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In recent years, the social and cultural consequences of some economic and industrial 
projects have become more pronounced and intense, and the necessity of sociological 
and social studies on the consequences of the development and industrial plan is un-
deniable. The construction of gas and petrochemical plants and refineries in a hurry 
and without much attention to the development of the city will disrupt the balance of 
nature and human standards and create a great variety of challenges in the environ-
ment and life of the people of the Kangan port. In this regard the study aimed inves-
tigate social consequences of industrial development in kangan city emphasizing the 
escalation of specialism and social inequality. This study was carried out using survey 
method and questionnaire was used for data collection. The statistical population con-
sisted of the population was 25 years old in kangan city that 400 were estimated as 
the sample size by cluster sampling proportional to the size And were studied using 
the probabilistic sampling approach and the cluster sampling method appropriate to 
the size of the statistical population. One sample t test was used to test the research 
hypotheses. The results of the analysis showed that there is a significant relationship 
between the industrial development with escalation of specialism and change in social 
inequality.
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چکیده

در سال های اخیر، عواقب و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در برخی طرح های اقتصادی 
و صنعتی پررنگ تر و شدیدتر از گذشته شده است و ضرورت بررسی های جامعه شناختی 
و اجتماعی درزمینه پیامدهایی که طرح های توسعه ای و صنعتی به دنبال دارند، انکارناپذیر 
است. احداث تأسیسات و پاالیشگاه های گاز و پتروشیمی به صورت شتابان و بدون مالحظه 
ابعاد متعدد توسعه، باعث برهم زدن تعادل طبیعت و معیارهای انسانی و ایجاد چالش های 
گوناگون عظیمی در محیط وزندگی مردم در شهرها و منطق مختلف کشور ازجمله منطقه 
بندر کنگان شده است. در همین راستا، مقاله حاضر باهدف بررسی پیامدهای اجتماعی 
توسعه صنعتی شهر کنگان با تأکید بر متغیرهای خاص گرایی و نابرابری اجتماعی انجام شده 
است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری 
آن ها  از  نفر  تعداد 400  که  است  بوده  کنگان  باالی شهر  به  تحقیق، شهروندان 25 سال 
به عنوان حجم نمونه پژوهش برآورد و با استفاده از رویکرد نمونه گیری احتمالی و شیوه 
به منظور  قرار گرفتند.  آماری، موردمطالعه  با حجم جامعه  متناسب  نمونه گیری خوشه ای 
آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. برآوردهای مربوط به 
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این آزمون نشان دهنده این است که بر مبنای نظر شهروندان، رابطه مثبت و معناداری بین 
توسعه صنعتی شهر کنگان و متغیرهای تشدید خاص گرایی و تغییر در نابرابری اجتماعی 

در جامعه موردمطالعه وجود دارد.

واژه های کليدی: توسعه صنعتی، بندر کنگان، خاص گرایی، نابرابری اجتماعی
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مقدمه

توسعه صنعتی باوجوداینکه منافع فراوانی برای جوامع مختلف به ویژه جوامع محلی به 
دنبال آورده است، اما در کنار آن، پیامدهای ناگواری را نیز سبب شده است. بخش عمده ای 
از این مسئله که می توان از آن تحت عنوان تعارِض توسعه یادکرد، مرتبط با تضادی است 
که بیِن صنعت و فرهنگ اتفاق می افتد. درواقع، صنعت یک امِر خنثی نیست، بلکه دارای 
ابعادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. هنگامی که صنعت به یک باره وارد یک اجتماِع 
محلی می شود، به احتمال زیاد، فرهنگ آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. به هرحال، توسعه 
صنعتی یا صنعتی شدن جوامع محلی دارای پیامدهای مختلفی است. پیامدهای اجتماعی 
بخشی عمده از این پیامدها محسوب می شوند. پیامدهای اجتماعی توسعه عبارت است از 
هرگونه تغییِر ناشی از اقدامات توسعه ای یا سایر فعالیت ها در شیوه زندگی افراد، فرهنگ 
و اجتماع آن ها )سومرویل1 و همکاران، 2006: 3(. پیامدهای اجتماعی توسعه مشتمل بر 
پیامدهایی برای اقشار جامعه، بخش عمومی و بخش خصوصی است که شیوه زندگی، کار، 
تفریح، ارتباط با یکدیگر، تأمین نیازها و به طورکلی نوع غلبه بر مشکالت را شامل می شود 
)کاظمیان و همکاران، 1396: 232(. توسعه صنعتی و طرح های توسعه ای مرتبط با آن هم زمان 
که پدیده ای اقتصادی محسوب می شوند، ماهیتی اجتماعی نیز دارند. درواقع، فرآیندهای 
اقتصادی و صنعتی در خأل روی نمی دهند، بلکه همواره در یک بافت اجتماعی و فرهنگی 
جای می گیرند که جهت، شکل و نتایج آن ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بر این مبنا 
می توان گفت که صنعتی شدن و توسعه صنعتی بدین دلیل که آمیخته با ماهیتی فرهنگی است، 
اجتماعات محلی را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است تعارض هایی فرهنگی و اجتماعی را 
به دنبال داشته باشد. پیامدهای اجتماعی از دِل این تعارض ها و تضادهای توسعه ای پدیدار 

می شوند.

ورود صنعت به اجتماعات محلی موجب دگرگونی هایی چون تغییر در ساختار اکولوژیکی 
منطقه، روابط اقتصادی و اجتماعی، شیوه معیشت و سبک زندگی مردم و ... می شود که این 
با توسعه صنعتی منطقه همراه خواهد بود، ولی در خالل جریان توسعه  تغییرات معموالً 
صنعتی نمی بایست از کنار تغییرات ایجادشده در اجتماعات محلی با بی تفاوتی گذشت و به 
جامعه و مردم بومی منطقه که طرح های توسعه در مجاورت آن ها قرار دارد، بی توجهی نمود، 
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چراکه توسعه صنعتی می تواند با لحاظ کردن یک سری شرایط منجر به توسعه اجتماعی 
گردیده و از طرفی پیامدهای توسعه اجتماعی می تواند به نوبه خود تأثیر بسیار زیادی در 
پیشبرد اهداف طرح های توسعه ای داشته و حتی موجب افزایش سودآوری اقتصادی طرح 
گردد )عابدی زاده، 1392: 3(. بنابراین، توجه هم زمان به توسعه صنعتی و توسعه اجتماعی 
ضرورتی انکارناپذیر در جوامع و اجتماعی محلی است که ورود صنعت به آن ها امری برون زا 

قلمداد می شود؛ در غیر این صورت پیامدهای اجتماعی فراوانی ممکن است بروز پیدا کند.

