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کند و توسعة پایدار را در محدود ة موردمطالعه به همرا داشته باشد این یافته نشهان
می دهد که روستا با تحو لات گسترد ای در زیرساخت و پروژ های عمرانی روبهه رو
بود اند
نتیجه گیری :با توجه به نتیجة ب ه دست آمد می توان اظرهار کهرد کهه سهرمایه گهذاری
خانوادگی با منشأ شرری در روستاهای عمیدآباد ،پیر زاغه و ارهان هر کدام به تر تیب
بیشترین جذب سرمایهگذاری خانوادگی را داشت ه اند و زمینه را برای پایداری آن هها
فراهم ک رد است
کل یدواژه ها  :سرمایهگذاری خانوادگی  ،منشأ شرری ،توسعة پایدار روستایی ،دهستان
صائینقلعه
 .2مقدمه

مسئلة کاهش فقر و ایجاد درآمد و اشتغال ،از مرمترین و کلیهدیتهرین مسهائل در مبحه
توسعة روستایی محسوب میشود؛ بنابراین ،اگهر ههدف توسهعه را بهطورمشهخ

رههایی از

چنگال فقر و کاهش سطح آن ازطریق ایجهاد اشهتغال بهرای فقهرای روسهتایی ،تهأمین حهداقل
نیازهای اساسی قابلقبول برای همه ،بالابردن برر وری ،تعادل بیشتر بین حوز های جغرافیهایی
و طبقات اجتماعی و اقتصادی ،تمرکززدایهی و مشهارکت مهردم در تصهمیمگیهری ،تأکیهد بهر
اعتمادبهنفس جمعی و ملی و توازن و بربود کیفیت محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و مناطق
روستایی یکی از کانونهای مرم برای برآورد ساختن این اهداف خواهند بود همچنین ،توسعة
روستایی سرم بسیاری در دستیابی بهه اههداف کلهی توسهعه در سهطح ملهی خواههد داشهت
(جمعهپور ،8911 ،ص )11؛ بنابراین ،یکی از راهبردهایی که میتواند از چهالشههای توسهعه
روستایی بکاهد و نتایج مثبتی در توسعة روستایی بههمرا داشته باشد ،نقش کلیدی پیونهدهای
روستایی -شرری در فرایند توسعه ،ازطریق جریان مبادلات مالی و پولی اسهت (لیهن ،8911 ،8
ص  )1این جریان میتواند سه شکل مختلف داشته باشد:
الف -سرمایه میتواند ازطریق بانکهها و مؤسسهات مهالی شهرری و روسهتایی در قالهب
اعتباراتی باشد که دراختیار کشاورزان و افراد شاغل روستایی قرار داد میشود؛

1. Lynch
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ب -سرمایهگذاری در توسعة فعالیتهای فردی -خهانوادگی و صهنایع روسهتایی ازطریهق
بخش خصوصی یا دولتی یا پروژ های اهدایی باشد؛
ج -ممکن است به شکل پولهایی باشد که ازسهوی سهاکنان شهرر بهرای اقهوام سهاکن در
روستا حواله میشود (صرامی ،8911 ،ص )848
این جریانها بین مناطق شرری و روستایی در کشورهای درحالتوسعه میتوانهد منجهر بهه
تسریل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شود و به تشکیل سرمایة اقتصادی و اجتمهاعی کمهک
کند (ژانگ ،ژانگ ،روزیال و بچر ،1441 8،ص  )110بههمیندلیل ،پارادایمهای جدید توسعه،
شبکهها و جریانها را درنظر میگیرد؛ زیرا ،جریهانهها و پیونهدهای بهین نهواحی روسهتایی و
شرری مرم است (سعیدی و تقیزاد  ،8911 ،ص )91
برخی از جریانها و پیوندهای روستایی -شرری میتوانند برای هریهک از نهواحی مسهاعد
باشند؛ اما باید توجه داشت که منافع خال

میتوانند به شیو های گونهاگونی جریهان یابنهد و

درنتیجه با گذشت زمان از یک مکان به مکان دیگر تغییر کنند (محمهدییگانهه و حسهینزاد ،
 ،8931ص  )11بهعبارتدیگر ،در کشورهای درحالتوسعه ،افزایش تعاملات روستا -شهرری
در قالب سرمایهگذاری خصوصی با منشأ شرری به ارتقای هماهنگی عمودی کمهک میکنهد و
به ظرفیتسازی نرادهای محلی و منطقهای ،تأمین زیرساختها و توسعة سرمایة انسانی منجهر
میشود و نیز زمینه را برای شکلهای زیهر فهراهم کنهد :الهف) عوامهل جغرافیهایی :موقعیهت
روستا ،بازارهای محلی ،تغییر در دسترسی به زیرساختهای ارتباطی ،هزینههای حملونقهل و
بربود محیط تجاری ،تقویت رشد درونزا؛ ب) ترکیبی از سیاستهای بالا به پایین و پهایین بهه
بالای موردنیاز؛ ج) ظرفیتهای مناطق ،موردتوجه قرار گیهرد (سهازمان همکهاری اقتصهادی و
توسعه ،1481، 1ص  )3-88در همین رابطه ،نظریة اقتصاد کلاسیک نشان میدههد کهه امکهان
رخنه به پایین نیز از نواحی شرری به نواحی روستایی وجود دارد (فریدمن ،8311 ،9ص )11؛
بنابراین ،یکی از وی گیهای سکونتگا های انسانی پویایی آن است در گذر زمهان ،پویهایی در
فضا به مدد تبادلات ،تغییر شهکلهها و نقلوانتقالههایی انجهام میشهود کهه همهوار خهود را

1. Zhang, Zhang, Rozelle & Boucher
2. Organization for Economic Cooperation and Development
3. Friedmann
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بهصورت جابهجایی جمعیت ،جریان کالا ،انرژی ،اطلاعات و سرمایه نشان مهیدههد (تقیلهو و
عبدالری ،8931 ،ص )94
بدونشک ،یکی از مصادیق عینی مکانی تبادلات و جریان کالا ،سرمایه ،اطلاعهات و انهرژی
بین روستا و شرر است فضاهای شرری بها هرانهداز و مقیهاس بههعنوان نظهامی اقتصهادی و
اجتماعی حوزة نفوذ عملکردی دارند و حوزة عملکردی آنها معمولاً شهامل چنهدین فضهای
روستایی میشود (معیدفر و اکبری ،8911 ،ص )00؛ بنابراین ،سرمایههای انتقالیافتهه از شهرر
به روستا بهعنوان منبع مرم سرمایهگذاری فهردی -خهانوادگی و ارتقهای کهارآفرینی و مرهارت
مطرح شد اند که نقش مهؤثری در مالکیهت سهرمایه و کسهب درآمهد و تنوعبخشهی بهه آن و
درنتیجه ،تقویت توان تولید خانوار ،افزایش سطح زندگی و تقویت شبکههای اجتماعی محلهی
(جانسون ،8339 ،8ص  ،)898کاهش فقهر ،ایجهاد اشهتغال و درآمهد ،پایهداری اکولوژیهک و
فراهمکردن زمینة رفا و برزیستی روستاییان دارد (اسکایپ ،8331 ،1ص )1-9؛ بنابراین ،آنچه
امروز اهمیتی روزافزون مییابد ،این واقعیت اسهت کهه نههتنرا جوامهع بهصهورتکلی ،بلکهه
جماعتهای روستایی نیز درحال پیچید ترشدن روزافزون هستند اینگونه پیچیدگی در تنوع-
پذیری الگوهای فعالیت و جابهجهایی افهراد ،خهانوارهها و نرادهها و بهصهورتکلی در حجهم
روزافزون جریان داد ها ،سرمایه ،نوآوری و غیر بهخوبی قابلردیابی اسهت (سهعیدی،8911 ،
ص  )1هدف از این تحقیق ،بررسی سرمایهگذاریهای خانوادگی با منشهأ شهرری و نقهش آن
در توسعة پایدار روستایی در محدودة موردمطالعه است و بهدنبال پاسخگویی به ایهن سهؤالها
است:
 آیا سرمایهگذاری خانوادگی ،در محدودة موردمطالعه توسعة روستاها را بهههمرا داشهته
است
 سرمایهگذاریهای خانوادگی ،چه اثرهایی در اقتصاد جوامع محلی داشته است
 .1پیشینة تحقیق

