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  چکیده

را نشان  جامعه موضوع، پویایی است و این از گذشته تاکنون همواره وجود داشته شهر، به روستا از مهاجرت
 جامعه اقتصادي -اجتماعی هاي نارسایی از یکی کارا، نیروي از روستاها تخلیه و رویه بی اکنون، مهاجرت اما .دهد می

 - هاي روستا دهد که مهاجرت ادبیات توسعه در کشورهاي در حال توسعه نشان می. شود کشور محسوب می روستایی
هاي گذشته، به منظور شناخت این  از این رو، در طول دهه. شهري، آثار منفی بسیاري بر ناحیه مبدأ و مقصد گذاشته است
بسیاري تالش شده است، اما متأسفانه، به دلیل فقدان دیدگاه پیامدها و جستجوي راهکارهایی براي کاهش آن، به میزان 

در دیدگاه راهبردي، با تأکید بر توسعه پایدار، یکی از . اند ها چندان با موفقیت همراه نبوده راهبردي و یکپارچه، تالش
ستیابی به برابري و هاي کاهش مهاجرت از روستا به شهر، پایدار کردن کیفیت زندگی روستاییان بیان شده است که د راه

حفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندي، دستیابی به کیفیت و ارتقاي کیفیت زندگی و هر نوع تغییر را در 
ها و  در مقاله حاضر، با استفاده از فن سوات، قوت. شود که موجب بهبود کیفیت زندگی شود هاي اقتصادي شامل می فعالیت
هاي روستایی دهستان کوهسار، بخش مرکزي  هدیدهاي خارج از حوزه سکونتگاهها و ت هاي داخلی، فرصت ضعف

شهرستان هشترود با دید یکپارچه تبیین شده و راهبردهایی براي حل مسائل مربوط به مهاجرت، در روستاهاي مورد 
و خارجی ) ها ها و ضعف قوت(هاي داخلی  دهند که با آگاهی از جنبه نتایج پژوهش نشان می. بررسی بیان شده است

  .شهري است - هاي روستا روي منطقه براي کاهش مهاجرت راهبرد تهاجمی، مؤثرترین راهکار پیش) ها و تهدیدها فرصت(
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  مقدمه
در   لیکن نوع و ماهیت مهاجرتپدیده مهاجرت در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، 

ها در اروپا، رنسانس  نقطه عطف مهاجرت). 146: 1380زنجانی، (هر دو دسته از کشورهاي فوق متفاوت است 
ولی در کشورهاي . است و در بیشتر موارد، آثار مفیدي نیز داشته، زیرا با ساختار آن جوامع سازگار بوده است

پدید آمد، زیرا عوامل شکل دهنده آن، از درون جوامع مذکور ریشه  در حال توسعه، مهاجرت به صورت دیگري
گرچه مهاجرت، مثبت . محیطی را پدید آورد اجتماعی و زیست -نگرفته بود و در نتیجه آثار نامطلوب اقتصادي

فضایی متعددي در  -رویه و بدون برنامه آن، مسائل مکانی شود، لیکن پیدایش و گسترش بی در نظر گرفته می
در پژوهش درباره مهاجرت روستاییان به شهرها ). 85: 1381ارشاد و آقایی، (آورد  داء و مقصد پدید میمب

آنها براي مهاجرت  گیري شود دالیل مهاجرت روستاییان تبیین شود و عوامل مؤثر در تصمیم عمدتاً تالش می
شهري مؤثر هستند، اما  -رت روستابراي مهاج  شناسایی گردد؟ عوامل اقتصادي و غیراقتصادي در ایجاد انگیزه

گیري براي مهاجرت، عوامل مؤثر در گرایش افراد به مهاجرت و نیز مناطق گوناگون، کامالً  در فرایند تصمیم
: 1380طاهرخانی، (اي از افراد و قشرها، دالیل متفاوتی براي مهاجرت دارند  متفاوت است و مجموعه گسترده

را از دو طریق تشدید ) در جهان سوم(هاي ساختاري شهر و روستا  نابرابري به اعتقاد تودارو، مهاجرت،). 68
کرده در بین مهاجران، فراوان است که در این صورت، روستا از سرمایه انسانی  تعداد افراد تحصیل اوالً،. کند می

اینکه، مشاغل دوم . انجامد شود و حضور مهاجران در شهر، به بهبود کیفیت نیروي کار شهري می ماهر تهی می
تر از مشاغل روستایی هستند، زیرا به منابع تکمیلی نیازمندند  تر و گران شوند که اکثراً مشکل جدید ایجاد می

آدامو طرح فشارهاي ناشی از عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادي و محیطی را که تحت تأثیر ). 6: 1367تودارو، (
ی مدت جمعیت در نواحی روستایی جهان سوم دشوار تجهیزات خارجی و بیرونی است، در نگهداري طوالن

کنند، بلکه باید  در جوامع روستایی، نباید پرسید که چرا مردم روستاها را ترك می«کند که  دانسته است و بیان می
در شرایط کنونی، بازگرداندن روستاییان و اسکان ). 4: 2003، 1آدامو(» مانند؟ پرسید که چرا در روستا باقی می

. ها و عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به سادگی میسر نیست آنها در روستا به دلیل وجود محدودیتمجدد 
هاي این قشر از جامعه دانست، زیرا هر انسانی قبل  توان محرومیت دلیل مهاجرت و متروك شدن روستاها را می

، نتیجه مطلوبی در سرزمین آباء و زمانی که این تالش. کند از هر چیز براي حفظ و تعالی بقاي خود تالش می
العمل  ها در نواحی روستایی عکس در واقع، اغلب مهاجرت. اجدادي نداشته باشد، بهترین گزینه مهاجرت است

بر اساس ). 208: 1383معصوم،  محمدي، مهدوي، قدیري(طبیعی روستاییان به شرایط نامطلوب زیستی است 
رخی از کشورهاي در حال توسعه، کامالً آشکار است که اقدامات هاي به دست آمده از سیاستگذاري ب تجربه

