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Today, we are witnessing extensive changes in the movements between cities and villages, so that permanent 
movement between cities and villages have become daily commutes, which is referred to as population float-
ing. This is more common among the inhabitants of the villages around the metropolises. In addition to eco-
nomic incentives, various factors can affect the formation and strengthening of the flow of rural floating popu-
lation. The aim of this study is to investigate the factors affecting the formation of rural floating populations in 
urban areas. The present research is of applied type and the method of doing it is descriptive-analytical. The 
statistical population of the study is the households of 20 villages of Tabadakan district around the metropolis 
of Mashhad. Data were collected using a researcher-made questionnaire and based on research indicators. 
The results showed that the factors affecting the buoyancy of the rural population can be classified into eco-
nomic, social, individual, geographical-environmental and institutional factors. Among these, economic fac-
tors, social factors and individual factors explained 37.71, 12.13 and 7.78% of the variance of the dependent 
variable, respectively. Also, the results of the Spearman correlation test showed an inverse relationship with 
moderate intensity between the two variables of distance from the city and the buoyancy ratio of the rural 
population. Finally, the results of the logistic regression test indicate that the variables of age, occupation and 
having a place of residence or home in the city have a statistically significant effect on the dependent variable 
(floating or non-floating population) and are able to predict changes in the dependent variable.
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Extended Abstract

1. Introduction

ue to the immigration of different eth-
nic groups from other cities of Khorasan 
Razavi province and other provinces, 

especially Sistan and Baluchestan and other countries 
(Afghanistan and Iraq) to Mashhad due to drought condi-
tions and lack of job opportunities , the majority of im-
migrants choose to live on the outskirts of the city and 
the surrounding villages. So the population pressure that 
prevails in the villages around the city has caused many D
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people to flock to Mashhad to work or study on a daily 
basis. But in the meantime, other factors can affect the 
buoyancy of the population. Therefore, the purpose of 
this study is to identify the factors affecting the formation 
of the floating population and seeks to answer the basic 
question of what the factors affecting the formation of the 
rural floating population are and whether or not individual 
variables such as age, sex, marriage, occupation, etc. af-
fect the buoyancy of the population.

2. Methodology

The present research employs a descriptive-analytical 
methodology in terms of targeting the field of applied 
research. Therefore, the present study, based on survey 
research and interviews with the target population, fo-
cuses on the factors affecting the buoyancy of the rural 
population in the northern outskirts of Mashhad. Based 
on this, data collection was done using two methods of 
documentation and a survey based on a researcher-made 
questionnaire by referring to the sample villages.

3. Results

The results showed that the factors affecting the buoyan-
cy of the rural population can be classified into economic, 
social, individual, geo-environmental and institutional 
factors. Among these, the economic factors-especially 
the lack of job opportunities and lack of financial sup-
port to start a business, the social factors-especially the 
reluctance of young people to work in agriculture and the 
individual factors-especially the job characteristics of the 
individual and the need for daily movements- explained 
37.71, 12.13 and 7.78% of the variance of the dependent 
variable, respectively. Also, the results of the Spearman 
correlation test showed an inverse relationship with mod-
erate intensity between the two variables of distance from 
the city and the buoyancy ratio of the rural population. Fi-
nally, the results of the logistic regression test showed that 
the variables of age, occupation and residence or home in 
the city have a statistically significant effect on the depen-
dent variable (floating or non-floating population) and are 
able to predict changes in the dependent variable.

4. Discussion

Based on the results of exploratory factor analysis, the 
effective factors in the formation of the floating popula-
tion include economic, social, geographical-environmen-
tal, individual and institutional factors. The high cost of 
living in the city has made people go to the city only for 
work and not want to stay permanently in the city. Lack of 
belongings such as agricultural land, lack of financial sup-

port and capital to start a business in the village or even 
in the city has caused people, especially young people, to 
turn into construction workers and work in factories and 
workshops near the city. The second factor that influences 
the formation of a floating population is the social factor. 
In fact, in the last two decades, the job tendencies of the 
new generation have changed and the youngest people 
have become more inclined to jobs in the second and 
third sectors and have no desire to work in agriculture. 
The third factor is individual skills, so that young people 
who do not have job skills in the city turn to jobs such as 
being construction workers, peddlers and simple work in 
industrial estates. Some travel to the city with a university 
degree or special job skills because there are no jobs in 
the village that match their skills. Some occupations have 
special features that require daily movements, as well as 
proximity to the city, proper communication and public 
transportation, which has facilitated the business relation-
ship of the studied villages with the city. Climate change, 
drought and water shortages have also attracted some vil-
lagers to other jobs. On the other hand, as the distance 
to the floating city decreases, the population increases. 
The most floating population is in villages located 1 to 
10 km from Mashhad, and villages such as Dehsorkh and 
Andarokh, which are located 30 km from Mashhad, not 
only do not have a floating population but there are many 
returning migrants. Due to their job position (government 
employee), they had migrated to Mashhad and returned to 
their villages after retirement. Of course, these people had 
agricultural land and houses in the village, so they turned 
to agricultural activities. But among the villages that are 
a short distance from Mashhad, the Georgian village is 
an exception because most of the agricultural lands have 
been turned into industrial workshops due to the change 
in the job structure.

5. Conclusion

According to the research results, Mashhad metropo-
lis has a functional structural difference with other me-
tropolises (for example, Tehran). Because in the city of 
Mashhad and the surrounding area and the surrounding 
villages, there are different ethnic groups, most of whom 
have settled on the outskirts of the city of Mashhad and 
its villages; so many immigrants have created a different 
structure and function. Therefore, due to the immigration 
of some villagers, these people do not have land in the vil-
lage and move to the city as a floating population to earn 
a living, and due to the fact that part of Khorasan Razavi 
province is consisted of desert areas, the pressure of trans-
ferring their rural population to the villages located in the 
outskirts of Mashhad (the villages under study) is high 
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and this has caused job competition and inevitably a num-
ber of people have come to Mashhad for work. Finally, 
the presence of Afghan migrants in agricultural activities 
in the surrounding villages as workers and in general in 
all labor activities in the city of Mashhad and its suburbs, 
in most cases leads to more limited job opportunities and 
this in itself paves the way for the formation of a float-
ing population. Given that population buoyancy can have 
negative effects on villages and cities, it is necessary for 
policymakers, legislators and local managers to work to 
increase the job skills of young people at the same time 
and in proportion to the establishment of economic activi-
ties at a greater distance from the city.
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امروزه شاهد تغییرات گسترده ای در جابه جایی های میان شهرها و روستاها هستیم، به طوری که جابه جایی های دائمی میان شهر و روستا 
به رفت وآمدهای روزانه تبدیل شده است که از آن تحت عنوان شناوری جمعیت یاد می شود. این امر در میان ساکنان روستاهای پیرامون 
کالن شهرها بیشتر به چشم می خورد. در این میان عالوه بر انگیزه های اقتصادی، عوامل مختلفی می تواند در شکل گیری و تقویت جریان 
جمعیت شناور روستایی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی در نقاط شهری 
است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای 20 روستای دهستان 
تبادکان در پیرامون کالن شهر شهر مشهد است. جمع آوری اطالعات با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس شاخص های تحقیق انجام 
گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت روستایی را می توان در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فردی، جغرافیایی- 
محیطی، نهادی دسته بندی کرد. در این میان عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و عامل فردی به ترتیب 37/71، 12/13 و 7/78 درصد 
از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معکوس و با شدتی متوسط میان دو متغیر 
فاصله از شهر و نسبت شناوری جمعیت روستایی را ارائه کرد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که 
متغیرهای سن، شغل و داشتن محل سکونت یا خانه در شهر تأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته )شناوری یا غیرشناوری جمعیت( 

دارند و قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته هستند.

کلیدواژه ها: 
پیوندهای روستایی- 

شهری، جمعیت شناور، 
شاغالن روستایی، دهستان 

تبادکان، مشهد

تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
تاریخ پذیرش: 27 مهر 1399

مقدمه

در سطوح  قابل توجهی  تغییرات  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز  از 
شهرنشینی، هم از لحاظ افزایش تراکم شهری و هم افزایش تعداد 
امروزه  به طوری که  است.  آمده  به وجود   (Jiang, 2014) شهرها 
بیش از نصف جمعیت جهان در شهرها و شهرهای بزرگ زندگی 
می کنند، مطابق پیش بینی های انجام گرفته، تا سال 2050 این 
رقم به 70 درصد افزایش می یابد در حالی که تنها 29 درصد در 
سال 1950 در شهرها زندگی می کردند (UN-Habitat, 2015). بر 
این اساس نرخ شهرنشینی به وسیله جابه جایی مهاجران روستایی 
یک  در  حرکت  این  بزرگ ترین  که  می یابد  افزایش  شهرها  به 
 .(Rouwendal & Meijer, 2001) دوره زمانی فشرده اتفاق می افتد
شهرنشینی سریع در این دوره در بیشتر کشورهای درحال توسعه 
به دلیل کاهش فرصت های شغلی در اقتصاد روستایی، نابرابری 

