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Migration is the most important phenomenon that can endanger the existence and survival of the rural com-
munity. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of social capital components 
and place attachment on the migration of people in the villages of Jiroft County, which was done with a quan-
titative approach. The statistical population of the study was the active rural population. Krejice and Morgan 
table was used to determine the sample size (n=382). A stratified random sampling method was used to 
select the sample. A questionnaire was used for data collection that its validity was confirmed by a panel of 
experts. Furthermore, in order to assess the reliability of the research tool, Cronbach's Alpha coefficient was 
calculated (0.71≤α≤0.83). The results of the Pearson correlation analysis showed that increasing the distance 
between rural and urban areas leads to more migration. Also, the decrease in social capital among the villag-
ers leads to an increase in their migration. The results of path analysis showed that all components of social 
capital have direct and significant effects on migration, and among these, social participation has the most 
significant direct effect on rural migration. At the same time, place attachment also has a significant direct 
negative effect on migration. All components of social capital have a significant direct positive effect on place 
attachment. This means that the higher the level of social participation, social cohesion, social trust, social 
awareness and social relations of the people in rural communities, the higher the probability that their place 
attachment will be increased and consequently, the lower the likelihood of migration among them.
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Extended Abstract

1. Introduction

ural development is one of the impor-
tant issues with which the communities, 
especially the developing communities, 

are faced. The rural regions’ underdevelopment outcomes 
such as pervasive poverty, increasing inequality, unem-
ployment, migration, etc. have caused the life in some vil-
lages to distance away from the standards of sustainable 
development which has per se instigated the migration of 
the country’s rural communities and has been followed by R
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the decline of the rural producing population. In order to 
overcome these problems, social capital and place attach-
ment are amongst the strategies that have recently drawn 
a lot of attention and have been capable of playing an ef-
fective role in the villages’ development. Social capital 
is amongst the potential or actual resources realized by 
a network of the society members’ mutual interrelation-
ships. Place attachment points to the emotional relation-
ships established by the individuals, groups, or communi-
ties towards their physical environment. The importance 
of place attachment lies in the idea that it plays a sub-
stantial role in creating and elevating more participation, 
cooperation and self-assistance as well as responsibility 
amongst the individuals.

2. Methodology

The present study is an applied and causal-relational re-
search that has been carried out through the use of the 
surveying technique. The study population included the 
active rural population (116589 individuals) from Jiroft 
County. The study sample volume has been estimated 
equal to 382 villagers based on the Krejci-Morgan table. 
Random clustering with proportional attribution has been 
utilized as the sampling method. The study instrument 
was a questionnaire the validity of which was confirmed 
by a panel of specialists. Moreover, Cronbach’s alpha co-
efficient was the instrument applied for determining the 
reliability (0.71≤α≤0.83).

3. Results

The findings of correlation analysis indicated that there 
is a negative and significant relationship between vari-
ables like place attachment, social trust, social cohesion, 
social participation, social relations and social awareness 
with the villagers’ migration. Path analysis was used for 
testing the study’s conceptual framework in line with the 
exploration of the effects of the social capital’s indicators 
on the villagers’ migration with the intermediary role of 
place attachment. Amongst the study variables, “social 
participation” was found to exert the highest direct effect 
on the villagers’ migration. Furthermore, social cohesion 
was found to have the highest indirect negative effect on 
the study participants’ migration. 

4. Discussion

The study findings are reflective of the idea that the 
more the individual’s place attachment towards their liv-
ing place is reduced, the higher their migration likelihood 
is increased; meanwhile, under such conditions, the vil-
lagers are not enjoying living and staying in their villages 

and are seeking to migrate and move away because living 
in their villages is not followed by a sense of security and 
comfort for them. The results of the correlation analysis 
indicated that there is a reverse and significant relation-
ship between social capital and migration in such a way 
that the more the social capital is reduced amongst the 
villagers, the more the migration is increased. In addition, 
the exploration results stemming from the path analysis 
showed that social capital has the highest direct, negative 
and significant effect amongst the study variables on the 
villagers’ migration. This finding is reflective of the ex-
istence of a causal relationship between social participa-
tion and the villagers’ migration, meaning that the more 
the individuals enjoy social participation, the more their 
migration likelihood will be decreased. Migration is at 
a high level in the studied region for reasons like weak 
activities by the local groups, low interest of the family 
members in performing participatory tasks as well as low 
participation in the works by the voluntary and people-
driven organizations.

In addition, the investigation of the indirect effects indi-
cated that the indicator of “social cohesion” has the high-
est indirect negative effect on migration in such a way that 
the more the study participants enjoy social cohesion, the 
lower their migration likelihood. Therefore, considering 
the high level of migration in the studied region, this situ-
ation is created when the villagers fail to readily cooperate 
with one another in resolving the problems.

5. Conclusion

Based on the present study’s findings and in order to en-
hance the social capital amongst the villagers as well as 
increase their place attachment to their living places and 
in line with the corroboration of the rural communities’ 
social relations, hence reducing and counteracting migra-
tion, the formations, cultural centers, mosques and public 
and people-driven institutions should perform consider-
able activities in the villages. In the meantime, in order 
to reduce the villagers’ migration to the cities, the civil 
infrastructures, including the educational, sanitary and 
welfare facilities like recreational and amusement spaces 
(parks, green spaces and so forth) should be developed 
and improved in the villages. On the other hand, in order 
to strengthen the social capital and place attachment of the 
villagers parallel to reducing the migration, it is recom-
mended that the grounds should be set for the villagers’ 
participation in the plans and projects with early profit-
ability as well as small rural businesses. 
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مهاجرت مهم ترین پدیده ای است که می تواند موجودیت و بقای جوامع روستایی را به خطر بیندازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 
مؤلفه های سرمایه اجتماعی و دلبستگی مکانی بر مهاجرت افراد در روستاهای شهرستان جیرفت است. جامعه آماری شامل جمعیت 
فعال روستایی بود و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب 382 نفر انتخاب 
شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان استفاده شد. همچنین، به منظور 
سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای سنجه های مختلف پرسشنامه بین 0/71 تا 0/83 محاسبه 
گردید. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد هرچقدر فاصله محل سکونت روستاییان تا شهر بیشتر شود میزان مهاجرت آن ها هم به 
شهرها افزایش می یابد، از سوی دیگر هرچقدر سرمایه اجتماعی در میان روستاییان کاهش یابد مهاجرت به میزان زیادی افزایش می یابد. 
واکاوی حاصل از آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی اثرات مستقیم و معنی داری بر مهاجرت دارند و در 
این بین مشارکت اجتماعی بیشترین اثر مستقیم معنی دار را بر مهاجرت روستاییان دارد. ضمن اینکه دلبستگی مکانی نیز دارای اثر منفی 
مستقیم معنی دار بر مهاجرت است. همچنین تمامی مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر دلبستگی مکانی دارای اثر مستقیم مثبت معنی دار 
هستند، به این معنا که هر چه افراد در جوامع روستایی از سطح باالیی از مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی 
اجتماعی و روابط اجتماعی برخوردار باشند احتمال دلبستگی مکانی در آن ها بیشتر می شود و در نتیجه احتمال مهاجرت در میان آن ها 

کاهش می یابد.

