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  چكيده

  از ق روسـتايي بـه عنـوان يكـي        قرار صـنعت در منـاط      اسـت   هدر اين مقاله به بررسي مقولـ      
در شيوه   اقتصادي و اجتماعي     تغييراتبسط اقتصاد غيرزراعي در روستاها و        رايج   هاي شيوه

كمبـود در برخـي ازعوامـل اصـلي         . اسـت  هشـد  هپرداختبه واسطه اين امر     ان  روستاييزندگي  
مناطق توليد كشاورزي همچون منابع آب و خاك در عين فراواني عامل نيروي كار در اين          

ان و روسـتايي هاي زراعي، موجب مهاجرت گسترده  عالوه بر ايجاد فشار روز افزون بر زمين     
در چنين . شود ها مي به تبع آن درگير ساختن ديگر مناطق با مشكالت ناشي از اين مهاجرت        

 در زمينـه توليـد كـشاورزي        كافي قابليتوضعيتي استقرار صنعت به ويژه در مناطقي كه از          
تواند ابزاري مناسب بـراي تثبيـت مكـاني جمعيـت روسـتايي و ارتقـاء                 يستند مي برخوردار ن 

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي همچون اشتغال، درآمـد و برخـورداري از              سطح شاخص 
امكانات بهداشتي، درمـاني و آموزشـي در عـين صـيانت از منـابع طبيعـي تجديـد ناشـونده                   

 .ق نيز در بيشتر موارد مؤيد اين اثرات است   نتايج اين تحقي  . همچون منابع آب و خاك باشد     
دي نـ  ناشـي از توانم    محيطي و در مـواردي مهـاجرتِ       در عين حال برخي اثرات سوء زيست      

  .  نبايد از نظر دور داشت مورد اشاره، فرآينداقتصادي را نيز به عنوان وجه ديگر 

                                                
 نويسنده مسؤول  ∗
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ـا  كليد  ،)وسـتايي ر(توسـعه پايـدار      صـنايع روسـتايي،   هـاي غيرزراعـي،      فعاليـت  :واژه ه
   جتماعي اتغييرات اقتصادي و

   و طرح مسألهمقدمه

يـافتن منـاطق      فاحش توسعه  اختالفكشورهاي در حال توسعه،      اغلب تجربيات مشترك يكي از   
اي چـشمگير    به طوري كه نه تنها در منـاطق روسـتايي فاصـله           . شهري نسبت به مناطق روستايي است     

خورد، بلكه  از حيث مسائل فرهنگي و اجتمـاعي نظيـر            گذاري و توليد به چشم مي        در زمينه سرمايه  
هـاي توسـعه انـساني هـستند نيـز داراي       شـرط  آموزش، سالمتي و امنيت اجتماعي كه همه جزء پـيش  

رويـه   هـاي بـي     مهـاجرت  ،ايـن وضـعيت   . هاي فاحشي نسبت به منـاطق شـهري هـستند          عقب ماندگي 
اي بـراي مـشكالت فراگيـر         خـود مقدمـه    اسـت كـه     شهري را در اين كشورها به دنبال داشته        -روستا

  . است اجتماعي و اقتصادي به ويژه در مراكز شهري بوده
هـاي      چـالش  تـرين   مهـم  فقر، پايين بودن درآمد، بيكاري و به تبـع آن مهـاجرت، از               كليبه طور   

نـسبت بـه فقـر و پيامـدهاي آن          هـا      در گذشته بسياري از حكومـت     . پيشِ روي جامعه روستايي است    
هـاي   شـد و برنامـه   ودند زيرا نرخ رشد باالي جمعيت به عنوان ريـشه اصـلي فقـر عنـوان مـي                جدي نب 

در حـالي كـه سـاير عوامـل         . عمومي براي كـاهش فقـر بـا كنتـرل جمعيـت ارتبـاط مـستقيم داشـت                 
هـاي     به تبع اين روند غالب تالش     . بود اجتماعي و اقتصادي مؤثر در ايجاد فقر مورد غفلت واقع شده          

در نتيجـه  . نـد بود هعطوف مناطق شهري شده و نقاط روستايي به طور عموم فرامـوش شـد        اي م  توسعه
پيامـد اصـلي ايـن      . در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تقويت گرديد        اي    حاشيه -الگوي شهري 

 توسـعه و در نهايـت عقـب مانـدگي     فرآينـد مسأله عدم توجه به مشكالت واقعي مناطق روستايي در     
  1.است هبودها  آن

يافتگي عـالوه بـر نگـاه هماهنـگ بـه            در مسير توسعه   اي از اين رو در طراحي و پيشبرد هر برنامه        
 بودن  توسعه را از يـاد بـرد           يعني انساني بودن و پايدار     اصلياهداف  و مناطق مختلف، نبايد     ها     بخش

ه روستايي  توسعبه عبارت ديگر و در ارتباط با بحث حاضر نبايد تصور كرد             ). 67:1384،جمعه پور (

                                                
1- UNESCAP, 2001 
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 كـه بـا تزريـق پـول بـه منـاطق          اسـت از رفـاه اجتمـاعي       اي صرفاً به معناي توسعه كشاورزي يا نحـوه       
طيـف وسـيعي از   توسـعه مطلـوب   مرتفـع شـود، بلكـه    هـا   روسـتايي، نيازهـاي اوليـه و اساسـي انـسان     

داشـتن  شود كه مردم را بـه ايـستادن روي پـاي خـود و از ميـان بر                  ميگوناگون را شامل    هاي    فعاليت
گـذاري   به نظر مي رسد سـرمايه     ). 55:1383،موسوي شاهرودي (سازد   ميساختاري قادر   هاي    ناتواني

  . به چنين اهدافي باشديابي دستدر صنايع روستايي زمينه مناسبي براي 
در شرايطي كـه بخـش كـشاورزي         (اين مناطق  در   مربوط به اشتغال روستايي   هاي     توسعه فرصت 

 بـر  فزآينـده دكي از نيروي انساني در منـاطق روسـتايي را كـه سـاالنه بـه طـور                   تواند نسبت ان   ميتنها  
تر درآمد، كاهش شكاف درآمـدي بـين         ، توزيع عادالنه  )شود، را جذب كند    ميافزوده    ها    تعداد آن 

مهـاجرت، افـزايش صـادرات و كـاهش واردات، امكـان اسـتفاده           كنترل  شهر و روستا، كاهش فقر،      
ت موجود و مواد اوليه و همچنين كمك در تسريع رونـد توسـعه كـشاورزي از                 بهينه از منابع، امكانا   

دربـان  (شـود    مـي  پيامدهاي مثبت و قابل ذكـر گـسترش صـنايع روسـتايي محـسوب                ترين  مهمجمله  
  ).187، و موسوي شاهرودي43:1384،آستانه

 بـراي  شـد، اقتـصاد روسـتايي امكـان الزم      مـي  بر خالف آنچه كه پـيش از ايـن پنداشـته             در واقع 
البتـه همـه    .  غيـر زراعـي را دارد      هـاي  جذب اين نيروي كار مازاد خود از طريـق توسـعه زيـر بخـش              

هـاي   در حـالي كـه برخـي از پيـشه         .  غيرزراعي به يـك نـسبت در ايـن امـر سـهيم نيـستند               هاي بخش
 و   با تقاضاي محلي   فزآيندهممكن است رو به زوال باشند، باقي موارد كه داراي ارتباطات             اي حاشيه

كليد رشد اشـتغال بـراي   ها   فقرا به اين موقعيت    يابي  دستتضمين  . فرا محلي هستند، در حال رشدند     
  .روستائيان فقير است

در اغلب مواردي كه صحبت از پايداري در متون مختلف مرتبط با مباحث توسعه پيش كـشيده                 
ه صـنعتي در ارتبـاط بـا    موضع گيري نسبت به صنعت و پيامدهاي توسع       ها    شود يكي از اولين قدم     مي
هرچنـد  . اسـت  ههـاي توسـع    ق موجود در زمينه حصول پايداري در حين و بعد از اجـراي برنامـه              يعال

، امـا ديـدگاه غالـب مبتنـي بـر امكـان             بـود   هتوان شـاهد اتخـاذ مواضـع تنـدي در ايـن بـار              ميگاهي  
اي  داري از توسـعه    در عـين برخـور     توسعه صنعت در منـاطق مختلـف،      مان به امتيازات    أ تو يابي  دست

گيـري از   بررسـي امكـان بهـره   در بعد نظـري   تحقيقاين   ميعموهدف  ،بر چنين مبنايي . پايدار است 
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كيد بر توانـايي عمـده آن       أ با ت  توسعه صنعتي در مسير تحقق الگوي توسعه پايدار در مناطق روستايي          
غييـرات  ي پيرامـون ت   ش تجربـي تحقيـق نيـز مطالعـه ميـدان          در بخـ  . اسـت در ايجاد اشـتغال روسـتايي       

قرار مجتمـع مـس قلعـه زري و    است  هان به واسطروستايياقتصادي و اجتماعي حاصل در شيوه زندگي       
ال اصلي تحقيق از اين قرار است كه آيا اسـتقرار     ؤس. است هان در آن مورد توجه  بود      روستايياشتغال  

بـود و ارتقـاء ويژگـي هـاي     توانـد سـبب به   ميان در آن  روستاييصنعت در مناطق روستايي و اشتغال       
  مختلف اقتصادي و اجتماعي زندگي آنها، به نحوي پايدار گردد؟ 

   نظري تحقيق چارچوب  

باشـيم، نظريـات   هـا   چنانچه به دنبال تبيين تئوريك براي توجيه لـزوم اسـتقرار صـنعت در روسـتا        
كـه در جـستجوي     » ينيازهـاي اساسـ   «به طور مثـال راهبـرد       . توان مورد توجه قرار داد     ميمختلفي را   
براي مرتفع ساختن حـداقل نيازهـاي اساسـي زنـدگي ماننـد غـذاي كـافي، پوشـاك،              اي اتخاذ شيوه 

كه در بيشتر كشورهاي در حال توسـعه        ( است    فقير مسكن، خدمات آموزشي و بهداشتي براي مردم      
عنـوان اصـلي   ؛ با در نظر گرفتن اشتغال و درآمد كافي به )كنند مياغلب در مناطق روستايي زندگي      

ترين نياز افراد فقير براي رسيدن به هدف غايي خود، توسـعه روسـتايي و بـه ويـژه اشـتغال زايـي در                  
 دي  و مشاوران 128:1383،و زياري 99:1384،جمعه پور  (دهد ميمناطق روستايي را مورد توجه قرار       

  .)40:1371، هلند1اچ وي
گيري از صنعت در راسـتاي ايـن هـدف          هتا آنجا كه به توسعه روستايي به طور عام و بهر          هرچند  

بـه صـورت پيوسـته از       (هـاي توسـعه از گذشـته تـا بـه حـال               و تئـوري  هـا      شـود، پـارادايم    مـي مربوط  
دربرگيرنده عناصر مشخـصي  ) هاي مرتبط با حكمراني محلي هاي نوسازي اقتصادي تا تئوري    تئوري

تواند مفيـد واقـع      مي ييط فعلي رويكرد  رسد كه در شرا    مياند، اما به نظر      براي توسعه روستايي بوده   
دهنده دورنماي قابـل قبـولي بـراي  هرگونـه      ارايه كننده چارچوب كلي و ترسيم و نگر جامعشود كه  

نمونـه هـاي قابـل تـوجهي از         . باشـد ) جمله بحث حاضر   ازو  (پيرامون توسعه روستايي    و اقدام   بحث  
بـه عنـوان محـور كـار واقـع      » عه پايـدار توسـ «مفهـوم  هـا   چنين رويكردهـايي در نظريـاتي كـه در آن        

                                                
1- DHV 
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  .)19: 2004 1،ُكل (شود مي، ديده است هشد
سازمان ملل   مي، پس از طرح آن در مجمع عمو       1987از سال     ميمفهوم توسعه پايدار به طور رس     