در ایران، وجود منابع طبیعی نفت و گاز در بسیاری از مناطق، زمینه را برای گسترش 
ساختارهای صنعتی و ایجاد مراکز صنعتی در آن مناطق فراهم کرده است. این مناطق عمومًا 
روستاها و شهرهای کوچکی بودند که فاقد بسیاری از زیرساخت های موردنیاز صنعت بودند. 
درواقع، با ورود صنعت، این مناطق رشد یافتند و جمعیتی را از مناطق مختلف به خود جذب 
کردند. ورود صنعت و ساختارهای مدرن به این گونه جوامع که ساختارهای سنتی دارند، 
پیامدهای گوناگونی داشته است. این پیامدها در بخش های مختلف اجتماعات میزبان، آثار 
محسوسی داشته است )عنبری و مالکی، 1390: 88(. برخی شواهد نشان می دهد اجتماعات 
محلی این مناطق، سال ها پس از استقرار صنایع نفت و گاز نیز توسعه نمی یابند. واقعیت 
تلخ تر آن است که گاه مشکالت این مناطق افزوده نیز می شود به نحوی که نه فقط مشکل 
توسعه نیافتگی حل نمی شود، بلکه تعارضات میان بومیان و وزارت نفت یا شرکت های تابعه 

آن افزایش می یابد )فاضلی، 1388: 3(.

شهر کنگان ازجمله بنادر جنوبی استان بوشهر است که در دو دهه اخیر شاهد اقدامات 
توسعه ای و توسعه صنعتی سریع و شتابان در بستر جامعه شهری خود بوده است. مهم ترین 
ویژگی جریان صنعتی شدن در این شهر، تغییرات سریعی است که در آن رخ داده و یا در حال 
به وجود آمدن است. مطالعه پیامدهای اجتماعی در طرح های توسعه ای و صنعتی کشورهای 
توسعه یافته همواره موردتوجه بوده است و بیشتر این طرح ها با در نظر گرفتن مسائل و 
پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی طراحی و اجراشده اند. در ایران اما این مسئله 
چندان موردتوجه قرار نگرفته است؛ هرچند در سال های اخیر پیوست های اجتماعی و فرهنگی 
در برخی طرح های اقتصادی و صنعتی الزام آور شده است، اما در بسیاری موارد، ماهیِت 
عینی و کاربردی پیدا نکرده است. به هرحال، ضرورت بررسی های جامعه شناختی و اجتماعی 
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درزمینه پیامدهایی که طرح های توسعه ای و صنعتی به دنبال دارند، انکارناپذیر است. پژوهش 
حاضر نیز بر مبنای همین ضرورت انجام شده است و به نوعی پیامدهای اجتماعِی پس ازاجرای 
طرح را بررسی می نماید. درواقع، مقاله حاضر به دنبال بررسی پیامدهای اجتماعی )با تأکید بر 
خاص گرایی و نابرابری اجتماعی( توسعه شتابان ناشی از صنعتی شدن در شهر کنگان است.

1- ادبیات پژوهش

1-1- پیشینه پژوهش

نسبتًا  پژوهش های  شدن  صنعتی  و  توسعه ای  طرح های  اجتماعی  پیامدهای  درزمینه 
نابرابری  بر  به طور خاص  پژوهش ها  این  از  هیچ کدام  است؛ هرچند  انجام شده  منسجمی 
اجتماعی و خاص گرایی تأکید نکرده اند. توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح های 
توسعه ای و صنعتی از همان دوران آغازِ صنعتی شدن موردتوجه بوده است. برای نمونه، 
مارک کندروسه در خالل سال های 1776–1775 در مطالعه شرایط مهندسی انتقال آب میان 
دو منطقه در فرانسه تأثیرات تونل برای این انتقال را بررسی کرده و دریافت که این اقدام 
بر 4000 نفر تأثیرات منفی خواهد گذاشت. وی طرح جایگزینی ارائه داد که از بروز این 
مشکالت جلوگیری می کرد )فاضلی، 1396: 62(. این مسئله در دهه ها و سال های اخیر 
ماهیِت اجتماعی و فرهنگی بیشتری در جوامع توسعه یافته پیداکرده است و پژوهش های 
اجتماعی  تأثیرات  بررسی  در  انجام شده اند. هوگلند- گری2 )2011(  زمینه  این  در  زیادی 
کارخانه سیمان به این نتیجه رسیده است که ایجاد مزاحمت برای مردم در خانه ها، افزایش 
آسیب های اجتماعی مانند نزاع، خشونت، گسترش مصرف مواد مخدر، افزایش فحشا، تغییر 
بافت جمعیتی و بافت جنسیتی منطقه و... ازجمله پیامدهای اجتماعی منفی ایجاد کارخانه 
سیمان در این منطقه بوده است. پیتکوا3 و همکاران )2009( در ارزیابی اثرات اجتماعی معدن 
زغال سنگ در کوئیزلند استرالیا به این نتیجه رسیده اند که در این مناطق، تغییراتی شدید در 
بافت جمعیتی و نیروی کار ایجادشده است. طالبیان و همکاران )1387( در بررسی تأثیر 
اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه به این نتیجه رسیده اند که آسیب های فراوانی در 
سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد بررسی شده این منطقه 
با معضالت جدی روبه رو است. کاظمیان و همکاران )1396( در بررسی نقش مدیریت شهر 
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در کنترل آثار اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی در شهر عسلویه به این نتیجه رسیده است 
که آلودگی هوا، دود و بوی گاز، تصرف دریا و ساحل توسط صنعت، پارتی بازی در امور 
مرتبط به اشتغال و شیوع بیماری های ناشی از صنعت از باالترین شدت و اهمیت برخوردار 
است. عنبری و مالکی )1390( در بررسی آثار اجتماعی قطب های رشد صنعتی بر توسعه 
پایدار محلی با بررسی قطب رشد صنعتی عسلویه یا این نتیجه رسیده اند که حضور صنعت 
و گسترش سریع توسعه صنعتی در منطقه، پیامدهای دوگانه ای داشته است همپای توسعه 
صنعتی در منطقه، شاخص های توسعه پایدار در اجتماعات محلی، تحقق نیافته است. عابدی 
زاده )1392( در بررسی پیامدهای اجتماعی توسعه صنعت نفت و گاز در استان بوشهر به 
این نتیجه رسیده است که اجرای پروژه پارس جنوبی بر وضعیت اقتصادی در اجتماع محلی 
را  اشتغال  و  افزایش فرصت های شغلی  اقتصادی؛  توسعه  دارد و موجبات  افزایشی  تأثیر 
فراهم نموده است. درمجموع یافته های تحقیق نشان داد که تأثیر اجرای پروژه پارس جنوبی 
بر کیفیت زندگی در اجتماع محلی کاهنده بوده است. بذرافشان و محمد نیا )1392( در 
بررسی پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاهای بخش عسلویه 
شهرستان کنگان به این نتیجه رسیده اند که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ایجاد اشتغال، 
افزایش فرصت های شغلی و ماندگاری جمعیت در روستاهای پیرامون موفق عمل کرده است، 
اما در افزایش ارائه نهاده ها و خدمات رفاهی در روستاهای اطراف این منطقه موفق نبوده 
است. امینی نژاد )1394( در تحلیل و بررسی اثرات قطب صنعتی پارس جنوبی بر ساختار 
روستاهای استان بوشهر به این نتیجه رسیده است که پیامدهای مثبت و منفی زیادی ازجمله 
بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان، ایجاد اشتغال برای ساکنین منطقه و استان های هم جوار، 
ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی، افزایش جمعی، تغییر در ترکیب جنسی جمعیت 
منطقه، افزایش تراکم نسبی و تحول در نوع فعالیت های اقتصادی روستاییان و... در روستاها 
و شهرها منطقه تأثیر داشته است. ایمان و بذرافکن )1394( در بررسی مردم نگاری مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها در منطقه عسلویه از نگاهِ زنان، به این نتیجه رسیده اند که زنان مجاور این 
منطقه از رونـق اقتصادی و برخی موقعیت های پیش آمده برای توانمندسازی زنان، ارزیابی 
مثبتـی داشـته انـد؛ امـا عملکرد شرکت ها در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتشان را منفی 

