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  ارزیابی سیاست متنوع سازي اقتصاد روستایی با تأکید بر مشاغل غیرکشاورزي
  مطالعه موردي دهستان سلطانعلی شهرستان گنبد کاووس

    رضا منافی آذر
Rezamanafiazar@yahoo.com-   

  سمیه شیخی کوهسار

  یکارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستای
  چکیده

 بـا و  هاي تنوع بخشی اقتصاد روستایی در برنامه هاي توسعه بعد از انقالب را هدف اصلی خود قرار داده مقاله حاضر ارزیابی سیاست
به ارزیابی اشتغال غیر کشاورزي در دهسـتان سـلطانعلی شهرسـتان گنبـد      مشاهده و مصاحبهپیمایشی و تکنیکهاي پرسشنامه و  روش

سیاسـت متنـوع سـازي    و ) صـنعت و خـدمات  (و گسترش مشـاغل غیرکشـاورزي   بین راه اندازي  نتایج نشان داد. است کاووس پرداخته
  .رابطه معناداري وجود نداشته است، تسهیالت عمومی حمایتی دولت حمایتهاي مالیو اقتصاد روستایی 

  اقتصاد روستایی، تنوع بخشی اقتصاد روستا، اشتغال غیرکشاورزي، دهستان سلطانعلی: واژگان کلیدي
  
  

  طرح مسئله   
اقتصاد روستا و فلسفه ماندگاري روسـتاییان در  شالوده     

امـا در  . این مکان ها بر فعالیت در بخش کشاورزي استوار است
این بخـش بـه دلیـل     کشورهاي در حال توسعه مانند ایران در

پایین بودن سطح تکنولـوژي، بهـره وري زمـین و نیـروي کـار      
روسـتایی غالبـاً   راندمان تولیدات محدود بوده و در نتیجه مازاد 

بدین ترتیب این فراینـد از یـک سـو بـه صـورت      . ناکافی است
مکـانی سـاکنان روسـتایی از روسـتاها بــه      _جابجـایی فضـایی  

شــهرها و از ســوي دیگــر بــه شــکل انتقــال فعالیــت از بخــش 
. ظاهر مـی گـردد  ) صنعت و خدمات(کشاورزي به سایر بخشها 

درصـد در   6/86بطوریکه نسبت جمعیت روستایی کشورمان از 
تنـزل یافتـه و    1385درصـد در سـال    54/31بـه   1335سال 

سهم اشتغال در بخش کشاورزي مناطق روستایی کشور نیـز از  
 1385درصـد در سـال    7/54بـه   1355درصد در سـال   2/59

  )1385_1355نتایج سرشماري نفوس و مسکن (رسیده است 
ز سیاست براي مقابله با این گونه پیامدهاي نامطلوب، یکی ا    

هاي مهمی که از سـوي دولـت در قالـب برنامـه هـاي عمـران       
روستایی تدوین شده است سیاسـت تنـوع بخشـی بـه اقتصـاد      

یشـینه ایـن سیاسـت بـه لحـاظ      گرچـه پ . روستایی مـی باشـد  
لـیکن آثـار   . به برنامه ششم قبل از انقالب بر می گردداسنادي 

ل و دوم سیاست مذکور را به خوبی می توان در برنامه هـاي او 
افـزایش نسـبی   « بـه نحـوي کـه    . دپس از انقالب رد یابی نمو

فرصـت هـاي اشـتغال و     درآمد روستاییان با ایجـاد و تنـوع   در
غیـر کشـاورزي در محـیط هــاي    تـأمین در آمـد بخـش هــاي    

ایجاد زمینه اشـتغال  «از سیاست هاي برنامه اول و »  روستایی
و اسـتقرار  غیر کشاورزي بـا تأکیـد بـر ایجـاد نـواحی صـنعتی       

ی هاي اساسی برنامـه  از خط مش» کارگاه هاي صنایع روستایی
برنامـه چهـارم بعـد از    ). 79:  1383رضـوانی ، (دوم بوده است 

انقالب نیز توجه به متنـوع سـازي فعالیـت هـاي اقتصـادي در      
مناطق روستایی با تاکید بر توسعه بخش هاي غیرکشـاورزي را  

