell et al, 2012, 140-141(ايجاد كند   به آن باقي بمانند، انگيزه
ها فقط  مكان. ها براي افراد دارند عميقاً در روان آنها جاري است مفهومي كه مكان

ي فيزيكي تجربة روزمره نيستند، بلكه براي افراد اهميت رواني دارند و به درك ها محيط
هاي زندگي،  ها و تجربه خاطره. كنند شان كمك مي چگونگي ارتباط با ديگران و جهان پيرامون

اي در بسط  دهند و سهم عمده كنند شكل مي ها را ادراك مي اي كه مردم مكان به شيوه
  . رندشان به آنها را دا تعلق

اختالل در تعلق . كند هاي خاص، به ايجاد و حفظ هويت افراد كمك مي تعلق افراد به مكان
باري براي اجتماعات  شود و پيامدهاي زيان 3و اندوه 2تواند باعث حس گمگشتگي مكاني مي

گذاري در منطقة محل  رنگ شدن حس تعلق، رغبت افراد را براي سرمايه كم. داشته باشد
تواند باعث ترك منطقه شود  كند و مي كم مي) شان هاي براي مثال براي بهبود خانه(  شان زندگي

)Christakopoulou et al., 2001 .(  
طور خالصه بر مبناي آنچه تاكنون گفته شد، فرايند تصميم به مهاجرت جوانان روستايي  به

اين . است) يروستاي(هاي فردي، خانوادگي و اجتماع محلي  تحت تأثير سه بعد مهمِ عامل
هاي جاذبه و دافعة جمعيتي  ها پيوند وثيقي با رويكردهاي نظريِ اقتصاد نئوكالسيك، مدل عامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meaningful places  
2. Loss 
3. Grief 
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انداز  مكاني و چشم/اي انداز منطقه از سوي ديگر، چشم. هاي سرماية انساني دارند مهاجرت و مدل
  . گذارد شدت بر سه عامل مذكور تأثير مي فرد جوان نيز به

هاي شغلي، تحصيالت،  وجوي فرصت هاي فردي و خانوادگي چون جست در كنار اين عامل
سازي نيز  شدن و فرديت هاي زندگي شهري و مواردي از اين قبيل، فرايندهاي جهاني ارزش

كه اين ابعاد همديگر را تشديد و يا تضعيف  اي گونه نقش مهمي در مهاجرت جوانان دارند، به
همراه تحصيالت جوان روستايي و  غلي در روستا بههاي ش براي مثال، نبود فرصت. كنند مي

كنندة مهاجرت  هاي خانوادگي مهاجران با شهرها، عامل تسهيل ارتباطات با خانواده و يا شبكه
  .شود جوانان به شهرها مي

  
  مدل مفهومي و فرضيات تحقيق

  :ربندي كردشكل زير ساختا توان به هاي تحقيق را مي ، فرضيه1با توجه به نمودار تحليلي شكل 
در ) جنس، سن و وضع تأهل(شناختي جوانان  هاي جمعيت رسد ويژگي نظر مي به •

 .ماندگاري آنان در مناطق روستايي مؤثر است

اشتغال، موقعيت اقتصادي و (اقتصادي جوانان - هاي اجتماعي رسد ويژگي نظر مي به •
 .در ماندگاري آنان در مناطق روستايي مؤثر است) تحصيالت

شناختي جوانان در نوع تصور آنان از زندگي  هاي جمعيت رسد ويژگي مينظر  به •
 .روستايي مؤثر است/شهري

اقتصادي جوانان در نوع تصور آنان از زندگي - هاي اجتماعي رسد ويژگي نظر مي به •
 .روستايي مؤثر است/شهري

ان روستايي در ماندگاري آن/رسد نوع تصور جوانان روستايي از زندگي شهري نظر مي به •
 .در مناطق روستايي مؤثر است
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  نمودار تحليلي عوامل مؤثر در ماندگاري جوانان در مناطق روستايي. 1شكل 
  

  حوزة تحقيق 
شهرستان اهر يكي از . در مناطق روستايي شهرستان اهر انجام شده استاين پژوهش 

 جنوب كليبر، از شهرستان به شمال از هاي شمالي استان آذربايجان شرقي است، كه شهرستان

 و از ورزقان شهرستان به غرب شهر، از مشگين شهرستان به شرق هريس، از شهرستان به

اين قطب اقتصادي و توليدي  دو دامداري وزراعت  .است محدود تبريز شهرستان به شرق شمال
نيز در ) بافي گليمو بافي ورنيبافي،  قالي(دستي  و صنايع باغداري در كنار آن اند، و شهرستان

