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 تفسیر معناییِ توسعه نیافتگی استان كرمانشاه

هاي صنعتی این  هاي شهرك ها وكارگاه بردیدگاه صاحبانِ شركت تأكید با

 استان

  ، میثم موسایی ، علی پژهان  فاضل الیاسی سرزلی

 5/01/69: تاريخ پذيرش  3/5/69: تاريخ دريافت

 چکیده 
نیافتگی استان کرمانشاه به عنوان رویکردی تفسیری که  در این مقاله تفسیر معنایی توسعه

این . ها دارد مورد بررسی قرار گرفته است ی صاحبان حرف و شرکت ی زیسته ریشه تجربه
صاحبان ، ی شخصی افراد تجربه، های فردی تحقیق بر این اساس که تفسیر معنایی و روایت

ها و ارقامی که در ترازهای  مشاغل و دست اندرکاران صنعت این استان بسی فراتر از داده
، ی این استان باشد توسعه ی شرایط اقتصادی و تواند بازنماینده می، مالی بیان شده است

. ی بسترمدار یا گراندد تئوری را مورد توجه قرار داده است رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه
های صنعتی  ی آماری همان صاحبان حِرَف و مشاغل صنعتی شهرک در تحقیق حاضر جامعه

مانند دهد که افراد مورد مصاحبه عوامل بسیاری را ه نتایج تحقیق نشان می. استان است
های  سیاست، بندی صنعتی فقدان خوشه، های نهادی و دولتی مداخله، ی غیرصنعتی روحیه

ی تکنوکراتیک و  نبود روحیه، بنیان عدم روش دانش، عدم تنفیذ تصمیمات، کتاب بسته
اند و در نتیجه  نیافتگی صنایع این استان لحاظ کرده فقدان بازی آزاد به عنوان عوامل توسعه

نیافتگی از تفاسیر معنایی این افراد  ایی بعنوان عامل توسعه ی هسته مقوله 8ق در این تحقی
استخراج شده و این افراد همین عوامل را ناشی سوء مدیریت مالی و فقدان رویکرد 

 . اند مدیریتی مناسب به حساب آورده/ راهبردی

، ر معناییتفسی، استان کرمانشاه، های صنعتیشهرک، نیافتگیتوسعه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هیای   تیوان بخشیی از دییدگاه    مفهوم توسعه و توسعه نیافتگی امری صرفاً اقتصادی نیست؛ این ادعا را میی 
چنین منتقدانی برآنند کیه توسیعه   . آورد به حساب . . . رهنما و ، اسکوبار، ی متفکرانی چون استوا پساتوسعه
-تقدم و تفیو  شیمالی  ، گرایانه ه را مبنا قرار داده و به شکلی مکانگرایان های اقتصادی و صنعت غالباً سویه

ایین نظرییات بیا نقید     . را در بطین خیود جیای داده اسیت    ( جنوبی ی شرقی )ی جهان  غربی نسبت به بقیه
گرایانیه   قوم، نگرانه کل، های تقلیل دهنده های توسعه همواره جنبهمدرنیزاسیون معتقدند که توسعه و نظریه

شناختی را مد نظر داشته و درک معنایی افراد و چگونگی تعامل انسانها با تحوالت صنعتی و رشد و غیرمعنا
 . اند مدرنیزاسیون را نادیده گرفته

ی اجتماعی نسبت به توسعه و مبانی نظری و  ی سرخوردگی منتقدین حوزه یکی از دالیل عمده»

گردد که جریان نوسازی و توسعه  ای برمی به مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی، عملی مدرنیزاسیون

: 112 ،  گریگور مک) «های اخیر ایجاد کرده استیافته طی دههدر ممالک جهان سومی و کمتر توسعه

های عام منبعث از مدرنیزاسیونِ اقتصاد بنیاد نه تنها موجب توسعه و به نظر آنان سیاست و برنامه. (11 

، ماندگی و وابستگیبلکه موجب عقب، شدو موعود دانسته میای نشد که همچون امری مطلوب ترقی

آنان معتقدند . نیافته گردیدی جوامع توسعهشماری در پیکرهاجتماعی بی/ سرخوردگی و بحرانهای معنایی

های ی اقتصادبنیاد بیش از آنکه به ارزیابیکه ساخت فکری و گفتمانی حاکم بر مدرنیزاسیون و توسعه

موجب شده تا ، جایگاه و ارتقای کیفیت زندگی یاری برساند، افراد نسبت به خود معنایی و شناختی

داران و مدیران بیش از پیش موجب کنترل و استیالی ی سرمایهطلبانهساختارهای هژمونیک و سلطه

های سیاسی ی اقتصادی جامعه تحت ی انسانی شود و بدین شکل برنامهتکنولوژیکی و بوروکراتیک جامعه

ی روابط ای همچون فوردیسم یا کینزیسم بیش از هر زمانی تحت سلطهر قوانین و نظامهای اقتصادیتأثی

ی جهانی نوعی  باعث سلطه، ی توسعه استعاره»در واقع . ساالرانه قرار گرفته استتکنوکراتیک و فن

گوناگون را از ی فرهنگهای تبارشناسی تاریخی شده است که ماهیتی صرفاً غربی داشته و اقوام دارنده

 . (8 : 22  ،  زاکس) «تبیین و تعیین اشکال زندگی اجتماعی خود محروم ساخته است

، بدین تقدیر با توجه به درک معنایی افراد از هستی و زندگی و پذیرش تنوعات فرهنگی و زیستی

مطلوب زندگی  بلکه امری است که افراد به عنوان الگوی، یافتگی امری تنها تولیدی و صنعتی نیستتوسعه

ها برای های دولتها و برنامهچنین رویکردی در ذات خویش تمام سیاست. و رشد جوامع مد نظر دارند

کشد و به شکلی سازی در ترویج یک نوع الگوی زیستی و نظام ارزشی را به چالش میفرهنگ

و شناختی انسانها برای  ساختارشکنانه استیالی هر نوع سبک یا الگویی را مانعی بر سر راه تکثر معنایی

شماری باز های بیبدین تقدیر تکثر معنایی راه را برای بازی آزاد اطالعات و قرائت. داندزندگی و حیات می

 . کندتری از توسعه همراهی میکند که فهم آنها ما را در تفسیر جامعمی
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1 McGregor 

2 Sachs 
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   طرح مسئله
را ، (در این تحقیق استان کرمانشاه)تگی یک منطقه یافیافتگی و یا عدم توسعهبا توجه به این دیدگاه توسعه

هیای صینعتی و کارگاههیا ییا     تعداد شیهرک ، هاها و ارقام یا میزان تولیدات و فرآوردهتوان تنها به دادهنمی
گردد که افراد و یا ایی برمیبلکه به روابط و تفاسیر معنایی، بازگشت سرمایه و سوددهی آنها مربوط دانست

روابط گفتمانی ، این تفاسیر و کیفیات معنایی ریشه در ساخت زیستی. ها نسبت به آن دارندصاحبان شرکت
افراد با عناییت  . مناسبات سیاسی و اقتصادی و بسیاری از ارتباطات اجتماعی و زیستی افراد دارد، و طبقاتی

بطور عام ( ستان کرمانشاها)ی خود نیافتگی منطقهیافتگی یا توسعهها به درک یا تفسیر توسعهبه این ساخت
مبییین نگییاه غیراقتصییادی و  پردازنیید؛ چنییین تفسیییریهییا و کارگاههایشییان بطییور خییا  میییو شییرکت
یافتگی یافتگی و یا عدم توسعهدهد که توسعهاین مسئله نشان می. گرایانه به مفهوم توسعه است غیرصنعت

ها ها و کارخانهصاحبان شرکت، اقتصادی/ خود به چگونگی درک و تفسیر مردمان درگیر با روابط اجتماعی
های آماری که خود بخشی از روابط مبتنی بر تخصصی و آماری کردن وابسته است نه به رپورتاژ یا گزارش

، هیا با بکارگیری این آمارهیا و داده ، در واقع ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر هر دوره. توسعه است
کیفییت  ، گرایی دانشمندان و مدیران تکنوکرات را بر روابط انسیانی تخصصروابط مبتنی بر گفتمان علم و 

 . اندزندگی و تفاسیر معنایی و شناختی افراد ترجیح داده
، های آماریها و گزارشنیافتگی استان کرمانشاه نه بر اساس دادهدر این تحقیق با این هدف که توسعه

. های صنعتی این استان بررسی شودمشاغل در شهرک بلکه به میانجی تفسیر معنایی و شناختی صاحبان
تفسیر معنایی خود را از ، های پیش روها و یا فرصتهای خود با بیان چالششوندگان در مصاحبهمصاحبه

