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تاریخ وصول ،1301/12/23 :تاریخ تایید1307/20/32 :

چكيده
تامین معیشت روستاییان و مهمتر از آن ،پایدار نمودن سیستم های معیشتی به عنوان اصل اساسی در رویكرد غالب برنامه ریزی
توسعه روستایی در عصر حاضر پذیرفته شده است .راهكار اصلی دستیابی به این اصل ،ارتقای سطح تاب آوری معیشتی جامعه
روستایی می باشد تا روستاییان بتوانند در برابر بحرانهای محیطی و انسانی دوام بیاورند .در این راستا ،پژوهش کاربردی حاضر به
روش توصیفی -تحلیلی به ارزیابی سطح تاب آوری معیشتی مهاجران بازگشتی به دهستان دزلی شهرستان سروآباد پرداخته تا بدین
ترتیب شناخت جامعی از وضع موجود سطح تابآوری معیشتی منطقه مورد مطالعه حاصل گردد و این شناخت زمینه ساز اتخاذ
راهكارهای کاربردی جهت هرچه تاب آورتر نمودن نظام معیشتی روستاییان و جذب مهاجران گردد .پرسشنامههایی در برگیرنده سه
شاخص اصلی تاب آوری معیشتی(اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-محیطی) به صورت هدفمند در میان خانوارهای بازگشتی به روستاها
توزیع گردید .پس از تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری همچون :ویلكاکسون ،تی زوجی ،تحلیل
مسیر و ابزار نزدیک ترین همسایگی در شاخص توزیع فضایی  ،Arc GISنشان دادند که با اقدامات اقتصادی و اجتماعی انجام
گرفته سطح تاب آوری معیشتی خانوارهای بازگشتی از میانگین نامطلوب  2610دوره شهرنشینی به مقدار رضایت بخش  3630در
دوره بازگشت به روستاها بهبود یافته است و در این میان شاخص اقتصادی می باشد که بیشترین تاثیر را در این بهبود وضعیت داشته
است .همچنین توزیع فضایی تاب آوری معیشتی این خانوارها در سطح بخش به صورت نرمال و با رعایت اصل عدالت فضایی
صورت گرفته است.
کلید واژگان :مهاجرت معکوس ،تاب آوری ،تابآوری معیشتی ،دهستان د لی ،شهرستان سروآباد.

