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  1393بهار ، 40شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

  

    اسالمياسالمي  شوراهايشوراهاي  ديدگاهديدگاه  ازاز  روستاييروستايي  مديريتمديريت  هايهاي  چالشچالش

  در ماندگاري جمعيت در روستاهاي ناحيه مركزي اردبيلدر ماندگاري جمعيت در روستاهاي ناحيه مركزي اردبيل
  

   3و احمد حاج عليزاده 2تيمور آمار 1هشتجين نصراهللا موالئي
  

  چكيده

 و اجتماعي مسائل ترين اساسي زمره در شهر به روستا از مهاجرت ايران، جمله از و توسعه حال در كشورهاي در

 هاي نابساماني بروز جمله؛ از مشكالتي و مسائل مقصد در هم و مبدأ در هم مهاجران اين. آيد مي شمار به اقتصادي

 و زيستي فضاي كمبود،  كاري كم و بيكاري ، شهري جوامع محدود امكانات و منابع بر فشار از ناشي متعدد

 را ... و روستاها تخليه،  كشاورزي كار نيروي شدن زنانه و سالخوردگي زيست، محيط و هوا آلودگي،  آموزشي

جلوگيري از مهاجرت و ماندگاري جمعيت در اين ميان نقش و عملكرد مديريت روستايي در . آورند مي وجود به

هاي  ماندگاري جمعيت در روستاها  از ديدگاه راهبردي با تأكيد بر توسعه پايدار يكي از راه. اهميت زيادي دارد

يابي به برابري وحفظ تنوع  ريزي مديريت روستايي بر پايدار نمودن كيفيت زندگي روستاييان شامل دست برنامه

يابي به كيفيت و بهتر نمودن كيفيت زندگي و هر نوع تغيير در  معي و شهروندي، دستفرهنگي، افزايش حس ج

در اين مقاله با استفاده از . هاي اقتصادي كه موجب ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي شود  معرفي شده است فعاليت

ز عرصه ها وتهديدهاي خارج ا نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتSWOT ابزار تحليلي مبتني بر تكنيك

هاي روستايي ناحيه مركزي دهستان اردبيل با ديد يكپارچه تبيين شده واقدامات راهبردي مربوط به  سكونتگاه

ها نشان  يافته. ريزي براي ماندگاري جمعيت در روستاها از ديدگاه شوراها مورد مطالعه قرار گرفته است برنامه

ريزي توسعه روستايي، ضمن  رويكرد مشاركتي به برنامهتوان از طريق توسعه كارآفريني و نيز  دهند كه مي مي

هاي اميدواري را در روستاها تقويت نموده تا از اين طريق انگيزه ماندگاري در  بسط انگيزه زمينه تقويت روحيه و

   .روستاها را تحكيم بخشيد

  

  .مهاجرت، شوراهاي روستا، روستاهاي ناحيه مركزي، استان اردبيل: كليدواژگان
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 مقدمه

 انقالب اسالمي،  از بعد و قبل هاي سال طي ايران در روستايي مديريت تحوالت سير به نگاهي با
 تشكيل حال اين با ايم، بوده كشور در روستايي مديريت خالء و ضعف شاهد مواقع اغلب در

 جلب سوي به مثبتي گام توان مي را اسالمي انقالب پيروزي از بعد روستا اسالمي شوراهاي
 شوراهاي ماهيت به توجه با. نمود تلقي روستايي توسعه مديريت در روستاييان بيشتر مشاركت
 مجري كه بازويي غيراجرايي ايجاد و گيرنده نظارتي و تصميم نهاد عنوان به روستايي اسالمي

 تداخل ديگر طرف از. بود اجتناب غيرقابل امري  باشد، روستا اسالمي شوراي اعضاي تصميمات
 اثرات و پيامدها روستا، سطح در فعال اجرايي هاي دستگاه و ها سازمان از بسياري فعاليت حوزه

 بر. گذاشت مي برجاي روستا فيزيكي طور، پيكره همين و اجتماعي و اقتصادي ابعاد بر نامطلوبي
 تصويب به 1377 سال در »كشور روستاهاي در خودكفا هاي دهياري تأسيس قانون« اساس، اين

 سوي به حركت از اي نشانه غيردولتي عمومي نهاد اين تأسيس. رسيد اسالمي شوراي پنجم مجلس
 و مديريت فرآيند در شگرفي توانست تحول مي كه بوده روستاها در مديريت نوين نظام اجراي
عنوان  ها به بنابراين قانون شوراها و دهياري). 1388موسوي،  بدري،(نمايد  ايجاد روستايي توسعه
گيري در محيط روستا را  ريزي روستاها نقش اساسي در سطح تصميم ترين مرجع برنامه اساسي

ترين مشكالت روستاهاي ايران در حال حاضر مهاجرت از روستا و خالي از  عمده. برعهده دارند
ميالدي توسط گراهام  1982مهاجرت روستايي براي اولين بار در سال . سكنه شدن آنها است

پديده مهاجرت هم در كشورهاي توسعه يافته وهم در كشورهاي . ده شده استانگليسي به كار بر
: 1380زنجاني، (ها متفاوت است  در حال توسعه وجود دارد، ليكن نوع وماهيت اين مهاجرت

اي است كه كشورهاي مختلف،  توان گفت پديده اي نيست و مي اي تازه مهاجرت مقوله). 146
كننده و  پديده مهاجرت نتيجه و حاصل برخورد عوامل جذب .برخوردهاي متفاوتي با آن دارند

هميشه مورد توجه جغرافيدانان و برخي  مسألههاست و اين  كننده محيطي و فردي سرزمين دفع
 - هاي روستايي در اين ميان، مهاجرت). 47: 1382محمدي و همكار، بيك(شناسان است  جامعه

