
  
  
  
  

دهاي رشد ارزیابی کلی نقش مدیریت شهري  در کنترل پیام
 صنعت نفت و گاز  در شهر عسلویه

  ***  ،  سیدمحمدجواد موسوي**زاده اهللا قربانی   ،  وجه*غالمرضا کاظمیان
  16/12/1395: تاریخ پذیرش    19/6/1394: تاریخ ارسال

  
  چکیده 

گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی،  با
هاي شهري و  انگیر ساکنان سکونتگاهمسائل و مشکالت بسیاري گریب

هدف اصلی این مقاله . روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است
که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهري است، شناخت و تحلیل 
عملکرد نهادهاي مدیریت شهري در کنترل پیامدهاي منفی رشد صنعتی و 

 شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه ارتقاي شرایط کار و کیفیت زندگی
ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد . باشدمی

نقش نهادهاي مدیریت شهري در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در 
پژوهش کاربردي بوده و به روش توصیفی . منطقه عسلویه انجام نشده است
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نامه و ها از ابزارهاي پرسشدآوري دادهتحلیلی انجام گرفته است و جهت گر
هاي تحقیق حاکی از آن است که در پرتو یافته. مصاحبه استفاده شده است

سلطه نگرش رشد اقتصادي و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و 
هاي با منشا زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماري

شتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین هاي اصنعتی و نابرابري در فرصت
در حالی که بهیود وضعیت . باشندو همچنین با اهمیت ترین پیامدها می

پیامدهاي . تاسیسات کالبدي و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است
هاي ملی ریشه در نگرش، عملکرد و منفی و مثبتی که عالوه بر سیاست

  .اي دارنداي محلی و منطقهههاي نهادها و سازماناولویت
   صنعتی، عسلویه رشدمدیریت شهري، : مفاهیم کلیدي

  
 له پژوهشأمس

ترین توسعه ملی از طریق رشد بخش صنعت و معدن و بویژه صنایع نفت و گاز از مهم
گزاران  سیاست. هایی است که در چند دهه اخیر در کشور ما تعقیب شده استسیاست
 اقتصادي را توسعه صنعت نفت، از راهکارهاي اصلی توسعهریزان کشور یکی  و برنامه

دانند و توسعه این صنایع در سواحل جنوبی کشور، هم یک هدف گاز و پتروشیمی می
استراتژیک براي توسعه متوازن کشور و هم تاکتیکی براي از بین بردن تهدیدهاي 

 اواخر دهه هفتاد با این هدف بود که در). 1388محقق کجیدي، (محتمل در آینده است 
با ورود سیل عظیمی از سرمایه و نیروي کار به عسلویه، توسعه صنعتی در این منطقه 

  . شروع شد
هاي الزم از آنجا که جهت ورود صنعت به این منطقه هیچ گونه زیرساخت

هاي عمرانی، اقتصادي، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی؛ ؛زیرساخت
در طول زمان در کنار توسعه صنعت، مسائل و مشکالت فراوانی برنامه ریزي نشده بود 

 گشت که استفاده از واژه توسعه صنعتی را براي -بومی و غیر بومی -گریبانگیر ساکنان 
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شود چرا که کند و ناچارا از واژه رشد صنعتی استفاده میاین منطفه با تردید مواجه می
  .دي تحقق یافته استدر میان ابعاد مختلف توسعه، تنها بعد اقتصا

شود اما آنچه انگیزه پیرامون پیامدهاي توسعه صنعت به تفصیل در مقاله بحث می
نگارش مقاله بوده این است که با گذشت دو دهه از شروع فرایند رشد صنعتی و علی 
رغم گسترش نهادهاي مدیریت شهري و تبدیل شدن عسلویه از روستایی با جمعیتی 

یه که داراي کلیه نهادهاي مدیریتی است، هنوز نیز بسیاري از اندك به شهرستان عسلو
هاي مدیریت محلی با در حالی که نهادها و سازمان. مشکالت به قوت خود باقی است

هدف افزایش رفاه و کیفیت پایدار زندگی شهروندان موظفند تا با شناخت مسائل و 
و گاز، زمینه رفع آنها را اي ناشی از رشد شتابان صنایع نفت مشکالت محلی و منطقه

  . فراهم نمایند
دهد که پیامدهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي المللی نشان میتجارب بین

هاي بزرگ نفت و گاز بر کشورهاي محل اجرا و جوامع اطراف آنها حاصل از طرح
هاي مهمی در کیفیت زندگی و توسعه آینده جوامع محلی به حساب توانند مولفهمی

 اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است اثرات محلی منفی بر جاي بگذارند آیند و
مناطق نفت خیز ایران نیز عموما مناطقی هستند که قبل از توسعه ). 40: 1388ادگاردو، (

برخی . اندآمدهها، مناطقی محروم یا توسعه نیافته به حساب میصنعت نفت در آن
ها پس از استقرار صنایع نفت و  مناطق، سالدهد اجتماعات محلی اینشواهد نشان می

تر آن است که گاه، مشکالت این مناطق افزوده نیز واقعیت تلخ. یابندگاز نیز توسعه نمی
شود، بلکه تعارضات میان شود به نحوي که نه فقط مشکل توسعه نیافتگی حل نمیمی

  )3: 1388ی، فاضل(یابد هاي تابعه آن افزایش میبومیان و وزات نفت یا شرکت
دهد که با شهر عسلویه نیز از قاعده فوق مستثنی نیست و تحقیقات نشان می

گذشت دو دهه از شروع توسعه صنعت نفت و گاز، مسائل و مشکالت فراوانی نه تنها 
گریبانگیر ساکنان بومی این منطقه گردیده بلکه زندگی فردي، خانوادگی و جمعی تمام 

ع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی به نحوي با این منطقه در کسانی که با اشتغال در صنای
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توان از جمله این مسائل به طور خالصه می. ارتباطند را تحت تاثیر خود قرار داده است
رکود یا از بین رفتن مشاغل سنتی، اشتغال بیشتر در مشاغل : به موارد ذیل اشاره نمود

هاي کشاورزي به خاطر ایجاد نموقتی مثل اجاره داري و خدمات، از بین رفتن زمی
هایی مثل اعتیاد، هاي گوناگون و افزایش آسیبتاسیسات صنعتی، هجوم خرده فرهنگ

سرقت، درگیري، قتل و فحشا، افزایش تورم و گسترش شکاف بین فقیر و غنی، افزایش 
ها و امکانات، آلودگی هوا، دریا و آب به نابرابري و تبعیض در دسترسی به فرصت

  ). 174: 1388مالکی، ... (یامدهاي صنعت و خاطر پ
توان چنین استدالل نمود که اگر چه منافع توسعه با توجه به پیامدهاي فوق می

صنعت نفت و گاز در عسلویه مربوط به کل کشور است اما حوزه پیامدهاي منفی آن 
در سطح محلی است و محدود به کسانی که در این منطقه و مناطق همجوار ساکن 

اي و لذا الزم است نهادهاي مدیریتی در تمام سطوح  ملی، منطقه. باشدند، میهست
محلی خود را موظف بدانند که نسبت به پیامدهاي توسعه صنعت نفت و گاز در 

  .  عسلویه حساس باشند
 ارزیابی کلی نقش نهادهاي مدیریت شهري در کنترل رشد پژوهشهدف اصلی 

 جهت دستیابی به این هدف، سه سوال اصلی صنعت نفت و گاز در عسلویه بوده و
  :مطرح شده است

 رشد صنعت نفت و گاز در عسلویه چه پیامدهایی داشته است؟ 

  عملکرد نهادهاي مدیریت شهري عسلویه در کنترل و کاهش این پیامدها چگونه
 بوده است؟

  نهادهاي مدیریت شهري عسلویه جهت کاهش پیامدها چه اهدافی را باید دنبال
 د؟ نماین
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   پیشینه پژوهش
جستجو و مطالعه در منابع علمی مختلف نشان می دهد بیشتر تحقیقات در خصوص 
پیامدهاي توسعه صنعتی انجام شده و تحقیقات محدودي به پیامدهاي توسعه صنعت 

شود هاي تحقیقاتی زیادي مشاهده مینفت و گاز پرداخته است و در این حوزه خالء
تحقیقاتی که در  همچنین. ها بپردازندهاي مختلف بدانوزهکه شایسته است محققان ح

 ؛ورود صنعت؛ بوده و 1376مورد منطقه عسلویه صورت گرفته است تماما پس از سال 
یابی در مورد وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه، قبل از ورود صنعت به منظور زمینه

ات به آن اشاره شده اي صورت نگرفته است و این خالء در تمام تحقیقهیچ مطالعه
 . است

  هاي فرهنگی و اجتماعی در حوزه  توسعه صنعتی و چالش«تحقیقی با عنوان
 انجام شده است 1384که توسط انجمن جامعه شناسی ایران در سال » پارس جنوبی

باشد که مشتمل بر سه ترین مطالعات اجتماعی در منطقه عسلویه مییکی از اصلی
وضعیت زندگی بومیان قبل و بعد از ورود صنعت در بخش اول : بخش کلی است

در  بخش دوم به زندگی کارکنان شاغل در منطقه پارس جنوبی . بررسی شده است
هایی براي مشکالت  حل ها و راهپرداخته و در بخش سوم تجزیه و تحلیلی از کلیه داده

.  )1384شناسی، انجمن جامعه.(اجتماعی و فرهنگی منطقه پارس جنوبی ارائه شده است
هاي ارائه شده در آن تحقیق رسد راه حلنکته قابل توجه آن است که به نظر می

شود محققان علوم اجتماعی در لذا پیشنهاد می. همچنان به طور کامل عملی نشده است
ها و هم میزان حصول به نتایج مطلوب تحقیقی دیگر، هم به میزان کاربست آن راه حل

 .بپردازند

 »هاي ي مفهومی براي مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حلارائه یک الگو
هاي اجتماعی عنوان پژوهش دیگري است که به مسائل و آسیب» کاهش آن در عسلویه
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صادقی (منطقه عسلویه در دو بعد کارگران صنعتی و بومیان منطقه پرداخته است 
 ). 1385فسایی، 

 عتی عسلویه بر توسعه پایدار بررسی اثرات قطب رشد صن«اي با عنوان نامهپایان
عنوان آخرین تحقیقی است که در منطقه عسلویه به منظور مطالعه اثرات » محلی