دهستان و حدود  9، )مركزي و هوراند(شهرستان اهر داراي دو بخش . روستاهاي آن رواج دارد
هاي آذغان، اوچ هاچا، بزكش، قشالق، گويجه بل و ورگهان متعلق به  دهستان. آبادي است 285

 .هاي چهاردانگه، دودانگه و ديكله به بخش هوراند تعلق دارند دهستان بخش مركزي است و
از اين . هزار نفر است 148، جمعيت اين شهرستان نزديك به 1385رشماري سال طبق نتايج س

و بقيه در مناطق ) اهر و هوراند هايشهر(درصد در نقاط شهري  61تعداد جمعيت، حدود 
  . روستايي سكونت دارند

هاي  ويژگي
 شناختي جمعيت

هاي اجتماعي  ويژگي
 اقتصادي

نوع تصور از زندگي
 روستايي/شهري

تصور ترك روستا در 
 آينده
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ن ساكن در 
و نزديكي به 

هاي اخير  ل
ها  اب خوشه

. تخاب شدند

:مطالعة موردي ؛ستايي

  ر

ي، وضعيت جوانان
غرافيايي، دوري و
ر روستا در سا

كننده در انتخا ن
راكنده بودند، انت

ندگاري جوانان روست

٥  

مات شهرستان اهر

اي ي چندمرحله
موقعيت جغ. ست

ت ماندگاري در
هاي تعيين  مالك

هشت دهستان پر

عوامل مؤثر بر مان    

٥١٨

  

نقشة تقسيم. 2ل

اي گيري خوشه ونه
 بررسي شده اس

كرده، وضعيت صيل
نابع طبيعي، از

روستا كه در ه 2

              همكاران

شكل

 پيمايش و نمو
ن اهر مطالعه و
ي جوان و تحص

ودن منو دارا ب
27ها،  ين مالك

و ه زاده اله رستمعلي ي

  ش تحقيق
ستفاده از روش

ستاهاي شهرستان
هر، ساخت سني
)ضعيت مهاجرت

باتوجه به ا. اند ه

اولي

  
روش

با ا
روس
شه

وض(
بود
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گيري تصادفي  روش نمونه عنوان نمونه از بين اين تعداد روستا، به ساله به 15- 30جوان  570
ساخته و تكنيك  گردآوري اطالعات از اين افراد، از پرسشنامة محققبراي . اند ساده انتخاب شده

دليل اطالعات  ها به الزم به ذكر است كه تعدادي از پرسشنامه. مصاحبه بهره گرفته شده است
  .نفر انجام گرفته است 535ناقص حذف گرديده و تحليل نهايي روي 

  
  هاي تحقيق يافته

  مشخصات عمومي پاسخگويان
درصد  66از لحاظ وضعيت تأهل،  .هستند زن از آنها نفر 233و  مردنفر از پاسخگويان  302

سواد و ابتدايي،  ميزان تحصيالت پاسخگويان به پنج طبقة بي. درصد مجردند 34متأهل و 
بندي شده و توزيع درصد آنها  ديپلم، ليسانس و باالتر طبقه راهنمايي، متوسطه و ديپلم، فوق

درصد  70در اين ميان بيش از . درصد 7/11و  5/9، 7/52، 16، 1/10: استترتيب چنين  به
درصد  8/14از نظر وضعيت شغلي نيز . پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر هستند

 5/16درصد سرباز، و  3/14درصد محصل و دانشجو،  37درصد بيكارِ جوياي كار،  24شاغل، 
در ميان افراد شاغل، . هاي شغلي را دارا هستند ساير وضعيتدرصد نيز  1/5دارند؛  درصد خانه

درصد  9/13درصد به كار ساختماني، فني و مهارتي، و  7/27درصد به كارگري و كشاورزي،  41
از لحاظ . درصد نيز داراي ساير مشاغل هستند 5/17به كارهاي اداري و فرهنگي اشتغال دارند؛ 

درصد با درآمد  28درصد درآمد متوسط و  7/37پايين،  درصد داراي درآمد 3/34ميزان درآمد، 
درصد قصد ترك روستا در آينده را دارند  4/73از نظر وضعيت ماندگاري در روستا، . باال هستند