هاي جمعيتي مورد توجه  بيش از ساير  پديده اجتماعي آن، - شهري به دليل پيامدهاي اقتصادي
در كشورهاي در حال توسعه، رشد سريع جمعيت و ). Balan,1996:9(قرار گرفته است 

هاي روستايي از عوامل مهم مهاجرت جوانان روستايي به شهرهاست  يابي ابعاد خانواده وسعت
يكي از معضالت اساسي در  عنوان رويه روستايي به هاي بي پديده مهاجرت). 104: 1383شكويي،(
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هاي  امروزه يكي از دغدغه. طور عمده داراي نقش منفي در مبداء و مقصد مهاجرت است كشور به
اساسي دولت كنترل مهاجرت بي رويه، حل معضالت شهري و كاهش عوارض سوء مهاجرت در 

قطه آغاز توان گفت انقالب صنعتي، ن در هر حال مي). 118: 1383عاشري،(نقاط روستايي است 
هاي اخير  در دهه). 165: 1383اللهي بهاروند، امان(هاي روستايي به نقاط شهري است  مهاجرت

تفاوت سطح زندگي در شهر و روستا يافتن شغل و درآمد بيشتر استفاده از امكانات آموزشي و 
هاي عمده مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به  بهداشتي و تفريحي بيشتر جزء انگيزه

 مؤثرتاكنون تحقيقات وسيعي بر روي عوامل ). 284 :1380كوئن،(يتخت و شهرهاي بزرگ است پا
علت نقش  شهري، آثار و نتايج آن در كشور ايران صورت گرفته است و به - بر مهاجرت روستا

دوگانه اين پديده بر روي توسعه اقتصادي كشور، ضرورت انجام مطالعاتي كه اقدامات راهبردي 
با توجه به اين مهم مطالعه حاضر به . نمايد با اين پديده ارائه نمايد ضروري ميجهت مقابله 

شوراها در جهت ماندگاري جمعيت در  روستاهاي ناحيه مركزي  مؤثرريزي  بررسي عوامل برنامه
چه راهبردي جهت   SWOTپردازد تا پاسخي به اين سوال باشد كه بر اساس مدل  استان اردبيل مي
ريزي  است تا شوراها و مديريت روستايي در جهت برنامه مؤثرت در روستاها ماندگاري جمعي

  براي كاهش مهاجرت روستايي اقدام نمايند؟
  

  مروري بر ادبيات تحقيق

ي تحرك جمعيتي است كه به صورت ترك روستا براي زندگي در ها نمونهمهاجرت از بارزترين 
ي تاريخ و ها دهيپدو پايدارترين  نيتر نيريدمهاجرت روستا ـ شهري، از . كند يمشهر بروز پيدا 

. تمدن بشري است كه در پي انقالب صنعتي و در عصر نوين، ابعاد بسيار بزرگي پيدا كرده است
تقريباً در طول . ي روستا ـ شهري يكي از انواع بسيار با اهميت و شايع مهاجرت استها مهاجرت

اين . جرت از روستا به شهر وجود داشته است، مهاها زمانتاريخ بشر، در تمام كشورها و همه 
. كنند يمي نظري رايج در علوم اجتماعي تفسير و تبيين ها دگاهيدپديده را انديشمندان با توجه به 

باشد،  عنوان جزء الينفك فرايند توسعه اقتصادي مطرح مي ـ شهري به هاي روستا مهاجرت
اي كه برخي از انديشمندان، توسعه اقتصادي را معادل انتقال نيروي كار از بخش كشاورزي  گونه به

در خصوص ). Lewis, 1954; Fei and Ranis, 1961(نمايند  به بخش صنعت تعريف مي
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لعات بسياري صورت گرفته و نظريات زيادي مطرح شده شهري تاكنون مطا - هاي روستا مهاجرت
هايي همانند كاركردگرايي، وابستگي،  ديدگاه....در اين زمينه كساني مثل تودارو، لوئيس، و. است

با تاكيد بر علل مهاجرت از روستا به شهر به چند مورد از . مطرح هستند... اقتصاد دوگانه و
كاركردباوران معتقدند كه تمام . به ديدي جامع دست يافت شود تا بتوان هاي فوق اشاره مي نظريه

كنشگران در هر نظام به . شوند هاي اجتماعي آموخته مي نيازهاي اجتماعي در چارچوب نظام
ممكن است تحوالت  ،رو از اين. ها را برآورده كنند توانند آن نيازهايي باور دارند كه در آن نظام نمي

ن احساس نياز و امكان تحصيل آن در كنشگر يا در نظام يا در هر الزم براي كاهش ناهماهنگي بي
هاي بين خصايص فرد ونظام اجتماعي منجر به مهاجرت شخص  درك ناهماهنگي. دو اتفاق بيافتد

پور با استفاده از  كاظمي). 61 :1368زاده،  لهسائي(شود  هاي ساختي مي جهت كاهش ناهماهنگي
جا كه  از آن”: گويد علل مهاجرت روستاييان به شهر تهران مياستفاده از اين نظريه در تبيين 

شود و در تعدادي از شهرها پاسخ  هاي روستايي برآورده نمي نيازهاي اجتماعي افراد در محيط
شهري ايجاد  اي عدم تعادل ميان جوامع روستايي و ها وجود دارد، از اين رو گونه مناسبي براي آن

). 57: 1385اردهائي،  قاسمي(“ كنند اي نيازهاي خود مهاجرت ميروستاييان براي ارض شود و مي
زمينداري به نظام  - ديدگاه وابستگي، مهاجرت را نتيجه انتقال ساختي روستاها از نظام سنتي

