
  
  
  
  
  
  
  
 ۱۳۸۶، تابستان ۲، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 :نه درآمديع بهيدر توز ييع روستاينقش صنا
 بخش مرکزي شهرستان مشهد مطالعه موردي 

   ١*حميد شايان،حكمت شاهي اردبيلي
  

  چكيده
شـتر از  يکـه ب يكي از معضالت جوامع روسـتايي اسـت    ع نابرابر درآمدهايوزو ت ييفقر روستا 

جاد اشتغال اي قياستقرار صنعت در روستا از طر .شود ناشي ميد يع نادرست عوامل تولينظام توز
ـ ا .ي شـود موجب کاهش شکاف درآمد تواند ميدرآمد،  دار ويپا ـ ن نوشـتار از طر ي ق مطالعـه  ي

ن بخـش صـنعت بـا    ن درآمد شاغاليانگيسه ميمقا و مشهد،شهرستان  يدر بخش مرکز يمورد
مطالعـات انجـام    .اسـت  كـرده  يع درآمد بررسيرا در توز ييع روستايها، نقش صنا ر بخشيسا

جاد اي  بادهد که بخش صنعت  مينمونه نشان  يساکن روستاها ييخانوار روستا ۳۰۱ يشده رو
ن يهمچنـ  .شـده اسـت   ييروسـتا  تفرودساقشار  يبرا د درآمديموجب تولي، شغل يها فرصت

) ۴۱/۰و ۳۶/۰(يصـنعت يرغ و يصـنعت  شـاغالن درآمد  ينيب جيو ضرا tج حاصل از آزمون ينتا
 زيـ لکاکسـون ن يآزمـون و  .دارد يصـنعت  يواحدها شاغالنان يع درآمد در ميبهبود توز نشان از

  ر ــحاض در حالي صنعت يواحدها شاغالنن يت از درآمد در بيزان رضايثابت کرده است که م

                                                 
استاديار گروه جغرافيا و دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشكده ادبيات و علوم به ترتيب  *

  مشهد  انساني دانشگاه فردوسي
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ي صـنعت  يواحدها شاغالنت از درآمد يزان رضايسه ميمقا. افته استيش ينسبت به گذشته افزا
  . دهد مي نشانرا  يتفاوت معنادار ير صنعتيوغ

  
  

   ).شهرستان(مشهد/مطالعه موردي/جوامع روستايي/ينابرابر /ييع روستايصنا :ها هواژ ديکل

∗ ∗ ∗ 

  مقدمه

توسعه روستايي، هنوز فقـر و توزيـع نـابرابر درآمـد در     پس از چندين دهه تالش براي 
 هاي رود که خود زمينه اصلي مهاجرت مينواحي روستايي از معضالت اساسي به شمار 

   ).۱: ۱۳۷۸ گايها،( شهري را فراهم کرده است ‐روستا
توزيع نيـروي کـار   به ساختار اقتصادي و به طور مشخص  بهدرآمدها  مي توزيع عمو

در کشورهاي رو به توسـعه   .)۶۶: ۱۳۷۳ ،لوکايون(شود ميتفاوت مربوط م هاي در بخش
عامل گسترش نابرابري و دوگانگي ساختار اقتصـاد روسـتايي   ترين  مهم ،درآمد اختالف

دسترسـي بـه    ،دسترسي به زمين .گردد ميبه نظام توزيع زمين بر  به طور كلي،است که 
بايد خط تمايزي بين  مي ساس اين ديدگاهبرا .کند مياز آن را تعيين  کار و درآمد حاصل

جمعيت کشاورز به لحاظ اقتصادي فعال و کشاورزان خرده پا و کـارگران کشـاورزي و   
   شـوند  مـي محسـوب  ) بيکـار ( کـه نيـروي کـار مـازاد     كشـيد  نيز آن دسـته از جوانـاني  

)Farbman, 1975:11-16 .( ي انديشـ  نان همان فقراي روستايي هستند که نياز به چـاره اي
زيرا از يک سو بخش قابل توجهي از آنان که . دارند مؤثر در زمينه کسب شغل و درآمد

  شـوند  مـي امکان جذب در بخش کشاورزي را ندارند مجبـور بـه مهـاجرت از روسـتا     
)Sing, 1993:39 (    مانـده در روسـتاها و کشـاورزان     و از سـوي ديگـر روسـتاييان بـاقي

