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 چکیده

یافتگی مناطق، وجود  یکی از عوامل اصلی در سنجش درجه توسعه
باشد  های شغلی در آن منطقه و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار می فرصت

مقدار کمبود  ،کارکه در هر منطقه با توجه به میزان عرضه و تقاضای نیروی
ه ی کهای دلگردد. یکی از م یافتگی آن بررسی می  شغل محاسبه و درجه توسعه

دهد، مدل بازار کار است. وضعیت بازار نیروی کار را مورد سنجش قرار می
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت توسعه یافتگی بازار کار نقاط شهری 

باشد. تحقیق  می1385تا  1345شهرستان سقز در طی چهار دوره سرشماری از 
اطالعات مورد  است.تحلیلی  -از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی

، 1345های  های عمومی نفوس و مسکن سال نتایج تفضیلی سرشمارینیاز از 
متغیرهای مورد بررسی در این  .گردآوری شد 1385و  1375، 1365، 1355

تعداد مهاجران به بیرون، نرخ رشد طبیعی، تعداد مهاجران وارد شامل: مطالعه 
ایج به دست آمده از تحقیق نشان ت. ناست شده، بیکاری، اشتغال و نیروی کار

بوده نها متعادل  داد که بازار نیروی کار در شهرستان سقز در هیچ یک از دوره
مهاجرپذیری در نقاط شهری و نقطه مقابل  ،این عدم تعادل در بازار کار است.

های شغلی  آن مهاجرفرستی شدید در نقاط روستایی و عدم وجود فرصت
رویه جمعیت در این  ینقل و انتقاالت ب تایی،یکسان در نقاط شهری و روس

ردیده و نتیجه نهایی این که شهرستان سقز  با یک عدم مناطق را موجب گ
  تعادل در بازار کار رو به رو است.
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Abstract   

One of the main factors in assessing the degree of 

development in a region is existing adequate employment 

opportunities and the amount of labor supply and demand. 

That is in each area, according to the labor supply and 

demand, the job shortage is measured to examine the degree 

of its development. The labor market model is one of 

the models that examine the labor market conditions. The 

purpose of the present study is to examine the condition of 

labor market development in Sages county in a period of 

four recent censuses from 1966 to 2006. The study is 

practical in terms of aim, and a descriptive-analytic in terms 

of method. Data was collected from detailed results of 

population and housing censuses in 1966, 1976, 1986, 1996, 

and 2006.The research variables were the number of 

immigrants out, the number of immigrants in, the rate of 

natural growth, unemployment rate, employment and labor 

force. The result showed that the labor force market in 

Sagez county has not been balanced in any of the periods 

and this imbalance in the labor market has caused migration 

into the urban area and intense migration out in rural area. It 

was found that the lack of equal job opportunities in rural 

and urban areas has resulted in excessive transfers of 

population in these areas and finally, an imbalance of labor 

market in Sagez county as a whole.   
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 مقدمه 
شامل  ،ی تدریجی در پیشرفت موقعیت بشرفرآیند توسعه به عنوان 

انجام فعالیت برای رسیدن به رشد مادی و تکامل اجتماعی در تمام 
. (Riddell, 2011: 10)است زندگی و در طول زمانهای  عرصه

ای،  ریزی توسعه و توسعه یافتگی در سطح منطقه در برنامه
 ود میان مناطق از حیث برخورداریموجهای  شناخت و درک تفاوت

ضرورتی  ،اجتماعی و اقتصادی های از امکانات و زیرساختها  آن
 .(173: 1393، بخشی فر و علی )نظماجتناب ناپذیر است

امروزه شهرها بیش از هر زمان دیگر به عنوان الگوی غالب 
ها  آن اند و روز به روز بر جمعیتهای انسانی شناخته شده سکونتگاه

دو عامل اصلی نرخ  افزایش جمعیت شهرها نتیجه. شودوده میافز
باشد که بررسی و شناخت این دو عامل رشد طبیعی و مهاجرت می

بلکه بایستی به  ،پذیر نیستتنها در داخل محدوده شهرها امکان
مستقیم بر شهرها قلمرو و فضاهایی که به صورت مستقیم و غیر

 (.124: 1383 ،دتوجه شود)فری ،باشندگذار میتاثیر
شهرها در طول حیات خود رابطه تنگاتنگی با روستاهای 

 ،اقتصادی ،ابعاد اجتماعی اند و این رابطه همهاطراف خود داشته
کننده روستاها همیشه تامین. گیردسیاسی و فرهنگی را در بر می

مواد اولیه و نیروی کار شهرها به حساب آمده و شهرها هم نسبت 
عهده  رسانی را بر ت نفوذ خود نقش خدماتبه روستاهای تح

ترین مسائلی که در رابطه با شهر و روستاهای  از مهم. اندداشته
باشد که به دو شکل پدیده مهاجرت می ،شوداطراف آن مطرح می

 اما ؛دهدروستایی خود را نشان می -شهری و شهری -روستا
ری شه -مهاجرت روستا ،باشدمورد توجه می تر بیش آنچه که

اجتماعی و  ،اقتصادی حرکت جمعیتی پیوسته با توسعه ،است
توان گفت که  می طوری که ،وضعیت سیاسی جامعه پیوند دارد

اجتماعی و سیاسی جامعه  ،ترین حرکت از شرایط اقتصادی کوچک
 . (100: 1388 ،آذر )میرکتولی و منافیشود می ناشی

ود رسید در اروپا بعد از انقالب صنعتی به اوج خ مهاجرت
که روستاییان برای پیدا کردن کار و کسب درآمد دسته  طوری به

ها و آوردند و در کارگاهدسته به شهرهای صنعتی هجوم می
محقق  1هیتیپ. شدندمی کار بههای صنعتی شهرها مشغول کارخانه

فرانسوی دالیل مهاجرت روستایی در اروپا را ناشی از ناهماهنگی 
 داند می معاصر تمدن شهریهای  کلتمدن روستایی سنتی و ش

 . (94: 1392 ،ذانی و بوستانیآ)
شدن نیروی کار  بعد از اصالحات ارضی و آزاد نیزدر ایران 

از قبل شروع  تر بیش شهری با سرعت -مهاجرت روستا ،روستایی
ثابت  در مطالعات انجام یافته،. ان تا به حال ادامه داردشد و این جری

