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ABSTRACT 

Introduction: The limited financial capital in the villages on the one hand and the non-compliance of the 

conditions of the rural exploitation units with the laws and regulations of the financial institutions have caused the 

lack of financial resources needed by the villagers. Meanwhile, low returns on "labor" and "capital" have reduced 

the incentive for financial institutions to invest in agriculture, industry and services. One of the solutions to solve 

the financial problem of the villagers in the framework of rural development policies and getting out of this 

situation is to provide financial credits. 

Objectives: The purpose of this study is to explain the role of financial credits in the economy of rural areas of 

Masal city. 

Methodology: using descriptive-analytical research method, the status of loans received by 331 rural sample 

households in 20 selected villages during the years 2006 to 2016 was examined.  

Geographical Context: The statistical population includes villagers living in rural areas of Masal city. According 

to the results of the census in 2016, Masal has 94 villages with a population of 9380 households and 29019 people, 

which includes 1/55% of the total population of Masal city. After selecting 20 sample villages, the number of their 

rural households was extracted from the results of the census of the Statistics Center of Iran. 

Result and Discussion: According to the results of the polls, most of the respondents with a frequency of 2/45 

percent believe that financial credits have increased the income of the villagers by 11 to 20 percent. 48% believe 

that employment opportunities have increased due to the allocation of financial credits to rural light industries. 

4/83% believe that the loans and financial credits received have had a positive effect on the empowerment of the 

villagers. 1/86% of the respondents believe that the loans and financial credits received have had a positive effect 

on improving the living conditions of the villagers. 1/38% believe that receiving financial credits has had a 

moderate effect on rural empowerment. 44% of the respondents believe that the financial credits allocated to the 

workshop industries have had a moderate effect on the migration situation of the villagers. 

Conclusion: financial credit has to some extent led to the prosperity of service activities, the prosperity of 

workshop industries and increased the income of the villagers of Masal city. Accordingly, by providing financial 

resources and allocating funds to the villagers through public sector measures and supporting the private sector, as 

well as paying attention to rural cooperatives, more effective measures can be taken to boost service activities, 

boost workshop industries and increase income in Masal villagers. Witnessed its positive effects.  

KEYWORDS: Natural hazards; Vulnerability; Combined Research Method; Minimum Squared 

Model; Ardabil city 
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    چکیده
 نهادهاای مقاررا  و قاوانین باا روستایی برداربهره واحدهای شرایط انطباق عدم و طرف یک از روستاها در مالی یسرمایه بودن محدود مقدمه:

 را ماالی نهادهاای یانگیزه ،«سرمایه» و «کار» یبازده بودن پایین میان، این در. نشود فراهم روستاییان نیاز مورد مالی منابع تا شده سبب مالی

 چاارچو  روساتاییان در ماالی مشکل رفع یهاحل راه از یکی .است نموده کمتر و خدما  ی کشاورزی، صنعتهابخش درگذاری سرمایه برای

 است. مالی اعتبارا  اعطای وضع، این از رفتبرون وی روستایی توسعه یهااستیس

 نواحی روستایی شهرستان ماسال است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش اعتبارا  مالی در اقتصاد :هدف

روساتای منتخاب  20ی روساتایی درخانوار نموناه 331های دریافتی فاده از روش تحقیق توصیفی ا تحلیلی، وضعیت وامبا است :یشناسروش

 مورد بررسی قرار گرفت. 1395تا  1385های طی سال

ها در شاماریسر است. ماسال بار اساان نتاای  ماسال شامل روستاییان ساکن در نقاط روستایی شهرستان ی آماریجامعهقلمرو جغرافیایی: 

درصاد از کال جمعیات شهرساتان ماساال را  1/55نفر جمعیت است کاه  29019خانوار و  9380دارای سکنه با  آبادی 94 ، دارای1395سال 

 های مرکز آمار ایران استخراج شد.نمونه، تعداد خانوارهای روستایی آنها از نتای  سرشماری روستای 20انتخا   از شود. پسشامل می

درصاد سابب  20تاا  11اند کاه اعتباارا  ماالی باین درصد بر این عقیده 2/45ها بیشتر پاسخگویان با فراوانی طبق نتای  نظرسنجی: هاافتهی

زایی باه دلیال تخصایص اعتباارا  ماالی باه صانایع سابک های اشتغالدرصد بر این باورند که فرصت 48افزایش درآمد روستاییان شده است. 

اناد کاه وام و اعتباارا  ماالی دریافات شاده تامطیرا  مطلاوبی در توانمندساازی درصد بار ایان عقیده 4/83کرده است. روستایی افزایش پیدا 

اند که وام و اعتبارا  مالی دریافت شده تمطیرا  مطلوبی در بهبود وضاع زنادگی درصد از پاسخگویان بر این عقیده 1/86روستاییان داشته است. 

 44اند که دریافت اعتبارا  مالی تمطیرا  متوسطی در توانمندسازی روساتاییان داشاته اسات. درصد بر این عقیده 1/38روستاییان داشته است. 

 درصد پاسخگویان بر این باورند که اعتبارا  مالی تخصیص یافته به صنایع کارگاهی تمطیر متوسط بر وضع مهاجرتی روستاییان داشته است.

خدماتی، رونق صنایع کارگاهی و موجاب افازایش درآماد روساتاییان شهرساتان  یهاتیفعال رونق دی موجبتا ح مالی اعتبارا  :یریگجهینت

شده است. بر این اسان با تممین منابع مالی و تخصیص اعتباارا  باه روساتاییان از طریاق اقاداما  بخاش دولتای و حمایات از بخاش  ماسال

 در درآماد کارگااهی و افازایش صانایع خادماتی، روناق یهااتیفعال تاوان بارای روناقمی های روستایی،خصوصی و همچنین توجه به تعاونی

 شهرستان ماسال اقداما  مؤطرتری انجام داد و شاهد آطار مثبت آن بود. روستاییان

 

ژه  نواحی روستایی ماسال ؛تحوال  اقتصادی ؛وام روستایی ؛اعتبارا  مالی :هاکلیدوا
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 مقدمه
 پایداری وگزینی مکان در اساسی نقش که است روستایی جوامع کارکردهای مهمترین از یکی اقتصادی کارکرد

 یردهگست نقش رغمعلی کارکرد این .دارد شغلی یهافرصت ایجاد و درآمدزایی اقتصادی، معیشت، تولید ،هاسکونتگاه

 یهانهیزم سازیتنوع سمت به جوامع این حرکت که رسدیم نظر به و نشده خالصه بخش این در صرفا   کشاورزی بخش

 و جغرافیایی شرایط تناسب به ییی روستاناحیه هر رابطه این در. باشد ناپذیراجتناب ،درآمد و معیشت و اشتغال

. (1388همکاران،  و مشیری) است خویش کیفی و کمّی اهداف تحقق و راه این پیمودن به قادر خویش درونی یهاتیقابل

باعث  تواندیمسو از یک. گذاردیمبرجای  روستایی نواحییافتگی توسعه مهمی بر اثرات اجتماعی اقتصادی ـ تحوالت

هی مدیران کم توجبه دلیل  شکوفایی روستا شده و در کیفیت زندگی ساکنین محلی مؤثر واقع شود؛ و از سوی دیگر نیز

آن  یروستایی شوند که نتیجه نواحی در تعارضاتی وها منشأ چالشوالت ی روستا، این تحهاتوانریز و اجرایی به برنامه

 یئلهمس با متفاوت یهازهیانگ با و مختلف یهاراه بهاند کرده سعیها دولت ایجاد حس نارضایتی در بین ساکنین شود.

 وستاییر بخشی هتوسع و اءارتق برای را ییهااستیس ،توسعه حال در مناطق بیشتر در باشند و ارتباط در روستایی فقر

 روستایی یهااستیس واقع در و شودیم منجر انحرافی اقتصادی یهازهیانگ به هااستیس این اکثر ولی ؛کنندیم اتخاذ

به دلیل  بازدهی پایین مشاغل بخش کشاورزیبرای مثال  (.1384 دارابی،) است روستایی نیافتگیتوسعه اصلی دلیل آنها،

 تولید توان افزایشو ها نهاده یتهیهمنظور هب نقدینگی و سرمایه به محدود ناوری نوین، دسترسیبه ف محدود دسترسی

در  زناچی گذاریبندی محصوالت، سرمایهکشاورزی، نبود صنایع فرآوری و بسته بخش در نوین فناوری به کارگیری و

الت از مشکای ش کشاورزی با طیف گسترهطور صنایع دستی باعث شده تا روستاییان شاغل در بخصنایع سبک و همین

عمال  نتوانند به تنهایی  شده و مواجهخود عمدتا  با تنگنا  یی اولیههانهیهزمواجه شده و در تأمین  ی اساسیهایینارساو 

و رای کاهش اثرات برفت از این مشکل و یا برای برون .روستاستدور تسلسل فقر بر این مشکالت فائق آیند و این همان 

که توانمندسازی مالی روستاییان یکی از مهمترین راهکارهایی باشد که  رسدیمبه نظر  تبعات منفی آن چه باید کرد؟

 از رفتبرون برای راهبردیعنوان هب مالی تأمین. مسائل روستا ارائه شده است یتوسط اندیشمندان و پژوهشگران حوزه

 شرق جنوب و جنوب کشورهایژه یوهب آسیایی کشورهای از ه بسیاریتوج مورد 1970 دهه در روستایی فضاهای در فقر

بهره واحدهای شرایط انطباق عدم و طرف یک از روستاها دری مالی سرمایه بودن محدود(. 1396)فالحتکار،  گرفت قرار

 البته. نشود فراهم نروستاییا نیاز مورد مالی منابع تا شده سبب شهری مالی نهادهای مقررات و قوانین با روستایی بردار

 مالی ینهادها یانگیزه وضعیت این که چرا کرد اشاره سرمایه و کار عامل دو یبازده بودن پایین به بایستی ،بین این در

 در وضعیت، این از رفتبرون اما برای .است نموده کمتر ی کشاورزی، صنعت و خدماتهابخش درگذاری سرمایه برای را

 ینا است.خُرد  اعتبارات اعطای روستاییان، مالی مشکل رفع یهاحل راه از یکیروستایی ی هعتوس یهااستیس چارچوب

 اقعو فراوان استقبال مورد گذشته دهه در سازد، برطرف را اقتصاد روستایی نظام یعمده نابسامانی تواندیمکه  سازوکار

 سال را 2005 سال متحد ملل سازمان که دهبو حدی به توفیق این. است کرده جلب خود به را بسیاری توجه و شده

