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چکیده
پيامدهاي نامطلوب اقتصادي ،اجتماعي و سياسي فقر ،دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعيت فقرا را در صدر اولويتهاي خود قرار دهند .از اين
رو براي سياست گذاران شناخت درست از ميزان فقر و نيز بررسي چگونگي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي و ساير عوامل تأثيرگذار بر آن به ويژه در
مناطق روستايي ،اهميت بالايي دارد .هدف اين تحقيق بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي بر فقر در مناطق روستايي  52استان کشور طي دوره
 ،1324-1312با استفاده از ريز دادههاي طرح هزينه درآمد خانوار ميباشد .براي اين امر ابتدا شاخص فقر سن براي مناطق روستايي کشور به
تفکيک استانها محاسبه شده است .اين شاخص نشان ميدهد ،فقر در سال هاي انتهايي دوره مورد بررسي براي کل کشور و نيز اکثر استانها
افزايش يافتهاست .طبق نتايج ،استان سيستان و بلوچستان بدترين وضعيت فقر را در ميان  52استان کشور داشته و استان تهران داراي وضعيت
مطلوبي بوده و پايينترين سطح فقر را داراست .نتايج تخمينها نشان ميدهند که در کوتاهمدت ،توسعه راههاي روستايي نميتواند روي فقر تأثيرگذار
باشد ولي در بلندمدت ميتواند روي فقر تأثير معکوس داشته باشد ،بهطوريکه سبب کاهش فقر شود.
واژگان کلیدی :فقر ،شاخص فقر سن ،راه روستايي ،توسعه روستايي
طبقهبندی R11, O18, C23 : JEL

مقدمه

فقر به معناي ناتواني در تامين نيازهاي اساسي زندگي از قبيل خوراک ،پوشاک ،مسکن ،و  . . .ميباشد .مفهوم نيازهاي اساسي بر
حسب زمان و مکان متفا وت است و از حداقل نيازها براي زنده ماندن تا متوسط سطح زندگي را در بر ميگيرد .فقر موجب محدود شدن
توسعه انساني گرديده و صدمات گسترده و طولاني مدتي بر جاي ميگذارد (ارضرومچيلر .)1320،پديده فقر از ديرباز با انسان همراه بوده و
يکي از مسائل اساسي اجتماعي -اقتصادي بشري است .در دهههاي اخير عليرغم گسترش اجراي اصلاحات اقتصادي ،کماکان فقر و
نابرابري در بيشتر کشورهاي جهان مشاهده ميشود و به دليل پيامدهاي همهجانبه آن ،امروزه بيش از پيش در کانون توجه سازمانهاي
بينالمللي ،دولتمردان ،اقتصاددانان و البته جامعهشناسان قرار گرفتهاست .اهميت فقرزدايي همواره در تعاليم و آموزههاي ديني مورد توجه
قرار گرفته و رفع فقر و محروميت از آحاد جامعه و تامين رفاه آنان از مباني نظري قوي در قرآن کريم و معارف اسلامي برخوردار ميباشد.
به عنوان مثال با استناد به تعاليم قرآني که ميفرمايد" :و لقد کرمنا بني آدم ،" 3نميتوان کرامت انسانها را – حتي براي مدت زمان

