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     چكيده
صادي و اجتماعي كشورهاي در حال رشد ضروري محسوب صنعتي شدن به عنوان يك تصميم سرنوشت ساز براي توسعه اقت

نگه داشت جمعيت،تأمين اشتغال و افزايش درآمد  تواند در تثبيت و هاي صنعتي در نواحي روستايي ميايجاد شهرك. شود مي
نواحي صنعتي با  ها وبراين اساس در دو دهه اخير، استقرار صنايع در نواحي روستايي در قالب شهرك. ثر باشدؤبراي روستاييان م

تعداد نواحي صنعتي  1389كه تا پايان سال  طوريه ب. ريزان قرار گرفته استهدف دستيابي به توسعه روستايي مورد توجه برنامه
هدف از . اي در مناطق روستايي شده استناحيه بوده است كه اين روند منجر به تغييرات عمده 335مصوب در كشور ما برابر با 

هاي صنعتي بر توسعه اجتماعي و فرهنگي روستاييان است  كه در اين بررسي ميزان اثرگذاري ايجاد شهرك وهش،انجام اين پژ
ر اين پژوهش از نوع روش تحقيق د .اندپژوهش كارگران روستاي حيدرآباد و روستاهاي همجوار به صورت نمونه انتخاب شده

جامعه . ايي و ميداني انجام گرفته استبه شيوه كتابخانه ري اطالعاتروش گردآو. تحليلي است-ماهيت توصيفيكاربردي و از نظر
 و 2شهرك صنعتي گرگان ) واحدها درصد 50(واحد توليدي  12از كارگران روستايي شاغل در ر نف 113آماري تحقيق شامل 

  اياب وذهابروزانه به شهرك نفر ازكارگران  ساكن در روستاهاي اطراف حيدر آباد  كه  A ( 45(گروه اول  است،شامل دوگروه 
نتايج . مورد پرسشگري قرار گرفتند هستند كهحيدرآباد  خود روستاي نفر كارگران ساكن در 68كه  )B(گروه دوم مي كنند و 

باد آشهرك صنعتي باعث افزايش اشتغال و كاهش مهاجرت روستايي  بويژه در روستاي حيدر تسيساأدهد تتحقيق نشان مي
  .شده است

  .2شهرك صنعتي گرگان  توسعه اجتماعي و فرهنگي، هاي صنعتي، شهرك :كليدي ناگواژه
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  مقدمه. 1
راهبـرد غالـب توسـعه     70،60،50هـاي  يكي از راهبردهاي مهم توسعه نواحي روستايي، صنعتي سازي است كه در دهه  

بـه داليـل رشـد     19قـرن  از اواخـر  شد و يكي از آثار صنعتي شدن، شهرك هاي صنعتي است كه ايجاد آن  محسوب مي
صنعت، محدوديت زمين، جلوگيري از آاليندگي هاي صنعتي و اسـتفاده از صـرفه جـويي مقيـاس صـنايع در تعـدادي از       

هاي صنعتي بخصـوص  رشد و گسترش شهرك .)Antonio Díaz Andrade, 2009:45(كشورهاي صنعتي آغاز گرديد 
هاي صـنعتي، بـه سـمت    خود گرفت كه بتدريج با مطرح شدن خوشه اي بهاز نيمه دوم قرن بيستم به بعد سرعت فزاينده

هاي صنعتي، بسترهاي مناسب براي رشد با استقرار شهرك .)Cavana& et al, 2001:44(اند تخصصي شدن پيش رفته
و شكوفايي صنعت به دليل ارائه تسهيالت عمومي، خدمات و آماده سازي زمين با قيمـت مناسـب  فـراهم شـده و نظـر      

 .شودها جلب  ميبان صنعت براي استقرار در اين شهركصاح
ها، نواحي روستايي سهم قابل توجهي در ايجاد اشتغال، افزايش آگاهيمعتقدند، تمركز صنعت درمحققاني نظيرآلكا پاريخ   

 ,Parikh(هـاي فقيـر شـده اسـت     گسترش آموزش، سرمايه گذاري بيشتر در بخش كشاورزي و افزايش درآمد خـانواده 

هاي هاي روستايي، كاهش نابرابرياي تحقيقات نشان داده است كه نواحي صنعتي در كاهش مهاجرتپاره. )375 :1996
افتخـاري و  (، )56: 1381پوراحمـد و همكـاران   (ثر بوده اسـت  ؤاي، رفاه روستاييان و گسترش صادرات روستايي ممنطقه

ك كاتاليزور در جهت ايجاد اشتغال و افزايش درآمد عمل نموده نواحي صنعتي به عنوان يدر واقع  ).20: 1381طاهرخاني 
بـر اسـاس ايـن ديـدگاه      ). 34: 1380طاهرخـاني،  ( شـود براي حل مشكل فقر مناطق روستايي محسوب مي يو راهكار

