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 ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانارشناس ارشد جغرافیا و برنامهـ ک اصغر پاشازاده

 7/3/1931تاریخ تصویب:         64-83صص          82/7/1931تاریخ دریافت: 

 چکیده  
تواند در تعددی  مکدت، ، تدنمي     های صنعتی در نواحی روستایی با هر هدفی، میایجاد شهرک

ایيان و نيز رفاه ساکنان روستاهای اطراف مؤثر باشدد  هددف از انجدام اید      اشتغال و درآمد برای روست
زایدی در روسدتاها و ویدعيت    های صنعتی بدر اشدتغال  پژوهش، بررسی ميزان اثرگذاری ایجاد شهرک

شاغ،ن، به ویژه شاغ،ن روستایی است  مطالعة حایر درصدد پاسخ به ای  سؤال است که بدا اشدتغال   
صنعتی، چه تغييراتی در سطح زندگی آنان حاص  شده اسدت  اید  تیقيدب، بدر     روستایيان در شهرک 

-هدای ممد   تیليلی است که شديوه  -مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهيت و روش، توصيفی

های اسنادی و پيمایکی است  مامعة آمداری تیقيدب را   آوری اط،عا  در ای  مطالعه تلفيقی از روش
نفر هستندة که  6ها به تعداد نفر و کارفرمایان آن 66شهرک صنعتی به تعداد  شاغ،ن واحدهای توليدی

ها پرسکگری به عم  آمد  در ای  تیقيب مکخص شد که بيش از نيمدی  به وسيلة ابزار پرسکنامه از آن
در روستاهای  %28کيلومتری و حدود  6تا  1از شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی در روستاهای با فاصة 

دهد کده واحددهای   های تیقيب نکان میکيلومتری از شهرک صنعتی ستونت دارند  یافته 16ة با فاصل
ساز بهبود سطح زندگی شاغ،ن روستایی نسدبت بده دورة لبد  از    توليدی شهرک صنعتی گرمی زمينه

طوری که امنيت شغلی، تغيير در ویعيت مست ، تغيير در الگوی مصدرف مدواد   اشتغال شده است؛ به
کاالهای بادوام، ميزان مکارکت و ادامة زندگی در روستا از پيامدهای بارز شهرک صدنعتی بدر    غذایی و

  روی زندگی شاغ،ن روستایی بوده است
سازی روستاها، شهرک صنعتی، شاغ،ن روستایی، توسدعة ندواحی روسدتایی،    صنعتی: هاکلیدواژه
  شهرستان گرمی

                                                 
 :riahi@tmu.ac.ir  Email                                                      33189338926نویسندة مسؤول:  -1
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 . مقدمه1

 . طرح مسأله1.1

ریزان بر ای  تصورند که با ایجاد برخی از امتانا  رفداهی و خددماتی   از برنامهاز یک سو، بسياری 

یابدد  از  شود و مي  به مهامر  کاهش مدی در نواحی روستایی، ماندگاری ممعيت در روستا عملی می

اسدت  چنانهده    گيری از خدما  برای دسترسی به رفاه بيکتر مستلزم صدرف  هزینده  سوی دیگر، بهره

شدود و  دی برای متان زیستی ایجاد نکده باشد، ممعيت با مکتلی مضداع  روبدرو مدی   شغ  و درآم

-گيری از خدما  را نخواهد داشت؛ بنابرای ، ابتدای هر حرکتی در میيط روسدتایی برنامده  لدر  بهره

ریزی برای ایجاد اشتغال و درآمد، به ویژه برای موانان روستایی است که وارد بازار کدار مدی شدوند و    

میددودیت  (  1: 1933کدانی، ی تنمي  معاش خود بایدد شداغ  شدوند یمطيعدی لنگدرودی و نجفدی      برا

امتانا  اشتغال در روستاها از یک سو و توسعة خدما  و امتانا  در نواحی شهری از سدوی دیگدر،   

شود  ای  موارد یادشده بده عد،وة درنظرگدرفت  اینتده     سبب افزایش مهامر  روستایيان به شهرها می

زی از نظر ایجاد اشتغال مدید، لادر به پاسدخگویی نيازهدای شدغلی مواندان روسدتایی نيسدت،       ککاور

هدای مناسدب بدرای ایجداد اشدتغال، افدزایش درآمدد        شدن روستاها به عندوان یتدی از راه حد    صنعتی

یابدد  روستایيان، ملوگيری از مهامر  به شهرها و در نهایت، توسعة صنعتی ککور بيکتر یرور  مدی 

   ( 94: 1921مد و همتاران، یپوراح

شدن مناطب روستایی به مثابة کاتاليزوری در راستای ایجاد اشتغال پایددار و نيدز آخدری     نظریة صنعتی 

اکنون بخکی بالقوه برای حد  مکدت  بيتداری و    چاره برای ح  مکت  فقر مناطب روستایی است که هم

   بر اسدا  (Samal, 1997: 57)  شود میای برای مناطب میروم روستایی میسوب دهندهعام  تستي 

های   غيرککاورزی عاملی مهدم در افدزایش رفداه و    شدن روستا و گسترش فعاليتای  دیدگاه، صنعتی

(  94: 1923هدای فقيدر روسدتایی اسدت یطاهرخدانی،     تنمي  کاالها و خدما  یروری بدرای خدانواده  

شدداره دارد و باعددج ایجدداد اشددتغال کددردن روسددتا بدده اسددتقرار صددنعت در مراکددز روسددتایی اصددنعتی

