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  چکیده
تحقیقات مختلف نیز نشان داده است . ، بر پایدارسازي توسعه تأکید فراوان دارنداقتصاد روستاییسازي عر متنوکشورهاي پیشرو د

ها و در همین راستا راهبرد ایجاد شهرك. ویژه در نواحی خشک داشتتوان امیدي به پایداري روستاها بهکه با یک شیوه معیشت نمی
البته تأثیرات صنعتی . ز جمله تحول فرهنگ و اجتماع سنتی روستاها گرددتواند باعث تأثیرات مثبت، انواحی صنعتی روستایی می

مقاله حاضر نیز به بیان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث شهرك صنعتی . شدن در عرصه فرهنگ و اجتماع، پیچیده و متنوع است
گروه (روه کارگران روستایی شهرك صنعتی نفر در دو گ 388 منظور بدین. خیام نیشابور بر روستاهاي پیرامونی پرداخته شده است

سطح آموزش، (اجتماعی  هاي دو گروه در ابعادو سایر شاغلین روستایی به روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب و تفاوت) هدف
 فرهنگی و) ها، تمایل ماندگاري در روستاي محل سکونتتأمین اجتماعی، رضایت شغلی، مشارکت، اعتماد متقابل، ارتباط با رسانه

 .مورد آزمون قرار گرفت )ناپارامتري و پارامتري(به روش تجزیه و تحلیل آماري ) احساس سعادت، نظام ارزشی، احساس بیگانگی(
اي مندي از خدمات بیمهها، بهرهخصوص ارتباط با رسانهاجتماعی و فرهنگی به هايدهد که در بیشتر شاخصحاصله نشان می نتایج

تواند به عنوان گامی وانسته باعث تغییرات مثبت در وضعیت کارگران روستاییان گردد که در نهایت این امر میشهرك صنعتی خیام ت
  .  در راستاي نفوذ فرهنگ صنعتی به نواحی روستایی و تحول فرهنگی تلقی شود
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 مقدمه) 1

روستایی دارد،  بیشتري با روحیات جمعیت انطباق که کشاورزي بخش و به طور کلی چشم انداز روستا
 در بخش کشاورزي سهم .دهدصنعت از دست می و خدمات هايبخش را به نفع هاي برتري خودزمینه
 مداوم به طور 2006 سال درصد در 5/18 به 1982 در سال درصد 4/36جهان از  داخلی ناخالص تولید

  .(K. Sundar and T. Srinivasan, 2009: 23)است  یافته کاهش
 به طور مثال در ویتنام فقط. روند نزولی تولید روستایی در کشورهاي جهان سوم شدت بیشتري دارد

 ,Holton(ت سرچشمه گرفته اس روستایی مناطق از صنعتی ناخالص تولید میزان کل درصد از 25 – 20

هاي روستایی جهان، دیگر تنها محصوالت این روند سبب گردیده که در بسیاري از محیط). 4 ,2005
هاي تولیدي اقتصاد روستا متنوع کشاورزي به عنوان محصوالت تولیدي روستاها محسوب نشود و بخش

روستایی را تشکیل  هاي اساسی اقتصادتوان گفت، صنعت هم اکنون یکی از بخشطوري که میگردد؛ به
هاي هاي صنعتی به نواحی روستایی تنها در عرصه اقتصاد اثر ننموده و در سایر حوزهورود فعالیت. دهدمی

هاي ترین تأثیر صنعت بر نظامبه عنوان نمونه مهم. اي استسیستم روستا، داراي اثرات قابل مالحظه
روابط اجتماعی جدید و پیچیده، ماهیت صنعت با شکل دادن . تر کردن آن استاجتماعی، پیچیده

) به صورت منفرد و شخصی(اما این تأثیرات بر فرهنگ انسان . رفتارهاي اجتماعی را تغییر داده است
باشد، ولی به هر حال تر است که البته خود متأثر از عواملی غیر از کار و فعالیت صنعتی نیز میپیچیده

کند، قطعاً در شرایط یکسان، رفتاري متفاوت نسبت وتري کار میکسی که در کارخانه تولید قطعات کامپی
  ). Jampnil 2008:12(به یک کشاورز برنج کار تایلندي دارد 

برنده اقتصاد بدانیم، اگر صنعت را به منزله موتور پیش. سویه نیسترابطه صنعت، جامعه و فرهنگ یک
. (Rinku And Ashim Kumar, 2011: 161)گیرد این موتور نیروي خود را از جامعه و فرهنگ می

 اصلی دلیل اخیر، قرن سه طی فنی هايپیشرفت تحقق که است برخوردار اهمیتی چنان از شدن صنعتی
 از یکی ).70: 1376عابدي،( رودشمار میبه امروز جهان در پیشرفته کشورهاي اقتصادي توسعه و رشد

 صنعتی هايسطح فعالیت جهان، کشورهاي یافتگی هتوسع يدرجه در تفاوت يآورنده بوجود مهم عوامل
 افزایش شغلی، هايفرصت ایجاد که است شده برخوردار اهمیتی چنان از موضوع این است؛ آن کیفیت و

 هاشهرك گیريشکل دالیل ترینمهم از روستا و شهر ساکنان بین زندگی فاصله کاهش روستاییان، درآمد
 باعث باالتر درآمدي کشش با صنعتی نواحی و هاشهرك. است شده عنوان روستایی صنعتی نواحی و

