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Empowerment is one of the new development paradigm components which today is a central concept in the 
discourse and practices of development. It is a return from top-down planning procedure to bottom-up plan-
ning procedure in endogenous development and its approaches. This study intends to evaluate the effects of 
the oil and gas industry on empowerment in Shazand region. Empowerment is measured in two dimensions: 
agency and opportunity structure. The indicators of these two dimensions are social capacity, economical 
capacity, human capacity, ecological capacity, physical capacity and opportunity structure. The research meth-
odology is description and quantitative analysis by using questionnaire. Based on the Cochran formula the 
sample size is 378 and multi-stage sampling was used. The findings of the study showed the social capacity 
with an average of 2.51, the economical capacity with an average of 2.73 and human capacity with an average 
of 2.49 are on medium level after building refinery. Physical capacity with an average of 2.06, ecological capac-
ity with an average of 1.54 and opportunity structure with an average of 1.98 were extremely undesirable. In 
general, the empowerment of this region which is affected by Shazand refinery is moderate and downward 
and far away from desirable level. In other words, the weak interaction between the oil industry and the local 
community causes the low impact on the local community empowerment.  
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Extended Abstract

1. Introduction
he advent of industrial technologies and 
heavy industries including oil and gas in 
the communities create changes in the life 
style of that region. Until a few decades 
ago, the performances of these industries 
were examined only by economist, with 

emphasis on employment and income but recently so-
cial consequences of the construction of these industries 
has attracted the attention of researchers. 1960s was the 
beginning period for revising the development concepts. 

Later the term empowerment pioneered and was accept-
ed by the international development with enthusiasm in 
1990s. Since development is a dynamic and sustainable 
process of increasing the capacity and empowering com-
munities and changes and improvements to improve the 
lives of people, this research with assessment of social 
impact of Shazand refinery aimed to study the impact of 
this industry on local communities’ empowerment. 

2. Methodology

Due to the multi-dimensional nature of the concept of em-
powerment and its usage in different fields such as manage-
ment, psychology, geography, agriculture, sociology and 
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other fields, it has got several meanings. In this study, 
empowerment is enhancing an individual’s or group’s ca-
pacity to make choices and transform those choices into 
desired actions and outcomes which is examined by two 
dimensions: agency and opportunity structure. Agency is 
defined as an ability of an actor for meaningful choices. 
Capacitates are constructor dimensions of agency which 
in this research is assessed by the indicators of social ca-
pacity, economic capacity, human capacity, ecological 
capacity, physical capacity. Agency cannot be considered 
as an empowerment by itself so another dimension of em-
powerment that is considered is opportunities structure, 
which is including formal and informal institutions that 
an actor acts in it. This study is descriptive and qualita-
tive method and questionnaire tool has been used in it. The 
study population consisted of all residents of Kazaz, Gha-
damgah, Jamal Abad, Akbar Abad (as a rural community) 
and Shazand city (as an urban community) and according 
to the Cochran formula the sample size was estimated to 
be 367 and sampling method is multi-stage cluster.

3. Results

Research findings show that after building the refinery, so-
cial capacity with a mean of 2.51, economic capacity with a 
mean of 2.73 and human capacity with a mean of 2.49 are 
at average level and physical capacity with a mean of 2.06, 
ecological capacity with a mean of 1.54 and opportunities 
structure with a mean of 1.98 are on very weak and undesir-
able level. The total degree of empowerment in communities 
affected by refinery is moderate to low and is very far away 
desired level; so it can be stated that the construction and 
operation of Shazand refinery only could partly empowered 
target population in terms of social capacity, economic ca-
pacity and human capacity but has destroyed existing eco-
logical capacity, also physical capacity and the opportunities 
structure are not in favorable conditions. In order to know the 
existence of differences between dimensions of empower-
ment, ranking and comparing these aspects with each other, 
the Friedman test was used. The results show that the aver-
age rank calculated for social capacity is 4.32, human ca-
pacity 4.15, economic capacity 4.23, physical capacity 3.39, 
ecological capacity 2.48 and opportunity structure 2.43.

4. Discussion

In general, it can be said that, starting of development proj-
ects in Shazand have improved people’s economic life and 
indications of this improvement can be seen in lifestyles, 
availability of facilities and restoration of urban space but 
this project has not created an opportunity structure for 
its host community and just improved agency dimension 
partially and poorly. According to the Alsop and Heinson 

theory, as long as there is not any potential context for the 
agency, empowerment will not happen. In the other words, 
lack of an organic relationship between the oil industry and 
the local community caused less effect on the local commu-
nity empowerment. To solve issues and challenges caused 
by the refinery and also along communities’ empowerment 
three proposals have been suggested: 1. Establishment and 
strengthening of downstream industries; with the launch of 
petrochemical downstream industries Sustainable output and 
employment growth would achieved in this area. So by em-
ployment generation, these industries would help people in 
the regional and the national levels. 2. Conducting training 
programs in the area towards the oil and gas and chemical 
industries. The establishment of the Petrochemical technical 
school, chemical and pharmaceutical industries and pushing 
students to study in the fields related to the these industries 
causes natives to be equipped with the knowledge related 
to these activities. 3. Environmental investigation about the 
destructive effects of refinery pollutions. Official reports, 
research and scientific experiments in this regard, in addi-
tion to elimination of existing concerns, would remind the 
importance of a healthy life for citizens living in the region 
to the authorities

5. Conclusion

Finally, we can discuss the impacts of industrial projects of 
Shazand Refinery on the empowerment of local communi-
ties. In general, starting of development projects in Shazand 
improved people’s economic situation and this improve-
ment can be seen in their lifestyles, availability of facilities, 
and restoration of urban space. However, this projects did 
not create an opportunity for its host community and just 
partially and very poorly improved agency dimensions. Ac-
cording to Alsop and Heinsohn Theory, if there is not any 
potential context for the agency, empowerment will not hap-
pen. In other words, lack of an organic relationship between 
the oil industry and the local community nullifies any effect 
on the local community empowerment. The total amount of 
empowerment in communities affected by refinery is moder-
ate to low and far away from desired level.
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توانمندسازي از مؤلفه هاي الگوی جدید توسعه است که امروزه در گفتمان ها و اعمال توسعه اي مفهوم مرکزي شده است و بازگوکننده 
رویکرد توسعه اي پایین به باال و درون زاست. پژوهش حاضر قصد دارد تأثیرات صنعت نفت و گاز را بر توانمندي شهرستان شازند بررسي 
کند. توانمندي با دو بُعد عاملیت و ساختار فرصت ها و با شاخص هاي ظرفیت اجتماعي، اقتصادي، انساني، اکولوژیکي، کالبدي و ساختار 
فرصت ها با استفاده از روش توصیف و تحلیل کّمي و ابزار پرسش نامه سنجش شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر با 
نمونه گیري چندمرحله اي انتخاب شد. یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ظرفیت اجتماعي با میانگین 2/51، اقتصادي 2/73، انساني 
2/49 بعداز احداث پاالیشگاه در سطح متوسط و ظرفیت کالبدي با میانگین 2/06، اکولوژیکي 1/54 و ساختارفرصت ها 1/98 در سطح 
بسیارنامطلوبي قرار دارد. درمجموع میزان توانمندي جوامع تحت تأثیر پاالیشگاه در سطح متوسط و رو به پایین است و تا سطح مطلوب 
فاصله  بسیارزیادي دارد؛ به عبارت دیگر نبود تعامل مناسب بین صنعت نفت و جامعه  محلي سبب بي تأثیربودن بر توانمندي جامعه  محلي 

شده است.

