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چکیده
هدف :نقش و اهمّیت سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسعة جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعة اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است .با توجّه بهه
اینکه توسعة روستاها از عوامل اصلی توسعة ملّی به شمار میآید ،الزم است سرمایهگذاری برای مولدترین و کارآمدترین بخشهها در جههت تسهریع
توسعه فراهم شود .هدف این پژوهش ،برّرسی اثرات سرمایهگذاری در توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی در دهستان مالوی میباشد.
روش :روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است که با استفاده از آن ،به برّرسی عملکرد و اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستاهای
این دهستان پرداخته شده است .در این پژوهش ،تعداد  157خانوار با استفاده از فرمول کُوکران (تعداد  13روستا) به عنوان نمونه انتخاب شد .جههت
تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون  tتک نمونهای و همبستگی پیرسون) استفاده شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده براساس آزمون  tتک نمونهای و آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین میزان
سرمایهگذاری و توانمندسازی و رفاه خانوارها در منطقة مورد مطالعه ،رابطة کامالً معناداری وجود دارد .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که عملکهرد و
اثرات سرمایهگذاری در دهستان مالوی باعث افزایش توانمندی و رفاه خانوارهای روستایی در این منطقه شده است.
راهکارهای عملی :با توجّه به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که در این خصوص ،دستاندرکاران و برنامهریزان فرآیند توسعة مناطق روستایی به
اهمّیت نقش این سرمایهگذاریها در مناطق روستایی توجّه کافی داشته باشند .همچنین ،فواید مثبت آن دقیقتر مورد بررسی قرار گرفته شهود و بها
افزایش این سرمایهگذاریها در نواحی روستایی ،زمینة توسعة نواحی روستایی فراهم شود.
کلیدواژهها :سرمایهگذاری ،توانمندسازی ،رفاه ،توسعة روستایی ،شهرستان پلدختر.
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 .1مقدّمه
در نیمة دوّم قرن بیستم ،اقتصاددانان نئوکالسیک در فههم
علل توسعة اقتصادی بیشتر به عوامل محدودی ماننهد تهراکم
سرمایههای فیزیکی و فراوانی منابع طبیعی توجّه داشهتند کهه
تحت عنوان عوامل اقتصادی قرار میگرفتند (مرزبهان،2010 ،1
صص )31-58؛ امّا امروزه مطالعات اقتصاددانان توسهعه نشهان
میدهد که سیاستهای کشهورها از جملهه سهرمایهگهذاری در
سرمایة انسانی و مخارج تحقیهق و توسهعه بهر سهرمایهگهذاری
تأکید داشته که نه تنها بر رشد و بهرهوری اقتصادی؛ بلکهه بهر
توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها مؤثّر
بههوده اسههت (فههان ،2007 ،2صههص )132-154 .کههه بههه طههور
مستقیم و غیرمستقیم بر سطح امرار معاش افراد و خهانوادههها
تأثیر میگذارد (دزآنجا ،کریستی ،فازی و تونی هیده،2015 ،3
ص .)166 .افههزایش اسههتفاده از سههرمایه ،اقتصههاد جهههانی را
دگرگون کرده است .یکی از مصهادیق ایهن دگرگهونی ،حرکهت
اقتصاد به سمت جایگزینی تحرّک سهرمایه بهه جهای تحهرّک
کاالست (مهدوی ،1383 ،ص .)182 .به دلیل ارتبها نزدیهک
رشد اقتصادی و رفاه جوامع ،بسیاری از اقتصاددانان بهه دنبهال
شناخت منابع رشد اقتصادی هستند (طاهری احمهدی ،نهاجی
میدانی و جندقی میبدی ،2010 ،4صهص .)31-58 .سهرمایه از
طریق افزایش کیفیت و افزایش مهارتهای نیهروی کهار باعهث
افزایش میزان دریافتی نیروی کار و به دنبال آن ،افزایش رشهد
اقتصادی میشود (خاکیان و دیگران ،1392 ،ص  )20و نقهش
کلی هدی در مناسههبات شهههری -روسههتایی در فرآینههد توسههعه،
مبادالت و جریانهای مالی به منظهور تهأمین منهابع مهالی در
مناطق روستایی دارد (خهان و خهان ،2008 ،5ص  )53کهه در
نهایت ،باعث افزایش درآمهد بهرای فقهرا و همچنهین ،افهزایش
بهرهوری کشاورزی در درازمدّت میشهود (باسهو ،2013 ،6ص.
 .)1درون و مسی 7معتقدند که اگر وجوه ارسهالی بهه انهدازهای
کافی باشد که بتواند در پروژهههای عمهومی و زیرسهاختههای
اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند ،به جوامهع روسهتایی اجهازه
میدهد که پروژههای عمرانی و عمومی روستا سرمایهگذاری و
رشد بیشتری را در روستا ایجهاد کننهد (کهوهن و رودریگهز،8
 ،2005صص .)53-55 .با توجّه بهه اینکهه توسهعة اقتصهادی
توسهط کشهورها ،از جملهه در ایهران
یکی از اهدافی است کهه ّ
دنبال میشود ،تکیه بر افزایش کمّی و کیفی عوامل تولید برای
رشد و توسعة پایدار ،همواره مدّ نظر همة کشورها بهوده اسهت.
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رنج کمبود سرمایه و سرمایهگذاری بهه عنهوان عامهل تولیهدی
مهم ،مانعی جدّی بر سر راه توسعة کشورهای در حهال توسهعة
محسوب میشود (رهبهر ،مظفهری خامنهه و محمّهدی،1386 ،
صص )111-138 .و راهبردی برای بهبود شهرایط اجتمهاعی و
اقتصادی روستاییان فقیر و کشاورزی به عنوان کهارکرد اصهلی
روستا ،نقش مهم در فقرزدایهی دارد (میجرینهک ،2007 ،9ص.
 .)47امروزه عدم توجّه به فضاهای روسهتایی و عهدم سهرمایه-
گذاری در روستاها مشهکالت فراوانهی را بهرای سهرزمین ملّهی
ایجاد میکند .از این رو ،سرمایهگذاری در زمینهههای مختله
تولیدی بخش کشاورزی ،ایجاد امکانهات نگههداری محصهوالت
کشاورزی ،فعّالیتههایی در زمینهة آمهوزش و تهرویج از جملهه
مواردی هستند که افزایش تولید و بههرهوری بهینهه در بخهش
کشاورزی را به دنبال دارد که همین امر باعث کهاهش تهورّم و
رونق اقتصادی در کشور مهیشهود (مطیعهیلنگهرودی،1388 ،
صص)20-21 .؛ عالوه بهر ایهن ،سهرمایهگهذارینکردن در امهر
روسههتاها باعههث بههیثبههاتی و برهمخههوردن تعههادل فضههایی و
همچنین ،عدم بهرهمندی مناسهب از تسههیالت و امکانهات در
مناطق مختل میشود (قدیری معصهوم و فتحهی نیها،1393 ،
ص .)2 .فقدان سرمایه و سهرمایهگهذاری در منهاطق روسهتایی
یکی از علل اصلی گرفتارشدن بسیاری از خانوارهای روسهتایی
در دور باطل فقر و توسهعهنیافتگی شهناخته شهده و عهالوه بهر
آنکه بیکاری گستردهای را در این مناطق به دنبال داشته کهه
موجب عقبماندگی سطح تولید در روسهتاها و در نهایهت ،بهه
فقر اقتصادی و اجتماعی آنها منجر شهده اسهت (پژوهشهکدة
مدیریت شهری و روستایی ،1390 ،ص .)240 .سرمایهگهذاری
زیربنایی برای تولیدکنندگان بخش کشهاورزی اهمّیهت زیهادی
دارد و بهرهوری و کارآیی کشاورزان را افزایش میدهد (نجفی،
طرازکار و شیروانیان ،1390 ،ص .)19 .به طور کلّی ،سهرمایه-
گذاری در نواحی روسهتایی تقویهت بنیانههای اقتصهاد پایهدار
نههواحی روسههتایی (واالس ،2007 ،10ص ،)548 .جلههوگیری از
تخلیة روستاها ،ایجاد تعادل در جمعیهت روسهتایی و اسهتفادة
بهینه از عوامل تولید و بهکارگیری اقتصاد پایهدار را در نهواحی
روستایی موجب میشود (یاوو ،2002 ،11ص .)335 .همچنین،
قدرت و توانمندی الزم را در اختیار روستاییان قرار و بهرهوری
و دسترسی به استانداردهای زندگی روستاییان را افزایش مهی-
دهد (اوسبرنه ،2006 ،12ص )542 .و در نهایت ،از طریق بهبود
هماهنگی عمودی بین سکونتگاهها ،به تقویهت ررفیهتههای

