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تاثیر شهرک های صنعتی بر توسعه اجتماعی -اقتصادی در ایران
(مورد مطالعه منطقه عشایری مسجد سلیمان)

رضا نوبخت ،3دکتر سروش فتحی ،2حبيب اله کریميان،1

چكيده
ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در دو دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه بوده که در بسیاری از
نقاط کشور ایجاد شده است .این شهرک ها اثرات اجتماعی – اقتصادی قابل توجهی بر این مناطق گذاشته و منجر به ایجاد تغییر در
زندگی مردم شده است .یکی از مناطقی که تحت تاثیر این برنامه قرار گرفته منطقه عشایری مسجد سلیمان است که با توجه به
ماهیت عش ایری بودن آن ایجاد شهرک صنعتی شیوه معیشت و به تبع آن سایر ابعاد زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده
است.این مقاله در صدد بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این شهرک صنعتی بر زندگی مردم است .روش تحقیق پیمایشی و
میدانی بوده  ،اطالعات از طریق پرسشنامه و مشاهده گردآوری شده است .جامعه آماری این تحقیق افراد منطقه عشایری مسجد
سلیمان ،منطقه اندیکا و اللی شامل می شد ،که با استفاده از فرمول کوکران  066نفر انتخاب شدند ،نمونه گیری به روش نمونه گیری
سهمیه ای انجام شد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ایج اد شهرک صنعتی الگوی زندگی افراد این منطقه راتغییر داده به گونه ای که شیوه
معیشت مبتنی بر زندگی عشایری را رها کرده و با یکجا نشین شدن شیوه زندگی جدیدی را تحت تاثیر شهرک صنعتی آغاز کرده اند.
مردم این منطقه با اشتغال در شهرک صنعتی عالوه بر موقعیت و درآمد بهتر از امکانات رفاهی ،بهداشتی ،خدماتی ،عمرانی  ،جاده و
راه و مراکز آموزشی برخوردار گردیده اند که این امر باعث ارتقا در سطح زندگی آنها گردیده است.
واژه های کليدی :شهرک های صنعتی ،توسعه صنعتی ،اثرات اجتماعی و اقتصادی.
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مقدمه

