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و مهرعلي تبار، مرتضي وحيد  ،رياحي؛ حميد جلاليان،بريماني، فرامرز؛ 
محور بر توسعه هاي مالي اجتماع). بررسي ابعاد اثربخشي سازمان١٣٩٥(

 ٣ جامعه شناسي نهادهاي اجتماعياقتصادي نواحي روستايي،  –اجتماعي 
)١٩٥-٢٢٨ )،٨.  

  ور بر مح هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
  اقتصادي نواحي روستايي  –اجتماعي  توسعه 

  ٤فيروزجايي تبارمرتضي مهرعليو   ٣، وحيد رياحي٢، حميد جلاليان١فرامرز بريماني
  ٠٦/١٠/١٣٩٥ تاريخ پذيرش:                                                       ٢٤/٠٦/١٣٩٥تاريخ دريافت:   

  چكيده
، محور لي روستايي متناسب با رويكرد اجتماعكارآمد براي تامين ما جاد نظاميامروزه در جهت اي      

هاي جديد و بازساخت نهادهاي مالي فعلي از ضروريات مهم تامين مالي روستايي در جهت نهادسازي
گيري از پارادايم كيفي و نيل توسعه روستايي شناخته شده است. در اين راستا؛ مطالعه حاضر با بهره

توسعه  برهاي مالي اقتصادي تاثيرگذاري انجمن –حليل محتوا سعي در شناخت ابعاد اجتماعي روش ت
 هاي نيمهها به شيوه گلوله برفي انتخاب شده و با مصاحبهنفر از اعضاء انجمن ٣٠روستايي دارد. از اينرو 

حتواي كيفي در چارچوب تحليل م آوري شده وها گردداده ،ساختاريافته عميق و مشاهده مستقيم
ها؛ بصورت هاي پژوهش شامل متن مصاحبهداده اند.(رهيافت قياسي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

اي كه از ادبيات نظري هاي اصليسازي در ذيل مضمونواحدهاي معني تقسيم و سپس با فشرده
ها بر عد اجتماعي، انجمندهد كه در بنشان مي هااند. يافتهبندي گرديدهاند؛ دستهپژوهش انتزاع شده

هاي انساني (بهداشت، آموزش، مهارت)، اجتماعي (مشاركت، حمايت، اعتماد، انسجام، آگاهي)، سرمايه
زيست و ابنيه فرهنگي) و هاي بومي، حفاظت از محيطها، حفظ سنتفرهنگي (آشنايي با افراد و مكان

شوراي روستا، آشنايي با مسئولان محلي و نهادي (تسهيل بازاريابي، تامين اجتماعي، تقويت عملكرد 
انداز) و اقتصادي (تنوع درآمدي، هاي مالي (اعتبار، بيمه و پسعمكلردشان) و در بعد اقتصادي بر سرمايه

  است.  تاثيرگذاركاهش هزينه اقتصادي، امكانات مادي) 
شهرستان  انداز؛بار و پساعت انجمن محور؛ مالي اجتماع سازمانتامين مالي روستايي؛ ها: واژهكليد 
  بابل.
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 ١٩٦.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
  و بيان مسأله مقدمه – ١ 

يافته اين نكته با بررسي تعاريف و اهداف متعدد توسعه روستايي در كشورهاي كمتر توسعه    
در اند. گردد كه هر يك از اين تعاريف به نوعي كاهش فقر و مبارزه با آن را نشانه رفتهروشن مي

رفت از فقر و افزايش درآمد؛ بحث تامين مالي مورد نياز زار برون ترين اباين راستا يكي از مهم
؛ ٢٠١٣، ١؛ سيواچيتاپا١٣٧٧معظمي، ؛  ١٣٩٠؛ داوان، ١٣٨١(يارون و ديگران،  است روستاييان

دهد ها نشان مينتايج برخي از پژوهشمرور  ). ولي١٩٩٩، ٣؛ كارماكار٢٠٠٢، ٢لاليتا و ناگارجان
درصد از جمعيت را در بر  ٢٠كمتر از  تنها كشورهاي جهان سوم كه ارائه خدمات بانكي در

؛ ٢٠١٢، ٤بقيه جمعيت اين كشورها به منابع اعتبار رسمي دسترسي ندارند (اولامبو گيرد ومي
پا در درصد از كشاورزان خرده ٥اند كه تنها برآورد نموده ٧و گواچ ٦براورمن. )٢٠٠١، ٥رابينسون

درصد در آسيا و آمريكاي لاتين به اعتبارات مالي رسمي  ١٥روستاهاي آفريقا و حدود 
گان درصد از استفاده كننده ٥اند كه كشورشان دسترسي دارند. آنها همچنين نشان داده

). ٢: ٢٠١٢اند (اولامبو، درصد از منابع اعتباري را بخود اختصاص داده ٨٠اعتبارات بانكي، 
وستاييان در كشورهاي درحال توسعه جز منابع درصد از ر ٩٠است كه ادعا نموده  ٨روسنبرگ

). در ايران نيز بعد از وقوع اصلاحات ١٩٩٤يابند (روسنبرگ، مالي غيررسمي، منابع ديگري نمي
هاي روستايي اقداماتي در زمينه ايجاد نهاهاي مالي در قالب تعاونيمالي ارضي در جهت تامين 

... انجام گرفته است كه مطالعات نشان و  الحسنههاي قرضاعتبار، بانك كشاورزي و صندوق
، ١٣٨٢زاده، ، حسن١٣٨٥(رحيمي،  انددهد كه در جهت ارتقاء معيشت فقرا موفق نبودهمي

در راستاي تلاش انجام شده  ).١٣٨٧، طالب و عنبري، ١٣٨١، ازكيا، ١٣٨٤زاده و قويدل، حسن
ها مبتني بر رويكردهاي اين تلاش دهد كهها نشان ميبراي تامين مالي نواحي روستايي؛ بررسي

دهد كه در ابتدا ديدگاه نشان مي هانظري مختلفي بوده است. بررسي سير تكاملي اين انگاره
محور اين رويكردها، رويكرد اجتماع محور و اكنون درپي شكست -محور و سپس بازار  - دولت 
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). از اينرو امروزه ١١: ٢٠١٠، ٢نگويامد نظر قرار گرفته است (آن ١در تامين مالي نواحي روستايي  
- يدر جهت ايجاد نظامي كارآمد براي تامين مالي روستايي متناسب با رويكرد نوين، نهادساز

طور بازساخت نهادهاي مالي فعلي از ضروريات مهم تامين مالي روستايي در هاي جديد و همين
تجربيات موفق، بكارگيري  جهت نيل توسعه روستايي شناخته شده است. در اين زمينه يكي از

هاي مالي توانند به عنوان واسطهاست كه در سطح روستاها مي ٣محوراجتماعهاي مالي سازمان
اندازهاي خرد روستاييان و گسترش خدمات اعتباري عمل نمايد و بر انگاره جهت تجهيز پس

ها امروزه سازمان ). اين٢٦٩: ١٣٨٤جديد تامين مالي روستايي جامه عمل بپوشاند (جوانمردي، 
اند (آدامس و ترين مدل براي تامين خدمات مالي نواحي روستايي شناخته شدهبه عنوان قوي

دهد محقق در نواحي مورد مطالعه نشان ميمطالعات ميداني ). از سويي؛ ١١٩: ٢٠١٥، ٤ديگران
 ٦نهادهاي رسميمورد نياز روستاييان تنها  در زمينه تامين مالي٥كه در بازارهاي مالي روستايي

هاي اعتباري، كميته امداد و ...) نيستند كه دولتي (بانك كشاورزي، تعاونيدولتي و نيمه –
باشند؛ بلكه علاوه بر آنها، نهادهاي مالي غيررسميِ بعنوان موسسات مالي روستايي فعال مي

اي خريد (سودجويانه مثل پيش خريداران محصولات دامي و زراعي، رباخوران، سكوه ٧انتفاعي
- هاي مالي اجتماع(غيرسودجويانه مثل سازمان ٨خري و ...) و غيررسميِ غيرانتفاعيشير، نسيه

...) نيز در سطح  ١٠ايو ذخيره ٩اندازهاي چرخشيهاي اعتبار و پسهاي انجمنمحور به شكل
ء تر از نهادهاي رسمي ايفامنطقه در بازارهاي مالي نقش دارند؛ كه گاهي اوقات نقش پررنگ

هاي مالي شكلي از سازمانكه انداز روستايي هاي اعتبار و پسكنند. در اين ميان انجمنمي
كنند و در اين اجتماعي را نواحي روستايي دنبال مي –هستند اهداف اقتصادي محور  اجتماع

  مسير، سير افزايشي و طريق پايدار تمايل دارند. 
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 ١٩٨.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
كوهستاني با روستاهاي  - ناحيه جنگلي از سويي؛ محدودة مطالعه پژوهش حاضر يك      

دارد در اكثر موارد، نواحي جنگلي (بجز بيان مي ١كوچك و پراكنده است كه همانطور كه شاه
موارد استثنا) بخاطر حاشيه قرار گرفتن و انزواي جغرافيايي، رشد نيافتگي بازار، عدم توسعه 

... و بار تكفل بالا شكلي از تله رساني مثل آموزش، بهداشت، رفاه و صنعتي، ضعف در خدمات
براي محدوده  )،Shah, 2007: 1فضايي فقر با غلظت بالا در اين مناطق شكل گرفته است (

اند كه فاصله از شهر؛ يابد. در واقع نواحي مورد مطالعه؛ نواحيمورد مطالعه مصداق مي
-خدمات در زمينهپراكندگي روستاها، تراكم پايين جمعيت و دسترسي نامناسب مشكلاتي را 

در مجموع؛ با توجه به اهميت تامين مالي در  رساني (از جمله خدمات مالي) ايجاد كرده است.
-و همچنين ضرورت بكارگيري رويكرد نوين در تامين روستايي و وجود انجمن توسعه روستايي

اينجاست انداز به عنوان يك فرصت براي عملياتي نمودن رويكرد جديد؛ سوال هاي اعتبار و پس
  اقتصادي توسعه روستايي تاثيرگذار است؟  –ها بر كدام يك از ابعادِ اجتماعي كه اين انجمن

