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 -1دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -4استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/10/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/12/09 :

چکیده
امروزه مهاجرت یکی از معضالت اساسی جوامع روستایی است و به نظر میرسد توانمندسازی روستائیان از بهترین راهحلهای
این زمینه باشد .از همینرو ،هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسـازی روستائیان بر مهاجرت معکوس
و رابطه بین آنها با نمونه موردی روستاهای کردآباد ،ویان و طاهــرلو کبودراهنگ میباشد .در همین راستا ،روش تحقیق حاضر
توصیفی -تحلیلی با هدف کاربردی میباشد که با ابزار پرسشنامه دادههای آن جمعآوری شده و برای تجزیه وتحلیل دادهها از
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .در همین
خصوص ،یافتههای تحقیق نشان داده است که بین عوامل فردی و محیطی با توانمندسازی روستاییان با انگیزه مهاجرت معکوس
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،عوامل فردی و محیطی توانمندسازی در مهاجرت معکوس موثر هستند و اینکه انگیزه
مهاجرت معکوس در بین روستاییان روستاهای طاهرلو و ویان بیشتر از روستاییان روستای کردآباد است.
واژگان كلیدي :عوامل فردی و محیطی ،توانمندسازی ،مهاجرت معکوس ،روستاهای کردآباد ،ویان ،طاهرلو کبود راهنگ.

d.abbasy47@yahoo.com
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مقدمه
جوامع روستایی کشورهای در حال توسعه در یک قرن اخیر با تهدیدات و چالش های قابل تاملی مواجه بوده و کشور
ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است .در بحث توسعه به طورکلی و توسعه روستایی به طور اخص ،سهم مسائل
اقتصادی و فرهنگی نمود بیشتری داشته است .جوامع روستایی ایران با مسائل اقتصادی -اجتماعی عدیدهای روبهرو
بوده که شیوه زندگی و تحوالت آن در طول زمان آسیبپذیری حوزههای اشتغال روستایی ،شکلگیری بیکاری گسترده
در روستاها و تشدید پدیده مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر را دامن زده که خود از علل موجده پدیده های
اجتماعی ثانوی بسیار مهم نظیر؛ حاشیه نشینی در کالن شهرها ،آسیب دیدن بافت فرهنگی  -اجتماعی شهرها و اجتماعات
بزرگ گردیده است (ریاحی و نوری .1397 ،ص  .)150در همین خصوص ،راه حلهای متفاوتی برای مقابله با بیکاری،
توسعه فعالیت شغلی و کاهش مهاجرت و نهایتا توسعه روستایی ارایه شده است .که یکی از مهمترین آنها توانمندسازی
جامعه روستایی است .توانمندسازی به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیریهایی است که بر
فعالیت آنها موثر است .یعنی اینکه فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایدههای خوبی را بیافرینند و آنها را به
عمل تبدیل کنند .توانمندسازی عنصر حیاتی در دنیای نوین است ( .)Ivan, 2010, P. 234لذا توانمندسازی روستاییان
و اشتغالزایی در مناطق روستایی کمتر توسعه یافته میتواند در جریان مهاجرت روستاییان تاثیر بگذارد و موجبات
توسعه روستایی را فراهم سازد .بگونهای که افزایش و توسعه فضاهای کسب و کار در روستاها میتواند عالوه بر
افزایش اشتغال ،افزایش سطح نسبی رفاه روستاییان و تثبیت جمعیت فعال در روستاها شده و باعث توسعه روستاها
گردد (اسفندیاری و دانیالی .1398 ،ص  .)3دردههای اخیر تحقیقات ارزشمندی در خصوص توانمندسازی روستاها و مهاجرت
معکوس انجام شده است بگونهای که ربانی و همکاران ( ،)1390در پژوهش «بررسی علل انگیزه های مهاجرت معکوس و
تاثیر آن بر توسعه اجتماعی– اقتصادی (مطالعه موردی مهاجران روستانشین شهرهای تنکابن و رامسر)» به این نتیجه رسیدهاند
که ارتباط معنادار بین متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،نوع شغل و نوع مسکن با انگیزه مهاجرت معکوس وجود ندارد اما بین
انگیزه مهاجرت معکوس و توسعه اجتماعی و اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .عبداللهی ( ،)1392در پژوهشی
«بررسی علل موثر در مهاجرت معکوس (مطالعه موردی روستای طولش خلخال)» به این نتیجه رسیده است که عوامل تعلق
بومی ،مسکن ،شغل ،درآمد ،نبود اختالفات قومی و قبیله ای ،وجود امکانات آموزشی ،توسعه اجتماعی و اقتصادی بر مهاجرت
معکوس تاثیر زیادی دارند و همچنین عوامل سن ،رونق راه سازی و استقرار خدمات گردشگری و توریستی بر مهاجرت
معکوس اثر متوسطی دارند .قاسمی و همکاران ( ،)1393در پژوهش «تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی
روستایی شهرستان بینالود» به این نتیجه رسیدهاند که عوامل محیطی به میزان زیادی مهاجرت معکوس را تبیین میکنند .قالسی
( ،)1393در پژوهش «بررسی و تحلیل مهاجرت معکوس شهر به روستا و عوامل موثر بر آن؛ مورد مطالعه :شهرستان بیرجند»
به این نتیجه رسیده است که پایداری مهاجرت معکوس در روستاهای مورد مطالعه ،مشروط به توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی و در واقع تقویت زیربناهای توسعه میباشد و میتوان با ایجاد فضای کسب و کار ،رونق فعالیت های کشاورزی
و صنایع دستی و افزایش مشارکت روستائیان در اجرای برنامه های توسعه روستایی ،به مهاجرت معکوس در روستاهای مورد
مطالعه روندی افزایشی داد .علیبابایی و جمعهپور ( ،)1395در پژوهش «فرآیند و الگوی مهاجرت معکوس روستایی و عوامل
موثر بر آن (مطالعه موردی :دهستان حاجیلو -شهرستان کبودرآهنگ)» به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهای سطح توسعه ،شرایط
نامساعد شهری ،میزان درآمد افراد و تعلقات قومی و بومی از یک طرف و مهاجرت معکوس از طرف دیگر رابطه مستقیم
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وجود دارد .افراخته و همکاران ( ،)1395در پژوهش «اثرات مکانی -فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب» به این
نتیجه رسیدهاند که در بازگشت مهاجران ،عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را دارد همچنین رافائل* ( )2001در پژوهشی به این
نتیجه رسیده است که بین تقویت زیرساخت های اقتصادی از منظر دسترسی به سرمایه و منابع ،تقویت کارآفرینی ،افزایش
درآمدهای فردی و عمومی روستائیان و استفاده از نهادههای نوین کشاورزی با ارتقای توانمندسازی های روستایی و اشتغالزایی
رابطه معنادار وجود دارد .مک کئون† ( ،)2007در پژوهش «اثربخشی و نقش آن در احساس توانمندی روستاییان در آفریقا» به
†