 -1استادیار جغرافیا و برنامه ریزي روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول.Saadi@pnu.ac.ir :
 -2كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی ،شاغل در آموزش و پررش استان كردستان.
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مقدمه و طرح مساله
تابآوری به عنوان ظرفیت بالقوۀ سیستم ،جامعه یا اجتماعِ در معرض مخاطرات برای سازگاری یا مقاومت در برابر
تغییرات به منظور رسیدن یا حفظ سطح مناسبی از عملكرد و ساختار شناخته میشود نبود تابآوری ،سیستم را به سمت
محدودیتهای آن سوق میدهد .هنگامی که تابآوری تضعیف شود ،اختالالتی نظیر بیماری ،طوفان یا نوسانات بازار
که از قبل به سیستم شوک و صدمه زده بودند ،فشار شكنندهای را به سیستم وارد میسازند و آن را تا آستانة تغییری
بنیادی در مسیری جدید پیش میبرند .چنین تغییرات اساسی در سیستم باعث ایجاد تغییرات جدی در اکوسیستم و
بنیادهای معیشتی و رفاه و آسایش مردم در جوامع مختلف میشود .از این رو واضح است که تابآوری از ویژگیهای
اساسی در مدیریت منابع در شرایط عدم قطعیت و تغییر است و به همین دلیل مدیریت منابع از این طریق امروز مهمتر
از گذشته تلقی میشود( )Nelson,2009:11بررسیهای به عمل آمده در طی یک قرن اخیر مشـخص میسازد یكی
از عوامل کندی توسعه در ایران ،ضعف در برنامهریزیهای محلی و ناحیهای بوده است .توسعة روستایی به عنوان یكی
از زمینههای بنیادی توسعة ملی است .تأکید بیشتر محققان بر این است که در برنامهریزی توسعة روستا با پیچیدگیهای
خاص خود ،اگر دولتها دخالت مدبرانهای داشته باشند ،تهیه و تنظیم و اجرای آن به شكل مطلوب انجام خواهد گرفت
(شماعیپور .)23 :1303 ،اگر دولتها در این راستا برنامهریزیهایی داشته باشند در بیشتر مواقع تأثیرات مهاجرت
معكوس میشود (سجادی و حامدی .)133 :1331 ،در دهة اخیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی
بازگشت مهاجران را زمینهسازی کرده است (منافیآذر و همكاران )32:1301 ،در سرشماری 1302پیشیگرفتن درصد
مهاجران شهر به روستا (10درصد) از درصد مهاجران روستا به شهر (13درصد) قابل تأمل بوده (مرکز آمار ایران)1302 ،
و مهاجرت بازگشتی را به عنوان موضوعی جدی برای مطالعة چرایی ،چگونگی و اثرات آن مطرح ساخته است که استان
کردستان نیز از این قضیه مستثنی نیست ،شهرستان سروآباد در غرب استان کردستان نیز در چند سال اخیر با پدیده
مهاجرت معكوس روبرو بوده است .این شهرستان دارای دو بخش است که یكی از این بخشها ،اورامان است که در
مجاورت با کشور عراق است .این بخش روستاهای زیادی دارد که در برهههای مختلف زمانی ،تعدادی از این روستاها
به علل مختلف ،تخلیه شده و جمعیت آنها به شهرهای اطراف مهاجرت کردهاند جمعیت روستاهای دیگر نیز غیر از
چند روستای بزرگ و نیز چند روستای نزدیک به مرز کاهش جمعیت داشته است که دلیل این امر ،مهاجرت ساکنان آن
بوده است؛ اما در سالهای اخیر تعدادی از روستاییان به دلیل بهبود و گسترش امكانات در روستاها ،راه اندازی و گسترش
کسب وکار جدید در روستا ،هزینه زیاد زندگی در شهر و وجود شغلهای مرتبط با نواحی مرزی مجددا به روستاها
بازگشتهاند ،در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت تاب آوری معیشتی این دسته از مهاجران بازگشتی
است و در این راستا نیز سوالهایی به شرح زیر مطرح میباشند:
سوال اصلی :آیا وضعیت تاب آوری معیشتی خانوارهای بازگشتی به روستا نسبت به دوره شهرنشینی تغییر یافته است؟
در صورت تغییر ،الگوی فضایی آن به چه صورت می باشد؟
سوال فرعی :کدامیک از شاخص های مورد بررسی(اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی  -کالبدی) ،بیشترین تاثیر را در تغییر
سطح تاب آوری معیشتی خانوارهای بازگشتی داشته اند؟
پیشینه تحقیق
مطیعی لنگرودی و همكاران ( )1302به بررسی تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان پرداختند
نتایج حاکی از آن است که مهاجرت موقت نیروی جوان روستایی ،مهمترین راهبرد به کار رفته برای ادارۀ زندگی بوده
است و پس از کسب مهارت و بازگشت به نواحی روستایی ،تفاوت چشمگیری در سرمایههای انسانی ،مالی ،فیزیكی،
اجتماعی و طبیعی افراد بازگشته رخ داده است .مهمترین پیامدهای این نوع از مهاجرت کسب درآمد بیشتر ،افزایش رفاه
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زیستی ،کاهش آسیبپذیری ،بهبود امنیت غذایی ،بهبود شأن و منزلت انسانی برای مهاجران بازگشته به روستاها بوده
است.
قاسمی و همكاران( )1303در تحقیقی تحلیلی بر علل شكلگیری مهاجرت معكوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود
را مورد بررسی قرار دادند نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه مهاجران علل اصلی شكل گیری جریان مهاجرت
معكوس در بعد طبیعی آب و هوای مناسب با میانگین  ،2/30در بعد اقتصادی «ضرورت شغلی و نزدیكی به محل کار»
با میانگین  2/13و در بعد اجتماعی «برخورداری روستا از خدمات و امكانات» با میانگین  2/22می باشد .همچنین تحلیل
عاملی  20متغیر شناسایی شده موثر در مهاجرت معكوس را ذیل  7مولفه اصلی به ترتیب شامل عوامل زیرساختی،
اقتصادی ،زیست محیطی،فرهنگی ،تعلق مكانی ،بازنشستگی ،و مسكن تلخیص نمود که عوامل اول تا هفتم رویهمرفته
 10/23درصد از مجموع واریانس مهاجرت معكوس را توضیح داده است.
پور کوش و همكاران( )1303در تحقیقی به بررسی عملكرد مدیریت روستایی در راستای تابآوری سكونتگاه های
روستایی دربرابر بالیای طبیعی از دیدگاه روستاییان مطالعه موردی :نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه پرداختند این
پژوهش نشان داد که سكونتگاه های روستایی مانند دیگر سكونتگاه های انسانی پیوسته در معرض تهدید و تخریب
انواع مخاطرات محیطی قرار دارد .نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه با توجه به مخاطرات تهدید کننده طبیعی به عنوان
منطقه مورد مطالعه در نظرگرفته شده است.
گیالرد( )2227با عنوان تاب آوری جوامع سنتی در برابر بالیای طبیعی ،به این نتیجه رسید که جوامع سنتی در مواجه
با بالیای طبیعی با استفاده از چهار بعد ماهیت خطر ،میزان تاب آوری  ،ساختار فرهنگی و سیاست های مدیران می
توانستند در مواجهه با بالیا مقاومت نشان دهند.
حیدری ساربان و همكاران( )1300در تحقیقی به بررسی نقش تنوع معیشتی در تابآوری خانوارهای روستایی پیرامون
دریاچه ارومیه در برابر خشكسالی پرداختند .نتایج به دست آمده نشان می دهند که اتخاذ رویكرد معیشتی منجر به تاب
آوری بیشتر خانوارها در شرایط خشكسالی دریاچه ارومیه شده است .در روستاهایی که در معرض خشكسالی شدیدتری
قرار داشتند ،این تنوع معیشتی بیشتر بوده است .در نهایت با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادات کاربردی در زمینه
راهكاری عملی تنوع معیشتی و تاب آوری روستایی ارائه شده است.
جیالو )2220(1در مقالهای با عنوان سرمایه انسانی ،بازگشت مهاجران و کارآفرینی روستایی در چین بیان میکند که در
اصالحات اقتصادی اوایل دههی  1032میالدی ،در حدود  132میلیون نفر از ساکنان مناطق روستایی به محدودههای
شهری به طور موقّت یا دائم منتقل شدند .کارگران مهاجر در موفّقیت اقتصادی چین نقش مهمی داشتند و مهاجران پس
از بازگشت به روستاها ،در پایداری کارآفرینی روستایی بسیار مؤثر بودهاند.
کالدول( )2211در تحقیقی به بررسی تاب آوری خانواده های کشاورز در معرض خشكسالی پرداخت .نتایج نشان داد
که نبود تاب آوری سیستم ها را به سمت محدودیت های آن سوق می دهد  .همچنین هنگامی که تاب آوری ضعیف
شود تغییرات جدی در اکوسیستم و بنیاد های معیشتی و رفاه و آسایش مردم در جوامع مختلف می شود.
مونج )2212(2در تحقیقی به بررسی ظرفیت تطبیقی و تاب آوری خانواده های کشاورز در معرض خشكسالی در جنوب
نیو ساوث ولز استرالیا به شناخت طیف وسیعی از راهبرد های مواجه جمعی ای اشاره می کند که خانوارها به کار می
گرفتند در پژوهش وی به اتكای کشاورزان به سرمایه ی اجتماعی به عنوان منبعی تطبیقی اشاره میشود در عین اینكه
نشانه هایی از به خطر افتادن همبستگی اجتماعی به دلیل رقابت بر سر منابع موجود نیز در آنجا دیده میشود.
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در مجموع اگر چه مطالعات متعدی در رابطه با موضوع تاب آوری و مهاجرت توسط محققین خارجی و داخلی انجام
گرفته ولی باید گفت که اکثر این مطالعات یكی از دو موضوع مهاجرت و تاب آوری را مورد بررسی قرار دادهاند و
ترکیب این دو موضوع مورد مورد بررسی قرار نگرفته است اما در پژوهش حاضر عالوه بر اینكه علل و عوامل اصلی
مهاجرت روستاییان از روستا به شهر و بالعكس از شهر به روستا مورد بررسی قرار گرفته ،میزان تاب آوری خانوارها
روستایی در دو دوره سكونت در شهر و روستا در اثر مهاجرت هم مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین از این منظر
متفاوت از سایر تحقیقات می باشد به عبارت دیگر وجه تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با سایر پژوهش ها ،چند بعدی
بودن پژوهش حاضر است.
مبانی نظری
پدیدۀ مهاجرتهای بی رویة روستایی به عنوان یكی از معضالت اساسی در کشور ،بـه طور عمده نقش منفی در مبدأ و
مقصد مهاجرت دارد .امروزه یكی از دغدغههای اساسی دولت ،کنترل مهاجرت بیرویه ،حل معضالت شهری و کاهش
عوارض سوءمهاجرت در نقاط روسـتایی است(عاشری .)113 :1333 ،یكی از مهمترین علل مهاجرت روستاییان ،انگیزه
های اقتصادی است که بـه طـور عمده در دو زمینه صورت میگیرد کسب درآمد بیشتر و یافتن شغل .بسیاری از نظریه
پردازان ،انگیزه های اقتصادی را مهم ترین دلیل مهاجرت روستاییان به مناطق شهری میدانند و اعتقاد دارند که اختالف
درآمد بین شهر و روستا و کسب درآمد بیشتر برای بهبود زندگی ،عامل اصلی ایـن نوع مهاجرت است (ماهر:1332،
 .)07در این زمینه کالرک اعتقاد دارد که مهاجرت روستا شهری پاسخی به محرک های اقتصادی است(مهدوی:1333،
 .)133لوئیس معتقد است نیروی کار روستایی به دنبال دریافت دستمزد بیشتر و به دلیل وجود فرصـت اشـتغال در شهر،
به شهر مهاجرت می کنند تا جایی که مازاد نیروی کار در روستا پایان یابد درهمین زمینه ،اندرسون فقر روستایی را عامل
اصلی مهاجرت به شهرها می داند و معتقد است روستاییان برای گریز از آسیبهای ناشی از فقر ،روانة شهرها می شوند
( .)Anderson,2003:2از برگشت جمعیت یا جریان ضد شهرنشینی با عنوان مهاجرت معكوس نام برده میشود.
بررسی مطالعات حاکی از آن است که دالیل مهاجرت بازگشتی به نواحی روستایی عمدتا اقتصادی ،بوم شناختی و در
ارتباط با کیفیت زندگی است .الزم به یادآوری است مهاجرت معكوس در ایران سنخ دیگری از مهاجرت معكوس در
کشورهای پیشرفته است ،درکشورهای پیشرفته ساکنین شهرها عمدتاً از مشكالت بزرگتر مراکز شهری به دنیای قابل
اداره تر و سالم تر حاشیه سوق داده میشوند ،اما در کشورهای جهان سوم عمدتاً دسترسی به فرصت های شغلی ،مسكن
ارزانتر و  ...موجب جابه جایی جمعیت از شـهرها بـه سكونتگاههای روستایی میگردد .چنانچه در اغلب تحقیقات انجام
شده در کشور تامین زمین و مسكن ارزان قیمت در روستا و نزدیكی به محل کار و فعالیت به عنوان مهمترین علل
شكلگیری مهاجرت های معكوس و بازگشتی مطرح شده است(قاسمی و همكاران.)10 :1303،
در نظریه اقتصاددانان نئوکالسیک ،مهاجرت بر تفاوت دستمزدهای مبدا و مقصد استوار بوده و مهاجرت معكوس نشان
از یک تجربه شكست خورده است که از این دیدگاه ،این نوع مهاجرت شامل افرادی میشود که در مورد هزینههای
مهاجرت اشتباه کرده و نتوانستهاند درآمد باالتری دریافت نمایند .در مقابل ،در رویكرد اقتصاد جدید مهاجرت کار به
مهاجرت معكوس به عنوان نتیجه منطقی یک راهكار حساب شده خانواده جهت غلبه به ریسکها و موانع فعالیت و
سرمایهگذاری آنها در مبدا مینگرند و آن را دستاورد یا هدف غایی مهاجرت میدانند .در این رویكرد ،سطح استقالل
در تصمیمگیری از فرد به خانواده تغییر مییابد و مهاجرت معكوس در نتیجه یک تجربه موفق است که مهاجران دارای
درآمد بیشتری بوده و ثروت خود را به مبدا میآورند.کاسترینو )2223(1این رویكردهای اقتصادی و مالی را به دلیل
غفلت از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مورد انتقاد قرارداده و رویكرد ساختاری که بازتاب دیدگاه سیستمی به مهاجرت
Cassarino
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میباشد را ارائه میدهد که مهاجرت معكوس را نه تنها یک مسئله شخصی و مالی بلكه یک فرآیند اجتماعی و تحت
تاثیر عوامل ساختاری(نهادی ،اجتماعی ،فرهنگی) در دو محیط مبدا و مقصد میداند .از دیدگاه تمرکززدایی شهری،
حرکت به سمت حومه ها و نواحی روستایی نوعی واکنش به مشكالت و معضالت نواحی شهری و تالش در جهت
دستیابی به کیفیت مطلوبتر زندگی توسط مهاجرین میباشد( Haas and Fokkema,2015:417؛ Farrel and
 .)Mahon,2012: 33-35, Farrel and et all,2014:128العلی و کوسر )2222(1معتقدند که بازگشت مهاجران
به محیط مبدا متاثر از تمایالت ذهنی و وابستگیهای شخصی و دارای پسزمینهها تاریخی و اجتماعی میباشد.در این
راستا است که رویكرد شبكههای اجتماعی 2در بحث مهاجرت معكوس مطرح گردیده و تاکید اصلی آن بر تعلقات،
سرمایههای اجتماعی ،وابستگیهای ذهنی و ارتباطات قوی احساسی فرد مهاجر با محیط مبدا و سایر مهاجرین بازگشته
میباشد و بر این اساس ،عالوه بر عوامل محسوس ،عوامل نامحسوس(ذهنی و شخصی) در بازگشت مهاجران موثر
میباشد( .)Guchteneire,2004:262اما در مهاجرت بازگشتی کشور ایران ،بیشتر نظریه شكست اقتصاد نئوکالسیک
غلبه دارد و بر طبق رویكرد معیشت پایدار ،مهاجرت در این حالت ،تصمیم عمدی ،اجباری و مهمترین راهبرد معیشتی
خانوادهها در جهت تامین و پایداری معیشتشان است که اتخاذ میگردد (FAO,2016:8؛
Fouracre,2001:3؛.)Mukherjee,2006:33
تاب آوری روستایی
مفهوم تابآوری در سیستمهای اجتماعی و زیست محیطی از دهه  1032مطرح گردید .این مفهوم را نخستین بار هولینگ
در مطالعات اکولوژیكی به عنوان راهی برای درک پویایی غیر خطی در سیستم های بوم شناسی مطرح کرد .تاب آوری
یكی از مهمترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است.
امروزه دیدگاهها و نظریههای مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی
هستند از اینرو ،به نظر بسیاری از محققان ،افزایش تابآوری و سطح سازگاری و مقابله با تغییرات و بحرانهای محیطی
و کاهش سطح خطرپذیری در بین اجتماعات محلی این امكان را فراهم میسازد که توسعهی ساکنان اجتماعات در میان
تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیطی به صورت پیوسته و پایدار ادامه یابد و بالیای بعدی نتواند زندگی مردم را مختل
سـازد(رفیعیان .)13 :1302،باید توجه داشت که برنامه های کاهش مخاطرات ،باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی های
جوامع تابآور باشد و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاب آوری نیز توجه کند در این زمینه سازگاری و توانایی
ذینفعان در سیستم برای افزایش حداکثری تاب آوری مطرح می شود توانایی واحدهای اجتماعی(سازمانها و جوامع)
برای کاهش خطر شامل تأثیرات مخاطره و انجام عملیات بهسازی برای به حداقل رساندن اختالالت جامعه کنونی است
که اثرات مخرب (مخاطرات) بر جامعه آینده را کاهش می دهد(نوری و سپهوند .)277 :1303 ،در این میان برخورداری
مردم روستایی از شرایط زندگی مناسب میتواند در سطح تابآوری روستاییان مؤثر باشد .در شرایط زیست پذیری
مناسب روستایی است که می توان توانمندسازی و تاب آوری اجتماعات روستایی در برابر مخاطرات محیطی را دنبال
کرد ،زیرا در شرایط زیستی مطلوب است که عوامل محافظت کننده ،توانمندکننده و انطباقی شكل میگیرد .بنابراین
سكونتگاههای روستایی با قابلیت زیست و برخورداری از شرایط مناسب زندگی می تواند منجر به ایجاد امید ،سرزندگی
و نشاط در بین ساکنان آن گردد و آسیب پذیری باال که نشاندهنده شرایط سازگار است ،می تواند منجر به افزایش تاب
آوری گردد .از آنجا که آسیب پذیری اجتماعات روستایی یكی از محدودیت های توسعه این اجتماعات به ویژه در
فضاهایی است که مدام تحت تأثیر تهدیدات ناشی از مخاطرات قرار دارند ،تابآوری اجتماعات روستایی می تواند
Al-Ali and Koser
Network theory

