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چکیده 
توسعة روستایی مفهومی همهجانبه و سسیستمی است که ،عالوه بر عمران و بهسازی روستا ،همة جنبههای
برنامهریزی آرمانی و هدفمند در مناطق

حیات اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی روستا را دربر میگیرد .یک 
دهندۀآنهاباشد .تفکرسیستمی

استکهبایدناظربهاینویژگیهاوپوشش

روستایی نیازمند رویکردی جامع 
فرایندشناختمبتنیبرتحلیل(تجزیه)وترکیبدرجهتدستیابیبهدرککاملوجامعیکموضوعدرمحیط

پیرامون خویش است که ویژگی هایی همچون هدف ،کلیت ،روابط متقابل ،و محیط بیرونی و درونی از اصول
تشکیلدهندۀ آن است .بنابراین ،برنامهریزی روستایی نیازمند شناخت روستا با نگرش سیستمی با توجه به
آنبایکدیگرومحیطپیراموندرسطوحملیومنطقهایاست.

کنشمتقابلووابستگیاجزایتشکیلدهندۀ

شناخت سیستمی در دو سطح است .1 :روستا؛ توجه به کارکردها -ساختارها و پیوندهای درونی -بیرونی
وتوسعةروستاییبازیرسیستمهایاقتصادی،اجتماعی،وکالبدیقابلبررسیو

روستاییدرعرصةبرنامهریزی
باعملکردهایخدماتیوتوزیعخدماترابطهدارد؛.2سرزمین؛توجهبهعواملخألفضایی-عملکردی خدماتی
بانتایجمنطقهایقابلبررسیوباوابستگیروستابهشهر،مهاجرت،وعدمانباشتسرمایهدرروستا

روستایی
ساماندهی تنوعات موجود از لحاظ برخورداری منابع ناحیهای ،نیازها و توانمندیهای منطقهای،

رابطه دارد .
برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین قابلبررسیواز
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نگرشسیستمیدربرنامهریزیفضاییبا
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رویکرد ساختاری -کارکردی با شناخت جامع سازمان فضایی زمینة توسعة نهادی محلی ،ملی ،و منطقهای را
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مقدمه 
در چارچوب رهیافت مطلوب توسعه برای مناطق روستایی ،که با توسعة پایدار روستایی شناخته میشود ،هم اینک
برخالف گذشته ،توسعة روستایی مبتنی بر رویکردی کلنگر و سیستمی است که دربردارندة ابعاد بنیادی ،شکلدهندة
نظام توسعة روستایی ،و همپیوندی موزون میان آنهاست (سامر.)12 :2001 ،
بسیاری از صاحبنظران بر آناند که برای تحقق توسعهیافتگی روستایی باید به زمینهها و عوامل مختلف و متعددی که
با یکدیگر در تعاملاند توجه کرد (راتن .)6 :1997 ،سیستم هر آن چیزی است که شکل و انسجام خود را از تعامالت
جاری اجزای خود بهدست میآورد .با توجه به موضوع اصلی مطالعات جغرافیایی ،یعنی سیستم انسان -محیط ،برای
کشف این ماهیت الزم است پژوهشگر محیط و انسان را بهخوبی بشناسد و روابط آن دو یا نقش هر یک را در این
سیستم معین کند (اجاقلو و اجاقلو.)1395 ،
دستیابی به اهداف توسعة روستایی نیازمند نگرش سیستمی به توسعه است .برنامهریزی فضایی عبارت است از نحوة
توزیع و سازمانیابی انسان و فعالیتها در پهنة سرزمین .برنامهریزی فضایی روندی است برای بهرهورسازی و آرایش
منطقی ،حفظ تعادل هماهنگی جمعیت و تأسیسات اجتماعی و اقتصادی ایجادشده در فضای ملی ،منطقهای ،و محلی
(معصومی اشکوری .)13 :1391 ،به عبارت دیگر ،فضا مجموعهای از روابط بین انسان ،محیط ،و فعالیت است .هدف کلی
برنامهریزی فضایی سازماندهی فضای سرزمین در عین بهرهبرداری خردمندانه از آن در راستای چشمانداز بلندمدت
توسعه در ابعاد و مقیاسهای گوناگون است (زیاری .)11 :1396 ،اگر به تعریف متعارف برنامهریزی فضایی بازگردیم،
یعنی مجموعه فنون و روشهای مورد استفاده برای قانونمندکردن و انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش عمومی و
خصوصی بر نحوة مکانگزینی و استقرار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در فضا ،ارتباط تنگاتنگ اجزای ساختاری و
کارکردی نظام فضایی آشکارتر خواهد شد (سعیدی .)3 :1390 ،توجه به اصول و قانونمندیهای حاکم بر پویش
سـاختاری -کـارکردی (سعیدی )1390 ،و اهداف اصلی برنامهریزی فضـایی سـازگاری و همخوانی تنگاتنگی میان این
دو را مشخص میکند .بر این پایه ،اهداف اصلی برنامهریزی فضایی و به تبع آن آنچه پـویش ساختاری -کارکردی در
پیِ شناخت آن است عبارتاند از:
ـ اصالح ساختارهای فضایی با توجه ویژه به بستر محیط طبیعی و ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی نظامهای فضایی
(منطقه ،ناحیه ،شهر ،و روستا)؛
ـ انتظام مکانی -فضایی فعالیتهای مختلف اجتماعی -اقتصادی در سطوح مختلف سرزمین و نظمبخشی به روابط و
کارکردهای فضایی از طریق سطحبندی سلسلهمراتبی سکونتگاههای شهری و روستایی (سعیدی و حسینی حاصل،
.)1388
تجربة توسعه در کشورهای جهان سوم حداقل در بخش روستایی نشان میدهد که نحوة نگرش به توسعه و روشها
و راهبردهای اتخاذشده نقشی کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت برنامههای توسعه دارد .بسیاری از صاحبنظران دلیل
عدم موفقیت در بهبود وضعیت جامعة روستایی و شکست برنامههای توسعه در روستاها را به نحوة نگرش به توسعة
روستایی و راهبردهای اتخاذشده مربوط میدانند (جمعهپور.)1384 ،
مرور پژوهشهای انجامشده در برنامههای توسعة روستایی نشان میدهد کمتوجهی به بُعد زیستمحیطی عمران
روستایی در قوانین کلیة برنامهها (فتحالهی و همکاران ،)1396 ،توجه به توسعة ساختارها و نمودهای فیزیکی و بیتوجهی
به اهداف عملکردی ،انسانها و مردمان روستایی (رحیمی و توسلی )1391 ،و تأثیر متغیرهای زمینهای محیط
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سیاستگذاری بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری (امیدی )1391 ،از خصوصیات و خطمشیهای اتخاذشده در توسعة
روستایی است.
فقدان الگویی جامع برای پیشرفت و توسعة پایدار روستایی به کاهش اثربخشی برنامههای توسعة روستایی منجر شده
و عالوه بر نرخ رشد منفی جمعیت در این مناطق به مهاجرت منجر گردیده و مسائلی چون حاشیهنشینی در شهرها و
کاهش جمعیت فعال در بخش راهبردی کشاورزی و تولید را در پی دارد .بنابراین ،بهمنظور کاهش تبعیض و نابرابریهای
اقتصادی و اجتماعی در روستا و توسعة ملی -منطقهای و محلی ارائة الگویی منسجم متشکل از تعامل و روابط متقابل
محیط بیرون و درون سیستم ،توجه به ساختارها و کارکردهای نظام فضایی که با واسطهای فضایی و غیرفضایی بهطور
برنامهریزی برای توسعه همه مفاهیمی سیستمیاند.