  . اند كه در روستا خواهند ماند درصد اظهار كرده 6/26و 
  

  علل ماندگاري يا ترك روستا در آينده از نظر پاسخگويان
شان در روستا يا داليل ترك آن را ذكر كنند؛  استه شد تا علت ماندگارياز پاسخگويان خو

درصد جوانان كمي درآمد و نبود شغل مناسب  5/47: آمده، بدين شرح است دست هاي به پاسخ
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در شهر، و   درصد نبود امكانات آموزشي و تحصيلي در روستا و قصد ادامة تحصيل 22در روستا، 
 23را علت ترك روستا برشمرده، و ) شغل پدر خانواده و ازدواج(ه درصد، پيروي از خانواد 5/7

درصد نيز به ساير موارد همچون تضمين آيندة فرزندان در شهر، نبود آسايش در روستا، پايين 
اند در روستا ماندگار  جواناني كه اظهار كرده. اند بودن سطح فرهنگ و جز اينها اشاره كرده

 5/40(ان را دلبستگي به خانواده و فاميل و عالقه به زادگاه ش خواهند بود، دليل ماندگاري
وهواي  ، وجود طبيعت زيبا وآب)درصد 8/20(، داشتن شغل و درآمد مناسب در روستا )درصد

برشمرده، و بقيه نيز ساير موارد ازجمله ) درصد 5/7(پاك در روستا و مشكالت آلودگي در شهر 
قصد ادامه دادن شغل پدر، مخالفت خانواده و موارد داشتن زندگي راحت و آسوده در روستا، 

  .اند ديگر را بيان كرده
  

  هاي فردي ويژگي برحسب روستا در جوانان ماندگاري وضعيت بررسي
متغيرهاي جنس، سن و وضعيت تأهل با ميزان ماندگاري جوانان در بين رابطة  بررسي منظور به

رابطة جنس و سن با ماندگاري در روستا نشان بررسي . استفاده شده است X2روستا از آزمون 
كه وضعيت تأهل  دهد كه اين متغيرها تأثيري در ماندگاري جوانان ندارند، درحالي مي

شان تمايل به ترك  ، افراد مجرد بيش از همتاهاي متأهل2طبق جدول . كننده است تعيين
اند  اظهار كرده) ها درصد متأهل 40در مقايسه با (درصد افراد مجرد  22كه  طوري روستا دارند، به

به خانواده در افراد متأهل  و احساس تعلق بيشتر دلبستگي. كه در روستا ماندگار خواهند بود
  . دليل اصلي چنين تفاوتي است

  
  اقتصادي -هاي اجتماعي ويژگي برحسب روستا در جوانان ماندگاري وضعيت بررسي

، طبقة اقتصادي )نوع شغل و محل اشتغال(اجتماعي همانند وضعيت اشتغال  - عوامل اقتصادي
عنوان عوامل  خانواده از نظر پاسخگويان، ميزان درآمد ماهيانة خانوار، و تحصيالت آنها، به
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دهد كه  نتايج آزمون آماري نشان مي. گر بر ماندگاري جوانان در روستا بررسي شدند مداخله
بررسي . مذكور بر ماندگاري جوانان در روستا و يا ترك آن نقش اساسي دارند متغيرهاي

ها قصد  درصد محصل 9/80درصد دانشجوها و  81دهد كه وضعيت اشتغال جوانان نشان مي
شان  درصد افرادي كه شغل 25نوع شغل حاكي از آن است كه . ترك روستا در آينده را دارند

درصدشان در آينده روستا را ترك  75خواهند بود و البته كارمندي است، در روستا ماندگار 
  . خواهند كرد

دهد كه جواناني  نتايج بررسي تأثير ميزان تحصيالت بر ماندگاري جوانان در روستا نشان مي
درصد از  5/10كه فقط  طوري با تحصيالت باالتر كمتر تمايل به ماندگاري در روستا دارند؛ به

جوانان، بيشتر . ليسانس و باالتر هستند، در روستا خواهند ماندكساني كه داراي تحصيالت 
هاي بيشتر و كسب موقعيت و منزلت اجتماعي برتر    مند تحرك اجتماعي، احراز موفقيت عالقه