تأثیرات  هدف این پژوهش نیز تبیین ).44: 1371نیا،رحیم( شودمی روستایی مازاد کار نیروي جذب
 توان اجتماعی و فرهنگی احداث شهرك صنعتی خیام بر زندگی روستاییان شاغل در این شهرك و بررسی

و ایجاد تأثیرات مثبت فرهنگی همسو با روند صنعتی شدن  ها،گاهیآ افزایش زمینه در این شهرك
  . محدوده مورد مطالعه است
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  مبانی نظري ) 2
 محلی، الگوهاي تولید، مصرف، سازمان تجدید به انقالب صنعتی و فرآیند صنعتی شدن جوامع، منجر

زندگی انسان تأثیر شگرفی  شرایط از ايجنبه هر در تقریباً شده و الملل و تحول دموگرافیکبین روابط
هاي دیگر، اتخاذ این استراتژي همانند استراتژي (Fesel And Söndermann, 2007: 4).گذاشته است 

ها را در خارج از چارچوب روند صنعتی توان تأثیرات آنتأثیرات مثبت و منفی بر روستاها نهاده که نمی
ر صنعت بر کل ساختار اقتصاد، بر همه ابعاد زندگی تأثیرات توسعه صنعت عالوه بر تأثی. شدن تحلیل کرد

هاي سرمایه انسانی مانند افزایش توان به تقویت شاخصبشري قابل مالحظه بوده است که از جمله می
تجارب برخی از از سوي دیگر،  ). 1: 1392رستمی و همکاران،(ها اشاره داشت ظرفیت پذیرش تفاوت

در توسعه  ،ویتنام و کشورهاي موسوم به ببرهاي اقتصادي ،چین ،کشورهاي شرق آسیا همانند هند
به له تمرکز صنایع ئها و توجه روز افزون به مسالعاده آن ي گسترش فوقهاي صنعتی نشان دهندهشهرك

با موفقیت همراه  راهبرددر کشورهاي مذکور این . وري بیشتر استبراي بهرهخصوص در نواحی روستایی 
اي داشته است هاي ناحیهند و چین نقش موثري در کاهش تبعیضخصوص در هبه  بوده و

)UNIDO,1998: 43(.   
هاي زمین روستایی و ترقی فرآیند در سیستم تغییرات 1970به طور مشخص در چین، از اواخر دهه 

هاي د و بسیاري از سازمانوتر شاستقالل جوامع روستایی قوي -1: صنعتی شدن روستاها سبب شده است
هاي اجتماعی به سرعت تقسیم الیه -2؛ (Chan, 2005: 45) اي توسعه یابند هاي تودهو سازمان گروهی

هاي اقتصادي را در انتخاب روستا آغاز نموده است؛ براي مثال در انتخاب روستا گردیده و ساختار فعالیت
تغییرات  -3ود؛ ب) توزیع نیروي کارگري و مالکیت شخصی(ترین تقسیمات در تشکیالت اقتصادي بزرگ

تر و تغییر و تحول از فرهنگ روستایی سنتی به فرهنگ صنعتی تسریع گردیده فرهنگی و اجتماعی قوي
هاي اقتصادي، احساسات جدید درباره بازار کاالهاي مصرفی، رقابت. و جوامع دهقانی اهمیت یافته است

عی در نتیجه رخنه صنعت به روستاها وري در مدیریت و ارتباطات اجتمارشد فناوري، قدرت نوآوري، بهره
شیوه زندگی روستایی بیشتر به زندگی شهري شبیه شد و برخی  -4؛ (Hong, 2011: 32) به وجود آمد 

در نتیجه آن، سطحی از آرامش و . هاي بیمه تأمین اجتماعی توسعه یافته استخدمات عمومی و سیستم
هاي اي شد که سکونتگاهگونهین وضع حتی بها. امنیت شغلی در زندگی روستاییان چین بوجود آمد

در نتیجه فاصله شهر و . گاهی و مکانی براي تعلیم و تربیت فرهنگی شودهاي استراحتروستایی مکان
به طور کلی تغییرات . هاي بهداشتی و مراقبتی، امنیت و مانند آن رو به کاهش نهادروستا در ابعاد شاخص

بنابراین . به علت تغیییر و تحول در فضاي اقتصادي پیشین بوده است در فضاي اجتماعی روستایی اساساً
 ,Chiu(گیري فضاي اجتماعی جدید روستایی داشته است صنعتی شدن روستا نقشی حیاتی در شکل

2008:64-70.(  
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یک . توان به مقوله صنعتی شدن نگاه کرددهد که از دو زاویه میمطالعه پیشینه تحقیقات نشان می

گیرد، که البته این گروه ر پایه آراء کارل مارکس در زمینه صنعت و اثرات آن بر جامعه شکل میدیدگاه ب
در » بیگانگی«هایی همچون از محققان با دیدي انتقادي و منفی به صنعت نگاه کرده و به رواج پدیده

ود را به آن اینان معتقدند جامعه با پیشرفت صنایع و تکنولوژي روح خ. جوامع صنعتی معترض هستند
پردازان با دیدي اما گروه دیگري از نظریه). Rinku Das And Ashim Kumar Das,2011:125(بازد می