کلیدواژه ها: 
سرمایه اجتماعی، 

دلبستگی مکانی، مهاجرت 
روستاییان، شهرستان 

جیرفت
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مقدمه

توسعه روستایی یکی از مسائل مهمی است که جوامع به ویژه 
 .(Byrd et al., 2009) هستند  آن  درگیر  درحال توسعه  جوامع 
پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی، همچون فقر گسترده، 
 (Osita-Njoku نابرابری فزاینده، بیکاری، مهاجرت و غیره از یک سو
(Chikere, 2015 & و ضعیف بودن سرمایه اجتماعی  از جمله اعتماد، 

 (Franke, شبکه های همکاری، انسجام و مشارکت از سوی دیگر
(2005 موجب شده است زندگی در برخی مناطق روستایی از 

 (Sharifzadeh et al., استانداردهای توسعه پایدار فاصله داشته باشد
(2017. این موضوع، موجبات مهاجرت اجتماعات روستایي کشور 

شده و روند تدریجي تنزل جمعیت تولیدکننده روستایي را به 
دنبال داشته است (Shayan & Kohnepushi, 2013). هر چند پایین 

بودن کیفیت شرایط زیستی مهاجران به شهرها نسبت به وضعیت 
زندگی آن ها در روستا خود می تواند سبب تقویت انگیزه مهاجرت 
اما آمارها نشان می دهد   ،(Mikhak et al., 2020) بازگشتی شود
که نسبت جمعیت روستایي به جمعیـت شهري کشور از 68/6 
درصد در سال 1335 به 26 درصد در سال 1395 کاهش یافته 
غالباً  وضعیت  این  با   .(Statistical Center of Iran, 2016) است 
مهاجرت ها جوان گزین  هستند. طبق سرشماری های عمومی 
نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395، مشخص شده 
که میزان جمعیت فعال )بازه 15-65 سال( روستایی کمتر شده 
است. دلیل این امر، خروج افراد جوان از روستا بوده که باعث 
کاهش رشد جمعیت )رشد 0/73- درصد بین سال های 95-

1390( شده است (Statistical Center of Iran, 2016). بنابراین، با 
توجه به مهاجرفرستی شدید برخی روستاها و پیر شدن جمعیت 

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 

تحلیل مؤلفه های سرمایه اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی دلبستگی مکانی 
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و در مواردی، خالی شدن جمعیت روستاها از سکنه، شناسایی 
عوامل کاهنده این روند و افزایش میل به ماندگاری روستاییان 
 (Sharifzadeh et al., برای تداوم حیات روستا امری ضروری است

.2017)

یکی از مفهوم هایی که اخیراً موردتوجه قرار گرفته و توانسته 
نقش مؤثری بر توسعه روستا داشته باشد، دلبستگی مکانی1 است 
(Valizadeh et al., 2018). مکان، احساسی در افراد ایجاد می کند 

بر سرمایه  که  مکانی می شود  به شکل گیری هویت  منجر  که 
در   .(Rahnama & Razavi, 2012) می گذارد  اثر  آنان  اجتماعی2 
واقع، حس دلبستگی مکانی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رابطه 
فرد با محیط است. این حس دربرگیرنده عوامل گوناگونی است 
که کیفیت زندگی فرد در مکان را متأثر می کند، وجود یا عدم 
 (Sheikhi et وجود آن بر رفتارهای فرد در جامعه تأثیر می گذارد
(al., 2015. اهمیت دلبستگی به مکان از آن رو است که نقش 

 (Grillo et عمده ای در ایجاد و باال بردن سطح مشارکت بیشتر
(al., 2010، همکاری و خودیاری، مسئولیت پذیری ساکنان مناطق 

مسکونی دارد و شیوه کارآمدتری را برای حل مسائل و بهبود 
شرایط زندگی ارائه می دهد (Naghdi et al., 2016). عوامل زیادی بر 
دلبستگی مکان تأثیر می گذارند که از این میان سرمایه اجتماعی 
 (Romiani موردتوجه جامعه شناسان و برنامه ریزان قرار گرفته است
(et al., 2016. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای 

بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت 
از  استفاده  با  و   (Rahimi & Aghababaei, 2015) قلمداد می شود
همسان سازی افراد جامعه از جهات گوناگون، باعث ایجاد اعتماد و 
ارتباط متقابل می شود و بر این اساس با تأمین اعتماد و مشارکت 
محلی، زمینه را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم می کند 
(Amin-Bidbakhti & Sharifi, 2012). با این حال، یکی از چالش های 

توسعه پایدار روستایی کم توجهی به سرمایه اجتماعی روستاییان 
شد  اشاره  که  همان طور   .(Haidari Sareban et al., 2018) است 
مهاجرت روستاییان به ویژه جوانان از مهم ترین مسائل و مشکالت 
جامعه روستایی است. بنابراین، به منظور حفظ این سرمایه ها در 
لذا  شود؛  اندیشیده  تمهیداتي  است  الزم  روستایي  محیط هاي 
مسئله موجود توجه محققان را برای انجام این پژوهش به خود 

جلب کرده است. 

جیرفت، شهرستانی در استان کرمان است که بر اساس آخرین 
تقسیمات کشوری، دارای 514 نقطه روستایی با جمعیتی برابر 
با 308٬858 نفر است (Statistical Center of Iran, 2016) که از 
آن میان، 58 درصد در نقاط شهری و 42 درصد دیگر در نقاط 
 .(Dehghani & Adeli Sardouei, 2018) دارند  سکونت  روستایی 
جمعیت روستایی این شهرستان در سال 1355، 62/8 درصد 
از کل جمعیت بوده که این رقم در سال 1390 به 42/2 درصد 

1. Place Attachment
2. Social Capital

کاهش یافته است. آنچه می توان نتیجه گرفت این است که رشد 
جمعیت روستایی روند کاهشی داشته است. با این حال، طبق 
دارای  جیرفت  شهرستان  استان،  شهرستان های  بین  در  آمار 
 (Kerman Province Management بیشترین مهاجرت بوده است
(and Planning Organization, 2016. بر این اساس، مطالعه حاضر 

باهدف کلی بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی و دلبستگی 
مکانی بر مهاجرت، به منظور کاهش آن در بین روستاییان است، 
این  اصلی ساختار کلی  این هدف یک سؤال  به  برای رسیدن 
اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی و  پژوهش را تشکیل می دهد؛ 
دلبستگی مکانی بر مهاجرت افراد به چه میزان است؟ در این 
راستا مبنای این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال شکل 

گرفته و حول آن انجام شد.