اسناد ملی توسعه (ده است رنامه هاي مهم خود قرار دایکی از ب
  .)69: 1385برنامه چهارم ، 

لیکن علیرغم اعمال سیاست ها و خط مشی ها فوق الذکر،      
ی روستاییان همچنان ادامه فضای  –روند جابجایی هاي مکانی 

این وضـع حکایـت از ناموفقیـت برنامـه هـاي توسـعه در       . دارد
وره قبل و بعـد  زیرا در طول د. مراحل تهیه، اجرا و نظارت دارد

از انقالب به دلیل نبود برنامـه ریـزي هـاي هماهنـگ و وجـود      
نهادهایی که به طور موازي به فعالیت مشـغول بودنـد و نهایتـاً    
عدم انطباق بسیاري از فعالیت ها با برنامه ها و نیازهاي اساسی 
جامعه روستایی، موانعی براي دولـت در زمینـه ایجـاد نظـامی     

دلیل مشـکالت  و نیز ب. تایی ایجاد کردمران روسهماهنگ در ع
مالی، مدیریتی و همچنین نارسایی هاي محتوایی، روند اجراي 

   )74-78: 1383رضوانی ،(این طرح ها کند بوده است 
به عالوه درصد اجرا شده این خط مشی ها نیز به مشـکالت      

پروژه هاي مرتبط با سیاست اشـتغال  غیـر    -1زیر گرفتار آمد؛ 
ــاورزي  ــداد    کش ــده در امت ــع ش ــتاهاي واق ــتایی در روس روس

و اکثر ایـن روسـتاها   . محورهاي ارتباطی اصلی مکانیابی شدند
این جنبـه از  . در حاشیه شهرهاي بزرگ و متوسط قرار داشتند

مکانیابی باعث شد که تولید این کارگاهها نیز در جهت مصارف 
ز شهري سوق یابد و با ایـن محورهـا بـه شـهر انتقـال یابـد و ا      

نیازهاي روسـتایی و تولیـداتی در راسـتاي توسـعه کشـاورزي      
این خود پایه مشکل دیگـري شـد کـه پیـرو آن     . فاصله بگیرند
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یا در . عدم تناسب تولیدات این مراکز با بازار مصرف بوجود آمد
جاهایی مراکز احداث شده این سیاسـت بـه جـاي اسـتفاده از     

یر بـومی وابسـته   مواد خام و فرآورده هاي محلی به مواد خام غ
که هزینه انتقال آنها به محل با عدم تناسب بـازار مصـرف   . بود

  .در هم آمیخت و تعطیلی اکثر این مراکز منجر شد
بزرگترین نارسایی خط مشی هاي اجرایی آن به نحـوه    -2     

سرمایه گـذاري آنهـا مربـوط اسـت کـه عمـالً از قشـر مرفـه و         
که در راستاي سیاسـت   چرا. حمایت نمود) شهري(سرمایه دار 

متنوع سازي اشـتغال روسـتایی و ایجـاد مراکـز فعالیـت غیـر       
کشاورزي بخشی از سـرمایه داران شـهري بـراي سـودجویی از     

بنـابراین دالیلـی ماننـد    . فرصت بوجـود آمـده پیشـگام شـدند    
حمایــت اقشــار مرفــه، بــومی گریــزي در تــأمین مــواد اولیــه،  

ت اجـراي سیاسـت   مکانیابی غیر سیستماتیک و عـدم مشـارک  
متنوع سازي اقتصاد روستایی با مؤلفه هـاي توسـعه پایـدار در    

و نتایج حاصل از آن عالوه بر هدر رفت سـرمایه  . تضاد قرار داد
در واحدهاي غیر فعال بـه دوام مشـکالت اقتصـاد روسـتایی و     

که نیازمند تحقیق جامع براي بررسی و عدم . مهاجرت انجامید
  .ستتکرار اشتباهات گذشته ا

از آنجــایی کــه بــه لحــاظ تنــوع و پیچیــدگی موضــوع و   
گســتردگی فضــاي جغرافیــایی کشــور امکــان انجــام  چنــین  
تحقیقی در سطح کالن میسر نمی باشد بر این اساس دهستان 

