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زرقان به مهاجرت در شرایط خشکسالیيهعوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان منطق

1*لیال فتوح آبادي و غالمحسین زمانی

)10/06/97؛ پذیرش: 23/10/96(دریافت: 
چکیده
پیامدهاي منفی ناشی از این مهاجرت در شهرها و همچنین .دهدبسیاري از خانوارهاي روستایی را به سمت شهرها سوق می،خشکسالی

هدف این ي نامتوازن و آسیب به کشاورزي این پدیده را به یک بحران در کشور تبدیل کرده است.نشینی، توسعهروستاها ازجمله حاشیه
ي زرقان به مهاجرت در شرایط خشکسالی بود که با رهیافت توصیفی و با بر تمایل کشاورزان منطقهپژوهش، ترسیم مدل عوامل مؤثر 

متخصصان دانشگاهی و يوسیلهآوري شد که روایی صوري آن بهها با استفاده از پرسشنامه جمعپیمایش انجام شد. دادهاستفاده از روش
ي ضرایب آلفاي کرونباخ تأیید گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد نگرش به مهاجرت ي راهنما و محاسبهي مطالعهوسیلهپایایی آن به

جرت، احساس نیاز به مهاتمایل به مهاجرت است. سایر عوامل مهم مؤثر بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت ازهکنندترین تعیینمهم
کشاورزي، پیوند اجتماعی، تعداد اعضاي بیکار خانوار، دیدگاه به سهولت مهاجرت، استفاده از يهي آرمانی، تحصیالت، نگرش به آیندانگیزه

هاي حمایتی دولت در گیري از خدمات ترویجی بودند. با اعمال سیاستحمایت دولت در شرایط خشکسالی و بهرهضعفرسانه، درآمد فرد،
توان از شتاب مهاجرت کاست.در بهبود خدمات ترویجی میاستفاده از رسانههاي روستایی ومشاغل غیر کشاورزي، گسترش تعاونیایجاد

.مهاجرتيهتمایل کشاورزان، مهاجرت، شرایط خشکسالی، انگیزکلیدي:هايهواژ

و استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.ارشدآموخته کارشناسیبه ترتیب، دانش1
ghh_zamani@yahoo.com:پست الکترونیک، مسئول مکاتبات*
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مقدمه
این پدیده را به یک بحران تبدیل کرده و باعث ،منفی ناشی از خشکسالیتنیدگی پیامدهايو درهمسازپیچیدگی عوامل زمینه

Campbell(باشد هاي پیش روي خانوارهاي کشاورز شده تا تالش براي بقا یکی از چالش et al., در اغلب روستاهاي ). 2011
). در این 1392قوي و بیگلري، ن(شدت به کشاورزي وابسته بوده و خشکسالی، آن را به خطر انداخته استمعیشت بهایران
). 1392کشاورز و همکاران، کنند (مهاجرت گزیداري است که کشاورزان براي کم کردن اثرات خشکسالی انتخاب می،میان

ی داشته است. آمار موجود نشان توجهقابلهاي متعدد افزایش هاي اخیر و در پی خشکسالیمهاجرت از روستا به شهر در سال
وزارت است (کاهش یافته 1390در سال درصد61/28به 1370درصد جمعیت کشور در سال 43از تانشینی دهد که روسمی

ها و مسائل اجتماعی دیگر افزایش یافته و همچنین فرهنگنشینی، برخورد خردهدر پی افزایش مهاجرت، زاغه.)1391کشور، 
گیري رو، بررسی مهاجرت روستاییان و چگونگی شکل. ازاینشوندافراد تولیدکننده روستایی به کارگران روزمزد تبدیل می

عوامل تر نماید. تواند تا حدي چرایی این موضوع را مشخص کرده و تعدیل آن را آسانها میتمایل و قصد مهاجرت در آن
,Henry)که هنريطورهمانمتعددي در تشدید این مهاجرت نقش دارند.  اثربرمهاجرت روستایی کندبیان می(2006

تر داراي شغل غیر درآمد روستاییان از کشاورزي است و روستاییان، کميهدهد که عمدهایی رخ میخشکسالی بیشتر در کشور
توانند در مقابل خشکسالی کنند و بنابراین نمیمحدود استفاده میطوربههاي حفاظت خاك و آب نیز اند و از تکنیککشاورزي

دانند. امبا ترین دالیل مهاجرت روستاییان میاز مهموري کشاورزي راپایین بودن بهره)1395فطرس (ند. عباسی و مقاومت کن
Mbah)همکارانو  et al., کار وري کم وهزینه باالي کار کشاورزي، بهرهازجمله دالیل مهاجرت جوانان کشاورز را(2016

تواند بر مهاجرت تأثیر داشته حمایتی دولت در شرایط بحرانی کشاورزي نیز میهاي اند. سیاستمزرعه دانستهيهکنندخسته
Chen)باشد  et al., يهتواند ازجمله دالیل مهاجرت باشد. نتیجطور که بیان شد نگرش به کار کشاورزي هم می. همان(2013

,Noorani(ینورانتحقیق  هاست. وجود فقر و نشان داد که ادراك منفی جوانان از کشاورزي، عامل مهاجرت آننیز)2015
عنوان عامل تأثیرگذار بر مهاجرت دسترسی بهتر به امکانات آموزشی، پزشکی و رفاهی نیز ازجمله مواردي است که همواره به

