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بررسی اثرات اقتصادی -اجتماعی شهرک های صنعتی در توسعه مناطق روستایی
نمونۀ موردی :شهرک های صنعتی شهرستان سوادکوه
مصطفی باقریان جلودار ، 5زهرا قربانپور لندی ،2علی جوادی نیا

3

چکیده:
صنعتی شدن بهعنوان یک تصمیم سرنوشتساز برای توسعۀ اقتصادی و اجتمااعی شواوایای دا لاا
اشد ضرواتی است شه قابلانکاا نمیباشد ،بر این اساس استقراا صانعت دا اوساتا و دا قا ا

ایجااد

نوالی صنعتی با یدف دستیابی به توسعه پایداا اوستایی ،دا دو دیه اخیار واواد توجاه برناواه ایا ان
توسعۀ اوستایی شووا بوده است .دا این تحقیق باه ونواوا براسای اتاراب وو ات و ونتای اقتصاادی ،
اجتماعی و زیست وحیطی ایجاد شهرک یای صنعتی بر توسعه اوساتایی شهرساتان ساوادشوه از ویاان
شاغالن شهرک یای صنعتی این شهرستان شاه برابار 8822نتار بودناد ،باا اساتتاده از لرواو شاوشران
تعداد 822نتر به عنوان جاوعه نمونه انتخاب شدند ،نمونه گیری به اوش نموناه گیاری تصاادلی انجاا
شد .نتایج لاصل از این تحقیق شه با استتاده از تج یه و تحلیال موااایآ موااا پااااوتری و ناپااااوتری
بدست موده لاشی از من است شه دا ویان شاغالن شهرک یاای صانعتی شااخا یاای توساعه دا دو
دواۀ ق ل و بعد از اشتغا اعم از ال ایش دامود ،اضاایت شاغلی ،برخاواداای از اوکانااب بهداشاتی و
داوانی  ،بهره وندی از بیمه ،گرایش به وهاجرب و اتراب بد زیست وحیطی تتااوب وعنااداای اا نواان
وی دیند و شاخا یای دیگر توسعه از جمله ا گوی وصرفآ وواد غذایی و شاایی وصارلی باادوا ،
برخواداای از مووزش یای لنی و لرله ای و تنوع دا ونابع دامودی تتااوب وعنااداای اا نواان نمای
دیند.
اجتماعی ،اتراب زیست وحیطی.

تاایخ دایالت وقا ه 1315/27/12 :تاایخ پذیرش وقا ه1315/18/28 :

1

وربی گروه علو اجتماعی دانوگاه پیا نوا :

 2شااشناس ااشد پژویش علو اجتماعی
 3شااشناس ااشد جمعیت شناسی :

bagheriyanmostafa@yahoo.com

ghorbanpour.h124@yahoo.com :

javadinia.ali@gmail.com
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واژگان کلیدی :صنعت ،صنایع اوستایی ،شهرک یای صنعتی ، ،توساعه اوساتایی ،اتاراب اقتصاادی و
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مقدمه
صنعتی شدن به عنوان اب اا ایجاد اشد سریع اقتصادی و توسعه یمه جان ه اقتصادی واجتمااعی
شووایای دا لا توسعه وی باشد شه قادا است با ایجاد لرصت یای شغلی و نی با تأوین نیازیای
اساسی جمعیت اوستایی گاوی دا جهت توسعه اوساتایی باشاد آنجتای شاانی . 18:1325،اتاراب
صنعتی شدن دا یمه بخش یای اقتصادی الساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از ونابع وا ی
دا جهت توسعه اقتصادی وی شودآشاسترو . 1281 :1385،صنعتی شدن از چنان ایمیتای برخاواداا
است شه تحقق پیورلت یای لنی و شاابرد من دا صنعت دا طی سه قرن اخیر د یل اصالی اشاد و
توسعه اقتصادی شووایای پیورلته دا جهان اوروز است .شووایای توسعه یالته یر شدا با لاصاله
زوانی وتتاوب به ورلله صنعتی شدن اسیده و ناگهان پس از اسیدن به این ورللاه خیا ش با ا
خود اا دا توسعه اقتصادی مغااز نمودندآووسساه وطا عااب و پژویواهای بازاگاانی. 88:1372،باه
طوایکه منچه شه اشنون س

تتاوب دا داجه توسعه یالتگی شووایای جهاان گواته،وی ان لعا یات

یای صنعتی این شووایا و توان نیروی شاا منها دا ااتقاء شمی و شیتی تو یداب وی باشاد ووقایساه
شووایای وختلف جهان دا چند دیه اخیر از حاظ داجه توسعه یالتگی شاوالً بیانگر ادعای واذشوا
است آ یونیدو. 82:1111،
وحدودیت اوکاناب اشتغا دا اوستایا از یک سو و توسعۀ خدواب و اوکاناب دا نوالی شهری از
سوی دیگر ،س

ال ایش وهاجرب اوستائیان به شهریای ب ا

وی گردد .با توجه به اینکاه بخاش

شواوازی از نور ایجاد اشتغا جدید ،قادا به پاسخگویی نیازیاای اوساتائیان نیسات و خاود ایان
بخش با اش اع و ل ونی نیروی انسانی وواجه است؛ ضرواب صنعتی شدن اوستایا به عنوان یکی از
ااه لل یای وناس

برای ایجاد اشتغا  ،ال ایش دامود اوستائیان ،جلوگیری از وهاجرب به شاهریا

یکی از ویژگی یای بااز ا گویای توسعه ای دا اشور شواوایای دا لاا توساعه ،سارعت لاالش
توسعه یالتن وناطق شهری نس ت به وناطق اوستایی است .به طوای شه نه تنها دا ونااطق اوساتایی
لاصله ای چومگیر دا زوینه سروایه گذاای و تو ی د باه چوام وای خاواد ،بلکاه از لیاث وساائل
لرینگی و اجتماعی نویر مووزش ،سالوتی ،و اونیت اجتماعی شه یمه ج ء پیش شرط یاای توساعه
انسانی یستند نی دااای عق

واندگی یای لالوی نس ت به وناطق شاهری یساتند .ایان وضاعیت،

وهاجرب یای بی اویه اوستا -شهری اا دا این شووایا به دن ا داشته است شاه خاود وقدواه ای
برای ووکالب لراگیر اجتماعی و اقتصادی به ویژه دا وراش شهری بوده اسات .آ ازشیاا322 :1327،
.
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و بایخره توسعۀ صنعتی شووا بیوتر الساس وی شودآباباخانی. 23 :1321،

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

وسائل و ووکالب زیستی ،اختالف دامود وسطح زندگی بین جواوع شهری و اوستایی شه از عواول
وهم وهاجرب یای اوستایی -شهری است ،بسیاای از برناوه ای ان اا به اتخاذ استراتژی یای جدید
توسعه اوستایی به ویژه صنعتی شردن اوساتایا واداشات .بناابراین بایاد باه وتناوع ساازی اقتصااد
اوستایی و شااانمودن من از طریق ایجاد انواع لعا یت یاای اقتصاادی باه خصاوع صانعتی شاردن
اوستایا توجه نمود آوطیعی نگرودی . 158 :1322،دا دو دیه اخیر ،دااستان وازنداان به خصوع
دا شهرستان سوادشوه شهرک یای صنعتی اشد چوامگیری داشاته اناد باه طاوای شاه  8شاهرک
صنعتی ب ا

و یک نالیه صنعتی دا این شهرستان ایجاد شده اسات .وساأ ه اصالی اینجاسات شاه

ایجاد این شهرک یا تاچه لد برای توسعه اوساتایی شهرساتان ساوادشوه وارتر باوده اسات و چاه
تأتیراب وو ت و ونتی ای داشته است .شناخت متاا وو ت و ونتی وی تواناد باه سیاساتگذاای یاا و
برناوه ای ی یای توسعه متی جهت پیو رد اور توسعه اوستایی دا شهرستان سوادشوه شمک شند.
شناخت اتراب اقتصادی -اجتماعی شهرک یای صنعتی دا توسعه اوستایی وی تواند به عناوان یاک
ااینمای شلی دا ووااد زیر ووتر واقع شود و ضرواب و ایمیت نتایج تحقیق اا تایید شند:
 .1به ونووا برناوه ای ی و سیاستگذاای دا اور توسعه اوستایی جهت دستیابی به شیتیت زنادگی
وطلوب دا ونطقه
 . 8جهت شناخت نقااط ضاعف و قاوب برناواه صانعتی ساازی اوساتایی و ایجااد اصااللاب دا
برناوهیای توسعه اوستایی متی
 .3جهت شناخت سازوشاایای وناس

