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بررسی و ارزیابی اثرات صنایع روستایی در توسعه اقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی 
  نواحی روستایی شهرستان درمیان: مطالعه موردي

  
 3 و محمد کاظم علوي 2صادقی ... ، حجت ا1ا یونسی ضالمرغ

  Reza.unosi@gmail.comکارشناس برنامه ریزي روستایی استانداري خراسان جنوبی،  1
  sadeghi8422@yahoocomکارشناس  دفتر روستایی استانداري خراسان جنوبی،  2

 مدیر کل دفتر روستایی استانداري خراسان جنوبی 3

  
  
  

از موارد مهم و . اجتماعی مناطق روستاییو توجه به بحث تولید و اشتغال از مباحث مهم توسعه روستایی است- توسعه اقتصادي  – چکیده
در مناطق  از نظر اقتصادي و اجتماعی بررسی اثرات ایجاد صنایع روستاییهدف  این مقالهدر . مینه، صنایع روستایی می باشدتاثیرگذار در این ز

تحلیلی -توصیفی و روش  ماهیت از حیث مقاله حاضر. ، که بصورت مطالعه موردي در شهرستان درمیان، این موضوع بررسی می گردداستمذکور 
خانوار جامعه مورد پژوهش،  4346خانوار نمونه، از   300با روش اسنادي و همچنین میدانی از  تحقیق اطالعات . استهدف کاربردي و بر اساس 
ي تأثیر صنایع بر  در زمینه .صل شده استامتیاز کل حا% 80در اکثریت سؤاالت مربوط به تاثیرات اقتصادي حداقل نتایج نشان داد که. بدست آمد

ارزیابی پرسش شوندگان از اثرات کلی صنایع . )کل امتیاز 87(%باالترین امتیاز مربوط به رضایت اهالی است ،اهاهاي اجتماعی روست ویژگی
،  14/32با مقدار بحرانی  277/64با مقایسه مقدار آمارة آزمون ، با استفاده از آزمون آماري کاي دو .)کل امتیاز 81(%روستایی منطقه مثبت است 

صنایع روستایی موجود تاثیر . شود پذیرفته می H1رد شده و فرض  H0رة در ناحیه بحرانی قرار می گیرد بنابراین فرض که مقدار آما ،دشمشخص 
  . قابل توجهی درزندگی روستاییان داشته است

  
 .صنایع روستایی،توسعه اقتصادي و اجتماعی - ها کلید واژه

  مقدمه. 1
 بخش در آن نماد بیشترین اما است، جهانی مشکلی فقر چه گرا

 نواحی مشکل ترین مهم عنوان به که شده باعث روستایی

  ].1[باشد مطرح روستایی
 زمینه در ساز سرنوشت تصمیم یک شدن صنعتی تردید بدون

 ضرورتی و سوم است جهان کشورهاي اجتماعی و اقتصادي توسعه

 بخش هاي همه در شدن صنعتی اثرات. باشد می انکار قابل غیر

 مالی منابع از زیادي قسمت تحرك باعث و دهاحساس ش اقتصادي

 صنعتی عبارت دیگر به ].2[اقتصادي می شود توسعه جهت در

 اجتماعی توسعه و اقتصادي سریع رشد ایجاد ابزار عنوان به شدن

 به روستایی شدن و صنعتی باشد می توسعه حال در کشورهاي

 قادر که روستایی جانبه همه توسعۀ سیاست از قسمتی عنوان

 اساسی نیازهاي تأمین با هم شغلی و تهاي فرص ایجاد با هم ستا
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 معرفی باشد، روستایی توسعه جهت در گامی روستایی جمعیت

 به صنایع از اي پاره براي تمرکززدایی کوشش لذا .است شده

 براي محلی منابع از بهینه استفاده جهت تبدیلی صنایع خصوص

 جهت ضروري یحرکت محلی ابعاد مصرف در و تولید افزایش

 ضمن بلندمدت در حرکت این .است روستایی توسعه به حصول

 می مساعدت نیز پایدار تولید و درآمد به توزیع اشتغال، ایجاد

  .]3[نماید
 در روستایی توسعه روندهاي تحلیل ضمن نایاك .سی .یو

 طرحهاي توسعه ارائه که است معتقد توسعه، حال در کشورهاي

 .اند شده روبرو شکست با غالباً کشورها این روستایی مناطق براي
 روستایی بیکاري مناطق و فقر مشکل حل راه تنها وي نظر از

 صنعت استقرار جهت ریزي برنامه و است شغلی فرصتهاي ایجاد

 توسعه اهداف اشتغال، ضمن ایجاد یتواند م روستایی مناطق در

 تقراراس اثرات بررسی با راجرز دیوید. ]4[سازد محقق را روستایی

 دهد می نشان آیوا ایالت روستایی مناطق و ها شهرك صنعت در

مورد  اجتماعات براي را وسیعی منافع روستایی شدن صنعتی که
 یکپارچگی افزایش سبب که به طوري برداشته در مطالعه

