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 (1398یر ت 10و پذیرش: 1397مهر  13)دریافت: 

 چکیده

شده، مدت  جادیا دیتعداد شغل جدهای مختلفی مورد توجه است. است که از جنبه یمعدنکار یاجتماعزایی یکی از تاثیرات مهم اشتغال

زایی های اشتغالتواند از ویژگیمی( ینیرزمیمعادن ز به ویژهنامناسب ) طیو مدت کار در شرا گریداشتغال در معادن  برایاشتغال، کسب مهارت 

و  یرفاه التیتسه جادیا مانند یمثبت یاجتماع راتیتاث عالوه بر موارد گفته شده معدنکاری ایجاد شده به واسطه معدنکاری در منطقه باشد.

تاکنون  .را دارد یتیو بر هم خوردن توازن جنس یاجتماع یهایناهنجار جادیا لیاز قب یمنف راتیمردم منطقه و تاث شتیمع تیبهبود وضع

محیطی معدنکاری انجام شده و معیار سوم توسعه پایدار که اجتماع است، مغفول مانده است. اقتصادی و زیست تاثیراتتحقیقات زیادی در مورد 

است، برای برآورد ارزش تاثیرات اجتماعی معدنکاری  "شده ترجیحات بیان"ید از رویکرد که روشی جد "آزمون انتخاب"در مقاله حاضر از روش 

شده است.  یبررسزایی و سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری اشتغالدر دو بخش  یمعدنکار یاجتماع راتیپژوهش تاث نیدر ااستفاده شده است. 

شده و الگوی متناسب با آن و  STATAافزار بندی وارد نرمهر بخش پس از کد پاسخ برای 780ای تهیه و نتایج نامهبرای این کار پرسش

دهندگان با توجه به ضرایب و نتایج الگو به دست آمده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت شرطی در هر دو بخش ترجیحات پاسخ

داری کل رگرسیون با توزیع مربع کای در سطح یک درصد کامال رانژ برای معنیزایی و سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری، آماره نسبت الگاشتغال

توان گفت برای افراد پاسخگو داری کل رگرسیون برای مدل است. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق میدهنده معنیدار است که نشانمعنی

کسب مهارت حاضرند مدت بیشتری در شرایط نامناسب کار کنند به تعداد شغل و مطلوبیت وضعیت معیشت بیشترین ارزش را دارد و برای 

 ها نشود.شرطی که این شرایط منجر به ایجاد ناهنجاری اجتماعی در محل زندگی آن

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

که با در  شودیمگفته  یاتوسعه ستمیبه س داریتوسعه پا
 یفعل یازهاین ،یآت یهانسل یازهاین نیظر گرفتن امکان تامن

در  داریشده باشد. توجه به مساله توسعه پا نیافراد جامعه تام
 یدارا داریشده است. توسعه پا آغاز 1990 لیاز اوا معدنکاری

در است.  ستیز طیاجتماع و مح اد،شامل اقتص یسه رکن اصل
ه توجه به مساله های اخیر تحقیقات متعددی در زمینسال

عمده تحقیقات  .توسعه پایدار در معدنکاری انجام گرفته است
انجام شده در حوزه معدن و توسعه پایدار در رابطه با دو اصل 
اقتصاد و محیط زیست بوده است و تعداد محدودی به اصل 

های انجام اند. در یکی از جدیدترین پژوهشاجتماع پرداخته
شده در زمینه معدنکاری و شاخص  شده، کلیه تحقیقات انجام

 . [1]اجتماعی توسعه پایدار بررسی شده است 

بسیاری از خدمات از جمله خدمات و تاثیراتی که 
توانند در بازار معامله شوند معدنکاری از نظر اجتماعی دارد، نمی

و به هیچ کاالی بازاری وابسته یا در ارتباط نیستند، بنابراین 
را که تمایل به پرداخت برای داشتن آن  توانند آنچهمردم نمی

خدمت دارند، آشکار و اظهار کنند. در این شرایط از مردم 
شود به طور مستقیم بر اساس یک سناریوی فرضی، خواسته می

آنچه را که تمایل به پرداخت برای به دست آوردن یک خدمت 
های ترجیحات یکردهای اخیر رودر دهه. [2]دارند، بیان کنند 

های مبتنی بر بازار فرضی نیز نامیده که رهیافت 1شده بیان
و در اند از هر دو جنبه نظری و عملی توسعه یافتهشوند، می

حمل  ،اقتصاد محیط زیست ،بازاریابیمانند های مختلفی زمینه
 هایروشاند. به کار رفته نظایر آن اقتصاد بهداشت و ،و نقل

 ،2ذاری مشروطگارزش روش 3شامل  شده بیان ترجیحات
 است. 4و روش دلفی 3های چندگانهگذاری ویژگیارزش
 به که دارد تکیه هاییداده به شده بیان ترجیحات هایروش
 پرسیده ترجیحاتشان درباره پاسخگویان از مستقیم طور
کند تا ارزش کاال یا خدمت مورد شود و محقق تالش میمی

رجیحاتشان نسبت به مطالعه را از طریق پرسش از افراد درباره ت
تمایل  شود مقادیرسعی می هارهیافتدر این آن استخراج کند. 

 که در حالی ،گیری شودمستقیم اندازه صورت به 5به پرداخت

                                                      
1- Stated Preference approach 

2- Contingent valuation method 

3- Multi-attribute valuation 

4- Delphi technique 

5- Willing to Pay (WTP) 

 از را خدمات و کاالها ارزش 6شده آشکار ترجیحات هاییکردرو
ویژگی مشترک  آورد.می دست به افراد شده مشاهده رفتارهای

های رسش مستقیم از افراد درباره انتخابپ ،هاهمه این روش
سرانجام میانگین تمایل  .ها در یک بازار فرضی استاحتمالی آن

. در واقع شودمحاسبه میپاسخگویان  به پرداخت )دریافت(
یا سازی کاال تغییر کیفیت یا آماده برایه پرداخت ب تمایل

شود که این خود مشروط به سناریوی گیری میاندازهخدمت 
. با توجه به اهمیت بیش از [3] نامه استطرح شده در پرسشم

