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Abstract
The formation of rural areas as the initial cores of civilization and activity can be attributed to
environmental factors, but the continuity of the economic and social life of villages has faced major
challenges over time as a result of the widespread and accelerated transformation of the effects of
modernity and unbalanced development planning. Demographic disorders and rural work-force
structure, followed by a decline in economic functions, especially in relation to agriculture, are the
main identity challenges for the communities and rural areas. The present study investigates the
evolution of rural identity in Markazi province with emphasis on demographic structures through
using statistical evaluations and modeling. The statistical population consists of all villages with more
than twenty households in the two censuses of 1996 and 2011. By extracting all of the same
population variables in two time intervals, several demographic indicators for each of these intervals
were defined and calculated. After statistical descriptions and evaluation of distribution indices, the
modeling of the demographic identity of rural areas of the province in two intervals was done using
structural equation based on self-propelled approach. The household dimension, youth level
(Wertheim Index), aging rate, kinship ratio, literacy and occupation rate constitute the common indices
in both final and valid structural models of both intervals. The comparison of the statistical description
and indices pattern coefficient in the structures and variables indicate that the household dimension,
youth level of population and literacy rate are important determinants of the demographic
characteristics of rural areas in Markazi province in both intervals. In contrast, the aged population at
both intervals and much greater in 2011 threatened the structure and the demographic identity. The
kinship rate in 1996, with a moderate and rational status had a positive contribution in the population
structure of the villages of the province, but in 2011, it has an opposite role and influence.
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تحوالت ساختاری هويت دموگرافیک مناطق روستايی استان مرکزی از سال  1931تا 1938
سیامک ذبیحی ،دانشجوی دکتری گروه اقتصاد ،ترويج و آموزش کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
سید جمال فرجاهللحسینی* ،دانشیار گروه اقتصاد ،ترويج و آموزش کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
سید مهدی میردامادی ،دانشیار گروه اقتصاد ،ترويج و آموزش کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

چکیده
شکلگيري روستاها ،نخستين هستههاي مدنيت و فعاليت ،به عوامل محيطي مرتبط است؛ اما تداوم حيات اقتصادي و
اجتماعي آنها در گذر زمان درنتيجة تحوالت گسترده و پرشتاب پيامد مدرنيته و برنامهريزيهاي توسعهاي نامتوازن با
چالشهاي اساسي مواجه شده است .نابسامانيهاي جمعيتي و ساختار نيروي انساني روستاها و در پي آن افول کارکردهاي
اقتصادي بهويژه درزمينة کشاورزي ،عمدهترين چالشهاي هويتي جوامع و مناطق روستايي به شمار ميآيد .پژوهش حاضر به
تحوالت هويت روستايي استان مرکزي با تأکيد بر ساختارهاي جمعيتي با استفاده از ارزيابيها و مدلسازيهاي آماري توجه
داشته است .براي اين منظور تمامي روستاهاي داراي بيش از  03خانوار استان در دو سرشماري  1031و  1033مطالعه شدند
و با استخراج همة متغيرهاي جمعيتي مشابه در دو مقطع ،شاخصهاي دموگرافيکي متعددي براي هرکدام از اين مقاطع
تعريف و محاسبه شد .پس از توصيف آماري و ارزيابي توزيع شاخصها ،مدلسازي هويت دموگرافيک مناطق روستايي
استان در دو مقطع با روش معادلهيابي ساختاري و مبتني بر رويکرد خودگردانسازي انجام شد .بعد خانوار ،ميزان جواني
(شاخص وِرتهايم) ،ميزان سالخوردگي ،نسبت بستگي ،ميزان باسوادي و اشتغال ،شاخصهايي مشترک در مدلهاي ساختاري
نهايي و معتبر هر دو مقطع بودهاند .مقايسة آمارههاي توصيفي و همچنين ضرايب مسير شاخصها در برآورد ساختاري
سازههاي هويت دموگرافيک درمجموع نشان ميدهد شاخصهاي بعد خانوار ،جواني جمعيت و ميزان باسوادي،
تعيينکنندههايي مؤثر در هويت دموگرافيک مناطق روستايي استان مرکزي در هر دو مقطع بودهاند .درمقابل سالخوردگي
جمعيت در هر دو مقطع و با شدتي بهمراتب بيشتر در سال  ،1033ساختار و هويت جمعيتي را تضعيف و تهديد کرده است.
نسبت بستگي با وضعيتي متعادل و منطقي در سال  1031نقش مثبت و مؤثري در ساختار جمعيتي روستاهاي استان داشته
است؛ ولي در سال  1033با فاصلهگرفتن از اين وضعيت ،نقش و تأثيري متضاد پيدا کرده است.
واژههای کلیدی :روستاييبودن ،مناطق روستايي ،هويت دموگرافيک ،استان مرکزي.
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مقدمه

با اين چالشها ،بيش از هرچيز نيازمند نگاهي علمي و

امروزه تداوم حيات و کارکرد مناطق روستايي با

دقيق به ابعاد و مؤلفههاي انساني و محيطي «ساختار و

فرايندهاي جهانيشدن و غلبة فرهنگ و روحية

هويت جوامع روستايي» است .مناطق روستايي

مدرنيته در همة ابعاد زندگي جوامع انساني با

تغييرات مداومي را درنتيجة سياستهاي داخلي کشور

چالشهاي جدي مواجه شده است ( & Guastella

و تحوالت جهاني در ترکيب اجتماعي ،فيزيکي و

 .)Pareglio, 2016: 89در کشورهاي توسعهنيافته و در

فضايي خود تجربه کردهاند .رويکرد بيشتر جامعة

حال توسعه همچون ايران مدرنگرايي و شهرگرايي

روستايي در مواجهه با اين تغييرات به اشکال مختلفي

مفرط همراه با ضعف و ناکارآمدي ساختارها و

همچون مهاجرتهاي روستا  -شهري نمايان شده و

بنيانهاي محيطي ،اقتصادي و اجتماعي مناطق و

مشکالت عديدة ملي و منطقهاي را براي هر دو جامعة

جوامع روستايي و تغييرات همهجانبهاي که بر کليت

شهري و روستايي به همراه داشته است.
1

جامعه تأثير گذاشتهاند ،با بهحاشيهراندن اين بخش از

پنگ و همکاران ( )0312دريافتند مناطق روستايي

جوامع ،چالشهاي بزرگي را پديد آورده است؛

انسجام و هويت گذشتة خود را از دست دادهاند و

چالشهايي که درنتيجة بروز و تأثيرگذاري آنها طي

اکنون بسته به دوري يا نزديکي به مناطق شهري به

دهههاي اخير وضعيت و موقعيت روستاها و

مکاني براي فعاليتهاي خدماتي ،کشاورزي يا

سکونتگاههاي روستايي براي «سکناي جمعيت» و

توليدات صنعتي تبديل يا کامالً متروکه شدهاند.

«انجام فعاليت» درمقايسه با جايگاهي که تا پيش از

توره و والت )0312( 0معتقدند مطالعات مرتبط با

اين دوران داشتهاند ،به کلي دگرگون و بيرونق شده

هويت روستايي و عوامل تأثيرگذار بر آن پيچيدهتر از

است.

گذشته و مستلزم بررسي و توجه خاص است.

