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  نقش تعاونيهاي صنايع كوچك در اشتغالزايي و توسعه روستاها 
  
  2، سيد ناصر حسيني 1دكتر علي شمس الديني

  12/6/90: تاريخ پذيرش            25/12/89: افتتاريخ دري
  چكيده

برخورداري از سطح قابل قبولي از رفاه، اشتغالزايي و درآمد مكفي براي همه افراد      
ريزان در كشورهاي پايدار ملي از مهمترين اهداف برنامه جامعه و همچنين دستيابي به توسعه

ن بايد وضعيت معيشتي و در اين ميا. شودجهان به ويژه جوامع در حال توسعه محسوب مي
برخوردارترين افراد اين جوامع، در كانون توجه مديران قرار عنوان كمه رفاهيِ روستاييان ب

از آنجاكه فقيرترين روستانشينان را افراد بدون زمين كشاورزي و يا با زمين اندك . بگيرد
سكونتگاهها موجبات  بخشي به فعاليتهاي غيركشاورزي در اينتوان با تنوعد، ميندهتشكيل مي

اشتغالزايي، كاهش فقر و ايجاد رفاه اجتماعي نسبي را در اين كانونهاي كوچك جمعيتي فراهم 
تواند نمودن روستاها با تكيه بر فعاليت صنايع كوچك و دستي ميدر اين راستا صنعتي. آورد

ز جمله ا(ضمن رفع تنگناهاي حاصل از بيكاري، فقر و آثار ناشي از پيامدهاي محيطي 
و بحران توليد در روستاها، به عنوان عنصري محوري در جهت كاهش فضاي ) خشكسالي
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البته اين سياست اگر . اجتماعي محيطهاي روستايي قلمداد گردد –نابرابري در توسعه اقتصادي
گذاري و فعاليت در قالب شركتهاي جانبه روستاييان در ابعاد سرمايهتوأم با مشاركت همه

تواند جوابگوي مشكالت و نارساييهاي حاصل مردمي باشد، به نحوي كارامدتر ميتعاونيهاي 
  . اجتماعي روستاها باشد –از عقب ماندگي اقتصادي

انجام گرفته است،  1389توصيفي در سال  –در اين پژوهش كه با رويكردي تحليلي     
ق روستايي با تالش شده ضمن بيان چارچوب نظري استقرار صنايع كوچك و دستي در مناط

گونه فعاليتهاي تعاوني در اشتغالزايي و تأكيد بر فعاليت شركتهاي تعاوني، تأثيرگذاري اين
ها به صورت آوري دادهروش جمع. توسعه روستاها با يك بررسي ادراكي تجزيه و تحليل شود

داخلي و  گيري از آرا و ديدگاههاي  انديشمنداناي و بهرهانجام مطالعات اسنادي و كتابخانه
دهد كه در شرايط كنوني كشور كه نتايج نشان مي. خارجي در زمينه مورد بحث است

خشكساليهاي پي درپي خسارات فراواني به بخش كشاورزي و متعاقباً شرايط زندگي در جامعه 
روستاييان به  توان با تنوع بخشي به وضعيت فعاليت اقتصاديمي روستايي وارد نموده است،

ه راه اندازي صنايع كوچك و دستي با توجه به مشاركت همه جانبه روستاييان در ويژه توجه ب
قالب شركتهاي تعاوني خودجوش و فعال توليدي، اشتغالزايي و در نتيجه،توسعه پايدار روستاها 

  .  را فراهم آورد
  

  :هاكليدواژه

  صنايع كوچك و دستي، شركتهاي تعاوني، اشتغالزايي، روستا، توسعه روستايي 
  

  مقدمه
ميليون نفر از جمعيت  235/22، 1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 

كه ) 1385مركز آمار ايران، (درصد ساكن روستاها هستند  32ميليوني كشور معادل  495/70
توجه به ايجاد امكانات و شرايط الزم براي اشتغال، آموزش، بهداشت و افزايش رفاه و آسايش 
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كه از آنجا  از طرفي،. توجهي برخوردار است در خورمعيت كشور از اهميت براي اين ميزان ج
اي، تغيير در قيمت بخش كشاورزي به داليلي نظير كمبود زمين، خشكساليهاي دوره

و پايين ) 803 ،1386شكور، (باشد به تنهايي پاسخگوي درآمد روستاييان نمي... محصوالت و 
امانيها از جمله افزايش فقر، نابرابري و مهاجرت در بودن درآمد، خود علت بسياري از نابس

رو بايد در جستجوي راهكارهايي جديد براي افزايش درآمد و اشتغال براي ازاين ،روستاهاست
  . ودروستاييان ب

يان و ايجاد اشتغال در اين نواحي جمعيتي، صنايع يبه منظور افزايش درآمد روستا
داشته باشد به نحوي كه اين صنايع جدا از توان  توانداي ميروستايي نقش فوق العاده

توانند در حل مسائل فقر و نابرابري، توزيع درآمد و امكانات، تمركز و مي اشتغالزايي باال
همچنين اين صنايع به علت نياز به . ديوانساالري، امنيت ملي و آمايش سرزمين مؤثر باشند

هزينة توليد نسبتاً مناسب، نياز كمتر به ارز گذاري اندك در مقايسه با صنايع بزرگ، سرمايه
خارجي و توان بيشتر ارزآوري و افزايش صادرات، امكان استفاده از منابع و امكانات موجود 

توانند نقش افزايي توليد بخش كشاورزي ميوري و ارزشدر نواحي روستايي با افزايش بهره
 ،1381كوپاهي و ديگران، (زي كنند اجتماعي روستاهاي كشور با –مهمي در توسعة اقتصادي 

با  ،جمله صنايع دستياز اندازي، تقويت و گسترش صنايع كوچك ترتيب راهبدين). 663
هاي كالن، آموزش آسان و رايگان و گذاريدارابودن ويژگيهايي همچون عدم نياز به سرمايه

ثر نواحي روستايي كشور قابليت ايجاد و استقرار در اك ،نيز در دسترس بودن مواد اوليه در محل
همچنين صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به بخش كشاورزي با توجه به توانمنديهاي هر . را دارد