1
2
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رویكردی تسهیل کننده برای دستیابی به توسعه و به عبارتی بهبود شرایط زیستی سا کنین و بهبود کیفی شرایط زندگی
در محیط باشد(رفیعیان.)12:1302 ،
ت ثیر با گشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان
پایه های آغازین اقتصاد در روستاها را باید بر پایه ی فعالیت های کشاورزی دانست؛ امـا در فراینـد تحـوالت اقتصـاد
روستایی در جهان ،به نظر میرسد که بخش کشاورزی ،به تنهایی تواناییِ ایجاد تعادل در شاخص های اقتصـاد روسـتاها
و جمعیت این مناطق نبوده و لزوم پرداختن به فعالیت های غیرکشاورزی و جستجوی شیوه های جدید معیشت ،بیش
از پیش احساس می شود(مشیری و همكاران .)133 :1333 ،متنوع کردن اقتصاد روستایی به سوی فعالیـت هـای
غیرکشاورزی ،بدان معناست که نه تنها باید به رشد فعالیتهای غیرکشـاورزی روستایی ،بلكه به افزایش و تنوع فعالیت
های کشاورزی و غیرکشاورزی و منابع درآمدی مكمل در راهبردهای معیشت خانواده های روستایی توجه کرد
( .)Rocchi6 2220:13بسیاری از مردم در روستاها ،بـا تنگنای فرصت های شغلی ،کاهش درآمد ،رشد چشمگیر
جمعیت ،نرخ باالی بیكاری به ویژه برای جوانان و فقر اقتصادی مواجـه بوده که این مشكالت آنها را با خطر امنیت
معیشتی مواجه می کند .چنانچه مشكل فعلی روستاها ،کمبود سرمایه و نیروی انسانی ماهر است و چنانچه ایـن افـراد
مهاجر به روستاها برگردند ،به دلیل سرمایه ای که اندوختهاند و مهارتی که کسب کرده اند ،می توانند راه توسعه پایدار
روستایی را هموار کنند (نظری )23:1331 ،در این راستا مدل مفهومی پژوهش به صوت شكل  1ارائه میگردد.
امید به آینده

