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 چكيده
مفهومي جامع و چند بعدي بوده كه در برگيرنده رشد كشاورزي و فعاليتهاي  هاروستا اجتماعي -اقتصادي توسعه   

اجتماعي در و هاي توسعه اقتصادي  صنعتي شدن يكي از راه مي باشد. وابسته به آن (صنايع دستي و صنايع روستايي)
هاي ساحلي مي تواند نقش مهمي در اشتغال اكز صنايع دريايي در حواشي روستاتوجه به توسعه مر ا مي باشد.هروستا

 صدراشركت كشتي سازي  .ملي داشته باشدها و در نتيجه توسعه روستا، كنترل مهاجرت و توسعه پايدار كفاييي، خودزاي
كه مي تواند در جهت روند توسعه گام  هاي ساحلي مي باشدگذار بر روستاروان يك الگو تاثيدر شهرستان بهشهر بعن

اجتماعي منطقه، پژوهش حاضر با  -به منظور شناسايي تاثير اين شركت صنعتي بر توسعه اقتصاديدر اين راستا بردارد. 
توسعه  آن بر تاثير شناسايي و با هدفاجتماعي  -كشتي سازي صدرا در توسعه اقتصادينقش شركت عنوان بررسي 

اقتصادي و اجتماعي وايجاد اشتغال جوانان، سطح درآمدزايي خانوار، جلوگيري از مهاجرت به شهر و مهاجرت معكوس و 
، در وانانهاي فعال كارگران روز مزد مشكل بيكاري ج ايجاد شغل دوم (بصورت استفاده نيروي كاري، جوانان و گروه

از لحاظ زمان حال كاربردي، اين تحقيق از نظر هدف  اجرا گرديد. بهشهرن فصل بيكاري) در روستاهاي ساحلي شهرستا
نگر و از نظر تحليل داده ها جزو تحقيقات كمي و  توصيفي مي باشد. به منظور جمع آوري داده ها از مطالعات كتابخانه 

اين تحقيق امعه آماري ج يد.گرداستفاده پرسشنامه بدين منظور از ابزار  و  بهره گرفته شد ن پيمايشاي و اسنادي و ف
شامل تمام افراد شاغل( رسمي و پيماني) در شركت كشتي سازي صدرا ساكن در دهستان ميانكاله مي باشد كه با شيوه 

روستاي دهستان مذكور مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور 10نفر ساكن در 138تمام شماري انجام گرديد و در مجموع 
  مورد استفاده قرار گرفت.WIN  SPSSآماري  نرم افزار جمع آوري شده در اين پژوهش،  داده هايتجزيه و تحليل 

نشان داد كه  وضعيت اشتغال و درآمدزايي خانواربررسي كه برخي عبارتند از: دستاوردهاي اين پژوهش متنوع مي باشد 
. زياد بوده استدرحد ت صدرا ميزان رضايت خانوار از وضعيت مالي و درآمد حاصل از اشتغال در شرك درصد 6/74

ايجاد اشتغال و درآمدزايي خانوارهاي روستايي ساحلي بهشهر همچنين اين شركت تاثيري مثبت بيش از حد متوسط بر 
درصد به ترتيب ابراز داشتند كه شركت صدرا تاثير زيادي بر معضل بيكاري در منطقه و 9/69درصد و 8/70 .داشته است

درصد) اشتغال در شركت صدرا  5/77بر اساس اظهار نظر پاسخگويان ( در منطقه داشته است.رفع معضل بيكاري جوانان 
ي در حد زيادتوانند  ميشابه مشركتهاي  ،از  نظر افراد تاثير زيادي بعنوان شغل دوم براي كارگران مزد بگير داشته است.

 باشند. به موجود در منطقه خزر داشته حل مشكالت بيكاري، اقتصادي و اجتماعي در روستاهاي مشا درمثبت تاثير 
مقايسه دو وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي توسط شركت مورد نظر نشان ميدهد كه اين شركت بر توسعه اجتماعي 

درصد تاثير 8/70درصد تاثير زياد بر توسعه اقتصادي و 9/65تاثير بيشتري نسبت به توسعه اقتصادي داشته است. چنانچه 
درصد بيان كردند كه اين شركت تاثير ضعيفي بر بعد خانوار داشته  7/3اجتماعي بيان كردند. همچنين زياد بر توسعه 

نشان داد بعد ممانعت از مهاجرت و ايجاد مهاجرت معكوس توسط شركت صدرا  در دو ررسي وضعيت مهاجرت باست. 
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مثبت تغيرهاي مورد بررسي تاثيري شركت صدرا در بعد مهاجرت معكوس و ممانعت از مهاجرت نيز مانند ساير مكه 
صنايع دريايي ايران بدست آمده و نتايج حاصله از تحقيق، آمارهاي نتايج توجه به با لذا  بيش از حد متوسط داشته است.

با توجه به اينكه در كشورها ي در حال  يا همان كشتي سازي صدرا)يك صنعت اشتغال زا بوده و (مجتمع درياي خزر
مي تواند مفيد واقع  روستاهاي حاشيه اي سواحل از كمبود صنعت واشتغال رنج مي برند ساحلي وتوسعه در مناطق 

هاي حاشيه رخانجات اين چنيني در كنار روستاتوسعه وسرمايه گذاري مشابه كااز جمله شود. در نهايت پيشنهاداتي 
 مه افراد ارائه گرديد.اعتباري و بي  زمينه خدمات رفاهي ؛، انجام اقداماتي مناسب در ساحلي خزر 

 
 

 توسعه، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، شركت كشتي سازي صدرا، روستاهاي ساحلي بهشهر  واژگان كليدي : 
 
 

