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منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد 
بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئواالت که منطقه ویژه اقتصادي 
سلفچگان چه تأثیري بر رفاه اجتماعی و همچنین چه پیامدهاي اجتماعی براي 

این . مطالعه بوده استبومیان این منطقه به همراه داشته، از اهداف این 
پژوهش از نوع توصیفی ـ  پیمایشی بود و جامعه آماري آن،کلیه ساکنین 
روستاي سلفچگان را که اخیراً طبق مصوبه وزارت کشور، شهر اعالم شد، 

 211بنا برآمار موجود جمعیت این شهر برحسب خانوار، . گرفت می دربر
عنوان حجم   خانوار به86 ، گیري تصادفی هاي نمونه خانوار بودند که به روش

آمده نشان داد ایجاد منطقه ویژه  دست نتایج به. نمونه انتخاب شده بودند
اقتصادي سلفچگان از طرفی باعث کاهش همبستگی اجتماعی وکاهش اعتماد 
اجتماعی، در بین مردم سلفچگان شده، اما از جانب دیگر وجود این منطقه، 

کیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان شده باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود 
  .است

مناطق آزاد تجاري، مناطق ویژه اقتصادي، توسعه، توسعه : مفاهیم کلیدي
  اجتماعی، رفاه اجتماعی

  
  پژوهشمسئله

 مناطق هادبیات و تاریخچ: این بخش از مقاله در سه قسمت تنظیم و تدوین شده است
 اقتصادي در ایران و درنهایت هیژگیري مناطق و  اقتصادي در جهان، تاریخ شکلهویژ

  .هاي مربوط به آن  سؤاله پژوهش و ارائهطرح مسئل
هاي گوناگونی مثل مناطق آزاد صنعتی و مناطق آزاد  در ادبیات موجود ، واژه. 1

گونه مناطق در چین و هند با عنوان  روند، این کار می تجاري و غیره به جاي یکدیگر به
، »Maquiladoras«کزیک، کاستاریکا و السالوادر با عنوان ، در م» اقتصاديهمناطق ویژ«

مناطق «، در فلیپین با عنوان »مناطق آزاد صنعتی«در غنا، کامرون و اردن با عنوان 
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-Sadni(شوند   شناخته می1»مناطق اقتصاد آزاد«و در روسیه با عنوان » پردازش صادرات

Jallab,2002,cited by Aggarwal,2007.(گونه اصطالحات را در  یک    توماس این
 بسته و محدود و اداري جداشده، فاقد هیک منطق«: بندي کرد تعریف چنین جمع

جمعیت ساکن، مجهز به امکانات الزم براي بارگیري، تخلیه، تأمین سوخت، 
سازي کاال، بدون پرداخت عوارض و همچنین بدون دخالت قوانین گمرکی  ذخیره

)Thomas,1956:7, cited  by Reigstad, 2007 .(ترین اصطالح از  ترین و کلی رایج
،  مناطق پردازش صادرات.  است2» پردازش صادراتهمنطق «ههاي مزبور، واژ میان واژه

اي هستند که در آن  تولید براي صادرات   شده  مناطق اقتصادي  محصورشده و حراست
مناطق ) 1992(بانک جهانی . دهد صورت واقعی رخ می تحت شرایط تجاري آزاد به

هاي صنعتی  عنوان عناصر اصلی  مناطق آزاد تجاري و  پارك پردازش صادرات را به
گیري  از منظر تئوریک و نظري، مبناي اصلی شکل). Reigstad, 2007(توصیف کرد 

هاي   است که براساس آن، سیاست» ریکاردو«این نوع مناطق، اصل هزینه نسبی 
 اقتصادي تجویز شده ه صادرات و درنهایت توسعالمللی، گسترش گرا، تجارت بین برون

 3 اقتصاديهمناطق ویژ). 29: 1386؛ تحققی، 151: 1381نسب، ؛ علوي1995,(است 
 مناطق آزاد تجاري و مناطق پردازش صادرات است که هیافت شده و توسعه شکل اصالح

کوئیه، ؛ ژ1381نسب، ؛ علويSingh,1995(ها ، شکل گرفت  بار، با ابتکار چینی نخستین
 خارجی در قلمرو داخلی یک ه یک منطقهمثاب  اقتصادي، بههمناطق  ویژدر کل )..  1370

شوند و ضمن برخورداري از اهداف عملیات تجاري  از مالیات و  کشور محسوب می
هاي ابزاري و امتیازاتی  اي از سیاست  گمرگی معاف هستند و داراي  مجموعههتعرف

 شان و استفاده از آنها در سایر نقاط یک کشور وجود ندارد کارگیري  هستند که امکان به
)Thakur,2010,Ge,1999, cited by Reigstad,  2007 (اقتصادي در یک همناطق ویژ 

                                                
1. Free economic zone 
2. Export processing zone 
3. Special Economic Zone (SEZs) 
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 اقتصادي، جذب هشوند با هدف توسع  مشخص از زمین، محصور و حراست میهمنطق
کنند  می خارجی، صادرات، خدمات براي صادرات و ارتقاي صنعت فعالیت هسرمای

)Shah, 2008; Yeung et al., 2009; Thakur, 2010; Kong, 2013 ( و معموالً مشمول
از نظر ). Shah, 2008(قوانین اقتصاد لیبرالی و آزاد و نه قوانین اقتصاد معمولی هستند 

 همناطق ویژ. 1: ند ازا هاي این مناطق عبارت برخی از این ویژگی» بانک جهانی«
چنین . 2د؛ ان رافیایی محدود و به لحاظ فیزیکی مورد حمایتاقتصادي به لحاظ جغ

داراي مزایائی هستند که بر مکان . 3مناطقی داراي مدیریت و سازمان واحدي هستند؛ 
داراي قوانین و آداب و رسوم جداگانه و خاص . 4شان در منطقه مبتنی است و  فیزیکی

 اقتصاد ملی هی توسعیکی از اهداف چنین مناطق). World Bank, 2009(خودند 
) Yeung et al., 2009(طور مستقیم   خارجی بههو جذب سرمای) 1381 کامران،(

شوند  تنها با اهداف اقتصادي و رشد اقتصادي، طراحی و ایجاد می این مناطق، نه. است
). ;Rohne, 2013 yeung, 2009(» شوند  اقتصادي تلقی میهابزاري براي توسع«بلکه 

دي داري دو نوع مزایاي اصلی و مهم هستند؛ یکی مزایاي مستقیم  اقتصاهمناطق ویژ
سازي و آزمایش براي اصالحات  اقتصادي  ها، زمینه ارتقاي مهارت: اقتصادي از قبیل

هاي داخلی و دیگري  وري شرکت تر، انتقال فناوري، تنوع صادرات، بهبود بهره گسترده
گذاري مستقیم خارجی،  یهدرآمد ارز خارجی، سرما: مزایاي غیرمستقیم مانند

شود هر  چناچه مشاهده می).  Zong, 2011(زایی، درآمد دولتی و رشد صادارات  اشتغال
دو نوع این مزایا، بر رشد اقتصادي متمرکزند و بعد اجتماعی و پیامدهاي اجتماعی را 

ور در  و مزایاي مناطق اقتصادي مزبها در این مقاله تالش شده تا به پیامد. گیرند دربرنمی
  .بعد اجتماعی و انسانی نیز توجه شود

 الگوي موفق مناطق ویژه اقتصادي در کشور چین باعث شد تا خیلی دیگر از .2
ا و کشورها از آسیا تا آمریکاي التین، اروپا و آفریقا، براي دست یابی به مناطق ه ملیت

نند، صادرات را ویژه اقتصادي اقدام نمایند تا از این طریق ، سرمایه خارجی را جذب ک
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ي ها افزایش دهند، ایجاد اشتغال نمایند، صنعت را به حرکت در بیاوردند و زیر ساخت
عنوان یک کشور آسیایی نیز  کشور ایران به). Yeung, 2009( موجود را ارتقاء دهند

 اقتصادي را در هدست به چنین اقدامی زد و ایجاد مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژ
 آزاد مناطق اندازي  را و تأسیس هه اندی.ادي خود مورد اهتمام قرار دادهاي اقتص برنامه

 از ناشی مشکالت وجود به با توجه ها سال آن در .گرفت شکل 1330هده در ایران در

 در کشور، به وارد شده کاالهاي نگهداري براي نیاز مورد تأسیسات و تسهیالت فقدان

اسفندیاري و (شد  می احساس شورک در آزاد مناطق ایجاد ضرورت جنوبی بنادر
علت متکی بودن بر نفت و  پذیري اقتصاد ایران به  همچنین ضربه.)1387دیگران، 

 انقالب وقوع با). 1387 کامران،(هاي ارزي، این ضرورت را مضاعف کرد  نوسان

 سال در و تعیین ایران، آزاد تجارت همنطق اولین عنوان به کیش ة جزیر ایران، اسالمی

 هنقط سه در تا شده داده اجازه دولت به توسعه اول هسال پنج هبرنام راساسب 1368
اسفندیاري و دیگران، (کند  صنعتی تجاري آزاد مناطق تأسیس به اقدام کشور مرزي
 ه دوم، شوراي عالی ایجاد مناطق ویژه قانون برنام25 هتبصر» د« طبق بند .)1387

 هاي، نهایتاً قانون تشکیل و ادار نامه یینعلت مشکالت آ اقتصادي را تصویب کرد اما به
 علنی روز چهارشنبه مورخ هاین قانون در جلس.  اقتصادي تصویب شدهمناطق ویژ

 با اصالحاتی در 5/9/1384 مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 11/3/1384
  و الحاق یک ماده3 ه ماد2 و 1ي ها  و الحاق یک تبصره به آن و تبصره1 ه مادهتبصر