مثبت به رواج صنعتی شدن در جامعه نگریسته و معتقدند اگر این فرآیند به طور اصولی در یک جامعه پا 
سرآمد . هنگ و اجتماع مدرن شودتواند باعث تغییر و تحول از فرهنگ و اجتماع سنتی به فرگیرد، می

رشد بخش صنعت، تقاضا براي خدمات گوناگون را نیز افزایش «: گویداو می. محققان این گروه بلومر است
هاي یابند تا مالیاتها این امکان را میهاي ناشی از آن، دولتافزاییبا توسعه صنعت و هم. دهدمی

تأمین بهتر نظم و امنیت و ارائه خدمات عمومی  ،بیشتري اخذ کنند و به گسترش بهداشت، آموزش
   .(NBIA, 2001: 5)» بپردازند

یکی دیگر از پیامدهاي استقرار صنایع این بود که دیوانساالري در خدمت تولید باشد و در نهایت قشر 
 از دیگر ).15: 1382نیلی و همکاران،(متوسط در جامعه و روابط اجتماعی متأثر از آن نیز ایجاد شود 

توان به ارتقاء سرمایه اجتماعی و در هاي روستایی میپیامدهاي غیر مستقیم رخنه صنعت به محیط
در راستاي ). 145: 1392عبداللهی و همکاران،(نتیجه آغاز روند کاهش فقر به صورت پایدار اشاره کرد 

المللی دیگري سنجش اثرات فرهنگی و اجتماعی صنعت بر روستا و روستانشینان تحقیقات داخلی و بین
  :نظیر موارد زیر انجام شده است

هاي صنعتی، راهبردي براي توسعه روستایی در شمال خوشه«آشیم کومار و رینکو در تحقیقی به نام 
 افزایش درآمد روستایی، مناطق در فقر کاهش براي ايعنوان وسیلههاي صنعتی را بهخوشه» شرق هند

 دانسته است اجتماعی و ارتقاء فرهنگ صنعتی مناطق شمالی هندو  اقتصادي توسعه و روستایی، تولید

)Rinku And Ashim Kumar,2011: 164 .( سازي بر تأثیر صنعتی«آلکا پاریخ، در تحقیقی تحت عنوان
، با طرح صنعتی شدن روستا به عنوان بخشی از فرآیند توسعه همه جانبه روستایی در »زندگی روستایی

گذاري ها، گسترش آموزش، سرمایهنعتی نقش قابل توجهی در افزایش آگاهیهند معتقد است، تمرکز ص
نصیري ). Parikh, 1996: 375(هاي فقیر داشته است بیشتر در بخش کشاورزي و افزایش درآمد خانواده

صنایع روستایی عاملی تأثیر گذار بر فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعی، نمونه موردي «نیز در مقاله 
نشان داده است که استقرار صنعت در روستاها باعث تأثیرات مثبت اجتماعی و » شهر بومهن روستاهاي

فرهنگی مانند تغییر در ترکیب سنی جمعیت، جلوگیري از مهاجرت روستاییان، ایجاد رضایت و ثبات 
  )15: 1388نصیري، (شغلی در محیط روستا شده است 
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» )ناحیه صنعتی السجرد(هاي روستایی مهاجرتنقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش «در بررسی 
زایی موجب کاهش مهاجرت نویسندگان با رد این فرضیه که ایجاد نواحی صنعتی از طریق اشتغال

روستاییان به شهر است، دستیابی به این هدف را منوط به ایجاد روحیه مشارکت در روستاییان و 
 شهرك اثرات بررسی«). 56: 1381و همکاران  پور احمد(اند همچنین مساعدت نظام بانکی دانسته

 مراکز و هاشهرك حکایت از این واقعیت دارد که احداث» همجوار روستاهاي توسعه بر اشتهارد صنعتی

روستا،  سنتی بازارهاي بر سوء فرزندان، اثر کار مسئولیت و صنعتی اثرات منفی اجتماعی مانند کاهش
بررسی  .)90: 1389سرورامینی و همکاران (دنبال داشته است کشاورزي را به  به جوانان عالقه کاهش
دهد که هر یک از این کشورها ي راهبردهاي توسعه روستایی در کشورهاي جهان سوم نشان میمقوله

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خود رویکردهاي متفاوتی را در این زمینه متناسب با ویژگی
استراتژي صنعتی کردن روستاها و  1350- 70هاي دهاي توسعه ایران نیز در دههیکی از راهبر. اندداشته

طرح ایجاد نواحی صنعتی روستایی بوده است که در زمینه فرآیند رخنه صنعت به روستاها و تأثیرات آن 
در این تحقیق کوشیده شده است تا . بر فرهنگ و اجتماع روستایی، تحقیقات چندانی انجام نشده است

  .ات رخنه صنعت به محیط روستایی از منظر یاد شده مورد واکاوي قرار گیردتأثیر
  

  روش تحقیق) 3
 همچنین. اي استتحلیلی و مقایسه –روش تحقیق پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف آن، توصیفی 

اي هروش آوري اطالعات و ازاي براي جمعکتابخانه و) پرسشنامه از استفاده با( پیمایش هايروش از
 آماري جامعه. هاي تحقیق استفاده شده استبراي ارزیابی فرضیه) و ناپارامتري پارامتري آمار( آماري

گروه (روستاي پیرامونی  22تحقیق، شامل کارگران روستایی شاغل در شهرك صنعتی خیام در سطح 
ی خیام و سرپرستان دیگر خانوارهاي روستایی که به کاري غیر از اشتغال در شهرك صنعت) هدف

