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 چکیده
توجّه بهه  با قرار گرفته است. دیکأمورد ت یاقتصاد ةرشد و توسع اتیجوامع در اکثر نظر ةرشد و توسع ندیدر فرآ یگذارهیسرما تینقش و اهمّهدف: 

در جههت تسهریع  ههامولدترین و کارآمدترین بخشرای گذاری بسرمایهالزم است ، یدآشمار میه ی بملّ ةعوامل اصلی توسعز روستاها اة توسعکه این

 .باشدتوانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی در دهستان مالوی میدر  یگذارهیاثرات سرمابرّرسی  پژوهش، هدف این د.شوفراهم توسعه 

 توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستاهای بر یگذارهیو اثرات سرما عملکردتحلیلی است که با استفاده از آن، به برّرسی  -روش تحقیق، توصیفیروش: 

جههت  انتخاب شد. نمونه روستا( به عنوان 13)تعداد  کُوکران فرمول از استفاده با خانوار 157تعداد  پژوهش، این پرداخته شده است. در این دهستان

  ( استفاده شده است.رسونیپ یبستگو هم یاتک نمونه tزمون )آ یو آمار استنباط یفیش آمار توصرو از ها،داده لیوتحلهیتجز

دهد که بین میزان بستگی پیرسون نشان میو آزمون هم یاتک نمونه tآمده براساس آزمون دستتحلیل اطالعات بهونتایج حاصل از تجزیهها: یافته

که عملکهرد و دهد نشان می هاافته، ینیچنهم رابطة کامالً معناداری وجود دارد. سازی و رفاه خانوارها در منطقة مورد مطالعه،گذاری و توانمندسرمایه

 در این منطقه شده است. ییروستادر دهستان مالوی باعث افزایش توانمندی و رفاه خانوارهای  یگذارهیاثرات سرما

ریزان فرآیند توسعة مناطق روستایی به اندرکاران و برنامهدستشود که در این خصوص، های تحقیق پیشنهاد میبا توجّه به یافتهکارهای عملی: راه

تر مورد بررسی قرار گرفته شهود و بها چنین، فواید مثبت آن دقیقها در مناطق روستایی توجّه کافی داشته باشند. همگذاریاهمّیت نقش این سرمایه

 روستایی فراهم شود.ها در نواحی روستایی، زمینة توسعة نواحی گذاریافزایش این سرمایه

 دختر.شهرستان پل روستایی، توانمندسازی، رفاه، توسعة گذاری،سرمایه: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ. 1
در فههم  کیاقتصاددانان نئوکالس ستم،یم قرن بدوّ ةمین در