تواند راهبردي مناسب در راستاي رفع منطقه جغرافيايي به خصوص در مراكز روستايي مي
عيتي باشد ماندگي جامعه روستايي كشور و آباداني اين كانونهاي جممعضالت ناشي از عقب

  ). 88 ،1380صادقي، (
در اين فرايند اشتغالزا در محيطهاي روستايي آنچه مهم است توجه و تأكيد بر 

گونه  اين. ستجمله فعاليت تعاوني در بين افراد روستااز كاركردهاي گروهي و مشاركتي 
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شتراك كه از پيشينة زيادي در زمينه كار دسته جمعي و ا(فعاليتها در بين جوامع روستايي 
ي و دستاوردهاي فناور، با تلفيق دانش، )هاي همگاني برخوردارندمساعي در رفع نيازمندي

د راهگشاي حركتي مهم در جهت آباداني نتواننوين علمي و تجربه در سطح ملي و محلي مي
رو اشتغال و فعاليت در بخش صنايع كوچك در روستاها با تكيه بر از اين. دنعرصه روستاها باش

 ،زاييتواند به مرور و با افزايش توليد و درآمداندازي و بسط شركتهاي تعاوني صنعت ميراه
زمينه هاي عمران و توسعه اين كانونهاي انساني را فراهم  ،ضمن رفع معضل بيكاري در روستاها

  .وردآ
توصيفي و با بياني اداركي  –است با رويكردي تحليليشده تالش  حاضردر پژوهش   

جمله صنايع دستي در اشتغالزايي و توسعه از به بررسي نقش تعاونيهاي صنايع كوچك 
به عبارت ديگر با بررسي ارتباط بين جامعه . پرداخته شودسكونتگاههاي روستايي كشور 

 گونه فعاليتها در روستايي و انجام فعاليتهاي تعاوني در قالب صنايع كوچك، نقش اين
در گردآوري  .دشومياشتغالزايي و بهبود وضعيت رفاهي روستانشينان كشور تجزيه و تحليل 

ا و كتابهاي متعدد فارسي و همطالعه مقاالت، گزارش(اسنادي  –اياطالعات از روش كتابخانه
  .محققان بهره گرفته شده است هايديدگاهو نيز تحليل ) ها و طرحهاي پژوهشيالتين، رساله

  ريمباني نظ
  توسعه روستايي.1

تالشهايي به منظور بهبود سطح زندگي روستاييان از طريق  .م1970و  1960در دهه      
توسعه روستايي  يهاي ارتقابرنامه. اعمال سياستهاي ارتقاي توسعه روستايي صورت پذيرفت

) ، بپاخردهتسريع در رشد و افزايش توليد محصوالت توسط كشاورزان ) الف :مستلزم
مورد متنوع ساختن فعاليتهاي توسعه روستايي غيركشاورزي ) افزايش تقاضاي محلي، ج

همچنين برپايه گزارش بانك جهاني ). 1381،9هودر، (جوامع كشاورزي است حمايت 
است كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروهي  راهبردتوسعه روستايي يك  ،)1975(
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گسترش منافع توسعه به فقيرترين قشر تسري و شده است و شامل ريزي از مردم روستايي طرح
   ).1382،10فشاركي، (از افراد روستاست كه در وضعيت معيشتي نامناسبي قرار دارند 

  هاي توسعه هر كشور به شمارهاي توسعه روستايي جزئي از برنامهاز آنجاكه برنامه
 ،رودي جامعه روستايي به كار مياقتصاد –رود كه براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي  مي

هاي كلي و عمومي توسعه است و اغلب طرحهاي مربوط به توسعه روستا قسمتي از برنامه
و  چمبرز(هاي عمومي ارتباط دارد هاي توسعه روستايي به نتايج برنامهمهمترين نتايج برنامه

صرفاً تغيير در ساختار و  ،توسعه روستا بر خالف تصور عامه ،بنابراين). 294 ،1377 ديگران،
رشد و  و تركيب فيزيكي روستا نيست بلكه عمدتاً ايجاد تغيير و تحول در نظام اقتصادي روستا

به عبارت ديگر منظور از ). 11 ،1382لنگرودي، مطيعي(باشد ابعاد انساني آن جامعه مي يارتقا
امعه در جهت استقرار يك توسعه روستايي ايجاد تغييراتي هماهنگ در اقتصاد و ساختارهاي ج

ن اين انظام عادالنه و بهبود كيفيت زندگي روستاييان و فراهم كردن زمينه بهزيستي ساكن
  ).14 ،1376بوذري، (كانونهاي سكونتگاهي است 

  صنعتي نمودن روستاها .2

هاي محدوديت منابع آب و خاك و همچنين روند سريع افزايش جمعيت از مشخصه
تواند به عنوان صنعتي شدن مي ،در اين شرايط. ر حال توسعه استمناطق خشك كشورهاي د
صنايع كوچك به عنوان موتور در گذاريدر اين راستا سرمايه. شودنيروي پوياي توسعه مطرح 

تأثير بسزايي در ايجاد فرصتهاي شغلي و پيشرفت تدريجي كشورهاي  ،توسعه مناطق روستايي
ن صنايع قادرند با جذب نيروي كار مازاد در بخش همچنين اي. است درحال توسعه داشته

كشاورزي، گسترش آموزش و ارتقاي سطح مهارتها زمينه مناسبي جهت توسعه مناطق روستايي 
يند توسعه روستايي از طريق اشدن، نقش معنادار در فربا صنعتي ،از اين ديدگاه. فراهم آورند

ي شغلي، تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد وري، ايجاد فرصتهاافزايش توليدات روستايي، بهره
شدن مناطق روستايي به آيد و در نهايت صنعتيپيوند با ديگر بخشهاي اقتصادي به وجود مي

  ). 3 ،1381، طاهرخانيالدين افتخاري و ركن(د وشمياي منجر كاهش نابرابري هاي منطقه
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توسعه جانبه «اولين هدف بدين ترتيب صنعتي كردن روستا و يا توسعه صنايع روستايي 
اما نبايد چنين پنداشت كه هدف از آن ايجاد و به كاراندازي صنايع پيچيده و  ؛است» روستا