صنعت در تمام كشورهای جهان به عنوان راه حلي كه مي تواند بخشهای اقتصادی يک كشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و بخش
پیشتازی جهت توسعه كشورها باشد مطرح است .صنعتي شدن به عنوان يک تصمیم بزرگ برای توسعه اقتصادی و اجتماعي
كشورها ضروری است .توسعه صنعتي باعث افزايش توان تولیدی و صادراتي و همچنین باعث پیشرفت مناطق مختلف يک كشور
مي شود كه اين امر باعث تقويت زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مي شود .فعالیتهای صنعتي در يک كشور باعث
رشد و شناسايي جهت انجام سرمايه گذاری الزم برای بهبود و پیشرفت مناطق در كشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعي مي
گردد .همچنین مي توان گفت اين پیشرفت نیازمند برنامه ريزی الزم جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در زمینه های مختلف را طلب
مي كند كه اين برنامه ريزی چگونگي توسعه مناطق مختلف يک كشور را مشخص مي كند كه خود اين نیازمند هماهنگي و
همسويي تمام اركان يک جامعه جهت رسیدن به هدف مورد نظر و مشاركت تمامي اقشار و گروه های جامعه برای آن هدف كه
همانا توسعه مناطق است ،مي باشد .مشاركت كلي و گروهي چه از ارگان و نهادهای يک جامعه گرفته تا مردم مناطق باعث رونق و
رسیدن به هدف عالي يک جامعه جهت توسعه مي گردد .شهرک های صنعتي به عنوان يکي از عوامل صنعت نقش تعیین كننده ای
در توسعه مناطق مختلف يک كشور ايفا مي كند كه مي تواند جهت توسعه و باال بردن سطح مناطق كمک های شاياني داشته باشد.
شهرک صنعتي مي تو اند به عنوان پلي جهت ارتباط مناطق كمتر توسعه يافته يک كشور و شهرهای بزرگ كه توسعه در آن نماينتر
است باشد .همچنین شهرک صنعتي مي تواند به عنوان عامل تحركات اجتماعي و اقتصادی و همچنین انتقال منابع مالي جهت
دستیابي به توسعه برای مناطق ضعیف تر مورد بررسي قرار گیرد.
" يکي از ويژگي های بارز الگوهای توسعه ای در اكثر كشورهای درحال توسعه ،سرعت فاحش توسعه يافتن مناطق شهری نسبت به
مناطق روستايي است .به طوری كه نه تنها در مناطق روستايي فاصله ای چشمگیر در زمینه سرمايه گذاری و تولید به چشم مي
خورد ،بلکه از حیث مسائل فرهنگي و اجتماعي نظیر آموزش ،سالمتي و امنیت اجتماعي كه همه جز پیش شرط های توسعه انساني
هستند نیز دارای عقب ماندگي های فاحشي نسبت به مناطق شهری هستند .اين وضعیت مهاجرت های بي رويه روستا -شهری را در
اين كشورها به دنبال داشته است كه خود مقدمه ای برای مشکالت فراگیر اجتماعي و اقتصادی به ويژه ای در مراكز شهری بوده
است .به طور خالصه فقر ،پايین بودن درآمد ،بیکاری و به تبع آن مهاجرت از مهم ترين چالش های پیش روی جامعه روستايي
است .راه اندازی و گسترش صنايع روستايي با توجه به نقش موثری كه مي توانند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعي ايفا كنند،
يکي از مهم ترين و اساسي ترين راه حل ها برای غلبه بر معظالت مناطق روستايي محسوب مي شود" (ازكیا.)341 :1331،
ورود صنعت و تکنولوژی باعث به وجود آمدن دريچه ای جهت پیشرفت و تحول در كشورهای عقب مانده گرديده است .با
آشنايي اين كشورها به صنعت و استفاده از تجربه های كشورهای ديگر توانسته اند به رشد و توسعه خود جهت بهره مند شدن از
اين امکانان كمک كنند .امروزه مي توان صنعت را به عنوان اصلي ترين ابزار در توسعه و به خصوص توسعه مناطق عقب مانده
دانست كه نقش محوری را به خود اختصاص داده است .به وجود آمدن كارخانجات و شهركهای صنعتي در مناطق مختلف
عالوه بر ورود تکنولوژی و صنعت به اين مناطق باعث تاثیر آن منطقه از اين تغییر گرديده است .اين نقش شايد برخاسته از اين
واقعیت است كه عوامل تولید در بخش صنعت در مقايسه با كشاورزی قابلیت جابجايي و انعطاف پذيری بیشتری با شرايط ،
اوضاع و احوال محیطي -منطقه ای و ملي دارد .همچنین مي توان گفت ورود صنعت و تکنولوژی باعث ايجاد توسعه و پیشرفت
در مناطق يک كشور گردد .در بحث توسعه مي توان اين را گفت كه برآوردن نیازهای انسان نوعي توسعه است ،اما مي توان
مشاركتهای اجتماعي و اقتصادی ،ايجاد اشتغال ،توزيع درآمد ،تامین كاالهای ضروری و همچنین بحث های بهداشت ،مسکن،
آبرساني و ...را در بحث توسعه به عنوان توسعه پايدار مطرح نمود .يکي از زمینه های توسعه پايدار ،پايداری اجتماعي است.
"پايداری اجتماعي زماني در درون جامعه و آرايش های نهادی آن تضمین شده است كه كار درون اين جامعه نیازمنديهای اساسي
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را تامین كند ،طبیعت و ظرفیتهای بازتولید آن در درازمدت محافظت شود و مدعیان هنجاری مربوط به عدالت اجتماعي ،حقوق
انسان و مشاركت تحقق يابد .پايداری اجتماعي زماني تضمین مي شود كه تغییرات ناشي از اقدامات توسعه ای سبب به هم ريختن
امنیت اجتماعي ،تخريب روابط اجتماعي سالم ،ايجاد آسیب های اجتماعي ،افزايش فاصله طبقاتي  ،اثرات ناشي از بر هم خوردن
نظم اقتصادی در جهات نامطلوب و تبعیض علیه گروه های حاشیه ای و ضعیف نمي شود" (فاضلي .) 44-44 :1332
يک برنامهريزی مناسب عالوه بر تعیی ن چگونگي توسعه بخشهای مختلف اقتصادی الزم است ابعاد توسعه مناطق مختلف كشور را
نیز مشخص كند ،همان طور كه يک نظام بايد سازگاری الزم را بین بخشهای مختلف اقتصادی ايجاد كند .همچنین ضروری است
