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چکیده
برخالفِ پیشرفتهاي عظیم اقتصادي در جهان ،درحالِحاضر میلیونها نفر که بیشترشان در نواحي روستايي زندگي ميکنند ،همچنان
در فقر بهسر ميبرند .ازآنجاکه تأمین رفاه اجتماعي و کاهش فقر ازجمله مهمترين اهداف هر نظام اقتصادي است؛ ازاينرو فراهم کردن
شرايط مناسب براي زندگي تمامي اقشار جامعه ،نیازمند برنامهريزي و فراگرفتن راهبردهاي مناسبِ تأمین مالي ازقبیلِ سرمايهگذاري در
توسعة روستايي با هدف تنوعبخشي به تأمین اشتغال و درآمد است .هدف از اين پژوهش ،بررسي نقش سرمايهگذاري بخش خصوصي در
کاهش فقر روستايي در روستاهاي دهستان «صائینقلعه» از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان ميباشد .نوع تحقیق کاربردي و روش
مورد استفاده ،توصیفي -تحلیلي است .براي گردآوري دادهها از روشهاي کتابخانهاي و میداني استفاده شده است .جامعة آماري تحقیق
 3343خانوار ساکن در دهستان صائینقلعه است که طبق فرمول اصالحشدة کوکران 104 ،پرسشنامه بهصورت تصادفي بین خانوارهاي
روستايي محدودة مورد مطالعه توزيع شده است .براي تجزيهوتحلیل دادهها از آمارهاي توصیفي و استنباطي (آزمون  tتکنمونهاي،
ويلکاکسون و همبستگي) و مدل ويکور بهره گرفته شده است .نتايج تحقیق نشان ميدهد ،بین سرمايهگذارهاي بخش خصوصي و کاهش
فقر در روستاهاي مورد مطالعه ،رابطة معناداري وجود دارد؛ بهطوري که اکثر میانگینها براي مؤلفههاي موردِنظر باالتر از حدّمتوسط بوده
و نشاندهندة اين است که سرمايهگذاري بخش خصوصي ،توانسته است تغییرات معناداري را در مؤلفههاي کاهش فقر روستايي مورد
استفاده در تحقیق ،در محدودة مورد مطالعه ايجاد کند .همچنین ،تحلیل فضايي اثرگذاري سرمايهگذاري خصوصي بر روي شاخصهاي
فقر روستايي در محدودة مورد مطالعه نشان ميدهد که در بین نقاط روستايي دهستان ،تفاوت برخورداري بسیار بااليي مشاهده ميشود
که در بین روستاهاي نمونه ،روستاي «صائینقلعه» بهترين رتبه و روستاي «ارهان» کمترين رتبه را در برخورداري از اثرات سرمايهگذاري
خصوصي در بهبود شاخصهاي فقر روستايي دارند.
کلید واژگان :سرمايهگذاري ،فقر ،توسعة روستايي ،دهستان صائینقلعه.

 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایي دانشگاه زنجان
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و آمایش کیفیت محیطي مناطق روستایي ،دانشگاه فردوسي مشهد (نویسنده مسؤول)
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایي ،دانشگاه پیام نور اورمیه
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مقدمه


جریععان سععرمایههععا مععا ی و پععو ی بخععش خصوصععی


یکی از موضوعات اساسی در مباحث توسع ة روسعاایی،
نحوة مقابله با فقر روساایی است .بهطعور کعه ،امعروز
بيش از  75درصد از فقرا جهان در مناطق روسعاایی،
در کشورها درحعا توسع ه زنعد ی معیکننعد کعه از
موارد ازقبيل سطح پایين خعدمات عوعومی بعه ویعه
آموزش و اطالعات ،دسارسی انعد بعه منعابا معا ی و
سرمایها  ،ناز بعودن سعطح کيتيعت زنعد ی ،پعایين
بودن امنيت غذایی و نارسایی تأمين کا ر مورد نيعاز،
پایين بودن فرصتهعا اتعالا و درآمعد و نرعایر آن
بهعنوان موانا توسع ة پایعدار روسعاایی رنعی معیبرنعد
) .(Aref, 2011:498; IEG, 2012:2بهعبارتِدیگر ،منعاطق
روساایی در کشعورها درحعا توسع ه بعا ضع هعا
ما دد در زیرساخت ها فيزیکی و اجاواعی ازقبيعل
دسارسی به را ها ارتبعاطی و سيتعاح حوعلونقعل؛
نارسعایی تأسيتعات زیربنعایی و ضع فنعاور معورد
اساتاد ؛ ارتباط کعح بعين صعن ت ،کشعاورز و بعازار؛
تأمين ما ی پروژ ها کشاورز ؛ سرمایه عذار انعد
در منابا آب و خا ؛ سنای بودن فرایند تو يد؛ سا وند
تدن نيرو کار ف ا در این بخعش و نامناسع بعودن
تحقيقات کشاورز درجهت ارتقا سعطح زیعرکشعت؛
ض اطالعرسعانی در معورد بعازار و نيازهعا و سعالیق
مصرفکنند ان ،مواجه هتاند ;(OECD, 2006: 19-20
) Wales, 2008:19; OECD, 2012:126کعه ایعن متعا ل
عودتاً ریشه در فقر روساایی داتاه و میتواند زمينه را
برا ت ويق فقر روسعاایی و بعروز نعابرابر منطقعها
بهعنوان یکی از موانا توس ة پایدار فراهح کند.
بهعقيدة بتيار از محققعان ،سعرمایه عذار و تعأمين
منابا معا ی ،بعهعنعوان یکعی از مهواعرین راهبردهعا و
سياستها توسع ة روسعاایی موفقيعتآميعز درجهعتِ
رسيدن بعه م يشعت پایعدار و بهبعود زنعد ی ازطریعق
تععأمين اهععدافی هونععون افععزایش تو يععد ،تععأمين و
مانوعساز منابا اتالا و درآمد ،ایجاد ارزش افعزود
و تععأمين غععذا ،نععوآور و کععارآفرینی ،توس ع ة صععنایا
تبدیلی و کوچکمقياس کشاورز روساایيان بعهتعوار
میآید ) .(Miller et al, 2010:15بهطور کعه ،تعارش

