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Extended Abstract 

Introduction 

The extraction of minerals presents both opportunities and challenges for human well-being and 

social life. Research has extensively explored the challenges faced by communities trying to 

maintain a healthy and prosperous social life around a mine. Creating the infrastructure to 

properly direct capital and resources to generate wealth and added value is one of the major 

responsibilities of policymakers in any country, including Iran, which is impossible without a 

thorough analysis of the potential of the various regions. Studying the role of industries 

(mining) in improving the livelihoods of rural households in Azadshahr County is the focus of 

this study. 

 

Methodology 

It is descriptive-analytical in nature and applied in its goals. Information was collected by two 

methods: library and field (researcher-made questionnaire). Azadshahr mine employees in 

Golestan province with 400 heads of households are included in the statistical population. 196 

people were selected according to Cochran's formula as the greater caution sample size of 200 

people. The questionnaire was filled out using a 5-point Likert scale (very low, low, medium, 

high, very high) in human, social, physical, natural and financial dimensions. Based on the 

approval of experts and professors in the field of rural geography, the content validity of the 

questionnaires was verified. Based on Cronbach's alpha coefficient, reliability was calculated 

for human capital 0/894, financial capital 0/813, natural capital 0/813, social capital 0/868, and 

physical capital 0/856. The collected data was analyzed with Friedman, Chi-square, Phi Cramer, 

and Spearman correlation coefficients within the SPSS software environment. The map was 

created with ArcGIS software. 

 

Results and Discussion 

At 99% confidence level, there is a link between industrial (mining) businesses and increasing 

the sustainable livelihood capital of rural households, and employment in this type of business 

has greater effects on economic, social, physical and human capital, but their effects on natural 

capital are much weaker. In human capital, the variable characterized by the highest average 

rank was the presence of skilled and semi-skilled manpower, while the variable characterized by 

the lowest average rank was the inventive and creative class. This type of business was rated 

highest for its effectiveness in reducing unemployment among villagers. The lowest score was 
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given for its opportunities to engage women. The highest average rating was given to reducing 

conflicts between residents, while the lowest average rating was given to access to information 

and communication technology. Based on the average rating, physical capital was rated highest 

for its contribution to improving housing conditions of villagers and lowest for its contributions 

to building religious structures. Land deformation received the highest average rating in natural 

capital, while the impact of this activity on environmental protection received the lowest. A 

Spearman correlation coefficient was used to demonstrate the relationship between mine income 

and subsistence capital. The coefficient has a significant relationship according to the level of 

significance. It is true that there is a significant relationship between employment in the mine 

and earning income, but this relationship is moderate. The chi-square values for subsistence 

capital show a significant difference between the observed frequencies and the expected 

frequencies when the significance level is lower than 0.01, meaning that the difference between 

these two ratios is statistically significant. The phi Cramer test indicates a relationship between 

monthly income and economic capital variables. Considering that the correlation between 

monthly income and variables is high for most variables and is significant at a level lower than 

0.01, it is possible to conclude that there is a strong relationship between the two. 

 

Conclusion 

Iran's mining and mineral industries are considered to be its most important economic sectors. 

As a result, the growth and development of this sector has been able to promote and improve the 

sustainable livelihood of rural households by increasing economic activity, employment, and 

income. It is perhaps the most serious impact of coal mining on the environment that there are 

environmental changes, land erosion, vegetation changes, soil degradation, and land 

deformation. It is often overlooked how mining affects the quality of life of local communities, 

as most of the benefits go to the mining industry and its workforce, thereby excluding the rest of 

the population. Additionally, the villages have been able to benefit from the mines through the 

employment of workers. It is expected that developing the skills of local uneducated 

communities will increase livelihood opportunities, especially for residents of rural mining 

areas. The development and expansion of mining activities will reduce transportation costs and, 

when combined with the development of conversion-related and complementary industries near 

the mines, will create jobs and attract rural labor, as well as increase the sustainability of rural 

livelihoods and population retention in rural areas. 
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 چکیده

ها و هم با رصتبا ف نسان و زندگی اجتماعی ضروری است و استخراج آنها هموجود مواد معدنی برای رفاه ا
ای که به دنبال حفظ یک زندگی اجتماعی سالم و ها برای هر جامعههای فراوان همراه است. چالشچالش

ررسی بن تحقیق دف ایپررونق در اطراف یک معدن دارند در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. ه
ن یی شهرستاهای معیشتی پایدار خانوارهای روستاش کسب و کارهای صنعتی )معدنی( در بهبود سرمایهنق

 جامعه آماری تحلیلی است. -باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی آزادشهر می
ول با استفاده از فرمدهند که سنگ آزادشهر تشكیل میاین پژوهش را کلیه شاغالن در صنعت معدن زغال

ای انتخاب گزینه 5های در طیف لیكرت نفر به عنوان حجم نمونه جهت تكمیل پرسشنامه 200کوکران 
بستگی های فریدمن، کای اسكوئر، فای کرامر و ضریب همها از آزمونشدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده

ها نشان بهره گرفته شد. یافته ArcGISافزار نرمو برای تولید نقشه از  SPSSافزاری اسپیرمن در محی  نرم
ر دهای معیشتی پایدار خانوارهای روستایی دهد بین کسب و کارهای صنعتی )معدن( با بهبود سرمایهمی

های اقتصادی، درصد رابطه وجود دارد و اشتغال در این نوع کسب و کار بر سرمایه 99سطح اطمینان 
تر عیفضه مراتب بیرات بیشتری بر جای گذاشته، اما بر سرمایه طبیعی تاث اجتماعی، فیزیكی، انسانی تاثیر

یلی و های معدنی در صورتی که با توسعه صنایع تبدتوان بیان نمود توسعه و گسترش فعالیتبوده است. می
 یشترزایی و جذب بهای معادن صورت گیرد عالوه بر کاهش هزینه حمل و نقل، در اشتغالتكمیلی در نزیكی

 گردد.یوستایی مرواحی ننیروهای روستایی و بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی و ماندگاری جمعیت در 
 

هـای معیشـتی، خانوارهـای روسـتایی،     هـای معـدنی، سـرمایه   کسب و کارهای صنعتی، فعالیت :کلیدی واژگان

 شهرستان آزادشهر
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 مقدمه
ها همراه ها و هم با چالشی ضروری است. استخراج آنها هم با فرصتمواد معدنی برای رفاه انسان و زندگی اجتماع

های بلند مدت شامل مسائل زیست محیطی و این واقعیت که عملیات معدن نباید سالمت و رفاه کارگران و است. چالش
 (. تخریب فزاینده محی Segerstedt and Abrahamsson, 2019: 611شهروندان جامعه را به خطر بیندازد )

 ,Goldblattبارترین معضالت مدرنیته تكامل یافته است )ترین و فاجعهزیست در زمان معاصر به عنوان یكی از پیچیده

(. در چنین مناطقی با محی  زیست نامحدود، تعداد زیادی از افراد محروم سكونت دارند و استخراج منابع 44 :1996
(. معدن شامل یک Mandishekwa, 2020: 155گردد )میهای اقتصادی محسوب طبیعی یكی از مهمترین فعالیت

 Subba Rao andعمل حفاری با عمل به کارگیری اصول مهندسی در زمین برای استخراج مواد معدنی است )

Gouricharan, 2016: 142 در سناریوی کنونی، زغال سنگ یكی از منابع اصلی درآمد و ایجاد اشتغال برای .)
توان با افزایش ظرفیت، بهبود عدالت و افزایش پایداری اجتماعی، گردد. پایداری را میسوب میبسیاری از روستاییان مح

با نگاهی جامع به نحوه بقا و امرار معاش ساکنان مناطق روستایی، برای توانمندسازی و ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی 
 ,Pandey et alگیرد )های مختلف را در بر میخانوارها، معیشت پایدار مناسب دانست. رویكردی که همه این جنبه

ها ها و داراییهای مختلف و نحوه بازیابی و بهبود قابلیت(. معیشت پایدار برای پاسخگویی موثر به شوك342 :2017
تواند به شود. معیشت پایدار میکند مشخص میهای آینده و غیره ایجاد میهای پایدار زندگی را برای نسلکه فرصت

کنی فقر به طور همزمان مورد استفاده های توسعه، مدیریت منابع پایدار و ریشهسازی سیاستوان عاملی برای یكپارچهعن
(. بنابراین ارائه رویكرد معیشتی برای توانمندسازی و ایجاد ظرفیت در بین فقرا در مناطق Krantz, 2001: 6قرار گیرد )