سال پنجم

تحلیل و بررسی اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی...

محلّی ،تأمین زیرساختها و توسعة سرمایة انسانی و در نهایت،
به بهبود قابلیت زیستپذیری نواحی روستایی کمک مهیکنهد.
بنابراین ،در این پژوهش بهه برّرسهی اثهرات سهرمایهگذاری در
توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی پرداخته شده است.
تا کنون در ایران بسهیاری از محقّقهان اثهرات و پیامهدهای
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختل اقتصادی
و تأثیر سرمایهگذاری در توسهعة روسهتایی را مهورد مطالعهه و
بررسی قرار دادهاند (مهدوی1383 ،؛ رضوانی ،اکبریان رونیهزی
و رجههایی1386 ،؛ رهبههر ،مظفههری خامنههه و محمههدی1386 ،؛
شاطریان و گنجیپهور ،1389 ،نجفهی ،طرازکهار و شهیروانیان،
1390؛ عینالی و رومیانی ،1393 ،قدیری معصوم و فتحی نیها،
 .)1393در این بین ،موضوعی کهه تها کنهون بهه آن پرداختهه
نشده ،اثرات ایهن سهرمایهگهذاریهها در توانمندسهازی و رفهاه
خانوارهای روستایی است .بنابراین ،در این مقالهه سهعی شهده
اسههت ،ضههمن بیههان مبههانی نظههری و معرّفههی شههاخصهههای
توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی ،اثهرات ایهن سهرمایه-
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گذاریها در زندگی خانوارهای روسهتایی در دهسهتان مهالوی
شهرستان پلدختر برّرسی شود .از این رو ،سؤال اصلی تحقیق
عبارت است از :سرمایهگذاریها چه تأثیری در توانمندسازی و
رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در ناحیهة مهورد
مطالعه داشته است؟
در راستای این سؤال فرضیة زیر مطرح میشهود .بهه نظهر
میرسد ،بین افزایش میزان سرمایهگذاری در روستاهای ناحیة
مورد مطالعه و توانمندسازی و رفاه خانوارها ،رابطة معنهیداری
وجود دارد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روسههتاهای مههورد مطالعههه در محههدودة سیاسههی دهسههتان
مالوی واقع است .این دهستان براساس سرشماری سال 1390
دارای  9923نفر جمعیت دارد (شکل .)1

شکل  -1نقشة دهستان مالوی و روستاهای نمونه
مأخذ :نگارندگان1394 ،
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 .2 .2روش تحقیق
تحقیق حاضهر در زمهرة تحقیقهات کهاربردی و از نظهر
روش ،در چهارچوب روش توصیفی -تحلیلی قرار میگیهرد.
جمعآوری اطّالعات به دو روش کتابخانهای و میدانی بوده
است .جامعة آماری این تحقیق ،روستاهای دهستان مهالوی
در شهرستان پلدختر است که با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  157خانوار ( 13روستا) به عنوان نمونه انتخهاب شهد
که از بین آنها ،جامعة نمونة تحقیهق بها توجّهه بهه تعهداد
خههانوار روسههتاها بههه صههورت تصههادفی انتخههاب شهد .بههرای
تجزیهوتحلیل یافتهها در سطح استنباطی از آزمهون  tتهک
نمونهای و همبستگی پیرسون استفاده شده اسهت .بهه ایهن
ترتیب ،به منظور باالبردن دقّت کار از تعداد کلّ روسهتاهای
دهستان مالوی تعداد  13روستا برای نمونهگیهری انتخهاب
شدند .سپس ،به توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی اقهدام
شد .جدول ( ،)1اسهامی روسهتاهای منتخهب را بهه ههمراه
تعداد نمونهگیریشده در هر روستا ،نشان میدهد.
جدول  -1روستاهای نمونه و تعداد پرسشنامه در هر یک از
روستا
مأخذ :مرکز آمار ایران 1390 ،و یافتههای تحقیق1394 ،
نام روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

1

مورانی

411

30

ردی
2

مالوی

21

5

3

جلگه علیا

67

10

4

جلگه سفال

182

12

5

خرسدر علیا

85

10

6

خرسدرسفلی

134

10

7

وره زرد

197

15

8

پران پرویز

213

18

9

بابازید

118

15

10

باغ گل گل

42

7

11

کلک بیشه

8

5

12

تیمور آباد

37

8

13

کلیوند

121

12

جمع

-

1636

157

در طرّاحی سؤاالت پرسشنامه ،دقّت الزم به عمل آمهد
تا سؤاالت سادگی و وضوح کافی داشته باشد .بر این اساس،
برای سنجش پایایی ،یک نمونة اوّلیه شامل  45پرسهشنامه
پیشآزمهههون شهههد و سهههپس ،بههها اسهههتفاده از دادهههههای
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بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضهریب اعتمهاد بها روش
آلفای کرونباخ برای کهلّ مقیهاس  0/87محاسهبه شهد کهه
باالتر از  ./70و نشاندهندة پایایی مقیاس است( .جدول .)2
جدول  -2میزان الفای محاسبهشده برای هر بعد
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
ابعاد

میزان الفای کرونباخ

اجتماعی

0/89

اقتصادی

0/85

میزان کل

0/87

 .3 .2متغیرها و شاخصهای تحقیق
با توجّه به مطالعات انجامشده میتوان شاخصههای کلّهی
درجشده در جدول ( )3را برای توانمندسازی و رفاه خانوارهای
روستایی ارائه داد.

تحلیل و بررسی اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی...