هدف کلی این تحقیق بررسی . فرهنگی و اجتماعی توسعه صنعتی انجام شده است
پیامدهاي ناشی از ورود صنعت و ایجاد قطب رشد صنعتی در منطقه عسلویه و تاثیر 

اي که الزم به نکته. هاي توسعه پایدار محلی در این منطقه استصاین پیامدها بر شاخ
ذکر است آنکه از تمام دستاوردهاي این تحقیقات به منظور پاسخ به سوال اول تحقیق 

 .؛توسعه صنعت نفت و گاز در عسلویه چه پیامدهایی داشته است؟؛ استفاده شده است

هاي آثار و پیامدهاي ینهبه طور کلی در تمام تحقیقات انجام یافته در زم 
اجتماعی، تنها به برشمردن پیامدها بسنده شده و در هیچ کدام از آنها به نحوه مدیریت 

حوزه گسترش پیامدها در  . و کنترل این آثار و نقش نهادهاي متولی پرداخته نشده است
شهر عسلویه آن چنان شدید است که نمی توان آن را با سایر مناطق مقایسه نمود و 
.  راهکارهاي کاهش پیامدهاي توسعه صنعتی را در سایر مناطق به عسلویه تعمیم داد

همچنین ضرورت دارد محققان . شودلذا ضرورت انجام تحقیق بیش از پیش نمایان می
هاي علوم اجتماعی و مدیریت شهري به بررسی و تجزیه و تحلیل نقش نهادهاي حوزه

ر جهت کاهش پیامدهاي توسعه صنعت اي و ملی دمدیریت شهري در سطح منطقه
  .نفت و گاز نیز بپردازند

 

  پژوهشمبانی نظري

ورود صنعت نفت بعتوان یک فناوري پیشرفته و فوق مدرن در اجتماعات کوچک و 
بندي اجتماعی، تشدید نابرابري اجتماعی، ایجاد مقاومت و نیز عقب مانده موجب قطب

لما چنین وضعیتی موجب رواج مس. شودتشدید روند وابستگی در اجتماع محلی می
اعتمادي و هاي روزافزون، بیهاي تقابل گرا، باال رفتن سطح انتظارات، نارضایتینگرش
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اي محروم ورود یک صنعت پیشرفته به منطقه. شودنگرانی از شرایط زندگی نیز می
برابري آیند از دو سو نایافته به آن منطقه میهمراه با افراد متخصصی که از مناطق توسعه

تغییر (هاي زیاد در درآمد و رفاه از یک سو، مشاهده تفاوت: کندرا در منطقه تشدید می
و از سوي دیگر، باال رفتن سطح انتظارات افراد از زندگی نسبت به ) شرایط عینی

گرچه شرایط عینی نابرابري مهم است، اما احساس و ). تغییر شرایط ذهنی(گذشته 
تر است و بعضا اهمیت آن از واقعیت نابرابري بیشتر  بسیار مهمادراك ذهنی از نابرابري،

این در حالی است که هدف تئوریک و کالن سیستم ). 56: 1389معیدفر، (است 
به نحوي است که » تقویت فرایند توسعه پایدار شهري«ها مدیریت شهري و شهرداري

- به تناسب ویژگیزمینه و محیط مناسب براي زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان

  ). 176: 1381کاظمیان، رضوانی، . (هاي آنان و جامعه مربوطه فراهم شود
مدیریت شهري عبارت است از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزاء 

رسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و کالبدي حیات رسمی و غیر
یت توسعه همه جانبه و پایدار شهر است شهري که هدف آن اداره، کنترل و هدا

توان در ارتقاي شرایط مهمترین هدف مدیریت شهري را می). 87: 1380پور، داداش(
هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي و کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه

حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت 
شالوده مدیریت شهري عبارت است از بر ). 46: 1382شیعه، (از محیط کالبدي دانست 

سازي منابع براي دستیابی به عهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ
توان در عمل، وظیفه و نقش مدیران شهري را می. اهداف توسعه شهري و محلی

. اي ضروري شهري تلقی کردهپذیري در زمینه خدمات و زیرساختمسئولیت
هاي عنصر کلیدي مدیریت شهري هماهنگی و مشارکت بخش). 707: 1387سعیدي، (

-دولتی و خصوصی  براي حل مشکالت اصلی شهروندان شهر و رقابتی کردن شهر می

  .)Siu –Wai Wong et al, 2006: 647(باشد 
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رل مسائل و قانون مداري و حاکمیت قانون از ابزار مدیریت شهري براي کنت
هاي الزم براي تعامل بین عناصر مدیریت شهري برقراري شرایط و زمینه. ها استآسیب

کننده شهر، شوراي اسالمی و بخش خصوصی است که شامل شهروندان، نهادهاي اداره
قانون مداري مبتنی بر تدوین قوانین و . نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانون مداري است

ظایف و تکالیف دو سویه شهروندان و مدیریت شهري را روشن مقرراتی است که و
هاي مدیریت شهري است بخشی به زندگی شهري و فعالیتنماید و هدف آن سامانمی

  ).115: 1387صرافی و عبدالهی، (
 اقدامات ناشی از تغییر گونه هر از است پیامدهاي اجتماعی توسعه عبارت

 Jenny :3 (آنها اجتماع و فرهنگ افراد، زندگی در شیوه هافعالیت سایر یا ايتوسعه

Summerville, 2006.( در تعریفی دیگر پیامدهاي اجتماعی توسعه مشتمل بر 
پیامدهایی براي اقشار جامعه ؛بخش عمومی و بخش خصوصی؛ است که شیوه زندگی، 
ا کار، تفریح، ارتباط با یکدیگر، تامین نیازها و به طور کلی نوع غلبه بر مشکالت ر

 Interorganizational Committee on Principles and. (دهدتحت تاثیر قرار می

Guidelines for Social Impact Assessment, 2003: 231.( به طور کلی  آثار 
هاي آگاهانه اجتماعی عبارت است از پیامدها و عواقب پایدار و جمعی ناشی از فعالیت

شیوه زندگی و نوع غلبه بر مشکالت را تحت تاثیر و ناآگاهانه و هر اقدامی که روابط، 
هاي جمعیتی، نکته قابل اهمیت آنکه تاثیرات اجتماعی تنها به بررسی شاخص. قرار دهد

تري پردازد بلکه حوزه بسیار وسیعآموزشی، تولید سرانه اقتصادي و مهاجرت نمی
تماعی و سالمت و رفاه فردي و اجتماعی، هویت اج(هاي کیفی مشتمل بر شاخص

  ).108: 1388بکر و ونکلی، . (شودرا شامل می... ) سازگاري اجتماعی و 
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 روش پژوهش

 کاربردي است که به روش پیمایشی انجام گرفته –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 
جامعه آماري پژوهش عبارت است از کلیه عناصر مدیریت شهري عسلویه شامل . است

ادي انرژي پارس ؛به عنوان متولی اصلی توسعه صنعتی مدیران سازمان منطقه ویژه اقتص
هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی منطقه، مسئوالن شهرداري و منطقه؛ مدیران شرکت

فرمانداري و اعضاي شوراي شهر عسلویه، مدیران سایر ادارات شهر عسلویه، نهادهاي 
یگر عناصر هاي فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، مطلعین محلی و داجتماعی محلی، هیات

گذار در سطح شهرستان که به نوعی در شناخت، کنترل و کاهش آثار اجتماعی تاثیر
گیري تحقیق از نوع روش نمونه. ناشی از توسعه صنعتی در شهر عسلویه نقش دارند

 و مصاحبه  که در پرسشنامهها عبارتند از ابزار اصلی گردآوري داده. گلوله برفی است
 مدل بکر و ونکلی در -1: مل ذیل استفاده گردیده است عا4تهیه پرسشنامه از 

 مشورت با اساتید علوم اجتماعی در -2خصوص طبقه بندي پیامدهاي اجتماعی توسعه 
 پیامدهاي توسعه -3خصوص تغییر و تعدیل مدل بر مبناي شرایط موجود در عسلویه 

اره شده شده ها اشکه هم توسط محقق مشاهده گردیده و هم در تحقیقات قبلی به آن
 وظایف قانونی نهادهاي مدیریت شهري موجود در عسلویه -4)  پیامد57جمعا . (است

در بخش اول : نامه تحقیق مشتمل بر چهار بخش اصلی استپرسش).  نهاد24(
در بخش دوم از . دهندگان سوال شده استاطالعات جمعیت شناختی پاسخ

   از پیامدها را به طور جداگانه از پاسخگویان خواسته شد تا  شدت و اهمیت هر کدام
سوال در مورد تعیین شدت و اهمیت هر کدام از پیامدها بدین .  مشخص کنند7 تا 1

دلیل بود که ممکن است برخی از پیامدها شدید باشند اما اهمیت آنچنانی جهت مقابله 
ه نداشته باشند یا بالعکس شدت آنها کم باشد اما جهت مقابله، اهمیت زیادي داشت

، میزان فعال بودن نهادهاي مدیریت شهري در خصوص پرسشنامهدر بخش سوم . باشند
در .  پرسش شده است7 تا 1مقابله با هر کدام از پیامدها نیز به وسیله نمره دهی از 
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یافته ارائه شده است که به ساختبخش چهارم پرسشنامه نیز سواالت مصاحبه نیمه
روایی . ادهاي مدیریت شهري را تشریح می کندوضعیت پیامدها و همچنین واکنش نه

ابزار سنجش با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان حوزه علوم اجتماعی و تایید 
در تایید پایایی تحقیق نیز از ضریب آلفاي . پرسشنامه توسط آنان حاصل شده است

دست به . 885نامه تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ پرسش. کرونباخ استفاده شده است
  .نامه استآمده که حاکی از قابلیت اعتماد پرسش

  
 مدل مفهومی و تحلیلی پژوهش

  
   پژوهش مدل مفهومی -1 شکل

وگاز  پیامدهاي رشد صنعت نفت  مدیریت شهري 

 سالمت و رفاه اجتماعی

کیفیت محیط زندگی 
امنیت، ایمنی، آسایش و (

 )رفاه

 پیامد براي خانواده و اجتماع

 پیامدهاي فرهنگی

 پیامدهاي اقتصادي و رفاه مادي

 پیامدهایی براي زنان جامعه

پیامدهاي نهادي، حقوقی، 
 سیاسی و تاثیر  بر عدالت

  کالبدي-ضایی کیفیت ف
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   مدل تحلیلی تحقیق-1 جدول
  شاخص هاي تحلیل  ابعاد

