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مقدمه 
امروزه صنعت بهعنوان یکی از مهمترین ابزارها در توسعه ،بهویژه توسعة مناطق محروم ،نقشی محوری دارد .این نقش،
شاید برخاسته از آن است که عوامل تولید در بخش صنعت ،در مقایسه با کشاورزی ،قابلیت جابهجایی و انعطافپذیری
بیشتری در برابر شرایط ،اوضاع و احوال محیطی -منطقهای و ملی دارد؛ بنابراین ،از جمله راهبردهای توسعة
سکونتگاههای روستایی ،صنعتیکردن آنها در قالب ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در جوار این مناطق است (قدیری
معصوم و دیگران .)6 :1391 ،وجود فعالیتهای غیر کشاورزی در روستا و ایجاد زمینه و درآمد از این فعالیتها ،روند
توسعة روستایی را تسهیل میکند (قرهنژاد .)19 :1372 ،صنعتیسازی روستاها با تحول در اقتصاد روستایی ،از وضعیتی
که جمعیت عموماً در تولید کشاورزی فعالیت میکند ،به وضعیتی که در آن ،فعالیت غیر کشاورزی جایگاه مهمی دارد،
شناخته میشود (حنان .)43 :1995 ،بههمیندلیل ،صنعتیشدن روستایی ،جایگاه مهمی در راهبردها و سیاستهای
کشورهای درحال توسعه دارد (وانگ )5 :2001 ،و این کشورها راهبرد صنعتیسازی روستاها را از اواسط دهة  1970در
برنامههای توسعة خود گنجاندهاند (رضوانی .)101 :1383 ،محدودیت امکانات اشتغال در روستاها از یکسو و توسعة
خدمات و امکانات در نواحی شهری از سوی دیگر ،سبب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها میشود .عالوهبراین،
کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید ،قادر به پاسخگویی به نیازهای شغلی جوانان نیست .صنعتیشدن روستاها بهعنوان
یکی از راهحلهای مناسب برای ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد روستاییان ،جلوگیری از مهاجرت به شهرها و درنهایت،
توسعة صنعتی کشور بیشتر ضرورت مییابد (پوراحمد و دیگران.)34 :1381 ،
نظریة صنعتیشدن مناطق روستایی ،کاتالیزوری در راستای ایجاد اشتغال پایدار و نیز آخرین چاره برای حل مشکل فقر
مناطق روستایی است که هماکنون ،امکانی بالقوه برای حل مسئلة بیکاری و عامل تسکینبخشی برای نواحی محروم روستایی
قلمداد میشود (سامال .)57 :1997 ،براساس این دیدگاه ،صنعتیشدن روستا و گسترش فعالیتهای غیر کشاورزی ،عاملی مهم
در افزایش رفاه و تأمین کاالها و خدمات ضروری برای خانوادههای روستایی است (لی3 :2001 ،؛ طاهرخانی.)34 :1380 ،
همچنین با توجه به رشد باالی جمعیت و محدودیت زمینهای کشاورزی ،میتوان از طریق صنایع روستایی و ایجاد
فرصتهای جدید شغلی ،بخش قابل قبولی از نیروی کار را جذب کرد ،آهنگ رشد نرخ بیکاری را کاهش داد و زمینه را برای
توسعة روستاها هموارتر ساخت (ماران .)86 :2007 ،این امر ،عالوه بر افزایش میزان اشتغال بهعنوان یکی از بخشهای غیر
کشاورزی ،به افزایش درآمدهای غیر محلی منجر میشود و بهصورت مستقیم و غیر مستقیم در مدرنسازی بخش کشاورزی،
نقش عمدهای دارد (داس .)1 :2011 ،با توجه به این امر مهم ،در دهة اخیر ،استقرار صنایع در روستا در قالب شهرکها و نواحی
صنعتی ،در دستور کار مسئوالن و برنامهریزان قرار گرفته است (مطیعی لنگرودی و نجفی کانی .)148 :1390 ،تجارب
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه ،گویای آن است که تجمع واحدهای صنعتی در نزدیکی یا حوزة نفوذ شهرها و مجتمعهای
زیستی موجود ،دگرگونیهای اقتصادی -اجتماعی و تغییرهای کالبدی -فضایی و زیستمحیطی را در مقیاس محلی و
منطقهای به دنبال داشته است .ماهیت ،دامنه و چگونگی این دگرگونیها ،از یک سو تابع ویژگیهای محیطی ،توان طبیعی و
مقتضیات تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظام سیاسی حاکم بر کشور و منطقه است و از سوی دیگر به اهداف ،اندازه ،کارکرد و
بهویژه الگوی مکانیابی مجتمعها و شهرکهای جدید در فضا بازمیگردد (سلیمانی .)129 :1381 ،درمجموع ،نظریهپردازان،
ایجاد شهرکهای صنعتی را عاملی مثبت در توسعة روستا و ماندگاری روستاییان دانستهاند .درحقیقت ،این مسئله عاملی برای
تغییر فعالیتها از کشاورزی سنتی به فعالیتهای کشاورزی مدرنیزه و گرایش به فعالیتهای خدماتی و صنعتی بهشمار میرود
که در بهبود شرایط روستا مؤثر است .از اینرو ،پژوهش حاضر ضمن بررسی جایگاه و اهمیت شهرکهای صنعتی در نواحی
روستایی ،درصدد بررسی موردی تأثیر آن بر ابعاد کیفیت زندگی روستاییان در شهرستان ابهر است .سؤال اصلی پژوهش این
است که آیا تأسیس شهرک صنعتی شریف ،بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان نواحی پیرامونی ،تأثیرگذار بوده است.
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پژوهشهای زیادی دربارة نواحی صنعتی و آثار و پیامدهای آن در فضاهای جغرافیایی صورت گرفته است (اسکولت و
دیگران .)94 :2007 ،اولین مطالعههای ارزیابی در جهت شناخت پیامدهای صنعتیشدن روستایی در دهة  ،1980با هدف
شناسایی قوتها و ضعفهای استقرار صنعت به شکل منطقهای و موردی در مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه
