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احمدی2

چکیده
سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است .در حقیقت
سرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده ،از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند .همچنین سرمایه
گذاران هنگام أخذ تصمیم برای سرمایه گذاری در یک منطقه یا محل عالوه بر معیار سودآوری به معیار امنیت سرمایه
گذاری نیز توجه ویژه دارند .از این رو در جوامعی چون جوامع روستایی که به سختی امر و معاش می کنند ریسک باالیی
برای سرمایه گذاری در زمان های حال نمی باشد ،مگر اینکه تمام جوانب به نفع او باشد .هدف از این پژوهش بررسی موانع
سرمایه گذاری روستاییان در روستاهای سیستان می باشد .لذا در این پژوهش که از نوع توصیفی– تحلیلی و پژوهشی می
باشد ،با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی 19 ،شاخص را در این مورد بررسی کردیم و با استفاده از آزمون
های کروسکال -والیس و فریدمن مورد تجزیه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر
سرمایه گذاری روستاییان در روستایشان داشته و بعد از آن عوامل اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را
دارند.

واژگان کلیدی :چالش ها ،سرمایه گذاری ،روستا ،سیستان.
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مقدمه

تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است ،زیرا برای تولید
کاالهای سرمایه ای ،واسطه ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط الزم توسعه
محسوب می شود ،به سرمایه نیاز است .در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر
شدید ،تشکیل پس انداز الزم و سرمایه ،کاری دشوار است .در این مرحله از توسعه
مهمترین تنگنا و همچنین اصلی ترین متغیر حرکت ،فرایند تراکم بیشتر پس انداز و
تبدیل آن به سرمایه است ،ولی به محض اینکه یک ساختار اقتصادی از حالت سکون
به حرکتی رشد یابنده تمایل پیدا کند ،این چنین اقتصادی خود سرمایه الزم را برای
مراحل بعدی حرکت خویش فراهم خواهد ساخت .منبع تشکیل سرمایه ،پس انداز
است .هر چه میزان پس انداز بیشتر باشد شرایط و امکانات برای سرمایه گذاری
هموارتر خواهد بود (صامتی و فرامرز پور .)332-03 :3131 ،همچنین در اقتصاد و
بخصوص در سرمایه گذاری ،فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می
کنند .سرمایه گذاران منطقی ،اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی است
که در این حالت می توان گفت سرمایه گذاران نسبت به ریسک عالقه ای ندارند ،به
عبارت دقیقتر سرمایه گذاران ریسک گریز هستند .یک سرمایه گذار ریسک گریز،
کسی است که در ازای قبول ریسک ،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد .باید توجه
داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست ،اگر چه ریسک
خیلی زیاد باشد ،چون در این حالت انتظار بازده باالیی نیز وجود دارد .در واقع سرمایه
گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک باال ،بازده
باالیی کسب کنند (پیر صالحی .)13 :3132 ،روستانشینی در ایران سابقه ای دیرینه دارد
و همواره از جلوه های بارز زندگی اقتصادی -اجتماعی در این سرزمین بوده است
(ترکمانی و جمالی مقدم .)22-3 :3133 ،همچنین توسعه بخش کشاورزی پیش شرط
توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود سایر
بخشها نیز به شکوفایی ،رشد و توسعه دست نخواهند یافت (صامتی و فرامرز پور،
 .)332-03 :3131از این رو سرمایه گذاری در این بخش ضروری می نماید و چون
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بخش عمده کشاورزی در روستاها می باشد و توسط روستاییان انجام می پذیرد ،سرمایه
گذاری در زیرساخت های روستا برای این امر مهم نیز ضروری است .اما با عدم
برخورداری جامعة روستایی از امکانات و شکاف شدید ایجاد شده بین مناطق شهری
و روستایی ،عالوه بر مهاجرت جمعیت روستایی و عوامل دیگری چون تبدیل آبادی
های بزرگ به مراکز شهری و پیوستن آبادی های حاشیة شهرها به نقاط شهری و
همچنین افزون بر آن ،تحول در نظام بهره برداری تولید کشاورزی ،سرمایه گذاری
محدود و نبود فرصت های شغلی در نقاط روستایی به مهاجرت و محدودیت رشد
جمعیت روستایی کشور انجامیده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست،
اما شرط الزم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است (تقوی و محمدی:3133 ،
 .)22-39در سرمایه گذاری دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارد که عبارتند از زمان و
ریسک .اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه گذاری ،صرف پول در
زمان حال صورت می گیرد و مقدار آن معین می باشد ،در حالی که پاداش حاصل از
آن در آینده به دست می آید و معموالً با عدم اطمینان همراه است .در بعضی از مواقع،
ویژگی زمان غالب می گردد و در بعضی مواقع ریسک از نظر اهمیت مقدم می باشد و
در مواقع دیگر هر دو دارای اهمیت هستند (ابزری و همکاران.)323-329 :3133 ،
سرمایه گذاران هنگام أخذ تصمیم برای سرمایه گذاری در یک منطقه یا یک جا
عالوه بر معیار سودآوری به معیار امنیت سرمایه گذاری نیز توجه ویژه دارند .از این
رو در جوامعی چون جوامع روستایی که به سختی امر و معاش می کنند ،دارای ریسک
باالیی برای سرمایه گذاری در زمان های حال نمی باشد ،مگر اینکه تمام جوانب به نفع
او باشد .همچنین در جامعه روستایی همچون منطقه سیستان که ریسک کشاورزی و
دیگر مسائل مربوط به سرمایه گذاری در روستاهای منطقه به علت شرایط جغرافیایی
باالست با مشکل مواجه است .همچنین عواملی اجتماعی چون نفع آنی را بر نفع آتی
ترجیح دادن روستاییان طبق بیانات راجرز و سخت گرفتن طبیعت بر آنها مانع از سرمایه
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گذاری آنها خواهد شد .بنابراین در این خصوص سرمایه گذاری های دولتی و باال بردن
سطح اطمینان روستاییان در امر سرمایه گذاری می تواند به این امر مهم کمک کند تا
روستاییان به سطح توسعه قابل مالحظه ای دست یابند.
فرضیه  :1بین عوامل محیطی و سرمایه گذاری در روستاهای سیستان رابطه معنا داری
وجود دارد.
فرضیه  :2بین عوامل اقتصادی و سرمایه گذاری در روستاهای سیستان رابطه معناداری
وجود دارد.
مبانی نظری
تعاریف