 با مسـاحتی ) از توابع بخش مرکزي شهرستان گنبد(سلطانعلی 
پارچـه آبــادي   26و مشـتمل بـر    کیلـومتر مربــع  440بـالغ بـر  
مـی در منطقـه نیمـه خشـک جلگـه      به لحاظ اقلی که مسکونی
و در حوزه نفوذ بالفصل شهر گنبد کـاووس واقـع شـده     گرگان

است و به لحاظ توسعه کشاورزي و دامداري با مسائلی مبتالبـه  
  . اب گردیدمی باشد به عنوان ناحیه مورد مطالعه انتخ

  :ی تحقیق به شرح زیر مطرح می باشداساس بدین ترتیب سوال
د روستا تـا چـه حـد بـر     سیاست تنوع بخشی به اقتصا -1
جدید در بخش غیر کشاورزي دهستان سلطانعلی تأثیر  اشتغال

  داشته است؟
  روش تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف در زمره تحقیقات توسعه اي و 
کاربردي و با معیـار ترکیبـی و بررسـی روش تحقیـق رویکـرد      

نوارهاي سـاکن در  جامعه آماري این پژوهش خا. پیمایشی دارد
بخش مرکزي شهرسـتان گنبـد کـاووس    دهستان سلطانعلی از 

روسـتا و   26ایـن دهسـتان داراي   . استان گلستان مـی باشـند  
از آنجایی که حجم  جامعه آماري . نفر سکنه می باشد 31078

محدوده مورد مطالعه زیاد مـی باشـد، بنـابراین بـا اسـتفاده از      

 6309 لذا. نمونه کرده ایم فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم
 208جـا گـذاري و    در فرمـول کـوکران  دهستان  خانوار ساکن

 بـر  و .شـد  مورد به عنوان حجم نمونـه جامعـه آمـاري تعیـین    
روستاهاي مورد مطالعـه بـه    اساس روش نمونه گیري طبقه اي

وارهـاي سـاکن در هـر    خانتعـداد  گروه تقسیم و متناسب بـا   4
محاسـبه   1گـروه بـه شـرح جـدول    خانوار نمونه هر  گروه سهم

گردیده، سپس با استفاده از روش نمونه گیري تصـادفی سـاده   
 .مبادرت شد پاسخگویان به انتخاب

  تعداد و درصد نمونه هاي انتخابی -1جدول

 تعداد  آبادي هطبق
  آبادي

 تعداد
  خانوار

خانوار  تعداد
  نمونه

خانوار %
  نمونه

  44/1  3  45  2  خانوار 50زیر 
  36/28  59  1811  15  رخانوا 199-50
  13/34  71  2169  6  خانوار 499-200

  05/36  75  2284  2  و بیشتر 500
  100  208  6309  26  جمع
  و نگارندگان 1385مرکز آمار ایران، : ماخذ

متغیرهاي مورد مطالعه براي پاسخ به سوال فـوق الـذکر را بـه    
وامهـاي   -2تعداد انواع مشـاغل،   -1شرح ذیل انتخاب کردیم؛ 

درآمـد افـراد در    -4حمایـت مـالی دولـت،     -3المـدت،  طویل 
 -6تعداد مشاغل ایجادشـده،   -5مشاغل جدید و مشاغل قبلی، 

خدمات عمـومی   -8سهم گروههاي شغلی،  -7واگذاري زمین، 
  .واگذار شده توسط دولت

مطالعات میدانی شامل تکمیـل پرسشـنامه از روسـتاییانی کـه     
دهسـتان سـلطانعلی    روستاهاي در داراي مشاغل غیرکشاورزي

چند  ،سوال بسته و باز 38ند بوده که پرسشنامه داراي می باش
بخشی از اطالعات نیز با مراجعـه  . بودگزینه اي و دو گزینه اي 

به دستگاه هاي اجرایی از جمله سازمان مسـکن و شهرسـازي،   
ــداري شهرســتان گنبــد   بنیادمســکن ، جهادکشــاورزي ، فرمان

رنامه ریزي استان ، منـابع طبیعـی   کاووس، سازمان معاونت و ب
نهایـت   در. تهیه گردید هاي دهستان سلطانعلیاستان و دهیاری

  Spssبه منظور سنجش تعمـیم پـذیري داده هـا از نـرم افـزار      
تا به سنجش آماري معنی داري تفاوت بین فراوانی گرفته بهره 