تكيه اين ديدگاه در بررسي  ،رو از اين. داند داري وابسته مي ها در نظام سرمايه ادغام آن صنعتي و
نظران اين  صاحب. تصاد جهاني است نه بر توسعه انفرادي يك كشورها، روي ساخت اق مهاجرت

يكي عوامل  :اند ديدگاه، دو دسته عوامل براي بيان حركت و علت مهاجرت در نظر گرفته
هاي مبتني بر فناوري و مكانيزه  تغييردهنده به دگرگوني عامل .تغييردهنده و ديگري عوامل ركودي
شود كه در نتيجه  كاري كشاورزان مي عمل سبب بيكاري يا كمشدن كشاورزي اشاره دارد كه اين 

عنوان علل  عامل ركودي كه در بررسي حاضر تحت. كند روستاييان را مجبور به مهاجرت مي
است كه رشد جمعيت به دليل بهبود نسبي  مؤثرشود زماني  شناسي مهاجرت معرفي مي جمعيت

سبقت بگيرد و نيروي كار مجبور به حركت وضع بهداشت و درمان، از توليدات كشاورزي سنتي 
شهري بوده  - هاي روستا مايكل تودارو درصدد تبيين مهاجرت). 57: 1385اردهائي،  قاسمي(شود 
فرض اصلي الگوي تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه، بر مبناي هدف . است

گيري  دو عامل  ين تصميمدر ا. گيرد كه به شهر برود يا نه تصميم مي“ درآمد انتظاري”سازي پيشينه
اولي به تفاوت واقعي موجود بين دستمزد در شهر و روستا مربوط : اقتصادي اصولي نقش دارند
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در واقع، . وجود آمده است هاي آموزش كارگران به است كه به دليل مهارتهاي متفاوت و دوره
ستمزدهاي كارگران كارگران شهري، در مقايسه با د وجود تبعيض بين دستمزدهاي پرداخت شده به

دومين عنصر . ماهر روستايي، اصلي هميشگي در تصميم به مهاجرت تشخيص داده شده است
ترين قسمت آن كه در ساير الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر نيست،  اصلي الگوي مزبور، و مهم

: 1385اردهائي، قاسمي(ميزان احتمال موفقيت هر مهاجر در به دست آوردن شغل در شهر است 
. شهري نظريه چرخه حيات است - يكي از نظريات مهم مطرح شده در زمينه مهاجرت روستا). 58

داري  ي معنيا رابطهتغيير جمعيت و ي افتگي توسعهشناختي، بين  بر اساس نظريه تحول جمعيت
ي در يكي از افتگي توسعهي كه نواحي و كشورهاي مختلف بر اساس ميزان ا گونه وجود دارد، به

شناختي، با بررسي روند  بر مبناي نظريه تحول جمعيت. رنديگ يمشناختي جاي  جمعيت مراحل
مراحلي را براي افزايش و كاهش جمعيت روستاها در نظر گرفت،  توان يمرشد جمعيت روستاها، 

ي افتگي توسعهاظهارداشت كه  توان يمطور كه با استناد به نظريه انتقال جمعيت شناختي،  همان
عادالنه توزيع نشود،  به صورتولي اگر منافع توسعه  شود يمباعث كاهش نرخ افزايش جمعيت 

كه سرانجام، به نامتعادل شدن توزيع  شود يمي متراكم جمعيت ها قطبباعث ايجاد نابرابري و 
برخوردار به ربه دنبال آن، به مهاجرت جمعيت از مناطق غيو جمعيت در سطح كشور يا منطقه 

ترتيب، با توجه به ارتباط معني دار تعداد جمعيت روستا و  بدين. انجامد يموستاها به شهرها ويژه ر
منحني عمر روستا را  توان يمي آن، با ترسيم منحني تحوالت جمعيتي روستا، افتگي توسعهسطح 

در اين . رنديگ يمروستاها پس از گذراندن مرحله پيدايش، مرحله صعودي را در پيش . ترسيم كرد
احياناً جذب مهاجر باعث افزايش تعداد جمعيت و رونق اقتصادي، افزايش اميد به زندگي  مرحله

يا ادغام با روستاهاي ديگر، همچنان و ادامه روند جذب جمعيت ا بعضي از روستاها، ب. شود يم
تا سرانجام، بدون گذر از يك دوره حيات، دوران جديدي از روند  دهند يم ادامهاين مرحله را 

  ).41: 1385فيروزنيا، (كنند ز شهر آغا به صورتكاملي خود را ت
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  روش شناسي تحقيق 

 توصيفي تحقيق روش بر شناسي روش نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و از حاضر پژوهش
كه شامل  روستا از ناحيه مركزي استان اردبيل13آماري ما  جامعه .است استوار تحليلي - 

عنوان حجم نمونه در نظر  نمونه به 293تعداد  1استفاده از فرمول كوكران خانوار بوده كه با 1232
در باره تعداد دقيق مهاجران روستاها اطالعات دقيقي وجود ندارد و متناظر با حجم . گرفته شدند

عنوان نمونه خانوارهاي  نفر از خانوارهاي مهاجرين به 293نمونه خانوارهاي روستايي ساكن 
در هر يك از روستاهاي مورد مطالعه، حجم نمونه با توجه به تعداد خانوار . مهاجر تعيين شدند

گيري از خانوارهاي  تعيين شده بين روستاها توزيع شد و سهميه هر روستا مشخص شد و نمونه
   .طور تصادفي انجام شد ساكن به

  
  مطالعه مورد محدوده

، نمين اردبيل، نير(محدوده مورد مطالعه؛ ناحيه مركزي استان اردبيل است كه شامل شهرستانهاي 
شهرستانهاي ، 1390كه براساس سرشماري عمومي نفوي و مسكن سال . باشد مي) و سرعين