  پژوهش پيشينه – ٢
   تجربي پژوهشپيشينه  -  ١ – ٢

بر زندگي اعضاء و جوامع  اندازهاي اعتبار و پسدهد انجمنهاي متعدد نشان ميبررسي   
، ٢حدود تاثير منفي داشته است (راتينام و آگودوگابرخي موارد مدر روستايي اثرات مثبت و 

هاي خوديار باعث هروستاييان در گرو كه عضويت ه استددا) نشان ٢٠٠١( ٣). شارما٢٠١٤
گيري و بالا رفتن پايداري معيشت شده است انداز، ارتقاي ظرفيت وامافزايش سطح درآمد، پس

). تاثير ٢٠٠١ن فراهم نموده است (شارما، و تا حدودي امكان گريز از فقر را براي روستاييا
شان بيان در نتيجه مطالعه ٤اي است كه پاژندي و باداتياها بر معيشت روستاييان مسئلهانجمن
سهم زيادي در بهبود معيشت روستاييان داشته و زمينة  هاانجمنكه عضويت در  اندداشته

ايجاد اشتغال، افزايش توان به اين راستا ميدر افزايش درآمد و رفاه خانوار را فراهم نموده است. 
بعاد سلامتي و سرمايه افزايش اعتماد به نفس، ارتقاء ا )٢٠٠٢پاژندي و باداتيا، (نداز اپس

، ارتقاء ) ٢٠٠٧و ديگران،  ٦چاندر؛ پريم١٠١٠، ٥افزايش آگاهي (راتينام و ناچيموزاجتماعي و 
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به عنوان اثرات  )١٩٩٣(روسنبرگ، فشارها  يم خطر در مقابلتقس ها وسطح مقابله با آسيب  
اندازهاي اندك روستاييان در پس همچنين اين. ها در جوامع روستايي اشاره نموداينگونه انجمن

ها را براي اعضا در پي دارد و هاي مالي خودجوش؛ مديريت و تقسيم خطر و شوكقالب انجمن
هاي مالي از اين در مواقع بحران بعنوان پشتوانه و ضمانتي است كه خانوارهاي روستايي

  ).٢٠٠٤، انامه و مارگيرند (موقيعت بهره مي
افزايش  ،هامهارت فردي زنان و مردان عضو انجمن انداز برهاي اعتبار و پستاثير انجمن      

انداز و دريافت افزايش پس)، ٢٠٠٩(جي بيازا و همكارانش، خدمات بهداشتي زنان و كودكان 
تر از خدمات اساسي لي، افزايش آگاهي و مشاركت و همچنين برخورداري مناسبوام، تنوع شغ

(كولينز و همكارانشان، مورد نياز زندگي مانند آموزش، بهداشت و خريد خودرو و لوازم منزل 
(برانن، اجتماعي و فيزيكي هاي سرمايه اقتصادي، انساني و تقويت برخي از مولفه)، ٢٠٠٩

اند كه انجمن نشان داده ١آلن و هوبانتوان اشاره نمود. همچنين مي ) از نتايجي است كه٥٢٠١
را افزايش  هاي غيرمولدسطح توليد خانوارهاي روستايي را بالا برده و دارايي ،اندازاعتبار و پس

هاي هاي فعاليتتهيه وسايل مورد نياز منزل، افزايش موجبات ،هاداده و با افزايش داريي
هاي گيريليد و قوي شدن ارتباط با اجتماع محلي و مشاركت در تصميمدرآمدزا، پايدار تو

به سطح  ٢راستا با آنان، كسول و همكارانشان). هم٢٠٠٤گردد (آلن و هوبان، را فراهم ميمحلي 
رفاه خانوارهاي عضو، آموزش، سلامتي و همچنين تقويت كشاورزي اعضاء و خريد لوازم مورد 

) افزايش ٢٠١١( ٣يودينهمچنين  اند.اشاره داشته )٢٠١٣رانشان، نياز كشاورزي (كسول و همكا
سازي توانمندهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوامع محلي، به افزايش درآمد خانوار، تنوع

هاي معيشتي، ايجاد خود اشتغالي، كاهش فقر، افزايش توانمندي اعضا، تاثير بر بهبود فعاليت
) ٢٠١٣( ٤. كي. سيواچيتاپا)٢٠١١، يودين( داندمي نه انجمنمحيط زيست را از پيامدهاي اينگو

- هاي خوديار افزايش توانمندي اقتصادي، گسترش فرصتكند كه عضويت در گروهاستدلال مي
هاي شغلي، افزايش ظرفيت زنان در مديريت بحران، افزايش درآمد و افزايش فعاليت اجتماعي 

-) استفاده از اين ٢٠١٤( ٥زوكا و همكارانشانو  )١٣٢٠داشته است (سيواچيتاپا، زنان را در پي
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 ٢٠٠.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
ها را براي كودكان در معرض آسيب روستايي؛ ارتقاء سطح مهارت، سلامت، رفاه و انجمن 

   .)٢٠١٤(زوكا و همكارانشان،  دندانآموزش كودكان بسيار مناسب مي
هاي آموزش و انداز كردن، ارتقاء هزينهپسدر بررسي خود به افزايش ) ١٩٩٩(١كلمان    

 يوسف و. )١٩٩(كلمان،  كننداشاره ميهاي اجتماعي بهداشتي، رونق خريد و فروش و مشاركت
به كاهش فقر ساكنان منطقه،  ؛) در شناخت ميزان اهميت نهادهاي غيررسمي٢٠٠٩( ٢همكاران

 و همچنينهاي كسب و كار هاي بهداشتي و فعاليتمواد غذايي، مسكن، مراقبت افزايش كيفيت
   .)٢٠٠٩(يوسف و همكارانشان،  اندتاكيد داشتهگيرهاي جمعي ارتقاء سرمايه اجتماعي و تصميم

پذيري افراد و خانوارهاي اند كه گروهاي مالي خوديار آسيب) نشان داده١٣٩٠طيبي و نجفي (
در  اند بين افراد عضو و غيرهاي طبيعي و انساني كاهش داده و بيان كردهعضو را در برابر بحران

پذيري تفاوت معنادار وجود دارد (طيبي و نجفي، هاي مالي خوديار از نظر ميزان آسيبانجمن
شان در زمينه اثرات اعتبارت خرد بر مديريت ) در بررسي١٣٨٩). رحماني و همكارن (١٣٩٠

- دهي زنان را بستري دانستههاي داوطلب خرده وامبحران (بطور موردي زلزله بم) صندوق گروه
كه منجر به بازسازي شبكه همسايگي و شبكه اجتماعي تخريب شده گرديده است و علاوه اند 

بر آن موجِب بازسازي سرمايه اقتصادي، رواني و اجتماعيِ از دست رفته شده است. همچنين 
پذيري، ارتقاي شخصيت زنان، احساس رضايتمندي، كاهش ها موجب اعتماد، مشاركتاين گروه

تقاء روحيه اميدواري پس از زلزله شده است (رحماني و همكاران، قدرتي و اراحساس بي
١٣٨٩.(  

  مباني نظري -  ٢ – ٢
محور وجود  گرا، بازارگرا و اجتماعسه ديدگاه دولتاز لحاظ نظري در ارائه خدمات مالي      
تايي هاي تامين مالي روسهاي دولتي پشتوانه اصلي برنامهيارانهگرايان، دولت. در ديدگاه دارد

). ١: ٢٠٠٧بانك جهاني، ؛ ٤٢: ١٣٨١؛ يارون و ديگران، ١٨٢: ١٩٩٨رفت (فائو، بشمار مي
توانند نرخ بهره بازار انداز كنند و همچنين نميمطابق با اين ديدگاه روستاييان قادر نيستند پس

د را در قبال دريافت وام بپردازند و بايد براي مناطق روستايي اعتبارات ارزان ارائه گرد
گرا، دولت براي حل مشكل وثيقه و ضامن، خود ). در ديدگاه دولت٤: ٢٠١١، ٣(كسارجان

شود را بر درآمد پرداخت ميهاي كمهايي كه به گروهضمانت وام و مسئوليت بيمه روستاييان
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نظران ). اما اين ديدگاه در ادامه كار مورد نقد صاحب٥١: ١٣٨٦اصل، گيرد (نجفيعهده مي  
 د، مربوط شوي كه بر اين ديدگاه وارد ميياز جمله انتقادها مالي قرار گرفته است. عرصه تامين

دانند و معتقدند ، نظارت را لازم نميگرادولت به پرداخت مستقيم يارانه است. منتقدان ديدگاه
برداران روستايي، خود از شرايط موجود اطلاع دقيق دارند و زماني كه كه كشاورزان و بهره

گيري از خدمات مناسب تشخيص دهند و براي آنها سودآور باشد؛ وارد فرايند بهرهخودشان 
اندازهاي ، عدم توجه اين ديدگاه به پسانتقاد ديگر). ٤٢: ١٣٨٦اصل، شوند (نجفيبازار مالي مي

ها بايد كاملاً متكي بر منابع داخلي باشد و اتكا به آنها معتقدند كه وامهمچنين . استروستايي 
- شود و رشد اين نهادها را به تعويق ميع خارجي باعث كندي حركت نهادهاي مالي ميمناب

موسسات مالي روستايي دولتي بيشتر بر اندازد و همچنين آنان معتقدند كه در اين ديدگاه 
هاي توسعه روستاييِ درازمدت را در اند و هدفپرداخت اعتبار به بخش كشاروزي متمركز شده

ريزان و متخصصان توجه د از انتقادهاي فراوان نسبت به ديدگاه مذكور؛ برنامهگيرند. بعنظر نمي
هايي كه هاي مبتني بر بازار معطوف كردند. از مهمترين گروهخود را از مداخله دولتي به راه حل

سازوكار بازار و كاهش مداخله دولت را تنها راه موثر براي افزايش دسترسي روستاييان فقير به 
پيام اصلي طرفداران اين مكتب، هستند. » اوهايو«رفداران مكتب دانند، طلي ميخدمات ما

هاي آن است. در اين راستا؛ افرادي برتري بخش خصوصي و سازوكار بازار بر دولت و مداخله
ر مانند جي. دي. فن پيشكه، اين نظر را مطرح ساختند كه پرداخت اعتبارات بايد تقريباً به طو

 ي واگذار شود.كامل به بخش خصوص
شود كه رباخواران منبع كارآمدي براي تامين اعتبار در اين ديدگاه چنين استدلال مي     

هاي گذارند، از هزينههستند، زيرا شناخت بيشتر آنها نسبت به افرادي كه وام در اختيارشان مي
از نهادهاي تامين گان بالقوه هنگامي كه كاهد. به علاوه، وام گيرندهمربوط به غربال كردن مي

شدند، هاي معاملاتي بيشتري مواجه ميكردند، با هزينهمالي بخش رسمي وام درخواست مي
شد كه دستيابي به اعتبار، هايي ميبازي ها شامل صرف وقت، انجام دادن سفر و كاغذاين هزينه

نقاط دور  متضمن آنهاست و اغلب براي مشتريان فقير، به آنهايي كه به لحاظ جغرافيايي در
منتقدين اما ). ١٠٥ – ١١٠: ١٩٩٦آيد (روگالي، اند، عاملي بازدارنده به حساب ميدست ساكن

تواند به تنهايي پاسخگوي تمام مشكلات باشد. بر نظام بازار، معتقدند كه سازوكار بازار نمي
اجتماعي منتقدين معتقدند كه حتي اگر بپذيريم كه در بازار، شرط كارايي وجود دارد، عدالت 

كند كه مداخله در بازارهاي مالي انجام گيرد، چراكه در بازار توزيع منابع و امكانات ايجاب مي
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هواداران مكتب اوهايو معتقدند كه بازارهاي مالي از جهتي در اختيار گروه خاصي قرار گيرد.  

