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چکیده
مهاجرت های روستا به شهر از مهم ترین دالیل سااخووردیی شاان ن بواش ورااورزی اسا آ از ن جاا واه او ار
مهاجران را جوانان جویای وار ترکیل میدهند ،در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعی
در مناطق شهری و مناطق روستایی پدید مدهاس آ ایرچه عوامل اقتصادی از عوامل مهمی اس

شانل

وه باعث مهاجرت

جوانان روستایی به شهر ها می شود اما نیازهای دیگرِ این قرر از جامعه روستایی نباید دور از نظر بماندآ خذا هاد

از

این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا بودآ ایان مااخعاه از ناوح تحقیقاات
ومی بوده وه با روش پیمایری و با استفاده از ابزار پرسرنامه انجام شدآ جامعه ماری تحقیاق را جواناان سااون در
دهستان سرفیروز باد شهرستان ورمانراه ترکیل دادناد()N=0426آ باا روش نموناهییاری تصاادفی از هار یاروه در
مجموح  492نفر انتواب شدندآ نتایج ریرسیون خجستیک نران داد وه متغیرهای تحصی ت ،تعداد سفر به شهر در ماه،
فاصله از شهر ،ع قه به محیط روستا ،داشتن زمین زراعی و نداشتن توان ماخی برای زندیی در شهر و وسا

در ماد

وافی در روستا میتوانند  6/064تا  6/462درصد از تغییرات متغیر وابسته (تمایل یا عدم تمایل به ترک روستا) را پیش
بینی ونندآ
واژههای ولیدی :جوانان روستایی ،انتظارات جوانان ،ماندن در روستا ،تمایل جوانان
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بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسیی داللیی
و بین المللی بر کسی پوشیده نیست (

 )Alibeygi,و از سویی دیگر توسعه یافتگی شهری در گرو توسعه ییافتگی

روستایی است و برعکس .همین نسبت در نظام اقتصادی مطرح است ،یعنی بدون توسعه ییافتگی کشیاورزی نمییتیوان
انتظار توسعه یافتگی شهری داشت (

 .)Ghadiri Maasoum et al.,بخیش کشیاورزی از مهیمتیرین بخیش هیای

اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتص ادی و سیاسیی داللیی و بیین المللیی بیر کسیی پوشییده نیسیت
(

 .)Alibeygi,بنابراین توجه به بخش کشاورزی در فرآیند توسعه امری اجتناب ناپذیر است .بخش کشاورزی

در اقتصاد ایران نقشی حیاتی را بر عهده دارد زیرا  11/4درصد تولید نالالص ملی 22 ،درصد اشتغال
و  2۲درصد صادرات غیر نفتی را پوشش میدهد (

 .)Movahedian,اشتغال در بخش کشیاورزی

و اهمیت نقش کشاورزی در توسیع اقتصیادی از نظرییات مهیم اقتصیاددانان اسیت .پییش از ایین،
بخشی بزرگ از اشتغال جمعیت فعال کشورها به کشاورزی التصاص داشت؛ اما با رشد صینعت و
لدمات ،شمار شاغالن در بخش کشاورزی به تدریج کاهش یافت و به بخشهای صینعت و لیدمات
افزوده شد (

.)Ghasemi Seyani,

عالوه بر کاهش شاغالن بخش کشاورزی ،سالخوردگی جمعیت باقی مانده در این بخش موضیو نگیران کننیده
ای اسیت کیه در منیابع مختلیر میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت .بیه اعتقیاد تقدیسیی و شیاپورآبادی ( & Taghdisi

 )ShapourAbadi,یکی از مهمترین چالشهای توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پاییدار در اییران مهیاجرت
نیروی انسانی از نواحی روستایی اسیت کیه موجی

شده است که فضیاهای روسیتایی وضیعیت ناپاییداری را نشیان دهنید .همچنیین رمضیانیان

کشاورزی شده و موج
(

تضیعیر اقتصیاد و فرهنی

روسیتایی و پیرتیر شیدن شیاغالن

 )Ramezanian,معتقید اسیت کیه جمعییت شیاغل در بخیش کشیاورزی اییران در مقایسیه بیا سیایر بخیش هیا