اندازه بیان  دهد که تا چهنیافتگی و راهکارهای توسعه بیان کرده و این خود نشان میچگونگی توسعه
شه در مناسبات اجتماعی و معنایی دارد که افراد در فهم و تفسیر آن نقش و یدی ها ریها و یا چالش فرصت

ها ها و فرصتصاحبان مشاغل به تناسب درک و تفسیر معنایی از جهان خود به بررسی این چالش. طوال دارند
 . نندکنیافتگی استان را به شکلی معنایی و تفسیری بررسی مییافتگی یا عدم توسعهپرداخته و توسعه

 چهارچوب مفهومی پژوهش
ی شیهری و  ی صینعتی در منیاطقی بییرون از محیدوده    که با هدف توسعه  های صنعتیو مجتمع شهرک

... مخیاطرات کیاری و   ، هیای صیوتی  آلیودگی ، ترافیک، پیامدهای مرتبط با آن یعنی کاهش آالیندگی هوا
توان ن یافت که یکی از دالیل آن را میرشد قابل توجهی در سراسر جها 321 ی در دهه، اندطراحی شده

ی دولتهیای انقالبیی بیه رشید     رشد انقالبهای ضید اسیتعماری و توجیه   ، ی سیاسی در سطح جهانتوسعه
های صنعتی ریشه در استراتژی نیوینی داشیت   در واقع شکل گیری و رشد شهرک. اقتصادی و صنعتی بود

بیه همیین   . دیدشدن و جهش اقتصادی میرا در صنعتی که بویژه تحت تأثیر آراء و نظریاتی بود که توسعه
و  یو مناسب استقرار شهرک صینعت  حیصح یِابیمکان یاستراتژ گرفتنبا در نظر یصنعت ینواح جادیادلیل 

به  یبرا یمهماست که ابزار یتحقق اهداف توسعه صنعت یمهم در راستا یهر منطقه گام یبالقوه امکانات
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1 Industrial zone  
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 یدر جهیت اجیرا   کارگاههیا  تیو هیدا  یزیی ردر برنامیه  لیتسه، ییربنایات زخدم ینهیهزرساندن حداقل 
 یرو مردم در جهیت  قیتشو، ستیز طیمح یآلودگ کنترل نیهمچن، کشور ییخودکفا یتوسعه یهابرنامه

 . باشدیمختلف م عیصنا نیبه مناطق کم توسعه و ارتباط متقابل ب صنعت بردن، یدیتول یآوردن به کارها
  میسرا که بودبرخوردار  یتیشدن از چنان اهم یصنعت، توسعه نیافته بعد از استقالل در کشورهای
رشد و توسعه  یاصل لیدل ریقرن اخ یو کاربرد آن در صنعت در ط یفن یهاشرفتیتحقق پ معتقد است که

 یمانزی هر کدام با فاصله افتهیتوسعه  یکشورها. استبوده در جهان امروز  شرفتهیپ یکشورها یاقتصاد
بزرگ خود را در  زشیمرحله خ نیبه ا دنیو ناگهان پس از رس دهیشدن رس یمتفاوت به مرحله صنعت

های  به همین دلیل بود که در این ممالک تئوری. (1 : 331 ، میسرا) نداهآغاز نمود یاقتصاد توسعه
ی قع بازنمایندههای صنعتی در واشهرک. نوسازی بسی بیشتر از دیگر تئوریها مورد توجه قرار گرفت

معتقد   به همین دلیل هاگ. ای بود که پیشتر بر این جوامع تحمیل شده بودنیافتگیماندگی و توسعه عقب
های فرصت جادیو ا دیجد یمهارتها جادیضمن ا، های صنعتیگیری شهرکو شکل شدن یکه صنعتاست 

کشورهای کمتر در  ید اقتصادرش یموجب شکستن موانع سنت، مناسب در جهت اشتغال و سودآوری مالی
های مربوط به کارآفرینی و های فردی و نهادی در حوزهنیافته و ایجاد قابلیتتوسعه یافته یا توسعه

 . (11 : 323 ، هاگ)های انسانی و اقتصادی شده است ی سرمایه توسعه
ت و های صنعتی در جهان خود موجب شکل گیری نظریارشد قابل توجه شهرک 321 ی از دهه

تر و موثرتر در ایجاد توسعه در هر صرفه ها و بکارگیری روشهای بهی خود شهرکنظراتی در باب توسعه
ای در ایتالیا توسعه یافت های خوشهدر همین دوران بود که تئوری شهرک. دو سطح صنعتی و انسانی شد

ایی و صنعتی های خوشهرکامروزه شه. و مورد پذیرش سازمان یونیدو و دیگر محافل صنعتی قرار گرفت
ای شده ملی و منطقه، المللیهای قابل انعطاف و رقابتهای جدیدی در سطوح بینی تخصصموجب توسعه

 . (1 : 111 ،  مایتلکا و فارینلی) است

 ی تجربی موضوعپیشینه
ی ایران و های صنعتی بر توسعهی تأثیر شهرکدر ایران طی سالهای اخیر تحقیقات قابل توجهی در زمینه

 . کنیمروابط اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف صورت پذیرفته است که در ذیل به آنها اشاره می
سید حسن مطیعی لنگرودی و علی اکبر نجفی کانی در تحقیقی با عنوان بررسی و ارزیابی اثرات 

در سال ( ابلشهرستان ب)ی اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی ها و نواحی صنعتی در توسعهشهرک
های صنعتی بر هشت های جغرافیای به بررسی اثرات و پیامدهای شهرکی پژوهشدر نشریه، 81  

چهار روستا دارای )ی جامعه آماری روستای بابل پرداخته و طی بررسی این نتایج بدست آمده در دو دسته
رضایت ، بیمه، مسکن، مصرف های توسعه اعم از الگویدر اکثر شاخص( صنایع و چهار روستا فاقد صنایع

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Misra 

2 Hag 

3 Mytelka, and  Farinelli 
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شود که ریشه در جایگاه صنعت و ی ماندگاری در روستا تفاوت معناداری دیده میو امنیت شغلی و انگیزه
 . های صنعتی داردشهرک

در تحقیقی با عنوان کاربرد تحلیل ( 83  )محمد اسکندری و مرتضی اسمعیل نژاد، عیسی ابراهیم زاده
ی جغرافیا و در نشریه، ای در ایراننیافتگی شهری ی منطقهی توسعه و توسعهعاملی در تبیین الگوی فضای

اقتصادی و ، عوامل آموزشی، با بررسی سطح توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی شهرهای ایران، توسعه
ارتباطات و عامل جمعیتی ی اقتصادی را برای تحلیل عاملی خود مورد توجه ، بهداشت، اشتغال، اجتماعی

 . ر داده و شهرستان کرمانشاه را جزو مناطق توسعه نیافتگی اعالم کرده استقرا
در تحقیقی با عنوان درآمدی بر اثرات ( 81  )بهزاد انتظاری و فیروز جمالی و کریم حسین زاده دلیر

ی های صنعتی با تأکید بر نمونهیابی شهرکی شهر و مکانفضایی سیستم صنعتی فوردیزم در توسعه
معتقدند که تا قبل از انقالب اسالمی فوردیزم نقش قابل توجهی را در شکل دهی ، شهری تبریز یمنطقه

های صنعتی نقش خود را از دست داده و به شهر تبریز ایفا کرده ولی بعد از آن صنعت و به تبع آن شهرک
 . اندها مکان گرفتهمانده سایر کاربریهای پسدر زمین

تاریخچه ، تحت عنوان شهرکهای صنعتی  توان به کار یارمیال ویدوامیدر سطح مطالعات خارجی هم 
این اثر سعی کرده است نشان دهد که تغییر در روابط اقتصادی . و حال و تأثیراتشان بر کاریابی اشاره کرد

های دستیابی به کار را کاهش داده شدن که در نهایت میزان فرصتدر داخل کشورها و تحوالت جهانی
های صنعتی در واقع به نظر وی شهرک. های صنعتی تعدیل کردی شهرکتوان از طریق توسعهمی، است

بالخص در اسلواکی و بلوک شر  موجب باز شدن درهای کشور به روی صنایع جدید و همچنین باال 
 . ( 1: 1 1 ، ویدوا)رفتن اشتغالزایی و کاریابی در این کشورها شده است 

های اکو ی ی شهرکای با عنوان توسعهدر مقاله( 1 1 ) 1و فابیو اورالدو  ددیو تیبریو   سارا تریستور
ها در اند که بعد از اولین تجربهنشان داده، های مربوط به ایتالیایافته: های مدیریت یکپارچهصنعتی و چالش

