
 ریزی توسعه کالبدیپژوهشی برنامه –شریه علمی ن

 (74-47) 6936، تابستان 6)سری جدید(، پیاپی  2سال دوم، شماره 

Journal of Physical Development Planning  

Vol. 2, No. 2, (New Series), Summer 2017 (57-74) 

 

   Corresponding Author: Hamid jalalian*                                                                                          حمید جاللیان: نویسنده مسئول *

                        E-mail: hamidjalalian@khu.ac.ir 

آفرینی دولت، بازار و جامعه مدنی در ارشناسان توسعه با بررسی نقشک
و بازار را در بسیاری از موارد ناموفق دانسته و جریان توسعه، نقش دولت 

اند تا نقش مردم و نهادهای محلی در توسعه نوبت را به جامعه مدنی داده
محور در تحقق های اجتماعها و تشکلتقویت سازمان ،روآزموده شود. از این

پژوهش حاضر با هدف  ،توسعه مشارکتی مهم تلقی شده است. در این راستا
 –انداز بر توسعه فضایی های اعتبار و پسشناخت ابعاد اثربخشی انجمن

ها را به شیوه این انجمن ینفر از اعضا 93های روستایی، کالبدیِ سکونتگاه
ساختاریافته و مشاهده مستقیم گلوله برفی انتخاب و در طی مصاحبه نیمه

ست و آنها را به شیوۀ تحلیل محتوای های مورد نظر را گردآوری نموده اداده
های تحقیق شامل اند. دادهکیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده

سازی صورت واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشردهه ب ،هامتن مصاحبه
اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و خالصه شده

دهد که ها نشان میاند. تحلیل یافتهدههای اصلی از آنها انتزاع شمضمون
های فیزیکی )مسکن، ارتباطات، ها از منظر کالبدی بر سرمایهانجمن

زیست، منابع آب، محیط های طبیعی )حفظسیسات روستایی( و سرمایهأت
های روستایی و از منظر فضایی بر تنوع دام، مالکیت اراضی( سکونتگاه
گذار بوده است. تأثیرهای روستایی گاهجریان آگاهی، جمعیت و پول سکونت

ها هرچند ماهیتاً یک تشکل دهد که این انجمندر مجموع نتایج نشان می
کالبدی آنها غافل  –توان از وجه فضایی اند؛ اما نمیاقتصادی –اجتماعی 

ها و استفاده از آنها این انجمن رسد در صورت توانمندسازینظر میه بود. ب
 ،. همچنینقابل حصول خواهد بودتر روستاها مفیدتر و سریعحل مشکالت 

گردد با هایی پیشنهاد میمند به مطالعه چنین تشکلبه پژوهشگران عالقه
های بیرونی اتخاذ رویکرد توجه ماهیت بومی و نداشتن )یا حداقل کم( مشابه

 تواند در این مسیر نتایج مفیدتری را در پی داشته باشد.   کیفی می
 محلی، مشارکت، شهرستان بابل. : توسعه روستایی، تشکلهاي کليديژهوا

Development experts with examining the role of 
government, business and civil society in development, 
found government and market failure in many cases and 
that it is turn to test civil society’s role in people and local 
institutions development. Therefore the strengthening of 
community-based organizations in development was 
considered important. In this regard, this study aims to 
determine the effectiveness of saving credit associations on 
spatial - physical development of rural settlements, 30 
members of this community were chosen with snowball 
technique and in the semi-structured interviews and direct 
observation required data was compiled and were analyzed 
by contentanalysis and indactive approach. The data 
consists of interviews, divided into units and then 
compression means are summarized. Finally, by inductive 
way sub and main themes of abstraction have been 
extracted. The findings show that association in terms of 
physical capital (housing, communications, rural facilities) 
and natural capital (protection of the environment, water 
resources, livestock diversity, ownership of land) and rural 
settlements from the perspective of space on stream of 
consciousness, population and money rural settlement has 
been effective. In general, the results of show that although 
these associations are social – economic organizations, but 
can not be spatial – physicaly ignored. It seems that if 
empower the associations and using them to solve problems 
is better and faster to got results. The researchers also want 
to study these formations is proposed considering the local 
nature and having no (or low) similar to the outer approach 
of qualitatively can results in a more useful way form. 
 
Keywords: rural development, local organizations, 
partnerships, counrty of Babol. 
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 همقدم

 قرن بیستم و اوایل قرن نیمۀ دوم هایویژگی جمله از
 توسعه و امور شدنِ المللیبین پدیده یکموبیست

 در هاست کهملت و هادولت بین المللیهای بینهمکاری
 و مردمی هایتشکل و هاسازمان آن تعداد نتیجه

 ,Lewis)گذاشت  افزایش رو به شدت به غیردولتی

 این مدعا گزارشی است که کمیسیون تأیید (.1 :2001
و  منتشر« 6مانجهانی همسایگی» عنوانبا  جهانی نظارت
 6333 سال تا نهاد،مردم هایتشکل تعداد د کهکرعنوان 

بود که این تعداد در دهه اول قرن  عدد 633  از کمتر
(. 9: 6932)بوچانی، رسیده است  9333333 ویکم بهبیست

 غیردولتی و های مردمیتشکل روند، این راستای در
 شهروندی حقوق مدافع سوم، بخش عنوان به اندتوانسته

 خصوصه ب ،و جامعه سطح را در مردمی مطالبات و شوند
 ملی سطوح محلی، در نمایندگی کنند و ،هادولت برابر در
 سیاسی اجتماعی،های فعالیت از مهمی حوزه المللیبین و
 بر خصوصی( بازار )بخش و دولت کنار در را اقتصادی و

 اهمیت یافتن این. (Lewis, 2001: 2)بگیرند  عهده
 ها همزمان با تغییراتی بود که در مضامین وسازمان

 شد. این تغییرات در پیرویکردهای توسعه حاصل می
دولت، بازار و جامعه »آفرینی بررسی اهمیت و میزان نقش

: 6937آمده است )ازکیا،  به وجوددر جریان توسعه  «مدنی
( که در نهایت نقش دولت و بازار را در 233 – 233

بخش سوم یا بسیاری از موارد ناموفق دانسته و نوبت را به 
تا نقش مردم و نهادهای محلی در  ستا داده جامعه مدنی

-از این(. 236: 6933لنگرودی، توسعه آزموده شود )مطیعی

ها را های جدید توسعه، دولت تمام برنامهدر رهیافت ،ور
کند؛ بلکه توسعه مشارکتی مطرح است. یعنی اجرا نمی

بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که 
بنابراین، یکی از . گیردتوسعه برای آنها صورت می

، تقویت و دهندۀ مشارکت مردمافزایشسازوکارهای 
 محور استهای اجتماعو تشکلها تشکیل سازمان

(Gosh, 2009: 9). گونه که اینوقتی  ،از سویی
 هایی کهگاهعنوان زیسته ها در فضای روستایی، بسازمان

ساکنان آن بیشتر در معرض فقر و محرومیت هستند و 

                                                                      
1. Our Global Neighbourhood 

بسیاری از مسائل و مشکالت شهرهای کشورهای جهان 
 Sillberfein)توجهی در این فضا نهفته است سوم در بی

& Marilyn, 2004: 258 261 – 258) قرار می-

یابد. اما نقششان در توسعه اهمیت بیشتری می ،گیرند
بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینۀ توسعه 

خصوص در کشورهای جهان سوم از جمله ه روستایی ب
رغم گذشت چندین دهه از بهدهد که ایران، نشان می

های فراوانی در نواحی روستایی عه چالشهای توسبرنامه
وجود دارد که موجب کاهش ماندگاری جمعیت، فقر 

نیافتگی زیست و در کل توسعهاقتصادی، تخریب محیط
؛ طالب 273 – 276: 6936روستاها شده است )استعالجی، 

 – 9: 6936؛ کالنتری و همکاران، 2: 6936و همکاران، 
(. در این راستا 2: 6936لنگرودی و همکاران، ؛ مطیعی2

هایی را چنین برنامهبودن وفق نامبرخی از محققان ریشه 
و اتخاذ راهبرد دانند میاجتماعات محلی نکردن مشارکت 

در  -را های توسعه محور را در برنامهمشارکتی و اجتماع
نمایند که کید میأو ت ضروری دانسته -تمامی مراحل آن 
های اساسی از زیرساختگری و تامین در سایه تسهیل

سوی دولت و همیاری اجتماعات محلی، روستاییان 
اند بر بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی توانسته

