
  

  

  

  

  

  به روستا و توسعة روستايي ∗نگرش سيستمي

 ∗∗پور محمود جمعه

  

  چكيده

با . شود شناختي بررسي مي در مقالة حاضر روستا و توسعة روستايي از بعد نظري و روش

محوري پژوهش حاضر اين است كه  توجه به ماهيت موضوع روستا و توسعة روستايي، فرض

ت دقيق از پديدة روستا و به دنبال آن ايجاد تغيير ترين راه كسب شناخ نگرش سيستمي، مناسب

هايي از جامعة روستايي را ناديده بگيرد  اين شيوة نگرش بدون آنكه بخش. مطلوب در آن است

تواند شناخت  هاي مختلف در جريان چرخة سيستم غافل باشد، مي يا از روابط بين بخش

دهندة روابط  لف عرضه كند و نشانتري از ماهيت واحد جامعة روستايي با ابعاد مخت دقيق

  .درون سيستمي و بين سيستمي باشد

ها و اصول حاكم بر آن بررسي و به روستا در دو  گيري مفهوم سيستم، ويژگي با اين جهت  

) در سطح سرزمين(سطح زير سيستم يا جزئي از نظام اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فضايي 

در سطح (ـ كالبدي  عي، اقتصادي، فرهنگي و فضاييهاي اجتما و سيستمي واحد با زيرسيستم

  .توجه شده است) خود روستا

  .روستا/ توسعة روستايي/ نگرش سيستمي: ها كليدواژه

* * *  

  بيان مسئله

. دهد روستا و جامعة روستايي بخش مهمي از جوامع در حال توسعه را تشكيل مي

هد كه توسعة روستايي نقش د ويژه در اين گروه از جوامع نشان مي تجربة توسعه به

                                                           

 .ندا كار رفته در اين مقاله، كلمات نظام، سيستم و تركيبات آنها در همة موارد مترادف هم به ∗
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اي كه بسياري از  به گونه. مهمي در رسيدن به اهداف توسعه در سطح ملي دارد

نظران، توسعة روستايي را موتور محركة توسعه در كشورهاي جهان سوم  صاحب

ناپذير  خصوص در مراحل اولية توسعه دانسته و دستيابي به آن را ضرورتي اجتناب به

  .دانند مي

توسعه به عوامل و شرايط مختلفي بستگي دارد كه بايد در كنار هم قرار رسيدن به 

تجربة توسعه در كشورهاي جهان سوم حداقل . گيرند تا اهداف توسعه محقق شود

ها و راهبردهاي  دهد كه نحوة نگرش به توسعه و روش در بخش روستايي نشان مي

بسياري . هاي توسعه دارد اتخاذ شده نقشي كليدي در موفقيت يا عدم موفقيت برنامه

نظران دليل عدم موفقيت در بهبود وضعيت جامعة روستايي و شكست  از صاحب

هاي توسعه در روستاها را به نحوة نگرش به توسعة روستايي و راهبردهاي  برنامه

ها و راهبردهاي  ها، روش بررسي نيمرخ زماني ديدگاه. دانند اتخاذ شده مربوط مي

ها  ها و روش دهد كه در اغلب ديدگاه چند دهه نشان ميتوسعة روستايي در طي 

نگرش جزئي، انتزاعي و موضوعي و فقدان نگرش سيستمي و  ١٩٨٠ويژه تا دهة  به

يكپارچه به مقولة توسعه از عوامل اصلي عدم موفقيت راهبردهاي توسعة روستايي 

شهر و  چنانكه نتيجة بسياري از اين راهبردها افزايش دوگانگي بين. بوده است

روستا يا كشاورزي و صنعت و قرار گرفتن توسعة روستايي در مقابل توسعة شهري 

  .بوده است

نيمرخ تاريخي بيش از پنجاه سال توجه به توسعة روستايي از  ١شكل   

هاي مورد تأكيد در  ها و روش هاي مختلف و نيز نظريات توسعه و رهيافت ديدگاه

دهد كه  بررسي اين نيمرخ زماني نشان مي. )١(دهد توسعة روستايي را  نشان مي

فرآيند توسعة روستايي در طول پنجاه سالة اخير به اقتضاي شرايط زماني و مكاني 

هاي مختلف بوده و توسعة روستايي نتيجة عمل اين  متأثر از عوامل و ديدگاه

دهد كه اغلب  نگاهي گذرا به نيمرخ زماني مذكور نشان مي. هاست ها و روش ديدگاه

 ١٩٨٠هاي قبل از  ويژه در دهه ها، نظريات و راهبردهاي توسعة روستايي به دگاهدي

هاي  چنانكه در رهيافت. اند مند به مقولة روستا و توسعة روستايي فاقد نگرشي نظام
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 )٤(، رهيافت نيازهاي اساسي)٣(، انقالب سبز)٢(اي توسعة روستايي مانند توسعة جامعه

