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  اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی ارزیابی بررسی و
  شهرستان بابل: نمونه موردی

  
  استاد دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران - ∗سید حسن مطیعی لنگرودی

  نشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستائی، دانشگاه تهراندا - علی اکبر نجفی کانی
    25/2/85 :پذیرش مقاله
  1/9/86: تأیید نهایی

  
  چکیده
در حال  کشورهای و اجتماعی توسعه اقتصادیساز برای  عنوان یک تصمیم سرنوشته  بصنعتی شدن       
عنوان ه واضح است که صنعتی شدن بپرزه امرو. انکار نمایدرا  آنتواند  کس نمی  هیچضرورتی است کهرشد، 

 و باعث تحرک قسمت شده اقتصادی احساس بویژه در بخش ها عاملی است که اثرات آن در همه بخش
صنایع در روستا استقرار   در دو دهه اخیربراین اساس. شود زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی می

 ریزان و مسئوالن برنامه روستائی مورد توجهستیابی به توسعه با هدف دها و نواحی صنعتی  در قالب شهرک
 صنعتینواحی  و ها شهرک  اثرات و پیامدهایمنظور بررسی و ارزیابیه ب در این تحقیق . قرار گرفتذیربط 

دارای صنایع و که در این بین چهار روستا (هشت روستا  ،مناطق روستائیاقتصادی و اجتماعی  در توسعه
نتایج حاصل از . انتخاب شدندعنوان جامعه نمونه ه بشهرستان بابل   در)اقد صنایع هستندچهار روستا ف

حاکی از آن است ، بدست آمده) آمار پارامتری و ناپارامتری(  تجزیه و تحلیل آماریبا استفاده ازکه تحقیق 
 وکاالهای ، پوشاکخوراک(شاخص های توسعه اعم از الگوی مصرف  اکثر جامعه نمونهدو دسته  در که

نشان   راتفاوت معناداری، انگیزه ماندگاری در روستا ، بیمه، رضایت و امنیت شغلی، آموزشمسکن، )مصرفی
  .می دهند

 اقتصادی و ، توسعههای صنعتی، نواحی صنعتی ، شهرک، صنایع روستاییصنعت :واژگان کلیدی
   اجتماعی

 

  مقدمه
منظور نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی به خصوص ه حال توسعه بپس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای در      

. شوند ها تحت عنوان راهبردهای توسعه شناخته می های مختلفی را تجربه نمودند که این روش در نواحی روستایی روش
. شد ی راهبرد غالب توسعه محسوب م70 و 60، 50های  سازی است که در دهه یکی از راهبردهای مهم توسعه، صنعتی

ناتوانی اقتصاد روستا و کشاورزی در جذب نیروی بیکار و تأمین معاش روستاییان باعث شد تا متولیان توسعه روستایی در 
آوری مناسب به صورت غیر  های جدیدی را با هدف گسترش صنعت در روستا و استفاده از فن های خود سیاست برنامه
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نتایج حاصل از سه دهه .  تأکید بر صنایع کوچک روستایی شروع شدبا 1960از اواسط دهه امر متمرکز بکار گیرند و این 
کشورهای در حال توسعه حاکی از موفقیت آن در جهت نیل به اهداف توسعه روستایی ازاجرای این راهبرد در برخی 

  . باشد  میعنوان یکی از راهبردهای مهم، مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعهه بوده و در حال حاضر ب
رویه  های اساسی دولت ایران در توسعه روستایی تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا، جلوگیری از مهاجرت بی یکی از سیاست

های فضایی بین مناطق شهری و روستایی است که این اهداف کلی  از مناطق روستایی به مناطق شهری ، کاهش نابرابری
در نواحی های مختلف کشور بویژه  ده و به صورت هدایت شده در بخشها و طرح هایی تدوین ش در قالب برنامه

عنوان سنگ بنای ه گروهی از محققان توسعه روستایی، صنعتی شدن روستا را بزمینه در این . روستایی در حال اجراست
 و نیز افزایش آینده مورد بحث قرار داده و معتقدند صنعتی شدن روستایی در چارچوب طرح جامع ملّی استراتژی توسعه 

 سه هدف عمدۀ اصالح درآمد سرانه، کاهش بیکاری و کاهش اها ب نرخ صادرات در جهت ایجاد تعادل در تراز پرداخت
با عنایت به این مهم، در دو دهه اخیر استقرار . ناپذیر در فرایند توسعه اقتصادی است ای امری اجتناب عدم تعادل بین منطقه

  .ک ها و نواحی صنعتی در دستورکار مسئوالن و برنامه ریزان کشور قرار گرفته استصنایع در روستا در قالب شهر
  

  لهأبیان مس
صنایع روستایی به دلیل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه روستایی بویژه در جوامعی که اقتصاد        

 اختالف درآمد و سطح زندگی  شکالت زیستی،مسائل و م. ستاکشاورزی حکمفرماست از اهمیت به سزایی برخوردار 
ریزان را به اتخاذ   شهری است، بسیاری از برنامه–های روستایی  بین جوامع شهری و روستایی که از عوامل مهم مهاجرت

سازی اقتصاد روستایی و  بنابراین باید به متنوع.  واداشتهاهای جدید توسعه روستایی بویژه صنعتی کردن روستا استراتژی
مطیعی  (وص صنعتی کردن روستاها توجه نمودی اقتصادی به خصها کارا نمودن آن از طریق ایجاد انواع فعالیت

 .)152، 1382لنگرودی، 

درآمد و آخرین چاره افزایش عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال و ه نظریه صنعتی شدن مناطق روستایی ب     
اطق محروم ی، هم اینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری برای منکار برای حل مشکل فقر مناطق روستای

 صنعتی شدن روستا و گسترش فعالیتهای ساس این دیدگاهبرا. )34، 1380طاهرخانی،( گردد روستایی محسوب می
.  محسوب می شودغیرکشاورزی عاملی در افزایش رفاه و تأمین کاالها و خدمات ضروری برای خانوارهای روستایی

طوریکه ه ب، تواند دارای اثرات تکاثری باشد أثیرات و نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن ایجاد اقتصادی فعال میت
ارزش در  دهد هر تغییری ساختاری از طریق صنعتی شدن، نه تنها نقش اقتصادی با تجربیات کشورهای متعدد نشان می

صنعتی شدن این اساس  بر).  1990،17،میسرا(شود  رانشی مینجر به اقتصاد خود مبلکه می کند مناطق روستایی ایجاد 
های شغلی،  وری، ایجاد فرصت  بهره در توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی،بسیار مهمی تواند نقش  می