هدای التصدادی   غيرککاورزی، کمک به ملوگيری از مریان مهامر  بده مراکدز شدهری، تقویدت پایده     

های مومود در ناحيه، فرآوری توليد ککداورزی میلدی و تهيدة    مراکز روستایی، استفادة کام  از مهار 
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: 1923شدود یسدرورامينی،   راد میلی میهای اساسی و کاالهای مصرفی برای ککاورزان و دیگر افنهاده

882   ) 

ها و نواحی صدنعتی  با تومه به ای  امر مهم، در دهة اخير استقرار صنای  در روستا در لالب شهرک 

: 1933ریزان ککور لرار گرفته است یمطيعی لنگرودی و نجفدی کدانی،   در دستور کار مسؤوالن و برنامه

تواندد در تعددی  مکدت،  و    نعتی در نواحی روسدتایی مدی  های ص(  در همي  بي ، ایجاد شهرک142

حایر کده بده دليد     تنمي  اشتغال و درآمد برای روستایيان، بدون عوام  توليد بسيار موثر باشد  درحال

کمبود عوام  توليد و آب و خاک، تنمي  اشتغال در ندواحی روسدتایی از طریدب بخدش ککداورزی بدا       

رویدة روسدتایی شدده اسدت، تومده بده تدوان        های بیمهامر  مکت  روبرو است و ای  کمبود عام 

روستایی صنای ، برای کارایی میيط روستا بسيار مدوثر اسدت؛ زیدرا، توسدعة روسدتایی صدرفاة توسدعة        

شدود  هدای توسدعة روسدتایی میسدوب مدی     ککاورزی نيست و توسعة ککاورزی یتی از زیرسيسدتم 

های صنعتی نيازی یدروری اسدت   ت که توسعة شهرکتوان گفمی (؛ بنابرای ،6: 1929یلاسمی سيانی، 

کننددة  ها از توسعه، افزایش توليددا ، تسدهي   های صنعتی، افزایش آگاهیگيری شهرکو از نتایج شت 

 (   Margin & Bechara, 2009: 654کارگيری نيروی انسانی است یفرایندهای توسعه و به

 . پیشینة تحقیق1.1

دیگدر، پيکدينة مسد له یدا نتدایج      عبدار  های دیگران و بده ان یافتهدر بخش ادبيا  تیقيب، نگارندگ

اندد و  های مدرتبط بدا مسد لة تیقيدب را گدردآوری کدرده      تیقيقا  دیگران و نيز لضایای کلی و نظریه

بدرای ، از تجدارب   اند  عد،وه درصور  نيافت  پاسخی برای مس لة تیقيب، مرحلة پژوهش را آغاز کرده

گداهی  شناسی آن اسدتفاده و تتيده  وی  چارچوب نظری تیقيب و طراحی روشپژوهکی دیگران در تد

اسدا ،  (  بدرای  136: 1923نيدا،  اندد یحداف   ها فراهم کدرده نيز برای استدالل در مرحلة ارزیابی فریيه

ها و نواحی صنعتی در ویعيت زندگی مامعة روسدتایی، بده   ای تیقيقاتی که دربارة نقش شهرکنمونه

( به طور خ،صده نکدان داده شدده    1های صنعتی انجام شده، در مدول یوستایی شهرکویژه شاغ،ن ر

 است:
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 شدن روستاها بر زندگی روستاییانخالصة ادبیات تحقیقات در مورد اثرات صنعتی -1جدول 
  1931های پژوهش، منخذ:  یافته      
R  سال  عنوان تحقیق محقق

 تحقیق

 نتیجة تحقیق

1 

می
خار
  
يقا
یق
ت

 

 اس،م

 ریزوانول

شدن اثرا  صنعتی بررسی»

مناطب روستایی چي  در دورة 

 «لب  و بعد از اص،حا  اریی

افزایش درآمد خانوارها و تغييرا   1334

اساسی الگوی مصرف مواد غذایی و 

 کاالهای مصرفی بادوام 

8 

 

آلتا پاریخ و 

 همتاران

 

شدن به عنوان بخکی از صنعتی»

مانبة فرایند توسعة همه

 «تایی بوریا، هندروس

1336 

 

-کاهش فقر در منطقه و افزایش آگاهی

گذاری ها، گسترش آموزش، سرمایه

بيکتر در بخش ککاورزی و افزایش 

 درآمد،های کمدرآمد خانواده

زایی در بخش غيرککاورزی و اشتغال

 افزایش درآمد روستایيان 

تنکيد بر اهميت صنای  کوچک » اوالف فا  9

 «روستاییمقيا  در مناطب 

زایی بيکتر در مناطب روستایی اشتغال 1337

 نسبت به مناطب شهری 

-مقررا  امتماعی و زیست» استينر 4

میيطی در مناطب روستایی 

 «چي 

کسب درآمد و کاهش شتاف درآمدی  8339

زایی و مذب در سطح روستا، اشتغال

 نيروی کار روستایی 

6 

لی
اخ
  د

يقا
یق
ت

 

 -لتصادیبررسی اثرا  ا» پاشازاده

های صنعتی در معيکتی شهرک

توسعة نواحی روستایی یمطالعة 

 «موردی: شهرک صنعتی گرمی(

ارتقاء کيفی زندگی و تغيير در الگوی  1931

مصرف کاالهای بادوام یبهبود زندگی 

 شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی( 

-الدی رک  6

 افتخاری

استقرار صنعت در روستا و »

