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  چكيده

شتغال مؤثر در صنايع كوچك كارگاهي از يك سو به واسطه نقش و جايگاه انكار ناپذيرشان در ايجاد ا
ي ديگر اقتصادي نقش بسزايي در توسعه ها شهرها و از سوي ديگر به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با بخش

در اين مقاله، با استفاده از روش .و سودمند واقع شوند مؤثرتواند در فرايند توسعه ملي نيز  شهري دارد و مي
ي بهره وري كل عوامل توليد در صنايع ها شاخص ي ميداني،ها اي و برداشت اسنادي و اطالعات پرسشنامه

محاسبه شده  1386-1388كوچك كارگاهي خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق كالنشهر تهران طي سالهاي 
و به كمك مطالعات پيمايشي،  SPSSهاي آماري پارامتري، ناپارامتري و نرم افزار  و سپس با استفاده از روش

ي بهره وري ها براي تجزيه و تحليل داده. شهري مورد آزمون قرار گرفته استي توسعه ها تأثير آن بر شاخص
صنايع كوچك : دهد كه ي تحقيق نشان ميها يافته. صنايع، از مدل تابع توليد كاب داگالس استفاده شده است

ين نتايج اين تحقيق، حاكي از ان است كه ب. ي مقياس برخوردار بوده استها كارگاهي شهر بومهن از صرفه
 -درآمد، رضايت از درآمد، برخورداري از امكانات -ي توسعه ها بهره وري صنايع كوچك كارگاهي و شاخص

در پايان مقاله نيز راهكارهايي در زمينه بهبود كارايي هرچه بيشتر صنايع . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
  . كارگاهي كوچك ارائه شده است

  ، توسعه شهري، بومهن)كوچك(ع كارگاهي بهره وري، صناي :هاي كليديواژه
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  مقدمه - 1
  طرح مسأله - 1- 1

از يك سو به علت نقش و  1صنايع كارگاهي كوچك
جايگاه انكارناپذ ير شان در ايجاد اشتغال مفيد و مؤثر در 
نواحي شهري و از سوي ديگر، به دليل پيوند تنگاتنگ با 

هري در مقياس ، نقش بسزايي در توسعه شها ساير بخش
اين صنايع در مقياس ). 1381،27جي اكس، (محلي دارند 

كالن و در توليد ملي نيز مي تواند سهم قابل قبولي را 
نصيب نواحي شهري ساخته و در فرآيند توسعه ملي نيز 

از اين رو ).  Andersh ,2009, 43(و سودمند باشند  مؤثر
ي تاكيد علوم برنامه ريزي و اقتصاد شهر نظريه پردازان

ويژه اي بر حركت هدفمند، در راستاي استقرار و توسعه 
) Benard,2008,58(صنايع، در شهرهاي كوچك را دارند 

، صنايع كارگاهي كوچك به دليل 2به اعتقاد وبلين). 
، توليد انبوه، تعداد )به طور نسبي(وجود كاالهاي همگن 

يكي از مؤثرترين عوامل براي رسيدن به  ها زياد بنگاه
 ,weblien(توسعه شهري در شهرهاي كوچك است 

نيز صنايع كارگاهي كوچك را  3رابينسون). 1989,230
براي از ميان بردن تدريجي بيكاري در شهرهاي كوچك 

وي از چين به عنوان كشوري نام مي . پيشنهاد مي كند
برد كه توانسته است با تمهيداتي در مورد صنايع كوچك 

اشتغال شهري را افزايش  كارگاهي ميزان بهره وري و

                                                      
 50نامند كه تعداد كاركنان آن در هر كارگاه زير  صنايعي را كوچك مي-  1

  ).48، 1387وزارت صنايع و معادن، (نفر باشد 
٢ - weblien 
٣ - Rabinson 

نيز اظهار مي كند  4كاميندال). Rabinson,1999,48(دهد 
كه گسترش صنايع كارگاهي هندوستان همراه با افزايش 

ي صنعتي نمودي از رشد ها جمعيت فعال شاغل در حرفه
درآمد سرانه در اقتصاد شهري است 

)Kamindal,2000,15 .(  
ر استراتژي توسعه صنايع كارگاهي كوچك د

كشورهاي مختلف از اين واقعيت نشات مي گيرد كه 
ي شغلي و ها صنايع كوچك مقياس شهري قادرند فرصت

درآمدي بيشتري ايجاد كنند و از اين رو، بستر مناسبي 
). Lucas,2009,18(براي توسعه ي شهري فراهم نمايند 

مطالعات نشان مي دهد كه صنايع كارگاهي كوچك از 
شرايط مطلوبي را نسبت  درامد نظر اشتغال زائي وتامين