این است  ر اصلی تحقیق حاضسؤال از اینرو .ایفا نمایدهای اقتصادی  تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش
  یست؟ ناحیه مورد مطالعه چو اجتماعی  نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی ها و شهرک نقش و جایگاهکه 
   : دارندآن سعی در اثبات اندگگارنفرضیه ای به شرح زیر مطرح شده که نبا عنایت به سوال اصلی این تحقیق لذا 
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و ارتقاء کیفی زیستی و  اجتماعی ،شاخص های اقتصادیتغییرات بین استقرار شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی با «
  .»رابطه معنی داری وجود دارددر شهرستان بابل  افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان

  

  ها و فنون اجرای تحقیق روش
حلیل منظور بررسی و ته  تحلیلی ب–و روش توصیفی ) با استفاده از پرسشنامه(های پیمایش  در این تحقیق از روش        

آمار پارامتری و (  تجزیه و تحلیل آماری طریقاز به نحوی که ، استاستفاده شده اجتماعی  وآثار و پیامدهای اقتصادی
جامعه آماری مورد مطالعه  .تبیین گردیدها و نواحی صنعتی در مناطق روستایی  میزان اثر گذاری شهرک) ناپارامتری

 و چهار )روستاهای دارای صنایع(ر روستای پیرامونی نواحی صنعتیچها درکه  است خانوارهای روستاییمشتمل بر 
نقشه  (، انتخاب شدندهستند )روستاهای فاقد صنایع(ها و نواحی صنعتی ی مشابه که در خارج از حوزه نفوذ شهرکروستا
ران ککوفرمول از ه  با استفادکههستند  خانوارهای روستاییسرپرستان نفر از  125شامل نمونه آماری این تحقیق  .)1شماره

گیری تصادفی ساده  ه به صورت نمونانتخاب شده و سپس خانوارهای روستایی نیزروستاهای مذکور تعداد نمونه ها در
  .شدندعیین ت

از  نیز باطینآمار استدر  و بوده و میانگین ها فراوانی ها  شاملمورد استفاده در آمار توصیفی مهمترین آزمون های       
در . که همگی جزء آمار پارامتری محسوب می شونداستفاده شده است  Tآزمون و ) دانکن/ Fآزمون (نس تحلیل واریا

  .مورد استفاده قرار گرفتمن وایتنی آزمون آمار ناپارامتری نیز 
  

    روستاصنعتی شدناهمیت 
کشورهای جهان سوم و اجتماعی ساز در زمینه توسعه اقتصادی  بدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشت        

های اقتصادی احساس  صنعتی شدن در همه بخشاثرات  .)142، 1381حیدری،  (می باشدانکار غیر قابل است و ضرورتی 
عبارت ه ب ).129، 1365، کاسترو(شود   و باعث تحرک قسمت زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی میشده

 سریع اقتصادی و توسعه اجتماعی کشورهای در حال توسعه می باشد و عنوان ابزار ایجاد رشده صنعتی شدن بدیگر 
های شغلی  عنوان قسمتی از سیاست توسعۀ همه جانبه روستایی که قادر است هم با ایجاد فرصته صنعتی شدن روستایی ب

کوشش برای ا لذ. سعه روستایی باشد، معرفی شده استو هم با تأمین نیازهای اساسی جمعیت روستایی گامی در جهت تو
خصوص صنایع تبدیلی جهت استفاده بهینه از منابع محلی برای افزایش تولید و مصرف ه ای از صنایع ب تمرکززدایی پاره

این حرکت در بلندمدت ضمن ایجاد اشتغال به . در ابعاد محلی حرکتی ضروری جهت حصول به توسعه روستایی است
 ) 17، 1979یونیدو، ( .نماید  مساعدت می نیزتوزیع درآمد و تولید پایدار

تحقق پیشرفت های فنی و کاربرد آن در صنعت در طی سه قرن اخیر صنعتی شدن از چنان اهمیتی برخوردار است که      
کشورهای توسعه یافته هر کدام با فاصله . دلیل اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز است

پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه نعتی شدن رسیده و ناگهان مرحله صبه زمانی متفاوت 
سبب تفاوت اکنون نچه که  آطوریکهه ب. )62، 1378وهش های بازرگانی، و پژمطالعات موسسه (اقتصادی آغاز نمودند

ء  نیروی کار آنها در ارتقا میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان، توسعه یافتگی کشورهای جهان گشتهدر درجه
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ه اخیر از لحاظ درجه توسعه یافتگی کامالً ان در چند دهمی باشد و مقایسه کشورهای مختلف جه کمی و کیفی تولیدات
عالوه بر موارد مذکور صاحب نظران زیادی به اهمیت صنایع روستایی ). 1991،20یونیدو،  (بیانگر ادعای مذکور است

  : چند مورد از آنها می پردازیمبررسیبه اشاره نموده که 
های اقتصادی و   ضمن تحلیل فرایند توسعه روستایی بر این باور است که در امتداد با دیگر بخشهاگ. تی. ام     

ماهیت و الگوی صنعتی . ترین مؤلفه هر برنامه توسعه یکپارچه روستایی پذیرفته شود عنوان مهمه اجتماعی، صنعت باید ب
و یا صنایع دستی و چه در صنایع بزرگ مقیاس تابع مواد خام اولیه و منابع انسانی در ،  کوچک مقیاسشدن چه در ابعاد

های جدید و ایجاد هماهنگی  کند که صنعتی شدن ضمن ایجاد مهارت هاگ تصریح می. ای است ابعاد محلی و منطقه
 ). 5107 ،1979هاگ،  (موجب شکستن موانع سنتی رشد اقتصادی در مناطق روستایی است

های  نایاک ضمن تحلیل روندهای توسعه روستایی در کشورهای در حال توسعه معتقد است که ارائه طرح .سی .یو     
تنها راه حل مشکل فقر و بیکاری وی از نظر . اند توسعه برای مناطق روستایی این کشورها غالباً با شکست روبرو شده

تواند ضمن  ریزی جهت استقرار صنعت در مناطق روستایی می  برنامههای شغلی است و مناطق روستایی ایجاد فرصت
یوید راجرز با بررسی اثرات استقرار صنعت د). 219، 1994نایاک،  (.اهداف توسعه روستایی را محقق سازد، ایجاد اشتغال
ای اجتماعات مورد د که صنعتی شدن روستایی منافع وسیعی را برده ق روستایی ایالت آیوا نشان میها و مناط در شهرک

شده طوری که سبب افزایش یکپارچگی خانوارها، افزایش درآمد سرانه و توزیع متعادل درآمدها  مطالعه در برداشته به
  ) 250، 1978راجرز، (است 