پیش معدنکاری، لزوم کار در این زمینه در راستای توسعه 
های اجتماعی معدنکاری، ضرورت پایدار و اهمیت شاخص

پرداختن به تاثیرات اجتماعی معدنکاری وجود دارد. از طرفی 
بازاری، گذاری کاالهای غیرهای مختلف برای ارزشوجود روش

گذاری تاثیرات اجتماعی معدنکاری را ابزار مناسب برای ارزش
از زیر مجموعه  7دهد. روش آزمون انتخاببه دست می

و جزو رویکردهای  های چندگانهگذاری ویژگیارزشهای روش
شماری برای ترجیحات بیان شده است که در تحقیقات انگشت

ترجیحات افراد در ارزیابی تاثیرات مختلف معدنکاری و برآورد 
رابطه با این تاثیرات استفاده شده است. با استفاده از این روش، 

هایی مانند تغییر تاثیرات اجتماعی معدنکاری در قالب شاخص
در جمعیت شاغل، میزان دسترسی به شغل و درصد اشتغال 

. معدنکاری عالوه بر توسعه [4]اند نیروهای بومی بررسی شده
محیطی و اجتماعی میبه تاثیرات زیست اقتصادی جامعه منجر

های توسعه ناشی از معدنکاری با استفاده از روش شود. شاخص
زایی و تاثیرات لآزمون انتخاب ارزیابی شده و اشتغا

. در استفاده [5] محیطی از جمله معیارهای ارزیابی استزیست
محیطی ناشی از این روش برای معادن زیرزمینی تاثیرات زیست

شست به همراه پارامترهای ناشی از اشتغال مورد توجه قرار از ن
از کاربردهای اولیه این روش در مسایل حمل . [6]گرفته است 

و نقل بوده است که برای ارزیابی ترجیحات شاغالن معدن در 
مورد رفت و آمد و نقل مکان نیز مورد استفاده قرار گرفته است 

محیطی تماعی و زیستاهیمت نسبی تاثیرات اقتصادی، اج. [7]
معدنکاری، تاثیر تغییر کاربری زمین از کشاورزی به معدنکاری 

های کاربرد های موثر از دیگر زمینهو چگونگی ترکیب شاخص
معیارهای . [9، 8]روش آزمون انتخاب در معدنکاری بوده است 

های معدنی توسط افراد با فاکتورهای جمعیتپذیرش پروژه
 . [10]این رویکرد ارزیابی شده است  شناسی متفاوت نیز با

گذاری منابع طبیعی روشی روش آزمون انتخاب در ارزش
شناخته شده است و در کشور ما نیز محققان بسیاری از این 

                                                      
6- Revealed preference approach 

7- Choice experiment 
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اند، این در حالی است که هیچ کدام از محققان روش بهره برده
داخلی در حوزه معدنکاری تاکنون از این روش برای ارزش

اند. تعداد ای مختلف معدنکاری استفاده نکردههگذاری جنبه
محیطی و محدود مطالعات خارجی تاثیرات اقتصادی، زیست

اند زایی بررسی کردهاجتماعی معدنکاری را در قالب کلی اشتغال
های تاثیرات اجتماعی بررسی نشده است. با توجه و سایر جنبه

ز نظر های روش آزمون انتخاب، اهمیت معدنکاری ابه قابلیت
مقاله حاضر اجتماعی و کم بودن مطالعات مشابه در این حوزه، 

ترین تاثیرات اجتماعی گذاری مهمبه ارزیابی این روش در ارزش
 یاجتماع راتیپژوهش تاث نیدر امعدنکاری پرداخته است. 

یم یموارد بررس ریشغل و سا جادیدر دو بخش ا یمعدنکار
 جادیا دیعداد شغل جدت یهایژگیشغل با و جادی. مبحث اشود

 گریاشتغال در معادن د برای شده، مدت اشتغال، کسب مهارت
( ینیرزمیمعادن ز به ویژهنامناسب ) طیو مدت کار در شرا

مثبت  یاجتماع راتیشامل تاث اردمو ری. ساشودیم دهیسنج
مردم  شتیمع تیو بهبود وضع یرفاه التیتسه جادیا مانند

و  یاجتماع یهایناهنجار جادیا لیاز قب یمنف راتیمنطقه و تاث
کار  یروی)به علت مهاجرت ن یتیبر هم خوردن توازن جنس

 یا( در منطقهابدییم شیتعداد مردان جامعه نسبت به زنان افزا
 شود.، میآن واقع شده است رکه معدن د

 روش آزمون انتخاب -2

 ارزیابی های متنوعی توسط اقتصاددانان برایروش

 و کاالها با ارتباط در افراد پرداخت به تمایل برآورد ترجیحات و
وجود دارد،  2یا آثار بیرونی 1ها شکست بازارکه برای آن خدماتی

 ترجیحات رویکرد تحت سه هاروش این. است پیشنهاد شده
 شده )بازار آشکار فرضی(، ترجیحات بازار شده )رهیافت بیان

 بر تنیمب رویکردهای)داده شده  نسبت ترجیحات جایگزین( و
 و بازار قیمت بین تفاوت به با توجه شوند.می ( تحلیل3هزینه

                                                      
های اقتصادی است ری( در تئوMarket failureشکست بازار مفهومی ) -1

نظام بازار آزاد به ناکارآمدی  به وسیلهکه در آن تخصیص کاالها و خدمات 

انجامد. در واقع، خروجی دیگری وجود دارد که تحت این خروجی جدید، می

)هرچند  کند.ها غلبه میهای آنکنندگان در بازار بر زیانمنفعت کل شرکت

کنند(. شکست بازار از ضرر می کنندگان در این خروجی جدیدبرخی شرکت

دیدگاهی دیگر، به عنوان سناریویی که در آن پیگیری نفع شخصی توسط 

 [.11] تواند دیده شودشود نیز میافراد به ناکارآمدی منجر می

وقتی وجود خواهند داشت که یک بنگاه یا  (Externality)آثار بیرونی  -2

بر دیگران )بنگاه یا  طور مستقیمبه  تواند فعالیتی را انجام دهد کهفرد می

پرداخت یا  پولی دیگر( اثر )مثبت یا منفی( بگذارد، لیکن به ازا آن فرد

 [.11] کنددریافت نمی
3- Cost based approach 

 فروش قیمت که این تصور پرداخت نهایی، به تمایل حداکثر

 نیست. درست دهد،می نشان آن را اقتصادی ارزش کاال یک
 هنگام به را مردم پرداخت تمایل به حداقل بازار قیمت بلکه

