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اجتماعی روستاهاي ـ بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادي
جوان و سالخورده 

رخ شهرستان تربت حیدریه)(مطالعه موردي: دهستان پایین
2دکتر محمودرضا میرلطفیو1فاطمه پورابراهیمی

17/5/94تاریخ پذیرش: 28/10/93:وصولیخ تار
چکیده:

روندنهاییيگیرندهبهرهوکاريوسیلهابزار،نویندیدگاهازجمعیت
ي نواحی روستایی ریزي توسعهشود و در فرآیند برنامهمیمحسوبتوسعه

نیز، اهمیت زیادي دارد. از آنجا که ساختار سنی جمعیت در این فرآیند بسیار 
گذارد، شناخت و تحلیل وده و هر ساختار اثرات متفاوتی بر توسعه میمهم ب

ي حاضر پس از تعیین رسد. در این راستا در مقالهآن نیز ضروري به نظر می
رخ شهرستان روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده در دهستان پایین

ي ي اقتصادي ـ اجتماعی روستاهاتربت حیدریه، به بررسی سطح توسعه
يتهیهوهادادهتحلیلوتجزیهمورد مطالعه پرداخته شده است. براي

. شداستفادهGISوSPSSافزارنرمآماريهايآزمونازترتیببههانقشه
واقتصادييتوسعهسطحمعناداري بیننتایج مطالعات نشان داد که تفاوت

منطقه وجود ي این سالخوردهوجوانسنیترکیبباروستاهاياجتماعی
و در 25/4دارد. آنچنان که میانگین بعد اقتصادي در روستاهاي جوان برابر با 

براي روستاهاي 06/4و میانگین بعد اجتماعی 61/1روستاهاي سالخورده برابر 
ي همچنین نتیجهبراي روستاهاي سالخورده به دست آمد؛37/2جوان و 

داد که تفاوت معناداري درصد نشان99آزمون تحقیق، در سطح معناداري 
ي اقتصادي ـ اجتماعی روستاهاي جوان و سالخورده در بین سطح توسعه

ي مورد مطالعه وجود دارد.منطقه
رخ،پایینسالخورده، دهستانواجتماعی، روستاهاي جواناقتصادي ـيتوسعهمفاهیم کلیدي:

حیدریهشهرستان تربت

ي مسئول) ریزي روستایی دانشگاه زابل (نویسندهکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه1
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مسألهیانبمقدمه و 
نی در ایران جایگاه و اهمیت بسیار دارد. عدم توجه به فضاهاي روستا و روستانشی

توجهی به امکانات تولیدي نواحی روستایی و نیروي انسانی روستا از مشکالت روستایی، بی
). 1391:218روستایی است (موسوي و باقري کشکولی، ياساسی در دستیابی به توسعه

ایی، شناخت و تحلیل وضع موجود و نیز نواحی روستيریزي و توسعهدر فرآیند برنامه
هاي مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادي و انسانی تحلیل امکانات و تنگناها در زمینه

پایدار روستایی، از یک طرف توجه به ابعاد يضروري است. در راستاي دستیابی به توسعه
یی نیاز است، فضاـمختلف توسعه از جمله ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي

نواحی روستایی تحقق يجانبههماهنگ، موزون و همهيچرا که بدون تحقق آن، توسعه
روستایی يهاي انسانی مناطق نیز در توسعهنخواهد یافت؛ از طرف دیگر توجه به تفاوت

ها توسعه به معناي حقیقی رخ نخواهد رسد، زیرا بدون تعدیل این تفاوتضروري به نظر می
). از آنجا که روستا بعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و 1383:60وانی، داد (رض

شود و در آن تعداد کثیري از عوامل انسانی مولد سکونت جمعیتی کشور محسوب می
روستایی اعم از عوامل يجامعهيدارند، بررسی عوامل و منابع ارزشمند مؤثر در توسعه

کنند. بدیهی است که در بین این مهمی ایفا میانسانی و منابع طبیعی و اقتصادي، نقش
تر خواهد بود؛ چرا که همیشه نیروي عوامل و موانع، نقش نیروي انسانی از همه پر رنگ

شود. در واقع جمعیت و نیروي انسانی به انسانی بعنوان هدف و محرك توسعه معرفی می
ی قرار گیرد. از نظر علت داشتن نقش کلیدي در توسعه، باید به طور ویژه مورد بررس

انتقال ساختار سنی از جوانی به يهایران در حال حاضر، مرحليجمعیتی جامعه
) و در این فرایند به طور روزافزون بر 1377:71کند (میرزایی، سالخوردگی را تجربه می

شود. سال و سالخورده افزوده شده و از جمعیت نوجوان و جوان آن کاسته میجمعیت میان
ی سرعت رشد جمعیت سالمندان در مقایسه با رشد کل جمعیت و افزایش ساالنه فزون

نگر براي حلّ مسائل ناشی از این ریزي آیندهها، لزوم توجه و برنامهتعداد و سهم سالخورده
سالخوردگی جمعیت با افزایش )؛ چرا که1389:102پور، کند (کاظمیمسئله را توجیه می
.)33: 2003، 1گاوریلو و هیولین(شودمی"رتعمیق"سریع سالخوردگان 

هاي متعدد سنی بعنوان عوامل اثرگذار بر در این راستا بررسی جمعیت و گروه
رسد. سه گروه سنی متعارف و مرتبط با جمعیت روستایی، نیز ضروري به نظر میيتوسعه

1 Gavrilov & Heuveline
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(فعال) و 60تا 15سال (غیر فعال)، گروه سنی 15گروه سنی زیر :و توسعه عبارتند از
(غیر فعال). بنابراین، متناسب با وضعیت جمعیتی ایران که در 60گروه سنی باالتر از 

رود، بررسی و تحلیل اثرات جمعیت گذار قرار گرفته و رو به سالخوردگی پیش میيمرحله
سالخورده در مقایسه با جمعیت جوان در جریان توسعه، از اهمیت شایانی برخوردار است. 

ع سالمندي جمعیت که به دالیل متعدد کاهش موالید، مرگ و میر، افزایش امید به در واق
تر بر اثر مهاجرت جوانان ایجاد شده است، اثرات منفی بر جریان زندگی و از همه مهم

یافتگی مناطق خواهد گذاشت و با وجود اینکه سالمندي فرآیندي طبیعی و همگانی توسعه
بسیاري از نظر اقتصادي، اجتماعی و ... در پی خواهد است، عوارض و پیامدهاي منفی 

). این پدیده به صورت بارز در جوامع روستایی کشور نیز نمود 1389:24داشت (قیصریان، 
پیدا کرده و پیامدهاي متعدد خود را بر جاي گذاشته است.