با توجه به طرح مسئله و مبانی نظری و دیدگا مطرحشد  ،در چنهد سهال اخیهر مطالعهات
متعددی در کشور و خارج انجام شد است که به تعدادی از آنها اشار میشود
1. Johnson
2. ESCAP
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در مطالعهای ،رضوانی ،اکبریان رونیزی و رجایی ( )8911به پیوندها و مناسبات متعهدد
بین مناطق شرری و روستایی اشار کردند که یکی از این پیوندها و مناسبات ،مبادلات پهولی و
مالی بود از دیدگا آنها ،وجو ارسهالی مرهاجران بهه خانواد ههای خهود در روسهتاها و نیهز
سرمایهگذاری آنها در فعالیتهای کشاورزی ،یکی از زمینههههای انتقهال سهرمایه و سهرمایه-
گذاری در روستاها است که میتواند نقش مرمی در رشد و توسهعة نهواحی روسهتایی داشهته
باشد
حیدریمکرر و احمدی ( )8934در پ وهشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در مناطق
روستایی سیستان» با استفاد از روشهای توصیفی -تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدند کهه
عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر سرمایهگذاری روستاییان در روستایشان داشته اسهت و بعهد
از آن ،عوامل اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی بهترتیب بیشترین تأثیر را داشتند.

عینالی و رومیانی ( )8938در مقالهای با عنوان «ارزیابی نقش سهرمایهگذاری خهانوادگی بها
منشأ شرری در توسعة روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی در روسهتای کامشهکان (دهسهتان
حصار ولیعصر -شررستان بوئینزهرا)» با استفاد از روشهای توصیفی -تحلیلی و میهدانی بهه
تأثیر مثبت سرمایهگذاری خانوادگی با منشهأ شهرری در فعالیهتههای کشهاورزی در روسهتای
نمونه دست یافتند؛ بهطوریکهه بیشهترین تغییرههای معنهادار در بربهود شهاخ

های توسهعة

روستایی بهوی در مؤلفههایی ازقبیل برسازی مسکن ،کیفیت کالبدی و تنهوع منهابع درآمهدی
خانوار میتوان اشار کرد
راکودی )1441( 8به این نتیجه دست یافت که بین سرمایهگذاری در زمینههای کشهاورزی
و افزایش بازدهی اقتصادی در سطوح مختلف آنها رابطة مثبتی وجود دارد؛ بهطوریکه منجهر
به بربود تولید ،اقدامات پس از برداشت محصول و افزایش درآمهد و ایجهاد اشهتغال میشهود؛
برای مثال ،پیوندهای بین اقتصاد روستایی و شرری با استفاد از هر یهک دلهار سهرمایهگذاری
بیشتر در کشاورزی آفریقا ،باع

 8/1دلار بازد غیرکشاورزی میشود؛ درحالیکه در آسیا ایهن

رقم  8/1دلار است

1. Rakodi
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دیلون ،شرما و ژانگ )1488( 8در پ وهشی با عنوان «برآورد تأثیر سرمایهگهذاری روسهتایی
در نپال» ،با استفاد از روشهای توصیفی -تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسهیدند کهه بیشهتر
مردم محلی روستاهای نپال کشاورز هستند؛ بنابراین ،امرارمعاش آنها ازطریق کشاورزی تأمین
میشود؛ آنها با سرمایهگذاری در کشاورزی و زیرساختههای روسهتایی توانسهتهانهد فقهر را
کاهش دهند و سبب بربهود جهاد هها بهرای حملونقهل ،بربهود آبیهاری و افهزایش برهر وری
کشاورزان شوند
اسابوهین )1481( 1در مطالعهای با عنوان «سرمایهگذاری بزرگمقیهاس در زمهینههای
کشاورزی و نرادهای محلی در آفریقا» با استفاد از روشهای توصیفی -تحلیلی و میهدانی بهه
این نتیجه دست یافت که سرمایهگذاریهای انجامشد در زمینهای کشهاورزی بها اسهتفاد از
نرادهای محلی توانسته است زمینه را برای پایداری توسعة روستاییان فراهم کنهد؛ بهطوریکهه
سههبب کههاهش مرههاجرت ،ایجههاد اشههتغالزایههی و درآمههدزایی منههاطق روسههتایی در محههدودة
موردمطالعه شد است
ونگ 9و همکاران ( )1481در مقالهای با عنوان «سرمایهگذاری آسهیاییهها در مقیهاسههای
کوچک معادن مناطق روستایی در کامرون» با استفاد از روشهای توصیفی -تحلیلی و میدانی
به این نتیجه رسیدند که با گسترش سرمایهگذاری و مطهابق مقهررات و قهوانین ملهی ،جریهان
چندبعدی بهوجود میآید که میتواند زمینه را برای بربود توسعه در منهاطق دورافتهاد فهراهم
کند و مراجرتهای معکوس از شررها به مناطق روستایی را بههمرا داشته باشد
 .3روششناسی تحقیق
 .2 .3روش تحقیق

پ وهش حاضر ازنهوع کهاربردی و روش مورداسهتفاد توصهیفی -تحلیلهی اسهت بهرای
گردآوری داد ها از روشهای کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) اسهتفاد شهد اسهت و بهرای
تجزیهوتحلیل داد ها از آزمونهای توصیفی (میانگین ،انحرافمعیهار و واریهانس) و اسهتنباطی
(آزمونهای فریدمن ،ویلکاکسون و کروسکال والیس و تی دو نمونههای مسهتقل) برهر گرفتهه
1. Dillon, Sharma & Zhang
2. Osabuohien
3. Wenga
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شد است سه روستای ارهان ،عمیدآباد و پیرزاغه فضاهای جغرافیای در محدودة موردمطالعهه
هستند انتخاب این سه روستای نمونه به این دلیل بهود اسهت کهه بههدلیل قرارگهرفتن در موقعیهت
جغرافیایی کنارة جاد های اصلی مناطق صنعتی ابرر -زنجان و جریان سرمایهگذاریهای شرری به

روستاها ،نسبت به دیگر روستاهای اطراف بیشتر موردتوجه قرار گرفتهاند جامعة آماری ،روسهتاییان
روستاهای یادشد هستند که طبق سرشماری سال  1141 ،8934نفر جمعیت برآورد شد است
که برایناساس813 ،پرسشنامه ازطریهق فرمهول اصلاحشهدة کهوکران 8بههعنوان حجهم نمونهه
انتخاب شد کهه q = 94، p = 04و  D =4/41درنظهر گرفتهه شهد اسهت و بها سهطح 4/31
اطمینان محاسبه گردید است انتخاب افراد در سطح هر روستا ،بهصورت تصادفی ساد انجام
شد تا اصل فرصت برابر برای انتخاب عادلانه رعایت شد باشد برای ارزیابی پایایی داد هها از
آزمون آلفای کرونباخ استفاد شد که پایایی پرسشنامه 11/14 ،درصد محاسبه شد اسهت کهه
نتایج بیانگر همبستگی بالا برای تجزیهوتحلیل داد ها و پرسشنامه است
جدول  -2شاخصها و معرفهای پژوهش
مأخذ :نگارندگان8931 ،
بعد
سرمایهگذاری
خانوادگی با منشأ
شهری (متغیر مستقل)

شاخصها

مالی
(اقتصادی)
اشتغالزایی

توسعة پایدار (متغیر وابسته)