نند. اما توانند نيازهاي روستاييان را تامين كغيررسمي، اگر به حال خود گذاشته شوند مي
منتقدان بر اين باورند كه در بعضي از كشورهاي در حال توسعه بازارهاي غيررسمي وجود ندارد 

  ).٤٠: ١٣٨٦اصل، (نجفي
ضرورت تغيير رويكرد و تحول  هاي تامين مالي،ها در تحقق برنامهشكستدر پي در ادامه      

؛ تا اينكه از ابتداي دهه هاي تامين روستايي به شدت احساس شده استسياستبنيادين در 
جايگزين  كاهش فقر و افزايش درآمدبا تمركز بر دو هدف  محور اجتماع كم ديدگاهكم ١٩٨٠

مالي روستايي شده است. بطور كلي در اين ديدگاه شناسايي و  رويكردهاي سنتي در تامين
تي مناسب براي هاي بازارهاي مالي روستايي؛ كاهش فقر؛ ايجاد محيط سياسارزيابي ناكارآمدي

هاي هاي روستايي؛ ايجاد محيط اقتصاد كلان مطلوب از طريق اجتناب از انحرافگريواسطه
هاي متعصبانه در برابر توسعه پي در متغيرهاي كليدي كلان اقتصادي؛ اصلاح سياستدرپي

اده زگيرد (حسنروستايي و كشاورزي و توسعه بازارهاي مالي كارآمد مورد توجه خاص قرار مي
ها آن است كه كمبودهاي بازار مالي را نه توصيه ديدگاه نوين به دولت ).١٤٥: ١٣٨٤و قويدل، 

گري، بلكه از راه اصلاحات قانوني لازم برطرف كنند. اين از راه ورود مستقيم در كار واسطه
اساس شود نه برانداز، دريافت اعتبار و بيمه عملياتي ميرويكرد براساس عامل تقاضا براي پس

نياز. علاوه بر اين، در بين طرفداران اين ديدگاه اين باور وجود دارد كه هزينه مبادلاتي بالا در 
هاي افرادِ اثرگذار بر بازارهاي وجدانيها و بيمعاملات با اطلاعات نادرست و متضاد و سودجويي

: ١٣٨٤مردي، جوان؛ ١١٦: ٢٠١٢، ١ريدر و مانكوگمالي روستايي ارتباط نزديكي دارد (باچن
گيري گرا تاكيد بر مشاركت مردم و ساختار تصميمهاي ديدگاه جامعهاز مهمترين ويژگي ).٢٦٩

در چارچوب اين انگاره تطبيق ميزان وام  و همچنين )٤٥: ١٣٨٦اصل، (نجفي استغيرمتمركز 
رات و با نياز مخاطب، افزايش ميزان دسترسي به مخاطب، تسهيل فرايند دريافت خدمات و اعتبا

تواند دليل اصلي موفقيت نهادهاي تامين مالي نهايتاً تاكيد بر اصل اعتماد و شفافيت مي
انداز روستاييان به تجهيز پس گرايان؛در ديدگاه جامعه). ٣٠٣: ١٣٨٤باشد (عمادي، روستايي 

ي هاي دولتعنوان بعد مهمي از تامين مالي كشاورزان مود توجه قرار گرفته و بر حذف يارانه
اي است براي به حركت از منظر اين ديدگاه، تامين مالي روستايي وسيلهتاكيد شده است. 

درآوردن منابع اقتصادي و اجتماعي تا نهايتاً به اشتغال، توليد، تامين نيازهاي اساسي و خروج از 
اندازهاي خرد موجود در جوامع ترين منبع تامين سرمايه، پسدايره فقر منجر گردد. اصلي
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لي است. سازمان كار در اين نهادها عمدتاً ساده و متكي بر نهادهاي مردمي و هنجارهاي مح  
  شود. اجتماعي مخاطبين بوده و بصورت غير متمركز اداره مي

  تحقيقروش  - ٣
هاي كيفي كاربردي و از لحاظ روش در گروه پژوهش –اي پژوهش حاضر از لحاظ نوع توسعه   

تحليل محتواي كيفي (رهيافت قياسي) بهره گرفته است. مشاركت قرار دارد كه در تبيين از 
 –انداز روستاييِ روستاهاي كوهستاني هاي اعتبار و پسكنندگان اين پژوهش اعضاي انجمن

ها در نهادهاي انجمناز آنجايي كه اين جنگلي بخش بندپي شرقي شهرستان بابل هستند. 
هاي فعال، بصورت ميداني از منابع داد انجمنمحقق براي تعيين تع اند،اداري ثبت نگرديده

ها، تعاوني روستايي منطقه، روستاييان آشنا به منطقه، روستا گوناگون مثل شوراهاي اسلامي
هاي مذهبي كاركنان محلي بانك كشاورزي، بخشداري، خانه بهداشت، معلمين مدرسه و هيئت

مطالعات ميداني محقق توانسته است  و پرسش از خود اعضاي انجمن استفاده نموده است. بنا بر
انجمنِ شناسايي شده،  ٣٠كل از  را در محدوده مورد مطالعه شناسايي كند كهانجمن  ٣٠تعداد 
 و فعاليت كم اثربخشي انجمن براي مطالعه مناسب ديده شده است و بقيه بخاطر ٢٦تعداد 

  ).١اند (جدول مد نظر قرار نگرفته شاننامنسجم
  هاي موجود در روستاهاي مورد مطالعهنانجم : ١جدول  

  تعداد اعضاء  نام روستا  شماره  تعداد اعضاء  نام روستا  شماره
  ١٧  محلهوشكسما  ١٤  ١٥  زربوت  ١
  ٢٧  فك  ١٥  ١٦ فيروزجاثابت  ٢
  ١٩  كوهپايه سرا  ١٦  ٢١ گاوزن محله  ٣
  ١٨  لمسوكلا  ١٧  ٢٠  چالرز  ٤
  ١٤  بنهلي  ١٨  ١٧  و شميون پرمينا  ٥
  ٩  وتورس  ١٩  ١٤  دهچر  ٦
  ١٧  چاسركا  ٢٠  ١٩  جليرود  ٧
  ٢٧  تلهيو  ٢١  ٢٦  ميرملك  ٨
  ١١  سروچانكم  ٢٢  ١٩  كربن  ٩
  ١٩  ويشگون  ٢٣  ١٨  ونكريس  ١٠
  ١٦  كلاخليل  ٢٤  ١٧  هشتري  ١١
  ١٩  مرتع بلكرون  ٢٥  ٢٦  اري  ١٢



 ٢٠٤.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
 

  ١٠  سبوا  ٢٦  ٢٧  درازكش  ١٣
  ٤٧٨: تعداد كل اعضاء             ٢٦: تعداد كل انجمن  مجموع

  
 برفي انجام شد گيري به شيوه گلولهعلت فقدان مرجع موثق براي شناسايي دقيق آنها؛ نمونهه ب

اند. پژوهشگر حد انتخاب گرديده يافته عميق ساختار نيمه نفر از آنها جهت انجام مصاحبه ٣٠و 
بي به ها و عدم دستياشونده را اشباع نظري در نظر گرفته و تا تكراري شدن دادهتعداد مصاحبه

ها را ادامه داده است. در اين پژوهش به منظور افزايش اعتبار و اطلاعات جديد، گردآوري داده
ها، مشاهده مداوم، بازنگري ناظرين و انتخاب مطلعين ها از تحليل همزمان دادهمقبوليت داده

ردن ها (پايايي) از لحاظ كاصلي استفاده شده است و همچنين جهت دقت و موثق بودن يافته
ها، استفاده از كننده، حسن ارتباط با مشاركت كنندگان، دقت در ثبت دادهحداكثر مشاركت

هاي حاصل شده محققان و ناظران خارجي، درگيري طولاني مدت با زمينه پژوهش و داده
  استفاده شده است. 