 
1  Adamo 
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هایی مورد نیاز است که هدفشان از بین بردن  مشی توانند مؤثر باشند، بلکه تدوین خط مدت نمی درمانی کوتاه
در . ها و کیفیت زندگی باشد هاي  آشکار بین مناطق روستایی و شهري به لحاظ فرصت ها و تفاوت نابرابري
ها، بلکه حتی در داخل یک استان  مانند ایران که تفاوت در میزان توسعه اقتصادي، نه تنها در بین استان کشوري

هاي اقتصادي به خوبی تحقق نیافته است، بررسی پدیده مهاجرت از اهمیت  فراوان است و تمرکز فرصت
براي مناطق روستایی، بلکه براي جریان اخیر مهاجرت روستا به شهر در ایران، نه تنها . بسیاري برخوردار است

توان تهی شدن روستاها  ناپذیري داشته است و خواهد داشت که از آن جمله، می مراکز شهري، نتایج منفی جبران
 ضیایی، گلریز کشته، کریم دهقانیان، کاخکی، دانشور(از جمعیت و افزایش نرخ بیکاري شهري را بیان کرد 

شهري، آثار و نتایج آن در ایران  - درباره عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا هاي وسیعی تاکنون پژوهش). 2: 1385
انجام شده است و به دلیل نقش دوگانه این پدیده بر توسعه اقتصادي کشور، انجام پژوهشی در این زمینه 

از این رو، در پژوهش حاضر، . ضرورت دارد که در آن اقدامات راهبردي براي مقابله با مهاجرت بیان شود
گیرد تا مشخص شود که بر  هاجرت در دهستان کوهسار، بخش مرکزي شهرستان هشترود مورد بررسی قرار میم

 شهري در بخش مرکزي مؤثر است؟ -هاي روستا اساس مدل سوات، چه راهبردي براي مقابله با مهاجرت

  
  چارچوب نظري 

، کند یمي تحرك جمعیتی که به صورت ترك روستا براي زندگی در شهر جلوه ها نمونهاز بارزترین 
ي تاریخ و تمدن بشري ها دهیپدو پایدارترین  نیتر ینهریداین نوع مهاجرت، از . مهاجرت روستا ـ شهري است

ي روستا ـ شهري یکی ها مهاجرت. است که پس از انقالب صنعتی و در عصر نوین، بسیار گسترش یافته است
، مهاجرت ها زمانتقریباً در طول تاریخ بشر، در همه کشورها و . ز انواع بسیار بااهمیت و شایع مهاجرت هستندا

ي نظري رایج در علوم اجتماعی، به تفسیر ها دگاهیداندیشمندان با توجه به . از روستا به شهر وجود داشته است
جزءالینفک فرایند توسعه اقتصادي است، به طوري  هاي روستا ـ شهري، مهاجرت. پردازند یمو تبیین این پدیده 

که برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادي را معادل انتقال نیروي کار از بخش کشاورزي به صنعت تعریف 
شهري  - هاي روستا هاي بسیاري درباره مهاجرت تاکنون پژوهش). 1961، 2؛ فی و رنیس1954، 1لویس(کنند  می

در این زمینه کسانی مانند تودارو، لوئیس، . یاري زیادي درباره آن مطرح گردیده استهاي بس انجام شده و نظریه
با . هایی مانند کارکردگرایی، وابستگی، اقتصاد دوگانه و غیره وجود دارند و غیره نظریه مطرح کردند و دیدگاه

تا بتوان به دیدگاهی جامع شود  هاي مذکور تشریح می تأکید بر دالیل مهاجرت از روستا به شهر، برخی از نظریه
هاي اجتماعی  کارکردگرایان معتقدند که همه نیازهاي اجتماعی در چارچوب نظام. در این زمینه دست یافت

 
2  Lewis 
3  Fei and Ranis 
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از این رو، . توانند در آن نظام به رفع آنها بپردازند کنشگران در هر نظام، نیازهایی دارند که نمی. شوند آموخته می
هش ناهماهنگی بین احساس نیاز و امکان رفع آن در کنشگر یا در نظام یا در ممکن است تحوالت الزم براي کا

هاي فرد و نظام اجتماعی، موجب مهاجرت شخص به منظور  ها بین ویژگی درك ناهماهنگی. هر دو پدید آید
ر تبیین پور با استفاده از نظریه مذکور، د کاظمی). 61: 1368زاده،  لهسایی(شود  هاي ساختی می کاهش ناهماهنگی

هاي روستایی  از آنجایی که نیازهاي اجتماعی افراد در محیط«: گوید دالیل مهاجرت روستاییان به شهر تهران می
شود و در تعدادي از شهرها، پاسخ مناسبی براي آنها وجود دارد، میان جوامع روستایی و شهري،  برآورده نمی

بر اساس دیدگاه وابستگی، » کنند اي خود مهاجرت میشود و روستاییان براي رفع نیازه عدم تعادل ایجاد می
داري  زمینداري به نظام صنعتی و ادغام آنها در نظام سرمایه -مهاجرت نتیجه انتقال ساختی روستاها از نظام سنتی

شود نه بر  ها، بر ساخت اقتصاد جهانی تأکید می از این رو، در دیدگاه مذکور در بررسی مهاجرت. وابسته است
: اند نظران دیدگاه مذکور، دو دسته عوامل را در رشد مهاجرت مؤثر دانسته صاحب. انفرادي یک کشورتوسعه 

هاي مبتنی بر فناوري و ماشینی شدن  عامل تغییردهنده، بیانگر دگرگونی. عوامل تغییردهنده و عوامل رکوي
ییان را مجبور به مهاجرت شود و در نتیجه روستا کاري کشاورزان می کشاورزي است که موجب بیکاري یا کم

شود، زمانی مؤثر است که  شناسی مهاجرت نامیده می عامل رکودي که در پژوهش حاضر، دالیل جمعیت. کند می
رشد جمعیت به دلیل بهبود نسبی وضع بهداشت و درمان، از تولیدات کشاورزي سنتی سبقت گیرد و نیروي کار 

