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 یخانوارها یشتکوچک بر بهبود مع یعنقش صنا یبررس

و  یروانس یها: شهرستانیمورد بررسی) ییروستا

 (یالماستان ا -چرداول

 1زادهدکتر حسین مهدی،بیگی جواد علی
 22/50/5930: یرشپذ یختار                                                                                50/50/5930:دریافت تاریخ

 چكیده
در دو  عینوع از صنا یندر ا نالشاغ یخانوارها یشتیمع هاییهکوچک بر سرما یعنقش صنا یبه بررس یقتحق ینا

 ردیکو چرداول با رو یروانس یهادر محدوده شهرستان ینشاغل یرغ ینقبل و  بعد از اشتغال و همچن یدوره زمان
کوچک را  یصنعت احدو 15دو شهرستان که  یروستا 02 نقش صنایع کوچک در ین،پرداخته است. بنابرا یشتیمع

نفر به عنوان  581شاغل،  373کوکران، از مجموع  رابطۀشده است. بر اساس  ی، بررسنداداده یدر محدوده خود جا
دند و از اشتغال انتخاب ش پسو  پیش یمربوط به دو دوره زمان ۀبه پرسشنام ییپاسخگو برای نشاغال ۀحجم نمون

 ینشاغل یرغ ۀعنوان حجم نمونسرپرست خانوار به 373در دو شهرستان،  نخانوار ساک 52511از مجموع  ینهمچن
اطالعات پژوهش، از روش  یگردآور یانتخاب شدند. برا نشاغالیرمربوط به غ ۀبه پرسشنام ییپاسخگو برای

 دها استفاشده ب یگردآور یهااستفاده شده است. داده نه با شاغالو مصاحب یپرسشنامه، اسناد یلو تکم یمایشیپ
 ریغنشان داد که به یقتحق هاییافتهاست.  شده یلتحل spssافزار  در نرم یلکاکسونو و یتنی، مان وt هایاز  آزمون
 ی،مال ی،انسان هاییهسرما یشافزا میزان (؛11/0از اشتغال  پس؛ 30/0از اشتغال  پیش یانگین)میعی طب یۀاز سرما
، 85/3، 13/3 یب با میانگین)به ترت کوچک یعاز اشتغال در صنا پس خانوارهای شاغل  یو کل  یزیکیف ی،اجتماع

 است( 21/0و  08/0، 30/0، 31/5، 75/5 یب با میانگیناز اشتغال )به ترت پیشباالتر از زمان  (85/3و  82/3، 33/3
 یانگینمبا  نشاغال)یعی طب یۀاز سرما یرغبه بررسیمورد  یهاشهرستان یکوچک  در روستاها یعاستقرار صنا یزو ن
و  ییزیکف ی،اجتماع ی،مال ی،انسان ها اعم ازسرمایهبر  یمثبت تأثیر (؛ 51/073 با میانگین  نغیر شاغال و 11/013
خانوارهای بت به (  نس33/373و  18/311، 73/382، 13/333، 13/352 یب با میانگین)به ترت شاغل یخانوارها یکل
 .( داشته است23/037و  11/033، 87/033، 80/023، 88/058 یب با میانگین)به ترت شاغل یرغ
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 مقدمه
ه ب مناطق روستاییدر که  رسدیدر جهان، به نظر م ییاقتصاد روستا هایدگرگونی ینددر فرا

وم لزو را ندارد  های اقتصاد روستاها و جمعیت این مناطقتنهایی توانایی ایجاد تعادل در شاخص

 یشاز پ یشب یشت،مع نوین هاییوهش یو جست وجو یکشاورز یرغ هاییتپرداختن به فعال

معیشتی ترکیبی از  نوینهای بردها و شیوهراهاین  .(1131و همکاران، یری)مش شودیاحساس م

امرار معاش است انتخاب  خود که همانهای فتند که مردم برای دستیابی به هدهس هایّتفعال

هایی نتخابو ا هایّتها، به ترکیبی از فعالمعیشتی یا راهبرد هاییّتفعال؛ به عبارتی دیگر، کنندمی

که در آن  ینظامپذیری و ، آسیبهاکه مردم برای رسیدن به آرزوهای خود، در چارچوب دارایی

(. در بسیاری از مناطق روستایی، بقا و یا بهبود زندگی 5002)چف،  داردکنند اشاره زندگی می

ردهای از راهب ایگستردهطیف  داشتنپذیر نیست، بلکه مردم، تنها با تکیه بر کشاورزی امکان

 (. 11: 5002 یم،الزم است )ته نیز معیشتی

ت که هایی اسمحیطی و دیگر جنبهابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست بردارنده در یرویکرد معیشت

م تأثیر بر رفاه مرد یبینی نشدنبینی شدنی و پیشمستقیم وغیرمستقیم به دو صورت پیش

ند ابزار تحلیلی و راهنمای عملی در طرّاحی و اجرای چنین چارچوبی همان کارگیریهب گذارد.می

دن . نهادینه شرسدنظر می روستایی ضروری به هتوسع ۀتر در زمینهای اجتماعی مناسبسیاست

 ،های توسعه درسراسر جهانسازمان انریزپایدار در دستور کار برنامه تدریجی رویکرد معیشت

 مورد توجه قرار گیرد )هال تهیدستانی حامی روستای و مبنایی برای توسعه پایه ونتواند همچمی

 (.1133،  یجلیو م

قلمداد افراد و خانوار  یشتمع یبخش اصلعنوان به ییروستا یعها، صنااز پژوهش یاریبس در

 ینقش محور یمانده دارامناطق عقب ۀابزار در توسع ترینی. امروز صنعت به مثابه اصلشودمی

 یسازمتنوع یاست که ابزار الزم برا یشتیمع یراهبرد کوچک یع( صنا5003 یت،ت )اسماس

 یجادکه با ا رودیبه شمار م یاقتصاد یکردیرو، رو ینو از ا آوردیرا فراهم م ییاقتصاد روستا

 ینهمز و یدهبخش بهبودرا  ییانروستا یتر درآمدها، سطح زندگمتعادل یعو توز یشافزا، اشتغال