ارزیابی کرده اند.
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مقاله حاضر، برخالف سایر تحقیقات ارتباط میان توسعه شتابان صنعتی با تشدید خاص 
گرایی و تغییر در نابرابری های اجتماعی را می سنجد که در هیچ پژوهشی انجام نگرفته و 

کاماًل جدید است.

1-2-چارچوب نظری پژوهش

ورود صنعت به اجتماعات محلی و صنعتی شدن شتابان را می توان ایده ای توسعه ای 
قلمداد نمود که در چارچوِب نظریه نوسازی قابل طرح است. ایده اصلی نظریه نوسازی این 
است که جوامع توسعه نیافته باید انگاره های توسعه ای تجربه شده در کشورهای توسعه یافته 
را دنبال کنند تا بتوانند به توسعه دست پیدا کنند. درواقع، توسعه به مثابه امری بیرونی قلمداد 
می شود. ورود صنعت به اجتماعات محلی، کنشی توسعه ای )بعد صنعتی( در همین چارچوِب 
نظری است. بر طبق نظر ویلبرت مور، مفهوم نوسازی داللت بر دگرگونی کامل یک جامعه 
سنتی و ماقبل مدرن به یک جامعه با انواع تکنولوژی و سازمان اجتماعی مربوط به آن دارد که 
از ویژگی های یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند ازلحاظ سیاسی باثبات، نظیر کشورهای پیشرفته 
دنیای غرب دارد )مور4، 1970: 89(. چنین نگاهی به توسعه ایدئال بوده و عماًل به سختی 
امکان تحقق پیدا می کند. دلیل عمده آن نیز، تفاوت های فرهنگی و اجتماعی زیادی است که 
جوامع مختلف با یکدیگر دارند و نظریه نوسازی آن را نادیده می گیرد. به طورکلی در این 
نظریه با نوعی تقسیم بندِی جوامع به توسعه یافته و توسعه نیافته مواجه هستیم که جوامع نوِع 
اول، الگوی جوامع نوع دوم محسوب می شوند. این تقسیم بندی جوامع تحت تأثیر ذهنیتی 
بود که اندیشه دوگانه سنت و تجدد را پدید آورد. چنین ذهنیتی در توسعه بعدها به نحله 

تک خطی توسعه تبدیل شد و به مثابه یک فراروایت در تاریخ عمل کرد.

1-2-1- نوسازی و طرِح الگوی خاص گرايی – عام گرايی

تحت تأثیر این اندیشه دوگانه، پارسونز در چارچوب نظریه نوسازی، متغیرهای الگویی را 
ارائه داد. »متغیرهای الگویی« زمینه ای است که پارسونز در آن نظریه کنش و نظریه سیستمی را 
در ارتباط باهم در نظر می گیرد و چهار نوع جهت گیری ارزش دووجهی را معرفی می کند که 
به ترتیب )عاطفی/ خنثی یا غیر عاطفی، خاص گرا/ عام گرا، پراکنده/ ویژه، انتسابی/ اکتسابی( 
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هستند. جهت گیری هایی که سمت چپ خط مایل )/( قرارگرفته اند مربوط به جهت گیری های 
ارزشی افراد در جوامع مدرن محسوب می شوند. »متغیرهای الگویی در اصل کوششی است 
برای طبقه بندی حاالت جهت گیری نقش های اجتماعی، این کوشش به خاطر اتصال نقش 
ساختار با تحلیل ارزش های نهادی شده در سیستم اجتماعی به عمل می آید )پارسونز5 و 

اسملسر6، 1984: 33(.

بر مبنای این نظریه، با ایجاد تغییرات در ساخت هنجارهای اجتماعی به ویژه مجموعه 
ارزش های سنتی که مانع توسعه می شوند، می توان جهت گیری های افراد را به سمت رفتارهای 
جامعه ای سوق داد. متغیرهای الگویی پارسونز عبارت اند از: خاص گرایی- عام گرایی، عاطفی- 
بی طرفی عاطفی، کیفیت- عملکرد، جامعیت- ویژگی. یعنی هرچه ارزش گذاری ها و رفتار افراد 
به سمت عام گرایی و بی طرفی عاطفی باشد و افراد و اشیاء بر اساس عملکرد و ویژگی آن ها 
مورد قضاوت قرار بگیرند و این نگرش ها در رفتار افراد انعکاس پیدا کند، به سمت اجتماع 
جامعه ای حرکت می کنیم )کرایب، 1385: 91(. مهم ترین متغیر الگویی پارسونز عام گرایی 
در برابر خاص گرایی می باشد. عام گرایی در برابر خاص گرایی، یکی از انتخاب های ممکِن 
فراروی کنشگران در نحوه سوگیری نسبت به اعیان مختلف اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی 
می باشد. یکی از مهم ترین عناصری که زمینه ساز تمایل به سوگیری عام گرایانه تلقی می شود، 
اعتماد تعمیم یافته است. اعتماد تعمیم یافته که در فرآیند توسعه اجتماعی و بسط روابط بین 
گروهی شکل می گیرد، زمینه ساز احساس مسئولیت، تعادل اجتماعی و بسط عام گرایی است 
و برعکس ضعف تمایالت بین گروهی، تحدید عواطف، اعتماد، احساس مسئولیت و در پی 
آن روابط خاص گرایانه، پیامدهای زیان باری چون بی نظمی و ازهم پاشیدگی سازمان اجتماعی 

را به دنبال خواهد داشت )غفاری و نوایی، 1388: 211(.