بررسي سياستگذاريها و اجراي برنامههاي

شکلگيري روستاها عموماً ناشي از عوامل محيطي

متعدد توسعهاي در چند دهة اخير براي جوامع

است؛ اما در تخليه و نابودي روستاها ،هم عوامل

روستايي ايران نشان ميدهد با وجود اهداف و

محيطي و هم انساني بهمثابة دو مفهوم متفاوت ولي

تالشهاي بسيار چندان در بهبود اين نابسامانيها

مرتبط با هويت روستايي و در قالب دو رهيافت

موفق نبودهاند .عالوه بر مهاجرتهاي گستردة روستا-

سرزميني و بخشي تأثيرگذار بوده است.

شهري ،به شهر تبديل شدن بسياري از کارآمدترين

در بعد انساني ارتباط متقابل دو بعد انساني و

سکونتگاههاي روستايي درنتيجة تصميمگيري نادرست

محيطي به گونهاي است که بدون وجود جمعيت و

برنامهريزان و سياستگذاران مسائل روستايي ،شاهدي

نيروي کار کارآمد ،امکاني براي کشاورزي و

بر اين ادعاست که ساختارها ،کارکردها ،حيات

فعاليتهاي متنوع و گستردة آن وجود ندارد .براساس

اقتصادي و اجتماعي و به بيان روشنتر هويت

بررسي دادههاي سرشماريهاي عمومي نفوس و

روستاهاي کشور نشانه رفته است .در نگاه نخست
هرگونه برنامهريزي و چارهجويي براي مواجهة منطقي

Peng et al
Andre Torre, Frederic Wallet

1
2

تحوالت ساختاری هويت دموگرافیک مناطق روستايی استان مرکزی از سال  1931تا 1938

9/

سیامک ذبیحی و همکاران

مسکن نسبت روستانشيني در کشور از 21/2درصد در

روستايي يکي از اولويتهاي توسعة روستايي باشد،

سال  1001به 02درصد در سال  1031رسيده است.

ميبايد در برنامههاي توسعه بهصورت جديتر به آن

ادامة اين روند بدون توجه به هرگونه اقدام مؤثر براي

توجه شود و مهاجرفرستي استانهاي اشارهشده بهترين

رفع مشکالت جوامع روستايي باعث کاهش چشمگير

شاخص ناکارآمدي برنامههاي توسعة روستايي در سطح

تعداد روستاهاي کشور ،ترک آنها و ادامة مهاجرت به

ملي و منطقهاي بوده است (زنجاني.)12 :1013 ،

شهرها و درنتيجه سالخوردگي بيشتر روستاها خواهد

براساس آنچه بيان شد و در دهههاي اخير همچنان

شد .آثار اين سالخوردگي در بخش کشاورزي با توجه

شاهد گسترش بيتوجهي به مؤلفة انساني ساختار

به نقش آن در اقتصاد کشور نگرانکننده است.

جوامع روستايي کشور و عقبماندگي در اين زمينه

همچنين نتايج پژوهشي در سال  1031نشان ميدهد

هستيم .بررسي نتايج تفصيلي سرشماري عمومي

اين سالخوردگان در بخش کشاورزي به ترتيب بيش

نفوس و مسکن ( )1031نشان ميدهد استان مرکزي

از  4و  1برابر سالخوردگان بخشهاي صنعت و

 1403431نفر جمعيت داشته است که از اين تعداد،

خدمات بودهاند .از مهمترين نتايج سالخوردگي در

32/3درصد در نقاط شهري و 00/1درصد در نقاط

بخش کشاورزي ،کاهش بهرهوري و به خطر افتادن

روستايي ساکن بودهاند .جدول ( )1تحوالت جمعيت

امنيت غذايي است (رمضانيان.)001 :1013 ،

کل و جمعيت روستايي استان را از 1031 -1001

گزارشهاي پروژة سالمندي روستايي بينالمللي

1

نشان ميدهد.

( )IRAPنيز حاکي است جمعيت دنيا در حال

جدول  .1تغییرات جمعیت استان مرکزی براساس نقاط

سالمندشدن است و حدود  23درصد جمعيت

روستايی؛ 1938 -1991

سالخوردة دنيا در مناطق روستايي زندگي ميکنند .اين

سال

جمعیت کل جمعیت روستايی درصد روستانشینی

گزارش نتيجه ميگيرد سالمندي روستايي ناديده گرفته

1001

233411

133301

14/2

شده و اکنون زمان بررسي اين مسائل است

1041

211342

120031

11/3

1011

312031

130331

33/0

1021

1310133

231310

12

پژوهشها نشان ميدهد در فاصلة سالهاي -1031

1031

1001110

103021

40/3

 1011متوسط ميزان رشد ساليانة ناخالص جمعيت

1011

1011013

413114

01

1033

1410313

021311

02/1

1031

1403431

003233

00/1

(.)Burholt & Dobbs, 2012: 433

روستايي کشور به  -3/44درصد کاهش يافته است که
به ترتيب استانهاي اصفهان و مرکزي بيشترين ميزان

منبع :درگاه ملي آمار ايران

رشد منفي را داشتهاند؛ همچنين در همين فاصلة زماني

جدول باال نشان ميدهد درصد روستانشيني در

استانهاي تهران ،کرمان و بوشهر ،بيشترين مهاجرپذيري

استان مرکزي طي  23سال گذشته کاهشي برابر با

و استانهاي همدان ،زنجان و مرکزي ،بيشترين

21/1درصد داشته است .درصد روستانشيني اين استان

مهاجرفرستي را داشتهاند؛ از اين رو اگر حفظ جوامع

در سال  1031با 00/1درصد کمتر از متوسط ميزان

International Rural Ageing Project

1

کشوري بوده است (درگاه ملي آمار ايران).
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بر اين اساس مطالعة حاضر در پي آن است

ازنظر طاهري ( )1030سکونت از ريشة «سُکن»

تحوالت جمعيتي مناطق روستايي استان مرکزي را طي

به معني «آرام و قرارگرفتن پس از حرکت

دورة  1033 -1031در سطح همة روستاهاي داراي

(اضطراب)» آمده است .چنين مينمايد که سکونت يا

بيش از  03خانوار و براساس آمارهاي رسمي

آرامش در انس و پيوند انسان با چيزي يا جايي معنا

سرشماريهاي مرکز ايران با شاخصسازيهاي

مييابد؛ به بيان ديگر سکونت انسان به معناي هر آن

مناسب و استفاده از روشهاي پيشرفتة آماري بررسي

چيزي است که انسان و درحقيقت نفس او با آن

و تحليل کند.

آرامش مييابد.
ورود مفهوم سکونت به مرحلة خودآگاه انساني از

مبانی نظری پژوهش

نگاه راهب ( )1012موجب ميشود انسان به «ايجاد»

پژوهشهاي متعددي مفهوم هويت روستايي را با

فضاي مصنوع دست بزند؛ يعني پس از کشف

عباراتي مانند «روستابودگي»« ،روستاييگري» و

ارزشهاي نهان در فضاي طبيعي و تجربة کيفي فضا،

«روستاييت» مطالعه کردهاند .حقيقت اين است که

ظهور اين کيفيات در خودآگاه آدمي به شکلگيري

مناطق روستايي انسجام گذشتهشان را از دست دادهاند

فضاي مصنوع منجر ميشود .آنچه مسلّم است اينکه

و از اين رو بررسي چالشهاي هويتي و ساختاري

درک و حس مفهوم سکونت در مرحلة اول،

جوامع روستايي و تعيين چيستي و ابعاد هويت

مرحلهاي کيفي است و اين سرآغاز ورود به مرحلة

روستايي و شاخصها و معيارهاي آن به شناخت

خودآگاهي محسوب ميشود.