توسعه اوستایی دا مینده

 .2شناخت اینکه اوند صنعتی سازی اوستایی دا شهرستان ساوادشوه باایخا و دا شواوا ایاران
بطوا اعم تا چه لد دا اور توسعه اوستایی وولق بوده است
ازصنایع
مبانی نظری تحقیق
نوریه پردازانی چون لریادون ،ویاردا  ،ییرشامن و لرانساواپرو نقاش وهمای دا ااائاه اینگوناه
ا گویای توسعه برای شووایای پیورلته و دا لا توسعه داشته اند.
فریدمن

17

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

 .5جهت توزیع وناس

اوکاناب و اعت اااب بین وناطق اوساتایی باا توجاه باه شادب تاتیرپاذیری
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ت یین ود ورش ا پیراوون 1براساس تحقیقااب لریادون دا موریکاای جناوبی صاواب گرلات..
لریدون سه نوع خاع از عواول اا ذشر وی شند شه باعث ادغا نهایی لعا یتهای ناوالی وجااوا باه
صواب یک ونطقه وی شوند .ونطقه ای شاه لااای اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی ورشا دا من باه
یکدیگر ونط ق وی گردد .این لرایند ادغا اصویً و تنی بر اطالعاتی اسات شاه توساو اوشانتکران،
ودیران و شاالروایان به لاشیه ونتقل وی شود .لریدون اابطه بین این دو نوا اا آ شه یکی اا وراشا
و دیگری اا پیراوون ناوید اابطه استعماای دانست شه قط ی شدن اا دا ورش و لاشیهای شادن اا
دا پیراوون به دن ا دااد.
به عقیده لریدون یر شووای از یک یا چند بخش یسته ای و نوالی پیراوونی توکیل وی شاود .دا
لقیقت این نوا شهری است شه وناطق یسته ای اا توکیل وی دید و نوالی پیراوونی نی براساس
اوابطی شه با یسته وربوط دااند تعریف وی شود ،وناطق یسته ای اتر تعیاین شننادهای بار پیراواون
دااند و برتری خود اا از اایهای زیر بر منها اعما وی شنند:
 -1اتر سلطه شه انتقا ونابع از لاشیه به ورش اا باعث وی شود.
 -8اتر اطالعاتی شه تودید اوابو نوموایها اا دا ورش تسهیل وی شند.
 -3اتر اوانی شه به د یل چومگیری انتواااب بای و خطر شمتر ،باه اشاد باایتر نوموایهاا دا ورشا
ختم وی شود.
 -2اتر نوسازی شه تغییراب نهادی و اجتماعی وناس

نوموای یا اا لرایم وی سازد.

 -5اتر زنجیره ای شه یر نوموای ،نوموایهای دیگر اا پدید وی مواند.
 -8اتر تو یدی شه صرله جوئیهای ناشی از وقیاس و تجمع اا دا لاای ورش ایجاد وی شند.
 -7سازواندیی شهر و اوستا دا داخل ونطقه شه با ش که لمل و نقل و اات اطاب شاول وای شاود و
وی گردد.
به عقیده لریدون نایماینگی پیش اونده شه دا اتر نوموای دا وناطق ورش ی بوجود وی مید ومکان
است دا اشد ونطقهای نتایج وو تی داشته باشد اوا سرانجا غیر عملی خواید باود .وگار منکاه متااا
گسترش توسعه ونطقهای به وناطق پیراوونی قابل تسریع بوده و وابستگی به ونطقه یساته ای شاایش
یابد) . 31 :1117 ، Samal.Kishor
هیرشمن
. Core - Periphery
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گسترش ش که اات اطی باعث توسعه اقتصادی از طریق سروایه گذاای دا طو وحوایاای اات ااطی

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

ییرشمن یکی از نوریه پردازان اقتصادی است شه به استراتژی توسعه ناوتعاد  1تاشید وی شناد و
وعتقد به توسعه شل از طریق ایجاد بخوها و وراش پیورو و توسعه یالته وی باشد .از نور وی صنایع
جدید دا ووقعیتی قراا وی گیرند شه لمل و نقل و اوکاناب تو ید وجود داشته باشد .دا اداواه ایان
لرمیند و به ونووا استتاده از صرله جوئیهای ناشی از تجمع ،صنایع دیگر دا لاو صانایع قادیمی
ایجاد شده و نهایتاً با تمرش وکانی صنایع دا یک وحدوده نقاط اشاد پدیاد وایمیناد و باا الا ایش
قداب اقتصادی و تو یدی ورش اشد جدید ،لعا یتهای ووجود دا ونطقه لقیر دچاا اشود شاده و دا
اقابت به نتع صنایع برتر از بین وی اوند .بدین ترتی

شعاع عملکرد صنایع جدید دا ونطقه توسعه

پیدا شرده و ونطقه توسعه یالته شکل وی گیرد و زنجیره عد تعاد های ونطقهای باعاث توساعه وای
شود .ییرشمن برای انتقا توسعه از وناطق پیورلته به ونطقه لقیر از دو اتار اساتتاده وای شناد :اتار
نوتی 8و اتر قط

گرایی  .3دا صواتی شه صنایع ووجاود دا دو ونطقاه وکمال یکادیگر باشاند باه

ع ااب دیگر اگر صنایع ونطقه پیورلته قسمتی از وواد او یه و وحصویب وواد نیاز خود اا از وناطق
عق

وانده تاوین شنند ،خود به خود باعث توسعه ونطقه لقیر نی وی شوند .ییرشمن به این جریاان

اتر نوتی وی گوید .اوا اگر صنایع دا وناطق پیورلته وستقل از صنایع عق
اات اط وتقابل بین منها وجود نداشته باشد الته الته صنایع عق
وصرف صنایع پیورلته وی دیند و بدین ترتی
به ع ااب دیگر قط

اتر قط

وانده به تو ید بپاردازد و

واناده جاای خاود اا باه بازاایاای

گرایی پدید وی مید.

توسعه یالته ای شکل گرلته شه لاشیه من قط ها به صواب عقا

واناده بااقی

وی واند .دا توصیف نوریه ییرشمن این جریان اا ییلهواست چنین بیان وی شناد« :توساعه ونطقاه
لقیر با واود من به دواهای از اشود بستگی به قداب این دو نیروی وتااد دااد .اگر ونطقه تروتمناد
برای اداوه توسعه خود وتکی به وحصویب ونطقه لقیر باشد اتاراب وو ات نواتی ومکان اسات دا
نوع شاییا اا عرضه شند .اوا چنانچه شوش عرضه تو ید ونطقاه لقیار پاائین باشاد .الا ایش قیمات
ومکن است ونطقه غنی اا وج وا به وااد شردن منها از خااج شند تا توسعه وحصویب من به واسطه
این شم ود عرضه ،وتوقف نوده و لروشش به واسطه ال ایش قیمتها پائین نیایاد ».پاس ویا ان تااتیر
قط

یای صنعتی ،بستگی به نوع اابطه بین این قط

یا و وحایو اطاراف من دااد و دا صاواتیکه

بتواند وواد خا او یه و نیروی انسانی خود اا از وحیو اطاراف جاذب شناد و پیاوادیای وو تای بار
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نهایت دا اتراب قط

گرایی تتوق یابد .چنین اوکانی وقتی ویسر است شه ونطقاه لقیار بتواناد ایان
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اطراف داشته باشد ،نوع تاتیر وو ت خواید بود اوا دا صواتیکه وواد او یه و نیروی انسانی خود اا از
خااج وااد شند و صرلاً م ودگی یای وحیطی داشته باشد ،نوع اابطه ونتی خواید بود.
میردال