های کشواهد مبین این ادعاست که شهر، های اکو ی صنعتی در ایتالیادر خصو  شهرک 381 ی دهه
ی اکولوژیکی و زیست محیطی منطقه و هم موجب اقزایش توانمندیها صنعتی هم عاملی بوده برای توسعه

ها این شهرک. ی شهرهای صنعتی بوده استدر مدیریت محیطی و جمعیتی بویژه در نواحی حاشیه
زمان توسعه های مالی و صنعتی بطور همگذاریمحیطی و سرمایههای مدیریت را در سطوح زیست هیئت

 . (1 1 : 1 1 ، 1تریستور و همکاران) داده است

 های صنعتی در ایرانی شهرکتاریخچه
همانند مشاغل سنتی و یا اسیتخراج منیابع   ، در بسیاری از کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر منابعی غیر از صنایع

اقتصاد سنتی و یا صنایع نفیت   های صنعتی منادی نوعی رهایی از دامها و مجتمعشهرک، انرژی و طبیعی بود

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Jarmila Vidová 
2 Sara Tessitore 

3 Tiberio Daddi 

4 Fabio Iraldo 

5 Tessitore 
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 نینخسیت ، در ایران نیز با توجه به همین مهم و برای رهایی از دام اقتصاد مبتنی بیر نفیت  . و معدن بوده است
 نیی ا؛ با شکست مواجه شید آغاز شد و البته در شهر کرج      در سال  یصنعت یهیناح جادیا یها برا کوشش

 یطی . بیود ی صنعت یو اداره شهرها یدر سازمانده ی الزم و کافیهدانش و تجرب نبودِاز  یشکست عمدتا ناش
 کمطالعات شیهر چنانچه . های صنعتی مجدداً آغاز شدمطالعات مربوط به تأسیس شهرک 11و  11 یدو دهه
در مورچیه خیورت و    یعتکه دو قطیب صین   دیآغاز شد و مقرر گرد 11  در اواخر سال ( طوس)مشهد  یصنعت

به مساحت  ینیدر زم 11  در آذرماه سال  زیهمدان ن یصنعت کشهرطرح . شود جادیانیز اصفهان  یشهرضا
، انیدر منیاطق سیا   یصینعت  ینیواح  جادیا یمطالعات انجام شده برا در همین دهه. مطرح گردید هکتار 111 
 . نام بردتوان نیز میو گوندره در استان زنجان را  دآبادیعم، قروه

ها رفت سرمایهعلیرغم جنگ و مشکالت داخلی برای جلوگیری از برون ،یانقالب اسالم یروزیبعد از پ
 صیو دولت با تخص افتیرشد  یا ندهیبه صورت فزا یصنعت یاحداث نواح های اقتصادیو توانمندی

کوچک و  عیسازمان صنا  1  سال  دربعد از آنکه . از خود نشان داد، ی به این مسئلهاعتبارات قابل توجه
 یها شهرک سیتأس یحهیدر همان سال ال عیصنا وزارت، ادغام شد عیدر وزارت صنا رانیا یصنعت ینواح
شرایط شرکت  نیا. کرد میتقد یاسالم یبه مجلس شورا، رانیوز ئتیه بیو پس از تصو هیرا ته یصنعت

تا  11   یها در سال جیبه تدراستان فراهم و هموار ساخت و  1 ی در صنعت هایشهرک لیتشکرا برای 
صنعت  بخشدر واقع . شروع به فعالیت کردند جادیاها و نواحی صنعتی ی زیادی از شهرکمجموعه  2  
و  یاجتماع، یاسیس، یت اقتصاد و محور تحوال داریپا یتوسعه یعنوان موتور محرک اقتصاد و مبنا  به

 . گرفترا بر عهده  رانیا یدر عبور از اقتصاد نفت یدینقش کل یفرهنگ
از  شیمجموعه قرار دارد که ب نینظر ا ریدر سراسر کشور ز یصنعت یهیشهرک و ناح 831اکنون  هم

. دهد یم لیکوچک تشک عیرا صنا یصنعت یها و نواح شهرک نیمستقر در ا یصنعت یدرصد واحدها 31
را به دنبال  یبخش خصوص بیترغعالوه بر آنکه که  اندی مهمیتیحما یاز ابزارهاهای صنعتی شهرک
 یکاهش بروکراس، یگذار هیسرما لیتسه. شودی میدر اقتصاد دولت یرفع مشکالت ساختارجب مو، دارد
های ها و خصایص شهرکاز جمله ویژگی، گرا صادرات دیمشکالت بخش صنعت با نگاه تول لیتحل، یادار

دولت امکانات  یگر یو کاهش تصد یبخش خصوص قیتشوامروزه در بسیاری از کشورها با . صنعتی است
از  یبرخوردار، ها یبودن از قانون شهردار یمستثن، مناسب نیاز جمله وجود زم یا ژهیو ت الیتسه و

، مخابرات، بر ، مانند آب یو جانب ییربنایو فراهم کردن امکانات ز یبانک ت الیو تسه یاتیمال یها تیمعاف
 . اندی اقتصادی و صنعتی هموارتر کردهشرایط را برای توسعه. . . و  ازراه و گ

 های صنعتی استان کرمانشاهی شهرکتاریخچه
بعد از یک دهه . برای اولین بار مطالعات مربوط به ساخت شهرک صنعتی کرمانشاه آغاز شد  1  در سال 
های صنعتی استان کرمانشاه بر اساس مصوبه تاسیس شد و در سال شرکت شهرک 1  در سال ، تأخیر
، وجود دارد ی شهرستان کرمانشاه دو شهرک صنعتی ر حوزهال حاضر ددر ح. فعالیت خود را آغاز کرد  2  
دالیلی چون وجود نیروی ارزان برای کار و . است در آن احداث شده یدیواحد صنعت و تول 11 از  شیکه ب
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ی پرویزخان و خسروی موجب شده در کیلومتر مرز خاکی با کشور عرا  و نزدیکی به بازارچه 1  وجود 
ای ی صنعتی مشغول به فعالیت باشند که صنایع برجستهناحیه 1شهرک صنعتی و  1 از  این استان بیش

، ردکاشی کُ، کیمیای غرب گستر، پویش چاپ، غرب کارتن، مهر کام پارس، مروارید غرب، ردچینی کُچون 
، تایناهنفت آ شگاهیپاال، کرمانشاه شگاهیپاال، نورد فوالد کرمانشاه،  آراد غرب، صنعت گستر، بسطام جم
کرمانشاه  کیتریس داسی کارخانه، سامان مانیکارخانه س، غرب مانیکارخانه س، کرمانشاه یمیروشمجتمع پت

های صنعتی زاگرس و شهرک. شودهم در آنها دیده می. . . و( انهیخاورم کیتریس داسی تنها کارخانه)
 . آیندب میهای صنعتی استان به حسافرامان در کرمانشاه از جمله بزرگترین شهرک

 شناسیروش
برنیز و  . های کیفی روش بسترزاد ییا گرانیدد جایگیاه قابیل تیوجهی در مییان محققیین دارد       از میان روش

شود که دانش کیاملی در  هایی بکار گرفته میمعتقدند که روش بسترزاد بطور معمول در زمینه( 1 1 ) گرو
ی مورد بینش و دیدگاه جدیدی نسبت به پدیده مورد آن پدیده در دست نباشد و یا اینکه هدف از آن کسب

در کشورهای در ، ها با رویکرد گرانددبه همین دلیل انجام پژوهش( 81-1: 1 1 برنز و گرو )مطالعه باشد 
دلیل این امر هم آن است که در این کشورها مطالعیات کمتیر   . حال توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است

گراندد محقق را به پژوهش در خیودِ بسیتر   . ه مراکز و نهادهای پژوهشی استرشد داشته و بیشتر محدود ب
شیوندگان و  شود تا محقق بصورت امیک یا دیدگاه درونیی مصیاحبه  سازد و موجب میتحقیقی رهنمون می

لیذا  . ی میورد نظیر خیود باشید    کنندگان بدنبال چیستی و چگونگی مسئلهی زیسته و حاضر مشارکتتجربه
هایی استفاده کند که منابع غنی در مورد پدیده  ی خود از افراد و گروهت برای انتخاب نمونهبایسمحقق می
اییی از موضیوع   ی زیسیته اند که همواره تجربیه این افراد یا مطلعین کسانی. گذارندرا در اختیار می و مسئله

هیای  یکیی از روش ( 11: 118 ،  کیوربین و اشیتراوس  )داشته و حضور فعالی در کم و کیف پدییده دارنید   
مصاحبه است که در این تحقیق سعی شده تا فرد مطلع از طرییق آنچیه   ، گردآوری اطالعات از افراد مطلع