نظاممند هدایت میشوند الزامی است .روستا ،توسعة روستایی ،و
آنها و هرگونه اقدامی در جهت ایجاد دگرگونی مطلوب در آنها نیازمند نگرش مناسب است .فرض
بنابراین ،شناخت 
محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی با توجه به رویکرد ساختاری -کارکردی الگویی مناسب برای
شناخت و پیشرفت و توسعة پایدار مناطق روستایی و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است.

مبانینظری
توسعة روستایی مبتنی بر رویکردی کلنگر و سیستمی است که دربردارندة ابعاد بنیادی ،شکلدهندة نظام توسعة
روستایی ،و پیوندی موزون میان آنهاست .بدین ترتیب یکپارچگی و همهجانبهنگری ،تأکید بر توانمندسازی و
مسئولیتپذیری ،ظرفیتسازی و نیز تأمین امنیت اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و نهادی از اصول بنیادین توسعة پایدار
روستایی محسوب میشود (سامر .)12 :2001 ،نقش توسعة کالبدی مناطق روستایی در ایجاد بستر مناسب برای توسعة
اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی و تأمین شرایط الزم برای تبدیل مناطق روستایی به محیطهای امن برای فعالیت و
سکونت امری ضروری تلقی میشود (داگالس .)75 :1998 ،برنامهریزی فضایی عبارت است از نحوة توزیع و سازمانیابی
انسان و فعالیتها در پهنة سرزمین .برنامهریزی فضایی روندی است برای بهرهورسازی و آرایش منطقی ،حفظ تعادل
هماهنگی جمعیت و تأسیسات اجتماعی و اقتصادی ایجادشده در فضای ملی ،منطقهای ،و محلی (معصومی اشکوری،
 .)13 :1391تفاوت بین برنامهریزی فضایی و برنامهریزی فیزیکی توجه به مسئلة جمعیت و اشتغال در برنامهریزی فضایی
است و تفاوت بین برنامهریزی فضایی و برنامهریزی بخشی پرداختن به مسئلة مکان و حرکات محیطی در برنامهریزی
فضایی است .در برنامهریزی فضایی فضا حجم زمانی و مکانی مجموعه فعالیتهایی است که انسان در طبیعت انجام
میدهد .به عبارت دیگر ،فضا مجموعهای از روابط بین انسان ،محیط ،و فعالیت است .هدف کلی برنامهریزی فضایی
سازماندهی فضای سرزمین در عین بهرهبرداری خردمندانه از آن در راستای چشمانداز بلندمدت توسعه در ابعاد و
مقیاسهای گونا گون است (زیاری .)1396 ،جغرافیا در رویکرد پویش ساختاری -کارکردی علمی است که به شناسایی
ساختاری -کارکردی نظامهای فضایی میپردازد (سعیدی .)5 :1390 ،فرض اساسی رویکرد این است که میان اجزای
پدیدههای جغرافیایی نوعی پیوند تنگاتنگ و غیرقابل انکار هم به وجه عمودی هم افقی برقرار
ساختاری و کارکردی همة 
است .این رویکرد بر مبنای اندیشة منطقی -علمی ایمانوئل کانت ،فلسفة دیالکتیک عینی هگل ،رویکرد سیستمی،
پارادایم علم فضایی (نظریههای کریستالرو فون تونن ،نظریة منطقهبندیهای روزانة ورلن ،و نظریة شبکة منطقهای
فریدمن و داگالس سازماندهی شده است (سعیدی.)5 :1390 ،
آنها بر
نگرش سیستمی به برنامهریزی از اواسط دهة  1960و عمدتاً از مجرای آثار مکاللین و چادویک نمایان شد .
میتوان آنها را از طریق انتظامبخشی به روابط
سیستمها در همة محیطهای طبیعی و انسانی وجود دارند و 

آن بودند که
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تشکیلدهنده کنترل کرد .نقطة کانونی رویکرد سیستمی این است که شهرها و مناطق مجموعههای

میان اجزای
درهمتنیدهای از اجزا بوده که بهطور پیوسته در جریاناند و برنامهریزی بهمثابة تحلیل و کنترل سیستمها باید پویا و
همگام با تغییر باشد (المیندینگر.)51 :2000 ،

روشتحقیق 
مقالة حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای بنیادی و به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی محسوب میشود.
نگرش سیستمی چارچوب روش شناختی برای تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم فـراهم میآورد و بـه
روششناختی فرم تازهای از جامعیت جغرافیایی بنا کند .بین اجزای
جغرافیدان ایـن امکان را میدهد که بهمنزلة ابزار 
یک سیستم وابستگی متقابل وجود دارد .همة سیستمها متشکل از مجموعهای از داده -ستانده ،جریانها /فرایندهای
تبدیل ،و حلقة بازخوردند که در زنجیرة پیوندها و تعاملی پویا یک کل را پدید میآورند که دارای ویژگیهای متفاوت از
اجزای خود است .در این مقاله با مطالعة متون و نظریههای برنامهریزی فضایی و طرحهای ساماندهی فضایی نخست
عوامل و نیروهای دخالتکننده و بسترساز در دگرگونی نظام فضایی حاکم بر روستا از حیث اهمیت ساختاری در سطح
کالن ،که بر برنامهریزی و انتظام فضایی روستا تأثیرگذار است ،در چهار بخش دستهبندی شد :تأثیرپذیری نظام فضایی از
عوامل بیرونی و درونی ،روابط بین شهر روستا ،رویکردهای فضایی نهادگرایی /توسعة نهادی ،برنامهریزی فضایی و
آمایش سرزمین .سپس ،با تأکید بر لزوم نگرش سیستمی با استفاده از رویکرد ساختاری -کارکردی الگوی برنامهریزی
فضایی برای توسعة روستایی بر اساس رویکرد سیستمی و عوامل مرتبط با اجزای ساختاری با اهداف توسعة محلی،
منطقهای ،و ملی ترسیم شد.

یافتهها 
بحثو 
برنامهریزی فضایی در عمل میکوشد بر توسعة فضایی به مفهوم عام و بهویژه بر تضادهای آشکار موجود در سیاستهای
عمومی که موجب توسعة ناپایدار میشوند اثرگذار باشد .نگرش سیستمی و نظریة عمومی سیستمها نقش عمدهای در
ادراک جغرافیایی ایفا میکند (هاروی .)451 :1376 ،سیستم را کلیتی بههمپیوسته از عناصر متعامل و پویا در تعادل
میداند که در ظاهر و باطن در راه نیل به یک هدف مشترک گام برمیدارند.
برنامهریزی فضایی توسعة روستایی

نتایج مطالعات توسعه و اسناد سیاستگذاری روستایی نشان میدهد که در تبیین
رویکردهای فضایی ،راهبردهای فضایی ،و شاخصهای سیاستگذاری فضایی بهمنظور نیل به ارتقای قابلیتهای
سرزمین ،کاهش نارساییهای توسعة فضایی ،و قطبیشدن و تفاوتهای منطقهای نقش عمده دارند که در پیوندی پویا و
تعامل با عناصر ساختاری خود در جهت توسعة روستایی سازماندهی میشوند (شکل .)1
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شکل.1الگویتبیین
یافتههایپژوهشبرایاینمطالعه
منبع :

برنامهریزی و توسعة روستایی دارای ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی ،و زیستمحیطی است .تهیة
طرحهایی که به همة ابعاد بپردازد ضروری است .از آنجا که ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی نیز دارای

برآیندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و زیستمحیطی است ،الزم است همة ابعاد یکپارچه و همهجانبه درنظر گرفته
شود .تفکر سیستمی فرایند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک
موضوع در محیط پیرامون خویش است که ویژگیهایی همچون هدف ،کلیت ،روابط متقابل ،و محیط بیرونی و درونی از
اصول تشکیلدهندة آن است (مرعشی .)14 :1388 ،بر این مبنا ،عواملی که میتواند بر توسعة روستایی و ایجاد تعادل
بین مناطق روستایی و غیرروستایی اثرگذار باشد تنها به تغییر در نظام درونی روستا وابسته نیست ،بلکه به شکل
پیچیدهای با دنیای خارج از روستا (نواحی شهری ،سرزمین ملی ،و نظام بینالمللی) نیز پیوند دارد .بنابراین ،برای توسعة
بینالمللی الزامی
بخش روستایی برقراری پیوندهای پویا میان مناطق روستایی و شهری با دیگر مناطق کشور و نظام 
است .درحقیقت ،اگر قرار است پیشنیازهای بایسته برای بهبود زندگی تهیدستان روستایی مؤثر واقع شود ،الزم است
برنامهریزی فضایی بر مبنای مقیاس و با تأکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی از

نظاممند بررسی شود.
بهطور 
جوامع محلی ،مناطق ،و تا سطح ملی را دربر میگیرد و میتواند شامل برنامهریـزی روستایی ،شهری ،و منطقهای به
برنامهریزی فضایی میکوشد تا کیفیات الزم در نواحی شهری و روستایی را برپا سازد

نحوی توأمان باشد .به سخن دیگر،
و از آن حفاظت نماید .البته ،آشکار است که مسائل برنامهریزی فضایی همیشه و همهجا یکسان و یکنواخت نیست ،بلکـه
با خصلتهای جوامع و توسعه و تحول آنها تغییر میپذیرد (سعیدی.)1390 ،
برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین از مسائل مهم و کلیدی دیگری است که در برنامهریزی کالن و بخشی جای
بررسی دارد .هدف از آمایش سرزمین توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سرزمین است؛ بهگونهایکه هر منطقه متناسـب با
قابلیتها ،نیازها ،و موقعیت خود از میزان مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار شود و جمعیتی متناسـب
با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد (کالنتری و عبداهللزاده .)2 :1391 ،از جمله اهداف آمایش سرزمین ،که در
برنامههـای طوالنیمدت مرکز توجه است ،تعیین راهبرد کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتهاست .برنامة آمایش
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سندی است که برای تحقق توسعة پایدار فضایی مجموعه اهداف ،راهبردها ،سیاستها ،و برنامههای اجرایی بخشهای
میگیرد.
دولتی و غیردولتی را در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،و کالبدی و سیاسی دربر 
رویکرد نهادگرایی /توسعة نهادی پاسخی به ناتوانی رویکردهای کالسیک توسعة محلی و منطقهای و شکست آنها
در تبیین چرایی نابرابریهای محلی و منطقهای و ارائة راهکارهای مناسب برای از بین بردن این نابرابریها (توسعة
فضایی) است.
اگر به تعریف متعارف برنامهریزی فضایی یعنی مجموعه فنـون و روشهـای مـورداستفاده برای قانونمندکردن و
انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش عمومی و خصوصی بر نحوة مکانگزینی و استقرار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
در فضا (سعیدی )1388 ،توجه شود ارتبـاط تنگاتنگ اجزای ساختاری و کارکردی نظام فضایی آشکارتر خواهد شد .بر این
مبنا ،شاخصهای تعیینشده و اثرگذار در برنامهریزی و انتظام فضایی در بخشهای زیر ردیابی میشود.
برنامهریزیوانتظامفضایی 

شاخصهایتأثیرگذاردر

.1تاثیرپذیرینظامفضاییازعواملبیرونیودرونی 

سیستم متشکل از کلیتی شبکهی از روابط متقابل بین عناصر یا زیرسیستم هاکه برای تحقق هدف یا اهداف خاص
آنها برقرار است .در تبیین مفهوم کلیت ،باید درک پیوندها و روابط متقابل قابل تجسم
شبکه ای از روابط متقابل بین 
باشد .پیوندها یا شبکة روابط بین عناصر یا زیرسیستمها عامل اصلی هویت و شکلگیری نظام است .چه بسا مجموعهای
از عناصر گرد هم آیند ،ولی مادامی که بین آنها روابطی برقرار نشده باشد ،نمیتوان آن را نظام یا سیستم نامید
(جمعهپور.)1384 ،
برقراری این روابط نهتنها در سطح درونی ،بلکه در سطح بیرونی نیز از اهمیت برخوردار است .روابط برای رسیدن به
هدف و ایفای نقش برقرار میشود .بنابراین ،کارکرد ،هدف ،و ماهیت نظام و اجزا از طریق پیوندها و روابطی که برقرار
ساختهاند مشخص میشود .هر نظام فضایی ،ازجمله سکونتگاههای روستایی ،نهتنها تحت تأثیر نیروها و روندهای درونی
جاری در محیط خود است ،بلکه از نیروها و روندهای بیرونی نیز به شیوههای مختلف تأثیر میپذیرد .این گونه تعامل
نیروهای درونی و بیرونی از قانونمندیهای حاکم بر همة انواع نظامها بهشمار میرود (سعیدی و حسینی حاصل:1388 ،
 )80که مجموعة عوامل و نیروهای دخالتکننده در مقیاس محلی ،ناحیهای ،و جهانی را دربر میگیرد و در تعاملی پویا
بسترساز دگرگونی نظامهای مکانی -فضایی بهشمار میرود .بدینسان ،نظامهای سکونتگاهی در فرایند یک تعامل پویا از
نیروهای گوناگون اثرگذار در روند زمان رنگ و شکل میگیرند (سعیدی)355:1388،عوامل درونی عبارت است از عواملی
که در خود فضای مورد بررسی عینیت دارد و متناسب با ویژگیهای خود منطقه است .نیروها و عوامل درونی در دو گروه
از عوامل و نیروها قابلتفکیکاند .1 :نیروها و عوامل محیط؛  .2نیروها و عوامل محیط اجتماعی -اقتصادی (سعیدی و
واقعیتهای مکانی -فضایی یا غیرفضایی نشئت میگیرد و

صدوق .)9 :1385 ،عوامل بیرونی عواملی است که از سایر
تصمیمگیریهای سیاسی -اداری و اقدامات عمرانی را شامل میشود (امین مقدم.)149 :1390 ،
.2روابطبینشهروروستا

