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درآمدي بر اهميت توليدات غير كشاورزي متمايز
در اقتصاد روستاها

الگوي توسعه محلي «هر روستا ،يك فرآورده»
دكتر سعيد عيسيزاده ـ عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا
معصومه قرباني ـ دانشجوي مقطع دكتري علوم اقتصادي ـ توسعه اقتصادي دانشگاه بوعلي سينا
چكيده:

در ايران تاكنون تالشها و برنامهريزيهاي چندي براي جابهجايي نيروي كار مازاد در بخش كشاورزي روستاها
به بخش صنعت صورت گرفته است؛ ولي ،با مسائلي كه در روستاها در زمينه تأمين مواد اوليه ،توليد و توزيع
وجود دارد ،براي پايداري رشد و توسعه ،بايد جنبههاي ديگري نيز به بررسي درآيد .يكي از كارهاي مهم ،بررسي
گونههاي فراوردههاي توليدي از ديدگاه تمايز است .اهميت توليد كاالهاي متمايز در اين است كه توليدكنندگان با
باال بردن سطح ارزش افزوده و درجة تمايز فراوردههاي خود ،همزمان با پوشش دادن هزينههاي مواد اوليه ،توليد
و توزيع ،توانايي افزايش سود خود را خواهند داشت .يكي از الگوهاي مطرح بر اين پايه در سطح جهانOVOP ،
است .خاستگاه اين الگو ژاپن است كه با پافشاري بر توليد كاالهاي متمايز ،داراي پايههاي توسعه منابع انساني،
نوآوري و خوداتكايي و توليد بهگونة جمعي و اجتماع محور است .با بررسيهاي آغازين ،نمونههاي همانند چنين
شيوه توسعه در ايران يافت شده است ،از جمله در روستاهاي لتگاه ،كردآباد ،سمقاور و ....با اين همه ،پيشنهاد
ميشود كه زمينه پيادهسازي اين الگو و برجسته شدن آن در توسعه روستايي كشور فراهم شود.
درآمد

نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در مقياس محلي ،منطقهاي ،ملي
و بينالمللي و پيامدهاي توسعهنيافتگي مناطق روستايي ،همچون فقر گسترده ،نابرابري فزاينده ،افزايش سريع
جمعيت ،بيكاري ،كوچ ،حاشيهنشيني شهري و ...ماية افزايش توجه به توسعه روستايي و حتا پيشي گرفتن آن بر
توسعه شهري شده است .اين موضوع در بسياري از كشورهايي كه از توسعه چشمگير نيز برخوردارند ،نيازمند
توجه است؛ زيرا در سايه برنامهريزيهاي صورت گرفته ،جمعيت روستايي از توسعه بازماندهاند و توان رقابت اين
مناطق با مناطق شهري و دستيابي به پيشرفتهاي واقعي دشوار شده است .از ديد مايكل تودارو ( ،)2014ضرورت
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● نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در مقياس محلي،
منطقهاي ،ملي و بينالمللي و پيامدهاي توسعهنيافتگي مناطق روستايي ،همچون فقر گسترده ،نابرابري
فزاينده ،افزايش سريع جمعيت ،بيكاري ،كوچ ،حاشيهنشيني شهري و ...ماية افزايش توجه به توسعه
روستايي و حتا پيشي گرفتن آن بر توسعه شهري شده است .از ديد مايكل تودارو  ،ضرورت مقدم
شمرده شدن توسعه روستايي بر توسعه شهري به اين علت نيست كه بيشتر جمعيت جهان سوم در
مناطق روستايي زندگي ميكنند ،بلكه از آنروست كه راهكار از ميان بردن بيكاري شهري و جلوگيري
از سرازير شدن جمعيت به شهرها ،بهبود محيط روستايي است.
مقدم شمرده شدن توسعه روستايي بر توسعه شهري به اين علت نيست كه بيشتر جمعيت جهان سوم در مناطق
روستايي زندگي ميكنند ،بلكه از آنروست كه راهكار از ميان بردن بيكاري شهري و جلوگيري از سرازير شدن
جمعيت به شهرها ،بهبود محيط روستايي است.
در كشور ،برنامهريزيهاي چندي براي برونرفت از فقر ،بيكاري و پيشگيري از كوچ شهروندان بويژه جوانان و
نخبگان روستايي انجام گرفته است كه ميتواند نقشي چشمگير در پيشبرد هدفهاي رشد و توسعه اين مناطق داشته
باشد .يكي از راهكارهايي كه در برنامهريزيها به آن پرداخته ميشود ،جابهجايي نيروي كار بيكار و مازاد در بخش
كشاورزي در روستاها به بخش توليدات غيركشاورزي است؛ ولي ،با وجود برنامههاي يادشده ،آمارها گوياي آن
است كه در دوره  ،1345-90نرخ روستانشيني از  62درصد به 28/5درصد كاهش يافته و ماية كاستيها و نارساييهاي
بسيار چه در شهرها و چه در روستاها شده است.
چنانكه در جدول ( )1نشان داده شده روستاهاي كشور از جهت نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ بيكاري ،در
سنجش با مناطق شهري ،جايگاه بهتري دارند كه اين ميتواند برآيند كوچ شهروندان از روستاها به شهرها و انتقال
مشكالت روستاها به شهرها باشد.
جدول ( :)1شاخصهاي عمده نيروي كار در نقاط شهري و روستايي ـ پاييز 1394
نرخ مشاركت

