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 کام،  منادی  )رضایت وابسته متغیر عنوان به روستا در سکونت از افراد مندی رضایت میزان ند.شد انتخاب

 دارایای،  کا   ارزش درآماد،  کشات،  زیر سطح فعالیت، نوع رنسیت، سن، متغیرهای و زیاد( و متوسط

 بارای  شدند. تحلی  اردو مستق  متغیرهای قالب در رسمیغیر و رسمی اعتبارا  به دسترسی و انداز پس

 چندساطحی  ترتیبای  الریات  شایوة  از بررسی، مورد نمونه در ناهمسانی ورود به توره با ،ها داده تحلی 

 ضاریب هاای    هآماار  مطالعاه،  ماورد  روستاهای و ها رستانشه در ناهمسانی ورود تمیید برای شد. استفاده

 ،هاااآن مقااادیر و شاادند گرفتااه نظاار در (DE) یطراحاا اثاار شاااخ  و (ICC) یگروهاادرون یهمبسااتگ

 اثارا   باوده،  2/0 از ی با  آمااره  دو یرمقااد  کاه  آنجاا  از د.آما  دسات  به 48/0 و 25/0 با برابر ،یبترت به

 روساتاهای  و هاا  شهرساتان  در ناهمسانی ورود و شده ارزیابی توره شایان یدواح درون یخودهمبستگ

 باه  نسابت  بانا   تعاداد  اصالی   پاارامتر  دو ، شهرستان سطح در سخن، دیگر به ؛شد پذیرفته مطالعه مورد

 ساطح  در و دهناد  یما  نشان را هاشهر ینبهای  نسیاوار 25/0 حدود یشهر دستمزد نرخ و شهر یترمع

 متغیرهاای  روساتاها،  ینب در که است ینا یانگرب 48/0 با برابر یواحد درون یهمبستگ زانیم نیز روستاها

 یاانس وار 48/0 حادود  ماردم  درآمد سطح متوسط و آب منابع ورود عدم و ورود یکاری،ب نرخ اصلی 

 مهیاا  را کام  باه  زیااد  طیف از مندی رضایت موربا  ها ناهمسانی این که شوند یم شام  را روستاها ینب

 صور  به روستایی خانوارهای به تسهیال  اعطای که داد نشان تحقیقهای  یافته سایر ،همچنین .سازد یم

 باا  توانناد  می افراد این و شود می روستا در ماندن برای هاآن انگیزه افزای  باعث غیررسمی( نه )و رسمی

 و رضاایت  ،بخشایده  توساعه  را روساتایی  مناطق در خود کارهایو کسب دریافتی، رسمی تسهیال  این

  باشند. داشته شهر به مهارر  عدم و روستا در ماندن برای بیشتری تمای 

 ماالی،  مؤسساا   ،یاافتگی  توساعه  ،منادی  رضایت بانکی، اعتبارا  ،روستا در ماندگاری :ها واژهکلید
 .چندسطحی الریت

 مقدمه

 داشاته  تاورهی قابا   رشاد  شاهرها  به روستایی مناطق از مهارر  روند ،اخیر هایدهه در

 افاراد  بیشاتر  ،2030 ساال  در کاه  اند زده تخمین کارشناسان و ؛(United Nations, 2016) است

 بارای  روساتایی  رمعیات  و کارد  خواهند زندگی شهرها در ،توسعهحالدر کشورهای در ویهه به
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 ر مهاار  و انتقال این .(Deubler and Schäfer, 2014) یافت خواهد کاه  ،دنیا در بار اولین

 و رفاتن حاشایه  باه  و روساتاها  شادن خاالی  پدیاده  تاا  گیارد  شک  شده ریزی برنامه ای گونه به باید

 اسااا  باار .(Afrakhteh and Aghaeizadeh, 2011) نیابااد تحقااق هاااآن بااودن اهمیاات کاام

 حال در روستایی و شهری نواحی بین تعادل عدم ،2014 سال در متحد مل  سازمانهای  گزارش

 از رمعیات  رویاه  بای  رشاد  ساخن،  دیگار  باه  .(Deubler and Schäfer, 2014) اسات  افازای  

 از ناشای  مساال   باارزترین  از یکای  و رود می شمار به توسعه حال در روامع معضال  ترین عمده

 باه  روساتا  ةرویا  بای  هاای  مهارر  به توره با که است ملی سطح در رمعیت نامتوازن توزیع آن

 .است شده حاد پی  از بی  ،شهر

 محرومیات  ،ماالی  مؤسسا  رانب از صرفه به مقرون بیرونی اعتبارا  به دسترسی ای افز

 کااه   را درونای  اعتباارا   دریافات  باه  روستاییان تکیه ،همچنین و روستایی ةرامع در مورود

 بسایار  شاهر  باه  روساتاییان  مهاارر   از رلاوگیری  در تواناد  مای  موضاوع  ایان  خود که دهد می

 اعتباارا   اراله بیرونی مالی تممین از هدف ،کلی طور به .(Khandker, 2000) باشد کننده کم 

 هاا  بان  اصلی رریان از ،سنتی طور به و کنند می زندگی فقر در که است مردمی به ارزان بانکی

 انااد شااده متوساا  باااال بهااره بااا خااواران ناازولهااای  وام بااه فقااط و انااد شااده محااروم و خااار 

(Armendariz and Morduch, 2010). بااا تواننااد ماای روسااتاییان و گیرناادگان وام ،واقااع رد 

 ساازد  فقار  تله از خرو  به قادر را هاآن تا کنند اشتغال ایجاد به اقدام ،کوچ های  وام از استفاده

(Yunus, 2007). مهاارر   کااه   روی تواناد  مای  کاه  مهمای  متغیرهاای  از یکای  ،حاال  رها  به 

 توساعه های  برنامه نیز امروزه .است اشتغال ایجاد و یدتول برای مالی منابع به دسترسی ،باشد اثرگذار

 رهاانی،  بانا   و اند گرفته نشانه را آن با مبارزه و فقر کاه  توسعه درحال کشورهای در روستایی

 از خاصای  گاروه  ارتمااعی  و اقتصاادی  زنادگی  بهباود  منظور به را های  راهبرد و روستایی توسعه

 ;OECD, 2006; Deakins et al., 2008) دکنا  مای  ارارا  و طراحی فقیر روستاییان ویهه به مردم،

IFC, 2010.) هاست بنگاه رشد کلیدی مانع مالی تممین عدم (Malhotra et al., 2007)،  البتاه   کاه

 ;Schiffer and Weder, 2001) ناد ا مواراه  این مشک  با بزرگهای  بنگاه از بی  کوچ  های بنگاه
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Beck et al., 2002). عملیاا   توساعه  باه  چاون  ،هاسات  بنگااه  موضاوع  تارین  ممها  مالی تممین، 

 رشاد  در و کناد  مای  کما   ردیاد  نیروی کارگیری هب و محصوال  در تنوع بررسی و نوآوری

 زیاادی  تامثیر  ،یافتاه  توساعه  و توساعه  حال در کشورهای در فقر کاه  و اشتغال ایجاد وها  بنگاه

  .(OECD, 2006) دارد

 داشاتن  مانناد  رسامی  ماالی  خادما   باه  دسترسای  افازای   شاام   مالی مشارکت مبحث

 ;Allen et al., 2012) است انداز پس برای بان  تسهیال  و اعتبارا  از استفاده بانکی و حساب

Beck et al., 2007). اسات  زناان  توانمندسازی و خانوار مصرف بهبود مالی مشارکت دستاوردهای از 

(Ashraf et al., 2010).   بخا   توساعه  در کلیادی  نقا   اسات  کان مم کشااورزی  ماالی  خادما 

 چاال   یا   روساتایی  منااطق  در کشااورزی  ماالی  خادما   تاممین  حال، این با .باشد داشته کشاورزی

 تضامین  نباود  دلیا   ، باه زمین بدون یا و کوچ  کشاورزان روستایی و خانوارهای اکثر که است کلیدی

  .(Hussain and Thapa, 2012) دارندبرخور اعتبارا  به محدود خیلی دسترسی وثیقه، از یا

 رو، ایان  از و دهاد  می تغییر را روستا سنتی اقتصادی و ارتماعی ساختار روستاها تخلیه ،حال هر هب

 قارار  توراه  ماورد  کاار  نیروی تحرک و مهارر  باید ،روستایی توسعه و کشاورزی توسعه سیاست در

 عادم  ،(Schrieder and Knerr, 2000) رن و شریدر به گفتة .(Herrera and Sahn, 2013) گیرد