ي اقتصادي در كشور ايجاد نموده است ها به ساير بخش
در اين راستا، شناخت ). 1386،45حسيني نسب،(

وضعيت بهره وري صنايع كارگاهي كوچك در يكي از 
شهرهاي پيرامون كالنشهر تهران، مي تواند نقش مؤثري 

عه ي توسها و هدفمند كردن برنامه ها در اتخاذ سياست
شهري، داشته باشد و سهم و جايگاه صنايع كوچك 
كارگاهي را در توسعه شهري، براي سياستگذاران، 

  .مسؤوالن و متوليان برنامه ريزي شهري مشخص نمايد
امروزه اقتصاد دانان شهري همگي به نقش صنايع 

در . كارگاهي كوچك در رشد اقتصاد شهري اذعان دارند
ي براي اين صنعت كشورهاي مختلف تعاريف گوناگون

ارائه شده است كه البته با توجه به ساختار سني، 

                                                      
٤ - Kamindal 
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جمعيتي، فرهنگي و درجه توسعه يافتگي كشورها 
در همين راستا حجم توليد، تعداد نفرات، . متفاوت است

ميزان سرمايه و دارايي و سرمايه گذاري به عنوان معيار 
هاشمي، (تعريف كوچك بودن صنعت ذكر گرديده است 

33،1380،31.(  
الزم به ذكر است كه اگر ايجاد صنايع كارگا هي 

ي صنعتي با نظارت اصولي ها كوچك مستقر در شهرك
ي اقتصادي ها صورت گيرد، زمينه افزايش عملكرد بخش

- 1386،24،مدهوشي(نمايد  و توسعه شهري را فراهم مي
گسترش صنايع كارگاهي ). 159-1379،16توكلي،( و) 23

نقش به  ها با ساير بخش مؤثر عالوه بر داشتن پيوند
سزايي در توسعه و بهبود اقتصاد شهري و تنوع بخشيدن 

از ). 82،1387روزبهان،. (به منابع درآمد خانوارها ر ادارد
اين رو، اندازه گيري و شناخت وضعيت بهره وري صنايع 

و راهبردهاي  ها كارگاهي كوچك به منظور اتخاذ سياست
از اهميت ويژه اي مناسب توسعه صنايع كارگاهي 

بايد افزود ). 35،1378،33حسيني، (برخوردار است 
ي بزر گ، ارتباط ها نزديكي به بازار مصر ف در كالنشهر

جمالي، (مستقيمي با ايجاد اين گونه صنايع دارد 
ايجاد صنايع  تأثيرتحقيق حاضر سعي دارد تا ). 1387،83

كارگاهي كوچك را بر توسعه شهري بومهن كه در 
ون كالنشهر تهران واقع شده را مورد برسي قرار پيرام
  .دهد

  پيشينه مطالعاتي - 2- 1
اگر چه استقرار صنايع كوچك كارگاهي در 
شهرهاي توسعه يافته و پاره اي از شهرهاي در حال 

توسعه از قدمتي بيش از چهاردهه برخوردار است، ليكن 
تاكنون تحقيقات بسيار اندكي در زمينه ي تأثير بهره وي 

سازمان مديريت و برنامه (ايع شهري انجام شده است صن
 ).18 ،1386،ريزي

در تحقيقات خود بر روي صنايع كوچك  1دالمين
صنايع كوچك : در شهرهاي لهستان اظهار داشته است كه

كارگاهي ضمن ايجاد ارزش افزوده به كاهش نرخ 
). Dalmin,2006,53(نمايد بيكاري در شهرها كمك مي

ي مهم فرآيند توسعه ها في يكي از ويژگيبنا به عقيده يو
اقتصادي كشور چين در اواخر قرن بيستم صنعتي شدن 
سريع مناطق شهري با تمركز بر صنايع كوچك مقياس 

در حال حاضر نيز يكي از ). yifu,2007,16(بوده است 
ي مهم چين درتوسعه شهري گسترش ها موفقيت

ه صادرات محصوالت صنايع كارگاهي است به طوري ك
سهم صادرات مؤسسات شهري از صادرات ملي از رقم 

درصد در سال  9/68به رقم  1996درصد سال  3/11
در مطالعه اي ضمن مقايسه 2 كرال. بالغ گرديد 2007

ميزان بهره وري صنايع كارگاهي كوچك مستقر در 
شهرها به رهنمودهاي مناسبي در جهت سازماندهي 

نتايج تحقيق . صنايع شهري در آمريكا دست يافته است
نشان مي دهد كه سطح بهره وري صنايع كارگاهي 
كوچك كه در مجاورت كالنشهرها قرار دارند، نسبت به 

در . صنايع مستقر در نواحي دور از مركز بيشتر بوده است
واقع تجزيه و تحليل بهره وري صنايع مختلف كارگاهي 