اجتماعی

بهداشت محیط

بهبود مساکن

توانایی تامین نیاز

رضایت زندگی

درآمد و پس انداز

کالبدی

ابعاد تاب آوری

اقتصادی

بهبود زیر ساختها

شهر

فرصت های شغلی

کاهش فقر

زیاد

تغییرات میزان تاب اوری در اثر

زیاد

کم

مهاجرت

کم

روستا

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی – تحلیلی و از نوع مقایسهای مبتنی بر طرح تحقیق
پنل گذشته نگر 1میباشد(شكل ،)1بدین ترتیب پیمایش طولی حاضر ،در نظر دارد که وضعیت تاب آوری معیشتی
مهاجران بازگشته به روستا را در دو دوره قبل(زندگی در شهر) و بعد(بازگشت به روستا) مورد سنجش قراردهد .در این
راستا نیز به منظور گردآوری دادهها عالوه بر مطالعات اسنادی در بخش نظری در بخش میدانی از روش پیمایشی مبتنی
بر توزیع پرسشنامه به صورت هدفمند در میان مهاجران بهره گرفتهاست .بدین منظور با مراجعه به دهیاریهای روستاهای

repeated cross-section design
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دهستان دزلی ،خانوارهایی که به روستاها بازگشتهاند ،شناسایی و به روش تمام شماری در میان سرپرستان خانوار،
پرسشنامهها توزیع گردید که در این راستا تعداد  123خانوار در  1روستای دهستان شناسایی شدند(جدول .)2وضعیت
تاب آوری معیشتی مهاجران نیز ،در قالب سه شاخص اقتصادی ،اجتماعی و محیطی – کالبدی و  20متغیر ،مورد سنجش
قرارگرفت(جدول .)1روایی ابزار اندازهگیری با توزیع  22پرسشنامه به عنوان پیش آزمون و تایید کارشناسان و
متخصصانی که سابقه مطالعات مشابه را داشتند و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر  2673مورد تایید
قرارگرفت.
شاخصهاي تاب آوري معیشتیT1- T2
تغییرنیافته

دوره بعد (بازگشت
به روستا) T2

تغییر یافته

دوره قبل (سكونت
در شهر) T1

شکل : 2طرح پنل گ شتهنگر درپژوهش حاضر
جدول  :1شاخصها و متغیرهای مورد سنجش کیفیت ندگی
متغیرها

پایایی

شاخصها

خانوار ،رضایت از زندگی ،رضایت از موقعیت اجتماعی،تمایل به مشارکت در توسعه سكونتگاه ،پیوند

.72

امید به آینده ،احساس امنیت فردی و اجتماعی ،توانایی تامین نیازهای اساسی(تغذیه ،بهداشت و تفریح)
اجتماعی

و همبستگی ساکنین ،لذت از زندگی.

تاب آوری معیشتی

رضایت از میزان درآمد و پس انداز ،قدرت خرید ،رضایت از شغل ،کاهش هزینههای زندگی ،کاهش
اقتصادی

نابرابریهای اقتصادی با شهرنشینان ،کاهش احساس فقر ،توانایی دریافت وام و بازپرداخت قرض،
دسترسی به فرصتهای شغلی ،افزیش امنیت شغلی ،ظرفیت کاری،اشتغال زنان ،توانایی کسب شغل

.73

در صورت از دست دادن شغل فعلی.
کیفیت بهداشت محیطی ،کیفیت بصری محیط زندگی ،دسترسی به امكانات زیربنایی(حمل و نقل،
محیطی-

ورزشی ،فرهنگی و هنری) ،دسترسی به مساکن با کیفیت و شخصی ،چندکارکردی شدن مساکن ،توان

کالبدی

تهیه خودروی شخصی ،توان تامین امكانات مرتبط با توسعه شغل اصلی(کشاورزی در روستا نسبت به

.73

شغل شهری)،
مجموع= 3

2673

20

منابع (:داستوار1931 ،؛ سجاسی قیداری ،صادقلو و اشکوری فرد1931،؛ Morse,2013؛ Ellis,1999؛ BELCHER,2012؛
)Speranza,2014:112
جدول  :2روستاهای مورد بررسی و تعداد پرسشنامههای تخصیصیافته
اسم روستاها

تعداد خانوار

تعداد خانوارهاي برگشتی به روستاها
(تعداد پرسشنامه)

دزلی

751

24

دمیو

555

25

ذلكه

285

15

ذكریان

55

13

دره ناخی

111

12

دركه

425

15

مجموع=4

2145

153
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شهرستان سروآباد یكی از شهرستان استان کردستان است که در جنوب غربی این استان واقع گردیدهاست و مرکز آن
شهر سروآباد میباشد .این شهرستان دارای  3دهستان میباشد که دهستان دزلی به عنوان یكی از پرجمعیتترین دهستان-
های این شهرستان با دارا بودن  3روستا در بخش مرکزی شهرستان قرار گرفته است.

