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 چکيده
 ادي وراهبــرد ورود صــنايع بــه نــواحي روســتايي در حکــم راهکــاري  بــرای توســعة اقتــص 

 منظـور ارزيـابي تـأثير      در ايـن تحقيـق، بـه      . شـود   ميهاي در حال توسعه تلقي        اجتماعي کشور 
شامل پـنج روسـتای    (نواحي صنعتي در توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي، ده روستا            

 کيلـومتري   ۴۰واقـع در پيرامـون شـهر بـومهن در           ) داراي صنايع و پنج روستای فاقـد صـنايع        
دست آمده از ايـن تحقيـق نـشان           نتايج به . عنوان جامعة نمونه انتخاب شدند      ران به شهر ته   کالن
 برگزيده، شامل خوراک، پوشاک، کيفيت مسکن، رضـايت و ثبـات            هاي  دهد که در شاخص   مي

هـاي مـورد مطالعـه تفـاوتی          شغلي، عدم مهاجرت، انگيزة ماندگاري، دو جامعة نمونه از روستا         
 . دار دارند معنی

 ). روستاها(بومهن / توسعة اجتماعي/ توسعة اقتصادي/ صنايع روستايي: هاکليدواژه
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 مقدمه و طرح مسئله  

سـازي اقتـصاد    هاي مناسب بـراي متنـوع       سازی روستايي راهبردی است كه ابزار       صنعتي

رود كه بـا ايجـاد      شمار می   رو، رويكردي اقتصادی به   آورد و از اين   روستايي را فراهم مي   

بخـشده،  تر درآمدها، سطح زندگي روستاييان را بهبود        ال و افزايش و توزيع متعادل     اشتغ

 . (Lee, 2007: 3)سازد زمينة دستيابی به توسعة پايدار روستايي را فراهم مي
نظرية صنعتي شدن مناطق روستايي عاملي تأثيرگذار بر فرآينـد توسـعة اقتـصادي و               

ة كـار بـراي حـل مـشكل فقـر در منـاطق              اجتماعي است که در عين حال، آخرين چار       
سـازی و گـسترش       بر اساس اين ديدگاه، از طريـق صـنعتي        . شود  ميروستايي محسوب   

ها و خدمات       توان به افزايش رفاه و تأمين کاال      هاي غيرکشاورزي در روستاها، می      فعاليت
تـأثيرات و نفـوذ صـنعت در منـاطق          . هاي روستايي تحقق بخشيد     ضروري براي خانوار  

طـوري کـه    توانـد داراي اثـرات تکـاثري باشـد، بـه            ستايي با ايجاد اقتصادي فعال مي     رو
دهد هر تغييـر سـاختاري از طريـق صـنعتي شـدن             هاي متعدد نشان مي     تجربيات کشور 

 بلکه منجـر بـه اقتـصاد        کند  ميها نقش اقتصادي باارزش در مناطق روستايي ايجاد             تن  نه
تواند از طريق  بر اين اساس، صنعتي شدن مي. (Wheitz, 2006: 63) شود ميخودرانشي 

هاي اساسي و     هاي شغلي، تأمين نياز     وري، ايجاد فرصت  افزايش توليدات روستايي، بهره   
هاي اقتصادي، نقشی بسيار مهم در توسعة روستايي ايفـا کنـد             ايجاد پيوند با ديگر بخش    

(Radpear, 2008).∗ 

دهد كه  هاي جهان سوم نشان مي      ر كشور هاي توسعة روستايي د     بررسي مقولة راهبرد  

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و تـاريخي          ها متناسب با ويژگي       هر يك از اين كشور    

، ۱۳۷۰ تـا    ۱۳۵۰هـاي     در ايـران نيـز طـی دهـه        . انـد خود رويكردهايي متفـاوت داشـته     

وسـعه  هاي مهم ت    ها و طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي از راهبرد            سازی روستا   صنعتي

 ). ۹۳ :۱۳۸۳اختر، (رفت شمار می به

مطـرح  ) پيش از انقالب اسالمی   (هر چند، نخست، اين مقوله در برنامة عمراني دوم          

هاي عمراني بخش صـنعت در آن زمـان بـر راهبـرد               شد، اما چون رويكرد اصلي برنامه     
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 کـه   گاه صنايع روستايي نتوانـسته اسـت      توسعة صنعتي در نقاط شهري استوار بود، هيچ       

: ۱۳۸۴ريـزي،   سازمان مديريت و برنامه   (جايگاه واقعي خود را در عمران روستايي بيابد         

هـاي روسـتايي بـه اجـراي          هاي آغـازين انقـالب نيـز عمـده فعاليـت            در سال ). ۱۷-۲۰

 -هاي زيرساختي و کالبدی معطوف بود؛ تا اينکه در برنامـة اول توسـعة اقتـصادي                   طرح

لحاظ اهميت آن در افزايش سـطح       ، صنايع روستايي به   اجتماعي جمهوري اسالمي ايران   

هاي  سنتي و بومي مـورد         هاي ارتقای فناوری در فعاليت      درآمد روستاييان و ايجاد زمينه    

ايجـاد نـواحي صـنعتي      «هـاي دولـت در ايـن برنامـه            يکـي از طـرح    . توجه قرار گرفت  

به اقتصاد روسـتا،    بخشی  تنوع). ۲۳-۲۰ :۱۳۸۵وزارت جهاد کشاورزي،    (بود  » روستايي

رويــه از منــاطق روســتايي بــه منــاطق شــهري، و کــاهش جلــوگيري از مهــاجرت بــي

هـاي اساسـي دولـت در         هاي فضايي بين مناطق شهري و روستايي از سياسـت             نابرابري

هايي تدوين شده اسـت     ها و طرح      توسعة روستايي است که در قالب اهداف کلي برنامه        

شـده در  صـورت هـدايت   نواحي روستايي، به ويژه در بههاي مختلف کشور، و در بخش

 ). ۲۲: ۱۳۸۰صحراييان، (حال اجراست 

در اين زمينـه، گروهـي از محققـان توسـعة روسـتايي، بـا بحـث بررسـی پيرامـون                     

مثابه سنگ بناي راهبرد توسعة آينده، بر اين باورند که در فرآينـد             سازی روستا به    صنعتي

سازی روستايي در چـارچوب طـرح جـامع ملـي و نيـز               توسعة اقتصادي کشور، صنعتي   

ها بـا سـه هـدف عمـدة             افزايش نرخ صادرات در راستای ايجاد تعادل در تراز پرداخت         

هـاي رويکـردی      منطـق اصالح درآمد سرانه، کاهش بيکاري و کاهش عـدم تعـادل بـين            

شور اسـتقرار  ريزان کـ رو، در دو دهة اخير، مسئوالن و برنامه      از اين . اجتناب ناپذير است  

اند ها و نواحي صنعتي را  در دستور کار خود قرار داده               صنايع در روستا در قالب شهرک     

دهستان سياهرود از توابع بومهن عضوی از جامعة روستايي         ). ۲۴-۱۵ :۱۳۸۰کالنتري،  (

هـاي    شـناختی و از آن جملـه خشكـسالي        دليل ناپايداري شـرايط بـوم     كشور است كه به   

های كـشاورزي و عـدم    مانند كمبود منابع اب و زمين-هاي ناشي از آن  مدهاي و پيا    دور

هاي كـشاورزي مواجـه بـوده، قـادر بـه              با ضعف بنيان   -امكان افزايش سطح زير كشت    
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 اجتمـاعي مناسـب بـراي توسـعة روسـتايي نيـست؛ و از               -هاي اقتصادي   تأمين شاخص 

آيـا صـنايع روسـتايي در        «گويي بدين پرسش است که    رو، مقالة حاضر در پي پاسخ       اين