                                                      
١ - Dalmin 
٢ - Kral 
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نشان داده است كه مكان نقش عمده اي در تعيين بهره 
بررسي مطالعات انجام يافته ). Kral,2008,66(دارد وري 

داخل كشور در خصوص بهره وري صنايع كوچك و 
تأثير آن بر توسعه شهري نشان مي دهد كه در اين 
خصوص پژوهش جامعي صورت نگرفته و تنها مطالعات 

ي كشور ها بسيار محدود و پراكنده اي در برخي از استان
جام يافته در زمينه ي عمده كارهاي ان. انجام شده است

بهره وري، مربوط به كل صنايع كشور بوده است كه اين 
امر نشان از كم توجهي به مقوله ي اقتصاد شهري در اين 

در مطالعه اي، تابع بهره ) 1384(حامدي . حوزه است
وري نيروي كار بخش صنايع استان همدان طي دوره 

ز براي اين منظور ا. بررسي گرديده است 1382-1360
تعميم يافته با متغيرهاي مستقلي  1داگالس- مدل كاب

مانند موجودي سرمايه، شكاف بين توليد بالقوه و بالفعل 
اين مدل . ي تحقيق و توسعه استفاده كرده استها و هزينه

يكي از روشهاي اقتصاد سنجي است كه درآن از 
ي مختلف بهره وري شامل بهره وري جزئي ها شاخص

نتايج نشان داده است كه بهره  .ودونهائي استفاده مي ش
وري نيروي كار با موجودي سرمايه و توسعه شهري 
رابطه مستقيم دارد و با شكاف توليد رابطه ي معكوس 

مطالعات ).70-1384،78حامدي،(معني دار داشته است 
كه صنايع روستائي  دهدحاجي نژاد وهمكاران نشان مي

ين توليد را دراستان سيستان وبلوچستان توانسته بيشتر
عرضه نمايد ودر مشاركت توليد ملي موفق تر از ساير 

                                                      
١ -Kab Daglas 

حسيني  ). 26-1385،33حاجي نژاد،(باشد ها استان
مطالعاتي بر روي صنايع كارگاهي كوچك استان ) 1386(

در اين مطالعه بهره وري نهايي . گيالن انجام داده است
نتايج نشان مي . نيروي كار و سرمايه محاسبه شده است

بهره  1373-1377كه طي دوره ي مورد بررسي دهد 
وري نهايي نيروي كار در صنايع كاني، نساجي و فلزي 

در شهرهاي اين استان است  ها استان باالتر از ساير بخش
  ).50-1386،58حسيني،(
  

  فرضيات تحقيق - 3- 1
اين پژوهش بر اساس فرضيه اي مبني بر تأثير 
گذاري بهره وري صنايع كوچك كارگاهي بر 

مندي اشتغال ودرآمد، بهره -ي توسعه شهري ها شاخص
انجام  -ي توسعهها از امكانات، همبستگي بين شاخص

درپژوهش حاضر، ضمن برسي آثار بهره وري . شده است
صنايع كوچك كارگاهي در شهر بومهن، اين سوال مطرح 
است كه آيا بين بهره وري صنايع مستقر شده و توسعه 

  داري وجود دارد؟ شهري رابطه مثبت و معنا
  

  روش شناسي و جامعه آماري تحقيق - 4- 1
در اين تحقيق براي محاسبه بهره وري صنايع، از 

اين . روش بهره وري كل عوامل توليد، استفاده شده است
ي محاسبه بهره وري ها روش يكي از متداولترين روش

  . است
اين شاخص بيانگر خصوصيات كلي صنايع 

آنجا كه اين شاخص تمام  است و از) كوچك(كارگاهي 
ي قابل سنجش را در نظر مي گيرد، ها و نهاد ه ها ستانده
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لذا نماينده دقيقتري از تصوير واقعي و عملكرد اقتصادي 
داگالس، به -در اين پژوهش از روش كاب. صنايع است

. عنوان تابع توليد در تحليل بهره وري استفاده شده است
ي اندازه گيري بهره آمار و اطالعات مورد استفاده برا

وري صنايع كارگاهي، در اين مقاله، به روش اسنادي و 
  . ميداني گردآوري شده است

جامعه آماري شامل؛ كليه كارگاههاي كوچك 
از وزارت  1388خرمدشت بومهن است كه در سال 

مطالعه، از روش  در اين. اند صنايع مجوز فعاليت داشته
. ستفاده شده استاي ا اي چند مرحله نمونه گيري طبقه

براي انتخاب تعداد نمونه، از روش كوكران استفاده شده 
در نهايت بر اساس واريانس تعداد شاغالن . است
واحد صنعتي از  476ي صنايع كارگاهي، تعداد ها كارگاه

