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 چکیده

چندین دهه بود که مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی بعنوان یکی از بنیان های با ثبات، در 

در کشور ما نیز چه پیش از انقلاب و  ال توسعه قرارگرفته بود.ای در حبرنامه ریزی کشوره

چه پس از آن رویکرد توسعه صنعتی، راهبرد اصلی دولت های حاکم بوود  اسوت. ایون در 

حالی است که اکنون سال هاسوت چوه بوه  وکر نووری و چوه در راور ایورادات چنوین 

استراتژی هوای دیگوری از  استراتژی ناایان  د  است. بر این اساس در مقابر این رویکرد

جاله توسعه اجتااری و توسعه پایدار اهایت یافته اند.در این تحقیق با توجه بوه اولوویتی 

که توسعه صنعت و تکنولوژی در تاام منواقق کشوور دا وته اسوت، بوه بررسوی تو ثیرات 

گسترش تکنولوژی بر ابعاد مختلف توسعه اجتااری)توسعه اجتاواری تووزیعی و انسوانی  

  1خته می  ود. در این راستا سؤالات اصلی که قصد بررسی آنها را داریوم ربارتنود از پردا

استان های کشور از نور توسعه تکنولوژیک و توسعه اجتااری در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

  توسعه تکنولوژیک چه ت ثیری بور ابعواد مختلوف توسوعه اجتاواری در اسوتان هوای 2و 

از نوع تبیینی است، و برای بررسی فرضویات  حاضر هشمختلف کشور گذا ته است؟ پژو

 استفاد   د  است.« کای تطبیقی»تحقیق از روش
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نتایج حاکی از آن است که استان سانان با بیشترین نرخ توسعه تکنولوژیک بور حسو  

جاعیت، رتبه نخست را در میان استان های کشور دارا می با ود و پوس از آن بوه ترتیو  

زوین قرار دارند. در میزان توسعه یافتگی اجتااری در بعد توزیعی،استان استان های یزد و ق

نیوز رتبوه نخسوت را در میوزان فارس یزد بیشترین میزان توسعه یافتگی را داراست. استان 

 گلسوتان و تهورانسرمایه اجتااری دارد و بیشترین میزان نابرابری نیز متعلق به استان هوای 

درصود از واریوانس و  44انگر این مطل  است کوه تقریبوا  است.نتایج تحلیر رگرسیونی بی

 وود. آموار  هوا تغییرات بعد توزیعی توسعه اجتااری توسط توسعه تکنولوژیک تبیوین می

بطوور مسوتقیم بور بعود 86.0گویای این واقعیت است که متغیر توسعه تکنولوژیک با بتوای

طلو  اسوت کوه متغیور توسوعه گذارد، این بیوانگر ایون متوزیعی توسعه اجتااری ت ثیر می

تکنولوژیک بر میزان توسعه اجتااری در بعد توزیعی استان ها مؤثر است. هاچنوین نتوایج 

نشان داد که توسعه تکنولوژیک استان هوا بور میوزان سورمایه اجتاواری و هاچنوین میوزان 

 نابرابری در استان ها ت ثیر معناداری ندارد.

اجتااری تووزیعی، توسوعه اجتاواری انسوانی،  توسعه تکنولوژیک، توسعه :هاکلیدواژه

 سرمایه اجتااری، نابرابری

 مقدمه و طرح مسئله

دو نوع رویکرد راد  در استراتژی های توسعه یافتگی وجوود دارد. ایون دو رویکور بوه 

 .  14  1801مشهور هستند)لهسوایی زاد ،  "توسعه از بالا"و  "توسعه از پایین"رویکرد های 

کلاسیک ریشه دارد و ناونوه آمایشوی آن، الا )مرکز  در نوریه اقتصادی نئوتوسعه از برویکرد

مفهوم قط  ر د است. تئوری اساسی این رویکرد آن است که توسعه، از تقاضوای خوارجی 

خودی در سوایر بخشوهای منطقوه به ود و به صورت پویا و خودهای ر د نا ی میو ضربه

صونعتی  -گیری خارجی، ماهیتا   هریاو  بر جهترسوخ خواهد کرد. این نوع استراتژی، رل

ایون دیودگا   با ود.هوای بوزرم میبر بود  و متکی بور فنواوری پیشورفته و پروژ و سرمایه

مخصوصا در میان اقتصاددانان دیدگا  غال  بود  است. براساس این دیدگا  با تحقق توسوعه 
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کثور تئووری هوای ر ود و صنعتی و تکنولوژیکی، توسعه اجتااری هم محقق خواهد  ود. ا

بر هاین مبنا صورت بندی  د  انود.) نگوا   وود بوه   1798مخصوصا تا قبر از دهه  توسعه

توسوعه از رویکورد   ..17و سوولو  17.0؛ فلودمن، 17.9؛ کالودور 17.9مید ؛ 1797دومار،

 های مربوط به ماهیت خود توسوعه اسوت.پایین، استراتژی جدیدتر و بازتابی از تغییر اندیشه

هدف اولیه توسعه از پایین، ارضای نیازهای اساسی سواکنان منطقوه اسوت و بوراین اسواس، 

توسعه، مبتنی بر بسیج حداکثر منابع قبیعی، انسانی و نهادی منطقه اسوت. بورای خودمت بوه 

های توسعه باید مستقیاا  مسائر فقر را هودف بگیرنود و تود  مردم و مناقق محروم، سیاست

  .18.0)گونج و میسرا، برانگیخته و کنترل  وند در ابتدا از پایین

قبر و چه بعد از انقلاب صورت گرفوت توا کشوور را از در کشور ما تلا های زیادی چه 

رق  ماندگی رها کرد  و به توسعه برساند. پنج برنامه قبر از انقلواب و پونج برناموه بعود از 

از این برنامه ها نیز گرچه برنامه  انقلاب در هاین راستا قراحی و کم و بیش اجرا  دند. قبر

های رارانی دولت)چه در زمان رضا  ا  و چه پس از او  تحت رنوان برناموه توسوعه و یوا 

، ولی هاه آن تلا ها در راستای مدرن کردن صنعت کشور بوود  و تاکیود رارانی مطرح نبود

حداقلبوه در ایران   .بنابراین70   1800موسایی،)توسعه و ر د تکنولوژیک بود  است آنها بر

در کشوور حواکم بوود  اسوت. دلیور اول وجوود  "بالا بوه پوایین"سه دلیر الگوی توسعه از 

یوک کشوور،  سیاسویهای اقتصوادی و ساختار .ساختارهای اقتصادی و سیاسی متارکز است

حوال توسوعه یکی از مهاترین روامر تعیین رویکرد توسعه در آن است. اغل  کشورهای در

در ایران این  )هاان .گیری و سیاستگذاری هستندرهای متارکز اداری در تصایمدارای ساختا

دوم  . 1808قاضی مرادی،)فضای تاریخی و اجتااری گذ ته استمیراثی نامیاون از  ساختار

اینکه، درآمدهای نفتی منجر به تارکزگرایی در برنامه ریزی های اقتصادی مخصوصا  در بعود 

، به این معنی که امور مربووط بوه   1892)کاتوزیان، د  است اندر ایر صنعتی و تکنولوژیک

سیاستگذاری های اقتصادی و صنعتی و تهیه و تدوین برنامه های توسعه صنعتی و اجتااری 

متارکز  د  است )بدون مشارکت جدی سایر مناقق کشوور   و چند منطقه دیگر در پایتخت



 پانزدهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال                         732

 

ی و یوا نفوو ی کوه در مرکوز دارنود، موی و مناقق خارج از پایتخت به میزان قدرت چانه زن

توانند در درآمدهای آغشته به نفت سوهیم با وند و سوهم بیشوتری بورای توسوعه صونعتی و 

تکنولوژیک بدست آورند.سوم اینکه، نورا  دولت های کشورهای در حوال توسوعه بوه دلیور 

که بتواند تعقی  هدف دستیابی به توسعه اقتصادی، به دنبال کس  نرخ های ر دی بود  اند 

اقتصاد آنها را هر چه سریع تر به آرموان موورد نور وان نزدیوک کنود. غلبوه ایون تفکور بور 

دولتاردان این کشورها موج  ظهور ر دسوالاری اقتصوادی صونعتی در ایون جواموع  ود  

  .408  2880)ماتسوموتو، است

در تعقی  سیاست ر دسالاری، از یک سو وجوود درآمودهای سر وار نفتوی و از سووی 

دیگر توجه به گسترش صنعت به رنوان بخشی از اقتصاد که از پتانسیر بالوایی بورای تحقوق 

های ر د بالای اقتصادی برخوردار است موج   د که دولت ها در مناققی که به دلایر نرخ

ریوزی و در دولت، مراکز برنامه افراد این مناقق های قبیعی و یا نفو  بیشتری کهبرخورداری