تـوان گـامي بـراي توسـعة اقتـصادي و      محدودة مورد مطالعه در صنايع كوچـك را مـی   

 .»اجتماعي جامعة روستايي در دهستان سياهرود بومهن دانست؟
 

 مباني نظري پژوهش 

هاي موجود در زمينة صـنايع روسـتايي و           ها و ديدگاه      در اينجا، با توجه به اهميت نظريه      

 . پردازيمآن در توسعة روستايي، به ادبيات نظري پژوهش میتأثير 

مـوازات  ، در تحليل فرآيند توسعة روستايي، بر اين باور است کـه بـه             )۱(هاگ. تي. ام

ترين مؤلفة هـر برنامـة        مثابه مهم هاي اقتصادي و اجتماعي، بايد صنعت را به         ديگر بخش 

نعتي شـدن، چـه در صـنايع        ماهيـت و الگـوي صـ      . توسعة يکپارچة روستايي پـذيرفت    

مقياس، تابع مـواد خـام اوليـه و         مقياس و يا صنايع دستي و چه در صنايع بزرگ         کوچک

هـاگ تـصريح   . (Chadwilk, 2007: 55)هاي است  منابع انساني در ابعاد محلي و منطق

هاي جديد و ايجاد هماهنگي به شکستن موانـع           سازی با ايجاد مهارت      که صنعتي  کند  مي

، )۲(ناياک.سي.يو). ۱۲ :۱۳۸۵مؤمني،  (انجامد  اقتصادي در مناطق روستايي می     سنتي رشد 

هاي در حال توسعه، معتقد است کـه          هاي توسعة روستايي در کشور      در تحليلی بر روند   

رو شـده   ها با شکست روبه       هاي توسعه براي مناطق روستايي اين کشور        اغلب ارائة طرح  

شکل فقـر و بيکـاري در منـاطق روسـتايي ايجـاد             هـا راه حـل مـ          به باور او، تـن    . است

ريزي در راستای استقرار صنعت در مناطق روسـتايي     هاي شغلي است و با برنامه         فرصت

. (Pears, 2007: 77) ساخت محقق را روستايي توسعة اهداف اشتغال، ايجاد ضمن توان مي

ق روسـتايي ايالـت     ها و منـاط       ، با بررسي اثرات استقرار صنعت در شهرک       )۳(ديويد راجز 

سازی روستايي براي اجتماعـات مـورد مطالعـه بـا منـافع               دهد که صنعتي  آيوا، نشان مي  

طوري که بر يکپارچگي خانوارها، درآمد سرانه و توزيع متعـادل           گسترده همراه بوده، به   

 نيـز بـا   )۴(آبراهـام ). ۴۳-۴۰: ۱۳۸۴مطيعـي لنگـرودي و مـرادی،      (ها افزوده است        درآمد
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سازی روستايي هند، معتقد است که اسـتقرار صـنعت در منـاطق               وي صنعتي بررسي الگ 

. (Abraham, 2004: 33) است داشته درآمد و اشتغال ايجاد در مهم بسيار نقشی روستايي

سازی روستايي با استفاده از منابع محلي به تحکيم الگـوي عـدم تمرکـز صـنايع                   صنعتي

؛ و بـدين    کنـد   مـي روستايي پيوند ايجاد    انجامد و پلي است که ميان مناطق شهري و          می

. (Walkers, 2007: 83) يابد ترتيب، اختالف زندگي در نواحي شهر و روستا کاهش می

هـاي توسـعة روسـتايي در کـشور تـايوان، ظهـور               ، با بررسي سياسـت    )۵(شاي. تي. جي

هـاي محلـي و افـزايش         گرايي، تعادل مناطق شهري و روستايي، افزايش درآمد       تخصص

دانـد  ب اشتغال غيرکشاورزي را از اثرات استقرار صنعت در منـاطق روسـتايي مـي              ضري

مثابـه  بر اين اساس، بايد اذعان داشت که امروزه صـنعت بـه           ). ۴۳-۳۵: ۱۳۸۶گرگاني،  (

مانـده دارای نقـشی محـوري       ويژه توسعة منـاطق عقـب     ترين ابزار در توسعه و به     اصلي

پـذيري   جـايي و انعطـاف  قعيت که قابليـت جابـه  است، نقشی احتماًال برخاسته از اين وا    

هـاي و ملـي در بخـش صـنعت             منطق -عوامل توليد بر حسب شرايط و اوضاع محيطي       

خـصوص در     هـاي توسـعه بـه       همين دليـل، قطـب    بسا به بيش از کشاورزي است؛ و چه     

ويژه در مناطق فاقد توان مناسب برای توسعة کـشاورزي بـر            هاي جهان سوم و به      کشور

رغم نقش و اهميت اين با اين همه، به. (Smith, 2008: 77) شوند ميصنعت استوار پاية 

گـذاري در   گيري و سياست    دليل تمرکز در تصميم   مانده، به بخش در توسعة مناطق عقب    

هـا بـه رشـد ملـي بـيش از توسـعة يکپارچـة                   هاي جهان سوم، بسياري از دولـت        کشور

سـالة آنهـا، همـواره تنظـيم و     هاي پنج  در برنامههاي توجه دارند؛ و به همين دليل،      منطق

ها با تأکيد بر ميزان نـرخ رشـد و  در راسـتاي دسـتيابي بـدان                    ها و فعاليت      اجرای برنامه 

ها نمايانگر آن است کـه صـنايع            بررسي وضعيت صنعتي در اين کشور     . گيردصورت می 

ماندگی مناطق با همان عقب   ها بيشتر در چند قطب توسعه متمرکزند و در واقع، ساير                آن

يافتـه و   ايـن رونـد سـرانجام بـه توسـعة بيـشتر منـاطق توسـعه               . انـد هـا شـده       صنعتي ر 

گونـه منـاطق    انجامـد و بـر شـکاف بـين ايـن          مانده مـي  ماندگي بيشتر مناطق عقب     عقب

رو، برای جلوگيري از رشد ناموزون مناطق گوناگون، بايـد بـه صـنعت              از اين . افزايد  می
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جايي عوامل توليدي در    پذيري و قابليت جابه   دليل انعطاف يش توجه شود؛ و به    بيش از پ  

مانـده اسـتفاده کـرد      صورت اهرمي برای توسعة منـاطق عقـب         توان از آن به   صنعت، می 

عنوان کشوري در حال توسعه، بايد براي تقويت          ايران، به ). ۳۱-۳۰: ۱۳۸۵نجفي کاني،   (

 بپردازد، زيرا اين دسته از صنايع در توسـعه و           ساختاري خود به توسعة صنايع روستايي     

رشد مناطق روستايي و تعادل بين شهر و روستا از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و                   

رشد و توسعة بخش کشاورزي، افزايش درآمد و سطح رفاه روسـتاييان، کـاهش رونـد                

ارمغـان  مهاجرت از روستا به شهر، و اسـتفادة بهينـه از منـابع موجـود در منطقـه را بـه             

ايجاد و گسترش صنايع در مناطق روسـتايي و معرفـی آن در قالـب يـک                 . خواهد آورد 

جانبه و در جايگـاه مکمـل و پـشتيبان بخـش کـشاورزي و      جريان توليدي وسيع و همه 

افزايش درآمد شاغالن اين بخش و نيز جانشينی نيرومند براي جذب نيروي کـار مـازاد                

وستايي، از اهداف اصلي ايجـاد صـنعت روسـتايي     هاي کشاورزي در مناطق ر      بر فعاليت 

مـروري بـر پيـشينة      ). ۸۱-۷۲: ۱۳۸۵مهندسين مـشاور راهـور،      (روند  شمار می   کشور به 

