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 مقدمه

 تیدر اشتغال، درآمد، وضع اتی مثبترییتغسازی روستا  صنعتیانتظار بر آن است که  ،ادبیات توسعة روستایی ةبر پای

زندگی مردم مناطق روستایی همراه  یاجتماع -یاقتصاد یها شاخص گریو د ،بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش

 اجتماعی، فرهنگی، آثار مخرب تواند یم ،های صنعتی باشد نوع ناحیهاگر از  یساز صنعتی رسد ینظر م اما بهداشته باشد. 

که به بررسی آثار  ،ها برجای بگذارد. در این باره برخی پژوهش زین ی بر زندگی مردم جوامع محلیو کالبد ،یمحیط زیست

صورت پراکنده به برخی از آثار  های خود در کنار آثار مثبت به در ارزیابی ،اند های صنعتی بر توسعة روستایی پرداخته ناحیه

به خاطر استقرار بر این باورند که  1و کاپور نگالیس ،برای نمونه. اند های صنعتی بر توسعة روستایی اشاره کرده منفی ناحیه

. (19: 2002) شود وارد می ستیز طیبر مح یبار انیخطرناک و ز های سیبکوچک آ ةیناح کیدر  عیو تمرکز صنا

 یها آب و هوا یمصرف خانوارها، آلودگ یالگو رییتغ ،یمحل یبازارها بیتخر تواند یم سازی این نوع صنعتی ،همچنین

و همکاران،  ینی)سرور ام بگذاردآثار سوء  زیجوانان ن لیبر تحص یرا همراه داشته باشد و حت یصوت یو آلودگ ،ینیرزمیز

 ییروستا های صنعتی ناحیهشده در  کار جذب یروین باست که اغل بر آن 2لویکوچ ،ها نی(. در کنار ا228: 1389

های  ناحیه ،نی(. همچن75: 2005) ندارد یچندان ةبازدارند راث ییان به شهرهامهاجرت روستاسازی بر  صنعتیو  اند یبوم ریغ

 ،ین کاهش گردشگرهمچو ،آورند بار می به یمخرب یو کالبد یستیز طیمح و یو اجتماع یآثار اقتصاد ییروستا یصنعت

هوا،  یآلودگ شیگراشدن مردم روستا، افزا مردم، مصرف نیب تیمیو صم یدوست ةروحیکاهش  ،یبخش کشاورزافت 

و  ،روستا ةیوساز در حاش ساخت افزایش    روستا، یعیرفتن منابع طب نیاز ب ،یصنعت یها از دفع زباله یناش یآلودگ شیافزا

 (.120-119: 1397 ،یو رحمان فرد ییکویدوم )ن یها ساخت خانهنیز 

های صنعتی  انقالب با احداث ناحیه های پس از در سال کشور ما نیز ییتوسعة روستاوجه غالب این در حالی است که 

 .(1: 1390 قراگوزلو،و  )قدیری ای در مناطق روستایی شده است روستایی همراه بوده که این روند موجب تغییرات عمده

 . اند های صنعتی ها و ناحیه شهرک ةدر حاشیاست که  ییتواند شامل حال بسیاری از روستاها آثار منفی یادشده می ،بنابراین

گذارند این است که همانند  آثاری بر مردم جوامع روستایی میچه  های صنعتی روش معمول برای فهم اینکه ناحیه

رهیافتی به  ةمنزل سازی به صنعتیزیرا  ،دشوتایی این امر ارزیابی های متداول توسعة روس نظریه ةپای مطالعات تاکنونی و بر

شود. اما ممکن است در مواردی این نوع  توسعه معرفی شده است و از همین منظر نیز آثار آن بر توسعه ارزیابی می

ادبیات توسعه صورت مستقیم در  ر جوامع محلی روستایی بگذارد که بهدسازی ضد توسعه عمل کند و آثاری منفی  صنعتی

سازی بر توسعة روستایی به برخی آثار منفی آن  هرچند در مطالعات ارزیابی پیامدهای صنعتی .به آن پرداخته نشده است

 در مبانی نظری توسعة روستایی این آثار منفی چندان لحاظ نشده است. ،اشاره شده است. بنابراین

محیطی، کالبدی،  منفی زیست پیامدهایتوانند  ی روستایی میهای صنعت ناحیه ،ها ها و پژوهش نظریهبرخی  ةپایبر 

این  ةبارجامعی در ةنظری ،افزون بر این .همراه داشته باشندرا شدن روستا به شهر  و تبدیل ،یا توزیع نامتوازن منطقه

واقعیت  ةکنند بیانآید  نظر می به اند کردهپیشنهاد  پژوهشگرانهایی نیز که برخی  منفی وجود ندارد و شاخص پیامدهای

شده  سازی بر مردم بومی روستاهای صنعتی له این است که پیامدهای منفی این نوع صنعتیئمس ،بنابراین .موجود نباشد

یی از روستا یساز یبر صنعت یمبتن یها استیدر کشور ما س رسد ینظر م بهله از این بابت اهمیت دارد که ئچیست؟ این مس

 تیجمع تیاند در تثب مراه داشتههکه  یمنف پیامدهایبه خاطر  دارند در نظر داشته و زانیر برنامه یی که ها نوع احداث ناحیه

و  یبعد یها استیاتخاذ س در تواند یمشناسایی این پیامدها و  اند همراه نبوده یچندان قیبا توف ییروستا یها گاهتسکون

                                                                                                                                                                   
1. Singhal and Kapar 

2. Cuchiloi 



 3          ...برتجربةیصنعتیهاشهرکیآثارمنفشناسییدارپدیلتحل

 

شود که با بررسی مطالعات پیشین  موضوع وقتی بیشتر می. اهمیت این ردیمورد توجه قرار گ یساز یصنعت ریمس نییتع

های صنعتی و با ارزیابی این آثار بر  مشخص شده است تاکنون پژوهشگران با دانش پیشینی نسبت به آثار منفی ناحیه

درگیرند. صورت مستقیم با این پدیده  افراد محلی که به ةزیست ةتجرب ةاند و نه بر پای توسعة روستایی آن را بررسی کرده

 ؛کنند ر روستا مثبت ارزیابی میداین پدیده را  گیر چشمموجود و رویکردهای کمی آثار  های ازپیش این مطالعات با نظریه

تواند برای  شناخت و واکاوی این تجربه می ،اند. بنابراین صورت محدود اشاره کرده البته بهثیر منفی آن أت هرچند برخی به

 بیشتر به این موضوع ضرورت پیدا کند. های بعدی و توجه سازی مدل

 شهرک 1369یکی از نمونه روستاهایی است که در سال  ،واقع در شهرستان اراک استان مرکزی ،روستای خیرآباد

که به  ،صنعتی ةاست. این منطقوجود آورده  بهر مردم بومی روستا دآن احداث شده و تغییرات زیادی  ةدر حاشی یصنعت

 یبردار به بهرهدر آن واحد  282و  اند شهرک صنعتی خیرآباد معروف است، اغلب محصوالتش صنایع فلزی و شیمیایی

( که گرچه باعث ایجاد 1398 ران،یکوچک ا یها و شرکت عیسازمان صنا) دارند مینفر اشتغال مستق 3514و  دهیرس

رسد آثار منفی فراوانی  نظر می وستایی و محیط روستا ندارد و بهارتباطی با کسب و کارهای ر ،اشتغال و درآمد شده است

 ر مردم محلی روستا گذاشته باشد.د

همچون صنعتی روستای خیرآباد استان مرکزی را  شهرک ةپژوهش حاضر به دنبال آن است که تجرب ،منظور نیبد

 اتیادب یپس از بررس ،درنتیجهویا شود. سازی را از دید مردم بومی روستا ج و آثار منفی صنعتی بررسی کندیک نمونه 

منسجم در این باره، تالش شده است با روش کیفی و  ةعلت نبود نظری حوزه، به نیشده در ا موضوع و مطالعات انجام

بر  یساز صنعتی آثار فرض که پژوهشگر شناخت کافی از این موضوع ندارد، عمیق با مردم بومی و با این پیش ةمصاحب

 .شود بررسی رآبادیخ یصنعت یروستامردم بومی 

ینظر یمبان
 زیکشور ما ن زانیر است که مورد توجه برنامه ییبه توسعة روستا دنیرس های شیوهاز  یکی یساز صنعتیدر ادبیات توسعه، 