اخیر تحت تأثیر يرسد در دههیکی از مناطق روستایی کشور که به نظر می
باشد. رخ شهرستان تربت حیدریه میگی جمعیت قرار گرفته است، دهستان پایینسالخورد

جوانان خود يرویهدر چند سال اخیر بسیاري از روستاهاي این دهستان شاهد مهاجرت بی
توان اذعان نمود که عواملی از یابی این پدیده در منطقه، میاند؛ با ریشهبه شهرها بوده

جانبه شهر و روستا، بروز هش باروري، تفاوت آشکار و همهقبیل تنظیم خانواده و کا
کشاورزي، در اختیار داشتن يجوانان به حرفهيمشکالت اقتصادي در روستا، عدم عالقه

گیري و تسلط نسل گذشته (سالخوردگان) و در پی آن عدم توجه و استقبال قدرت تصمیم
تا، همگی سبب مهاجرت جوانان و از مشارکت جوانان روستایی و دلسردي از حضور در روس

به تبع آن سالخوردگی جمعیت این دسته از روستاها شده است. به تبع این مسئله و نیز 
اجتماعی ـهاي بسیار در دو گروه سنی جوان و سالخورده، وضعیت اقتصاديوجود تفاوت

گی متفاوتی در روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده ایجاد خواهد شد؛ سالخورد
جمعیت در بعد اجتماعی پیامدهایی مانند کاهش جمعیت ناشی از کاهش زاد و ولد، عدم 
پویایی جمعیت، ترکیب ناموزون سنی و جنسی و غیره را به دنبال خواهد داشت. و در بعد 

هاي اقتصادي، عدم تنوع شغلی، رواج کشاورزي سنتی و ... اقتصادي سبب کاهش فعالیت
ین مسئله است که روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده خواهد شد. در پی بروز ا

اند؛ بر این اساس بنا شده در پژوهش این دهستان، سطح متفاوتی از توسعه را شامل شده
اجتماعی روستاهاي جوان و سالخورده ـاقتصادييحاضر به بررسی تطبیقی سطح توسعه

اسخ داده شود:دهستان پایین رخ پرداخته و به سؤاالت اساسی زیر پ
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اقتصادي روستاهاي با ترکیب سنی جوان و يچه تفاوتی بین سطح توسعه-
سالخورده در دهستان پایین رخ وجود دارد؟

اجتماعی روستاهاي با ترکیب سنی جوان و يچه تفاوتی بین سطح توسعه-
سالخورده در دهستان پایین رخ وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
نزدیکی وجود دارد که ارتباط نزدیک این يجمعیت و توسعه رابطهبین ترکیب سنی

باشد؛ براي شناخت این روابط و هدایت ها در مناطق روستایی نیز قابل مشاهده میمؤلفه
...، داریم که مسلماً ریزي، نوآوري، مشارکت، پشتکار وآن در مسیر صحیح، نیاز به برنامه

شود و آنچنان که تر مشاهده میتر و کمرنگعیفاین موارد در سالخوردگان به طور ض
اجتماعی ـاقتصادييتوانند اثرات گسترده بر توسعهشایسته است، این گروه سنی نمی

هاي کاري و سنتروستا داشته باشند؛ عالوه بر این، سالخودگان گرایش زیادي به محافظه
ند. این گروه سنی با داشتن هاي نو و جدید واهمه داراجتماعی داشته و از پذیرش پدیده

توانند آنچنانکه شایسته است از هایی مانند سواد پایین، ضعف جسمی و فکري، نمیویژگی
برداري منابع موجود در روستا از قبیل آب و خاك مستعد کشاورزي و سایر منابع، بهره

مسیر توانند درکنند؛ در مقابل، جوانان با توان جسمی و فکري بیشتري که دارند، می
آیند. مسلماً در چنین شرایطی، برداري از منابع بالقوه و آبادانی مکان زندگی خود بربهره

روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده، تفاوت و شکاف آشکاري يبین سطح توسعه
نتیجه، شود که در واقع سالخوردگی جمعیت سبب بروز این فاصله شده است؛ درایجاد می

یافتگی روستاهاي وضعیت توسعهيشود تا ابتدا به بررسی و مقایسهجاد میاین ضرورت ای
ریزي جهت کاهش اثرات منفی جوان و سالخورده پرداخته و سپس، با شناسایی و برنامه

نیافتگی روستاهاي سالخورده جلوگیري نمود.سالخوردگی روستایی، تا حد زیادي از توسعه

ها دیدگاهومفاهیم،مبانی نظري
باشد. سالخوردگی توسعه میيبروز سالخوردگی جمعیت یکی از عوامل بازدارنده

جمعیت، فرآیندي شناخته شده بعنوان پیامد انتقال جمعیت است که در آن باروري و 
:1386(میرزایی و قهفرخی، کندمرگ و میر از سطوح باال به سطوح پایین کاهش پیدا می
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شناسان آغاز دوران سالخوردگی را از جمعیت).160: 2004، 1(وانسون و سیگل) و326
ساله و بیشتر را 60کنند. بر این اساس معموالً گروه سنی هاي سنی بزرگ تعیین میگروه

مهدوي ). به نظر1391:140(تقدیسی و احمدي شاپورآبادي، اندسالخورده معرفی کرده
است؛ وي به طور کلی سال، جمعیت سالخورده معرفی شده 60نیز جمعیت باالتر از 

است بندي کرده طبقهسال60و باالي 15-59، 0- 14يطبقهبه سه جمعیت را 
سالخوردگی جمعیت خود ناشی از عوامل متعددي است که برخی .)1385:132(مهدوي،

توان به شرح ذیل دانست:ها را میاز آن
دراز مدت؛يکاهش تدریجی موالید در یک دوره-
دیگر؛ياي به جامعهی از نیروي کار جوان جامعهمهاجرت بخش-
افزایش تدریجی عمر متوسط و امید به زندگی مردم؛-
).1374:24کاهش مرگ و میر افراد سالخورده (تقوي، -

بهبود شرایط آنهاست. روستایی، رسیدگی به وضع مردم روستا و يهدف توسعه
روستایی صرفاً به معناي يسعهشناس معروف توسعه معتقد است که تومیسرا جامعه

روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد يکشاورزي نیست. فرآیند توسعهيتوسعه
يدرآمد ساکن در روستاها و خودکفا ساختن آنها است. در همین راستا از توسعهکم

ملی و راه حل نهایی مشکل بیکاري يروستایی بعنوان عنصري حیاتی براي توسعه
شود که در عمل به بهبود سطح زندگی روستاییان در ابعاد مختلف درآمد، تایی یاد میروس