مروری بر ادبیات موضوع

مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان دیگر 
به منظور کار یا زندگی. مردم معموالً به دلیل دور شدن از شرایط یا 
عوامل نامساعد دورکننده ای مانند فقر، کمبود غذا، جنگ و غیره 
مهاجرت می کنند، دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد 
جذب کننده مانند آموزش بهتر، مسکن بهتر و آزادی بیشتر در 
از  کلی،  به طور   .(Jamshidi et al., 2019) باشد  مهاجرت  مقصد 
دیرباز مهاجرت امری اجتناب ناپذیر بوده که تحت تأثیر عوامل 
کالبدی،  فرهنگی،  ـ  اجتماعی  عوامل  جمله  از  درهم تنیده ای 
 (Saadi طبیعی، رفاهی و امنیتی ،(Kiani et al., 2016) اقتصادی
از مؤثرترین  (et al., 2015 است. مهاجرت مردمان روستا، یکی 

عوامل در شکل گیری تحوالت جدید در مباحث روستایی است 
(Gray, 2009). مهاجرت روستاییان به شهر پدیده ای گزینشی است 

و به دلیل اینکه بیشتر موردتوجه جوانان است، در روند توسعه 
 (Saadi اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی اهمیت بسیاری دارد
(et al., 2015؛ بنابراین، ماندن جوانان در روستا نیازمند مشوق های 

 (Long خاصی از جمله دلبستگی به مکان و سرمایه اجتماعی است
.et al., 2012; Trell et al., 2012)

برای سرمایه اجتماعی تعریف واحدی وجود ندارد و تعاریف آن 
 (Rahimi Faizabadi et al., بر حسب کارکردهای آن متفاوت است
(2017. کولمن3 )2009( سرمایه اجتماعی را به عنوان ارتباطات 

ساختاری بین کنشگران شرح می دهد. میچیلنی4 )2013( به 
نقل از بوردیو بیان می کند که سرمایه اجتماعی مجموعه ای از 
منابع بالفعل یا بالقوه است که به وسیله شبکه ای از روابط متقابل 
بین افراد شناخته می شود (Michelini, 2013). بنابراین، سرمایه 
اجتماعی به طور مثبت مبتنی بر تعامل فعال افراد و گروه ها است 
 (Hwang, 2012; Dean et al., دارد  ارتباط  جامعه  توسعه  با  که 
(2016، که شامل اعتماد، روابط متقابل، هویت جمعی، همکاری 

3. Coleman
4. Michelini

»سمیرا بهروزه و همکاران. تحلیل مؤلفه های سرمایه اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی دلبستگی مکانی«
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»سمیرا بهروزه و همکاران. تحلیل مؤلفه های سرمایه اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی دلبستگی مکانی«

و حس شراکت بین افراد است که آن ها را به انجام یک رفتار 
همچنین،   .(Rahimi Faizabadi et al., 2017) می دارد  وا  خاص 
سرمایه اجتماعی مجموعه منابعی است که از پیوندهای اجتماعی 
 (Kan, یا شبکه های اجتماعی به وجود آمده و توسعه پیدا می کند

.2007; Rutten et al., 2010)

محققان شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی را اعتماد اجتماعی5، 
انسجام اجتماعی6، مشارکت اجتماعی7 (Riahi et al., 2014)، روابط 
 (Valibeigi 9و آگاهی اجتماعی (Ghazani et al., 2019) 8اجتماعی
(et al., 2017 می دانند. انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي 

میان افراد یک جامعه دارد. به عبارت دیگر، انسجام ناظر بر میزان 
و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه ها و خرده فرهنگ های 
متمایز دارد (Riahi et al., 2014). اعتماد اجتماعی زمانی شکل 
می گیرد که مردم احساس کنند که می توانند به همسایگان و 
سازمان های محلی خود که مسئول مدیریت یا خدمت منطقه 
هستند، اعتماد کنند(Dekker, 2007; Park et al., 2015) . مشارکت 
اجتماعی به معنای داشتن ارتباطات اجتماعی با دیگران است 
مشارکت   .(Dekker, 2007; Van Beuningen & Schmeets, 2013)

از  که  دارد  داللت  ارادی  کنش های  از  دسته  آن  به  اجتماعی 
دارند  همکاری  مختلف  امور  در  جامعه  یک  اعضاء  آن،  طریق 
(Van Beuningen & Schmeets, 2013). ارتباطات اجتماعی جریان 

اطالعات و میزان دسترسی افراد به اطالعات و یا حمایت از آن ها 
 (Dekker, 2007; Van Beuningen & Schmeets, را تسهیل می کند
(2013. روابط اجتماعی به هنجارهای احترام و شبکه های روابط 

 (Ghazani مورد اعتماد بین افراد که باهم تعامل دارند، اشاره دارد
(et al., 2019؛ و در نهایت آگاهی اجتماعی به میزان آگاهی و 

عالقه فرد در بررسی اخبار و مسائل روز و پیگیری آن برمی گردد 
.(Valibeigi et al., 2017)

مثبت  »احساسی  را  مکانی  دلبستگی  هرنانداز10  و  هیدالگو 
افراد  افراد و مکانی خاص که شاخصه اصلی آن گرایش  میان 
 (Hidalgo به حفظ نزدیکی به آن مکان است« تعریف کرده اند
روزمره  به صورت  که  است  واژه ای  مکان   .& Hernandez, 2001)

استفاده می شود تا به مفاهیم مختلفی از قبیل موقعیت، مقصد و 
 (Cresswell, منزل، مالکیت، حریم خصوصی و متعلقات اشاره کند

 .2014)

حس مکان به معنی ادراک ذهنی فرد از محیط و احساسات 
کم  و بیش آگاهانه آن ها از محیط خود است که شخص را در 
ارتباط درونی با محیط قرار می دهد (Falahat, 2006). دلبستگی 
با  اجتماعات  یا  گروه ها  افراد،  بین  احساسی  رابطه  به  مکانی 

5. Social Trust 
6. Social Cohesion 
7. Social Participation
8. Social Relations
9. Social Awareness
10. Hidalgo & Hernandez

 (Mishra et al., 2010; دارد  اشاره  خود  فیزیکی  محیط زیست 
(Lewicka, 2010. در روان شناسی محیط زیست، دلبستگی مکانی 

بیان کننده یک ارتباط یا پیوستگی مثبت بین فرد و یک مکان 
(Williams & Vaske, 2003; Stedman, 2003). حس  است  خاص 
تعلق به اندازه ای اهمیت دارد که برخی معتقدند حتی در سالمتی 
 (Mihaylov & Perkins, روحی و روانی انسان نیز تأثیرگذار است
(2014. به طور کلی، دلبستگی مکانی به این معناست که مردم 

خود را به واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده و رشد کرده اند 
تعریف کنند. این حس به گونه ای به پیوند فرد با مکان منجر 
می شود که انسان خود را جزئی از مکان دانسته و درنتیجه مکان 
برای او مهم و قابل احترام می شود (Mirzaali et al., 2019). یوجانگ 
و ذکریا11 )2015( به سه مؤلفه دلبستگی مکانی اشاره می کنند، 
که شامل تعلق مفهومی، تعلق احساسی و تعلق کارکردی هستند. 