از دیدگاه کلی ،سرمایه گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی
به پول های بیشتر در آینده است .به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن
مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده (شارپ.)12 :3003 ،
هر سرمایه گذاری ای که در عرصه های روستایی صورت می گیرد به مثابه متغیر
جدید است که وارد این عرصه شده است .این متغیر در سیستم سکونتگاه های
روستایی پیامدهایی را به همراه خواهد داشت .بر اساس اهداف برنامه ها ،این پیامدها
لزوماً مثبت فرض می شوند و یا باید منجر به حل معضالت و تنگناهای موجود در
سکونتگاه های روستایی و در نهایت بهبود شرایط زیست و رفاه جامعه روستایی و در
یک کالم توسعه روستایی گردند (شاطریان و همکاران .)311 :3130 ،کینزن ها
معتقدند که معیار کارایی نهایی سرمایه نقش بسیار مهمی در تصمیمات سرمایه گذاران
دارد .در تحلیل کینز میزان واقعی بازدهی سرمایه گذاری ،مقداری است که ارزش
تنزیل شده درآمدهای انتظاری خالص ناشی از سرمایه گذاری در یک پروژه خاص
را با هزینه ی اولیه ی سرمایه گذاری در آن پروژه برابر می کند .این میزان ،کارایی
نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود .تصمیم به سرمایه گذاری بر اساس نظریه ی
کینز به دو عامل بستگی دارد :نخست ،میزان بازدهی داخلی ناشی از سرمایه گذاری
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که در واقع همان کارایی نهایی سرمایه گذاری است و دوم ،میزان بهره که معیار
ارزیابی هزینه های فرصت ذخایر موجود می باشد (برانسون.)132-190 :3132 ،
عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری

عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری به دو دسته شناخته شده و نامشخص تقسیم می
شود .از عوامل شناخته شده برخی قابل اندازه گیری نیست .در این قسمت سعی می
شود عواملی بررسی شود که قابل اندازه گیری است و در عین حال بیشترین اثرات را
بر سرمایه گذاری دارد و در مدل کاربردی معنی دار است.
سطح درآمد :با توجه به نظریه های سرمایه گذاری( ،اصل شتاب) ،تغییرات سطح
درآمد تأثیر بیشتری نسبت به سطح مطلق درآمد دارد ،بنابراین سطح درآمد یا تغییرات
سطح درآمد را می توان به عنوان عامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی تلقی کرد
(اخوی.)23 :3132 ،
سرمایه گذاری دولتی :به لحاظ نظری اگر سرمایه گذاری دولتی در حیطه بخش
خصوصی و فعالیتهای تولیدی وارد شود ،به عنوان جایگزینی قدرتمند برای بخش
خصوصی عمل می کند (اثر تخلیه ای).
اگر سرمایه گذاری بخش عمومی در حیطه کاالهای عمومی باشد به عنوان بخش
مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی عمل می کند (اثر کششی) (برانسون:3133 ،
.)122
سرمایه گذاری های عمرانی از مهم ترین ابزارهای دولت در زمینه توسعه روستایی
به شمار می آیند .هدف سرمایه گذاری های عمرانی بهبود زندگی مردم روستایی
است .بر اساس اهداف برنامه های ساالنه دولت به هر بخش از فعالیت ها ،اعتباراتی
تخصیص می یابد و هزینه می شود .اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به انواع سرمایه
گذاری های عمرانی تبدیل می گردد که با هزینه کردن باید دست کم بخشی از
مشکالت روستایی کاهش یابد یا از بین برود؛ و از سوی دیگر بسترسازی الزم برای

22

اندیشه جغرافیایی ،سال پنجم ،شماره دهم ،پاییز 3109

عمران و توسعه روستاها فراهم آید (برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور .)201 ،3130-31
اعتبارات بانکی :در مورد تأثیر اعتبارات و تسهیالت بانکی بر سرمایه گذاری
خصوصی در قالب نظریه های سیاست پولی اقتصاد کالن تردیدی وجود ندارد و
نقش سیاست پولی در تشویق سرمایه گذاری خصوصی حائز اهمیت است .برای این
منظور از طریق ایجاد تسهیالت الزم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه های
سرمایه گذاری ،مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد ،سرمایه گذاری
اقتصاد افزایش می یابد ( برانسون.)122 :3133 ،
نرخ تورم :نرخ تورم داخلی از جمله متغیرهایی است که بر تقاضای سرمایه
گذاری بخش خصوصی مؤثر است .تورم لجام گسیخته که همراه با افزایش تولید نیز
باشد ،تأثیر منفی روی سرمایه گذاری خصوصی می گذارد .نرخ تورم باال ریسک
فعالیتهای تولیدی را افزایش می دهد و بخش سوداگری اقتصاد را با سود سرشاری
مواجه می کند و در نتیجه منابع را از فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری به سمت
خدمات کاذب ،احتکار و فعالیتهای تجاری زود بازده سوق می دهد و سرمایه گذاری
خصوصی را می کاهد (مِیِر.)3 :3033 ،
پس انداز :پس انداز می تواند از طریق نظام بانکی یا بازارهای ملی وارد جریان
کار و تولید شود و به صورت فزاینده درآمد ملی را افزایش دهد .در واقع پس انداز
ملی بهترین منبع سرمایه گذاری به حساب می آید ،زیرا بازده آن برای اقتصاد ملی در
باالترین سطح قرار دارد (پوریان ،3133 ،صص )09-33
پیشینه تحقیق