به عقیده پارسونز، در جوامعی که موقعیت خانوادگی موجب نفوذ و درنهایت رده بندی 
افراد می شود و پایگاه اجتماعی اغلب بسته به روابط بیولوژیکی می باشد، برای نظام آزادی 
ندارد.  وجود  اشخاص  از  جدای  اجتماعی  موقعیت های  تخصیص  و  الیق  افراد  انتخاب 
اما در وضعیتی که کسب امتیاز شخصی موجب نفوذ پایگاه خویشاوندی می شود، تکامل 
به سوی نظامی از رده ها که به طور غیرشخصی قشربندی شده باشند، آغاز می شود. در چنین 
شرایطی، با شکل گیری یک »مای« جدید، اساس هنجاری وسیع تری مطرح می شود و تمایلی 
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به سوی قواعد هنجاری آشکاری که بیانگر تعلق و شهروندی است شکل می گیرد. به محض 
شکل گیری این قواعد، زمینه های هنجاری عامی در جهت یکپارچگی اجتماعی، جایگزین 
الزامات ملموس خاص می شود. با بسط هویت جمعی مطمئن تر، آزادی انطباق بیشتر می شود، 
فضای نوآوری افزایش می یابد و توان انطباق بیشتری به وجود می آید )اسکیدمور، 1385: 

.)222

در سطح نظام فرهنگی »خاص گرایی« الگوی هنجاری است که یک کنشگر را در یک 
موقعیت معین در سوگیری نسبت به سوژه ها بر اساس نوع رابطه با سوژه بدون توجه به 
ضوابط عام و استانداردهای اجرایی متعهد می نماید و »عام گرایی« الگوی هنجاری است که 
یک کنشگر را در یک موقعیت معین در سوگیری نسبت به سوژه ها بر اساس استانداردهای 
عام ترغیب می نماید و نه بر اساس مشخصات سوژه و یا نوع رابطه خاص کنشگر با آن سوژه 

)پارسونز و اسملسر، 1984: 32(.

در سطح نظام اجتماعی، »خاص گرایی« انتظارات نقشی است که برای تصمیم گیری 
اعضاء در شرایط گوناگون تقدم را با استانداردهای مرتبط باارزش سوژه ها و ارتباط خاص 
کنشگر می داند و »عام گرایی« انتظارات نقشی است که در موقعیت و شرایط مختلف در 
تصمیم گیری برای رفتارهای مختلف به طور کاماًل عام بر اساس استانداردهای تعریف شده 

و مستقل از ارتباط خاص کنشگر با آن سوژه عمل نماید )پارسونز و اسملسر، 1984: 33(.

اسملسر نیز یکی از پرآوازه ترین نظریه پردازان نوسازی در حیطه جامعه شناسی معتقد است 
که توسعه ناشی از برهم کنش چهار فرآیند متمایز »پیشرفت فن شناختی«، »تکامل کشاورزی«، 
»صنعتی شدن« و »تحول بوم شناختی« است. این چهار فرآیند اغلب و نه لزوماً همیشه، به طور 
هم زمان روی می دهند و گرایش به این دارند که از راه مشابهی برساخت اجتماعی تأثیر 
بگذارند )زاهدی، 1393: 97(. اسملسر از جامعه شناسانی است که بحث پارسونز درزمینه 
تزاید تمایزهای اجتماعی را بسط می دهد و محور اندیشه خود را بر مفهوم »تمایزات ساختی« 
استوار می کند. به عقیده او در یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته تمایزات ساختی به طور کامل 
صورت گرفته است. درحالی که در جوامع توسعه نیافته فاقد چنین تفکیکی هستند. پس تغییر 
روی تفکیک تمرکز شده است و آن فرآیندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و 

تخصصی شده به جای واحدهای سنتی استقرار می یابند )ازکیا، 1394: 26(.
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1-2-2- نوسازی و نابرابری اجتماعی

نوسازی و مدرنیزاسیون به شیوه ای که رویکرد نوسازی به توسعه پیشنهاد می کند، دارای 
پیامدهایی است که یکی از این پیامدها گسترش نابرابری اجتماعی است. درواقع، صنعتی شدن 
و ورود صنعت به اجتماعات محلی ممکن است نابرابری اجتماعی را تشدید نماید؛ مسئله ای 
که به عنوان پیامدی از نوسازی قلمداد می شود. بحِث نابرابرِی اجتماعی سابقه گسترده ای در 
نظریه اجتماعی دارد. مارکس یکی از اولین متفکران اجتماعی بود که بحث نابرابری اجتماعی 
را مطرح نمود. بنیادِ بحث وی درباره نابرابری اجتماعی ریشه در تعریف وی از طبقه دارد. در 
دیدگاه مارکس دو عامل اصلی در تشکیل طبقه اجتماعی دخالت دارند: شیوه تولید و مناسبات 
تولید. همین عامل دوم است که الیه های عمده مشاغل را در ساختار اقتصادی جامعه ایجاد 
می کند )تأمین، 1385: 7(. وبر این نظر مارکس را می پذیرد که طبقه بر پایه شرایط اقتصادی 
یا مالکیت که به طور واقعی تعیین شده است بنا می گردد، لکن عوامل غیراقتصادی را نیز در 
شکل گیری طبقه مهم می داند. بنا بر نظر وبر »تقسیمات طبقاتی نه تنها از کنترل یا فقدان کنترل 
وسایل تولید، بلکه از اختالفات اقتصادی که مستقیماً هیچ رابطه ای با دارایی ندارد، ناشی 
می شود. این گونه منابع به ویژه شامل مدارک )تحصیلی( و شرایطی است که بر انواع مشاغلی 

که افراد می توانند کسب کنند تأثیر می گذارند« )گیدنز، 1394: 244(.