بهعنوان موتور محر کارآفرینی روساایی از سه طریق
عود صورت می يرد (صعرامی101: 1386،؛ رضعوانی،
اکبریعععانرونيعععز و رجعععایی1 :1387 ،؛ روميعععانی،
 :)23:1392ا  -سرمایه میتواند ازطریعق بانعکهعا و
مؤستات ما ی تهر و روسعاایی در قا ع اعابعاراتی
باتد که در اخايار کشاورزان و تاغالن روسعاایی قعرار
داد میتود .ب -موکن است بهتکل پو هعایی باتعد
که ازطرف ساکنان تهر بعرا اقعواس سعاکن در روسعاا
حوا ه میتود .ج -موکن است بهتکل سعرمایه عذار
در توس ع ة ف ا يععتهععا فععرد  -خععانواد ی و صععنایا
روساایی ازطریق بخش خصوصی یا دو ای یا پعروژ هعا
اهعدایی باتعد ( Friedman, 1982, 18؛ صعرامی:1386،
 .)101این جریانها معیتوانعد بعين منعاطق تعهر و
روساایی در کشورها درحا توس ه ،منجر به تتعهيل
ف ا يتها اقاصعاد و اجاوعاعی تعود و بعه تشعکيل
سرمایة اقاصاد و اجاواعی کوک کنعد (Zhang et al,
)2006: 446-58؛ بنابراین ،سرمایه ذار افراد مهعاجرت
کرد از مناطق روساایی و مشلو در تهر ،از یکسعو،
به توس ة اقاصاد روسااها و فرصتها کت درآمد،
توس ة خدمات ،تنوع منابا ما ی و تنوع ریتعکپعذیر
ساکنان روساایی در قا اجوعاع و ا عاالف خعانواد ی
کوک کرد اسعت ;(Sana and Massey, 2005: 509–28
) .Yang et al, 2006: 123-25و از سوییدیگر ،معیتوانعد
به کاهش مشعکالت خعانواد و یعا غنعیسعاز نتعبی
بهزیتععای و رفععا آنهععا کوععک ک عرد و زمين عة ارتقععا
کارآفرینی و مهارت را فراهح کند (Chen and Korinek,
).2010: 963–987
در چند دهة اخير ،با بررسی م يشت و فقر روسعاایی و
متععا ل ناتععی از آن در ایععران ،توسعع ة روسععاایی در
مناطقی کعه دارا پاانتعيل و فرفيعتهعا مناسعبی
هتاند ،تارش پيدا کرد و زمينهها سرمایه ذار
فرد و خصوصی را فراهح کرد است؛بنابراین ،مطا عة
تأثيرات سرمایه ذار در اب اد مخال توس ة روساایی
با رویکرد توس ة پایدار ،بتيار مهح و ضرور میباتعد.
در این پهوهش ،تورکز مطا ه در محعدودة تهرسعاان
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ابهر (دهتاان صا ينقل ه) است؛ زیرا این منطقه در دو
دهة اخير ،بهد يعل قرار يعر در موق يعت جلرافيعایی
مناس  ،پاانتيلهعا طبي عی و کشعاورز و سعرمایة
انتانی ،بهویه با تروع پرداخت اعابارات بانکی و خرد،
سرمایه عذار هعا فعرد و خصوصعی در منطقعه در
زمينهها توس ة دامدار  ،تيالت و کشاورز  ،بهطعور
ماوسط افزایش قابل توجهی یافاه است .بر این اسعاس،
هدف از این پهوهش عولکرد سعرمایه عذارها بخعش
خصوصی در کاهش فقعر روسعاایی معیباتعد و درپعی
پاسخگویی به سؤاالت کليد زیر است:
 -1آیا سرمایه ذار خصوصی توانتاه است منجر بعه
بهبود تاخصها کاهش فقر روساا در محدودة
مورد مطا ه تود؟
 -2تدت اثر ذار سرمایه ذار خصوصی ،به حعا ِ
توزیا فضعایی در بعين روسعااها معورد مطا عه
چگونه است؟
مباني نظري
الف :سرمايه :تعاريف و مفاهیم
در رویکععرد م يشععت پایععدار ،بععر نقععش دارایععیهععا و
سرمایهها جام ه در اتکا ما دد ،بعهعنعوان ععاملی
مععؤثر در کععاهش فقععر روسععاایی ازطریععق کععاهش
آسي پذیر و تعو هعا و هوننعين ،ایجعاد انگيعز و
فرصتها مناس تأکيد تد اسعت (Hamilton-Peach
)and Townsley, 2004:3؛ بهطور کعه در ایعن رویکعرد،
بهبود تعرایط زنعد ی جام عه و کعاهش فقعر ازطریعق
اساتادة مناس از داراییهعا ملوعوس و غيرملوعوس
صورت می يرد که در این بعين ،کيتيعت دارایعیهعا
مععا ی و فيزیکععی انباتععاهتععد و سععرمایه ععذار آنهععا
اهويتاساسی دارند ).(Chambers and Conway, 1991:7-8
در این رابطه« ،سرمایة ما ی» به مجووعه وجو نقعد
و یا ثروتی که قابليت ذخير یا سعرمایه عذار داتعاه
باتععد ،اطععال مععیتععود (Gourinchas and Jeanne,
) 2007:1که با توجه به مشخصعههعا بعارز آن ازقبيعل
دارابععودن قابليععت جابجععایی و جریععان؛ ذخيععر سععاز ؛
ان طافپذیر باال و تأمين اعابار ف ا يعتهعا توسع ه

)(Hautala, 2013:17؛ میتواند به افزایش ثروت و ذخيرة
اموا جام ه منجرتد و زمينعه را بعرا را انعداز یعا
حتظ کت وکارها مخال مهيعا کنعد (Miller et al,
) .2010:xiiiبهعبارت دیگر ،این نعوع سعرمایه از دیعد ا
آداساسويت و مارکس در زمرة سعرمایههعا در عردش
تلقی میتود که پشعاوانة سعرمایه هعا ثابعت بعود و
بهد يل خاصعيت درجریعانبعودن آن وابتعاگی بتعيار
زیععاد بععه تععرایط سياسععی و اقاصععاد منطقععه دارد
(صععادقی و قنبععر  .)5 :1388،آداساسععويت در کاععاب
«سرمایة ملل» می وید« :با افزایش بیعدا ای و فتعاد،
سرمایهها در ردش از ف ا يعت بازمانعد و بعهصعورت
نجينه نوود مییابعد کعه ایعن امعر نشعانة اضعوحال
اقاصاد و ض مدیریت بود و اقاصعاد کشعور را دچعار
بحران میکنعد» (کعافوی .)21:1390،ازسعوییدیگعر،
سرمایهها ما ی با رتد ارتباطعات و فنعاور در عصعر
کنونی ،قابليت تحر بيشعار پيعدا کعرد و ازطریعق
جهانیتدن اقاصاد و ارتباطعات ،تعبکههعا معا ی در
جهان تکل رفاه است کعه بعهواسعطة آن سعرمایههعا
میتواند بهآسانی از نقطها به نقاط دیگر مناقل تعود
).(Gaisford, 1995:176