به عوامل محدودی ماننهد تهراکم  ترشیاقتصادی بة لل توسعع

ه داشهتند کهه توجّ یعیمنابع طب یو فراوان یکیزیف هایهیسرما

، 2010، 1)مرزبهان گرفتندیعنوان عوامل اقتصادی قرار م تحت

 نشهان توسهعه اقتصاددانان مطالعات ا امروزهامّ ؛(31-58صص 

 در گهذارییهسهرما جملهه کشهورها از ایهسیاست که هددمی

گهذاری توسهعه بهر سهرمایه و مخارج تحقیهق و انسانی ةسرمای

 بهر بلکهه ؛اقتصادی وریبهره و رشد بر تنها نهکید داشته که أت

 رثّؤم کشورها اقتصاد در نابرابری کاهش و درآمد مناسب توزیع

بههه طههور  کههه (132-154 .، صههص2007، 2)فههان بههوده اسههت

 ههامعاش افراد و خهانواده امرارسطح بر  و غیرمستقیم مستقیم

، 2015، 3جا، کریستی، فازی و تونی هیدهنآ)دز گذاردثیر میأت

افههزایش اسههتفاده از سههرمایه، اقتصههاد جهههانی را (. 166 .ص

حرکهت  ،دگرگون کرده است. یکی از مصهادیق ایهن دگرگهونی

ک ک سهرمایه بهه جهای تحهرّگزینی تحرّاقتصاد به سمت جای

 کیهارتبها  نزد لیبه دل(. 182 .، ص1383کاالست )مهدوی، 

اقتصاددانان بهه دنبهال  از ارییرشد اقتصادی و رفاه جوامع، بس

)طاهری احمهدی، نهاجی  هستندشناخت منابع رشد اقتصادی 

 از سهرمایه(. 31-58 .ص، صه2010، 4میدانی و جندقی میبدی

 باعهث کهار نیهروی هایمهارت افزایش و کیفیت افزایش طریق

 رشهد افزایش ،آن به دنبال و کار نیروی دریافتی میزان افزایش

و نقهش ( 20 ، ص1392، دیگراند )خاکیان و شومی اقتصادی

توسههعه،  نههدیآدر فر ییروسههتا -یدر مناسههبات شهههر یدیههکل

در  یمنهابع مهال نیمأبه منظهور ته یمال یهاانیمبادالت و جر

کهه در  (53 ، ص2008، 5)خهان و خهان دارد ییمناطق روستا

افهزایش  ،چنهینیش درآمهد بهرای فقهرا و همباعث افزا ،نهایت

 .، ص2013، 6باسهو) شهودت میمدّوری کشاورزی در درازبهره

ای وجوه ارسهالی بهه انهدازه معتقدند که اگر 7درون و مسی(. 1

ههای ههای عمهومی و زیرسهاختکافی باشد که بتواند در پروژه

 اجهازهروسهتایی به جوامهع  ،قرار گیرند اقتصادی مورد استفاده

گذاری و سرمایه های عمرانی و عمومی روستادهد که پروژهمی

، 8)کهوهن و رودریگهز تری را در روستا ایجهاد کننهدرشد بیش

 اقتصهادی کهه توسهعةه بهه اینبا توجّ(. 53-55 .ص، ص2005

 ایهران جملهه در از کشهورها، طتوسّه  کهه است اهدافی از یکی

 برای مل تولیدکیفی عوا و یکمّ افزایش بر شود، تکیهمی دنبال

اسهت.  بهوده کشورها ةهم نظر مدّ همواره پایدار، توسعة و رشد

 تولیهدی عامهل عنهوان بهه گذاریکمبود سرمایه و سرمایه رنج

 توسهعة حهال در کشورهای ةتوسع راه سر بر یجدّ مانعی مهم،

، 1386دی، ، مظفهری خامنهه و محمّهرهبهرشود )می محسوب

د شهرایط اجتمهاعی و ( و راهبردی برای بهبو111-138 .صص

اقتصادی روستاییان فقیر و کشاورزی به عنوان کهارکرد اصهلی 

 .، ص2007، 9)میجرینهک روستا، نقش مهم در فقرزدایهی دارد

-ه به فضاهای روسهتایی و عهدم سهرمایهامروزه عدم توجّ(. 47

ی روستاها مشهکالت فراوانهی را بهرای سهرزمین ملّهگذاری در 

ههای مختله  گذاری در زمینهمایهسر از این رو،د. کنایجاد می

 داری محصهوالتات نگههایجاد امکانه تولیدی بخش کشاورزی،

آمهوزش و تهرویج از جملهه  ةههایی در زمینهالیتکشاورزی، فعّ

ر بخهش وری بهینهه دهستند که افزایش تولید و بههره مواردی

م و که همین امر باعث کهاهش تهورّکشاورزی را به دنبال دارد 

، 1388، لنگهرودیشهود )مطیعهیر کشور مهیرونق اقتصادی د

نکردن در امهر گهذاریسهرمایهعالوه بهر ایهن،  ؛(20-21 .صص

خههوردن تعههادل فضههایی و ثبههاتی و برهمروسههتاها باعههث بههی

مندی مناسهب از تسههیالت و امکانهات در عدم بهره ،چنینهم

، 1393قدیری معصهوم و فتحهی نیها، شود )مناطق مختل  می

 ییدر منهاطق روسهتا یگهذارهیایه و سهرمافقدان سرم (.2 .ص

 ییروسهتا ییکی از علل اصلی گرفتارشدن بسیاری از خانوارها

نیافتگی شهناخته شهده و عهالوه بهر در دور باطل فقر و توسهعه

مناطق به دنبال داشته کهه  نیای را در اکه بیکاری گستردهآن

بهه  ،نهایهتدر ماندگی سطح تولید در روسهتاها و موجب عقب

 ة)پژوهشهکد ها منجر شهده اسهتآن یاقتصادی و اجتماع فقر

گهذاری سرمایه(. 240 .، ص1390مدیریت شهری و روستایی، 

یهت زیهادی زیربنایی برای تولیدکنندگان بخش کشهاورزی اهمّ

)نجفی،  هددمی را افزایش یی کشاورزانآوری و کارو بهره دارد

-سهرمایه ،یبه طور کلّ(. 19 .، ص1390، شیروانیان وطرازکار 

 ههای اقتصهاد پایهدارتقویهت بنیانگذاری در نواحی روسهتایی 

جلههوگیری از  ،(548 .، ص2007، 10)واالس نههواحی روسههتایی

 ةروستاها، ایجاد تعادل در جمعیهت روسهتایی و اسهتفاد ةتخلی

در نهواحی  را کارگیری اقتصاد پایهدارهبهینه از عوامل تولید و ب

 ،چنینهم(. 335 .، ص0220، 11)یاوو شودمی موجب روستایی

وری بهرهو قدرت و توانمندی الزم را در اختیار روستاییان قرار 

-را افزایش مهیدسترسی به استانداردهای زندگی روستاییان و 

از طریق بهبود  ،و در نهایت( 542 .، ص2006، 12)اوسبرنه دهد

ههای به تقویهت ررفیهتها، گاههماهنگی عمودی بین سکونت
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 ،انسانی و در نهایت ةسرمای ةها و توسعزیرساختمین أی، تمحلّ

. کنهدروستایی کمک مهی نواحیپذیری به بهبود قابلیت زیست

گذاری در رسهی اثهرات سهرمایهدر این پژوهش بهه برّ ،بنابراین

 ی و رفاه خانوارهای روستایی پرداخته شده است.زتوانمندسا

ای اثهرات و پیامهدهقهان محقّ کنون در ایران بسهیاری از تا

 های مختل  اقتصادیگذاری داخلی و خارجی در بخشسرمایه

مهورد مطالعهه و را روسهتایی  ةدر توسهعگذاری ثیر سرمایهأو ت

 اکبریان رونیهزی، ؛ رضوانی1383، مهدوی) انددادهبررسی قرار 

 ؛1386، محمههدیو ؛ رهبههر، مظفههری خامنههه 1386رجههایی، و 

، شهیروانیان و ، طرازکهارنجفهی ،1389، پهورگنجیو  شاطریان

، قدیری معصوم و فتحی نیها، 1393عینالی و رومیانی،  ؛1390

کنهون بهه آن پرداختهه  موضوعی کهه تها ،(. در این بین1393

مندسهازی و رفهاه تواندر هها یگهذارهیسهرما ایهن نشده، اثرات

 شهده مقالهه سهعی این در ،بنابراین روستایی است. خانوارهای

هههای شههاخص فههیمعرّ ضههمن بیههان مبههانی نظههری و ،اسههت

-هیسهرما ایهن اثهراتتوانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی، 

 خانوارهای روسهتایی در دهسهتان مهالویدر زندگی  هایگذار

ال اصلی تحقیق ؤس از این رو،. دشو رسیدختر برّشهرستان پل

ثیری در توانمندسازی و أت چه هاگذاریعبارت است از: سرمایه

مهورد  ةناحیهنوارهای روستایی در رفاه اقتصادی و اجتماعی خا

 مطالعه داشته است؟

بهه نظهر  د.شهومطرح می زیر ةال فرضیؤدر راستای این س

 ةناحیدر روستاهای  گذاریبین افزایش میزان سرمایه ،رسدمی

داری معنهی ةرابط ،توانمندسازی و رفاه خانوارها مورد مطالعه و

 وجود دارد.

 شناسی تحقیق. روش2
 رافیایی تحقیقجغ. قلمرو 1. 2

سیاسههی دهسههتان  ةروسههتاهای مههورد مطالعههه در محههدود

 1390 سرشماری سالبراساس مالوی واقع است. این دهستان 

 (.1 شکلجمعیت دارد ) نفر 9923 دارای

 

 
 دهستان مالوی و روستاهای نمونه ةنقش  -1شکل 

 1394نگارندگان،  مأخذ:
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 . روش تحقیق2. 2
از نظهر  ات کهاربردی وتحقیقه ةحاضهر در زمهرتحقیق 

 گیهرد.تحلیلی قرار می -ارچوب روش توصیفیهروش، در چ

ای و میدانی بوده خانهالعات به دو روش کتابآوری اطّجمع

مهالوی  دهستان روستاهای ،تحقیق اینآماری  ةجامع است.

 کوکران فرمول از استفاده که با است دخترپل شهرستان در

شهد  انتخهاب نمونه عنوان هب( روستا 13خانوار ) 157تعداد 

ه بهه تعهداد تحقیهق بها توجّه ةنمون ةجامع ،هابین آن که از

 . بههرایدشههخههانوار روسههتاها بههه صههورت تصههادفی انتخههاب 

تهک   tآزمهون از ها در سطح استنباطیتحلیل یافتهوتجزیه

 نیهه ابه. اسهت شده استفاده پیرسون بستگیای و همنمونه

روسهتاهای  کلّ تعداد کار از تبه منظور باالبردن دقّ ب،یترت

انتخهاب  رییهگروستا برای نمونه 13دهستان مالوی تعداد 

 اقهدام ینامه به صورت تصادفپرسش عیبه توز ،سپس .شدند

راه روسهتاهای منتخهب را بهه ههم یاسهام(، 1) جدول .دش

 .دهدینشان م ،روستا شده در هررییگتعداد نمونه
 

نامه در هر یک از پرسشروستاهای نمونه و تعداد  -1جدول 

 روستا
 1394 تحقیق، هاییافته و 1390 ایران، آمار مأخذ: مرکز
 تعداد نمونه تعداد خانوار نام روستا ردی 