هاي مشاهده شده و فراوانی هاي انتظاري بدست آمده از یـک  
، ایـن تحقیـق  قلمـرو زمـانی    الزم به ذکر است. یمردازجامعه بپ

عمومــاً بــه برنامــه هــاي اول تــا پایــان برنامــه چهــارم توســعه  
  .مربوط می شود) 1368-88(جمهوري اسالمی ایران 

  پیشینه تحقیق
در نظریه اي ابراز می دارد، با تجمـع مهـارت    »نورگس«  

ر هاي تکنیکی در بخش کشاورزي می توان ایـن نیروهـاي کـا   
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مازاد را از بخش کشاورزي به سایر بخش هاي اقتصادي منتقل 
تا اشتغال کامل به ) ابدبدون آنکه تولید کشاورزي تغییر ی(کرد 

  )Nurks,R,41967;.(دست آید
مشـکل  «قاله اي با عنوان در م) 1984( 1پی سینها. آر    
یکی از عوامل اصلی پیامدهاي فاجعه آمیز قحطـی  » بی زمینی

ن را در این واقعیت می داند که توده عظیمـی از  هاي هندوستا
وي فشرده سازي کشـاورزي  . مردم به کشاورزي وابسته هستند

و تنوع بخشیدن به اقتصاد روستایی را راهکاري  بـراي کـاهش   
فقر روستایی می داند و اشتغال غیر کشاورزي و صنایع کوچک 

. ..را در کنار گسترش دامـداري و تولیـدات لبنـی، مرغـداري و    
  . پیشنهاد می کند

در مقالـه اي ایجـاد اشـتغال در     )1989( خان و قـانی     
مناطق روستایی پاکستان را با تمرکز خاص بر صـنعتی سـازي   
روستایی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که بخـش  
. کشاورزي قادر بـه ایجـاد اشـتغال در مقیـاس  وسـیع نیسـت      

کشاورزي باید مـدنظر قـرار    بنابراین اشتغال در بخش هاي غیر
گیرد این دو معتقدند که از طریق صنعتی سازي روستایی مـی  
توان فرصت هـاي شـغلی جدیـد در روسـتاها ایجـاد کـرد و از       

شکل بیکاري مهاجرت روستاییان به شهرها کاست و تا حدي م
 ).Khan.S,and Ghani.E,1989:2( آن کشور را کـاهش داد 

پاکستان به نتیجه مشابه خان و  الجاللی در تحقیقی همانند در
  .)Al.Jalaly,S:1992( قانی رسیده است

با بررسی ارتباط اشـتغال و فقرزدایـی در   ) 1375(فاضلی  
، نبود فرصت هاي شغلی کافی در روستاها و وجود فرصت ایران

هاي شغلی بیشتر در شهرها را دلیل مهاجرت روسـتاییان ذکـر   
غالزایی در شـهرها را  کرده و از جملـه آثـار گـرایش هـاي اشـت     
طبق بررسی وي، . افزایش نرخ بیکاري این مناطق دانسته است

افزایش نسبی فرصت هاي شغلی در شهرها، نرخ بیکـاري ایـن   
درصد در سال  1/15به  1355درصد در سال  1/5مناطق را از 

  ) 584: 1375فاضلی،. (افزایش داده است 1365
ــهابی ــق) 1382(ش ــد در تحقی ــایی توانمن ــاي  يشناس ه

، زمینـه  شهرسـتان شهرضـا   در اشتغال در بخش غیر کشاورزي
یابی مشاغل را براساس مولفه جمعیـت بررسـی کـرده و بسـتر     
سـازي مناسـب فرهنگـی و اقتصـادي را عامـل مـوثر در رشـد        

ایی قلمـداد مـی کنـد و حمایـت     اشتغال غیر کشاورزي روسـت 
، فـراهم نمـودن امکانـات و خـدمات زیربنـایی، تقویـت       دولتی
، دولتـی، آمـوزش اشـتغال غیـر کشـاورزي     زمان هـاي غیـر   سا

                                                
1 R.P.Sinha 

اسـتفاده از امکانـات محلـی را     بازارهاي محلـی و منطقـه اي و  
، شـهابی ( براي توسعه اشتغال غیر کشاورزي پیشنهاد می کنـد 