اساسيترين مسئله در هويت روستايي کمک ميکند
که همان زوال و نابودي روستاهاست.

هويت
هويت مجموعهصفاتي است که فردي را از فرد

سکونت

ديگر ،گروهي را از گروه ديگر يا شيئي را از شيئي

شناخت چيستي سکونت و معناي آن از

ديگر متمايز ميسازد .جوامع بشري هرچند همواره

چالشهاي نظري در حوزة ارتباط بين انسان و محيط

نوعي وفاق اجتماعي و انسجام کلي دارند ،ولي افراد

است .هرچند خاستگاه و غايت تلقي سنت و مدرنيته

آن ازنظر سني ،جنسي ،شغلي ،نژادي ،قومي و مذهبي

از مفهوم سکونت بسيار متفاوت است ،اما همة

از يکديگر متفاوتاند (شارون.)11 :1033 ،

انسانها با هر نوع تلقي و با وجود اختالف مراتب و

هويت از نگاه محرمي ( )1010مجموعهاي از

روش در پي سکونت و آرامش راستيناند .از آنجا که

نشانهها ،آثار مادي ،زيستي ،فرهنگي و رواني است که

خاستگاه سکونت اساساً مقولهاي دروني و متعلق به

موجب شناسايي فرد از فرد ،گروه از گروه ،اقليتي از

نفس يا ذهن انساني است ،تنها محيطي از جنس و

اقليت ديگر يا فرهنگي از فرهنگ ديگر ميشود؛ محتوا

متناسب با آن زمينة بيروني را فراهم ميکند.

و مظروف اين ظرف به مقتضاي هر جامعه و ملت
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متفاوت و بيانکنندة نوعي وحدت ،اتحاد ،همشکلي،

افراد است که خود را با آن ميشناسند و به ديگران

تداوم ،استمرار ،يکپارچگي و نبود تفرقه است.

معرفي ميکنند.

به نظر محمدي يگانه و همکاران ( )1034هويت
نخست حوزههايي مانند فلسفه ،منطق و روانشناسي

روستا (سکونتگاههای روستايی)

را دربرميگرفته ،اما با توجه به تحوالت علمي چند

از نگاه راهب ( )1012کنکاش دربارة مفهوم

دهة اخير ،دامنة آن به محيطهاي انسانساخت نيز

روستا در دو حوزة حقيقي و کاربردي امکان بررسي

کشيده شده است.

دارد .در نگاه حقيقي ،روسـتا ،مجتمعي زيسـتي و

همچنين ريکس 1و استريکر )0310( 0هويت را

جلوهگاه بروز خارجي حيات اجتماعي انسـان اســت؛

احسـاس تعلـق و وابسـتگي به يک مکان تعريف

به بيان ديگر ظهور روستا همارز با شکلگيري

ميکنند.

سکونت و به دنبال آن شکلگيري مجتمعهاي زيستي

در مباحث حوزة روستايي دو نگاه عمدة «مکاني»

است .ازنظر او در سـطح کاربردي ،تعريف حقيقي

و «رفتاري» به اين مفهوم وجود دارد؛ در پژوهش

روسـتا بــه دليل ماهيت کلنگر و غيرکاربردي خـود

حاضر تأکيد بر هويت مکاني است.

در حوزة علوم پاسخگو نيست و به ارائة تعاريفي
مبتني بر عينيات محسوس نياز است که هريک نيز در

هويت مکانی

جايگاه خود تعريفي درست محسوب ميشود .علومي

رامشت و همکاران ( )1031هويت مکاني را همان

همچون جغرافيا ،برنامهريزي منطقهاي ،معماري و

خصيصهاي تعريف ميکنند که با حافظة تاريخي

کشاورزي براي برنامهريزيهاي پژوهشي و کاربردي

طبيعي مکانها در ارتباط است .امکان متصورشدن

خود با تعاريف متفاوتي از روسـتا و تفکيک

هويت بدون درنظرگرفتن زمينه و منشأ مکاني و

عرصههاي مختلف سکونتگاه (آبادي) در قالب شهر و

اجتماعي آن وجود ندارد.

روستا مواجه بودهاند.

ازنظر کاوياني راد و عزيزي کاوه ( )1033هويت

سعيدي ( )1033به روستا بهمنزلة مجتمعي زيستي

برآيند چگونگي تأمين نيازهاي شخصي و جمعي در

و به بياني سکونتگاهي انساني مينگرد که با توجه به

مکاني ويژه است .انسان ،مهمترين عامل معنادهنده به

سطح فرهنگ و برخورداري از دانش فني در نقاط

مکان است و از عوامل تأثيرگذار بر رفتار انسان در

مختلف جهان به صور گوناگون تجلي مييابد.

اماکن عمومي ،ادراکي است که او از مکان دارد .همين

رضواني ( )1011نيز در تعريف ديگري از روستا

تصاوير ذهني است که به مکان هويت ميدهد .بر اين

بر پذيرش آن بهمثابة يک کل مسـتقل تأکيد ميکند و

اساس مکان ،سازندة بخشي از شخصيت و هويت

روستا را واحدي اقتصادي ،اجتماعي ،جغرافيايي و
مرکز تجمعي از مردم يکجانشـين ميداند که بيشتر
درآمد آنها با کشـاورزي تأمين ميشود و شرايط بالقوة
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خودکفايي را نيز در خود دارد.
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هويت روستايی

1

ازنظر رضواني و همکاران ( )1033نيز هويت

مفهوم «هويت روستايي» در اين مطالعه ناظر بر واژة

روستايي مفهومي است در ارتباط با پيوندهاي شهر و

التين «روراليتي»( 0روستابودگي /روستاييبودن مکاني)

روستا و تأثيرات متقابلي که اين دو در عرصة فضاي

و با صفت روستايي 0متفاوت است؛ بنابراين بيش از

جغرافيايي سرزمين بر يکديگر دارند .رواج شيوة

آنکه با افراد مرتبط باشد ،دربارة مناطق روستايي به کار

معيشت و زندگي شهري در مناطق روستايي ،چهرة

ميرود و تقريباً به اين معناست که يک مکان چگونه و

مناطق روستايي را دگرگون ساخته و ساختارهاي

تا چه اندازه ساختار و کارکرد روستايي دارد.

اقتصادي ،اجتماعي و اکولوژيکي جديدي را خلق

هويت روستايي ،مجموعهاي از مفاهيم جمعيتي،
محيطي و فرهنگي مرتبط با مردم روستايي است و

کرده و باعث تنوع و گستردگي کارکردي در مناطق
روستايي شده است.

مناطق روستايي تحوالت مداومي را در ترکيب

از ميان دو مؤلفة اشارهشده براي هويت ،پژوهش

اجتماعي ،فيزيکي و فضايي خود تجربه ميکنند

حاضر فقط به مؤلفة ماهيت و ساختار توجه داشته که

(.)Paquette & Domon, 2003: 425

عموماً ناظر بر جمعيت و مؤلفههاي آن است؛ بنابراين

پنگ و همکاران ( )0312اشاره دارند مفاهيم اولية

«هويت روستايي» به معني «ماهيت و ساختار» و

هويت روستايي نخست بر نظريههاي جامعهشناختي

«کارکرد» روستاييداشتن مناطق روستايي است و چون

مبتني بوده است تا تفاوت ذاتي بين جوامع شهري و

فقط نخستين مؤلفه يعني ماهيت و ساختار در پژوهش

روستايي را روشن کند؛ اما اين نظرية دوگانگي شهري

حاضر مطالعه شده ،اصطالح «هويت دموگرافيک» براي

 -روستايي خيلي زود در حمايت از مدل زنجيرة شهر

آن به کار رفته است .شناخت تحوالت و تغييرات

و روستا مردود شد.