آغاز شد .در دو دهة اخیر مطالعههای زیادی در مورد استقرار صنعت و آثار و پیامدهای آن در فضاهای جغرافیایی صورت
گرفته است .مهمترین پیامدهای آن ،ایجاد رفاه ،افزایش درآمد و فرصتهای شغلی ذکر شده است (اسکوت)362 :2002 ،
که ابعاد متفاوتی چون پسانداز ،مسکن ،بهداشت ،بیمه ،تغییر الگوی مصرف ،بهبود آموزش و بهبود گذران اوقات فراغت
را دربرمیگیرد .در این بخش ،به نمونههایی از مطالعههای خارجی و داخلی در زمینة پیامدهای استقرار صنعت در نواحی
روستایی میپردازیم.
راجرز ( )25 :1978با بررسی استقرار صنعت در شهرکها و مناطق روستایی ایالت آیوا نشان میدهد که صنعتیشدن
روستایی منافع بسیاری را برای اجتماعهای مورد مطالعه دربرداشته است؛ بهطوریکه سبب افزایش یکپارچگی خانوارها،
افزایش درآمد سرانه و توزیع متعادل درآمدها شده است .از نظر نایاک ( ،)219 :1994تنها راه حل مشکل فقر و بیکاری در
مناطق روستایی ،ایجاد فرصتهای شغلی است و برنامهریزی برای استقرار صنعت در اینگونه مناطق ،ضمن ایجاد
اشتغال ،اهداف توسعة روستایی را محقق میسازد .شای ( )195 :1985با بررسی سیاستهای توسعة روستایی در کشو
تایوان ،ظهور تخصصگرایی ،تعادل مناطق شهری و روستایی ،افزایش درآمدهای محلی و افزایش ضریب اشتغال غیر
کشاورزی را از آثار استقرار شهرکهای صنعتی در مناطق روستایی میداند.
ریزوانول معتقد است که با استقرار صنعت در مناطق روستایی ،گرایش شایان توجهی به افزایش مصرف مواد غذایی و
نیز خرید کاالهای مصرفی بادوام در پارهای از مناطق روستایی چین بهوجود آمده است .تبیین الگوی ریزوانول در نواحی
صنعتی روستایی مورد مطالعه ،همگنی و شباهت قابل قبولی دارد؛ بهطوریکه تحلیلهای آماری که در دورة قبل و بعد از
اشتغال انجام پذیرفته ،تفاوت معناداری بین الگوی مصرف مواد غذایی و نیز خرید کاالهای مصرفی بادوام را نشان
میدهد .اگرچه این تغییرها معنادارند ،نیازمند تعمق بیشتری هستند .آبراهام ( )624 :1994نیز با بررسی الگوی صنعتی
شدن روستایی هند معتقد است که استقرار صنعت در مناطق روستایی ،نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد داشته
است .صنعتیشدن روستایی با استفاده از منابع محلی ،الگوی نامتمرکزبودن صنایع را تحکیم میسازد؛ پلی است که بین
مناطق شهری و روستایی پیوند ایجاد میکند و درواقع ،اختالف زندگی در نواحی شهری و روستایی را کاهش میدهد.
غفاری و دیگران ( )1390در مقالهای به بررسی رابطة میان صنعت و کیفیت زندگی در شهرستان قروه پرداختهاند که
با استفاده از روشهای کمی و کیفی (بحث گروهی و مصاحبة عمیق) به بررسی موضوع پرداختهاند .جامعة آماری
پژوهش ،دو دهستان از توابع شهرستان قروه در استان کردستان است .آنها به این نتیجه دست یافتهاند که تأسیس
صنعت ،کاتالیزوری بوده است که روند عرضة امکانات و خدمات مانند جادة آسفالت ،تلفن و گاز را به روستاهای منطقه
تسریع کرده است .در مقابل ،بهرهبرداری از صنعت و نیاز به نیروی کار ماهر ،موجب بیکارشدن روستاییان و کاهش درآمد
آنها شده است.
رضوانی و رمضانزاده ( )1389در مقالة «تحلیل آثار اقتصادی -اجتماعی نواحی صنعتی در توسعة نواحی روستایی» به
این مسئله پرداختهاند .جامعة آماری این پژوهش ،کارگران شاغل در ناحیة صنعتی سلیمانآباد است و نتایج بیانگر آن
است که این ناحیة صنعتی ،بهدلیل مکانیابی مناسب در استان مازندران ،انطباق واحدهای صنعتی با شرایط منطقهای،
تناسب تولید و اشتغال ایجادشده ،از جمله نواحی صنعتی موفق در کشور است که آثار توسعهای مناسب در سطح
شهرستان داشته و بهطور خاص در ایجاد رضایت شغلی ،تمایل به ماندگاری در روستا و ...نقش مؤثری داشته است.
طاهرخانی ( )1380در مقالهای به بررسی نقش نواحی صنعتی در توسعة مناطق روستایی استان مرکزی پرداخته است.
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جامعة آماری ،استان مرکزی است و در نمونة آماری ،به بررسی  40واحد صنعتی فعال در سطح نواحی روستایی استان
مرکزی پرداخته است .از پیامدهای ایجاد این شهرکها و نواحی صنعتی ،کمک به ارتقای شاخصهای توسعه در سطح
شاغالن و واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی ،ایجاد زمینههای مناسب در جهت اشتغال و افزایش درآمد
و در بلندمدت ،پایداری توسعه در مناطق روستایی بوده است.
مروری بر پیشینة پژوهش نشان میدهد که در اغلب موارد ،صنعت ،موتور محرک نواحی روستایی بوده است و
افزایش درآمد ،ارتقای کیفیت زیست و معیشت ،رونق کشاورزی و اشتغالزایی ،سبب کاهش مهاجرت روستا -شهری شده
است .هاگ ضمن تحلیل فرایند توسعة روستایی بر این باور است که در امتداد دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی،
صنعت باید بهعنوان مهمترین مؤلفة هر برنامة توسعة یکپارچة روستایی پذیرفته شود .ماهیت و الگوی صنعتیشدن ،چه
در ابعاد کوچک یا صنایع دستی و چه در صنایع بزرگ ،تابع مواد خام اولیه و منابع انسانی در ابعاد محلی و منطقهای است.
هاگ ( )109 :1979تصریح میکند که صنعتیشدن ،ضمن ایجاد مهارتهای جدید و ایجاد هماهنگی ،موجب شکستن
موانع سنتی رشد اقتصادی در مناطق روستایی است.