كارگاه شهري  1180از مجموع (ي صنايع ها كل كارگاه
ي به عنوان نمونه برا) 1388داراي مجوز فعاليت در سال 

اندازه گيري بهره وري، انتخاب و پس از تكميل 
تجزيه و تحليل  SPSSي حاصل توسط ها پرسشنامه، داده

  . گرديد
  

  قلمرو پژوهش -1-5
كيلومتري  40نفر جمعيت در  58211شهر بومهن با 

شرق كالنشهر تهران واقع شده و از جمله شهرهاي 
واحد صنعتي خرمدشت با . شهرستان تهران است

كارگاه در راستاي  1180 هكتار و 80مساحت 
هاي تمركز زدايي صنايع از كالنشهرها به پيرامون  سياست

. تأسيس شد 1375نفر در سال  5400و با ظرفيت اشتغال 

ي توليدي آن محصوالت چوبي، ها اهم فعاليت
محصوالت پالستيكي، محصوالت شيميايي، توليدات 

و  وزارت صنايع(اي است  ي شيشهها فلزي و فرآورده
  ). 40-26-83، 1387، 1388، 1385معادن، 

  مباني نظري پژوهش - 2
ي مهم مربوط ها بهره وري به عنوان يكي از شاخص

ي مختلف اقتصادي ها وفعاليت ها به كارامدي بخش
ومعياري مناسب براي ارزيابي عملكردها محسوب 

افزون بر اين در مطالعات تجربي به عنوان .ميشود
اقتصاد شهري كاربرد فراوان مهمترين شاخص ارزيابي 

 داشته واز اهميت بسزائي برخورداراست

)compon,2099,11  .( بهره وري مفهومي است كه براي
نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يك سازمان به 

شود و در بسياري از كشورهاي صنعتي  كار گرفته مي
شود  بهره وري به عنوان طرز تفكر و فرهنگ تلقي مي

)www.knowclub.com.(  
د ر ادبيات اقتصاد شهري، واژه بهره وري براي 

به كار گرفته شد 1توسط كنه  1766اولين بار در سال 

)kral,2008, 40 .(در سال  2يك قرن بعد از وي، ليتر
رابطه ي بين ستانده و عوامل به كار «بهره وري را  1833

). dalmin,2006,11(تعريف نمود » گرفته شده در توليد
سازمان همكاري اقتصادي اروپا  1950سال  در

3)OEEC ( تعريف دقيق تري از بهره وري ارائه نمود و

                                                      
١ -Keneh  

٢ -Litter 
٣ -Organization Economy Eyoupe Coparative  



 
 

 1388اي، سال اول، شماره اول، تابستان هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش            134

 

 

معرفي كرد » نسبت ستانده به يكي از عوامل توليد«آنرا 
، آژانس 2009در سال ). 21-22،1385حاجي نژاد، (

همياري اقتصاد و توسعه شهري، بهره وري صنايع 
منابع توليدي،  كوچك كارگاهي را استفاده بهينه از

كاهش  نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيالت،
ي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها ها هزينه

جهت بهبود سطح كيفيت زندگي شهري و توسعه 
  ). 83،1375ابطحي، (اقتصاد شهري عنوان كرده است 

ي مناسب ها سرمايه گذاري )Yifu(به عقيده يوفي
قويت ارتباط صنايع شهري با در صنايع كوچك سبب ت

اي  هاي منطقه صنايع روستايي و تنوع بخشي به فعاليت
شده كه در نهايت به افزايش بهره وري صنايع كوچك 

  ).Yifu,2007,22-74(شود  منجر مي
   

  ي تحقيقها يافته -3
صنايع كوچك كارگاهي، در بومهن، با استفاده از 

ره وري صنايع نيروي كار بيشترين اثر را بر به سرمايه و
، مويد آن است 1آمارهاي جدول شماره . داشته است

ي اقتصادي ها كه صنايع كارگاهي شهر بومهن، از صرفه
  .مقياس، برخوردار هستند

 
  نتايج تخمين بهره وري صنايع كوچك كارگاهي با روش كاب داگالس  -1جدول 

  F  D-Wآماره   ضريب تعيين تعديل شده  ينضريب تعي  عرض از مبدأ  نيروي كارتأثير  صنايع سرمايه تأثير  سال

1386  0.55  0.20  06/2  0.41  0.6  412.52  77/1  

1388  0.65  0.22  09/2  0.41  0.6  383  77/1  

  41-49:1388ي تحقيق و وزارت صنايع و معادن ها يافته: مأخذ            
ي توليد در صنايع ها بدين معني كه؛ افزايش نهاده

سبتي بزرگتر از افزايش كارگاهي، يعني توليد با ن
، سبب گرديده تا صنايع كارگاهي كوچك، ها نهاده