جمعيتي ،ويژگيها و ابعاد آن ،اهميت و جايگاهي کليدي

رهيافتبخشي سازمان ملل ( )0333نيز هويت

در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي توسعهاي دارد.

روستايي را براساس فعاليتهاي اقتصادي غيرشهري

چنانکه اشاره شد بسياري از متون در بحث دربارة

تعريف ميکند .اين رهيافت بيشتر در کشورهاي در

ويژگيهاي جمعيتي هويت روستايي بيشتر بر مفهوم و

حال توسعه کاربرد دارد که روستاييبودن منحصراً با

شاخص تراکم جمعيت تأکيد دارند؛ در حالي که

کشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري مرتبط است.

مؤلفههاي جمعيتي مدنظر در اين مطالعه بيشتر بر

مفهومسازي دوم از هويت روستايي ،مفهومي

اندازه ،ترکيب ،ساختار سني ،ميزان رشد و تحوالت

جغرافيايي (سرزميني و فضايي) است .در اين رهيافت

آنها در طول زمان متمرکز شده است.

ويژگيهاي جمعيتي مانند تراکم جمعيت جايگاه

درزمينة تراکم جمعيت بهمثابة يکي از معيارهاي
هويت روستايي نظرات متفاوتي وجود دارد .يک ايراد

مهمي دارند.

استفاده از تراکمهاي جمعيت اين است که آنها ارقام
1

Rural Identity
Rurality
3
Rural
2

متوسط را نشان ميدهند و ممکن است با وجود شهر
کوچکي در يک منطقة روستايي تحريف شوند.
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درمقابل بعضي از مناطق داخلي شهر که تعداد زيادي

مناطق جغرافيايي را در يک منطقه يا کشور تعريف

از واحدهاي تجاري را دارند ،تراکمهاي جمعيتي کمي

ميکند و ميبايست محيطهاي روستايي را براساس

دارند .به هر دو شيوه تعريف هويت روستايي براساس

تعدادي از ويژگيها تعريف کرد ( & Riola

تراکم جمعيت ،اطالعات کمي دربارة ماهيت

.)Cantalejo, 2005: 247

اجتماعات روستايي خواهد داشت و هويت روستايي

جهتگيري نظري مطالعة حاضر متوجه دوگانگي

دربارة چيزي فراتر از تراکم جمعيت است

و تفاوتهاي شهري و روستايي مناطق نيست و هدف

( .)Rousseau, 1995: 2بهلحاظ سنتي نيز روستايي

چگونگي متمايزشدن مناطق روستايي از شهري را

قلمدادشدن منطقهاي جغرافيايي با درنظرگرفتن تعداد

دنبال نميکند؛ همچنان که هوگارت )1311( 1نيز

ساکنان يا تراکم جمعيت آن صورت ميگيرد؛ در حالي

اشاره ميکند ،تفاوتهاي شهري  -روستايي مبناي

که اين رهيافت با دو ايراد اساسي روبهروست؛ اول

درستي براي بحث دربارة هويت روستايي نيست؛ زيرا

اينکه توصيف متغير پيچيدهاي مانند هويت روستايي با

اجتماعات روستايي نقاط مشترک زيادي با اجتماعات

يک متغير دشوار است و دوم اينکه تقليلدادن اين

شهري و البته با مبناي متفاوت شغلي دارند .در اين

مفهوم به دوگانگي شهري /روستايي با وضع يک نقطة

راستا هاينس )1331( 0طبقهبندي اجتماعي ـ اقتصادي

برش که جهاني هم نيست ،معموالً به توصيف دقيقي

را معياري براي تفکيک مناطق و شناخت هويت

از واقعيت منجر نميشود .اگر فقط تعداد ساکنان را

روستايي معرفي کرده است.

معياري براي تعريف منطقة روستايي در نظر بگيريم،
به اين معناست که زمينة اجتماعي پيرامون منطقة

روششناسی پژوهش

جغرافيايي را در نظر نگرفتهايم و هيچ ارزشي وجود

جامعه و نمونة آماری

ندارد که محيط روستايي را از شهري جدا کند.

جامعة آماري و محدودة جغرافيايي شامل همة

مشکل ديگر اين شاخص نيز به اين واقعيت

روستاهاي داراي بيش از  03خانوار استان مرکزي

برميگردد که بسياري از ويژگيهاي هويت روستايي

براساس دادههاي دو سرشماري نفوس و مسکن 1031

بههمپيوستهاند و براي نمونه مشکل است در منطقهاي

و  1033و واحد تحليل در اين پژوهش ،روستاست.

با تراکم جمعيتي زياد بتوان کشاورزي کرد .اين موانع

پس از انتخاب و مطابقت روستاها در دو مقطع

باعث شدهاند اين معرف را بهتنهايي سنجة نادرستي

اشارهشده و حذف نقاط و مکانهاي سرشماريشدة

براي مفهوم هويت روستايي بدانند.

غيرروستايي شامل مراکز نظامي ،شرکتها ،شهرکها و

افزون بر اين مناطق روستايي فقط براساس تعداد

واحدهاي توليدي و کارگاهي ،نمونة آماري پژوهش

جمعيت از مناطق شهري متمايز نميشوند؛ بلکه

مشتمل بر  300روستاي داراي بيش از  03خانوار در

متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي ،بهداشتي و اقتصادي نيز

هر دو مقطع ،به شرح جدول ( )0به دست آمد.

اين تفاوتها را نشان ميدهند .درنتيجه روستايي و
شهريبودن ،دو سوي متضاد يک پيوستار هستند که

Hoggart
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جدول  .2توزيع جغرافیايی و تعداد روستاهای دارای

 1031و  1033استان مرکزي در سطح روستاهاي

بیش از  28خانوار (نمونة مطالعه :دهستانها و

مطالعهشده بوده است .متغيرهاي استفادهشده شامل

شهرستانهای استان)

بيشترين اقالم مرتبط معتبر در هر دو شناسنامة آباديها

شهرستان

روستاهای

تعداد

دهستان مطالعهشده

شهرستان

روستاهای

بوده است که بهطور جداگانه ،اما کامالً مشترک و

دهستان مطالعهشده

مشابه از سطح روستاهاي مطالعهشده استخراج

تعداد

آشتيان

0

02

دليجان

0

03

اراک

11

11

زرنديه

2

44

تفرش

4

14

ساوه

3

12

خمين

3

33

شازند

3

110

خنداب

1

22

فراهان

4

13

کميجان

4

01

محالت

0

10

10

21

300

جمع کل

شدهاند 3 .متغير اعتبارسنجيشدة نهايي براي هرکدام
از دو مقطع عبارت بودهاند از« :تعداد خانوار»،
«جمعيت کل»« ،جمعيت کمتر از  14سال»« ،جمعيت
 11تا  24سال»« ،جمعيت باالي  21سال»« ،جمعيت
2ساله و بيشتر»« ،جمعيت باسواد»« ،جمعيت 13ساله و
بيشتر» و «جمعيت شاغل» .پردازش دادهها و

دادههاي استفادهشده بهصورت دست دوم و
برگرفته از نتايج تفصيلي دو سرشماري نفوس و مسکن

شاخصسازي براساس متغيرهاي نهايي به شرح
جدول ( )0انجام شده است.