 بیشتر کاال یک برای ر کلیبه طو کند. افرادمی بیان کاال خرید
 قیمت بر مازاد این که دارند به پرداخت تمایل آن بازار قیمت از

 .[11]است  کنندهرفاه مصرف اضافه همان فروش

ای از الگوسازی انتخاب، آزمون انتخاب به عنوان زیرمجموعه
شده است. در گذاری ترجیحات بیانهای ارزشیکی از روش

 بین از را 4گزینه ترینمرجح هادهندهانتخاب، پاسخ روش آزمون
 چند برگیرنده در گزینه کنند. هرانتخاب می گزینه تعدادی
ها( متناظر )مقادیر متناظر با ویژگی 6سطوح با که است 5ویژگی

 و سطح کیفی چند دارای تواندمی ویژگی اند. هرشده توصیف
 برآورد ساختار انتخاب آزمون اصلی باشد. هدف متفاوت کمی

 ها است. براینسبی ویژگی اهمیت بر تاکید با کنندگانصرفم
گزینه چند از که یکی شودمی خواسته فرد از هدف، این به نیل
 کند انتخاب، است انتخاب گرد آمده مجموعه یک در که را ای
 انتخاب مجموعه یک در گزینه خاص یک از فرد که مطلوبیتی و

 از یک هر سطوح از فرد مطلوبیت به وسیله آورد،می دست به
 محاسبه شده، انتخاب در گزینه نظر که مورد هایویژگی

 .[2]شود می

های گذشته استفاده از روش آزمون انتخاب به طی دهه
های اقتصاد برای عنوان یک ابزار محبوب در بین محققان رشته

های اخیر این روش شود اما در سالارزیابی کاالها شناخته می
بل توجهی از نظر طراحی آزمون، تجزیه و تحول و پیشرفت قا

های مختلف چون فعالیت ها و گسترش در رشتهتحلیل داده
 اقتصاد، حمل و نقل، بهداشت و محیط زیست داشته است.

های ارزش آزمون انتخاب، کاربردی از تئوری ویژگی
و تئوری مطلوبیت تصادفی است. از این رو اساسا  7النکستر

های ارزش ویژگیتئوری قتصادی دارد. های اریشه در تئوری
کند مطلوبیت برخاسته از مصرف یک کاال النکستر بیان می

شود بلکه از مجموع مستقیما از مصرف آن کاال حاصل نمی
آید. به ها و مشخصات آن کاال به دست میمطلوبیت ویژگی

عبارتی مطلوبیت مصرف یک کاال قابل تجزیه شدن به مطلوبیت 
های آن کاال است. همچنین این نظریه بیان حاصل از ویژگی

کند که تمام اجزا تابع مطلوبیت که از انتخاب افراد ناشی می

                                                      
4- Scenario 

5- Attribute 

6- Level 

7- Lancaster value theory 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
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بر طور مستقیم برای محقق قابل مشاهده نیستند. شود به می
از  1اساس تئوری مطلوبیت تصادفی، تابع مطلوبیت طبق رابطه 

، 12]تشکیل شده است  2و تصادفی 1دو مولفه قابل مشاهده
13]: 

(1) ( )in in i n inU V Z S   

 که در آن:
i شمارنده تعداد گزینه 
n شمارنده تعداد مشاهده 

in ناپذیر توسط محققبخش مشاهده 

Sn .جزو سیستماتیک تابع مطلوبیت که قابل مشاهده است 
شناسی مانند سن، جنس، برداری از متغیرهای جمعیت

 ورد مطالعهتحصیالت، سطح آگاهی افراد از موضوع م

iZ های تعریف شده در گزینه بردار ویژگیiام 

inV  تابع مطلوبیت غیرمستقیم )بخش قابل مشاهده تابع
 مطلوبیت(

inU  مطلوبیت حاصل از انتخاب گزینهi ام توسط مشاهدهnام 

برای توزیع جمالت اخالل،  3با فرض تابع توزیع ویبول
 2بطه به صورت را 4توان از تصریح مدل الجیت شرطیمی

 :[14]استفاده کرد 

(2) 
i

V i

V

in
e

e
P i C

ieC




  


 

 که در آن:

inP  احتمال انتخاب گزینهi  در مشاهدهnام 
  پارامتر مقیاس که با واریانس جمالت اخالل رابطه عکس

 شود.فرض می 1دارد و برای سادگی برابر 
C سری انتخاب 

ن ترین فرض در مورد تابع مطلوبیت غیرمستقیم ایعمومی
پذیر و خطی از متغیرهای ناپذیر، جمعاست که تابعی جدایی

 آید:به دست می 3ها( است که از رابطه مستقل )ویژگی

(3) i k ki

k

V X 

                                                      
1- Observable component 

2- Random component 

3- Weibull Distribution 

بر اساس یک مدل شبیه به ( Conditional Logit)الجیت شرطی  -4

رگرسیون لوجستیک است با این تفاوت که هر فرد قبل از انتخاب تحت 

 [.14] گیردشرایط متفاوتی قرار می

 که در آن:

K ها ویژگی 
k ها ویژگی ضرایب 

kiX ها در هر گزینهسطوح مربوط به ویژگی 

 واهد شد:خ 4در نهایت مدل الجیت شرطی مانند رابطه 

(4) 
k K ki

k K ki

X

in Xe

e
P

i C











 

برای الجیت شرطی، به صورت  5تابع حداکثر درست نمایی
 :[14] شودمحاسبه می 5رابطه 

(5)  

ام cام را از مجموعه انتخاب iام گزینهjاگر فرد  icjSکه در آن 
 است و در غیر این صورت صفر است. 1انتخاب کند، برابر 