 ،ییروستا یعمنظور از صنا .(5002 ی،)ل ساخته استرا فراهم  ییروستا یداربه توسعه پا یابیدست

شده  یفعرت یلیکوچک و تبد یعکشور در قالب صنا ییاست که متناسب با مناطق روستا یعیصنا

 یاقمار یها و روستاهاها، دهستاناز جمله مراکز بخش ییروستا یها در نواحو مکان استقرار آن

 (. 1121 النسبی،یفباشد )شر
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 رشماریپ ییهانقش ییدر مناطق روستا یعگونه صنا ینا یبرا یراندر ا ییروستا یعصنا متولیان

 یی؛درآمد در مناطق روستا یشو افزا ییزاند از: اشتغالاها عبارتآن ینترکه مهم ندهس قائل

برگرداندن ارزش افزوده  یی؛در مناطق روستا یو بهبود سطح زندگ یانکاهش مهاجرت روستائ

 یتتقو ی؛از خروج مازاد اقتصاد یریو جلوگ یانبه روستائتولیدات تبدیلی و فرآوری شده 

 یعصنا ینارتباط ب یجادمناطق؛ ا یندر ا یصنعت یداتتول یشو افزا ییدر مناطق روستا یکشاورز

 ی،و کشاورز با  روستاصنعت  یسازمرتبط ین؛نوپیشرفته و با  یسنت یعصنا یزکوچک با بزرگ و ن

(؛ ییدر سراسر کشور )تمرکز زدا یاقتصاد هاییتعادالنه فعال یعتوز ید؛تول هایینهکاهش هز

 ی؛یو روستا یمناطق شهر ینب یقو یوندپ یجادا یت؛متعادل جمع یععادالنه ثروت و توز یعتوز

 (.1122کشور )رادان،  یعصنا یهااز تنگناه یصنعت خودکفا و مستقل و رفع بخش گذارییهپا

از مهاجرت  یریاز صنعت، جلوگ ییسو، با تمرکز زدا یکاز  ییروستا یعصنا یجادا ین،بنابرا

با  یفناور یاندک، توسعه و ارتقا یهماهر و سرما یرکار غ یرویبه ن ءبه شهرها، اتکا یانروستائ

 هب یو کارگاه یبه کارگاه یخانگ یعصنا ۀفناوران یمحصول، ارتقا یتوجه به وجود تقاضا برا

مهم در توسعه بخش  ینقش ی،به مل یبا گسترش بازار فروش از سطح محل یزو ن ی،اکارخانه

 وندشیم یجادها او باغ کشتزارهادر کنار  یعصنا ینچون ا یگر،د یخواهد کرد و از سو یفاصنعت ا

حمل و نقل،  هایینهکاهش هز آید،یدر محل فراهم م یمحصوالت کشاورز یو امکان فرآور

ها، کاهش به بازار مصرف، حذف واسطه یدنتا رس یفساد محصوالت کشاورز زا یریجلوگ

 دیبه محصوالت جد یمصرف پسماندهای یلو تبد یمحصوالت کشاورز یمتق یفصل یهانوسان

 (.1122 ی،قوژد ییداشته است )خزا یرا در پ

و  یوابسته به کشاورز یا یکشاورز یرو گسترش مشاغل غ یجادکه ا رسدیبه نظر م رو،یناز ا

از  ییکعنوان به یینتوسعه مراکز سطح پا یزو ن ییروستا یعصنا ویژههبزا، ددرآم یتهایفعال

 از خروج ییزااشتغال تردیدی. بیردتوجه قرار گ مورد یددر روستاها با ییزامهم اشتغال یهاروش

مهندسان مشاور ) خواهد کرد یریشهرها جلوگدر شان کار از روستاها و تمرکز یروین رویۀیب

 (. 1832 یزوانول،رو  1122از هلند،  ی. اج. وید

کیلومتر مربع  5512با وسعت  استان ایالم هستند که  ،  از توابعهای سیروان و چرداولشهرستان

دو شهرستان ، 1180 بر سرشماری نفوس و مسکنبنا . دنقرار دار استاناین در شمال شرقی 

نفر  50838 شعاربوده که از این  نفر 25122جمعیت  باخانوار  12221سیروان و چرداول داری 
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نفر  20و حدود  روستایی در نقاط (درصد 31/20نفر) 21153در نقاط شهری و  (درصد 03/58)

 . (1180مرکز آمار ایران، )دهددرصد( غیر ساکن را تشکیل می 2%)

ای ای بزرگ و صنایع کارخانهکارخانهصنایع ی، شامل صنایع دستدر این دو شهرستان صنایع در 

 وردمدر این تحقیق  شهرستان کهدو  تبدیلی ای کوچکصنایع کارخانه .است تبدیلی کوچک

 ،طیور کشتارگاه ، بستنی ساده ،برنجکوبی ،روغن حیوانی شامل:بررسی نگارندگان قرار گرفته 

شیر  ، رهکنسانت ، بندی حبوباتبسته ، پنیر پاستوریزه ، زمینیچیپس سیب مرغ و گوسفند، 

ازی کنسرس ، کشتارگاه گوسفند ، و تولید کود مرغی هافضوالت مرغداری گرداوری،  پاستوریزه

کلی، سراب کارزان، سرابله روستاهای کهره، کلی.است خوراک دام  و غیر گوشتی(گوشتی و )

آباد، بیجنوند، لومار، ورگچ، قوله، آسمانگاورین، چمسم، طاق، هلهشهر(، سراب کالن-)روستا

باباشمس،گوراب )علیا و سفلی(، زنجیره علیا و سفلی، شباب و گدمه از جمله روستاهایی هستند 

 (.1181 یالم،استان ا ی)جهاد کشاورز. استمستقر  هاکه صنایع کوچک در آن

و  برتریدر روستاها،  کوچکصنایع  ویژههروستایی و بحال با توجه به اینکه استقرار صنایع 

توجهی  شمار شایانبه همراه دارد و نظر به اینکه را اقتصادی و اجتماعی ف مختل هایسودمندی

استقرار پیدا کرده است، لزوم  های سیروان و چرداولشهرستاندر محدوده  کوچکواحد صنایع 

آمار سازمان جهاد کشاورزی استان  بنابر آمار. پرداختن به این موضوع ضروری به نظر می رسد