نقش آن در رفاه مناطب 

 «وستاییر

های شغلی، توليد درآمد ایجاد فرصت 1921

برای الکار فرودست روستایی و بهبود 

توزی  درآمد شاغ،ن واحدهای صنعتی 

نسبت به واحدهای غيرصنعتی و 

-همهني  کاهش فقر، کاهش مهامر 

های روستایی و افزایش رفاه در مناطب 

 روستایی 

    

7 

شایان و 

شاهی حتمت

 اردبيلی

  روستایی در توزی  نقش صنای»

 «بهينة درآمد

1926 
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صور  گرفت و نيز  تومه به مویوع تیقيدب، نتدا  زیدر    با درنظرگرفت  مروری که بر ادبيا  

اسدت:   شده ای  نتدایج را درپدی داشدته   توان گفت که تیقيقا  انجامطور کلی، میمورد تنم  است و به

و افزایش شدغ  و درآمدد کده از مهمتدری  آندان      تعدی  مکت، ، بهبود کيفيت زندگی مردم روستایی 

گرفته در برخی از روسدتاها، بدا تومده بده اینتده بيکدتر       است  همهني ، در برخی از تیقيقا  صور 

آميدز  های شغلی، موفقيدت اند، ایجاد فرصتشاغ،ن ای  نواحی صنعتی روستایی از ساکني  شهرها بوده

،ن نيز کاهکی را به دنبال نداشدته اسدت  بدا تومده بده      های مهامر  در شاغنبوده است و حتی انگيزه

-های گوناگون، آثار و پيامددهای متفداوتی برمدای مدی    های صنعتی در مناطب و ستونتگاهشهرکاینته 

گذارند، در تیقيب حایر سعی در مطالعه و ارزیابی اثرا  احداث شدهرک صدنعتی گرمدی بدر سدطح      

 است  زندگی شاغ،ن روستایی

 پژوهش شناسی . روش2

بدر اسدا  سرشدماری سدال     اسدت    اسدتان اردبيد    شهرسدتان  13رمی یا مُغان یتی از گشهرستان 

ت که دو سدوم از ممعيدت آن در منداطب روسدتایی     نفر بوده اس 24867 ای  شهرستان، ممعيت 1933

کد  مسداحت   از  %99معدادل   و کيلومتر مرب  مساحت دارد 8363بالغ بر  ستونت دارند  ای  شهرستان

-و ممعيت شهرسدتان  1923یسالنامة آماری استان اردبي ، است  استان اردبي مساحت از  %6/3و  مغان

(  شهرستان گرمی یک شهرک صنعتی و یک ناحية صنعتی دارد کده  1933های ککور، سرشماری سال 

  شهرک صدنعتی بدا داشدت     حایر راکد استتی به دلي  مکت،  مالی و  بازاریابی، درحالناحية صنع

کيلدومتری شدهر گرمدی لدرار دارد، در پدژوهش پديش رو بررسدی و         8واحد صنعتی که در فاصلة  14

بدا   1924و عمليا  امرایدی آن از سدال   شد احداث  1929در سال صنعتی  شهرکشود  ای  مطالعه می

واحدد صدنعتی  مومدود در     14از   هتتار آن صنعتی است، آغاز شده اسدت  19که  احتهتتار مس 82

واحد دیگر غيرفعال هستند  در واحدهای فعال اید  شدهرک،    3واحد آن فعال و  6ای  شهرک صنعتی، 

 دهند   ها را شاغ،ن روستایی تکتي  مینفر از آن 66که  نفر مکغول به کار و فعاليت هستند 38

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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تیليلدی   -تیقيب حایر بر مبنای هدف از ندوع کداربردی و از نظدر ماهيدت و روش، توصديفی     

-شدده اسدت؛  بده   های اسنادی و ميددانی بهدره گرفتده   آوری اط،عا  نيز از روشاست  برای مم 

اندد   سدت  آمدده  دهای اسنادی بده ها و اط،عا  مورد نياز با روشکه در مرحلة توصي ، دادهطوری

بخش ميدانی ع،وه بر مکاهدة مستقيم و مصاحبه، مبتنی بر تهيده و تتميد  پرسکدنامه در دو سدطح     

-شاغ،ن روستایی واحدهای صنعتی و مدیران واحدهای صنعتی است  در مرحلدة تیليلدی یتجزیده   

افدزار  ز ندرم هدای ميددانی، ا  وتیلي  آماری( برای استنباط نتایج و تیلي  اط،عا  حاص  از برداشت

SPSS مامعدة آمداری   استفاده شدده اسدت     نمار و ع،مت(های ناپارامتری ویلتاکسون، مکآزمونی

ها، به عنوان مامعدة نمونده،   دهند  از بي  آنتیقيب را شهرک صنعتی گرمی و شاغ،ن آن تکتي  می

حددهای توليددی   شاغ  فعال بودند و  نيز کارفرمایدان وا  66شاغ،ن روستایی واحدهای توليدی که 

هدایی بدرای   شماری انتخاب شدند  بده اید  مامعدة نمونده پرسکدنامه     نفر بودند، به روش تمام 6که 

  همهني ، برای پایایی پرسکنامة شاغ،ن روستایی از آزمون آلفای کورنباخ اسدتفاده  تتمي ، داده شد

ندان بسديار بداالی    بود کده اید ، نکدان از پایدایی و سدطح اطمي      %28شد که یریب آلفای پرسکنامه 

تدا شدهریورماه    1933مداه  شایان  ذکر است که للمرو زمانی ای  تیقيب از فدروردی   پرسکنامه است 