جدول  .9شاخصهای مقطعی و تحولی هويت دموگرافیک روستايی استان مرکزی در مقاطع ابتدا ( )1931و انتهای
( )1938دورة مطالعهشده
نام شاخص

شرح شاخص

بعد خانوار

تقسيم جمعيت کل بر تعداد خانوار

ميزان جواني (شاخص وِرتهايم)

تعداد افراد  -11سال بهازاي هر  133نفر جمعيت

ميزان سالخوردگي

تعداد سالخوردگان ( +21سال) بهازاي هر  133نفر جمعيت

نسبت سالخوردگي

تعداد سالخوردگان بهازاي هر  133نفر جمعيت  -11سال

نسبت بستگي

مجموع افراد  -11و  +21سال بهازاي هر  133نفر بين  11تا  21سال

بار تکفل خالص

تعداد افراد غيرشاغل بهازاي هر  133نفر جمعيت شاغل

ميزان باسوادي

تعداد باسوادان بهازاي هر  133نفر جمعيت باالي  2سال (الزمالتعليم)

ميزان اشتغال

تعداد شاغالن بهازاي هر  133نفر جمعيت باالي  13سال (در سن فعاليت)
تحوالت شاخصها در طول دوره

تغييرات بعد خانوار
تغييرات ميزان جواني
تغييرات ميزان سالخوردگي
تغييرات نسبت سالخوردگي
تغييرات نسبت بستگي

تفاضل شاخصهاي انتها ( )1033و ابتداي ( )1031دوره در هر روستا

تغييرات بار تکفل خالص
تغييرات ميزان باسوادي
تغييرات ميزان اشتغال
ميزان رشد جمعيت

متوسط ميزان رشد ساليانه در دورة مطالعهشده
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روستايي زندگي ميکنند .استان مرکزي بهلحاظ

محدودة پژوهش

استان مرکزي بخشي از فالت مرکزي ايران است

وضعيت جغرافيايي و اقليمي و برخورداري از منابع

که بين رشتهکوههاي البرز و زاگرس و در مجاورت

آبي زياد و خاک حاصلخيز ،ازجمله مناطق بسيار مهم

کوير مرکزي قرار گرفته و با استانهاي تهران و قزوين

کشور درزمينة توليدات کشاورزي و دامي به حساب

در شمال ،اصفهان و لرستان در جنوب ،قم در شرق و

ميآيد .بهطور تقريبي  13درصد مساحت استان را

همدان در غرب همجوار است.

زمينهاي کشاورزي 13 ،درصد آن را مراتع و

براساس آخرين سرشماري مرکز آمار ايران

 04درصد را زمينهاي غيرزراعي از قبيل درياچهها،

( ،)1031استان مرکزي به مرکزيت اراک 10

کويرها،

ميدهند

شهرستان 00 ،بخش 00 ،شهر 22 ،دهستان و 1031

(سالنامة آماري استان مرکزي .)1034 ،شکل ()1

آبادي مسکوني دارد و از جمعيت  1403431نفري

توپوگرافي ،تقسيمات سرزميني استان ،پراکنش

استان در اين مقطع 1333324 ،نفر (32/3درصد) در

سکونتگاههاي روستايي و روستاهاي مطالعهشده را

نقاط شهري و  003233نفر (00/1درصد) در مناطق

نشان ميدهد.

جادهها

و

شهرها

شکل  .1توپوگرافی و تقسیمات سرزمینی منطقه و روستاهای مطالعهشده

تشکيل
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يافتههای پژوهش

داشتند؛ ولي شاخصهاي حاصل از تقسيم چنين

يافتههای توصیفی (توصیف و ارزيابی آماری شاخصها)

متغيرهايي به شرط نبود خطاهاي نمونهگيري و

متغيرهاي جمعيتي بهويژه در رابطه با مناطق

اندازهگيري اينگونه نيستند .در ادامه به توصيف آماري

روستايي ،معموالً توزيعهاي غيرنرمال دارند که تا

مقايسهاي شاخصهاي محاسبهشده براي دو مقطع و

اندازة زيادي طبيعي است .متغيرهاي معرفي و

ارزيابي توزيع آماري آنها به شرح جدول ( )4اقدام

استفادهشده در اين مطالعه نيز همين وضعيت را

خواهيم کرد.

جدول  .4توصیف و توزيع آماری شاخصهای مقطعی هويت دموگرافیک روستايی استان مرکزی در مقاطع  1931و 1938
شاخصها

توزيع آماری

آمارههای توصیفی

بعد خانوار
میزان جوانی
میزان سالخوردگی
نسبت سالخوردگی

1931

1938

کمینه

0/11

1/20

بیشینه

3/41

13

میانگین

4/11

0/11

انحراف معیار

3/13

3/23

چولگی

-3/31

0/13

کشیدگی

-3/10

00/13

کمینه

3/42

3

بیشینه

24/11

40/03

میانگین

02/01

13/33

انحراف معیار

1/43

2/33

چولگی

-3/23

-3/34

کشیدگی

3/03

-3/31

کمینه

3/31

0/21

بیشینه

40/10

21/11

میانگین

3/13

13/43

انحراف معیار

2/23

13/13

چولگی

1/11

1/04

کشیدگی

4/13

1/30

کمینه

3/30

3

بیشینه

1/00

13

میانگین

3/02

1/12

انحراف معیار

3/43

0/34

چولگی

4/22

3/10

کشیدگی

03/11

11/12

1931

1938
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جدول ( 4ادامه)
شاخصها

توزيع آماری

آمارههای توصیفی

نسبت بستگی
بار تکفل
میزان باسوادی
میزان اشتغال

1931

1938

کمینه

3/40

3/33

بیشینه

0/30

0/32

میانگین

3/13

3/11

انحراف معیار

3/13

3/13

چولگی

3/30

0/23

کشیدگی

0/13

10/11

کمینه

3/31

3

بیشینه

13/03

12/03

میانگین

0/14

0/04

انحراف معیار

1/00

1/31

چولگی

1/22

1/41

کشیدگی

23/01

11/30

کمینه

01/13

0/31

بیشینه

30/11

31/00

میانگین

21/33

22/13

انحراف معیار

1/33

10/40

چولگی

-3/33

-1/10

کشیدگی

1/33

4/40

کمینه

3/01

3

بیشینه

11/01

30/14

میانگین

01/33

02/30

انحراف معیار

1/34

3/10

چولگی

3/31

-3/332

کشیدگی

1/30

0/13

1931

1938

نتايج باال نشان ميدهد تقريباً همة شاخصهاي

گذاشته شد .متوسط بعد خانوار و درصد جمعيت

هر دو مقطع جز بعد خانوار توزيعي متفاوت با حالت

جوان از  1031تا  1033کمتر شده و در شاخص دوم

نرمال دارند؛ ولي معناداري اختالف از حالت نرمال

به کمتر از نصف رسيده و درمقابل درصد جمعيت

براي دو شاخص بار تکفل و نسبت سالخوردگي

سالخورده و نسبت سالخوردگي به جواني بيشتر شده

بسيار شديد است .اين دو شاخص با نرمافزار در

است .هر دو شاخص جواني و سالخوردگي جمعيت

همان ابتدا از فرايند تحليلهاي ساختاري کنار

کمي نرمالتر شدهاند .متوسط نسبت بستگي و بار
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تکفل تقريباً يکسان است ،ولي هر دو از حالت نرمال

ميزان اشتغال به توزيع نرمالتري سوق پيدا کرده و

فاصلة بيشتري گرفتهاند .متوسط ميزان باسوادي و

توزيع باسوادي از حالت نرمال کمي بيشتر فاصله

اشتغال نيز چندان تغييري نکردهاند؛ در حالي که

گرفته است.