در  ،مـدت  مدت و براي رفع نيازهـاي کوتـاه   تاهدست براي غلبه بر فقر با اهداف کو تهي
فرهنگي و اجتماعي آنان اهميت چنداني به حفظ محيط زيست  هاي شرايطي که ويژگي

ن تخريـب  ايـ   و )Lele, 1991:619( نـد كن مـي اقدام به تخريب محيط زيسـت   ،دهد مين
ي خود مستقيماً بـه محـيط طبيعـ    بقاي شود که براي ميمحيط موجب فقر بيشتر کساني 
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بديهي اسـت کـه حفـظ کيفيـت محـيط و       ،بنابراين). Chambers, 1997:29( اند وابسته
در دراز مدت متقابالً همـديگر را تقويـت    است و اين دوتوسعه اقتصادي به هم مربوط 

به عبارت ديگر نيل به توسعه پايدار به درک ارتباط علت و معلـولي بـين فقـر     ،کنند مي
   .)Harrington, 1995:50( تگي داردو تخريب محيط زيست بس روستايي

شاخص رفاه اجتمـاعي   ترين نمود و عمدهترين  مهماز آنجا که سطح اشتغال و درآمد 
رابطه مسـتقيم بـين طبقـات    بر وکارشناسان  )۵۱:۱۳۷۶ ،بني فاطمه( در هر جامعه است

شـغل درجوامـع    تـأمين بنـابراين   ،)۴۰:۱۳۷۰فطـرس، ( درآمدي و اشتغال تاکيـد دارنـد  
 بـه ويـژه  ، )۳۵:۱۳۷۰محبوب الحـق، ( وسيله براي توزيع درآمد استترين  مهمايي روست

به تنهـايي   غيره وري زمين ونيروي کار و نکه بخش کشاورزي به دليل پايين بودن بهرهاي 
  .نيستحل نهايي مشکل بيکاري يا کم اشتغالي  راه

بـراي   ي کـه ابزارهـاي مناسـب   فرآينـد بـه عنـوان    ،سـازي روسـتايي   صنعتي راهبرد
جاد اشتغال اي رويکردي اقتصادي است که با ،آورد ميسازي اقتصاد روستايي فراهم  متنوع

و افزايش درآمد و توزيع متعادل تر درآمد، منجر به بهبود سـطح زنـدگي روسـتاييان و    
نظريـه   ).(Lee, 2001:3 آورد مـي بالتبع زمينه نيل به توسعه پايـدار روسـتايي را فـراهم    

جاد اشتغال پايدار و آخرين چـاره  براي اي اي شتاب دهنده ،روستايي صنعتي شدن مناطق
نـک بخشـي بـالقوه    اي هم شود كه محسوب مي کار براي حل مشکل فقر مناطق روستايي

  اسـت  حل مشکل بيکاري و عاملي تسکين دهنده براي منـاطق محـروم روسـتايي     براي
دنـد کـه صـنعتي شـدن     ن اعتقاايـ  گروهي از محققان سخت بر ).۱۱:۱۳۷۹ ،طاهرخاني(

روستا بـا تأکيـد بـر صـنايع کوچـک پيامـدهاي ارزشـمندي در سـاير کشـورها داشـته           
جزئـي از   ،ناحيه روستايي بخش مرکزي شهرسـتان مشـهد  ). ۳۴:۱۳۸۰،خانيطاهر(است

بـه دليـل ناپايـداري شـرايط اکولوژيـک از جملـه        اسـت كـه   جامعه روسـتايي کشـور  
کمبود اراضي  از آن همچون کمبود منابع آب، پيامدهاي ناشي و اي دوره هاي خشکسالي
کشاورزي مواجه  هاي باضعف بنيان ،...عدم امکان افزايش سطح زير کشت و کشاورزي،

اجتماعي مناسب براي توسـعه روسـتايي   ـ  هاي اقتصادي شاخص تأمينبوده که قادر به 
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صنايع کوچک  آيا اشتغال در: گويي به اين سوال است در پي پاسخن مقاله اي  لذا ،نيست
گامي براي توزيع بهينه درآمد در سطح جامعه روستايي بخش مرکزي شهرستان مشـهد  

 ؟است
 به خـوبي  پيامدهاي استقرار صنعت در مناطق روستايي،ي  درباره موردي هاي بررسي

تـوان راهبـرد    مـي بخش غير کشـاورزي را   زايي دهد که اشتغال مين واقعيت را نشان اي 
 راهکـار  بـراي ن ميـان صـنايع روسـتايي    ايـ  روستايي دانسـت و در  مناسبي براي اشتغال