 های رویم صنعتی انجام دهد.گذاری، سرمایهدارند گذاریستسیا

اما قولی نکشید که آثار این تارکزگرایی صنعتی و اقتصادی بر هاگان آ کار  د. از یک 

توجهی قرارگرفتوه بودنود بوه رویه از مناققی که رادا  یا سهوا  مورد بیهای بیسو، مهاجرت

نشینی در این مناقق هارا  بوود  حا یهمناقق صنعتی با ر د سریع  هرنشینی و بروز پدید  

ها از دیگر رووار  تارکزگرایوی فووو بوود و از سوی دیگر، آلودگی زیاد هوا، زمین و آب

رو نیوروی انسوانی متخصو  و کارآمود، سورمایه و از ایون . 1800)سلیای فر و هاکاران، 

رهوای یی متغرسایت یافتن برخودر نتیجه با تکنولوژی به سوی مناقق مستعد حرکت کرد و 

توسوعهدر جهوان، در ایوران نیوز ایون متغیرهوا در  اجتااری بعنوان یکی از معیارهای اساسی

افته از نور تکنولوزیکی که نیروی اصلی توسعه اقتصادی کشور در آنجا قورار مناقق توسعه ی

گسترش بیشتر نابرابری درون ناحیوه ای و هاچنوین دا ت، گسترش یافتند. این امر خود به 

 احیه ای منجر  د  است.بین ن
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معاصر ایران هایشه رویکرد توسعه از بالوا حواکم  دورانبنابراین ملاحوه می  ود که در 

در  ،این رویکرد این توسعه صنعتی و تکنولوژیک است که بعنوان رامربود  است و براساس 

به دنبوال  پی خود انواع پیامدها از جاله ابعاد مختلف توسعه اجتااری و هاچنین نابرابری را

 سؤال اساسی در این پژوهش مطرح می  ود  بر این اساس سه دارد.

  استان های کشور از نوور وضوعیت توسوعه تکنولوژیوک و توسوعه اجتاواری در چوه 1

 وضعیتی قرار دارند؟

  توسعه تکنولوژیک چه تاثیری بر ابعاد مختلف توسعه اجتااری در میوان اسوتان هوای 2

 کشور گذا ته است؟  

 نابرابری منجر  د  است؟ ا توسعه تکنولوژیک به افزایشآی  8

 دیدگاه نظری تحقیق

 توسعه اجتماعی 

با توجه با اینکه توسعه از ابعاد مختلف برخوردار است، بعود اجتاواری توسوعه یکوی از 

 ود. افزایش دانش، مشارکت اجتاواری، بهبوود وضوعیت تغذیوه، مهاترین ابعاد آن تلقی می

سکن، ا تغال، حاور ونقور، ازجالوه مفواهیای هسوتند کوه در توسوعه بهدا ت و درمان، م

اجتااری مورد استفاد  قرار می گیرند. این مفاهیم با گسترش صنعت در استان های مختلوف 

در ارتباط مستقیم هستند. برای مثال، گسترش صنعت  و تکنولوژی استان ها می تواند زمینوه 

ستان  ود. در حالیکه صونعت بوزرم و بیگانوه بوا ساز تحقق بسیاری از مفاهیم یاد  د  در ا

نیازهای مردم موج  کاهش بسیاری از مفاهیم یاد  د  از قبیر مشارکت اجتااری  وند. در 

این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد توسوعه اجتاواری پرداختوه موی  وود و سویس تو ثیر توسوعه 

 دهیم.تکنولوژیکی هر استان را با  این ابعاد مورد بررسی قرار می 

در ارائه تعاریفی از مفهوم توسعه اجتااری باید گفت که ایون مفهووم توسوعه در فرآینود 

  و انوواع تعواریف کوه 2880برنامه های توسعه در کشورهای مختلوف متکامور  ود)گلیزر،

ترکیبی از آنها که در حوز  توسعه اجتااری قرار می گیرند محور اصلی چارچوب نوری این 



 پانزدهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال                         731

 

در این بخش با بررسی تاریخی این تعاریف روند تکامور و تحوول آن را مطالعه خواهد بود. 

 پی می گیریم و بر اساس این تحول دو بعد مختلف از توسعه اجتااری را مطرح می کنیم. 

توسعه اجتااری، با چگونگی و  یو  زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگ دا ته و در 

نوه ندگی راومی از قریق ایجاد  رایط مطلوب و بهیبعد رینی خود ناظر بر بالا بردن سطح ز

ه، بهدا ت، مسکن، ا تغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات در زمینه های فقر زدایی، تغذی

  .1899فراغت می با د )ازکیا، 

در نشسوت گورو  متخصصوان خوود  1708بوه سوال  1مرکز توسعه منطقه ای ملر متحود

ر سطح محلی و منطقوه ای معوانی گونواگون توسوعه پیرامون برنامه ریزی توسعه اجتااری د

 (UNCRD,1985):اجتااری تا آن زمان را چنین دسته بندی کرد  است 

به یک مفهوم توسعه اجتااری در جایگا  توسعه بخشی و تدارک خودمات اجتاواری  -1

مانند بهبود کیفیت زنودگی موردم از را  آمووزش، کوار، بهدا وت، مسوکن، رفوا  اجتاواری،  

 با د.ات ارضی،  توسعه محلی،  رهایی یا ایانی در برابر آسی  های قبیعی میاصلاح

در معنایی دیگر توسعه اجتااری به معنای حاایت و تودارک خودمات بورای کسوانی  -2

است که به آن نیاز ویژ  دارند؛ و نیز به مفهوم  ورکت دادن زنوان و کودکوان و گورو  هوای 

 ی آنان است.ناتوان در توسعه و ت مین خدمات برا

 برخی دیگر توسعه اجتااری را رلاقه مندی زیواد بوه تودارک خودمات رفواهی تلقوی  -8

و توسوعه « ای نیازهوای اساسویارضو»کنند، در حالی که دیگران به این ربارت در معنای می

 ی های انسانی بخش های آسی  پذیر جامعه می نگرند.توانای

ه اجتاواری را بورآوردن نیازهوای موادی و ، توسوع2سرانجام رویکردی کر باورانه تر -4

 دست یافتن به اهداف اجتااری هاچون برابری و ردالت اجتااری و اقتصادی می داند.

                                           
1. United Nation Centre of  Regional Development 

2. Holistic 
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تشکیر اجلاس سران کشورهای جهوان در زمینوه توسوعه اجتاواری منعقود  در کینهوام 

برابور بیسوت و یکوم توا بیسوت  1777پایتخت کشور داناارک ) شم تا دوازدهم ما  مارس 

بوا تصووی  بیانوه ای  1  که به اجلاس توسعه اجتااری مشهور اسوت.1898وهفتم اسفند ما  

تحت رنوان بیانیه کینهام، موضورات توسعه اجتااری را مشخ  ساخته بوا تودوین برناموه 

 3،  یو  اجرای تعهدات را پیشنهاد کرد  است.2رار

اجتااری، انسجام اجتاواری و اخیرا  بیشتر بر مفاهیم مثبت توسعه اجتااری بویژ  سرمایه 

 . مووک فارلنوود 1777و جوواکوبز و دیگووران،  2888 ووود)پوتنام، انوورژی اجتاوواری ت کیوود می

ای که این توسعه اجتااری ربارتست از پیچیدگی فزایند  سازمان اجتااری به گونه»گوید  می

ته هوای  ود انرژی ها و خلاقیوت انسوانی را بورای تحقوق اهوداف و خواسوسازمان قادر می

جامعه، ایجاد، سازماندهی و متجلی کند؛ صورفنور از اینکوه آن اهوداف فیزیکوی، بهدا وتی، 

  1777، و دیگران )مکفارلند« .اقتصادی، رفاهی با ند یا  ناخت، فهم  هنی یا آگاهی معنوی

کننود.  .باز بر هاین سیاو، جاکوبز و کلورلند توسوعه اجتاواری را چنوین تعریوف می17-1

ت مستقیم صعودی جامعه از سطوح پایین انرژی، کوارآیی، کیفیوت، بهور  وری، نوری حرک»

  1777پیچیدگی ، خلاقیت ، انتخاب وبهر  مندی به سطوح بالاتر است )جاکوبز و کلورلانود، 

فراینود تبودیر انورژی انسوانی بوه ظرفیوت » . ایشان هاچنین توسوعه اجتاواری را 19-9-1

  .9نند )هاان  تعریف می ک« اجتااری و نتایج مادی

                                           
1. WSSD,WorldSummite for SocialDevelopment 

2. Action plan 

با د  تعهد اول  ایجاد فضای تواناندساز یا قابلیت زا در زمینوه هوای اقتصوادی، تعهدات اجلاس کینهام به این  رح می .8

اجتااری، سیاسی، حقوقی و فرهنگی برای تواناند سازی آحاد مردم در دستیابی به توسعه اجتااری. تعهد دوم  ریشوه کنوی 