گیری از معادله باال، تابع لگاریتم حداکثر درست با لگاریتم
آید. با مشتق گرفتن از معادله لگاریتمی، نمایی به دست می

 ریعدم امکان تفس لیدل بهآیند. ضرایب تخمینی به دست می
 هانوع مدل نیدر ا ،یشرط تیالج هایدر مدل بیضرا میمستق
از  گریکدیها با آن سهیو مقا هایژگیو بیضرا ریتفس برای

استفاده  هایژگیبه پرداخت و لیتما ای 6یضمن هایمتیق
به پرداخت  لیتما یشرط تیمدل الج نی. پس از تخمشودیم

. فرمول محاسبه شودیم حاسبهم هایژگیاز و کیهر  یبرا
 .[13، 12] شده است انیب 6به پرداخت در رابطه  لیتما

(6) k

p

WTP





 

 در آن: که

k مورد نظر یژگیشده و برآورد بیضر 

p متیق یژگیو بیضر 

ها مهم مدل الجیت شرطی، ویژگی استقالل از ویژگی
( است. مفهوم آن این است که نسبت IIA) 7های نامرتبطگزینه

احتماالت گزینش هر جفت گزینه به طور کلی تحت تاثیر 
های دیگر قرار نمییافته سیستماتیک گزینههای نظاممطلوبیت

                                                      
 maximum likelihood) نماییبرآورد حداکثر درست علم آمار در -5

estimation .روشی است برای برآورد کردن پارامترهای یک مدل آماری )

به  مدل آماری ود یکشها عملیات انجام میای از دادهوقتی بر مجموعه

تواند تخمینی از پارامترهای می نماییدرست آید آنگاه حداکثردست می

 [.11] ه دهدیمدل ارا

6- Implicit price 

7- Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87
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های با همبستگی باال مدل نتایج رد و در شرایط وجود گزینهگی
غیرقابل قبول ارایه خواهد داد. به عبارت بهتر، حضور یا غیبت 

های موجود در یک گزینه نسبت احتمال مرتبط با سایر گزینه
های آماری دهد. آزمونمجموعه انتخاب را تحت تاثیر قرار نمی

 IIAرای آزمون فرضیه توانند بمختلفی وجود دارند که می
یافته توسط هاسمن استفاده شوند که در این میان آزمون بسط

ای یافته است. در این روش در آغاز کاربرد گسترده 1و مک فادن
های شود، سپس یکی از گزینهالگو به صورت نامقید برآورد می

شود و مدل به صورت مورد نظر از مجموعه انتخاب حذف می
است  2ود. آزمون فوق دارای آماره مربع کایشمقید برآورد می

که با میزان مختص این آماره در جدول مقایسه خواهد شد 
[14] . 

مرحله به  6برای استفاده از روش آزمون انتخاب الزم است 
 شرح زیر طی شود:

  مورد نظر  یا خدمت های مرتبط با کاال: ویژگی1مرحله
 شود.مشخص و تعریف می

  شود.ویژگی دو یا چند سطح تعیین می:  برای هر 2مرحله 
  ها تشکیل ها و سطوح آن: ترکیبات مختلف ویژگی3مرحله

های آماری، تعداد مناسبی از این داده شده و با روش
 شود.ترکیبات تحت عنوان گزینه انتخاب می

  گزینه در کنار هم یک سری انتخاب را  3یا  2: هر 4مرحله
 دهد.تشکیل می

  نامه و های انتخاب در قالب پرسشدن سری: قرار دا5مرحله
 آوری نظرات افرادجمع

  برآورد و تحلیل نتایج6مرحله : 

گذاری در بخش بعدی که کاربرد این روش در ارزش
تاثیرات اجتماعی معدنکاری است، این مراحل بیشتر توضیح 

 داده شده است.

ب برای تاثیرات اجتماعی کاربرد آزمون انتخا -3
 معدنکاری

وجه به گستردگی کار معدنی، تاثیرات مثبت و منفی با ت
تواند افزایش یابد. برخی از این تاثیرات عکس هم آن می

است. به عنوان مثال با بزرگتر شدن معدن و افزایش عمر 
زایی افزایش خواهد یافت که از نظر آن، تعداد و مدت اشتغال

کند نقطه قوت است و مثبت فردی که در معدن کار می
تر است اما با توجه به شود. به عبارت بهتر مطلوبمی تلقی

                                                      
1- Hussmann and McFadden 

2- χ2 

سختی کار در معادن، بزرگتر بودن معدن و افزایش عمر آن 
منجر به کار طوالنی مدت وی در معدن در شرایط نامناسب 

زایی خواهد شد. این موضوع، مطلوبیت برخاسته از اشتغال
و  کاهد. از طرفی با وجود معدن در منطقهمعدنکاری را می

در صورت نبود نیروی کار مناسب، مدیریت معدن ناگزیر به 
استفاده از نیروی کار از نقاط دور و نزدیک با تخصص مورد 
نیاز خواهد بود که در نهایت منجر به افزایش جمعیت مهاجر 

خورد و شود که توازن جنسیتی به هم میدر منطقه می
ارزش  یابد، بنابراینهای اجتماعی افزایش میناهنجاری

معدنکاری از نظر اجتماعی با توجه به تاثیرات متفاوت کمی 
و کیفی آن از نظر افراد مختلف متفاوت خواهد بود. از طرفی 
با توجه به اینکه این تاثیرات جنبه غیربازاری دارند، ارزش

رسد. گذاری تاثیرات اجتماعی معدنکاری پیچیده به نظر می
ی که روش آزمون انتخاب از سوی دیگر با توجه به کاربردهای

گذاری کاالهای غیربازاری از جمله محیط زیست و در ارزش
منابع طبیعی داشته است، استفاده از این روش به عنوان 

گذاری تاثیرات کیفی و کمی ابزاری برای مساله ارزش
تواند در اجتماعی معدنکاری، روشی جدید است که می

 اشد.مسایل مشابه معدنی نیز کارایی داشته ب

 های اجتماعی معدنکاریتعریف ویژگی -3-1

اولین مرحله در استفاده از روش الگوسازی انتخاب، 
های مرتبط با کاال یا خدمت مورد نظر مشخص کردن ویژگی