هاي غير كشاورزي عاملي بر افزايش رفاه و تأمين كاالها و خدمات ضروري بـراي   صنعتي شدن روستا و گسترش فعاليت
هاي صنعتي بر نواحي روستايي بسته بـه هـر كشـوري و مكـاني و     تأثيرات شهرك .شود انوارهاي روستايي محسوب ميخ

ولي به هر صورت اين تأثيرات بر نواحي روستايي آن طوري زياد است كه در برخي از متـون توسـعه   . زماني متفاوت است
  ).Vepa Ram, 2002:12(شده است توسعه روستايي ياد موتور محركة  ها و نواحي صنعتي به عنوانروستايي از شهرك

اسـتراتژي صـنعتي كـردن روسـتاها و      1370و  1360، 1350هاي هده يكي از راهبردهاي توسعه كشور در در ايران نيز  
كـه هـدف از آن  تنـوع بخشـيدن بـه اقتصـاد روسـتا،        ).  93: 1383اختر، (طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي بوده است 

رويه از مناطق روستايي به مناطق شهري، كاهش نابرابري فضايي بين مناطق شهري و روستايي ي از مهاجرت بيجلوگير
اين زمينه گروهي از محققان توسعه روستايي كشور، صنعتي شدن روستا را به عنوان سنگ بناي اسـتراتژي   در. بوده است

ر برنامه طرح جامع ملي و نيز افزايش نرخ صادرات در جهت آينده مورد بحث قرار داده و معتقدند صنعتي شدن روستايي د
 ،اياصالح درآمد سرانه، كاهش بيكاري و كاهش عدم تعادل بين منطقه: ها با سه هدف عمدهايجاد تعادل در تراز پرداخت
يع در روسـتا در  با عنايت به اين مهم، در دو دهه اخير اسـتقرار صـنا  . يند توسعه اقتصادي استآامري اجتناب ناپذير در فر

 لنگرودي و نجفي مطيعي(ريزان كشور قرار گرفته است ها و نواحي صنعتي در دستور كار مسئوالن و برنامهقالب شهرك

به اين دليل كه ناتواني اقتصاد روستا و بخش كشـاورزي در جـذب نيـروي بيكـار و  تـأمين معـاش        ).147 :1386كاني، 
هاي خود  اين سياست جديـد را بـا هـدف گسـترش صـنعت در      روستايي در برنامه روستاييان باعث شد تا متوليان توسعه

كيد بر صنايع أبا ت 1960و اين امر از اواسط دهه  روستا و استفاده از فن آوري مناسب به صورت غير متمركز به كار گيرند
در حـال توسـعه حـاكي از     نتايج حاصل از سه دهه كاربرد اين راهبـرددر برخـي از كشـورهاي   . كوچك روستايي آغاز شد

مـورد توجـه    موفقيت آن در جهت نيل به اهداف توسعه روستايي بوده و در حال حاضر به عنوان يكي از راهبرهاي مهـم، 
توسـعه روسـتايي شـامل طيـف وسـيعي از تحـوالت عميـق در         .بسياري از كشورهاي در حال توسعه واقـع شـده اسـت   

ستايي است و به دنبال توزيع منصفانه درآمد، افزايش استانداردهاي زندگي و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در نواحي رو
   .)Ezeala-Harrison,1996:15( هاي شغلي در اين نواحي استايجاد فرصت
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ويژه درجوامعي كه اقتصاد كشـاورزي   افزايش درامد و كاهش فقر درجامعه روستايي به صنايع روستايي به دليل اشتغال،  
اختالف درآمـد و سـطح زنـدگي بـين جوامـع       مسائل و مشكالت زيستي،. اهميت بسزايي برخوردار است فرماست از حكم

ريزان را بـه اتخـاذ اسـتراتژي    شهري است،بسياري از برنامه -هاي روستايي عوامل مهم مهاجرت شهري و روستايي كه از
به متنوع سازي اقتصاد روستايي و كارا نمـودن  بنابراين بايد . ويژه صنعتي كردن روستاها واداشت جديد توسعه روستايي به

 زيـرا ). 152:1382لنگرودي،( هاي اقتصادي به خصوص صنعتي كردن روستاها توجه نمود آن از طريق ايجاد انواع فعاليت

ـ  تواند داراي اثرات تكاثري باشد، تأثيرات و نفوذ صنعت در مناطق روستايي ضمن ايجاد اقتصادي فعال مي كـه   طـوري ه ب
نه تنها نقش اقتصادي بـا ارزش در   دهد هر تغيير ساختاري از طريق صنعتي شدن، هاي كشورهاي متعدد نشان ميتجربه