رتبط و متکی ملی و بین الاللی به رنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و بوه مثابوه فقر در جهان آن هم از قریق اقدامات به هم م

رسالت اخلاقی، اجتااری، سیاسی و اقتصادی نوع بشر.تعهد سوم  تلاش برای تحقق ا تغال کامر به رنوان اولوویتی اساسوی 

آن هم از قریوق ا وتغال مولود و در سیاست های اقتصادی، اجتااری و تواناندسازی هاه افراد برای ت مین نیازهای اساسی 

آزادانه.تعهد چهارم  بهبود و یکیارچگی اجتااری از قریق تقویت ثبات اجتااری و ایجاد جامعه ای رادلانه و امن آن هم بور 

 اساس حاایت از حقوو بشر.
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، «سوازگاری متعوادل میوان فورد و جامعوه»تعاریف دیگر از توسعه اجتااری بر مضوامین 

ت کیود «  وکوفایی فورد»، «ایجاد  رایطی با حقووو و فرصوت هوای برابور»و « ایجاد امنیت»

   2818)ربدرحاان ، کنند. می

را بوه مثابوه ، توسوعه اجتاواری  2881دپارتاان توسعه اجتااری بانوک جهوانی در سوال 

« 2پو وش»)یعنی برخورداری از حوق انتخواب فوردی  ، « 1قدرت بخشی»ترکی  سه مفهوم 

)ت کید نهادها و سیاست ها بر نیازهای افراد فقیر جامعه و توجوه بوه آنهوا   و امنیوت )یعنوی 

  . 2881ارتقاء ثبات اجتااری و امنیت انسانی  تعریف کرد  است )بانک جهانی  

توسعه اجتااری را اینگونه تعریوف موی کنود کوه؛ اجتاواع ملوی « چلبی»در هاین راستا 

از قریق گسترش روابط انجانی ، بسوط ارتاواد تعاویم  )جامعه ای  با افزایش ادغام )رادتا 

یافته و تعریض افق هنجاری آحاد جامعه )به ویژ  از قریق گسترش جامعه مدنی  توسعه می 

جتاواری بوه خوود موی گیورد و در نتیجوه، قوراوت ه اوم جامعه صوبغیابد. با این توسعه، ن

اجتااری و صایایت ورای گرو  های اولیوه در فضوای جامعوه بورای هاگوان کوم و بویش 

محسوس می  ود و به هارا  آن سطح هاکاری اجتااری و میزان هم افزونی )سوینرژی  در 

روابط اجتاواری، . در واقع توسعه اجتااع ملی با افزایش )1897جامعه ارتقا می یابد )چلبی، 

  . 178  2882ارتااد تعایم یافته و روابط انجانی هارا  است )افه و فوش، 

توانیم بگوییم مفهوم توسوعه با توجه به تعاریف و نوریات مطروحه در قسات قبر ما می

توزیوع مجودد امکانوات و  رویکررد اول،اجتااری فرایندی حول دو محور و رویکرد است  

رفوا  ،  ها و امیال مادی و فیزیکی انسان ها نویر ثروت،ویکرد ، خواستهمنابع است. در این ر

خدمات از اهایت اساسی برخوردارند، لذا بر  فعالیت ها و نهادهای حول رفع نیازهای مادی 

ت کیود موی  …و فیزیکی نویر بهدا ت، تغذیوه، خودمات و تو مین اجتاواری، تولیود مثور و

سایت  ناختن گرو  ها و افراد و حضور برابر آنهوا در ، به ررویکرد دوم ود)بعد توزیعی .

                                           
1. Empowerment 

2. Inclusion 
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جامعه است که اهداف فرهنگی و انسانی توسوعه را مطاوح نوور دارد. ایون کوارکرد، حوول 

اهداف فرهنگی نویر مشارکت، انتخاب، سورمایه اجتاواری و ابعواد آن، و برابوری اجتاواری 

 است. )بعد انسانی 

 ه اجتماعیارتباط توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسع

پدید  صنعت از سایر سازمان ها و نهادها جدا نیست؛ یعنی اینکه صنعت پدید  ای جودا 

پذیرد، برآن نیز از جامعه نیست، بلکه ضان اینکه با جامعه در ارتباط است، و از آن ت ثیر می

ت ثیر می گذارد. بسیاری از تحولات فرهنگی، اجتاواری و اقتصوادی پدیود آمود  در جامعوه 

ا  نا ی از وجود صونعت و توسوعه تکنولووژیکی آن اسوت. رامور صونعت بسویاری از رادت

تغییراتی را به دنبال آورد  که در گذ ته بی سابقه و تقریبا  غیر محتاور بوود  اسوت. هاوین 

نااید. بنابراین، اقتصادی نیز به نوبه خود توسعه صنعتی را تقویت می -قور، توسعه اجتااری

با ود، مکاور یکودیگر نیوز هسوت بر یکدیگر ضان اینکه متقابور می اثر دو پدید  یاد  د 

 . وبلن نیز بر این رقید  بود کوه تغییورات اجتاواری 18.0؛ بالاسا،94  1897)توکلی حسینی،

 . او تاکید دا وت کوه 1712رابطه مستقیای با سطح تکنولوژی موجود در جامعه دارد)وبلن، 

فرهنگ آن دارد، تاثیر تکنولوژی بور تایید ی در سطح تکنولوژی موجود در جامعه نقشی حیات

جامعه هایشه مستقیم نیست بلکه می تواند با تاخیر و غیر مستقیم با ود. بوه ربوارت دیگور  

تکنولوژی جدید با تغییر در نهادها، هنجارها و ارز ها ساخت کر جامعه را تحت تاثیر قورار 

  ..88 1871می دهد)وبلن به نقر از دیلینی، 

م این است که صنعت و تکنولوژی در تحول موارد  یر چوه تو ثیری موی توانود نکته مه

دا ته با د؟ صنعت چگونه در ا تغال، درآمود زایوی، بیکواری، آمووزش، توسوعه تسوهیلات 

آموز ی، بهدا ت و تسهیلات درمانی و مهاجرت و توسعه امکانات رفاهی موی توانود تو ثیر 

ت تا چه انداز  در توسعه  و ابعاد توسعه اجتاواری گذار با د. و نکته مهم دیگر این که صنع

 هر استان می تواند موثر با د؟
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هاچنین بررسی منابع و پژوهش های مربوط به توسعه نشان می دهد که تحقیق در مورد 

رابطه بین توسعه اجتااری و توسعه صنعتی و تکنولوژیک حداقر بوه چهوار نتیجوه متفواوت 

 منتهی  د  است 

 بر توسعه تکنولوژیک و صنعتی اولویت دارد  توسعه اجتااری 

  توسعه تکنولوژیک و صنعتی و توسوعه اجتاواری دو رخوداد نوامربوط بوه هوم

 هستند.

  توسعه اجتااری و توسعه تکنولوژیک هیچ یک رلت اصلی دیگری نیستند، بلکه

 هر دو به هم وابسته هستند.

 177، توسعه اجتاواری محصوول ر ود صونعتی و تکنولوژیوک اسوت)مزمارد.  

8.1.  

دیدگا  اول، ر د صنعتی و تکنولوژیک را نتیجه توسعه اجتااری تلقی موی کنود، از ایون 

رو، به  توسعه  اجتااری  اولویت می دهد. این دیدگا  از یک قورف رویکورد درآمودی بوه 

هیچ درآمود اضوافی صورف اقلوام  فقرزدایی را به باد انتقاد می گیرد و معتقد است که معاولا 

اینکه برخی از نیازهای اساسی از قریق خدمات راوومی  رفا  فردی نای  ود؛ مضافا  اساسی

اظهار می دارد، در دیدگا  اخیور، « 1هیکس»بهتر ت مین می  وند. از قرف دیگر، هاچنان که 

توسعه حداقر سرمایه اساسی انسانی پیش  رط  تاب گیری ر د ستاند  )صنعتی  محسوب 

 پرسوش بوه اقتصاد، درر ته 1791 سال نوبر جایز  برند  «تزسسیاونکون» می  ود )هاان .

 دلیور بوه صونعتی در کشورهای توسعه گذ ته از درصد 78»  است داد  گونه پاسخفوو این 

 کواردانی، مهوارت،  انسوانی هایزمینوه در بهبوود سوب  به بلکه است، نبود  سرمایه افزایش

 توسوعه درفرایند نخست رامر سرمایه، و ر به انسانی هایظرفیت. است بود ... و مدیریت

 ، پیشورفت اصوولا  زاد  کو وش انسوان اسوت.«2هاربیسون»و بنا به گفته صنعتی بود  است . 

