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مقدمه
شود، هم اینک روستایی شناخته میدر چارچوب رهیافت مطلوب توسعه برای مناطق روستایی، که با توسعة پایدار 

دهندة نگر و سیستمی است که دربردارندة ابعاد بنیادی، شکلبرخالف گذشته، توسعة روستایی مبتنی بر رویکردی کل

 (.12: 2001هاست )سامر، پیوندی موزون میان آننظام توسعة روستایی، و هم

 که متعددی و مختلف عوامل و ها زمینه به باید روستایی یافتگی توسعه تحقق اند که برای بر آن نظران صاحب از بسیاری

. سیستم هر آن چیزی است که شکل و انسجام خود را از تعامالت (6: 1997کرد )راتن،  توجه اند تعامل در یکدیگر با

محیط، برای  -آورد. با توجه به موضوع اصلی مطالعات جغرافیایی، یعنی سیستم انسان دست می جاری اجزای خود به

خوبی بشناسد و روابط آن دو یا نقش هر یک را در این  کشف این ماهیت الزم است پژوهشگر محیط و انسان را به

 (.1395 ،و اجاقلو )اجاقلوسیستم معین کند 

فضایی عبارت است از نحوة  یزیر برنامه .استتوسعه نیازمند نگرش سیستمی به  توسعة روستایی اهدافیابی به  دست

ورسازی و آرایش  ریزی فضایی روندی است برای بهره ها در پهنة سرزمین. برنامه یابی انسان و فعالیت توزیع و سازمان

ای، و محلی  منطقی، حفظ تعادل هماهنگی جمعیت و تأسیسات اجتماعی و اقتصادی ایجادشده در فضای ملی، منطقه

ای از روابط بین انسان، محیط، و فعالیت است. هدف کلی  به عبارت دیگر، فضا مجموعه (.13: 1391)معصومی اشکوری، 

مدت انداز بلندبرداری خردمندانه از آن در راستای چشمدهی فضای سرزمین در عین بهره ریزی فضایی سازمان برنامه

ریزی فضایی بازگردیم،  عارف برنامه(. اگر به تعریف مت11: 1396)زیاری،  های گوناگون است توسعه در ابعاد و مقیاس

کردن و انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش عمومی و  های مورد استفاده برای قانونمند یعنی مجموعه فنون و روش

های اجتماعی و اقتصادی در فضا، ارتباط تنگاتنگ اجزای ساختاری و  گزینی و استقرار فعالیت خصوصی بر نحوة مکان

بر پویش  های حاکم  (. توجه به اصول و قانونمندی3: 1390آشکارتر خواهد شد )سعیدی،  کارکردی نظام فضایی

ریزی فضـایی سـازگاری و همخوانی تنگاتنگی میان این  و اهداف اصلی برنامه( 1390 سعیدی،)کـارکردی  -سـاختاری

کارکردی در  -چه پـویش ساختاریریزی فضایی و به تبع آن آن کند. بر این پایه، اهداف اصلی برنامه دو را مشخص می

 اند از: پیِ شناخت آن است عبارت

های فضایی  اقتصادی نظام -های اجتماعی محیط طبیعی و ویژگی بسترـ اصالح ساختارهای فضایی با توجه ویژه به 

 )منطقه، ناحیه، شهر، و روستا(؛

بخشی به روابط و  اقتصادی در سطوح مختلف سرزمین و نظم -های مختلف اجتماعی فضایی فعالیت -ـ انتظام مکانی

های شهری و روستایی )سعیدی و حسینی حاصل،  مراتبی سکونتگاه بندی سلسله سطحکارکردهای فضایی از طریق 

1388). 

ها  نگرش به توسعه و روش ةدهد که نحو ان میتوسعه در کشورهای جهان سوم حداقل در بخش روستایی نش ةتجرب

نظران دلیل  های توسعه دارد. بسیاری از صاحب موفقیت یا عدم موفقیت برنامه درو راهبردهای اتخاذشده نقشی کلیدی 

های توسعه در روستاها را به نحوة نگرش به توسعة  عدم موفقیت در بهبود وضعیت جامعة روستایی و شکست برنامه

 (.1384 پور، جمعهدانند ) راهبردهای اتخاذشده مربوط میروستایی و 

 عمران محیطی زیست بُعد به توجهی کم دهد می نشان روستاییتوسعة  های برنامه در شده انجام های پژوهش مرور

 توجهی بی و فیزیکی نمودهای و ساختارها توسعة به توجه ،(1396 الهی و همکاران، فتح) ها برنامه کلیة قوانین در روستایی

 محیط ای زمینه متغیرهای تأثیر و (1391 توسلی، و رحیمی) روستایی مردمان و ها عملکردی، انسان اهداف به
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توسعة  در اتخاذشده های مشی خط و خصوصیات از (1391 امیدی،) ساختاری و ماهیتی متغیرهای بر گذاری سیاست

 .روستایی است

های توسعة روستایی منجر شده  فقدان الگویی جامع برای پیشرفت و توسعة پایدار روستایی به کاهش اثربخشی برنامه

نشینی در شهرها و  مسائلی چون حاشیهو عالوه بر نرخ رشد منفی جمعیت در این مناطق به مهاجرت منجر گردیده و 

های  منظور کاهش تبعیض و نابرابری پی دارد. بنابراین، به را در کاهش جمعیت فعال در بخش راهبردی کشاورزی و تولید

ای و محلی ارائة الگویی منسجم متشکل از تعامل و روابط متقابل  منطقه -اقتصادی و اجتماعی در روستا و توسعة ملی

طور  به های فضایی و غیرفضایی محیط بیرون و درون سیستم، توجه به ساختارها و کارکردهای نظام فضایی که با واسط

 اند. سیستمی مفاهیمی همه توسعه برای ریزیبرنامه و روستایی، توسعة روستا،. شوند الزامی است مند هدایت می نظام

فرض . است مناسب نگرش نیازمند ها آن در مطلوب دگرگونی ایجاد جهت در اقدامی هرگونه و هاآن بنابراین، شناخت

برای مناسب الگویی  کارکردی -با توجه به رویکرد ساختاری محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی

 به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است.شناخت و پیشرفت و توسعة پایدار مناطق روستایی و 

 نظریمبانی

 توسعة دهندة نظام شکل بنیادی، ابعاد دربردارندة که است سیستمی و نگر کل رویکردی بر مبتنی توسعة روستایی

 و توانمندسازی بر تأکید نگری، جانبه همه و یکپارچگی ترتیب بدین. هاست آن میان موزون پیوندی و ایی،روست

 پایدار توسعة بنیادین اصول از نهادی و اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، امنیت تأمین نیز و سازی ظرفیت پذیری، مسئولیت