کوکران  فرمول از استفاده با نفر، 388 شامل آماري تحقیق حجم نمونه. ، بوده است)گروه شاهد(مشغولند 
در نهایت به مقایسه  .و به تناسب جمعیت مورد بررسی قرار گرفته است ساده تعیین تصادفی به صورت

 با ارتباط متقابل، تماداع مشارکت، شغلی، رضایت اجتماعی، تأمین آموزش، سطح( هاي اجتماعیشاخص
 احساس ارزشی، نظام سعادت، احساس(و فرهنگی  )سکونت محل روستاي در ماندگاري تمایل ها،رسانه

پرداخته شده » تی مستقل«و » من ویتنی«هاي بین دو گروه هدف و شاهد با استفاده از آزمون) بیگانگی
  .است

هکتار  5/162در زمینی به مساحت  1368براساس مصوبه هیئت وزیران در سال صنعتی خیام  شهرك
قرار گرفتن در  .شروع گردیدشرق نیشابور  15در کیلومتر  1370در سال  آن افتتاح و عملیات اجرایی

هاي صنعتی مشهد، نزدیک بودن به مرکز استان، باعث شده است که یکی از شهرك -مسیر جاده تهران
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شرکت در شهرك  102، از 1390ست آمده تا تابستان دبنابر اطالعات به. مهم در شمال شرق کشور باشد

واحد  78هاي راکد نیز به مجموع طرح. برداري نشده استشرکت نیز هنوز بهره 108برداري و از بهره
شهرك (واحد است  288هاي ثبت شده در مجموعه شهرك صنعتی خیام بنابراین کل شرکت. رسدمی

  ).1390صنعتی خیام نیشابور، 
  

  اي تحقیقهیافته) 4
راهبرد نواحی صنعتی روستایی معموالً در کشورهایی که دنباله رو این راهبرد هستند، داراي اثرات 

هاي تواند باعث تغییر در میزان مشارکت شهروندان و ارتقاء مهارتاین راهبرد می. گسترده اجتماعی است
توان می 5و  4و  2و  1 مطابق جداول). Rinku Das And Ashim Kumar Das,2011:168(شغلی شود 

هاي ارتقاء ها، دورههایی مثل وضعیت تحصیالت سرپرستان خانوار و همسران آندریافت که در شاخص
هاي جمعی، گروه هدف نسبت به گروه اي و ارتباط با رسانهمندي از خدمات بیمههاي شغلی، بهرهمهارت

عتماد متقابل، تمایل به ماندگاري در هایی همچون مشارکت، ادر شاخص. شاهد وضعیت بهتري دارد
  .اندروستا نیز گروه شاهد وضعیت بهتري نسبت به گروه هدف داشته

 

  
  نمودار وضعیت سواد در بین افراد مورد مطالعه): 1(شکل شماره 

  .1390هاي تحقیق، یافته: منبع
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  هاي ارتقاء مهارت شغلی و پوشش بیمهدوره): 1(جدول شماره 

  هاي آموزشید کالستعدا  شاخص
کارگران  شهرك 

  صنعتی
  سایر شاغلین روستا

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

تعداد 
هاي کالس

  آموزشی

  1/6  12  8/35  68  دوره 1
  6/6  13  1/21  40  دوره 2
  5/0  1  1/11  21  دوره 3
  5/1  3  1/2  4  دوره 4
  -  -  5/0  1  دوره 5

  6/14  29  5/70  134  اندافرادي که دوره دیده
  8/75  22  3/87  117  هامفید بودن کالس

  100  198  100  190  کل گروه

  بیمه
  

  6/7  15  8/96  184  بیمه تأمین اجنماعی
  2  4  -  -  بیمه خدمات درمانی

  1/59  98  1/1  2  بیمه روستایی
  1/41  82  1/2  4  کل افراد فاقد بیمه

  100  198  100  190  کل گروه
  .1390هاي تحقیق، یافته: منبع  

  
 مورد توانمی غیرمستقیم صورتبه عمدتاً را روستاییان بر صنعتی نواحی و هاشهرك آموزشی اثرات

 هايمهارت افزایش موجب مناطق، از برخی در صنعتی اماکن ایجاد که ترتیب این به .داد قرار ارزیابی
براي  ).70: 1382ترنر،. آ باري(شود می مناطق این در شاغلین ايحرفه آگاهی ارتقاء آن تبع به و جدید

هاي هاي افزایش مهارتگویان، تعداد دورهبررسی سطح آموزش، میانگین سه شاخص سطح سواد پاسخ
با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر . ها محاسبه شده استشغلی و اظهار به مفید بودن این دوره

. دو گروه هدف و شاهد استفاده شده است داري تفاوتبراي ارزیابی معنی» من ویتنی«مذکور از آزمون 
تر است و نیز میانگین کوچک 05/0و از  028/0با توجه به اینکه مقدار احتمال آزمون برابر با  2در جدول 

هاي شغلی گروه کارگران شهرك بیشتر از گروه سایر شاغلین است، بنابراین این بخش از میزان مهارت
به عبارت دیگر، شهرك صنعتی خیام نیشابور تأثیر مثبتی در . دشوفرضیه شماره یک تحقیق تأیید می