درآمدزایی
کاهش
مراجرت
مشارکت و
همکاری

متغیرها

سرمایهگذاری در فعالیتهای کشاورزی و زراعی ،دامداری ،باغات،
شیلات ،خدمات و کارآفرینی ،خدمات آب و برق ،برداشت و درمان،
ابزار ماشین و وسایلنقلیه ،مسکن ،تجریزات و تسریلات
ایجاد اشتغال در فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،باغات ،شیلات،
خدمات و توسعة فعالیتهای کارآفرینی
تنوعبخشی به منابع درآمدی خانوار ،پسانداز برای تأمین غذا و پوشاک،
پسانداز برای تفریح و مسافرت
کاهش مراجرت ساکنان بهوی جوانان ،مراجرپذیری روستاها ،جذب
سرمایه گذاری مراجران و کارآفرینان ساکن در شرر با منشأ روستایی،
درونکوچی و بازگشت مراجران سالهای قبل
همکاری برای سرمایهگذاری در امور روستا ،مشارکت در تأمین
هزینههای عمومی ،همیاری در تأمین هزینههای خدمات ،همدلی اهالی
روستا با سرمایهگذاران ،امنیت برای سرمایهگذاری

1. n  n /2  (n / N )
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ادامه جدول 2
بعد

متغیرها

شاخصها

توسعة پایدار (متغیر وابسته)

تغییرات زمینها (زمینهای آبی ،دیم ،باغات ،تعداد قطعات زمین) ،تغییرات

تغییرات کاربری

کاربریها در دامنهها و مراتع محدودة بافت روستا

زیرساختها
تغییرات محیطی

بربود را های ارتباطی ،بربود مسکن ،تجریزات خصوصیسازی
حاصلخیزی منابع ،کاهش تنوع پوشش گیاهی بهدلیل توسعة دامداریها ،تخریب
پوشش گیاهی بهدلیل خاکبرداری و ساختوساز مساکن

 .1 .3معرفی منطقة موردمطالعه

دهستان صائینقلعه از توابع شررستان ابرر ،در فاصهلة  118کیلهومتری غهرب ترهران و 11
کیلومتری استان زنجان در محور ارتبهاطی جهادة تبریهز -ترهران (جهادة ترانزیهت) و بزرگهرا
قزوین -زنجان قرار گرفته است بهدلیل موقعیت جغرافیایی که منطقة ابرر دارد ،یکی از مناطق
صههنعتی کشههور بهشههمار مههیآیههد در روسههتاهای شررسههتان ابرههر ،فعالیتههها متنههوع ازجملههه
کسههبوکارهای صههنعتی متنههوع وجههود دارد در سههطح (روسههتاهایی) دهسههتان صههائینقلعه،
گرو های عمدة شغلی بهترتیب بیشتر در بخش کشاورزی ،دامداری ،صنایع روستایی ،باغداری
و کارگر فصلی هستند که بیشتر درآمد دهستان ازطریق کشاورزی و دامداری تأمین میشود
جدول  -1سرمایهگذاری خانوادگی در روستاهای موردمطالعه
مأخذ :فرمانداری شررستان ابرر8939 ،
روستا

عمیدآباد

پیرزاغه

ارهان

زمینههای سرمایهگذاری

تعداد

اشتغالزایی

گاوداری صنعتی شیری

0

18

پروش و بستهبندی ماهی

1

81

کارخانههای پنیرزنی

9

84

مرغداری

1

81

کشاورزی و باغات (قطعه)

14

11

پرورش مرغداری و تولید گوشت

9

3

خشککردن سبزیجات و میو جات

8

88

گاوداری

8

1

پرورش ماهی

8

9

کشاورزی و باغات

89

81

گاوداری شیری

1

1

صنایع بستهبندی خشکبار

8

81

پرورش قارچ و بستهبندیکردن

8

9
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جدول ( )9روند افزایش خانوارهای روستایی در سالهای  8911-8934را نشان مهیدههد
حجم جمعیت در هر سه روستا روبهافزایش بود است؛ اما ،میزان رشد متوسط سهالیانه نشهان
میدهد که در هر سه روستا و در همة مقاطع ،مراجرفرستی قابلملاحظهای وجود داشته است:
جدول  -3نرخ رشد جمعیت در روستاهای موردمطالعه ()2341-2331
مأخذ :فرمانداری شررستان زنجان8939 ،
نرخ رشد جمعیت روستاها از سالهای 2331-2341
روستاها

سال

2341

2311

نرخ رشد
(درصد)

نرخ
2331

2331

رشد

2331

2331

(درصد)

نرخ رشد
(درصد)

ارهان

جمعیت

014

394

8/001

8881

8801

4/141

8831

8181

4/4801

عمیدآباد

جمعیت

8011

8134

4/381

1191

1119

4/831

1111

1111

4/918

پیرزاغه

جمعیت

8814

8911

8/809

8081

8101

4/381

8131

1449

4/111

 .4مبانی نظری تحقیق

توسعه ،جریانی چندبعدی است که مستلزم ایجاد تغییهرات اساسهی در سهاخت اجتمهاعی،
طههرز تلقههی عامههة مههردم و نرههادی ملههی و نیههز تسههریع رش هد اقتصههادی ،کههاهش نههابرابری و
ریشهکنکردن فقر مطلق است و هدف از آن ،رسیدن به یک نوع پایهداری و همزمهان حرکهت
روبهجلو است؛ بنابراین ،به مفروم تأمین آرزوها و اید ها در ارتباط با بینشها و نیازمنهدیهای
انسانها است (رومیانی ،8931 ،ص  )91این مفروم بسیار پیچید و چندبعدی است که در آن
رگههای ارزشی را میتوان یافت در مفروم توسعه میتهوان مفهاهیم ترقهی و تکامهل ،تغییهر و
تحویل و دگرگونی ،رشد و بربهود و نوسهازی را مشهاهد کهرد (لرسهاییزاد  ،8910 ،ص )1
شاید مفروم توسعه جزو آن دسته از مفاهیمی باشد که متناقضترین تعهاریف دربهارة آن ارائهه
شد است و هر صاحبنظری با توجه به عقاید ،آرمانها ،گرایشها و محهدودیتههای خهود،
توسعه را بهصورتی خاص مجسم کرد است افزونبراین ،توسعه با توجه به شهرایط زمهانی و
مکانی پدید ای نسبی است که علاو بر بربود در میزان تولید و درآمد ،شامل دگرگونی اساسهی
در ساختمانهای نرادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین ،وجه نظرههای عمهومی مهردم اسهت در
بسیاری موارد ،حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربر میگیرد (پاپلییزدی و ابراهیمی،
 ،8918ص

)91-99؛ بنابراین ،امروز  ،توسعه همپای زندگی برتهر تلقهی میشهود و جوامهع
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نسبت بهه گذشهته از آن بیشهتر منتفهع میگردنهد (پهاپلییهزدی و ابراهیمهی ،8918 ،ص 91؛
توانبخش و ارجمند سیا پوش ،8911 ،ص )811؛ بنابراین ،توسعه را باید بهصهورت محلهی و
بومی تعریف کرد (بازرگان ،محمدی یگانه و رابط ،8913 ،ص  )90کهه بتوانهد منهافع غالهب
مردم را تأمین کند (دیدیاس ،دبلیو و امانایاک ،8919 ،8ص )80
در چند دهة اخیر ،روابط و مناسبات روستا-شرری در کشورهای درحالتوسهعه بهسهرعت
گسترشیافته است و بربود زیرساختهای ارتباطی و نظام دسترسی نقش مرمی در ایهن زمینهه
ایفا کرد اند؛ بهطوریکه ،این روابط با توجه به وی گی این سهکونتگا ها و پویهایی اجتمهاعی-
اقتصادی آنها در نظام فضایی موردتوجه برنامهریزان قرارگرفته است و توانسته اسهت اثرههای
متنوع و گسترد ای بر هم داشته باشند؛ بهگونهای که امروز شرایط موجهود در سهکونتگا های
روستایی و شرری بیشتر از اینکه از وی گیهای درونی آنها متأثر باشد ،بهشهدت تحهت تهأثیر
کموکیف مناسباتی است که در زمینههای مختلف بین آنها وجود دارد (رومیهانی ،8931 ،ص
)11
فرصت آغازشدن جریانهای غیررسمی پهول از سهرمایهگهذاران شهرری بهه خویشهاوندان
روستایی ،یکی از مرمترین انگیز ههای مراجرتههای روسهتایی -شهرری اسهت؛ بهطوریکهه
ساکنان شرری برای کمک به خویشاوندان روستایی خود ،در ایام سهال پهول ارسهال مهیکننهد
(رضههوانی و همکههاران ،8911 ،ص )1؛ بنههابراین ،جریههان انتقههال سههرمایه از شههرر بههه منههاطق
روستایی عمدتاً در چند مرحله صورت میگیهرد کهه در مرحلهة اول ،بایسهتی سهرمایهگهذاری
ملی -منطقهای در زیرساختهای توسعه انجام شهود کهه زمینهه را بهرای مقرونبهصهرفهبهودن
فعالیت اقتصادی برای صاحبان سرمایههای کوچک مریها کنهد و در مراحهل بعهدی ،بازارههای
مناسب در مناطق روستایی همرا با سیاستهای تشویقی مهیتواننهد زمینهة رشهد و توسهعه را
تسریل کننهد (پ وهشهکدة مهدیریت شهرری و روسهتایی ،8934 ،ص )114؛ بنهابراین ،فراینهد
سرمایهگذاری فردی با منشأ شرری پاسخ مناسبی به چالشهای مرتبط با متنهوعسهازی اقتصهاد
مناطق روستایی و بربود فرایند توسعة یکپارچه موردتوجه برنامهریزان توسعه قرار گرفته اسهت
(صندوق بینالمللی توسعة کشاورزی ،1481 ، 1ص )0