بـه طـور كلـي توسـعه پايـدار      . و مورد پذيرش قرار گرفتن از سوي اكثر كشورهاي عضو رايـج شـد             
ي بـه وجـوه مختلـف    زمـان  هـم يافتگي است كه طي آن نگـاه هماهنـگ و    سعهي از تو فرآيندمتضمن  
در يـك رويكـرد     . صـورت پـذيرد   ) ، اجتماعي، اقتـصادي و زيـست محيطـي        ]فردي[ انساني(توسعه  

 كه ضامن عدم خطرآفرينـي      است ههايي از برطرف ساختن نيازهاي نسل فعلي مورد توج         پايدار شيوه 
در عين حال قرار بر اين نيست كه در ذيل توجـه بـه              . هايشان باشد هاي آينده در تأمين نياز     براي نسل 

 ةًبلكـه عمـد  . مـان باشـيم   هايي فارغ از مسائل جهان واقـع پيرامـون   گرايي توسعه پايدار به دنبال آرمان 
هـاي   مان را بـر روي ايـن مـسائل بازگـشاييم و در طراحـي و اجـراي برنامـه               كنيم تا چشمان   ميسعي  
  ).72 و66:1384،و جمعه پور 2006 3،، گودلند2002 2،ريچاردز (نظر قرار دهيمرا مد ها   آن،توسعه
 توسعه صـنعتي   فرآيند ناهمگون   بررسي اثرات مختلف و بعضاً    در ارتباط با موضوع اين تحقيق،        

 بـه اهـداف توسـعه       يـابي   دسـت  كه كـاهش فقـر و        است هدر كشورهاي در حال توسعه مؤيد اين نكت       
ولـي در عـين حـال       . از مناطق روستايي نيـست    » اثر جذب نيروي كار   «يي تابع   پايدار روستايي به تنها   

به عنوان يك كاتاليزور در جهت ايجـاد  )  استقرار صنعت در آنفرآينديا همان   (صنعتي شدن روستا    
براي مشكل فقر مناطق روستايي همچنـان مـورد   ها  اشتغال پايدار و به عنوان يكي از آخرين راه حل        

تـوان توسـعه صـنعتي پايـدار را بـه عنـوان              مـي در ايـن راسـتا      ). 10-11:1379،خانيطاهر (است هتوج
راهكاري براي كاهش پايدار فقر و به عبارت ديگر تأمين معاش پايـدار در منـاطق روسـتايي مطـرح                

  .است شده ه نمايش داد)1(طرح كلي چنين روندي در شكل. كرد

                                                
1- Kole 
2- Richards 
3- Goodland 
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   براي كاهش فقـر پـايدار توسعه صنعتي پـايدار به عنـوان راهكـاري-)1(شكل

  )54: 2004 1مبراتو و سركوويچ( 

  
، )كـه يكـي از اشـكال مهـم آن اشـتغال صـنعتي اسـت               ( غير زراعـي     هاي به عبارت ديگر فعاليت   

اول . أثير قـرار دهنـد     توسعه در مناطق روستايي را از طرق مختلفي تحت تـ           فرآيندتوانند پايداري    مي
مين كـشاورزي و فـشار بـر روي زمـين را در منـاطق فقيـر كـاهش          تقاضا براي ز  ها    كه اين فعاليت    آن

بـرداري    بهـره  -فقـر «توانند در گسستن چرخـه معيـوب          غيرزراعي مي  هاي در نتيجه فعاليت  . دهند مي
دوم آنكـه   ]. پايداري زيـست محيطـي    [عمل كنند   »  فقر - تخريب اكولوژي  -بيش از ظرفيت از زمين    

                                                
1- Mebratu & Sercovich 
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انند به طور چشمگيري درآمد كل خـانوار روسـتايي را          تو درآمدهاي حاصل از بخش غيرزراعي مي     
همچنـين  .  كـشاورزي را بـاال ببرنـد       هاي افزايش دهند و به تبع آن ظرفيت سرمايه گذاري در فعاليت          

توانـايي اقتبـاس   هـا   شـود و بـه آن   ثباتي درآمدي روسـتائيان مـي    موجب تعديل بي  ها    گونه درآمد  اين
سـوم آنكـه   ]. پايداري اقتصادي[دهد  ا تؤام با ريسك را مي كشاورزي مفيد، ام هاي برخي تكنولوژي 

انـداز اسـت كـه نقـش مهمـي را در امنيـت غـذايي ايفـا                   درآمد غيرزراعي اغلب يك منبع براي پس      
 غيركـشاورزي تنـوع   هاي  روستايي كه به درآمدشان از طريق شركت در فعاليت       هاي خانوار. كند مي
] پايـداري فـردي   [كننـد     منفـي پيـدا مـي      هـاي   غلبه بر شوك    توانايي بيشتري براي   بخشند، معموالً  مي

  ).2003 1، و زو2006 ،گودلند(
 عاملي مهم در افزايش رفـاه       زراعي روستا و گسترش فعاليت هاي غير      استقرار صنعت در  بنابراين  
 اسـتقرار صـنعت   همچنين  . و خدمات ضروري براي خانواده هاي فقير روستايي است        ها    و تامين كاال  

 كـه  اسـت رآمد براي اصالح شرايط كار و استانداردهاي زندگي در جهت مقابلـه بـا فقـر                ابزاري كا 
. ان مـشاهده نمـود  روسـتايي اشتغال مناسب و افـزايش در درآمـد سـرانه    ايجاد توان در  مينمود آن را   

ــأثيرضــمن آنكــه  ــا ت ــه ه ــت آن در زمين ــل ي مثب ــزايش آگــاهي ي از قبي ــوزش،   اف ــا، گــسترش آم ه
 بـر كيفيـت زنـدگي    تـأثير ر در بخش كـشاورزي، تغييـرات در تـراكم جمعيـت،          گذاري بيشت  سرمايه
هاي بهداشتي براي كودكـان و   هاي روستايي، ارتقاء سطح مراقبت   ان، كاهش روند مهاجرت   روستايي
كاالهاي بـا  (گذاري بيشتر در مسكن روستايي، اصالح و بهبود الگوي مصرف        ، سرمايه ساالن بزرگ

د از نظـر دور  يـ را نبا  ميهـاي جديـد بـه خـدمات عمـو       ايتا ايجـاد نيازمنـدي     و نه  )دوام و مواد غذايي   
   ).2005: 2،، زوا و تان219:1384،و دربان آستانه183،184 ، 12:1379،81،طاهرخاني(داشت 

ز اهميت ديگر براي اين تحقيق توجـه بـه نـوع ويـژه سـكونتگاه            يعالوه بر موارد مذكور نكته حا     
، ]شـود  كه مورد مطرح شـده در ايـن مطالعـه را نيـز شـامل مـي      [عدني روستاهاي م. است مورد مطالعه 

عـدم  هـا   آن هـاي عمـومي   يكـي از ويژگـي   . سكونتگاه هايي دور افتاده نسبت به مراكز شهري هستند        
 كـاربرد چنـداني بـراي    كـه اساسـاً  مـضاف بـر اين  .  براي معدنچيان است  فرصت شغلي جايگزين   ارايه

                                                
1- Zhu 
2- Xua & Tan 
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در چنين وضعيتي تعطيلـي     ). 159:1379جانستون(ع وجود ندارد    هاي معدنچيان در ساير صناي     مهارت
زيرا از آنجا كـه تعـداد انگـشت شـماري از زنـان              . كند معدن پايه اقتصادي كل اجتماع را تهديد مي       

داراي شغل و يا فعاليت درآمدزا هستند، فقدان شغل براي مردان بزرگسال به معني نـابودي زيربنـاي    
  .است اقتصادي هر خانواده

هـا    تـوان آن   مي اجمالي از مطالعات صورت گرفته پيرامون صنايع روستايي در ايران            يوصيفت در
گروهي از محققين در حوزه مورد مطالعه خود به ايـن نتيجـه رسـيده    . را در دو دسته اصلي جاي داد    

  انتظاراتي كه به لحاظ تئوريـك مـورد توجـه          است هقرار صنعت در مناطق روستايي نتوانست     است هاند ك 
 نتـايج معكوسـي را در پـي         يو حتـي در مـوارد     . ، بـه دسـت آورد     اسـت  هريزان و مجريان بـود     برنامه
به عنوان مثال موجب تـسريع رونـد مهـاجرت، خـروج مـازاد از منـاطق روسـتايي، عـدم                   . است هداشت

هـاي شـغلي توسـط كـارگران شـهري و            ان به واسطه اشغال فرصـت     روستاييايجاد اشتغال براي خود     
 ، ماجـدي ؛1370،خـداكرمي  (اسـت  هيع در روستاهاي نزديـك بـه شـهرهاي بـزرگ شـد      تمركز صنا 

  ). 1384 ،و مرادي1379 ، طاهرخاني؛1374 ، كاوياني؛1373 ،مي قاس؛1373
برخي ديگر از محققين به نتايج كم و بيش مثبتي در اين زمينه دست يافته اند كه حكايت از اثـر                     

ان و گـسترش    روسـتايي يي بر سـطح زنـدگي و درآمـد          بخشي مثبت صنايع در مناطق و نواحي روستا       
 ؛1373 ، دهقـاني ؛1372 ،پاشـائيان (و نيـز تمركززدايـي صـنعتي دارد    هـا   فرصت هاي شغلي براي آن  

  ).1384 ،و مرادي1381 ، لطفي؛1380 ، فرجي سبكبار؛1378،  صدر؛1377 ،شيباني
 اقتـصادي   تغييـرات ررسـي   تحقيق حاضر تأكيد اصـلي بـر ب       بخش ميداني   ، در   شد هبنابر آنچه گفت  

 كه  است هبود مجتمع صنعتي معدني مس قلعه زري     قرار  است  هان به واسط  روستايياجتماعي در زندگي    
 همچون ايجاد اشتغال و درآمد، احساس امنيت شغلي و رضايتمندي از كـار،              در قالب شاخص هايي   

 ميـل   وبر اعتمـاد اجتمـاعي   اشتغال تأثيركيفيت زندگي، تغيير در الگوي مصرف و ميزان دارايي ها،       
  . است همورد بررسي قرار گرفتبه مهاجرت 
 اقتصادي و اجتماعي فوق الذكر، اغلـب بـه صـورت وسـيعي در متـون                  و يا شاخص هاي    مفاهيم

 تعـدادي از منـابع و متـوني كـه     )1(در جـدول  . خـورد  مـي مربوط به مطالعه صنايع روستايي به چشم   
 مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه انـد، بـه      در اينجابعضاً و است هذكر شدها  مفاهيم مورد نظر در آن  
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  . است شده ه آورد)شاخص (تفكيك براي هر مفهوم

  تحليل تغييرات اقتصادي اجتماعي مورد نظر در شاخص هاي -)1( شماره جدول

  شاخص  )مفهوم(منبع استخراج متغير 
  ن درآمدميزا، زو 2005 زوا و تـــان ،1379طاهرخـــاني

  تنوع منابع درآمدي  2006، گودلند2003زو ، 1379جانستون
ــستون ــد، 1379جان ــو و ، 2006گودلن   امنيت شغليمبرات
  رضايت شغلي  1379طاهرخاني
  گرايش به مهاجرت  1ليانـگ  ،1384، مـرادي 1379طاهرخـاني 

  )آموزش و بيمه( ميخدمات احتماعي عمورداري از برخو، 2006گودلنـــــــد، 2002 2اريكــــــسون 
  بهره گيري از امكانات بهداشتي و درماني، 1379، طاهرخــاني 1384دربــان آســتانه 

  الگوي مصرف  2003، زو 2005زوا و تان 
  دسترسي به امكانات رفاهي و خدمات عمومي، 1379، طاهرخـــاني1384دربـــان آســـتانه

  اعتماد بين شخصي  2006گودلند
  نگرش نسبت به كيفيت زندگي  1379، طاهرخاني 1384دربان آستانه