                                                           
1. Pitie 

بین نیروهای بازار کار  ،تکامل یافته شده که در اقتصادهای
های شهری و روستایی به  هماهنگی جغرافیایی بهتری در بخش

درک بهتر بنابراین . (Grantham, 1994: 83)آید وجود می
و عوامل تعیین کننده مهاجرت روستا به شهر و روابط بین  ها تعل

اقتصادی مربوط در مناطق شهری و  های فرصتمهاجرت و 
جهت تجزیه و تحلیل مشکالت اشتغال جهان سوم  ،روستایی

مهاجرت مازاد بر . (31: 1367 ،حائز اهمیت زیادی است)تودارو
نشانه  ،شغلی در کشورهای در حال توسعه های فرصت

)پاپلی یزدی و  ستا نیافتگی این کشورها ماندگی و توسعه عقب
شغلی  های فرصتبه عبارت دیگر وجود . (155: 1387 ،همکاران

ترین  ناطق شهری و افزایش نیروی کار در نواحی روستایی مهمدر م
بوده  شهری در این گونه کشورها -علت مهاجرت روستا

شغلی همسان  های فرصتبنابراین نبود . (63: 1378 ،است)تودارو
و برابر )کمبود شغل( موجب عدم تعادل بازار نیروی کار در این 

گیر التی دامناین عدم تعادل مشک مناطق شده و در نتیجه
 مناطق خواهد شد.
توزیع نابرابر امکانات و خدمات  ،که الزمه توسعه با توجه به این

بلکه شرط تسریع در رشد اقتصادی و همگونی در رشد  ،باشد نمی
تر درآمد و  توزیع متعادل ،و کشورها  استان ،ها و توسعه شهرستان
پیش  ،یکدیگرباشد و باید این دو به موازات  می خدمات و امکانات

لذا بر این  ،روند تا تعادل بین رشد و توسعه یافتگی محقق گردد
سنجش توسعه یافتگی بین به دنبال تحقیق حاضر  ،اساس

تا در این راستا وضعیت بازار نیروی  ،شهر سقز بودهای  شهرستان
را بررسی  1385تا  1345کار و رشد مهاجرت در مقطع زمانی 

تغییرات نرخ  ،مهاجرتیهای  روند ،نموده و میزان کمبود شغل
نیروی کار و نرخ طبیعی نیروی کار را در سطح  ،مشارکت

 توسعه یافتگی بررسی نماید. شهرستان از زاویه سطح
 

 مبانی نظری
 مقیاس در بار اولین ،کار نیروی بازار محاسبه تکنیک
(CEPG)کمبریج  گروه اقتصادی خط مشی توسط ای منطقه

 در 2
 با 3کامپیون توسط 987 سال در. شد گرفته کار به 1980 سال

 ،گردید ترکیب ایمنطقه کار نیروی بازار بینی پیش های لمد
 رایب را تکنیک مورد این 1989 سال در4گرین و اون سپس
 ناحیه هایی در روزانه کار منظور به شده انجام سفرهای تحلیل

  و بتی .اندمورد استفاده قرار داده 1981 -84 دوره در بریتانیا از
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 با آن تلفیق و کار بازار محاسبه روش بسط توسعه با 5مادن
 سطح در را جمعیتی تغییرات اثرات ،ستانده و داده جدول
 این. تحلیل نمودند ،انگلستان در منطقه سه مورد در ای منطقه
 نیز انگلستان جدید شهرهایای  مرحله توسعه تحلیل برای روش
 .(15: 1382 ،ییاست)شکو گرفته قرار استفاده مورد

 برای کار بازار محاسبه روش بار اولین برای ایران نیز در   
 بازار تحوالت با رابطه در کشور میانی رشد شهرهای تحلیل
 . (16: 1382 ،است)شکویی شده گرفته کار بهها  آن کار نیروی

باقری و میر ،در ارتباط با سنجش سطح توسعه یافتگی
ت عنوان سنجش توسعه در پژوهشی تح ،(2015همکاران )

آنالیز های  استان اردبیل با استفاده از مدلهای  یافتگی شهرستان
تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی به سنجش توسعه یافتگی با 

 ،اقتصادی ،اجتماعی ،ترکیبی امور زیربناییهای  استفاده از شاخص
در  ،نشان دادها  نتایج حاصل از یافته ،بهداشتی و درمانی پرداخته

نابرابری  ،این استان از لحاظ توسعه یافتگیهای  بین شهرستان
 که شهرستان اردبیل دارای برخورداری طوری بهوجود داشته 

فاصله زیادی را دارا  ،دیگرهای  باشد و از شهرستان می یتر بیش
بوده و شهرستان مشکین شهر در رتبه بعد از اردبیل قرار گرفته 

 (.129: 1394 ،)میرباقریاست

پژوهشی با عنوان جستاری در سنجش  ،(1394) رئیسین منا
به  انجام داد و در مطالعه خود ،توسعه یافتگی نواحی شهری شیراز

بررسی چگونگی توزیع خدمات و امکانات شهری در گستره کالن 
شهر شیراز پرداخته و با استفاده از روش تاکسونومی عددی نشان 

 ،ای جنوب حاشیههای  فرهنگی و ناحیه -دادند که بافت تاریخی
و شمال شرقی دارای سطح پایینی از توسعه یافتگی بوده و در  شرق

فاه خانواده رهای  لفهؤم ،نهایت با استفاده از سه عامل شعاع دسترسی
تا حد زیادی این اختالف  ،شهریهای  ساختو توجه به کیفیت زیر

 (.121: 1394 ،)منان رئیسیتوان کاهش داد می توسعه یافتگی را
 

 توسعه و توسعه یافتگی

تلقی از مفهوم توسعه ارائه  نوع به طور کلی سه ،در ادبیات توسعه
توسعه  ،توسعه به مثابه یک مجموعه اقدامات مشخص: شده است

های دگرگونی بنیادی و باالخره توسعه به مثابه فرآیند  به مثابه
آنچه که در قلب . اقدامات مشخص مجموعه از دستاوردها و

است که نیاز به هایی  وسعه قرار دارد شناخت عرصهت اندیشه
 . (146: 1393 ،)عبدلی و همکارانتحول و دگرگونی دارند

اجتماعی و  ،اصوال توسعه تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی
شود و تحقق آن مستلزم ایجاد  می فرهنگی هر جامعه محسوب