و تضاد مکانی - فضایی در توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی 
فقدان  همچنین  (Hunter, White & Little, 2003)؛  است  بوده 
خدمات عمومی، بیکاری و نبود درآمد از دیگر عوامل تأثیرگذار در 
جابه جایی جمعیت است (Datta, 2004). در نتیجه این نابرابری ها 
و  شهری  مناطق  بین  جمعیت  مکانی  تحرکات  غالب  شیوه 
روستایی به صورت مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به نقاط 
شهری بوده است. اما با بهبود زیرساخت ها شاهد گسترش بازار 
کار و شکل گیری نوع دیگری از جابه جایی و مسافرت مردمی 
میان نواحی روستایی و شهری هستیم که در آن رفت وآمدهای 
موقت به شکل روزانه و یا هفتگی جایگزین جابه جایی های دائم 
به محل کار شده است و امروزه این گونه جابه جایی های جمعیتی 
بین مناطق شهری و روستایی تحت عنوان جمعیت شناور شناخته 
می شود (Chandrasekhar, Das & Sharma, 2014)، به شکلی که 
در حال حاضر جمعیت شناور معموالً سفرهای روزانه بین محل 
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اقامت و محل کار یا تحصیل خود داشته و در یک زمان معین از 
صبح تا بعدازظهر بین شهرها و مناطق روستایی جابهجا می شوند 
(Fathi & Pourreza Anvar, 2018). به عبارت دیگر بخش عمده ای از 

نیروی کار بدون تغییر محل سکونت خود، روزانه و یا هفتگی 
پدیده  این  می شوند.  جابه جا  شهری  و  روستایی  مرزهای  بین 
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از قبیل بنگالدش، هند، 
 (Chandrasekhar, اندونزی، چین، نیجریه و تانزانیا مشهود است

 .Das & Sharma, 2014)

شکل گیری پدیده جمعیت شناور روستایی شاغل در مناطق 
شهری در چهارچوب جریان ها و پیوندهای روستایی و شهری قابل 
تبیین است. این پیوندها، تابع عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی- 
فرهنگی و اکولوژیکی )زیست محیطی( حاکم در سطح منطقه 
 (Saeidi, هستند و بر این مبنا به نحو متفاوت شکل می گیرند
(2004. لذا تفاوت های بسیاری که بین مناطق روستایی و مناطق 

شهری وجود دارد بخصوص در زمینه اقتصادی بین مبدأ )مناطق 
روستایی( و مقصد )مناطق شهری( زمینه ساز شکل گیری چنین 
پیوندهایی می شود؛ بدین ترتیب این روابط فرصت های شغلی و 
پیشرفت های شغلی را برای روستاییان بخصوص جوانان فراهم 
 .(Krugman, 1991) نمایند  رفت وآمد  نواحی شهری  به  تا  آورده 
پیوندهای روستا - شهری، دامنه روابط خود را عمدتاً به شکل 
جریان های برخاسته از حرکت مردم، کاال، سرمایه، عقاید، اشتغال، 
اطالعات و نوآوری بین نواحی شهری و روستایی گسترده است 
 (Wang, Liu, Li & Li, 2016; Siechiping, Kago, Zhang, Augustinus

جریان های  و  پیوندها  این  که   & Tuts, 2015; Tacoli, 2003)

شکل گرفته بین مناطق روستایی و شهری منجر به پدیدهای 
بین مطالعات  این  است. در  تحت عنوان جمعیت شناور شده 
نشان می دهد اطالعات اندکی پیرامون جمعیت شناور در ایران 
و سایر کشورهای مختلف وجود دارد، ولی کشوري که به طور 
مشخص به این موضوع پرداخته است، کشور چین است. بر اساس 
اطالعات سرشماري سال 2000، در این کشور جمعیتی حدود 
144 میلیون نفر تحت عنوان جمعیت شناور با تعریف خاص خود 
شناخته شده اند که تقریباً 11/4 درصد کل جمعیت آن را تشکیل 
می دهند. گفتنی است که بنا بر تعریف در سرشماري سال 2000 
آن کشور، جمعیت شناور بخش انبوه و روبه رشدي از مهاجران 
هستند که در محلی غیر از محل ثبت خانوار سرشماري شده اند 

.(Liang & Ma, 2004)

در ایران برای نخستین بار در سرشماری نفوس و مسکن سال 
1385 محل کار و تحصیل افراد پرسش شد و در سرشماری 
سال 1390 برای محل کار و محل تحصیل دو پرسش جداگانه 
به منظور اطالع از آمار جمعیت شناور مطرح شد. نتایج سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن ایران در سال 1385 نشان می دهد از 
مجموع 34/344 میلیون نفر جمعیت شاغل یا محصل 10 ساله 
و بیشتر، 3/902 میلیون نفر یا حدود 11/7 درصد محل کار یا 

تحصیلشان در شهر یا آبادی دیگری بوده است. پنج سال بعد و 
در سال 1390، از مجموع 32/754 میلیون نفر جمعیت شاغل و 
محصل 10 ساله و بیشتر، 4/853 میلیون نفر یا حدود 14/8درصد 
محل کار یا تحصیلشان در شهر یا آبادی دیگری بوده است. در 
فاصله 5 سال )1385 تا 1390( بیش از 950 هزار نفر بر جمعیت 
شناور افزوده شده و سهم جمعیت شناور از کل جمعیت شاغل یا 
محصل 10 ساله و بیشتر، از 11/7 درصد به بیش از 14/8 درصد 
افزایش یافت. همچنین نسبت شناوری جمعیت در سال 1385 
در نقاط روستایی 19/6 درصد و در نقاط شهری 8/4 درصد، در 
سال 1390 شناوری جمعیت در نقاط روستایی به 24/5 درصد 
است. عالوه  افزایش داشته  به 11/2 درصد  نقاط شهری  و در 
روستایی،  شناور  جمعیت  روزانه  رفت وآمدهای  مقصد  این،  بر 
از  درصد  که حدود 75/7  به طوری  است؛  نقاط شهری  بیشتر 
جمعیت شناور ساکن در مناطق روستایی برای کار یا تحصیل 
 (Mansourian, Rezvani, به شهرهای دیگر رفت وآمد روزانه دارند
(Saadi, 2018 &. همچنین یافته ها نشان می دهد که 44/6 درصد 

از جمعیت شناور روستایی در حال رفت وآمد به مناطق شهری 
با هدف کار و 55/4 درصد با هدف تحصیل در حال جابه جایی 
موقت هستند (Statistical Center of Iran, 2000). بر اساس آمار 
سال 1390 جمعیت شناور شاغل روستایی شهر مشهد برابر با 
14660 نفر است و این تعداد در حال افزایش است. لذا با توجه 
به روند رو به افزایش جمعیت شناور و مسائل و مشکالتی که 
می تواند این نوع جابجایی به وجود آورد؛ ضروری است تا مطالعات 
گسترده ای پیرامون جمعیت شناور صورت گیرد. با توجه به اینکه 
حاشیه  سکونتگاه های  در  بیشتر  شناور  جمعیت  شکل گیری 
بررسی جمعیت  به  کالن شهرها شکل می گیرد؛ ضروری است 
همچنین  بپردازیم.  مشهد  ایران-  کالن شهر  دومین  در  شناور 
در ایران هیچ مطالعه ای به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری 
جمعیت شناور به طور میدانی نپرداخته است و تحقیقات بسیار 
اندکی بر اساس داده های کلی )سرشماری های عمومی نفوس و 
مسکن 1385 و 1390( انجام شده است. شهر مشهد بر اساس 
نفر   3372660 دارای   1395 سال  سرشماری  آخرین  نتایج 
جمعیت و 1021068 خانوار بوده است. با توجه به مهاجرپذیر 
بودن شهر مشهد به طوری که اقوام مختلفی از دیگر شهرهای 
نبود  و  دلیل شرایط خشکسالی  به  استان خراسان رضوی که 
فرصت های شغلی و استان های دیگر بخصوص استان سیستان 
و بلوچستان و کشورهای دیگر )افغانستان و عراق( به این شهر 
مهاجرت کرده اند و اکثریت مهاجران، حاشیه شهر و روستاهای 
اطراف آن را جهت سکونت انتخاب می کنند، لذا به دلیل این 
این شهر حاکم است  فشار جمعیتی که در روستاهای اطراف 
سبب شده بسیاری از افراد برای انجام کار یا تحصیل به صورت 
روزانه به شهر مشهد سرازیر شوند. اما در این میان عوامل دیگری 
نیز می تواند بر شناوری جمعیت تأثیرگذار باشد، بر این اساس 
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت 
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شناور است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که 
عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی کدام اند؟ و 
اینکه آیا متغیرهای فردی مانند سن، جنس، تأهل، شغل و... در 
شناوری جمعیت تأثیرگذارند یا خیر؟ بنابراین جهت پاسخگویی 
به سؤاالت به بررسی موردی عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت در 

دهستان تبادکان کالن شهر مشهد پرداخته شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در 
یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد 
مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم 
یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد است (Kothari, 2002). با توجه 
به اینکه روستاها معموالً به عنوان مناطقی محروم از نظر اقتصادی 
حرکات  بروز  به  دلیل  همین  به  می شوند،  تلقی  اجتماعی  و 
جمعیتی می انجامد و عملکرد شهرها به عنوان تأمین کنندگان 
فرصت های شغلی، تسهیالت آموزشی، امکانات بهداشتی درمانی 
و... می تواند توجه روستاییان را به خود جلب کند. به طور کلی 
به دلیل تفاوت هایی که در ابعاد مختلف بین نواحی شهری و 
روستایی وجود دارد جابه جایی های جمعیتی اجتناب ناپذیر است 

)جدول شماره 1(. 