(. معدن زغال Pandey et al, 2018: 385یابی به توسعه پایدار است )روستایی یكی از رویكردهای اساسی برای دست
توان مشاهده و تحلیل کرد. بسیاری از پیامدهای صریح و ضمنی سنگ و تاثیر آن را تنها از منظر توسعه اقتصادی نمی

به طور مستقیم و غیر معدن زغال سنگ با تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. این امر پیامدهای متعددی دارد زیرا 
بخش (. Gadgil and Guha, 1995: 174گذارد )مستقیم بر معیشت مردم با طیف وسیعی از مشكالت تاثیر می

معدن از لحاظ نیاز انسان به مواد معدنی، گردش مالی بخش معدن، تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی دارای 
د کشور به شمار مول بخش ترینو بزرگ اقتصادی هایبخش ترینمهم از یكی معدن بخش صنعت و. اهمیت است

ی ارزش افزوده باالی طرف و از شودمی شناخته سرمایه ایجاد رود. از آنجا که صنعت، نیروی محرکه رشد اقتصادی ومی
 انسانی بعمنا ارتقای نیز ای در این راستا برخوردار است. دو عامل افزایش نقش صنعت در درآمدزایی وآن از اهمیت ویژه

خود را  اصلیهر نظام اقتصادى که یكى از وظایف . خواهد شد بهبود معیشت خانوارهار کنار هم، منجر به د صنعت بخش
بینشى، رفتارى، ارزشى و  مطلوبشرای   ابتداطور طبیعى زمینه کار، اشتغال و افزایش تولید بداند، به فراهم نمودن

تر از آن کند. پدیده بیكارى یكى از مشكالت جدى جوامع امروزى و مهممىفرهنگى کار، اشتغال و تولید را فراهم 
آید. جامعه ما نیز در کنار بیكارى حاد ورى کار به حساب مىبیكارى پنهان است که در واقع روى دیگر سكه کاهش بهره

راه توسعه در کشور ما، توسعه  ورى را نیز همراه دارد. امروزه دیگر کمتر کسی تردید دارد کهو فراگیر، مشكل کاهش بهره
شهرستان آزادشهر در استان گلستان با دارا هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد.  صنعتی است.

های گذشته برای حل مسئله بیكاری به این فعالیت توجه خاص مبذول داشته است بودن معدن زغال سنگ، در طی سال
اند. با عنایت به مطالب ارائه شده این روستایی این شهرستان در این فعالیت جذب شدهو بسیاری از ساکنان نواحی 
نقش کسب و کارهای صنعتی )معدنی( در ارتقا معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان پژوهش قصد دارد نقش 

های صنعتی )معدنی( غال در فعالیتآزادشهر را مورد بررسی قرار دهد. لذا سوال این پژوهش عبارتست از اینكه آیا بین اشت
 های معیشتی خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر رابطه معناداری وجود دارد؟با بهبود سرمایه

در ارتباط با موضوع تحقیق، سوابق و پیشینه مطالعات مختلف بررسی شد. بر این اساس برخی از مهمترین سوابق داخلی 
های نسبی استان شناخت مزیتکنند ( بیان می1400ردد. مالكی و همكاران )گو خارجی مرتب  با موضوع بیان می
افزوده یكی از  ها و منابع برای تولید ثروت و ارزشها جهت هدایت صحیح سرمایهسیستان و بلوچستان و ایجاد زیرساخت
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شانگر آن است که های تحقیق ننماید. یافتهگذاری است که اهمیت این بخش را دوچندان میوظایف اصلی سیاست
سازی تحقیق و توسعه از: متحول راهبردهای پیشنهادی توسعۀ کارآفرینی در حوزة معادن استان به ترتیب اولویت عبارت

( 16/0های معدنكاری )سازی دانش و فعالیت( و یكپارچه17/0سازی بخش معادن )(، خصوصی78/0در بخش معادن )
پذیری در جذب رقابت: نی در حوزة معادن نیز به ترتیب اولویت شاملهمچنین نتایج حاصل از کارآفری. هستند
سازی ( و جایگاه08/0(، برندسازی در حوزه معادن )34/0های معدنی )وری فعالیت(، ارتقای بهره65/0گذاران )سرمایه

ترین مسیرها ز مهمبخش معدن و صنایع معدنی ا( معتقدند 1398. بهرامی و همكاران )باشندمی( 07/0) برای معدنكاری
ها ترین شاخصاجتماعی از مهم - محیطی و فرهنگیدر دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به نتایج، مسائل زیست

بردای از معادن استان آذربایجان غربی هستند. از این رو، استخراج سنگ آهن و طال، کرومیت، منگنز و سرب و در بهره
های تزئینی، نما و سنگ گچ، باریت و خاك برداری را دارند. عالوه بر این، سنگویت در بهرهروی به ترتیب باالترین اول

( بیان 1399. عاقلی )گیرندهای دیگر استخراج قرار میسرخ و زرد، کائولن، خاك نسوز و دولومیت به ترتیب در اولویت
آالت و انرژی یروی کار در ترکیب با ماشیناستخراج مواد معدنی بدون استفاده از نیروی کار ممكن نیست. نکند می
وری نیروی کار در معادن، طراحی منظور افزایش بهرهها، بهتواند تولید و استخراج را تداوم بخشد. با توجه به یافتهمی

( در )تجهیزات پیشرفته معدنی های کاراندوزارزش افزوده شاغالن، استفاده از فناورینظام پرداخت و پاداش متناسب با 
سازی معادن غیراستراتژیک کشور و افزایش سهم نیروی کار در سود و فروش خصوصیاستخراج معادن عمیق و پرخطر، 

های کار، انرژی و سرمایه در استخراج و فرآوری مواد معدنی توصیه مواد معدنی، توجه به رواب  جانشینی/ مكملی نهاده
کنند معادن زغال سنگ و پیامدهای نامطلوب آن توجه جهانی را به خود می ( بیان2021) 1پالتاسینگ و ساتاپاتی شود.می

کند. این امر به جلب کرده است. منابع زغال سنگ به طور غیر مستقیم بسیاری از نیازها و امكانات مدرن را برآورده می
های ها، فعالیتاین ویژگیکند. با وجود های شغلی در هند کمک میایجاد درآمد، افزایش صنعتی شدن و ارتقای فرصت

کند. عوامل متعدد جانبی معادن زغال معدن زغال سنگ روباز تهدیدهای جدی برای معیشت جوامع محلی ایجاد می
 سنگ در مورد الگوی معیشت در میان افراد آسیب دیده ارزیابی شده است. 

ی معدنی در سراسر کشور شده و به ها( معتقدند تقاضای زغال سنگ باع  گسترش فعالیت2021) 2موندال و میستری
کند. در کشورهای در حال توسعه، به ویژه مناطق روستایی اغلب تحت تاثیر بهبود رشد اقتصادی سرمایه ملی کمک می

های دهد که جوامع روستایی تحت تاثیر مثبت و منفی فعالیتها نشان میاین ماهیت پیچیده معدنكاری قرار دارند. یافته
های پولی و شغلی را برای زمین باختگان محلی ایجاد کرده رند. تملک زمین به دلیل گسترش معدن، جبرانمعدنی قرار دا

های شغلی بسیار محدود به مالكان کند، اما فرصتاست که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد محلی را تقویت می
های وامع کمک کرده است. از سوی دیگر، سرمایهزمین داده است. جبران خسارت به افزایش سرمایه فیزیكی در بین ج

( در تحقیقی بیان 2021) 3گیرند. ساهو و سناپاتیهای مرتب  قرار میطبیعی و اجتماعی تحت تاثیر معادن و فعالیت
پذیری خانوارها در کنند بدون شک زغال سنگ نقش مهمی در شكل گیری دنیای امروز دارد. در این مطالعه آسیبمی

و شاخص تاثیر معیشتی  پذیری معیشتیلیات معدن زغال سنگ با در نظر گرفتن دو شاخص، یعنی شاخص آسیببرابر عم
شود. از پنج سرمایه در معادن فعال زغال سنگ و روستاهای غیر معدنی منطقه تالچر زغال سنگ در انگول ارزیابی می

غال سنگ در دهكده معدنی بیشتر از روستای غیر های معدن زمعیشتی، سرمایه طبیعی و سرمایه مالی به دلیل فعالیت
دهد که خانوارهای روستای معدن بیشتر مستعد مسائل مختلف مرتب  با معدنی تحت تاثیر قرار گرفته است. این نشان می

ایج محی  زیست هستند، بنابراین آنها باید اقدامات کافی را برای مقابله با مسائل ناشی از عملیات معدن اتخاذ کنند. نت
دهد که خانوارهای روستایی در منطقه معدن نتایج مثبت و منفی ناشی از ( نشان می2016) 4تحقیق هوتا و بهرا