                                           
1. Hicks 

2. Fredrick Harbison 
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قد است سرمایه اجتااری با گسترش ارتاواد میوان موردم، رواج هنجارهوا و تفوکویاما نیز مع

ود کوه هزینوه ارز های مشترک و ایجاد  بکه های روابط اقتصادی مختلف، موج  موی  و

ذاری و این امر موج  گسترش سورمایه گو های معاملاتی به قور محسوسی کاهش پیدا کند

بودین ترتیو  امکانوات بوالقو  ر ود  . 1804)ازکیوا،در ررصه صنعت و تکنولوژی می  ود 

تکنولوژیک، اجتااری و سیاسی یک ملت نا ی از توانایی آن ملت است و اینکه واقعوا  و توا 

د استعدادهای نهفته افراد را پرورش داد  و آنها را مورد اسوتفاد  قورار دهود، چه حد می توان

مقالوه موی  ین رویکرد رویکرد اید  آل نویسندگانا  .1878 28می با د )هاربیسون و مایرز، 

با د که به نور می تواند زمینه های ظهور تکنولوژی در جامعه را بوا کاتورین پیامودهای آن 

 بدنبال دا ته با د.

« 1زوکواس»یدگا  دوم را، که توسعه اجتااری و ر د اقتصوادی را نوامربوط موی دانود، د

مطرح می کند. او معتقد است که توسعه تکنولوژیک می تواند بدون توسعه اجتااری محقوق 

کن است در جامعه ای توسعه صونعتی و بر اساس این دیدگا  ما .8.2  .177 ود )مزمارد، 

ا  اخ  های توسعه اجتاواری از وضوعیت مناسوبی برخووردار اتفاو بیافتد، ام تکنولوژیک

مطالعات مربوط به رابطه ر د صنعتی و توزیع درآمود بوه   .1809نبا ند)مهرگان و دیگران، 

رنوان یکی از مولفه های توسعه اجتااری که توسط تودارو صورت گرفته، ردم ارتباط میوان 

  .1891این دو را نشان می دهد)تودارو ، 

دیگری در زمینه توسوعه بیوانگر دیودگا  سووم هسوتند؛ اینکوه ر ود صونعتی و  مطالعات

. بورای مثوال  1802)جباری،تکنولوژیک و توسعه اجتاواری بوه  ودت بوه هوم وابسوته انود

بر این ارتقاد است که سیاست های توسعه صنعتی و سیاست های معطوف به « 2سرینیواسان»

هار می دارد که ت کیود بویش از حود بور نیازهوای توسعه نیازهای در هم تنید   د  اند. او اظ

اساسی، حداقر در کوتا  مدت، به توسعه تکنولوژی آسی  می رساند و موی توانود بورآوردن 

                                           
1. Zuvekas 

2. Srinivasan 
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 . رویکورد سووم در 363-362  .177مزموارد،آیند  نیازهای اساسی را نیز به مخاقر  اندازد )

س هوای بوین الاللوی، از سال های اخیر بیش از پیش مطرح و تقویت  د  است و در اجلوا

)گروتوارت و باسوتلر  جاله اجلاس جهانی برای توسعه اجتااری، بر آن صحه گذا وته انود.

2882  02-42  

دیدگا  چهوارم، کوه توسوعه اجتاواری را محصوول توسوعه )ر ود  اقتصوادی و توسوعه 

در سیاست های توسعه پذیرفته  د  است. این سیاسوت هوا بور  تکنولوژیک می داند راوما 

برنامه های اقتصادی ویژ  ای ت کید دارند و فر  می کنند که ر د صنعتی به ایجواد توسوعه 

ریوزش از بالوا بوه ». رویکورد  17.4ماتیوس،کان و ؛ 17.2)پاستینی،اجتااری منجر می  ود

، که سازمان ملر متحد آن را برای توسعه جهوان سووم در اوایور دور  بعود از جنوگ 1«پایین

ریزش از » . گرچه رویکرد 1801در این دیدگا  مطرح می  ود)براهان، جهانی پذیرفته بود،

به بعد، به دلیر ناکارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای اساسوی،  1798از سال « بالا به پایین

مورد انتقاد قرارگرفته است، هنوز مطالعات گوا  بر این هستند که رویکرد مذکور بوه حیوات 

 . این رویکرد در این مقاله از اهایوت محووری برخووردار 1980خود ادامه می دهد )هاگن 

است، زیرا هاانگونه که در مقدمه  کر  د پارادایم حاکم بر فضای توسوعه ای کشوور حوول 

 هاین رویکرد می با د و دولتاردان فعلی کشور از این نوریه تبعیت می کنند.

 مدل نظری

یکدیگر تغییر و تحول دا وته انود. تکنولوژی در جهان غرب به هارا  توسعه اجتااری با 

زیرا تغییرات و ر د تکنولوژی به صورت تدریجی اتفاو افتاد  اسوت، بنوابراین جامعوه نیوز 

فرصت دا ته است تا خود را از نور فرهنگی و اجتااری با تغییورات تکنولوژیوک هااهنوگ 

مع  وکر گرفتوه کند. لذا سرمایه اجتااری مدرن مورد نیاز تکنولوژی مدرن به تدریج در جوا

                                           
1. Trickle down 
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هاچنین فناوریی هایی که در موقعیت های مختلف اجتااری به کار گرفتوه  ود  انود است. 

  .2882فرانکویس،)برای هاان وضعیت قراحی  د  اند

اما  رایط برای کشورهایی که در مقایسه با غرب دیرتر توسعه می یابند، متفواوت اسوت. 

رتر توسعه یافتن در این است که امکان نووری در مورد آنها این اید  وجود دارد که مزیت دی

جهش تکنولوژیک را برایشان ایجاد می کند. کشورهایی که تاز  توسعه می یابند مجبوور بوه 

اختراع مجدد فناوری ای که منبع ر د کشورهای غربی به  واار موی آینود، نیسوتند.آنها بوه 

ه دست آورند. اموا پیامود ایون سادگی می توانند مجوزهای کاربرد آن فناوری را برای تولید ب

 یو  توسعه تکنولوژیک )به دلیر ورود ناگهانی اش به جامعه  به دو صورت مثبوت و منفوی 

 می تواند بر توسعه اجتااری ت ثیر گذارد. 

توسعه اجتااری، مکانیسم تو ثیر بوه ایون  ویو   ت ثیر مثبت توسعه تکنولوژیک بردر نوع 

لیت می پردازد و تکنولووژی جدیودی را وارد موی کنود، است که تولیدکنند  ای موفق به فعا

فعالیت او برای دیگران منفعت ایجاد می کند، چه فعالیت های پوایین دسوت و چوه فعالیوت 

های بالا دست. لذا موفقیت او برون داد  ها یا پیامدهای خارجی بیشتری را برای دیگران بوه 

اد می افزاید. در واقع پیامدها هسوتند کوه هارا  می آورد. این پیامدهای مثبت بر قابلیت ارتا

 ،)بانووت اجتاوواری اقتصوواد فووراهم مووی کننوود توسووعهمنووافع پویووایی لووازم را بوورای 

 . 2882و فرانکویس ، 2881؛ بیسین و وردیر؛17.2؛کوزنتس،2884

اما دومین استدلال که توضیح دهند  ت ثیر منفی توسعه تکنولوژیک بوه توسوعه اجتاواری 

است که امکان پیشرفت سریع )بواسطه ورود تکنولوژی از خارج  جوذاب است، بر این نور 

به نور می رسد ولی در رار ماکون اسوت بوه نتوایج  ودیدا مخربوی در توسوعه اجتاواری 

بیانجامد. این مشکلات زمانی رخ می ناایند که فناوری های مدرن بوه رغوم منوافعی کوه در 

خشی از تولیدکنندگان ریسک پذیر با وند. افزایش بهر  وری دارند، مستلزم آسی   دید به ب

رادت ها پایدارند و ترجیحات نای توانند یوک  وبه تعودیر  ووند. وقتوی فنواوری جدیود 

کارآمدتری به مرحله بهر  برداری می رسد، بذر ر د هر چه بیشتر قابلیت ارتااد را با خوود 



 پانزدهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال                         222

 

یبوا در هاوان سوطحی کوه به هارا  دارد، اما در آغاز و برای مدتی، سطوح قابلیت ارتااد تقر

پیش تر بود باقی می ماند. فناوری جدید هرچه در مقایسه با نوع قودیم آن تفواوت بیشوتری 

دا ته با د، ردم تعادل بیشتری را نیز بین سطح موجود سرمایه اجتااری و سطح مورد نیواز 

ری آن برای فناوری جدید به وجود می آورد. اگر این اختلواف بسویار گسوترد  با ود، فنواو

جدید ماندگار نخواهد بود و کارآفرینانی که آن را معرفی کرد  اند  کست خواهند خوورد و 

به دنبال آن کارآفرینان کاتری ریسک تولید مدرن را خواهنود پوذیرفت. پوس منوافع پویوای 