 اهدافی با که نامید آسان ومدت کوتاه کوچک، اعتباری و مالی یهاتیفعال توانیم راخُرد  اعتبارات. نامیدخُرد  اعتبارات

یم پایدار اقدام و سودآوری یهاتیفعال به آفرینیفرصت و محوری عدالت ستیزی، فقر ،(محرومان) توانمندسازی چون

فقر روستایی  یهای متفاوت با مسئلههای مختلف و با انگیزهاند به راهها سعی کردهدولت .(1384 نائینی، نوری) دینما

کنند؛ بخش روستایی اتخاذ میی ههایی را برای ارتقاء و توسعدر ارتباط باشند و در بیشتر مناطق در حال توسعه سیاست

 های روستایی آنها، دلیل اصلیشود و در واقع سیاستاقتصادی انحرافی منجر میهای ها به انگیزهولی اکثر این سیاست

روستایی ی های از مراحل توسعهای گذشته، بخش عمدهدر ایران طی دهه(. 1384)دارابی، نیافتگی روستایی است توسعه

زی ریا توجه به ماهیت برنامههای توسعه و بکالن کشور صورت گرفت. براساس برنامه یهای توسعهدر چهارچوب برنامه

های عمرانی، تواند انجام دهد عبارتند از: هزینههایی که دولت میکه به صورت بخشی صورت گیرد، سه دسته از هزینه

اند. روستایی بسیار حائز اهمیتی هتوسع ژهیوبه کشور یهای عمرانی در روند توسعهجاری و عمومی. در این میان هزینه
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 یدر زمینه .شودامیدی در جهت تحوالت نقاط روستایی محسوب می ینقطه ،این اعتبارات: توان گفتنهایت میدر 

های اخیر رشد چشمگیری داشته توان به اعتبارات در بخش کشاورزی و مسکن اشاره نمود که در سالاعتبارات دولت می

 استان گیالن شده است.  و به ایجاد تغییرات مطلوب در روستاهای شمال کشور از جمله روستاهای

مورد مطالعه انتخاب شده  یمحدودهعنوان هب که در پژوهش حاضرگیالن  استان در ماسال شهرستانمتنوع های قابلیت

 مختلف اقتصادی، کالبدی و اجتماعی یهابخشبرای  دولت ازصدد جذب اعتبارات مالی  مدیران درموجب شده تا است، 

هایی مولد و درآمدزا تبدیل ق بتوانند از فقر روستاها کاسته و همانند گذشته آنها را به مکانروستاها باشند تا از این طری

مراکز  و کشاورزی )زراعت، باغداری و دامداری( یزمینه در کشاورزی جهاد هایی از قبیلسازمان که است ذکر قابل .کنند

سؤال  ال اینحاند. کرده پرداختباراتی را به روستاییان اعت ،دستی صنایع و گردشگری ی نظیرکارآفرین هایزمینه در یبانک

 فراهم کند؟را شهرستان ماسال  روستایی نقاط تحوالت موجبات توانستهچگونه عمرانی  اعتبارات که شودیم مطرح

 هکاست  هایی با مبالغ کم و بدون دریافت وثیقه به قشر کم درآمدمعنای ارائه وام تبارات خرد یا تأمین مالی خرد بهاع

تعاریف اعتبارات خرد بر اساس (. 1392)منصوری و نجفی،  کند های یاد شده را بازپرداخت میدر مدت کوتاهی مبلغ

شود، از نظر مبلغ به اعتباری گفته می "اعتبارات خرد"گیرد. بر مبنای میزان دریافت وام های زیادی صورت میمؤلفه

شود؛ های چندهزار دالری اعتبارات خرد گفته میدالری و در مواردی به وام های کوچک چنداندک باشد، در برخی به وام

است که برای کاهش فقر یا راه اندازی کسب و کار کوچک و عموما   "اعتباراتی"استفاده از اعتبار نیز  یاز نظر نحوه

ت دستیابی به آن به سادگی گیرد. از نظر شرایط پرداخت، اعتباری است که قابلیخوداشتغالی مورد استفاده قرار می

سادگی و متناسب با شرایط محلی قابل تنظیم باشد  هپذیر است، شرایط آن قابلیت انعطاف داشته و قرارداد آن بامکان

 (.1389)بختیاری، 

داند که طی آن خانوارهای فقیر اعتبارات را در یک دوره زمانی مشخص و با بانک جهانی اعتبارات خرد را فرایندی می

(. اعتبارات خرد با 2006کنند )بانک جهانی، های اجتماعی دریافت میمدت و با استفاده از وثیقهزپرداخت در طوالنیبا

ن یر مطرح شده است. ایاخی ههای کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دههدف ارائه خدمات مالی به گروه

 دهد که به سببن امکان را مییت دارند ایدی فعالیی که در امور تولیآنها ژهیوبهان ییاعتبارات با اعطای وام به روستا

ند ین نمایهای کشاورزی تأمه نهادهیدی و تهیات تولیشان را برای انجام عملازهای مالیینگی بتوانند نیفراهم بودن نقد

 (.1396)جوانشیر و همکاران، 

 زایشگروه، اف تشکیل اجتماعی مانند تسهیالت است کنمم مالی، تسهیالت یعرضه بر عالوه خرد اعتبارات هایبرنامه

(. Arifujjaman Khan & Rahaman, 2007) کند ارائه.  . .و اعضاء در میان مدیریتی هایظرفیت افزایش نفس، به اعتماد

 وام به دسترسی آنها و بخشیده بهبود را زنان و کوچک ، کشاورزان(جامعه پایین هایدهک) فقرا وضع ،مالی لذا اعتبارات

 نهاآ زندگی و بهبود استاندارد توانمندسازی در درآمد، افزایش و زاییضمن اشتغال و داده افزایش را مستقیم و بهره کم

الت عمدتا  برای این تسهی (.1395خواهد کرد )ساعی و ضیایی،  کوتاه آنها از زندگی را رباخواران دست و بوده موفق

 (.Mittal, 2014ند )اپذیری باالییهای مالی و آسیببوده ولی دارای محدودیت کسانی است که از لحاظ اقتصادی فعال

توجهی به سنگین و سهم آورده، بی یبه وثیقه ینیازبی، تأمین شدن سریع و آسان، مالیاعتبارات  یویژگی عمده

اطق روستایی، شرط سودآوری در ارائه خدمات اعتباری است. دسترسی به اعتبارات خرد در توسعه کشاورزی در من

ها، سرمایه انسانی، اطالعات، عوامل اجتماعی و فرهنگی در ضروری است نه کافی؛ لذا سایر شرایط مانند تهیه زیرساخت

 (. Roht, 2002) نداین امر دخیل

ب با تناس( 2 ؛آنالوصول بودن دریافت سهل( 1 از: است در مقایسه با دیگر اعتبارات عبارت مالیهای اعتبارات ویژگی

هایی که هزینه اعمال نرخ بهره( 4 فقرای روستایی؛ ژهیوبه های کم درآمدمحور قرار داشتن گروه( 3 نیاز گیرندگان؛

اتکاء ( 6 پایین بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ بازار غیررسمی روستایی؛( 5 مؤسسه تأمین مالی خود را پوشش دهد؛

که در بخش کشاورزی برای ای عمدهاز طرفی اهداف  .ایلتی و یارانهمنابع دوهرچه بیشتر به منابع مردمی تا اتکاء به 
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کشاورز جهت نیازهای فردی از قبیل خرید کود شیمیایی،  یکمک به سرمایه( 1 شود عبارتند از:عنوان می مالیاعتبارات 

ورز در جهت عدم نیاز برای مراجعه کمک به کشا( 2 ها؛، خرید نهادهابزارآالت سموم برای دفع آفات نباتی، تعمیر یتهیه

دنبال ( 3 های الزم؛نداشتن وثیقهبه دلیل  به بخش غیررسمی مالی و کمک به آنان در وام گرفتن از منابع اعتباری رسمی

های کمک( 4 تر درآمد بین جوامع شهری و روستایی؛کردن اهداف عدالت اجتماعی و کمک به توزیع بهتر و عادالنه

شاورز برای جوابگویی به مشکالت نقدینگی که به خاطر فصلی بودن تولید و درآمد معموال  با آن مواجه مدت به ککوتاه

 :انددر نظر گرفته گونهاینبرخی دیگر از پژوهشگران، اهداف اعتبارات خرد را (. 1389)بختیاری، است 

است. در نظر مد شغل ایجاد منظورهب یهتأمین سرماو  مدت کوتاه نیازهای کردن برطرف :مالی اعتبارات عام اهدافدر 

 کمک( 2؛ هاتهیه نهاده برای کشاورز یسرمایه به کمک( 1: کشاورزی بخش دراین اعتبارات  خاص اهدافکه در  حالی

 توزیع به کمک و اجتماعی عدالت اهداف کردن دنبال( 3؛ و مالی غیررسمی بخش به مراجعه به نیاز عدم برای کشاورز به

در کشورهای (. 1394)عزیزپور و خداکرمی، مورد توجه است  شهری و جوامع روستایی جوامع بین تر درآمدنهعادال و بهتر

 ,Escobalکسب و کارهای کشاورزی و دامپروری داشته است ) یکننده در توسعهدر حال توسعه نیز اعتبارات نقشی تعیین

در جهت کاهش فقر، بسیج منابع  ایتوسعه هایطرحی به دنبال دستیابه اعتبارات مالی ب هایصندوقلذا هدف (. 2001

 (.1395)قربانی و همکاران،  همگراست هاییگروهمالی جامعه محلی و سازماندهی جامعه محلی در 

 گیری آنتحوالت روستایی و عوامل مؤثر در شکل

والت گذارند. این تحسر می های روستایی ایران در طول تاریخ حیات خود، تحوالت گوناگون فضایی را پشتسکونتگاه

ـ معیشتیمی د )صیدالی سی شونو محیطی ـ اکولوژیک برر تواند در ابعاد کالبدی ـ فضایی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی 

که دولت با  یطوره بگیرد. اما ساماندهی بسیاری از این تحوالت از طریق بخش دولتی انجام می (.1393و همکاران، 

زی در امر ریریزی اقدام کند و یا بدین منظور، تمهیداتی دیگر بیندیشد. برنامهدر است به امر برنامهاتخاذ تدابیر زیر قا

 ها به وسیله دولت صورت پذیرد:گذاریسرمایه یاقتصاد زمانی به سهولت میسر است که بخش عمده

دولت، گاه از سوی اجتماعات محلی و گاه این مداخله گاه مستقیما  از سوی  دولت از طریق استقرار زیربناها: یمداخله( 1