 ایان  حتای  و کناد  مای  قطعای  را خاانواده  مهارر  بیرونی مالی تممین برای مالی بازارهای ورود

 کشاورهای  در روساتایی  توساعه  هاای  برنامه .باشد موقت مهارر  صور  به است ممکن راهبرد

 درصاد  پان   که یا گونه به اند، گرفته نشانه را آن با مبارزه و فقر کاه  همواره نیز توسعه درحال

 دهناد  مای  اختصاص خود به را اعتباری منابع از درصد هشتاد بانکی اعتبارا  کنندگان استفاده از

(Oluyombo, 2012). در چاه  ،توساعه  درحاال  کشاورهای  در روساتاییان  درصاد  ، ناود همچنین 

 رسامی  مالی نهادهای توسط شده اراله مالی خدما  به ،گذاری سپرده در چه و اعتبارا  دریافت

خاود   ماالی  نیااز  تاممین  بارای  محلای  از درونای،  ماالی  مناابع  راز  و ندارناد  دسترسای  کشورشان

 باودن  دساتر   در ممکن است شام  اعتبار به دسترسی .(Rosenberg, 1994) ندبرخوردار نیست

 و تااداوم بااا همااراه ،در موعااد درخواساات راحتاای بااهموقااع و  بااه یااا نیاااز زمااان )در مااالی امااور
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 به دسترسی ،بنابراین .باشد وام بهای پرداخت به تمای  و (یتضمین صور  نیز به و یذیرپ انعطاف

 سارمایه  مقاداری  اسات  قاادر  گیرناده  وام ،آن در کاه  باشاد  شده تعریف یوضعیت تواند می اعتبار

 اسات  ممکان  گرچاه  آورد، دسات  هبا  خااص  مالی منبع ی  از را (غیرنقدی یا ینقد صور  به)

 ،روساتایی  منااطق  در کاه  اسات  حاالی  در این ؛(Manganhele, 2010)گیرد اصالً نخواهد وام ب

 و گااذاری ساارمایه کمبااود علاات بااه ،غیرکشاااورزیهااای  فعالیاات و شااغلیهااای  فرصاات باارای

 باا  مناساب  ماالی  تاممین  و بیماه  اناداز،  پاس  مثا   ی، کارهاای ارتمااعی  -اقتصادیهای  زیرساخت

 .(FAO, 2012) دان مواره محدودیت

  نشاان  اقتصاادی  رشاد  سامت  باه  ماالی  بازارهای سمت از علّی رابطه ی  ورود ،امروزه

 اساات شااده خاادما  عرضااه افاازای  مورااب مااالی بازارهااای توسااعه و ایجااادکااه  دهااد ماای

(Greenwood and Jovanovic, 1990) هاای   فعالیات  رشاد  کلیادی  ماانع  ماالی  تاممین  عادم  و

 یرونای ب یماال  خادما   باه  آساان  یدسترس ،ینهمچن .(Malhotra et al., 2007) است اقتصادی

 یاد تول باه  ،باالترهای  یورافن از طریق پذیرش ،کشاورزان که شود باعث است ممکن یکشاورز

 نشاان  آمارهاا  ،ایاران  در .(Khandker and Koolwal, 2016) یابناد  دسات  یشاتر ب محصاوال  

 رشاد  این ؛ واست بوده همراه نیز کاه  با که نداشته افزای  تنها نه روستاها رمعیت که دهد می

 باا  و اساا   این بر .(SCI, 2016) اعتناست قاب  و تورهدرخور  ای مسئله روستایی رمعیت منفی

به  بر آن است که حاضر مطالعه ایران، در شهرها به روستاییان رویه بی مهارر  وضعیت به توره

 اساا   بار  ،مچنینه .دبپرداز مالی اعتبارا  به دسترسی و روستایی افراد ماندگاری رابطهبررسی 

 منااطق  از مهاررپاذیر هاای   اساتان  از یکای  رضوی خراسان استان ایران، آمار مرکزهای  گزارش

 .سات اای ایان اساتان   روساتاه  تخلیاه  موضوعبیانگر  طور مشخ ، بوده که به شهری به روستایی

 روز باه روز کشاور  روستاهای تخلیه از رلوگیری برای مفید راهکارهای اراله و شناسایی ،بنابراین

 .نماید می ترپراهمیت
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 وهشژپ پیشینة -1جدول 

 پژوهش خالصه منابع

 خارجی

 زریچارد و هیس

(Heath and Richards, 2020) 

 اروپاا  باه  مهاارر   زمیناة  در نظرهاا  اخاتالف  چندساطحی،  الگوی از استفاده با

 نااهمگنی  ،نظار  ماورد  مهااررتی  ساطو   باین  کاه  داد نشاان  نتاای   شد و بررسی

 کشاور  و تارین  همگان  از یکای  چا   کشاور  که ای گونه ، بهدارد ودور داخلی

 .داراست مهاررتی سطو  بین در را ها تفاو  ترین ناهمگن نروژ

  همکاران و تانگ

(Tang et al., 2020) 

 بارای  عماومی  بهداشت خدما  بهبود بررسی به ،یچندسطح یتالر یکردرو با

 نتاای   ه شاد و پرداختا  گاذاری  سیاست راهبردهای اراله و چینی سالمند مهارران

 مهاارران  بین در ضروری درمانی و بهداشتی خدما  از استفاده در که داد نشان

 دار معنای  تفااو   (دوم )سطح ها خانواده و (اول )سطح افراد میان در ،سالخورده

 مهاارر ،  دلی  مهارر ، محدوده ورزش، زمان ، رابطةهمچنین و داشته ورود

 هزیناه  درماانی،  بیماه  خدما  محلی، دوستان ری،بیما رسمی، سالمت وضعیت

 .است دار معنی عمومی بهداشت اساسی خدما  با درآمد و خانواده

  همکاران و چن

(Chen et al., 2020) 

 و ینچا  ینیشهرنشا  فرآیناد  در خانوارها مجدد اتحاد یا ی تفک از مهارران انتخاب

بررسب شاد   یچندسطح یالگو از استفاده با آنها انتخاب بر یاقتصاد یتوضع تمثیر

 یرشپاذ  احتماال  یشاتر ب یای دارا و ماهاناه  درآماد  باا  افراد یبرا که داد نشان ی نتا و

 دوباااره اتحاااد افاازای  یافتااه و از سااوی دیگاار،  افاازای  شااهرها بااه مهااارر 

 توراه  قابا   نیاز  چاین  در پایدار شهرنشینی روند برای شهرها در مهاررهای  خانواده

 .است

  (Zou et al., 2019) همکاران و زو

  (Xie et al., 2019) همکاران و یخ

 (Lutz et al., 2019) همکاران و لوتز

از  کدام هر ، درمهاررر  با ارتباط در یچندسطح یالگو یریکارگ هب ینهزم در

 .شده است اشاره بررسی مورد سطو  بین در ها ناهمگنی ورود به این مطالعا ،

 ژالو و منگ

(Meng and Zhao, 2018) 

 اسات،  گرفتاه  تعلاق  آنها به زمین که افرادی در ،شده استفاده معیارهای بررسی با

 .دارد ورود دالمی مهارر  و زمین نمالکا یا دارندگان بین منفی رابطه ی 

  همکاران و لووآنتوپ

(Anthopoulou et al., 2017) 

ه داد اننشا  نتاای   و بررسی شده آتن حومه در بحران تجارب و پویایی های رنبه

 و گرای  ایجاد باعث «کننده برذ نروستاییا» ارتماعی ساختار ایجاد که است

 .دشو می پدری سرزمین به بازگشت برای شهرنشینان در انتظارا 
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 پژوهش خالصه منابع

  همکاران و آروری

(Arouri et al., 2017) 

 بار  شهرنشاینی  اثار  شاده اسات کاه    تاالش  روساتایی،  خانوارهای از نظرسنجی با

شااود و باار پایااة  بررساای ویتنااام در روسااتایی خانوارهااای رفقاا و هزینااه درآمااد،

 باه  مزرعاه  از هاا  فعالیات  انتقاال  شهرنشینی به تحری  فرآیند های پهوه ، یافته

 .دانجام می روستا در غیرکشاورزی کارهای

 (Yaqin, 2017) یاکین

بار   چین، شهرهای در شهر به روستا مهارران خانوارهای از ای نمونه از استفاده با

 هاای  دیادگاه  از چاین  در شاهر  باه  روساتا  مهاارران  های این پاهوه ،  ایة یافتهپ

 .اند گرفته قرار مطالعه مورد سیارب گذشته دهه دو طول در مختلف

 داخلی

 همکاران و محمودی
(Mahmoudi et al., 2019) 