بر اساس تفاوت هایی که میان مناطق شهری و روستایی وجود 
دارد در گذشته مهاجرت ها و حرکات جمعیتی روستا شهری 
به صورت دائم اتفاق میفتاده است ولی در سال های اخیر با توجه 
به بهبود و گسترش سیستم های حمل ونقل، جابه جایی های دائم 
جابه جایی،  راستا  این  در  است.  یافته  تغییر  روزانه  حرکات  به 

جابه جایی های  است.  انسانی  جغرافیای  در  کلیدی  مفاهیم  از 
جغرافیایی بر اساس مدت زمان سپری شده دور از خانه، به دو 
دسته مهاجرت و رفت وآمد تقسیم می شود؛ جابه جایی فضایی 
شامل تغییر موقت یا همیشگی محل سکونت را مهاجرت گویند؛ 
درحالی که رفت وآمد شامل جابه جایی منظم و آونگی بدون تغییر 
دادن محل سکونت است (Fouberg, Murphy & Blij, 2009). بر این 
اساس عوامل مختلفی بر جابه جایی و حرکات آونگی جمعیت 
تأثیرگذار است، به طوری که نظریه کشش که ابتدا توسط بوگو1 
مطرح شد و می توان آن را به »قانون مهاجرت« تعبیر کرد که 
توسط روانشتاین2 مطرح شد، نشان می دهد که چهار متغیر، از 
بر مقصد، عوامل  تأثیرگذار  بر مبدأ، عوامل  جمله عوامل مؤثر 
فردی مهاجران و عوامل نهادی در فرآیند مهاجرت نقش دارند 
تحرک  از  هدف  نظریه،  این  به  توجه  با   .(Ravenstein, 1976)

جمعیت، بهبود شرایط زندگی است. عواملی برای بهبود شرایط 
نواحی ورودی شکل می دهند،  را در  نیروها  زندگی، »کشش« 
عواملی که شرایط زندگی را بدتر می کنند، نیروهای »رانش« را 
در مناطق خروجی ایجاد می کنند (Bogue, 1969). بعد از اینکه 
لی نظریه را کامل تر کرد، تئوری کشش - رانش مهاجرت به طور 
تعیین کننده  عوامل  بررسی  برای  و  شد  شناسایی  فزاینده ای 
 (Li, Francis, Wong, & Hui, 2014; Liu, Liu, مهاجرت به کار رفت
(Jin, & Qi, 2017. در هر حال جذابیت یک سبک زندگی شهری 

بدون شک یکی از عوامل جاذبه است، اما مهم ترین عامل جاذبه، 
 (Chai, شکاف دائمی در استاندارد زندگی میان شهر و روستا است

.1992)

1. Bogue
2. Ravenstein

جدول 1. تفاوت سنتی میان جمعیت شهر و روستا.
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بر این اساس حرکات جمعیتی از گذشته تاکنون بر اثر عوامل 
جاذبه و دافعه شکل گرفته است که عوامل جاذبه بیشتر در شهرها 
و عوامل دافعه در روستاها وجود داشته است و تأثیر عوامل فشار و 
کشش می تواند از یک مکان به دیگری و برای بخش های مختلف 
خصوص  به  درحال توسعه،  کشورهای  اغلب  در  باشد.  متفاوت 
مناطق با درآمد پایین تر، مناطق شهری نمادی از چیزهای خوب 
هستند. شهرها مشاغل بهتری را نسبت به کار در مزرعه بدون 
مزایای مناسب ارائه می دهند. تأمین آب آشامیدنی سالم، طی 
کردن فاصله کوتاه تر برای دسترسی به پزشکان و مراکز مراقبت 
بهداشتی در عمده مناطق شهری وجود دارد )تصویر شماره 1(.

مبحثی  تنها  نه  روزانه«  »رفت وآمدهای  درک  و  شناسایی 
دانشگاهی است؛ بلکه برای سیاست گذاران نیز دارای اهمیت است؛ 
زیرا بر برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آن ها درباره زیرساخت ها، 
مسکن، حمل ونقل، کاربری زمین و سایر موضوعات مهم شهری و 
منطقه ای تأثیر می گذارد (Artis, Romani & Surinach, 2000). این 
رفت وآمدهای روزانه از مناطق روستایی به سمت مناطق شهری 
با هدف کار، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله هند، 
بنگالدش، اندونزی، چین، نیجریه و تانزانیا بارز و مشهود است 

 .(Chandrasekhar, Das & Sharma, 2014)

روستا،  و  شهر  میان  رفت وآمدهای  و  جریان ها  حال  هر  در 
اهمیت بسیاری در ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
برای برنامه ریزان و سیاست گذاران دارد و این ابعاد در رشته های 
مطالعات  برنامه ریزی شهری،  قبیل جغرافیا،  از  علمی  مختلف 
 (Horner, 2004; Niedzielski, منطقه ای و اقتصاد بررسی شده است
(O’Kelly & Boschmann, 2015. بر این اساس شناوری جمعیت، 

با جابه جایی داخلی متفاوت است چرا که این گونه افراد، محل 
سکونت خود را تغییر نمی دهند، و با مفهوم مهاجرت نیز متفاوت 
است. در واقع جمعیت شناور به اضطرار در یک نقطه جمعیتی 
که معموالً حاشیه کالن شهرها و شهرهای بزرگ هستند به کار 
یا تحصیل می پردازند (Fathi & Pourreza Anvar, 2018). این گونه 
افراد نیز مانند سایر جابه جاشوندگان بر دو نقطه جمعیتی )مبدأ 
و مقصد( اثر می گذارند. اثري که بر این دو جامعه می گذارند، به 
لحاظ اقتصادي مثبت ولی در برخی کالن شهرها که با معضالتی 
مانند ترافیک، ضعف تأسیسات زیر بنایی مواجه اند، این افراد اثر 
 (Fathi & Pourreza Anvar, 2018) دارند  تشدیدکننده ای  منفی 

)تصویر شماره 2(. 

Luo et al., 2017: 222 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. نیازهای جوامع و شکل گیری جمعیت شناور. منبع
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Luo et al., 2017: 223 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نیازهای انسانی و جاذبه های شهری. منبع

در این راستا رفت وآمدهای روزانه روستا شهری می تواند اثرات 
منفی و مثبت زیادی بر جای بگذارد که از جمله آن، افزایش 
آزادی فردی کشاورزان، کاهش نرخ بیکاری روستایی، کاهش فقر 
روستایی و کم شدن شکاف درآمدی روستایی - شهری است. بر 
این اساس این روند موجب جذب نیروی کار مازاد روستایی توسط 
بخش شهری می شود و با توجه به مدل های اقتصادی دوگانه 
لویس (Fei & Ranis, 1964) انتقال نیروی کار روستایی - شهری 
تا زمانی ادامه می یابد که محصول نهایی در بخش روستایی برابر 
با دستمزد در بخش شهری افزایش یابد. زمانی که این مسئله 
به وجود می آید، دوگانگی بین بخش  کشاورزی و بخش  صنعتی 
شهری به پایان می رسد. بخش خدماتی که توسط جمعیت شناور 
منفی  اثرات   .(Ranis & Fei, 1961) می برد  تأمین می شود، سود 
شامل جذب جمعیت از مناطق روستایی که منجر به کاهش 
اشتغال در کشاورزی می شود، مشکالت شغلی در شهر، مشکالت 
حمل ونقل، تأمین آب و تخریب محیط زیست، آلودگی هوا، تراکم 
جمعیت در شهر در ساعاتی از روز (Tang & Feng, 2012)، زندگی 
در محل کار و خواب در خوابگاه ها، مشکالت اجتماعی خاصی 

مانند جرم، فحشا و غیره در شهرها ایجاد می کند.

با توجه به آثار مثبت و منفی که جمعیت شناور می تواند داشته 
حرکات  این  شکل گیری  موجب  که  عواملی  بررسی  لذا  باشد، 
جمعیتی می شود ضروری است تا نتایج آن مورداستفاده مدیران 
شهری و روستایی قرار گیرد، از آثار منفی ناشی از این حرکات 
کاسته شود و جهت افزایش آثار مثبت آن برنامه ریزی صورت 
گیرد. مطالعات نشان داده است از میان عوامل مختلف، عامل 
 (Li, است برای حرکات جمعیت شناور  اصلی  نیروی  اقتصادی 

.Zhao, Liu & Wu, 2016)

شکل گیری  گفت  می توان  گذشت  که  مطالبی  به  توجه  با 

جمعیت شناور شاغل در نواحی شهری می تواند از طرفی باعث 
ایجاد مسائل و مشکالت و از سویی دیگر فوایدی برای هر دو 
جامعه روستایی و شهری در پی داشته باشد؛ لذا در اینجا ضروری 
است تا مدیران محلی و برنامه ریزان با مدیریت جمعیت شناور 
و اجرای سیاست های مؤثر اقداماتی انجام دهند تا از آثار منفی 
ناشی از شکل گیری جمعیت شناور کاسته شود و بر اثرات مثبت 
آن افزوده شود به طوری که این اثرات هم برای جامعه روستایی 
و هم جامعه شهری سودمند باشد. همچنین ضروری است تا 
عواملی که باعث شکل گیری این جریان ها می شود نیز شناسایی 
و تحلیل شود؛ اینکه چه عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی یا 
مدیریتی و نهادی سبب شناوری جمعیت می شود زیرا با واکاوی 
عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور می توان تصمیم گیری 
و برنامه ریزی های منسجم تری پیرامون مسائل شهری و روستایی 
داشته باشیم و به مدیران روستایی و شهری نیز کمک می نماید 
نمایند و سیاست هایی  این مسئله توجه  به  با دید عمیق تر  تا 

بیندیشند تا آسیب کمتری متوجه روستاها و شهرها گردد.

جهت مرور پیشینه تحقیق و بررسی پژوهش های انجام شده 
پیرامون موضوع موردمطالعه، از پژوهش های داخلی و خارجی 

بهره گرفته شد که به مرور آن ها پرداخته می شود.