1. DiDis, Dablou & Emmanac
2. International Fund for Agricultural Development
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برای سرمایهگذاری در مناطق روستایی ،منابع مالی میتوانند ازطریق بانکهها و مؤسسهات
تعاونی در قالب اعتباراتی که دراختیار کشاورزان و شاغلان روستایی قرار داد میشود و یها در
شکل سرمایهگذاری خصوصی افراد عملی شهود (بانهک اکتشهاف آسهیا ،1441 ،8ص  )1در
همین رابطهه ،در مطالعههای ،لیهن ( )8911از نهوعی جریهان رسهمی سهرمایه در قالهب پهول
حوالهشد ازسوی ساکنان شرر برای اقوام ساکن در روسهتا یهاد مهیکنهد کهه ایهن جریهان در
کشورهای درحالتوسعه میتواند به تسریل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و تشکیل سهرمایه
در مناطق روستایی منجر شود (لین  ،8911 ،ص  )811بهه عقیهدة لیهن  ،جریهانههای مهالی،
ازیکطرف ،بخش مرمی از مناسبات شرر و روستا را تشکیل میدهند و رابطة متقابلی را بهرای
جریان سرمایه و منابع مالی بین مناطق شرری و روسهتایی فهراهم مهیکننهد و ازطهرفدیگهر،
سرمایهگذاری معکوس یا سرمایهگذاری افراد شررنشهین در منهاطق روسهتایی میتوانهد نقهش
مرمی در بربود ارتباطات اقتصادی -اجتماعی و تقویت روابط بازاری و ارتقای نقهش تولیهدی
روستاها در اقتصاد منطقهای داشته باشد (لیهن  ،8911 ،ص  )819مادولها )8331( 1در منهاطق
جنب صحرایی آفریقا ،دربارة شیو های امرارمعاش ساکنان روستایی شواهدی را دربارة چرخهة
مؤثر سرمایهگذاری بین کشاورزان و غیرکشاورزان ارائهه میکنهد؛ بهطوریکهه از دیهدگا وی،
تلاشهای کشاورزان در منطقة سوکامالند تانزانیا برای بهدستآوردن گاری و دوچرخه منجر به
افزایش جابهجایی و باردهی محصول کشاورزی گردید این موضوع انگیزة مرمی را برای کهار
کشاورزی فراهم آورد وی شواهدی بهدست آورد که  14درصد سرمایهگذاران و کارفرمایهان،
سرمایة اولیة خود را از کشاورزی بهدست آورد اند (رومیانی ،8931 ،ص  )03مطالعة افسهر

9

( )8333در بنگلادش نشان میدهد که بربود و پیشرفت ارتباطات و حملونقل منجر بهه ایجهاد
وضعیتی میشود که به افزایش توجه به سرمایهگذاری در مناطق روستایی منتری میشود و وی
از این فرایند بهعنوان «سرمایهگذاری معکوس» یاد میکند؛ زیرا ،مراجران شرری بهرای کسهب
سرمایه و تصمیمگیهری بهه فعالیتههای کشهاورزی مراجعهت مهیکننهد وی تأکیهد کهرد کهه
زیرساختهای ارتباطات و حملونقل برای اطمینان از بازگشت منافع به نواحی روستایی نقش
اساسی دارند (رومیانی ،8931 ،ص  )11پاتر و دیگران معتقدند که ماهیت و اهمیت مبتنی بهر
1. Asian Development Bank
2. Madola
3. Afsar
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این روابط ،در طول زمان و نیز در فضاها پیوسته درحالتغییر اسهت و بیشهتر بها جریهانهها و
مهیشهود (لیهن ،8911 ،

حرکات پیچیدة جمعیت ،کالا ،منابع مالی ،اید ها و اطلاعات مشخ

ص )11؛ ازاینرو ،در سال  ،1441سازمان ملل روز جرهانی اسهکان را چنهین نامیهد؛ شهررها،
موتور توسعة روستایی هستند (خوبفکری برآبهادی و قریشهی)8934،؛ بنهابراین ،بها توجهه بهه
مباح

مطرحشد میتوان دیدگا موردنظر دربارة جریان سرمایه از مناطق شرری بهه روسهتاها

را در جدول ( )1بررسی کرد:
جدول  -4دیدگاههای مرتبط با انتقال سرمایة مالی از مناطق شهری به روستاها
مأخذ :نگارندگان8931 ،
دیدگاهها

توسعه

یافتهها

محققان

هر منطقه ،شبکهای بههمپیوسته از روابط اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی است

کلانتری ( ،8914ص

که ازطریق روابط بین نقاط روستایی و شرری شکل میگیرد و سبب انتقال

)119

سرمایههای مالی از مرکز شرری به روستاها میشود

سعیدی ( ،8911ص
نظریة
وابستگی

)813؛

جریان انتقال ثروت و منابع مالی عمدتاً از نواحی روستایی به مناطق شرری

پ وهشکدة مدیریت

است؛ اما با ایجاد پیوستگی بازاری مناسب در سطح محلی و منطقهای همرا

شرری و روستایی

باسیاستهای تشویقی ،به رشد و توسعة روستایی سرعت داد میشود

( ،8934ص )114
اقتصادی

پسالتوپولس و تامسون

8

()1488

ایجاد اشتغال بهطورمستقیم و غیرمستقیم با مراحل سرمایهگذاری در ارتباط
است اقدام به سرمایهگذاری ازطریق افزایش و ایجاد ظرفیت انطباقی و
سازگاری میتواند به فرایند افزایش تولید و برر وری عوامل تولید منجر شود
سکونتگا های شرری و روستایی اجزای بههمپیوستهای هستند که در جنبههای
اقتصادی ،مالی و اجتماعی ارتباط متقابل دارند که در حالت اید آل ،باید منابع
توسعه ازقبیل سرمایه ،نیروی کار ،اید ها و نظایر آن بهطورآزادانه بین این دو

برنامه-

فن ،کونگ و مخریج

ریزی

( ،1441ص )1؛ رینی

منطقهای

()1481

بخش درحرکت باشند و بازد نرایی عوامل تولید باید بهطورعادلانه بین این دو

1
9

بخش توزیع شود
جریانیافتن سرمایهها بین مناطق توسعهیافته و درحالتوسعه عمدتاً ازطریق
جریان سرمایه مبتنیبر اعتبارات مستقیم ،کمکهای فنی برای ارتقای صنعتی،
انتخاب بخشها و زمینههای خاص برای سرمایهگذاری در زیرساختهای
توسعه است که توانسته است با تغییرات نرادی و بربود توسعة انسانی همرا
شد و به کاهش فقر در نواحی مقصد کمک کند
1. Psaltopoulos & Thomson
2. Fan, Kang & Mukherjee
3. Rinne
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دیدگاهها

