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 «روساتا  در اقامات  از متوسا   و کا   منادی  یترضاا » گاروه  در هاا خانوار گرفتن قرار احتمال و افاایش

 گاروه  در هاا آن گارفتن  قارار  احتمال رسمیغیر اعتبارات ب  خانوارها دسترسی ،همچنین یابد؛ می کاهش

 گاروه  در هاا خانوار گارفتن  قارار  احتماال  و افاایش را «روستا در اقامت از متوس  و ک  مندی رضایت»

 ،حاضار  پاژوهش  هاای  یافتا   اساا   بار  دهاد   مای  کااهش  را «روساتا  در اقامات  از زیااد  منادی  یترضا»

 افااایش  در تاثیرگاذار  ینقشا  رسامی،  ماالی  اعتباارات  اعطاای  و گساترش  باا  توانناد  می گذاران سیاست

  کنند ایفا روستا از مهاجرت ب  آنها تمایل کاهش و روستاییان رضایت

 

 ترتیبی  الجیت ،غیررسمی و رسمی دسترسی خرد، اعتبارات مالی، مؤسسات روستایی، مهاجرت :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 میاان  در کا   دهاد  می نشان جهان در جمعیتی های سیاست با ارتباط در 2113 سال گاارش

 شهری -روستایی مهاجرت کاهش برای هایی سیاست ها دولت از درصد هشتاد حدود ،کشور 181

 یان ا  (UN, 2013) اسات  یافتا   افاایش 1226 سال ب  نسبت درصد 38 مهاجرت این ک  اند، داشت 

 یجهاان  دغدغا   یک ب  ها شهر کتن ب  روستایی مهاجرت ک  است یمعن ینبد یرچشمگ یشافاا

 بیسات  قول در  داشت وجود ایران در آبادی هاار 66 از بیش ،1341 سال در است  شده یلتبد

 شاهرها  در یا و اند شده سکن  از خالی یا آبادی هاار هفت حدود ،1321 تا 1331 از ،گذشت  سال

 سال در شهر 612 ب  1331 سال در شهر 211 از شهرها تعداد اند  شده شهر ب  تبدیل یا شده ادغام

 ( SCI, 2016) است  کرده پیدا ارتقا 1321 سال در شهر 1241 ب  و 1331

 زناده  و یاک ارگان یسات  س یاک  با   را شاهرها  و روساتاها  مهاجرت، پردازان ی نظر از یبعض

 یبارا  دساتر   در منااب   و ی ،سارما  اشاتاال،  از مناسا   یبای ترک کا   یفتعر ینا با ،کنند می ی تشب

 عناوان  با   نشاده  یریتماد  مهااجرت  اسات   یضارور  زناده  یس ارگان ینا یبقا ةادام و یدارپا توسع 

 ییروساتا  و یشاهر  یادار پا توسع  توقف ،یج نت در و تناس  ینا زدن ه  بر یبرا طرخ ینتر بارگ

 و ی سرما کار، یروین یانم تناس  رفتن ینب از باعث شهر ب  انروستایی مهاجرت است  شده شناخت 

 یبرا گام نخستین روستاها مجدد یایاح رو، این از ؛شود می روستاها در و شهرها در دستر  در مناب 
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 ;Allison and Hobbs, 2004; Gleeson, 2008) رود می شمار ب  شهرها در تناس  دوباره یایاح

Larsen and Barker- Reid, 2009; Birkmann, 2016). 

 یاقتصاد های یتفعال یکتفک اسا  بر عمدتاً ییروستا و یشهر شکاف تاریخ، قول در

 فضاای  مندنیاز های فعالیت سایر و کشاورزی آن، در ک  است مناققی 1حوم  است  بوده استوار

  گیارد  می صورت شهرها در تجاری و یکشاورزیرغ های یتفعال ک  یحال در ،شود می انجام باز

 زده تخماین   داشات  تسل  شهرها بر شدت ب  شهر حوم  صنعتی، تولید از پیش قوالنی دوره در

 زناادگی شااهرها حوماا  در جهااان جمعیاات از درصااد 23 حاادود ،1811 سااال در کاا  شااود ماای

 محار   روساتایی  نسابی  بااالی  جمعیات  و صانعتی  انقات    (Raven et al., 2011) کردند می

 نقال و حمال  پیشرفت  های فناوری این، بر عتوه بودند  یافت  توسع  کشورهای در شهرنشینی اصلی

 و تار  باارگ  زمینا   یاک  در تولید در استفاده برای مناب  از تا ساخت قادر را شهرها ارتباقات، و

 از انباوهی  با   نیاز دلیل ب  روستایی مناق  ک  حالی در کنند، استفاده خود اقراف مناق  از فراتر

  ناد ا وابسات   خاود  همتایاان  با   ،روزافاون قور ب  ،سیاسی و اقتصادی اجتماعی، خدمات و کاالها

 حرکات  و کاار  نیاروی  جریاان  با   قبلای  متوازن مبادل  از ،دوره این در ،شهری -روستایی تعامل

 اسات  یافتا   تاییار  شهری اقتصاد ب  روستایی مناق  وابستگی افاایش و شهری مناق  ب  جمعیت

(Li, 2011 )  بااا را روسااتایی  منااق  در کشاااورزی هاای  فعالیاات روساتا  از کااار نیاروی  خاارو 

 متارو   ماارع تولید، پایین بازده ان،روستایی سالخوردگی کار، نیروی کمبود قبیل از مشکتتی

 رو، ایان  از  (Sarrafi, 2002) ساازد  مای  مواجا   سیساات أت و منااب   از ظرفیت زیر برداری بهره و

 غاذایی  ماواد  تولید افاایش منظور ب  جوانان همراهی و دارد سازی جوان ب  نیاز کشاورزی بخش

 دینبا  دهاد   افااایش  درصد شصت حدود را غذایی مواد تولید ،2111 سال تا تواند می جهان در

 پایاداری  با   ،نتیجا   در و متعاادل  را روستا خار  ب  مهاجرت تواند می کشاورزی تحول ،منظور

   (FAO, 2012) کند کمک کشاورزی بخش رشد

                                                                                                                                                   
1. countryside 
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 محساو   روساتاها  در تناسا   یجااد ا و ییروساتا  توسع  یبرا بالقوه منب  تنها ییانروستا

 سانتی  اقتصاادی  و اجتماعی ساختار مهاجرت ،این بر عتوه  (Teifouri et al., 2013) شوند می

 مناد نیاز اییروسات  مهااجرت  کااهش  هادف  باا  هاایی  سیاست رو، این از و دهد می تاییر را روستا

 اسات  غیرکشااورزی  و کشااورزی  هاای  فعالیات  در روساتایی  جواناان  بارای  مناسا   های گاین 

(Herrera and Sahn, 2013). 

 و فنااوری  از ضاعیف  استفاده است، مشهود کشاورزی بخش و روستایی مناق  در آنچ 

 کاار  نیروی فصلی ماهیت با روستایی کار بازار همچنین، و روستایی مناق  محدود خرید قدرت

 شادید  نوساان  با   جرمن ،کار ضعیف شرای  در ک  است محدود شالی های فرصت و کشاورزی

 دارناد،  اشاتاال  کشااورزی  با   روستاها در ک  افرادی شود  می جوانان برای ویژه ب  دستمادها در

 فیکا دسترسی فقیر انروستایی  (FAO, 2014) شوند می شامل را جهان رایفق درصد 31 از بیش

 و باازار  هاای  سااخت زیر درگاذاری   سارمای   پاایین  ساط   ابا  و ندارناد  ماالی  خادمات  و مناب  ب 

 هاای  انجمن سردخان ، و سازی ذخیره کشاورزی، آ  مناب  جاده، دمانن اجتماعی های زیرساخت

 هاا  بیمارساتان  و مادار   ،چناین هم و یفروشا  خارده  و فروشای  عماده  باازار  هاا،  اتحادی  یا محلی

 مراحال  در کشااورزی  پایدار رشد ،کشورها بیشتر در ک  دهد می نشان تاریخی مدار  ند ا مواج 

 ;Timmer, 2014) اساات بااوده همااراه فقاار کاااهش و اقتصااادی رشااد باار تمرکا با توسع  ابتدایی

Johnston and Mellor, 1961; Hazell et al., 2007). 