همسـازی را از يکسو میان مناطق و از سوی ديگر میان بخش و منطقه برقرار كند .مشاركت در تمامي بخشهای اقتصادی فعال و
توجه خاص به برنامههای توسعه ای و استفاده از كلیه توانايیها و امکانــات منـاطق و توسعه منابع مالي و درآمدی مي تواند در اين
جهت قرار گیرد .در حال حاضر ،صنعت در شهركهای صنعتي در رديف بخشها و اركان مهم اقتصاد كشور قرار دارد و توسعه
اقتصادی كشورها بدون توسعه اين شهركها ممکن نیست .اين توسعه مي تواند مؤثرترين وسیله برای نیل به اهداف مطرح شده در
چارچوب اقتصاد ملي باشد ،اهدافي مانند تأمین نیازهای داخلي ،ايجاد اشتغال ،قدرت اقتصادی و رفاه اجتماعي ،كارايي و
بهرهبرداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد مطلوب و همه جانبه اقتصاد ملي و نظاير آن.
اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را كه با تولید كاال و خدمات با استفاده از ماشینآالت و تجهیزات ساخته دست بشر سر و كار دارد،
به عنوان يک كل تصور كنیم ،هر صنعت ،زيرمجموعهای از اين كل است كه تعداد زيادی از فعالیتهای مشابه را شامل ميشود.
صنعت ،در كنار معدن و كشاورزی تقريباً تمامي فعالیتهای تولیدی يک جامعه را در بر ميگیرد و نقش حیاتي در پیشرفت
اقتصادی كشورها ايفا مي كند .در تعريفي برای صنعت مي توان گفت مجموعه تمام واحد هايي كه در تولید ،توزيع يا مصرف يک
محصول يا يک دسته از محصوالت مشابه فعالیت مي كنند صنعت گفته مي شود.
"در مورد تعريف دقیق صنعت ،اختالف نظرهای زيادی وجود دارد .صنعت دارای تعريفها و تعبیرهای متفاوتي است كه بر اساس
قابلیت جايگزيني محصوالت ،فرآيند تولید و محدودههای جغرافیايي ارايه شدهاند .بهطور مثال مايکل پورتر  ،صنعت را چنین
تعريف ميكند« :صنعت عبارت است از گروه شركتهايي كه محصوالت آنها جايگزين نزديکي برای هم هستند" (پورتر
.)43:1334
"صنعتي شدن از چنان اهمیتي برخوردار است كه تحقق پیشرفت های فني و كاربرد آن در صنعت در طي سه قرن اخیر دلیل
اصلي رشد و توسعه اقتصادی كشورهای پیشرفته در جهان امروز است .كشورهای توسعه يافته هر كدام با فاصله زماني متفاوت
به مرحله صنعتي شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به اين مرحله جهش بزرگ خود را در توسعه انجام داده اند .در درجه
توسعه يافتگي كشورهای جهان میزان فعالیت های صنعتي اين كشورها و توان نیروی كار آنها در ارتقاء كمي و كیفي تولیدات
مي باشد و مقايسه كشورهای مختلف جهان در چند دهه اخیر از لحاظ درجه توسعه يافتگي كامالً بیانگر ادعای مذكور
است"(به نقل از قربانپور.)6 :1332 ،
جامعه امروزی ايران با آنچه در سالهای پیش بود تفاوت های آشکار پیدا كرده است كه اين تفاوت ها در زندگي شهری و
روستايي به چشم مي خورد ،شرايط زندگي شهری با پیچیدگیهای خود بر روابط میان افراد حاكمیت دارد و جوامع روستايي در
بیشتر مناطق هنوز با آن ديد و نگرش سنتي خود در حركت است و از طرفي محدوديت امکانات در زمینه های سرمايه ،مديريت ،
نیروی كار در روستاها سبب عدم گسترش و عقب ماندگي در مناطق روستايي كشورمان شده است .ايجاد اشتغال با هزينه های
پائین ،ايجاد مشاركت و به حركت در آوردن و شکوفا كردن استعدادهای فکری و علمي در مناطق كمتر توسعه يافته مي تواند به
حركت رو به رشد و توسعه اين مناطق كمک شايان نمايد .فرهنگ توسعه به عنوان يکي از مهمترين شاخص های پیشرفت كشور با
م ولفه های نظیر مسئولیت پذيری ،آگاهي بخشي ،اعتماد به توانايي ،نوآوری و خالقیت ،مشاركت و ...جملگي مي بايست جهت
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ارتقای توان داخلي مورد استفاده قرار گیرد كه اين امر نیاز به حمايت ها و ورود صنعت به واسطه شهركهای صنعتي جهت رشد و
ارتقای آن مناطق است".وجود شهركهای صنعتي و كارخانجات در مناطق كمتر توسعه يافته مي تواند باعث برقراری رابطه و ايجاد
انگیزه و بهره برداری افراد و اهالي آن مناطق جهت توسعه موقعیت خود و منطقه گردد .شهركهای صنعتي اطراف مناطق كمتر
توسعه يافته باعث انگیزه جهت تولید و همچنین به كارگیری خالقیت جهت عرضه آن كه خود باعث اشاعه فرهنگ آن منطقه مي
گردد .نوسازی و توسعه ،به وسیله آموزش و همچنین پرورش افرادی كه با تفکر و خالقیت خود باعث پیشرفت و توسعه مناطق
كمتر توسعه يافته مي گردند مي تواند ايجاد شود" (قربانپور.)92 :1332 ،
ايران به عنوان يکي از كشورهای در حال توسعه برای تقويت ساختاری خود بايد صنايع روستايي را توسعه دهد زيرا كه اين
دسته از صنايع در توسعه و رشد مناطق روستايي و تعادل بین شهر و روستا ازاهمیت زيادی برخوردارند ،به طوريکه رشد و
توسعه بخش كشاورزی افزايش درآمد و سطح رفاه روستائیان ،كاهش روند مهاجرت از روستا به شهر و استفاده بهینه از منابع
موجود در منطقه را به ارمغان خواهد آورد .ايجاد و گسترش صنايع در مناطق عشايری و روستايي كشور و طرح آن به عنوان
يک جريان تولیدی وسیع و همه جانبه و در جايگاه مکمل و پشتیبان بخش كشاورزی و افزايش درآمد شاغالن اين بخش و
همچنین يک جانشین نیرومند برای جذب نیروی كار مازاد بر فعالیتهای كشاورزی در مناطق روستايي از اهداف اصلي ايجاد
صنعت روستايي و عشايری كشور مي باشد .اين تحقیق با هدف كلي بررسي و شناخت تاثیرات اجتماعي -اقتصادی شهرک
صنعتي منطقه عشايری مسجد سلمیان و اهدافي مانند بررسي تاثیر اقتصادی و تاثیر اجتماعي توسعه صنعتي بر منطقه مورد بررسي
قرار گرفت.
مالحظات تجربی