کلیدواژه ها: 
پاالیشگاه شازند، 

توانمندسازي، ظرفیت ، 
عاملیت، ساختار فرصت

تاریخ دریافت: 23 فروردین 1395
تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1395

1. مقدمه 

افزایش  توسعه،  حال  در  کشورهاي  مشخص  و  بارز  پدیده  
و  راهبرد ها  آن  بر  غلبه  براي  که  است  منطقه اي  نابرابري هاي 
الگوهاي نظري و تجربي گوناگوني در سطح بین المللي مطرح 
شده است. یکي از مهم ترین این راهبردها، رویکرد صنعتي شدن 
برنامه هاي  در   1970 دهه  اواسط  از  منظور  همین  به  است. 
(Rezvani, Ramezanzadeh, & Moham- توجه شد آن  به   توسعه 

عمدتاً  دیدگاهي  با  صنعتي  طرح هاي  اما   madpour 2010)،
اقتصادي و بدون توجه به آثار و پیامدهاي اجتماعي آن صورت 
گرفتند. درحالي که مالحظه نکردن شرایط اجتماعي و فرهنگي 
و زیست محیطي اقدامات توسعه اي در موارد بسیاري سبب شده 
تا نه تنها این پروژه هاي صنعتي به اهداف اولیه  خود نرسند، بلکه 
با تداوم آن ها زندگي ساکنان مناطق اجرایي با خطر مواجه شود 

.(Talebian & Omrani Majd, 2008)

از سویي در دهه  1960 که دوره  بازنگري در مفاهیم توسعه 
آغاز شد، ارتقاي استاندارد زندگي1، فرایندهاي اجتماعي، سیاسي 

1. Improved living standards

و اقتصادي از اهداف مهم دولت ها شناخته شد. طي دهه  1970 
و  شد  طرح ریزي  اقتصادي  رشد  براي  پیچیده تري  الگوهاي 
خدمات اجتماعي را براي ازبین بردن فقر و نابرابري در خود جاي 
داد(Khani, 2006) . مجموع این اقدامات توانمندسازي را به عنوان 

رویکردي مناسب برای فقرزدایي مطرح کرد.

امروزه توانمندسازي به یکي از مفاهیم اصلي توسعه  پایدار تبدیل 
شده است. رابطه  توانمندسازي با توسعه  پایدار را مي توان به سه 
 .2 پایدار؛  توسعه   اجزاي  از  توانمندسازي   .1 کرد:  بررسي  شیوه 
توانمندسازي عامل توسعه  پایدار؛ 3. توانمندسازي معلول توسعه  
پایدار (Mirzaee, Ghaffari, & Karimi, 2011). هر پروژه  صنعتي در 
بستر اجتماع صورت مي گیرد و با شرایط اجتماعي این جوامع در 
تعامل است. همین شرایط باتوجه به ماهیت پروژه، تأثیرات اجتماعي 
و تغییراتي را در زندگي افراد ایجاد می کند. این تأثیرات به ویژه در 
جوامع میزبان پروژه هاي صنعت نفت و گاز، عمیق تر است و تأثیرات 

زیادی در شعاع وسیعي از خود به جا خواهد گذاشت.

پاالیشگاه امام خمیني شازند واقع در استان مرکزي و شهرستان 
ایران و جدید ترین  احداث شده در  پاالیشگاه  نُه  از  شازند یکي 

1- استاد، گروه برنامه ریزي اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایي، تهران، ایران. 
2- استادیار، گروه مدیریت دولتی، شهري و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایي، تهران، ایران.

3- کارشناس ارشد، گروه برنامه ریزي اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایي، تهران، ایران.

تأثیرات پروژه هاي صنعتي بر توانمندسازي جوامع محلي )مطالعه موردی: پااليشگاه شازند(
*محمود جمعه پور1، غالمرضا کاظميان2، معصومه دهقاني3
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و مجهزترین در سطح منطقه است که در زمیني به مساحت 
340 هکتار و با سرمایه گذاري هاي عظیمي احداث و بهره برداري 
شده است. این پاالیشگاه کنار روستاها و شهرهای متعددي در 
این شهرستان استقرار یافته است. از آنجایي که طبق آخرین 
سرشماري )سال1390(، این شهرستان جمعیتي حدود 117هزار 
و 746 نفر دارد، این پروژه  نفتي طیف وسیعي از افراد و جوامع 
را تحت پوشش قرار مي دهد و نواحي بسیاري از اثرات اجتماعي 

مثبت و منفي این پروژه  تأثیر پذیرفته اند.

حال باتوجه به اهمیت پیامدهاي چنین پروژه اي، مسئله  اصلي 
این است که این حجم عظیم سرمایه گذاري ها چه تأثیري بر 
توانمندسازي این جوامع داشته است؟ آیا پاالیشگاه شازند منجر 
به توانمندي جوامع میزبان شده است؟ اگر توانمندي به وجود 

آمده، چه ابعادي را دربرداشته است؟

2. مروری بر ادبیات موضوع

صنعت  رابطه   بررسي  در   )2011( همکاران  و  میرزایي 
شهرستان  یالغوزآغاج  دهستان  ساکنان  توانمندي  با  ذوب آهن 
قروه، توانمندي را در سه بُعد توانمندي اقتصادي و اجتماعي و 
رواني مدنظر قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که نبود ارتباط 
با جامعه  روستایي و برون زا  ارگانیک صنعت ذوب آهن منطقه 
و جداافتاده بودن آن از جامعه  روستایي سبب بي تأثیربودن آن 
بر توانمندسازي جامعه  پیرامون صنعت شده است. پژوهشگران 
)اقتصادي( شالي کاران شهرستان  توانمندي  دنبال سنجش  به 
رشت به این نتیجه رسیده اند که دسترسي به نهاده هاي تولید، 
بازارها، اعتبارات و فرصت هاي یادگیري و مشارکت، دستیابي به 
پیامدهاي مطلوب و توانمندي اقتصادي را بهبود مي بخشد؛ اما 
فرصت هاي ایجادشده از طریق سیاست ها و برنامه هاي دولت تأثیر 

معناداري بر توانمندي ندارند. 

تبیین کننده   شاخص هاي  تهیه  با   )2012( ساربان  حیدري 
توسعه  روستایي و توانمندسازي و سنجش آن ها در مناطق روستایي 
شهرستان مشکین شهر به ارتباط معنادار بین توانمندسازي و توسعه  
روستایي دست یافت. شاطریان و گنجي پور )2011( نیز باتوجه به 
اینکه بخشي از پیامدهاي سرمایه گذاري عمراني را مي توان در نظام 
اجتماعي شاهد بود و با محوریت روستاهاي بخش ابوزیدآباد کاشان 
به این نتیجه رسیدند که همبستگي و رابطه  معناداري میان میزان 

سرمایه گذاري عمراني و توانمندسازي روستاها وجود ندارد.