-؛ قرنی2 – 7:  6939خود  فایق آیند )احمدپور و دیگران، 

، ترکاشوند، 96: 6933الحسابی، ؛ علی763: 6939آرانی، 
ه تشکیل و تقویت به اینکتوجه با  ،رو(. از این274: 6932

نهاد یکی از راهبردها و ابزارهای اساسی های مردمسازمان
آید شمار میه و مهم برای عملی ساختن مشارکت ب

این مسئله ضرورت  .(692: 6934یزدی و ابراهیمی، )پاپلی
های مردمی به ای که تشکلکند تا در نواحیپیدا می

صورت خودجوش شکل گرفته، ضمن بررسی اثربخشی 
ها و نها در جریان فعلی توسعه روستایی و شناخت چالشآ

استفاده موانعشان، از آنها در جهت اهداف توسعه روستایی 
 ود. ش

-مطالعات اولیه محقق نشان می برای تحقق این مهم

-های مالی مردمدر محدودۀ مورد مطالعه انجمنکه دهد 

از نظر تعداد و اثربخشی در حال رشد نهاد وجود دارند که 
ها از قوانین نانوشته مشابهی این انجمن ،در واقع .هستند

صورت قانونی در جایی ثبت ه کنند که بپیروی می
نفر متغیر است. عامل  73تا  63اند و اعضای آن از نگردیده
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ای و های طایفهوابستگی ،اول وهلۀدر  ،تشکیل آنها
چون  یوابستگی مکانی و یا عوامل ،دوم وهلۀدر  ،فامیلی و

های . بررسیاستبودن، رابطه دوستی و ... غیره  کارهم
ا فراهم کردن ب هااین انجمنکه دهد محقق نشان می

بستر مشارکت برای روستاییان در زمینه تحقق برخی از 
فضایی مفید  –اهداف توسعه روستایی از جمله بعد کالبدی 

با توجه به وجود ظرفیت و توان  ،روگردند. از اینواقع می
اشاره شده در منطقه مورد مطالعه و اهمیت توسعه بومی 

گیری از اجتماعات محلی، تحقیق روستایی از رهگذر بهره
و یافتن  هاشناخت عملکرد فعلی این انجمندر پی حاضر 

انداز در های اعتبار و پسکه انجمنپاسخ این سؤال است 
های فضایی سکونتگاه –چه ابعادی بر توسعه کالبدی 

 گذارند؟تأثیرد مطالعه روستایی مور
گیری از با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و بهره

توان نمی ،پژوهش سؤالرویکرد کیفی در پاسخگویی به 
گیری از نظریه و مدل نظری به شکل قیاسی و با بهره

باید با  ،خاصی به اهداف تحقیق دست یافت. بلکه برعکس
در این  ،روها به ارائه نظریه پرداخت. از اینبررسی داده

قسمت از پژوهش به بیان مطالعات انجام گرفته شده اکتفا 
های انجام گرفته بیانگر این شده است. بررسی پژوهش

های اعتبار و برخی از مطالعات انجام شده انجمنکه است 
لفه کالبدی توسعه روستایی ؤانداز روستایی را بر مپس
ثربخشی ادرخصوص اند و محقق پژوهشی گذار دانستهتأثیر
ها بر بعد فضایی توسعه روستایی نیافته گونه تشکلاین

های دهد که انجمننشان می 6است. مطالعه داس و بوال
انداز روستایی بر بهبود کیفیت زمین کشاورزی و وام و پس

 Das)مین آب و کیفیت محیط زیست اثرگذار بوده است أت

and Bhowal, 2013). های جی بیازا و بررسی
بیانگر این مطلب است که عضویت و فعالیت  2همکارانش
های مالی افزایش خدمات بهداشتی زنان و در انجمن

های بهداشتی در واسطه تقویت زیرساخته کودکان را ب
 Beyeza-Kashesya) سطح روستا در پی داشته است

& et al, 2009.) در بررسی 9کولینز و همکارانشان-

                                                                      
1. Das and Bhowal 

2. J. Beyeza-Kashesya et al 

3. Collins, et al. 

از پیامدهای مشارکت که اند هایشان به این نتیجه رسیده
تر از خدمات اساسی ها برخورداری مناسبدر این انجمن

مورد نیاز زندگی مانند آموزش، بهداشت و خرید خودرو و 
-بررسی (.Collins & et al, 2009)لوازم منزل است 

دهد که این شان مین( در تانزانیا 2363) 7های برانن
 ،هم در سطح فردی و هم در سطح خانوار ،هاانجمن

توانستند بر خدمات بهداشتی، سطح تغذیه و کیفیت مسکن 
 (2362) 7انیوکو .(Brannen, 2010)گذار باشند تأثیر

در  نهاد روستاییمردمهای نقش تشکلدهد که نشان می
 توسعهرای دستیابی به های دولت ببرنامه مؤثراجرای 

در آموزش، بخش سوم ای هروستایی از طریق فعالیت
زیست بهداشت، کشاورزی، توسعه اجتماعی، انرژی، محیط

کسول  .(Enyioko, 2012) سیار برجسته استب و زباله
ات انجمن تأثیر ۀاربدر بررسی موردیشان در 6و همکارانشان
اند که این انداز روستایی به این نتیجه رسیدهاعتبار و پس

-عضو، تقویت زیرساختانجمن بر سطح رفاه خانوارهای 

های روستایی و تقویت و تنوع محصوالت کشاورزی اعضا 
گذاشته است  تأثیرو خرید لوازم مورد نیاز کشاورزی 

(Ksoll, et al, 2013). ( در بررسی6333) 4کلمان-

های انجمن  هایش در شمال تایلند چنین نتیجه گرفت که
 های فیزیکیمالی روستایی موجب ارتقاء سطح دارایی

های روستایی شده است. رونق خرید مانند مسکن خانواده
-های اجتماعی روستاییان در فعالیتو فروش و مشارکت

این  ازاند که های عمران روستایی از دیگر فوایدی بوده
 3یودین (.Coleman, 1999)پژوهش منتج شده است 

محور با سازمان مالی اجتماع خصوص( در تحقیق در2366)
ه این نتیجه رسیده است که این سازمان در بنگالدش ب

ظرفیت باالیی برای توانمندهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی جوامع محلی دارد. برخی از متغیرهایی که در این 

اند پذیرفته تأثیرهای مالی اجتماع محور تحقیق از سازمان
های طبیعی زیست و ارتقاء سطح داراییشامل بهبود محیط
ات زیربنایی مورد نیاز روستاییان شده و برخی از امکان

                                                                      
4. Brannen 

5. Enyioko 

6. Ksoll, et al 

7. Coleman 

8. Uddin  
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سازی، است. پیشنهاد آنها این است که در صورت ظرفیت
د راهبرد مناسبی برای توسعه نتوانها میاین سازمان

جانسون و  .(Uddin, 2011)د نروستایی در همه ابعاد باش
های اند که در بین زنان کنیا، اتحادیهروگالی نشان داده

گردشی به چرخ و فلک معروف است و به  انداز و اعتبارپس
د که نآیحساب میه عنوان منبعی برای ذخیره پول ب
-سطح کیفی فعالیت یموجب بهبود کیفیت مسکن و ارتقا

های کشاورزی شده است )ایزدی به نقل از جانسون و 
 (.93: 6939روگالی جانسون و روگالی، 

 

 ها و روش کارداده
هیت و اهداف بررسی، از در پژوهش حاضر، با توجه به ما

شناختیِ کمی، کیفی و ترکیبی، از میان سه رویکرد روش
 93ده است. در این مطالعۀ کیفی شرویکرد کیفی انتخاب 
انداز روستاهای های اعتبار و پسنفر از اعضاء انجمن

جنگلی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل  –کوهستانی 
 به شیوه گلوله برفی انتخاب گردیده و از آنها مصاحبه

عمل آمده است. پژوهشگر حد ه ب ساختاریافته عمیقنیمه
شونده را اشباع نظری در نظر گرفته و تا تعداد مصاحبه

ها و عدم دستیابی به اطالعات جدید، تکراری شدن داده
دامه داده است. در انجام مصاحبه ها را اگردآوری داده

پس از دادن اطالعات الزم به شرکت کنندگان و 
اطمینان از حفظ محرمانه ماندن اطالعات، در صورت 
تمایل شرکت کننده و کم نشدن کیفیت مصاحبه، 

