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0Bسازي اقتصاد روستايي را فـراهم  تنوعراهبردي است كه ابزارهاي مناسب براي م در روستاها صنعتتوسعه امروز  -چكيده
تر درآمـد، سـطح زنـدگي    رود كه با ايجاد اشتغال و توزيع متعادلآورد و از اين جهت، رويكردي اقتصادي به شمار ميمي

هـاي اخيـر   روستاييان را بهبود بخشيده، زمينه دستيابي به توسعه پايدار روستايي را فراهم سازد. در ايران نيز طي دهـه 
روش تحقيـق ايـن پـژوهش    رود. جاد نواحي صنعتي روستايي از راهبردهاي مهم توسعه روستايي بـه شـمار مـي   طرح اي

مورد تجزيـه و تحليـل   SPSS افزار است كه اطالعات با استفاده از پرسشنامه گردآوري و به وسيله نرمتحليلي _ توصيفي
هايي فرآروي توسعه صنايع روسـتايي بخـش   چالشچه  اين مسئله است كهاين پژوهش در پي پاسخگويي به  قرار گرفت.

به هر حال اولين گـام جهـت بهبـود توسـعه صـنايع      اهميت يكساني برخوردارند؟ از  هاچالشآيا و اينكه باشد؟ لنده مي
فـرض   ،درصـد  95نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در سطح اطمينـان   باشد.ها و موانع ميروستايي، شناسايي آسيب

 88/4و مسئولين با ميانگين  هامشكل عدم حمايت سازمان . در اين راستا،شودمشكالت رد مي ن اهميت همهبرابري ميزا
بر همـين   .باشدمي 62/1با ميانگين محصوالت از برخي كيفيت بودن پايينداراي بيشترين تاثير و كمترين تاثير مربوط به 

 رار دادن صنايع جهت بهبود آن تالش كنند.با مورد توجه قگذاران سياست و اساس الزم است مديران

 لويه.يبخش لنده، شهرستان كهگ راهبردهاي توسعه، صنايع روستايي، -ها كليد واژه
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1B1.    مقدمه 

ها براي غلبه بر حلترين راهامروزه يكي از مهمترين و اساسي
معضالت مناطق روستايي، رشد و گسترش صنايع روستايي است 

بين بخش كشاورزي و صنعت و همچنين بين كه با ايجاد ارتباط 
ها و الزم است چالش .باشندجوامع شهري و روستايي موثر مي

در مناطق  هااستقرار آنمشكالت تنگناهاي صنايع روستايي و 
 اهداف مورد نظرريزي آگاهانه روستايي شناخته شود و با برنامه

 ريزي). با نگاهي به هدف برنامه1379آسايش، تحقق يابد(
روستايي كه در آن دستيابي هرچه بيشتر ساكنان روستا به رفاه و 
حفاظت از محيط طبيعي روستا مدنظر قرار گرفته 

). طرح موضوع توسعه صنعت مرتبط با 52،1369است(مهدوي،
روستا به منظور بهبود كيفيت زندگي روستاييان، و كمك به 

-گذاري صنعت خودكفا و مستقل ضروري به نظر ميپايه
). يكي از اهداف استقرار صنايع 1365:44(شريف النسبي، رسد

هاي توليد با كاهش دستمزدها و روستايي كاهش هزينه
ها به كارگران است، زماني كه صنعت در نواحي پرداختي

يابد، بيشتر فعاليت از شهر يا صنايع بزرگ روستايي گسترش مي
ري براي كابه منظور تهيه منابع توليد بيروني در قالب مقاطعه

شوند. هاي توليد، جذب صنايع روستايي ميكاهش هزينه
مهمترين منبع بيروني براي اين صنايع، ارزش نيروي كار 

). زيرا مزايايي از قبيل 78 ،2008(ناساكلناكرن ،روستايي است
بري زايي باال، عدم نياز به مهارت زياد، سرمايهتوانايي اشتغال

هاي بومي و توزيع ه سرمايهدهي باندك و بازدهي سريع، شكل
درآمد و ثروت، تمركززدايي، پشتيباني صنايع بزرگ مقياس، 

رويه جمعت شهري را دارا هستند(ازكيا و جلوگيري از افزايش بي
هايي ). تحقيق حاضر در پي شناسايي چالش355،1387ايماني، 

فراروي توسعه صنايع روستايي بخش لنده در شهرستان 
ها و مشكالت از اهميت و اينكه آيا اين چالش ،باشدكهگيلويه مي

 يكساني برخوردارند.