  )هاازغیربومی هابومی(گزینی اجتماعیاییافزایش جد  افزایش شکاف طبقاتی  صنعت از ناشی هايبیماري شیوع

 ناکافی بودن اوقات فراغت کارگران  )کارمندان از کارگران(اجتماعی گزینی جدایی افزایش

 افزایش گدایان در شهر وجود کارتن خواب در شهر 

سالمت و رفاه 
 اجتماعی

 ساعات کاري بیش از حد کارگران و کارمندان  ) کمی و کیفی(تغذیه نامناسب کارگران 

  تضعیف هنجارها و آداب و رسوم محلی   وتحقیر  تبعیض وجود  در حاشیه قرار گرفتن بومیان 

  بومیان  سواد سطح بودن پایینفرهنگی  تضادهاي گیري شکل  محلی  هايتغییرلباس  هاي اجتماعی کاهش کنترل
ي پیامدها

 فرهنگی
  از بین رفتن زبان و گویش محلی  کمرنگ شدن نقش ریش سفیدان 

 افزایش سرقت، قتل و خشونت در شهر  فحشا   هدهند موادوسازمان توزیع هاياعتیادوشبکه افزایش امنیت

 تصرف دریا و ساحل توسط صنعت  هاي صنعتی به دریا آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب
  ایمنی

 فقدان امکانات بهداشتی در شهر آلودگی هوا، دود و بوي گاز 

کیفیت 
ط محی

آسایش  زندگی
  اهو رف

وضعیت  نبودن مناسب
 آب شرب 

برق  قطع
نبود گاز مصرفی 

 خانگی 

هاي تفریحی و کمبود مکان
  ورزشی 

آموزش فنی و  نبودمراکز
 اي حرفه

  -کیفیت فضایی   ) هاي کارگريکمپ(مسکن نامناسب کارگران ها  جاده نامناسب وضعیتشهر  کالبدي بافت نامناسب وضعیت
  هاي سنگین و تصادفات فراوان شلوغی، تردد ماشین  واختالف در مالکیت زمین  ونیوساز غیرقان ساخت کالبدي

  غیربومی  وکارکنان محلی مردم میان منفی هاينگرش  مردم مبنی برتقابل منافع ملی با منافع محلی  نگرش

  م کارایی قوانین در مورد اشتغال بومیان عد  بازي در امور مربوط به اشتغال پارتی

  حاکمیت ضعیف قانون در میان کارمندان  حاکمیت ضعیف قانون در میان کارگران 

پیامدهاي نهادي، 
حقوقی، سیاسی 

و تاثیر بر 
  عدم مشارکت مسئولین منطقه ویژه با نهادهاي مدیریت شهري عسلویه در اتخاذ تصمیمات شهري  عدالت

پیامد براي   کاهش ارتباطات خویشاوندان با یکدیگر   کدیگر کاهش ارتباط اعضاي خانواده با ی
خانواده و 

اجتماع
  ها از تعامل فرزندان با افراد ناشناسنگرانی خانواده

  ...)مال خري، خرید و فروش موادو (کاذب  مشاغل تورم و گرانی  عدم امنیت شغلی

 بازرگانی  و  کشاورزي، ماهیگیري غلمشا افتادن از رونق بیکاري بومیان   داريرونق مشاغل اجاره

  اعتراضات صنفی کارگري عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران

پیامدهاي 
اقتصادي و رفاه 

 مادي
  هاي ساختمانیبراي کار افغانی و بلوچ تعدادزیادي وجود  کاري کارگرانتخریب و یا کم

پیامدهایی براي   عدم اشتغال زنان  سلب آزادي رفت و آمد زنان
  گی و اجتماعی زنانسلب امنیت خانواد زنان جامعه
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 پژوهشهاي ها و یافتهتحلیل داده

  هاي جمعیت شناختی پاسخگویانویژگی
هاي جمعیت شناختی پاسخگویان  قابل استناد تحقیق، نتایج ویژگیپرسشنامه 30از میان 

همچنین به لحاظ .  سال بوده است25دهد که سن تمام پاسخگویان بیشتر از نشان می
چرا که در شهر . باشند درصد از پاسخگویان زن می4 تنها  درصد مرد و 96جنسیت 

عسلویه نسبت اشتغال زنان از یک سو و از سوي دیگر میزان فعالیت و حضور آنان در 
 درصد 44 درصد از پاسخگویان بومی و 56. عرصه مدیریت شهري بسیار پایین است

 درصد افراد 7 تنها  درصد کارشناسی و73 درصد افراد دیپلم، 20. اندغیر بومی بوده
اند که نشان از پایین بودن متوسط سطح تحصیالت در میان کارشناسی ارشد داشته

در خصوص میزان سابقه فعالیت پاسخگویان . تاثیرگذاران مدیریت شهري عسلویه است
 درصد افراد 60 سال سابقه کار، 3 تا 1 درصد افراد بین 16در حوزه مدیریت شهري نیز 

 سال سابقه 11 درصد افراد بیش از 10 سال و 11 تا 8 درصد بین 16ل،  سا7 تا 4بین  
هاي جمعیت شناختی پاسخگویان نتایج ویژگی. فعالیت در حوزه مدیریت شهري دارند

  . آمده است2در جدول شماره 
  

  هاي جمعیت شناختی پاسخگویان  ویژگی-2جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  عامل

  سن
25-34 10  33,4  33,4  
44-35 12  40 73,4  
54-45 8  26,7 100,0  

  جنسیت
  96,7  96,7  29  مرد
  100,0  3,3  1  زن
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  بومی و غیر بومی بودن
  60,0  60,0  18  بومی

  100,0  40,0  12  غیر بومی
  سطح تحصیالت

  26,6  26,7  8  دیپلم
  93,4  66,7  20  کارشناسی

  100,0  6,7  2  کارشناسی ارشد
   شهريسابقه فعالیت در حوزه مدیریت

  23,4  23,4  7  سال1-3
  73,4 50,0  15  سال7-4
  90,0 16,6  5  سال11-8

  100,0 10,0  3  سال11بیش از 

  
  پژوهشپاسخ به سوال اول 

گذرد، پیامدهاي منفی زیادي از آنجا که دو دهه از شروع رشد صنعتی در عسلویه می
 از این پیامدها به دلیل ايرسید پارهبه نظر می. در طول زمان بروز و ظهور یافته است

ها همچنان به اي نهادهاي مدیریتی تعدیل یافته و بخش زیادي از آناقدامات مقابله
لذا جهت بررسی وضعیت کنونی پیامدها سوال اول تحقیق بدین . قوت خود باقی است

 پیامدهاي منفی رشد صنعت نفت و گاز در عسلویه ": شودصورت مطرح می
- پاسخ به این سوال از یک سو با تجزیه و تحلیل گسترده پژوهشبه منظور .  "کدامند؟

هاي قبلی در مورد منطقه مورد مطالعه و از سوي دیگر مشاهدات نویسندگان تحقیق، 
در مرحله بعد، به ). مدل تحلیلی تحقیق( طبقه احصا شد 10 پیامدهاي احتمالی در 57

هر کدام از پیامدها از منظور شناخت دقیق وضعیت کنونی پیامدها؛ اهمیت و شدت 
  .باشد قابل مشاهده می3نمونه تحقیق پرسش شد که نتایج در جدول شماره 
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دهد که هم میانگین شدت و هم میانگین در پاسخ به سوال اول تحقیق، نتایج نشان می
توانیم تمام لذا می. است) 3,5(باالتر از سطح متوسط )  پیامد57(اهمیت تمام پیامدها 

مالی را به عنوان پیامدهاي قطعی رشد صنعت نفت و گاز در عسلویه به شمار پیامدهاي احت
اما براي درك بهتر از وضعیت پیامدها و اولویت بندي آنها، متوسط میانگین شدت و . آوریم

پیامدهاي درجه اول، (اهمیت هر کدام از پیامدها نیز محاسبه گردید و نتایج در چهار طبقه 
بندي پیامدها نیز بدین صورت اولویت. شودارائه می) جه چهارمدرجه دوم، درجه سوم و در

 پیامد اول که متوسط میانگین شدت و اهمیت آنها از سایر پیامدها باالتر است 10است که 
 پیامد سوم 10 پیامد دوم به عنوان پیامدهاي درجه دوم، 10به عنوان پیامدهاي درجه اول، 

مد باقیمانده نیز به عنوان پیامدهاي درجه چهارم  پیا27به عنوان پیامدهاي درجه سوم و 
بندي از آن جهت است که نهادهاي اهمیت و ضرورت این اولویت. گرددطبقه بندي می

باید تمام منابع خود را جهت کنترل و کاهش مدیریت شهري عسلویه در مرحله اول می
این گروه از چرا که شدت و اهمیت . پیامدهاي درجه اول و درجه دوم بسیج نمایند

یقینا مصرف منابع در جهت کاهش پیامدهاي درجه سه و . پیامدها، از سایرین بیشتر است
  . کنددرجه چهار، شاخص کارایی و اثربخشی نهادهاي مدیریت شهري را تضعیف می

دهد که پیامدهایی چون آلودگی هوا،   نشان می3در تفسیر نتایج فوق، جدول شماره 
بازي در امور مربوط به اشتغال، تورم و گرانی، ط صنعت، پارتیتصرف دریا و ساحل توس

هاي تهیه و توزیع مواد و هاي ناشی از صنعت و افزایش اعتیاد و شبکهشیوع بیماري
دهد که از سوي دیگر نتایج نشان می. سازماندهنده فحشا از باالترین شدت برخوردار است

هاي تفریحی دود و بوي گاز، کمبود مکانهاي ناشی از صنعت، آلودگی هوا، شیوع بیماري
بازي در امور مربوط به اشتغال و و ورزشی، تصرف دریا و ساحل توسط صنعت، پارتی

لذا نتیجه . عدم امنیت شغلی از جمله پیامدهایی است که از باالترین اهمیت برخوردار است
در همین . باشندنیز میها ترین آنگیریم که به طور نسبی، شدیدترین پیامدها، با اهمیتمی

هاي محلی، از بین رفتن زبان و گویش محلی، تخریب و راستا، پیامدهایی چون تغییر لباس
کاري کارگران و قطع برق در ردیف آخرین پیامدها ؛چه به لحاظ شدت و چه به لحاظ کم

  . اهمیت؛ قرار دارد
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   شدت و اهمیت پیامدهاي رشد صنعتی در عسلویه-3جدول 

  تحلیل به ترتیب شدت پیامدي شاخص ها

امد
ت پی

شد
ن 

نگی
میا

 