 اساتان  در ییروساتا  مهاارر   ی،ارتماع -اقتصادی عوام  سنج  و شناسایی با
 ساه  ینبا  در کاه  ه اسات داد نشاان  پاهوه  هاای   یافتاه  و شده یبرررس کرمانشاه
 و هااا یناهمسااان، مطالعااه مااورد یروسااتاها ینباا ،ینهمچناا و منتخااب شهرسااتان
 کااه  هاای   یازی ر برناماه  و گاذاری  یاسات س اثرا  ی تقل مورودهای  یناهمگن

 دارد. همراه به را مهارر 

  همکاران و اردهایی قاسمی
(Ghasemi Ardahaei et al., 2016) 

 روساتایی  رواناان در  شاهر  باه  مهاارر   باه  گارای   بار  ماؤثر  عوام  مطالعه در
 باه  گارای   میازان  تغییارا   درصاد  ترینیشا ب کاه  داد نشاان  ی نتا ،اهر شهرستان
 .دکنن یم تبیین روستا مسافت و رمعیت را روستایی روانان در شهر به مهارر 

  همکاران و اسدی بنی
(Bani-Asadi et al., 2013) 

ه داد نشاان  ی نتاا  شاده و  استفاده 1353-86 دوره یبرا زمان هم معادال  نظام از
 کاه  روستاها، عمران در یدولت مخار  ی افزا درآمد، یعتوز بهبود است که
 کاااه  بااه منجاار یکشاااورز بخاا  در گااذاری یهساارما و یدسااتمزد شااکاف
 .دشو یم روستاها از مهارر 

  همکاران و کشاورز
(Keshavarz et al., 2013) 

ی ارتماع و یاقتصاد یعی،طب عوام  از یا مجموعههای این پهوه ،  بر پایة یافته
 ،یات نها در و دگاذار  یما  تمثیر مهارر  یا ماندن یبرا افرادهای  گیری یمتصم بر
 .یاد شده است سودمند راهبرد ی  عنوان به مهارر  از

  همکاران و لنگرودی مطیعی
(Motiei Langroudi et al., 2013) 

 یات رمع یماندگار ایبر مناسب یراهبرد یالگو یینتب» عنوان ، بامطالعه این در
 راهکاار  ماؤثرترین  عناوان  باه  تهاارمی  راهبرداز  ،«روستاییهای  گاه سکونت در

 .یاد شده است روستاییان مهارر  از رلوگیری برای رو پی 
  همکاران و اکبرپور

(Akbarpour et al., 2014) 
  همکاران و ینجهش موالیی

(Molaei Hashjin et al., 2014) 
  همکاران و لنگرودی یعیمط

(Motiei Langroudi et al., 2013) 

 یات رمع مهاارر   عادم  ایبر مناسب یراهبردها یینتب یرامونپ مطالعا این  در
 یکارد رو و ینیکاارآفر  توسعه، (SWOTگیری از شیوة سوا  ) با بهره ،روستاها
 .ارزیابی شده است مؤثر ییانروستا یماندگار زهانگی ی افزا در یمشارکت
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 پژوهش خالصه منابع

  علیایی رربی

(Rajabi Oliyaei, 2012) 

 شاغ   رویو رست رمله از اقتصادیهای  یزهانگ شد  مهارر  ی دل ینتر مهم

 .ارزیابی شده است افراد بیشتر درآمد به دستیابی و

 (Khatir, 2011) خطیر

 دانا   ترویجی،های  یتفعال از ندیمبهره میزان در افراد مهارر  به تمای  عدم

 در کشااورزی  وضاعیت  باه  نگارش  روساتایی،  مشااغ   امنیت به نگرش زراعی،

 .مؤثر دانسته شده است روستا در مورود خدما  از مندی یترضا و آینده

  همکاران و کرباسی

(Karbasi et al., 2011) 

یی، روساتا  یدساتمزدها  در ی افازا  درصاد  بر اسا  نتای  ایان پاهوه ، یا    

 مهارران تعداد سواد سطح و یکشاورز بخ  افزوده ارزش ی،شهر یدستمزدها

 .دهد یم ی افزا 32/0 و کاه  16/0 ی ،افزا 32/0 کاه ، 25/0 ،یبترت به را

 های پهوه   ممخذ: یافته

 رظا ن به ،مهارر  و مالی های دسترسی با ارتباط در شده انجام مختلف مطالعا  به توره با
 ،طرفای  از .باشاد  مطار   شاایع  معضا   یا   عنوان هب مناطق همه در مهارر  دهپدی که رسد می
 دسترسای  در زمینة ویهه به که دریافت توان می ،خارری و داخلی مطالعا  در بندی رمع عنوان به
 تحقیاق  در و نگرفتاه  ی صاور  پهوهشا  ،روساتایی  مانادگاری  باا  آن رابطاه  و ماالی  اعتبارا  به

 مانادگاری  باه  ،چندساطحی  الگوهای قالب در که است شده عیس نوآوری ی  عنوان به حاضر،
 .شود نگریسته آن بر مالی دسترسی اثرا  و روستا در

 پژوهش شناسی روش
 در اماا  ،است یعموم فرآیند ی  مهارر  اگرچه که اند داده نشان های گوناگون پهوه 

 مانادگاری  یبارا  افاراد ی ها گیری یمتصم در زمینة ییها اختالف و ها یناهمسان مختلف، روامع ینب
 ;Buchmann and Kriesi, 2011; Billari and Liefbroer, 2010) دارد وراود  در روساتا 

Mulder and Billari, 2010; Furstenberg Jr, 2010; Breen and Buchmann, 2002; 

Iacovou, 2002; Billari et al., 2001; Holdsworth, 2000). هب توره با یزن حاضر مطالعه در 
 و همچنین، یطیمح و یاییرغراف عوام  لحاظ )از مورد مطالعه مناطق در یناهمگن ورود احتمال
 در کاه  اسات  شاده  بارده  کار هب تر مناسب یابزار عنوان به یچندسطح یالگو ،(...و یفرد عوام 
 یساطح  ساه  یالگاو  یهاول ساختاردر پهوه  حاضر،  .شود یم پرداخته الگو این یحتوض به ،ادامه
 انتخااب همچناین،  ) مطالعاه  ماورد  یروستا 28 و (تصادفی صور  به انتخاب) شهرستان سه یبرا
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 یتکمیلا  ةپرسشانام  397 تعداد افراد سطحالبته  .است شده ترسیم 1 شک  در (یتصادف صور  به
   است. شده یمرست ،نمونه رایب که دهد یم نشان را

 در شهرساتان  چند انتخاب یابر 1تصادفی یبند طبقه یریگ نمونه روش ة حاضر،مطالع در
 باه  شهرساتان  هار  مهاارران  کا   نسابت »، اساا   یان ا بار  شد. برده کار به رضوی خراسان استان
 در محاسابه  یان ا .شاد  محاسابه  یاران ا آماار  مرکاز  ارقاام  از استفاده با «شهرستان آن ک  یترمع

 اساا   بار  هکا  هباود  اساتان هاای   شهرساتان  روستایی در یماندگار )نرخ( یزانم ییشناسا راستای
 و سابزوار  حیدریاه،  تربات  شهرساتان  ساه  ایاران،  آماار  مرکز آمارهای و ها شهرستان بندی گروه
 شاهر  به روستا از مهارر  شد  آمارهای بیشترین ،-32/0 و -49/0 ،-63/0 با ،رتیب  به ،گناباد
 تانشهرس هس این ،ة حاضرمطالع هدف به توره با ،بنابراین اند. هبه خود اختصاص داد استان در را

 هاروساتا  در افاراد  یمانادگار  باه  یا  تما بار  یررسمیغ و یرسم یمال یدسترس تمثیر بررسی برای
 28 رو، از ایان  شاد.  انتخااب  یتصادف طور به دهستان ی  ،شهرستان هر از ،سپس ؛شدند انتخاب
 ،بعاد  مرحلاه  در و شادند  تعیاین  شهرساتان  ساه  در بررسای  ماورد  روساتاهای  ک  عنوان به روستا
 و توزیع یتصادف صور  به دهستان هر روستاهای میان در ،رمعیتی نسبت به توره با ها شنامهپرس

 روساتایی  مهاارر   شد  بیشترین یادشده از شهرستان سه کهاز آنجا  ،رحاله به .شدند تکمی 
 روساتا  در افاراد  مانادگاری  باا  آن رابطاه  و مالی اعتبارا  به دسترسی بررسی ،اند بودهبرخوردار 