 ةتوسع برای مناسب بستر ایجاد در روستایی مناطق کالبدی توسعة نقش(. 12: 2001 )سامر، شود می محسوب روستایی

 و فعالیت برای امن های محیط به روستایی مناطق تبدیل برای الزم شرایط تأمین و اکولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی

 یابی و سازمان عیتوز ةعبارت است از نحو ییفضا یزیر برنامه(. 75: 1998 ،)داگالس شود می تلقی ضروری امری سکونت

حفظ تعادل  ،یمنطق شیو آرا یورساز بهره یاست برا یروند ییفضا یزیر . برنامهنیسرزم ةها در پهن تیانسان و فعال

 ی،اشکور ی)معصوم یمحل و ،یا منطقه ،یمل یفضا در جادشدهیا یاقتصادو  یاجتماع ساتیو تأس تیجمع یهماهنگ

 ییفضا یریز برنامه در اشتغال و تیجمع ةمسئل به توجه یکیزیف یریز برنامه و ییفضا یریز برنامه نیب تفاوت(. 13: 1391

 یریز برنامه در یطیمح حرکات و مکان ةمسئل به پرداختن یبخش یریز برنامه و ییفضا یریز برنامه نیب تفاوت و است

 انجام عتیطب در انسان که است ییها تیفعال مجموعه یمکان و یزمان حجم فضا ییفضا یریز برنامه در. است ییفضا

 ییفضا یریز برنامه یکل هدف. است تیفعال و ،طیمح انسان، نیب روابط از یا مجموعه فضا ،گرید عبارت به. دهد یم

 و ابعاد در توسعه بلندمدت انداز چشم یراستا در آن از خردمندانه یبردار بهره نیع در نیسرزم یفضا یده سازمان

 شناسایی به که است علمی کارکردی -ساختاری پویش رویکرد در جغرافیا(. 1396 یاری،)زاست  گون گونا یها اسیمق

 اجزای میان که است این رویکرد اساسی فرض(. 5: 1390 یدی،)سع پردازد می فضایی های نظام کارکردی -ساختاری

 برقرار افقی هم عمودی به وجه هم غیرقابل انکار و تنگاتنگ پیوند نوعی جغرافیایی هایپدیده همة کارکردی و ساختاری

 سیستمی، رویکرد هگل، عینی دیالکتیک فلسفة کانت، ایمانوئل علمی -منطقی اندیشة مبنای بر رویکرد این است.

 ای منطقه شبکة نظریة و ورلن، روزانة های بندی منطقه نظریة ،تونن فون کریستالرو های نظریه) فضایی علم پارادایم

 (.5: 1390 یدی،)سع است شده دهی سازمان داگالس و فریدمن

بر  هاآن. شد نمایان چادویک و مکاللین آثار مجرای از عمدتاً و 1960 دهة اواسط از ریزی برنامه به سیستمی نگرش

 روابط به بخشی انتظام طریق از را ها آن توانمی و دارند وجود انسانی و طبیعی های محیط همة در هاسیستم که بودندآن 
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 های مجموعه مناطق و شهرها که است این سیستمی رویکرد کانونی نقطة کرد. کنترل دهندهتشکیل اجزای میان

 و پویا باید ها سیستم کنترل و تحلیل ةمثاب به ریزی برنامه و اند جریان در پیوسته طور به که بوده اجزا از ای تنیده درهم

 (.51: 2000 یندینگر،)الم باشد تغییر با همگام

تحقیقروش
. شود می محسوب کاربردی های پژوهش نوع از هدف لحاظ به و بنیادی های پژوهش نوع از ماهیت لحاظ به حاضر مقالة

 بـه و آورد می فـراهم سیستم یک کارکرد و ساخت بررسی و تحقیق برای شناختی روش چارچوب سیستمی نگرش

 یاجزا نیب. کند بنا جغرافیایی جامعیت از ای تازه فرم شناختیروش ابزار منزلة به که دهد می را امکان ایـن دان جغرافی

 یندهایفرا/ ها انیجر نده،ستا -داده از یا مجموعه از متشکل ها ستمیس ة. همدارد وجود متقابل یوابستگ ستمیس کی

متفاوت از  یها یژگیو یدارا که آورند یم دیکل را پد کی ایپو یتعاملو  وندهایپ ةریزنجکه در  بازخوردند ةحلق و ،لیتبد

 نخست ییفضا یده سامان یها طرح و ییفضا یزیر برنامه یها هیمتون و نظر ةبا مطالع مقاله نیا درخود است.  یاجزا

 سطح در ساختاری اهمیت حیث از روستا بر حاکم فضایی نظام دگرگونی در بسترساز و کننده دخالت نیروهای و عوامل

از  فضایی نظام پذیری تأثیر :شد بندی دسته در چهار بخش است، تأثیرگذار روستا فضایی انتظام و ریزی برنامه بر که کالن،

 و فضایی ریزی برنامه نهادی، توسعة/ گرایی نهاد فضایی رویکردهای روستا، شهر بین روابط درونی، و بیرونی عوامل

 یریز برنامه یالگو کارکردی -ساختاری رویکرد از استفاده با سیستمی نگرش لزوم بر تأکید با سپس، .سرزمین آمایش

 ،یمحل ةتوسع اهداف با یساختار یاجزا با مرتبط عوامل و یستمیس کردیرو اساس بر توسعة روستایی یبرا ییفضا

 .دش میترس یمل و ی،ا منطقه

هایافتهوبحث
 های استیس در موجود آشکار تضادهای بر ژهیو به و عام مفهوم به ییفضا ةتوسع بر کوشد یم عمل در ییفضا زییر برنامه

ای در  ها نقش عمدهنگرش سیستمی و نظریة عمومی سیستم .باشد اثرگذار شوند یم داریناپا ةتوسع موجب که یعموم

پیوسته از عناصر متعامل و پویا در تعادل  هم (. سیستم را کلیتی به451: 1376کند )هاروی، ادراک جغرافیایی ایفا می

 دارند. راه نیل به یک هدف مشترک گام برمی داند که در ظاهر و باطن در می

ریزی فضایی توسعة روستایی برنامهدهد که در تبیین  گذاری روستایی نشان مینتایج مطالعات توسعه و اسناد سیاست

های منظور نیل به ارتقای قابلیت گذاری فضایی به های سیاسترویکردهای فضایی، راهبردهای فضایی، و شاخص

ای نقش عمده دارند که در پیوندی پویا و های منطقهشدن و تفاوت های توسعة فضایی، و قطبینارساییسرزمین، کاهش 

 (.1)شکل  شوند دهی می تعامل با عناصر ساختاری خود در جهت توسعة روستایی سازمان
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توسعةروستاییفضاییریزیبرنامهتبیینالگوی.1شکل

 عهمطالاینبرایپژوهشهاییافته:منبع

محیطی است. تهیة  ریزی و توسعة روستایی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، و زیست برنامه

های روستایی نیز دارای دهی کالبدی سکونتگاه هایی که به همة ابعاد بپردازد ضروری است. از آنجا که سامانطرح

جانبه درنظر گرفته  محیطی است، الزم است همة ابعاد یکپارچه و همه برآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و زیست

یابی به درک کامل و جامع یک  تفکر سیستمی فرایند شناخت مبتنی بر تحلیل )تجزیه( و ترکیب در جهت دستشود. 