تار ژید ( )1343م اقد است ،دو نوع سعرمایه وجعود
دارد :ا  -سرمایة جار ؛ آن قتعوت از سعرمایه اسعت
که فقط یک بار در فرایند تو يد بهکار رفاه معیتعود.
ب -سععرمایة ثابععت؛ آن قتععوت از سععرمایه اسععت کععه
چندینبار در فرایند تو يد قرار معی يعرد (ژیعد:1343،
 .)25در ت ری دقيق تر ،سرمایه ذار تليير در دارایی
ما ی و فيزیکی که دارا طو عور متيد یک سعا یعا
بيشار هتاند ازقبيعل زمعين ،تجهيعزات ،ماتعينآالت،
تتهيالت ذخير ساز  ،داس و نرایر آن است (Zepeda,
).2001:5
برخی از محققان ،سرمایه ذار را فرایند تقبل هزینعه
بهمنرور افزایش سرمایه ت ری کرد اند و برخی دیگعر
آن را عول تبدیل پو به سعایر انعواع دارایعیهعا بعرا
مدت قابل مالحرها از زمان م رفی کعرد انعد .برخعی
دیگر ،م اقدند سرمایه ذار روتی است کعه کعاال یعا
پو غيرمو د را به سرمایة مو د تبدیل کرد و تشعکيل
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سععرمایه را امکععانپععذیر مععیسععازد (خا ععد  ،یزدانععی،
حقيقتنهادتيراز .)205-228 :1387،
ب -سرمايهگذاري روستايي و کاهش فقر
بررسیها صورت رفاعه نشعان معیدهعد کعه بيشعار
فقيران روساایی ،در منعاطقی بعا ویه عیهعایی ازقبيعل
بععازدهی انععد منععابا آبوخععا  ،بهععر ور پععایين
ف ا يتها کشاورز  ،حاکويت تعيو هعا سعنای در
بهر بعردار هعا کشعاورز  ،سعوانح طبي عی ازقبيعل
خشکتا یها ماوا ی و سعيالبهعا مخعرب و تنعز
کيتيت محيط زیتت ،زند ی میکنند؛ عذا ،دسارسعی
به منابا رسوی و غير رسوی سرمایه که توسط سازمان
ها دو ای و غير دو ای صورت معی يعرد معی توانعد
راهبرد موثر برا فراینعد توسع ه از طریعق کتع و
کارها کوچعک باتعد ) (Escap, 1996:146و زمينعه را
بععرا ایجععاد اتععالا مو عد ،افععزایش تو يععد و درآمععد،
افزایش آ اهیهعا و تعرویی نعوآور  ،بعاال بعردن سعطح
زند ی و رفا روساایی ،کاهش آسي پذیر اجاوعاعی
و اقاصاد  ،واردکردن زنان به جریعان توسع ه و نرعایر
آن مهيا میسازد ).(UNDP, 2002:6
بعععهعبعععاراتِدیگعععر ،منعععاطق روسعععاایی کشعععورها
درحعا توسع ه بععا فرصعتهعا و چععا شهعا ما ععدد
مواجهاند که رسيدن به موفقيت در این فرایند متعالزس
اتخاذ سياستها توس ها مناس  ،اسعاتادة معؤثر از
منابا ما ی کوياب و او ویتدادن به سعرمایه عذار در
ف ا يععتهععا غيععرزراعععی اسععت ).(OECD, 2006:21
سرمایه ذار در مناطق روساایی اععح از ف ا يعتهعا
کشععاورز یععا غيرکشععاورز  ،عععالو بععر بهبععود سععطح
بهر ور تو يد به ایجاد تلييعرات سعاخاار در تعأمين
غذا ،ایجاد اتالا و درآمعد ،بعه بهبعود امنيعت غعذایی
میانجامعد )(FAO, 2012؛ بنعابراین ،سعرمایه عذار در
مناطق روساایی و بهویه توسع ة کعارآفرینی روسعاایی
عالو بر اینکه بهعنوان را حلی مناس برا مبعارز بعا
فقر روساایی قلوداد تد است ،میتواند به منز ة راهی
برا اصالح ت ص تهر در توسع ة اقاصعاد باتعد.
بععهطععور کععه ،سععرمایه ععذار در کتعع وکارهععا و
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کوچکمقياس روساایی باتوجعه بعه اثعرات