طبق گزارش .  به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است24 هعنوان ماد به
هاي  هاي دسترسی صادرکنندگان ایرانی به نهاده بانک جهانی، سه نوع اصلی از نظام

استرداد حقوق گمرکی؛ ) الف: آورند وارداتی بدون پرداخت حقوق گمرکی را فراهم می
مناطقی هستند که در آنها : مناطق آزاد)  جهاي گمرکی یا واردات سوخت و معافیت) ب

ها و انبارهاي  هیچ کنترل گمرکی داخلی بر تجارت بین کشورهاي خارجی و کارخانه
 اقتصاد ههاي گمرکی بر تجارت بین هر منطقه و بقی کنترل.داخلی این مناطق وجود ندارد

یران نیز  اقتصادي در اهشود، این تعریف عمومی شامل مناطق ویژ داخلی اعمال می
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 اقتصادي در ایران هطبق گزارش بانک جهانی مناطق ویژ) .1383بانک جهانی، (شود  می
 اقتصادي هدر مناطق ویژ. 1: شبیه مناطق آزادند و فقط چهار تفاوت اساسی با آنها دارند

که این قوانین در  تأمین اجتماعی و مقررات کار شبیه به سرزمین اصلی است درحالی
فروشی هستند، اما  فروشی و خرده مناطق آزاد مجاز به عمده. 2ترند؛  مناطق آزاد آسان

 اقتصادي فقط از هدر مناطق ویژ. 3فروشی هستند؛  مناطق ویژه فقط مجاز به عمده
هاي  شود، اما در مناطق آزاد تجاري، بانک  داخلی استفاده میهخدمات بانکی و بیم

ها  ق ویژه قوانین ملی بر ثبت شرکتدر مناط.  4خارجی مجاز به ایجاد شعبه هستند و 
که در مناطق آزاد تجاري بنگاها مقررات خود را در  و حق مالکیت حاکم است، درحالی

 اقتصادي سلفچگان یکی از مناطقی است که ه ویژهمنطق). همان (1این مناطق دارند
 هکتار در 2000اي به وسعت  براساس قانون مزبور شکل گرفت، این منطقه در محدوده

هاي ترانزیت مرکز سیاسی اقتصادي کشور   کیلومتري تهران و در چهارراه جاده185
هاي اصلی شمال به جنوب و شرق به  آهن سراسري و بزرگراه  ابریشم، راههواقع در جاد

غرب ایران بوده و براي برقراري ارتباط با اروپا،کشورهاي آسیاي مرکزي و خلیج 
 2.فرد دارد انزیت کاال، موقعیتی ممتاز و منحصربهمنظور تولید، صادرات و تر فارس، به

هاي اقتصادي بر  فردي با افزایش فعالیت طبیعی است چنین موقعیت ممتاز و منحصربه
قبل از اجراي پژوهش اصلی که این . محیط اجتماعی مجاور نیز اثر خواهد گذاشت

ي سلفچگان از مقاله برگرفته از آن است، مفروضات نسبت به مجاري تأثیرپذیري روستا
اراضی  تأثیرات کالبدي نظیر واگذاري تمام) الف:  اقتصادي عبارت بودند ازه ویژهمنطق
  هکتار 91000  هکتار و رساندن این میزان به 528شده در فاز یک به میزان  بینی پیش

رسانی، احداث نهرهاي روباز و   آبهآهن، احداث شبک در فاز سه، ساخت بارانداز راه
 هاي تجاري، اداري،  مترمکعبی، احداث محل5000احداث منبع بتونی سرپوشیده، 

                                                
-  همچنین براي آشنایی بیشتر با جزئیات مناطق ویژة اقتصادي و مناطق آزاد در ایران به مقالۀ مهدي تحققی
 .مراجعه شود» یرانتحلیلی بر وضعیت مناطق آزاد و ویژه در ا«با عنوان ) 1386(

-  براي اطالعات بیشتر به سایت www.slafchegan.orgمراجعه شود . 
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هر ...  هوایی وه مخابرات فیبر نوري، احداث شبکهگمرگ و میادین اصلی، احداث شبک
هاي  تأثیرات روابط انسانی از قبیل حضور متناوب هیأت) کدام در دو فاز یک و دو؛ ب

 تجاري، هجایگاه کارگزار، نمایندگذار خارجی، حضور دائم اتباع خارجی در  سرمایه
کارمند، کارگر و نیروي خدماتی و حضور شاغالن جدید از شهرهاي مختلف و داخلی 

روزي در شهر سلفچگان  در قالب مستأجر یا خریدن خانه،  کشور و زندگی شبانه
اندازي واحدهاي دانشگاهی، مثل دانشگاه آزاد  حضور دانشجویان غیربومی از طریق راه

 و دانشگاه پیام نور و در کل افزایش جمعیت غیربومی، اعم از خارجی و داخلی اسالمی
تبع آن مستقر شدن ادارات  تأثیرات حاصل از شهر شدن روستاي سلفچگان و به) و  ج

فرض اصلی پژوهش این بود که  وضعیت اجتماعی . شهري و افزایش خدمات شهري
  . کند  تغییر میو رفاهی مردم سلفچگان تحت تأثیر این شرایط نیز

سازد که اهداف  خوبی روشن می  در باال، به2 و 1شده در بندهاي  مطالب مطرح. 3
 هاصلی  ایجاد مناطق پردازش صادرات اعم از مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژ

 اقتصادي، عمدتاً به رشد اقتصادي و هدر توسع. اقتصادي، توسعه و رشد اقتصادي است
) تغییرات فنی  و تغییرات ارزشی(طور مداوم و توأم با تحوالت  افزایش درآمد سرانه به

آرتور لوئیس ). 1389فرد،  ؛ بابایی1384راد،  ؛ قانعی1384ازکیا و غفاري، (توجه می شود
داند و آن را شامل مفاهیمی همچون رفاه،  رشد اقتصادي را به معناي افزایش سود می

از نظر او افزایش .  مصرف آنها نداردداند و کاري  به توزیع و آسایش و سعادت نمی
تنها ممکن است باعث بهبود شرایط زندگی افراد جامعه نشود، بلکه  رشد اقتصادي، نه

بنابراین، اجراي  یک برنامه ). 1389فرد،  ؛ بابایی1384ازکیا و غفاري، (تر نیز شود  وخیم
 مزایا و   اقتصادي،ه اقتصادي مثل مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژهو یک پروژ

پیامدهاي گوناگونی در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دارد و روابط این 
تنیده و سیستمی مورد مطالعه و بررسی قرار  صورت درهم ابعاد چندگانه، بایستی به

ها، چه  براساس برداشت مرکزي نگرش سیستمی، بسیاري از پدیده«زیرا . بگیرند
توان  و چه هویتی بیولوژیکی یا کالبدي داشته باشند، را میاجتماعی یا اقتصادي باشند 
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اي در نظر گرفت که متقابالً بر روي همدیگر  هاي پیچیده عنوان نظام به شکل مفیدي به
 براساس این نگرش  و رویکرد ) .1385اللین،  ؛ مک317: 1387هال، (» گذارند تأثیرمی

رداخت نباید از پیامدهاي  اجتماعی که در صفحات بعدي به آن خواهیم پهتوسع
 اقتصادي و آزاد هگیري مناطقی مثل مناطق ویژ ریزي و شکل اجتماعی و انسانی برنامه

تجاري غافل ماند، بلکه بایستی بعد فضایی و انسانی آنها  نیز مطمح نظر باشد، 
 اقتصادي، داراي اهدافی اقتصادي هستند و با استقرار همعموالً مناطق ویژخصوص که  به

مثل تأسیس «هاي اقتصادي در هر منطقه  یع وخدمات، همراه هستند و فعالیتصنا
هایی در  ها و بازارهاي وسیعی باعث یک سري دگرگونی ها، ادارات، مغازه کارخانه

 اقتصادي ه ویژهاین تأثیرات با ایجاد منطق). 30:1377چمبرز، (» شود محیط می
هر شدن روستاي سلفچگان را سلفچگان قم  در حدي بود که وزارت کشور موضوع ش

رود محیط اجتماعی منطقه مورد نظر نیز  تبع آن انتظار می تصویب و اعالم کرد که به
هایی هستند که در بعد رفاه و  این نوع تغییرات، همان مقوله. دستخوش تغییر شود

رو دراین مقاله سعی شده تأثیرات   ازاین. شود  اجتماعی به آنها توجه میهتوسع
ریزي اقتصادي بر شهر   ناشی از استقرار این گونه صنایع، خدمات و برنامهاجتماعی

  :سلفچگان سنجیده و به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود
 اقتصادي سلفچگان چه تأثیري بر رفاه اجتماعی ه ویژهایجاد و استقرار منطق. 1

 اي جتماعی اقتصادي چه پیامدهاي اهاین منطق. 2مردم بومی این منطقه داشته است؟ و 
 ه ویژهتبع این دو سؤال، تأثیر منطق براي بومیان این منطقه به همراه داشته است؟ به

اقتصادي سلفچگان بر میزان همبستگی، اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی 
  .اند مردم شهر سلفچگان  نیز مورد سنجش و سؤال قرار گرفته

  
  پیشینه پژوهش
 اقتصادي هها و اهداف مناطق ویژ  بیان و تأکید شد که فعالیتروشنی در طرح مسئله به

اعم (هاي انجام شده  در جهت تقویت رشد اقتصادي بوده است و در عمل نیز، پژوهش
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به این مناطق، در بعد اقتصادي و رشد اقتصادي بوده است؛  راجع) از داخلی و خارجی
صادرات شمال آسیا را در سه ، عملکرد مناطق پردازش )) 2005مثالً آرادونا آگارول