شکل  : 9نمایش موقعیت منطقه مورد مطالعه

یافتههای تحقیق
در ابتدا به منظور مقایسه وضعیت تابآوری معیشت روستاییان در شاخصهای سهگانه اندازهگیری شده از آزمون
ویلكاکسون به منظور مقایسه دوره قبل ،یعنی دوره سكونت در شهر و دوره بعد ،یعنی دوره بازگشت و سكونت در
روستا بهره گرفته شدهاست.
شاخص اقتصادی
همانطور که نتایج ارائه شده در جدول 3نشان میدهد ،در شاخص اقتصادی تابآوری معیشتی روستاییان و در متغیر
میزان درآمد و پسانداز  117رتبه مثبت ،برابر  32درصد پاسخگویان در سطح معنیداری  26221و با افزایش میانگین از
مقدار  2673به  3633بازگشت به روستا را عامل افزایش میزان درآمد و پسانداز خود دانستهاند .این را میتوان ،بازتاب
تنوع اقتصادی انجام گرفته در این بخش روستایی دانست .بنابراین میتوان گفت که سرمایههای مالی روستاییان که
مهمترین عامل در قدرت سازگاری و انطباق روستاییان در برابر بحرانهای وارد بر معیشتشان میباشد ،افزایش یافته-
است .در متغیر دیگر نیز ،یعنی میزان قدرت خرید ،میانگین از مقدار نامطلوب  2613دوره قبل(دوره سكونت در شهر)
به صورت نسبی با محاسبه میانگین برابر  3613با بهبود وضعیت در دوره سكونت در روستا همراه بودهاست .نسبی بودن
وضعیت را میتوان به دلیل افزایش عمومی سطح قیمتها و تورم موجود دانست 71 .رتبه مثبت و مقدار معنیداری
محاسبهشده برابر  26222نشان از بهبود وضعیت رضایت شغلی روستاییان دارد در این متغیر میانگین از مقدار  2673به
 3633ارتقا یافته است .در این ارتباط روستاییان بیان میکردند که در شهر بیشتر مشاغلی مانند خرده فروشی ،کارگری و
یا در این اواخر بیكار بودهاند که با بازگشت به روستا توانستهاند به شغل مناسب دست یابند ،بیشتر روستاییان در کنار
فعالیت در بازارچه مرزی که برای تمامی سرپرستان خانوار بخش امكانپذیر میباشد ،فعالیتهایی دیگری همچون
دامداری ،زراعت و باغداری را نیز انجام میدهند .ارتقای میانگین از مقدار  2617به  3622در سطح معنیداری ،26221
نشان از کاهش نسبی هزینههای زندگی روستاییان با بازگشت و سكونت در روستا نسبت به دوره شهرنشینی آنها دارد.
قدر مسلم شهرنشینی ،هزینههای عمومی بیشتری را بر خانوارها نسبت به روستاها که در بیشتر موارد با حمایت های
دولتی هزینههای عمومی کمتری پرداخت میکنند ،تحمیل میکند همچنین ،حذف بسیاری از فعالیت ها و مخارج
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غیرضروری که در شهرها به دلیل تجملی بودن زندگیها صورت میپذیرد در کنار تولید محصوالت مورد نیاز روستاییان
توسط خودشان ،عامل کاهش هزینههای زندگیشان بوده است .یكی از عوامل اصلی مهاجرتهای روستاشهری در
کشور ،تفاوت اقتصادی فاحش بین نواحی روستایی با شهری است که به مانند جاذبهای قوی ،موجب مهاجرتهای
گسترده روستاییان به شهرها گردیده و کاهش این تفاوت و ناعدالتی یكی از آرمانهای اصلی برنامهریزیهای آمایشی
کشور میباشد .بررسی وضعیت این متغیر در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که پاسخگویان در سطح معنیداری 26221
و با میانگین محاسبه شده برابر  3632بازگشت به روستاها را عامل کاهش نابرابریهای اقتصادی با شهرنشینان میدانند.
در این ارتباط بیشتر روستاییان بیان میکردند که با مقایسه وضعیت فعلی زندگیشان با افرادی که در همسایگی آنها در
شهر زندگی میکردند اکنون دارای وضعیت معیشتی بسیار مطلوبتری نسبت به آنها میباشند .اما متغیری که با ارتقای
میانگین از مقدار نامطلوب  2603به مقدار رضایت بخش  3630با بیشترین بهبود وضعیت همراه بودهاست کاهش احساس
فقر در میان روستاییان میباشد .باید دانست که فقر ،مانع عمده دستیابی به پایداری معیشت افراد بوده و آسیبپذیری
معیشت روستاییان را افزایش میدهد که با توجه به پاسخهای روستاییان این عامل در منطقه روستایی مورد مطالعه مهار
شدهاست که این امر نیز بازتاب افزایش قدرت خرید ،پسانداز و درآمد روستاییان میباشد که به واسطه تنوع اقتصادی
انجام گرفته در منطقه وضعیت این متغیرها نیز بهبود یافتهاست .بررسی وضعیت اشتغال در محیط روستایی مورد مطالعه
نشان میدهد که در متغیر دسترسی به فرصتهای شغلی پاسخگویان در سطح معنیداری  26221به بهبود وضعیت از
میانگین  2630در دوره شهرنشینی به  3631در دوره بازگشت به روستاها پاسخ گفتهاند .در دیگر متغیر مرتبط یعنی امنیت
شغلی نیز در وضعیتی مشابه میانگین با  02رتبه مثبت در سطح معنیداری  26221از مقدار  2600به  3620و در متغیر
توانایی کسب شغل جدید در صورت از دست دادن شغل فعلی که یكی از مشخصههای تاثیرگذار در تابآوری معیشت
روستاییان میباشد نیز وضعیت از مقدار میانگین نامطلوب  2630به  3621ارتقا یافتهاست .در این ارتباط روستاییان تاکید
داشتند که در شهر با توجه به نداشتن سرمایه و تخصص تنها مشاغل با درآمد و تخصص کم که عموما شرایط دشوار
شغلی داشتند را انجام میدادند و فرصتهای دستیابی به مشاغل با درآمد بیشتر و شرایط کاری آسانتر برای آنها بسیار
محدود بود و بسیاری از آنها نیز به واسطه فقدان شغل جایگزین بعد از دست دادن شغل خود در شهر به روستاها
بازگشته بودند .این در حالیست که آنها هم اکنون میتوانند در مشاغل مختلف و در داخل و خارج از مزرعه به صورت
همزمان فعالیت داشتهباشند .اما در این بین یكی از نتایج بسیار مطلوب ،بهبود وضعیت متغیر اشتغال زنان میباشد که در
سطح معنیداری  26221و با  13رتبه مثبت و محاسبه میانگین برابر  3613به صورت نسبی با بهبود وضعیت همراه بوده
است .در این ارتباط پاسخگویان اظهار میداشتند که در شهر زنان آنها فعالیتی نداشتند اما با بازگشت به روستا آنها در
فعالیتهای زراعی و تولیدی همراه مردان فعالیت دارند.
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دسترسی به فرصتهای شغلی
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32