کنند. گسترش معادن باع  اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افراد محلی شده های استخراج زغال سنگ را تجربه میفعالیت

                                                           
1. Paltasingh and Satapathy 

2. Mondal and Mistri 

3. Sahoo and Senapati 

1. Hota and Behera 
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کرده است. از طرف دیگر، کاهش در ارائه خدمات اکوسیستم به های مالی و همچنین فیزیكی کمک و به افزایش سرمایه
های معیشتی سنتی مانند جنگل، کشاورزی و دلیل اثرات سوء استخراج زغال سنگ منجر به بازده کمتری در فعالیت

های قوی که های اخیر عالقه به شناسایی شاخصکنند در سال( بیان می2015) 1دامداری شد. هورسلی و همكاران
ای از کارها در زمینه دهد افزایش یافته است. این کار بر اساس مجموعه گستردهتباط بین استخراج و توسعه را نشان میار

 -توسعه روستایی بنا شده و هدف آن این است که میزان کمک معادن به تغییرات در شرای  اقتصادی، اجتماعی 
تر برای درك تعامل بین رچوب معیشت پایدار یک وسیله قویفرهنگی، بهداشتی، سیاسی و محیطی را نشان دهد. لذا چا

دهد که استخراج زغال ( با استفاده از چارچوب معیشت پایدار نشان می2009) 2دهد. میشرااستخراج و توسعه ارائه می
تماعی و سنگ که نوعی سرمایه فیزیكی است در افزایش سرمایه مالی نقش دارد. تاثیر متفاوتی بر سرمایه فیزیكی و اج

رسد مزایای آن برای کوتاه مدت است اما تاثیر منفی بر سرمایه انسانی و طبیعی دارد. در این شرای  اگر چه به نظر می
های معدنی در عین شوند. بررسی نتایج تحقیقات قبلی حاکی از آن است که فعالیتها در طوالنی مدت متحمل میهزینه

گذارد که تاثیر های معیشتی افراد بر جا میکند تاثیرات متفاوتی بر سرمایهاهم میحالی که موجبات اشتغال بسیاری را فر
 گذارند.های مالی، فیزیكی، اجتماعی و انسانی بوده و بر سرمایه طبیعی تاثیر نامطلوب بر جا میمثبت آن بر سرمایه

 

 مبانی نظری
که شامل حفاظت و اطمینان از وسایل معیشت مردم و ای است مفهوم معیشت پایدار روستایی دارای معنای عام و گسترده

(. Singh & Hiremath, 2010: 445شود )ها و الزامات سیاست فعلی مربوط به توسعه پایدار میجامعه و نگرانی
های معیشتی متعدد )از جمله کار افراد در جوامع روستایی ممكن است یا خود اشتغالی )معموالً در کشاورزی( یا در فعالیت

(. Cherni and Hill, 2009: 648معمولی یا کارآفرینی( بدون داشتن شغل یا درآمد ثابت مشارکت داشته باشند )
نظریه پنج سرمایه به عنوان عنصر کلیدی توسعه یافته از چارچوب معیشت پایدار، یک روش منسجم برای تجزیه و 

های توسعه و تواند از گستردگی کامل ادبیات در شاخصدهد و میگیری در زمینه معدن و توسعه ارائه میتحلیل و تصمیم
تاثیرات صنایع استخراجی در کشورهای در حال توسعه استفاده کند. همچنین این پتانسیل برای توسعه بیشتر در تحقیقات 

فرایندها و  پذیری، تغییرکاربردی با تمرکز بیشتر بر تعامل آن با سایر عناصر چارچوب معیشت پایدار، مانند زمینه آسیب
ها ها و نتایج معیشتی وجود دارد. چارچوب معیشت پایدار، چه به طور گسترده و چه با تمرکز بر سرمایهساختارها، استراتژی

ای، ملی یا فراتر از ای، منطقهای خانوار، جامعهاز فردی، خانگی، خوشه -های مختلف تواند در طیف وسیعی از مقیاسمی
 شده در موارد مختلف اعمال شود.آن با نتایج ارزیابی 

پذیری توصیفی از ناامنی در رفاه افراد، خانواده و جامعه در مواجهه با تغییرات آسیبپذیری جامعه روستایی: های آسیبزمینه
( روندهای نامطلوب و 2ها، پذیری به موارد زیر اشاره دارد: الف( شوكهای مربوط به آسیبنگرانیمحی  خارجی است. 

های توانند بر داراییتواند بر معیشت جوامع روستایی تاثیر بگذارد. همه این عوامل میلگوی فصلی نامطلوب که می( ا3
 :Kabir and et al, 2012معیشتی و خانوارها و همچنین بر توانایی آنها برای ایجاد درآمد تاثیر بسزایی داشته باشند )

270.) 
ن کوچک ر کشاورزاختلف تنش فصلی دانواع مهای شغلی. ها و تولیدات، فرصتفصلی بودن؛ بعنوان مثال: نوسانات قیمت

بتنی مهای کوچک که معیشت عمدتاً های کشاورزی در مقیاس کوچک وجود دارد. مناطق روستایی دارای زمینو سیستم
بازاریابی  برداشت و های شغلی فصلی مانند تجارت،گیرند. فرصتبر منابع طبیعی تحت تاثیر استرس فصلی بودن قرار می

 گذارد.و کار روزانه همه در معیشت افراد فقیر تاثیر می
زا هستند، بعنوان مثال: درگیری، جنگ، بهداشت، بینی و آسیبهای وارد شده ناگهانی، غیر قابل پیشها؛ تكانشوك

سالی / بالیای طبیعی در به شكل سیل یا خشكسوزی، دزدی. لرزه، آتشبیماری، سیل، طوفان، خشكسالی، آفات، زمین

                                                           
2. Horsley et al 

3. Mishra 
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های معیشتی را از بین ببرد و تاثیرات چشمگیری بر منابع طبیعی یا پایداری محی  تواند داراییجوامع کشاورزی می
های دامی و زیست داشته باشند زیرا که معیشت کشاورزان تا حد زیادی به آن متكی هستند. بیماری کشاورزان، بیماری

کند. کشاورزان آور است و معیشت را با خطر مواجه میلید ضعیف محصوالت همه شوكزوال محصوالت زراعی و تو
ها، آنها را مجبور به فروش پذیرتر هستند زیرا شوكکوچک روستایی که کامالً به کشاورزی وابسته هستند، آسیب

 (.Kabir and et al, 2012: 271کند )ها میدارایی
های گوناگون هستند؛ مانند بینی و مستمر در زمانای که قابل پیشای فزایندهزا؛ بطور معمول فشارهروندهای بحران

زیست، حكومت و کمبودهای فصلی، افزایش جمعیت، کاهش حاصلخیزی خاك، آلودگی هوا، روندهای اقتصادی، محی 
نی معیشت روستایی بسته به روند طوال(. Chambers and Conway, 1991: 8باشد )روندهای تكنولوژیک می

های اجتماعی های سیاسی، درگیریپذیر شود. بیش از جمعیت، تغییرات محیطی، ناآرامیتواند کم و بیش آسیبمدت می
کند به پذیری )یا قرار گرفتن در معرض خطر( کمک میچارچوب آسیبممكن است مشكل درآمد ناکافی را تشدید کند. 

ها، روندها و فصلی بودن داشته باشند عیشت خود در مقابل شوكاینكه چگونه مردم درك درستی از موفقیت و یا حفظ م
(McDonagh and Bunning, 2009: 76.) 

Carney (1998نسخه جدیدی از تعریف معیشت را شامل توانایی )ها )شامل منابع مادی و اجتماعی( و ها، دارایی
از جمله ملموس و نامشهود را به عنوان سرمایه در های معیشتی، های مورد نیاز برای معیشت ارائه کرد. وی داراییفعالیت

ای که وی شوند تا رفاه خانوارها را افزایش دهند. اشكال مختلف سرمایهاشكال مختلف تعریف کرد که با هم ترکیب می
 معرفی کرد عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیكی.