آبراهام نیز با بررسی الگوی صنعتی شدن روستایی هند معتقد است که استقرار صنعت در مناطق روستایی . جی      
صنعتی شدن روستایی با استفاده از منابع محلی سبب . نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد داشته باشدتوانسته 

کند و در واقع   شهری و روستایی ایجاد میمناطق بین ندتحکیم الگوی عدم تمرکز صنایع بوده و پلی است که پیو
  ). 624، 1994آبراهام،  (یابد اختالف زندگی در نواحی شهر و روستا کاهش می

 شهری و عادل مناطقتگرایی،    ظهور تخصصهای توسعه روستایی در کشور تایوان بررسی سیاست  بایاش. تی. جی     
در مناطق روستایی صنعت روستایی، افزایش درآمدهای محلی و افزایش ضریب اشتغال غیرکشاورزی را از اثرات استقرار 

  ). 195، 1985شای،  (.داند می
ترین ابزار در توسعه و به خصوص توسعه مناطق  امروزه صنعت به عنوان اصلیین اساس باید اذعان داشت که بر ا      
این نقش شاید برخاسته از این واقعیت است که عوامل تولید در . مانده نقش محوری را به خود اختصاص داده است عقب

 - اوضاع و احوال محیطی ، ری بیشتری با شرایطپذی مقایسه با کشاورزی قابلیت جابجایی و انعطاف بخش صنعت در
های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد  به همین دلیل قطب. ای و ملی دارد منطقه

نقش و اهمیت این بخش در به رغم اما .  شوند پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند، برمبنای صنعت استوار می
 ، گذاری گیری و سیاست ها در کشورهای جهان سوم به دلیل تمرکز در تصمیم بسیاری از دولت، مانده طق عقبتوسعه منا

ی پنجساله تهیه شده در این کشورها ها به همین دلیل برنامه وای  دارند تا به توسعۀ یکپارچه منطقهتوجه بیشتر به رشد ملی 
 .کنند ها را در راستای دستیابی به نرخ فوق تنظیم و اجرا می  و فعالیتها همواره بر میزان نرخ رشد تأکید کرده و برنامه
  دهنده این واقعیت است که صنایع عمدتاً در چند قطب توسعه متمرکز شده بررسی وضعیت صنعتی در این کشورها نشان
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 به توسعه بیشتر مناطق این روند نهایتاً منجر. اند مانده رها شده طور عقبه و مابقی مناطق درواقع از لحاظ صنعتی ب
منظور ه بر این اساس ب. دهد گردد و شکاف بین مناطق را افزایش می مانده می ماندگی بیشتر مناطق عقب یافته و عقب توسعه

پذیری و قابلیت  صنعت به دلیل انعطاف به نحوی که ،جلوگیری از رشد ناموزون باید توجه بیشتری به صنعت نمود
 مانده مورد استفاده قرار گیرد قبجهت توسعه مناطق عدرتواند به عنوان اهرمی  ، میجابجایی عوامل تولیدی آن

  .)57 ،1380 کالنتری،(
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه برای تقویت ساختاری خود باید صنایع روستایی را توسعه        

، نداهمیت زیادی برخوردارتایی و تعادل بین شهر و روستا ازوسصنایع در توسعه و رشد مناطق ردسته از دهد زیرا که این 
کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر  ،زایش درآمد و سطح رفاه روستائیانطوریکه رشد و توسعه بخش کشاورزی افه ب

تایی کشور و ایجاد و گسترش صنایع در مناطق روس .و استفاده بهینه از منابع موجود در منطقه را به ارمغان خواهد آورد
طرح آن به عنوان یک جریان تولیدی وسیع و همه جانبه و در جایگاه مکمل و پشتیبان بخش کشاورزی و افزایش درآمد 

های کشاورزی در مناطق  ی کار مازاد بر فعالیت جانشین نیرومند برای جذب نیرو شاغالن این بخش و همچنین یک
  . باشد شور میروستایی از اهداف اصلی ایجاد صنعت روستایی ک

 
  : شهرک ها و نواحی صنعتی در شهرستان بابلقلمرو جغرافیائی

درسال که شهرستان بابل دارای سه شهرک و دو ناحیه صنعتی است که در این بین فقط شهرک صنعتی منصورکنده         
 منعقد  آنی تولیدی به تصویب هیات دولت رسیده است فعال نبوده و هنوز قراردادی جهت راه اندازی واحدها1383

ه حال ب. د شد در آینده نزدیک راه اندازی خواهپیش بینی شده و  امکانات زیربنائی آن کامالًبا این همه . نشده است
   .قرار می گیرندو بررسی حی صنعتی مورد بحث ها و نوا یک از شهرک هر، بیشترشناخت منظور 

  : شرقیشهرک صنعتی بندپی -1
این شهرک با . پی در بخش بندپی شرقی و در کنار روستاهای کاشی کال و صورت واقع استشهرک صنعتی بند        

به سرمایه اراضی آن  درصد 54 به تصویب هیات دولت رسیده و تاکنون حدود 1371 هکتار در سال 110مساحتی معادل 
ک صنعتی شهرستان بابل تعداد قراردادهای منعقد شده در این شهرک که بزرگترین شهر. شده استگذاران واگذار 

 در این  واحد تولیدی22اما تاکنون فقط .  نفر می باشد1700ا ظرفیت اشتغال  فقره و ب65محسوب می شود، حدود 
  ).1385شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، . وب(. نفر به بهره برداری رسیده است733با ظرفیت اشتغال  شهرک

  : شهرک صنعتی بابلکنار-2
شهرک مذکور با مساحتی معادل . ک صنعتی در بخش بابلکنار و در نزدیکی روستای درازکال واقع استاین شهر         

شده به سرمایه گذاران واگذار   آن درصد اراضی56 به تصویب هیات دولت رسیده و حدود 1368 هکتار در سال 5/38
 واحد 23اکنون ت نفر می باشد، اما 1424ل  فقره و با ظرفیت اشتغا42 این شهرک در تعداد قراردادهای منعقد شده. است

  ). 1384شرکت شهرکهای صنعتی بابل، . وب(.به بهره برداری کامل است نفر 975 با ظرفیت اشتغال تولیدی
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  : ناحیه صنعتی کاردیکال-3

 5/5تی معادل مساحاین ناحیه با  .کنار روستای کاردیکال قرار دارددر بخش بندپی غربی و در  این ناحیه صنعتی        
، آلومینیوم  مقوا سازی.بهره برداری رسیده است ه ب واحد تولیدی7تولیدی است که در این بین واحد 13هکتار دارای 

                این ناحیه صنعتیفعال نشانی و بسته بندی مواد غذائی از واحدهای تولیدی آتش  کپسول سازی، انواع کفش پالستیکی،
          ، مخابرات موجود بوده و لی در زمینه شبکه کانات زیربنائی از قبیل آب، برقحیه صنعتی امدر این نا .دنمی باش