13

01
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2630

3621

بعد اجتماعی
بررسی دیگر شاخص موثر بر تابآوری معیشتی روستاییان در جدول  3که دربرگیرنده سرمایههای اجتماعی موثر بر
معیشت روستاییان میباشد در ابتدا نشان میدهد که سرپرستان خانوار به افزایش تواناییشان جهت تامین نیازهای اساسی
خانوارها در زمینههای بهداشت ،تغذیه و تفریح با  03رتبه مثبت و بهبود میانگین از مقدار نامطلوب  2610دوره شهرنشینی
به  3601در دوره برگشت به روستاها پاسخ گفتهاند .قدر مسلم این امر بازتاب بهبود وضعیت سرمایههای مالی روستاییان
میباشد که در شاخص قبل به آن اشاره گردید .همچنین ارتقای میانگین از مقدار  2600به  3637نشان میدهد که
روستاییان در وضعیت فعلی رضایت بیشتری از موقعیت اجتماعی خود نسبت به قبل دارند .در این ارتباط روستاییان
بیان میکردند که به دلیل کم شدن نابرابریهای اقتصادی و اینكه در وضعیت فعلی نواحی روستایی بخش به عنوان
محیط پویای اقتصادی درآمده ،بگونهای بسیاری از شهرنشینان همچنین وضعیتی را ندارند و از همه مهمتر اینكه تصور
از روستاها و روستاییان به عنوان فقرای منطقه تغییر کرده است ،به روستایی بودن و زندگی در روستا احساس بسیار
مثبت و متفاوت با دوره شهرنشینی دارند که از روی اجبار به شهر مهاجرت کرده و در فقر به سر میبردند .وضعیت
احساس پیوند و همبستگی ساکنین نشان میدهد که میانگین از مقدار  2617به  3632ارتقا یافتهاست ،عموما روستاییان
بیان میکردند که در شهر به دلیل ناآشنایی با همسایگان و تفاوت فرهنگی با آنها کمتر میتوانستند به اندازه وضعیت
فعلی سكونت در روستاهایشان با آنها ارتباط برقرار کنند .بهبود وضعیت همبستگی ساکنین عامل مهم و روانکنندهای
مطلوب در جهت ایجاد فرهنگ تعاون و همكاری روستاییان در زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی میباشد که
میتواند زمینههای سازگاری و قدرت تحمل و انطباق بیشتر روستاییان را با بحرانهای وارد بر معیشت روستاییان افزایش
دهد .اما در سه متغیری که بیشتر انعكاسدهنده بهزیستی ذهنی و میزان نشاط روستاییان هستند یعنی امید به آینده ،لذت
از زندگی و رضایت از زندگی با توجه به میانگینهای محاسبه شده به ترتیب برابر  3633 ،3633و  3611که همگی بیشتر
از میانگین دوره قبل یعنی شهرنشینی روستاییان میباشد ،میتوان گفت که بازگشت به روستاها ،پرداختن به مشاغل
متنوع و داشتن منابع درآمدی رضایت بخش ،توانستهاست امید بیشتری را در افراد نسبت به آینده بهتر ایجاد نماید و با
رفع فقر و تاثیرات آن در زندگیشان ،لذت بیشتری از زندگی داشته باشند که برآیند اینها نیز افزایش رضایت آنها از
زندگی در روستاها میباشد این امر نشان از افزایش قدرت تابآوری روانی روستاییان دارد که قدر مسلم آنها را در برابر
مشكالت پیش رو توانمندتر ساخته و میتواند زمینه ساز ایجادی محیطی بانشاط جهت کار ،فعالیت و زندگی در روستاها
باشد که در نهایت کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری روستاییان را به همراه دارد .تمایل به مشارکت روستاییان در
توسعه سكونتگاهشان(روستاها) متغیر دیگری میباشد که وضعیت مطلوبیت آن در دوره شهر نشینی برابر مقدار 2677
بوده و در وضعیت فعلی به مقدار رضایتبخش  3633رسیدهاست تا بدین ترتیب نیز ،بتوان عنوان کرد که مسیر توسعه
منطقه در جهت توسعه مشارکتی در حرکت بوده و میتوان از مردم محلی در پیشبرد برنامههای توسعه به خوبی
بهرهگرفت .اهمیت این بهبود وضعیت را زمانی بیشتر میتوان درک کرد که افزایش میل ماندگاری روستاییان و گام نهادن
در زمینه توسعه مشارکتی ،زمینههای کاهش آسیبپذیری معیشت روستاییان را به سرعت کاهش میدهد.
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امید به آینده
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شاخص محیطی -کالبدی
مقایسه وضعیت دو دوره متغیرهای موثر بر تابآوری معیشتی روستاییان بازگشتی در شاخص کالبدی – محیطی که
بازتاب سرمایه های فیزیكی و طبیعی خانوارهای میباشند؛ در ابتدا در شاخص کیفیت بهداشت محیطی نشان میدهد
که در سطح معنیداری  26221میانگین  3612دوره قبل یعنی دوره شهرنشینی به  3620در دوره روستانشینی بهبود یافته
است .در این ارتباط روستاییان بیان میداشتند که محل سكونت آنها در شهر عموما در حاشیه شهرها بوده که از لحاظ
بهداشتی وضعیت چندان مناسبی نداشتهاند این در حالیست که اجرای طرحهای هادی در روستاهای منطقه توانستهاست
محیط فیزیكی روستاها را سامان داده و مطلوب نماید .در متغیر دیگر مورد بررسی ،یعنی کیفیت بصری محیط زندگی
که میتواند عامل مهمی در تحول معیشت روستاییان با ایجاد زمینههای جذب و انجام فعالیتهای مختلف به ویژه در
زمینه گردشگری روستایی و فعالیتهای اقتصادی غیرزراعی دیگر باشد و به این ترتیب زمینههای کاهش آسیبپذیری
معیشت روستاییان را کاهش دهد ،پاسخها نشان میدهند که میانگین  2630دوره قبل به  3612در دوره بعد یعنی دوره
بازگشت روستاییان به روستاهایشان ارتقا یافته است .در دیگر متغیر مورد بررسی ،یعنی دسترسی به امكانات
زیربنایی(حمل و نقل ،ورزشی ،فرهنگی و هنری) که میتوانند رونق و توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه کاهش
آسیبپذیری معیشت روستاییان را به دنبال داشته باشد ،وضعیت پاسخها در سطح معنیداری  26221نشان میدهد که
میانگین از مقدار رضایت بخش  3630دوره قبل به  2672دوره بعد یعنی دوره روستا نشینی کاهش یافتهاست .در این
ارتباط باید عنوان کرد که نقص همیشگی اجرای طرحهای هادی که همانا توجه به بعد فیزیكی و کالبدی میباشد در
این منطقه نیز شكل گرفتهاست بگونهای که تنها به وضعیت معابر توجه گردیده و ارتقا ابعاد فرهنگی و فراغتی روستاییان
در نظر گرفته نشدهاست .مسكن روستایی یكی از عناصر مهم شكل دهنده هویت روستایی میباشد که عالوه بر کارکرد
اجتماعی ،دارای کارکرد اقتصادی نیز میباشد و این امر تمایز دهنده و مشخصه اصلی مسكن روستایی نسبت به مساکن
شهری است .بررسی وضعیت پاسخگویان در ارتباط با توان تهیه مسكن شخصی و با کیفیت و چندکارکردی شدن
مساکن نشان میدهد که در سطح معنی داری  26221و رتبههای مثبت برابر  31و  02رتبه و نیز میانگینهای رضایت
 3637و  3633وضعیت این دو متغیر با بازگشت روستاییان به روستاهای شان نسبت به دوره سكونت در شهر ،بهبود
یافتهاست .در این ارتباط روستاییان بیان میکردند که در شهر عموما مستاجر بوده که این امر نیز هزینههای زیادی را با
توجه به درآمد اندک آنها بر خانوار تحمیل میکرد که قدر مسلم این امر به معنی کاهش قدرت خرید و پس انداز
روستاییان و کاهش سطح کیفیت زندگی روستاییان میباشد که در مقابل با بازگشت به روستاها آنها با افزایش درآمد

711

جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينالمللی انجمن جغرافياي ايران)

ناشی از تنوع اقتصادی انجام شده عالوه بر اینكه اجاره بها پرداخت نمیکنند در مساکن شخصی خود سكونت گزیده و
با توجه به افزایش درآمد بسیاری از مساکن خود را نوساز کردهاند همچنین رونق دامداری و زراعت و باغداری در کنار
گردشگری موجب شده تا جنبه اقتصادی مساکن نیز به کمک اقتصاد خانوار آمده و فضاهایی مانند انباری ،طویله و ...نیز
مورد استفاده قرارگرفته و بدین ترتیب به تامین معیشت و کاهش آسیبپذیری معیشت خانوارها کمک نماید.
جدول  : 1مقایسه وضعیت شاخص محیطی -کالبدی تاب آوری معیشتی خانوارهای روستایی در دو دوره سکونت در شهر و روستا
میانگین