است. موضوع مورد بحث در این تحقیق تاثیرات اجتماعی 
معدنکاری است، بنابراین معدن ایجاد شده در منطقه خدمت 

های این تاثیرات اجتماعی آن همان ویژگیمورد مطالعه و 
تواند کمی یا کیفی باشد. به ها میخدمت است. این ویژگی

عنوان مثال برای کاالیی مانند چای، ویژگی عطر یک ویژگی 
که قیمت آن یک ویژگی کمی است. در کیفی است در حالی

تاثیرات اجتماعی معدنکاری نیز تعداد شغل ایجاد شده را 
ویژگی کمی و کسب مهارت ناشی از آن شغل را توان یک می

ها یا تاثیرات اجتماعی یک ویژگی کیفی در نظر گرفت. ویژگی
زایی، ایجاد تسهیالت رفاهی، بهبود وضعیت معدنکاری، اشتغال

های اجتماعی و به هم خوردن معیشتی مردم، ایجاد ناهنجاری
ای توازن جنسیتی به واسطه ورود جمعیت مهاجر به منطقه

است که معدن در آن واقع شده است. با توجه به اینکه اشتغال
های مختلف بررسی کرد برای این توان از جنبهزایی را می

روش استخراح ها قابل طرح است. ای از ویژگیویژگی، مجموعه
از طرفی عمر معدن مدت  تاثیر باالیی در میزان اشتغال دارد.
ع معدن )روباز یا دهد. نواشتغال را مورد تاثیر قرار می
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چنین افراد کند. همزیرزمینی( شرایط و محیط کار را تعیین می
های خاص این کار را کسب بومی با اشتغال در معدن مهارت

توانند در معادن دیگر از آن استفاده کنند. کنند که میمی
های اجتماعی معدنکاری توان از ویژگیبنابراین موارد زیر را می

 برشمرد:

 ارتکسب مه 

 تعداد شغل جدید 

 مدت اشتغال 

 مدت کار در شرایط نامناسب 

 های اجتماعیایجاد ناهنجاری 

 ایجاد تسهیالت رفاهی در منطقه 

 بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه 

 بر هم خوردن توازن جنسیتی منطقه مورد مطالعه 

برای استفاده از روش آزمون انتخاب الزم است بین 
یک ویژگی با عنوان تمایل به شود هایی که تعریف میویژگی

پرداخت نیز وجود داشته باشد تا در مراحل بعدی استفاده از 
ها از آن گذاری سایر ویژگیاین روش برای ارزیابی و ارزش

استفاده شود، بنابراین ویژگی نهم تمایل به پرداخت خواهد 
 بود.

 تعیین سطوح برای هر ویژگی -3-2

ایی است که در همرحله دوم تخصیص سطوح به ویژگی
مرحله اول تعیین شدند. منظور از سطوح این است که دامنه 

ها تخصیص یابد. به ای برای تغییرات هر کدام از ویژگییا بازه
ها به چه عبارت بهتر کمیت یا کیفیت هر کدام از ویژگی

تواند کند یا با توجه به بزرگی معدن که میصورت تغییر می
اج، عمر معدن یا محدوده نهایی آن ناشی از ذخیره قابل استخر

باشد، هر کدام از تاثیرات اجتماعی چه تغییری خواهند کرد؟ 
به عنوان مثال برای معادن با مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ 
تعداد شغل ایجاد شده به ترتیب کمتر، متوسط و بیشتر 

ها سه خواهد بود. بنابراین در این پژوهش برای تمامی ویژگی
توسط و بیشتر در نظر گرفته شد. هر چند سطح کمتر، م

ها کمی است )تعداد شغل یا مدت ماهیت بعضی از این ویژگی
اشتغال( اما با توجه به اینکه این کار برای یک معدن خاص 

ها نیز به صورت کیفی نیست، بنابراین سطوح این ویژگی
 تعیین شده است.

به  ها حتما باید یک ویژگی تحت عنوان تمایلبین ویژگی
پرداخت تعیین شود. سطوح ویژگی تمایل به پرداخت، حتما 
باید کمی باشد و مقادیر عددی داشته باشد زیرا تمایل به 

ها، با توجه به مقادیر پرداخت افراد برای هر کدام از ویژگی
نامه تعیین تعریف شده برای تمایل به پرداخت داخل پرسش

هر عددی را  شود. برای سطوح ویژگی تمایل به پرداختمی
توان در نظر گرفت. ضمن آن که با توجه به اینکه این نمی

ویژگی یک حالت منفی دارد برای تعیین مقادیر واقعی مطابق 
با موضوع مورد مطالعه، الزم است که یک مفهوم منفی یا 

ای داشته باشد. با توجه به کلیه مطالب گفته شده سطوح هزینه
ق با قیمت تمام شده هر تن ویژگی تمایل به پرداخت، مطاب

شود، در نظر ماده معدنی که با روش زیرزمینی استخراج می
گرفته شد. با توجه به شرایط معدنکاری در ایران مقدار آن بین 

ریال به ازای هر تن ماده معدنی  000,100,2تا  000،700
000است، بنابراین برای ویژگی تمایل به پرداخت سه سطح 

ریال )کمترین، متوسط و  000,100,2و  000,400,1، 700،
بیشترین قیمت تمام شده هر تن ماده معدنی( در نظر گرفته 

ها های تعریف شده به همراه سطوح آنویژگی 1جدول شد. در 
 آورده شده است.