از  یو درون یرونیب طیو مح ،متقابلهایی همچون هدف، کلیت، روابط  که ویژگی موضوع در محیط پیرامون خویش است

 تعادل ایجاد و روستایی توسعةتواند بر  بر این مبنا، عواملی که می (.14: 1388 مرعشی،)آن است  ةدهند لیاصول تشک

 شکل به بلکه نیست، وابسته روستا درونی نظام در تغییر به غیرروستایی اثرگذار باشد تنها و روستایی مناطق بین

 توسعة برای بنابراین،. دارد پیوند نیز( المللی بین نظام و ملی، سرزمین شهری، نواحی) روستا از خارج دنیای با ای پیچیده

 الزامی المللیبین نظام و کشور مناطق دیگر با شهری و روستایی مناطق میان پویا پیوندهای برقراری روستایی بخش

 است الزم د،شو واقع مؤثر روستایی دستان تهی زندگی بهبود برای بایسته نیازهای پیش است قرار اگر درحقیقت،. است

 از ییفضا های نظام مختلف های تیقابل بر دیتأک با و اسیمق مبنای بر ییفضا زییربرنامه .شود بررسی مندنظام طور به

 به ای منطقه و ،شهری ،ییروستا ـزییر برنامه شامل تواند یم و ردیگ یم دربر را یمل سطح تا و ،مناطق ،یمحل جوامع

 سازد برپا را ییروستا و شهری ینواح در الزم اتیفیک تا کوشد یم ییفضا زییربرنامه گر،ید سخن به. باشد توأمان نحوی

 بلکـه ست،ین کنواختی و کسانی جا همه و شهیهم ییفضا زییر برنامه لئمسا که است آشکار البته،. دینما حفاظت آن از و

 (.1390 یدی،)سع ردیپذ یم رییتغ ها آن تحول و توسعه و جوامع های خصلت با

 جای بخشی و کالن ریزی برنامه در که کلیدی دیگری است و مهم مسائل از سرزمین آمایش و فضایی ریزی برنامه

 با متناسـب منطقه هر که ای گونه به است؛ سرزمین در فعالیت و جمعیت بهینة توزیع سرزمین از آمایش هدف. دارد بررسی

 متناسـب جمعیتی و شود برخوردار اجتماعی و اقتصادی های فعالیت از مناسبی میزان از خود موقعیت و نیازها، ها، قابلیت

 در که سرزمین، آمایش اهداف جمله از (.2: 1391زاده،  )کالنتری و عبداهللبپذیرد  خود اقتصادی و ظرفیت  توان با

 آمایش برنامة .هاست فعالیت و جمعیت جغرافیایی توزیع کلی راهبرد تعیین است، توجه مرکز مدت طوالنی هـای برنامه
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 های بخش اجرایی های برنامه و ها، سیاست راهبردها، اهداف، مجموعه فضایی پایدار توسعة تحقق برای که است سندی

 .گیردمی دربر سیاسی و کالبدی و محیطی، زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف در ابعاد را غیردولتی و دولتی

 ها آن شکست و ای منطقه و محلی توسعة کالسیک رویکردهای ناتوانی به پاسخی نهادی  توسعة/ نهادگرایی رویکرد

 توسعة) ها نابرابری این بردن بین از برای مناسب راهکارهای ارائة و ای و منطقه محلی های نابرابری چرایی تبیین در

 .است( فضایی

 و قانونمندکردن برای مـورداستفاده هـای روش و فنـون مجموعه یعنی ییفضا ریزی برنامه متعارف فیتعر به اگر

و اقتصادی  یاجتماع های تیفعال استقرار و ینیگز مکان نحوة بر یخصوص و یعموم بخش اثرگذار اقدامات ییفضا انتظام

بر این آشکارتر خواهد شد.  ییاجزای ساختاری و کارکردی نظام فضا تنگاتنگ تبـاطتوجه شود ار (1388 یدی،در فضا )سع

 شود.  های زیر ردیابی می ریزی و انتظام فضایی در بخش گذار در برنامه شده و اثر های تعیین مبنا، شاخص

فضاییانتظاموریزیبرنامهدرتأثیرگذارهایشاخص
درونیوبیرونیازعواملفضایینظام.تاثیرپذیری1

 برای تحقق هدف یا اهداف خاصهاکه    می از روابط متقابل بین عناصر یا زیرسیست کلیتی شبکهسیستم متشکل از 

 تجسم قابل روابط متقابل و پیوندها درک باید کلیت، مفهوم تبیین در ها برقرار است.آن شبکه ای از روابط متقابل بین

 ای مجموعه بسا چه. است نظام گیری شکل و هویت عامل اصلی ها زیرسیستم یا عناصر بین روابط شبکة یا پیوندها. باشد

 نامید سیستم یا نظام را آن توان نمی ،باشد نشده برقرار روابطی ها آن بین که مادامی ولی ،آیند عناصر گرد هم از

 (.1384 پور، )جمعه

 به رسیدن برای روابط. است برخوردار اهمیت از نیز بیرونی سطح در بلکه درونی، سطح در تنها نه روابط این برقراری

 برقرار که روابطی و پیوندها طریق از اجزا و نظام ماهیت و هدف، کارکرد، بنابراین، شود. می برقرار نقش ایفای و هدف

 درونی روندهای و نیروها تأثیر تحت تنها نه روستایی، های سکونتگاه ازجمله فضایی، نظام هر. شود می مشخص اند ساخته

 تعامل گونه این. پذیرد می تأثیر مختلف های شیوه نیز به بیرونی روندهای و نیروها از بلکه است، خود محیط در جاری

: 1388حاصل،  ینیو حس یدی)سع رود می شمار به ها نظام انواع همة بر حاکم های مندی قانون از بیرونی و درونی نیروهای

 پویا تعاملی در و گیرد می دربر را جهانی و ای، ناحیه محلی، مقیاس در کننده دخالت و نیروهای عوامل مجموعة که( 80