بنابراين از آنجايي كه يكـي از   ) 17:1990ميسرا،( شود كند بلكه منجر به اقتصاد خود رانشي مي مناطق روستايي ايجاد مي
جلوگيري از مهاجرت بي رويه از مناطق روسـتايي بـه منـاطق     ،هاي اساسي دولت تنوع بخشيدن به اقتصاد روستا سياست
كاهش نابرابري فضايي بين مناطق شهري و روستايي است و چنان كه اشـاره شـد گروهـي از محققـان توسـعه       شهري،

روستايي،صنعتي شدن روستا را به عنوان سنگ بناي استراتژي توسعه آينده مورد بحث قرار داده و معتقدند صنعتي شـدن  
ها با اهداف عمده اصالح  وستايي در چارچوب طرح ملي و نيز افزايش نرخ صادرات در جهت ايجاد تعادل در تراز پرداختر
يند توسعه است، لذابا عنايت به ايـن  آاي امري ضروري در فركاهش بيكاري و كاهش عدم تعادل بين منطقه مدسرانه،آدر

ريـزان  ها و نواحي صنعتي در دستور كار مسئوالن و برنامـه  قالب شهرك در دو دهه اخير استقرار صنايع در روستا در مهم،
تـأمين   هـاي شـغلي،   ايجاد فرصت وري، بهره تواند نقش مهمي در افزايش توليدات روستايي،مي كشور قرار گرفته است و

ش سـعي شـده اسـت    بر همين اساس در اين پـژوه . هاي اقتصادي ايفا نمايد نيازهاي اساسي و ايجاد پيوند با ديگر بخش
  .در توسعه اجتماعي و فرهنگي ناحيه مورد مطالعه بررسي و ارزيابي شود 2صنعتي گرگان   نقش و جايگاه شهرك

  مروري بر ادبيات تحقيق. 2
  پيشينه تحقيق. 1-2
در تحقيقي جامع اثرات صنعتي شدن مناطق روستايي را به عنوان موتور محرك توسعه ) 1994(اسالم ريزوانول   

با استقرار صنعت در مناطق روستايي ضمن افزايش درآمد خانوارها، الگوي  كه داردتايي در چين معرفي و تصريح ميروس
 .مصرف مواد غذايي و كاالهاي مصرفي بادوام به ميزان قابل توجهي دچار تغييرات اساسي شده است

معتقد  "ر زندگي و اقتصاد روستايي در هندتأثير صنعتي سازي روستايي ب "در تحقيقي تحت عنوان ) 1996( آلكا پاريخ
ها، گسترش آموزش، سرمايه گذاري بيشتر در بخش كشاورزي است، تمركز صنعتي سهم قابل توجهي در افزايش آگاهي

تصاوير و تجارب توسعه  "در پژوهش) 2000(كورول   اليزابت .هاي فقير روستايي  هند شده استو افزايش درآمد خانواده
. ثر توسعه روستايي، صنعتي كردن روستاهاي چين بوده استؤكند كه يكي از رويكردهاي مجه گيري مينتي "در چين

اند كه يكي از علل پيشرفت سريع در تحقيقات خويش  به اين نتيجه رسيده )2005(و رائو رانگ   )2005(سانجي كومار 
زيادي توانسته باعث  تحرك در بخش كشاورزي هاي اخير، توسعه روستايي بوده و صنايع روستايي تا حد هند در دهه

  .شود زيرا اين صنايع ازنوع صنايع تبديلي و تكميلي بوده ولذا تأثيرگذاري آن نيز بيشتر است
هاي شهرك: ، معتقد است"اثرات اجتماعي و اقتصادي شهرك صنعتي كالت مشهد "مطالعة در) 1379(لنگرودي مطيعي  

 .تأثير مثبت دارند وري اين نواحيمازاد نواحي روستايي، بر افزايش درآمد و بهرهصنعتي عالوه بر جذب نيروي كار 
به اين نتيجه رسيده كه  "ي مناطق روستايي استان مركزينقش نواحي صنعتي در توسعه "مقاله  در )1380( طاهرخاني

، زيرا اكثريت شاغلين نواحي هاي شغلي براي روستاييان موفقيت آميز نبوده استراتژي نواحي صنعتي در ايجاد فرصت
     .ثيري درپيوند ميان  توليد كشاورزي و صنعت نداشته استأتولي  دادند صنعتي را ساكنان مناطق شهري تشكيل مي
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پنج اثر عمده  "استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستايي " در مقالة) 1381( افتخاري و طاهرخاني
اي، هاي منطقهكاهش نابرابري هاي روستايي،درآمد، كاهش مهاجرتايجاد اشتغال پايدار و افزايش شدن روستا را، صنعتي