انجامد (طالب و عنبري، اشتغال، آموزش، بهداشت، تغذیه و مسکن در طول زمان می
سونگر بوده و رفع روستایی کلیتی است که باید همهيتوسعه). 1387:248-247

شود.مشکالت اکثریت جمعیت روستایی را سبب 
مطالعاتی توان به مناسبات و ارتباط بین جمعیت و توسعه نیز اشاره نمود.در اینجا می

تواند جمعیت و توسعه صورت گرفته مبین آن است که جمعیت میيرابطهيکه در زمینه
تري ایفا مؤثر و محرك توسعه باشد و بویژه ساختارهاي سنی در این زمینه نقش مهم

سال و 14و این نکته که افراد کمتر از گانهسههاي در هرم سنی و گروهنماید؛ با دقتمی
سال تولید کننده محسوب 14- 59کننده و فقط گروه سنی سال مصرف60بیشتر از 

بین ترکیب سنی جمعیت (ساختار جمعیت) و سطح توسعه يشوند، اهمیت رابطهمی
همواره بیش 1365دهد تا سال نشان مینماید. مطالعات جمعیتیتر میها را نمایانمکان

یاند که داللت بر جوانقرار داشتهسال 14درصد از جمعیت ایران در سنین کمتر از 40از 

1 Swanson & Siegel
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مشاهده شد که نسبت این گروه سنی بهبراي اولین بار1375جمعیت ایران دارد. در سال 
قی جمعیت ایران تلعطف تاریخی در ساختار سنیيدرصد رسید و بعنوان نقطه5/39رقم 
رویه، درصد رسیده است. چنین افت سریع و بی8/28این رقم به 1385و در سال ؛شد

و 60يبه سبب شروع کاهش باروري در اواخر دهه1365هاي بعد از اي در سالسابقه
استمرار آن بوده است. همزمان با سیر نزولی ضریب جوانی جمعیت، نسبت جمعیت 

و 1375درصد در سال 3/4به 1365درصد در سال 3و بیشتر) از ساله60سالخورده (
صعود کرده است؛ از طرفی جوانی شدیدتر و ضریب باالتر پیري 1385درصد در سال 3/5

شهري تا حدود زیادي برخاسته از عامل يدر جمعیت روستایی کشور در مقایسه با جامعه
). 87-1389:90پور، یباشد (کاظمکوچی جمعیت روستانشین کشور میبرون

با کاهش میزان موالید و به دنبال آن کاهش مرگ و میر، نوعی تحول اساسی در 
اصلی آن تحول در ساختار سنی جمعیت بود که يانتقال جمعیتی ایجاد شد که مشخصه

جمعیتی يمعتقد است پنجره،)2004(1شود. رزجمعیتی یاد میياز آن بعنوان پنجره
دهد که در اثر کاهش میزان باروري، توزیع و ترکیب سنی جمعیت تغییر زمانی رخ می

کند. این پدیده در ابتدا سبب افزایش گروه سنی فعال و کاهش نسبت وابستگی و سپس 
نیز مؤید این مطلب است که اگر بتوان 2شود؛ بلوماجتماعی جامعه میـ اقتصادييتوسعه

: 2002، 2بلوم و همکارانشود (توسعه فراهم میياز این فرصت بهره مناسب را برد، زمینه
هاي جمعیتی موقتی است، با گذشت زمان و با ورود گروهي). اما از آنجا که پنجره3

سالخوردگی، ساختار سنی دستخوش تغییرات اساسی شده و يسال جمعیتی به دورهبزرگ
).1388:197هاي وابستگی افزایش خواهد یافت (مشفق،نسبتبه تبع آن مجدداً

یابیم نیروي انسانی که در این راستا و با تکیه بر شواهد عقلی و تجربی در می
شود، یک جامعه محسوب میيبرداري از امکانات و عامل اصلی توسعهترین عامل بهرهمهم

کافی، توانایی يباید از شرایط الزم و کافی از قبیل سن مناسب، سواد، مهارت، تجربه
و ... برخوردار باشد. تحت این شرایط مسلماً افرادي با سن بسیار پایین و بسیار باال فعالیت 

با این توصیف، با بر هم خوردن ترکیب سنی توانند نقش مؤثري در توسعه ایفا نمایند. نمی
جمعیتی در این نواحی و نیز با توجه به این نکته که يجمعیت روستایی و ایجاد پنجره

باشند، مسلماً این پدیده سبب هاي جسمی و فکري متعدد میي ضعفسالخوردگان دارا

1 Roze
2 Boloum & et.al
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نیز پیامدهاي 1شکل اجتماعی روستایی خواهد شد؛ در ـ اقتصادييبازدارندگی توسعه
شود.اقتصادي نشان داده میـ سالخوردگی در ابعاد اجتماعی منفی

تپیامدهاي منفی سالخوردگی جمعی: 1شکل 
)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

اجتماعی روستاها خواهند ـاقتصادييدر مقابل، جوانان اثرات مثبتی بر توسعه
روستاهاي جوان نشان داده اجتماعی ـهاي اقتصادي، ویژگی2داشت که در قالب شکل 

.شده است

عدم تنوع شغلی-
افزایش کشت چند ساله-
کشاورزي ضعیف و سنتی-

عدم تحرك و پویایی جمعیت-
افزایش بیکاري و از کارافتادگی-

وابستگینسبتافزایش-
روستادرگذاريسرمایهکاهش-

عدم تنوع خدمات و امکانات در روستا-
کاهش جمعیت روستا-

سنی و جنسیترکیب ناموزون-
واطالعاتفناوريازاستفادهکاهش-

IT
باسواديدرصدکاهش-

زنان فعالیت و همکاريازجلوگیري-
در جامعه

اجتماعیاقتصادي

روستاییپیامدهاي سالخوردگی جمعیت
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با ترکیب سنی جواناجتماعی روستاهايـهاي اقتصاديویژگی:2شکل 
)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

نشان داده شد، روستاهاي با ترکیب سنی جوان و 2و 1طور که در شکل همان
باشند؛ در واقع روستاها پس از سالخورده، داراي وضعیت متفاوت اقتصادي و اجتماعی می
اجتماعی خود ـهاي اقتصاديایجاد و تشکیل، به تدریج به سمت پویایی و شکوفایی پایه

اوج و تکامل برسند. بعد از این مرحله است که تحت شرایط يروند تا به مرحلهپیش می
روند و همچنان به پیشرفت و افزایش جمعیت متعدد، برخی روستاها رو به رشد پیش می

ها با رکود، کاهش جمعیت و سالخوردگی روبرو دهند؛ در حالی که برخی آنخود ادامه می
در این بین شرایطی از قبیل وجود آب و خاك حاصلخیز و کافی، وجود شوند.می