 .1استاديار گروه علم اقتصادي ،دانشکده اقتصادو مديريت ،دانشگاه تبريز(نويسنده مسئول)
 .5کارشناسي ارشد توسعه اقتصادي ،اقتصادو مديريت ،دانشگاه تبريز
 .3آيه  54سوره مبارکه اسراء
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کوتاهي – به واسطه فقر خدشه دار کرد و يا با توجه به عهدنامه مالک اشتر ( نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر ) 1ميتوان توزيع مجدد
درآمد بر مبناي معيارهاي اسلامي را براي رفع فقر و محروميت استنباط کرد .لذا لازم است در برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي،
کاهش فقر و احترام به کرامت انسان ها به طور عملياتي مورد توجه قرار گيرد ( حکمتي فريد .)1315 ،با توجه به اين آموزهها و همچنين
اهميت کاهش فقر در توسعه کشور ،توجه به فقرا و حمايت از آنان ،در اصل هاي دوم ،سوم ،بيستويکم و بيستونهم قانون اساسي در
اصل  03ام ديده مي شود که به ريشه کن کردن فقر و محروميت از جامعه توجه خاص دارد.
در ادبيات توسعه ،سرمايه گذاري زيربنايي يکي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي و کاهش فقر است .نقش زيرساختها از جمله راهها،
در افزايش رشد اقتصادي ،کاهش فقر ،کاهش هزينه هاي توليد و زندگي ،افزايش رفاه و توسعه صادرات بهحدي است که دستيابي به
رشد و توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را که يک هدف ايدهآل است ،بدون ايجاد زيرساختها نميتوان متصور شد .سرمايهگذاري
در زيرساختها با کاهش هزينههاي توليد ،موجبات افزايش بهره وري توليد ،گسترش بازارها و نهايتاً باعث کاهش هزينه بنگاهها در
مقياس اقتصادي ميشود .به اين ترتيب نقش زيرساخت ها در توليد ملي ديگر به عنوان يک نهاده نخواهد بود ،بلکه زيرساختها تابع
توليد را به سمت بالا انتقال داده و باعث افزايش توليد نهايي نهادهها ميگردد (رنجپور و همکاران ،1315 ،به نقل از داگال. )1111 ،5
درباره اهميت زيرساختها ،روزنشتاين 3معتقد است که يکي از مهمترين مصداقهاي اصل تقسيم ناپذيري و صرفهجوييهاي خارجي،
سرمايهگذاريهاي زيربنايي است .گرچه اين عوامل و سرمايهگذاريها دوران بارآوري طولاني دارند و توليداتشان با تأخير به ثمر ميرسد،
اما تدارک اين نوع سرمايهها ،امکان سرمايهگذاري در ساير صنايع را افزايش ميدهد .سرمايهگذاري اوليه در امور زيربنايي ،به منظور
هموار کردن راه براي سرمايه گذاريهاي بعدي ،که ثمرات آنها سريعتر ظاهر ميشود ،ضروري است (رنجپور و همکاران)1315 ،
زيرساختهاي فيزيکي از جمله راه ها ،اغلب به عنوان يک شاخص کليدي براي رشد اقتصادي و کاهش فقر در کشورهاي در حال
توسعه و توسعهيافته ميباشند .در دهههاي اخير ،افزايش زيرساختهاي حملونقل يک استرا تژي حياتي براي کاهش فقر و توسعه پايدار
در مناطق در حال توسعه بوده است .فقراي روستايي علاوه بر اينکه مصرف کمي دارند ،دسترسي مناسبي نيز براي امکانات ندارند .بنابراين
بايستي حمايتهاي قابل توجهي براي ساخت جادهها ،راهآهنها ،پلها ،نيروگاهها و برخي از زيرساختهاي اساسي ارائه داده شوند که
هدف آنها ،ارتقاي رشد اقتصادي و کاهش فقر باشند .بنابراين بررسي تجربي تأثير زيرساختهاي جادهاي بر فقر روستايي بسيار مهم
است (ليوليت آکليلو. )5415 ،
در ايران براي مبارزه با فقر ،بالاخص فقر روستايي ،در قالب برنامههاي توسعه و طرح ساماندهي اقتصادي ،تاکنون تلاشهايي انجام
شده است؛ اما آثار آن در کاهش فقر در جامعه چندان مشخص نيست )مولايي و رحيميراد .)1312 ،لذا بررسي عواملي که روي فقر
روستايي اثرگذارند ،از جمله توسعه زيرساختها ،حائز اهميت بوده و نتايج آن ميتواند مورد استفاده سازمانها و مسئولان ذيربط براي
مقابله با فقر در کشور باشد .چرا که به اعتقاد بسياري از صاحبنظران ،توجه ويژه به روستاها و برنامهريزي براي توسعه روستايي علاوه بر
افزايش توليد ناخالص ملي ،موجب ماندگاري جمعيت مولد ،بهويژه جوانان و نوجوانان در اين مناطق شده و جامعه را از پيامدهاي مهاجرت
و حاشيه نشيني ،مشاغل کاذب ،فقر و آسيب هاي اجتماعي ميرهاند.
در اکثر پژوهشهاي صورت گرفته (به عنوان نمونه ،مطالعه ليوليت آکليلو ( ))5415پيرامون تأثير احداث و توسعه جادههاي روستايي
روي فقر روستايي ،اين نتيجه حاصل شده است که با بهبود دسترسي به جادههاي روستايي ،فقر روستايي کاهش مييابد .حال اين سؤال
مطرح ميشود که تأثير گسترش راههاي روستايي بر شاخص فقر روستايي در ايران چگونه است؟
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تحقيق حاضر به بررسي اين سوال و تأثير گسترش راههاي روستايي برشاخص فقر روستايي طي سالهاي  1324-1312در
استانهاي ايران ميپردازد .براي اين منظور ابتدا شاخص فقر روستايي به تفکيک استانها و با روش سن محاسبه ميشود .سپس بعد از
تحليل توصيفي اين شاخص و ساير متغيرها ،از روش اقتصادسنجي داده هاي تابلوئي ،مدل تحقيق تخمين زده شده تا عوامل مؤثر بر
شاخص فقر روستايي استانها با محوريت توسعه راههاي روستايي ،مطالعه و بررسي شود.
روش جمعآوري دادههاي اين مطالعه به صورت اسنادي است .دادههاي هزينه – درآمد استانها براي دورههاي  1324تا  1311از
نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق روستايي مرکز آمار ايران استخراج شدهاست .استانهاي مورد مطالعه کشور نيز  52استان 1ميباشد.
لازم به ذکر است که استان خراسان در سال  1320به سه استان خراسان جنوبي ،شمالي و رضوي و استان تهران در سال  1314به استان
البرز و تهران تجزيه شدهاست که آمار مورد نياز آنها در سالهاي قبل از تجزيه ،از تجميع دادههاي هر يک از اين استانها حاصل شده
است.
چهار چوب تحقيق حاضر به شرح زير است :بعد از مقدمه در قسمت دوم مباني نظري و مطالعات صورت گرفته در زمينه تاثير عوامل
اقتصادي روي فقر ارائه شده است .در قسمت سوم به معرفي برخي از شاخص هاي فقر و مدل تحقيق و آزمون هاي تشخيص مدل
پرداخته شده و در قسمت چهارم تخمين مدل ها و تحليل يافته ها ارائه شده است .نهايتا نتيجه گيري و پيشنهادهاي سياستي در قسمت
پنجم آورده شده است.
مبانی نظری

در اين تحقيق براي محاسبه شاخص فقر روستايي ،از روش شاخص فقر سن 2استفاده شده و براي محاسبه شاخص مذکور ،نياز به
محاسبه خط فقر ميباشد که با الهام از روش ضريب معکوس انگل ،خط فقر محاسبه ميگردد .با استفاده از دادههاي طرح آمارگيري از
هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي که از طريق مرکز آمار ايران تهيه گرديده ،شاخص فقر سن براي سالهاي  1324تا  1311محاسبه
ميگردد.
شاخص فقر سن

به عقيده سن ،شکاف فقر در جامعه را مي توان ناشي از دو امر دانست  :ابتدا شکافي که از اختلاف متوسط درآمد فقرا و خط فقر گرفته
مي شود و دوم شکافي که ناشي از نابرابري توزيع درآمد است .در واقع منظور سن از اين تقسيمبندي ،تأکيد بر نحوه توزيع درآمد ميان
فقرا در کنار مسئله نبود درآمد مکفي است .به همين دليل سن ،ضريب جيني را که نشان دهنده توزيع درآمد افراد است ،وارد شاخص فقر
ميکند (عرب مازار و همکاران .) 1323 ،آمارتياسن شاخص فقري ارائه داد که محروميت نسبي افراد فقير را در مقابل ساير افراد جامعه در
نظر ميگيرد .از ويژگيهاي شاخص فقر سن آن است که اندازه آن بين صفر (در حالتي که فرد فقير در جامعه وجود نداشته باشد) و يک
(در حالتي که درآمد کليه افراد جامعه ،مساوي صفر باشد) تغيير ميکند (ارشدي و کريمي .)1315 ،اين شاخص به صورت زير تعريف
ميشود:

 .1استانهاي مورد بررسي در اين مطالعه شامل استان هاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،اردبيل ،زنجان ،اصفهان ،ايلام ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختياري ،خراسان،
خوزستان ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،فارس ،قزوين ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگيلويه و بويراحمد ،گلستان ،گيلان ،لرستان ،مازندران ،مرکزي ،هرمزگان ،همدان ،يزد
با توجه به تقسيمات کشوري و عدم وجود آمار مجزا براي استانهاي تقسيم شده ،در کل دوره مورد مطالعه ،بهجاي  31استان 52 ،استان در نظر گرفته شدهاست.
Amartia Kumar Sen
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که در آن :S ،شاخص فقر سن  :H ،درصد فقيران :I ،شکاف نسبي درآمد(شکاف فقر) و  :Gضريب جيني توزيع درآمد بين فقرا
است.
براي محاسبه اين شاخص ابتدا بايد سه شاخص درصد فقرا ،شکاف فقر و ضريب جيني توزيع درآمد محاسبه شود که مستلزم داشتن
خط فقر ميباشد (ارضرومچيلر .)1320،در اين مطالعه براي اين منظور از آمار درآمد و هزينه خانوارهاي روستايي کشور که توسط مرکز
آمار ايران منتشر ميشود ،استفاده ميگردد.
تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل

اين روش بر پايه مفهوم نسبي فقر استوار است .در حقيقت ارنست انگل از شاخص نسبت مخارج خووراکي بوه درآمود خانوارهوا جهوت
ارزيابي رابطه مخارج خوراکي خانوارها و درآمد آن ها استفاده نمود که بعدها به عنوان معياري براي محاسبه خط فقور موورد اسوتفاده قورار-
گرفت .در اين روش ،ضريب انگل بر اساس مدلهاي اقتصادسنجي برآورد ميگردد و سپس مخارج خووراکي خوانوار در معکووس ضوريب
انگل ضرب ميشود ،حاصل اين محاسبه ،معادل با خط فقر برآوردي خواهدبود (ارضرومچيلر.)1320 ،
براي برآورد ضريب انگل نيز ابتدا مخارج خوراکي و مخارج کل خانوارهاي مورد مطالعه به ده گروه درآمدي تقسيم و سپس بور اسواس
آنها چهار مدل زير برآورد ميگردد.
1) F=α0 + α1 E + ɛ
2) Ln F = β0 + β1 Ln E + L
3) Ln F = γ0 + γ1 E + θ
4) F= η + η1 Ln E + λ

 :λ ،θ ،L،ɛجملات پسماند :E ،مخارج خوراکي خانوارهاي هر دهک : F ،مخارج کل هر دهک و ضرين جمله  Eضريب انگل است.
اين مدلها به روش  OLSتخمين زده ميشوند و پس از انجام آزمونهاي متداو ،بهترين الگو بر اساس قدرت توضيحدهندگي مدل،
انتخاب و ضريب انگل بر اساس آن محاسبه ميگردد (ارضرومچيلر.)1320 ،
شايان ذکر است در اين تحقيق از دادههاي تابلوئي در قالب دهکهاي مخارج استفاده شده و الگوهاي اقتصادسنجي فوق الذکر ،براي
هر يک از سال هاي دوره  1324-1312و  52استان کشور به روش  OLSتخمين زده شدند و پس از انجام آزمونهاي مرسوم و لازم،
بهترين الگو ( که الگوي شماره  0است) ،بر اساس قدرت توضيحدهندگي مدل (شاخصهاي  R2و نتايج آزمون  )tانتخاب شده و
ضريب ِانگل محاسبه گرديدهاست (ارضرومچيلر.)1320 ،
در مرحله بعد ،ضريب اِنگل هر يک از سالها و استان ها را معکوس نموده و عدد حاصل را در متوسط مخارج خوراکي خانوارهاي
فقير ،ضرب نموده تا خط فقر بر پايهي معکوس ضريب اِنگل ،براي هر يک از سال ها و استانها محاسبه شود .لازم به ذکر است ،خط فقر
محاسبه شده بر پايه ضريب انگل ،با مفهوم نسبي فقر سازگار ميباشد (خداداد کاشي و همکاران.)1320 ،
پیشینه تحقیق