جوزف3 و همکاران )1997( به بررسی اثرات حرکات جمعیت 
شناور در چین پرداخته اند. از جمله اثرات مثبت، تحرک نیروی 
کار، کمک به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری روستایی، سود بردن 
اقتصاد شهری و از جمله اثرات منفی؛ افزایش نرخ شهرنشینی 
و کمبود در زیرساخت هایی مانند مسکن، حمل ونقل، بهداشت 
و تأمین آب آشامیدنی، همچنین افزایش آلودگی محیط زیست 
ایجاد مشکالت خاص اجتماعی مانند جرم و جنایت،  شهری، 

3. Joseph
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فحشا و غیره در شهرها هستند. پژوهش یو4 و همکاران )2014( 
نشان می دهد جمعیت شناور به دلیل توسعه نامتعادل منطقه ای 
حرکت می کنند. همچنین جمعیت شناور نقش مهمی در رونق 
باعث  این مسئله  ایفا کرده اند.  مناطق ساحلی چین  اقتصادی 
و جمعیت شناور  منطقه ای شده  تفاوت های  کاهش مشکالت 
می تواند نیروی محرک های برای ادغام منطقه ای باشند. لیو5 و 
همکاران )2017( نشان داد الگوهای فضایی پراکنش جمعیت 
شناور در مناطق مختلف متفاوت است، به طوری که این الگوهای 
فضایی با عوامل محیطی، تراکم جمعیت و سطح توسعه اقتصادی 
و اجتماعی ارتباط دارد. بر این اساس سه منطقه فعال در جمعیت 
شناور عمدتاً در بخش شرقی چین با ارتفاع کم، بارش بیشتر 
از 800 میلی متر، نسبت تراکم جمعیت بیشتر و سطح توسعه 
اقتصادی نیز باالتر است. کانلی6 و همکاران )2011( با بررسی 
قصد سکونت جمعیت شناور در شهر نشان داد مهاجران شناور 
به دنبال کسب مقام خود در جامعه هستند و به همین  مرد 
دلیل ممکن است به محل سکونت قبلی خود بازگردند و زنان از 
سکونت در شهر سود می برند و استقالل بیشتری کسب می کنند 
و در نتیجه ممکن است که در شهر بمانند. لتهونن7 و همکاران 
رفت وآمد شهری  فرصت های  بررسی  به  پژوهشی  در   )2015(
نتایج  پرداخته اند.  روستایی  توسعه  از  حمایت  روستایی جهت 
آن ها نشان می دهد امکانات اقتصادی تعیین کننده رفت وآمدهای 
شهری روستایی است که توسط هزینه های مسکن و هزینه های 
 )2015( فنگ8  و  تانگ  می گیرد.  قرار  موردبررسی  رفت وآمد 
نشان می دهند نسل جوان مهاجر روستایی در چین بخش بزرگی 
از کل جمعیت شناور را تشکیل می دهند و به دلیل اینکه در 
کشاورزی تجربه کمی دارند تمایل بیشتری به استقرار در شهرها 
مهاجران  قصد  بررسی  به   )2017( همکاران  و  مهبیر9  دارند. 
شناور چینی )کارگران مهاجر روستایی- شهری( برای ماندن یا 
بازگشت پرداخته و نتایج نشان داد جنسیت، سن و حس تعلق 
به انتخاب مهاجران روستایی برای ماندن یا بازگشت تأثیرگذار 
است. یو10 و همکاران )2018( به بررسی عوامل تعیین کننده در 
قصد اسکان جمعیت شناور در شهرهای مرزی چین پرداختند و 
ثابت کرده اند سرمایه انسانی، شرایط اقتصادی، مسائل خانوادگی، 
امنیت اجتماعی، محیط اجتماعی و فرهنگی بر مقاصد اسکان 

جمعیت شناور در شهرهای مرزی تأثیر می گذارند.

بر این اساس بررسی پیشینه نشان می دهد پیرامون جمعیت 
شناور و عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت تحقیقات بسیار اندکی 
صورت گرفته است. بررسی پیشینه تحقیق گویای این است که 

4. Yu
5. Liu
6. Connelly
7. Lehtonen
8. Tang & Feng
9. Mohabir
10. You

تنها کشوری که به طور گسترده پژوهش های متعددی در خصوص 
جمعیت شناور داشته است، کشور چین است. در کشور ایران به 
دلیل نبود داده ثانویه کافی در این مورد، تحقیقی به طور مشخص 
صورت نگرفته است و تنها دو پژوهش به بررسی جمعیت شناور 
در سطح کل کشور صورت گرفته است. به طوری که نتایج پژوهش 
منصوریان و همکاران )2018( نشان داد که از مجموع جمعیت 
شاغل روستایی در سال 1390 حدود 12/8 درصد در شهر فعالیت 
داشته اند که این داده شدت شناوری شاغلین روستایی را آشکار 
می کند. با این حال، توزیع و پراکندگی آن در سطح استان های 
کشور یکنواخت نیست و استان های مازندران، تهران و خراسان 
رضوی بیشترین نرخ شناوری جمعیت شاغل روستایی را دارند. 
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی داده های مکانی، سه 
کانون اصلی تمرکز جمعیت شاغل شناور روستایی شامل منطقه 
کالن شهری تهران، منطقه کالن شهری اصفهان و جنوب غربی 
کشور با محوریت استان بوشهر معرفی شده اند. تمرکز و تنوع 
فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت و خدمات مهم ترین عاملی 
است که می تواند تبیین کننده فرایند شکل گیری کانون های اصلی 
جابه جایی های روزانه از نواحی روستایی به نقاط شهری با هدف 

کار باشد.

همچنین فتحی و پوررضا انور )2018(، به بررسی اثر شناوری 
جمعیت بر شکاف جمعیتی روز و شب کالن شهر تهران پرداختند. 
نتایج نشان داد در سال 1390 کالن شهر تهران حدود 72 درصد 
جمعیت شهری استان و یک پنجم جمعیت شناور کل کشور را به 
خود اختصاص داده است. 78 درصد به دلیل کار و 22 درصد به 
دلیل تحصیل از سایر استان ها به کالن شهر تهران وارد می شوند 
و اغلب جمعیت شناور جمعیت جوان هستند. اکثر زنان جوان 
به دلیل تحصیل و مردان به دلیل کار به سمت تهران حرکت 
می کنند که این وضعیت متأثر از ویژگی های فرهنگی - اجتماعی 
به سمت  روزانه جمعیت  دلیل جریان  مهم ترین  است.  جامعه 
تهران، کم هزینه بودن سکونت و کمبود بستر اشتغال و امکانات 
آموزشی در شهرهای خوابگاهی است که تشدید نابرابری توسعه 
ناموزون کالن شهر تهران با سایر نقاط کشور از جمله شهرهای 

اقماری اطراف را نشان می دهد. 

همان طوری که از بررسی مطالعات صورت گرفته قابل استنباط 
است، این مطالعات عمدتاً در مقیاس ملی و بر اساس داده های 
سرشماری انجام گرفته است و تاکنون پژوهشی به صورت موردی 
به تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی 
نپرداخته است، که این مطالعه متمرکز بر شناسایی و تحلیل 
عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور است و به صورت میدانی 
به بررسی موضوع پرداخته شده است تا تحلیل های عمیق تری در 
مورد جمعیت شناور روستا شهری و عوامل مؤثر بر شکل گیری 
آن صورت گیرد. در ادامه تصویر شماره 3، مدل مفهومی تحقیق 

را نشان می دهد. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدل مفهومی تحقیق. منبع: نویسندگان، 1399

روش شناسی تحقیق

تحقیقات  حوزه  در  هدف گذاری  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
کاربردی، روش شناسی آن از نوع توصیفی - تحلیلی و عمدتاً 
بر پایه داده های پیمایشی بنا شده است. بنابراین، مطالعه حاضر 
بر مبنای تحقیق پیمایشی و مصاحبه با جمعیت هدف بر عوامل 
مؤثر بر شناوری جمعیت روستایی در حاشیه شمالی کالن شهر 
مشهد متمرکز است. بررسی ویژگی های شغلی، سن، جنسیت، 
تحصیالت، وضعیت خانواده و عوامل شکل گیری و تداوم پدیده 
جمعیت شناور روستایی در منطقه مزبور از اهداف تحقیق است. 
بر این اساس گردآوری داده ها به دو گونه اسنادی )اطالعات آماری 
سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال 1385، 1390 و 
ابزار پرسشنامه محقق ساخته با  1395( و پیمایشی مبتنی بر 

مراجعه به روستاهای نمونه به انجام رسیده است. لذا برای عملیاتی 
کردن تحقیق، دهستان تبادکان که یکی از دهستان های اطراف 
مشهد است به عنوان منطقه موردمطالعه در نظر گرفته شد. این 
دهستان در بخش مرکزی شهرستان و در مجاورت شمالی شهر 
مشهد قرار دارد. تبادکان در سال 1395، دارای 86 آبادی دارای 
 (Statistical Center of سکنه با 105285 نفر جمعیت بوده است
(Iran, 2016. شهر مشهد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن سال 1395 حدود سه میلیون نفر جمعیت داشته است 
(Statistical Center of Iran, 2016) و ساالنه جمعیت نسبتاً زیادی 

از روستاها و شهرهای دیگر استان و کشور برای سکونت به این 
شهر مهاجرت می کنند، به طوری که در یک دوره شصت ساله 
)95-35( جمعیت این شهر بالغ بر ده برابر گشته است. تصویر 

شماره 4، محدوده موردمطالعه را نشان می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. معرفی محدوده موردمطالعه. منبع: نویسندگان، 1399
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جامعه آماری تحقیق شامل 7717 خانوار در دهستان تبادکان 
استفاده  با  موردمطالعه  روستاهای  انتخاب  جهت  که  است 
در  نمونه  روستای   20  )Buffer )دستور   ArcGIS نرم افزار  از 
فاصله های مختلفی از شهر مشهد انتخاب گردیدند. روستاهای 
واقع در فاصله کمتر از 10 کیلومتر شامل 12 روستا، 4روستا 
واقع در فاصله 10 تا 20 کیلومتر و 4 روستای واقع در فاصله 
انتخاب شدند. به دلیل در اختیار نداشتن  20 تا 30 کیلومتر 
تعداد جمعیت شناور در محدوده موردمطالعه برای محاسبه حجم 
نمونه در هر محدوده با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 
0/06 تعداد خانوارهای موردبررسی 258 خانوار مشخص گردید. 
سپس بر اساس قاعده تسهیم، حجم نمونه هر روستا محاسبه 
مورد  نفر   10 حداقل  کم،  نمونه  حجم  با  روستاهای  در  شد. 
پرسش قرار گرفتند و کل خانوارهای نمونه به 317 نفر سرپرست 
خانوار افزایش یافت. نمونه گیری نیز در سطح هر روستا به صورت 

تصادفی ساده انجام شد )جدول شماره 2(.