لذا بسیاری از  ،هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است

                                                           
5. Batey & Madden 
 

برکاهش نابرابری و  ،مانند میردال و تودارو ،پردازان توسعه یهنظر
اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از اهداف های  رفع دوگانگی

بین مناطق  ،عدم نبود توازن در جریان توسعه ،توسعه تاکید دارند
شود  می ای موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه ،گوناگون
 . (161: 1386، سعه است)آهنگریمانعی در مسیر تو که خود

توسعه جریانی چند بعدی است که در خور تجدید سازمانی و 
اجتماعی را به همراه  -گیری متفاوت کل نظام اقتصادی سمت

توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی  می به عبارت ساده ،دارد
رشد همراه  ،بهترین مفهوم توسعه ،استها  توسعه حذف نابرابری

 .(Hadder, 2000: 5)ت اجتماعی استبا عدال
 

 عرضه نیروی کار

 ،هاست تجارب زندگی عمومی انسانترین  مهم اشتغال یکی از
هویت و  ،روابط اجتماعی ،اهداف ،پول ،ها اشتغال برای انسان

 فصل مشترک مهمی با تجارب خصوصی و عمومی به ارمغان
 ،دیکارمز -همچنین اشتغال ،(127: 1388 ،6شورترنی آورد) می

صنعتی شدن است که دنیای ما را دگرگون کرده  فرآیند کانون 
 . (148: 1387 ،7است)کوهیل

بررسی  ،های مهم در ادبیات اقتصادییکی از جنبه به عبارتی دیگر   
 . (157: 1390 ،وضعیت نیروی انسانی مؤثر در امر تولید است)زیاری

بر در طول سه دهه گذشته عمده مطالعات عرضه نیروی کار 
در حوزه عرضه نیروی کار . تئوری نئوکالسیک استوار بوده است

کیرز و »توان تئوری انقالبی ترین تحول مفهومی را می مهم
های  تئوری تخصیص وقت بین فعالیت 9بکر گری. دانست« 8منسپر

مختلف از قبیل کار و استراحت را ارائه کرد و از پارامترهای 
. این تخصیص بهره گرفت اقتصادی و اجتماعی در توضیح نحوه

مفهوم هزینه فرصت را در بازار کار وارد مطالعات  10لژاکوب هین
های  کند که افراد در تصمیم گیریاو به این نکته اشاره می. کرد

دانند و اگر هزینه مستقیم و فایده را مرئی می –خود محاسبه هزینه 
به عدم غیر مستقیم ورود به بازار از فوائد آن کمتر باشد تصمیم 

 (.14: 1382،)شکوییگیرند حضور می
 

 های تقاضای نیروی کارنظریه

با . تولیدی است فرآیند هر  نیروی کار یکی از اجزای تشکیل دهنده
 فرآیند کار محدود و مقدار آن به وسیله این وجود تقاضا برای نیروی

 . (Popkov. et al., 2005: 815)شود می سودبخشی تعیین
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تقاضای نیروی کار را در شرایط ایستا و برخی  اهبرخی از نظریه
نظریه ایستا در یک مقطع . دهنددر شرایط پویا مورد بررسی قرار می

وضعیت تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان را  ،زمانی معین
کار تقاضای نیروی ،نظریه پویا در ، امادهدمورد بررسی قرار می

های  ین زمینه نقش هزینهمورد بررسی قرار خواهد گرفت که در ا
 . گیردتعادل و عدم تعادل مورد بررسی قرار می

توان از جهت فرض تعادل یا عدم های نیروی کار را مینظریه
 ها بربرخی از نظریه. داد تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار

تقاضای نیروی کار مبتنی بر فرض تعادل در بازار کار بوده و اشتغال 
ها برابر با حداقل مقادیر عرضه و تقاضا شده نیروی کار در این مدل

 ها وقوع بیکاری )عرضه نیروی کار بنابراین در این تئوری. است
شغلی  های فرصتاز تقاضای نیروی کار است( با وجود  تر بیش

از عرضه نیروی کار است(  تر بیش خالی)تقاضای نیروی کار
 (.161: 1390 ،پذیر است)زیاری امکان
 

 کار بازار

بازار کار یکی از بازارهای چهارگانه در اقتصاد است که همراه بازار 
. کاال و خدمات در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد ،سرمایه ،پول

در این بازار به کیفیت و کمیت عرضه و تقاضای کار )نیروی کار 
 شود می شغلی برای جذب نیروی کار( پرداخته های فرصتو 

توان از دو بعد  می چنین بازارهای کار راهم ،(165: 1384 ،)فاتحی
بعد فضایی خرده بازارهای  ،فضایی و ساختاری تقسیم بندی نمود

گیرد و  می نیروی کار محلی تا بازارهای کار ملی و جهانی را در بر
همچون هایی  بعد ساختاری از طریق تعیین حدود متوسط شاخص

جتماعی پایگاه ا ،سن ،جنس ،نژاد ،آموزش ،ترکیب ،مهاجرت
 های فرصتکیفیت و کمیت . (3: 1389 ،شود)زنگنه می مشخص

 ای نیز نتیجه نیروی بازار کار در مقیاس محلی و منطقه
های کمی در تعداد  المللی است و تفاوت های ملی و بینفرآیند

های جغرافیایی اشتغال و  شغلی نشان دهنده تفاوت های فرصت
ی در ماهیت های کیف در حالی که تفاوت ،بیکاری است

شغلی موجود و پیش بینی توسعه نیروی بازار کار  های فرصت
 (.Kitchin, 2009: 87)است

عرضه نیروی کار عبارت است از بخشی از جمعیت در سن 
فعالیت که متقاضی شغل در بازار کار باشند و تقاضای نیروی کار 

شغلی که در دوره معینی از سوی  های فرصتعبارت است از 
گردد های اقتصادی )تولیدی و خدماتی( ایجاد مینگاهواحدها و ب

های گوناگون اقتصادی  و متقاضی استفاده از نیروی کار در بخش
فشارهای تقاضا در مناطق مرفه بسیار . (166: 1384 ،هستند)فاتحی

دستمزدها باال رفته و کمبود نیروی کار  ،بر اثر این وضعیت ،باالست
( و زمانی که بازار نیروی کار 654: 1389 ،آید)هاروی می به وجود