دولت در بهای تولید شده کاال از طریق برقراری رژیم  یمداخله( 2گیرد؛ های خصوصی صورت میشرکت از سوی

وصی های خصهایی که از شرکتیابد. مثال  مالیاتها و عوارض گوناگون در بهای تمام شده کاال انعکاس میها: مالیاتمالیات

 در سطح زندگی بخش ی دولتمداخله( 3خود بیفزایند؛ ها بر بهای کاالی گردد تا این شرکتشود موجب مییدریافت م

ها مؤثر افتد. از سازی میزان داراییبرقراری یک نظام مالیاتی تصاعدی در نهایت امر قادر است در امر همسان خصوصی:

ها و در مناسبات اجتماعی به کار آید. دولت د دگرگونی در ساختایجا منظوربهابزاری  عنوانبهتواند این رو مالیات می

 مدد معاش»و « تأمین اجتماعی»همچنین با سازمان بخشیدن به تقسیم برابر امکانات، مانند برقرار ساختن مقررات 

 گذارد.می تأثیردر تعدیل سطح زندگی عمومی « خانوادگی

 منظوربهاعتبار و استحکامی در خور توجه برخوردار است، دولت داری هنوز در آن از در اقتصادی که بخش سرمایه

گذاری ترجیحی، بلکه با کاربست تدابیری قرار دادن این بخش، نه تنها از طریق نظارت بر اعتبارات و نرخ تأثیرتحت 

ده کرده مختلف استفا یااز ابزاره ییی روستاتوسعهبه  یابیدست منظوربهران دولت یدر ا. شودتر، ناگزیر به اقدام میقاطع

نه ین زمیدولت در ا یابزارهان یاز مهمتر یهای عمرانگذاریهیسرما را به مرحله اجرا در آورده است. یو اقدامات متعدد

در واقع این تحوالت مسائل اقتصادی روستا و بهبود معیشت ساکنان محلی را شامل  (.1389پور، است )شاطریان و گنجی

 توان انواع تحوالت روستایی را به شرح زیر ارائه نمود:اس میشود. بر این اسمی

 تحوالت اقتصادی 
 ل شدهیکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشورها تبدیش سطح رفاه خانوارها به یر، کاهش فقر و افزایهای اخدر دهه

یی )موالشود صادی محسوب میشرط الزم برای رشد اقت ،کاهش فقر و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه به طوری کهاست؛ 

کلی برخی از مهمترین تحوالت اقتصادی در نواحی روستایی را که با تخصیص اعتبارات  طوره ب(. 1395و رحیمی راد، 



 37 و همکاران عاشوری مریدانی... / روستایی اقتصاد نواحی در مالی اعتبارات نقش تبیین

 

 توان به شرح زیر بیان نمود:شود را میهایی با اعتبارات خرد انجام میگذاریمالی به روستاییان در غالب سرمایه

 ؛افزاری جدیدافزاری و نرماستفاده از تجهیزات سختبه دلیل  ی کشاورزیراضا یافزایش توان بازده 

  ؛محیطیهای زیستهای شاخصپایداریافزایش تولید محصوالت کشاورزی با تکیه بر 

 جلوگیری از هدررفت منابع آب و خاک روستا در درازمدت؛ 

 ؛ تولید و جلوگیری از هدررفت آنها هایبهینه از نهاده یاستفاده 

 افزایش میل و اشتیاق روستاییان کم بضاعت به تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی؛ 

 شرایط آب و هوایی منحصر به فرد به به دلیل  مرکزیت تولید یک محصول خاص را یهایی که جنبهایجاد کانون

  ؛دنبال دارد

 صنایع پشتیبان   یدر زمره بخشی به مشاغل غیرکشاورزی کهتنوعبه دلیل  های شغلی در روستاافزایش فرصت 

 شوند؛بخش کشاورزی محسوب می

 توجه به صنایع تبدیلی محصوالت زراعی، باغی و دامی در داخل روستا و تولید محصوالت ثانویه؛ 

 ای و ملی و حتی فراملی؛بندی محصوالت برای عرضه به بازارهای منطقهتوجه به صنایع بسته 

 گردد؛نع از مهاجرت روستاییان به شهرها میایجاد مشاغل پایدار و غیرفصلی که ما 

 ند؛ق بخشتوانند بخشی از تحوالت اقتصادی روستایشان را تحقّروستایی که می انرسیدگی به کارآفرین 

  مد و بهبود معیشت ساکنان افزایش درآ با هدفهای غیرزراعی ل و پایدار در فصلمکمّ هایفعالیتایجاد

 روستایی.

 

 تحوالت کالبدی ـ فضایی 
 تأثیراز تحوالت تحت  یتوان از دو منظر مورد مطالعه قرار داد. بخشکشور را میی روستایی جامعه یتحوالت کالبد

زمان  یک و در طیز به صورت ارگانیگر نید ی( قرار گرفته و بخشیهای کالبدطرح یه و اجرایته ژهیوبههای دولت )برنامه

در  لای به وجود آمده است. تحوّرات گستردهییز تغین ییهای روستاکونتگاهن منوال، در کارکرد سیرخ داده است. به هم

رات ییغن تیمسکن از جمله ا یر در شکل و الگویی، مناسبات شهر و روستا و تغین سکونتگاهی، روابط بینظام کشاورز

تفاده ن مانند اسیزم یکاربر نیادیهای بنن است. مؤلفهیزم ی، کاربریریزی کالبدبرنامه یرکن اساس(. 1392)آمار، است 

الت یو تسه یکشاورز ی، نواحیمسکون یبه نواح یت دسترسیش قابلیع امکانات، افزاین، توزیدار از منابع آب، زمیپا

: 1390، همکارانو  ی)افتخارریزی است برنامه یمورد توجه جد یسکونتگاه یدر درون شبکه یـ اقتصاد یاجتماع

ریزی همواره ن نوع برنامهیند ایت و انسان در فرایفرم، فضا، فعال یعنی یریزی کالبده برنامهچهارگان ین اجزایبنابرا(. 226

ی بر تحوالت کالبدی ـ فضایی نواحی تأثیرها، نقش اعتبارات مالی چه ریزیاین برنامه میاناما در  د است.یمورد تأک

 تواند ضمانت اجراییلبدی نظیر طرح هادی روستا میهای کاروستایی دارد؟ در واقع اعتبارات مالی با تضمین اجرای طرح

کنند: ( در پژوهش خود بیان می1391آن را تأمین کند و کیفیت محیط را بهبود بخشد. برای مثال عنابستانی و اکبری )

 و جذب ییزا، سبب اشتغالییروستا یها در نواحکامل طرح یاجرا یبرا یو برنامه مدوّن مال یص اعتبار کافیتخص

کاره ماندن مهیص اعتبار الزم، موجب نیخواهد شد. در حالی که عدم تخص ییروستا یهای الزم در نواحگذاریهیسرما

 (.1391)عنابستانی و اکبری، شود می یکارب آنها و دوبارهیها، تخراز پروژه یبرخ

 

 تحوالت اجتماعی 
گسست اجتماعی را بوجود آورد. بر این اساس افراد برای  تواند موجباتن افراد در جامعه مییع ناعادالنه درآمد در بیتوز

د تا کننکند، مهاجرت میدسترسی به معیشت بهتر و فرار از چنگال فقر که آنها را در بین طبقات اجتماعی منزوی می

ز امرو به درآمدهای باالتر دست یابند. تحقق چنین وضعی در روستا موجبات فروپاشی آن را رقم خواهد زد. تا جایی که
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شود در بسیاری از روستاهای ایران، خانوارهای روستایی برای دستیابی به جایگاه باالتر اجتماعی ناچار به خروج دیده می

ساز این بازخورد منفی است. بر این اساس یافتگی روستا در ابعاد اقتصادی و کالبدی زمینهاز روستا هستند. عدم تحول

شهری، افزایش حس تعلق به روستا و سکونت در آن یکی از های روستاهش مهاجرتکاافزایش جمعیت نواحی روستایی، 

بایست تحوالت اقتصادی و کالبدی را در آید که برای تحقق آن میشمار میه ترین تحوالت اجتماعی در روستا بمهم

اری جمعیت در روستا امیدوار توان به پایدصورت نمیروستایی در اولویت قرار داد. در غیر اینی ههای توسعریزیبرنامه

خالصه برخی از مهمترین تحوالت اجتماعی نواحی روستایی که در واقع از تخصیص اعتبارات مالی حاصل  طوره ببود. اما 

 شود به شرح زیر است:می

 افزایش و یا پایداری جمعیت در روستا؛ 

 ؛هات در روستا از طریق کاهش مهاجرتایجاد توازن سنی ـ جنسی جمعی 

 ت روستا؛ها و امکانازیرساخت یبود حس تعلق به مکان و زندگی مشتاقانه افراد در روستا با توسعهبه 

 ق بهبود معیشت و درآمد روستاییان؛های روستاشهری که از طریکاهش مهاجرت 

 پاسداشت آداب و رسوم کهن روستا؛ 

 های تعاونی روستایی با هدف مشارکت، تعاون و همکاری بین روستاییان برای تشکیل نهاد یتقویت روحیه

 های خرد و اندک؛تجمیع سرمایه

 گرایی.جلوگیری از رشد فرهنگ مصرف 

 

 ی اقتصادیهاهینظرجایگاه اعتبارات مالی در 
 توسعه هایدیدگاه و اقتصادی هاینظریه در تغییراتی از پس که است نئولیبرال اقتصاد در عمده مباحث از مالی اعتبارات

 توزیع و فزاینده بیکاری و تورم مشکالت گرفتار کشورهای و توسعه حال در کشورهای برای اقتصادی کمحرّ یمثابه به

 اعتباراتی هعرض گسترش زمان از (.1386 اصل، نجفی و طالب) رودمی شمارهب معما حل کلید درآمد، و ثروتی هناعادالن

 هک است این آنها تمامی اشتراک وجه و داشته وجود زمینه در این یمتفاوت هاییدیدگاه تاکنون، روستایی مناطق به

 :عبارتند از هادیدگاه این. دارد مهم نقشی روستایی خانوارهای فقر در کاهش اعتباری هعرض

 درآمد مک روستاییان دارد؛ کامل رقابت بازار به زیادی هایشباهت مالی بازار که معتقدند بازارگرایان: بازارگرا دیدگاه( 1

 تدول که اینجاست کار اشکال اما. کنند برطرف را خود نیازهای به این بازار،مراجعه  با توانندمی کوچک مقیاس واحدهای و