ترکتها
متاقيح و غيرمتاقيوی کعه در ایجعاد اثعرات تکعاثر
مثبت بر رو اقاصعاد روسعاایی دارد ،بعهمنز عة موتعور
محرکععة توسعع ة اقاصععاد محلععی م رفععی مععیتععود
) .(Reardon, 2014:3در ایععن رابطععه ،سععرمایه ععذار
متاقيح بخش خصوصی در ف ا يعتهعا کشعاورز و
غيرکشاورز در مناطق روساایی عالو بر ایجاد اتالا
و مانوعسعاز آن و افعزایش ارزش افعزودة کشعاورز ،
نقش مهوی در ایجاد ت اد بين تو يعد و مصعرف ایتعا
میکند ) .(Fan et al, 2005:14سرمایه ذار غيردو اعی
باتوجه به باز شت سریاتر سرمایه ،تأکيد بيشعار بعر
رو توس ة صنایا تبعدیلی و تو يعد و ف ا يعتهعا
غيرزراعی کشاورز دارنعد کعه معیتوانعد بعه ایجعاد و
تارش فرصتها تللی و درآمد بعرا فقيرتعرین
اقشعار منجعر تعود (Global Harvest Initiative, 2010:
) .125از دیععععد ا دپارتوععععان توسعع ع ة کشععععاورز
ایاالتماحد  ،افزایش سرمایه ذار فرد و خصوصعی
در منععاطق روسععاایی بععا منشععأ تععهر در مقيععاس
منطقععها بيععانگر ارتباطععات و پيونععدها اقاصععاد -
اجاواعی عويق بين آنهاست که معیتوانعد بعه قابليعت
رقابتپذیر سکوناگا ها روسعاایی در تو يعد منجعر
تعود (روميعانی .)65 :1392،بععهعنعوان مثعا  ،بررسععی
تجعععارب سعععرمایه عععذار روسعععاایی در کشعععورها
درحا توس ه مانند بنگالدش ،هند ،برزیل ،تایلند ،چين
و نرایر آن نشان میدهدکهتاحدودِ زیاد توانتاه است
به کاهشفقر موجود در مناطقروساایی در این کشورها
غلبه کند ).(Chen and Korinek, 2010: 963–987
از دید ا بانک جهانی ( )1997اناقعا منعابا معا ی بعا
بهر يعر از سياسعتهعا صعحيح نقعش معؤثر در
یکپارچهساز بعازارهعا معا ی و هوگرایعی آنهعا ایتعا
میکند که این امر معیتوانعد بتعار مطوينعی را بعرا
توس ة مناطق روساایی فراهح سازد (The World Bank,
) .1997:1مطا ة افتر ( )1999در بنگالدش نشان داد
اسععت کععه پيونععدها اجاوععاعی و خویشععاوند بععين
مهاجران روساایی -تهر نقش مهوی در اناقا منافا
حاصل از درآمد تهر بعه منعاطق روسعاایی در قا ع
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سرمایه ذار م کعوس غيعردو اعی ایتعا کعرد اسعت
) .(Afsar,1999:235-249در هوعععين رابطعععه ،مطا عععة
( (Zhang et al, 2006در کشور چين نيز نشان معیدهعد
که باز شت سرمایه از تهر به روساا و سعرمایه عذار
ناتععععی از اناقععععا بخشععععی از درآمععععد در قا عع ع
سرمایه ذار ها فرد در روسااها ،نقعش مهوعی در
تنوعبخشی به تو يدات مناطق روساایی ازطریق توس ة
کارآفرینی در ف ا يتها غيرکشاورز داتاه است که
به کاهش برونکوچی و اسعاخداس افعراد فاقعد زمعين و
نرایر آن و درنهایتِ ارتقا سطح رفا روساایی در ایعن
کشور داتاه اسعت ) .(Zhang et al, 2006ععالو بعرایعن،
سرمایه ذار م کوس یا سرمایه ذار افراد تهرنشين
در مناطق روساایی میتوانعد نقعش مهوعی در توسع ة
ارتباطات و تقویت روابط بازار و ارتقا نقش تو يعد
روسااها در اقاصاد منطقها به دنبا داتاه باتد.
ينچ ( )2005از نوعی جریان رسوی سعرمایه در قا ع
پو حوا هتد ازطرف ساکنان تهر برا اقعواس سعاکن
در روساا یاد معیکنعد کعه ایعن جریعان در کشعورها
درحا توس ه میتواند به تتهيل ف ا يتها اقاصعاد
و اجاواعی و تشکيل سرمایه در مناطق روساایی منجر
تود ( ينچ .)184 :1386،دوهان ( )1999به پعو هعا
ارسا تد بعه روسعااها ،بعه عنعوان یکعی از مهواعرین
جنبههعا مثبعت مهعاجرت توجعه معیکنعد؛ چعراکعه
میتواند اثر رخنه به پعایين را فعراهح کنعد (De haan,
).1999:1-2
به عقيدة برخی از محققان ،سعرمایه عذار در منعاطق
روساایی در یک بازة زمانی  3تا  15سا معیتوانعد بعه
تععکل يععر پایععدار سععرمایه منجععرتععد و بععه اناقععا
تکنو وژ و اید ها جدیعد کعه نايجعة آنهعا افعزایش
تو يد ،توس ة زیرساختها و صنایا محلعی ،بهعر ور و
ارتقا درآمد و کارآفرینی روساایی بيانجامد (Cramon-
).Taubadel et al, 2009
باتوجه به موضوع تحقيق ،مطا ات مخالتعی در زمينعة
سرمایه ذار در توس ة روساایی صورت رفاه که بعه
ت داد از آنها اتار میکنيح:
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تععاکر و موسععو ( ،)1382در مقا ععها بععاعنععوان
«بررسی عوامل بر سرمایه ذار خصوصی و دو اعی در
بخش کشعاورز » بعه ایعن نايجعه رسعيدند کعه ارزش
افزودة بخش کشاورز در درازمدت بر سعرمایه عذار
خصوصی در بخش کشاورز تأثير نعدارد .هوننعين،
موجود سرمایة دورة قبل ،با توجه به مد برآوردتد
و ضری بهدست آمد بر سعرمایه عذار خصوصعی در
بخش کشاورز  ،تأثيرت مثبت دارد و حجعح اعابعارات
پرداخای نيز با ضریبی م اد  0/76بر سعرمایه عذار
خصوصی در بخش کشاورز تأثيرات مثبت دارد.
رضاییمقعدس و کرمعی ( ،)1385در مقا عها بعاعنعوان
«تععرویی کشععاورز  ،فقععر و کشععاورز پایععدار :کععاربرد
تحليععل متععير» ،بععه ایععن نايجععه رسععيدند کععه بععين
ماليّرها توس ة کشاورز و تخری محعيط زیتعت و
درنايجهفقر و ناپایدار توس ه،رابطةم نادار وجوددارد.
خا ععد و هوکععاران ( ،)1387در مقا عة «مطا عة فقععر
روساایی ایران و ت يين عوامل مؤثر بر آن با تأکيعد بعر
سرمایه ذار بخش کشاورز » به این نايجه رسعيدند
کععه هععرچنععد سععرمایه ععذار انجععاستععد در بخععش
کشاورز  ،رتد اقاصاد را به هورا داتاه اسعت؛ امعا
ميزان و توزیا منافا حاصعل از ایعن رتعد در سعطحی
نبود است که فقر روساایی را تحعتتعأثير قعرار دهعد؛
ازاینرو ،عالو بر کنار نرخ تورس و بهبود توزیا منعافا
حاصل از رتد اقاصاد بخش کشعاورز  ،بایعد تزریعق
سرمایة بخش کشاورز بهمنرور حوایت از اقشار فقير،
بهتکل ویه در سياستها توس ة سرمایه ذار ایعن
بخش مورد توجه قرار يرد.
ترکوانی و جوا یمقدس ( ،)1387در مقا عها بعاعنعوان
«برررسععععی اثععععرات متععععاقيح و غيععععرمتععععاقيح
سرمایه ذار ها عورانی دو ت بر رتد بهر ور کعل
و فقرزادیی در مناطق روساایی ایران» ،بعه ایعن نايجعه
رسععيدند کععه کشععشهععا فقععر روسععاایی نتععبت بععه
سرمایه ذار در توسع ه و عوعران روسعاایی بعيش از
سایر سرمایه ذار ها عورانی دو ت در امور روساایی
بود است؛ اما سرمایه عذار در ایعن زمينعه بعر رتعد
بهر ور کل عوامل تأثير مثبت ندارد .سرمایه ذار
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در زمينة جاد ساز  ،بر کاهش فقر روساایی مؤثر است
و ازاین حعا  ،در رتبعة دوس قعرار دارد .رتبعة ب عد ،بعه
سرمایه ذار در تحقيقعات کشعاورز اخاصعا دارد
که تأثير آن بر رتد بهر ور کل نيز مثبت بود اسعت.
بععراسععاس ناععایی محاسععبات ،تععأثير بيشععار انععواع
سرمایه ذار هعا عورانعی دو عت بعر فقعر روسعاایی
بهصورت متاقيح است.
تععاطریان و ععنیپععور ( ،)1389در مقا ععة «تععأثيرات
سرمایه ذار ها عورانعی در توانوندسعاز روسعااها
(مطا ة مورد  :روسااها بخش ابوزیدآباد تهرسعاان
کاتان)» ،به بررسعی نقعش سعرمایه عذار دو اعی در
توس ة روساایی پرداخاهاند که ناایی این تحقيق نشعان
میدهد که هوبتاگی و رابطة م نعادار ميعان ميعزان
سرمایه ذار عورانی و توانوندسعاز روسعااها وجعود
ندارد.
پورطاهر  ،طعا بی ،رکعن ا عدین افاخعار ( ،)1389در
مقا ة «تحليل عوامعل اقاصعاد و اجاوعاعی معؤثر بعر
کاهش فقر روساایی با تأکيعد بعر فقعر غعذایی ،بخعش
خلنتاان اساان قح» ،به این نايجه رسيدند که عوامل
اقاصاد در مقایته با عوامل اجاواعی نقعش بيشعار
در ت عکل يععر فقععر در منطقععة مععورد مطا ععه دارد.
بهطور که ،مجووع عوامل اقاصاد در تحليل روابعط،
 54/4درصد تلييرات و عوامل اجاواعی نيز در مجوعوع
 14/5درصد تلييرات تاخص فقر را توجيه میکننعد و
بهنرر میرسد که در تدوین برنامهها مبعارز بعا فقعر
روساایی در منطقة مورد مطا عه ،بایعد مجووععها از
عوامل اقاصاد و اجاواعی درنرر رفاه توند.
اکبریعععان و قا عععد ( )1390در مقا عععها بعععاعنعععوان
«سرمایه ذار در زیرساختهعا اقاصعاد و بررسعی
تععأثير آن بععر رتععد اقاصععاد » ،بععه بررسععی نقععش
سرمایه ذار در زیرساختها اقاصاد پرداخاعهانعد.
ناایی حاصله از تجزیهوتحليل ماليّرها نشعان معیدهعد
که در بلندمدت اثر سرمایه عذار در زیرسعاختهعا
اقاصاد بعر رو تو يعد ناخعا ص داخلعی بعدون نتعت
مثبت است.
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روششناسي و معرفي منطقة مورد مطالعه