 از پویا تعامل یک فرایند در سکونتگاهی های نظام سان، بدین رود. می شمار به فضایی -مکانی های نظام دگرگونی بسترساز

 عواملی از است عبارت درونی عوامل(355:1388سعیدی،)گیرند  می شکل و رنگ زمان روند در اثرگذار گوناگون نیروهای

نیروها و عوامل درونی در دو گروه  .است منطقه خود های ویژگی با متناسب و دارد عینیت بررسی مورد فضای خود در که

 و یدی)سع صادیاقت -اجتماعی محیط عوامل و نیروها .2نیروها و عوامل محیط؛ . 1: اند تفکیک از عوامل و نیروها قابل

 و گیرد می نشئت غیرفضایی یا فضایی -مکانی هایواقعیت از سایر که است بیرونی عواملی عوامل(. 9: 1385 صدوق،

 (.149: 1390 مقدم، ین)ام شود می شامل را عمرانی اقدامات و اداری -سیاسی های گیری تصمیم

 وروستاشهربین.روابط2

با توجه  ،دارد. درواقع اهمیتتوسعة روستایی  ریزی توجه به روستاها و برنامه شهری، ةتوسع حتیو  ملی ةتوسع فراینددر 

و مفهوم نخواهد داشت.  معنیبدون توسعة روستایی  ة شهریو توسع ملی ةها، توسع بودن فضاها و مکان به اصل مکمل

روابط متنوع و  دلیلبه  روستاییو  هریش های سکونتگاه ویژه بهکنند،  میباز عمل  های ت نظامرها امروزه به صو سکونتگاه
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 در ییروستا توسعة مسئلة. یاز دارندو ن یوابستگ یکدیگرو به  یکدیگرند ثیرشدت تحت تأ هدارند ب یکدیگرکه با  ای گسترده

 (.1391 همکاران، و زاهدیکشور داشته است ) یگذار استیس نظام در یمحور یگاهیجا شهیهم رانیا

 در که ملی، توسعة در روستایی های سکونتگاه نقش با کلی دیدگاه یک در که است مستقلی پدیدة توسعة روستایی

 کشاورزی و عام ورت به روستا و شهر بین تعادل به نیاز است. چون مرتبط دارد، ای کننده تعیین نقش تولید ظرفیت با رابطه

 شود گنجانده واحد یک در است فقط ممکن تعادل این یکپارچه و جهانی اقتصادهای در دارد، وجود خاص طور به و صنعت

داشت )برگر،  خواهد متفاوتی کارکردهای درنتیجه و بود خواهد تر وسیع بسیار متمایز و منفرد اجتماعی تشکیالت از آن که

 در. ورزدمی تأکید فقر کاهش برای شهری -روستایی پیوندهای نقش اهمیت بر( 2013) جهانی پایش گزارش (.2: 1994

 از طریق ها دوگانگی این بر غلبه نیاز به است شدن شهری حال در سرعت به و پیشرفته شدن جهانی سمت به که دنیایی

 (.2: 2005تاکلی، ) است ریزی برنامه و( مشی )خط سیاست در شهری -روستایی پیوندهای بر تأکید

 درجة و سو یک از طبیعی محیط عوامل ای منطقه و ای ناحیه تنوع از پیروی به ایران در روستایی سکونتگاهی واحدهای

 و ای ناحیه های تفاوت با و متنوع نحوی به دیگر سوی از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عوامل و نیروها متفاوت تأثیرگذاری

 (.85: 1388سعیدی، ) اند یافته امروزی شکل زمان گذر در و شده برپا ای منطقه

 برای و شد دگرگونی دچار توسعه های ریزی برنامه با 1340دهة  از کشور مناطق بین در روستاها و ها شهر بین روابط

 گذاری سیاست قدمت و سابقه رغم  به حال،  این با. گرفت شکل ای منطقه توسعة رویکرد ای منطقه های نابرابری کاهش

 وجه تکثر و تنوع و است وسیع سرزمینی ایران که نکته این به توجه اقدامات، این بیشتر در ایران، در ای منطقه توسعة

 (.1390 راد و همکاران، فرجی)گرفت  قرار غفلت مورد است داده تشکیل آن را غالب

نهادیتوسعة/نهادگرایی.رویکردهایفضایی3

 نظریة دیگر، عبـارت بـه. بود خواهد توسعه قابل نظریه و رویکرد این طریق از فضایی توسعة های شاخص از بسیاری

 نظارتی های شیوه تقویت توسعه، هایبرنامه تدوین فرایند در کیفی شناسی روش به توجه همچون مباحثی با نهادی  توسعة

 فراگیر نظام ایجاد و غیردولتی نهادهای و تقویت تشکیل ،(ها تشکل و غیردولتی های سازمان) مردمی نهادهای طریق از

 تقویت و بیرونی و درونی عوامل تعامالت و پیوندها مشارکتی، های جنبه تقویت سبب روستایی اطالعات و ها داده

 الگوی گیری شکل در ای ویژه جایگاه رو، این از(. 1394 افتخاری و همکاران، الدین رکن) شود  می فضایی های شبکه

 پایدار توسعة یا پایدار توسعة شدن نهادینه. دارد روستایی، پایدار توسعة ویژه به توسعه، ریزی برنامه در مناسب فضـایی

 ریزی بودجه و ریزی برنامه نظام به پایدار توسعة شدن نهادینه برای.است فضایی گذاری سیاست اصلی ابعاد از یکی نهادی

 ریزی برنامه روند در غیردولتی های و سازمان مردم مشارکت درنهایت و مختلف سطوح ارتباط و ها بخش هماهنگی مدون،

کشور پس از انقالب  ییتوسعة روستا ییفضا یها استیس یفیک یمحتوا لیتحل به نگاهی اما است. نیاز مدیریت و

 توسعة پایدار شدن نهادینه مقولة به مربوط ها سیاست از مورد 47 شده، استخراج رمزهای در عمده دهد می نشان یاسالم

 در ایران متمرکز ریزی برنامه نظام دیگر، بیان به است؛ داده اختصاص خود به را مورد 21 ریزی بودجه و ریزی برنامه. است

 توسعة های سیاست و ها برنامه بندهای و مواد از زیادی تعداد است شده باعث خام مواد صادرات از حاصل درآمدهای و

 نهاد مردم های سازمان نقش است شده موجب امر این. بگیرد شکل پایین به باال از ریزی بودجه و برنامه بر مبتنی روستایی

بدری و ( )مختلف اسناد از شده رمز استخراج 8 تعداد) شود رنگ کم پایدار توسعة شدن نهادینه فرایند در خصوصی بخش و

 در آن بیشترین که ـ انقالب از بعد های برنامه در روستایی پایدار توسعة به توجه سطح افزایش وجود با (.1397 همکاران،