تعلق مفهومی، مفهوم دلبستگی به مکان در قلمرو تداعی معانی 
محیط تعریف می شود (Sajjadzadeh, 2013). معانی نمادین مکان 
 (Stedman, می  کند  ایجاد  مکان  به  دلبستگی  در  مهمی  نقش 
(2003. مفهوم وسیعی است که ارزش های ملموس و ناملموسی 

 (Kil مانند زیبایی، تعلق، دلبستگی و معنویت را در برمی گیرد
(et al., 2014. تعلق مفهومی ماهیت مکان را مشخص می کند 

(Mahon et al., 2012)، و متمرکز بر ساکنان محلی است که ارتباط 

خوبی با یک منطقه دارند (Smith et al., 2012). تعلق احساسی 
)عاطفی( را می توان ناظر بر پاسخ های احساسی به زمینه ها و 
شرایط محیطی دانست (Brocato, 2007). این بعد با تعامل حسی 
انسان و مکان و نقش آن در هویت فردی ارتباط دارد و سبب بروز 
رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان می شود که می تواند 
رفتارهای محیطی را ارتقا ببخشد (Mostafavi Saheb et al., 2018)؛ 
و در نهایت تعلق کارکردی به برآوردن نیازها و اهداف فردی مبنی 
بر کیفیت مکان در پاسخگویی به نیازهای کاربران در مقایسه 
با سایر مکان های مشابه موجود می پردازد که وابسته به تجارب 
قبلی فرد، نحوه دسترسی به مکان و الگوهای فعالیتی موجود در 
به مطالب نظری  توجه  با   .(Williams & Vaske, 2003) آن است
موردبحث در جدول شماره 1، بر اساس تحقیقات انجام شده و 
به منظور شکل گیری چهارچوب مفهومی تحقیق به بررسی روابط 

بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

توجه  با  که  کرد  بیان  می توان  کلی  در جمع بندی  بنابراین 
به مبانی نظری پژوهش حاضر و نتایج پژوهش های انجام شده 
)جدول شماره 1( و به منظور دستیابی به اهداف موردنظر در 
پژوهش چهارچوب مفهومی، طراحی و تحلیل می گردد )تصویر 

شماره 1(.

روش شناسی تحقیق

کاربردی  پژوهش های  نوع  از  لحاظ هدف  از  پژوهش حاضر 

11. Ujang & Zakariya
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است، از لحاظ قابلیت تعمیم یافته ها، پیمایشی و از لحاظ ماهیت 
و  داده ها  تحلیل  شیوه  لحاظ  از  همچنین  است.  کمی  داده ها 
اطالعات نیز از نوع توصیفی و علی ـ رابطه ای است. این پژوهش 
در روستاهای شهرستان جیرفت انجام شده است. جامعه آماری 
موردمطالعه در این پژوهش را جمعیت فعال روستایی )116589 
نفر( تشکیل می دهند. تمامی افرادی که بین فاصله سنی 15 ـ 
64 ساله قرار دارند و در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته 
اقتصادی محسوب  فعال  قابلیت مشارکت دارند، جمعیت  یا  و 
می شوند (Statistical Center of Iran, 2016). حجم نمونه بر اساس 
جدول نمونه گیري کرجسی و مورگان12 )1970( تعداد 382 نفر 
برآورد گردید، که نرخ بازگشت پذیری پرسشنامه ها 373 بود و 
همچنین تعداد 11 پرسشنامه نامناسب بودند که از تحلیل کنار 
گذاشته شدند و در نهایت تحلیل و تفسیرهای آماری بر روی 360 
پرسشنامه انجام گردید. برای نمونه گیری از روش نمونه تصادفی 

طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد )جدول شماره 2(.

پرسشنامه ای  تحقیق،  اهداف  و  مفاهیم  شکل گیری  از  پس 
برای جمع آوری اطالعات تنظیم گردید، متغیرهای مستقل اصلی 
موردمطالعه عبارت اند از مؤلفه های سرمایه اجتماعی و دلبستگی 
مکانی که تعاریف مفهومی آن ها در قسمت مقدمه مورد تشریح 
قرار گرفت. اما برای عملیاتی کردن این متغیر ها در قالب طیف 
لیکرت پنج تایی، گویه هایی استفاده شد که برخی از این گویه ها 
محققان  دیگر  مطالعات  از  نیز  برخی  و  بودند  محقق ساخته 
اقتباس شدند. پرسشنامه مذکور دارای چهار بخش بود؛ بخش 
اول به بررسی و توصیف وضعیت مهاجرت روستاییان در قالب 
 (Sharifi & Zare Shahabadi, 2018; Alimardani et al., گویه   10
پرداخته   2018; Rostamalizadeh & Ghasemi Ardahaee, 2019)

دلبستگی  بررسی  به  نیز  دوم  بخش   .)4 شماره  )جدول  است 
مکانی تحت عنوان متغیر میانجی پرداخته، که دارای سه مؤلفه 
»تعلق احساسی«، »تعلق کارکردی« و »تعلق مفهومی« است، 
 (Tavakolinia et al., که هرکدام از این مؤلفه ها با تعدادی گویه
 2016; Bazi et al., 2016; Emami et al., 2018; Rostamalizadeh

(Ghasemi- Ardahaee, 2017 & موردبررسی قرار گرفت )جدول 

شماره 5(. بخش سوم پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود که از 
»آگاهی  اجتماعی«،  »انسجام  اجتماعی«،  »مشارکت  مؤلفه   5
تشکیل   اجتماعی«  »روابط  و  اجتماعی«  »اعتماد  اجتماعی«، 
 (Loghman et al., 2019; Savari & شده بود، که با تعدادی گویه
 Abdeshahi, 2019; Afrakhteh et al., 2014; Romiani et al., 2016)

این  از  هرکدام  و   )6 شماره  )جدول  گرفت  قرار  موردبررسی 
مؤلفه ها هم با تعدادی گویه موردسنجش قرار گرفت. به منظور 
لیکرت 5  طیف  از  تحقیق  ابزار  گویه های  از  یک  هر  سنجش 
زیاد:5(  خیلی  زیاد:4،  متوسط:3،  کم:2،  کم:1،  )خیلی  تایی 
استفاده شد. بخش چهارم پرسشنامه نیز به ویژگی های جمعیت 

12. Krejcie & Morgan

شناختی روستاییان اختصاص داده شد. روایی ظاهری و محتوایی 
و  آموزش کشاورزی  و  ترویج  رشته  توسط متخصصان  نیز  آن 
رشته روان شناسی اجتماعی در دانشگاه شیراز مورد تأیید قرار 
از ضریب  ابزار گردآوری اطالعات  پایایی  گرفت. برای سنجش 
آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول شماره 3(. برای این منظور 
از مطالعه مقدماتی با تکمیل 30 پرسشنامه در منطقه ای خارج 
از جامعه آماری )روستای هادی آباد از توابع شهرستان عنبرآباد( 
اما با شرایط مشابه به جامعه موردمطالعه استفاده گردید. در این 
مطالعه از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب 
تغییرات( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون، آزمون های بیان 
تفاوت T ،F و تحلیل مسیر( استفاده گردید. اولویت بندی گویه های 
پرسشنامه بر اساس ضریب تغییرات انجام شد. در نهایت، برای 

تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار SPSS22 استفاده شد.