هاي استقرار صـنعت در منـاطق         تحقيق و مطالعات موردي خارج از كشور در بارة پيامد         

ا راهبردی  زايي بخش غيركشاورزي ر   توان اشتغال   دهد كه مي  خوبي نشان مي  روستايي به 

مناسب بـراي اشـتغال روسـتايي دانـست و در ايـن زمينـه، صـنايع روسـتايي از سـاير                      

صـنايع كوچـك   . (Lanjouw, 2008: 248)هـاي غيركـشاورزي مفيـدتر اسـت      فعاليـت 

، از  )علـت كـاربر بـودن ايـن صـنايع         به(روستايي، با توانايي بسيار در جذب نيروي كار         

ايـن بخـش    . کاهـد ها مـي      آمدي در سطح روستا   منابع عمدة درآمد است و از شكاف در       

گـوي  زمـين يـا فاقـد زمـين، كـه درآمـد كـشاورزي پاسـخ               هاي كم   تواند براي گروه    مي

ز در  در ايـران نـي  . (Skinner, 2007: 367)نيازهايشان نيست، اشتغال و درآمد ايجاد کند 

محققـاني  سازی روستايی در توسعة اقتصادي و اجتمـاعي روسـتاها،             زمينة نقش صنعتي  

، دربـان آسـتانه     )۱۳۸۳(، رحيمـي    )۱۳۷۹(، مطيعـي لنگـرودي      )۱۳۷۹(چون طاهرخاني   

در ايـن   . اندتحقيقاتی سودمند به انجام رسانده    ) ۱۳۸۶(، شايان و شاهي اردبيلي      )۱۳۸۴(

سازی روستاها، با استفاده از طرح پانـل          هاي صنعتي   تحقيقات، برای سنجش آثار و پيامد     
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 اجتمـاعي نـزد     -هـاي اقتـصادي     عد از اشتغال، ميزان تغيير شاخص     های قبل و ب   در دوره 

تحقيق حاضر، براي پي بردن به نقـش صـنايع   . شاغالن بخش صنعت بررسي شده است 

هاي   كوچك روستايي در فرآيند توسعة اقتصادي و اجتماعي، به آزمون و بررسی مقايس            

 . پردازدهاي دارا صنايع و فاقد صنايع بومهن می روستا
 

 شناسي تحقيق روش

های گوناگون در مورد تأثير صنايع روستايي بـر فرآينـد           اين پژوهش، با نگاهي به نطريه     

هـاي   ای مبنی بـر تأثيرگـذاری اسـتقرار واحـد       توسعة اقتصادي و اجتماعي، و نيز فرضيه      

هاي مورد بررسـي در بهبـود درآمـد، الگـوي مـصرف و تغييـرات در                   صنعتي در روستا  

هـاي داراي صـنايع، در سـطح          ثبات شغلي و مشاركت در روسـتا      تركيب سني جمعيت،    

هـاي شـهر بـومهن        يك ناحية جغرافيايي مـشخص و محـدود شـامل برخـي از روسـتا              

پژوهش حاضر، با هـدف شـناخت رابطـة ايجـاد           . هاي انجام شده است     صورت نمون   به

 هـاي داراي    هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي در روسـتا           صنايع روستايي با تغييرات شاخص    

 آيـا بـين ايجـاد صـنايع روسـتايي          «گويي بدين پرسـش اسـت كـه         صنايع، در پي پاسخ   

هـاي وجـود      هاي اقتصادي و اجتماعي رابـط       هاي شهر بومهن و بهبود شاخص       در روستا 

 .»دارد؟
 

 گيريجامعه آماري و روش نمونه

جامعة آماري محدودة مورد مطالعه دهستان سياهرود از بخش مركزي شهر بومهن است             

 آبـادي مـسكوني بـا جمعيتـي در          ۶۷ طبق آخرين تقسيمات سياسي، يك دهستان و         که

ها به دو گـروه         براي انتخاب حجم نمونه، ابتدا روستا     . گيرد نفر را در بر می     ۸۹۸۳حدود  

 درصـد از    ۲۰تقسيم و سـپس،     ) هر کدام شامل پنج روستا    (داراي صنايع  و فاقد صنايع       

 هـاي نمونـه، کدبنـدی        د، بـراي انتخـاب خـانوار      در مرحلة بعـ   . هر گروه انتخاب شدند   

 افزارهـاي  ها صورت گرفت و آنگـاه بـا اسـتفاده از نـرم                ها بر اساس طبقة آن        همة روستا 
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MINI-TAB   و SPSS   ، ۱۰  بـدين ترتيـب،    . شيوة كامًال تصادفي انتخاب شدند     روستا به

  كـوكران،    رسـيد كـه بـا اسـتفاده از فرمـول           ۲۳۸۵هـاي انتخـابي بـه         حجم كل خـانوار   

 روش تخـصيص متناسـب،      خانوار براي مطالعه انتخاب شـدند؛ از ايـن تعـداد، بـه             ۲۴۸

 خانوار از شاغالن در بخش غيرصـنايع        ۱۰۸ خانوار از شاغالن در بخش صنعت و         ۲۰۸

هاي تحقيق، از     منظور گردآوري داده  به. گيري تصادفي ساده تعيين شدند    صورت نمونه   به

 پرسشنامة كارگـاهي    ۲۰۸پرسشنامة ويژة سرپرستان خانوار و       ۴۰شامل  ( پرسشنامه   ۲۴۸

هـای  در طراحي پرسشنامه، با دقـت الزم در ارائـة پرسـش           . استفاده شده است  ) صنعتي

ساده و روشن، تأكيد بر استفادة عملي از نتـايج تحقيـق در توسـعة فرآينـد اقتـصادي و                    

يت ايجاد صنايع در بهبـود      داری تفاوت اهم    براي تعيين ميزان معنی   . اجتماعي بوده است  

فراوانـي، ميـانگين، تحليـل      (ترتيب از آمـار پـارامتري       ها، به ها و تحليل بهتر نمونه        متغير

اسـتفاده  ) آزمون مـان ويتنـي  (، و آمار ناپارامتري )t و آزمون )۶( دانکن fواريانس، آزمون   

 هـايی در نظـر گرفتـه شـده كـه در           براي سنجش تأثيرات صـنايع، شـاخص      . شده است 

هـاي    اند؛ از آن ميان، تعـدادي از شـاخص        های متعدد سنجيده شده   پرسشنامه، با پرسش  

هاي مـورد مطالعـه       سازگار مرتبط با سنجش تأثير صنايع و ميزان اثرگذاري آن در روستا           

ها     هاي معرف ميزان تأثيرگذاري صنايع كه مبناي تنظيم پرسشنامه          شاخص. انتخاب شدند 

هاي مربوط به درآمد، الگوي مـصرف، تركيـب سـني و               شاخص اند از نيز بودند، عبارت  

جنسي جمعيت، جلوگيري از مهـاجرت، رضـايت شـغلي، مـشاركت در امـور روسـتا،                 

بـا توجـه بـه قلمـرو        . استفاده از رسانه، سواد، بيمه، و كيفيت و كميت مسكن روستايي          

. رت گرفتهاي همگن در حجم نمونه صو مورد مطالعه، انتخاب سهم هر کدام از روستا

 :های زير استفاده شده استهمچنين، براي تعيين همگنی روستاها، از معادله
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 و حـد پـايين   (d)+هاي همگن، فواصل حد بـاال   و در مرحلة بعد، براي يافتن روستا 

(d)-دست آمدهای زير به طبق معادله                 :SdDDSdDD Ω+=−= +,2 
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 درصد محاسبه   ۹۵است كه در سطح     ) توزيع نرمال  (Z همان مقدار    ۲در اينجا، عدد    