غيـر کشـاورزي    هـاي  فعاليـت نسبت بـه سـاير    ،زايي و افزايش درآمد روستاييان اشتغال
صنايع کوچک روستايي به لحاظ توانـايي بـااليي    .(Lanjouw,1997:248) مفيدتر است

بـراي   اي منـابع عمـده   ،)عن صـناي اي  به علت کاربر بودن( که در جذب نيروي کار دارند
ن اي  گردد، ميکسب درآمد هستند که منجر به کاهش شکاف درآمدي در سطح روستاها 

ي گـو  پاسـخ زمين يا فاقد زمين که درآمد کشـاورزي    کم هاي تواند براي گروه ميبخش 
يعنـي زمـاني کـه تقاضـا بـراي      ( به ويژه در دوران رکود کشـاورزي  نيست،نيازهايشان 

 ،ترديـد  بـي  .جاد اشتغال و درآمـد نمايـد  اي  )بت به فصل کاري کمتر استنيروي کار نس
رشـد   ن بخـش از خـروج نيـروي کـار از روسـتاها کـه عامـل اصـلي        ايـ  زايـي   اشتغال
جلـوگيري   ،اجتمـاعي اسـت   ـگسيخته حاشيه شهرها و مشکالت عديده اقتصادي   لجام
  ).Skinner, 2003:267(كند  مي

سـازي روسـتاها در توسـعه     در زمينـه نقـش صـنعتي   تحقيقات سـودمندي   ،راناي  در
ــتاها   ــاعي روس ــادي و اجتم ــوياقتص ــاني  از س ــون طاهرخ ــاني همچ    ،)۱۳۶۹( محقق

. انجـام گرفتـه اسـت    )۱۳۸۴( و دربان آستانه) ۱۳۸۳( ميرحي ،)۱۳۷۹( مطيعي لنگرودي
 ميـزان تغييـر   ،سنجش آثار و پيامدهاي صنعتي سازي روستاها به منظور ن تحقيقاتاي در

بخش صنعت با استفاده از طـرح پانـل    شاغالناجتماعي در نزد  ‐اقتصادي هاي شاخص
پي بردن به  برايسعي دارد  تحقيق حاضر. اند شدهدر دوره قبل و بعد از اشتغال بررسي 

 شـاغالن متوسـط درآمـد   ، نقش صنايع کوچک روسـتايي در توزيـع درآمـد روسـتاييان    
   .مورد آزمون قرار دهد اي به صورت مقايسه )يغير صنعت(ها  فعاليتصنعتي را با ساير 
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با مروري بر ادبيات توسعه روستايي اين فـرض عنـوان    ال تحقيق وؤبا عنايت به س
بين اشتغال در واحدهاي صـنعتي و بهبـود توزيـع درآمـد در ناحيـه روسـتايي        :شود مي

  .بخش مرکزي شهرستان مشهد رابطه معناداري وجود دارد
  

  ماريروش تحقيق وجامعه آ
 توصيفي ـ تحليلي تحقيق  هاي حاضر از نوع مطالعات کاربردي است که از روشپژوهش 

مطالعـات  . آماري براي تجزيه و تحليل اطالعـات اسـتفاده شـده اسـت     هاي و نيز روش
صـورت گرفتـه و در نهايـت     ،ميداني با استفاده از روش پيمايشي در روستاهاي نمونـه 

   .اند شدهتجزيه و تحليل  SPSSاز نرم افزار آماري آوري شده با استفاده اطالعات جمع
ناحيه روستايي بخش مرکزي شهرسـتان مشـهد    ،جامعه آماري محدوده مورد مطالعه

کيلـومتر مربـع    ۳۱/۳۲۷۷بـا وسـعت    ،ن بخش طبق آخرين تقسـيمات سياسـي  اي  .است
   نفــر ۲۶۲,۱۹۱آبــادي مســکوني و جمعيتــي در حــدود  ۳۷۹دهســتان و  ۶مشــتمل بــر 

مرکـز بهداشـت و درمـان    ( اسـت ) درصد از جمعيت روسـتايي کـل شهرسـتان    ۲/۵۶(
روسـتاي داراي   ۱۹۱جامعه آماري شامل جمعيـت سـاکن در    ).۱۳۸۴ ،شهرستان مشهد

خانوار و بيشتر در بخش مرکزي شهرستان مشهد است کـه بـراي انتخـاب     ۲۰جمعيت 
ع تقسـيم وسـپس   فاقـد صـناي   حجم نمونه ابتدا روسـتاها بـه دوگـروه داراي صـنايع و    