سال پنجم
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جدول  -3شاخصهای اثرات سرمایهگذاری در توانمندی و رفاه خانوارهای روستایی
مأخذ :باسل1381 ،؛ ربانی ،آرانچوالم ،عباس زاده و قاسمی1386 ،؛ قدیری معصوم و فتحی نیا1389 ،؛ کیمیائی 1390 ،؛ طوالبی نژاد1392 ،؛
طوالبی نژاد ،فراهانی و پیرایش.1394 ،
ابعاد

مؤلّفه

اقتصاد خانوار

شاخص

معرّف و گویهها

وضعیت پسانداز

ررفیت پسانداز خانوارهای روستایی ،میزان رضایت از پسانداز ،ایجاد زمینة پسانداز برای خانوار

وضعیت درآمد

میزان رضایت از درآمد خود ،میزان درآمدها در بخش کشاورزی ،میزان کاهش فقر ،میزان درآمد در بخش دامدارای

قدرت خرید

قدرت خرید ،میزان تقاضای خانوار ،استفاده از کاالهای مصرفی بادوام و کمدوام ،میزان مصرف و قدرت خرید مواد غذایی،
خرید وسائل منزل ،افزایش هزینههای زندگی (درمانی ،آموزشی و غیره)

دسترسی

میزان دسترسی به منابع مالی و وامهای بانکی ،میزان دسترسی به نهادههای کشاورزی (کود و سم و بذر و غیره) ،دسترسی به
میزان دسترسی
حملونقل و انتقال محصول به بازار مصرف

اقتصادی

توانمندی اقتصادی
کارایی
کیفیت زندگی

اجتماعی

مکانی

تعلّق

مشارکت
مسکن

وضعیت

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری برای توسعة فعّالیتهای کشاورزی ،میزان سرمایهگذاری در فعّالیتهای غیرکشاورزی ،تأمین منابع مالی مورد
نیاز برای توسعّ کشاورزی ،تنّوع سازی اقتصاد روستایی

مالکیت

مالکیت اراضی کشاورزی ،مالکیت وسایل حملونقل ،مالکیت عوامل تولید کشاورزی ،مالکیت انواع دامها

میزان هزینه ها

هزینة حمل و نقل محصول ،هزینة آمادهسازی زمین برای فعّالیتهای کشاورزی (شخم ،هموارکردن) ،هزینة پرداختی برای
مرحلة برداشت محصول ،صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی (گازوئیل ،برق و غیره)

استفاده از نهادهها
و ماشینآالت

استفاده از ادوات و ماشینآالت در کشاورزی ،میزان استفاده از نهادههای کشاورزی جدید

تکنولوژی و ضزیب
مکانیزاسیون

انتخاب تکنولوژی سازگار و مناسب ،تمایل به شیوههای جدید آبیاری (قطرهای و بارانی و غیره)

اشتغال
و بهرهوری

میزان افزایش سطح اشتغال در بخش کشاورزی و دامی ،میزان خروج نیروی کار از روستا ،گرایش نیروی کار جوان به مشاغل
غیرکشاورزی و دامداری ،تنوّع فرصتهای شغلی جدید

بهداشت

بهرهمندی از امکانات بهداشتی ،تنوّع رژیم غذایی ،سطح بهداشت و سالمت ،تفریح و اوقات فراغت

سطح زندگی

بهبود موارد بهداشتی و تغذیهای ،میزان رضایت از کیفیت زندگی ،ارتقای سطح زندگی

آموزش

میزان رضایت از خدمات آموزشی ،افزایش سطح آگاهی

ماندگاری
و مهاجرت

تمایل به مهاجرت از روستای محل زندگی ،ماندگاری در روستای محلّ زندگی

شیوة زندگی

گرایش خانوارهای روستایی به سبک و شیوة زندگی شهری ،حسّ تعلّق به مکان

مشارکت
در امور روستا

مشارکت در فعّالیتهای عمرانی روستا ،مشارکت در برنامههای عمومی روستا ،مشارکت با و همکاری با اهالی روستا در زمینة
کارهای کشاورزی و غیره

رضایت از مسکن

میزان تغییر در کالبد روستا ،مقاومسازی مساکن و بناها ،احساس امنیت در برابر سوانح

توسعة مسکن

توسعة مساکن جدید روستا ،میزان دسترسی به مصالح بادوام برای ساخت مسکن ،بهسازی و نوسازی مسکن
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 .3مبانی نظری
بها شهکلگیهری و توسهعة مهدلههای رشهد در ادبیهات
اقتصادی مقولة سرمایهگذاری و تهأمین سهرمایه بهه عنهوان
یکههی از موضههوعات اساسههی اقتصههاد در کههانون توجّههه
پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گرفتهه اسهت (اسهتادی،
رفعت و رئیسی ،1392 ،ص .)148 .جریان سرمایه به لحها
مفهومی بیشتر در حیطة بینالمللی مطرح است؛ به عنوان
مثال ،رشد باالی بهرهوری در کشورهای آسیایی بهویژه کره
به افزایش حاشیة تولید سرمایه ،افزایش نرخ رشد بهرهوری
بهویژه سرمایهگذاری مربو میشود (گورینچاس و جین،13
 ،2007ص .)1 .مدل رشد اقتصادی لهوئیس 14نشهان مهی-
دهد ،سرمایهای که در توسعة صنعتی سرمایهگهذاری مهی-
شهود ،خهود تقاضهای کاالههای کشهاورزی و ارتقها و بهبههود
بازدهی محصوالت کشاورزی را موجب مهیشهود (نایگهت و
سههون  ،2000 ،15ص .)84 .از دیههدگاه اقتصههادی ،ایجههاد
اشتغال و درآمد به طور مستقیم و غیرمسهتقیم بها مراحهل
سرمایهگذاری در ارتبا میباشهد؛ زیهرا سهرمایهگهذاری در
مناطق کمتر توسعهیافته به افزایش میزان تولید و بهرهوری
عوامههل م هؤثّر در آن از طریههق تقویههت ررفیههت انطبههاقی و
سههازگاری منجههر مههیشههود (پسههالتوپولوس ،اسههکوراس و
زومسهههون ،2011 ،16ص .)148 .همچنهههین ،بهههه عقیهههدة
نظریهپردازان قطب رشد از قبیل پرو ،میهردال ،هیرشهمن و
هانسن 17ارتبا مناطق شهری و روستاهای پیرامهون آنهها
میتواند با توجّه به جریان متقابل کاال ،سرمایه و دیدگاههها
به توسعة نواحی روستایی منجر شهود (قهرهباغیهان،1381 ،
ص .)296 .جریان سهرمایه بهه نهواحی روسهتایی عمهدتاً در
چند مرحله صورت میگیرد؛ به طهوری کهه در مرحلهة اوّل
باید سرمایهگذاری ملّی -منطقهای در زیرساختهای توسعه
صورت گیرد تا زمینه را برای مقرونبهصهرفهبودن فعّالیهت-
های اقتصادی برای صاحبان سرمایههای کوچک مهیّا کنهد
و در مراحل بعدی ،بازارههای مناسهب در نهواحی روسهتایی
همراه با سیاستهای تشویقی میتواند زمینة رشد و توسعة
روستایی را تسههیل کنهد (پژوهشهکدة مهدیریت شههری و
روستایی ،1390 ،ص .)240 .دهان 18به پولهای ارسالشده
به روستاها به عنوان یکی از مهمترین جنبههها توجّهه مهی-
کند؛ زیرا میتواند فراهمکنندة اثهر رخنهه بهه پهایین باشهد.
پژوهشههایی کهه منهافع مثبهت پهولههای حوالهشهده بهه
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روستاها را مطرح میسازند ،معتقدند کهه ایهن وجهوه مهی-
توانند نقش بیمهه و سهرمایهگهذاری را ایفها کننهد (دههان،
 ،1999صص)19-23 .؛ به عبهارت دیگهر ،همزمهان کهه در
ادبیات رشد و در سطح کالن ،فرآیند تأمین سهرمایة مهورد
نیاز اقتصاد ،برای قرارگرفتن در سطح تعهادلی رشهد مطهرح
است ،در سطح خرد نیز یافتن منابع بهینه تهأمین مهالی در
بخشهای مختل اقتصادی حائز اهمّیت میباشد (استادی،
رفعت و رئیسی ،1392 ،ص .)148 .سهرمایهگهذاری کهه در
عرصههای روستایی صورت مهیگیهرد ،مهیتوانهد تغییهرات
اجتماعی و تحرّک اقتصاد روسهتاها را باعهث شهود و منبهع
درآمد مطلوبی برای اقشهار روسهتایی باشهد (بهات و شهاه،19
 ،2011صص )384-384 .و به مثابه متغیّر جدیهدی اسهت
که به این عرصهه وارد شهده اسهت .ایهن متغیّهر در سهامانة
سکونتگاههای روستایی پیامهدهایی را بهه ههم راه خواههد
داشت .براساس اهداف برنامهها ،این پیامهدها لزومهاً مثبهت
فرض میشوند و یا باید به حلّ معضالت و تنگناهای موجود
در سهکونتگاهههای روسهتایی و در نهایهت ،بهبهود شهرایط
زیست و رفاه جامعة روستایی و توسعة روستایی منجر شود
(شاطریان و گنجی پور ،1389 ،ص )133 .و در نهایهت ،بهه
ایجاد محیطههای بها کیفیهت در منهاطق روسهتایی منجهر
خواهد شد (گوستافسهون ،2001 ،20صهص )5-16 .کهه بهه
دنبال آن ،زمینة افهزایش توانمندسهازی و رفهاه خانوارههای
روستایی فراهم میشود.
توانمندسازی 21عبارت است از آزادکردن قدرت افراد که
به واسطة دانش و انگیزه خهود صهاحب آن قهدرت هسهتند
(لیترل ،2007 ،22صص ،)78-110 .به معنای بهدستآوردن
آگاهی و کنترل نیروههای شخصهی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی و
سیاسی با هدف اقدام برای بهبود زنهدگی (منهون،2003 ،23
ص .)20 .توانمندسازی فرآیندی است که طی آن ،افهراد بها
افزایش قابلیتهای خود میتوانند به نیازههای خهود پاسهخ
داده و بههه حقههوق و قههدرت برابههر دسههت یابنههد (درولههت،24
 ،2011ص .)3 .توانمندسازی به دنبال آن است کهه مهردم
بتوانند خود آغازگر ،کنترلکننده و رهبر توسعه باشند و در
عین حال ،توان مشارکت آزادانهه در پروژههها و طهرحههای
توسههعه را نیههز داشههته باشههند .در واقههع ،ایههن دیههدگاه از
توانمندسازی به دنبال نگرش جدیدی بهه قهدرت و کنتهرل
شرایط زندگی است (لکوکو مهروی ،2006 ،25صهص-332 .
 .)323امروزه اغلهب کشهورها بهرای دسهتیابی بهه توسهعة