نرخ بيكاري كل

نرخ بيكاري  15-24ساله

نرخ بيكاري  15-29ساله

نقاط شهري

		
37/4

		
11/7

			
27/8

24/5

نقاط روستايي

		
40/1

		
8/1

			
20/8

18/0

		
كشور

		
38/1

		
10/7

			
25/4

22/7

مأخذ :مركز آمار ايران

اين درحالي است كه در پرتو ديرينگي زندگي اجتماعي در روستاها در ايران ،توانمنديها و قابليتهاي بسياري
در روستاهاي كشور ديده ميشود كه شوربختانه چنانكه بايد به آنها پرداخته نشده است .با اين همه ،در مناطقي
از كشور ،شهروندان خودجوش و با تالش و پشتكار فراوان از توانمنديها و قابليتهاي مناطق خود بهره گرفتهاند
و با ايجاد ساختاري اقتصادي كه بهصورت اجتماعمحور اداره ميشود ،به جايگاه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
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بااليي دست يافتهاند .در اين ميان ميتوان از شهر كوچك اللجين ياد كرد كه به تازگي بعنوان شهر جهاني سفال
ثبت شده است .مردمان اين شهر ،با همه خطرهايي كه متوجه بسياري از صنايع كشور شده (تحريمها و سرازير
شدن كاالهاي چيني به بازار ايران) و به ركود در آنها انجاميده است ،پايداري و پشتكار نشان داده و توانستهاند بر
اين تهديدها چيره شوند و آنها را به فرصت تبديل كنند .آنان در توليد كااليي مهارت و تخصص پيدا كردهاند كه
نامور شدن آن در سطح جهان ،مايه افتخار است .ديگر مناطقي از اين دست كه ميتوان از آنها نام برد ،در جدول
( )2آمده است.
جدول ( :)2نمونهاي از روستاهاي موفق در زمينه توليد كاالهاي متمايز

نام استان
همدان
مركزي
همدان
مركزي

نام شهرستان
بهار
كميجان
بهار
اراك

تخصص
خياطي و توليد پوشاك
صنايع چوبي و مبلمان
جوراب بافي
صنايع چوبي و مبلمان

روستا
دستجرد
سمقاور
لتگاه
شهسواران

سقين سراي

آذربايجان شرقي

بستانآباد

توليد ابزارهاي ساختماني ،صنعتي و كشاورزي

ورازان
دورك اناري

البرز مركزي
چهار محال و بختياري

نور
شهر كرد

سيد شهاب

كردآباد

عليآباد دمق

همدان
همدان

همدان

تويسركان

منبتكاري

كبودرآهنگ

پوشاك و سريدوزي

مالير

توليد و فرآوري انگور و...

خياطي و توليد پوشاك
توليد رب انار

منبع :بررسيهاي پژوهشگر

بدينسان ،در سطح كشور نشانههايي از اشتغالزايي و برونرفت از بحران فقر در پارهاي از مناطق روستايي ديده
ميشود كه با ايجاد صنايع كوچك و بر پاية توسعه اجتماعمحور و خوداتكايي ،در توليد كاالهايي كه از مزيت و
پتانسيل الزم برخوردار است ،تخصص پيدا كردهاند و توانستهاند كاالهاي خود را در سطح جهان عرضه كنند.
گفتني است كه به سياستهاي اشتغالزايي در كشور ،دو ايراد بزرگ وارد است:
1ـ توجه به ايجاد اشتغال در بنگاهها و كارخانههاي بزرگ؛
2ـ توجه به اشتغالزايي در مناطق شهري.