وقایع و رویدادهای حامل بر موضوع ، گوییی داستانی و خاطرهبه شیوه، نامید  توان تصویرسازی رواییمی
را بازگویی کرده و بیدنبال آن محقیق از   ، اه استنیافتگی اقتصادی و صنعتی استان کرمانشکه همانا توسعه

نفیر از صیاحبان    11در ایین تحقییق بیا    . ایی را بیرون بکشدهای مطلعین کدها و مقوالت هستهدل روایت
نفیر از طرییق روش    11ایین  . های صنعتی به عنوان افراد مطلع مصاحبه صیورت گرفیت  حِرَف در شهرک

به باال  1 های ه برفی انتخاب شدند که هر چند محقق در نمونهگیری نظری و بدنبال آن روش گلولنمونه
نفیر   11ها با ایین  ادامه یافت و مصاحبه 11اما برای یقین الزم در باب مسئله تا نفر ، به اشباح نظری رسید

، هیای آنیان در سیه سیطح کدگیذاری اولییه      کدگذاری رواییت ، هاسازی مصاحبهپس از پیاده. انجام گرفت
ی اول با توجه به کلی بیودن و بیاز بیودن کدگیذاری     کدگذاری در مرحله. نشی انجام گرفتمحوری و گزی
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1 Burns & Grove 

2 Corbin  & Strauss  
3 Narrative Picturing 
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ی نکیات کلییدی   هایی از کدگذاری اولیه که در واقع در آن بیه همیه   در ذیل نمونه. شوداولیه محسوب می
 (  جدول شماره ) آمده است، شودها عنوانی داده میمصاحبه

 کدگذاری اولیه . جدول شماره 

 های شرکتهای مرتبط به سواالت محقق در باب وضعیت توسعه حبهمصا

 عدم وجود توجهات دولتی و بانکی در باب تسهیالت - 

 ی الزم برای بازسازینبود سرمایه - 

 شو در قالب کارگاه تولیدیوجود شرکتهای پول - 

 باال بودن سود بانکی تسهیالت -1

 ی کارگرانافزایش حق بهای بیمه -1

 مالیاتیهای باال بودن هزینه -1

 وجود کاالهای چینی و ترک در بازار -2

 ی نهایی تولید کاال باال رفتن هزینه -8

 

بایست کدگذاری ثانویه انجام بگیرد که در آن کدهای اولیه می، ی بعد از این نوع کدگذاریدر مرحله
. شوندمی های مشابه یا همان کدهای ثانویه به یک کد مفهومی تبدیلبه علت تعداد فراوان در قالب طبقه

 . ای از این کدهای ثانویه آمده استنمونه(  جدول شماره )در جدول زیر

 دهی کدهای مفهومی و مقوالتکدگذاری ثانویه و شکل . جدول شماره 

 کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت اصلی مکانیزمها

ی
مال
د 
ش
م ر

یز
کان
م

 

بندی فقدان خوشه
 صنعتی

گذاری غیر سرمایه
 حسابگرانه

 گذاری در یک ناحیهغیر معقول سرمایه تنوع
 گذاریهای کالنفقدان سرمایه

 بندیهای صنعتی مبتنی بر نیازعدم وجود خوشه
رگاههای ضعیف و ناتوان در وجود کا
 گذاریها سرمایه

 سرمایه گذاری حداقلی

 فقدان بازی آزاد
 

 عدم وجود شفاف سازی حقوقی فقدان قوانین روشن
 قی مشاغلفقدان حمایتهای حقو

 وجود قوانین غیرحمایتی
 تأکید بر عدالت غیرکاربردی و غیر توزیعی

 فقدان عدالت توزیعی

 بنیانعدم روش دانش
 عدم توجه به تخصصها های بیکارتخصص

 فقدان توجه به پژوهش و علم
 جدایی دانش و صنعت ناتوانی صنعت در جذب روشهای نوین علمی
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 دهی کدهای مفهومی و مقوالتثانویه و شکل کدگذاری:  جدول شماره 

 کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت اصلی مکانیزمها

 

ی
ریت
دی
م م

یز
کان
م

/
ی
رد
هب
را

 

 روحیه غیر صنعتی

 فعالیت غیر کارآفرینانه
های کاربردی در کسب عدم رغبت به خالقیت

 سود
 ناتوانی در تفکر خالقانه در صنعت و تولید

 مالی هایعدم جسارت در ریسک
 اقتصاد غیرصنعتی

ی نبود روحیه
 تکنوکراتیک

عدم تخصص 
 کافرمایان

 فقدان سواد و تخصص کافی کارفرمایان
ناتوانی مسئولین در درک تکنیکهای اقتصادی و 

 توسعه
 گذاریهای سرمایهناتوانی در فهم افق

 عدم تخصص مسئولین

 عدم تنفیذ تصمیمات

 ی تسهیالت مالیامهراکد شدن برن تعلیق مطالبات
 نفوذ و اعمال قدرت برخی نهادها

معلق شدن و کنار گذاشته شدن مطالبات 
 کارفرمایان و کارگران

 اعمال قدرت

های کتاب سیاست
 بسته

عدم وجود ارتباطات اجتماعی بین کارفرما و  تصمیمات پشت پرده
 کارگر

 ی کارعدم توجه به توزیع قدرت در حوزه
هشی و مطالعاتی نسبت به عدم رویکرد پژو

 تصمیمات
گذاری مبتنی بر روابط دوستانه و غیر سرمایه
 ایحرفه

 روابط خویشاوندی

های نهادی و مداخله
 دولتی

 عدم توجه به ایجاد تغییرات در کاالها اقتصاد دولتی
 ثبات در فورم و قطعات به مدت طوالنی

 مسلکانهدرویش گرایش به ریاضت و مصرف
 اد طفیلیاقتص

گیری نظری کدگذاری و نمونه هایروش یهای گردآوری شده به وسیلهدادهدر کدگذاری محوری 
 این نوع در. آوردسر برمیتفسیری  استناد به یک فرآیندبا  نظریهگیرند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

انجامد که به ایجاد آن می یطیبا در نظر گرفتن شرایا رویداد تکیه بر مشخص کردن یک پدیده ، کدگذاری
این شکل از تفسیر به . ای که مقوله در آن واقع شده استعبارت است از زمینههمانا قرار دارد و آن شرایط 

 . رسدبه انجام می ها و تعامالتروابط ساختاری و کنشاستراتژی شکل 
ولید و استخراج کدهای بایست بدنبال تبعد از گذر از مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری می

برای ، یند انتخاب یک مقولهآفر. ای نقش بنیادینی دارندی زمینهتری بود که در نظریهتر و اساسیمرکزی
در واقع همان کاری است که ی مرکزی ی مرکزی و مرتبط ساختن تمام مقوالت دیگر به آن مقولهمقوله

اصلی و مرکزی به طور منظم و  یند انتخاب مقولهبه رو گزینشیکدگذاری . گیرددر این مرحله انجام می
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های خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جا، هاارتباط دادن با سایر مقوله
هشت ، های صنعتی استانی شهرکدر این بخش در باب توسعه. می پردازد، و گسترش بیشتر دارند

، بندی صنعتیفقدان خوشه، های نهادی و دولتیمداخله، غیرصنعتی یی هسته یعنی روحیهمقوله
ی تکنوکراتیک و فقدان نبود روحیه، بنیانعدم روش دانش، عدم تنفیذ تصمیمات، های کتاب بسته سیاست

 . شوند بازی آزاد استنتاج گردید که در ادامه بیان می

 های تحقیقیافته
اییی  توان بعنوان مقوالت هسیته رسی در این تحقیق مواردی را میها و مقوالت مورد بربا توجه به مصاحبه

این دالیل ریشیه در  . های صنعتی استان کرمانشاه مد نظر قرار دادنیافتگی شهرکدر بررسی دالیل توسعه
این تفسیر معنیایی  . ای دارد که صاحبان حرف و مشاغل از وضعیت شغلی و کاری خود دارندتفاسیر معنایی
ی این افراد است و هم محصول رویکیرد انتقیادی ایین افیراد بیرای نقید       ی زیستهی تجربهدههم بازنماین

ی گر و یا بستر حیاکم شیرایط را بیرای عیدم توسیعه     ها و معضالتی است که در قالب شرایط مداخلهچالش
شید میالی   ی استنتاج شده بر حسب دو مکیانیزم ر مقوله 8در واقع تمام . استان کرمانشاه فراهم آورده است