انه ماندن در انجام مصاحبه پس از دادن اطلاعات لازم به شركت كنندگان و اطمينان از محرم   
- اطلاعات، در صورت تمايل شركت كننده و كم نشدن كيفيت مصاحبه، اظهارات مشاركت

در اين ارتباط براي برداري استفاده شده است. ضبط و در غير اينصورت از يادداشتكنندگان 
ها چه عضويت و فعاليت در اين انجمن "شروع مصاحبه يك سوال كلي در نظر گرفته شد كه؛ 

تر تر شدن مفهوم و عميقدر ادامه جهت روشن"زندگي شخصي و اجتماعي شما دارد؟اثراتي بر 
به طور تدريجي سوالات پيگيري كننده و اكتشافي پرسيده شده است. پس  شدن روند مصاحبه

هاي حاصل از شده است. دادهاز انجام هر بار مصاحبه بلافاصله تمامي اظهارات روي كاغذ پياده 
از تكنيك تحليل محتواي كيفي (در چارچوب رهيافت قياسي) مورد تجزيه  مصاحبه با استفاده

و  استدر واقع در رويكرد قياسي مضمون اصلي تا حدودي مشخص و تحليل قرار گرفته است. 
 اصلي آورد. در پژوهش حاضر مضامينهايي را در زمينه متغيرها بوجود ميبينياين امر پيش

 موجود و پيشينة نظري چارچوب با توجه به روستايي است كهابعاد اجتماعي و اقتصادي توسعه 
تلخيص و  ،اين مضاميناز ها به پيروي سپس داده اند.شده مشخص پيش موضوع از ادبيات در

  اند. براي اينكار سه مرحله طي شده است كه شامل بندهاي زير است: تحليل شده
ه معمولًا بعد از انجام هر مصاحبه ك -گوها و شناسايي معناها: در اين مرحله و تقرير گفت -١

گفتگوهاي انجام گرفته از تك تك افراد تنظيم و تدوين شده و –گرفته است صورت مي



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي هادن شناسي جامعه فصلنامهدو............................ ٢٠٥
 

آنها در ستون مقابل به تحرير ها استخراج گرديده و معناهاي فشرده شده اين مصاحبه  
 آمده است.در

ج شده از گفتگوها به اختصاص معناها به مضامين مربوطه: در اين مرحله معناهاي استخرا -٢
هر يك از مضامين بعد اجتماعي و اقتصادي توسعه روستايي كه از ادبيات نظري پژوهش 

  شود. حاصل گرديده اختصاص داده مي
بندي معناها: در اين مرحله محقق با مرور مكرر، با معناهاي متعددي مواجه و مقوله تقليل -٣

دين بار تكرار شده و يا گاهي اوقات شده است كه يك بيان مشترك در ادبيات مختلف چن
اند. از اينرو ابتداء تمامي جملاتي كه هدفشان رساندن يك معناي كاملاً شبيه هم بوده
هايشان در ها و شباهتاند را بر اساس تفاوتيا كاملاً شبيه هم بودهو مشترك بوده است 

معناها كدگذاري،  يك دسته معنايي قرار داده شده است. همچنين در اين مرحله بر روي
از نوع كدگذاري باز انجام شده است كه استخراج خرده مقولات را در پي داشته و در 

 ستون مقابل همان ماتريس ارائه گرديده است.
ها از هاي كلي: پس از انتزاع خرده مقولهها با هدف استخراج مقولهتقليل خرده مقوله -٤

هاي موجود تا بر اساس شباهت و تفاوت معناهاي برداشت شده، محقق مجدداً تلاش نموده
بندي كند كه از ها طبقهتر تحت عنوان مقولههاي كليبين خرده مقولات، آنها را در دسته

 شود.اين مرحله تحت عنوان كدگذاري محوري ياد مي
جنگلي بخش  –روستاهاي كوهستاني  ،جغرافيايي مورد مطالعه ةمحدودلازم به ذكر است كه    

اند كه هاي روستاهاييها، سكونتگاه. اين قسم از سكونتگاهاستي شهرستان بابل بندپي شرق
در اين روستا  ٨٦. با اين ويژگي تعداد هاي آن در جنگل واقع در كوهستان قرار داردكليه خانه

دقيقه  ٥/٥٤درجه و  ٣٥ . موقعيت رياضي اين روستاهامورد هدف پژوهش حاضر هستندمنطقه 
درجه  ٥٢دقيقه تا  ٣١درجه و ٥٢دقيقه عرض شمالي و همچنين بين  ٢/٢٣درجه و ٣٦تا 
  ).١(شكل  دقيقه طول شرقي است ١/٤٤و

  محدوده مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي :١شكل 
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  هاي پژوهشيافته - ٤ 
  هاي فرديويژگي - ١ – ٤

شغل آنها يا اند كه نفر از سرپرستان خانوار روستايي بوده ٣٠كنندگان پژوهش مشاركت     
فقط دامداري و يا تركيبي از مشاغل كارگري روزمزد، كشت محصولات زراعي، زنبور عسل، 

نفر تا پنجم  ٥سواد، نفر بي ٥كننده  رانندگي با دامداري بوده است. از كل افراد مشاركت
- . نتايج ردهاندنفر بالاتر از ديپلم سواد داشته ٧نفر ديپلم و  ٦نفر تا سوم راهنمايي و  ٧ابتدائي، 

نفر از اين افراد در گروه سني تا سي سال،  ٧دهد كه بندي اين افراد در طبقات سني نشان مي
نفر  ١سال و  ٦٠نفر از پنجاه تا  ٤نفر از چهل تا پنجاه سال،  ٨نفر از سي تا چهل سال،  ١٠

  ).٢از شصت سال قرار دارند (جدول بالاتر 
  د مشاركت كنندههاي سني و تحصيلي افراويژگي:  ٢جدول

  تعداد  ويژگي
هاي رده

  تحصيلي
تا پنجم   بيسواد

  ابتدايي
از پنجم ابتدايي تا 

  سوم راهنمايي
از سوم راهنمايي 

  تا ديپلم
بالاتر از 

  ديپلم
  ٣  ٥  ٧  ٦  ٤  سطح سواد

 ٣٠تا   هاي سنيرده
  سال

 ٤٠تا  ٣٠از 
  سال

 ٦٠بالاتر از   سال  ٦٠تا  ٥٠از   سال ٥٠تا  ٤٠از 
  سال

  ١  ٤  ٨  ١٠  ٧  سن
  
  هاي تحليلييافته - ٢ – ٤

  :ها بر بعد اجتماعي توسعه روستاييتاثير انجمن   
ها بر توسعه دهد بخش زيادي از اثربخشي انجمنهاي اين بخش از پژوهش نشان مييافته   

ها ماهيت اجتماعي دارند و گردد. چراكه اين انجمنروستايي در اين مضمون اصلي خلاصه مي
-جنگلي منطقه بندپي –ثير آنها بر توسعه اجتماعي نواحي روستايي كوهستاني در نتيجه تا

ها بندي يافتهدهد. در مجموع تقليل، مقايسه و مقولهشرقي وزن بيشتري به خود اختصاص مي
خرده مقوله  ١٥مقوله كلي و  ٤توان در ها را ميدهد كه اثرات اجتماعي اين انجمننشان مي

  ح ذيل است: كه به شر انتزاع نمود
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  سرمايه اجتماعي -١  
سرمايه اجتماعي روستاييِ نواحي مورد مطالعه با ايجاد رابطه بين افراد نواحي روستايي     

كنند. اين مقوله كه يكي گردد، كه از آن به عنوان آن سرمايه اجتماعي شبكه ياد ميحاصل مي
كرر اظهارات ميداني در بررسي م ،از مقولات توسعه اجتماعي روستايي شناخته شده است

انسجام و آگاهي انتزاع شده است.  مشاركت، كنندگان از خرده مقولات حمايت، اعتماد،مشاركت
  تشريح شده است. ٣در ذيل استخراج هر يك از خرده مقولات در جدول 

  هاي بعد اجتماعي توسعه روستايي ها و خرده مقولهروند قياسي و انتزاع مقوله: ٣جدول 

مقوله
 

خرده 
مقوله

  

  منابع  واحدهاي معنايي فشرده شده

مضمون 
اصلي

سازه اصلي 
 

ماعي
ه اجت

سرماي
  

  حمايت

  صندوق بر همياري روستاييان در برطرف كردن
باشد و در مواقع مشكلات و مشكلات روزمره تاثيرگذار مي

 شوند.سختي پشتيبان هم مي
  اعضاي صندوق در مواقع كه كسي مصيبت ديده دست

ند و بر حضور در مراسم مختلف دهبه دست هم مي
 باشد. روستاييان تاثيرگذار مي

  اعضاي صندوق با پول رو هم گذاشتن موجبات كمك
 كنند. مالي در عمران و آبادي روستا را فراهم مي

 هاي مالي روستاييان به علاوه بر اين صندوق بر كمك
 باشد.هم ديگر هم تاثيرگذار مي

  دست هم مي اعضاي صندوق گاهي اوقات دست به
- دهند و مواقع كه كمك فيزيكي لازم باشد پاي كار مي

  آيند؛ چه براي روستا باشد و چه براي افراد. 

P29, P28 P26, p18, p16, p9, p5, P1 ماعي
ه اجت

توسع
تايي  

 روس
وسعه

ت
  



 ٢٠٨.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
 

  مشاركت 

  صندوق موجب شد ما در كارهاي عمران و آبادي مربوط
 به روستا شركت كنيم.

  با شورا و دهيار در مورد مسائل صندوق موجب شده
 روستا همفكري كنيم.

  صندوق موجب شده است كه مشاركت مالي ما در
زماني كه پولي براي افراد روستايي يا خود روستا نياز باشد 

 بيشتر شود.
   صندوق موجب شده است اعضاي آن مسائل در مسائل

اجتماعي روستا مثل امنيت، مسائل گردشگري، اعتياد ... 
  درگير شوند. بيشتر

P26, P27, P28, P29, p25, p22, p19, p18, p16, p9, p5, 

  اعتماد

  با تشكيل صندوق سوء ظن ماها  نسبت بهم كمتر شده
 هاي هم را بيشتر باور كنيم.و موجب شده ما حرف

  بواسطه صندوق و با دور هم نشستن در مواقع خريد و
باشد و مي فروش اعتماد روستاييان به همديگر تاثيرگذار

 بدگمان مان در معاملات كم مي شود.
  قرض گرفتن و قرض دادن پول در بين اعضاي صندوق

 رواج يافته و كمتر از همديگر ترس داريم. 
  اعضاي صندوق با ارتباط قرار كردن با شوراها بيشتر

قدردان آنها شدند و اعتمادشان بر پيگري كارها توسط 
  آنها بيشتر شده است.

p25, p16, p14, p11, p6, p5, P1  

  انسجام

  صندوق ما را نسبت به مسائل و مشكلات روستا حساس
 تر  نموده و ما بشتر به فكر مشكلات محيط مان مي افتيم.

  صندوق بر آشتي بستگان و كاهش  دعوا و درگير و حل
 و فصل در بين ماها تاثير خوبي داشته است.

 دري ما با تشكيل جلسات ماهانه صندوق، احساس برا
 نسبت هم بيشتر شده است.