● يكي از راهكارهايي كه در برنامهريزيها به آن پرداخته ميشود ،جابهجايي نيروي كار بيكار و مازاد
در بخش كشاورزي در روستاها به بخش توليدات غيركشاورزي است؛ ولي ،آمارها گوياي آن است
كه در دوره  ،1345-90نرخ روستانشيني از  62درصد به 28/5درصد كاهش يافته و ماية كاستيها و
نارساييهاي بسيار چه در شهرها و چه در روستاها شده است.
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● در پرتو ديرينگي زندگي اجتماعي در روستاها در ايران ،توانمنديها و قابليتهاي بسياري در روستاهاي
كشور ديده ميشود كه شوربختانه چنانكه بايد به آنها پرداخته نشده است .با اين همه ،در مناطقي از
كشور ،شهروندان خودجوش و با تالش و پشتكار فراوان از توانمنديها و قابليتهاي مناطق خود بهره
گرفتهاند و با ايجاد ساختاري اقتصادي كه بهصورت اجتماعمحور اداره ميشود ،به جايگاه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي بااليي دست يافتهاند .در اين ميان ميتوان از شهر كوچك اللجين ياد كرد كه به
تازگي بعنوان شهر جهاني سفال ثبت شده است.
چنين سياستگذاريهايي موجب ميشود كه با وجود توانمنديهاي بسيار در روستاها ،كشور نتواند از فرصتهاي
اشتغالزايي در مناطق روستايي در چارچوب صنايع كوچك بهره گيرد.
برنامهريزي براي بهرهگيري از توانمنديهاي بخش روستايي ،با برپايي صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي
پيشرو در زمينه توسعه روستايي بعنوان راهكاري كارساز براي از ميان بردن فقر و بيكاري ،بسيار مورد توجه قرار
گرفته است و اين كشورها آنرا سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دادهاند .آنها با پافشاري بر توليد كاالهايي در روستاها،
كه فرهنگ و تاريخشان به آنها گره خورده و عالقمندي ويژهاي به توليد كاالي مورد نظر در اين مناطق وجود دارد ،با
تكيه بر توانمنديهاي منطقه و نوآوريها و تمايزهاي صورت گرفته در فرايند توليد آنها ،همزمان با نگهداشت اصالت
منطقه و از پيش برداشتن مشكالت اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ،توانستهاند به پيروزيهاي بزرگ ملي و بينالمللي
برسند .ژاپن ،مالزي ،تايلند ،تايوان و ...را كه برپايه الگوي توسعه «يك روستا ،يك محصول» 1سياستگذاري كردهاند،
ميتوان از اين دست كشورها دانست .به سخن ديگر ،اين كشورها ،در كنار ديگر عوامل در زمينه كاالهاي توليدي،
سياست تمايز را پيش گرفتهاند كه اين تمايز ميتواند در همه گامهاي زنجيره ارزش خود را نشان دهد كه اين نكته
در مورد نمونهاي از روستاهاي ياد شده در جدول ( ،)1راست ميآيد .با توضيحات ارائه شده ،در دنباله اين نوشتار،
ضمن آنكه علت پرداختن به موضوع تمايز در توليد كاال در اقتصاد روستايي بررسي ميشود ،فشردهاي از الگوي
توسعه محلي  OVOPدر ژاپن كه ريشه در تمايز در توليدات دارد ،بيان ميشود.
 مباني نظري :انگيزه پرداختن به تمايز در توليد كاالها و اهميت آن در اقتصاد روستاييساختار بازارها داراي دو حالت حدي رقابت كامل و انحصار كامل است كه در هر يك از ساختارها ،شيوه
ارزشگذاري و عرضه نوع كاالها (به لحاظ درجه تمايز كاالي توليدي) ،متفاوت است .توليدكنندگان كاالهاي
نامتمايز ،با رقابت كامل در بازار روبهرو هستند و بر ارزشگذاريهاي بازار كنترل ندارند (گيرندة قيمت هستند).
بهسخن ديگر ،افراد برنامهريزي توليد خود را برپايه نرخ بازار انجام ميدهند و برخالف آنچه در حالت توليد كاالي
متمايز با آن روبهرويند ،به جاي باال بردن ارزش افزوده ،براي پايين آوردن هزينههاي توليد ميكوشند.
از عواملي كه مناطق روستايي را از بازارهاي اصلي دور ميكند تا نتوانند از مزاياي توليد كاالي نامتمايز بهرهمند
شوند ،هزينههاي ترابري است .اين عامل ميتواند بر مزاياي هزينهاي توليد در روستاها (مانند نرخ دستمزد پايينتر)
بچربد.
فرض كنيد كه هيچ تفاوتي ميان تكنولوژي توليد در مناطق شهري و روستايي وجود ندارد و كل هزينههاي
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بنگاهها برابر با هزينههاي ثابت ) (Fو هزينههاي متغير ) (Cكه ضريبي از هزينههاي نهايي دستمزد ) (Wاست،
اجاره زمين ) (Rو هزينههاي ترابري ) (Tاست؛ بنابراين ،هزينههاي نهايي يك بنگاه شهري ) (uو روستايي ) (rبه
ترتيب بهصورت (Wu+ Ru) + Tuو ) (Wr+Rr) + (Trاست كه هزينههاي نهايي داخل پرانتز ،مربوط به بخش توليد
است.

معموالً نرخهاي دستمزد و اجاره در شهرها بيشتر از روستاهاست،

(Wu+Ru)> (Wr+Rr).