ساخت این ناحیه صنعتی در سال  . شایسته و بایسته ای صورت نگرفته استجمع آوری فاضالب و توسعه فضای سبز اقدام
 نفر پیش بینی شده 210شتغال این مجموعه حدود ظرفیت ا.  به بهره برداری رسیده است1379 شروع شده و در سال 1372
  .)1384، وزارت جهاد کشاورزی( است

 
  :ی شرقیناحیه صنعتی درونکال-4

 9و مساحت آن نیز حدود   واقع استی شرقیاین ناحیه صنعتی در بخش بابلکنار و در نزدیکی روستای درونکال        
 واحد تولیدی به بهره برداری 2ز صادر شده که در این میان فقط مجوآن  واحد تولیدی 8تاکنون برای . هکتار می باشد

 گفتنی است که ساخت  . در دست ساخت است توسط سرمایه گذاران واحد تولیدی دیگر18در این ناحیه . استرسیده 
بینی  نفر پیش 360ظرفیت اشتغال آن و  به بهره برداری رسیده 1382 شروع شده و در سال 1374ناحیه مذکور در سال 

  )1جدول (.شده است
  

   در شهرستان بابلها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری و در دست مطالعه مشخصات شهرک -1جدول 

 مساحت )نفر(ظرفیت اشتغال وضعیت محل اجرا در بخش و روستا عنوان
 5/38 360 در حال بهره برداری )درون کال(بابلکنار 

 شهرک های صنعتی 110 1700 در حال بهره برداری ) و صورتکاشی کال( بندپی شرقی
 38 - در دست مطالعه )منصورکنده(مرکزی

  صنعتینواحی 9 975 در حال بهره برداری )درازکال(بابلکنار
 5/5 210 در حال بهره برداری )کاردیکال(بندپی غربی

  1384 ن مازندران،ان جهاد کشاورزی استا و سازم1384شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران، : ماخذ

  

 54در این بینوجود دارد که   این شهرستانو نواحی صنعتی چهار شهرک  واحد تولیدی در128  حدوددر مجموع         
 واحد تولیدی 7 در میان واحدهای تولیدی فعال .اجرا استبه بهره برداری کامل رسیده و بقیه در دست  واحد صنعتی

 واحد تولیدی 9 واحد تولیدی جزء صنایع شیمیائی، 14د تولیدی جزء صنایع غذائی،  واح11جزء صنایع کانی یا معدنی، 
         در بین  . واحد تولیدی جزء صنایع نساجی می باشند1 واحد تولیدی جزء صنایع فلزی و 12جزء صنایع سلولزی، 

   واحد42 و 65به ترتیب دارای شهرک ها و نواحی صنعتی ناحیه مورد مطالعه، شهرک صنعتی بندپی و بابلکنار هرکدام 
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 واحد تولیدی در شهرک صنعتی بابلکنار 23 واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندپی و 22تولیدی هستند که در این میان 
 واحد تولیدی 8 و 13به ترتیب دارای  در صورتیکه نواحی صنعتی کاردیکال و درونکالی شرقی هرکدام. فعال هستند

 واحد تولیدی فعال 2 واحد تولیدی و در ناحیه صنعتی درونکالی شرقی فقط 8کاردیکال هستند که در ناحیه صنعتی 
           مهم ترین  اتب بیشتر از نواحی صنعتی است ورتعداد شاغلین بخش  صنعت در شهرک ها ی صنعتی به م .است

  .است شدهداده  نشان  و نمودار زیر2جدول  ویژگی های واحدهای تولیدی به تفکیک گروههای صنعتی در

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بابلی صنعتی صادره در شهرکها و نواحی فعال و مجوزهایدی تولیعداد واحدها ت-1شکل
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  در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان بابلمستقرواحدهای تولیدی تعداد  -2جدول

 ناحیه صنعتی درونکالی شرقی ی کاردیکالناحیه صنعت   شرقیشهرک صنعتی بندپی شهرک صنعتی بابلکنار
ف
ردی

 

 نوع صنایع
 واحدهای فعال تولیدی کل واحد

تعداد کل 
واحدهای 
 تولیدی

 واحدهای فعال کل واحدها واحدهای فعال کل واحدها واحدها فعال
 مجوزهای صادره

کل واحدهای 
 فعال

 7 21 1 1 - 1 1 7 5 12 صنایع کانی 1

 11 29 - 3 1 1 6 15 4 10 صنایع غذائی 2

 14 37 - 2 3 4 3 17 8 14 صنایع شیمیائی 3

 9 14 1 2 2 2 3 7 3 3 صنایع سلولزی 4

 12 22 - - 1 4 9 16 2 2 صنایع فلزی 5

 1 5 - - - 1 - 3 1 1 صنایع نساجی 6

 54 128 2 8 7 13 22 65 23 42 جمع

   1384شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران، : ماخذ
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 ها و نواحی صنعتی روستایی پیامدهای اقتصادی شهرک

های شغلی، افزایش درآمد روستاییان و کاهش فاصله زندگی بین ساکنان شهر و روستا از  بدون تردید ایجاد فرصت      
ها و نواحی صنعتی روستایی در  تأثیر ایجاد شهرک. ها و نواحی صنعتی روستایی است گیری شهرک ترین دالیل شکل مهم

ها و نواحی صنعتی تعدادی از روستاییان یا  در شهرک. باشد طور مستقیم و غیرمستقیم مؤثر می ش درآمد بهایجاد اشتغال و افزای
بر این اساس شهرک ها و . یابند ها به درآمدهای جدیدی دست می گذار و یا به صورت اشتغال در کارگاه به صورت سرمایه

             ،1384،  لنگرودیمطیعی(. شوندازاد روستایی می نواحی صنعتی با کشش درآمدی باالتر باعث جذب نیروی کار م
تدا در بهبود الگوی اثرات درآمدزایی که یکی از اهداف مهم استقرار صنایع در نواحی روستایی است در اب). 138-142

که  تحلیل به نحوی . گردد می متجلیمانند آن ، پوشاک و  بادوام، میزان مصرف مواد غذائیکاالی مصرفیمصرفی اعم از
آماری استخراج شده از پرسشنامه نشان می دهد سطح اقتصادی روستاهای دارای صنایع نسبت به روستاهای فاقد صنایع باالتر 