البته روند  .باشد، بلكه منظور توسعه روستايي و ترويج آنهاستبزرگ در حاشيه روستاها مي
جا  رثير سوء بصنعتي شدن روستاها بايد طوري انجام گيرد كه در ديگر بخشهاي اقتصادي تأ

وري نيروي كار را نيز بلكه عالوه بر داشتن هماهنگي با ديگر بخشهاي اقتصادي، بهره ،نگذارد
  ). 209، 1372نراقي، (افزايش دهد 

سازي يندي كه ابزارهاي مناسب براي متنوعاسازي روستايي، به عنوان فرراهبرد صنعتي 
است كه با ايجاد اشتغال و افزايش درآمد  آورد، رويكردي اقتصادياقتصاد روستايي فراهم مي

توسعه پايدار نهايتاً موجد و توزيع متعادلتر درآمد، منجر به بهبود سطح زندگي روستاييان و 
گروهي از محققان سخت بر اين اعتقادند كه ). 193 ،1386شايان و ديگران، ( استروستايي 
زشمندي در ساير كشورهاي دنيا پيامدهاي ار ،شدن روستا با تأكيد بر صنايع كوچكصنعتي

در اين راستا يكي از گزينشهاي مشهود در توسعه صنايع روستايي، تأكيد بر توسعه . داشته است
  ). 74 ،1368ام، . هاگ(و تنوع بخشيدن به صنايع موجود است 

صنايع روستايي نقش بسزايي در افزايش درآمد روستاييان و ايجاد اشتغال در  ،بنابراين
تواند نقش مؤثري در توسعه اقتصادي روستاها و در ضمن صنايع روستايي مي. ارداين بخش د

ل نابرابري و ئتوانند در حل مسامي، اين صنايع جدا از توان اشتغالزايي باال. كشور داشته باشد
توزيع درآمد و امكانات، مهاجرت، امنيت ملي، آمايش سرزمين، رشد بيش از اندازه جمعيت 

رو از اين). 98 ،1380كوپاهي و ديگران، (مؤثر باشند  و ديگر موارد بسيار هاآنشهرها و آلودگي
افزايش فرصتهاي  .1: شودبسط و توسعه صنايع روستايي عموماً با توجه به اهداف زير انجام مي

 .4 ،توزيع عادالنه تر درآمد .3 ؛جلوگيري از مهاجرت .2 ،ويژه براي جوانان روستاييه شغلي ب
شكوفايي استعدادها و خالقيتهاي  .5 ،استفاده بهينه از منابع موجود در مناطق روستايي

  ).     22 ،1374سعيدي رضواني، (اي و فصلي كاهش بيكاريهاي دوره .6 ، روستاييان
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  بحث نتايج و 
  ر صنايع كوچك در روستاهااثآ. 1

نظر امكانات زيربنايي، اي از صنايع است كه از صنايع روستايي مجموعه ،طبق تعريف
، نوع و كيفيت توليدات در تطابق با شرايط طبيعي، فناوريگذاري، نيروي انساني، سرمايه

شد و به عبارتي باميپذير متناسب با مناطق روستايي بوده و استقرار آنها در اين مناطق امكان
ابوالحسني، (دد گرشامل صنايع دستي، صنايع كوچك و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مي

ويژه صنايعي كه تعداد زيادي نيروي انساني جذب و ه در اين ميان ايجاد صنايع، ب ).65 ،1370
كنند، همواره مورد تقاضا و آرزوي بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوده استخدام مي

هاي سه دهه گذشته كشورهاي آسيايي به نتايج حاصل از تجربه) 245 ،1380فريد، (است 
تواند نقش خصوص چين و هندوستان نشاندهنده اين است كه صنايع كوچك روستايي مي

  ).23 ،1379عمادي، (يند توسعه روستايي ايفا نمايد احياتي در فر
در اين راستا خط مشي دولتها در كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي و ارتباط آن با 

احل اوليه از رشد آني پس از جنگ يندي به ويژه در طول مراتوسعه روستايي، به صورت فر
براي مثال دولت تايوان صنعتي . جهاني دوم، مورد توجه قرار گرفته و نتايج آن مثبت بوده است

رساني روستايي، پذيرش نرخهاي برابر انرژي شدن روستايي را از طريق يك برنامه جامع برق
تايي، ايجاد مناطق فراوري در نواحي شهري و روستايي و استقرار امكانات اوليه صنايع روس

). 129 ،1381براهمن، (ته تقويت كرده است اي پيوسزنجيره صادرات و كارخانه) پردازش(
از نيروي كار صنعتي اندونزي در صنايع كوچك و صنايع خانگي روستايي % 80همچنين 

شدن اندونزي كه صنايع كوچك نقش مهمي در روند صنعتي طوريه مشغول به كار هستند ب
اين صنايع در چارچوب صنايع كارگربر، بيشترين تعداد كارگر صنعتي را . كنندازي ميب

 ،به عالوه. هستند نمايند و موجب ظرفيتهاي جديد براي جذب بيشتر نيروي انسانياستخدام مي
اند و نقش مهمي در توسعه روستاها و صنايع كوچك در نقاط مختلف اين كشور پراكنده

  ). 32 ،1372كردزاده، (دارند مناطق دورافتاده 
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صنايع روستايي و . تواند پاسخي براي چالشهاي ملي باشدصنايع روستايي ميبه هرحال 
در بسياري از نقاط . آورندصنايع كوچك كارايي بيشتري نسبت به صنايع بزرگ به وجود مي

ر كارايي و كه اصوالً صنايع كوچك روستايي از نظاست جهان مطالعات انجام شده نشان داده 
اي كه  در جوامع بازدهي نسبت به صنايع بزرگ داراي مزيتهاي زيادي بوده است به گونه

اي در بحث توان به صورت گستردهروستايي از مشاركت زنان كه نيروي مولدي هستند، مي
در اين راستا مهمترين موانع توسعه صنايع ). 53 ،1379مهرفرد، (صنايع روستايي استفاده كرد 

و محدوديت بازار فروش است و  فناوريماندگي  تايي سه عامل كمبود سرمايه، عقبروس
حمايتهاي دولت بايد در جهت كاهش اين موانع و رفع مشكالت پيش روي صنايع روستايي 