اين درحالي است كه هزينههاي حملونقل كاال به بازار اصلي براي روستاها بيشتر از شهرها است ).(Tr>Tu
با اين وضع بنگاهها سودشان را زماني كه هزينه نهايي برابر با درآمد نهايي است ،بيشينه ميكنند؛ بنابراين ،اگر
بنگاههاي شهري و روستايي كاالهايي همسان توليد كنند كه هر واحد از آنرا به قيمت بازار ( 100واحد پولي)
بفروشند ،بنگاه وقتي در تعادل است كه:
100 = (Wu+Ru) + Tu = (Wr+Rr) + Tr

و هزينه ميانگين آنها در وضع تعادل برابر است با:
 {Cr(Wr+Rr) + CTr+Fr}/Crو {Cu(Wu+Ru)+ CTu+Fu}/ Cu

بنابراين ،سود هر واحد عبارت است از تفاوت قيمت و هزينه ميانگين كل بنگاه .بنابراين براي بنگاه شهري و
روستايي به ترتيب بهصورت زير خواهد بود:
100 - {(Wu+ Ru) + Tu} - Fu/Cu
100 - {(Wr+Rr) + Tr} - Fr/Cr

اگر فرض شود كه هيچ تفاوتي بين هزينههاي ميانگين ثابت بنگاههاي شهري و روستايي وجود ندارد ،بنگاه
روستايي براي رسيدن به سود برابر با بنگاه شهري ،بايد بتواند هزينههاي سنگين ترابري خود را ) (Tr>Tuبا
هزينههاي كمتر توليد خود ) ،(Wr+Rrجبران كند .به سخن ديگر ،با دور بودن روستا از بازار مصرف و وضع
نامناسب زيرساختها ،بنگاه روستايي بايد بتواند با هزينههاي اجاره و نرخ دستمزد كمتر ،سوددهي خود را حفظ
كند .با توجه به آنچه بهصورت ساده گفته شد ،بنگاههاي روستايي همواره ناگزيرند نرخ دستمزدها و اجاره زمين
را در سطح پايين نگهدارند.(Haraguchi,2008) .

● در سطح كشور نشانههايي از اشتغالزايي و برونرفت از بحران فقر در پارهاي از مناطق روستايي
ديده ميشود كه با ايجاد صنايع كوچك و بر پاية توسعه اجتماعمحور و خوداتكايي ،در توليد
كاالهايي كه از مزيت و پتانسيل الزم برخوردار است ،تخصص پيدا كردهاند و توانستهاند كاالهاي
خود را در سطح جهان عرضه كنند.
به سياستهاي اشتغالزايي در كشور ،دو ايراد بزرگ وارد است:
1ـ توجه به ايجاد اشتغال در بنگاهها و كارخانههاي بزرگ؛
2ـ توجه به اشتغالزايي در مناطق شهري.
چنين سياستگذاريهايي موجب ميشود كه با وجود توانمنديهاي بسيار در روستاها ،كشور نتواند از
فرصتهاي اشتغالزايي در مناطق روستايي در چارچوب صنايع كوچك بهره گيرد.
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● برنامهريزي براي بهرهگيري از توانمنديهاي بخش روستايي ،با برپايي صنايع كوچك در بسياري از
كشورهاي پيشرو در زمينه توسعه روستايي بعنوان راهكاري كارساز براي از ميان بردن فقر و بيكاري،
بسيار مورد توجه قرار گرفته است و اين كشورها آنرا سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دادهاند .آنها با
پافشاري بر توليد كاالهايي در روستاها ،كه فرهنگ و تاريخشان به آنها گره خورده و عالقمندي ويژهاي
به توليد كاالي مورد نظر در اين مناطق وجود دارد ،با تكيه بر توانمنديهاي منطقه و نوآوريها و تمايزهاي
صورت گرفته در فرايند توليد آنها ،همزمان با نگهداشت اصالت منطقه و از پيش برداشتن مشكالت
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ،توانستهاند به پيروزيهاي بزرگ ملي و بينالمللي برسند .ژاپن ،مالزي،
تايلند ،تايوان و ...را كه برپايه الگوي توسعه «يك روستا ،يك محصول» سياستگذاري كردهاند ،ميتوان
از اين دست كشورها دانست.
بر اين پايه ،توليد كاالي نامتمايز و نداشتن قدرت انحصار در بازار ،نميتواند چشمانداز روشني براي
توليدكنندگان در برونرفت از فقر فراهم آورد؛ زيرا ،پايداري مزيتهاي هزينهاي در توليد كاالها در فرايند رشد و
توسعه ،مورد ترديد است و افزايش ارزش افزوده كاالها در اين بازارها محدود است.
اين چشمانداز تيره و تار از بهبود بهزيستي مردمان به علت وابستگي كامل به بازارهاي رقابت كامل ،به اين
ميانجامد كه در بسياري از جوامع روستايي ،شاهد گرايش توليد و شيوه عرضه كاالهاي توليدي ،بهسوي تمايز
باشيم.
برخالف زماني كه در آن بنگاهها كاالهاي همگن توليد ميكنند ،يك بنگاه با توليد متمايز ،ميتواند ارزشي بيشتر
از هزينه نهايي و در نتيجه سودي بيشتر به دست آورد .از ديدگاه نظري ،با وجود درجه باالتري از تمايز در توليد
و بازاريابي و كشش قيمتي جايگزيني كمتر ،بنگاه ميتواند قيمتي باالتر از هزينه نهايي روي كاالهاي خود بگذارد
كه در نمودار ( )1نمايش داده شده است.
بنابراين ،توليدكنندگان با توليد كاالهاي متمايز ،ميتوانند كشش قيمتي تقاضا براي توليد را كاهش دهند .اگر
¿¼ÊËZÆ¿ ÄÀËÅ Á {Â ÉZj¯Y|u d¼Ì« ¾Ì] ¥Z° ÉÁ ZZ¬e Êf¼Ì« ¯ ÌiPe :(1) Y{Â