نوع تحقيعق کعاربرد و روشتناسعی معورد اسعاتاد
توصيتی -تحليلی میباتعد .بعرا عردآور داد هعا
موردِنياز ،از روش کاابخانها و ميدانی با بهر يعر از
پرسشنامه اساتاد تعد اسعت .بعرا تجزیعهوتحليعل
داد هععا از روشهععا آمععار  -توصععيتی و اسععانباطی
مبانی بر آزمون  tتکنوونه ا  ،فریعدمن ،ویلکاسعون و
ضری هوبتاگی بهر رفاعه تعد اسعت .هوننعين،
برا او ویعتبنعد روسعااهایی کعه از سعرمایه عذار
خصوصی بهر رفاهاند ،از مد ویکعور اسعاتاد تعد
است .بهمنرور ارزیابی سرمایه ذار بخعش خصوصعی
در کعععاهش فقعععر روسعععاایی از دیعععد ا سعععاکنان در
روسااها نوونه در  7م يار (اتالا زایی ،درآمدزایعی،
کاهش مهاجرت ،مشارکت و هوکار  ،تلييرات کاربر
اراضی ،تأمين زیرساختها و تخری محيط) بعه تعرح
جدو ( )1به تهيه و تدوین پرسشنامه ،مطابق با طيع
يکرت اقداس تد است .جام ة آمعار در ایعن تحقيعق
 3343خانوار ساکن در روساا بود که بعا خطعا 0/05
حجح نوونه ازطریق فرمو اصالحتدة کعوکران104 ،1
پرسشنامه طراحی تد و بين سرپرستها خانوارها
روساایی به صورتِ تصادفی توزیا تد است.

1 n  n /3  (n / N )
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سرمايهگذاري بخش خصوصي راهبردي براي مبارزه با فقر روستايي ....
جدول  .1معیارها و شاخصهاي سنجش فقر روستايي
سرمايهگذاري
خصوصي

فقر روستايي

معیارها

متغیّرها

ما ی
(اقاصاد )

سرمایه ذار در ف ا يتها کشاورز و زراعی ،دامدار  ،باغها ،تيالت ،خدمات و کارآفرینی ،خعدمات آب و بعر ،
بهداتت و درمان ،ابزار ماتين و وسایل نقليه ،متکن ،تجهيزات و تتهيالت و ...

اتالا زایی

ایجاد اتالا در ف ا يتها کشاورز  ،دامدار  ،باغات و تيالت ،خدمات و توس ه ف ا يتها کارآفرینی و ...

درآمدزایی

تنوعبخشی به منابا درآمد خانوار ،دسارسی به کاالها ضرور و مصعرفی ،پعسانعداز بعرا تتعریح و متعافرت،
پسانداز برا تأمين غذا و پوتا و ...

کاهش
مهاجرت

کاهش مهاجرت ساکنان بهویه جوانان مهاجرپذیر روسااها ،جذب سرمایهها مهاجران و کارآفرینان ساکن در تعهر
با منشأ روساایی ،درونکوچی و باز شت مهاجران سا ها قبل ،امنيت برا سرمایه ذار و ...

مشارکت و
هوکار

هوکار با سرمایه ذار در امور روساا ،مشارکت در تأمين هزینعههعا عوعومی ،هويعار در تعأمين هزینعههعا
خدمات ،هود ی در ميان اها ی روساا با سرمایه ذاران و ...

تلييرات
کاربر

زمين (آبی ،دیح ،باغها ،ت داد قط ات زمين) ،اسعاتاد زیعاد از سعووس دفعا آفعات و کودهعا تعيويایی ،تلييعرات
کاربر ها در دامنهها و مراتا محدودة بافت روساا و ...

زیرساختها
تلييرات
محيطی

خدمات آب و بر  ،بهداتت و درمان ،ابزار ماتين و وسایل نقليه ،بهبود وض يت متکن ،آموزشوپرورش و ...
حاصلخيز منابا ،تنوع منابا طبي ی ،تخری زیباییها طبي ی و زمعينهعا کشعاورز مرغعوب ،تنعوع پوتعش
ياهی ،تخری پوتشها ياهی بهد يل خاکبردار و ساختوساز مرغدار ها و اودار ها و ...

(منبا :صابر فر و قيصار 36-15 :1388 ،؛ پورطاهر و هوکاران61-80 :1389،؛ فيروزآباد و عريحزاد)100-120: 1391،

بهدست آمد از سرتعوار عوعومی نتعوس و متعکن
 1390جو يت دهتاان با غ بعر  12260نتعر و 3343
خانوار میباتد (جدو .)2

منطقة موردمطا ه دربر يرندة دهتاان صا ينقل عه از
توابا تهرساان ابهر در اساان زنجان است که در متير
محور ارتباطی جادة ترانزیت تهعران -تبریعز و بزر عرا
قزوین -زنجان واقعا تعد اسعت .بعراسعاس اطالععات

جدول  .2توزيع فراواني سرمايهگذاريهاي خصوصي به تفکیک گروههاي شغلي
روستاها

درصد فراواني

زمینة سرمايهگذاري

تعداد

اشتغالزايي (نفر)