یافته ها

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

داده های توصیفی پژوهش بیانگر این است که حدود 39/4 
درصد از پرسش شوندگان را زنان و 60/6 درصد را مردان تشکیل 
که  است  سال   39 پرسش شوندگان  سنی  میانگین  داده اند. 
حداقل سن 16 سال و حداکثر سن 61 سال بوده است. کمترین 
و بیشترین فاصله محل سکونت روستا تا شهر به ترتیب 5 و 
31 کیلومتر )میانگین 13/75 کیلومتر( بود. همچنین، میانگین 
درآمد ماهیانه افراد موردمطالعه حدود 800000 تومان بوده است. 
بررسی وضعیت تحصیالت روستاییان موردمطالعه نشان داد که 
حدود 8 درصد آنان بی سواد بوده و 68 درصد تحصیالت باالتر از 

دیپلم داشتند. 

اولویت بندی متغیرهای تحقیق

وضعیت مهاجرت روستاییان با در نظر گرفتن 15 مؤلفه در 
قرار  موردبررسی  زیاد(  تا خیلی  )از خیلی کم  رتبه ای  مقیاس 
و   1 امتیاز،  کمترین  برای  داده ها،  تجزیه وتحلیل  در  و  گرفت 
بیشترین امتیاز 5  در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان 
می دهد که از نظر روستاییان »نبود درآمد کافی و مناسب« و 
»توسعه راه های ارتباطی از روستا به شهر« به ترتیب، باالترین 
و پایین ترین اولویت جهت مهاجرت را به خود اختصاص داده اند، 
به طوری که مهاجرت روستاییان بیشتر در راستای کسب درآمد 
و امرارمعاش صورت می گیرد. از طرفی »وجود یکی از بستگان و 
خویشان« به مراتب کمتر در اولویت روستاییان برای مهاجرت 

کردن است )جدول شماره 4(.
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جدول 1. رابطه بین متغیرها.

نوع رابطهپژوهشگرانرابطه متغیرهاردیف

Nawrotzki et al., 2015; Hosseini Rad, 2008; Sadra, 2012سرمایه اجتماعی و مهاجرت1
منفی و 
معنی دار

سرمایه اجتماعی و دلبستگی 2
مکانی

Bradley et al., 2009; Payton et al., 2005; Azizi & Shekari, 2018; Kil et al., 2014; Rahnama 
& Razavi, 2012; Sharifzadeh et al., 2017; Jamshidiha et al., 2015; Rabbani Khourasgani 

et al., 2010

مثبت و 
معنی دار

 ,Rabani et al., 2012; Tavakoly & Mousavi, 2009; Rostamalizadeh & Ghasemi- Ardahaeeدلبستگی مکانی و مهاجرت3
2019

منفی و 
معنی دار

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چهارچوب مفهومی پژوهش. مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

جدول 2. حجم نمونه موردبررسی مطابق با طبقات نمونه گیری.

حجم نمونهحجم جمعیتدهستان

460215دلفارد
1073835ساردوئیه
1349644گور 
797626رضوان
613420سغدر

797626مسکون
797626اسفندقه
552418اسالم آباد
889529خاتون آباد
1564652دولت آباد
430214هلیل

674622اسماعیلی
1288442حسین آباد
369413گنج آباد
116589382جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  
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اولویت بندی گویه های مربوط به مؤلفه های دلبستگی مکانی در 
افراد موردمطالعه 

موردمطالعه  افراد  مکانی  دلبستگی  بررسی  از  حاصل  نتایج 
نسبت به محل زندگی شان بر اساس سه مؤلفه تعلق احساسی، 

تعلق مفهومی و تعلق کارکردی بیانگر آن است که از لحاظ تعلق 
احساسی، »احساس راحتی افراد در روستایشان نسبت به جاهای 
دیگر« از اولویت باالیی برخوردار است، از سوی دیگر »رضایت افراد 
از پیشرفت روستا« نیز در اولویت آخر قرار گرفت )جدول شماره 

جدول 3. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش.

ضریب آلفای کرونباختعداد گویهمتغیرردیف

70/75تعلق احساسی1
70/82تعلق کارکردی2
50/76تعلق مفهومی3
150/80مهاجرت4
50/73اعتماد اجتماعی5
70/76مشارکت اجتماعی6
40/83انسجام اجتماعی7
60/71آگاهی اجتماعی8
40/74روابط اجتماعی9
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جدول 4. اولویت بندی مؤلفه های مهاجرت.

اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*گویه ها

4/351/0960/2521نبود درآمد کافی و مناسب
4/221/0890/2582کمبود فرصت های شغلی
4/171/0830/2603کمبود زمین برای کشت

4/231/2380/2934سختی کار مشاغل کشاورزی
4/181/1630/3025ناچیز بودن امکانات زندگی در مناطق روستایی

3/981/2760/3216فاصله روستا به شهر ازلحاظ جغرافیایی
3/961/2770/3227کسب تحصیالت باالتر
3/891/2600/3248کمبود امکانات آموزشی

3/951/2880/3269ازدواج )سکونت یکی از زوجین در شهر(
3/971/3070/32910مساعد نبودن شرایط آب و هوایی

3/871/3020/33611حوادث طبیعی )سیل، زلزله، خشک سالی و غیره(
3/951/3530/34212جاذبه های زندگی شهری
3/931/3920/35413اختالفات قومی و قبیله ای

3/811/4350/37714توسعه راه های ارتباطی از روستا به شهر
3/581/4660/40915وجود یکی از بستگان و خویشان

ـــــــ40/872مجموع

*طیف لیکرت )خیلی کم:1   کم:2   متوسط:3    زیاد:4     خیلی زیاد:5(
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جدول 5. اولویت بندی گویه های مربوط به مؤلفه های دلبستگی مکانی.

اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*گویه هامؤلفه

سی
سا

اح

3/531/4290/4051من در این روستا بیشتر از هر جای دیگری احساس راحتی می کنم.
2/331/2790/5492این روستا برای من خیلی بااهمیت است.

2/301/3050/5673من بسیار به این روستا دلبسته ام.
2/411/3830/5744به خاطر معروف بودن و متمایز بودن این روستا احساس افتخار می کنم.

2/261/3480/5965عاشق فضاها و کوچه های روستا هستم.
2/321/3860/5976به علت عادت به روستا به نقل مکان به جایی دیگر بی رغبت هستم.

2/311/3930/6037من از پیشرفت های این روستا راضی و خشنودم.
دی

رکر
کا

2/221/2900/5811من در اینجا احساس امنیت مي کنم.
2/121/2680/5982معتقدم این مکان برای زندگی و تأمین نیازها مناسب است.

2/351/4140/6023این روستا مناسب و سازگار با سبک زندگی من است.
2/371/4620/6174این روستا براي من سرشار از معاني است.

2/641/6310/6185من از بودن در اینجا بیش از هرجایی لذت مي برم.
2/431/5040/6196توانایی این را دارم که این مکان را به صورت خیلی عالی توصیف کنم.

2/061/3400/6507در صورت انتقال به جای دیگر احساس ناخوشایندی دارم.

می
هو

مف

3/111/5220/4891خاطرات بچگی و کهن من در این محیط است.
2/581/4780/5732اینجا افراد به همدیگر عالقه دارند.