 ي تحلیل به ترتیب اهمیت پیامدشاخص ها

امد
ت پی

همی
ن ا

نگی
میا

 

 هاي ناشی از صنعت شیوع بیماري آلودگی هوا، دود و بوي گاز
 آلودگی هوا، دود و بوي گاز تصرف دریا و ساحل توسط صنعت

 هاي تفریحی و ورزشیکمبود مکان  اشتغالبازي در امور مربوط بهپارتی
 تصرف دریا و ساحل توسط صنعت تورم و گرانی
 بازي در امور مربوط به اشتغالپارتی هاي ناشی از صنعت شیوع بیماري

هاي تهیه و توزیع مواد و افزایش اعتیاد و شبکه
 دهنده فحشا  سازمان

عدم امنیت شغلی 

 هاي تفریحی و ورزشیکمبود مکان
اي تهیه و توزیع مواد و افزایش اعتیاد و شبکه

 دهنده فحشا  سازمان


 در حاشیه قرار گرفتن بومیان  ساعات کاري بیش از حد کارگران و کارمندان 

هاي آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب
 صنعتی به دریا

تورم و گرانی 

 عدم امنیت شغلی
هاي آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب

 صنعتی به دریا


 درشهر بهداشتی امکانات فقدان عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران

 نبود مراکز آموزش فنی و حرفه اي افزایش گدایان در شهر 

 در حاشیه قرار گرفتن بومیان 
ها از تعامل فرزندان با افراد دهنگرانی خانوا

 ناشناس


 گیري تضادهاي فرهنگیشکل
از رونق افتادن مشاغل کشاورزي، ماهیگیري 

 و بازرگانی


 نبود مراکز آموزش فنی و حرفه اي
ساعات کاري بیش از حد کارگران و 

 کارمندان 


 بیکاري بومیان وجود تبعیض و تحقیر

 فقدان امکانات بهداشتی در شهر
هاي سنگین و تصادفات شلوغی، تردد ماشین

 فراوان




  
  
  
  
 1396 بهار، 30شماره سال هشتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     240 

تضعیف هنجارها و کمرنگ شدن آداب و 
 رسوم محلی 

 افزایش گدایان در شهر 

هاي سنگین و تصادفات شلوغی، تردد ماشین
 فراوان

عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران 

 پایین بودن سطح سواد بومیان هاي اجتماعی رلکاهش کنت
 وضعیت نامناسب بافت کالبدي شهر وضعیت نامناسب بافت کالبدي شهر

هاي کمپ(مسکن نامناسب کارگران  )هاي کارگريکمپ(مسکن نامناسب کارگران 
 وجود تبعیض و تحقیر عدم کارایی قوانین در مورد اشتغال بومیان

 هاي اجتماعی کاهش کنترل پایین بودن سطح سواد بومیان
 گیري تضادهاي فرهنگیشکل داريرونق مشاغل اجاره

عدم مشارکت مسئولین منطقه ویژه با نهادهاي 
مدیریت شهري عسلویه در اتخاذ تصمیمات 

شهري


-راي کاروجود تعداد زیادي بلوچ و افغانی ب

 هاي ساختمانی


 بیکاري بومیان
تضعیف هنجارها و کمرنگ شدن آداب و 

 رسوم محلی 


-وجود تعداد زیادي بلوچ و افغانی براي کار
 هاي ساختمانی

عدم کارایی قوانین در مورد اشتغال بومیان 

ساخت و ساز غیرقانونی و اختالف در مالکیت 
 زمین

ادي رفت و آمد زنانسلب آز 

ها از تعامل فرزندان با افراد نگرانی خانواده
 ناشناس

 مناسب نبودن وضعیت آب شرب 

از رونق افتادن مشاغل کشاورزي، ماهیگیري و 
 بازرگانی

 افزایش شکاف طبقاتی 

 سلب آزادي رفت و آمد زنان

 عدم مشارکت مسئولین منطقه ویژه با
نهادهاي مدیریت شهري عسلویه در اتخاذ 

 تصمیمات شهري



 ناکافی بودن اوقات فراغت کارگران 
مال خري، خرید و فروش (مشاغل کاذب 

 ...)مواد و 


 افزایش سرقت، قتل و خشونت در شهر  حاکمیت ضعیف قانون در میان کارگران
 هاامناسب جادهوضعیت ن هاوضعیت نامناسب جاده

 ناکافی بودن اوقات فراغت کارگران  کاهش ارتباطات خویشاوندان با یکدیگر
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 مناسب نبودن وضعیت آب شرب 
نگرش مردم مبنی بر تقابل منافع ملی با منافع 

 محلی


ها از غیر بومی(گزینی اجتماعی افزایش جدایی
 )هابومی

سفیدان کمرنگ شدن نقش ریش  

مال خري، خرید و فروش مواد (مشاغل کاذب 
 ...)و 


ساخت و ساز غیرقانونی و اختالف در 

 مالکیت زمین


 حاکمیت ضعیف قانون در میان کارگران ) کمی و کیفی(تغذیه نامناسب کارگران 
 ) کیفیکمی و (تغذیه نامناسب کارگران  کمرنگ شدن نقش ریش سفیدان 

کارگران از (گزینی اجتماعی افزایش جدایی
 )کارمندان


کارگران از (گزینی اجتماعی افزایش جدایی

 )کارمندان


 کاهش ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر  افزایش سرقت، قتل و خشونت در شهر 
 ات خویشاوندان با یکدیگرکاهش ارتباط کاهش ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر 

 داريرونق مشاغل اجاره افزایش شکاف طبقاتی 
 اعتراضات صنفی کارگري سلب امنیت خانوادگی و اجتماعی زنان

هاي منفی میان مردم محلی وکارکنان نگرش
 غیر بومی

حاکمیت ضعیف قانون در میان کارمندان 

 وجود کارتن خواب در شهر   نون در میان کارمندانحاکمیت ضعیف قا

نگرش مردم مبنی بر تقابل منافع ملی با منافع 
 محلی


ها از بومی(گزینی اجتماعی افزایش جدایی

 )هاغیر بومی


 سلب امنیت خانوادگی و اجتماعی زنان اعتراضات صنفی کارگري
 ع برققط عدم اشتغال زنان

 عدم اشتغال زنان از بین رفتن زبان و گویش محلی

 هاي محلیتغییر لباس
هاي منفی میان مردم محلی وکارکنان نگرش

 غیر بومی


 نبود گاز مصرفی خانگی نبود گاز مصرفی خانگی
 از بین رفتن زبان و گویش محلی وجود کارتن خواب در شهر 

 هاي محلیتغییر لباس کاري کارگرانتخریب و یا کم

 کاري کارگرانتخریب و یا کم قطع برق
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اولویت و ضرورت توجه به پیامدهاي رشد صنعتی در عسلویه به ترتیب  -4جدول 
  میانگین شدت و اهمیت پیامد

  

ف
ردی

  

 هاي تحلیل شاخص
  تیاولو

ف   توجه
ردی

  

  تیاولو  ل تحلیهاي شاخص
   توجه

  یک درجه آلودگی هوا، دود و بوي گاز  2 یک درجه هاي ناشی از صنعتشیوع بیماري  1
 یک درجه تصرف دریا و ساحل توسط صنعت  4 یک درجه هاي تفریحی و ورزشیکمبود مکان  3

 یک درجه عدم امنیت شغلی  6 یک درجه بازي در امور مربوط به اشتغالپارتی  5

7  
هاي تهیه و توزیع  و شبکهافزایش اعتیاد

 مواد و سازماندهنده فحشا
 یک درجه تورم و گرانی  8 یک درجه

9  
هاي آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب

 صنعتی به دریا
 10 یک درجه

ساعات کاري بیش از حد کارگران و 
 کارمندان

 یک درجه

 درجه دو شهرفقدان امکانات بهداشتی در   12 دو درجه در حاشیه قرار گرفتن بومیان  11

 14 دو درجه نبود مراکز آموزش فنی و حرفه اي  13
هاي سنگین و شلوغی، تردد ماشین

 تصادفات فراوان
 درجه دو

 درجه دو عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران 16 دو درجه افزایش گدایان در شهر  15

 دودرجه  وجود تبعیض و تحقیر 18 دو درجه وضعیت نامناسب بافت کالبدي شهر  17

 درجه دو گیري تضادهاي فرهنگیشکل 20 دو درجه هاي اجتماعیکاهش کنترل  19

21  
ها از تعامل فرزندان با افراد نگرانی خانواده

 ناشناس
 22 سه درجه

از رونق افتادن مشاغل کشاورزي، 
 ماهیگیري و بازرگانی

 درجه سه

 ه سهدرج پایین بودن سطح سواد بومیان 24 سه درجه بیکاري بومیان  23

25  
هاي کمپ(مسکن نامناسب کارگران 

 )کارگري
 26 سه درجه

وجود تعداد زیادي بلوچ و افغانی 
 هاي ساختمانیبراي کار

 درجه سه

27  
تضعیف هنجارها و کمرنگ شدن آداب و 

 رسوم محلی
 28 سه درجه

عدم کارایی قوانین در مورد اشتغال 
 بومیان

 درجه سه

  30 سه جهدر سلب آزادي رفت و آمد زنان  29
عدم مشارکت مسئولین منطقه ویژه 
با نهادهاي مدیریت شهري عسلویه 

 در اتخاذ تصمیمات شهري

 درجه سه
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پس از بررسی پیامدهاي رشد صنعت نفت و گاز در عسلویه به تفکیک هر پیامد، 
در این قسمت مطابق مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق، میانگین شدت و اهمیت هر 

 5همانطور که ابعاد مختلف پیامدها در جدول . شوددهگانه بررسی میکدام از ابعاد 
هاي ایمنی و امنیت چه به لحاظ  کیفیت محیط زندگی در بخشمسألهدهد، نشان می

شدت و چه به لحاظ اهمیت توجه، جزء مهمترین پیامدهاي رشد صنعت در عسلویه 
ام از نهادهاي مدیریت نتایج جدول ذیل از آن جهت اهمیت دارد که هر کد. باشدمی

ي وجودي و ماموریت خود، اولویت و ضرورت توانند با توجه به فلسفهشهري می
  .پرداختن به ابعاد مختلف را تعیین نمایند