  روش تحقيق

نامـه و بـا مراجعـه        از آنجا كه در اين تحقيق، اطالعات مورد نياز به طور عمده از طريـق پرسـش                
مستقيم به افراد نمونه آماري گردآوري شده و محقق در پي تشريح و توضـيح خـصوصيات جامعـه                    

  .است توصيفي ، روش اصلي مورد استفاده از نوع پيمايشاست هنظر بدون دخالت در آن بودمورد 
 و در واقـع  هنگـر بـود   گذشـته  اي با توجه به شيوه انجام اين تحقيق كه مبتني بر الگوي تك نمونه           

، يكـي از    اسـت  همـورد مقايـسه قـرار گرفتـ       هـا     در طي آن وضعيت فعلي افراد با وضعيت گذشـته آن          
نامـه،   براي تأييد روايي پرسـش    . است بوده هنام ي متوجه تحقيق حاضر تأمين روايي پرسش      مسائل جد 

                                                
1 Liang 
2 Ericsson 
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، طـرح اوليـه پـس از تنظـيم و انجـام      1گيري از كتب و منابع معتبر موجود در طراحـي آن         ضمن بهره 
، توسـط تنـي چنـد از اسـاتيد متخـصص و كارشناسـان               ) نمونـه  16شامل  (گيري مقدماتي    يك نمونه 

  . نامه نهايي تدوين گرديد شده، پرسش  قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پيشنهادمورد بازبيني
 معـدني  -عبارت است از كليه كارگران شاغل در مجتمع صنعتي   نيز  جامعه آماري تحقيق حاضر     

انـد، پـيش از آمـدن بـه معـدن        سال سـابقه كـار داشـته   15 تا  5زري كه در زمان تحقيق بين        مس قلعه 
با توجه به ماهيت اين تحقيـق كـه در پـي بررسـي اثـرات                . است هروستا بود ها    د آن شاغل و محل تول   

ان در واحد صنعتي مذكور و بر مبنـاي تغييـرات احتمـالي    روستايياقتصادي اجتماعي ناشي از اشتغال    
 بـه  يـابي  دسـت ، بـه منظـور   است هيان بودگو  پاسخدر شاخص هاي مختلف بر اساس داده هاي ذهني          

 مجتمـع   زمان انجـام تحقيـق    در   .است هبه واقع، بازه مذكور براي سابقه كار لحاظ شد        هاي قرين    داده
)  نفـر 300معـادل  (هـا    آن٪ 75  حـدود  اطالعات موجـود،   مبناي كه بر    است هبود كارگر   371داراي  

 و خطاي نمونه گيري تقريبـي       ٪ 95بر اين اساس در سطح اطمينان       . واجد شرايط مورد نظر بوده اند     
 نفـر در نظـر   104 عضوي، حجم نمونه قابل قبول براي اين تحقيـق  300 و جامعه آماري    )0,08 (٪ 8

  ). 1384:97،بر اساس ارقام پيشنهاد شده در ادواردز و ديگران (شد هگرفت
بـدين  . اسـت  هروش نمونه گيري مورد اسـتفاده، روش نمونـه گيـري تـصادفي سيـستماتيك بـود        

نمونه گيري، بـر اسـاس شـماره پرسـنلي افـراد جامعـه       صورت كه پس از تعيين حجم نمونه و فاصله         
كـه شـاغل در مجتمـع و متولـد و سـاكن      (آماري، نمونه آماري تعيين و به كمك پرسـشگر همكـار     

گري بـه عمـل    پرسشها  ، با مراجعه به محل كار و يا منزل افراد مورد نظر، از آن       )روستاي معدن بود  
  .آمد

نامه وارد كامپيوتر و به كمك نـرم افـزار           الت پرسش سؤا  مي تجزيه و تحليل اطالعات تما     جهت
SPSS 13,0 اند هاي مناسب تفسير و توصيف شده و حسب مورد با آماره .  

تالش شـده    كه   است هاجتماعي بود و  مفهوم اصلي مورد تحليل در اين تحقيق تغييرات اقتصادي          
  :  يردگبررسي  زير مورد تا ابعاد مختلف آن به شرح

                                                
نقش نواحي "در طراحي پرسش نامه اين تحقيق به ويژه از گويه هاي مورد بررسي در تحقيق مهدي طاهرخاني با عنوان  1

  .است شده بهره گرفته) پايان نامه دكتري ("استان مركزي: صنعتي در توسعه مناطق روستايي، مطالعه موردي
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صود از ميزان درآمد حقوق ماهيانه و يا متوسط سود حاصل از فعاليـت هـاي   مق: ميزان درآمد 
  . و يا هرگونه فعاليت درآمدزاي ديگر به عنوان شغل اصلي است ميكشاورزي و دا

ميـزان  "براي بررسي و سنجش ميزان درآمد چهار شاخص در نظر گرفته شده اند كه عبارتند از                 
مقايـسه  " و "قبـل از اشـتغال در معـدن   هـا   د تقريبـي آن درآمـ "، "يان در حال حاضرگو  پاسخ درآمد

 بـه تفكيـك بـراي قبـل و بعـد اشـتغال در               ،هـاي زنـدگي از ديـد خودشـان         درآمد كارگران با هزينه   
خيلـي  " تـا    "خيلـي كـم   "دو مـورد اول از      (پنج گزينـه اي       طيف  قالب هر چهار شاخص در   . "معدن
طراحـي   )" مشكل شديد مالي داشـتم عموماً"تا  "كفاف مي كرد كامال ً" و دو مورد بعدي از     "زياد

  .شده بود
 اين مفهوم اشاره به وجود يك يا چنـد منبـع درآمـدزاي ديگـر، بـه جـز شـغل                     :تنوع درآمدي 

  . اصلي در زندگي اقتصادي هر فرد و يا خانوار دارد
فعاليت هاي اقتصادي غير كشاورزي بـه       " "فعاليت كشاورزي و دامداري به عنوان شغل جانبي       "

، به تفكيك براي قبل و بعد از اشـتغال، شـاخص            "فعاليت درآمدزاي زنان  " و   "نوان فعاليت جانبي  ع
دو گزينـه اي  هاي   بوده است كه در قالب گويه  تنوع درآمدي به كار گرفته شده براي سنجش       هاي    
  .طراحي شدند " خير-بلي"

ل تغييـرات شـغلي، از    امنيت شغلي دربرگيرنده وضعيت فـرد در ارتبـاط بـا احتمـا      :امنيت شغلي 
  . به شغل مناسب استيابي دستدست دادن شغل و عدم 

 با ميزان اطمينان كارگران نـسبت بـه ثبـات شـغلي در قبـل و بعـد از اشـتغال صـنعتي و                         مورداين  
  .عملياتي شده است) "خيلي زياد" تا "خيلي كم"از (براساس طيفي پنج گزينه اي 

بـه  . شـود  مي مثبت فرد نسبت به شغل در نظر گرفته  اين مفهوم به عنوان احساس     :رضايت شغلي 
مثبتي است كه افراد نسبت     هاي    عبارت ديگر رضايت شغلي عبارت از حدي از احساسات و نگرش            

  .به شغل خود دارند
 در  "ميزان عالقه به كار   " و   "يانگو  پاسخكيفيت محيط كار از ديد      "مفهوم فوق با شاخص هاي      
) "خيلـي زيـاد  " تـا   "خيلـي كـم   "از  ( براسـاس طيفـي پـنج گزينـه اي           قبل و بعد اشتغال در مجتمع و      

  .سنجيده شده است
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گونه كه در برخي از منابع مرتبط با بحث مهـاجرت ذكـر       مهاجرت همان  :مهاجرتگرايش به    
 بيانگر انتقالي است كه در آن مردم به طور          ، عموماً )15:1368،به عنوان مثال لهسايي زاده     (است هشد

. كننـد  مـي تر كشاورزي به اجتماعات بزرگ تر غير كشاورزي حركـت            ات كوچك كلي از اجتماع  
در هـا   شـود و آن  مـي ي به تدريج زمينه روستايي زندگي افراد مهـاجر پـس زده      فرآينددر طي چنين    

م در مكان و شيوه زنـدگي را       ياساس چنين حركتي يك انتقال دا     . شوند ميموجوديت شهري تسليم    
  .دهد ميتشكيل 

 مورد سنجش قرار گرفته اسـت كـه عبارتنـد از ميـزان              شاخصمهاجرت توسط هفت    گرايش به   
يان، همسر و فرزندان آنها، در قبل و بعـد از           گو  پاسختمايل به ماندن در روستا به تفكيك براي خود          

الزم به  . )شهر يا روستا  (  براي زندگي پس از بازنشستگي     گو  پاسخاشتغال صنعتي، و  محل مورد نظر        
 با توجه به محدوديت هاي موجود، در هر شش مورد اول ميـزان ايـن تمايـل از خـود                     ذكر است كه  

  . پرسيده شده است) "خيلي زياد" تا "خيلي كم"از (و در قالب طيفي پنج گزينه اي  گو پاسخ
خـود  هـا      شود كه دولـت    مي دسته از خدماتي     نشامل آ اين مفهوم   : خدمات اجتماعي همگاني  

 ميدر اين تحقيق تأكيد اصلي بر آموزش عمـو   . دانند ميي عموم اتباع خود      آن برا  ارايهرا مكلف به    
  .است هبود اي و پوشش هاي بيمه 

يـان بـه آمـوزش فنـي و        گو  پاسخ دسترسي"براي سنجش اين مفهوم عبارت بودند از        ها    شاخص  
بهره منـدي   " ،"شركت در كالس هاي نهضت سوادآموزي براي خود فرد و همسرش          "،  "حرفه اي 

 بـه تفكيـك     كـه همـه مـوارد   "يان از بيمه در دو حوزه تامين اجتماعي و بيمه هـاي درمـاني       گو پاسخ
 مورد سنجش قـرار  " خير-بلي" قالب گويه هاي دو گزينه اي  و در قبل و بعد اشتغال در معدن      براي

  .گرفتند
افـراد در    ميهـاي عمـو   مقصود از اين مفهوم بخـشي از دسترسـي     : امكانات بهداشتي و درماني   

  .يك مكان مشخص است كه برطرف كننده احتياجات مرتبط با سالمتي آنهاست
ميـزان  ": شـد ارزيـابي   ان از امكانات بهداشتي و درماني بـا ده شـاخص            روستاييميزان بهره مندي    

ميـزان مراجعـه بـه مطـب     "، " بـه درمانگـاه يـا بيمارسـتان    هميزان مراجع"، "مراجعه به مركز بهداشت  
خيلـي  " تـا  "خيلـي كـم  "از (ين موارد سه گانه با طيفـي پـنج گزينـه اي          ا ("پزشك و دندان پزشك   
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 و در نهايــت "ان از حمـام و توالــت بهداشــتي روســتاييميـزان برخــورداري  " ،)ســنجيده شــد) "زيـاد 
دو مورد اخيـر در قالـب گويـه هـاي دو گزينـه اي             ("يان به آب آشاميدني سالم    گو  پاسخدسترسي  "
 براي قبل و   ي فوق ها  هر يك از شاخص     الزم به ذكر است    .)ند مورد سنجش قرار گرفت    " خير -بلي"

  .اند بعد اشتغال در مجتمع مورد سؤال واقع شده
 الگوي مصرف بيانگر نوع، شكل، كميت و كيفيت مصرف توسـط يـك فـرد،                :الگوي مصرف 

 عوامـل مختلفـي چـون فرهنـگ، شـرايط           تـأثير ايـن الگـو تحـت        .اسـت  هخانوار، سازمان و يا جامعـ     
  .گيرد مييي، اقتصادي و سياسي و امكانات موجود در محل زندگي شكل جغرافيا

بـر مبنـاي   (الگوي مصرف در دو زير گروه الگوي مصرف مـواد غـذايي    تغيير در    تحقيقدر اين   
افزايش، كاهش و يا عدم تغيير در ميزان مصرف انواع مواد غذايي در بعد از اشـتغال نـسبت بـه قبـل                   

