
 
 
 
 
 

 
   كتاب بررسي

 

:  نويـسندگان  /گذشـته، حـال و آينـده      : تحوالت تعاون در ايران   
 ادـوزارت جهـ  : رانـري، تهـ  ـر عـسگ  ـي و جعف  ـي مهاجران ـمصطف

، ۱۳۸۴کشاورزی، مرکـز تحقيقـات و بررسـي مـسائل روسـتايي،               
 .ص۲۹۹

 
 جهان بـا    ها و تحوالت عظيم در آغاز هزارة سوم و قرن بيست ويکم،           همگام با پيشرفت  

های متعددی مواجه بوده است کـه بـه طـور عمـده ناشـي از عملکـرد                  مسائل و چالش  

نيمـة دوم    های رشد و توسعه در قرن اخير به ويـژه از          ها و مدل  انسان ها،تعاملي سيستم 

 تقاضـاها و نيازهـا،     هـا، آگـاهي  هـا، بـا افـزايش شـمار جمعيـت       . قرن بيستم بوده است   

ايـن در حـالي      .گـردد افزون مي  فرهنگي جوامع نيز   ادی و اقتص های اجتماعي، پيچيدگي

فناوری و ارتباطات جهاني صورت      های شگرفي در دانش،   ها و توسعه  است که پيشرفت  

افزايـد و   ها و تقاضاهای مردم مي    گرفته است و اين روند روز به روز بر ميزان نيازمندي          

هـای  بـا محـدوديت    ع را اندرکاران توسعه و پيـشرفت جوامـ      در نتيجه مسئوالن و دست    

توان اظهار داشت   در نتيجه مي   .کندفني و فرهنگي روزافزون مواجه مي      ساختاري، ي،کّم

و امکانات موجود مواجه     که هم اکنون جهان با عدم تعادل اساسي بين نيازها و تقاضاها           

برای مقابله با اين تعارضات     . در حال فزوني است    است و تعارض و تضاد رو به تزايد،       

حـل اساسـي    دو راه  های کنوني است،  اختاری که موجد بسياری از مشکالت و چالش       س

شـود کـه    اندرکاران توسعه پيشنهاد مـي    گذاران و دست  گيران و سياست  از طرف تصميم  
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گيـر کـردن    ابداعات و کارآفريني و همه     فناوری، يکي رشد و توسعه هر چه بيشتر علم،       

 ـ به ويژه کـشورهای در حـال توسـعه     ـ آن در سطوح مختلف جامعه در همة کشورها

 است و ديگری استفاده از نيروی اقشار مختلف جوامع بـه ويـژه سـطوح زيـرين آن در                  

اشـاعة  . شـود ياد مي » مديريت مشارکتي «های مشارکتي که از آن با نام        فرايندها و برنامه  

هـای  فرهنگ مشارکت در بين جوامع و کـشورها و حـضور ملمـوس مـردم در صـحنه                 

هـای توسـعه و کـاهش       ريـزی  اجتماعي، بهترين تضمين بـرای تـداوم برنامـه         ـادیاقتص

سازی تعادل بـين نيازهـا و امکانـات         و بهينه  وری توليد و توزيع،   ضايعات، افزايش بهره  

ها هستند که اکنون بيش از      ها، تعاوني از جمله مصاديق مشارکت مردم در فعاليت       .است

 .ندادربرگرفته را ششم جمعيت جهانيک

های بعد از تصويب قانون تعاون و       بعد از پيروزی انقالب اسالمي و به ويژه در سال         

در کشور به طور روزافزوني افـزايش يافـت کـه            هاتأسيس وزارت تعاون، تعداد تعاوني    

اندرکاران توسعه برای اين نهاد مهـم،  ريزان و دستاين امر به دليل اهميتي بود که برنامه    

اندازهای آتي توسعة تعـاوني در جهـان و در کـشور و بـه               وجه به چشم  با ت . قائل بودند 

رود حـضور   هـا تـوأم گـردد، انتظـار مـي          با توسعة کيفي تعاوني    یشرط آنکه توسعة کمّ   

 هایهای اقتصادی و اجتماعي به مراتب از ميزان توسعة آن در سال           ها در فعاليت  تعاوني

 .گذشته بيشتر باشد

ـ      پژوهش   توسـط دو نفـر از      گذشـته، حـال و آينـده        : رانتحـوالت تعـاون در اي