ارستاد2  )1997( عوامل شخصي )سن و وضعیت تحصیلي( و 
اجتماعي و اقتصادي )بُعد خانوار، مالکیت زمین، میزان استفاده از 
نهادهاي کشاورزي و وضعیت بهره برداري از اراضي کشاورزي( و 
محیطي )میزان استفاده از سموم و کود شیمیایي، میزان حفاظت 
از خاک، شاخص هاي توسعه حفاظت از خاک( را از مهم ترین 

2. Erasted

والرشتاین  مي آرود.  به شمار  روستایي  توانمندسازي  در  عوامل 
)2002( توانمندسازي را با سرمایه  اجتماعي و ظرفیت اجتماعي 
به عنوان راهبردي براي تقویت عوامل حفاظت اجتماعي ارائه کرده 
است. بنابر پژوهش توماس و ولتوس )1990( در مناطق روستایي 
ترکیه، بین توانمندسازي و میزان استفاده از کاالهاي مصرفي 
میزان  آموزشي،  و  درماني  هزینه هاي  پرداخت  میزان  بادوام، 
استفاده از نهاده هاي کشاورزي، میزان درآمد روستاییان، وضعیت 
الگوي مصرف مواد غذایي رابطه  مستقیم و معناداري وجود دارد.

فردي  توانمندي   سنجش  بر  عمدتاً  پیشین  پژوهش هاي 
حاضر  پژوهش  بودند.  متمرکز  روستایي  جوامع  در  مخصوصاً 
رویکردي جامعه محور دارد که تأثیرات صنعت نفت و گاز را بر 
توانمندي جوامع محلي بررسي می کند. بنابراین با مرور مباني 
الگویي  از  که  است  این  بر  انجام شده سعي  مطالعات  و  نظري 
استفاده شود که بیشترین ابعاد این مفهوم را با استفاده از مباني 

نظري و ادبیات پژوهشي و تحقیقات پیشین، پوشش دهد.

مباني نظري و مفهومي تحقیق

ریشه  اصطالح توانمندي را که بر فلسفه  این مفهوم اثر گذاشته 
است مي توان در دیدگاه پائولو فرر3 و جنبش فمینیستي جست وجو 
کرد (Freire, 1970). موضوع توانمندسازي از سال 1980 در کار 
بسیاري از سازمان هاي توسعه اي مرکزیت یافت و براي اولین بار 
به صورت عمومي در رابطه با جنبش زنان و در گفتمان فمینیستي 
به کار گرفته شد. در اواسط دهه  1980، توانمندي زنان بخش 
انتقادات  با  مهمي از بحث های جنسیت و توسعه بود و بعدها 
نه تنها مسئله ای   توانمندسازي  توسعه هدایت شد.  فمینیستي 
جنسیتي نیست، بلکه با تمام گروه هاي به حاشیه رانده شده مرتبط 
است و گستره اي از تفاوت هاي اجتماعي ازقبیل طبقه  اجتماعي و 
معلولیت و قومیت را دربردارد (Luttrell, & Quiroz, 2009). در دهه  
1990 سازمان هاي بین المللي توسعه اصطالح »توانمندسازي« را 

با شوروشوق پذیرفتند. 

از توانمندي تعاریف متفاوتي بیان شده است. بعضي بر منابع 
تأکید  آن  دستاوردهاي  بر  بعضي  کرده اند؛  اشاره  توانمندي 
کرده اند؛ بعضي نیز بر سطوح مختلف توانمندي )خرد و میاني و 
کالن( اشاره کرده اند. آنچه بدون استثنا مشاهده مي شود، تأکید 
بر فرایند قدرت است. قدرت، هسته  اصلي مبحث توانمندي است 
قدرت  واژه   فارسي  به   Empowerment واژه   ترجمه   در  که 
حذف شده و توانمندي به جاي آن آمده است. توانمندي فرایند 
قدرت بخشیدن به افراد است (Mason, & Smith, 2000). منظور از 
فرایند قدرت بخشي، فرایندي است که طي آن دسترسي افراد 
به هریک از منابع قدرت بیشتر مي شود و توانایي این را به دست 
مي آوردند که از امکانات و ابزارهاي موجود براي بهبود وضعیت 

3. Freire
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خود و جوامع استفاده کنند.

اعمال  و  گفتمان ها  در  مرکزي  مفهوم  توانمندي  امروزه 
توسعه اي است و بازگوکننده رویکرد توسعه اي از پایین به باال 
این  از  استفاده  به منظور   .(Zahedi, 2008) درون زاست  توسعه   و 
اصطالح، افراد باید تصمیم بگیرند توانمندسازي به چه معناست 
 (Mirzaee, Ghaffari, & و بر این مبنا چه نوع توسعه اي مي خواهند
(Karimi, 2011. گوناگوني این تعاریف را مي توان ناشي از دو عامل 

مهم دانست: نخست چندبُعدي بودن این مفهوم و دوم کاربرد 
آن در حوزه هاي مختلفي چون مدیریت، روان شناسي، جغرافیا، 

.(Mirzaee, et al., 2011) کشاورزي، جامعه شناسي

ديدگاه ها و نظريه هاي توانمندي

ازنظر آلسوپ و هینسون توانمندسازي عبارت است از افزایش 
توانایي یک فرد یا گروه براي دست زدن به انتخاب هاي کارآمد و 
تبدیل این انتخاب ها به اقدامات و نتایج دلخواه. به اعتقاد آلسوپ 
اگر شخص یا گروهي توانمند شود، به این معناست که ظرفیتي پیدا 
کرده است که مي تواند دست به انتخاب بزند و سپس این انتخاب 
را به نتایج و اقدامات دلخواه تبدیل کند. توانمندسازي، تحت تأثیر 
 .(Alsop, & Heison, 2005) دو عامل است: عاملیت و ساختار فرصت

یکي دیگر از صاحب نظران اصلي و مهم در توانمندسازي کبیر 
است. طبق نظر وي سازه  اصلي واژه  توانمندسازي مفهوم قدرت4 
است. مفهوم قدرت عبارت است از توانایي انتخاب کردن. درنتیجه 
که  گرفت  درنظر  فرایندهایي  مي توان  را  توانمندسازي  مفهوم 
طي آن افرادي که توانایي دست زدن به انتخاب از آن ها دریغ 
شده است، بار دیگر این توانایي را به دست آورند. توانایي انجام 
انتخاب هاي راهبردي زندگي را مي توان از سه جنبه  متفاوت در 
فرایند تغییر اجتماعي درنظر گرفت. این سه جنبه عبارت اند از: 

.(kabeer, 2005) منابع و عاملیت و دستاوردها

نارایان پارکر یکي دیگر از پژوهشگران باتجربه  بانک جهاني 
این گونه  توانمندسازي را  درزمینه  توانمندسازي و کاهش فقر، 
تعریف مي کند: گسترش دارایي ها و توانایي هاي افراد فقیر براي 
مشارکت، مذاکره، اثرگذاري و مسئولیت پذیرکردن نهادهایي که 
بر زندگي آن ها اثر مي گذارد. این تعریف مي تواند براي درک و 
دنبال کردن تغییرات در روابط نابرابر بین افراد فقیر، دولت، بازار، 
جامعه  مدني و همچنین نابرابري هاي جنسیتي به کار برده شود. 
چهارچوب مفهومي دیدگاه نارایان از چهار بلوک تشکیل شده 
است: شرایط نهادي، ساختارهاي اجتماعي و سیاسي، دارایي ها و 

.(Narayan, 2002) توانایي هاي فردي و جمعي افراد فقیر

سن نیز نظریه  جالبی در مورد توانمندسازي بر پایه  کار سریالتها 
باتلیواال5 ارائه داده است که بر مفهوم توانمندسازي متمرکز است. 