شـامل  (بر اساس داشتن يا نداشـتن كاالهـاي نـام بـرده شـده               (ادوام  و الگوي مصرف كاالهاي ب    ) آن
مـورد بررسـي و سـنجش قـرار گرفتـه       ) در قبـل و بعـد از اشـتغال        ) انواع لوازم خانگي و وسايل نقليه     

  . است
اين مفهوم اطالق عام به كليه تسهيالتي دارد كـه در راسـتاي رفـع    : امكانات رفاهي و زيربنايي  

  .در اختيار افراد يك مكان قرار دارد  ميه صورت عمونيازهاي مختلف زندگي ب
 مـورد   15 مجموعـه اي شـامل        بـه  گـو   پاسـخ  دسترسـي راحـت      موردبراي بررسي و سنجش اين      

، در محـل زنـدگي اش در قبـل و بعـد از اشـتغال در مجتمـع                   مختلف از امكانات زيربنايي و رفـاهي      
، بهداشـتي  عمـومي  حمـام ، تلفـن ، قبـر ، بهداشـتي   لولـه كـشي  آب كه عبارت بودند از  شدپرسيده
 توزيـع  مركز، فروشگاه، پزشك، ماما، بهداشت خانه، دبيرستان، راهنمايي، دبستان، حسينيه، مسجد

 .بخش مركز بهآسان  مراجعه، دولتي ارزاق
گيرد و   ميتر اعتماد اجتماعي قرار      اعتماد بين شخصي در ذيل مفهوم كلي      : اعتماد بين شخصي  

ر مـتن كنـشهاي انـسان نمـود پيـدا مـي كنـد، بـه خـصوص در آن دسـته از                      د ي است كـه   اعتمادآن  
 اي  چنـين مقولـه    )297:1377،كلمـن (به تعبير كلمن  . ينده دارند  آ گيري معطوف به   كه جهت ها    كنش

  .نوعي رابطه كيفي است كه قدرت عمل كردن را تسهيل مي كند
و مورد براي بعد اشتغال بـود  اعتماد بين شخصي با چهار گويه كه دو مورد آن مربوط به قبل و د        
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 و  "ميـزان روابـط راحـت و صـميمانه بـا ديگـران            "رنـده   يدربرگهـا     موضوع اين گويـه     . سنجيده شد 
 كـامالً "از (طيفي پنج گزينه اي       بود كه بر اساس    "ميزان اعتماد به اطرافيان در محل كار و زندگي        "

  . مورد ارزيابي قرار گرفت) " مخالفمكامالً" تا "موافقم
 تعريـف  ارايـه بـسيار انتزاعـي اسـت كـه           مي كيفيت زندگي مفهـو    :كيفيت زندگي ) رش به نگ(
به طور كلي كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عينـي و وابـستگي              . براي آن دشوار است     ميمفهو

و در نهايـت بـه تـصورات و     قـوي اسـت    ذهني و درونيبرخوردار از وجه  به شرايط عيني و بيروني،      
  . هاي زندگي بستگي دارد اقعيتادراك فرد از و

: در اين تحقيق براي سنجش نگرش افراد نسبت به كيفيت زندگي از چهار شاخص اسـتفاده شـد    
بـر   ("ميـزان لـذت از زنـدگي      " و   "وضعيت روحي و رواني   "،  "قدرت بدني "،  "وضعيت جسماني "

  ).ت به قبل آنمبناي بهبود، عدم تغيير و يا بدتر شدن وضعيت هر مورد در بعد از اشتغال نسب

  ها يافته

توان در دو قسمت مجزا مورد بررسـي قـرار     ميرا نامه به وسيله پرسشداده هاي گردآوري شده   
آوري شـده   جمعيان گو پاسخ ميگروه اول داده هايي هستند كه به منظور توصيف وضعيت عمو  . داد

گـروه  ...).  سـابقه كـار و       مانند سن، افراد تحت تكفل، سطح سـواد،        ( ماهيتي عيني دارند   ةً و عمد  اند
ارزيابي و  در راستاي   ها    گيري از آن    بهره ،شود كه هدف از گردآوري شان      ميدوم شامل داده هايي     

از قبيل ميزان درآمـد،  الگـوي مـصرف، ميـزان دسترسـي بـه امكانـات                  (است ه بود توصيف تغييرات 
 نگرش نـسبت بـه كيفيـت    ، اعتماد بين شخصي، رضايت و امنيت شغلي و    مختلف رفاهي و زير بنايي    

  و تفـسيري  توصـيف  تـا    اسـت  هتـالش شـد   در ايـن قـسمت      ). زندگي در قبل و بعد از اشتغال صنعتي       
  .  شودارايه ،يانگو پاسخ  ميپس از توصيف عمو ي گروه دوممناسب از داده ها

  يانگو پاسخ ميعموويژگي هاي 

حـدود  . اسـت  ه سـال بـود    40 تـا    30، بـين    ) آنها ٪ 74نزديك به   (يان  گو  پاسخسن اكثر   :  سن -1
  .  سال داشته اند40يان نيز بيش از گو پاسخ 26٪
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 هافـراد تحـت تكفـل بـه تفكيـك فرزنـد، همـسر و پـدر و مـادر پرسـيد                  :  افراد تحت تكفل   -2
 ٪ 43,3. بودنــد اي نتــايج حــاكي از آن اســت كــه خــانواده هــاي روســتا از نــوع هــسته . اســت شــده 

يـان بـيش از پـنج       گو  پاسـخ  سه تا پنج فرزند و باقي        ٪30,8 .انديان كمتر از سه فرزند داشته       گو  پاسخ
يـان مـشاهده    گو  پاسخموردي از ازدواج مجدد و يا نگهداري از پدر يا مادر در بين              . فرزند داشته اند  

  .   نشد
ايـن  . اسـت  ه در سطح پاييني قـرار داشـت  يان، عموماًگو  پاسخسواد  :  سطح سواد و تحصيالت    -3

يـان  گو پاسـخ  ٪ 85د داراي سواد در حـد راهنمـايي و كمتـر كـه شـامل بـيش از          ادعا با توجه به افرا    
همچنين باقي افراد به جز يك نفر كه داراي فـوق ديـپلم بـود سـوادي در          . شود، قابل اثبات است    مي

   .حد ديپلم داشته اند
). ٪ 70بـيش از  (نـد  بود هيـان را كـارگران سـاده تـشكيل داد         گو  پاسـخ اكثريـت   :  رده شغلي  -4
) كـارگر مـاهر  ( اسـتادكار  ٪ 3انـد و كمتـر از     در جايگاه دوم قرار داشته٪ 27گران نيمه ماهر با  كار
  .اند بوده
در اسـتخدام شـركت      مييـان بـه صـورت رسـ       گو  پاسـخ  ٪ 60بيش از   : استخدامي وضعيت   -5
 زمان انجـام تحقيـق    شركت در   . به صورت قراردادي مشغول فعاليت بوده اند       ٪ 40اند و حدود     بوده

  .شتارگر روزمزد نداك
) ٪ 27حـدود  ( نفـر  28 سـال،  9كمتـر از   ٪ 37,5يان، معـادل  گو پاسخ نفر از    39:  سابقه كار  -6

  . سال سابقه كار داشته اند15 تا 13 سال و مابقي بين 12 تا 9بين ها  آن
 46 پيش از اشتغال در معدن كشاورز بوده انـد، يعنـي حـدود               يانگو  پاسخ اغلب:  شغل قبلي  -7
 ٪5,8كـارگر مـزد بگيـر و         ٪17,3كشاورز بـا زمـين اجـاره اي،          ٪ 23كه به تفكيك شامل   ها   آن ٪

كـارگر   ٪7و7دامدار و    ٪20,2كارگر خدماتي،    ٪26در بين باقي افراد     . كشاورز مالك زمين است   
  .  معدني بوده اند-صنعتي
عـالوه بـر روسـتاي معـدن، محـل          ) ٪ 55حـدود (اكثريـت كـارگران     :  محل سكونت فعلي   -8

يان بيان داشـته انـد كـه    گو  پاسخ ٪ 33همچنين  . سكونت فعلي خود را روستايي ديگر ذكر كرده اند        
 بـاقي افـراد نيـز صـرفا در همـان            .ي در روستاي معدن و شـهر دارنـد        زمان  همدر حال حاضر سكونت     
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   .روستاي معدن سكونت داشته اند

  انروستايي زندگي اقتصادي اجتماعي دربررسي و توصيف تغييرات 

 قبل از   ) آنها ٪ 96حدود  ( كارگران  مطلق درآمد اكثريت بنا بر نتايج حاصل     :  ميزان درآمد  -1
پاسـخ   ٪ 95قريب بـه  در حالي كه بعد از اشتغال در معدن . است هاشتغال در حد كم و خيلي كم بود  

  .))2( شمارهجدول (گويان درآمدي در حد متوسط و زياد داشته اند

  از اشتغال در معدنو بعد كارگران قبل ماهيانه تقريبي درآمد ميزان  -2 شماره جدول

  

  قبل از اشتغال در معدن  
بعد از اشتغال در 

  معدن

ميزان 

 درآمد

 درصد فراواني

فراوا

  ني
  درصد

 0 0  63,5 33 مك خيلي

 0 0  33,7 35 كم

  50,0 52  2,9 3 متوسط

  44,2 46 0 0  زياد

  5,8 6 0 0  خيلي زياد

  100,0 104  100,0 104 جمع كل

  
 بـا   اند كه قبل از اشتغال غالباً   كرده نيز خود كارگران عنوان      ) 3(  شماره بر طبق داده هاي جدول    

 و  اسـت  هبـه مراتـب بهتـر شـد       هـا     رو بوده اند، ولي هـم اكنـون وضـعيت آن          ه  كمبود شديد مالي روب   
  .آيند مياز عهده هزينه هاي زندگي خود بر) ٪ 86(اكثريت آنها
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 يسه درآمد كارگران با هزينه هاي زندگي، قبل و بعد اشتغال در مجتمع مقا-)3(شماره جدول 

 فعلي درآمد سابق درآمد مقوله ها

 درصد فراواني درصد فراواني 

  14,4% 15  1,9% 2 كرد مي كفاف كامالً

  68,3% 71  13,5% 14 كرد مي كفاف تقريباً

  15,4% 16  66,3% 69 داشتم پول كمبود غالباً

 مالي شديد مشكل اغلب

 داشتم
19 %18,3  2 %1,9  

شامل سـه   از تغييراتبعد ه براي سنجش اين شد هشاخص هاي به كار گرفت    : تنوع درآمدي  -2
در مـورد شـاخص فعاليـت كـشاورزي و          . اسـت  همورد و به تفكيك براي قبل و بعـد از اشـتغال بـود             

گونـه    شـديد ايـن  نـشان دهنـده كـاهش    ) 4( شـماره  هاي جدول دامداري به عنوان شغل جانبي، داده     
، در بعـد اشـتغال      است هكشاورزي نبود ها    يان كه شغل اصلي آن    گو  پاسخبراي آن دسته از     ها    فعاليت  

در مـورد  . دهـد  مـي  مـشابهي را نـشان   فرآينـد شاخص فعاليت درآمدزاي زنان نيز . باشد ميدر معدن   
هـر  قبل و بعـد اشـتغال   فعاليت هاي اقتصادي غيركشاورزي به عنوان فعاليت جانبي، موارد ذكر شده         

  .ناچيز استدو 
  ي فعاليت هاي اقتصادي به عنوان شغل جانب-)4(جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نوع فعاليت