یافتهها

محققان

قر باغیان (،8918
قطب رشد

ص )131؛

رابطة مناطق شرری و روستاهای پیرامون آنها میتواند با توجه به جریان متقابل

صباغکرمانی (،8914

کالا و سرمایه و دیدگا ها ،به توسعة مناطق روستایی منجر شود که از آن با عنوان

ص )0؛ میشی
( ،8308ص

8

اثر رخنه یا «اثر انتشار تدریجی» و «اثر قطبیشدن» یاد میشود

)9-1
روستاهای واقع در «مرکز» با مواردی ازقبیل تراکم بالای جمعیت ،مجاورت زیاد با
بازارهای اصلی ،وابستگی کم به کشاورزی و دارابودن پایههای اقتصادی متنوع با
فرآیند انطباق آرام مشخ

میشوند از طرف دیگر ،مناطق روستایی «پیرامونی» با

وی گیهایی ازقبیل انزوای شدید ،جمعیت ،نارسایی زیرساختی ،وابستگی زیاد به
نظریة

سالتوپولس و

مرکز-

تامسون (،1488

پیرامون

)14 -18

ص

کشاورزی مشخ

شناخته میشوند و با فرایند تعدیل ساختاری مرمی مواجه

هستند؛ برای مثال ،هدف سیاست توسعة منطقهای در یونان (کشوری که باوجود
دوری و انزوای نواحی روستایی ،بهشدت به کشاورزی وابسته است) بربود اشتغال
منطقهای ،بازتوزیع و تنوعبخشی به پایههای اقتصاد منطقهای ،ارتقای رقابتپذیری
ازطریق سازگاری و انطباق با نوآوری و فناوری در همة مراحل تولید است این
کشور ،برای پروژ های سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و خدمات اقدام به
همکاری ناحیهای کرد است تا زمینه را برای انگیز های سرمایهگذاری فردی در
توسعه ایجاد کند و به پایداری رشد بخشهای غیرکشاورزی کمک کند

بنابراین ،رابطة مناطق شرری و روستایی تنرا در جریان مالی -پولی خلاصه نمیشود؛ بلکهه
نههواحی شههرری نیههز بههرای تههأمین مههواد اولیههه و خههام وابسههته بههه نههواحی روسههتایی هسههتند
بهعبارتدیگر ،مصرفکنندگان شرری منافع زیادی از تهأمین غهذای ارزان و پایهدار از منهاطق
روستایی دارند (فن و همکاران ،1441 ،ص  )1افزونبهراین ،بخهش روسهتایی نیهز بههعنوان
نواری (بافر) محافظتی درمقابل تأثیرهای نامناسب شوکهای اقتصاد کلهان بهر اقتصهاد شهرری
قرار میگیرد (بانک جرانی )1448 ،1علاو بهراین ،ارتباطهات بهین بخهش روسهتایی و شهرری
دربرگیرندة جریان اطلاعات ازقبیل فرصتهای اشتغال و بازار و حرکت جمعیتی بین روسهتا و
شرر بهصورت موقتی و دائمی است؛ ازاینرو ،مناسبات روسهتا -شهرری نیازمنهد بررسهیهای

1. Miyoshi
2. World Bank
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جامع با هدف فرم تغییر در ماهیت و شدت این تعاملات درطهول زمهان اسهت (کهور،1440 ،8
ص )1؛ البتههه ،در ایههن تحقیههق دیههدگا هههای اقتصههادی و وابسههتگی در زمینههههههای مختلههف
جریانهای مالی و پولی ،از شرر به روستا مدنظر است
 .1یافتههای تحقیق
 .2 .1یافتههای توصیفی

ابتدا به یافتههای توصیفی تحقیق پرداخته میشود بیشترین فراوانی در طبقات سنی مربهوط
به گرو سنی  11-91سال بود است که با فراوانی  11نفر 19/11 ،درصد را بهخود اختصهاص
داد است همچنین ،در مؤلفه جنسیت ،بیشترین پاسخگویان را مهردان بها فراوانهی  880نفهر و
 01/01درصد ،در وضعیت تحصیلات ،تحصیلات راهنمایی با فراوانی  10نفر و  98/84درصد،
در مؤلفههای شغل ،و در متغیر کشاورزی با فراوانی  01نفر و  14/99درصهد ،بیشهترین میهزان
فراوانی و درصد فراوانی را بهخود اختصاص داد اند و سایر گزینهها در رد ههای پهایینتهر از
آنها قرار دارند
جدول  -1مشخصات پاسخگویان در محدودة موردمطالعه
مأخذ :نگارندگان8931 ،
طبقات

فراوانی

درصد

جنسیت

فراوانی

درصد

سواد

فراوانی

درصد

نوع شغل

فراوانی

درصد

81-11

91

19/11

مرد

880

01/01

بیسواد

81

84/41

دولتی

84

1/08

11-91

11

19/11

زن

99

11/11

ابتدایی

11

94/84

کشاورزی

01

14/99

91-11

19

81/19

راهنمایی

10

98/84

خانهدار

11

80/11

11-11

11

81/01

دیپلم

91

18/81

بازنشسته

84

1/08

11-11

1

1/11

84

1/08

بیکار

11

81/03

سنی

کل

813

فوقدیپلم
و بالاتر
کل

813

کل

813

کل

813

بررسی میزان سرمایهگذاریها توسط خانواد های شهرری در روسهتاهای موردمطالعهه ،در
بازدة زمانی بین سالهای  8911-8901درنظر گرفته شد است نتایج نشان داد که میزان سهرم
این نوع سرمایهگذاری در کل اشتغال ایجادشد  ،در روستاهای ارهان  81/1درصهد ( 11نفهر)،
1. Kaur
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پیرزاغه  11درصد ( 11نفر) و عمیدآباد  11/1درصد ( 14نفر) و درمجمهوع 91 ،درصهد (810
نفر) بود است این ارقام ،اهمیت سهرمایهگهذاری شهرری را در اشهتغالزایهی بهخصهوص در
روستای عمیدآباد نشان میدهد
جدول  -3میزان اشتغالزایی روستاهای موردمطالعه
مأخذ :شناسة آبادیها و بررسیهای میدانی ،سالهای 8901و 8911
سال 2331

سال 2331

تعداد مشاغل حاصل از

روستاها

مرد

زن

کل اشتغال

مرد

زن

کل اشتغال

ارهان

833

1

114

993

8

914

11

پیرزاغه

911

0

908

139

11

118

11

عمیدآباد

111

1

134

181

14

191

14

سرمایهگذاریهای شهری

افزونبراین ،برای بررسی نقش سهرمایهگهذاریههای خهانوادگی در بربهود توسهعة پایهدار
خانوارهای روستایی موردمطالعه ،به ارزیابی وضعیت توسعة پایدار خانوارها در قبهل و بعهد از
گسترش سرمایهگذاری خانوادگی با استفاد از آزمونهای ویلکاکسون و فریهدمن اقهدام شهد
است بهرای بررسهی ایهن وضهعیت 0 ،معیهار بها ههدف سهنجش توسهعة پایهدار خانوارههای
موردمطالعه درنظر گرفته شد اند که عبارتاند از :اشتغالزایی ،درآمدزایی ،مراجرت ،مشهارکت
و همکههاری ،کاربریههها ،زیرسههاخت و زیسههت محیطههی یافتههههههای بهدسههتآمد از آزمههون
ویلکاکسههون نشههان داد کههه قبههل از سههرمایهگههذاری ،وضههعیت توسههعة خانوارهههای روسههتایی
موردمطالعه در معیارهای موردبررسی در سهطح بسهیار پهایین بهود؛ بههطوریکهه در شهاخ
مراجرت با  1/18و درآمدزایی با  1/99کمترین میزان میانگینها را داشهتند کهه دلیهل آن نبهود
سرمایهگذاری ،مشکلات دسترسی ،نبود زیرساختها و جاد های ارتباطی ،انزوای جغرافیهایی،
مشارکت و همکاری ضعیف ،نبود خدمات ارتباطی و غیر در منطقة موردمطالعه بهود اسهت
این درحالی است که سیر رشد جمعیتی از سال  8934-8901نشان میدهد کهه در روسهتاهای
عمیههدآبههاد و پیرزاغههه ،جمعیههت همچنههان رو بههه افههزایش اسههت و سههرمایهگههذاری سههبب
مراجرتپذیری در روستاهای نمونه شد است که از دلایل آن میتوان به سهرمایهگهذاریههای
شرری مانند شررهای ابرر ،خرمدر و صائینقلعه اشار کرد
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همچنین ،یافتههای آزمون ویلکاکسون نشان داد که گسترش سرمایهگذاریهای خهانوادگی،
باع