 مقدمه 
 

محور اصلي برنامه هاي  كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و درحال توسعه،ر توجه به توسعه د
توسعه انساني به عنوان اساس توسعه، گوياي اين نكته مفهوم  رود. به شمار مي و اجتماعي اقتصادي

است كه هدف اصلي توسعه بهره رساندن به انسان است. بدين منظور بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي 
). در صورتيكه كه يك كشور بتواند 1380مردم، افزايش درآمد و گسترش اشتغال ضروري است (زماني، 

پله هاي ترقي را طي خواهد كرد و اگر  "شايسته استفاده كند مسلمااز سرمايه هاي انساني خود به نحو 
 نتيجه عكس خواهد گرفت. "صحنه توليد خود بهره برد مسلما نتواند از اين عوامل مهم در

بحث توسعة روستايي  از مسائلي كه مي بايست امروزه دولتها و حكومتهاي دنيا بدان توجه نمايند كيي
جتماعي توسعه روستايي مفهومي جدا از توسعه اقصادي و ايافته است. بخصوص در كشورهاي توسعه ن

، ولي تاكيد اساسي ز توسعه كالن ملي به حساب مي آيد، بلكه جزئي ادر سطح كالن يك كشور نيست
آن بيشتر معطوف به حل مسائل مرتبط با جامعه روستايي و تالش در جهت محروميت زدايي و كاهش 

 . فقر در اين مناطق است
مفهومي جامع و چند بعدي بوده كه در برگيرنده رشد كشاورزي و  هاروستا اجتماعي -اقتصادي توسعه

استراتژيهاي توسعه روستايي بر  مي باشد. فعاليتهاي وابسته به آن (صنايع دستي و صنايع روستايي)
ر از منابع هفت هدف مشخص بنا نهاده شده اند كه عبارتند از: رشد توليدات كشاورزي، استفاده بهت

كمياب، كاربرد بهينه سرمايه، ايجاد فرصتهاي شغلي، توزيع مجدد درآمد، ارتقاء سطح زندگي و 
را بايد جرياني اجتماعي  ،بنابراين توسعه اقتصاديمشاركت جمعيت روستايي در تمشيت امور در جامعه. 

ه مردم و نهادهاي چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عام
      ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است.

برند و با توجه به تحوالت اقتصادي و اجتماعي  روستايي به سر مي مناطق مردم كشور در عظيمي از قشر
بب وجـود موانـع   شرايط مناسـب زنـدگي بـه سـ     موهبت برخورداري از صورت گرفته، هنوز اين قشر، از
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بيكاري، نابرابري روزافزون بين شهر و روسـتا،   باشند. وجود فقر، بهره مي ساختاري بي تاريخي، سياسي و
وري پايين محصوالت كشاورزي، ضايعات محصوالت كشاورزي، بيسوادي، افزايش جمعيـت، پـايين    بهره

تـوان   افراد به سوي شهرها را ميرويه اين  بودن درآمد اقتصادي، كمبود خدمات و در نهايت مهاجرت بي
از مشخصات مهم جامعه فوق تلقي نمود. باگذشت زمان و به وجود آمدن تحوالت فضايي و مكاني شديد 

اند كه براي بهبود وضعيت فوق و  دست اندركاران امر توسعه مترصد شده، هاي شهري و روستايي درحوزه
هاي  ها دامنگير حوزه كه پيامدهاي اين نابساماني كن كردن پديده فقر و فالكت موجود در روستاها ريشه

  راهكارهايي را به مرحله اجرا درآورند. ،شهري نيز شده است
ها مي باشد. در  اين راستا در كشور اجتماعي در روستاهاي توسعه اقتصادي و  صنعتي شدن يكي از راه

(تهيه، تصويب واجرا طرح) در طرح هاي آباداني و توسعه روستايي در آخرين مرحله بصورت طرح هادي 
حال انجام است و باعث بهبود وضعيت اشتغال، معيشت، مهاجرت در نواحي روسـتايي شـده كـه ايجـاد     

 استقرار صنايع در روستاها  بعنوان يكي از  مولفه هاي تاثير گذار مي باشد.
جاد مشاغل غير زراعي برنامه ريزي در جهت شناسايي روستاها براي ارائه خدمات مناسب و مورد نياز، اي

و توسعه صنايع روستايي، يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، كاهش مهاجرت روسـتاييان، توسـعه منـابع    
 انساني و ...مي تواند چالشهاي موجود در توسعه روستايي را تا حدي حل نمايد. 

ر نواحي )در تحقيق خود درزمينه اثرات اقتصادي اجتماعي شهركهاي صنعتي د1389مطيعي لنگرودي(
روستايي مشهد به اين نتيجه رسيدند كه ايجاد شهركهاي صنعتي در نواحي روستايي در تعديل 

شود ومهمترين علل مهاجرت  مي كالت جمعيت روستايي از نظر تامين اشتغال وفعاليت موثر واقعشم
تاهها كارگران روستايي در شهرك صنعتي مشهد كمبود عوامل توليد واشتغال و درآمد در محيط روس

 ذكر شده است. 
)  در تحقيق خود در زمينه استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه 1381افتخاري و  طاهر خاني ( 

ها جهت افزايش ليه استقرار صنايع در داخل روستامناطق روستايي به اين نتيجه رسيدند كه هدف او
اشتغال و باال  ايي ميباشد كه با افزايشدرآمد روستايي و در نهايت رسيدن به توسعه (رفاه) مناطق روست

بردن سطح درآمد گروههاي روستايي موجب كاهش فقر و افزايش رفاه روستايي مي شود. محققين 
ايجاد اشتغال پويا و  -1مذكور به اين نتيجه رسيدند كه پنج اثر عمده صنعتي شدن روستاها عبارتند از :