 است میانگین از تر پایین ابعاد در همة سازمانی تعالی مدل ساختار اساس بر توجه این ـ شود می مشاهده توسعه چهارم برنامة
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 پایداری کردن نهادینه برای ریزان برنامه و گذاران مشی خط باور در توانمندساز عناصر ها برنامه در که دهد می نشان و

الدین افتخاری و  رکن) نیست برخوردار پایداری اجرای برای الزم ظرفیت از اجرایی مدیریت و است نشده شناخته درستی به

 (.1392 همکاران،

سرزمینآمایشوفضاییریزی.برنامه4

توجه به متدهای تحلیل یکپارچه  ،ی مورد نظر استارشتهریزی آمایش یکپارچگی بین از آنجا که درمطالعات و برنامه

ریزی بر مبنای کند رویکرد مطالعات و برنامه می ایجابای و پویای آمایش سرزمین ماهیت بین رشته .ضروری است

توان ارگانیسمی در این رویکرد هر سکونتگاهی را می .پایدار باشد ةای با تأکید بر توسعرویکرد سیستمی و زیست ناحیه

 (.1389 ی،)استعالج سازد می آن را متأثر میسدانست که کمترین مکانی

 بر اساس جغرافیایی های مکان از ای مجموعه یا اقتصادی هایقابلیت بخشی تعصب بدون توسعه به آمایشی نگاه در

مطالعه  اجتماعی سرمایة و تقویت طبیعی منابع و زیست محیط نشدن تخریب افزوده، ارزش اشتغال، ایجاد مانند معیارهایی

 یا مکان سطح در که شوند می اجرایی و طراحی نحوی به اقتصادی های فعالیت آن بر اساس شوند و می شناسایی و

 مجلس های پژوهش مرکز) دهد روی مربوط اقتصادی های فعالیت بین ممکن افزایی هم بیشترین یادشده های مکان

 (.1395 اسالمی، شورای

سیاسی، و کالبدی نخستین اقدام در  -بررسی ساختار و منابع محیط طبیعی و ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

ریزی  سنجی، تحلیل، و بررسی در تجزیه و تحلیل در برنامه در زیست ناحیه، سپس توانجهت شناخت وضع موجود 

 حرکت ریزی، برنامه کانون توسعة سینوپتیک دیدگاه از استفاده با توسعه، جدید پارادیم در. رود شمار می مطالعات آمایش به

 عمومی طور به کالبدی ریزی برنامه مفهوم و واژه ترتیب، بدین. است روستایی زندگی و زیست به توجه و باال به پایین از

 مطلوب دهی سازمان مفهوم با و( 16: 1383 ی،)رضوان است شده آمیخته فضایی ریزی برنامه و سرزمین آمایش مسئلة با

 به فضا بهینة تخصیص آن حاصل که گردیده همراه( سیاسی و اجتماعی، اقتصادی،) فضا در انسان های فعالیت

 پهنة در ها فعالیت بهینة توزیع فضایی، ریزی برنامه. است توسعة پایدار بنیادین اصول اساس بر مختلف های فعالیت

 شمار به فضایی آمایشی دیدگاه از توسعه هایریزی برنامه ضروریات ازای منطقه گذاری سیاست و فضا، مدیریت سرزمین،

 (.274: 2013رود )ریمر و برت،  می

 منطقة شهری یا مجموعة ها، استان آمایش سرزمین، آمایش ملی طرح است همچون هاییطرح نگرشی چنین نتیجة

 ها گیری تصمیم در. ها آن امثال و استان گردشگری جامع کشور، گردشگری ملی برنامة ناحیه، عمران و توسعه شهری،

 مدیریت بحث در سازی ظرفیت و ظرفیت ابعاد به توجه و فرهنگی مطالعات بخش در اجتماعی سرمایة همچون مباحثی

 بر توسعة روستایی نینو یها میپارادا. دارد قرار توجه مورد ها استان آمایش طرح در استانی نهادهای نقش و استان آمایش

 به نسبت تر یافق یساختار وبوده  تر متنوع و رتریپذ انعطاف که دارند دیتأک دیجد ییگرا منطقه یاجتماع نظام ظهور

)ریمر و مارکی،  دارند دخالت ییروستا یگذار استیس ییروا حکم نظام در یمختلف نفعان یذ و دارد میقد ییگرا منطقه

2008 :5.) 
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ایرانایمنطقهومحلیتوسعةگذاریسیاستفضاییوآمایشینگرش.1جدول

ابزارهاوهاسیاستتوسعهبهرویکردایمنطقهتوسعةتعریفمنطقهتعریف

 عنوان به مختلفى سطوح و ـ مبهم

 است. شده تعریف منطقه
 سطوح به مؤخرتر هاى برنامه ـ در
 است. داشته توجه شهرستانى و استانى

و  جمعیت متوازن توزیع حسب ـ بر
 و امکانات با متناسب ها فعالیت

 .است شده تعریف سرزمین هاى توان

 پارچة یک توسعة ـ رویکرد

ابعاد  بر تأکید با فضایى
 محیطىو  اجتماعى، اقتصادى،

 نگرى آینده ـ سناریوهاى
 در زمین کاربرى هاى ـ نقشه

 کالن سطح

تغییروتخلیصاندکیبا،1390وهمکاران،رادفرجی:مأخذ

 های نهاد و عوامل نقش و کند می تأکید محلی عوامل بر و است غیرمتمرکز حدودی تا دیدگاه این در ریزی برنامه

 حائز( شهرستان و بخش سطح های نهاد و عوامل نیز و محلی، معتمدان ها، دهیاری و شوراها همچون) محلی سطح

 کند. می تأکید مشارکت و سازی، ظرفیت انسانی، نیروی اجتماعی، سرمایة بر دیدگاه این. است اهمیت

 روستایی توسعةریزیبرنامهدرکارکردی-ساختاریرویکردهایوسیستمینگرش

 اراضی کاربری نقشة از استفاده با ها راه شبکة و جمعیتی های کانون استقرار وضعیت و اراضی از استفاده نحوة بررسی

 های سرشماری مقاطع در سکنه دارای های آبادی پراکنش و استقرار نظام بررسی ناحیه، عمران و توسعه طرح موجود

 و اقتصادی خدمات و رفاهی خدمات زیربنایی، تأسیسات پراکندگی نحوة ارتباطی، هایشبکه بررسی کشور، رسمی

 بررسی ها،آن وضعیت و هادی طرح دارای روستاهای بررسی مطالعه، مورد محدودة روستایی نقاط در تولید پشتیبانی

 های کانون بین موجود عملکردی روابط به توجه با عملکردی های حوزه بررسی و روستاها، عملکردی مراتب سلسله