شهري  -هاي روستا مایکل تودارو درصدد تبیین مهاجرت). 57: 1385قاسمی اردهایی، (مجبور به حرکت شود 
 "درآمد انتظاري"فرض اصلی الگوي تودارو این است که هر مهاجر بالقوه، بر مبناي هدف افزایش . بوده است
اولین عامل : گیري، دو عامل اقتصادي اصولی مؤثر هستند در این تصمیم. گیرد که به شهر برود یا خیر تصمیم می
هاي  هاي متفاوت و دوره واقعی موجود بین دستمزد در شهر و روستا مربوط است که به دلیل مهارت به تفاوت

در واقع، وجود تبعیض بین دستمزدهاي پرداخت شده به کارگران شهري، . آموزش کارگران به وجود آمده است
تشخیص داده شده  در مقایسه با دستمزدهاي کارگران ماهر روستایی، اصل همیشگی در تصمیم به مهاجرت

ترین قسمت آن که در سایر الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر  دومین عنصر اصلی الگوي مزبور و مهم. است
). 58: 1385قاسمی اردهایی، (وجود ندارد، میزان احتمال موفقیت هر مهاجر در دستیابی به شغل در شهر است 

بر اساس نظریه . شهري، نظریه چرخه حیات است -تاهاي مهم مطرح شده در زمینه مهاجرت روس یکی از نظریه
ي که نواحی و ا گونهداري وجود دارد، به  معنی  رابطهتغییر جمعیت، و ی افتگی توسعهشناختی، بین  تحول جمعیت

بر مبناي . رندیگ یمشناختی جاي  ی، در یکی از مراحل جمعیتافتگی توسعهکشورهاي مختلف بر اساس میزان 
مراحلی را براي افزایش و کاهش  توان یمشناختی، با بررسی روند رشد جمعیت روستاها،  نظریه تحول جمعیت

ی، افتگی توسعهاظهار کرد که  توان یمشناختی،  با استناد به نظریه انتقال جمعیت. جمعیت روستاها در نظر گرفت
طور عادالنه توزیع نشوند، نابرابري و  بهسعه، ، ولی اگر منافع توشود یمباعث کاهش نرخ رشد جمعیت 
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به و آید که سرانجام، به نامتعادل شدن توزیع جمعیت در کشور یا منطقه  یمي متراکم جمعیت پدید ها قطب
بدین ترتیب، با . انجامد برخوردار به ویژه روستاها به شهرها میردنبال آن، به مهاجرت جمعیت از مناطق غی

ی آن، با ترسیم منحنی تحوالت افتگی توسعهدار تعداد جمعیت روستا و میزان  معنی توجه به وجود ارتباط
روستاها پس از گذراندن مرحله پیدایش، مرحله . منحنی عمر روستا را ترسیم کرد توان یمجمعیتی روستا، 

جر، باعث احیاناً جذب مهاو ، رونق اقتصادي، افزایش امید به زندگی مرحلهدر این . کنند صعودي را طی می
ادامه روند جذب جمعیت یا ادغام با روستاهاي دیگر، ا بعضی از روستاها، ب. شود یمافزایش تعداد جمعیت 
تا سرانجام، بدون گذر از یک دوره حیات، دوران جدیدي از روند تکاملی  دهند یم ادامههمچنان این مرحله را 

  ).41: 1385فیروزنیا، (کنند ز شهر آغا به صورتخود را 
  

  روش پژوهش
سه روستاي آن،  دهستان کوهسار، شانزده روستا دارد که .است تحلیلی - توصیفی حاضر، روش پژوهش

بنابراین، جامعه آماري پژوهش، سیزده روستاي . یعنی قاضی کندي، تنه ده و سیه دوالن، خالی از سکنه هستند
درصد  20کانات و توان پژوهشگر، حدود با توجه ام. خانوار دارند 960دهستان کوهسار در نظر گرفته شد که 

درباره تعداد دقیق مهاجران روستاها، . عنوان حجم نمونه تعیین شدند  به) سرپرست خانوار 200(از آنها 
نفر از خانوارهاي  200اطالعات دقیقی وجود ندارد و متناظر با حجم نمونه خانوارهاي روستایی ساکن، 

با توجه به تعداد خانوار در هر یک از روستاهاي مورد . مهاجر تعیین شدند عنوان نمونه خانوارهاي مهاجران، به 
گیري از بررسی، حجم نمونه تعیین شده، بین روستاها توزیع شد و سهمیه هر روستا، مشخص گردید و نمونه

  . خانوارهاي ساکن، به طور تصادفی انجام شد
  1385ر بر اساس آمار سرشماري جمعیت روستاهاي دهستان کوهسا تعداد خانوار و): 1(جدول 

  نام روستا
تعداد 
  خانوار

تعداد 
  مرد

تعداد 
  زن

تعداد خانوارهاي 
  منتخب

  نام روستا
تعداد 
  خانوار

تعداد 
  مرد

تعداد 
  زن

تعداد خانوارهاي 
  منتخب

 12 196 182 72 زجیعمود 20 216 219 95  اغ بالغ
 30 237 222 99 ياکوزگنبد 10 142 144 57 باشماق

 یقل یعل زجید
 گیب

 - * * * تنه ده 55 453 422 212

 1 11 10 5 کوه نیالد فیس - * * * يکند یقاض
 - * * * دوالن هیس 15 135 145 78 بالغ قره

 1 27 28 8 صومعه سنگ 50 468 423 199 اوشندل
 8 95 101 46 یپناه هیقرجه ق 4 85 111 38 يباباکند

 1 46 48 16 گله ده کوه 3 64 67 28 دهالن
  4318  کل مرد وزن  2181  2137  960 کل

  پژوهشهاي  و یافته 1385مسکن،  سرشماري آماري نفوس و: منبع    
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 شهري، با تنظیم پرسشنامه به -هاي روستا همچنین به منظور بررسی عوامل مهم مؤثر بر مهاجرت
شهري را به لحاظ  -روستاهاي  یک از عوامل مؤثر بر مهاجرت ، از پاسخگویان خواسته شد تا هرصورت طیفی