تقاضا برای جذب نیروی کار عرضه شده ناکافی یعنی ) ضعیف باشد

جمعیت بیکار  دشود که بایهایی میتوجه خاصی به تعداد شغل ،است(
ین معنی ه ادر شرایطی که نیروی کار متراکم باشد )ب. را کاهش دهد

شد( تالش برای از عرضه آن با تر بیش ،که تقاضای نیرو برای کار
: گیرد )مانندجذب منابع جدید جهت عرضه نیروی کار انجام می

بازگرداندن زنان بعد از  ،کارگران مهاجر ،استخدام کارگران مسن
 . (Kitchin. et al., 2009: 89).(.. زایمان و

های  چه در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز سهم بخش اگر
اما آنچه که در  ،زی استاز بخش کشاور تر بیش خدمات و صنعت

خدمات غیرمولد  تر بیش ،شود می کشور ما از بخش خدمات دیده
 ،به عنوان مثال. اقتصادی همچون داللی و واسطه گری است

توان به  گستردگی خدمات خرید و فروش مسکن در کشور را نمی
به عبارت . ای از توسعه یافتگی کشور قلمداد کرد صورت نشانه

در راستای دست به دست شدن  تر بیش ماتدیگر این قبیل خد
. (2: 1391 ،)نادمیاست نه تولید کاالها یا خدمات جدیدها  دارایی

بازار کار ایران را  جوهره ،ویژگیسه  ،شد با توجه به آنچه مطرح
 ،آنهادر تغییر  است که باها به قدری  آندهند و اهمیت  می شکل

 .شود می ماهیت بازار کار ایران دگرگون
بخش خدمات بر  غلبه. 1: عبارتند از های بازار کار ایران گیویژ

نقش . 3 ،سمت گیری به سود مناطق شهری. 2 ،بخش تولیدی
 (.85: 1370 ،)گودرزیهمچنان مسلط بخش عمومی در ایجاد اشتغال

 
 مدل بازار کار

هم از جهت انباشت و توزیع ثروت و هم در  ،الگوهای اشتغال
شهری تأثیر عمیقی  بر توسعه ،خته شدهارتباط با ساختار محیط سا

فن محاسبات بازار . (245: 1384 ،11گذارند)پارتر و لوید می بر جای
توان شیوه برخورد عرضه و ی است که با آن میکار یک ابزار کمّ

عنصر اساسی . تقاضای نیروی کار طی یک دوره زمانی را نشان داد
لیل عدم توازن کمبود شغل است که به د ،در محاسبات بازار کار

با استفاده از این روش . دهدبین عرضه و تقاضای نیروی کار رخ می
بیکاری و رفت و  ،توان اثرات تغییر در اشتغال بر روی مهاجرتمی

 (.35: 1389 ،آمد نشان داده شود)اجزاء شکوهی و همکاران
ترین بازارهای اقتصادی است که به دلیل  بازار کار یکی از مهم

یم با انسان از اهمیت ویژه برخوردار و همواره مورد ارتباط مستق
 (. 24: 1395توجه دولت و سیاستگذاران بوده است)امینی، 

 کار، چهار المللی بین شایسته، سازمان کار تحقق در راستای
 اشتغال، تقویت از کار، حمایت حقوق از حمایت هدف راهبردی

 دنبال ار اجتماعی گفتگوی تقویت و اجتماعی امنیت حمایت و
زیرا ایجاد اشتغال،  .کنند می تقویت را یکدیگر اهداف که این کند می

                                                           
11. Porter & Lloyd 
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 باالتر فراهم استانداردهای و تر بیش درآمدهای برای را شرایطی
 بود. نخواهد نیز کار نباشد، حقوق کار که جایی در. کند می
 کاری کم و بیکاری کاهش و اشتغال میزان افزایش بنابراین 

 سازمان راهبرد درای  هسته نقشی طور کلی ه، ب)اشتغال ناقص)
 گذاری سیاست ، نیازمندتر بیش اشتغال. کند می ایفا المللی کار بین

 اقتصاد سطح در مناسب های سیاست همچنین و کار در بازارتر  فعال
 ادغام برای تقاضا . همچنیناست مالی بازارهای ثبات کالن و
 . دهد یم افزایش را اجتماعی و اقتصادی های سیاست

به  را خود خاص اجتماعی سیاست اقتصادی، پیامدهای نوع هر
 رشد میزان و نوع بر ثابتی تأثیر نیز اجتماعی و سیاست دارد دنبال

 به زیرا .(647: 1394، همکاران پور و گذاشت)فیض اقتصادی خواهد
باشد، از  باالتر کشور فعال جمعیت به نسبت اشتغال درصد هر میزان

اقتصاد  حرکت تکاملی روند و شود می کاسته پنهان بیکاری میزان
 گردد. می تعادل، تسریع سوی به ملی
 فعال جمعیت به اشتغال فاصله نسبت چه دیگر، هر سوی از 

 کشور، دچار اقتصادی و توسعۀ رشد فرآیند شود، تر  عمیق کشور
 و ادبیاتشود.  تر می کم رشد آن آهنگ و تر بیش های ناهنجاری

 پدیده تحلیل و بررسی دهد کهمی نشان وجودم نظری متون

 است: گرفته الگوی زیر صورت سه از یکی اساس بر اشتغال
 

 اشتغال اقتصادی الگوهای و هانظریه
 اقتصاددانان وسیله به اغلب نخست نوع الگوهای وها  نظریه
 (تقاضا و عرضه بر مشتمل) اقتصادی خاص قوانین و شده مطرح

 این انواع هستند. از ریاضی بیان دارای تر بیش و بوده حاکم آن بر
کار،  رقابتی و آزاد بازار سنتی مدل به توانمی ها مدل و الگوها
 اشتغال و تولید رشد کینز، مدل اشتغال و درآمد عمومی نظریه

 .کرد اشاره بالوگ -اکاوس مدل و (دومار -هارود مدل)
 

 اشتغال فضایی الگوهای و هانظریه
 اغلب که هستند اشتغال فضایی الگوهای وا ه دوم، نظریه دسته

اجتماعی،  و اقتصادی علوم دانشمندان وسیله به مشترک طور به
 بسط و مطرح ایمنطقه توسعه ریزان برنامه و جغرافیدانان

 مکانی یا و سرزمینی بُعد اغلبها  نظریه گونه این اند. در یافته
 نقش دهآم وجود به اقتصادی وضعیت در به نحوی و بوده حاکم