,Tripathy & Kaurر (ئوکاذکرشده است. تراپاتی و  انات زیربنایی در شهر را ازجمله دالیل دسترسی بیشتر به امک) 2017
Mahdi)همکاران دانند. مهدي و مهاجرت روستاییان می et al., به این نتیجه رسیدند که عواملی چون فقر، فقدان (2014

ونقل عمومی و کمبود پزشکان از عوامل مهاجرت هاي حملشغل، امکانات آموزشی نامناسب، آموزش در شهر، نبود سیستم
) فقر 1392همکاران (). کشاورز و 1387ي،(گودرزتواند ازجمله عوامل مؤثر باشد هم میتصور افزایش نسبی درآمدست.افراد ا

دانند.در مهاجرت موقت مؤثر میاقتصادي، کاهش تولید کشاورزي، بیکاري اعضاي خانوار و بزرگ بودن بعد خانوار را
تواند بر تمایل فرد به مهـاجرت اثرگـذار باشـد؛    ) می1395یر،(خطاجتماعی پیوند ) و1387ي،(گودرزهمبستگی با مردم روستا 

Nawrotzki)هاي ناروتزکی و همکارانطور که یافتههمان et al., اجتماعی و شـبکه اجتمـاعی   يهدهد، سرمای، نشان می(2015
طــور کــه ذار باشــد؛ همــانتوانــد بــر تمایــل بــه مهــاجرت فــرد اثرگــتوانــد مهــاجرت را ســرکوب کنــد. خــانواده نیــز مــیمــی

,Hagen-Zanker)زانکر-هاگن در بررسی خود بر علل و اثرات مهاجرت خانوارهاي مهـاجر، ارتباطـات وچگـونگی روابـط     (2010
).1393(سعدي و همکـاران، کننداي از روستاییان نیز به دلیل تغییر سبک زندگی مهاجرت میداند. عدهخانوادگی را مؤثر می

,Pam)پم کنند. به دنبال شغل مناسب خود به شهر مهاجرت میکردهتحصیلجوانان  سـفید در شـهر   یافتن شـغل یقـه  ،(2014
,Ackah & Medvedev)ا و مدودوآکداند و ها از روستا میتوسط جوانان را عامل مهاجرت آن ، در تشریح عوامل مـؤثر بـر   (2010

عوامـل مـؤثر بـر مهـاجرت     کننـد. تر بیشـتر مهـاجرت مـی   کردهه افراد جوان و تحصیلکنند کمهاجرت داخلی در غنا، بیان می
عمل بـه  ازآنپسرفتاري است که توان با سنجش تمایل به مهاجرت روستاییان نیز بیان کرد. تمایل یک قصدروستاییان را می

ر است. اگر شخص واقعاً قصد داشـته باشـد کـه    هاي فرد براي عملکرد یک رفتاي از انگیزهامجموعهعنوان آید. قصد بهوجود می
له در رفتار او انعکاس خواهد یافت (خطیـر،  أاي خاص عمل کند، این مسدر یک موقعیت یا در مقابل یک موضوع معین به شیوه

,Ajzen(یزن آيهشدیزيربرنامه). طبق تئوري رفتار 1395 ، سه عنصر اصلی بر رفتار مؤثر است، اول نگـرش نسـبت بـه    )1991
کـه بـه   است؛ و سوم، کنترل رفتار درك شـده آمدهدستبهرفتار یا ارزیابی ذهنی از آن، دوم هنجار ذهنی که از فشار اجتماعی 

ایـن عوامـل در نیـت    بینی تـأثیر هرکـدام از  ها وابسته است. پیشبینیسهولت و دشواري رفتار و تجارب گذشته، موانع و پیش
شده نیز قصد انجـام عمـل،   ریزيرفتار برنامهيههمانند تئوري اقدام عقالیی، در نظری. «استرفتار، در شرایط گوناگون متفاوت 
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یـک رویکـرد از آن   .شده داردریزيرفتاري درك شده نقش مهمی در تئوري رفتار برنامهکنترل.گرددعامل اصلی محسوب می
شده اسـت، رویکـرد دیگـر مربـوط بـه تئـوري       ، بیان)Rotter(باشد که توسط راتر ت انجام رفتار موردعالقه میدشواري یا سهول
,Ajzen(»باشد که در آن امید به موفقیت با درك احتمال پیروزي در رفتـار اسـت  یمAtkinson)(اتکینسون انگیزش پیشرفت

ریـزي  دهد که تئوري رفتار برنامهمینشانشود. تحقیقاتنجام رفتار میکنترل رفتاري احتماالً باعث باال رفتن احتمال ا).1991
,Ajzenکنـد ( فـراهم مـی  رفتار اجتماعی انسانرا در یک چارچوب مفید مفهومی براي برخورد با پیچیدگی  امـا برخـی   )؛ 1991

، درك شـده هاي خارج از سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و کنتـرل رفتـار   دهد که ممکن است متغیرازمطالعات آیزن، نشان می
ــیش  ــار را پ ــا رفت ــاري ی ــزوده    قصــد رفت ــر آن اف ــاي دیگــري ب ــده متغیره ــابراین ممکــن اســت در آین ــد، بن ــی کن شــودبین

).(Hasbullah et al, 2014

نیـت و عمـل   يهباشد. در خصوص رابطـ فعل میبه هدف نهایی در انجام یک توجه نفس و عامل سوقنیت به معناي کشش و
)، چهـار زیـر نظـام علـی،     1395زنـد. زمـانی (  توان گفت که نیت مولد عمل است و بدون نیت عملی از انسان سـر نمـی  نیز می