نفر و نمين  23656نير با جمعيت ،  نفر 18231سرعين با جمعيت   ، نفر 564365 اردبيل با جمعيت
سكونتگاه  91،  99، 27، 151باشد كه هر شهرستان به ترتيب داراي  نفر مي 61333با جمعيت 

  .روستايي هستند

                                                 

  ):                                                                                 1( شماره فرمول   .1

N =آماري جامعه حجم  

n =نمونه حجم  

Z =باشد مي 1.96 برابر درصد 95 اطمينان سطح در كه استاندارد، واحد نرمال متغير مقدار  

P=به واريانس نقدار حالت اين در. گرفت درنظر 0/5 را آن توان مي نباشد اختيار در اگر( است جامعه در موجود صفت نسبت مقدار 

  ).رسد مي خود مقدار حداكثر

q =هستند جامعه در صفت آن فاقد كه افرادي درصد )q =1-p(  

d =مجاز اشتباه مقدار  
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 مطالعه مورد محدوده موقعيت نقشه :1شكل

  
جمعيت در ريزي شوراها بر ماندگاري  منظور سنجش عوامل اساسي تأثيرگذار در برنامه به

يك از  صورت طيفي از پاسخگويان درخواست گرديد تا هر نامه به روستاها با تنظيم پرسش
ريزي شوراها بر ماندگاري جمعيت در روستا را به لحاظ اهميت  عوامل تأثيرگذار در برنامه
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وزن گاه  آن .بندي نمايند رتبه بندي و سپس تأثير همان عامل را در روستاي خود ارزيابي و رتبه
هر يك از عوامل از طريق روش تخصيص خطي محاسبه و برآورد شده تا از اين طريق اهميت 

مورد مقايسه  در محدوده  مورد مطالعه به تفكيك ارائه و هر يك از عوامل به شكل استاندارد و
هاي  منظور ارائه راهبردهاي مناسب جهت مقابله با مهاجرت همچنين به. تطبيقي قرار گيرند

  .بهره گرفته است SWOTاز تكنيك ) ماندگاري جمعيت(شهري  -روستا
 هر تعامل نحوه نمودن لحاظ با توسعه هاي تدوين راهبردها و سياست فرايند در تكنيك اين در

ازكيا (راهبرد است  نوع چهار داراي كه نمود ترسيم را ماتريسي توان مي خارجي و داخلي عامل
 حفظ را ها فرصت ها قوت بتوان بايد  SWOT ماتريس اساس اين بر. )76: 1387و همكاران، 

 تهديدهاي و دروني هاي ضعف مخرب و منفي تأثيرات نموده استفاده آنها از همچنين و كرده
هاي  در اين روش ابتدا با توجه به بررسي ).Bernroider,2002:505(داد  كاهش را بيروني

ها  خارجي محدوده، فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت صورت گرفته روي محيط داخلي و
مورد شناسايي قرار ) ماندگاري جمعيت(شهري  - هاي روستا در مهاجرت مؤثرو تهديدهاي 

دهي به هر كدام از اين مسائل و سپس  وزن گرفت و سپس به وسيله نظرخواهي از مردم و
تهديدها  تقليل نقاط ضعف و در نهايت، جهت ها مشخص شد و ها، اولويت تحليل آن محاسبه و

ريزي شوراها براي  هاي موجود در ارتباط با برنامه فرصت بهبود نقاط قوت و تقويت و و
همچنين با . ماندگاري جمعيت در نواحي روستايي مطالعه شده، راهبردهاي مناسبي ارائه گرديد

ها را براي  دهي آن تعميم قصد ها بودن شاخص همچنين كيفي و توجه به نوع كيفي بودن تكنيك
  .توان در نظر گرفت ساير روستاهاي محدوده مورد مطالعه نيز مي

  

  هاي تحقيق يافته

همچنين توزيع سني . اند درصد زن بوده6/14 درصد مرد و 4/85 از مجموع پاسخگويان،
سال  50تا 30درصد در گروه سني 7/62سال،  30درصد در گروه سني كمتر از  6/20پاسخگويان 

درصد  6/3درصد پاسخگويان متأهل 4/95.سال بوده است 50درصد در گروه سني باالتر از 7/16 و
درصد داراي تحصيالت 6/10درصد با سواد، 3/57هاي مورد مطالعه از ميان نمونه. اند مجرد بوده

. اند درصد مدرك باالتر از ديپلم داشته 4درصد ديپلم و  3/13درصد سيكل و  4/25ابتدايي،
درصد از پاسخگويان داراي  3/57دهد كه  ها نشان مي اشتغال افراد مورد مطالعه، يافتهدرخصوص 
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درصد نيز داراي شغل  4درصد زراعت ودامداري و 10درصد دامداري،  4/1شغل زراعت، 
ريزي براي  برنامه مؤثردهد كه در ميان عوامل  نتايج نشان مي. اند زراعت، باغداري ودامداري بوده

  .يت در روستاهاي مورد مطالعه، عوامل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار استماندگاري جمع
  

  ريزي شوراها بر ماندگاري جمعيت روستايي در برنامه مؤثربندي متغيرهاي  اولويت: 2جدول

  ها شاخص  ها مولفه
  ميانگين

  استاندارد
  رتبه  وزن

ميانگين وضع 

  موجود
 sig  محاسبه شده Z  رتبه  وزن

ي
اد

ص
اقت

  