یابی  در این پژوهش عواملی چون مکان. کشور هند، سریالنکا و بنگالدش مقایسه کرد
هاي خاص مناطق،  ها، کیفیت، حکومت، سیاست امتیازات و ویژگی مناطق، زیرساخت

وتحلیل عوامل  تجزیه. گونه مناطق در سه کشور دارد تأثیر مستقیمی بر موفقیت این
هاي توصیفی ترکیبی سه  هاي اقتصادسنجی با استفاده از آماره قالب مدلمذکور در 

). 1387اسفندیاري و همکاران، (کشور در دو سطح کشور و منطقه صورت گرفت 
)2002, Jallab& Armas  (شش کشور جمهوري دومینیکین، چین، هنیز با مقایس 

زش صادرات این موریس، مکزیک، ماکائو و تونس درمورد سهم صادرات مناطق پردا
 به 1990درصد در سال  20اند که این سهم در کشور چین کمتر از  کشورها نشان داده

با این توصیف ). 197: 1388التجائی، (  رسیده است 1999 درصد در سال 57حدود 
 ههاي بسیار اندکی وجود دارد که به تأثیرات این مناطق در بعد رفاه و توسع پژوهش

گرچه این دسته، اندك و موردي هستند و بیشتر به رفاه اجتماعی توجه کردند، 
، با بررسی اثرات استقرار صنعت در اجتماعی پرداختند تا توسعه اجتماعی، مثالً راجرز
دهد که صنعتی شدن روستایی منافع  شهرك و مناطق روستایی ایالت آیوا نشان می

ه سبب افزایش یکپارچگی ک طوري وسیعی را براي اجتماعات مورد مطالعه دربرداشته، به
 به 1978راجرز، ،(خانوارها، افزایش درآمد سرانه و توزیع مطالعه درآمدها شده است 

  در تحلیل خود در خصوصهمچنین نایاك). 1385نقل از مطیعی لنگرودي و همکار،  
دهد  توسعه تحلیلی شبیه راجرز ارائه می  روستایی در کشورهاي درحالهروندهاي توسع

هاي  تنها راه حل مشکل فقر و بیکاري مناطق روستایی، ایجاد فرصت: استو معتقد 
تواند ضمن ایجاد  ریزي براي استقرار صنعت در مناطق روستایی می شغلی است و برنامه

                                                
1. Aradhna Agg arwal 
2. Rogers 
3. Nayak 
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نقل از مطیعی لنگرودي   به219: نایاك( روستایی را محقق سازد هاشتغال، اهداف توسع
 هی با مطالعه ما در این است که ایجاد منطق پژوهشهارتباط این یافت) 1385و همکار، 

یع و خدماتی در روستاي سلفچگان توأم   اقتصادي سلفچگان با استقرار چنین صناهویژ
 هها عاملی براي تحقق اهداف توسع رود این نوع اقدامات و فعالیت بوده و انتظار می

به  جعهاي خارجی را کاستی موجود در پژوهش. روستاي سلفچگان شودهجانب همه
هاي  پژوهش. هاي داخلی نیز وجود دارد پیامدهاي اجتماعی مناطق ویژه در پژوهش

 اقتصادي عمدتاً با رویکرد اقتصادي و از نوع ارزیابی هداخلی مربوط به مناطق ویژ
همین موارد هم بیشتر به مناطق آزاد پرداختند و کمتر به مناطق ویژه توجه . هستند
صورت مشابه و جامع، ادبیات مربوط به  ها به ن نوع پژوهشاما از آنجایی که ای. کردند

 اقتصادي یا در کل مناطق پردازش صادرات، نظیر تاریخچه، همناطق آزاد و مناطق ویژ
اند و یک  انواع، اهداف و قوانین مربوط به این نوع مناطق را مورد کنکاش قرار داده

. اند جاد کردند، بسیار حائز اهمیتنیازي از تکرار مطالب مزبور ، براي این پژوهش ای بی
اي با  گونه که به)  1385(با این توصیف به پژوهش مطیعی لنگرودي و همکارش 

 موردي در شهرستان هآنان  در یک مطالع. شود موضوع این مقاله، ارتباط دارد، اشاره می
ماعی  اقتصاد و اجتهها و نواحی صنعتی بر توسع بابل به بررسی و ارزیابی اثرات شهرك

 روستا ه حاکی از آن است که در دو دست نتایج این پژوهش. مناطق روستایی پرداختند
، اکثر شاخص توسعه، اعم از )روستاهاي داراي صنایع و روستاهاي بدون صنایع(

، مسکن، بیمه، رضایت و امنیت )خوراك، پوشاك و کاالي مصرفی(الگوي مصرف 
در این . دهند ستا تفاوت معنادار را نشان میهاي ماندگاري در رو شغلی، آموزش، انگیزه

پژوهش نشان داده شد که استقرار صنعت در مناطق روستایی تأثیري مثبت بر رفاه و 
 داخلی و خارجی ههاي گسترد حاصل اینکه با وجود پژوهش.  اجتماعی داردهتوسع

د  اقتصادي، اما در بعد اقتصادي و رشهپیرامون مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژ
ها در بعد اجتماعی و پیامدهاي اجتماعی این نوع مناطق بر  اقتصادي خأل این پژوهش
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درنتیجه این مقاله و پژوهش، . شدت محسوس است هاي اجتماعی همجوارشان به محیط
  .کند یابد؛ زیرا بخشی از این خأل را  پر می اهمیت بیشتري می

  
  رویکرد نظري

توسعه در لغت .  جنگ جهانی دوم مطرح شدصورت فراگیر پس از به» توسعه«اصطالح 
این واژه ). 1371؛ میرهاشمی و دیگران، 1388موسائی، (به معناي گسترش دادن است 

  پیشرفت و هبرخالف اصطالح رشد، مضمونی فراگیر و چندبعدي دارد و دربرگیرند
؛ 1387؛ میرهاشمی و دیگران، 1371ازکیا، (ترقی جامعه در تمام ابعاد زندگی است 

 ه اقتصادي، توسعهرو، در ادبیات  مربوط به توسعه، از توسع ، ازاین)1389فرد،  بابایی
آید   انسانی، سخن به میان میه اجتماعی و توسعه فرهنگی، توسعهسیاسی، توسع

 اقتصادي، انسانی و اجتماعی هدر ادامه سه نوع توسعه، یعنی توسع). 1389فرد،  بابایی(
  .شوند این مقاله دارند، اجماالً توضیح داده میکه ارتباط بیشتري با موضوع 

معموالً و در بیشتر موقع  به » توسعه«مفهوم  که اشاره شد، چنان :توسعه اقتصادي
رود و منظور از آن ، افزایش تولید ناخالص ملی و یا  کار می  اقتصادي بههمعناي توسع

از این ) 1377 دوب، ؛ چاران1373؛ قوام، 1387کولکارنی، (افزایش درآمد سرانه است 
مکاتب نظري . اند  اقتصادي شکل گرفتههرو مکاتب نظري حول محور مفهوم توسع

نوسازي، وابستگی و : شوند  کلی تقسیم میهشناختی در این حوزه، به سه دست جامعه
 ه، نظری عبارتی به.  نوسازي استه وابستگی، نظریهسرمنشأ ظهور نظری. نظام جهانی

 نظام جهانی در مقابل ه نوسازي، رخ نمایان کرد و نظریه نظریوابستگی در واکنش به
دو دیدگاه کارکردگرایی و ). 1388سو، ( وابستگی و نقد آن، سربرآورد هنظری

ها، میراث فکري   نوسازي را تأمین و نئومارکسیستهگرایی، میراث نظري نظری تکامل
یکی و مکانیکی دورکیم و با دو مفهوم همبستگی ارگان. اند  وابستگی را تغذیه کردههنظری

شده و     جوامع نوسازيهالهام  از او متغیرهاي الگویی پارسونز و درنهایت الگوي دوگان
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ویژه نوسازي جدید که   نوسازي، بههنشده لوي مفاهیمی هستند که به فهم  نطری نوسازي
و همچنین مفاهیم . کنند به ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز توجه کرده است، کمک می

کنند تا تغییرات اجتماعی را که محصول صنعتی شدن و  الگوهاي مزبور به ما کمک می
هاي اقتصادي هستند، تبیین و تحلیل کنیم و ابزار تحلیلی براي بیان موقعیت این  فعالیت

در این پژوهش، . یافتگی اقتصادي هستند جوامع در قبل و بعد از صنعتی شدن و توسعه
 و متغیرهاي الگویی به بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و استفاده از همین مفاهیم

هاي   زمانی قبل و بعد از استقرار صنایع  و فعالیتهاقتصادي شهر سلفچگان در دو دور
 اقتصادي این منطقه پرداختیم، اما از آنجایی که اهداف ه ویژهاقتصادي مربوط به منطق

 ه انسانی و توسعهابعاد توسع اقتصادي بود، بیشتر به هپژوهش فراتر از بعد توسع
  . اجتماعی، بیشتر تمرکز شده استهبنابراین بر رویکرد توسع. اجتماعی توجه داشت
 انسانی به چیزي متفاوت و هاندیشه و دیدگاه کنونی بر توسع :توسعه انسانی

در گزارش  سازمان ).  26: 1387یاگونبر و دیگران، (متمایز با رشد اقتصادي تأکید دارد 
 انسانی روندي است که طی آن هتوسع« گفته شده است 1» انسانیهتوسع «هربارملل د