  .انتخاب شدند) پارچه ۳۸مجموعا ( درصد از هرگروه۲۰
که  اي کليه روستاها با توجه به طبقه ،براي انتخاب خانوارهاي نمونه در مرحله بعدي
 روستا به شيوه کـامالً  mini-tab، ۳۸با استفاده از نرم افزار کدبندي و در آن قرار داشتند،
 به دست آمد ۲۴۳۸۱جم کل خانوارهاي انتخابي بدين ترتيب ح ؛شدند تصادفي انتخاب

ن تعـداد  ايـ  از خانوار براي مطالعه انتخاب شدند، ۳۰۱که با استفاده از فرمول زير، تعداد 
خـانوار از   ۷۶در بخـش صـنعت و   نشـاغال از  خانوار ۲۲۵به روش تخصيص متناسب 

  .تعيين گرديدند، ها ساير بخش شاغالن در
  )۷۸:۱۳۸۱عميدي،( است تعيين شده ول زيرفرماز حجم نمونه با استفاده 



  حميد شايان، حكمت شاهي              ۱۹۶
 

 

                                  
  که در آن 

∧

00n= ،برآورد حجم نمونه  
s= آزمون شپي مرحله هاي پرسشنامهاز  استفاده با ۷۸/۱(نظرر موردمعيار متغي انحراف(،  
t= ۹۶/۱(اشتباه استاندارد(،  
d =۱۵/۰(کران خطا(،  

N =و، )۲۴۳۸۱(حجم جامعه  
^
n =برآورد حجم نهايي نمونه  

  

  هاي تحقيق  يافته
حـدود   ،پرسشنامه خانوار شاغل در بخش صـنعت  ۲۲۵دست آمده از ه طبق اطالعات ب

ر د ،و مابقي اند کارگر واحدهاي صنعتي )خانوار ۱۶۴ (درصد از سرپرستان خانوار ۹/۷۲
  ).۱جدول (هستند سرپرست کارگاه  )خانوار ۶۱ (درصد ۱/۲۷مجموع 

   
  صنعتي نمونه به تفکيک نوع فعاليت شاغالنتوزيع  ‐۱جدول 

  درصد  فراواني  فعاليت صنعتي رديف
 ۹/۷۲ ۱۶۴ کارگري ۱
 ۲/۱۰ ۲۳ قالي بافي ۲
 ۲/۳ ۷ جاروبافي ۳
 ۳/۱ ۳ پشم شويي ۴
 ۹/۰ ۲ رنگرزي ۵
 ۳/۱ ۳ خياطي ۶
 ۳/۱ ۳ برش سنگ ۷
 ۶/۳ ۸ کابينت سازي ۸
 ۲/۲ ۵ وجوشکاريآهنگري ۹
 ۹/۰ ۲ برينجاري وچوب ۱۰
 ۲/۲ ۵ نانوايي ۱۱

 ۱۰۰ ۲۲۵ جمع کل
  

  ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني،: مأخذ            
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 انـد،  مشـغول  غيـر صـنعتي   هـاي  فعاليت بهخانوار  ۷۶نمايانگر آن است كه  ۲جدول 
درصـد   ۳/۵درصد در بخش خـدمات و   ۳/۲۶کشاورزي و  هاي فعاليتدرصد در  ۴/۶۸

  .ندارندنيز فعاليت مشخصي 
  

  غير صنعتي به تفکيک نوع فعاليت شاغالنتوزيع  ‐۲جدول 
نوع 
  فعاليت

  خدمـات کشـاورزي
خرده   کارمندي  کارگري  باغداري  دامداري  زراعت ساير

  فروشي
حمل 
  ونقل

  ۴  ۴  ۱۰  ۶ ۱۵ ۷ ۸ ۲۲  فراواني
  ۳/۵  ۳/۵  ۱/۱۳  ۹/۷ ۷/۱۹ ۳/۹ ۵/۱۰ ۹/۲۸  درصد
  ۴  ۲۰ ۵۲  جمع
  ۳/۵  ۳/۲۶ ۴/۶۸  درصد

   ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني،: مأخذ   
  

شاغالن بخـش صـنعت    در گذشته دهد که مينتايج حاصله از تحقيقات ميداني نشان 
کـه پـس از اسـتقرار واحـدهاي      ،انـد  بـوده زمين و کم درآمد  خانوارهاي روستايي فاقد