  201/0  - 279/1  2  282/0  94/4  2  282/0  98/4  بيكاري

  819/0  - 229/0  1  398/0  40/5  1  398/0  40/5  ناكافي بودن درآمد

نداشتن زمين 

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

هاي باالي  هزينه

  زندگي
9/3  088/0  4  13/3  013/0  6  149/8 -  000/0  

فقدان خدمات  آموزش 

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

فقدان امكانات  

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

  -   -   -   1  -   -   1  -   جمع

ي
د
الب

 ك
 و

ي
ط
حي

 م
 و

ي
اع

تم
ج

ا
  

فقدان امكانات 

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

 فقدان خدمات

  آموزشي و فرهنگي
32/4  160/0  3  32/4  160/0  3  701/1 -  089/0  

فقدان امكانات 

  تفريحي وسرگرمي
02/1  002/0  11  67/0  008/0  10  896/6 -  000/0  

  144/0  - 460/1  1  240/0  62/5  1  240/0  58/5  فقدان انگيزه پيشرفت

  000/0  - 480/4  2  198/0  86/4  2  198/0  14/5  كمبود آب  كشاورزي

اختالفات قومي، 

  اي يا خانوادگي قبيله
14/1  031/0  8  5/0  002/0  11  880/7 -  000/0  

پايبندي به آداب و 

  رسوم وسنتها
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 امنيت اجتماعي

دوري از اقوام، 

  آشنايان ودوستان
42/2  050/0  7  01/2  050/0  7  831/6 -  000/0  

فقدان امنيت و 

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

  فقدان مسكن مناسب 

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

  -   -   -   1  -   -   1  -   جمع

  1392تحقيق، هاي يافته: ماخذ
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بيشترين عوامل تأثيرگذار اجتماعي و محيطي و  دهد كه در محدوده مورد مطالعه نتايج نشان مي
كالبدي بر ماندگاري جمعيت روستايي به ترتيب فقدان انگيزه پيشرفت و نااميدي، كمبود آب 

. فرهنگي، فقدان مسكن مناسب و ارزان، قلمداد شده است كشاورزي، فقدان امكانات آموزشي و
ال مربوط به راهكارهاي مؤثر در ماندگاري جمعيت ؤنتايج پاسخ مخاطبان به س همچنين

دهد كه از نظر مخاطبان عوامل  روستايي و نيز كاهش مهاجرت در محدوده مورد مطالعه نشان مي
 - تواند بيشترين تأثير را در ماندگاري جمعيت روستايي و كاهش مهاجرت روستايي اقتصادي مي

شهري در شكل  - در كاهش مهاجرت روستاييدر ميان عوامل اقتصادي مؤثر . شهري داشته باشد
هاي كم  هاي شغلي، اعطاي تسهيالت و وام استاندارد بيشترين امتياز به ترتيب به ايجاد فرصت

هاي زندگي و همچنين ايجاد  نمودن امكانات زيربنايي و زيرساختي، كاهش هزينه بهره، فراهم
يان، ايجاد مسكن امن، مناسب و اي روشن، تخصيص حق آب به روستاي انگيزه پيشرفت و آينده

ارزان، مشاركت و همياري ميان روستاييان براي كمك به اشخاص نيازمند، فراهم نمودن 
كالبدي جهت كاهش  - امكانات آموزشي و فرهنگي نيز از جمله راهكارهاي اجتماعي و محيطي

در ناحيه  شهري و ماندگاري جمعيت در روستاها به شكل استاندارد و - هاي روستايي مهاجرت
اي شوراها  هاي توسعه همچنين به منظور ارائه راهكارها و سياست. اند مورد مطالعه عنوان شده

در نواحي روستايي محدوده مورد مطالعه از طريق ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي، 
ها امري  ها، تهديدها و بهبود قوت در جهت رفع ضعف )SWOT(شناخت عوامل چهارگانه 

ترين  بر اين مبنا، راهكار توسعه اين نواحي با فهرست نمودن مهم. اپذير تلقي شده استن اجتناب
هاي  گيري از برتري ها به منظور، طرح راهبردهاي تهاجمي مبتني بر بهره ها و ضعف نقاط قوت

هاي پيش رو به منظور رفع نقاط ضعف درون  ترين فرصت رقابتي نواحي روستايي، تبيين مهم
هاي  ترين قوت منظور تخصيص منابع، طرح مهم طريق ارائه راهبردهاي بازنگري بهاي از  ناحيه

بخشي در  اي، با تأكيد بر راهبردهاي تنوع اي به منظور رفع تهديدهاي برون ناحيه درون ناحيه
منظور رفع  و نيز طرح راهبردهاي تدافعي به هاي نواحي روستايي رفع نيازمندي جهت
بر مهاجرت  مؤثردر ابتدا عوامل داخلي . مرحله اجرا گذشته شده استاي به  پذيري ناحيه آسيب

. در محدوده مورد مطالعه جهت شناسايي نقاط ضعف وقوت مورد سنجش قرار گرفته است
ها وتهديدهايي كه ناحيه در ارتباط با مهاجرت با آن  عوامل خارجي نيز جهت شناسايي فرصت

بنابراين بر اساس مطالعات انجام . داده شده است مواجه است در مرحله بعد مورد بررسي قرار
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بر اين ناحيه از لحاظ  مؤثرها وتهديدهاي موجود و ها، فرصت ها، ضعف شده، مجموعه قوت
 - اقتصادي، اجتماعي و محيطي( پديده مهاجرت در غالب دو بعد از ابعاد توسعه روستايي

  . مورد توجه قرار گرفته است) كالبدي
قوت  10دهد در نواحي روستايي مطالعه شده تعداد  نشان مي) 3(شماره همان طوري كه جدول 

تهديد خارجي  9فرصت خارجي در برابر  11نقطه ضعف داخلي و تعداد  9داخلي در برابر 
نقطه قوت و  21به اين ترتيب در مجموع تعداد . مورد شناسايي و ارزيابي قرار داده شده است