1382 :44-43.( 
در پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی     ) 1388(ناصري و باسخا  

اورزي و فقـر  تاثیر هزینه هاي مختلف دولت بر اشتغال غیرکشـ 
در منـاطق روسـتایی ایـران، بـا اسـتفاده از سیسـتم معــادالت       

بـه بررسـی تـاثیر    ) 1360-84(همزمان و اطالعات سال هـاي  
روي تولید محصوالت کشـاورزي،   هزینه هاي مختلف دولت، بر

اشتغال غیرکشاورزي و فقر در مناطق روستایی ایران پرداختـه  
ثیر هزینه هاي دولت بـر  نتایج حاکی از معنی دار بودن تا. است

روي زیرساخت هاي روستایی و نیز معنی دار بودن نقـش ایـن   
زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزي و کاهش فقـر در  

  .)1388ناصري و باسخا ، ( مناطق روستایی بود
تحقیقات خارجی نگاهی عمیـق تـر نسـبت بـه     بطور کلی 

مسئله اشـتغال دارنـد در ایـن تحقیقـات بیـان شـده کـه اگـر         
بخواهیم اشتغال را در مناطق روسـتایی گسـترش دهـیم بایـد     
مشکل اصلی این مناطق یعنی کشاورزي را حل کنیم تا زمینه 
اشتغال بـراي سـایر بخشـها فـراهم شـود  یعنـی بـا گسـترش         

د اولیـه بـراي بخـش صـنعت و همچنـین      کشاورزي و تهیه موا
ــازاد بخــش     ــاي م ــارگیري نیروه ــراي بک ــدیریت مناســب ب م
کشاورزي می توان زمینه هاي مناسب براي ایجـاد اشـتغال در   

در حالی که مطالعات داخلی به ایـن   .سایر بخشها را فراهم کرد
موارد کمتر توجه کرده و تنها به معضل مهاجرت که از بالیـاي  

رروسـتاها اسـت پرداختنـد و نبـود امکانـات و      کمبود اشتغال د
خدمات مناسب در روستاها را عامـل اصـلی ایـن مشـکل مـی      
دانند که زمینه مناسب را براي مهاجرت بـه شـهر فـراهم مـی     

  . کند
یکی از مزایاي این پژوهش مطالعـه زمینـه هـاي اشـتغال     

خـدمات و راهکارهـاي    هاي صـنعت و غیر کشـاورزي در بخشـ  
بنـابراین نسـبت بـه    . ه کوچک مـی باشـد  توسعه در یک منطق

نسبت به منطقه و مشکالت آن و تحقیقات دیگر جامع تر بوده 
ضـعف   احاطه کامل داشته و با شناسایی منطقه، نقـاط قـوت و  

آن بررسی شده و زمینه هـاي گسـترش اشـتغال بـه خصـوص      
اشـتغال غیرکشـاورزي فـراهم شـود تـا از مهـاجرت بـی رویـه         

  .ی شدن روستاها جلوگیري کندروستاییان به شهر و خال
  هاي عمومی جامعه نمونهویژگی

ترکیب سـنی و جنسـی پاسـخگویان بـه      :جنس و سواد سن،) الف
  .می باشد 2شرح جدول 
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  ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان - 2جدول
  درصد  تعداد  وضعیت
  99  206  مرد
  1  2  زن
  4/1  3  مجرد
  5/98  205  متاهل

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
نفر  41افراد بیسواد ورا ) درصد 9/2( نفر6نفر پاسخگو،  208از 

نفـر   78درصـد را افـراد بـا تحصـیالت ابتـدایی،       7/19معادل 
نفـر معـادل    24درصد را افراد سـطح راهنمـایی،    5/37معادل 

درصـد را   9/2نفـر معـادل    6درصد را افراد فوق دیپلم و  5/11
تیب مشـخص  بدین تر. افراد لیسانس و باالتر تشکیل می دهند

درصد آنها پایین تر از دیپلم  60می گردد که تحصیالت بالغ بر
بنابراین با توجه به چنـین سـاختاري از سـواد نمـی     . می باشد

خدماتی تخصصی در روستاهاي مورد /هاي صنعتیتوان فعالیت
وضعیت شغلی سرپرست خـانوار   3جدول. مطالعه انتظار داشت