 .را تأمین کنند خود نیازهای تمام توانندنمی دلیل همین به روستاییان و بردمی میان از را تعادل این بازار در مداخله با

 که است هاییمحدودیت و موانع رفع و بازار و هدایت نظارت و مداخله کاهش هد،د انجام تواندمی دولت که اقدامی بهترین

 یهمداخل کاهش و بازار سازوکار که روندمیشمار ه ب هاییگروه ترینمهم از« اوهایو» طرفداران مکتب. است مواجه آنها با بازار

 عتقدندبازارگرا م دیدگاه اما منتقدان .دانندمالی می خدمات به فقیر روستاییان دسترسی افزایش برای مؤثر راه تنها را دولت

 بازار در که است الزم امکانات و منابع یناعادالنه توزیع رب بنا نیست و مشکالت تمام پاسخگوی تنهایی به بازار سازوکار که

 (.54-58: 1377 )معظمی،شود  مداخله روستایی مالی

 مختلف سعی قوانین وضع با و دارد عهده بر را اصلی نقش دولت متمرکز،ی همداخل روش در: گرادولت دیدگاه( 2

 ازارهایدر ب برای مداخله که ترین ابزارهاییمهم روشاین  در. یابد افزایش روستایی مناطق به اعتباراتی هعرض تا کندمی

 کیی .هاستوام تضمین و و نظارت بهره نرخ کاهش برای مالی نهادهای به یارانه پرداخت شود،می استفاده روستایی مالی

 هب وام پرداخت برای های تجاریبانک همین خاطر به و است ضامن و وثیقه نداشتن درآمد کم روستاییان مشکالت از

پرداخت  درآمد کم هایگروه به که گیردمی عهده به را هاییوام ضمانت مشکل، دولت این حل برای .ندارند رغبتی آنها

 ،معظمی) دارد کارآیی نیجریه و کاستاریکا مکزیک،نظیر  توسعه حال در کشورهای از اریبسی در ابزار این. شوندمی

1377 :62.) 
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 زا غیرمتمرکزگیری تصمیم ساختار و روستاییانانداز پس جذب ،مردمی مشارکت تشویق: گراجامعه دیدگاه( 3

 از. شود استفاده هاتوزیع وام برای کاریابت و جدید هایشیوه از روشاین  در. گراستجامعه روش هایویژگی ترینمهم

 تقویت و ایجاد با دهندگانوام – است متداول های سنتیروش در مالی که نهاد به گیرنده وامی همراجع جایه ب رو،این

 ایهقسطشکل  به هاوام بازپرداخت دهند؛می قرار متقاضیان اختیار در را وام و روندروستا می به مالی نهادهای و هاسازمان

 (.68: 1377نشود )معظمی،  ایجاد روستاییان برای مشکلی تا گیردمی صورت کوچک

اشاره شده که خالصه برخی از این  اهمیت اعتبارات مالیهای خارجی و داخلی به در بسیاری از نتایج پژوهش

 دستاوردهای علمی بدین شرح است:

روستایی کشور فیلیپین به این نتیجه  یبارات خرد در خانوارهااعت تأثیر بررسی، در (2007) 1همکارانتوشیو کوندو و 

ل به دلی های فقیرای در خانوادهرسیدند که اعتبارات خرد، برخالف اثر مثبت و قابل توجه در درآمد و هزینه، اثر کاهنده

 وام و کسب درآمد داشته رداختبازپ یتر براهای سازندهانتخاب فعالیت یناکافی بودن هزینه و در دسترس بودن وام برا

اعتبارات نباید انتظار زیادی این از  دریافتند کهاعتبارات خرد  انقالب در ارزیابی(، 2008) 2اوبوچون و سنگوپتا است؛

دهی گروهی با اعتبارات خرد و وامعالوه بر این داشت و آن را حالل همه مشکالت کشورهای در حال توسعه دانست. 

های ذینفع در جوامع صنعتی و شهری، مشکل و آمریکا موفق نبوده است؛ زیرا تشکیل گروه ضمانت مشترک، مثال  در

ورهای در حال توسعه اینگونه نیست؛ دامنه اطالعات آنها از همدیگر محدود است در حالی که در جوامع روستایی کش

شیر  یدامدار تولیدکننده 50ام برای های بخش داثر اعتبارات مالی خرد را بر رشد فعالیت، (2009) 3عبدهلل و همکاران

سبب ارتقای درآمد و رشد  ی اعتباراتعرضهمثبت ارزیابی کرد و دریافت که  2007روستای پاکستان در سال  10در 

اعتبارات کشاورزی بر رشد اقتصادی  تأثیری در زمینه، در مطالعات میدانی خود (2010) 4آنتونیگردد؛ بخش دام می

ات محصوالت کشاورزی، صادر یکه اعتبارات کشاورزی یک ابزار مؤثر برای توسعه دریافتور نیجریه نواحی روستایی کش

مؤسسه نقش تحلیل در(، 2010) 5کومار مانگاالم و وتریول غیرنفتی و ثبات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد نیجریه است؛

ی الم شرکت یسو از شده ارائه اعتبارات که دندیسر جهینت نیا به هند کشوریی روستای هتوسع در خرد اعتباراتی ها

 کمی هاگروه یبرا بهتر طیمح دری زندگ نیهمچن و خوب مسکن به ازین بهبود موجب هند کشور در مسکن یتوسعه

 6پریادارشینی و سرینیواسا ؛است شدهی محلی هابانک یهمکار جلب قیطر از یشهر ویی روستای نواح در برخوردار

 دافاه بهی ابیدست دری رسمی اعتبار مؤسساتی ناتوان بر ،ییروستا کوچک اعتبارات موضوع بای پژوهش در(، 2013)

 کی عنوانبهیی روستا اعتباری هایتعاون کردیرو اتخاذ که دندیرس جهینت نیا به آنها. پرداختندیی روستا داریپای هتوسع

 ؛شودیم طرحمیی روستای هتوسع بهی ابیدستی برا رورتض کی عنوانبه توسعه اهداف بهی ابیدست جهتی لیتکم کردیرو

 دیتأک با ،توسعه درحالیی روستا اقتصاد کیی برا داریپای مال خدمات موضوع بای پژوهش در(، 2014) 7توارت و شارما

 یهاسازمان نقش یبررس به یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یهاسازه از استفاده با روستاها در داریپا یمال خدمات بر

ی ابیدستی برای ضرورت را خرد اعتبارات و پرداختند توسعه حال در یکشورها در ییروستا یمال خدمات ارائه در یردولتیغ

در تحوالت مناطق روستایی  کشاورزیاعتبارات بخش  تأثیر(، 2011) 8خان و همکاران ؛آوردندشمار ه ب داریپا رشد به

هر  دهد بلکه برکه اعتبارات کشاورزی نه تنها کشاورزی را توسعه می تان را بسیار مهم دانسته و دریافکشور پاکست

 بلکه ندکمی حل را غذا بحران مشکالت تنها مثبت دارد و توجه به اعتبارات در نواحی روستایی نه تأثیربخشی از اقتصاد 

                                                                 
1 Toshio Kondo et al. 
2 Sengupta & Aubuchon 
3 Abedullah et al. 
4 Anthony 
5 Vetrivel & Kumar mangalam 
6 Srinivasa and Priyadarshini 
7 Sharma and Tewart 
8 Khan et al. 
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 تجارب یمطالعه و یابیارز با ،(1382) زاده و ارشدیحسندهد؛ می افزایش را غیره و صنایع و اشتغال، اقتصادی رشد

 یریفوذپذن درصد گذشته یدهه دو یط که دندیرس جهینت نیا به ییایآس یکشورها یبرخ و رانیا در ییروستا یمال نیتأم

 زا کمتر خرد اعتبارات یبازده متوسط که آن ضمن. است افتهی شیافزا ییروستا یخانوارها انیم شده پرداختی هاوام

 بر یپرداخت اعتبارات کل با سهیمقا در خرد اعتبارات یاثرگذار یول بوده؛ یکشاورز بخش دری گذارهیسرما بازده متوسط

فرصت توسعه دری بانک اعتبارات نقش ارزیابی در ،(1383) پاسبان وی اریبخت؛ است شتریب ناخالص یهیسرما لیتشک

 افتندیدری اقتصادسنجی هامدل ازی ریگبهره با شد، انجام رانیای کشاورز بانکی رو بری مورد طوره ب کهی شغلی ها

 ن،یبنابرا. است داشته مثبت تأثیری گذارهیسرما بر درازمدت در و اشتغال بر مدتکوتاه دری کشاورز بانک اعتبارات که

؛ شد بخش نیا دری شغلی هافرصت یتوسعه باعث مناسبی اعتبار نظامی ریکارگهب با توانیم مدتکوتاه در حداقل

شهرستانیی روستا جوامع در فقر کاهشی برا نینوی راهکار: خردی مال نیتأم پس از بررسی ،(1384ی )عقوبی و ینجف

 شاورزان،کی مال نیتأم و اعتبارات نیتأم دری( کشاورز بانکی )رسم بخشی مال توان کمبود با افتندیدر فارس استانی ها

 بخش با خردی مال مؤسساتی نیگزیجا با لذا. ابدییم تیهما روستا سطح در اعتبار نیتأمی برا لمکمّی نهادها نقش

ی جنبی هانهیهز که افتندیدر آنها. شودیم متفاوت دیجد بخش نیا از وام افتیدر در کشاورزان ینهیهز ،یررسمیغ

 اعتبارات(، 1385افتخاری، عینالی و سجاسی قیداری )؛ استی ررسمیغ بخش از باالتری رسم بخش از اعتبار افتیدر

های رفع مشکل مالی یکی از راه حل عنوانبهخدابنده را  شهرستان روستایی خودجوش هایتعاونی در بانکی خرد

 ،(1386) اصلی نجف و طالب داشته است؛ تأثیرکشاورزی این نواحی  هایی فعالیتتوسعهدرصد در  5کشاورزان دانسته و 

 افتندیدر ازهر نییبوی روستاها در خانوار سرپرست زنانی اقتصاد یتوانمندساز بریی روستا خرد اعتبارات امدیپ در بررسی

 که آنجا از شود؛ینم مولد تیفعال به منجر لزوما  و گرفته خوده ب کنندهتیتقو وی تیحمای هجنب شتریب التیتسه نیا که

 هرگونه فاقد افراد به نتواینم کوچک مبالغ نیا با رسدیم نظر به دارد، تأثیر آن مصرف نوع بر التیتسه مبلغ زانیم

 و شودیم دهیکشی مصرفی مجراها به التیتسه نیا ریناگز و کرد کمکی دیتول تیفعال جادیای برای اقتصاد امکانات