 کنندگان را ضبط نموده و در غیر ایناظهارات مشارکت
در این برداری استفاده شده است. صورت از یاداشت

کلی در نظر گرفته  سؤالرتباط برای شروع مصاحبه یک ا
عضویت و فعالیت در این : »شد که عبارت است از

ها چه اثراتی بر زندگی شخصی و اجتماعی شما انجمن
های مربوط به ابعاد های کلی، دادهکه از بین داده «دارد؟

فضایی توسعه روستایی منفک شده است. در  –کالبدی 
تر شدن روند شدن مفهوم و عمیق ترادامه جهت روشن

ت پیگیری کننده و سؤاالمصاحبه به طور تدریجی 
های حاصل از مصاحبه شافی پرسیده شده است. دادهـاکت

فی )در ـوای کیـل محتـک تحلیـاده از تکنیـا استفـب
چارچوب رهیافت استقرائی( مورد تجزیه و تحلیل قرار 

مراحلی را ها گرفته است. پژوهشگر جهت تحلیل داده
طی نموده است که در ذیل به ترتیب مراحل طی شده 

 شود:شرح داده می
 -تقریر گفتگوها و شناسایی معناها: در این مرحله . 6

گرفته است که معموالً بعد از انجام هر مصاحبه صورت می
گفتگوهای انجام گرفته از تک تک افراد تنظیم و تدوین –

ها استخراج حبهشده و معناهای فشرده شده این مصا
 آمده است.گردیده و آنها در ستون مقابل به تحریر درمی

بندی داده: بعد از انجام فعالیت سازی و مقولهتقلیل. 2
مرحله اول، محقق با مرور مکرر متون، با معناهای 
متعددی مواجه شده است که یک بیان مشترک در ادبیات 

کامالً شبیه مختلف چندین بار تکرار شده و یا گاهی اوقات 
ابتدا تمامی جمالتی که هدفشان  ،رواند. از اینهم بوده

رساندن یک معنای مشترک بوده است )اما با شکل بیان 
-بر اساس تفاوت -اند را متفاوت( و یا کامالً شبیه هم بوده

در یک دسته معنایی قرار داده شده  -هایشان ها و شباهت
اها کدگذاری، از است. همچنین در این مرحله بر روی معن

نوع کدگذاری باز انجام شده است که استخراج خرده 
مقوالت را در پی داشته و در ستون مقابل همان ماتریس 

 ارائه گردیده است.
ها با هدف استخراج مقوله: پس از تقلیل خرده مقوله. 9

ها از معناهای برداشت شده، محقق انتزاع خرده مقوله
های براساس شباهت و تفاوتمجدداً تالش نموده تا 

با تر های کلیموجود بین خرده مقوالت، آنها را در دسته
عنوان  بابندی کند که از این مرحله ها طبقهعنوان مقوله

 شود.یاد می «کدگذاری محوری»

استخراج مضامین اصلی: در مرحله آخر محقق . 7
های استخراج شدۀ مرحله قبلی را با تالش کرد مقوله

هایشان با و مرور مکرر و براساس تفاوت و شباهت مقایسه
هم ترکیب کرده و آنها را تحت یک مضمون کلی در 

مرحله »ذکر است از این مرحله به عنوان شایان بیاورد. 
 شود. یاد می «کدگذاری انتخابی

در این پژوهش به منظور افزایش اعتبار و مقبولیت 
مداوم، بازنگری  ها، مشاهدهها از تحلیل همزمان دادهداده
ن اصلی استفاده شده است و ان و انتخاب مطلعاناظر

ها )پایایی( از همچنین جهت دقت و موثق بودن یافته
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کننده، حسن ارتباط با لحاظ کردن حداکثر مشارکت
ها، استفاده از مشارکت کنندگان، دقت در ثبت داده

محققان و ناظران خارجی، درگیری طوالنی مدت با زمینه 
 ها استفاده شده است. یق و دادهتحق

محدوده جغرافیایی مورد مطالعه روستاهای 
جنگلی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل  –کوهستانی 

درجه  96دقیقه تا  7/77درجه و  97این بخش بین  .است
درجه  72دقیقه عرض شمالی و همچنین بین  2/29و
دقیقه طول شرقی واقع  6/77درجه و 72دقیقه تا  96و

-بندپیبخش (. 6933شده است )استانداری مازندران، 

از لحاظ ترین بخش شهرستان بابل و بزرگشرقی 

نگلی و ای، جهای جلگهتوپوگرافی شامل بخش
-با بخشاز شهرستان بابل . این بخش است کوهستانی

، بخش کناربابلبخش  ،غربیبندپیبخش های گتاب، 
آمل  شهرستان هرازبخش سوادکوه و شهرستان لفور 

شرقی دارای دو دهستان . بخش بندپیاستجوار هم
با  ،کیلومتر مربع و سجادرود 2/779با وسعت  ،فیروزجاه
که در تحقیق حاضر  استبع کیلومترمر 4/632مساحت 

تمامی روستاهای دارای سکنه دائمی دهستان فیروزجاه و 
یعنی  -تعدادی از روستاهای دهستان سجادرود

روستاهایی که در مناطق جنگلی دهستان سجادرود واقع 
 (.6باشد )شکل مد نظر می -اندشده

 

 
 موقیعت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه .6شکل 

 

 اطالعاتشرح و تفسیر 

انداز روستایی بنا به ماهیت ها اعتبار و پسانجمن
 اند، به همین ی ثبت نگردیدهـان در جایـررسمی بودنشـغی

 
صورت ه محقق برای تعیین تعداد انجمن فعال، ب سبب

ها، گوناکون مثل شوراهای اسالمی روستامیدانی از منابع 
تعاونی روستایی منطقه، روستاییان آشنا به منطقه، کارکنان 
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ن امحلی بانک کشاورزی، بخشداری، خانه بهداشت، معلم
های مذهبی و پرسش از خود اعضای مدرسه و هیئت
عمل ه ده است. بنا بر مطالعات میدانی بکرانجمن استفاده 

انداز روستایی را اعتبار و پسانجمن  93آمده تعداد 
ها در کل به دو شکل فعالیت که این انجمن شدشناسایی 

 دارند:

روستایی  به سبب تعلق مکانی /ها، برخی از این انجمن -
  .دشوتشکیل میاعضا 

که این قسم از  های فامیلی استتشکلبرخی دیگر  -
 ها تعدادشان بیشتر است.انجمن

که پول در آن  اندازصندوق پسهای عالوه بر انجمن

هایی که در این منطقه برخی از انجمن ،گرددانداز میپس
اند حالت چرخشی دارند و پول گردآوری شده یکجا به فعال

شود و این حالت تا نفر کشی داده مییک نفر طبق قرعه
ها فعالیت نامنظم آخر ادامه دارد و برخی دیگر از انجمن

ها قوانین مشخصی برای اجرای دارند؛ چراکه این انجمن
-خاصی تشکیل جلسه می در شرایطکار آنها وجود ندارد و 

 یی هستندهاانجمن ،این دو گروه اخیر جزب ،رودهند. از این
که اثربخشی آنها بر روستاها کم و فعالیتشان نامنسجم 

انجمن در منطقه مورد مطالعه وجود دارد  26است؛ تعداد 
عضو متغیر  24تا  3عضای آن از که از نظر تعداد عضو، ا

 (.6است )جدول 
 

 های موجود در روستاهای مورد مطالعهانجمن .6جدول 

 تعداد اعضاء نام روستا شماره تعداد اعضاء نام روستا شماره

 64 وش محلهکسما 67 67 زربوت 6

 24 فک 67 66 فیروزجاثابت 2

 63 کوهپایه سرا 66 26 گاوزن محله 9

 63 لمسوکال 64 23 چالرز 7

 67 هلی بن 63 64 و شمیون پرمینا 7

 3 وتورس 63 67 دهچر 6

 64 چاسرکا 23 63 جلیرود 4

 24 وتیله 26 26 میرملک 3

 66 سروچکمل 22 63 کربن 3

 63 ویشگون 29 63 کریستو 63

 66 خلیل کال 27 64 هشتری 66

 63 بلکرونمرتع  27 26 اری 62

 63 سبوا 26 24 درازکش 69

 743تعداد کل اعضاء:              26تعداد کل انجمن:  مجموع

6937های پژوهش، : یافتهأخذم            

 

نفر از سرپرستان خانوار روستایی  93کنندگان مشارکت
که شغل آنها یا فقط دامداری و یا ترکیبی از مشاغل اند بوده