تغییراتی در این شاخ

ها شد است :شاخ

های درآمدزایی مانند بربهود تنوعبخشهی

منابع درآمدی خانوار ،افزایش پسانداز برای تأمین غذا و پوشهاک ،پهسانهداز بهرای تفهریح و
مسافرت ،شاخ

مراجرت مانند کاهش مرهاجرت سهاکنان بههوی جوانهان ،مرهاجرپهذیری

روستاها ،درونکوچی و بازگشت مراجران سالهای قبل ،امنیت برای سرمایهگهذاری ،شهاخ
اشتغالزایی مانند ایجاد اشتغال در فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،باغات ،شیلات ،خهدمات و
توسعة فعالیتهای کارآفرینی و غیر و شاخ

تغییرات کاربری مانند تغییرات زمینهای آبهی،

دیم ،باغات ،تعداد قطعهات زمهین ،تغییهرات کهاربری در مهزارع و باغهات و غیهر  ،شهاخ
زیرساختها تغییراتی مانند آسفالتکردن جاد ها برای حملونقل ارتباطی ،بربود مسکن ،بربود
تجریزات خصوصیسازی و غیر  ،شاخ

مشارکت و همکاری مانند همکاری سرمایهگهذاری

در امور روستا ،مشارکت در تأمین هزینههای عمومی ،همیاری در تهأمین هزینهههای خهدمات،
همدلی اهالی روستا با سهرمایهگهذاران ،شهاخ

محهیط طبیعهی ماننهد تغییراتهی در تخریهب

زیباییهای طبیعی و تغییر کاربریهای زمینههای کشهاورزی مرغهوب ،تخریهب پوشهشههای
گیاهی بهدلیل خاکبرداری و ساختمانسازی برای مرغداریها ،گاوداریهها و غیهر  ،سهاخت-
وساز گاوداریها ،زمینهای کشاورزی با کشت گندم و سیبزمینی تبدیل به کشت یونجه ،جو
و ذرت
جدول  -3بررسی وضعیت توسعة پایدار روستایی قبل و بعد از سرمایهگذاری خانوادگی با استفاده از
آزمون ویلکاکسون
مأخذ :نگارندگان8931 ،
مؤلفههای معیشت روستایی

میانگین

انحرافمعیار

قبل

1/91

4/111

بعد

9/11

4/141

قبل

1/99

4/118

بعد

9/19

4/118

قبل

1/18

4/189

بعد

9/88

4/108

مشارکت و

قبل

1/01

4/339

همکاری

بعد

9/11

4/111

اشتغالزایی
درآمدزایی
مراجرپذیری

آمارة Z

سطح معناداری

-9/118

4/444

-1/119

4/444

-1/398

4/444

-1/981

4/444
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مؤلفههای معیشت روستایی

میانگین

انحرافمعیار

قبل

1/10

8/491

بعد

9/11

4/101

قبل

1/01

8/841

بعد

9/91

4/119

قبل

1/99

8/408

بعد

9/93

4/181

کاربری
زیرساختها
تغییرات محیطی

آمارة Z

سطح معناداری

-1/181

4/444

-8/149

4/408

-9/334

4/444

جدول ( )1نشان میدهد که براساس آزمون فریدمن ،بین میانگین معیارهای توسعة پایهدار
روستایی خانوارهای موردمطالعه در سطح آلفای  4/48تفاوت معناداری وجهود دارد بیشهترین
میانگین رتبهای بهترتیب مربوط به معیارهای درآمهدزایی ،مرهاجرت ،اشهتغالزایهی و کمتهرین
میانگین رتبهای مربوط به زیرساختها و کاربریها در محدودة موردمطالعه بود است بررسی
میانگین رتبهای داد های حاصل از تحلیل کمی معیارهای توسعة پایهدار ،نشهاندهندة بالهابودن
سطح معیارهای توسعة پایدار خانوارهای روستایی موردمطالعه به میزان بیشتر از حهد متوسهط
در معیارهای اشتغالزایی ،درآمدزایی ،مراجرت ،مشارکت و همکاری ،کاربریها ،زیرساختها
و تغییرات محیطی در محدودة موردمطالعه میباشد
جدول  -3معناداری تفاوت میانگین رتبهای توسعة روستایی براساس آزمون فریدمن
مأخذ :نگارندگان8931 ،
میانگین رتبهای فریدمن

تعداد

میانگین عددی

میانگین رتبهای

اشتغالزایی

813

1/11

1/98

درآمدزایی

813

9/33

1/81

مراجرت

813

1/40

1/14

مشارکت و همکاری

813

1/14

1/34

کاربری

813

9/01

1/39

زیرساخت

813

9/11

1/14

تغییرات محیطی

813

9/31

1/41

کل

813

9/31

1

کای دو

811/013

درجة آزادی

1

سطح معناداری

4/444

91

شمارة بیستونرم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
 .1 .1تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایهگذاری خانوادگی بر توسعة پایدار روستایی

برای بررسی اینکه در کدام روستا بیشترین سرمایهگذاری خانوادگی انجهام شهد اسهت ،از
آزمون کروسکال والیس استفاد شد است؛ بهطوریکه هفت معیار (اشتغالزایی ،درآمهدزایهی،
کاهش مراجرت ،مشارکت و همکهاری ،کهاربریهها ،زیرسهاختهها و تغییهرات محیطهی) در
هرکدام از روستاها از دیدگا خانوارهای محهدودة موردمطالعهه موردبررسهی و سهنجش قهرار
گرفتند؛ بنابراین ،ازلحاظ معیارهای بهکار گرفتهشد  ،بههترتیهب روسهتای عمیهدآباد ،بیشهترین
میانگین رتبهای و روستای ارهان ،کمتهرین میهانگین رتبههای سهرمایهگذاریهای خهانوادگی را
داشتند
جدول  -3آزمون کروسکال والیس برای ارزیابی سرمایهگذاری خانوادگی
مأخذ :نگارندگان8931 ،
شاخصها

اشتغالزایی

درآمدزایی

کاهش مراجرت

مشارکت و همکاری

کاربریها

زیرساختها

روستاها

تعداد

میانگین رتبهای

عمیدآباد

14

11/90

پیرزاغه

14

11/93

ارهان

13

93/81

عمیدآباد

14

11/10

پیرزاغه

14

11/33

ارهان

13

93/44

عمیدآباد

14

11/18

پیرزاغه

14

11/93

ارهان

13

10/14

عمیدآباد

14

11/41

پیرزاغه

14

19/41

ارهان

13

98/98

عمیدآباد

14

11/41

پیرزاغه

14

11/11

ارهان

13

11/39

عمیدآباد

14

11/48

پیرزاغه

14

11/11

ارهان

13

18/11
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ادامه جدول 3
شاخصها

تغییرات محیطی

روستاها

تعداد

میانگین رتبهای

عمیدآباد

14

11/30

پیرزاغه

14

13/41

ارهان

13

91/43

جدول ( )84نشان میدهد که اثرات سرمایهگذاری خانوادگی بها بیشهتر معیارههای توسهعة
روستایی رابطة معناداری دارد؛ بهطوریکه بیشترین تأثیر را شاخ

های اشتغالزایی با میانگین

 13/11و مشههارکت و همکههاری بهها میههانگین  19/41داشههتهاند و کمتههرین تههأثیر مربههوط بههه
های کاربریها و زیرساختها بود است