 .  طرح مسئله2

 كاهش و درآمد افزايش اشتغال، ايجاد دليل به روستايي صنايع

 اقتصاد كشاورزي كه جوامعي در بويژه روستايي جامعه در فقر

 و است. مسائل برخوردار سزايي به اهميت از حكمفرماست

 جوامع زندگي بين سطح و درآمد اختالف زيستي، مشكالت
 – روستايي هايتمهاجر مهم عوامل از كه روستايي و شهري
 هاياتخاذ استراتژي به را ريزانبرنامه از بسياري است، شهري

 واداشت. روستاها كردن صنعتي بويژه روستايي توسعه جديد

 از آن نمودن و كارا روستايي اقتصاد ع سازيمتنو به بايد بنابراين

 كردن صنعتي خصوص به اقتصادي هايفعاليت انواع ايجاد قطري

رو با ). از اين152، 1382 نمود(مطيعي لنگرودي، توجه روستاها
منطقه  اين و فراواني روستاهاي، يهاي صنعتتوجه پتانسيل

-الزم است به مسائل و چالش )شهرستان كهگيلويه(بخش لنده 
و حمايت  هاي شهرستان كهگيلويه بخصوص بخش لنده توجه

 توسط مسئولين متولي انجام شود. ايويژه

 شنه تحقيقپي . 3

) در پژوهشي تحت عنوان نقش نواحي صنعتي 1379طاهرخاني(
در توسعه مناطق روستايي(مطالعه موردي: نواحي صنعتي 
روستايي استان مركزي) به اين نتيجه رسيد. كه اكثريت شاغلين 

مناطق شهري  بخش صنعتي در نواحي روستايي را ساكنان
) در پژوهشي 1386دهند. شايان و شاهي اردبيلي(تشكيل مي

تحت عنوان نقش صنايع روستايي در توزيع بهينه درآمد(مطالعه 
بخش  كه دهدموردي بخش مركزي شهرستان مشهد)  نشان مي

هاي شغلي، موجب توليد درآمد براي اقشار صنعت با ايحاد فرصت
ن بهبود درآمدي شاغالن فرودست روستايي شده است. همچني

شود و ميزان صنعتي در مقايسه با شاغلين غير صنعتي ديده مي
مندي شاغلين صنعتي نسبت به گذشته بيشتر شده است. رضايت

) در پژوهشي تحت عنوان 1384،لنگرودي و همكارانمطيعي (
ها و نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و بررسي و ارزيابي شهرك

تايي(نمونه موردي: شهرستان بابل) به اين اجتماعي مناطق روس
هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي  نتيجه رسيدند كه اكثر شاخص

ي نمونه(دارا و فاقد هاو انگيزه ماندگاري روستاييان در روستا
مطيعي مرادي و (صنعت) تفاوت معناداري وجود دارد. 

) در پژوهشي تحت عنوان جايگاه صنايع در 1384،لنگرودي
سازي و توسعه روستايي بخش مركزي شهرستان صنعتيفرايند 

مورد  هبيرجند به اين نتيجه رسيدند كه بخش صنعت در محدود
تواند مطالعه از توانمندي بالقوه و بالفعلي  برخودار است كه مي

هاي شغلي، افزايش درآمد و رفاه، كاهش با ايجاد فرصت
فرايند  ،ايشهري و كاهش نابرابري منطقه _هاي روستامهاجرت

 در پژوهشي به )1995، پيالت(توسعه روستايي را تسهيل كند. 