 در بهاره  نار   و اساتقرا   دیتمحدو سیاست ب  فناوری انتخا  در مالی های واسط  اثر

 دیتمحدو ،چنینهم دارد  بستگی دهندگان وام توس  شده تصوی  وام مقدار و ها گذاری سپرده

 در کشااورز  تواناایی  کااهش  در تواناد  مای  ساپرده  پاایین  نار   و وام بااالی  نر  استقرا ، زیاد

 باشد  مؤثر گذاری سرمای  های هاین  پرداخت

 درجا   در زمین ،(Potts, 2006) پورتس و (Shaw, 1974) شاو مطالعات نتایج اسا  بر

 مالکیت با مهاجرت ک ثروت خانوار بوده و چنین فر  شده است  از ویژگی یک عنوان ب  اول

 باا ارتبااط   در مهااجرت  اثار  فرضای   از بخشای عناوان   با   نیاا  اساتدالل  این یابد  می کاهش زمین
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( نشاان داد  Akhtar, 2012) اختر است  تعمی  قابل کشت زیر سط  افاایش یا زمین ب  دسترسی

روساتایی نسابت با  شاهرها      نواحی در فقر بروز روستاها، در درآمد سط  بودن پایین دلیل ک  ب 

 افاااایش و فقاار کاااهش باا  منجاار خااانوار دارایاای و درآمااد سااط  افاااایش، یعناایزیاااد اساات؛ 

 همکاااران و ساامیت، گلدنچناایشااود  هم ماای ار از زناادگی در روسااتا خااانو مناادی رضااایت

(Goldsmith et al., 2004 ،)بخااش وری بهااره و شااهر باا  روسااتا از مهاااجرت بررساای در 

 با   شاهری  سران  درآمد نسبت از مثبت تابعی شهر ب  روستا از مهاجرت ک  نددریافت کشاورزی،

 کااهش  باعاث  تواناد  مای  کشااورزی  بخاش  در گاذاری  سارمای   واسات   روستایی سران  درآمد

 شود  مهاجرت

 حاال  در کشاورهای  در اعتبااری  باازار  نواقص کاهش برای 1خرد تأمین مالی های برنام 

 از اساتفاده  باا  گیرندگان وام ک  امیدوارند فقر کاهش اندرکاران دست است  شده قراحی توسع 

 فقار  چرخا   شکساتن  با   قاادر  آنها از این رهگذر، ک  کنند کار ایجاد ب  اقدام کوچک های وام

 ماالی  خادمات  با   دسترسای  ،(Flory, 2018) فلاوری  بااور  با    (Yunus, 2007)خواهناد شاد   

پذیر  امکان را دورتر مناق  ب  روزان  سفرهای ک  است هایی چر  روی رانندگی قابلیت همچون

 حاال  در کشاورهای  در ماالی  تاأمین  با   دسترسای  دهاد کا    مای  نشان مطالعات ،همچنین  دساز می

 اسات  شده گرفت  نظر در ضرورت یک عنوان ب  ،ابتدایی آموزش یا سال  آ  مانند درست ،توسع 

(Triki and Gajigo, 2014; Beck and Augusto, 2006; Leeladhar, 2005; Senbet, 1996). 

 وجاود  ،وثیقا   نداشاتن  دلیال  ، بیشتر ب فقرا برای رسمی مالی سساتمؤ ب  دسترسیامکان 

 نار   و روی آورناد  ربااخواران  مانناد  غیررسمی بازارهای ب  ناگایرند ک  افراد گون  این و ندارد

( Hoff and Stiglitz, 1993) اتاساتیگلی  و هااف  ناد  وام بپرداز بازپرداخات  بارای  بااالتری  بهاره 

 ممکن ،رسمی اعتبارات ب  دسترسی افاایش صورت در بر اسا  آن، ک  کردند مطرح را شرایطی

 گیرنادگان  وام از برخای  اگار  شاود   مشااهده  غیررسمی بخش در بهره نر  افاایش یا کاهش است

 بخاش  بارای  کنناد،  تاأمین  پاایین  بهاره  نار   باا  رسامی  بخاش  از را خاود  وام نیازهاای  هم  توانندب

                                                                                                                                                   
1. Microfinance Programs 
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 نشاان  (Banerjee et al., 2015) دافلاو  و بنرجای  داشات   خواهاد  وجود کمی تقاضای غیررسمی

 تضعیف را غیررسمی اتصاالت و جم  را غیررسمی های وام تواند می خرد اعتبارات ک  دهند می

 ماالی  خادمات  یافتا ،  توساع   کشاورهای  در کا   است کرده اعتم انداز پس جهانی سس مؤ  کند

 ماردم  از درصاد  بیسات  تنهاا  کا   حاالی  در دهاد،  مای  قارار  خود پوشش زیر را جمعیت اکثریت

 در حرکات   (WSBI, 2004) دارند دسترسی رسمی مالی خدمات ب  توسع  حال در کشورهای

 مقابلا   برای مه  ابااری عنوان ب  فراگیر، توسع  تر گسترده چارچو  در مالی، مشارکت راستای

 2111 از پااس توسااع  برناماا  ،همچنااین و 1هااااره توسااع  اهداف ب  رسیدگی و نابرابری و فقر با

 با   دسترسای  کا   دنا ده مای  نشاان  تجربای  و نظاری  شاواهد  دو هر  است گرفت  قرار توج  مورد

 را فقار  تواناد  مای  جمعیات  محروم بخش برای صرف  ب  مقرون های هاین  با بانکی و مالی خدمات

 دانجاما  مای  خصوصای  هاای  گاذاری  سارمای   و، ک  خود با  رشاد حمایات از فقارا     دهد کاهش

(Quartey, 2005; Baye, 2013; Danquah and Iddrisu, 2016; Quartey et al., 2017) ،

 با   دسترسای  جمل  از دیگر مالی خدمات از بسیاری ب  دسترسی تواند می بانکی های حسا  زیرا

 تعیاین  را دیگاران  باین  در پاول  انتقال و بیم ، ،گیری وام اعتبار، ب  دسترسی انداز، پس های برنام 

 .(Mohan, 2006) کند

 محادودی  کشات  قابل اراضی از ،مرب  کیلومتر 1648111 معادل وسعتی با ،ایران کشور

 کا   اسات  شده باعث کشور سط  در آن شدید تبخیر و آسمانی ناوالت کمی است  برخوردار

 ماالی  دسترسای  نقاش  رو، از ایان  شود  تبدیل اقتصادی نظر از ناامن موضعی ب  کشاورزی بخش

 منجار  تواناد  می ک  هایی فعالیت سایر ،همچنین و کشاورزی های فعالیت درگذاری  سرمای  برای

اسات    کننده تعیین و حسا  ایران مناق  از بسیاری در ،شود کشاورزان درآمد در تنوع ایجاد ب 

 درآماد  و اشاتاال  رونا   ایجاد ساز زمین  تواند می رسمی مالی تأمین و مالی خدمات ،کلی قور ب 

 مهااجرت  باا  غیررسامی  و رسمی مالی دسترسی رابط  ب  پژوهشی هیچ تاکنون با این هم ، باشد 

 تااثیر » کا   اسات  مسائل   ایان پرساش یاا    پاسخ دنبال حاضر ب  پژوهش است  نپرداخت  کار نیروی

                                                                                                                                                   
1. The Millennium Development Goals (MDGs) 



   .....و نقش آن در یاعتبارات مال

121 

 با   مهااجرت  بارای  انروستایی تمایل یا و روستا در اقامت از انروستایی رضایت بر مالی دسترسی

 « است؟ چگون  شهر

 

تحقیقپیشینه

 از گونااگون  موضاوعات  با   ایران در مهاجرت خصوص در شده انجام مطالعات بیشترین

ه شاد  آغااز  1341 دها   از آن از تاوجهی  قابال  بخاش  ک  شود می مربوط آماری تحوالت جمل 

 از بعاد  و قبال  کلای  دوره دو در ایاران  در مهااجرت  با   هاا  بررسای  از برخای  ،مجموع در  است

 آمااری  تحلیال  با   تنهاا  ،هاپژوهش از بسیاریدر  .(Taleb, 1989) اند پرداخت  ارضی اصتحات

شااده اساات  پرداختاا  مهاااجرتی آمارهااای ارایاا  بااا آماااری مختلااف هااای دوره در مهاااجرت

(Mahmoudi et al., 2010)  تأییاد اثار منفای     در نیاا  مختلاف  منااق   از فاراوان  تجربی شواهد

آوری شاده   جما   کشااورزی  تولیادات  بار  کشاورزی های زمین با متناس  کار نیروی مهاجرت

 کا   دریافات  ،زیمباابوه  در عماومی  مطالعا   ، قای یاک  (Mazambani, 1990) مازامبانی است 

 کارآیی کاهش ب  منجر مارع تولیدی  کار نیروی نصف از کمترتا حد  خانوار کار نیروی مهاجرت

 باا  متناسا   کاار  نیاروی  مهااجرت  و بادین ترتیا ،   دشو می مهاجر بدون خانوارهای ب  نسبت تولید

، زیمار  (Black, 1993) بلاک  داشات   خواهد کشاورزی تولیدات بر منفی اثر کشاورزی های زمین

(Zimmerer, 1993( و کالینا )Collins, 1988)  مهااجرت  ،عماومی  منظار  از کا   باورناد  ایان  بار 

 کناد   می تهدید را کشاورزی تولیدات ،دلیل همین ب  و شود می منجر کار نیروی کمبود ب  روستایی

 افاراد  دارای خانوارهاای  کا   دهاد  مای  نشان مکایک روستایی خانوارهای روی شده انجام تحقیقات

 در مراتا   توساع   بار  بیشتر و برده کشت زیر را کشاورزی های زمین کمتر دار ای معنی گون  ب  مهاجر

 وگذاری  سرمای  ،مهاجر بدون خانوارهای در ک  حالی در اند، کردهگذاری  سرمای  موجود های زمین

همچنین،   (Schmook and Radel, 2008) است بیشتر مرات  ب  نسبت کشاورزی های زمین کشت

 مهااجر  کاار  نیاروی  باا  خانوارهاای  ،(McCarthy et al., 2006) همکاران و کارتی مکب  باور 

زیار   زمین کمتری با نهاده کمتار  نداشتند، مهاجر کار نیروی ک  خانوارهایی با مقایس  در ،منطق 



 42شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

121 

کردناد و شااخص تناوع کمتاری از      کشت برده بودند، ساعات کمتری در کشااورزی کاار مای   

 داشتند  محصوالت کشاورزی

 روستا مهاجرت میاان و روستا توسع  سط  بین ،(Jomehpour, 2007) پور جمع ب  باور 

 میااان  ،باشد برخوردار باالتری توسع  سط  از روستا هرچ  و دارد وجود دار معنی رابط  شهر ب 