افزایش امکانات  افراد و ). 1389، فرد بابایی(» یابد امکانات افراد بشر افزایش  می
.  یاد کرد2» انسانیهسرمای«توان از آنها به  هاي آنان مواردي هستند که می افزایش توانایی

توانند از سه طریق   اقتصادي، این مناطق میهبه مناطق ویژ براساس ادبیات موجود راجع
گیري  تأثیر بر شکل. 2تأثیرات شغلی و استخدامی؛ . 1:  انسانی تأثیر بگذارندهبر سرمای

تأثیرات ). Aggarwal, 2007(اثرات ارتقاي آموزشی و فناوري .  3 انسانی و هسرمای
 اقتصادي مسقیماً ه مناطق ویژ.1 :گیرد شغلی و استخدامی خود از سه کانال صورت می

براین، این نوع  عالوه. 2شوند؛  کار گرفته می براي کارهاي مهارتی و غیرمهارتی به
این مناطق .  3شوند و  طور غیرمستقیم نیز انجام می کارهاي مهارتی و غیرمهارتی  به

ایجاد شغل، در کل این اعتقاد وجود دارد که .  کنند براي زنان اهل کار ، شغل ایجاد می

                                                
1. Human development 
2. Human capital 
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در برخی از موارد . خود در کاهش فقر تأثیر دارد خودي وري به درآمد و افزایش بهره
زایی این مناطق در حدي است که حتی در بعضی موارد با کمبود نیروي  تأثیر اشتغال

 افزایش نیروي کار و ضرورت آموزش و یادگیري درون .).Ibid(شویم  کار مواجه می
روز کردن سیستم  ، به)Kusago and Tzannatos,1998( هاي مناطق ویژه  شرکت

تبع آن تأسیس نهادهاي آموزشی  براي ارتقاي  آموزشی براي رفع نیازهاي مختلف و به
  ه اقتصادي براي جذب سرمایهمهارت کارگران و مساعد بودن فضاي مناطق ویژ

 ,Hoffman, 1991; Rhee and Balot(ها  مستقیم خارجی از طریق ایجاد زیرساخت

1990; and Johansson, 1994, cited by Aggarwal, 2007(هاي  ، از جمله روش
در بسیاري از . کنند  انسانی کمک میهگیري مثبت سرمای مختلفی هستند که  به شکل

اي از  اي که دسته گونه کار گرفته شد، به  اجتماعی  بهه انسانی معادل توسعهموارد، توسع
میرهاشمی و دیگران، ( انسانی  ارائه شد هجش توسعهاي اجتماعی براي سن شاخص

ها و   انسانی بیشتر با شاخصهظر نویسندگان این مقاله، مفهوم توسعن ولی به). 1387
شود  مفهوم رفاه اجتماعی همخوانی دارد و ضمن پذیرش ارتباط بین این دو، اذعان می

اعی است و مسائل  انسانی و رفاه اجتمهتر از توسع  اجتماعی کلیهکه مفهوم توسع
ي ها تر و  مرتبط با گروهاي اجتماعی، گروه  اجتماعی، مسائلی کالنهمربوط به توسع

مواردي مثل توسعه در مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، (انسانی یا جامعه هستند 
آن توسعه  در  بر اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و عالوه

 اجتماعی داراي نقش هرو، توسع ازاین). ی و رفاه اجتماعی انسانههاي توسع شاخص
: درحقیقت ادعاي این مقاله این است.  انسانی استهمکملی براي رفاه اجتماعی و توسع

 اقتصادي هتواند متأثر از مناطق ویژ  انسانی و رفاه اجتماعی میهگونه که سرمای همان
هاي مربوط به  مقولهط اجتماعی و  انسانی و محیهتوانند بر جامع باشد، این مناطق می

  .توسعه اجتماعی نیز اثرگذار باشند
 اگرچه مفهوهم توسعه عموماً مترادف با پیشرفت اقتصادي :توسعه اجتماعی

رود، اما به همان اندازه ناظر به پیشرفت سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی نیز  کار می به
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یاگونبر و دیگران، (وار است  دیگر دشهواقع جدا کردن یک حوزه از حوز هست؛ در
 هدست آورد ولی مفهوم توسع توسعه ثبات و دوام خود را از اقتصاد به). 25: 1387

 ؛ حاجی28: 1377چاران دوب، ( اقتصادي است هتر از مفهوم توسع اجتماعی جامع
 اجتماعی، توافق نظر هباره مفهوم توسع  اقتصادي درهبرخالف توسع). 1382شمی، ها 

؛ )1388موسائی، (هاي آن وجود ندارد   این مفهوم، مصادیق و مؤلفههبار چندانی در
با توجه به اینکه . رو است  اجتماعی با اغتشاشات زیادي روبههرو، مفهوم توسع ازاین

اي است که عمدتاً پس از جنگ جهانی و با عنایت به  سازه» توسعه«خود مفهوم 
تماعی در متون و منابع متفکران  اجهدگرگونی جوامع رواج یافته، طبعاً از توسع

. ویژه، سخنی به میان نیامده است شناسی به طور اعم و جامعه کالسیک علوم اجتماعی به
 اجتماعی سیري افزایشی ههاي اخیر آن هم به یکباره توجه به مفهوم توسع در سال

داشته و کاربرد آن رایج شده است، بدیهی است تازه بودن مبحث تا حدودي توجیه 
). 127ـ124: 1382پیران، ( اجتماعی وجود دارد ه توسعهتشاشاتی است  که در زمیناغ

 هتوسع: عنوان نمونه  اجتماعی شده است، بههها و تعبیرهاي متفاوتی از توسع تعریف
مثل (جوي بهبود رفاه اجتماعی، به معناي تقویت جامعه مدنی و اجتماعی در جست

حقوق اجتماعی، و توانایی جامعه براي حل رعایت  ،...)ي اجتماعی وها تعامل گروه
 1995 اجتماعی در سال هتوسع). 1388موسایی، (اختالف و تضادها ،تعریف شده است 

   به2003و در سال ) 1388موسایی، (صورت مبارزه با فقر مطرح شد  میالدي به
 اجتماعی حول ههاي توسع مؤلفه). 1382پیران، (دگرگونی اجتماعی مثبت تلقی شد 

توجهی به این دو، طراوت و شادابی حیات اجتماعی  چرخد و بی جام و یگانگی میانس
تواند به   اجتماعی میههمچنین توسع). 1386عبداللهی و دیگران، (کند  را تهدید می

و به ) 1388موسایی، ( صنعتی باشد ه مدرن یا جامعه سنتی به جامعهمعنی گذار از جامع
خت اجتماعی قدیم به یک ساخت اجتماعی جدید معناي متمایز شدن جامعه از یک سا

هاي  هدف تئوري«با توجه به اینکه ). 1387؛ میرهاشمی و دیگران، 1387کامران، (است 
نیافته بود، رشد اقتصادي نوین  توسعه نیز تسریع رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه
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ي ها  نظامجهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهاي فکري و فرهنگی، همچون نقد
 اقتصادي فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به هسیاسی و اقتصادي ، الگوهاي رایج توسع

محور   جامعهه اجتماعی یا توسعه این چالش طرح رویکرد توسعهچالش کشیدند؛ نتیج
تشکیل نشست سـازمان ملل متحد با موضوع جهانی براي ). 1384قانعی راد، (» است
در کپنهاك دانمارك، یکی از نقاط عطف درکاربرد  1995 اجتماعی در سال هتوسع

رهبران کشورها در این نشست خودشان را به یک بیانیه و .  اجتماعی بودهرویکرد توسع
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی الزم براي   عملی که طیف وسیعی از سنجههبرنام
ایش عبارت برخی از تعهدات این هم. کنی فقر را پوشش می داد، متعهد کردند ریشه
تعهد ایجاد یک محیط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی براي قادر : بود از

 اجتماعی، تعهد به گسترش احترام به کرامت و شأن هساختن مردم به کسب توسع
رسمیت شناختن و تقویت مشارکت و  انسانی و برابري و عدالت بین زنان و مردان، به

 زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نقش رهبري زنان در توسعه و
تعهد به اهداف دسترسی عمومی و منصفانه به آموزش، باالترین استاندارد سالمتی 

هاي مربوط به شرایط  جسمانی و روانی، دسترسی عمومی بهداشت اولیه، دفع نابرابري
، تعهد به تسریع گذاري اجتماعی از قبیل نژاد، ملیت، جنسیت، سن و معلولیت، احترام

نیافته و تعهد به ادغام   منابع انسانی در کشورهاي توسعههاقتصادي، اجتماعی و توسع
؛ قانعی 127ـ 124: 1382پیران، (هاي تعدیل ساختاري   اجتماعی در برنامههاهداف توسع

تعهدات سران کشورها در نشست جهانی کپنهاك بیانگر این است که ). 1384راد، 
اي از معیارهاي انسانی را براي ارزیابی پیامدها و  اجتماعی، مجموعه هرویکرد توسع«

، )1998(» رز«از نظر ). 1384قانعی راد، (» دهد دستاوردهاي توسعه مورد استفاد قرار می
هاي بنیادي در ساختارها و روابط اجتماعی با   اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهتوسع
نسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران،  تحقق اهداف ادغام اجتماعی، اهانگیز

این مستلزم آن است که به هنگام طراحی . هاي صاحب قدرت است امکانات و سازمان
و راهبردهاي توسعه، اطالعات الزم در مورد پویاشناسی قدرت، دستگاه فرهنگی و نظام 
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ه ارزشی حاکم بر جامعه و همچنین ساختارهاي رسمی و غیررسمی در اختیار داشت
 اجتماعی در مقایسه با رویکرد رفاه هبنابراین، رویکر توسع). 111: 1998معینی، (باشیم 