قش ن"در پژوهشي با عنوان ) 1381(پوراحمد و همكاران  .اندافزايش رفاه روستايي و گسترش صادرات روستايي ذكر كرده
با رد اين فرضيه كه  " )ناحيه صنعتي السجرد :نمونه موردي( هاي روستايينواحي صنعتي در اشتغال و كاهش مهاجرت

زايي موجب كاهش مهاجرت روستاييان به شهر است، معتقدند دستيابي به اين هدف ايجاد نواحي صنعتي از طريق اشتغال
در ) 1385( مطيعي لنگرودي و نجفي كاني .منوط به ايجاد روحيه مشاركت در روستاييان و مساعدت نظام بانكي است

 :نمونه موردي(ها و نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ارزيابي اثرات شهركبررسي و 
بررسي اثرات  "نيز در پژوهشي به نام )  1389(سرور اميني و همكاران  .اندثير مثبت رسيدهأبه اين ت )شهرستان بابل

ها و مراكز صنعتي در اند كه احداث شهركرسيدهبه اين نتيجه  "شهرك صنعتي اشتهارد بر توسعة روستاهاي همجوار
زايي و جذب نيروي كار ساكن روستاها در عمل با موفقيت همراه نبوده و اشتغال شهري بر اشتغال روستايي زمينه اشتغال

تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه  "پژوهش در) 1386(رضواني و همكاران  .تقدم داشته است
هاي ايجاد ناحيه صنعتي آثار مثبتي در زمينه كه اندبيان كرده " )ناحيه صنعتي سليماني تنكابن(حي روستايي نمونه نوا

) 1391( اييبوزرجمهري، شايان وحمزه .بيمه اجتماعي، اشتغال و درامد، بهبود مسكن، تغذيه و رفاه اجتماعي داشته است
شهرك صنعتي خيام : نمونه موردي( عتي بر  نواحي روستايي پيرامونبررسي اثرات اقتصادي شهركهاي صن "در مقاله 
اند كه وضعيت  با مقايسه كارگران روستايي شاغل در شهرك و ساير شاغلين روستايي  به اين نتيجه رسيده " )نيشابور

. ه استاقتصادي كارگران  شهرك بهتر از گروه دوم بوده  ولي شهرك در جذب كارگران روستايي كمتر موفق بود
به  "آثار اقتصادي اجتماعي شهرك صنعتي چناران بر نواحي روستايي "در پژوهش) 1392(  بوزرجمهري، شايان و بهرامي

 ها، نزد كارگران شهرك بيشتر است اما از نظراند كه گرچه رضايت شغلي، بيمه وميزان ارتباط  با رسانهاين نتايج رسيده
بين در روستا در ضمنا تمايل به ماندگاري  است و متراز ساير شاغلين روستايييدي و مشورتي ك ميزان مشاركت مالي و

  .كارگران شهرك كمتر است

  مباني نظري تحقيق. 2-2
هاي اخير يك چالش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زير بنايي وجود داشته است كه اقدامات مهمي  در سال  

ريزان و سياست گزاران جهت گيري توسعه اقتصادي را به صنعت اغلب برنامهدر نتيجه . در ان زمينه صورت گرفته است
تأثير  گذارد كه از طريق تأثير بسزايي مي صنعت بر اقتصاد داخل. اند ن ارائه خدمات زيربنايي معطوف داشتهآو به تبع 

بر اين اساس است كه . شود ميبرداري مطلوب بر كارايي و تخصيص منابع و تغيرات تكنولوژي باعث ايجاد اشتغال و بهره
يابي بهينه  هاي صنعتي با هدف استقرار سازمان دهي شده صنايع كوچك و متوسط و حتي بزرگ مبتني بر مكان شهرك
هاي توليد موجود كارايي نظام  هاي صنعتي و هماهنگي صنايع با شرايط بومي و فرهنگي و استفاده از ظرفيت فعاليت

تصميم درباره چگونگي استقرار مجموعه واحدهاي صنعتي بوسيله  اينجاست كه لزوم اتخاذ. دهد اقتصادي را افزايش مي
كند كه بر تصميمات انتخاب مكان واحدهاي صنعتي با  آيد و دولت بوسيله ابزارهاي مختلف كوشش مي دوات پيش مي

ثر بر ؤكه علل و عوامل م دهد ها نشان مي بررسي. توجه به روابط منحصر به فرد اقتصادي هر منطقه تأثير بگذارد
  :شود هاي صنعتي به دو دسته  عوامل بيروني و عوامل دروني به شرح ذيل تقسيم مي طرح

متأثر از شرايط محيطي و قوانين و مزايا و مواردي كه به واسطه استقرار واحدهاي صنعتي در شهرك  :عوامي بيروني .1
  .شود صنعتي ايجاد مي