البته بـا توجـه بـه    . شوند مي همگن تلقي +D- ,Dهاي واقع در محدوة  روستا. شده است

؛ و  ۴۳ :۱۳۸۱عميـدي،   (انـد   ها همگـن نبـوده و حـذف شـده             ، برخي از روستا   orمقدار  

 ).۵۲: ۱۳۷۵ساروخاني، 
 

 قلمرو جغرافيايي مورد مطالعه

 درجه و   ۵۱ دقيقه عرض شمالي، و      ۳۶ درجه و    ۳۳شهر بومهن در مختصات جغرافيايي      

هـاي    شـهر تهـران واقـع شـده و از شـهر            کيلـومتري کـالن    ۴۰ دقيقه طول شرقي در      ۴۳

رت جهاد کشاورزي،   ؛ و وزا  ۳۳: ۱۳۸۶سازمان جغرافيايي ارتش،    (شهرستان تهران است    

اين شهر داراي چهار واحد صـنعتي کارگـاهي اسـت کـه در اينجـا، بـرای                  ). ۲۹: ۱۳۸۶

 ).۱جدول (شناخت بيشتر آنها، هر کدام جداگانه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند 

 هکتـار، واقـع در غـرب        ۸۰واحد صنعتي خرمدشت؛ اين شهرک با مساحتي معادل         

 به تصويب هيئت دولت رسـيده و        ۱۳۶۸خرمدشت، در   شهر بومهن و در کنار روستاي       

در اين شـهرک،    . گذاران واگذار شده است    درصد اراضي آن به سرمايه     ۷۳تاکنون حدود   

 قرارداد بـا    ۱۰۰ترين شهرک صنعتي در محدودة مورد مطالعه است، نزديک به           که بزرگ 

 تهـران،   هاي صـنعتي اسـتان      شرکت شهرک ( نفر منعقد شده است      ۵۴۰۰ظرفيت اشتغال   

مـواد غـذايي، آشـاميدني،      : اند از هاي توليدي فعال اين شهرك عبارت       واحد). ۸۳: ۱۳۸۶

نساجي، پوشاک و چرم، چوب و محصوالت چوبي، محصوالت پالسـتيکي، شـيميايي،             

در خرمدشـت،   . آالت صـنعتي  اي، توليدات فلزی، و ماشـين     هاي شيشه   شيشه و فرآورده  

رق، و مخــابرات وجــود دارد امــا در مــوارد شــبکة امکانــات زيربنــايي از قبيــل آب، بــ

ــع ــت      آوري جم ــه اس ــورت نگرفت ــدام الزم ص ــبز، اق ــضاي س ــاد ف ــالت و ايج   فاض

 ).۳۵۱-۳۵۰: ۱۳۸۶نصيري، (
 هکتار، واقـع در قـسمت       ۵۰سنگ؛ اين شهرک با مساحتي معادل       واحد صنعتي سياه  

يده و حـدود     به تـصويب رسـ     ۱۳۸۶سنگ، در   شرقي بومهن و در نزديکي روستاي سياه      
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 در ايـن شـهرک، تـاکنون      . گذاران واگذار شـده اسـت      درصد از اراضي آن به سرمايه      ۶۹
 بـرداري کامـل رسـيده اسـت         نفـر بـه بهـره      ۱۱۰۰ واحد توليدي با ظرفيت اشـتغال        ۷۰

 .)۲۸: ج۱۳۸۶ صنايع و معادن، وزارت(
 هکتار، در جنوب بومهن واقع شـده        ۳۰مساحتي معادل   واحد صنعتي باغ گميش؛ با      

 درصد از اراضي آن به افـراد واگـذار          ۸۸ نفر، نزديک به     ۹۸۰و با ظرفيت اشتغال حدود      
 ).۴۳: د۱۳۸۶  صنايع و معادن،وزارت(شده است 

 هن و در مجمـوع، داراي      ترتيب، واقع در غـرب و شـرق بـوم         سنجر؛ به کرشت و پله  
هـاي صـنعتي      شرکت شهرک ( نفر ظرفيت اشتغال است      ۷۵۰ هکتار وسعت و حدود      ۴۰

 ).۵۵: ب۱۳۸۶؛ و وزارت صنايع و معادن، ۴۳: ۱۳۸۶استان تهران، 
 

 ۱۳۸۶برداري بومهن در هاي صنعتي در حال بهره  مشخصات واحد-۱جدول 

 )رهکتا(مساحت  )نفر(ظرفيت اشتغال  واحدهای صنعتی

 ۸۰ ۵۴۰۰ خرمدشت 
 ۵۰ ۱۲۰۰ سنگ سياه

 ۳۰ ۹۸۰ باغ گميش 
 ۴۰ ۷۵۰ سنجرکرشت و پله

 ۲۰۰ ۸۳۳۰۰ مجموع

 ۱۳۸۶؛ و نصيري،۵۳:  ب۱۳۸۶وزارت صنايع و معادن، : منبع

از آن  که دارد وجود بومهن شهر در توليدي و کارگاهي واحد ۱۰۱۸ حدود مجموع، در
هاي   واحد ميان در .است رسيده کامل برداريبهره هب  صنعتي -کارگاهي  واحد ۹۳۶ميان،  
شيميايي،  محصوالت به واحد ۳۰۰ چوبي، محصوالت و چوب به  واحد ۳۲۶ فعال، توليدی
و تجهيزات،   آالت  ماشين فلزی، توليدات به واحد ۸۰ پالستيکي، به محصوالت  واحد ۱۴۲
 واحد به   ۷و چرم، و     واحد به پوشاک     ۲۵ واحد به کاغذ و مقوا،       ۲۸ واحد به شيشه،     ۲۸

 ).۳۵۴-۳۵۳: ۱۳۸۶نصيري، (مواد غذايي و آشاميدني اختصاص دارند 
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 هاي تحقيق  تفسير يافته

 افزايش درآمد 
هـاي داراي صـنايع و فاقـد     بر اساس نتايج تحقيقات ميداني، در طبقات درآمدی روسـتا   

هاي   مد در روستا  ای كه حداقل و حداكثر درآ     گونه، به شود  میصنايع تفاوتی آشكار ديده     

 ريـال اسـت؛ در حـالي كـه ميـزان درآمـد در               ۴۰۰۰۰ و   ۲۰۰۰۰ترتيـب،   فاقد صنايع به  

 ).۲جدول ( ريال است ۶۰۰۰۰هاي داراي صنايع حداكثر  روستا
 

 هاي دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن هاي روستا  درصد درآمد خانوار-۲جدول 

 )هزار ريال: واحد(

 ۴۰۰۰۰۱-۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۱-۴۰۰۰۰ ۱-۲۰۰۰۰ روستاها
۶۰۰۰۰   

 و باالتر

 ۲/۴۸ ۹/۳۸ ۷/۷ ۲/۵ خرمدشت
 ۳/۳۹ ۲/۳۰ ۲/۲۷ ۳/۳ سنگسياه

 ۹/۲۸ ۸/۱۹ ۲/۴۹ ۱/۲ باغ گميش
يع ۳/۲۵ ۵/۱۹ ۲/۵۳ ۲ کرشت

صنا
ی 

ارا
د

 

 ۴/۲۸ ۵/۲۰ ۱/۵۰ ۱ سنجرپله
 ۰ ۰ ۲/۵۴ ۸/۴۵ سنگ لشگري
 ۰ ۰ ۳/۵۸ ۷/۴۱ طاهرآباد

 ۰ ۰ ۲/۶۲ ۸/۳۷ خندانگل
يع ۰ ۰ ۳/۷۰ ۷/۲۹ واصفجان

صنا
د 
فاق

 