مبانینظری 
اقتصاد روستایی ،درکل نیازمند فراهمآوردن شرایطی برای بهرهگیری از همة عوامل تولید موجود و بالقوة مناطق روستایی
است؛ بهگونهای که امکان انجام همة انواع فعالیتهای اقتصادی را برای رسیدن به توسعه در محیط روستا امکانپذیر
کند؛ بنابراین ،واضح است که صنعتیشدن ،عاملی است که آثار آن در همة بخشهای اقتصادی احساس میشود و موجب
تحرک بخش زیادی از منابع مالی در جهت توسعة اقتصادی میشود .واژة صنعتیشدن در اقتصاد ،کلید توسعة سریع
اقتصاد تلقی شده است که از طریق آن میتوان آیندهای با امکانات تولیدی بهتر ،افزایش فرصتهای اشتغال ،نوسازی
فعالیتهای اقتصادی و یافتن جایگاه مناسب در عرصة بینالمللی را تحقق بخشید (مهندسان مشاور ورزبوم.)17 :1382 ،
صنعتیکردن روستاها ،برای پیشرفت کشور و استقالل اقتصادی جامعه اهمیتی حیاتی دارد؛ زیرا چنانچه استقرار صنعت
محدود به شهرها باشد ،چنین توسعهای پایدار نخواهد بود (رائو .)23 :1985 ،صنایع روستایی ،درواقع صنایعی هستند که
در نقاط یا مراکز روستایی مستقر میشوند و عمدتاً از نیروی کار روستایی استفاده میکنند .همچنین این صنایع عموماً
پیوندهای بازاری نسبتاً محدودی از نظر جغرافیایی دارند (رحیمی .)11 :1383 ،هدف از صنعتیسازی روستاها ،ایجاد
صنایع کوچک و کارآمد در نواحی روستایی است که به اشتغال غیر زراعی و درآمدزایی در نواحی روستایی کمک میکند.
بهعالوه ،هدف از استقرار این صنایع ،بهرهبرداری بهینه از منابع محلی و نیز تقویت موقعیت نهادهای درونمنطقهای است
(مهندسان مشاور دیاچوی.)67 :1375 ،
صنعتیسازی روستاها به تحول در اقتصاد روستایی منجر شده است و با جذب قسمتی از جمعیت روستا ،تا حدی
مشکل بیکاری را مرتفع کرده است (سوندار .)29 :2009 ،همچنین با برقراری پیوند با کشاورزی ،زمینة رشد آن را فراهم
میکند .بههمینسبب ،صنعتیشدن روستا ،جایگاه مهمی در راهبردها و سیاستهای کشورهای درحال توسعه دارد (داتا،
)334 :2004؛ بنابراین ،این کشورها راهبرد صنعتیسازی روستاها را از اواسط دهة  1970در برنامههای توسعة خود
گنجاندند (رضوانی و دیگران .)6 :1389 ،ایجاد شهرکهای صنعتی در نواحی روستایی با هر هدفی ،در تعدیل مشکلها،
تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان و نیز رفاه ساکنان روستاهای اطراف مؤثر است (ریاحی و دیگران.)32 :1391 ،
نظریة صنعتیشدن مناطق روستایی ،بهمثابه کاتالیزوری در راستای ایجاد اشتغال پایدار و نیز آخرین چاره برای حل
مشکل فقر مناطق روستایی است که هماکنون ،بخشی بالقوه برای حل مشکل بیکاری و عامل تسکیندهندهای برای
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مناطق محروم روستایی محسوب میشود (سامال .)57 :1997 ،صنعتیشدن ،همیشه بهعنوان عنصر ضروری رشد و
توسعة اقتصادی درنظر گرفته میشود و با توجه به آثار مثبت آن بر جامعه و افزایش سرانة درآمدی افراد ،یکی از
معیارهای اصلی توسعة اقتصادی بهشمار میرود (جوشی .)11 :1997 ،صنعتیکردن بخشی از اقتصاد روستایی ،سرآغاز
تحولهای مهمی در اقتصاد روستا و اقتصاد ملی میشود که از جملة بارزترین نتایج آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جذب بخشی از نیروهای فعال کشور ،تأمین بخشی از نیازهای جامعة روستایی ،افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در روستاها،
جلوگیری از روند مهاجرتهای بیرویه ،رفع مشکل ازدیاد جمعیتی در شهرهای بزرگ ،تشویق مردم به فراهمکردن
پساندازهای شخصی ،فراهمساختن زمینههای جذب و استفاده از سرمایههای کوچک ،جذب و استقرار وسایل و امکانات
رفاهی مورد نیاز جامعة روستایی ،توازن بین مناطق شهری و روستایی ،افزایش کارایی و بهرهوری نیروهای فعال جامعة
روستایی ،گسترش سیاست مطلوب و نبود تمرکز جمعیتی .صنعتیکردن روستا سبب ایجاد اشتغال غیر کشاورزی ،کمک
به جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری ،تقویت پایههای اقتصادی مراکز روستایی ،استفادة کامل از مهارتهای
موجود در ناحیه ،فرآوری تولید کشاورزی محلی و تهیة نهادههای اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد
محلی میشود (سرور امینی .)228 :1389 ،بدون تردید ،صنعتیشدن ،تصمیمی سرنوشتساز در زمینة توسعة اقتصادی و
اجتماعی کشورهای جهان سوم و ضرورتی غیر قابل انکار است .با گذشت حدود نیم قرن و انبوهی از تجربة الگوهای
نظری و تجربی در این کشورها ،صنعتیشدن بهعنوان رویکرد غالب دهههای اخیر ،جایگاه ویژهای دارد (پوراحمد و
دیگران .)43 :1381 ،نفوذ صنعت در مناطق روستایی ،ضمن ایجاد اقتصادی فعال ،تأثیرهای بسیاری دارد؛ بهطوریکه
تجربة کشورهای متعدد نشان میدهد هر تغییر ساختاری از طریق صنعتیشدن ،نهتنها نقش اقتصادی ارزشمندی در
مناطق روستایی ایجاد میکند ،بلکه به اقتصاد خودرانشی منجر میشود (میسرا .)17 :1990 ،صنایع روستایی ،بیش از
دیگر صنایع بهویژه صنایع بزرگ اشتغالزا هستند؛ زیرا این گروه از صنایع ،سریعتر از صنایع بزرگ ،ایجاد اشتغال میکنند
و زمان الزم برای فراهمکردن مقدمات استقرار این صنایع کوتاهتر است (دربان آستانه)42 :1383 ،؛ بنابراین ،میتوان
گفت که توسعة شهرکهای صنعتی ،نیازی ضروری است و از نتایج شکلگیری شهرکهای صنعتی ،افزایش آگاهی از
توسعه ،افزایش تولیدات ،تسهیلکنندة فرایندهای توسعه و بهکارگیری نیروی انسانی است (مارجین و بیچارا:2009 ،
 .)654همچنین استقرار صنعت و نواحی صنعتی در محیط روستاها ،با تقویت بنیانهای اقتصادی ،اشتغالزایی ،جذب
نیروی مازاد کار و بسیج سرمایة اندک ،به بهرهبرداری از منابع و مهارتهای محلی میانجامد و با شکستن دور باطل فقر،
از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری میکند (صحراییان43 :1380 ،؛ مشیری .)182 :1386 ،یکی از سیاستهای
اساسی دولت ایران در توسعة روستایی ،تنوعبخشیدن به اقتصاد روستا ،جلوگیری از مهاجرت بیرویه از مناطق روستایی
به مناطق شهری و کاهش نابرابریهای فضایی بین مناطق شهری و روستایی است .این اهداف کلی در قالب برنامهها و
طرحهای تدوینشده و بهصورت هدایتشده در بخشهای مختلف کشور ،بهویژه در مناطق روستایی ،درحال اجراست.
صنعتیشدن روستایی ،بهعنوان قسمتی از سیاست توسعة همهجانبة روستایی معرفی شده است که با ایجاد فرصتهای
شغلی و نیز با تأمین نیازهای اساسی جمعیت روستایی ،گامی در جهت توسعة روستایی بهشمار میرود (یونیدو:1991 ،
 .)17براساس این دیدگاه ،سه الگو در راستای کمک به صنعتیشدن مناطق روستایی وجود دارد:
اول ،احداث کارخانههای بزرگ در نزدیکی روستاها که مواد مورد نیاز خود را از محصولهای کشاورزی روستایی در
منطقه تأمین میکنند .دوم ،حفاظت و تشویق صنایع دستی و محصولهای صنعتگران محلی و سوم ،تشویق به ایجاد
واحدهای کوچک که محصولهای کشاورزی را فرآوری میکند یا بعضی از نهادههای کشاورزی را تعمیر یا تولید میکند
(میسرا .)3 :1985 ،صنعتیشدن روستاها و تبیین جایگاه آنها بهعنوان اهرمی برای توسعة روستایی ،از دیدگاه ایکس و
ژانگ ،دو اثر عمده دارد:
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 .1تأثیر صنعت در ایجاد محدودیت برای مهاجرت روستایی؛
 .2سرمایهگذاری بیشتر در مناطق روستایی.
ژانگ ( )20 :1994معتقد است با تکیه بر تقویت و حمایت از منابع روستایی ،میتوان انتظار داشت که مهاجرتهای
روستایی به حداقل برسد .این مهم از طریق سرمایهگذاری بیشتر کارآفرینان بهوجود میآید؛ هرچند نیروی انسانی ،تنها
سرمایة الزم برای توسعة مناطق روستایی محسوب نمیشود .شهرکها و مجتمعهای صنعتی در هر منطقه ،تابعی از
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،امکانات منابع طبیعی ،مزیتهای جغرافیایی و مهمتر از آن ،تابعی از انگیزههای
اقتصادی و سیاسی دولتهاست .بدینمنوال ،مهمترین اهداف ایجاد و گسترش این شهرکها را میتوان چنین برشمرد:
 استقرار منطقی گروههای مختلف در فضاهای مناسب برای هر رشته از صنعت؛ بهرهگیری مناسب از زمین ،بهویژه در مناطق شهری ،با هدف دستیابی به الگوی بهینة کاربری زمین؛ تحقق صرفهجویی در راستای تأمین خدمات و تسهیالت زیربنایی -اجتماعی بهطور مشاعی؛ جلوگیری از گسترش بیرویة کارخانههای صنعتی در فضاهای مسکونی شهری و محافظت از مناطق مسکونی و سایرمناطق غیر صنعتی در برابر مشکلهای ناشی از فعالیتهای صنعتی؛
 جلوگیری از برهمخوردن تعادلهای زیستمحیطی ،گسترش آلودگی و تخریب منابع طبیعی در مناطق شهری وروستایی.