ها  گیریتصمیم، راهبردی یعنی روابط حقوقی/ یعنی روابط مالی و ریالی حاکم بر استان و مکانیزم مدیریتی
 . اندبندی شدههای راهبردی دستهو توانایی

 مکانیزم رشد مالی .الف
بت و های ثاروابط پولی و کاالیی در سطح فیزیکی و سرمایه، در این قسمت مباحثی چون رشد عینی مالی

هیای  های رشد سودآورانه و مسائلی از این دست مورد نظر اسیت کیه بیا توجیه بیه یافتیه      توجه به تکنیک
 . اندبندی شدهکدگذاری شده انتخاب و مقوله

 بندی صنعتیفقدان خوشه - 

 ای ومنطقیه  تمرکیز  مبیین  خوشیه : کنید یمی  فیی تعر بدین شیکل  را یخوشه صنعت دویونی یسازمان جهان
رسانند یکرده و به فروش م دیتول مرتبط را ایاز محصوالت مکمل  یامجموعه است که یعیصنا ییایجغراف

ی صنعتی مبین همگین شیدن   در واقع خوشه. ی روبرو هستندمشترک یها ها و فرصت چالش با نیو همچن
 بندی صنعتی بیشتر برای رهایی ازخوشه. ی جغرافیایی خا  استگذاری در یک منطقهاقتصادی و سرمایه

آن  در انبیوه  دیها با نظام تولخوشه یتفاوت اصل. های صنعتیِ تولید انبوه بوده است ها و صدمات نظامهزینه
از تنیوع و  ، بیاال  یفی یکی ت استانداردهایعالوه بر رعا، انبوه اسیمق با دکنندگانیاست که آنها برعکس تول
 نید یگویم «منعطف یابی تخصص» مدل مند هستند که به آن بهره زیباال ن اسیمق تعدد محصوالت در کنار

 . (11 : 81  ، ایزدخواه)
 :آقای رشیدی از جمله مصاحبه شوندگان معتقد است
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یه سوله زده و یه شغل موازی با ، هر کی اومده از شهرک صنعتی یک زمین گرفته
ما ، خواداصال بازار چی می، کسی نمیگه آخه با کدوم تحقیق، شغلهای دیگه برپا کرده

ی پالستیک سازی الزم چند تا کارخانه، خوادی فوم سازی میتان چند تا کارخانهاین اس
 . همینطوری پشت سر هم مجوز صادر میشه و هیچی، داره

 

 (هاجواب)متن مصاحبه  ردیف
های مقوله

 عمده

مقوله  

 هسته

  
ای اومده و یک کارگاه یا کارخانه هر کسی بدون هیچگونه رایزنی

 . زده

ی گذارسرمایه
 حسابگرانهغیر

فقدان 
بندی  خوشه

 صنعتی

  
کسی ، جالبه توی این استان خیلی چیزها هست که الزم نداریم

 . نیست بگه آخه اینم کاره

  
الزم . . . مگه یه استان چند تا کارگاه تیرچه یا پالستیک سازی و 

 . داره

1 
خیلی با ، ای نشدهحتی محل گذاشتن این شهرک هم چون خوشه

 . ها سنخیت ندارهاز کارگاهها و شرکت بعضی

1 
خواد یعنی در گذاریها این همه زمین و سوله نمیبعضی از سرمایه

 . حد اون تولیدی نیست
سرمایه گذاری 

 حداقلی
1 

بندی ها مثل کارگاه کفش سازی یا بستهچرا بعضی تولیدی
ی خشکبار اینجا با این سرمایه و تجهیزات کم جای یه کارخانه

 . بزرگ رو گرفته

 

 فقدان بازی آزاد - 

بیش از دو سده است کیه تحیت تیأثیر منتقیدین     ، مفهوم حقو  اقتصادی برای ایجاد یک بازی آزاد اقتصادی
بخشی از این قوانین . ی اقتصادی مبدل شده استمکاتب اقتصادی اتریش و فرایبورگ به مبنایی برای توسعه

گونه شرایط بطور لیبرال و آزادانه بیرای فعالییت اقتصیادی مهییا شیود      به عدالت توزیعی مربوط است؛ اینکه چ
وجود حقو  قضایی و قانونی مشخص و روشن از ایین حییث مهیم اسیت کیه دفیاتر و       ( 13 : 333 ،  باوی)

ها نقش تنظیم کننده و مدافع مشاغل صنعتی را باید داشته باشند و برای جلیوگیری از بیه هیدر رفیتن     اتحادیه
-ها در شیغل  گذارییا صرف شدن سرمایه، بایست از تکثیر بیش از حد بعضی از مشاغلکالن میهای سرمایه

، ی خیا  و محیدودی از مشیاغل   گیری منظومههای مشخص جلوگیری شود تا بر این اساس به جای شکل
در  ی سالمت کیاری و اداری کنندهاین حقو  هم تضمین. تری شکل بگیردها در سطوح گستردهانواع منظومه
ی زواییای  کننیده  کند و هم ناظر و کنترلداران و صاحبان حرف را تهدید میهایی است که کارخانهبرابر هجمه

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Bowie 
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. در واقع برای ایجاد یک بیازی آزاد اقتصیادی ایین مسیئله بسییار مهیم اسیت       . منفی آنها در زمانهای بحرانی
مسائلی است که صاحبان مشاغل همواره ی اقتصادی یکی از چنانچه تدوین قوانین واضح و روشن برای حوزه

 . آورند ی اقتصادی و صنعتی به حساب میفقدان آن را یک خسارت بزرگ در حوزه
 :گذاران استان معتقد استعزیزی از سرمایه

دیگه قرار نیست اینهمه دردسر ، وقتی ما یه وزارت داریم با این عنوان پر شکوه
ور  و پروفیل ی تولید پانیا یه کارخانهمن کلی بدو بدو کردم از اس، داشته باشیم

قطعاتم توی گمرک شش ماه ، خریدم پالستیکی و قطعات پالستیکی تزریقی و بادی
من از وارد ، دالرها را به موقع بهم ندادن، کلی حق انبارداری ازم گرفتن، خاک خورد

ارخانه را چهار سال طول کشید تا توانستم ک، کردن این کارخانه به استان کلی ضرر کردم
 . استارت بزنم

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده

مقوله  

 هسته
 . انگار فقط وقت مجوز دادنها و مالیات گیریها قانون وجود داره  

فقدان قوانین 
 روشن

فقدان 
 بازی آزاد

  
من که . من خودم هنوز یه جایی رو ندیدم که قانون خیلی پشت ما را بگیره

 . اما قرار نیست که هرکی به هر کی هم بشه، انحصاری بشه گم اقتصادنمی

  
ی فقط کافیه بیمه، من کلی کارگر دارم و تو هر ماه باید کلی بیمه رد کنم

از جریمه گرفته تا کلی مسائل دیگر برای او هست ، یه کارگر پرداخت نشه
 چه حقی دارم؟، اما من کارفرما چی

1 
خاطر بسیاری از مسائل جانبی همواره طرف  قوانین مربوط به اقتصاد به

 . کسی در فکر کارفرما نیست، گیرهمصرف کننده را می

 . قوانین کمتر برای پیشبرد صنایع ماست، عادالنه نیست 1

فقدان عدالت 
 توزیعی

1 
کلی سرمایه خوابوندم در حالی که گاهی به مهندسام حسودیم میشه که 

میگیرن و میرن بدون هیچ دغدغه و  بدون هیچ مسئولیتی پولشون رو
 . استرسی

2 
برام خیلی جالبه اگه من هشت سال پیش ورشکست شدم چرا کسی به دادم 

کل کارخونه رو . داد نه دیرکرد وام قبلی رو کم کردنه بانک وام می، نرسید
 . سال تازه از اول شروع کردم 8بعد از . خود بانک حراج کرد

 

 بنیانعدم روش دانش - 

امیروزه  . ی دانش بنیان از جمله مفاهیمی است که ارتباط میان علم و تکنولوژی را توسعه داده اسیت مسئله
بطیور  . انید ی صنعتی و سرمایه در سطح ملی دامین زده های زیادی با تولیدات علمی خود به توسعهشرکت
سیت کیه بیه منظیور     ی خصوصی و ییا تعیاونی ا  شرکت یا موسسه، بنیان ها و مؤسسات دانششرکتکلی 
شیامل گسیترش و   )تحقق اهیداف علمیی و اقتصیادی    ، محور توسعه اقتصاد دانش، افزایی علم و ثروت هم
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در ( شامل طراحی و تولیید کیاال و خیدمات   )سازی نتایج تحقیق و توسعه و تجاری( کاربرد اختراع و نوآوری
 . شود افزارهای مربوط تشکیل می لید نرمی فراوان به ویژه در توهای برتر و باارزش افزودهحوزه فناوری