شاخ

جدول  -21ارزیابی اثرهای سرمایهگذاری خانوادگی در معیارهای توسعة پایدار روستایی ازطریق آزمون
کروسکال والیس
مأخذ :نگارندگان8931 ،
کاهش

مشارکت و

مهاجرت

همکاری

19/41

4/914
1

1

4/110

4/411

-

اشتغالزایی

درآمدزایی

کایاسکوئر

13/11

81/01

3/13

درجة آزادی

1

1

1

1

معناداری

4/444

4/448

4/443

4/444

تغییرات

کاربریها

زیرساختها

1/19

81/91
1
4/448

محیطی

همچنین ،بهرای بررسهی توسهعة روسهتایی کهه بیشهترین سهرمایهگذاری خهانوادگی در آن
صورت گرفته است ،از آزمون تی دو نمونهای مستقل استفاد شهد اسهت ایهن آزمهون نشهان
میدهد که بین توسعة روستایی و روستای نمونه رابطهة معنهادار وجهود دارد همهانطورکهه در
جدول ( )88مشاهد میشود ،آزمون لهوین پیشفهرض برابهری واریانسهها را بهین توسهعه و
روستاها تأیید میکند ) (F = 0/808, P < 0/05در قسمت آزمون تی جدول ( )84نیهز نشهان
داد شد است که گرو توسهعه و روسهتای نمونهه رابطهة معنهاداری دارنهد ≤ (t = 3/87, P

)0/05؛ بنابراین ،سرمایهگذاری در روستای عمیهدآباد ،پایهداری توسهعة روسهتایی را بهههمرا
داشته است

14

شمارة بیستونرم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جدول  -22رابطة معناداری معیارهای توسعة روستایی با استفاده از آزمون تی دو نمونهای مستقل
مأخذ :نگارندگان8931 ،
سطح برابری

آزمون تی برای بررسی برابری
فاصلة اطمینان از
 31درصد

میزان
خطا

بالاتر

پایینتر

8/181

4/130

4/103

8/138

4/183

4/114

تفاوت از

واریانس

سطح

درجة

مقدار

سطح

معناداری

آزادی

t

معناداری

8/411

4/444

810

9/011

8/411

4/444

19/310

1/411

حد
مطلوبیت

شرایط
F

میانگین-

آزمون

ها

9/08

توسعة
روستایی

4/901

4/141

1//11

روستای
عمیدآباد

 .3نتیجهگیری و پیشنهادها

در کشورهای درحالتوسعه بها توجهه بهه بربهود زیرسهاختههای ارتبهاطی و دسهتگا های
دسترسی ،در چند دهة اخیر ،روابط و مناسبات روستا -شرری موجب ایجهاد تحولهات زیهادی
شد است و به برر مندی سکونتگا های روستایی از منهابع شهرری ،در قالهب سهرمایهگهذاری
معکوس کمک زیهادی کهرد اسهت؛ بههطوریکهه از مرمتهرین کهارکردههای سهرمایهگهذاری
خانوادگی ،میتوان به تأمین غذای جامعه ،ایجاد اشتغال گسترد و کمهزینه و ایجهاد تهوازن در
بازار کار و سرمایه اشار کرد؛ بنابراین ،سرمایههای انتقالیافته از شرر به روسهتا  ،منبهع مرمهی
برای سرمایهگذاری خانوادگی و ارتقهای کهارآفرینی و مرهارت شهد اند همچنهین ،درراسهتای
پاسخگویی به سهؤالهای مطرحشهد در په وهش ،نتهایج نشهان داد کهه سهرمایهگهذاریههای
صورتگرفته با منشأ شرری ،بهترتیب در شاخ

های مراجرت با میانگین 1/18و درآمهدزایهی

با میانگین  ،1/99کمترین میزان را قبل از سرمایهگذاری به خهود اختصهاص دادنهد و بیشهترین
تأثیرات بعد از سرمایهگذاری ،مربوط به شاخ

مشارکت و همکاری و اشتغالزایی ،هر کدام

بهت رتیب بها میهانگین  9/11و  9/11بهود اسهت همچنهین ،آزمهون فریهدون نشهان داد کهه
معیارهای اشتغالزایی ،مشارکت و همکاری ،هرکدام بهترتیب با میانگین رتبههای  1/98و،1/34
بیشترین اولویت را بهخود اختصاص دادند شاخ

ههای زیرسهاخت و کهاربری بها میهانگین

رتبهای  1/14و  1/39کمترین اثرپذیری را در محدودة موردمطالعه داشهتند آزمهون کروسهکال
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والههیس نشههان داد کههه در روسههتاهای عمیههدآباد ،پیرزاغههه و ارهههان ،بهههترتیههب بیشههترین
سرمایهگذارهای خانوادگی انجام شد است و درنرایت ،بررسی آماری سهالهای 8934-8911
نشان داد که در روستاهای موردمطالعه ،نرخ رشد جمعیت درحدانتظار نبود اسهت و در همهة
مقاطع ،مراجرفرستی وجود داشته است؛ بنابراین ،سرمایهگذاریهای انجامشدة شرری بهتنرایی
قادر به تثبیت کامل جمعیت نبود است؛ ازاینرو ،در روستاهای موردمطالعه ،بهدلیل بومیبودن
خود سرمایهگذاران شرری ،وابستگیهای فامیلی یا خویشاوندی و کمک به همنوع خود تمایل
داشتهاند تا در این روستاها زمینهها را برای سرمایهگذاری فراهم کنند و لازم است که با توجهه
به ظرفیتهای منطقة موردمطالعه در زمینههایی چون معدن شن و ماسهه ،امکهان تنهوع کشهت
محصولات کشاورزی و توان ارتقای فرآورد های دامی ،امکان سرمایهگذاری بیشهتر درراسهتای
توسعة پایداریتر را فراهم ساخت با توجه به یافتهههای په وهش ،راهکارههای زیهر پیشهنراد
میشود:
 افزایش همکاری و مشارکت مردم محلی برای جلب سرمایهگذاریهایی با منشأ شرری؛
 تشویق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در مراکز روستایی منطقه با توجه بهه اسهتقرار
روستاهای موردمطالعه در مسیر ارتباطی ابرر -زنجان؛
 تعامل مردم محلی با سرمایهگذاری برای جذب نیروی کهارگری در روسهتاها تها زمینهة
بیکاری فراهم شود و نیز نیروی جوان روستاها بهکار گرفته شود؛
 بربود تجریزات روستایی با هدف کیفیت جاد های ارتباطی برای حملونقل عمومی؛
 توجه به ظرفیتها و توانمندیهای روستاهای موردمطالعه با توجه وی گیههای طبیعهی،
تنوع کشت محصولات کشاورزی و فرآورد های دامی؛
 برقراری ارتباط بین مردم و سرمایهگذاران شرری در فعالیتهای کشهاورزی و دامهداری
برای اثرگذاری بیشتر صنایع و افزایش تنوعبخشی اقتصادی و درآمدهای اقتصادی
کتابنامه