های اجتماعی و ارتباطات بین اعضای جامعه، هنجارها، قوانین و نهادهای اجتماعی متمرکز جتماعی بر شبكهسرمایه ا
های رسمی باع  ایجاد قابلیت اطمینان متقابل ها و سازمانها، انجمناست. عالوه بر این، وابستگی یا عضویت در گروه

ها و استفاده کنند که در نهایت دانش، اطالعات، مهارت توانند از آنها برای حل مشكالت مشتركشود و مردم میمی
هایی هستند که افراد و جوامع ها منابع و سرمایهدهد. ایندسترسی به منابع را برای دستیابی به معیشت بهتر افزایش می

 (.Fergusen, 2012: 5توانند از طریق ارتباط خاصی با یكدیگر به آنها دسترسی داشته باشند )می
های فرد است ها و قابلیتها، توانایییک دارایی ذاتی و اکتسابی از یک فرد است که شامل مهارت ه انسانیسرمای

(Quandt, 2018: 255این مفهوم به مهارت .)دهد ها، سالمتی خوب و توانایی کار اشاره دارد که به افراد اجازه می
 :Shena et al, 2009به اهداف زندگی خود دنبال کنند )های مختلف زندگی را برای دستیابی ها و فعالیتاستراتژی

های داخلی درونی یا انباشته شده در محدوده سنی (. اقتصاددانان اساسا مفهوم سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت241
ی حفاظت از تولید دهد به طور موثر با سایر انواع سرمایه براکنند که به سرمایه انسانی اجازه می)کار( در جامعه تعریف می

ها، دانش، توانایی کار و های جمعیتی افراد اشاره دارد مانند تحصیالت، مهارتاقتصادی کار کند. بنابراین به ویژگی
سازد تا دهد که افراد را قادر میوضعیت سالمت، وضعیت تغذیه خوب، ظرفیت کار و ظرفیت سازگاری افراد را نشان می

 (.Adisa, 2012: 12را برای افزایش اهداف معیشتی خود دنبال کنند )های مختلف معیشتی استراتژی
تواند در هر زمان برای تامین معاش مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه سرمایه طبیعی نشان دهنده منابعی است که می

ی منابع طبیعی مانند طبیعی به ذخایر منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و دسترسی به محی  اشاره دارد. به طور کل
شود. سرمایه طبیعی شامل زمین، آب، رودخانه، جنگل، دام، جو، تنوع زیستی و غیره است و به شكل نامشهود یافت می

(. سرمایه طبیعی به ویژه برای کسانی که Campbell et al, 2001: 22دسترسی به خدمات و منابع محیطی است )
 Sharafi, and etهای مبتنی بر منابع طبیعی تأمین می کنند مهم است )ز فعالیتتمام یا بخشی از امرار معاش خود را ا

al, 2018: 53.) 
ترین کنند. رایجسرمایه مالی شامل منابع مالی است که مردم یا خانوارها برای دستیابی به اهداف معیشت خود استفاده می

ی به درآمد، سیستم اعتباری، حواله، تجارت و حقوق ناشی انداز، طال / جواهرات، دسترسی عادمنابع مالی عبارتند از پس
 (.Serrat, 2008: 15از مشاغل، بیمه، اجاره و... است )
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تواند به نوبه خود های ساخته شده اشاره دارد که میهای اساسی، مزارع و سایر اشكال داراییسرمایه فیزیكی به زیرساخت
تواند توس  مردم یا خانوارها برای تغییر محی  فیزیكی به فراهم کند و می ای برای استفاده از سایر اشكال سرمایهوسیله

های مزرعه، ها، وسایل نقلیه، انرژی، ابزارها و تجهیزات )یعنی داراییهای جدید مانند خانهکار گرفته شود، مانند فناوری
 (.Timalsina, 2007: 15آبیاری و برق( برای عملكرد بیشتر و کارآمدتر )

های اعضای خانواده دارد. نیروهای خارجی ها و داراییهای معیشتی: امرار معاش بستگی به طیف وسیعی از قابلیتراهبرد
شود در های خانوارها میها و قابلیتگذارد و باع  از دست رفتن داراییمانند تغییرات غیرمنتظره بر خانوارها تاثیر می

شود و اغلب با شود. عالوه بر این، ریسک منجر به کاهش درآمد مینتیجه با ریسک و عدم قطعیت بیشتری روبرو می
 ,Bhattarai and Kanta Adhikariدهد )افزایش تقاضا برای بودجه خانوارها همراه است و درآمد کلی را کاهش می

قطعیت کنند. تاثیر و سطح خطر و عدم (. اما همه خانوارها ریسک را به طور یكسان یا برابر تجربه نمی4 :2005
دسترسی به منابع مانند نوع شغل، سطح تحصیالت، اندازه و ترکیب خانواده، اعتبار اجتماعی، سن، جنس، گروه قومی و 

های معیشتی، غیره بستگی دارد. راهبردهای مقابله به شدت توس  خانوارهای فقیر برای کاهش و فرار از عدم قطعیت
شود. آنها ممكن است به شكل تغییر الگوهای مصرف مانند کاهش ها در طول سال به کار گرفته میاسترس و شوك

های ها و غیره به کار روند. به طور مشابه، پاسخهای غذایی، به تعویق انداختن سرگرمیتعداد و کیفیت غذاها یا وعده
غیر طبیعی و  ای برای کاهش تاثیر منفی یک تغییر خارجی. هدف از راهبردهای معیشتی، نجات معیشت از شرای مقابله

ای موجود برای مقابله با چنین عدم های سرمایهبالیای غیر منتظره است. به عبارت دیگر، استفاده از منابع و دارایی
های معیشتی است. توانایی هر فرد و خانواده برای مقابله با بحران متفاوت است. اگر شدت و پذیریها و آسیبقطعیت

 (.Adams et al, 1998: 271شوند )پذیر میهای توانمند نیز آسیبمدت فاجعه افزایش یابد خانواده
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دهنده فهم های اقدامات معیشتی است. آنها مهم هستند چرا که نشاندستاوردها و یا خروجی پیامدهای معیشتی؛
ها کمک کند. تواند در ایجاد انگیزه در تعیین فعالیتها هستند. پیامدها میپذیری و سیستموه، آسیبهای بالقدارایی

زیست سالم مشاهده گردد. پذیری، امنیت غذایی و یا حتی محی تواند در شرای  درآمد، رفاه، کاهش آسیبپیامدها می
)صحنه ها در عملكرد آن است پذیری و مفهوم سیستمسیبای جامعه و تاثیر آهای پایهپیامدهای معیشت بازخورد دارایی

 .(CHF, 2005؛ 17: 1399و نوتقانی، 
 

 روش پژوهش
تحلیلی بوده و از دو  -پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و گردآوری اطالعات از نوع توصیفی 

آماری شامل کلیه شاغالن در معدن آزادشهر  جامعهد. ای و میدانی )پرسشنامه محقق ساخته( استفاده گردیروش کتابخانه
نفر که برای احتیاط بیشتر  196شاغل سرپرست خانوار که بر اساس فرمول کوکران تعداد  400در استان گلستان با تعداد 

خیلی ای )خیلی کم، کم، متوس ، زیاد، گزینه 5نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه در قالب طیف لیكرت  200
تایید  بر اساسها زیاد( در ابعاد انسانی، اجتماعی، فیزیكی، طبیعی و مالی تكمیل گردید. روایی محتوایی پرسشنامه

متخصصان و اساتید حوزه جغرافیای روستایی تایید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای سرمایه انسانی 
 به دست آمد. 856/0و سرمایه فیزیكی  868/0، سرمایه اجتماعی 813/0، سرمایه طبیعی 813/0، سرمایه مالی 894/0
اسكوئر، فای کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن در های آماری فریدمن، کایبا استفاده آزمون شدهی آورجمعی هاداده

 (1جدول) .بهره گرفته شد ArcGISافزار و برای تهیه نقشه از نرم شدندیه و تحلیل تجز SPSSی افزارنرممحی  
 دهد.( محل سكونت شاغالن را ارائه می2متغیرهای تحقیق و )جدول

 
تحقیق ابعاد و متغیرهای. 1جدول شماره    

 متغیرهای تحقیق ابعاد

و انداز با درآمد حاصل از این کسب ها با این شغل، امكان پسمیزان رضایتمندی از درآمد حاصل از این کسب و کار، سطح تامین هزینه مالی
های شغلی متعددی در این کسب و کار، گذاری سودآور و پررونق در روستا، وجود فرصتکار، تاثیر این کسب و کار جهت سرمایه

های ایجاد شده از این کسب و کار جهت مشارکت زنان، خلق اثرگذاری این نوع کسب و کار در کاهش سطح بیكاری روستاییان، فرصت
های ایجاد شده ان تحت تاثیر این نوع فعالیت، میزان تاثیر این شغل در باال رفتن قدرت خرید، فرصتهای جدید شغلی برای جوانفرصت

 از توسعه این شغل برای دریافت کمک هزینه و وام، میزان تاثیر این کسب و کار بر قیمت اراضی روستایی )مسكونی و زراعی(