 کند. می ءایفا را خاصی
رانیس،  -فی-لوئیس نظریه به باید هانظریه این جمله از   

 طبیعی، نظریه محیط های تفاوت کارک، نظریه کالین نظریه

 -شهری توسعه نظریه و پیرامون -مرکز ، نظریه(اقتصاد)دوگانگی
 .کرد اشاره صنعتی

 

 

 تجربی پیشینه

 تحلیل به و اند التقاطی دیرویکر دارای تجربی مطالعات برخی
  معلولی و علت روابط شناخت منظور به اقتصادی متغیر هرگونه

 اغلب مطالعات اند. این پرداخته مختلف عوامل همبستگی و
 از محقق که طوری به هستند،اکتشافی  شناسی روش دارای

 متغیرهای تأثیر یا و نظر مورد پدیده به نسبت عمیقی گاهیآ
 همین به و نبوده برخوردار وابسته و کالن متغیر یک بر مستقل

 سؤال، تحقیق چندین طرح با تنها و فرضیه بدون گاهی خاطر
 زیادی فراوانی از رویکرد این با کند. مطالعاتیمی آغاز را خود

 به بدیهی امر این نیز موضوع ماهیت به توجه با و برخوردارند
 رسد. می نظر

 ویژگی سه که داد شانن تحقیقات این گونه بر اجمالی مرور

 مورد در جامع توصیفی بررسی یک انجام :از عبارتند آنها اصلی

 روابط و همبستگی بیکاری، بررسی و اشتغال موجود وضعیت

 سایر و وابسته متغیر عنوان به اشتغال بین علت و معلولی
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  یها شاخص)مانند  ها شاخص

 اشتغال پدیده تبیین و تحلیل جامسران و )...و شناختی جمعیت

 .(19: 1392 ،آن)فنی و همکاران از گیری نتیجه و بیکاری و
 

 روش تحقیق
توصیفی  –پژوهش حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات تحلیلی 

تعداد مهاجران : پژوهش عبارتند از سی در رمورد برمتغیرهای . است
 ،بیکاری ،تعداد مهاجران وارد شده ،نرخ رشد طبیعی ،به بیرون

 . نیروی کار ،اشتغال
از نتایج تفضیلی  بررسیورد های م شاخصاطالعات مربوط به 

 ،1355 ،1345های  های عمومی نفوس و مسکن سال سرشماری
 . شدگردآوری  1385و  1375 ،1365
 

  محدوده مورد مطالعه

قلمرو مورد مطالعه، محدوده سیاسی شهرستان سقز به تفکیک نقاط 
  ستایی و کل شهرستان بوده است.شهری، نقاط رو

 استان شمالی بخشدر واقع  های از شهرستان یکی سقز شهرستان

  از شمال به این شهرستان باشد. می سقز شهر یتمرکز با کردستان

از  و بانه  از غرب به ،مریوان از جنوب به ،دیواندره از شرق به ،بوکان

 .شود منتهی می عراق کشور هجنوب ب
نفر  208425، 1385طبق سرشماری سال  سقز، شهرستان جمعیت

در نقاط  73391نفر در نقاط شهری و  135034که از این مقدار  بود
 (. 1386باشند)مرکز آمار ایران،  روستایی ساکن می
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 چچ
 موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز. 1شکل

 
 
 

 مدل بازار کارمراحل محاسباتی 

1.              L = E + U 
L =حجم نیروی کار         

= E تعداد شاغلین 
 U = تعداد بیکاران 

2.               L/W Y = 
 Y = نرخ فعالیت اقتصادی         
W = تعداد جمعیت در سن کار 

3.              X =W/P 
X = معیت در سن کارنسبت ج        

P = تعداد کل جمعیت 

4 .DL = میزان تغییرات در نیروی کار  
M = مجموع مهاجرت خالص به بیرون در یک دوره 

          DL = L –L – 1 + YXM 

5 .DN = افزایش طبیعی نیروی کار 
+ XM Y-1( Y-1 DN = (W – W-1 

6 .DA =  مشارکتافزایش نیروی کار ناشی از تغییرات در نرخ 

DA = W(Y-Y-1) + XM (Y - Y-1) 

7. DU  = حاضر اختالف بین تعداد بیکاران دوره گذشته با دوره        

DU = U – U-1 

8 .DE= اختالف بین تعداد شاغالن دوره گذشته با دوره   
  DE = E – E-1 

9 .=DS غییرات خالص در کمبود شغلت 

 ( Batey, 1997: 1-5)DS = DL – DE 
 

 ها یافته

 کار نقاط شهری و روستایی شهرستان سقزتحلیل وضعیت بازار 

عنوان یک ه تمرکز فضایی بیکاری و فقر در بازار نیروی کار شهری ب
 . (Arnott, 2008: 387)دگذار می تأثیر شهری نیساکن بر حیاتی لهئمس

 دهد که های مدل بازار کار نشان میستاندهدر این مطالعه 
ها با کمبود شغل مواجه دوره تمام شهرستان سقز درروستاهای 

اند  داشته ، مازاد شغلسومدهه تا در حالی که نقاط شهری  ،ندبود
 .اند و در دهه اخیر با کمبود شغل مواجه شده

 همچنین شهرستان سقز در هر چهار دوره مهاجر فرست بوده و
؛ باشدمی نفر 20167مقدار آن مربوط به دهه چهارم با  ینتر بیش

ر از دهه چهارم که نقاط شهری مهاجرپذیر بوده، در همه به غی اما
فرست و نقاط شهری مهاجرپذیر دیگر روستاها مهاجر های دوره
تغییرات نیروی کار هم یک روند در این شهرستان، . اندبوده

مقدار خود در کل  ینتر بیش افزایشی داشته و در دهه اخیر به
به عنوان دهه تورم توان میدهه چهارم را . است شهرستان رسیده

 . نیروی کار در نقاط شهری و روستایی نامگذاری کرد
تا 1345 سال سقز از شهرستان کار بازار محاسبات، 1جدول 

 . را نشان می دهد 1385
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 1385تا  1345 از سالشهرستان  کار بازار محاسبات. 1جدول 

 

 

 
 بیرون به مهاجرت و (DS)شغل رابطه کمبودنمودار . 2شکل

(YXM) 1385تا  1345از  شهرستان سقز در 
 

 (YXM)بین مهاجرت به بیرون  ،2و شکل 1 اساس جدول بر
دیده  نسبیهماهنگی  در هر چهار دوره (DS)کمبود شغل  و