در ارتباط با چالش های سرمایه گذاری در روستاها مطالعاتی صورت نگرفته است.
از این رو تحقیقاتی را که نزدیک به این موضوع یا در ارتباط با سرمایه گذاری است در
این تحقیق آورده ایم که به شرح ذیل می باشد:
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عسلی ( )3139در یک تحقیق ،سرمایه گذاری خصوصی در ایران را برای دوره ی
زمانی  3133-3113به روش  TSLSمورد بررسی قرار داده است .نتایج حاکی از آن
است که درآمد واقعی و سرمایه گذاری دولتی تأثیر معنی داری بر سرمایه گذاری
خصوصی دارد.
آهنگری و سعادت مهر ( )3133در تحقیقی تحت عنوان رابطه ی ریسک و سرمایه
گذاری خصوصی در ایران به این نتیجه رسیده اند که امنیت سرمایه گذاری تأثیر معنی
داری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد .به طوری که یک واحد افزایش در
شاخص ریسک (ریسک مرکب) سرمایه گذاری ،به طور متوسط سرمایه گذاری
خصوصی در ایران را به میزان  9/22میلیارد ریال کاهش می دهد.
ترکمانی و جمالی مقدم ( )3133در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در
مناطق روستایی ایران بر اساس نتایج به دست آمده ،کشش های فقر روستایی نسبت به
سرمایه گذاری در توسعه و عمران روستایی بیش از سایر سرمایه گذاری های عمرانی
دولت در امور روستایی بوده است ،اما سرمایه گذاری در این زمینه بر رشد بهره وری
کل عوامل تأثیری مثبت ندارد .سرمایه گذاری در زمینة جاده سازی بر فقر روستایی
مؤثر است و از این لحاظ ،در رتبة دوم قرار دارد .رتبة بعد ،به سرمایه گذاری در
تحقیقات کشاورزی اختصاص دارد که تأثیر آن بر رشد بهره وری کل نیز مثبت بوده
است .بر اساس نتایج محاسبات ،تأثیر بیشتر انواع سرمایه گذاری های عمرانی دولت
بر فقر روستایی به صورت مستقیم است.
شاطریان و گنجی پور ( )3130در تحقیقی تحت عنوان تأثیرات سرمایه گذاری های
عمرانی در توانمندسازی روستاها (مطالعه موردی :روستاهای بخش ابوزیدآباد
شهرستان کاشان) نشان دادند که همبستگی و رابطه معناداری میان میزان سرمایه
گذاری عمرانی و توانمندسازی روستاها وجود ندارد و بعد از گذشت  19سال از
برنامه ریزی و اجرای برنامه های عمرانی بعد از انقالب ،جامعه روستایی چونان تابعی
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از تحوالتی پنداشته می شود که در سطوح باالتر رخ می دهند .بنابراین هنوز
روستاییان نقش تعیین کننده ای برای خود قایل نیستند و همین امر باعث می گردد تا
نوسان در سرمایه گذاری ها ،مسائل اجتماعی به ویژه توانمندسازی روستاها را چندان
متأثر نسازد.
مواد و روش ها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

دشت سیستان با وسعت  33299کیلومترمربع در منتهیالیه مرز شرقی ایران قرار
دارد؛ این منطقه بین  19درجه و  3دقیقه الی  13درجه و  20دقیقه عرض شمالی و 30
درجه و  33دقیقه الی  93درجه و  39دقیقه طول شرقی قرار دارد که از شرق به
افغانستان ،از جنوب به بلوچستان ،از مغرب و شمالغربی به دشت لوت و نهبندان در
استان خراسانجنوبی محدود شده است .بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی ،دارای 0
بخش 33 ،دهستان 3 ،نقطه شهری (زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز) و  333آبادی
دارای سکنه است (توکلی و همکاران ،3133 ،ص .)1