امنیت شغلی، دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات، تعلق خاطر شما به زندگی  سطح اعتماد به دیگران، انسجام خانوادگی، احساس اجتماعی
در روستا، رضایت از دسترسی به خدمات درمانی، سطح رضایتمندی از بیمه کارگران در این شغل، میزان تاثیر این کسب و کار در 

ز روستا به شهر، میزان رضایتمندی از این کسب و کار، اندازی کسب و کارهای جدید در روستا، تاثیر این شغل در کاهش مهاجرت اراه
های تعاونی در بین شاغالن دراین نوع کسب و کارها، اثرگذاری این تاثیر این شغل بر موقعیت اجتماعی شاغالن، تمایل به ایجاد شرکت

 ها بین ساکنانکاهش درگیری های اجتماعی، میزان تغییرات ناشی از توسعه این شغل در فرهنگ روستانشینی،شغل درکاهش آسیب

های انسانی ارتقا سطح مهارت، ارتقا سطح خالقیت، ارتقا سطح بهداشت، بهبود وضعیت تغذیه، ارتقا سطح دانش شاغالن، وجود نیروی انسانی
 ماهر و نیمه ماهر در روستا برای این کسب و کار

های آموزشی، نقش این کسب ، نقش این کسب و کار در برگزاری کارگاهنقش این نوع کسب و کار در بهبود وضعیت مسكن روستاییان فیزیکی
های ارتباطی روستا، نقش این کسب و کار برای و کار در افزایش امكانات ورزشی، نقش این واحد کارگاهی در بهبود شبكه معابر و راه

، نقش این کسب و کار در ساخت اماکن مقابله با مخاطرات طبیعی، نقش این کسب و کار در ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی
 مذهبی، نقش این کسب و کار در ساخت مساکن کارگری

دسترسی به آب سالم و بهداشتی، میزان توجه به توسعه فضاهای سبز، میزان مساعدت محی  روستا برای توسعه این نوع کسب و کار،  طبیعی
های محیطی، تغییر شكل زمین، ارزیابی این کسب و کار در حفاظت از جاذبههای معدنی، تاثیر ها و نخالهتوجه به دفع بهداشتی زباله

 های محیطیشما از فرسایش زمین، تغییر پوشش گیاهی، تغییر زیبایی

؛ ویسی و نیکخواه، 1397؛ عارفی، 1397؛ امیدی و الهی نژاد، 1398؛ حیدری ساربان و عبدپور، 1400صحنه و خراسانی، : منبع

 Nawrotzki, Hunter؛ Kassa and Eshetu, 2014؛ 1390ودی، قدیری معصوم، رضوانی، نظری و صحنه، ؛ مطیعی لنگر1397

Lori, Dickinson Thomas, 2012. 
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 . محل سکونت شاغلین در معدن2جدول شماره 

 تعداد روستا تعداد روستا تعداد روستا تعداد روستا

 5 سرای محمد حسین 40 رودبار 20 سوسرا 30 قشالق

 20 ازدارتپه 40 فارسیان 5 حاجی آباد 10 م ابادمعصو

 5 غزنوی 10 رحیم آباد 5 مهدی آباد 10 اسالم آباد

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 

 محدودۀ مورد مطالعه
 3/4شرقی استان گلستان واقع شده و معادل کیلومترمربع در گستره جنوب و جنوب 74/872شهرستان آزادشهر با وسعت 

آید. این استان را به خود اختصاص داده است و از لحاظ وسعت نهمین شهرستان استان به شمار می درصد از مساحت
شهرستان از شمال به شهرستان گنبدکاووس، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان سمنان و از غرب به شهرستان 

شهر،  3بخش،  2رستان آزادشهر مشتمل بر ، شه1395اداری سال  -شود. بر اساس تقسیمات سیاسی آزادشهر محدود می
های (. اقتصاد ناحیه در درجه اول متكی به فعالیت1395آبادی مسكونی بوده است )مرکز آمار ایران،  54دهستان و  4

ی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است در شال ،جو کشاورزی است که در این میان کشت محصوالتی مانند گندم،
دستی و سنتی و مشاغل  عیصنا ،و...( گوسفند پرورش گاو،) یدامدارهای معدنی، شت و زرع، فعالیتکنار فعالیت ک

 شود.خدماتی به صورت فعالیت مكمل توس  مردان و زنان روستایی انجام می
 

 
 . نقشه محدوده مورد مطالعه2شکل شماره 

 (ترسیم نگارندگان)منبع: 

 

 

 



 97                                                      بهبود سرمایه های .....                     در کسب و کارهای معدنی صحنه و سادین / نقش

 هابحث و یافته
نفر بین  48سال،  40الی  31نفر بین  92سال،  30نفر کمتر از  52باشند. نفر زن می 5رد و نفر م 195به لحاظ جنسیت 

نفر  42نفر ملک شخصی،  105نفر متاهل که  175نفر مجرد و  25اند. سال بوده 50نفر بیشتر از  8سال و  50الی  41
نفر تخریبی اعالم  21نفر قدیمی و  67وساز، نفر کیفیت مسكن را ن 87کنند. نفر در خانه پدری زندگی می 45ای و اجاره
نفر  2اند. نفر لیسانس و باالتر بیان کرده 34نفر فوق دیپلم،  6نفر دیپلم،  62نفر سیكل،  60اند. به لحاظ تحصیالت نموده

ومان اعالم میلیون ت 5نفر بیشتر از  13میلیون تومان و  5تا  4نفر بین  58میلیون تومان،  4درآمد ماهیانه را کمتر از 
نفر دارای  79نفر دارای موتورسیكلت،  40باشند که نفر فاقد وسیله نقلیه می 77نفر دارای وسیله نقلیه و  123اند. نموده

اند. نفر دارای بیمه خدمات درمانی بوده 4نفر دارای بیمه تامین اجتماعی و  163باشند. نفر دارای وانت می 4سواری و 
 اند.های پرسشنامه را اعالم ننمودهتعدادی نیز برخی گزینه

های فریدمن، کای اسكوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن و فای کرامر استفاده برای سنجش سوال تحقیق از آزمون
های معیشتی خانوارهای روستایی شاغل در فعالیت معدن را با استفاده مقایسه میانگین متغیرهای سرمایه( 3)جدولگردید. 

ای به متغیر وجود نیروی انسانی ماهر و نیمه در سرمایه انسانی باالترین میانگین رتبهدهد. شان میاز آزمون فریدمن ن
( تعلق دارد و بیانگر وجود نیروی کار فراوان در روستاها اشاره دارد که اغلب 90/7ماهر در روستا برای این کسب و کار )

ای به میزان در معدن بهره فراوان برد اما کمترین میانگین رتبه توان از این پتانسیل برای استفادهباشند و میبیكار می
برداری از معدن حالت سنتی و دهد کماکان بهره( تعلق دارد و نشان می52/3حضور طبقات مبتكر و خالق در این حرفه )

ه الزمه بهره گیرد کنیمه مدرن دارد و از آخرین دستاوردهای علمی و تجهیزات پیشرفته استفاده مطلوب صورت نمی
ای به بردن از این تجهیزات پیشرفته به حضور این طبقه بستگی زیادی دارد. در سرمایه اقتصادی باالترین میانگین رتبه

( اختصاص دارد و این فعالیت توانسته بسیاری 86/10اثر گذاری این نوع کسب و کار در کاهش سطح بیكاری روستاییان )
خود جذب و باع  کاهش سطح بیكاری در ناحیه مورد مطالعه گردد و کمترین میانگین از نیروهای بیكار روستا را در 

برداری از ( تعلق دارد و چون کار بهره24/5های ایجاد شده از این کسب و کار جهت مشارکت زنان )ای به فرصترتبه
نماید و بیشتر جاد میهای خیلی کمی برای اشتغال زنان ایگردد لذا فرصتمعدن بطور نسبی مردانه محسوب می

ای به کاهش باشد. در سرمایه اجتماعی باالترین میانگین رتبهای معدن مختص میهای حاشیهاشتغاالت زنان به فعالیت
دهد فعالیت و کاهش سطح بیكاری از بسیاری از معضالت ( تعلق دارد و نشان می09/12ها بین ساکنان )درگیری

های مثبت اشتغال در معدن این متغیر را محسوب نمود اما توان از جنبهو می کاهداجتماعی به خصوص درگیری می
دهد پایین بودن ( اختصاص دارد و نشان می00/6ای به دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات )کمترین میانگین رتبه

گردد. در حسوب میسطح تحصیالت و آموزش و عدم احساس نیاز شاغلین باع  پایین بودن میانگین این متغیر م
( تعلق دارد 30/5ای به نقش این کسب و کار در بهبود وضعیت مسكن روستاییان )سرمایه فیزیكی باالترین میانگین رتبه