مشغول به فعالیت سیروان و چرداول  هایدر شهرستان تبدیلی کوچکواحد صنایع  21، ایالم

 بررسی یکتا در  سعی شده است در این تحقیقبنابراین،  (. 1نگاه کنید به جدول )هستند 

وع ن ینا یرأثیالم، تو چرداول از توابع استان ا یروانس یهاشهرستان یاییدر پهنه جغراف یمورد

ین ا یاصل هدف روین. از اگیرددر بوته آزمون قرار  ییروستان الشاغ یشتدر بهبود مع یعاز صنا

 یق، بررسی اثر صنایع کوچک بر بهبود معیشت خانوارهای نواحی مورد مطالعه است.تحق

را  یتواقع ینا یبه خوب ییروستا یاستقرار صنعت در نواح یامدهایپ ۀدر بار یمورد هاییبررس

 ییاشتغال روستا یبرا یراهبرد مناسب توانیرا م یکشاورزیربخش غ ییزااشتغال ،دهد ینشان م

 نسبت یاندرآمد روستائ یشو افزا ییزاراهکار اشتغال یبرا ییروستا یعصنا یانم یندانست و در ا

 ییکوچک به لحاظ توانا یع(. صنا1882است )النجوو،  سودمند یکشاورزیرغ هاییتفعال دیگربه 

سب ک یبرا یا( منابع عمدهیعصنا ینکار دارند )به علت کاربر بودن ا یرویکه در جذب ن ییباال

 تواندمیبخش  ینا ،شوددر سطح روستاها  یدرآمد هستند که منجر به کاهش شکاف درآمد

 یژهوهب یست،ن یازهایشانن یپاسخگو یدرآمد کشاورزکه  ینزم بدون یا ینکم زم یگروهها یبرا
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تر است( کم یکار نسبت به فصل کار یروین یکه تقاضا برا یزمان یعنی) یدر دوران رکود کشاورز

کار از روستاها  یرویبخش از خروج ن ینا ییزااشتغال تردید،ی. بکنداشتغال و درآمد  یجادا

 (.5001 ینر،)اسک کندیم یریجلوگ

محصوالت  یفراور یعصنا یجادا یامدهایپ یا( در مقاله1132) یریو اردش یلنگرود یعیمط

 یاربس نقشآن گویای،  یجو نتا کردند یآمل را برررس یبخش مرکز ییدر توسعه روستا یکشاورز

م مواد خا دهارزش افزو یشافزا راهاز  ییدر توسعه روستا یمحصوالت کشاورز یفرآور یعمؤثر صنا

 ،یبهتر محصوالت کشاورز یابیبازار ی،کشاورز هاییتاشتغال، گسترش فعال یجادا ی،کشاورز

حمل و نقل و خدمات  مانند یاقتصاد یهابخش دیگردر  یشغل یهافرصت یجادا یعات،کاهش ضا

ر در ایدتوسعه پا یبرا ،گفت یدبا یقت. در حقباشدیمنابع و امکانات روستاها م یریکارگو به

ه و توسع یجادو راهبرد ا دست یافت، یکپارچهجانبه و همه (یاستراتژردی )راهب به یدمنطقه با

ن آ یمنطقه و اجراآن در  یدارتوسعه پا یازن یشمنطقه پ هر یمحصوالت کشاورز یفرآور یعصنا

 یجادو ا ییکردن اقتصاد روستارآمدکا یی،توسعه روستا یربنایاست. ز یهیبد هایتاز ضرور

اقتصاد  یسازمتنوعبا امر  یناست. ا ییروستا یافراد ساکن در نواح همۀ یاشتغال و درآمد برا

 یترمناسب ییکارادارای  یمحصوالت کشاورز یفراور یعصنا ینه،زم یناست. در ا یسرم ییروستا

 ییتاروس نواحیدر  یعاشتغال و درآمد صنا ینکهبر ا افزون یرااست؛ ز هایتفعال دیگرنسبت به 

از رشد  یع،صنا ینا یهعنوان مواد اولبه یزن یکشش بازار محصوالت کشاورز شود،یم یجادا

 یاداقتص یی. در مجموع، کاراکند یرونق اقتصاد یزن یبرخوردار شده و بخش کشاورز تریمناسب

الزم  هایزیرساخت یمنطقه شده و رشد اقتصاد یموجب رشد اقتصاد هایتفعال یبترک راهاز 

 .کندیفراهم مرا  ییتوسعه روستا یبرا

 یقتصادتوسعه ا یندبر فرآ یرگذارتأث یعامل یی،روستا یعصنا"عنوان  با ی( در پژوهش1132)یرینص

های آماری ، تأثیر صنایع روستایی بر گیری از روشبا بهره "بومهن یروستاها یو اجتماع

مصرفی، خوراک، پوشاک، و درمان در نواحی روستایی سنجیده  یهای کاالهای هزینهشاخص

 دار وجود داردمعنی یاها و ایجاد صنایع رابطهشاخص ینآن است که بین ا گویایها تهشده و یاف

اده های دارای صنایع، استفدنبال ایجاد صنایع، الگوی مصرف دستخوش تغییر شده و در روستا. به

( 1/51) ی( و جاروبرق1/50) یدئو(، و8/13ان )م(، مبل8/12ند رایانه )از برخی کاالهای مصرفی مان

و  ایجاد صنایع، در ترکیب سنی یاست. همچنین، در پ یشترصنایع  ب بدوننسبت به روستاهای 

ان نش ینپدید آمده است. نتایج همچن ایعمده هایجنسی جمعیت این دو گروه از روستاها تغییر
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وضعیت اقتصادی روستاییان، مشارکت مالی در روستاهای دارای صنایع با ایجاد و بهبود  ،دهدمی

تفاوتی آشکار است  گویایصنایع بوده که  بدوندرصد در روستاهای  2/52درصد در برابر  3/28

ای نیز تأثیر گذاشته است، به طوری . ایجاد صنایع در روستاها بر میزان استفاده از خدمات بیمه

اند، در ای استفاده کردهدرصد از خانوارها از خدمات بیمه 1/25ایع، دارای صن یکه در روستاها