سالخورده تر است که در صورت تداوم روند سالخوردگی ،وضعیت بخش کشاورزی در آینده نگیران کننیده لواهید
شد .مهاجرت های روستا به شهر از مهمترین دالیل سالخوردگی شاغالن بخش کشیاورزی اسیت .از آن جیا کیه اک یر
مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می دهند ،در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر سالتار سنی) بیین جمعییت شیاغل
در مناطق شهری (قط

مشاغل صنعتی و لدماتی) و مناطق روستایی (قط

مشاغل کشاورزی) پدید آمده اسیت .ایین

عدم تعادل به صورت سالخورده تر شدن جمعیت کشیاورز و جیوانتر شیدن جمعییت شیاغل در بخیش هیای صینعت و

لدمات جلوه گر می شود .اگرچه عوامل اقتصادی و کس درآمد از عوامل مهمی است که باعی مهیاجرت جوانیان
روستایی به شهر ها می شود اما نیاز ها و دغدغه های دیگرِ این قشر از جامعه روستایی نباید دور از نظر بمانید.
بر اساس نتایج باوفورد (

 )Beauford,جوانان از امیال و آرزوهایی چون شغل ،درآمد ،شأن و منزلیت،

موقعیت اجتماعی و یا نوعی لاص از زندگی برلوردارند لذا شناسایی نیازهای جوانان روستایی بایستی جزء
مهم و جدانشدنی برنامه ریزی های توسعه اجتماعی باشد .همچنیین شیهبازی (
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نقش جوانان روستایی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی لانواده های روستایی معتقد اسیت کیه جوانیان
روستایی سرمایه اصلی و آینده سازان کشور می باشند و تدبیر برنامه ریزی و سیازماندهی در امیور مربیوه بیه
آنان از اولویت لاصی برلوردار است.
اولوجاید (

 ) Olujide,در مطالعات لود از جوانیان روسیتایی بیه عنیوان سیرمایه هیای بیالقوه بیرای تحیول

روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی یاد می کند .بنابراین توجه به نیازهای ایین قشیر از جامعیهی روسیتایی
امری حائز اهمیت است .بدی هی است بی تیوجهی بیه وضیعیت ایین جوانیان در جوامیع روسیتایی زمینیه سیاز مهیاجرت
روزافزون آنها به شهرها لواهد شد و به دنبال این مهاجرت ،انبوهی از مسیائل اجتمیاعی و اقتصیادی بیه حاشییه شیهرها
منتقل می شود (

 .) Eskandari,از سوی دیگر بیا لیروج جوانیان از روسیتا ،فعالییت هیای کشیاورزی در منیاطق

روستایی دچار مشکالتی از قبیل کمبود کارگر لصوصاً در مواقع کار فصلی کشاورزی ،بهره وری پایین نیروی کیار و
بازده پایین تولید ،مزار متروک و بهره برداری زیر ظرفیت از منابع و تأسیسات میگردد (

.)Sarrafi,

تا کنون جوانان روستایی در مطالعات متع ددی مورد بررسی قیرار گرفتیه انید .ایین مطالعیات جنبیه هیای مختلیر
زندگی این قشر از جامعه روستایی را واکاوی نمیوده انید .قیدیری معصیوم و همکیاران ( Ghadiri Maasoum et al.,

) در مطالعات لود به این نتیجه رسیدند که جوانان به دالیل مختلر اجتماعی – اقتصادی انگییزه ای قیوی بیرای
تییرک روسییتا دارنیید ،و البتییه عوامییل اجتمییاعی – فرهنگییی نیییز نقییش مهمییی در روسییتاگریزی جوانییان داشییته اسییت.
روستاگریزی جوانان ،روستا را در معرض ناپایداری جمعیتی ،عدم تعادل سنی و جنسی جمعیت ،کاهش شالص هیای
توسعه در روستا – نظیر سواد -و مهم تر از همه سالخورده شدن روستاییان و کیاهش بهیره وری قیرار داده و بیه تعمییق
توسعه نیافتگی روستاها انجامیده است .به اعتقاد تقدیسی و شاپورآبادی (