 8بازرگان ،ع  ،محمدییگانه ،ب  ،و رابط ،ع ر ( )8913تنوعبخشی اقتصاد روستاها بهمنظور تحقق
توسعة پایدار (پایاننامة منتشرنشدة کارشناسیارشد جغرافیا) ،دانشگا زنجان ،زنجان ،ایران
 1پاپلییزدی ،م ح  ،و ابراهیمی ،م ا ( )8918نظریههای توسعه روستایی ،ترران :انتشارات سمت
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 9پ وهشکدة مدیریت شرری و روستایی ( )8934مدیریت روستایی ترران :انتشارات وزارت
سازمان شررداریها و دهیاریهای کشور
 1تقیلو ،ع ا  ،و عبدالری ،ع ا ( )8931توسعة کشاورزی با تأکید بر مناسبات شرر و روستا (مطالعة
موردی :استان آذربایجانغربی) فصلنامة اقتصاد و توسعه روستایی13-14،)9(8 ،
 1توانبخش ،م  ،و ارجمند سیا پوش ،ا ( ،)8911مبانی توسعة پایدار شرری ترران :نشر جامعه-
شناسان
 1جمعهپور ،م ( )8911برنامهریزی توسعة روستای :دیدگا و روشها ترران :انتشارات سمت
 0حیدری مکرر ،ح  ،و احمدی ،غ ( )8934چالشهای سرمایهگذاری در مناطق روستایی سیستان
اندیشة جغرافیایی14-01 ،)84(1 ،
 1خوبفکری برآبادی ،ح ا  ،و قریشی ،ص ا ( )8934پیوندهای روستایی -شرری زهدان و توسعة
نواحی روستایی (مطالعة موردی :شررستان زاهدان) پ وهشهای روستایی883-811،)8(9 ،
 3دیدیاس ، ،دبلیو ،ب  ،و امانایاک ،و ( )8919درسنامة برنامهریزی توسعة روستایی ترران:
وزارت جراد سازندگی ،مرکز تحقیقات و برررسی مسائل روستایی
 84رضوانی ،م ر  ،اکبریان رونیزی ،س ر  ،و رجایی ،س ع ( )8911نقش وجو ارسالی و
سرمایهگذاری مراجران در توسعة روستایی (مطالعة موردی :دهستان رامشة شررستان اصفران)
پ وهشهای جغرافیا انسانی11-814 ،)9(84،

 88رومیانی ،ا ( )8931ارزیابی نقش جریان سرمایة شرری -روستایی در توسعة پایدار گردشگری -
(مطالعة موردی :دهستان حصارولیعصر -شررستان بوئینزهرا)

(پایاننامة منتشرنشدة

کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی) ،دانشگا زنجان ،زنجان ،ایران
 81سعیدی ،ع ( )8911مبانی جغرافیای روستایی ترران :انتشارات سمت
 89سعیدی ،ع  ،و تقیزاد  ،ف ( )8911پیوندهای روستایی -شرری و توسعة منطقهای :بررسی

تطبیقی شررستانهای باغملک و اردکان جغرافیا (نشریة علمی -پ وهشی انجمن جغرافیایی
ایران) 1(9 ،و99-10 ،)0
 81صابریفر ،ر  ،و قیصاری ،ص ( )8911مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر (مطالعة
موردی :روستای منطقة حسینآباد غیناب سربیشه) فصلنامة روستا و توسعه81-91 ،)1(81 ،
 81صباغ کرمانی ،م ( )8914اقتصاد منطقهای ترران :انتشارات سمت
 81صرامی ،ح ( )8911مرکز پیرامون و رابطة شرر و روستا فصلنامة تحقیقات جغرافیایی،)00(89 ،
844-881
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) ارزیابی نقش سرمایهگذاری خانوادگی با منشأ شرری در توسعة8938(  ا، و رومیانی،  عینالی ج80
- روستای کامشکان (دهستان حصارولیعصر:روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعة موردی
شررستان بوئینزهرا) همایش مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت
 زنجان،در استان زنجان
 نشرنی:) اقتصاد رشد و توسعه (جلد اول) ترران8918(  م، قر باغیان81
) برنامهریزی و توسعة منطقهای (تئوریها و تکنیکها) ترران انتشارات8914(  خ، کلانتری83
خوشبین

 انتشارات دانشگا پیام نور:) جامعهشناسی توسعه (چاپ هفتم) ترران8910(  ع،  لرسائیزاد14
) روابط متقابل شرر و روستا در کشورهای درحالتوسعه (م ر رضوانی و د8911(  ک،  لین18
 انشارات پیام:) ترران8911 ، مترجمان،شیخی
 شررها در توسعة روستاهای-) نقش عملکردی روستا8931(  ا،  و حسینزاد،  ب، محمدییگانه11

 پ وهشی برنامهریزی- شرر زرینرود شررستان خدابند ) فصلنامة علمی:پیرامونی (مطالعة موردی
11 -11 ،)88(9 ،منطقهای
:) مناسبات روستا با شرر و اثرات توسعهای آن (مطالعة موردی8911(  ص، و اکبری،  س، معیدفر19
01-31 ،)9  و1(1 ،شررستان ساوجبلاغ) نشریة جغرافیایی
24. Afsar, R. (1999). Rural- urban dichotomy and convergent: Emerging realities
in Bangladesh. Environmental and Urbanization, 11(1), 235-249.
25. Asian Development Bank. (2000). Finance for the poor: Microfinance
development strategy. Retrieved April 25, 2016, from https:// www.adb.org/
documents/finance-poor-microfinance-development-strategy.
26. Dillon, A., Sharma, M., & Zhang, X. (2011). Dillon, A., Sharma, M., &
Zhang, X. (2011). Estimating the impact of rural investments in Nepal. Food
Policy, 36(2), 250-258.
27. Escape. (1996). Showing the way: Methodologies for successful rural poverty
alleviation projects. Bang kook, ESCAP.
28. Fan, S., Chen-Kang, C., & Mukherjee, A. (2005). Rural and urban dynamics
and poverty: Evidence from China and India. Washington, DC: IFPRI.
29. Friedman, M. (1982). The political question: Can we have a national industrial
policy or a national regional policy. Regional Dimensions of Industrial Policy.
Cambridge, Mass.: DC Heath and Company.
30. International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2012). Privatesector strategy: Deepening IFAD’s engagement with the private sector.
Retrieved July 16, 2015, from http:// www. polity. org. za/ article/ private –
sector -strategy-deepening -ifads- engagement –with –the –private –sector –
march -2012-2012-03- 09
31. Johnson, G. E. (1993). Family strategies and economic transformation in
rural China: Some evidence from the Pearl River Delta. In D. Davis & S.

شمارة بیستونرم

32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

Harrell (Eds.), Chinese families in the post-Mao Era (pp. 36-103). Berkeley,
Los Angeles and London: University of California Press.
Kaur, R. (2007). Urban-rural relations and regional development: Changing
nature, intensity and interaction mechanisms. New Delhi: Regal Publication.
Lingfei, W., Dominique, E., Agni Klintuni, B., Patric,. L., Chris, R.,
Margulesa, E., & Jeffre,. A. S. (2014). Asian investment at artisanal and
small-scale mines in rural Cameroon. The Extractive Industries and Society,
2(1), 64-72.
Miyoshi, T. (1971). Successes and failures associated with the growth pole
strategies (Unpulished master’s thesis). Department of Economic Studies,
Faculty of Economic and Social Studies, University of Manchester,
Manchester, England.
OECD, (2012), Promoting Growth in All Regions: Lessons from across the
OECD. March 2012. http://www.oecd.org/site/govrdpc/49995986.pdf.
Osabuohien, E. S. (2014). Large-scale agricultural land investments and local
institutions in Africa: The Nigerian case. Land Use Policy, 39, 155-165.
Psaltopoulos Psaltopoulos, D., & Skouras, D. (2011). Employment effects of
private investment initiatives in rural areas of Southern Europe: A regional
SAM approach. Agricultural Economics Review, 12(2), 50.
Rakodi, C. (2002). Economic devement, urbanization and poverty.In C. rakodi
& T. Looyd-Jones (Eds.), Urban Livelihoods: A people-centred approacch to
reducing poverty (pp. 23-36). London: Earthscan.
Rinne, K. K. (2012). Empirical views of the relationship between local
communities and people living multilocational lifestyle, Rural at the Edge.
Presented at The 2nd Nordic Conference for Rural Research, University of
Eastern Finland and Joensuu.
Weng, L., Endamana, D., Boedhihartono, A. K., Levang, P., Margules, C. R.,
& Sayer, J. A. (2015). Asian investment at artisanal and small-scale mines in
rural Cameroon. The Extractive Industries and Society, 2(1), 64-72.
World Bank (2001). Reaching the rural poor. The rural development strategy
of the World Bank. Retrieved July 28, 2015, from www.worldbank.org.
Zhang, J., Zhang, L., Rozelle, S., & Boucher, S. (2006). Self-employment
with Chinese characteristics: The forgotten engine of rural China’s growth.
Contemporary Economic Policy, 24(3), 446–458.

11