جدول  .1توصیف و توزيع آماری شاخصهای تحولی هويت دموگرافیک روستايی استان مرکزی
متغیر

توزيع آماری

توصیف آماری

تغییرات بعد خانوار روستاها
تغییرات میزان جوانی روستاها
تغییرات میزان سالخوردگی روستاها
تغییرات نسبت بستگی روستاها

کمینه

-3/52

بیشینه

4/87

میانگین

-1/427

انحراف معیار

0/6835

چولگی

1/24

کشیدگی

12/80

کمینه

-42/72

بیشینه

11/34

میانگین

-19/28

انحراف معیار

7/62

چولگی

0/19

کشیدگی

0/54

کمینه

-15/93

بیشینه

33/04

میانگین

7/60

انحراف معیار

6/86

چولگی

0/74

کشیدگی

1/35

کمینه

-1/31

بیشینه

1/05

میانگین

-0/33

انحراف معیار

0/27

چولگی

0/71

کشیدگی

2/39

تحوالت ساختاری هويت دموگرافیک مناطق روستايی استان مرکزی از سال  1931تا 1938

سیامک ذبیحی و همکاران

19 /

جدول ( 1ادامه)
متغیر

توزيع آماری

توصیف آماری

تغییرات میزان باسوادی روستاها
تغییرات میزان اشتغال روستاها

کمینه

-59/2

بیشینه

44/65

میانگین

0/42

انحراف معیار

11/19

چولگی

-1/16

کشیدگی

5/66

کمینه

-41/58

بیشینه

42/17

میانگین

0/95

انحراف معیار

11/01

چولگی

-0/15

کشیدگی

1/45

نتايج جداول باال نيز نشان ميدهد شاخصهاي

اصلي (در اينجا 300 ،روستاي مطالعهشده) به دفعات

تحولي هر دو مقطع جز بعد خانوار توزيعي تقريباً

زياد است .با استفاده از نتايج همة دفعات نمونهگيري،

نرمال و چولگي به سمت چپ دارند؛ تغييرات

يک توزيع نمونهاي بهمثابة مبنايي براي انجام برآوردها

شاخصهاي بعد خانوار ،ميزان جواني روستاها و

بهويژه برآورد خطاهاي معيار شاخصهاي مختلف

نسبت بستگي ميانگين کاهشي داشته است؛ همچنين

حاصل ميشود که برآورد خطاهاي معيار حاصل دقت

متوسط تغييرات شاخصهاي ميزان باسوادي و اشتغال

بيشتري درمقايسه با فقط يکبار نمونهگيري خواهد

روستاها افزايش کم و درمقابل متوسط تغييرات

بود (قاسمي.)033 :1013 ،
دفعات بازنمونهگيري در همة تحليلهاي پيش رو

سالخوردگي روستاها افزايش زيادي داشته است.

با توجه به بزرگي حجم نمونة اصلي 1333 ،بار بوده
يافتههای استنباطی (تحلیلهای عاملی تأيیدی و

است .عالوه بر دقت بيشتر برآورد ،مزيت و دليل

مدلسازیهای معادلة ساختاری)

مهمتر استفاده از رويکرد خودگردانسازي در

مدلسازيهاي ساختاري ارائهشده با رويکرد

تحليلهاي حاضر ،به اين نکتة بسيار اساسي برميگردد

خودگردانسازي 1صورت گرفتهاند .اين روش مبتني

که استنباط آماري برمبناي توزيع نمونهگيري به معناي

بر انجام نمونهگيري با جايگذاري از نمونهاي مادر يا

معمول آن مستلزم و مبتني بر فرض نرمالبودن توزيع
متغيرهاست؛ در حالي که استنباط برمبناي توزيع

Bootstrapping

1

نمونهگيري خودگردان (بوتاستراپ) فارغ از چنين
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محدوديتي است (قاسمي .)021 :1013 ،توزيع

چنانکه ديده ميشود عالوه بر دو شاخص غيرنرمال

فراوانيها و نتايج آزمون نرماليتي چندمتغيره درزمينة

بار تکفل و نسبت سالخوردگي ،شاخص ميزان اشتغال

هر دو گروه شاخصهاي استفادهشده (بدون ذکر نتايج

نيز به مدل داراي اعتبار نهايي راه نيافته است .با توجه

آماري) نشاندهندة برقرارنبودن اين مفروضه و

به آنچه در جدول ( )0دربارة نحوة شاخصسازيها

درنتيجه لزوم بهکارگيري رويکرد خودگردانسازي در

آمده ،شايان توجه است محتواي اطالعاتي اين دو

برآورد شاخصها و استنباطهاي پيامد آنها بود.

شاخص به نحو ديگري در دو شاخص ديگرِ نسبت
بستگي و ميزان سالخوردگي وجود دارند.

مدل هويت دموگرافیک روستايی استان در سال 1931

شاخصهاي برازش گزارششده که معيارهايي براي

مقياس اندازهگيري هويت جمعيتي روستايي

تأييد مدل تدوينشده براساس دادههاي تجربي

استان در سال ( 1031ابتداي دورة مطالعهشده) ،با

گردآوريشدهاند ،از هر سه گروه شاخصهاي برازش

بهکارگيري مدل تحليل عاملي تأييدي )CFA( 1هشت

مطلق ( CMINيا کاياسکوئر و  :GFIشاخص نيکوي

نرمافزار

برازش) ،شاخصهاي برازش تطبيقي ( :NFIشاخص

 Amos Graphicsانجام شد .براي تشخيص

نرمالشدة بنتلر  -بونت) و شاخصهاي برازش

ممکن براي

( :RMSEAريشة ميانگين مربعات خطاي برآورد)

معادلهسازي متغير پنهان هويت جمعيتي روستايي در

انتخاب شدهاند .اين شاخصها مناسبترين و

سال  ،1031ساختار حداکثري براساس همة هشت

پرکاربردترين از بين تعداد زياد انواع شاخصهاي

شاخص ترسيم و با بهکارگيري ابزار جستوجوي

برازش به شمار ميروند (پايندة نجفآبادي و اميدي

دقيق ،0حالتهاي ممکن شناسايي و بهترين آنها

نجفآبادي .)01 :1030 ،در يک مدل ساختاري هرچه

براساس شاخصهاي سنجش اعتبار مدل انتخاب شد.

مقدار کاياسکوئر و درجة آزادي کوچکتر باشند ،مدل

اين ابزار با استفاده از شاخصهاي نيکويي برازش

مناسبتر است .در صورت اعتبار يک مدل ،سطح

بهترين مدل را به دادههاي موجود برازش ميدهد

معناداري آمارة کاياسکوئر بيش از  3/31است و مقادير

(پايندة نجفآبادي و اميدي نجفآبادي:1030 ،

 GFIو  NFIبه يک (با مقادير معيار بيش از  )3/31و

 .)131شماتيک ارائهشده در شکل  ،0مدل

 RMSEAبه صفر (با مقدار معيار کمتر از )3/31

اندازهگيري هويت جمعيتي روستايي سال  1031را

نزديک خواهند بود .همانگونه که در شکل ديده

همراه با برآوردهاي استاندارد ضرايب مسير و انواع

ميشود همة اين شاخصها اعتبار و برازش بسيار

مختلف شاخصهاي سنجش اعتبار مدل براساس

خوب مدل را با دادههاي گردآوريشده تأييد ميکنند.