  
   شدت و اهمیت پیامدهاي رشد صنعتی بر شهر عسلویه برحسب ابعاد ده گانه -5جدول 

ابعاد مختلف پیامدهاي رشد صنعت نفت 
 به ترتیب شدت و گاز در عسلویه

ابعاد مختلف پیامدهاي رشد صنعت نفت  شدت 
  به ترتیب اهمیتو گاز در عسلویه

 اهمیت 

  ایمنی–کیفیت محیط زندگی   ایمنی–کیفیت محیط زندگی 

  امنیت–کیفیت محیط زندگی    کالبدي-کیفیت فضایی 

 البدي  ک-کیفیت فضایی   امنیت–کیفیت محیط زندگی 

 پیامدهاي اقتصادي و رفاه مادي پیامدهاي فرهنگی

 سالمت و رفاه اجتماعی پیامدهاي اقتصادي و رفاه مادي

 پیامدهاي فرهنگی سالمت و رفاه اجتماعی

پیامدهاي نهادي، حقوقی، سیاسی و تاثیر بر 

 عدالت
 فاه آسایش و ر–کیفیت محیط زندگی 

 پیامد براي خانواده و اجتماع   پیامد براي خانواده و اجتماع

  آسایش و رفاه–کیفیت محیط زندگی 
پیامدهاي نهادي، حقوقی، سیاسی و تاثیر بر 

 عدالت


 پیامدهایی براي زنان جامعه پیامدهایی براي زنان جامعه
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قیق در خصوص پیامدهاي رشد صنعت نفـت و گـاز           در ادامه، مهمترین نتایج تح    
  .شوددر عسلویه بر حسب ابعاد ده گانه مدل تحلیلی تحقیق، به تفصیل بیان می

  
  پیامدهاي رشد صنعتی بر بخش سالمت و رفاه اجتماعی 

هاي ناشی از صنعت ؛چه به لحاظ در بخش سالمت و رفاه اجتماعی، شیوع بیماري
هاي مستقیم مصاحبه.  بین سایر پیامدها رتبه اول داردشدت و چه به لحاظ اهمیت؛ در

به گفته شهروندان شهر . گذاردهاي تحقیقات گذشته بر این امر صحه میتحقیق و یافته
هاي هایی چون سرطان، آسم، نازایی و بیماريعسلویه تا پیش از ورود صنعت بیماري

  . شودها در منطقه دیده میپوستی و ریوي وجود نداشت، اما امروزه تمام این بیماري
ساعات کاري بیش از حد کارگران و کارمندان نیز از جمله پیامدهایی است که از 

در این میان وضع کارگران بسیار بدتر از . باالترین شدت و اهمیت برخوردار است
 ساعت در شرایط گرماي شدید و هواي 12کارمندان است چرا که آنها مجبورند روزانه 

هاي هاي مختلف، سیستمالبته ذکر این نکته نیز الزم است که شرکت. کنندآلوده کار 
 روز استراحت؛ را دنبال 5 روز کار 25 روز استراحت یا 10روز کار 20کاري متفاوتی ؛

 ساعت کار روزانه است که براي هر فردي در شرایط 12اما نکته اصلی پیامد؛ . کنندمی
  . بسیار نامساعد عسلویه دشوار است

به گفته . اندآوري در شهر افزایش پیدا کردهدایان نیز به صورت سرسامگ
شهروندان اکثر آنها پاکستانی و بنگالی هستند؛ مردان آنها با دست و پاهاي به ظاهر 

هاي تحقیق حاکی از آن است یافته. کنندهاي خود گدایی میشکسته و زنان نیز با بچه
شیوع این معضل به حدي است که . کنند عمل مییافتهکه این گدایان به صورت سازمان

از جمله پیامدهایی . داندآوري آنها نمیرسد هیج نهادي خود را مسئول جمعبه نظر می
که در گذشته وجود داشته اما امروزه از شدت و اهمیت کمی برخوردار است وجود 

  . باشندها در شهر میکارتن خواب
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  پیامدهاي فرهنگی رشد صنعتی
هاي تکنولوژیکی در منطقه عسلویه مبناهایی را براي  صنعتی شدن و پیشرفتفرآیند

اگرچه تغییرات . گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه صنعتی و شهري فراهم ساخت
هاي قابل هاي تولیدي بزرگی را خلق نمود، اما از طرف دیگر اختاللصنعتی ظرفیت

ادهاي فرهنگی میان بومیان و مهاجرانی تض. توجهی را در بافت سنتی جامعه ایجاد کرد
هاي جا افتاده کنترل اجتماعی که اکثرا از قشر کارگر بودند افزایش یافته است و شیوه

  . هاي مهاجران نیستدیگر جوابگوي هنجار شکنی
 در خصوص پیامدهاي فرهنگی توسعه صنعتی در عسلویه به عقیده پاسخگویان، 

و گویش محلی آن چنان حائز اهمیت نیست اما عدم اگرچه امروزه تغییر لباس، زبان 
  .دهدحس هویت اجتماعی و به حاشیه رانده شدن، بومیان را به شدت رنج می

  
  امنیت -پیامدهاي مربوط به کیفیت محیط زندگی 

امنیت، : پیامدهاي مربوط به کیفیت محیط زندگی به سه بخش اصلی تقسیم شده است
هاي تهیه و توزیع مواد و امنیت، شیوع اعتیاد و شبکهدر بخش . ایمنی، آسایش و رفاه

سازماندهنده فحشا از میانگین بسیار باالیی برخوردار است که نشان از شدت و اهمیت 
این پیامد در میان سایر پیامدهاست و ضرورت بسیح همه جانبه نهادهاي مختلف 

اري از پیامدهاي اگر چه بسی. طلبدمدیریت شهري به منظور کنترل این پیامد را می
توسعه صنعتی در شهر عسلویه در حیطه وظایف سازمان منطقه ویژه است، اما پرداختن 

بخش هاي دولتی و خصوصی و :به آن نیازمند بسیج منابع نهادهاي مختلف محلی 
نهادهایی . توان به مبحث اعتیاد اشاره نموداز جمله این پیامدها می. عموم مردم؛ است

هاي تابعه و ی در درجه اول و سازمان منطقه ویژه و شرکتچون نیروي انتظام
توانند با همکاري همدیگر نسبت به جلوگیري از فرمانداري عسلویه در درجه دوم می
هاي پاالیشگاهی و سازمان منطقه ویژه و شرکت. شیوع این پیامد فعالیت داشته باشند

صلی خرید و فروش مواد پتروشیمی از آن جهت مسئول این پیامد هستند که بازار ا
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نتایج تحقیق . کنندهاي مختلف منطقه کار میمخدر، کارگرانی هستند که در شرکت
دهد که سرقت و خشونت در ردیف پیامدهایی است که شدت کمی دارد هر نشان می

طبق گفته مصاحبه شوندگان، کاهش . چند که از اهمیت نسبتا باالیی برخوردار است
 شهر عسلویه نتیجه عملکرد نیروي انتظامی در این عرصه سرقت، قتل و خشونت در

  .  است
  

  ایمنی -پیامدهاي مربوط به کیفیت محیط زندگی 

ترین پیامدهاي رشد صنعتی در دهد که شدیدترین و بااهمیتنتایج تحقیق نشان می
آلودگی هوا، دود و بوي گاز . شهر عسلویه مربوط به بخش ایمنی محیط زندگی است

هاي فعال منطقه از نظر پاسخگویان شرکت. هاي مختلف استی شیوع بیماريعامل اصل
دهند بلکه هر روز نه تنها هیچ گونه اقدام موثري در جهت کنترل آلودگی انجام نمی

هر آنجا که به لحاظ فضایی دچار . دهندفعالیت خود و در نتیجه آلودگی را افزایش می
 اجراي صنایع مختلف پتروشیمی و پاالیشگاهی کمبود شده، به دریا تاخته و آن را محل

در . شودامکانات بهداشتی شهر عسلویه نیز تنها به یک درمانگاه ختم می. اندساخته
ها عنوان شد که مسئوالن، وجود خالء قانونی و نسبت جمعیت ساکن به مصاحبه

 4746عیت این در حالیست که در مقابل جم. دانندامکانات درمانی را دلیل این امر می
  .  نفر نیروي کار در منطقه حضور دارند30000 حدود 1385نفري شهر عسلویه در سال 

  
  آسایش و رفاه –پیامدهاي مربوط به کیفیت محیط زندگی 

هایی مثل آب، برق و گاز جزء الزامات زندگی شهري، وجود مراکز آموزشی زیرساخت
و ورزشی پیش شرط سالمتی ي توسعه و پیشرفت شهروندان و مراکز تفریحی الزمه

هاي ورزشی که در سطح منطقه وجود دارد عمدتا متعلق به سازمان مکان. آنها است
. شودمنطقه ویژه است و به طور بسیار محدودي در اختیار ساکنان محلی قرار داده می

از سوي دیگر با توجه به صنایع بسیاري که در سطح منطقه وجود دارد، وجود مراکز 
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اي به منظور پرورش نیروي کار صنعتی ماهر جزء ضروریات ی و حرفهآموزشی فن
اي رسد که در خصوص توسعه سرمایه انسانی در این منطقه کار ریشهبه نظر می. است

هایی چون آب، برق و با این وجود، در مورد زیرساخت. و بنیادین صورت نگرفته است
چندانی در این گر مردم مشکل گاز، کارهاي اساسی در شهر صورت گرفته و امروز دی

 صنعتی بر آن هاي خصوص ندارند جز آنکه نسبت به کیفیت آب شرب و تاثیر آلودگی
  . گالیه دارند

  
 فضایی کالبدي  پیامدهاي مربوط به کیفیت

هاي عظیم توسعه صنعتی، تردد وسایط نقلیه یکی از معضالت عسلویه به دلیل پروژه
فعالیت مهمی که در خصوص . باشددفات نیز میسنگین است که خود عامل اصلی تصا

نتایج . ها استکاهش این پیامد صورت گرفته است احداث، اصالح و تعریض جاده
ها در ردیف آخرین دهد که از یک سو شدت پیامد نامناسب بودن جادهتحقیق نشان می

که در پیامد قرار گرفته است و از سوي دیگر آمار مربوط به فعالیت نهادهاي شهري ؛
هاي دهد که سازمان منطقه ویژه اقتصادي، فعالیتشود؛ نشان میبخش بعد ارائه می

توان از  به عنوان مثال می. ها داشته استزیادي در خصوص احداث و اصالح راه
  .احداث جاده جدید ارتباطی سازمان منطقه ویژه، شهر نخل تقی و شهر عسلویه نام برد