4. Empower
5. Srilatha  Batliwala

توانمندسازي به عنوان تغییر در روابط قدرت تعریف شده است. 
قدرت دو بُعد اصلي دارد: کنترل منابع6 )کنترل بیروني( و کنترل 
خط مشي7 )کنترل دروني(. بنابراین اگر قدرت به معناي کنترل 
باشد، توانمندسازي فرایندي است که از طریق آن کنترل به دست 
مي آید. توانمندسازي به این عنوان شامل دو نوع کنترل است و 

.(Sen, 1997) به ندرت بدون این دو ممکن است

توانمندسازي جوامع همواره تحت تأثیر سیاست  ها و رویکردهاي 
مختلف توسعه اي دچار تغییراتي شده است. یکي از راهبردهاي 
مهم توسعه، صنعتي سازي است که در دهه هاي 50، 60 و 70 
 (Motiee Langroodi, میالدی راهبرد غالب توسعه محسوب مي شد
(Najafi Kani, 2006 &. صنعت به عنوان اصلي ترین ابزار در توسعه 

و به خصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوري را به خود 
اختصاص داده است. این نقش شاید برخاسته از این واقعیت باشد 
که عوامل تولید در بخش صنعت در مقایسه با کشاورزي قابلیت 
جابه جایي و انعطاف پذیري بیشتري با شرایط و اوضاع و احوال 
 (Motiee Langroodi, & Najafi Kani, محیطي و منطقه اي و ملي دارد
(2006. رزماري8 دریافت که بین توانمندسازي و توسعه روستایي 

اطالعات  ارتقای  ثروت،  و  قدرت  توزیع  فقر،  کاهش  طریق  از 
اقتصادي، اشتغال زایي و... رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد 
(Alsop, & Heison, 2005). افزون بر این مي توان گفت تحقق توسعه  

روستایي تا حدودي ناشي از توانمندسازي روستاییان است.

درباره  هینسون  و  آلسوپ  که  چهارچوبي  از  استفاده  با 
توانمندسازي ارائه داده اند، مي توان آن را طي پروژه ها و اقدامات 
پایه اي  به عنوان  مي تواند  چهارچوب  این  سنجید.  گوناگون 
ملي  سطح  در  که  اقداماتي  بر  نظارت  عمیق،  تحقیقات  براي 
انجام می شود و همچنین براي مقایسه وضعیت و تغییرات در 
این چهارچوب  از  این پژوهش  استفاده شود. در  توانمندسازي 
براي بررسي و مفهوم سازي توانمندسازي استفاده شده است تا به 
واسطه آن بتوان دو بُعد عاملیت و ساختار فرصت ها را که اجزاي 
تشکیل دهنده  توانمندسازي هستند، در سطح محلي سنجید. 
این دو بُعد اصلي بر یکدیگر تأثیر مي گذارند و سبب تقویت و 

.(Alsop, & Heison, 2005) افزایش یکدیگر مي شوند

ازنظر آن ها توانایي ُکنش گر در انتخاب معادل ظرفیت است؛ چرا 
که بُعد سازنده  عاملیت ظرفیت هاست و آن را از طریق شاخص 
ظرفیت مي سنجند. ظرفیت شامل دارایي ها و سرمایه هاست و 
ظرفیت سازي به گستره اي از فعالیت ها مربوط مي شود که افراد 
و گروه ها و سازمان ها ظرفیت خود را براي تحقق توسعه  پایدار 
بهبود مي بخشند و اغلب با توانمندسازي و بسیج در جوامع محلي 

 .(Peeters, & Ateljevic, 2009) مرتبط است

6. Resource control
7. Ideology control
8. Rosemary

تأثیرات پروژه هاي صنعتي بر توانمندسازي جوامع محلي )مطالعه موردی: پااليشگاه شازند(
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در تمام مدل هایي که ظرفیت سازي اندازه گیري شده، سه بُعد 
از ظرفیت )بُعد اقتصادي و اجتماعي و انساني( نسبت به دیگر ابعاد 
برجسته تر و مشخص تر است و در تمام رویکردها مدنظر قرار داده 
شده است (McCall, 2003; Verity, 2007). ابعاد دیگر ظرفیت سازي 
به اقتضاي پروژه درحال بررسي متغیر است. باتوجه به اینکه هدف 
اصلي این پژوهش بررسي تأثیرات پاالیشگاه شازند به عنوان بنگاه 
صنعتي است، ظرفیت اکولوژیکي و ظرفیت کالبدي، بُعدهاي چهارم 

و پنجم را تشکیل مي دهند که در مدل نظری پژوهش قابل مشاهده 
می باشد )تصویر شماره 1). این ظرفیت ها به نوعي بازگوکننده 

سرمایه ها و دارایي های افراد در آن حیطه ها هستند. 

درنظر  توانمندسازي  مترادف  نمي تواند  به تنهایي  عاملیت 
انتخاب  توانایي  و  ظرفیت  مردم  وقتي  حتي  شود.  گرفته 
گزینه هایي را دارند، ممکن است نتوانند به نحو مؤثري از عاملیت 
قیدها و محدودیت هایي  زیرا ساختار فرصت،  استفاده کنند؛ 

جدول 1. حجم نمونه آماري.

درصد تعدادشهر/ آبادي

%28575شهر شازندجامعه شهري

جامعه روستايي

%298آبادي کزاز
%308آبادي قدمگاه
%257آبادي اکبرآباد
%92آبادي جمال آباد

%378100جمع

پااليشگاه

ساختار فرصت

ظرفیت کالبدی

توانمندی

تاثیرات اجتماعی

عاملیت ظرفیت اقتصادی

ظرفیت اجتماعی

ظرفیت انسانی

ظرفیت اکولوزيکی

تصویر 1. مدل نظري مفهومي پژوهش.
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در  که  توانمندي  از  دیگري  بُعد  مي کند.  اعمال  آن ها  بر  را 
این تحقیق منظور شده است، ساختار فرصت هاست. مي توان 
چنین برداشت کرد که ساختار فرصت ها بستري است که در 
آن ظرفیت هاي بالقوه مي توانند بالفعل شوند که از نظر آلسوپ 
و هینسون )2005( سه حوزه  دولت و بازار و اجتماع را شامل 
مي شود و در هریک از این حوزه ها، کنش گر نقشي متناسب 
با حوزه مربوطه را خواهد داشت. بنابراین به دنبال آن خواهیم 
ساختار هاي  و  ظرفیت  میزان  چه  مدنظر  پاالیشگاه  که  بود 

ساخته  فراهم  خود  پیرامون  محلي  جوامع  براي  را  فرصت 
است که به موجب آن ها توانمندي در این جوامع پدیدار شود. 
درنهایت تالش شد تا از نتیجه دیدگاه ها و ابعاد توانمندسازي 

و ظرفیت سازي مدل نظري زیر ترسیم شود.

3. روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع توصیفي اکتشافي است که در آن روش 

جدول 2. ابعاد، شاخص ها و مؤلفه هاي توانمندسازي.