روستاهای  رکه دشد اساس مطالعات انجام شده و با مقایسه روستاهای دارای صنایع و روستاهای فاقد صنایع مشخص بر. است
، میزان پس انداز و میزان هزینه خانوارهای روستایی به بسیار کمتر است بلکه میزان درآمدکاری میزان بینه تنها دارای صنایع 
درآمد و در  گذاری شهرک ها و نواحی صنعتی در ضمن برای مشخص شدن میزان اثر.)3جدول (می باشد مراتب باالتر 
ای مقایسه هشت روستای مورد مطالعه از نظر درآمد  برواستفاده شده  tاز آزمون روستاهای دارا و فاقد صنایع هزینه خانواردر

  ). 6و5، 4جداول ( گردیددانکن استفاده  / f و هزینه خانوار نیز از آزمون
  

 )هزار ریال: واحد( روستاها ی دارا و فاقد صنایعخانوارهای   طبقات درآمدی -3جدول 

  و باالتر3000 2001-3000 1001-2000 1-1000 نام روستا

 %3/35 %3/35 %4/29 0 کاردیکال

 %8/11 %9/52 %4/29 %9/5 کاشی کال

 %25 %7/16 %50 %3/8 درونکاله شرقی

ی د
اها
وست

ر
ایع
صن

ی 
ارا

 

 %19 %5/9 %7/66 %8/4 درازکال

 0 %8/18 %3/56 %25 پست کال

 0 %1/23 %4/38 %5/38 لمسوکاله غربی

 0 0 %60 %40 امیرکال

ایع
صن

قد 
ی فا

اها
وست

ر
 0 0 %4/71 %6/28 شیردارکال 

  1385میدانی، براساس اطالعات مطالعات : منبع
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      دانکن / Fی  مورد مطالعه از طریق آزمونمد و هزینه خانوار در بین  هشت روستامقایسه میانگین درآ -4 جدول

 مجموع مربعات منبع تغییر متغیر
     درجه آزادی

)DF( 
 F میانگین مربعات

سطح 
 معناداری

 درآمد

  ن گروه هابی
  درون گروه ها

 جمع

378497,7  
893215,1  
12717113 

7  
117  
124 

54071,102  
7634,317 083/7 000/0 ** 

 هزینه کاالی مصرفی

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 جمع

4638,924  
25563,924  
30202,848 

7  
117  
124 

662,703  
218,495 033/3 006/0 ** 

 هزینه خوراکیها

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 معج

11476,419  
68413,709  
79890,128 

7  
117  
124 

1639,488  
584,732 804/2 010/0 ** 

 هزینه پوشاک

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 جمع

5392,428  
28377,572  

33770,0 

7  
117  
124 

770,347  
242,543 176/3 004/0 ** 

هزینه های درمانی ، 
 …مسافرت و

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 جمع

4469,019  
33630,981  

38100,0 

7  
117  
124 

638,431  
287,444 221/2 037/0 * 

 مجموع هزینه ها

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 جمع

113462,5  
411232,9  
524695,4 

7  
117  
124 

16208,925  
3514,811 612/4 000/0 ** 

 عدم معنی داری: ns       01/0معناداری در سطح **           05/0معناداری درسطح * 
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      دانکن / Fاز طریق آزمونی مورد مطالعه از نظر درآمد و هزینه خانوار  گروه بندی  هشت روستا-5جدول 

   متغیر
                  

 روستا

 درآمد
هزینه کاالهای 

 مصرفی
 هزینه پوشاک هزینه خوراکیها

هزینه های درمانی 
 ...، مسافرت و

مجموع هزینه 
 خانوار

 420   (BC) 720 (BC) 410 (C) 370 (B) 2030 (C) (D) 2910 کاردیکال

 440 (C) 820 (C) 400 (CD) 350 (B) 2020 (C) (CD)2480 کاشی کال

 320 (A) 620 (AB) 3000(ABCD) 28 (AB) 1490 (AB) (BC) 2030  شرقیدرونکال

 380 (ABC) 660 (ABC) 360 (BCD) 290 (AB) 1710 (BC) (BC) 2010 درازکال

 290 (A) 610 (AB) 290 (A) 310 (AB) 1490 (AB) (AB) 1550 پست کال

 320 (AB) 610 (AB) 350 (BCD) 190 (A) 1420 (AB) (AB) 1610 لمسوکاله غربی

 280 (A) 530 (AB) 250 (AB) 260 (AB) 1340 (AB) (AB) 1340 امیرکال

 290 (A) 510 (A) 220 (A) 190 (A) 1130 (A) (A) 1220 شیردارکال

  
        tمقایسه میانگین درآمد و هرینه خانوار در روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاده از آزمون  -6جدول 

 میانگین انحراف معیار سطح معناداری )df(درجه آزادی t عنوان گروه متغیرها

  A درآمد
B 

5,102  
5,260 

123  
113,57 

000/0 ** 
000/0 ** 

66,05  
103,55 

143,18  
236,56 

  A هزینه کاالهای مصرفی
B 

3,616  
3,688 

123  
120,93 

000/0 ** 
000/0 ** 

11,76  
15,54 

29,77  
38,80 

  A هزینه خوراکیها
B 

2,822  
2,801 

123  
115,87 

006/0  ** 
006/0  ** 

26,21  
23,62 

57,12  
69,70 

  A هزینه پوشاک
B 

2,927  
2,874 

123  
106,36 

004/0 ** 
005/0 ** 

18,28  
14,08 

27,93  
36,41 

  A ...هزینه های درمانی ، مسافرت و
B 

2,444  
2,452 

123  
121,70 

016/0 * 
016/0 * 

16,71  
17,43 

32,23  
32,68 

A : روستاهای فاقد صنایع       B :روستاهای دارای صنایع           ns :01/0معناداری در سطح **         05/0معناداری درسطح *           عدم معناداری  
  

قدر . دوام استهای مصرفی باستفاده از کاال را نشان می دهد، ااز مهمترین عواملی که سطح زندگی خانوارهادیگر یکی         
مسلم الگوی استفاده از کاالهای مصرفی با دوام و تغییرات آن می تواند تابع میزان درآمد و افزایش آن در یک مقطع زمانی 

کاالهای مصرفی بادوام نیز دچار تغییرات ، الگوی استفاده ازجاد درآمد جدیدد و یا ایبدین معنی که با افزایش درآم. باشد
از طریق ها و نواحی صنعتی  شهرکتـاسیس با چنین فرضیه ای به نظر می رسد . )230، 1379طاهرخانی، (اساسی خواهد شد

. ی مصرفی بادوام بوجود آوردثیرات قابل قبولی در خرید کاالهاطور نسبی تأبه درآمد افزایش فرصت های شغلی  و ایجاد 
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ه مبین سطح اقتصادی خانوارها است، از قبیل بررسی انواع کاالهای مصرفی بادوام ک، منظور تبیین و آزمون این ادعاه لذا ب
 خانوار 125در بین  جز آن ، مبلمان و، ماشین سواری، کامپیوتر، کولرتلویزیون رنگی، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر

 . )7جدول (را و فاقد صنایع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل استروستاهای دا
  )درصد(روستاهای دارا و فاقد صنایع بین خانوار میزان مصارف کاال در  -7جدول 

 روستاهای فاقد صنایع روستاهای دارای صنایع کاالی مصرفی ردیف

 13/74 56/86 تلویزیون رنگی 1

 17/5 32/34 )خشک کن(ماشین لباسشوئی 2

 86/25 11/76 یخچال فریزر 3

 17/5 88/23 کولر 4

 62/8 80/38 ماشین سواری 5

 0 91/17 کامپیوتر 6

 0 95/8 مبلمان 7

  1385میدانی، اطالعات حاصل از مطالعات : منبع
نشان دهنده آن است که  یومان ویتنی ناپارامتری مونآمده مقایسه میانگین ها با استفاده از آز 8 همانطوریکه در جدول شماره

. دارندهمه اقالم مصرفی بادوام که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته در روستاهای دارا و فاقد صنایع تفاوت معناداری 
فاقد ز روستاهای  ا به مراتب بیشتر دارای صنایعیعنی درصد خانوارهایی که اقالم مصرفی زیر را دارا هستند در روستاهای 

  . استصنایع
 Mann-whitney  مقایسه اقالم مصرفی خانوارها در روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاده از آزمون-8جدول 

 سطح معناداری Mann-whitney Wilcoxon w Z  متغیرها

080/0 -752/1 5/3412  5/1701 تلویزیون رنگی ns 

000/0 -989/3 5/3087 5/1376 )خشک کن(ماشین لباسشوئی ** 

 **000 -591/5 5/2677 5/966 یخچال فریزر

004/0 -894/2 5/3290 5/1579 کولر ** 

 **000 -882/3 5/3067 5/1356 ماشین سواری

001/0 -376/3 0/3306 0/1595 کامپیوتر ** 

020/0 -326/2 0/3480 0/1769 مبلمان * 

Ns                          :01/0معناداری در سطح **       05/0معناداری درسطح *      عدم معناداری  
  

 :ها و نواحی صنعتی روستایی پیامدهای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک
  :ترکیب سنی

بعبارت دیگر در .  سنی در روستاهای فاقد صنایع استمیانگین سنی درروستاهای دارای صنایع بسیار پایین تر از میانگین
ی سنی جوان و ای جزء جمعیت فعال محسوب شده و در گروه هاروستاهای دارای صنایع اکثر سرپرست های خانواره
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، درصورتیکه اکثر سرپرست های خانوار روستاهای  فاقد صنایع به ترتیب سالخورده و میانسال هستند که میانسال قرار دارند
   )9جدول (دال بر مهاجرت جوانان در روستاهای فاقد صنایع به دلیل بیکاری و مسائل و مشکالت اقتصادی می باشد 

  طبقه بندی جمعیت فعال در روستاهای دارا و فاقد صنایع-9جدول
 70باالتر از  61-70 51-60 41-50 31-40 30زیر  گروه های سنی

 %9/5 %6 %6/17 %4/29 %6/17 %5/23 کاردیکال

 %8/5 %8/5 %6 %1/29 %3/35 %6/17 کاشی کال

 %3/8 %5/8 %3/8 %3/33 %6/16 %25 درونکاله شرقی

ایع
صن

ی 
دارا

ی 
اها
وست

ر
 

 %8/4 %19 %19 %3/14 %1/19 %8/23 درازکال

 %3/37 %8/18 %25 %5/12 %3/6 0 پست کاله

 %7/7 %3/30 %2/23 %5/23 %4/15 0 لمسوکاله غربی

 %3/13 %3/53 %20 0 %7/6 %7/6 امیرکال

ایع
صن

قد 
ی فا

اها
وست

ر
 %6/28 %4/21 %3/14 %1/7 %4/21 %2/7 شیردارکال 

  1385کار میدانی، : منبع            
  مهاجرت
هنوز یکی از ،  شهری که پس از اصالحات ارضی در ایران سرعت فزاینده ای به خود گرفته-ت های روستا مهاجر           

بزرگترین معضالت کشور محسوب می شود به نحوی که هر ساله تعداد کثیری از جوانان روستایی برای یافتن شغل و درآمد 
یکی از مهمترین اهداف ایجاد منظور حل مساله مذکور ه ب). 36، 1380،  لنگرودیمطیعی(سوی شهرها مهاجرت می کنند به 

. ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاستافزایش شهرک ها و نواحی صنعتی 
ر مهاجرت روستاییان داشته و نه تنها ایجاد آنها مانع مهاجرت روستاییان ها و نواحی صنعتی روستایی تأثیر کامالً مثبتی ب هرکش

مهندسین مشاور ورزبوم، (گذار، مهندس، تکنسین و کارگر شده است  شده بلکه موجب جذب افراد غیربومی اعم از سرمایه
1382 ،337(.  

 شهرستان بابل از دیدگاه ماندگاری جهت بررسی برآیند ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در سطح مناطق روستایی      
شاغلین و تداوم زندگی در روستای محل سکونت متاثر از ایجاد اشتغال جدید، ضمن توجه به انگیزه سرپرست خانوار میزان 

 نوع اشتغال درخانوارهای یافته های تحقیق حاکی از آن است که. استتمایل خانواده آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 
، درازکال و  که روستاهای کاشی کال، کاردیکال، به نحویتفاوت معناداری را نشان می دهد دارا و فاقد صنایع ستاهایرو

 بلکه ، نه تنها جمعیت فعال خود را از دست نداده اندشهرک و نواحی صنعتی واقع شده انددرونکالی شرقی که در کنار 
 درصد جمعیت روستاهای مذکور مهاجرند که به دلیل 9/14 که حدود نتایج بررسی ها نشان می دهد. جاذب جمعیت هستند

  . در این روستاها اسکان یافته انداشتغال در واحدهای تولیدی صنعتی
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  رضایت شغلی
ایجاد اشتغال و متعاقب آن رضایت شغلی و ثبات درآمدی نیز از پیامدهای مهم صنعتی شدن روستاهاست و سبب          

نبود اشتغال مولد در روستا از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی می تواند . اری در روستا می گرددمیزان ماندگافزایش 
بدین ترتیب یکی از مهم ترین اهداف توسعه . به عدم برخورداری از امنیت شغلی و نهایتاً به مهاجرت های روستایی منجر شود

لد و پایدار جهت حصول به امنیت و رضایت شغلی روستاییان شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی ایجاد اشتغال مو
  )مأخذ(.است