ن قابلیت ارتااد نیازمند پیامدهای مثبت تولید  د  به وسویله کارآفرینوان موفوق اسوت، و ایو

. اگر تعداد زیادی از است برای سرمایه اجتااری جامعه نان در واقع تهدیدی کست کارآفری

کارآفرینان دست از کار بکشند، انگیز  های تکاملی در جهت گرایش به فرصت قلبوی آغواز 

می  ود. این امر نه تنها موج   کست فناوری جدید و کارآمدتر می گردد، بلکه به تدریج 

سوطح موجوود از قابلیوت ارتاواد در میوان موردم را موی با تخری  جسارت کارآفرینی، هور 

فرساید. بنابراین تلاش های مربوط به ایجاد تغییرات بزرم به  کست موی انجامنود، چراکوه 

نوری ردم تناس  بین سطح اولیه سرمایه اجتااری جامعه و سرمایه اجتااری مورد نیاز برای 

 . 2817فانگ،کالن و ؛2882فرانکویس،)فناوری جدید وجود دارد

در این  رایط اکثر اینگونه کشورها دچار دوگانگی اجتاواری فرهنگوی  ود  و هور روز 

رلاو  و ردم تعادل اقتصادی، دچار ردم تعادل های اجتااری و فرهنگی هم می  وند؛ یعنی 

؛ الیووواس، 1898از  ووواخ  هوووای توسوووعه اجتاووواری فاصوووله موووی گیرنووود)قرباغیان، 

از سووی دیگور اینگونوه توسوعه تکنولوژیوک در  . 1800و موسوایی،  .180؛ربداللهی،18.4

  .1891کشور پیرو بارث توزیع مناس  درآمد و توزیع بهتر فقر نشد  است)تودارو، 

هاانگونه که گفته  د با وجود آنکه رابطه متقوابلی میوان توسوعه تکنولوژیوک و توسوعه 

از  یر کشوورهای پیورومانند سوا اجتااری وجود دارد، رویکرد به کار گرفته  د  در کشور ما

پیش از انقلاب تاکنون هارا  با توسعه نامتوازن صنعتی بود  اسوت و تو ثیر گسوترش توسوعه 

مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. با توجه به رویکرد بر متغیرهای اجتااری   تکنولوژیک
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 حاکم بر استراتژی گسترش توسعه صنعتی و تکنولوژیک در کشور، در این مقالوه هودف موا

 سنجش ت ثیر توسعه تکنولوژیک بر ابعاد توسعه اجتااری است.
 

 
 روش تحقیق

که از نوع تبیینی است، در مقام آزمون مدرا یا مقابله فرضویات نووری بوا  حاضر پژوهش

اسوتفاد  کورد  1«کاوی رو وتطبیقی»واقعیت هایی که این فرضیات بور آنهوا دلالوت دارنود از

می با ود.این «استان/ سال»و واحد مشاهد  « کشور»، سطح تحلیر «استان»حد تحلیر است.وا

، انجوام گرفتوه اسوت. 1808-1877قرح بر اساس داد  های کای استانها در بین سوال هوای 

 تکنیک گردآوری داد  ها، تحلیر ثانویه می با د و داد  ها نیز از منابع زیرگردآوری  د  اند  

 1877ل سر ااری سا 

 1874لنامه آماری کشورسا 

 گزارش های پراکند  از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 

 نشریات وزارت بهدا وت درموان و آمووزش پز وکی 

 آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  74سرمایه اجتااری کشور در سال پیاایش ملی 

 در این تحقیق استراتژی تاام  ااری )ناونه در دسترس  مدنور قرار گرفت. 

                                           
1. Quantitative Comparative Method 

توسعه 

 تکنولوژیک

بعد توزیعی توسعه 

 اجتماعی

 سرمایه اجتماعی 

 
 نابرابری اجتماعی
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اما برای سنجش میزان نابرابری استان های کشور در هر کدام از  اخ  ها، ابتودا میوزان 

استان اول)که دارای بهترین رتبه در  اخ  مورد نور بود  اند  با هم جاع و  7برخورداری 

استان انتهای جدول )کوه دارای پوایین تورین رتبوه در  7سیس بر مجاوع میزان برخورداری 

د  اند  تقسیم کرد  ایم و این ردد را مبنایی برای سنجش  کاف استان  اخ  مورد نور بو

 ها در برخورداری از هر کدام از  اخ  ها، فر  کرد  ایم. 

 فرضیات تحقیق

 در این مقاله سه فرضیه اصلی بررسی تجربی می  ود 

ه   توسعه تکنولوژیک ت ثیر معناداری بر بعد توزیعی توسعه اجتااری دارد. بدین نحو ک1

 با افزایش توسعه تکنولوژیک این بعد از توسعه اجتااری نیز افزایش می یابد.

   توسعه تکنولوژیک رابطه معکوسی با سرمایه اجتااری دارد.2

  هر چه توسعه تکنولوژیک در استانی افزایش یابد، نابرابری در آن استان افوزایش موی 8

 یابد. 

 تعریف متغیرهای تحقیق

 توسعه اجتماعی 

توسعه اجتااری توزیعی  در این تحقیق منوور ما از توسوعه اجتاواری بوه تعریوف الف  

سازمان ملر و اجلاس کینهاک نزدیوک اسوت و توسوعه اجتاواری را، بوا چگوونگی و  ویو  

زندگی افراد یک جامعه در ارتباط تنگاتنگ دانسته. بعد رینی توسعه اجتاواری نواظر بور بالوا 

نه در زمینه های فقور زدایوی، یجاد  رایط مطلوب و بهیبردن سطح زندگی راومی از قریق ا

ه، بهدا ت، مسکن، ا تغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می با د. بر ایون تغذی

متغیور سونجید   .1اساس و با توجه به داد  های موجود  اخ  توسعه اجتااری را بوسیله 
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ه اجتاواری در نوور گرفتوه  ود  . متغییرهایی که در این مقاله برای سنجش سطح توسع1ایم

 است ربارتند از 

ا تغال و بیکاری از جاله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به  :نرخ بیکاری

گونه ای که افزایش ا تغال و کاهش بیکاری به رنوان یکی از  اخ  های توسوعه یوافتگی 

بوه جاعیوت فعوال جوامع تلقی می  ود. نرخ بیکاری ربارت است از نسبت جاعیت بیکوار 

 .188) اغر و بیکار  ضرب در 

ربارت است از نسبت جاعیت فعوال ) واغر و بیکوار   نرخ مشارکت اقتصادی )اشتغال(:

 .188ساله و بیشتر، ضرب در  18ساله و بیشتر به جاعیت در سن کار  18

نسبت تعداد افراد هر استان در مقابر یوک پز وک )در ایون مقالوه : تعداد افراد به پزشک

  امر هاه پز کان با هر تخصصی .

 تعداد افراد هر استان در مقابر یک تخت درمانی. :تعداد افراد به تخت درمانی

تعداد افراد هر استان در مقابر یک داروخانه پوار  وقوت و تاوام  :تعداد افراد به داروخانه

 وقت.

موالیود زنود  تعداد مرم  یرخواران کاتر از یک سال به  :مرگ و میر اطفال زیر یک سال

 .1888سال معین ضرب در 

نسبت سهم ا تغال در بخش صنعت در مقایسوه بوا بخوش  :سهم اشتغال در بخش صنعت

 های راد  دیگر اقتصاد )کشاورزی و خدمات 

                                           
برای امکان مقایسه نارات متغیرهای تحقیق و سهولت در گزارش این نارات، ابتدا هاه متغیرها در این مقاله بوا اسوتفاد  1. 

ری، ونیوز حوذف ارقوام ارشوا Z برای رفع ابهام نا ی از منفی بودن ناوراتاند سیس از  روش استانداردسازی مقیاس یافته

  د.استفاد   "مک کال"یا  Tازنارات تراز  د  

 T=10(Z)+50 . شده است:   ازفرمول روبرو استفاده T به z برای تبدیل نمره

 .باشدمي 82و بيشترین مقدار  22دهد ای که هر متغير به خود اختصاص ميبر اساس این تغيير مقياس، کمترین نمره
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در صود فوار   :درصد فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای به کل فارغ التحصیلان دوره متوسط

فه ای به نسبت دیگر ر ته ها )ریاضوی، تجربوی و التحصیلان متوسطه که در ر ته فنی و حر

 انسانی  فار  التحصیر  د  اند.

ربارت است از نسبت جاعیت نقاط  هری به کور جاعیوت ضورب در  :میزان شهرنشینی

188. 

تعداد سال هایی که انتوار می رود هر یک از افراد جامعوه در  :امید به زندگی در بدو تولد

 بدو تولد با در نور گرفتن الگوی مرم و میر خاص جامعه، درآیند  زند  باانند.