  ).   117 ،1376خزاعي قوژدي، (باشد 
ه در در مورد چگونگي اشتغالزايي صنايع روستايي بايد اشاره كرد كه غالباً صنايعي ك

نسبت به  ،ل جغرافيايي، اجتماعي، محصوالت كشاورزي و دامداري روستا هستندئارتباط با مسا
، به نسبت با سرمايه كمتر، اشتغالزايي بيشتري را ايجاد ندصنايعي كه كمتر با اين موارد در ارتباط

با وضعيت د كه ند در روستا با صرفه اقتصادي فعاليت كننتوانرو صنايعي مياز اين. كنندمي
  ). 36 ،1370مهرگان، (د نجغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي محل استقرار صنعت هماهنگ باش

  صنايع دستي در روستاها رثاآ .2

  اقتصادي رثاآ. 1.2

كه قسمت اعظم ابزار، نيروي كار و مواد اوليه مورد  از آنجا :افزايش توليد ناخالص ملي) الف
هرگونه افزايشي در توليد و  ،نياز صنايع دستي در همان منطقه و كشور قابل فراهم شدن است

  .فروش صنايع دستي تأثير مستقيم بر افزايش توليد ناخالص ملي دارد
ك محصولي از جمله مشخصات كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد ت :توسعه صادرات) ب

از طرفي بنيان اقتصادي . و اتكا به يك يا ندرتاً چند قلم محدود كاالهاي صادراتي است
هاي توسعه اقتصادي واجتماعي و اي است كه براي اجراي برنامهممالك در حال توسعه به گونه

كان حتي در مواردي براي تأمين حداقل نيازهاي خود به ارز احتياج دارند كه اين امر در گرو ام
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لذا توسعه صادرات اعم از صدور مواد خام، . صدور مواد و حتي محصوالت به خارج است
كاالهاي نيمه ساخته و صنايع دستي و در نتيجه ايجاد درآمدهاي ارزي، از شرايط اساسي 

از اين رو با توجه به نياز كشور به درآمدهاي ارزي ). 27 ،1385ياوري، (توسعه اقتصادي است 
كيد بر صادرات أكردن اقتصاد كشور از انحصار سيستم تك محصولي نفت، تو لزوم خارج 

هاي فوق و كوشش در شناسايي و گسترش شبكه صادراتي آنها وردهاصنايع دستي و ساير فر
  ).20 ،1376پور، حاجي(يك ضرورت اقتصادي است 

سطح  صنايع دستي به علت ويژگيهايي مانند آموزش آسان، باالبردن :افزايش درآمد) ج
ادي از درآمدزايي ـهاي اقتصـخشـر بـايـي نسبت به سـارجـن خاـاز به متخصصـدم نيـغال، عـاشت

رود كه تعداد انتظار مي ،WTOهاي بينيبر اساس پيش. و ارزش افزوده بااليي برخوردار است
 به يك ميليارد نفر برسد كه اين رقم درآمدي بيش از يك هزار 2010جهان تا سال  گردشگران

كند و با توجه به اين مهم نقش صنايع دستي و توجه ميليارد دالر عايد كشورهاي دنيا مي 550و 
  ). 14 ،1386كرمي زكيه، (به بازاريابي اين محصوالت در اين درآمدزايي بسيار مهم است 

درصد از جمعيت كشور ما را جامعه  30دانيم بيش از طور كه مي همان :ايجاد اشتغال) د
در اين جوامع، افراد روستايي در بخشي از فصول سال با بيكاري يا . دهدتشكيل ميروستايي 

شهري  –ساز مهاجرتهاي روستا تواند زمينهرو هستند و اين بيكاريهاي فصلي ميكاري روبهكم
هاي زياد و قابل دسترس گذارياما صنايع دستي با ويژگيهايي از جمله عدم نياز به سرمايه. باشد

و  ودش تواند براي افراد روستايي به عنوان شغل ثابت و پايداري تلقيابع در محل ميبودن من
  ).  361 ،1387ازكيا و ديگران، (جلوي مهاجرتهاي روستا شهري را نيز بگيرد 

  اجتماعي و فرهنگير ثاآ .2.2

جهانيان با وجود تنوع و تكثر صنايع دستي  :و افزايش مبادالت فرهنگي گردشگرجذب ) الف
تواند ولي معرفي صنايع دستي ايران مي ،ايران تنها با تعداد محدودي از اين صنايع آشنا هستند

بالغ بر يك  83كه در سال  طوريه در صنعت گردشگري و اقتصاد كشور تأثيرگذار باشد ب
ه خود اين گردشگران هدايايي به اند و به نوبهزار گردشگر وارد كشور شده 200ميليون و 
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توليد انواع صنايع دستي باعث شناسايي بيشتر ). 72 ،1384منشي زاده، (اند همراه خود برده
 جهانگرداندر اين راستا . كرده استايران در خارج شده و جهانگردان بيشتري را روانه ايران 

آن براي ما ارز كافي ايجاد  كنند و هم صادراتبه ارز خارجي خريداري ميهم را  اين صنايع 
  ). 236 ،1378ديلماني، (كند مي

ه ساخته و كرا كه مادرش بافته يا لباسي را وقتي كودك شالي  :تحكيم خانواده) ب
كند اين موضوع در تحكيم رابطه صميمي بين بر تن خود حس ميپرداخته دست مادر است 

  خانواده يك نوع آموزش كارگاهي مستمر براي ايجاد تقويت روابط خانواده به حساب 
هاي دست خود اثاثيه منزل را تهيه كنيم، هپس هر قدر ما بتوانيم با استفاده از ساخت. آيدمي

و قدمي به  يموشميگرايي دور ايم از تجمل عالوه بر اينكه به اقتصاد خانواده كمك نموده
  ). 14 ،1386سپهر، (يم ردابرميسوي انسجام بيشتر خانواده 

 در نهايت تحول در صادرات صنايع دستي و استفاده از ظرفيتهاي باالي اين بخش
نيازمند استفاده از اصول مديريت علمي و الگوبرداري مناسب از كشورهايي است كه هم اينك 

آوردن تسهيالت ريزي جامع و فراهمهدايت و برنامه. انديت دست يافتهدر سطح جهاني به موفق
گيري از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تعاوني از الزامات توسعه صادرات صنايع الزم براي بهره