»Haraguchi, 2008 :~yP
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بنگاههاي روستايي در توليد كاالهاي متمايز توانمند باشند ،نه تنها در زمينة جبران هزينههاي ترابري و ديگر
هزينههاي توليد و در نتيجه سوددهي بيشتر موفق خواهند بود ،بلكه در بازارهاي اصلي داخلي و حتا در بازارهاي
خارجي توان رقابت خواهند داشت.
گفتني است كه تمايز تنها به ويژگيهاي فيزيكي كاالها محدود نميشود؛ بلكه افراد ،به شيوههاي گوناگون در
اين زمينه تالش ميكنند .در اصل ،افراد با شركت در مراحل گوناگون زنجيره ارزش ،از توليد مواد خام گرفته تا
پردازش ،فروش و سرويسدهي ،به گردآوري اطالعات ميپردازند و از اين راه ميتوانند فرصتهاي يادگيري خود
را از جنبههاي ك ّمي و كيفي افزايش دهند .فزون بر آن ،چنين اطالعات جامعي ،در كنار تجربه و تعامل مستقيم فرد

در مراحل مختلف زنجيره ارزش با ديگران ،به پيدايش ايدههاي تازه كمك ميكند و در اين ميان ،افراد با افزايش
فرصتهاي يادگيري در فعاليتهاي خود و به اشتراكگذاري ،پيوسته به سوي بازاريابي بهتر حركت خواهند كرد.
 -درآمدي بر الگوي توسعه روستايي استوار بر توليد كاالهاي متمايز :الگوي توسعه محلي

OVOP

چنانكه پيشتر گفته شد ،الگوي توسعه محلي  ،OVOPيكي از الگوهاي مطرح در زمينه توسعه روستايي است
كه بر پايه توليد كاالهاي متمايز استوار است .بحث  OVOPدر ژاپن بهگونه رسمي از زماني آغاز شد كه هيراماتسو،
استاندار پيشين اوآيتا و بنيانگذار جنبش  ،OVOPدر  1979تصميم گرفت با گسترش دادن الگوي توسعه جامعه
روستاي اوياما ـ ماچي به ديگر مناطق استان ،براي از ميان بردن فقر و بيكاري بكوشد.
البته ،پيش از آن دولت ژاپن تالشهاي فراواني براي آباداني و رونق بخشيدن به اقتصاد اين روستاها انجام داده
بود كه ايجاد امكانات رفاهي براي جذب گردشگران و تشويق شركتها به ساختن كارخانه در مناطق روستايي ،از آن
جمله بود؛ كارهايي كه اثر چنداني بر توسعه روستاها نداشت و اين مناطق ،با بسياري از دشواريها ،مانند كوچ از
روستاها و برهم خوردن توازن جمعيت از ديد سني (پديد آمدن پيري جمعيت در روستاها) روبهرو بود؛ زيرا ،چنين
پشتيباني بيروني از سوي عوامل مركزي ،بيدرنظر گرفتن ويژگيهاي هر يك از جوامع و از همه مهمتر ،بيهمراهي
و همكاري مردم به مناطق تحميل شده بود.(Murayama,2012) .