ه داشته تواند آثار مثبت اقتصادی فراوانی همرا سازی می . صنعتیبهره گرفته شده است هکاررا نیاز ا بارهابوده و تاکنون 

بسیار ثیر أزندگی انسان ت وضعیتای از  شدن در هر جنبه یند صنعتیافرکه  بر این باورند 1فسل و سوندرمنالً، مث .باشد

ایجاد بازار کاالهای مصرفی، رقابت  2هنگ ،(. همچنین4: 2007) شود دارد و باعث بهبود تولید و مصرف میزیادی 

(. 1598: 2011) داند ورود صنعت به روستاها می های یتوری را از دیگر مز اقتصادی، رشد فناوری، نوآوری و افزایش بهره

اما  ،اند کید کردهأسازی روستا نیز ت به تغییرات اجتماعی ناشی از صنعتی ،عالوه بر تغییرات اقتصادی ،ناپژوهشگربرخی 

آگاهی، افزایش  یارتقابا تغییر فضای اقتصادی روستا،  ،از جمله اینکه این پدیده ؛محور اصلی است یاقتصادیرات تغی

 سازی روستا صنعتی ،طور کلی (. به654: 2009، و ماگرینی کارگیری نیروی انسانی را همراه دارد )بچارا و به ،تولیدات

اقتصادی  هیافتیدرواقع ر و آورد را فراهم می اقتصاد روستایی بهبخشی  تنوعفرایندی است که ابزارهای مناسب برای 

 ةو زمین ودش می منجر تر درآمد به بهبود سطح زندگی روستاییان و افزایش درآمد و توزیع متعادل زایی است که با اشتغال

بر  ،3همچون رینکو و کومار ،نادیگری از پژوهشگر ة(. دست86: 2007)لی،  آورد  پایدار روستایی را فراهم می ةنیل به توسع

گونه که جامعه  بدین ؛گیرد برنده اقتصاد است و این موتور نیروی خود را از جامعه می صنعت موتور پیشکه  این نظرند

سازی  اگر صنعتی ،(. به بیانی دیگر161: 2001) تواند باعث این تغییر شود سازی می توسعه است و صنعتی ةبستر و زمین
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تواند به تغییرات مثبتی منجر شود. این اتفاق در تناسب  می ،و محیط زیست باشد ،اجتماع محلی، فرهنگروستا متناسب با 

و  ،گذاری انداز و درآمد، سرمایه تواند باعث افزایش ارزش افزوده، پس های منطقه از جمله کشاورزی می بخش دیگربا 

آثار منفی  ربر آثار مثبت، ب افزون دیگر از پژوهشگرانشماری  (.228: 1389)سرور امینی و همکاران،  توسعة روستا شود

به خاطر استقرار و تمرکز صنایع در یک  ،های صنعتی باشد ناحیه ةگونسازی از  خصوص اگر صنعتی هب ؛اند کید کردهأنیز ت

 ،همچنین (.19: 2002 ،)سینگال و کاپور گذارد جای می باری بر محیط زیست به کوچک آثار خطرناک و زیان ةناحی

و کالبدی مخربی همچون کاهش  ،آثار اقتصادی و اجتماعی، محیط زیستی ةکنند های صنعتی روستایی ایجاد ناحیه

گراشدن مردم  دوستی و صمیمیت بین مردم، مصرف ةروحیگردشگری، کاهش میزان توجه به بخش کشاورزی، کاهش 

از بین رفتن منابع طبیعی روستا، ایجاد  ،های صنعتی هروستا، افزایش آلودگی هوا، افزایش آلودگی ناشی از دفع زبال

 (.120-119: 1397فرد و رحمانی،  های دوم هستند )نیکویی خانه و افزایش ساختِ ،روستا ةوساز در حاشی ساخت

 قراگوزلو، و )قدیریسازی روستایی در کشور ما بوده است  های صنعتی روستایی راهبرد غالب صنعتی احداث ناحیه

پیوند خورده است  ییهای روستا شدن روستا با راهبردهای ایجاد نقاط کانونی در ناحیه صنعتیاما این نوع  ؛(1: 1390

 ،های صنعتی در مراکز منتخب روستایی است تا این مراکز بتوانند ها ایجاد قطب ( و هدف این ناحیه16: 2001)ونگ، 

 پوشش قراردادن مراکز روستایی پیرامون خود باشندبرداری از منابع محلی، امکان مناسبی برای تحت  ضمن بهره

نداشته  یتنها کارایی مناسب های صنعتی روستایی ابتدا به ساکن ممکن است نه (. رویکرد ناحیه35: 1380)طاهرخانی، 

ن متواز ةقطب رشد ضد توسع ةکردن نظری (، بلکه با زنده122: 1397، نیکویی فرد و رحمانی، 41: 1380)طاهرخانی،  باشد

گذاری کالن در  سرمایه ةپایرشد اقتصادی بر  برانگیختندولت با  ،قطب رشد ةو پایدار مناطق روستایی عمل کند. در نظری

اجتماعی و اقتصادی شود. اما  ةیابد و باعث توسع گسترشاز مراکز رشد  بیرونتواند به  کید دارد. این رشد میأصنایع ت

زایی صنایع  واقعی و همچنین عدم اشتغال ةدم تبدیل رشد به توسعفضایی رشد به دیگر فضاها و ع گسترشعدم 

و خروج  ،بودن دانش مربوط به آن بر ارتباط ضعیف این صنایع با صنایع و خدمات محلی، انحصاری  پیشاهنگ سرمایه

 آمدههای بر هچنین رویکرد و برنام ة(. طبیعی است نتیج203-205: 1392)پاپلی یزدی،  ارزش افزوده به خارج اشاره دارد

اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی  استوارگسیختگی پیوندهای  عدالتی فضایی و نیز ازهم از آن رشد نامتوازن و بی

 ،خواهد بود شهرنشینانتبدیل مناطق روستایی به مکانی برای فعالیت اقتصادی  آنمنطقی  ةنتیج ،. همچنینبودخواهد 

اندازی  راهو بازاریابی توان  ابتکارعلت عدم مهارت و دانش و فقدان  روستا به بومیان بیشتردر کشور ما  به روال معمول زیرا

 را نخواهند داشت و در بهترین حالت روستاییان نیروی کار غیرماهر کار صنعتی و بدون ارتباط با فضای روستا کسب و

مناطق روستایی به مکانی برای فعالیت ادن د اختصاصعلت  بههای اقتصادی دیگران خواهند شد.  )کارگر( برای فعالیت

شدن مناطق روستایی به  گذاری تبدیل های هدف، از دیگر نتایج این هدف اقتصادی افراد غیربومی و معرفی نامناسب گروه

فرهنگ بومی، محیط زیست، بافت سنتی، محصوالت  در حفاظت ازجایگاه روستا نقش و شهر است و نه مراقبت از 

 شده با دانش بومی و ...و تولید ،متنوع

. در شده استسازی تمرکز  برخی مطالعات بر آثار مثبت صنعتیدر شود که  مشخص می ،با بررسی مطالعات پیشین

 گذاران سرمایه گسترش ماندگاری در روستا، انگیزش افزایش ایجاد اشتغال،( 1394) عسگری و میرزاعلی ،این خصوص

ها را  راه و بهبود مساکن بهبود و اجتماعی و خدماتی رفاهی، امکانات گسترش و روستا در جوانان جمعیت افزایش خارجی،

های صنعتی  ایجاد و گسترش شهرک ،(1392) به نظر پورطاهری و همکاران .دانند فراهان می صنعتی از نتایج شهرک

گسترش فرهنگ و  کشاورزی،های  فعالیت ةافزایش ارزش افزود تواند از طریق ایجاد تنوع و افزایش اشتغال و درآمد، می

 ئی و همکاران حمزه .روستایی داشته باشد های ناحیه ةصنعتی نقش مؤثری در توازن و تعادل شهر و روستا و توسع
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. نتایج ندا ه بیان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث شهرک صنعتی خیام نیشابور بر روستاهای پیرامونی پرداخته( ب1393)

مندی از خدمات  ها، بهره خصوص ارتباط با رسانه به ،های اجتماعی و فرهنگی ر بیشتر شاخصدهد که د حاصله نشان می

د که در نهایت این امر شوهای شهرک صنعتی خیام توانسته باعث تغییرات مثبت در وضعیت کارگران روستاییان  هبیم

( در 2005) 1. کومارنگی تلقی شودهای روستایی و تحول فره تواند گامی در راستای نفوذ فرهنگ صنعتی به ناحیه می