از نور ویردا عد توازن و عد تعاد های ونطقاه ای دا ابتادای لرمیناد توساعه تاامین شنناده
توسعه ونطقهای است .وی علت اصلی نابرابریای ونطقاهای اا نحاوه عمال و لعا یات عواوال غیار
اقتصادی وی داند .ویردا بسیاا بیوتر از ییرشمن به این نکته وعتقد است شه توسعه یک اوند شنش
وتقابل بین نوالی وختلف است شه تتاوتهای ابتدایی زوینه وولقیات متای اا الا ایش وای دیناد .او
یمچنین بر این باوا است شه وقتی توسعه اقتصادی به سطح وعینی برسد این تتاوتهاا برابار خوایاد
شد .دا این لرمیند دو وکانی

اساسی به نا یای اتراب پخاش 1و اتاراب واپاس اوی 8وطار وای

شوند .بنابراین ویردا برخالف ییرشمن به تودید قط ی شادن باویژه دا شواوایای جناوب بااوا
داشت و دا نتیجه دخا ت دو ت دا بازاا اا برای تعاد بخوی ضروای وی دانست .ویردا دایالت
ینگاوی شه به یر د یلی اشد یک ورش شروع شود ،از من پس ان اشتی از صرله جوئیهاای داخلای و
خااجی پیوسته اشد من ورش اا به زیان دیگر وراش استحکا و تداو بخویده و جریانهاای نیاروی
شاا ،شااملرینی ،بازاگانی و سروایه اا به خود جذب وای شنناد شاه من اا «علیات تراشمای »3ناویاد.
ویردا اتراب «اخنه به پائین ،»2آوانند ایجاد تقاضا برای وحصویب شواوازی و وواد خاا از دیگار
وناطق و یا گرایش به پراشنش لعا یتها دا نتیجه گرانی نیروی شاا و زواین و عاد صارله جوئیهاای
تجمع بیش از لد اا به ورالل عا ی توسعه اقتصادی نس ت وی داد و به اندازه ییرشمن دا اتکااء
به بازاا برای این اتراب خوش ین ن ود ».
گسترش زوانی اتتاق وی التد شه یک ورش آقط

دا اات اط با وناطق تحت نتوذ خود طاوای عمال

وحدوده یای توسعه یالته ال وده شده و دا نهایت باعث توسعه ولی وی شاود .اواا اگار دا جریاان
و اد ه ورش توسعه با پیراوون خود ،اابطه اقتصادی به ضرا وناطق پیراوونی تما شاود .طای لرایناد
زوانی خاصی ،زوینه یای اشود ونطقه پیراوونی پدید وی میاد .ساروایه گاذاای دا ونطقاه پیراواونی
سودده نخواید بود ذا سروایه یای ونطقه به ورش توسعه ونتقل خواید شد و به دن اا من نیرویاای

. Spread Effects
. Backwash Effects
. Cumulative cusution
.Trickling down Effects
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نماید شه باعث اونق و توسعه منها شود .بدین ترتی

دا یک جریان ونطقی اوز به اوز بر ونااطق و

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

شاغل بیکاا شده و زوینه یای وهاجرب به ورش توسعه به وجود وی مید .ویردا این جریان اخیار اا
واپس اوی یا اتر بازگوتی ناویده است.
دا صواتی شه عواول سیاسی و جغرالیایی نی دا جریان توسعه یک ونطقاه خااع دخا ات داشاته
باشند باعث تسریع جریان واپس اوی خوایند شاد و دا نهایات قط هاای خاصای توساعه یالتاه و
وناطق بسیاا زیادی عق

وانده باقی وی وانند .به نور وی اسد به ونووا جلاوگیری از چناین اواری

یز است تا برناوه ای ان ونطقهای وااد عمل شده تا از قط ی شدن بی اندازه توسعه جلوگیری شنند.
بطوا شلی ویردا با بحث قط ی شدن زیاد ووالق نیست و متاا ونتی من اا بسایاا وای داناد و اشاااه
دااد شه این قط

یا دااای اتراب و اپس اوی یا بازگوتی لراوانی یستند شاه باعاث وای شاود تاا

وی ان اشتغا شایش یابد و وهاجرب از وناطق اطراف به سمت قطا

یاای توساعه الا ایش یاباد)

. 87 : 1990 ،Misra
فرانسواپرو

لرانسواپرو نی یکی دیگر از اقتصاد دانان وعروف است شه با دا نور گرلتن وعیاایاا و شااخا
یای اقتصادی به براسی توسعه دا بعد ونطقه ای من وی پردازد .وی با ابداع وتهو جدیادی تحات
عنوان قط

اشد 1شه اویکرد دیگری از عناصر به شاا گرلته شده دا نوریاب ییرشمن و ویردا بود

تحو اساسی دا و الث توسعه ونطقه ای و برناوه ای ی لاایی ایجاد شارد .پارو وعتقاد باود شاه
واقعیت توسعه صنعتی این است شه توسعه یمه جا دا یک زوان اتتاق نمی التد بلکه من ابتادا و باا
شدب وتتاوب دا قط های توسعه ایجاد شده و سپس دا شانا های وختلف پخش و نهایتا شل اقتصااد
اا تحت تاتیر قراا وی دید .دا نوریه پرو صنایع یا شااخانه یایی با عملکردیای اساسی ،اساتعداد و
اشد قوی ،توکیل دینده قط های اشد وی باشند .وعمویً این شااخانه یا و صنایع دا شهر ورشا ی
وی یابند .بر اساس نور وی پیدایش وراش اشد باعث صرله جوئیهاای ناشای از وقیااس شاده و باا
ال ایش دامود لاصله از وکانی وهای اقتصادی زوینه یای توسعه اقتصادی ونطقاه لارایم وای شاود.
بدین ترتی

اشد صنایع اساسی و وهم و به ت ع من تاتیر صرله جاویی ناشای از وقیااس بار صانایع

دیگری شه دا اات اط وستقیم و غیر وستقیم با صنایع پیورو قراا دااند ووتوا وحارک اشاد اقتصااد
ولی خوایند شد.
گسترش این دسته از لعا یتهای ورت و ،باعث دو اتر وی گردد .یک دسته شه اتراب تجمعی ناویده وی
شوند و به واسطه اینکه والدیای پیورو به جذب لعا یتهاای وکمال وای پردازناد و بادین ترتیا
. Growth pole
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استقراا یالته و از طریق ال ایش بازدیی دا داون ورش و نی از طریق لعا یتهای تانوی ورش  ،توساعه

سا دو  ،شمااه  ،3پایی و زوستان 1315

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

اوکاناب ل اینده ای برای ی ینه یای پائین تر دایک وحل بوجودوی مواند ،ایجاد وای شاوند .دساته
دیگر شه اتراب اتصا ی خوانده وی شوند و دا نتیجه ایجاد یک شا که لمال و نقال شاه عمادتاً دا
خدوت والدیای پیورو و لعا یتهای وابسته بوده پدید وی میند و دسترسی ساایر تو یاد شننادگان اا
دا طو این ش که به بازاایایی شه تاشنون به اوی منها بسته بوده ویسر وی ساازند .لعا یتهاای دساته
او باعث ایجاد قط های اشد شده و لعا یتهای دسته دو توزیاع لااایی وراشا پیراواونی اا وتااتر
ویشند .بدین ترتی
قط

ش کهای پدید وی مید شه قط

اشد ،وراش من وحدوده تحات تااتیر لعا یتهاای

اشد لوزه نتوذ من اا توکیل وی دید.

نوریه قط

اشد پرو دقیقاً به توسعه قط

اشد دا یک لاای اقتصاادی توجاه دااد .بطوایکاه دا

این لاای اقتصادی عالوه بر نیرویای گری از ورش نیرویای جاذبه ورش باه ایان قط هاا خاتم وای
شود .بنابراین وتهو قط

اشد 1دا یک لاای اقتصادی و بدون ابعاد جغرالیایی شکل گرلته است.