  . باشددستي مي
  
  جايگاه تعاون در اشتغالزايي و توسعه.3

  تعاون و اشتغال .1.3

به اين علت كه آمارگيري دقيقي در اين مورد  ها در اشتغالزايييارزيابي نقش تعاون   
رشد فزاينده تعداد تعاونيهاي جديدي كه  همراستاي انجام نشده، امري مشكل است؛ اما

تعاوني در  700تنها در فنالند بيش از(اند هشدماعي تأسيس تدر عرصه خدمات اج اًمنحصر
  اونيهاي كارگريواحد تع 330كه از اين تعداد  هتشكيل شد 98-1993خالل سالهاي 

در سال » تحقيقات اقتصاد اجتماعي«سسه سوئدي مؤتحقيقات انجام شده توسط  ،)باشندمي
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كه در اين زمينه حتي حضور تعاونيها در عرصه توليد و درآمدزايي،  دهندنشان مي1996
  ). 55 ،1383سازمان بين المللي كار، ( شته استاهميت به مراتب بيشتري هم دا

 ايجاد اشتغال در مناطق كشور كامالًدر كشور هندوستان ارزش تعاونيها در ارتقا  و 
 "سفيد"و  "سبز"اي در انقالب كه تعاونيهاي كشاورزي هند نقش عمده نحويه مشهود است ب

اند ها ميليون روستايي فقير ايفا نمودهو درآمدزايي و ايجاد شغل براي ده) توليد لبنيات(
در چين احياي سيستم درماني تعاونيهاي روستايي موجب اشتغال ). 11، 1378وزارت تعاون، (

همچنين در كشور مالزي . شده استرسيدگي به نيازهاي درماني محلي  ودر امور خدماتي 
ضمن اتخاذ راهبردهاي خاصي براي  )NCP (دولت با حمايت و ارائه سياست ملي تعاون 

عرصه فعاليتهاي جديد تجاري و وضع مقررات پويا  ترويج و توسعه تعاون، با قدم گذاشتن در
است  رقم زدهدر اين زمينه فصلي نوين و شكوفا را در اقتصاد ملي با تكيه بر بخش تعاون 

  ). 44 ،1382تعاون، نشريه (
هزار شركت تعاوني با حدود يك ميليارد نفر عضو در  800در حال حاضر بيش از 

وزارت (ميليون نفر عضو در ايران وجود دارد  16 هزار شركت تعاوني با حدود 66جهان و 
اي به شكوفايي اقتصاد، احياي جامعه همچنين در اروپا تعاونيها به طرز بي سابقه). 1378تعاون، 

دارد مياين نكته اذعان  براتحاديه اروپا . كنندزايي كمك ميمحلي، پايداري جوامع و اشتغال
نهضت . تصادي كوچك و متوسط نهفته استكه آينده ايجاد شغل در دست مؤسسات اق

گونه مؤسسات عنصري حياتي براي بخش تعاوني  كند كه اينتعاوني اغلب فراموش مي
  ).155 ،1384، سائلي بزرگيانصاري و (شوند محسوب مي

  تعاون و ايجاد توسعه ملي .2.3

به ) تعاونيها(سازمانها اين . اي كه تعاونيها به دنبال آن مي باشند توسعه پايداراستتوسعه
كنند و نيز به عنوان بنگاههاي عنوان سازمانهاي مشاركتي، عدالت و برابري را تشويق مي

همچنين به عنوان نهادهاي محلي . كننداقتصادي براي اعضاي خود خدمات بازرگاني فراهم مي
تعاوني  هايبنگاه. شوندبازتاب توجهات محلي اعضا نسبت به عدالت اجتماعي محسوب مي
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ند كارهاي ايجاد توانميآورند كه به كمك آنها افراد بيشتري ي سازماني فراهم مييابزارها
شمس الديني، ( دست آورنده اشتغال مولد، غلبه بر فقر و نيل  به يكپارچگي اجتماعي را ب

در يك بررسي كه به وسيله سازمان ملل متحد درباره نقش تعاونيها در توسعه  ).89 ،1388
مسلم است كه تعاون با داشتن « :تايي و كشاورزي به عمل آمده چنين اظهار نظر شده استروس

جنبه اختياري و با گسترش دانش، تشويق بحث و انتقاد، ايجاد اعتماد، برقراري مساوات در امر 
 كه هيچ چيز نمي تواند كامالً ايجاد حداكثر اطمينان به نفس نهضتي است سرانجامنظارت و 
  ).255 ،1372اميني، ( »ن گرددجايگزين آ

هاي مختلف و گوناگون مصرف، توليد، اعتبار، ها و شاخهگسترش تعاونيها در حوزه
مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه بندي برحسب گرايشهاي بخشي در كشاورزي، صنعت و 

در ويژه ه خدمات، با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها ب
توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان ساير نظامهاي اقتصادي به عنوان راه  كشورهاي درحال

هاي به طوري كه بسياري از انديشمندان حوزه ،سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرده است
كشورها انجام يند توسعه و روند اقتصادياكه در فرتوسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي

اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور اند به اين نتيجه دست يافتههداد
ايستاد و هند و چين بخش تعاون وجود نداشت، چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي

  ).208 ،1382عليزاده، (
رق زير توان آن را به طپيوند بين نهضت تعاوني و توسعه كشورها آشكار است و مي

  :خالصه كرد
تعاونيهاي واقعي و مطلوب داراي جنبه هاي مختلف اجتماعي، آموزشي و فرهنگي  .1

ريزي جنبه انساني دهند و آن را منطبق با احتياجات و توانند به برنامهبنابراين مي ند وسته
به توسعه  تعاونيها به عنوان سازماني متعلق به مردم، سياستهاي مربوط .2 ،آرمانهاي مردم كنند

تعاونيها با طرز عمل خاص خود در مورد توزيع  .3 ،ندكنعمومي كشور را تفسير و اجرا مي
توانند تعاونيها مي .4 ،توانند به توزيع عادالنه درآمد كمك  و آن را فراگير كنندسود، مي
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شده احتياج به مداخله دولت را در امور اقتصادي كاهش دهند و باري كه بر دوش دولت نهاده 
در  .6 ،توانند نقش رابط و واسط بين دولت و مردم را ايفا كنندتعاونيها مي .5 ،را سبكتر كنند