 یمبناا  بار  حاضار  یاق تحق وابساته  متغیار  باشد. اهمیت حالز روستایی توسعه مدیریت در اندتو می
باه   یکار  ل یاف ط صاور   باه  روستاها در افراد مندی یت)رضا دسته سه در انییروستا یماندگار
 یالگاو  ،یار متغ ترتیبای باودن ایان    باه  توراه  با .است شده بندی تقسیم (زیاد و متوسط کم،میزان 
   .شود یم یاننما 2ترتیبی یچندسطح شک  به پهوه  نظر مورد

                                                                                                                                               
گیری تصادفی تواند با استفاده از نمونهای از اعضای هر طبقه مید، نمونهشدبندی طبقه درستهای ه شیوهب ای وقتی رامعه -1

طبقا   ینب یدر هر طبقه و ناهمگن یهمگن یزانم دهندة بندی نشان روش طبقه ، استخرا  شود.مند نظامگیری ساده یا نمونه

کار برده  ها و روستاها به رای ارزیابی ناهمسانی بین شهرستاناست و از آنجا که در مطالعة حاضر، الگوی چندسطحی ب

 ها را حتی در ی  طبقه نشان دهد. خوبی توانسته است ناهمسانی گیری به شده، این روش نمونه

2. mMulti-level order logit 
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  بررسی مورد روستاهای از سطحی سه مفهومی الگوی -1 شکل

 :دشو یم یانب (1) رابطه صور  به یبیترت یچندسطح یالگو ی  یکل ساختار

(1)  

 
p ،آن در که Pr( )ijk ijkY m  است. 

i چنانچه 1,2,3,...,192 ییروستا افراد،j=1,2,3,...,n و روساتاها  تعدادk 1,2,3 

 در باشاند،  حیدریه تربت و گناباد سبزوار،های  شهرستان ،یبترت به، 1,2,3و همچنین، ها شهرستان

 :دشو می برقرار نیز زیر تعاریف ،صور  این

 

2

(0, )
3ijke 

 باه  ،هساتند  ی الرسات  یاع توز یدارا کاه  1 سطح اخالل رمال  ،یعنی 

یانسوار و صفر یانگینم سمت
2

3

.  

 
2

2u (0, )jk   یانسوار و صفر یانگینم با 2 سطح اخالل رمال 
2

2. 

 سوم سطح

 (شهرستان 3)

 

 دوم سطح

 (روستا 28)

 

 اول سطح

 (نفر 397)
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2

3(0, )kv   یانسوار و صفر یانگینم با 3 سطح اخالل رمال 
2

3 (Goldstein, 1999; 

Snijders and Bosker, 1999).   
 همبسااتگی تصااادفی ضاارایب بااا سااطحی Gماادل باارای ،کلاای طااور بااه ساارانجام،

 :شود می تعریف زیر صور  به سطح gواحدی درون

(2)  

2

(g)

2
2

2

, 0,1

3

G

l

l g

G

l

l




 












 

 عاددی  هماواره  هاا  همبساتگی  ،هستند غیرمنفی اعدادی ها واریانس که، از آنجا همچنین

 متغیرهاای  کاه  است این بر سعی ة حاضر،مطالع در .(Goldstein, 1999) هستند صفر و ی  بین

 2 سطو  در ،همچنین .دشو بررسی فردی متغیرهای شام  (روستایی )افراد 1 سطح در توضیحی

 .دشو می لحاظ ها شهرستان و روستاها با مرتبط متغیرهای ،3 و

 /یرسام  یمال اعتبارا  به یدسترس نق  یبررس مبنی بر حاضر پهوه  هدف به توره با

 یاری گ نموناه  روش از تفادهاسا  )باا  پرسشانامه  397 ،ییروساتا  ماندگاری با آن رابطه و یررسمیغ

 )انتخااب  شاد  تکمیا   روساتا  28 و شهرساتان  ساه  برای سطحی سه الگوی قالب در (یا دومرحله

 ایان  دبایا  ولای  ،است محقق انتخاب به شهر روستا/ /افراد مراتبیسلسله ساختار به توره با سطو 

 ماورد  را انتخااب  ایان  مرباوط  هاای آزماون  نتای ، قسمت در که گیرد قرار آزمون مورد انتخاب

 یار متغ ،آن در که دهد یم نشان را یجادشدها روابط ،خالصه طور به ،2 ردول (.اندداده قرار تمیید
*

ijkY باه  تمایا   میازان  یاا  روساتا  در اقامت از مندی یترضا یزانم دهنده نشان و الگو وابسته یرمتغ 

 یسمااتر  اسات.  (بیشاتر  مهاارر   باه  تمایا   یا کمتر رضایت یزانم 1 )عدد خانوارها ماندگاری

ijkX سان  )همانناد  یفارد  اطالعا  با مرتبط ةشد کاربرده به یرهایمتغ یتمام شام  یزن =AGE، 

= کشااات زیااار ساااطح ،FAR= فعالیااات ناااوع ،EDU= تحصااایال  ،GENDER= رنسااایت

CULTIVA، درآمد =INCOME، هاا  دارایای  کا   ارزش =ASSET،  اناداز  پاس =SAVING، 
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 یپارامترهاا  و (IFF= غیررسامی  اعتباارا   باه  دسترسای  ،FF= رسامی  اعتباارا   به دسترسی

 (ی)هااایرمتغ شااام  ،یاابترت بااه، kV و jkWهااای  یسماااتر ،ینهمچناا .اساات آن ةبرآوردشااد

 ،SORCE= روساتا  آب مناابع  ،UR= یکااری ب )نارخ  روساتاها  ا اطالعا  با مرتبط ةشد کاربرده به

 بااه نسابت  هاا  باناا  تعاداد  )نارخ  هااا شهرساتان  و (AINCOME= روساتا  مااردم درآماد  متوساط 

 آن یپارامترهاا  یاز ن و هاای  عبار  که بوده، (WAGE= شهری دستمزد ،NBH= رمعیت

، شاهر  و روساتا  رد،)فا  شاده  کارگرفتاه  هب سطو  از در هر سطح که است یادآوری نشایا .استم

 دارند. قرار ها شهرستان داخ  در روستاها و روستاها داخ  در افراد

 ترتیبی چندسطحی الجیت  مدل -2 جدول
 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 سطح

*

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
 

 دوم سطح
0 00 01 02 03 0(UR ) (SORCE ) (AINCOME )jk k k jk k jk k jk jk         

 

 سوم سطح
00 000 001 002 00( ) (WAGE )k k k kNBH       

 

 نهایی مدل

 (سطحی )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

ijk k k jk

jk jk ijk

ijk ijk ijk ijk

ijk ijk ijk

Y

CULTIVA

   

  

   

  



   

  

   

  

 1000 1100

1200 1300 0 00

SET ) (SAVING ) (FF1 )

(FF2 ) (IFF )

ijk ijk ijk

ijk ijk jk k ijke

 

   

 

    
 

 های پهوه   یافته: ممخذ
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)های عبار  (،1)ردول  نهایی مدل در ), ( )jk kv کاه  اسات  یان ا یانگرب و  شده اضافه 

 لحااظ  الگاو  یان ا در وراود(  صاور   )در هاا  شهرساتان  و روستاها ینب در مورودهای  یناهمسان

 افازار نارم  از اساتفاده  باا  برآوردهاا  اسات.  ijke باا  برابر فرد سطح با مرتبط اخالل یارزا اند. شده

STATA است شده مستخر  14 نسخه.   