این نتیجه رسیده است که بین توانمندسازی و میزان تمایل به ماندگاری در روستا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .ارستاد

( ،)2007در پژوهشی پیرامون «طراحی و تبین الگوی توانمندسازی روستاییان در کشور مالزی» به این نتیجه رسیده است که
عوامل شخصی (سن و وضعیت تحصیلی) و عوامل محیطی (میزان استفاده از سموم و کودشیمیایی ،میزان حفاظت از خاك،
شاخصهای توسعه حفاظت از خاك) از مهمترین عوامل در توانمندسازی روستایی به شمار میرود .برگن† ( ،)2012در
پژوهشی نشان می دهد اگر جوامع روستایی در زندگی خود ،رفاه کافی نداشته باشند ،رفاه اجتماعی روستاییان کم باشد و
حیات مطلوب اجتماعی شان تحقق نیافته باشد ،ممکن است عالقه و تعلق به اجتماع روستایی و مشارکت در اجتماع کاهش
یابد با زندگی با کیفیت و رضایت اندکی ادامه یابد.
با عنایت به تحقیقات انجام شده می توان به این نتیجه رسید که توانمندسازی روستاییان و اشتغال زایی در مناطق
روستایی کمتر توسعه یافته ،نظیر روستاهای مورد مطالعه این پژوهش (کردآباد ،ویان ،و طاهرلو) که جزو روستاهای
مهاجرفرست اما دارای پتانسیل اشتغالزایی باال هستند ،میتواند در جریان مهاجرت روستاییان تاثیر بگذارد و باعث
توسعه روستاها گردد .از اینرو ،هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسازی مردم
روستاهای کرد آباد ،ویان ،و طاهرلو شهرستان کبود راهنگ ،بر مهاجرت معکوس و رابطه بین آنها میباشد .در همین
راستا سوالهایی در زمینه مطرح شده است.
 . 1آیا بین عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس رابطه وجود دارد؟  .2سهم هر
یک از مولفههای فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس چقدر است؟  .3آیا بین
انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان و طاهرلوکبودرآهنگ تفاوت وجود دارد؟
مواد و روشها