روي  ها و تنگناهاي پيش عنوان محدوديت تهديد بهضعف و 18 ها و عنوان مزيت فرصت به
عالوه بر . روستاهاي اين ناحيه جهت ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي قابل شناسايي است

هاي عمده ناحيه جهت  ها و محدوديت ، مزيت آن در اين قسمت سعي شد تا به وسيله پرسشنامه
بي شود تا عالوه بر مشاركتي كردن اين روش ها از ديدگاه مردم ناحيه ارزيا بندي گزينه اولويت

بنابراين با توجه به نظرات مردم و . تري به دست آورد صورت كمي و اصولي بتوان نتيجه را به
ها و  ها، فرصت ها، ضعف هاي داده شده به هر يك از قوت محاسبات انجام شده مجموع وزن

هاي عالي  قوت ها و ن بين به فرصتدر اي. ارائه شده است) 5( و) 4( تهديدها در قالب جداول
هاي معمولي نمره دو و  تهديد ها و هاي معمولي نمره سه، ضعف ها و قوت نمره چهار، فرصت

آنگاه با ضرب نمره در وزن هر عامل . ها و تهديدهاي جدي نمره يك داده شده است ضعف
دهد كه از نظر جامعه  نشان مي SWOT تحليل تكنيك . وزن نهايي محاسبه وارزيابي شده است

هاي  هاي برخورداري از روحيه همياري و مشاركت و قابليت انجام فعاليت نمونه مؤلفه
ترين نقاط قوت داخلي و در  عنوان مهم به 285 و 450كشاورزي به ترتيب با مجموع امتيازهاي 

ترين نقطه  ن كم اهميتعنوا به 53با مجموع امتياز  هاي فرهنگي مقابل عامل برخورداري از جاذبه
ريزي براي ماندگاري جمعيت در ناحيه روستايي در منطقه مورد مطالعه  قوت داخلي در برنامه

هاي كم بهره به روستاييان با مجموع  ، عامل اعطاي تسهيالت و وام همچنين از نظر مردم. است
لفه ؤارد، در مقابل معامل فرصت بيروني در كاهش مهاجرت قرار د ترين عنوان مهم به 793امتياز 

هاي حمايتي وخرد هر  صندوق تأسيسو امكان  خريد محصوالت كشاورزان به قيمت مناسب
   .رود ترين فرصت بيروني به شمار مي اهميت عنوان كم به 30دو با مجموع امتياز 
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  ريزي شوراها بر ماندگاري جمعيت در  عوامل تأثيرگذار در برنامه: 3جدول

  SWOTناحيه روستايي مورد مطالعه بر اساس ماتريس 

  داخلي  بيروني

 )T(تهديدها

T1 - هاي باالي زندگي هزينه  

T2 - دسترسي نامناسب به خدمات آموزشي 

T3 - فقدان امنيت وتهديهاي محيطي 

T4 - امكانات بهداشتي ودرمانيدسترسي نامناسب به 

T5 - فقدان امنيت اجتماعي 

T6 - دسترسي سخت به امكانات تفريحي وفراغتي 

T7 -اختالفات قومي وقبيله اي با روستاهاي پيرامون 

T8 - ترس از آوارگي وسردرگمي در غربت 

T9 - نگراني از آينده فرزندان 

T10 - هاي الزم شغلي فقدان ارائه آموزش مهارت  

T11 - اناناعتياد جو  

 )W(ها ضعف

W1 - بيكاري 

W2 - ناكافي بودن درآمد 

W3 - نداشتن زمين كشاورزي 

W4 - كمبود آب كشاورزي 

W5 - فقدان انگيزه پيشرفت 

W6 - فقدان مسكن امن، مناسب وارزان 

W7 - آشنايان و دوستان دوري از اقوام ، 

W8 - فقدان ارائه امكانات زيربنايي وزير ساختي  

 )O(ها فرصت

O1 -  تسهيالت اعتباري ووام توسط دولت با ارائه

 سود كم

O2 - هاي توسعه توجه دولت به روستاها در برنامه 

O3 - هاي رايگان به روستاييان تامين بيمه 

O4 - هاي حمايتي وخرد  صندوق تأسيسامكان

 روستايي

O5 - گرايش به گردشگري روستايي 

O6 - تضمين خريد محصوالت كشاورزي 

O7 -  هاي شغلي تنوع فرصتكارآفريني به منظور  

 )S(ها قوت

S1 - ها پايبندي به آداب ورسوم و سنت 

S2 - برخورداري از روحيه همياري و مشاركت 

S3 - ميراث طبيعي(ها طبيعي  برخورداري از جاذبه( 

S4 - ميراث ( هاي فرهنگي برخورداري از جاذبه

 )فرهنگي

S5 - هاي كشاورزي قابليت انجام فعاليت 

S6 - وبي دغدغه زندگي در محيط ارام  

  1392هاي تحقيق، يافته: مأخذ    

  
در مورد نقاط ضعف داخلي، جامعه نمونه بر اين عقيده بودند كه درآمد ناكافي و بيكاري به 

ترين نقاط ضعف داخلي هستند، در حالي كه دوري  بااهميت 697 و 726 ترتيب با مجموع امتياز
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ترين نقطه ضعف داخلي در ماندگاري  اهميت كم 302 ودوستان با مجموع امتيازاز اقوام، آشنايان 
ترين  عنوان مهم به 14/0امنيت اجتماعي با امتياز نهايي همچنين عامل فقدان. باشد جمعيت مي