 ۰ ۰ ۳/۸۲ ۷۱/۱۷ درهگل

 هاي تحقيق يافته: منبع

هـاي   دهد كه متغيـر  دانكن نشان میFدست از آزمون    ، ميانگين درآمد به   ۳در جدول   

رو، در  ها  يكسان نيـست؛ و از ايـن          ها و درون گروه     ها در بين گروه       درآمد و انواع هزينه   

دهندة تفـاوتی   ها نشان      در تمام متغير   ۰۱/۰ و   ۰۵/۰داري در سطوح      عنی، سطح م  Fآزمون

ها، از  تر در زمينة مقايسة ميانگين درآمد و هزينه       براي انجام تحليلی دقيق   . دار است   معنی
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.  بوده اسـت   ۰۵/۰ها كمتر از        داري در تمام متغير    نيز استفاده شده که سطح معني      tآزمون  

هـاي    هاي مـصرفي، و خـوراك در روسـتا          هاي درآمد، كاال    يراز سوي ديگر، ميانگين متغ    

ترتيب هاي فاقد صنايع به     ، و در روستا   ۷۱/۶۹، و   ۸۱/۴۸،  ۵۶/۳۳۶ترتيب  داراي صنايع به  

 . هايي آشكار حکايت دارد است كه از تفاوت۱۳/۵۷، و ۸۷/۳۹، ۲۸/۱۴۳
 

  مطالعة بومهن هاي مورد  مقايسة ميانگين درآمد و هزينة خانوار در روستا-۳جدول 
 دانکن/ Fاز طريق آزمون 

 منبع تغيير متغير
مجموع 

 مربعات

درجة 

 (df)آزادي

ميانگين 

 Z مربعات
 سطح

 داري معنی

 درآمد
 ها بين گروه
 ها درون گروه
 جمع

۲۷۸۴۹۷,۷ 
۵۹۳۲۱۵,۱ 
۸۷۱۷۱۱۳ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۴۴۰۷۱,۱۰۸ 
۵۶۳۴,۳۱۷ 

۰۸۳/۷ ∗∗ ۰۰۰/۰ 

هزينة کاالي 
 مصرفي

 ها بين گروه
 ها گروهدرون 

 جمع

۵۶۳۸,۹۲۵ 
۲۵۵۶۳,۹۲۴ 
۳۱۲۰۲,۸۴۸ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۷۶۲,۷۰۴ 
۴۱۸,۴۹۵ 

۰۳۳/۳ ∗∗ ۰۰۶/۰ 

 هزينة خوراک
 ها بين گروه
 ها درون گروه
 جمع

۲۱۴۷۶,۴۲۹ 
۶۸۴۲۳,۷۱۹ 

۸۹۹۰۰ .۴۸ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۲۶۳۹,۴۸۵ 
۶۸۴,۷۳۳ 

۸۰۴/۲ ∗∗ ۰۱۰/۰ 

 هزينة پوشاک
 ها بين گروه
 ها درون گروه
 جمع

۵۳۹۳,۴۳۸ 
۳۸۳۷۷,۵۷۳ 
۴۳۷۷۱۰۱۱ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۷۷۰,۳۴۷ 
۲۴۲,۵۴۳ 

۱۷۶/۳ ∗∗ ۰۰۴/۰ 

هاي   هزينه  
 درماني،

 مسافرت، وغيره

 ها بين گروه
 ها درون گروه
 جمع

۵۴۶۹,۱۲۹ 
۲۳۶۳۱,۹۸۲ 
۲۹۱۰۱۱۱۱ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۷۳۸,۴۳۲ 
۳۸۷,۴۴۴ 

۷۲۱/۲ ∗ ۰۳۷/۰ 

مجموع 
 هاهزينه

 ها بين گروه
 ها درون گروه
 جمع

۴۰۷۶۲۸۹۸ 
۱۶۱۹۲۹۳۴۹ 
۲۰۲۶۹۲۲۳۱ 

۷ 
۱۱۷ 
۱۲۴ 

۲۶۲۰۸,۹۲۵ 
۴۵۱۴,۸۱۲ 

۶۱۲/۴ ∗∗ ۰۰۰/۰ 

 داري عدم معني : ns، ۰۱/۰داري در سطح   معنی∗∗،  ۰۵/۰داري در سطح   معنی∗

 هاي تحقيق  يافته: منبع



 ۴۷ …صنايع روستايي عاملي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادي 

 
 تغيير در الگوي مصرف

هاي مصرفي اعم از تلويزيون      ، اگرچه كاال  ۴با توجه به نتايج تحقيقات ميداني در جدول         

شويي، يخجال فريزر، كولر، و خودروی سواري در هـر دو دسـته از      باسرنگي، ماشين ل  

ها كامًال متفاوت اسـت؛ همچنـين، اسـتفاده از              ها رواج دارد اما درصد مصرف آن          روستا

، مبلمـان   )  درصـد  ۹۲/۴۷(، رايانـه    ) درصـد  ۵۱/۴۸(کاالهايی مانند خـودروی سـواري       

ــدئو ) درصــد۹۴/۱۸( ــي) درصــد۱۹/۲۰(، وي فقــط در )  درصــد۱۸/۲۴(، و جــارو برق

 . هاي داراي صنايع متداول است روستا

 
 بومهن صنايع فاقد و صنايع دارای هاي روستا خانوارهای ها در  کاال  درصد مصرف-۴جدول 

 هاي فاقد صنايع روستا هاي داراي صنايع روستا کاالي مصرفي

 ۱۸/۱۷ ۵۸/۹۶ تلويزيون رنگي 
 ۱۲/۴ ۳۴/۴۴ )کنخشک(شويي ماشين لباس

 ۱/۱۵ ۱۲/۸۶ يخچال فريزر 
 ۸/۲ ۸۵/۵۳ کولر 

 ۱/۵ ۵۱/۴۸ خودروی سواري 
 ۰ ۹۲/۴۷ رايانه 

 ۰ ۹۴/۱۸ مبلمان 
 VCD   ۱۹/۲۰ ۰ويدئو 

 ۱ ۱۸/۲۴ جاروبرقي 

 هاي تحقيق  يافته: منبع
 

هـا بـا اسـتفاده از آزمـون ناپـارامتري         آمده، مقايـسة ميـانگين  ۵گونه که در جدول    همان

دهندة آن است  که در مورد همة اقالم مصرفي بادوام مورد بررسي، ميان              ي نشان ويتن  مان

؛ يعنـي، در    شـود   مـی دار ديـده      هاي دارای صـنايع و فاقـد صـنايع تفـاوتی معنـی              روستا

مراتـب بـيش از     هاي دارای اقالم مصرفي زير بـه        هاي داراي صنايع، درصد خانوار      روستا

 . هاي فاقد صنايع است روستا



 اسماعيل نصيري ۴۸

 
 هاي دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن  ها در روستا   مقايسة اقالم مصرفي خانوار-۵جدول 

 )۷( ويتنی ـبا استفاده از آزمون مان

 داري سطح معنی Mann-whitney Wilcoxin Z متغيرها

 ns ۰۸۰/۰ -۷۵۳/۲ ۵/۴۴۱۲ ۵/۲۷۱۲ تلويزيون رنگي

 ۰۰۰/۰ ∗∗ -۹۸۹/۲ ۵/۵۰۸۷ ۶/۲۳۷۶ )کنخشک(شويي ماشين لباس

 ۰۰۰/۰ ∗∗ -۵۹۲/۴ ۳۶۷۸ ۵/۱۹۶۷ يخچال فريزر

 ۰۰۴/۰ ∗∗ -۸۹۳/۱ ۵/۴۲۹۱ ۵/۲۵۷۸ کولر

 ۰۰۰/۰ ∗∗ -۸۸۳/۲ ۵/۴۰۶۷ ۵/۲۳۵۸ خودروی سواري

 ۰ /۰۰۱ ∗∗ -۳۷۷/۲ ۰/۴۰۷۰ ۰/۲۵۲۵ رايانه

 ۰۷۰/۰ ∗ -۳۴۸/۲ ۰/۴۴۸۲ ۰/۲۷۶۸ مبلمان

 داري عدم معنی: ns، ۰۰۱/۰داري در سطح   معنی∗∗، ۰۵/۰داري در سطح   معنی∗

 هاي تحقيق  يافته: منبع

 