تعداد معرفمؤلفه ها
گويه ها

بعد عاملیت

ظرفيت اجتماعي

اعالم نام محله، افتخار به محله، تأمين نيازهاي اساسي و عالقه به محله، حس اجتماع
تمايل به ادامه زندگي در محل

26 سرمايه اجتماعي
ذهني )تمايل به مشارکت( و عيني )تجربه و عمل مشارکت(مشارکت

اعتماد بين فردي )خانواده و آشنايان(، اعتماد تعميم يافته )افراد غريبه( و اعتماد اعتماد
انتزاعي )سازمان ها، نهادها و اصناف(

ميزان تأثير بر آسيب هاي اجتماعي و روانيآسيب هاي اجتماعي

ظرفيت انساني

بيماري به علت پااليشگاهسالمت جسماني

5 آگاهي به حقوق و پيگيري اخبارآگاهي

يادگيري مهارت هاي فني و ارتقای تحصيالتمهارت ها و آموزش

ظرفيت اقتصادي

اشتغال زايياشتغال

5 تغيير در قيمت امالک، تغيير در کرايه هاارزش دارايي

دوشغلي شدن، رونق کسب وکار محليدرآمد

ظرفيت 
اکولوژيکي

ميزان تأثير بر آلودگي صوتي، هوا، آب و خاکسالمت اکوسيستم
6

بهره برداري از منابع طبيعي و کيفيت محصوالتمنابع طبيعي

ظرفيت کالبدي
وضعيت جاده ها و راه هاي ارتباطي، بهسازي معابر، وضعيت روشنايي در شب زيرساخت

7و سيستم دفع زباله
دسترسي به خدمات آموزشي، بهداشتي و...خدمات

بعد ساختار فرصت

مکانيزم دستيابي به عدالت، امکان استفاده از خدمات، ارائه خدمات عموميعدالت و خدماتدولت

11 منابع اعتباري، امکان تغيير شغل و سرمايه گذاري هااعتبار و کاربازار

مهاجرت، عملکرد نهادهاي اجتماعيخانواده و اجتماعجامعه

تأثیرات پروژه هاي صنعتي بر توانمندسازي جوامع محلي )مطالعه موردی: پااليشگاه شازند(
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پیمایش و ابزار پرسش نامه به کار گرفته شده است. جامعه آماري 
آن را تمام ساکنان 18 سال به باالي شهر شازند )جامعه شهري( 
و روستاهاي کزاز، جمال آباد، اکبرآباد و قدمگاه )جامعه روستایي( 
که 24هزار و 807 نفر بودند، تشکیل دادند. در این راستا تعداد 
نمونه الزم براساس فرمول کوکران 378 نفر برآورد شد و شیوه 

نمونه گیري به روش چندمرحله اي بود )جدول شماره 1(.

در این پژوهش دو نوع اعتبار صوري و سازه اي مدنظر قرار گرفت. 
ابزار اندازه گیري تحقیق )پرسش نامه( از طریق  در اعتبار صوري 
مراجعه به اساتید و صاحب نظران تأیید شد. اعتبار سازه اي تحقیق 
نیز با استفاده از تحلیل عامل برای تطابق معرف هاي به کارگرفته شده 
با چهارچوب نظري تحقیق انجام شد که در آن تمامي متغیرها با 
داشتن حد نصاب KMO باالي 0/5، سطح معناداري بارتلت کمتر 
از 0/5 تأیید شدند. براي سنجش پایایي این پژوهش نیز از آلفاي 
کرونباخ استفاده شد که نتایج آن براي تمام متغیرها باالي 0/6 بود.

تعريف عملیاتي

در این تحقیق فقط یک متغیر درنظر گرفته شده است؛ متغیر 
وابسته. این متغیر که متغیر اصلي تحقیق است، ابعاد گوناگوني 
را دربرمي گیرد و شامل ابعاد ظرفیت اقتصادي، انساني، اجتماعي، 
مباحث  ادامه  در  فرصت هاست.  ساختار  و  کالبدي  اکولوژیکي، 
مطرح شده چگونگي عملیاتي سازي مفهوم توانمندي که تحقیق 

حاضر برمبناي آن پي ریزي شده است، براي سنجش در جامعه 
مدنظر ارائه خواهد شد )جدول شماره 2(.

4. يافته ها

سیماي پاسخ دهندگان

از  درصد   26/2 که  مي دهد  نشان  به دست آمده  یافته هاي 
پاسخ دهندگان زن و 73/8 درصد مرد هستند که از این تعداد 82 
درصد متأهل و 18 درصد مجرد هستند. طبق نتایج به دست آمده 
میانگین سني پاسخ دهندگان 35 سال است. همچنین بررسي ها 
لیسانس  تحصیالت  پاسخ دهندگان  بیشتر  که  مي دهد  نشان 
)30/8درصد( و دیپلم )26/2درصد( دارند. در این میان نیز حدود 
1/4درصد بي سواد، 20/4درصد زیردیپلم، 13/1درصد کارداني و 
8/2درصد کارشناسي ارشد به باال هستند. درخصوص وضعیت 
تا یک  از پاسخ دهندگان درآمد500هزار  از نیمي  درآمد، بیش 
میلیون تومان دارند و 15/3درصد از آن ها اعالم کردند که عضوي 

از خانواده شان در پاالیشگاه کار می کند.

وضعیت توانمندي

تجزیه وتحلیل مفهوم توانمندي از بین متغیرها قابل بررسي 
است. یکي از مؤلفه هاي بسیار مهم در بحث توانمندي، ظرفیت 
اجتماعي است. در این پژوهش، توانمندی به کمک سه مؤلفه 

جدول 3. وضعیت معرف هاي حس اجتماع.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

1/691/121من فکر مي کنم بعداز احداث پااليشگاه ديگر محل سکونت ما جاي خوبي براي زندگي کردن نيست.٭

1/900/915بعداز احداث پااليشگاه نيازهاي اساسي من در شهر تامين مي شود.

2/371/223به ادامه زندگي در اين محل تمايل زيادي دارم.

2/981/378به دليل وجود پااليشگاه با افتخار نام شهر را اعالم مي کنم.

2/241/126از زندگي کردن در اينجا لذت مي برم.

مقیاس ها: کاماًلمخالفم: 1،  مخالفم: 2،  تاحدودي: 3،  موافقم: 4،  کاماًلموافقم: 5  )*: مقیاس ها در این گویه برعکس سنجیده شده است(.

جدول 4. وضعیت معرف هاي مشارکت.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

3/281/471تمايل براي صحبت کردن با مسئوالن شهر درباره مسائل و مشکالت ناشي از پااليشگاه.

2/721/285اعتقاد به تأثيرگذاري بيشتر همکاري بين اهالي شهر تا کار فردي.

3/241/562نوشتن نامه و تماس اعتراضي با مسئوالن شهر درباره مشکالت محل سکونت خود که از پااليشگاه ناشي مي شود.

3/231/411مشورت با اهالي شهر درباره مشکالت به وجودآمده.

مقیاس ها:  خیلي زیاد: 5،  زیاد: 4،  تاحدودي: 3،  کم: 2،  اصال: 1.
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اندازه گیري شده  است: مؤلفه حس اجتماع و سرمایه اجتماعي )با 
تأکید بر مشارکت و اعتماد( و آسیب هاي اجتماعي.

حس اجتماع پایین تر از حد متوسط است. مهم ترین عاملي که 
حس اجتماع را در این جوامع ایجاد کرده، وجود پاالیشگاه است که با 
افتخار نام شهر را اعالم مي کنند )میانگین=2/98( )جدول شماره 3(.

سرمايه اجتماعي

در ادبیات سرمایه اجتماعي صاحب نظران اعتماد و مشارکت و 
انسجام را مؤلفه هاي اصلي این مفهوم تلقي مي کنند. اما از آنجایي که 
هدف اصلي این پژوهش بررسي تأثیر یک بنگاه صنعتي )پاالیشگاه 
شازند( بر توانمندي جامعه محلي است، سرمایه اجتماعي فقط در 

دو بُعد اصلي یعني، مشارکت و اعتماد سنجش شده است. 