؛ است دیتولی هزیانگ جادیا و آموزش ،یتوانمندساز نیآغازی هنقط بلکه شودینمی توانمندساز باعث اعتبار پرداخت صرفا 

دریافتند  رانیا یروستاها یتوانمندساز در یعمرانی هایگذارهیسرما اتتأثیر در بررسی ،(1389) پوریگنج و انیشاطر

 مطالعه با آنها. است یعمرانی هایگذارهیسرما ،ییی روستاتوسعه به یابیدستی برا دولت یابزارها نیمهمتر ازی کیکه 

 وی عمرانی گذارهیسرما زانیم نیب که دندیرس جهینت نیا به کاشان شهرستان در واقع دآبادیابوز بخش یروستاهای رو

 از بعد یعمرانی هابرنامه یاجرا وی زیربرنامه از سال 30 گذشت از بعد و ندارد وجودی همبستگ روستاهای توانمندساز

 هنوز نیبنابرا. دهندیم رخ باالتر سطوح در که شودیم پنداشته تحوالت از یتابع همانندی روستایی جامعه انقالب،

 مسائل ها،یگذارهیسرما در نوسان تا گرددیم باعث امر نیهم و ستندین لیقا خود یبرای اکنندهنییتع نقش انییروستا

در بررسی نقش اعتبارات خرد  (،1391بریمانی و همکاران )؛ نسازد متأثر چندان را روستاها یتوانمندساز ژهیوبه یاجتماع

دهستان لکستان شهرستان سلماس به این نتیجه رسیدند که اعتبارات خرد در  در توانمندسازی زنان روستایی

توانمندسازی زنان روستایی مؤثر بوده است. برای مثال گروهی از زنان که وام گرفته بودند نسبت به گروهی که وام 

؛ عیت بهتری قرار داشتندنیز در وض د از لحاظ اقتصادی توانمندتر شده و از نظر روانی و اعتماد به نفسندریافت نکرد

 افتنددری رانیا دریی روستا فقر وی کشاورز اعتبارات نیب یرابطهی اقتصاد لیتحل ارزیابی با ،(1393) همکاران وی آهن

به طوری  .است تیاهم حائزیی روستا فقر کاهش جهینت در و هیسرما انباشتی هاراه ازی کی عنوانبهی مال اعتبارات که

 ثبتم اثر نیا که بوده بخش نیا در فقر کاهش و درآمد رشد بر مثبت اثری دارای کشاورز بخش بهی یاعطا اعتبارات که

عزیزپور و خداکرمی ؛ داشت خواهدی ریچشمگی شیافزا روند ،یفعل مقدار برابر دو تا حداقل اعتبارات حجم شیافزا با

نواحی روستایی دهستان کرسف دریافتند که  در بررسی اثرات اجتماعی ـ اقتصادی اعتبارات خرد کشاورزی در(، 1394)

 اجرایی ارسازوک و ندارد اقتصادی ـ اجتماعی ابعادویژه به توسعه ابعاد هایشاخص بر یکپارچه و یکسان تأثیر اعتباراتاین 

 مرکزمت مدیریت ساختار، این در. نیست برخوردار الزم کارآمدی از سنتی رویکرد از متأثر کشاورزی خرد اعتبارات اعطای
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 مردم خرد اندازهایپس بر متکی و محلی ماهیتی ،مالی منابع تا شده سبب قانونی و رسمی روابط و (پایین به باال از)

 دری کشاورز بانکیی اعطا اعتبارات یمطالعه با ،(1395ی )نیحس و زادهلیاسماع ؛نباشد برخوردار پایداری از و نبوده

 یتوسعه وی فرهنگی اجتماع یتوسعه ،یطیمحستیز یتوسعه ،یاقتصاد یعهتوسی هاسازه که دریافتند تهران استان

 شانانسیوار از درصد 58 و درصد 61 درصد، 75 بیترت بهی عامل بار 58/0 و 61/0 ،72/0 ،75/0 داشتن بای رساختیز

؛ نداردی دارینمع تأثیری کالبدی توسعه بری کشاورز اعتبارات نیهمچن. شودیم نییتبی کشاورز اعتبارات توسط

 انیم و های کاردهروستایی دهستانی هتوسع در خرد اعتبارات نقش قییتطب بررسی (،1396) و همکاران رییجوانش

 راتییتغ در روستاها تفاوت این اعتبارات از استفاده از بعد و قبل زمانی هایدوره مشهد نشان داد که در شهرستان والیت

 رابط؛ است دارمعنی کامال   کنندگاناستفاده دگاهید از راتییتغ نیا و شده جادیا صادیمحورهای اقت هیکل در توجهی قابل

 شهرستانیی روستا مساکنی سازمقاوم وی نوساز در مسکنی مال التیتسهی نیآفرنقش در بررسی ،(1396) همکاران و

ی کالبدی ژگیو در رایی هایدگرگون توانسته ریاخی هاسال در انییروستا به التیتسهاین  صیتخص که دریافتند ابجرود

یی روستای هاسکونتگاه در مسکنی کالبد تحوالت جادیا در لذا. دینما جادیا ابجرودی روستاها ازی اریبس مسکنیی فضا و

 . است داشتهی مهم نقش اند،نموده استفادهی مال التیتسه نیا از که

 

 شناسیروش
ضر ص" روش، و از نظر ماهیت و "یکاربرد" تحقیقات از نظر هدف، جزو تحقیق حا ست "تحلیلی - یفیتو های داده .ا

  بدست آمد.ای و بازدیدهای میدانی های کتابخانهروش طریق ازتحقیق 

ها سرشماری است. ماسال بر اساس نتایج ماسال شامل روستاییان ساکن در نقاط روستایی شهرستان آماری یجامعه

ــال ــ آبادی 94 ، دارای1395 در س ــت که  29019خانوار و  9380کنه با دارای س ــد از کل  1/55نفر جمعیت اس درص

شامل می سال را  ستان ما شهر ستای 20انتخاب  از پسشود. جمعیت  ستایی آنها از نتایج  رو نمونه، تعداد خانوارهای رو

شماری ستخراجسر ستفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین برای. شد های مرکز آمار ایران ا  331 تعداد شد و به ا

درصد( از وام و اعتبارات مالی استفاده کردند  59خانوار ) 195از این تعداد،  .مشخص شد پرسشنامه برای تکمیل خانوار

 اند. بودهدریافت این اعتبارات  متقاضیو مابقی خانوارها، 

 و توزیع ،است کوهستانی و ایکوهپایه ای،جلگه وضعیت سه دارای که شهرستان این توپوگرافیکی شرایط به توجه با

 تفاوتم یکدیگر با توپوگرافیکی واحدهای این در مستقر تعداد خدمات و ساکن در آن جمعیت و روستایی نقاط پراکنش

 واحدها، این از یک هر از مبنای انتخاب روسـتاهای نمونه قرار داده شـد و ،توپوگرافیکی واحدهای اسـاس این بر اسـت؛

موقعیت  بندی بر اساس جمعیت روستاها بوده است.البته طبقه. گردید انتخاب یستماتیکس تصادفی  طوره ب روستاهایی

 نشان داده شده است. 1روستاهای نمونه در شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
عرض شمالی واقع  37° 29'تا  37° 19'طول شرقی و  49° 11'تا  48° 48'شهرستان ماسال در مختصات جغرافیایی 

باشد. الزم به ذکر است که  متوسط وزنی رقوم ارتفاعی برای شهرستان ماسال کیلومتر مربع  می 617 شده و مساحت آن

 متر است. 976برابر با 

سرا و فومن و از غرب به استان اردبیل های صومعهماسال از شمال به شهرستان رضوانشهر، از جنوب و شرق به شهرستان

کیلومتر فاصله دارد. در حال حاضر بر اساس آخرین  45کز استان گیالن )رشت(، محدود شده است. مرکز این شهرستان با مر

های ماسال و بازارجمعه شهر به نام 2های مرکزی و شاندرمن، بخش به نام 2، ماسال دارای 1395تقسیمات کشوری در سال 

آبادی  14آبادی با سکنه و  94ای های حومه، ماسال، شیخ نشین و شاندرمن و در نهایت داردهستان به نام 4)شاندرمن(، 
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 (. 2خالی از سکنه است )شکل 

 
 موقعیت روستاهای نمونه در شهرستان ماسال .1شکل 

 

 
  همراه با موقعیت روستاهای نمونه موقعیت شهرستان ماسال در تقسیمات کشوری .2 شکل

 (1396ریزی استان گیالن )و برنامهسازمان مدیریت برگرفته از: 
 

 و بحث هایافته
 های خدماتی در روستاهای شهرستان ماسالرونق فعالیت براعتبارات مالی  تأثیر

ه بدرصد برای بخش خدمات اقدام به دریافت وام کردند.  7/34نفر و با فراوانی  115های مورد مطالعه از کل نمونه

رات دریافتی در بخش درصد، بیشترین سهم اعتبا 7/81که راه اندازی انواع مشاغل زودبازده خانگی با فراوانی  یطور

درصد در رتبه دوم اعتبارات  3/18بندی مواد غذایی با فراوانی خدمات بوده است. بعد از آن خرید تجهیزات برای بسته

 بخش خدمات قرار گرفت.

ر دهای خدماتی آنها اعتبارات مالی بر توسعه کمّی فعالیت تأثیراند که درصد بر این عقیده 7/35پاسخگویان با فراوانی 

ای هاعتبارات مالی بر توسعه کمّی فعالیت تأثیردرصد از پاسخگویان  4/77حد متوسط بوده است. البته در یک نگاه کلی 

 .اندشان را متوسط رو به زیاد دانستهخدماتی

های کمّی فعالیت یاعتبارات مالی بر توسعه تأثیراند که درصد بر این عقیده 3/44پاسخگویان با فراوانی  یعمده

 تأثیردرصد از پاسخگویان  3/84توان دریافت که خدماتی آنها در حد متوسط بوده است. البته در یک نگاه کلی می

 اند.شان را متوسط رو به زیاد دانستههای خدماتیاعتبارات مالی بر توسعه کمّی فعالیت
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درصد سبب  20تا 11چیزی در حدود  مالیاند که اعتبارات درصد بر این عقیده 2/45بیشتر پاسخگویان با فراوانی 

 افزایش درآمد روستاییان شده است.