کرده و معتقد است که کنش بین عوامـل محیطـی و   عنوان مبادي اصلی نظام رفتاري معرفیشناختی، هنجاري و رفتاري را به
نظــام احســاس نیــاز فــرد تــأثیر گذاشــته و ایــن احســاس نیــاز از دو مســیر نظــام عقلــی (شــناختی) و بــر نگــرش وفــردي
همکـاران ی پـور و  تقـ شـود.  احساسی، به ترتیب به تأیید عقلی و شوق مؤکـد و نهایتـاً بـه تمایـل و رفتـار منجـر مـی       -عاطفی

)Taqiopour et al., بر روي رفتار کشاورزان در رابطـه بـا عضـویت در یـک تشـکل بـه ایـن نتیجـه         نیز در تحقیق خود )2015
متغیر تمایل و کنترل رفتار درك شده اثر مستقیم و معنادار بر رفتار کشـاورزان داشـته و همچنـین متغیرهـاي     رسیدند که دو

کشاورزي و تماس ترویجـی  يهتجربتمایل و هنجار ذهنی بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم را بر روي رفتار کشاورزان دارند. 
,Shahroudi & Chizari(توانـد بـر تمایـل رفتـاري کشـاورزان اثرگـذار باشـد        نیز ازجمله عواملی است که مـی  ي و آزاد. )2007

نهایت به نیت یا تمایل که در،دانند. در این مطالعهرا نیز در تمایل رفتاري کشاورزان مؤثر می) هنجار اخالقی1393همکاران (
هاي سعی شده تا با استفاده از منابع نظري موجود و مدلاین مطالعهشده است. در شود، بررسی انجام رفتار مهاجرت منجر می

گیري تمایل به مهاجرت بیان شود. بخش زرقان شهرستان شیراز ازجمله منـاطقی  شده یک مدل از چگونگی شکلرفتاري بیان
) در تحقیـق خـود بـر روي    1388همکـاران ( اي را تجربه کرده است؛ شهیدي و سابقهالی بیهاي اخیر خشکساست که در سال

تـا  1372سـال  اثرات خشکسالی بر وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی به این نتیجه رسیدند که سـطح آب در دشـت شـیراز از    
هـا بـا   است و بنابراین بسـیاري از آن ، یک متر کاهش داشته است. معیشت اکثر ساکنین این منطقه وابسته به کشاورزي 1386

هاي شغلی در مناطق روسـتایی، راهـی جـز مهـاجرت نخواهنـد داشـت.       بروز خشکسالی و از بین رفتن کشاورزي و نبود فرصت
از جمعیت این منطقه کاسته شـده  درصد85/16، 1390تا 1385که جمعیت این منطقه رشد منفی داشته و از سال يطوربه

در توانـد رویـه از آن مـی  ). ازآنجاکه شغل اکثر ساکنان این منطقـه کشـاورزي اسـت، مهـاجرت بـی     1393است (وزارت کشور، 
ناپذیري به تولید محصوالت کشاورزي در این منطقه وارد کند. خالی شـدن روسـتاها از سـکنه باعـث     بلندمدت صدمات جبران

و گردد؛ همچنین به دلیل اینکه مقصد مهاجرت اکثر افراد، شهرهاي نزدیک مانند شیرازنگ اصیل روستا میشدن فرهفراموش 
توانـد پاسـخگوي حجـم عظـیم مهـاجران باشـد. کمبـود        سـختی مـی  ، امکانات زیربنایی و رفاهی این شهرها بـه استمرودشت 

کشاورزي و روستایی بـه یـک   يهدرنتیجه، تولیدکنندشود وهاي کاذب را سبب میهاي شغلی در شهر نیز افزایش شغلفرصت
توانـد گـامی   مین به مهاجرت و برشمردن دالیل آنبنابراین، بررسی تمایل کشاورزا.شودنشین با شغل کاذب تبدیل میحاشیه

يهنطقـ در جهت کاهش مهاجرت محسوب شود. در این مطالعه سعی شده است تا با بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشـاورزان م 
شده در تحقیقـات موجـود،   شده و مبادي هدایت رفتار بیانریزيزرقان به مهاجرت یا ماندن در روستا با کمک مدل رفتار برنامه

رویه و ماندگاري مؤثر و مولد در روستا ارائه شود.هاي بیهایی در جهت تعدیل جریان مهاجرتپیشنهاد
روش پژوهش

هاي تحقیق پرداخته آوري دادهکاربردي است که با استفاده از روش پیمایش به جمع،این پژوهش، توصیفی و از حیث هدف
کیلومترمربع در شمال شرق شهر شیراز 808مطالعه، بخش زرقان از توابع شهرستان شیرازبا وسعت مورديهمنطقاست. 

آماري این تحقیق رايهجامع. )1393(وزارت کشور،روستاي داراي سکنه است51باشد. این منطقه داراي سه دهستان و می
اي بوده که با توجه به حجم گیري از نوع تصادفی چندمرحلهروش نمونهند. اهنفر تشکیل داد4500برداران منطقه، شامل بهره
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با استفاده از جدول تصادفی انتخاب شد و در نهایت با توجه به جمعیت روستاها،طوربهها، چند روستا جمعیت دهستان
,Krejci & Morganکرجسی و مورگان  هاي پژوهش از آوري دادهنفر تخمین زده شد. براي جمع350، حجم نمونه )(1970

استفاده شد. سؤاالت بسته با طیف لیکرت سنجیده شد. روایی صوري پرسشنامه توسط بسته و بازسؤاالتپرسشنامه با 
کشاورزانيهیلوسبهپرسشنامه 30راهنما يهي تعیین پایایی پرسشنامه در یک مطالعمتخصصان دانشگاهی تأیید شد. برا