با توجه به اینکه آمار دقیقی در مورد تعداد جمعیت شناور 
موجود نیست در این پژوهش بر اساس حجم نمونه بر اساس 
مورد  تصادفی  به طور  افراد  روستا  هر  در  و  شد  تعیین  خانوار 
پرسشگری قرار گرفتند. یافته های میدانی نشان داد در محدوده 
جمعیت  درصد  و 42  شناور  جمعیت  درصد  موردمطالعه 58 

غیرشناور را تشکیل می دهند. همچنین در برخی از روستاهای 
موردمطالعه شاهد مهاجرت بازگشتی نیز بودیم که این مهاجران 
بازگشتی جزئی از جمعیت غیرشناور محسوب می شوند. بر اساس 
یافته های میدانی افراد حجم نمونه به دو گروه جمعیت شناور و 
جمعیت غیرشناور تقسیم شدند که تعداد آن در جدول شماره 
3 آورده شده است. بر اساس جدول از 317 خانوار، 183 خانوار 
تشکیل  را  شناور  غیر  جمعیت  خانوار  و 134  شناور  جمعیت 

می دهند )جدول شماره 3 و تصویر شماره 5(. 

در نهایت جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی )فراوانی 
و درصد فراوانی( برای بررسی ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان 
استفاده شد. جهت استخراج عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت 
شناور از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در جهت ارائه 
نتایج تکمیل کننده رابطه میان درصد جمعیت شناور و فاصله 
میان روستاهای موردمطالعه از شهر مشهد نیز مورد ارزیابی قرار 
گرفتند. از آزمون رگرسیون لجستیک نیز برای برآورد احتمال 
وقوع شناوری جمعیت بر حسب متغیرهای مبنایی استفاده شد و 
همچنین با توجه به نرمال نبودن متغیرهای تحقیق جهت بررسی 
تفاوت شناوری جمعیت در بین روستاهای موردمطالعه از آزمون 

کروسکال والیس بهره گرفته شد. 

جدول 2. مشخصات جمعیتی و حجم نمونه روستاهای موردمطالعه.

حجم نمونهخانوارجمعیتروستاحجم نمونهخانوارجمعیتروستا

3977120340فرخد280985628پرمه /فارمد
310287429کاظم آباد1093610جهیزخانه
127239913کالکوب72020910خوش هوا
239467222گرجي علیا45712610معین آباد
103630810گنبدواز842810محمدیه
60016710گوندوك2969510دهسرخ

65221211باغ فراگرد43314210گوجگي باال
121834011بهار37411310اندرخ
1083210نوچاه110731711زیرکن
262307717317مجموع4311124642سیاسك

117134211شایه
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جدول 3. حجم نمونه، جمعیت شناور و جمعیت غیر شناور.

غیرشناورشناورروستافاصلهغیرشناورشناورروستافاصله

متر
یلو

2 ک
0

217پرمه /فارمد

متر
یلو

1 ک
0

2812فرخد
263کاظم آباد46جهیزخانه
94کالکوب46خوش هوا
814گرجي علیا37معین آباد

متر
یلو

3 ک
0

64گنبدواز28محمدیه
82گوندوك010دهسرخ

29باغ فراگرد010گوجگي باال
64بهار37اندرخ

متر
یلو

1 ک
82نوچاه83زیرکن0

183134مجموع3111سیاسك
5842درصد65شایه

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. توزیع جمعیت شناور و غیر شناور در روستاهای موردمطالعه. منبع: نویسندگان، 1399

یافته ها

سنی  نظر  از  داد  نشان  شناور  جمعیت  توصیفی  یافته های 
اکثریت جمعیت شناور )50/5 درصد( بین 20 تا 30 سال سن 
و اکثریت آنان به ترتیب دارای سطح تحصیالت سیکل )32/5 
درصد( و سپس دیپلم )26/8 درصد( هستند و 91/2 درصدشان 
مرد و متأهل هستند. وضعیت اقامت جمعیت شناور نشان می دهد 
اکثریت آنان )69/4 درصد( بیشتر از 10 سال در روستا اقامت 
دارند و از نظر وضعیت شغلی 30/1 درصد در کارخانه های اطراف 
آنان )58/5  بیشترین  و21/6 درصد کارگر ساختمانی هستند. 
درصد( درآمدی بین 1 تا 2 میلیون تومان دارند. اکثریت جمعیت 
شناور )89/1 درصد( دارای مسکن شخصی هستند. جهت عمده 
جریان جمعیت شناور)87 درصد( به صورت روستا - شهر و 13 
درصد شهر - روستا است. همچنین 88/1 درصد بدون خانه در 

شهر و 94/8 درصد بدون زمین در روستا هستند.   

یافته های توصیفی جمعیت غیرشناور بیانگر آن است که از 
میان 134 نفر از پاسخگویان بیشترین آنان برابر با 41/9 درصد 
در گروه سنی 41- 50 سال و در رده بعدی گروه سنی باالتر از 
50 سال قرار دارد. از نظر تحصیالت، 46 درصدشان سیکل و از 
نظر جنسیت )96 درصد( مرد و از نظر وضعیت تأهل، اکثریت 
پاسخگویان )90/3درصد( متأهل بوده اند. 33/1 درصد بیشتر از 
7 سال در روستا اقامت دارند. اکثریت جمعیت غیرشناور کشاورز  
و میزان درآمد ماهیانه 47/6 درصد بین 2 تا 3 میلیون تومان 
و اکثریت آنان )90/3 درصد( دارای مسکن شخصی در روستا 
و  روستا  زمین در  دارای  این جمعیت  از  بوده اند. 70/2 درصد 
90/3 نیز بدون محل سکونت یا خانه در شهر هستند )جدول 

شماره 4(.
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جدول 4. یافته های توصیفی جمعیت موردمطالعه.

متغیرها
شناورغیر شناور

درصدطبقاتدرصدطبقات

سن

2050/5 تا 30 سال206/5 تا 30 سال

3138/8 تا 40 سال3114/5-40 سال

4111/4 تا 50 سال4141/9- 50 سال

0باالتر از 50 سال37/1باالتر از 50 سال

تحصیالت

14/5ابتدایی12/1ابتدایی

32/5سیکل46سیکل

26/4دیپلم28/2دیپلم

16/6فوق دیپلم10/5فوق دیپلم

9/8لیسانس و باالتر3/2لیسانس و باالتر

جنس
91/2مرد96مرد

8/7زن4زن

وضعیت تأهل
72/2متأهل90/3متأهل

27/8مجرد9/7مجرد

اقامت در روستا

1/6کمتر از یك سال212/1 تا 3 سال

212/5 تا 4 سال326/6 تا 5 سال

511/9 تا 7 سال528/2 تا 7 سال

84/7 تا 10 سال33/1بیشتر از 7 سال

69/4بیشتر از 10 سال--

شغل

21/2کارگر ساختمانی13/7کارگر ساختمانی

4/7دست فروش18/5مغازه دار

11/4شرکت خصوصی4دامدار

5/2کشاورزی63/7کشاورز

10/4کار در کارگاه--

30/1کار در کارخانه--

9/8کامیون دار--

6/7مغازه دار--

درآمد

8/8کمتر از 1 میلیون4کمتر از 1 میلیون

158/5 تا 2 میلیون145/2 تا 2 میلیون

231/1 تا 3 میلیون247/6 تا 3 میلیون

31/6 تا 4 میلیون33/2 تا 4 میلیون

مسکن
84/5شخصی90/3شخصی

15/5اجاره ای9/7اجاره ای

دارای زمین در روستا
5/2دارای زمین70/2دارای زمین

94/8بدون زمین29/8بدون زمین

دارای محل سکونت یا خانه در شهر
88/1بدون محل سکونت و خانه90/3بدون محل سکونت و خانه

11/9دارای محل سکونت و خانه9/7دارای محل سکونت و خانه
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جدول 5. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، مقادیر KMO، آزمون بارتلت و سطح معناداری.

KMO سطح معناداریآزمون بارتلتمقدار

0/7671184/510/000
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

با توجه به هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری 
عاملی  تحلیل  فن  از  عامل ها  استخراج  شناور، جهت  جمعیت 
اکتشافی استفاده شد. برای اطمینان از مورد تأیید بودن فن مزبور 
برای شاخص های پژوهش از نرم افزار SPSS از آزمون Bartlet و 
KMO استفاده شد که میزان حاصل برابر با 0/767 بیان کننده 
بارتلت  کرویت  کای  مجذور  میزان  است.  آن  بودن  مناسب 
از مناسب  1184/51 است که در سطح معناداری صفر نشان 
عاملی  تحلیل  برای  داده ها  اساس  این  بر  و  است  داده ها  بودن 

کاربرد دارند )جدول شماره 5(.   