خاطر به آن تن در  اطمينانسازمانهاي تعاوني يك نوع انضباط اجتماعي وجود دارد كه افراد با 
يكي از نكاتي كه هنگام بحث  .7 ،روددهند و اين خود يكي  از عوامل توسعه به شمار ميمي

ماند، اين است كه مالكيت تعاوني، درباره رابطه تعاونيها و برنامه جامع اقتصادي از نظر دور مي
يك نوع مالكيت بومي و محلي است و امكان نفوذ سرمايه هاي بيگانه يا انتقال آن  به خارج از 

ي نوين در پاسخ به نابسامانيهاي پس تعاونيها به شكل). 228 ،1372اميني، (كشور ممكن نيست 
لزوم تشكيل بخش  در راستاي ،كارايي كامل بازار و نهاد دولتناناشي از انقالب صنعتي و 

  ).172 ،1383، عاقليصباغ كرماني و (اند ايجاد شده )كه تعاونيها را دربر دارد( سوم اقتصاد
يي كه از راهبرد رشد كمتر منابع اقتصادي به نفع بخشها و گروهها نهايتاً در اين راهبرد،

شود و به اين ترتيب توزيع مجدد درآمدها و منابع توليدي از توزيع مجدد مي ،شوندمند ميبهره
 ،1371فرجادي، (گردد كاري از اهميت بيشتري برخوردار ميطريق كاهش بيكاري و كم

زهاي تهيدستان رو تعاونيها عناصر تحميلي به سيستم براي برآوردن جزئي نيا از اين). 116
توانند در عرصه خواهي مينيستند، بلكه ابزاري هستند كه با برخورداري از ويژگي عدالت

  .اجتماعي به فعاليت و رقابت بپردازند -اقتصاد ملي و فرايند توسعه اقتصادي 
  تعاونيها و صنايع كوچك روستايي .3.3

توسعه روستايي، صنايع طور كه در مطالب فوق به تفصيل شرايط و ويژگيهاي  همان
توان با مي ،روستايي، فعاليت تعاوني و جايگاه آن در اشتغالزايي و توسعه ملي تشريح گرديد

هاي توسعه و آباداني اين توجه جدي به اين بخش از فعاليت اقتصاد در عرصة روستايي زمينه
  .مراكز سكونتي كشور را فراهم آورد

تحول كنوني تابعي از ميزان هوشياري مردم توان ماندگاري هر كشوري در جهان پر 
ها و طرحهاي از آن كشور در بهره برداري بهينه از منابع موجود است كه الزاماً بر پاية برنامه

طرح ايجاد و گسترش صنعت در روستاها اگر بيش از  ،بنابراين. شودپيش انديشيده شده بنا مي
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كار كارشناسي دقيق مورد پيگيري قرار پيش جدي گرفته شود و اگر با صبر و حوصله و با 
. ساز خروج بسياري از نواحي روستايي از تنگناهاي موجود باشدتواند زمينهگمان ميگيرد، بي

اي روستاها و خروج آنها از انزواي توان به اهداف توسعهبنابراين با صنعتي كردن روستاها مي
چنين فعال نمودن بخش صنعت در هم). 22 ،1380مطيعي لنگرودي، (جغرافيايي دست يافت 

تواند موجب فعال نمودن بخشهاي كشاورزي و خدمات نيز بشود و اقتصاد نواحي روستايي مي
  .      روستايي را واجد قابليتهاي تازه نمايد

كردن روستاها و تالش براي صنعتي يتوجهبيدر اين راستا آنچه خود به خود موجبات 
از سوي بخش دولتي و خصوصي » گذارير و يا عدم سرمايهكمبود اعتبا«، شوددر كشور مي

باشد كه اين اجتماعي مي –در اين بخش از اقتصاد روستا به داليل ناشي از سياستهاي اقتصادي 
سبب پديد آمدن فرايند فزاينده  ،امر به مرور و با افزايش جمعيت در روستاها و كمبود اشتغال

بيكاري، فقر و نابرابري در روستاها به واسطة كمبود زمين و پايين بودن بازده توليد و درآمد 
روستاييان براي فرار از معضالت روستاي خويش با  در اين راستا . شودبخش كشاورزي مي

زمينه ساز ي امهاجرت و حركت به سمت شهرهاي بزرگ و كوچك در سطح ملي و منطقه
يهاي جمعيتي، شغلي، اقتصادي و اجتماعي در بسياري از فضاهاي يبسياري از مسائل و نارسا

 همان(در اين ميان تكيه بر انديشه مشاركت جمعي و فعاليت گروهي . شوندشهري كشور مي
و تلفيق آن با دانش و تجربيات  )گونه كه در گذشته تاريخي روستاهاي ما وجود داشته است

تواند به عنوان راهبردي كارگشا در جهت حل معضالت ناشي از بيكاري، ن علم اقتصاد مينوي
فتگي در بين روستاييان براي تشكيل و گسترش انواع تعاونيهاي توليد، مصرف، نيافقر و توسعه

دستيابي  در نتيجه،جمله تعاونيهاي صنعت در جهت برخورداري از منافع آن و از كشاورزي و 
 ،1390الديني، شمس(در روستاها مطرح و جدي گرفته شود » توسعه«ليه پايداري به سطوح عا

127-128 .(  
بوده  فائودر سالهاي اخير نيز ارتقاي توسعة روستايي به وسيلة تعاونيها موضوع روز   

باشند كه درآمد و سرماية جمعيت فقير نواحي سازمانهاي سنتي مي ودر واقع تعاونيها جز. است
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شوند تا درآمد روستاييان افزايش يابد و حصول به د و موجب مينبخشميروستايي را ارتقا 
  ).124 ،1384طاهرخاني و ديگران، (امنيت غذايي و توسعة پايدار تسهيل گردد 

تعاوني  يان،يموفق در ميان روستا تعاوني يك مثالبه لحاظ مطالعات تجربي و به طور  
 اصول ترينپيشرفته اين تعاوني، كاركرد كه در ايگونه هاست ب هندوستان در گامبيرا