رتبه

رتبه

رتبه

سطح معنی-

مثبت

منفی

برابر

داری

کیفیت بهداشت محیطی

13

32

30

26222

-3623

کیفیت بصری محیط زندگی

01

30

13

26222

-1611

2630

33

31

22

26222

-3633

3630

2672

دسترسی به مساکن با کیفیت و شخصی

31

21

37

26222

-1637

2632

3637

چندکارکردی شدن مساکن

02

12

32

26222

-0611

2631

3633

توان تهیه خودروی شخصی

30

0

02

26222

-7613

2633

3623

73

0

11

26222

-7612

2630

3631

متغیر

دسترسی به امكانات زیربنایی
(حمل و نقل ،ورزشی ،فرهنگی و هنری)

توان تامین امكانات مرتبط با توسعه شغل
اصلی(کشاورزی در روستا نسبت به شغل شهری)

مقدارZ

دوره

دوره

قبل

بعد

3612

3620
3612

جمعبندی پاسخهای ارائه شده در آزمون تی زوجی نشان میدهد که در هر سه شاخص تاب آوری معیشتی خانوارها
در سطح معنیداری  26221بهبود یافتهاست؛ بگونهای که در شاخص اقتصادی تاب آوری معیشتی میانگین از مقدار
نامطلوب برابر  2603به مقدار رضایت بخش  ،3632در شاخص کالبدی – محیطی میانگین از مقدار  2673به مقدار 3620
و در شاخص اجتماعی ،مقدار میانگین از  2677دوره قبل یعنی دوره سكونت در شهر به مقدار رضایت  3601در دوره
بعد یعنی دوره بازگشت به روستاها رسیدهاست .در مجموع نیز ،با توجه به مقدار مطلوب ،آماره  tمحاسبه شده در سطح
معنیداری  2621و با توجه به ارتقای میانگین از مقدار نامطلوب برابر  2610دوره قبل به  3631در دوره بعد میتوان با 00
درصد اطمینان عنوان کرد که بازگشت به روستاها توانستهاست موجب بهبود تاب آوری معیشتی مهاجران بازگشتی
گردد .عمده دلیل این امر را قدر مسلم در ایجاد تاب آوری اقتصادی انجام شده در سطح روستاهای منطقه دانست .در
این میان بیشترین اختالف میانگین دوره قبل و بعد به شاخص اجتماعی با  2670اختالف میانگین و پس از آن به شاخص
اقتصادی با  2673اختالف میانگین اختصاص یافته است.
جدول  : 6مقایسه وضعیت دوره قبل و بعد تاب آوری معیشتی مهاجران روستایی
سطح

فاصله اطمینان  00درصد

آماره T

کران باال

کران پایین

26222

133

-12600

-26172

-26012

26222

133

-11632

-26111

-26313

26222

133

-11600

-26371

-26103

معنیداری

درجه آزادی

میانگین

شاخص

میانگین دوره قبل2677 :
میانگین دوره بعد3601 :

اجتماعی

اختالف میانگینها-2670:
میانگین دوره قبل2603:
میانگین دوره بعد3632:

اقتصادی

اختالف میانگینها-26732:
میانگین دوره قبل2673:

محیطی-

میانگین دوره بعد3620:

کالبدی
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اختالف میانگینها-2601:
میانگین دوره قبل2610:
26222

133

-13620

-26000

-26323

میانگین دوره بعد3630:

مجموع

اختالف میانگینها-26100:

در ادامه به منظور تعیین مطلوبیت نحوه توزیع تابآوری معیشتی خانوارهای بازگشتی در نقاط روستایی منطقه از
شاخص میانگین نزدیكترین همسایگی در ابزار شاخصهای آمار فضایی نرم افزار  GISبهره گرفته شد .همانطور که
خروجی نهایی نشان میدهد(شكل )3با توجه به مقدار آماره پایین آماره  Zو باال بودن مقدار معنیداری میتوان پی
برد که تفاوت معنیداری در توزیع وضعیت تاب آروی معیشتی مهاجران بازگشتی وجود نداشته و الگوی توزیع به
صورت نرمال انجام گرفتهاند .به عبارتی دیگر ،اصل اساسی آمایشی یعنی عدالت فضایی رعایت شده است و
روستاییان بازگشتی بدون توجه به جمعیت ،دوری و نزدیكی به مرکز یا مرز و ...در نقاط روستایی بخش از بهبود
وضعیت تابآوری معیشتی برخوردار گشتهاند.

شكل  :4الگوی توزیع فضایی تاب آوری معیشتی خانوارهای بازگشتی در سطح روستاهای بخش

در ادامه به منظور مشخص نمودن شاخصی که دارای بیشترین تاثیر در بهبود سطح تاب آوری معیشتی روستاییان
بازگشتی منطقه بوده است از آزمون تحلیل مسیر سلسله مراتبی بهره گرفتهشد .در ابتدا به منظور سنجش اثرات مستقیم،
مجموع تلفیقی شاخصهای تابآوری معیشتی تحت عنوان وضعیت تاب آوری معیشتی خانوارهای بازگشتی به عنوان
متغیر وابسته و شاخصهای سهگانه تابآوری معیشتی به عنوان متغیر مستقل و در ادامه هر یک از شاخصها نیز به
ترتیب با توجه به دیدگاه کارشناسان و شرایط منطقه مورد مطالعه؛ به عنوان متغیر مستقل وارد مدل گردیدند و تاثیرات
آنها سنجیده شد .در ادامه پس از وارد نمودن و جایگزینی تک تک شاخصها به عنوان متغیر وابسته و سایر شاخصها
به عنوان متغیر مستقل با ضرب کردن کلیه مسیرها به شاخص مورد نظر و در نهایت جمع کردن همه مسیرهای ضرب
شده به شاخص مورد نظر ،میزان اثرات غیرمستقیم نیز مشخص شد و در آخر نیز با جمعنمودن اثرات مستقیم و
غیرمستقیم ،بارکلی و میزان اثرگذاری نهایی هر شاخص(اقتصادی،اجتماعی ،محیطی-کالبدی) بر وضع موجود تاب آوری
معیشتی خانوارهای مهاجران بازگشتی مشخص گردید .الزم به ذکر است که معنیداری مسیرهای ترسیم شده با مقدار
آلفای  2620در نظرگرفته شد .همانطور که در جدول  7مشاهده میشود؛ شاخص اقتصادی با بارکلی برابر 26301
موثرترین شاخص در بهبود وضعیت تاب آوری معیشتی خانوارهای مهاجران بازگشتی به روستاها میباشد .این بعد
عالوه بر اثرگذاری مستقیم به صورت غیرمستقیم نیز با اثرگذاری بر سایر شاخصها موجب بهبود وضعیت تاب آوری
معیشتی خانوارها شدهاست.
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اجتماع
ی
2610

2621

کالبدی
تاب آوری

-

2631

2612

معیشتی
2627
2632

اقتصاد

ی

شکل  :1مدل نهایی ارتباط شاخصهای تاب آوری معیشتی روستاییان با گشتی به روستاها
جدول :7اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی ارتباط شاخصهای تاب آوری معیشتی روستاییان با گشتی به روستاها
داراییها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