  صندوق موجب شده است كه ما هميديگر را در مواقع
مشكلات تنها نگذاريم و  هر يك از اعضا در مشكلات 

 خودشان احساس تنهايي نكنند.
  صندوق موجب دلبستگي افراد فاميل به هم شده و به

  كنند. روستاي خودشون احساس تعلق بيشتري مي

P27, p18, p17, p14, p13, P10, p8, p6, p5, p3, p2  



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي هادن شناسي جامعه فصلنامهدو............................ ٢٠٩
 

  

 سرمايه انساني - ٢ 
هاي ميداني در ذيل مضمون توسعه رايند تحليل يافتهسرمايه انساني مضموني است كه در ف    

در زمينه  ، انجمنكنندگانمشاركت از ديداجتماعي نواحي روستايي حاصل شده است. 
ها و اين انجمن دانستهبهداشت، آموزش و كسب تجربه و مهارت روستاييان انجمن را تاثيرگذار 

. شرح تجزيه و تحليل مضمون بوده استر هاي گوناگون سرمايه انساني موثدر ارتقاء سطح مقوله
  ارائه شده است. ٤هاي مربوطه در جدول مذكور به تفكيكِ خرده مقوله

  
  
  
  
  

  آگاهي 
  

 هاي ما در زمينه فروش با تشكيل جلسات آكاهي
محصولات دامي و كشاورزي بيشتر و بيشتر نرح دست ما 

 آيد. مي
 هاي ما را در مورد چگونگي با جلسات صندوق آگاهي

نگهداري دام و كشت محصولات كشاورزي و مسائل و 
 قرا مي گيرد.  مشكلات روز دامداري تاثير

 هاي ما در زمينه بهداشت و صندوق بر كسب آگاهي
باشد و ماها نست مسائل سلامتي ما تاثيرگذار مي

 شويم.بهداشتي اگاه تر مي
 هاي ما در زمينه حفظ محيط صندوق بر كسب آگاهي

 باشد. جنگل تاثيرگذار مي
 هاي ما در زمينه خدمات با حضور در صندوق آگاهي

رايي آنها و سلامتي و بهداشت  دام بيشتر دامپزشكي و كا
 مي شود.

 هاي سياسي كشور تاثيرگذار صندوق بر كسب آگاهي
 باشد.مي

  صندوق بر آشنايي با وظايف مسئولان محلي تاثيرگذار
  بوده است

P28, P29, p24, p21, p18, p15, p14, p9, p4  



 ٢١٠.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
  هاي بعد اجتماعي توسعه روستايي ها و خرده مقولهروند قياسي و انتزاع مقوله :  ٤جدول  

  
  
  

خرده  مقوله
  منابع  واحدهاي معنايي فشرده شده  مقوله

مضمون 
اصلي

سازه اصلي 
 

ساني
ايه ان

سرم
  

بهداشت و 
  درمان

 هاي صندوق در برخي از  موارد بر تامين هزينه كمك
 درمان و تهيه دارو بيماران تاثيرگذار بوده است. 

  پولي كه از صندوق جمع مي شود خرج  بهداشتي
-سازي منازل و سرويس هاي بهداشتي افراد عضو مي

 شود.
  صندوق بر تقويت امكانات بهداشتي مثل خانه
  هداشت و آب لوله كشي در روستا تاثيرگذار بوده است. ب

P28, P29, p25, p24, p20, p17, p14, p12, p7, p2, P1 

ماعي
ي اجت

وستاي
سعه ر

ه  تو
توسع

  
  

  تحصيلات

  افراد با پول گرفتن از صندوق در مواردي خرج
 دهند. تحصيلي اعضاي خانواده خود را مي

 رنامه مثل صندوق بر تامين امكانات تحصيلي فوق ب
 كلاس هاي خصوصي اعضا تاثيرگذار بوده است.

  با پولي كه در صندوق گردآوري مي شود گاهي اوقات
خرج  تعميرات و ساختن امكانات آموزشي روستا، مانند 

  شود. مدرسه مي

p14, p19, p22, P26, P27 P29, P30,   

كسب 
تجربه و 
  مهارت 

 نمايي و صندوق موجب دريافت گواهي فني مانند راه
 هاي فني كشاورزي اعضا مي شود.رانندگي، آموزش

  افراد زنبوردار، دامدار و يا باغدار با عضويت در صندوق
تجربه شان در زمينه پرورش دام، زنبور، باغداري و ... 

 بيشتر مي شود.
  صندوق در زمينه تبديل و فرآوري محصولات دامي و

 باشد.زراعي تاثيرگذار مي
 اي جنگداري مثل كاشت درخت، هصندوق بر مهارت

خريد نهال و قرض گرفتن قلم هاي پيوندي اعضا 
  باشد. تاثيرگذار مي

P1, p3, p4, p8, p9 p23, p24, p25, , P28 
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  سرمايه فرهنگي - ٣  
هاي فرهنگي فضاهايي است كه به لحاظ برخورداري از ارزش هاي روستايي؛ از جملهمحيط   

هاي توسعه روستايي از حفاظت و حراست از توان در برنامهلذا نميداراي اهميت خاصي است. 
هاي هاي ميداني به كاركردهايي از انجمن در زمينهيافتهها غافل بود. در اين راستا اين ارزش

هاي بومي، حفاظت از محيط زيست، ها و فرهنگها، حفظ ارزشآشنايي اعضاء با افراد و مكان
توان آنها در ذيل مضمون سرمايه فرهنگي گنجاند. برد كه مي پيحفاظت از ابنيه فرهنگي 

نشان داده شده  ٥در جدول تشريح هر يك خرده مقولاتِ وابسته به مقوله سرمايه فرهنگي 
  است.

  هاي بعد اجتماعي توسعه روستايي ها و خرده مقولهروند قياسي  و انتزاع مقوله :  ۵جدول 
خرده  مقوله

 فشرده شدهواحدهاي معنايي   مقوله
مضمون   منابع 

اصلي
سازه اصلي 

 
نگي

ه فره
سرماي

  

آشنايي 
با افراد 
و مكان 

 ها

  با تشكيل صندوق برخي از افراد  خانواده خود را زمينه
مسافرت برده و يا اعضا باهم به مكان تفريحي و مذهبي 

 مسافرت مي كنند.
  با عضويت در صندوق زمينه اي را فراهم شده تا با

سرشناس و موفق منطقه را از نزديك بعضي از افراد 
 ببينيم. آنهايي در كارشان موفق هستند. 

  صندوق موجب شده تا ما با ريشه خود و  گذشته
منطقه مان و در كل  با گذشته فاميل و روستا بيشتر آشنا 

  بشويم.

P26, P27, p23, p25, p19, p17, p15, P10, p6 ماعي
ه اجت

توسع
تايي  

 روس
وسعه

ت
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حفظ 
سنت ها 

و 
فرهنگ
هاي 
  بومي

  صندوق موجب شده است تا ريش سفيدان و
پيشكسوتان روستامون مورد احترام گردند و به نحوي 

 يادي از آنها بشود
  صندوق بر تقويت سنت هاي بومي منطقه خودمان كه

فراموش شده يادآوري مي كند و احياي آنها را در پي 
 دارد.

 ار بوده صندوق در زمينه  تقويت فرائض مذهبي تاثيرگذ
 است و يه جورايي امر به معروف و كارهاي خير است.

  صندوق در زمينه ورزش هاي دسته جمعي مثل كشتي
لوچو  و تفريحات بومي ديگر و مشاركت داشته و برنامه 

  هايي را اجرا كرده است.

P26, P27, p25, p20, p19, p16, p7, p2 

حفاظت 
از 

محيط 
  زيست

 ان نسبت به  حفظ و با تشكيل جلسات ما روستايي
 نگهداري جنگل جدي تر مي شويم.

  گاهي اوقات بواسطه عضويت در صندوق  زمينه هايي
جمع آوري آشغال از حاشيه جاده و رودخانه روستايمان 

 هم فراهم مي گردد.
  صندوق در زمينه ساماندهي  فضولات حيواني و اشغال

د در سطح روستا در سطح منطقه هم تاثيرگذار بوده و افرا
 مشكلاشان را اينجا با هم حل مي كنند.

  اعضاي صندوق دست به دست هم مي دهند و از فروش
زمين به غريبه هاي ثروتمند جلوگيري مي كنند و بر 
دست اندازي زمين هاي توريستي ييلاقي تاثيرگذار بوده 

  است. 

p25, p22, p18, p6, p3 P26, P27, P28, P30  

حفاظت 
از ابنيه 
  فرهنگي

 وق بر حضور فيزيكي در تعمير و نگهداري بناهاي صند
-مذهبي مانند امامزاده، سقاخانه و مسجد تاثيرگذار مي

 باشد.
  صندوق زمينه اي را فراهم مي نمايد تا اعضا بصورت

فكري و مالي در تعمير و نگهداري بناهاي مذهبي تاريخي 
 منطقه مشاركت داشته باشند.

 ار باستاني منطقه و صندوق ما را در زمينه حفاظت از آث
كوتاه كردن دست سود سودجويان منسجم تر كرده و 

  مواظبت ما بيشتر شده است.

P26, P27, p21, p19, p18, p16, p5, p2 
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 سرمايه نهادي -٤  
هاي پژوهش از بررسي يافته كه است هايمقوله ديگر از روستايي توسعه نهادي سرمايه     

 رسمي، نهادهاي برگيرنده در روستايي توسعه بر اثيرگذارت نهادهاي استنتاج گرديده است.
 يا و هموار را آن مسير روستايي نواحي يافتگيتوسعه جريان در كه اندغيررسمي و رسمينيمه

اين بخش از  به مربوط ميداني هاييافته استقراء جريان در راستا؛ اين در. كنندمي ناهموار
 تقويت اجتماعي، تامين بازاريابي، نظير هاييمقوله خرده است داده نشان هابررسي پژوهش،
از  از توانمي را عملكردشان و محلي مسئولان با آشنايي و ارتباط و هادهياري و شوراها عملكرد

تشريح  تفكيك به آنها از يك هر انتزاع چگونگي ذيل ٦جدول  در كه نمود انتزاع اين طبقه
  گرديده است.