پژوهشگران بخش تعاون صورت گرفته که خود از نزديک مـسائل و مـشکالت بخـش                

 فـصل  ۱۲ ايـن کتـاب دارای  . اندها مورد مطالعه قرار دادهريزیتعاون را در فرايند برنامه 

عـاوني  است که به طور عام به بررسي تحليلي رويدادها، تحوالت و حوادث تعـاون و ت               

اندازهای آتی توسعة تعـاون در ايـران و    پرداخته و چشم۷۰الي ۲۰های در ايران در دهه  

نويـسندگان در بخـش     . دهدجهان و مسائل حقوقي مترتب بر آن را مورد مداقه قرار مي           

اسـت و    کنند که جادة توسعة تعاون در ايران هنوز بسيار نـاهموار          پاياني کتاب تأکيد مي   

مجلس شورای اسالمي، دولتمردان، دانشگاهيان      .سازدمي ءبطي را ماشين تعاون  حرکت

 و به خصوص خود تعاونگران بايد اقدامات بسياری انجام دهند تا بستر حرکت ماشـين              
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که امروزه اگـر صـحبت از کـاهش تـصديگری        گيرندمي نتيجه آنان .گردد هموار تعاون

هـای غيردولتـي     آن به بخش   های قابل واگذاری  بخش دولتي و واگذاری امور و فعاليت      

در واقـع اگـر بـه جـای          .انـد واحدهای تعاوني برای اين مسئوليت اصـلح       مطرح است، 

فروش واحدهای دولتي به طور مزايـده، واحـدهای قابـل واگـذاری آن بـه سـه گـروه                    

کنندگان محصوالت واحدهای قابل واگـذاری      کارکنان واحدهای قابل واگذاری، مصرف    

هـای مـرتبط بـا موضـوعات واحـدهای قابـل            اضي کار در رشـته    التحصيالن متق و فارغ 

های تعاوني اختصاص يابـد، منـافع بيـشتری نـصيب جامعـه             واگذاری، در قالب تشکل   

التحصيالن به طور اخـص نيـز از   مشکل بيکاری به طور اعم و بيکاری فارغ      .خواهد شد 

هـای   تـشکل  همچنـين، اگـر   . تری قابل رفع است   های تعاوني به نحو سهل    طريق تشکل 

های اقتصادی و اجتماعي،  هـم      های سنتي فعاليت  تعاوني پديد آيند، در بسياری از زمينه      

ساالری و حضور مردم شود و هم، مردم   وری و کارآيی بيشتری حاصل مي     اهداف با بهره  

هـای دولـت و تقليـل توقعـات         اجتماعی و کاهش مسئوليت      های اقتصادی و  در صحنه 

اين کتاب که از سـوی مرکـز تحقيقـات و بررسـي مـسائل               . رددگمي محقق آن از مردم

 ـهـای اقتـصادی    روستايي منتشر شده است، به زبان ساده نگاشـته شـده و کليـة گـروه    

 .توانند از آن استفاده نمايندها مياجتماعي، دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه
 

 شجاعيدکتر علي شاه
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Rural Development: Principles and Practice/ Written by 

Malcolm J. Moseley, London: Sage, 2003, 227 p. 
 ,مـازلي . نويـسنده مـالكوم ِجـي      /هااصول و رويه  : توسعة روستايي 

 . ص۲۲۷، ۲۰۰۳,ِسيج: لندن

 

اي از آنچـه را کـه        فشرده ها اصول و رويه   :توسعة روستايي  مازلي در كتاب  . مالكوم جي 

، دربارة پيشبرد توسعة روستايي در سـطح محلـي   ۲۰۰۳ تا ۱۹۸۷ سال، از سال ۱۵  طي

كند و بر اين اسـاس      در بريتانيا، ايرلند، وساير كشورهاي اروپايي آموخته است، ارائه مي         

ريزي، مديريت، و تأمين مالي توسعة روسـتايي در سـطح           به تشريح سازوكارهاي برنامه   

هـاي   اصلي مبحـث، بـه پرسـش   او در اين كتاب ضمن ارزيابي عناصر      . زدپردامحلي مي 

كليدي در مورد عوامل مؤثر بر پيشبرد توسـعة روسـتايي، علـت گـام گذاشـتن در ايـن           

 .ددهمسير، و چگونگي دستيابي بدان پاسخ مي

-نگارش اين كتاب برخاسته از نيازي است كه به انتشار متني خالصـه دربارةچـالش        
بـه همـين روي،     . ود دارد هاي مديريت توسعة روستايي با تمركز در سطح محلـي وجـ           