با ااائه این ا گوی توسعه ،شووایای زیادی از من استق ا شردند .دییل وختلتی شاه باعاث شاد تاا
تئوای قط

صنعتی به عنوان اب اا سیاستگذاای وواد استق ا قراا گیرد اا وی توان باه شار ذیال

خالصه شرد.
 -1به د یل شکل گیری تراشم اقتصادی دااین قط ها ،ایان نقااط باه عناوان اایای بسایاا شاااا و باا
بهرهوای بای زوینه گسترش و پخش توسعه اا لرایم وی شند.
 -8تمرش سروایه یا دا اینگونه نقاط شهری باعث شایش ی ینه یای عماووی گردیاده و از طرلای
دیگر خدواب اا دا وحدوده وسیع تری ااائه وی دید.
 -3اتراب پخش توسعه از این نقاط به نوالی اطراف باعث لل بسیاای از وواکالب ونااطق عقا
وانده و وحرو اطراف وی گردد.
صواب وی گیرد ،وی توان با ایجاد اوتیازاتی ،زوینه واود و گسترش سروایه و لن موای به وحال اا
تسهیل شرد.
ونتقدان نوریه قط

اشد دییل عد وولقیت سیاستهای این ا گو اا دا اشور شووایای جهاان ساو

ناشی از چندین عاول وی دانند:
 -1اجرای قط

اشد به جای استتاده از اب اا لاایی و دا خادوت برناواه ایا ی ونطقاه ،باا ابا اا

بخوی و دا خدوت برناوه ای ی ولی بوده است.
 -8عد پیوند نوا یالته برناوه ای ی قط

اشد با سطو بایتر و پائین تر
. growthpole
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دا شل نوالی شه به عنوان قط

اشاد انتخااب وای شاوند وسیاساتگذاای توساعهای دا واواد من

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

 -3ونط ق نکردن این ا گو با شرایو بووی و دا پیوند ااگانیک با شرایو ونطقهای.
 -2عد یماینگی سیاست قط

اشد با دیگر سیاستها .از جمله دا شناا وواوق یاای قطا

بازداانده یا دا دیگر نوالی ،بویژه شهر اصلی دا نور گرلته نوده و به تاعیف قطا

اشاد،

اشاد ونجار

شده است .آنعیمی. 12 :1321،
جدول  -5-2مربوط به نظریات قطب های صنعتی به همراه سال و متغیر مربوطه

نظریه مورد مطالعه

نظریه پرداز

سال

ورش –پیراوون

لریدون

1188

استراتژی توسعه ناوتعاد

ییرشمن

1152

نوریه اقتصادی و وناطق توسعه
نیالته

ویردا

1157

متغیر مورد مطالعه
اتراب ونتی قط

صنعتی بر وناطق پیراوون

اتراب وو ت :اگر صنایع از وواد او یه وناطق اوستایی استتاده شنند.
اتراب ونتی:اگر باعث از بین التن صنایع دستی اوستایی شوند
اتر انتواا:ال ایش تقاضا برای وواد خا صنعتی ،شواوازی و شاییای
وصرلی
اتر بازداانده
ال ایش اتراب وو ت اقتصادی

قط

اشد

واپرو

1182

ال ایش خدواب دا اوستایا
ال ایش اتراب اجتماعی

فرضیات تحقیق
لرضیه او  :به نور وی اسد بین وی ان دامود شاغالن ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی تتاوب
وعناداای وجود دااد.
لرضیه دو  :به نور وی اسد بین تنوع دا ونابع دامودی اوستاییان ق ل و بعاد از اشاتغا دا شاهرک
لرضیه سو  :به نور وی اسد بین وی ان وهاجرب و گرایش به وهاجرب ق ل و بعد از اشتغا شاغالن
دا شهرک صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.
لرضیه چهاا  :به نور وی اسد بین وی ان اضایت شغلی ق ال و بعاد از اشاتغا دا شاهرک صانعتی
تتاوب وعناداای وجود دااد.
لرضیه پنجم :به نور وی اسد بین وی ان برخواداای شاغالن از مووزش لنی و لرله ای ق ال و بعاد
از اشتغا دا شهرک صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.
لرضیه شوم :به نور وی اسد بین وی ان بهره وندی شاغالن از بیمه یای تاأوین اجتمااعی و داواانی
ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.
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صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.

سا دو  ،شمااه  ،3پایی و زوستان 1315

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

لرضیه یتتم :به نور وی اسد بین وی ان بهره وندی شاغالن از اوکاناب بهداشتی و داوانی ق ل و بعد
از اشتغا دا شهرک صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.
لرضیه یوتم :به نور وی اسد بین ا گوی وصرف شاغالن ق ل و بعد از اشاتغا دا شاهرک صانعتی
تتاوب وعناداای وجود دااد.
لرضیه نهم :به نور وی اسد بین وی ان بد اتراب زیست وحیطی بر ساالوتی شااغالن ق ال و بعاد از
اشتغا دا شهرک صنعتی تتاوب وعناداای وجود دااد.
روش شناسی تحقیق
دا این تحقیق از اوش یای پیمایشآ با استتاده از پرسوناوه و اوش توصیتی -تحلیلی باه ونواوا
براسی متاا و پیاودیای اقتصادی و اجتماعی استتاده شده است.جاوعۀ موااای شااول شااغالنی وای
شود شه دا شهرک یا و نوالی صنعتی شهرستان سوادشوه ووغو به شاا یستند شه دا ایان وطا عاه
تعداد شاغالن برابر با  8822نتر بود .لجم نمونه مواای این تحقیاق باا اساتتاده از لرواو شاوشران
وحاس ه گردید شه  822نتر انتخاب شدند دا تحقیق لاضر از اوش نمونه گیاری تصاادلی اساتتاده
شده است .
وهمترین مزوون یای وواد استتاده دا مواا توصیتی شاول لراوانی یا ،ویانگین و واد باوده و داموااا
استن اطی نی از مواا ناپاااوتری از جمله مزوون وک نماا و ویلکاشسون وواد استتاده قراا گرلت.
تعریف مفاهیم
توسعه :توسعه جریانی چندبعدی اسات شاه دا خاود تجدیاد ساازوان و سامت گیاری شال نواا
اقتصادی -اجتماعی اا به یمراه دااد ،توسعه به وعنی شایش لقر ،بیکاای ،ناابرابری ،صانعتی شادن
سیاسی جاای وی تواند باشدآازشیاء. 12:1372،
توسعه اقتصادی :توسعه اقتصادی ع ااتست از بسو اوکاناب و پرواش قابلیت یای بوری شه بارای
جلوگیری از لقر ضروای استآ عویمی. 83 :1371 ،
توسعه صنعتی :دا توسعه صنعتی ،وحوا اصلی توسعه شووا اا صنعت توکیل وی دید و دا لقیقت
دا دیدگاه توسعه صنعتی ،ووتوا توسعه و اشد شووا ،صنعت وی باشاد و تاا زواانی شاه دا زویناه
صنعت سروایه گذاای صواب نگیرد ،توسعه ای به وقوع نمی پیونددآ نعیمی. 7 :1321،
توسعه روستایی :لرایندی چند بعدی است شه ووضوع من به ود و ااتقای شیتیت زندگی اقوااا لقیار
و مسی

پذیر اجتماع اوستایی است .لرایندی شه با بهره گیری از سازوشاایایی چون برناواه ایا ی،
07

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

بیوتر ،اات اطاب بیوتر ،ایجاد نوا اجتماعی و تنی بار عادا ت و الا ایش وواااشت وارد دا اواوا

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

سازواندیی ،تقویت خوداتکایی لاردی و جمعای و ایجااد دگرگاونی وناسا

دا سااختاا ذینای و

اجتماعی اوستاییان تالش وی شند شه دا منها قداب ،توان و اختیاا بهره گیری از قابلیت یا و وناابع
دا اختیااشان اا تقویت نماید تا به واسطه من بتوانند وضعیت ووجودشان اا به وضعیت وطلوب تار
تغییر دیندآازشیا. 2: 1327،
صنعت :صنعت یک نوع لعا یت تو یدی است شه وواد او یه لرموای شده آ وانند وحصویب و واواد
خا شواوازی و وواد استخراج شده از وعادن اا به صواب وحصو وواد وصرف دا تو ید ورلله
بعدی و یا به صواب وحصو نهایی و قابل وصرف دا وی مواد .آقره نژاد. 1:1371،
صنایع روستایی :از نور سازوان جهانی شااآ ILOصنایع اوستایی به صنایعی اطالق وی گاردد شاه
دا نوالی اوستایی یا وراش اوستایی وستقر یستند و عمدتاً از نیروی شاا اوستایی استتاده وی شنند
و پیوندیای بازاای منها از نور جغرالیایی وحدود است .آ وهندسان وواوا. 15:1375، DHV
قطب صنعتی :وراش داجه یک صنعتی و بایترین سطح سازوان لاایی صنعت است شه دااای وی ان
وعینی تو ید و اشتغا است و تسهیالب زیربنایی و خدواب صنعتی و بازاگانی ووخا اا ااائه وی
شند .یک قط