 :محمدپناه یکی از مصاحبه شوندگان در این رابطه معتقد است
های صنعتی و دانشگاههای صنعتی و تکنیکی استان ای بین شهرکاصال هیچ رابطه

دهند خیلی کم مورد توجه صاحبان مشاغل قرار طرحهایی که آنها ارائه می. وجود ندارد
هیچ ، بهتر بگم. خواهیم اصالً از نظر آنها کاربردی نیستیی که ما میمیگیره و چیزها

های دانش بنیان بیشتر سرگرم کارهای شرکت، ای بین ما و دانشگاه درکار نیستدوستی
 . تحقیقی صرف هستند و بس

 

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده

مقوله  

 هسته

  
چرخن و هیچ شرکتی  می هرالتحصیال هستن که تو شخیلی از فارغ

 . نیست دانش اونها را به کار بگیره

های تخصص
 بیکار

عدم روش 
 دانش بنیان

  
نوعی ام دی اف از کتان و الیاف ، چند سال پیش یه دانشجوی ارشد

 . کسی اصال طرحشم گوش نداد، ساخته بود

  
هایی هستند که شغلشون با یه ها متخصصتوی بسیاری از شرکت

 . ساده چندان فرقی ندارهکارگر 

1 
ها ام یا اصال نشنیدم که یه شرکت از فکر تحصیلکردهکمتر جایی شنیده
 . استفاده کرده باشه

1 
کنن انگار خیلی حرفشون رو قبول نمی، اونایی که تحصیالتشون صنعته

 . دانش اونا از کار ما خیلی فاصله داره
جدایی دانش 
 و صنعت

1 
خواهن دقیق و علمی کار کنن در حالی نا خیلی میتوی محیط کار او

شه که صنایع اگه این جوری حرکت کنه تو ده ماه هم چیزی تولید نمی
 . که بدیم بیرون

 راهبردی/ مکانیزم مدیریتی .ب
تری برای رشید  مدیریتی و عموماً شناختی/ در بخش مکانیزم مدیریتی مسائل مربوط به الگوهای راهبردی

میدیریت راهبیردی بیازار و تیأمین شیرایط      ، ی صنعتینظر گرفته شده که تحت عنوان روحیه اقتصادی در
 . گیردرقابتی و دموکراتیک در تولید مورد بررسی قرار می

 ی غیرصنعتیروحیه -4

بایست به آراء ماکس وبر برگرداند کیه در اثیر معیروف خیود اخیال       ی صنعتی و توسعه را میی روحیهرابطه
وبر معتقد بود که اخال  پروتسیتان زمینیه اساسیی بیرای ظهیور      . داری مطرح گردیدروح سرمایهپروتستانی و 

میاکس وبیر   . دیگر متکی بیر آن نبیود  ، یدار اما گسترش بیشتر سرمایه، داری عقل محور را فراهم آوردسرمایه
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عنیوان یکیی از مبنیای    کوشی بیه  تعالیم پروتستانتیسم و آراء کالون را در راستای مفهوم کار و وظیفه و سخت
  لنید کلهی صنعتی و یا آنچه مکروحیه. ( 3: 321 ،  وبر). داری در نظر گرفتگیری روح سرمایهاصلی شکل

در مییان بسییاری از متفکیران نوکیانتی در     ( 1 : 381 ، لندکلهمک)نامید می  تحت تأثیر وبر نیاز به پیشرفت
 . شدن باشد تواند مبنای انگیزشی برای توسعه و صنعتیمی مفهومی که. مفهومی است کلیدی، ی توسعهحوزه

 :گویدذاکری یکی از صاحبان حرف در کرمانشاه می
ها و مجامع صنفی و حتی ادارات صنایع و بیشتر این روابطی که در سطح اتحایه

بیشتر ، ی صنعتی ندارنهیچ تمایلی به صنعتی شدن و توسعه، شودمعادن دیده می
اینکه شرکتت چقدر بتونه پول دربیاره و چقدر گردش مالی را . الک کارهگذاری مسرمایه

تعداد ، ها باشنتا شرکت و کارگاه و کارخانه که تو این شهرک 11 از . باال ببره مهمه
 . رنی صنعتی و اقتصادی دارن پیش میخیلی خیلی کمی در راستای توسعه

 

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده
 مقوله
 هسته

 .کارهامون خدماتی و داللی شده. ما بیشتر تحویلدار و انبارداریم  

فعالیت غیر 
 کارآفرینانه

ی روحیه
 غیرصنعتی

  
همش شده تولید و . االن کارفرما خیلی در فکر کارآفرینی نیست

 .معامله
 .بیشتر کارگران باربر هستند، کارگران ماهر خیلی نداریم  

1 
االن ، کرد شغل بیشتر ایجاد کنه می صاحب کار سعی یه زمانی بود که

 .بیشتر دوست دارن شغل کمتر بشه

1 
بیشتر مشاغلی که بسته بندی ، از میان چند تا شغلی که در نظر داشتم

 .یا خدماتی بود نظرم را جلب کرد

 اقتصاد
 غیر صنعتی

1 
، اش هم کمهو بازدهی سرمایه، از بس مشاغل صنعتی سرمایه بره

 .گیرهلی دلمو نمیخی

2 
گذاشتم واسه انبار وسایل و ، االن توی شهرک سه تا سوله دارم

 .قطعات ماشین

8 
ها  خیلی، گذاری برای تولید کامل وسایل خیلی به صرفه نیستسرمایه

کنن و اینجا با چند تا کارگر اومدن قطعات رو تو چین تولید می
 .کننسرهمش می

 

 اتیکی تکنوکرنبود روحیه -5

گیری آنچه ی تکنیک مبنایی است برای شکلتخصصی بودن و تفکیک ساختاری در درون صنعت و حوزه
با بررسیی جایگیاه تخصیص و    (  11 )1چان و یونگ، شین. ی تکنوکراتیک نامیدتواند استیالی روحیهمی

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1. Weber 

2. McClelland 
3.Need for achievement 
4. Shin, Chan & Jong 
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ی شیمالی و  رهو بعد از جنگ دو کی  311 ی کره در طی سالهای ی تکنوکراتیک در جامعهاستیالی روحیه
بیه نظیر   . انید ی جنوبی لحاظ کردهی اقتصادی و صنعتی کرهترین عامل توسعهاین مفهوم را اصلی، جنوبی

هیای تکنوکراتییک بیوده    ی جنوبی خود محصول این سیاستی اقتصادی در کرهآنان دموکراسی و توسعه
 (  8:  11 چان و یونگ ، شین)است 

 :معتقد استحقیقی از صاحبان صنایع در استان 
الکهای صنعتی بسته بندی رزین ی گذاری در حوزهبرای اجرای یه سرمایه

گفت این مسئول وقت می، طرح رو به استانداری و ارگانهای ذی ربط دادیم، آلکیدفنولیک
آخرش ، بعد از ما طرح توجیهی خواستند، گذاریها خیلی جوابگوی نیاز نیستجور سرمایه
دادند اسم طرح را اشتباهی درج کرده بودند اونم کلی وقت برد  ایی که بهمونهم در نامه

تا اصالحیه خورد و در نهایت مورد قبول بانک قرار نگرفت و طرح را با بخش خصوصی 
 . اجرا کردیم

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده
مقوله  
 هسته

  
گذاری فقط پول داشتن و سرمایه، خیلی از کسایی که اینجا شرکت زدن

 . کردن
عدم 

تخصص 
 کافرمایان

 نبود
 یروحیه

 تکنوکراتیک

  
اش هم اسم شناسم تا چند ماه بعد از افتتاح کارخانهمن کسی رو می
 . گفت روزینتونست تلفظ کنه بهش میدرست رزین را نمی

  
کارخانه ، کننگذاری میکارفرمایان بیشتر از حد تخصصشان دارن سرمایه

 . سازی و هر چی پول توش باشهقطعه، کارخانه قند، ه فومکارخان، سیمان

1 
اما در عمل ، گذاران بیشتر آگاه باشناش اینه که مسئوالن از سرمایهقاعده

 . چنین نیست

عدم 
تخصص 
 مسئولین

1 
رزین گذاری روی خود مسئول شهرک صنعتی شهرستان از نوع سرمایه

ها با ایشون شدیم ساعتمجبور ، چندان آگاهی نداشت آلکیدفنولیک
 . سروکله بزنیم

1 

-خوای بری از مسئوال نظر بخوای که شرایط کاری و سرمایهوقتی می

باید خودتم باهاشون بری و ، گذاری رو توی مجامع بررسی و مطرح کنن
-کسی انگار وضعیت تولیدی شرکت. هاشو ریز و درشت بهشون بگیجنبه