  
 ثیر بر عدالت پیامدهاي نهادي، حقوقی و تا

. هاي اشتغال براي افراد استیکی از مصادیق عدالت اجتماعی، عدالت در فرصت
هاي یکسانی دارند باید از فرصت مساوي براي کسب شغل برخوردار کسانی که مهارت

بازي در امر اشتغال از مهمترین پیامدهاي نهادي رشد ، پارتیپژوهشطبق نتایج . باشند
ناکارآمدي قوانین . باشدکه مغایر با اصول عدالت اجتماعی میصنعتی در عسلویه است 

در مورد اشتغال بومیان نیز پیامد دیگري است که بر شدت و اهمیت پیامد اول تاثیر 
هاي کند دود، آلودگی و بیماريبومیان معتقدند که عدالت حکم نمی. داشته است
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نها به سوء استفاده از قوانین آ. صنعت براي آنها باشد و منافع صنعت براي کسانی دیگر
کنند و معتقدند بسیاري از افرادي که و مقررات مربوط به اشتغال بومیان نیز اشاره می

  . کننداند، به نام بومی در منطقه کار میهیچگاه ساکن منطقه نبوده
  

 پیامدهاي مربوط به خانواده و اجتماع 

 محلی به هم خورده و اگرچه پس از ورود صنعت، نظم سنتی حاکم بر اجتماع
ها اما خانواده) 180: 1388مالکی، ( وجود آمده است  هاي اجتماعی مختلفی به آسیب

میانگین پایین کاهش ارتباطات اعضاي . اندهنوز روابط سنتی خود را حفظ نموده
خانواده با یکدیگر و نیز خویشاوندان با همدیگر ؛در مقایسه با سایر پیامدها؛ نشان از 

ها از تعامل فرزندانشان با تنها نگرانی خانواده. هاستهاي پایدار میان آنقهوجود عل
کنند این روابط، زمینه را براي بروز انحرافات جوانان فراهم ها است که فکر میغریبه

  .باال بودن شدت و اهمیت این پیامد در نتایج تحقیق تایید شده است. کندمی
  

 پیامدهاي اقتصادي و رفاه مادي 

. رودیامدهاي اقتصادي از مهمترین پیامدهاي رشد صنعتی در شهر عسلویه به شمار میپ
. دهدچرا که وضعیت مالی شهروندان، سایر ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می

مشاغل حاصل از اقتصاد و بازار مدرن که پس از ورود صنعت و از طریق ایجاد 
اکثر پاساژها، . ها قرار دارد اختیار غیربومیبازارهاي مختلف شکل گرفت، عمدتاً در 

ها و ارائه خدمات مختلف در منطقه توسط غیر بومیان هاي صنعتی، پیمانکاري فروشگاه
وجود آمده درآمد حاصل از  تنها سهم بومیان از رونق اقتصادي به . تسخیر شده است

تی مثل ماهیگیري و هاي اقتصاد سن در واقع اکثر بومیان هنوز درحوزه. داري است اجاره
تجارت و کشاورزي در روستاهاي دورتر مشغولند و امکان چندانی براي اشتغال در 

بنابراین همانگونه . اندمشاغل جدید و تخصصی ناشی از رشد صنایع نفت و گاز نیافته



   
  
  
  

 249  ...     ارزیابی کلی نقش مدیریت شهري در کنترل

شود، اقتصاد و مشاغل بومی به حاشیه رانده  که در تجارب کشورهاي دیگر نیز دیده می
  .اند هض نابودي قرار گرفتشده و در معر

  
 پیامدهاي مربوط به زنان 

هایی در منطقه پس از حضور صنعت در منطقه، مردم بومی شاهد وقوع جرائم و ناامنی
از سوي دیگر بروز دوگانگی فرهنگی و ارزشی میان مهاجران و بومیان موجب . بودند

جتماعی رسمی و هاي ابا کاهش امنیت و تضعیف کنترل. کاهش اعتماد اجتماعی شد
غیررسمی، رفت و آمد زنان در فضاهاي عمومی و کاري بیش از پیش محدود شده 

این وضعیت موجب شده که زنان و دختران منطقه بصورت مضاعف امکان . است
  .حضور فعال در اجتماع و بازار کار و اشتغال را از دست بدهند

  
  پژوهشپاسخ به سوال دوم 

بسیار گسترده، پیچیده و متنوع بوده و موظف به انجام ساختار سازمانی مدیریت شهري 
هاي چندعملکردي و چندمنظوره وظایف متعدد و گوناگون است و جزو سازمان

از سوي دیگر پیامدهاي موجود در شهر عسلویه نیز ابعادي متنوع و . گرددمحسوب می
یح کلیه منابع و پیچیده دارد که مقابله با آن در اختیار و توان یک نهاد نیست بلکه بس

با توجه به اولویت ها درجه بندي پیامدها در . باشدامکانات سایر نهادها مورد نیاز می
بخش قبل، در این بخش به عملکرد نهادهاي مدیریت شهري عسلویه در کنترل و 
کاهش این پیامدها پرداخته می شود؟؛ بدین منظور کلیه نهادهاي مدیریتی فعال در 

 در دو بخش نهادهاي مدیریتی چند 6ه مطابق جدول شماره سطح شهرستان عسلوی
به عنوان نمونه نهادهاي . اي مشخص شدنداي و نهادهاي مدیریتی تک وظیفهوظیفه

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، : اي عبارتند ازمدیریتی چند وظیفه
سپس با . انشهرداري، شوراي شهر، فرمانداري، نماینده مجلس و امام جمعه شهرست
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استفاده از پرسشنامه تحقیق از پاسخگویان خواسته شد میزان فعال بودن هر یک از آنها 
مشخص ) کامال فعال (7تا ) غیر فعال (1در قبال هر یک از پیامدها را با اختصاص نمره 

یافت ساختدر این مرحله، عالوه بر ابزار پرسشنامه از ابزار مصاحبه باز و نیمه. نمایند
هاي تحقیق در خصوص عملکرد نتایج تجزیه و تحلیل داده. استفاده شده استنیز 

  . آیدمهمترین نهادهاي مدیریت شهري عسلویه به صورت تشریحی در ادامه می
  

   نهادهاي مدیریت شهري موثر در کنترل پیامدهاي رشد صنعتی در شهر عسلویه -6جدول 
 ژه اقتصادي انرژي پارسسازمان منطقه وی

 شهرداري

 شوراي شهر

 فرمانداري

 نماینده مجلس

 اي نهادها و مقامات چند وظیفه

 امام جمعه

 شرکت آب و فاضالب

 برقتوزیع نیروي شرکت 

 شرکت گاز

هاي نهادهاي متولی زیر ساخت
  )هاي سختزیرساخت(شهري 

 اداره راه و شهرسازي

اداره تعاون، کار و رفاه 
 شبکه بهداشت و درمان

 اداره حفاظت از محیط زیست

آموزش و پرورش و آموزش 
  اداره صنعت، معدن و تجارت

  اداره جهاد کشاورزي

اعی نهادهاي متولی خدمات اجتم
  )هاي نرمزیرساخت(و عمومی 

 اداره تربیت بدنی

  و ارشاد اسالمیاداره فرهنگ

 نهادهاي متولی پیامدهاي فرهنگی هاي مذهبیهیات

 هاي فرهنگیتشکل

 نهادهاي انتظامی نیروي انتظامی
 راهنمایی و رانندگی

 صنف لنجداران و ماهیگیران

 اي نهادهاي تک وظیفه

 ها و پیمانکاران صنعتیشرکت نهادهاي غیر دولتی
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  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی
ي پارس جنوبی متولی توسعه صنعتی و پیشتاز سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژ
اما به همان اندازه که مسئول توسعه اقتصادي . در ارتقاي جایگاه اقتصادي منطفه است

تواند هاي صنعتی نیز مسئولیت دارد و نمیاست، نسبت به پیامدهاي ناشی از فعالیت
سازمان در بهبود مطابق نتایج تحقیق، مهمترین فعالیت . تفاوت باشدنسبت به آنها بی

ها ارزیابی شده که اگرچه مهم است اما این پیامد در ردیف وضعیت نامناسب جاده
؛ سازمان منطقه ویژه نه تنها نسبت 1در حوزه پیامدهاي درجه . آخرین پیامدها قرار دارد

هاي ناشی از صنعت، به پیامدهایی چون آلودگی هوا، دود و بوي گاز، شیوع بیماري
ساحل توسط صنعت موفقیت چندانی نداشته بلکه این پیامدها در ردیف تصرف دریا و 

البته سازمان در بعضی از مسائل از . آخرین پیامدهایی است که به آنها توجه داشته است
تخصیص اعتبار به پروژه آبرسانی : هاي مناسبی از جملهجمله بهبود آب شرب فعالیت

رود سازمان انتظار می. م داده استکن انجاطرح محرم و همچنین احداث آب شیرین
 و 1منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی بیش از پیش نسبت به پیامدهاي درجه 

  . منطقه حساس بوده و در جهت کاهش آنان اقدامات جامعی انجام دهد2درجه 
  

  شهرداري 
شهرداري ارتباط مستقیم با . ترین نهاد مدیریت شهري شهرداري استاصلی
مدیریت . اي از خدمات اساسی استها دارد و مسئول تامین دامنه و بنگاهشهروندان

کند و حضور یکپارچه شهري، حل پیامدهاي توسعه صنعتی را به یک نهاد محدود نمی
دهد که نتایج تحقیق نشان می. نمایدنهادهاي مختلف را به صورتی هماهنگ ایجاب می

عسلویه رسیدگی به وضعیت نامناسب ترین فعالیت شهرداري بیشترین و شاید عمده
اما در این بخش نیز نتوانسته است نسبت به ترمیم و اصالح . بافت کالبدي شهر است

هاي مسکونی و تجاري اصلی شهر موفقیت باالیی کسب نماید و عمده فعالیت در بافت
به عبارت دیگر شهرداري عسلویه . خصوص احداث فضاهاي سبز و باز شهري است
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افزاري فعال بوده و در خصوص مسائل حل مسائل و مشکالت سختعمدتا در 
تصرف دریا و . افزاري نتوانسته است حضور فعالی داشته باشدفرهنگی و پیامدهاي نرم

هاي صنعتی به دریا، شیوع ساحل توسط صنعت، آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب
له پیامدهایی است گیري تضادهاي فرهنگی از جمهاي ناشی از صنعت و شکلبیماري

  .که شهرداري عسلویه کمترین فعالیت را در مقابل آنها داشته است
  

  شوراي اسالمی شهر 
 هاي یکی از مهمترین وظایف شوراها بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی

رود شوراي اسالمی شهر عسلویه لذا انتظار می. اجتماعی و فرهنگی شهر و روستا است
مقایسه میانگین . یامدها فعال بوده و نسبت به افزایش آنها حساس باشددر حل کلیه پ

دهد که اگر چه  شهر عسلویه نشان می1هاي شوراي اسالمی با پیامدهاي درجه فعالیت
هاي هاي تفریحی و ورزشی و عدالت در بهره مندي از فرصتدر خصوص کمبود مکان

زمان منطقه ویژه و شهرداري در شغلی امتیاز متوسطی به دست آمده اما همانند سا
هاي صنعتی به دریا، افزایش اعتیاد و خصوص آلودگی ساحل و سرازیري فاضالب

هاي تهیه و توزیع مواد مخدر و تصرف دریا و ساحل توسط صنعت نمره بسیار شبکه
  . پایینی حاصل شده است

  
  نماینده مجلس 

اي و محلی ی، منطقهدهنده سه سطح، ملنماینده مجلس یکی از ارکان ارتباط
ترین بازتاب دهنده پیامدهاي تواند اصلینماینده مردم منطقه عسلویه می. باشد می

قدرتی که نماینده مجلس به . اي و ملی باشدتوسعه صنعتی عسلویه در سطح منطقه
. لحاظ حضور در سطح ملی دارد، هیج کدام از سایر نهادهاي مدیریت شهري ندارند

 رشد صنعتی در 1از نظر پاسخگویان، پرداختن به پیامدهاي درجه این در حالیست که 
  . هاي نماینده مجلس قرار داشته استردیف آخرین فعالیت
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  هاي شهريهاي متولی زیرساختسازمان
هاي گذشته، بخش مهمی از پیامدهاي ناشی از رشد صنعتی در اگر چه در سال

هاي گاز و همچنین نبود راههاي شهري چون آب، برق، عسلویه به  ضعف زیرساخت
هاي موثر نهادهاي مسئول باعث حل این پیامدها شده شد؛ اما فعالیتمناسب مربوط می

البته وضعیت نامناسب بافت کالبدي شهر و نیز ازدحام و تردد وسایل نقلیه . است
  .  قرار دارد2سنگین و تصادفات فراوان هنوز نیز در ردیف پیامدهاي درجه 

ها؛ شرکت برق میانگین باالتري دریافت کرده هاد رسمی زیرساختدر میان سه ن
  .  نمره قابل قبولی کسب کندولی اداره مسکن و شهرسازي نتوانسته

  
  هاي متولی خدمات اجتماعی و عمومیسازمان

توانند به مثابه هاي شهري، خدمات اجتماعی و عمومی میعالوه بر زیرساخت
هاي زندگی شهري را حتی عمیقتر تحت تاثیر قرار ههاي نرم شهري کلیه جنبزیرساخت

مسائلی چون بیکاري، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، آلودگی محیط زیست . دهند
و همچنین کمبود امکانات آموزشی ؛که پیش شرط توسعه شهروندي است؛ از زمره این 

از ادارات رفاه،  عبارتند "هاي نرم شهرينهادهاي درگیر در زیرساخت". باشدموارد می
کار و امور اجتماعی، شبکه بهداشت و درمان، سازمان حفاظت از محیط زیست، تربیت 

 . بدنی، آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی

در سطح منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، سازمان منطقه ویژه متولی اصلی امور 
ور اجتماعی نیز وظایف خود در کنار این سازمان، اداره کار و ام. مربوط به اشتغال است

ترین پیامدهاي مربوط به این حوزه عبارت مطابق نتایج تحقیق اصلی. دهدرا انجام می
بازي در امور مربوط به اشتغال و نیز عدم پرداخت به موقع حقوق پارتی: است از

کننده تواند منعکس نمی7 از 2,77 و 2,87کارگران، در حالی که میانگین فعالیت 
  .  مناسبی در این دو حوزه باشدعملکرد
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با وجود آنکه پیامدهاي مربوط به وضعیت بهداشت در زمره شدیدترین پیامدها 
قرار دارد اما میانگین عملکرد شبکه بهداشت و درمان در مورد این پیامدها بسیار پایین 

رسد شبکه بهداشت و درمان عسلویه در این خصوص از آنجا که به نظر می. است
هاي اصلی نهادهاي باید از اولویتچندانی نداشته باشد، رسیدگی به این پیامد میاختیار 
شهر عسلویه چه به لحاظ امکانات بهداشت فردي ؛نظیر . اي و ملی ذیربط باشدمنطقه

  . بیمارستان؛ و جه به لحاظ بهداشت محیط شهري؛ در وضعیت ناگواري قرار دارد
فاظت از محیط زیست در عسلویه از دو بر طبق نتایج تحقیق، عملکرد سازمان ح

هاي به دست آمده براي رسد میانگیناز یک سو به نظر می. جنبه قابل بررسی است
کند بسیار ناچیز باشد و از اي خاص فعالیت میسازمانی که به طور تخصصی در حوزه

سوي دیگر پیامدهاي مربوط به محیط زیست در عسلویه در ردیف شدیدترین پیامدها 
چنانکه هر سه پیامد تصرف دریا و ساحل توسط صنعت، آلودگی ساحل و . ار داردقر

هاي صنعتی به دریا و آلودگی هوا، دود و بوي گاز، جزء پیامدهاي سرازیري فاضالب
  .. شود محسوب می1درجه 

اي نقش به سزایی در تربیت در بخش آموزشی، وجود مراکز آموزش فنی و حرفه
این موضوع به ویژه براي بومیان منطقه از . هر و فنی داردو پرورش نیروي کار ما

شود اهمیت این موضوع براي بومیان از آنجا ناشی می. اهمیت خاصی برخوردار است
که در درجه اول، توسعه صنعتی نیاز به نیروي کار فنی را اجتناب ناپذیر ساخته و از 

هاي یاري از بومیان در دورهسوي دیگر به دلیل عدم وجود امکان ادامه تحصیل براي بس
 مسألهتواند اي بهترین فرصتی است که میآموزش عالی، مراکز آموزش فنی و حرفه

به همین دلیل مراکز آموزشی مانند اداره آموزش و پرورش . اشتغال بومیان را حل نماید
ها و اندازي دورهتوانند با راهو دانشگاه پیام نور ؛تنها مرکز آموزش عالی عسلویه؛ می

  . ساز بهبود وضعیت اشتغال جوانان عسلویه باشندهاي فنی زمینهرشته
هاي تفریحی و ورزشی نیز بخشی از نیازهاي حل نشده مردم عسلویه کمبود مکان

تنها مجموعه ورزشی منطقه، مجموعه ورزشی نایبند است که در اختیار . است
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هاي نگاريان به سختی و با نامههاي تابعه سازمان منطقه ویژه قرار دارد و بومی شرکت
اداره تربیت بدنی نیز نتوانسته ). 120: 1388مالکی، (توانند از آنها استفاده کنندبسیار می

شهرداري نیز به . هاي ورزشی انجام دهداست اقدام مناسبی در خصوص احداث سالن
  . جز پارك ساحلی اقدامی صورت نداده است

هاي مختلف موجب بروز خرده فرهنگاز زمان شروع رشد صنعتی، حضور 
هاي هنجاري و رفتاري شدیدي میان اقشار مختلف بومیان شده است که دوگانگی

در این میان مسائلی چون در حاشیه قرار . پیامدهاي مختلفی را در پی داشته است
هاي اجتماعی و نیز تبعیض گیري تضادهاي فرهنگی، کاهش کنترلگرفتن بومیان، شکل

در مورد پیامدهاي فرهنگی ذکر دو نکته .  ز سایر پیامدها شدیدتر استو تحقیر ا
هاي زندگی را اول آنکه این پیامدها در زمره مسائلی است که سایر جنبه. ضروري است

و دوم . دهد و رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی فردي و جمعی داردتحت تاثیر قرار می
به عنوان نهاد رسمی متولی آن شناخته آنکه اگرچه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شود اما واقعیت بیانگر آن است که این پیامدها متولی و مسئول مشخصی در جامعه  می
هاي مذهبی به صورت غیر رسمی در این هاي فرهنگی و هیاتتنها تشکل. ندارند

کنترل اجتماعی افراد جامعه بر یکدیگر ضامن حفظ هنجارها و . حوزه فعالیت دارند
اما مطابق نتایج هیچکدام از نهادهاي ذیربط عملکرد مناسبی . هاي آن جامعه استرزشا

اي براي زوال سایر هنجارها هاي اجتماعی مقدمهنبود کنترل. انددر این خصوص نداشته
 .است

نهادهاي انتظامی همچون نیروي انتظامی، راهنمایی و رانندگی، شوراي حل 
در این میان . ان، مال و امنیت شهروندان هستنداختالف و دادگستري مسئول حفظ ج

اگر چه در . مسئولیت اصلی نیروي انتظامی کنترل و جلوگیري از وقوع جرم است
هاي گذشته از شدت جرم و جنایت در عسلویه بسیار هاي اخیر نسبت به سال سال

اي تهیه هکاسته شده است اما طبق نتایج تحقیق همچنان موارد بسیاري از اعتیاد و شبکه
  . شودگري در شهر مشاهده میو توزیع مواد مخدر و نیز تکدي
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اي تنها با تالش اداره راهنمایی و کنترل و جلوگیري از وقوع اتفاقات جاده
شود بلکه نیازمند هماهنگی نهادهاي ذیربط مدیریت شهري همچون رانندگی حل نمی

، شهرداري، )مات شهريبخش اجراییات و همچنین مدیریت خد(سازمان منطقه ویژه 
اداره مسکن و شهرسازي و نیروي انتظامی است که تنها با هماهنگی و ایجاد 

  . توانند این پیامدها را حل نمایندهاي مربوطه میزیرساخت
توان گفت عملکرد نهادهاي به طور خالصه در پاسخ به سوال دوم تحقیق می

ي نظیر برق، گاز و راه ها، هاي سخت شهرمدیریت شهري به جز در موارد زیرساخت
در سایر موارد بسیار ضعیف بوده است و الزم است با بسیج منابع و همکاري کلیه 

اي و ملی  در جهت کنترل و نهادهاي ذیربط چه در سطح محلی و چه در سطح منطقه
  .کاهش پیامدها اقدامات عملی انجام دهند