شت جمعیت، رشد هاي اشتغال، وجود خدمات و امکانات کافی و ... سبب نگهدازمینه
فرستی و به تدریج زوال شود و عکس این موارد سبب مهاجریها منروستاها و جوانی آ

.بیان شده استبوضوح 3روستاها خواهد شد. این مهم در شکل 

نوع شغلیت-
کشاورزي مدرن-

گرایش به تنوع کشت-
تحرك و پویایی جمعیت-

گذاري در روستاتنوع سرمایه-
روستامنابعازبرداريبهره-

کاهش نسبت وابستگی-

ایجاد تنوع در خدمات و امکانات -
روستا

مثل و افزایش جمعیتتولید-
پذیري و حمایت از انعطاف-

هاي جدیدروش
زنانهمکاريازاستقبال-

باسوادي در روستادرصدافزایش-

اجتماعیاقتصادي

اجتماعی روستاهاي جوانـهاي اقتصاديویژگی
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روند تدریجی توسعه و زوال روستاها: 3شکل 
)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

روند که به عبارت دیگر روستاها در گذر زمان رو به جوانی یا پیري جمعیت پیش می
يدهد، رابطهنشان می3که شکل این خود پیامدهاي متفاوتی را به دنبال دارد. آنچنان

آشکاري بین جمعیت و توسعه وجود دارد و در واقع جمعیت در قالب نیروي انسانی، در 
برداري از منابع روستایی و نیز در صورت تواند سبب بهرهصورت جوان بودن می

روستاها يها شود که به تبع آن، منجر به توسعهسالخوردگی، سبب اتالف و اضمحالل آن
هاي ها و دیدگاهها شوند؛ همچنین نظریهآنيمقابل، منجر به بازدارندگی توسعهو یا در 

متعددي در رابطه با تعیین ساختار سنی و تعیین مناطق سالخورده وجود دارد که به برخی 
شود:ها اشاره میاز آن

تداوم رشد روستا

تشکیل روستاهاي اولیه

توسعه و پیشرفت 
روستا

مرحله تکامل

افزایش جمعیت ناشی از:
هاي اشتغالوجود زمینه-
امکانات -دماتوجود خ-

کافی
آب و زمین کافی-

کاهش جمعیت ناشی از:
هاي عدم وجود زمینه-

اشتغال
کمبود خدمات و امکانات-

کمبود آب و زمین-

سالخوردگی جمعیت روستاجوانی جمعیت روستا

زوال روستا

عدم مهاجرت 
جوانان

مهاجرت جوانان
روستا
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نسبت وابستگی یا بار تکفل در یک جامعه عبارت است از ایجاد :نسبت وابستگی-
بین یک فرد فعال و تعداد افراد غیر فعالی که به او وابسته هستند. بار تکفل بیانگر ارتباط

وابستگی فرد یا افرادي به جامعه است، زیرا براي تداوم زیست خود از جامعه کمک 
). بار تکفل 1371:58گیرند بدون آنکه به جاي آن کاال یا خدمتی ارائه کنند (معزي، می

متفاوت است و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادي، جمعیتی و فرهنگی در جوامع گوناگون
روش ناخالص نسبت وابستگی کل از طریق تقسیم جمعیت .در این تفاوت تأثیرگذارند

ساله و 65سال + افراد 15باشند (کودکان و نوجوانان زیر افرادي که در سنین فعالیت نمی
آید. این نسبت اولین وسیله شناخت میبیشتر) بر روي جمعیت بالقوه فعال به دست

عمومی نیروي کار بوده و حاکی از بار اقتصادي وارد بر جمعیت بالقوه فعال است. نسبت 
-64ساله و باالتر نسبت به جمعیت 65وابستگی سالمندان نیز از طریق تقسیم جمعیت 

).1389:13قابل محاسبه است (قیصریان، 15
است که نیمی از آحاد جامعه در کمتر از آن سن ، سنیسنیيمیانه:سنیيمیانه-

هاي طبیعی معموالً بین سنی جمعیتيو نیمی دیگر در بیشتر از آن سن قرار گیرند. میانه
هاي و در جمعیت15هاي جوان نزدیک در نوسان است. این رقم در جمعیت40تا 15

سنی جمعیت در سطح يههاي جوان میاناست. در بین جمعیت40سالخورده نزدیک به 
پور و صیادي، رسد (کاظمیمیهاي سالخورده به رقم حداکثر حداقل بوده و در جمعیت

یافته بیش از سایر مناطق جهان است و با سنی در جوامع توسعهي). میانه1388:55
سنی در ایران در يهاي آینده این روند ادامه خواهد داشت. میانهگذشت زمان در سال

تر از کشورهاي در حال بوده که پایین4/23و 6/19به ترتیب 2005و 1995اي هسال
سنی در يهاي آینده به دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت، میانهتوسعه بوده ولی در سال

، 1سازمان ملل(ایران بیشتر از کشورهاي در حال توسعه و متوسط جهانی خواهد شد
سال باشد جوان، 20سنی آن زیر يا که میانهشرایاك و سیگل جمعیتی ر.)31: 2005

میانسال و جمعیتی را که میانه سال باشد،30تا 20سنی آن بین يجمعیتی که میانه
).1382:94آورند (سرایی، سال یا بیشتر باشد پیر به حساب می30سنی آن 

، گیري ساختار سنی جمعیتهاي اندازهیکی از شاخص:میزان سالخوردگی جمعیت-
ساله 65ص از طریق نسبت افراد تعداد سالمندان نسبت به کل جمعیت است که این شاخ

شود. این شاخص متأثر از امید ساله و باالتر به کل جمعیت یک منطقه محاسبه می60یا 
به زندگی است. چنانچه میزان مرگ و میر در سنین سالمندي کاهش یابند نسبت جمعیت 

1 United Nations
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یابد و این امر در انتقال ساختارهاي سنی جمعیت نقش در سنین سالمندي افزایش می
ساله و بیشتر کمتر از 65بندي شرایاك و سیگل، اگر جمعیت اساسی دارد. بر اساس طبقه

درصد باشد آن 10تا 5درصد باشد آن جمعیت جوان، اگر درصد سالخوردگان بین 5
از همچنین ؛)92:(همانیا بیشتر باشد پیر است10جمعیت میانسال و اگر درصد مزبور 

ساله به باال بر کل 60جمعیت سرزمینی سالخورده است که نسبت افراد » 1ورنه«نظر 
). در پژوهش حاضر نیز از 1380:148(جوان، درصد باشد 12جمعیت آن منطقه، بیش از 

این شاخص جهت تعیین روستاهاي سالخورده استفاده شده است.