 30 411 مورانی 1

 5 21 مالوی 2

 10 67 جلگه علیا 3

 12 182 جلگه سفال 4

 10 85 خرسدر علیا 5

 10 134 سفلیخرسدر 6

 15 197 وره زرد 7

 18 213 پرویز پران 8

 15 118 بابازید 9

 7 42 باغ گل گل 10

 5 8 کلک بیشه 11

 8 37 تیمور آباد 12

 12 121 کلیوند 13

 157 1636 - جمع
 

 آمهد عمل به الزم تدقّ ،نامهاالت پرسشؤس احیطرّ در

 ،این اساس بر .باشد داشته کافی وضوح و سادگی االتؤس تا

 نامهپرسهش 45 شامل لیهاوّ ةنمون پایایی، یک سنجش برای

 ههههایداده از بههها اسهههتفاده ،سهههپس و شهههد آزمهههونپیش

 روش بها اعتمهاد ضهریب میزان، نامهپرسش از آمدهدستهب

 شهد کهه محاسهبه 87/0مقیهاس  کرونباخ برای کهلّ آلفای

 (.2 جدول)است.  مقیاس پایایی ةدهندنشان . و/70 از باالتر
 

 هر بعدشده برای میزان الفای محاسبه -2جدول 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 میزان الفای کرونباخ ابعاد

 89/0 اجتماعی

 85/0 اقتصادی

 87/0 میزان کل

 

 های تحقیقشاخص متغیرها و .3. 2
 یکلّه یههاشاخص توانیمشده انجامه به مطالعات با توجّ 

برای توانمندسازی و رفاه خانوارهای را ( 3)شده در جدول درج

 رائه داد.اروستایی 
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 ییوانمندی و رفاه خانوارهای روستاگذاری در تسرمایههای اثرات شاخص -3جدول 
؛ 1392؛ طوالبی نژاد،  1390؛ کیمیائی، 1389؛ قدیری معصوم و فتحی نیا، 1386؛ ربانی، آرانچوالم، عباس زاده و قاسمی، 1381مأخذ: باسل، 

 .1394و پیرایش،  طوالبی نژاد، فراهانی

 هامعرّف و گویه شاخص مؤلّفه ابعاد

ی
صاد
اقت

 

وار
خان
اد 
تص
اق

 

 انداز برای خانوارایجاد زمینة پس انداز،پس از رضایت میزان ،خانوارهای روستایی اندازپس ررفیت اندازوضعیت پس

 دارایدام بخش در درآمد ن کاهش فقر، میزانکشاورزی، میزا بخش در درآمدها خود، میزان درآمد از رضایت میزان وضعیت درآمد

 خرید قدرت
قدرت خرید مواد غذایی،  و مصرف دوام، میزانکم و بادوام مصرفی کاالهای از خانوار، استفاده میزان تقاضای ،قدرت خرید

 (غیره و آموزشی درمانی،)زندگی  هایافزایش هزینه ،خرید وسائل منزل

سی
تر
دس

 

 میزان دسترسی
 به کود و سم و بذر و غیره(، دسترسی)های کشاورزی میزان دسترسی به نهاده بانکی، یهاوام و مالی منابع به دسترسی میزان

 مصرف بازار به محصول انتقال و نقلوحمل

ی
صاد
 اقت
ی 
ند
انم
تو

 

 گذاریسرمایه
 مورد مالی منابع غیرکشاورزی، تأمین یهافعّالیت در گذاریسرمایه کشاورزی، میزان هایفعّالیت توسعة برای گذاریسرمایه

 روستایی اقتصاد سازی تنّوع ،توسعّ کشاورزی برای نیاز

 هادام انواع مالکیت ،کشاورزی تولید عوامل مالکیت نقل،وحمل وسایل مالکیت ،کشاورزی اراضی مالکیت مالکیت

 میزان هزینه ها
 برای پرداختی ، هزینة(هموارکردن شخم،) کشاورزی هایفعّالیت ایبر زمین سازیآماده هزینة محصول، حمل و نقل هزینة

 (غیره و برق گازوئیل،) انرژی هایحامل مصرف در جوییمحصول، صرفه برداشت مرحلة

 هااستفاده از نهاده

 آالتو ماشین
 های کشاورزی جدیدآالت در کشاورزی، میزان استفاده از نهادهاستفاده از ادوات و ماشین

ک
ی
ارای

 
 تکنولوژی و ضزیب

 مکانیزاسیون
 ای و بارانی و غیره(های جدید آبیاری )قطرههانتخاب تکنولوژی سازگار و مناسب، تمایل به شیو

 اشتغال

 وریو بهره

کار جوان به مشاغل  یروین شیگرا، کار از روستا یرویخروج ن زانیم ،میزان افزایش سطح اشتغال در بخش کشاورزی و دامی

 های شغلی جدیدی، تنوّع فرصتدارو دام یکشاورزریغ
عی
تما
اج

 

گی
زند
ت 
یفی
ک

 

 مندی از امکانات بهداشتی، تنوّع رژیم غذایی، سطح بهداشت و سالمت، تفریح و اوقات فراغتبهره بهداشت

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

 آموزشی، افزایش سطح آگاهی خدمات میزان رضایت از وزشآم

لّق
تع

نی 
مکا

 

 ماندگاری

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

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

ت
رک
شا
م

 

 مشارکت

 روستادر امور 

کاری با اهالی روستا در زمینة های عمومی روستا، مشارکت با و همی عمرانی روستا، مشارکت در برنامههاتیالفعّمشارکت در 

 کارهای کشاورزی و غیره

ت
ضعی
و

 

کن
مس

 

 سازی مساکن و بناها، احساس امنیت در برابر سوانحروستا، مقاوم کالبد در تغییر میزان رضایت از مسکن

 بهسازی و نوسازی مسکن مسکن، ساخت برای بادوام مصالح به دسترسی میزان ،روستا جدید مساکن توسعة عة مسکنتوس
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 . مبانی نظری3
ههای رشهد در ادبیهات مهدل ةگیهری و توسهعشهکل بها