 و شادند  انتخااب  یتصاادف  طور روستابه 28 گفته، سرانجام، پی  یقتحق روش به توره با

 از اساتفاده  باا  و انتخااب  روساتایی  خاانوار  397 حجم به ای نمونه کوکران، رابطة اسا  بر سپس

 .دش آوریرمع مربوطهای  داده چهره  به  چهره مصاحبه صور  به پرسشنامه

 بحث و نتایج

 گنابااد، هاای   رستانشه ییروستا یخانوارها از هاپرسشنامه تکمی  از پس ،قسمت این در

 کاه  اسات  شاده  ساعی  اطالعاا ،  بندیدسته و یرضو خراسان استان در سبزوار و یدریهح تربت

 اثارا   و ارالاه  چندساطحی  الگاوی  نتاای   ،سپس و شود اشاره هاداده فراوانی و توصیف به ابتدا

 د.وش محاسبه نهایی

 شار   دینبا  که کند می بیان را مورود متغیرهای از کدام هر توصیف و تعریف 3 ردول

 باا  مارتبط  یرهاای متغشاام    دوم ساطح  و روساتاها  در یفارد  یرهاای متغ شاام   اول سطح :است

 ،بناابراین  .گیارد  یم نظر در را شهرستان با مرتبط و تر کالن یرهایمتغ یزن سوم سطح و ستروستا

 و هشاد  یینهاا  یالگاو  وارد یاد رد یپاارامتر  عناوان  باه  سطح نهما به مربوط یرمتغ سطح، هر در

 از یبرخا  کمتر بودن فراوانای  به توره با که است یادآوری شایان است. دهش استخرا  آن ی نتا

 باه  تاوان  یما  که از آن میاان،  اند شده ادغام باالتر گروه با متغیرها، این دسته از متغیرهاهای  طیف

 یگاری دهای  طیف ینکها به توره با ،یال تحص یزانم یرمتغ در کرد. اشاره افراد یال تحص یزانم

 علات  باه  ه،شاد  گرفتاه  نظار  در نیاز  دیاپلم  از تر پایین عمقاط دارای و سواد بی کامالً  افراد همچون

 .ندا هشد ادغام دیپلم گروه با ، این متغیرهاکم فراوانی تعداد
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 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص -3جدول 

 با یکدیگر ادغام شدند.« کمتر از سیک »و « سیک  تا دیپلم»با توره به فراوانی کم گروه سیک  تا دیپلم، دو گروه  *

 های پهوه   یافته: ممخذ

  توصیف هامتغیر حوسط

طح
س

 
ول
ا

 

 2، مرد= 1= زن شام  کیفیمجازی  متغیر ی  رنسیت

 خانوار سرپرست عمرهای  سال تعداد بر مبتنی کمی متغیر ی  سن

 فعالیت نوع
 و کشااورزی ، 0= دار همغااز  و دساتی  صانایع  شاام   روساتایی های  فعالیت از گروه سه با کیفی متغیر ی 

 2ی= کارمند و کارگری ،1= دامداری

 2= باالتر و یکارشناس، 1= یپلمد فوق و دیپلم، 0= یپلمد تا سیک  شام  گروه سه با کیفی مجازی متغیر  ی *تحصیال 

 (هکتار) افراد کشت حال در باغی و زراعیهای  زمین مجموع شام  کمی متغیر ی  کشت زیر سطح

 (تومان یلیونم) خانوار سرپرست درآمد متوسط شام  یکم یرمتغ ی  درآمد

 ک  ارزش
 ها دارایی

 دام، یاه، نقل یلهوس ارزش مجموع ،یعنی باال ینقدشوندگ باهای  ییدارا ک  مجموع شام  یکم یرمتغ ی 
  تومان( یلیون)م است مورود خشکبار و خش  علوفه و کاه مث  انبار در هرآنچه و یدا تول ین،زم

 انداز پس
 شاده  اشااره  ندابا  افاراد  خود توسط که قب  زراعی سال در خانوار انداز پس میزان شام  کمی متغیر ی 
 تومان( یلیون)م است

 به دسترسی
 رسمی اعتبارا 

 .اند شده تجاریهای  بان  از وام اخذ به موفق ،گذشته سال طی که کشاورزانی برای ای رتبه کیفی متغیر ی 
 از بااالتر و  1، بین ده تا بیست میلیاون توماان=   0تومان=  میلیون ده از کمترشام   گروه سه در کشاورزان این

 و متخصصاان  نظار  ،ینهمچنا  و یفراوانا  یازان م باه  توره با بندیتقسیم این .اند شده تقسیم تومان میلیون بیست
 .است گرفته انجام هابان  دهیوام قسمت در کارشناسان

 به دسترسی
 اعتبارا 
 غیررسمی

هاای   صندوق و کسبه خران، سلف از اضطراری شرایط در کشاورزان وام اخذ منظور که کیفی متغیر ی 
 به دسترسی عدمو  1= غیررسمی اعتبارا  به دسترسی گروه دو شام  و است گذشته سال لطو در محلی

 شود. می 0= غیررسمی اعتبارا 

طح
س

 
وم
د

 
 بیکاری نرخ

 روستایی
 حساب  )بار  است بوده صد در ضرب روستا فعال رمعیت به روستا بیکار افراد ک  تعداد حاص این متغیر 
 (درصد

  است. شده مشخ  چشمه(، قنا  ،چاه ) معمول ینهگز سه با روستا یاورزکش آب منابع روستا آب منابع

 درآمد متوسط
 روستا مردم

 است شده طراحی پرسشی ،روستاهاست برخی در فعالیت تنوع به مربوط که درآمد پراکندگی به توره با
 وضاعیت  از لقباو  قابا   شاناخت  باا  روساتا  ساکن افراد عنوان هب روستا شورای در پاسخ بدان، اعضای که

را اعاالم   روساتا  ماردم  اکثریات  درآماد  متوساطی  میازان  روساتا، هاای   فعالیت غالب فرم اسا  بر ،اهالی
 تومان( یلیون)م ندا هکرد

طح
س

 
وم
س

 

 نسبت بان  تعداد

 رمعیت به
  است. هشد یبررس شهر( و روستا ) شهر یترمع نسبت به شهر یتجارهای  بان  ک  تعداد

 شهری دستمزد
 یا   بارای  پرداختی عرف و شهرستان ارتماعی امور و کار اداره اعالم بر اسا  متوسط هریش دستمزد
 (ریال میلیون) ساده کارگر
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 ماورد  خاانوار  397 کا   از دهاد،  می نشان را وابسته متغیر فراوانی که 4 ردول به توره با

 (خاااانوار 150) درصااد  78/37 ،کااام مناادی  رضاااایت (خااانوار  94) درصاااد 68/23 بررساای، 

 روساتا  در اقامات  از زیااد  منادی  رضاایت  (خاانوار  157) درصاد  54/38 و متوسط مندی رضایت

 و اسات  یافتاه  افازای   شاهر  باه  روساتا  از مهارر  نرخ ،اخیرهای  سال در حال، این با .اند داشته

 از  رضاایت  کااه   باه  منجار  عاواملی  چاه  کاه  باشاد  رذاب دلی  یندب تواند می 3 ردول نتای 

   .است شده روستاها این در خانوارها ماندگاری

 وابسته متغیرهای  گروه یفراوان درصدو  یفراوان -4جدول 
 تجمعی انیفراو فراوانی درصد فراوانی وابسته متغیرهای  گروه

 68/23 68/23 94 (کم مندی رضایت) 1

 46/61 78/37 150 (متوسط مندی رضایت) 2

 100 54/38 153 (زیاد مندی رضایت) 3

  100 397 ک  رمع

 های پهوه   یافته: ممخذ

 افراد ماندگاری به تمای  بر آن اثرگذاری نحوه که پهوه  متغیرهای ترین مهم از یکی

 اعتبارا  به یدسترس یرمتغ یبند گروه .است رسمی اعتبارا  به دسترسی رمتغی ،است توره شایان

 وام حجم یا مقدار لحاظ به رسمی اعتبارا  به دسترسی متغیر .است هآمد 5 ردول در یرسم

 بیست از بیشتر و تومان میلیون ده تا بیست بین تومان، میلیون ده از کمتر گروه سه به شده گرفته

 خانوار 76 دریافتی وام مقدار بررسی، مورد خانوارهای ک  از .است دهش تقسیم تومان میلیون

 بیست از بیشتر خانوار 21 و تومان میلیون ده تا بیست بین خانوار 217 تومان، میلیون ده از کمتر

 میلیون ده تا بیست بین هاخانوار از درصد 66/54 داد که نشان نتای  .است بوده تومان میلیون
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 از باالتر هاخانوار از درصد 29/5 تنها و تومان میلیون ده از کمتر هاخانوار از ددرص 05/40 ،تومان

 .1اند کرده دریافت وام تومان میلیون بیست

 رسمی اعتبارات به های دسترسی گروه یفراوان درصدو  یفراوان -5جدول 
 فراوانی درصد فراوانی وابسته متغیرهای  گروه

 14/19 76 (0) تومان میلیون 10 از کمتر

 66/54 217 (1) تومان میلیون 20 تا 10 بین

 29/5 21 (2) تومان میلیون 20 از باالتر

 - 314 ک  رمع

 های پهوه   یافته: ممخذ

 یرمتغ ی  عنوان به که یررسمیغ اعتبارا  به یدسترس متغیرفراوانی و درصد فراوانی 

 به که ییخانوارها رایب است. دهآم 6 ردول در شده، یفتعر حاضر پهوه  در یمجاز

 است. شده اراله صفر کد ،صور  ینا یرغ در و ی  کد ،دارند یدسترس یرسمیرغ اعتبارا 

 و کسبه خران، سلف چون یرسمیرغ اعتبارا  به خانوار از درصد 95/25 تنها که داد نشان ی نتا