شناسی پژوهشروش
هاي میدانی بوده که به تحلیلی مبتنی بر یافتهـحاضر توصیفیيروش مطالعه

هاي میدانی پرداخته هاي عموم و نفوس مسکن و دادههاي حاصل از سرشماريتحلیل داده
براي تجزیه و تحلیل اطالعات بهره SPSSافزار هاي آماري از نرماست. همچنین در روش
رخ تربت حیدریه ستان پایینروستاي ده17آماري پژوهش، يگرفته شده است. جامعه

نمونه تعیین شد که يروستا بعنوان جامعه11که بر اساس فرمول شارپ و تصحیح، بوده 
11به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین جهت تعیین خانوارهاي نمونه در این 

وار تعیین و خان257خانوار، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 800روستا، از تعداد کل 
پرسشنامه در سطح 30براي سنجش پایایی تحقیق ابتدا تعداد مورد بررسی قرار گرفت. 

آوري شده میزان آلفباي هاي جمعروستاهاي نمونه توزیع گردید و سپس بر اساس داده
.به دست آمده است1ق به شرح جدول هاي تحقیکرونباخ هر یک از شاخص

هاي پژوهشکرونباخ شاخصپایایی میزان آلفباي : 1جدول 
میزان آلفباي کرونباخابعادردیف

93/0اقتصادي1
9/0اجتماعی2
ق)هاي تحقیمأخذ: یافته(

همچنین جهت تعیین روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده، از فرمول ذیل 
درصد شد، بعنوان 12هاي آن بیشتر از استفاده شد و هر روستا که درصد سالخورده

).1380:148وستاهاي سالخورده معرفی شدند (جوان، ر
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اقتصادي و اجتماعی روستاهاي نمونه، يدر ادامه و در راستاي سنجش سطح توسعه
شاخص 16شاخص در بعد اقتصادي و 16متناسب با شرایط و خصوصیات منطقه، تعداد 

دهد:ها را نشان میآن2در بعد اجتماعی شناسایی شد که جدول 

اقتصادي و اجتماعیيهاي توسعهشاخص:2ل جدو
هاشاخص

اجتماعیاقتصاديردیف
مشارکت و همکاري با شورارضایت از مشاغل روستایی1
مشارکت در کارهاي گروهی کشاورزيرضایت از درآمدهاي روستایی2
هاي عمومیگیريمشارکت در تصمیمعالقه جوانان به کشاورزي3
حمایت از مشارکت جوانانین زراعیبرخورداري از زم4
کهنساالنيبرخورداري از تجربهمیزان سطح زیر کشت5
اعتماد در امانت دادنعالقه به افزایش سطح زیر کشت6
وفاداري به قولعالقه به افزایش دام7
کمک به دیگران هنگام گرفتاريهاي کشاورزيمیزان مکانیزه شدن فعالیت8
رضایت از عملکرد شورا / دهیارينیزه شدنتمایل به مکا9
رضایت از کمیت خدمات روستاگذاري در روستاتمایل به سرمایه10
رضایت از کیفیت خدمات روستاهاي اقتصادي روستاتنوع فعالیت11
گرایش به افزایش خدمات روستاسال اخیر10تغییر کاربري اراضی روستا در 12
استفاده از کتابخانهاراضیسهم در تغییر کاربري13
استفاده اینترنتماهیانه خوراکیيهزینه14
تعامل و ارتباطات اجتماعیعمیقدسترسی به چاه عمیق / نیمه15
همکاري زنان در روستابرخورداري از امکانات زندگی16
)قهاي تحقیمأخذ: یافته(

محدوده و قلمرو پژوهش
کیلومتر مربع در شمال شرق شهرستان تربت 379رخ با وسعت دهستان پایین

35در عرض و متري سطح دریا 1900تا 1800در تراز ارتفاعی حیدریه واقع شده که 
درجه و 59درجه تا 59دقیقه و در طول جغرافیایی 50درجه و 35دقیقه تا 40درجه و 
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استنفر جمعیت داشته10618تعداد 1390در سرشماري سال باشد. دقیقه می20
با 1375-1385) و متناسب با محاسبات جمعیتی، طی ده ساله 1392(مرکز آمار ایران، 

بوده است که این 707/0داراي نرخ رشد 1385-1390ساله 5و در -161/0نرخ رشد 
باشد که از یک طرف افزایش اندك رشد جمعیت، ناشی از شرایط نسبتاً مطلوب منطقه می

ایم؛ بنابراین سبب خوردگان را داشتهدیگر رشد شدیدتر سالبسیار اندك بوده و از طرف 
درصد 12درصد برسد و بنا بر پذیرش مرز 1/12شده تا میزان سالخوردگی منطقه به 

سال) و عبور درصد کهنساالن دهستان پایین رخ از 60تعداد سالخوردگان (افرار بیشتر از 
ی داراي آب و این میزان، شاهد سالخوردگی جمعیت این دهستان باشیم. از نظر آب و هوای

ماه و بارش باران را در هاي برف را در بهمنخشک بوده و بیشتر بارشهواي نیمه
ماه دارد؛ از نظر توپوگرافی شمال و جنوب این دهستان کوهستانی است در اردیبهشت

هاي شمال و همین ویژگی سبب شده که در قسمتباشد حالیکه سایر نقاط آن دشتی می
هاي دشتی، زراعت و دامداري رواج یابد؛ از باغداري و در قسمتو جنوب، بیشتر فعالیت

بسیار کمی از ياي سبب شده تا بهرهطرف دیگر موقعیت کوهستانی اغلب روستاهاي دره
منابع آب و خاك داشته باشند که این مورد بعنوان یک محدودیت طبیعی منجر به 

مورد ينیز موقعیت منطقه4کل . در شمهاجرت اکثر جوانان این قبیل روستاها شده است
شود.آماري نشان داده میيمطالعه و پراکنش روستاهاي جامعه

رخمورد مطالعه و پراکنش روستاهاي دهستان پایینيمعرفی منطقه:4شکل 
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هاي پژوهشیافته
مورد مطالعه نشان داد که برخی روستاها از تیپ طولی، برخی يمطالعات در منطقه

رکز و اکثر آنها از موقعیت دشتی و متمرکز برخوردارند. از لحاظ برخورداري از اي متمدره
اي امکانات و خدمات روستایی، روستاهاي دشتی وضعیت بهتري نسبت به روستاهاي دره

بیشتري داشتند که این يخدادادي نیز بهرهـهاي طبیعیداشتند و از نظر پتانسیل
اي با دشتی بیشتر شده و در مقابل، روستاهاي درهویژگی سبب شده تا جمعیت روستاهاي 