ای به دهد وجود درآمد توانسته است باع  بهبود وضعیت مسكن روستاییان گردد اما کمترین میانگین رتبهو نشان می
ای به ( تعلق گرفته است. در سرمایه طبیعی باالترین میانگین رتبه03/3اکن مذهبی )نقش این کسب و کار در ساخت ام

های معدنی به طور قطع تغییراتی در ظاهر و ( اختصاص دارد و از نظر پاسخ دهندگان فعالیت86/6تغییر شكل زمین )
ای به تاثیر ما کمترین میانگین رتبهنمایند اشكل زمین در محدوده ایجاد نموده است و این تغییرات را نامطلوب تلقی می

تواند بدون اختصاص سهم ( تعلق دارد و این فعالیت نمی64/3های محیطی )این کسب و کار در حفاظت از جاذبه
های محیطی اثرگذار باشد لذا با اختصاص سهمی از سود این فعالیت مشخصی از درآمد این فعالیت در حفاظت از جاذبه

 ی محیطی حفاظت نمود.هاتوان از جاذبهمی
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 های معیشتی با استفاده از آزمون فریدمن. بررسی مقایسه میانگین متغیرهای سرمایه3جدول شماره 

میانگین  متغیر سرمایه

 ایرتبه

ضریب  میانگین

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0** 8 183/266 51/2 89/5 ارتقا سطح مهارت انسانی

 36/2 65/5 تیارتقا سطح خالق

 06/2 69/4 سطح بهداشت ارتقا

 98/1 49/4 یهتغذ یتوضع بهبود

 90/1 17/4 سطح دانش شاغالن ارتقا

کسب  ینا یماهر در روستا برا یمهماهر و ن یانسان هاییروین وجود
 و کار

90/7 30/3 

 06/2 70/4 یگردمذاکره و تعامل کارگران با مشاغل  ییدر ارتقا توانا تاثیر

 72/1 99/3 هاو دانشگاه یدولت یصنعت با نهادها ینرواب  ا توانایی

 63/1 52/3 حرفه ینحضور طبقات مبتكر و خالق در ا میزان

 000/0** 12 614/291 97/1 44/7 کسب و کار یناز درآمد حاصل از ا یتمندیرضا یزانم اقتصادی

 12/2 68/7 شغل ینبا ا هاینههز ینتام سطح

 54/1 63/5 کسب و کار ینانداز با درآمد حاصل از اپس امكان

 38/1 35/5 سودآور و پررونق در روستا گذارییهوکار جهت سرماکسب ینا یرتاث

 84/1 87/6 کسب و کار یندر ا یمتعدد یشغل یهافرصت وجود

 05/3 86/10 ییانروستا ارییكنوع کسب و کار در کاهش سطح ب ینا اثرگذاری

 44/1 24/5 کسب و کار جهت مشارکت زنان ینشده از ا یجادا هایفرصت

 34/2 34/8 یتنوع فعال ینا یرجوانان تحت تاث یبرا یشغل یدجد یهافرصت خلق

 39/2 69/8 یدشغل در باال رفتن قدرت خر ینا یرتاث میزان

 ینهکمک هز یافتدر یشغل برا ینه اشده از توسع یجادا هایفرصت
 و وام

67/5 57/1 

و  مسكونی﴿ ییروستا یاراض یمتکسب و کار بر ق ینا یرتاث میزان

 ﴾یزراع

24/6 69/1 

با  یکاز رواب  نزد یاشبكه یجادکسب و کار بر ا ینا تاثیر
 یگرد یهاشرکت

87/6 89/1 

 60/1 13/6 کسب و کار ینا توسعه یبرا یمكان هاییرساختبودن ز مطلوب

 000/0** 17 028/233 62/2 46/11 یگرانسطح اعتماد به د اجتماعی

 32/2 88/9 یخانوادگ انسجام

 08/2 89/8 یشغل یتامن احساس

 55/1 00/6 اطالعات و ارتباطات یبه فناور دسترسی

 87/2 88/11 در روستا یخاطر شما به زندگ تعلق

 88/1 47/7 یبه خدمات درمان یاز دسترس ترضای

 46/2 46/9 شغل ینکارگران در ا یمهاز ب یتمندیرضا سطح

در  یدجد یکسب و کارها یاندازکسب و کار در راه ینا یرتاث میزان
 روستا

51/8 00/2 

 64/2 85/10 شغل در کاهش مهاجرت از روستا به شهر ینا تاثیر

 31/2 73/9 کسب و کار یناز ا ییتمندرضا میزان

 24/2 38/9 شاغالن یاجتماع یتشغل بر موقع ینا تاثیر

نوع کسب و  ینشاغالن درا یندر ب یتعاون یهاشرکت یجادبه ا تمایل
 کارها

80/7 95/1 

 46/2 57/10 یاجتماع هاییبشغل درکاهش آس ینا اثرگذاری

 70/2 79/11 ینیشغل در فرهنگ روستانش یناز توسعه ا یناش ییراتتغ میزان

 73/2 09/12 ساکنان ینب هایریدرگ کاهش
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 80/1 13/7 حرفه ینکارگران در ا یهاتوجه به خواسته میزان

 01/2 24/8 حرفه ینجامعه نسبت به ا یرتاث یهاو نگرش انگیزه

 توسعه در ﴾یمردم محل عملی تجربه﴿ یاستفاده از دانش محل میزان
 حرفه این

85/9 42/2 

 000/0** 6 905/411 38/2 30/5 ییانمسكن روستا یتنوع کسب و کار در بهبود وضع یننقش ا فیزیکی

 02/2 57/4 یآموزش یهاکارگاه یکسب و کار در برگزار یننقش ا 

 36/1 06/3 یامكانات ورزش یشکسب و کار در افزا ینا نقش

 یارتباط هایدر بهبود شبكه معابر و راه یارگاهواحد ک ینا نقش
 روستا

15/5 28/2 

 40/1 14/3 یو درمان یبهداشت یکسب و کار در ساخت فضاها ینا نقش

 65/1 74/3 یکسب و کار در ساخت اماکن مذهب ینا نقش

 34/1 03/3 یکسب و کار در ساخت مساکن کارگر ینا نقش

 000/0** 9 350/166 28/2 07/5 یسالم و بهداشتبه آب  یدسترس طبیعی

 95/1 27/4 سبز یتوجه به توسعه فضاها میزان

 32/2 24/5 نوع کسب و کار ینتوسعه ا یروستا برا ی مساعدت مح میزان

 91/1 36/4 یمعدن یهاها و نخالهزباله یبه دفع بهداشت توجه

 76/1 64/3 یطیمح یهابهکسب و کار در حفاظت از جاذ ینا تاثیر

 16/3 86/6 ینشكل زم تغییر

 01/3 61/6 ینزم یششما از فرسا ارزیابی

 04/3 37/6 یاهیپوشش گ تغییر

 06/3 62/6 یطیمح هاییباییز تغییر

 61/2 95/5 کسب و کار یندر ا بینییشپ یرقابلغ ییراتدر برابر تغ یآمادگ میزان

 درصد معناداری 99درصد معناداری     ** در سطح  95(    * در سطح 1400های تحقیق، افتهمنبع: )ی
 
 

های معیشتی با استفاده از ضریب همبستگی بیانگر ارتباط بین درآمد ماهیانه در معدن با متغیرهای سرمایه( 4جدول(
توان بیان باشد. در واقع میارای رابطه معنادار میدهد که با توجه به سطح معناداری به دست آمده، داسپیرمن را نشان می

گردد اما این های معیشتی مشاهده مینمود بین اشتغال در معدن و کسب درآمد ارتباط معنادار با بهبود وضعیت سرمایه
ارهای های معیشتی خانوگردد. لذا وجود رابطه بین درآمد ماهیانه با بهبود سرمایهارتباط در حد متوس  ارزیابی می

 گردد.روستایی شاغل در صنعت معدن تایید می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های معیشتی با استفاده از آزمون اسپیرمن. ارتباط بین درآمد ماهیانه در معدن با متغیرهای سرمایه4جدول شماره 

 نتیجهسطح آماره تعداد  متغیرها متغیر
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 رد تایید معناداری اسپیرمن نمونه