مطالعات بسیاری در زمینه اثرات صنعتي شدن بر مناطق روستايي و همینطور اثرات استقرار شهركهای صنعتي انجام شده كه مورد
نقد و بررسي قرار گرفته.
قربانپور ( )1332در تحقیق بررسي اثرات اقتصادی -اجتماعي شهرک های صنعتي در توسعه روستايي مطالعه موردی :شهرستان
سواد كوه نتیجه مي گیرد در تحلیل عاملي اثرات ايجاد شهرک صنعتي بر توسعه روستايي اين نتیجه به دست آمد كه اثرات مثبت
اقتصادی اين شهرک ها مهم ترين اثر بوده است و اين نشان مي دهد كه ايجاد شهرک صنعتي برای شهرستان سوادكوه كه يکي از
شهرستان های بسیار محروم استان مازندران مي باشد ضروری مي باشد.
نعیمي ( ) 1332در تحقیق بررسي اثرات قطب های صنعتي شهرستان اراک بر توسعه روستايي بخش مركزی نتیجه مي گیرد ايجاد
شهركهای صنعتي باعث افزايش درآمد روستائ یان شده است امام تنوع منابع درآمدی افراد كاهش يافته است .همچنین مهاجرت
افراد بعد از اشتغال به شهرها زياد شده است ،رضايت شغلي شاغالن بعد از اشتغال افزايش پیدا كرده است ،شاغالن بعد از اشتغال از
آموزش فني و حرفه ای برخوردار شده اند .شايد ايجاد شهرک صنعتي تاثیر مثبتي بر بهره مندی افراد از بیمه تامین اجتماعي و
درماني داشت .نعیمي در تحقیق خود به اين نتیجه رسید كه اشتغال در شهرک و بهره مندی شاغالن از امکانات بهداشتي و درماني
رابطه معناداری باهم دارند .الگوی مصرف شاغالن بعد از اشتغال در شهرک تغییر يافته و شاغالن بعد از اشتغال مصرف بیشتری
داشته اند .و اما در مورد اثرات بد زيست محیطي بر سالمتي شاغالن بعد از اشتغال نعیمي در تحقیق خود اين فرضیه را تايید نمود در
واقعه ايجاد شهرک صنعتي بر سالمتي شاغالن تاثیر گذاشته است.
حاتمي نژاد ،ابوبکری ،احمدی ،نايب زاده ،حسین ،طاهر ،افسانه ،فرشته )1332( ،در تحقیق سنجش درجه توسعه يافتگي صنعتي در
مناطق مرزی ايران مطالعه موردی(:شمال غرب كشور ،شهرستان های جنوبي استان آذربايجان غربي) نتیجه مي گیرند بررسي
سطح بنديهای انجام گرفته از استا ن های كشور در مقیاس كالن نشان از توسعه نیافتگي استان آذربايجان غربي در مقايسه با
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ساير استان های كشور را دارد .توسعه نیافتگي در مقیاسي خردتر نیز خود را نمايان ساخته و اختالف فاحشي بین شهرستان های
جنوبي استان از نظر توسعه صنعتي مشاهده مي شود.
اخوان ( )1336در عملکرد شهركهای صنعتي در استان گلستان و ارائه راهکار اجرايي برای بهبود آنها نتیجه
مي گیرد از طريق فعالیتهای صنعتي در شهركهای صنعتي در فهرست اولويت اول براساس معیار تلفیقي ميتوان با توجه به امکانات
محدود موجود ،در زمان كوتاهتری بیشترين بازدهي را ايجاد كرد ،بنابراين شناسايي واحدهای صنعتي فعال در شهركهای صنعتي در
اولويت اول در استان و ظرفیتهای تولید آنها و رفع تنگناهای مالي يا مشکـالت نقدينگي كوتاهمدت آنها برای افزايش سقف
تولیداتشان دست كم به میزان ظرفیتهای اسمي اين صنايع ،ميتواند اولیــن گــام در راستای تغییر در سیاستهای صنعتي منطقه باشد.
نصیری ( )1336در تحقیق صنايع روستايي عامل تاثیر گذار بر فرايند توسعه اقتصادی و اجتماعي نتیجه
مي گیرد اين پژوهش ،با بهره گیری از روش های آماری ،تأثیر صنايع روستايي بر شاخص های مورد نظر در نواحي روستايي
سنجیده شده و يافته ها حاكي از آن است كه بین شاخص ها و ايجاد صنايع رابطه ای معني دار وجود دارد.
مرادی ( ) 1334در تحقیق جايگاه صنايع در فرايند صنعتي سازی و توسعۀ روستايي بخش مركزی شهرستان بیرجند نتیجه مي گیرد
توسعۀ بخش كشاورزی در محدودۀ مورد مطالعه به دلیل محدوديت های اكولوژيک به ويژه كمبود منابع آب با مشکل جدی
مواجه است .در عوض ب خش صنعت به دلیل سابقۀ طوالني و وابستگي كمتر به شرايط اكولوژيک و نیز دسترسي به بازارهای
گسترده تر امکان بیشتری برای توسعه دارد .وجود بیش از  12/4درصد نیروی بیکار و جمعیت روز افزون در بخش كشاورزی از
يک طرف و كمبود سرمايه و منابع اعتباری از سوی ديگر ،نیاز به گسترش فعالي تهای اشتغال زا را بیش از پیش ضروری ساخته
است .قالیبافي با توجه به ويژگي هايي نظیر اشتغال زايي به ويژه برای زنان سرمايه گذاری كم ،سادگي تکنیک و ...بیش از هر
فعالیت تولیدی ديگر با شرايط كنوني جامعۀ روستايي ناحیه مطابقت دارد.
پور احمد ،طاهرخاني ،باباخاني ،احمد ،مهدی ،رحمان ( ) 1331در تحقیق نقش نواحي صنعتي را در اشتغال و كاهش مهاجرت های
روستايي با مطالعه مورد ناحیه صنعتي دستجرد نتیجه مي گیرند كه ايجاد فرصت های شغلي برای روستائیان موفقیت آمیز نبوده،
چراكه  66/1درصد از شاغلین را ساكنین شهرها به خود اخ تصاص داده اند و عده كثیری از مجموع شاغلین ناحیه صنعتي را تبعه
افاغنه تشکیل مي دهند .همچنین يافته های تحقیق نشان داده كه انگیزه مهاجرت در شاغلین كاهشي در بر نداشته است و كاهش
مهاجرت روستائیان به شهرها از طريق ايجاد فرصت های شغلي به داليل مختلف به طور كامل تحقق نیافته است .بنابراين فرضیه
مبتني بر ايجاد نواحي صنعتي از طريق اشتغال زايي موجب كاهش مهاجرت روستائیان به شهر است كه در ناحیه صنعتي السجرد
تايید نمي گردد.
مطیعي لنگرودی ( ) 1332در تحقیق اثرات اقتصادی و اجتماعي شهرک صنعتي مشهد در نواحي روستايي نتیجه مي گیرد صنايع
كوچک روستايي از بخش های مهم اقتصاد ايران است كه مورد توجه سیاستگذاران ،برنامه ريزان و مردم مي باشد .اين صنايع
قابلیت بااليي در رفع مشکل بیکاری ،توزيع عادالنه درآمد و كاهش شکاف مناطق شهری و روستايي داراست.
طاهرخاني ( )1332در تحقیق نقش نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستايي(نواحي صنعتي روستايي در استان مركزی) نتیجه مي
گیرد ارزيابي تبیین جايگاه استقرار صنعت در روستا در قالب ايجاد نواحي صنعتي روستايي با استفاده از اهداف مشخص شده در
توسعه پايدار بر حسب مورد در استان مركزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است كه با لحاظ نمودن اثرات اجتماعي و اقتصادی
صنعتي شدن روستا به اين نتايج منتج گرديده است:
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تغییر در الگوی مصرف مواد غذايي و كاالی مصرفي بادوام و میزان مشاركت از پیامدهای بارز ايجاد نواحي صنعتي روستايي بوده
اند .معذالک دستیابي به الگوی بهینه بخصوص در زمینه ايجاد فرصتهای شغلي برای روستائیان بازاريابي و تحرک محلي و
منطقه ای در جهت استفاده از منابع و آموزش های فني و حرفه ای نیازمندبازنگری گسترده است.
مالحظات نظری