● يكي از مهمترين عواملي كه موجب ناكام ماندن برنامههاي توسعه روستايي در كشور شده است،
برنامهريزي متمركز از باال به پايين و غيرمشاركتي بودن آن است .اين ،درحالي است كه هر يك از
روستاهاي كشور ،براي از ميان برداشتن مشكالت و تنگناها ،توانمنديهاي ويژهاي دارد كه نيازمند
توجه است و بايد به بهبود كمي و كيفي اين توانمنديها و برنامهريزي ويژه براي هر روستا پرداخت.
بيتوجهي به توانمنديهاي هر منطقه ،نيروهاي كيفي و كارشناسي مناطق و ناديده گرفتن جايگاه آنان
در انديشهسازي ،ايدهپردازي و برنامهريزي توسعهاي ،پيامدهاي ناگوار اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي
و حتا امنيتي خواهد داشت .براي رسيدن به توسعه پايدار ،باشندگان روستاها بايد با بهرهگيري از
امكانات و قابليتهاي موجود در منطقه ،به توليد كاالي متمايزي بپردازند كه در بازار پذيرش داشته
باشد و با باال بردن سطح كيفي و ارزش افزوده آن ،درجه انحصار خود را افزايش دهند و سهم بازار
بيشتري بهدست آورند.
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● ژاپن از كشورهاي نظريهپرداز و پيشرو در زمينه توسعه روستايي است كه با در پيش گرفتن الگوي
توسعه محلي «يك روستا ،يك فرآورده» در ريشهكني فقر و بيكاري و پرداختن به بهزيستي در مناطق
روستايي موفق بوده است .ساختار اين الگو ،در كنار ويژگي توليد كاالهاي متمايز ،برپايه خوداتكايي
و نوآوري و توسعه منابع انساني استوار است .همانند چنين شيوه توسعهاي را در ايران نيز ميتوان ديد
كه خودجوش و درونزا ،همراه با فعاليتهاي جمعي و با كمترين اتكاء به نهادهاي پشتيبانيكننده بوده
است .پيشينة چنين شيوه توسعه خودجوش در كشور ،به بيش از يك سده ميرسد (روستاي لتگاه در
استان همدان نمونهاي از اينگونه روستاهاست كه در زمان ناصرالدين شاه نيز وجود داشته و در توليد
جوراب تخصص پيدا كرده بود و فراوردههاي خود را در سطح كشور عرضه ميكرد).
با اين مقدمه ،تاريخچه فعاليتهاي  OVOPتشريح ميشود .در سال  1961باشندگان يك روستا در استان اوآيتا،
به نام اوياماـماچي كه با فقر شديد روبهرو بودند ،بهصورت خودجوش و درونزا تصميم به بهسازي وضع خود
گرفتند و بر آن شدند كه سياست توسعه روستايي دولت ژاپن را دنبال نكنند .سياست توسعه روستايي دولت ،مبتني
بر افزايش كشت برنج در راستاي تضمين امنيت غذايي بود 2كه در برابر آن سوبسيد نيز پرداخت ميشد .با اين
سياست ،آنان گذشته از محروم ماندن از يارانههاي دولت ،با خطر افزايش فقر و بيكاري روبهرو بودند .به هر روي
باشندگان روستاي اوياما ـ ماچي آگاهتر از بوروكراتها در توكيو بودند و ميدانستند كه با توجه به توپوگرافي تپهاي
روستا ،نميتوان بهصورت انبوه ،برنج كاشت .پس از اين تصميم ،با رهبري ياهاتا ،3دهيار اوياما ـ ماچي ،سه طرح
توسعه جامعهمحور پياده شد .در نخستين طرح توسعه ،آنان بايد تصميم ميگرفتند كه بهجاي برنج چه بكارند؟
براين پايه ،آنان به دنبال مشخص كردن فراوردهاي بودند كه هم مناسب توپوگرافي منطقه باشد و هم افزايش درآمد
و كاهش مقدار كار كشاورزان را به همراه داشته باشد .پس از بررسي فراوردههاي گوناگون به جاي برنج ،تصميم
گرفتند آلوچه و شاهبلوط پرورش دهند و بدينسان نخستين طرح توسعه با نام نهضت آلوچه و شاهبلوط 4در 1961
آغاز شد.
مردمان بر اين باور بودند كه با كشت آلوچه و شاهبلوط به جاي برنج ،ميتوانند درآمد خود را افزايش و حجم
كار خود را كاهش دهند .فزون بر آن ،كشت اين فراوردهها اين اجازه را ميداد كه در فصولي كه برداشت نداشته،
به كارهاي ديگر بپردازند تا از اين راه هم درآمد ديگري بهدست آورند .با شعار «بياييد با كشت آلوچه و شاهبلوط
به هاوايي برويم» ،5منابع انساني و مالي در روستا بر كشاورزي آلوچه و شاهبلوط متمركز شد.
پس از نخستين نهضت ،دومين نهضت (تركيب شخصيتي تازه )6در سال  1965آغاز شد .در اين نهضت ،بر
يادگيري جامعه پافشاري شد .در اوياما ،يك كانون آموزشي بنياد شد كه تأمين مالي تورهاي پژوهشي در داخل و
خارج ژاپن و فراهم كردن كمك هزينه براي پژوهشگران را نيز ،در دستور كار خود داشت.
پس از ساختار برپا شده براي بهدست آوردن درآمد بيشتر و باال بردن سطح يادگيري در نهضتهاي يكم و دوم،
در سال  NPC ،1969سوم (جامعه بهشتي تازه) 7راهاندازي شد .اين بار تمركز بر بهبود كيفيت زندگي و جلوگيري
از كوچ جوانان از اوياما ـ ماچي بود .در آن طرح ،اوياما به هشت منطقه تقسيم شد و در هر منطقه يك مركز
فرهنگي و يك بازار برپا شد ،به گونهاي كه همه خانوارها به آن مركز و بازار دسترسي آسان داشتند .اين نهضت كه
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هنوز هم ادامه دارد ،نه تنها رفتهرفته ،روشهاي توليد و بازاريابي را بهبود بخشيد ،بلكه با افزايش توانمندي جوانان
در يادگيري ،به پايداري بيشتر و كيفيت بهتر زندگي انجاميد.
بدينسان ،نهضت  OVOPدر اوآيتا بعنوان يك رويكرد پايين به باال (برخالف رويكرد برنامهريزي از باال به
پايين كه پيش از اجراي طرحهاي توسعه در ژاپن مطرح بود) و اجتماع محور ،با هدف توسعه ك ّمي و همچنين كيفي
كل جامعه شناخته شده است .مردمان اوياما ـ ماچي ،كه پيش از نهضتهاي  NPCبا تنگدستي بسيار و كاهش سريع