 کاردن  هاینا   از روساتا  توسع  های برنام  مسیر تاییر ؛ همچنین،یابد می کاهش آنها در مهاجرت

 ایجااد  و کشااورزی  تولیاد  ویاژه   با  و تولید بخش درگذاری  سرمای  ب  رسانی خدمات بخش در

 (Taleb and Najafi Asl, 2007) اصل نجفی و قال  شود  می مهاجرت کاهش موج  اشتاال

 نباوده  تولیادی  هاای  فعالیات  باا  متناسا   کشااورزی  بخش در تسهیتت اغل ، ک  ندبر این باور

بار پایاة     شاد با داوقلا   نیااز  و تولیادی  فعالیات  باا  مناس  باید اعتبار پرداخت حال آنک  ،است

 قاور  با   تواناد  مای  اعتباار  ب  دسترسی ،(Lin and Wang, 2019) وانگ و لین های پژوهش یافت 

دهااد و  افاااایش خااود مااالی نیازهااای تااأمین در را روسااتایی کشاااورزان توانااایی تااوجهی قاباال

 محصاوالت  تولیاد  در گاذاری  سارمای   و کشااورزی  هاای  نهااده  هاین  همچنین، برای آنها تأمین

 ویاژه  با   ماالی،  نهادهاای  تاأثیر  (Afful et al., 2015) همکاران و آفول سازد  فراه  می را دیگر

آمده در این بررسای،   دست ب  ؛ بر اسا  نتایجکردند بررسی را روستاییان بر روستایی های بانک

 ایناز  شوند، می مند بهره بانکی خدمات از ک  کشاورزانی کار نیروی و انداز پس درآمد، تولید،

   دپذیرن می تأثیر مثبت خدمات

 1632 باا  مربااوط هااای دادهباا  بررساای  (McIntosh et al., 2008) همکاران و مکینتاش

 هاای  خاانواده  ک  برای دریافتند ،اقتصادسنجی های مدل از استفاده با پرداختند و روستایی خانوار

 احتمال روستا، در اعتبار تأمین از پس ،غنا و هند ، گواتماال در دارای دسترسی ب  اعتبارات خرد

 برابار  سا   و دو ،ترتیا   ب  ،تجاری های گذاری سرمای  انجام و مسکن بهسازی در گذاری سرمای 

 معیارهاای  بررسای  باا  ،(Lei and Min Qiang, 2017) ناگ اکی ماین  و لای   یاباد  مای  افااایش 

 یاا  گاندارناد  باین  منفای  رابطا   یاک  ک  دریافتند ،بودند زمین دارای ک  افرادی در شده استفاده

 کااهش  را دایمای  مهااجرت  احتماال  زماین  داشاتن  دارد؛ وجود دایمی مهاجرت و زمین نمالکا
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 زماین  خریاد  کا   آنجاا از ؛ همچناین، دارد انادکی  تاثیر موقت مهاجرت تصمی  بر ولی دهد، می

 ضاروری  مها   ایان  تحقا   برای مالی دسترسی شود، می انروستایی رضایت و ماندگاری موج 

 توسا   خانوارهاا  از درصاد  63 ،(Jia et al., 2010) جیا و همکاران مطالع  بر اسا  نتایج است 

 همکااران  و دوناگ  با  گااارش   اناد   شده حذف متقاضیان فهرست از اعتباری رسمی مؤسسات

(Dong et al., 2012)  رسامی  اعتبار ب  2113 سال در روستایی خانوارهای از درصد 33 تنها ه 

 قریا   از نتوانساتند  ،داشاتند  ماالی  نیاز ک  کشاورزانی از درصد چهل از بیش و داشتند دسترسی

 توسا   اعتبااری  هاای  پرداخات  ،کنند  با ایان هما    دریافت مالی کمک اعتباری رسمی مجاری

انجامید  درصد 13/3 ب  61/6 از گیرندگان وام فقر سط  پاکستان ب  کاهش فقر با مقابل  صندوق

(Ali and Alam, 2010)سساات ؤم با   ماالی  دسترسای  تااثیر  خروجای  گیاری  انادازه  ،هرچناد  ؛ 

  است  شده گ  همیش  حقیقت این و بوده پیچیده مالی خدمات دهنده ارای 

 ;Sirkeci et al., 2012; Özözen Kahraman et al., 2011)ها  های بسیاری از پژوهش یافت 

Akın and Dökmeci, 2015; Filiztekin and Gökhan, 2008; Korfali et al., 2014; 

Tolay, 2015; Yalçın, 2004 )  با   روساتا  از خاانوار  مهااجرت  با   تصمی  گویای آن است ک 

 و شاهری  زنادگی  امکاناات  در تعاادل  عادم  و فقار  رابری،بناا  بیکااری،  مساایل  ب  پاسخ در شهر

 ;Clarke et al., 2003; Barr, 2005) هااا برخی دیگر از پژوهش ،همچنین د شو می اتخاذ روستایی

Littlefield et al., 2003; Ayyagari et al., 2007; Berg et al., 2013; Mallick, 2012; 

Khandker and Samad, 2013) اعتباارات  با   روساتایی  خانوارهاای  دسترسای  ک  دادند نشان 

 و شااهری امکانااات تعااادل عاادم و نااابرابری محرومیاات، بیکاااری، چااون مشااکتتی حاال باعااث

 با   دسترسای  ،بناابراین  آورد  می عمل ب  جلوگیری روستاییان مهاجرت از ، ک شود می روستایی

 تمایل کاهش» ب  دارایی و درآمد سط  بهبود اشتاال، ایجاد مسیرهای از یکی عنوان ب  اعتبارات

  دانجام می «مهاجرت ب خانوارها 

 و گیرناادگان وام زناادگی کلاای اسااتانداردهای و درآمااد مقایساا  باارای دیگااری تحقیقااات

 قابل قور ب  خرد اعتبارات ،نمون رای ب  است شده انجام پاکستان مختلف مناق  در گیرندگان غیروام

 ارمااان  با   را زنادگی  کیفیات  بهباود  مثبات  های نشان  و دهد می افاایش را خانوارها درآمد متحظ 
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 خانوارهاای  ،واقا   در  (Waheed, 2009) است انروستایی مهاجرت کاهش آن نتیج  ک  ،آورد می

 بیشاتر  مصارف  و درآمد افاایش ب  قادر اغل  اعتبار، بدون افراد ، نسبت ب اعتبار ب  دسترسی دارای

 ایان  بر  (Zeller and Sharma, 1998) ندنک می پیدا مهاجرت ب  کمتری تمایل بوده، غذایی مواد

 اناد،  شده کشاورزی محصوالت تولید بر مؤثر عامل تنها ن  پاکستان در اعتباری سساتمؤ اسا ،

 روساتایی هاای   مهاجرت و  گذاشت  تاثیر خانوار رفاه های شاخص دیگر و خانوار مصرف بر بلک 

 و تومااا    باار اسااا  نتااایج مطالعاا (Khandker and Faruqee, 1999) انااد داده کاااهش را

 روسااتاهای در باااال فقاار ناار  در  در زمینااة (Thomas and Gaspart, 2014) گاسااپارت

 اجارای  ،نتایج این و شود می فقر تل  ب  منجر ک  است دایره یک ایجاد حال در فقر ،ماداگاسکار

 در نقاد  پاول  دادن پاول،  انتقاال  امکاان  جمل  از مدت کوتاه در فقر کاهش تشویقی های سیاست

 و گری کند  می تجویا را مدت کوتاه در مالی خدمات و خرد اعتبارات ب  دسترسی و کار مقابل

 آمریکاای  و اکاوادور  روساتاهای  در تحقیا   باا  نیاا  (Gray and Bilsborrow, 2014) بیلسبارو

 از کا   دارد، کشااورزی  هاای  فعالیات  بار  منفای  اثارات  روستایی مهاجرت ک  دادند نشان التین،

 ،(Patrick, 2016) پاتریاک  کارد   جلوگیری آن از توان می روستاییان ب  اعتبارات تاری  قری 

 عوامل جمل  از تواند می نیا روستاها در متایر باالی درآمد و ک  انتظار قابل درآمد ک  داد نشان

 باشد  مهاجرت ب  روستاییان تصمی  در مؤثر

 ماالی  دسترسای  اثر بررسی ب  مستقی قور  ب  ایران در گرفت  صورت مطالعات ،حال هر  ب 

 اثرگاذاری  محورهاای  این از یکی ب  موجود مطالعات از کدام هر بلک  ،اند نپرداخت  مهاجرت بر

 دانشاور  هاا بادین شارح اشااره کارد:      ای از پاژوهش  پااره  ب  توان می ک  از آن میان، کرده توج 

بررسی پارامترهای نابرابری  در زمینة (Daneshvar Kakhki et al., 2006) همکاران و کاخکی

گاذاری   در مورد سارمای   (Bani-Asadi et al., 2013) همکاران و اسدی بنی درآمد روستاییان،

در ( Feyzpour and Salehi Firouzabadi, 2013) فیروزآباادی  صاالحی  و پور فیض ،روستایی

در ماورد خادمات    (Sameti and Sajjadi, 2012) ساجادی  و امتیصا  واشتاال روساتایی   زمینة
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 بار آن اسات کا  ضامن در نظار داشاتن       حاضر تحقی  با این هم ،  مالی روستایی نهادهای مالی