کیفیتزندگی 
هرچند ارتقای کیفیت زندگی در مقیاسهای فردی و اجتماعی در سکونتگاههای روستایی ،از دیرباز مورد توجه
برنامهریزان بوده است ،در دهههای اخیر و با اولویتیافتن هدف اجتماعی توسعه و تدوین آن در قالب برنامههای توسعه،
بهتدریج ،نگرش انسانی و جامعهشناختی دربارة کیفیت زندگی ،به نوشتارهای توسعه و همچنین برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای کالن کشورهای پیشرفته راه یافته است .افزونبراین ،جغرافیدانان و برنامهریزان ،به محیطها و
مکانهای مطلوب ،مانند روستاهای سالم ،خانههای سالم و زیستبومهای روستایی توجه میکنند ،اما وجه مشترک این
دیدگاهها این است که کیفیت زندگی بهعنوان اصطالحی کلی ،مفهومی برای نشاندادن چگونگی برآوردهشدن نیازهای
انسانی و نیز معیاری برای ادراک رضایت یا نارضایتی افراد و گروهها از ابعاد مختلف زندگی در سکونتگاههاست (افتخاری
و دیگران.)72 -71 :1390 ،
مفهوم کیفیت زندگی ،عمدتاً بهعنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی و سعادت ،رفاه و آسایش شناخته میشود و سطح
تحقق نیازهای انسان را منعکس میکند (زیلینسکا و دیگران .)1 :2010 ،درواقع ،مفهوم کیفیت زندگی ،متغیری مرکب
است که از چندین متغیر تأثیر میپذیرد .تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط زندگی ،وضع سالمت ،محیط ،فشار روحی و
روانی ،فراغت ،شادمانی خانوادگی ،روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن ،به شکل مرکب ،کیفیت زندگی و
تغییرهای آن را تعیین میکند (رحمان و دیگران .)1 :2003 ،در بررسیهای مربوط به کیفیت زندگی ،این سؤال مطرح
است که چه کسی چه چیز را در کجا بهدست میآورد .اگرچه مشاهدة اینکه افراد در مکانهای مختلف ،به اشکال
متفاوتی زندگی میکنند ،لزوماً اشارههای ضمنی اخالقی بههمراه ندارد ،قضاوت در مورد کیفیت زندگی ،ناگزیر
پرسشهایی را در مورد مفاهیم خوب یا بد ،بهتر یا بدتر مطرح میکند و با گذار از کنجکاوی جغرافیایی سنتی در مورد
تفاوتهای ناحیهای و رفتن به سمت مباحث مربوط به نابرابری فضایی ،وارد وادی اخالق میشود (اسمیت.)171 :1381 ،
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محدودةموردمطالعه 
شهرستان ابهر ،یکی از هفت شهرستان استان زنجان است که در  48درجه و  35دقیقه تا  49درجه و  25دقیقة درازای
باختری و  35درجه و 50دقیقه تا  36درجه و  45دقیقة پهنای شمالی خط استوا قرار گرفته و مساحت آن بیش از 3،362
کیلومتر مربع است .این شهرستان در ارتفاع  1،540متری از سطح دریا واقع شده است و دو شهرک صنعتی به نامهای
صنعتی شریف و شهرک صنعتی افق دارد .در این میان ،شهرک صنعتی شریف ،بهدلیل وسعت و اهمیت بیشتر و ایجاد
مشاغل گوناگون برای این مطالعه انتخاب شده است.