مین سهرمایه بهه عنهوان أگذاری و تهسرمایه ةاقتصادی مقول

ه یکههی از موضههوعات اساسههی اقتصههاد در کههانون توجّهه

، گذاران قرار گرفتهه اسهت )اسهتادیگران و سیاستهشپژو

(. جریان سرمایه به لحها  148 .، ص1392، رئیسیو  رفعت

به عنوان  ؛المللی مطرح استبین ةتر در حیطمفهومی بیش

ویژه کره وری در کشورهای آسیایی بهرشد باالی بهره ،مثال

ی ورتولید سرمایه، افزایش نرخ رشد بهره ةبه افزایش حاشی

، 13)گورینچاس و جین شودگذاری مربو  میویژه سرمایهبه

-نشهان مهی 14رشد اقتصادی لهوئیسمدل (. 1 .، ص2007

-گهذاری مهیصنعتی سرمایه ةای که در توسعسرمایه ،دهد

خهود تقاضهای کاالههای کشهاورزی و ارتقها و بهبههود  ،شهود

)نایگهت و  شهودبازدهی محصوالت کشاورزی را موجب مهی

ایجههاد  ،از دیههدگاه اقتصههادی(. 84 .، ص2000، 15سههون 

قیم و غیرمسهتقیم بها مراحهل تاشتغال و درآمد به طور مس

گهذاری در زیهرا سهرمایه ؛باشهدگذاری در ارتبا  میسرمایه

وری یافته به افزایش میزان تولید و بهرهتر توسعهمناطق کم

ر در آن از طریههق تقویههت ررفیههت انطبههاقی و ثّؤعوامههل مهه

)پسههالتوپولوس، اسههکوراس و  شههودمههیسههازگاری منجههر 

 ةبهههه عقیهههد ،چنهههینهم (.148 .، ص2011، 16زومسهههون

پردازان قطب رشد از قبیل پرو، میهردال، هیرشهمن و نظریه

هها ارتبا  مناطق شهری و روستاهای پیرامهون آن 17هانسن

هها ه به جریان متقابل کاال، سرمایه و دیدگاهتواند با توجّمی

، 1381باغیهان، یی منجر شهود )قهرهنواحی روستا ةبه توسع

در  (. جریان سهرمایه بهه نهواحی روسهتایی عمهدتا296ً .ص

ل اوّ ةبه طهوری کهه در مرحله ؛گیردچند مرحله صورت می

های توسعه ای در زیرساختمنطقه -یگذاری ملّباید سرمایه

-الیهتبودن فعّصهرفهبهصورت گیرد تا زمینه را برای مقرون

ا کنهد های کوچک مهیّحبان سرمایههای اقتصادی برای صا

بازارههای مناسهب در نهواحی روسهتایی  ،و در مراحل بعدی

 ةرشد و توسع ةتواند زمینهای تشویقی میراه با سیاستهم

مهدیریت شههری و  ةروستایی را تسههیل کنهد )پژوهشهکد

شده ارسال یهابه پول 18دهان(. 240 .، ص1390روستایی، 

-ه مهیهها توجّهترین جنبهز مهما یبه روستاها به عنوان یک

 اثهر رخنهه بهه پهایین باشهد. ةکنندتواند فراهممی زیرا ؛کند

شهده بهه حواله یههاکهه منهافع مثبهت پهول ییههاپژوهش

-معتقدند کهه ایهن وجهوه مهی ،سازندروستاها را مطرح می

، )دههان را ایفها کننهد یذارگهتوانند نقش بیمهه و سهرمایه

زمهان کهه در هم ،دیگهرعبهارت  به ؛(19-23 .، صص1999

 مهورد ةسهرمای مینأت فرآیند ،در سطح کالن و رشد ادبیات

قرارگرفتن در سطح تعهادلی رشهد مطهرح  برای اقتصاد، نیاز

مین مهالی در أاست، در سطح خرد نیز یافتن منابع بهینه ته

، باشد )استادییت میائز اهمّهای مختل  اقتصادی حبخش

کهه در  گهذاریمایه(. سهر148 .، ص1392، رئیسیرفعت و 

تغییهرات  توانهدمهی ،گیهردروستایی صورت مهی هایعرصه

 منبهع ورا باعهث شهود  روسهتاها اقتصاد کتحرّ و اجتماعی

، 19)بهات و شهاه باشهد روسهتایی اقشهار مطلوبی برای درآمد

ر جدیهدی اسهت و به مثابه متغیّ( 384-384 .، صص2011

 ةسهامانر در که به این عرصهه وارد شهده اسهت. ایهن متغیّه

راه خواههد  های روستایی پیامهدهایی را بهه ههمگاهسکونت

ها، این پیامهدها لزومهاً مثبهت داشت. براساس اهداف برنامه

معضالت و تنگناهای موجود  شوند و یا باید به حلّفرض می

بهبهود شهرایط  ،ههای روسهتایی و در نهایهتگاهدر سهکونت

منجر شود روستایی  ةروستایی و توسع ةزیست و رفاه جامع

 بهه ،نهایهت و در (133 .، ص1389)شاطریان و گنجی پور، 

منجهر در منهاطق روسهتایی  بها کیفیهت ههایمحیط ایجاد

کهه بهه ( 5-16 .، صهص2001، 20)گوستافسهون خواهد شد

افهزایش توانمندسهازی و رفهاه خانوارههای  ةزمین ،دنبال آن

 شود.روستایی فراهم می

ردن قدرت افراد که عبارت است از آزادک 21توانمندسازی

 انگیزه خهود صهاحب آن قهدرت هسهتند دانش و ةبه واسط

آوردن دستبه معنای به ،(78-110 .، صص2007، 22)لیترل

آگاهی و کنترل نیروههای شخصهی، اجتمهاعی، اقتصهادی و 

، 2003، 23)منهون سیاسی با هدف اقدام برای بهبود زنهدگی

فهراد بها ا ،یندی است که طی آنآتوانمندسازی فر (.20 .ص

توانند به نیازههای خهود پاسهخ های خود میافزایش قابلیت

، 24)درولههت داده و بههه حقههوق و قههدرت برابههر دسههت یابنههد

توانمندسازی به دنبال آن است کهه مهردم (. 3 .، ص2011

کننده و رهبر توسعه باشند و در بتوانند خود آغازگر، کنترل

ههای طهرحهها و توان مشارکت آزادانهه در پروژه ،عین حال

ایههن دیههدگاه از  ،توسههعه را نیههز داشههته باشههند. در واقههع

توانمندسازی به دنبال نگرش جدیدی بهه قهدرت و کنتهرل 

-332 .، صهص2006، 25)لکوکو مهروی شرایط زندگی است

 توسهعة بهه یابیدسهت بهرای کشهورها اغلهب امروزه(. 323



 185                                                  .. .سازیبر توانمند گذاریهیاثرات سرما یو بررس لیتحل                         سال پنجم                   