 
 1 جدول

 های خدماتیرونق فعالیت اعتبارات مالی بر تأثیردر مود  درصد فراوانی آراء پاسخگویان

 گویه

 مقیاس )درصد(

 میانگین
 انحراف 

 از معیار
 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد

های خدماتیبر توسعه کمّی فعالیت اعتبارات مالی تأثیر  6/9 0/13 7/35 2/25 5/16 26/3 36/1 

های خدماتیاعتبارات مالی بر توسعه کیفی فعالیت تأثیر  0/7 7/8 3/44 8/27 2/12 30/3 04/1 

اعتبارات مالی بر افزایش درآمد روستاییان تأثیر  5/23 2/45 5/16 7/8 1/6 29/2 21/1 

 

های خدماتی از ابعاد کمّی و توان گفت: اعتبارات مالی باعث رونق فعالیتده از این جدول میبر اساس نتایج بدست آم

مقیاس  ی کهطوره بکیفی شده است و از این نظر اثرات مطلوبی را بر نواحی روستایی مورد مطالعه برجای گذاشته است. 

رفت باعث افزایش درآمد نه که انتظار میگو ها در حد متوسط رو به باال بوده است. اما این تحرکات آننظرسنجی

در  های خدماتیکرد که اعتبارات مالی موجب رونق فعالیت دریافتتوان ها میبندی یافتهروستاییان نشده است. با جمع

 شود.های تحقیق تأیید میروستاهای شهرستان ماسال شده است. لذا این فرضیه با استناد به یافته

 

 روستاهاگاهی نایع کارگذاری در صافزایش سرمایه رباعتبارات مالی  تأثیر
تصادی تواند موجبات رونق اقهای کشاورزی به تنهایی نمیای است که فعالیتهای اقتصادی در فضای روستا به گونهفعالیت

ن شاید بهتری و کند حلبخش کشاورزی را های هایی است که بتواند محدودیتمرا برای ساکنین بوجود آورد و نیازمند اهر

این صنایع نه تنها باعث خودکفایی روستا  یگذاری در زمینهاست. سرمایه صنایع کارگاهی راهکار، اهمیت قائل شدن برای

ا بی که صنایع کارگاهی روستایی طوره بهای شغلی خواهد شد شود بلکه باعث افزایش فرصتهایش میدر انجام فعالیت

تواند به پایداری اقتصادی منتهی گردد. در ادامه باید گفت: کنار بخش کشاورزی میخود در  یگونهلایفای نقش مکمّ

گردد زیرا با بهتر شدن وضع معیشتی روستاییان، مهاجرت آنان به دیگر پایداری اقتصادی به پایداری جمعیتی نیز منجر می

 شود. نقاط کمتر می

های اخیر سعی داشتند عالوه بر ن داشتند که در طی سالدرصد از پاسخگویان اذعا 42ها نتایج نظرسنجیبر اساس 

رخی ب .زمینه شروع کننداین هایی هرچند کوچک را در و فعالیت کردهکشاورزی به صنایع روستایی هم توجه های فعالیت

آن  بندیههایی را برای فرآوری محصوالت و بستهای محدود شخصی و بدون وام توانستند دستگاهگذاریسرمایه از آنها با

و  الشیع، نیر، وشمه سرا، امامزاده شفیآن در بازدیدهای میدانی در روستاهای چاله سرا، اسطلخ ز یتهیه کنند که نمونه

 اندازی صنایع کارگاهیراهی در زمینهیی درصد روستاییان توانستند از محل اعتبارات روستا 11حدود  ه دیده شد.یمرک

روستایی را متوسط  صنایع کارگاهی یگذاری در زمینهسرمایه صد از پاسخگویان، وضعیتدر 41اقداماتی را انجام دهند. 

 عمل آورد.ب حمایت بیشتری از آنانباید ارزیابی کردند و اذعان داشتند که بخش دولتی 

 شیت دولت و بخداشتند که با حمااذعان داشته است، همگی روستایی هایی که محقق با برخی از جوانان طی مصاحبه

 .غال جوانان وجود دارداشتی در زمینهدر روستا، امکان شکوفایی بیشتر روستا  خصوصی از صنایع کارگاهی

 الش ویخان محله، نیروستایی که ساکن روستاهای وشمه سرا، خودبچر، مهد یتعداد دیگری از جوانان تحصیلکرده

، فومن و حتی کرج و تهران مهاجرت اجباری ه بودند و برای بدست آوردن شغل به شهرهایی نظیر ماسال، رشتیمرک

اندازی شد، برگشتند و اکنون از زندگی و کار کردن در روستای محل کرده بودند، پس از اینکه در روستایشان صنایعی راه



 1401 بهار، 51-33(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                44

در روستاهای مورد مطالعه وجود  زایی صنایع کارگاهیدقیقی از اشتغال ماراین وجود آ اند. باشان بسیار راضیونتسک

 اد شاغل در این بخش مشخص نیست.دارد و تعداد دقیق افرن

 غلی وهای ششود و این رونق، افزایش فرصتدر روستا میعتبارات مالی سبب رونق صنایع کارگاهی اگر بپذیریم که ا

ایع های صورت گرفته در بخش صنگذاریتوان گفت: سرمایهدنبال داشته باشد، پس میه تنوع شغلی را برای روستاییان ب

د دنبال داشته باشه کمااینکه مهاجرت معکوس را هم ب تواند جلوی مهاجرت روستاییان را به شهرها بگیرد وروستایی می

 های بخش دولتی و خصوصی از این صنایع در روستاست. که تحقق این امر نیازمند حمایت

ایج بر وضع مهاجرتی روستاییان در نتکارگاهی ز تخصیص اعتبارات مالی صنایع نیاز به تذکر است که اثرات برجای مانده ا

های سرشماری هآمارهای سرشماری موجود نیست و باید برای فهم کلی از این جریان، مقادیر جمعیت روستاها را در دور

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز  یهای اولیه عدد جمعیتی روستاهای مورد مطالعه در دو دورهبررسی کرد. ارزیابی

 11با کاهش  1395روستای مورد مطالعه در سال  20نشان داد که جمعیت  1395و  1385های ایران طی سال آمار

 1395در سال  7391به عدد  1385در سال  8282که جمعیت این روستاها از عدد  یطوره بدرصدی مواجه شده است. 

فقط سه ل با کاهش جمعیت مواجه بوده و روستای مورد مطالعه در شهرستان ماسا 17تنزل پیدا کرده است. از طرفی 

های حضوری محقق با روستاییان دول با افزایش جمعیت مواجه شدند. اگرچه در مصاحبه یالش، درخانه و خریروستای ن

های بخش کشاورزی از مهاجرت به در کنار فعالیتکارگاهی  روی آوردن به صنایعبه دلیل  مشخص شد که برخی از آنها

سرشماری  ینصرف شدند اما نتایج بدست آمده از تحلیل آمار جمعیت روستاها در فاصله بین دو دورهشهرهای اطراف م

توان گفت: هنوز اعتبارات مالی دهد که همچنان روند مهاجرت روستاییان به شهرها وجود دارد و به عبارتی مینشان می

 که مانعی برای مهاجرت تلقی گردد.  حدی نبوده صنایع کارگاهی دری در زمینهته در روستاها تخصیص یاف

درصد بر این  44پاسخگویانی که در بخش صنایع روستایی فعالند با فراوانی  ،های بدست آمدهاساس نظرسنجی بر

ه است. به داشت متوسط بر وضع مهاجرتی روستاییان تأثیر تخصیص یافته به صنایع کارگاهیاعتبارات مالی باورند که 

اشتند درصد از پاسخگویان عقیده د 15در حد متوسط و رو به پایین بوده است. در حالی که فقط  رتأثیعبارت دیگر این 

 روستایی، از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته شده است. که با راه اندازی صنایع کارگاهی

تخصیص به دلیل  زاییهای اشتغالایجاد فرصت" یدهد که گویهها نشان مینتایج بدست آمده از میانگین وزنی گویه

پس از  تولید محصوالت با کیفیت" یاول و گویه یدر رتبه 5/3با میانگین  "روستایی کارگاهی اعتبارات مالی به صنایع

 دوم قرار گرفته است. یدر رتبه 01/3با میانگین  "روستاییخصیص اعتبارات مالی به صنایع کارگاهی ت
 

 2جدول 

 روستاها گاهیگذاری در صنایع کارفزایش سرمایهااعتبارات مالی بر  تأثیردر مورد درصد فراوانی آراء پاسخگویان 

 گویه
 جمع مقیاس )درصد(

 کل
 میانگین

 انحراف 
 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی از معیار

صنایع کارگاهی ی در زمینهوضع سرمایه گذاری 
 در روستا

3/16 8/11 2/41 0/19 8/11 100 98/2 43/1 

یزان مبلغ وام تخصیص یافته به سرمایه گذاری م
 در صنایع کارگاهی روستایی

34/6 16/8 26/23 53/4 93/3 100 82/2 13/1 

پس از تخصیص  تولید محصوالت با کیفیت
 اعتبارات مالی به صنایع کار گاهی روستایی

44/5 65/6 54/20 37/9 23/4 100 01/3 18/1 

ر ب تأثیرتوسعه صنایع  کارگاهی روستایی و 
 توسعه بخش کشاورزی

23/4 53/4 87/23 95/6 65/6 100 16/3 16/1 

 تخصیصبه دلیل  زاییهای اشتغالایجاد فرصت
 اعتبارات مالی به صنایع کارگاهی روستایی

6/2 6/4 7/47 1/30 0/15 100 5/3 80/0 

تخصیص به دلیل  کاهش مهاجرت روستاییان
 اییاعتبارات مالی به صنایع کارگاهی روست

0/19 6/21 4/44 2/9 9/5 100 61/2 15/1 
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 گردید: مشخصبدین شرح  1Hو  0H یدو فرضیه ودو استفاده شد فوق از آزمون آماری خی یبرای ارزیابی فرضیه

 0 یفرضیهH :  روستاهای ماسال نداشته است.گذاری در صنایع کارگاهی فزایش سرمایهی بر اتأثیراعتبارات مالی 

 1 یفرضیهH : روستاهای ماسال شده است.گذاری در صنایع کارگاهی فزایش سرمایهعتبارات مالی موجب اا 
 

 3جدول 

 دو برای آزمون فرضیه محاسبات آزمون آماری خی

 گویه
 آماره آزمون

 (2Xخی دو )

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

Asymp .Sig. 