شده  درآمدها متعادل توزیع و سرانه درآمد افزایش خانوارها،
 روستایی شدن صنعتی گويال بررسی با نیز آبراهام .جی. ]5[است

 روستایی توانسته مناطق در صنعت استقرار که است معتقد هند

 صنعتی .باشد داشته درآمد و اشتغال ایجاد در مهمی بسیار نقش

 عدم الگوي سبب تحکیم محلی منابع از استفاده با روستایی شدن

 و شهري مناطق بین پیوند که است پلی و بوده صنایع تمرکز
 و شهر نواحی در زندگی واقع اختالف در و می کند دایجا روستایی

  .]6[یابد می کاهش روستا
 در کاتالیزور یک عنوان به روستایی مناطق شدن صنعتی نظریه

 حل براي چاره کار آخرین و درآمد افزایش و اشتغال ایجاد جهت

 حل جهت در بالقوه بخشی اینک هم روستایی، مناطق فقر مشکل

 می محسوب محروم روستایی طقمنا براي بیکاري مشکل

 گسترش و روستا شدن صنعتی دیدگاه این براساس. ]7[گردد

 و کاالها تأمین و رفاه افزایش در عاملی فعالیتهاي غیرکشاورزي
 .شود می محسوب روستایی خانوارهاي براي ضروري خدمات
 اقتصادي ایجاد ضمن روستایی مناطق در صنعت نفوذ و تأثیرات

 طوریکه تجربیات به باشد، بسیاري اثرات ارايد تواند می فعال،

 طریق از ساختاري تغییر هر نشان می دهد متعدد کشورهاي

 روستایی در مناطق ارزش با اقتصادي نقش تنها نه شدن، صنعتی

 بر. ]8[می شودد رانشی خود اقتصاد به منجر بلکه کند، می ایجاد

 سعهتو در مهمی بسیار نقش تواند شدن می صنعتی اساس این

 ایجاد وري، بهره ، روستایی تولیدات افزایش طریق از روستایی

 دیگر با پیوند ایجاد و اساسی نیازهاي شغلی، تأمین فرصتهاي

  .نماید ایفا اقتصادي هاي بخش
 و مسائل ترین مهمترین از یکی روستایی صنایعبنابراین 

 و ضروري شرط ویک است روستایی توسعه سیاستگزاریهاي

از بگونه اي که . ]9[آید می حساب به ملی وسعهت براي اساسی
 50راهبردهاي مهم توسعه، صنعتی سازي است که در دهه هاي  

و این امر از  راهبرد غالب توسعه محسوب می شد 70و  60،
  .]10[با تأکید بر صنایع روستایی شروع شد 1960اوسط دهه 

این روش در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله 
ن بکار گیري شد در همین راستا سازمان صنایع کوچک و ایرا

شهرکهاي صنعتی در قالب  شرح خدمات مکان یابی متولی 
منظور از  .شهرك هاي صنعتی و نواحی صنعتی روستایی شد

نواحی است که داراي محدوده و مساحت کمتر  نواحی روستایی؛
از پنجاه هکتار می باشد  که در چارچوب طرح هاي ناحیه اي 
موجود مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري کشور ایجاد می 
شود  و شامل مجموعه اي از واحدهاي صنعتی با اولویت صنایع 

  ].11[تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و خدمات پشتیبانی است
یق حاضر این است که نقش صنایع از اینرو سئوال اصلی تحق

ایی مورد ستایی در توسعه اقتصادي و اجتماعی مناطق رو سترو
  ؟مطالعه چیست

شرح زیر  به لذا با عنایت به سئوال اصلی این تحقیق فرضیه
  :مطرح است 

صنایع روستایی موجود تأثیرات اقتصادي، : به نظر می رسد
اجتماعی و زیستی قابل توجهی در زندگی روستائیان منطقه 

  .داشته است
مقاله حاضر این موضوع اساسی در مباحث روستایی را، 

موردي در شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی بصورت 
 ..ار را بصورت خالصه ارائه می دهدبررسی و نتایج ک

  متن اصلی. 2
  معرفی محدوده مورد مطالعه . 2-1

ي مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان درمیان  محدوده
شهرستان درمیان به مرکزیت شهر اسدیه، یکی از . است

این شهرستان در . سان جنوبی استهاي استان خرا شهرستان
شرق شهرستان بیرجند، جنوب شهرستان قاین و شمال 

 47′و  60°تا  28′و  59°در (شهرستان سربیشه واقع شده است 
و در ) درجه عرض شمالی  21′و  33°تا  32′و 32°طول شرقی و 