بتوانند از امكانات و عوامل اقتصادي موجود و در 
در . دسترس، محصول بيشتري توليد و عرضه نمايند

بهره وري صنايع كوچك  تأثيراين قسمت به منظور 
  كارگاهي بر توسعه شهري، به كمك مطالعاتي ميداني از 

  

  
ي توسعه استفاده شده است ها از شاخص برخي

  :كه بررسي مي گردند
  اشتغال و درآمد -3-1

نفر،  476ي بعمل آمده از ها بر اساس پرسشگري
از جامعه آماري، همه آنان مشغول به كار در بخش 

ايجاد شغل و متعاقب آن رضايت شغلي، . صنايع هستند
  .از پيامدهاي صنايع كارگاهي در شهر بومهن است
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  متوسط درآمد ماهيانه خانوارهاي شاغل صنايع كوچك كارگاهي -2جدول 
  ميانگين خطاي معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نوع فعاليت

  192/6331  906/86023  33/32023  476  صنايع كوچك

  ي تحقيقها يافته: مأخذ                            
، حاكي از آن است كه ميانگين 2اطالعات جدول 

هزار تومان در ماه  320درآمد ماهانه شاغالن، برابر با 
اطالعات به دست آمده حاكي از افزايش سطح . است

آزمون . رضايت مندي شاغالن صنايع كارگاهي نيز هست
معناداري تفاوت رضايت از درآمد جامعه نمونه آماري، 

رتبه منفي،  4رتبه برابر و  20و  %)94(رتبه مثبت  452با 
نشان از افزايش سطح رضايت مندي شاغالن صنايع 

 ). 1387تحقيقات ميداني، (كارگاهي كوچك است 

نگرش پاسخگويان نسبت به ميزان بهره  - 2- 3
  مندي از امكانات اداري و خدماتي

به منظور سنجش ميزان بهره مندي پرسش شوندگان 
د تا جامعه آماري نظرات از امكانات نه گزينه مطرح ش

. خود را نسبت به ميزان بهره مندي از آنها بيان كنند
اندازه  )Lykriet(نگرش با طيف پنج سطحي ليكرت

ارائه  3ميانگين و رتبه هر گزينه در جدول . گيري شد
  . است 5از  24/4ميانگين كل بهره مندي . شده است

  
  نات اداري و خدماتي نگرش پاسخگويان به بهره مندي از امكا -3جدول 

  رتبه  ميانگين  شرح

  1  83/4  جمع آوري زباله

  2  76/4  امكانات آموزشي

  3  69/4  تأسيسات شهري

  4  52/4  امكانات بهداشتي و درماني

  5  21/4  مركز خدمات شهري

  6  12/4  پايانه حمل و نقل شهري

  7  52/4  كتابخانه يا مسجد

  8  8/3  بانك

  9  27/3  امكانات ورزشي

  ي تحقيقها يافته: مأخذ                       
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  آزمون ناپارامتري دو جمله اي تغييرات كاالهاي مصرفي بادوام در قبل و بعد از اشتغال -4جدول 

  نسبت مشاهده شده  عداد  شرايط اشتغال زائي  گروهها  نام كاالي بادوام
نسبت مورد 

  انتظار
مقدار احتمال 
  محاسبه شده

  راديو
  .50  77 4 قبل از اشتغال  

)a(1.000    23 0 بعد از اشتغال.    
    1.00 4  مجموع

  ضبط صوت
  .50  .74 9 قبل از اشتغال  

)a(1.001    26 4 بعد از اشتغال.    
    1.00 3  مجموع

  تلويزيون سياه و سفيد
  .50.  .94  قبل از اشتغال  

    .06  بعد از اشتغال    .001
    1.00 6  مجموع

  تلويزيون رنگي
  .50  .51 8 بل از اشتغالق  

)a(1.000    49 7 بعد از اشتغال.    
    1.00 5  مجموع

  چرخ خياطي
  .50  .83 4 قبل از اشتغال  

)a(1.000    17  بعد از اشتغال.    
    1.00 1  مجموع

  ماشين لباسشويي
  .50  .64 1 قبل از اشتغال  

)a(1.163    36 2 بعد از اشتغال.    
    1.00 3  مجموع

  اجاق گاز
  .50  .85 4 قبل از اشتغال  

)a(1.000    15  بعد از اشتغال.    
    1.00 2  مجموع

  يخچال
  .50  .87 5 قبل از اشتغال  

)a(1.000    13  بعد از اشتغال.    
    1.00 2  مجموع

  يخچال فريزر
  .50  .50  قبل از اشتغال  

    .50  بعد از اشتغال    1.000
    1.00   مجموع

  ي تحقيقها يافته: مأخذ                       
)  4( با توجه به نتايج تحقيقات ميداني جدول