 000/0 4 36/77 در روستاصنایع کارگاهی ی در زمینهسرمایه گذاری وضع 

 001/0 4 12/66 روستایی فته به سرمایه گذاری در صنایع کار گاهیمیزان مبلغ وام تخصیص یا

 000/0 4 40/81 یروستایصنایع کارگاهی پس از تخصیص اعتبارات مالی به  تولید محصوالت با کیفیت

 000/0 4 59/81 بر توسعه بخش کشاورزی تأثیرروستایی و توسعه صنایع کارگاهی 

خصیص اعتبارات مالی به صنایع کارگاهی تبه دلیل  زاییهای اشتغالد فرصتایجا

 روستایی
33/84 4 000/0 

خصیص اعتبارات مالی به صنایع کارگاهی تبه دلیل  کاهش مهاجرت روستاییان

 روستایی
58/65 4 0017/0 

 

باشد، مقدار می 05/0فرض  ( که در سطح خطای3)جدول  SPSSافزار آماری بر اساس محاسبات انجام شده در نرم

ها دو برای هر یک از گویهخی یکه مقدار آمارههای موردنظر محاسبه شد. از آنجاییدو برای هر یک از گویهخی یآماره

 .Sigباشد، بیشتر است و سطح معناداری می 488/9این آزمون که برابر با ی هاز مقدار موجود در جدول استاندارد شد

توان نتیجه گرفت که درصد اطمینان می 95باشد، بنابراین با بوده و در حد صفر می 05/0سیار کمتر از بدست آمده هم ب

توان گفت: اعتبارات بندی نتایج این آزمون میگردد. با جمعمحقق(، تأیید می ی)فرضیه 1H یرد و فرضیه 0H یفرضیه

 شود.این فرضیه تأیید میو لذا  های ماسال شده استروستاگذاری در صنایع  کار گاهی سرمایهمالی موجب افزایش 

 

 درآمد در روستاهاافزایش  براعتبارات مالی  تأثیر
یکی از مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای ارائه اعتبارات مالی به روستاییان، ایجاد بهبودی در وضع معیشتی و 

وار روستایی و چه در بعد عمومی روستا برجای بگذارد که درآمدی آنهاست که به تدریج آثار مطلوبی را چه در بعد خان

مانع از ایجاد نارضایتی و خروج از روستا شود. اما از طرفی هم باید به این موضوع اشاره کرد که به دالیلی از قبیل نبود 

ان سی روستاییدستر یتحقیق حاضر سبب شده تا نحوه یامکانات و خدمات اولیه در بسیاری از روستاهای مورد مطالعه

مخارج  یشود که آنها همواره مقروض باشند و از عهدههای بیشتری همراه باشد و این باعث میبه این خدمات با هزینه

تواند بخشی از این زندگی و تأمین مواد اولیه در بخش کشاورزی به سختی بر آیند. دریافت وام و اعتبارات مالی می

 ها را کاهش دهد. قرض

درصد سبب  20تا  11بین که دریافت اعتبارات مالی  درصد پاسخگویان اظهار داشتند 36 لعات میدانیبراساس مطا

پاسخگویان  .گذار بوده استتأثیرمردم  درصد 7/64مد آاعتبارات مالی در در مجموع وام و درآمد آنها شده است. افزایش در

های آنها داشته ات متوسطی روی کاهش هزینهتأثیرمالی  که دریافت اعتباراتاند درصد بر این عقیده 3/35با فراوانی 

که دریافت اعتبارات اند درصد پاسخگویان بر این عقیده 35توان گفت: است. البته با تجمیع آمارهای بدست آمده می

دهد که فروش محصوالت داشته است. تجمیع آمارهای جدول نشان میات متوسطی در جلوگیری از پیشتأثیرمالی 

ات متوسط و کمتر از آن در تأثیراند که وام و اعتبارات مالی دریافت شده درصد از پاسخگویان بر این عقیده 1/72

که دریافت اعتبارات مالی اند درصد پاسخگویان بر این عقیده 1/47. فروش محصوالت داشته استجلوگیری از پیش
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درصد از  1/86دهد که . تجمیع آمارهای جدول نشان میات متوسطی در بهبود وضع زندگی روستاییان داشته استتأثیر

ات متوسط رو به زیاد در بهبود وضع زندگی تأثیراند که وام و اعتبارات مالی دریافت شده پاسخگویان بر این عقیده

ی ات متوسطی در توانمندسازتأثیرکه دریافت اعتبارات مالی اند درصد بر این عقیده 1/38. روستاییان داشته است

اند که وام و درصد از پاسخگویان بر این عقیده 4/83دهد که روستاییان داشته است. تجمیع آمارهای جدول نشان می

 . ات متوسط رو به زیاد در توانمندسازی روستاییان داشته استتأثیراعتبارات مالی دریافت شده 
 

 4جدول 

 افزایش درآمداعتبارات مالی بر  تأثیربر درصد فراوانی آراء پاسخگویان 

 گویه

 مقیاس )درصد(
 جمع

 کل
 میانگین

 انحراف 

از 

 معیار

 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد

وام و اعتبارات مالی دریافت شده بر کاهش  تأثیر

 های روستاییانهزینه
8/20 4/22 3/35 8/11 7/9 100 67/2 45/1 

وام و اعتبارات مالی دریافت شده در جلوگیری از  تأثیر

 پیش فروش محصوالت کشاورزی
1/18 0/19 0/35 8/21 0/6 100 79/2 33/1 

وام و اعتبارات مالی دریافت شده در بهبود وضع  تأثیر

 زندگی روستاییان
4/5 5/8 1/47 1/22 9/16 100 37/3 07/1 

وام و اعتبارات مالی دریافت شده در توانمندسازی  تأثیر

 روستاییان
4/5 2/11 1/38 9/26 4/18 100 42/3 16/1 

تمایل مجدد روستاییان برای دریافت مجدد وام و 

 اعتبارات مالی
6/13 2/8 5/20 5/24 2/33 100 56/3 89/1 

 :مشخص گردیدبدین شرح  1Hو  0H یدو فرضیه ودو استفاده شد فوق از آزمون آماری خی یبرای ارزیابی فرضیه

 0 یفرضیهH :  مد روستاییان شهرستان ماسال نداشته است.ی بر افزایش درآتأثیراعتبارات مالی 

 1 یفرضیهH : .اعتبارات مالی موجب افزایش درآمد روستاییان شهرستان ماسال شده است 

 
 5جدول 

 دو برای آزمون فرضیهن آماری خیمحاسبات آزمو

 گویه
 آماره آزمون

 (2Xخی دو )

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

Asymp .Sig. 

 000/0 4 38/71 های روستاییانلی دریافت شده بر کاهش هزینهوام و اعتبارات ما تأثیر

وام و اعتبارات مالی دریافت شده در جلوگیری از پیش فروش محصوالت  تأثیر

 کشاورزی
56/64 4 001/0 

 000/0 4 40/79 وام و اعتبارات مالی دریافت شده در بهبود وضع زندگی روستاییان تأثیر

 000/0 4 55/79 ریافت شده در توانمندسازی روستاییانوام و اعتبارات مالی د تأثیر

 000/0 4 38/85 تمایل مجدد روستاییان برای دریافت مجدد وام و اعتبارات مالی

 
باشد، مقدار می 05/0( که در سطح خطای فرض 5)جدول  SPSSافزار آماری بر اساس محاسبات انجام شده در نرم

ها دو برای هر یک از گویهخی یکه مقدار آمارهای موردنظر محاسبه شد. از آنجاییهدو برای هر یک از گویهخی یآماره

 .Sigباشد، بیشتر است و سطح معناداری می 488/9این آزمون که برابر با ی هاز مقدار موجود در جدول استاندارد شد

توان نتیجه گرفت که درصد اطمینان می 95باشد، بنابراین با بوده و در حد صفر می 05/0بدست آمده هم بسیار کمتر از 
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توان گفت: اعتبارات بندی نتایج این آزمون میگردد. با جمعمحقق(، تأیید می ی)فرضیه 1H یرد و فرضیه 0H یفرضیه

 شود.تأیید می فوق یمالی موجب افزایش درآمد روستاییان شهرستان ماسال شده است. بر این اساس فرضیه

 

 گیرینتیجه
ماسال پرداخته شده است. با  شهرستان روستایی نواحی اقتصاد در مالی اعتبارات ش حاضر به تبیین نقشدر پژوه

مشخص شد که تحوالت مثبت و مطلوب در روستا میدانی محقق های تبر و یافتهبررسی بسیاری از اسناد و مدارک مع

نهها بدون پشتوای نیاز دارد که اغلب این شاخصمهمهای پایدار است به شاخص یتوسعه ساز دستیابی به اهدافه زمینهک

کمتر انجام می شود و منابع درآمدی ها گذاریبا نظر به اینکه در بسیاری از روستاها سرمایه گردد.میسر نمی های مالی 

مالی های ییان همواره با محدودیتروستاتوان گفت: ل توجه نیست، میروستاییان در مقایسه با نواحی شهری خیلی قاب

ه اجتماعی ب فضایی و تحوالت ـ کالبدی اقتصادی، تحوالت . در بسیاری از منابع اشاره شده است که تحوالتاندمواجه

ای هستند تا به های اولیهیابد. بلکه هر یک از این تحوالت، تابع نیازمندیتنهایی و یا به خودی خود در روستا تحقق نمی

دیگر، ایجاد تحول به ابزارهای گوناگونی نیاز دارد و نبود هر یک از  تنند. به عبارواسطه آن مراتب رشد و تحول را طی ک

شود، با روستا را که از آن تحت عنوان تحوالت روستا یاد می یتواند فرایند رسیدن به رشد و توسعهاین ابزارها می

 گیری و مدیریت دقیق است.تصمیم ،ریزیبرنامه روستایی مستلزم  یدستیابی به توسعه مشکالت متعددی مواجه کند.

نواحی روستایی  اقتصادبرداری از این رویکردها به بررسی نقش اعتبارات مالی در ایجاد پژوهش حاضر نیز با بهره

ستایی، صنایع رو یشرح بوده است که نقش اعتبارات مالی در توسعهو مهمترین نتایج آن بدین  شهرستان ماسال پرداخت

گذار بوده و اغلب روستاییانی که از این اعتبارات بهره بردند، تأثیرخدمات روستایی  رونقتاییان و افزایش درآمد روس

 اهمیت آن را مؤثر قلمداد نمودند. 

 :پیشنهاد شده استها و نتایج تحقیق، راهکارهایی به شرح زیر با توجه به یافته

های ست که فرایند ثبت نام، مدت انتظار، ضمانتیکی از پیشنهادهایی که از عمومیت بیشتری برخوردار است این ا

های روستاییان متقاضی وام باشد. اغلب این افراد به دلیل بانکی و بازپرداخت وام و اعتبارات مالی، متناسب با توانمندی

شند ابیری بیندیشوند. لذا باید مراکز مالی در این زمینه تددریافت وام، از دریافت آن محروم می یناتوانی در مراحل اولیه

ر سای که هم فرد نیازمند از منابع مالی استفاده کند و هم اینکه امکان بازپرداخت به موقع این منابع تضمین شود.