افزايش رفاه  -4كاهش نابرابريهاي منطقه اي،  -3، كاهش مهاجرت هاي روستايي -2افزايش در آمد، 
گسترش صادرات روستايي كه اين مسائل بعنوان قسمتي از راهبرد توسعه همه  -5روستايي و در نهايت 

 جانبه و اثرات اقتصادي و اجتماعي در روستاها بيان مي گردد .
پيامدهاي آن بر توسعه هاشمي و  خاتمي (   ) در تحقيقي با موضوع تاسيس شهركهاي صنعتي و 

اجتماعي شهرستان المرد به اين نتيجه رسيدند كه برنامه ريزي در جهت توسعه اجتماعي و ي، اقتصاد
اقتصادي هر جامعه اي بايد بگونه اي صورت پذيرد كه موجب افزايش شاخصهاي مثبت و كاهش 

اقتصادي و اجتماعي ايجاد شاخصهاي منفي گردد. كه در اين راستا بهترين راه براي رسيدن به توسعه 
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پژوهش نشان داد كه احداث شهركهاي صنعتي در شهرستان هركهاي صنعتي مي باشد. نتايج اين ش
 -5ضريب اهميت شغلي،  -4توسعه مسكن،  -3توسعه بيمه،  -2ايجاد اشتغال جوانان،  -1المرد موجب 

كاهش فقر در آن -7ي و بهتر شدن تغذيه و رفاه اجتماع -5افزايش مشاركت اجتماعي و سياسي، 
 شهرستان شده است.

هاي ساحلي مي تواند نقش مهمي در اشتغال اكز صنايع دريايي در حواشي روستاتوجه به توسعه مر
تاكنون  .ملي داشته باشدروستا ها و در نتيجه توسعه ،  خود كفايي، كنترل مهاجرت و توسعه پايدار يزاي

 ،در نظر گرفته شده است صنايع دريايي و باالخص هاي مختلفي براي احداث اين تأسيسات مكان
توسعه  غاز كرده اند وآفعاليت خود را  خزر بيش از يك دهه صنايع درياييمسئوالن كشور براي احداث 

و توسعه هايي براي احداث  ريزي دهد كه تاكنون برنامه نشان مي شهرستان بهشهردر  صنايع دريايي
احداث تأسيسات توسعه  صورت گرفته است. طقه نوار ساحلي بهشهرمنمازندران واقع در  صنايع دريايي
شود. اگرچه هيچ  زايي مستقيم و غيرمستقيم مي سبب اشتغال شهرستان بهشهردر  صنايع دريايي

آمدهاي ناشي از استقرار اين تأسيسات را آشكار  كه داوري درباره پياي  گزارش رسمي منتشر شده
، دانند زايي اين تأسيسات را بسيار زياد مي اين ايده عموما اشتغالسازد وجود ندارد، ليكن حاميان 

نخبگان  گيري درباره احداث اين تأسيسات به مذاكرات تاحدودي غيرشفاف واقعيت اين است كه تصميم
كنند هنوز با كم و كيف  زندگي مي مازندران منحصر شده است. قريب سه ميليون انساني كه در استان

اي عمومي درباره اين  شود آشنا نيستند و مباحثه شان ايجاد مي ثر اين اقدام در زندگيتغييراتي كه در ا
اقدام صورت نگرفته است. نخبگان ممكن است در ابتدا بتوانند با پنهان داشتن برخي مسائل سكوت 

عي و ، اما آنگاه كه اثرات واقعي اقدامات آشكار شود، عموم مردم به صورتي طبيعمومي را در پيش گيرند
 شوند.  شان وارد مباحثه و گاه منازعه مي واسطه تأثيرات واقعي اقدامات بر زندگي  به

باالترين سطح اشتغال  صنايع دريايي بخصوص كشتي سازي توسعهنشان داده است در جهان  تجربه
ها روستاهاي حاشيه اي درياو ا در ناحيه بخصو ص شهرهيايي را براي كشورها هاي دردرآمد زايي و

ت مناطق روستايي كه داراي در اين راستا عوامل مشابه چنين صنعتي مي تواند مشكال اشته است. ود
باعث خيزش اند را برطرف نموده و بوده  وغيره ،مهاجرت ،عدم بيمه ،درآمدههاي كم كشاورزي محدود و

ي يعني توسعه اقتصادي واجتماعي پايدار در روستاهها ،هاي ساحلي به طرف صنعتي شدنوستار
 گردد.ساحلي 

شركت صنعتي دريايي ايران صدرا جهت پيشبرد اهداف شركت نفت و ساخت سكوي حفاري در منطقه 
در منطقه بهشر احداث گرديد و فعاليتهاي خود را در زمينه ساخت سكوي حفاري،  1368خزر در سال 

ي هاي ساخت مخازن سوخت، ساخت و تعميرات كشتي و همچنين ساخت اسكله جهت پهلوگيري كشت
 .خارجي و ترانزيت سوخت از آسياي ميانه به كشورهاي  همسايه انجام مي دهد

هاي ساحلي مي وان يك الگو تاثير گذار بر روستادر شهرستان بهشهر بعن شركت كشتي سازي  صدرا
باشد. كه مي تواند در جهت روند توسعه گام بردارد. در اين راستا  به منظور شناسايي تاثير اين شركت 



 ٥ 

كشتي سازي ن بررسي نقش شركت احاضر با عنواجتماعي منطقه، پژوهش  -بر توسعه اقتصاديعتي صن
 اجتماعي روستاهاي ساحلي شهرستان  بهشهر اجرا گرديد. -صدرا در توسعه اقتصادي