 .اند داشته دسترسی یمحلهای  صندوق

 غیررسمی اعتبارات به ترسیهای دس گروه یفراوان درصدو  یفراوان -6جدول 
 فراوانی درصد فراوانی وابسته متغیرهای  گروه

 95/25 103 (یررسمیغ اعتبارا  به ی)دسترس 1

 05/74 294 (غیررسمی اعتبارا  به دسترسی )عدم 0

 - 397 ک  رمع

 های پهوه   یافته: ممخذ

                                                                                                                                               
رو، در گروه اعتبارا   نگونه وام رسمی دریافت نکرده بودند و از ای درصد( از حجم نمونه هیچ 91/20نفر ) 83تعداد  -1

 رسمی قید نشدند.
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 1یروهگدرون یهمبستگ  ضریب از ی،چندسطح یالگو ی تصر کاربرد یدرست برای

 گیری بهره )با شده استفاده 2یطراح اثر شاخ  و (تحقیق شناسیروش در (2) رابطه معادل)

 یهمبستگ  آماره دو هر است. دهآم 7 ردول در آن ی نتا و (STATA 14 افزار نرم از

 ی نتا اسا  بر .کنند یم اشاره سطو  ینب ارتباط یزانم به یطراح اثر شاخ  و یگروه درون

 و 48/0 با برابر ،یبترت به ،شهر و روستا  وسط یبرا ICC آماره یرمقاد ،7 لردو یمحاسبات

 یخودهمبستگ اثرا  که گفت توان یم ،/2 از یشتر بودن این مقادیرب به توره با که است 25/0

 یهمبستگ یزانم ،روستاها سطح در ،سخن یگرد به .است توره شایان یواحددرون

 یکاری،ب نرخ متغیرهای روستاها، ینب در که است ینا یانگرب بوده و 48/0 با برابر یواحد درون

 روستاها ینب یانسوار 48/0 حدود مردم درآمد سطح متوسط و آب منابع ورود عدم و ورود

 ، شهرستان سطح در ،ینهمچن ؛شوند یم شام  را (هاروستا در ماندگاری عدم عوام  از یکی )و

 هاشهر ینبهای  نسیاوارا 25/0 حدود یشهر زددستم نرخ و شهر یترمع به نسبت بان  تعداد

 برآورد 2 عدد از یشترب شهر و روستا سطح دو هر یبرا یزن DE یعدد مقدار .دده یم نشان را

 است. یسطح سه یالگو کاربرد درستی بیانگر و شده

  (DEشاخص اثر طراحی ) ( وICC) گروهی درون همبستگی ضریب  آماره -7 جدول
  آماره مقدار آماره

ICC 48/0 روستا سطح 

ICC 25/0 شهر سطح 

DE 34/7 روستا سطح 

DE 23/4 شهر سطح 

 های پهوه   یافته: ممخذ

                                                                                                                                               
1. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 

2. Design Effect (DE) 
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 ی نتا ،رو ینا از و 1بوده درست الگو در چندسطحی تصریح شد، اشاره که گونه همان

 یحاو 8 ردول است. شده گزارش 8 ردول در یسطح سه یبیترت یتالر یالگو برآورد

 نکته .است ها( )شهرستان سوم سطح و )روستاها( دوم سطح )خانوار(، اول حسطهای  یخرور

 یممستق طور هب برآوردی یبضرا ،محادودشاده وابساته یرمتغ با الگوهای در که است ینا مهم

 یرهایمتغ تمثیر رهت ةدهند نشان که شود یم پرداخته هاآن عالمت یرتفس به و یستن یرتفس قاب 

  روستاست. در اقامت از مندی رضایت یزانم مختلف سطو  در گرفتن قرار احتمال بر مستق 

 اول، سطح یرهایمتغ ینب از که است آن از یحاک خالصه صور  به 8 ردول نتای 

 ی افزا با سخن، یگرد به و ستروستا در اقامت از یترضا بر یمنف اثر یدارا یال تحص یرمتغ

 .یابد می افزای  شهری مناطق به روستایی مناطق از افراد مهارر  احتمال تحصیال ، میزان

 مناطق در که است آن انروستایی اظهار نظر و پرسشنامه به توره با موضوع این دالی  از یکی

 ،ییروستا مناطق در ،یگرد بیان به و ندارد ورود کرده ی تحص افراد یبرا مناسب شغ  ،ییروستا

 در متخص  و کرده ی تحص افراد یبرا و است یرتخصصیغ و یسنت صور  به عمدتاً مشاغ 

 یجادا ندارد. ورود ، راییاند کرده یداپ یشتریب توقعا  و انتظارا  قاعدتاً که ییروستا مناطق

 از استفاده و روستا هر ینسب یها یتمز با متناسب یتخصص ییروستا یکارهاو کسب

 روستا در کرده  یتحص افراد یماندگار به تواند می مراکز ینا در یدانشگاه آموختگان دان 

  کند. کم 

                                                                                                                                               
بوده است که به علت صرفه رویی در اراله مطالب، بیان  ضمن اینکه آزمون هم خطی نیز بیانگر عدم همخطی بین متغیرها -1

 نشده است.



  .....یمال یو سنجش اثرات دسترس یبررس

189 

 یسطح سه یبیترت یتالج یالگو یجنتا -8 جدول

 های پهوه   یافته: ممخذ

                                                                                                                                               
 K-1صور   طیف داشته باشد، ضرایب آن به Kشود، چنانچه  ه در نطر گرفته میصور  گسست هنگامی که متغیری به -1

متغیرهای مجازی یا موهومی قرار نگیرد. بنابراین، متغیرهایی اعم از رنسیت، « تله»یا « دام»شود تا در  نمای  داده می
 اند و تعداد ضرایب یکی کمتر است. تحصیال  و اعتبارا  در این دسته

 ضرایب هامتغیر حوسط
  انحراف

 مقاوم استاندارد
 داری معنی سطح Z آماره

طح
س

 
ول
ا

 

 678/0 42/0 318/0 132/0 رنسیت
 90/0 11/0 008/0 001/0 سن

     تحصیال 
 024/0 -25/2 309/0 -696/0 1دیپلم فوق
 008/0 -64/2 534/0 -412/1 باالتر و ناسیکارش

     فعالیت نوع
 004/0 91/2 412/0 198/1 کشاورزی
 015/0 -44/2 278/0 -678/0 یکارمند و کارگری

 538/0 62/0 361/1 839/0 زیرکشت سطح
 017/0 40/2 011/0 026/0 درآمد
 070/0 81/1 020/0 036/0 ها دارایی ک  ارزش
 030/0 18/2 014/0 031/0 انداز پس

    رسمی اعتبارا  به دسترسی
 190/0 31/1 173/0 226/0 تومان میلیون 20-10 بین

 004/0 89/2 450/0 302/1 تومان میلیون 20 از باالتر
 019/0 -34/2 219/0 -512/0 غیررسمی اعتبارا  به دسترسی
 - - - -430/2 اول آستانه
 - - - 45/2 دوم آستانه

 حسط
وم
د

 

 - - - 314/0 روستایی بیکاری نرخ واریانس
 - - - 822/0 روستا آب منابع واریانس
 - - - 958/0 روستا مردم درآمد متوسط واریانس
 - - - 955/0 مبدأ از عرض واریانس

طح
س

 
وم
س

 

 - - - 141/0 رمعیت به نسبت بان  تعداد واریانس
 - - - 968/0 شهری دستمزد واریانس
 - - - 955/0 مبدأ از عرض نسواریا

 - - - -21/400 نمایی راست شبه آماره
 - - - 56/93 والد آماره

 - - - 000/0 الگو ک  داری معنی سطح
 - - - 397 مشاهدا  تعداد
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 کشاورزیهای  فعالیت شاغ  در افراد که است آن از حاکی فعالیت نوع متغیرهمچنین، 
 از مهارر  دنبال به که افرادی اکثر و دارند روستا در ماندگاری برای بیشتری تمای  روستا در

 ،باالتر درآمدهای امید به که هستند کارمندی و کارگری مشاغ  با افراد هستند، شهر به روستا
 ارزش و انداز پس سطح درآمد، سطح متغیرهای .دارند روستایی مناطق ترک به تمای 

 روستا در ماندگاری به رضایت و تمای  بر مثبت اثر، انتظار مطابق نیز انروستاییهای  دارایی
 آنها رفاهی وضعیت بهبود و روستاییان درآمد افزای  برای راهکارهایی اراله ،رو این از و دارند
 .دکن رلوگیری شهرها به روستایی مناطق از رویه بی مهارر  از تواند می