  .هاي شغلی روستاییان داشته استافزایش مهارت
روانی کارگران روستایی از ها و نواحی صنعتی باعث افزایش امنیتآید که فعالیت در شهركبه نظر می

حدهاي صنعتی مستقر در اینکه کارگران در وا. شودهاي اجتماعی و خدمات درمانی میطریق بیمه
- ترین اثرات مثبت شهركشوند، یکی از ملموسهاي تأمین اجتماعی میهاي صنعتی داراي بیمهشرکت

براي آزمون این اثرگذاري، ). 250: 1381ایروانی،(هاي صنعتی بر زندگی کارگران روستانشین است 
و تعداد افراد داراي بیمه در خانوار میانگین سه گویه تعداد سرپرستان خانوار داراي بیمه، سابقه بیمه 
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نشان داده شده است و از  2که در جدول شماره » من ویتنی«نتایج خروجی آزمون . محاسبه شده است

اي گروه هدف بیشتر از گروه شاهد است، این بخش از مندي از خدمات بیمهآنجا که میانگین میزان بهره
هرك صنعتی خیام نیشابور تأثیر مثبتی در ارتقاء تأمین بنابراین ش. شودفرضیه اول تحقیق تأیید می

 .اجتماعی داشته است

. استفاده شد» من ویتنی«با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر این متغیر براي ارزیابی آن از آزمون 
کتر کوچ 05/0و از  005/0شود، مقدار احتمال آزمون برابر با مالحظه می 2همانطور که در جدول شماره 

با توجه به اینکه میانگین رضایت شغلی کارگران شهرك کمتر از سایر شاغلین است، این بخش از . است
به عبارتی، اشتغال در شهرك صنعتی خیام همراه با رضایت شغلی نبوده . شودفرضیه اول تحقیق رد می

- آباد و عصمتحسینآباد، نکته جالب توجه این است که با جدا کردن کارگران سه روستاي اسحق. است

دست آمده از کارگران شهرك نتیجه برعکس و به نفع گروه هدف به) درصد شاغلین شهرك 20(آباد 
این امر به این دلیل است که عامل فاصله در رضایت شغلی کارگران موثر بوده است؛ زیرا کارگران . است

ت تا شهرك با موتور سیکلت و یا تر مجبورند هر روزه مسافت زیادي را از محل سکونروستاهاي دوردست
درصد موارد شهرك صنعتی  80الذکر در بنابراین به استثناي روستاهاي فوق. با پرداخت کرایه طی نمایند

  .خیام موفق به ایجاد رضایت شغلی در کارگران روستایی شهرك صنعتی خیام شده است
  

  
  نقشه وضعیت رضایت شغلی در روستاهاي منتخب): 2(شکل شماره 
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 ترینمهم. است مردمی هايمشارکت براي انگیزه ایجاد صنعت در روستاها، استقرار پیامدهاي دیگر از
 غفاري، و ازکیا(  است مشاهده قابل هازیرساخت سایر و برق آب، تأمین زمین، واگذاري در مشارکتی اثر

محاسبه ) الی و مشورتیمشارکت فیزیکی، م(براي ارزیابی این متغیر، میانگین سه گویه ). 293:  1388
براي آزمون فرضیه استفاده » من ویتنی«با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر مذکور، از آزمون . شد
کوچکتر است و نیز میانگین مشارکت در گروه کارگران شهرك  05/0چون مقدار احتمال آزمون . شد

نتیجه این آزمون نشان . شودحقیق رد میت 1کمتر از گروه سایر شاغلین است، این بخش از فرضیه شماره 
دهد که کار و فعالیت صنعتی در شهرك صنعتی خیام باعث افزایش مشارکت روستاییان در امور می

میزان همبستگی (همبستگی مثبتی که بین شاخص اعتماد متقابل و میزان مشارکت . روستاها نشده است
دهد که چون کارگران شهرك نسبت به سایر میوجود دارد، نشان ) درصد 99با سطح اطمینان  160/0

ها در شاغلین اعتماد کمتري به شوراها و دهیار روستاي خود دارند، به همین دلیل میزان مشارکت آن
سه مولفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک . امور روستا پایین است

ر کدام تقویت کننده دیگري است، از مفاهیم اساسی جامعه رابطه متقابل با یکدیگر قرار گرفته و ه
به ) شوراها و دهیاران و مدیران محلی(مدیران روستا ). 279: 1388ازکیا و غفاري، (شناسی هستند 

نتایج ). 120: 1384ازکیا، (شوند عنوان نیروهاي بسیج کننده روستاییان در جهت مشارکت محسوب می
 -223/0میزان همبستگی (منفی بین شاخص بیگانگی و میزان مشارکت دهد همبستگی تحقیق نشان می

میزان (هاي تمایل ماندگاري و مشارکت و همبستگی مثبتی بین شاخص) درصد 99با سطح اطمینان 
این امر حاکی است که وجود احساس . وجود دارد) درصد 99با سطح اطمینان  164/0همبستگی 

ها در امور ارگران شهرك صنعتی باعث تضعیف میزان مشارکت آنبیگانگی و ضعف تمایل ماندگاري در ک
در واقع مشارکت اجتماعی موضوعی کامالً ایدئولوژیکی و بازتاب اعتقادات و گرایشات . روستاها شده است

  ).281: 1388ازکیا، (و تمایالت افراد است 
 و هاسازمان و یکدیگر به بتنس افراد که اجتماعی لحاظ به شده تأیید و اکتسابی تعهدهاي و انتظارها