 های طرح در عملکردی -فضایی های بررسی در ذکر قابل موارد از خدماتی پیوند هم های حوزه تعیین و روستایی -شهری

 مناطق یکارکرد -یساختار مشکالت به توجه با (.186: 1390روند )افراخته،  می شمار به روستایی فضایی دهی سامان

 درنظرگرفتن بدون یطیمح و ی،اجتماع ،یاقتصاد یها بخش در ییروستا یها سکونتگاه ةتوسع همچنان ،ییروستا

 ینابرابر فقر، رینظ ییها چالش با متفاوت ضعف و شدت با ییروستا یها سکونتگاه زیرا ،بوده توسعة پایدار یکردهایرو

 یها سکونتگاه یباال یریپذ بیآس و ییفضا و یکالبد تیریمد از غفلت روستاها، یةتخل و ییروستا یها مهاجرت ،یدرآمد

 است رنگ کم اریبس یکالبد ةتوسع و داریپا یکردهایرو نیب ارتباط که افتیدر توان یم و هستند رو هروب ییروستا

 (.1390)پورطاهری و نقوی، 

 قوانین، تدوین در ها فعالیت و مردم ها، مکان شامل روستایی فضایی گذاری سیاست کلیدی عناصر به یکپارچه نگرش

 و روستاها بندی طبقه» طرح 1372-1371 های سال در .شود می روستایی پایدار توسعة موجب ها سیاست و ها برنامه

 تهیه هامونپاد مشاور مهندسین شرکت طریق از کشاورزی جهاد وزارت توسط« کشور توسعة روستایی استراتژی تدوین

 بندی سطح طرح» و «روستایی مراکز و فضاها دهی سامان طرح» دوم مرحلة و ملی سطح در طرح این اول مرحلة شد.

 طرح این تحلیل و تجزیه و موجود وضع مطالعات. گرفت انجام های شهرستان و ها استان سطح در «کشور روستاهای

 نتیجة متأسفانه ولی. گرفت می دربر را کالبدی -فضایی و اجتماعی، اقتصادی، محیطی، های زمینه همة و بوده جامع نسبتاً

 اجتماعی -اقتصادی دهی سامان برای آن در مشخصی پیشنهادهای و داشته کالبدی -فضایی ماهیت صرفاً طرح این

 و شهری، انسان، های زیستگاه فضایی سازمان. نداشت وجود اشتغال و تولید های زمینه در جمله از روستایی نواحی

 اما دارند، فضا در عملکردی فرایندها این. است نهادی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرایندهای مستقیم نتیجة ای ناحیه

 تبعی مسائل به الجرم فضایی مایة درون بدون فضایی های سیاست محض عملکرد نیستند. فضایی فرایندهای نفسه فی

 با زیرا رسد، نمی مطلوب نتایج به شود می تهیه سوم جهان در که فضایی های ریزی برنامه اغلب دلیل، همین به. انجامد می
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و  ها ساختار از مرتبط ای مجموعه فضایی نظام اینکه به توجه با(. 1375 شکوئی،) نیست همراه ساختاری تغییرات

 توجه توسعة روستایی روستایی ریزی برنامه عرصة در مهم های مقوله از یکی رسد می نظر به است، گوناکون کارکردهای

 های شاخص و راهبردی های سیاست محور دو در باشد که بیرونی روستایی -ساختارها و پیوندهای درونی -کارکردها به

و با ( 2 شکل)های اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی قابل بررسی است در سطح روستا با زیرسیستم روستایی فضایی سازمان

 رابطه دارد. عملکردهای خدماتی و توزیع خدمات

 


 توسعةروستاییدریکارکرد-یساختارکردیرو.2شکل

مطالعهاینبرایپژوهشیهاافتهی:منبع

 سیستم یک در. دارد تأکید نظر مورد اهداف به یابی دست جهت اجزا بین بر هماهنگی توسعه از سیستمی برداشت

 طور به ساختار پذیرش به نیازی کند، می تعیین را کارکرد ساختار که شناختی زیست های سیستم برخی برخالف توسعه،

 سیستم، اهداف کل. شود توسعه فرایند با متناسب کرد که اصالح یا داد تغییر ای گونه به توان می را ساختار. نیست قطعی

 در. روند می شمار به توسعه هایسیستم در مطروحه موارد جمله از راهبردی ریزی برنامه و سیستم، اجزای سیستم، منابع

 اند. دخیل( 3 شکل) درونی عوامل و سیستم از بیرون عوامل دسته دو سیستم این
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 سیستمبرون سیستمدرون

راهبردیبرنامةسیستمروابط.3شکل

1381:36یزدیوابرراهیمی،پاپلی:مأخذ

 توسعة روستایی سیستمی، رویکرد الگوی سرمایة اجتماعی بر اساس ،(1394و همکاران ) افتخاری الدین رکنبه نظر 

 و زاد درون شکلی به سیستم مختلف های الیه درون از که است مند نظام تولیدی اخص طور به فضایی توسعة و اعم طور به

نظم و امنیت، و هنجارها و  اجتماعی، پیوندهای و ها شبکه همچون مختلف سیستمی درون عناصر مناسبات نتیجة در

 قالب در فضایی ریزی برنامه های ویژگی رویکرد، این در دیگر، عبارت به. کند مشارکت معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا می

 .است شده گنجانده اثر و پیامد، خروجی، ها، داده از سیستمی

ای و محلی و  منطقه -ارائه شده است. توسعة ملی 4ریزی فضایی بر اساس رویکرد سیستمی در شکل الگوی برنامه

های رود که از اتخاذ سیاستشمار می های این الگو بههای اقتصادی و اجتماعی از خروجیکاهش تبعیض و نابرابری

شود. تخصیص منابع و اعتبارات نیروی انسانی و تجهیزات و تدارکات ورودی در این الگو  گرا حاصل می فرقتمرکزگرا و ت

 است. در این مدل اقدامات قابل دستکاری شامل ورودی و فرایندها و نتایج قابل دستکاری شامل خروجی و پیامدهاست.