   ).۳جدول ( اند به کار مشغول شده ،نمونه و يا روستاهاي مجاورصنعتي در روستاهاي 
  

  صنعتي به تفکيک نوع فعاليت در گذشته شاغالنتوزيع  ‐۳جدول 

  

  ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني،: مأخذ 

 درصد  تعداد فعاليت قبلي رديف
 ۶۴  ۱۴۴ )جوياي کار(بيکار ۱
 ۱/۱۹  ۴۳ )بيکار فصلي(کارگر کشاورزي ۲
 ۴/۹  ۲۱ کشاورز کم زمين ۳
 ۳/۵  ۱۲ اجاره کار ۴
 ۲/۲  ۵ بدون جواب ۵

 ۱۰۰  ۲۲۵ جمع
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  نقش صنايع روستايي در توزيع درآمد 
هاي مختلفي براي نشان دادن ابعـاد گونـاگون نقـش صـنايع در      ن نوشتار از روشاي  در

چگونگي توزيع درآمد ميان خانوارهاي روستايي بخش مرکزي شهرستان مشهد استفاده 
 مندي رضايتضريب جيني وسنجش سطح  ن مقايسه ميانگين درآمدها،همچو شده است؛
  .از درآمد

بـين صـفر و   كـه   سنجش توزيع درآمد است هاي ترين شيوه از رايج )۱(ضريب جيني
تر و به  ع درآمد عادالنهتوزي تر باشد، ن شاخص به صفر نزديکاي  يک قرار دارد و هرچه
 و )۲(ريب نسبت سطح بين منحني لـورنز ن ضاي  .برعکس تر است و برابري کامل نزديک

 ,Samuelson and Nordhaus) خط توزيـع بـا نصـف مسـاحت مربـع مربوطـه اسـت       

ضريب جيني  ،است xf)(ترتيب از آنجايي که تابع منحني لورنز بدين .(2001:386-389
  :شود مير محاسبه يبه صورت ز

  
  
  

ن تحقيـق  ايـ  آمـد خانوارهـاي روسـتايي   هاي توزيـع در  ضريب جيني بر اساس دهک
درصـد خانوارهـاي کـم     ۴۰يعنـي  همچنين سه گـروه عمـده درآمـدي،    .محاسبه گرديد

درصـد خانوارهـاي پـر درآمـد وثروتمنـد بـا        ۲۰درصد خانوارهاي متوسط و۴۰درآمد،
  ).۴جدول ( اند شدهيکديگر مقايسه 
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  ضريب جيني وسهم سه گروه عمده درآمدي ‐۴جدول 
  وع فعاليتبه تفکيک ن 
  غير صنعتي  صنعتي  نوع فعاليت

  ۴۰۸۶/۰  ۳۵۹۷۸/۰ ضريب جيني

گروههاي 
  درآمد

  ۹/۲۰  ۲۸۸/۲۳ )دهک اول تاچهارم(کم درآمد۴۰%
  ۴۶/۴۱  ۱۹۸/۴۳ )دهک پنجم تا هشتم(متوسط۴۰%
  ۶۴/۳۷  ۵۳/۳۳ )دهک نهم تا دهم(پر درآمد۲۰%

اختالف 
 طبقاتي درون

  ۴/۲  ۶/۱ کم درآمد
  ۶/۱  ۴/۱ متوسط
  ۱/۱  ۱/۱ پردرآمد

  هاي تحقيق يافته:مأخذ  
  

شـود،خانوارهاي شـاغل در بخـش صـنعت بـا       مـي طور که در جدول مشاهده  همان
  . ندن برخوردارتري نسبت به سايري از وضعيت توزيع درآمد مطلوب ۳۶/۰ضريب جيني 

   %)۴۰( گـردد کـه طبقـه کـم درآمـد      مـي از لحاظ اختالف درون طبقاتي نيز مالحظه 
رسـد کـه بـه طـور      ميو به نظر  استداراي بيشترين اختالف  بين فعاالن غيرصنعتي در

بخـش   شـاغالن البتـه  (اسـت  تر  نسبي طبقه متوسط و پردرآمد از طبقه کم درآمد همگن
  ).دهند ميصنعت همگني بيشتري را نشان 

  بــراي مقايســه متوســط درآمــد ماهانــه  t ن وضــعيت از آزمــونايــ منظــور تبيــين بــه 
  توزيــع فراوانــي درآمــد  ۵جــدول  .شــدهــاي صــنعتي وغيــر صــنعتي اســتفاده خانوار