چارچوب نظری در پژوهش حاضر تركیبي از نظريه های توسعه صنعتي -وابستگي -نوسازی -توسعه اقتصادی -توسعه اجتماعي-
ايزنشتاد -ماركس -گیدنز -شومپیتر – فرانسوا پرو -تافلر -دوركیم و والرشتاين -و كوئن مي باشد.
از نظر گیدنز " صنعتي شدن امروزی در نتیجه انقالب صنعتي كه در قرن هجدهم آغاز گرديد نخست در انگلستان پديد آمد.
انقالب صنعتي در واقع نامي است كه به اختصار به مجموعه پیچیده ای از تغییرات تکنولوژی اطالق گرديده است كه وسايل كسب
معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده اند .اين تغییرات شامل اختراع ماشینهای جديد ،مهار كردن منابع نیرو برای تولید و استفاده از
علم برای بهبود روشهای تولید بوده است .از آنجا كه اكتشافات و اختراعات در يک حوزه منجر به اكتشافات و اختراعات بیشتر در
حوزه های ديگر مي گردند آهنگ نوآوری تکنولوژی در جوامع صنعتي در مقايسه با شکلهای سنتي نظام اجتماعي بي نهايت سريع
است"(گیدنز.)16 :1316 ،
" صنعت و صنعتي شدن پديده ای است كه بیش از سه قرن از عمر آن نمي گذرد ولي تاثیرات شگرفي بر انسان و محیط زندگي او
گذاشته است .تافلر معتقد است كه صنعت ،موج جديدی در زندگي اجتماعي بشر آغاز كرده ،موجي كه با خود تجربیات جديدی
برای زندگي آدمي به ارمغان آورده است.
اين موج كه از آن به عنوان انقالب صنعتي نیز ياد مي كنند با تولدش در اروپای غربي و رشد و بسط بسیار سريع آن در سراسر
جهان بويژه در نیمه دوم قرن بیستم عمالً به عنوان يکي از رويکردهای بسیار كلیدی در حوزه توسعه و رشد كشورها ،بخصوص
كشورهای در حال توسعه قلمداد شد"(تافلر.)126 :1332،
به عقیده ماركس "كل روابط تولیدی يعني آن روابطي كه انسان ها ضمن كاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابي به هدف
های تولیدشان با يکديگر برقرار مي سازند ،همان بنیادهای واقعي كه روساختار فرهنگي كل جامعه بر روی آن ساخته مي شود.
منظور ماركس از روابط تولیدی تنها تکنولوژی نیست زيرا به نظر او گرچه تکنولوژی نقش مهمي دارد اما روابط اجتماعي كه مردم
از طريق اشتراک در زندگي اقتصادی با يکديگر برقرار مي سازند اهمیت درجه يکي دارند ،كارگاه جديد كه به كاربرد ماشین
وابسته است در واقع يک رابطه تولیدی اجتماعي و يک مقوله اقتصادی است"(كوزر.)13 :1331 ،
ماركس بر اين باور بود كه انسانها اس اساً مولدند ،يعني برای زنده ماندن نیاز به اين دارند كه در طبیعت و بر روی طبیعت كار كنند.
" آنها طي يک چنین كاری پوشاک ،خوراک ،سرپناه و ضروريات ديگری را كه برای زندگي كردن نیاز دارند ،تولید مي كنند.
تولیدگری انسانها به يک شیوه كامالً طبیعي انجام مي گیرد و آنها از اين طريق كششهای غريزی خالقانه شان را متجلي مي كنند.
وانگهي اين كششهای غريزی به صورتي هماهنگ با انسانهای ديگر بیان مي شود .آنها برای تولید آنچه كه برای زنده ماندن به آن
نیاز دارند ،ناچارند كه با يکديگر كار كنند"(ريتزر.)32 :1314 ،
به نظر شومپیتر تحول دانش فني هسته مركزی رشد اقتصادی است " .افزايش مستمر وسايل تولید و پس انداز ملي در طي زمان،
بدون ترديد يکي از عوامل مهم توجیه تاريخ اقتصادی در طي قرن هاست .اما اين عامل تحت الشعاع اين حقیقت قرار دارد كه
پیشرفت اقتصادی  ،بیشتر مرهون اتخاذ روش های جديد برای بهره برداری از منابع موجود و ساختن چیزهای جديد است و ربطي به
كم يا زياد شدن وسايل تولید و پس انداز ندارد" (ازكیا 993: 1331،تا .)996
توجه شومپیتر به اتخاذ روشهای جديد برای بهرهبرداری از منابع موجود است .شومپیتر معتقد است كه "با ايجاد ابزار جديد و
اتخاذ روشهای نوين ،پیشرفت اقتصادی میسر مي شود .در ادامه چنین بحثي است كه شومپیتر توجه را به «اختراعات» و «ابداعات»
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جلب ميكند .شومپیتر «اختراع» را كشف و خلق ابزار جديد و «ابداع» را بهكارگیری ابزار جديد در فرايند تولید جامعه ميداند و
اختراع را كار «مخترع» و ابداع را وظیفه «كارفرما» ميداند"(ازكیا.)996 : 1331،
فرانسوا پرو معتقد بود كه واقعیت توسعه صنعتي اين است كه توسعه همه جا در يک زمان اتفاق نمي افتد بلکه آن ابتدا و با شدت
متفاوت در قطبهای توسعه ايجاد شده و سپس در كانالهای مختلف پخش و نهايتاً كل اقتصاد را تحت تاثیر قرار مي دهد .در نظريه
پرو صنايع يا كارخانه هايي با عملکردهای اساسي ،استعداد و رشد قوی ،تشکیل دهنده قطبهای رشد مي باشند.
" گسترش اين دسته از فعالیتهای مرتبط باعث دو اثر مي گردد .يک دسته كه اثرات تجمعي نامیده مي شوند و به واسطه اينکه
واحدهای پیشرو به جذب ف عالیتهای مکمل مي پردازند و بدين ترتیب امکانات فزاينده ای برای هزينه های پايین تر در يک محل
بوجود مي آورند ايجاد مي شوند .دسته ديگر كه اثرات اتصالي خواهنده مي شود و در نتیجه ايجاد يک شبکه حمل و نقل كه
عمدتاً در خدمت واحدهای پیشرو و فعالیتهای وابسته بوده پديد مي آيند و دسترسي ساير تولید كنندگان را در طول اين شبکه به
بازارهايي كه تاكنون به روی آنها بسته بوده میسر مي سازند .فعالیتهای دسته اول باعث ايجاد قطبهای رشد شده و فعالیتهای دسته
دوم توزيع فضايي مراكز پیراموني را متاثر مي كند .بدين ترتیب شبکه ای پديد مي آيد كه قطب رشد مراكز آن محدوده تحت
تاثیر فعالیتهای قطب رشد حوزه نفوذ آن را تشکیل مي دهد" (نعیمي.)14 :1332 ،
دوركیم جامعهشناس فرانسوی در اثر معروف خود به نام "تقسیم كار اجتماعي" كه عنوان رساله دكتـرای او هـم بـود ،در پـي بیـان
چگونگي گذار جوامع از مرحله سنتي به مرحله صنعتي است" .دوركیم واقعیت اصلي در گذار از جامعه سنتي به جامعـه صـنعتي را
از میان رفتن پیوندهای كهنه مبتني بر همبستگي مکانیکي ميداند .اين پیوندها افراد را در اجتماعات ماقبل صنعتي ،كـه دارای بافـت
متجانس هستند ،به يکديگر مربوط ميسازد .در جامعه سنتي پیوندهای بین افراد بر اساس مجاورت مکاني و آشنايي شخصي است و
با ظهور دگرگوني هايي همراه با پیدايي جامعه نو و جديد و بويژه شهرنشیني از هم ميگسلد"(يان روكس برو :1313 ،ص .)14
ايزنشتاد مي گويد برای حفظ و تداوم نوسازی بايد میزاني از قابلیت انعطاف ساختي وجود داشته باشد .او عنصر انطابق را به عنوان
مولفه سوم بر عناصر تمايزات ساختي و هماهنگي ساختي اضافه مي كند" .به نظر ايزنشتاد در كشورهای صنعتي اين مولفه(انطابق)
حضور دارد و بنابراين جوامع مدرن خالف جواع سنتي توانايي پذيرش تحوالت و دگرگوني ها را دارند درحالي كه كشورهای
جها ن سوم از چنین تواني برخوردار نیستند .در اينجاست كه ايزنشتاد بر نقش رهبری در نهادی شدن نوسازی و برخورداری از يک
ساخت سیاسي تثبیت شده تاكید دارد .در نهايت در نظر او نوسازی به معني استقرار واقعیت های تازه و وسیع تر سیاسي -اجتماعي
است كه عاليم ظهور آنها با اصالحات غیر سنتي مترداف است و چارچوب سازماني اين واقعیت های اجتماعي فراسوی واحدهای
محلي مي باشد و بر مالک های كلي تر عام گرايانه تاكید دارد"(ازكیا.)121 :1331 ،
والرشتاين عوامل داخلي و خارجي توسعه را يکباره كنار گذاشته و نظام جهاني را به عنوان واحد تحلیل خود در نظر مي گیرد .او
معتقد است كه هیچ يک از اين دو نظام اجتماعي نیست و ما فقط درچارچوب نظام های اجتماعي مي توانیم از دگرگوني اجتماعي
سخن بگويیم .در اين چارچوب تنها نظام اجتماعي  ،نظام جهاني است(ازكیا.)324 :1331،
كوئن مي گويد :به طور كلي میزان تحصیالت فرد به میزان درآمد او بستگي دارد .كاركرد اولیه تحصیالت رسمي از آن جهت كه
به تحرک اجتماعي مرتبط است اين است كه مهارتهای الزم را برای ورود فرد به بازار كار فراهم مي كند .تکمیل تحصیالت به
طور مناسب فرد را در رقابت با ديگران برای دست يافتن به يک شغل خاص در يک موقعیت ممتاز قرار مي دهد .در آن رده های
شغلي كه به افرادی با تحصیالت باال نیاز دارد متقابالً دستمزدهای بااليي پرداخت مي شود .در واقع همه حرفه ها به شخصي نیاز
دارند كه قبل از احراز آن حرفه سطح مع یني از تحصیالت را گذرانده باشد .بعالوه افرادی برای احراز سطوح مديريت انتخاب مي
شوند كه دارای تحصیالت عالي باشند(كوئن.)966 :1334 ،
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توسعه اقتصادی و اجتماعي در اثر رشد و پیشرفت صنايع كه همراه با خود رشد تولیدات را دارد باعث باال رفتن سطح عمومي
زندگي مي گردد .رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعي در يک منطقه مستلزم داشتن يک پشتیبان قوی جهت هماهنگي و هدايت
كردن برای پیشرفت مي باشد ،توسعه صنعت به صورت برنامه ريزی شده و حمايت های بیشتر مي تواند موجب انگیزه افراد منطقه
جهت رفتن به سمت توسعه گردد و با آگاهي دادن افراد نسبت به صنعت و اثرات آن در زندگي آنها مي توان به رشد صنايع،
سازمان دادن به تولیدات ،چگونگي بهره برداری ،سهیم شدن در استفاده از تولیدات و همچنین دگرگوني در كل منطقه و زندگي
افراد آن كمک نمود.
نظريه پردازان مکتب وابستگي معقدند كه توسعه نیافتگي محصول ساخت و يا ويژگي های اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي
يک جامعه نمي باشد ،بلکه تا حد زيادی نتیجه تاريخي ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان كشورهای توسعه نیافته (اقمار) و
كشورهای توسعه يافته(مادر) مي باشد(ازكیا.)962 :1331،
سريل بلک نوسازی را فرآيندی تاريخي مي بیند كه طي آن به سرعت نهادها كاركردهای متنوع و متغیری را به واسطه افزايش بي
سابقه شناخت انسان و كنترل بر نیروی های طبیعت كه همراه با انقالب علمي است مي پذيرند .همچنین اگر با ديد جامعه شناسي
وبری به نوسازی توجه كنیم نوسازی با فرآيند عقالنیت و عقالني شدن جوامع ارتباط تنگاتنگي پیدا مي كند چرا كه در اين ديدگاه
نوسازی و تجديد حاصل عقالني شدن جوامع انگاشت مي شود .نوگرايي يک خصلت اجتماعي ساختاريافته از طريق پويش های
دنیوی شدن ،عقالني شدن و روشنگرايي است(ازكیا.)162 :1331 ،
فرضيه ها
 به نظر مي رسد شهركهای صنعتي باعث توسعه صنعتي(صنعتي شدن) شده اند. به نظر مي رسد توسعه صنعتي باعث توسعه اقتصادی شده است. به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث ايجاد زيرساختها شده است. به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث بهره برداری از منابع موجود شده است. به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث اشتغال زايي شده است. به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث ايجاد درآمد شده است. به نظر مي رسد توسعه صنعتي باعث توسعه اجتماعي شده است. به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث ارتقای سطح زندگي شده است. به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث گسترش ارتباطات شده است. به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث تحرک اجتماعي شده است. به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث مشاركت شده است. -به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث باال رفتن سطح تحصیالت شده است.