های مرتبط با  کشاورزی و فعالیتکه است  بر آن ،کید بر نقش صنایع در توسعة روستاییأتحقیقات خود در چین، ضمن ت

که گسترش صنایع در روستاهای چین نقش  کند . وی بیان مییستپایدار روستاها کافی ن ةیابی به توسع آن برای دست

 2شوریک ها شده است. کردن فقر داشته و موجب باالرفتن درآمد روستاییان و کاهش مهاجرت آن کن ثری در ریشهؤم

 جهیهند نت یسایاور التیدر ا «سایاور ةژیو ةدر منطق ییروستا یکشاورزریغ یها تیفعال» با نامخود  ةدر مطالع( 2004)

شود که  یموجب م زیو نشود  یمکان یها یبرتر تیتواند باعث تقو منطقه می کی یها رساختیزبهبود در  که گرفت

مطالعه نشان داد  جینتا ،نیهمچن هستند. یبهتر ییکارا یدارا یرساختیشوند که به لحاظ ز واقعی در نقاط عیمکان صنا

پرداخت در  یو اعتبار یمال التیتقاضا و تسه نیتخم ،یگذار هیسرما طیشرا وجود بازار، ه،یوجود مواد اول رینظ یکه عوامل

بررسی الگوی  ( با2001) 3داس رینکو داس و کومار .ندرگذاریتأث یکشاورز یها تیو فعال عیصنا ةو توسع دجایا

گسترش صنایع توانسته است فقر روستایی را کاهش دهد و به معیشت  اند که بر آن شدن در شمال شرق هند صنعتی

پیامدهای صنایع  روستاییان و افزایش رفاه از دیگرکاهش مهاجرت که  اند بر آن ،د. همچنینشوپایدار روستاییان منجر 

 ةتوسع ثری درؤنقش م تواند می ،های کشاورزی منطقه باشد است. اگر صنایع کوچک و صنایع خانگی در ارتباط با فعالیت

 .کندها ایفا  آن

( با ارزیابی 1397) انیفرد و رحم اند آثار منفی را ارزیابی کنند. نیکویی اما برخی نیز در کنار آثار مثبت سعی کرده

اند که عالوه بر آثار مثبت که بعضاً اقتصادی و اجتماعی بوده است، آثار منفی بسیاری  شهرک صنعتی خیرآباد نتیجه گرفته

 ( با بررسی1389) سازی بوده است. سرور امینی و همکاران محیطی نیز حاصل این صنعتی از جمله آثار کالبدی و زیست

که آثار این  به این نتیجه رسیدند شهرک این پیرامون روستاهای بر اشتهارد صنعتی شهرک منفی و مثبت آثار

محیطی هم مثبت و هم منفی بوده و مقدار این  زیست و ،کشاورزی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، سازی بر عوامل صنعتی

صنایع روستایی و آلودگی آب در »با نام ای  مقاله در ،(2008و همکاران ) 4برابر بوده است. وانگ آثار مثبت و منفی تقریباً

اند که آلودگی  و به این نتیجه دست یافته  هکردکید أمحیطی صنایع روستایی ت در مطالعات خود بر آثار زیست ،«چین

های روستایی کشور  صنایع کوچک در ناحیه ةاز پیامدهای منفی استقرار و توسع ،ویژه آلودگی منابع آب به ،محیط زیستی

 شود. محسوب می چین

موجود و با  های ازپیش کارگیری نظریه این مطالعات آن است که پژوهشگران با به همةدرخور توجه در  ةنکت

ها بر  سازی پرداخته و به علت آنکه شناخت کافی از این آسیب ای به ارزیابی آثار صنعتی نامه های کمی و پرسش روش

ده است با روشی شپژوهش حاضر تالش در ابعاد این آثار را پوشش دهند.  همةاند  اند نتوانسته جوامع محلی نداشته

د و نها ندار شناخت کافی از این آسیب اند که فرض کرده انبدین گونه که پژوهشگر ؛دشومتفاوت این موضوع بررسی 

 .اند کیفی شدههای  د و درنتیجه ناگزیر به استفاده از روشنها بپرداز بنابراین نیاز است به شناخت و بررسی آن

                                                                                                                                                                   
1. Kumar 

2. Kishour 

3. Rinku Das and Ashim Kumar Das 

4. Wang 
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پژوهش شناسیروش

تحقیق روش
افزون بر آثار مثبت، آثار منفی نیز همراه  ،دهد های صنعتی بر توسعة روستایی نشان می مطالعات ارزیابی آثار ناحیه

 رحمانی، و فرد نیکویی ؛228: 1389 همکاران، و امینی سرور ؛19: 2002 ،کاپور و سینگال)  شود سازی تحمیل می صنعتی

و به آثار منفی آن  شدهسازی بر توسعة روستایی درنظر گرفته  ها صرفاً آثار صنعتی این ارزیابیدر . اما (119-120: 1397

جامعی  ة. یکی از دالیل این امر آن است که نظرینشده است جانبه پرداخته صورت صریح و همه بر مردم بومی روستا به

هرچند در برخی مطالعات در کنار پیامدهای مثبت به برخی پیامدهای منفی  ؛سازی وجود ندارد های صنعتی آسیب ةدربار

شده  تعیین های ازپیش نیز اشاره شده است. دلیل دیگر آن است که در مطالعات داخل کشور از رویکردهای کمی، شاخص

وجود نداشته است. از این  ،نامه ویژه آثار منفی آن در قالب پرسش ابعاد، به همةو عینی استفاده شده است و امکان بررسی 

د. اما چون شوفرض شناسایی  های پیش سازی بدون شاخص در این پژوهش تالش شده است پیامدهای منفی صنعتی ،رو

های  نیاز است از روش ،شدنی نیست های موجود تبیین شناخت از موضوع محدود است و همچنین بررسی آن با نظریه

د، بلکه بحث کرها را کمی   توان داده ی کیفی بحث بر سر این نیست که چگونه میها تحقیق کیفی استفاده شود. در روش

)مردم بومی روستا( از دنیای اجتماعی راه پیدا کرد و  های کنشگر ها به دیدگاه توان از طریق داده این است که چگونه می

 .(4-3: 2014یومن، سازی( را دریافت )ن صنعتی ة)پدید بین توصیفات و ادراک کنشگران از کنش ةرابط

 1گرایی سازی بر توسعة روستا بر اساس رویکردهای اثبات آثار صنعتی ةمنطق مطالعات پیشین داخل کشور در حوز

همچون رویکرد علوم طبیعی، مواجهه و فهم یک پدیده را صرفاً مبتنی بر تحلیل منطقی  ،بوده است و این رویکردها

صورت تجربی و خالی از ارزش و سپس کشف  ای عینی به دانند. یعنی بررسی پدیده حسی و مفاهیم علمی می ةتجرب

های  بینی، نیاز به سنجه منظور تبیین و پیش به ،گرایی شمول. در رویکرد اثبات ی جهانهای علّ قانون حاکم بر آن با مدل

خویش  ةو پژوهشگر پدیده را در قالب تعریف و فرضیمورد بررسی وجود دارد  ةهای مشخص از پدید عینی و تعریف

شود، بلکه  افراد تعریف نمی 2ةهای زیست کند. اما رسالت رویکرد کیفی پدیدارشناسی جدای از زندگی و تجربه محدود می

ان را ها جه ای که آن ها و فهم شیوه خصوص علوم انسانی را بازگشت مجدد به عالم زندگی انسان بنیادین علم و به ةوظیف

توان آن  های افراد است و نمی و نگرش ،افراد همیشه آمیخته به عواطف، احساسات ةزیست ةداند. تجرب کنند می تجربه می

 .(98-97: 1390فرد ،  )کاظمی و دانایی را نادیده گرفت

های اجتماعی  تر از پدیده و درکی عمیق ،توان به شناسایی، کشف می ،گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناختی با بهره

هایی را  توان ایده می ،های پدیدارشناختی بر مبنای پژوهش ،. همچنیناند کردهتجربه آن را دست یافت که کنشگران فعال 

 ردکاستفاده ها  از آنهای بزرگ و با رویکرد آزمون نظریه  تحقیقات کمی به نمونه دادن شناسایی کرد که برای انجام

 (55: 1390ابی و بودالیی، )اعر

 ،های پیشینی در موضوع مطالعه وجود دارد سازی بر مردم بومی روستا، داده یعنی آثار منفی صنعتی ،در پژوهش حاضر