هاي الزم  شمار رفته و پس ازآن به ترتيب، فقدان ارائه خدمات اموزش مهارت تهديد بيروني به
ترين  عنوان بااهميت به 13/0ه امكانات تفريحي و فراغتي با امتياز نهاييشغلي و فقدان ارائ

 01/0 تهديدهاي بيروني قرار دارند، در مقابل عامل اعتياد در بين جوانان روستايي با امتياز نهايي
  .ترين تهديد بيروني مورد شناسايي قرار گرفته است اهميت عنوان كم به
  

  )ها ها وضعف قوت( خليماتريس ارزيابي عوامل دا: 4جدول

  ها شاخص  عوامل داخلي
مجموع 

  امتيازها

وزن 

  نسبي
  نمره وزن  نمره

  

  

  

  

  ها قوت

  2/0  4  05/0  266  پايبندي به آداب ورسوم وسنتها

برخورداري از روحيه همياري 

  ومشاركت
430  08/0  4  32/0  

  06/0  3  02/0  80  هاي طبيعي برخورداري از جاذبه

  21/0  3  07/0  58  هاي فرهنگي جاذبهبرخورداري از 

  20/0  4  05/0  295  هاي كشاورزي قابليت انجام فعاليت

  

  

  

  ها ضعف

  13/0  1  13/0  726  ناكافي بودن درامد

  12/0  1  12/0  697  بيكاري

  22/0  2  11/0  577  نداشتن زمين كشاورزي

فقدان ارائه امكانات زيربنايي 

  وزيرساختي
517  09/0  2  18/0  

  12/0  1  12/0  690  انگيزه پيشرفت در روستافقدان 

  20/0  2  10/0  558  كمبود آب كشاورزي

  14/0  2  07/0  410  فقدان مسكن امن، مناسب وارزان

  10/0  2  05/0  312  دوري از اقوام، اشنايان ودوستان

  2.2  31  1  5616  جمع

  1392هاي تحقيق،  يافته: مأخذ  
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  ها وتهديدها فرصت ماتريس ارزيابي عوامل بيروني: 5جدول

عوامل 

  بيروني
  ها شاخص

مجموع 

  امتيازها

وزن 

  نسبي
  دهي وزن

امتياز 

  نهايي

  

  

  

  

  

  

  ها فرصت

هاي كم  ارائه تسهيالت اعتباري و وام

  بهره توسط دولت
793  20/0  4  8/0  

هاي  توجه دملت به روستاها در برنامه

  توسعه
40  01/0  3  03/0  

  24/0  4  06/0  200  روستاييانهاي رايگان براي  تامين بيمه

هاي حمايتي  صندوق تأسيسامكان 

  وخرد روستايي
30  01/0  3  03/0  

  06/0  3  02/0  58  گرايش به گردشگري روستايي

  03/0  3  01/0  30  تضمين خريد محصوالت كشاورزي

  منظور تنوع  كارآفريني به

  هاي شغلي فرصت
69  02/0  3  06/0  

  

  

  

  

  

  

  تهديدها

  13/0  1  13/0  485  باالي زندگيهاي  هزينه

دسترسي نامناسب به خدمات 

  آموزشي
478  12/0  1  12/0  

  11/0  1  11/0  390  فقدان امنيت و تهديدهاي محيطي

دسترسي نامناسب به امكانات 

  بهداشتي ودرماني
372  10/0  1  10/0  

  14/0  2  07/0  269  فقدان امنيت اجتماعي

دسترسي سخت به امكانات تفريحي 

  فراغتيو 
266  07/0  2  14/0  

اي با  اختالفات قومي و قبيله

  روستاهاي پيرامون
210  06/0  2  12/0  

ترس از آوارگي و سردرگمي در 

  غربت
30  01/0  2  02/0  

  02/0  2  01/0  19  اعتياد در بين جوانان روستا

  02/0  2  01/0  38  نگراني از آينده فرزندان

  14/2  39  1  3777  جمع

  1392 تحقيق، هاي يافته :مأخذ  
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  گيري بحث و نتيجه

هاي شناسايي شده در ناحيه مورد مطالعه  ها، تهديدها و فرصت با توجه به نقاط ضعف، قوت 
ريزي مؤثر براي ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي پيشنهاد  منظور برنامه راهبرد تهاجمي به

  ).3شكل شماره (گردد  مي
  

  ها فرصت     

  

  

  

                                                                                                                                           

  ها قوت

                                                                                                         ها ضعف       

  

  

  تهديدها 

  
   براي ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي شوراها مؤثرريزي  راهبرد پيشنهادي برنامه :3شكل

  براي ناحيه مركزي استان اردبيل

  
و ) 5جدول شماره (ها وتهديدها  عوامل خارجي شامل فرصت بدين تريتب بر اساس ماتريس

كه متناسب با هر متغير ضرايب ) 4جدول شماره ( ها ها و ضعف عوامل داخلي شامل قوت
جدول  اهميت، رتبه ونمره آنان محاسبه شده، استراتژي تهاجمي با راهبردهاي فرعي مندرج در

  .شود پيشنهاد مي) 6(شماره 
  

   

 

1

2

3

4

1234

I

IXVIIIVII

VIVIV

IIIII

  راهبرد تهاجمي  

  )٢ و ١٣/٢(      
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   مؤثرريزي  راهبردهاي تهاجمي پيشنهاد شده براي اقدمات و برنامه :6جدول