اطالعات بدست آمده نشان دهنده آن است که خانوارهای روستاهای دارای صنایع از رضایت شغلی باالتری برخوردار      
             خش صنایع بسیار قابل توجه یت شغلی بیشتر است و این امر در بین شاغلین بعبوده وانگیزه ماندگاری آنان نیز به دلیل موق

  . )10جدول(می باشد
   یومان ویتنی  با استفاده از آزمون مقایسه رضایت شغلی، بیمه و انگیزه ماندگاری در روستاهای دارا و فاقد صنایع -10جدول

 سطح معناداری Mann-whitney Wilcoxon w Z متغیر

 000/0** -3,37 2957,5 679,5  میزان رضایت از شغل

 000/0** -7,89 2669,0 391,0 میزان استمرار و تداوم شغل

 000/0** -4,13 2933,5 1222,5 رضایت از بیمه

 000/0** -5,12 3,72,5 897,5 انگیزه ماندگاری سرپرست خانوار

 000/0** -4,33 3374,5 1096,5 انگیزه ماندگاری همسر سرپرست خانوار

 000/0** -4,03 3420,0 1142,0  خانوارانگیزه ماندگاری فرزندان سرپرست

  0/0 1معناداری در سطح **                             
  آموزش

توان مورد  ها و نواحی صنعتی بر محیط روستایی را عمدتاً در زمینه آثار آموزشی غیرمستقیم می اثرات آموزشی شهرک      
جدید و به تبع آن  های  جب افزایش مهارتبه این ترتیب که ایجاد اماکن صنعتی در برخی از مناطق مو. ارزیابی قرار داد

خانواده از تحصیالت ی در ناحیه مورد مطالعه نیز ضمن اینکه اعضا. می شودای شاغلین در این مناطق  ارتقاء آگاهی حرفه
 مانند شاغلین بخش صنایع نیز دوره های آموزشی فنی اعم از برق صنعتی، مکانیکی، حسابداری و، باالتری برخوردار هستند

 به نحوی که فراگیری دوره های آموزشی در روستاهای دارا و فاقد صنایع را به مدت سه الی شش ماه طی کرده اندآن 
  ).15جدول  (تفاوت معناداری را نشان می دهد

  مشارکت
از دیگر پیامدهای استقرار صنعت ایجاد انگیزه برای مشارکت های مردمی است که به صورت مشارکت مالی، یدی و      

در واگذاری زمین، تأمین آب، برق و سایر مردم در روستاهای مورد مطالعه ترین اثر مشارکتی  مهم. مشورتی تجلی می یابد
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براساس یافته های آماری می توان اذعان داشت ). 367-80 ،1382 مهندسین مشاور ورزبوم(است مشاهده قابل ها  زیرساخت
گرچه اکثریت . می یابد و عمران منطقه نیز افزایشت در جهت توسعه  میزان مشارک،که با افزایش درآمد روستاییان

خانوارهای روستایی چه در روستاهای دارای صنایع و چه در روستاهای فاقد صنایع دارای مشارکت  اعم از مشارکت مالی، 
کت در روستاهای یدی و مشورتی  هستند، ولی مقایسه میانگین ها در هشت روستای نمونه مبین آن است که میزان مشار

نتایج بررسی ها نشان می دهد که بین روستاهای دارا و فاقد صنایع از لحاظ مشارکت  .مراتب بیشتر می باشده ارای صنایع بد
در بین ابعاد مشارکتی، گرچه  مشارکت مشورتی در روستاهای .  تفاوت معناداری وجود دارد،درصد99اطمینان  با مالی و یدی

  .)11،12ول اجد(ز روستاهای فاقد صنایع است اما از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان نمی دهددارای صنایع بیشتر ا
  

  )درصد(نسبت مشارکت خانوار در روستاهای دارا و فاقد صنایع -11جدول

 نوع مشارکت
  نسبت مشارکت در

  روستاهای دارای صنایع

  نسبت مشارکت در
  روستاهای فاقدصنایع

 %6/58 %0/94 مشارکت مالی

 %7/32 %7/59 مشارکت یدی

 %4/3 %4/10 مشارکت مشورتی

  1385، یمیداناطالعات از مطالعات : منبع                                                 
  

  Mann-whitneyمقایسه شاخص های مشارکتی در روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاده از آزمون  -12جدول
  سطح معناداری Mann-whitney Wilcoxon w Z متغیرها

-716/4 0/2966 0/1255 مشارکت مالی  **000/0 

-997/2 5/3130 5/1419 مشارکت یدی  **003/0 

-504/1 0/3518 0/1807 مشارکت مشورتی  ns133/0 
Ns                                       :1/0معناداری در سطح **       05/0معناداری درسطح *       عدم معناداری  

  

 ارتباط با رسانه ها ، مطبوعات و جراید

ه های جمعی اهمیت به سزایی در رشد آگاهی و اطالعات مردم و بخصوص کشاورزان دارا می باشد مطبوعات و رسان        
که تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجالت و کتابها از مهم ترین و ملموس ترین آنها به شمار می آیند و به نظر صاحب نظران 

  .)244، 1381 ایروانی،(نها خواهد داشت ارتباط روستاییان با این رسانه ها تاثیر زیادی بر آگاهی و بینش آ
و  که میزان استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی حاکی از آن استدر این تحقیق  t نتایج حاصل ازآزمون          

  .)13جدول ( نشان می دهدرا در روستاهای دارا و فاقد صنایع تفاوت معناداری همچنین مطالعه کتاب و مجالت و روزنامه 
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  ساعت درهفته:  واحدtمقایسه میانگین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاده از آزمون  -13جدول 
 میانگین انحراف معیار سطح معناداری )df( آزادی درجه t عنوان گروه متغیرها

  A رادیو
B 

2,83  
2,93 

123  
106,99 

005/0 ** 
004/0  ** 

3,17  
5,60 

89/0  
25/3 

  A تلویزیون
B 

2,02  
1,99 

123  
107,83 

045/0  * 
049/0  * 

29/11  
89/8 

06/23  
73/26 

  A مطالعه روزنامه
B 

5,00  
5,28 

123  
86,29 

**000/0  
**000/0  

1,11  
2,99 

25/0  
2,34 

  A مطالعه مجالت و کتاب
B 

3,05  
3,28 

122  
77,21 

003/0 ** 
002/0 ** 

00/1  
71/3 

19/0  
1,74 

A                 : روستاهای فاقد صنایع    B :روستاهای دارای صنایع    ns :01/0معناداری در سطح **      05/0معناداری درسطح *     عدم معناداری        
  

  بررسی وضعیت تحصیلی
 ارا و فاقد صنایع دروستاهای در نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که گرچه بین میزان تحصیل سرپرست خانوار        