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی – تحلیلی میباشد .جامعهی آماری شامل افراد  18تا 65
سال (سن اشتغال) روستاهای کردآباد ،ویان ،طاهرلو (به عنوان منتخبی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان کبود
راهنگ) است که بالغ بر  4638نفر میباشند که به روش کوکران ،حجم نمونه آماری  300نفر تعیین شده و به روش
تصادفی در دسترس نمونهگیری شدند.
ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای در زمینه توانمندسازی اشتغال است که شامل 30سوال و دو
بعد فردی و محیطی به صورت طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم) میباشد .باتوجه
به تدوین پرسشنامه محقق ساخته ،روایی آن توسط اساتید مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن هم از طریق
*
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اجرای آزمایشی بر روی  30نفر و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفته و ضریب آلفای  0/76بدست آمد که
بیانگر قابل اعتماد بودن پرسشنامه میباشد .الزم بذکر است که برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی
پیرسون ،رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس f /به همراه آزمون تعقیبی شفه در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده
شده است.
محدوده مورد مطالعه این تحقیق ،شهرستان کبودرآهنگ واقع در  58کیلومتری شمال استان همدان است که در محدوده
مختصات جغرافیایی  35درجه و  2دقیقه تا  35درجه و  40دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  44دقیقه تا  48درجه و 43
دقیقه طول شرقی قرار گرفته است .مساحت این شهرستان 4020کیلومتر مربع است که حدود  20/4درصد از مساحت
استان را به خود اختصاص داده و دارای سه بخش )مرکزی ،گل تپه ،شیرین سو) سه شهر )کبودراهنگ ،گل تپه ،شیرین
سو) 10 ،دهستان و  128روستای دارای سکنه میباشد .جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال  1395جمعیتی
بالغ بر  126062نفر (معادل  35576خانوار) بوده است که از این تعداد حدود  80درصد آنها در نقاط روستایی ساکن
هستند .روستاهای کردآباد ،ویان و طاهرلو به عنوان روستاهای مورد مطالعه این تحقیق در بخش مرکزی شهرستان
کبودراهنگ واقع هستند .براساس آمار مراکز بهداشت روستاهای مورد مطالعه در سال  ،1398روستای کردآباد از
دهستان حاجیلو 2579 ،نفر ( 654خانوار) ،روستای ویان از دهستان سبزدشت 4228 ،نفر ( 1019خانوار) و اینکه
روستای طاهرلو هم از دهستان کوهین  831نفر ( 210خانوار) جمعیت داشتند .الزم بذکر است که روستای کردآباد
دارای بیش از  200واحد تولیدی پوشاك میباشد و به عنوان واحد نمونه کشوری در امر اشتغال معرفی شده و اینکه
شغل غالب مردم روستای طاهرلو کفاشی و تولید کفش زنانه در تهران و همدان است و در خود روستا هم کشاورزی
و دامداری میباشد (داودی .1395 ،ص 44-38؛ رشیدینژاد .1396 ،ص .)53-50

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

یافتههای تحقیق
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بخش یافتههای این تحقیق بخاطر اهداف مذکور ،به سه بخش کلی تقسیم شده است .الف) بررسی رابطه بین عوامل
فردی و محیطی توانمندسازی و انگیزه مهاجرت معکوس؛ ب)پیشبینی سهم هر یک از مولفههای فردی و محیطی
توانمندسازی روستائیان در مهاجرت معکوس؛ ج) بررسی میزان تفاوت انگیزه مهاجرت معکوس بین روستائیان سه
روستای کردآباد ،ویان و طاهرلو کبودرآهنگ ،که در ادامه به ترتیب ارائه شدهاند.
همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ،در راستای بررسی اهداف مذکور ،از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون و آنوا (تحلیل واریانس )f /استفاده شده است .آزمونهایی که از نوع پارامتریک هستند و الزم است قبل از
انجام آنها ،نرمال بودن توزیع دادههای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد .در همین خصوص معمولترین آزمون ،آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف است .در این آزمون کل توزیع با یک توزیع نرمال مقایسه میشود .در ادامه نتایج این آزمون
برای دو مولفه عوامل فردی و محیطی توانمندسازی و انگیزه مهاجرت معکوس ارائه شده است (جدول .)1
جدول  :1آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
نرمالی

مقدار آماره

معیار تصمیم

عوامل فردی و محیطی توانمندسازی

0/876

0/419

انگیزه مهاجرت معکوس

0/958

0/321

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان میدهد که زمینه برای آزمونهای پارامتریک همچون ضریب همبستگی
پیرسون  ،رگرسیون و تحلیل واریانس فراهم است چرا که معیار تصمیم آزمون توزیع نرمال دادهها (کولموگروف-
اسمیرنوف) برای هر دو مولفه بزرگتر از  0/5است ،یعنی دادههای مربوط به هر دوی آنها از توزیع نرمالی برخوردارند.
-

بررسی رابطه بین عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس

یکی از اهداف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت
معکوس است .در هیمن خصوص از ضریب همبستگی پیرسون که قبالً نرمال بودن توزیع دادههای مربوطه هم به
دست آمده (جدول  ،)1استفاده شده است.
جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس
رابطه بین عوامل فردی توانمندسازی

رابطه بین عوامل محیطی توانمندسازی

روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس

روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس

ضریب همبستگی ()R

** 0/31

** 0/27

معیار تصمیم ()sig

0/000

0/000

299

299

شاخصهای آماری

تعداد ()N

ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

مطابق با جدول  2و با توجه به اینکه معیار تصمیمگیری آزمون بدست آمده کمتر از  5درصد است ( ،)0/001میتوان
گفت که بین عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس رابطه معناداری در سطح آماری
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 95درصد وجود دارد .حال با توجه به اینکه ضریب همبستگی برای عوامل فردی  0/31و برای عوامل محیطی 0/27
است ،پس رابطه از نوع ضعیف و مستقیم است .یعنی با توانمندسازی روستاییان در بعد فردی و محیطی میتوان
شاهد افزایش انگیزه مهاجرت معکوس روستاییان به روستای زادگاه خویش بود و بر عکس.
-

پیشبینی سهم هر یك از مولفههای فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان در مهاجرت معکوس

یکی دیگر از اهداف تحقیق حاظر ،پیشبینی سهم هر یک از مولفههای فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان در
مهاجرت معکوس بود که در این خصوص از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
جدول  :3فهرست متغیرهای وارد شده در تحلیل مولفههای فردی توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس
متغیر مالك