رويکرد خودگردانسازي با  1333تکرار بهصورت

از مهمترين اين شاخصها ،کاياسکوئر است که هرچه

يکجا نشان ميدهد.

کوچکتر باشد ،نشانة برازش بيشتر مدل با دادههاست.

شاخص

مربوط

و

استفاده

مناسبترين مدل قابل تعريف

از
0

1

Confirmatory Factor Analysis
Identifiable
3
Specification Search
2

مبناي محاسبة اين شاخص ،تفاوتي است که بين
ماتريس واريانس ـ کوواريانس نمونهاي حاصل از

تحوالت ساختاری هويت دموگرافیک مناطق روستايی استان مرکزی از سال  1931تا 1938
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متغيرهاي ديدهشده و ماتريس واريانس ـ کوواريانس

تدوينشده برمبناي دادههاي گردآوريشده تلقي

بازتوليدشده برمبناي شاخصهاي برآوردشده در مدل

ميشود .درنهايت عالوه بر ارائة ضرايب استاندارد مسير

تدوينشده وجود دارد (قاسمي.)101 :1013 ،

روي شکل مدل ،جدول ( )2نيز برآوردهاي استاندارد و

بيشتربودن سطوح معناداري مقادير کاياسکوئر از ،3/31

غيراستاندارد ضرايب مسير رگرسيوني مدل را همراه با

به معني نبود تفاوت معنادار يا نزديکي مقادير اين دو

خطاي استاندارد ( )SEو سطح معناداري ()P-value

ماتريس است و نشانهاي از مطلوبيت و اعتبار مدل

آنها نشان ميدهد.

شکل  .2مدل اندازهگیری هويت جمعیتی روستايی سال  1931همراه با برآوردهای استاندارد و شاخصهای اعتبارسنجی آن
جدول  .6برآوردهای رگرسیونی مؤلفههای مقیاس هويت جمعیتی روستايی استان در سال 1931
مؤلفهها و متغیرهای سنجششده

وزن رگرسیونی

(معرفهای ديدهشده)

غیراستاندارد

استاندارد

بعد خانوار

1/33

3/12

نسبت بحرانی

خطای استاندارد

سطح معناداری

ميزان جواني جمعيت

13/30

3/31

00/42

3/01

3/33

ميزان سالخوردگي جمعيت

-3/14

-3/31

-00/43

3/04

3/33

نسبت بستگي

3/40

3/03

3/31

3/32

3/33

ميزان باسوادي جمعيت

2/30

3/10

10/11

3/41

3/33

جز ميزان سالخوردگي ،ضرايب رگرسيوني بقية

(يا معرف نشانگر) براي اندازهگيري مقياس هويت

مؤلفهها مثبت و همگي با سطوح معناداري بيش از

جمعيتي روستايي در نظر گرفته شده تا بدون واحد

33درصد هستند .گزارشنشدن مقادير مؤلفة بعد

اندازهگيري بودن آن برطرف شود (قاسمي:1013 ،

خانوار به اين دليل است که اين متغير بهمثابة مرجع

 .)110معناداري ضريب اين مسير نيز با توجه به
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مقدار استاندارد آن درمقايسه با ضرايب معنادار ديگر

مطالعهشده) نيز با بهکارگيري مدل تحليل عاملي

محرز است .طبيعي است که شاخص سالخوردگي با

تأييدي هشت شاخص مرتبط انجام شد .اينبار هم

شاخصهاي جواني ،بعد خانوار و ميزان باسوادي

تشخيص مناسبترين مدل ممکن براي معادلهسازي

همسو نباشد ،ولي بزرگي ضريب رگرسيوني آن

متغير پنهان هويت جمعيتي روستايي ،با ترسيم

بيانکنندة تأثير منفي شديدي است که اين شاخص بر

ساختار حداکثري براساس همة هشت شاخص و

ساختار جمعيتي روستاهاي استان دارد .همچنين

بهکارگيري ابزار جستوجوي دقيق انجام و بهترين

مثبتبودن ضريب مربوط به نسبت بستگي با توجه به

آنها براساس شاخصهاي سنجش اعتبار مدل انتخاب

نحوة ساختن اين شاخص قابل فهم خواهد بود.

شد .شماتيک ارائهشده در شکل ( ،)0مدل

صورت کسر اين شاخص ،مجموع جمعيت جوان

اندازهگيري هويت جمعيتي روستايي سال  1033را

( -14سال) و جمعيت سالخورده ( +21سال) است و

همراه با برآوردهاي استاندارد ضرايب مسير و انواع

همبستگي بيشتر بين حاصل اين کسر با جمعيت زير

مختلف شاخصهاي سنجش اعتبار مدل براساس

 14سال باعث همسويي ضرايب آنها شده است.

رويکرد خودگردانسازي با  1333تکرار بهصورت
يکجا نشان ميدهد.

مدل هويت دموگرافیک روستايی استان در سال 1938

سنجش مقياس اندازهگيري هويت جمعيتي
روستايي استان در سال ( 1033انتهاي دورة

شکل  .9مدل اندازهگیری هويت جمعیتی روستايی سال  1938همراه با برآوردهای استاندارد و شاخصهای اعتبارسنجی آن
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چنانکه ديده ميشود اينبار نيز ترکيب شاخصها

هر سه گروه شاخصهاي برازش و سنجش اعتبار

در ساختار نهايي تقريباً مانند مدل پيشين براي سال

مدل (کاياسکوئر با مقدار ناچيز  ،3/33درجة آزادي

 1031است .حذف دو شاخص بار تکفل و ميزان

 0و سطح معناداري  GFI ،3/03و  NFIهر دو با

اشتغال همانند مدل ابتداي دوره است؛ ولي اينبار

مقدار بسيار نزديک به يک  3/331و  RMSEAبا

شاخص کمتر غيرنرمال ميزان سالخوردگي در ترکيب

مقدار ايدهآل صفر) ،همگي اعتبار و برازش بسيار

نهايي حضور ندارد و به جاي آن شاخص بهلحاظ

خوب مدل را با دادههاي گردآوريشده تأييد

محتوا نسبتاً مشابه و بيشتر غيرنرمال نسبت

ميکنند .درنهايت عالوه بر ارائة ضرايب استاندارد

سالخوردگي که در مدل سال  1031حضور نداشت،

مسير روي شکل مدل ،جدول ( )3نيز برآوردهاي

به مدل داراي اعتبار نهايي راه يافته است؛ دليل آن،

استاندارد و غيراستاندارد ضرايب مسير رگرسيوني

اجراي مدل با رويکرد خودگردانسازي و دفعات

مدل را همراه با خطاي استاندارد و سطح معناداري

تکرار بسيار زياد ( 1333بار) است؛ بنابراين ساختار

آنها نشان ميدهد.