 تغالش ا ازقبل
 در معدن

 اشتغالاز بعد 
 در معدن

فعاليت هاي كشاورزي و دامداري به  12 31 فراواني
 11,5 29,8 درصد عنوان شغل جانبي

ن فعاليت هاي اقتصادي ديگر به عنوا 6 8 فراواني
  5,8  7,7 درصد شغل جانبي

 24 75 فراواني

 فعاليت درآمدزاي همسر

 23,1  72,1 درصد
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يـان داراي منـابع   گو پاسختوان چنين برداشت كرد كه قبل از اشتغال صنعتي        ميهاي فوق    از يافته 
در سـطح پـايين و      هـا     هر چند كه ميزان درآمد حاصل از ايـن فعاليـت            . ندبوده ا تري   تنوعدرآمدي م 

اين در حالي است كه بعد از اشتغال صـنعتي، تنـوع   ). )5 ( شماره جدول (است هخيلي پايين قرار داشت   
 و در اغلـب مـوارد بـه همـان شـغل اصـلي       اسـت  هدر منابع درآمدي افراد كاهش قابـل مالحظـه يافتـ    

  . است هسرپرست خانوار محدود شد

  ز فعاليت هاي اقتصادي جانبي ميزان تقريبي درآمد ا-)5( شماره جدول

  جج

  در معدناشتغالاز بعد   در معدن اشتغال ازقبل مقوله ها

 
 درصد فراواني درصد فراواني

 47,4% 18 62,8% 54 خيلي كم

 42,1% 16 26,7% 23 كم

 10,5% 4 10,5% 9 متوسط

 0 0 0 0 زياد

 0 0 0 0 زياد خيلي

 100% 38 100% 86 جمع كل

  
 مبني بـر نقـش مثبـت افـزايش درآمـد      موجوداين قسمت با پيش فرض تئوريك نتايج حاصل از  

بـه ويـژه در زمينـه    (ان در تنـوع بخـشي بـه فعاليـت هـاي درآمـدزا       روسـتايي ناشي از اشـتغال صـنعتي      
  . خواني ندارد ، هم)كشاورزي

  با ميزان اطمينان كارگران نسبت بـه ثبـات شـغلي عمليـاتي             متغير امنيت شغلي   :امنيت شغلي  -3
نـشان دهنـده افـزايش قابـل مالحظـه امنيـت شـغلي              )  6( شـماره  بررسي داده هاي جـدول    . است هشد
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به طوري كه بعد از اشتغال احساس امنيت شغلي در بيش از            . ان بعد از اشتغال در معدن است      روستايي
. دباشـ  مـي  ٪ 4 در حالي كه اين رقم براي قبل از اشـتغال            است هيان در حد بااليي بود    گو  پاسخ ٪ 36

 در قبـل  ٪ 16 انـد از   ياني كه به ميزان  متوسط از اين احساس بهره منـد بـوده      گو  پاسخهمچنين سهم   
  .است ه در بعد اشتغال افزايش يافت٪ 49اشتغال به 

  ميزان اطمينان كارگران به ثبات شغلي قبل و بعد اشتغال -)6( شماره جدول

  

 مقوله ها

  ازقبل شغلي ثبات به اطمينان

 عدنم در اشتغال

 شغلي ثبات به اطمينان

 معدن در اشتغال  ازبعد

 درصد فراواني درصد فراواني 

  5,8% 6  54,8% 57 كم خيلي

  9,6% 10  26,0% 27 كم

  47,1% 49  15,4% 16 تاحدودي

  29,8% 31  3,8% 4 زياد

  7,7%  8  0  0 زياد خيلي

  

 ديــد كيفيــت محــيط كــار از« بــا شــاخص هــاي ضــايت شــغليرميــزان  : رضــايت شــغلي-4
  .است شده  هبراي قبل و بعد اشتغال در مجتمع سنجيد» ميزان عالقه به كار«و » يانگو پاسخ

شـود كـه قريـب بـه         ميمشاهده  » كيفيت محيط كار  «بنا بر نتايج به دست آمده در مورد شاخص          
يان شرايط و وضعيت محيط كار خود را در حـد خـوب و بـسيار خـوب توصـيف                    گو  پاسخ از   ٪ 70

 قبـل از اشـتغال حكايـت از رشـد قابـل توجـه در رضـايت شـغلي                ٪ 31كرده اند كـه در مقايـسه بـا          
  . ))7 ( شمارهجدول(كارگران بعد از اشتغال در معدن دارد 
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  يان، گو پاسخمحيط كار از ديد ) شرايط و وضعيت( كيفيت ـ) 7( شماره جدول

  قبل و بعد اشتغال در معدن

  درمعدناشتغال از  بعد  در معدناشتغال  ازقبل

 درصد فراواني درصد فراواني مقوله ها

  2,9% 3  19,2% 20 بد بسيار
  20,2% 21  51,0% 53 بد

 0 0 0 0  متوسط
  58,7% 61  24,0% 25 خوب

  18,3% 19  5,8% 6 خوب بسيار
  

 به طوري كه عالقـه زيـاد   است همدآهم نتايج مشابهي به دست » لعالقه به شغ  «در زمينه شاخص    
  ).)8( شمارهجدول (است ه در بعد اشتغال افزايش يافت٪ 65 در قبل اشتغال به حدود٪ 20از 

  يان، قبل و بعد اشتغال در معدنگو پاسخ ميزان عالقه به شغل در بين -)8( شماره جدول

 اشتغالاز  قبل كار به عالقه

 معدن در

 اشتغال  ازبعد كار به عالقه

 معدن در

 درصد فراواني درصد فراواني مقوله ها

  5,8% 6  27,9% 29 كم خيلي
  29,8% 31  51,9% 54 كم

 0 0 0 0  متوسط
  41,1% 50  20,2% 21 زياد
  16,3% 17 0 0 زياد خيلي

 

در بررسي تغييـرات صـورت گرفتـه در زمينـه گـرايش بـه مهـاجرت،         : گرايش به مهاجرت -5
مقايـسه  .  شده به سه طبقه تقليل داده شد تـا امكـان مقايـسه روشـن تـر فـراهم گـردد        ارايهاسخ هاي   پ
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 اشـتغال   ازدهد كه تمايل به مهاجرت بعـد  مياين مطلب را نشان  )10(و  )9(  شمارهولاهاي جد  داده
رزنـدان  رسد اين افـزايش در مـورد ف     ميبه نظر   . است ه در هر سه مورد افزايش يافت      ،سرپرست خانوار 

  .  بوده باشدها  شديدتر از والدين آن

   ميزان تمايل به زندگي در روستا قبل اشتغال سرپرست خانواده در معدن-)9( شماره جدول

 قبل روستا به شما تمايل
  در معدناشتغالاز

 از قبل همسر تمايل
  در معدناشتغال

  ازقبل فرزندان تمايل

  درمعدناشتغال

 درصد فراواني درصد راوانيف درصد فراواني مقوله ها

  60,6% 63  34,6% 36  28,8% 30 پايين

  12,5% 13  13,5% 14  8,7% 9 متوسط

  26,9% 28  51,9% 54  62,5% 65 باال

  

   ميزان تمايل به زندگي در روستا بعد اشتغال سرپرست خانواده در معدن-)10( شماره جدول

 مقوله ها

 بعد روستا به شما تمايل

 ن در معداشتغال از 
 از بعد همسر تمايل

  در معدناشتغال

 ازبعد فرزندان تمايل
  درمعدناشتغال

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

 %72,1 75 %42,3 44 %35,6 37 پايين

 %11,5 12 %25,0 26 %24,0 25 متوسط

 %16,3 17 %32,7 34 %40,4 42 باال

  

پـس از بازنشـستگي نيـز از جـدول فراوانـي      يان بـراي زنـدگي   گو  پاسخ نظردر مورد محل مورد     
به طوري كـه  بـيش       . مربوط، گرايش به مهاجرت در صورت فراهم بودن شرايط قابل استنباط است           

 تـرجيح   ٪ 12,5ولـي در مقابـل تنهـا        . اند كه در پي زندگي در شهر هـستند          افراد بيان داشته   ٪ 52از  
  ). )11(اره شمجدول(داده اند كه به زندگي در روستا ادامه دهند 
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  يان برحسب محل مورد نظر براي سكونت در بازنشستگيگو پاسخ تقسيم بندي -)11( شماره جدول

 

 درصد فراواني مقوله ها

 12,5 13  روستا

 51,9 54 شهر

 35,6 37 هنوز تصميم نگرفته ام

 100,0 104 جمع كل

  

ــايي   ــل نه ــيدر تحلي ــوان  م ــد  ت ــاجرت را در بع ــه مه ــرايش ب ــزايش در گ ــتغال صــنعتي    ازاف اش
  .يان مورد تأكيد قرار دادگو پاسخ
يـان از خـدمات     گو  پاسـخ بـراي سـنجش ميـزان برخـورداري         :  خدمات اجتماعي همگاني   -6

رسي بـه آمـوزش فنـي و حرفـه اي، شـركت در كـالس هـاي                   اجتماعي همگاني، سه شاخص دست    
اي، بـه    يمـه نهضت سوادآموزي براي خود فـرد و همـسرش و ميـزان برخـورداري از پوشـش هـاي ب                   

  .اشتغال در معدن مورد بررسي قرار گرفتاز تفكيك  در قبل و بعد 
، پـيش از    »اي برخـورداري از آمـوزش فنـي و حرفـه         «مطابق جدول فراواني مربـوط بـه شـاخص          

آمـوزش هـايي از ايـن نـوع را فـرا      ) يـان گو پاسـخ  كـل  ٪ 2,9معـادل  (اشتغال در مجتمع تنها سه نفـر  
 كه افـزايش  است ه رسيد٪ 15,5 اشتغال صنعتي به حدود  از  اين ميزان بعد   اند در حالي كه    هبود هگرفت

  ).  )12(  شمارهجدول(دهد  ميقابل توجهي را نشان 
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   برخورداري از آموزش فني و حرفه اي، قبل و بعد اشتغال در معدن-)12( شماره جدول

 مقوله ها

  ازقبل فني آموزش

  در معدناشتغال

 ازبعد فني آموزش
  معدن دراشتغال

 درصد فراواني درصد فراواني 

 فاقد

 آموزش
101 97,1% 88 %84,6 

 داراي

 آموزش
3 2,9% 16 %15,4 

  

در مورد شركت در كالس هاي نهضت سواد آموزي هم داده هاي مربوط نشان دهنده افـزايش                 
شان يـان و هـم بـراي همسرانـ        گو  پاسخاشتغال، هم براي    از  ميزان برخوداري از اين كالس ها در بعد         

 ٪ 7كـه از حـدود       اي به گونـه  . است هالبته در مورد زنان اين افزايش به مراتب چشمگيرتر بود         . است
  .))13( شماره جدول (است ه اشتغال همسرانشان ارتقاء يافت از در بعد٪ 70به بيش از 

  در كالس هاي نهضت سوادآموزيو همسر وي  گو پاسخ شركت ـ) 13( شماره جدول

 در شما شركت
 قبل نهضت كالس
 اشتغال از

 در شما شركت
 بعد نهضت كالس
 اشتغال از

 در همسر شركت
  ازقبل نهضت كالس

 اشتغال

 در همسر شركت
  ازبعد نهضت كالس

 اشتغال

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مقوله ها

 70,2 73 6,7 7 17,3 18 4,8 5 بلي

 29,8 31 93,3 97 82,7 86 95,2 99 خير

  

ـتغال  از  بعد يان از خدمات آموزشيگو پاسخمدعي افزايش بهره مندي توانيم   ميبا توجه به موارد فوق       در اش
تواند منشاء دگرگـوني    مي) ارتقاء سطح بهره مندي از آموزش     (از منظر جامعه شناختي، اين تحول       . باشيم مجتمع

گي، باال رفتن انتظارات و در عين حال ارتقاء توانمنـدي           هاي چندي از قبيل تغيير ديدگاه افراد نسبت به شيوه زند          
  .بشودها  و افزايش در قدرت انطباق پذيري افراد در زندگي فردي و اجتماعي آن
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 اشتغال صنعتي، تعداد افرادي كه تحـت پوشـش    از بعد د  شمشخص  ،  حاصل داده هاي    بر اساس 
 در حـالي كـه پـيش از اشـتغال          اسـت  هيافت افزايش   ٪ 100تامين اجتماعي و درماني قرار گرفته اند تا         