 و گارگری روزمزد، کشت محصوالت زراعی، زنبور عسل
 7رانندگی با دامداری بوده است. از کل افراد مشارکت کننده 

 نفر تا سوم راهنمایی و  4ی، ینفر تا پنجم ابتدا 7سواد، نفر بی
 

 
-اند. نتایج ردهشتهنفر باالتر از دیپلم سواد دا 4نفر دیپلم و  6

نفر از  4دهد که بندی این افراد در طبقات سنی نشان می
 73تا  93نفر از  63سال،  93این افراد در گروه سنی تا 

 6سال و  63تا  73نفر از  7سال،  73تا  73نفر از  3سال، 
 (. 2سال قرار دارند )جدول  63نفر باالتر از 
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 های سنی و تحصیلی افراد مشارکت کنندهویژگی. 6جدول 

 تعداد ویژگی

از پنجم ابتدایی تا سوم  تا پنجم ابتدایی بیسواد سطح تحصیل

 راهنمایی

از سوم راهنمایی تا 

 دیپلم

 باالتر از دیپلم

 9 7 4 6 7 سطح سواد

 63باالتر از  سال  63تا  73از  سال 73تا  73از  سال 73تا  93از  سال 93تا  های سنیرده

 سال

 6 7 3 63 4 سن

6937های پژوهش، : یافتهأخذم  

 
بندی و در کل عملیات معناها، مقوله با استخراج

مورد  های گردآوری شده در محدودهوی دادهر استقرایی بر
انداز بر های اعتبار و پسمطالعه، اثربخشیِ انجمن

مقوله اصلی  2های کالبدی توسعه روستایی در شاخص
های طبیعی های فیزیکی و سرمایهبر سرمایه تأثیرشامل 

گردد. محقق با مرور مکرر بر معناهای بندی میدسته
استخراج شده در جهت استخراج دو مقوله کلی به مقوالت 

ری نیز دست یافته است. این خرده مقوالت برای تفرعی
مقوله کلی سرمایه فیزیکی شامل اسکان دام و انسان، 

سیسات روستایی است و أارتباطات فیزیکی و دیجیتالی و ت
های سرمایه طبیعی شامل حفظ همچنین خرده مقوله

زیست، منابع آب و رودخانه، مالکیت اراضی و تعداد محیط
ها به تفکیک د. در ادامه ارائه یافتهباشو کیفیت دام می

 گردد:ها بیان میچگونگی انتزاع هر یک از خرده مقوله

 
 سرمایه فیزیکی. 6

های مربوط به اثرات از جمله مقوالتی که در بررسی
های میدانی انجمن بر توسعه کالبدی روستایی از یافته

های این ، مقوله سرمایه فیزیکی است. یافتهمنتج شده
دهد که سه خرده مقوله اسکان انسان و نشان می پژوهش

سیسات روستایی أدام، ارتباطات فیزیکی و دیجیتالی و ت
کیفیت زندگی روستاییان  یموجبات بهبود معیشت و ارتقا

ده است. در ادامه هر سه خرده مقوله به کررا فراهم 
 گردد:فکیک تشریح میت

 

 اسکان انسان و دام 

مهم در توسعه نواحی  مسائلمسکن و کیفیت آن از جمله 
است. عالوه بر این محل اسکان دام روستاییان روستایی 

های کالبدی توسعه )طویله و اصطبل( از دیگر شاخص
روستایی است که کیفیت و کمیت آن بر بهبود معیشت 

های میدانی گذار است. این مسئله در دادهتأثیرروستاییان 
-بسیاری از مصاحبهخوبی آشکار شده است. ه تحقیق نیز ب

اند که در برخی از موارد کید داشتهأشوندگان بر این نکته ت
انداز و اعتبار یا برای خودشان و یا برای های پسانجمن

افراد دیگر موجبات ساختن یا تعمیر منازل مسکونی را مهیا 
ای چنین اظهار کنندهنموده است. در این راستا مشارکت

 داشت که:
گیریم یکی از جاهایی از صندوق می...... پولی که »

کنیم ساختن و یا تعمیرات خانه هست ....... که خرج می
من خودم هم برای خونه اینجام و هم برای خونه ییالقی 
مبلغی از همین صندوق وام گرفتم ....... خوبه یه کم کمک 

خصوص برای ه شد. برای دیگر اعضا هم پیش آمده ..... ب
خواهند زندگی را شروع کنن زه میجوانان، اینایی که تا

 .«(p5گیرند )آید از اینجا قرض و یا وام میبسیار پیش می
 و یا:

.......... من یه بار که پسرم که در تهران برای خود »
منزلی اجاره کرده بود از اینجا برای تامین پول پیشش وام 

 .«(p20رفتم حدود سه میلیون تومن بود ...... )
اسکان دام نیز یکی از مصاحبه شوندگان  خصوصدر 

 بیان داشت که:
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اکثر ماهایی که عضو این صنوق هستیم دامداریم و »
گیریم خیلی وقتا در راه همین دامداری مون پولی که می

کنیم ........... یکی از این موارد هم ساختن و خرج می
تعمیرات جای دام است. اکثرا هم فصل پاییز و زمستان این 

ساز جای دامه و گیرن چون فصل ساخت م رو زیاد میوا

 .«(p15آورند به صندوق...... )همه برای وام گرفتن فشار می

 
 ارتباطات فیزیکی و دیجیتالی 

ات تأثیردهد که بخشی از های میدانی نشان میجستجوی
های در پیشرفت نواحی روستایی متوجه ارتباطات انجمن

های ارتباطی در مناطق فیزیکی و دیجیتالی است. راه
هایی است که نسبت جنگلی یکی از چالش –کوهستانی 

-به دیگر نواحی روستایی نیاز به توجه بیشتری دارد. از این

ها از اهم کارکردهای انجمنکه دهد ها نشان مییافته ،رو
به دو صورت درک  تأثیر. این استهای ارتباطی بهبود راه

با حضور مستقیم اعضای  تأثیریک بخش از  :شده است
ها در ارتباط است و جنبه دیگر انجمن در بازسازی جاده

-پولی است که بدین واسطه صرف نگهداری و ایجاد راه

توان به موارد ذیل گردد. در این راستا میهای ارتباطی می
 د:کراشاره 
...... اعضاء صندوق ما هر سال دو سه بار به طور »
کنیم جوی را بهسازی می جمعی جاده روستاموندسته

کنیم ها را باز میکنیم ...... حاشیه جادهکنارش رو تمیز می
مان بند کار نشویم جادهه ....... چراکه اگر خودمان دست ب

 .«(p21آید )می
های مین مالی برای بهسازی و ایجاد راهأدر زمینه ت

 شوندگان اذعان داشت که:ارتباطی روستایی، یکی مصاحبه
این صندوق همه اهالی همین روستا هستند  اعضای»

ای که برای روستا داشته باشیم در جلسات ......... هر مسئله
مون  چون که کنیم. جادهصندوق معموالً مطرح می

کنیم سراشیبی سرازیری زیاد داره همیشه برایش خرج می
آریم .......... از همین اعضای آریم؛ لودر می...... شن می

 .«(p14دهیم )گیریم و انجام میمی صندوق پول
 

 سیسات روستاییأت 

قابل مشاهده فیزیکی  سرمایهها بر انجمن ات دیگرتأثیر
کارکرد انجمن در زمینه ایجاد و نگهداری است و آن 

های های روستایی است. بررسی دادهتاسیسات سکونتگاه
دهد که روستاییان عضو انجمن، این نهاد میدانی نشان می

دانند. در این راستا، چندین مورد این زمینه کارآمد می را در
طور ه اند. باین نکته صحه گذاشته رهای میدانی باز داده

گان در ارتباط با زمین ورزشی مثال یکی از مصاحبه شوند
 و امکانات آن چنین اذاعان داشت که:

....... همین زمین فوتبالی که در روستای مان هست »
خودشون در چندین مرحله اینو کندن اعضای صندوق هم 

آماده کردن چندین بار پول گذاشیم ان را بهسازی کردیم 
....امکانات بازی خریدیم اگه ماها مشارکت نمی کریدم 

 .«(p11االن زمین بازی هم نداشتیم )
الی شوندگان در البهموارد دیگری که مصاحبهاز 

ات سیسأاظهارتشان در ارتباط با ایجاد و نگهداری ت
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:اند میروستایی اذعان داشته

بهداشت روستامون را با کمک درمانگاه ...... ما خانه »
هاشو هم منطقه خودموت ساختیم و برخی موارد هزینه

 .«(p26دادیم......... )
 یا موردی دیگر:

....... چندین بار برای روستامون پیش اومد که برای »
مان هم از صندوق پول دادیم و هم ساخت مدرسهتعمیر و 

جمعی برای کار فیزیکی کمک کردیم ..... طور دستهه ب

(p5)». 