تحت تأثیر دیدگاه های مارکس و وبر، در نظریه جامعه شناسی معاصر رویکردهای نوینی 
به نابرابری اجتماعی طرح شده است که آثار گیدنز، روشن ترین تالش های نظری در این 
زمینه است. گیدنز )1394( که نظریه او ترکیب خالقانه ای از آرای مارکسیستی و وبری است 
عقیده دارد عامل سرنوشت ساز در ایجاد نظام طبقاتی »مالکیت یا محرومیت از مالکیت دارایی 
ابزار تولید« است. لکن او این نظر وبری را نیز اتخاذ می کند که طبقات به طور عمده حاصل 
اقتصادی، سرمایه داران  ترتیبات  بازار سرمایه داری« هستند. در  »تفاوت قدرت گروه ها در 
قدرت بیش تری نسبت به کارگران دارند، چراکه حِق در اختیار داشتن دارایی مولد رادارند. 
درحالی که کارگران فقط حق فروش نیروی کار خود را درازای دستمزد بخور نمیری دارند 
که از سرمایه دار می گیرند. جایی که گیدنز ارتباط خود را با وبر روشن تر و تفاوت خود را با 
مارکس آشکار می سازد در این ادعاست که مقوله سومی از حقوق وجود دارد که نشان دهنده 
قدرت اقتصادی متفاوت یا »ظرفیت بازار« افراد در بازار سرمایه داری است. این عامل سوم 
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»داشتن مهارت های شناخته شده« و »صالحیت های تحصیلی« است )گرب، 1394: 205(. 
بدین ترتیب، گیدنز )1394( سه حق یا قدرت یا ظرفیت یعنی دارایی، آموزش یا مهارت و 
نیروی کار یدی را بنیان اصلی ساختار طبقاتی تمام جوامع سرمایه داری می داند: طبقه باال که 
بر دارایی مولد کنترل دارد؛ طبقه متوسط که دارایی نسبتاً زیادی ندارد ولی دارای تحصیالت 
ویژه و مهارت های باالست و می تواند آن را در بازار مبادله کند؛ و طبقه پایین یا کارگر که فقط 
نیروی کار یدی خود را می فروشد. او معتقد است ارتباطات اجتماعی در جامعه مدرن عمدتاً بر 
پایه طبقه شکل می گیرد؛ درعین حال به این نکته اشاره می کند که »نمی توان مرزهای مشخصی 
را مانند خطوط در نقشه جغرافیایی« میان طبقات ترسیم کرد، زیرا برخی از گروه بندی ها 
مانند خرده بورژوازی قدیمی یا پزشکان مستقل و افراد حرفه ای تحصیل کرده تمایل دارند از 
مرزهای طبقاتی عبور کنند. زیرا به بیش از یکی از انواع سه گانه و حقوق دسترسی دارند« 
)گرب، 1394: 6- 205(. به عقیده گیدنز )1394( ساختار طبقاتی پدیده ای متغیر است که 
به طورمعمول از سه طبقه تشکیل شده، لکن برحسب میزان »ساخت یابی« طبقات، این ساختار 
تغییر می کند. منظور او از میزان ساخت یابی است که تا چه اندازه طبقات در طول زمان و 
در مکان های متفاوت، به مثابه دسته های اجتماعی مشخص و متمایز پدید می آیند و بازتولید 
می شوند، بدین اعتبار می توان استدالل کرد که دارایی، صالحیت های تحصیلی و نیروی کار 
به مثابه قدرت ها یا حقوق اصلی عمل می کنند که اقتصاد و طبقات ناشی از آن را به هم متصل 
می سازند. در جوامع یا شرایطی که این سه عامل میانجی )واسطه( به طورمعمول درون شغل 
یا جایگاه مشخصی ترکیب نمی شوند، طبقات متمایزتر و ساخت یافته تر خواهند بود )گرب، 
1394: 206(. اگرچه ساختار طبقاتی جامعه از دیدگاه گیدنز )1394( به میزان ساختاریابی 
و میانجی گری عوامل سه گانه دارایی، آموزش و نیروی کار وابسته است، اما او به سه عامل 
اشاره می کند که مرزبندی طبقات سه گانه اجتماعی را شفاف تر می کند: نحوه تقسیم نیروی 
کار و روابط مبتنی بر اقتدار در محل کار و گروه بندی توزیعی که به دلیل سبک های زندگی یا 
عادات مصرفی متمایز حادث می شود. او معتقد است اگر الگوی مسلط در جامعه یا منطقه ای 
بدین صورت باشد که آمیزه نامتجانسی از افراد باوجود ظرفیت بازار متفاوت )مهارت ها و 
صالحیت های تحصیلی متفاوت( آن ها در قلمرو اقتصادی در همسایگی قرار گیرند، ساخت 

یابی و سرحدات طبقاتی نامشخص تر خواهد شد )گرب، 1394: 207(.
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به عنوان ایده نهایی نظری می توان گفت که صنعتی شدن و توسعه صنعتی می تواند در 
بدو امر سبب تشدید خاص گرایی و همچنین تغییر در نابرابری اجتماعی شود. بر همین 
اساس مدل مفهومی و همچنین های فرضیه های پژوهش حاضر بر همین مبنا صورت بندی 

شده است.

شکل )1( مدل مفهومی تحقيق

2- روش پژوهش

پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم اثبات گرایی و بر مبنای رویکرد کمی پژوهش و با 
استفاده از روش پیمایش به انجام رسیده است. طرح پیمایشی بامطالعه یک نمونه از جامعه، 
از روندها، نگرش ها یا عقاید و باورهای آن جامعه توصیفی کمی یا عددی فراهم می کند. 
پژوهش گر نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم می دهد یا درباره کل جامعه استنتاج 
می کند )کرسول، 1391: 253(. در پژوهش حاضر نیز به منظور تعیین تأثیر توسعه شهر کنگان 
بر تشدید خاص گرایی و نابرابری اجتماعی از روش پیمایش استفاده شده است. همچنین 
قابل ذکر است پژوهش حاضر به لحاظ معیار هدف کاربردی، به لحاظ معیار زمان مقطعی و 

به لحاظ معیار ژرفایی پهنانگر است.

جامعه آماری پژوهش حاضر همه شهروندان 25 سال به باالی شهر کنگان هستند که 
طبق برآوردهای جمعیتی تعداد آن ها 47614 نفر است. نرم افزار SPSS با مدنظر قرار دادن 
مؤلفه هایی ازجمله تکنیک های تحلیل آماری، مقدار آلفا، توان آزمون و حجم اثر حجم نمونه 
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را 400 نفر برآورد کرده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش با مدنظر قرار دادن اهداف 
پژوهش، گستردگی و وسعت جامعه آماری )شهر کنگان( و همچنین با توجه به ناهمگونی 
ساختار جمعیتی جامعه موردمطالعه که متشکل از اقشار و طبقات، گروه ها، فرهنگ ها و 
قومیت های مختلف ناشی از مهاجرت پذیری متأثر از صنعتی شدن، احتمالی و خوشه ای 
متناسب با حجم جمعیت )pps( است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده گردید. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی به منظور 
سنجش متغیرهای پژوهش در مرحله نهایی مورداستفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر پرسشنامه 
ابتدایی مورد آزمون اولیه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده، نقایص موجود برطرف 

و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.

2-1- تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

در این قسمت تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش )خاص گرایی و 
نابرابری اجتماعی( ارائه شده است:

2-1-1- خاص گرايی

تعریف مفهومی: داوری کنش گر در مورد یک شئ بر اساس معیارهایی که فقط درباره 
آن شیءِ خاص و شرایط ویژه ای که دارد صدق می کند، است. گاهی برای مقایسه و ارزش 
سنجی یکدیگر، مردم از مالک های فردی و ذهنی خود، که الزاماً موردتوافق دیگران نیست، 

استفاده می کنند )تنهایی، 1389: 255(.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش متغیر خاص گرایی گویه های 
زیر در قالب طیف لیکرت )خیلی کمتر شده تا خیلی بیشتر شده( مورداستفاده قرارگرفته 

است:
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جدول 1. تعریف عملياتی متغير خاص گرایی

گویهمتغير

یی
گرا

ص 
خا

در استخدام کادر فنی و مهندسی ادارات به هیچ وجه نباید به مهندسین بومی اولویت داده شود.

اگر اداره و سـازمانی نیاز به اسـتخدام پرسـنل سـاده مانند )کارکنان آشـپزخانه، باغبان و....( دارد افراد 
بومی و محلی در اولویت هستند.

ازآنجایی که نسبت به افراد غریبه شناخت و اطالعات چندانی نداریم برای به کارگیری نیرو از اقوام و 
دوستان استفاده می شود حتی اگر در برخی جنبه ها از افراد غریبه ضعیف تر باشند.