شکل.1نقشةمنطقةموردمطالعه 

منبع :نگارندگان


روشپژوهش 
روش پژوهش حاضر ،کتابخانهای -پیمایشی است و در آن ،از ابزار پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده
است .در این پژوهش ،تأثیرهای شهرک صنعتی ،بر کیفیت زندگی روستاییان ،روستاهای بخش مرکزی (حومه) شهرستان
ابهر بررسی شده است .در این راستا ،از دهستانهای بخش مرکزی ،دهستان حومه که  17روستا داشت ،انتخاب شد .این
روستاها براساس جمعیت در سه گروه پرجمعیت ،جمعیت متوسط و کمجمعیت قرار گرفتند .سپس از این گروهها بهصورت
تصادفی ،روستاهای نورین ،قمچآباد ،قروه ،حصار قاجار و اسدآباد انتخاب شدند و در هریک از روستاهای نمونه ،براساس
فرمول کوکران ،تعداد نمونه برای تکمیل پرسشنامه مشخص شد .درمجموع 304 ،پرسشنامه توزیع شد که کمترین تعداد
آن ( 6مورد) به روستای اسدآباد اختصاص داشت و در جدول  1نشان داده شده است .همچنین در ادامه ،برای بررسی
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کیفیت زندگی 8 ،شاخص (اشتغال و درآمد ،مهاجرت ،ساختوساز و مسکن ،کشاورزی ،محیط زیست ،بهداشت ،آموزش و
مشارکت و همبستگی) در پرسشنامه طراحی شد .ابتدا پایایی آنها با آلفای کرونباخ برابر با  0/926تعیین شد که گواه
پایایی و استانداردبودن سؤالهای پرسشنامه است .همچنین برای بررسی و سنجش روایی پرسشنامه ،از دیدگاههای
استادان و کارشناسان رشتة جغرافیا و برنامهریزی روستایی بهره گرفته شده است .درنهایت ،پرسشها بهصورت ترتیبی
(لیکرت) طراحی شدند و در ادامه ،برای تحلیل دادهها از آزمون  one sample t-testدر نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

جدول.1روستاهایموردمطالعه 
روستا 

تعدادخانوار 

جمعیت 

تعدادنمونه 

قروه
نورین
قمچآباد
حصار قاجار
اسدآباد

781
658
138
61
21

2،640
2،133
475
195
69

145
117
26
10
6

منبع :نگارندگان


بحثویافتهها
در مورد کیفیت زندگی ،تأثیر هریک از شاخصها را ابتدا برای مجموع روستاها بررسی کردیم و سپس در حالت
مقایسهای ،به مقایسة میانگین هریک از شاخصها را در روستاها با یکدیگر پرداختیم .ابتدا شاخص بهداشت با استفاده از
آزمون  t-testبرای سنجش تأثیر شهرک صنعتی بر این شاخص در مجموع روستاها درنظر گرفته شد .نتایج نشان داد که
سطح معناداری 0/004 ،است که درحقیقت نشان میدهد وجود شهرک بر کیفیت مجموع روستاها از نظر شاخص
بهداشتی تأثیر مطلوبی داشته است .دلیل این امر ،افزایش کیفیت ارائة خدمات درمانی ،دسترسی آسان به مراکز درمانی و
همچنین افزایش تعداد پزشکان در منطقه است .دیگر شاخص مورد بررسی ،کیفیت آموزش است .نتایج حاصل از تحلیل
دادهها نشان داد که تأثیر وجود شهرک بر کیفیت شاخص آموزشی در مجموع روستاها برابر با سطح معناداری 0/000
است که درواقع ،گویای تأثیر مثبت شهرک بر ارتقای کیفیت آموزشی روستاییان است (جدول .)2
جدول.2تأثیرشهرکبرکیفیتشاخصبهداشتوآموزشبخشمرکزیدهستانحومه
پایاییآزمون=3
شاخص