خسروی نژاد ( ،)1931فقر و شاخصهاي فقر در مناطق شهري و روستايي را طي سالهاي  1324-21برآورد کردهاست .در اين
مقاله خط فقر بر اساس رويکرد رفتار مصرفي و با استفاده از دادههاي خام بودجه خانوار که در طبقات پنجگانه گروه بندي شدهاند،
محاسبه شده است .سپس شاخص هاي فقر سرشمار ،شکاف فقر و شاخص فوستر و گرير و توربک ( )FGTمحاسبه و تحليل شده است.
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نتايج حاکي از آن است که شاخصهاي فقر در نيمه اول دوره مطالعه ،روند نزولي را طي کرده و در نيمه دوم روند صعودي را طي کرده
اند.
ارشدی و کریمی ( ، )1932در تحقيقي به بررسي وضعيت فقر مطلق در ايران در سالهاي برنامه اول تا چهارم توسعه
پرداخته اند .با در نظر گرفتن اين موضوع در مطالعه حاضر ،با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوار ،به اندازهگيري وضعيت فقر در مناطق
شهري و روستايي ايران طي سالهاي  1312-22پرداخته شدهاست .بدين منظور براي بهدستآوردن خط فقر مطلق کل ،خط فقر مطلق
غذايي بر اساس رويکرد حداقل نيازهاي اساسي محاسبه و حداقل نيازهاي غيرغذايي به آن اضافه شدهاست .نتايج حاصل دلالت بر آن
دارد که برنامههاي فقرزدايي پس از جنگ ،در کاهش فقر مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي موفقيت بيشتري داشتهاند.
مولایی و رحیمیراد(  ،)1931در مطالعه اي تحت عنوان " بررسي وضعيت فقر در خانوارهاي روستايي ايران طي پنج برنامه
توسعه اقتصادي ايران " در سالهاي  1312 -1315پرداختهاند .در اين راستا با استفاده از دادههاي هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي،
خط فقر به روش سيستم مخارج خطي محاسبه شد و با استفاده از شاخصهاي سنجش فقر ،وضعيت فقر در مناطق روستايي مورد مطالعه
قرار گرفت .نتايج حاکي از آن است که طي سالهاي مورد مطالعه ،گرچه خط فقر در خانوارهاي روستايي ايران داراي رشد متوسط 51/3
درصد بودهاست ،اما اندازه فقر در روستاها روند نزولي داشتهاست.
اوبایلو 1و همکاران (  ،) 2112در تحقيقي با عنوان تأثير زيرساختهاي روستايي بر سودآوري و بهرهوري از مزارع ،در دولت
محلي نيجريه ،به بررسي تأثير زيرساختها بر افزايش بهرهوري و سودآوري توليد و کاهش فقر ميپردازد .اين مطالعه در سال  ،5410با
استفاده از دادههاي مقطعي و روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي 114 ،روستا و  154کشاورز از منطقه اوگان 5نيجريه به عنوان
نمونه انتخاب شدهاند .نتيجه بدين شکل بود که با ب هبود در امکانات زيرساختها ،کشاورز ميتواند توليد بيشتري را با هزينه کمتري
انجام دهد .بنابراين هزينه توليد محصول کشاورزي کاهش يافته و ميزان توليد ،بهره وري و درآمد کشاورز افزايش يافته و فقر کاهش
مييابد.
رایموند 9و همکاران (  ،)2111در پژوهشي به ارزيابي اثرات اجتماعي – اقتصادي پيشرفت جادههاي روستايي در غنا در
سالهاي  5444 -5415پرداختهاند .اين مطالعه در  3ناحيه شمالي کشور غنا و با استفاده از روش مطالعه موردي کمي – کيفي صورت
گرفته است .نتايج نشان ميدهند که بهبود جادههاي روستايي منجر به رشد چشمگير درآمد خانوار ،محصول کشاورزي ،استفاده از وسايل
نقليه ،دسترسي به بازارها ،مدارس و مراکز بهداشتي گرديدهاست.
آشر و نوساد ،)2112( 2در مطالعه اي به بررسي تأثير دسترسي به بازارها و گسترش زيرساختهاي روستايي بر اشتغال و کسب
درآمد در هند ،با استفاده از روش رگرسيون فازي ،در سالهاي  5444-5412پرداختهاند .اين مطالعه در جامعه روستايي  252ميليون نفري
هندوستان صورت گرفته که ميخواهد تأثير گسترش  144هزار کيلومتري راه روستايي آسفالتشده را در طي سال موردنظر بررسي کند.
نتايج حاصل از مطالعات حاکي از آن است که با بهبود و گسترش راههاي روستايي در هند ،دستمزد نيرويکار  14درصد افزايش يافته-
است؛ هم چنين به همين ميزان نيز مشارکت خانوارها و کارگران در بخش کشاورزي افزايش يافتهاست.

Abiodun Elijah Obayelu
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مدل مفهومی تحقیق:

شاخص فقر
آمارتیاسن
(روستایی)

روششناسی تحقیق

تحقيق حاضر به بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي برشاخص فقر روستايي طي سالهاي  1324-1312در استانهاي ايران مي-
پردازد .به منظور بررسي تاثير گسترش راه هاي روستايي برشاخص فقر و توزيع درآمد ،ابتدا شاخص فقر روستايي به تفکيک استانها و با
روش سن محاسبه مي شود .سپس بعد از تحليل توصيفي اين شاخص و ساير متغيرها ،از روش اقتصادسنجي دادههاي تابلوئي ،مدل
تحقيق تخمين زده شده تا عوامل مؤثر بر شاخص فقر روستايي استانها با محوريت توسعه راههاي روستايي ،مطالعه و بررسي شود .اين
تحقيق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر جمع آوري آمار و اطلاعات ،کتابخانهاي ميباشد.
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معرفی مدل تحقیق
مدل کلي اقتصاد سنجي مطالعه جهت بررسي تأثير متغيرها و عوامل تأثيرگذار روي شاخص فقر روستايي با محوريت راههاي روستايي
از مطالعات مسعود فهرستي ثاني و همکاران ( )1321و ليوليت آکليلو ( )5415گرفته شده است که به صورت زير تصريح ميشود:

t=1,2,…,15

i=1,2,…,28

که در آن متغيرها عبارتند از:
 = Senشاخص فقر آمارتياسن (روستايي) محاسبه شاخص سن براي مناطق روستايي استانهاي ايران
 = RAHراه روستايي موجود (کيلومتر) سازمان راهداري و حملونقل جادهاي
 = Elتعداد روستاهاي برق رساني شده مرکز آمار ايران
 = Heتعداد خانههاي بهداشت روستايي مرکز آمار ايران
 = Educدرصد باسوادي جمعيت روستايي
 = ABتعداد روستاهاي داراي آب آشاميدني مرکز آمار ايران
 = Inمتوسط درآمد خانوار روستايي
 = khcمخارج خوراکي خانوار روستايي
 = AGGنرخ رشد بخش کشاورزي
لازم به ذکر است که براي بررسي تأثير کوتاهمدت و بلندمدت توسعه راه هاي روستايي بر شاخص فقر روستايي ،مدل در دو حالت
تخمين زده ميشود .حالت يک که با متغير  Rahکه نشاندهنده کل راههاي روستايي موجود در استان در هر سال ميباشد و  DRahکه
نشاندهنده تفاضل راههاي روستايي در استان در هر سال است و نشان ميدهد که آيا توسعه راههاي روستايي در هر سال ،توانسته است
فقر را تحت تأثير قرار دهد يا خير؟ همچنين جهت دوري از مشکل همخطي ،مدل با متغيرهاي مختلف و در حالتهاي مختلف تخمين
زده شده است .اين مدل بر اساس داده هاي تابلويي طراحي شده است که ضرايب آن با استفاده از روشهاي مرسوم اقتصاد سنجي داده
هاي تابلويي برآورد شده اند.
معرفی اجمالی اقتصادسنجی دادههای تابلویی