هاي اشتغال براي افرادي كه تحصيالت  ورود به بازار كار و فرصتدر اين بين امكان . هستند
تواند دليلي بر ترغيب و ايجاد  ي خيلي كم است و اين ميدانشگاهي دارند در مناطق روستاي

  . انگيزش براي ترك روستا باشد
جواناني كه . ميزان درآمد افراد نيز عامل تأثيرگذار مهمي بر ماندگاري جوانان است

درصد از  8/18تنها . تر است، بيشتر تمايل به ترك روستا دارند تا ماندگاري درآمدشان پايين
اند كه در روستا خواهند ماند و در  تري است، اظهار كرده مدشان در سطح پايينافرادي كه درآ

اي  عنوان متغير زمينه محل اشتغال پاسخگويان به. درصد قصد ترك روستا را دارند 2/81مقابل 
  . با ماندگاري جوانان در روستا بررسي شده است

ماندگاري جوانان تأثيرگذار دهند كه محل اشتغال بر ترك روستا يا  نتايج آزمون نشان مي
درصد افرادي كه در روستاي ديگر  75درصد افرادي كه در شهر و  6/81كه  طوري است؛ به

  . شان را در آينده ترك خواهند كرد اند كه روستاي مشغول به كارند، ادعا كرده
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  اي يرهاي زمينهتفكيك متغ توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت ماندگاري جوانان در روستا به. 2 جدول

  هاي تحقيق يافته :منبع

 ها مقوله متغيرها

تصور ترك روستا در
 هاي آزمون آماره تعداد )درصد(آينده

 خير  بلي 

 جنس
 مرد
 زن

8/70  
3/77 

2/29  
7/22 

295  
220 

677/2 = X2  

102/0 = Sig 

 سن
19-15  
24-20  
30-25 

77 
1/74  
7/67 

23 
9/25  
3/32 

174  
205  
133 

466/3 = X2  

177/0 = Sig 

 شغليوضعيت 

  شاغل
  بيكار جوياي كار

  محصل
  دانشجو
  سرباز
  دار خانه
 ساير

5/59 
8/72  
9/80  
1/81  
2/69  
5/72  
4/65 

5/40 
2/27  
1/19  
9/18  
8/30  
5/27  
6/34 

74  
125  
115  
74  
13  
80  
26 

9/13 = X2  

031/0 = Sig  
166/0 = Cramer's V 

 نوع شغل

كارگري و
  كشاورزي

  ساختماني و فني
  اداري و فرهنگي

 ساير

1/73  
9/65  

75  
9/42 

9/26  
1/34  

25  
1/57 

67  
44  
20  
28 

92/8 = X2  
03/0 = Sig  

237/0 = Cramer's V  

 تحصيالت

  بيسواد و ابتدايي
  راهنمايي
  متوسطه

  ديپلم فوق
 ليسانس و باالتر

66 
8/65  
6/73  
3/77  
5/89 

34 
2/34  
4/26  
7/22  
5/10 

50  
73  
254  
44  
57 

55/11 =X2  
021/0 =Sig  

155/0 =Cramer's V 

 درآمد
  پايين 
  متوسط

 باال

2/81 
1/66  
4/67 

8/18 
9/33  
6/32 

112  
118  
89 

75/6 =X2  
022/0 =Sig  

155/0 =Cramer's V 

 تأهل
  مجرد
 متأهل

78  
2/64 

22  
8/35 

336  
173 

13/11 =X2  
001/0 =Sig  

148/0= Ф 

 محل اشتغال
  همين روستا
  روستاي ديگر

 شهر

1/59  
75  

6/81 

9/40  
25  

4/18 

110  
8  
43 

15/7 =X2  
028/0 =Sig  

211/0 =Cramer's V 
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گيري به مهاجرت درواقع پيامد عدم توازن بين امكانات مبدأ و  فرايند تصميم از آنجا كه
از افراد بنابراين . شوند مقصد است، افراد هميشه از مناطق فقير خارج و جذب مناطق مرفه مي

طبق . ترتيب اولويت ذكر كنند روستايي و جاذبة شهري را بهخواسته شده بود تا عوامل دافعة 
كمبود ) درصد 83/20( 1ترتيب به عوامل كمبود امكانات رفاهي ، بيشتر پاسخگويان به3جدول 