  و دیگر اعضا را نشان می دهد
  وضعیت شغلی سرپرستان خانوار - 3جدول

  سایر اعضاي خانوار  سرپرستان خانوار  انواع مشاغل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  2/35  6  1  2  کشاورزي
  8/64  11  99  206  غیرکشاورزي
  100  17  100  208  مجموع

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
در بررسی وضعیت شغلی جامعـه نمونـه قبـل و بعـد از ایجـاد      

آشکار گردیـد کـه بـا اجـراي سیاسـت       ماتیخد/ واحد تولیدي
، شاغل نساجی، ساختمان ، حمل و نقلتنوع بخشی، در گروه م

،   -25،  -4/80،  -41اداري و انتظامی و کشاورزي به ترتیـب  
درصد کاهش بجا گذاشته لـیکن افـزایش نسـبت     -100و  77

 2درصـد مـی باشـد کـه از     + 300تغییرات در صنعت چوب با 
شغل بعد از دوره حمایت رسیده اسـت   8به  شغل در دوره قبل

درصد در گروه صـنایع فلـزي دیـده    + 5/27و کمترین افزایش، 
صنایع غذایی، تجارت و تعمیر ماشـین آالت نیـز بـه    . می شود
درصد افزایش نسـبت تغییـر نشـان داده     30، 120، 50ترتیب 
  .اند

نفــر مربــوط بــه بخــش  133نفــر پاســخگو  208همچنــین از 
 4جـدول . نفر مربوط به بخش صنعت می باشـند  75خدمات و 
بـه   را پاسخگویان در بخـش غیـر کشـاورزي   اشتغال نیز سابقه 

  .ترتیب طبقه نشان میدهد
  
  

  سابقه اشتغال پاسخگویان - 4جدول

  بخش

 از 
ــر
ـــ
کمت 5
  سال

10-6 
  سال

15-
11 
  سال

 +
15 

  سال
  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد

  5  16  38  16  صنعت
  8  20  80  25  خدمات
  13  36  118  41  عمجمو

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
بخـش اصـلی اهـداف دولـت در     : بررسی تغییرات انواع مشـاغل ) ب

هـاي روسـتاییان را،   زمینه اعمال سیاست تنوع بخشی فعالیـت 
نظـر بـه   . گسترش مشاغل صنعتی و خدماتی تشکیل می دهـد 

گونه مشاغل ماهیتاً بسیار زیاد می باشـد  اینکه تنوع اسامی این
ر تحقیق حاضر مشـاغل مـورد نظـر را بـر مبنـاي الگـوي       لذا د

گروه شغلی دسـته بنـدي    10تقسیم بندي مرکز آمار ایران در 
  )5جدول( .کرده ایم

در دهستان سلطانعلی دو روستاي گدم آبـاد و  به لحاظ فضایی 
اکثر مشاغل این ) پرجمعیت ترین روستاهاي دهستان(آق قایه 

در روستاهاي کـم جمعیـت    کهدر حالی. تقسیم بندي را دارند
  .مشاغل غیر کشاورزي تعداد کمی را تشکیل می دهند

  خدماتی/تعداد و درصد واحد تولیدي  - 5جدول

ش
بخ

رســـته   
  شغلی

ــد  ــام واحــــ نــــ
  درصد  تعداد  خدماتی/تولیدي

عت
صن

  

یی
غذا

یع 
صنا

  

  10  21  نانوایی

  9/4  10  خیاطی  نساجی

وب
چ

  

  9/2  6  نجاري

  1  2  کمدسازي

زي
ع فل
صنای

  

  2/6  13  وشکاريج

  9/3  8  آلومینیوم سازي

ــازي   ــره سـ درو پنجـ
  3/3  7  آهنی

  ساختمان
  3/3  7  سیم کشی ساختمان

  4/0  1  نقاشی ساختمان

ات
خدم

 و   
میر
تع

ش 
ــرو
فـ

ن 
شــی
ما
الت
آ

  9/4  10  یدکی موتور  
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فروش وسیله نقلیه 
  4/1  3  موتوري

  4/0  1  تعمیر ماشین آالت

  4/0  1  تعویض روغن

  2/5  11  راتیآپا

ري
تجا

  