سواله و بیشوتر،  .ربارت است از نسبت تعداد افوراد باسوواد بوه جاعیوت  :نرخ باسوادی

 .    188ضرب در 

تابخانه های راومی هر اسوتان بوه کور جاعیوت ربارت است از نسبت ک :سرانه کتابخانه

 استان.

ربارت است از نسبت تلفن های ثابت در حال استفاد  هر استان به کور  :سرانه تلفن ثابت

 جاعیت استان .

ربارت است از نسبت تلفن های هارا  در حال استفاد  هور اسوتان بوه  :سرانه تلفن همراه

 کر جاعیت استان .

به کل جمعیت  وبیشتر ساله 6 اینترنت تعدادکاربراناز  رت استربا  ضریب نفوذ اینترنت

 .011ضرب در 

 نسبت سینااهای فعال هر استان به کر جاعیت استان. :سرانه سینما

در این مقاله مفهوم توسعه اجتااری انسانی را نیز با توجه به : ب( توسعه اجتماعی انسانی

اخ  اول سرمایه اجتااری و  واخ  داد  های موجود با دو  اخ  متاایز می سنجیم.  

 دوم نابرابری.
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سرمایه اجتااری بعود دیگوری از توسوعه اجتاواری اسوت. سورمایه : سرمایه اجتماعی -0

اجتااری را به قور خلاصه می توان به معنای توانایی و ارتباری دانست که امکوان مشوارکت 

ند. این مفهووم را بیشوتر مردم در اقدامات جاعی را به منوور کس  سود متقابر فراهم می ک

با سطح ارتااد اجتااری و میزان رضویت در انجان های رسای و غیر رسای موی سونجند. 

یا میزان این هنجارهوا و  وبکه هوا را « موجودی»سرمایه اجتااری، مفهومی ترکیبی است که 

ابطوه جز منابع سرمایه اجتااری به حساب می آورند که با به کار بردن آن ها، نتایجی چون ر

متقابر،رفتار غیر خودخواهانه و ارتااد راید جامعه می  ود. از این منور، سورمایه اجتاواری 

  .  .17  1808است )تاجبخش و هاکاران،« جامعه مدنی»یکی از رناصر مهم قدرت 

پیاایش ملی سرمایه اجتاواری کشوور در این مقاله داد  های سرمایه اجتااری برگرفته از 

 است. 74در سال 

ضری  جینی یکی از  اخ  های سنجش نوابرابری در جامعوه اسوت و آن نابرابری:  -2

رددی است بین صفر و یک )و یا صفر تا صد  که در آن صفر به معنوی توزیوع کامور برابور 

 است. در ایون مقالوه ضوری  جینوی درآمد یا ثروت و یک به معنی نابرابری مطلق در توزیع

 اسوتان بوا هوم آن  ناس  با جاعیت  هری و روسوتاییمت مناقق  هری و روستایی هر استان

 منوور گردید  است.  با رنوان نار  نابرابری  هر استان ادغام و

 توسعه تکنولوژیک

هوای اجتاواری، تعاریف متعددی از تکنولوژی موجود است، ولوی هاگوی  وامر جنبوه

که از تکنولوژی  وند.چند تعریف معروفی معرفتی، اقلاراتی، مهارتی و کاربردی مختلف می

رالوی یوا تولیودی؛در  ی هدفاند معرفت رلای بورای منوووربکارگیر»؛ ارائه  د  ربارتند از

 .«نتیجه تکنولوژی ربارتست از روش تکنیکی برای کس  و رسیدن به اهداف رالی

تکنولوژی ربارتست از بکارگیری منوم)سیستااتیک رقلانیت جاعی انسان جهت کس  »

  .1898)توکر « یهای مختلف انسانت و پروسهکنترل بیشتری بر قبیع
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بر این اساس توسعه تکنولوژی ربارت است از بکارگیری از روش ها و وسایر پیشورفته 

 .فنی در فرایند تولید

 ISIC1در این تحقیق برای سنجش توسعه تکنولوژیک هر استان ابتدا کودهای دو رقاوی 

متخص  و مسئول در ررصه  2به چهار که نشان دهند  ر ته فعالیت های اقتصادی می با د

صنعت کشور داد   د تا هر ر ته فعالیت اقتصادی را از نور سطح تکنولوژی مورد اسوتفاد  

در آن به سه سطح ، پایین، متوسط و بالا، قبقه بندی کنند. پس از این مرحله تاام واحدهای 

                                           
و  ISICید  یتدوین و مورد ت 1740کلیه فعالیت های اقتصادی میبا دکه در سال یک قبقه بندی مرجع برای قبقه بندی  1.

 1778، 17.0، 1770 اقتصادی سازمان ملر متحد قرارگرفته و تجدید نورهائی در سال های تصوی  کایسیون اجتااری و

برای مطالعه پدید  ابزاری اساسی  ISICدر آن بعار آمد  و آخرین تجدیدنور نیز در  رف انجام میبا د.  2882 و

در جزئی  ISICقبقات  اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اقلارات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملی معتبر میبا د.

بر اساس آنچه که در بیشتر کشورها بعنوان ترکی  مرسوم فعالیت ها در واحدهای آماری  ترین سطح آن ) دسته ها   

و  ها و قساتها سطوح کلی تر این قبقه بندی، واحدهای آماری را برحس  ویژگی ها، تعریف  د  قراحی  د  است. گر

هم در سطح ملی و هم در سطح بین الاللی  ISICاستفاد  وسیعی از  تکنولوژی، سازمان و منابع مالی تولید ترکی  میکند.

، تولید ناخال  ملی و سایر فعالیت در قبقه بندی اقلارات بر حس  نوع فعالیت در زمینه های جاعیت، تولید، استخدام

  .1891)ادار  آمار سازمان ملر متحد،  های اقتصادی بعار آمد  است

 به رنوان سیستم قبقه بندی  ISICرلت انتخاب 

  قبقه بندیISIC . در برگیرند  کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتااری در سطح بین الاللی میبا د 

 ح ملی و بین الاللی در صورت بکار گیری قبقه بندی امکان مقایسه روند فعالیتها در سطISIC .وجود دارد 

  توصیه کایسیون آمار سازمان ملر متحد به کلیه کشورهای رضو جهت استفاد  از قبقه بندیISIC. 

   کشور در قار  های مختلف جهان از قبقه بندی  70استفادISIC. 

  بکارگیری قبقه بندیISIC و صنعتی ایران )مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و  در اغل  سازمانهای اقتصادی

  .1800)قباقبائیان و غریبی، معادن، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ارزی وزارت نیرو و ... 

این کار ناسان ربارت بود  اند از؛ سید رضا فاقای امین)رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی  2.

یع ، سید مهدی نیازی )معاون معاونت ما ین سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن ، رلیرضا قلی زاد  وزارت صنا

)مدیر دانش ستاد تحول صنایع و معادن  و سیدرضا حسینی )کار ناس ار د وزارت صنایع و معادن  که از هاکاری هاه 

 آنها تشکر می  ود.
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حدهای صنعتی که در صنعتی هر استان بر اساس این قبقه بندی کدگذاری  دند. سیس به وا

ر ته فعالیت اقتصادی از نوور تکنولووژی در سوطح پوایین قورار دا وتند ضوری  یوک، بوه 

و بوه آنهوایی کوه در  8ح متوسط قرار دا تند ضری  طواحدهایی که از نور تکنولوژی در س

داد   د. پس از محاسبه این ضری  ها در  7سطح بالا از نور تکنولوژی قرار دا تند ضری  

دهای صنعتی استان ها، در نهایت برای هر استان نار  ای بوه دسوت آمود کوه نشوان کر واح

.برای توراز کوردن ایون ناور  بوا سوایر عه یافتگی تکنولوژیک آن استان بوددهند  میزان توس

 اخ  ها این نار  بر میزان جاعیت هر استان تقسیم  د توا بنحووی هوم متغیور جاعیوت 

ن دهند  سرانه توسعه تکنولوژیوک در آن اسوتان اسوت. کنترل  ود و ردد به دست آمد  نشا

بر این اساس این اولین بار است که ضری  توسعه تکنولوژیک هر استان به قور نسبتا  دقیوق 

 محاسبه  د  است.     