ها  خصوص در سطح مديريتي اين طرح به ها در خود واحدهاي صنعتي و يد ريشه آنعواملي كه با :عوامل دروني .2
ي  اما در هر صورت و بدون ترديد صنعتي شدن يك تصميم سرنوشت ساز در زمينه). وزارت صنايع و معادن( جستجو كرد
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صنعتي  .)142:1382 حيدري،( توسعه اجتماعي و فرهنگي كشورهاي جهان سوم است و ضرورتي غير قابل انكار است
به عبارت ) 129:1365 كاسترو،( شود هاي زيادي از منابع مالي در جهت توسعه اقتصادي مي شدن باعث تحرك قسمت

ديگر صنعتي شدن به عنوان ابزار ايجاد رشد سريع اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه است و صنعتي شدن 
هاي شغلي و هم با تأمين  انبه روستايي قادر است با ايجاد فرصتروستايي به عنوان قسمتي از سياست توسعه همه ج

) 1979( هاگتيچنان كه  ام. )129:1991يونيدو،( نيازهاي اساسي جمعيت روستايي گامي در جهت توسعه روستايي باشد
د است صنعت اقتصادي و اجتماعي، معتق هاي يند روستايي بر اين باور است كه در امتداد با ديگر بخشآضمن تحليل فر

ابعاد  ماهيت و الگوي صنعتي شدن چه در. ترين مؤلفه هر برنامه توسعه يكپارچه روستايي پذيرفته شود بايد به عنوان مهم
اي منطقهخام اوليه و منابع انساني درابعاد محلي و  ابعاد بزرگ مقياس تابع مواد دستي و چه درو يا صنايع كوچك مقياس،

هاي جديد و ايجاد هماهنگي موجب شكستن موانع  ه صنعتي شدن ضمن ايجاد مهارتكند ك هاگ تصريح مي. است
نسز ضمن تحليل روندهاي )  1996( يو سي ناياك ).5101:1979 هاگ،( سنتي رشد اقتصادي در مناطق روستايي است

اي مناطق روستايي اين كشورها هاي توسعه بر توسعه روستايي در كشورهاي در حال توسعه معتقد است كه ارائه طرح
هاي شغلي  از نظر وي تنها راه حل مشكل فقر و بيكاري مناطق روستايي ايجاد فرصت. با شكست روبه رو شده است غالباً

اهداف توسعه روستايي را  تواند ضمن ايجاد اشتغال، ريزي جهت استقرار صنعت در مناطق روستايي مياست و برنامه
ترين  ن اصليها و نظرياتي بايد اذعان داشت كه امروزه صنعت به عنوابر چنين پيشينهبنا .)219:1996 ناياك،( محقق سازد

 .)57:1380، كالنتري( خصوص توسعه مناطق عقب افتاده نقش محوري را به خود اختصاص داده استابزار در توسعه و ب
ها در كشورهاي جهان سوم به دليل  از دولت اما به رغم نقش و اهميت اين بخش از توسعه، مناطق عقب افتاده بسياري

اي و به همين دليل دارند تا به توسعه يكپارچه منطقهتمركز در تصميم گيري و سياست گذاري بيشتر به رشد ملي توجه 
ها را در  ها و فعاليت هاي پنج ساله تدوين شده در اين كشورها همواره بر ميزان نرخ رشد تاكيد كرده و برنامهبرنامه

بررسي وضعيت صنعتي در اين كشورها نشان دهنده اين واقعيت است . كنند استاي دستيابي به نرخ فوق تنظيم و اجرا مير
كه صنايع عمدتاً در چند قطب توسعه متمركز شده و مابقي مناطق در واقع از لحاظ صنعتي به طور عقب مانده رها 

  .اند شده
اري تالش شده تا  با  ايجاد براي تقويت ساختدهد كه هاي توسعه كشور نشان ها و برنامهنظريه مطالعه پيشينه تحقيق،  

رشد و ها بتواند سبب أسيس اين شهركبه عبارتي ت. به توسعه روستايي نائل گرديد هاي صنعتي در نقاط مختلفشهرك
ه بهينه و استفاد شاورزيهاي كمد و اشتغال روستاييان وجذب نيروي كار مازاد فعاليتآافزايش در توسعه بخش كشاورزي،
  .پايدار روستايي  تحقق يابداز منابع موجود،  توسعه 

  شناسي تحقيقروش. 3
جامعه  .انجام گرفته است ايبه شيوه كتابخانه است و روش گردآوري اطالعاتميداني و  روش اين تحقيق توصيفي  

.  است 2شهرك صنعتي گرگان ) درصد 50(دي هاي توليواحد 12ارگران روستايي شاغل در  از كر نف 113آماري شامل  
 :كه شامل دوگروه هستند