سال پنجم

تحلیل و بررسی اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی...

پایهههدار ،توانمنهههدسهههازی را کارآمهههدترین روش یافتهانهههد
(پارسونز ،2001 ،26صص .)159-179 .رابطة توانمندسهازی
با توسعة پایدار را میتوان بهه سهه شهیوه بررسهی کهرد-1 :
توانمندسازی از اجزای توسعة پایدار است  -2توانمندسازی
عامل توسعة پایدار تلّقی میشود  -3توانمندسهازی معلهول
توسعة پایدار به حساب میآید (میرزایی ،غفاری و کریمهی،
 ،1389ص .)100 .در جامعههة روسههتایی ،ابعههادی چههون
توانمندی اقتصهادی و اجتمهاعی و روانهی ،بیشتهر از ابعهاد
دیگر اهمّیت دارند .عوامل مختلفی در فرآیند توانمندسازی
دخالت دارند کهه در ایهن میهان قابلیهتهها و ویژگهیههای
زمینهای افراد ،دارای نقش اهمّیت خاصی اسهت (شهکوری،
رفعتجاه و جعفری ،1386 ،صص .)1-26 .مهمترین محهور
توانمندسازی کسب قهدرت کنتهرل و تسهلّط بهر نیروههای
تأثیرگذار بر حیات انسانی است .این قدرت میتوانهد فهردی
یهها اجتمههاعی باشههد .در رونههد برنامهههریزی روسههتایی ایههران
توانمندسازی میتواند به شکل افزایش دانش و سواد ،بقهای
نیههروی انسههانی باسههواد در روسههتا و افههزایش مشههارکت در
تصمیمگیری مطرح شود (شاطریان و گنجهی پهور،1389 ،
ص.)137 .
از دیگر متغیّرهای تحقیق ،مفهوم رفاه است .در هر
جامعه ،رفاه از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد
جامعه باید از آن برخوردار باشند .رفاه باعث خلق امنیت،
احساس آرامش و اطمینان همهجانبه نسبت به حال و
آینده است (حقجو ،1381 ،ص .)78 .از نظر فیتزپتریک،27
رفاه عبارت است از قدرت خرید و توانایی در کسب
تسهیالت و امکانات زندگی؛ امّا به منظور کمّی و محاسبه-
پذیرشدن ،رفاه را مترادف با بهرهمندی یا مطلوبیت در نظر
میگیرند (طرازکار و زیبایی ،1383 ،ص .)147 .رفاه با
امنیت ،معیشت ،سالمت ،بهداشت ،شادکامی و اقدامات
تکمیلی همراه است (افتخاری ،1389 ،ص .)203 .هدف
سیاستهای رفاهی افراد فقیر است ،رفاه از این منظر،
محدود به کسانی است که از راه دیگری قادر به ادارة خود
نیستند (نجفیخواه ،1391 ،ص .)54 .رفاه دارای ابعاد
اقتصادی و اجتماعی است .رفاه اجتماعی عبارت است از
مجموعة سازمانیافتهای از قوانین ،مقرّرات ،برنامهها و
سیاستهایی که در قالب مؤسّسات رفاهی و نهادهای
اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادّی و معنوی و
تأمین سیاست انسانها ارائه میشود (ربانی ،آرانچوالم،