هـا حـول تعـدادي از مـضامين يـا           نويسنده كوشيده است تا تركيبي از شواهد و ديدگاه        

ها بخش اعظم جوهرة موضوعات محوري را گردهم آورد؛ مجموع اين شواهد و ديدگاه         

 .گيرندچالش يادشده را در بر مي

ـ  مـي  تز بنيادين كتاب اين است كه توسعة روستايي تنهـا در سـطح محلـي               د بـا   توان

گيـري كامـل از     ، به معنـاي بهـره     »توسعة محلي «رو مفهوم   موفقيت دنبال شود، و از اين     

منابع، نيروي انساني، و مواد و مصالح محلي به منظور برطرف ساختن مشكالت شناخته       

 .گيردين موضوعي است كه مورد بحث قرار ميترشده، مهم

 و عمل پيوند برقرار كند و به هـر يـك        وشد تا ميان نظريه   كنويسنده در هر فصل مي    

ز طـرف   انـد و ا   گريزان» نظريه براي نظريه  «براي افرادي كه از بينش      . وزن يكساني دهد  

 و انجام مطالعات موردي نيستند، نظريـه و عمـل          هاديگر در پي انباشت كوركورانه يافته     

 .توانند به بهترين وجه راهگشا باشنددر كنار هم مي
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 : دربردارندة نكات زير استها كه هر يك از فصلكتاب بايد گفتدر مورد محتواي 

 ريـزي تعريف كوتاهي از مفهوم مورد بحث و تبيين اهميت آن در چارچوب برنامـه              -

 روستايي؛

 بررسي برخي موضوعات مهم مرتبط با كاربرد آن مفهوم در توسعة روستايي؛ -
 ربرد آن مفهوم در ميدان عمل؛هاي كااي از راهخالصه -
مطالعة موردي در موضوع هر فصل و مـرتبط بـا تحـوالت در منـاطق روسـتايي           دو   -

 .اروپا
مـوردنظر در مبحـث توسـعة       هـاي   فصول مختلف كتاب بسياري از مفـاهيم و ايـده         

مجموع عناصـر   ها در   اين فصل . كنندروستايي و نقش آنها در فرآيند توسعه را تبيين مي         

هاي كتاب بـر    هر يك از فصل   . دهندرا شكل مي  » توسعة روستايي محلي  «سازندة نظرية   

 .كننديك مفهوم يا موضوع خاص در توسعة روستايي محلي تأكيد مي

 فـصلي كـه   ۱۳كنندة ساختار و زيربناي كتاب است و    فصل اول آغازگر بحث و بيان     

 فصل اسـت كـه بـه        ۹گروه نخست شامل    . ندگيرآيند در دو گروه قرار مي     در پي آن مي   

اصول يا اهداف كلي و مفاهيم و مـضامين غالـب در توسـعة روسـتايي اختـصاص داده       

رسد كه اين ُنه مفهوم يا مضمون بخش اعظـم مباحـث            با اندكي تأمل به نظرمي    . اندشده

 ارزش, نـوآوري , ترديـد مفـاهيم پايـداري     بـي . گيرنـد مهم توسعة روستايي را در بر مي      

و مداخلة جامعـة    , شراكت, دسترسي, شمول اجتماعي , جامعة محلي , كارآفريني, افزوده

 . دانمحلي همگي اغلب در متون جديد مربوط به توسعة روستايي و محلي مطرح

منـد آن مـضامين غالـب در        هاي خاص فعاليـت نظـام     مانده به جنبه  چهار فصل باقي  

ح ناحيه براي پرداختن يا دست يافتن يست در سطبااصلي كه ميهاي  و گامسطح محلي

هـا بـه شـناخت      اين فصل . اند اختصاص داده شده   به آن اصول و اهداف برداشته شوند،      

امـا تمـايز    . شـوند ريزي راهبردي، اجرا، و ارزشـيابي مربـوط مـي         برنامه, محدودة محلي 

سـتة  ترديـد بـسياري از مـضامين د   بي. ها وجود نداردروشنی ميان اين دو دسته از فصل    

در واقـع، ايـن حقيقـت كـه     . اول هم وسيله و هم هدف توسعة روستايي محلي هـستند    
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هاي بـزرگ توسـعة     د، يكي از درس   انذاتًا در هم تنيده و گاه مترادف      » فرآيند«و  » نتيجه«