صنعتی از چند نالیه یا وجتمع صنعتی شه دا شاعاع وعینای دا وحادوده یاک شاهر

داجه یک قراا دااند ،توکیل وی گرددآنعیمی. 7: 1321،
قطب رشد :اصطاللی است شه او ین باا توسو لرانس واپرو ،اقتصااددان لرانساوی دا ساا 1155
وطر گردید .اساساَ قط

یای اشد ،صنایع و شااخانه یایی با عملکرد و استعداد اشاد بسایاا باای

یستندآ وهندسان وواوا. 82 : 1371،DHV
شهرک های صنعتی :شهرک صنعتی زوین عمران شده ای است شه برای اساتقراا صانایع باا ایاداف
ووخا تتکیک وی گردد وصال ان لرله یای وتتاوب وی توانند از تسهیالب و خدواب نویر مب،
شیتیت ،سیستم یای لرااتی ،خدواتی ،لتاظتی و ایمنی و خدواب بهداشتی ،الاایی و عماووی شاه
دا شهرک لرایم وی شود استتاده شنندآ وطیعی نگرودی. 822:1322،
نواحی صنعتی روستایی :ناوالی صانعتی اوساتایی زواین عماران شاده ای اسات شاه دا ووقعیات
جغرالیایی وناس

نس ت به چند اوستا استقراا یالته و جهت الداث صنایع اوستایی براساس طر

جانمایی و وقرااب خاع ایجاد وی گردد و وعمویً تما یا قسمتی از تسهیالب و خادواب از ق یال
مب ،برق ،خیابان یای دسترسی،متش نوانی ،خدواب عمووی و الایی نویر بانک ،پست و داوانگااه
دا من ااائه وی شود آ دابان مستانه. 85:1323،
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برق ،تصتیه مب و لاضالب ،جمع موای زبا ه ،ش که لاضالب ،اتااق ابا اامیب ،مزوایواگاه شنتار

سا دو  ،شمااه  ،3پایی و زوستان 1315

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

توسعه پایدار :تعریتی شه بیش از یمه وواد استتاده قراا گرلته تعریف شمیسیون برانتلند وی باشد شه
توسعه پایداا اا به عنوان ا گویی از توسعه شه نیازیای بور اا بدون از بین بردن توانایی نسال یاای
مینده تأوین شند تعریف شرده استآپاپلی ی دی. 52:1321،
ارائه یافته ها ،تجزیه و تحلیل و تفسیر آن ها
بدون تردید ایجاد لرصت یای شغلی ،ال ایش دامود اوستائیان و شایش لاصله زندگی بین سااشنان
شهر و اوستا از وهم ترین دییل شکل گیری شهرک یا و نوالی صنعتی اوستایی است.
دا این تحقیق به ونووا براسی اتراب استقراا شهرک یاای صانعتی از شااخا یاای اقتصاادی و
اجتماعی بهره گرلته شده است.

درآمد:
جدو  -1ط قاب دامودی شاغالن شهرک یای صنعتی ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک

دوره

کمتر از 222هزار
تومان
لراوان

لراوان
ی

داصد

لراوان
ی

داصد

لراوان
ی

داصد

هزار
لراوان
ی

داصد

اشتغا

15

7/5

21

22/5

11

25/5

7

3/5

8

3

بعد از اشتغا

15

7/5

83

11/5

158

78

111

1/5

1

2/5

ون ع :براساس اطالعاب وطا عاب ویدانی1315،

با توجه به لراوانی یای بدست موده  ،بیانگر من است شه دامود شاغالن بعاد از اشاتغا دا شاهرک
صنعتی به ود و ال ایش یالته است ،یمچنین برای وقایسه ویانگین دامودی ق ل و بعد از اشاتغا دا
شهرک صنعتی از مزوون tیم سته استتاده شده است شه نوان وی دید تتااوب وعنااداای دا دامواد
شاغالن دا دواۀ زوانی ق ل و بعد از اشتغا وجود دااد.
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ق ل از

ی

داصد

222-322هزار

 322-022هزار

022-122هزار

بیش از 122

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

جدو  -8وقایسه ویانگین دامودی ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی

وتغیریا

تعداد

ویانگین

انحراف وعیاا

وی ان دامود بعد از اشتغا

822

388/32

52/82

وی ان دامود ق ل از اشتغا

822

882/58

25/52

** وعنی داای دا سطح یک داصد

tیم سته

سطح وعناداای

** 11/22

2/222

* وعنی داای دا سطح پنج داصد

جدو  -3وقایسه دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک

دامود سابق
لراوانی

گویه
23

شاوالً شتاف زندگی اا وی شرد
تقری اً از عهده ی ینه یای زندگی

دامود لعلی
لراوانی

داصد نس ی
81/5

71

داصد نس ی

78
21

35/5

32
82/5

بروی مود
غا اً با شم ود پو وواجه وی شد
اغل

ووکل شدید وا ی داشتم

جمع شل

72

31

22

22

2

2

3

1/5

822

122/2

822

122/2

ون ع :براساس وطا عاب ویدانی1315،
جدو شمااه  -2وقایسه دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک با مزوون ویلکاشسون

وتغیریا

ق ل از اشتغا
دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی

ات ه یای ونتی

آ 12 a

51/73

ات ه یای وو ت

)17(b

88/23

ات ه یای تابت

+5/ 12

2/222

)13 (c

بعد از اشتغا
822

جمع شل

 : aدامود شاغالن با ی ینه یای زندگی ق ل از شاا دا شهرک صنعتی ‹ دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی پس از شاا
 :bدامود شاغالن با ی ینه یای زندگی ق ل از شاا دا شهرک صنعتی › دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی پس از شاا
 : cدامود شاغالن با ی ینه یای زندگی ق ل از شاا دا شهرک صنعتی = دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی پس از شاا
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دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی

لراوانی

ویانگین ات ه ای

وقدااz

سطح وعنی داای

سا دو  ،شمااه  ،3پایی و زوستان 1315

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

یمانطوای شه دا جدو شمااه  2موده وقایسه دامود شاغالن با ی ینه یای زندگی شاان دیناده من
است شه دامود شاغالن و ازعهده برموادن ی یناه یاای زنادگی دا دو دواۀ ق ال و بعاد از اشاتغا
تتاوب وعناداای وجود دااد ذا شاغالن با اشتغا دا شهرک از دامود بیوتر برخواداا شده اند.
تنوع در منابع درآمدی
جدو شمااه  -5لعا یت یای شواوازی و داوداای به عنوان شغل جان ی

گویه

لعا یت شواوازی ق ل از اشتغا

لعا یت شواوازی بعد از اشتغا

داصد نس ی

داصد نس ی

لراوانی

لراوانی

بلی

82

32

15

7/5

خیر

122

72

125

18/5

جمع

822

122/2

822

122/2

یمانطوایکه دا جدو شمااه  5موده است ایجاد شهرک یای صنعتی باعث شایش دا تناوع وناابع
دامودی شده است شه نأیید این لرض دا جدو  8با مزوون ویلکاشسون صواب گرلته است.