آنگاه وزن هر . بندي تأثیر همان عامل در روستاي خود بپردازند بندي کنند و سپس به ارزیابی و رتبه اهمیت رتبه
یک از عوامل، با روش تخصیص خطی، محاسبه و برآورد گردید تا اهمیت هر یک از عوامل، به طور استاندارد 

همچنین براي تدوین . مورد مقایسه تطبیقی قرار گیرد ص شود وبه تفکیک، در منطقه مورد بررسی مشخ و
 تدوین فرایند در .شهري، از فن سوات استفاده شد -هاي روستا راهبردهاي مناسب به منظور مقابله با مهاجرت

 ترسیم را ماتریسی توان می خارجی، و داخلی عامل هر تعامل توجه به نحوه با توسعه، هاي راهبرد و ها سیاست
 بتواند ماتریس سوات باید اساس، این بر. )76: 1387ازکیا، زارع و ایمانی، (راهبرد دارد  نوع چهار که کرد

 تهدیدهاي و درونی هاي ضعف مخرب و منفی نماید و آثار استفاده ها مزیت از کند، حفظ را ها فرصت ها و قوت
خارجی  انجام شده درباره محیط داخلی وهاي  در این روش، ابتدا با توجه به بررسی. دهد کاهش را بیرونی

شهري شناسایی  -هاي روستا ها و تهدیدهاي مؤثر در مهاجرت ها، فرصت ها، ضعف منطقه، فهرستی از قوت
ها  تحلیل آنها، اولویت دهی به هر کدام از موضوعات و محاسبه و وزن گردید و سپس با پرسش آراي مردم و

هاي موجود در  فرصت ها و تقویت قوت تهدیدها، ها، لیل ضعفدر نهایت، به منظور تق مشخص گردید و
با توجه . هاي مناسبی تدوین گردید شهري در نواحی روستایی مذکور، راهبرد -خصوص کاهش مهاجرت روستا

  .توان مورد توجه قرار داد ها را براي سایر روستاهاي شهرستان نیز می یافته  تعمیم ها، شاخص به کیفی بودن فن و
  

  هاي پژوهش یافته
همچنین بر اساس . اند زن بوده) درصد 6/14(نفر  32مرد و ) درصد 4/85(نفر  168از کل پاسخگویان، 
سال  50تا  30درصد در گروه سنی  7/62سال،  30درصد در گروه سنی کمتر از  6/20توزیع سنی پاسخگویان، 

درصد  6/3درصد از پاسخگویان، متأهل و  4/95 .سال قرار داشتند 50درصد نیز در گروه سنی بیشتر از  7/16و 
درصد تحصیالت  6/10سواد بودند و  درصد، بی 7/42از بین افراد مورد بررسی، . اند از آنها نیز مجرد بوده

هاي  بر اساس یافته. درصد نیز مدرك باالتر از دیپلم داشتند 4درصد دیپلم و  3/13درصد سیکل،  4/25ابتدایی، 
درصد نیز زارع،  4درصد زارع و دامدار و  10درصد دامدار،  4/1از پاسخگویان زارع،  درصد 3/57پژوهش، 

دهد که در  شود، نتایج پاسخ مخاطبان نشان می مالحظه می) 2(همان طور که در جدول . اند باغدار و دامدار بوده
همیت بیشتري برخوردار شهر در منطقه مورد بررسی، عوامل اقتصادي از ا -میان عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا

 .هستند
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  شهري -بندي متغیرهاي مؤثر بر مهاجرت روستا اولویت): 2(جدول 

  ها شاخص  ها مؤلفه
میانگین 
  استاندارد

  رتبه  وزن
میانگین 

  وضع موجود
  رتبه  وزن

Z  محاسبه
 sig  شده

دي
صا

اقت
  

  201/0  -279/1  2  282/0  94/4  2  282/0  98/4  بیکاري
  819/0  -229/0  1  398/0  40/5  1  398/0  40/5  ناکافی بودن درآمد

نداشتن زمین 
  کشاورزي

16/4  176/0  3  98/3  176/0  3  304/3-  001/0  

  000/0  -149/8  6  013/0  13/3  4  088/0  9/3  هاي باالي زندگی هزینه
فقدان خدمات  

هاي  آموزش مهارت
  شغلی

22/3  034/0  5  11/3  088/0  4  226/2-  026/0  

فقدان امکانات  
  زیربنایی و زیرساختی

3  013/0  6  18/3  034/0  5  658/2-  008/0  

  -  -  -  1  -  -  1  -  جمع
  

  
  ها مؤلفه

  ها شاخص
میانگین 
  استاندارد

  رتبه  وزن
میانگین وضع 

  موجود
  رتبه  وزن

Z  محاسبه
 sig  شده

طی
محی

 و 
عی

تما
اج

  
    

فقدان امکانات بهداشتی و 
  درمانی

16/3  071/0  6  9/2  071/0  6  039/5-  000/0  

فقدان خدمات آموزشی و 
  فرهنگی

32/4  160/0  3  32/4  160/0  3  701/1-  089/0  

فقدان امکانات تفریحی و 
  000/0  -896/6  10  008/0  67/0  11  002/0  02/1  سرگرمی

  144/0  -460/1  1  240/0  62/5  1  240/0  58/5  فقدان انگیزه پیشرفت
  000/0  -480/4  2  198/0  86/4  2  198/0  14/5  کمبود آب  کشاورزي

اي  هاي قومی، قبیله اختالف
  یا خانوادگی

14/1  031/0  8  5/0  002/0  11  880/7-  000/0  

پایبندي به آداب، رسوم و 
  ها سنت

14/1  017/0  9  7/0  017/0  9  253/7-  000/0  

  000/0  -267/7  8  031/0  63/0  10  008/0  08/1  فقدان امنیت اجتماعی
دوري از اقوام، آشنایان و 