يمهاجرفرستی شدیدي روبرو شوند؛ به همین دلیل اکثر روستاهاي جوان در محدوده
اند. اي واقع شدهدرهـکوهستانیيدشتی و روستاهاي سالخورده در محدوده

يدرصد جامعه60دهد، شغل اصلی هاي توصیفی پژوهش نشان میهمچنین یافته
باشد و مابقی به نمونه، کشاورزي (زراعت، دامداري، باغداري و پرورش ماکیان) می

پردازند. خدماتی میـهاي متعدد اداريفعالیت
سال و در روستاهاي سالخورده 45میانگین سنی در روستاهاي با ترکیب سنی جوان، 

درصد 20د و درصد باسوا80نمونه از نظر سطح سواد داراي يسال است. جامعه67
شوند. در اینجا در سوادان را سالمندان این روستاها شامل میسواد بوده که اکثر بیبی

هاي تحلیلی به چگونگی تعیین روستاهاي با ترکیب سنی سالخورده و جوان ابتداي یافته
پردازیم. می

محاسبات جمعیتی در راستاي تعیین روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده
روستا 8روستا با ترکیب سنی سالخورده و 3روستاي نمونه، 11دهد که از بین نشان می

اي سالمند است که جمعیت منطقه»ورنه«باشد که منطبق با نظر با ترکیب سنی جوان می
). 1380:148درصد برسد (جوان، 12یش از ساله به باال در آن منطقه به ب60میزان افراد 

نیز 5مشخص و شکل 3سالخوردگی روستاهاي منطقه در جدول بر این مبنا درصد
.دهدمورد مطالعه را نشان میيمنطقهيپراکندگی روستاهاي جوان و سالخورده
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رخ به تفکیک ترکیب سنیروستاهاي دهستان پایین:3جدول 
درصد سالخوردگیروستانوع روستاردیف

1
سالخورده

15مختاري
24/17چهاردرخت2
63/13کوهی3
4

جوان

9/9نسر
5/7خزائیاحمدآباد5
88/5دوزپوستین6
15/7دشتریاط میان7
96/10سرباال8
14/5قشرباط9
16/6محمودآباد10
35/8اسدآباد11

)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

نسانی نسبتاً شود که به دلیل موقعیت طبیعی و امشاهده می5با دقت در شکل 
روستاي مختاري، کوهی و چهاردرخت داراي ترکیب 3رخ، فقط مطلوب در دهستان پایین

باشند. آنچنانکه اشاره روستاها داراي ترکیب سنی جوان میيسنی سالخورده بوده و بقیه
ها و جذب جمعیت روستاها وجود دارد که این مطلب نزدیکی بین برخوردارييشد رابطه

هاي میدانی، کند و بر اساس محاسبات و بررسیي مورد مطالعه نیز صدق میدر روستاها
شود که در روستاهاي سالخورده این منطقه، بویژه روستاهاي کوهی و مشاهده می

انسانی، ـهاي طبیعیاي و برخورداري ناچیز از پتانسیلچهاردرخت، به علت موقعیت دره
سالخوردگی و به تبع آن بازدارندگی يمسئلهجمعیت جوان خود را از دست داده و گرفتار

آنها را با روستاهاي داراي ياند که نهایتاً تفاوت سطح توسعهروستایی شدهيتوسعه
پراکندگی دو گروه روستاهاي جوان و 5نماید. شکل ترکیب سنی جوان بیشتر و بیشتر می

دهد.رخ را نمایش میسالخورده دهستان پایین
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دگی روستاهاي سالخورده و جوانپراکن: 5شکل 
)1393ترسیم: نگارندگان، (

اجتماعی روستاهاي با ـاقتصادييسطح توسعهيهمچنین در راستاي مقایسه
اجتماعی مرتبط ـهاي اقتصاديرخ، شاخصترکیب سنی جوان و سالخورده دهستان پایین

قابل 5و 4در جداول هاکه این شاخصها پرداخته شدهشناسایی و به تحلیل و بررسی آن
باشند.مشاهده می

هاي اقتصادي در روستاهاي با ترکیب میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات شاخص: 4جدول 
سنی جوان و سالخورده

ردیف

نوع روستاهاشاخص

اقتصادي
سالخوردهجوان

انحرافمیانگین
معیار

ضریب 
انحراف میانگینتغییرات

معیار
ضریب 

راتتغیی
01/4742/0185/063/1723/0443/0رضایت از مشاغل روستایی1

رضایت از درآمدهاي 2
98/3687/0172/044/1682/0473/0روستایی

36/3855/0254/018/1428/0362/0جوانان به کشاورزييعالقه3
1/2277/1608/002/2401/0198/0برخورداري از زمین زراعی4
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4ي جدول ادامه
91/2593/1547/067/1809/0484/0میزان سطح زیرکشت5

عالقه به افزایش سطح زیر 6
35/4521/1349/033/1809/0608/0کشت

81/3958/1513/009/1606/0555/0عالقه به افزایش تعداد دام7

دسترسی به چاه عمیق / 8
74/3301/1347/025/1576/046/0عمیقنیمه

میزان مکانیزه شدن 9
63/4544/0117/082/1947/052/0فعالیتهاي کشاورزي

93/4271/0054/086/1043/156/0تمایل به مکانیزه شدن10
71/2491/0181/004/1186/0178/0خوراکیيماهیانهيهزینه11
27/4646/0151/026/2897/0396/0برخورداري از امکانات زندگی12

گذاري در تمایل به سرمایه13
86/437/0076/04/1842/0601/0روستا

هاي اقتصادي تنوع فعالیت14
04/4686/0169/042/1731/0514/0روستا

10تغییر کاربري اراضی در 15
87/435/0071/051/1848/0561/0سال اخیر

09/4685/0167/039/1726/0522/0سهم در تغییر کاربري اراضی16
)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

هاي اجتماعی در روستاهاي با ترکیب میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات شاخص:5جدول 
سنی جوان و سالخورده

ردیف

نوع روستاهاشاخص

اجتماعی
سالخوردهجوان

انحرافمیانگین
معیار

ضریب 
انحرافمیانگینتغییرات

معیار
ب ضری

تغییرات
28/472/0168/047/1868/059/0مشارکت و همکاري با شورا1

مشارکت در کارهاي گروهی 2
66/3748/0204/091/2229/1422/0کشاورزي

هاي گیريمشارکت در تصمیم3
35/48/0183/074/1917/0527/0عمومی

73/4473/01/065/1834/0505/0حمایت از مشارکت جوانان4
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5ي جدول ادامه
73/3948/0254/009/1474/0434/0همکاري زنان در روستا5