اند. افزون بر صنایع زیر پوشش بیمه بوده بدون یدرصد از خانوارها در روستاها 3حالی که تنها 

این، با افزایش میزان درآمد روستاییان، حتی کیفیت و کمیت مسکن روستایی در دو جامعۀ نمونه 

 هاماندرصد از ساخت 5/32های دارای صنایع، که در روستا یااست به گونهبسیار متفاوت شده 

در  کهدر حالیمتر مربع بوده  100بیش از  یمساحت یدرصد دارا 3/38دارای مصالح مرغوب و 

 درصد بوده است. 1/15درصد و  1/18ترتیب به هانسبتصنایع، این  بدونهای روستا

 ینۀبه یعدر توز ییروستا یعنقش صنا یبه بررس ی( در پژوهش1132) یلیاردب یو شاه یانشا

با  ییروستا یعصنا دهدینشان م یجاند که نتاشهرستان مشهد پرداخته یبخش مرکز دردرآمد، 

 ،عالوههب گذارند؛یرتأث ییاقشار کم درآمد روستا یدرآمد برا یجاددر ا ی،شغل یهافرصت یجادا

 یعزتو گویاینمونه  یدر روستاها یصنعت یرو غ ید شاغالن صنعتابعاد گوناگون درآم یسۀمقا

ز ا یتمندیاست. سطح رضا یشاغالن صنعت یندر ب یطبقات ۀتر درآمد و کاهش فاصلمطلوب

درآمد است، لذا  یعبر توز ییروستا یعصنا یرتأث ییشناسا یمؤثر برا یشاخص یزدرآمد ن

 صنعتیرینه تنها نسبت به گذشته، بلکه نسبت به شاغالن غ یصنعت یواحدها نشاغال یتمندیرضا

 زیکار مازاد و ن یرویبا جذب ن ییروستا یعصنا ین،برخوردار است. همچن یاز سطح باالتر یزن

 یدرآمد و همگن یشو افزا یشغل یهافرصت یجادباعث ا ییروستا تهیدستکم درآمد و  یهاگروه

 یدرآمدها یعبهبود توز یبرا مؤثر و سودمند یو گامشده است  اییروست ۀدرآمد در سطح جامع

 یاهو گروهتهیدستان  یتوسعه، توانمندساز هاییانکه هدف جر ییبوده است. از آنجا ییروستا

درآمد است،  ۀعادالن یدتول یبرا سازیینهزم با دستیتهی ۀلئمس اییشهمحروم و در کل حل ر

 ییروستا یموجود در نواح یدر کاهش شکاف درآمدار یداشتغال پا یجادا با ییروستا یعلذا صنا

 نند.به آن توجه ک یشاز پ یشب یدبا یزانرو برنامه گذارانیاستدارد که س سودمندینقش مؤثر و 

 یندگز یتبر وضع یکشاورز یلیتبد یعصنا یرتأث یبه بررس ی( در پژوهش1181) ییمهد ینادر

وضعیت امکانات رفاهی در  یق،تحق یجنتا بنابرشهرستان بهار پرداخته است که  یروستاها

وده صنایع تبدیلی بهتر ب بدونداری از روستاهای یدارای صنایع تبدیلی به صورت معن روستاهای

ن دو دار کیفیت زندگی در بیتبدیلی کشاورزی منجر به تفاوت معنی صنایع، افزون بر ایناست.  
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ته ی با استقرار صنایع تبدیلی باالتر رفگروه روستاها شده است، به طوری که سطح کیفیت زندگ

 بودن تأثیر استقرار صنایع تبدیلی بر وضعیت درآمد داریمعن گویاینتایج تحقیق  ین،است. همچن

ولید بخش کشاورزی و ت بهتر باشد. استقرار صنایع تبدیلی در روستا تا حدودی منجر به رونقمی

تائیان روستبدیلی در روستاها بسیاری از شده و همچنین با استقرار صنایع بیشتری محصوالت 

اند ش یافتهصنایع تبدیلی گرایای همسان به شیوهبه صورت سنتی به سمت تولید بیشتر از تولید 

 شده است. شانو رفاه منجر به بهبود وضعیت درآمد مسئله همین و

ها و محدودیتها، ظرفیتپژوهشی با عنوان صنایع فرآوری کشاورزی،  در( 1838) یواستوااسر

کشاورزی -رو، به این نتیجه رسیده است که صنایع کشاورزی پیوند مستحکم صنعتتکلیف پیش

دارک واسطه ایجاد پیوند پیشین )تبه تسریع توسعه کشاورزی بهمسئله کنند که این را فراهم می

ش ی(، به افزایو دیگر خدمات افزایش تولید( و پیوند پسین )فرآوری و بازاریاب هادهسرمایه، نها

 ند.کهای اشتغال و افزایش درآمد خالص کشاورزان کمک میارزش تولید کشاورز، به ایجاد فرصت

و رشد درآمد  ییدر مناطق روستا یاصالح ساختار صنعت ینرابطه ب ی( در بررس5003) ینمال

ر و دس یانگاستان ج یمورد بررسیاول، دوم و سوم،  یعاز منظر ساختار صنا ییساکنان روستا

 شایان نقش ییروستا یاصالح ساختار صنعت دهدینشان م یقتحق یجپرداخته است که نتا ینچ

 ییرشد درآمد ساکنان روستا یو علت اصل کندیم یباز ییدر رشد درآمد ساکنان روستا هیتوج

 آید.و بهبود رفاه آنان به شمار می

ر کوچک ب یعموضوع نقش صنا ینهدر زم یو خارج یلگذشته داخ هاییبررس یجنتا یجمع بند

طح در باال رفتن س یعنوع صنا ینمؤثر ا یارنقش بس یانگرب ییروستا یخانوارها یشتبهبود مع

ارزش  شیافزا راهاز  ییروستا دستتهیو کاهش  ییو کیفیت زندگی و رشد اقتصاد روستا یشتمع

بهتر  یابیبازار ی،کشاورز هاییتاشتغال، گسترش فعال یجادا ی،افزوده مواد خام کشاورز

دسترسی به مواد اولیه ساده  یی،اقتصاد روستا یسازمتنوع یعات،کاهش ضا ی،محصوالت کشاورز