متغیرهای پیشبین وارد شده

روش

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی
مهاجرت معکوس

تقویت خوداتکایی و استقالل افراد

گام به گام

افزایش خطرپذیری در افراد
ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

جدول شماره  3نشان میدهد که در گام اول ،آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی در گام دوم ،تقویت
خوداتکایی و استقالل افراد و در گام سوم  ،افزایش خطرپذیری در افراد وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شده است.
جدول  :4خالصه مدل رگرسیون مولفههای فردی توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس
ضریب همبستگی

متغیر

مجذور ضریب

مجذور تعدیل شده

همبستگی

ضریب همبستگی

پیرسونR /

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و
ناکامی
آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و
ناکامی ،تقویت خوداتکایی و استقالل افراد

2

2

پیرسونR /

پیرسونAR /

0/38

0/15

0/15

0/45

0/21

0/19

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و
ناکامی ،تقویت خوداتکایی و استقالل افراد،

0/46

0/21

0/21

افزایش خطرپذیری در افراد
ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

نتایج مجذور تعدیل شده ضریب همبستگی پیرسون چندگانه در جدول شماره  4نشان میدهد که بر پایه مدل اول
آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی  ، 0/15بر پایه مدل دوم آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و
ناکامی ،تقویت خوداتکایی و استقالل افراد  0/19و بر پایه مدل سوم آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی،
تقویت خوداتکایی و استقالل افراد ،افزایش خطرپذیری در افراد  0/21از واریانس توانمندسازی روستائیان در مهاجرت
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معکوس را تبیین میکند ،بنابراین می توان گفت که آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی ،تقویت خوداتکایی
و استقالل افراد ،افزایش خطرپذیری در افراد از عوامل فردی ،توان تبیین انگیزه مهاجرت معکوس روستاییان را دارد.
جدول  :5خالصه تحلیل واریانس برای آزمون معناداری مدل رگرسیون متغیرهای پیش بین و مالك
مجموع

درجه آزادی/

میانگین

مقدار

معیار

مجذوراتS.S /

df

مجذوراتM.S/

آماره F

تصمیمSig/

بین گروهی

2/44

1

2/44

درون گروهی

13/97

298

0/047

جمع

16/42

299

-

بین گروهی

3/33

2

1/67

درون گروهی

13/08

297

0/044

جمع

16/42

299

-

بین گروهی

3/52

3

1/17

درون گروهی

12/89

296

0/044

جمع

16/42

299

-

مدل منبع تغییرات

1

2

3

52/001

37/83

26/89

0/000

0/000

0/000

ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

نتایج آزمون تحلیل رگرسيیون نشيان میدهد که بر پایه مدل اول آموزش رفتار مناسيب در مقابل شيکسيت و ناکامی
( sig < 0/05و )F= 52/001؛ بر پایه مدل دوم آموزش رفتار مناسيب در مقابل شيکسيت و ناکامی ،تقویت خوداتکایی
و اسيتقالل افراد ( sig < 0/05و  )F= 37/83و بر پایه مدل سيوم آموزش رفتار مناسيب در مقابل شيکسيت و ناکامی،
تقویت خوداتکایی و استقالل افراد ،افزایش خطرپذیری در افراد( sig < 0/05و  )F= 26/89به طور معناداری توانایی
پیشبینی توانمندسازی روستائیان در مهاجرت معکوس را دارند.
جدول  :6ضرایب رگرسیون پیشبینی (مولفههای فردی) توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس
مدل
1

2

3

ضریب

B

Beta

آماره T

sig

ثابت

4/29

-

50/79

0/000

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی

0/13

0/38

7/21

0/000

ثابت

3/63

-

21/49

0/001

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی

0/11

0/33

6/19

0/000

تقویت خوداتکایی و استقالل افراد

0/15

0/24

4/5

0/000

ثابت

3/55

-

20/47

0/000

آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی

0/092

0/27

4/57

0/001

تقویت خوداتکایی و استقالل افراد

0/14

0/22

4/18

0/000

0/048

0/12

2/051

0/041

تقویت خوداتکایی و استقالل افراد ،افزایش
خطرپذیری در افراد

ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
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نتایج جدول شييماره  6با مالحظه وزن اسييتاندارد شييده بتا بر پایه مدل اول نشييان میدهد که یک انحراف معیار تغییر
رفتار مناسييب در مقابل شييکسييت و ناکامی باعث  0/38انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روسييتائیان ،بر پایه
مدل دوم آموزش رفتار مناسييب در مقابل شييکسييت و ناکامی ،تقویت خوداتکایی و اسييتقالل افراد به ترتیب باعث
0/33و  ، 0/24انحراف معیيار تغییر در مهياجرت معکوس روسيييتيائیيان ،بر پيایيه ميدل سيييوم یيک انحراف معیيار تغییر در
آموزش رفتار مناسيب در مقابل شيکسيت و ناکامی ،تقویت خوداتکایی و اسيتقالل افراد ،افزایش خطرپذیری در افراد به
ترتیب باعث  0/22 ،0/27و  0/12انحراف معیار تغییر انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان میشود.
از این رو طبق مدل سوم معادله پیشبینی کننده عوامل فردی موثر در مهاجرت معکوس روستائیان را میتوان این گونه
نوشت:
y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3

در معادله مذکور:
پیشبینی مهاجرت معکوس روستائیان

= y

ضریب ثابت که مقدار آن  3/55است.