  4/1  3  فروش لوازم خانگی
  5/2  5  قصابی
  4/0  1  تعاونی

  1  2  مصالح ساختمانی

ران
ستو
و ر

فه 
کا

  

  2/31  65  سوپر مارکت
  3/3  7  کبابی

  4/0  1  مرغ فروشی
حمـــل 
  3/4  9  آژانس  ونقل

می
تظا
 وان
ري
ادا

  

  5/2  5  دامپزشکی

  1  2  مطب
ــه  داروخانـــــــــ

  5/1  3  دامپزشکی

  2  4  پست بانک

وع
جم
م

  

10  27  208  100  

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
یکـی از خصوصـیات بـارز جامعـه روسـتایی       :حمایتهاي دولت) ج

کمبود پـس انـداز مـی باشـد کـه امکـان سـرمایه گـذاري در         
از این . هاي تولیدي را همواره با مشکل مواجه می سازدفعالیت

بع مالی براي راه اندازي رو آگاهی از کم و کیف نحوه تامین منا
مطالعـه پـارامتر    .اتی بسیار مهـم اسـت  خدم/واحدهاي تولیدي

 1مذکور در حجم مورد مطالعه کـردیم و نتـایج آن در نمـودار    
  .نشان داده شده است

  منبع تأمین هزینه راه اندازي واحدهاي غیر کشاورزي -1نمودار

  
  یافته هاي تحقیق: مأخذ

هـاي حمـایتی خـود را در زمینـه     معموالً دولتها سیاسـت       
خدماتی به صور مختلفی از جمله /هاي تولیديگسترش فعالیت

....) انـرژي،آب و (واگذاري زمـین، تـامین خـدمات زیرسـاختی     
معافیتهاي مالیاتی و عوارض و یا اعطاي تسـهیالت بـانکی کـم    

صور حمایتهـاي دولتـی در   . بهره و بلند مدت اعمال می نمایند
 6دهاي صـنعتی و خـدماتی بـه شـرح جـدول      راه اندازي واحـ 

  .میباشد
  صور حمایت دولت از واحدهاي راه اندازي شده -6جدول

 نوع حمایت دولت تعداد درصد

 تامین انرژي 2 1

  معافیت مالیاتی  30  4/14
  عدم دریافت عوارض  28  4/13
 واگذاري زمین 7 3/3

 تسهیالت بانکی 6 9/2

 هیچکدام 135 65

 مجموع 208 100

در بررسی رضایتمندي سرپرسـتان واحـدهاي غیـر کشـاورزي     
مورد مطالعه از حمایتهاي دولتی پاسخگویان به گویـه طراحـی   

  .پاسخ داده اند 7شده در طیف لیکرت طبق جدول
  میزان رضایت از حمایت مالی دولت - 7جدول

 حمایت مالی دولت تعداد درصد
 هیچ 135 65

 کم 32 3/15
 تاحدودي 30 4/14
  زیاد  11  3/5

 مجموع 208 100
  یافته هاي تحقیق: مأخذ

فرض ما براي سوال تحقیق این بود که   H1 :استنباط آماري
 غیـر  مشـاغل  افـزایش  موجـب  دولت بخشی تنوع هايسیاست
 در ســاکن خانوارهــاي اقتصــادي وضــعیت بهبــود و کشــاورزي
 .است شده سلطانعلی دهستان روستاهاي

کاي اسـکوئر اسـتفاده شـده     براي بررسی فرضیه فوق از آزمون
  )9و8جداول( است

  یک متغیره تغییر و تحوالت حاصله در مشاغل - 8جدول
فراوانی  باقیمانده

 انتظاري
 وضعیت فراوانی مشاهده شده

 بهبود وضعیت 184 3/68 7/112

3/55 - 3/68 13 
تغییر کشاورزي 
 به غیرکشاورزي

 بدون تغییر 11 3/68 - 3/57
  Chi-squareفراوانی  - 9جدول
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 تغییر و تحوالت حاصله آماره
Chi-square 67/278 
 2  درجه آزادي
 00/0 معناداري

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
  تغییر و تحوالت حاصله در مشاغل غیرکشاورزي -10جدول