  دوستان
42/2  050/0  7  01/2  050/0  7  831/6-  000/0  

فقدان امنیت و تهدیدهاي 
  محیطی

30/3  097/0  5  01/3  097/0  5  831/4-  000/0  

فقدان مسکن مناسب و 
  ارزان

35/3  126/0  4  93/2  126/0  4  967/6-  000/0  

  -  -  -  1  -  -  1  -  جمع
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هاي  محیطی مؤثر بر مهاجرتدر شکل استاندارد و در منطقه مورد بررسی، بیشترین عوامل اجتماعی و 
شهري، به ترتیب فقدان انگیزه پیشرفت و ناامیدي، کمبود آب کشاورزي، فقدان امکانات آموزشی و -روستا

سش مربوط به راهکارهاي همچنین نتایج پاسخ مخاطبان به پر. فرهنگی، فقدان مسکن مناسب و ارزان بوده است
دهد  نشان می) 3جدول (شهري و کاهش مهاجرت در منطقه مورد بررسی  - هاي روستا مؤثر در کاهش مهاجرت
در میان عوامل . شهري داشته باشد -توانند بیشترین تأثیر را در کاهش مهاجرت روستا که عوامل اقتصادي می

هاي  استاندارد، بیشترین امتیاز به ترتیب به ایجاد فرصتشهري به طور -صادي مؤثر در کاهش مهاجرت روستااقت
هاي  بهره، فراهم کردن امکانات زیربنایی و زیرساختی، کاهش هزینه هاي کم شغلی، اعطاي تسهیالت و وام

اي روشن، تخصیص حق آب به روستاییان، ایجاد مسکن امن، مناسب  زندگی و نیز ایجاد انگیزه پیشرفت و آینده
مشارکت و همیاري روستاییان براي کمک به اشخاص نیازمند و فراهم کردن امکانات . شده است و ارزان داده

شهري به  - هاي روستا آموزشی و فرهنگی نیز از جمله راهکارهاي اجتماعی و محیطی براي کاهش مهاجرت
  .اند طور استاندارد بیان شده

  تا شهريبندي راهکارهاي مؤثر بر کاهش مهاجرت روس اولویت): 3(جدول 
  
  ها مؤلفه

  ها شاخص
میانگین 
  استاندارد

  رتبه  وزن
میانگین وضع 

  موجود
  رتبه  وزن

Z  محاسبه
 sig  شده

دي
صا

اقت
  

هاي  ایجاد فرصت
  شغلی

10/5  454/0  1  39/4  291/0  2  000/0  1  

اعطاي تسهیالت و 
  بهره هاي  کم وام

39/4  291/0  2  15/5  454/0  1  694/2-  007/0  

وجود خدمات 
هاي  مهارتآموزش 

  شغلی
80/3  018/0  5  72/3  073/0  4  317/2-  021/0  

ایجاد امکانات 
زیربنایی و 
  زیرساختی

03/4  164/0  3  94/3  164/0  3  907/1-  057/0  

هاي کم  هزینه
  زندگی

97/3  073/0  4  08/3  018/0  5  136/8-  000/0  

  -  -  -  1  -  -  1  -  جمع
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  )3(ادامه جدول 
  
  ها مؤلفه

  ها شاخص
 میانگین
  استاندارد

  رتبه  وزن
میانگین 

  وضع موجود
  رتبه  وزن

Z  محاسبه
 sig  شده

طی
محی

 و 
عی

تما
اج

  

ایجاد امکانات بهداشتی 
  و درمانی

12/3  075/0  6  92/3  055/0  7  948/3-  000/0  

ایجاد امکانات آموزشی 
  و فرهنگی

21/3  099/0  5  34/3  124/0  4  160/0-  873/0  

ایجاد امکانات تفریحی 
  و سرگرمی

13/2  006/0  11  2  006/0  11  859/5-  000/0  

مشارکت و همیاري بین 
روستاییان براي کمک 

  به اشخاص نیازمند
50/3  124/0  4  3  099/0  5  037/7-  000/0  

ایجاد انگیزه پیشرفت و 
  اي روشن آینده

91/4  221/0  10  74/4  221/0  1  816/0-  414/0  

ایجاد و تخصیص حق 
  آب به روستاییان

99/3  186/0  2  84/3  186/0  2  202/2-  028/0  

 هاي کاهش اختالف
  اي قومی و قبیله

15/2  001/0  12  54/1  001/0  12  288/8-  000/0  

  008/0  -659/2  6  075/0  94/2  7  055/0  06/3  برخورداري از آزادي
  000/0  -941/7  10  014/0  16/2  9  025/0  66/2  وجود امنیت اجتماعی

زندگی در کنار اقوام و 
  000/0  -953/5  9  025/0  32/2  10  014/0  64/2  دوستان

ایجاد مسکن امن، 
  مناسب و ارزان

70/3  154/0  3  37/3  154/0  3  718/4-  000/0  

کردن روستا در   ایمن
  برابر تهدیدهاي محیطی

06/3  038/0  8  62/2  038/0  8  429/7-  000/0  

  -  -  -  1  -  -  1  -  جمع
  1389هاي پژوهش،  یافته: منبع   

هاي توسعه نواحی روستایی در منطقه مذکور از طریق  منظور تدوین راهکارها و سیاست همچنین به
ها، تهدیدها و بهبود  براي رفع ضعف) سوات(کاهش مهاجرت از روستا به شهر، شناخت عوامل چهارگانه 

ها به  ها و ضعف به منظور توسعه نواحی مذکور، با مشخص کردن مهمترین قوت. ناپذیر است ها، اجتناب قوت
ترین  هاي رقابتی نواحی روستایی، تبیین مهم گیري از برتري منظور تدوین راهبردهاي تهاجمی مبتنی بر بهره

اي از طریق تدوین راهبردهاي بازنگري به منظور  هاي درون ناحیه رو به منظور رفع ضعف هاي پیش فرصت
اي، با تأکید بر  ع تهدیدهاي برون ناحیهمنظور رف اي به هاي درون ناحیه ترین قوت تخصیص منابع، بیان مهم
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هاي نواحی روستایی و نیز تدوین راهبردهاي تدافعی به منظور  بخشی به منظور رفع نیازمندي راهبردهاي تنوع
در ابتدا عوامل داخلی مؤثر بر مهاجرت در منطقه مورد بررسی به . اي انجام شده است پذیري ناحیه رفع آسیب