185

عباسزاده و قاسمی ،86 ،ص .)75 .از سوی دیگر ،رفاه
اقتصادی افراد به نوع مصرف کاالهای مختل و میزان
مصرف این کاالها بستگی دارد .درآمد و بودجة خانوار نیز
ابزاری است که توسّط آن میتوان چهگونگی شیوة مصرفی
افراد و در نتیجه ،وضعیت رفاه اقتصادی آنها را ارزیابی و
تجزیهوتحلیل کرد؛ به عبارت دیگر ،با استفاده از نتایج
مربو به بودجة خانوار میتوان زندگی افراد جامعه و
چهگونگی تغییرات آن در طول زمان و تأثیر سیاستهای
مختل اقتصادی را بر رفاه مردم برّرسی کرد و به دنبال
راهکارهایی برای بهبود هرچه بیشتر رفاه افراد در جامعه
بود (طوالبینژاد ،1392 ،صص )71-72 .که از جمله
شاخصهای مهمّ آن میتوان ترکیب کاالهای مصرف
خانوارها را طی زمان نام برد (موالیی و مرادی ،1389 ،ص.
 .)113در ایران دولت به منظور دستیابی به توسعة
روستایی از ابزارهای مختلفی استفاده کرده و اقدامات
متعدّدی را به مرحلة اجرا درآورده است .سرمایهگذاریهای
عمرانی از مهمترین ابزارهای دولت در این زمینه به شمار
میآید (شاطریان و گنجی پور ،1389 ،ص.)132 .
سرمایهگذاری در مناطق روستایی ،باعث تقویت اقتصاد
محلّی (کاندیلوو و رنکو ،2010 ،28ص )2 .موجب شکل-
گیری سرمایههای اقتصادی و اجتماعی بین خانوارها در
مناطق روستایی (لودر و کاریزما ،2011 ،29ص )878 .باعث
ایجاد ثبات در تولید محصوالت کشاورزی و کاهش
مهاجرت روستاییان به شهر (باسو ،2013 ،30ص )1 .باعث
افزایش درآمد ،کاهش فقر خانوارهای روستایی و توسعة
روستایی میشود که رشد و توسعة اقتصادی (کومار،31
 ،2015ص )1 .همچنین ،موجب توانمندسازی و رفاه
روستاییان و نظام تولید روستایی میشود (سانتوس و
بارّت ،2010 ،32ص .)1794 .بنابراین ،میتوان گفت افزایش
سرمایهگذاری در نواحی روستایی باعث افزایش میزان
اشتغال ،افزایش درآمد ،افزایش میزان پسانداز ،افزایش
میزان دسترسی به موارد بهداشتی و آموزشی ،افزایش
کیفیت محیط روستا و زیرساختها ،افزایش کیفیت
مسکن ،افزایش حسّ تعلّق به مکان در مناطق روستایی و
به دنبال آن ،باعث افزایش رفاه و توانمندی روستاییان می-
شود (شکل .)1
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گرفته است .میران سرمایهگذاریها نسبت به گذشته و میهزان
بهرهگیری از این سرمایهگذاریها به ترتیب ،بها میهانگینههای
 3/99و  3/89قرار گرفتهاند که نشاندهندة افزایش مؤلّفهههای
سرمایهگذاری در میان خانوارها در ناحیة مورد مطالعهه اسهت.
جدول ( )5درصد و فراوانی گویههههای مهرتبط بها مؤلّفههههای
سرمایهگذاری در روستاهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  -5میزان عملکرد ،بهرهگیری و میران
سرمایهگذاریها نسبت به گذشته از نظر خانوارهای روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شکل  -2مدل مفهومی تحقیق

میزان
عملکرد
سرمایهگذاری

میزان
بهرهگیری از
سرمایهگذاریها

میران
سرمایهگذاریها
نسبت به
گذشته

تعداد

8

10

12

درصد

5/2

6/36

7/64

گزینه

مأخذ :نگارندگان1394 ،
خیلی
کم

 .4یافتههای تحقیق
توزیع پرسشنامة مزبور بین سرپرسهتان خهانوار روسهتایی
روستاهای نمونة تحقیق حاکی از آن است که بیشترین مقدار
سنّی پاسخدهندگان  31تا  40سال بهودهانهد بها  43/3درصهد،
تحصیالت اکثر پاسخگویان مدرک تحصیلی راهنمایی بهوده ،از
نظر اشتغال 62/4 ،درصهد کشهاورزی بهوده ،از نظهر جنسهیت
 85/3درصههد پاسههخگویان مههرد و از نظههر تأهّ هل  82/8درصههد
پاسخگویان متأهّل بودهاند (جدول .)4
جدول  -4ویژگیهای توصیفی جمعیت مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مشخّصات
پاسخدهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد
پاسخگو

درصد

سن

 31تا  40سال

68

43/3

تحصیالت

دارای مدرک راهنمایی

32

31/1

جنسیت

مرد

134

85/3

تأهّل

متأهّل

130

82/8

شغل اصلی

کشاورز

98

62/4

 .1 .4تحلیل نگرش خانوارها به سرمایهگذاری
یافتههای توصهیفی تحقیهق درخصهوص میهزان عملکهرد،
میزان بهرهگیری و میزان سرمایهگذاریها نسبت به گذشهته از
نظر خانوارهای روستایی نشان میدهد که مؤلّفههای سهرمایه-
گذاری در سطح باالتری از میانیگن قرار گرفتهانهد کهه میهزان
عملکرد سرمایهگذاری با میانگین  4/05در سهطح بهاالیی قهرار

کم
متوسّط
زیاد
خیلی
زیاد

تعداد

17

15

13

درصد

10/82

9/55

8/28

تعداد

18

38

42

درصد

11/46

24/2

26/75

تعداد

72

68

60

درصد

45/85

43/31

38/21

تعداد

42

26

30

درصد

26/45

16/56

19/1

4/05

3/89

3/99

میانگین

 .2 .4برّرسی ت أثیر س رمایهگ ذاری ب ر ش اخصه ای
توانمندس ازی و رف اه اقت
روستایی

ادی در ب یه خانواره ای

برای استفاده از تکنیک آماری ابتدا باید مشخّص شود کهه
دادههای جمعآوریشهده از توزیهع نرمهال برخهوردار اسهت یها
غیرنرمال؟ زیرا در صورت نرمالبودن توزیهع دادهههای جمهع-
آوریشههده بههرای آزمههون فرضههیهههها مههیتههوان از آزمههونهههای
پارامتریک استفاده کرد و درصورت غیرنرمهالبودن از آزمهون-
های ناپارامتریک استفاده کرد .با توجّه به اینکهه مقدارسهطح
معنیداری برای تمامی گویههها بزرگتهر از مقهدار خطها 0/05
است .بنابراین ،توزیع فراوانی گویههههای متغیّهر دارای توزیهع
نرمههال اسههت کههه بهها توجّهه بههه نرمههالبودن دادهههها از آزمههون
پارامتریک ،مانند آزمون  tاستفاده شده است.

سال پنجم

تحلیل و بررسی اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی...

تحلیل میانگین عددی میهزان ایهن شهاخصهها در سهطح
خانوارها در محدودة مورد مطالعه براساس آزمون  tتکنمونهای
مبیّن باالبودن سطح تأثیر این سرمایهها در کلّیة شاخصههای
مورد نظر شده است .یافتههای تحقیق نشان مهیدههد ،میهزان
سرمایهگذاری بیشترین تأثیر را در بخش کشاورزی و دامداری
با میانگین ( )4/51داشته که نسهبت بهه سهایر شهاخصهها در
سطح باالتری قرار دارد؛ به طوری که سرمایهگذاری در بخهش
کشاورزی نسبت به گذشته افزایش پیدا کهرده اسهت کهه ایهن
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افزایش سهرمایهگهذاری در ایهن بخهش باعهث افهزایش درآمهد
خانوارها و به تبع افزایش توانمندی و رفاه اقتصادی آنها مهی-
شود .همانطور که جدول ( )6نشان میدهد ،با احتساب دامنة
طیفی در خانوارهای ساکن در روستای نمونه که بهین  1تها 5
براساس طی لیکرت در نوسان است ،این میهزان بهرای همهة
ابعاد بیشتر از عدد مطلوبیت  3ارزیابی شده است .این تفهاوت
برای همة ابعاد در سطح آلفای  0/01معنادار و میهزان تفهاوت
آنها از مطلوبیت عددی به صورت مثبت برآورد شده است.