شناسايي نقش شركت كشتي سازي صدرا در توسعه اقتصادي و اجتماعي  ن تحقيق با رويكردلذا اي
ان، سطح درآمدزايي خانوار، جلوگيري از مهاجرت به شهر و مهاجرت معكوس و وايجاد اشتغال جوان

هاي فعال كارگران روز مزد مشكل  ايجاد شغل دوم (بصورت استفاده نيروي كاري، جوانان و گروه
اي حاشيه اي شهرستان بهشهر  در جهت شناسايي اهداف هوانان ، در فصل بيكاري) در روستابيكاري ج

 .  اين اهداف عبارتند از زير شكل گرفت كه
 هاي ساحلي بهشهر در توسعه اقتصادي اجتماعي روستا تعيين تاثير شركت صدرا-1
 اي ساحلي بهشهرروستاه تعيين تاثير شركت صدرا در توسعه اشتغال ودرآمدزايي خانوار-2
 اجرت معكوسي از مهاجرت روستاييان و همچنين مهتعيين اثرات مثبت شركت صدرا در جلوگير-3
 اي ساحلي بهشهر.ا در ايجاد اشتغال جوانان روستاهشناسايي نقش كشتي سازي صدر-4
در اين مطالعه سعي شده تا متغيرها و شاخص هايي انتخاب شوند كه ضمن داشتن ارتباط مستقيم با  

 گوياي وضعيت هر روستا در شاخص هاي مورد نظر نيز باشد. سطح توسعه،
 

 روش تحقيق
 

دف در زمره تحقيقات كاربردي جاي مي گيرد. از لحاظ زمان حـال نگـر بـوده و از    اين تحقيق از نظر ه
به منظور جمع آوري داده ها از مطالعـات   نظر تحليل داده ها جزو تحقيقات كمي و  توصيفي مي باشد.

 از ابـزار   بـدين منظـور   بهره گرفته شـد.   )Survey Researchكتابخانه اي و اسنادي و فن پيمايش (
روايـي و پايـايي   كه شامل سواالتي بسته بر مبناي طيف ليكـرت بـوده اسـت.    استفاده گرديده پرسشنام

افراد تمام  اين تحقيق شامل و نمونه مورد مطالعه  جامعه آماري پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفته است.
شيوه  مي باشد كه با شاغل( رسمي و پيماني) در شركت كشتي سازي صدرا ساكن در دهستان ميانكاله

روستاي دهستان مذكور مورد مطالعه قـرار  10نفر ساكن در 138انجام گرديد و در مجموع تمام شماري 
  WINآماري  نرم افزار داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش، تجزيه و تحليل گرفتند. به منظور 

SPSS.مورد استفاده قرار گرفت  
 

 نتايج و بحث
 
حقيق، داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار پس از جمع آوري پرسشنامه هاي ت 

 گرفتند كه برخي از نتايج حاصل در ذيل بيان گرديدند.
 نمونه مورد مطالعه مشخصات  -



 ٦ 

شركت صدرا در دهستان ميانكاله تشكيل مي دهند كه بصورت تمام جمعيت مورد مطالعه را پرسنل 
مند، قروتپه، نمك چال، امير آباد، زاغمرز، يكه توت،  روستا حسين آباد، عسكر آباد، لل 10شماري از 

قيق آزمودني در اين تح 138مذكور انجام گرديده است. در مجموع  زينوند، يعقوب لنگه در دهستان
 2ن روستاهاي زينوند و يعقوب لنگه هركدام با  گرفته اند كه در اين بيمورد مطالعه و نظرسنجي قرار 

نفر بيشترين تعداد افراد مورد مطالعه را در اين تحقيق در بر  46آباد با   ، و روستاي حسيننفر كمترين
درصد آزمودني هاي 100نمونه پاسخ دهنده تحقيق حاضر ( 138نتايج اين مطالعه نشان داد كه  داشتند.

 روستا با بيشترين فراواني10اكثريت نمونه مورد مطالعه در هر همچنين  مطالعه مورد نظر) مرد بوده اند.
 درصد ازآنها مجرد مي باشند.5/6افراد، متاهل و    ٪5/93مربوط به گروه متاهل بوده اند. و در مجموع 

 وضعيت اشتغال جوانان -

جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر توسط شركت  به منظور سنجش و بررسي وضعيت ايجاد اشتغال براي 
مشاهده است. همانطور كه جدول مذكور  نتايج قابل 1سوال طيفي استفاده شد. كه در جدول 4صدرا از 

نشان مي دهد در روستاهاي مورد مطالعه در پاسخ به اينكه تا چه حد از اشتغال خود در شركت صدرا 
درصد پاسخ ها ميزان رضايت از اشتغال خود را زياد بيان كردند. و در كل ميانگين  4/88رضايت دارند. 

درصد از پاسخها ابراز داشتند كه شركت صدرا  62ست. ميزان رضايت بيش از حد متوسط اظهار شده ا
در حد زيادي توانسته است در زمينه آموزش تخصصي كارگران و كارمندان خود اقدام موثري نمايد. 

درصد افراد روستا  73درصد زياد عنوان شده و 3/70رضايت خانواده ها از اشتغال افراد در اين شركت 
خش صنعت داشته اند. در مجموع ميانگين تمام گويه هاي ذكر شده عالقه مندي زياد به اشتغال در ب

 بيش از حد متوسط مي باشد.
 