روش شناسی
جامعه آماری اين تحقیق شامل افراد منطقه عشايری مسجد سلیمان و همچنین به دلیل بررسي دقیق اثرات توسعه و رفاه افراد منطقه
انديکا و اللي كه برابر با 143هزار نفر بودند نیز شامل مي شد .از اين میان تعداد  622نفر به عنوان جامعه نمونه با استفاده از فرمول
كوكران انتخاب شدند.

تاثير شهرک های صنعتی بر توسعه اجتماعی -اقتصادی در ایران333/

نمونه گیری به روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شد .برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد كه روايي آن توسط
استاد راهنما و مشاور مربوطه تايید و پايايي مقیاس های آن نیز با محاسبه آلفای كرونباخ مورد تايید قرار گرفت .تجزيه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  spssصورت گرفت و داده ها در دو بخش توصیفي و استنباطي مورد تحلیل قرار گرفت.

يافته ها
يافته های توصيفی
در پژوهش حاضر  43/1درصد پاسخگويان مرد و  44/4درصد ازآنها زن مي باشند .همچنین بیشترين فراواني برای گروه  11تا 94
سال با  39/6درصد و 96تا  34سال با  92/4درصد و كمترين فراواني برای گروه سني  66سال به باال با  4/9درصد ميباشد.وضعیت
شاخصهای گرايش مركزی نشان مي دهد میانگین سني پاسخ گويان  34سال و میانه  32سال و حداقل پاسخ گو  11ساله و حداكثر
 22ساله بوده است .همچنین تعداد  34/6درصد از پاسخگويان مجرد و  64/9درصد از پاسخگويان متاهل ميباشند .همچنین نشان
داده شد تعداد 14/1درصد پاسخگويان دارای يک فرزند،تعداد  19/2درصد پاسخگويان دارای دو فرزند ،تعداد  2/1درصد
پاسخگويان دارای سه فرزند ،تعداد  6/6درصد پاسخگويان دارای چهار فرزند ،تعداد  4/6درصد پاسخگويان دارای پنج فرزند،
تعداد  4/9درصد پاسخگويان دارای شش فرزند ،تعداد  9/9درصد پاسخگويان دارای هفت فرزند ،تعداد  9/6درصد پاسخگويان
دارای هشت فرزند و  2/9درصد پاسخگويان داری نه فرزند مي باشند.
در پژوهش حاضر حدود  31/4درصد در روستا متولد شده اند و  61/3درصد نیز در شهرستان متولد شده اند .همچنین بیشتر پاسخ
گويان منزل شخصي دارند با  49/4درصد و  33/6درصد در منزل والدين زندگي مي كنند و  2/3درصد منزل استیجاری دارند و
 1/3درصد در منزل سازماني سکونت دارند .همچنین  63/3درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت ديپلم و كمتر ميباشند .و 14/1
درصد فوق ديپلم و  11/4درصد لیسانس و  4درصد نیز دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر مي باشند .همچنین  43/3درصد
شاغل و بیش از 46درصد غیر شاغل مي باشند .همچنین  43/4درصد از پاسخگويان كمتر از  922هزار تومان درآمد ماهیانه دارند و
 2/2درصد از افراد پاسخگو دارای درآمد ماهیانه بین  921تا  322هزار تومان ميباشند .و  13/1درصد از افراد پاسخگو دارای
درآمد ماهیانه بین  321تا  422هزار تومان ميباشند .و  19/3درصد از افراد پاسخگو دارای درآمد ماهیانه بین  421تا  422هزار
تومان ميباشند و  12/3درصد از افراد پاسخگو دارای درآمد ماهیانه بیش از  421هزار تومان ميباشند.
در پژوهش حاضر اكثر پاسخ گويان از وجود شهرک های صنعتي اطالع دارند(  23/1درصد خیلي زياد و 6/3درصد زياد).
همچنین اكثر پاسخ گويان معتقدند شهرک های صنعتي در منطقه تاثیر گذار بوده اند .همچنین  23/6درصد پاسخويان به وجود
شهرک های صنعتي تمايل دارند .همچنین بیش از  24درصد پاسخگويان و اقوام انها از وجود شهرک های صنعتي رضايت كامل
دارند .همچنین نمونه مورد مطالعه معتقدند شهرک های صنعتي بر بهبود كیفیت (امکانات رفاهي ،عمراني و زيرساختي) تاثیر خیلي
زيادی داشته اند( 33/4درصد) و  6/6درصد معتقدند تا حدودی تاثیر گذار بوده است و  1/6درصد نیز معتقدند شهرک های صنعتي
تاثیر خیلي كمي داشته اند .همچنین معتقدند شهرک های صنعتي از نظر تغییرات زيربنايي (دسترسي به راه ،جاده ،امکانات
بهداشتي ،مراكز پزشکي ،مراكز آموزشي ،آب آشامیدني ،مراتع ،برق و گاز) تاثیر خیلي زيادی داشته اند( 16/1درصد) .همچنین
معتقدند ك ه بعد از ايجاد شهرک های صنعتي از نظر تغییرات مواد غذايي (انواع نان ،گوشت قرمز ،مرغ ،ماهي ،برنج ،روغن
حیواني ،روغن نباتي ،میوه و سبزيجات ،لبنیات ،تنقالت) افزايش يافته است .همچنین معتقدند كه بعد از ايجاد شهرک صنعتي
كاالهای مصرفي بادوام خريداری شده توسط آنها افزايش داشته است( 61درصد) .همچنین پاسخگويان معتقدند شهرک های
صنعتي از نظر اثرات اقتصادی ايجاد اشتغال 23/4درصد ،افزايش درآمد29/9درصد ،افزايش قدرت خريد 32/2درصد ،افزايش
ارزش افزوده 21/4درصد ،افزايش حمل و نقل 24/9درصد ،افزايش راه و جاده24/9درصد ،افزايش زمین و مراتع 24درصد،
افزايش رشد تولیدات 24/9درصد و افزايش طرحهای عمراني  23/6درصد تاثیر خیلي زيادی داشته است .همچنین پاسخگويان
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معتقدند شهرک های صنعتي از نظر اثرات اجتماعي افزايش امکانات رفاهي 24/9درصد ،افزايش امکانات آموزشي23/6درصد،
افزايش امکانات خدماتي23/6درصد ،افزايش امکانات بهداشتي 23/3درصد ،كاهش مهاجرت 23/9درصد ،كاهش فساد و افزايش
سالمت23/3درصد ،گسترش ارتباطات24/4درصد ،افزايش مشاركت ها24درصد ،افزايش سطح معلومات 23/3درصد ،ارتقای
سطح زندگي24/4درصد ،افزايش تحركات اجتماعي23/4درصد تاثیر خیلي زيادی داشته است.
يافته های استنباطی

فرضیه اصلي اول :به نظر مي رسد توسعه صنعتي باعث توسعه اقتصادی شده است.
جدول  :1آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه صنعتي و توسعه اقتصادی

نوع آزمون

سطح معني داری

نتیجه آزمون

ضريب

ضريب تاثیر
سامرز d

همبستگي
2442

2/233

معني دار وجود دارد

با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان
استدالل كرد كه توسعه اقتصادی كه از مولفه های اصلي توسعه صنعتي است دارای همبستگي و رابطه معني دار مي باشد.
-

به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث ايجاد زيرساختها شده است.
جدول :9آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اقتصادی و ايجاد زيرساخت
نوع

سطح معني داری

ضريب

نتیجه آزمون

آزمون
ضريب تاثیر
سامرز d

همبستگي

2464

2/236

معني دار وجود دارد

درآزمايش فرض رابطه علي تاثیر توسعه اقتصادی بر ايجاد زير ساختها از آزمون ضريب تاثیر  dسامرز استفاده شده است.باتوجه به
ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان استدالل كرد كه توسعه اقتصادی باعث ايجاد
زير ساختها مي شود.
-

به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث بهره برداری از منابع موجود شده است.
جدول  :3آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع
نوع آزمون

سطح معني داری

ضريب

ضريب تاثیر
سامرز d

نتیجه آزمون
همبستگي

2/226

2443

معني دار وجود دارد.

بهره برداری از منابع يکي از مولفه های توسعه اقتصادی مي باشد كه با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز استدالل مي شود كه
توسعه اقتصادی باعث نیاز به بهره برداری از منابع موجود مي گردد.

تاثير شهرک های صنعتی بر توسعه اجتماعی -اقتصادی در ایران323/

-

به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث اشتغال زايي شده است.
جدول  :4آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اقتصادی و اشتغال
نوع آزمون

سطح معني

نتیجه آزمون

ضريب

داری
ضريب تاثیر
سامرز d

همبستگي

2/291

معني دار وجود دارد.

2462

با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز و ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان
استدالل كرد كه بین توسعه اقتصادی و اشتغالزايي رابطه معني داری وجود دارد.
-

به نظر مي رسد توسعه اقتصادی باعث ايجاد درآمد شده است.
جدول  :4آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اقتصادی و درآمد
نوع آزمون

سطح معني داری

نتیجه آزمون

ضريب

همبستگي

ضريب تاثیر
سامرز d

2/222

معني دار وجود دارد

2443

با توجه به رابطه علي تاثیر توسعه اقتصادی بر افزايش درآمد كه از آزمون ضريب تاثیر  dسامرز استفاده شده است مي توان بیان
كرد كه درآمد از مولفه های اصلي توسعه اقتصادی در بین عشاير مسجد سلیمان رابطه مطلوب وجود دارد.
فرضیه اصلي دوم :به نظر مي رسد توسعه صنعتي باعث توسعه اجتماعي شده است.
جدول  :6آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه صنعتي و توسعه اجتماعي
نوع آزمون

سطح معني داری

نتیجه آزمون

ضريب

dضريب تاثیر
سامرز

همبستگي
2/234

2446

معني دار وجود دارد.

با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان
استدالل كرد كه توسعه اج تماعي كه از مولفه های اصلي توسعه صنعتي است دارای همبستگي و رابطه معني دار مي باشد.
-

به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث ارتقای سطح زندگي شده است.
جدول  :1آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اجتماعي و ارتقای زندگي
نوع آزمون

سطح معني داری

ضريب

همبستگي

ضريب تاثیر
سامرز d

نتیجه آزمون

2/292

2432

معني دار وجود دارد
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ارتقا سطح زندگي مي شود از آزمون ضريب تاثیر  dسامرز استفاده شده است.باتوجه به ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه
آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان استدالل كرد كه بین توسعه اجتماعي و ارتقا سطح زندگي رابطه معني دار وجود
دارد.
-

به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث گسترش ارتباطات شده است.
جدول  :3آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اجتماعي و گسترش ارتباط
نوع آزمون

ضريب

سطح معني داری

dضريب تاثیر
سامرز

نتیجه آزمون
همبستگي

2443

2/241

معني دار وجود دارد.