   هـا  صـنعت و سـاير بخـش    سـب اشـتغال در بخـش   ماهانه خانوارهاي روستايي را بر ح
  . دهد نشان مي
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  توزيع متوسط درآمد ماهانه خانوارهاي نمونه ‐ ۵جدول 
  به تفکيک نوع فعاليت

 درآمد ماهانه  رديف
 )هزار ريال(

  صنعتي غير صنعتي
  درصد  فراواني درصد فراواني

۱  ۱۵۰۰‐۵۰۰  ۲۶  ۶/۱۱  ۱۸  ۷/۲۳  
۲  ۲۵۰۰‐۱۵۰۱  ۱۲۶  ۵۶  ۳۴  ۷/۴۴  
۳  ۳۵۰۰‐۲۵۰۱  ۴۷  ۹/۲۰  ۱۷  ۴/۲۲  
۴  ۴۵۰۰‐۳۵۰۱  ۹  ۴  ۴  ۳/۵  
  ۹/۳  ۳  ۵/۷  ۱۷  ۴۵۰۰بيش از   ۵

  ۱۰۰  ۷۶ ۱۰۰ ۲۲۵ جمع

   ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني،: مأخذ
  

درصـد از فعـاالن بخـش صـنعت      ۶/۱۱ها تن، همچنان که در جدول فوق آمده است
ش از بـي  مـابقي  دارنـد و متوسـط درآمـد    مـي هزار تومان دريافت  ۱۵۰تا  ۵۰درآمد بين 

 .اسـت درصـد   ۷/۲۳ن رقم براي فعـاالن بخـش غيـر صـنعتي     اي . استهزار تومان ۱۵۰
ميانگين درآمد ماهانه خانوارهاي فعال در بخش صنعت را بـا غيـر صـنعتي     ۶جدول در

   .ده استشمقايسه 
  

   مقايسه ميانگين متوسط درآمد ماهانه خانوارهاي صنعتي و غير صنعتي ‐۶جدول 
  )ارقام به تومان (

 ميانگين خطاي معيار معيار انحراف ميانگين تعداد  نوع فعاليت

  ۱۸۷/۶۴۶۸  ۸۰۷/۹۷۰۲۲  ۵۶/۲۵۰۸۲۵  ۲۲۵  صنعتي
  ۵۲۵/۱۲۹۸۸  ۳۳۲/۱۱۳۲۳۱  ۰۵/۲۳۴۷۹۶  ۷۶  غير صنعتي

  هاي تحقيق يافته:مأخذ   
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هزار ريـال و   ۲۵۰۸متوسط درآمد ماهانه خانوارهاي صنعتي و غير صنعتي به ترتيب 
  .دهد ميتفاوت اندکي را نشان كه  استريال  هزار ۲۳۴۸

، سـطح  شـود  مـي اسـتفاده   هـا  واريـانس  که براي سنجش همگنـي  )۳( نيوِلدر آزمون 
. شـود  مـي رد  هـا  واريانس لذا فرضيه برابري ،کمتر است ۰۵/۰فيشر از  يمعناداري آمار

ـ  tبنابراين براي تحليل دقيق تر آزمون  بـا عـدم فـرض برابـري     (ف دوم جـدول  از ردي
   .)۷جدول (شده است استفاده ) ها واريانس

  
  آزمون معناداري تفاوت متوسط درآمد ماهانه خانوارها  ‐ ۷جدول 

  بر حسب فعاليت صنعتي و غيرصنعتي
  درآمد آزمون ليوِن   tآزمون 

  )مانتو(
 فاصلة% ۹۵

تفاوت  اطمينان تفاوت
معيار خطاي

تفاوت 
 ميانگين

معناداري
  df  t  Sig. F )دامنه۲(

 
 
 

  
با فرض برابري 

 ها واريانس
 

با عدم فرض 
ها واريانس  برابري

 ينيپا  باال 
۶۵/۴۲۴۸۶۶/۱۰۴۲۷ ‐ ۱۵۳/۱۳۴۴۴۵۰/۱۶۰۲۹۲۳۴/۰  ۲۹۹ ۱۹۲/۱  ۰۳۹/۰ ۳۱/۴ 

۴۱/۴۴۷۷۲۴/۱۲۷۱۳ ‐ ۹۶۹/۱۴۵۰۹ ۵۰/۱۶۰۲۹ ۲۷۲/۰  ۴۵/۱۱۴ ۱۰۵/۱      

 هاي تحقيق يافته:مأخذ 

  
و  ۲۷۲/۰آزمـون برابـر بـا    داري  معنيسطح  ،دشو ميمالحظه  ۷همچنان که در جدول

  ۰Hدليلـي بـر رد فرضـيه     ،درصـد  ۹۵بنابراين بـا اطمينـان    ،درصد است ۰۵/۰بيشتر از 
متوسط درآمد خانوارهـاي شـاغل در بخـش    بدين معنا که تفاوت معناداري بين  ،نداريم