در مرحله بعد، بررسی عوامل خارجی نیز به . ها مورد بررسی قرار گرفته است قوت ها و منظور شناسایی ضعف
بنابراین، . روي ناحیه مذکور در خصوص مهاجرت، انجام شده است ها و تهدیدهاي پیش منظور شناسایی فرصت

جتماعی اقتصادي، ا(هاي  ها و تهدیدهاي موجود و مؤثر بر مهاجرت در جنبه ها، فرصت ها، ضعف مجموعه قوت
شود، در  مالحظه می) 4(همان طور که در جدول . توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است) و محیطی

تهدید  9فرصت خارجی در برابر  11ضعف داخلی و  9قوت داخلی در برابر  10نواحی روستایی مورد بررسی، 
 18و   قوت و فرصت را مزیت 21توان  بدین ترتیب، در مجموع، می. خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است

شهري  -روي روستاهاي منطقه مذکور به منظور کاهش مهاجرت روستا ضعف و تهدید را محدودیت پیش
هاي عمده ناحیه از دیدگاه مردم منطقه  ها و محدودیت همچنین تالش شد با پرسشنامه، مزیت. محسوب کرد

. به دست آورد  بتوان نتیجه را به طور کمی و اصولیبندي شود تا عالوه بر مشارکتی کردن این روش،  اولویت
ها،  هاي داده شده به هر یک از قوت هاي انجام شده، مجموع وزن بنابراین با توجه به آراي مردم و محاسبه

هاي عالی، نمره  ها و قوت به فرصت. بیان شده است) 6(و ) 5(هاي  ها و تهدیدها در جدول ها، فرصت ضعف
ها و  هاي معمولی نیز نمره دو و به ضعف ها و تهدید هاي معمولی، نمره سه، به ضعف و قوتها  چهار، به فرصت

آنگاه با ضرب نمره در وزن هر عامل، وزن نهایی محاسبه شده . تهدیدهاي جدي نیز نمره یک داده شده است
همیاري، مشارکت  هاي برخورداري از روحیه دهد که به اعتقاد پاسخگویان، مؤلفه تحلیل سوات نشان می. است

هاي داخلی و عامل  ترین قوت مهم امتیاز، 285و  450هاي کشاورزي، به ترتیب با  و قابلیت انجام فعالیت
 - هاي روستا ترین قوت داخلی در کاهش مهاجرت اهمیت امتیاز، کم 53هاي فرهنگی با  برخورداري از جاذبه

بهره به روستاییان، با  هاي کم عطاي تسهیالت و وامهمچنین به اعتقاد مردم، ا. شهري در منطقه مذکور هستند
ترین فرصت بیرونی در کاهش مهاجرت هستند، در مقابل، مؤلفه خرید محصوالت کشاورزان با  امتیاز، مهم 793

ترین فرصت بیرونی  اهمیت امتیاز، کم 30هاي حمایتی و خرد، هر دو با  قیمت مناسب و امکان تأسیس صندوق
   .شوند محسوب می
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  )شهري در دهستان مورد بررسی -عوامل مؤثر بر مهاجرت روستا(ماتریس سوات ): 4(جدول 
  داخلی  بیرونی

 )T(تهدیدها 

T1- هاي زیاد زندگی هزینه  
T2- دسترسی نامناسب به خدمات آموزشی 

T3- فقدان امنیت و تهدیدهاي محیطی 

T4- دسترسی نامناسب به امکانات بهداشتی و درمانی 

T5- فقدان امنیت اجتماعی 

T6- دشواري دسترسی به امکانات تفریحی و فراغتی 

T7- اي با روستاهاي اطراف هاي قومی و قبیله اختالف 

T8- ترس از آوارگی و سردرگمی در غربت 

T9- نگرانی از آینده فرزندان 

T10 - هاي شغلی الزم عدم آموزش مهارت  
T11 - اعتیاد جوانان  

 )W(ها  ضعف

W1- بیکاري 

W2- ناکافی بودن درآمد 

W3- نداشتن زمین کشاورزي 

W4- کمبود آب کشاورزي 

W5- فقدان انگیزه پیشرفت 

W6- فقدان مسکن امن، مناسب وارزان 

W7- دوري از اقوام و آشنایان و دوستان 

W8- فقدان عرضه امکانات زیربنایی و زیرساختی  

 
  داخلی  بیرونی

 )O(ها  فرصت

O1- وام توسط دولت با سود کم عرضه تسهیالت اعتباري و 

O2- هاي توسعه توجه دولت به روستاها در برنامه 

O3- هاي رایگان به روستاییان تأمین بیمه 

O4-هاي حمایتی و خرد روستایی امکان تأسیس صندوق 

O5- گرایش به گردشگري روستایی 

O6- تضمین خرید محصوالت کشاورزي 

O7- هاي شغلی کارآفرینی به منظور تنوع فرصت  

 )S(ها  قوت

S1- ها پایبندي به آداب، رسوم و سنت 

S2- برخورداري از روحیه همیاري و مشارکت 

S3- میراث طبیعی(هاي طبیعی  برخورداري از جاذبه( 

S4- میراث فرهنگی(هاي فرهنگی  برخورداري از جاذبه( 

S5- هاي کشاورزي قابلیت انجام فعالیت 

S6- دغدغه زندگی در محیط آرام و بی  

   1389هاي پژوهش،  یافته: منبع       
 697و 726هاي داخلی، پاسخگویان اعتقاد داشتند که درآمد ناکافی و بیکاري، به ترتیب با  درباره ضعف

امتیاز،  302هاي داخلی هستند، در حالی که دوري از اقوام، آشنایان و دوستان با  ترین ضعف امتیاز، بااهمیت
امتیاز،  14/0همچنین عامل فقدان امنیت اجتماعی با . کاهش مهاجرت استترین ضعف داخلی در  اهمیت کم