ها و سطوح تعریف شده برای تاثیرات اجتماعی ویژگی -1جدول 

 .معدنکاری

 3سطح  2سطح  1سطح  ویژگی

 زیاد متوسط کم مهارتکسب 
 زیاد متوسط کم تعداد شغل جدید

 زیاد متوسط کم مدت اشتغال
مدت کار در شرایط 

 نامناسب
 زیاد متوسط کم

 یهایناهنجار جادیا
 یاجتماع

 زیاد متوسط کم

 التیتسه جادیا
 در منطقه یرفاه

 زیاد متوسط کم

 تیبهبود وضع
 مردم منطقه شتیمع

 زیاد متوسط کم

دن توازن بر هم خور
منطقه  یتیجنس

 مورد مطالعه
 زیاد متوسط کم

تمایل به پرداخت 
 )ریال(

000،700 000,400,1 000,100,2 

 

 های انتخابها و سریطراحی گزینه -3-3

های مختلف است. به عبارت بهتر مرحله سوم طراحی گزینه
ها و های مختلف با توجه به ویژگیدر این مرحله باید گزینه
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ها طراحی شود. سطوح تعریف شده برای آنسطوح 
های یاد شده با هم ترکیب شده و به شکل گزینههای ویژگی

توجه به  باشود. دهندگان ارایه میمختلف به پاسخ 
و  برای تاثیرات اجتماعی معدنکاری شده فیتعر یهایژگیو

آزمون  یممکن برا یهاها، تعداد حالتسطوح متناظر با آن
خواهد  683,19معادل  93 ،های ممکناد گزینهیا تعد انتخاب

 ،وجود ندارد نهیتعداد گز نیبود. از آنجا که امکان آزمون ا
 کیبه همراه  ییدر دو گروه چهارتا یاد شده هاییژگیو
زایی به های اشتغالویژگی لحاظ شد. تمایل به پرداخت یژگیو

ت همراه ویژگی تمایل به پرداخت در یک گروه و سایر تاثیرا
اجتماعی به همراه تمایل به پرداخت در گروه دیگر قرار 

 53های ممکن برابر گرفتند. در این حالت نیز تعداد گزینه
های گزینه خواهد بود که با استفاده از روش 243معادل 

گزینه برای هر گروه تهیه شد.  10های آماری، طراحی آزمون
ای تغییر های مختلف جای سطوح هر ویژگی به گونهدر گزینه

کند که در الگوی برآورد شده بتوان اهمیت هر ویژگی و می
سطح مربوط به آن را در انتخاب شدن و اولویت قرار گرفتن 

 10یک گزینه نسبت به دیگری ارزیابی کرد. با توجه به اینکه 
 10گیری بین توان با هم مقایسه کرد و تصمیمگزینه را نمی

سری انتخاب نظر در پنج مورد  نهیگز 10گزینه سخت است، 
. به عبارت بهتر در هر سری انتخاب، افراد دو گنجانده شد

ها را بر اساس ترجیحشان گزینه را با هم مقایسه و یکی از آن
شده  ، یک سری انتخاب آورده2در جدول کنند. انتخاب می

را با هم  3و  2، 1دهنده گزینه در این جدول پاسخ .ستا
ها در هر ها و سطوح ویژگیویژگی مقایسه کرده و بر اساس

مشخص  ×ای که برایش اولویت دارد با عالمت گزینه، گزینه
سری انتخاب  10نامه پخش شده بین افراد کند. در پرسشمی

سری  5زایی و های اشتغالسری انتخاب در مورد ویژگی 5)
انتخاب در مورد سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری( مانند 

و  2، 1های شت که افراد باید از بین گزینهوجود دا 2جدول 
های انتخاب در هر کردند. تفاوت کارتیکی را انتخاب می 3

ها های سطوح مربوط به ویژگیبخش بر اساس تغییر جایگشت
جدول است. به عنوان مثال فردی که در سری انتخاب نمونه )

را انتخاب کند به این معنا است که حاضر است  2( گزینه 2
ریال برای داشتن شرایط گزینه دو 000,100,2انه ماه

، کار 2شود شرایط گزینه طور که دیده میپرداخت کند. همان
طوالنی مدت و برای افراد بیشتر در شرایط نامناسب است در 
حالی که افراد با کار در این حالت با توجه به نوع کار مهارت 

برآورد  یراب کنند.کمتری برای کار در معادن دیگر کسب می
 افزاربه پرداخت از نرم لیو محاسبه تما یشرط تیروش الج
STATA بر  یشرط تیالج یبرآورد الگو جینتا. استفاده شد

پرسشنامه در ادامه گزارش  52اطالعات به دست آمده از  هیپا
 نشان داده شده است.

 بحث و تحلیل نتایج -4

ثیرات گذاری تابرای ارزیابی روش آزمون انتخاب در ارزش
نامه طراحی شده بین دانشجویان اجتماعی معدنکاری، پرسش

های کشور، شاغالن التحصیالن معدن یکی از دانشگاهو فارغ
 52معدنی پخش و نتایج یک شرکت معدنی و یک شرکت غیر

شناختی افراد نامه به دست آمد.  اطالعات جمعیتپرسش
 1 شکلارایه شده است. با توجه به  1پاسخگو در شکل 

شود بیشتر افراد جامعه مورد مطالعه مرد، دارای مالحظه می
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر، به واسطه داشتن 
تحصیالت و شغل مرتبط با معدنکاری دارای اطالعات متوسط 

نتایج  3جدول اند. در تا زیاد در رابطه با موضوع مورد مطالعه
ت مربوط به حاصل از برآورد الگوی الجیت شرطی و اطالعا

 3معیارهای خوبی برازش برای الگوی برآورد شده در جدول 
 ارایه شده است.

، آماره نسبت الگرانژ برای معنی3جدول طبق اطالعات 
داری کل رگرسیون با توزیع مربع کای در سطح یک درصد 

داری کل دهنده معنیدار است که نشانکامال معنی
 دلـایج یک مـکه نترای آن ـت. بـدل اسـیون برای مـرگرس

 

 .نمونه سری انتخاب -2جدول 

 هاگزینه
 ها ویژگی

 3گزینه  2گزینه  1گزینه 

بودن یا نبودن این شرایط  کمتر متوسط کسب مهارت
برای من تفاوتی ندارد و 
مایل به پرداخت هیچ 

 ای برای آن نیستم.هزینه

 بیشتر بیشتر تعداد شغل جدید

 بیشتر متوسط مدت اشتغال

 بیشتر متوسط مدت کار در شرایط نامناسب
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 0 000,100,2 000،700 تمایل به پرداخت )ریال(