در فرایند توسعة ملی و حتی توسعة شهری ،توجه به روستاها و برنامهریزی توسعة روستایی اهمیت دارد .درواقع ،با توجه
به اصل مکملبودن فضاها و مکانها ،توسعة ملی و توسعة شهری بدون توسعة روستایی معنی و مفهوم نخواهد داشت.
سکونتگاهها امروزه به صورت نظامهای باز عمل میکنند ،بهویژه سکونتگاههای شهری و روستایی به دلیل روابط متنوع و
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گستردهای که با یکدیگر دارند بهشدت تحت تأثیر یکدیگرند و به یکدیگر وابستگی و نیاز دارند .مسئلة توسعة روستایی در
ایران همیشه جایگاهی محوری در نظام سیاستگذاری کشور داشته است (زاهدی و همکاران.)1391 ،
توسعة روستایی پدیدة مستقلی است که در یک دیدگاه کلی با نقش سکونتگاههای روستایی در توسعة ملی ،که در
رابطه با ظرفیت تولید نقش تعیینکنندهای دارد ،مرتبط است .چون نیاز به تعادل بین شهر و روستا به ورت عام و کشاورزی
و صنعت بهطور خاص وجود دارد ،در اقتصادهای جهانی و یکپارچه این تعادل ممکن است فقط در یک واحد گنجانده شود
که آن از تشکیالت اجتماعی منفرد و متمایز بسیار وسیعتر خواهد بود و درنتیجه کارکردهای متفاوتی خواهد داشت (برگر،
 .)2 :1994گزارش پایش جهانی ( )2013بر اهمیت نقش پیوندهای روستایی -شهری برای کاهش فقر تأکید میورزد .در
دنیایی که به سمت جهانیشدن پیشرفته و بهسرعت در حال شهریشدن است نیاز به غلبه بر این دوگانگیها از طریق
تأکید بر پیوندهای روستایی -شهری در سیاست (خطمشی) و برنامهریزی است (تاکلی.)2 :2005 ،
واحدهای سکونتگاهی روستایی در ایران به پیروی از تنوع ناحیهای و منطقهای عوامل محیط طبیعی از یک سو و درجة
تأثیرگذاری متفاوت نیروها و عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر به نحوی متنوع و با تفاوتهای ناحیهای و
منطقهای برپا شده و در گذر زمان شکل امروزی یافتهاند (سعیدی.)85 :1388 ،
روابط بین شهرها و روستاها در بین مناطق کشور از دهة  1340با برنامهریزیهای توسعه دچار دگرگونی شد و برای
کاهش نابرابریهای منطقهای رویکرد توسعة منطقهای شکل گرفت .با این حال ،بهرغم سابقه و قدمت سیاستگذاری
توسعة منطقهای در ایران ،در بیشتر این اقدامات ،توجه به این نکته که ایران سرزمینی وسیع است و تنوع و تکثر وجه
غالب آن را تشکیل داده است مورد غفلت قرار گرفت (فرجی راد و همکاران.)1390 ،
.3رویکردهایفضایینهادگرایی/توسعةنهادی 

بسیاری از شاخصهای توسعة فضایی از طریق این رویکرد و نظریه قابل توسعه خواهد بود .بـه عبـارت دیگر ،نظریة
برنامههای توسعه ،تقویت شیوههای نظارتی

توسعة نهادی با مباحثی همچون توجه به روششناسی کیفی در فرایند تدوین
از طریق نهادهای مردمی (سازمانهای غیردولتی و تشکلها) ،تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی و ایجاد نظام فراگیر
دادهها و اطالعات روستایی سبب تقویت جنبههای مشارکتی ،پیوندها و تعامالت عوامل درونی و بیرونی و تقویت
شبکههای فضایی میشود (رکنالدین افتخاری و همکاران .)1394 ،از این رو ،جایگاه ویژهای در شکلگیری الگوی
فضـایی مناسب در برنامهریزی توسعه ،بهویژه توسعة پایدار روستایی ،دارد .نهادینهشدن توسعة پایدار یا توسعة پایدار
نهادی یکی از ابعاد اصلی سیاستگذاری فضایی است.برای نهادینهشدن توسعة پایدار به نظام برنامهریزی و بودجهریزی
مدون ،هماهنگی بخشها و ارتباط سطوح مختلف و درنهایت مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی در روند برنامهریزی
و مدیریت نیاز است .اما نگاهی به تحلیل محتوای کیفی سیاستهای فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقالب
اسالمی نشان میدهد در عمده رمزهای استخراجشده 47 ،مورد از سیاستها مربوط به مقولة نهادینهشدن توسعة پایدار
است .برنامهریزی و بودجهریزی  21مورد را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر ،نظام برنامهریزی متمرکز در ایران
و درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام باعث شده است تعداد زیادی از مواد و بندهای برنامهها و سیاستهای توسعة
روستایی مبتنی بر برنامه و بودجهریزی از باال به پایین شکل بگیرد .این امر موجب شده است نقش سازمانهای مردمنهاد
و بخش خصوصی در فرایند نهادینهشدن توسعة پایدار کمرنگ شود (تعداد  8رمز استخراجشده از اسناد مختلف) (بدری و
همکاران .)1397 ،با وجود افزایش سطح توجه به توسعة پایدار روستایی در برنامههای بعد از انقالبـ که بیشترین آن در
برنامة چهارم توسعه مشاهده میشودـ این توجه بر اساس ساختار مدل تعالی سازمانی در همة ابعاد پایینتر از میانگین است
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و نشان میدهد که در برنامهها عناصر توانمندساز در باور خطمشیگذاران و برنامهریزان برای نهادینهکردن پایداری
بهدرستی شناخته نشده است و مدیریت اجرایی از ظرفیت الزم برای اجرای پایداری برخوردار نیست (رکنالدین افتخاری و
همکاران.)1392 ،
.برنامهریزیفضاییوآمایشسرزمین 

4

رشتهای مورد نظر است ،توجه به متدهای تحلیل یکپارچه
از آنجا که درمطالعات و برنامهریزی آمایش یکپارچگی بین 
ضروری است .ماهیت بین رشتهای و پویای آمایش سرزمین ایجاب میکند رویکرد مطالعات و برنامهریزی بر مبنای
رویکرد سیستمی و زیست ناحیهای با تأکید بر توسعة پایدار باشد .در این رویکرد هر سکونتگاهی را میتوان ارگانیسمی
دانست که کمترین مکانیسمی آن را متأثر میسازد (استعالجی.)1389 ،
قابلیتهای اقتصادی یا مجموعهای از مکانهای جغرافیایی بر اساس

در نگاه آمایشی به توسعه بدون تعصب بخشی
معیارهایی مانند ایجاد اشتغال ،ارزش افزوده ،تخریبنشدن محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت سرمایة اجتماعی مطالعه
و شناسایی میشوند و بر اساس آن فعالیتهای اقتصادی به نحوی طراحی و اجرایی میشوند که در سطح مکان یا
مکانهای یادشده بیشترین همافزایی ممکن بین فعالیتهای اقتصادی مربوط روی دهد (مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.)1395 ،
بررسی ساختار و منابع محیط طبیعی و ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی -سیاسی ،و کالبدی نخستین اقدام در
جهت شناخت وضع موجود در زیست ناحیه ،سپس توانسنجی ،تحلیل ،و بررسی در تجزیه و تحلیل در برنامهریزی
مطالعات آمایش بهشمار میرود .در پارادیم جدید توسعه ،با استفاده از دیدگاه سینوپتیک توسعة کانون برنامهریزی ،حرکت
از پایین به باال و توجه به زیست و زندگی روستایی است .بدین ترتیب ،واژه و مفهوم برنامهریزی کالبدی بهطور عمومی
با مسئلة آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی آمیخته شده است (رضوانی )16 :1383 ،و با مفهوم سازماندهی مطلوب
فعالیتهای انسان در فضا (اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی) همراه گردیده که حاصل آن تخصیص بهینة فضا به
فعالیتهای مختلف بر اساس اصول بنیادین توسعة پایدار است .برنامهریزی فضایی ،توزیع بهینة فعالیتها در پهنة
ریزیهای توسعه از دیدگاه آمایشی فضایی بهشمار
سرزمین ،مدیریت فضا ،و سیاستگذاری منطقهای از ضروریات برنامه 
میرود (ریمر و برت.)274 :2013 ،
طرحهایی است همچون طرح ملی آمایش سرزمین ،آمایش استانها ،مجموعة شهری یا منطقة
نتیجة چنین نگرشی 
شهری ،توسعه و عمران ناحیه ،برنامة ملی گردشگری کشور ،جامع گردشگری استان و امثال آنها .در تصمیمگیریها
مباحثی همچون سرمایة اجتماعی در بخش مطالعات فرهنگی و توجه به ابعاد ظرفیت و ظرفیتسازی در بحث مدیریت
آمایش استان و نقش نهادهای استانی در طرح آمایش استانها مورد توجه قرار دارد .پارادایمهای نوین توسعة روستایی بر
ظهور نظام اجتماعی منطقهگرایی جدید تأکید دارند که انعطافپذیرتر و متنوعتر بوده و ساختاری افقیتر نسبت به
منطقهگرایی قدیم دارد و ذینفعان مختلفی در نظام حکمروایی سیاستگذاری روستایی دخالت دارند (ریمر و مارکی،
.)5 :2008
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منطقهایایران 