دادههاي پنلي به مجموعه دادههايي گفته ميشود که بر اساس آن مشاهدات ،بهوسيله تعدادي از مقاطع ( ،)Nدر طول يک دوره
زماني ( )Tمشخص ،معرفي ميشوند .دادههاي پنلي در واقع بيانکننده دادههاي مقطعي در طول زمان هستند .در واقع از ترکيب دادههاي
سريزماني و مقطعي ،دادههاي پنل بهدست ميآيد؛ بنابراين مجموعهاي از ( )NTمشاهده وجود دارد.
چنانچه نمونهاي با ( )Nمقطع و ( )Tدوره زماني در نظر گرفتهشود ،با لحاظ ناهمگني بين مقاطع و يا بين دورههاي زماني ،ميتوان
مدل اقتصادسنجي را با ( )Kمتغير توضيحي به شرح معادله زير تصريح کرد:
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جز پسماند مقطع iام و در دوره tام است.
مقدار ثابت (عرض از مبدأ) و
متغير مستقل،
متغير وابسته،
که در آن
هم در طول زمان و هم بين مقاطع تغيير مييابند .در واقع اين وضعيت حالتي
مطابق تصريح صورت گرفته ،پارامترهاي
است که ناهمگني بين مقاطع و زمانها بهصورت همزمان در آن لحاظ ميشود .در اين حالت تعداد پارامترهاي مدل))N*T( )k-1(( ،
است که بيشتر از تعداد مشاهدات نمونه ( )N*Tبوده و قابل برآورد نيست ،لذا ناگزير به اعمال برخي محدوديتها نسبت به ضرايب الگو
است.
در حالت کلي محدوديتهاي قابل اعمال در دادههاي تابلوئي و به تبع آن مدلهاي اين نوع دادهها را ميتوان در قالب سه الگوي
کلي دسته بندي کرد ،که به طور خلاصه عبارتند از:
 .1الگوی همگن کامل یا تجمیع شده

1

در اين حالت مقدار عرض از مبدأ و ضرايب متغيرهاي مستقل براي تمام مقاطع ،يکسان فرض ميشوند
.

 .2الگوی اثرات ثابت مقطعی

2

در اين الگو فرض ميشود که تفاوت موجود در ماهيت داده ها ،به علت ناهمگن بودن مقاطع نمونه است؛ لذا با وارد کردن متغير
جديدي به الگو ،اين ناهمگني در تصريح مدل لحاظ ميشود.
 .9الگوی ضرایب متغیر
در اين حالت فرض مي شود که مقدار ضرايب متغيرهاي مستقل ،از مقطعي به مقطع ديگر متفاوت هست (رنجپور ،کريمي: )1315 ،
. 4الگوی اثرات ثابت
اگر ناهمگنيهاي فردي يا مقطعي قابل مشاهده نباشد ،اما با
مبدأ ( ) خواهيم داشت که معادله آن عبارت است از:

همبستگي داشته باشد ،در اين صورت براي هر گروه يک عرضاز-

در اين مدل هر يک از مؤلفهها يک مقدار ثابت مخصوص بهخود دارند و به دليل آنکه براي کار کردن با هر يک از اين مقادير ثابت،
يک متغير مجازي در نظر گرفته ميشود ،تخمينزن اثرات ثابت ،تخمينزن حداقل مربعات متغيرهاي مجازي ( )LSDV3نيز ناميده مي-
شود .اين مدل را ميتوان به صورت زير در نظر گرفت:

Pooled model

1

Individual or time effects model

5

Least Squares Of Dummy Variables

3
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بهعبار ت ديگر متغير غير قابل مشاهده را حذف کرده و به جاي آن را قرار دادهايم .در رويکرد اثرات ثابت ،به هر گروه يک متغير
ثابت مانند اختصاص داده مي شود .بايد توجه داشت که اصطلاح ثابت بدان معناست که در طول زمان تغيير نميکند ولي از يک گروه
به گروه ديگر دچار تغيير مي شود .تفاوت مدل تجميعي با مدل اثرات ثابت در اين است که به جاي "ميانگينهاي کل" از "ميانگينهاي
گروهي" استفاده شدهاست.


الگوی اثرات تصادفی

اگر ناهمگنيهاي فردي يا مقطعي قابل مشاهده نباشد ،ميتوان فرض کرد که اين ناهمگنيها با متغيرهاي توضيحي همبستگي
ندارند .در چنين حالتي اگر فرض کنيم که تفاوتهاي گروهي ،ناشي از عوامل تصادفي است:
در رويکرد تصادفي،



عنصر تصادفي مختص هر گروه است (سوري.)1313 ،

آزمونهای تشخیص مدل
آزمون  -Fلیمر

1

آزمون  -Fليمر براي بهکارگيري مدل دادههاي همگن 5در برابر مدل اثر ثابت انجام ميشود .آماره آن به شکل زير است :

مجموع مجذور خطاها براي رگرسيون مقيد است (N-1) .تعداد
مجموع مجذور خطاها براي رگرسيون نامقيد و
قيدها N ،تعداد کل متغيرهاي مدل و  Kتعداد مقطعها است .اگر ارزش آماره  Fمحاسبه شده از ارزش آماره  Fجدول بيشتر باشد ،در
رد مي شود که به معني انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي همگن خواهدبود.
سطح معنيداري تعيين شده ،فرضيه
 آزمون هاسمن
رد شود ،اين پرسش مطرح ميشود که برآورد مدل در قالب کداميک از اثرات ثابت و يا
اگر بعد از انجام آزمون  Fليمر ،فرض
تصادفي انجام شود .بهعبارت ديگر آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل اثرات ثابت و تصادفي بهکار ميرود .فرضيه صفر اين آزمون به-
صورت زير مطرح است:

Leamer

1

Pooled

5
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فرض صفر بيان گر اين موضوع است که جزء خطا و متغيرهاي توضيحي ،مستقل از هم هستند .بر اين اساس ،انتخاب مدل اثرات
تصادفي بهتر است .اما فرضيه مقابل ،مستقل بودن جزء خطا با متغيرهاي توضيحي را نقض ميکند .بنابراين مدل اثرات ثابت را براي
تخمين پيشنهاد ميدهد.
اگر

 ،ماتريس بردار ضرايب برآوردي با روش اثرات ثابت و

بردار ضرايب برآوردي با روش تصادفي و همچنين

-

باشد؛ آماره هاسمن بهصورت زير محاسبه ميشود:

چنانچه آماره هاسمن ( )Hمحاسبه شده ،بيشتر از ارائه شده در جدول باشد ،فرضيه
عدم وجود همبستگي بين اثرات مقطعي و متغيرهاي توضيحي مدل ،قابل پذيرش نخواهد بود.