 

 سرمایه طبیعی. 6

خصوص روستاهایی با کیفیت ه محیط روستا، بدر 
جنگلی، بعد طبیعی از جمله اجزاء مهمی  –کوهستانی 

است که باید در توسعه نواحی روستایی در نظر داشت. در 
انداز های اعتبار و پساین تحقیق، بررسی نقش انجمن

روستایی بر اجزاء طبیعی نواحی روستایی در قالب سرمایه 
بندی معناها . در دستهستا بندی شدهطبیعی دسته

ها در مقوله اصلی سرمایه هتها و شبابراساس تفاوت
حفظ ها بر انجمنطبیعی این نتیجه حاصل آمده است که 

زیست، مالکیت اراضی، منابع آب و رودخانه تعداد و محیط
 اند. تأثیر داشتهتنوع دام 

 

 حفاظت از محیط زیست 

از آنجا که منطقه مورد مطالعه از لحاظ طبیعی از غنای 
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های میدانی با ز مصاحبهدر برخی ا ،باالیی برخوردار است
 زیستحفاظت از محیط ههایی بافراد مشارکت کننده اشاره

های آوری آشغال از محیطنواحی روستایی شده است. جمع
روستایی و ساماندهی فضوالت حیوانی از جمله نکاتی بود 

طور ه اند. بکه از افراد مشارکت کننده بدان اشاره داشته
 :کردبیان  ایشوندهمثال مصاحبه

.... در روستایی ما هر ساله یکی دوبار ما مسیر جاده »
کنیم های اصلی خودمون رو، خودمون تمیز میو خیابان

کنیم .......... هر چند افراد غیر عضو اشغالشو جمع می
صندوق هم هستند اما محرک اولیه این کار صندوق است 

م راجع به ....... عالوه بر این هر بار که باهم می شنیم ه
حفظ محیط زیست این روستا و به روستایی ییالقی مون 
توجه داریم ....... صحبت میشه در ارتباط حفظ محیط 

 .«زیست مان .....
 یا مصاحبه دیگری بیان داشت:

..... فضوالت حیوانی همیشه برای این روستا مشکل »
سازه، حتی درگیری برخی افراد همسایه در ارتباط با این 

له را حل ئجا صحبت کردیم مس ر همینموضوع د
 «.کردیم....

اندازی افراد له خرید و فروش و دستئمس خصوصدر
غریبه در اراضی کشاورزی و بکر روستایی، یکی از 
مصاحبه شوندگان، این صندوق را در این زمینه اثرگذار 

 دانسته و بیان نمود که:
خرند و .....  االنا که افراد غریبه میان ایجا زمین می »
خرند خصوص روستاهای ییالقی مون زمین میه یا ب

صندوق باعث میشه ما بیشتر در جریان قرار بگیریم و 
دسته جمعی به حفظ روستامون کمک کنیم و حساسیت 

 .«بیشتری داشته باشیم

 
 منابع آب و رودخانه 

دهد که های میدانی در این راستا نشان میبررسی یافته
های روستایی در منطقه مورد انجمنیکی از کارکردهای 

ین منابع أمطالعه، کارکردی است این انجمن در در زمینه ت
های جاری در حواشی روستا دارد. آب و نگهداشت رودخانه

کننده توان به اظهارات افراد مشارکتدر این راستا می
 اند:اشاره نمود که بیان داشته

دوق کشی آب برای این روستا اعضای صندر لوله»
اند ما هر هفته یکی دو روز دست به دست واقعا کار کرده

کشی روستامون راه بیافته، از پول هم دادیم تا آب لوله
صندوق هم برای تهیه غذا، کرایه، خرید لوازم لوله کشی، 

شده ....... این کار االن هم همچنان دستمز استفاده می
کمک کنن ادامه داره ...... صندوق موجب شده همه بیان و 

و اگر این اتحاد اعضای صندوق نبود االن معلوم نبود آب 

 .«(p15رسید ...... )کشی روستامان به کجا میلوله
نگهداری و حفاظت از رودخانه در روستاهایی که 

های انجام گذرد نیز در مصاحبهشان میرودخانه از حاشیه
وضوح قابل کشف است. در این راستا یکی از افراد ه شده ب

 شونده اذعات داشت که:مصاجبه
ای که در پایین دست روستا هست مدتی بود رودخانه»

رفت این مسئله را با فضوالت دامی به داخل آن می
اند ........ یک بار تو نشست در همین جلسات حل کرده

همین جلسات نامه ای برای اداره بهداشت نوشیتم و امضا 

 .«(p29ن روخانه )کردیم تا بیان سروسامان بدهند به ای

 
 مالکیت اراضی 

های است که از مالکیت اراضی از جمله دیگر خرده مقوله
پذیرفته و در ذیل  تأثیرها در نواحی روستایی وجود انجمن

ها مقوله اصلی سرمایه طبیعی انتزاع گردیده است. یافته
پذیری مالکیت اراضی از انجمن از تأثیرنشان داده است 

های زراعی، خرید های خریدن زمینروستاییان در حوزه
مین علوفه أهای ییالقی و خرید جنگل برای تعلیف و تخانه

دام درک شده است. در این راستا به اظهارات افراد ذیل 
اشاره نمود که در طول عضویت در انجمن این موارد را 

 اند:تجربه نموده
-....... همه اعضای این انجمن افرادی اند که ییالق»

ی است، هر سال یکی دو جلسه ما در ییالق شون یک
هایی که از این صندوق هم در لگردد. ........... پوبرگزار می

شود ..... کسانی هم بودن که مناطق ییالقی مان خرج می
پول از اینجا گرفته برا خودشون زمینِ کاشت سیب زمینی 

اند و برای مناطق پایین دست ما هم و حیاط خریده

 .«(p10....... )همینجور 
 موردی دیگر در این راستا اشاره داشت:
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ام از این ای که در شهر بابل خریده..... من خونه»
ام و این ایام کم کم دارم قسط آن را صندوق وام گرفته

 .«(p17کنم ...... )پرداخت می
 ای دیگر چنین اذعان داشت که:نمونه

وق عنوان مدیر این صندوق از ابتدای صنده من ب»
خرند اونا . این صندوق برای افرادی جنگل میبودم .........

دهد .....  اصالً هدف ما اینه در مواقع رو در اولویت قرار می
خرج سنگین کمک هم کنیم کی از این موارد هم همینه 

 «.(p30که کسی ملک جدیدی بخره )

 
  تعداد و تنوع دام 

بسیاری از شغل که های میدانی نشان داده است بررسی
-ها دامداری )پرورش گاو و گوسفند( میانجمن یاعضا

بندی توان در دستهطبیعی است که می ،روباشد. از این
انجمن بر تعداد و  تأثیر»عنوان  باای را مقولهمعناها خرده
 که دهدهای میدانی نشان می. یافتهفزودا «کیفیت دام

ها در برخی موارد موجبات افزایش کمی و کیفی انجمن
یکی از دام را برای روستاییان عضو فراهم نموده است. 