، نبود شغل )درصد 3/21(، كمبود امكانات آموزشي و فرهنگي )درصد 56/19(امكانات بهداشتي 
و كمبود منابع ) درصد 8/9(ونقل  وسيلة حمل ، كمبود)درصد 1/19(مناسب و مشكالت كاري 

عنوان عوامل دافعة روستايي اشاره  به) درصد 3/5(هاي زراعي  طبيعي و عدم حاصلخيزي زمين
   .اند كرده

  
  توزيع نسبي پاسخگويان برحسب دافعة روستايي. 3جدول 

  كل  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول  دافعة مبدأ
 كمبود امكانات رفاهي

  كمبود امكانات بهداشتي
  مشكالت كاري

  كمبود امكانات آموزشي و فرهنگي
  ورزشي - كمبود امكانات تفريحي

  ونقل و ارتباطي كمبود امكانات حمل
  كمبود منابع طبيعي

6/20 
7/21  
1/24  
5/19  
9/0  
5/7  
7/5  

8/21 
9/18  
2/16  
2/32  
4/4  
9/9  
6/5  

1/20  
1/18  

17  
2/21  

9/6  
12  

6/4  

83/20  
56/19  
1/19  
3/21  

06/4  
8/9  
3/5  

  هاي تحقيق يافته :منبع
: اند از ترتيب عبارت كنندة زندگي شهري از نظر پاسخگويان به ترين عوامل ترغيب مهم

برخورداري از امكانات رفاهي، برخورداري از امكانات آموزشي و فرهنگي، امكان دستيابي به 
وجود امكانات تفريحي و ورزشي، و  شغل مناسب، دارابودن مراكز درماني و امكانات بهداشتي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداشتن نانوايي، نبود امكانات گرمايشي در فصول سرد سال،  :اينهاست رفاهي از نظر پاسخگويان امكاناتكمبود  .1

 .و سختي كار روستايي و زندگي پرمشقت ،ها وساز ساختمان ساختمسكن نامناسب و نوع 
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فرهنگي و  –بايد توجه داشت كه عامل امكانات آموزشي. ونقل و ارتباطات داشتن امكانات حمل
. اند ترتيب در هر سه اولويت و در كل بيشترين فراواني را از آن خود كرده امكانات رفاهي به

آل از نگاه آنان، اين  روستاي ايدهدنبال آگاهي يافتن از نظر پاسخگويان در زمينة خصوصيات  به
طبق . »هايي بايد داشته باشد؟ به نظر شما روستاي خوب چه ويژگي«سؤال مطرح شده بود كه 

فرهنگي  - درصد و امكانات آموزشي 2/40اظهارات پاسخگويان، برخورداري از امكانات رفاهي با 
ويژگي داشتن منابع . هستندهاي روستاي خوب از نظر آنان  ترين ويژگي درصد از مهم 4/17با 

درصد،  5/10درصد، برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني با  9/14طبيعي غني و مرغوب 
درصد و امكانات تفريحي و  4/5درصد، وجود وسيلة اياب و ذهاب با  8/8امكانات كاري با 

  ).  4جدول (گيرند  درصد نيز در مراتب بعدي قرار مي 9/2ورزشي با 
  

 هاي زندگي شهري نسبت به زندگي روستايي توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جاذبه .4جدول 

  كل  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول  جاذبة مقصد
 امكانات رفاهي

  امكانات بهداشتي
  امكانات كاري

  امكانات آموزشي و فرهنگي
  ورزشي - امكانات تفريحي 

  ونقل و ارتباطي امكانات حمل
  

2/45 
6/8  

22  
3/20  
3/2  
6/1  

  

4/30 
5/8  

20  
5/31  

1/6  
5/3  

  

7/27  
6/6  
7/17  
6/30  

1/8  
3/6  

  

43/34  
9/7  
9/19  
46/27  
5/5  
8/3  

  
 هاي تحقيق يافته :منبع

  
  بررسي تأثير تصورات جوانان از زندگي شهري و روستايي بر ماندگاري آنان در روستا 

هاي اقتصادي، اجتماعي و فردي، عامل مهم ديگري كه در مهاجرت جوانان از  افزون بر عامل
روستا به شهر و يا ماندگاري آنان مؤثر است، نوع تصورات آنان از زندگي شهري و روستايي 