تکمیل شد که با ضریب هاي جمعیتی مشابه (داریون و مرودشت)،و ویژگیوهواآباي با آماري در منطقهيهخارج از جامع
).1جدول مورد تأیید قرار گرفت (90/0تا 61/0آلفاي کرونباخ 

دار ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مورد سنجشمق-1جدول 
آلفاي کرونباخهاتعداد گویهمتغیر

586/0تمایل به مهاجرت
474/0پیوند اجتماعی

669/0نگرش به مهاجرت
371/0دیدگاه به سهولت مهاجرت

284/0احتمال کاریابیدیدگاه به
368/0احساس نیاز به مهاجرت

762/0به اخالقنگرش به پایبندي 
366/0نگرش به آینده کشاورزي

371/0انگیزه زیستی
368/0انگیزه هویتی
367/0انگیزه رفاهی
390/0انگیزه آرمانی

469/0استفاده از راهبردهاي فنی
474/0استفاده از راهبردهاي اقتصادي

483/0استفاده از راهبردهاي روانی

باشد. براي ) فرد براي ترك روستا و عزیمت به شهر میIntentionمیل و قصد و یا به عبارتی نیت (،مهاجرتتمایل کشاورز به 
داند که انسان از میان اي می) استفاده شده که نیت را همان میل و خواسته1390موسوي (يهسنجش این متغیر از مطالع

این انتخاب را نهایی کرده و به آن فعلیت بخشیده است. براي طراحی هاي درونی برگزیده و با عنصر اراده ها و خواستهمیل
) استفاده شد و منظور از آن Pretty) به نقل از پردي (1395از تعریف خطیر و همکاران (،هاي متغیر پیوند اجتماعیگویه
نگرش به کشاورزي و ايهگویهيهمحلی یکپارچه شده است. براي توسعيهاي است که فرد نسبت به اعضاي جامعدرجه

,Fishbein(آیزن و فیشبین يهاز مطالع،نگرش به مهاجرت 2000&Ajzen( استفاده شد که نگرش را ارزیابی فرد از یک
هاي دیدگاه دانند. براي سنجش گویهشیء، مفهوم یا رفتار، اعم از ضرر یا نفع، خوب یا بد و دوست داشتن یا نداشتن آن می

دید فرد نسبت به امکان ،) استفاده شد و منظور از آن1392میرزا مصطفی و قاسمی (يهاز مطالع،مهاجرتنسبت به سهولت 
احتمال هاي دیدگاه نسبت به باشد. براي طراحی گویهمهاجرت میيهبه فاصله، راه ارتباطی و هزینمهاجرت وي با توجه 

به این است که با توجه به انتظار فرد نسبت،و منظور از آن) استفاده شد1367تودارو (يهکاریابی در شهر، از مطالع
از تعریف آزادي ،هاي هنجارهاي اخالقیبراي سنجش گویهباشد.تا چه حد قادر به پیدا کردن کار در شهر میهاي خودمهارت

یتیخود هدامجازاتها و یا پاداشيهوسیلانند که بهدهاي درونی اخالقی می) که آن را قوانین یا ارزش1393و همکاران (
هاي دید فرد نسبت به وجود ویژگیيبا پرسش دربارهصورت اند، استفاده شد. این متغیر بهشده برانگیخته شدهبینیپیش

سنجیدهها در قالب چند سؤال بسته محلیرسانی) در بین هماخالقی (صبر، شکرگزاري، همدلی، صداقت، رعایت قانون و کمک
شد.
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)، استفاده شد. منظور از 1395زمانی (يهها از مطالعهاي آننوع انگیزه بررسی شدند که براي طراحی گویه4،در این مطالعه
در صورت شود، همانند بهتر شدن درآمد و تغذیه اي است که براي رفع نیازهاي مادي در فرد ایجاد میزیستی انگیزهيهانگیز

وآمد و تحصیل، گردد، همانند تسهیالت رفتاي است که براي افزایش رفاه، در فرد ایجاد میرفاهی انگیزهيهمهاجرت. انگیز
اجتماعی، افزایش يههویتی از تمایل فرد به ارتقاي وجهيهشود. انگیزراحتی و تفریح که موجب نشاط و شادابی فرد می

آرمانی نیز، تمایل فرد براي رفع نیازهایی چون پیشرفت فکري و يهشود. منظور از انگیزشی میاحترام و ارتباط اجتماعی نا
متغیر نیز در قالب چند سؤال بسته و با استفاده از طیف پنج 4باشد. این هاي اقتصادي و اجتماعی میگسترش فعالیت

سنجیده شدند.اي لیکرتگزینه
) استفاده شد. این 1395عزیزي خالخیلی و همکاران (ي، از مطالعهه با خشکسالیهاي راهبردهاي مقابلبراي طراحی گویه

راهبردها شامل تالش کشاورز براي تعدیل اثرات خشکسالی و انطباق با نوسانات اقلیمی است که با توجه به شرایط منطقه و 
نوع کشت، آیش زمین و اختصاص نوع کشت، سه راهبرد سنجیده شد. راهبردهاي فنی شامل تسطیح زمین، تغییر زمان و

هاي غیر کشاورزي، بیمه باشد. راهبردهاي اقتصادي به اظهار فرد در مورد انجام فعالیتبخشی از زمین به محصوالت باغی می
راهبردهاي روانی نیز قناعت، صبر، توکل و همدلی با آشنایان را شامل کردن محصوالت و خریدن آب از دیگر اهالی مربوط و