 که:اظهار داشته است در این خصوص کننده افراد مشارکت
ام و چندین مورد برای من پیش اومده که گاو خریده»

ام ....... اصالً این عادیه برای از این صندوق قرض کرده
کنند پیش آمده .... خیلی از این فرصت استفاده میها خیلی

در مواقعی که دام با شرایط مناسبی قیمت براشون اومده 
خرند گیرند و گاو و گوسفند میباشه از این صندق وام می

(p27)». 
های میدانی حاکی از این است موردی دیگر از مصاحبه

 که:
...... شما در نظر بگیرین همینکه صندوق در چندین »

مورد موجب شده که فردی بخاطر نیاز ضرروری به پول 
گاو و گوسفنداش را نفروشد این یعنی اینکه بر تعداد 

داشته ........ یا اینکه فردی هست گاو داره  تأثیردامش 
خرد  خرد یا زنبور میگیره چندتا گوسفند میکنارش وام می

 .«(p16.... )و یا 
هر یک خرده مقوالتِ وابسته به  یروند استقرا

های روستایی در مضمون اصلیِ توسعه کالبدی سکونتگاه
 ارائه شده است. (9)جدول 

 
 های بعد کالبدی توسعه روستاییها و خرده مقولهمقوله ستخراجروند استقرا و ا . 6جدول 

 مقوله مضمون سازه 
خرده 

 مقوله
 منابع واحدهای معنایی فشرده شده

ی
تای

س
رو

ه 
سع

تو
 

ی
بد

کال
ه 

سع
تو

 

سرمایه 

 فیزیکی

اسکان 

انسان و 

 دام

  گاهی اوقات اعضای با وام گرفتن از صندوق در ساخت و تعمیر

 کنند.مسکن خود اقدام می

  گرفتن از صندوق در ساخت و تعمیر گاهی اوقات اعضای با وام

 کنند.طویله و انبار و جای دام خود اقدام می

 مین هزینه اجاره منزل توسط روستاییان برای اعضا أصندوق بر ت

 گذار بوده است. تأثیرخانواده خود 

  اعضا با وام گرفتن از صندوق بر خرید و یا ساخت خانه در مناطق

 کنند. شان اقدام میییالقی

P5, P13, 

P14, P15, 

P16, P19, 

P20, P21,  

P25, , P29, 

P30 

ارتباطات 

فیزیکی و 

 دیجیتالی

  پولی که در صنوق است را گاهی اوقات برای بازسازی و تعمیر

 بریم.کار میه جاده روستایی ب

  پولی که در صندوق است را گاهی اوقات برای روشنایی و نصب

 بریم.کار میه چراغ برق جاده روستایی ب

  صندوق بر تجهیز خانوارهای روستایی به تلفن همراه و ثابت

 گذار بوده است.تأثیر

  گذار بوده است.تأثیرصندوق بر راه اندازی تلفن سیمی روستا 

P1, P4, 

P5, P6, 

P7, P14, 

P21,P25, 

P26, P27, 

P30 
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 های تحقیق: یافتهأخذم   

 

سیسات أت

 روستایی

 سیساتی مانند خانه بهداشت، أصندوق در زمینه ساخت و تعمیر ت

 گذار بوده است.تأثیرمدرسه، موتورخانه، زمین ورزشی ... 

P5, P11,, 

P13, P14, 

P26 

سرمایه 

 طبیعی

منابع آب 

 و رودخانه

 اعضای صندوق با کمک مالی و فیزیکی خود آب شرب روستای-

 اند. مان را راه اندازی کرده

  صندوق بر دسترسی به آب آشامیدنی و آب مصرفی مورد نیاز دام

 گذار بوده است.تأثیر

  اعضای صندوق بر نگهداری رودخانه و چشمه و یا چاه کمک

 کرده تا آب آنها سالم بماند.

P14, P15, 

P16, P19, 

P20, P21,  

P25, , P29 

حفاظت از 

محیط 

 زیست

  حفظ و نگهداری جنگل  با تشکیل جلسات ما روستاییان نسبت به

 شویم.تر میجدی

 آوری هایی جمعواسطه عضویت در صندوق  زمینهه گاهی اوقات ب

 گردد.و رودخانه روستامون هم فراهم می آشغال از حاشیه جاده

  صندوق در زمینه ساماندهی  فضوالت حیوانی و اشغال در سطح

را اینجا  گذار بوده و افراد مشکالشانتأثیرروستا در سطح منطقه هم 

 کنند.با هم حل می

 دهند و از فروش زمین به اعضای صندوق دست به دست هم می

های اندازی زمینکنند و بر دستهای ثروتمند جلوگیری میغریبه

 گذار بوده است.تأثیرتوریستی ییالقی 

p25, p22, 

p18, p6, 

p3 P26, 

P27, P28, 

P30 

 

مالکیت 

 اراضی

  خرید زمین در شهر  روی کمک این اعضای صندوق در مواقع

 کنند.صندوق حساب می

 ها برای خودشان در ییالق منزلی با عضویت در صندوق خیلی

اند در واقع صندوق موجب شده موانع مالی و اجتماعی تهیه کرده

 برطرف شود.

  باشد. گاهی گذار میتأثیرصندوق بر افزایش مالکیت از جنگل

خرد اعضای صندوق ف خود میاوقات دامداری جنگلی برای تعلی

 شوند.برای او امتیازی قائل می

P10, P15, 

P16, P17, 

P18, P19, 

P27, P28, 

P29, P30 

تعداد و 

 تنوع دام

 کنند با کمک صندوق افراد عضو صندوق از فرصت استفاده می

 دهند.خرند و تعداشان افزایش میبرای خودشون دام می

 دامدار از  داشته است، چرا که مثالًثیر أصندوق بر تنوع نوع دام ث

 صندوق وام گرفته و زنبور هم خریده است.

P16, P17, 

P18, P19, 

P27, P28, 

P29, P30 
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سازی و در فرآیند استقرائی، تفکیک، مقایسه
میدانی، های همترازسازی معناهایِ کشف شده از داده

بندی، محقق به این نکته پی برده است که در مقوله
-مقوله را در خرده هاتوان آنمیمعناهایی وجود دارند که 

-های جریان آگاهی، جریان جمعیت و جریان پول تقسیم

بعد فضایی »آنها در مقولۀ کلیِ  ،رورد و از اینکبندی می
ه چگونگی ـل بـد. در ذیـاندهـدرج ش «یـایـه روستـتوسع

 گردد:ها به تفکیک اشاره میهر یک خرده مقوله ستخراجا

 
 جریان آگاهی 

های فعال در با بررسی میدانی و مطالعه نزدیک انجمن
توان جریان آگاهی در سطح فضا را منطقه مورد مطالعه می

دریافت. به نحوی که تشکیل جلسات بستری را فراهم 
شهرستان بابل، که از نقاط مختلف ا عضمیان انمود تا 

حتی خارج از شهرستان و حتی خارج از استان عضو این 
کنشی برقرار شود و حاصل این کنش،  ،ها هستندانجمن

کسب آگاهی و انتقال اطالعات از نقاط مختلف به 
. مشاهدات میدانی ستهاروستاهای محل تشکیل انجمن

دهد که انتقال اطالعات از شهر به روستا و از نشان می
واسطه ایجاد کنش ناشی از جلسات ه به روستا ب روستا

های گردد. برخی از مصاحبهبرای روستاییان فراهم می
ه ب ،اند کهمیدانی به انتقال فضایی اطالعات اشاره داشته

 د:کرتوان اشاره موارد زیر میبه  ،طور نمونه
این انجمن ساکن شهر هستند  ی.... برخی از اعضا»

ما میریم شهر و یا اونا میان  تشکیل جلسات که میشه با
افته که روستا ......... برای ما سالی دو سه باری اتفاق می

شینیم اطالعاتی در میریم شهر ....... وقتی ماها باهم می
های قیمت زمین، اوضاع کاروکاسبی، قیمت دام و زمینه

محصوالت دامی هر چیزی که مربوط به بازار باشه در این 

 .«(p2یشه )جلسات رد و بدل م

 
 جریان جمعیت 

مقوله دیگر در بعد فضایی توسعه نواحی روستایی در 
ها بر انجمنکه ی است تأثیرها، نتیجه اثرات انجمن

. مشاهدات میدانی نشان نداجریان فضایی جمعیت گذاشته
ها افراد عضو ساکن همان دهد که در همه انجمنمی

مکانی ندارند و  ها ماهیتروستا نیستند و یا احیاناً انجمن
-شاهدات نشان میم. ستا جمعیت دائماً در حال چرخش

ها از نقاط مختلف شهرستان بابل، انجمن یدهد که اعضا
-های آمل، قائمخارج از شهرستان بابل مثل شهرستان

شهر، ساری، سوادکوه، فیروزکوه و حتی شهر تهران گرد 
بین له بیانگر جریان فضایی جمعیت ئآیند. این مسهم می

. ستروستا –شهر و شهر  –روستا، روستا  –نقاط روستا 
های میدانی توان به برخی از مصاحبهدر این راستا می

اشاره نموده که بر جریان فضایی جمعیت بین نقاط صحه 
 اند:گذاشتهمی

..... تشکیل جلسات اجباری است افراد هر جایی که »
-رکت میباشند باید شرکت کنند و اکثر اوقات هم همه ش

کنند چه از شهر دیگری باشند. چه از روستایی دیگری 

 .«(p1باشند .... )
.... جلسات ما سالی دو بار در شهر تهران هم برگزار »