 )Taghdisi & ShapourAbadi,یکی

از مهمترین چالشهای توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار در ایران مهاجرت نیروی انسانی از نواحی روسیتایی
است که موج

تضعیر اقتصاد و فرهن

روستایی و پیرتر شدن شاغالن کشاورزی شده و موج

فضاهای روسیتایی وضیعیت ناپاییداری را نشیان دهنید .رمضیانیان (

شده است کیه

 )Ramezanian,نییز در مطالعیهی لیود بیه

سالخوردگی جمعیت روستایی اشاره می نماید و این پدیده را ناشی از مهاجرت های روستا به شهر میداند.
نتایج مطالعات اسکلدون (

 )Skeldon,نشان داد که در مهاجرت های روستا به شهر مهمترین گروه جوانیان

هستند زیرا غالبا جوانان تمایل به ترک روستا و سکونت در شهرهای بزرگ دارند .امیا رضیوی زاده ( Razavizadeh,

) معتقد است که سن افراد تاثیری در نگرش آنهیا بیه زنیدگی شیهری نیدارد .در هیر صیورت مهیاجرت جوانیان
روستایی به شهرها و به دنبال آن سالخوردگی جوامع روستایی تبعات جبران ناپذیری در روند توسعه روستایی بر جیای
لواهد گذاشت .به منظور تامین شرایط مطلوب جوانیان جهیت مانیدن در روسیتاها پیشینهادهای مختلفیی در مطالعیات
پیشین ارائه شده است :لیند لی (

 )Lindley,در مطالعه ای با عنوان ‹‹جوانان روستایی منابع فراموش شیده›› نقیش

جوانان روستایی را در توسعه روستا مورد بررسی قرار داد .براساس نتایج مطالعات وی ،آمیوزش رسیمی جوانیان بایید
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هماهن

در جهت توسعه روستا فعالیت نماید ،همچنین به منظور بهبود وضعیت روستاها آموزشهای غییر رسیمی نییز

باید برای جوانان روستایی در سطح روستاها مد نظر قرار گیرد در حالیکه ویساریا (

 )Visaria,تاکیید بیشیتری

بر آموزش های غیر رسمی دارد و معتقد است که آموزشهای غیر رسمی)ترویجی) و فعالییت هیای اجتمیاعی نقیش
مهمی در توسعه فعالیتهای حرفه ای و کاهش مهاجرت جوانان روستایی به نقاه دیگر دارد .وی راهبرد اساسیی بیرای
کاهش مهاجرت را گسترش فرصت های اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی می داند.

شفیع زاده (

 )Shafiezadeh,طرح تأسیس باشگاه های جوانان روستایی با هدف سیازماندهی نیروهیای پرتیوان

جوان در مناطق روستایی را به عنوان یکی از الگوهای مناس

در زمینه های مختلر آموزش کشاورزی ،فرهنگیی،

ورزشی و مذهبی می داند .وی مهمترین اهداف باشگاه جوانان روستایی را شامل موارد زیر می داند :رشید رهبیری
در جوانان روستایی از طریق ترغی

به مشارکت در فعالیت های گروهی؛ هدایت جوانان روستایی از طریق فعالیت

های جوانان در برنامه های مختلر ترویجی؛ ایجاد مهارتهای فنی در بین جوانان روستایی جهت بهره گییری از فین
آوری های نوین؛ ترغی

و کس

مشارکت های مردمی در هدایت فعالیت های جوانان روستایی؛ ایجاد زمینه های

الزم و مطلوب جهت فراهم نمودن شرایط به منظور اشتغال در مناطق روستایی .البته به منظیور فیراهم نمیودن شیرایط
مطلوب جهت ماندن در روستا توجه همه جانبه به نیازها و عالیق جوانان ضروری است؛ چنان کیه بیجمیا و همکیاران
(