 : توصيف وضعيت اشتغال حاكم بر آزمودني ها  1جدول 

معيا

 ر

 ضعيف گويه ها

 درصد

 كم

 درصد

 متوسط

 درصد

 زياد

 درصد

 انحراف *ميانگين

 معيار 
ال

شتغ
ت ا

ضعي
و

 

 351/0 88/3 4/88 ٪9/10 ٪7/0 0 صدرا ميزان رضايت از اشتغال فرد در شركت 

توانايي و اقدام شركت در زمينه آموزش تخصصي كارگران و 

 كارمندان 

0 7/0 2/37 62 61/3 504/0 

 495/0 69/3 3/70 3/28 4/1 0 رضايت خانواده از اشتغال افراد در شركت صدرا

 465/0 72/3 73 3/26 7/0 0 عالقه ي مردم روستا از اشتغال در بخش صنعت

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 



 ۷ 

متغير ايجاد اشتغال جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر توسط شركت صدرا كه از مجموع چهار گويه 
 73/3،   2مذكور تشكيل گرديده بود، مورد بررسي قرار گرفت و ميانگين اين متغير بر طبق جدول

ارزيابي موجود نشان ميدهد كه . بنابراين ر بيش از حد متوسط را نشان ميدهده مقدابدست آمد ك
شركت صدرا توانسته است بيش از حد متوسط باعث ايجاد اشتغال جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر 

 گردد. 
 : وضعيت اشتغال جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر 2جدول

 انحراف استاندارد ميانگين ماكزيمم مينيمم متغيير

 258/0 73/3 4 75/2 ايجاد اشتغال جوانان

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 

 وضعيت اشتغال و درآمدزايي خانوار -
خانوارهاي روستايي ساحلي بهشهر توسط شركت  به منظور  بررسي وضعيت ايجاد اشتغال و درآمدزايي

سوال طيفي استفاده گرديد. كه پاسخ به اين سواالت  4گويه در قالب  4به اين متغير از  صدرا و پاسخ
ميزان رضايت خانوار از "درصد پاسخ ها به سوال  6/74قابل مشاهده است. بطور كلي 3شماره در جدول 

راد و بوده است. بر طبق گفته اف "زياد" گزينه "وضعيت مالي و درآمد حاصل از اشتغال در شركت صدرا
درصد درحد زياد پس انداز مالي حاصل از اشتغال در جهت ساخت مسكن  6/69نتايج حاصل از تحقيق 

درصد نيز بيان كرده اند كه درآمد حاصل از اين شركت توانسته است در حد زيادي  5/72داشته اند. 
عتبارات مالي درصد در حد زيادي توانسته اند ا 1/68موجب حل مشكالت زندگي آنها گردد و همچنين 

 كسب نمايند. 
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 : توصيف وضعيت اشتغال و درآمدزايي خانوار3جدول

 ضعيف گويه ها معيار

 درصد
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 درصد

 متوسط

 درصد

 زياد

 درصد

 انحراف *ميانگين

 معيار
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رآم
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رضايت از وضعيت مالي و درآمد خود از شركت 

 صدرا

0 2/2 2/23 6/74 72/3 495/0 

ميزان پس انداز مالي از اشتغال در شركت صدرا 

 جهت ساخت مسكن

0 7/0 7/29 6/69 69/3 480/0 

 برطرف كردن مشكالت زندگي خود از طريق

 درآمد حاصل از اشتغال شركت صدرا  

0 4/1 1/26 5/72 71/3 486/0 

افزايش ميزان اعتبار مالي توسط اشتغال در 

 شركت صدرا

0 7/0 2/31 1/68 67/3 486/0 

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 

)، موجب   بر اساس جدول 7/3در مجموع شركت صدرا توانسته است بيش از حد متوسط (ميانگين 
 ايجاد اشتغال و درآمدزايي خانوارهاي روستايي ساحلي بهشهر شود. 

 
 خانوار : وضعيت اشتغال و درآمدزايي  4 جدول

 انحراف استاندارد ميانگين ماكزيمم مينيمم متغير

 256/0 70/3 4 5/2 وضعيت اشتغال و درآمدزايي خانوار

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 

 وضعيت ايجاد شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد  -
ضعيت ايجاد شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد و رفع مشكل به منظور بررسي و

قابل مشاهده  مي   5سوال زير كه در جدول  4بيكاري جوانان در فصل بيكاري توسط شركت صدرا از 
درصد پاسخها مربوط به گويه اول، افزايش امنيت شغلي خود را زياد بيان 3/70باشد، استفاده شد. 

درصد به ترتيب ابراز داشتند كه شركت صدرا تاثير زيادي بر معضل 9/69درصد و 8/70همچنين  كردند.



 ۹ 

بيكاري در منطقه و رفع معضل بيكاري جوانان در منطقه داشته است. بر اساس اظهار نظر پاسخگويان 
ته درصد) اشتغال در شركت صدرا تاثير زيادي بعنوان شغل دوم براي كارگران مزد بگير داش 5/77(

 است. 
 

 : وضعيت شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد 5  جدول
 ضعيف گويه ها معيار

 درصد
 كم

 درصد
 متوسط
 درصد

 زياد
 درصد

 انحراف *ميانگين
 معيار

وا 
وم 

ل د
شغ

ت 
ضعي

و
 از

اده
ستف

 
 

گ 
 ا

ا
 

 گ
 

اا  

 477/0 70/3 3/70 29 7/0 0 افزايش ميزان امنيت شغلي 
 456/0 71/3 8/70 2/29 0 0 ميزان تاثير بر معضل بيكاري در منطقه

ميزان تاثير بعنوان شغل دوم براي كارگران 
 روزمزد

0 0 5/22 5/77 78/3 419/0 

رفع معضل بيكاري جوانان  ميزان تاثير بر
 در منطقه

0 1/5 25 9/69 65/3 578/0 

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2ضعيف، = 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 

در اين مطالعه بررسي وضعيت ايجاد شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد و رفع 
مشكل بيكاري جوانان در فصل بيكاري توسط شركت صدرا،  مورد بررسي قرار گرفت. كه در مجموع بر 

اين شركت توانسته است بيش از حد متوسط بر )،  71/3با توجه به ميانگين حاصل ( 6اساس جدول 
ايجاد شغل دوم استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد و رفع مشكل بيكاري جوانان در فصل 

 بيكاري تاثير مثبت داشته باشد.
 