 است  1931

پرسن   ک   پرسن  نام واحد

 روستایی

 میصول توليدی نوع صنعت

 توليد درب کانی غيرفلزی 94 46 آذرلاپو

 ظروف یتبار مصرف کانی غيرفلزی 1 7 آذردان مغان

 بتون آماده کانی غيرفلزی 3 6 بتون مغانآزنا

 شيرآال  کانی فلزی 13 83 بارش هر زمان

 نبا  و آبنبا  غذایی 8 16 نبا  مغانگلک 

 - - نفر 66 نفر 38 م م

 شهرک صنعتی گرمی شده و فعالبرداریواحدهای بهره -2جدول 

  1931های پژوهش، منخذ:  یافته
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با تومه به مطالب ذکرشده، در میدودة مورد مطالعه ای  سؤال مطرح است که آیا ایجاد شدهرک  

ست  در پيوند با ای  سدؤال،  صنعتی اثرا  مثبتی بر زندگی شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی داشته ا

 شوند که:های زیر مطرح میفریيه

رسد ایجاد شهرک صنعتی باعج بروز اثرا  مثبتی در زندگی شاغ،ن روسدتایی  نظر می= به 

 شهرک صنعتی نکده است 

روسدتایی  رسد ایجاد شهرک صنعتی باعج بروز اثرا  مثبتی در زندگی شاغ،ن نظر می= به 

 شهرک صنعتی شده است 

 های تحقیق . یافته3

 های توصیفی. یافته1. 3

بنددی و  آوری، گدروه های آماری اسدت کده ممد    های توصيفی آن لسمت از روشآمار یا یافته 

گيرند یمهدوی و طاهرخدانی،  ها را دربرمیکردن اط،عا  و رسم نمودارها و تعيي  شاخصخ،صه

های توصديفی اید  تیقيدب شدام  دو پرسکدنامة شداغ،ن روسدتایی        باط، یافته(  در ای  ارت3: 1929

 شهرک صنعتی و کارفرمایان واحدهای صنعتی است   

سدال؛ یعندی، گدروه سدنی      43-83از شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی در ردة سدنی  %33بيش از 

هدا  ل  و حداکثر سد  آن سال و حدا 8/87سال لرار دارند  ميانگي  سنی آنان نيز برابر با موان و ميان

سال است  همهندي ، دو سدوم از شداغ،ن روسدتایی شدهرک صدنعتی را افدراد         61و  12ترتيب،  به

دهند و سایر شداغ،ن روسدتایی مجدرد هسدتند  بدر اسدا  اط،عدا  حاصد  از         متنه  تکتي  می

ماه دارندد؛   84از شاغ،ن فعال روستایی شهرک صنعتی گرمی سابقة فعاليتی کمتر از  %48پرسکنامه، 

مداه دارندد    42ماه تا  96ای برابر با هم سابقه %9/89ماه هستند؛  96تا  84ای برابر با دارای سابقه 86%

برای ، ميانگي  سدابقة کدار در   ماه سابقة فعاليتی دارند  ع،وه 42از شاغ،ن روستایی بيکتر از  %3/2و 

مداه بدوده    63ماه و  4و حداکثر به ترتيب، و حدال  76/16ماه با انیراف معيار  6/86شهرک صنعتی 

نفر شاغ  روستایی شهرک صنعتی تنها یک نفر بيسواد بوده کده آن نفدر هدم بده عندوان       66است  از 

آبدارچی مکغول به کار بوده است  بيکتری  تعداد باسوادهای روسدتایی فعدال در شدهرک صدنعتی،     

نفدر نيدز دارای مددرک     2اندد و  بدوده  %3/62بودندد کده شدام       مربوط به دورة دبيرسدتان و دیدملم  
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اند که ای ، نکانگر باالبودن سطح سدواد شداغ،ن روسدتایی شدهرک     تیصي،  عالی دانکگاهی بوده

سال که نکان از سطح سدواد بداالی شداغ،ن     11صنعتی گرمی است  همهني ، ميانگي  سطح سواد 

شود  از لیاظ مید  سدتونت،   می سواد تا ليسانسروستایی در شهرک صنعتی گرمی دارد، شام  بی

 %8/28کيلدومتری و   6تدا   1بيش از نيمی از شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی، در روستاها تا فاصدلة  

ای اسدت کده   گونهکيلومتری شهرک صنعتی ستونت دارند؛ ای  فاصله به 16در روستاهایی تا فاصلة 

لة نسدبتاة انددک از اید  شدهرک و     توانند به دليد  فاصد  شاغ،ن روستاییِ فعال در شهرک صنعتی می

بدرای ،  ومود مسير مناسب، با وسيلة نقلية عمومی و حتی موتورسيتلت تا شهرک تردد کنند  عد،وه 

 8کيلدومتر اسدت کده از     16ميانگي  فاصلة روستاهای می  ستونت شاغ،ن روسدتایی از شدهرک،   

واحدد صدنعتی    6ی گرمدی،  شود  در مجمدوع، در شدهرک صدنعت   کيلومتر را شام  می 43کيلومتر تا 

واحد توليددی از ندوع واحدد توليددی کدانی غيرفلدزی        4مکغول به فعاليت هستند که از ای  تعداد، 

اند، بيمدة کدار اسدت کده      تری  امتاناتی که واحدهای توليدی در اختيار شاغ،ن لرار دادههستند  مهم

برداری از واحددهای  ند  ههني ، نوع بهرهابيکتر واحدها برابر با لانون کار، شاغ،ن خود را بيمه کرده

 ولت است توليدی، غير از یک مورد، همگی به صور  پاره
 

توزیع افراد شاغل در واحدهای تولیدی فعال شهرک صنعتی گرمی -3جدول   
  1931های پژوهش، منخذ:  یافته