  .است  بوده٪ 17,3و ٪  4,8به ترتيب ها  ميزان برخورداري از اين بيمه 
در زمينه برخورداري از امكانـات بهداشـتي و   درباره تغييرات  : امكانات بهداشتي و درماني  -7

د بـه مراكـز   شـود تعـداد مراجعـات افـرا     مـي  با بررسي جداول فراواني بـه آسـاني مـشخص             درماني،
كـه آمـاره مـد بـراي مراجعـه بـه مركـز         اي بـه گونـه   . اسـت  هدرماني به طور چشمگيري افزايش يافتـ      

بـراي دو  . اسـت  ه اشـتغال تغييـر كـرد    از در بعـد  » زيـاد «اشـتغال بـه     از  در قبل   » خيلي كم «بهداشت از   
  .))14( شماره جدول(است هبود» كم«به » خيلي كم«شاخص ديگر اين تغيير از 

   اشتغال از ميزان مراجعه به مراكز بهداشتي و درماني قبل و بعد-)14(ماره  شجدول

 مراجعه به پزشك يا دندان پزشك مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان  مراجعه به خانه بهداشت

  ميزان مراجعه اشتغال از بعد اشتغال  ازقبل اشتغال  ازبعد اشتغال  ازقبل اشتغال  ازبعد اشتغال  ازقبل

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد اوانيفر

  )كم خيلي(
 بار دو سالي

50 48,1% 1 1,0% 82 78,8% 4 %3,8 83 79,8% 14 13,5% 

  )كم(
 چهار يا سه سالي

 بار

31 29,8% 0 0 20 19,2% 58 55,8% 20 19,2% 53 51,0% 

  )متوسط(
 بار يك ماه دو هر

22 21,2% 6 5,8% 2 1,9% 42 40,4% 1 1,0% 37 35,6% 

  )زياد(
 ماه در بار دو

1 1,0% 93 89,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 

  )دازي خيلي(
 بار يك اي هفته

0 0 4 3,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 

، نيـز بـر طبـق داده هـاي           در منـزل   ان از حمام و سرويس بهداشـتي      روستاييدر مورد برخورداري    
بـه  . اسـت  هاشـتغال در حـد زيـادي بـود        از   كه افزايش رخ داده در بعـد         توان نتيجه گرفت   مي حاصل
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 ٪ 1اشتغال و براي حمـام از     از   در بعد    ٪ 100اشتغال به   از  در قبل    ٪ 37,5نحوي كه براي توالت از      
   .است هافزايش يافت ٪ 20,2به ) فقط يك نفر(

 در حالي كه پيش از      يان به آب آشاميدني دسترسي دارند،     گو  پاسخ همهدر حال حاضر    همچنين  
  .از اين موهبت بهره مند بوده اندها  آن ٪ 36اشتغال در معدن حدود

 زيـر گـروه الگـوي مـصرف مـواد           دو   الگـوي مـصرف در       تحقيـق در ايـن     : الگوي مصرف  -8
در مـورد الگـوي     .  است هو الگوي مصرف كاالهاي بادوام مورد بررسي و سنجش قرار گرفت           غذايي

 گروه هـاي مـواد      در اغلب هاي به دست آمده حكايت از افزايش مصرف         مصرف مواد غذايي داده     
در اين ميان افزايش مصرف گوشت قرمـز، مـرغ،   . است هاشتغال داشتاز غذايي مورد سنجش در بعد      

در مـورد   . اسـت  هزيجات، روغن نباتي، لبنيات و تنقالت نـسبت بـه بـاقي مـواد بيـشتر بـود                 ببرنج و س  
يـان عـدم تغييـر در ميـزان مـصرف را عنـوان              گو  پاسخع كنسرو اغلب    مصرف انواع نان، ماهي و انوا     

  ).)15( شماره جدول(تنها درباره روغن حيواني كاهش در مصرف را شاهد بوده ايم . كرده اند

   الگوي مصرف مواد غذايي در حال حاضر نسبت به قبل از اشتغال در معدن-)15( شماره جدول

 كاهش افزايش ماده غذايي
  بدون

 تغيير
 كاهش افزايش اده غذاييم

  بدون

 تغيير

 نان انواع 27 46 31 فراواني 84 4 16 فراواني

 %80,8 %3,8 %15,4 درصد 

 حيواني روغن

 %26,0 %44,2 %29,8 درصد 

 قرمز وشتگ 21 2 81 فراواني 20 5 79 فراواني

 %19,2 %4,8 %76,0 درصد 

 و سبزي،ميوه

 زميني سيب

 

 %20,2 %1,9 %77,9 درصد

 غمر 40 2 62 فراواني 24 4 76 فراواني

 %23,1 %3,8 %73,1 درصد 

 حبوبات

 %38,5 %1,9 %59,6 درصد 

 ماهي 4 5 95 فراواني 71 2 31 فراواني

 %68,3 %1,9 %29,8 درصد 

 لبنيات

 %3,8 %4,8 %91,3 درصد 

 برنج 61 7 36 فراواني 2 3 99 فراواني

 %1,9 %2,9 %95,2 درصد 

 كنسرو انواع

 %58,7 %6,7 %34,6 درصد 

 نباتي روغن 5 2 97 فراواني 4 6 94 فراواني

 %3,8 %5,8 %90,4 درصد 

 تنقالت

 %4,8 %1,9 %93,3 درصد 

 

كـه خـود شـامل دو       . اسـت  هوم الگوي مصرف كاالهاي بادوام مورد توجه قرار گرفتـ         ددر دسته   
  از فراوانـي مربـوط بـه قبـل و بعـد           بـا مقايـسه جـداول     . اسـت  بوده  هبخش لوازم خانگي و وسايل نقلي     

شود كه در قسمت لوازم خانگي، ضمن افـزايش در مـصرف اكثريـت قريـب بـه             مياشتغال مالحظه   
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اتفاق كاالها، استفاده از وسايلي مانند تلويزيون رنگي، يخچال و چرخ خياطي بيشتر از سـاير مـوارد                  
 دوچرخه، افزايش نسبي در مـورد  در بين وسايل نقليه كاهش محسوس در تملك    . است هافزايش يافت 

 اشتغال مـشاهده     از مندي از اتومبيل براي بعد     موتور سيكلت و در نهايت افزايش چشمگيري در بهره        
  . ))16(شماره جدول (شود  مي

اشتغال صنعتي، براي الگـوي     از   تغييرات شاخص هاي فوق در بعد        رونددر مجموع و با توجه به       
اشـتغال صـنعتي الگـوي      از  اشـت كـه در دوره زمـاني قبـل و بعـد              گونه اظهار د   توان اين  ميمصرف  
بـه نحـوي كـه در اكثريـت مطلـق مـوارد شـاهد        . اسـت  هبه خـود ديـد   روندي رو به بهبود را      مصرف  

  . اشتغال بوده ايماز مصرف بيشتر در بعد 

   از اشتغال در معدن و بعد الگوي مصرف كاالهاي بادوام، قبل-)16( شماره جدول

  بعد از اشتغال  قبل از اشتغال    بعد از اشتغال  القبل از اشتغ  

  ندارم  دارم داشتم نداشتم نام كاال  ندارم  دارم داشتم نداشتم نام كاال

 راديو 5 99 15 89 فراواني 18 86 80 24 فراواني

 
 %17,3 %82,7 %76,9 %23,1 درصد

 يخچال

 
 %4,8 %95,2 %14,4 %85,6 درصد

  و ضبط 66 38 0 104 فراواني 25 79 56 48 فراواني
 پخش

 %24,0 %76,0 %53,8 %46,2 درصد 

 كولر

 %63,5 %36,5 0 %100,0 درصد 

  تلويزيون 85 19 7 97 فراواني 90 14 17 87 فراواني
 وسفيد سياه

 %86,5 %13,5 %16,3 %83,7 درصد 

 كن آبگرم

 81,8% 18,2% %6,7 %93,3 درصد 

  تلويزيون 94 10 58 46 فراواني 6 98 4 100 فراواني
 رنگي

 %5,8 %94,2 %3,8 %96,2 درصد 

 رخهدوچ

 %90,4 %9,6 %55,8 %44,2 درصد 

  چرخ 15 89 56 48 فراواني 36 68 24 80 فراواني
 خياطي

 %34,6 %65,4 %23,1 %76,9 درصد 

 موتور

 %14,4 %85,6 %53,8 %46,2 درصد 

 گاز اجاق 53 51 6 98 فراواني 4 100 6 98 فراواني

 %3,8 %96,2 %5,8 %94,2 درصد 

 ماشين

   %5,8 %94,2 درصد 
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نتـايج بررسـي هـا و مـشاهدات محقـق بيـانگر بهـره منـدي                  : امكانات رفـاهي و زيربنـايي      -9
در طول سال هـاي     در نظر گرفته شده به عنوان امكانات رفاهي و زيربنايي،           ان از كليه موارد     روستايي

ايـن بهـره منـدي        ميدودي موارد مانند تلفن و پزشـك عمـو        هر چند در مع   . است هبعد از اشتغال بود   
مربوط به چند سال اخير است، اما در اكثريت موارد از همان ابتداي اشتغال امكانـات مـورد تحقيـق                    

 قبـل از  )17(  شـماره ه در جـدول  شـد  ارايـه در حالي كه بـر اسـاس داده هـاي           . است هدر دسترس بود  
سترسـي بـه مـواردي همچـون بـرق،  تلفـن، آب بهداشـتي،        يـان از د گو  پاسخاشتغال در معدن اغلب     

در . انـد  و مركز توزيع ارزاق دولتي محروم بوده    ميمدارس راهنمايي و دبيرستان، ماما و پزشك عمو       
عنوان داشته اند كه به آساني امكان مراجعـه بـه مركـز بخـش و يـا               ها    آن ٪ 57 بيش از عين حال كه    
  .نداشته اندفع نيازهاي مختلف خود شهر را براي ر

يان از امكانات رفاهي و زيربنايي، قبل از گو پاسخ ميزان برخورداري -)17( شماره جدول

  اشتغال در معدن

 بهداشتي آب 10 فراواني 62 فراواني

 %59,6 درصد 

 دبيرستان

 %9,6 درصد 

 برق 58 فراواني 36 فراواني

 %34,6 درصد 

 بهداشت خانه

 %55,8 درصد 

 تلفن 13 فراواني 8 فراواني

 %7,7 درصد 

 ماما

 %12,5 درصد 

  عمومي حمام 15 فراواني 66 فراواني
 %63,5 درصد بهداشتي

 پزشك

 %14,4 درصد 

 مسجد 69 فراواني 77 فراواني

 %74,0 درصد 

 فروشگاه

 %66,3 درصد 

 حسينيه 29 فراواني 18 فراواني

 %17,3 درصد 

  توزيع مركز
 %27,9 درصد دولتي ارزاق

 دبستان 44 فراواني 81 فراواني

 %77,9 درصد 

  به مراجعه
 %42,7 درصد بخش مركز

 راهنمايي 27 فراواني

 %26,0 درصد 

 

  

 كه مربوط به سطح بندي اعتمـاد بـر     )18(  شماره از داده هاي جدول   :  اعتماد بين شخصي   -10
نباط كـرد كـه     اسـت   هگون توان اين  مياشتغال است،   ازاساس مجموع پاسخ هاي افراد براي قبل و بعد          

 در   و ايـن ميـزان تقريبـاً   است هاشتغال در حد متوسط و باال بوداز يان قبل گو  پاسخاكثر  ميزان اعتماد   
  . است هبعد اشتغال ثابت ماند
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  اشتغالاز يان در قبل و بعد گو پاسخ سطح اعتماد بين شخصي ـ)18( شماره جدول

 