 : وضعيت شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزدو رفع بيكاري 6جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين زيممماك مينيمم متغير
وضعيت شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال 

 كارگر روزمزد و رفع بيكاري
75/2 4 71/3 244/0 

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 

 وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي  -



 ۱۰ 

 7جتماعي روستاهاي ساحلي بهشهر توسط شركت صدرا از براي سنجش وضعيت توسعه اقتصادي و ا
در حد  ٪ 3/78بيان گرديد. در اين ميان بيشترين درصد را (  7 سوال طيفي استفاده شد كه در جدول

زياد) مربوط به تاثير شركتهاي مشابه درحل مشكالت بيكاري، اقتصادي و اجتماعي در روستاهاي 
اما رضايت از وضعيت خدمات بيمه اي توسط شركت صدرا بر  مشابه موجود در منطقه خزر داشته است

آن را متوسط مي دانند كه نسبت به  ٪5/43درصد در حد زياد بوده است و 50اساس پاسخها بيش از 
ساير گويه ها از وضعيت پايين تري برخوردار است. مقايسه دو وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي 

اين شركت بر توسعه اجتماعي تاثير بيشتري نسبت به توسعه  توسط شركت مورد نظر نشان ميدهد كه
درصد تاثير زياد بر 8/70درصد تاثير زياد بر توسعه اقتصادي و 9/65اقتصادي داشته است. چنانچه 

درصد بيان كردند كه اين شركت تاثير ضعيفي بر بعد خانوار  7/3توسعه اجتماعي بيان كردند. همچنين 
 داشته است. 

 

 توصيف وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي:   7 جدول
 ضعيف گويه ها معيار
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 *ميانگين
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رضايت از وضعيت خدمات دهي بيمه 
 اي، به دليل اشتغال در شركت صدرا

0 7/0 5/43 8/55 55/3 514/0 

 /510 64/3 9/65 6/32 4/1 0 ي روستاييتاثير در توسعه اقتصاد
تاثير در توسعه اجتماعي منطقه و  

 روستا
0 7/0 5/28 8/70 70/3 475/0 

 760/0 57/3 4/69 6/21 2/5 7/3 تاثير بر تعداد اعضاي خانوار
انجام اقدامات رفاهي كارگران و 

 كارمندان خود
0 7/0 2/31 1/68 67/3 486/0 

 503/0 67/3 1/68 4/30 4/1 0 را ه هاي دهستان تاثير صنعت در توسعه 
تاثير بر وضعيت اجتماعي افراد روستا 

 شاغل در شركت صدرا نسبت به گذشته
0 7/0 27 3/72 72/3 469/0 

حل مشكالت بيكاري، اقتصادي و 
اجتماعي توسط شركتهاي مشابه در 

 روستاهاي مشابه موجود در منطقه خزر

0 0 7/21 3/78 78/3 414/0 

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 



 ۱۱ 

نتايج حاصل از تحقيق به منظور سنجش تاثير شركت صدرا در توسعه اقتصادي و اجتماعي نشان داد 
ميباشد كه بيش از حد متوسط را نشان ميدهد بنابر اين بر طبق  66/3كه ميانگين اين متغير برابر با 

 اين شركت تاثيري بيش از حد متوسط بر توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه داشته است.  ،ادگفته افر
 

 : توصيف وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي8جدول
 انحراف ميانگين ماكزيمم مينيمم متغير

 استاندارد 
 209/0 66/3 4 75/2 وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2ضعيف،  =1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 بررسي ممانعت از مهاجرت و ايجاد مهاجرت معكوس توسط شركت صدرا  - 

رهايي بوده است كه بررسي آن در منطقه از اهداف اين تحقيق عنوان وضعيت مهاجرت از ديگر متغي
شركت صدرا  گرديده است. اين متغير در دو بعد ممانعت از مهاجرت و ايجاد مهاجرت معكوس توسط

سوال طيفي مطرح گرديد و در نهايت به منظور تعيين اين متغير و  6مورد بررسي قرار گرفت كه در 
نتايج بدست آمده بر طبق جدول قابل  ) شدند. ( Recodeهمسو شدن گويه ها برخي از سواالت 

 مشاهده مي باشد.   
 

 : توصيف وضعيت مهاجرت 9جدول

 ضعيف گويه ها معيار
 درصد

 كم
 رصدد

 متوسط
 درصد

 زياد
 درصد

 انحراف *ميانگين
 معيار

رت
اج

مه
ت 

ضعي
و

 
ميزان مهاجرپذيري روستا در حال 

 حاضر
5/1 7/27 8/24 46 15/3 882/0 

تاثير شركت صدرا در مهاجرپذيري 
 روستا

2/7 6/32 8/26 3/33 86/2 698/0 

ميزان مهاجرفرستي روستا در حال 
 حاضر

 )recode( 

5/17 9/10 3/42 2/29 83/2 040/1 

ميزان حضور افراد از شهرهاي افراد 
 جهت اشتغال در شركت صدرا

0 7/0 2/31 1/68 67/3 486/0 

 478/0 69/3 1/70 2/29 7/0 0ميزان نقش كارخانجات مشابه در 
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جلوگيري از مهاجرت روستاييان به 
 شهر

تاثير توسعه صنعت مشابه در مهاجرت 
 س)از شهر به روستا( مهاجرت معكو

5/1 7/27 8/24 46 15/3 882/0 

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 

مربوط به اين متغير بيانگر اين نكته است كه شركت صدرا در بعد مهاجرت  25/3در مجموع ميانگين 
يش از حد متوسط داشته معكوس و ممانعت از مهاجرت نيز مانند ساير متغيرهاي مورد بررسي تاثيري ب

 است گرچه در مقايسه با ساير متغيرها از ميانگين كمتري برخوردار است. 
 