=a

ضریب آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی که مقدار آن  0/092است.

= b1

نمره آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی است.

= x1

ضریب تقویت خوداتکایی و استقالل افراد که مقدار آن  0/14است.

= b2

نمره تقویت خوداتکایی و استقالل افراد است.

= x2

ضریب افزایش خطرپذیری در افراد که مقدار آن  0/048است.

= b3

نمره افزایش خطرپذیری در افراد است.

= x3

در خصوص سهم هر یک از مولفههای محیطی توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس هم به همین
شکل عمل شده است.
جدول  :7فهرست متغیرهای وارد شده در تحلیل عوامل محیطی توانمندسازی روستائیان در پیش بینی مهاجرت معکوس
متغیرهای پیشبین وارد شده

متغیر مالك

روش

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا
دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت
ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد

مهاجرت معکوس

گام به گام

امکان استفاده از اینترنت
ایجاد کتابخانه های عمومی و تخصصی در روستا
ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

نتایج جدول شماره  7نشان میدهد که در گام اول ،امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا در گام دوم،
دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت و در گام سوم  ،ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،در گام چهارم
امکان استفاده از اینترنت و در گام پنجم ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا وارد تحلیل رگرسیون گام
به گام شده است.
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جدول  :8خالصه مدل رگرسیون مولفههای محیطی توانمندسازی روستائیان در پیشبینی مهاجرت معکوس
متغیر

ضریب

مجذور ضریب

مجذور تعدیل شده

همبستگی

همبستگی

ضریب همبستگی
2

2

پیرسونR /

پیرسونR /

پیرسونAR /

0/26

0/066

0/063

0/35

0/13

0/12

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا،
دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا،

0/39

دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاوره

0/15

0/16

های رایگان توسط کارآفرینان به افراد
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا،
دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاوره

0/41

های رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده

0/16

0/17

از اینترنت
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا،
دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاوره
0/42

های رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده

0/17

0/18

از اینترنت ،ایجاد کتابخانه های عمومی و
تخصصی در روستا
ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

طبق جدول شماره  8نتایج مجذور تعدیل شده ضریب همبستگی پیرسون چندگانه نشان میدهد که بر پایه مدل اول
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا  ، 0/063بر پایه مدل دوم امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی
افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت  0/12و بر پایه مدل سوم امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد
روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد  ،0/15بر پایه مدل
چهارم امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان
توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده از اینترنت  ، 0/16بر پایه مدل پنجم امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی
افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده از
اینترنت ،ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا  0/17از واریانس انگیزه مهاجرت معکوس را دارد.
جدول  :9خالصه تحلیل واریانس برای آزمون معناداری مدل رگرسیون متغیرهای پیشبین و مالك
مدل

1

منبع تغییرات

مجموع
مجذوراتS.S /

درجه

میانگین

آزادی df /مجذوراتM.S/

بین گروهی

1/09

1

1/09

درون گروهی

15/32

298

0/051

جمع

16/42

299

-

مقدار آماره

معیار

F

تصمیمSig/

21/21

0/000
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2

3

4

5

بین گروهی

2/10

2

1/052

درون گروهی

14/31

297

0/048

جمع

16/41

299

-

بین گروهی

2/57

3

0/86

درون گروهی

13/84

296

0/047

جمع

16/42

299

-

بین گروهی

2/78

4

0/69

درون گروهی

13/63

295

0/046

جمع

16/42

299

-

بین گروهی

2/97

5

0/59

درون گروهی

13/44

294

0/046

جمع

16/41

299

-

21/83

18/39

15/078

13/036

0/000

0/000

0/000

0/000

ماخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

نتایج آزمون تحلیل رگرسيیون نشيان میدهد که بر پایه مدل اول امکان مشيارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روسيتا
( sig < 0/05و )F= 21/21؛ بر پایه مدل دوم امکان مشيارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روسيتا ،دسيترسيی به نیروی
کار ارزان قیمت ( sig < 0/05و  )F=21/83و بر پایه مدل سيوم امکان مشيارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روسيتا،
دسيترسيی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشياورههای رایگان توسيط کارآفرینان به افراد ( sig < 0/05و ،)F=18/39
بر پایه مدل چهارم امکان مشييارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روسييتا ،دسييترسييی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه
مشيياورههای رایگان توسييط کارآفرینان به افراد ،امکان اسييتفاده از اینترنت ( sig < 0/05و  ،)F=15/078بر پایه مدل
پنجم امکان مشييارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روسييتا ،دسييترسييی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشيياورههای
رایگان توسيط کارآفرینان به افراد ،امکان اسيتفاده از اینترنت ،ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصيصيی در روسيتا (0/05
<  sigو  )F=13/036به طور معناداری توانایی پیشبینی انگیزه روستائیان در مهاجرت معکوس را دارند.
جدول :10ضرایب رگرسیون پیشبینی (مولفههای محیطی) توانمندسازی روستائیان در مهاجرت معکوس
مدل
1