های گسترده فصلی، و ارزان، پرکردن اوغات فراغت و بیکاری روستائیان، جلوگیری از مهاجرت

 یی،اغذ یتبهبود آموزش، سالمت و امن ی،طبقات ۀو کاهش فاصل رآمدتر دمطلوب یعو توز یشافزا

 و یجاداست و استفاده از راهبرد ا یو کسب منزلت انسان پذیرییبکسب اطالعات، کاهش آس

 یازن یشپ یکپارچههمه جانبه و  راهبرد مهم و یکبه عنوان  ییکوچک روستا یعتوسعه صنا

 است. ییدر مناطق روستا یدارو توسعه پا یشتمع
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  یقروش تحق

 و یلیتحل-یفیو از نظر روش از نوع توص یکاربرد یهاپژوهشاز لحاظ هدف از نوع  پژوهشاین 

 یهرماوابسته س یرو متغ ییکوچک روستا یعمستقل صنا یر، متغبررسی یناست. در ا اییسهمقا

پژوهش در  یناست. ا یهاست که مشتمل بر پنج نوع سرما ییروستا یخانوارها یشتیمع یها

 هایهیکوچک و بهبود سرما یعاستقرار صنا ینب ،رسدیاست که به نظر م یهفرض ینا ایشصدد آزم

وجود دارد. در  یداریو چرداول رابطه معن یروانس یهاشهرستان ییروستا یخانوارها یشتیمع

پژوهش در مرحله اول  ینا یاز دو نوع حجم نمونه استفاده شده است. جامعه آمار یقتحق ینا

 یهامستقر در شهرستان یدهرس یبردارکوچک به بهره یعصنا یدر واحدها نالشاغ همۀشامل 

در نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران،  121 شمارشانو چرداول است که  یروانس

وره دو د" یسۀآزمون مقا یژۀبه پرسشنامه و ییعنوان حجم نمونه جهت پاسخگونفر به 138 نهایت

 یشامل خانوارها یآمار ۀمرحله دوم جامعو در  شدانتخاب  "از اشتغال پسو  پیش یزمان

خانوار است که باز با  10122 شمارکوچک در آن مستقر است که  یعاست که صنا ییروستاها

 ییپاسخگو برایعنوان حجم نمونه سرپرست خانوار به 122 یتنهادر استفاده از فرمول کوکران، 

ا ها بداده یآورگرد. روش شدانتخاب  "نشاغال یرغ ن وشاغال"آزمون مقایسۀ  یژۀبه پرسشنامه و

بوده است.  یها پرسشنامه ، مصاحبه و اسنادداده یو ابزار گردآور یدانیاستفاده از روش م

 یسهو مقا یلمورد تحل spssافزار  در نرم یلکاکسونو و یتنی، مان وt با استفاده از  آزمون یهاداده

 (.1است )جدول  دهقرار گرفته است و  جدول آن استخراج ش

 صنایع کوچک تکمیلی و تبدیلی مستقر در شهرستانهای سیروان و چرداول هایویژگی(1جدول )

 شهری محدودۀهای یا روستاها نام صنعت

 شمار

واحدهای 

 صنعتی

تولید واقعی 

)واحد به 

 تن(

 ثابت سرمایه

)میلیون 

 ریال(

شمار 

 شاغلین

 2 1210 100 1 هلیالن روغن حیوانی

 22 53205 10500 1 کلیکلی طیور کشتارگاه

 8 522 520 1 قلیمحمد پنیر پاستوریزه

 52 1818 52523 1 مرکزی کنسانتره

 18 812 15223 1 و شباب مرکزی خوراک آمادۀ دام

 11 1212 100 1 شباب کنسرسازی

 8 1212 1000 1 شباب بسته بندی حبوبات
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 صنایع کوچک تکمیلی و تبدیلی مستقر در شهرستانهای سیروان و چرداول هایویژگی(1جدول )ادامه 

 .1181منبع: جهاد کشاورزی استان ایالم، 

 ییروا یپژوهش استفاده شده و برا یّرهایسنجش متغ یبرا یکرتل یفدر پرسشنامه از ط

رونباخ ک یها از آلفاپرسشنامه یاییپا یو سپس برا یپرسشنامه از استادان و کارشناسان نظرخواه

مورد استفاده در  هاییهگو شمارها، نشانگرها، و است. شاخص 220/0آن  یجهاستفاده شد که نت

( ، مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده 1، در شکل )افزون بر ایناست. شده  درج( 5جدول )

 ت:اس

 یقتحق هاییهگو شمارشاخصها، و  ها،یر( متغ2) جدول

                                           
آباد،  لومار، شیروان، مرکزی، ورگچ، قوله، بیجنوند،  آسمانگاورین، چمکالن، حلسم، مامنه، طاقسرابله، سراب . 1

 باباشمس،گوراب، زنجیره، شباب، گدمه
 

 11 2531 11120 1 شباب شیر پاستوریزه

کودال فضوالت 

 هامرغداری
 8 1520 2000 1 شباب

 13 13322 2000 1 سراب بستنی ساده

 11 12320 2222 1 سراب کشتارگاه مرغ

 12 2332 2000 1 سراب چیپس سیب زمینی

 11 51221 1500 1 سرابله گوسفند کشتارگاه

 80 2221 1010 12 1،یا محدودۀ شهری روستا 31 برنجکوبی

 121 152155 31221 21 جمع

 متغیرها هاشاخص هاگویه

امکان تامین هزینه های بهداشتی، دسترسی به توالت بهداشتی، برخورداری از آب 

 آشامیدنی سالم

  بهداشت

 

 

 

 

 سرمایه انسانی

آموزش  از روستاییان پذیرشسطحهای فنی به روستائیان، توانایی در آموزش مهارت

 یافتن مهارت

 مهارت

 پوشاک فصلی پوشاک داشتن توانایی، پوشاک از رضایت سطح، پوشاک خرید توانایی

 تغذیه تغذیه از رضایت سطح، تغذیه کیفیّت و کمیّت، تغذیه تأمین توانایی

صنایع  تأثیر از آگاهی سطح ،هانوآوری به دسترسی توانایی، شغلی نوآوری توان

 نوآوری بر روستایی 
 نوآوری
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 یقتحق هاییهگو شمارشاخصها، و  ها،یر( متغ2) جدولادامه 
 متغیرها هاشاخص هاگویه