 د بپرداز روستایی مهاجرت بر مالی دسترسی اثرگذاری نظری، ب  بررسی موضوعات

 و ماالی  هاای  دسترسای  با ارتباط در شده انجام مختلف مطالعات و نظری مبانی ب  توج  با

 عوامل و محیطی و جارافیایی عوامل منطق ، هر وضعیت ب  توج  با ک  رسد می رظن ب  مهاجرت؛

 ایان  بتواناد  کا   مناسا   ییالگو کارگیری ب  ،بنابراین باشد  متفاوت    ، پدیده مهاجرت و فردی

 گفتا ،  پایش  مطالا   با   توجا   باا   نمایاد  می ضروری کند، بیان تر دقی  ای شیوه ب  را ها ناهمگنی

 قاور   با  تساهیتت  پرداخات  روستا، توسع  زمین، مالکیت اند از عوامل مؤثر بر مهاجرت عبارت

 یاک  عناوان  با  حاضار،   تحقیا   البتا    خااص  قاور   با  خارد  اعتبارات پرداخت و انداز پس عام و

 1چندساطحی  الگوهای قال  در روستایی خانوارهای مالیهای  دسترسی در پی بررسی ،نوآوری

  است مهاجرت بر آن اثرات و

 

تحقیقروش

 باین  در اماا  ،اسات  عماومی  فرآیناد  یک مهاجرت اگرچ  ک  ستا داده نشان مختلف مطالعات

 دارد وجود مهاجرت برای افرادهای  گیری ی تصم در زمینة ییها اختتف و ها یناهمسان مختلف، جوام 

(Billari and Liefbroer, 2010; Mulder and Billari, 2010; Furstenberg Jr, 2010; 

Buchmann and Kriesi, 2011; Breen and Buchmann, 2002; Billari et al., 2001; 

Iacovou, 2002; Holdsworth, 2000 ) 

 یادشاده  تحقیقاات  نظر اتفاق و موافقت مبنایتوان  ( را میYang, 2000پژوهش یانگ )

 بر مؤثر عوامل بررسی با وی دانست  مختلف مناق  در ها اختتف و ها یناهمسان وجود در زمینة

 از را چندساطحی  الگوهاای  باردن  کاار  با   چاین،  هوبئی استان در مهاجرت ب  تصمی  و ها یاهانگ

 (،1 )ساط   فاردی  مشخصاات  رفت ، کار ب  الگوی این در    استدانست تر مناس  دیگر الگوهای

 منتخا  هاای   شهرساتان  یاا  جامعا   ساط   با   مربوط متایرهای نیا و (2 )سط  خانوار مشخصات

                                                                                                                                                   
1. multilevel 
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 بین ک  داد نشان (Yang, 2000) یانگ پژوهش نتایج نهایت، در شدند  گرفت  نظر در (3 )سط 

 با   توجا   باا  نیاا  حاضار  مطالعا   در دارد  وجود ها تفاوت و ها یناهمسان انتخابی،مختلف  سطوح

 (    و فاردی  عوامال  محیطای،  و جارافیاایی  عوامال  لحاا   )از مناق  در ناهمگنی وجود احتمال

 با   ،اداما   در ک  است شده برده کار ب  تر مناس  ابااری عنوان ب  چندسطحی الگوی گیریکار ب 

 28 و شهرسااتان ساا  یباارا یسااطح ساا  یالگااو اولیاا  ساااختار شود  می پرداخت  الگو این توضی 

  ةپرسشانام  323 تعاداد  افاراد  ساط    آماده اسات   1 شاکل  در تحقیا   در مطالعا   ماورد  یروستا

 است  نشده ی ترس یگردهای  نمون  ،رای رعایت اختصارب ک  دهد می نشان را شده تکمیل

 سوم سط 

 شهرستان( 3)

 

 

 دوم سط 

 روستا( 28)

 

 

 اول سط 

 نفر( 323)
 

بررسیموردروستاهایازسطحیسهمفهومیالگوی-1شکل

 مربعااات حااداقل هماننااد الگوهااا سااایر باا  نساابت چندسااطحی الگوهااایهااای  برتااری از

 همساان  را مطالعا   ماورد  جامع  و نادیده برآوردها در را مراتبی سلسل  ساختارهای )ک  1معمولی

 ،رو ایان  از اسات   کوواریاانس -واریاانس  مااتریس  سااختارهای  در  تفااوت  گیرناد(،  می نظر در

                                                                                                                                                   
1. Ordinary Least Squares (OLS) 
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 سااختار  و نااهمگنی  دارای جوام  در (OLS) حداقل مربعات معمولی همانند تخمینهای  روش

 ( Goldstein, 1999) ندارند استناد و اتکا قابلیت و هستند کاربرد غیرقابل مراتبی سلسل 

 رابطا   شاود،  داده نشان سوم یا دوم سطوح برای کوواریانس ماتریس تحقی ، در چنانچ 

 آمد: خواهد دست  ب (1)

(1) 

2 2 2 2

0 0 0 0

2 2 2 2

0 0 0 0

2 2 2 2

0 0 0 0

u e u u

u u e u

u u u e

   

   

   

 
 

 
   

 ساطوح  در روساتاها  باین  کوواریاانس  کا   اسات  واقعیات  ایان  بیاانگر  قطری ساختار ،آن در ک 

 تماامی  بین کوواریانس ماتریس توان می تر، گسترده و کلی حالت در و است صفر برابر مختلف

 کرد: بیان (2) رابط  صورت ب  را روستاها تمامی برای و روستایی افراد

(2) 
2 2 2

0 (3) 0 (3) 0

2 2 2 2

0 0 (2) 0 (2)

u e u

u u e

J I
V

J I

  

  

 
  

   

) آن، در ک  )nI مشخص  ماتریس (n در n) و ( )nJ ماتریس یک «n در n» ستمجاا  

(3) 
  

2

0 (3)

2 2

0 (2)

0

0

e

e

I
V

I





 
  
   

 در روساتایی  افاراد  بارای  باار  ایان  را کوواریاانس  ماتریس ،باال مثال همانند نیا (3) رابط 

 کا   اسات  این ،شده بیان گفت  پیش رواب  در ک  مهمی بسیار نکت  دهد  می نشان OLS الگوهای

 کتسیک الگوهای با چندسطحی الگوهای کوواریانس ماتریس در ها تفاوت توان می سادگی ب 

 سطحی، یک معمولی مربعات حداقلهای  مدل در کرد  مشاهده را
2

0u  صافر  باا  برابار  هماواره 

 الگوهاای  در ،واق  در شود  می نمایان (3) رابط  صورت ب  آن کلی کوواریانس ماتریس و است

 ترتیا ،  ب  ،فرعی و اصلی هایقطرهای  درای  ،کتسیک
2

e I حاالی  در ایان  و هساتند؛  صافر  و 
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 ک  است
2

e واریاانس  ،ساخن  دیگار  با    اسات  ساطحی  یک الگوی در اختل اجاای یانسوار 

) باالتر سط 
2

0u) کلای  واریاانس  و شاود  مای  گرفت  نادیده همواره (
2

e I)  اشاتباه  با   رهاهماو 

 ( بیانگر3) و (2) رواب  در ها تفاوت بنابراین،  شود می در نظر گرفت  جامع  کلی واریانس معرف

 حاداقل  همانناد  تخمین قدیمیهای  روش ک  دهد می نشان و است چندسطحیهای  روش برتری

 و هساتند  کااربرد  غیرقابال  (،حاضار  تحقیا   در) ترتیبای  الجیات  یاا  و (OLS) معماولی  مربعات

 ( Goldstein, 1999) کرد استناد و اتکا ها روش این صحت ب  توان نمی

 تاوان  مای  را چندساطحی  الگوهای در الگوسازی شیوه ؛آنچ  گفت  شد ب  توج  با اکنون

 کرد: بیان زیر صورت ب 

(4) *

ijk ijk jk k jk k ijkY X W V u v e        
 :آن در ک 

 *Pr( )ijk ijkp Y 
 

1
(1)

0

m

ijk hijk hijk

h

e e Z



 

 
2

(2)

0

m

jk hjk hjk

h

u u Z



 

 
3

(3)

0

m

k hk hk

h

v v Z



 

 همچنین، و 0 1Z  ؛ است یک درای  با بردار یک داشتن مفهوم ، ک  ب استX، W و V  نیاا 

 دوم ساط   افراد(، )همانند اول سط  برای توضیحی متایرهای ةشد مطرحهای  یسماتر ،ترتی  ب 

 ،قرفای  از ؛است سط  هر با متناظر ضرای   و ،و (ها شهرستان) سوم سط  و )روستاها(

jk عباااارت k ijku v e  در مااادل تصاااادفی قسااامت Z(1)، Z(2) وZ(3) از کااادام هااار بااارای 

 ضارای   بیاانگر  کا   باوده،  ساوم  و دوم اول، سطوح توضیحی متایرهای ةشد مطرحهای  یسماتر
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 متایرهاای  و واریاانس  شاود،  گرفتا   نظار  در ساطحی دو صاورت  با   الگو چنانچ   است تصادفی

 Z(3)و Z(1)، Z(2)هااای  قساامت ؛ افاااون باار ایاان،(Quddus, 2015) شااود ماای حذف آن  ب مربوط

 )افاراد(  اول ساط   تصاادفی  اثارات  مجموعا   ijke و باوده  V و X، Wهای  یرمجموع ز ترتی  ب 