جدول  -6برّرسی شاخصهای توانمندسازی و رفاه اقت ادی در بیه خانوارهای نمونه با استفاده از آمارۀ t
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
فاصلة اطمینان  95درصد

مؤلّفهها

میانگین

آماره T

آزادی

معناداری

تفاوت میانگین

وضعیت پسانداز

3/65

12/53

156

0/000

0/656

0/552

وضعیت درآمد

3/74

14/50

156

0/000

0/748

0/646

0/851

قدرت خرید

3/40

13/59

156

0/000

0/401

0/342

0/459

کاهش فقر

3/81

19/90

156

0/000

0/813

0/732

0/894

سرمایهگذاری در
کشاورزی و دامداری

4/51

24/11

156

0/000

0/945

0/856

0/985

مالکیت

3/81

19/90

156

0/000

0/401

0/342

0/459

سطح زیرکشت

3/74

14/50

156

0/000

0/748

0/646

0/851

استفاده از نهادهها و
ماشینآالت

3/95

13/53

156

0/000

0/656

0/552

0/760

فنآوری و ضریب
مکانیزاسیون

3/95

13/57

156

0/000

0/660

0/556

0/764

اشتغال و بهرهوری

3/74

14/50

156

0/000

0/651

0/553

0/761

با استناد به یافتههای تحقیق در مورد میزان تأثیر سرمایه-
گههذاری در زمینههة توانمندسههازی و رفههاه اقتصههادی از سههوی
خانوارهای روستایی با استفاده از  tتهکنمونههای ،نشهاندهندة
تأثیرگذاری مثبت آن بر مؤلّفههای ،وضعیت پسانداز ،وضعیت
درآمد ،قدرت خرید ،کاهش فقر ،سرمایهگذاری در کشاورزی و
دامداری ،مالکی هت ،سههطح زیرکشههت ،اسههتفاده از نهههادهههها و
ماش هینآالت ،تکنولههوژی و ضههزیب مکانیزاس هیون و اشههتغال و
بهرهوری بوده است .افزایش سرمایهگذاریهها در ناحیهة مهورد
مطالعه ،باعث افزایش دسترسی به کاالههای مصهرفی بهادوام و
کمدوام ،درآمد روستاییان افزایش پیدا کهرده و بهه دنبهال آن،
قدرت خرید آنها افزایش یافته است ،تنوّع اقتصهادی و شهغلی

حد پائین

حد باال
0/760

به وجود آمده ،سطح زیرکشت محصهوالت کشهاورزی افهزایش
یافته که افزایش این مؤلّفهها به طهور مسهتقیم و غیرمسهتقیم
باعث افزایش سطح و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهده
که به تبع آن ،باعث افهزایش توانمنهدسهازی و رفهاه اقتصهادی
خانوارها در ناحیة مورد مطالعه شده است .بنهابراین ،مهیتهوان
گفت که سهرمایهگهذاری در منهاطق روسهتایی باعهث افهزایش
توانمندسازی و رفاه اقتصادی خانوارها شده است.
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تا  5و براساس طی لیکرت در نوسان است .این میهزان بهرای
تمامی ابعاد بیشتر از شرایط متوسّط ( )3ارزیابی شده اسهت و
این تفاوت در سطح آلفا  0/01معنادار است که تفاوت آنهها از
مطلوبیت عددی نیز بهه شهکل مثبهت ارزیهابی و بهرآورد شهده
است .با توجّه به یافتههای تحقیق ،سهرمایهگهذاری بیشتهرین
تأثیر را در مؤلّفة ارتقای سطح و کیفیهت زنهدگی بها میهانگین
( )4/89داشته که نسبت به سایر شاخصها در سهطح بهاالتری
قرار دارد؛ به طوری که سرمایهگهذاری باعهث افهزایش ارتقهای
سطح و کیفیت زنهدگی در خانوارههای منطقهة مهورد مطالعهه
داشته است (جدول .)7

 .3 .4برّرسی عملکرد سرمایهگ ذاری ب ر ش اخصه ای
توانمندس ازی و رف اه اجتم اعی در ب یه خانواره ای
روستایی
در مورد عملکرد سهرمایهگهذاری بهر توانمندسهازی و رفهاه
اجتماعی خانوارهای روستایی از آزمون  tتکنمونهای اسهتفاده
شده است .تحلیل میانگین عددی حاصل از تأثیر این سهرمایه-
گذاری بر خانوارهای روستایی بر تفاوت از حد مطلوب مبتنهی
بر آزمون  tتهک نمونههای نشهاندهنده ،تأثیرگهذاری سهرمایه-
گذاری بر مؤلّفههههای توانمندسهازی و رفهاه اجتمهاعی اسهت.
براساس این آزمون و با احتساب دامنة طیفی موجودکه بین 1

جدول  -7برّرسی شاخصهای توانمندسازی و رفاه اجتماعی در بیه خانوارهای نمونه با استفاده از آمارۀ t
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مطلوبیت عددی مورد آزمون3 :
مؤلّفهها

میانگین

آماره T

درجة
آزادی

معناداری

فاصلة اطمینان  95درصد

تفاوت
میانگین

حد پایین

حد باال

میزان بهرهمندی
از امکانات بهداشتی

4/18

19/53

106

0/000

0/656

0/559

0/768

میزان بهرهمندی
از امکانات آموزشی

4/07

19/50

106

0/000

0/748

0/648

0/853

افزایش سطح سالمت

3/99

13/59

106

0/000

0/401

0/442

0/859

تفریح و اوقات فراغت

4/47

19/90

106

0/000

0/813

0/722

0/854

مشارکت در امور روستا

3/84

24/11

106

0/000

0/754

0/836

0/964

میزان تنوّع
رژیم غذایی و تغذیهای

3/91

19/90

106

0/000

0/401

0/342

0/459

میزان رضایت و توسعة مسکن

3/87

14/50

106

0/000

0/748

0/646

0/851

ارتقای سطح و کیفیت زندگی

4/89

21/53

106

0/000

0/989

0/552

0/760

دسترسی به خدمات

3/86

14/57

106

0/000

0/660

0/559

0/764

افزایش سطح آگاهی

3/59

14/50

106

0/000

0/651

0/563

0/771

تغییر سبک و شیوة زندگی
و رواج شیوة زندگی شهری

3/86

14/57

106

0/000

0/660

0/559

0/764

ماندگاری و مهاجرت

3/59

14/50

106

0/000

0/651

0/563

0/771

با استناد به یافتههای تحقیق در میزان سهرمایهگهذاری در
زمین هة توانمندسههازی و رفههاه اجتمههاعی از سههوی خانوارهههای
روستایی از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .در بحهث
تأثیر این سرمایهها بر توانمندسازی و رفاه اجتماعی خانوارهای
روستایی در دهسهتان مهالوی از شهاخصههای بههرهمنهدی از
امکانات بهداشتی ،بههرهمنهدی از امکانهات آموزشهی ،افهزایش

سطح سالمت ،تفریح و اوقات فراغت ،مشارکت در امور روسهتا،
تنوع رژیم غذایی و تغذیهای ،میزان رضایت و توسهعة مسهکن،
ارتقای سطح و کیفیت زندگی ،دسترسی به خهدمات ،افهزایش
سطح آگاهی ،تغییر سبک و شیوة زندگی و رواج شیوة زنهدگی
شهری و ماندگاری و مهاجرت اسهتفاده شهده؛ بهه طهوری کهه
باعث افزایش دسترسی به موارد بهداشتی و تغذیههای و بههره-

سال پنجم

تحلیل و بررسی اثرات سرمایهگذاری بر توانمندسازی...