تك  منظور بررسي رابطة آن با تك عنوان متغير وابسته، به با احتساب تصور ترك روستا به. است
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عنوان متغيرهاي  به دهندة متغير تصور جوانان از زندگي روستايي و شهري ـ هاي تشكيل سنجه
تأمين هزينة مخارج «هاي  براي اين منظور، گويه .استفاده شده است X2ـ از آزمون  مستقل

تر از شهر  انتخاب همسر در روستا راحت«، »تر از روستاست زندگي در شهر خيلي سنگين
در محيط روستا « ، و»موقعيت شغلي محيط روستايي بهتر از شهر است اكنون هم«، »است

هاي تصور مثبت، تصور خنثي و  با رويكرد، »توان فرزندان خوبي تربيت كرد نسبت به شهر نمي
  . اند بندي شده تصور منفي نسبت به زندگي روستايي و شهري طبقه

دهد كه داشتن تصور  ن ميبررسي رابطة بين متغيرهاي فوق با ماندگاري در روستا نشا
از . مثبت از زندگي شهري و نگرش منفي به زندگي روستايي بر مهاجرت جوانان مؤثر است

تر از  تأمين هزينة مخارج زندگي در شهر خيلي سنگين«ميان جواناني كه در مورد گوية 
د درص 69درصد و آنهايي كه تصور مثبت دارند حدود  84تصور منفي دارند حدود » روستاست

تصور مثبت نسبت به موقعيت شغلي محيط روستايي . قصد دارند در آينده روستا را ترك كنند
درصد افرادي  5/31همچنين . گذارد در مقايسة با شهر بر ماندگاري جوانان در روستا تأثير مي

شان منفي  درصد كه نگرش 2/21كه تصور مثبتي از وضعيت اشتغال روستايي دارند درمقابل 
تر از  انتخاب همسر در روستا راحت. خواهند در روستا بمانند كنند كه در آينده مي مي است، ادعا

  . عنوان تلقي تصور مثبت از زندگي روستايي انتخاب شده است شهر است، كه به

نتايج حاصل از آزمون حاكي از آن است كه اين متغير تأثيري در وضعيت ماندگاري جوانان 
رزندان در روستا در مقايسه با شهر، عامل ديگري است كه بر دشواري تربيت درست ف. ندارد

دهد جواناني كه تصور مثبتي  ها نشان مي يافته. گذارد وضعيت ماندگاري يا ترك روستا تأثير مي
احتمال دارد  درصد 69درصد و آنهايي كه تصور منفي دارند حدود  80از اين عامل دارند حدود 

 دهندة آن است كه نشان 5مجموع نتايج برآمده از جدول . كه در آينده روستا را ترك گويند
شود و فرايند  تصويرسازي منفي از روستا باعث تضعيف حس تعلق به روستا در بين جوانان مي

   .كند ترك روستا از سوي جوانان را تسهيل و تسريع مي
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  زندگي روستايي و شهري ماندگاري جوانان در روستا برحسب نوع تصور آنان از وضعيت نسبي توزيع .5 جدول

  
  هاي تحقيق يافته :منبع

  
چه عواملي بر نوع نگرش و تصويرسازي جوانان از زندگي «براي پاسخ به اين سؤال كه 

هاي فردي، اقتصادي و  رابطة بين هر كدام از مؤلفه» گذارد؟ روستايي و شهري تأثير مي
دهد كه متغيرهاي  سكوئر نشان ميا نتايج آزمون كاي. اجتماعي با نوع تصور جوانان بررسي شد

  . فوق تأثيري در نگرش جوانان مبني بر مثبت يا منفي بودن زندگي روستايي يا شهري ندارد
اي كه بايستي به آن توجه كرد اين است كه گسترش ارتباطات و  دراين ميان، نكته

روستايي را در هاي زندگي  نحوي ارزش تواند به شدن، مي عنوان فرايندهاي جهاني اطالعات، به
مقايسة زندگي شهري با زندگي روستايي، جداي از داشتن شغل برتر، . نظر جوانان كاهش دهد

آورد كه با ترك  ميزان درآمد بيشتر و تحصيالت دانشگاهي، اين تصور را در جوانان به وجود مي
شهري،  چنين ذهنيت و تصوري از زندگي. روستا به موقعيت بهتر و رفاه بيشتري خواهند رسيد

سوي مناطق شهري ترغيب  صورت تقليدي به ترك زادگاه خود و سرازير شدن به آنان را به
  .  خواهد كرد
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  گيري بندي و نتيجه جمع
هاي  دستيابي كشورهاي در حال توسعه به حفظ جوانان روستايي در روستاها با توجه به فرصت