تغييرات كاالهاي مصرفي بادوام، قبل و بعد از اشتغال، 
مقايسه نتايج با . تفاوت معني داري با هم نشان مي دهد

استفاده از آزمون ناپارامتري نشان دهنده نتيجه معناداري، 

ي بادوام با اشتغال در صنايع كارگاهي در مصرف كاالها
  . است

از ديگر پيامدهاي استقرار صنايع، ايجاد انگيزه براي 
نمودهايي . ي مردمي در مديريت شهري استها مشاركت
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، احتمال تفاوت 5از نتايج به دست آمده جدول شماره
ي توسعه در نزد شاغالن ها معنادار مثبت در شاخص

الگوي . نشان مي دهد صنايع كارگاهي شهر بومهن را

امنيت شغلي و ثبات درآمدي منطقه مورد مطالعه، از ديگر 
اطالعات به دست آمده . پيامدهاي صنايع كارگاهي است

  .از رضايت نسبتاً باالي شاغالن حكايت دارد
  

  ي توسعه در نزد شاغلين مستقر در صنايع كارگاهي شهر بومهنها آزمون معنا داري تفاوت شاخص - 5جدول
  احتمال محاسبه شده  ي برابرها رتبه  ي مثبتها رتبه  ي منفيها رتبه  ره شاخصنم

مشاركت در مديريت 
  شهري

5  38  40  0.001  

  0.000  17  55  1  امنيت شغلي

  0.001  21  38  7  گذران اوقات فراغت

جلوگيري از مهاجرت 
  به شهرهاي بزرگتر

10  45  21  0.005  

  0.000  22  66  0  بيمه

  013/0  21  18  1  نوع مسكن

  ي تحقيقها يافته: مأخذ                          
رسد عدم برخورداري از شغل مناسب در  به نظر مي

دوره قبل از اشتغال، در افزايش ضريب امنيت شغلي 
باالخره الگوي . شاغالن، نقش مؤثري را ايفا نموده است

ماندگاري جمعيت و جلوگيري از مهاجرت در سايه 
ي در اين منطقه نيز محقق شده گسترش صنايع كارگاه

به نظر مي رسد افزايش غير مترقبه قيمت مسكن . است
ي اخير، در اين مسأله بي ها در شهرهاي تهران در سال

بومهن كمك  نبوده و به پايداري جمعيت در شهر تأثير

افزايش درآمد شاغلين حتي در خريد نوع . كرده است
   .نبوده است تأثيرمسكن آنها نيز بي 

ي توسعه با توسعه ها همبستگي بين شاخص  - 3- 3

  شهري
نشان مي دهد كه؛ بين متغيرهاي  6اطالعات جدول 

اشتغال به صنايع كارگاهي، هماهنگي ميان درآمد 
خانوارها، بهره مندي از امكانات اداري و خدماتي، 

ي توسعه در ها نهادهاي اجتماعي و مدني، با شاخص
  .آماري وجود دارد منطقه مورد مطالعه ارتباط معنادار
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  تحليل همبستگي شاخصهاي توسعه با توسعه شهري - 6جدول

  )p(سطح معني داري   )r(ضريب همبستگي  X  درصد  فراواني  متغيرها  رديف

  **00/0  477/0  -  9/87  197  اشتغال در صنايع كارگاهي  1

  **003/0  260/0  -  2/51  173  هماهنگي ميان درآمد خانوارها  2

  **001/0  943/0  25/4  8/3  106  بهره مندي از امكانات اداري و خدماتي  3

 ي تحقيقها يافته: مأخذ                   

  
همبستگي عوامل بهره وري صنايع با توسعه  - 4- 3

  شهري 

به منظور تعيين رابطه با متغير بهره وري صنايع از 
،  )Spearman(آزمونهاي ضرايب همبستگي اسپيرمن

بهره گرفته شده  )Kendal(و كندال )Pearson(پيرسون

نتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي  7جدول . است
تصحيح شده مشخص گرديد كه  rبا توجه به مقدار . دهد

هاي توسعه شهري، ارتباط  درصد از شاخص 80
معناداري با متغيرهاي اشتغال، درآمد و تغييرات كاالهاي 

  .مصرفي دارد

  

  ابطه ضريب همبستگي بهره وري صنايع كارگاهي كوچك شهرير - 7جدول

  )p(سطح معناداري   )r(ضريب همبستگي   متغيرها

  030/0  315/0  عوامل اشتغال

  035/0  306/0  درآمد

  023/0  328/0  تغييرات در كاالهاي مصرفي

  004/0  449/0  ي توسعهها معناداري شاخص
  ي تحقيقها يافته:مأخذ       

ن چند متغيره براي توسعه شهري در معادله رگرسيو
  :منطقه مورد مطالعه عبارت است از

 35/1) اشتغال و درآمد+(  287/0بهره وري صنايع 
معناداري + ( 71/2) تغييرات كاالهاي مصرفي+ (