يبرخورداري از تجربه6
01/4767/0191/009/2892/0426/0کهنساالن

53/4633/0139/037/4723/0165/0اعتماد در امانت دادن7
64/4059/0012/039/462/0141/0وفاداري به قول8
68/4673/0143/046/46/0129/0تعامل و ارتباطاات اجتماعی9

کمک به دیگران هنگام 10
58/4624/0136/072/3114/1299/0گرفتاري

رضایت از عملکرد شورا / 11
11/4767/0186/03/2133/1492/0دهیاري

رضایت از کمیت خدمات 12
01/486/0214/056/1846/0542/0روستا

رضایت از کیفیت خدمات 13
55/3799/0225/035/1694/0514/0روستا

گرایش به افزایش خدمات 14
65/4507/0109/028/1648/0506/0روستا

57/3887/0248/016/1455/0392/0استفاده از کتابخانه15
72/395/0255/023/1535/0434/0استفاده اینترنت16

)هاي تحقیقمأخذ: یافته(

شکاري در میانگین آشود، تفاوت مشاهده می5و 4طور که در جداول همان
اجتماعی بین روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده وجود ـهاي اقتصاديشاخص

باشد. آنچنانکه در بعد اقتصادي ها مییافتگی آندارد که بیانگر تفاوت سطح توسعه
باالترین امتیاز و 93/4با میانگین » به مکانیزه شدنتمایل «روستاهاي جوان شاخص 

ترین شاخص بوده در حالی که در پایین1/2با میانگین » برخورداري از زمین زراعی«
و شاخص 26/2با میانگین » برخورداري از امکانات زندگی«روستاهاي سالخورده شاخص 

ترین و کمترین میانگین را به به ترتیب بیش04/1با میانگین » خوراکیيماهیانهيهزینه«
حمایت از مشارکت «هاي اند. در بعد اجتماعی روستاهاي جوان، شاخصخود اختصاص داده

باالترین و 55/3با میانگین » رضایت از کیفیت خدمات«و 73/4با میانگین » جوانان
ات تعامل و ارتباط«هاي ترین میانگین را داشته و در روستاهاي سالخورده شاخصپایین
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)، به ترتیب 09/1(میانگین » همکاري زنان در روستا«) و 46/4(میانگین » اجتماعی
اند.بیشترین و کمترین میانگین را کسب کرده

مورد يهاي بیان شده متناسب با شناخت از منطقهدر تشریح و توضیح شاخص
، توان گفت علت باال بودن تمایل به مکانیزه شدن در روستاهاي جوانمطالعه می

ها و زحمت بهینه از منابع و دادهيجویی در زمان به علت چند شغلی بودن، استفادهصرفه
باشد. از طرفی برخورداري از زمین زراعی در برخی از این روستاها پایین بوده که کم می

علت آن انحصار زمین و آب در اختیار معدودي بزرگ مالک بیان شده است. در روستاهاي 
خوراکی کمترین میانگین را داشته که ناشی از سن باال و يماهیانهيهزینهسالخورده،

همچنین علت پایین بودن رضایت از ؛باشدهاي روستایی میضعف جسمی سالخورده
کیفیت خدمات در روستاهاي جوان، باال بودن سطح انتظار و توقع جوانان روستایی از 

ستاها حمایت از مشارکت جوانان در سطح باشد؛ اما در این روامکانات محیط خود می
ها در روستاهاي با ترکیب بسیار باالیی بوده و همین پارامتر سبب افزایش ماندگاري آن

سنی جوان شده است. در روستاهاي سالخورده، همکاري زنان در امور عمومی روستا 
بوده و در هاي قدیمی، به رسم گذشته وضعیت نامطلوبی داشته که برگرفته از حفظ ارزش

این روستاها مانند گذشته همچنان از همکاري زنان در امور عمومی روستا ممانعت به عمل 
آورند.می

توان اذعان نمود که در ها میاز طرف دیگر، در توصیف و تحلیل سایر شاخص
عالقه به افزایش سطح زیرکشت، «هایی از قبیل روستاهاي با ترکیب سنی جوان، شاخص

، نسبت به روستاهاي »هاي کشاورزيیش تعداد دام و عالقه به انجام فعالیتعالقه به افزا
سالخورده میانگین نسبتاً باالیی داشته که علت اساسی آن مربوط به توان جسمی و سالمت 

هاي بعد همچنین در شاخص؛باشدروانی جوانان در مقایسه با کهنساالن میـروحی
ات، میزان استفاده از کتابخانه و اینترنت و گرایش به افزایش خدم«اجتماعی مانند 
تري نسبت به روستاهاي در روستاهاي سالخورده میانگین بسیار پایین» مشارکت با شورا

هاي خاص توان بیان داشت که عوامل و ویژگیجوان داشته است؛ در این راستا می
ها، آن» ناپذیريافسطح پایین امید به زندگی، سطح پایین سواد و انعط«سالمندان از قبیل 

چنین شرایطی را در روستاهاي با ترکیب سنی سالخورده ایجاد نموده است.
ـاقتصادييسنجش سطح توسعهاالت پژوهش و ؤپاسخ به سدر ادامه و در راستاي 

اي بودن رخ، متناسب با رتبهي دهستان پاییناجتماعی روستاهاي جوان و سالخورده
جوان و «و اسمی بودن متغیرهاي » اجتماعیيو توسعهاقتصادييتوسعه«متغیرهاي 
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ویتنی در ، مقدار من6با توجه به جدول ویتنی استفاده گردید.، از آزمون من»سالخورده
99باشد که در سطح اطمینان می000/0برابر با Sigو 52شاخص اقتصادي برابر با 

رخ، از نظر سطح دهستان پاییندرصد، بین روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده در 
،0Hشود که فرضاقتصادي تفاوت معناداري وجود دارد. پس نتیجه گرفته میيتوسعه

اقتصادي روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده يسطح توسعهیعنی فرض برابري 
اقتصادي يسطح توسعهیعنی تفاوت ،1Hرخ رد شده و فرض مخالفدهستان پایین

نمونه تأیید گردیده است.يبا ترکیب سنی جوان و سالخورده در جامعهروستاهاي 

ویتنی در شاخص اقتصادينتایج آزمون من:6جدول 
شاخص اقتصادي

Mann-whitney52ویتنی من
Wilcoxon w130

Z653/5-
Sig000/0

Sigو 39وینتی در شاخص اجتماعی برابر با مقدار من7با توجه به جدول همچنین

درصد، بین روستاهاي با ترکیب سنی 99باشد که در سطح اطمینان می000/0برابر با 
اجتماعی تفاوت معناداري يرخ، از نظر سطح توسعهجوان و سالخورده در دهستان پایین

اجتماعی يسطح توسعهیعنی فرض برابري 0Hگیریم که فرضوجود دارد. پس نتیجه می
، یعنی 1Hنی جوان و سالخورده این منطقه رد شده و فرض مخالفروستاهاي با ترکیب س

ياجتماعی روستاهاي با ترکیب سنی جوان و سالخورده در جامعهيسطح توسعهتفاوت 
نمونه تأیید گردیده است.