جدو شمااه  -8ات هیای تنوع ونابع دامودی شاغالن ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی بر اساس مزوون ویلکاشسون

وتغیریا
ات ه یای ونتی

آ 51 a

58/32

ات ه یای وو ت

)72(b

87/58

ات ه یای تابت
جمع شل

a

+8/71

2/27

)75(c
822

 :لعا یت دا شواوازی و داوداای ق ل از شاا دا شهرک صنعتی ‹ لعا یت دا شواوازی و داوداای پس از شاا دا

 :bلعا یت دا شواوازی و داوداای ق ل از شاا دا شهرک صنعتی › لعا یت دا شواوازی و داوداای پس از شاا دا
 : cلعا یت دا شواوازی و داوداای ق ل از شاا دا شهرک صنعتی = لعا یت دا شواوازی و داوداای پس از شاا دا

با توجه به داد یای بدست موده از جدو  ، 8وی توان بیان شرد شه تنوع وناابع داموادی  51نتار از
الراد شایش یالته  ،تنوع ونابع دامودی  72نتر ال ایش یالته و  75نتر تابات واناده اسات .یمچناین،
قدا وطلق وقداا  Zوحاس ه شده برابر  +8771بوده است و ویتوان نتیجه گرلت شه بین ویا ان تناوع
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ق ل از اشتغا – بعد از اشتغا

لراوانی

ویانگین ات ه ای

وقدااz

سطح وعنی داای

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

ونابع دامودی الراد دا ق ل و بعد از اشتغا تتاوتی وجود ندااد .عالوه بر این ،وقداا وعناداای برابار
 2/27و ذا بیوتر از  2/25است و لرض وواد نور اد وی شود.
مهاجرت

یالته یای تحقیق لاشی از من است شه شاغالن و خانواده منهاا بعاد از اشاتغا دا شاهرک صانعتی
تمایل به واندن دا اوستا اا نداشته و به د یل ن ود اوکاناب و خدواب شالی تمایال باه وهااجرب باه
شهریا اا دااند ذا این اوستایا جمعیت لعا خود اا از دست داده اند و اوستایهای این شهرساتان
دا لصو ی از سا خا ی از سکنه وی باشد و دا لصو بهاا و تابساتان باد یل برخاواداای از مب و
یوای بسیاا خوب جاذب جمعیت غیر بووی وی باشند.
جدو شمااه  -7وقایسه وی ان تمایل شاغالن ،یمسران و لرزندان ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی بر اساس مزوون
ویلکاشسون

لراوانی

وتغیریا
تمایل به واندن دا اوستا ق ل از اشتغا

آ 32 a

ات ه یای ونتی
ات ه یای وو ت

تمایل به واندن دا اوستا بعد از اشتغا

53/88

)73(b

-3/32

2/221

52/12

)13(c

ات ه یای تابت

جمع شل

ویانگین ات ه ای

وقدااz

سطح وعنی داای

822

 : aتمایل به واندن دا اوستا بعد از اشتغا ‹ تمایل به واندن دا اوستا ق ل از اشتغا
 :bتمایل به واندن دا اوستا بعد از اشتغا › تمایل به واندن دا اوستا ق ل از اشتغا
 : cتمایل به واندن دا اوستا بعد از اشتغا = تمایل به واندن دا اوستا ق ل از اشتغا

یمانطوای شه دا جدو شمااه  7پیداست تمایل به واندن دا اوستا دا ویان الراد شاغل و خاانواده
به واندگاای شاغلین دا اوستایای دااای شهرک ننموده است.
رضایت شغلی

اطالعاب بدست موده نوان دینده من است شه شاغالن شهرک یاای صانعتی دا وقایساه باا ق ال از
اشتغا از اضایت شغلی بایتری برخواداا بوده اند و این اضایت بیوتر بد یل برخواداای شااغلین
از دامود نس تاً خوبی شه بعد از اشتغا به من بهره وند شده اند.
جدو  -2وقایسه وی ان اضایت شاغالن از شغلوان بعد از اشتغا دا شهرک صنعتی

وی ان اضایت از شغل

لراوانی

داصد نس ی

داصد تجمعی

این ااضی تر

28

21

21

لرقی با ق الً نکرده است

72

31

22

17
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شان دا دواه ق ل و بعد از اشتغا تتاوب وعناداای وجود دااد ذا ایجاد شهرک یای صنعتی شمکی

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

ق الً ااضی تر بود
جمع شل

سا دو  ،شمااه  ،3پایی و زوستان 1315

22

82

822

122

122
-

ون ع :شاا ویدانی1315،
جدو  -1وقایسه اضایت شاغالن از شغلوان ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک با مزوون ویلکاشسون

وتغیریا

لراوانی

اضایت شغلی ق ل از اشتغا

ات ه یای ونتی
ات ه یای وو ت

اضایت شغلی بعد از اشتغا

ات ه یای تابت

جمع شل

ویانگین ات ه ای

آ 82 a

52/11

)18(b

52/12

وقدااz

سطح وعنی داای

-8/32

2/222

)22(c
822

آموزش

دا نالیه وواد وطا عه شاغالن شهرک یای صنعتی بعد از اشتغا از مووزش یاای لنای و لرلاه ای
شمتر بهره وند شده اند ،به نحوی شه بین وی ان برخواداای شاغالن از مووزش لنای و لرلاه ای دا
ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک تتاوتی وعناداا وجود ندااد.
جدو شمااه  -12وی ان برخواداای شاغالن از مووزش لنی و لرله ای ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک

مووزش ق ل از اشتغا

مووزش بعد از اشتغا

خیر

152

77

188

23

بلی

28

83

32

17

122/2

822

122/2

جمع

جدو شمااه  -11وقایسه وی ان برخواداای شاغالن از مووزش ق ل و بعد از اشتغا با مزوون وک نماا

مووزش بعد از اشتغا
مووزش ق ل از اشتغا

بلی

خیر

خیر

181

85

بلی

37

1

شای اسکوئر
سطح وعناداای

1/15
2/188
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گو یه

لراوانی

داصد نس ی

لراوانی

822

داصد نس ی

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

خدمات بیمه ای :بر اساس وطا عاب اتجاا شاده لادود  28داصاد از شااغالن بعاد از اشاتغا دا
والدیای تو یدی تحت پوشش بیمه تأوین اجتماعی قراا دااند و لدود 18/5داصد از شاغالن بعد
از اشتغا دا والدیای تو یدی تحت پوشش بیمه خدواب داوانی قراا دااند.
جدو شمااه  -18وقایسه وی ان برخواداای شاغالن از بیمه تأوین اجتماعی ق ل و بعد از اشتغا با مزوون وک نماا

بیمه تأوین اجتماعی

شای اسکوئر

سطح وعناداای

28/75

2/222

121/28

2/222

بیمه خدواب داوانی

با استتاده از مزوون وک نماا به نتیجه اسیدیم شه بین وی ان برخواداای شاغالن از خدواب بیمه دا
ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک تتاوب وعناداای وجود دااد  ،و شاغالن از خدواب بیمه ای خوبی
دا بعد از اشتغا برخواداا شده اند.
امکانات بهداشتی و درمانی
جدو شمااه  -13وقایسه وی ان بهره وندی شاغالن از اوکاناب بهداشتی و داوانی ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک با مزوون
ویلکاشسون

لراوانی

وتغیریا

ق ل از اشتغا – بعد از اشتغا

ویانگین ات ه ای

ات ه یای ونتی

آ 32 a

88/77

ات ه یای وو ت

)125(b

77/87

ات ه یای تابت

)58(c

جمع شل

وقدااz

سطح وعنی داای

+5/18

2/222

822

اوکاناب بهداشتی و داوانی دا ق ل و بعد از اشتغا تتاوب وعناداای وجود دااد .بدین ترتی

ایجاد

شهرک یای صنعتی تاأتیر وو تای بار خادواب بهداشاتی و داواانی سااشنین اوساتائیان و شااغالن
والدیای تو یدی گذاشته است.
الگوی مصرف

نتایج نوان داد شه شاغالن بعد ازاشتغا دا شهرک ا گوی وصرف شان تغییر ناچی ی یالتاه اسات و
بین ا گوی وصرف شان دا دو دواه ق ل و بعد از اشتغا تتاوب وعناداای وجود ندااد.
جدو شمااه  -12وقایسه وی ان ا گوی وصرف شاغالن ق ل و بعد از اشتغا دا شهرک با مزوون ویلکاشسون

وتغیریا

لراوانی

ویانگین ات ه ای
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ط ق نتایج بدست موده از مزوون ویلکاشسون ،وی توان بیان شرد شه بین وی ان بهره وندی شااغالن از
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ق ل از اشتغا – بعد از اشتغا
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ات ه یای ونتی آ 22 a