 

 
 یستمیسکردیرواساسبرتوسعةروستایییبراییفضایریزبرنامهیالگو.4شکل

مطالعهاینبرایپژوهشیهاافتهی:منبع

آثار پیامد فرآیند (درونداد)ورودی 

مدل فضایی توسعه 
روستایی

تخصیص منابع و 
اعتبارات نیروی انسانی 

تجهیزات تدارکات

ساماندهی فضایی
مراکز رشد

سکونتگاه مرکزی
شهری-روستا 

-توسعه های ملی 
منطقه ای و محلی
کاهش تبعیض و 

نابرابریهای اقتصادی ، 
اجتماعی

توسعه متوازن 
روستایی

(برونداد)خروجی 

سیاستهای تمرکزگرا 
همراه با تفرق گرا

ارتقا  شاخص های 
اجتماعی ، اقتصادی

کالبد فضایی
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 تیر رشد جمعد ییسزاب ریثتأ ،یاقتصاد راتیثأروستاها، عالوه بر ت ةتوسع ییفضا یها برنامه اجرایاز  یتحوالت ناش

 متقابل طور به ،یاقتصادثرات ااز  یریرپذیثأعالوه بر ت ،تواند یم یتیو جمع یاجتماع هایثرا نیدارد که ا یتیجمع بیو ترک

 شهریکل کشور و نقاط  جمعیت تغییراتبه روند  موردیتوجه ثر باشد. ؤروستا م ینواح یپراکندگو  اقتصاد بخش در

.ینه استزم یندر ا ینکات قابل توجهاز  یحاک

1395-1355 یکلکشورونقاطشهریتجمعییراتروندتغ.2جدول
1355 1365 1370 1375 1385 1390 1395

 79926270 75149669 70495782 60055488 55837163 49445010 33708744 )نفر( جمعیت کل تعداد

 59146847 53646661 48259964 36817789 31836598 26844561 15854680 )نفر( شهری جمعیت تعداد

 2/1 3/1 6/1 5/1 5/2 9/3 7/2 )درصد( جمعیت رشد نرخ

 9/2 1/2 7/2 9/2 5/3 4/5 9/4 )درصد( شهری جمعیت رشد نرخ

 74 4/71 5/68 3/61 57 3/54 4/31 )درصد( شهرنشینی نرخ

ایرانازپایگاهاینترنتیمرکزآمارگانخذ:محاسبهواستخراجنگارندأم

 کل درصد 74 به 1335 سال در درصد 31.4 از مستمر روندی طی کشور شهرنشین جمعیت ، سهم2طبق جدول 

 و رشد از متأثر چیز هر از بیش ایران در شهرنشینی سریع رشد رسدمی نظر به است. رسیده 1395 سال در کشور جمعیت

 کارکرد بارزترین .است شهری مناطق به روستایی مناطق از مهاجرت مداوم جریان نیز و کشور جمعیت افزایش

 برد و جمعیت طریق از که است مکان و زمان در ها فعالیت بهینة ترکیب هدف با هماهنگی و تعادل فضایی ریزی برنامه

( ها نظام حوزة) هایی زیرمجموعه کمک به ترکیب این به یابی دست. دارد رابطه ریزی برنامه های رویکرد سایر با خدمات

 اعم ،ییایجغراف های دهیپد ةهم. بخشد می نظام ریزی برنامه به متمایز کارکردهای با و سنجیده تعامل در که شود می میسر

 رو نی( هستند و از اها ستمی)س ها نظام های مندی قانون و خصلت حاوی اقتصادی، -یاجتماع ای و کیاکولوژ -یعیطب از

 (.1390 یدی،)سع کنند یمعمل  وار نظام

 شود. تلقی ریزی برنامه نظام از متمایز ای زیرمجموعه عنوان به هم با مرتبط و توأمان باید فضایی مراتب سلسله سطوح

 نظام برخوردارند، مستقلی ریزی برنامه و عمل حوزة از متفاوت مقتضیات با فضایی ای زمینه دلیل به یک هر گرچه

 توأمان ها مکان با مرتبط های بخش و ها زمینه برای تا است ای مجموعهزیر و فاقد رویکرد کشور روستایی ریزی برنامه

توسعة  روستایی ریزی برنامه عرصة در مهم های مقوله از یکی رسد می نظر به بنابراین،(. 1395 ی،)رضوان کند ریزی برنامه

های برد  که با شاخص در سطوح سرزمین است روستایی خدماتی عملکردی -فضایی عوامل خأل توجه به روستایی

 سرمایه انباشت عدم و مهاجرت، شهر، به روستا وابستگی ای به نتایج منطقه خدمات و آستانة جمعیت قابل ردیابی است و

ای،  های منطقهای، نیازها و توانمندی دهی تنوعات موجود از لحاظ برخورداری منابع ناحیه سامان .شود می منجر روستا در

 شوند. مند هدایت می طور نظام های شهری و روستایی از طریق ساختارهای نهادی و مدیریتی به و تقسیم کار بین بخش
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هاسکونتگاهخدماتیعملکردی-فضاییخأل.عوامل5شکل

مطالعهاینبرایپژوهشهاییافته:مأخذ

شده در تحقیق  شده در توسعة فضایی روستایی و نگرش سیستمی مطرح های بیانطور کلی، با مروری بر طرح به

 ریزی روستایی مطرح شد. حاضر، موارد زیر در برنامه

 قدیم های پارادایم دسته دو درمجموع بومی دانش با ارتباط در روستایی توسعة های نظریه و توسعه متون مطالعة با. 1

 و نوسازی ای  نظریه چارچوب در زا برون توسعة عموماً طرفدار قدیم های پارادایم. شود می مشاهده روستایی توسعة جدید و

 توسعة جدید های نظریه که صورتی در هستند؛ «پیرامون -مرکز» ساختارهای و «پایین به باال» ریزی برنامه های راهبرد

 الدین کند )رکن می حمایت آنان بومی های دانش و مردم از( است درونی های نهاده و عوامل بر مبتنی که) روستایی

 را ای منطقه و ملی سطوح ةجانب همه شناخت و درک ملی ةتوسع کالن اهداف به یابی دست(. 1384 افتخاری و همکاران،

 های محدودیت و ها پتانسیل شناخت به قادر ای منطقه و محلی های ریزی امهبرن واسطة بدون ملی های ریزی برنامه. طلبد می

 همکاران، و راد فرجی) بود خواهد مواجه اساسی مشکالت با خود ای توسعه اهداف تدوین در و نبوده ای منطقه و محلی

1390.) 