 یافته تعمیم متقابل رابطه با این شاخص. گوینداعتماد می دارند، شاناجتماعی زندگی به مربوط نهادهاي
 است شده تعریف هاسازمان و نهادها به اعتماد و افراد به اعتماد مقوله دو قالب در اعتماد. است قرین

ها و نواحی صنعتی، تقویت ز تأثیرات اجتماعی مهم شهركیکی دیگر ا).  40 و 36: 1373اینگلهارت،(
شود که این شاخص نیز کمتر با مطالعه پیشینه تحقیقات مشخص می. اعتماد متقابل بین روستاییان است

براي ارزیابی این متغیر شماره یک تحقیق، میانگین پنج شاخص اعتماد به . مورد توجه قرار گرفته است
به روستاییان دیگر، اعتماد به همکاران، اعتماد به شوراها و دهیار و اعتماد به ها، اعتماد هم والیتی

تی «با توجه به نرمال بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون . ها محاسبه شده استمسئولین شرکت
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ر تبزرگ 05/0و از  562/0چون مقدار احتمال آزمون برابر با . براي ارزیابی فرضیه استفاده گردید» مستقل

  .شوداست، بنابراین بین دوگروه تفاوت معناداري وجود ندارد و این بخش از فرضیه اول تحقیق رد می
 کشاورزان به خصوص و مردم اطالعات و آگاهی رشد در بسزایی اهمیت جمعی هايرسانه و مطبوعات

 خواهد هاآن بینش و آگاهی بر زیادي تأثیر ها،رسانه با روستاییان ارتباط نظران،صاحب نظر به. دارد
  استفاده جمعی هايرسانه از کشاورزان هايآگاهی ارتقاء منظور به پیشرفته کشورهاي از بسیاري. داشت

 توانمی که دارند مشخصی اهداف جهت در را مردم بسیج قدرت جمعی، هايرسانه آن، بر عالوه. کنندمی
  ). 244: 1385کثیرلو،( کرد استفاده روستایی توسعه اهداف جهت در آن ظرفیت از

هاي براي آزمون این متغیر، میانگین چهار شاخص میزان ارتباط با تلویزیون، ماهواره، اینترنت و رسانه
استفاده » من ویتنی«مکتوب محاسبه گردید که با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون 

ها در ت و نیز میانگین میزان ارتباط با رسانهتر اسکوچک 05/0چون مقدار احتمال آزمون . شده است
  .شودگروه کارگران شهرك بیشتر از گروه سایر شاغلین است، این بخش از فرضیه اول تحقیق تأیید می

 افزایش صنعتی، نواحی و هاشهرك ایجاد اهداف ترینمهم از یکی مهاجرت، مسئله حل منظور به
- می نظر به. باشدشهرها می به روستاییان مهاجرت از یريجلوگ و روستایی مناطق در جمعیت ماندگاري

- آن ایجاد تنها نه و داشته روستاییان مهاجرت بر مثبتی تأثیر روستایی صنعتی نواحی و هاشهرك که سد

 مهندس، گذار،سرمایه از اعم غیربومی افراد جذب موجب بلکه شده است، روستاییان مهاجرت مانع ها
  ).337: 1382ورزبوم، مشاور مهندسین( شودمی کارگر و تکنسین

براي آزمون این بخش از فرضیه اول تحقیق، میانگین سه شاخص تمایل ماندگاري سرپرست خانوار، 
با توجه به غیرنرمال . تمایل ماندگاري همسر سرپرست خانوار و تمایل ماندگاري فرزندان محاسبه شد

تر کوچک 05/0مقدار احتمال آزمون از . فاده گردیداست» من ویتنی«بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون 
دهد که شهرك صنعتی باعث کاهش تمایل و میانگین کمتر تمایل ماندگاري گروه هدف نشان می

وجود همبستگی منفی بین شاخص سطح سواد سرپرست خانوار و تمایل به . ماندگاري شده است
ها و تمایل به و شاخص ارتباط با رسانه) صددر 99با سطح اطمینان  -293/0ضریب همبستگی(ماندگاري 
نشانگر این است که عوامل دیگري که ) درصد 99با سطح اطمینان  -258/0ضریب همبستگی (ماندگاري 

ها در اند، باالبودن سطح سواد و میزان ارتباط با رسانهباعث تضعیف تمایل ماندگاري کارگران شهرك شده
ست؛ زیرا یکی از عواملی که در عصر جدید به مهاجرت روستاییان ها نسبت به گروه سایر شاغلین اآن

دهد که جوانان و نخبگان روستایی تمایل بیشتري تحقیقات نشان می. زده، گسترش ارتباطات استدامن
  ).78و  65: 1384ازکیا،(به مهاجرت دارند 
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  هاشاغلین در سایر بخش هاي وضعیت اجتماعی کارگران شهرك صنعتی بامقایسه شاخص): 2(جدول شماره 
سطح معنی   مقدار آماره آزمون  میانگین رتبه ها  گروه هاي مقایسه  آزمون مورد استفاده  شاخص

  نتیجه آزمون  داري

  71/63  سایر شاغلین  رد فرضیه صفر  028/0  4/2354  22/84  کارگران شهرك  من ویتنی  هاي شغلیمهارت