 انهههدیافته کارآمهههدترین روش سهههازی راتوانمنهههد ،پایهههدار

سهازی توانمند ةرابط(. 159-179 .، صص2001، 62)پارسونز

 -1: توان بهه سهه شهیوه بررسهی کهردپایدار را می ةبا توسع

توانمندسازی  -2پایدار است  ةتوانمندسازی از اجزای توسع

توانمندسهازی معلهول  -3شود قی میپایدار تلّ ةعامل توسع

، کریمهیو  غفاری، آید )میرزاییپایدار به حساب می ةتوسع

روسههتایی، ابعههادی چههون  ة(. در جامعهه100 .، ص1389

تهر از ابعهاد توانمندی اقتصهادی و اجتمهاعی و روانهی، بیش

یند توانمندسازی آیت دارند. عوامل مختلفی در فردیگر اهمّ

ههای هها و ویژگهیدخالت دارند کهه در ایهن میهان قابلیهت

، یت خاصی اسهت )شهکوریای افراد، دارای نقش اهمّزمینه

ترین محهور (. مهم1-26 .، صص1386، جعفریو  جاهرفعت

ط بهر نیروههای توانمندسازی کسب قهدرت کنتهرل و تسهلّ

توانهد فهردی تأثیرگذار بر حیات انسانی است. این قدرت می

ریزی روسههتایی ایههران نامهههیهها اجتمههاعی باشههد. در رونههد بر

تواند به شکل افزایش دانش و سواد، بقهای سازی میتوانمند

سههواد در روسههتا و افههزایش مشههارکت در نیههروی انسههانی با

، 1389 گیری مطرح شود )شاطریان و گنجهی پهور،تصمیم

 (.137 .ص

 هر . دراستمفهوم رفاه  ،رهای تحقیقاز دیگر متغیّ

 افراد که است اجتماعی نیازهای تریناساسی از رفاه ،جامعه

 امنیت، خلق باعث رفاه. باشند برخوردار آن از باید جامعه

 و حال به نسبت جانبههمه اطمینان و آرامش احساس

، 27از نظر فیتزپتریک (.78 .، ص1381 جو،حق) است آینده

قدرت خرید و توانایی در کسب  عبارت است از رفاه

-ی و محاسبها به منظور کمّامّ ؛تسهیالت و امکانات زندگی

مندی یا مطلوبیت در نظر پذیرشدن، رفاه را مترادف با بهره

(. رفاه با 147 .، ص1383ر و زیبایی، گیرند )طرازکامی

امنیت، معیشت، سالمت، بهداشت، شادکامی و اقدامات 

. هدف (203 .، ص1389 ،ی)افتخارراه است تکمیلی هم

 ،های رفاهی افراد فقیر است، رفاه از این منظرسیاست

خود  ةمحدود به کسانی است که از راه دیگری قادر به ادار

(. رفاه دارای ابعاد 54 .ص ،1391خواه، نیستند )نجفی

. رفاه اجتماعی عبارت است از استاقتصادی و اجتماعی 

ها و رات، برنامهای از قوانین، مقرّیافتهسازمان ةمجموع

سات رفاهی و نهادهای سّؤهایی که در قالب مسیاست

ی و معنوی و گویی به نیازهای مادّاجتماعی به منظور پاسخ

، آرانچوالم شود )ربانی،می ها ارائهمین سیاست انسانأت

 رفاه ،(. از سوی دیگر75 .، ص86، زاده و قاسمیعباس

 میزان و کاالهای مختل  مصرف نوع به اقتصادی افراد

 نیز خانوار بودجة و درآمد .داردبستگی  کاالها این مصرف

 مصرفی شیوة گونگیهچ توانمی ط آنتوسّ که است ابزاری

 و ارزیابی را هاآن اقتصادی رفاه وضعیت ،نتیجه و در افراد

 نتایج از استفاده با دیگر، عبارت به ؛کرد تحلیلوتجزیه

 و جامعه افراد زندگی توانمی بودجة خانوار به مربو 

 هایتأثیر سیاست و زمان طول در آن تغییرات گونگیهچ

دنبال  به و کرد رسیبرّ مردم رفاه را بر اقتصادی مختل 

 جامعه در افراد رفاه تربیش هرچه بهبود کارهایی برایراه

جمله  ( که از71-72 ص.، ص1392نژاد، بود )طوالبی

 مصرف کاالهای ترکیب توانآن می مهمّ هایشاخص

 .، ص1389برد )موالیی و مرادی،  نام زمان طی خانوارها را

 ةیابی به توسع(. در ایران دولت به منظور دست113

ده کرده و اقدامات روستایی از ابزارهای مختلفی استفا

های گذاریاجرا درآورده است. سرمایه ةدی را به مرحلمتعدّ

ترین ابزارهای دولت در این زمینه به شمار عمرانی از مهم

 (. 132 .، ص1389اطریان و گنجی پور، آید )شمی

گذاری در مناطق روستایی، باعث تقویت اقتصاد سرمایه

-موجب شکل (2 .، ص2010، 82)کاندیلوو و رنکو یمحلّ

های اقتصادی و اجتماعی بین خانوارها در گیری سرمایه

باعث  (878 .، ص2011، 92ریزما)لودر و کا مناطق روستایی

ایجاد ثبات در تولید محصوالت کشاورزی و کاهش 

باعث ( 1 .، ص2013، 30)باسو مهاجرت روستاییان به شهر

 ةافزایش درآمد، کاهش فقر خانوارهای روستایی و توسع

، 13)کومار اقتصادی ةشود که رشد و توسعوستایی میر

موجب توانمندسازی و رفاه  ،چنینهم( 1 .، ص2015

)سانتوس و  شودروستاییان و نظام تولید روستایی می

توان گفت افزایش می ،بنابراین(. 1794 .، ص2010، 23تبارّ

گذاری در نواحی روستایی باعث افزایش میزان سرمایه

انداز، افزایش درآمد، افزایش میزان پس اشتغال، افزایش

میزان دسترسی به موارد بهداشتی و آموزشی، افزایش 

ها، افزایش کیفیت روستا و زیرساخت محیط کیفیت

ق به مکان در مناطق روستایی و تعلّ مسکن، افزایش حسّ

-باعث افزایش رفاه و توانمندی روستاییان می ،به دنبال آن

 (.1شود )شکل 
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 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 1394، نگارندگان :أخذم 

 

 های تحقیقیافته. 4
 روسهتایی خهانوار سرپرسهتان بین مزبور ةنامپرسش توزیع

 مقدار ترینبیش که است آن از حاکی تحقیق ةنمون روستاهای

 درصهد، 3/43انهد بها ودهسال به 40 تا 31 دهندگانپاسخ یسنّ

 از ،راهنمایی بهوده تحصیلی مدرک گویانپاسخ اکثر تحصیالت

 جنسهیت نظهر از کشهاورزی بهوده، درصهد 4/62 ،اشتغال نظر

 درصههد 8/82ل هّههأاز نظههر ت و مههرد گویانپاسههخ درصههد 3/85

 .(4 جدول) اندل بودههّأمت گویانپاسخ
 

 جمعیت مورد مطالعههای توصیفی ویژگی -4 جدول
 1394پژوهش،  هاییافته: مأخذ

صات مشخّ

 دهندهپاسخ
 گوپاسخترین بیش

تعداد 

 گوپاسخ
 درصد

 3/43 68 سال 40تا  31 سن

 1/31 32 دارای مدرک راهنمایی تحصیالت

 3/85 134 مرد جنسیت

 8/82 130 لهّأمت لتأهّ

 4/62 98 کشاورز شغل اصلی
 

 یگذارسرمایهبه  خانوارهاتحلیل نگرش . 1. 4
 ،عملکهردمیهزان  درخصهوص تحقیهق توصهیفی ایهیافته

از ها نسبت به گذشهته گذاریان سرمایهزگیری و میمیزان بهره

-سهرمایههای فهلّؤکه م ددهمی نشان خانوارهای روستایی نظر

میهزان  کهه انهدیگن قرار گرفتهدر سطح باالتری از میان گذاری

 قهرار طح بهاالییسه در 05/4 میانگین با گذاریعملکرد سرمایه

میهزان ته و ها نسبت به گذشگذاریمیران سرمایه .گرفته است

ههای میهانگین بها ،ها به ترتیبگذاریسرمایهاین گیری از بهره

ههای فهلّؤافزایش م ةدهنداند که نشانقرار گرفته 89/3و  99/3

. اسهتمورد مطالعهه  ةناحیدر  خانوارهادر میان گذاری سرمایه

ههای فههلّؤبها م مهرتبط ههایگویهه فراوانی و ( درصد5جدول )

 .دهدمی نشان را مطالعه مورد تاهایروس درگذاری سرمایه

 

میران گیری و میزان عملکرد، بهره -5جدول 

 خانوارهای روستایی از نظرها نسبت به گذشته گذاریسرمایه
 1394 پژوهش،های مأخذ: یافته

 گزینه

میزان 

عملکرد 

 گذاریسرمایه

میزان 

گیری از بهره

 هاگذاریسرمایه

میران 

ها گذاریسرمایه

نسبت به 

 ذشتهگ

خیلی 

 کم

 12 10 8 تعداد

 64/7 36/6 2/5 درصد

 کم
 13 15 17 تعداد

 28/8 55/9 82/10 درصد

 طمتوسّ
 42 38 18 تعداد

 75/26 2/24 46/11 درصد

 زیاد
 60 68 72 تعداد

 21/38 31/43 85/45 درصد

خیلی 

 زیاد

 30 26 42 تعداد

 1/19 56/16 45/26 درصد

 99/3 89/3 05/4 میانگین

 