اي بسياري  هاي توسعه محدود اشتغال جوانان در اين مناطق، دشوار و نيازمند اجراي برنامه
ها، و گردشگري روستايي سطح  اين در حالي است كه عواملي همچون تحصيالت، رسانه. است

برند و منجر به افزايش فاصلة تمايالت و آرزوهاي  الت جوانان روستايي را باال ميآرزوها و تماي
شود كه جوانان  اين فاصله باعث مي. شوند هاي موجود اشتغال در روستاها مي آنان با فرصت

جوانان اميال . شهرها ترغيب شوند تر روستا و مهاجرت به كالن روستايي سرانجام به ترك سريع
حيطة شغل، درآمد، شأن و منزلت، موقعيت اجتماعي و يا نوعي خاص از زندگي  و آرزوهايي در

دارند، و كليد جذب آنها به جامعة روستايي همانا فراهم كردن امكان دستيابي آنها به 
موفقيت سياست توسعة اجتماعي كشور نيز در گرو جذب و حفظ جوانان . شان است اهداف

منظور  در اين مقاله به). 1389پورسينا و همكاران، (روستايي در روستا و اشتغال آنهاست 
شناخت و بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري جوانان در روستاها سعي شده است ضمن توجه به 

داشت جوانان در روستا، نوع تصور و نگرش  هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي بر نگه تأثير مؤلفه
از . ماندگاري جوانان در روستاها نيز بررسي شودآنان به زندگي شهري و روستايي و تأثير آن بر 

هاي مهاجرت معكوس  تر از سياست بسا مهم ارز و چه تواند هم ها و راهكارهاي آن مي رو يافته اين
هاي احتمالي  تواند در كاهش مهاجرت در ايران باشد، و برنامة كاربردي آن مي) روستا- شهر(

  . شهر در ايران مؤثر واقع گردد-روستا
دهند كه متغيرهاي وضعيت اشتغال، تحصيالت، نوع شغل، ميزان درآمد  مي  يج نشاننتا

ماهيانة خانوار، طبقة اقتصادي خانواده از نظر خود پاسخگويان و محل اشتغال پاسخگويان، در 
طبق نظرية سرماية انساني، افرادي كه از منابع . ماندگاري جوانان در روستا نقش اساسي دارند

. آيند شان برمي ، بيشتر درصدد بهبود و تثبيت موقعيتمندند تصادي بيشتري بهرهاجتماعي و اق
كرده در مناطق روستايي كمتر از جوامع  هاي اشتغال براي افراد تحصيل از آنجا كه فرصت

شان مجبور به ترك روستا  شهري است، بنابراين جوانان براي رسيدن به آمال و آرزوهاي
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عنوان عامل تأثيرگذار بر ماندگاري جوانان شايان توجه  افراد به همچنين ميزان درآمد. هستند
. تر است بيشتر تمايل به ترك روستا دارند تا ماندگاري جواناني كه ميزان درآمدشان پايين. است

طبق مدل هزينه و فايده، چنانچه درآمد افراد با درآمد واقعي فاصلة زيادي داشته باشد، براي 
تري براي افزايش ميزان درآمد خود،  دنبال يافتن محل مناسب اصله و بهحداقل رساندن اين ف به

  . كنند مبدأ را ترك مي
درصد  82دهد كه  بررسي تأثير محل اشتغال جوانان بر ماندگاري آنها در روستا نشان مي

كار هستند، ادعا   درصد افرادي كه در روستاهاي ديگر مشغول به 75افرادي كه در شهر و 
ار تحقيقات پژوهشي غفاري و تركي نتايج حاصل . ه روستا را ترك خواهند كرداند ك كرده

 جوي كارو جست داري بين ميزان مهاجرت و رابطة معني دهد كه نشان مي) 1389(هرچگاني 
ورزشي،  - تفريحي ، دستيابي به امنيت شغلي، درآمد و كار بهتر، دستيابي به امكانات)اشتغال(

در زمان حاضر اختالف . و كثرت امكانات در شهرها وجود دارد ،يدستيابي به تسهيالت آموزش
تواند مهاجرت  فاحشي بين امكانات جوامع روستايي و مناطق شهري وجود دارد، و همين امر مي