 تغيير در ترکيب سني جمعيت روستايي 

تـر از   هـاي داراي صـنايع بـسيار پـايين          ، ميانگين سني در روستا    ۶طبق اطالعات جدول    

هـاي داراي صـنايع، سرپرسـت         به عبارت ديگر، در روستا    . هاي فاقد صنايع است     روستا

سـال قـرار    هاي سني جوان و ميان      ه، در گروه  ها جزو جمعيت فعال محسوب شد         خانوار

 سـال قـرار     ۴۰ تـا    ۳۱ درصـد جمعيـت در گـروه سـني           ۴/۳۱طور ميـانگين،    دارد؛ و به  

های سـنی   ترتيب در گروهها به  هاي فاقد صنايع، سرپرست خانوار اما در روستا  . گيرند  مي

معيـت در گـروه      درصـد از ج    ۴/۴۲طور ميانگين،   سال قرار دارد؛ و  به     سالخورده و ميان  

هاي فاقد صـنايع بـر اثـر          اند، که از مهاجرت جوانان روستا      سال جای داشته   ۷۰باالتر از   

 ). ۶جدول (کند ها حکايت می  بيکاري و مسائل و مشکالت اقتصادي آن



 ۴۹ …صنايع روستايي عاملي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادي 

 
 هاي دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن  مقايسة درصد جمعيت فعال در روستا-۶جدول 

 ۷۰باالتر از  ۶۱-۷۰ ۵۱-۶۰ ۴۱-۵۰ ۳۱-۴۰ ۳۰زير  )سال(هاي سني  گروه

 ۴/۰ ۸ ۶/۱۲ ۴/۳۲ ۱/۲۲ ۵/۲۴ خرمدشت

 ۳/۰ ۵ ۲/۱۰ ۲/۲۳ ۱/۴۲ ۲/۱۹ باغ گميش

 ۸/۰ ۳ ۸/۵ ۲/۳۴ ۲/۲۷ ۲۹ سنگ جديدسياه

 ۱/۲ ۴ ۲/۸ ۳/۳۰ ۲/۳۰ ۲/۲۵ کرشت

ستا
رو

 
يع
صنا

ي 
ارا
ي د

ها
 ۱/۰ ۱ ۱/۹ ۱/۳۲ ۶/۳۵ ۱/۲۲ سنجرپله 

 ۵/۴۰ ۲/۲۵ ۹/۱۲ ۸/۱۰ ۹/۵ ۷/۴ سنگ لشکري

 ۹/۳۸ ۳/۲۹ ۲/۱۵ ۷/۳ ۸/۱۰ ۱/۲ طاهرآباد

 ۲/۴۵ ۲/۲۹ ۱/۱۱ ۴/۱ ۲/۱۱ ۹/۱ خندانگل

 ۸/۴۳ ۲/۲۷ ۸/۱۲ ۸/۱۲ ۴/۱۳ ۶/۲ واصفجان

 ۸/۴۳ ۱/۲۵ ۹/۱۵ ۳/۰ ۴/۱۱ ۱/۲ درهگل

ستا
رو

 
 ص

قد
 فا
اي

ه
يع
نا

 
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع

 هاي تحقيق   يافته:  منبع

 وگيري از مهاجرت و ماندگاري جمعيت در روستاجل
  شهري کـه پـس از اصـالحات اراضـي در ايـران شـتابی فزاينـده                  -هاي روستا   مهاجرت

کـه هـر سـاله      ، چنـان  شود  ميترين معضالت کشور محسوب     يافته است، هنوز از بزرگ    

 دکننـ   مـي هـا مهـاجرت         انبوهی از جوانان روستايي براي يافتن شغل و درآمـد بـه شـهر             

 ). ۳۶: ۱۳۸۰مطيعي لنگرودي، (

برای بررسي برآيند ايجـاد نـواحي صـنعتي در منـاطق روسـتايي بـومهن از ديـدگاه               

ماندگاري شاغالن و تداوم زندگي در روستاي محل سکونت بر اثر ايجاد اشتغال جديد،              

ها نيز مـورد بررسـي و           گذشته از توجه به انگيزة سرپرست خانوار، ميزان تمايل خانواده         

دار ميـان نـوع     هاي تحقيق حاکي از وجود تفـاوتی معنـي          يافته. ارزيابي قرار گرفته است   

نحـوي کـه    هـاي دارای صـنايع و فاقـد صـنايع اسـت، بـه               هاي روستا   اشتغال در خانوار  



 اسماعيل نصيري ۵۰

 
سـنجر واقـع در کنـار       سنگ جديد، کرشت و پله    هاي خرمدشت، باغ گميش، سياه      روستا

خود را از دست نداده بلکه جـاذب جمعيـت  نيـز             ها جمعيت فعال        تننواحي صنعتي نه  

هـا را     درصـد از جمعيـت ايـن روسـتا         ۸/۳۰هـا، حـدود     بر اساس نتايج بررسي   . اندبوده

هـاي توليـدي صـنعتي، در آنجـا           دليل اشتغال در واحـد    دهند که به  مهاجرانی تشکيل می  

 .انداسکان يافته

 رضايت و ثبات شغلي
هـاي مهـم     شـغلي و ثبـات درآمـدي نيـز از پيامـد     در پـی آن، رضـايت   ايجاد اشتغال و

از ديـدگاه   . انجامدسازی روستاهاست و به افزايش ميزان ماندگاري در روستا مي           صنعتي

توانـد بـه عـدم        پردازان اقتـصادي، نبـود اشـتغال مولـد در روسـتا مـي             بسياري از نظريه  

بـدين  . ر شـود  هاي روستايي منجـ     برخورداري از امنيت شغلي و در نهايت، به مهاجرت        

ترتيب، ايجاد اشتغال مولد و پايدار در راستای دستيابی به امنيت و رضايت شـغلي نـزد                 

بر اساس اطالعات   . ترين اهداف توسعة نواحي صنعتي روستايي است        روستاييان از مهم  

دار دارد و سـطح      ای معنـی  دست آمده، ايجاد صنايع با رضايت و ثبـات شـغلي رابطـه            به

هاي داراي صنايع  هاي روستا مؤيد آن است كه خانوار   ) ۰۱/۰كمتر از   ( ۰۰۰/۰داري  معني

ويژه در مـورد    دليل موقعيت شغلي، به   بومهن از رضايت شغلي باالتري برخوردارند و به       

 .ها در مناطق روستايی بسيار بيشتر است  شاغالن بخش صنايع، انگيزة ماندگاري آن

 مشارکت در امور روستا 
هـاي مردمـي اسـت کـه      استقرار صنعت، ايجاد انگيزه براي مـشارکت هاي    از ديگر پيامد  

تـرين اثـر      مهـم . يابـد های مشارکت مالي، يدي و مشورتي تجلـي مـي         صورت  معموًال به 

هاي مورد مطالعه در زمينة واگذاري زمين و تأمين آب، بـرق              مشارکت مردمی در روستا   

تـوان   ، مـي ۷هاي آماري جـدول   بر اساس يافته. ها قابل مشاهده است      و ساير زيرساخت  