  25/125  سایر شاغلین  رد فرضیه صفر  000/0  7931  87/167  رگران شهركکا  من ویتنی  ايمندي از خدمات بیمهبهره

  74/209  سایر شاغلین  رد فرضیه صفر  005/0  5/15791  61/178  کارگران شهرك  من ویتنی  رضایت شغلی

  43571  سایر شاغلین  رد فرضیه صفر  000/0  13750  31895  کارگران شهرك  من ویتنی  مشارکت در امور روستا

تأیید فرضیه   562/0  581/0  10/52  کارگران شهرك  تی مستقل  اعتماد متقابل
  79/52  سایر شاغلین  صفر

  04/136  سایر شاغلین  رد فرضیه صفر  000/0  7235  42/255  کارگران شهرك  من ویتنی  هاارتباط با رسانه

  33/237  سایر شاغلین  فرضیه صفر رد  000/0  5/7808  03/136  کارگران شهرك  من ویتنی  تمایل ماندگاري

  
در کشورهاي صنعتی، کار و فعالیت صنعتی و اثرات آن بر فرهنگ فردي و اجتماعی جامعه از جمله 

کارل مارکس از جمله افرادي است که تحقیقات . شناسی صنعتی استمباحث مهم در مباحث جامعه
مطابق جدول شماره  .)Arshad And Shamsudin, 1997: 8-10(زیادي در این خصوص انجام داده است 

مندي، هاي احساس رضایتدهد که گروه هدف در شاخصهاي توصیفی تحقیق نشان مییافته 5و  4و  3
 .نظام ارزشی و احساس بیگانگی وضعیت بهتري نسبت به گروه شاهد دارد

  
  وضعیت نظام ارزشی در گروه هدف و شاهد) : 3(جدول شماره 

  هاگویه  نظام ارزشی
کارگران شهرك 

  صنعتی
سایر شاغلین 

  روستا
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  هاي ماديارزش

  1/14  28  4/8  16  بهبود اوضاع اقتصادي
  4  8  6/2  5  تقویت قواي نظامی

  5  10  5/1  3  مبارزه با جرم و جنایت
  6/62  124  37  71  مبارزه با تورم

  7/85  170  5/49  95  اندهاي مادي داشتهکل افرادي که ارزش

هاي ارزش
  غیرمادي

  5/4  9  8/16  32  هاآزادي روزنامه
  3/2  4  8/6  13  زیباسازي شهرها و روستاها

  5/1  3  2/11  21  حرکت به سوي جامعه انسانی
  6  12  7/15  30  اولویت دادن به فکر در برابر پول

  14  28  5/50  96  اندهاي غیر مادي داشتهکل افرادي که ارزش
  100  198  100  190  هکل گرو

  .1390هاي تحقیق، یافته: منبع       
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  هاي اجتماعی و فرهنگی در گروه هدفوضعیت شاخص): 4(جدول شماره 

  شاخص
  گودرصد افراد پاسخ

  میانگین
سطح معنی 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  اصأل  داري
  002/0  7/44  1/1  10  7/34  1/31  1/12  1/11  رضایت شغلی

  000/0  0/14  2/1  9/2  5/7  1/9  2/11  7/67  کت در امور روستامشار
  010/0  1/52  2/16  4/18  2/19  4/13  7/10  5/25  اعتماد متقابل
  000/0  7/33  2/6  3/14  4/16  4/9  9/11  5/41  هاارتباط با رسانه

  000/0  7/34  6/11  6/16  14  2/11  4/12  3/39  تمایل ماندگاري
  000/0  2/68  9/22  2/30  2/25  11  7/7  8/2  مندياحساس رضایت

  000/0  5/60  4/22  3/21  1/22  2/12  3/14  3/7  احساس بیگانگی
  .1390هاي تحقیق، یافته: منبع

  
  هاي اجتماعی و فرهنگی در گروه شاهدوضعیت شاخص) : 5(جدول شماره 

  شاخص
  گودرصد افراد پاسخ

  میانگین
سطح معنی 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  اصأل  داري
  625/0  9/50  3  7/20  9/36  7/16  6/12  1/10  رضایت شغلی

  000/0  7/25  6/1  2/7  8/18  6/9  6/18  6/44  مشارکت در امور روستا
  002/0  7/52  9/8  6/21  3/24  3/10  2/11  7/19  اعتماد متقابل

  000/0  7/16  1/2  6  3/7  9/6  1/13  4/64  ارتباط با رسانه ها
  000/0  4/44  7/18  4/31  2/21  7/8  1/6  1/9  تمایل ماندگاري

  000/0  2/63  4/9  8/37  6/27  1/14  1/6  7/4  مندياحساس رضایت
  000/0  5/44  5/5  8/18  3/21  2/16  5/23  4/14  احساس بیگانگی

  .1390هاي تحقیق، یافته: منبع
  

براي آزمون این بخش از فرضیه دوم تحقیق، میانگین سه شاخص رضایت از خود، رضایت از زندگی و 
من «با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون . خانواده محاسبه شده است رضایت از

کوچکتر است و نیز میانگین میزان احساس  05/0چون مقدار احتمال آزمون از . استفاده گردید» ویتنی
  . شودگروه کارگران شهرك بیشتر از سایر شاغلین است، این بخش از فرضیه تأیید میسعادت در