 موتور و دهنده، گسترش جادکننده،یا عامل عنوان به( ونیزاسیمدرن یتئور) ییروستا توسعة در شهرها نقش به توجه. 2

 دهی سامان در (255: 1988 پائول،) نفوذ حوزة یرو ینوآور و توسعه پخش کنندة لیتسه عنوان به و توسعه محرک

 رشد طریق از انحصاراً و شهری توسعة از جدای و منزوی طور به توسعة روستایی اهداف. اهمیت است حائز فضایی

 کشاورزی، توسعة تسهیل اجتماعی، عدالت نیازمند (، بلکه46: 1390افراخته،  (شود نمی حاصل «باال به پایین» اقتصادی

 و کوچک شهرهای اقتصادی بسط به بیشتری توجهات این رو از و است شهری صنایع و تجارت گسترش با همراه

 تر متعادل توزیع و جانبه همه توسعة بتواند روستایی و شهری اقتصاد بین ارتباط حلقة عنوان به تا شده معطوف متوسط

 از روستا و شهرها میان تعامل و پیوندی هم تقویت به توجه از این رو، (.118: 1983نماید )راندینلی،  تسریع را منافع

 همچنین و روستایی و شهری متعادل توسعة و رشد یکپارچة های سیاست اتخاذ با که است توسعة روستایی الزامات

 .دارد ارتباط پیرامون روستاهای به رسانی خدمت هدف با کوچک شهرهای اجتماعی و اقتصادی سازی تقویت

 ملی، سطح در کشور روستاهای دهی سامان برای بود که طرحی نخستین روستایی مراکز و فضاها دهی سامان طرح. 3

 دهی سامان برای مشخصی پیشنهادهای کالبدی -فضایی صرفاً ماهیت دلیل به و شد تهیه شهرستان و استانی،

 بر تأکید با که بود مشارکتی رویکرد اقتصادی -اجتماعی دهی سامان طرح. نداشت روستایی نواحی اجتماعی -اقتصادی

 یادشده به های طرح البته،. نمود ارائه کشاورزی با مرتبط تولیدی های فعالیت اولویت با محلی نهادهای و مردم محوریت

 دچار اجرایی های دستگاه وظایف تداخل و کاری موازی و کشور ریزی برنامه در نظام مشخص قانونی جایگاه نداشتن دلیل

 ییفضا عوامل با داریپا یها ندیفرا توسعة پایدار و به برای رسیدن روستایی هدفمند ریزی برنامه بنابراین،. اند بوده نوسان
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توسعة  یکردهایرو قیو از طر رندقرار دا تیها در مرکز سازمان ها و . دولتدارد بیترک تیقابل مشخص چوب چار کی در

 یگریتول نظام به توجه ،انیم نیا در. آورند یفراهم م یو مل ی،ا منطقه ،یرا در سطح محل طیمح یپایدار حفظ و ارتقا

 عوامل تحریک و ای منطقه و محلی نیازهای برآوردن نحوة و روابط دامنة و شکل اساس بر  یکارکرد جز  عنوان هب برنامه

 .است اهمیت حائز انگیزشی

 نمود درواقع مکانی ساختار این. دارد بستگی چند عواملی به روستایی های سکونتگاه مکانی ساختار و پراکنش نحوة. 4

 کنش حاصل روستایی انداز چشم اساس، این بر و است اقتصادی و اجتماعی، اکولوژیکی، طبیعی، روندهای عملکرد عینی

 های انگیزه و محیطی عوامل و نیروها، موقعیت، مانند عناصری و عوامل آنکه حال. است محیطی عوامل و نیروها متقابل

 های سکونتگاه بیرونی، و درونی روابط مبنای بر. گذارند می تأثیر آن بر سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی،

 ریزی برنامه (.47: 1388کارکردی )سعیدی،  موقعیت. 2 ؛(جغرافیایی) طبیعی موقعیت. 1 اند: موقعیت دو دارای روستایی

 توجه نیازمند روستایی های سکونتگاه اجتماعی -اقتصادی و کالبدی -فضایی دهی سامان اهداف به رسیدن برای روستایی

 فضایی ریزیبرنامه و مدیریت نظام عمومی الگوی .است روستایی مناطق در کارکردی -ساختاری رویکردهای به

 .است شده داده نمایش 6 شکل در روستایی

 

 
ریزیفضاییدرتوسعةپایدارروستایی.نظاممدیریتوبرنامه6شکل

پژوهشیهاافتهی:منبع

گیرینتیجه
ریزی فضایی  کارکردی و ارتباط تنگانگی که با برنامه -با تأکید بر لزوم نگرش سیستمی با استفاده از رویکرد ساختاری

 است: و روابط متقابل میان اجزای سیستم ،ها تعریف از جایگاه، نقش ةبحث اساسی ارائدارد، 
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 محور دو در و توسعة روستایی ریزی برنامه عرصة بیرونی روستایی در -ساختارها و پیوندهای درونی -. کارکردها1

های اقتصادی، اجتماعی، و در سطح روستا با زیرسیستم روستایی فضایی سازمان های شاخص و راهبردی های سیاست

 رابطه دارد. کالبدی قابل بررسی است و با عملکردهای خدماتی و توزیع خدمات

توسعة  و ریزی برنامه عرصة در سطوح سرزمین در ییروستا خدماتی عملکردی -فضایی عوامل خأل . توجه به2

 شهر، به روستا وابستگی ای با نتایج منطقه های برد خدمات و آستانة جمعیت قابل ردیابی است وبا شاخص روستایی

 ای، نیازها و تنوعات موجود از لحاظ برخورداری از منابع ناحیه .رابطه دارد روستا در سرمایه انباشت عدم و مهاجرت،

طور  های شهری و روستایی از طریق ساختارهای نهادی و مدیریتی به ای، و تقسیم کار بین بخش های منطقهتوانمندی

 شوند. دهی و هدایت می مند سامان نظام

 رویکرد. گیردمی دربر را بومی از دانش حمایت که است سیستم درونی های نهاده و عوامل از مردمی . نهادسازی3

 ساختاری سازی ظرفیت با است، آن بیرونی و درونی کارکرد محرک که نظام، های انگیزه ترغیب جهت در مشارکت نهادی

 مختلف های بخش متعادل و جانبه همه بهبود به منجر ای منطقه به بخشی ریزیبرنامه نظام تغییر کنار در عملیاتی و

 .آورد می فراهم را ای منطقه و ملی، محلی، ینهاد ةشده و توسع روستا

که  ـ و نهادها ها، سازمان روستا، در سرمایه توزیع منسجم الگوی از کاملی مجموعةوسیلة  به توسعة روستایی تحقق

ریزی نظام نگرش سیستمی در برنامه شود. میسر می ـ کند می همراهی را ها آن مناسب بیرونی پیوندهای از ای سلسله

 اقتصادی های نابرابری و تبعیض کاهش هدفبا ای مرتبط با ساختارها و کارکردهای گوناگون است، فضایی، که مجموعه

روستایی الزامی  خدماتی عملکردهای -فضایی خأل و شناخت یو محل ای منطقه -ملی توسعة و روستا در اجتماعی و

با شناخت جامع سازمان فضایی زمینة توسعة کارکردی و  -ریزی فضایی با رویکرد ساختاری سیستمی در برنامه است.

 آورد. ای را فراهم می محلی، ملی، و منطقهنهادی 

منابع
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