شود از روش  اما چون پژوهشگر در پی آن است که این پدیده چگونه توسط یک گروه خاص یعنی مردم بومی تجربه می

شود. پدیدارشناسی تفسیری قصد ندارد ماهیت کلی یک پدیده را بیان کند و برای آن  میپدیدارشناسی تفسیری استفاده 

 های افراد یک بافت یا یک بستر خاص است بلکه در پی درک مفهوم یک پدیده در تجربه ،جدیدی ابداع نماید ةنظری

 که است استوار این بر سی تفسیریرویکرد پدیدارشنا اصلی ساختار . شالوده و(134و  128: 1390 ، فرد دانایی کاظمی و)

                                                                                                                                                                   
1. Positivism 
2. Lived Experiences 
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 فرض پیش نوع این توان نمی و پردازند می خودشان دید از پدیده تفسیر به همواره مصاحبه در کنندگان شرکت و پژوهشگر

 شوندگان مصاحبه و پژوهشگر توسط پدیده مفهوم و معنا ساختن هم با مبنای بر رویکرد این ،درنتیجه کرد. جدا ها آن از را

 .(616: 2007 هیگز، و آجاوی) است

های  زیسته یا تجربه های یعنی شناخت تجربه ،با توجه به ماهیتی که روش تحقیق پدیدارشناسی دارد ،بنابراین

منفی شهرک  هایپژوهش حاضر که فهم اثر ةلئ)در اینجا مردم بومی روستا(، و همچنین مس اول افراد خاص دست

له را ئتواند این مس صنعتی نه از نگاه پژوهشگر بلکه از نگاه خود مردم بومی درگیر با پدیده است، روش پدیدارشناسی می

 .کنداول از طریق مصاحبه با بومیان روستا آشکار  های دست با دریافت تجربه

 اطالعات گردآوری روش

که اوالً در خود روستا زندگی  است تای خیرآباد استان مرکزی افراد بومی روس همةآماری این پژوهش شامل  ةجامع

گیری متناسب با هدف این  با استفاده از نمونه ،اند. سپس کنند و حداقل در ده سال اخیر نیز ساکن همین روستا بوده می

ساختاریافته برای  ههای نیم آماری برای مصاحبه انتخاب شدند. در این مطالعه از مصاحبه ةپژوهش تعدادی از افراد جامع

که  ـ کنندگان در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش پدیدارشناسانه ها استفاده شده است. شرکت گردآوری داده

 ةشخصی خود را از پدید ةای عمیق تجرب در مصاحبه ـ سازی از دید بومیان روستا چگونه تجربه شده است صنعتی

اولیه  ةصورت نمون پنج مصاحبه به نخست ،ها کردند. در روند این مصاحبه تفصیل بیان می سازی روستای خیرآباد به صنعتی

ها با میدان مورد مطالعه و زوایای مختلف موضوع آشنایی اجمالی و اولیه صورت گرفت. در  آن ةواسط انجام گرفت و به

با استفاده از روش  ،مشخص شد کارایی الزم را ندارند. سپس زیرا ،دشها تصحیح و برخی نیز حذف  ادامه برخی پرسش

و تحصیلی برای مصاحبه انتخاب  ،های مختلف شغلی، جنسیتی، سنی که در آن افراد با زمینه ،1گیری با حداکثر تنوع نمونه

های دیگری پرداخته شد و روند  کنندگان به مصاحبه  ( و با رضایت کامل شرکت316-315: 1391)جاللی،  اند شده

یعنی تا جایی که احساس شد مطالب مصاحبه به حالت تکرار رسیده است ادامه  2اشباع ةاین پدیده تا مرحل ةمصاحبه دربار

 است. 1 صورت جدولشرح شونده به  اطالعات افراد مصاحبه ؛مصاحبه صورت پذیرفت 16 سرانجام،یافت. 

هایپژوهشکنندهدرمصاحبهافرادشرکت.فهرست1جدول

تحصیالتشغلجنسیتسنشوندهمصاحبهۀشمار

 لیسانس فوق کارمند مرد 31 1
 دیپلم دامدار مرد 48 2
 دیپلم فوق معلم مرد 41 3
 ابتدایی کشاورز مرد 61 4
 دیپلم کارگر صنعتی مرد 26 5
 سیکل کارگر صنعتی مرد 17 6
 دیپلم کارگر صنعتی مرد 52 7
 سواد بی دار خانه زن 55 8
 لیسانس دانشجو زن 25 9
 لیسانس کارمند زن 29 10
 دیپلم دار خانه زن 38 11

 

                                                                                                                                                                   
1. Maximum Variation 
2. Saturation 
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هایپژوهشکنندهدرمصاحبهافرادشرکت.فهرست1جدولادامه

تحصیالتشغلجنسیتسنشوندهمصاحبهۀشمار
 دیپلم دار خانه زن 19 12
 لیسانس معلم زن 33 13
 سیکل دار خانه زن 44 14
 سواد بی دار خانه زن 49 15
 سواد بی دار خانه زن 68 16

هاداده تحلیل روش
که  ـ کنندگان اظهارات عمده و مهم مشارکت 1اول نخست با استفاده از کدگذاری باز ةپس از مصاحبه، در مرحل

ها،  مشخص و کدگذاری شد. بدین معنی که از میان متن مصاحبه ـ است های مختلف به یک پدیده افق ةدهند نشان

ها )اظهارات و عبارت مهم( اهمیت و ارزش یکسانی داده شد و فهرستی  اظهارات مهم برگزیده شد و سپس به این افق

 ةمرحل ةعمدها یا اظهارات  گیری از افق با بهره ،دست آمد. سپس پوشان به های غیرتکراری و غیرهم شده از افق کدگذاری

های  تری موسوم به مضمون ها در واحدهای اطالعاتی بزرگ اقدام شد. بدین معنا که افق 2محوری  به کدگذاری،  پیش

 ،سوم است ةکه مرحلرا، توصیفات متنی  ةو ارائ اند ابعاد مختلف پدیده ةدهند ها نشان . این مضمونندبندی شد اساسی دسته

برای هر یک از  3نخست با استفاده از کدگذاری گزینشی ،استفاده از مضامین تولیدشدهبا  کنند. در این مرحله تسهیل می

ها رجوع شد و با  به متن اصلی مصاحبه ،کنندگان به توصیف آنچه تجربه شده است پرداخته شد. بدین منظور مشارکت

یل ترکیبی )ترکیبی از نظرات گرفته به نوشتن یک تحل انجامها با تفاسیر  ها یا عدم موافقت کردن ناسازگاری مشخص

شده ارتباط برقرار شد  های شناسایی بین مطالعات قبلی و مضمون ،پیش و بازخوردهای این مرحله( اقدام شد. سپس ةمرحل

 (.153-143: 1390،  فرد دانایی وها ارائه شده است )کاظمی  سازی، گزارش نهایی از یافته با یکپارچه ،و درنهایت

تحقیق هاییافته بحثو

شدهفهرستمضامیناستخراج.2جدول

هایاصلیمضمونهایفرعیمضمون

 کردن خانه ترس از ترک

 کاهش امنیت اجتماعی. 1

 ها در کوچه و خیابان ترس از تنهاگذاشتن بچه

 ها عدم اعتماد به غریبه

 سلب آرامش زنان

 های خیابانی  افزایش درگیری

 ناهنجارالفاظ رکیک و شدن  عیشا

 شهری سبک به روستایی وساز ساخت الگوی تغییر

 در روستا یشهر یاندازها گسترش ناموزون چشم .2
 زندگی ةتغییر شیو

 روستا مکانی برای خواب و استراحت کارگران

 ناآشنابودن افراد ساکن روستا

 

 

                                                                                                                                                                   
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selective coding 
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 شدهفهرستمضامیناستخراج.2جدولادامه