  هاي بعد اجتماعي توسعه روستاييها و خرده مقولهتزاع مقولهروند قياسي ان:  ٦جدول    
خرده  مقوله

مضمون   منابع واحدهاي معنايي فشرده شده  مقوله
 اصلي

سازه 
 اصلي

هادي
مايه ن

سر
ريابي  

ل بازا
تسهي

  

  صندوق بر آگاهي يافتن از قيمت واقعي
محصولات دامي و زراعي تاثيرگذار بوده 

 است.
 ده مي اعضا از فرصت صندوق استفا

كنند و مواد فروشي شان را با ديگران  
درميان مي گذارند در واقع صندوق بر 
معرفي محصولات دامي و زراعي افراد 

 جهت فروش تاثيرگذار بوده است
  صندوق بر كوتاه شدن دست دلالان و

سودجويان در خريد و فروش  اثرگذار بوده 
است چراكه هم صندوق كمك مي كند 

ند و هم از قيمت اگاه اجبار در فروشته باش
  مي شوند. 

P1, P2, P3, P4, P5, P12, P13, P16, P17, P18, P19, P20, P26, P27P29, P30 ماعي
ه اجت

توسع
تايي  

 روس
وسعه

ت
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ماعي
ن اجت

تامي
  

  اعضاي بواسطه عضويتي كه در صندوق
دارند اين را واسطه قرار مي دهند و براي 
كمك در مواقع حوادث ناگهاني افراد به 

 ك هم مي شتابند.كم
  ما يه جورايي با تشكيل صندوق

خودمان براي حل مشكلات و گرفتار هاي 
 ناگهاني آماده مي كنيم.

  صندوق دست افرادي را  كه كارو
كاسبي خود را ازدست داده اند و از تامين 
خرج زندگي ماندند مي گيرد تا از اين 

  وضع نجات يابد.

P1, P2, P4, P9, P13,  P15, P16, P17, P18, P19, P20, , P28, P30 

دهيار
تا و 

 روس
وراي

رد ش
عملك

ويت 
تق

  

  شوراي روستا از صندوق كمك مالي مي
 گيرد به كارهاي عمراني روستا مي رسد.

   افراد شوراي روستا  در اين جلسات از
كمك فكري صندوق استفاده مي كنند و  
به برخي از مسائل روستايي را حل مي 

 نمايند. 
 ا گاهي اوقات از موقيعت شوراي روست

هاي فيزيكي استفاده مي كند و با كمك
اعضاي صندوق خيلي از كارها را براي 

  دهد.روستا انجام مي

P1, P2, P3, P4, P16و P18, 
P19, P26, P27, 

ي و 
 محل

ئولان
ا مس

ايي ب
و آشن

باط 
ارت

شان 
كلرد

عم
  

  صندوق موجب شده است با كاركنان
خشداري، محلي بهداشت، جنگلباني، ب

بانك رابطه برقرار كنيم چرا گاهي خود 
آنها هم عضو صندوق هستند يا اتفاقي 

 ميايند.
  با تشكيل صندوق ما در زمينه

مسئوليت و عملكرد و نام و نشان افراد 
 ادارات محلي آشناتر شديم. 

  گاهي با دعوت افراد مسئول مسئولان را
  دهيم.از در جريان مشكلات روستا قرار مي

, P3, P11, P12, P13, P14P16, P17, P18, P19, P21, P23, P24,  
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  :ها بر بعد اقتصادي توسعه روستاييتاثير انجمن  
هاي مربوط به ادبيات نظري پژوهش يكي از ابعاد استخراج شده، بعد اقتصادي در بررسي   

از اين بعد هم  هاي گردآوري شدهتوسعه روستايي بوده است. از اينرو تلاش شده است به يافته
ها؛ در نهايت محقق به دو ها و تفاوتبندي براساس شباهتديده شود. لذا با مرور پياپي و دسته

مقوله تاثيرگذاري انجمن بر سرمايه اقتصادي و سرمايه مالي دست يافته است. در مسيرِ نيل به 
مقولات  خرده ٦خرده مقوله نيز دست يافته است كه از  ٦انتزاع مقولات اصلي، محقق به 

هاي اقتصادي و افزايش امكانات درآمدي، كاهش هزينههاي تنوعنامبرده شده؛ خرده مقوله
انداز را در ذيل هاي وام، بيمه و پسمقولهمادي در ذيل مقولة كلي سرمايه اقتصادي و خرده

- مقوله ردهمقولة كلي سرمايه مالي قرار دارد. در ادامه به چگونگي انتزاع هريك از مقولات و خ
  هاي مربوطه در جدول اشاره شده است.

  سرمايه اقتصادي -١
انداز روستايي با بوجود آوردن هاي اعتبار و پسهاي ميداني بيانگر اين است كه انجمنيافته   

 انضباط مالي براي برخي از روستاييان، در زمينه تامين مالي راه را براي نيل به بهبود معيشت
هايي كه در ذيل مقوله اصلي سرمايه اقتصادي انتزاع ست. از جمله خرده مقولهتر نموده اهموار

كه شرح  استهاي اقتصادي و افزايش امكانات مادي شده است تنوع درآمدي، كاهش هزينه
  آمده است. ٧آنها به تفكيك در جدول 
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  توسعه روستاييهاي بعد اقتصادي ها و خرده مقولهروند قياسي و انتزاع مقوله :٧جدول  

  

خرده  مقوله
مضمون   منابع واحدهاي معنايي فشرده شده  مقوله

 اصلي
سازه 
 اصلي

صادي
ه اقت

سرماي
  

مدي
ع درآ

تنو
  

  صندوق در برخي از موارد براي افراد عضو كه
قالي داشته اند  كمك مالي كرد تا كسب و كارشان  

 رونق بگيرد.
  صندوق در برخي از موارد بري افراد عضو كه

زنبور عسل  داشته اند  كمك مالي كرد تا پرورش 
 كسب و كارشان  رونق بگيرد.

  صندوق در كاشت درختان ميوه در كنار شغل
 دامداري برخي از افراد تاثيرگذار بوده است. 

  افرادي كه شغل جديدي را در كنار شغل اصلي
شان ايجاد كنند روي كمك صندوق حساب مي 

  كنند.

P1, P2, P3, P4, P5, 
, P8, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P28, P29,  

صادي
ه اقت

توسع
تايي  

 روس
وسعه

ت
  

صادي
ه اقت

 هزين
هش

كا
  

  تشكبل صندوق يك ميانبر است كه انجام كار را
راحتر كرده و جلوي خيلي از هزينه هاي اضافي در 

 گيرد.زمينه عمران و آبادي روستا را مي
  با عضويت در صندوق برخي از هزينه براي ديدن
شود. ما بجاي اينكه وقت و عضي از افراد كاسته ميب

 هزينه صرف كنيم همه افراد را يكجا مي بينيم
  با عضويت در صندوق بسياري از هزينه هاي رفتن

  به شهر براي رفع احتياجات كمتر شده است.

P3, P4, P5, P8, P9, P10, P19, P20, P21, P23, P24,  

ادي 
ات م

امكان
  

 كيه بر  كمك مالي اين اعضاي صندوق با ت
صتدوق براي خودشان ماشين الات كشاورزي و 

 دامداري خريده اند.
  صندوق بر خريد اتومبيل شخصي افراد عضو

 تاثيرگذار بود.
  صندوق در فصل گرما و سرما به اعضا در زمينه

 تهيه امكانات گرمايشي و سرمايشي كمك مي كند. 
  صندوق بر خريد امكانات خانگي روستاييان

  اثيرگذار بوده است. ت

P10, P15, P16, P17, P18, P19, P27, P28, P29, P30 
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  سرمايه مالي -  ٢  
انداز روستايي، تامين مالي مورد نياز هاي اعتبار و پسيكي از مهمترين اهداف انجمن   

ي انداز جزء ذاتي و اصلهاي اعتبار و پسروستاييان است. از اينرو اين بخش از اثربخشي انجمن
توان در سه بخش دهد اين اثرگذاري را ميهاي ميداني نشان ميگردد كه بررسيآن قلمداد مي

هاي ميداني در سه بندِ انداز خلاصه نمود. از اينرو در ادامه، ارائه يافتهدريافت اعتبار، بيمه و پس
  تشريح شده است. ٨اشاره شده، به تفكيك در جدول 

  هاي بعد اقتصادي توسعه روستاييها و خرده مقولهمقوله روند قياسي و انتزاع :  ٨جدول 
خرده  مقوله

مضمون   منابع واحدهاي معنايي فشرده شده  مقوله
 اصلي

سازه 
 اصلي

مالي
مايه 

سر
 وام   

بار و
اعت

  

  از اهداف مهم عضويت در صندوق گرفتن وام است
و ما براي خرج هاي مان از اين صندوق قرض مي 

 گيريم.
 ي نيازي داشته باشند، قرض اگر كسي اعضا پول

 گرفتن از صندوق در اولويت اول است.
  اعضا تا جايي كه براي صندوق مقدور باشد از وام

گيرم و سعي مي كند حتي المقدور تا آن استفاده مي
 حق ديگران ضايع نشود از فرصت استفاده كنند. 

  برخي از اعضاي صندوق بعضي از  دارايي زندگي را
  رفتن از صندوق هستند. واقعا مديون وام گ

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P24, P25, P26, P27, P28, P30 

صادي
ه اقت

توسع
تايي  

 روس
وسعه

ت
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  گيريو نتيجهبحث  -  ٥

هايي است كه از مولفه اجتماعي توسعه روستايي؛ مقوله سرمايه اجتماعي از جمله در بعد     
ها در سطح نواحي روستايي اي انجمنها تاثير پذيرفته است. ماهيت اجتماعي و شبكهانجمن

موجبات اعتماد روستاييان به هم، حمايت و پشتيباني، آگاهي و انسجام را فراهم نموده است. 

  بيمه

  در مواقع حوادث ناگوار طبيعي مثل سيل،  بيماري
  آيد.فراگير دام،...  اين صندوق به كمك مان مي

 ها، وحوادث در مواقع وقايع پرهزينه مثل مسافرت
سوزي، ....  اين صندوق به ني؛ مثل آتشناگوار انسا

 آيد.كمك مان مي
  اعضا در مواقعي كه بيكار مي شوند و درآمدي

 گيرند.وام مي ندارند؛ از صندوق جهت گذران زندگي
  در خيلي از موارد بيماري كه براي هريك از اعضا

پيش مي آيد و دست بيمار خالي باشد صندوق او را 
 كمك مالي مي كند.در اولويت قرار مي دهد و 

 در صورت خسارت ديدن اتومبيل و وسايل گران-
توانيم به كمك مالي اين صندوق قيمت شخصي مي

  حساب كنم.