T

درجةآزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

95درصد
حدپایین

حدباال

بهداشت

2/863

305

0/004

0/20261

0/0634

0/3419

آموزش

27/980

305

0/000

3/06209

2/8467

3/2774

منبع :نگارندگان

درادامه ،کیفیت بهداشت در هریک از روستاها ،با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،بهصورت جداگانه
بررسی شد .نتایج نشان داد که پایینترین سطح میانگین کیفیت شاخص بهداشت ،مربوط به روستای حصار قاجار با
میزان  1/8000است؛ زیرا در این روستا ،بهدلیل جمعیت اندک ،ارائة خدمات بهداشتی بهصورت مطلوب انجام نشده است
و شهرک صنعتی نتوانسته است تأثیر زیادی بر بهبود وضعیت بهداشتی این روستا داشته باشد .در مقابل ،روستای قمچآباد
با میانگین  4/0769قرار دارد که وجود شهرک ،بیشترین تأثیر را بر بهبود وضعیت بهداشتی این روستا داشته است .علت
این امر را میتوان دسترسی مطلوب روستاییان ،هم به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان و هم ارتقای کیفیت در مرکز
خانة بهداشت این روستا دانست.
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همچنین برای مقایسة تأثیر شهرک بر هریک از روستاهای نمونه از نظر کیفیت شاخص آموزشی ،نتایج حاصل از
تحلیل آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) نشان داد که روستای نورین با میانگین  ،7/0508در باالترین میزان
تأثیرپذیری مطلوب در زمینة بهبود وضعیت آموزش قرار دارد .در مقابل ،روستای اسدآباد با میانگین  3/2857در
پایینترین سطح از نظر تأثیر شهرک بر بهبود وضعیت آموزش قرار میگیرد که یکی از دالیل آن را میتوان مهاجرت
زیاد روستاییان از این منطقه و نیز پایینبودن جمعیت محصالن در این روستا دانست (جدول .)3
دومین شاخص مورد بررسی ،تأثیر شهرک صنعتی بر میزان مشارکت روستاییان است .درحقیقت ،نتایج حاصل از
آزمون  t-testنشان میدهد که در روستاهای مورد مطالعه ،وجود شهرک بر میزان مشارکت ،تأثیر مثبت داشته است .این
تأثیر ،برابر با سطح معناداری 0/000است که تأثیر شهرک بر شاخص مشارکت را تأیید میکند (جدول .)4
تأثیر شهرک بر میزان کیفیت شاخص مشارکت در روستاهای مورد مطالعه ،با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) مقایسه شد و نتایج نشان داد که روستای نورین با میانگین  3/7119از نظر تأثیر شهرک بر شاخص
مشارکت ،رتبة نخست را دارد .دلیل این امر ،تأثیر شهرک بر میزان درآمد و پسانداز مردم است که درحقیقت ،مردم این
روستا را برای سهیمشدن در انواع مشارکت آماده کرده است و در عمل ،میزان مشارکت آنها را ارتقا داده است .در نقطة
مقابل ،روستای اسدآباد قرار گرفته است که کمترین میزان مشارکت با میانگین  2/1429در آن وجود داشته است که علت
آن را میتوان در این امر دانست که جذب نیروی کار از این روستا در شهرک ،درمجموع ،بسیار اندک بوده است.
بدینترتیب ،وجود شهرک نتوانسته است در افزایش میزان درآمد و اشتغال این روستا مؤثر واقع شود و درحقیقت ،نبود
زمینه و فرصت مالی و فکری مطلوب به روستاییان این منطقه ،سبب کاهش مشارکت روستاییان بوده است (جدول .)5
جدول.3مقایسةروستاهایموردمطالعهازنظرتأثیرشهرکصنعتیبرشاخصهایبهداشتوآموزش
شاخصبهداشت 
میانگین

اسدآباد 
2/0000

نورین 
3/5593

قروه 
2/6828

حصارقاجار 
1/8000

قمچآباد 
4/0769

انحراف معیار

/81650

/99178

1/19434

/78881

/84489

شاخصآموزش 
میانگین

اسدآباد 
3/2857

نورین 
7/0508

قروه 
5/4345

حصارقاجار 
3/9000

قمچآباد 
6/6538

انحراف معیار

/755930

1/74360

1/67421

1/10050

1/57334

منبع :نگارندگان
جدول.4تأثیرشهرکبرکیفیتشاخصمشارکتبخشمرکزیدهستانحومه
پایاییآزمون=3
شاخص

T

درجةآزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

مشارکت

8/841

305

/0000

/519610

95درصد
حدپایین
/40400

حدباال
/63530

منبع :نگارندگان

جدول  .5مقایسة روستاهای مورد مطالعه از نظر تأثیر شهرک صنعتی بر شاخص مشارکت
شاخصمشارکت 
میانگین
انحراف معیار

منبع :نگارندگان

اسدآباد 
2/1429
/899740

نورین 
3/7119
/961670

قروه 
3/4483
1/05364

حصارقاجار 
3/6000
/966090

قمچآباد 
3/3846
/941360
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چهارمین شاخص مورد بررسی ،اشتغال و درآمد است .نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که تأثیر شهرک بر کیفیت
اشتغال و درآمد مجموع روستاهای مورد مطالعه ،با سطح معناداری  ،0/000درواقع ،گویای تأثیر مثبت شهرک بر روستاها در
زمینة مواردی از قبیل افزایش درآمد ،ایجاد اشتغال ،تنوع شغلی ،افزایش پسانداز و افزایش امید به آیندة شغلی است (جدول .)6
دیگر شاخص مورد بررسی ،مهاجرت است .تأثیر شهرک بر مجموع روستاها در زمینة مهاجرت با گویههایی از قبیل موارد زیر
مطرح شد« :شهرک صنعتی سبب افزایش انگیزة ماندگاری در روستا شده است»« ،شهرک صنعتی موجب کاهش مهاجرت
روستا -شهری شده است»« ،شهرک صنعتی سبب افزایش مهاجرت غیر بومیان به روستا شده است» و «شهرک صنعتی سبب
افزایش برگشت مهاجران به روستا شده است» .تحلیل دادهها نشان میدهد که درواقع ،وجود شهرک تأثیری مثبت در مورد
زمینههای ذکرشده در روستاهای مورد مطالعه داشته است که با سطح معناداری  0/000نشان داده شده است (جدول .)6
همچنین نتایج تحلیل آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) در مقایسة میزان تأثیر شهرک بر کیفیت اشتغال و درآمد
هریک از روستاهای نمونه نشان داد که روستای نورین با میانگین  ،23/7458بیشترین تأثیر را در زمینة اشتغال و درآمد از
شهرک صنعتی پذیرفته است .علت این امر را میتوان فاصلة بسیار اندک این روستا با شهرک دانست .درحقیقت ،بیشترین
میزان جمعیت این روستا ،در شهرک مشغول بهکار بودهاند .در مقابل ،روستای اسدآباد با میانگین  14/0000قرار دارد که درواقع،
تعداد بسیار اندکی از مردم روستا در شهرک مشغول کار بودهاند و بهدلیل فاصلة نسبتاً زیاد در مقایسه با دیگر روستاها به
شهرک ،این روستا در زمینة اشتغال و درآمد ،بهرة کمتری را از شهرک دریافت کرده است (جدول  .)7همچنین در بررسی تأثیر
شهرک بر کیفیت شاخص مهاجرت ،گویههایی چون «شهرک سبب افزایش انگیزة ماندگاری در روستا ،کاهش مهاجرت
روستا -شهری ،افزایش مهاجرت غیر بومیان به روستا ،افزایش برگشت مهاجرتکنندگان به روستا شده است» مطرح شد و
نتایج نشان داد که روستای نورین با میانگین  11/3729بیشترین تأثیر مثبت را در زمینة مهاجرت از شهرک پذیرفته است .در
مقابل ،روستای اسدآباد با میانگین  ،7/4286در پایینترین میزان برخورداری از شهرک در زمینة شاخص مهاجرتی قرار داشته
است .درحقیقت ،در روستای اسدآباد میزان مهاجرت به نواحی دیگر افزایش یافته است و انگیزة زیادی برای ماندگاری در روستا
وجود نداشته است که علت آن را میتوان برخورداری اندک از مزایای شهرک دانست (جدول .)7

جدول.6تأثیرشهرکبرکیفیتشاخصهایاشتغالودرآمدومهاجرت،بخشمرکزیدهستانحومه
پایاییآزمون=3
شاخص