اگر افراد و پرسـنل غیربومی و مهاجران برای اجاره یا خرید ملک مراجعه کردند نسـبت به بومی مبلغ 
و قیمت باالتر و گرانتری فروخته می شود.

در دانشـگاه ها اسـاتید به دانشـجویان بومی نمره باالتر می دهند و رفتار آسـان تری دارند در مقایسـه با 
دانشجویان غیربومی.

ازآنجایی که برخی افراد برای حفظ و حراسـت از این مرزوبوم زحمات زیادی کشـیدند، برای جبران 
مقداری از زحمات آن ها در استخدام، دادن وام، پذیرش در دانشگاه و.... اولویت داده می شود.

زمانـی کـه یـک ارباب رجوع بومی بـه ادارات مراجعه می کنـد کارش زودتـر از ارباب رجوع غیربومی 
انجام می گیرد.

به منظور محاسبه نمره متغیر خاص گرایی میانگین نمره پاسخ افراد به گویه های مربوط به 
این متغیر محاسبه گردید. دامنه تغییرات نمره های مربوط به این متغیر بین مقادیر 1 تا 5 است. 
مقادیر نزدیک به مقدار 1 نشان دهنده خاص گرایی پایین و مقادیر نزدیک به مقدار 5 بیانگر 

تشدید خاص گرایی در جامعه موردمطالعه است.

2-1-2- نابرابری اجتماعی

تعریف مفهومی: نابرابری اجتماعی به تفاوت هایی میان افراد )یا جایگاه هایی( اشاره دارد 
که به صورت اجتماعی تعریف شده است و آن ها را اشغال کرده اند، که بر نحوه زندگی آن ها 
خاصه بر حقوق و فرصت ها و پاداش ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر دارد. مهم ترین 
تفاوت ها، تفاوت هایی هستند که به معنی اجتماعی کلمه، ساختاری شده اند، تفاوت هایی که 

جزءِ الینفک کنش متقابل و مستمر افراد هستند )گرپ، 10:1381(.
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تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر متغیر نابرابری اجتماعی با استفاده از گویه های زیر 
و در قالب طیف لیکرت )خیلی کمتر شده تا خیلی بیشتر شده( عملیاتی یا به عبارت دیگر 

موردسنجش قرار گرفتند:

جدول )2( تعریف عملياتی متغير نابرابری

گویهمتغير

ری
راب

ناب

نابرابری و تفاوت حقوق اجتماعی بین زنان و مردان امری کاماًل طبیعی است.

حقوق و دستمزد زنان و مردان در شرایط یکسان کاری، تفاوتی نمی کند و برابر است.

برای همه افراد آموزش مناسب و امکانات پیشرفت تحصیلی فراهم می باشد.

اکثـر افراد در جامعه زیاد نگران بی عدالتی نیسـتند و بیشـتر فعالیت هـای اجتماعی و رفاهی به صورت 
عادالنه توزیع شده است.

در جامعه سیستم تشویق، پاداش، تنبیه و توبیخ برای همه افراد یکسان است.

زمانی که به مشـکلی برخورد می کنیم همیشـه این امید وجود دارد که از طریق قانونی و عادالنه رفع 
می شود.

انگیزه اصلی برخی از مسـئولین از به دسـت آوردن مسـئولیت و پسـت باالتر، کسب منزلت و جایگاه 
فردی است نه خدمت به مردم و برقراری عدالت و برابری.

جهت محاسبه نمره متغیر نابرابری اجتماعی میانگین نمره پاسخ افراد به گویه های مربوط 
به این متغیر محاسبه گردید. دامنه تغییرات نمره های مربوط به این متغیر بین مقادیر 1 تا 5 
است. مقادیر نزدیک به مقدار 1 نشان دهنده افزایش نابرابری اجتماعی و مقادیر نزدیک به 

مقدار 5 بیانگر کاهش یا تضعیف نابرابری اجتماعی در جامعه موردمطالعه است.

به منظور بررسی اعتبار ابزار سنجش متغیرهای پژوهش از دو شیوه اعتبار محتوا )اعتبار 
صوری( و اعتبار سازه )رویکرد تحلیل عاملی تأییدی( و شاخص های مربوط به اعتبار همگرا7 
)شاخص AVE(8 استفاده گردید. همچنین جهت بررسی پایایی ابزار متغیرهای اصلی پژوهش 
و مؤلفه های آن ها از شاخص های ضریب آلفای کرنباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی9 استفاده 
گردید. محاسبه شاخص های اعتبار و پایایی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری 

واریانس محور و نرم افزار Smart PLS به انجام رسید.
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جدول )3( شاخص های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار متغيرهای خاص گرایی و نابرابری اجتماعی

متغیر
پایاییاعتبار همگرا

AVEپایایی ترکیبیآلفای کرونباخ

0/500/700/79تشدید خاص گرایی

0/510/710/78نابرابری اجتماعی

اعتبار همگرای  بر مطلوبیت  الف. شاخص AVE داللت  باال:  برحسب مقادیر جدول 
متغیرهای تشدید خاص گرایی و نابرابری اجتماعی دارد. ب. مقادیر ضریب آلفای کرنباخ و 
قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه گیری باالی ابزار سنجش متغیرهای تشدید خاص 
گرایی و نابرابری اجتماعی و به عبارت دیگر پایا یا قابلیت اعتماد ابزار مربوط به این متغیرها 

است.

3- يافته های پژوهش

3-1- يافته های توصیفی

پژوهش  آماری  نمونه  توزیع   .1 گفت:  می توان  پژوهش  توصیفی  یافته های  مبنای  بر 
برحسب متغیر جنس بیانگر این است که 72/6 درصد از نمونه آماری پژوهش را مردان و 
27/1 درصد را زنان تشکیل داده اند. 2. سن نمونه آماری پژوهش بین حداقل 14 تا حداکثر 
66 سال و میانگین سن نمونه آماری پژوهش حدود 36 سال است. 3. توزیع نمونه آماری 
پژوهش برحسب متغیر تحصیالت بیانگر این است که 16/6 درصد از پاسخگویان دارای 
مدرک زیر دیپلم، 21/3 درصد دیپلم، 12/4 درصد فوق دیپلم، 37/1 درصد لیسانس، 11/5 
درصد فوق لیسانس و 0/8 درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دکتری هستند. 4. توزیع 
نمونه آماری پژوهش برحسب متغیر درآمدنشان دهنده این است که 24/5 درصد درآمد خود 
را کمتر از یک میلیون تومان، 23/9 درصد بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، 
21/1 درصد بین یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون، 16/3 درصد بین دو میلیون 
و پانصد هزار تومان تا سه میلیون تومان و درنهایت 10/3 درصد درآمد خود را بیشتر از سه 
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میلیون تومان بیان کرده اند. 5. درنهایت اینکه برحسب وضعیت سکونت 74/2 درصد از نمونه 
آماری پژوهش بومی و 22/6 درصد از پاسخگویان مهاجر هستند.