اصلیهایمضمونهایفرعیمضمون
 افراد تیمیرفتن صم نیاز ب

 روستا یفرهنگ بوم فیو تضع رییتغ .3

 فردگرایی ةیروح تیافراد و تقو نیب یرفتن همبستگ نیاز ب

 نوازی از بین رفتن مهمان

 طلبی افراد منفعت

 شدن دوستی بین افراد کم

 افراد شاغل در شهرک صنعتی ةکاهش سرزندگی و انگیز

 یو لباس محلرفتن پوشش  نیازب

 تیای جمع رشد نامتوازن منطقه .4 مهاجرت افراد روستاها و شهرهای اطراف به این روستا

 های کارگاهی در شهرک صنعتی افزایش زباله
 ستیز طیمح یآلودگ شیافزا .5

 افزایش آلودگی صوتی

 افزایش نابرابری بین خانوارها

 روستا یاقتصاد یداریناپا .6

 افرادگراشدن   مصرف

 های زندگی افزایش هزینه

 آمده به شهرها دست های به انتقال درآمد و سرمایه

 صنعت با کشاورزی کار نیروی جانشینی و روستا کشاورزی به توجهی بی

 مهاجرت افراد بومی به بیرون از روستا

 نبود شغل برای زنان
 فقدان ظرفیت اقتصادی برای زنان. 7

 شهرک صنعتیبودن محیط  مردانه

 انداز طبیعی و بکر روستا از بین رفتن چشم

 از بین رفتن بافت سنتی روستا روستا یگردشگر یها تیرفتن ظرف نیاز ب .8
 شدن های گردشگری به خاطر صنعتی از بین رفتن ظرفیت

هایتحقیقمنبع:یافته

امنیتاجتماعی کاهش:1مضمون
های مشروع و به مخاطره نیفتادن این  نداشتن هراس نسبت به حقوق و آزادیماندن از تعرض دیگران،  امنیت مصون

هاست و برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن مردم ایجاد شود که فضای الزم برای زندگی بدون  حقوق و آزادی

 .(82 :1393فر و همکاران،  )خوش تهدید و بدون دغدغه وجود دارد

ن روستا و با ورود نیروی کار غیربومی و افزایش تردد به محیط روستا، امنیت بر اثر احداث شهرک صنعتی در ای

ها در این روستا  از وقتی کارگاه» :گوید می 3 ةآقای شمار ،خوش دگرگونی شده است. برای مثال پیشین روستا دست

مثل  ،ها و جنایتطور زیادشدن جرم  احتمالی و همین هایاحداث شدند به خاطر بیشترشدن ترس مردم بومی از خطر

 «دزدی و اعتیاد، پای پلیس هم به این روستا باز شده است.

 

 کردنخانهترسازترک

: گوید می 10 ةخانم شمار الًشوند. مث تر از قبل می نون و محتاطظبا باالرفتن آمار جرم در محیط روستا، افراد بیشتر م

بخوایم  هخصوص اگ هب ؛اش رو ترک کنه ترسه خونه درها رو قفل کرد. آدم می ةرفتن از خونه باید هم همیشه برای بیرون»

 «.ما بخوابه ةشبا بیاد خونتا یکی از آشناهابگیم به باید  ،بریم مسافرت
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 هادرکوچهوخیاباناگذاشتنبچهترسازتنه

افتادن این جرایم نزد افراد  اتفاق ةواهم ،گرچه ممکن است آمار موثقی از جرایم شهری در این روستا وجود نداشته باشد

تنهایی بفرستم بره  ،سالشه نُهکه رو، کنم پسرم  ت نمیئمن که جر»: گوید می 11 ةخانم شمار الً،مث .بومی وجود دارد

من همیشه خودم باید » :گوید می 13 ةطور خانم شمار همین« .ها ندزدنش از کجا معلوم که یکی از این غریبه .مدرسه

چه اتفاقی  ،خودش تنهایی بیاد هچون معلوم نیست اگ ،رسونم تا مدرسه و سر ساعت هم باید برم بیارمشام رو ب بچه

 «.و بکنمر مجبورم همین کار ،تر بشه براش بیفته. تا بزرگ



 هاعدماعتمادبهغریبه

فضای  ةو مثل تجرب شدت تغییر کرده است ها با ورود نیروی کار غیربومی به فضای آرام روستا قبل از ورود کارخانه

 اند؛ دیگر افراد به هم اطمینان ندارند و نسبت به هم مشکوک ،شناسند سختی همدیگر را می که افراد به ،شهری

 ین توآ های زیادی می آدم»: گوید می 12 ةخانم شمار الً،اند. مث خصوص افراد بومی نسبت به افراد غیربومی مظنون هب

 «.کاره باشن شناسه. از کجا معلوم که چی رو نمی کدومشون رن و آدم هیچ روستا و می

 

 صلبآرامشزنان

فضای جدید فارق از آثار مثبت و منفی که بر ساختار روستا داشته است زنان را بیش از پیش محدود کرده است. در محیط 

چون  ،یشتری دارندروستایی که هنجارهای قوی حاکم است و افراد با هم نسبت فامیلی دارند زنان نیز احساس آرامش ب

ری و یه مرد  توی خیابون که راه می»: گوید می 14 ةخانم شمار الً،. مثاند کمتر در معرض نگاه یا سخنان اغلب جنسی

چشم نشی یا مسیرت رو کج کنی. من خودم تا حاال چند بار احساس  یبینی مجبوری باهاش چشم تو غریبه رو می

از ترس قلبم داشت . جور زل زده بود بهم م یه مرد غریبه توی مغازه همینه اریه ب .کنن دارن نگاهم می هام مردا هکرد

 «.زد تند تند می

 

 هایخیابانیافزایشدرگیری

های متفاوت  ورود افراد غریبه و با فرهنگ ةواسط اما در این روستا به ،شهری است ةدرگیری خیابانی اصوالً یک پدید

. گرچه در محیط روستایی نیز افراد به خاطر مسائل مختلف با هم درگیر های خیابانی نیز گزارش شده است درگیری

در این خصوص آقای  .شود زدن آرامش محیط روستا می هم های خیابانی متفاوت است و باعث به نوع درگیری ،شوند می

 «کشند. گاه شاهد دعواهای خیابانی هستیم که مثالً بر هم چاقو می گه»: گوید می 3 ةشمار

 

 شدنجمالترکیکوناهنجارشایع

های  شه از زبون آدم استفاده از جمالت آلوده به فحش و الفاظ رکیک این روزها شایع شده و می»: گوید می 1 ةآقای شمار

 ادبانه دقیقاً شه. جمالت بی مرور بین همه رایج می شه و به ها استفاده می خصوص اینکه در محیط کارگاه هب ؛مختلف شنید

 «.ها وارد شده کارگاه از راه همین

 

 تقابلفرهنگی

راحتی شکننده است.  های جدید را ندارد و به و اجتماع واحد ظرفیت تقابل با فرهنگ ،محیط کوچک روستا با فرهنگ، زبان

 .دار شده مذهبمون هم لکه ،ن اینجاا هاما از وقتی این کارگرا اومد ،روستای ما یه روستای مذهبیه»: گوید می 4 ةآقای شمار

 «.ها بی دین و ایمون باشن دونه چقدر از این آدم خدا می
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روستا درشهریاندازهای چشم ناموزون گسترش:2مضمون
های صنعتی ماهیتی شهری دارند و متناسب با محیط روستا نیستند. ورود صنایعی از این دست که در روستا  ناحیه

شوند محیط روستا  مرور باعث می شوند به از روستا تولید می تقاضایی برای محصوالتشان نیست و برای صادرات به بیرون

شدن روستا به شهر، پیامدهای ناشی از این تغییر خود را در قالب عوامل اقتصادی،  نیز به شهر تبدیل شود. پس از تبدیل

ی و همکاران، )مهاجران از جمله سبک زندگی ؛دهد که بسیاری از این پیامدها منفی است و فرهنگی نشان می ،اجتماعی

1395 :375.) 