در مجموع از میان 19 مؤلفه شناسایی شده، 5 عامل استخراج 
و پس از چرخش عاملی به روش Varimax، عوامل شکل گیری 
ماهیت  به  توجه  با  و  دسته بندی  عامل   5 در  شناور  جمعیت 
پنج عامل حدود 69/65 درصد  این  نام گذاری شدند.  متغیرها 
عوامل اثرگذار بر جمعیت شناوری جمعیت را تبیین می کنند 

)جدول شماره 6(. 

پنج دسته  مهم ترین عوامل شکل گیری جمعیت شناور، در 
ویژه و درصد  شناسایی شدند که در جدول شماره 7 مقادیر 
واریانس هریک از عامل ها و بارهای عاملی هریک از شاخص ها 

قابل مشاهده است.

بر اساس یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی، عوامل اصلی 
بر شکل گیری جمعیت شناور عبارت اند از : 

عامل اقتصادی و اشتغال: با مقدار ویژه 7/92 که 37/71 درصد 
واریانس را تبیین نموده است.  از میان 5 متغیر بارگذاری شده، 
نبود فرصت های شغلی در روستا با بار عاملی 0/81 بیشترین تأثیر 
را در شکل گیری جمعیت شناور داشته است. عامل اجتماعی: 
مقدار ویژه این عامل 2/55 که 12/13 درصد واریانس را تبیین 
کرده است. از میان 3 متغیر این عامل، عدم تمایل جوانان به 
بار عاملی 0/78 بیشترین تأثیر را در شکل گیری  با  کشاورزی 
جمعیت شناور داشته است. عامل فردی: مقدار ویژه این عامل 
میان  از  می دهد.  توضیح  را  واریانس  درصد   7/78 که    1/64
3 متغیر آن، ویژگی های شغلی فرد و نیاز به حرکات روزانه با 
بار عاملی 0/77 بیشترین تأثیر را در شناوری جمعیت داشته 
است. عامل جغرافیایی- محیطی: با تبیین 6/24 درصد واریانس 
و 3 متغیر بارگذاری شده که تغییرات اقلیمی )خشکسالی( با 
بار عاملی 0/81 و وجود راه ارتباطی مناسب بیشترین تأثیر را  
داشته اند. عامل نهادی: با تبیین 5/79 درصد واریانس، اگرچه 
سهم کمی دارد ولی با توجه به نظام متمرکز حاکم بر مدیریت 
عامل  مهم ترین  در  می تواند  عامل  این  کشور،  برنامه ریزی  و 

شناسایی شده تأثیرات شگرفی را بگذارد. 

جدول 6. عامل های استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد واریانس آن ها از مجموع شاخص ها.

عامل

مجموع مجذور بارهای چرخش یافته نهاییمجموع مجذور بارهای استخراجیمقادیر اولیه

درصد کل
واریانس

درصد 
واریانس 
تجمعی

درصد کل
واریانس

درصد 
واریانس 
تجمعی

درصد کل
واریانس

درصد واریانس 
تجمعی

17/9237/7137/717/9237/7137/714/4621/2521/25
22/512/1349/832/5512/1349/832/8613/6134/86
31/647/7857/621/647/7857/622/5612/2047/06
41/316/2463/861/316/2463/862/5512/1559/21
51/225/7969/651/225/7969/652/1910/4369/65
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در  توصیفی  یافته های  تأثیرگذاری  بررسی  جهت  ادامه  در 
لجستیک  رگرسیون  تحلیل  از  شناور  جمعیت  شکل گیری 
دووجهی  لجستیک  رگرسیون  شد.  استفاده  وجهی  دو  اسمی 
زمانی مورداستفاده قــرار می گیرد که متغیر وابسته در سطح 
اسمی دو وجهی است و بنا داریم وجود یا عدم یک صفت را 
بر اســاس مجموعه ای از متغیرهای مستقل پیش بینی کنیم. 
رگرسیون لجستیک نوع خاصی از رگرسیون های چندگانه است 
که در آن متغیر وابسته، گسسته است. وجه تمایز مدل لجستیکی 
رگرسیون با مدل خطی رگرسیون در این است که متغیر وابسته 
وابسته دارای  اگر متغیر  در رگرسیون لجستیک دوگانه است. 
ارزش دوتایی باشد، Y فقط ارزش صفر یا یک می گیرد که ارزش 
عدم  نشان دهنده  صفر  ارزش  و  رویداد  وقوع  نشان دهنده  یک 
وقوع رویداد است. بنابراین معادله حاصل از رگرسیون لجستیک 

به صورت زیر است:
Logit (p) = ln (p.(1-p)) = a + {b1×X1} + {b2×X2} 

+{b3×X3} + …{bn×Xn} ؛ 

در اینجا، P متغیر وابسته متغیر بیان کننده احتمال یک شدن 

 a ،متغیرهای مستقل xn ... x3, x2 ,x1 ،متغیر وابسته Y ؛Y
ضریب معادله رگرسیون وbn ... b3, b2, b1. ضرایب هر یک از 

 .(Kamyab et al., 2010: 90) متغیرهای مستقل است

انتخاب  اینکه در رگرسیون لجستیک روش های  با توجه به 
متغیرها انواع مختلفی دارد در این پژوهش از رگرسیون لجستیک 
پژوهش  این  در  استفاده شد.   11Forward LR اساس روش بر 
جمعیت شناور و غیرشناور به عنوان متغیر وابسته به صورت یک 
متغیر اسمی دو وجهی )شناور 1، غیرشناور 0( و عواملی چون 
»سن، جنس، شغل، تحصیالت، درآمد، داشتن محل سکونت یا 
خانه در شهر و داشتن زمین، آب و خانه در روستا« به عنوان 
متغیرهای مستقل محسوب می شوند. نتایج حاصل از رگرسیون 

لجستیک نشان داد که:

11. نوعی روش گام به گام است که در آن، ورود متغیرها به تحلیل بر اساس 
بر  از تحلیل  نمائی، و خروج متغیرها  آماره نسبت درست  معنی داری مقدار 
اساس احتمال این آماره و با توجه به برآوردهای حداکثر درست نمائی جزئی 
)تفکیکی( انجام می شود و به عبارتی متغیرهای مستقل به ترتیب مقدار نمره 
.(Habib Pour & Safari Shali, 2008: 714) از باال به پائین، وارد مدل می شوند

جدول 7. استخراج عوامل و متغیرهای بارگذاری شده در شکل گیری جمعیت شناور.

شناسایی عاملهمبستگیشاخص

0/71هزینه های زیاد زندگی در شهر

اقتصادی
مقدار ویژه:7/92

درصد واریانس: 37/71

0/73نداشتن زمین کشاورزی
0/79نداشتن پشتوانه مالی

0/81نبود فرصت های شغلی
0/78کاهش درآمد حاصل از کشاورزی

0/73باال بودن دستمزدها در شهر
0/72تورم باال در جامعه

اجتماعی0/78عدم تمایل جوانان به کشاورزی
مقدار ویژه: 2/55

درصد واریانس: 12/13
0/71تغییر ساختارهای شغلی

0/65بدبینی مردم به کشاورزی
فردی0/72نداشتن مهارت های شغلی

مقدار ویژه: 1/64
درصد واریانس: 7/78

0/52نداشتن تحصیالت
0/77ویژگی های شغلی فرد و نیاز به حرکات روزانه

محیطی- جغرافیایی0/56دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
مقدار ویژه:1/31

درصد واریانس: 6/24
0/81تغییرات اقلیمی )خشکسالی(
0/79وجود راه ارتباطی مناسب

0/54کم توجهی نهادهای دولتی به روستا
نهادی

مقدار ویژه: 1/22
درصد واریانس: 5/79
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در مرحله اول بــرای ارزیابی میزان بــرازش کل مــدل، از 
)که  پزودو13  تعیین  و ضریب  نمایی12  درست  نسبت  آزمــون 
شامل ضریب تعیین کاکس و نل14 و ضریب تعیین نیجل کرک15( 
استفاده می شود، آماره های ضریب تعیین پزودو بین )0( تا )1( 
نوسان دارد و هرچه مقدار این آماره ها به عدد )1( نزدیک تر باشد، 
نشان می دهد که نقش متغیرهای مستقل در تبیین واریانس 
 (Habib Pour & Safari Shali, متغیر وابسته زیاد است و برعکس
(2008. همان گونه که جدول شماره 8 نشان می دهد مقادیر هر 

دو آماره بیشتر از 0/5 است و نشان می دهد که متغیرهای مستقل 
توانسته اند میزان باالیی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند 
در واقع متغیرهای مستقل توانسته اند بین 0/59 تا 0/74 درصد از 

شناوری جمعیت را تبیین کنند. 

همچنین بر اساس آزمون هوسمر و لمشو در مرحله چهارم 
)33/95(، برازش میزان پیشبینی تغییرات متغیر وابسته در سطح 
خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار است. بدین معنی که مدل 
تحقیق مناسب بوده و متغیرهای مستقل قادر به پیش بینی نسبت 

باالیی از تغییرت متغیر وابسته هستند )جدول شماره 9(. 

در ادامه جدول شماره 10 خالصه ای از نقش هر متغیر در مدل 
را نشان می دهد و اینکه کدام متغیرها بعد از اجرای رگرسیون 
لجستیک، در مدل باقی مانده اند. و میزان تأثیر هر متغیر مستقل 

بر متغیر وابسته را نشان می دهد.

رگرسیون  مدل  ارزیابی  و  خروجی  در  مهم  آماره  چندین 
لجستیک وجود دارند که برای تفسیر نتایج آن ها، دانستن ماهیت 

و کارکرد آن ها ضروری است. 