 رقابت بازاریابی تولید، توان در رقابت شغلی، توان رقابت توان 
 

 درآمدیتنوع درآمدی منابع کردن متنوع توانایی

 پس انداز اندازپس میزان از رضایت سطح، اندازپس داشتن توانایی

 درآمد درآمد میزان از درآمدی، رضایت توان سرمایه مالی

 وام و اعتبار زودبازده مشاغل در وام از وام، استفاده بازپرداخت وام، توان به دسترسی

 اعتماد دیگران به مالی کمک برای تمایل، دیگران اعتماد جلب سطح

 سرمایه اجتماعی
 مشارکت،  آموزشی مشارکت، خیریه امور در مشارکت،  عمرانی مشارکت، مالی مشارکت

 انتخاباتی

 مشارکت

 آموزش های آموزشیاز مدارس، توانایی تأمین هزینه رضایت سطح

 اطالعات اطالعات به دسترسی از رضایت ها، سطحرسانه از استفاده اخبار، سطح از آگاهی

 مسکن مسکن از رضایت سطح، مقاوم مسکن داشتن

 انرژی انرژی به دسترسی از رضایت انرژی، سطح به دسترسی سطح سرمایه فیزیکی

 وسایل نقلیه نقلیه وسیله از رضایت نقلیه، سطح وسیله به دسترسی

 سرمایهُ طبیعی اراضی زراعی زراعی اراضی دسترسی به از رضایت سطح، زراعی اراضی دسترسی به

 سرمایه کلی شاخص 13 11

 .1182و مطالعات نگارندگان،  1180؛  سلمانی و همکاران، 1180همکاران،  منبع: مطیعی و

 
 یقتحق یمفهوم الگوی( 1شکل )

 .1182، منبع: نگارندگان
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 ها و بحثیافته

شاغل  یخانوارها یشتیمع یۀپنج سرما یسهدر مورد مقا یقتحق هاییافته ۀبه ارائ این قسمت در   

 ناغالش" یهسرما ینب یسهمقا یزو ن "از اشتغال پسو   پیش یزمان دورۀدو "کوچک در  یعدر صنا

 اختهو چرداول پرد یروانس یهاشهرستان یکوچک در روستا یعدر بخش صنا "نشاغال یرو غ

 . شودیم
غیر از سرمایۀ طبیعی )بهای( نمره 2دهد که در طیف لیکرت )مقیاس نشان می (1)نتایج جدول 

ر دوره د ، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلیانسانی ۀسرمایها اعم از دار نیست( دیگر سرمایهکه معنی

، بنابر هااین تفاوت است.  از اشتغال  پیشاز اشتغال در واحدهای صنعتی باالتر از دوره  پس

 (.1ول ا)جددار است  یدرصد خطا معن یکدر سطح  همبستهنای هابرای نمونه، t آزمون

 از اشتغال پسو  پیشن در صنایع کوچک در دورۀ زمانی شاغال آزمون مقایسۀ سرمایه (3جدول )

 یقتحق هاییافته:نبعم

نایع در ص "نشاغالشاغالن و غیر "تر، مقایسۀ دیگری بین اطمینان و اعتماد افزون برایاز جهتی، 

د عمل آمده که به نوعی تأییویتنی و ویلکاکسون بهمان ایفراسنجهاستفاده از آزمون نا کوچک با

به  در صنایع کوچک  نسبتن سرمایۀ شاغالباال بودن میزان  ۀبوده و نشان دهند باالکننده نتایج 

 (.1غیر از سرمایۀ طبیعی( است )جدول )به ن روستاییغیر شاغلل

 میانگین N دوره زمانی هاشاخص
انحراف 

 معیار
T DF 

سطح 

 معناداری

 سرمایه انسانی

 
 138 از اشتغال پیش

 

21/1 58/1 212/11- 
 

122 000/0 
 11/1 22/1 از اشتغال پس

 138 از اشتغال پیش سرمایۀ مالی 

 

18/1 00/1 
852/18- 122 000/0 

 11/1 31/1 از اشتغال پس

 138 از اشتغال پیش سرمایۀ اجتماعی

 

15/5 22/1 
52/11- 122 000/0 

 10/1 11/1 از اشتغال پس

 138 از اشتغال پیش سرمایۀ فیزیکی

 

53/5 20/1 
15/8- 122 000/0 

 21/1 30/1 از اشتغال پس

 138 از اشتغال پیش سرمایۀ طبیعی

 

15/5 22/1 
55/1- 122 551/0 

 31/1 22/5 از اشتغال پس

 138 از اشتغال پیش سرمایۀ کلی

 

02/5 21/1 
12/8- 122 000/0 

 21/1 21/1 از اشتغال پس
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 ن در صنایع کوچکها بین شاغالن و غیر شاغالون مقایسۀ سرمایهآزم (4) جدول

 ن(شاغال ن،شاغالغیربه ترتیب  ، * و **) های تحقیق: یافتهنبعم

  یشنهاداتو پ گیرییجهنت

کوچک در معیشت پایدار روستایی پرداخته شد. نتایج  یعدر این پژوهش، به ارزیابی عملکرد صنا 

دهند رابطه نزدیکی نشان می یلکاکسونو و یتنیمان و ای(فراسنجهنا)و آزمون   t یآزمون آمار

به  کوچک وابسته یعکوچک وجود دارد و استقرار صنا یعبین رویکرد معیشتی با استقرار صنا

در  (یستکه تفاوت معنادار ن یعیطب یهسرما ۀمولف یهااز شاخص یرغدر روستاها )به اورزیکش

 یدو دوره زمان"در  یزیکیو ف یهای انسانی، مالی، اجتماعها اعم از سرمایهمولفه یهاهمه شاخص

 یداراتفاوت معن "نشاغال یربا غ نشاغال" یۀسرما ینب یسۀمقا ینو همچن "از اشتغال پسو  پیش