 این 1در جدول . کند اي متفاوت با مردم برخورد می  انسانی به شیوههاجتماعی و توسع
  .اند ها مقایسه شده تفاوت

  
   مقایسه رویکرد رایج رفاه اجتماعی با رویکرد در توسعه اجتماعی-1 جدول 

ها  اخصش
  و روابط

  توسعه اجتماعی  رفاه اجتماعی

  ها شاخص
آموزش، بهداشت، اشتغال، 
مسکن، تأمین اجتماعی و 

  امید به زندگی باال

سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، توسعه حوزه 
عمومی عدالت و برابري، فقدان طرد اجتماعی 
انسجام محلی، صلح و آرامش، امید به زندگی، 

  ها ترسمیت یافتن تفاو
تمایزپذیري 

  اهداف
  نیازهاي جمعی و معنوي  نیازهاي فردي و مادي

  هاي درآمدي کمک  اهداف
یاري و حمایت از مردم براي افزایش 

  شان هاي مهارت
  فرد در درون خانواده و اجتماع  فرد  تمرکز
  مشارکت محلی و یاري متناسب با فرد  متمرکز و غیرشخصی  روش

  مقاصد
حمایت مالی براي کاهش 

  فقر
هاي مشارکت  کاهش فقر در ضمن توسعه مهارت
  کار پایدار براي مردم

هاي  سنجه
  موفقیت

طور  ارائه حمایت مالی به
  سریع و کارآمد

  حمایت براي مشارکت شغلی

  آموزش ماهیگري  ماهی دادن  استعاره
  دولت با مشارکت بخش سوم  دولت  عامالن اجرا
 ت توانایی و اعتماد به نفسفقدان مهار  فقدان درآمد و شغل  مسئله اصلی

  .19 : 1384قانعی راد، : منبع
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 اجتماعی مکمل رفاه اجتمـاعی یـا        هایم توسع  گونه که در گذشته اشاره کرده      همان
 اجتمـاعی محـصول همـان      هحتی رویکرد جایگزین آن  است، نیازهاي اولیه در توسـع          

تمـاعی نیـز شـده     اجه انسانی و رفاه اجتماعی است که وارد بحث توسع هرویکرد توسع 
بر توجه بـه نیازهـاي اولیـه بـه فاکتورهـاي مهـم           اجتماعی عالوه  هاست، رویکرد توسع  

...  اجتمـاعی، همبـستگی اجتمـاعی، انـسجام اجتمـاعی و      هاجتماعی دیگري نظیر سرمای   
اي از انحـراف   وضعیت یک جامعه به هنجـار و یـا درجـه   ) 1993(پوتنام  . کند توجه می 

کند و معتقد است که درگیري مدنی   اجتماعی بیان میهوم سرمایاجتماعی کمتر را با مفه
تـر و   هـاي امـن   ، شرایط عملی الزم براي مدارس بهتر، خیابان      اجتماعی هو به هم پیوست   

براسـاس  ). 19: 1384قـانعی راد،  (کنـد    تر را فـراهم مـی      تر و طوالنی   حتی زندگی سالم  
کرد رفاه اجتماعی نیز هست و بـا         روی ه اجتماعی که مکمل و دربرگیرند     هرویکرد توسع 
شده براي این دو رویکرد، مدل پژوهش به شرح   هاي مطرح ها و شاخص توجه به مؤلفه

  . ارائه شده استصفحه بعد
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گرایش و تمایل به 
همکاري با سازمان ها و 

  نهاد ها

در روستا و  همیاري-
  شهر

 

 اجتماعی امنیت

همبستگی  مسئولیت پذیري
 اجتماعی

 گرایش به همکاري

  کمک به دیگران -
 همکاري و -

  همفکري
   از خود گذشتگی-
   داشتن تعهد کار-
 پذیرش مشارکت -

  احترام متقابل-
 ارتباط -

  باهمسایگان
 همیاري با لذت -
    رضایتو

مشارکت در  -
  انتخابات

 خودیاري و -
 کمکهاي مالی

حضور و همفکري --
درجلسات و 

 نشستهاي محلی

  
 توسعه اجتماعی

 
  مشارکت

 
 اعتماداجتماعی

 کیفبت
 زندگی

  
 اعتماد داشتن نسبت به
  اعضاي خانواده، اقوام و
فامیل،همشهري و هم 

 روستایی

 
کاهش با وجود عدم -

،  عدم سرقت،اعتیاد 
 و اختالفات فامیلی 

 قطال

  

  
گرایش به همکاري با نهاد 
ها وسازمان ها،تمایل به 

همیاري، در روستا و شهر 
 و افزایش کمک به یکدیگر

  مدل پژوهش-1نمودار 

 
  وضعیت اشتغال-
   درآمد-

   تحصیالت--
  مسکن-
 خدمات شهري -

 و روستایی

 
 رفاه اجتماعی

 تعامل با دیگران
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 ها فرضیه
ثیر أشهر سلفچگان ت مردم  سلفچگان بر میزان همبستگیه ویژه وجود منطق .1

 .گذاشته است

شهر سلفچگان مردم  سلفچگان بر میزان اعتماد اجتماعی ه ویژه منطقوجود .2
 .شتثیر گذاشته اأت

وضعیت رفاه اجتماعی مردم شهر   سلفچگان باعث بهبوده ویژهوجود منطق .3
 .سلفچگان شده است

 سلفچگان باعث بهبودکیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان ه ویژهوجود منطق .4
  .تشده اس
  
    پژوهشروش

رسد که از  نظر می زئیات روشی، گوشزد و یادآوري این نکته ضروري بهقبل از بیان ج
 اقتصادي سلفچگان و شهر شدن  این روستا تا هنگام این ه ویژهزمان استقرار منطق

رو پاسخگویان نسبت به وضعیت هر  پژوهش، هنوز کمتر از یک دهه نگذشته بود؛ ازاین
فچگان، اطالعات کافی و جامع  زمانی قبل و بعد از شهر شدن روستاي سلهدو دور

طور مجزا وجود نداشت، به فرض   قبل و بعد بههداشتند و نیاز به مطالعه در دو مرحل
ها باید به همین افراد و  آوري داده وجود نیاز به چنین روشی، باز هم  براي جمع

. شد مراجعه می) ریزان شهري و ساکنان بومی اعم از مدیران و برنامه(پاسخگویان 
به وضعیت رفاهی و اجتماعی روستاي   چه نظرات پاسخگویان راجع گر رو، ینازا

سلفچگان در  قبل و بعد از شهر شدن  آن پرسیده و مقایسه شدند، اما عمالً این مطالعه 
صورت میدانی انجام شده بود و  مبتنی بر روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است که به

نوارهاي ساکن و مقیم در شــهر جدید تأسیس  خاه آماري آن عبارت بود از کلیهجامع
سلفچگان، براسـاس گزارش مـرکز آمـار ایران و گزارشات مــوجود در بخشـداري 
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حجم .  خانوار است211شهـر سـلفچگان، جمعیت این شــهر برحسب خــانوار، 
 86هاي آماري محاسبه و با احتساب ضریب تصحیح یتس،  نمونه با توجه به فرمول

با توجه به بافت سنتی و روستایی بودن شهر جدید تأسیس . تعییین شدخانوار 
گیري تصادفی  استفاده  سلفچگان که بدون واریانس و پراگندگی است، از روش نمونه

نامه و مصاحبه دو ابزار اصلی پژوهش بودند که ضمن حفظ و لحاظ اعتبار،  پرسش. شد
  .  درصد بوده است85، بیش از نامه براساس آزمون آلفاي کرونباخ ، پایایی پرسش

  
  ي پژوهشها یافته

فرضیه اول به دنبال بررسی تأثیر منطقه ویژه اقتصادي بر میزان : فرضیه اول
ها مطرح شد براي  گونه که در بخش شاخص همان. همبستگی شهر سلفچگان بود

سنجش میزان همبستگی مردم، از سه متغییر امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی و 
همکاري و مشارکت استفاده شد براي سنجش امنیت اجتماعی از روحیه 
هاي اعتیاد، سرقت، اختالفات فامیلی، طالق و وضعیت حجاب  استفاده شد  شاخص

قبل از ایجاد منطقه ویژه (ها در مقایسه با گذشته  و شرایط فعلی این شاخص
روحیه مورد بررسی  قرار گرفتند، به همین شکل، تعامل اجتماعی و ) اقتصادي

عنوان یکی از  گنجانیدن موضوع حجاب به. همکاري نیز مورد سنجش قرار گرفت
هاي  هاي امنیت اجتماعی از اینجا سرچشمه گرفت که در مطالعه و مصاحبه مؤلفه

مقدماتی با مردم و مسئوالن اداري، وقتی سخن از وضعیت امنیت اجتماعی به میان 
عنوان مصادیقی از  حجابی و طالق را به شوندگان، افزایش بی آمد عمده  مصاحبه می

کردند، گرچه به لحاظ کمی این دو مورد بسیار محدود  ناامنی اجتماعی تلقی می
رو گرچه  ازاین. بود، اما از نظر بومیان منطقه، بسیار بااهمیت و حساس برانگیز بود

حجابی جزء مقوله امنیت  در کشور یا شهر دیگري ممکن است حجاب یا بی
هاي امنیت اجتماعی  ی نباشد، اما با نگاه بومیان منطقه مورد نظر جزء مؤلفهاجتماع
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قائل بودند وضعیت ) درصد 28(ها نشان داد که تعداد کمی  یافته. محسوب شد
اظهار )  درصد64(اعتیاد نسبت به گذشته کمتر شده است، ولی بقیه پاسخگویان 