 باا  الجساتیک  تااب   همانناد  خطاایی  توزی  با (h=0 ،)یعنی 0ijkeهر در تصادفی( ضرای  )شامل

2واریانس و صفر میانگین / 3 ؛است jku وkv ساط   تصاادفی  ضرای  مجموع  ،ترتی  ب  نیا 

   (Quddus, 2015) است (ها شهرستان) سوم سط  و )روستاها( دوم

 ماورد  الگاوی  ،زیاد( متوس ، )ک ، است« ترتیبی»تحقی   وابست  متایر ک از آنجا  اکنون

 یک بر مبتنی ترتیبی الجیت الگوی شود  می نمایان 1ترتیبی چندسطحی شکل ب  نیا پژوهش نظر

 بار  توضایحی  متایرهاای  تاأثیر  ارزیاابی  منظاور  با   ،حاضر تحقی  در ک  است پیوست  پنهان متایر

  است  رفت  کار ب  روستاها مهاجرت

 شود: می تعریف زیر صورت ب  پنهان متایر ،کلی حالت در

(1) *y
i

  
*y x β+ε
i i i
 

ک  آنجا از
*y
iپذیر  امکان استاندارد رگرسیونیهای  کاربرد روش ،است مشاهده غیرقابل

مشاهده غیرقابل متایر میان ارتباط و (Scott Long, 1997) نیست
*y
i مشااهده  قابال  متایر و 

y
i 

 آید: می دست ب  زیر شکل ب  ترتیبی الجیت الگوی از

(6) 

*1 1,...,397
1

*2 1,...,397
1 2

*3 1,...,397
2 3

y if y i
i i

y if y i
i i

y if y i
i i



 

 

    

    

    
 

                                                                                                                                                   
1. Multilevel Order Logit (MOL) 
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 سا   حاذف  از پاس  هاا  پرسشانام   )تعاداد  بررسای  مورد نمون  اندازه بیانگر 323 عدد آن، در ک 

 تعریاف  را گسسات   ةشاد  مشااهده  هاای  پاساخ  کا   است هایی آستان  هاτبوده، ناقص پرسشنام 

  ( Scott Long, 1997شوند ) برآورد باید و کنند می

 آنگااه  باشاد،  خروجی مشاهدات ترتیبی ijkY و 1وابست  متایر قبقات تعداد m اگر اکنون

است: برقرار زیر رابط  ترتیبی الگوهای با مطاب  چندسطحیهای  مدل بازسازی برای
*

1

*

1 2

*

1

1

2

ijk

ijk

ijk

m ijk

Yif

Yif

Y

Ym if



 

 


  


 




 کرد: بازنویسی زیر شکل ب  توان می را (1) رابط  حال

(3) 
p

(p )
(1 p )

ijk

ijk ijk jk k jk k ijk

ijk

Logit Log X W V u v e  
 

       
   

p ، خواهی  داشت:آن در ک  Pr( )ijk ijkY m  

  شاود  مای  بیان (3) رابط  صورت ب  ترتیبی چندسطحی الگوی یک کلی ساختار ،بنابراین

i چنانچاا  1,2,3,...,192 روسااتایی، افااراد دهنااده نشااانj=1,2,3,...,n و روسااتاها تعااداد

k 1,2,3 حیدری  تربت و گناباد سباوار،های  شهرستان ترتی  ب  1,2,3 ،آن در ک  ها شهرستان 

 :شود می برقرار نیا زیر تعاریف ، آنگاهباشند

                                                                                                                                                   
 در تحقی  حاضر، س  قبق  شامل ک ، متوس  و زیاد  -1
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 و صـفر  ميـانگين  سـمت  بـه  ،هستند الجستيك توزيع داراي كه 1 سطح اخالل جمالت 

واريانس
2

3


.  

 2 واريانس و صفر ميانگين با 2 سطح اخالل جمالت
2. 

  2 واريـانس  و صفر ميانگين با 3 سطح اخالل جمالت
3) Goldstein, 1999; Snijders 

and Bosker, 1999(. مـدل  بـراي  ،كلـي  طـور  بهG  تودرتـو  تصـادفي  ضـرايب  بـا  سـطحي 
  شود: مي تعريف زير صورت به سطح gواحدي درون همبستگي اي)، (آشيانه

)8(   
2

(g)

2 2

2

, 0,1

3

G

l
l g

G

l
l




 











 

 عـددي  همـواره  هـا  همبسـتگي  هستند، غيرمنفي اعدادي ها واريانس كه، از آنجا همچنين
 1 سـطح  در توضـيحي  متغيرهاي ة حاضر،مطالع در .)Goldstein, 1999( هستند صفر و يك بين

 در ها ، متغيرهاي مرتبط با روستاها و شهرستانهمچنين و فردي متغيرهايي شامل روستايي) (افراد
 الگـوي  در موجـود  متغيرهـاي  از هـر كـدام   توصـيف  و تعريـف  .دنشـو  مي بررسي 3 و 2 سطوح

 آمده است. 1پژوهش در جدول 
   



 42شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

111 

 پژوهشیرهایمتغیفیتوصآمار-1جدول

متغیرهاتوصیفمتغیرسطح

ط 
س

 
ول

ا
 

 مرد =2 زن، =1 شامل مجازی متایر یک جنسیت

 خانوار سرپرست عمرهای  سال تعداد بر مبتنی کمی متایر یک سن

 فعالیت نوع
 و کشاورزی =1 داری، همااز و دستی صنای  =1 شامل روستاییهای  فعالیت از گروه س  با کیفی متایر یک

 یکارمند و کارگری =2 دامداری،

 باالتر و یکارشناس =2 یپل ،د فوق =1 تر، پایین و یپل د =1 گروه س  با کیفی متایر یک تحصیتت

 هکتار حس  بر افراد کشت حال در باغی و زراعیهای  زمین مجموع شامل کمی متایر یک کشت زیر سط 

 تومان یلیونم برحس  خانوار سرپرست درآمد متوس  شامل یکم یرمتا یک درآمد

 کل ارزش

 ها دارایی

 دام، ی ،نقل یل وس ارزش مجموع ،یعنی ؛باال ینقدشوندگ باهای  ییدارا کل مجموع شامل یکم یرمتا یک

 تومان( یلیون)م است موجود خشکبار و خشک علوف  و کاه مثل انبار در هرآنچ  و یداتتول ین،زم

 انداز پس
 شده اشاره نداب افراد خود توس  ک  ،قبل زراعی سال در خانوار انداز پس میاان شامل کمی متایر یک

 تومان( یلیون)م است

 ب  دسترسی

 رسمی اعتبارات

 تجاریهای  بانک از وام اخذ ب  موف  ،گذشت  سال در ک  کشاورزانی برای ای رتب  کیفی متایر یک

 تومان میلیون بیست از باالتر =2 میلیون؛ده تا بیست  =1 میلیون، ده از کمتر =1 گروه س  در ؛اند شده

 ب  دسترسی

 اعتبارات

 غیررسمی

 در محلیهای  صندوق و کسب  خران، سلف از اضطراری شرای  در کشاورزان وام اخذ ؛میک متایر یک

 اعتبارات ب  دسترسی عدم =1 غیررسمی و اعتبارات ب  دسترسی =1 گروه دو شامل گذشت  سال قول

 غیررسمی

ط 
س

 
وم

د
 

 بیکاری نر 

 روستایی
 (درصد حس  )بر روستا فعال جمعیت ب  روستا بیکار افراد کل تعداد نسبت حاصل روستا؛ بیکاری نر 

 است  شده مشخص چشم ( ،قنات ،چاه ) معمول ین گا س  با روستا یکشاورز آ  مناب  روستا آ  مناب 

 درآمد متوس 

 روستا مردم

 عنوان ب  روستا شورای از ،روستاهاست برخی در فعالیت تنوع ب  مربوط ک  درآمد پراکندگی ب  توج  با

 غال  شکل اسا  بر ، خواست  شد ک دارند اهالی وضعیت از قبول قابل شناخت ک  روستا ساکن افراد

تومان( یلیون)م کنند اعتم را روستا مردم اکثریت درآمد متوس  میاانیک  روستا،های  فعالیت

ط 
س

 
وم

س
 

 بانک تعداد

 جمعیت ب  نسبت
 شهر( و روستا ) شهر یتجمع نسبت ب  شهر یتجارهای  بانک کل تعداد

 شهری دستماد
 یک برای پرداختی عرف و شهرستان اجتماعی امور و کار اداره اعتم بر اسا  شهری دستمادمتوس  

 (ریال میلیون) ساده کارگر

 پژوهشهای  یافت  ماخذ:

 رسمی/ مالی اعتبارات ب  دسترسی نقش بررسی مبنی بر حاضر پژوهش هدف ب  توج  با

 سا   برای سطحی س  الگوی قال  در پرسشنام  323 روستایی، مهاجرت با آن رابط  و غیررسمی
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 در کا  آمده است  2در جدول  ایجادشده رواب  ای از ختص   شد تکمیل روستا 28 و شهرستان

 ،آن
*

ijkY مهااجرت  ب  تمایل میاان یا روستا در اقامت از مندی رضایت میاان) الگو وابست  متایر 

 فاردی  اقتعاات  باا  مارتب   ةشاد  کااربرده  با   متایرهاای  تماامی  شامل ijkX ماتریس (،خانوارها