.شودمی
Chen)چن و همکاران  et al., هاي فنی و پشتیبانی خدمات دولت در شرایط خشکسالی را خدمات پس از فاجعه، کمک(2013

گیري از خدمات ترویجی نیز میزان که این متغیر از دید کشاورز و با چند سؤال بسته سنجیده شد. بهرهداننددولت میمالی
) را شامل 1391زاده و زمانی، ) و ارتباط با کارشناسان جهاد کشاورزي (منتی1392شرکت در جلسات ترویجی (امیرخانی، 

) نیز تحت عنوان رسانه بیان شده که 1389هاي ارتباطی (ویسی و همکاران، شود. دسترسی به منابع اطالعاتی و کانالمی
وزنامه و همچنین کسب اطالعات از طریق تلفن رهاي گروهی شامل رادیو، تلویزیون، ماهواره واستفاده از رسانه،منظور از آن

افزار آماري آمده با استفاده از نرمدستهاي بهاي لیکرت استفاده شد. دادهمقیاس پنج گزینه،هاهمراه بود. براي طراحی گویه
SPSS وAMOSانحراف معیار، هاي فراوانی، میانگینها از آمارهوتحلیل دادهوتحلیل قرار گرفت. براي تجزیهمورد تجزیه ،

تحلیل مسیر استفاده شد.وهمبستگی 
ها و بحثیافته

بنابراین بیشتر بود،سال 24برابر با نیز کشاورزان کار يهمیانگین سابقوسال43میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه برابر 
همچنین سال و8هاي تحصیل کشاورزان حدود میانگین سال. بودندباالي کشاورزييهسال و داراي تجربکشاورزان، میان

تعداد يهنفري بودند که بیشین4يه. بیشتر کشاورزان داراي خانوادبودهکتار 7ها نیز برابر آنيهمیانگین مساحت مزرع
طور متوسط هر انواده بود و بهنفر در خ6تعداد اعضاي بیکار خانوار نیز برابر يهنفر بود. همچنین بیشین10اعضاي خانوار برابر 

خود از کشاورزي را کمتر از يهدرصد از افراد درآمد سالیان80خانواده حداقل یک فرد بیکار در خانه داشت. همچنین حدود 
میلیون اعالم کردند.10

پاسخ هرکدام از ،کیکگویه بود که به تف5تحقیق یعنی تمایل به مهاجرت داراي يه، متغیر وابست2هاي جدول بر اساس داده
و)5يهو بیشین1يه(کمین29/3برابر با 1-5يهها با فراوانی و درصد آن آمده است. میانگین کلی این متغیر در دامنگویه

توان متغیر تمایل به مهاجرت در بین پاسخگویان را متوسط به باال ارزیابی کرد. بیشترین باشد. میمی91/0انحراف معیار 
یانگین این گویه در متر شدن شرایط اقتصادي مهاجرت خواهد کرد؛مربوط به این گویه است که فرد در صورت سختمیانگین

درصد از پاسخگویان با ماندن در روستا 50بربالغهاي این جدول گویاي آن است که باشد؛ یافتهمی59/3برابر با 1-5دامنه 
گیرند.ارند؛ سایر افراد در طیف بین این دو قرار میدرصد قصد ماندن در روستا را د30مخالف و 
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یابی تمایل کشاورزان به مهاجرتمدلهاي تمایل به مهاجرتتوزیع فراوانی گویه-2جدول 

یابی تمایل کشاورزان به مدلشده در ادبیات نظري، براي هاي رفتاري بیانشده و مدلریزيبا توجه به مدل رفتار برنامه
شود و اي از متغیرها بر یکدیگر سنجیده میمجموعهزمانهماثرات ،از روش تحلیل مسیر استفاده شد. در این روش،مهاجرت

دهنده نشان10/0آید. این ضرایب با مقدار کمتر از از طریق انجام رگرسیون چندگانه، ضرایب استاندارد مسیر به دست می
باشند و باالتر مبین اثرات قوي یک متغیر بر متغیر دیگر می50/0نشانگر اثرات متوسط و مقادیر 30/0یرمقادیف، اثرات ضع

شده است. با توجه به استفادهمشاهدهقابلمیانگین متغیرهاي ،در این تحقیق).1391زاده و زمانی، (کشاورز به نقل از منتی
ر دستیابی به مدل ساختاري تمایل به مهاجرت کشاورزان، مؤثرترین متغیرها منظوهمبستگی بین متغیرهاي پژوهش، به

خطی متغیرهاي مستقل بایستی همبستگی بین متغیرها گزارش شود؛انتخاب و وارد مدل شدند. ابتدا براي اثبات عدم هم
آن تحلیل تبعبهبرد و بنابراین انجام رگرسیون چندگانه و خطی را باال میاحتمال هم،همبستگی باال بین متغیرهاي مستقل

طور که در هماندهد.همبستگی بین متغیرهاي وارد شده در مدل را نشان می3کند. جدول مسیر را با مشکل مواجه می
بین متغیر ،بستگیاست. باالترین هممستقل بسیار کم دو مورد، همبستگی بین متغیرهاي جزبهشود جدول مشاهده می

،حالخطی چندان قوي نیست. با اینبنابراین احتمال هم. باشدمی44/0احساس نیاز به مهاجرت و نگرش به مهاجرت برابر با 
)، نیز استفاده شد. طبق یک VIF) و عامل تورم واریانس (Toleranceتولرنس (يههاي آماراز شاخص،خطیبراي کنترل هم