 291 و شده گرفته كار به طور موفق در راستاي اهداف توسعه جمعي به گروهي ديناميك
 منبع درآمدي داراي حاضر حال در آن، عضو زمينِ بدون و پاخرده ايحاشيه كشاورز

همچنين كشاورزان  ).Kumar, 1990(قرار دارند  فقر خط باالي در اننآ تمام و هستند مطمئن
انداز طبع پسه كه توان درآمدي و بپا و كم بضاعت در كشور بنگالدشو كارگران خرده

گذاري اند كه بتوانند آن را به تنهايي در اشتغال و دريافت وام از بانكها سرمايهنداشتهچنداني
هاي اندك و ناچيز سرمايههم گذاشتن ضمن روي ،با يك مشاركت و همكاري گروهي ،كنند

اند در سراسر اين كشور توانسته» بانك گرامين«خود و تشكيل تعاونيهاي اعتبار تحت عنوان 
كه اين بانك از آغاز تأسيس در  طوريه ب را ايجاد كنند بزرگترين صندوق اعتباري كشور 

 ،1998مچنين تا ه. روستا فعال بوده است 96هزار و  72شاخه در  2247با  ،2007تا  1983سال 
 است ميليون تن عضو داشته و توانسته 3/2ميليون دالر و  260بانك گرامين سهامي نزديك به 

از اين مقدار تنها نيم درصد از وامها  كهميليون وام كوچك به فقرا پرداخت نمايد  16در حدود 
  ).231 ،1386، شريفيشريف زاده و (بازپرداخت نشده است  

 و دارد بستگي نيز انهآ درآمد به ميزان هاخانواده اجتماعي رفاه كه ميزان آنجا از
 هاخانواده اكثريت و براي جامعه در اجتماعي رفاه سطح افزايش باعث مناسب درآمد توزيع

 شمار كشورها به توسعه هايبرنامه مهم اهداف از يكي عادالنه درآمد توزيع شود، لذامي

 كار، نيروي وريبهره كاهش بر عالوه يك جامعه، در نابرابري افزايش طرفي از. آيدمي

 نيز مسئوالن اقتصادي مردم به اعتماد كاهش و داخلي محصوالت كاهش تقاضاي موجب

بنابراين دسترسي به اعتبارات مالي از اهميت اساسي  ،)139 ،1383، طرازكار و زيبايي(شود مي
اعتبار  ،ن فقير بتوانند با شرايط معقولبرخوردار و در زمره حقوق بنيادي بشر است و اگر مردما
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به دست آورند، قادر خواهند بود براي خود و خانواده خود درآمد ايجاد كنند و زندگي خود 
توان با تكيه بر رو مياز اين ).Puttasawamaiah, 2000, 22(را با ابتكار و استعداد تغيير دهند 

افراد در تأسيس و گسترش شركتهاي فعاليتهاي خودجوش، مردمي و مشاركت داوطلبانه 
ترويجي از ادارات تعاون  –ضمن دريافت تسهيالت مالي، خدماتي و آموزشي ،تعاوني

هاي پويايي و رشد اقتصاد توليدي روستاها را در كليه عرصه ها در پهنة كشور زمينه ،شهرستانها
  .مله عرصة گسترش صنايع كوچك و دستي فراهم آورداز ج

توانند راهگشاي مشكالت عاونيها با سهام اندك روستاييان ميبه عبارت ديگر ت
تعاونيها همچنين . نقدينگي خانوارهاي روستايي و افزايش فعاليتهاي آنان در روستا گردند

كمك شاياني به روستاييان شاغل در بخش ، ها و دالالن در روستاهاعالوه بر قطع نقش واسطه
همچنين در ). 54 ،1388، ياوريبيگي و فاضل(كنند دستي، دامداري و يا كشاورزي ميصنايع

هاي كوچك مردم و بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، تعاونيها از طريق تجميع سرمايه
گذاري در فعاليتهاي مختلف از جمله در توليد محصوالت اساسي و راهبردي، توليدات سرمايه

و توسعه باغها، صنايع مبتني بر  صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، نوسازي
منابع، صنايع كوچك و متوسط، بانكها و صنعت بيمه و همچنين از طريق تعامل فعال با 

دهي گروههاي مردمي و ـانـي، سازمـارجـت خـاركـب مشـي، جلـوصـي و خصـخشهاي دولتـب
وري بهره سازي و نيز از طريق افزايشكردن زمينه حضور فعال آنها در روند خصوصيفراهم

صديقي و (توانند در رشد و توسعه اقتصاد محلي و ملي تأثيرگذار باشند در فعاليتهاي خود مي
  ).314 ،1381، درويشي نيا

  
 گيرينتيجه

در اين مقاله تالش گرديد تا به شيوه اداركي و تجزيه و تحليل مباني نظري و مطالعات 
صنايع روستايي و كاردكرد تعاونيهاي صنعت پژوهشي انجام گرفته در زمينه توسعه روستايي، 

اي به بررسي نقش آوري اطالعات كتابخانهدر رفع فقر و آباداني اين كانونهاي جمعيتي، با جمع
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هاي هاي اشتغالزايي و توسعه پايدار در عرصهرتعاونيهاي صنايع دستي در ايجاد زمينهاثآو 
از پيوند و ارتباط مستحكم بين  تيات حكدر اين راستا مطالعا.  پرداخته شودروستايي كشور 

رفع فقر و نابرابري در محيطهاي روستايي با تنوع بخشي به اقتصاد و اشتغال در روستاها با تكيه 
با قدمت د كه در اين بين صنايع كوچك و دستي نبر بخش صنعت و حتي خدمات دار

گذاري مجدد دوباره و سرمايهتوانند با تالشي يان مييتاريخ اقتصاد معيشتي روستا درازمدت در
  .در اين زمينه موجبات عمران و توسعه پايدار روستاها را مهيا سازند

ميزان دسترسي جامعه روستايي كشور به  ،رسدآنچه در اين ميان مهم به نظر مي
باشد و چون دولت و اندازي صنايع در روستاها ميتسهيالت مالي و اعتباري الزم در جهت راه