هاي شغلی الزم و نبود امکانات  ترین تهدید بیرونی است و پس از آن به ترتیب، فقدان آموزش مهارت مهم
ر بین در مقابل، عامل اعتیاد د. ترین تهدیدهاي بیرونی هستند ، بااهمیت13/0تفریحی و فراغتی با امتیاز نهایی 

  .ترین تهدید بیرونی است اهمیت امتیاز، کم 01/0جوانان روستایی با 
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  )ها ها و ضعف قوت(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ): 5(جدول 
  نمره وزن  نمره  وزن نسبی  مجموع امتیازها  ها شاخص  عوامل داخلی

  
  
  
  ها قوت

  18/0  4  05/0  266  ها پایبندي به آداب، رسوم و سنت
  32/0  4  08/0  430  روحیه همیاري و مشارکت برخورداري از

  05/0  3  02/0  80  هاي طبیعی برخورداري از جاذبه
  03/0  3  07/0  58  هاي فرهنگی برخورداري از جاذبه
  20/0  4  05/0  295  هاي کشاورزي قابلیت انجام فعالیت

  
  
  
  
  ها ضعف

  13/0  1  13/0  726  ناکافی بودن درآمد
  12/0  1  12/0  697  بیکاري

  21/0  2  11/0  577  نداشتن زمین کشاورزي
  18/0  2  09/0  517  فقدان عرضه امکانات زیربنایی و زیرساختی

  12/0  1  12/0  690  فقدان انگیزه پیشرفت در روستا
  20/0  2  10/0  558  کمبود آب کشاورزي

  15/0  2  07/0  410  فقدان مسکن امن، مناسب وارزان
  11/0  2  05/0  312  دوري از اقوام، آشنایان ودوستان

  2  31  1  5616  جمع

  1389هاي پژوهش،  یافته: منبع 
  )ها وتهدیدها فرصت(ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ): 6(جدول 

  امتیاز نهایی  وزن دهی  وزن نسبی  مجموع امتیازها  ها شاخص  عوامل بیرونی

  ها فرصت

  82/0  4  20/0  793  بهره توسط دولت هاي کم اعطاي تسهیالت اعتباري و وام
  03/0  3  01/0  40  هاي توسعه توجه دولت به روستاها در برنامه

  23/0  4  06/0  200  هاي رایگان براي روستاییان تأمین بیمه
  02/0  3  01/0  30  هاي حمایتی و خرد روستایی امکان تأسیس صندوق

  05/0  3  02/0  58  گرایش به گردشگري روستایی
  02/0  3  01/0  30  تضمین خرید محصوالت کشاورزي

  05/0  3  02/0  69  هاي شغلی کارآفرینی به منظور تنوع فرصت

  تهدیدها

  13/0  1  13/0  485  هاي زیاد زندگی هزینه
  12/0  1  12/0  478  دسترسی نامناسب به خدمات آموزشی

  11/0  1  11/0  390  فقدان امنیت و تهدیدهاي محیطی
  10/0  1  10/0  372  دسترسی نامناسب به امکانات بهداشتی و درمانی

  14/0  2  07/0  269  فقدان امنیت اجتماعی
  13/0  2  07/0  266  دسترسی دشوار به امکانات تفریحی و فراغتی

  12/0  2  06/0  210  اي با روستاهاي پیرامون هاي قومی و قبیله اختالف
  02/0  2  01/0  30  ترس از آوارگی و سردرگمی در غربت

  01/0  2  01/0  19  اعتیاد در بین جوانان روستا
  02/0  2  01/0  38  نگرانی از آینده فرزندان

  13/2  39  1  3777  جمع
  1389هاي پژوهش،  یافته: منبع
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هاي شناسایی شده در منطقه مورد بررسی، راهبرد  ها، تهدیدها و فرصت ها، قوت در این راستا، با توجه به ضعف
  )2شکل (شود  پیشنهاد میشهري  - هاي روستا تهاجمی به منظور کاهش مهاجرت

  شهري براي دهستان کوهسار -هاي روستا راهبرد پیشنهادي کاهش مهاجرت): 2(شکل       
  ها فرصت

  
  

                                                                                                                                        
  

ها                                                                                                          قوت                                                                                               ها ضعف 
  
  
  
  

  تهدیدها
و عوامل ) 6جدول شماره (ها و تهدیدها  بدین ترتیب، بر اساس ماتریس عوامل خارجی، شامل فرصت

که متناسب با هر متغیر، ضرایب اهمیت، رتبه و نمره آنان ) 5جدول شماره (ها  ها و ضعف داخلی، شامل قوت
   .شود بیان می) 7( محاسبه شده است، راهبرد تهاجمی و راهبردهاي فرعی پیشنهاد شده در جدول
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  راهبرد تهاجمی  
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  راهبردهاي تهاجمی پیشنهاد شده): 7(جدول 

شهري  -هاي  داخلی و خارجی مؤثر بر مهاجرت روستا مؤلفه
  دهستان کوهسار

 )s(ها  قوت
S1 - ،ها سنت رسوم و پایبندي به آداب  
S2 - مشارکت برخورداري از روحیه همیاري و  
S3 - هاي طبیعی برخورداري از جاذبه  
S4 - هاي فرهنگی برخورداري از جاذبه 

S5 - هاي کشاورزي قابلیت انجام فعالیت  
  )o(ها  فرصت

O1 - بهره توسط دولت اعطاي تسهیالت اعتباري و وام کم  
O2 - هاي توسعه توجه دولت به روستاها در برنامه  
O3 - هاي رایگان براي روستاییان تأمین بیمه  
O4 - روستاییخرد  هاي حمایتی و امکان تأسیس صندوق  
O5 - گرایش به گردشگري روستایی  
O6 - تضمین خرید محصوالت کشاورزي 