 وسازروستاییبهسبکشهریتغییرالگویساخت

آرام با این تغییر  های روستایی نیز آرام وساز با ورود شهرک صنعتی و مجزاشدن محل کار از محل زندگی، سبک ساخت

نقلی  ةنوخ هم یا همتوجه شدکنم  از وقتی در کارگاه کار می»: گوید می 5 ةآقای شمار الً،سازند. مث خود را همراه می

 «.هزارمتری بخوام ةنوخوام مثل بقیه گاو و گوسفند داشته باشم که خ من می همگ ه.تر ک برای من مناسبیکوچ

 

 زندگیۀتغییرشیو

های کشاورزی نیاز به  کند. شغل ها تغییر می های زندگی نیز متناسب با این شغل با تغییر نوع شغل برخی افراد، شیوه

: گوید می 7 شمارة آقای الً،های صنعتی هیچ ارتباطی با محیط ندارند. مث اما شغل ،مستقیم با محیط زیست دارندارتباط 

هاست که زمین  کنم و مدت خریداری می ورم فروشگاه و کل مایحتاج یک ماه ر گیرم می می ووقتی سر ماه حقوقم ر»

از وقتی پسرم رفت سر »: گوید می 16 ةیا خانم شمار« .یرمگ ن پول خوبی هم میاودم و بابت  اجاره می وام ر کشاورزی

 ،خونه خراب بشه یخوابه اگه یه چیزی تو م که میه گوشی و بعد یرفتن توبه کنه  شروع می ،گرده وقتی برمی ،کار

 «.زنه گم بیاد درست کنه و خودش دست به سیاه و سفید نمی گه به یکی می می

 

 خوابگاهکارگرانروستابهمکانیهمچونشدنتبدیل

های شهری خواهد شد که  با ورود نیروی کار غیربومی و اسکان این نیرو در محیط روستا، فضای روستا مانند محیط

 6 شمارة در این مورد آقای .آیند ها برای استراحت و خواب به خانه می روند و فقط شب ها سر کار می کارگران صبح

ده دارم امونم. من که نه خانو کنم و تا شب اونجا می کارگاه کار می یرم تو میها  صبح»: گوید عنوان یک کارگر می به

ها برای خواب  یم که شبا هکار وایستم. اینجا یه خونه اجاره کرد پس بهتره اضافه ن.اینجا و نه کاری برای انجام داد

 «.ریم اونجا می

 

 ناآشنابودنافرادساکنروستا

و شهرهای اطراف برای کار به این منطقه، تعداد افراد غریبه و ناآشنا زیاد شده است و علت مهاجرت افراد از روستاها  به

: گوید در این خصوص می 11شمارة  کنند. خانم شناسند و کمتر به هم توجه می همچون شهرها افراد کمتر همدیگر را می

شهر زندگی  یکنه تو . آدم احساس میشناسم بینم نصفشون رو نمی ایی که میه رم بیرون از تعداد آدم هر بار که می»

 «کنه. می
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روستا بومی فرهنگ تضعیف و تغییر:3مضمون
شود. در فرهنگ بومی، پیوند بین  ها با محیط تعریف می زندگی مردم یا الگوی رفتاری و فکری آن ةفرهنگ بومی شیو

از اصالت بیشتری برخوردار است. ثیرات مردم بومی بر طبیعت سرزمینشان أو ت ،سنت، عوامل طبیعی، مصنوعات بشری

و  ،ها عنوان میراث ملموس و زنده، باید مبتنی بر هنجارها، ارزش به ،رویکرد فرهنگ بومی در حفاظت از روستا ،همچنین

معیشتی بهترین  -و اقتصادی ،ای پویا باشد که متناسب با شرایط مکانی، زمانی تقسیم کار اجتماعی در پی احیای جامعه

 .(94-93: 1395)آزاد و میرهاشمی روته، کند روش را برای توسعه ارائه 

 

 ازبینرفتنصمیمیتافراد

 شمارة آقای  الً،مث .شود با ورود افراد غریبه و تغییر سبک زندگی افراد به مرور صمیمیت پیشین روستایی نیز تضعیف می

 طور خانم همین« .زنم مگر روزهای تعطیل ام سر می م کمتر به دوستام و خانوادها هکار شدبه از وقتی مشغول »: گوید می 5

 « .برات دردسر بشه ممکنه بعداً .ها خیلی صمیمی شد شه با غریبه نمی»: گوید می 11 شمارة



 نوازیمهمانةازبینرفتنروحی

نوازی معنی  اینجا هیچ فرقی با شهر نداره. مهمون ولی .ش معروفها نوازی روستایی به مهمون»: گوید می 1 ةآقای شمار

 «.نداره



 انفرادیةازبینرفتنهمبستگیبینافرادوتقویتروحی

به خاطر  ـ کارهای کشاورزی .گروهی دارد تا کارهای کشاورزی های صنعتی نیاز بسیار کمتری به همکاری و کار شغل

 .طلبد کار گروهی و همکاری را می ـ ماهیت آن از آب و زمین مشترک گرفته تا همکاری مشترک برای برداشت محصول

جز ابزارآالت یا نهایتاً همکار  کنند و به برای دریافت دستمزد کار می فقط خصوص کارگران های ب های کارخانه ولی در شغل

 موقتی کار کشاورزی داشتم هر وقت کار»: گوید می 7 شمارة آقای ،. در این خصوصخود با افراد زیادی در تعامل نیستند

م فقط برای کسی کار ا هکارگاه مشغول به کار شد یمدن کمکم و برعکس. اما االن که تواو ام میهبرادر شد،  میزیاد 

داشتی  گونه چشم بسازه بدون هیچ خواست خونه برادر بزرگم که می»: گوید می 5 شمارة یا آقای« .کنم که بهم پول بده می

م ا هفهمید کنم، کار میولی از وقتی توی تراشکاری  .و داشتر م همیشه هوامونه ش اون ییدو ماه براش کار کردم و خدا

 «.جیب خودش باشه یآدم باید دستش تو .فتی فایده ندارهکه کار مُ



 دوستیبینافرادةازبینرفتنروحی

 ن،کرد کارشروع کردم به ولی از وقتی که توی کارگاهش  ،من با پسرعموم خیلی دوست بودم» :گوید می 5 شمارة آقای

کنه چون صاحب کاره دیگه هر جور بخواد  این رفاقتمون هم از بین رفت. فکر می ،مرور داد. به ش بهم دستور میا ههم

 یحتی تو ؛همیشه با هم بودیم .که بچه بودم دوستای خیلی زیادی داشتم قبالً»: گوید همچنین می« تونه رفتار کنه. می

تا شب باید بمونیم االن اما  .جدول خیابون و صحبت کنیم یمزرعه هم نزدیک هم بودیم و کلی وقت داشتیم بشینیم رو

 «.بینیم همدیگه رو هم به زور می .کار کنیم
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 شدنافرادطلبعتفمن

 ،شدیم هیچ مون ناراحت که نمی هدادیم به همسای باغمون رو می ةمیو ةاگه یه جعب الًقب» :گوید می 15 شمارة خانم

دیگه دلم  ،کنه برای چندرغاز حقوق ره توی کارخونه تا شب کار می بینم شوهرم می ولی از وقتی می .شدیم خوشحالم می

 «.م مفتی بدم به یکیرو ه اش د یه دونهآ نمی



 افرادۀکاهشسرزندگیوانگیز

آخر . ها گه آخر هفته ش میا ههم .ماشین که داری ؛گم بریم بگردیم هر چی به شوهرم می»: گوید می 11 شمارة انمخ

یه از کار با آهن و فلز بعد » :گوید می 6 شمارةیا آقای « .ام  گه خسته می .خواد تا لنگ ظهر بخوابه شه می هفته هم که می

م دیگه حالم از زندگی ا هاز بس یه کار تکراری کرد»: گوید می 7 شمارة یا آقای« .کنه خودش سرد می لمدت آدم رو مث

 «.لعنتی رو بچرخونم ةه باید یه دونه دستگیرعخوره. روزی هزار دف به هم می



 ازبینرفتنپوششولباسمحلی

پوشش قبلی خود را کنار ناچار  و به کنند.های فرم استفاده  های صنعتی به خاطر شرایط کاری باید از لباس کارگران کارگاه

پوشند.  های پوشیده می خاطر زیادشدن افراد غریبه لباس هب پوشند می های محلی لباس زنان نیز که قبالً .گذارند می

پوشیدن  لباس ةمرور نحو به ،دن به سبک شهرییلباس پوش ةد افراد جدید به محیط روستا و نحووطور با ور همین

 ةپوشم با زنان دیگ من که دانشجو هستم و لباس دانشگاه می» :گوید می 9 شمارة خانم الً،ث. مکند میتغییر روستاییان نیز 

چقدر پوشن و  میلباسای محلی مردم روستاهای دیگه توی پوشن. ولی  هم لباس می لهمه مث .روستا هیچ فرقی ندارم

 «.هم قشنگه

جمعیت ایمنطقه رشدنامتوازن:4مضمون
اطرافبهاینروستایمهاجرتافرادروستاها

ر افراد مهاجر از روستاها و شهرهای بیشت .ابدی علت نیاز به نیروی کار، مهاجرپذیری افزایش می با ورود صنعت به روستا به

خصوصی برای جذب افراد مهاجر دارد و  ههر روستایی ظرفیت ب الًمعمو ،. این پدیده گرچه به ظاهر مثبت استاند اطراف