درصد فراواني

تخح بلدرچين

1

3

2/5

2/5

اودار

7

21

17/5

20

پرورش ماهی

4

12

10

30

زنبور عتل

10

20

16/6

46/6

مرغدار

8

64

53/3

99/9

اودار

2

8

57/1

57/1

مرغدار

1

6

42/8

99/9

تجمعي

صائینقلعه

اودره

پیر زاغه

چرگر
ارهان
عمیدآباد

اودار

4

8

61/5

61/5

پرورش ماهی

3

3

23/0

84/5

پرورش قارچ

1

2

15/3

99/8

اودار

10

30

62/5

62/5

مراغدار

3

15

31/25

93/7

پرورش ماهی

1

3

6/25

99/9

اودار

1

6

100

100

مرغدار

3

9

81/1

81/1

اودار

1

2

18/1

99/2
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پاسخگویان دیپلح و باالتر است .عالو بعرایعن ،وضع يت


تجزيهوتحلیل يافتهها

تللی پاسعخگویان بيعانگر آن اسعت کعه  31/7درصعد
کشعاورز 27/9 ،درصعد دامعدار 11/5 ،درصعد خعدمات،
 22/1درصععد کارمنععد و  6/7درصععد بازنشتععاه بععود و
از حا ِ بُ د خانوار 11/5 ،درصعد دو نتعر 40/4 ،درصعد
بععين  3تععا  5نتععر و  47/1درصععد نيععز  6نتععر و بععاالتر
میباتند.

یافاهها توصيتی نشان میدهد ،از مجوعوع  104نتعر
پاسععخگو 78/1 ،درصععد را مععرد و  21/1درصععد را زن
تشکيل میدهد که بررسی وض يت سن آنها مبعيّن آن
است که بيشارین آنهعا ( 40/4درصعد) در عرو سعنی
 25-35سا قعرار دارد و از حعا ِ وضع يت تحصعيالت
 13/5درصد بیسواد 12/5 ،درصد اباعدایی 26 ،درصعد
راهنوععایی 33/7 ،درصععد دبيرسععاان و  14/4درصععد

جدول  .3ويژگيهاي توصیفي پاسخگويان
سن

تحصیالت

جنسیت

تأهل

شغل

خانوار

تعداد افراد

مؤلفهها

 55به باالتر

45-55

35-45

25-35

15-25

دیپلح و باالتر

دبيرساان

راهنوایی

ابادایی

بيتوادد

زن

مرد

مااهل

مجرد

بازنشتاه

کارمند

خدمات

دامدار

کشاورز

 6نتر و باالتر

 3-5نتر

 2نتر

ويژگي ها

7

16

20

42

19

15

35

27

13

14

22

6/7

15/4

19/2

40/4

18/3

14/4

33/7

26

12/5

13/5

21/1

78

62/5

37/5

6/7

22/1

11/5

27/9

31/7

47/1

40/4

11/5

78/1

65

39

7

23

12

22

33

49

42

12

تعداد
درصد فراواني

(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميداني)1393 ،

بععرا بررسععی و سععنجش تلييععرات صععورت رفاععه در
تاخصها هتعت انعه معورد بررسعی در زمينعة فقعر
روساایی و تاخص سرمایه عذار هعا صعورت رفاعه
توسط بخش خصوصی از آزمون  tتکنوونها اسعاتاد
تععد اسععت .بععهطععور کععه ایععن ميععزان بععرا توععامی
تاخصها باالتر از ميزان مطلوبيت عدد مورد آزمعون
(م اد ميانگين ععدد طيع يکعرت متعاو بعا )3
ارزیابی تد است .بهعالو تتاوت م نعادار نيعز بعرا
هوة تاخصها مورد بررسی در زمينة فقر روسعاایی در
سطح  0/01کامالً م نادار بود و جهت تلييرات نيعز در
هوة مؤ تهها مورد بررسی بهتعکل مثبعت ارزیعابی و
بععرآورد تععد اسععت .ا باععه ،الزس بععه ذکععر اسععت کععه
مؤ تهها مرتبط با اتالا زایی بيشارین فاصلة تتعاوت
ازحععدّ مطلععوب عععدد مععورد آزمععون را دارا بععود و
مؤ تهها تلييرات محيطعی نيعز کواعرین ميعزان را از
دید ا پاسخگویان نشان میدهند .یافاهها حاصعل از

ایععن تحليععل نشععاندهنععدة نقععش ت يععينکننععدة
سرمایه ذار ها صورت رفاه در منطقة مورد مطا ه
در کععاهش سععطح فقععر از دیععد ا پاسععخگویان اسععت.
هوننين ،یافاهها نشان معیدهعد ،روسعااها چر عر و
پيععرزاغععه در مقایتععه بععا سععایر روسععااها دهتععاان
صا ينقل ه بهد يل دارابعودن وضع يت بهاعر دسارسعی
ناتی از موق يت جلرافيعایی خعود در رابطعه بعا محعور
ارتباطی جادة ترانزیت تهران -تبریز نزدیکی به بزر را
قععزوین -زنجععان بيشععار مععوردتوجععه سععرمایه ععذاران
خصوصی قرار رفاعهانعد؛ ازایعنرو ،سعرمایه عذار در
ف ا يتها غيرزراععی در دو روسعاا معذکور ،زمينعة
مناسبی را برا ایجاد فرصتها تللی ازقبيل توسع ة
اتالا در ف ا يت ها کشعاورز  ،دامعدار  ،بعاغ هعا و
تععيالت ،خععدمات وابتععاه بععه کشععاورز و توسعع ة
ف ا يععتهععا کععارآفرینی و نرععایر آن ایجععاد کننععد.
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جدول  .4سطح معناداري ارزيابي ساکنان از معیارهاي سنجش فقر روستايي
مطلوبیت عددي مورد آزمون= 3
تفاوت

فاصلة اطمینان  95درصد

آمارة

درجة

سطح

آزمون t

آزادي

معناداري

103

0/000

0/5000

0/001

0/26442

0/1061

0/28846

0/1472

0/4297

0/1736

0/4995
0/5748

ازحدّ

معیارها

میانگین

اشتغالزايي

3/50

6/507

درآمدزآيي

3/26

3/313

103

کاهش مهاجرت

3/28

4/050

103

0/000

مشارکت و همکاري

3/33

4/095

103

0/000

0/33654

تغییرات کاربريها

3/43

6/004

103

0/000

0/43204

0/2893

بهبود زيرساختها

3/37

4/763

103

0/000

0/37740

0/2230

0/5345

تغییرات محیطي

3/18

2/372

103

0/020

0/18269

0/0300

0/3354

مطلوب

پايینتر

باالتر

0/3476

0/6524
0/4227

(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،

بررسي وضعیت فقر روستايي
بعععرا بررسعععی و تحليعععل اثعععرات ناتعععی از توسعع ة
سرمایه عذار در کعاهش فقعر روسعاایی در دهتعاان
صا ينقل ه از دید ا پاسخگویان سعاکن در روسعااها
نوونعععه در دورة زمعععانی قبعععل و ب عععد از تعععارش
سعععرمایه عععذار خصوصعععی ،از آزمعععون ناپعععارامار
ویلکاکتون بهر رفاه تد است .هوانطور که ناایی
حاصل از تحليل آمار بر رو مؤ تهها مورد بررسعی
در تحقيق در  7رو از مؤ تهها طبق جدو ( )5نشان
میدهد ،در هوة تعاخصهعا و مؤ تعههعا تحقيعق از
دیععد ا پاسععخگویان در دورة قبععل و ب ععد از توس ع ه و
تارش سرمایه ذار تتاوت م نعادار در سعطح 99
درصد قابل مشاهد است .بهطور که از بين مؤ تهها
بررسیتد  ،مؤ تهها کاهش مهاجرت با مقعدار آمعارة
 zدر حععدود  -8/820بيشععارین تتععاوت م نععادار
ميانگين بين دور ها قبعل و ب عد را در اثعر تعارش