جدول )4( توصيف شاخص شدت خاص گرایی در نمونه آماری پژوهش

متغیر
شاخص

کشیدگیکجیواریانسانحراف معیارمیانگین

0/209-0/053-3/070/560/313خاص گرایی

0/360/53-2/760/600/36نابرابری اجتماعی

مقادیر جدول )4( بیانگر این است: الف. میانگین متغیر شدت خاص گرایی در بین 
نمونه آماری پژوهش باالتر از حد متوسط )3( و میانگین متغیر نابرابری اجتماعی پایین تر 
از حد متوسط برآورد شده است. ب. شاخص های پراکندگی )انحراف معیار و واریانس( 
نشان دهنده میزان پراکندگی در حِد کم داده های مربوط به این دو متغیر از شاخص میانگین 
در نمونه آماری پژوهش است. ج. شاخص های شکل توزیع )کجی و کشیدگی( بیانگر 
تمایل نمره های مربوط به این دو متغیر به سمت توزیع نرمال در نمونه آماری پژوهش است.

نمودار )1( بافت نگار شکل توزیع متغيرهای خاص گرایی و نابرابری اجتماعی
در نمونه آماری پژوهش
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3-2- يافته های استنباطی

در این قسمت با مدنظر قرار دادن فرضیه های پژوهش و همچنین توجه به این موضوع 
که وضعیت خاص گرایی و نابرابری اجتماعی در جامعه موردمطالعه به صورت مستقیم و 
از طریق تعدادی گویه از شهروندان پرسش شده است بنابراین به منظور آزمون فرضیه های 
پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید، برآوردهای مربوط به این آزمون به تفکیک 

فرضیه های پژوهش در زیر گزارش شده است:

فرضيه اول. بین توسعه شتابان شهر کنگان و تشدید خاص گرایی رابطه وجود دارد.

به منظور آزمون فرضیه باال بر اساس تعریف عملیاتی متغیر تشدید خاص گرایی و طیف 
نمرات مربوط به این متغیر عدد 3 به عنوان میانگین فرضی یا به عبارت دیگر حد متوسط 
در نظر گرفته شد و بر اساس این پیش فرض که میانگین نمرات پاسخگویان در ارتباط با 
این متغیر چه تفاوت با مقدار مذکور دارد در خصوص تأیید یا عدم تأیید فرضیه پژوهش 
تصمیم گیری شد. برآوردهای مربوط به آزمون تی مستقل در ارتباط با این فرضیه در جدول 

زیر گزارش شده است:

جدول )5( برآورد تی تک نمونه ای جهت برآورد وضعيت متغير تشدید خاص گرایی

انحراف میانگینمتغیر
معیار

آمار 
Tتفاوت درجه آزادی

میانگین
Sig کران

پایین
کران 
باال

3/080/542/553560/080/0500/0170/134خاص گرایی

برآورد مقادیر مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در جدول باال نشان دهنده  این است که 
نمره متغیر تشدید خاص گرایی در بین نمونه آماری پژوهش باالتر از میانگین فرضی برآورد 
 .)Sig < % 5( شده است و این تفاوت نسبت به میانگین فرضی، تفاوت معناداری دارد
بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین توسعه شتابان شهر کنگان و تشدید خاص گرایی 
رابطه وجود دارد تأیید می شود؛ به عبارت دیگر می توان گفت توسعه صنعتی شهر کنگان رابطه 
مستقیم و ضعیفی با تشدید خاص گرایی دارد، به این معنا که بنا به باور شهروندان شهر کنگان 

با توسعه صنعتی این شهر خاص گرایی به میزان کمی تشدید شده است.
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نمودار )2( برآورد ميانگين متغير تشدید خاص گرایی

فرضيه دوم. بین توسعه شتابان صنعتی شهر کنگان و تغییر در نابرابری اجتماعی رابطه 
وجود دارد.

جهت آزمون فرضیه باال همانند فرضیه قبل با توجه به تعریف عملیاتی متغیر نابرابری 
پیش فرض  این  اساس  بر  و  نظر گرفته شد  در  میانگین فرضی  به عنوان  اجتماعی عدد 3 
که میانگین نمرات پاسخگویان در ارتباط با این متغیر چه تفاوتی با مقدار مذکور دارد در 
خصوص تأیید یا عدم تأیید فرضیه پژوهش تصمیم گیری شد. برآوردهای مربوط به آزمون تی 

مستقل در ارتباط با این فرضیه در جدول زیر گزارش شده است:

جدول )6( برآورد تی تک نمونه ای جهت برآورد وضعيت متغير نابرابری اجتماعی

انحراف میانگینمتغیر
درجه آمار Tمعیار

آزادی
تفاوت 
میانگین

Sigکران
پایین

کران
باال

0/173-0/297-0/2350/000-7/524367-2/760/599نابرابری اجتماعی

برآورد مقادیر مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در جدول باال نشان دهنده این است که 
مقدار متغیر تغییر در نابرابری اجتماعی در سطح پایین تر از متوسط است و این مقدار نسبت 
به میانگین فرضی تفاوت معناداری دارد )Sig < % 5(. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه 
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بین توسعه شتابان صنعتی شهر کنگان و تغییر در نابرابری اجتماعی رابطه وجود دارد، تأیید 
می شود. به عبارت دیگر می توان گفت توسعه شهر کنگان رابطه مستقیمی با نابرابری اجتماعی 
دارد، به این معنا که بنا به نظر شهروندان کنگان با توسعه صنعتی شهر نابرابری اجتماعی 

تقویت گردیده است.

نمودار  )3( برآورد ميانگين متغير نابرابری اجتماعی

درنهایت بر مبنای آنچه در باال ارائه شد می توان گفت یافته های پژوهش در راستای 
فرضیه های مطرح شده داللت بر این موضوع دارند که توسعه صنعتی شهر کنگان با دو متغیر 
تشدید خاص گرایی و تغییر در نابرابری اجتماعی رابطه معناداری دارد. به عبارت دیگر همراه 
با توسعه صنعتی شهر کنگان خاص گرایی به میزان کمی تشدید و نابرابری اجتماعی نیز 

تقویت شده است.