از دوره اول تا دوره سوم  (DS)روند تغییرات کمبود شغل . ودش می
یعنی با گذشت زمان از دهه اول تا  ،استداشته روندی کاهشی 

 طوری به. دهه سوم از کمبود شغل در شهرستان کاسته شده است
نشانگر مازاد شغل در منفی بود که در دهه سوم کمبود شغل  که

 . باشد شهرستان می
جرت به بیرون نیز در این سه دوره تابعی از روند تغییرات مها

کمبود شغل بوده است و از دهه اول به سوم از تعداد مهاجرین 
که در دوره دوم به  طوری به شده،خارج شده از شهرستان کاسته 

اما از . ها( رسیده استدوره ترین مقدار خود )نسبت به سایر کم
کمبود شغل  و (YXM)دهه سوم به بعد روند مهاجرت به بیرون 

(DS) و گرفته افزایشی به خود  به شدت در شهرستان روندی
. شده استشهرستان دچار پدیده مهاجرفرستی شدید در دوره آخر 

 باشدمیوابسته مهاجرفرستی شهرستان به کمبود شغل  بنابراین،
هرگاه شهرستان با مازاد شغل مواجه شده )دوره  معنا کهبه این 

و نکته قابل توجه در  کاهش یافتهآن سوم( میزان مهاجرفرستی 
ها شهرستان  این نمودار این است که در هیچکدام از دوره

 و همیشه مهاجرفرست بوده است.نبوده  مهاجرپذیر
 

 

 بیرون به مهاجرت و (DSشغل) رابطه کمبودنمودار . 3شکل

(YXMنقاط شهری شهرستان سقز )  1385تا  1345از 
 

 YXM DL DE DS DU DN DA دهه سال

 -1933 5912 1503 3365 689 4054 7609 اول 55-45

65-55  -156 10470 1357 1623 8821 10444 1230 دوم 

75-65  -270 12026 -876 -29 11627 11598 4006 سوم 

85-75  140 24564 12287 17026 7710 24736 20167 چهارم 

 نقاط شهری

 -55 1248 9 -1902 3053 1151 -7360 اول 55-45

65-55  52 2204 2123 -6877 8275 1398 -36356 دوم 

75-65  -907 6706 294 -3374 8503 5129 -16616 سوم 

85-75  1858 13439 7960 8069 7397 15466 477 چهارم 

روستایینقاط  

 -1689 4350 1494 5082 -2364 2718 14969 اول 55-45

65-55  532 7104 -766 7004 648 7652 37586 دوم 

75-65  1757 4747 -1170 2987 3124 6111 20622 سوم 

85-75  -900 10420 4327 8934 313 9247 19690 چهارم 
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و  (DS)شغل  کمبودین ، رابطه آشکاری ب3شکلنمودار 
وجود  سقز در نقاط شهری شهرستان (YXM)بیرون  به مهاجرت

باشد، یعنی در نقاط در سه دوره اول میزان کمبود شغل منفی می. دارد
شهری شهرستان مازاد شغل وجود دارد و اضافه شغل موجود در نقاط 

ویژه در دوره دوم ه باشد، بشهری دلیلی بر مهاجرپذیری آن می
را به خود جذب کرده است، اما در  نفر( 36356ترین حد مهاجر )باال

های دوره آخر با مثبت شدن کمبود شغل، نقاط شهری برخالف دوره
، بنابراین وابستگی اند گردیدهرو قبلی با پدیده مهاجرفرستی روبه

در نقاط شهری  (DS)به کمبود شغل  (YXM) مهاجرت به بیرون
 کند.ق میصدبه طور کامل  شهرستان نیز

 

 
 به مهاجرت و (DS)شغل رابطه کمبودنمودار . 4شکل

 1385تا  1345از  نقاط روستایی شهرستان سقز (YXM)بیرون

و  (DS)شغل  کمبوددهد که بین  ، نشان می4 نمودار شکل 
نیز  سقز در نقاط روستایی شهرستان (YXM) بیرون به مهاجرت

ر هر چهار دوره روند تغییرات کمبود شغل د. وجود داردطه راب
شغلی برای نیروی  های فرصتباشد و این به معنی نبود  مثبت می

به همین دلیل در مناطق روستایی شهرستان . باشدکار موجود می
ویژه در دوره ه برعکس نقاط شهری پدیده مهاجر فرستی شدید ب

اما از دهه دوم به این طرف از . نفر( رخ داده است 37586دوم )
 . نقاط روستایی کاسته شده است شدت مهاجرفرستی

 

 
( DE) اشتغال وتغییرات (DSشغل) کمبود رابطهنمودار . 5شکل

 1385تا  1345از  شهرستان سقز
 

 تقاضای همان یا اشتغال تغییراتدهد که نشان می ،5شکل نمودار
اما در ، در سه دهه اول روند افزایشی داشته است (DE) کار نیروی

های قبلی یزان تغییرات اشتغال نسبت به دورهدهه آخر به یکباره از م
که در سه دهه اول روندی کاهشی  (DS)شود و کمبود شغل کاسته می

داشته، در نتیجه در سه دوره اول با وجود افزایش تغییرات اشتغال، 
جوابگوی این تقاضا سقز شغلی ایجاد شده در شهرستان  های فرصت

حتی در دوره سوم کمبود  شود،بوده و کمبود شغل زیادی دیده نمی
اما در دوره . باشد (، نمایانگر مازاد شغل در این دوره می-29) شغل منفی

طور قابل توجهی ه آخر با وجود کاهش تغییرات اشتغال، کمبود شغل ب
افزایش یافته و این بدین معنی است که در این دوره نه تنها 

 های فرصتز این ، بلکه تعدادی اوجود نیامده هشغلی جدید ب های فرصت
اند و شهرستان سقز با این تعداد کمبود شغلی در شهرستان از بین رفته

 است. رو شده به رو بیرونی به شغلی و مهاجرت

 
 (DE) اشتغال وتغییرات (DS)شغل کمبود نمودار رابطه. 6شکل

 1385تا  1345از  شهرستان سقز در نقاط شهری

 و تغییرات (DS) شغل ، بین کمبود6شکل نمودار اساس بر
در نقاط شهری شهرستان هماهنگی کاملی وجود  (DE) اشتغال