 . کنهها رو درک نمی

 تصمیمات عدم تنفیذ -6

گیذاری هیچگیاه روی   ی سیرمایه محققین بسیاری با تأکید بر اینکه چرا گاهی موضوعات حساسی در حوزه
گذاریهای ساده و پیش پا افتیاده همیواره بیر روی مییز جلسیات و      آید و برعکس سرمایهمیز مذاکرات نمی

عیدم تنفییذ   . کننید اشیاره میی  به مفهوم عدم تنفیذ تصیمیمات  ، شودهای نهادی و سازمانی دیده میبرنامه
زنی و اعمال نفوذی است که شیخص حقیوقی ییا حقیقیی فاقید آن      تصمیمات به معنای فقدان قدرت چانه

تواند در تعامالت سیاسی و بوروکراتیک تأثیری داشته باشد و لیو  باوی در بررسی اموری که کمتر می. است
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از طریق عدم تنفییذ تصیمیمات همیواره فراتیر از     نفع معتقد است که قدرتمندان و افراد ذی، مهم هم باشد
، بیاوی ) ها را به تعویق انداخته و یا در تعلیق آن نقش دارندبرنامه، تصمیمات عمومی جامعه یا گروه خاصی

اما جناحهایی از قدرت بنا به ، شودگذاری بسیار مهم و کلیدی پیشنهاد میگاهی نوعی سرمایه( 13 : 333 
گیری خیود و در تعلییق   در تنفیذ تصمیم، شودی آنها میگیری متوجهاز این تصمیم هایی کهمنافع و آسیب

هیا   گذاریبرند که خود در تصمیمات یا سرمایهگذاشتن تصمیمات متقاضیان تالش مستمری را به پیش می
 . نقش موثری دارند

 :گذاران استان معتقد استمهردادی فر از سرمایه
 زم نیست و خیلی چیزها هم هست که بعلتگیریها هست که الخیلی تصمیم

این تصمیم . شودتوجهی و یا آوردن توجیهات فردی و غیرمنطقی کنار گذاشته می بی
گیریها باید یه جوری باشه که صاحب نظر و طراح خودش هم بیاد تو گروه و توجیه 

شت نمیشه که پ، ی دادگاه از طرحش دفاع کنهعین یه جلسه. اش رو مطرح کنهاقتصادی
درهای بسته طرح خاک بخوره و بعد از چند سال جوابتو بدن که اون موقع هم دیگه 

 . کاری که االن در استان به کلی مُد شده. خیلی دیر شده
 

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
-مقوله

های 
 عمده

مقوله  
 هسته

، ها را طرح کردممن خودم چند سال طرح تولید خوراک پتروشیمی  
 .ندادن طرحمم گم و گور شد نه تنها جوابمو

تعلیق 
 مطالبات

عدم تنفیذ 
 تصمیمات

  
. ی آسفالت کرند بهش مجوز دادن و به آلودگی هوا و چرا کارخانه

اما من توی هرسین درخواست دادم کلی طرح و ، گیر ندادن. . 
 .تبصره سرم ریختن

 ی سفال اونقدر ازمبرای ثبت و پیشبرد کار و بار ساخت کارخانه  
 .طرح توجیهی خواستن تا بیخیالش شدم

1 
ی همین چند هفته پیش بود که یکی از دوستام برای ثبت کارخانه

گفت اونجا خیلی زودتر کارات می، گوگرد معدنی به همدان رفته
 .افتهراه می

1 
دهی و اعطای تسهیالت تنها بودجه، کل کارم رو به اتمام بود

ی آخر دستی اومد تو کار و همه مانده بود که توی همون ماهها
 .چیز بهم خورد

اعمال 
 1 قدرت

بعد از خرید دستگاهها از اسپانیا و وارد کردنش به کرمانشاه و کلی 
این کارخونه آالینده است ، گن توجیه ندارهدردسر تازه اومدن می

 .و کلی حرف و حدیث

2 
ی گه طرحتون بازدهیعنی می، بانک هنوز بهم تسهیالت نداده

تر باشه تا تر بزن که زودبازدهی سبککارخانه، اقتصادی نداره
 .بهت وام بدیم
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 های کتاب بستهسیاست -7

این مفهوم . مطرح شد  در واقع عنوانی است که در برابر سیاست کتاب باز  کتاب بسته مفهوم سیاست
مطرح  1توسط ژاک استاک  یلدی اسپرینگفتحت تأثیر آراء ایمانوئل کانت ابتدا در فرانسه و در کارخانه

های اقتصادی را نه ها و دستورالعملریزیگذاران را بر برنامهاستاک نظارت کامل کارگران و سرمایه. گردید
، 1کیس)آورد یک نیاز اقتصادی بلکه بخشی از یک اخال  جهانشمول و یک تکلیف اخالقی به حساب می

-بسته همواره صاحبان مشاغل و کارگران از برنامه این در حالی است که در سیاست کتاب(   : 331 

ی تأثیرگذار توان یکی از دالیل عمدهاین ناآگاهی و دوری را می. اندها دور و ناآگاهگیریریزیها و تصمیم
 . های صنعتی به حساب آوردها و مجتمعبر چگونگی توسعه و رشد صنعتی در شهرک

 :ن استان معتقد استداراگذاران و کارخانهناصری از سرمایه
. . . ها یا اتا  بازرگانی و اتحادیه، مگه ما توی این مجامع صنفی، کنهآدم تعجب می

داران یا با منافع عمومی کارخانه، گیریها چه جوریهپس این تصمیم، نماینده نداریم
گیریهای در عجبم آخه مگه ما قرار نیست تصمیم. همخوانی نداره یا کال به ضرر ماست

 اصالً بدونیم پشت پرده داره چی میگن و چی میکنن؟، افی داشته باشیمشف
 

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده

مقوله  

 هسته

  
خیلی تصمیمات هست که اصالً کسی از ما حضور نداشته و ازش 

 . خبر نداشته

تصمیمات پشت 
 پرده

سیاست 
 کتاب بسته

 . م گرفته و به حقدار نرسیدههایی بوده که پشت پرده انجامزایده  

  
کارخانه فوم داده شد و کسی با ما  1تو همین یکسال گذشته مجوز 

 . مشورتی هم نداشته

1 
ها ای به بعضیمعلوم نیست با چه ادله، بندی شن و ماسهمجوز دانه
 . ها نهشود و به بعضیداده می

1 
بعضی از مسئولین و  بین، گاهی بوده وامها و تسهیالتی که داده شده

 . شوداعضای فامیل و دوستانشان تقسیم می
روابط 

 خویشاوندی
1 

بعضی از افراد معین توی چند زمینه وامهای ، توی همین شهرک ما
گذاری بهشون خورده و بعضی هنوز در پی کالن برای سرمایه

 . مجوزن

 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Close-Book Politics 

2 Open-Book Politics 

3 Springfield 

4 Jack Stack 

5 Case 
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 های نهادی و دولتیمداخله -8

رشد اقتصادی را ، ی اقتصاد و بازارهای دولتی در حوزهکاهش و حذف مداخله اولین اقتصاددانان با تأکید بر
گیری قوانین مشخص جهت حفاظت های سیاسی و شکلدانستند که با کاهش مداخلهایی میمتغیر وابسته

متفکران اقتصادی همواره کاهش مداخالت سیاسی و حکومتی را عامل اصلی رونق . شوداز بازار تعیین می
لودوییگ فیون مییزس و بیدنبال آن اعضیای مکتیب اتیریش و        ، کهیای   فیون . اندی صنعت دانستهحوزه

گیذاریهای  همواره با طرح این مسئله و تأکید بر سیاسیت ( 1 -  :  8  ، غنی نژاد) های آلمانیاردولیبرال
 . اندی اقتصاد اهمیت این مسئله را گوشزد کردهحداقلی در حوزه

 :گویدی صنایع الکترونیک در استان در این باره میمهیار از سهامداران اصل

مثال یه ، ای در اقتصاد بوجود میارههای سیاسی گاهی وضعیت حبابیبعضی از برنامه
اما اینها همه ، کنهموضعگیری یا عملکردی در دولت قیمت خیلی چیزها را عوض می

این شرایط تداوم پیدا  اگر. گذاری کردخیلی نباید روی اینها سرمایه، گونه هستندحباب
کل ایران هم همواره تابع شرایط سیاسی خواهد بود و این ، کنه اقتصاد استان که سهله
 . یعنی اقتصاد وابسته یا طفیلی

 