  
  پژوهشپاسخ به سوال سوم 

 به سوال سوم تحقیق ؛نهادهاي مدیریت شهري عسلویه شوددر این قسمت تالش می
بدین منظور ذکر این . جهت کاهش پیامدها چه اهدافی را دنبال نمایند؟؛ پاسخ داده شود

باید در کنار وظایف جاري نکته الزم است که کلیه نهادهاي مدیریت شهري عسلویه می
هاي رشد صنعتی در و روزمره خود در قالب مدیریت یکپارچه شهري نسبت به پیامد

لذا اولویت هاي پیشنهادي نهادهاي مدیریت شهري بر اساس سه . منطقه حساس باشند
 پیامدهاي درجه اول و درجه دوم که در  سوال اول پژوهش -1: عامل تعیین شده است

 وظایف و اختیارات قانونی و نیز عملکرد -3مبانی نظري تحقیق  -2مشخص شدند 
دهد در ستون سمت راست پیامدهاي  نشان می7که جدول همانطور . واقعی نهادها

رشد صنعتی به ترتیب متوسط میانگین شدت و اهمیت پیامد آمده است و در سایر 
هاي پیشنهادي نهادهاي مختلف مدیریت شهري عسلویه هاي جدول، اولویتستون

ین به عنوان نمونه کاهش آلودگی هوا به عنوان مهمترین و شدیدتر. مشخص شده است



   
  
  
  

 257  ...     ارزیابی کلی نقش مدیریت شهري در کنترل

پیامد رشد صنعتی در عسلویه اولویت اول نهادهاي سازمان منطقه ویژه، شهرداري، 
شوراي شهر، فرمانداري، شبکه بهداشت و درمان، اداره حفاظت از محیط زیست و 

از زاویه دیگر جدول شماره . هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی منطقه استهمچنین شرکت
یت شهري را به ترتیب مشخض کرده است که هاي هر کدام از نهادهاي مدیر اولویت7

اي سازمان هاي برنامهبراي مثال اولویت. کنددر واقع پاسخ سوال سوم تحقیق را بیان می
منطقه ویژه در جهت کاهش پیامدهاي رشد صنعتی در عسلویه به ترتیب عبارت است 

ساحل کاهش آلودگی هوا، کنترل شیوع بیماري ها، جلوگیري از تصرف دریا و : از
توسط شرکت ها، جلوگیري از پارتی بازي در امور اشتغال، افزایش امنیت شغلی 

ها به هاي صنعتی شرکتکارگران، پاکسازي ساحل و جلوگیري از سرازیري فاضالب
دهد که نهادهاي جدول ذیل همچنین نشان می... . دریا، کاهش ساعات کاري کارگران و
رس جنوبی، شهرداري، شوراي شهر، فرمانداري و سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پا

. باشندهاي صنعتی بیشترین مسئولیت را در قبال پیامدهاي رشد صنعتی دارا میشرکت
نکته دیگر آنکه در جدول ذیل تنها برنامه هایی ارائه شده است که پیامد مربوط به آنها 

ته است و از ارائه در شمار پیامدهاي درجه اول و درجه دوم شدت و اهمیت قرار داش
برنامه براي کلیه پیامدها اجتناب شده است چرا که منابع سازمانی هر نهاد محدود بوده 
و مصرف آنها به صورت اثربخش و کارا از اهداف اصلی نهادهاي مدیریت شهري 

  . باشد می
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هاي هر کدام از نهادهاي مختلف مدیریت محلی عسلویه در جهت  اولویت-7جدول 
  مدهاي رشد صنعتی کاهش پیا
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  1          1  1      1  1  1  1 هوا کاهش آلودگی
  2          2  2      2  2    2 هابیماري کنترل شیوع

تصرف  از جلوگیري
 دریا و ساحل

3  2  3  3        3          3  

 جلوگیري از پارتی
 اشتغال درامور بازي

4    4  4    1              4  

هماهنگی با نهادهاي 
ذیربط جهت کاهش 

 تورم

    6  5                    

کمک به کاهش اعتیاد و 
هاي تهیه و توزیع شبکه
 مواد

    7                1  1  5  

کن کمک به احداث اما
 تفریحی و ورزشی

  3  5              1        

کاهش ساعات کاري 
 کارگران 

7          3              8  

پاکسازي ساحل و 
سرازیري  از جلوگیري
هاي صنعتی فاضالب
 ها به دریاشرکت

6  4  8  6      3  4          7  

  6              2          5 افزایش امنیت شغلی
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پرداخت به موقع 
 حقوق کارگران

9          5              11  

 کنترل جمع آوري و
 متکدیان

  5  10                  2    

در  فرهنگی هايفعالیت
تضادهاي  کاهش جهت

هویت  افزایش و فرهنگی
اجتماعی و امنیت و 

 هاي اجتماعیکنترل

7  7  12  8    4      1    2  3  9  

هاي تشکیل دوره
 اي وحرفه آموزش فنی

8    9            2        10  

مراکز  احداث کمک به
 بهداشتی در شهر

10  6  11  7      4              

تقویت هنجارها و 
 آداب و رسوم محلی 

  10  14                3      

                  1    13  10   بهبود بافت کالبدي شهر
رسیدگی به وضعیت 

 مسکن کارگران

11                        12  

تدوین قوانین مناسب 
 درمورداشتغال بومیان

13    17  10    7              14  

هاي برگزاري کالس
آموزشی متناسب با نیاز 

 شهروندان

  11  15            4    4      

مشارکت  سطح افزایش
با نهادهاي مدیریت 

 شهري

14  13  18  11    10  4  5  5          

کمک به کاهش بیکاري 
 بومیان

12    16  9    6      3        13  

ساماندهی کارگران 
 ساختمانی

  12        9               
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  گیري  نتیجه
تی ارائه در پایان به برخی از دستاوردهاي کلی پژوهش اشاره شده و سپس پیشنهادا

 :شود می

  هاي منطقه عسلویه گویاي آن است که در این منطقه تمام منابع در واقعیت
خدمت رشد اقتصادي و صنعتی قرار گرفته و از میان ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 
و زیست محیطی توسعه پایدار شهري تنها به بعد اقتصادي پرداخته شده و از سایر ابعاد 

  . غفلت شده است
  کند تمام پیامدهایی که در تحقیقات قبلی به آنها اشاره شده نتایج تحقیق تایید می

  .بود همپنان پابرجا است اما شدت و ضعف و اهمیت آنها تغییر پیدا کرده است
  هاي سخت شهري است امروزه دیگر در پیامدهایی که مربوط به زیرساخت

عوض پیامدهاي مربوط به در . ردیف پیامدهاي درجه اول و دوم قرار ندارند
 .هاي نرم شهري از شدت و اهمیت باالیی برخوردارندزیرساخت

  اي در سطح محلی در خصوص کاهش نهادهاي مدیریت شهري چند وظیفه
 . اند هپیامدهاي رشد صنعت نفت و گاز در عسلویه آن چنان که باید، فعال نبود

  ه گردیده است نبود یکی از عوامل اصلی که باعث بروز پیامدها در عسلوی
لذا الزم است از . زیرساخت هاي اصلی توسعه قبل از شروع فعالیت صنعتی است

 .تجربه عسلویه در فعالیت هاي آینده درس بگیریم

   برخی عوامل نظیر میزان جذب سرمایه، نیروي کار و همچنین گستردگی
یر مناطق پیامدهاي توسعه صنعتی باعث شده است منطقه عسلویه قابل قیاس با سا

توان راهکارهاي اتخاذ شده در آن مناطق جهت کنترل لذا نمی. صنعتی در کشور نباشد
اي خاص با باید به عسلویه به عنوان منطقهپیامدها را به عسلویه تعمیم داد بلکه می

 .پیامدهاي محیطی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  منحصر به فرد نگریست
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  پیشنهادات کاربردي -
  هاي پاالیشگاهی و  که منشاء بخش زیادي از پیامدها، فعالیت شرکتاز آنجا

کند بیش از ها ایجاب میباشد، مسئولیت اجتماعی این شرکتپتروشیمی منطقه می
گذشته نسبت به عوارض اقدامات خود حساس باشند و جهت رفع مسائل و مشکالت 

   .محیطی مانند آلودگی هوا و دریا اقدامات جامعی انجام دهند

   با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می گردد شدیدترین و با اهمیت ترین پیامدها
 . گیرددر اولویت اول نهادهاي مدیریت شهري جهت کنترل و مقابله قرار می

   از آنجا که پروژه توسعه صنعت نفت و گاز در عسلویه یک پروژه ملی محسوب
ت، لذا مدیریت پیامدهاي حاصل از گردد و منافع آن در سطح کل کشور گسترده اسمی

آن نیز عالوه بر نهادهاي مدیریتی سطح محلی که ارتباط مستقیم با پیامدها دارند، بر 
به عبارت دیگر حضور و درگیري هر چه . باشداي نیز میعهده نهادهاي ملی و منطقه

بیشتر نهادهاي سطوح باالتر ضروي است چرا که منابع و اختیارات نهادهاي سطح 
 . باشدمحلی جهت مقابله با این پیامدها بسیار محدود می

   یکی دیگر از عواملی که باعث منحصر به فرد بودن منطقه عسلویه نسبت به
به . هاي صنعتی استسایر مناطق مشابه شده است اینکه عسلویه محصور در فعالیت

هاي  شرکتعبارت دیگر به لحاظ فضایی مابین عسلویه به عنوان یک منطقه سکونتی و
این شرایط فضایی باعث . پاالیشگاهی به عنوان یک منطقه صنعتی تفکیک نشده است

در . شده است پیامدهاي منفی صنعت به صورت زنجیر وار یکدیگر را تقویت نمایند
هاي مربوطه، نتیجه به عنوان یک پیشنهاد تحقیقاتی، شایسته است پژوهشگران حوزه

 . لیل نمایندوضعیت فضایی منطقه تجزیه و تح

  هاي اصلی تحقیق، استفاده صرف از ذکر این نکته الزم است که از محدویت
شود در تحقیقات آینده و به منظور تایید یا رد لذا پیشنهاد می. باشدآماره میانگین می

 .هاي آماري مانند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گرددنتایج این تحقیق از سایر روش
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  در تحقیقات آینده نقش نهادهاي مدیریتی ملی مانند وزارت گردد پیشنهاد می
هاي زیرمجموعه نهاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سازمان

اي مانند استانداري در کاهش ریاست جمهوري و همچنین نهادهاي سطح منطقه
 . پیامدهاي رشد صنعت نفت و گاز بر عسلویه بررسی گردد
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