2

3

4

ضریب

B

Beta

آماره T

sig

ثابت

4/67

-

90/68

0/000

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا

0/053

0/26

4/6

0/000

ثابت

3/86

-

20/96

0/000

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا

0/055

0/27

4/92

0/000

دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت

0/17

0/25

4/59

0/000

ثابت

3/79

-

20/77

0/000

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا

0/046

0/23

4/14

0/000

دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت

0/17

0/26

4/82

0/000

ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد

0/023

0/18

3/19

0/002

ثابت

3/92

-

20/44

0/000
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امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا

0/046

0/23

4/14

0/000

دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت

0/15

0/23

4/13

0/000

ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد

0/024

0/18

3/29

0/001

امکان استفاده از اینترنت

-0/025

-0/12

-2/11

0/035

ثابت

3/93

-

20/6

0/000

امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا

0/047

0/23

4/24

0/000

دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت

0/14

0/22

3/92

0/000

ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد

0/024

0/19

3/42

0/001

امکان استفاده از اینترنت

-0/045

-0/21

-2/94

0/004

ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا

0/036

0/14

2/05

0/041
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نتایج جدول شماره  10با مالحظه وزن استاندارد شده بتا بر پایه مدل اول نشان میدهد که یک انحراف معیار تغییر
امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا باعث  0/26انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روستائیان ،بر
پایه مدل دوم امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت به ترتیب باعث
 0/27و  ، 0/25انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روستائیان ،بر پایه مدل سوم یک انحراف معیار تغییر همزمان
در امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان
توسط کارآفرینان به افراد به ترتیب باعث  0/18 ،0/26 ،0/23انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روستائیان ،بر
پایه مدل چهارم یک انحراف معیار تغییر همزمان در امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به
نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاوره های رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده از اینترنت به ترتیب باعث
 -0/12 ،0/18 ،0/23 ،0/23انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روستائیان و بر پایه مدل پنجم یک انحراف معیار
تغییر همزمان در امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاوره-
های رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده از اینترنت ،ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا به
ترتیب باعث  0/14، -0/21 ،0/19 ،0/22 ،0/23انحراف معیار تغییر در مهاجرت معکوس روستائیان میشود.
از این رو طبق ميدل پنجم معيادليه پیشبینی کننيده عواميل محیطی مهياجرت معکوس روسيييتيائیيان را میتوان این گونيه
نوشت:
y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5

در معادله مذکور:
پیشبینی مهاجرت معکوس روستائیان

= y

ضریب ثابت که مقدار آن 3/94است.

=a

ضریب امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا که مقدار آن  0/047است .

= b1

نمره امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا است.

= x1

ضریب دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت که مقدار آن  0/14است .

= b2

نمره دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت است.

= x2
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ضریب ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد که مقدار آن  0/024است .

= b3

نمره ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد است.

= x3

ضریب امکان استفاده از اینترنت که مقدار آن  -0/045است .

= b4

نمره امکان استفاده از اینترنت است.

= x4

ضریب ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا که مقدار آن  0/036است .

= b5

نمره ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا است.

= x5

بررسی میزان تفاوت انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان و طاهرلو کبودرآهنگ

و اینکه دیگر هدف تحقیق حاظر ،بررسی میزان تفاوت انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان
و طاهرلو کبودرآهنگ بود که در این خصوص از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه یا آزمون  fاستفاده شده است.
جدول  :11تحلیل واریانس برای مقایسه انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان و طاهرلو
مجموع

درجه

میانگین

مقدار

معیار

مجذوراتS.S /

آزادیdf /

مجذوراتM.S/

آماره F

تصمیمSig/

بین گروهی

0/67

2

0/33

درون گروهی

15/75

297

0/053

جمع

16/42

299

-

گروههای مورد مطالعه

0/002

6/29
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بيا توجيه بيه نتيایج جيدول شيييمياره  F =6/29( ،11و  )sig =0/002میتوان گفيت کيه بین انگیزه مهياجرت معکوس
روسيتائیان سيه روسيتای کردآباد ،ویان و طاهرلو تفاوت تفاوت آماری در سيطح  95درصيد وجود دارد .از همینرو،
برای مشخص کردن این تفاوت ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.
جدول  :12آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان و طاهرلو
حوزه ()j