از این جهت که اعتیاد در (ست کردند چنین موضوعی افزایش یافته یا تغییر نکرده ا
در کل وضعیت طالق در سلفچگان : ها بیانگر این بود که یافته). گذشته نیز زیاد بود

از قبل وجود نداشته و وضعیت فعلی در مقایسه با گذشته تغییر کرده است، حدود 
 درصد اظهار کردند طالق نسبت به گذشته بیشتر یا خیلی بیشتر شده است و 32

 درصد دیگر اظهار کردند 49صد، ابراز کردند کمتر شده است، گرچه  در16تنها 
وضعیت تغییر نکرده است ولی این به این معنا که در گذشته وجود نداشته و اآلن 
هم وجود ندارد، گرچه موارد طالق بسیار محدود و منحصر به چند مورد بود، اما 

ت ناشی از درصدي را به خودش اختصاص داد، این حساسی  32یک حساسیت 
ها  یافته. هاي آن در زمان حال است مذموم بودن طالق در گذشته و ظهور نشانه

نشان داد وضعیت حجاب در بین بومیان سلفچگان تغییر نکرده و مثل گذشته مقید 
حجابی بیشتر شده،  به حجاب هستند و موارد معدودي که اظهار نظر نکردند بی

 و کارگران منطقه ویژه که در سلفچگان شامل موارد غیربومی مثل مهاجران جدید
اقامت گزیدند و همچنین شامل مواردي مثل حضور دانشجویان غیربومی در 

بنابراین گرچه بومیان روستاي سلفچگان با وضعیت . دانشگاه پیام نور است
صورت غیرمستقیم و تحت تأثیر  رو نیستند اما به بدحجابی و موارد مشابه، روبه

صورت کمرنگ  ید و منطقه ویژه اقتصادي این موضوع بهشرایط شهرنشینی جد
هاي تعامل اجتماعی و روحیه  هاي مربوط به شاخص  یافته2جدول . جوانه زده است

همکاري و مشارکت مردم سلفچگان را در مقایسه با قبل از اینکه منطقه ویژه 
  .دهد اقتصادي در این منطقه ایجاد شود، نشان می
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   مردم سلفچگان در مقایسه با گذشته و قبل از ایجاد  میزان همبستگی-2جدول 
  منطقه ویژه اقتصادي

سطح معناداري 
آزمون (براساس 

 )تی تک نمونه 

نتیجه کلی 
نسبت به (

 )گذشته

نسبت به (نتایج 
 )گذشته

 متغیرها ها شاخص

 اعتیاد  یافته افزایش

 سرقت  یافته افزایش

 اختالفات فامیلی  یافته ی کاهشکم

 افزایش یکم
 یافته است

 طالق

به احتمال بیش از 
درصد معنادار  99

 است

در حد متوسط 
 است

چندان تغیر (
 )نکرده است

است  کمترشده یکم
 )ها در بین غریبه(

 حجاب

 امنیت اجتماعی

 کمتر شده
گذشت مردم 

 نسبت به همدیگر

 بیشتر شده
احترام نسبت به 

 همدیگر

به احتمال بیش از 
درصد معنادار  99

 است

 کمتر شده

 روابط همسایگی کمتر شده

 تعامل اجتماعی

 کمتر شده
کمک کردن به 

 همدیگر

 بیشتر شده
پذیرفتن نظرات 

 کمتر شده معنادار نیست همدیگر

 کمتر شده

همکاري براي 
رفع مشکالت 

 همدیگر

روحیه 
 همکاري
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 سطح آزمون معناداري هدآم دست  بهه همکاري و نمره کلی روحیهبا توجه به نمر
 هروحی(است، می توان گفت این ادعا که  درصد 56دست آمده که مساوي با  به

در بین مردم سلفچگان نسبت به گذشته کمی کاهش یافته و کمتر شده است، ) همکاري
که ) 2002( ارونسون هشده با نظری هاي مزبور در سطح توصیف معنادار نیست، اما یافته

رسانی داوطلبانه وآگاهانه نسبت به دیگران در جوامع  دوستی یا کمک نوع: معتقد است
ویژه در محیط شهري، یکی از مسائل مهم اجتماعی  معاصر در حال کاهش است؛ به

، بیانگر 22/3 کلی هدر نهایت نمر. ، همخوانی دارد)104: 1388احمدي، (آید  شمار می به
 اقتصادي در ه ویژهد از ایجاد منطقاین بود که همبستگی اجتماعی در شهر سلفچگان بع

این منطقه، در مقایسه با گذشته تغییر کرده و این تغییر در جهت کاهش همبستگی 
نتیجه . بود/ 009با توجه به سطح معناداري آماري محاسبه شد که مساوي با . است

 ه شماره فوق الذکر معنادار است، بنابراین فرضیه درصد، نتیج99گرفتیم که به احتمال 
  . تأییده شده است1

 اقتـصادي سـلفچگان بـر اعتمـاد         ه ویـژ  ه بررسی تأثیر وجـود منطقـ      : فرضیه دوم 
براي سنجش این فرضیه، از پـنج       .  دوم بود  هاجتماعی مردم شهرسلفچگان، هدف فرضی    

شاخص مثل میزان اعتماد افراد خانواده نسبت به همدیگر، میزان اعتماد افـراد فامیـل و                
همدیگر، میزان اعتماد آشنایان و دوسـتان نـسبت بـه همـدیگر،             قوم خویشان نسبت به     
ها نسبت به همدیگر و میزان اعتماد مردم نسبت   روستایی  ها و هم   میزان اعتماد همشهري  

به مأموران و ادارات دولتی، استفاده شده بود و از پاسخگویان خواسته شده این مـوارد                
 درصـد  41حـدود  : هـا نـشان داد   یافتـه . را در مقایسه با گذشته مورد بررسی قرار دهند      

پاسخگویان قائل بودند میزان اعتماد افراد خـانواده نـسبت بـه همـدیگر در مقایـسه بـا                 
 آنان که اظهار کردند وضـعیت اعتمـاد درون خـانواده           هعمد. گذشته افزایش یافته است   

عبـارت دیگـر افـزایش تحـصیالت         به. افزایش یافته، ناشی از تحصیالت فرزندان است      
سوادي پدران و مادران باعث شده است که فرزندان از اهمیـت بیـشتري               رزندان و کم  ف

 منبـع اطالعـاتی و آگـاهی نگریـسته شـود و اعتمـاد               ه آنها به دید    برخوردار شوند و به   
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بیشتري نسبت به گذشته به آنان شـود و احتمـاالً فرزنـدان نیـز در قبـال ایـن اعتمـاد،                      
خانواده در خصوص هـر سـه        ولی اعتماد برون  . داحساس مسئولیت بیشتري داشته باشن    

روستایی نسبت به  مورد اعتماد فامیل، اعتماد آشنایان و دوستان و اعتماد همشهري و هم
 درصد پاسخگویان، میزان اعتماد 45گونه اي که     به. همدیگر، همراه با کاهش بوده است     

اد آشنایان و دوستان را  درصد، اعتم43افراد فامیل را در جهت کاهش، ارزیابی کردند و 
روستایی را نسبت به همدیگر در مقایسه بـا گذشـته    درصد اعتماد همشهري و هم 37و  

در جهت کاهش، ارزیابی کردنـد، امـا اعتمـاد نـسبت بـه مـأموران و ادرات دولتـی از                     
درصد این وضعیت را در جهـت افـزایش و    58حدود  . وضعیت خوبی برخوردار است   

توانـد دریافـت خـدمات     یکی از علل اعتماد به ادارات دولتی مـی      . مثبت ارزیابی کردند  
  .شهري و امکانات شهري باشد که تا قبل از شهر شدن این روستا وجود نداشت

  
   میزان اعتماد اجتماعی در بین مردم سلفچگان در مقایسه با قبل از ایجاد -3جدول 

  منطقه ویژه اقتصادي
سطح معناداري 

براساس آزمون تی 
 هتک نمون

نتیجه کلی 
نسبت به (

 )گذشته

نسبت به (نتایج 
 )گذشته

  ها شاخص

 فزایش یافته استا
اعتماد اعضاي خانواده 

 نسیت به همدیگر

 اعتماد فامیل به فامیل کاهش یافته است

 اعتماددوستان نسبت به هم کاهش یافته است

 کاهش یافته است
 روستایی و اعتماد هم

 همشهري نسبت به همدیگر

با توجه به سطح 
معناداري که مساوي 

 بود نتیجه 000/0با 
احتمال  گرفته شد که به

دفرصد  99بیش از 
نتیجه موردنظر معنادار 
است در نتجه فرضیه 

  نیز تأیید شده2شماره 

 
کاهش 
جزئی 
اعتماد 
 اجتماعی

 افزایش یافته است
اعتماد به ادارات دولتی و 

  نهادهاي دولتی

 
 
  

اعتماد 
 اجتماعی
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 و ایجاد یک متغییر کلی و نهائی با 3پس از ترکیب و ادغام متغییرهاي  جدول 
 ه کل یا میانگین کل  نمرات که نتیجه نمرهو محاسب» اعتماد اجتماعی«عنوان 
  بوده است، بیانگر این بود که اعتماد مردم سلفچگان 12/3 آن مساوي با هشد محاسبه

منطقه و در مقایسه با گذشته، تغییر کرده و این  اقتصادي در ه ویژهبعد از ایجاد منطق
با توجه به سطح معناداري که . تغییر در جهت کاهش جزئی اعتماد اجتماعی بوده است

 ه بود،  این نتیجه حاصل شدکه نتیج000/0از طریق آزمون آماري محاسبه و مساوي با 
وم نیز تأیید شده  دهبنابراین فرضی.  معنادار است درصد99مزبور به احتمال بیش از 