 : وضعيت مهاجرت معكوس و ممانعت از مهاجرت  10جدول
 انحراف استاندارد ميانگين ماكزيمم مينيمم متغير

 364/0 25/3 83/3 5/2 مهاجرت معكوس و ممانعت از مهاجرت

 = زياد)4= متوسط، 3= كم، 2= ضعيف، 1ميباشد.( 4تا 1*ميانگين بر مبناي 
 

 پيشنهادات و نتيجه گيري 
 

، عنوان يك ضرورت براي سياستگدارانامروزه موضوع توسعه از ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي به 
برنامه ريزان، دولتمردان و كارگزاران توسعه قابل توجه مي باشد. يكي از مهمترين حوزه هاي آن توسعه 

. از جمله راهكارهاي مناسب در اين روند افزايش فرصتهاي اشتغال، استاقتصادي و اجتماعي روستايي 
گسترش صنايع مختلف از توسعه برابري، كاهش فقر، افزايش درآمد و جلوگيري از مهاجرت است كه با 

كت صدرا در جمله صنايع دريايي در نواحي درياي خزر امكانپذير مي باشد. در اين راستا فعاليت شر
 بهشهر از جمله راهكارهاي ارائه شده بوده است.  

درصد آزمودني هاي مطالعه مورد نظر مرد بوده 100 بررسي نتايج تحقيق گوياي اين نكته است كه  -
روستا با بيشترين فراواني مربوط به گروه متاهل بوده 10اند. همچنين اكثريت نمونه مورد مطالعه در هر 

 اند. 
جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر توسط شركت صدرا در  عيت ايجاد اشتغال برايرسي وضبر -

. و زيادي دارندرضايت گويان از اشتغال خود درصد پاسخ  4/88 نشان داد كه  روستاهاي مورد مطالعه
درصد از پاسخها ابراز داشتند كه شركت صدرا در  62 مي باشد.بيش از حد متوسط افراد  ميزان رضايت 

ي توانسته است در زمينه آموزش تخصصي كارگران و كارمندان خود اقدام موثري نمايد. حد زياد
 مي باشد رضايت خانواده ها از اشتغال افراد در اين شركت زياد درصد  اظهار داشتند كه 3/70همچنين 
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 در مجموع ميانگيندرصد افراد روستا عالقه مندي زياد به اشتغال در بخش صنعت داشته اند.  73و 
تاثير شركت صدرا بر ايجاد اشتغال جوانان روستاهاي ساحلي بهشهر بر اساس اظهار نظر افراد بيش از 

 حد متوسط بوده است. 
درصد ميزان رضايت خانوار از وضعيت  6/74نشان داد كه  وضعيت اشتغال و درآمدزايي خانواربررسي   -

درصد درحد زياد پس  6/69بوده است.و  مالي و درآمد حاصل از اشتغال در شركت صدرا  در حد  زياد
درصد نيز بيان كرده اند كه درآمد  5/72انداز مالي حاصل از اشتغال در جهت ساخت مسكن داشته اند. 

حاصل از اين شركت توانسته است در حد زيادي موجب حل مشكالت زندگي آنها گردد و همچنين 
سب نمايند. در مجموع شركت صدرا توانسته درصد در حد زيادي توانسته اند اعتبارات مالي ك 1/68

موجب ايجاد اشتغال و درآمدزايي خانوارهاي روستايي ساحلي ) 7/3است بيش از حد متوسط (ميانگين 
 بهشهر شود. 

نشان وضعيت ايجاد شغل دوم و استفاده از جوانان و گروه فعال كارگر روزمزد نتايج حاصل از بررسي    -
درصد به 9/69درصد و 8/70منيت شغلي خود را زياد بيان كردند همچنين درصد افزايش ا3/70داد كه 

ترتيب ابراز داشتند كه شركت صدرا تاثير زيادي بر معضل بيكاري در منطقه و رفع معضل بيكاري 
درصد) اشتغال در شركت صدرا  5/77بر اساس اظهار نظر پاسخگويان (جوانان در منطقه داشته است. 

 غل دوم براي كارگران مزد بگير داشته است. تاثير زيادي بعنوان ش
در مجموع)،  اين شركت توانسته است بيش از حد متوسط بر ايجاد شغل دوم استفاده از جوانان و گروه 

 فعال كارگر روزمزد و رفع مشكل بيكاري جوانان در فصل بيكاري تاثير مثبت داشته باشد.
كه  از  نظر افراد شركتهاي نشان داد  اجتماعيوضعيت توسعه اقتصادي و نتايج حاصل از سنجش   -

درحل مشكالت بيكاري، اقتصادي و اجتماعي در روستاهاي مثبت  تاثير ي در حد زيادمشابه مي توانند 
اما رضايت از وضعيت خدمات بيمه اي توسط شركت صدرا  باشند. مشابه موجود در منطقه خزر داشته 

آن را متوسط مي دانند كه نسبت  ٪5/43ياد بوده است و درصد در حد ز50بر اساس پاسخها بيش از 
به ساير گويه ها از وضعيت پايين تري برخوردار است. مقايسه دو وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي 
توسط شركت مورد نظر نشان ميدهد كه اين شركت بر توسعه اجتماعي تاثير بيشتري نسبت به توسعه 

درصد تاثير زياد بر 8/70رصد تاثير زياد بر توسعه اقتصادي و د9/65اقتصادي داشته است. چنانچه 
درصد بيان كردند كه اين شركت تاثير ضعيفي بر بعد خانوار  7/3توسعه اجتماعي بيان كردند. همچنين 

 داشته است. 
 