 نام واحد توليدی
 شاغ،ن

 شهری روستایی زن مرد مم 

 6 1 3 7 7 آذردان مغان

 1 13 2 18 83 بارش هر زمان

 11 94 9 48 46 آذرلاپو

 6 3 3 6 6 آزنا بت  مغان

 19 8 6 13 16 گلک  نبا  مغان

 96 66 16 76 38 مجموع
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 های استنباطی . یافته2. 3

های آمداری اسدتنباطی، بدر    های آماری توصيفی، با استفاده از روشبر کاربرد روشدر ای  پژوهش ع،وه

ها و شناسایی چگونگی روابط بي  متغيرها پرداختده شدده   های تیقيب به تیلي  و آزمون فریيهاسا  فریيه

وتیلي  در دو مقط  زمانی پيش از اشتغال و بعد از اشتغال در واحدهای توليدی صنعتی شدهرک  است  تجزیه

عيت های الگوی مصرف کاالهای بادوام، الگدوی مصدرف مدواد غدذایی، ویدعيت تیصديلی، وید       در زمينه

 شود مکارکت شاغ،ن، ویعيت امنيت شغلی، ویعيت ادامة زندگی در روستا و ویعيت مست  انجام می

سنجش وضعیت الگوی مصرف کاالهای بادوام در دو دورة قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی با استفاده از  -4جدول

 نمارآزمون مک

  1931های پژوهش، منخذ:  یافته
r  کاالهای مصرفی

 Sig دوامبا
-نتيجة فریيه

 های فرعی
 تویيیا 

1 
 1*  331 رایانة شخصی

نفر شاغ  در شهرک صنعتی  66نفر از  13لب  از اشتغال 
نفر  81اند که در دوره بعد از اشتغال به رایانة شخصی داشته

 افزایش یافته است 
 مورد 2مورد /  بعد از اشتغال=  3لب  از اشتغال=  *  332 مبلمان خانگی 8
 مورد 13مورد /  بعد از اشتغال=  7لب  از اشتغال=  *  333 تلویزیون مدید 9
-ماشي  لبا  4

 شویی
 مورد 13مورد /  بعد از اشتغال=  2لب  از اشتغال=  *  338

 مورد 87مورد /  بعد از اشتغال=  83لب  از اشتغال=  8**  316 گاز فرداراماق 6
 مورد 13مورد /  بعد از اشتغال=  2ل= لب  از اشتغا *  331 فریزریخهال 6
 مورد 99مورد /  بعد از اشتغال=  6لب  از اشتغال=  *  333 کولر 7
 مورد 97مورد /  بعد از اشتغال=  88لب  از اشتغال=  *  333 ماروبرلی 2
 مورد 47مورد /  بعد از اشتغال=  82لب  از اشتغال=  *  333 تلف  3
 مورد 12مورد /  بعد از اشتغال=  6لب  از اشتغال=  *  333 وسيلة نقليه 13

 

گاز فردار است کده  مورد کاالی بادوام مصرفی، فقط کاالی اماق 13کنندة ای  است که از ( بيان4مدول ی

نمدار تنیيدد   اند که ای  نتته را آزمون مدک معنادار بوده %33معنادار بوده و سایر کاالها در سطح  %36در سطح 

                                                 
 %33داری در سطح معنی.  1

 %36داری در سطح معنی . 2
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شویی بوده است کده در دورة لبد  از   ز نظر تغييرا ، کمتری  تغيير مربوط به کاالی  ماشي  لبا کرده است  ا

نفر  66اند که ای  رلم در دورة بعد از اشتغال از بي  اند ماشي  لباسکویی داشتهنفر از شاغ،ن گفته 2اشتغال 

-بيکتر به ای  امر مربدوط مدی   موردی داشته است که ای  هم 8نفر رسيده است؛ یعنی، فقط افزایش  13به 

شویی در روستاها مرسوم نکده است  در مقاب ، کاالی کولر ومدود  شود که فرهنگ استفاده از ماشي  لبا 

مورد در دورة بعد از اشتغال افزایش یافته است و بيکتری   99مورد به  6داشته که در دورة لب  از اشتغال از 

توان گفت از نظر ( به خود اختصاص داده است  در ک ، می4مدول یکاالی یادشده در  13تغيير را در بي  

  شاغ،ن روستایی، شهرک صنعتی مومب افزایش استفاده از کاالهای مصرفی بادوام شده است 

سنجش وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی شاغالن روستایی شهرک صنعتی، در دو دورة قبل و  -5جدول

 ن ویلکاکسونبعد از اشتغال با استفاده از آزمو

  1931های پژوهش، منخذ:  یافته
R مقدار آمارة فراوانی مواد غذایی Z sig های فرعینتيجة فریيه 
 1*  332 -679 8 66 غذای آماده 1
 8**  314 -443 8 66 گوشت 8
 *  333 -189 4 66 برنج 9
 *  338 -168 9 66 انواع سبزی 4
 **  386 -869 8 66 ميوه 6
 *  333 -634 4 66 نیانواع شيری 6
 **  387 -823 8 66 لبنيا  7

 *  333 -277 6 66 مجموع الگوی مصرف
 

(، گوشت، ميوه و لبنيا  بدا تومده بده    6مورد الگوی مصرف مواد غذایی ذکرشده در مدول ی 7از 

sig ع دارند و غذای آماده، بدرنج، اندواع سدبزی و اندوا     %36داری است، سطح معنی 36/3ها که زیر آن