 .جاي كتاب تكرار شده استمحلي است كه در جاي

ميت مفهـوم   در قسمت اول هر فصل، اه     .  فصل كتاب، قالب مشتركي دارند     ۱۳همة  

خاص مطروحة آن فصل در چارچوب توسعة روستايي، به اختصار بيان شده و تعريفي              

در قسمت دوم برخي از موضـوعات كليـدي پيرامـون آن            . هم از آن ارائه گرديده است     

انداز توسعة روستايي به طور خالصه مورد مالحظه قـرار گرفتـه            مفهوم، باز هم از چشم    

-، فهرست و نقد مختصري از برخـي شـيوه         »جعبه ابزار «در قسمت سوم با عنوان      . است
در . سازي آن مفهوم يا كاركرد در جهان واقعـي مطـرح شـده اسـت    هاي اجرايي و پياده 

كـل ايـن مطالعـات      . آخرين قسمت هر فصل، دو مطالعة مـوردي ارائـه گرديـده اسـت             

 هر يـك  . دهددر مجموع حدود يك سوم حجم كتاب را تشكيل مي         )  مورد ۲۸(موردي  

موضوعات كليدي مطرح شـده     اند كه   خاب و نگاشته شده   اي انت از اين مطالعات به گونه    

 ۷ مورد از اين مطالعـات در انگلـستان و           ۲۱. روشني تشريح كنند  در فصل مربوطه را به    

 .مورد ديگر در ساير كشورهاي اتحادية اروپا انجام شده است

 به تعريف مفاهيم    ري كلي كتاب،  گيو جهت مشي   ضمن مشخص كردن خط    ۱فصل  

توسـعة  «، و   »توسعة روستايي «،  »روستايي«،  »روستا«اصلي مورد بحث در كتاب همچون       

 .زدپردامي» محلي

اختـصاص  » پايـداري « به مفهوم يا اصل غالب توسعة روستايي محلي، يعني           ۲فصل  

 .يافته است

 .كنددر فرآيند توسعة روستايي محلي تأكيد مي» نوآوري« بر اهميت ۳فصل 

براي منابع محلي بـه مثابـه راهبـردي بـراي           » ايجاد ارزش افزوده  « به مبحث    ۴صل  ف

 .توسعة روستايي محلي عنايت دارد

جامعة محلي و شغلي متمركز است و توسعة جامعة محلـي           » كارآفرينان« بر   ۵فصل  

 .نددااپذير مينو اقتصاد آن را بدون كارآفرينان تحقق

اي ه، اما معتقد است اهالي و سازمان      يابد مي را دشوار » جامعة محلي « تعريف   ۶فصل

 . اند ارزش آن را درك كردهوضوحبهرساني خدمات
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اختصاص دارد و تأكيد آن بر سازوكارهايي اسـت كـه           » شمول اجتماعي « به   ۷فصل  

اي پـرداختن   هـ  و راه  داردبسياري از روستاييان را از سبك زندگي اكثريت دور نگه مـي           

 .ددهيي محلي به آنان را مورد توجه قرار ميهرچه بهتر توسعة روستا

كه در اينجا به معناي توانـايي مـردم         شود  بررسي مي » دسترسي« موضوع   ۸در فصل   

 . در دستيابي به آن چيزهايي است كه برايشان مهم است

يعنـي سـاختاري رسـمي كـه در صـورت         , اختصاص يافته است  » تعاون« به   ۹فصل  

حقوقي، خصوصي، داوطلبانه، و جامعة محلـي       هاي  همكاري بازيگران مربوطه از بخش    

 .با هدفي مشترك مورد نياز خواهد بود

را » كارگيري جامعـة محلـي    به« داليل، چگونگي، حدود، و افراد دخيل در         ۱۰فصل  

 .كنددر توسعة محلي بررسي مي

كه عبارت است از تعيـين وضـعيت منـابع،          شود،  مربوط مي » شناسايي« به   ۱۱فصل  

 . آنةيك ناحيه قبل از تدوين طرح توسعهاي شكالت، نيازها، و محدوديت، مهافرصت

اختـصاص دارد، يعنـي فرآينـدي كـه در آن           » راهبـردي ريـزي   برنامـه « بـه    ۱۲فصل  