سرمایه ذار در منطقة روساایی مورد مطا ه به خود
اخاصا داد است؛ بنابراین ،معیتعوان بعه ایعن نکاعه
اتععار کععرد کععه مععوارد ازقبيععل ایجععاد اتععالا در
ف ا يتها کشاورز  ،مانوعتدن زمينههعا تعللی و
توسعع ة ف ا يععتهععا کععارآفرینی در اثععر افععزایش
سرمایه ذار خصوصی از دیعد ا پاسعخگویان ،تعأثير
بتزایی در کاهش زمينهها فقر روساایی و به تبا آن
مهاجرت خانواد ها ساکن در دهتاان صا ينقل ه بعه
دنبععا داتععاه اسععت .عععالو بععرایععن ،مؤ تععة بهبععود
زیرساختها ازقبيل تأمين خدمات آب و بر  ،بهداتعت
و درمان ،دسارسی به وسایل حولونقل ،بهبود وض يت
متکن ،خعدمات آمعوزشوپعرورش و نرعایر آن ازبعين
مؤ تههعا معورد بررسعی ،کواعرین تتعاوت م نعادار
ميانگين در دو دورة قبل و ب د را با مقعدار آمعارة  zدر
حدود  -7/786به خود اخاصا داد است.

جدول  .5آزمون معناداري دورة قبل و بعد از سرمايهگذاري در شاخصهاي فقر روستايي
مؤلفهها
اشتغالزايي
درآمدزآيي
کاهش مهاجرت
مشارکت و همکاري

میانگین

انحراف معیار

قبل

2/44

0/78363

بد

3/50

0/48499

قبل

1/55

0/81389

بد

3/26

0/26911

قبل

1/55

0/72638

بد

3/28

0/26911

قبل

1/57

0/83809

بد

3/33

0/32090

آمارة z

سطح معناداري

-7/866

0/000

-8/679

0/000

-8/820

0/000

-8/755

0/000
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تغییر کاربريها
بهبود زيرساختها
تغییرات محیطي

قبل

1/67

0/73029

بد

3/43

0/33823

قبل

2/29

0/80803

بد

3/37

0/48054

قبل

1/90

0/78536

بد

3/18

0/44940

-8/736

0/000

-7/786

0/000

-8/453

0/000




(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،

ضعری هوبتعاگی  0/58و سعطح م نعادار کواععر از
 0/005بهدست آمد است (جدو  .)7ناعایی محاسعبه
بيانگر وجود رابطة متاقيح ناقص در سعطح آ تعا 0/01
بين تاخص فقر روساایی و سرمایه ذار خصوصی در
نواحی روساایی مورد مطا ه است.

هععدف اصععلی ایععن تحقيععق ،ت يععين رابطععة بععين
سرمایه عذار خصوصعی و کعاهش فقعر روسعاایی در
روسععااها ناحيعة مععورد مطا ععه بععود اسععت .در ایععن
ارتبععاط ،بععا اسععاتاد از آزمععون ناپععارامار هوبتععاگی
پيرسون به ت يعين نعوع رابطعة بعين دو مؤ تعة معذکور
پرداخاه تد که براساس ناایی بعهدسعت آمعد  ،مقعدار

جدول  .6ضريب همبستگي بین توسعه و فقر روستايي و سرمايهگذاريهاي خصوصي
مؤلفهها

ارزشها

سرمايهگذاري خصوصي

توسعه و فقر روستايي

سرمايهگذاريهاي

هوبتاگی پيرسون

1

)**( 0/584

خصوصي

سطح م نادار

0

0/004

104

104

)**( 0/584

1

0/004

0

ت داد
و

توسعة

فقر

هوبتاگی پيرسون
سطح م نادار

روستايي

104
104
ت داد
)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،

تحلیل فضايي اثرگذاري سرمايهگذاري خصوصيي
بر فقر روستايي در محدودة مورد مطالعه
برا بررسی ميزان تأثير ذار سرمایه ذار خصوصی
(فرد ) در ميزان کاهش در تاخصها فقر روسعاایی
از دیعععد ا پاسعععخگویان در روسعععااها دهتعععاان
صععا ينقل ععه ،از مععد ویکععور اسععاتاد تععد اسععت.

بهطعور کعه تعاخص هعا هتعت انعة معورد بررسعی
(اتالا زایی ،درآمدزایی ،کاهش مهعاجرت ،مشعارکت و
هوکار  ،تلييرات کعاربر هعا ،بهبعود زیرسعاختهعا و
تلييرات محيطی) در هریک از روسعااها دهتعاان از
داد ها متارج از پرسشنامة مورد سنجش قرار رفت
( جدو .)7

جدول  .7ماتريس مستخرج از شاخصهاي بهکار رفته در پرسشنامه
کاهش

مشارکت و

تغییرات

بهبود

تغییرات

روستاهاي نمونه

اشتغالزايي

درآمدزايي

مهاجرت

همکاري

کاربريها

زيرساخت

محیطي

1/544

1/705

2/088

1/735

صائینقلعه

3/187

3/426

1/735

1/573

1/632

1/573

اودره

3/544

3/470

1/573

1/441

1/847

1/472

پیرزاغه

3/315

3/041

1/472

1/555

1/736

1/513

چرگر

3/680

2/985

1/513

1/514

1/763

1/958

ارهان

3/588

2/985

1/602

1/514

1/593

1/867

1/602

عمیدآباد

3/75

3/588

1/426

1/691

1/632

2/014

1/422

(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،
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کععاربر هععا ،بهبععود زیرسععاخت و تلييععرات محيطععی)
نررخواهی تد است .درنهایت ،ميزان اهويت آنهعا در
قا وزن پيشنهاد ماليّرها مشخص تد .بهطور که
برا مشخصکردن وزن ،ابادا پاسخها بعا هعح جوعا و
سپس از آنها ميانگين رفاه تد است.