P1, , P3, P4, P5, , P8, P16, P18, P19, P20, P21, P28, P29, 

 انداز
پس

  

  در برخي از جلسات اعضا پولي را، حتي شايد
انداز  بيشتر از ميزان مصوب شده در صندوق پس

كنند. تا به صندوق تقويت شود و خودشان مي
 بتوانند از اين فرصت استفاده كنند.

  عضويت در صندوق موجب شده فروش دام و
محصولات دامي سر فرصت انجام بگيرد و ما مجبور 

 نباشيم به هر قيمي محصولات مان را بفروشيم.
  از جمله اهداف مهم ما در تشكيل صندوق اين

پس اندازي داشته باشيم و از  بوده است كه ما
 حمايت مالي دسته جمعي برخوردار گرديم. 

 اقتصادي روستا و  –هاي اجتماعي ما در گرفتاري
انداز اين صندوق افراد فاميل مي توانيم روي پس

  حساب كنيم.  

4 P3, P
17, P13P
18, P
24, P19P
26, P25, P
29, P28, P
30P  
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توان گفت كه اين دو مولفه هم علت و ها ميبا مقوله سرمايه اجتماعي و انجمن البته در ارتباط  
دهد هم معلول همديگر هستند و به عبارتي رابطه متقابل با هم دارند. نتايج نشان مي

جنگلي براي مقابله با مشكلاتي كه در نتيجه شرايط اجتماعي،  –روستاييان نواحي كوهستاني 
بصورت خودجوش جهت از ميان برداشتن موانع، بصورت  ،آمده استاقتصادي و طبيعي بوجود 
هاي افقي (سرمايه اند و با تقويت سرمايه اجتماعي در شكل شبكهدسته جمعي اقدام نموده

اند تا از اين رهگذر از حمايت همديگر برخوردار گردند. اي) بهم اعتماد نمودهاجتماعي شبكه
جنگلي بستر ارتقاء سطح  –احي روستايي كوهستاني هاي اجتماعيِ شكل گرفته در نوشبكه

رساني از جمله مسائلي است كه آگاهي افراد روستايي را نيز فراهم نموده است. آگاهي و اطلاع
- براي جوامع روستايي با خصوصيت نواحي روستايي مورد مطالعه ضرورت بيشتري براي دست

احي بخاطر انزواي جغرافيايي شكاف يافتگي روستايي دارد؛ چرا كه در اين نويابي توسعه
گردد. انسجام از جمله شود و انتقال آگاهي و اطلاعات با مشكل مواجه مياطلاعاتي ايجاد مي

هاي اجتماعي است كه به حساسيت و احساس مسئوليت تك تك پيامدهاي ديگِر چنين شبكه
آورده است. پراكندگي  افراد روستايي را نسبت به هم و نسبت مسائل سكونتگاه روستايي بوجود

له انسجام اجتماعي أجمعيت و تراكم پايين جمعيت در چنين نواحي روستايي اهميت مس
هاي مورد مطالعه دهد كه انجمنكند. در اين راستا نتايج نشان ميروستاييان را دو چندان مي

يج با نتايج به هم پيوستگي، تعلق مكاني و كاهش درگيري و نزاع تاثيرگذار بوده است. اين نتا
هاي اعتبار نيز همخواني دارد كه نشان داده است انجمن ٢٠٠٩هاي يوسف و همكاران، پژوهش

؛ كلمان، ٢٠٠٩در ايالت كاوارا بر سرمايه اجتماعي تاثيرگذار بوده است. كولين و همكارانش، 
راستا  . در ايناندداشتهها در جلب مشاركت روستاييان تاكيد بر نقش اين كانوننيز  ١٩٩٩

هاي اجتماعي نتايجي است كه آلن و مندي از حمايتي اجتماعي و بهرهافزايش توانمندساز
  اند.شان بدان اشاره نمودهدر بررسي ٢٠١٣و همچنين سيواچيتاپا،  ٢٠٠٤هوبان، 

بر سرمايه انساني نواحي  هامستقيم و غير مستقيم انجمن هاي ديگر پژوهش تاثيريافتهاز      
هاي ميداني چنين برآورد شد كه بندي معناهاي درك شده از داده. با دستهتاسروستايي 

ها بر بهداشت و درمان، تحصيلات و كسب مهارت و تجربه تاثيرگذار بوده است. بخشي از انجمن
ها فراهم توان استدلال نمود كه با توجه به منابع مالي كه اين انجمناين تاثيرات را چنين مي

ارتقاء تحصيلات در سطح فردي و بهبود كميت و كيفيت امكانات آموزشي در  آورند موجباتمي
 هاي ديگر اين بخش است چراسطح سكونتگاه روستايي شده است. درمان و بهداشت از مقوله



 ٢٢٠.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
دهد انگيزه مقابله با بيمارهاي ناگهاني و كمك به درمان افراد بيمار كه با كه نتايج نشان مي 

كند. بر ها تبيين ميبخشي از انگيزه روستاييان را در تشكيل انجمن ،كمبود مالي مواجه هستند
ها تاثير پذيرفته مقوله ديگري كه در ذيل سرمايه انساني از انجمن ،هاي پژوهشطبق يافته

اين عامل هم بطور مستقيم و هم بطور غير  .مهارت و كسب تجربه روستاييان است ،است
هاي زمينه نتايج ميداني شواهدي را در زمينه ارتقاء مهارت مستقيم تاثير پذيرفته است. در اين

ها برآوردن رساند كه در صورت فقدان وجود انجمناي، شخصي و خانوادگي به اثبات ميحرفه
جي. هاي ها را نتايج يافتهاين كاركرد انجمنچنين نيازهاي با مشكل بيشتري مواجه بوده است. 

؛ يوسف و همكاران،  ٢٠١٤؛ زوكا و همكاران، ٢٠١٣مكاران، ؛ كسول و ه٢٠٠٩بيازا و همكاران، 
  نيز مورد تاييد قرار داده است.  ٢٠٠٩

- هاي اعتبار و پسهاي است كه از كاركرد انجمنسرمايه فرهنگي روستايي از جمله مقوله     
م ها بستري را فراهدهد انجمندر اين راستا نتايج نشان مي پذيرد.ميانداز روستايي تاثير 

ها با برقراري ها و بناهاي فرهنگي شده است. انجمناند كه موجبات تقويت و حفظ سنتنموده
اي، تاريخ قبيله –قومي  هاي خاص منطقه، پيشينهارتباط بين افراد امكان آشنايي افراد با چهره

زيارتي گوناگون را مهيا نموده است.  –هاي سياحتي منطقه زندگي و همچنين شناخت مكان
هايي است كه از كاركرد هاي روستايي از جمله شاخصيانت از بناهاي فرهنگي سكونتگاهص

ها و مشاهدات ميداني بر اين نكته است و مواردي متعددي از مصاحبه ها متاثر شدهانجمن
صحه گذاشته است كه اعضاي انجمن در چندين مورد اقدامات عملي، فكري و مالي در راستاي 

اند. علاوه بر اين از آنجا كه منطقه مورد فرهنگي و باستاني منطقه انجام دادهصيانت از بناهاي 
انداز و منابع طبيعي از استعداد بالايي برخوردار است و مناظر طبيعي مطالعه از لحاظ چشم

شود انجمن پيامدهايي را در اين هاي فرهنگي نواحي مورد مطالعه شناخته ميبخشي از داشته
هاي بكر ها بر زميناندازي غريبهتوان به مواردي نظير جلوگيري از دست؛ كه مياندزمينه داشته
ها و ساماندهاي فضولات دامي اشاره نمود. آوري و نظارت بر گردآوري اشغالروستا، جمع

نيز اين نتايج را مورد تاييد قرار  ٢٠١٢؛ داس و بووال، ٢٠٠٩جي بيازا و همكارانش،  مطالعات 
  داده است. 

هاي نهادي توسعه ها بر شاخصدهد كه در برخي از موارد انجمنها نشان ميتحليل يافته     
يافتگي نواحي از جمله نهادهايي است كه بر توسعه يابياند. بازارروستايي نيز تاثير مثبت داشته

پايي و توليدات خام روستايي نقش مهمي دارد. روستاهاي مورد مطالعه با نظام معيشتي خرده
ها در برخي موارد پذيرد و در اين راستا انجمنراعي و دامي از اين نهاد تاثير زيادي ميز



  ٩٥ پاييز  و زمستان/  ٨ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي هادن شناسي جامعه فصلنامهدو............................ ٢٢١
 

ناكارآمدي بازار خريد و فروش نواحي روستايي مورد مطالعه تا حدودي تحت تاثير قرار داده و با   
 ها وها و نرخرساني در زمينه آگاهي از قيمتفراهم آوردن دو ويژگي مهم؛ يعني شرايط اطلاع

فراهم آوردن پشتوانه مالي جهت فروش بموقع از ناكارآمدي بازار تاحدودي كاسته است. در اين 
ها و كاسته قسمت روستاييان به مفاهيم كوتاه شدن دست دلالان و سودجويان، آگاهي از قيمت

اي ديگري است شدن اضطرار در فروش محصولات اشاره داشتند. تامين اجتماعي، خرده مقوله
- شده است. تامين اجتماعي براي زارعان و دامداران خرده درك ين قسمت از پژوهشكه در ا

هاي اي مهمي است كه در انحاي دادهپايي كه از پشتوانه صنفي برخوردار نيستند، مساله
ها بر اين مقوله پي برد. اين نتيجه را پژوهش رحماني و توان به تاثير انجمنگردآوري شده مي

ه نحوي كه آنان به دستگيري در اند. بداشتهنيز بيان  ٢٠٠٤ن و هوبان، ؛ آل١٣٨٩همكاران، 
زمان وقوع حادثه ناگهاني، دستگيري در زمان بيماري و از دست دادن كار و كمك در زماني كه 
روستاييان نتواند از جايي درآمد داشته باشد و يا آسيبي بدانها وارد شده است را از پيامدهاي 

  دانند.ها ميانجمن هاي اينگونهفعاليت
دهد كه نهاد محلي شورا و دهيارهاي همچنين نتايج پژوهش در اين قسمت نشان مي   

هاي پژوهش منتج شده اند. آنطور كه از يافتهبهره نبودهها بيروستايي از تاثيرات مثبت انجمن
، فكري و هاي مالياست شوراهاي روستاهاي محدوده مورد مطالعه در برخي از موارد از كمك

دهند كه اين ها در اين ارتباط نشان ميگيرند. در مجموع يافتهمي ها بهرهفيزيكي انجمن
ها در برخي اوقات همسو با عملكرد شوراهاي روستاها بوده و در برخي از روستايي نهادي انجمن

مستقل از شوراي و دهياري روستا شكل گرفت است كه در هر دو صورت به عنوان يك نهاد 
هايي كه در ذيل توسعه نهادي از شود. يكي ديگر از مشخصهكمكي براي شورا شناخته مي

يان با عملكرد ها بر افزايش ارتباط و آشنايي روستايتاثيري است كه انجمن ،معناها انتزاع گرديد
هاي اجتماعي بين افراد زمينه را براي آشنايي ها با ايجاد شبكهانجمنمسئولان داشته است. 