سیاستگذاریتوسعةمحلیو

جدول.1نگرشآمایشیوفضایی
تعریفمنطقه 

منطقهای 

تعریفتوسعة

رویکردبهتوسعه 

ـ مبهم و سطوح مختلفى بهعنوان
منطقه تعریف شده است.
ـ در برنامههاى مؤخرتر به سطوح
استانى و شهرستانى توجه داشته است.

ـ بر حسب توزیع متوازن جمعیت و
فعالیتها متناسب با امکانات و
توانهاى سرزمین تعریف شده است.

ـ رویکرد توسعة یکپارچة
فضایى با تأکید بر ابعاد
اقتصادى ،اجتماعى ،و محیطى

سیاستهاوابزارها 

ـ سناریوهاى آیندهنگرى
ـ نقشههاى کاربرى زمین در
سطح کالن

مأخذ:فرجیرادوهمکاران،1390،بااندکیتخلیصوتغییر 

برنامهریزی در این دیدگاه تا حدودی غیرمتمرکز است و بر عوامل محلی تأکید میکند و نقش عوامل و نهادهای
سطح محلی (همچون شوراها و دهیاریها ،معتمدان محلی ،و نیز عوامل و نهادهای سطح بخش و شهرستان) حائز
اهمیت است .این دیدگاه بر سرمایة اجتماعی ،نیروی انسانی ،ظرفیتسازی ،و مشارکت تأکید میکند.
برنامهریزیتوسعة روستایی

نگرشسیستمیورویکردهایساختاری-کارکردیدر
بررسی نحوة استفاده از اراضی و وضعیت استقرار کانونهای جمعیتی و شبکة راهها با استفاده از نقشة کاربری اراضی
موجود طرح توسعه و عمران ناحیه ،بررسی نظام استقرار و پراکنش آبادیهای دارای سکنه در مقاطع سرشماریهای
شبکههای ارتباطی ،نحوة پراکندگی تأسیسات زیربنایی ،خدمات رفاهی و خدمات اقتصادی و

رسمی کشور ،بررسی
آنها ،بررسی
پشتیبانی تولید در نقاط روستایی محدودة مورد مطالعه ،بررسی روستاهای دارای طرح هادی و وضعیت 
سلسلهمراتب عملکردی روستاها ،و بررسی حوزههای عملکردی با توجه به روابط عملکردی موجود بین کانونهای
شهری -روستایی و تعیین حوزههای همپیوند خدماتی از موارد قابل ذکر در بررسیهای فضایی -عملکردی در طرحهای
ساماندهی فضایی روستایی بهشمار میروند (افراخته .)186 :1390 ،با توجه به مشکالت ساختاری -کارکردی مناطق
روستایی ،همچنان توسعة سکونتگاههای روستایی در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی بدون درنظرگرفتن
رویکردهای توسعة پایدار بوده ،زیرا سکونتگاههای روستایی با شدت و ضعف متفاوت با چالشهایی نظیر فقر ،نابرابری
درآمدی ،مهاجرتهای روستایی و تخلیة روستاها ،غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی و آسیبپذیری باالی سکونتگاههای
روستایی روبهرو هستند و میتوان دریافت که ارتباط بین رویکردهای پایدار و توسعة کالبدی بسیار کمرنگ است
(پورطاهری و نقوی.)1390 ،
نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاستگذاری فضایی روستایی شامل مکانها ،مردم و فعالیتها در تدوین قوانین،
برنامهها و سیاستها موجب توسعة پایدار روستایی میشود .در سالهای  1372-1371طرح «طبقهبندی روستاها و
تدوین استراتژی توسعة روستایی کشور» توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت مهندسین مشاور هامونپاد تهیه
شد .مرحلة اول این طرح در سطح ملی و مرحلة دوم «طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی» و «طرح سطحبندی
روستاهای کشور» در سطح استانها و شهرستانهای انجام گرفت .مطالعات وضع موجود و تجزیه و تحلیل این طرح
نسبتاً جامع بوده و همة زمینههای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فضایی -کالبدی را دربر میگرفت .ولی متأسفانه نتیجة
این طرح صرفاً ماهیت فضایی -کالبدی داشته و پیشنهادهای مشخصی در آن برای ساماندهی اقتصادی -اجتماعی
نواحی روستایی از جمله در زمینههای تولید و اشتغال وجود نداشت .سازمان فضایی زیستگاههای انسان ،شهری ،و
ناحیهای نتیجة مستقیم فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و نهادی است .این فرایندها عملکردی در فضا دارند ،اما
فینفسه فرایندهای فضایی نیستند .عملکرد محض سیاستهای فضایی بدون درونمایة فضایی الجرم به مسائل تبعی
میانجامد .به همین دلیل ،اغلب برنامهریزیهای فضایی که در جهان سوم تهیه میشود به نتایج مطلوب نمیرسد ،زیرا با
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تغییرات ساختاری همراه نیست (شکوئی .)1375 ،با توجه به اینکه نظام فضایی مجموعهای مرتبط از ساختارها و
کارکردهای گوناکون است ،بهنظر میرسد یکی از مقولههای مهم در عرصة برنامهریزی روستایی توسعة روستایی توجه
به کارکردها -ساختارها و پیوندهای درونی -بیرونی روستایی باشد که در دو محور سیاستهای راهبردی و شاخصهای
سازمان فضایی روستایی در سطح روستا با زیرسیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی قابل بررسی است (شکل  )2و با
عملکردهای خدماتی و توزیع خدمات رابطه دارد.