باتوجه به اين اختالف، از افراد خواسته شد تا عوامل دافعة روستايي و . جوانان را تسريع بخشد
كمبود امكانات رفاهي، طبق اظهارات پاسخگويان، . يت بيان كنندترتيب اولو جاذبة شهري را به

كمبود امكانات بهداشتي، كمبود امكانات آموزشي و فرهنگي، نبود شغل مناسب و مشكالت 
ترين علل دفع  هاي كشاورزي مهم ونقل و عدم حاصلخيزي زمين كاري، كمبود وسيلة حمل

طاهرخاني  .اجرت آنها به مناطق شهري استجوانان از جوامع روستايي و افزايش گرايش به مه
تسهيالت محلي، رضايت از محل سكونت، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه ) 1381(

طور  هاي ارزشي به رفاه اجتماعي، استانداردهاي زندگي، نياز به پيشرفت، زندگي بهتر و هدف
جوانان ساكن در  .اند يش دادهمعناداري انگيزة مهاجرت جوانان روستايي استان قزوين را افزا

 - ترتيب اولويت، برخورداري از امكانات رفاهي، امكانات آموزشي نواحي روستاهاي اهر به
فرهنگي، داشتن منابع طبيعي غني و مرغوب، برخورداري از امكانات بهداشتي درماني، امكانات 

فرد  هاي منحصربه گيكاري، وجود وسيلة اياب و ذهاب، و امكانات تفريحي و ورزشي را از ويژ
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سوي  تواند جوانان را در خود نگه دارد و مانع سرازير شدن آنها به دانند كه مي روستايي مي
  . مناطق شهري گردد

نشان داد كه بيشتر پاسخگويان وضع مالي، رفاهي، شغلي، ) 1386(زاده  نتايج تحقيق رضوي
سن، وضع تأهل و . اند يابي كردهمسكن و تغذية زندگي روستايي را در حد متوسط يا پايين ارز
روستاييان، بيشترِ ابعاد زندگي . تحصيالت افراد تأثيري در نگرش آنها به زندگي روستايي ندارد

ازآنجاكه تصويرسازي منفي از  يابيم در پژوهش حاضر نيز درمي. اند شهري را مثبت ارزيابي كرده
س تعلق به روستا در بين جوانان روستا و داشتن تصور مثبت از زندگي شهري، باعث تضعيف ح

شدن ارتباطات و  جهاني .تواند فرايند ترك روستا را تسريع كند گردد، اين عامل مي مي
تغيير در . شدت مؤثر است يابي آنان به پذيري و هويت ها، بر فرهنگ تأثيرپذيري جوانان از رسانه

هاي روستايي دارد،  و سنت ها سبك زندگي روستايي و نوع رفتار جوانان نشان از تغيير ارزش
مقايسة . ارزش شده است هاي رايج زندگي روستايي در نظر جوانان كم كه ديگر سنت طوري به

زندگي شهري با زندگي روستايي، جداي از داشتن شغل برتر، درآمد بيشتر و تحصيالت 
تواند  آورد كه با ترك روستا مي وجود مي دانشگاهي، اين ذهنيت را براي جوان روستايي به

  . موقعيت خود را بهبود بخشد
از آنجا كه جوانان روستايي نقش بسيار مهمي در حفظ تعادل سهم جمعيت نقاط روستايي 

داشت اين نيروي عظيم در روستاها ضروري است كه جوامع  و شهري كشورمان دارند، براي نگه
و قاسمي ) 1380( زنجاني. مند گردند هايي بهره روستايي متناسب با جوامع شهري از فرصت

هاي توسعة روستايي،  توجه به شيوة معيشت و بافت جوامع روستايي در برنامه) 1386(اردهائي 
ـ و  ويژه با محور قرار دادن نيازهاي نسل جوان به توجه به نيازهاي اساسي جوامع روستايي ـ

هاي  استكننده در سي شناسايي علل اساسي مهاجرت از جوامع روستايي را از عوامل تعيين
با توجه به اينكه . اند داشت روستاييان در مناطق روستايي برشمرده شهر و نگه- مهاجرت روستا

اي نياز  هاي توسعه طلبي در برنامه محوري و مساوات امروزه بيش از هر زمان ديگري به عدالت
و هاي برابر در بين همة اقشار جامعه  ها و ايجاد فرصت است، بايد به حقوق مسلم انسان
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