 رسیبرمورد  کوچک در محدوده یعترین پیامدهایی که استقرار صنامهم. دهندیرا نشان م یمثبت

و  رقابت ی،ه، نوآوریتوان به باال رفتن سطح بهداشت، مهارت، پوشاک، تغذمی ،را به ارمغان آورده

تر افزون یتو رضا یدسترس ینانداز، درآمد، وام و اعتبارات و همچنپس یزان، میتنوع منابع درآمد

 میانگین N گروه هاشاخص
 انحراف

 معیار 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

سطح 

 یمعنادار

سرمایه 

 انسانی
* 122 33/513  2/38583  

200/11155  200/35583  215/11-  000/0  
** 138 22/110  2/22282  

 سرمایه

 مالی
* 122 35/502  00/2222  

000/2380  000/22222  231/12-  000/0  
** 138 21/111  00/2222  

سرمایه 

 اجتماعی
* 122 32/511  00/32812  

202/1  E1 281/3  E1 811/10-  
000/0  

 ** 138 21/130  0/21828  

سرمایه 

 فیزیکی

* 122 21/511  21/511  
102/5  E1 

 

181/8  E1 135/3-  000/0  
** 138 23/128  23/128  

سرمایه 

 طبیعی

* 122 18/522  2/101312  
582/1  E1 013/1  E1 122/1-  112/0  

** 138 22/582  2/22012  

سرمایه 

 کلی

* 122 01/512  0/38151  
352/1  E1 815/3  E1 553/10-  000/0  

** 138 12/121 00/20225 
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 یمشارکت خانوار در کارها ۀیزباال رفتن انگ یتنهادر و  یهاز مسکن مقاوم، انرژی و وسیله نقل

 اند.بدان دست یافته شبخ ینشاغل در ا یاناشاره کرد که روستائ یاجتماع یو همبستگ گروهی

 ینهکه در زمتا حدودی همسان  یقاتتحق یجرا با نتا یتوجه شایان ییهمسو یق،تحق ینا یجنتا

 ینسرکه ن یعنوان مثال، پژوهشهانجام گرفته را دارد. ب ییروستا یاستقرار صنعت در نواح یرتأث

داده  جامان ییخانوار روستا یدارپا یشتدر مع یدست یعنقش صنا ی( در بررس1181) یزیانعز

 ییروستا یخانوارها یدرآمد مکمل برا یجاداشتغال مولد و درآمد؛ ا یجاداهمچون  یجیبه نتا است

 هاییتدر اوقات فراغت از فعال یزکاشت، داشت و برداشت محصول و ن ینب یدر فاصله زمان

توسعه یت نهادر و  یفرد یتخالق یتبه شهر، تقو یهرو یاز مهاجرت ب یریجلوگ ی،کشاورز

توسعه  در یصنعت یبا عنوان نقش نواح همسانی یقاست. در تحق یافتهدست  ینفت غیرصادرات 

 دهدینشان م یقتحق یجهر چند نتا ،عمل آمدهه( ب1130) یطاهرخان یکه توسط مهد ییروستا

ا ر یصنعت یاغلب شاغالن واحدها ینکهعلت اهب یانروستائ یبرا یشغل یهافرصت یجادکه ا

ه توسع یهاشاخص ینبوده است اما بررس آمیزیتهد موفقدیم یلتشک یساکنان مناطق شهر

 انگریاز اشتغال، ب پسو  پیشدر دو دوره  ییروستا یو ساکن در نواح یصنعت ینواح ننزد شاغال

 ینبادوام است. همچن یمصرف یمصرف مواد و استفاده از کاالها یوجود تفاوت معنادار در الگو

 یغلش یتامن یبو ضر ییروستا یهارکتمشا عی،اجتما ینو تأم یمهمسکن، ب یخصوص یتمالک

 حسن یدکه توسط س یقیاند. تحقبوده یتفاوت معنادار دارایاز اشتغال  پسو  پیشدر دوره 

و توسعه  سازییصنعت ینددر فرا یعصنا یگاه(  با عنوان جا1131)یگرانو د یلنگرود یعیمط

 یابیشده که ارز گیریتیجهعمل آمده نهب یرجندشهرستان ب یدر بخش مرکز ییروستا

 یوندو پ افییبقال ویژهبه ییروستا یعصنا ینسب یتموفق گویایتوسعه  یفیو ک یکم یهاشاخص

کار مازاد، پر کردن اوقات فراعت و بهبود  یرویاست که در جذب ن ییروستا یآن با زندگ یقعم

 ییبه تنها ییروستا ددر اقتصا یتپر اهم یدارد ضمن دارا بودن نقش یتاهم یاندرآمد روستائ

 . باشدیم یزن یهناح یاقتصاد یهااز بخش یکقادر به رقابت با هر 

 توانیم یری،گیجهو نت هایافته یدانی،م یهامصاحبه ی،نظر یمبان یق،تحق پرسشبا توجه به 

 را مطرح کرد: زیر یشنهادهایپ

جهت  پروانه دریافت یکه برا دندکریعمل آمد اظهار مهب یانکه با روستائ ییهامصاحبه -

اند. بوده روروبه یاز آن با مشکالت پس یدهخدمات یزو ن ییروستا یعصنا یواحدها یاندازراه

 فعامل را موظ یهاکاسته شود و بانک یندفرا یندر ا )دیوانساالری( یٌتاست از حاکم یضرور
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اورزان کش یاسناد مربوط به اراض ییان،به کشاورزان و روستا یالتپرداخت تسه یکنند که به ازا

سراهای خانهوابسته به آن و اسناد  یعو صنا یکشاورز یطرح ها یمحل اجرا یاراض یو اسناد عاد

 ارقر یرشپذ ییانبه روستا یپرداخت یهاو وام یبخش کشاورز یهاوام یقهعنوان وثرا به ییروستا

 .کنند

  یمنحصر به فرد یتو کم یتمرغوب ی،محل یفرنگگوجه مانند یاز محصوالت کشاورز یبعض -

 یستهشا ،شودیم یدتول یاز مصرف محل ییشترببه میزان و  دارندکشور  ینسبت به استان و حت