شکل.2رویکردساختاری-کارکردیدرتوسعةروستایی



افتههایپژوهشبرایاینمطالعه 
منبع:ی 
برداشت سیستمی از توسعه بر هماهنگی بین اجزا جهت دستیابی به اهداف مورد نظر تأکید دارد .در یک سیستم
توسعه ،برخالف برخی سیستمهای زیستشناختی که ساختار کارکرد را تعیین میکند ،نیازی به پذیرش ساختار بهطور
قطعی نیست .ساختار را میتوان بهگونهای تغییر داد یا اصالح کرد که متناسب با فرایند توسعه شود .کل اهداف سیستم،
سیستمهای توسعه بهشمار میروند .در

منابع سیستم ،اجزای سیستم ،و برنامهریزی راهبردی از جمله موارد مطروحه در
این سیستم دو دسته عوامل بیرون از سیستم و عوامل درونی (شکل  )3دخیلاند.
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شکل.3روابطسیستمبرنامةراهبردی 
مأخذ:پاپلییزدیوابرراهیمی 36:1381،

به نظر رکنالدین افتخاری و همکاران ( ،)1394الگوی سرمایة اجتماعی بر اساس رویکرد سیستمی ،توسعة روستایی
بهطور اعم و توسعة فضایی بهطور اخص تولیدی نظاممند است که از درون الیههای مختلف سیستم به شکلی درونزاد و
در نتیجة مناسبات عناصر درونسیستمی مختلف همچون شبکهها و پیوندهای اجتماعی ،نظم و امنیت ،و هنجارها و
مشارکت معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا میکند .به عبارت دیگر ،در این رویکرد ،ویژگیهای برنامهریزی فضایی در قالب
سیستمی از دادهها ،خروجی ،پیامد ،و اثر گنجانده شده است.
الگوی برنامهریزی فضایی بر اساس رویکرد سیستمی در شکل  4ارائه شده است .توسعة ملی -منطقهای و محلی و
کاهش تبعیض و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی از خروجیهای این الگو بهشمار میرود که از اتخاذ سیاستهای
تمرکزگرا و تفرقگرا حاصل میشود .تخصیص منابع و اعتبارات نیروی انسانی و تجهیزات و تدارکات ورودی در این الگو
است .در این مدل اقدامات قابل دستکاری شامل ورودی و فرایندها و نتایج قابل دستکاری شامل خروجی و پیامدهاست.

ورودی (درونداد)

مدل فضایی توسعه
روستایی

تخصیص منابع و
اعتبارات نیروی انسانی
تجهیزات تدارکات

فرآیند

خروجی (برونداد)

پیامد

آثار

ساماندهی فضایی
مراکز رشد
سکونتگاه مرکزی
روستا -شهری

توسعه های ملی -
منطقه ای و محلی
کاهش تبعیض و
نابرابریهای اقتصادی ،
اجتماعی

سیاستهای تمرکزگرا
همراه با تفرق گرا
ارتقا شاخص های
اجتماعی  ،اقتصادی
کالبد فضایی

توسعه متوازن
روستایی

شکل.4الگویبرنامهریزیفضاییبرایتوسعةروستاییبراساسرویکردسیستمی
افتههایپژوهشبرایاینمطالعه 
منبع:ی 
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تحوالت ناشی از اجرای برنامههای فضایی توسعة روستاها ،عالوه بر تأثیرات اقتصادی ،تأثیر بسزایی در رشد جمعیت
و ترکیب جمعیتی دارد که این اثرهای اجتماعی و جمعیتی میتواند ،عالوه بر تأثیرپذیری از اثرات اقتصادی ،بهطور متقابل
در بخش اقتصاد و پراکندگی نواحی روستا مؤثر باشد .توجه موردی به روند تغییرات جمعیت کل کشور و نقاط شهری
حاکی از نکات قابل توجهی در این زمینه است .
جدول.2روندتغییراتجمعیتکلکشورونقاطشهری  1395-1355
1355

1365

1370

1375

1385

1390

 1395


تعداد کل جمعیت (نفر)

33708744

49445010

55837163

60055488

70495782

75149669

79926270

تعداد جمعیت شهری (نفر)

15854680

26844561

31836598

36817789

48259964

53646661

59146847

نرخ رشد جمعیت (درصد)

2/7

3/9

2/5

1/5

1/6

1/3

1/2

نرخ رشد جمعیت شهری (درصد)

4/9

5/4

3/5

2/9

2/7

2/1

2/9

نرخ شهرنشینی (درصد)

31/4

54/3

57

61/3

68/5

71/4

74

مأخذ:محاسبهواستخراجنگارندگانازپایگاهاینترنتیمرکزآمارایران 

طبق جدول  ،2سهم جمعیت شهرنشین کشور طی روندی مستمر از  31.4درصد در سال  1335به  74درصد کل
میرسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز متأثر از رشد و
جمعیت کشور در سال  1395رسیده است .بهنظر 
افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است .بارزترین کارکرد
برنامهریزی فضایی تعادل و هماهنگی با هدف ترکیب بهینة فعالیتها در زمان و مکان است که از طریق جمعیت و برد
خدمات با سایر رویکردهای برنامهریزی رابطه دارد .دستیابی به این ترکیب به کمک زیرمجموعههایی (حوزة نظامها)
میسر میشود که در تعامل سنجیده و با کارکردهای متمایز به برنامهریزی نظام میبخشد .همة پدیدههای جغرافیایی ،اعم
از طبیعی -اکولوژیک و یا اجتماعی -اقتصادی ،حاوی خصلت و قانونمندیهای نظامها (سیستمها) هستند و از این رو
نظاموار عمل میکنند (سعیدی.)1390 ،
سطوح سلسلهمراتب فضایی باید توأمان و مرتبط با هم بهعنوان زیرمجموعهای متمایز از نظام برنامهریزی تلقی شود.
گرچه هر یک بهدلیل زمینهای فضایی با مقتضیات متفاوت از حوزة عمل و برنامهریزی مستقلی برخوردارند ،نظام
زیرمجموعهای است تا برای زمینهها و بخشهای مرتبط با مکانها توأمان
برنامهریزی روستایی کشور فاقد رویکرد و 
برنامهریزی کند (رضوانی .)1395 ،بنابراین ،بهنظر میرسد یکی از مقولههای مهم در عرصة برنامهریزی روستایی توسعة
روستایی توجه به عوامل خأل فضایی -عملکردی خدماتی روستایی در سطوح سرزمین است که با شاخصهای برد
خدمات و آستانة جمعیت قابل ردیابی است و به نتایج منطقهای وابستگی روستا به شهر ،مهاجرت ،و عدم انباشت سرمایه
در روستا منجر میشود .ساماندهی تنوعات موجود از لحاظ برخورداری منابع ناحیهای ،نیازها و توانمندیهای منطقهای،
و تقسیم کار بین بخشهای شهری و روستایی از طریق ساختارهای نهادی و مدیریتی بهطور نظاممند هدایت میشوند.
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سکونتگاهها 

شکل.5عواملخألفضایی-عملکردیخدماتی
یافتههایپژوهشبرایاینمطالعه 
مأخذ :