شان را بيشتر نموده و روستاييان روند معيشتبر تاييان با عملكرد مسئولان محلِي تاثيرگذار روس
نيز در  ٢٠٠٤گيرند. آلن و هوبان، هاي ادارت محلي قرار ميبيشتر در جريان كار و فعاليت

هاي را در فرايند شان به افزايش حضور و مشاركت روستاييان در قالب چنين تشكلبررسي
اند كه چنين ريزي روستايي را بسيار پراهميت تلقي نموده و يادآور شدهرها و برنامهگيتصميم

تواند بازخورد مفيدي را براي عمران روستايي در پي نهادهاي با همياري با نهادهاي محلي مي
   داشته باشد.



 ٢٢٢.................................................  محور بر توسعه هاي مالي اجتماعبررسي ابعاد اثربخشي سازمان
بعد  ،ستها مدنظر پژوهش بوده ايكي از ابعادي كه مطابق با ادبيات نظري در تحليل يافته      

هاي اقتصادي توسعه روستايي بوده است. نتايج حاصل از پيامدهاي انجمن در زمينه شاخص
ها در برخي از موارد توانست بر بعد اقتصادي توسعه روستايي بيانگر اين است كه اين انجمن

هاي ميداني در ذيل اين بعد از توسعه بندي يافتهاقتصادي روستايي تاثيرگذار باشد. مقوله
توان در دو مقوله تاثير ها بر توسعه روستايي را ميوستايي بيانگر اين است تاثير اقتصاي انجمنر

  انجمن بر سرمايه اقتصادي و تاثير انجمن بر سرمايه مالي روستاييان خلاصه نمود. 
ها، تنوع منابع درآمدي و افزايش توان به كاهش هزينهميسرمايه اقتصادي زمينه در      

ها در بعضي از موارد ميانبري را دهد كه انجمنها نشان ميمادي اشاره نمود. بررسيامكانات 
ها را براي آنها در پي داشته است. برخي از اين اند كه كاهش هزينهبراي روستاييان فراهم نموده

و انجام  ميانبرها در زمينه انجام كارهاي عمراني روستا بدون تشريفات، ديد و بازديدهاي آسان
اتكا ها است. . تنوع منابع درآمدي از ديگر پيامدهاي انجمنم هزينة كارهاي مالي استك

هاي اقتصادي، آنها را در برابر تكانه –غالباً دامداري  –روستاييان به يك منبع درآمدي 
براي رونق اقتصادي نواحي تواند نمايد از اينرو اين تاثير ميپذير مياجتماعي و طبيعي آسيب

مانند زنبورداري،  جاد منابع درآمديِ جديدايتنوع منابع درآمدي و العه مهم باشد. مورد مط
هاي ست. نتايج پژوهشهااز كاركرد ديگر اين انجمنبافي و رانندگي كاشت درختان ميوه، قالي

را  هانقش از انجمننيز اين  ٢٠٠١؛ شارما، ٢٠٠٢؛  پاژندي و باداتيا، ٢٠١٣كسول و همكاران، 
محرك مناسبي براي كسب و كار روستايي  هاانجمننمايند. چراكه؛ به نظر آنان اين تاييد مي

. از سوي ديگر، افزايش امكانات مادي از ديگر نتايج ش سرانه درآمد خانوار استجهت افزاي
ديگري است كه در اين قسمت حاصل آمده است. در زمينه ارتقاء كمي و كيفي امكانات مادي 

الات زراعي و توان به خريد ماشينها ميهاي مالي انجمني از كمكمندهرفاهي بواسطه بهر –
اين نتايج  گردد.هاي ميداني منتج ميدامداري، اتومبيل، امكانات خانگي اشاره نمود كه از يافته

نيز  ٢٠٠٩؛ كولينس و همكارنشان، ١٩٩٩؛ كلمان، ١٣٨٣جانسون و روگالي،  هايپژوهش در
  شود. مشاهده مي

هايي است از معناهاي حاصل شده در ذيل بررسي تاثير سرمايه مالي از جمله ديگر مقوله     
ها، از يك منظر ها بر توسعه اقتصادي حاصل شده است. همانند بعد اجتماعي انجمنانجمن

نمايد. نتايج پژوهش نشان هاي مورد مطالعه نيز بسيار قوي ميماهيت و كاركرد ماليِ انجمن
انداز، هاي پسها را بر نواحي روستايي را در حوزهتوان اثربخشي اين انجمندهد كه ميمي

  دريافت اعتبار و بيمه بررسي نمود. 
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و يي اتوانروستاييان  ند كهكاين نكته را اثبات ميبه نوعي ها انجمنتشكيل خودجوش        
از  د برخيدههاي مربوط به اين بخش نشان مي. نتايج بررسيانداز را دارندتمايل پس

انداز پس .هاي مالي محليانداز ندارند؛ الا در انجمنروستاييان در هيچ يك از نهادهاي مالي پس
موقع فروشي محصولات دامي و فروشي و يا بيهاي مالي در برخي مواقع جلوي پيشدر انجمن

غير مستقيم بطور زراعي افراد عضور را گرفته است. اين مفهوم بيان كننده آن است كه انجمن 
؛ يوسف و ٢٠٠١؛ شارما، ٢٠٠٢انداز روستاييان اثرگذار است. پاژندي و باداتيا، بر پس

. مقوله بعدي در ذيل اندموارد نيز اشاره كردههايشان به اين در بررسي ٢٠٠٩همكارانش، 
-ويتدهد يكي از اولها نشان ميسرمايه مالي، تاثير انجمن بر دريافت اعتبار است. نتايج يافته

. دسترسي به وام و اعتبار استها ذخاير مالي انجمناعضاء هاي مهم منابع دريافت اعتبار براي 
بواسطه عضويت صندوق بر كسب و كار روستاييان نيز تاثير گذاشته است. در اينگونه نواحي 
دسترسي به نهادهاي رسمي براي برخي از روستاييان مشكل است و يا در ارائه خدمات مالي 

رسند. افزايش ها جايگزين مناسبي به نظر ميكمبودهايي وجود دارد كه اين انجمن رسمي
ها نيز منتج شده است. از آن دريافت اعتبارات از جمله نتايجي است كه در برخي از پژوهش

نام برد كه از وجه  ٢٠٠٩؛ كولينس و همكارانش، ٢٠٠١هاي شارما، توان به پژوهشجمله مي
اند. از جمله گيري روستاييان ذكر نمودهها را افزايش ظرفيت وامنگونه تشكلبارز تاثيرگذاري اي

- . نتايج نشان مياستبيمه روستاييان  آنها برتاثير ها بر توسعه روستايي، انجمن تاثيرات ديگرِ
هايي در واقع با همياري همديگر به دهد روستاييان منطقه مورد مطالعه با تاسيس چنين انجمن

اي اين اند. در محدوده مطالعه كاركردهاي بيمهتدارك ديده پشتوانه امنخود بيمه و نوعي براي 
هاي مرگ و مير ناگهاني، حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، ...، از توان در زمينهها را ميانجمن

هاي رحماني، هاي پژوهش درك نمود. پژوهشدست دادن كار و خسارتهاي مادي در يافته
هايي است از جمله پژوهش ١٩٩٣؛ روسنبرگ، ٢٠٠٤؛ مار و انامه، ١٣٨٩ان، مريم و همكار

- در مجموع؛ با توجه به بحث اند.ها در فضاي روستايي اشاره نمودهچنين كاركردهاي اين تشكل
هاي سرمايه اجتماعي، در شاخصتوان مي ها راهاي انجام گرفته تاثير اجتماعي اينگونه تشكل

هاي بهداشت، هاي انساني را در مولفهسرمايهتوان ميكه  دي خلاصه نمودهنگي، انساني و نهافر
سرمايه مشاركت، حمايت، اعتماد، انسجام، آگاهي، در آموزش، مهارت، سرمايه اجتماعي را 

-هاي بومي، حفاظت از محيطها، حفظ سنترا در آشنايي روستاييان با افراد و مكان فرهنگي
ن سرمايه نهادي را در تسهيل بازاريابي، تامين اجتماعي، زيست و ابنيه فرهنگي و همچني
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. در بعد بندي نموددستهتقويت عملكرد شوراي روستا، آشنايي با مسئولان محلي و عمكلردشان  

توان در انداز روستايي بر توسعه روستايي را ميهاي اعتبار و پساقتصادي؛ ابعاد اثربخشِي انجمن
انداز و همچنين سرمايه هاي اعتبار، بيمه و پسخرده مولفه هاي مالي باهاي سرمايهمولفه

 هاي تنوع درآمدي، كاهش هزينه اقتصادي، امكانات مادي بيان نموداقتصادي با خرده مولفه
رغم ناشناخته بودن و هاي عليدهد كه اين انجمنهاي انجام شده نشان مي. بحث)٢(شكل 

ها تاي توسعه روستايي دارند. از اينرو اين تشكلشان، كاركردهاي مهمي در راسعملكرد محلي
در جهت عملياتي نمودن برخي از برنامه توسعه روستايي مانند تامين مالي، حفظ محيط 

هاي روستايي عمران سكونتگاه هايبرنامهاز بسياري اجراي و  انزيست، توانمندسازي روستايي
  ر گيرد. ريزان توسعه روستايي قرامورد توجه برنامهتواند مي

  ها بر توسعه روستايياقتصادي اثربخشي انجمن - ابعاد اجتماعي  – ٢شكل 
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