مشارکت 

که  است  آن  بیانگر  مشارکت  وضعیت  بررسي  از  حاصل  نتایج 
مشارکت در این جوامع بیش از حد متوسط است )جدول شماره 4).

اعتماد

میزان اعتماد در جوامع بررسي شده پایین و نامطلوب است. 
و  )میانگین=1/81(  مجلس  نماینده  به  اعتماد  میان  این  در 
مهاجر  و  غریبه  افراد  و  )میانگین=1/72(  پاالیشگاه  مسئوالن 

)میانگین=1/81( وضعیت نامناسبي دارد )جدول شماره 5).

آسیب هاي اجتماعي

جدول شماره 6 نشان دهنده نظر پاسخ دهندگان در رابطه با 

جدول 5. وضعیت معرف هاي اعتماد.

 انحراف معيارميانگينگويه ها

2/251/039شهرداري

2/401/138امام جماعت

2/260/998اخبار محلي

2/150/955شوراي حل اختالف

2/291/065شوراي اسالمي

2/311/174پليس

1/811/027نماينده شازند

1/720/893مسئوالن پااليشگاه

3/111/173خانواده، آشنايان و...

1/811/054افراد غريبه و مهاجران

مقیاس ها: خیلي زیاد:5، زیاد: 4، تاحدودي: 3، کم: 2، اصال: 1.

جدول 6. وضعیت معرف هاي آسیب هاي اجتماعي.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

2/771/320سرقت و دزدي

2/531/345اعتياد

2/711/352قاچاق مواد مخدر

3/121/265دعوا و درگيري در محل

3/621/215اّخاذي و زورگيري

1/941/215احساس نابرابري و ضايع شدن حقوق

2/851/362احساس ناامني به دليل وجود اشرار و...

مقیاس ها: خیلي زیاد:1، زیاد: 2، تاحدودي: 3، کم: 4، اصال: 5.

تأثیرات پروژه هاي صنعتي بر توانمندسازي جوامع محلي )مطالعه موردی: پااليشگاه شازند(
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وضعیت آسیب هاي اجتماعي پس از احداث و راه اندازي پاالیشگاه 
است. باتوجه به این اطالعات، آسیب اجتماعي جدي به اجتماعات 
حقوق  ضایع شدن  و  نابرابري  احساس  اما  نشده،  وارد  محلي 
)میانگین=1/94( بیش از همه به این جوامع آسیب رسانده است.

درنهایت از ترکیب تمام معرف هاي ظرفیت اجتماعي، شاخص 
آن  بیانگر  به دست آمده  نتایج  است.  شده  ساخته  ظرفیت  این 
است که حس اجتماع در بین پاسخ دهندگان وضعیت متوسط 
و رو به پاییني دارد؛ به علت اینکه افراد بر این باورند که پس 

از احداث پاالیشگاه محل سکونتشان دیگر جاي مناسبي براي 
زندگي نیست. سرمایه اجتماعي با 54/5 درصد وضعیت نامطلوب 
و ضعیفي دارد. در این شاخص مشارکت اجتماعي در حد متوسط 
و قوي است؛ اما به علت پایین بودن سطح اعتماد پاسخ دهندگان، 
میزان سرمایه اجتماعي به سطح ضعیف و پاییني نزول کرده 
حد  در  46/6درصد  با  نیز  اجتماعي  آسیب هاي  میزان  است. 
متوسط و رو به باال گزارش شده است. وضعیت این شاخص از 
نظر میزان ناهنجاري ها و بزهکاري ها در سطح مطلوبي است؛ اما 

جدول 7. وضعیت شاخص هاي ظرفیت اجتماعي.

شاخص
قويمتوسطضعیف

جمعبي جواب
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

16344/416444/74010/90367حس اجتماع

8824/114539/713236/22365مشارکت

20054/515743723364اعتماد

23162/913536/810/30367سرمايه اجتماعي

7119/417146/6124341366آسيب هاي اجتماعي

جدول 8. وضعیت معرف هاي ظرفیت انساني.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

2/201/256اهالي به حقوق خود در قبال احداث پااليشگاه در نزديکي محل سکونتشان آگاهي يافته اند.

2/641/158اهالي اخبار مربوط به پااليشگاه و مشکالت ناشي از آن را در روستا پيگيري مي کنند.

3/281/331افراد براي به دست آوردن شغل در پااليشگاه تحصيالت خود را افزايش مي دهند.

2/761/346افراد محلي به واسطه وجود پااليشگاه مهارت هاي فني و... به دست آورده اند.

1/550/973در اطرافم کساني را مي شناسم که علت بيماري شان، آاليندگي پااليشگاه بوده است.

مقیاس ها: کاماًلمخالفم:1، مخالفم: 2، تاحدودي: 3، موافقم: 4، کاماًلموافقم: 5 )*: در این گویه مقیاس ها برعکس سنجیده شده است(.

جدول 9. وضعیت معرف هاي ظرفیت اقتصادي.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

3/531/322وجود پااليشگاه سبب افزايش قيمت امالک شده است.

3/711/311وجود پااليشگاه سبب افزايش اجاره بها شده است.

2/141/143فرصت هاي شغلي زيادي به واسطه پااليشگاه براي اهالي فراهم شده است.

2/191/073وجود پااليشگاه به کسب وکار محلي رونق مي بخشد.

2/111/141پااليشگاه اين امکان را فراهم آورده است که افراد عالوه بر کار کشاورزي شغل ديگري نيز داشته باشند.

مقیاس ها: کاماًلمخالفم: 1، مخالفم: 2، تاحدودي: 3، موافقم: 4، کاماًلموافقم: 5.
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جدول 12. وضعیت معرف هاي ساختار فرصت ها.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

1/601/043مطرح کردن مشکالت با مسئوالن بي فايده است؛ زيرا توجه چنداني به تقاضاها و منافع و مشکالت مردم محلي ندارند.*
1/661/008مرجعي براي رسيدگي به شکايات مردمي از پااليشگاه وجود ندارد.*

2/542/573دسترسي به روزنامه ها و اخبار محلي و مرتبط با مسائل جاري در پااليشگاه و روستا به راحتي امکان پذير است.
2/201/180امکان استفاده از خدمات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و... براي من وجود ندارد.*

2/381/089از زماني که پااليشگاه به اين محل آمده است، تعداد سرمايه گذاري ها در اين محل افزايش يافته است.

1/811/059صندوق هاي قرض الحسنه، تسهيالت بانکي و منابع اعتباري گوناگوني براي مردم تدارک ديده شده است.
1/580/983استخدام در پااليشگاه فقط درصورت داشتن آشنا در آن و سفارش شدن توسط کسي امکان پذير است.*

1/330/864افراد به راحتي مي توانند شغل خود را تغيير داده و شغل ديگري را انتخاب کنند.

1/681/080با ورود صنعت به شهرستان شازند، از ميزان مهاجرت از اين شهرستان )شهرها و روستاها( کاسته شده است.

2/311/232نهادهاي انتظامي در برخورد با سارقان، فروشندگان مواد مخدر و خاطيان عملکرد خوبي دارند.

2/711/354به راحتي و بدون دردسر مي توانم از وام هاي بانکي استفاده کنم.

مقیاس ها: کاماًلمخالف م:1، مخالفم: 2، تاحدودي: 3، موافقم: 4، کاماًلموافقم: 5 )*: در این گویه مقیاس ها برعکس سنجیده شده است(.