روستای کردآباد

روستای طاهرلو

روستای ویان

تفاوت()i-j

-

-0/1024

-0/0974

معیار تصمیمSig/

-

0/008

0/012

تفاوت()i-j

0/1024

-

0/005

معیار تصمیمSig/

0/008

-

0/98

تفاوت()i-j

0/0974

-0/005

-

معیار تصمیمSig/

0/012

0/98

-

حوزه()i
روستای کردآباد
روستای طاهرلو
روستای ویان
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نتایج آزمون شيفه که نشيان میدهد که میانگین انگیزه مهاجرت معکوس روسيتائیان روسيتای طاهرلو و ویان بیشيتر از
روسيتاییان روسيتای کردآباد اسيت ،و تفاوت اصيلی بین میزان انگیزه مهاجرت معکوس روسيتاییان طاهرلو و ویان با
کردآباد است (تفاوت معناداری بین میزان انگیزه مهاجرت معکوس روستاییان طاهرلو و ویان وجود ندارد).
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس و
رابطه بین آنها بود که در همین خصوص نتایج زیر به دست آمده است.
طبق یافتههای تحقیق ،نتایج آزمون ضریب همبستگی ،نشان داده که بین عوامل فردی توانمندسازی روستائیان با انگیزه
مهاجرت معکوس رابطه مستقیم معنادار وجود دارد .یعنی با توانمندسازی روستاییان در بعد فردی می توان شاهد
افزایش انگیزه مهاجرت معکوس روستاییان به روستای زادگاه خویش بود .این یافتهها با نتایج ،علیبابایی و جمعهپور
( ،)1395افراخته و همکاران ( ،)1395عبداللهی ( ،)1392برگن ( ،)2012مک کئون ( ،)2007رافائل ( )2001و ارستاد
( ،)2007همخوانی دارد .در تبیین این نتایج می توان گفت که بخش اعظمی از مهاجرت روستاها به شهر به دلیل کمبود
شغل در روستاها است .مهاجرت به شهرها اگرچه مهاجران را صاحب شغل میکند اما آنان را با مشکالت مختلفی
نظیر وضعیت مسکن ،رفت و آمد ،دوری از شهرو دیار خود و اقوام و خویشان ،کاهش آرامش و تفریح و  ...روبه رو
میسازد .در صورت فراهم بودن زمینه اشتغال روستائیان ،مهاجران ترجیح میدهند به موطن اصلی خویش بازگردند و
در کنار اقوام و خویشان و هم روستائیان خود زندگی کنند .توانمندسازی روستائیان در زمینه عوامل فردی موجب
افزایش مقبولیت آنان نزد دیگران ،تقویت خوداتکایی و استقالل و تقویت حس همکاری و کمک به یکدیگر میشود و
زمینه کسب موفقیتهای تازه را برای آنان فراهم میسازد.
برای عوامل محیطی هم نتایج نشا ن داده که بین عوامل محیطی توانمندسازی روستائیان با انگیزه مهاجرت معکوس
رابطه مستقیم معنادار وجود دارد .یعنی با فراهم سازی امکانات محیطی در زمینه اشتغال ،انگیزه مهاجرت معکوس
افزایش مییابد .این یافتهها با نتایج ،علیبابایی و جمعهپور ( ،)1395افراخته و همکاران ( ،)1395قاسمی و همکاران
( ،)1393قالسی ( ،)1393عبداللهی ( ،)1392ربانی و همکاران ( ،)1390برگن ( ،)2012مک کئون ( )2007و ارستاد
( )2007همخوانی دارد .در تبیین این نتایج می توان گفت که وقتی به عوامل محیطی موثر در توانمندسازی روستائیان
توجه شود ،شرکت تعاونی شکل میگیرد و زمینه همکاری و مشارکت بین افراد فراهم میشود .با ارائه مشاورههای
رایگان و برگزاری دورههای کارآفرینی افراد توانایی ایجاد شغل را کسب میکنند و سرمایه گذاران میتوانند برای ایجاد
کارگاههای تولید با توجه به شرایط نیروی کار و مواد اولیه اقدام کنند .این عوامل موجب میشود تا روستائیان مهاجر
دوباره به روستای خود بازگردند و دیگر افراد مهاجر را به مهاجرت معکوس به موطن خویش تشویق کنند.
همچنین نتایج بیانگر این است که آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی ،تقویت خوداتکایی و استقالل
افراد و افزایش خطرپذیری در افراد  0/21از واریانس توانمندسازی روستائیان در مهاجرت معکوس را تبیین میکند،
یک انحراف معیار تغییر در آموزش رفتار مناسب در مقابل شکست و ناکامی ،تقویت خوداتکایی و استقالل افراد،
افزایش خطرپذیری در افراد به ترتیب باعث  0/22 ،0/27و  0/12انحراف معیار تغییر انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان
میشود .این یافتهها با نتایج ،علیبابایی و جمعهپور ( ،)1395افراخته و همکاران ( )1395و رافائل ( ،)2001همخوانی
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دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت که قدرت ریسک و نحوه رفتار در مقابل شکست و ناکامی یکی از ویژگیهای
مهم ا فراد در اشتغال و پیشرفت در کار است .آموزش نحوه رفتار در مقابله با شکست و ناکامی و آموزش چگونگی
ریسک و میزان خطرپذیری مجاز در فعالیت ها و همچنین تقویت خوداتکایی و استقالل فرد میتواند توانایی روستائیان
را در زمینه اشتغال زایی افزایش دهد .قدرت خطرپذیری و نحوه رفتار مناسب با ناکامیها و برخورداری از خوداتکایی
و استقالل میزان مشارکت و همکاری روستائیان در ایجاد کارگاهها و مشاغل را افزایش میدهد و با ایجاد اشتغال ،افراد
جویای کار و مهاجر شغلی به روستای خود باز میگردند و میتوان شاهد مهاجرت معکوس تعداد زیادی از روستائیان
به روستای خود بود.
برای مولفههای محیطی توانمندسازی روستائیان به همین شکل نتایج بیانگر این است که امکان مشارکت مالی و فعالیت
تعاونی افراد روستا ،دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان
استفاده از اینترنت ،ایجاد کتابخانههای عمومی و تخصصی در روستا  0/17از واریانس انگیزه مهاجرت معکوس را
تبیین می کنند .یک انحراف معیار تغییر همزمان در امکان مشارکت مالی و فعالیت تعاونی افراد روستا ،دسترسی به
نیروی کار ارزان قیمت ،ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان به افراد ،امکان استفاده از اینترنت ،ایجاد کتابخانههای
عمومی و تخصصی در روستا به ترتیب باعث  0/14، -0/21 ،0/19 ،0/22 ،0/23انحراف معیار تغییر در مهاجرت
معکوس روستائیان میشود .این یافتهها با نتایج ،علیبابایی و جمعهپور ( ،)1395افراخته و همکاران ( ،)1395قاسمی
و همکاران ( ،)1393برگن ( ،)2012مک کئون ( ،)2007همخوانی دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت که افزایش
مشارکت مالی روستائیان در ایجاد کارگاهها و تولیدی و ارائه مشاورههای رایگان توسط کارآفرینان و برگزاری دورههای
کارآفرینی و همچنین ایجاد بسترهای فرهنگی و آموزشی مناسب در افزایش توانمندی افراد در اشتغال میتواند به میزان
اشتغال و رونق اقتصادی در روستا را افزایش دهد و متعاقب آن ،روستائیان مهاجر به دلیل بیکاری در شهرها را به
روستای خود باز می گرداند ،شرایط دشوار زندگی در شهرها و دوری از خانواده و بستگان برای مهاجران به گونهای
است که در صورت وجود زمینه اشتغال در روستای خود ،حتی با درآمد کمتر حاضرند دوباره به روستای زادگاه
خویش بازگردند و به این وسیله با توانمندسازی محیطی اشتغال در روستا میتوان شاهد افزایش مهاجرت معکوس به
روستا بود.
و نهایتاً اینکه نتایج نشان داد که بین انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان سه روستای کردآباد ،ویان و طاهرلو تفاوت
وجود دارد .میانگین انگیزه مهاجرت معکوس روستائیان روستای طاهرلو و ویان بیشتر از روستاییان روستای کردآباد
است .در تبیین این نتیجه هم میتوان گفت که تعداد مهاجران روستای کردآباد نسبت به ویان و طاهرلو بیشتر است،
جمعیت روستای کردآباد از جمعیت بیشتری نسبت به روستای طاهرلو برخوردار است و کمبود ظرفیتها موجب شده
است تا درصد زیادی از جوانان آماده به کار به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند .روستای ویان به دلیل برخورداری از
تعدادی کارگاه و تو لیدی ،مهاجران کمتری به شهرهای دیگر گسیل داشته است ،از این رو مهاجرت معکوس در این
دو روستا هم به تبع شرایط کمتر از روستای کردآباد است.
در همین خصوص و در راستای فایق آمدن به مسال مطروحه ،پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه شده است:
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بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسازی روستائیان بر مهاجرت معکوس و رابطه بین آنها