ها و تنگناهای تحقیق است، در هر یک از محورهای مورد بحث به شرح زیر ارائه پیشنهادهایی که برگرفته از محدودیت

 شده است:

 شهرستان ماسال روستاهای در خدماتی یهاتیفعال رونق

 های مالی، جوانان روستاییهای گردشگری در این شهرستان امکان اینکه بتوان از طریق حمایتبا توجه به ظرفیت 

های کرد بسیار باالست. لذا برای رونق بیشتر این بخش از فعالیت های خدماتی مشغول به کارفعالیتی در زمینهرا 

 ات مالی نیاز است که در اختیار این افراد قرار بگیرد.اقتصادی به تخصیص اعتبار

 در  ایها اختصاص یابد. مثال  اگر منطقههای هر منطقه، وام مختص به آن فعالیتها و فرصتبا توجه به پتانسیل

های گردشگری از پتانسیل مناسبی برخوردار است، وام مربوط به گردشگری به آن منطقه اختصاص فعالیتی زمینه

 بد. یا

 شهرستان ماسال روستاهای صنایع سبک در گذاریسرمایه افزایش

 گذاران به روستا برای پرداختن به صنایع سبک و ایجاد اشتغالزایی، گذاری و ورود سرمایهشاید تنها راه سرمایه

 د.ا فراهم کرهای امنیت سرمایه رزمینه ،های مالیاتیتوان با معافیتتأمین امنیت سرمایه باشد. در این صورت می
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 شهرستان ماسال روستاییان در درآمد افزایش

 های روستاییان در فرایند تولید محصوالت زراعی، برای افزایش درآمد روستاییان باید به نوسازی و بازسازی فعالیت

یی اگردشگری اقدام کرد. این نوسازی و بازسازی به تنهی در زمینههای خدماتی آنها باغی و دامی و حتی فعالیت

 پذیر نیست و باید با اعتبارات مالی همراه باشد. امکان

 تواند به افزایش درآمد و بهبود معیشت روستاییان منجر شود. پس هرچقدر های کشاورزی در روستا میرونق فعالیت

صوالت حتوانند به تولید مداشته باشند، با قدرت بیشتری میدر این زمینه های مالی بیشتری روستاییان توانمندی

 صادراتی نیز داشته باشد.  یباکیفیت بپردازند که نه تنها جوابگوی مصرف داخلی باشد بلکه جنبه

 

 ابعـمن

 ،ی ـ فضاییدریزی کالببرنامه .های روستایی استان گیالن به منظور تدوین الگوی توسعه کالبدیتحوالت کالبدی سکونتگاه .(1392) .آمار، تیمور

2(4،) 60-72. 

 رهیافت: ایران در روستایی فقر و کشاورزی اعتبارات بین رابطه اقتصادی تحلیل .(1393) .و بخشوده، محمد علی رضایی، احمد آهنی، طاهره؛

 .56-43 ،(1)1، های اقتصاد روستاپژوهش .بیزی

 اعطایی اعتبارات: موردی مطالعه روستایی،ی هتوسع در کشاورزی بخش اعتبارات نقش .(1395) .زاده، سیامک و حسینی، سیدمحموداسماعیل
 محیط ،طبیعی منابع کشاورزی، محوریت با هاچالش و راهکارها پایدار، توسعهالمللی بین کنفرانس سومین .تهران استان در کشاورزی بانک

 تهران. تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد گردشگری، دانشگاه و زیست

 .ییروستا مناطق یریزی کالبدای برنامههیهای نظرانیبن .(1390) .، حمدالهقیداریسجاسی سیدعلی و بدری، ؛نیرکن الد بدالرضاع ،یافتخار

 .یاسالم مسکن انقالب ادیبنانتشارات تهران: 

کشاورزی،  توسعه در بانکی خرد تاعتبارا آثار ارزیابی .(1385) .قیداری، حمداهلل عینالی، جمشید و سجاسی الدین؛ عبدالرضا رکن افتخاری،

 .76-45 ،(56)14 ،توسعه و اقتصاد کشاورزی .خدابنده شهرستان روستایی خودجوش هایتعاونی موردی: مطالعه

 .21-1 ،(13)17، دانش و توسعه .مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی .(1389) .بختیاری، صادق

اقتصاد  .ایران کشاورزی بانک موردی: شغلی، مطالعه هایفرصت توسعه در بانکی اعتبارات نقش .(1383) .و پاسبان، فاطمه دقصا بختیاری،
 .105-73 ،(46)12 توسعه، و کشاورزی

نمونه موردی:  بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی، .(1391) .بریمانی، فرامرز؛ نیک منش، زهرا و خداوردی لو، سهیال

 .82-69 ،(1)1، اقتصاد فضا و توسعه روستایی .دهستان لکستان شهرستان سلماس

روستایی ی هتوسع در خرد اعتبارات نقش قییتطب بررسی .(1396) .دهیمحمودی، حم و نیالبنام، هراتی جه؛یخد، بوزرجمهری مهدی؛، رییجوانش

-157 ،(2)4، روستاییی هراهبردهای توسع .مشهد شهرستان والیت انیم و کاردههای دهستان: مطالعه و دشتی، مورد کوهستانی نواحی

180. 

 و یپولهای استیس کنفرانس نیزدهمیس مقاالت مجموعه .ییی روستاتوسعه در خرد اعتبارات نقش .(1382) .یعل ،یارشد و یعل زاده، حسن

 ز.ییپا د اول،جل ران،یا.ا.ج یمرکز بانک یبانک و یپول تهران، پژوهشکده ،یارز

 رساله .کاشان ناحیه یروستای هایمورد: سکونتگاه ،یمردم مشارکت پرتو در یعمران هایفعالیت یفضای پیامدهای تبیین .(1384) .حسن ،یداراب

 ، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا.مدرس تربیت دانشگاه ،یروستای ریزیبرنامه و جغرافیا دکتریمنتشر نشده 

سازی نقش آفرینی تسهیالت مالی مسکن در نوسازی و مقاوم .(1396) .ا؛ سعیدی، عباس؛ طالشی، مصطفی و نظری، عبدالحمیدرابط، علیرض

 .24-1، (58) 17، فضای جغرافیایی .مساکن روستایی، مطالعه موردی: مساکن روستایی شهرستان ابجرود

 تحقیقات .کرمان استان در اشتغال و درآمد ایجاد فقر، کاهش بر خرد تباریاع هایصندوق اثر بررسی .(1395) .و ضیایی، سامان مهدیه ساعی،
 .235-227 ،(2) 47، ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد

 بخش یروستاها: یمورد مطالعه) روستاها یتوانمندساز در یعمرانهای گذاریهیسرما اتتأثیر .(1389) .شاطریان، محسن و گنجی پور، محمود

 .152-131 ،(3)1 ،ییروستاهای پژوهش .(کاشان رستانشه ـ دآبادیابوز

تحوالت ساختاری ـ کالبدی فضاهای روستایی در ایران و اثرات  .(1393) .صیدالی، محسن؛ رحمانی، بیژن؛ سعیدی، عباس و توکلی نیا، جمیله

-201 ،(35)13، مدیریت شهری .ن لردگانآن بر توسعه بافت در نواحی روستایی، مورد پژوهی: روستاهای جوانمردی و باغبهزاد، شهرستا
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217. 

 رحط نتایج به نگاهی: خانوار سرپرست زنان اقتصادی توانمندسازی بر روستایی خرد اعتبارات پیامد .(1386) .طالب، مهدی و نجفی اصل، زهره

 .26-1 ،(3)10، روستا و توسعه .زهرا بویین روستاهای در( س) کبری زینب حضرت

 روستایی، مطالعه موردی: دهستان نواحی در کشاورزی خرد اعتبارات اقتصادی اجتماعی ـ اثرات .(1394) .اکرمی، زهراعزیزپور، فرهاد و خد

 .69-57 ،(13)3 ،روستاییی هتوسع و فضا اقتصاد .کرسف

ز دیدگاه روستاییان، مطالعه روستا ای کالبدی توسعه های هادی و نقش آن درارزیابی طرح .(1391) .عنابستانی، علی اکبر و اکبری، محمدحسن

 .110-93 ،(4)44، های جغرافیای انسانیپژوهش .موردی: شهرستان جهرم

 اهایموردی: روستی همحیطی )مطالع آمایش رویکرد باروستایی ی هتوسع در کشاورزی تولید هایتعاونی عملکرد تبیین .(1396) .فالحتکار، الهام
 ،ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتا و برنامهیدکتری در رشته جغراف منتشر نشده لهرسا .البرز( ـ استان ساوجبالغ شهرستان

 .دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا

: روستایی، مورد خرد اعتبارات یهاصندوق یاعضا اجتماعی سرمایه تحلیل .(1395) .، فاطمه و خراسانی، محمدامینی؛ ساالریقربانی، مهد

 .146-125 ،(1)5، اقتصاد فضا و توسعه روستایی .سرایان شهرستان در اقبسط یروستا

 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان ماسال. .(1395) .مرکز آمار ایران

 بخش: یمورد مطالعه) یروستای ینواح یاقتصاد کارکرد در تحول ضرورت .(1383) .موریت آمار، مسعود و ،ییلویحاج یمهدو م؛یدرحیس ،یریمش

 .159-143(، 50)36 ،ییایجغراف یپژوهشها .(رودبار شهرستان خورگام

 سائلم بررسی و تحقیقات مرکز جهاد کشاورزی، انتشارات وزارت: تهران .روستایی اعتبارات تجربی و نظری مبانی بررسی .(1377) .میترا معظمی،

 .روستایی

، 1368-92 :ایران توسعه اقتصادی برنامه پنج طی ایران روستایی خانوارهای در فقر ضعیتو بررسی .(1395) .راد، زهره رحیمی و محمد، ییموال

 .335-215 ،(2)3راهبردهای توسعه روستایی، 

، اقتصاد کشاورزی و توسعه .تأمین مالی خرد: راهکاری نوین برای کاهش فقر در جوامع روستایی .(1384) .نجفی، بهاءالدین و یعقوبی، وحید

13(49)، 1-26. 

 توسعه خرد اعتبارات سمینار مقاالت مجموعه .ایران در روستایی توسعه و خرد اعتبارات هزاره، اهداف .(1384) .سیدمحمدسعید نائینی، نوری

 .تهران ماه، آذر فقرزدایی، و روستایی
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