  توسعه شهري = 934/1+  105/3) شاخصهاي توسعه
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  گيري نتيجه - 4
استقرار صنايع كارگاهي كوچك در پيرامون نواحي 

 - ي اقتصاديها ري؛  مي تواند موجب دگرگوني جنبهشه
  .ي كوچك و بزرگ شودها اجتماعي، در مقياس

صنايع كارگاهي كوچك به عنوان راهبردي از مقوله 
ي دستيابي به كاهش ها توسعه شهري، يكي از راه

بيكاري، تنوع بخشي به اقتصاد شهري و اشتغال زايي 
  .مطرح است

ز منطقه مورد تحقيق نتايج مطالعات به عمل آمده ا
  :بيانگر آن است كه

صنايع كارگاهي كوچك در شهر بومهن از 
ي مقياس برخوردار است و اين امر سبب ها صرفه

ي توليد و بهره وري صنايع كارگاهي ها افزايش نهاده
نتايج حاصل از جمع بندي ارزيابي . كوچك شده است

صنايع كوچك كارگاهي بر توسعه  بهره وري تأثير
  :ر منطقه مورد تحقيق عبارتند ازشهري د
 320ميانگين درآمد ماهانه شاغلين با احتساب  -

هزار تومان بيانگر افزايش سطح رضايتمندي شاغلين از 
  .وضعيت شغلي است

رتبه  452معناداري تفاوت رضايت از درآمد با  -
مثبت حاكي از افزايش سطح رضايتمندي شاغالن در 

 .صنايع كارگاهي كوچك است

شاخص بهره مندي جامعه آماري از ميانگين  -
امكانات خدماتي و اجتماعي باالتر از حد متوسط 

 ).در مقياس اليكرت 5از حداكثر  24/4(ارزيابي گرديد 

ميزان برخوراري جامعه آماري از تغييرات  -
كاالهاي مصرفي با دوام در قبل و بعد از اشتغال تفاوت 

 . دهد معني داري را با هم نشان مي

ي توسعه در نزد ها دراي شاخصآزمون معنا -
ي مشاركت در مديريت شهري، ها شاغلين در زمينه

امنيت شغلي، جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ 
و بيمه و نوع مسكن بيانگر تفاوت معنادار مثبت در نزد 

 .شاغلين صنايع كوچك كارگاهي است

ي تحليل همبستگي بين ها نتيجه آزمون -
درصد  95هري در سطح ي توسعه با توسعه شها شاخص

)05/0 P< (داراي رابطه معني دار آماري بوده است . 

نتايج تحليل همبستگي عوامل بهره وري صنايع با 
رگرسيون : توسعه شهري، در منطقه نشان مي دهد كه

چند متغيره براي توسعه شهري منطقه مورد مطالعه، به 
  : شرح زير تعريف مي شود
تغييرات + آمد اشتغال و در+ بهره وري صنايع 

  معناداري + ي مصرفي ها كاال
شاخصهاي توسعه با توسعه شهري در منطقه، رابطه 

  .دارد) >05/0P(درصد  95معنادار آماري در سطح 
  

  پيشنهادها -5 

آنچه مسلم است اعطاي تسهيالت مختلف و  

ي مالياتي براي جذب سرمايه گذاران بخش ها معافيت

. ع را افزايش دهدخصوصي، مي تواند بهره وري صناي

اين امر از يك سو، به تنوع بخشيدن به منابع درآمدي و 
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ي مناسب شغلي در شهر بومهن ها نيز ايجاد فرصت

كمك قابل توجهي خواهد نمود و از سوي ديگر، اين 

حركت ضمن ايفاي نقش مؤثر، به توسعه شهري منطقه 

ي كوچك، ها بنابراين استفاده از سرمايه. منجر مي شود

ي ها و روش ها و جذب آنها، به وسيله سيستم هدايت

ي ها آموزشي نيروهاي فني و تخصصي و ايجاد سازمان

تخصصي در جهت كمك به صنايع كوچك به منظور 

ي پيشرفته ها شناخت تكنولوژي مناسب و سيستم

ي مؤثر در بهره ها طراحي، توليد و تحقيقاتي از مؤلفه

ق واحدها از اين رو، تشوي. وري صنايع كارگاهي است

به توسعه صنايع مدرنيزه و تكنولوژيك، از طريق اعطاي 

ي كم و نيز تجهيز صنايع كوچك به ها وام با بهره

ي توليدي پيشرفته، افزايش سطح ها تكنولوژي و روش

مهندسي طراحي، مديريتي و كارآفريني به باالترين 

درجه، از ديگر راهكارهايي است كه در كارايي هر چه 

د مطالعه، كارگاهي كوچك در منطقه موربيشتر صنايع 

  . اي خواهد داشت نقش بسيار تعيين كننده

  