 معموالً در. است شده تعیین ماسلو هايارزش سلسله توسط فرد یک ارزشی نظام پژوهش، این در
 است ممکن شده، ارضاء شانطبیعی نیازهاي که کسانی فقط که شودمی فرض گونه این تحقیقات
 تصادياق امنیت حضور از ناشی فرامادي هايارزش یعنی. بدهند فرامادي هايارزش به را اولویت بیشترین

 یا باشد داشته مادي هايارزش شخص اینکه. است فرد شخصیت گیريشکل سالیان طول در جانی و
 ورزد تأکید موفقیت اقتصادي غیر یا اقتصادي اشکال بر او که دارد این بر مهمی تأثیر فرامادي،

    ).  211 و 152: 1373اینگلهارت،(
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- ها و نواحی صنعتی، دگرگونی در ارزشر شهركخصوص دیکی از اثرات مهم کار و فعالیت صنعتی به

تحقیق، میانگین چهار شاخص غیر مادي  2براي آزمون این بخش از فرضیه شماره . هاي افراد است
براي آزمون فرضیه » من ویتنی«با توجه به غیرنرمال بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون . محاسبه شد
دهد که کار و فعالیت صنعتی در شهرك یانگین باالتر نشان میمقدار احتمال آزمون و نیز م. استفاده شد

هاي هاي غیرمادي در مقابل ارزشوجود ارزش. تر شده استهاي پیشرفتهصنعتی خیام باعث ایجاد ارزش
طور مثال غالباً افرادي جویاي آزادي به. مادي در افراد حکایت از ارضاء نیازهاي مادي این افراد دارد

توان گفت کار و فعالیت در بنابراین می). 55:  1382آ، ترنر، .باري (ان شب محتاج نباشند هستند که به ن
هاي مادي به شهرك صنعتی خیام باعث ایجاد سطحی از رفاه شده است که در اثر آن افراد از ارزش

  .اندهاي غیر مادي گرایش پیدا کردهارزش
مارکس اگرچه از . عالیت صنعتی برشمردبراي کار و ف» کارل مارکس«بیگانگی خصلتی بود که 

کرد، اما به هر حال وجود این عنوان یکی از نقاط ضعف و تأثیرات منفی فرهنگ صنعتی یاد میبیگانگی به
. آ. باري(هاي گذر جوامع از فرهنگ سنتی به فرهنگ پیشرفته صنعتی است عامل یکی از نشانه

معنایی، دوم تحقیق، میانگین پنج شاخص احساس بی براي آزمون این بخش از فرضیه). 85: 1382ترنر،
با توجه به . هنجاري، انزواگرایی و احساس خود غریبگی محاسبه شده استقدرتی، احساس بیاحساس بی

چون مقدار احتمال آزمون از . استفاده شد» من ویتنی«غیرنرمال بودن توزیع مقادیر مذکور از آزمون 
میزان بیگانگی در گروه کارگران شهرك بیشتر از گروه سایر شاغلین  کوچکتر است و نیز میانگین 05/0

   .است، این بخش از فرضیه دوم تحقیق تأیید شده است
  
  گیري نتیجه) 5

اثرات صنعت بر فرهنگ و اجتماع از دیر باز ذهن متفکرانی همچون مارکس، سن سیمون، شارل 
در یک جبهه کسانی همچون مارکس به . است فوریه، سیسموندي و لویی بالن را به خود مشغول داشته

داري پرداخته و معتقد است روح زندگی، هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعی زندگی صنعتی و سرمایه
سیمون، شیفته نتایج نفوذ صنعت به درون شود، و در مقابل کسانی همانند سنبه وسیله آن مسخ می

این تحقیق نیز در جستجوي بررسی اثرات . کنندتأکید میجوامع شده و بر صنعتی شدن در همه ابعاد 
نتایج . فرهنگی و اجتماعی احداث شهرك صنعتی خیام نیشابور بر حوزه روستاهاي پیرامونی بوده است

هاي شغلی، افزایش مهارت(دهد شهرك صنعتی خیام در خصوص سه شاخص اجتماعی تحقیق نشان می
تقویت (تأثیرات مثبت و بر سه شاخص دیگر اجتماعی ) هاط با رسانهاي و ارتبامندي از خدمات بیمهبهره

. تأثیرات مثبتی نداشته است) مشارکت، تقویت اعتماد متقابل و ایجاد انگیزه ماندگاري در روستاییان
درصد موارد کار و فعالیت در شهرك  80همچنین در مورد شاخص رضایت شغلی باید گفت که در 
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دهد که نتایج این تحقیق نیز نشان می. یان همراه با رضایت شغلی بوده استصنعتی خیام براي روستای

مندي، احساس بیگانگی و احساس سعادت(شهرك صنعتی خیام در رابطه با سه شاخص فرهنگی 
 برخی. تأثیرات کامالً مثبتی داشته است و توانسته باعث دگرگونی مثبت فرهنگی شود) هادگرگونی ارزش

 ایجاد به منجر است ممکن اگرچه صنعتی نواحی و هاشهرك ایجاد استراتژي که دارد تأکید مطالعات از
 نخواهد منجر روستاها در جمعیت ماندگاري به شود، اما الزاماً درآمدها سطح افزایش و شغلی هايفرصت

 روحیه ایجاد به منوط هدف، این به دستیابی زیرا است، مطلب همین موید نیز حاضر تحقیق. شد
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