ویتنی در شاخص اجتماعینتایج آزمون من:7جدول 
شاخص اجتماعی

Mann-whitney39ویتنی من
Wilcoxon w117

Z695/5-
Sig000/0
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اقتصادي و اجتماعی روستاهاي با يبنابراین، پس از تطبیق و مقایسه سطح توسعه
رخ، به وجود تفاوت سطح توسعه در این ي دهستان پایینترکیب سنی جوان و سالخورده

ابعاد پی برده شد و مصداق پیامدهاي سالخوردگی جمعیت در ابعاد اجتماعی و اقتصادي از 
بیل کاهش موالید، بر هم خوردن ترکیب سنی و جنسی، کاهش میزان باسوادي، افزایش ق

نسبت وابستگی، کاهش تنوع شغلی، افزایش بیکاري و از کارافتادگی و کاهش 
ـ همچنین پیامدهاي اجتماعی؛گذاري، در روستاهاي سالخورده مشاهده شدسرمایه

عکس پیامدهاي سالخوردگی است، در اقتصادي روستاهاي با ترکیب سنی جوان که
باشد.روستاهاي جوان منطقه قابل مشاهده می

گیريبندي و نتیجهجمع
اقتصادييمتناسب با مطالب بیان شده، هدف پژوهش، بررسی تطبیقی سطح توسعه

رخ تربت حیدریه بود که بدین سالخورده و جوان در دهستان پاییناجتماعی روستاهاي ـ 
هاي میدانی از به تعیین و شناسایی این دو گروه روستا پرداخته شد. در بررسیمنظور ابتدا 

اجتماعی ـهاي اقتصاديمورد مطالعه این نتیجه حاصل شد که وجود محدودیتيمنطقه
هاي شغلی، خیز، محدودیتروستاهاي سالخورده از قبیل کمبود آب، نبود زمین حاصل

وانان و مواردي از این قبیل، سبب مهاجرت بسیار درآمد پایین، عدم حمایت از مشارکت ج
ها را به همراه داشته است. از تر شدن جمعیت آنشدید جوانان به شهر شده و سالخورده

اجتماعی ـاقتصادييها، سطح توسعهطرف دیگر به تبع بروز سالخوردگی جمعیت آن
اند. در بعد برخوردار شدهتري نسبت به روستاهاي با ترکیب سنی جوان تر و نامطلوبپایین

هاي اقتصادي، افزایش نسبت وابستگی، کاهش اقتصادي شاهد کاهش فعالیت
هاي کشاورزي و گسترش کشاورزي ضعیف و سنتی بوده و گذاري، کاهش فعالیتسرمایه

در بعد اجتماعی شاهد کاهش جمعیت ناشی از کاهش زاد و ولد و مهاجرت، بر هم خوردن 
پیشرفت و نوآوري، يجنسی (افزایش سالخوردگان و زنان)، کاهش انگیزهترکیب سنی و

کاهش میزان باسوادي، کاهش همکاري زنان در روستا، کاهش همکاري با شورا و ... 
تري از توسعه اند. برعکس، در روستاهاي با ترکیب سنی جوان، وضعیت بسیار مطلوببوده

هاي مناسبی در ها برنامهي خواهند داشت؛ زیرا آنوجود دارد که در آینده نیز شرایط بهتر
آل متناسب با جمعیت جهت بهبود وضع موجود داشتند تا بتوانند به وضع مطلوب و ایده

جوان خود دست یابند. 
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اجتماعی در روستاهاي جوان و ـهاي اقتصاديمیانگین شاخصيهمچنین با مقایسه
يآزمون، وجود تفاوت در سطح توسعهSigسالخورده و سپس با دقت در معنادار شدن 

بنابراین، روستاهاي جوان و اجتماعی این دو گروه روستا به اثبات رسید. ـ اقتصادي
ردارند و در یک رخ تربت حیدریه از سطوح متفاوت توسعه برخوي دهستان پایینسالخورده

ها و و نیز شناخت توانیافتگی قرار ندارند؛ در واقع با توجه به این مهم درجه برابر توسعه
آید تا بر ریزان این امکان را فراهم میامکانات موجود در روستاهاي منطقه، براي برنامه

جانبه منطقه را مشخص همهياساس نیازها و شرایط خاص آن، مسیر و راهکارهاي توسعه
ضایی اي هماهنگ و متناسب با شرایط منطقه ارائه دهند تا در راستاي تعادل فو برنامه

مورد مطالعه، اقدام کنند؛ حتی با تکیه يها بین روستاهاي منطقهتوسعه و کاهش فاصله
هاي جمعیتی مناسبی در راستاي شود تا سیاستبر نتایج این پژوهش، فرصتی فراهم می

رخ، تهیه و تنظیم شود و به تبع سالخوردگی روستاهاي دهستان پایینجلوگیري و کاهش 
اجتماعی منطقه نیز ارتقا یابد.ـتصادياقيآن، سطح توسعه

پیشنهادات
طرفیازومطالعهموردروستاهايازشناختوشدهانجاممطالعاتراستايدر
یافتگی روستاهاي با ترکیب سنی جوان توسعهيسطح توسعه و کاهش تفاوت درجهارتقاي

ارائهذیلیشنهاداتپو سالخورده و نیز کاهش مهاجرت جوانان و نگهداشت بیشتر جمعیت،
:گرددمی

تکمیلیـتبدیلیایجاد و گسترش صنایعبهتوجهجدید وشغلیهايفرصتایجاد-
روستاهاي منطقه در جهت کاهش مهاجرت جوانان و حتی بازگشت درصنایع دستیو

مهاجرین به روستاها؛
ساخت سد خاکی در ها؛ از قبیلخدمات به روستاها متناسب با موقعیت آنيارائه-

هاي کشاورزي و افزایش نگهداشت اي با هدف ایجاد رونق در فعالیتروستاهاي کوهپایه
جمعیت جوان؛

مالی) براي کارآفرینی جوانان سازي تسهیالت الزم (حمایت مالی و غیرفراهم-
زایی و افزایش گرایش به ماندگاري؛روستایی در راستاي اشتغال

ري جوانان در روستاهاي با ترکیب سنی جوان و تقویت بیشتر شناسایی علل ماندگا-
.هاآن
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