 صنايع وريهبهر با جنوبي كره مختلف صنايع وريهبهر مقايسه

 وريهبهر چه اگر كه گرفت نتيجه و پرداخت اروپا و آمريكا مشابه

-هبهر حد در ماشينها و و فلزات چرم مانند كره صنايع از برخي در
 در سال كره صنايع وريهبهر اما است، اروپا و آمريكا صنايع وري

. است بوده آمريكا صنايع وريبهره درصد 26 حدود 1987
 و گيرياندازهدر پژوهشي تحت عنوان  )1375 (قادري و قطميري
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 اين به، ايران صنايع در وريبهره بر عوامل مؤثر تحليل و تجزيه

 غذايي، در صنايع ملعوا كل وريبهره روند كه اندرسيده نتيجه

 هايشاخص اساس بر اساسي فلزات و مقوا و كاغذ چرم، و نساجي

 غير صنايع گروه در و افزايشي كندريك و سولو وري ابتدايي،بهره

 نيز صنعتي هايگروه در ساير .است بوده كاهش حال در فلزي

 .است بوده نامعين وريبهره روند

2B4 . نظري مباني  

 توليد(مديريت، عوامل كليه ماندهيساز صنعت :. صنعت4,1 

 و رشد منظور سازندگي، به انساني) نيروي اوليه، مواد سرمايه،

 توليد فرآيند فوق تعريف توجه به با است بشري زندگي توسعه

 در اوليه مواد كه كرد تقسيم زير چهاردسته به توانمي را صنعتي

 صنعت -1:شودمي تبديل نهايي به محصول فرآيند اين

 صنعت - 4تحليلي؛ صنعت - 3دهي؛ شكل صنعت -2 راجي؛استخ

 ).24، 1383 آستانه، دربان تركيبي(
 نواحي كه در شودمي گفته صنايعي بهروستايي:  صنايع . 4,2

 كار نيروي از و عمدتاً هستند مستقر روستايي مراكز يا روستايي

 از آنها بازاري پيوندهاي طوركلي به كنند.مي استفاده روستايي

 ).15، 1375مشاور،  باشد(مهندسانمحدود مي جغرافيايي نظر
 روستا شدن صنعتي اهميت . 4,3

 زمينه در ساز سرنوشت تصميم يك شدن صنعتي ترديد بدون

 ضرورتي و سوم است جهان كشورهاي اجتماعي و اقتصادي توسعه

 صنعتي ). اثرات142، 1381باشد(حيدري، مي انكار قابل غير
 تحرك باعث و احساس شده اقتصادي هايبخش همه در شدن

-مي اقتصادي توسعه جهت در مالي منابع از زيادي قسمت
 به شدن صنعتي عبارت ديگر ). به129، 1365شود(كاسترو،

 اجتماعي توسعه و اقتصادي سريع رشد ايجاد ابزار عنوان

 به روستايي شدن و صنعتي باشدمي توسعه حال در كشورهاي

 قادر كه روستايي جانبه همه عةتوس سياست از قسمتي عنوان

 اساسي نيازهاي تأمين با هم شغلي و هايفرصت ايجاد با هم است

 معرفي باشد، روستايي توسعه جهت در گامي روستايي جمعيت

 به صنايع از ايپاره براي تمركز زدايي كوشش لذا است. شده

 براي محلي منابع از بهينه استفاده جهت تبديلي صنايع خصوص

 جهت ضروري حركتي ،محلي ابعاد مصرف در و توليد افزايش

 ضمن بلندمدت در حركت اين است. روستايي توسعه به حصول

-مي مساعدت نيز پايدار توليد و درآمد به توزيع اشتغال ايجاد
 ).17، 1979نمايد(يونيدو، 

3B4,5  .آنها هايويژگي و روستايي صنايع انواع 

-طبقه به كه روشي است ،روستايي صنايع بنديطبقه انواع از يكي
 صنايع كه است، روستاي معروف صنايع بنياد _محصول بندي

 بنديتقسيم اين كه كندمي وسيع تقسيم بخش 9به  ا ر روستايي

 نه انواع. شودمي تشكيل صنعت نوع 128 مجموعاً از خود نوبه به

 محصوالت و تبديلي و غذايي مواد -1 :از مذكور عبارتند گانه

محصوالت  و چوب، -3چرم؛  و پوشاك ، نساجي ايعصن -2وابسته
 -5نشر؛  و چاپ محصوالت كاغذ، كاغذ،-4مبلمان؛ جمله از چوبي،