رد خواهدشد .بهعبارت ديگر ،فرض

نتایج تخمین مدلها

قسمت الف) برآورد مدل با استفاده از متغير  lnDRahکه تفاضل متغير راه روستايي هر سال نسبت به سال قبل ميباشد.
قسمت ب) برآورد مدل با استفاده از متغير  lnRahکه نشاندهنده تجميع راه روستايي ميباشد.
به دليل حذف مشکل هم خطي بين متغيرهاي توضيحي ،تمام متغيرهاي تحقيق در مدل تخمين زده شده آورده نشده است .لذا با
حذف برخي متغيرها ،چندين مدل تخمين زده شده و براي هر يک ،آزمونهاي جداگانهاي آورده شدهاست.
برآورد مدل با استفاده از تفاضل راههای روستایی بر اساس استانهای ایران ()lnDRah

براي برآورد مدل ،ابتدا با استفاده از آزمونهاي تشخيصي هاسمن و  Fليمر ،نوع مدل انتخاب ميشود .براي آزمون  Fليمر ،ابتدا مدل
اثرات ثابت زماني تخمين زده شدهاست .سپس آزمون  Fليمر را انجام داده و بر اساس آماره  Fمحاسبه شده ،استفاده از روش حداقل
مربعات تجميعشده ،رد يا پذيرفته ميشود .اگر ارزش آماره  Fمحاسبه شده از ارزش آماره  Fجدول بيشتر باشد ،در سطح معنيداري
تعيين شده ،فرض صفر رد مي شود که به معني انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي همگن خواهدبود .نتايج آزمون  Fليمر براي
چندين مدل با استفاده از نرم افزار  Stata12در جدول ( )1آورده شدهاست.
جدول ( .)1آزمون  Fلیمر برای تشخیص الگوی دادههای ترکیبی یا تلفیقی
Effect test
مدل 1

مقدار محاسبه شده F
2 / 13

p-value
4/4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 2

0 / 05

4/ 4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 9

0 / 22

4/ 4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 2

5 / 15

4/ 4412

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

نتیجه

منبع :نتايج تحقيق

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،بر اساس آماره  Fو احتمال حاصل از برآورد مدل ،فرض صفر مبني بر همگن بودن
مقاطع رد ميشود .پس ميتوان ادعا کرد که استانهاي مورد مطالعه ناهمگن بوده و داراي اثرات و ويژگيهاي متفاوت ميباشند .از اين
رو استفاده از روش دادههاي تابلوئي که ميتواند اثر اين ويژگي ها را در برآورد مدل لحاظ کند ،نسبت به روش حداقل مربعات معمولي
( )OLSمناسبتر است.

بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي بر شاخص فقر روستايي در استانهاي ايران
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هاسمن1

نتايج آزمون هاوسمن با هدف تعيين نوع مدل دادههاي ترکيبي ،به شرح جدول ( )5است.
جدول ( .)2آزمون هاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی (متغیر ) lnDRah
آماره کای دو

احتمال

نتیجه

مدل 1

2 / 15

2

4/ 1051

روش اثرات تصادفي

مدل 2

1 / 10

2

4/ 5523

روش اثرات تصادفي

مدل 9

4/10

5

4/ 5523

روش اثرات تصادفي

مدل 2

1 / 54

2

4/ 5031

روش اثرات تصادفي

مدل

درجه آزادی

منبع :نتايج تحقيق

مطابق جدول ( ،)5در تمامي مدلها ،سطح معني داري آزمون هاسمن بيشتر از  2درصد ميباشد ،لذا فرض صفر رد نشده و براي
برآورد ضرايب مدلهاي مذکور ،بايد از مدل اثرات تصادفي استفاده نمود.
برآورد مدلها با استفاده از تفاضل راههای روستایی بر اساس استانهای ایران ()lnDRah
با توجه به اينکه هدف تحقيق ،مطالعه تأثير توسعه راههاي روستايي در هر سال ،روي شاخص فقر روستايي ميباشد ،مدلهاي يک،
دو ،سه و چهار ،مطابق جدول ( )3تخمين و گزارش شدهاست.
جدول ( :)9نتایج تخمین مدل با استفاده از تفاضل راه روستایی هر سال نسبت به سال قبل (متغیر وابسته)LnSEN :
مدل 2
انحراف

مدل 9
ضریب

معیار

4/4345

0/214
()4/444
4/4435
()4/151
- 4/1420
(* )4/444
- 4/4201
(** )4/415
- 4/3114
(* )4/444

4/4151

- 4/4325
(**)4/451

1/442
4/4053

4/4323
4/4231

مدل 2

انحراف

ضریب

معیار

3/1152
()4/441
- 4/4411
()4/151
- 4/1105
(* )4/441
4/40551
()4/125

1/420
4/0001
4/4352
4/4311

انحراف

ضریب

معیار

3/232
()4/4444
4/4405
()4/111
- 4/1130
(* )4/444
- 4/4012
()4/111
- 4/5445
(* )4/441
4/0052
(**)4/402

1/411
4/40531
4/3141
4/5111
4/5421

4/4113
4/4352

- 4/5151
(* )4/444
4/4224
(**)4/453

مدل 1

4/5532

انحراف

متغیر
ضریب

معیار

- 1/035
()4/444
4/4551
()4/252
- 4/4211
()4/414

4/5111
4/4312
4/4553

عرض از مبدا

LnDrah

1

LnEL

2

LnAB

9

LnIN

2

LnKHC

1

LnAGG

2

HE

7

4/5142

4/1155

4/5401

4/4142

R2

511

545

511

521

تعداد مشاهدات

منبع :يافتههاي تحقيق
اعداد داخل پرانتز بيانگر احتمال رد فرض صفر ميباشند* .و ** به ترتيب بيانگر معني داري ضرايب در سطح يک و پنج درصد ميباشند.