با افزایش جمعیت مواجه شود با مشکالت زیادی از جمله کمبود مکان سکونت، تردد، آموزش و اگر بیش از ظرفیتش 

این روستا برای این همه »: گوید می 7 ةشود. آقای شمار میرو  روبهگسیختگی روابط اجتماعی  طور ازهم و همین ،بهداشت

 «.هم جا نداره اما باز ،گردن ها برمی شبن و ا هاشون از روستاها و شهرهای نزدیک درسته که بعضی .آدم جا نداره

زیست آلودگیمحیط افزایش:5مضمون
هایکارگاهیوآلودگیصوتیزبالهافزایش

آورد. بسته به نوع صنعت این آلودگی نیز متفاوت خواهد  شک با خود آلودگی به همراه می ورود صنعت به یک منطقه بی

هاست که روستای خیرآباد نیز از این اثر در  این آلودگی ةو خاک از جمل ،نها، زمی بود. آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آب

صدای  رقد این .های صنعتیه ر از نخالهکافیه بیای داخل شهرک صنعتی، پُ» :گوید می 7 شمارة آقای الً،امان نیست. مث

قدر این شهرک  این» :ویدگ می 1یا آقای « .جوره اطراف شهرک صنعتی هم همین .گیری ناخراش هم زیاده که سردرد می

 «.کنه دونی زندگی می زباله یکنه تو کنه که آدم احساس می صنعتی آشغال تولید می
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روستااقتصادیناپایداری:6مضمون
ع تب  و به ،اقتصاد این روستا آثار مثبتی همچون افزایش اشتغال، افزایش درآمد افراد در ،ورود صنایع به این روستابا گرچه 

آثاری که ماهیت شهری دارند اما به دلیل ورود  ؛نباید آثار منفی آن را نادیده گرفت ،وابسته ایجاد شده استآن خدمات 

و  ،های زندگی همچون افزایش نابرابری در بین افراد، افزایش هزینه ،افتد صنایع و افزایش مهاجرت اتفاق می

 گرایی. مصرف



افزایشنابرابریدربینخانوارها

ها نیز متغیر  مرور درآمد گیرد به ی که در پیش روی افراد قرار مییها های متفاوت و فرصت ود صنایع و شغلبا ور ،شک بی

و کارگران در همان سطح قبلی باقی  کنند  ثروت زیادی کسب می ،تدریج به اند، کارگاه شود. برخی که صاحب کارخانه و می

ولی از وقتی که  .اختالفی نداشتیم ؛من از اولش مثل خود ماه بودپسردایی »: گوید می 9 شمارة خانم الً،مانند. مث می

دیگه کالسش به ما  اصالً .گرفته زنهم جا  دارتر شده. االن دیگه رفته تهران خونه خریده و از همون کارگاه زده پول

 «.خوره نمی



هایزندگیافزایشهزینه

رود.  ها باال می یابد و قیمت آن و مسکن افزایش می ،اکیتقاضای محصوالت خوراکی، غیرخور ،علت افزایش نیروی کار به

ولی  ،یه کیلو گوشت اینجا با تهران کلی اختالف قیمت داشت ؛طوری نبود که این قبالً»: گوید می 3شمارة  آقای الً،مث

  «.تهران لهمه چی قیمتاش شده مث .طوره میوه هم همین .هیچ فرقی نداره ،همون قیمت تهرانهبه االن دیگه 



گراشدنافرادمصرف

 الً،مث .کردن بیشتر شده است به مصرفافراد یل تما ،تررفتن درآمد طور باال علت دریافت حقوق ثابت و ماهیانه و همین به

ذاشتیش  حسابت. باید می یومد توا ه یه پولی میعکه موقع برداشت محصول بود یه دف قبالً»: گوید می 7 شمارة آقای

شمارة یا خانم « .باید خرج کنیم رمآ  درمی رو که ماه هرچی کنم سرِ ولی االن که اینجا کار می .بانک واسه کل سالت یتو

 .قدیمی باشهما  لولی ما ،فامیالت شیک باشهنة شه که وسایل خو نمی .زیاد شدهخیلی چشمی  چشم و هم» :گوید می 11

بخره همه باید بهترش  اش خونهجدید برای  ةیه وسیلکسی اگه  ،کنن می از وقتی درآمدا زیاد شده و شوهرامون اینجا کار

 «.رو بخرن

 

هایایجادشدهبهشهرهاوسرمایهانتقالدرآمد

هایی که اهل روستا  عتی نداشته. اونفبه نظر من که این شهرک صنعتی برای روستای ما من» :گوید می 3 شمارة آقای

شهر خرج  یبرن تو پولشون رو می ،هایی هم که اهل همین روستا باشن کنن. اون نیستن که پولشون رو اینجا خرج نمی

 «.از خرید خونه گرفته تا لباس و خوراک. خیلی تغییری اتفاق نیفتاده ؛کنن می



نشینینیرویکارکشاورزیباصنعتبهکشاورزیروستاوجایتوجهبی

 2 شمارة آقای الً،ماندن بخش کشاورزی است. مث مغفول وقتی صنعت مرتبط با محیط روستا نباشد یکی از عوارض آن

 ،دستم بودن شه. تازه پسرام که کمک هیچ عایدی هم از این شهرک صنعتی نصیبم نمی .من خودم کشاورزم»: گوید می
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کنن.  ن اونجا کار میا هن رفتا ههاشون رو ول کرد ها هم زمین تنها. خیلی م دستا هکنن و من موند ن اونجا کار میا هرفت

 « .ره شهر و هیچ کاری هم به کار ما نداره ش میا هسازن هم که میی هم هرچ



رتافرادبومیبهبیرونازروستامهاج

دهند محیط روستا را  های محیط روستایی، بسیاری از افراد بومی ترجیح می شدن روستا و از بین رفتن جاذبه با صنعتی

با این  ؛اینجا اون آرامش زندگی روستایی رو نداره و با شهر هیچ فرقی نداره» :گوید می 1 ةآقای شمار الً،ترک کنند. مث

هم به خاطر  دیگه زندگی کنم تا االن یتفاوت که امکانات شهری رو هم نداره. من خودم دوست دارم از اینجا برم یه جا

 «ما هام موند خانواده

زنان برای اقتصادی ظرفیت فقدان:7مضمون
خصوص وقتی  هشوند. ب های مردانه حساب می های صنعتی بیشتر به نیروی بدنی نیاز دارد و شغل شغلماهیت صنعت و 

سازی به  دهد و در عمل صنعتی نمی اها ر کار کردن زنان در این محیط ةها در روستا باشند فرهنگ روستا اجاز این شغل

 معنای ایجاد فرصت شغلی برای مردان است و نه زنان.



صنعتیشهرکمحیطبودنمردانه

 .کاریم ها همه بی ب ما زنولی خُ ،رن سر کار و برای ما هم خوب شده درسته که مردامون می»: گوید می 11 شمارة خانم

 «.م چه برسه بخوام اونجا کار کنما هم اونجا نرفتار هب هست و من خودم تا حاال ی محیط شهرک صنعتی مردونه



نبودشغلبرایزنان

م درسم تموم نشده. تموم هم ه ولی هیچ کاری برام نیست. هنوز ،خوام کار کنم خیلی وقته می»: گوید می 9 ةخانم شمار

 «کارگاه با دستگاه کار کنم. یتونم برم تو بشه کار نیست. من که نمی

روستا هایگردشگریظرفیت رفتن بین از:8مضمون
اندازطبیعیوبکرروستاازبینرفتنچشم

دیگه اون  .ست تا روستا تا موقعی که این شهرک صنعتی اینجاست اینجا بیشتر شبیه کارخونه» :گوید می 1 ةآقای شمار

 «های فلز رو نگاه کنه؟ بیاد کارگاه ؟!کار کنه گردشگر بیاد اینجا چی صفای روستایی رو نداره. اصالً



ازبینرفتنبافتسنتیروستا

کنی  ای پیدا می ن. دیگه کمتر خونها ههاشون رو به سبک جدید ساخت خونه دیگه به مرور همه»: گوید می 3 ةآقای شمار

ها مثل  خونه ةو هم ؛سازن آجر و سیمان تر شده و با همین مصالح معمولی می ها کوچیک معموالً خونه .که قدیمی باشه

 «.هولی اینجا ن ،ها هستن که هنوز خونه و خیابوناشون به سبک قدیمیه ولی بعضی روستا .هم شده