شکل ( :)3تصویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
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روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی– توصیفی می باشد و برای جمع آوری
داده ها از ابزار کتابخانه ای ،مطالعات مقاله ها و مشاهدات میدانی استفاده شد که با
استفاده از  19شاخص پرسشنامه تهیه شد که در جدول  3مشخص شده است .تعداد
پرسشنامه های توزیعی توسط فرمول کوکران بر اساس جمعیت سیستان بدست آمده و
در روستاهای نمونه سیستان پخش شد و داده های جمع آوری شده با آزمون
کروسکال -والیس و آزمون فریدمن در نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.
()3

t 2 pq
d2
N
1  t 2 pq 
1   2  1
n d

N=54113

یافته های تحقیق

آزمون کروسکال -والیس که یک آزمون غیر پارامتری و از سری آزمون های
آنالیز واریانس محسوب می شود ،برای مقایسه های سه و بیشتر از سه گروه استفاده
می شود .روش کروسکال -والیس این فرضیه را که  kگروه نمونه از یک جامعه
آماری مشترك یا جامعه آماری شبیه به هم که با توجه به میانگین ها استخراج شده
اند را آزمون می کند .آنالیز واریانس یک طرفه کروسکال-والیس با استفاده از رتبه
ها ،آزمون فوق العاده مفیدی برای تصمیم گیری د باره این است که آیا  kگروه
نمونه مستقل از جامعه های آماری مختلف آمده اند یا نه؟ بدیهی است که نمونه ها
بدون استثنا اختالفاتی با یکدیگر دارند؛ ولی سوال این است که آیا اختالفات مشاهده
شده در نمونه ها نماینده اختالفات موجود در جوامع هستند یا ناشی از شانس و
تصادف اند؟ فرضیه صفر در این آزمون بر خالف فرض مقابل آن ،تاکید بر عدم
اختالف بین گروهها دارد .این فرضیه با توجه به میانگین ها ،مبنا را بر شباهت k
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نمونه از یک جامعه مشترك می گیرد .یعنی دو فرضیه صفر و یک به صورت زیر
مطرح می شوند.

در این آزمون همه  kنمونه را روی هم ریخته (تا  Nمشاهده به دست آید) سپس هر
یک از  Nمشاهده را به صورت رتبه در می آوریم .کوچکترین مقدار رتبه یک و
بیشترین مقدار ،آخرین رتبه (رتبه Nام) را به خود اختصاص می دهد .اینک برای هر
یک از  kگروه ،مجموع رتبه ها را محاسبه می کنیم .آزمون کروسکال والیس معلوم
می کند که آیا این مجموعه رتبه ها چنان با یکدیگر تفاوت دارند که نتوان گفت آنها
از یک جامعه آماری مشترك استخراج شده اند .شاخص آماری کروسکال والیس به
صورت زیر است:
k R2
12
) j  3( N  1
N ( N  1) j 1 n j

()2

H

که اجزای این فرمول به صورت زیر است:
= تعداد گروه ها،
گروه ها و

تعداد نفرات در هر گرروه،

= تعرداد کرل نفررات در برین

مجموع رتبه ها در هر گروه

میانگین هر یک از گروه ها در نرم افزار  Spssگرفته شده و با استفاده از آزمون
کروسکال -والیس به نتایج ذیل رسیده ایم :بر اساس جدول  2که میانگین هر یک از
گروه ها در این جدول رتبه دهی شده است .گروه  3که مطلق به عوامل محیطی است
بیشترین تأثیر را در سرمایه گذاری روستاییان سیستان در روستایشان داشته و عوامل
اقتصادی که مطلق به گروه  1بوده ،بعد از عوامل محیطی بیشترین تأثیر را دشته و بعد از
آن عوامل کالبدی مطلق به گروه  2و عوامل اجتماعی مطلق به گروه  2به ترتیب
بیشترین تأثیر را در این مورد داشته اند.
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جدول  :3گروه بندی شاخص ها در چهار گروه اصلی
ردیف

شاخص

3
محیطی

Environmental

2
اجتماعی

Social

1
اقتصادی

Economic

2
کالبدی

Body-body

منبع :نگارندگان

شاخص های مورد بررسی
قابل دسترس بودن آب های سطحی
بادهای  329روزه سیستان
شوری خاك
از دست رفت خاك
حاصلخیزی خاك
خشکسالی
قابل دسترس بودن آب های زیر زمینی
بیکاری
مهاجرت به شهر
تجربه افراد بزرگسال
میزان آب سالم قابل دسترس
ارث بری
ترجیح دادن منافع آنی به آتی
تعداد افراد در خانوار
میزان درآمد
میزان نوسان قیمت فرآوردهای زراعی
تورم
روش های نوین کشاورزی همچون گلخانه
میزان نوسان قیمت فرآوردهای دامی
میزان پس انداز
میزان صنایع دستی
تغییرات کاربری اراضی
میزان اختالف طبقاتی بین شهر و روستا
تصمیمات دولتی
میزان عرضه پایین نهاده های کشاورزی
میزان راه های ارتباطی مناسب
میزان آگاهی و اطالعات عمومی
میزان فاصله روستا از شهر
میزان آموزش های جهاد کشاورزی
میزان در دسترس بودن تهسیالت بانکی