درآزمايش فرض رابطه علي تاثیر توسعه اجتماعي بر گسترش ارتباطات از آزمون ضريب تاثیر  dسامرز استفاده شده است.باتوجه
به ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان استدالل كرد كه توسعه اجتماعي باعث
گسترش ارتباطات مي شود.
-

به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث تحرک اجتماعي شده است.
جدول  :2آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اجتماعي و تحرک اجتماعي
نوع آزمون

ضريب

سطح معني داری

dضريب تاثیر
سامرز

نتیجه آزمون
همبستگي

2441

2/233

معني دار وجود دارد.

با توجه به ضريب تاثیر  dسامرز تحرک اجتماعي به عنوان مولفه توسعه اجتماعي دارای همبستگي و رابطه معني دار است.
-

به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث مشاركت شده است.
جدول  :12آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اجتماعي و مشاركت
نوع آزمون

سطح معني داری

ضريب

dضريب تاثیر
سامرز

نتیجه آزمون
همبستگي

2/211

2443

معني دار وجود دارد.

با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز مي توان استدالل كرد كه بین توسعه اجتماعي و افزايش مشاركت رابطه معني دار وجود دارد.

-

به نظر مي رسد توسعه اجتماعي باعث باال رفتن سطح تحصیالت شده است.
جدول  :11آزمون  dسامرز ،رابطه بین توسعه اجتماعي و سطح تحصیالت
نوع آزمون

سطح معني

ضريب

نتیجه آزمون

داری
dضريب تاثیر
سامرز

همبستگي

2/222

2443

معني دار وجود دارد

تاثير شهرک های صنعتی بر توسعه اجتماعی -اقتصادی در ایران321/

با توجه به آزمون ضريب تاثیر  dسامرز و ارزش ضريب بدست آمده تحت درجه آزادی يک وسطح گويای زير2/2 4مي توان
استدالل كرد كه بین توسعه اجتماعي و باال رفتن سطح تحصیالت همبستگي و رابطه معني دار وجود دارد.
نتيجه گيری و پيشنهادها
با توجه به تحلیل عاملي كه در اين مطالعه هدف استفاده از تحلیل عاملي ،تلخیص اثرات توسعه صنعتي بر وضعیت توسعه اقتصادی
 اجتماعي بوده است و بدين منظور تعداد  2اثر اقتصادی و  11اثر اجتماعي با توجه به مطالعات پیشین استخراج و در قالب مقیاسلیکرت در اختیار نمونه مورد مطالعه قرار داده شد تا ديدگاه خود را نسبت به اين اثرات و میزان آنها بیان كنند .تحلیل عاملي كمک
مي كند تا اين اثرات در چندين عامل كلي دسته بندی شده و بتوان اثرات مثبت و منفي اقتصادی و اجتماعي توسعه صنعتي را
شناسايي نموده و درصد تاثیر هر يک را بیان نمود.
اثرات اجتماعي مثبت :اولین اثر مهم ايجاد شهرک صنعتي در اين تحقیق اثرات مثبت اجتماعي مي باشد كه اين اثرات در برگیرنده
افزايش امکانات رفاهي ،افزايش امکانات آموزشي ،افزايش امکانات بهداشتي ،افزايش امکانات خدماتي و تجاری ،افزايش
امکانات توسعه حمل و نقل ،ارتقای طبقات اجتماعي ،افزايش سطح معلومات افراد و افزايش مشاركتها در منطقه و در نهايت
رضايت افراد مي باشد.
اثرات اقتصادی مثبت  :دومین اثر ايجاد شهرک صنعتي در اين تحقیق اثرات مثبت اقتصادی مي باشد كه اين اثرات در برگیرنده
اثرات از جمله خريد كاالهای با دوام مصرفي ،افزايش قدرت خريد ،افزايش اشتغال ،افزايش سرمايه گذاری مي باشد.
اثرات اجتماعي منفي :اثرات اجتماعي منفي سومین اثرات ايجاد شهرک صنعتي مي باشند كه در برگیرنده اثراتي مانند مهاجرت و
كاهش عالقه افراد منطقه به دامداری و دامپروی مي باشد.
اثرات اقتصادی منفي :چهارمین اثر ايجاد شهرک صنعتي در منطقه اثر منفي اقتصادی كه در برگیرنده اثرات منفي مانند كاهش
سرمايه گذای در بخش دامداری و دامپروی ،كاهش زمین ها و مراتع جهت كوچ احشام و زمین های زير كشت مي باشد.
به طور كلي اثرات ايجاد شهرک صنعتي داری اثرات مثبتي بیشتری نسبت به اثرات منفي مي باشد و لذا به نظر مي رسد كه ايجاد
شهرک صنعتي دارای اثرات مثبت نسبت به اثرات منفي هستند.
نتيجه گيری

با توجه به نتايج به دست آمده در تح قیقات پیشین صورت گرفته و نظريه های ارائه شده در زمینه های توسعه كه استفاده از آنها
موجب باال رفتن كیفیت تحقیق حاضر گرديده است كه از آن جمله مي توان به نظريه های توسعه اجتماعي(نوآوری و تکنولوژی
در جوامع صنعتي،اشتراک و زندگي بین افراد ،ارتقای وضعیت هايي برای تعامل مردم ،پذيرش تحوالت دگرگوني ،استقرار
واقعیت های تازه و وسیعتر اجتماعي) توسعه اقتصادی(رويکرد كلیدی درحوزه توسعه و رشد كشورها و تاثیرات بر انسان و محیط
زندگي ،صنايع و كارخانه ها با عملکرد اساسي و رشد قوی تشکیل دهنده قطبهای رشد) نوسازی(پیدايش مشاغل و دستگاههای
پیچیده ،آموزش و پرورش نو و انواع نوين اجتماعات در ساختارهای اجتماعي) وابستگي (قطع وابستگي از طريق اصالح و عادالنه
شدن نظام اقتصاد) توسعه صنعتي (موج جديد در زندگي بشر) اشاره نمود و همچنین طي بررسي های متعدد توسط گروه های
مختلف پژوهشي و دانشگاهي نتايج موثری در زمینه های توسعه بخش روستايي از قبیل توسعه يافتگي و توسعه نیافتگي استان های
كشور ،توسعه مثبت و منفي اقتصادی و اجتماعي ،چگونگي افزايش درآمد ،افزايش يا كاهش مهاجرت در مناطق روستايي،
رضايت و يا عدم رضايت شغلي ،تاثیرات ايجاد شهرک صنعتي بر زيرساخت ،عمران و فرهنگ جوامع مورد مطالعه و همچنین روند
صنعتي شدن و چگونگي تاثیر صنعتي شدن بر روند زندگي روستايیان ايجاد نموده كه جملگي اين پژوهش ها در جهت پیشبرد و
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كمک به توسعه بخش روستايي و مناطق كمتر توسعه يافته موثر مي باشد و زمینه و بستر مناسبي جهت توسعه نواحي روستايي و
كمتر توسعه يافته كشور را ايجاد مي نمايد.
با توجه به نتايج ذكر شده در تحقیق به طور خالصه مي توان بیان كرد كه اكثريت افراد منطقه مردان جوان مي باشند كه دارای
سطح سواد ديپلم يا كمتر كه اكثر آنها متولد شهرستان مي باشند و با توجه به نوع زندگي افراد منطقه كه عمدتاً كوچ رو بودند و
همچنین با توجه به اينکه با ايجاد شهرک صنعتي الگو در زندگي افراد اين منطقه تغییر كرده و به يکجا نشیني روی آورده اند و
اكثر آنها داری خانه شخصي گرديده اند .افرادی كه شاغل در شهرک صنعتي شدند از موقعیت و درآمد خوبي برخوردار گرديده
اند و با توجه به وجود شهرک صنعتي از امکاناتي مانند امکانات رفاهي ،بهداشتي ،خدماتي ،عمراني ،جاده و راه ،مراكز آموزشي
برخوردار گرديده اند كه اين امر باعث ارتقا در سطح زندگي آنها گرديده است بطوری كه نوع مصرف آنها در مواد غذايي و
كاالهای با دوام مصرفي تغییر كرده و رشد نموده است.
در تحلیل عاملي اثرات ايجاد شهرک صنعتي كه تاثیر توسعه صنعتي بر توسعه اجتماعي و اقتصادی بود اين نتايج به دست آمده كه
اثرات مثبت اقتصادی اين شهرک ها مهم ترين اثر بوده است و اين نشان دهنده آن است كه ايجاد شهرک صنعتي درمنطقه مسجد
سلیمان و برای مناطق اطراف آن ضروری بوده است ،لذا نیاز است كه صنعت در اين مناطق گسترش يابد.
پيشنهادها