بهطور کلی ،با مروری بر طرحهای بیانشده در توسعة فضایی روستایی و نگرش سیستمی مطرحشده در تحقیق
حاضر ،موارد زیر در برنامهریزی روستایی مطرح شد.
 .1با مطالعة متون توسعه و نظریههای توسعة روستایی در ارتباط با دانش بومی درمجموع دو دسته پارادایمهای قدیم
و جدید توسعة روستایی مشاهده میشود .پارادایمهای قدیم عموماً طرفدار توسعة برونزا در چارچوب نظریهای نوسازی و
راهبردهای برنامهریزی «باال به پایین» و ساختارهای «مرکز -پیرامون» هستند؛ در صورتی که نظریههای جدید توسعة
روستایی (که مبتنی بر عوامل و نهادههایدرونی است) از مردم و دانشهای بومی آنان حمایت میکند (رکنالدین
افتخاری و همکاران .)1384 ،دستیابی به اهداف کالن توسعة ملی درک و شناخت همهجانبة سطوح ملی و منطقهای را
میطلبد .برنامهریزیهای ملی بدون واسطة برنامهریزیهای محلی و منطقهای قادر به شناخت پتانسیلها و محدودیتهای
محلی و منطقهای نبوده و در تدوین اهداف توسعهای خود با مشکالت اساسی مواجه خواهد بود (فرجی راد و همکاران،
.)1390
 .2توجه به نقش شهرها در توسعة روستایی (تئوری مدرنیزاسیون) بهعنوان عامل ایجادکننده ،گسترشدهنده ،و موتور
محرک توسعه و بهعنوان تسهیلکنندة پخش توسعه و نوآوری روی حوزة نفوذ (پائول )255 :1988 ،در ساماندهی
فضایی حائز اهمیت است .اهداف توسعة روستایی بهطور منزوی و جدای از توسعة شهری و انحصاراً از طریق رشد
اقتصادی «پایین به باال» حاصل نمیشود )افراخته ،)46 :1390 ،بلکه نیازمند عدالت اجتماعی ،تسهیل توسعة کشاورزی،
همراه با گسترش تجارت و صنایع شهری است و از این رو توجهات بیشتری به بسط اقتصادی شهرهای کوچک و
متوسط معطوف شده تا بهعنوان حلقة ارتباط بین اقتصاد شهری و روستایی بتواند توسعة همهجانبه و توزیع متعادلتر
منافع را تسریع نماید (راندینلی .)118 :1983 ،از این رو ،توجه به تقویت همپیوندی و تعامل میان شهرها و روستا از
الزامات توسعة روستایی است که با اتخاذ سیاستهای یکپارچة رشد و توسعة متعادل شهری و روستایی و همچنین
تقویتسازی اقتصادی و اجتماعی شهرهای کوچک با هدف خدمترسانی به روستاهای پیرامون ارتباط دارد.
 .3طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی نخستین طرحی بود که برای ساماندهی روستاهای کشور در سطح ملی،
استانی ،و شهرستان تهیه شد و به دلیل ماهیت صرفاً فضایی -کالبدی پیشنهادهای مشخصی برای ساماندهی
اقتصادی -اجتماعی نواحی روستایی نداشت .طرح ساماندهی اجتماعی -اقتصادی رویکرد مشارکتی بود که با تأکید بر
محوریت مردم و نهادهای محلی با اولویت فعالیتهای تولیدی مرتبط با کشاورزی ارائه نمود .البته ،طرحهای یادشده به
دلیل نداشتن جایگاه قانونی مشخص در نظام برنامهریزی کشور و موازیکاری و تداخل وظایف دستگاههای اجرایی دچار
نوسان بودهاند .بنابراین ،برنامهریزی هدفمند روستایی برای رسیدن به توسعة پایدار و فرایندهای پایدار با عوامل فضایی
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در یک چارچوب مشخص قابلیت ترکیب دارد .دولتها و سازمانها در مرکزیت قرار دارند و از طریق رویکردهای توسعة
یگری
پایدار حفظ و ارتقای محیط را در سطح محلی ،منطقهای ،و ملی فراهم میآورند .در این میان ،توجه به نظام تول 
برنامه بهعنوان جز کارکردی بر اساس شکل و دامنة روابط و نحوة برآوردن نیازهای محلی و منطقهای و تحریک عوامل
انگیزشی حائز اهمیت است.
 .4نحوة پراکنش و ساختار مکانی سکونتگاههای روستایی به عواملی چند بستگی دارد .این ساختار مکانی درواقع نمود
عینی عملکرد روندهای طبیعی ،اکولوژیکی ،اجتماعی ،و اقتصادی است و بر این اساس ،چشمانداز روستایی حاصل کنش
متقابل نیروها و عوامل محیطی است .حال آنکه عوامل و عناصری مانند موقعیت ،نیروها ،و عوامل محیطی و انگیزههای
فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی بر آن تأثیر میگذارند .بر مبنای روابط درونی و بیرونی ،سکونتگاههای
روستایی دارای دو موقعیتاند .1 :موقعیت طبیعی (جغرافیایی)؛  .2موقعیت کارکردی (سعیدی .)47 :1388 ،برنامهریزی
روستایی برای رسیدن به اهداف ساماندهی فضایی -کالبدی و اقتصادی -اجتماعی سکونتگاههای روستایی نیازمند توجه
برنامهریزی فضایی

به رویکردهای ساختاری -کارکردی در مناطق روستایی است .الگوی عمومی نظام مدیریت و
روستایی در شکل  6نمایش داده شده است.

.نظاممدیریتوبرنامهریزیفضاییدرتوسعةپایدارروستایی 

شکل6
افتههایپژوهش 
منبع:ی 

نتیجهگیری 

با تأکید بر لزوم نگرش سیستمی با استفاده از رویکرد ساختاری -کارکردی و ارتباط تنگانگی که با برنامهریزی فضایی
دارد ،بحث اساسی ارائة تعریف از جایگاه ،نقشها ،و روابط متقابل میان اجزای سیستم است:
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 .1کارکردها -ساختارها و پیوندهای درونی -بیرونی روستایی در عرصة برنامهریزی و توسعة روستایی در دو محور
سیاستهای راهبردی و شاخصهای سازمان فضایی روستایی در سطح روستا با زیرسیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ،و
کالبدی قابل بررسی است و با عملکردهای خدماتی و توزیع خدمات رابطه دارد.
 .2توجه به عوامل خأل فضایی -عملکردی خدماتی روستایی در سطوح سرزمین در عرصة برنامهریزی و توسعة
روستایی با شاخصهای برد خدمات و آستانة جمعیت قابل ردیابی است و با نتایج منطقهای وابستگی روستا به شهر،
مهاجرت ،و عدم انباشت سرمایه در روستا رابطه دارد .تنوعات موجود از لحاظ برخورداری از منابع ناحیهای ،نیازها و
توانمندیهای منطقهای ،و تقسیم کار بین بخشهای شهری و روستایی از طریق ساختارهای نهادی و مدیریتی بهطور
نظاممند ساماندهی و هدایت میشوند.
میگیرد .رویکرد
 .3نهادسازی مردمی از عوامل و نهادههای درونی سیستم است که حمایت از دانش بومی را دربر 
نهادی مشارکت در جهت ترغیب انگیزههای نظام ،که محرک کارکرد درونی و بیرونی آن است ،با ظرفیتسازی ساختاری
برنامهریزی بخشی به منطقهای منجر به بهبود همهجانبه و متعادل بخشهای مختلف

و عملیاتی در کنار تغییر نظام
روستا شده و توسعة نهادی محلی ،ملی ،و منطقهای را فراهم میآورد.
تحقق توسعة روستایی بهوسیلة مجموعة کاملی از الگوی منسجم توزیع سرمایه در روستا ،سازمانها ،و نهادهاـ که
سلسلهای از پیوندهای بیرونی مناسب آنها را همراهی میکندـ میسر میشود .نگرش سیستمی در برنامهریزی نظام
فضایی ،که مجموعهای مرتبط با ساختارها و کارکردهای گوناگون است ،با هدف کاهش تبعیض و نابرابریهای اقتصادی
و اجتماعی در روستا و توسعة ملی -منطقهای و محلی و شناخت خأل فضایی -عملکردهای خدماتی روستایی الزامی
است .سیستمی در برنامهریزی فضایی با رویکرد ساختاری -کارکردی و با شناخت جامع سازمان فضایی زمینة توسعة
نهادی محلی ،ملی ،و منطقهای را فراهم میآورد.
منابع 
.1

آسایش ،حسین ،1381 ،اصول و روشهای برنامهریزی روستایی ،چ  ،5انتشارات پیام نور.

.2

آلمیندینگر ،فیلیپ ،2009 .نظریه ی برنامهریزی ،ترجمه ی الهام بهمن تیموری ،1397 ،تهران :آذرخش.