 انندموابسته به آن ) یلیتبد یعو صنا دهش ییمحصوالت منحصر به فرد شناساگونه  یناست ا

سطح  تواندیکه م شود یجادا یروانو ...( در سطح شهرستان س فرنگیجهکارخانه رب گو

 به بار آورد. یهناح یبرا یشتریب یدهبهره یزباال و ن ییزااشتغال

شاغل  یتاز جمع یتوجه شایانکه درصد  بودآن  گویای ییبا مردم روستا یدانیمصاحبه م -

ن نظارت دولت و بدو بدونمشغول هستند که به صورت خود جوش و  یبافیدر بخش قال ییروستا

اند توانسته وخود هستند  سراهایخانهدر  یسنت یهاکارگاه یدارا یاعتبار یاوام  هر یافتدر

 ییزنان روستا یژهوهکار ب یرویمازاد ن یتوجود آورند و جمعهب یمهم یو درآمد لیشغ یهافرصت

 ندکفراهم  یطیها نظارت داشته و شراکارگاه ینکه دولت بر ا تأکید بر این استرا جذب کنند. 

برای  یولتد یهاو پشتوانه یبتوانند از اعتبارات بانک ییزنان روستا یژهوهداوطلب ب یانروستائ تا

 .  ینداستفاده نما یهدر سطح ناح یعصنا ینگسترش ا بهبود و

های بلند مدت و با بهره کم در چارچوب وام یکنون یتتر از وضعافزون یهای دولتحمایت -

 ییتاروس یعکوچک صنا یواحدها یسسأت یبرا یشترو اختصاص بودجه ب گذارییهسرما ینهمچن

 است. یضرور

تان کل دو شهرس یمرغ و گوسفند برا یور،وجود سه کشتارگاه ط یان،با توجه به گفته روستائ -

دارند، لذا  ییباال بازدهو  ییزاسطح اشتغالسه صنعت  ینا یو از جهت چندان پاسخگو نبوده

 ورد توجه قرار گیرند.ضرورت دارد بیشتر م

واحدها،  یناست ا الزمد که نوجود دار بررسیمورد  یهدر ناح یلتکم یمهن یواحدها شماری از -

 یارسکوچک ب یعمردم به صنا یازکه ن یکنون یتدر وضع یراز ،برسند یبرداربه بهره یا یلتکم

ۀ شده و از چرخ هابه حال خود ر یعصنا ینکه ا یستن یستهاست، شا یکنون یتاز ظرف یشترب

 .تولید خارج شوند
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 یبررسمورد  یهدر ناح یصنعت یاز واحدها یکاره ماندن بعض یمهن یلاست که دل شدهمشاهده  -

ساکن  یحت یاساکن و  یرو غ یاز افراد شهر یبعض ی،است که بنا بر شواهد ین( ایاساس ی)مشکل

ۀ پرواناقدام به درخواست  یگرد یامور یواحدها برا یناستفاده از وام مختص به ا برایشهرستان، 

خودداری  یواحد صنعت یلوام از ادامه کار و تکم یافتدراز ه و پس کرد یواحد صنعت اندازیراه

یز نپس  ینو از ا شود یها برخورد قانونو با صاحبان آن ییواحدها شناسا ینالزم است ا کنند،می

 .شودمال اع یشترینظارت و دقت ب ،یبه افراد متقاض چگونگی دادن پروانهوام و  یافتدر یندبر فرا

 منابع 

 .101-113: 5تحوالت و توسعه. فصلنامه روستا و توسعه،  یی،روستا یع(. صنا1122ع. ) ی،قوژد ییخزا

 د.ارش ینامه کارشناسیان. پاییدر مناطق روستا یصنعت ینواح یجادطرح ا یابی(. ارزش1122رادان، م. )
 .یبهشت یددانشگاه شه ی،شناسگروه جامعهی،و علوم انسان یاتادب ۀدانشکد

 ثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان )مطالعهتأ(. 1180م، و همکاران. ) ی،سلمان

 .111-152 :22 ۀ، شمار11دوره  ی،انسان یایجغراف یهاقال(. مجله پژوهشموردی: شهرستان آق 

نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد: مطالعه موردی (. 1132. )ح ،شاهی اردبیلی. و ح ،شایان

 .181-502: 5شماره  ، 10دوره   ، روستا و توسعه، فصلنامۀ بخش مرکزی شهرستان مشهد

 ،کشور. تهران ییرشد و توسعه مناطق روستا یزیرصنعت در برنامه یگاه(. جا1121م. ) النسبی،یفشر

 .یوزارت جهاد کشاورز

 یصنعت ی: نواحی)مطالعه مورد ییدر توسعه مناطق روستا یصنعت ی(. نقش نواح1130م. ) ی،خانطاهر

 .15-22 :10یایی،جغراف یها(. فصلنامه پژوهشیاستان مرکز ییروستا

(. بررسی نقش صنایع دستی در معیشت پایدار خانوار روستایی. مجموعه مقاالت 1181ن. ) یزیان،عز

دانشگاه  ی،لم یدبر تول یدبا تاک یو توسعه کشاورز ییتوسعه روستا یتخصص یعلم یشهما یننخست

 نور. یامپ

قابل دسترس در  یها،(. نتایج سرشماری نفوس و مسکن کشور، شناسنامه آباد1180. )یرانمرکز آمار ا

 http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1042: ینترنتیا یتسا

(. ضرورت تحوّل در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی )مطالعۀ موردی: 1131س.، و همکاران. ) یریمش

 .111-121 :20. 12. دوره یاییجغراف یهابخش خورگام شهرستان رودبار(. مجله پژوهش

در  یمحصوالت کشاورز یفراور یعصنا یجادا یامدهای(. پ1132ع. ) یری،س. و اردش ی،لنگرود یعیمط

 .1-12 :8، 18دوره  یایی،جغراف یهاآمل. مجله پژوهش یبخش مرکز ییاتوسعه روست
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 ییو توسعه روستا یساز یصنعت ینددر فرا یعصنا یگاهجا(. 1131ی،م. )مراد ی،س. ولنگرود یعیمط
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 .یالماستان ا ی(. اداره جهاد کشاورز1181. )یوزارت جهاد کشاورز
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