  ×  دهید؟های فوق راترجیح میکدام یک از گزینه

  
 جنسیت سطح تحصیالت

  
 داشتن شغل یا تحصیالت مرتبط با معدنکاری سطح آگاهی افراد از تاثیرات اجتماعی معدنکاری

 شناختی جامعه مورد مطالعهالعات جمعیتاط -1 شکل

 زایینتایج برآورد الگوی الجیت شرطی برای اشتغال -3جدول 

  zآماره  خطای استاندارد ضریب هاویژگی
 003/0 99/2 184/0 552/0 کسب مهارت

 000/0 93/6 133/0 921/0 تعداد شغل جدید
 007/0 71/2 159/0 433/0 مدت اشتغال
 007/0 -68/2 199/0 -535/0 نامناسب مدت کار در شرایط

 289/0 -06/1 000000176/0 -000000187/0 قیمت
 07/253 (LRآماره نسبت الگرانژ )

2R 3039/0 کاذب 
 

باشد و  1/0مدل باید باالی  1کاذب 2Rقابل قبول باشد، آماره 
معادل مقدار آن در حداقل مربعات  3/0تا  2/0مقدار آن در بازه 

. به استثنای ویژگی مدت [15]است  9/0تا  7/0زه معمولی در با
ها مثبتکار در شرایط نامناسب و قیمت، عالمت سایر ویژگی

 1ها به جز ویژگی قیمت در سطح چنین همه ویژگیاند. هم
دارند. ضریب ویژگی قیمت به این دلیل منفی است درصد معنی

وسط که افزایش قیمت، مطلوبیت گزینه را برای انتخاب شدن ت

                                                      
1- Pseudo 

درصد به  1معنا بودن قیمت در سطح دهد. بیافراد کاهش می
معنای آن است که قیمت در انتخاب شدن گزینه نسبت به بقیه 

ها تاثیر کمتری داشته است. ضریب منفی ویژگی مدت ویژگی
کار در شرایط نامناسب نیز به این معنا است که با بیشتر شدن 

انتخاب شدن گزینه مدت اشتغال در شرایط نامناسب احتمال 
 شونده کاهش خواهد یافت.توسط پرسش

های نامرتبط در ارتباط با مدل الجیت فرض استقالل گزینه
مک فادن مورد ارزیابی  -شرطی یاد شده بر پایه آزمون هاسمن
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حاصل شد.  -00001/0قرار گرفت و مقدار آماره آزمون هاسمن 
چکدام از سه با توجه به منفی بودن آماره این آزمون، حذف هی

داری بر گزینه موجود در هر مجموعه انتخاب، تاثیر معنی
های مانده مدل ندارد و فرض استقالل گزینهپارامترهای باقی

توان رد کرد و به این ترتیب ها نمینامرتبط را در مورد این مدل
 شود.اعتبار نتایج این مدل مورد تایید واقع می

برای سایر تاثیرات نتایج برآورد الگوی الجیت شرطی 
آورده شده است. طبق  4اجتماعی معدنکاری در جدول 

داری کل ، آماره نسبت الگرانژ برای معنی4جدول اطالعات 
رگرسیون با توزیع مربع کای در سطح یک درصد کامال 

داری کل رگرسیون برای دهنده معنیدار است که نشانمعنی
است که  1/0ی کاذب مدل باال 2Rچنین آماره مدل است. هم

دهنده قابل قبول بودن نتایج مدل است. در این بخش نیز نشان
عالمت ضریب قیمت مدل طبق تئوری منفی است. عالوه بر 
قیمت ویژگی ناهنجاری اجتماعی و عدم توازن جنسیتی ضریب 

منفی دارند که نشان از آن دارد که احتمال انتخاب شدن 
شود. ر است، کمتر میای که در آن این دو ویژگی بیشتگزینه

ها به جز عدم توازن جنسیتی و قیمت در چنین همه ویژگیهم
درصد  5درصد معنی دارند اما این دو ویژگی در سطح  1سطح 
داری کمتر به معنای کم اهمیت بودن این دو دارند. معنیمعنی

 ها است.ویژگی در انتخاب شدن گزینه

ط با مدل الجیت های نامرتبط در ارتبافرض استقالل گزینه
مک فادن مورد ارزیابی  -هاسمن شرطی یاد شده بر پایه آزمون

حاصل شد. با  -66/10قرار گرفت و مقدار آماره آزمون هاسمن 
توجه به منفی بودن آماره این آزمون، حذف هیچکدام از سه 

داری بر گزینه موجود در هر مجموعه انتخاب، تاثیر معنی
های ندارد و فرض استقالل گزینه مانده مدلپارامترهای باقی

توان رد کرد و به این ترتیب ها نمینامرتبط را در مورد این مدل
 شود.اعتبار نتایج این مدل مورد تایید واقع می

 

 نتایج برآورد الگوی الجیت شرطی برای سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری -4جدول 

z Pآماره  خطای استاندارد ضریب هاویژگی Z 
 000/0 -33/9 140/0 -304/1 جاری اجتماعیناهن

 000/0 97/4 230/0 140/1 تسهیالت رفاهی
 000/0 26/8 166/0 370/1 مطلوبیت وضعیت معیشت

 010/0 -58/2 159/0 -412/0 عدم توازن جنسیتی
 042/0 -04/2 000000199/0 -000000406/0 قیمت

 69/346 (LRآماره نسبت الگرانژ )
2R 4163/0 کاذب 

 

های روش آزمون انتخاب محاسبه تمایل به یکی از مزیت
های آزمون انتخاب است پرداخت نهایی برای هر یک از ویژگی

های سیاستی مورد استفاده قرار گیرد. تواند در تحلیلکه می
های نتایج مربوط به تمایل به پرداخت نهایی افراد برای ویژگی

نکاری بر اساس رابطه زایی و سایر تاثیرات اجتماعی معداشتغال
 گزارش شده است. 6و  5جدول به ترتیب در  6

، بیشترین تمایل به پرداخت مربوط به 5بر اساس جدول 
ریال است. این مبلغ  814,923,4ویژگی تعداد شغل جدید با 