اذعان داشت که با افزايش درآمد روستاييان، ميزان مشارکت در توسعه و عمران منطقـه               

هاي داراي صـنايع و چـه در          ها چه در روستا       هر چند، بيشتر خانوار   . يابدنيز افزايش مي  



 ۵۱ …صنايع روستايي عاملي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادي 

 
 از  هـای يادشـده برخوردارنـد، امـا       صـورت   هاي فاقد صنايع از مشارکت الزم بـه         روستا

هاي   آيد که ميزان مشارکت در روستا     ها در ده روستاي نمونه چنين برمی          مقايسة ميانگين 

دهد کـه بـا اطمينـان       ها نشان مي      نتايج بررسي . مراتب بيشتر است  داراي صنايع بومهن به   

هاي دارای صنايع و فاقد صنايع از لحاظ مـشارکت مـالي و يـدي              درصد، بين روستا   ۹۹

 درصـد از خانوارهـای      ۸/۷۹دليـل افـزايش درآمـد،        وجـود دارد و بـه      دار  تفاوتی معنـی  

اند، در حالی كـه ايـن رقـم در          هاي داراي صنايع در مشاركت مالي شركت داشته         روستا

همچنين، بر اسـاس مقايـسة   . دهد درصد را نشان مي۶/۲۲ها      هاي  فاقد صنايع تن      روستا

، وجـود  )۰۵/۰داري  سـطح معنـي   در  (ويتنـي   هاي مشاركتي از طريق آزمون مان       شاخص

هاي داراي صنايع بيانگر تفـاوت        ها در روستا     در تمامي شاخص   ۰۰۰/۰داري  سطح معني 

 . هاي فاقد صنايع است ها با روستا  دار آن معنی
 

 هاي دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن ها در روستا   درصد مشارکت خانوار-۷جدول 

 ها  درصد مشارکت در روستا
 نوع مشارکت

 فاقد صنايع داراي صنايع

 ۶/۲۲ ۸/۷۹ مالي
 ۶/۵۵ ۹ يدي

 ۵/۲ ۴/۲۰ مشورتي

 هاي تحقيق يافته:   منبع 

 هاي ارتباط جمعي  استفاده از رسانه
هـاي    تـرين رسـانه   ترين و ملمـوس     ها از مهم      تلويزيون، راديو، روزنامه، مجالت و کتاب     

ويژه کشاورزان اهميتی   العات مردم و به   روند که در رشد آگاهي و اط      شمار می   جمعي به 

ها در آگاهي و بينش         نظران، ارتباط روستاييان با اين رسانه       باور صاحب سزا دارند و به     به

 ).۲۸: ۱۳۸۵کثيرلو، (ها بسيار مؤثر خواهد بود   آن

هـا و وسـايل          در اين تحقيق، ميان ميـزان اسـتفاده از رسـانه           tبر اساس نتايج آزمون     

هاي دارای صـنايع و فاقـد         جمعي و نيز مطالعة  کتاب، مجله و روزنامه در روستا          ارتباط  



 اسماعيل نصيري ۵۲

 
بر اين اساس، ميانگين استفاده از وسايل ). ۸جدول (دار وجود دارد  صنايع تفاوتی  معنی   

 ۸۵/۰ترتيب در مورد راديـو،      هاي فاقد صنايع و داراي صنايع به        ارتباط جمعي در روستا   

 در برابـر  ۱۷/۰ و مجلـه،  ۳۴/۲ در برابر ۲۲/۰ مطالعة روزنامه، ، و در مورد   ۲۵/۳در برابر   

 ).۸جدول (دهد هايي آشكار را نشان مي بوده است که تفاوت۷۲/۱
 

هاي دارای صنايع و   مقايسة ميانگين استفاده از وسايل ارتباط جمعي در روستا-۸جدول 
 )ساعت در هفته: واحد (tفاقد صنايع بومهن با استفاده از آزمون 

درجة آزادي  T گروه متغيرها
(df) 

 سطح 

 داري معنی

انحراف 

 معيار
 ميانگين

 A راديو
 
B 

۵۵/۲ 
۹۴/۲ 

۱۲۳ 
۹۹/۱۰۶ 

∗∗ ۰۰۵/۰ 
∗∗ ۰۰۴/۰ 

۲۷/۳ 
۶۱/۵ 

۸۵/۰ 
۲۵/۳ 

 A تلويزيون
 
B 

۰۴/۲ 
۱۴/۱ 

۱۲۳ 
۸۳/۱۰۷ 

∗ ۰۴۵/۰ 
∗ ۰۴۹/۰ 

۱۱/۲۱ 
۸۵/۸ 

۰۴/۲۳ 
۷۵/۲۶ 

 A روزنامه
 
B 

۰۰/۵ 
۳۵/۵ 

۱۲۳ 
۲۹/۸۶ 

∗∗ ۰۰۰/۰ 
∗∗ ۰۰۰/۰ 

۱۲/۱ 
۹۵/۲ 

۲۲/۰ 
۳۴/۲ 

 A مجله و کتاب
 
B 

۰۷/۳ 
۲۵/۳ 

۱۲۲ 
۲۱/۷۷ 

∗∗ ۰۰۳/۰ 
∗∗ ۰۰۲/۰ 

۰۲/۱ 
۷۲/۳ 

۱۷/۰ 
۷۲/۱ 

A :هاي فاقد صنايع،  روستاB :هاي داراي صنايع  روستا 
 داري عدم معنی: ns  ، ۰۱/۰داري در سطح   معنی∗∗ ، ۰۵/۰داري در سطح   معنی∗

 هاي تحقيق   يافته: منبع
 

 ميزان سواد
هاي  است که بين ميزان تحصيل سرپرست خانوار در روستا نتايج تحقيق حاکي از آن

گفتنـي اسـت کـه بـا     . دار وجـود دارد  دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن تفـاوتی معنـی      

 درصد، ميزان تحـصيالت همـسر سرپرسـت خـانوار نيـز در ايـن دو گـروه            ۹۹احتمال  

هاي داراي صنايع تقريبًا      ده، ميانگين ميزان سواد در روستا     دار بو   دهندة تفاوتی معنی    نشان

 .هاي فاقد صنايع است دو برابر روستا
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 اي  خدمات بيمه

هاي  هاي توليدي زير پوشش بيمه ها و نواحي صنعتي، کارکنان واحد      در پی ايجاد شهرک   

ت انجـام   انـد بـر اسـاس مطالعـا       ويژه تأمين اجتماعي قرار گرفته    بهداشتي و درماني و به    

 درصد شاغالن بخش صنايع در جامعة نمونه زير پوشش بيمـه قـرار              ۱/۸۰شده، حدود   

هـاي داراي     هـاي روسـتا      درصـد خـانوار    ۱/۷۲بر اساس نتايج اين تحقيق، حدود       . دارند

 درصـد خانوارهـای     ۸اي برخوردارند، در حالی که فقـط          صنايع بومهن از خدمات بيمه    

اي   اين آمار براي تمـامي امـور بيمـه        . بيمه قرار دارند  هاي فاقد صنايع زير پوشش        روستا

 .اعم از درماني، بازنشستگي، از کار افتادگي، حوادث و نيز بيمة تکميلي مصداق دارد

 کيفيت و كميت مسکن روستايي
بررسی تأثير ايجاد نواحي صنعتي در مناطق روستايي بر کيفيت مسکن روستايي از نظـر               

هاي داراي صنايع     ها در روستا       درصد ساختمان  ۲/۸۵ که   دهدمصالح ساختمانی نشان می   

هاي   اند، در حالی که  اين رقم در روستا        با مصالح مرغوب و کيفيت مهندسي ايجاد شده       