 (هاجواب)متن مصاحبه ردیف
های مقوله

 عمده
 مقوله هسته

  
ها صنایعی هست که بیشتر منافع دولتی را هنوز توی این شهرک

 . بَرهمی

 د دولتیاقتصا

های مداخله
 نهادی و دولتی

  
رقابت دیگر معنایی ، گذاری دارهدولت که توی شهرک سرمایه

 . نداره

  
دولتی شدن صنعت نمیزاره شهرک صنعتی کارشو بدرستی به پیش 

 . ببره

1 
همه چی باب دلشون ، ترناونایی که دولتی، اگر دولت مداخله کنه

 . شه و بقیه هیچیمی

1 
ت توی این شهرک محصول تصمیماتیه که نهادهای دولتی صنع

 . برای ما گرفتن
 اقتصاد طفیلی 

1 
، ها و قوانین دولتی همیشه دم دست و حاضرهدولت و برنامه
 . است گذاری اینجا خیلی به دولت وابستهصنعت و سرمایه

 استنباط نظری
های صینعتی  شرکت صنعتی و تولیدی در شهرک 11 هایی که صاحبان با استناد به این تحقیق و مصاحبه

ها و صنایع موجود در اسیتان  یافتگی شهرکبه شکل تصویرسازی روایی از وضعیت توسعه، استان کرمانشاه
ی بیا روحییه  ، بنییان دانیش ، گیرا تخصیص ، گذارتوان ضرورت یک دستگاه قانونمی، اندکرمانشاه ارائه داده
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تر رعایت شده یافتهه ریشه در مفاهیمی دارد که در کشورهای توسعهصنعتی و تکنوکراتیک را متصور شد ک
های مالی بستگی ی ثابت و آوردهاین افراد با اذعان به اینکه صنایع و رشد آنها تنها به میزان سرمایه. است
شیته  اییی دا گرایانیه گرایانیه و توسیعه  بایست دولتها و نهادهای مرتبط نیز راهکارهای صنعتبلکه می، ندارد
اند که تحیت عنیوان مقیوالت    مدیریتی را مورد توجه قرار داده /راههای رشد مالی و تحول راهبردی، باشند
های نهادی و مداخله، ی غیرصنعتیمقوالتی اعم از روحیه. است های آنان استنتاج شدهای از مصاحبههسته
فقیدان  ، نگیاه غیرمولید  ، تصیمیمات عیدم تنفییذ   ، های کتاب بستهسیاست، گذاریهای موازیسرمایه، دولتی

غیرتخصصی بودن رفتارها و عدم عدالت تیوزیعی نشیانگر ییک نییاز عیام صینعتی و       ، بنیانروشهای دانش
-تخصصی و مبتنی بیر نگیاه توسیعه   ، گرایانهشرایط به شکلی قانون، طلبدایی است در استان که میتوسعه

تیری در اسیتان کرمانشیاه    جانبیه ی بیشیتر و همیه  وسعهگرایانه و صنعتی و حمایتی مهیا باشد تا بتوان به ت
 . امیدوار بود

ی گذاریها و فقدان عناصر و موارد الزم در جهت توسعه با بررسی روابط مکانیزمهای مرتبط به سرمایه
توان مدل مرتبط به این پدیده را به شکل زیر طراحی کرد که اقتصادی و انسانی می، های اجتماعیسرمایه

 . نیافتگی استان کرمانشاه را در رابطه با این مدل درک کردتوان عدم توسعهمی در نهایت
 

 
یافتگی استان کرمانشاه با توجه به اصالح مکانیزمهای مربوط مدل توسعه:  نمودار شماره 

 هابه سرمایه

 توان مدلی مطلوب برای فهم مکانیزمهای علی و دخیل در وضعیت توسعهبر اساس این مدل می
یافتگی استان کرمانشاه را مطرح کرد که از طرفی ارتباطی تنگاتنگی با درک و تفسیر معنایی افراد و ن

در این . گر و بستر حاکم مرتبط استصاحبان مشاغل در استان دارد و از سوی دیگر به شرایط مداخله
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ن کرمانشاه و فتگی استانیاتحقیق این روابط به شکلی کیفی در تعامل و ارتباط با وضعیت توسعه
 . های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است شهرک

مدیریتی و دانشگاهی بطور عام ، اقتصادی، های مختلف اجتماعیی میان حوزهدر واقع تعامل چندگانه
امری که تحقق آن در بازتعریف . ی صنعتی در استان باشدی حوزهتواند راه مناسبی برای رشد و توسعهمی

ی های صنعتی به عنوان شریان اصلی تحول و توسعهی صنعت و شهرکیزی جامع حوزهرمجدد و برنامه
 . اقتصادی جامعه دارد

بایست دهد که توسعه مییافته نشان میسوابق اقتصادی ی سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه
یی نهادهای جویافته محقق شود؛ هر چند این به معنای دخالت و مداخلهدر سطح نهادی و سازمان

یافته است که عقالنیت و ساخت این شرایط نهادی و سازمان. های دیگر نیستفرااقتصادی در حوزه
جمعیتی و / این نهادها بسته به شرایط انسانی . ی اقتصاد محقق ساخته استبوروکراتیکی را  در حوزه

گذاری راهنمایی و بوط به سرمایهگذاران را در امور مرسرمایه، مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه
، انداز استانچشم، چنین نهادهایی تحت عناوین(   - : 111 ،  ویلهلم و فیستاس)کنند همکاری می

عدم هماهنگی . این نقش را برعهده دارند. . . ریزی وزارت صنایع و معادن و برنامه، مجمع امور صنفی
در سطح  شرایط اقتصادی و به زعم آن عدم توسعه گذاریها موجب آشفته شدنالزم و مدیریت سرمایه

در واقع با توجه به دیدگاه صاحبان مشاغل نگاه حاکم بر . شودمنطقه و بطور کلی در سطوح کالنتر می
موجب تضعیف و نحیف شدن هر چه بیشتر ، اقتصاد اگر از نوع نگاه محصورکننده و تحدید کننده باشد

نگاه امنیتی درست ریشه در آنجایی دارد . زنندی اقتصاد دامن میوسعهشود که به تها و روابطی میرشته
ی روابط عمومی و گسترش نظارت خود بر کنند برای توسعهگر سعی میکه دولت و یا دستگاههای مداخله

کنترل این حوزه اگر بطور منطقی و پیشرونده نباشد و . کلیت جامعه اقتصاد و تحوالت آن را کنترل کنند
منتقدین معتقدند نظام سیاسی و . خود مانع توسعه خواهد بود، اشی از یک نگاه امنیتی باشدتنها ن

ی کننده توانند به توسعه و صنعت کمک کند که هماهنگدستگاههای اجرایی و امنیتی تنها زمانی می
 (  2 :  3  ، فوکو)ی آن نه کنترل کننده، قواعد بازی اقتصادی باشد

مفهوم دیگری یعنی مولد بودن به عنوان خصیصه و شاخص اصلی یک نظام عالوه بر ساخت نهادی 
شود که بسیار مهم است و موجب تحوالت اجتماعی و سیاسی و اقتصادیِ شاخصی می، صنعتی و پیشرفته

های داخلی بود که اروپا به شدت درگیر جنگ 311 و  1 3 های در دهه. ریشه در زایا بودن صنایع دارد
ا و مولد آمریکائی بودند که تحوالت چشمگیری را تحت عنوان یک فرآیند فوردیستی جهت این صنایع زای

مولد بودن قبل ( 321:  11 ،  آندرسون و باالند)داده و به جهش اقتصادی و صنعتی آمریکا کمک کردند 
ان و های سیاسی و اقتصادی بزرگاز هر چیز ریشه در میل به تولید دارد؛ امری که همواره در برنامه

بازی آزاد و توجه به روشهای ، بندی صنعتیمواردی چون ضرورت خوشه. مسئولین مورد توجه بوده است
ی های کتاب روحیهسیاست، ی صنعتیبنیان به عنوان بخشی از مکانیزم رشد مالی از طرفی و روحیهدانش

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Wilhelm and Fiestas  
2 Anderson and Baland 
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ادی نیز بعنوان بخشی از های دولتی و نهسیاست کتاب باز و عدم مداخله، تنفیذ تصمیمات، تکنوکراتیک
. ی صنعتی و مولد باشدگیری یک جامعهتواند مبنایی کارآمد برای شکلراهبردی می/ مکانیزم مدیریتی 

در واقع عامل اصلی ، فقدان این مکانیزمها که در این تحقیق مورد نقد و چالش صاحبان مشاغل بوده است
 . دانسته شده استهای صنعتی ماندگی و غیرمولد بودن صنایع شهرکعقب
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