درآمد 

ماهیانه در 

 معدن

  * 000/0 286/0** 200 رتقا سطح مهارتا

  * 000/0 288/0** یتارتقا سطح خالق

  * 029/0 148* کسب و کار یناز درآمد حاصل از ا یتمندیرضا یزانم

  * 004/0 210/0** شغل ینبا ا هاینههز ینتام سطح

  * 003/0 214/0** کسب و کار ینانداز با درآمد حاصل از اپس امكان

  * 000/0 281/0** سودآور و پررونق در روستا گذارییهوکار جهت سرماکسب ینا یراثت

  * 004/0 206/0** کسب و کار یندر ا یمتعدد یشغل یهافرصت وجود

  * 000/0 289/0** ییانروستا یكارینوع کسب و کار در کاهش سطح ب ینا اثرگذاری

  * 035/0 144/0* هت مشارکت زنانکسب و کار ج ینشده از ا یجادا هایفرصت

  * 030/0 148/0* یدشغل در باال رفتن قدرت خر ینا یرتاث میزان

  * 000/0 388/0** یگرانسطح اعتماد به د

  * 018/0 165/0* یخانوادگ انسجام

  * 000/0 409/0** یشغل یتامن احساس

  * 000/0 339/0** اطالعات و ارتباطات یبه فناور دسترسی

  * 000/0 530/0** در روستا یخاطر شما به زندگ تعلق

  * 011/0 180/0* یبه خدمات درمان یاز دسترس رضایت

  * 034/0 144/0* شغل ینکارگران در ا یمهاز ب یتمندیرضا سطح

  * 000/0 478/0** شاغالن یاجتماع یتشغل بر موقع ینا تاثیر

  * 040/0 138/0* یاجتماع هاییبسشغل درکاهش آ ینا اثرگذاری

  * 000/0 418/0** ساکنان ینب هایریدرگ کاهش

 مسكن  یتنوع کسب و کار در بهبود وضع یننقش ا
 
 
 

 ییانروستا

**236/0 001/0 *  

  * 018/0 165/0* یآموزش یهاکارگاه یکسب و کار در برگزار یننقش ا

 یارتباط هایابر و راهدر بهبود شبكه مع یواحد کارگاه ینا نقش
 روستا

**183/0 010/0 *  

  * 008/0 192/0** یکسب و کار در ساخت اماکن مذهب ینا نقش

  * 048/0 131/0* دسترسی به آب سالم و بهداشتی

  * 009/0 188/0** های معدنیها و نخالهتوجه به دفع بهداشتی زباله

  * 010/0 183/0* های محیطیهتاثیر این کسب و کار در حفاظت از جاذب

 درصد معناداری 99درصد معناداری     ** در سطح  95(    * در سطح 1400های تحقیق، منبع: )یافته
 

دهد. با توجه به مقدار کای های معیشتی را نشان مینتایج حاصل از آزمون کای اسكوئر برای متغیرهای سرمایه (5)جدول
های های مشاهده شده و فراوانیدار بین فراوانیهای معیشتی تفاوت معنیرهای سرمایهاسكوئر محاسبه شده برای متغی
باشد. در دار می، تفاوت بین  این دو نسبت از لحاظ آماری معنی01/0داری کوچكتر از مورد انتظار بر اساس سطح معنی

ها گردد. فق  در متغیر سطح تامین هزینهمشاهده می 05/0داری در سطح کمتر از های محیطی معنیمتغیر تغییر زیبایی
دار نبود. از با این شغل در سرمایه اقتصادی و متغیر تاثیر این شغل بر موقعیت اجتماعی شاغالن در سرمایه اجتماعی معنی

باشد های معیشتی خانوارهای روستایی میآنجا که سوال تحقیق مبتنی نقش کسب و کارهای معدنی بر بهبود سرمایه
اینجا بیشترین فراوانی در طبقات زیاد و خیلی زیاد و متوس  باید نسبت به طبقات کم و خیلی مثبت باشد. لذا در  پس در

اینجا با توجه به مقدار مثبت طبقات زیاد و خیلی زیاد و متوس  نسبت به طبقات خیلی کم و کم در متغیرهای 
های معیشتی ثیر کسب و کارهای معدنی بر بهبود سرمایههای معیشتی بیشتر شده است. لذا فرض تحقیق یعنی تاسرمایه
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 شاغالن یاجتماع یتشغل بر موقع ینا و متغیر تاثیر شغل ینبا ا هاینههز ینتام گیرد. تنها متغیر سطحمورد تایید قرار می
 دار نشده است.به دلیل شرای  اقتصادی کشور معنی

 
 ای معیشتی با استفاده از آزمون کای اسکوئره. مقایسه فراوانی متغیرهای سرمایه5جدول شماره 

درجه  کای اسکوئر متغیر ابعاد

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 3 360/91 ارتقا سطح مهارت انسانی

 000/0 3 280/30 یتارتقا سطح خالق

 000/0 3 040/83 سطح بهداشت ارتقا

 000/0 4 541/108 یهتغذ یتوضع بهبود

 000/0 3 480/58 سطح دانش شاغالن ارتقا

 000/0 4 150/105 کسب و کار ینا یماهر در روستا برا یمهماهر و ن یانسان هاییروین وجود

 000/0 3 686/33 یگرمذاکره و تعامل کارگران با مشاغل د ییدر ارتقا توانا تاثیر

 000/0 2 412/12 هاو دانشگاه یدولت یصنعت با نهادها ینرواب  ا توانایی

 000/0 2 059/24 حرفه ینور طبقات مبتكر و خالق در احض میزان

 032/0 2 910/6 کسب و کار یناز درآمد حاصل از ا یتمندیرضا یزانم اقتصادی

 058/0 2 704/5 شغل ینبا ا هاینههز ینتام سطح

 000/0 3 458/189 کسب و کار ینانداز با درآمد حاصل از اپس امكان

 000/0 2 270/133 سودآور و پررونق در روستا گذارییهماوکار جهت سرکسب ینا یرتاث

 000/0 3 040/126 کسب و کار یندر ا یمتعدد یشغل یهافرصت وجود

 000/0 4 800/60 ییانروستا یكارینوع کسب و کار در کاهش سطح ب ینا اثرگذاری

 000/0 4 031/498 کسب و کار جهت مشارکت زنان ینشده از ا یجادا هایفرصت

 000/0 4 071/50 یتنوع فعال ینا یرجوانان تحت تاث یبرا یشغل یدجد یهافرصت خلق

 000/0 4 286/73 یدشغل در باال رفتن قدرت خر ینا یرتاث میزان

و  ینهکمک هز یافتدر یشغل برا ینشده از توسعه ا یجادا هایفرصت
 وام

673/101 3 000/0 

و  مسكونی﴿ ییروستا یراضا یمتکسب و کار بر ق ینا یرتاث میزان

 ﴾یزراع

398/76 4 000/0 

 یهابا شرکت یکاز رواب  نزد یاشبكه یجادکسب و کار بر ا ینا تاثیر
 یگرد

902/36 3 000/0 

 000/0 3 863/74 کسب و کار ینتوسعه ا یبرا یمكان هاییرساختبودن ز مطلوب

 000/0 3 000/30 یگرانسطح اعتماد به د اجتماعی

 000/0 4 750/145 یخانوادگ انسجام

 000/0 3 280/56 یشغل یتامن احساس

 000/0 2 000/64 اطالعات و ارتباطات یبه فناور دسترسی

 000/0 4 694/38 در روستا یخاطر شما به زندگ تعلق

 000/0 4 918/179 یبه خدمات درمان یاز دسترس رضایت

 000/0 4 550/24 شغل ینکارگران در ا یمهاز ب یتمندیرضا سطح

 000/0 3 714/81 در روستا یدجد یکسب و کارها یاندازکسب و کار در راه ینا یرتاث میزان

 000/0 3 880/63 شغل در کاهش مهاجرت از روستا به شهر ینا تاثیر

 000/0 4 365/143 کسب و کار یناز ا یتمندیرضا میزان

 057/0 3 520/7 شاغالن یاجتماع یتشغل بر موقع ینا تاثیر

نوع کسب و  ینشاغالن درا یندر ب یتعاون یهاشرکت یجادبه ا تمایل
 کارها

100/163 4 000/0 

 000/0 4 250/77 یاجتماع هاییبشغل درکاهش آس ینا اثرگذاری

 000/0 4 650/162 ینیشغل در فرهنگ روستانش یناز توسعه ا یناش ییراتتغ میزان

 000/0 4 902/102 ساکنان ینب هایریدرگ کاهش
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 000/0 2 882/33 حرفه ینکارگران در ا یهاتوجه به خواسته میزان