گفتنی است . تفاوت معناداری وجود دارد ولی در مجموع میزان تحصیالت خانوار در روستاهای دارای صنایع زیاد باال نیست
                 نشان  تفاوت معناداری رادرصد 99با احتمال است که میزان تحصیالت همسر سرپرست خانوار نیز در دو گروه مذکور 

  . )14،15جدول (ین تحصیالت فرزندان در دوگروه مذکور تفاوت معناداری وجود نداردمی دهد ولی ب
 

       t مقایسه میانگین میزان سواد دربین خانوار روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاده از آزمون -14جدول 
 میانگین انحراف معیار سطح معناداری )df( آزادی درجه t عنوان گروه متغیرها

  A سواد سرپرست خانوارمیزان 
B 

6,19  
6,31 

123  
121,02 

**000/0  
**000/0  

3,99  
5,26 

2,20  
7,44 

  A میزان سواد همسر سرپرست خانوار
B 

5,27  
5,44 

123  
112,29 

**000/0  
**000/0  

3,29  
5,29 

1,77  
6,01 

  A میزان سواد فرزندان
B 

0569  
059/0 

123  
80,45 

057/0 ns 
055/0  ns 

10,24  
12,55 

5,98  
7,01 

A  : روستاهای فاقد صنایع      B :روستاهای دارای صنایع    ns :01/0معناداری در سطح **         05/0معناداری درسطح *            عدم معناداری  
  

  خدمات بیمه ای
 تأمین ها و نواحی صنعتی کارکنان واحدهای تولیدی تحت پوشش بیمه های بهداشتی و درمانی و بویژه با ایجاد شهرک       

بر اساس .  و براساس مقررات موجود بیمه نمودن کلیه کارکنان واحدهای تولیدی الزامی استگرفته انداجتماعی قرار 
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نتایج حاصل از .  درصد شاغلین در بخش صنایع در جامعه نمونه تحت پوشش بیمه قرار دارند5/87مطالعات انجام شده حدود 
در از خدمات بیمه ای برخوردارند  صنایع خانوارهای روستاهای دارایدرصد 2/64تحقیق بیانگر آن است که حدود 

مه ای اعم از این آمار برای تمامی امور بی. هستند درصد خانوار روستاهای فاقد صنایع تحت پوشش بیمه 14صورتیکه فقط 
  . ، حوادث وتکمیلی مصداق داردازکارافتادگی ،درمانی، بازنشستگی

  کیفیت مسکن
توان مورد توجه  های صنعتی در مناطق روستایی بر کیفیت مساکن روستایی را از دو جهت می اد نواحی و شهرکتأثیر ایج      

شوند روستاییان با  هایی که با مصالح مرغوب و کیفیت مهندسی در این مناطق ایجاد می که ساختمان نخست آن. قرار داد
که با افزایش درآمد روستائیان،  دوم آن. روی خواهند کردالگوبرداری در ساخت و ساز واحدهای مسکونی خود از آن پی

  . استفاده از مصالح بادوام در ساخت مسکن عمومیت پیدا خواهد کرد
راه مناسب، شبکه . ایجاد هر ناحیه صنعتی در مناطق روستایی الزاماً همراه با گسترش خدمات زیرساختی نیز همراه است        

ها و نواحی صنعتی بوده و تبعاً  ز پیش نیازهای ایجاد شهرکمانند آن ات خدماتی حمل و نقل و انتقال برق و مخابرات، مؤسسا
براساس مطالعات . )38، 1382ورزبوم، مهندسین مشاور (شوند مند می ساکنین روستایی پیرامونی این نواحی نیز از این مزایا بهره
ونه کامال مصداق دارد و عالوه بر تفاوت های موجود بین کیفیت انجام شده در این تحقیق این امر برای روستاییان جامعه نم

  )15جدول .(مسکن، مساحت آن در روستاهای دارا و فاقد صنایع تفاوت معناداری را نشان می دهد 
  

  tه از آزمون مقایسه میانگین دوره های آموزشی ، تحصیالت و مساحت مسکن دربین خانوار روستاهای دارا و فاقد صنایع با استفاد-15جدول 

 t عنوان گروه متغیرها
 آزادی درجه

)df( 

سطح 
 معناداری

انحراف 
 معیار

 میانگین

  A )روز(فراگیری دوره های آموزشی
B 

3,883  
4,175 

123  
66,0 

000** 
000** 

00/0  
39/0 

00/0  
19/0 

  A  )سال(میزان تحصیالت
B 

6,196  
6,318 

123  
121,0 

000** 
000** 

3,99  
5,26 

2,20  
7,44 

  A )متر مربع(مسکنمساحت 
B 

2,36-  
2,40- 

123  
122,39 

019/0 * 
018/0 * 

19,47  
24,18 

76,72  
11/86 

 A        : روستاهای فاقد صنایعB      :روستاهای دارای صنایع    Ns       :01/0معناداری در سطح **          05/0معناداری درسطح *        عدم معناداری  
  

  نتیجه گیری و پیشنهادات
                  ، برنامه ریزان و مردم ان است که مورد توجه سیاستگذارانصنایع کوچک روستایی از بخش های مهم اقتصاد ایر       

 رفع مشکل بیکاری، توزیع عادالنه درآمد و کاهش شکاف مناطق شهری و روستایی دراین صنایع قابلیت باالیی . می باشد
 .داراست
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ظور بررسی و ارزیابی تبیین جایگاه استقرار صنعت در روستا در قالب شهرک ها و نواحی صنعتی در تحقیق حاضر بمن        
، برحسب مورد سه شهرک و دو ناحیه صنعتی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاییروستایی با در نظر گرفتن اهداف معین 

شاخص های توسعه اکثر ق حاکی از آن است که نتایج حاصل از تحقی. شهرستان بابل مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است
مسکن، بیمه، رضایتمندی و وضعیت ، ی بادوامخوراک، پوشاک وکاالهای مصرف(صرف جتماعی اعم از الگوی ماقتصادی و ا

روستاهای دارا و فاقد (  در جامعه نمونه روستاییان، انگیزه ماندگاری های تخصصیآموزش میزان تحصیالت وامنیت شغلی، 
 شهرک ها و نواحی صنعتی در  مثبتمبنی بر اثرگذاری H1تفاوت معنی داری را نشان داده و بر این اساس فرضیه) صنایع

مین تأراستای کاهش فقر روستایی، افزایش فرصت های شغلی،  در لذا. شودتوسعه اقتصادی و اجتماعی روستا تائید می 
اشتغال پایدار، امنیت غذایی، عدالت و ثبات اجتماعی، حداقل خدمات عمومی و خودکفایی در جهت حصول به تولید و 

   .اهتمام ورزیدباید با اتکا به صنایع روستایی زندگی مطمئن و مشارکت پذیر 
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