.3

اجاقلو ،رحیم و اجاقلو ،مصطفی ،1395 ،رویکرد سیستمی در جغرافیا و تحلیل فضایی شهرها ،دومین کنگـرة بـینالمللـی علـوم زمـین و
توسعة شهری ،پژوهشکدة جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی.
استعالجی ،علیرضا ،1389 ،برنامهریزی جامع آمایش سرزمین با تأکید بر نگرش سیستمی ،فصلنامة علمی -پژوهشـی جغرافیـا ،صـص

.4

.88-72
.5

افراخته ،حسن ،1390 ،برنامهریزی سکونتگاههای روستایی ،پرهام نقش.

.6

امیدی ،رضا ،1391 ،تحلیل برنامههای عمران و توسعة ایران از منظر مؤلفههای برنامهریزی اجتماعی ،فصلنامة علمی -پژوهشی برنامه
و بودجه.114-97 ،)14(4 ،

.7

امین مقدم ،محبوبه ،1390 ،روند تبدیل روستاها به شهر با تأکید بر تحول کالبدی -فضایی؛ نمونة مـوردی؛ روسـتا -شـهر دابـو دشـت،
شهرستان آمل ،مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بینالمللی سکونتگاههای روستایی :مسکن و بافت ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

.8

بدری ،سیدعلی؛ رضوانی ،محمدرضا و خدادادی ،پروین ،1397 ،تحلیل محتوای سیاستهای فضـایی توسـعة روسـتایی کشـور پـس از
انقالب ،فصلنامة علمی برنامهریزی فضایی(جغرافیا) ،سال نهم ،شمارة اول ،پیاپی  ،32صص .24-1

.9

پاپلی یزدی ،محمدحسین و ابراهیمی ،محمد امیر ،1381 ،نظریة نظریههای توسعة روستایی ،تهران :سمت.

 .10پورطاهری ،مهدی و نقوی ،محمدرضا ،1390 ،توسعة کالبدی سکونتگاههای روستایی بـا رویکـرد توسـعة پایـدار (مفـاهیم ،نظریـههـا،
راهبردها) ،مسکن و روستا ،شمارة  ،137صص .70-53
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 .11جمعهپور ،محمود ،1384 ،نگرش سیستمی به روستا و توسعة روستایی ،روستا و توسعه ،سال هشتم ،شمارة  ،1صص .80-55
 .12راتن ،ورنون ، ،طرحهای توسعة همهجانبة روستایی ،دورنمای تاریخی ،ترجمة عبدالحمید هاشمی علیا ،فصلنامة روستا و توسعه ،شمارة
 ،2تهران :مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی.
.13
.14
.15
.16

رحیمی ،منیژه و توسلی ،فردوس ،1391 ،بررسی نقش و جایگاه توسعة روستایی در برنامههای پنجسالة توسعه ،چهارمین همایش علمـی
سراسری دانشجویی جغرافیا ،تهرانhttps://www.civilica.com/Paper- .
رضوانی ،محمدرضا ،1395 ،ارزیابی سیاست سکونتگاههای مرکزی در برنامة برنامهریزی و توسعة نواحی روستایی ،پژوهش پژوهشهای
جغرایایی ،شمارة  ،35صص .108-95
رضوانی ،محمدرضا ،1383 ،مقدمهای بر برنامهریزی روستایی در ایران ،انتشارات قدس.
رضویزاده ،سیدنورالدین ،1394 ،طراحی نظام پایش فرایند توسعة روستایی ،تهران :وزارت جهاد کشاورزی.

 .17رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ دیانی ،لیال و افتخاری ،احسان ،1395 ،تحلیل محتوایی حقوق شهروندی روستایی در برنامههای پنجسالة
توسعة اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،نشریة برنامهریزی و آمایش فضا.205-191 ،20)2( ،
 .18رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ سجاسی قیداری ،حمداهلل و صادقلو ،طاهره ،1392 ،تحلیل محتوایی جایگـاه توسـعة پایـدار روسـتایی در
برنامههای توسعة روستایی ایران ،نشریة برنامهریزی و آمایش فضا.205-191 ،20 )2( ،
 .19رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ محمودی ،سمیرا؛ غفاری ،غالمرضا و پورطاهری ،مهدی ،1393 ،تبیین الگوی فضایی سـرمایة اجتمـاعی
در توسعة پایدار روستایی مورد :روستاهای استان خراسان رضوی ،فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی ،سـال چهـارم ،شـمارة یـک،
صص .107-87

 .20رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و بوذرجمهری ،خدیجه ،1384 ،تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعة پایدار روستایی ،برنامهریزی و آمایش
فضا ،جلد  ،9شمارة  ،1صص .45-17
 .21رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ محمودی ،سمیرا و پورطاهری ،مهدی ،1394 ،تبیین الگوی فضایی سـرمایة اجتمـاعی در توسـعة پایـدار
روستایی ،مورد :روستاهای استان خراسان رضوی ،فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی ،سال چهارم ،شمارة  ،1صص .107-87
 .22زاهدی ،محمدجواد؛ غفاری ،غالمرضا و ابراهیمی لویه ،عـادل ،1391 ،کاسـتیهـای نظـری برنامـهریـزی توسـعة روسـتایی در ایـران،
پژوهشهای روستایی.24-1 ،)12( 4 ،
 .23زیاری ،کرامتاهلل ،1396 ،اصول و روشهای برنامهریزی منطقهای ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .24سعیدی ،عباس ،1388 ،نقش عوامل جغرافیایی در ناپایداری ،پژوهشهای جغرافیایی ،شمارة .13
 .25سعیدی ،عباس و صدوق ،سیدحسن ،1385 ،نظام فضایی بهمثابة جوهرة مطالعات جغرافیایی ،انجمن جغرافیایی ایران ،شـمارة  10و ،11
صص .20-7
 .26سعیدی ،عباس ،1393 ،ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستایی ،تهران :مهر مینو.
 .27سعیدی ،عباس ،1388 ،مبانی جغرافیای روستایی ،چ  ،11تهران :سمت.
 .28سعیدی ،عباس ،1393 ،پویش ساختاری -کارکردی رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی -فضایی ،نشریة انجمن جغرافیا ،شمارة .13
 .29سعیدی ،عباس ،1390 ،پویش ساختاری -کارکردی رویکردی بیبدیل در برنامهریزی فضایی ،فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روسـتایی،
سال یکم ،شمارة  ،1صص .18-1
 .30سعیدی ،عباس و حسینی حاصل ،صدیقه ،1388 ،شالودة مکانیابی و استقرار روستاهای جدید ،چ  ،2تهران :شهیدی.
 .31شکوئی ،حسین ،1375 ،اندیشههای نو در فلسفة جغرافیا ،تهران :انتشارات گیتاشناسی.
 .32فتحاللهی کالم بحری ،سعدی؛ کالنتری ،خلیل و امیری ،علی ،1396 ،تحلیل محتوای قوانین عمران روسـتایی در برنامـههـای توسـعة
اجتماعی ،اقتصادی ،و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مجلة تحقیقات اقتصاد و توسعةکشاورزی ایران.77–67 ،48-2 :1 ،
 .33فرجی راد ،خدر؛ کاظمیان ،غالمرضا و رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،1390 ،آسیبشناسی سیاستهـای توسـعة منطقـهای در ایـران از
دیدگاه رویکرد نهادی ،فرایند مدیریت توسعه ،دورة  ،6شمارة  ،2صص .58-27
 .34کالنتری ،خلیلاهلل و عبداهللزاده ،غالمحسین ،1391 ،برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین ،تهران :فرهنگ صبا.
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