 )Bajema et al.,وجود شرایط آموزشی مناس  ،موقعیت اقتصادی مطلوب و گسترش فعالیت های اجتماعی

را در افزایش انگیزه جوانان روستایی جهت ماندن در مناطق روستایی و اشتغال در بخش کشیاورزی ضیروری میی
دانند .حال باید دید که شرایط مطلوب از دیدگاه لود جوانان روستایی چگونه تعریر می شود و انتظارات آنها بیرای
ماندن در روستا کدام است؟ لذا هدف از این مطالعه بررسی انتظیارات جوانیان روسیتایی و ترسییم شیرایط مطلیوب در
روستا از دیدگاه این قشر از جامعه ی روستایی در دهستان فیروزآباد واقع در شهرستان کرمانشاه می باشید .نتیایج ایین
مطالعه می تواند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هیای مربیوه بیه جوانیان در برنامیه هیای توسیعه روسیتایی میورد
استفاده قرار گیرد.
مواد و روشها

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از نظر جهتگیری کلی ،کمی اسیت .ایین تحقییق توصییفی – پیمایشیی و از
نظر هدف کاربردی است .هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی بیرای مانیدن در روسیتا و
ترسیم شرایط مطلوب در روستا از دیدگاه این قشر از جامعه ی روستایی است .این تحقیق با استفاده از ابیزار پرسشینامه
انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ آن به صورت میانگین  0/72بدست آمد .جامعه آماری تحقیق را جوانیان  1۲تیا 27
سال دهستان فیروزآباد تشکیل دادند (

= .)Nافراد نمونه از بین  17روستا در این دهستان به صورت تصادفی سیاده

 211نفر انتخاب شدند .متغیر وابسته ی تحقیق تمایل و عدم تمایل جوانان روسیتایی بیه تیرک روسیتا بیه صیورت یی
متغیر اسمی دو وجهی بوده و متغیرهای مستقل تحقیق نیز شامل متغیرهای تحصیالت ،تعداد سفر به شهر در میاه ،فاصیله
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از شهر ،عالقه به محیط روستا ،داشتن زمین زراعی ،کس

درآمد کافی در روستا ،نداشتن توان مالی بیرای زنیدگی در

شهر بودند .به منظور تجزیه تحلیل دادههای این تحقیق از آمار توصیفی شامل فراوانی ،ضیری
آمار استنباطی شامل رگرسیون لوجستی

با استفاده از نرم افزار

تغیییرات ،مییانگین و از

 SPSSاستفاده شده است.

نتایج و بحث

بر اساس نتایج تحقیق میانگین سنی جوانانی که تمایل به ترک روسیتا دارنید  23/6سیال و مییانگین سینی جوانیانی کیه
تمایل به ترک روستا ندارند  23/2سال میباشد .همچنین میانگین میزان زمین کشیاورزی و تعیداد دام در جوانیانی کیه
متمایل به ترک روستا نیستند ( 11/17هکتار زمین و  32رأس دام) بیشتر از میانگین میزان زمین کشیاورزی و تعیداد دام
در جوانانی است که تمایل به ترک روستا دارند ( 1/7هکتار زمین و  10رأس دام) .از طرفیی مییانگین تعیداد سیفر بیه
شهر در ماه در بین جوانانی که تمایل به ترک روستا دارند باالتر از جوانانی است که تمایل به ترک روستا ندارند ( بیه
ترتی

 12/2و  6دفعه در ماه) .سایر ویژگیهای فردی جوانان در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول -2ویژییهای فردی جوانان متمایل و نیر متمایل به ترک روستا
Table - Individual properties of oriented youth and non-oriented youth to leave the village

جوانان غیر متمایل به ترک روستا

جوانان متمایل به ترک روستا

youth non-oriented to leave the
village

youth oriented to leave the
village

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

percent

frequency

percent

frequency

.

.

.

.

.

.

.

.

گویهها
items

متغیرها
variables

زن
woman

جنسیت

مرد

gender

man

ابتدایی
primary

دیپلم
diploma

باالتر از دیپلم

.