21/82

ات ه یای وو ت

)27(b

51/83

ات ه یای تابت

)12(c

2/715

2/385

تحلیل عاملی اثرات ایجاد شهرک های صنعتی بر وضعیت توسعه روستایی( توسعه اقتصادی ،اجتمااعی
و زیست محیطی) منطقه

دا این وطا عه یدف استتاده از تحلیل عاولی ،تلخیا اتراب ایجاد شهرک یای صنعتی بر وضاعیت
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیست وحیطی اوستایای اطراف بوده است شه بدین ونووا تعاداد 12
اتر اقتصادی 13 ،اتر اجتماعی و  11اتر زیست وحیطی با توجه باه وطا عااب پیواین اساتخراج و دا
قا

وقیاس یکرب دا اختیاا شاغالن قراا داده شد تا دیدگاه خود اا نس ت به این اتاراب و ویا ان

منها بیان شنند .وقاداا  KMOومزواون بااتلات بارای تحلیال عااولی دا جادو  15مواده اسات ،
یمانگونه شه ووایده وی شود وقداا KMOبرابر  2/81بدست موده است و این بیانگر من است شه
داده یا برای تحلیل عاولی بسیاا وناس

یستند.

جدو  :15وقداا KMOو مزوون بااتلت اتراب ایجاد شهرک یای صنعتی بر وضعیت توسعه اوستایی شاغالن

KMO

تحلیل عاولی

2/81

اتراب ایجاد شهرک یای صنعتی بر توسعه اوستایی

Bartlet Test
1773/8

sig.
2/222

یکی از ووااد وهم دا تحلیل عاولی ،تعیین تعداد عاول یای قابال اساتخراج اسات .دا ایان ورللاه
تعداد عاول یای استخراج شده با وقداا ویژه ،داصد واایانس و داصد واایانس تجمعی منهاا بارای
اتراب ایجاد شهرک یای صنعتی دا قا

جدو  18وحاس ه شده شه قابل ووایده است.

جدو  -18عواول استخراج شده با وقداا ویژه ،داصد واایانس و داصد واایانس تجمعی منها

1

8/82

82/72

82/72

8

5/52

15/22

35/72

3

2/11

12/82

28/28

2

3/22

2/12

52/82

5

8/222

8/12

82/72

با توجه به نتایج بدست موده از جدو  ،18وی توان نتایج تحلیل عاولی اتاراب ایجااد شاهرک یاای
صنعتی بر توسعه اوستایی دا ونطقه وواد وطا عه ،دا پنج عاول دسته بندی شرد شه این پنج عاول دا
وجموع  82/72داصد از واایانس شل اا ت یین نمودند شه لاشی از داصد نسا تاً باایی ت یاین شاده
77
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عاول یا

وقداا ویژه

داصد واایانس وقداا ویژه

داصد واایانس تجمعی

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

توسو این پنج عاول است .عاول او با وقداا ویژه  8/82به تنهایی  82/72داصد از اتاراب شاهرک
یای صنعتی اا ت یین وی شند شه لاشی از ایمیت زیاد این عاول است .سایر عواوال نیا باه ترتیا
ایمیت و با داصد واایانس ت یینی شمتر نس ت عاول ق لی خود قراا گرلته اناد تاا عاوال پانجم شاه
تقری اً  8داصد از اتراب اا ت یین وی شند.
دا جدو  17یرشدا از عاول یای نا گذاای شده به یمراه وتغیریای وربوطه و باا عاولی منها نوان
داده شده است.
جدو آ : 17تعیین اتراب ایجاد شهرک یای صنعتی بر توسعه اوستایی ،گویه یا و باا عاولی وربوطه

نا عاول

اتراب اقتصادی وو ت

وتغیریا
ال ایش دامود اوستاییان

2/225

خرید بیوتر شای یای وصرلی بادوا

2/715

ال ایش قداب خرید نهاده یای شواوازی دا اوستا

2/152

ال ایش اازش ال وده وواد خا شواوازی دا اوستا

2/718

ال ایش اشتغا دا اوستا

2/212

توزیع وتعاد تر دامودیای اوستایی

2/212

ال ایش سروایه گذاای دا اوستا

2/758

ال ایش دستم دیا دا اوستا

2/712

ال ایش قیمت زوین یای اوستا

2/228

ال ایش اوکاناب الایی

2/522

ال ایش اوکاناب مووزشی دا اوستا

2/728

ال ایش اوکاناب خدواتی ،تجاای دا اوستا

2/222

ال ایش اوکاناب بهداشتی دا اوستا

2/525

توسعه سیستم لمل و نقل شهری و اوستایی

2/581

ااتقاء ط قه اجتماعی الراد دا اوستا

2/821

ال ایش سطح وعلوواب الراد دا اوستا

2/827

ال ایش ووااشت یای اوستائیان دا ونطقه

2/712

شایش وتاسد اجتماعی و ال ایش سالوت اوانی دا اوستا

2/518

برخواداای بیوتر از خدواب بیمه ای

2/711

ال ایش اضایت از دامود دا اوستا

2/235

گسترش م ودگیهای خاک دا اوستا

2/818

گسترش م ودگی مبهای زیرزوینی دا اوستا

2/523

گسترش م ودگی مب وخاک شواوازی

2/588

گسترش م ودگی یوا

2/818

11
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اتراب اجتماعی وو ت

باا عاولی

دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

اتراب زیست وحیطی ونتی
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ال ایش م ودگی وحیطی و وسموویت لیواناب دا اوستا

2/728

گسترش م ودگی صوتی و بصری دا اوستا

2/282

شایش لاای س دا اوستا

2/852

ت دیل اااضی شواوازی اوستایی به والدیای وسکونی

2/712

دلع وواد زاید شهرک یا اغل

به صواب غیر اصو ی و غیر لنی

عد بازیالت و استتاده وجدد به صواب علمی از وواد زائد

2/851

لمل و نقل وواد زا ئد

2/721

وضعیت ناوناس

شایش سروایه گذاای دا بخش شواوازی اوستایی
اتراب اقتصادی ونتی

شایش اازش زااعی زوین یای شواوازی اوستائیان
شایش سطح زیر شوت زوینهای شواوازی اوستائیان

اتراب اجتماعی ونتی

2/521

وهاجرب از اوستا به شهریا

2/211
2/572
2/728
2/711

شایش عالقه شواوازان به شاا شواوازی

2/515

با توجه به اینکه دا تماوی وطا عاب پیوین و وطابق با نور شااشناسان ،ایجاد شهرک یای صانعتی و
بطوا شلی ایجاد صنعت دا یر ونطقه دااای اتراب اقتصادی ،اجتماعی و زیست وحیطی یم وو ات و
یم ونتی است .از این او دا تحلیل عاولی صواب گرلته یم این نکته دا نوار گرلتاه شاده و متااا
ایجاد شهرک یای صنعتی یم از بعد وو ت و یم از بعد ونتی براسای شاده اسات .وواایده اتاراب
بدست موده دا جدو  17نوان وی دید شه عواول او و دو شااول اتاراب وو ات و عواوال ساو ،
چهاا و پنجم ج اتراب ونتی ایجاد شهرک یای صنعتی بر توسعه اوستایی وی باشند.
 )5اثرات اقتصادی مثبت :از دیدگاه شااغالن شاهرک یاای صانعتی واواد وطا عاه ،اتاراب وو ات
واایانس شل اا ت یین نماید.
 )2اثرات اجتماعی مثبت :اتر دو عنوان شده توسو شاغالن ،اتراب اجتماعی وو ت وی باشاد .ایان
عاول آاتر توانست  13/52داصد از واایانس اا ت یین نماید.
 )3اثرات زیست محیطی منفی :سووین عاول بدست موده دا تحلیل عاولی ،اتراب زیسات وحیطای
ونتی ،وی باشد .این عاول توانست  18/27داصد از واایانس شل اات یین نماید.
 )0اثرات اجتماعی منفی :اتراب اجتماعی ونتی ،چهااوین عاولی است شاه شااغالن من اا از اتاراب
ونتی شهرک یای صنعتی وی دانند .این عاولآاتر توانست  1/22داصاد از واایاانس شال اا ت یاین
نماید.
77