 و الستيك سنگ، زغال شيميايي و پتروشيمي، محصوالت

زغال  و نفت استثناي به غيرفلزي معدني محصوالت -6پالستيك؛
 شده، فلزي ساخته محصوالت -8اصلي؛ فلزي صنايع -7سنگ؛ 

مشاور،  صنايع(مهندسان ساير -9تجهيزات؛  و آالت ينماش
1375 ،22.(  

4B6 .4  .روستايي صنايع هاي ويژگي 

 بايد آيد حساب يي بهروستا صنايع جزو كه اين براي فعاليتي هر

 جذب توان بايد روستايي صنايع -1 :باشند زير هايويژگي داراي

مواد  و دامي كشاورزي، پراكنده و محدود تبديل محصوالت و
 صنايع آنها به تبديل و دور افتاده و روستايي مناطق در معدني

 ).114 ،1380 و همكاران، باشند(بابايي داشته را بزرگ خوراكي
 و قطعات توليد اكثر و تامين به قادر بايد روستايي صنايع -2

 خارجي و داخلي صنايع بزرگ نياز مورد ساخته نيمه كاالهاي

 روستايي صنايع -3). 266، 1388مي، يزدي و ابراهي باشند(پايلي

 ايجاد صنعت و كشاورزي پيوند بخش براي مناسبي بستر بايد

 تماما كه كند توليد محصوالتي -4). 1381،156(طاهرخاني،كنند

گردد(مهدوي،  مصرف توليد ناحيه يا و محل در آن قسمتي از يا و
د ابعا و اندك گذاري سرمايه ،صنايع قبيل اين -5). 197، 1383

نيازدارند(دربان  اندازي راه براي كمتري كار نيروي و كوچكتر
 سازگاري منطقه هر جغرافيايي شرايط با - 6 ).1383،33آستانه، 

 بايد نظر مورد فنآوري -7). 260، 1385داشته باشند(خالدي،

 متوسط افزايش طريق از آمد، در بهبود توزيع جهت در عاملي

 ).45، 1377(آقانژاد، باشدسرانه  درآمد

5B4,7. ييروستا صنايع توسعه موانع و ها چالش 

6B1 .7 .4.    عوامل طبيعي 

 منفي پيامدهاي -2 كشور؛ سطح در روستاها وسيع پراكندگي -1

روستاها(دربان آستانه،  در استقرار صنايع از ناشي محيطي زيست
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برخي  در صنعتي هايفعاليت بودن فصلي -3). 157، 1383
 -4. )56، 1382حاكم(آزادي،  طبيعي شرايط دليل به روستاها
روستاهاي كشور(بايستي توجه  توپوگرافيكي و طبيعي وضيعت

راه  در جدي و مهم مانع مواقع بعضي در داشت كه اين عامل
 شود).مي محسوب روستايي صنايع توسعه

 انساني عوامل.  4. 7. 2
  -3 ؛متخصص كار نيروي ضعف  -2 توانمند؛ مديريت ضعف  -1

 واحدهاي به واگذاري زمين امر در روستاييان همكاري ضعف

 (سازمان روستاييان پذيري ريسك عدم  -4 روستايي؛ صنعتي

 .،)211، 1378اردبيل،  استان بودجه و برنامه
 مالي و اقتصادي عوامل  .4. 7. 3
 قدرت -3 سرمايه؛ كمبود -2اوليه؛ مواد تامين باالي هزينه -1

 روستاييان اندك مالي توانايي -4 بزرگ؛ نايعص با پايين رقابت

 خريد جهت نقدينگي تامين مشكل -5 اندازي صنايع؛ راه براي

 جلب عدم -6 مورد نياز؛ فرسوده قطعات تعويض و مواد اوليه

 روستاييان فردي پس اندازهاي درجذب مردمي هاي مشاركت

 تمحصوال كيفيت بودن پايين-7 صنايع روستايي؛ اندازي راه براي
 -8 رقبا؛ ساير محصوالت با رقابت در آنها عدم توانايي و توليدي