سطح 
 ال اشتغبعد  اشتغالقبل اعتماد

 
 درصد فراواني درصد فراواني

 26,9 28 23,1 24 پايين

 43,3 45 39,4 41 متوسط

 29,8 31 37,5 39 باال

  

از  "نگـرش بـه كيفيـت زنـدگي    "براي بررسـي تغييـرات در     :كيفيت زندگي ) نگرش به  (-11
داده هاي حاصل در مورد دو شاخص وضعيت جـسماني، و قـدرت    . است شده هچهار شاخص استفاد  

در شـاخص   . دهـد  مـي  اشـتغال صـنعتي نـشان         از يـان در بعـد    گو  پاسـخ ي افت محسوس را از ديد       بدن
نيز نتايج بيانگر افت مشخص، اما در سطح پايين تر نسبت بـه دو شـاخص         » وضعيت روحي و رواني   «

  ازعـدم تغييـر در قبـل و بعـد         «گزينـه   هـا     در مورد شاخص چهارم آماره مـد بـراي پاسـخ            . قبل است 
 ).)19( شماره جدول (است» اشتغال

  يان نسبت به كيفيت زندگي گو پاسخ تغييرات در نگرش -)19( شماره جدول

 )بعد از آنقبل از اشتغال در معدن در مقايسه با (

 بود بدتر نداشت تفاوتي بود بهتر گويه ها

 جسماني وضعيت 1 28 75 فراواني

 %1,0 %26,9 %72,1 درصد 

 رواني روحي وضعيت 2 50 52 فراواني

 %1,9 %48,1 %50,0 درصد 

 بدني قدرت 2 35 67 فراواني

 %1,9 %33,7 %64,4 درصد 

 زندگي از لذت 31 44 29 فراواني

 %29,8 %42,3 %27,9 درصد 
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 زندگي در قبل و بعد اشتغال، سطح بندي         كيفيتيان نسبت به    گو  پاسخبراي مقايسه كلي نگرش     
گزينـه هـاي سـه گانـه پاسـخ هـا، صـورت         ناي امتياز دهـي بـه  بر مب) 20( شماره ه در جدولشد ارايه

تر شدن نگرش نسبت به كيفيت زندگي در         منفي ،)23( شماره   هاي جدول  بررسي داده . است هپذيرفت
  .دهد  اشتغال را نتيجه مي ازبعد

   كيفيت زندگي يان نسبت بهگو پاسخ نگرش :20جدول

 درصد فراواني زندگي كيفيت

 %57,7 60  تر از قبلپايين

 %41,3 43 تقريبا مشابه قبل

 %1,0 1 تر از قبلباال

  نتيجه گيريبحث و 

با تكيه بـر    ها    استقرار صنعت در روستا   اثرات اجتماعي اقتصادي    تحقيق حاضر در راستاي مطالعه      
تغييرات اقتـصادي اجتمـاعي حاصـل از    از آن به بررسي  اي  بود كه بخش ويژهرويكرد توسعه پايدار  

. جتمع صنعتي معدني مس قلعه زري در زندگي شاغالن روستايي آن، اختـصاص يافـت             فعاليت در م  
نتايج اين تحقيق ضمن تأييد برخي از مدعيات نظري در ارتباط با موضوع اثرات استقرار صـنعت بـر    

با مواردي  بيش   و   كم حاوي نكات جالب توجهي نيز بود كه         ))1( شماره   جدول(زندگي روستائيان   
نتايج نشان دهنده ارتقاء قابـل توجـه كميـت و كيفيـت     . خواني نداشت  مذكور هماز تأكيدات نظري 

ارتقاء كمي ناظر بر افزايش مطلق درآمد و بهبـود كيفـي بيـانگر              . درآمد روستائيان مورد بررسي بود    
در عـين حـال بـرخالف نتـايج آشـكار شـده در       ). )3(و )2(  شـماره جـداول (كفاف درآمدي اسـت     
، ميزان تنوع در    )2006، و گودلند  2003 ،، زو 1379،جانستونبراي نمونه   (ابه  بسياري از تحقيقات مش   

اين كـاهش بـه ويـژه در دو مـورد           . ))4(  شماره جدول(يان كاهش يافته بود     گو  پاسخمنابع درآمدي   
پرداختن به فعاليت هاي كشاورزي و دامـداري بـه عنـوان شـغل جـانبي و فعاليـت                 : قابل مالحظه بود  

مورد اول را مي توان با توجه به اشتغال تمام وقت افراد در مجتمع و كمبـود                 . هاي درآمدزاي همسر  
وقت براي فعاليت هاي مذكور توجيه كرد  ضمن آنكه بايد توجه داشت اقليم منطقه اي كه مجتمـع             
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در آن واقع شده است، چندان براي اشتغال به فعاليت هاي كـشاورزي مـساعد نيـست و كـساني هـم          
دربـاره  . و روستاهاي ديگري بدان اشتغال دارندها  هستند، در مكان ها  ين فعاليت كه همچنان پيگير ا  

پـيش از اشـتغال همـسر در معـدن دربرگيرنـده      ها   اين فعاليت    ةًفعاليت هاي درآمدزاي زنان نيز عمد     
قالي بافي و در موارد معدودي اشتغال هاي پاره وقت بوده اسـت در حـالي كـه در وضـعيت جديـد                       

نياز مادي خانوار به اين گونه اشتغاالت و از طـرف ديگـر نيـاز بيـشتر بـه وقـت آزاد بـراي                         عدم   اوالً
رسيدگي به امور خانه داري و نيز كمبـود فـضا بـراي فعاليـت هـايي نظيـر قـالي بـافي در واحـدهاي                       

 موجود براي فعاليت هاي درآمدزاي زنان تا حد زيادي كاسـته        مسكوني موجود، از زمينه هاي سابقاً     
 نكته حائز اهميت ديگر در اينجا درآمدزايي اندك فعاليت هاي جـانبي اقتـصادي در پـيش از              .است

 جـدول (در آن زمان، نسبت به بعد از اشتغال است          ها    اشتغال صنعتي در عين رواج بيشتر اين فعاليت         
 متأثر  اين موضوع نيز مي تواند نشانه اي از اين واقعيت باشد كه هرچند گرايش به تنوع               ). )5( شماره

از ميزان درآمد شغل اصلي افراد بوده اما جهت اين اثرگذاري بر خالف نظريات طرح شده در ايـن                  
در بـين روسـتائيان    ها    زيرا در اينجا درآمد كافي از تمايل به تنوع بخشي به فعاليت             . رابطه بوده است  

شـغلي و رضـايت    مورد اخير حتي با نتيجه به دست آمده در مورد دو شـاخص امنيـت                .  كاسته است 
از آنجا كـه مـشاهدات و توصـيفات صـورت گرفتـه، مؤيـد               . شغلي نيز مي تواند در تناظر قرار گيرد       

در ) از حيث ميزان احساس امنيت و رضايت شـغلي        (يان  گو  پاسختغيير در جهت بهبود شرايط شغلي       
، بنـابراين  ))8( و)7( و)6(شـماره  جـداول   (بعد از اشتغال در مجتمع نسبت به قبـل از آن بـوده اسـت            

انتظار مي رود كه دلبستگي به كار فعلي و احساس كفايت در اين زمينه، اقدام به فعاليت هاي شـغلي      
  .جانبي را براي افراد فاقد جذابيت سازد

 و 1373 ،ماجـدي  :براي نمونـه (گونه كه در تعدادي از تحقيقات ديگر مشخص شده است      همان
ان داد كه صرف ايجاد فرصت هاي شغلي صنعتي در منـاطق  ، نتايج اين تحقيق نيز نش    )1384 ،مرادي

كنـد بلكـه بـه تبـع توانمندسـازي       روستايي و براي روستائيان، نه تنها گرايش به مهاجرت را كم نمـي  
  شـماره جـداول (اقتصادي و ايجاد دسترسي هاي الزم براي افراد، سطح آن را افزايش نيز مـي دهـد                  

شـهري بـه دنبـال ايجـاد        - كه سرعت جريان مهـاجرت روسـتا       البته محتمل است  ). )11( و )10( ،)9(
درباره روستاي مورد مطالعه نيز به نظـر مـي رسـد            . اشتغال صنعتي در محيط هاي روستايي كند شود       
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از . تأثير اشتغال صنعتي بر روي مهاجرت بيشتر از همين جنبه تأخيراندازي آن قابل توجه بوده اسـت                
يـان بـه زنـدگي در روسـتا     گو پاسـخ ان عـدم تمايـل فرزنـدان    سوي ديگر بر اساس نتايج حاصل، ميز     

عالوه بر آنكه در كل حدود دو برابر والدينشان بوده است، در وضعيت اخير و نـسبت بـه دوره قبـل             
از اشتغال صنعتي پدرانشان نيز با نرخي بيش از ميزان متناظر مربوط بـه والـدين، در جهـت منفـي تـر             

 )9(  شـماره  جـداول (تغيير نمـوده اسـت      ) يل به زندگي در روستا    يعني كاهش يافتن ميزان تما    (شدن  
بـه  (آماده سازي روستائيان در رويكردي واقع بينانه، اين مسأله نشان دهنده اهميتي است كه  ). )10(و

شان در    جهت تغيير محل سكونت و شيوه زندگي       ،)ويژه كودكان و در محيط هايي همچون مدرسه       
 از عوارض منفي مهاجرت، چه براي مهاجرين و چه بـراي منـاطق   پي دست زدن به مهاجرت دارد تا 

  . تا حد امكان كاسته شود) شهري(مهاجرپذير 
در بين ديگر موارد بررسي شده، اشتغال صنعتي تغييـرات مثبتـي را بـر روي ميـزان برخـورداري                     

ــاني    ــاعي همگ ــدمات اجتم ــتائيان از خ ــاني و     (روس ــاي درم ــه ه ــومي و بيم ــوزش عم ــژه آم ــه وي ب
و امكانـات   ) )14( شـماره  جـدول (، امكانات بهداشـتي و درمـاني        ))13( شماره جدول) (نشستگيباز

همچنـين در مجمـوع موجـب بهبـود كمـي و            . داشـته اسـت   ) )17( شماره جدول(رفاهي و زيربنايي    
 جـداول (شـده اسـت   ها  ارتقاء سطح مصرف  انواع مواد غذايي و كاالهاي مصرفي بادوام در بين آن       

  ).)16(و )15( شماره
در بررسي هاي انجام شده پيرامون تغيير در ميـزان اعتمـاد بـين شخـصي، مـشخص گرديـد كـه                       
 سطح اين شاخص بعد از اشتغال صنعتي روستائيان نسبت به قبل آن،  تغيير چنـداني ننمـوده و تقريبـاً                

وان اين عدم تغيير را مي تـ      ). )18( شماره جدول(در هر دو وضعيت در حد متوسط و باال بوده است            
اشـتغال در مجتمـع   از يـان در قبـل و بعـد     گو  پاسـخ  سنتي زنـدگي     -به عدم تغيير در ماهيت روستايي     

  .البته اثبات چنين ادعايي نيازمند كار تحقيقي بيشتر در اين زمينه است.  مذكور نسبت داد
آخرين شاخص ارزيابي شده در اين تحقيق، ميزان و جهت تغيير در نگرش روستائيان نـسبت بـه         

ماحصل بررسي ايـن مـورد      . فيت زندگي به تبع اشتغال در مجتمع صنعتي معدني مورد مطالعه بود           كي
: بـه عنـوان مثـال     (نيز بيش و كم دربرگيرنده نتايجي متفاوت با برخي از منابع و تحقيقات پيشين بود                

ان تحليل داده هاي موجود منفي تر شدن نگـرش روسـتائي          ). 1379 ، و طاهرخاني  1384،دربان آستانه 
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اين ). )20(و)19( شماره جداول(نسبت به كيفيت زندگي در بعد از اشتغال صنعتي را نتيجه مي دهد              
فعاليـت معـدن    (تواند مرتبط با ماهيت اشتغال صنعتي ايجاد شده در ايـن منطقـه               امر تا حد زيادي مي    