ه ای ش اخص ب رگ ذاری ثیر س رمایهأت  رسیبرّ. 2. 4

توانمندس  ازی و رف  اه اقت   ادی در ب  یه خانواره  ای 
 یروستای
 کهه شود صمشخّ باید ابتدا آماری تکنیک از استفاده برای

یها  اسهت نرمهال برخهوردار توزیهع از شهدهآوریجمع هایداده

-عجمه ههایداده توزیهع بودننرمال صورت در زیراغیرنرمال؟ 

 هههایاز آزمههون تههوانمههی هههاآزمههون فرضههیه بههرای شههدهآوری

-آزمهون از بودنغیرنرمهال و درصورت دکر استفاده پارامتریک

 مقدارسهطح کههاین به هتوجّ باکرد.  استفاده های ناپارامتریک

 05/0 خطها مقهدار از تهربزرگ ههاگویه تمامی برای داریمعنی

 توزیهع دارای رمتغیّه ههایگویهه فراوانی توزیع ،بنابراین. است

ههها از آزمههون بودن دادهه بههه نرمههالبهها توجّهه کههه اسههت نرمههال

 استفاده شده است. t پارامتریک، مانند آزمون
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 سهطح در ههاایهن شهاخص میهزان عددی میانگین تحلیل

 اینمونهتک t آزمون براساس مطالعه مورد ةمحدود در خانوارها

 ههایشاخص ةیکلّ رد هاثیر این سرمایهأت سطح بودنباال نمبیّ

میهزان  دههد،نشان مهی تحقیق هاییافته. است شده نظر مورد

 داریدر بخش کشاورزی و دام ثیر راأترین تبیش گذاریسرمایه

 در ههاشهاخص سهایر بهه نسهبتداشته که  (51/4) با میانگین

در بخهش  یگذارهیسرما که طوریه ب ؛دارد قرار باالتری سطح

کهه ایهن  اسهت کهردهزایش پیدا اف گذشته به نسبت یکشاورز

درآمهد گهذاری در ایهن بخهش باعهث افهزایش سهرمایه افزایش

-ها مهیو رفاه اقتصادی آن مندیخانوارها و به تبع افزایش توان

 ةدامن احتساب با دهد،می نشان (6) جدول که طورهمانشود. 

 5 تها 1 بهین که نمونه روستای در ساکن خانوارهای در طیفی

 ةهمه بهرای میهزان این است، نوسان در تلیکر طی  براساس

 تفهاوت این. است شده ارزیابی 3 مطلوبیت عدد از تربیش ابعاد

 تفهاوت میهزان و معنادار 01/0 آلفای سطح در ابعاد ةهم برای

 .است شده برآورد مثبت صورته ب عددی مطلوبیت از هاآن

 

 t ۀیه خانوارهای نمونه با استفاده از آماردر ب یو رفاه اقت اد یتوانمندسازهای رسی شاخصبرّ  -6  جدول
 1394پژوهش، های مأخذ: یافته

 

 

-مایهسر ثیرأت میزان مورد در تحقیق هایبا استناد به یافته

 سههوی از توانمندسههازی و رفههاه اقتصههادی ةزمینهه در گههذاری

 ةدهندنشهان ای،نمونههتهک tاز  استفاده با روستایی خانوارهای

 تیوضع، اندازپس تیوضع های،فهلّؤم آن بر مثبت یثیرگذارأت

و  یدر کشاورز یگذارهیسرما، فقر کاهش، خرید قدرت، درآمد

ههها و از نهههاده اسههتفاده، کشههتریز سههطح، تیههمالکی، داردام

و  اشههتغالو  ونیزاسههیمکان بیو ضههز یتکنولههوژ، التآنیماشهه

مهورد  ةهها در ناحیهگذاریافزایش سرمایه بوده است. یوربهره

 و بهادوام مصهرفی کاالههای به باعث افزایش دسترسی ،مطالعه

 ،کهرده و بهه دنبهال آن پیدا افزایش روستاییان ددرآمدوام، کم

 شهغلی و اقتصهادی عتنوّها افزایش یافته است، قدرت خرید آن

 افهزایش کشهاورزی محصهوالت زیرکشت سطح آمده، وجوده ب

 یم و غیرمسهتقیمبه طهور مسهتقها فهلّؤکه افزایش این م یافته

 شهدهباعث افزایش سطح و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی 

و رفهاه اقتصهادی  سهازیتوانمنهدباعث افهزایش آن،  ه به تبعک

 تهوانمهی ،بنهابراین مورد مطالعه شده است. ةناحیدر  خانوارها

باعهث افهزایش گهذاری در منهاطق روسهتایی سهرمایهگفت که 

 .شده استخانوارها  توانمندسازی و رفاه اقتصادی

 

 

 

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 تفاوت میانگین معناداری آزادی Tآماره  میانگین هافهلّؤم
 درصد 95اطمینان  ةفاصل

 حد باال حد پائین

 760/0 552/0 656/0 000/0 156 53/12 65/3 اندازپس تیوضع

 851/0 646/0 748/0 000/0 156 50/14 74/3 درآمد تیضعو

 459/0 342/0 401/0 000/0 156 59/13 40/3 قدرت خرید

 894/0 732/0 813/0 000/0 156 90/19 81/3 فقرکاهش 

 ی درگذارهیسرما

 داریکشاورزی و دام 
51/4 11/24 156 000/0 945/0 856/0 985/0 

 459/0 342/0 401/0 000/0 156 90/19 81/3 تیمالک

 851/0 646/0 748/0 000/0 156 50/14 74/3 سطح زیرکشت

 ها واستفاده از نهاده

 التآنیماش
95/3 53/13 156 000/0 656/0 552/0 760/0 

  بریو ض وریآفن

 ونیزاسیمکان
95/3 57/13 156 000/0 660/0 556/0 764/0 

 761/0 553/0 651/0 000/0 156 50/14 74/3 یوراشتغال و بهره
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ه ای گ ذاری ب ر ش اخصسرمایهعملکرد  رسیبرّ. 3. 4

مندس  ازی و رف  اه اجتم  اعی در ب  یه خانواره  ای توان
 روستایی

گهذاری بهر توانمندسهازی و رفهاه در مورد عملکرد سهرمایه

ای اسهتفاده نمونهتک tاجتماعی خانوارهای روستایی از آزمون 

-ثیر این سهرمایهأشده است. تحلیل میانگین عددی حاصل از ت

مبتنهی  گذاری بر خانوارهای روستایی بر تفاوت از حد مطلوب

-سهرمایهثیرگهذاری أدهنده، تی نشهاناتهک نمونهه tبر آزمون 

. ی اسهتو رفهاه اجتمهاع ههای توانمندسهازیفههلّؤبر مگذاری 

 1طیفی موجودکه بین  ةبراساس این آزمون و با احتساب دامن

در نوسان است. این میهزان بهرای  و براساس طی  لیکرت 5تا 

( ارزیابی شده اسهت و 3ط )از شرایط متوسّ تربیشتمامی ابعاد 

هها از معنادار است که تفاوت آن 01/0لفا آاین تفاوت در سطح 

ارزیهابی و بهرآورد شهده  مثبهتمطلوبیت عددی نیز بهه شهکل 

تهرین گهذاری بیشسهرمایه تحقیق، هاییافته ه بهتوجّ . بااست

 زنهدگی بها میهانگین کیفیهت و سطح یارتقا ةفلّؤثیر را در مأت

 بهاالتری سهطح در هاشاخص سایر به بت( داشته که نس89/4)