T

درجةآزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

95درصد
حدپایین

حدباال

اشتغال و درآمد

61/459

305

0/000

18/75817

18/1576

19/3588

مهاجرت

39/334

305

0/000

7/42157

7/0503

7/7929

منبع :نگارندگان
جدول.7مقایسةروستاهایموردمطالعهازنظرتأثیرشهرکصنعتیبرشاخصهایاشتغالودرآمدومهاجرت 
شاخصاشتغالو
درآمد 
میانگین

اسدآباد 

نورین 

قروه 

حصارقاجار 

قمچآباد 

14/0000

23/7458

20/6966

19/1000

21/7692

انحراف معیار

1/41421

6/70526

3/49469

3/38132

4/18863

شاخصمهاجرت 
میانگین
انحراف معیار

اسدآباد 
7/4286
1/81265

نورین 
11/3729
3/89564

قروه 
9/6966
2/71397

حصارقاجار 
10/2000
1/03280

قمچآباد 
11/0385
2/83522

منبع :نگارندگان
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شاخص دیگر در مورد تأثیر شهرک بر کیفیت زندگی ،شاخص مسکن است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد
که شهرک تأثیر سودمندی بر مسکن در مجموع روستاها گذاشته است؛ مانند :افزایش ارزش زمین ،افزایش کیفیت مصالح
ساختمانی ،افزایش ساختوساز در روستا و ...که سطح معناداری آن  0/000است و نشاندهندة تأثیر شهرک بر کیفیت
شاخص مسکن مجموع روستاهاست (جدول .)8
بررسی تأثیر شهرک صنعتی بر شاخص کیفیت مسکن در هریک از روستاها نشان داد که روستای نورین با میانگین
 ،14/5424بیشترین تأثیر را از شهرک در این زمینه پذیرفته و روستای اسدآباد با میانگین  ،9/5714کمترین تأثیر را از
شهرک در زمینة بهبود وضعیت مسکن پذیرفته است .دلیل این امر را میتوان فاصلة بیشتر این روستا از شهرک بیان کرد
که در پذیرش کمتر نوآوری در زمینة مسکن ،کمبود اشتغال و مهاجرت روستاییان به سایر نواحی -که درحقیقت انگیزة
بهبود وضعیت مسکن را به حداقل رسانده است -بروز یافته است (جدول .)9


جدول.8تأثیرشهرکبرکیفیتشاخصبهداشتبخشمرکزیدهستانحومه
پایاییآزمون=3
شاخص
مسکن

T

درجةآزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

38/234

305

0/000

9/69935

95درصد
حدباال
10/1985

حدپایین
9/2002

منبع :نگارندگان
جدول.9مقایسةروستاهایموردمطالعهازنظرتأثیرشهرکصنعتیبرشاخصمسکن 
اسدآباد 
9/5714
2/87849

شاخصمسکن 
میانگین
انحراف معیار

قروه 
11/1241
3/70601

نورین 
14/5424
4/96766

حصارقاجار 
13/4000
3/89301

قمچآباد 
13/6923
1/95488

منبع :نگارندگان

دیگر شاخص مورد بررسی ،تأثیر شهرک صنعتی بر شاخص کشاورزی است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان
میدهد که شهرک در مجموع روستاها بر مواردی چون کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی ،کاهش تعداد دام ،کاهش
اراضی کشاورزی و ...تأثیر مثبت داشته است .این تأثیر با معناداری در سطح  0/000نشان داده شده است (جدول .)10
همچنین تأثیر شهرک بر کیفیت شاخص زیستمحیطی در مجموع روستاها ارزیابی شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که
شهرک با سطح معناداری  0/000بر مجموع روستاها در زمینة کیفیت زیستمحیطی (مانند تأثیر شهرک بر افزایش
آلودگی صوتی در روستا ،افزایش آلودگی هوا ،افزایش آلودگی منابع آب و نابودی مراتع) اثرگذار بوده است؛ البته شایان
ذکر است که بین عامل فاصله و شاخصهای زیستمحیطی ،رابطهای معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که هراندازه فاصلة
روستا از شهرک بیشتر باشد ،تأثیرهای زیستمحیطی در آن کمتر است و برعکس (جدول .)10


جدول.10تأثیرشهرکبرکیفیتشاخصهایکشاورزیوزیستمحیطی،بخشمرکزیدهستانحومه
پایاییآزمون=3
شاخص

t

درجةآزادی

سطحمعناداری

تفاوتمیانگین

کشاورزی

57/206

305

0/000

15/09477

14/5755

زیستمحیطی

35/701

305

0/000

6/98039

6/5957

منبع :نگارندگان

95درصد
حدپایین

حدباال
15/6140
7/3651
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در مورد تأثیر شهرک صنعتی بر کیفیت شاخص کشاورزی ،هریک از روستاها بهطور جداگانه ارزیابی شد .نتایج تحلیل
دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) نشان میدهد که روستای نورین با میانگین 20/1780
بیشترین تحول را در زمینة تغییر مشاغل از کشاورزی به سایر فعالیتها داشته است .در مقابل ،روستای اسدآباد با میانگین
 11/8571کمترین تأثیر را در این زمینه از شهرک پذیرفته است .این امر درواقع ،گویای این واقعیت است که روستای
اسدآباد بیشتر به کشاورزی سنتی گرایش داشته و نتوانسته است به مشاغل صنعتی و خدماتی گرایش پیدا کند .دلیل این
امر را میتوان پایینبودن سواد ،دسترسی و ارتباطات نامطلوب عنوان کرد (جدول  .)11همچنین برای بررسی میزان تأثیر
شهرک صنعتی بر شاخص زیستمحیطی روستاها ،هریک از روستاهای نمونه با هم مقایسه شدند .نتایج این مقایسه
نشان داد که روستای نورین با میانگین  ،13/0763بیشترین تأثیر را از شهرک صنعتی در مورد افزایش ترافیک ،افزایش
آلودگی صوتی ،افزایش آلودگی هوا ،افزایش آلودگی منابع آب و کاهش مراتع پذیرفته است .در مقابل ،روستای اسدآباد با
میانگین  7/0000کمترین تأثیر را در زمینة زیستمحیطی و آلودگی پذیرفته است (جدول .)11
درنهایت ،تأثیر شهرک صنعتی شریف بر مجموع روستاهای اطراف با توجه به میزان تأثیر آن بر هریک از
شاخصهای کیفیت زندگی ارزیابی شد که در شکل  2نشان داده شده است:
جدول.11مقایسةروستاهایموردمطالعهازنظرتأثیرشهرکصنعتیبرشاخصهایکشاورزیوزیستمحیطی 
شاخصکشاورزی 
میانگین