.

over diploma

.

.

کشاورزی

سطح تحصیالت
level of
education

agriculture
.

.

.

سایر مشاغل

شغل

other jobs

job

بیکار

.

unemployed
Source: Research Findings
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اولویت شغلی برای افراد متمایل به ترک روستا :نتایج رتبهبندی اولویت شغلی برای دلتیران متماییل بیه تیرک روسیتا
نشان داد که مهمترین دلیل آن ها برای ترک روسیتا دلیلیی غییر از دسیتیابی بیه شیغل اسیت ( 13/1درصید و  20نفیر)،
درحالی که برای پسران متمایل به ترک روستا مهمترین دلیل دستیابی به شغل و ادامه تحصیل میباشد.
اولویت شغلی برای افراد غیر متمایل به ترک روستا :نتایج رتبهبندی اولویت شغلی برای دلترانی کیه تماییل بیه تیرک
روستا ندارند نشان داد که مهمترین دلیل آنها برای عیدم تیرک روسیتا راهانیدازی مشیاغل کوچی

و لیانگی (14/4

درصد و  20نفر) است ،درحالی که برای پسرانی که تمایل به ترک روستا ندارند مهمتیرین دلییل اسیتفاده از تسیهیالت
دولتی برای گسترش فعالیت های کشاورزی میباشد.
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و عدم تمایل جوانان روستایی به ترک روستا با اسیتفاده از رگرسییون لجسیتی

 :از آنجیا

که در این پژوهش متغیر وابسته به صورت اسمی (تمایل و عدم تمایل بیه تیرک روسیتا) اسیت و متغیرهیای مسیتقل در
مقیاس مقوله ای و کمی سنجیده شده؛ لذا در این بخش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و عدم تمایل جوانیان بیه
ترک روستا از تحلیل رگرسیون لجستی

با روش پیشرو گام به گام استفاده شده که نتایج آن به شرح ذییل مییباشید

(جدول .)2
جدول  -4نتایج حاصل از تحلیل ریرسیون خجستیک در راباه با بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و عدم تمایل جوانان
به ترک روستا ( یام )7
Table - The results of logistic regression analysis in relation to the factors affecting the willingness and
)reluctance of young people to leave the village ( steps
)Exp (B

sig

df

wald

S.E

متغیرها

B

Variables
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

تحصیالت
Education

تعداد سفر به شهر در ماه
number of trips to the city in months

فاصله از شهر
distance from city

.

عالقه به محیط روستا
interest to the rural environment

داشتن زمین زراعی
having land

کس

درآمد کافی در روستا

earn enough money in the village

نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر
not having the financial ability to live in the city

.

ثابت
constant
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Source: Research Findings
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همان طور که در جدول ( )2نیز مشاهده میشود متغیرهای تحصیالت ،تعداد سفر به شهر در ماه ،فاصله از شیهر ،عالقیه
به محیط روستا ،داشتن زمین زراعی ،کس
وارد معادله رگرسیون لوجستی

درآمد کافی در روستا ،نداشتن توان مالی برای زندگی در شیهر در  2گیام

به شیوهی گام به گام شدهاند ،که گام هفتم آن گزارش شده و مقادیر  sigهیم معنیی

داری این متغیرها را در این گام نشان میدهد .همانطور که در جدول ( )3نشان داده شده است مقدار کای اسیکوئر (-

 ) log likelihoodاز  241/۲46در مرحله اول به 121/16۲در مرحله هفتم رسیده است و این کاهش نشیان دهنیدهی
بهبیود مقیدار کیای اسیکوئر اسیت .از طرفیی در مجمیو دو سیتون دیگیر جیدول کیه همیان مقیادیر  Cox& Snellو
 Nagelkerkeکه نشان دهندهی ضری

تعیین و ضری

تعیین تعدیل شده هستند ،نیز نشان مییدهنید متغیرهیای مسیتقل

مطالعه میتوانند 0/602تا  0/704درصد از تغییرات متغیر وابسته (تمایل یا عدم تمایل به ترک روستا) را پیشبینی کنند.
جدول  -3شاخص های برازش مدل به دس

مده از ریرسیون خجستیک

Table - Fitness indicators of model derived from logistic regression
Nagelkerke R
Square

Cox & Snell R
Square

میزان بهبود در کای

متغیرهای وارد شده

مراحل

اسکوئر

entered variables

steps

.