 زیر سط  ،FAR= فعالیت نوع ،EDU= تحصیتت ،GENDER= جنسیت ،AGE سن= )همانند

= انااداز پااس ،ASSET= هااا دارایاای کاال ارزش ،INCOME= درآمااد ،CULTIVA= کشاات

SAVING، رسمی اعتبارات ب  دسترسی =FF،  غیررسامی  اعتباارات  با   دسترسای =IFF) و 

 متایر)های( شامل ترتی  ب  kV و jkWهای  ماتریس ،همچنین است؛ آن ةبرآوردشد پارامترهای

 ،SORCE= روساتا  آ  منااب   ،UR= بیکااری  )نار   روساتاها  اقتعات با مرتب  ةشد کاربرده ب 

 باا  نسابت  هاا  باناک  تعاداد  )نار   هااا شهرساتان  و (AINCOME= روساتا  ماردم  درآماد  متوسا  

 آن پارامترهای نیا و های عبارت ک  هستند (WAGE= شهری دستماد ،NBH= جمعیت

 ناهمساانی  j عباارت  اسات   کلای  مادل  اخاتل  جماتت  دهنده نشان نیا ijkeعبارت باشند  می

  کند  می لحا  الگو در را روستاها بین ممکن
 ترتیبیچندسطحیالجیتبرآوردشدهمدل-2جدول

مدل

عمومی
*

ijk ijk jk k ijkY X W V e     


 
*

ijk ijk jk k jk k ijkY X W V u v e       
 

 اول سط 

*

0 1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

(Gender ) ( ) (FAR )

(LABOR ) (EDU1 ) (EDU 2 )

(CULTIVA ) (INCOME ) (ASSET )

(SAVING ) (FF1 ) (FF2 ) (IFF

ijk jk jk ijk jk ijk jk ijk

jk ijk jk ijk jk ijk

jk ijk jk ijk jk ijk

jk ijk jk ijk jk ijk jk ij

Y AGE   

  

  

   

   

   

 

    )k ijke

 

0 دوم سط  00 01 02 03 0(UR ) (SORCE ) (AINCOME )jk k k jk k jk k jk jk         
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 سوم سطح
00 000 001 002 00( ) (WAGE )k k k kNBH       

 

 نهايي مدل
  شده برآورد

  سطحي) (سه

*
000 001 002 010

020 030 100

200 300 400 500

600 700 800

900

(NBH ) (WAGE ) (UR )

(SORCE ) (AINCOME ) (GENDER )

(AGE ) (FAR ) (LABOR ) (EDU1 )

(EDU 2 ) ( ) (INCOME )

(AS

jk k k jk

jk jk ijk

ijk ijk ijk ijk

ijk ijk ijkCULTIVA

   

  

   

  



   

  

   

  

 1000 1100

1200 1300 0 00

SET ) (SAVING ) (FF1 )

(FF2 ) (IFF )

ijk ijk ijk

ijk ijk jk k ijke

 

   

 

    
  

 پژوهشهاي  يافته ماخذ:

)هاي عبارت ،برآوردشده نهايي مدل در ),( )jk kv كـه  اسـت  ايـن  بيانگر و  شده اضافه 
 لحـاظ  الگـو  ايـن  در وجـود)  صـورت  (در هـا  شهرسـتان  و روستاها بين در موجودهاي  ناهمساني

 و ijke،jk بـا  برابر ،ترتيب به نيز شهرستان و روستا فرد، سطوح با مرتبط اخالل ياجزا اند. شده
kv .است  

  
  بحث و نتايج

 مهـاجرت  بـه  تمايـل  در اعتبـارات  بـه  دسترسـي  نقـش  بررسـي  حاضر پژوهش اصلي هدف
 روسـتايي  خـانوار  از پرسشـنامه  397 ،منظـور  بـدين  بوده و آن بر مؤثر عوامل شناسايي و روستاييان
 ميـزان  از است. شده تكميل يرضو خراسان استان در سبزوار و يدريهح تربت گناباد،هاي  شهرستان
 كـه  شـده  استفاده مهاجرت به تمايل متغير جانشين عنوان به روستا در اقامت از خانوار مندي رضايت

 اسـت.  شـده  تعريف اي رتبه و كيفي متغير يك صورت به خانوار مندي رضايت ميزان بدين ترتيب،
 كـل  از ،جدول ر اساس اينب است. شده گزارش 3 جدول در وابسته متغير هاي گروه توصيفي آمار
 مهـاجرت  بـه  تمايـل  يـا  كمتـر  مندي رضايت )خانوار 94( درصد 68/23 بررسي، مورد خانوار 397
 54/38 و متوسـط  مهـاجرت  بـه  تمايـل  يا متوسط مندي رضايت )خانوار 150( درصد 78/37 بيشتر،
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 نشاان  نتایج همچنین، اند  داشت  کمتر مهاجرت ب  تمایل یا بیشتر مندی رضایت (خانوار 113) درصد
 کا   باوده،  زیااد  و متوس  گروه در بررسی های موردخانوار از باالیی درصدمندی  رضایت ک  داد

   است  مطالع  موردهای  روستا در 1مهاجرت ب  تمایل ک  درصد بیانگر
وابستهمتغیرهایگروهیفراواندرصدویفراوان-3جدول

تجمعیفراوانیفراوانیدرصدفراوانیوابستهمتغیرهایگروه

 68/23 68/23 24 بیشتر مهاجرت ب  تمایل یا کمتر رضایت -1

 46/61 38/33 111 متوس  مهاجرت ب  تمایل یا متوس  رضایت -2

 111 14/38 113 کمتر مهاجرت ب  تمایل یا بیشتر رضایت -3

  111 323 کل جم 

 پژوهشهای  یافت  ماخذ:

 نتایج و ؛است یافت  افاایش شهر ب  روستا از مهاجرت نر  ،اخیرهای  سال در حال، این با
 مهااجرت  با   تمایال  کااهش  با   منجار  عواملی چ  ک  باشد جذا  دلیل یندب تواند می 3 جدول

   شود می روستاها این در خانوارها
سطحیچندالگویسنجیصحتآزمون

 یگروها  درون یهمبساتگ های  آماره از چندسطحی، الگوی تصریج کاربرد درستی برای
(ICC) قراحی اثر شاخص و (DE) بار  است  شده گاارش 4 جدول در آن نتایج و شده استفاده 

 ،یا  ترت با   ،شاهر  و روساتا  ساط   دو یبرا ICC آماره یرمقاد ،جدولاین  یمحاسبات یجنتا اسا 
 اثارات  کا   گفات  توان می است، 2/1 از یشترب یرمقاد این ک بوده و از آنجا 21/1 و 48/1 با برابر

 یاااانم ،روسااتاها سااط  در یگاار،د یااانب باا  اساات؛ توجاا  شااایان یواحااد درون یخودهمبسااتگ
 یکاری،ب نر  متایرهای روستاها، ینب در ک است، بیانگر آن 48/1 با برابر یواحد درون یهمبستگ
 را روساتاها  ینبا  یاانس وار 48/1 حدود مردم درآمد سط  متوس  و آ  مناب  وجود عدم و وجود
 دساتماد  نار   و شاهر  یات جمع ب  نسبت بانک تعداد ، شهرستان سط  در ،ینهمچن شوند  می شامل
 دو هار  یبارا  یاا ن DE یعدد مقدار  دهند می نشان را هاشهر ینبهای  نسیاوارا 21/1 حدود یشهر
  است یسطح س  یالگو کاربرد درستی بیانگر و شده برآورد دو عدد از یشترب شهر و روستا سط 

                                                                                                                                                   
   شود  عنوان بهترین جایگاین انتخا  می مندی کامت ًبرابر با تمایل ب  مهاجرت نباشد، اما ب  رضایتمیاان البت ، ممکن است  -1
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(برایDEشاخصاثرطراحی)و(ICC)گروهیدرونهمبستگیهایآماره-4جدول
 کاربردالگویچندسطحیسنجیآزمونصحت

آمارهمقدارآماره
ICC  48/1 روستا سط 
ICC  21/1 شهر سط 
DE  34/3 روستا سط 
DE  23/4 شهر سط 

 پژوهشهای  یافت  ماخذ:
 سطحیسهترتیبیالجیتالگوینتایج-5جدول

ضرایبمتغیرسطح
انحراف
استاندارد
مقاوم

آماره
Z 

سطح
داریمعنی

ول
  ا

سط
 

 638/1 42/1 318/1 132/1  جنسیت
 21/1 11/1 118/1 111/1  سن

 تحصیتت
 124/1 -21/2 312/1 -626/1 فوق دیپل 

 118 -64/2 134/1 -412/1 کارشناسی و باالتر

 نوع فعالیت
 114/1 21/2 412/1 128/1 کشاورزی

 111/1 -44/2 238/1 -638/1 کارگری و کارمندی
 138/1 62/1 361/1 832/1  سط  زیرکشت

 113/1 41/2 111/1 126/1  درآمد
 131/1 81/1 121/1 136/1  ها ارزش کل دارایی

 131/1 18/2 114/1 131/1  انداز پس

 دسترسی ب  اعتبارات رسمی
 121/1 31/1 133/1 226/1 میلیون تومان 21تا  11

 114/1 82/2 411/1 312/1 میلیون تومان 21بیش از 
 112/1 -34/2 212/1 -112/1  ب  اعتبارات غیررسمی دسترسی

 - - - -431/2  آستان  اول
 - - - 41/2  آستان  دوم

وم
  د

سط
 

 - - - 314/1  واریانس نر  بیکاری روستایی
 - - - 822/1  واریانس مناب  آ  روستا

 - - - 218/1  واریانس متوس  درآمد مردم روستا
 - - - 211/1  واریانس عر  از مبدأ

وم
 س
ط 

س
 

 - - - 141/1  واریانس تعداد بانک نسبت ب  جمعیت
 - - - 268/1  واریانس دستماد شهری
 - - - 211/1 واریانس عر  از مبدأ