 راهکارهای اقتصادی جهت توسعه صنعت در منطقه مورد مطالعه:بهره گیری و جذب سرمايه های كارآفرينان بومي و غیربومي در جهت استفاده بهینه از امکانات زيربنايي به منظور گسترش صنايع.
افزايش بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص در زمینه صنايع به منظور افزايش سود آوری واحدهای تولیدی در شهرک و
نواحي صنعتي.
برنامه ريزی جهت صادرات محصوالت صنعتي به نقاط مختلف كشور حتي خارج از كشور.
ايجاد زمینه برای جذب سرمايه گذاران و كارآفرينان مجرب جهت تقويت مديريت و دانش فني واحدهای تولیدی صنعتي.
بهره گیری بهینه از امکانات و زيرساخت های موجود در مناطق اين چنیني همراه با جذب سرمايه به منظور ارتقا كمي و كیفي
واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي
 راهکارهای اجتماعي جهت توسعه صنعت در منطقه مورد مطالعه:مشاركت همه جانبه به منظور اجرايي نمودن برنامه های حمايتي دولت در خصوص احداث و راه اندازی و گسترش شهرک ها و
نواحي صنعتي.
كاهش مهاجرت از طريق اعطای امتیازات ويژه به روستائیان شاغل در شهرک.
برنامه ريزی جهت بهره گیری از نیروهای تحصیل كرده و آموزش ديده در دستگاه ها برای تشويق و ترغیب و ارائه رهنمودهای
الزم به كارآفرينان بخش صنايع.
آموزش مديران و صاحبان واحدهای تولیدی صنعتي به منظور برطرف كردن ضعف ها با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص.
 راهکارهای نهادی جهت توسعه صنعت در منطقه مورد مطالعه:اعم ال سیاست های نظارتي مناسب در دستگاههای ذيرربط برای كنترل همه جانبه شهرک ها و نواحي صنعتي روستايي اعم از راه
اندازی و بهره برداری كنترل كیفیت تولید.
ايجاد زمینه الزم جهت تاسیس و بهره برداری به موقع شهرک ها و نواحي صنعتي روستايي با استفاده از قوانین حمايتي دولت و
رديف های اعتباری مسخص در بخش صنايع روستايي.

تاثير شهرک های صنعتی بر توسعه اجتماعی -اقتصادی در ایران321/

اطالع رساني و آگاه نمودن سرمايه گذاران از ضوابط و معیارهای نحوه تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتي به منظور
جذب بیشتر سرمايه گذاران و كارآفرينان در نواحي روستايي و گسترش شهرک ها و نواحي صنعتي روستايي.
منابع

 .1اخوان ،نظری ،حسن ،رسول ،) 1336( ،عملکرد شهركهای صنعتي در استان گلستان و ارائه راهکار اجرايي برای بهبود
آن ،مقاله پژوهشي.
 .9ازكیا ،غفاری ،مصطفي ،غالمرضا ،)1331(،توسعه روستايي با تاكید بر جامعه روستايي ايران ،تهران ،نشر ني.
 .3ازكیا مصطفي ؛حبیب اهلل زنجاني؛ هادی برغمدی؛ سـیدمحمد سـیدمیرزايي( )1323بررسـي سـطح توسـعه اجتمـاعي در شـهر تهـران
مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايران،سال ششم ،شماره چهارم

 .4پور احمد ،طاهرخاني ،باباخاني ،احمد ،مهدی ،رحمان ،)1331( ،نقش نواحي صنعتي در اشتغال و كاهش مهاجرت های
روستايي ،مطالعه موردی ناحیه صنعتي السجرد ،مجله پژوهش های جغرافیايي ،شماره.43
 .4پورتر ،مايکل ،)1334(،استراتژی رقابتي تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا ،تهران ،موسسه خدمات فرهنگي رسا ،چاپ
اول.
 .6تافلر ،آلوين ،)1332( ،موج سوم ،ترجمه شهیندخت خوارزمي ،تهران ،فرهنگ نشر ني.
 .1حاتمي نژاد ،ابوبکری ،احمدی ،نايب زاده ،حسین ،طاهر ،افسانه ،فرشته ،)1332(،سنجش درجه توسعه يافتگي صنعتي در
مناطق ايران ،مطالعه موردی شمال غرب كشور ،شهرستان جنوبي استان آذربايجان غربي ،مجله پژوهشي و برنامه ريزی
شهری.
 .3روكس برو ،يان ،)1312( ،جامعه شناسي توسعه ،ترجمه مصطفي ازكیا ،تهران ،نشر توسعه.
 .2ريتزر ،جورج ،) 1314( ،نظريه های جامعه شناسي در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،علمي.
 .12شومپیتر ،جوزف ،)1332(،تاريخ تحلیل اقتصادی ،ترجمه فريدون فاطمي.
 .11طاهرخاني ،مهدی ،)1312( ،صنعتي شدن روستا ،سنگ بنای استراتژی آينده توسعه روستايي ،تهران ،اداره كل طرح های
صنعتي و بهره برداری جهاد كشاورزی.
 .19طاهرخاني ،مهدی ،) 1312( ،نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستايي ،مطالعه موردی :استان مركزی ،دانشگاه
تربیت مدرس ،پايان نامه دكتری.
 .13فاضلي ،محمد ،)1332( ،ارزيابي تاثیرات اجتماعي ،تهران ،جامعه شناسان.
 .14قربانپور ،حوا ،)1332(،بررسي اثرات اقتصادی -اجتماعي شهرک های صنعتي در توسعه روستايي ،مطالعه موردی
شهرستان سوادكوه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،پايان نامه دوره كارشناسي ارشد.
 .14كوزر ،لوئیس  ،)1331( ،زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،علمي.
 .16كوئن ،بروس ،)1334( ،مباني جامعه شناسي ،ترجمه غالمعباس توسلي ،رضا فاضل ،تهران ،سمت.
 .11گیدنز ،آنتوني ،)1316( ،جامعه شناسي ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران  ،نشر ني.
 .13مردای ،محمود ،) 1334(،صنعتي سازی روستايي راهبردی برای توسعه نواحي روستايي ،دانشگاه فرودسي مشهد ،پايان
نامه دكتری.

/321مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره اول /زمستان 3131

 .12مطیعي لنگرودی ،سیدحسن ،)1332( ،اثرات اقتصادی -اجتماعي شهرک های صنعتي در نواحي روستايي(مطالعه موردی
شهرک صنعتي مشهد) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیايي ،دوره شانزدهم ،شماره.9
 .92محسني تبريزی علیرضا ؛ فرزانه فرامرزی( )1321نقش صنعت نفت در توسعه اجتماعي اقتصادی شهر گچساران از
ديدگاه شهروندان ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايران،سال چهارم ،شماره چهارم
 .91نصیری ،اسماعیل ،)1336( ،صنايع روستايي عاملي تاثیرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادی و اجتماعي ،نمونه تجربي
روستاهای شهر بومهن ،روستا و توسعه.
 .99نعیمي ،پروين ،) 1332( ،بررسي اثرات قطب های صنعتي بر توسعه روستايي ،نمونه موردی شهر اراک ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،پايان نامه دوره كارشناسي ارشد.
 .93نوابخش مهرداد ( )1329ضرورت احیاء سرمايه اجتماعي در توسعه فضاهای شهری ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی
ايران،سال پنجم شماره چهارم