 .كنندآمد ميرفت  و  ساكن در روستاهاي اطراف حيدرآباد  كه روزانه به اين شهرك كارگران  نفر از A( 45(گروه اول  
با اين . باشندميحيدرآباد خود روستاي  ساكن كه شاغل در شهرك  صنعتي هستند نفر از كارگران  B( 68(گروه دوم 

نامه محقق پرسش( مورد پرسشگريهر دو  گرود . سيس شده استأدر اين روستاي ت 2شهرك صنعتي گرگان  كهتوضيح 
 .قرار گرفتند )ساخته 
مقايسه با ساير روستاهاي  درآباد در روستاي حيدر 2استقرار شهرك صنعتي گرگان  :اين است كه تحقيق اصلي پرسش

 اجتماعي فرهنگي بر روستاييان منطقه داشته است؟ ثيراتأپيراموني، چه ت
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 :با توجه به اين پرسش فرضيه زير مطرح است
هاي ، باعث ارتقاء شاخصپيرامونيدر روستاي حيدرآباد در مقايسه با ساير روستاهاي  2استقرارشهرك صنعتي گرگان 

 .شده استروستاييان ..) و  اشتغال زايي، رضايت شغلي، جمعيت پذيري، مشاركت، آگاهي(اجتماعي فرهنگي 
  . هاي طراحي شده براي سنجش متغيرها با يكديگر همبستگي دروني دارندنامه به كار گرفته شده و گويهدر پرسش

  مورد مطالعهمحدوده . 4
 38دقيقه تا  30درجه و  36دقيقه طول شرقي و  22درجه و  56دقيقه تا  57درجــه و  53استــان گلستـــان بين   

اين استان از شمال به كشور تركمنستان، از  .دقيقه عرض شمالي در بخش شمــالي كشور واقع شده است 8و  درجه
استان اين . شود جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان و از غرب به درياي خزر و استان مازندران محدود مي

 ،)كالله و مينـودشت ،آباد، آق قال، راميان، آزادشهر ، علي، بندرگز، كردكوي، تركمنگنبدكاووسگرگان، (شهرستان  11از 
مساحت استان . است تشكيل شده آبادي غيرمسكوني 75آبادي مسكوني و  989دهستان،  50شهر،  23بخش،  21

  .است) ها استاناز كل مساحت كشور و به عبارتي رتبه نوزدهم در بين  درصد 3/1(كيلومتر مربع  7/20437 حدودگلستان 
ساري واقع  - كيلومتري غرب گرگان و در مسير جاده گرگان 12در روستاي زيباي حيدرآباد در  2رك صنعتي  گرگان شه

 و آب، برق، تلفن، گاز، دسترسي به اينترنت، تصفيه خانه فاضالب و پست فشار قوي است :شده و داراي امكاناتي از قبيل
از تعداد .ين واحدهاي توليدي صنايع فلزي، غذايي و سلولزي استمهمتر .اين شهرك وجود دارد واحد توليدي فعال در 25

با (كارگر روستايي  113و ) درصد 43.5(كارگرشهري  87نفر،  200يعني  توليدي مورد مطالعه، واحد 12كل كارگران 
كارگر از  45و ) درصد 60(كارگر از خود روستاي حيدرآباد  68كارگر روستايي،  113از  همچنين  .هستند) درصد 56.5

 .مشخصات شهرك صنتعي  آمده است )1(در جدول  .كنندروزانه رفت آمد مي كه)  درصد40( ندروستاهاي  اطراف

 )2(مشخصات شهرك صنعتي گرگان . 1ل جدو

 تعداد/ مساحت   مشخصات

40   )كتاره( مساحت كل شهرك
40   )هكتار( مساحت فاز عملياتي
22   )هكتار( مساحت صنعتي
47   ادهاي منعقدهتعداد قرارد

13   تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده

416   )نفر( هسيدربرداري واحدهاي به بهره تعداداشتغال
20   )كيلومتر( فاصله تا فرودگاه
14   )كيلومتر( فاصله تا راه آهن
12   )كيلومتر( مركزاستانفاصله تا 
12   )كيلومتر( نشهرستا ترين نزديكفاصله تا 
80   )كيلومتر( ركفاصله تا گم
25   )كيلومتر( ربند ترين نزديكفاصله تا 
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  كارگران  شهري و روستاييتعدادبه تفكيك   2هاي فعال شهرك صنعتي گرگان واحد. 2 جدول

 تعداد  نام صنايع
  واحد فعال

جمع   كارگر روستايي  كارگر شهري
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  كارگران

  58  35.5  38  34.5  20  6  فلزي
  128  53  68  47  60  5  غذايي
  14  50  7  50  7  1  سلولزي
  200  56.5  113  43.5  87  12 جمع