Hausman

1

01
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ملاحظه ميشود که متغير  lnDRahکه نشاندهنده ميزان راههاي روستايي احداث شده در هر سال ميباشد ،در تمامي مدلها
بيمعني بوده و روي شاخص فقر سن بيتأثير است .بيمعنيبودن اين متغير نشان ميدهد که افزايش راه روستايي در همان سال بر روي
شاخص فقر اثر نميگذارد .ضرايب متغير تعداد روستاهاي برقرساني شده معنيدار بوده و علامت منفي ضرايب اين متغير نشاندهنده تأثير
معکوس متغير روي فقر ميباشد .بهعبارتديگر هر چه ميزان روستاهايي که از برق برخوردارند ،افزايش يابد ،روي فقر روستايي تأثير
معکوسي داشته و باعث کاهش فقر ميگردد .مطابق مدلهاي تخمين زده شده ،متغير تعداد روستاهاي داراي آب آشاميدني ،تأثير معني -
داري روي فقر روستايي ندارد .ضريب نرخ رشد بخش کشاورزي بر فقر روستايي مثبت و معنيدار ميباشد که نشانگر تأثيرگذاري اين
متغير روي فقر مي باشد .ضريب مربوط به درآمد خانوار روستايي داراي علامت منفي و معني دار ميباشد که نشاندهنده تأثير معکوس
درآمد خانوار روستايي بر فقر روستايي است ،بهطوريکه با کاهش درآمد خانوارهاي روستايي ،فقر افزايش مييابد.
نتایج مدلها با استفاده از متغیر راه روستایی احداث شده در هر سال ()LNRAH

آزمون  Fليمر را انجام داده و بر اساس آماره  Fمحاسبه شده ،استفاده از روش حداقل مربعات تجميعشده ،رد يا پذيرفته ميشود .اگر
ارزش آماره  Fمحاسبه شده از ارزش آماره  Fجدول بيشتر باشد ،در سطح معنيداري تعيين شده ،فرض صفر رد ميشود که به معني
انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي همگن خواهدبود.
جدول ( :)2آزمون  Fلیمر برای تشخیص الگوی دادههای ترکیبی یا تلفیقی
Effect test

مقدار محاسبه شده F

مدل 1

2 / 13

p-value
4/ 4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 2

2 / 12

4/ 4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 9

2 / 00

4/ 4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

مدل 2

1 /52

4/4444

دادههاي تابلويي (اثرات ثابت)

نتیجه

منبع :نتايج تحقيق

مطابق جدول ( ،)0در تمام مدلها  probآزمونهاي  Fليمر کوچکتر از  2درصد بوده و فرض صفر مبني بر الگوي داده هاي همگن
رد شده و الگوي دادههاي ترکيبي پذيرفته ميشود.
جدول ( :)1آزمون هاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی (متغیر )lnRah
مدل
مدل 1
مدل 2
مدل 9
مدل 2

آماره کای دو
52 / 42
31 / 12
51 / 11
51 / 52

درجه آزادی
2
0
0
0

احتمال
4/4444
4/4444
4/4445
4/4445

نتیجه
روش اثرات ثابت
روش اثرات ثابت
روش اثرات ثابت
روش اثرات ثابت

منبع :نتايج تحقيق

نتايج جدول ( )2نشان ميدهد که ميزان  P-valueکمتر از  2درصد ميباشد و فرض صفر مبني بر عدم وجود همبستگي بين جملات
خطا و متغيرهاي توضيحي رد مي شود .در نتيجه استفاده از اثرات تصادفي رد شده و براي مدل تحقيق ،ميتوان از روش اثرات ثابت
استفاده کرد.

بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي بر شاخص فقر روستايي در استانهاي ايران



51

برآورد مدلها با استفاده از متغیر راه روستایی احداث شده در هر سال ()LNRAH
جدول ( :)2نتایج تخمین مدل با متغیر راه روستایی تجمیع شده (متغیر وابسته)LnSEN :
مدل2

مدل9

انحراف -

ضریب

معیار
5/241

)4/441( 1/235
-4/3242
(* )4/444
-4/1411
(* )4/444

4/3045
4/4344

انحراف -

ضریب

معیار

11/553
()4/444
-1/051
(* )4/444
-4/1521
(* )4/444
-4/4221
()4/421

3/151
4/3521
4/4352
4/4312

4/4144

-4/4115
()4/411

4/4415

)4/015( 4/4410

مدل2
انحرافمعیار

ضریب

3/454

)4/444( 15/051
-1/1431
(* )4/444
-4/1550
(* )4/444
-4/4151
(* )4/442
-4/4314
(**)4/452

4/3141
4/4355
4/4315
4/4113

4/4411
()4/21

مدل1

-4/44443
()4/120

انحراف -

متغیر
ضریب

معیار

15/20
()4/444
-1/124
(* )4/444
-4/1552
(* )4/444
-4/4121
(* )4/442
-4/4351
(**)4/451
-4/4445
()4/544

3/15
4/3241
4/4353
4/4312
4/4112
4/4411

C

1

LnRah

1

LnEL

2

LnAB

9

HE

2

Agg

1

4/4523

4/4113

4/1112

4/1150

R2

351

552

552

552

تعدادمشاهدات

منبع :يافتههاي تحقيق
اعداد داخل پرانتز بيانگر احتمال رد فرض صفر ميباشند * .و ** به ترتيب بيانگر معني داري ضرايب در سطح يک و پنج درصد ميباشند.

مطابق جدول ( )1ملاحظه ميشود که متغير  lnRahکه نشاندهنده ميزان راههاي روستايي تجميعشده ميباشد ،در تمامي مدلها
معنادار بوده و روي شاخص فقر سن تأثيرگذار است .علامت منفي ضرايب راه روستايي در مدلهاي فوق بيانگر تأثير معکوس اين
سرمايهگذاري در کاهش فقر ميباشد .ضرايب متغير تعداد روستاهاي برق رساني شده معني دار بوده و علامت منفي ضرايب اين متغير
نشان دهنده تأثير معکوس اين متغير روي فقر روستايي مي باشد .به عبارت ديگر هر چه ميزان روستاهايي که از برق برخوردارند ،افزايش
يابد ،روي فقر روستاي ي تأثير معکوسي داشته و باعث کاهش فقر ميگردد .مطابق مدلهاي تخمين زده شده ،متغير تعداد روستاهاي
داراي آب آشاميدني ،تأثير معنيدار ،منفي و معکوس روي فقر روستايي دارد ،بهطوريکه افزايش اين نوع سرمايهگذاري باعث بهبود
وضعيت فقر ميشود .ايجاد مراکز خدمات درما ني تأثير معني دار و منفي روي شاخص فقر دارد .علامت منفي اين ضريب بيانگر تأثير
معکوس اين متغير بر فقر دارد ،که با افزايش تعداد مراکز درماني و خانههاي بهداشت روستايي ،فقر کاهش مييابد .ضريب نرخ رشد
بخش کشاورزي بر فقر روستايي منفي و بي معني ميباشد که نشانگر عدم تأثيرگذاري مستقيم اين متغير روي فقر ميباشد.
تحلیل یافتهها و نتیجه گیری