بهبود   وضعیت
  وضعیت

تغییر کشاورزي 
  به غیرکشاورزي

بدون 
  مجموع  تغییر

  87  3  5  79  کم
  121  8  8  105  متوسط
  208  11  13  184  مجموع

  آزمون کاي اسکوئر فرضیه -11جدول
  آماره  مقدار  درجه آزادي  معناداري

54/0  2  22/1  Chi-square 
  تعداد  208  -  -

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
فراوانی متغیرهاي مورد سنجش را نشان مـی دهـد    9جدول   

بهبـودي در وضـعیت    نفـر  11 که در قلمرو زمانی این تحقیـق 
 13نفر بهبود در وضعیت شـغلی و   184. بندشغلی خود نمی یا

نفر تغییر شغل از کشاورزي به غیر کشـاورزي را تجربـه کـرده    
اند لیکن حمایتهاي دولتی را در این تحوالت بی تأثیر دانسـته  

بـه اینکـه درجـه آزادي     طبق آزمون کاي اسکوئر با توجـه . اند
آلفـاي  بیشـتر از  ( 54/0معناداري آن برابـر بـا   درجه ، 2برابر با 

رد مـی   H1فـرض   ،می باشـد  22/1و کاي اسکوئر آن ) 05/0
وضـعیت اقتصـادي و   شود و می توان گفت با وجـود بهبـود در   

، این تغییرات ناشی از حمایت دولـت نمـی   تحوالت در مشاغل
  .باشد

  :نتیجه گیري
بـه اهمیـت اشـتغال     براي رسیدن به توسعه همـه جانبـه بایـد   

یرکشـاورزي واقـف شـد و    غ دو وجـه کشـاورزي و   روستایی در
فرهنگی کشـور   اجتماعی و براي تنظیم برنامه هاي اقتصادي و

برنامه ریـزي   اشتغاالت غیرکشاورزي مناطق روستایی را که در
  . قرارداد مدنظر اي می یابد جایگاه ویژه پایین به باال نوع از

اشتغاالت غیر کشاورزي  عوامل و آثار و زمینه هایی دارند 
اورزي روسـتایی  مـؤثر در اشـتغاالت غیـر کشـ     از جمله عوامـل 
داز، سنن فرهنگـی، سـواد و   ، درآمد و پس انامکانات زیر بنایی

، رشــد اقتصــادي کشــور و تــراکم و رشــد جمعیــت و آمــوزش
واضـح اسـت کـه بـاال بـودن      . سازمانهاي غیر دولتی می باشـد 

امکانات زیربنـایی و درآمـد و پـس انـداز روسـتاییان و میـزان       
 می تواند در ایجاد و اشتغال غیر کشاورزي مفید تحصیالت باال

د آن نیـز سـرمایه گـذاري بـراي     تـراکم جمعیـت و رشـ   . باشد

و فعالیـت سـازمان    دهدهاي شغلی جدید را دلگرمی می فرصت
هاي غیر دولتی به آن سرعت بخشیده و بخـش خصوصـی اگـر    

هـد  حمایت دولت را داشته باشد اشتغال آفرین و سـود ده خوا 
هستان مورد مطالعه عوامل مـذکور قابـل توجـه نمـی     در د. بود
سـال   6درصد جمعیت   19از لحاظ سواد بیشتر از  مثالً. باشد

  .به باال بی سواد که اکثراً هم در گروه زنان قرار دارند
با توجه تحقیقات میدانی انجام شده بـه ایـن نتیجـه مـی     
 رسیم که دهستان سلطانعلی در زمینه ایجاد صنایع وابسته بـه 

کشاورزي و دامداري موفق نبوده است چنانچـه بـه ایـن مهـم     
نایل شود تولیدات کشاورزي در همان منطقه عمل آوري شـود  

دومـا  . اوال شغل هاي ثانوي وابسته به کشاورزي ایجاد می شود
گرفتـه و سـود   محصوالت کشاورزي و دامداري راندمان بـاالیی  

د کارخانجات نمونه ایجا .خواهند داشتبیشتري براي روستایی 
روغن کشی که باعث گسترش محصول سـویا شـده و از لحـاظ    
این محصول می تواند به خودکفایی در سطح منطقـه برسـد و   
همچنین گسـترش شـیالت در دهسـتان کـه باعـث گسـترش       
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