مندی از امکانات بهداشتی ،ایجهاد تغییهرات مثبهت در میهزان
سالمت ،مشهارکت ،تفهریح و اوقهات فراغهت ،و افهزایش سهطح
کیفیت محیط زندگی خانوارهای روستایی شهده اسهت .نتهایج
یافتهها در این زمینه نشان میدهد که بهین افهزایش سهرمایه-
گذاری و شاخصههای مهورد برّرسهی در توانمندسهازی و رفهاه
خانوارهای روستایی محدودة مهورد مطالعهه ،رابطهة معنهاداری
وجود دارد .افزایش این سرمایهگذاریها باعث افهزایش مؤلّفهه-
های رفاه اجتماعی در ناحیة مورد مطالعه شده است .بنهابراین،
میتوان گفت که افزایش این سهرمایهگهذاری توانمندسهازی و
رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی را در پی داشته است.

 .4 .4تحلیل همبستگی عملکرد میزان سرمایهگ ذاری و
توانمندس ازی و رف اه خانواره ای روس تایی و آزم ون
فرضیه
برای برّرسی رابطة آماری میان مؤلّفهههای سهرمایهگهذاری
(میزان عملکرد ،بهرهگیری و میزان سرمایهگذاری ها نسبت به
گذشته از نظر خانوارهای روستایی) و شهاخصههای توانمنهد-
سازی و رفهاه اقتصهادی و اجتمهاعی خانوارههای روسهتایی در
محدودة مورد مطالعه از آزمهون همبسهتگی پیرسهون اسهتفاده
شده است .یافتههای این آزمون نشهان مهیدههد بها توجّهه بهه
ضههریب همبسههتگی  0/765و سههطح معنههاداری  0/000رابط هة
معناداری بین این دو متغیّهر وجهود دارد .برّرسهی ایهن رابطهة
معنادار نشانگر این است کهه افهزایش میهزان سهرمایهگهذاری
موجهب افههزایش توانمنههدی و رفهاه و خانوارهههای روسههتایی در
محدودة مورد مطالعهه شهده اسهت؛ یعنهی بها افهزایش میهزان
سرمایهگذاری در نقا روسهتایی زمینهة توانمندسهازی و رفهاه
اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روسهتایی فهراهم شهده اسهت.
بنابراین ،افزایش میزان سرمایهگذاریها باعث افهزایش درآمهد،
افزایش سطح و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی و بهه تبهع،
باعث افزایش توانمندسازی و رفاه اقتصهادی و اجتمهاعی آنهها
شده است .فرضیة تحقیق نیز تأیید میشود و در نهایهت ،مهی-
توان گفت که افزایش سرمایهگذاریها در منطقة مورد مطالعهه
باعث افزایش توانمندسازی و رفهاه خانوارههای روسهتایی شهده
است.
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تعداد نمونه
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 .5بحث و نتیجهگیری
توسعة اقتصادی و اجتماعی یکی از اهدافی است که اکثهر
کشورها از جمله در ایران به آن توجّه میکنند .در حال حاضر،
یکی از عمدهترین مشکالت کشهورهای درحالتوسهعه ،مسهألة
تأمین منهابع سهرمایهگهذاری و چههگونگی جهذب و نگههداری
سرمایهها بهویژه در نواحی روستایی است .جذب سرمایهگذاری
در نواحی روستایی ،میتواند تأثیر مهمّهی در فرآینهد توسهعه و
اتّخاذ سیاستهای مربوطه داشته باشهد .در ایهن پهژوهش نیهز
بررسی تأثیر سرمایهگذاری بر توانمندسازی و رفهاه خانوارههای
روسههتایی در دهسههتان مههالوی پرداختههه شههده اسههت .نتههایج
بهدستآمده از این مطالعه نشان میدههد ،سهرمایهگهذاری بهه
عنوان یکی از کلیهدیتهرین عناصهر در دسهتیابی بهه اههداف
توسعة روستایی و توانمندسهازی و رفهاه خانوارهها از اهمّیهت و
ضرورت خاصی برخوردار است .به نظهر میرسهد ،توانمنهدی و
رفاه در مناطق روستایی در ارتبا متقابل و مکمّهل بها جهذب
سرمایهگذاری در مناطق روستایی قهرار دارد ،نتهایج حاصهل از
یافتههای تحقیق حاضر نیز مؤیّد همین نکته است .یافتههههای
تحقیههق در زمینههة بررسههی عملکههرد سههرمایهگههذاری بههر
توانمندسازی و رفهاه اقتصهادی در بهین خانوارههای روسهتایی،
نشاندهندة تأثیرگذاری مثبت سرمایهگذاری بر توانمندسهازی
و رفاه اقتصادی اسهت .ههم چنهین ،نشهاندهندة تأثیرگهذاری
مثبت سرمایهگذاری بهر افهزایش میهزان پهسانهداز خانوارهها،
افزایش درآمد و به تبع ،افهزایش قهدرت خریهد ،کهاهش فقهر،
افزایش سرمایهگهذاری در فعّالیهتههای کشهاورزی و دامداری،
افههزایش میههزان مالکی هت و سههطح زیرکشههت ،افههزایش میههزان
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استفاده از نهادهها و ماشینآالت ،افزایش استفاده از فنآوری و
ضههزیب مکانیزاسههیون و اشههتغال و بهههرهوری بههوده اسههت و
بیشترین تأثیر را در بخهش کشهاورزی و دامداری داشهته؛ بهه
طوری که سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نسبت به گذشهته
افزایش پیدا کرده اسهت کهه ایهن عامهل بهه طهور مسهتقیم و
غیرمستقیم باعث افزایش میزان توانمندسازی و رفاه اقتصهادی
در بهین خانوارههای روسهتایی شهده اسهت .در زمینهة برّرسهی
عملکرد سرمایهگذاری بر توانمندسازی و رفاه اجتماعی در بین
خانوارهای روستایی ،یافتهها نشهاندهندة تأثیرگهذاری مثبهت
سرمایهگذاری بر مؤلّفههای بهرهمنهدی از امکانهات بهداشهتی،
بهرهمندی از امکانات آموزشی ،افزایش سطح سالمت ،تفهریح و
اوقات فراغت ،مشارکت در امهور روسهتا ،تنهوّع رژیهم غهذایی و
تغذیهای ،میهزان رضهایت و توسهعة مسهکن ،ارتقهای سهطح و
کیفیت زندگی ،دسترسی به خهدمات ،افهزایش سهطح آگهاهی،
تغییر سهبک و شهیوة زنهدگی و رواج شهیوة زنهدگی شههری و
ماندگاری و مهاجرت بوده که افزایش میزان این عوامل به طور
مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش میزان توانمندسازی و رفاه
اجتماعی خانوارهای ناحیة مورد مطالعه شهده اسهت .بنهابراین،
میتوان گفت که افزایش سرمایهگذاریها ،توانمندسازی و رفاه
اجتماعی و توانمندسازی و رفاه اقتصادی خانوارهای روسهتایی
را در پی داشته است؛ یعنی با افزایش میزان سرمایهگهذاری در
نقا روستایی ،زمینة توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی
فراهم میشود.
در پایان ،خاطرنشان میشود که در تحقیقات انجامشده
قبلی به موضوع تأثیرگذاری سرمایهگذاری در توانمندسازی
و رفاه خانوارهای روستایی توجه نشده بود؛ ماننهد پهژوهش
رضوانی و همکاران ( )1386به برّرسی اثرات و نقهش وجهوه
ارسههالی و سههرمایهگذاری مهههاجران در توسههعة روسههتایی
پرداختهاند .رهبهر و همکهاران ( )1386بهه برّرسهی موانهع
سهرمایهگذاری و تهأثیر آن بهر رشهد اقتصهادی در ایهران
پرداختهاند .شهاطریان و گنجهی پهور ( ،)1389بهه برّرسهی
تههأثیرات سههرمایهگههذاریهههای عمرانههی در توانمندسههازی
روستاها پرداختهاند .نجفی و همکاران ( )1390بهه برّرسهی
عوامل مؤثّر بر سرمایهگذاری و ابزارهای مناسهب نقهدینگی
کشاورزان پرداختهاند؛ ولی در تحقیق حاضر ،ضمن برّرسهی
اثرات سرمایهگذاریها در توسعة نواحی روستایی به تحلیهل
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و برّرسی اثرات این سرمایهگذاریها بر توانمندسازی و رفهاه
خانوارهههای روسههتایی ،ه همچنههین ،برّرسههی ابعههاد مختل ه
توانمندسازی و رفاه و شاخصهای آن پرداخته شهده اسهت.
بنههابراین ،پیشههنهاد مههیشههود کههه در ایههن خصههوص،
دسههتاندرکاران و برنامهههریههزان فرآینههد توسههعة منههاطق
روستایی به اهمّیت نقش این سهرمایهگهذاریها در منهاطق
روستایی توجّه کافی داشته باشند .همچنین ،فوایهد مثبهت
آن دقیقتر مورد برّرسی قرار گرفته شود .امید است کهه بها
افزایش این سرمایهگذاریها در بین منهاطق روسهتایی و در
جهت افزایش توانمندسازی و رفاه خانوارههای روسهتایی ،از
این پژوهش بهره گرفته شود.
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Extended Abstract
1. INTRODUCTION
In the second half of the twentieth century,
neoclassic economists majorly paid attention to
limited factors such as physical capital intensity
and frequency of natural resources called economic
factors. However, nowadays, studies done by
development economists show that the policies of
countries especially investment in human
resources, research expenses and development
emphasize the role of investment that affects both
economic development and efficiency. It also
influences proper distribution of income and the
decrease of economic inequality in the economy of
different countries. One example of this
transformation is the move of economy to replace
mobility of goods with the mobility of capital.
Given the close relationship of economic growth
and social welfare, many economists are after the
recognition of economic growth resources. Via
increasing the quality and work force skills, capital
increases the income of work forces and thus the
rapid growth of economy. Accordingly,
dependence of quantitative and qualitative increase
of production factors of sustainable growth and
development has been always a concern for all
countries. Lack of investment and capital, as two
important productive factors, have been a serious
obstacle in the way of development in the
developing countries. Therefore, it is necessary to
take heed of investment in rural areas.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Given the formation and development of economic
growth models in the literature on economy, issue
of investment and financing has been noticed by
researchers and policymakers as one of the key
economic topics. Luis economic growth model
shows that investment in industrial development
causes a demand for agricultural commodities and
improves the efficiency of agricultural products.
Investment in rural areas leads to improvement of
*. Corresponding Author: bazrafshan@gep.usb.ac.ir