 در سه دهه اول روندی افزایشی به خود گرفته اشتغال تغییرات. ندارد
 .شود آن دیده می اما در دوره پایانی کاهش محسوسی در مقدار

رو ه ب با وجود مازاد شغل در نقاط شهری رو به عبارت دیگر
خر با وجود کاهش تغییرات اشتغال نسبت به در دوره آ ،هستیم

نقاط شهری پدیده مهاجرت فرستی چشمگیری را  ،های قبلیدوره
 اند.به خود دیده

 
 (DE)اشتغال وتغییرات (DS)شغل کمبود نمودار رابطه. 7شکل

 1385تا  1345از  شهرستان سقز در نقاط روستایی
 

 تغالاش تغییرات و (DS) شغل بین کمبود ،7شکل نمودار
(DE) داشته  شهرستان سقز هماهنگی وجود در نقاط روستایی

شود و با وجود کاهش اما در دوره آخر این هماهنگی دیده نمی
افزایش  کمبود شغل ،تغییرات اشتغال و نزدیک شدن به صفر

بدین معنی که در دهه اخیر نقاط روستایی  ،یافته است
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در دهه سوم نقاط . اندشغلی بسیار کمی را دارا بوده های فرصت
و این نشان  اند داشتهترین مقدار کمبود شغل را  روستایی کم
 شغلی در روستاها بوده است. های فرصتدهنده وجود 

 
با تغییرات نرخ ( DL)نمودار رابطه تغییرات نیروی کار . 8شکل

در شهرستان سقز  (DN)و تغییرات طبیعی نیروی کار (DA)مشارکت 
 1385تا  1345از 

 (DL) دهد که تغییرات نیروی کارنشان می ،8شکل نمودار
و  باشدمی (DN) وابسته به تغییرات طبیعی نیروی کار تر بیش

رابطه ( DL) با تغییرات نیروی کار (DA)تغییرات نرخ مشارکت 
 ،باشدنرخ مشارکت به جز در دوره اول که منفی می. چندانی ندارد

ه در تغییرات نیروی دهد کروند متعادلی را طی کرده و نشان می
اما تغییرات طبیعی نیروی کار همراه با تغییرات . نداردتأثیر کار 

بنابراین . نیروی کار روندی همسان و افزایشی داشته است
تغییرات نیروی کار بیش از آنکه وابسته به تغییرات نرخ مشارکت 

در نقاط شهری . است وابسته به تغییرات طبیعی نیروی کار ،باشد
از  تر بیش (DL) ایی شهرستان نیز تغییرات نیروی کارو روست

تأثیر پذیرفته است و تغییرات  (DN) تغییرات طبیعی نیروی کار
 در تمام ادوار به صفر نزدیک و حتی در( DA)نرخ مشارکت 

 . باشدمنفی میهایی  دوره

 
با تغییرات طبیعی نیروی  (DS)نمودار رابطه کمبود شغل . 9شکل 

از     در شهرستان سقز (DA)یرات نرخ مشارکت و تغی (DN)کار
 1385تا  1345

افزایش روند تغییرات کمبود شغل  ،9شکلبر اساس نمودار 
(DS) به اثرات افزایش روند تغییرات  تر بیش در شهرستان سقز

که وابسته به روند  گردد تا اینبر می (DN) طبیعی نیروی کار
وره اول سرشماری در سه د. باشد (DA)تغییرات نرخ مشارکت 

اما از دوره سوم  ،روند تغییرات کمبود شغل روندی کاهشی است
همچنین روند تغییرات  ،افزایشی شدیدی را طی کرده است
که به نرخ رشد  داشته استطبیعی نیروی کار یک روند افزایشی 

که روند تغییرات نرخ مشارکت در  در حالی. گرددجمعیت بر می
د و به جز دوره آخر هیچ تأثیری در باشسه دهه اول منفی می

همچنین در نقاط شهری . تغییرات کمبود شغل در شهرستان ندارد
و روستایی شهرستان نیز وضعیت به همین منوال است و روند 

وابسته به روند تغییرات نرخ  تر بیش (DS)تغییرات کمبود شغل 
که از روند تغییرات نرخ مشارکت  بوده تا این (DN)رشد طبیعی 

(DA) .تأثیر بپذیرد 
 

 گیری بحث و نتیجه

وقوع انقالب صنعتی از یک طرف و اجرای برنامه اصالحات ارضی 
های  متفاوت روستا و شهر را با زیر ساخت از طرف دیگر دو محیط

مدنی و قانونی و با بهره وری نامتعادل در  ،نامتناسب تکنولوژیکی
ی کار روستایی به نتیجه این روند هجوم نیرو. مقابل هم قرار داد

شهرها با توجه به . بود محدودیت شهرها در جذب آنان شهرها و
ظرفیت خود نیروی کار الزم را جذب کرده و نیروی مازاد را به 

در این زمینه شهرستان سقز هم . کاذب هدایت کردندهای  اشتغال
 در تمام. به رو بوده است مستثنی نبوده و با تحوالت فراوانی رو

 سقز مهاجر شهرستان ،1385تا  1345های  های سال سرشماری
 در شغل کمبود شهرستان تابع مهاجرفرستی ،است فرست بوده

ن در سه دوره که نقاط شهری شهرستا درحالی. باشدمی شهرستان
بوده میزان مهاجر فرستی شدید نقاط روستایی  و در اول مهاجر پذیر

شهرستان  بنابراین. داشته استبر مهاجرپذیری نقاط شهری غلبه  و
لذا آنچه که در  ،بودبا پدیده مهاجرفرستی مواجه  در هر چهار دوره

 تر بیش در ،این راستا مشهود است مهاجران روستایی شهرستان
مواقع در جستجوی کار وارد مرکز شهرستان شده و در نقطه مقابل 

بسیاری  ،خود مرکز شهر به دلیل کمبود اشتغال برای جمعیت خود
ران روستایی را در مشاغل کاذب و بسیاری دیگر به دلیل از مهاج

عدم مطلوبیت راهی نقاط خارج از سطح شهرستان گردیده و به 
عبارتی به مرکز استان و حتی در مواردی به دیگر نقاط مرکزی 

جمعیتی های  کشور روانه نموده است که این خود مسبب عدم تعادل
اد ساپروفیتی یا به عبارتی در دیگر نقاط مهاجر پذیر گردیده و اقتص