بر اسـاس مطالعـات ميـداني انجـام شـده در ايـن              . رسد درصد مي  ۳/۴۹فاقد صنايع به    

کنـد و عـالوه بـر       صدق می تحقيق، اين موضوع در مورد روستاييان جامعة نمونه کامًال          

هاي دارای صـنايع و       تفاوت در کيفيت مسکن، در مورد مساحت مسکن نيز ميان روستا          

همچنين، طبق مطالعـات ميـداني،      ). ۹جدول   (شود  میدار ديده     فاقد صنايع تفاوتی معنی   

 متر مربـع اسـت، کـه        ۱۰۰هاي داراي صنايع بيش از        ها در روستا       درصد از مسکن   ۸/۸۹

 ۹كـه در جـدول      چنـان . رسـد  درصـد مـي    ۱/۴۲هاي فاقد صنايع بـه        در روستا اين رقم   

 ۰۱/۰هـاي داراي صـنايع كمتـر از     داري آزمـون در روسـتا    ، سطح معني  شود  ميمالحظه  

، ۹  در جـدول  tهـاي آزمـون    طبـق بررسـي  . دهـد دار را نشان مي  است كه تفاوتی معنی   

 بوده كـه بـيش از ميـانگين         ۲۴/۸۶هاي داراي صنايع      ميانگين مساحت مسکن در روستا    

 .هاي فاقد صنايع است مربوط به روستا
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 هاي دارای صنايع و فاقد صنايع بومهن  مقايسة ميانگين مساحت مسکن در روستا-۹جدول 

 tبا استفاده از آزمون 

درجة آزادي  T گروه متغير
(df) 

سطح 

 داري معنی

انحراف 

 معيار
 ميانگين

 مساحت مسکن
 )متر مربع(

A 
 
B 

۴۵/۲- 
۴۱/۲- 

۱۲۳ 
۳۹/۱۲۲ 

∗ ۰۱۹/۰ 
۰۰۰/۰ 

۴۷/۱۹ 
۱۸/۲۴ 

۷۳/۷۶ 
۲۴/۸۶ 

A :هاي فاقد صنايع،  روستاB :هاي داراي صنايع   روستا 
ns :۰۱/۰داري در سطح   معنی∗داري،  عدم معنی      
 هاي تحقيق   يافته: منبع

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي    تأثير صنايع روستايي بر شاخص     هاي آماري،   گيري از روش  در اين پژوهش، با بهره    

هـا حـاكي از آن اسـت كـه بـين          مورد نظر در نواحي روسـتايي سـنجيده شـده و يافتـه            

هـاي    مقايـسة ميـانگين هزينـه     . دار وجـود دارد   ای معني ها و ايجاد صنايع رابطه      شاخص

هـاي دارای     کاالی مصرفي، خوراك، پوشاك، و درمان ميان خانوارهای دو گروه روسـتا           

دار را    هـا، تفـاوتی معنـی       ها  و چه در درون گروه        صنايع و فاقد صنايع، چه در بين گروه       

هاي دو گروه حـاكي از آن اسـت كـه             مقايسة اقالم مصرفي كاال در روستا     . دهدنشان مي 

هاي داراي    دنبال ايجاد صنايع، الگوي مصرف دستخوش تغيير شده است؛ و در روستا           به

، ويـدئو   )۹/۱۸(، مبلمـان    )۹/۴۷(هاي مصرفي مانند رايانـه        االصنايع، استفاده از برخي ك    

هاي فاقد صـنايع   ها در روستا    در شرايط عدم استفاده از آن     ) ۱/۲۴(، و جاروبرقي    )۱/۲۰(

همچنين، در پـی ايجـاد صـنايع، در تركيـب سـني و جنـسي                . بسيار جالب توجه است   

بررسـي ميـانگين    . مـده اسـت   ها تغييراتی عمـده پديـد آ          جمعيت اين دو گروه از روستا     

ای كـه در  گونـه دهـد، بـه  دار را نـشان مـي    سال تفـاوتی معنـی    ۴۰ تا   ۳۱هاي سني     گروه

 ۴/۳۱طور ميانگين هاي داراي صنايع، به   درصد و در روستا    ۵/۱۰هاي فاقد صنايع،      روستا

دهنـدة مهاجرپـذيري و     انـد کـه نـشان     درصد از جمعيت در اين گروه سنی قرار گرفتـه         

منـدي از شـغل، در      سطح رضايت . هاي داراي صنايع است     ري جمعيت در روستا   ماندگا
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حکم شاخصي مؤثر براي شناسايي تأثير صنايع روستايي بر توزيـع درآمـد، در شـاغالن            

دهد كه ها نشان مي  نتايج بررسي. هاي نمونه باالتر بوده است     هاي صنعتي در روستا     واحد

 درصد، از لحاظ مشاركت تفـاوت       ۹۹، با اطمينان    هاي دو گروه مورد مطالعه      ميان روستا 

دار وجود دارد؛ و با ايجاد و بهبود وضعيت اقتصادي روستاييان، مشاركت مالي در                معنی

هـاي فاقـد صـنايع         درصد در روستا   ۶/۲۶ درصد در برابر     ۸/۷۹هاي داراي صنايع      روستا

بـر ميـزان اسـتفاده از       هـا       ايجاد صنايع در روسـتا    . بوده که حاکی از تفاوتي آشكار است      

 ۱/۷۲طوري كه در روسـتاهای داراي صـنايع،         اي نيز تأثير گذاشته است، به       خدمات بيمه 

 درصـد از    ۸هـا       اي استفاده کرده اند، در حالي كه تن         ها از خدمات بيمه       درصد از خانوار  

زايش افزون بر ايـن، بـا افـ       . اندها در روستاهای فاقد صنايع زير پوشش بيمه بوده            خانوار

ميزان درآمد روستاييان، حتي كيفيت و كميت مسكن روستايي در دو جامعة نمونه بسيار         

ها    درصد از ساختمان۲/۸۵هاي داراي صنايع،  ای كه در روستاگونهمتفاوت شده است به   

 متر مربع بوده امـا در       ۱۰۰ درصد دارای مساحتی بيش از       ۸/۸۹داراي مصالح مرغوب و     

 .  درصد بوده است۱/۴۲ درصد و ۳/۴۹ترتيب يع، اين ارقام بههاي فاقد صنا روستا

 کـه از طريـق احـداث        شود  ميهاي توسعه، پيشنهاد      با توجه به تأثير صنايع بر مؤلفه      

هاي جديد و تعاوني براي صنايع كوچك، زمينة الزم براي ورود بيشتر صنايع در                كارگاه

هـا در       از آنجـا كـه ايجـاد زيرسـاخت        . هاي مورد مطالعه فراهم آيد      اقتصاد محلي روستا  

ساز دگرگوني وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاييان و افـزايش          صنايع روستايي زمينه  

هـا خواهـد بـود، توسـعة            سطح اشتغال و درآمد و در نتيجه، بهبود وضعيت زنـدگي آن           

همچنين، پرداخت تسهيالت در چـارچوب      . هاي روستايي بسيار اهميت دارد      زيرساخت

وري هاي تعاوني و اتحادية صنايع روستايي نيز با كاهش هزينه و افـزايش بهـره                تارساخ

گـذاري در   توجه به مشاركت روستاييان در زمينة سرمايه      . سرمايه بسيار مؤثر خواهد بود    

جانبـة روسـتايي   هاي صنعتي ضروري است تا در پرتوی آن، توسعة پايدار و همـه       واحد

هاي تعاوني     از طريق تأسيس شركت    گذاريان در زمينة سرمايه   مشاركت خود روستايي  . محقق شود 

 . رودشمار می راهكاری مناسب براي توسعة صنايع كوچك روستايي بومهن به
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