2/531/4530/5743حس مردم دوستی در این مکان وجود دارد.
2/491/4530/5834اجتماع و دیدار افراد محله

2/391/4680/6145این روستا مناسب با زمینه فرهنگی من است.

*طیف لیکرت )خیلی کم:1   کم:2   متوسط:3    زیاد:4     خیلی زیاد:5(
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5(. از لحاظ تعلق کارکردی، از نظر افراد موردمطالعه »احساس 
امنیت در روستای محل زندگی« برای آن ها در اولویت اول قرار 
داشت؛ اما »ایجاد احساس ناخوشایندی در افراد« در صورت انتقال 
به جای دیگر برای زندگی، برای افراد موردمطالعه در اولویت آخر 
قرار گرفت )جدول شماره 5(. از لحاظ تعلق مفهومی، »وجود 
خاطرات بچگی و کهن افراد« در محل زندگی شان در اولویت اول 
قرار داشت، از طرف دیگر »مناسب بودن روستا با زمینه فرهنگی 
افراد« موردمطالعه، در اولویت آخر قرار گرفت )جدول شماره 5(.

اولویت بندی گویه های مربوط به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در 
افراد موردمطالعه

نتایج حاصل از بررسی سرمایه اجتماعی افراد موردمطالعه بر 
اساس پنج مؤلفه؛ اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، آگاهی اجتماعی و روابط اجتماعی بیانگر آن است که 
از لحاظ اعتماد اجتماعی، »میزان اعتماد خانوادگی در برخورد با 

مشکالت محله« باالترین اولویت را داشت، و »میزان اعتماد به 
عملکرد مسئوالن و مدیران« نیز در اولویت آخر قرار گرفت. از 
لحاظ مشارکت اجتماعی از نظر افراد موردمطالعه »فعالیت در 
گروه های محلی« برای آن ها در اولویت اول قرار داشت؛ اما »باور 
داشتن به مشارکت افراد« در اولویت آخر قرار گرفت. از لحاظ 
انسجام اجتماعی »در میان گذاشتن منفعت یک کار با دیگران« 
در  مردم  گرفتن  قرار  هم  »کنار  و  گرفت  قرار  اول  اولویت  در 
هنگام بال و مصیبت« در اولویت آخر قرار داشت. از لحاظ آگاهی 
اجتماعی، »آگاهی در رابطه با وظایف و مسئولیت های نهادهای 
مدیریتی روستا«؛ از اولویت باالیی برخوردار بود، و »میزان آشنایی 
اولویت آخر قرار گرفت. در  به وظایف در قبال روستا« نیز در 
مورد مؤلفه روابط اجتماعی »احساس دوستی با افراد روستا« در 
اولویت اول قرار داشت؛ اما »نداشتن مشکل در برقراری ارتباط 
با دیگران«، برای افراد موردمطالعه در اولویت آخر قرار گرفت 

)جدول شماره 6(.
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همبستگی بین متغیرهای موردمطالعه و مهاجرت روستاییان 

یافته های جدول شماره 7 نشان می دهد که بین درآمد و فاصله 
محل سکونت تا نزدیک ترین شهر با مهاجرت روستاییان رابطه 
مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای دلبستگی 
مکانی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 
روابط اجتماعی و آگاهی اجتماعی با مهاجرت روستاییان رابطه 

منفی و معنی داری وجود دارد.

به منظور مقایسه میانگین وضعیت مهاجرت افراد موردمطالعه 
بر اساس جنسیت آن ها در دو سطح، »زن« و »مرد«، از آزمون 
آماری تی-استیودنت )t-test( استفاده شده است )جدول شماره 
8(. نتایج نشان می دهد که بین زنان و مردان از نظر مهاجرت 
یافته های  که  به طوری   دارد،  وجود  معنی داری  تفاوت  کردن 
جدول بیانگر آن است که در بین مردان میزان مهاجرت به طور 

معنی داری بیشتر است.

جدول 6. اولویت بندی گویه های مربوط به مؤلفه های سرمایه اجتماعی.

اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*گویه هامؤلفه

عی
تما

د اج
تما

اع

2/461/3820/5621میزان اعتماد خانوادگی در برخورد با مشکالت محله
2/491/4260/5732من می توانم به دیگران تکیه کنم.

2/371/4040/5923من به دیگر افرادی که شبیه خودم هستند اعتماد دارم
2/351/4220/6054میزان اعتماد به همسایگان و غریبه ها

2/341/4290/6115میزان اعتماد به عملکرد مسئوالن و مدیران 

عی
تما

ت اج
ارک

مش

2/521/5440/6131در گروه های محلی فعالیت می کنم
2/551/5820/6202میزان عالقه اعضای خانواده به انجام کارهای مشارکتی
2/511/5670/6243میزان اعتقاد به مشارکت اجتماعی با سایر شهروندان
2/491/5610/6274با سازمان های داوطلبانه مشارکت و همکاری دارم

2/371/4970/6325در صورت بروز مشکل برای دیگران حاضرم آن را حل کنم
2/421/5420/6376من در امور مذهبی مشارکت دارم

2/471/6110/6527باور دارم که مردم روستا افرادی مشارکت جو هستند

عی
تما

م اج
جا

انس

3/071/7180/5591اگر به منفعت دیگران در کاری پی ببرم آن را با آنان در میان می گذارم.
2/571/4970/5822من با مردم روستا به راحتی کنار می آیم.

2/551/5340/6013همبستگی مردم را به نفع خود و جامعه می بینم.
2/271/6110/7094در هنگام بال و مصیبت همه مردم در کنار هم هستند.

عی
تما

ی اج
گاه

آ

2/611/4380/5501در رابطه با وظایف و مسئولیت های نهادهای مدیریتی روستا آگاهی دارم.
2/551/4560/5702مسائل اجتماعی را از رسانه ها پیگیری می کنم.
2/281/3100/5743مردم روستا به وظایف و حقوق خودآگاهی دارند.
2/531/4600/5774به مطالعه در رابطه با مسائل اجتماعی می پردازم.

2/451/4230/5815نسبت به خلق وخو، عادات و رفتار مردم روستا آگاه هستم.
2/441/4440/5916من به وظایف خودم در قبال روستا آشنا هستم

عی
تما

ط اج
رواب

2/281/3110/5751با افراد روستا احساس دوستی می کنم
2/781/6510/5932به خوبی با همسایگان رفت وآمد می کنم.

2/261/3480/5963مردم روستا اغلب به دیدن همدیگر می روند.
2/371/4590/6154در برقراری ارتباط با دیگران مشکلی ندارم

*طیف لیکرت )خیلی کم:1   کم:2   متوسط:3    زیاد:4     خیلی زیاد:5(
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جدول 7. رابطه متغیرهای مستقل با مهاجرت.