 باالتر که یهایخانوار یبرا فقط یرسم اعتبارا  هب یدسترس ،8 ردول ی نتا به توره با
 خانوارها مندی یترضا میزان بر دار یمعن و مثبت اثر نند،ک یم یافتدر وام تومان یلیونم بیست از

 اثر یب ،اند دهکر یافتدر وام مبلغ ینا از کمتر که خانوارهایی یبرا و دارد روستا در اقامت از
 در خانوار گرفتن قرار احتمال باالتر، به یلیونم ده از وام غمبل ی افرا با دیگر سخن، به است.
 ی افزا مهارر  به ی تما یینپا سطو  یا روستا در اقامت از مندی یترضا یزانم باالتر سطو 

 میزان بر دار یمعن و یمنف اثر دارای یررسمیغ اعتبارا  به یدسترس ،ینهمچن .دیاب یم
 ینا از که یافراد مهارر  دربه  ی احتمال تما و ستروستا در اقامت از خانوار مندی رضایت

 مجاری از یمال منابع تممین یگر،د بیان به .یابد یم افزای  ،کنند یم تممین را خود اعتبار  مجرا
 روستا در اقامت از مندی یترضا یزانم تر یینپا سطو  در خانوار گرفتن قرار احتمال یرسمیرغ
 یکاری،ب نرخ یانسوار دوم، سطح در .دهد می افزای  ار مهارر  به ی تما باالتر سطو  یا

 تعدادهای  یانسوارا یزن سوم سطح در و شده اراله روستا مردم درآمد سطح متوسط و آب منابع
 سطو  در هاواریانس از کدام هر است. شده یانب یشهر دستمزد و شهر یترمع به نسبت بان 

 مقدار همان به شده درنظرگرفته یپارامترها از کدام هر ورود که آن است یانگرب شهر و روستا
 بین ناهمسانی ایجاد عوام  از پارامترها این و بخشد بهبود را افراد ماندگاری به تمای  تواند می

 یانگرب هاشهر و روستا سطو  در أمبد از عرضهای  یانسوار .هستند ها شهرستان و روستاها

 علت به که .. است.و یعیطب منابع یمی،اقل و ییاهوو آب ا ییرتغ همچون یعوامل یتمام یانسوار
 .است شده گرفته یدهناد و  نشده لحاظ الگو در ،یاضافهای  ینههز و بودن برزمان
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 نهایی اثرات برآورد

 ضرایب محدود، وابسته متغیر با انتخاب الگوهای در ،است مشخ  که گونه همان

 تفسیر برای نهایی اثرا  از باید و دنیستن تفسیر قاب  مستقیم صور  به توضیحی متغیرهای
 وابسته متغیرهای  گروه از هر کدام برای توضیحی متغیرهای نهایی اثر نتای  .کرد استفاده متغیرها

 متغیرها تمامی برای نهایی اثرا  هرچند، .است شده اراله 9 ردول در (زیاد و متوسط )کم،
 .1است گرفته قرار تفسیر دمور تر مهم متغیرهای از برخی تنها اما ،شده محاسبه

 توضیحی متغیرهای نهایی اثرات -9 جدول

 تغییرات متغیرها
 ها گروه

 زیاد متوسط کم

 0155/0 -0012/0 -0143/0 نهایی اثر رنسیت

 0001/0 0000/0 -0001/0 نهایی اثر سن

     تحصیال 

 -0823/0 0062/0 0761/0 1→0 دیپلم فوق

 -1667/0 0126/0 1541/0 2→0 باالتر و کارشناسی

     فعالیت نوع

 1407/0 -0106/0 -1301/0 1→0 کشاورزی

 -0801/0 0061/0 0740/0 2→0 یکارمند و کارگری

 0991/0 -0075/0 -0916/0 نهایی اثر زیرکشت سطح

 0030/0 -0002/0 -0028/0 نهایی اثر درآمد

 0042/0 -0003/0 -0039/0 نهایی اثر ها دارایی ک  ارزش

 0036/0 0003/0 -0033/0 نهایی اثر دازان پس

     رسمی اعتبارا  به دسترسی

 0264/0 -0020/0 -0244/0 1→0 تومان میلیون 20-10 بین

 1535/0 -0116/0 -1416/0 2→0 تومان میلیون 20 از باالتر

 -0604/0 0046/0 0558/0 1→0 غیررسمی اعتبارا  به دسترسی

 های پهوه   یافته: ممخذ

                                                                                                                                               
برای  Probشوند و نیازی به آماره صور  مستقیم تفسیر می ها بهشده برای گروه است که اعداد بیان الزم به ذکر -1

 داری ندارند.داری یا غیرمعنی معنی
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 یزانم به یرمتغ ینا ی افزا با ها، ییدارا ک  ارزش یرمتغ یبرا ،9 ردول ی نتا به توره با

 گروه در خانوارها گرفتن قرار احتمال یرها،متغ یرسا بودن ثابت فرض با و (1)درصد واحد ی 

 در ینا .یابد یم افزای  )درصد( واحد 0042/0 یزانم به روستا در اقامت از یادز مندی یترضا

 به ،یبترت به ،متوسط و کم مندی یترضا گروه در خانوار گرفتن قرار احتمال که است یحال

 ی  یزانم به یرمتغ ینا ی افزا با انداز، پس یرمتغ یبرا .یابد یم کاه  0003/0 و 0039/0 یزانم

 مندی یترضا گروه در خانوارها گرفتن قرار احتمال یرها،متغ یرسا بودن ثابت فرض با و واحد

 که است یحال در ینا .یابد یم ی افزا واحد )درصد( 0036/0 یزانم به روستا در اقامت از یادز

 و 0033/0 یزانم به ،یبترت به ،متوسط و کم مندی یترضا گروه در خانوار گرفتن قرار احتمال

 ک  ارزش درآمد، متوسط یرهایمتغ یینها اثر ی نتا .یابد یم کاه  واحد )درصد( 0003/0

 سطح در ی افزا گونه هر که است موضوع ینا یانگرب خانوارها دازان پس یزانم و ییدارا

 و خود یبوم کارو کسب توسعه برای یزهانگ یجادا به منجر خانوار انداز پس و ییدارا درآمد،

 از باالتر یرسم اعتبارا  به یدسترس یرمتغ .شود یم روستا در هاآن ماندگاری به تمای  افزای 

 روستا در اقامت از یادز مندی یترضا گروه در خانوارها گرفتن رارق احتمال تومان یلیونم بیست

 مندی یترضا گروه در خانوار گرفتن قرار احتمال و ی افزا واحد )درصد( 1535/0 یزانم به را

 .دهد یم کاه  واحد )درصد( 0116/0 و 1416/0 یزانم به ،یبترت به را روستا در متوسط و کم

 گروه در هاآن گرفتن قرار احتمال یرسمیرغ عتبارا ا به خانوارها یدسترس ،ینهمچن

 و ی افزا واحد )درصد( 0046/0 و 0558/0 یزانم به ،یبترت به را متوسط و کم مندی یترضا

واحد  0604/0 میزان به را روستا در زیاد مندی یترضا گروه در خانوار گرفتن قرار احتمال

 غیررسمی و رسمی اعتبارا  به سترسید متغیرهای نهایی اثر نتای  .دهد می کاه  )درصد(

 برای هاآن انگیزه افزای  باعث روستایی خانوار به تسهیال  اعطای که است موضوع این بیانگر

 دریافت .غیررسمی نهادهای از تسهیال  اعطای طریق از نه اما ،شود می روستا سطح در ماندن

                                                                                                                                               
 برد. کار به توان هر دو تفسیر رادرصد صحیح است و می -واحد و درصد -هر دو تفسیر واحد -1
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 بلکه نداشته، خانوار مندی ضایتر بر مثبت اثر تنها نه غیررسمی نهادهای از خانوار تسهیال 

 .است بوده نیز روستا در ماندن بر بازدارنده آثار دارای

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 شناسایی و ی تحل روستا، دوام و اقتصاد در ییروستا مهارر  نق  یتاهم به توره با

 ،یمال ممینت از رمله الزم اقداما  ییشناسا نیز و ییروستا خانوار ماندگاری بر ثرؤم عوام 

 بدین .نماید می یضرور رامعه، کالن سطح در چه و خرد سطح در چه مهارر  کاه  یبرا

 گناباد،های  شهرستان ییروستا یخانوارها از پرسشنامه 397 ،حاضر یقتحق ، درمنظور

 یسطح سه یبیترت یتالر یالگو از و تکمی  یرضو خراسان استان در سبزوار و یدریهح تربت

 وستلند مطالعا  نتای  با ،یال تحص یرمتغ یبرا ،8 ردول درآن  ی نتا ست کها دهش استفاده