جمعيت روبهرو بودند ،حال به بهزيستي مادي و غيرمادي دست يافته و توانمنديهاي خود را افزايش داده بودند.
با توجه به شعاري كه مطرح شد ،اينك باشندگان اوياما بيشترين شمار دارندگان گذرنامه (70درصد) را در
مقايسه با ديگر مناطق دارند .آنان نه تنها از حجم كار خود كاستهاند ،بلكه به نتايج چشمگير مادي دست يافتهاند.
درآمد كشاورزان در هر هزار متر مربع به سرعت در دوره  1975-2003افزايش يافت و به بيش از  1/5برابر ميانگين
ملي رسيد .اين نشان ميدهد آنان توانستهاند با راهكارهاي نوآورانه و كارآفرينانه ،معايب سكونت در يك منطقه
تپهاي را به يك مزيت (با توليد فراوردههاي با ارزش افزوده باالتر متناسب با وضع توپوگرافي و اقليمي خود)
تبديل كنند.
هنگامي كه هيراماتسو در سال  1979استاندار اوآيتا شد ،بر يادگيري از تجارب توسعه جامعه اوياما ـ ماچي و
ديگر موارد تأكيد كرد و تعميم شيوه توسعه اين مناطق و الگوبرداري از آنها را با عنوان الگوي «يك روستا ،يك
محصول» پايه كار خود قرار داد .امروزه ،عامل پيشرفت و توسعه استان اوآيتا را به نهضت  OVOPنسبت ميدهند.
در سال  ،1979گذشته از تعميم دادن الگوي مورد نظر به ديگر مناطق استان ،اقدامات ديگري براي سرعت بخشيدن
به روند آن مورد توجه قرار گرفت .از جمله اين اقدامات ،تالش در راه بهبود بخشيدن به توليدات مختص هر
منطقه ،ايجاد صندوق  OVOPكه با كمكهاي مالي بخش خصوصي تأمين مالي شود و از آن ضمن كمك مالي
فعاالن  ،OVOPبراي پاداش دادن به افراد و گروههايي كه داراي دستاوردهاي درخور توجه در اين زمينه بودند
استفاده شود و برپا كردن نمايشگاههاي توليدات  OVOPو فروشگاههاي آنتني( 8فروشگاههايي ماهوارهاي كه
در آنها كاالهايي كه در مناطق دوردست روستايي عرضه ميشود و متقاضيان بالقوه ،امكان رفتن به آن مكانها
را ندارند ،فروخته ميشود) در مناطق شهري براي افزايش فروش و ايجاد تعامالت الزم ميان فعاالن  OVOPو
مصرفكنندگان و خردهفروشان بوده است .اين مرحله با عنوان OVOPپايه و آغازين 9معروف است كه ايدههاي
نسل يكم را دربرميگيرد و در آن ،ارتباط از سمت روستا به شهر حاكم است .در چارچوب ايدههاي نسل دوم
فعاليتهاي  OVOP)OVOPتعميم يافته) 10دنبال كردن توسعه منابع انساني و تربيت مديران و افراد مؤثر در توسعه
مناطق روستايي و شناساندن نهضت  OVOPدر سطح جهان مورد تأكيد قرار گرفت كه اين موضوع باعث شد
فعاليتهاي  OVOPبا رويكرد تازه 11همراه شود؛ بدينسان كه در سال  ،2003فعاليتهاي  OVOPبا اين پديده روبهرو
شد كه كاالهاي توليد شده (كه در برخي موارد ،متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم منطقه بود) جذابيت گسترده
پيدا كرد و باعث جلب توجه شهرنشينان به اينگونه كاالها شد .در اين ميان تعامل فرهنگي و اجتماعي نيز رخ داده
كه با حفظ اصالت منطقه همراه بوده است ).(Haraguchi,2008
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Haraguchi, 2008