 - - - -218/411  آماره شب  راستنمایی
 - - - 16/23  (13آماره والد )

 - - - 111/1  داری کل الگو سط  معنی
 - - - 323  تعداد مشاهدات

 پژوهشهای  یافت  ماخذ:



   .....و نقش آن در یاعتبارات مال

111 

 بارآورد  نتاایج  ، کا  باوده  درسات  الگاو  در چندسطحی تصری  شد، گون  ک  گفت  مانه

 یحاااو جاادولایاان  اساات  شااده گاااارش 1 جاادول در سااطحی ساا  ترتیباای الجیاات الگااوی

 نکتا    اسات  هاا(  )شهرستان سوم سط  و )روستاها( دوم سط  )خانوار(، اول سط های  یخروج

 ی مساتق  قاور   با  برآوردی ضرای  ،محادودشاده وابسات  یرمتا با الگوهای در ک  است این مه 

 جهات  ةدهناد  نشاان  آنهاا  عتمت ک  ،شود می پرداخت  هاآن عتمت تفسیر ب  و یستندن یرتفس قابل

 در اقامت از مندی رضایت میاان مختلف سطوح در گرفتن قرار احتمال بر مستقل یرهایمتا یرتأث

 از منادی  رضاایت  میاان بر منفی اثر خانوار سرپرست تحصیتت متایر اول، سط  در روستاست 

 با   دیاپل   فاوق  گاروه  از تحصایتت  سط  افاایش ،؛ ب  دیگر سخناست داشت  روستا در اقامت

 را مهااجرت  با   تمایال  میااان  بااالتر  سطوح در خانوارها گرفتن قرار احتمال باالتر و کارشناسی

 با   نسابت  شاهرها  تربااال  تحصایتت  با خانوارها انسرپرست از نظر بدین ترتی ، دهد  می افاایش

رو، ایان   دارناد و از ایان   بیشتری جذابیت درآمدزایی و اشتاالهای  موقعیت کس  برای روستاها

 یات فعال ناوع  یار متاهمچناین،   د کننا  مای  فاراه   را خانواده و خود مهاجرت زمین  گروه از افراد

 ساطوح  در خاانوار  گرفتن قرار احتمال کشاورزی فعالیت ک  داد نشان نتایج است  شده دار یمعن

 افااایش  را مهااجرت  با   تمایال  پاایین  ساطوح  یاا  روساتا  در اقامت از مندی رضایت میاان باالتر

 در اقامت از بیشتری مندی رضایت یکشاورز یتفعال یدارا خانوارهای ،؛ ب  دیگر سخندهد می

 و کاارگری  فعالیات  کا   اسات  حاالی  در ایان  است  کمتر هاآن مهاجرت ب  تمایل و رنددا روستا

 روساتا  در اقامات  از مندی رضایت میاان تر پایین سطوح در خانوار گرفتن قرار احتمال کارمندی

 فعالیات  دارای خانوارهاای  ،دین ترتیا  با  دهد  می افاایش را مهاجرت ب  تمایل باالتر سطوح یا

 در اصالی  عامال  فعالیات  ناوع  چراکا   دارناد،  مهااجرت  ب  باالتری تمایل کارمندی و کارگری

 احتماال  بر مثبت اثر کشت زیر سط  متایر این،بر  افاون شود  می تلقی افراد مهاجرت یا ماندگاری

 تمایال  پاایین  سطوح یا روستا در اقامت از مندی رضایت میاان باالتر سطوح در خانوار گرفتن قرار

 کناد   مای  تاییاد  را مهااجرت  با   تمایال  کااهش  بار  کشاورزی فعالیت مثبت اثر و دارد مهاجرت ب 

   یابد  می کاهش هاآن مهاجرت ب  تمایل ،خانوارها زیرکشت سط  افاایش با نابراین،ب
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 اقامت از خانوارها مندی رضایت میاان بر مثبت اثر خانوار سرپرست درآمد متوس  متایر

 قارار  احتماال  خاانوار،  درآماد  ساط   متوسا   افااایش  باا  ،دیگر سخن ب  است؛ داشت  روستا در

 با   تمایال  پاایین  ساطوح  یاا  روساتا  در اقامت از مندی رضایت میاان باالتر سطوح در آن گرفتن

 رضاایت  میااان  افاراد  ایان  کا   گون  بیان کارد  توان این آن را می دلیل یابد  می افاایش مهاجرت

 هاا آن عتقا   میااان  بر درآمدشان سط  افاایش با رو، و از این دارند روستایی زندگی در بیشتری

 یهاا  یای دارا کال  ارزش متایار   شود می کاست  شهر ب  هاآن مهاجرت تصمی  از احتمال و افاوده

 ،؛ ب  دیگر سخناست داشت  روستا در اقامت از خانوارها مندی رضایت میاان بر مثبت اثر خانوار

 از منادی  رضاایت  میااان  بااالتر  سطوح در آن گرفتن قرار احتمال خانوار،های  دارایی افاایش با

 ، زیارا خانوارهاای دارای  یاباد  مای  افااایش  مهااجرت  با   تمایال  پایین سطوح یا روستا در اقامت

نشاان   مهااجرت  کمتاری با    تمایال  و دارناد  روساتا  ب  بیشتری وابستگی ،روستا در بیشتر دارایی

 روساتا  در اقامات  از خانوارها مندی رضایت میاان بر مثبت اثره   انداز پس میاان متایر د دهن می

 (Mohan, 2006) پاژوهش موهاان   هاای  یافتا   اسات و باا   نطاری  مباانی  راساتای  در کا   ،داشات  

 در آن گارفتن  قارار  احتماال  خاانوار،  اناداز  پاس  میاان افاایش با ،؛ ب  دیگر سخنهمخوانی دارد

 افااایش  مهااجرت  ب  تمایل پایین سطوح یا روستا در اقامت از مندی رضایت میاان باالتر سطوح

 یلیاون م بیسات  از بااالتر  کا   خانواری یبرا فق  یرسم اعتبارات ب  یدسترس نهایت، در یابد  می

 در اقامات  از خانوارهاا  منادی  رضاایت  میاان بر دار یمعن و مثبت اثر نند،ک می یافتدر وام تومان

 باا  بیاان دیگار،   ب  ؛است اثر یب اند، کرده یافتدر مبلغ ینا از کمتر ک  یافراد یبرا و دارد روستا

 میااان  بااالتر  سطوح در خانوار گرفتن قرار احتمال باالتر، ب  تومان میلیون ده از وام مبلغ افرایش

 ،ینهمچنا  د یابا  مای  افااایش  مهاجرت ب  تمایل پایین سطوح یا روستا در اقامت از مندی رضایت

 در اقامات  از خاانوار  مندی رضایت میاان بر دار یمعن و یمنف اثر یررسمیغ اعتبارات ب  یدسترس

 تاأمین  را خاود  اعتباارت  راه، یان ا از کا   یافاراد  مهااجرت در با    یال احتماال تما  و دارد روستا

 قارار  احتماال  غیررسامی  مجااری  از مالی مناب  تأمین دیگر، عبارت ب   یابد می افاایش کنند، می

 تمایال  بااالتر  سطوح یا روستا در اقامت از مندی رضایت میاان تر پایین سطوح در خانوار گرفتن
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 رسمی اعتبارات ب  دسترسی داد ک  با نشان حاضر پژوهش نتایج دهد  می افاایش را مهاجرت ب 

 اقامت از مندی رضایت باالتر سطوح در خانوار گرفتن قرار احتمال تومان، میلیون بیست از باالتر

 ساطوح  در خاانوار  گارفتن  قارار  احتماال  ،غیررسمی اعتبارات ب  دسترسی با و افاایش روستا در

  د یاب می کاهش روستا در اقامت از مندی رضایت باالتر

ای از  اسات کا  در پای، پااره     سازگار نیا مطالعات سایر نتایج با های پژوهش حاضر یافت 

 ،روساتایی  وسای   منااق   در کا   داد نشاان  (Westlund, 2018) وساتلند  شود  آنها یادآوری می

 توساع   حال در و یافت  توسع  هایکشور گروه دو هر در تحصیتت سط  و دانش بهبود تأثیرات

بر اساا  نتاایج مطالعاة گاری و       شود می بیشتر مهاجرت ب  منجر تحصیتت باالتر و است منفی

 انروستایی ب  آموزشی و مالی های مساعدت  چنانچ ،(Gray and Bilsborrow, 2014) بیلسبارو

 نشاان  (Lersch, 2016) همچناین، لارش   یاباد   می کاهش هاآن مهاجرت ب  تمایل صورت گیرد،

بر اسا  نتاایج پاژوهش    هستند  باالتر تحصیتت سط  با و ترجوان افراداغل   مهاجران ک  داد

 تمایال  از بیشاتر  تجربا   و بااالتر  تحصایتت  ساط   باا  افاراد  ،(Hu et al., 2011) هو و همکاران

 منجر اعتبارات ب  دسترسی اگرچ  دارند برخور شهرها در پایدار اقامت و مهاجرت برای بیشتری

 بار  معکو  اثرات غیررسمی اعتبارات ب  دسترسی اما ،شده خانوار مهاجرت ب  تمایل کاهش ب 