 سوددهي بودن پايينو  سرمايه گذاري، هايجاذبه محدويت

 ضعيف آخر حضور در و ها بخش ساير به نسبت روستايي صنايع

 براي توليد مختلف هايماليات وضع -9 بومي؛ گذاران سرمايه

 .)51، 1384زاري،روستايي(سيم صنعتي محصوالت گانكننده

7B4 .7 .4 . تكنولوژيكي عوامل 

 آوري فن تغيير عدم -3نامناسب؛ آوري فن -2اطالعات؛ ضعف -1

 مشخص تعريف نبود -4جامعه؛  نيازهاي همگام با روستايي صنايع

 كيفيت بودن پايين -5روستايي مورد صنايع در نظر ارتقاي و

 دمع و روستايي صنايع توسط عرضه شده محصوالت از برخي

 و (اتاق بازرگانيمصرف بازارهاي نيازهاي با اين محصوالت انطباق
 ).30، 1387معادن ايران، صنايع و

 معرفي منطقه مورد مطالعه.  5

در استان  شهرستان كهگيلويههاي  بخش لنده يكي از بخش
باشد. بنابر سرشماري مركز آمار ايران،  مي بويراحمد كهگيلويه و

بوده نفر  21٫277، برابر با 1385جمعيت بخش لنده در سال 
  .)1385(مركز آمار ايران،است

 
 

 جامع آماري .  6
جامعه آماري تحقيق را  كليه روستاهاي داري صنايع بخش لنده،

 100كران نمونه با استفاده از فرمول كو هجامع تشكيل مي دهند.
تشكيل مي روستايي صنايع  و افراد مرتبط با صنايع داراناز نفر 

و از نه گيري تصادفي ساده تعيين شدند به صورت نمودهند كه 
 و  tيرات و آزمونيپارمترهاي ميانگين، انحراف مغيار، ضريب تغ

  است. شده ها بهره گرفتهآزمون فريدمن، جهت تحليل بهتر نمونه

8B7 .يلييافته هاي تحل 

ها و مشكالت، به منظور مقايسه ميزان تاثير هر يك از چالش
-بعنوان مانعي در جهت توسعه صنايع روستايي از ديدگاه پاسخ

كند كه گويان از آزمون فريدمن استفاده شد. اين آزمون بيان مي
باشد يا در بين مشكالت، آيا مشكلي از نظر پاسخگويان مهمتر مي

يت يكساني دارند. بنابراين مشكالت همه از نظر آنها درجه اهم
 عادي مورد بررسي قرار گرفتند.

 
هاي ): نتايج آزمون فريدمن(مشكالت و چالش1جدول شماره(

 توسعه صنايع روستايي)
 
 
 
 
 
 

ي ميزان اهميت درصد فرض برابر 95بنابراين در سطح اطمينان 
گانه توسعه صنايع روستايي رد هاي دوازدهمشكالت و چالش همه
گويان) هاي مورد آزمون (از نظر پاسخمشكالت و چالش .شودمي

با درجات متفاوتي در جهت تضعيف توسعه صنايع روستايي موثر 
دهد كه، مشكل شماره نشان مي 2باشند. جدول شماره مي

داراي  78/4ا و مسئولين) با ميانگين ههفت(عدم حمايت سازمان
گويان مربوط بيشترين تاثير است، و كمترين تاثير از ديدگاه پاسخ

) با ميانگين محصوالت از برخي كيفيت بودن پايين(به سوال چهار
 باشد.مي 62/1

 
 
 

 تعداد 100

 Chi-Squareآزمون  560/777
 درجه آزادي 11

 داريسطح معني 000/0

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


5 
 

): ميانگين وزني، رتبه، انحراف معيار و ضريب 2(جدول شماره
هاي توسعه صنايع روستايي تغييرات مهمترين مشكالت و چالش

 گويانگاه پاسخازديد

 
)، فقط 3همچنين با توجه به مقدار ميانگين مورد انتظار (عدد

)كمتر محصوالت از برخي كيفيت بودن پايينيك مورد مشكالت (
االتر هستند. به باشد و يازده مورد ديگر باز مقدار ميانگين مي

 t ،منظور تعيين ميزان تاثير هر يك از مشكالت دوازده گانه
 =3µبا مقدار .16SPSS استودنت با استفاده از نرم افزار تحليلي