سطح معنی داری P*مقدار ضریب همبستگی rنوع آزموننوع مقیاسمتغیر

0/050/30پیرسونفاصله ایسن
0/190/001پیرسونفاصله ایمیزان درآمد

0/180/001پیرسونفاصله ایفاصله محل سکونت تا نزدیک ترین شهر
0/600/001-پیرسونفاصله ایدلبستگی مکانی
0/480/001-پیرسونفاصله ایتعلق مفهومی
0/510/001-پیرسونفاصله ایتعلق احساسی
0/520/001-پیرسونفاصله ایتعلق کارکردی
0/710/001-پیرسونفاصله ایسرمایه اجتماعی
0/710/001-پیرسونفاصله ایاعتماد اجتماعی

0/700/001-پیرسونفاصله ایمشارکت اجتماعی
0/620/001-پیرسونفاصله ایانسجام اجتماعی
0/670/001-پیرسونفاصله ایآگاهی اجتماعی
0/630/001-پیرسونفاصله ایروابط اجتماعی

*سطح معنی داری یک درصد.
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جدول 8. مقایسه میانگین )t-test( مهاجرت روستاییان با توجه به جنسیت افراد موردمطالعه.

tSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیجنسیتمتغیر وابسته

مهاجرت
14255/0614/786زن

5/7610/001
21863/3310/681مرد

*دامنه امتیاز مهاجرت بین 15 تا 75 است.
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یافته های تحلیل واریانس یک طرفه )جدول شماره 9( نشان 
می دهد که مهاجرت روستاییان با توجه به سطح تحصیلی آن ها 
اختالف معنی داری دارد )P= 0/001(. نتایج آزمون تعقیبی شفه 
نشان می دهد که میانگین مهاجرت روستاییان با سطح تحصیالت 
مدرسه نرفته و زیر دیپلم باهم اختالف معنی داری ندارند )0/05 
<P(؛ اما با دو گروه تحصیلی دیگر )دیپلم و دانشگاهی( اختالف 

.)P< 0/05( معنی داری دارند

به منظور آزمون چهارچوب مفهومی تحقیق در راستای واکاوی 
با  روستاییان  مهاجرت  بر  اجتماعی  سرمایه  مؤلفه های  اثرات 
میانجی گری دلبستگی مکانی، از تحلیل مسیر استفاده شد که 
تصویر شماره 2 سازوکارهای علی روابط متغیرها در چهارچوب 
تحقیق،  متغیرهای  بین  از  می دهد.  نشان  را  تحقیق  مفهومی 
متغیر »مشارکت اجتماعی« بیشترین اثر مستقیم معنی دار را 

بر مهاجرت روستاییان دارد )p> 0/01 و β= -0/520(، به این 
معنی که هر چه افراد موردمطالعه از مشارکت اجتماعی بیشتری 
برخوردار باشند احتمال مهاجرت در بین آن ها کمتر است، ضمن 
اینکه سایر مؤلفه های سرمایه اجتماعی )انسجام اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی، آگاهی اجتماعی و روابط اجتماعی( نیز دارای اثر منفی 
مستقیم معنی داری بر مهاجرت هستند، این یافته بیانگر آن است 
که به طور کلی هر چه افراد موردمطالعه از سطح باالیی از هرکدام 

از این مؤلفه ها برخوردار باشند احتمال مهاجرت کاهش می یابد.

منفی  اثر  بیشترین  دارای  اجتماعی  انسجام  مؤلفه  به عالوه 
افراد  در  مهاجرت  بر   )β= و 0/203-   p>  0/01( غیرمستقیم 
از  موردمطالعه  افراد  چه  هر  بیان  دیگر  به  است،  موردمطالعه 
انسجام و یکپارچگی اجتماعی بیشتری برخوردار باشند احتمال 

مهاجرت در بین آن ها کمتر است )جدول شماره 10(.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. روابط علی مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای موردمطالعه. مأخذ: یافته های پژوهش، 1399

جدول 9. مقایسه میانگین )One-way Anova( مهاجرت روستاییان با توجه به سطح مختلف تحصیالت آن ها/ آزمون شفه.

FSigانحراف معیارمیانگین*فراوانیگروه تحصیلیمتغیر وابسته

مهاجرت

 2941/96a11/03مدرسه نرفته
8645/91a11/44318/730/001زیر دیپلم

10528/87b2/92دیپلم
14029/43c3دانشگاهی

*میانگین های با حروف یکسان، در سطح 0/05 در آزمون شفه اختالف معنی داری ندارند.
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جدول 10. سنجش میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی بر مهاجرت روستاییان.

اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

0/579-0/154-0/425-اعتماد اجتماعی
0/656-0/136-0/520-مشارکت اجتماعی
0/448-0/203-0/245-انسجام اجتماعی
0/433-0/187-0/246-آگاهی اجتماعی
0/578-0/098-0/480-روابط اجتماعی
0/432-ــــ0/345-دلبستگی مکانی
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همان طور که در تصویر شماره 2 دیده می شود تمام مؤلفه های 
سرمایه اجتماعی اثر منفی مستقیم معنی داری )خط چین های 
قرمز( بر مهاجرت دارند، ضمن اینکه دلبستگی مکانی نیز دارای 
اثر منفی مستقیم معنی دار بر مهاجرت است، یعنی اینکه هر 
احتمال  باشد،  بیشتر  روستایی  افراد  در  مکانی  دلبستگی  چه 
مهاجرت در بین آن ها کمتر خواهد بود؛ اما تمامی مؤلفه های 

سرمایه اجتماعی بر دلبستگی مکانی دارای اثر مستقیم مثبت 
معنی دار هستند، یعنی این که هر چه افراد در جوامع روستایی 
از سطح باالیی از مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد 
باشند  برخوردار  اجتماعی  روابط  و  اجتماعی  آگاهی  اجتماعی، 

احتمال دلبستگی مکانی در آن ها بیشتر می شود.
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بحث و نتیجه گیری 

هدف کلی پژوهش حاضر واکاوی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی 
بر مهاجرت روستاییان با میانجی گری دلبستگی مکانی بود. توجه 
به سرمایه اجتماعی و آگاه سازی روستاییان از طریق مشارکت، 
همکاری، تعامالت، اعتماد میان اعضا در گروه های اجتماعی و 
روستاییان  میان  در  به ویژه  مکانی  دلبستگی  توجه  همچنین 
می تواند راه گشای کنترل و کاهش مهاجرت روستاییان باشد. 
بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که مهاجرت روستاییان 
در منطقه موردمطالعه عموماً به دالیلی از جمله نبود درآمد کافی 
و مناسب، کمبود فرصت های شغلی و کمبود زمین برای کشت 
است. همچنین مطابق با یافته های تحقیق افزایش درآمد افراد 
موردمطالعه، افزایش مهاجرت را در پی خواهد داشت به طوری که 
هر چه قدر افراد از میزان درآمد باالتری برخوردار باشند توانایی 
خرید مسکن و سرمایه گذاری در شهرهای اطراف را به دست 
می آورند که این مسئله مهاجرت روستاییان به شهر را تسهیل 
و   )2012( همکاران  و  ربانی  نتایج  با  یافته  این  کرد،  خواهد 

موحدی و سامیان )2018( نیز همخوانی دارد.