  1392 هاي صنعتي استان گلستان،سازمان شهرك: منبع                                

  هاي تحقيقيافته. 5
 نگه داشت جمعيت. 1-5

بلكه جاذب جمعيت   هاي تحقيق حاكي از آن است روستاي مورد بحث نه تنها جمعيت فعال خود را از دست ندادهيافته
 .آباد شاهدي براين مدعاستي حيدرساله در روستا 65تا  20ي درسنين درصد سرپرستان خانوارها 70هم شده و وجود 

      شغلي رضايت .2-5

و سبب  شهرك صنعتي بوده استهاي مهم نيز از پيامد روستاييان  مديآايجاد اشتغال و رضايت شغلي و ثبات در  
انگيزه  نشان دهنده رضايت  شغلي، بيمه و )3جدول (نتايج  آزمون آماري  .شده استافزايش ايجاد ماندگاري در روستا 

ساير  ساكن در خانوارهايآباد  نسبت به ها در روستاي حيدررزندان  آنماندگاري بيشتر سرپرستان خانوارها، همسر و ف
بيمه شهرك صنعتي، بر اساس مقررات . استبدست آمده معنادار  اين آزمون كامالًنتيجه همجوار است و روستاهاي 

ع تحت پوشش درصد شاغلين در بخش صناي 87.5اساس مطالعات بر. ن واحدهاي توليدي الزامي استنمودن كليه كاركنا
  .بيمه قرار دارند

  بيمه و انگيزه ماندگاري در روستاي حيدرآباد و روستاهاي فاقد صنايع مقايسه رضايت شغلي،. 3جدول 

-MANN  متغير
WHITNETY 

WILCOX
ONW  

Z  سطح معناداري  

  0.000  -3.37  2957.5  679.5 ميزان رضايت از شغل
  0.000  -7.89  2669.0  391.0 ميزان استمرار و تداوم شغل

  0.000  -4.13  2933.5  1222.5  رضايت از بيمه
  0.000  -5.12  3.72.5  897.5 انگيزه ماندگاري سرپرست خانوار

  0.000  -4.33  3374.5  1096.5 انگيزه ماندگاري همسر سرپرست خانوار
  0.000  -4.03  3420  1142 انگيزه ماندگاري فرزندان سرپرست

  1392هاي تحقيق، يافته: منبع                          

 افزايش روحيه مشاركت مردمي .3-5

ها و نواحي صنعتي ايجاد انگيزه براي مشاركت مردمي است كه بصورت مشاركت مالي،  از ديگر پيامدهاي ايجاد شهرك  
اير ترين اثر مشاركتي مردم در روستاي حيدرآباد واگذاري زمين، تأمين آب، برق، و س مهم. يابد يدي و مشورتي تجلي مي

  .ييد نگرديده استأت كم والبته ميزان مشاركت مشورتي . ا است كه ناشي از افزايش درآمده زير ساخت
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 بادو روستاهاي همجوارآهاي مشاركت در روستاي حيدرمقايسه شاخص .4 جدول

-MANN  متغيرها
WHITNETY 

WILCOXON Z  سطح معناداري  

  0.000  -4.716  2966.0  1255.0  مشاركت مالي
  0.003  -2.977  3130.5  1419.5  يدي مشاركت

  0.133  -1.504  3518.0  1807.0  مشاركت مشورتي
  1392هاي تحقيق، يافته: منبع                               

 ها، مطبوعات و جرايد ارتباط با رسانه .4-5

استفاده از  وزان دارد عات مردم و بخصوص كشاورهاي جمعي اهميت بسزايي در رشد آگاهي و اطالمطبوعات و رسانه  
در آزمون  .ثر استؤنيز مها  جتماعي اقتصادي روستاييان  است كه بر آگاهي و بينش آنها خود از وضعيت بهتر ارسانه

بويژه از روزنامه مجله و  .كنندميوسايل رسانه بيشتري استفاه از  A نسبت به گروه   Bتي اثبات شد كه گروه آماري 
 .ييد گرديدأآزمون تدر كل اين  راديو و

  مقايسه ميانگين استفاده از وسايل ارتباط جمعي در روستاي حيدرآباد و روستاهاي مجاور. 5 جدول

  ميانگين  انحراف معيار  سطح معناداري  درجه ازادي T عنوان گروه  متغير

 A  راديو
B 

2.83  
2.93  

123  
106.99  

0.005  
0.004  

3.17  
5.60  

0.89  
3.28  

 A  تلويزيون
B  

2.02 
1.99  

123 
107.83 

0.045 
0.049  

11.29  
8.89  

23.06  
26.73  

 A  روزنامه
B  

5.00  
5.28  

123  
86.29  

0.000  
0.000  

1.11  
2.99  

0.25  
2.34  

 A  مجالت و كتاب
B  

3.05  
3.28  

122  
77.21  

0.003  
0.002  

1.00  
3.71  

0.19  
1.74  

A  روستاهاي فاقد صنايعB  روستاي حيدرآباد  

 مسكن .5-5

:  اول: هاي صنعتي در مناطق روستايي بر كيفيت مساكن روستايي از دو جهت اهميت دارد ايجاد نواحي و شهرك  
با افزايش درامد : دوم. هاي ايجاد شده با مصالح مرغوب و كيفيت مهندسي در اين مناطق الگوبرداري ازساختمان