نهضت  OVOPبر متمايز بودن فرآورده توليد شده ،تأكيد ميكند .فعاليتهاي  ،OVOPگاهي بعنوان يك رويكرد
عرضه محور مورد توجه قرار ميگيرد؛ بدينترتيب كه فراوردهها با بهرهگيري از منابع موجود در روستاها توليد
ميشود و در بازارهاي مخصوص به خود و ويژه به فروش ميرسد .با اين همه ،روستاهاي موفق  OVOPبرآنند كه
پيوسته عناصر بازاريابي (توليد ،قيمت ،بهبود و توزيع) توليدات خود را بر پايه اطالعات و بازخوردي كه از بازار
دريافت ميكنند ،تعديل كنند و بهبود دهند .مهمتر از آن ،روند يادگيري تعاملي مستقيم در فعاليتها ،موجب ميشود
كه  OVOPبعنوان يك روش توسعه روستايي كارساز و پايدار شناخته شود.
البته ،از آنجا كه اين الگو اجتماعمحور است ،هيچگونه سازوكار نهادي رسمي و مشخصي ندارد .همواره ،يك
سازمان هماهنگكننده در كار است كه برنامههاي جمعي را به انجام ميرساند .اين سازمان به اعضاي خود كمكهاي
مشورتي فني و بازاريابي ميكند .استانداري ،تنها به پشتيباني تكميلي در قالب خدمات ترويجي ميپردازد و در
زمينه آموزش و يادگيري و بهبود فراوردهها كمك ميكند.
با توجه به مطالب مطرح شده ،عوامل موفقيت اين الگو را در كنار سياست توليد كاالي متمايز ،ميتوان در
جنبههاي كيفي كار مانند رهبري ،تعهد اعضاي جامعه و همكاري آنان نيز جستجو كرد.
ژاپن با ارائه الگوي توسعه بومي «هر روستا ،يك فراورده» يكي از پيشگامان در زمينه توسعه روستايي است؛
بهگونهاي كه اين الگو ،بهعلت قابل اجرا بودن در هر منطقه ،فراخور وضع منطقه ،در بسياري از كشورهاي
توسعهيافته و توسعهنيافته پياده شده و از پذيرش ويژه برخوردار شده است .از الگوهايي كه بر پايه فعاليتهاي
 OVOPدر ديگر كشورها اجرا شده است ،ميتوان به مواردي همچون OROV, OBOP, OCOP, OFOP, OTOP,

 OVOTو ...اشاره كرد .در جدول ( )3نام شماري از كشورهاي اجراكننده آمده است.
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يكي از مهمترين عواملي كه موجب ناكام
ماندن برنامههاي توسعه روستايي در كشور
شده است ،برنامهريزي متمركز از باال به پايين و
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غيرمشاركتي بودن آن است .اين ،درحالي است كه
هر يك از روستاهاي كشور ،براي از ميان برداشتن
مشكالت و تنگناها ،توانمنديهاي ويژهاي دارد كه

پرداخت .بيتوجهي به توانمنديهاي هر منطقه،
نيروهاي كيفي و كارشناسي مناطق و ناديده
گرفتن جايگاه آنان در انديشهسازي ،ايدهپردازي
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نيازمند توجه است و بايد به بهبود كمي و كيفي
اين توانمنديها و برنامهريزي ويژه براي هر روستا
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و برنامهريزي توسعهاي ،پيامدهاي ناگوار اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و حتا امنيتي خواهد داشت .براي رسيدن به
توسعه پايدار ،باشندگان روستاها بايد با بهرهگيري از امكانات و قابليتهاي موجود در منطقه ،به توليد كاالي متمايزي
بپردازند كه در بازار پذيرش داشته باشد و با باال بردن سطح كيفي و ارزش افزوده آن ،درجه انحصار خود را افزايش
دهند و سهم بازار بيشتري بهدست آورند.
يكي از راههاي تدوين برنامه جامع و كامل در اين راستا ،بهرهگيري از تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه
است .ژاپن از كشورهاي نظريهپرداز و پيشرو در زمينه توسعه روستايي است كه با در پيش گرفتن الگوي توسعه
محلي «يك روستا ،يك فرآورده» در ريشهكني فقر و بيكاري و پرداختن به بهزيستي در مناطق روستايي موفق
بوده است .ساختار اين الگو ،در كنار ويژگي توليد كاالهاي متمايز ،برپايه خوداتكايي و نوآوري و توسعه منابع
انساني استوار است .همانند چنين شيوه توسعهاي را در ايران نيز ميتوان ديد كه خودجوش و درونزا ،همراه با
فعاليتهاي جمعي و با كمترين اتكاء به نهادهاي پشتيبانيكننده بوده است .پيشينة چنين شيوه توسعه خودجوش در
كشور ،به بيش از يك سده ميرسد (روستاي لتگاه در استان همدان نمونهاي از اينگونه روستاهاست كه در زمان
ناصرالدين شاه نيز وجود داشته و در توليد جوراب تخصص پيدا كرده بود و فراوردههاي خود را در سطح كشور
عرضه ميكرد) .بنابراين ،توجه به شيوه توسعه اين روستاها و برنامهريزي براي از ميان بردن مشكالت و نارساييهاي
موجود و پر كردن خألهاي آنها و الگوبرداريهاي بايسته ،اين امكان را در كشور پديد ميآورد كه در كنار حل مسائل
و مشكالت روستاهايي كه با فقر و بيكاري دست به گريبانند ،از توانمنديهاي هر منطقه در راستاي رشد و توسعه
بهرهگيري شود و در پرتو كارايي و بهرهوري بيشتر ،زندگي بهتري براي شهروندان فراهم آيد.
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پينوشت
1. One Village, One Product (OVOP)

. كشور ژاپن است،گفتني است كه خاستگاه اين الگو
 مطرح شد، بهدنبال بحران غذايي كه در ژاپن پديد آمد، اين سياست.2
3. Yahata
4. New Plum and Chestnut (NPC)
5. Let's go to Hawaii by planting plums and chestnuts
6. Neo Personality Combination (NPC)
7. New Paradise Community (NPC)
8. Antenna shop
9. Original OVOP
10. Extended OVOP
11. New OVOP
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