Accepted: 9 March 2016

the local economy, establishment of economic and
social capital among rural households, stability of
agricultural products, reduction of rural-urban
migration, increase in income, decrease of rural
poverty and rural development, which altogether
cause economic development, empowerment and
welfare of rural community.
3. METHODOLOGY
The research method is descriptive-analytic. The
data collection method is "library" and "field"
study. The research population was taken from
Malavi Rural District in Poldokhtar. Using
Cochran formula, we selected 157 households (in
13 villages) as the sample. For inferential statistical
analysis of findings, one-sample t test and Pearson
correlation in SPSS software were used. Thus, in
order to enhance the accuracy, from the total 13
villages in Malavi Rural District, 13 were selected
for sampling, and questionnaires were distributed
randomly among them.
4. DISCUSSION
For measuring the impact of investments on
empowerment and economic prosperity of rural
households in Malavi Rural District, single-sample
t-test was used. The analysis of the mean number
of these indicators at the level of households in the
under-study area showed the great impact of these
capitals on all of the indicators. The findings of
this study show that investment has the greatest
impact on agricultural and livestock sector, which
was higher compared to other indicators.
Investment in the agricultural sector has increased
compared to the past. In the case of investment
impact on empowerment and social welfare of
rural households, single-sample t test was used,
which shows investment impact on the components
of empowerment and social welfare. Given the
findings, investment had the greatest impact on the
promotion of level and quality of life, which is at a
higher level, compared the other indices. As a
result, investment increased the level and quality of
Tel: +98915 149 7846
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life in the households in this study. Furthermore, in
order to analyze the statistical relationship between
investment and economic and social indicators of
empowerment and welfare of rural households,
Pearson correlation coefficient was used.
According to the results and given the correlation
coefficient 0.765 (sig level= 0.000), there is a a
significant correlation and significant relationship
between these two variables. The study of this
significant relationship shows that increase in
investment leads to the increase of capacity and
welfare of rural households in this study. This
means that by increasing the amount of investment
in rural areas, the grounds for empowerment, and
social and economic welfare of the rural
households will also be established.
5. CONCLUSION
The study of investment impact on indicators of
empowerment and economic prosperity in rural
areas shows that investment has a significant
impact on the components of empowerment and
economic welfare. This proves the positive impact
of investment on saving status, incomes,
purchasing power, poverty reduction, investment
in agriculture and livestock, ownership, cultivation,
use of inputs and machinery, technology and
mechanization rate, and employment and
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productivity. Investment has the greatest impact on
agricultural and livestock sector, which was higher
compared to other indicators. With respect to the
impact of investment on empowerment and social
welfare of rural households, investment had
positive impacts on bbenefiting from health
facilities and education, raising the level of health,
recreation and leisure, participation in village
affairs, diversity of diet and nutrition, housing
development and satisfaction, promotion life
quality and level, access to services, increase of
awareness, change of lifestyle and promotion of
the urban lifestyle, and survival and migration. The
greatest impact was on the promotion life quality
and level. In order to analyze the correlation and
statistical relation between investment, and
empowerment and welfare of rural households,
Pearson correlation coefficient was used. The
findings of this test show that there is a significant
relationship between these two variables.
Investigation of this significant relationship shows
that the increase of investment leads to the rise of
power and welfare among the rural households in
this study.
Key words: Investment, empowerment, welfare,
rural development, Poldokhtar County.
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