شود و اونا هم همیشه میان، صندوق باعث شده است می

 .«(p20ما به نقاط مختلف استان مان برویم .... )
 یا:
شان ساکن همه بینید..... همه اعضایی که اینجا می»

اینجا نیستند؛ اعضای صندوق ما از خیلی جاها هستن از 
رویم طور ما می آیند و همینساری، آمل، فیروزکوه .... می

(p23)». 
 یا:
کل مناطق شهرستان بابل را در  .... صندون ما تقریباً»

زند و هر بار در جایی سال یک درو کامل می طی یک یک
ای بابل، از شهر بابل؛ ای جلگهز این شهرستان؛ از روستاها

 .«(p1از همه جا .... )
 یا:
..... از بین اعضای این صندوق سه چهار نفر هستند »

آنها کنند این صندوق شده که در شهر فیروزکوه زندگی می
سالی یکی دو بار به انجا  آیند و یا ماشوند میمجبور می

 .«(p18کنیم..... )سفر می
 

 جریان پول 

ها واسطه تشکیل این انجمنه فضایی بعدی که بجریان 
طور  همان -. استشکل گرفته است جریان فضایی پول 
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ها در حوزۀ بخشی از کارکرد این انجمن ،که بیان شد
مالی است. به تبعیت از جریان جمعیت،  –مبادالت پولی 

 –روستایی، روستایی  –ای بین نقاط روستایی جریان پولی
تایی برقرار شده است. این مسئله روس –شهری و شهری 

کننده های میدانی با افراد مشارکتدر مشاهدات و مصاحبه
برخی از افراد که نیز تصدیق گردیده است. به نحوی 

کننده جریان فضایی پول را در اظهارات خود بیان مشارکت
 طور مثال:ه اند. بداشته

کسانی ....... صندوق برای ما زمینه را فراهم کرده تا » 

انداز اند در این صندوق پول پسکه به شهر مهاجرت کرده

 .«(p12کنند ....... )

 یا؛
....... در صندوق افرادی از روستاهایی دیگه هستند »

شود ...... واسطه صندوق در اینجا خرج میه که پولشان ب

(p13)». 
 یا؛
......گاهی اوقات فرد شهری که عضو است برای »

شهر، یا خرید هر چیز دیگر از این خرید زمین خود در 

  .«(p29گیرد .... )صندوق برای این کار وام می
خرده مقوالتِ وابسته به مضمون از روند هر یک 

 (7)های روستایی در جدول اصلیِ توسعه فضایی سکونتگاه
 ارائه شده است.

 

 های و مضمون اصلیها و خرده مقولهمقوله ستخراجروند استقرایی ا . 6جدول 

 
های تحقیق: یافتهأخذم      

 سازه مضمون هامقوله هاخرده مقوله واحدهای معنایی فشرده شده منابع

P1, P2, P3, 

P4,  P14, 

P18, P19 

P16و, P26, 

P27, 

برخی از اعضا ساکن شهر هستند و با هم بودن ما 

قیمت زمین، وضع کار و  اطالعاتی از شهر مثالً

-اسی و اجتماعی هم به ما میکاسبی، اطالعات سی

 رسد.

افراد عضو از روستاهای مختلف  یه اینکه گاهبا توج

شویم و آیند از اطالعات آنجا هم با خبر میمی

 شود. اطالعات ما رد و بدل می

انتقال اطالعات از  -

 شهر به روستا

انتقال اطالعات از  -

 روستاهای همجوار

انتقال اطالعات از  -

 روستا به شهر

 

جریان 

 آگاهی 
ی

ضای
ه ف

سع
تو

ی 
تای

س
رو

ه 
سع

تو
 

P1, P2, 

P13,  P15, 

P18, P19, 

P20,  P23,  

تشکیل جلسات اجباری افراد هر جایی که باشند باید 

 چه از شهر دیگری باشند.

 چه از روستایی دیگری باشند

گاهی اوقات جلسات ما در شهر حتی تهران هم برگزار 

 شود. می

جریان جمعیت از  -

 روستا به شهر

جریان جمیعت از  -

 شهر به روستا

جریان جعیت از  -

 روستا به روستایی

 

جریان 

 جمعیت 

P1و P5, 

P12, P13, 

P16, P17, 

P18, P20, 

,P29, P30 

صندوق زمینه را فراهم کرده کسانی به شهر مهاجرت 

کرده و وضع مالی بهتری یافته از آنها برای اهداف 

 متعدد فردی و جمعی کمک بگیریم.

در صندوق افرادی از روستاهایی دیگه هستند که پول 

 شود.واسطه صندوق در اینجا خرج میه شان ب

گاهی اوقات فرد شهری که عضو است برای خرید 

زمین خود در شهر یا خرید هر چیز دیگر پول از این 

 رود. صندوق به شهر می

جریان پول از شهر  -

 به روستا

جریان پول از  -

 روستا به روستا

جریان پول از  -

 روستا به شهر

جریان 

 پول
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 گیریبحث و نتیجه

ای انداز روستاییان، شبکههای اعتبار و پسانجمن

 –اجتماعی از روستاییانی است که با اهداف اجتماعی 

های اقتصادی، بنا به وجه مشترک خاص نظیر نسبت

ه فامیلی، همزیستی مکانی و یا اشتراکات شغلی و ... ب

توان از صورت خودجوش تشکیل گردیده است که می

های منظر مختلف بدان نگریست. یکی از دریچه

های محلی، کارکردی مطالعاتی در برخورد با چنین تشکل

 ایی دارند. از جمله اینـتای روسـا در فضـه آنهـت کـاس

کالبدی این شبکه  –توان به کارکرد فضایی کارکردها، می

اجتماعی اشاره نمود. پژوهش حاضر کارکرد مورد اشاره را 

جنگلی منطقه  –در فضای روستایی روستاهای کوهستانی 

بندپی شرقی شهرستان بابل پی گرفت که نتایج بررسی 

بر  هادارد که این انجمنهای میدانی حکایت از این داده

با  ،. در واقعنداگذار بودهرـتأثیبعد محیطی توسعه روستایی 

های های حاصل از مشاهدات و مصاحبهمرور مکرر بر داده

ات را در دو مقوله سرمایه فیزیکی تأثیرتوان این میدانی می

 د. کربندی و سرمایه طبیعی دسته

های فیزیکی دهد که سرمایهها نشان میتحلیل یافته

ها شامل اسکان دام و انسان، ارتباطات ثر از انجمنأمت

. محل استسیسات روستایی أفیزیکی و دیجیتالی و ت

گذار بر کسب و کار تأثیرسکونت دام از جمله پارامترهای 

های خانوارهای دامداران است که بخشی از هزینه

 ،روروستایی دامدار متوجه همین بخش است. از این

یدانی نشان داده است که بخشی از اعتبارات بررسی م

 ،طور مستقیم و یا غیرمستقیمه ب ،گرفته شده از انجمن

راستا با این نتیجه  ده است. همشدر این بخش هزینه 

اند نیز نشان داده( 2366( و اُدین )2369کسول ) پژوهش

طور ه ها بر کیفیت کشاورزی و بگونه تشکل اینکه 

این تشکل  یوستاییان و اعضاخاص بر کیفیت دمداری ر

نتایج نشان  ،مورد فایده قرار گرفته است. از سوی دیگر

دهد که محل سکونت روستاییان نیز در برخی از می

مواقع از پیامدهای مثبت انجمن برخوردار گردیده و بر 

کمیت و کیفیت آن اثرگذار بوده است. این نتیجه  یارتقا

ه اند. بنشان دادهان شیز در پژوهشن را جانسون و روگالی

های محلی را مهم نحوی که اینان اثر چنین تشکل

کارکرد ه سبب ها را ببرشمرده و ساماندهی این انجمن

له دسترسی فیزیکی و ئاند. مسدهکرشان توصیه پراهمیت

 –دیجیتالی با توجه به ماهیت فضایی نواحی جنگلی 

کوهستانی با روستایی پراکنده از جمله مسائل مهم 

-انجمنکه دهد ها نشان میتوسعه یافتگی است. بررسی

واقع  مؤثرهای دسترسی ها در زمینه کمیت و کیفیت راه

های روستایی، روشنایی شده است. بازسازی و تعمیر جاده

کشی روستا از این جمله مسیر جاده و کمک به تلفن

در پژوهش خود به این نکته اشاره  (6333کولمن ) است.