خطی است ساز بودن هممشکليهدهندباشد، نشان10تر از و عامل تورم واریانس بیش1/0کلی اگر تولرنس کمتر از يهعدقا
است و 89/1و بیشترین مقدار عامل تورم واریانس برابر 53/0کمترین مقدار تولرنس برابر،). در این پژوهش1386(طغرایی، 

رسیون قابل قبول است.خطی براي انجام رگبنابراین میزان هم

مــوافقممــقـوافــمظري ندارمـــنمــخالـفــممـخالفـامالً مـــکهاگویه بـیجـــوابکــامالً

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

عدم قصـد تـرك   
روستا

1063/3070204914531/15573/16153/4

مهــــــاجرت در 
تـر  صورت سـخت 

ــرایط   ــدن شـ شـ
اقتصادي

321/9376/10487/13126368424236/6

احتمال مهـاجرت  
طــی چنــد ســال 

آینده

321/9461/13866/2491267020251/7

مهــــــاجرت در 
ــع  صــــورت رفــ
مشکل اسکان در 

شهر

487/13599/16544/15936/26741/21223/6

ــال  ــامهدر حـ یـ
ــرایط  ــردن شـ کـ

براي مهاجرت

669/18796/22586/16726/20557/15207/5
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همبستگی بین متغیرهاي وارد شده در مدل- 3جدول

12345678910111213متغیر/همبستگی
1.احساس نیاز به مهاجرت1
44/0. نگرش به مهاجرت2 **1
-17/0. نگرش به کشاورزي3 **39/0- **1
-22/0. پیوند اجتماعی4 **31/0- **26/0 **1
12/0مهاجرت.دیدگاه به سهولت 5 *21/0 **04/018/0- **1
-17/0از رسانهاستفاده.6 **11/0 -22/0 **11/006/01
-13/0- 05/0ترویجیخدمات.7 *27/0 **21/0 **03/0 -36/0 **1
-11/0- 04/0دولتیتحما.8 *25/0 **10/005/005/0 -24/0 **1
-07/0020/0هاي تحصیلسالتعداد.9 01/0007/0- 03/008/005/0 -20/0- **1

29/0- 00/0002/010/004/0درآمد.10 **22/0 **10/004/011/01
39/0آرمانییزهانگ.11 **19/0 **01/012/0 *13/0 *01/0 -013/004/011/0 *007/01
14/0اعضاي بیکار خانوارتعداد.12 *04/0 -03/017/0- **005/013/0- *01/0 -14/0 *05/0 -01/002/01
49/0به مهاجرتیلتما.13 **43/0 **20/0- **23/0- **19/0 **14/0- *05/0 -003/006/011/031/0 **09/01

05/0معنی داري در سطح  *
01/0داري در سطح ** معنی

ش کشاورزي ایران / جلد
علوم ترویج و آموز

14
/ شماره

2/
1397241
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دوازده متغیر پیوند اجتماعی، رسانه، خدمات ترویجی، تعداد اعضاي بیکار خانوار، حمایت دولت، درآمد، تحصـیالت، نگـرش بـه    
آرمـانی وارد مـدل شـدند. اعتمـادي و کرمـی     يهکشاورزي، نگرش به مهـاجرت، احسـاس نیـاز بـه مهـاجرت و انگیـز      يهآیند

)Etemadi & Karami, کنند:مدل شرایط زیر را بیان می-براي برازش داده)Vieir(به نقل از ویرا)2016
باشد.1-2و یا 1-3به درجه آزادي بین )Chi square(مربع کاينسبت . 1
.باشد90/0باید بیشتر از NFIو CFIمقدار . 2
برازش قابل قبول) باشد.يبرا08/0(کمتر از 05/0کمتر از RMSEAمقدار . 3

مدل است.-دهنده سازگاري مناسب دادههاي برازش، نشانشود، مقادیر متناسب شاخصطور که مشاهده میهمان
آرمانی از مهاجرت، بیشترین تـأثیر را بـر   يه، سه متغیر احساس نیاز به مهاجرت، نگرش به مهاجرت و انگیز1نگاره با توجه به

یر این متغیرها در حد متوسط است. احساس نیاز بیشـتر بـه مهـاجرت و همچنـین نگـرش مثبـت       تأثتمایل به مهاجرت دارند. 
آرمانی از مهاجرت يهشود فرد تمایل بیشتري به مهاجرت داشته باشد. همچنین انگیزنسبت به مهاجرت و عواقب آن باعث می

جمله عوامل مؤثر بـر تمایـل بـه مهـاجرت     ازهاي اجتماعی اقتصادي در شهر) نیزایل به پیشرفت فکري و گسترش فعالیت(تم
یعنی افرادي کـه همـدلی و پیوسـتگی    ؛ منفی بر تمایل به مهاجرت افراد استاست. متغیر پیوند اجتماعی داراي اثر مستقیم و
ها برخوردارند، تمایل کمتري بـه مهـاجرت دارنـد؛ ایـن     مایت معنوي و مادي آنبیشتري با اهالی محل خود دارند و بیشتر از ح

کشـاورزي و  يهاین متغیر با تأثیر بر متغیرهاي نگرش به آیند.)، تطابق دارد1395) و خطیر (1387گودرزي (رابطه با پژوهش 
مثبـت پیونـد اجتمـاعی و نگـرش بـه      يهگـذارد. رابطـ  غیر مستقیم بر تمایل به مهاجرت نیز اثر میطوربهنگرش به مهاجرت، 
کار کشاورزي دارند.يهمندند نگرش بهتري به ادامدهد افرادي که از حمایت دوستان و آشنایان خود بهرهکشاورزي نشان می