هوننععين ،بععرا ت يععين وزن و اهويععت هععریععک از
م يارها مورد بررسی ،در ابادا با تدوین پرسشعنامها
از  20نتر از اعضا تورا اسالمی و دهياران محعدودة
مععورد مطا ععه و نخبگععان علوععی و دانشععگاهی دربععارة
اهويت هریک از تاخصها (اتالا زایی ،درآمعدزایعی،
کععاهش مهععاجرت ،مشععارکت و هوکععار  ،تلييععرات

جدول  .8ضريب وزن شاخصها
شاخصها
وزن

اشتغالزايي

درآمدزايي

0/22

0/17

کاهش

مشارکت و

تغییرات

بهبود

تغییرات

مهاجرت

همکاري

کاربري ها

زيرساخت

محیطي

0/14

0/15

0/09

0/11

0/12

(منبا :یافاهها تحقيق (داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،

دهتاان و دسارسی به جاد ها ارتبعاطی ،دارا بعاالترین
رتبة برخوردار و روساایی ارهان با مقدار ( )0/99بهد يعل
ض زیرساخت ارتباطی ناتی از دور از محورها اصلی،
کوهتاانی بودن و فاصلة زیاد نتبت کانون دهتاان و نرایر
آن ،دارا پا ينترین رتبعه بعه حعا ِ برخعوردار از ميعزان
سرمایه ذار در بين روسااها محدودة مورد مطا ه بود
است.

تحليل فضایی یافاهها حاصل از کعاربرد معد معذکور ،در
رتبهبند سعطح برخعوردار روسعااها معورد مطا عه از
مقادیر بهدست آمد از تاخصها اساتاد تد در کاهش
فقر روساایی (اتالا زایی ،درآمعدزایعی ،کعاهش مهعاجرت،
مشارکت و هوکار  ،تلييرات کاربر ها ،بهبود زیرسعاخت و
تلييرات محيطی) نشاندهندة وجود تتاوت بتيار زیاد در
محدودة مورد مطا ه است جدو ( .)9بهطور که روساا
صا ينقل ه با مقدار ( )0/04بعهد يعل نزدیکعی بعه مرکزیعت

جدول  .9رتبههاي نهايي
روستاها

صائینقلعه

چرگر

پیرزاغه

اودره

عمیدآباد

ارهان

رتبه

0/04

0/35

0/36

0/44

0/63

0/99

(منبا :تحليلها آمار بر رو داد ها جواآور تد از مطا ات ميدانی)1393 ،

شکل  .1اولويتبندي روستاهاي مورد مطالعه براساس اثرات سرمايهگذاري
(منبا :یافاهها تحقيق)1393:
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نتیجهگیري
از مهوارین مشکالتی که امروز جام عة بشعر بعا آن
روبععهروسععت ،متعيلة فقععر و نععابرابر درآمععد اسععت؛
بنابراین ،سياساگذاران هووار تالش کرد اند تا با اتحاذ
سياستها مناس  ،حجح و تدت فقعر و نعابرابر در
جواما و بهخصو جام ة روسعاایی را کعاهش دهنعد.
کاهش فقر روساایی ،ازطریق توس ة منعابا انتعانی بعه
هوکار بتيار نزدیک و تاردة معردس فقيعر ذ نتعا
نياز دارد که این هوکار ازیکسو ،بعه آ عاهی ،علعح و
دانش فرد  ،دسارسی به سرمایه و منابا ما ی ،توسع ة
زیرساخای و اسا دادها و توانونعد هعا هعر منطقعه
بتاگی دارد و از سو دیگر ،نيازمند سطح آ اهی هعا
مردس است که ازطریق آموزش ،اطالعرسعانی و تعدار
امکانات بهداتای ،باال بردن اسااندارد متعکن و بهبعود
تلذیة فقرا صورت می يرد.
ناععایی تجزیععهوتحليععل آمععار بععر رو داد هععا
ردآور تد نشان میدهعد کعه سعرمایه عذار هعا
صورت رفاه ازسو بخش خصوصی از دید ا سعاکنان
محلی در مؤ تهها کاهش فقر روساایی (اتالا زایعی،
درآمدزایعی ،کعاهش مهعاجرت ،مشعارکت و هوکعار ،
تلييرات کاربر اراضی ،تأمين زیرساختهعا و تخریع
محيط) تأثير مثبای بر جا ذاتاه است .بعهطعور کعه
ميانگين عدد و جهت تلييرات رخداد  ،مثبت و باالتر
از مطلوبيت عدد مورد آزمون میباتعد کعه ميعانگين
طي يکرت درنرر رفاه تد است؛ بنعابراین ،از بعيح
مؤ تهها مورد بررسی ،مؤ تة اتعالا زایعی بيشعارین
تأثير و مؤ تهها تلييرات محيطی ،کواعرین ميعزان را
در کععاهش فقععر روسععاایی ازمنرععر پاسععخگویان نشععان
میدهد.
ازطرفیدیگر ،نايجة تحليل ذتاهنگر نيز بيانگر تعأثير
مثبت و م نادار سرمایه ذار خصوصی در روسعااها
نوونععه در مؤ تععههععا کععاهش فقععر روسععاایی اسععت.
بهطور که تتاوت م نادار ميانگينها دو دورة قبعل و
ب د و هوننين ،آمار  zاین مطل را تأیيد معیکنعد .از
بين مؤ تهها هتت انة بررسعی تعد  ،مؤ تعة کعاهش
مهاجرت از روساا با مقدار آمعارة  zدر حعدود -8/820
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بيشارین و مؤ تة بهبود زیرساختها بعا مقعدار آمعارة z


در حدود  -7/786کوارین تتعاوت م نعادار ميعانگين
بعععين دور هعععا قبعععل و ب عععد را دراثعععر تعععارش
سرمایه ذار در منطقة روساایی مورد مطا ه ،به خود
اخاصا داد اند.
تحليل فضایی اثر ذار سعرمایه عذار خصوصعی بعر
رو تععاخصهععا فقععر روسععاایی در محععدودة مععورد
مطا عه نشععان مععیدهععد کععه در بععين نقععاط روسععاایی
صا ينقل ه ،تتاوت برخوردار بتعيار بعاالیی مشعاهد
مععیتععود کععه در بععين روسععااها نوونععة روسععاا
صا ينقل ه بهارین وضع يت و رتبعه و روسعاا ارهعان
کوارین رتبه را در برخوردار از اثرات سعرمایه عذار
خصوصی در بهبود تعاخصهعا فقعر روسعاایی را دارا
میباتند.
باتوجه به یافاهها تحقيق ،پيشنهادهایی به ترح زیعر
ارا ه میتود:
 زمينهسعاز بعرا جعذب بيشعار سعرمایه عذار
فرد ازطریق ارا ة مشعوّ هعا اقاصعاد و ارا عة
اعابارات بانکی.
 تقویت زیرساختها الزس برا توس ة کشعاورز
و دامدار و صنایا.
 ارایععه خععدمات فنععی بععه منرععور توس ع ه صععنایا
روساایی زودبازد با توجعه بعه موق يعت ارتبعاطی
برتر دهتاان.
اساتاد از فرفيتها اجاواعی و مشعارکت محلعی در
توس ه سرمایه ذار در روسااها دهتاان.
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