طدور  است  به %33ها برابر با داری آناست، سطح معنی 31/3ها که زیر آن sigشيرینی، با درنظرداشت  

از نظدر   %33داری کلی، آزمون ویلتاکسون نيز مجموع الگوی مصرف مواد غدذایی را در سدطح معندی   

، الگدوی  شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی گرمی تنیيد کرده است؛ یعنی، با اشدتغال در شدهرک صدنعتی   

 مصرف مواد غذایی شاغ،ن روستایی تغيير یافته است 

                                                 
 %33در سطح داری   معنی 1

 %36داری در سطح معنی   8
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 (sign test)سنجش وضعیت آموزشی شاغالن روستایی شهرک با استفاده از آزمون عالمت  -6جدول
  1931های پژوهش، منخذ: یافته   

ن روستایی در ویعيت سواد شاغ،
 دو دورة لب  و بعد از اشتغال

 sig برابر اخت،ف مثبت اخت،ف منفی تعداد

66 3 7 43 316  
 

 7نفر روستایی فعال در شهرک صدنعتی گرمدی،    66آید که از دست میها به( ای  یافته6از مدول ی

اندد   مانده همان سطح سواد لب  از اشتغال را داشدته نفر بالی 43نفر سطح تیصي،تکان باال رفته است و 

تنیيدد کدرده اسدت      %36داری ، در سدطح معندی  316/3برابدر بدا    sigای  مطلب را آزمون ع،مدت بدا   

، اید  رابطده را در   -Z  646/8و مقددار   332/3داری همهني ، آزمون ویلتاکسون نيز بدا سدطح معندی   

توان گفت که از نظر تیصي،  شداغ،ن روسدتایی   کند  در مجموع، میتنیيد می %33داری سطح معنی

 رشد چکمگيری مکاهده نکده است 

 ضعیت مشارکت شاغالن روستایی شهرک صنعتی در امور روستا، با استفاده از آزمون ویلکاکسونسنجش و -7جدول 

  1931های پژوهش، منخذ: یافته
ویعيت مکارکت شاغ،ن 
روستایی در امور روستا در دو 
 دورة لب  و بعد از اشتغال

نتيجة             Z sigآمارة  هارتبه
 رتبه مثبت منفی های فرعیفریيه

 1*  338 -361 9 49 18 1 مکارکت مالی
 8-  184 -361 1 97 7 18 مکارکت یدی
 *  333 -647 9 96 83 1 مکارکت مکورتی

 *  333 -336 6 18 44 3 امتماعی -مکارکت سياسی
 *  333 -939 6 16 43 1 هامجموع مکارکت

 

دهدد کده بده    نکان مدی (، ميزان مکارکت شاغ،ن روستای شهرک صنعتی گرمی 7بر طبب مدول ی 

رسد مربوط بده فعاليدت   نظر میکه به -غير از مکارکت یدی که در آزمون ویلتاکسون تنیيد نکده است

هدا در  سدایر مکدارکت   -در شهرک صنعتی و نبود فرصت الزم برای انجام کارهای یدی روسدتا باشدد  

 ادق است   داری صها نيز ای  معنیاند  در مجموعِ مکارکتدار بودهمعنی %33سطح 

                                                 
   %33داری در سطح معنی.  1

 دارینبود معنی .  2
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سنجش امنیت شغلی شاغالن روستایی شهرک صنعتی در دو دورة قبل و بعد از اشتغال، با  -8جدول

 استفاده از آزمون ویلکاکسون

  1931های پژوهش، منخذ: یافته
ویعيت امنيت شغلی شاغ،ن 

 روستایی
-نتيجة فریی Z sigآمارة  هارتبه

 برابر مثبت منفی های فرعی
 1*  333 -673 6 16 43 3 از شغ ميزان ریایت 

 *  333 -136 6 6 43 8 ميزان اميدواری به آیندة شغلی
 

(، ویدعيت امنيدت شدغلی شداغ،ن روسدتایی، بعدد از اشدتغال در واحددهای         2بر اسا  مدول ی

های ميدزان ریدایت از شدغ  و ميدزان     های مثبت در مؤلفهصنعتی تغييری مثبت داشته است؛ زیرا، رتبه

نفدر فعدال    66بدوده اسدت؛ یعندی، در اید  تعدداد نفدر از        43و  43ترتيب  به آیندة شغلی، به اميدواری

هدا بيکدتر   روستایی شهرک صنعتی، تغييرا  مثبت و افزایکی صور  گرفته اسدت و امنيدت شدغ  آن   

 کند تنیيد می %33داری شده است  ای  مطلب را آزمون ویلتاکسون در سطح معنی

اغالن روستایی دربارة ادامة زندگی در روستا در دو دورة قبل و بعد سنجش وضعیت ش -9جدول 

 از اشتغال در شهرک صنعتی، با اسنفاده از آزمون ویلکاکسون

  1931های پژوهش، منخذ:  یافته
ویعيت ادامة زندگی در روستا در 
 دو دورة لب  و بعد از اشتغال

نتيجه  z sigآمارة  هارتبه فراوانی
های فریيه
 فرعی

 برابر مثبت منفی

تمای  شاغ  برای ادامة زندگی در 
 روستا

66 16 92 9 8 886- 386  **8 

تمای  همسر شاغ  برای ادامة 
 زندگی در روستا

43 6 84 11 1 243- 364  -9 

تمای  فرزند/فرزندان شاغ  برای 
 ادامة زندگی در روستا

17 6 6 7 1 933- 131  - 

برای مجموع تمای  خانوادة شاغ  
 ادامة زندگی در روستا

66 18 41 9 9 197- 338  *4 

                                                 
 %33داری در سطح معنی . 1

      %36داری در سطح معنی . 2

 دارینبود معنی . 3

        %33داری در سطح معنی . 4
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دهد که با اشتغال فرد شاغ  در شهرک صدنعتی بده ميدزان    ( نکان می3های تیقيب در مدول ییافته