تا  روستاییان  فاصله محل سکونت  دیگر هر چقدر  از سوی 
شهر بیشتر می شود؛ میزان مهاجرت آن ها هم به شهرها افزایش 
می یابد. این امر به دلیل دوری روستاها از شهر و مشکل دستیابی 
روستاییان به نیازهای آموزشی، درمانی و غیره است. بنابراین، آن ها 
ترجیح می دهند که به شهر و یا روستاهایی که به شهرها نزدیک تر 
هستند مهاجرت کنند؛ این یافته با نتایج تحقیق ربانی و همکاران 
)2012( همخوانی ندارد، چرا که بیشتر روستاهایی که فاصله 
محل سکونت آن ها تا شهر زیاد است از امکانات آموزشی، رفاهی 
و درمانی محروم هستند. ضمن اینکه در این تحقیق مشخص 
شد که میزان مهاجرت در میان مردان به طور معنی داری بیشتر 
از زنان است. واضح است که به دلیل مسائل فرهنگی حاکم بر 
جامعه، مردان مسئول تأمین معیشت خانوارها محسوب می شوند؛ 
بر همین اساس، به دلیل بیکاری و کمبود فرصت های شغلی در 
روستاها، مهاجرت به شهرها را راهی برای رسیدن به اشتغال و 
کسب درآمد می دانند. همچنین یافته های تحلیل واریانس نیز 
نشان داد که مهاجرت در بین افراد دیپلم به باال به طور معنی داری 
با افراد زیر دیپلم و مدرسه نرفته تفاوت دارد. یافته های تحقیق 
همچنین مبین آن است که هر چه قدر میزان دلبستگی مکانی 
افراد به محل سکونت خویش پایین باشد میزان مهاجرت در آن ها 
به مراتب افزایش می یابد؛ ربانی و همکاران )2012( در تحقیق 
پایین بودن  به دلیل  امر  این  نتیجه رسیده اند؛  خود به همین 
»حس مردم دوستی«، »عادت به روستا« و »عالقه مندی در بین 
مردم روستا« است، ضمن اینکه در چنین شرایطی مردم روستا از 
زندگی کردن و ماندن در آنجا لذت نمی برند و به دنبال مهاجرت و 
جابه جایی هستند؛ چرا که زیستن در آنجا برای آن ها حس امنیت 

و راحتی را به دنبال نخواهد داشت.

با  اجتماعی  سرمایه  که  داد  نشان  همبستگی  تحلیل  نتایج 
مهاجرت رابطه معکوس و معنی داری دارد. بدین شکل که هر 
چقدر سرمایه اجتماعی در میان روستاییان کاهش یابد، مهاجرت 
پژوهش  نتیجه  با  یافته  این  می یابد،  افزایش  زیادی  میزان  به 

شریف زاده و همکاران )2017( مطابقت دارد.

از بین متغیرهای  از تحلیل مسیر نشان داد  واکاوی حاصل 
تحقیق، متغیر »مشارکت اجتماعی« بیشترین اثر منفی مستقیم 
معنی دار را بر مهاجرت روستاییان دارد، این یافته مبین وجود 
رابطه علی میان مشارکت اجتماعی با مهاجرت روستاییان است، 
اجتماعی  مشارکت  از  موردمطالعه  افراد  چه  هر  اینکه  یعنی 
بیشتری برخوردار باشند احتمال مهاجرت در بین آن ها کمتر 
است. از آنجا که مهاجرت در منطقه موردمطالعه در سطح باالیی 
قرار دارد، این مسئله به دلیل فعالیت های ضعیف در گروه های 
محلی، عالقه پایین اعضای خانواده به انجام کارهای مشارکتی 
و همچنین مشارکت پایین با سازمان های داوطلبانه و مردم نهاد 

است.

همچنین، بررسی اثرات غیرمستقیم نشان داد مؤلفه انسجام 
اجتماعی دارای بیشترین اثر منفی غیرمستقیم بر مهاجرت را 
دارد. به طوری که، هر چه افراد موردمطالعه از انسجام اجتماعی 
بیشتری برخوردار باشند احتمال مهاجرت در بین آن ها کمتر 
است، در این راستا نیز صدرا )2012(، در تحقیق خود با عنوان 
بررسی نقش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در گرایش دانشجویان 
به مهاجرت خارج از کشور به همین نتیجه دست یافته است. 
بنابراین، با توجه به سطح باالی مهاجرت در منطقه موردمطالعه، 
این وضعیت زمانی ایجاد می شود که مردم روستا به  راحتی در 

حل مشکالت و مسائل با یکدیگر کنار نمی آیند.

سرمایه  ارتقای  به منظور  پژوهش،  این  یافته های  اساس  بر 
دلبستگی  افزایش  همچنین  و  روستاییان  میان  در  اجتماعی 
تقویت  راستای  پیرامون محل زندگی شان، در  مکانی در آن ها 
مقابله  و  نتیجه کاهش  در  و  روستایی  اجتماعی جوامع  روابط 
و  مساجد  فرهنگی،  کانون های  تشکل ها،  بایستی  مهاجرت  با 
فعالیت بسزایی داشته  نهادهای عمومی و مردمی در روستاها 
باشند. ضمن اینکه به منظور کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها 
و  بهداشتی  آموزشی،  امکانات  قبیل  از  عمرانی  زیرساخت های 
رفاهی همچنین فضاهای تفریحی و جذاب )پارک، فضای سبز 
و غیره( در روستاها بهبود و توسعه پیدا کند. از سوی دیگر برای 
تقویت سرمایه اجتماعی و دلبستگی مکانی روستاییان در راستای 
کاهش مهاجرت، توصیه می شود موجبات مشارکت روستاییان 
در طرح های زودبازده و کسب وکارهای کوچک روستایی فراهم 
شود. همچنین سازوکارهایی در نظر گرفته شود که افراد بتوانند 
درآمدهای حاصله در محیط روستایی را در همان محل صرف 
کنند. برای این منظور می توان از توانمندی های افراد تحصیل کرده 
روستایی، ظرفیت ها و تخصص  آن ها جهت توسعه و پیشرفت 
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روستاها بهره گرفته شود. به عالوه به منظور مهار کردن نیروی کار 
مازاد بر بخش کشاورزی، ارتقای زیرساخت های تولیدی و صنعتی 

در روستاها برای ایجاد اشتغال آنان می تواند مفید واقع شود. 

مشابه بیشتر مطالعات دیگر، این تحقیق دارای محدودیت هایی 
نیز بود. ابتدا الزم به ذکر است که این تحقیق به صورت کّمی 
بوده و بر اساس نظرسنجی حضوری در بین روستاییان شهرستان 
جیرفت انجام شده است. بنابراین، در تحقیقات آینده استفاده از 
روش های ترکیبی ممکن است بینش معنادارتری را فراهم کند. 
محدودیت دوم مربوط به متغیرهای تحقیق است. بر این اساس، 
پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی دیگر متغیرهای مؤثر بر 
مهاجرت روستاییان مورد واکاوی قرار بگیرند. در نهایت، پرداختن 
به علل و پیامد مهاجرت بر بافت جمعیت روستایی و به تبع آن 
توسعه روستایی می تواند بینش جامع تری پیش روی برنامه ریزان 

و سیاست گذاران حوزه توسعه روستایی قرار دهد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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