ها بسیار مهم تلقی و این را در نتیجه کارکرد این تشکل

های سرمایه فیزیکی که ه است. یکی دیگر از مقولهکرد

سیسات أپذیرفته است ت تأثیرهای مالی محلی از انجمن

روستایی است. نتایج تحقیق در محدودۀ مورد مطالعه 

روستایی مانند خانه  سیساتأنشان داده است که ت

با وجود انجمن  جز اینهابهداشت، مدرسه، زمین فوتبال و 

های روستایی در زمینه بر کیفیتشان افزوده شده و انجمن

بیزا کشیسا  هایی دارند.فعالیت ها نیزاحداث و تعمیرات آن

ها بر این تشکل تأثیرهم در پژوهش خود به ( 2333)

ده است. البته کرسیسات روستایی اشاره أبرخی از ت

های انجام گرفته حول اثربخشی چنین بسیاری پژوهش

طور غیر مستقیم بر ه بر نواحی روستایی ب ییهاتشکل

بول  توان بهاند که از جمله میاین نکته صحه گذاشته

 اشاره نمود. ( 2363( و برانن )2366(، اُدین )2369)

بعد مرتبط با  هایسرمایه طبیعی از دیگر خرده مقوله

است. در واقع ستخراج شده توسعه کالبدی روستایی ا

ها که متوجه افزایش کیفیت ات انجمنتأثیرقسمتی از 

منابع آب و رودخانه، مالکیت اراضی و افزایش تعداد و تنوع 

گیرد. کمک در مقوله سرمایه طبیعی جای می استدام 

مین آب شرب مورد نیاز روستا از جمله أمالی و فیزیکی به ت

های گوناگون بدان اشاره ست که در مصاحبهارامترهایی پا

ها در سکونتگاه شده است. بهبود سطح کیفی روخانه

وجود داشته در  وضعیتیروستایی که در حواشی آن چنین 

این نتیجه در به ها بسیار آشکار بوده است. اثر این تشکل

 ده است.شها نیز اشاره برخی از پژوهش
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( 2362( و اِنیوکو )2369بول ) بهتوان از آن جمله می

ها را با توجه اهمیت اشاره نموده که آنان این گونه تشکل

های روستایی مین آب برای ادامه حیات سکونتگاهأمسئله ت

گونه و در راستای توانمندسازی اینشمرده بسیار مهم 

-ها آموزش و ترویج را بیش از پیش ضروری دانستهتشکل

ای و های ییالقی، جنگلی، جلگهناند. افزایش مساحت زمی

اتی است که در مقوله تأثیریا خرید منزل در شهر از 

گیرد. این موارد تا جایی برای سرمایه طبیعی جای می

که را انجمن اهمیت دارد که اعضای انجمن افرادی 

اند در گرفتن اعتبار در مالکیت اراضی را افزایش داده

د دام و تنوع نوع دام نیز ند. افزایش تعدادهاولویت قرار می

های همانند مقوله مالکیت اراضی است که از کمک

شود و اعضای انجمن از این فرصت ثر میأها متانجمن

گیرند. در این افزایش تنوع و تعداد دام خود بهره می برای

 راستا بهبود کیفیت زمین کشاورزی شاخصی است که

شاخص را  د و ایننکناز آن یاد می( 2369داس و بول )

 .  نداهای محلی روستایی دانستهثر از تشکلأمت

هایی دهد که مولفههای تحقیق نشان میادامه یافته

های روستایی در منطقه گونه تشکلگذاری اینتأثیراز 

مورد مطالعه وجود دارد که در ادبیات نظری بدان اشاره 

ها بر توسعه تحت عنوان اثرات فضایی تشکلو نشده 

یاد شده است. منظور از این بعد از از آن نواحی روستایی 

توسعه روستایی، پیوندها و ارتباطی است که نواحی 

ها با نواحی واسطه تشکیل انجمنه روستایی منزوی ب

و جریانی از  ندادیگر از جمله شهرها برقرار کرده

اطالعات، جمعیت و پول را شکل داده که در سطح 

 است. ای و حتی ملی ظهور یافته نطقهمحلی، م

یکی از خرده مقوالت که دهد نتایج تحقیق نشان می

انتزاع شده از مقوله اصلیِ بعد فضایی، جریان فضایی 

جمعیت است. اعضای این انجمن از نقاط مختلف بخش، 

-های دیگر به این انجمنشهرستان، استان و حتی استان

د. عالوه بر این، دهنآیند و تشکیل جلسه میها می

صورت ه ها بتشکیل جلسات بسیاری از این انجمن

دیگری  نوعگردد که چرخشی در نقاط مختلف انجام می

دهد. جریان فضایی دیگر از جریان جمعیت را شکل می

که  استبه تبعیت از جریان جمعیت، جریان اطالعات 

اند و نتیجه اند که از نقاط گوناگون آمدهمنابع آن افرادی

آن امتزاج اطالعاتی است که از نواحی مختلف سرچشمه 

های اعتبار و گرفته است. در نهایت بنا به ماهیت انجمن

توان جریان فضایی پول را نیز بین انداز روستایی، میپس

نواحی جغرافیایی گوناگون کشف کرد. این جریان متقابل 

شهر  –روستا و روستا  –روستا، شهر  –بین نقاط روستا 

گردد و یا از ها ذخیره میگیرد که در انجمنمی شکل

ایی ـوناگون فضـشود و در عرصه گانجمن برداشته می

 گردد.زینه میـه

های انجام گرفته شده با توجه به بحث ،در مجموع

های اقتصادی اثربخشی انجمن –توان ابعاد اجتماعی می

 نشان داد. (2)انداز روستایی را در شکل اعتبار و پس
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 های روستاییها بر توسعه سکونتگاهفضایی اثربخشی انجمن -ابعاد کالبدی .6شکل 

 

های تحقیق حکایت از این دارد که یافتهبدین ترتیب، 
انداز روستایی هرچند ماهیتاً های اعتبار و پسانجمن
بیشتر موارد در اند و اقتصادی –اجتماعی  یتشکل

محیطی آن اقتصادی و یا زیست –بازخوردهای اجتماعی 
توان در بررسی چنین گیرد؛ اما نمیمورد توجه قرار می

کالبدی آنها غافل بود. از  –هایی از وجه فضایی تشکل
این پژوهش با هدف آشکارسازی این جنبه از  ،رواین

انداز در فضای روستایی های اعتبار و پسپیامدهای انجمن
دهد که مسکن، جاده، امکانات و . نتایج نشان میانجام شد

تاسسیات روستایی به عنوان یکی بارزترین وجه کالبدی 
پذیرفته است.  تأثیرها نسکونتگاه روستایی از این انجم

طور مستقیم ه ب ،های محلیمشارکت روستاییان در تشکل
سازی زیست و سالمبر کیفیت محیط ،و غیرمستقیم

گذار بوده تأثیرمین آب مصرفی مورد نیاز أها و ترودخانه
خصوص ه ب ،بخشی به کسب و کاراست. گسترش و تنوع

ت این پژوهش های حائز اهمیاز نکته ،در حوزه دام و مرتع
واسطه اعتماد ه که در اثر مشارکت مالی روستاییان ب است

. و حمایت متقابل محصول دیگرِ همیاری روستاییان است
-ما جریانات فضایی جمعیت، آگاهی و پول اثر دیگر شبکها

ها های اجتماعی روستاییان است که در بسیاری از پژوهش
انده است. های اجتماعی مفغول ماین منظر از چنین شبکه

ی یبا تعمق در سازوکارهای اجراکه دهد نتایج نشان می
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توان اثرات فضایی آنها را بر می ییهاچنین تشکل
 خوبی درک کرد. ه های روستایی بسکونتگاه

های اعتبار در مجموع با توجه اثربخشی باالی انجمن
رسد نظر میه انداز روستایی و خودجوش بودن آنها بو پس

که حمایت از آنها از سوی نهادهای رسمی محلی در حل 
مشکالت و موانع توسعه روستایی بسیار مؤثر باشد. 

چنین  ۀمند به مطالعهمچنین به پژوهشگران عالقه
گردد با توجه ماهیت ها و یا مشابه آن پیشنهاد میتشکل

 ،های بیرونی وبومی و نداشتن )یا حداقل کم( مشابه
ی غیرقابل درک آنها از یی اجراکارهاوساز ،همچنین

تری در این خصوص را در برنامۀ ، مطالعات عمیقبیرون
  پژوهشی خود قرار دهند.
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