نفدر شداغ  روسدتایی،     66تمای  وی برای ماندن در روستا افزوده شده است  بر اسا  ای  مددول، از  

ها به ماندگاری در روستا تنثيری مثبت داشدته اسدت کده در    ر از آننف 92شهرک صنعتی بر ميزان تمای  

شود؛ اما شهرک صنعتی در ميزان تمای  به ماندگاری همسران نيز ای  امر تنیيد می %36داری سطح معنی

زیاد آزمون ویلتاکسون مکخص اسدت    sigشاغ،ن، چنان تنثيری برمای نگذاشته که ای  مورد نيز از 

ای  فرزندان شاغ،ن که س  متناسب داشتند، همي  مطلب نيدز صدادق بدوده اسدت  در     دربارة ميزان تم

مجموع، اشتغال در شهرک صنعتی در تمای  خانواده در رابطه با بر ماندگاری در روستا اثرگدذار بدوده و   

 دار است معنی %33مومب افزایش ای  تمای  نيز شده است که ای  رابطة مثبت در سطح 

 مالکیت مسکن شاغالن روستایی در دو دورة قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی گرمیوضعیت  -11جدول
  1931های پژوهش، منخذ: یافته

 مم  خانة پدری ایاماره شخصی مالتيت مست 

 66 46 9 7 فراوانی لب  از اشتغال

 133 1 28 4 6 6 18 درصد

 66 99 8 81 فراوانی بعد از اشتغال

 133 3 62 6 9 6 97 درصد

 

 

 وضعیت مالکیت مسکن شاغالن روستایی در دو دورة قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی -1شکل

  1931های پژوهش، منخذ: یافته
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(، ویعيت مالتيت مسدت  شداغ،ن روسدتایی شدهرک صدنعتی در      1( و نمودار ی13بنابر مدول ی

از نوع خانة شخصی بدوده اسدت کده در دورة     %6/18نوع خانة پدری و  از %1/28دورة لب  از اشتغال، 

شدده اسدت؛ یعندی، اشدتغال در شدهرک صدنعتی        %6/97و  %3/62ترتيدب،  بعد از اشتغال ای  ميزان به 

هدای شخصدی   های پدری کاسته شده و در عوض به ميزان خانهای را ایجاد کرده که از ميزان خانهزمينه

 افزوده شده است 

 نمارسنجش نوع مسکن شاغالن روستایی شهرک صنعتی، با استفاده از آزمون مک -11 جدول

  1931های پژوهش، منخذ: یافته

 بعد از اشتغال لب  از اشتغال

 تازه ساخت لدیمی

 18 97 لدیمی

 6 1 ساختتازه

               

 
 ک صنعتی در دو دورة قبل و بعد از اشتغالنوع مسکن شاغالن روستایی شهر  -2شکل 

  1931های پژوهش، منخذ: یافته   
 

(، نوع مست  در دورة لب  از اشتغال شداغ،ن روسدتایی بيکدتر    8( و نمودار ی11بر اسا  مدول ی 

ساخت بدوده اسدت  در دورة بعدد    مست ، تازه 7مست ، لدیمی و  43از نوع لدیمی بوده است؛ یعنی، 

سداخت افدزوده   های تازهاند؛ یعنی، بر تعداد مست مست  شده 12و  92ترتيب، ارلام به  از اشتغال، ای 
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دار تنیيدد  معندی  %33در سدطح    333/3برابر با  sigنمار با تومه به شده است  ای  مطلب را آزمون مک

 کرده است 

یی در دو شده در مدورد ویدعيت شداغ،ن روسدتا    های مختل  گرفتهدر نهایت، با تومه به آزمون

تدوان گفدت شدهرک صدنعتی مومدب بهبدود سدطح        دورة لب  و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی، می

 تنیيد نکده است    رو، فریية زندگی شاغ،ن روستایی شده است؛ ازای 

 گیری و ارائة پیشنهادها. بحث و نتیجه4

مکت،  مدردم اسدت  در ککدورهای    ریزی برای کاهش های دولت، برنامهتری  وظيفهیتی از مهم

گيدر  مهان سوم و به ویژه در ککور ایران ای  مکت،  در مناطب روستایی، به طدور مضداع  گریبدان   

کداری نيدروی کدار    های ککاورزی، سطح پایي  زندگی و بدی که فکار بر زمي روستایيان هستند؛ طوری

تواندد بهتدری  راهبدرد در    دن روستاها مدی کررسد صنعتینظر میها است که بهتری  آنروستایی از مهم

مقيا  همهدون ایجداد   کردن روستا ایجاد صنای  کوچکهای صنعتیای  خصوص باشد  یتی از روش

تواند در تعدی  مکدت،  ممعيدت روسدتایی از نظدر     شهرک صنعتی در نواحی روستایی است که می

ر نقدش شدهرک صدنعتی گرمدی را بدر      تنمي  اشتغال و فعاليت، مؤثر باشد  در ای  بداره، تیقيدب حاید   

وتیليد  کدرده   شاغ،ن روستایی در شهرک یادشده مطالعه کرده است و آثار و پيامددهای آن را تجزیده  