بازيگران محلي بر اساس شناسايي حاصله، ديـدگاهي را تعريـف، اهـداف را تعيـين، و                 

 .كننداسايي شده  ابداع ميبراي حل مشكالت شناي را پيوستههممجموعه اقدامات به

 هر قدر هم دقيق باشـد، چنانچـه         ريزي بحث بر سر اين است كه برنامه       ۱۳در فصل   

توانـد  ي آن در ميدان عمل طي زماني ثابت نـشود، نمـي           »اجرا«همپاي آن توجه الزم به      

 .باعث توسعه شود

 يـك   ، كه توسط آن دسـتاوردهاي     پردازدمي» ارزشيابي« به   ۱۴آخرين فصل، يا فصل     

شـود و بـراي هـر گونـه          آن به طور ادواري بررسي مي      ةدهندهاي تشكيل طرح يا پروژه  

 .شود مورد نظر، توضيحاتي خواسته ميةانحراف از برنام

نخست، دانـشجويان   .  دسته ازمخاطبان بالقوه را مدنظر دارد      ۴نويسنده در اين كتاب     

، ماننـد جغرافيـا،    »يروسـتاي «ليسانس كـه دروسـي بـا موضـوعات          دورة ليسانس و فوق   

كننـد و بـراي آنهـا درك        ريزي روستايي را انتخـاب مـي      شناسي، اقتصاد، يا برنامه   جامعه



 فصلنامةروستا و توسعه ۱۷۴
 

دانشجويان با گرايش پـژوهش، و پژوهـشگران        . مختصري از توسعة محلي اهميت دارد     

شوند نيـز در    مي» توسعة روستايي «تر وارد عرصة    هاي تخصصي  طور اعم كه از رشته     به

اي از فعاالن محلي يا ملي مـشتاق        دستة دوم حاوي مجموعه   . گيرندرار مي همين دسته ق  

-باال بردن سطح رفاه جوامع روستايي است، مثل اعضاي شوراهاي محلي، اعضاي گروه            
-سوم كاركنان حقوق  . هاي رفاه اجتماعي محلي   هاي داوطلبانه محلي، و اعضاي سازمان     

 در زمينة توسعة روسـتايي، خـود را         رغم فقدان يا كمبود آموزش رسمي     گيري كه علي  ب

ايـن افـراد عمومـًا در ادارات محلـي يـا مركـزي يـا                . يابنـد درگير برخي از ابعاد آن مي     

اي از متخصـصان در     دستة چهارم مجموعه  . كنندهاي گوناگون توسعه كار مي    كارگزاري

ران شود، مانند مـددكاران جوامـع محلـي، مـأمو         هاي مرتبط را شامل مي    ا و رشته  هحرفه

ريزان كاربري زمين، كه مايـل بـه        زيست، كارشناسان كشاورزي، و برنامه    حفاظت محيط 

 . يادگيري بيشتر دربارة يك فعاليت مرتبط هستند

دخيـل اسـت، بـراي    » طـرح راهبـري اتحاديـة اروپـا    « اين كتاب كه نويسندة آن در   

عمـل در حـوزة   دانشجويان و كارورزان به منزلة كتابي مقدماتي است كه بـين نظريـه و      

- بـدين روي مطالعـة كتـاب حاضـر بـراي دسـت             .كندتوسعة روستايي پيوند برقرار مي    
، زيـست ا و محـيط   هـ ي شـهرك  ريز جغرافياي انساني، برنامه   هايي چون حوزهاندركاران  

روسـتايي  شناسـي  ت، و جامعـه زيـس يزي روستايي، مطالعات و مـديريت محـيط     ربرنامه

 .ضروري است

استاد توسعة اجتماعات روسـتايي در دانـشگاه        » مازلي. كوم جي مال«نويسندة كتاب،   

 بـود  ACRE نخستين مـدير    ۱۹۹۳ تا   ۱۹۸۷او از سال     . .گلوچسترشاير انگلستان است  

هـاي  كه يك سازمان داوطلبانة ملـي بـا هـدف افـزايش توانمنـدي روسـتاها و شـهرك                  

 تا كنون نيـز بـه       ۱۹۹۳از سال   . انگلستان و بهبود كيفيت زندگي ساكنان محروم آنهاست       

امر پژوهش، آموزش، و مشاوره در واحد تحقيقات جوامع محلي و روسـتايي دانـشگاه               

 .گلوچسترشاير اشتغال دارد

 

 مهدی گنجيان