رت بـدني   تحليل برنده سالمت جسمي، قـد   مناسب، معموالً  باشد كه ضمن درآمدزايي نسبتاً    ) كاري
در عين حال عدم آگاهي كـافي افـراد در چگونـه    . و در مواردي سالمت روحي و رواني افراد است       

مندي از تفريحات و سـرگرمي هـاي    به ويژه در زمينه بهره(بهره بردن از مواهب مادي در اختيارشان  
تــر شــدن  و بــه تبــع آن منفــياز ميــزان لــذت از زنــدگي هــا  مــي توانــد در ارزيــابي منفــي آن) ســالم

  .مؤثر باشدشان نسبت به كيفيت زندگي  نگرش
بــر مبنــاي آنچــه بيــان شــد، خالصــه اي از تغييــرات اقتــصادي و اجتمــاعي حاصــل در زنــدگي   

در آن،  هـا     روستائيان در مجتمع صنعتي و معدني مورد بررسي، به تبع اسـتقرار صـنعت و اشـتغال آن                 
  .در تصوير زير آمده است

   
 گـذاري اصـلي   تـأثير شـود،    مـي به چارچوب اصلي تحقيق حاضر مربـوط        به هر حال تا آنجا كه       

 اي مجتمع صنعتي و معدني مورد مطالعه، جذب نيروي كار مازاد و  جوياي كار روسـتايي در منطقـه         
و اطالعـات   هـا     به طـوري كـه بـر طبـق آمـار          . است ه كيلومتر در اطراف آن بود     150به شعاع تقريبي    

 شمسي تا بـه امـروز،  معـدن قلعـه زري همـواره               40در اواخر دهه     آنموجود از زمان شروع فعاليت      
  .)109: 1385 ،كرماني ( است  بوده  هيكي از مراكز اصلي جذب نيروي كار مازاد روستايي در منطق

 ارتقاء وضعيت شغلي

 بهبود شرايط و امكانات زندگي

 ارتقاء موقعيت اجتماعي و اقتصادي

 بهبود الگوي مصرف

 نگرش منفي به كيفيت زندگي

 كاهش در تنوع منابع درآمدي

 مهاجرتعدم كاهش در گرايش به 

استقرار مجتمع مس قلعه زري و 

 اشتغال روستاييان در آن
 اثرات منفي اثرات مثبت
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برقراري منبع درآمدي مطمئن و در بيشتر موارد مكفي براي افرادي كه پيش از اشتغال در معدن                
تـوان بـه عنـوان مهـم تـرين اثـر        مـي ي در زندگي خود بوده انـد، را     اغلب داراي مشكالت شديد مال    

رشد ساالنه حقوق دريافتي كارگران و محاسـبه        . ان در نظر گرفت   روستايياشتغال صنعتي بر زندگي     
، امكـان مـسائلي همچـون برنامـه ريـزي بـراي       )كـشوري (حداقل آن بر پايه قوانين و مقررات مدون  

الگوي مصرف و تملك دارايي هاي باثبات مانند مسكن را بـراي       هزينه هاي مختلف زندگي، بهبود      
  . است هان فراهم كردروستايي

 داراي آبادي هاي بـا      تمركز جمعيت حاصل از استقرار صنعت در منطقه مورد مطالعه كه عموماً           
كه در طول سال هاي مختلف رونـد خـالي از   به ويژه آن . است ه، قابل مالحظ  است هجمعيت ناچيز بود  

 سـال   10كـه در     اي بـه گونـه   . اسـت  هن آبادي هاي كوچك در منطقه با شدت استمرار يافت         شد هسكن
 .)110 ،همـان  (است ه آبادي كاهش يافت25 به حدود  75گذشته آبادي هاي داراي سكنه دهستان  از         

و تـداوم بخـشي بـه         راسـتاي ايجـاد     در مجتمع صنعتي معدني مورد مطالعه    فعاليت  وضعيتي  در چنين   
چنـين تمركـر جمعيتـي بـه طـور           .يابـد  مـي  ينيمه بياباني اهميت مضاعف    اي  در منطقه  يعيتتمركز جم 

برقـراري امكانـات مختلـف زيربنـايي و رفـاهي را فـراهم       بـراي  تواند  امكان و توجيه الزم  ميبالقوه  
  .است هاتفاق افتاد اي امري كه در عمل هم تا حد قابل مالحظه. آورد

  فهرست منابع

 تحقيق پيمايشي راهنمـاي  ):1379(ماري دي توماس، رزن فلد پل و استفاني بوث كيولي       ادواردز جك ئي،    
 . دفتر پژوهش هاي فرهنگيتهران،عمل، ترجمه سيد محمد اعرابي و داود ايزدي، 

 پايـان   ، تاثير مجتمع فوالد نيشابور بر روستاهاي دشت نيشابور، دانـشگاه اصـفهان            ):1372(پاشائيان، عباسعلي 
 .سي ارشدنامه كارشنا

 تهـران، ، ترجمـه جـالل تبريـزي،        »تفحـصي در جغرافيـاي انـساني      « مسأله جا    ):1379(جانستون، رونالد جان    
 .مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول

 انتـشارات  تهران،و روش ها، ها    ايبر برنامه ريزي توسعه روستايي، ديدگاه       مقدمه ):1384(جمعه پور، محمود    
 .سمت

 تبيين جايگاه صنايع روستايي در رابطه متقابل بـا صـنايع شـهري و بخـش                 ):1378(آبادي، سيد احمد  خاتون  
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هـاي صـنعتي و      اداره كـل طـرح    تهران،و مقاالت همايش صنايع روسـتايي،     ها     كشاورزي، مجموعه سخنراني  
  .برداري جهادكشاورزي بهره

دانـشگاه  ، ادل اقتصادي در شهر و روسـتا  صنايع روستايي و نقش آن در ايجاد تع       ):1370 ( محمد ،خداكرمي
   . پايان نامه كارشناسي ارشد،شهيد بهشتي
 سـازمان   تهـران،  ،مفـاهيم و مبـاني سـاماندهي صـنايع در نـواحي روسـتايي              ):1384 (نه، عليرضـا  دربان آسـتا  

   .اي كشور، چاپ اولشهرداري ها و دهياري ه
و اثـرات اجتمـاعي   ) 1366-1370( اسـتقرار صـنعت در منـاطق روسـتايي كـشور           ):1373(دهقاني، عباسعلي   

 . پايان نامه كارشناسي ارشدتهران،هان، دانشگاه اقتصادي صنايع به بهره برداري رسيده در استان اصف
 ارزشيابي طرح ايجاد نواحي صنعتي در مناطق روستايي با تاكيد بـر ارزشـيابي               ):1375(رادان، محمد مهدي    

 . پايان نامه كارشناسي ارشد،استان اصفهان، دانشگاه شهيد بهشتي: هاي اجتماعي، مطالعه موردي برنامه
نــشر تهران،يع روســتايي،  صــنايع تبــديلي و تكميلــي بخــش كــشاورزي و صــناتبيــين):1383(رحيمي،عبــاس

 .نگر جامعه
انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسـازي       تهران،هاي محيطي ايران،     توان):1371(رهنمايي،محمد تقي 

 .ايران،چاپ اول
 انتشارات دانشگاه يـزد،  ،اي، يزد ريزي منطقه هاي برنامه ها و مدل ها نظريه  مكتب):1383(زياري، كرامت اله   

 .چاپ سوم
 نقـش اسـتقرار صـنايع كوچـك در توسـعه اقتـصادي و انتظـام فـضايي نـواحي                     ):1377(شيباني، حميدرضـا    

 . پايان نامه كارشناسي ارشد،بخش جواد آباد ورامين، دانشگاه شهيد بهشتي: روستايي، مطالعه موري
در توسـعه شهرسـتان بيجـار، دانـشگاه شـهيد          بررسي صـنايع روسـتايي و نقـش آن           ):1378(صدر، هوشنگ   

 . پايان نامه كارشناسي ارشد،بهشتي
اسـتان مركـزي،   :  نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستايي، مطالعه موردي  ):1379(طاهرخاني، مهدي   

 . پايان نامه دكترا،دانشگاه تربيت مدرس
 اداره  تهـران، ينده توسـعه روسـتايي،       صنعتي شدن روستا، سنگ بناي استراتژي آ       ):1379(طاهرخاني، مهدي 

 .ره برداري جهاد كشاورزي، چاپ اولهاي صنعتي و به كل طرح
   . پايان نامه دكترا، برنامه ريزي صنايع روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد):1380(فرجي سبكبار، حسنعلي

قتـصاد روسـتايي    هاي صنايع روستايي جهاد سـازندگي در ا         بررسي نقش كارگاه   ):1373(قاسمي، حميدرضا 
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 . پايان نامه كارشناسي ارشدتهران،شهرستان اراك، دانشگاه 
 مـورد   - صنعتي شدن و اثرات آن بر ويژگـي هـاي  اجتمـاعي و اقتـصادي روسـتاها                  ):1385(كرماني، مهدي 

 . پايان نامه كارشناسي ارشدتهران،مجتمع صنعتي و معدني مس قلعه زري، دانشگاه : مطالعه
مهندسين مـشاور  تهران،هـا در تحقيقـات اجتمـاعي اقتـصادي،     پردازش و تحليل داده  ):1382(كالنتري، خليل 

 .طرح و منظر
هـاي گـسترش و توسـعه آن، مطالعـه       بررسي مـشكالت صـنايع روسـتايي و راه        ):1374(كاوياني، محمدرضا 

 . پايان نامه كارشناسي ارشدتهران،استان همدان، دانشگاه : موردي
  . نشر نيتهران،هاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري،  بنياد):1377(كلمن ، جيمز 

بخش مركزي  :  برنامه ريزي گسترش صنايع كوچك روستايي، مطالعه موردي        ):1381(لطفي، محمد صادق  
 . پايان نامه كارشناسي ارشد، معلمشهرستان همدان، دانشگاه تربيت

 .رات نويد شيراز انتشا، نظريات مهاجرت، شيراز):1368(لهسايي زاده، عبدالعلي
 بررسي اثرات اقتـصادي و اجتمـاعي اسـتقرار صـنعت در منـاطق روسـتائي، نمونـه                   ):1373(ماجدي، مسعود   

  . پايان نامه كارشناسي ارشد،موردي روستاهاي استان فارس، دانشگاه شيراز
وسـي  سازي روستايي راهبردي بـراي توسـعه نـواحي روسـتايي، دانـشگاه فرد        صنعتي ):1384(مرادي محمود 

 .نامه دكترا  پايان،مشهد
 . نويسنده، چاپ اولتهران،، صنايع كوچك، محور توسعه روستايي ):1383(موسوي شاهرودي، محمد

شناخت مسائل جغرافيايي روسـتاها،     : ايبر جغرافياي روستايي ايران، جلد اول       مقدمه ):1377(مهدوي، مسعود 
 . انتشارات سمت، چاپ اولتهران،

 رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي، ترجمه سـيد جـواد   ):1371( از هلند  DHVمهندسان مشاور 
 . مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، چاپ اولتهران،كتايي، مهدي گنجيان، امير، ناصر او
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 :عالئق و گرايش پژوهشي

عاليـق  . استاد جامعه شناسي در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسـت دكتراي جامعه شناسي و   مصطفي ازكيا   
  .ي او در زمينه جامعه شناسي توسعه و جامعه شناسي روستايي استپژوهش

ق يـ عال. حسين بهروان دكتراي جامعـه شناسـي و اسـتاد جامعـه شناسـي در دانـشگاه فردوسـي مـشهد اسـت                      
  .پژوهشي او در زمينه بررسي مسائل اجتماعي ايران و جامعه شناسي روستايي است

ق پژوهشي او جامعه    يعال. ر دانشگاه فردوسي مشهد است    مهدي كرماني دانشجوي دكتراي جامعه شناسي د      
                                                                         . فرهنگي استسيشناشناسي توسعه و جامعه