نتايج حاصل از تحقيق به منظور سنجش تاثير شركت صدرا در توسعه اقتصادي و اجتماعي نشان داد 
ميباشد كه بيش از حد متوسط را نشان ميدهد بنابر اين بر طبق  66/3ن اين متغير برابر با كه ميانگي

 گفته افراد اين شركت تاثيري بيش از حد متوسط بر توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه داشته است. 
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بعد ممانعت از مهاجرت و ايجاد مهاجرت معكوس توسط شركت  در دو بررسي وضعيت مهاجرت  - 
شركت صدرا در بعد مهاجرت معكوس و ممانعت از مهاجرت نيز مانند ساير نشان داد كه  صدرا

متغيرهاي مورد بررسي تاثيري بيش از حد متوسط داشته است گرچه در مقايسه با ساير متغيرها از 
 ميانگين كمتري برخوردار است. 

هه هفتاد تاكنون راهبرد صنعتي با بررسي بعمل آمده به نظر مي رسد كه در يك روند تكاملي از آغاز د
 اثرات اقتصادي واجتماعي آن به عنوان قسمتي از راهبرد توسعه همه جانبه روستايي و شدن روستايي و

موجب تحقق مهمترين هدفهاي توسعه در مناطق روستايي شده وضمن ايجاد اشتغال وافزايش درآمد 
 روستايي شده است.  مناطق آمد روستايي سبب كاهش فقر در اين گروههاي كم در 

صنايع دريايي ايران (مجتمع درياي بدست آمده و نتايج حاصله از تحقيق، آمارهاي نتايج  با توجه به 
يا همان كشتي سازي صدرا)يك صنعت اشتغال زا بوده وبا توجه به اينكه در كشورها ي در حال  خزر

ت واشتغال رنج مي برند و توسعه در مناطق ساحلي وروستاهاي حاشيه اي سواحل از كمبود صنع
اين راستا نداشتن منابع مناسب در  ومي كنند بصورت تك محصولي (كشاورزي يا ماهيگيري) فعاليت 

واقتصاد پايداروكمبود درآمد ومشكالت بيمه اي بازنشستگي ودرماني  ومسائل اين چنيني باعث 
آن جهت ميل به اهداف  كردن. احداث صنايع مطابق منطقه وبومي مهاجرت از روستاهها مي شود

مناسب بوده كه در تحقيق بعمل آمده اثرات تاثيرگذاري اقتصادي واجتماعي در منطقه به وضوح 
روستاههاي منطقه  .مرتفع سازد مشاهده شده وگسترش چنين صنايع اي مي تواند مشكالت بيشتري را

رش منابع اشتغال روز به روز داراي تحرك رفت و آمدي  بيشتر نسبت به گذشته وبه علت گست
ومهاجرت معكوس كه عامل اصلي چنين صنايع اي بوده اند كه عرصه پويايي روستاههاي حاشيه 
ساحلي منطقه دهستان ميانكاله شده است كه با تداوم چنين مكان هاي صنعتي در آينده بيشتر وبهتر 

 ور گسترش روند توسعه اما نكته مورد توجه اين است كه اين شركت بايد به منظاز حال نيز خواهد شد.
در زمينه هاي مورد نظر گام بيشتري بردارد  تا بتواند از تاثير مثبت بيش از حد متوسط به زياد سوق 
يابد. و بويژه در زمينه خدمات بيمه اي اقدامات موثري صورت پذيرد.با توجه به نتايج حاصل پيشنهادات 

 :مي گردد ئهزير ارا
واحداث چنين كارخانجاتي با در نظر گرفتن نخبگان صورت گرفته لذا به ازآنجايي كه اولويت بندي  الف:

مسئولين امر پيشنهاد مي گردد بر طبق اولويتها بدست آمده تصميم گيري جهت توسعه وسرمايه 
هاي حاشيه ساحلي خزر كه در آينده بعلت رخانجات اين چنيني در كنار روستاگذاري مشابه كا

 گذار خواهد شد احداث نمايند. كشور نيز تاثير بع زيرزميني براياستخراج منا
اعتباري و بيمه افراد اقدامات   ؛زمينه خدمات رفاهي رسنجي افراد د ضروري است با استفاده از نظر -ب

 موثري صورت پذيرد. 
 همچنين نياز است در زمينه اشتغال زنان روستايي تمهيداتي توسط اين شركت انديشيده شود.  -ج
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برق و...) در  -همگام با توسعه صنايع زيربنايي(راه  شود احداث چنين صنايع اي بهمراه وپيشنهاد مي -د
منطقه ازطريق برنامه ريزي مسئولين صورت پذيرد تا منطقه بعلت  يك منظقه توريستي وكشاورزي 

   دچار دغدغه ها ومشكالت ديگر نگردد.   
اني در مورد احداث چنين المقدور مقايسه جهتحقيقات آتي پيشنهاد مي شود حتي  به منظور انجام  -ه

 راهكارههاي مناسب تري ارائه نمايند. وها با نمونه داخلي ستااي آن بر توسعه روپيامده ي ويايصنايع در
همچنين مقايسه اي  تحت عنوان ميزان اشتغال زايي و درآمد صنايع دريايي با توجه منابع موجود با 

 ديگرصنايع موجود منطقه وكشور انجام گيرد.   باتوجه به عدم مشكالت زيست محيطي 
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