اسدآباد 
11/8571

نورین 
20/1780

قروه 
17/1862

حصارقاجار 
17/1000

قمچآباد 
15/7308

انحراف معیار

3/18479

5/51708

3/25317

2/23358

3/14398

شاخصزیستمحیطی 


اسدآباد 

نورین 

قروه 

حصارقاجار 

قمچآباد 

میانگین
انحراف معیار

7/0000
1/63299

13/0763
2/96463

7/8690
1/82671

7/6000
1/71270

9/4231
2/11987

منبع :نگارندگان

21.7582

25

18.0948

20
12.6993
10.4216

15

9.9804
3.5196

6.0621
3.2026

10
5
0

شکل.2مقایسةتأثیرشهرکبرشاخصهایکیفیتزندگیدرروستاهایموردمطالعه 

نتیجهگیری 

ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی ،یکی از رویکردهای رایج صنعتیسازی بهمنظور تسهیل و تمرکز فعالیتها و
اقدامهاست .توسعة این قبیل مناطق صنعتی ،محرک مناسبی برای شکلگرفتن واحدهای صنعتی و بستر مناسبی برای
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افزایش تولید و بهرهوری صنایع فعال و درنتیجه ،موجب افزایش پایداری صنعتیسازی در روستاست .از اینرو ،در پژوهش
حاضر به بررسی و ارزیابی تأثیر شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی پرداخته شد .نتایج نشان میدهد
که در این منطقه ،شهرکهای صنعتی تا حد بسیار زیادی بر بهبود شاخصهای کیفیت زندگی تأثیر داشتهاند.
برای مقایسة کلی نتایج پژوهشهای پیشین و پژوهش حاضر ،به نتایج کلی تحقیقهای گذشته اشاره میشود .نتایج
پژوهش قدیری و قراگوزلو ( ،)1391بیانگر تأثیر احداث شهرک صنعتی بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان است
که البته اشتغال در شهرک صنعتی خورآباد استان قم ،انگیزة روستاییان را برای ماندن در روستا افزایش نداده است .نتایج
پژوهش مطیعی و نجفی کانی ( )1390در شهرستان بابل بیانگر آن است که شهرکها بر توسعة اقتصادی و اجتماعی
روستا تأثیر مثبت دارند و سبب کاهش فقر روستایی و افزایش فرصتهای شغلی شدهاند .در پژوهش ریاحی و پاشازاده
( ،)1391شهرک صنعتی گرمی از نظر اشتغال ،تأثیر بسیاری بر روستا گذاشته است؛ بهطوریکه بیش از  60درصد
شاغالن شهرک را روستاییان تشکیل میدهند و وجود شهرک ،پارهای از شاخصهای سطح زندگی و رفاه آنان را محقق
ساخته است .مقایسة اجمالی نتایج پژوهشهای مذکور و این مطالعه نشان میدهد که بهطور کلی ،ایجاد شهرکهای
صنعتی در بهبود وضعیت کیفیت زندگی نواحی روستایی تأثیر مثبت داشته است؛ بهطوریکه در ایجاد اشتغال ،بهبود
معیشت و بهبود کیفیت آموزش ،شرایط سودمندی را ایجاد کرده است.
از میان شاخصهای مختلف کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالعه ،شهرک صنعتی شریف بیشترین تأثیر را در
زمینة اشتغال در مجموع روستاها با میانگین  21/7582ایجاد کرده است .علت این امر را میتوان جذب نیروی کار از
نواحی روستایی اطراف دانست که درحقیقت ،زمینهای برای بهبود کیفیت زندگی در این روستاها شده است .دیگر شاخص
مورد بررسی ،کشاورزی بود که درحقیقت ،شهرک با میانگین  ،18/0948بر فعالیت بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است؛
بدین معنا که سبب جذب افراد بیشتری در مشاغل غیر کشاورزی و رویآوردن روستاییان به مشاغل خدماتی و صنعتی
شده و از اشتغال سنتی در بخش کشاورزی تا حدود زیادی کاسته است .دیگر شاخصی که شهرک صنعتی ،تأثیر زیادی بر
بهبود کیفیت آن داشته ،شاخص مسکن است که با میانگین  12/6993متأثر از صنعت است و روستاها را در مواردی چون
افزایش ارزش زمین ،افزایش کیفیت مصالح ساختمانی و افزایش ساختوساز در روستا در شرایط مطلوبی قرار داده است.
وجود شهرک صنعتی شریف موجب شده است که همزمان با افزایش درآمد و بهبود وضعیت اشتغال روستاییان ،زمینة
بهبود وضعیت مسکن فراهم شود و تغییری در بافت سنتی مسکن در روستاها بهوجود آید .دیگر شاخصی که شهرک در
آن تأثیر مثبتی را در تمام روستاها ایجاد کرده ،مهاجرت است که در مجموعة روستاها با میانگین  10/4216در کاهش
مهاجرت از روستا و مهاجرت غیر بومیان به روستاها تأثیر مطلوبی داشته است .دیگر شاخص مورد بررسی ،شاخص
زیستمحیطی است که با توجه به نزدیکبودن شهرک به این روستاها ،تأثیرهای زیستمحیطی با میانگین  9/9804در
روستاها ایجاد شده است .البته این میزان تأثیرگذاری در این روستاها ،با عامل فاصله رابطه دارد؛ بدینترتیب که هرقدر
فاصله بیشتر شده است ،آثار سوء زیستمحیطی شهرک کاهش یافته است .تأثیر شهرک صنعتی بر شاخص آموزش با
میانگین  6/0621بیان شد که نشان میدهد شهرک در ارتقای وضعیت آموزشی در مجموع روستاها مؤثر واقع شده است.
دیگر شاخص مورد بررسی ،مشارکت است .درحقیقت ،شهرک با میانگین  3/5196در این روستاها ،انگیزة مشارکت را
افزایش داده است .آخرین شاخص که کمترین تأثیر را از وجود شهرک پذیرفته ،بهداشت با میانگین  3/2026است.
بررسیها نشان میدهد که در این روستاها با توجه به بهبود سایر شاخصها ،بهبود و ارتقای کیفی در زمینة بهداشت،
مانند افزایش تعداد پزشکان و ایجاد مراکز بهداشتی شبانهروزی از خواستههای روستاییان است که شهرک چندان در
بهبود این شرایط مؤثر واقع نشده است.
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