 یباعهث افهزایش ارتقها یگهذارهیسرما که طوریه ب ؛دارد قرار

مهورد مطالعهه  ةدر خانوارههای منطقه زنهدگی کیفیت و سطح

 .(7 لجدو) داشته است

 

 t ۀدر بیه خانوارهای نمونه با استفاده از آمار اجتماعیو رفاه  یتوانمندسازهای رسی شاخصبرّ  -7 جدول

 1394پژوهش، های أخذ: یافتهم
 3مطلوبیت عددی مورد آزمون: 

 Tآماره  میانگین هافهلّؤم
  ةدرج

 آزادی
 معناداری

 تفاوت

 میانگین 

 درصد 95اطمینان  ةفاصل

 حد باال حد پایین

 مندیمیزان بهره

 بهداشتی امکانات از
18/4  53/19 106 000/0 656/0 559/0 768/0 

 مندیمیزان بهره

 آموزشی امکانات زا
07/4  50/19 106 000/0 748/0 648/0 853/0 

99/3 سالمت افزایش سطح  59/13 106 000/0 401/0 442/0 859/0 

47/4 فراغت اوقات و تفریح  90/19 106 000/0 813/0 722/0 854/0 

84/3 مشارکت در امور روستا  11/24 106 000/0 754/0 836/0 964/0 

 عمیزان تنوّ

 ایتغذیه ی ورژیم غذای
91/3  90/19 106 000/0 401/0 342/0 459/0 

87/3 مسکن ةتوسعمیزان رضایت و   50/14 106 000/0 748/0 646/0 851/0 

89/4 زندگی کیفیت و سطح یارتقا  53/21 106 000/0 989/0 552/0 760/0 

86/3 خدمات به دسترسی  57/14 106 000/0 660/0 559/0 764/0 

59/3 آگاهی سطح افزایش  50/14 106 000/0 651/0 563/0 771/0 

 زندگی ةشیو و سبک تغییر

 شهری زندگی ةشیو رواج و
86/3  57/14 106 000/0 660/0 559/0 764/0 

59/3 و مهاجرت یماندگار  50/14 106 000/0 651/0 563/0 771/0 
 

 

 در گهذاریمیزان سهرمایهدر  قیتحق یهاافتهیبا استناد به 

 خانوارهههای سههوی از زی و رفههاه اجتمههاعیتوانمندسهها ةزمینهه

استفاده شده است. در بحهث  یاتک نمونه t از آزمون روستایی

 یخانوارها یاجتماعرفاه و  یدسازنبر توانمها سرمایه نیا ریثأت

از  منهدیبههره ههایاز شهاخص مهالویدر دهسهتان  ییروستا

 شیافهزای، از امکانهات آموزشه منهدیبههرهی، امکانات بهداشت

تا، در امور روسه مشارکت، و اوقات فراغت حیتفر، سالمتسطح 

، مسهکن ةو توسهع تیرضا زانیم، ایو تغذیه ییغذا میتنوع رژ

 شیافهزا، به خهدمات یدسترسی، زندگ تیفیک سطح و یارتقا

 یزنهدگ ةویو رواج ش یزندگ ةویسبک و ش رییتغی، سطح آگاه

بهه طهوری کهه  ؛اسهتفاده شهده و مهاجرت یماندگاری و شهر

-ای و بههرهتغذیهه اعث افزایش دسترسی به موارد بهداشتی وب
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در میهزان  مثبهت تغییهرات ی، ایجهادتبهداش امکانات از مندی

فراغهت، و افهزایش سهطح  اوقهات و سالمت، مشهارکت، تفهریح

 جینتها شهده اسهت. زندگی خانوارهای روستایی محیط کیفیت

-ایهافهزایش سهرمبهین که  دهدینشان مها در این زمینه یافته

 و رفهاه یدر توانمندسهاز یرسهمهورد برّ یههاشاخصو  گذاری

 یدارمعنها ةرابطه ،مهورد مطالعهه ةمحدود ییروستا یاخانواره

-فههلّؤها باعث افهزایش مگذاریافزایش این سرمایه دارد.وجود 

 ،مورد مطالعه شده است. بنهابراین ةناحیهای رفاه اجتماعی در 

و  یتوانمندسهاز ذاریگهافزایش این سهرمایهکه توان گفت می

 ت.داشته اس یرا در پ ییروستا یخانوارهارفاه اجتماعی 

ی و گ ذارهیسرما بستگی عملکرد میزانتحلیل هم. 4. 4

آزم  ون و  توانمندس  ازی و رف  اه خانواره  ای روس  تایی
 فرضیه

 گهذاریسهرمایه ههایفهلّؤم میان آماری ةرابط رسیبرّ برای

گذاری ها نسبت به سرمایهان زگیری و می)میزان عملکرد، بهره

-توانمنهدههای شهاخص و گذشته از نظر خانوارهای روستایی(

در  روسهتایی خانوارههایاقتصهادی و اجتمهاعی  سازی و رفهاه

پیرسهون اسهتفاده بسهتگی مورد مطالعه از آزمهون هم ةمحدود

ه بهه دههد بها توجّههای این آزمون نشهان مهیشده است. یافته

 ةرابطهه 000/0داری معنهها سههطح و 765/0بسههتگی ضههریب هم

 ةرابطه ایهن رسهیبرّر وجهود دارد. داری بین این دو متغیّهمعنا

گهذاری کهه افهزایش میهزان سهرمایه است این گرنشان معنادار

 در روسههتایی موجهب افههزایش توانمنههدی و رفهاه و خانوارهههای

یعنهی بها افهزایش میهزان  ؛اسهت شهده مطالعهه مورد ةمحدود

توانمندسهازی و رفهاه  ةایی زمینهگذاری در نقا  روسهتسرمایه

 اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روسهتایی فهراهم شهده اسهت.

، ها باعث افهزایش درآمهدذاریگافزایش میزان سرمایه ،بنابراین

 ،خانوارهای روستایی و بهه تبهع افزایش سطح و کیفیت زندگی

هها باعث افزایش توانمندسازی و رفاه اقتصهادی و اجتمهاعی آن

-مهی ،نهایهتدر  د وشویید میأتحقیق نیز ت ةرضیف .شده است

مورد مطالعهه  ةها در منطقگذاریافزایش سرمایه توان گفت که

رفهاه خانوارههای روسهتایی شهده توانمندسازی و باعث افزایش 

 است.