 شوند:وار ذکر میاست که در زیر به صور  فهرست

یتی از اهداف اساسی و اولية شهرک صنعتی، ایجاد اشتغال، درآمد و مذب نيروی کدار سداک     -1

زیرا، شهرک صنعتی بيکدتری  نيدروی کدار خدود را از      ه به ای  مطلوب دست یافته است؛روستا بوده ک

 8  باومود فاصلة انددک شدهرک صدنعتی از شدهر گرمدی ی     روستاهای اطراف شهرک تنمي  کرده است

-دهند که اید  مدورد نکدان   از شاغ،ن شهرک را نيروی کار روستایی تکتي  می %63کيلومتر(، بيش از 

 های شغلی در لالب مذب نيروی کار ارزان و بدون تخصص روستایی است؛فرصتدهندة ایجاد 

ویعيت شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی در دو دورة لب  و بعدد از اشدتغال، بيدانگر موفقيدت      -8

-های سدطح زنددگی و رفداه آندان بدوده اسدت؛ بده       ای از شاخصساخت  پارهشهرک صنعتی در میقب

ویعيت مست ، تغييدر در الگدوی مصدرف مدواد غدذایی و کاالهدای        که امنيت شغلی، تغيير درطوری
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بادوام، ميزان مکارکت، تغيير نسبی در ویعيت آموزش و ادامدة زنددگی در روسدتا از پيامددهای بدارز      

 تنثير نواحی صنعتی بر شاغ،ن روستایی بوده است؛

هدا سدرویس     آنتدری شهرک صنعتی برای شاغ،ن خود خدما  و امتاناتی ارائه کرده که مهدم  -9

وآمد است  اما، دربارة بيمة کار و وام، بسيار یعي  عم  کرده که ای  مدوارد ناشدی از مکدت،     رفت

 مالی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی گرمی است؛

های شدغلی منجدر بده افدزایش تماید  افدراد       های ميدانی تیقيب، گسترش فرصتبنابر برداشت -4

به ادامة زندگی در روستا شده است؛ اما انگيدزة خدانواده شداغ  یهمسدر و     شاغ  در واحدهای صنعتی 

ای فرزندان(، همان انگيزة لب  از اشتغال بوده است؛ یعندی، تماید  بده مهدامر  تغييدر لابد  م،حظده       

 نداشته و همهنان باال است؛

ته شدده و  های پدری و لدیمی کاسد که از ميزان خانهطوریتغيير در ویعيت مست  شاغ،ن؛ به -6

ساخت افزوده شده است که ای  هم به انگيزه و تماید  بده مانددگاری    های شخصی و تازهبه ميزان خانه

 شود؛ها در روستا مربوط میآن

در زمينة مکارکت مالی، مکورتی و سياسی افزایش ومود داشته است؛ اما، در مدورد مکدارکت    -6

فعاليت در شهرک صدنعتی و نبدود فرصدت الزم    یدی تغيير صور  نگرفته است که ای  هم مربوط به 

برای انجام کارهای یدی روستا از سوی شاغ،ن واحدهای صنعتی  است؛ ولی در مجمدوع، مکدارکت   

 در امور روستا افزایش داشته است؛

دربارة ویعيت امنيت شغلی تغيير مثبتی ایجداد شدده اسدت؛ یعندی، ميدزان ریدایت از شدغ          -7

شغلی، آیندة واحد توليدی و ادامة کار در آن  اميدوارکننده بوده اسدت؛ ولدی    افزایش یافته است و آیندة

-ومود، بيکتر شاغ،ن واحدهای توليدی به دنبال شغ  دیگری هستند که ای  ناشی از شدغ  پداره  باای 

 باشد ولت بيکتر واحدهای صنعتی است، میبرداری پارهها که متنثر از بهرهولت و فصلی آن

 شوند:  پيکنهادها مطرح میدر خاتمه، ای

تنمي  اعتبارا  و تخصيص وام با تومه به مکت،  مدالی واحددهای توليددی، ایجداد شدرایط       -1

گذاران در راستای گسترش صدنای  در منداطب روسدتایی بدرای توسدعة      آسان و ملب مکارکت سرمایه

 روستایی، صور  گيرد؛
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زایدی در  ویت صنای  روسدتایی و اشدتغال  گران روستایی با هدف تقتکویب و حمایت از صنعت -8

 راستای کاهش مهامر  و افزایش انگيزة ماندگاری در روستاها انجام شود؛

چون منطقه با کمبود سرمایه، کمبود نيروی متخصص و ومود نيدروی انسدانی غيرمداهر مدازاد      -9

دارد؛  مقيدا  احتيدا   بخش ککاورزی روبرو است، بنابرای ، به گسترش واحددهای صدنعتی کوچدک   

چراکه صنای  کوچک با ومود نياز به سرمایة اندک و نيروی کار غيرمداهر، مومدب افدزایش اشدتغال و     

 شوند؛درآمد برای منطقه می

-برداری از واحدهای صنعتی، الزم اسدت کده بدرای ارتقداء بهدره     بودن بهرهولتبا تومه به پاره -

هدای  میصوال  توليدی است، توسط برنامده تری  مکت  واحدها که بازاریابی ولت، اصلیبرداری تمام

 ای برای ایجاد اشتغال بيکتر و توسعة نواحی روستایی باشد؛  دولت رف  شود تا زمينه

برای افزایش انگيزه و روحية شاغ،ن روستایی شهرک صنعتی و نيز با هدف توسدعة روسدتایی    -

وساز در روسدتا  رف و ساختو ماندگاری در روستا، به شاغ،ن روستایی تسهي،  بانتی به شرط مص

 واگذار شود 
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