   .صنعت و ساير مشاغل وجود ندارد
 جاد شغل ومتعاقب آن رضايت شغلي وثبات درآمـدي ازپيامـدهاي مهـم صـنعتي    اي   

هـاي مـوثر بـراي     از درآمد از جمله شاخصمندي  رضايتست، لذا سطح شدن روستاها
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ن قسمت سطح اي مين دليل دربه ه .استصنايع روستايي بر توزيع درآمد  تأثيرشناسايي 
وبعد از اشتغال در بخش صـنعت   صنعتي در دوره قبل هاي واحد مندي شاغالن رضايت
   .)۸جدول(شود  ميارزيابي 

  
  واحدهاي صنعتي شاغالنميزان رضايت از درآمد  ‐۸جدول 

  در دو دوره قبل و بعد از اشتغال
  خيلي زياد  زياد  متوسط کم خيلي کم سطح                     دوره

  ۱  ۱  ۱۹ ۶۸ ۱۳۶ تعداد  قبل از اشتغال
  ۴/۰  ۴/۰  ۵/۸ ۲/۳۰ ۵/۶۰ درصد

  ۴  ۴۲  ۱۱۳ ۶۲ ۴ تعداد  بعد از اشتغال
  ۸/۱  ۷/۱۸  ۲/۵۰ ۵/۲۷ ۸/۱ درصد

  ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني،:مأخذ   
  

واحـدهاي   منـدي شـاغالن   رضـايت آمده نشان از افـزايش سـطح    دست بهاطالعات 
بـراي سـنجش ميـزان رضـايت از      )۴(از آزمـون ويلکاکسـون   ظوربه اين من .صنعتي دارد

نتـايج حاصـله حکايـت از     .شـده اسـت  بعد از اشـتغال اسـتفاده    درآمد در دوره قبل و
شـاغالن صـنعتي در دوره بعـد از    منـدي   رضـايت افزايش سـطح   رات معنادار برايتغيي

  ).۹جدول ( اشتغال دارد
  

  رآمد در دو دوره قبل وبعد از اشتغالآزمون معناداري تفاوت رضايت از د ‐۹جدول 

 Z  ها جمع رتبه  ميانگين رتبه  تعداد  
معناداري مجانبي 

 )دامنه ۲(

  ۵/۱۳۶  ۵/۴۵  ۳  هاي منفي رتبه
  ۵/۱۹۵۶۴  ۳۳/۱۰۰  ۱۹۵  هاي مثبت رتبه  ۰۰۰۰۱/۰ ‐۳۲۹/۱۲

      ۲۷  هاي برابر رتبه
  ۰۱/۰معناداري تفاوت در سطح  
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از درآمـد  مندي  رضايتسطح  دهد که ميده نشان انجام ش هاي از سوي ديگر بررسي
بلکه نسبت به شاغالن غيـر صـنعتي   ، شاغالن واحدهاي صنعتي نه تنها نسبت به گذشته

   ).۱۰جدول ( سطح باالتري برخوردار است هم از
  

  مقايسه ميزان رضايت از درآمد خانوارهاي روستايي نمونه  ‐۱۰جدول 
  به تفکيک نوع فعاليت

  خيلي زياد  زياد  متوسط  کم  خيلي کم  سطح             فعاليت

  صنعتي
  ۴  ۴۲  ۱۱۳  ۶۲  ۴  تعداد

  ۸/۱  ۷/۱۸  ۲/۵۰  ۵/۲۷  ۸/۱  درصد

  غيرصنعتي
  ۱  ۷  ۳۰  ۲۰  ۱۸  تعداد

  ۳/۱  ۲/۹  ۵/۳۹  ۳/۲۶  ۷/۲۳  درصد

  ۱۳۸۵ تحقيقات ميداني، :مأخذ    
  

ز آزمـون  براي پي بردن به وجود رابطه بين ميزان رضايت از درآمد ونـوع فعاليـت، ا  
آزمـون  داري  معنـي سـطح   و ۹۰۸/۴۱که مقـدار آن  شده استاستفاده  )۵(کي دو پيرسون