.

Amount of
Improvement in
the square
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تحصیالت
education

تعداد سفر به شهر در ماه
number of trips to the city in months

فاصله از شهر
distance from city

عالقه به محیط روستا
interest to the rural environment

داشتن زمین زراعی
having land

کس

درآمد کافی در روستا

earn enough money in the village

نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر
not having the financial ability to live in
the city
Source: Research Findings
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پس از اطمینان از معنی داری اثرات متغیرها و مشخصههای کلی مدل که بیانگر مناس

بودن میدل کلیی تحلییل اسیت

برای دستیابی به معادله بررسی تمایل و عدم تمایل جوانان به ترک روستا ،بر اساس جدول ( )2اثر متغیرهای تحصیالت
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( ،) B= 0/744تعداد سفر به شهر در ماه ( ،)B= 0/121فاصله از شهر ( ،)B=0/201عالقه به محیط روستا(،)B=-2/3۲7
داشتن زمین زراعی ( ،)B= -0/223و نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر( )B=-0/774در سطح  11درصید معنیی
درآمد کافی در روستا ()B=-0/77۲در سطح  0/1۲درصد معنی دار است .بنابراین تحصیالت بیشترین اثیر

دار و کس
م بت و کس

درآمد کافی در روستا بیشترین تأثیر منفی را بر تمایل به ترک روستا دارند .با توجه به مقادیر  Bو مقدار

ثابت میتوان معادله بهینه رگرسیون لوجستی

را به شرح ذیل نوشت:

احتمییال تمایییل بییه تییرک روسییتا= ( 0/774تحصیییالت)  ( 0/121تعییداد سییفر بییه شییهر در مییاه)  ( 0/201فاصییله از
شهر) ( -2/3۲7عالقه به محیط روستا)( -0/223داشتن زمیین زراعیی)( -0/774نداشیتن تیوان میالی بیرای زنیدگی در
شهر) ( -0/77۲کس

درآمد کافی در روستا)

نتایج جدول ( )4ارزیابی توان کلی مدل را در گروه بندی افراد نشیان مییدهید کیه در مجمیو  11/1درصید از
افراد درست طبقهبندی شدهاند .از مجمو  141نفر از افراد متمایل به ترک روستا 134نفر به درستی طبقه بندی شیده و
 1۲نفر هم اشتباهاً طبقه بندی شدهاند .همچنین از مجمو  132نفر از افراد متمایل به تیرک روسیتا 122نفیر بیه درسیتی
طبقه بندی شده و 10نفر هم اشتباهاً طبقه بندی شده اند.
جدول -2طبقه بندی افراد متمایل و نیر متمایل بر اساس نتایج حاصل از ریرسیون خجستیک
Table - Classification people-oriented and non-oriented based on the results of logistic regression

درصد پیش بینی صحیح

عدم تمایل به ترک روستا

تمایل به ترک روستا

percent correct
prediction

reluctance to leave the
village

willingness to leave the
village

تمایل به ترک روستا

.

willingness to leave the
village

عدم تمایل به ترک روستا

.

reluctance to leave the
village

.