 یافته های توصیفی تحقیق

قبر از اینکه به آزمون فرضیات بیردازیم نیارخی کلی از متغیرهای تحقیق ارائه می گردد، 

 ا  اای کلی بحث تا حدودی رو ن  ود.ت
 

 استان ها در شاخص های مختلف مقایسه نمره و رتبه  -0جدول 

 استان

نمره استان 

در توسعه 

تکنولوژیک 

بر حسب 

 جمعیت

رتبه استان 

در توسعه 

 تکنولوژیک

نمره 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 یاجتماع

رتبه 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 اجتماعی

ن نمره استا

در میزان 

سرمایه 

 1اجتماعی

رتبه 

استان در 

میزان 

سرمایه 

 اجتماعی

استان  نمره

 در میزان

 2نابرابری

رتبه 

استان در 

 میزان

 نابرابری

 1 2 12 17 سانان

 2 1 18 29 یزد

                                           
 74ی کشور در سال برگرفته از نتایج سنجش سرمایه اجتاار. 1

 با ادغام ضری  جینی  هری و روستایی 74برگرفته از داد  های ضری  جینی مرکز آمار ایران در سال . 2
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 0ادامه جدول 

 استان

نمره استان 

در توسعه 

 تکنولوژیک

بر حسب 

 جمعیت

رتبه استان 

در توسعه 

 تکنولوژیک

نمره 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 اجتماعی

رتبه 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 اجتماعی

نمره استان 

در میزان 

سرمایه 

 1اجتماعی

رتبه 

استان در 

میزان 

سرمایه 

 اجتماعی

نمره 

استان در 

 میزان

 2نابرابری

رتبه 

استان 

در 

 میزان

 نابرابری

 8 11 2. 21 ینقزو

 4 . 8 19 قم

 .7 7 27 1 مرکزی

 . 4 88 8 اصفهان

 9 0 7 7 آ ربایجان  رقی

 0 24 17 20 ایلام

 7 12 9 27 زنجان

چهارمحال و 

 بختیاری
18 28 21 7 

 11 9 28 18 گیلان

 12 8 29 2 3تهران

 18 14 11 14 هادان

 14 7 22 28 مازندران

 17 20 18 88 لرستان

 1. 17 28 4 کرمان

 .19 18 1  فارس

 10 1. 20 9 خراسان رضوی

 

                                           
 74. برگرفته از نتایج سنجش سرمایه اجتااری کشور در سال 1

 یبا ادغام ضری  جینی  هری و روستای 74. برگرفته از داد  های ضری  جینی مرکز آمار ایران در سال 2
 استان با دادهای استان تهران ادغام  د  است.. به رلت در دسترس نبودن هاه داد  ها برای استان البرز ، دادهای این 8
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 0ادامه جدول 

 استان

نمره استان 

ه در توسع

تکنولوژیک 

بر حسب 

 جمعیت

رتبه استان 

در توسعه 

 تکنولوژیک

نمره 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 اجتماعی

رتبه 

استان در 

بعد 

توزیعی 

توسعه 

 اجتماعی

نمره استان 

در میزان 

سرمایه 

 1اجتماعی

رتبه 

استان در 

میزان 

سرمایه 

 اجتماعی

نمره 

استان در 

 میزان

 2نابرابری

رتبه 

استان 

در 

 میزان

 برابرینا

 .17 19 0 2 خراسان جنوبی

 28 21 27 22 کردستان

 21 17 17 24 اردبیر

 22 27 19 10 کرمانشا 

کهکیلویه و بویر 

 احاد
28 28 14 28 

 24 27 4 12 سان  االیاخر

 27 22 7 1 گلستان

 2. 2. 24 27 آ ربایجان غربی

 29 18 2 17 بو هر

 20 29 10 18 خوزستان

سیستان 

 ستانوبلوچ
27 88 1. 11 

 88 10 . 0 هرمزگان

 

فوو مشوخ  اسوت اسوتان سوانان بوا  اانطور که از نتایج جدول ه :توسعه تکنولوژیک

ترتیو  اسوتان ه بیشترین نرخ توسعه تکنولوژیک رتبه نخست را دارا می با د و پس از آن ب

هوای  در پوایین جودول نیوز اسوتان رتبوه دوم و سووم را دارا موی با وند.های یزد و قزوین 

                                           
 74. برگرفته از نتایج سنجش سرمایه اجتااری کشور در سال 1

 اییبا ادغام ضری  جینی  هری و روست 74. برگرفته از داد  های ضری  جینی مرکز آمار ایران در سال 2
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 کاتوورین میووزان از توسووعه تکنولوژیووک را و خوزسووتان سیسووتان و بلوچسووتان هرمزگووان،

 . هستندادار

در ادامه به بررسی میزان  کاف موجود در میان استان ها در باب توسعه تکنولوژیک می  

 پردازیم.
1357.2

6.95
195.37

 

نتایج بررسی  کاف میان استان ها از حیث برخورداری از توسعه تکنولوژیک نشوان موی 

 7ی کوه نارادلانوه دارد، بطوور کاملوایان استان های کشور وضوعیتی دهد که این توسعه در م

 استان انتهای جدول توسعه یافته هستند. 7برابر بیشتر از  9تقریبا استان اول جدول 

نتایج جدول فوو در مورد توسعه اجتاواری تووزیعی حواکی از  :ی توسعه اجتماعی توزیع

آن است که استان یزد بیشترین میزان توسعه یافتگی اجتااری را در بعد توزیعی آن داراست. 

سیستان و  های قرار دارند. در پایین جدول نیز استانسانان و تهران و پس از یزد استان های 

 ترین میزان از توسعه اجتااری توزیعی را دارا هستند.کا، خرسان  االی و لرستانبلوچستان
2165.43

2.43
890.72

 

نتایج بررسی  کاف میان استان ها از حیث برخورداری از توسعه تکنولوژیک نشوان موی 

اسوتان  7دهد که این توسعه در میان استان های کشور وضعیتی  نارادلانه دارد، بطووری کوه 

اسوتان انتهوای جودول توسوعه اجتاواری تووزیعی  7 بور بیشوتر ازبرا 267اول جدول تقریبوا 

 هستند. برخوردار 

یشوترین های فارس، بو هر و قم ب هاانگونه که از نتایج برمی آید استان:سرمایه اجتماعی

های اصفهان، کردستان و خراسان  استان و  میزان سرمایه اجتااری را در کشور دارا می با د

 این  اخ  دارد. کاترین میزان را در رضوی
14.8182

1.12
13.267
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های گلسوتان، تهوران و  قبق نتایج جدول فوو بیشترین نابرابری در استان: میزان نابرابری

هوای کشوور لرسوتان، آ ربایجوان غربوی و ایلوام  در میان استان  و  مشاهد  می  ود اصفهان

 کاترین میزان نابرابری را دارا هستند.
1.7448

1.3523
1.2902

 

 نتایج تبیینی تحقیق

 تحلیل دو متغیره

در این بخش بانوور مشخ   دن سهم ت ثیر متغیر توسعه تکنولوژیک بر ابعواد توسوعه 

 ود. در تحلیور رگرسویونی خطوی سواد ، ها پرداخته میداد  1اجتااری به تحلیر رگرسیونی

  بوه  xدیگر )متغیور مسوتقر یوا   از روی مقادیر متغیر  yمقادیر یک متغیر )متغیر وابسته یا 

 کاک یک معادله خطی محاسبه می  ود. این معادله  کر کلی زیر را دارد 

110 )(xbby  

  bֽرور  از مبود) )مقودار ثابوت رگرسویون ، .y ،bمقدار برآورد  ود   ý در این معادله،

  .408  1800متغیر اول است)حبی  پور و صفری،   xֽضری  زاویه)ضری  رگرسیون  و

 بُعد توزیعی توسعه اجتماعی  به عنوان متغیر وابسته

  مدل رگرسیونی دو متغیر  را برای تبیین بُعد توزیعی توسعه اجتاواری  نشوان .جدول )

 کند  های تحلیر رگرسیونی را مشخ  میها و آمار    اخ 9دهد، هاچنین جدول )می
 

 عد توزیعی توسعه اجتماعیبُمدل رگرسیون دو متغیره برای تبیین  -6جدول

 متغیرها
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 t Sigمقدار 

B خطای استاندارد Beta 

 86888 46079 86.0 86171 86989 توسعه تکنولوژیک

 

                                           
1  . Analysis Regression 
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 های تحلیل رگرسیونی برای تبیین بُعد توزیعی توسعه اجتماعی  ها و آمارهشاخص -7جدول

 86.0 ضری  هابستگی 

 864.1 ری  تعیینض

 86442  د ضری  تعیین تعدیر

 9627. خطای استاندارد
 

، ضوری   =1.0/8M.R ود، ضوری  هابسوتگی  ملاحوه می9هاانگونه که در جدول )

با ود و موی 442/8 ود  برابور با د و ضری  تعیوین تعدیرمی  2R=4.1/8مساوی  2تعیین

ریوانس و تغییورات بُعود تووزیعی توسوعه درصود از وا 44بیانگر این مطل  است که تقریبوا  

  . ود. آمار  های موجود در جودول)اجتااری  توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می

بطوور مسوتقیم بور بُعود  0/8.گویای این واقعیت است که متغیر توسعه تکنولوژیک با بتوای 

بوت و مسوتقیم اسوت و گذارد، جهت ت ثیر این متغیر نیز مثتوزیعی توسعه اجتااری ت ثیر می

بیانگر این مطل  است که متغیر توسعه تکنولوژیک بر میزان توسعه اجتااری  استان ها مؤثر 

است. یعنی با افزایش یک انحراف اسوتاندارد در متغیور توسوعه تکنولوژیوک، میوزان توسوعه 

 کند. انحراف استاندارد افزایش پیدا می 0/8.اجتااری )در بُعد توزیعی  به مقدار 

 سرمایه اجتماعی  به عنوان متغیر وابسته

  مدل رگرسیونی دو متغیر  را برای تبیین بعد انسانی توسوعه اجتااری)سورمایه 0جدول )

 دهد.اجتااری  نشان می
 

 بُعد انسانی توسعه اجتماعی)سرمایه اجتماعی(مدل رگرسیون دو متغیره برای تبیین  -8 جدول

 متغیرها
 استانداردضرایب  ضرایب غیر استاندارد

 t Sigمقدار 

B خطای استاندارد Beta 

 86478 -869.1 -86142 86888 8688  توسعه تکنولوژیک
 

                                           
1. Multiple Correlation R 

2. R Square 
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  مشخ  می  ود  که توسعه تکنولوژیک تواثیر 0بر اساس آمار  های موجود در جدول)

 معناداری بر  بُعد انسانی توسعه اجتااری)سرمایه اجتااری  ندارد.   