شدنهایگردشگریبهخاطرصنعتیازبینرفتنظرفیت

ان، فرهنگشون و محصوالت کشاورزی  ها خودشون جاذبه روستایی .گردشگریه ةطبیعت یه جاذب»: گوید می 1 ةآقای شمار

«.ر نیستگای برای گردش شون. ولی االن دیگه جاذبه و دامپروری
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افرادبومیةزیستةآثارمنفیشهرکصنعتیبرتجرب.1شکل

 گیرینتیجه
آثار مثبت به گروه اول در  :چهار گروه تقسیم کردبه توان  سازی بر توسعة روستایی را می های مرتبط با اثر صنعتی پژوهش

کید أبر آثار مثبت اجتماعی آن نیز ت ،عالوه بر آثار مثبت اقتصادی ،گروه دومدر  است؛ هشدسازی توجه  اقتصادی صنعتی

محور اصلی اجتماع محلی شرایط است،  دهشگروه سوم نیز گرچه آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی بررسی در  است؛ده ش

ر بیشت ،. با وجود اینشده استبه آثار منفی هم توجه  ،عالوه بر آثار مثبت، در گروه چهارم ؛محیط زیستی و فرهنگی است

شده سازی توجه  به آثار مثبت صنعتیها  در آنیعنی  ؛گیرند می مطالعاتی که در کشور انجام شده است در گروه اول قرار

تواند  می ،های صنعتی باشد خصوص اگر از نوع شهرک سازی به دهند که صنعتی . اما نظریات و مطالعات نشان میاست

سازی  تیجامعی در خصوص آثار منفی صنع ةدلیل اینکه نظریه ولی ب جا بگذارد. بهر محیط روستا دآثار منفی بسیاری 

برای شناخت شده است، برخی مطالعات داخلی در کنار آثار مثبت به مواردی از آثار منفی نیز اشاره فقط در وجود ندارد و 

 جادیو ا دلیل آنکه هدف شناخت هآثار منفی این پدیده از رویکرد کیفی استفاده شده است. در میان رویکردهای کیفی نیز ب

از روش پدیدارشناسی بهره گرفته اند،  کردهتجربه آن را که کنشگران فعال  ،سازی است صنعتی ةدیتر از پد قیعم یدرک

کنندگان در  اساس است که پژوهشگر و شرکت نیبر ا یریتفس یشناسداریپد کردیرو یمبنا و ساخت اصل شده است.

 ،نیاها جدا کرد. بنابر فرض را از آن شینوع پ نیا توان یو نم پردازند یخودشان م دیاز د دهیپد ریمصاحبه همواره به تفس

. در این مطالعه از شوندگان است و مصاحبه گرتوسط پژوهش دهیبا هم ساختن معنا و مفهوم پد یبر مبنا کردیرو نیا

ال اصلی این ؤکنندگان در پاسخ به س ها استفاده شد که در آن شرکت ساختاریافته برای گردآوری داده های نیمه مصاحبه

 آثارمنفیشهرکصنعتی

کاهشامنیت
 اجتماعی

ازبینرفتن
هایظرفیت

گردشگریروستا
 برایمردمبومی

فقدانظرفیت
اقتصادیبرای

 زنان

ناپایداری
 اقتصادیروستا

افزایشآلودگی
 محیطزیست

رشدنامتوازن
ایجمعیتمنطقه  

تغییروتضعیف
فرهنگبومی

 روستا

گسترشناموزون
اندازهایچشم

 شهریدرروستا
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سازی از دید افراد محلی روستا چگونه تجربه شده است، در  که صنعتی ،اساس رویکرد پدیدارشناسیپژوهش بر 

پس از  صورت تفصیلی بیان کردند. سازی روستای خیرآباد به صنعتی ةشخصی خود را از پدید ةتجرب ،عمیق ای همصاحب

به  ،سپس .شد دهیکنندگان برگز مهم مشارکتباز اظهارات عمده و  یبا استفاده از کدگذار نخستاول  ةمصاحبه، در مرحل

 یاساس یها مضمونموسوم به  یتر بزرگ یاطالعات یها در واحدها معنا که افق نیاقدام شد. بد یمحور  یکدگذار

آنچه تجربه شده است با استفاده از  فیبه توص نخست ،شدهدیتول نیاستفاده از مضام با ،بعد ةمرحلشد. در  یندب دسته

از  یبی)ترک یبیترک لیتحل کیبه نوشتن  ،درنهایتکنندگان پرداخته شد.  مشارکتاز  کیهر  یبرا ینشیگز یکدگذار

شده ارتباط  ییشناسا یها و مضمون یمطالعات قبل نیب ،مرحله( اقدام شد. سپس نیا یقبل و بازخوردها ةنظرات مرحل

 .ارائه شد ها افتهیاز  ییگزارش نها ،یساز پارچه کیبا  ،تیبرقرار شد و درنها

 تیکاهش امنهای  آمده با استفاده از روش پدیدارشناسی نشان داد که آثار منفی در قالب مضمون دستهنتایج ب

ای  رشد نامتوازن منطقه، روستا یفرهنگ بوم فیو تضع رییتغ، در روستا یشهر یاندازها گسترش ناموزون چشماجتماعی، 

رفتن  نیاز ب، زنان یبرا یاقتصاد تیفقدان ظرف، روستا یاقتصاد یداریناپا، ستیز طیمح یآلودگ شیافزا، تیجمع

 برای مردم بومی روستا تجربه شده است. روستا یگردشگر یها تیظرف

 طیمحاز جمله آلودگی  ،منفی هایدرستی برخی از این اثر مطالعات پیشین نیز بهدر دهد که  این نتایج نشان می

    روستا، یعیرفتن منابع طب نی، از بیصوت یو آلودگ ینیرزمیز یها آب و هوا یآلودگ ،مصرف خانوارها یالگو ریی، تغیستیز

و  یدوست ةیکاهش روح ی،کاهش گردشگر مهاجرت روستاییان به شهرها،اندک در  گذاریثیرأبودن نیروی کار، ت یبوم ریغ

بسیاری دیگر از در اما  گرفته است.ی موردتوجه قرار افت بخش کشاورز ،گراشدن مردم روستا مصرف ،مردم نیب تیمیصم

در روستا،  یشهر یاندازها گسترش ناموزون چشمهمچون مضامین فرعی کاهش امنیت اجتماعی،  هاییاثرمطالعات 

 دهشای جمعیت لحاظ ن و رشد نامتوازن منطقه ،فقدان ظرفیت اقتصادی برای زنانروستا،  یفرهنگ بوم فیو تضع رییتغ

 ،که از نتایج این مطالعه استخراج نشده است است دهشنیز اشاره  هاپیشین به برخی اثرمطالعات در  ،. همچنیناست

 یها خانه ساختِ زیو ن ،روستا ةیوساز در حاش ساخت شیو افزا جوانان لیتحص کاهش ،یمحل یبازارها بیتخرهمچون 

 . دوم

این مطالعه، ابعاد آثار منفی شهرک صنعتی بر مردم بومی روستا بسیار فراتر از آن است  ةآمد دست هبر اساس نتایج ب

توسعة  ةگذاران حوز پیشنهاد این مقاله آن است که سیاست بنابراین، .فرض نزد پژوهشگران وجود دارد صورت پیش که به

ناپذیر  آثار منفی آن گریز زیرا ،ورد کنندهای صنعتی برخ ها و شهرک ایجاد و گسترش ناحیه اروستایی باید با احتیاط ب

و  یاحداث نواح هایاثر ینیب شیپ یبرا یو فرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع وستیمطالعات پ دادن انجامرسد و  نظر می به

 ینواح ةو توسع یزیر در برنامه یمحل ةمشارکت جامعو ها،  آن اثر تیریمد یبرا ییو اتخاذ راهکارها یصنعتهای  شهرک

توان  می ،برای توسعة روستا ،های صنعتی به جای ناحیه ،تواند پیامدهای آن را ارزیابی کند. همچنین یی میروستا یصنعت

 کارآفرینی و ،مشارکتی ای، شبکه، ای های صنایع کوچک و متوسط متناسب با محیط روستا، رویکردهای پهنه به رویکرد

 محور که  اجتماع مالی مینأت و آموزش توانمندسازی، روستایی، ماتخد و کاال ارزش ةزنجیر ةتوسع بر تمرکز با ،اجتماعی

 د.کرتوجه بیشتری کند مین أرا ت معیشت و جمعیت تثبیت ای، منطقه متوازن ةتوسع تواند می
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