البته  .)38:1382مشاور ورزبوم، مهندسين( روستاييان استفاده از مصالح بادوام در ساخت مسكن عموميت پيدا خواهد كرد
و نتيجه آزمون نشان دهند وسعت بيشتر گروه مورد بررسي قرار گرفته است دراين پژوهش مساحت مساكن روستاييان دو 

 .  كه  احتماالناشي از وضعيت اقتصادي بهتر آنان است. است B  مساكن گروه 

  ستاهاي مجاورمقايسه ميانگين وسعت مسكن روستاي حيدرآباد و رو. 6 جدول
  ميانگين  انحراف معيار  سطح معناداري  درجه آزادي T  عنوان گروه  متغير

  مساحت
  مسكن

A 36.2 -  123  0.019  19.47  76.72  
B  2.40-  122.39  0.018  24.18  86.11  

  1392هاي تحقيق، يافته: منبع                    
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  گيرينتيجهبحث و . 6
در كشورهاي جهان سوم بويژه در . ريزي براي كاهش مشكالت مردم استدولت برنامههاي ترين وظيفه يكي از مهم  

گير روستاييان هستند به طوري كه فشار بر اطق روستايي به طور مضاعف گريبان كشور ايران اين مشكالت در من
رسد صنعتي  ه نظر ميهاست كه ب ترين آن سطح پايين زندگي و بيكاري نيروي كار روستايي از مهم هاي كشاورزي، زمين

هاي صنعتي كردن روستا ايجاد صنايع كوچك  يكي از روش. تواند بهترين راهبرد در اين خصوص باشد كردن روستاها مي
تواند در تعديل مشكالت جمعيت روستايي از  هاي صنعتي در نواحي روستايي است كه مي مقياس همچون ايجاد شهرك
جذب نيروي كار مازاد  در اشتغالزايي و 2ثير مثبت شهرك صنعتي گرگان أت .ثر باشدؤنظر تأمين اشتغال و فعاليت م

شهرك  روستايي كه با نتايج  تحقيق شهرك صنعتي كالت مشهد همسو ولي با نتايج  شهرك صنعتي استان مركزي  و
ار شهري هاي اخير نيروي كشهرك در. شهرك صنعتي سليماني تنكابن و صنعتي خيام مغاير است صنعتي اشتهارد و
ها در نواحي روستايي با رسانه ارتباط  بيشتر ش آگاهي  وبر  افزاي 2ثير مثبت شهرك صنعتي گرگان أت .مقدم  بوده است

 2اثرات مثبت شهرك صنعتي گرگان  .همسوست )1392رجمهري و همكاران،وذب( كه با تحقيقات شهرك صنعتي چناران
مه و تمايل به ماندگاري در نواحي روستايي كه با نتايج شهرك صنعتي نگه داشت جمعيت روستايي، رضايت شغلي و بي در

 .همخواني دارد ،كالت مشهد و شهرك صنعتي
كمتر است كه با  نتايج شهرك ولي مشاركت مشورتي نعتي چناران مالي ويدي كارگران شهرك صافزايش مشاركت   

 ها ويمه بهتر، ارتباط بيشتر با رسانه، وضعيت ب ، آگاهي بيشتردر مجموع رضايت شغلي .صنعتي چناران همسويي دارد
اشتغال وكاهش مهاجرت،  نتايج مشترك شهرك هاست ولي در مورد جذب نيروني كار روستايي و مطبوعات از آثار و

  .كارفرمايان تمايل كمتري به  استخدام كارگران روستايي دارند معموالً نتايج متفاوت  بوده است و
  :نمودمطرح توان را ميدست آمده پيشنهادهاي زير با توجه به نتايج به 

 .آنان بيشتر استفاده شود آموزشي از سواد هاي آموزشي وبا دوره نيروي كار روستايي باشد واولويت به استخدام  .1
ه از تجرب مواد غذايي باشد تا  ضمن پيوند توليدات كشاورزي و صنعت، تكميلي و اولويت با احداث صنايع تبديلي و .2

 .كشاورزان روستايي بيشتر استفاده شود
كيد نشود تا به توانمند سازي أهاي مالي يدي تشتر استفاده شود و فقط به مشاركتاز مشاركت مشورتي روستاييان بي .3
 .ها منجر گرددآن
  .هاي كشاورزيتوسعه كارخانجات مرتبط با فعاليتمساعدت نظام بانكي در  .4
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