 ،نداهتگذاري در اين بخش از اقتصاد روستاها نداشتمايل چنداني به سرمايهبخش خصوصي 
با مشاركت و انجام فعاليتهاي و در واقع گيري از راهبرد و الگوي بخش تعاون توان با بهرهمي

جمعي آنان به رفع اين هاي اندك و كار دستهع سرمايهيتجم ، از طريقداوطلبانه خود روستاييان
گونه فعاليتهاي  البته رشد و گسترش اين. ل آمدئهاي روستايي كشور ناعرصه نقيصه مهم در

  ايست با حمايت مستمر و ـبيـا مـاهـي در روستـك و دستـع كوچـدزاي صنايـو درآم يدـوليـت
باشد تا بتوان ضمن انجام همراه آموزشي ادارات تعاون شهرستانهاي كشور  –جانبه ماليهمه

فعاليت و با همكاري و مساعدت بخش مردمي و تعاون  ،اين زمينههماهنگيهاي الزم در 
موجبات رونق، آباداني و توسعه پايدار محيطهاي روستايي كشور  ،شركتهاي تعاوني خودجوش

  . را فراهم آورد
  

  پيشنهادها
تغيير نگرش حاكم در اذهان مديران و مردم نسبت به روستاها از طريق فرهنگ سازي .1

 توجه ويژه به مناطق روستايي در نظام برنامه ريزي و آموزش كشور؛و برجسته سازي و 

هاي عمراني كشور و دادن اهميت به مقوله روستا و توسعه لزوم بازنگري در برنامه.2
 روستايي و همچنين توجه ويژه به تنوع بخشي به اقتصاد و بخش توليد در روستاهاي كشور؛
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سترش فعاليت صنايع كوچك و دستي در اندازي و گهاي راهنمودن زمينهفراهم.3
عبارت ديگر لزوم تقويت و گسترش صنايع كوچك و زودبازده در ه ب و روستاهاي كشور

 مناطق مستعد روستايي؛

لزوم توجه به بخش آموزش و ترويج بخش تعاون و فعاليتهاي وابسته به آن در ميان .4
يان در انجام فعاليتهاي جمعي تايرهنگي به منظور جلب مشاركت روسروستاييان و بستر سازي ف

 ؛و گروهي

حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاونيها و ايجاد و گسترش مجتمعهاي تعاوني .5
 روستايي؛

تسهيل در فرايند اعطاي اعتبارات از سوي بخشهاي دولتي و تعاوني به شركتهاي .6
 صنعت در روستاها؛تعاوني روستايي به منظور پويايي و ارتقاي كمي و كيفي توليدات بخش 

اندازي و گسترش فعاليتهاي تعاوني صنايع در روستاها و انجام در كنار توجه به راه.7
درآمدزايي اين شركتها با تكيه  و هاي افزايش توليدبايست زمينهحمايت همه جانبه از آن، مي

  .فراهم گرددنيز بر بخش بازار و صادرات 
  

  منابع 
، سال دوازدهم، ، مجله جهادضرورت پيوند كشاورزي و صنايع روستايي، )1370(ابوالحسني، مهران .1

 .تهران

، پديده جهاني شدن و نقش آن بر تعاوني ها، )1384(انصاري، محمد اسماعيل و علي شائلي بزرگي .2
  .تعاوننشريه 

  .تهران،  تعاون راهي به جامعه سالم، انتشارات وزارت تعاون، چاپ اول، )1372(اكبر اميني، علي.3

  .، توسعه پايدار روستايي، انتشارات اطالعات، چاپ اول، تهران)1387(ازكيا، مصطفي و علي ايماني .4
ريزي توسعه روستا، مجموعه خالصه مقاالت همايش ، نقش زنان در برنامه)1376(بوذري، سيما .5

  .گاه تهرانپژوهشها و قابليتهاي علم جغرافيا در عرصه سازندگي، نشر مؤسسه جغرافيا، دانش
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الدين افتخاري و مرتضي توكلي، ، توسعه مردم گرا، ترجمه عبدالرضا ركن)1381(براهمن ، جان .6
 . نشر بازرگاني، چاپ اول، تهران

، مسايل جامعه شناسي روستايي، ترجمه مصطفي ازكيا، انتشارات )1377(رابرت و ديگران  چمبرز،.7
  . روزبهان، چاپ اول، تهران

، صنايع دستي، چشم انداز پيشرفت فزاينده صنعت و )1371(ري، عبدالحميد حاجي پورشوشت.8
  .تكنولوژي، دستها و نقشها

، روستا و توسعه، صنايع روستايي، تحوالت و توسعه، فصلنامه )1376پاييز (خزاعي قوژدي، علي .9
 . 3و 2شماره 

، انتشارت )جلد اول( نفت ، گسترش جهانگردي در ايران به جاي فروش )1378(ديلماني، فريدون .10
 .چشم انداز، تهران

، استقرار صنعت در روستا و )1381تابستان (الدين افتخاري، عبدالرضا و مهدي طاهرخاني ركن.11
  .22 -1، صص2، شماره 6، دوره فصلنامه مدرسنقش آن در رفاه مناطق روستايي، 

اصغر بيات، وزارت : عاوني ها ، ترجمه، پيشرفت و توسعه ت)ILO ) (1383( المللي كار سازمان بين.12
  . تعاون، معاونت آموزش و ترويج، انتشارات بايگان، چاپ اول، تهران

، نقش صنايع دستي در تحكيم خانواده، نشريه آموزشي هنرهاي سنتي و )1386(سپهر، نصرت اهللا .13
  .، تهران2، دوره جديد، شماره گالبتون ،صنايع دستي

، سال ماهنامه جهاد، صنايع روستايي و اشتغال جوانان روستايي، )1374(سعيدي رضواني، عباس .14
 . پانزدهم

، نقش صنايع روستايي در توزيع بهينه درآمد، مطالعه )1386(حميد و حكمت شاهي اردبيلي  ،شايان.15
  . 2، شماره 10، سال روستا و توسعهموردي بخش مركزي شهرستان مشهد ، مجله 

، تجربه بانك گرامين در زمينة ساماندهي اعتبارات )1386(زاده، ابوالقاسم و مهنوش شريفي شريف.16
 .235 – 236، شماره اقتصادي -ماهنامه اطالعات سياسيروستايي، 
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