شماره شاخص
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
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جدول :2میانگین رتبه ها
Ranks
N
133

Mean Rank
233/23

group
3

332/10

133

2

333/39

133

1

333/39

133

2

3322

Total

جدول ذیل محتوی نتیجه اصلی آزمون است .همان گونه که در جدول مشاهده می
کنید می توان مقدار آماره مربع کی را با  1درجه آزادی و همچنین سطح معنی داری
آزمون  P-Valueرا با مقدار صفر مشاهده کرد که نشان از رد شدن فرض  H 0دارد .با
توجه به خروجی ،نتیجه این است که انگیزه سرمایه گذاری به عوامل گوناگونی وابسته
که این عوامل اختالف معنی داری با هم دارند.
جدول  .1مقدار آماره مربع کی
Test Statisticsa,b
azmun
23/231

Chi-Square

1

df

1

Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
grope

همچنین بر اساس آزمون فریدمن نیز این فرضیه مورد آزمون قرا ر گرفت که نتایج با
آزمون کروسکال -والیس یکی بوده که به شرح ذیل می باشد:
بر اساس جدول  2میانگین رتبه ها همان طور که مشاهده می شود ،عوامل محیطی
بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی کمترین تأثیر را در سرمایه گذاری در روستاهای
سیستان را دارند .بر اساس جدو ل  3مقدار آماره کی را با درجه آزادی  1و همچنین
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سطح معنی داری آزمون  P-Valueرا با مقدار صفر میتوان مشاهده کرد که نشان از
رد شدن فرض  H 0دارد .با توجه به خروجی نتیجه نهایی این است که انگیزه سرمایه
گذاری به عوامل گوناگونی وابسته که این عوامل اختالف معنی داری با هم دارند.
جدول  .2میانگین شاخص ها
Ranks
Mean Rank
2/20

economic

2/23

enviromental

2/31

social

2/33

kalbody

جدول  .3مقدار آماره مربع کی
Test Statisticsa
133

N

12/232

Chi-Square

1

df

9

Asymp. Sig.

a. Friedman Test

نتیجه گیری و پیشنهادات

سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع
بیشتر در آینده است .در حقیقت سرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در
آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند .از آنجایی که روستاهای منطقه سیستان
به علت شرایط نامطلوب محیطی و همچنین مرزی بودن منطقه در وضعیت ثابت معیشتی
قرار ندارند ،ریسک سرمایه گذاری در این مناطق باالست ،از این رو با استفاده از نتایج
بدست آمده از آزمون های کروسکال -والیس و فریدمن ،عوامل محیطی و اقتصادی
بیشترین تأثیر را بر سرمایه گذاری ها در روستاهای سیستان دارند و بعد از آنها عوامل
کالبدی و اجتماعی به ترتیب تأثیرگذار می باشند .بنابراین برای مقابله با نامالیمات
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محیطی با استفاده از طرح های جلوگیری از بالیای طبیعی و همچنین سرمایه گذاری
های دولتی و خصوصی و تهسیالت بانکی به روستاییان ،میتواند به عنوان پشتوانه ای
برای سرمایه گذاری های روستاییان باشد .همچنین بیمه های جهت خسارات های ناشی
از بالیایی طبیعی و غیره می تواند درصدِ قدرت ریسک روستاییان را باال ببرد و باعث
افزایش میزان سرمایه گذاری آنها باشد .با ساخت راه های ارتباطی و بازارهای محلی
قابل دسترس نیز میتوان انگیزه روستاییان را برای سرمایه گذاری در روستاها افزایش
داد.
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