 

 

 

 

 

گذاری و های سرمایهفهلّؤبستگی بیه مهم ةرابط -8 جدول

 توانمندسازی و رفاه خانوارها
 1394پژوهش، ای همأخذ: یافته

توانمندسازی 

 و رفاه

میزان 

 گذاریسرمایه
 بستگیهم

 بستگیضریب هم 1 **765/0
میزان 

 سطح اطمینان  000/0 گذاریسرمایه

 تعداد نمونه 157 157

توانمندسازی و  بستگیضریب هم **765/0 1

 سطح اطمینان 000/0  رفاه
 باشدمی دار معنی 01/0 سطح در بستگیهم

 

 گیرینتیجهبحث و . 5
 اکثهر که است اهدافی از یکی و اجتماعی اقتصادی توسعة

 ،حاضر حال . دردکننمیه ن توجّه آب ایران جمله در از کشورها

 ةلأمسه توسهعه،درحال کشهورهای مشکالت ترینعمده از یکی

 دارینگهه و جهذب گونگیهچه و گهذاریسهرمایه منهابع مینأت

گذاری جذب سرمایه .استروستایی  نواحیدر  ویژهبه هاسرمایه

و  توسهعه ینهدآفر در یمهمّه تأثیر تواندمی ،روستایی نواحیدر 

 در ایهن پهژوهش نیهز .باشهد داشته مربوطه هایسیاست خاذاتّ

رفهاه خانوارههای و بر توانمندسازی  گذاریثیر سرمایهأت بررسی

 نتههایج اسههت.پرداختههه شههده روسههتایی در دهسههتان مههالوی 

 بهه گهذاریسهرمایه ،دههدمی نشان مطالعه از این آمدهدستبه

 اههداف بهه یابیدسهت در عناصهر تهرینیکی از کلیهدی عنوان

و  یهتاهمّ سهازی و رفهاه خانوارهها ازو توانمند روستایی ةتوسع

توانمنهدی و  ،رسهدیمبه نظهر  .است برخوردار خاصی ضرورت

جهذب ل بها مکمّه در ارتبا  متقابل و رفاه در مناطق روستایی

روستایی قهرار دارد، نتهایج حاصهل از گذاری در مناطق رمایهس

ههای یافتهه .استد همین نکته یّؤهای تحقیق حاضر نیز میافته

 گههذاری بههرعملکههرد سههرمایه بررسههی ةدر زمینهه تحقیههق

 ،در بهین خانوارههای روسهتایی اقتصهادیتوانمندسازی و رفهاه 

دسهازی گذاری بر توانمنسرمایهمثبت  ثیرگذاریأت ةدهندنشان

 یثیرگهذارأت ةدهندنشهان ،چنهین . ههماسهت اقتصادیو رفاه 

، خانوارهها انهدازپهسافهزایش میهزان بهر  گذاریسرمایه مثبت

، فقهر کهاهش، خریهد قهدرتافهزایش  ،و به تبع درآمد افزایش

ی، دارو دام یکشهاورز ههایالیهتفعّ در یگهذارهیسرماافزایش 

میههزان  افههزایش ،کشههتریز سههطحو  تیههمالکافههزایش میههزان 
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و آوری استفاده از فنافزایش ، التآنیها و ماشاز نهاده استفاده

 و ی بههوده اسههتورو بهههره اشههتغالو  ونیزاسههیمکان بیضههز

ه به ؛داشهته داریثیر را در بخهش کشهاورزی و دامأت ترینبیش

 گذشهته به نسبت یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما که طوری

یم و طهور مسهتق کهه ایهن عامهل بههافزایش پیدا کرده اسهت 

و رفاه اقتصهادی  توانمندسازی باعث افزایش میزان غیرمستقیم

 رسهیبرّ ةدر زمینهدر بهین خانوارههای روسهتایی شهده اسهت. 

گذاری بر توانمندسازی و رفاه اجتماعی در بین عملکرد سرمایه

 مثبهت ثیرگهذاریأت ةدهندنشهان هایافته ،خانوارهای روستایی

ی، از امکانهات بهداشهت منهدیبهره یهافهلّؤگذاری بر مسرمایه

و  حیتفهر، سطح سالمت شیافزای، از امکانات آموزش مندیبهره

و  ییغهذا میهع رژتنهوّتا، در امهور روسه مشارکت، اوقات فراغت

سهطح و  یارتقها، مسهکن ةو توسهع تیرضها زانیهم، ایتغذیه

ی، سهطح آگهاه شیافهزا، به خهدمات یدسترسی، زندگ تیفیک

ی و شههر یزنهدگ ةویو رواج شه ینهدگز ةویسهبک و شه رییتغ

بوده که افزایش میزان این عوامل به طور  و مهاجرت یماندگار

افزایش میزان توانمندسازی و رفاه  مستقیم و غیرمستقیم باعث

 ،بنهابراینمورد مطالعه شهده اسهت.  ةاجتماعی خانوارهای ناحی

و رفاه  یتوانمندساز، هاگذاریافزایش سرمایهکه توان گفت می

 ییروسهتا یخانوارهامندسازی و رفاه اقتصادی انو توجتماعی ا

گهذاری در یعنی با افزایش میزان سرمایه ؛تداشته اس یرا در پ

توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی  ةزمین ،نقا  روستایی

 .شودفراهم می

شده امجدر تحقیقات ان که شودیم خاطرنشان ،انیپا در

گذاری در توانمندسازی سرمایه ثیرگذاریأبه موضوع ت قبلی

ماننهد پهژوهش  ؛خانوارهای روستایی توجه نشده بودو رفاه 

نقهش وجهوه رسی اثرات و ( به بر1386ّ)کاران رضوانی و هم

یی روسههتا ةمهههاجران در توسههع یگذارهیو سههرما یارسههال

 رسهی موانهع( بهه بر1386ّ) کهارانو هم رهبهر .اندپرداخته

ایهران  در اقتصهادی رشهد بهر آن تهأثیر و گذاریسهرمایه

رسهی (، بهه بر1389ّ)شهاطریان و گنجهی پهور  .اندپرداخته

هههای عمرانههی در توانمندسههازی گههذاریتههأثیرات سههرمایه

رسهی ( بهه بر1390ّ) کارانو هم نجفی .اندپرداخته روستاها

گذاری و ابزارهای مناسهب نقهدینگی ر بر سرمایهثّؤعوامل م

رسهی ضمن برّ ،تحقیق حاضر ولی در ؛اندکشاورزان پرداخته

نواحی روستایی به تحلیهل  ةها در توسعگذاریاثرات سرمایه

توانمندسازی و رفهاه  ها برگذاریاین سرمایهاثرات  رسیو برّ

رسههی ابعههاد مختلهه  برّ ،چنههینمههه ،خانوارهههای روسههتایی

های آن پرداخته شهده اسهت. سازی و رفاه و شاخصتوانمند

 ،خصههوصایههن  درکههه  شههودیمهه شههنهادیپ ،بنههابراین

منههاطق  ةفرآینههد توسههعریههزان و برنامههه اندرکاراندسههت

 ها در منهاطقگهذارییت نقش این سهرمایهبه اهمّ روستایی

فوایهد مثبهت  ،چنیناشند. همه کافی داشته بتوجّ روستایی

امید است کهه بها  رسی قرار گرفته شود.تر مورد برّآن دقیق

منهاطق روسهتایی و در ها در بین گذاریافزایش این سرمایه

از  ،ییروسهتا توانمندسازی و رفاه خانوارههایجهت افزایش 

 .ه شودبهره گرفت این پژوهش
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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 

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 
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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 

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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