دهد که افراد برای ایجاد یک شغل جدید به واسطه نشان می
 814,923,4ر احداث معدن تمایل به پرداخت مبلغی بالغ ب

دارند. با توجه به عالمت منفی ضریب ویژگی مدت  ریال در ماه
، تمایل به پرداخت این 3جدول کار در شرایط نامناسب در 

توان به دو ویژگی هم منفی خواهد بود. این عدد منفی را می
 صورت تفسیر کرد:

افراد در صورت افزایش مدت کار در شرایط نامناسب تمایل  -1
 ریال را دارند. 501,859,2ماهانه رقم به دریافت 

افراد برای کاهش مدت کار در شرایط نامناسب تمایل به  -2
 ریال را دارند. 501,859,2پرداخت ماهانه 

توان گفت ترتیب اهمیت و می 5جدول با توجه به ارقام 
زایی به واسطه معدنکاری به ترتیب های اشتغالارزش ویژگی

، کسب مهارت جدید به واسطه مربوط به تعداد شغل جدید
زایی، مدت کار در شرایط نامناسب و مدت اشتغال است. اشتغال

، بیشترین تمایل به پرداخت مربوط به 6جدول بر پایه نتایج 
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ریال است. این  527,372,3ویژگی مطلوبیت وضعیت معیشت 
 شتیمع تیوضع تیمطلوبدهد که افراد برای مبلغ نشان می

ریال در ماه دارند. در این  527,372,3مبلغ تمایل به پرداخت 
جدول نیز، با توجه عالمت منفی ضریب ناهنجاری اجتماعی و 

ها منفی به ، تمایل به پرداخت2عدم توازن جنسیتی در جدول 
و تفسیر آن مانند مدت کار در شرایط نامناسب  دست آمده

است که قبال بیان شد. ترتیب اهمیت و ارزش سایر تاثیرات 
اجتماعی معدنکاری به ترتیب مربوط به مطلوبیت وضعیت 
معیشت، ناهنجاری اجتماعی، تسهیالت رفاهی و بر هم خوردن 

 توازن جنسیتی است.

توان با توجه به مبالغ تمایل به پرداخت افراد پاسخگو می
ارزش تاثیرات اجتماعی معدنکاری که در این تحقیق مطالعه 

داد شغل، مطلوبیت وضعیت به ترتیب تع 8تا  1شدند را از 
معیشت، ناهنجاری اجتماعی، کسب مهارت، مدت کار در 
شرایط نامناسب، تسهیالت رفاهی، مدت اشتغال و بر هم 

 بندی کرد.خوردن توازن جنسیتی تقسیم

گفت افراد  توانیم قیتحق نیا جیبا توجه به نتا یبه طور کل
را  یترشیمبلغ ب دهندیم حینامه ترجدهنده به پرسشپاسخ

برای ایجاد تعداد شغل بیشتر و باال بردن مطلوبیت معیشت 
خود بپردازند. این در حالی است که حاضر نیستند برای کسب 
مهارت جدید، به واسطه معدنکاری در منطقه خود ناهنجاری 
اجتماعی به وجود آید. همچنین حاضرند مدت بیشتری در 

اری تسهیالت شرایط نامناسب کار کنند اما به واسطه معدنک
 تر شود.زایی طوالنیرفاهی در منطقه ایجاد شود و مدت اشتغال

 

 زاییهای اشتغالمحاسبه تمایل به پرداخت هر یک از ویژگی -5جدول 

 مدت کار در شرایط نامناسب مدت اشتغال تعداد شغل جدید کسب مهارت 

 -501,859,2 965,313,2 814,923,4 777,952,2 میانگین تمایل به پرداخت )ریال(
 

 محاسبه تمایل به پرداخت مربوط به سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری -6جدول 

 یتیتوازن جنس شتیمع تیوضع تیمطلوب یرفاه التیتسه ناهنجاری اجتماعی 

 -984,014,1 527,372,3 534,807,2 -771,210,3 میانگین تمایل به پرداخت )ریال(
 

 گیرینتیجه -5

الگوسازی  هایعنوان یکی از روشه ب ،روش آزمون انتخاب
که  است بازار فرضی و شده از خانواده ترجیحات بیان ،انتخاب

های روش از مزیت .یافته است های اخیر گسترشدر دهه
گذاری کارکردهای آزمون انتخاب امکان محاسبه ارزش

اعی اجتم -غیربازاری و توانایی لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی
در مطالعه حاضر از روش  های الگوسازی انتخاب است.در روش

گذاری کارکردهای اجتماعی آزمون انتخاب برای ارزش
معدنکاری استفاده شد. پس از برآورد الگوی الجیت شرطی، 

های مورد مطالعه میزان تمایل به پرداخت افراد برای ویژگی
ری مرتبط به های آمامحاسبه شد. نتایج برآورد الگو و آزمون

داری کل رگرسیون برای مدل را نشان داد که این امر آن، معنی
دهنده کارایی و مناسب بودن این روش در خصوص نشان

معیارهای اجتماعی معدنکاری است. نتایج حاصل شده برای 
دهد که از چنین اطالعاتی تمایل به پرداخت افراد نشان می

برد، بنابراین از این  های مدیریتی بهرهتوان برای تصمیممی

توان به عنوان ابزاری برای پشتیبانی تصمیم مدیران روش می
چنین زیستدر حوزه معدن و مسایل مرتبط اجتماعی و هم

گذاری محیطی استفاده کرد. پرداختن به موضوع ارزش
کارکردهای اجتماعی معدنکاری با استفاده از روش آزمون 

اضر با مطالعات داخلی انتخاب، باعث وجه تمایز مطالعه ح
دهنده صورت گرفته شده است. این واقعیت از یک طرف نشان

اهمیت و ضرورت این گونه مطالعات و از طرف دیگر 
دهنده نبود این گونه مطالعات در داخل کشور است.، نشان

شود که مطالعات در این زمینه افزایش یابد بنابراین پیشنهاد می
ین در عمل رفع و امکان کاربرد هر های این رویکرد نوتا کاستی

 چه بیشتر آن در زمینه معدنکاری فراهم شود.
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