جدول 10. وضعیت معرف هاي ظرفیت اکولوژیکي.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

1/991/180آلودگي صوتي

1/070/302آلودگي هوا

1/500/984آلودگي آب

1/330/696آلودگي خاک

1/691/274کيفيت محصوالت باغي و زراعي

1/701/237بهره برداري از منابع آب و خاک محلي

مقیاس ها: خیلي زیاد: 1، زیاد: 2، تاحدودي: 3، کم: 4، اصاًل: 5.

جدول 11. وضعیت معرف هاي ظرفیت کالبدي.

 انحراف معیارمیانگینگويه ها

2/471/152بهبود وضعيت جاده ها در داخل روستا )آسفالت و...(

2/351/127بهبود وضعيت راه هاي ارتباطي بين روستاها و شهرهاي مختلف

2/331/073عوايدي از پااليشگاه صرف به سازي معابر، سامانه هاي دفع زباله و چنينکارهاي شده است.

1/690/961دسترسي به خدمات آموزشي مثل کالس هاي آموزشي مختلف

1/780/930دسترسي به خدمات فرهنگي و ورزشي مثل سالن ورزشي، مجتمع فرهنگي و...

2/031/102دسترسي به خدمات بهداشتي مثل خانه بهداشت و ...

1/770/996دسترسي به وسايل نقليه عمومي و خصوصي مثل اتوبوس و تاکسي

مقیاس ها: خیلي زیاد: 5، زیاد: 4، تاحدودي: 3، کم: 2، اصاًل: 1.

تأثیرات پروژه هاي صنعتي بر توانمندسازي جوامع محلي )مطالعه موردی: پااليشگاه شازند(
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به علت وجود نابرابري و ضایع شدن حقوق ساکنان محلي سطح 
این شاخص نیز پایین آمده است)جدول شماره 7).

ظرفیت انساني

ظرفیت انساني کمتر از حد متوسط است و بیش از همه عوامل، 
تحت تأثیر بیماري هایي است که به علت آالیندگي هاي پاالیشگاه 
وجود  این  با  )میانگین=1/55(.  است  گشته  پدیدار  منطقه  در 
پاالیشگاه انگیزه خوبي براي افزایش تحصیالت در بین این جوامع 

به وجود آورده است )میانگین=3/28( )جدول شماره 8). 

ظرفیت اقتصادي

وضعیت اقتصادي منطقه تحت تأثیر پاالیشگاه کمتر از سطح 
متوسط است و تنها افزایش قیمتي که در امالک )میانگین=3/53( 

و اجاره بها )میانگین=3/71( به وجود آمده، توانسته است تا حدودي 
ارزش دارایي ها را به نفع این جوامع باال ببرد )جدول شماره 9).

ظرفیت اکولوژيکي

وضعیت ظرفیت اکولوژیکي منطقه پایین تر از حد متوسط است 
و وضعیت نامطلوب و نامساعدي دارد. آلودگي هوا )میانگین=1/07( 
بیش از دیگر عوامل موجب نارضایتي محلي شده است. ناحیه 
ظرفیت هاي  از  برخي  پاالیشگاه  این  تأثیر  تحت  مطالعه شده 

اکولوژیکي خود را از دست داده است  )جدول شماره 10).

ظرفیت کالبدي

ظرفیت کالبدي پایین تر از حد متوسط است. اگرچه وضعیت 
اما  است،  یافته  بهبود  حدودي  تا  و...  ارتباطي  زیرساخت هاي 

جدول 13. نتایج آزمون کاي اسکوئر تک متغیره بین شاخص هاي توانمندي.

میانگین کاي اسکوئر شاخص هاي توانمندي

2/51 X2=1/02
S=0/00 ظرفيت اجتماعي

2/49 X2=45/91
S=0/00 ظرفيت انساني

2/73 X2=46/20
S=0/00 ظرفيت اقتصادي

1/54 X2=3/90
S=0/00 ظرفيت اکولوژيکي

2/06 X2=95/71
S=0/00 ظرفيت کالبدي

1/98 X2=4/14
S=0/00 ساختار فرصت ها

جدول 14. وضعیت ابعاد توانمندي.

قوي متوسط ضعیف
ابعاد توانمندي

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

18% 66 58% 211 24% 86 ظرفيت اجتماعي

20% 74 49% 179 31% 114 ظرفيت انساني

22% 80 49/5% 182 28/5% 105 ظرفيت اقتصادي

0/8% 3 17% 61 82% 290 ظرفيت اکولوژيکي

15% 54 29% 108 56% 205 ظرفيت کالبدي

0/5% 2 17% 62 82/5% 303 ساختار فرصت ها

7/6% 27 52/4% 187 40/1% 143 توانمندي
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خدمات وضعیت نامساعدي دارد )جدول شماره 11(.

ساختار فرصت ها

ساختار فرصت ها نیز وضعیت مطلوبي ندارد و پایین تر از حد 
متوسط است. این وضعیت تحت تأثیر برخوردارنبودن بومیان از 
مشاغل و خدمات و پاسخ گویي نامناسب مسئوالن به مسائل ناشي 

از پاالیشگاه به وجود آمده است )جدول شماره 12). 

تا اینجا معرف هاي توانمندي توصیف شدند. حال براي بررسي 
دقیق تر این معرف ها، به شاخص سازي و استفاده از آزمون هاي 
آماري مناسب براي استنباط تأثیر پاالیشگاه بر توانمندي این 
جوامع نیاز است. بنابراین ابتدا با ترکیب این معرف ها، شاخص هاي 

آن ساخته و سپس آزمون و مقایسه شدند. 

آزمون هاي آماري و مقايسه میانگین ها 

به منظور بررسي تأثیر پروژه پاالیشگاه شازند بر توانمندي جامعه 
محلي پیرامونش از آزمون کاي اسکوئر تک متغیره )X2( استفاده 
شده است )جدول شماره 13(. در هر شش شاخص سنجش شده 
تفاوت معناداري وجود دارد. درواقع بیشترین فراواني متعلق به 
گزینه هاي »ضعیف« و »متوسط« است؛ اما به منظور معناداري 
مقایسه میانگین ها، صرف نظر از میانگین نظري از میانگین واقعي 
استفاده شده است. بنابراین با احتساب 1/54 به عنوان کمترین 
مقدار و 2/73 به عنوان بیشترین مقدار، شاخص هاي مدنظر در 
اقتصادي  ظرفیت  ترتیب  بدین  شدند.  دسته بندي  طبقه  سه 
انساني در وضعیت مطلوب، ظرفیت کالبدي در  و اجتماعي و 
سطح متوسط و ظرفیت اکولوژیکي و ساختار فرصت ها در سطح 

نامطلوب و ضعیفي قرار گرفتند.

دو  جبري  حاصل جمع  از  توانمندي  کل  شاخص  همچنین 
بُعد عاملیت )ظرفیت ها( و ساختار فرصت ها به دست آمد. نتایج 
توانمندي در جامعه  بیانگر آن است که وضعیت  به دست آمده 
مطالعاتي متوسط و رو به پایین است و تا وضعیت مطلوب فاصله 

بسیارزیادي دارد. پس مي توان بیان کرد احداث و بهره برداري از 
پاالیشگاه شازند، فقط تا حدودي توانسته است جامعه مدنظر را 
از نظر اجتماعي و انساني و اقتصادي توانمند سازد، اما ظرفیت 
اکولوژیکي موجود را از بین برده است و ظرفیت کالبدي و ساختار 

فرصت ها نیز وضعیت مساعدي ندارند (جدول شماره 14).