هويت دموگرافيک روستايي در هر دو مقطع بهلحاظ
ترکيب متغيرها تقريباً يکسان است.
جدول  .3برآوردهای رگرسیونی مؤلفههای مقیاس هويت جمعیتی روستايی استان در سال 1938
مؤلفهها و متغیرهای سنجششده

وزن رگرسیونی

(معرفهای ديدهشده)

غیراستاندارد

استاندارد

بعد خانوار

1/33

3/20

نسبت بحرانی

خطای استاندارد

سطح معناداری

ميزان جواني جمعيت

11/10

3/13

11/10

3/31

3/33

نسبت سالخوردگي جمعيت

-2/01

-3/21

-11/33

3/43

3/33

نسبت بستگي

-3/02

-3/33

-10/23

3/03

3/33

ميزان باسوادي جمعيت

03/23

3/20

11/10

1/03

3/33

شاخص مرجع بعد خانوار و شاخصهاي ماهيتاً
مثبت (هرچه بيشتر بهتر) ميزان جواني و باسوادي،

شاخصهاي نسبت بستگي و سالخوردگي جمعيت
تضعيف شده است.

ضرايب مسير مثبت و شاخصهاي ماهيتاً منفي
(هرچه کمتر بهتر) نسبت سالخوردگي و نسبت

تحوالت هويت جمعیتی روستايی استان از  1931تا

بستگي ،ضرايب مسير منفي داشته و همگي با سطوح

1938

معناداري بيش از 33درصد بودهاند؛ بنابراين هويت

با ترسيم ساختار حداکثري براساس همة  3شاخص

جمعيتي روستايي استان در مقطع زماني ،1033

و بهکارگيري ابزار جستوجوي دقيق ،مناسبترين

چنانکه کامالً طبيعي است ،با شاخصهاي بعد

ترکيب شاخصها و معتبرترين مدل قابل تعريف براي

خانوار ،ميزان جواني و باسوادي جمعيت تقويت و با

معادلهسازي متغير پنهان تحوالت طولي هويت جمعيتي
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روستايي از  1031تا  ،1033به شرح شکل ( )4به دست

صددرصدي برخوردار است .آمارههاي مرتبط و

آمد .چنانچه شاخصهاي نيکويي برازش نشان

برآوردهاي استاندارد ضرايب مسير براساس رويکرد

ميدهند ،مدل اندازهگيري حاصل از اعتبار تقريباً

خودگردانسازي با  1333تکرار به دست آمدهاند.

شکل  .4تحوالت هويت جمعیتی روستايی از  1931تا 1938

چنانکه ديده ميشود ،در ترکيب معتبر و نهايي مدل

مستلزم توجه و دقت در دو دسته آماره است :مقدار،

تحوالت جمعيتي ،شاخصهاي تغييرات ميزان

عالمت و سطح معناداري برآوردهاي استاندارد ضرايب

سالخوردگي ،تغييرات نسبت بستگي ،تغييرات ميزان

مسير مدل و ميزان و عالمت ميانگين شاخصهاي

رشد ،تغييرات ميزان باسوادي و تغييرات ميزان اشتغال

مرتبط .براي اين منظور ميانگين شاخصها نيز به جدول

حضور دارند .فهم چگونگي و سمتوسوي تحوالت

برآوردهاي استاندارد و غيراستاندارد ضرايب ،خطاهاي

جمعيتي روستاهاي استان طي  11سال بررسيشده،

استاندارد و سطوح معناداري آنها افزوده شد.

جدول  .0برآوردهای رگرسیونی مؤلفههای مقیاس تغییرات هويت جمعیتی روستايی استان از  1931تا 1938
مؤلفهها و متغیرهای سنجششده
(معرفهای ديدهشده)

میانگین

وزن رگرسیونی
غیراستاندارد

استاندارد

تغييرات ميزان سالخوردگي

+3/23

1/33

1/03

نسبت بحرانی

خطای استاندارد سطح معناداری

تغييرات نسبت بستگي

-3/00

3/31

3/43

1/33

3/33

3/33

تغييرات ميزان باسوادي

+3/40

-3/42

-3/03

-0012

3/33

3/33

تغييرات ميزان اشتغال

+3/31

-3/31

-3/31

-3/41

3/30

3/20

تغييرات ميزان رشد جمعيت

-0/01

-3/11

-3/40

-2/03

3/30

3/33

سیامک ذبیحی و همکاران
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دقت در ضرايب و ميانگينها بيانکنندة آن است

وِرتهايم ،ميزان سالخوردگي ،نسبت سالخوردگي،

که از بين پنج شاخص سازندة مقياس تحوالت،

نسبت بستگي ،بار تکفل خالص ،ميزان باسوادي و

تغييرات ميزان سالخوردگي با ماهيت منفي و روند

اشتغال ،سنجههاي اين بررسي آماري براي هرکدام از

افزايشي و تغييرات ميزان رشد جمعيت با ماهيت

دو مقطع مطالعهشده ( 1031و  )1033بودند .بهلحاظ

مثبت اما روند کاهشي ،نقش اساسي داشتهاند؛ بنابراين

مقياس ،سنجههاي کميتي (اندازه وحجم جمعيت) با

متأسفانه روند تغييرات و تحوالت هويت جمعيتي يا

واحد نفر و سنجههاي کيفيتي (ترکيب و ساختمان

ساختار جمعيتي روستاهاي استان طي اين دوره رو به

جمعيت) برحسب درصد بيان شدهاند.

تخريب بوده است و دورنماي روشن و رو به

توصيف آماري نشاندهندة آن است که متوسط بعد

توسعهاي را مانند کليت جمعيت روستايي کشور به

خانوار و درصد جمعيت جوان طي دورة مطالعهشده

تصوير نميکشد.

کمتر و درمقابل درصد جمعيت سالخورده و نسبت
سالخوردگي به جواني بيشتر شده است .کمّوکيف

نتیجهگیری

هويت دموگرافيک يا همان ساختار جمعيتي مناطق

بررسيهاي آماري دربارة استان مرکزي نشان از آن

روستايي استان مرکزي از ابتدا تا انتهاي دورة

دارد که هر دو وجه انساني  -جمعيتي و محيطي

مطالعهشده با شاخصهاي بعد خانوار ،ميزان جواني

مناطق و جوامع روستايي استان براثر مجموعهاي از

جمعيت ،نسبت بستگي و ميزان باسوادي تقويت و

عوامل با آسيبهاي جدي و برگشتناپذيري مواجه

بهواسطة شاخص ميزان سالخوردگي و همينطور

شده است .توسعة بدون اشتغال و نبود سياستهاي

نسبت بستگي جمعيت تضعيف شده است .بهواسطة

حمايتي جدي براي ايجاد فرصتهاي شغلي،

اين ضعف ساختاري ،کارکردهاي آنها نيز بهويژه

نمونههايي از اين عوامل هستند که معکوسشدن

درزمينة کشاورزي و فعاليتهاي مرتبط با آن شديداً

نسبت و سهم جمعيت روستايي و شهري استان از کل

آسيب ديده است .به اين ترتيب اساسيترين مسئلة

جمعيت طي نيمقرن گذشته ازجمله چالشهاي

جوامع روستايي مطالعهشده در حال حاضر ،زوال

جمعيتي پيامد آنهاست؛ چالشي که به تهديدي جدي

جمعيت و روند جمعيتگريزي است؛ به گونهاي که

براي هويت و ساختار انساني مناطق روستايي استان

نابودي تدريجي را تجربه ميکنند.

منجر شده است .اين چالش از دو بعد زوال و کاهش
کيفيت و کميت جمعيت سکونتگاههاي روستايي

منابع
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