 007/0 2 941/9 حرفه ینجامعه نسبت به ا یرتاث یهاو نگرش انگیزه

 این توسعه در ﴾یمردم محل عملی تجربه﴿ یاستفاده از دانش محل میزان
 حرفه

333/36 4 000/0 

 000/0 3 560/62 ییانمسكن روستا یتبهبود وضع نوع کسب و کار در یننقش ا فیزیکی

 000/0 3 000/45 یآموزش یهاکارگاه یکسب و کار در برگزار یننقش ا

 000/0 3 280/288 یامكانات ورزش یشکسب و کار در افزا ینا نقش

 000/0 3 640/19 روستا یارتباط هایدر بهبود شبكه معابر و راه یواحد کارگاه ینا نقش

 000/0 2 670/138 یو درمان یبهداشت یکسب و کار در ساخت فضاها ینا نقش

 000/0 3 796/139 یکسب و کار در ساخت اماکن مذهب ینا نقش

 000/0 3 160/291 یکسب و کار در ساخت مساکن کارگر ینا نقش

 000/0 3 160/55 یبه آب سالم و بهداشت یدسترس طبیعی

 000/0 4 150/197 سبز یتوجه به توسعه فضاها میزان

 000/0 3 880/65 نوع کسب و کار ینتوسعه ا یروستا برا ی مساعدت مح میزان

 000/0 3 837/125 یمعدن یهاها و نخالهزباله یبه دفع بهداشت توجه

 000/0 3 776/108 یطیمح یهاکسب و کار در حفاظت از جاذبه ینا تاثیر

 000/0 4 200/38 ینشكل زم تغییر

 000/0 4 918/22 ینزم یششما از فرسا ابیارزی

 000/0 4 627/26 یاهیپوشش گ تغییر

 049/0 4 551/9 یطیمح هاییباییز تغییر

 001/0 4 098/18 کسب و کار یندر ا بینییشپ یرقابلغ ییراتدر برابر تغ یآمادگ میزان

 درصد 99در سطح  درصد معناداری     ** 95* در سطح     1400های تحقیق، منبع: یافته
 

دهد و رابطه بین درآمد ماهیانه و متغیرهای سرمایه اقتصادی را با استفاده از آزمون فای کرامر نشان می 6جدول شماره 
بیانگر آن است که بین درآمد ماهیانه و متغیرهای سرمایه اقتصادی رابطه وجود دارد. از آنجا که شدت همبستگی به 

توان گفت که میزان رابطه بین دار است بنابراین میمعنی 01/0تر از ا زیاد و در سطح کوچکدست آمده برای اکثر متغیره
توان اذعان داشت درآمد مناسب در این حرفه توانسته است باشد. بنابراین میدرآمد ماهیانه با متغیرها در سطح قوی می

در نسته در معیشت پایدار شاغالن نمود داشته باشد. لذا در متغیرهای مورد بررسی کامال اثر گذار باشد و این اثر گذاری توا
اند، باید نقش آفرینی این راستای توسعه روستاهایی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جوار صنایع و معادن قرار گرفته

واند به تهای بخش صنعت و معدن میبرخورداری روستاها از ظرفیت. ر این روستاها مورد مالحظه قرار گیرددمعادن 
 .کمک کندو ماندگاری جمعیت اشتغال روستایی و توسعه روستاها 
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 . رابطه بین درآمد با متغیرهای سرمایه اقتصادی با استفاده از آزمون فای کرامر6جدول شماره 

 رد تأیید سطح معناداری فای کرامر متغیر وابسته متغیر مستقل

   000/0 463/0** ین کسب و کارمیزان رضایت از درآمد حاصل از ا درآمد ماهیانه

 467/0** ها با این شغلسطح تامین هزینه

 411/0** انداز با درآمد حاصل از این کسب و کارامكان پس

 510/0** گذاری سودآور و پررونق در روستاتاثیر این کسب و کار جهت سرمایه

 541/0** های شغلی متعدد در این کسب و کاروجود فرصت

 559/0** اثرگذاری این نوع کسب و کار در کاهش سطح بیكاری روستاییان

 554/0** های جدید شغلی برای جوانانخلق فرصت

 462/0** میزان تاثیر این شغل در باال رفتن قدرت خرید

 417/0** های ایجاد شده از توسعه این شغل برای دریافت کمک هزینه و وامفرصت

 573/0** میزان تاثیر این کسب و کار بر قیمت اراضی روستایی

درصد 99( ** تا سطح اطمینان 1400های تحقیق، منبع: )یافته  

 

 گیری   نتیجه
تواند از گردد و رشد و توسعه این بخش میهای اقتصادی ایران تلقی میبخش معدن و صنایع معدنی از مهمترین بخش

ی اقتصادی، اشتغال و درآمد نقش مهمی در ارتقاء و بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی هاطریق افزایش فعالیت
داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است رابطه بین فعالیت در کسب و کارهای صنعتی )معدنی( با بهبود معیشت پایدار 

های معیشتی بیانگر وجود رابطه ای سرمایهخانوارهای روستایی تحلیل گردد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن بر متغیره
های ها نشان داده که بیشترین اثر گذاری در سرمایهباشد و مقایسه میانگینمعنادار ناشی از تاثیر کسب و کار معدنی می

معیشتی بر وجود نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در روستا، کاهش سطح بیكاری، کاهش درگیری بین ساکنان، بهبود 
ت مسكن روستاییان و تغییر شكل زمین رخ داده است اما کمترین میانگین بر حضور طبقات مبتكر و خالق، وضعی

های محیطی مشارکت اندك زنان، دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات، ساخت اماکن مذهبی و حفاظت از جاذبه
ریزی اند برنامهتری برخوردار بودهز وضعیت ضعیفداشته است لذا نیاز است نسبت به تقویت متغیرهایی که در رتبه بندی ا

توان از پتانسیل درآمدی معدن بهره گرفت و با اختصاص درصدی از سود معدن نسبت به و اقدام صورت گیرد و می
ی های معیشتتقویت متغیرهای با امتیاز کم بهره برد. در آزمون کای اسكوئر نیز نتایج نشان داد که تمام متغیرهای سرمایه

دار نشده است. ها و تاثیر این شغل بر موقعیت اجتماعی تاثیر معنیاند و فق  در دو متغیر سطح تامین هزینهدار شدهمعنی
درصد و در وضعیت بسیار  99ثیر در سطح متغیرهای سرمایه اقتصادی میزان تأدر آزمون فای کرامر بین درآمدد ماهیانه با 

 قوی ارزیابی گردیده است. 
ای معیشتی نیز حاکی از رابطه معنادار بوده ولی در همبستگی اسپیرمن بین درآمد ماهیانه با متغیرهای سرمایهدر ضریب 

توان بیان نمود که کسب و های انجام شده میسطح متوس  ارزیابی شده است. بنابراین با مشاهده و تحلیل تمام آزمون

انسته است باع  بهبود و ارتقا سطح معیشت پایدار خانوارهای های معیشتی توبر متغیرهای سرمایه ﴾معدن﴿کار صنعتی 
شاغل گردد و میزان ماندگاری در نواحی روستایی را افزایش دهد که رضایت نسبی شاغالن بیانگر آن بوده است. از 

های محیطی، فرسایش زمین، تغییر پوشش گیاهی، تخریب و ترین مشكالت زیست محیطی تغییر زیباییعمدهطرفی 
سنگ باشد. معموال تأثیر معدن بر معیشت جوامع ترین تأثیر عملیات معدن زغالییر شكل زمین است که شاید جدیتغ

شود و بقیه جمعیت شد چون اغلب مزایا، نصیب صنعت معدن و نیروی کار آن میمحلی تا حد زیادی نادیده گرفته می
اند از مزایای معادن بهره نیز از طریق شاغالن توانسته کند.  در حالیكه مشخص شده است روستاهامنطقه را محروم می

های معیشتی جدیدی را به ویژه برای افرادی های جوامع آموزش ندیده محلی، فرصترود توسعه مهارتببرند. انتظار می
 کنند اضافه کند.که در مناطق معدنی روستایی زندگی می
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توسعه صنعت معدن برای استفاده هر چه بیشتر از نیروی ارادئه نمود، توان پیشنهاداتی های پژوهش میبا توجه به یافته
های طبقه مبتكر و خالق برای توسعه ها برای استفاده از توانمندیانسانی ماهر و نیمه ماهر و بیكار روستایی، ارائه مشوق

معدنی، استفاده از ظرفیت های ریزی برای استفاده از پتانسیل زنان در برخی از فعالیتبیشتر صنعت معدن، برنامه
کردگان بومی های محیطی، لزوم استفاده از نیروی بومی به خصوص تحصیلسودآوری معادن برای حفاظت از جاذبه

های حمل و نقل و جذب توس  مدیران صنعت معدن، لزوم توجه به صنایع تبدیلی و تكمیلی معادن برای کاهش هزینه
 باشد.جمعیت روستایی از جمله موارد مهم مینیروی کار روستاها در جهت ماندگاری 

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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