)ExpB(: ایــن آمـــاره که به نسبت بخت ها معروف اســت، 

12. Log likelihood 
13. Pseudo r-square
14. Cox & Snell R2
15. Nagelkerke R2

عبارت است از نسبت احتمال وقوع یک پدیده به احتمال عدم 
وقوع آن.

)S.E(: این آماره Standard Error یا خطای استاندارد است.

)Wald(: آماره والد، مهمترین آماره برای آزمون معنی داری 
حضور هر متغیر مستقل در مدل است که می توانیم از طریق 

سطح معنی داری آن )Sig( به این امر پی می بریم. 

بنابراین در این تحقیق فقط متغیرهای »سن، شغل و داشتن 
تغییرات  پیش بینی  به  قادر  شهر«  در  خانه  و  سکونت  محل 
متغیر وابسته هستند و توانایی پیش بینی آن ها در سطح خطای 
کوچک تر از 0/05 معنی داری را دارند. ورود فقط متغیر سن در 
گام اول نشان از اهمیت آن در احتمال وقوع شناوری جمعیت 
روستایی تبادکان دارد. در نهایت، با توجه به گام چهارم، اولین 
متغیری که در شناوری جمعیت تأثیر دارد سن است. با توجه 
به اینکه آماره نسبت بخت ها در مورد متغیر سن کوچک تر از 
)1( و مقادیر )B( منفی است، لذا با افزایش سن، احتمال وقوع 
شناوری جمعیت کاهش می یابد. در واقع باالترین احتمال وقوع 
متغیر وابسته )شناوری جمعیت( در گروه سنی 20 تا 30 سال 
است. با توجه به ستون آخر که شیب نمایی است، به ما می گوید 
که تا چقدر بخت شناوری جمعیت با تغییر یک واحد افزایش در 
متغیر مستقل، تغییر می کند. بر این اساس، یک سال افزایش سن 
منجر به کاهش 0/72 بخت شناوری جمعیت می شود. این میزان 
بخت برای اشتغال در بخش خصوصی و دست فروشی به ترتیب 
22/9 و 5/93 است. داشتن خانه یا محل سکونت در شهر تنها 
به اندازه 0/04 موجب کاهش جمعیت شناور می شود. فرصت 
کار در کارگاه ها نیز فقط 1/65 بخت متغیر وابسته را افزایش 
می دهد. کاربرد نتیجه رگرسیون لجستیک این است که توسعه 
بخش خصوصی در عمق منطقه برای جذب جوانان راه حل اصلی 
کاهش وابستگی شغلی به کالن شهر مشهد خواهد بود )جدول 

شماره 10(.

جدول 8. آماره های درست نمائی و ضریب تعیین پزودو.

Log likelihoodCox & Snell R2Nagelkerke R2 2-گام 4

159/750/590/784
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جدول 9. نتایج آزمون هوسمر و لمشو در مرحله چهارم.

.Chi-squaredf.Sigگام 4

33/9570/003
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جدول 10. مقادیر بتا، نسبت بخت ها و آماره والد و سطح معنی داری.

BS.E.WaldSig.Exp(B)متغیر

ام ا
گ

65/2600/00سن

30-200/76-0/8412/380/020/624

40-3122/23-5926/140/001/000/00

50-4120/21-5926/140/001/000/00

م 2
گا

33/6100/00سن

30-200/69-0/7810/870/050/641

40-3121/25-5926/130/001/000/00

50-4119/67-5926/130/001/000/00

44/9300/00شغل

40192/970/001/000/00-20/40کارگر ساختمانی

2/380/916/850/0110/77دست فروش

3/890/9815/8200/0048/66شرکت خصوصی

1/340/010/910/86-0/15کشاورزی

2/340/906/760/0110/34کار در کارگاه

0/960/961/000/322/61کار در کارخانه

1/030/010/930/91-0/10کامیون دار

1/330/210/640/54-0/61مغازه دار

م 3
گا

31/5900/00سن

30-200/54-0/588/620/070/67

40-3121/02-5287/430/001/000/00

50-4119/63-5287/430/001/000/00

46/0200/00شغل

40192/970/001/000/00-20/90کارگر ساختمانی

1/760/923/690/045/83دست فروش

3/270/9910/9900/0026/35شرکت خصوصی

1/340/380/540/44-0/82کشاورزی

3/421/148/9800/0030/55کار در کارگاه

0/480/990/240/631/62کار در کارخانه

1/040/460/500/49-0/71کامیون دار

1/340/680/410/33-1/11مغازه دار

0/9711/2900/000/04-3/25زمین.خانه.شهر)1(
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تصویر شماره 6، برای نمایش صحت طبقه بندی پاسخگویان 
در دو گروه جمعیت شناور و جمعیت غیرشناور است. این نمودار 
میزان انطباق احتماالت پیش بینی شده با پیامدها )وقوع یا عدم 
وقوع نتیجه( را نشان می دهد. احتمال پیش بینی شده بین 0 تا 
1 نوسان دارد و هر پاسخگو می تواند مقداری از این احتمال را 

دریافت کند.

مقدار برش یا نقطه تمایز احتمال پیش بینی شده برابر با 0/50 

است که بر اساس این مقدار، پاسخگویان گروه اول مساوی یا 
از  باالتر  از احتمال 0/50 و پاسخگویان گروه دوم نیز  پایین تر 
احتمال 0/50 قرار می گیرند. بنابراین، هرچه پاسخگویان گروه 
اول )شناور= f( در سمت چپ محور )یعنی تا احتمال0/50( و 
محور  راست  سمت  در   )n )غیرشناور=  دوم  گروه  پاسخگویان 
)یعنی باالتر از احتمال 0/50( قرار بگیرند، صحت طبقه بندی و 

پیش بینی مدل بیشتر است. 

ادامه جدول 10. مقادیر بتا، نسبت بخت ها و آماره والد و سطح معنی داری.

BS.E.WaldSig.Exp(B)متغیر

م 4
گا

29/7000/00سن

30-200/49-0/466/740/080/72

40-3121/04-5282/370/001/000/00

50-4119/62-5282/370/001/000/00

38/6900/00شغل

40192/970/001/000/00-20/92کارگر ساختمانی

1/780/923/730/055/93دست فروش

3/130/9910/0100/0022/92شرکت خصوصی

1/340/370/550/45-0/81کشاورزی

0/420/1682/350/0071/65کار در کارگاه

1/360/970/330/26-1/34کار در کارخانه

1/040/450/500/50-0/70کامیون دار

1/350/680/410/33-1/11مغازه دار

22/93124/520/001/000/00زمین.آب.روستا)1(

0/9811/0600/000/04-3/24محل سکونت.خانه.شهر)1(
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جدول 12. میانگین رتبه های عوامل شکل گیری جمعیت شناور.

کلفردینهادیجغرافیایی- محیطیاجتماعیاقتصادیروستاهای موردمطالعه

155/3100/787/364/5116/2111/7اندرخ
99/8130/9130/3130/657/1115/7بهار
151/2148/344/5126/7104/9139/1فارمد

108/4130/671/994/5122122/8جهیزخانه
77/495/548/6112/1157/5108خوش هوا

107/687/6111/3101/4110/5109/2زیرکن
85/999/491/887/6114/893/8سیاسك

59/186/4113/272/712886/1شایه
91/3123/514494/561/3110فراگرد
109/981/8127/3103/9126/6125/8فرخد

73/887/389/875/690/570/8کاظم آباد
48/547/1114/4118/688/257/7کالکوب
112/1137/2101/170/647/485/9گرجی
84/784/980/4157/873/597/8گنبدواز
98/953/9101/1141/976/889/4گوندوك
60/6103/35316/82316/3محمدیه
105/2147/582/772/7133/8124/5معین آباد

جدول 11. مقادیر ضریب همبستگی و سطح معناداری حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن.

فاصله روستاهای موردمطالعه از شهر مشهد

سطح معنی داریضریب همبستگی

0/000-.487**درصد جمعیت شناور
** Correlation is significant at the 01/0 level(2-tailed)

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

همان طور که در پایین نمودار مالحظه می شود، هر حرف در 
نمودار نشان دهنده 5 پاسخگو است. بر اساس نمودار طبقه بندی 
در مرحله چهارم، پنج حرف n معادل 25 نفر از افراد غیرشناور 
به اشتباه در احتمال زیر 0/50 )یعنی احتمال مربوط به گروه 
جمعیت شناور( قرار گرفته است. همچنین، یک حرف f معادل 
5 نفر از جمعیت شناور به اشتباه در احتمال باالی 0/50 یعنی 

احتمال مربوط به گروه جمعیت غیرشناور )n( قرار گرفته است.

بررسی رابطه میان فاصله روستاهای موردمطالعه از شهر مشهد 
و درصد جمعیت شناور روستایی با آزمون همبستگی اسپیرمن 
نشان داد رابطه معکوس و با شدتی متوسط میان این دو متغیر 

وجود دارد )جدول شماره 11(. 