توان گفت که ميـزان   ميدرصد  ۹۹بنابراين با اطمينان  درصد محاسبه شد، ۰۱/۰کمتر از 
  .وابسته استرضايت از درآمد به نوع فعاليت اقتصادي 

 )۶(کنـدال بـي   يوئي تـا براي تحليل همبستگي بين متغيرهـا نيـز از ضـريب همبسـتگ    
 درصد بـوده اسـت،   ۰۱/۰کمتر از داري  معنيوسطح  ‐۲۲۱/۰استفاده شد، که مقدار آن 

معناداري بر افزايش ميـزان   تأثيري صنعتي ها فعاليتدرصد اشتغال در  ۹۹لذا با اطمينان 
  .داردرضايت از درآمد 
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  شنهادهاپي نتيجه گيري و
که قابليت بـااليي در رفـع    ران استاي  تصادهاي مهم اق صنايع کوچک روستايي ازبخش

  .توزيع عادالنه درآمد داردو  مشکل بيکاري
سـازي   هاي مختلف اثر صنايع روستايي بر همگن از روش گيري بهره ان نوشتار باي در

نشان داد کـه صـنايع روسـتايي     ها بررسي .است شدهدرآمد در نواحي روستايي سنجش 
  .ندگذارتأثيردرآمد روستايي  جاد درآمد براي اقشار کماي  در ،شغلي هاي جاد فرصتاي با 

صـنعتي در روسـتاهاي نمونـه    رصـنعتي و غي  شـاغالن مقايسه ابعاد گوناگون درآمـد  
 .صنعتي دارد شاغالنتر درآمد و کاهش فاصله طبقاتي در بين  حکايت از توزيع مطلوب

صنايع روستايي بـر   تأثيراز درآمد نيز شاخصي موثر براي شناسايي مندي  رضايتسطح 
 ،واحدهاي صنعتي نه تنها نسبت به گذشته مندي شاغالن رضايت است، لذاتوزيع درآمد 

  .بلکه نسبت به شاغالن غير صنعتي نيز از سطح باالتري برخوردار است
درصد از فعاالن بخـش صـنعت روسـتايي محـدوده      ۹/۷۲ن که بيش از اي با توجه به

صنايع روستايي با جذب نيـروي کـار    هستند،سال  ۴۲تا  ۲۱مورد مطالعه در سنين بين 
شـغلي و   هـاي  جـاد فرصـت  اي  کم درآمد و فقير روسـتايي باعـث   هايمازاد و نيز گروه

 بـراي مفيـد   مي افزايش درآمد و همگني درآمد در سطح جامعه روستايي شده است وگا
 ،توسـعه  هـاي  از آن جايي که هدف جريان. توزيع درآمدهاي روستايي بوده است بهبود

از طريق زمينـه   ،اي مسأله فقر شهمحروم و در کل حل ري هاي توانمندسازي فقرا و گروه
لذا صـنايع روسـتايي از    است،) و نه فقط توليد درآمد(سازي براي توزيع عادالنه درآمد

در کاهش شکاف درآمدي موجود در نواحي روسـتايي نقـش    جاد اشتغال پايداراي طريق
  .كنندتوجه  به آنبايد بيش از پيش ريزان  گذاران و برنامه سياستکه  ثر ومفيدي دارد،ؤم

توجه به مشارکت روستاييان در زمينه سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي ضـروري  
بـا گسـترش    .تا در سايه آن توسعه پايدار وهمـه جانبـه روسـتايي حاصـل شـود      است

تـوان بـر    مـي ايي ويـژه محرومـان روسـت   ) خودگردان وخوداتکا( هاي خودياري سازمان
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به خصوص ضعف بنيه مالي روستاييان، در راه توسـعه روسـتايي    بسياري از مشکالت،
  ).۹:۱۳۷۴مونکنز،( فايق آمد

توسعه صنايع کوچـک روستايي،مشـارکت خـود روسـتاييان در      برايراهکار مناسب 
روسـتايي   هـاي  تعـاوني يـا قـرض الحسـنه     هاي زمينه سرمايه گذاري با تاسيس شرکت

     توانند سرمايه الزم براي مشارکت را فراهم آورند مين طريق اي را ازاست،زي
  

  ها يادداشت
1. Gini coefficient 
2. Lorenz curve 
3. Levene's test 
4. Wilcoxon test 
5. Pearson Chi-square 
6. Kendall's tau-b 
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