مجمو
Total
Source: Research Findings

مألذ :یافتههای تحقیق

نتایج این مطالعه نشان داد که جوانان روستایی با تحصیالت باالتر تمایل بیشتری به ترک روستای محیل سیکونت لیود
دارند .این یافته میتواند موید این باشد که با افزایش سطح تحصیالت انتظارات افراد از محیط زندگی باالتر مییرود و
امکانات روستا قادر به تامین این سطح از انتظارات نمی باشد .بر این اساس تمایل به ترک روستا به منظیور دسیتیابی بیه
شغل و سایر امکانات زندگی بهتر در این افراد شدت میییابید .نتیایج مطالعیه قیدیری معصیوم و همکیاران ( Ghadiri

 )Maasoum et al.,نیز این یافته را تأیید میکند .همچنین نتایج نشان داد که جوانانی کیه بیه کشیاورزی اشیتغال
دارند ،تمایل بیشتری برای ماندن در روستا دارند ،عالوه بر این داشتن دام و زمین کشاورزی نیز تاثیر م بتی بر تمایل بیه
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ماندن در روستا دارد .یافتههای مطالعات تقدیسی و شاپورآبادی (

 )Taghdisi & ShapourAbadi,نییز مبنیی بیر

این ادعا می باشد.
نتایج نشان داد که مهمترین دلیل پسران روستایی برای ترک روسیتا دسیتیابی بیه شیغل مناسی

اسیت در حالیکیه

دلتران دالیل دیگری برای ترک روستا دارند .این در حالی است که نتایج رتبهبندی اولویت شغلی برای دلترانی کیه
و

تمایل به ترک روستا ندارند نشان داد که مهمترین دلیل آنها برای عیدم تیرک روسیتا راهانیدازی مشیاغل کوچی

لانگی است ،درحالی که برای پسرانی که تمایل به ترک روستا ندارند مهمترین دلیل استفاده از تسهیالت دولتی بیرای
گسترش فعالیتهای کشاورزی میباشد .این نتایج با مطالعه پورسینا و همکیاران (

 )Poursina et al.,همسیو میی

باشد.
نتایج تحلیل رگرسیون لجستی

حاکی از این بود که متغیرهای تعداد سفر به شهر در ماه ،فاصیله از شیهر ،عالقیه

به محیط روستا ،داشتن زمین زراعی ،کس

درآمد کافی در روستا و نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر از عوامیل

موثر بر تمایل یا عدم تمایل جوانان به ترک روستا می باشد .به عبارتی این عوامل می توانند 0/602تا  0/704درصید از
تغییر ات متغیر وابسته را پیش بینی کنند .بدین صورت که متغیر تعداد سفر به شهر در ماه و فاصله از شهر اثیر م بتیی بیر
تمایل به ترک روستا دارند در حالیکه متغیر های عالقه به محیط روستا ،داشتن زمین زراعیی ،کسی

درآمید کیافی در

روستا و نداشتن توان مالی برای زندگی در شهر اثر منفی بر تمایل به ترک روستا دارند.
براساس نتایج تحقیق و مباح

مطرح شده پیشنهادهای زیر برای بخش اجرایی توصیه میگردد:

 . 1با توجه به اینکه میزان بهره مندی از امکانات آموزشی و رفاهی روستا یکی از دالیل جوانان برای تیرک روسیتا میی
باشد لذا به منظور جلوگیری از لالی شدن روستاها از سکنه باید سیاستهیایی در جهیت عمیران و آبیادانی روسیتاها و
برلورداری آنها از امکانات بهداشت و درمان ،آموزش ،بیمه و ....به همان نسبت که در شهرها فراهم است ،متناس

بیا

نیازهای روز جوانان اتخاذ شود.
 .2از آنجا که نتایج حاکی از این است که جوانانی که به کشاورزی اشتغال دارند تمایل بیشتری برای مانیدن در روسیتا
دارند ،لذا توصیه میشود که سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به طور جدی مورد توجه قرار گییرد و از کسیانی کیه
مایلند در این بخش سرمایه گذاری کنند ،حمایت شود.
 .3همچنین به پردالت وامهای دراز مدت و کم بهره به جوانان شاغل در بخش کشاورزی یا جوانیان ماییل بیه کیار در
این بخش و حرفه های روستایی اولویت داده شود.
 .4ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی ،مانند صنایع کوچی

و صینایع روسیتایی و

همچنین توسعه و گسترش توریسم روستایی در مناطق روستایی در اولویت برنامه های سیاستگذاران قرار داده شود.
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