نتیجه گیری

در رابطه با فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین توسعه صنعتی با تشدید خاص گرایی 
رابطه وجود دارد می توان گفت تحت تأثیر توسعه صنعتی در شهرستان کنگان خاص گرایی 
تا حد کمی تشدید شده است. این نتیجه به نوعی همسو با نتیجه پژوهش کاظمیان و همکاران 
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)1396( است که یکی از آثار اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی در شهر عسلویه را در حاشیه 
قرار گرفتن بومیان ذکر کرده اند. خاص گرایی همان گونه که در مبانی نظری پژوهش مطرح 
شد در سطوح مختلفی امکان بروز و ظهور دارد بنا به نظر پارسونز )1984( خاص گرایی 
در سطح شخصیت نوعی تمایل نیازی است که کنش گر را به واکنش بر اساس مالک های 
انتخاب خاص و مشخص و موقعیت سوژه در یک سیستم روابط با سوژه ترغیب می کند در 
سطح نظام فرهنگی الگوی هنجاری است که کنشگر را در یک موقعیت معین در سوگیری 
نسبت به سوژه ها بر اساس نوع رابطه با سوژه بدون توجه به ضوابط عام و استانداردهای 
اجرایی متعهد می نماید و در سطح نظام اجتماعی انتظارات نقشی است که برای تصمیم گیری 
اعضاء در شرایط گوناگون تقدم را با استانداردهای مرتبط باارزش سوژه ها و ارتباط خاص 
کنش گر می داند. با مدنظر قرار دادن مباحث مدنظر پارسونز در رابطه با موضوع خاص گرایی 
و همچنین مؤلفه های مرتبط با سنجش این متغیر در جامعه موردمطالعه می توان گفت نتایج 
حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده این است که تشدید حداقلی خاص گرایی تحت تأثیر 
توسعه صنعتی در سطوح فرهنگی و اجتماعی رخ داده است. به عبارت دیگر ضوابط عام و 
استاندارد در الگوی هنجاری موجود در بین افراد در جامعه موردمطالعه کم رنگ و همچنین 
انتظارات نقشی برای تصمیم گیری در بین آن ها تقدم را با استاندارهای مرتبط باارزش های 

سوژه و ارتباط خاص کنشگران تعریف می کند.

در تفسیر یافته های مرتبط با این فرضیه با مدنظر قرار دادن این موضوع که خاص گرایی 
بنابراین درک  است.  برخوردار  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  از صبغه ای  کنگان  در شهر 
بیشتر این موضوع مستلزم توجه به تنوع و تکثر فرهنگی و اجتماعی و همچنین فاصله ها و 
شکاف هایی است که تحت تأثیر مؤلفه های قومی مذهبی و هویتی شکل گرفته است و در 
طول زمان تشدید گردیده است. انواع شکاف ها و فاصله های اجتماعی که می توان در شهر 
کنگان مشاهده نمود: الف. شکاف مذهبی شیعه و سنی، ب. شکاف محله ای و ج. شکاف 
بومی و غیربومی است که این شکاف سوم در سال های رشد و توسعه صنعتی که مهاجرت 
گسترده ای از نیروی کار ماهر و غیرماهر برای فعالیت در تأسیسات نفتی و گازی را باعث 
شده، تشدید و برجسته تر گردید. بنابراین می توان گفت متغیرهای فوق الذکر تا حد زیادی 
اثر توسعه صنعتی بر تشدید خاص گرایی در شهر کنگان را به نوعی تشدید کرده اند. درنتیجه 
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در رابطه با نتایج مربوط به رابطه بین توسعه صنعتی و تشدید خاص گرایی می توان این گونه 
جمع بندی کرد که زمینه های و بسترهای خاص گرایی در شهر کنگان با توجه به شکاف های 
مذهبی، قومی، محله ای، بومی و مهاجر بودن شهروندان این شهر وجود داشته است و در 
فرایند توسعه صنعتی به دلیل تحوالت ایجادشده در حوزه اقتصادی زندگی شهروندان این 

شهر این موضوع به نوعی تشدید گردیده است.

در خصوص فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه بین توسعه صنعتی و تغییر در نابرابری 
اجتماعی نیز می توان این گونه نتیجه گیری کرد همان گونه که در مبانی نظری پژوهش مبنی 
بر اینکه صنعتی شدن و ورود صنعت به اجتماعات محلی ممکن است نابرابری اجتماعی را 
تشدید نماید؛ در جامعه موردمطالعه نیز بر مبنای نظر شهروندان این اتفاق رخ داده است و 
نابرابری اجتماعی تا حدی زیادی تقویت شده است. در پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع 
قرار  موردبررسی  را  اجتماعی  نابرابری  بر  صنعتی  توسعه  تأثیر  هیچ کدام  حاضر  پژوهش 
نداده اند ولی در پژوهش هایی ازجمله عنبری و مالکی )1390(، عابدی )1392(، بذرافشان 
و محمد نیا )1392( و امینی نژاد )1394( به این نتایج دست یافته اند که توسعه صنعتی در 
مناطق جنوب کشور اثر مستقیمی بر بهبود وضعیت زندگی آن ها در ابعاد مختلف آن داشته 
است. به عبارت دیگر توسعه صنعتی شهر کنگان با گسترش صنعت، تأسیسات نفت و گاز 
و پتروشیمی، افزایش بهره وری نیروی کار موجباتی را به وجود آورده است که بر پایه آن 
بخشی از شهروندان شهر از فرصت ها و شانس بیشتری برای زندگی و اشتغال برخوردار 
شوند درحالی که برای بخش دیگری از این جامعه این فرصت ها و منابع چندان در دسترس 
نیست. به عبارت دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا این توسعه صنعتی شهر کنگان توانسته 
است منجر به شکل گیری وضعیتی شود که منابع و فرصت ها در حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در بین گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی به نحوی 
برابر و عادالنه توزیع شود؟ بر مبنای آنچه که افراد جامعه موردمطالعه ارزیابی کرده اند پاسخ 

منفی است.

این امر بیانگر این موضوع است که پدیده صنعتی شدن و توسعه در این شهر بر پایه 
اصول و مبانی توسعه و توسعه پایدار شهری در مسیر کاهش چالش ها و مسائل اجتماعی و 
فرهنگی رخ نداده است و به عبارتی در راستای توسعه صنعتی توسعه چندان توسعه اجتماعی 
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و فرهنگی موردتوجه و مدنظر قرار نگرفته است و بیشتر تمرکز و تأکید بر یک از بعد توسعه 
)صنعتی( بوده است. درنتیجه می توان این گونه جمع بندی کرد که آنچه در شهر کنگان اتفاق 
افتاده است در قالب نظریه نوسازی قابلیت توضیح و تبیین دارد و با توجه به آنچه در قبل 
مطرح شد بر مبنای شیوه و رویکردی که نظریه نوسازی و مدرنیزاسیون برای توسعه پیشنهاد 
می کند پیامدهایی امکان رخداد دارند که یکی از آن ها موضوع شکل گیری و حتی تشدید 
به اجتماعات محلی و به عبارت دیگر  نابرابری های اجتماعی است. درواقع، ورود صنعت 
صنعتی شدن و توسعه صنعتی در این اجتماعات ممکن است نابرابری اجتماعی را تشدید 
نماید؛ مسئله ای که به عنوان پیامدی از نوسازی قلمداد می شود. بر این اساس آنچه در این 
زمینه می تواند از تشدید وضعیت نابرابری اجتماعی در این اجتماعات جلوگیری نماید توجه 
عامالن و کارگزاران صنعتی شدن و توسعه صنعتی به سایر ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان 

در این اجتماعات در کنار نوسازی و توسعه صنعتی است.

پی نوشت

1. Summerville, J. A
2. Hoagland-Grey, H
3. Petkova, V
4. Moore, W. E
5. Parsons, T
6. Smelser, N
7. Convergent Validity
8. Average Variance Extracted
9. Composite Reliability
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