این تأثیر ضعیف است، اما نشـان  هرچنداجرت اثر مثبت دارد، یرمستقیم بر تمایل به مهغطور مستقیم و متغیر تحصیالت نیز به
)، 1387)، گـودرزي ( 1389(ينقـد کرده تمایل بیشتري به مهاجرت دارند. این نتیجـه بـا نتـایج تحقیـق    دهد افراد تحصیلمی

,Ackah, & Medvedev() و آکـا و مـدودو  1386(یصـبوح غفاري مقدم و )، 1395خطیر ( نگـرش بـه   مطابقـت دارد.  )،2010
کار کشاورزي و نگرش مثبـت نسـبت   يهطور غیرمستقیم بر تمایل به مهاجرت مؤثر است، امید به آیندکشاورزي نیز بهيهآیند

مانع از تمایل به مهاجرت است.،به آن
هایی . خانوادهشودتعداد اعضاي بیکار خانوار نیز باعث افزایش احساس نیاز به مهاجرت و درنتیجه افزایش تمایل به مهاجرت می

دادند. درآمد فرد نیـز بـر تمایـل بـه     کردة بیشتري داشتند، به مهاجرت تمایل بیشتري نشان میویژه تحصیلکه جوانان بیکار به
که سهولت مهاجرت بـراي افـراد پردرآمـد بیشـتر اسـت،      نحويطور غیرمستقیم است، بهمهاجرت تأثیر مثبتی دارد، این تأثیر به

Todaro)(تـودارو  هـاي  ها به مهاجرت بیشتر اسـت. ایـن نتیجـه بـا پـژوهش     اجرت بهتر و درنتیجه تمایل آنها به مهنگرش آن

Mihi-Ramirez(یـرز و همکـاران  رام-میهی)،1392)، کشاورز و همکاران (1367( et al., میـرزا مصـطفی و قاسـمی    و ) 2014
)، مطابقت دارد.1392(

هاي جمعی بر نگرش به کشاورزي اثر مثبت و بر احساس نیاز بـه مهـاجرت تـأثیر منفـی دارد، ازآنجاکـه ایـن       استفاده از رسانه
Nawrotzki(و همکارانیناروتزک) و 1389نقدي (هاي قبلی محققان ازجمله نتیجه با یافته et al., توان تطابق ندارد، می،)2015

ها در مورد معرفی زندگی شهري و شغل کشاورزي دانست. خدمات حمایتی دولت نظیر یکی از دالیل آن را تغییر رویکرد رسانه
گیري از خدمات ترویجی با تأثیر بر نگرش به کشاورزي، بر تمایل به مهاجرت اثر منفی دارنـد.  بیمه، وام و غیره و همچنین بهره

تواند مانع از مهاجرت کشاورزان شود.هاي اقتصادي میترویج و کمکيهمات بهتر درزمینخددرواقع
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با استفاده از تحلیل مسیرمدل عوامل مؤثر برتمایل کشاورزان به مهاجرت -1نگاره 

گیري و پیشنهادهایجهنت
به عنوان شغل اصلی روستاییان،زندگی اقتصادي و اجتماعی جوامع روستایی از دیرباز به علت وابستگی بسیار کشاورزي به

مانند خشکسالی بوده است. این جوامع که عمدتاً در کشورهاي جهان سوم به شرایط آب و هوایی، تحت تأثیر نوسانات اقلیمی 
هاي مختلفی را در رویارویی با این بینند، واکنشها آسیب زیادي از خشکسالی میپاي آنبرند و بخصوص قشر خردهسر می

ستاییان براي مقابله با خشکسالی هایی است که روبسیاري از محققان، مهاجرت یکی از راهيهدهند. به گفتپدیده نشان می
ها شده است؛ اما خود، پدیده نامطلوبی نیست و بسیاري از اوقات موجب پیشرفت اقوام و گروهيخودبهگزینند. مهاجرت برمی

رویه تبدیل شده است. مطالعات بیيهویژه در کشور ما سیر تصاعدي داشته و به یک پدیدهاي اخیر بهاین پدیده در سال
يهرویه و غیرمنطقی، تبعات بسیاري را براي جامعۀ شهري و روستایی در پی دارد؛ توسعهاي بیدهد که مهاجرتمینشان

رو، بررسی مهاجرت روستاییان نشینی و آسیب به کشاورزي از آن جمله است. ازایننامتوازن شهر و روستا، تبعات منفی حاشیه
تواند تا حدي چرایی این موضوع را مشخص کرده و تعدیل آن را ها میآنگیري تمایل و قصد مهاجرت در و چگونگی شکل

کند. مطالعات رفتاري مبین آن است که تر نماید. مهاجرت یک رفتار است، رفتاري که تحت تأثیر عوامل مختلف بروز میآسان
به مهاجرت کشاورزان، راهی در جهت تمایل به عمل، تأثیر مستقیمی بر رفتار دارد. این پژوهش بر آن بود تا با بررسی تمایل

تعدیل آن ارائه دهد.