 6حال حاضر داراي سه بخش مرکزي، قهستان و گزیک، 
استانداري خراسان جنوبی ، (باشددهستان و سه نقطه شهري می 

کیلومترمربع وسعت دارد  797هزار  5شهرستان درمیان ). 1389
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برآورد . درصد مساحت کلّ استان را در برگرفته است 1/6که 
نشان می دهد که جمعیت  87جمعیت شهرستان در سال 

درصد از جمعیت استان را به  3/8نفر بوده که  54743شهرستان 
پارچه آبادي  171این شهرستان داراي . ده استخود اختصاص دا

آبادي خالی  26روستا داراي سکنه و  145است که از این میزان 
  ). 1389مرکز آمار ایران ، (باشد از سکنه می

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه: 1شکل

  روش تحقیق. 2-2
به منظور ارزیابی تأثیرات این صنایع در ابعاد مختلف اقتصادي 

رهنگی بر روستاها و جمعیت روستایی از روش اجتماعی و ف
میدانی با کمک پرسشنامه استفاده شده است با بررسی بعمل 

خانوار برآورده  4346آمده جمعیت روستایی متأثراز این صنایع 
  .دهد شد که جامعه آماري مورد بررسی را تشکیل می

. براي تعیین حجم نمونه آماري از فرمول کوکران استفاده شد 
این  ،خانوار محاسبه شد 300این فرمول حجم نمونه آماري  طبق

تعداد با کمک روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب وسپس 
ها طیفی سؤاالت  پاسخ. ها توزیع گردیده است هاي آن پرسش نامه

هاي هر گزینه و  اد پاسخارزش گذاري گردیده و با توجه به تعد
  . ارزش آن امتیاز نهایی براي هر سؤال محاسبه شده است

به منظور ارزیابی تأثیرات صنایع روستایی موجود در منطقه 
هاي اقتصادي  فرهنگی و شاخص - هاي اجتماعی بر ویژگی

 20روستاها یک نوع پژوهش میدانی در سطح روستاهاي باالي 
یی عمده اي هستند  به شرح خانوار که داراي صنایع روستا

  .، صورت گرفته است)1(جدول 
  

  
  مهم ترین صنایع روستایی منطقه: 1جدول 

  

  

  نتیجه گیري تجزیه و تحلیل و  .3
بدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشت ساز در زمینه 
توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها جهان سوم است و ضرورتی 

لذا بررسی اثرات ).142: 1381،  حیدري(غیر قابل انکار می باشد 
آن در این مقاله در سه قسمت اثرات اقتصادي و اجتماعی و 
اثرات کلی صنایع در توسعه روستایی در شهرستان درمیان 

  .بررسی می شود 
  اثرات اقتصادي . 1- 3

سؤال به ارزیابی اثرات  8سؤال پرسش نامه،  20از مجموع 
معیت روستایی هاي صنعتی بر روستا و ج اقتصادي واحد

اختصاص دارد که فاکتورهایی سرمایه گذاري محلی، گسترش 
هاي این مبحث می  از مؤ لفه... هاي بازرگانی و صنعتی و فعالیت
  .آمده است )2(این سؤاالت در جدول نتایج مربوط به. باشند

 80%در اکثریت سؤاالت مربوط به تاثیرات اقتصادي حداقل 
 81%ه طور میانگین این عدد امتیاز کل حا صل شده است و ب

بوده است بیشترین تأثیر اقتصادي صنایع از نظر شرایط اشتغال 
بوده است بدین معنی که هم اکثریت شاغلین در این صنایع افراد 
محلی هستند و هم با تأسیس واحد صنعتی میزان اشتغال در 

از دیدگاه پرسش شوندگان در بین . روستاها بهبود داشته است
ي اقتصادي کم ترین اثر مثبت در زمینه بهبود در آمد فاکتورها
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به طور کلی ساکنان روستاها اثرات اقتصادي . ساکنان بوده است
  . کنند صنایع روستایی موجود درمنطقه را مثبت ارزیابی می

  
  نتایج مربوط به اثرات اقتصادي: 2جدول

  

   

ستایی موجود نمودار درصد از کل امتیاز اثرات اقتصادي صنایع رو: 2شکل
  در منطقه

  اثرات اجتماعی و زیستی . 2- 3
سؤال مربوط به عوامل  11از مجموعه سئواالت پرسش نامه، 

گسترش خدمات، : اجتماعی و زیستی است که مواردي مانند
بهبود وضعیت کاربري، تسریع توسعه اقتصادي و رضایت اهالی 

ت در این سؤاال را مورد ارزیابی قرار می دهد نتایج به... و
  . آمده است)3(جدول

هاي  ي تأثیر صنایع روستایی بر ویژگی دیدگاه اهالی در زمینه
اجتماعی و زیستی روستاها باالترین امتیاز مربوط به رضایت 