همانطور که قبلا ذکر شد جاده ها علاوه بر حمل توليدات زراعي ،باعث کاهش زمان انتقال و قيمت تمام شده کالاهاي توليدي مي
شوند .وجود شبکه حمل و نقل و جاده هاي ايمن و مناسب براي دسترسي و ارتباط با ساير مراکز مهم کشور که به گفته بسياري از
کارشناسان تأ ثير اين عامل بر رشد و گسترش ساير عوامل توسعه انکارناپذير مي باشد و زمينه توسعه از جهات مختلف را فراهم مي آورد.
تأمين زيربناي فيزيکي در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا ميکند و دسترسي بهتر به زيرساختهايي نظير امکانات آموزشي
و بهداشتي ،آبرساني ،برق رساني و حملونقل باعث افزايش سطح رفاه ميشود .چراکه بهنظر ميرسد توسعه زير ساختهايي مانند
سرمايهگذاريهاي بهداشتي و خدماتدرماني ،برقرساني ،آبرساني و توسعه شبکههاي آبياري و زهکشي و احداث راههاي روستايي و
تأسيس مراکز آموزشي در مناطق روستايي سبب بهبود توزيع درآمد و کاهش شاخص فقر ميشوند.

02
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طبق آمارهاي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي کشور ،طول راههاي روستايي (آسفالت و شوسه) در سال 144311 ،1320
کيلومتر بوده و در سال  ،1312به  152131کيلومتر رسيدهاست .طبق شواهدي که از مقايسه گسترش راههاي روستايي و کاهش فقر
بدست ميآيد ،ميتوان اين برداشت را کرد که توسعه راههاي روستايي روي کاهش فقر ميتواند تأثير مثبتي گذارد.
بر اساس يافتهها ميتوان نتيجهگيري نمود ،که گسترش راههاي روستايي ،فقر روستاي ي را متأثر مي سازد بهطوريکه :نتايج تخمينها
نشان ميدهند که در کوتاهمدت ،توسعه راههاي روستايي نميتواند روي فقر تأثيرگذار باشد ولي در بلندمدت توسعه راههاي روستايي
ميتواند روي فقر تأثير معکوس داشتهباشد ،بهطوريکه سبب کاهش فقر شود.
علامت منفي ضريب راه روستايي احداث شده ،نشاندهندهي تأثير منفي اين متغير روي شاخص فقر سِن ميباشد .بهعبارتي با افزايش
راه روستايي احداث شده ،ميزان فقر روستايي کاهش مييابد.
ضريب مربوط به متوسط درآمد روستايي داراي علامت منفي و معنيدار ميباشد که بيانگر اين است که در طي سالهاي مورد
مطالعه ،افزايش درآمد خانوار روستايي ،منجر به کاهش فقر روستايي ميشود.
ضريب مربوط به سرمايهگذاري در منابع آبي ،منفي و بيمعني مي باشد که حاکي از اين است که اين نوع سرمايهگذاري ،تأثير
مستقيمي روي کاهش فقر نميگذارد.
ضرايب متغير تعداد روستاهاي برق رساني شده معني دار بوده و علامت منفي اين متغير نشاندهنده تأثير معکوس متغير روي فقر مي
باشد .به عبارت ديگر هر چه ميزان روستاهايي که از برق برخوردارند ،افزايش يابد ،روي فقر روستايي تأثير معکوسي داشته و باعث کاهش
فقر ميگردد.
ضريب نرخ رشد بخش کشاورزي بر فقر روستايي بيمعني ميباشد که نشانگر عدم تأثيرگذاري مستقيم اين متغير روي فقر ميباشد.
پیشنهادهای سیاستی

با توجه به اينکه کاهش سطح فقر و افزايش رفاه به عنوان هدفي ارزشمند ،نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهاني مطرح
ميباشد ،لذا اتخاذ سياستهاي مناسب براي دستيابي به آن از اهميت خاصي برخوردار است .بنابراين با توجه به يافتههاي حاصل از اين
پژوهش (مطالعات کتابخانهاي و استنتاجي) ،موارد زير به عنوان پيشنهادهاي سياستي مطرح ميگردند:
 .1با توجه به نتايج مربوط به شاخص فقر روستايي ،پيشنهاد ميشود دولت سياستهاي بلندمدت مشخص و هدفمندتري در
خصوص افزايش زيرساختها ،بهخصوص راهها اتخاذ کند.
 .5دولت مي تواند با ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب و شناسايي دقيق گروههاي کمدرآمد جامعه ،سياستهاي حمايتي خود از اين
گروهها را بهصورت هدفمند و مؤثر پيگيري نمايد.
 .3هزينههاي د ولت در مورد فراهم نمودن بسترهاي ساختاري افزايش توليد و اشتغال نظير راه ،برق ،فناوري اطلاعات و ارتباطات،
زيرساختهاي بهداشتي و آموزشي هر چه بيش تر افزايش يابد تا از طريق بهبود سطح توانمندي و درآمد مردم شاهد ترميم شکاف
درآمدي در جامعه باشيم.
 .0سرمايهگذاري عم راني به خصوص در زمينه راه در روستاها در جهت زمينه سازي براي اشتغال و درآمد بيشتر با حمايت و
تشويق سرمايهگذاران اين حوزه.
 .2پروژههاي عمراني روستايي بايد با مشارکت سازمانهاي مردم نهاد مانند شوراهاي روستايي طراحي شوند تا نيازهاي واقعي
مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرآيند اجرا و نظارت ترغيب کنند .با اجراي مشارکتي طرحهاي عمراني ،مردم در حفظ
و نگهداري تجهيزات و زيرساختهاي تعبيه شده حساسيت بيش تري خواهند داشت و اين امر در موفقيت سياستهاي دولت در جهت
بهبود زندگي روستايي تأثير شاياني بهجا خواهد گذاشت.
البته عملي کردن پيشنهادات ارائه شده زماني امکانپذير خواهند بود که کشور و دولت شرايط اجراي موارد ياد شده را داشته باشند.
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