O7 - هاي شغلی کارآفرینی به منظور تنوع فرصت  

  )so(راهبرد تهاجمی 
فرهنگی براي توسعه گردشگري و  هاي طبیعی و گیري از جاذبهبهره 

 تنوع شغلی در منطقه زایی و تحقق توسعه اشتغال

بهره توسط دولت به کشاورزان به  کمهاي  اعطاي تسهیالت و وام 
بهبود دسترسی به منابع آب  هاي کشاورزي و منظور توسعه فعالیت

 کشاورزي

 مناسب بهره به منظور ایجاد مسکن امن و هاي کم اعطاي وام 

خرد روستایی به منظور توسعه  هاي حمایتی و تأسیس صندوق 
  هاي تولید حمایت از فعالیت کارآفرینی روستایی و

  1389، پژوهشهاي  یافته: منبع
توان از چند اولویت استفاده کرد تا از  بیان شده است، در راهبرد مذکور، می) 7(طور که در جدول  همان

را براي  هاي مؤثري هاي داخلی منطقه، فعالیت هاي موجود و نیز قوت طریق آن، بتوان با استفاده از فرصت
هاي طبیعی و  هایی نظیر استفاده از جاذبه در این راهبرد، فعالیت .شهري انجام داد- هاي روستا کاهش مهاجرت

تنوع شغلی، اقدامات اولیه دولت از قبیل  زایی و فرهنگی، به منظور توسعه گردشگري روستایی و توسعه اشتغال
قرار  هاي کشاورزي و غیره مورد توجه بهره به روستاییان، به منظور توسعه فعالیت هاي کم عرضه تسهیالت و وام

 .گرفته است
  

  گیري نتیجه
گرایش  و روستا فعال از نیروي خروج ایران، روستایی جامعه روي پیش از مشکالت بنیانی یکی امروزه

براي ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر  هایی را محدود کند، قوانینی که چنین جابجایی آنها به شهر است و
 مهاجرت موجب اجتماعی، و اقتصادي نوسازي زمینه در شده اتخاذ هاي سیاست اخیر، قرن آغاز از. است ناکارا

 اجتماعی و اقتصادي ساختار را در بنیانی و مهم تغییرات اي از مجموعه مهاجرت،. است شده آن فزاینده و رشد
میدانی انجام شده به منظور تدوین هاي  بررسی هاي نظري پژوهش و با توجه به بنیان .است آورده پدید کشور
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هاي عملی در دو بخش اقتصادي،  فن سوات پاسخ شهري، با استفاده از -هاي روستا راهکارهاي کاهش مهاجرت
هاي نسبی  مزیت ها و از قابلیت  گیري  هاي شغلی به منظور بهره محیطی نشان دادند که توسعه فرصت اجتماعی و

دهند که  ها نشان می همچنین یافته. شهري است -هاي روستا ي مقابله با مهاجرتترین راهکارها اي، از مهم منطقه
هاي توسعه روستایی، ضمن تقویت روحیه و رشد  توان با توسعه کارآفرینی و نیز رویکرد مشارکتی به برنامه می

البته  .افزایش داد انگیزه، به تقویت امید در روستاها پرداخت تا از این طریق، انگیزه ماندگاري را در روستاها
هایی،  انجام فعالیتبا  توانند می دولتی مدیران. بر مهاجرت مؤثر است نیزدولت  هاي برنامهو  گذاري سیاست

و  داخلیفروش  بازارهاي ایجادو  کشاورزيمحصوالت  خرید تضمین، داخلی تولیدکنندگاناز  مانند حمایت
 نتایج توانند می گرا قطبو  بخشی هاي ریزي ولی برنامه ،بر مهاجرت مسلط شوندو غیره،  آنها براي خارجی

 .دنداشته باشدر این زمینه  معکوسی

 
 منابع

 موضـوع  و 1375-1365  دهـه  در خوزستان استان در مهاجرت از تصویري ).1381(، فرهنگ و آقایی، داود ارشاد
 .89-79، )1( 4 ،ایران شناسی جامعه مجله .بازگشتی مهاجرت

. روسـتایی  توسـعه  در کیفـی  تحقیقهاي   روش وها  رهیافت. )1387( علی و ایمانی، زارع، عادل و ازکیا، مصطفی
  .نی نشر: تهران

پـروین  و ترجمـه مصـطفی سـرمدي    . ي داخلی در کشورهاي در حال توسـعه ها مهاجرت). 1367(، مایکل ورتودا
  .ی کارالملل نیب دفتر: تهران. رئیسی

افـزایش   ریتـأث بررسی ). 1385(زهرا  حسین؛ گلریزضیایی، کشته، سیاوش؛ کریم محمود؛ دهقانیان، دانشورکاخکی،
 .21-2، 4، منابع طبیعیو مجله علوم کشاورزي . ري کشاورزي بر مهاجرت روستایی در ایرانو بهره

  . انتشارات سمت: تهران. مهاجرت ).1380(اهللا  ، حبیبزنجانی
سـال  . تحقیقـات جغرافیـایی  . شـهري  -ي روسـتا ها مهاجرتتحلیلی بر عوامل مؤثر بر ). 1380(، مهدي طاهرخانی

  .89 -68، 3. شانزدهم
رساله . تبیین استمرار کارکرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین). 1385(، قدیر فیروزنیا

 .دانشگاه شهید بهشتی: تهران. دکتري

 هاي نامه پایان فراتحلیل با ایران در شهرها به روستاییان مهاجرت علل بررسی ).1385(علی ، اردهایی قاسمی
 .80-51 ،)1( 9 ،روستا وتوسعه. ) 83-1359 زمانی مقطع(تحصیلی 

  .انتشارات نوید شیراز: شیراز. نظریات مهاجرت). 1368(زاده، عبدالعلی  لهسایی
نقش عوامل جغرافیاي طبیعی در ناپایداري ). 1383( مجتبی معصوم، قدیري مسعود؛ مهدوي، یگانه، بهروز؛ محمدي

  .220- 201، 48 )3: شماره ،36: دوره(، ي جغرافیاییها پژوهشي روستایی استان زنجان، ها و مهاجرت
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 .مسکن شهرستان هشترودو سرشماري آماري نفوس ). 1385(مرکز آمار ایران 
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