همچنین با توجه به  ،انگلی را در این مناطق دامن زده است
ستان در شهر اشتغال تغییراتدر سه دوره اول  های تحقیق یافته

 ؛کاهش یافتهروند کمبود شغل  و روندی افزایشی به خود گرفته
نیروی کار  ییعنی در این سه دوره با وجود افزایش تقاضا

که در  طوری به. است لی ایجاد شده جوابگو بودهشغ های فرصت
اما دوره . وجود داشت( در شهرستان مازاد شغل 65 -75) دوره سوم
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( در شهرستان و نقاط شهری و روستایی با وجود 75 -85آخر)
 قابل توجهی به صورت کمبود شغل ،اشتغال تغییراتکاهش 

 های فرصتها در این دوره نه تنکه  این معنبه ا افزایش یافته است،
شغلی  های فرصتوجود نیامده بلکه تعدادی از این ه شغلی جدید ب

شغلی و کمبود  تعداداند که شهرستان با در شهرستان از بین رفته
با توجه به اینکه در دوره  ،است رو شدهروبه بیرون به مهاجرت
 ،ایم رو بودهه ب رو با افزایش جمعیت در کشور ذکر شدهزمانی 

سوی دیگر نه تنها اشتغال ایجاد نگردیده بلکه افزایش همچنین از 
جمعیت در مقطع زمانی ذکر شده سبب گردیده که مجددا بحث 

ه مهاجرت با انگیزه اشتغال این بار از خود مرکز شهر به سایر نقاط ب
موارد  تر بیش ای که حتی در ویژه پایتخت مطرح گردد به گونه

ان وارد نشده بلکه به مراکز مهاجران روستایی دیگر به مرکز شهرست
گیری  اند که این خود سبب شکل کالن جمعیتی مهاجرت نموده

در نقاط کالن . .. خزش شهری و ،نشینی چون حومههای  پدیده
اما آنچه که در تحوالت بازار . ویژه پایتخت گردیده جمعیتی ب

تغییرات نیروی کار شهرستان سقز مشهود است این است که 
است و ( DN) بسته به تغییرات طبیعی نیروی کاروا ،نیروی کار

تغییرات نرخ مشارکت تأثیر چندانی در روند تغییرات نیروی کار 
های سرشماری کمبود شغل موجود در تمام دورهکه  طوری به. ندارد

در شهرستان سقز )نقاط شهری و روستایی( متأثر از تغییرات طبیعی 
گردد و در واقع می نیروی کار است که به نرخ رشد جمعیت بر

تغییرات نرخ مشارکت اثر چندان چشمگیری در کمبود شغل 
توان عنوان نمود که  می لذا در این ارتباط. نداشته استشهرستان 

شهرستان سقز همانند میانگین کشوری در مقطع مذکور به دلیل 
با . است روند طبیعی افزایش جمعیتی دچار کمبود اشتغال گردیده

مشاغل  1365تا 1345های  توانسته همانند دورهاین تفاوت که ن
جدیدی چه به صورت دولتی و چه به صورت خصوصی به وجود 

روند مهاجر فرستی چه در افزایش عامل ترین  مهم این خود وآورد 
 ،و از طرف دیگرشده است سطح روستاها و چه در سطح شهرستان 

به اشتغال  حتی در نواحی روستایی با توجه به کمبود گرایش جوانان
بخش کشاورزی و استفاده از ماشین آالت به جای های  در فعالیت

انسان سبب آزادسازی خیل عظیمی از نیروی کار از این نواحی به 
سطح مرکز شهر سقز گردیده و چون خود مرکز شهرستان به دلیل 

 ،به رو بوده مشکالت رشد طبیعی جمعیتی با کمبود مشاغل رو
از هر دو نقطه شهری و روستایی منطقه مهاجر فرستی  بنابراین

مورد مطالعه به سمت سایر نقاط کشور شکل گرفته و بازار کار را با 
که به اجبار این عدم  است به رو نموده یک نیروی مازاد جمعیتی رو

تعادل جمعیتی نیروی کار با مشاغل موجود سبب مشکالت عدیده 
 . در سطح شهرستان و کشور را سبب گردیده است

 

 

 راهکارها

صورت های  اینکه عمده مهاجرت های تحقیق و یافته با توجه به
. گرفته از نواحی روستایی به سمت مرکز شهر صورت گرفته است

 شود: پیشنهاد می
گر وارد میدان عمل شود و این  دولت به عنوان یک تسهیل - 

ایجاد قوانین  ،واماعطای مانند هایی  گری خود را در زمینه تسهیل
گرایی جوانان  ارائه امکانات آموزشی جهت تخصص ،قیتشوی

های  روستایی در راستای گرایش به کسب و کار و فعالیت
 اجرا نماید.کارآفرینانه 

با توجه به مستعد  ،داران شهری بخش خصوصی و سرمایه - 
همانند دسترسی به نیروی هایی  بودن نواحی روستایی در زمینه

گاه تامین آسان  ،)زمین( یعی ارزانمنابع طب ،کار فراوان و ارزان
نسبت به راه اندازی و ایجاد اشتغال در این  ،در محلها  نهاده

بازار کار از  ویژه دره ای ب تا این عدم تعادل منطقه بپردازند،نواحی 
 .بین رفته و سبب پویایی نظام شهری و روستایی گردد

ون بدهای  از مهاجرتهایی  با نشان دادن جنبهها  رسانه - 
یابی به استان جهت دستهای  ریزی به مرکز شهرستان برنامه

ای  گسترده که خود مسبب مشکالت بسیار پیچیده و ،اشتغال
 موجبگردیده که نه تنها ایجاد اشتغال میسر نگردیده بلکه خود 

 شهرنشینان گردیده استهم ناامنی مهاجران روستایی و احساس 
سب استفاده نموده و در بایست از فرصت منا می رسانه بنابراین
شغلی از طریق کارآفرینی در نواحی روستایی  های فرصتمعرفی 

هر منطقه گامی در جهت های  و پتانسیلها  با نشان دادن توان
بهبودی وضعیت بازار اشتغال در این نواحی بردارد تا هم از فشار 

شود و هم خود نواحی  پیشگیریمهاجرتی به مرکز شهرها 
ان یک بازار کار محلی برای تثبیت جمعیت روستایی به عنو

 تبدیل شوند.روستایی 
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