  شوراهاي روستاهاي ناحيه مركزي استان اردبيل

هاي داخلي و خارجي تأثيرگذار بر  مؤلفه

ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي ناحيه 

  مركزي اردبيل

 )s(ها قوت

S1 - ها سنت رسوم و پايبندي به آداب و  

S2 -  مشاركت روحيه همياري وبرخورداري از  

S3 - هاي طبيعي برخورداري از جاذبه  

S4 - هاي فرهنگي برخورداري از جاذبه 

S5 - هاي كشاورزي قابليت انجام فعاليت  

  )o(ها فرصت

O1 -  در ارائه تسهيالت اعتباري و وام كم

  بهره توسط دولت

O2 - هاي  توجه دولت به روستاها در برنامه

  توسعه

O3 - رايگان براي روستاييانهاي  تامين بيمه  

O4 -  هاي حمايتي و صندوق تأسيسامكان 

  خرد روستايي

O5 - گرايش به گردشگري روستايي  

O6 - تضمين خريد محصوالت كشاورزي 

O7 - هاي  كارآفريني به منظور تنوع فرصت

  شغلي

  )so(استراتژي تهاجمي

فرهنگي به  هاي طبيعي و گيري از جاذبه بهره - 1

راستاي توسعه منظور توسعه گردشگري در 

 تنوع شغلي در منطقه زايي و اشتغال

هاي كم بهره توسط دولت به  ارائه تسهيالت و وام - 2

هاي  توسعه فعاليت منظور بسط و كشاورزان به

 بهبود دسترسي به منابع آب كشاورزي و كشاورزي

توسعه  بهره به منظور بسط و هاي كم ارائه وام - 3

 مناسب مسكن امن و

خرد روستايي به  هاي حمايتي و صندوق تأسيس - 4

حمايت از  منظور توسعه كارآفريني روستايي و

  هاي توليد فعاليت

  1392هاي تحقيق،  يافته: مأخذ

  
نشان داده شده است در راهبرد  مطرح شده چند اولويت ) 6(همان طور كه در جدول شماره 

كارگيري  توانند با به قابل استفاده خواهد بود تا از طريق آن مديريت روستايي و شورها مي
ي را جهت ماندگاري جمعيت در مؤثرهاي داخلي ناحيه اقدامات  هاي موجود ونيز قوت فرصت

هاي طبيعي و  گيري از جاذبه قداماتي نظير بهرهمناطق روستايي ارائه دهند؛ در اين راهبرد به ا
تنوع  زايي و هاي فرهنگي به منظور توسعه گردشگري روستايي در راستاي توسعه اشتغال جاذبه

هاي كم بهره به روستاييان جهت بسط  شغلي، اقدامات اوليه دولت از قبيل ارائه تسهيالت و وام
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  . ستاشاره شده ا... و هاي كشاورزي و توسعه فعاليت
هاي اقتصادي و خدمات زيربنايي مناسب در  هاي روستايي عمدتاً از عدم زيرساخت مهاجرت

روستاها از يك سو، و انتظار درآمد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهيالت رفاهي، 
از طرفي نيز تسلط يكسوية . گردد آموزشي و بهداشتي برتر در شهرها از سوي ديگر، متأثر مي

 هاي اخير، و در ايران مخصوصاً بعد از اصالحات ارضي و به هم ر روستا در طي دههشهر ب
اي كه در كاركردهاي اقتصادي،  خوردن روابط متقابل شهر و روستا و وابستگي دو جانبه

اجتماعي و فرهنگي داشته و مكمل يكديگر بودند، دست به دست هم داده و در حال حاضر به 
از نظر بنيه اقتصادي و به نسبت جلوه و توسعة برتر شهري  تضعيف هر چه بيشتر روستا

 يكي امروزه. هاي روستايي شهري را فراهم، بلكه تشديد نموده است انجاميده و زمينه مهاجرت
 روي و روستا فعال از نيروي خروج روستايي شوراها و مديريت روي فرا اساسي هاي چالش از

 از. است ناتوان آن مقابل در ها جايي جابه حدودسازيم قوانين و باشد مي شهر به ها آن آوردن
 پيدايش موجب اجتماعي و اقتصادي نوسازي زمينه در شده اتخاذ هاي سياست اخير قرن آغاز

 مهاجرتي، پويش اين خود. است شده زمان گذشت با آن فزاينده گرفتن شدت و مهاجرت پديده
با  .است آورده پديد كشور اجتماعي و اقتصادي ساختار در اساسي و مهم تغييرات رشته يك

منظور ارائه راهبرد مناسب براي  عمل آمده به مطالعات ميداني به اي تحقيق و توجه به منابع نظريه
تكنيك  شوراها در جهت ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي، با استفاده از مؤثرريزي  برنامه

SWOT دهد كه بسط و محيطي نشان مي هاي عملي در دو بخش اقتصادي، اجتماعي و پاسخ 
اي از  هاي نسبي ناحيه مزيت ها و گيري از قابليت هاي شغلي در راستاي بهره توسعه فرصت

دهند  ها نشان مي همچنين يافته. ترين راهبردهاي ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي است مهم
ونيز رويكرد   سعه كارآفرينيريزي براي تو طريق برنامه از توانند كه مديريت روستايي وشوراها مي

هاي اميدواري  بسط انگيزه زمينه هاي توسعه روستايي ضمن تقويت روحيه و مشاركتي به برنامه
البته  .را در روستاها تقويت نمايند تا از اين طريق انگيزه ماندگاري در روستاها را تحكيم بخشند

با  توانند مي دولتي مديران. مهاجرت مؤثر است مسألهبر  نيزدولت  هاي برنامهو  گذاري سياست
 ايجادو  كشاورزيمحصوالت  خريد تضمين، داخلي توليدكنندگاناز  حمايتچون  اقداماتي
در مقابل  وليبر مهاجرت مسلط شوند؛  ... و ها آن براي خارجيو  داخليفروش  بازارهاي

  .به دنبال داشته باشدرا  معكوسي نتايج تواند مي گرا قطبو  بخشي هاي ريزي برنامه
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