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

اقتصادی  ،به عنوان وهم ترین عاول و اتر شناخته شده است .ایان عاوال توانسات  12/22داصاد از

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

 )1اثرات اقتصادی منفی :پنجمین عاول به دست موده دا تحلیل عااولی شاه یکای دیگار از اتاراب
ونتی ایجاد شهرک یای صنعتی دا ونطقه وواد وطا عه به لساب وی مید ،اتراب اقتصادی ونتی وای
باشد .این عاول توانست  8/21داصد از واایانس شل اا ت یین نماید.
با توجه به نتایج بدست موده وی توان اظهاا شرد شه دا ویان اتاراب اقتصاادی ،اجتمااعی و زیسات
وحیطی دا ابعاد وو ت و ونتی ،اتراب اقتصادی وو ت از دیدگاه شاغالن وهمترین اتار ایجااد شاهرک
یای صنعتی وی باشد و اتراب وو ت اجتماعی از ایمیت شمتری نسا ت باه اتاراب اقتصاادی وو ات
است .و اوا دا وواد اتراب ونتی ایجاد شهرک یای صانعتی بایاد گتات شاه اتاراب ونتای زیسات
وحیطی با وقداا واایانس 18/27داصد ،وهم ترین اتر ونتی ایجااد شاهرک یاای صانعتی از دیادگاه
شاغالن وی باشد ،اتراب اجتماعی ونتی با وقداا واایانس 1/22داصد دا ورت اه دو و اتاراب ونتای
اقتصادی با وقداا واایانس 8/21داصد دا ورت ه سو ایمیت از دیدگاه شاغالن قراا دااد.
به طوا شلی نتایج تحلیل عاولی نوان داد شه متاا وو ت ایجاد شهرک یاا بیواتر ازمتااا ونتای ایجااد
شهرک یای صنعتی وی باشد و استقراا شهرک یای صنعتی دااای اتراب وو ت اقتصادی و اجتماعی
خوبی برای ونطقه و شهرستان وی باشد و اتراب ونتی زیست وحیطی ایجااد شاهرک یاا باه نسا ت
شمتر وی باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
صنایع شوچک اوستایی از بخش یای وهم اقتصاد ایران است شه وواد توجاه سیاساتگذااان ،برناواه
ای ان و ورد وی باشد .این صنایع قابلیت باییی دا الع وواکل بیکااای ،توزیاع عادیناه دامواد و
شایش شکاف وناطق شهری و اوستایی داااست .اای رد واود صنایع به نوالی اوساتایی دا لکام
عنوان اصلی ترین اب اا دا توسعه و به ویژه توسعۀ وناطق عق

وانده دااای نقش وحوای وی باشد،

نقوی برخاسته از این واقعیت شه قابلیت جابه جایی و انعطااف پاذیری عواوال تو یادو بار لسا
شرایو و اوضاع وحیطی -ونطقه ای و ولی دا بخش صنعت بیش از شوااوازی اسات؛و باه یماین
د یل قط

یای توسعه به خصوع دا شووایای جهان سو و به ویژه دا وناطق لاقد توان وناسا

برای توسعۀ شوا وازی بر پایه صنعت اساتواا وای شاود .صانعت دا ونااطق اوساتایی باتوجاه باه
وطا عاب صواب گرلته دا داخل و خااج از شووا دا چند سا اخیر ،اتراب اقتصاادی و اجتمااعی
بسیاا خوبی دا وناطق اوستایی به جا گذاشته است ،دا تحقیق لاضر به ونواوا براسای و اازیاابی
ت یین جایگاه استقراا صنعت دا اوستا دا قا

شهرک یاا و ناوالی صانعتی اوساتایی باا دا نوار
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اایکاای برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی شووایای دا لاا توساعه تلقای وای شود.صانعت باه
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دو لصلناوه ووااشت و توسعه اجتماعی

گرلتن ایداف وعین توسعه اقتصادی و اجتماعی اوستایی ،بر لس

وواد دو شهرک و یاک نالیاه

صنعتی شهرستان سوادشوه وواد وطا عه و مزوون قراا گرلته است .نتایج لاصل از تحقیاق لااشی از
من است شه اشور شاخا یای توسعه اقتصادی و اجتماعی اعام از الا ایش دامواد ،بیماه ،اضاایت
وندی شغلی ،بهره وندی از اوکاناب بهداشتی و داوانی و گرایش باه وهااجرب دا دو دواه ق ال از
اشتغا و بعد از اشتغا تتاوب وعنادای اا نوان داده است .عالوه بر من شاخا یای دیگر توساعه
اقتصادی و اجتماعی از جمله تنوع دا ونابع دامودی ،برخواداای از مووزش یای لنای و لرلاه ای،
ا گوی وصرفآ وواد غذایی و شاییای وصارلی باادوا دو دواه ق ال از اشاتغا و بعاد از اشاتغا
تتاوب وعنادای اا نوان نداده است.
تحلیل عاولی اتراب ایجاد شهرک یای صانعتی بار وضاعیت توساعه اوساتاییآ توساعه اقتصاادی،
اجتماعی و زیست وحیطی ونطقه نی نوان داد شه وهم ترین اتر ایجاد شهرک یای صانعتی دا ایان
تحقیق اتراب وو ت اقتصادی وی باشد و اتراب وو ت اجتماعی دووین اتر وهام ایجااد شاهرک یاای
صنعتی وی باشد .ذا دا ااستای شایش لقر اوستایی،ال ایش لرصت یای شغلی و ایجاد دامود برای
اوستائیان دا قا

ایجاد شهرک یا و نوالی صنعتی یز است با بهره گیری و جذب سروایه یای

شااملرینان بووی و غیر بووی دا جهت استتاده بهینه از اوکاناب زیربنایی به ونواوا گساترش صانایع
اوستایی ،ال ایش بهره گیری از نیرویای وجرب و وتخصا دا زویناه صانایع باه ونواوا الا ایش
سودموای والدیای تو یدی وستقر دا شهرک یا و نوالی صنعتی؛ ووااشت یمه جان اه اوساتائیان
به ونووا اجرایی نمودن برناوه یای لمایتی دو ت دا خصاوع الاداث و ااه انادازی و گساترش
شهرک یا و نوالی صنعتی اوستایی؛شایش وهاجرب یای اوستائیان از طریق اعطای اوتیازاب ویاژه
به اوستاییان شا غل دا شهرک دا صاواب وانادن دا اوساتا؛ برناواه ایا ی جهات بهاره گیاری از
اینمودیای یز به سروایه گذااان و شااملرینان بخش صنایع اوستایی؛مووزش وادیران و صاال ان
والدیای تو یدی صنعتی به ونووا برطرف شردن ضعف یای ودیریتی و داناش لنای باا اساتتاده از
نیرویای وجرب و وتخصا و وکان یابی وناس

جهت ایجاد شاهرک یاای صانعتی و باه لاداقل

اساندن اتراب بد زیست وحیطی دا اطراف شهرک وی توان دا اسیدن به توسعه پایداا اوستایی باا
اتکا به صنایع اوستایی دا قا

ایجاد شهرک یای صنعتی ایتما وازید.
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نیرویای تحصیل شرده و مووزش دیاده دا دساتگاه یاای ساتادی بارای تواویق و ترغیا

و ااائاه

براسی اتراب اقتصادی اجتماعی ...

ونابع
 -1ازشیا ،وصطتی ،علی ایمانی،آ ، 1327توسعه پایداا اوستایی ،تهران  :انتواااب اطالعاب
 -8ازشیا ،وصطتی ،غالورضا غتاای،آ ، 1327توسعۀ اوستایی با تأشید بر جاوعۀ اوستایی ایران ،تهاران :نوار
نی
 -3با باخانی ،المان.آ ، 1321نقش نوالی صنعتی دا اشاتغا و شاایش وهااجرب یاای اوساتاییآوطا عه
ووادی :نالیه صنعتی یسجرد  ،پژویش یای جغرالیایی ،شمااه  ،23زوستان ،1321صا.23-58
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