به منظور بررسي تفاوت بین ابعاد مختلف توانمندي و رتبه بندي 
استفاده شد.  فریدمن  آزمون  از  یکدیگر  با  ابعاد  این  مقایسه  و 
میانگین رتبه محاسبه شده براي ظرفیت اجتماعي برابربا 4/32، 
ظرفیت انساني 4/15، ظرفیت اقتصادي 4/23، ظرفیت کالبدي 
3/39، ظرفیت اکولوژیکي 2/48 و ساختار فرصت ها 2/43 است. 
همچنن مقدار آزمون خي دو 561/31 و سطح معناداري مطلوب 
برآورد شده است )S=0/000(. بدین معنا که میان ابعاد مختلف 

توانمندي تفاوت معناداري وجود دارد )جدول شماره 15(.

5. بحث و نتیجه گیري

بدون شک آغاز پروژه هاي توسعه اي در شهرستان شازند سطح 
زندگي اقتصادي مردم را ارتقا بخشیده است و نمود هاي این بهبود 
را مي توان در سبک زندگي مردم و امکانات دردسترس و مرمَّت 
فضاي شهري مشاهده کرد. با استناد به تجزیه وتحلیل یافته هاي 
کّمي تحقیق، عمده ترین نوع تغییرات مداخله اي پاالیشگاه شازند 
ظرفیت هاي  در  تغییر  شد،  مطالعه  توانمندسازي  قالب  در  که 
و  49درصد  با  انساني  ظرفیت هاي  درصد،   58 با  اجتماعي 
ظرفیت هاي اقتصادي با 49/5درصد است که آن در حد متوسط 
نسبي  بهبود  با  شازند  پاالیشگاه  است.  بوده  ضعیف  به  رو  و 
مشارکت )39/7درصد(، حس اجتماع )44/7درصد(، مهارت زایي 
)41درصد(، تأثیر بر ارتقای سطح تحصیالت بومیان )45درصد(، 
 50/3( امالک  قیمت  افزایش  و  نسبي )42درصد(  اشتغال زایي 
درصد( توانسته است به ترتیب ظرفیت هاي اجتماعي و انساني و 

اقتصادي را در حد کمي بهبود بخشد. 

در دیگر ابعاد کالبدي و اکولوژیکي و ساختار فرصت ها عملکرد 

جدول 15. نتایج آزمون فریدمن درباره رتبه بندي ابعاد توانمندي.

میانگین رتبهابعاد توانمندي

4/32ظرفيت اجتماعي

4/23ظرفيت اقتصادي

4/15ظرفيت انساني

3/39ظرفيت کالبدي

2/48ظرفيت اکولوژيکي

2/43ساختار فرصت ها
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ظرفیت  کرده اند  بیان  افراد  56درصد  است.  نداشته  مطلوبي 
کالبدي ناحیه با وجود منبع درآمد جدید )عوارض آالیندگي( 
آن گونه که شایسته است، بهبود نیافته و نتوانسته است انتظارات 
جامعه را درزمینه زیرساخت ها مخصوصاً خدمات برآورده کند. 
در رابطه با ظرفیت اکولوژیکي نیز نه تنها هیچ تغییر مثبتي ایجاد 
نکرده، بلکه 82 درصد افراد معتقدند پاالیشگاه ساختار اکولوژیکی 
منطقه و زیست بوم  هاي طبیعي را ضعیف کرده و از این شیوه 
خسارات و آسیب هاي فراواني بر جامعه وارد کرده است. 82/5 
درصد نیز بیان کرده اند که ساختار فرصت هاي ناشي از وجود این 
بنگاه عظیم صنعتي، عملکرد ضعیفي داشته و با وجود گذشت 
بیش از دو دهه فعالیت، این بنگاه نتوانسته صنایع پایین دست 
و دیگر سرمایه گذاري ها را به خود جذب کند و فرایند دستیابي 

به عدالت و خدمات و... در حد انتظار جامعه محقق نشده است.

درمجموع مي توان بیان کرد که این پروژه ساختار فرصتي براي 
جامعه میزبان خود به وجود نیاورده و به طور نسبي و ضعیفي بُعد 
عاملیت را در جامعه بهبود بخشیده است. طبق نظریه آلسوپ و 
هینسون تا زماني که بستر مناسب براي عاملیت وجود نداشته 

باشد، توانمندي رخ نخواهد داد.  

پیشنهادات 

برای حل مسائل و چالش هاي به وجودآمده بر اثر پاالیشگاه و 
توانمندسازي جوامع مدنظر سه پیشنهاد عمده ارائه شده است:

صنایع  راه اندازي  با  دست9:  پایین  صنایع  تقویت  و  احداث 
پایین دستي پتروشیمي، رونق تولید و اشتغال پایدار در این ناحیه 
محقق مي شود. باتوجه به استقرار صنعت نفت اعم از پاالیشگاه و 
پتروشیمي شازند، زمینه و بستر مناسبي براي ایجاد ارزش افزوده 
و تبدیل مواد خام )نفت و گاز( به محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
درست شده است. بنابراین با برنامه ریزي منسجم و واقع گرایانه 
باتوجه به سود و ارزش افزوده ملّي و منطقه اي که با احداث این 
صنایع ایجاد مي شود، مي توان از طریق اشتغال زایي این صنایع 

کمک فراواني هم به مردم منطقه و هم در سطح ملي کرد.

هدایت برنامه هاي آموزشي منطقه به سمت صنایع نفت و گاز و 
شیمیایي: علت اصلي فرصت سوزي اشتغال بومیان در پاالیشگاه، 
نداشتن مهارت ها و دانش الزم و مرتبط با صنایع نفتي و شیمیایي 
است. از طرفي منطقه شازند تحصیل کرده هاي بیکار فراواني دارد. 
بنابراین تاسیس هنرستان فني پتروشیمي و صنایع شیمیایي و 
دارویي و تشویق و هدایت دانشجویان برای تحصیل در رشته هاي 
مرتبط با این صنعت موجب مي شود بومیان به دانش هاي مرتبط 
با این فعالیت ها مجهز و به رقابت هاي توزیع فرصت ها وارد شوند.

مخرب  تأثیرات  با  رابطه   در  زیست محیطي  کارشناسي هاي 

به تصفیه  اشاره  براي  نفت عبارتی است که معموالً  پایین دست در صنعت  9. صنایع 
نفت خام،  فروش و توزیع گاز طبیعي و محصوالت مشتق از نفت خام استفاده مي شود.

وضعیت  درباره  ضّدونقیضي  گزاره هاي  پاالیشگاه:  آالیندگي 
زیست محیطي منطقه و آینده آن گفته مي شود و یکي از چالش هاي 
اساسي منطقه همین مسئله است. درحالي که عمده بومیان و مقامات 
محلي بر آلوده بودن منطقه تأکید مي کنند، بسیاري از مسئوالن و 
کارشناسان پاالیشگاه بر این باورند که آالیندگي پاالیشگاه در حد 
استاندارد است و آن محدوده را خطري تهدید نمي کند. بنابراین 
وجود گزارش هاي رسمي و تحقیقات و آزمایش هاي علمي در این 
رابطه ضمن رفع نگراني هاي موجود، اهمیت زندگي سالم شهروندان 

ساکن در منطقه را براي مسئوالن متذکر مي شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه دهقانی در 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی گرفته شده و از 
هیچ سازمان یا مؤسسه ای کمک مالی دریافت نکرده است. از همه 
کسانی که در تکمیل اطالعات و پرسش نامه ها و پیمایش میدانی 

همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می شود. 
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