 تغیر وابستهنابرابری به عنوان م

 دهد.  مدل رگرسیونی دو متغیر  را برای تبیین نابرابری نشان می7جدول )
 

 نابرابریمدل رگرسیون دو متغیره برای تبیین  -9جدول

 متغیرها
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 t Sigمقدار 

B خطای استاندارد Beta 

 86880 -86797 -86101 86888 -86888891 توسعه تکنولوژیک

 

موجود در جودول نشوان از ایون  sig ود، میزان   ملاحوه می7هاانگونه که در جدول )

 دارد که توسعه تکنولوژیک ت ثیر معناداری بر نابرابری اقتصادی در جامعه ندارد.

 نتیجه گیری

متقابر توسعه تکنولوژیک بوا توسوعه اجتاواری بوود. اموا از رابطه این تحقیق در پی فهم 

که استراتژی توسعه در قی صد سال اخیر در ایران رالا بر مبنوای گسوترش توسوعه  آنجایی

صنعتی و تکنولوژیک قرار دا ته است بنابراین در واقع این توسعه تکنولوژیک بود  که تقدم 

رابطوه زمانی و رلی بر دیگر وجو  توسعه دا ته است، پس به لحاظ نوری تنها موی بایسوت 

. البته پر نوان متغیر وابسته با توسعه اجتااری مورد بررسی قرار دادوژیک را به رتوسعه تکنول

واضح است که در زنجیر  تاریخی و فرایند زمانی تحولات، توسعه اجتااری خود اثور گوذار 

بر وضعیت تکنولوژیک )هم توسعه آن و هم رکود و رق  گرد آن  هست، منتها پژوهش در 

 این بار  موضوع تحقیق حاضر نبود  است.

در این مقاله به بررسی فرایند تاریخی نوریات توسعه پرداختیم و نشان دادیم که قوی دو 

دهه اخیر مفهوم توسعه اجتااری از اهایت بسزایی برخوردار  ود  اسوت. هاچنوین مفهووم 

توسعه اجتااری نیز به لحاظ تاریخی ر د و تحول یافته و بنابراین ابعاد جدیدی پیودا کورد  
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وری توسعه تکنولوژیک با توسعه اجتااری رو ن  د و بر ایون اسواس است. سیس رابطه ن

 فرضیات تحقیق تنویم گردید.

، سوطح تحلیور «اسوتان»بوود  اسوت. واحود تحلیور «کاوی تطبیقی»روش پژوهش حاضر

بوود  و در بوین « مقطعوی»می با د. این قرح تحقیوق «استان/ سال»و واحد مشاهد  « کشور»

داد  هوای کاوی اسوتان هوا انجوام گرفتوه اسوت. تکنیوک ، بر اساس 1808-1877سال های 

 گردآوری داد  ها، تحلیر ثانویه می با د.

اهم نتایج این تحقیق در بعد توصیفی نشان دهند  ایون امور اسوت کوه اسوتان سوانان بوا 

بیشترین نرخ توسعه تکنولوژیک رتبه نخست را دارد و پس از آن به ترتی  استان های یزد و 

وم و سووم موی با وند. نتوایج بررسوی  وکاف میوان اسوتان هوا از حیوث قزوین در رتبوه د

برخورداری از توسعه تکنولوژیک نشان می دهد که این توسعه در میان اسوتان هوای کشوور 

اسوتان  7برابر بیشوتر از  9استان اول جدول تقریبا  7وضعیتی کاملا  نارادلانه دارد. بطوری که 

 انتهای جدول توسعه یافته هستند.  

یشترین میزان توسعه یافتگی اجتااری را در بعد توزیعی استان یوزد داراسوت. و پوس از ب

سوتان قرار دارند. در پایین جدول نیز استان سیسوتان و بلوچو تهران  یزد استان های سانان 

داراسوت. نتوایج میوزان نوابرابری و کاترین میزان توسعه یافتگی اجتااری در بعد توزیعی را 

ا در این  اخ  نشان می دهد  کاف تقریبا زیادی در میزان توسعه یافتگی اختلاف استان ه

اسوتان اول  7اجتااری در بعد توزیعی در میان استان های کشور وجود دارد. به گونه ای که 

 استان انتهای جدول توسعه یافته هستند.  7برابر  267تقریبا  

میزان سرمایه اجتااری در کشوور از بیشترین  ستان فارس،ادر بعد انسانی توسعه اجتااری

 .کاتورین میوزان را در ایون  واخ  دارداصوفهان برخوردار می با ود و در روو  اسوتان 

نیوز در رتبوه دوم قورار  تهورانمشاهد  می  ود و استان  گلستان بیشترین نابرابری در استان 

ان نابرابری را کاترین میزآ ربایجان غربی و پس از آن لرستاندارد. در میان استان های کشور 

 دارا هستند. 
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درصد از واریانس  44در بخش نتایج تبیینی، نتایج رگرسیون حاکی از آن است که تقریبا  

 وود.آمار  هوای و تغییرات بعد توزیعی توسعه اجتااری توسط توسعه تکنولوژیک تبیین می

مسوتقیم بور  بطور 0/8.تغیر توسعه تکنولوژیک با بتای موجود گویای این واقعیت است که م

گذارد، جهت ت ثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم اسوت بعد توزیعی توسعه اجتااری ت ثیر می

  تووزیعی و بیانگر این مطل  است که متغیر توسعه تکنولوژیک بور میوزان توسوعه اجتاواری

استان ها مؤثر است. این مطل  را با توجه به نتوایج توصویفی تحقیوق و مقایسوه اسوتانها بوا 

یگر بهتر مشخ  می  ود. استانهایی که از توسوعه تکنولوژیوک بالوایی برخوردارنود در یکد

بعد توزیعی توسعه اجتااری نیز وضعیت مناسبی دارند. مثلا استان سانان کوه رتبوه نخسوت 

را در بعود تووزیعی توسوعه  دومتوسعه تکنولوژیک را در میان استانهای کشور داراست رتبه 

ین استان یزد در حالی که رتبه دوم را از نوور توسوعه تکنولوژیوک اجتااری را دارد و هاچن

دارد رتبه نخست توسعه اجتااری را در بعد توزیعی دارا می با د. بر هاین اسواس مشواهد  

که از نوور توسوعه  خوزستان و  سیستان و بلوچستان می  ود که استانهایی چون هرمزگان، 

رار دارند از نور بعد توزیعی توسوعه اجتاواری نیوز تکنولوژیک در انتهای رد  بندی استانها ق

 دارای وضعیت مناسبی نیستند.   

در مقایسه رتبه استانها مشاهد  می  ود که برخی از استانهایی که دارای میوزان سورمایه  

اجتااری بالایی هستند از نور سطح توسعه تکنولوژیک وضعیت مناسوبی ندارنود. بوه رنووان 

الی که از نور سرمایه اجتااری در رتبه نخست قرار دارد ولوی رتبوه در حفارس ناونه استان 

که دارای رتبوه دوم سورمایه اجتاواری در  بو هررا داراست و یا هفدهم توسعه تکنولوژیک 

قورار دارد. نتوایج  بیسوت و هفوتم میان استانهاست ولی از نور توسعه تکنولوژیک در رتبوه 

کنولوژیوک تو ثیر معنواداری بور میوزان سورمایه رگرسیونی نیز گویای آن است کوه توسوعه ت

اجتااری در استانها ندارد. هاچنین بر خلواف پویش بینوی موا  توسوعه تکنولوژیوک  میوزان 

 نابربری در استانها را به گونه ای معنادار تحت تاثیر قرار نداد  است.
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