 ،روستایی خانوارهای ،(Debdulal, 2012) باور دبدولل ب  است  داشت  خانوار مهاجرت ب  تمایل

 ک  ناگایرند و باشند داشت  دسترسی رسمی اعتبارات ب  توانند نمی ،وثیق  نداشتن دلیل ب  عمده قور ب 

 قلا   وام بارای  بااالتری  بهاره  نر  هاآن روی آورند، ک  البت  رباخواران مانند غیررسمی بازارهای ب 

 هاای  اساتدالل  از یکای  رو، از این شود  می هااین خان ار فقر و محرومیت افاایش ب  منجر و کنندمی

 کماک  و بوده غیررسمی اعتباری بازار جای ب  آن جایگاینی خرد مالی تأمین صنعت برای شده ارای 

 لیچتار و ینسان   مطالعاات  ( Meyer, 2002) اسات  ربااخواران  چنگاال  از فارار  بارای  فقیار  مردم ب 

(Lichter and Jensen, 2002) و   ( لیچتار و شاافتLichter and Schafft, 2014)  دادناد  نشاان 

 و بار اساا  نتاایج مطالعاة سالک      باوده  ماامن  بیمااری  یاک  روساتایی  کار بازار در بیکاری ک 

(Slack, 2010)،  خود همین مسئل  است  شهری مناق  از باالتر روستایی مناق  در بیکاری نر 
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ماوردو    مطالعاات  ، بار اساا   رو ایان  از شاود   مای  شاهر  با   روساتایی  خاانوار  مهااجرت  باعث

(Morduch, 1999)( دیچتر ،Dichter, 1999)  اپست  و یوتا ،(Epstein and Yuthas, 2010 ،)

ایجاااد کااار و تقویاات   ،(Khawari, 2004ری )خاااو و (Hishigsuren, 2006)هیشیگسااورن 

 ،روناد  شمار می ب  خرد تأمین مالی زمین  در گسترده هدف دو کشاورزان برای پایداری و توسع 

  انجامند های روستایی میخانوار مهاجرت کاهش ب  خود ک 

 ارای  روستا مردم درآمد سط  متوس  و آ  مناب  یکاری،ب نر  یانسوار دوم، سط  در

 مقادار  با   روستاها در یادشده متایرهای از کدام هر وجود :است شرح بدین آن تفاسیر ک  ،شده

 در روساتاها  تفااوت  با   هاا  نااهمگنی  هماین  و شود می روستاها در ناهمسانی موج  خود عددی

 یاا  پذیرش بر مؤثر فردیهای  ویژگی از جدای دیگر، بیان ب   دانجام می مهاجرت مقول  پذیرش

 تمایال  بار  تواناد  مای  ،روستاهاسات  مخاتص  کا   دیگاری هاای   ویژگای  مهااجرت،  پذیرش عدم

 سط  در گیرد  می قرار توج  مورد کمتر ها ویژگی این ک  ،باشد اثرگذار مهاجرت ب  انروستایی

 کا   دهاد  مای  نشاان  یشاهر  دساتماد  و شهر یتجمع ب  نسبت بانک تعدادهای  یانسوار یان سوم

 متفااوت  یکادیگر  باا  را هاا  شهرساتان 26/1و  14/1ترتیا ،   با   ،شاهری  دستماد و ها بانک تعداد

 عناوان  با   نیاا  شاهری  دساتماد  در ملماو  های  تفاوت و ها بانک تعداد بدیهی است ک   کند می

 فاراه   را انروساتایی  مهااجرت  پاذیرش  عادم  یاا  پاذیرش  زمینة تواند می اثرگذار عوامل از یکی

 توانناد  مای  ،لاوییس  و تاودارو هاای   نظریا   و مهااجرت  نظری مبانی ، بر اسا ها لف ؤم این آورد 

 عار  هاای   یانسوار  کنند ایجاد را روستاییان شهریهای  مهاجرت ب  تصمی  برای الزم انگیاه

 و ییهاوا و آ  اتییرتا جمل  از یعوامل یتمام یانسوار یانگرب هاشهر و روستا سطوح در أمبد از

  نشاده  لحا  الگو در ،یاضافهای  ین ها و بودن بر زمان علت ب  ک      است و یعیقب مناب  یمی،اقل

 است  شده گرفت  نادیده و
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پیشنهادهاوگیرینتیجه

 مسایل ترین مه  از ایران ویژه ب  توسع  حال در کشورهای از بسیاری در مهاجرت ،امروزه

 در روساتایی  مهااجرت  نقاش  اهمیات  با   توج  با ،بنابراین .درو می شمار ب  اقتصادی و اجتماعی

 اقادامات  شناساایی  و روساتایی  خاانوار  مهاجرت بر مؤثر عوامل تحلیل روستا، پایداری و اقتصاد

 ضاروری  جامعا ،  کتن سط  در چ  و خرد سط  در چ  ،آن کاهش برای مالی تأمین مثل الزم

 متایار  داد کا   نشاان  ساطحی  سا   ترتیبی الجیت الگوی اول سط  نتایج ة حاضر،مطالع در است 

 در خاانوار  گارفتن  قرار احتمال بر منفی اثر باالتر و کارشناسی و دیپل  فوق سط  در تحصیتت

 ساایر  نتاایج  باا  تحقیا  هاای   یافتا   اسات   داشات   روساتا  در اقامات  از مندی رضایت باالتر سطوح

 با   بیشاتر  توجا   راساتای  )در گذاری سیاست مبنای تواند می و ستهمسو و سازگار نیا مطالعات

 گیرد  قرار نیا مطالع  مورد منطق  برای تحقی ( اثرگذار پارامترهای

 و گااذاران سیاساات باارای شاافاف تصااویر یااک توانااد ماای حاضاار پااژوهش نتااایج ،همچنااین

 روسااتایی، نااواحی دوام و توسااع  راسااتای در تااا کنااد فااراه  ای منطقاا  توسااع  ریاااان برناماا 

شرح  ب  پیشنهادهایی ،حاضر پژوهش نتایج بر مبتنی ،بنابراین باشند  داشت  مناس  گذاری سیاست

 :شود زیر ارای  می

 روساتا،  در اقامات  از خاانوار  منادی  رضاایت  بار  تحصایتت  میااان  متایر منفی اثر ب  توج  با -1

 در کاار و کسا   شاروع  مراحل در تسهیل چون هایی سیاست و برنام  دولت ک  شایست  است

 بارای  توانمندسازی و افاایی مهارتهای  برنام  و روستایی کارآفرینیهای  وام اعطای روستا،

 بار  عاتوه  تا از ایان رهگاذر،   گیرد پیش در روستا در افراد این خودکفایی و انگیاه افاایش

 شود  حفظ روستا اجتماعی سرمای  افراد، این مهاجرت از جلوگیری

 از خاانوار  منادی  رضاایت  بار  کشت زیر سط  و کشاورزی فعالیت متایر مثبت اثر ب  توج  با -2

 راهبردهاایی  ای منطقا   توساع   ریاان برنام  و گذاران سیاست الزم است ک  روستا، در اقامت

 تولیاد،  وری بهاره  افااایش  بارای  آماوزی  مهارت کشاورزی، بخش اعتباری تأمین ارایة چون

 دهناد،  قارار  اجارا  دسات  در را کشااورزی  توساع  های  سیاست و پیشرو فناوری سازی فراه 
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 دارایای  درآماد و  ساط   بهباود  با   منجار  کشااورزی  بخش توسع  بر افاون راهبردها این چراک 

 د انجام ی روستا میتولید توان و سرسبای حفظ و روستا در افراد استقرار ب شود و  می خانوار

 منادی  رضاایت  میااان  بار  خانوار درآمد سط  و کشاورزی فعالیت متایر مثبت اثر ب  توج  با -3

 زمین  مناس ، بازاریابیهای  سیاست تخاذا با ، نخست،دولت باید روستا، در اقامت از خانوار

هاای   زنجیاره  تعریاف  باا  ساازد؛ ساپس،   فاراه   روستایی خانوار برای را افاوده ارزش ایجاد

کند؛  تسهیل را بازار ب  روستایی خانوار مستقی  دسترسی شرای  محصوالت، عرض  مختلف

 ب  حفاظت تضمینی، درآمد تعیین چون مناس  حمایتیهای  سیاست از استفاده با و سرانجام،

 د بپرداز روستایی خانوار درآمد سط  از

 میااان  بار  خارد  ماالی  تاأمین  نهادهای همچون رسمی اعتبارات دسترسی مثبت اثر ب  توج  با -4

هاای   سیاسات  اتخااذ  باا  ،دولات  شایسات  اسات کا     روستا، در اقامت از خانوار مندی رضایت

 با   را روساتایی  خانوار دسترسی زمین  وثیق ، گرفتن شرای  در تسهیتت ایجاد چون مناس 

 تاأمین  نهادهاای  گساترش  با نخست، تواند می دولت ،همچنین سازد؛ فراه  رسمی اعتبارات

 از حمایات  باا  ساپس،  ؛بخشاد  بهبود را اعتبارات ب  خانوار دسترسی آسان شرای  ،خرد مالی

 و سارانجام،  دهد؛ افاایش را تسهیتت این از مند بهره خانوار تعداد ،فعلی خرد مالی نهادهای

 تولیادات  توساع   کاارآفرینی،  زایای،  اشاتاال  شارای   ،خارد  وام اعطاای  متناوع  برنام  ارای  با

  سازد فراه  را روستایی نواحی در هاخانوار آموزی مهارت و کشاورزی
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