(Westlund, 2018) کون دن برو و بروک و (Brück and Van den Broeck, 2006) برای  و

 (Arouri et al., 2017) همکاران و یآرور مطالعة نتای  با ،یر کشتو سطح ز یکشاورز یتفعال متغیرهای

 نتای  با ،انداز پس یزانو م ها ییمتوسط درآمد، ارزش ک  دارا تغیرهایم برایو همچنین، 

 .است بوده همراستا (Akhtar, 2012) اختر مطالعة

 بیست از باالتر رسمی اعتبارا  به دسترسی داد که نشانحاضر  پهوه  نتای  نهایت، در

 را روستا در اقامت از مندی رضایت باالتر سطو  در خانوار گرفتن قرار احتمال تومان میلیون

 باالتر سطو  در خانوار گرفتن قرار احتمال غیررسمی اعتبارا  به دسترسی و افزای 

 سازگار نیز مطالعا  سایر نتای  با یافته این .دهد می کاه  را روستا در اقامت از مندی رضایت

 ،(Yalçın, 2004) یالسین ها مانند مطالعا  پهوه  بسیاری از ، زیرا بر اسا  نتای است

 همکاران و رمانکه نوزاوز ،(Filiztekin and Gökhan, 2008) انکگو و کینتیزلیف

(Özözen Kahraman et al., 2011)، همکاران و سیرکسی (Sirkeci et al., 2012)، یعلرفوک 

 یتول و (Akın and Dökmeci, 2015) یکمسود و نیآک ،(Korfali et al., 2014) همکاران و

(Tolay, 2015)، نابرابری یکاری،ب مسال  به پاسخ در را شهر به روستا از مهارر  به یمتصم فرادا، 
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 یگرید مطالعا  ،ینهمچن ؛کنند یم اتخاذ ییروستا و یشهر یزندگ امکانا  در تعادل عدم و فقر

 بار ،(Clarke et al., 2003) همکاران و کالرک ،(Hu et al., 2011) همکاران و هو مانند

(Barr, 2005)، همکاران و لیتلفیلد (Littlefield et al., 2003)، همکاران و یاگاریآ 

(Ayyagari et al., 2010)، ی مال (Mallick, 2012)، همکاران و برگ (Berg et al., 2013) 

 یخانوارها یدسترس که دادند نشان (Khandker and Samad, 2013) صمد و کاندکر و

 و ینابرابر یت،محروم فقر، یکاری،ب چون یمشکالت ح  باعث یحدود تا اعتبارا  به ییروستا

 مجاری یقطر از اعتبارا  به یدسترس ،ینبنابرا .شود یم ییروستا و یشهر امکانا  تعادل عدم

 به ی تما کاه  به منجر ییدارا و درآمد سطح بهبود یت،محروم و فقر کاه  اشتغال، یجادا

 است. دهش خانوارها مهارر 

 به یدسترس اما ،شده خانوار مندی رضایت افزای  به منجر اعتبارا  به یدسترس اگرچه

به گفتة  در همین زمینه، است. داشته خانوار مندی رضایت بر معکو  اثرا  یرسمیرغ اعتبارا 

 به توانند نمی وثیقه نداشتن دلی  به عمده طور به روستایی خانوار ،(Debdulal, 2012)  ولددب

 شوند می متوس  رباخواران مانند غیررسمی بازارهای به و باشند داشته دسترسی رسمی اعتبارا 

 هاآن فقر و یتمحروم ی افزا به منجر ، کهکنندمی طلب وام برای باالتری بهره نرخ هاآن و

 آن یگزینیرا خرد یمال تممین صنعت یبرا شده ارالههای  استدالل از یکی رو، از این .شود یم

 رباخواران چنگال از فرار منظور به یرفق مردم به کم  یبرا یررسمیغ یاعتبار بازار یرا به

  .(Meyer, 2002) است

 و گذاران سیاست برای شفاف تصویر ی  تواند می حاضر پهوه  نتای  نهایت، در

 روستایی، نواحی دوام و توسعه کند تا در راستای فراهم ای منطقه توسعه ریزان برنامه

شر   به هادهایینپیش ،حاضر پهوه  نتای  بر مبتنی ،بنابراین باشند. داشته مناسب گذاری سیاست

 :شود می اراله زیر

الزم  روستا، در اقامت از خانوار مندی رضایت بر تحصیال  میزان متغیر منفی اثر به توره با -1

 ا،روست در کارو کسب شروع مراح  در تسهی  چونی یها سیاست و برنامه دولت که است
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 برای را توانمندسازی و افزایی مهار های  برنامه و روستایی کارآفرینیهای  وام اعطای

 از رلوگیری بر عالوه تا گیرد پی  در روستا در افراد این ماندگاری و انگیزه افزای 

 رضایت بر تحصیال  متغیر منفی اثر شود. حفظ روستا ارتماعی سرمایه افراد، این مهارر 

 افراد برای مناسب شغ  ،روستایی مناطق در که است دلی  یندب ستارو در اقامت از

 ،بنابراین ند.رو شمار می به غیرتخصصی و سنتی عمدتا مشاغ  و ندارد ورود کرده تحصی 

 توقعا  و انتظارا  هم طرفی از و ندارد رایگاهی روستا در عمالً کرده تحصی  فرد

 با متناسب تخصصی روستایی کارهایو کسب ایجاد رو، این از است. کرده پیدا بیشتری

 تواند می مراکز این در دانشگاهی انآموختگ دان  از استفاده و روستا هر نسبیهای  مزیت

  کند. کم  روستا در کرده تحصی  افراد ماندگاری به

 از خانوار مندی رضایت بر کشت زیر سطح و کشاورزی فعالیت متغیر مثبت اثر به توره با -2

 راهبردهایی ای منطقه توسعه ریزان برنامه و گذاران سیاست شایسته است که روستا، در اقامت

 در راستای آموزی مهار  کشاورزی، بخ  اعتباری تممین تولیدی،های  یارانه اراله چون

 در را کشاورزی توسعههای  سیاست و پیشرو یسازی فناور فراهم تولید، وری بهره افزای 

 بهبود به منجر ،کشاورزی بخ  توسعه بر افزون ،راهبردها این چراکه دهند، قرار اررا دست

 د.انجام می روستا در افراد ماندگاری به، شده خانوار دارایی درآمد و سطح

 مندی رضایت میزان بر خانوار درآمد سطح و کشاورزی فعالیت متغیر مثبت اثر به توره با -3

 مناسب، بازاریابیهای  استسی تخاذا با ،دولت که الزم است روستا، در اقامت از خانوار

 تعریف با سازد؛ همچنین، فراهم روستایی خانوار برای را افزوده ارزش ایجاد زمینه

 را بازار به روستایی خانوار مستقیم دسترسی شرایط محصوال ، عرضه مختلفهای  زنجیره

 درآمد تعیین چون مناسب حمایتیهای  سیاست از استفاده با کند؛ و سرانجام، تسهی 

 د.بپرداز روستایی خانوار درآمد سطح از به حفاظت مینی،تض

 میزان بر خرد مالی تممین نهادهای چون رسمی اعتبارا  دسترسی مثبت اثر به توره با -4

های  سیاست اتخاذ با ،دولت شایسته است که روستا، در اقامت از خانوار مندی رضایت
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 اعتبارا  به روستایی وارخان دسترسی زمینه ،وثیقه گرفتن شرایط تسهی  چون مناسب

 ،خرد مالی تممین نهادهای گسترش با تواند می دولت ،همچنین سازد؛ فراهم را رسمی

 خرد مالی نهادهای از حمایت با بخشد و بهبود را اعتبارا  به خانوار دسترسی آسان شرایط

 متنوع امهبرن اراله با و نیز دهد افزای  را تسهیال  این از مند بهره خانوار تعداد ،فعلی

 و کشاورزی تولیدا  توسعه کارآفرینی، زایی، اشتغال الزم برای شرایط ،خرد وام اعطای

 د.ساز فراهم را روستایی نواحی در خانوار آموزی مهار 

 به تسهیال  اعطای ،غیررسمی و رسمی اعتبارا  به دسترسی متغیرهای نهایی اثر به توره با -5

 برای هاآن انگیزه افزای  باعث (غیررسمی نه و) رسمی صور  به روستایی خانوارهای

 دریافتی، رسمی تسهیال  این با توانند می افراد این و شود می روستا سطح در ماندن

 برای بیشتری تمای  و رضایت ،بخشیده توسعه را روستایی مناطق در خود کارهایو کسب
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