بار کلی

اقتصادی

26320

26121

26301

اجتماعی

26217

26210

26231

کالبدی -محیطی

26120

---

26120

نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت تاب آوری معیشتی خانوارهای روستایی بازگشتی به روستاها پرداخت .در این ارتباط
نیز ،در بیان مساله ،سوالهایی مطرح و یافته های پژوهش نیز به شرح زیر حاصل آمدند:
 .در رابطه با سوال اول پژوهش یافتههای پژوهش نشان دادند که وضعیت هر سه شاخص تابآوری معیشتی خانوارها
در سطح معنیداری  26221بهبود یافتهاست؛ بگونهای که در شاخص اقتصادی تاب آوری معیشتی ،میانگین از مقدار
نامطلوب برابر  2603به مقدار رضایت بخش  ،3632در شاخص کالبدی – محیطی میانگین از مقدار  2673به مقدار 3620
و در شاخص اجتماعی ،مقدار میانگین از  2677دوره قبل یعنی دوره سكونت در شهر به مقدار رضایت  3601در دوره
بعد یعنی دوره بازگشت به روستاها رسیدهاست .در مجموع نیز ،با توجه به مقدار مطلوب ،آماره  tمحاسبه شده در سطح
معنیداری  2621و با توجه به ارتقای میانگین از مقدار نامطلوب برابر  2610دوره قبل به  3631در دوره بعد میتوان با 00
درصد اطمینان عنوان کرد که بازگشت به روستاها توانستهاست موجب بهبود تاب آوری معیشتی مهاجران بازگشتی
گردد .عمده دلیل این امر را قدر مسلم در ایجاد تنوع اقتصادی انجام شده در سطح روستاهای منطقه دانست .در واقع،
بیكاری و کم درآمدی که فقر را در میان روستاییان گسترش داده و با توجه به ارتباط مستقیم فقر و آسیبپذیری ،سطح
تابآوری معیشتی روستاییان را کاهش و عامل اصلی مهاجرت آنها به شهر گردیده بود ،در دوره کنونی با اقدامات و
اصالحات اقتصادی در منطقه مهار گردیده و روستاییانی که در حاشیه شهر و در مشاغل سطح پایین و اغلب با کارگری
و دستفروشی اشتغال داشتند به روستاهایشان بازگشتهاند تا از منافع اقتصادی ایجاد شده بهره ببرند و با توجه به
بهرهمندی مطلوب آنها از این منافع نیز ،سطح توانمندی و تابآوری معیشت روستاییان افزایش یافتهاست .در واقع در
منطقه مورد مطالعه تنوع اقتصادی ایجاد شده به عنوان آنتیتز آسیبپذیری و ناپایداری معیشتی عمل و سطح آنها را
کاهش داده است .در این میان در شاخص اقتصادی ،متغیر کاهش احساس فقر با میانگین محاسبه شده برابر  3630و 113
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رتبه مثبت ،در شاخص اجتماعی ،متغیر تمایل به مشارکت در توسعه سكونتگاه با میانگین  3633و  03رتبه مثبت و در
شاخص کالبدی – محیطی ،بهبود کیفیت بصری محیط با میانگین  3633و  02رتبه مثبت ،متغیرهایی هستند که دارای
بیشترین اختالف دوره قبل و بعد و یا به عبارتی متغیرهایی هستند که در میان شاخصهای مورد سنجش ،بیشترین بهبود
وضعیت را با بازگشت خانوارهای روستایی به روستاهایشان داشتهاند .الگوی فضایی این بهبود وضعیت نیز در سطح
روستاهای بخش ،نرمال بوده که این امر نشان از مطلوب بودن توزیع فضایی منافع حاصل از تنوع اقتصادی در سطح
روستاهای بخش است .عمده دلیل این را میتوان در منافع حاصل از بازارچه مرزی متصور دانست چراکه منافع اقتصادی
مطلوب ایجاد شده از این بازارچهها به صورت یكسان و با اختصاص سهمیه در میان تمامی سرپرستان خانوار توزیع
میگردد.
در رابطه با سوال دوم (سوال فرعی پژوهش) ،نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که این شاخص اقتصادی است که با
دارای بودن بیشترین بارکلی ،بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت تاب آوری معیشتی روستاییان دارا است .این شاخص
عالوه بر اثر مستقیم به صورت غیرمستقیم و با کمک به بهبود مطلوبیت شاخصهای اجتماعی و محیطی – کالبدی،
موجب بهبود سطح تاب آوری معیشت روستاییان گردیده است .این امر ،بازتاب دهنده این اصل در نواحی روستایی
منزوی مرزی است که هر برنامه توسعهای به دلیل تسلط فقر و محرومیت زمانی میتواند موثر عمل نماید که در ابتدا
منافع اقتصادی را برای روستاییان به همراه بیاورد ،چرا که بهبود وضعیت اقتصادی نیز همانند قوه محرکهای عمل کرده
و با ایجاد محیطی بانشاط در عرصه کار و زندگی ،موجب بهبود سایر مشخصههای کیفیت زندگی و معیشت روستاییان
میگردد .در واقع ،برداشت صرفا فیزیكی-کالبدی که هدف اجرای بسیاری از برنامههای توسعهای روستایی کشور است
و تنها به تخصیص امكانات فیزیكی ختم میشود ،نمیتواند فقر و محرومیت را مهار و پایداری معیشت روستاییان را با
افزایش تاب آوری آنها ایجاد نماید.
در نهایت با توجه به نتایج حاصله راهكارهای زیر به منظور بهبود هرچه بیشتر تاب آوری معیشتی روستاییان ،پیشنهاد
میگردد:
-

ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی ،تولید و پیشرفت در منطقه،

-

آموزش دادن مردم محلی از طریق نهادهای محلی به منظور آشنایی آنها با پتانسیلهای منطقه و چگونگی
همكاری آنها در قالب تعاونیهای تجاری و تولیدی به منظور ایجاد کارآفرینی و اشتغال،

-

ایجاد بسترهای الزم قانونی ،اداری و حمایتی جهت توسعه کارآفرینی و ورود سرمایههای بخش خصوصی
خارجی(اقلیم کردستان عراق با توجه به تشابهات زیاد اجتماعی و فرهنگی و نزدیكی فاصله)،

-

ایجاد زمینههای الزم جهت حمایت خانوادهها از راهاندازی مشاغل و خوداشتغالی جوانان مبتنی بر آموزش و
حمایتهای مالی آنها،

-

ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران به روستاهایشان با اختصاص وامهای کمبهره و بلندمدت به دور از
بوروکراسی اداری در زمینه راهاندازی مشاغلی مانند دامداری و فعالیتهای تولیدی دیگر و ساخت و ساز،

-

تقویت زیرساختها به ویژه در زمینه حمل و نقل و امكانات آموزشی و فراغتی ،چرا که موجب ایجاد
فرصتهای جدید ،جهت به ثمر رسیدن و ایجاد فعالیتهای اقتصادی در منطقه می گردد.
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کتابشناسی:
.1

حیدری ساربان و مجنونی ،علی( )1300نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در
برابر خشكسالی ،نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال سوم  ،شماره .3

.2

داستوار ،عدنان( )1300ت حلیل اثر بازارچه های مرزی بر معیشت پایدار پس کرانه های روستایی (مورد مطالعه :بخش
خاومیرآباد شهرستان مریوان ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور به راهنمایی
دکتر فرزاد ویسی.

.3

رفیعیان ،مجتبی؛ رضایی ،محمد رضا؛ عسگری ،علی؛ پرهیزکار ،اکبر؛ شایان ،سیاوش (" )1302تبیین مفهومی تاب آوری
و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور"  ،فصلنامهی مدرس علوم انسانی.73 )3( ،
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