 با توجه به بر نقش عوامل فردی در افزایش توانمند سازی اشتغال روستائیان ،پیشنهاد میگردد با برگزاری دورههای آموزشکارآفرینی و فعالسازی شوراهای روستاها و معتمدین و بزرگان روستا ،زمینه تقویت خوداتکایی و استقالل و افزایش عالقه به
کسب موفقیت فراهم گردد و مهارتهای فنی و حرفه ای به افراد جویای کار آموزش داده شود.
 با توجه به بر نقش عوامل محیطی در افزایش توانمند سازی اشتغال روستائیان پیشنهاد میگردد با شکل گیری تعاونیهایروستایی و تشکلهای مردم نهاد و جلب حمایت از ادارات و نهادهای فعال در زمینه اشتغال روستائیان ،ابزار و لوازم ایجاد
اشتغال فراهم و تسهیالت الزم در اجرای قوانین و مقررات در نظر گرفته شود و همچنین آموزشها و مشاورههای الزم در
ایجاد اشتغال به روستائیان ارائه شود.
 با توجه به وجود رابطه مثبت بین عوامل فردی توانمندسازی اشتغال با مهاجرت معکوس ،پیشنهاد میگردد با همکاریشورای اسالمی روستاها سرمایههای روستائیان در ایجاد کارگاهها و تولیدیها و برگزاری دورههای آموزشی و کارآفرینی،
عوامل فردی اشتغال تقویت گردد.
 با توجه به وجود رابطه مثبت بین عوامل محیطی با مهاجرت معکوس روستائیان ،پیشنهاد میگردد با جلب همکاری ومشارکت همه افراد روستا و جلب حمایت نهادها و ادارات مسئول در اشتغال زایی روستائیان ،امکانات محیطی اشتغال روستائیان
افزایش یابد.
 همچنین پیشنهاد می گردد قابلیت ها و توانمندی های افراد ساکن و مهاجر روستایی به روش کیفی و موردی مورد پژوهشقرار گیرد.
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