  ). کل امتیاز 87(%اهالی است

کم ترین امتیاز نیز به موضوع جذب جمعیت و باز گشت 
این . هدد این امر نشان می مهاجران اختصاص یافته است که

 صنایع چندان تأثیري در مهاجرت معکوس و یا جذب جمعیت
جدید به روستاها ندارند به جزدو سؤال مربوط به مهاجرت 
معکوس و جذب جمعیت در مابقی سئواالت به طور میانگین 

بنابراین به طور . از کل امتیاز هر سؤال حاصل شده است %75
ات اجتماعی و کلی صنایع موجود در روستاهاي منطقه تأثیر

   .زیستی مثبتی دارند
  زیستی- نتایج مربوط به اثرات اجتماعی: 3جدول

 
نمودار درصداز کل امتیاز اثرات اجتماعی صنایع روستایی موجود : 3شکل

  در منطقه
هاي کلی صنایع بوده  سؤال مربوط به ویژگی 3در پرسش نامه،

  .آمده است )4(در جدول ها است که نتایج مربوط به آن
یابی پرسش شوندگان از اثرات کلی صنایع روستایی منطقه ارز

در خصوص ثبات و پایداري فعالیت ) کل امتیاز 81(%مثبت است 
صنایع، پرسش شوندگان نظر چندان مثبتی ندارند و آن را 

  . متوسط ارزیابی کرده اند
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  زیستی- نتایج مربوط به اثرات اجتماعی: 4جدول

  
هاي صنایع روستایی موجود در  رات ویژگینمودار درصد فراوانی اث: 4شکل

  منطقه
  

ایجاد و گسترش صنایع روستایی با توجه به نقش مهمی که 
در توسعه اقتصادي و اجتماعی می تواند داشته باشد یکی از 
اساسی ترین راهکارها براي غلبه بر معضالت مناطق روستایی به 

  . شمار می آید
ی تبیین جایگاه  در تحقیق حاضر بمنظور بررسی و ارزیاب 

صنایع روستایی با در نظر گرفتن اهداف اقتصادي و اجتماعی 
که نتایج آن در . معین از آزمون آماري کاي دو استفاده شده است

به  H0, H1هاي  در این آزمون فرض. بیان شده است)5(جدول
  :صورت زیر است

Ho  = صنایع روستایی موجود تاثیر قابل توجهی درزندگی
  . داشته استروستاییان ن

H1  = صنایع روستایی موجود تاثیر قابل توجهی درزندگی
  . روستاییان داشته است

شود که مقدار آزمون کاي  با توجه به جدول فوق مشخص می
، برابر  27و درجه آزادي 05/0محاسبه شده با آلفاي ) 2خی(دو 
  . است 2/64 77

ت با اس 277/64در این بخش با مقایسه مقدار آمارة آزمون که
شود که مقدار آمارة در ناحیه  مشخص می 14/32مقدار بحرانی 

 H1رد شده و فرض  H0بحرانی قرار می گیرد بنابراین فرض 
صنایع روستایی موجود تاثیر قابل توجهی . شود پذیرفته می

  . درزندگی روستاییان داشته است

با توجه به امتیاز نهایی و آمار توصیفی که براي هر سؤال 
  :شده است نیز مشخص گردید که محاسبه

صنایع روستایی موجود از نظر اقتصادي بخصوص در زمینه ي 
اشتغال تأثیر زیادي بر جمعیت روستایی داشته اند و بر رونق 

  . هاي بازرگانی و اقتصادي وابسته افزوده اند فعالیت
صنایع روستایی موجود در بسیاري از ابعاد زندگی اجتماعی 

. یط زیستی روستاها تأثیر مثبت داشته اندروستائیان و شرا
  . بنابراین می توان گفت که فرضیه تأیید می شود

  نتیجه آزمون تحقیق:5جدول

 
لذا می توان گفت که ایجاد صنایع روستایی با برنامه قبلی و با 
بستر سازي الزم،  می تواند راهکاري مناسب متناسب با محیط 

ورد مطالعه باشد، بلکه راه هاي جغرافیایی نه تنها در منطقه م
این راهکار . حل اساسی در سطح کشور نیز می تواند تلقی شود

امروزه با توجه به خشکسالی هاي پی درپی در منطقه مورد 
  .مطالعه امروزه بیشتر نمود پیدا کرده است

براي ایجاد صنایع روستایی در جهت توسعه اقتصادي و 
باید بلکه در سطح ملی  اجتماعی نه تنها در سطح مورد مطالعه،

شرایط محیطی، منابع، وضعیت انسانی، کشاورزي، دسترسی ها 
شرایط براي به بازار و مواردي از این قبیل را در نظر گرفت، تا 

اجتماعی مناطق روستایی از طریق سرمایه - توسعه اقتصادي
  .گذاري صنایع فراهم شود
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