  .است
 اقتـصادي سـلفچگان بـر بهبـود رفـاه       ه ویـژ  ه این فرضیه، تأثیر منطق    :فرضیه سوم 

منظور سنجش رفاه مـردم، رفـاه را    به. اجتماعی مردم سلفچگان را مورد بررسی قرار داد 
بـراي سـنجش رفـاه    . در دو بعد اجتماعی و خدمات رفاهی مورد بررسـی قـرار دادیـم     

ایی نظیر درآمد خـانوار، ایجـاد اشـتغال، تحـصیالت و بهداشـت         ه اجتماعی از شاخص  
در بعد خدمات رفاهی، به خدماتی کـه ارگانهـاي دولتـی و غیردولتـی             . استفاده کردیم   

شاخص بهداشت، شاخصی اسـت کـه در هـر دو بعـد     .  توجه شده استدهند، ارائه می 
ی و سـطح    فرهنگ بهداشـت و ارتقـاي آن در  بعـد رفـاه اجتمـاع              . قابل سنجش است  

اما با توجـه بـه سـطح پـائین     . خدمات ارائه شده، در بعد خدمات رفاهی مورد نظر بود    
، در سـنجش رفـاه اجتمـاعی، معمـوالً          )علت بافت روستایی   به(تحصیالت پاسخگویان   

بنابراین، این شاخص در بعد رفاه . ها مربوط به خدمات بهداشتی بود ها و پاسخ برداشت
ها حاکی از ایـن   یافته. مات رفاهی مورد توجه قرار گرفتاجتماعی حذف و در بعد خد   

 اقتصادي باعـث    ه ویژ ه درصد پاسخگویان بیان کردند که وجود منطق       77حدود  : بود که 
 درصد قائل بودند شرایط   13تنها  . ایجاد اشتغال براي جوانان و ساکنان محل شده است        

 هد بودند که وجود منطق  درصد دیگر معتق   11آنها  در این خصوص تغییر نکرده، حدود         
 آن افـرادي کـه قائـل بـه     هشایان ذکر است عمـد    . ویژه باعث شده بیکاري افزایش یابد     

افزایش بیکاري بودند افرادي بودند که شغل سـنتی و بـومی خـود را مثـل دامـداري و            
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رنگ تر و کمتر  ها نسبت به گذشته کم کشاورزي از دست داده بودند، یا این نوع فعالیت
گوهاي جانبی دیگر، حاکی از این بود       و  اي و گفت   هاي مصاحبه   همچنین یافته  .شده بود 

به این . ها شده است  اقتصادي در این منطقه، باعث تغییر نوع شغله ویژهکه وجود منطق
از بین رفته یا کمتر شـده  ) مثل دامداري، کشاورزي و باغداري(ي سنتی   ها  معنا که شغل  

 ههـاي جـدول نـشان داد  در دهـ     یافته. ا را گرفتهاي مدرن و صنعتی جاي آنه    و شغل 
آموزان و کودکان و نوجوانان و جوانان به تحـصیل و            اخیر، عالقه و اهمیت دادن دانش     

 درصـد  65هـا حـاکی از ایـن بـود کـه            همچنـین یافتـه   .  تحصیل بیشتر شده است    هادام
هـا   انواده اقتصادي باعث افزایش درآمـد خـ       ه ویژ هوجود منطق : پاسخگویان معتقد بودند  

 آنهـا قائـل بودنـد وضـعیت         ه درصد این موضوع را نفی کردند؛ بقی       7شده است و تنها     
در بخش خدمات رفاهی، میزان رضایت مـردم        .  آنها تغییر نکرده است    هدرآمدي خانواد 

 درصـد دیگـر محـدود    4).  درصـد  96حـدود   (گـشت     گاز برمی  هبیشتر به خدمات ادار   
.  گاز وصل شونده ساخت نتوانستند به شبک هکل پروان علت مش  یی بودند که به   ها  خانواده

ـ        آن بـسیار خوشـحال و راضـی بودنـد،     هبه این ترتیب یکی از خدماتی که مردم از ارائ
 اقتصادي نبود یا اصالً  ه ویژ هآنان معتقد بودند که اگر وجود منطق      . بحث گاز شهري بود   

امی صـورت  شـد یـا حـداقل در حـال حاضـر چنـین اقـد            گاز شهري فعال نمـی     هشبک
گرفت، همین وضعیت در خصوص خدمات شهرداري و خدمات شهري مثل تمیـز       نمی
 اقتصادي باعث شـهر شـدن     ه ویژ هزیرا منطق : ها  نیز وجود دارد     داشتن شهر و محله    نگه

. تبع آن خدمات شهري و شهرداري نیز فعـال شـده اسـت          روستاي سلفچگان شده و به    
گشت ولی باید  ت به وضعیت بهداشت برمی نارضایتی مردم در بخش خدماهگرچه عمد

 ه ویژهباز هم متأثر از وجود منطق)  بهداشتهجداي از خان(توجه داشت وجود درمانگاه 
علت بافـت روسـتایی و مجـاورت آن بـا            اقتصادي است ،چون در غیر این صورت  به        

تی شـد و نارضـای    بهداشت اکتفـا مـی  هاستان قم شاید مثل سایر روستاهاي ایران به خان        
  .طلبی آنهاست مردم برخاسته از مطلوب
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    میزان برخورداري مردم سلفچگان از رفاه اجتماعی و خدمات رفاهی-4جدول 
  در مقایسه با قبل از ایجاد منطقه ویژه اقتصادي

سطح معناداري براساس 
 آزمون تی تک نمونه

نتیجه کلی 
نسبت به (

 )گذشته

نسبت به (نتایج 
 )گذشته

 متغییر ها شاخص
 

افزایش یافته 
 است

 ایجاد شغل

افزایش یافته 
 است

 درآمد

ا توجه به سطح ب
معناداري که مساوي با 

 بود نتیجه گرفته 000/0
شد که به احتمال بیش 

 درصد نتیجه 99از 
 موردنظر معنادار است

 
افزایش 
 یافته است

افزایش یافته 
 است

عالقه به تحصیل 
 فرزندان

 رفاه اجتماعی

  
  
 

خوب ارزیابی 
 شدند

ادارات  :ترتیب به
 برق، گاز،
وآموزش  مخابرات

 وپرورش

متوسط 
 ارزیابی شدند

شهرداري و اداره 
 پست

 توجه به سطح با
معناداري که مساوي با 

 بود، نتیجه گرفته 000/0
شد که به احتمال بیش 

 درصد نتیجه مورد 99از 
 نظر معنادار است

خوب 
کمی بیش (

از حد 
 )متوسط

شدند  بدارزیابی
هم حال و هم (

 )گذشته

درمانگاه و 
 بهداشت

خدمات رفاهی 
خدمات (

شده  ارائه
ادارات 
 )ها وسازمان

 رفاه

 
با ترکیب متغییرهاي ایجاد شغل، درآمد و تحصیالت یک متغییر جدیدي با عنوان 

آمده در این متغییر کلی، حاکی از این  دست  کلی بههنمر. رفاه اجتماعی تعریف کردیم
 اقتصادي باعث بهبود رفاه اجتماعی مردم سلفچگان شده ه ویژه که وجود منطقاست
 بوده 0/ 000دست آمده  که مساوي با  این نتیجه با توجه به سطح معناداري به. است
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 سوم  نیز تائید هبنابراین فرضی.  درصد معنادار بوده است99است، به احتمال بیش از 
طـور کلی در حد خوب و نزدیک به متوسط  اگرچه سطح خدمات رفاهی به. شده است

ارزیابی شده است، اما از آنجایی که برخی از همین خدمات در گذشته نبوده و اکنون 
وجود آمده است و  تبع آن شهر شدن این منطقه، به  اقتصادي و بهه ویژهبراثر ایجاد منطق

برداري  هرهزودي به ب از طرفی برخی از موارد و خدمات در حال احداث است که به
طور قابل توجهی افزایش   ارزیابی بههرسیدند، نمر برداري می رسند و اگر به بهره می
در نهایت . خدمات رفاهی مثل رفاه اجتماعی بهبود یافته است: توان گفت می. یافت می

نام متغیر  یک متغییر به) اعم از رفاه اجتماعی و خدمات رفاهی(براي سنجش کل رفاه 
ف کردیم و نتایج مربوط حاکی از این بود که در مجموع وضعیت رفاهی رفاه کلی تعری

در حد خوب است و این نتیجه براساس ) اعم از رفاه اجتماعی و خدمات رفاهی(مردم 
 99  بوده است  به احتمال بیش از 000/0سطح معناداري آزمون آماري که مساوي با 

هی و رفاه کلی، جزء فرضیات  میزان خدمات رفاهالبته محاسب. درصد معنادار است
  .آیند عنوان نتایج جانبی و تکمیلی به حساب می پژوهش نبوده و به

 ویـژه اقتـصادي   ه،  بررسـی تـأثیر منطقـ     4 ه شـمار  ه  در فرضـی     :4فرضیه شماره   
براي سنجش . سلفچگان بر کیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان، مورد توجه قرار گرفت    

در بعد ذهنی معمـوالً،  . م به بعد عینی آن توجه شد     کیفیت زندگی هم به بعد ذهنی و ه       
بخـشی و کیفیـت زنـدگی آنـان         نظرات و ذهنیات پاسخگویان نسبت به میزان رضـایت        

تر کردن این موضوع ومتناسب نمودن آن        منظور جامع  با این توصیف به   . شود بررسی می 
 بودن شهر با موضوع پژوهش ، نظرات و ذهنیات پاسخگویان را نسبت به میزان مناسب    