05/0معناداري در سطح *
01/0معناداري در سطح **

Chisq/DF=1.25 (df=38, p=0.133)

RMSEA=0.027

CFI=0.98

NFI=0.92
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بر نگرش به آینده گیري از خدمات ترویجی داراي اثرات مثبتنتایج تحلیل مسیر نشان داد که استفاده از رسانه و بهره
یجاد نگرش مثبت به نشان دادن رویکرد مثبت رسانه در اعالوه برباشند. اثر رسانه بر نگرش به آیندة کشاورزي، کشاورزي می

چگونگی مقابله با خشکسالی يهکشاورزي و همچنین آگاهی درزمینيهکشاورزي، اهمیت زیاد آن را در ایجاد امید براي ادام
دهد عملکرد ترویج در ایجاد نگرش مثبت به ادامه گیري از خدمات ترویجی نیز نشان میشود. همچنین اثر کلی بهرهیادآور می

هاي جمعی مانند رادیو و تلویزیون و همچنین شود با استفاده از رسانهآینده آن مطلوب بوده است. پیشنهاد میکار کشاورزي و 
ها ارائه شود.تلفن همراه و پیامک، ارتباط جهاد کشاورزي با کشاورزان حفظ شده و نکات ترویجی الزم به آن

به مهاجرت و پیوند اجتماعی داراي اثرات کلی و مثبت بر نتایج تحلیل مسیر همچنین نشان داد که متغیرهاي احساس نیاز 
بندي تواند مربوط به سطحآرمانی، میيهاند. همبستگی باال و مثبت پیوند اجتماعی با انگیزآرمانی از مهاجرت بودهيهانگیز

به دنبال دارد. فرد با رفع طور که قبالً هم ذکر شد، حمایت مادي و پذیرش اجتماعی را نیازها باشد. پیوند اجتماعی، همان
مهاجرت فردي که پیوند اجتماعی باالیی با اهالی يهنیازهاي اولیه به دنبال برطرف کردن سایر نیازها است، بنابراین انگیز

آرمانی از مهاجرت يهتواند دلیل تأثیر مثبت پیوند اجتماعی بر انگیزروستاي خود دارد، ناشی از اهداف باالتر است. این می
تمایل افراد به مهاجرت تا حد زیادي ناشی از نگرش مثبت افراد به مهاجرت است. نگرش افراد به مهاجرت، متأثر ازباشد.

گیري . بهره5ها و . استفاده از رسانه4. حمایت دولت در شرایط خشکسالی، 3. پیوند اجتماعی، 2. نگرش به آینده کشاورزي، 1
هاي رسانه با محتواي اهمیت کشاورزي و لزوم تواند با برنامهترویجی است. تغییر نگرش روستاییان به کشاورزي میاز خدمات 

يهمادي و معنوي، وام، بیميهزمینسازگار کردن آن با شرایط خشکسالی، تکریم کشاورزان و همچنین حمایت دولت در
ستگی انجام شود. همچنین با تقویت خدمات ترویجی از طریق تأثیر خشکسالی، امنیت شغلی و تعهد دولت براي حقوق بازنش

رویه برداشت. هاي بیتوان گامی در جهت تعدیل مهاجرتنهایت نگرش به مهاجرت نیز میکشاورزي و دريهبر نگرش به آیند
با توجه به تأثیر کرده است. بیکاري در روستا را پررنگيمسألهاز پیش، یش بخشکسالی و از رونق افتادن کشاورزي در روستا 

هاي شغلی مرتبط و مثبت تعداد اعضاي بیکار خانواده بر احساس نیاز به مهاجرت و درنتیجه تمایل به مهاجرت، ایجاد فرصت
رسد، در این منظور هدایت کارآمد نیروي کار مازاد به سمت بخش تولید ضروري به نظر میهاي کشاورزي بهگسترش فعالیت

عنوان یکی از پیوند اجتماعی نیز بههاي تولیدي ازجمله راهکارهاي موجود است.ایجاد تعاونیکاربردي و-ش علمیزمینه آموز
تمایل به مهاجرت داشت. همدلی و حمایت افراد در روستا، مطمئناً به فرد دلگرمی داده و او اي منفی بامتغیرهاي مؤثر، رابطه

نهادي چون تعاونی، صندوق ایجاد مراکز مردم.دهدکار کشاورزي و ماندگاري در روستا سوق میيهرا به سمت ادام
آرمانی يهانگیزتواند در تقویت این همدلی مؤثر باشد. افراد، مینظرتبادلالحسنه و برگزاري جلسات مختلف و بحث و قرض
هاي معنوي، افزایش آگاهی و امکان ایجاد زمینه براي پیشرفتعنوان عامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت، ضرورت توجه به نیز به

کند.هاي اقتصادي را گوشزد میگسترش فعالیت
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Abstract
The drought drives many rural households into cities. The negative consequences of this migration in cities and
villages, including marginalization, uneven development and agricultural damage, have transformed this
phenomenon into a crisis in the country. The purpose of this study was to design a model of factors affecting
the Zarqan farmers’ intention to migrate under drought condition. This study was conducted using Descriptive
method and survey. Data was gathered using a questionnaire which its face validity was confirmed by Shiraz
University professors, and its reliability was obtained through a pilot test and Calculate the Cronbach’s alphas.
Path analysis results showed that attitude toward migration was the most important determinant of intention to
migrate. Other factors affecting independent variable include feeling the need to migrate, idealistic motivation,
education, attitude toward agriculture and social link, the number of unemployed members in family,
perspective to the ease of migration, using media, income, government weak support in drought condition, and
accessibility to extension services. Therefore, Migration can be accelerated by applying government support
policies to non-farm businesses, expanding rural cooperatives, and using the media to improve its extension
services.

Keywords: Farmers’ Intention, Migration, Drought Conditions, The Motivation of Migration.
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