در نهایت با استفاده از آزمون کروسکال والیس سعی شده است 
تا تفاوت عوامل شناوری جمعیت در بین روستاهای موردمطالعه 
ارزیابی شود. جدول شماره 12 نشان می دهد که عامل اقتصادی 
در شناوری جمعیت اندرخ و فارمد مؤثرتر است. در حالی که 
عامل اجتماعی در فارمد و گرجی، عامل جغرافیایی - محیطی 
در فراگرد و نوچاه، عامل نهادی در روستای گوندوک و عامل 
بنابراین،  داشته اند.  بیشتری  تأثیر  خوشهوا  روستای  در  فردی 
برای جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت شناور در هر روستا باید 
اقدامات ویژه ای پیش بینی شود. برای نمونه، در روستای خوش 
هوا بر مهارت یابی جمعیت شاغل متناسب با منابع محلی باید 

بیش از همه تأکید گردد.  
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بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش مؤید این است که در شکل گیری جمعیت 
شناور عوامل مختلفی تأثیرگذار است، بر اساس نتایج حاصل از 
تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر در شکل گیری جمعیت شناور 
به ترتیب شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی -  محیطی، 
فردی و نهادی است. هزینه های زیاد زندگی در شهر باعث شده 
افراد فقط جهت کار به شهر بروند و تمایل به اقامت دائم در 
شهر نداشته باشند. نداشتن تعلقات از جمله زمین کشاورزی، 
نداشتن پشتوانه مالی و سرمایه جهت راه اندازی کسب وکار در 
روستا یا حتی در شهر باعث شده است افراد به خصوص جوانان 
به کارگری ساختمان و کار در کارخانه ها و کارگاه های مجاور 
شهر روی بیاورند، که در تمامی روستاهای موردمطالعه شاهد این 
مشکالت بودیم که منجر به شناوری جمعیت شده است. دومین 
عاملی که در شکل گیری جمعیت شناور تأثیرگذار است عامل 
اجتماعی است. در واقع، در دو دهه اخیر تمایالت شغلی نسل 
جدید تغییر کرده و گرایش اکثر جوانان به مشاغل بخش دوم 
و سوم بیشتر شده است و تمایلی به کار کشاورزی ندارند. عامل 
سوم ، مهارت های فردی متضاد است به نحوی که جوانانی که 
مهارت شغلی ندارند در شهر به مشاغلی چون کارگری ساختمانی، 
دست فروشی و کار ساده در شهرک های صنعتی روی می آورند. 
برخی هم با تحصیالت دانشگاهی و یا مهارت شغلی خاص به 
جهت اینکه  متناسب با مهارت آنان در روستای محل زندگی شان 
شغلی وجود ندارد به شهر رفت وآمد می کنند. بعضی مشاغل هم 
دارای ویژگی خاصی است که نیاز به حرکات روزانه دارند، مانند 
کامیون داران روستای فارمد که محصوالت کارخانه های اطراف را 
به شهر و یا مواد موردنیاز شهرک های صنعتی اطراف را منتقل 
می کنند. همچنین، نزدیکی یا مجاورت با شهر، راه ارتباطی مناسب 
و وسیله نقلیه عمومی ارتباط شغلی روستاهای موردمطالعه را با 
شهر تسهیل نموده است. تغییرات اقلیمی و خشکسالی و کمبود 
آب  نیز برخی از روستاییان را به سمت مشاغل دیگر جذب کرده 
است. طبق یافته های پژوهش عامل اقتصادی اولین و مهم ترین 
با  لحاظ  این  از  عامل در شکل گیری جمعیت شناور است که 

پژوهش ژن16 و همکاران )2018( همسو است.

از سویی با کم شدن فاصله نسبت به شهر شناوری جمعیت 
)2017(، زنگ18  و شن17  لیو  با تحقیقات  افزایش می یابد که 
)2014( همسویی دارد؛ به طوری که بیشترین میزان جمعیت 
 10 تا   1 فاصله  در  که  دارد  اختصاص  روستاهایی  به  شناور 
فرخد،  روستاهای  مانند  دارند  قرار  مشهد  شهر  از  کیلومتری 
کاظم آباد، سیاسک، کالکوب و روستاهایی مانند دهسرخ و اندرخ 
که در فاصله 30 کیلومتری از مشهد واقع شده اند نه تنها جمعیت 
شناور ندارند بلکه مهاجران بازگشتی زیادی دارند که به دلیل 
موقعیت شغلی )کارمند دولتی( به شهر مشهد مهاجرت کرده و 
بعد از بازنشستگی به روستای خود بازگشته بودند. البته، این ها 
در روستا دارای زمین کشاورزی و خانه بوده اند و لذا به فعالیت 
کشاورزی روی آوردهاند. اما در میان روستاهایی که فاصله کمی 
با مشهد دارند روستای گرجی، استثنا است زیرا به دلیل تغییر 
ساختار شغلی اکثر زمین های کشاورزی به کارگاه صنعتی تبدیل 
به در کارگاه های  این روستا  اکثریت جمعیت جوان  شده اند و 

صنعتی مشغول به کار هستند.

آزمون رگرسیون لجستیک برای تبیین بیشتر متغیر وابسته 
نشان داد با افزایش سن، شناور شدن جمعیت کاهش می یابد 
و نیمی از پاسخگویان شناور در سن بین 20 تا 30 سال جهت 
کار به سمت شهر حرکت می کنند. که از این نظر با پژوهش 
نوع شغل  متغیر  است.  راستا  در یک   )2018( همکاران  و  یو 
نیز در شناوری جمعیت تأثیر دارد به طوری که مشاغلی چون 
دست فروشی، کار در شرکت های خصوصی و کارگاه های شهر 
)کارگاه خیاطی، کفاشی، بسته بندی و ... ( بیش از دیگر متغیرها، 

احتمال شناوری جمعیت روستایی را باال برده اند. 

در نهایت با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد کالن شهر 
مشهد دارای تفاوت ساختاری کارکردی با کالن شهرهای دیگر 
)به عنوان نمونه تهران( است بدین جهت که در شهر مشهد و 

16. Zhen
17. Liu & Shen
18. Zang
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92/284/4138/873/262/376/8نوچاه
43/347/746/944/742/235/6کای اسکوئر
171717171717درجه آزادی

0/0010/0010/0010/0010/0010/005سطح معناداری
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حوزه پیرامون و روستاهای اطراف آن اقوام مختلف )بلوچ، عرب، 
فارس، مهاجران افغانستانی و عراقی و ...( که اکثراً در حاشیه شهر 
مشهد و روستاهای آن سکنی گزیده اند، بنابراین مهاجران بسیار 
زیاد یک ساختار و کارکرد متفاوتی به وجود آورده اند. لذا به دلیل 
مهاجر بودن برخی از ساکنان روستاها، این افراد فاقد زمین در 
روستا بوده و برای گذران معاش به شهر به عنوان جمعیت شناور 
حرکت می کنند. همچنین به جهت کویری بودن بخشی از حوزه 
استان خراسان رضوی، فشار انتقال جمعیت روستایی آن ها به 
روستاهای حاشیه شهر مشهد )روستاهای موردمطالعه( باال است 
و این سبب رقابت شغلی شده و به ناچار تعدادی از جمعیت برای 

شغل به مشهد می آیند.

کشاورزی  فعالیت های  در  افغان  مهاجران  حضور  نهایت  در 
روستاهای اطراف به عنوان کارگر و به طور کلی حضور در تمامی 
فعالیت های کارگری در شهر مشهد و حاشیه آن، در اکثر مواقع 
زمینه ساز  خود  این  و  کرده  محدودتر  را  شغلی  فرصت های 

شکل گیری جمعیت شناور برای مشهد است. 

اینکه شناوری جمعیت می تواند آثاری منفی بر  با توجه به 
روستاها و هم شهرها داشته باشد، نیاز است تا سیاست گذاران، 
قانون گذاران و مدیران محلی جهت افزایش مهارت های شغلی 
جوانان همزمان و متناسب با استقرار فعالیت های اقتصادی در 
تحقیق  نتایج  اساس  بر  نمایند.  تالش  از شهر  بیشتری  فاصله 

پیشنهادات زیر ارائه می شود:

- با توجه به اینکه رابطه معکوسی بین شناوری جمعیت و 
فاصله روستاها از شهر وجود دارد؛ لذا در روستاهای واقع در حریم 
شهرها شاهد شناور شدن بیشتر جمعیت و مسائل و مشکالت 
تولیدی  نقش  تبدیل  به  می توان  آن  جمله  از  آنکه  به  مربوط 
روستاها به نقش خوابگاهی اشاره نمود؛ بر این اساس ضروری 
است تا مسئولین و سیاست گذاران به نواحی روستایی و به ویژه 

سکونتگاه های واقع در حریم شهرها توجه بیشتری نمایند.

- به دلیل اینکه امروزه ساختارهای شغلی در روستاها تغییر 
یافته اند و از جمله فعالیت های خاص نواحی روستایی کشاورزی 
است و کاهش آن پیامدهای بسیاری در پی دارد؛ ضروری است 
تا سیاست های حمایتی مناسب و تخصیص بهینه یارانه ها جهت 
فعالیت های  به  روستایی  اقشار  و  کشاورزان  تشویق  و  کمک 
کشاورزی افزایش یابد تا شاهد توسعه اقتصاد روستایی و کاهش 

جمعیت شناور باشیم.

بهره  با  آسان  تسهیالت  و  اعتبارات  ارائه  و  نمودن  فراهم   -
کم برای خوداشتغالی جوانان روستایی و جذب سرمایه گذاری 
شهرنشینان در روستاها از جمله راهکارهایی است که می تواند به 

افزایش اشتغال جوانان در روستاها کمک نماید.

عوامل  جمله  از  داد  نشان  تحقیق  نتایج  که  آنجایی  از   -

مانند  جغرافیایی  محیطی  عوامل  شناور  جمعیت  شکل گیری 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی است، لذا ایجاد تنوع در فعالیت های 
کشاورزی از طریق فراوری محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی 

ضروری می نماید.

ارائه  برنامه هایی جهت  - همچنین به کارگیری سیاست ها و 
امکانات و ایجاد اشتغال در روستاها و استفاده از نیروی جوان و 
تحصیل کرده را می توان برای ایجاد فرصت های شغلی در روستاها 

پیشنهاد داد.

برگزاری  طریق  از  فردی  مهارت های  بردن  باال  نهایت  در   -
روستایی  جوانان  مهارت های  ارتقاء  آموزشی جهت  کارگاه های 

ضروری است.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

»حمید شایان و همکاران. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی«
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