سلفچگان براي زندگی، میزان مناسب بـودن رضـایت بخـشی وضـعیت زنـدگی مـردم           
بخشی وضعیت زنـدگی پاسـخگویان       سلفچگان در کل و میزان مناسب بودن و رضایت        

ها  و کیفیت خـدمات  مـورد          در بعد عینی، میزان دسترسی    . ازنظر خودشان بررسی شد   
رنت، کتابخانه، سالن ورزشـی، پـارك و      سنجش قرار گرفت، مثل میزان دسترسی به اینت       

ونقل، مراکز  ها، خدمات حمل ها، مغازه هاي تفریحی، درمانگاه، بیمارستان، فروشگاه  مکان
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آموزشی و میزان توجه و اهمیت شهرداري به تمیز نگه داشتن شهر و محـالت و سـایر      
خگویانی کـه  هاي پژوهش، نشان داد تعداد پاس در بعد ذهنی کیفیت زندگی، یافته . موارد

مراتب بیشتر از افـرادي بودنـد کـه     دانستند به شهر سلفچگان را براي زندگی مناسب می    
 درصد این موضوع را در حـد زیـاد یـا            50بیش از   . دانستند این موضوع را مناسب نمی    

البته بخشی از این گرایش و ارزیابی به حس و تعلق مکـانی ،     . خیلی زیاد ارزیابی کرند   
هاي مزبورنشان  داده). رات جانبی پاسخگویان حاکی از این موضوع بود    اظها(گردد   برمی

. بخش و مناسب اسـت  داد که در کل وضعیت و سطح زندگی مردم سلفچگان، رضایت          
البته در این . گرفت این ارزیابی عمدتاً در مقایسه با سایر روستاهاي اطراف  صورت می         

ـ     . شـد  میان به آلودگی منطقه اشاره می      ودگی را متوجـه شـهرك صـنعتی        برخـی ایـن آل
تنهـا   پاسـخگویان نـه  . دانستند  اقتصادي میه ویژهسلفچگان و برخی آن را ناشی از منطق  

دانستند بلکه سطح  بخش می  وضعیت زندگی در سلفچگان و مردم سلفچگان را رضایت        
در بعد عینی کیفیت زندگی،     . دانستند زندگی خودرا نیز مناسب یا تاحدودي مناسب می       

هـا و   هـا، مغـازه   هاي پژوهش  بیانگر این بود که مواردي مثل دسترسی به فروشگاه    یافته
ها و میزان توجه و اهمیت شهرداري به تمیز نگه داشتن شهر و محـالت و            سوپرمارکت

میزان تمیز بودن محله و شهر نسبتاً در شرایط خوبی قرار دارند و اسـتفاده از تلویزیـون    
علت احتمال حـساسیت، سـئوالی بـا عنـوان میـزان        بهگرچه  . بهترین موقعیت را داشت   

صـورت جـانبی اظهـار     اما  پاسخگویان بـه . استفاده از ماهواره، مورد پرسش واقع نشده   
اکثـر سـوادداران اظهـار      . کننـد  وبیش ماهواره وجود دارد و از آن استفاده مـی          کردند کم 

کننـد ولـی     نت استفاده می  هایی که فرزندان تحصیلکرده دارند، از اینتر       کردند که خانواده  
 استفاده در منزل و از طریق       همنظور وجود ندارد و عمد     نتی بدین  مرکز مشخصی و کافی   
میزان دسترسـی بـه پـارك، محـل تفریحـی، سـالن مطالعـه و                . خط تلفن خانگی است   

نقـل و    و ترین سطح ارزیـابی شـده بودنـد، همچنـین وضـعیت حمـل              کتابخانه در پایین  
جزئیات . ، بیمارستان و سالن ورزشی در سطح پایین ارزیابی شدند دسترسی به درمانگاه  

  . ارائه شده است5این موارد در متن اصلی پژوهش، مطرح و کلیات آن در جدول 
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  مردم سلفچگان) در دو بعد ذهنی و کیفی( وضعیت کیفیت زندگی -5جدول 
  و مقایسه آن با قبل از ایجاد منطقه ویژه اقتصادي

  سطح معناداري
 )ون فریدمنآزم(

 ابعاد  ها شاخص نتایج نتیجه کلی
 

 تقریباً
 زیاد

بخشی  میزان رضایت
 کل وضعیت زندگی مردم در

 زیاد
میزان رضایت پاسخگویان 

 از زندگی خود

به احتمال بیش از 
درصد معنادار  97

 است

 
بیشتر از حد 

متوسط و نزدیک 
 به حد زیاد

 متوسط
میزان مناسب بودن 

  اي زندگیسلفچگان بر

 ذهنی

 کم
میزان دسترسی به پارك، 
 محل تفریح و سالن کتابخانه

 کم
میزان دسترسی به ایستگاه 

 بوس و اتوبوس تاکسی، مینی

به احتمال بیش از 
درصد معنادار  97

 است

کمتر از حد 
 متوسط

  میزان دسترسی به درمانگاه کم خیلی

 عینی

  
 کیفیت زندگی یک متغییر کلی با با ترکیب بعد ذهنی کیفیت زندگی و بعد عینی

در کل کیفیت زندگی :  دهد ارائه و نتیجه، حاکی از آن نشان می» کیفیت زندگی«عنوان 
با توجه به سطح معناداري آزمون مساوي . در شهر سلفچگان کمتر از حد متوسط است

ه اما این وضعیت فعلی در مقایس.  درصد معنادار است99، به احتمال بیش از 000/0با 
زیرا همانطور در کیفیت ذهنی زندگی نشان دادیم، . با وضعیت گذشته بهبود یافته است

هایی که  بخش است و همچنین خیلی از کیفیت حس مردم از وضعیت زندگی رضایت
مورد سنجش قرار گرفتند، ممکن است در حد متوسط ارزیابی شده باشند؛ اما همین 

ود درمانگاه، پاکیزه بودن شهر، دسترسی به مثالً وج. موارد در گذشته وجود نداشتند
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هاي مرکزي در  ها از جمله فروشگاه سالن ورزشی، دسترسی به برخی از فروشگاه
 هتبع از ایجاد منطق گذشته وجود نداشته ولی با تأسیس شهرداري و شهر شدن روستا به

ا گذشته در بنابراین در مقایسه ب.  اقتصادي، مورد توجه قرار گرفته و ارائه شدندهویژ
برداري از  مخصوصاً در آینده نزدیک با بهره. کیفیت زندگی بهبود حاصل شده است

ها و آسفالت کردن  کشی  شهري مثل پارك، سالن کتابخانه و تکمیل خیابانهچند پروژ
 هنکت.  کیفیت زندگی افزایش خواهد یافتهاکنون مشغول آن هستند، نمر آنها که هم

است که مالك بیشتر ارزیابی در بعد عینی کیفیت زندگی به ظریفی که وجود دارد این 
توقع و انتظارات ساکنان شهر سلفچگان  به خدمات مورد نیاز یک شهر است نه مقایسه 

  .با گذشته
  

  گیري نتیجه
 ه ویژههم از نظر افکار عمومی بومیان و هم از نظر کارشناسان و مسئوالن محلی، منطق

. طقه از جمله روستاي سلفچگان تأثیر بسزایی داشت منهاقتصادي سلفچگان بر توسع
شهرشدن روستاي مزبور و دریافت خدمات رفاهی بیشتر و مناسب، یکی از تأثیرات 

تبع آن افزایش درآمد و در نهایت  ایجاد اشتعال و به.  اقتصادي بوده ویژهمهم منطق
 اقتصادي ویژه هطقافزایش کیفیت زندگی مردم و رفاه اجتماعی آنان از دیگر تأثیرات من

هاي  در اذهان عمومی تغییرات حاصله و پیشرفت.  محل موردنظر بوده استهبر توسع
 اقتصادي ه ویژهجامعه در کیفیت زندگی، منبعث از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم منطق

خصوص اینکه یکی از این تأثیرات، حاصلش تبدیل شدن روستاي  بوده است، به
باعث شده است امکانات و خدمات شهري و رفاهی بیشتري سلفچگان به شهر بوده و 

آمده در بعد عینی کیفیت زندگی این  دست نتایج به. براي آنان به همراه داشته باشد
 ویژه سلفچگان بر روستاي هخالصه اینکه تأثیرات منطق. کند موضوع را نیز تأیید می

پیامد صنعتی شدن سلفچگان در دو جهت مثبت و منفی بوده است و هر دو جهت از 
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. شود  روستایی محسوب میهویژه منطق یک منطقه یا استقرار صنایع در یک منطقه، به
 اقتصادي بر بهبود و افزایش رفاه اجتماعی و همچنین بهبود و ه ویژهتأثیرات منطق

شود و تأثیرات آن در  افزایش کیفیت زندگی مردم سلفچگان، بعد مثبت آن تلقی می
عی و همبستگی اجتماعی مردم سلفچگان که البته این تأثیر ناچیز و کاهش اعتماد اجتما

غیربرجسته بودن پیامدهاي . شود غیربرجسته است، بعد منفی این تأثیر محسوب می
منفی در بعد اجتماعی، منبعث از این است که در هنگام اجراي پژوهش خیلی از مدت 

شود که هرچه از مدت  یبینی م گذشت و پیش زمان شهر شدن روستاي سلفچگان نمی
هاي مورد نظر نیز افزایش  زمان شهر شدن این منطقه بگذرد، پیامدهاي منفی مقوله

ریزان و مدیران شهري شهر  هاي این پژوهش براي برنامه رو یافته ازاین. یابد می
  .تواند مهم و اثربخش باشد و از افزایش پیامدهاي منفی جلوگیري کند سلفچگان می
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