شود از (ميانگين مورد انتظار) انجام شد، چنانچه مالحضه مي
) 4(مشكالت شماره مجموع دوازده مشكل فقط يك  مورد

و مابقي موارد (يازده مشكل)   =5/0a و  =65/1zaكوچكتر از 
 H۱: µx<µoفرض  Ho+: µx≥ µoباشند. بنابراين فرضبزرگتر مي

 .)3براي يازده مشكل مورد تاييد قرار گرفته است(جدول 
 

هاي استودنت مشكالت و چالش tج آزمون ي): نتا3(جدول شماره 
 گويانتوسعه صنايع روستايي از ديدگاه پاسخ

 

 
 نتايج بحث

به  كمتر وابستگي و طوالني ابقهس دليل به روستايي، صنايع بخش
 بيش امكان ،گسترده بازارهاي به دسترسي نيز و اكولوژيك شرايط

 اي عمده بخش اشتغال براي هاي زمينه و ند دار توسعه براي تري

نتايج پژوهش حاكي از  .آورندفراهم مي را روستايي كار نيروي از
 فرض برابري ميزان ،درصد 95آن است كه در سطح اطمينان 

-مشكالت و چالش .شودها رد ميمشكالت و چالش اهميت همه
با درجات متفاوتي در جهت تضعيف توسعه بررسي هاي مورد 

و  باشند. مشكل عدم حمايت سازمان هاصنايع روستايي موثر مي
داراي بيشترين تاثير است، و كمترين  88/4مسئولين با ميانگين 
 از برخي كيفيت بودن ايينگويان مربوط به پتاثير از ديدگاه پاسخ

اولين گام جهت  . به هر حالباشدمي 62/1محصوالت با ميانگين
ها و موانع موثر بر شناسايي آسيب ،بهبود توسعه صنايع روستايي

گذاران  با بر همين اساس الزم است مديران، سياست .آن است
مورد توجه قرار دادن اين نوع مشاغل جهت بهبود آن تالش 

 كنند.
 

ف
ردي

كل 
مش

وع 
ن

ني 
 وز

ين
انگ

مي
 

به
رت

 

يار
 مع

اف
حر

ان
ات 

يير
 تغ

ب
ضري

 

1 
 مديريت ضعف

 توانمند 
71/3 10 808/0 003/0 

2 
 آوري فن

 نامناسب
35/3 11 234/1 368/0 

 003/0 965/0 8 83/3 مشكل مالي 3

4 
 بودن پايين

 كيفيت
 محصوالت

62/1 12 896/0 014/0 

 195/0 803/0 6 11/4 كمبود اطالعات  5

6 
 باالي هزينه
 اوليه مواد تامين

81/3 9 426/1 374/0 

7 
عدم حمايت 

ها و سازمان
 مسئولين

88/4 1 327/0 067/0 

 117/0 552/0 3 70/4 نبود حمايت مالي 8

9 
كساد بازار خريد 

 محصوالت
35/4 4 869/0 199/0 

 332/0 064/1 7 20/3 آموزش و مهارت 10

11 
كمبود جايگاه يا 

 فضا
13/4 5 022/1 247/0 

12 
خريد ارزان 

 محصوالت
78/4 2 416/0 087/0 

ف
ردي

كل 
مش

وع 
ن

 

قدا
م

ر
zx Si

g. 
(2

- 
ta

ile
d)

 

به
رت

 

000/0 8,790 توانمند مديريت ضعف 1  7 

06/0 2,836 نامناسب آوري فن 2 0 10 

000/0 8,605 مشكل مالي 3  8 

000/0 13,828 كمبود اطالعات 4  5 

5 
 تامين باالي هزينه

 اوليه مواد
5,679 000/0  9 

6 
عدم حمايت سازمان 

 ها و مسئولين
57,563 000/0  1 

000/0 32,553 حمايت مالي نبود 7  3 

8 
كساد بازار خريد 

 محصوالت
15,536 063/0  4 

000/0 1,880 آموزش و مهارت 9  11 
000/0 11,282 قدرت رقابت 10  6 
000/0 42,754 خريد ارزان محصوالت 11  2 

12 
 كيفيت بودن پايين

 محصوالت 
394/15- 000/0  12 
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