  منابع

، بهره وري، مؤسسه )1375( ،ابطحي، سيد حسن-1

  مطالعات بازرگاني، چاپ اول، تهران

، اندازه گيري بهره وري عوامل )1379(توكلي، اكبر، -2

 52ي ها توليد صنا يع ايران، مجله برنامه و بودجه شماره

 53و 

صرفه جوئيهاي ناشي از  ،)1378(حسيني، علي، -3

 48مقياس در صنايع كوچك، مجله برنامه بودجه، شماره 

، نقش مكان يابي صنعتي در )1387(جمالي، بهزاد، -4

استقرار صنعتگران در شهركهاي صنعتي، مجله عملي و 

 15پژوهش سرزمين شماره 

در ، نقش صنايع كوچك )1381(جي اكس، زولتان، -5

اقتصاد مدرن، ترجمه جهانگير مجيدي، تهران، مؤسسه 

  خدمات فرهنگي رسا

، بهره وري )1385(حاجي نژاد، علي وهمكاران، -6

صنايع روستايي در استان سيستان و بلوچستان، مجله 

 38جغرافيا و توسعه، پائيز و زمستان شماره 

، بهره وري نيروي كار در )1384(حامدي، حسين، -7

تان همدان، سازمان مديريت و برنامه بخش صنايع اس

 ريزي،همدان

، بهره وري نيروي كار و )1386(حسيني، زهرا، -8

سرمايه در صنايع استان گيالن، سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي استان گيالن،رشت



 
 

  141                                                                                      »مورد پژوهش، شهر بومهن«آن بر توسعه شهري تأثيروري صنايع كارگاهي كوچك و بهره
  

، تجارت خارجي و )1386(حسيني نسب، ابراهيم، -9

رشد بهره وري در صنايع، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، 

 ال هفتم، شماره اول،تهرانس

الگوي ،)1386(سازمان مديريت و برنامه ريزي، -10

استقرار فعاليتهاي صنعتي كوچك در شهرها، مرحله دوم 

 مطالعات آمايش سرزمين، معاونت امور مناطق،تهران

، مباني توسعه اقتصادي، )1387(روزبهان، محمود، -11

 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،تهران

سرمايه اوليبه در  تأثير، )1386(، مهرداد، مدهوشي-12

بقاي شركتهاي توليدي كوچك در ايران، مجله علمي و 

،دانشگاه 20پژوهشي دانش و توسعه، شماره 

 مشهد،فردوسي

آمار كارگاههاي ،)1385(وزارت صنايع و معادن، -13

 فعال استان تهران، اداره كل نظارت بر طرحها،تهران

ي ها ، شناسنامه)1388(،وزارت صنايع و معادن-14

واحدهاي صنعتي استان تهران، اداره كل نظارت بر 

 طرحها،تهران

، گزارش كارگاههاي )1387(،وزارت صنايع و معادن-15

صنعتي شهرستان تهران، شهر بومهن، گزارش شماره 

 ،تهران12879

، نقش بزرگ صنايع )1387(،وزارت صنايع و معادن-16

جلد اول، اداره  كوچك در توسعه صنعتي و اقتصادي،

 كل نظارت بر طرحها،تهران

، نقش صنايع كوچك در رشد )1380(هاشمي، فزاد، -17

  اشتغال كشور، وزرات امور اقتصادي و دارايي،تهران

 

18-Andersh,( F), 2009,start – up size and industrial 

dynamics,routledg,first edition,London 

19-Benard,( G),2008,The productivity growth in 

industry international, economic Journal, 

vol,15,New York 

20-Compon,( W),2009, The role of industry and it’s 

impact on urban economy, Routledg,second 

edition,London 

21-Dalmin, (B),2006, The small industry in new 

town. Cambridge university ,first edition,London 

22-Kamindal,( F),2000, Industrial organization and 

urban development, , Aligereh,first edition,india 

23-Kral,( Z),2008,The productivity of industry in 

cities,Tampton,first edition, new york. 

24-Lucas,(S),2009,Economic development and 

urban development, anew approach, uk,first 

edition,London 

25-Rabinson ,( P),1999,plants and productivity in 

china, university of younkwan,first edition,china 



 
 

 1388اي، سال اول، شماره اول، تابستان هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش            142

 

 

26-www.knowclub.com/paper/p=270 

27-Weblien,( K),1989,Technological knowledge and 

industry factor, Cambridge,second 

edition,London 

28-Yifu,( F),2007,Economic Growth in china, 

Journal of urban economy Growth, vol 16,pum 

university 

  

 