جاي نگرشي سازمند كه روستا را چون كلي  )٥(يجانبة روستاي و حتي توسعة همه

تر كه با آن در تعامل دائمي است، درنظر  واحد و در عين حال جزئي از نظامي بزرگ

هاي توسعة روستايي به اقتضاي شرايط زماني و  ها و روش ديدگاه. گيرد، خالي است

ش دسترسي به مكاني و مسائل مبتالبه، به نكاتي مانند افزايش بازدة كشاورزي، افزاي

امكانات و خدمات، تأمين نيازهاي اساسي، افزايش سطح درآمد و كاهش فقر توجه 

هاي توسعه در يكي دو دهة اخير ضمن آشكار ساختن خأل  تغيير ديدگاه. اند كرده

مورد اشاره تأكيدي بر اين مسئله نيز است كه توسعة روستايي بايد به عنوان فرآيند 

زيرا نتيجة عمل فرآيندهاست كه در طول زمان به تدريج . و نه توليد نگريسته شود

فرآيند توسعه در چرخة خود بر اساس شرايط زماني و مكاني از . شوند ظاهر مي

پذيرد و بنابراين بايد آن را در ارتباط با عوامل و شرايط  عوامل مختلف تأثير مي

  .مختلف مورد توجه قرار داد

توجه شده است كه نحوة نگرش به در مقالة حاضر به اين موضوع اساسي   

طور خاص توسعة روستايي، بر تمامي مراحل و فرآيند آن تأثير  توسعه و به

ريزي براي توسعه، همه مفاهيمي  روستا، توسعة روستايي و برنامه. گذارد مي

سيستمي هستند لذا شناخت آنها و هرگونه اقدامي در جهت ايجاد دگرگوني مطلوب 

  .مناسب است در آنها نيازمند نگرش
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  ـ نيمرخ زماني نظريات و راهبردهاي توسعة روستايي ١شكل 

  )ميالدي ٢٠٠٠ـ١٩٥٠(
  ٢٠٠٠دهة     ١٩٩٠دهة     ١٩٨٠دهة     ١٩٧٠دهة     ١٩٦٠دهة     ١٩٥٠دهة 

  نوسازي
  مدل اقتصادي دوگانه
  بازگشت به كشاورزي

  اي توسعة جامعه
  )٦(دهقانان كاهل

 
  سازي رهيافت دگرگون    

  انتقال فناوري      
  فناوري      
  ترويج كشاورزي      
  )٧(نقش كشاورزي در رشد      
  )غاز آ(انقالب سبز       
  )٨(دهقانان عاقل      

 
  توزيع مجدد همراه با رشد                
  نيازهاي اساسي                
  جانبه توسعة روستايي همه                
  هاي كشاورزي دولتي سياست                
  كشاورزياعتبارات                 
  تمايالت شهري                

  ها تقويت نوآوري
  )ادامه(انقالب سبز                 
  پيوندهاي رشد روستايي                

 
  اصالحات ساختاري                      
  بازارهاي آزاد                      
  اصالح قيمت محصوالت                      
  ها بازنگري در سياست                      
 NGOsتقويت                       
 RRAارزيابي سريع روستايي                 
 FSRهاي زراعت  پژوهش در نظام                
  امنيت غذايي و تجزيه و تحليل كمبود غذا                      
  توسعة روستايي به عنوان فرايند نه توليد                      
  توسعة زنان                      
  تسكين فقر                      

 
  اعتبارات خرد                            
  RRA ارزيابي روستايي مشاركتي                           
  توسعة روستايي خودگردان                            
  نفع تجزيه و تحليل افراد ذي                            
  هاي سالمت روستايي شبكه                            
  جنسيت و توسعه                            
  محيط زيست و پايداري                            
  كاهش فقر                            

 
  معيشت پايدار                            

  حاكميت مناسب                                  
  تمركزدايي                                 

  ضرورت مشاركت                            
  )٩(هاي فراگير رهيافت                            

  حفاظت اجتماعي                                 
  محو فقر                                 
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  )٢٠٠٠ـ١٩٥٠(هاي توسعة روستايي  هاي غالب و مدل انگاره

  نوسازي و اقتصاد دوگانه  

  افزايش بازده و كارآيي مزارع كوچك    

  فرآيندهاي مشاركت و اختياردهي        

  رهيافت معيشت پايدار         
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  مقدمه

هيم روستا، شهر، جامعه و مناطق روستايي و شهري سروكار همة ما روزانه با مفا

دست دادن تعريفي جامع و مانع از اين  ولي به. بريم كار مي داريم و اغلب آنها را به

در حقيقت نگاه انتزاعي و جزئي به . مفاهيم، كاري دشوار و گاه غيرممكن است

نگرش سيستمي تعريف روستا نيز در . روستا و شهر پاية بروز اين مشكل است

نه تنها مسئله، ديگر يافتن مرز مشخصي براي جدا كردن . يابد تحول اساسي مي

در واقع . دهند تر را تشكيل مي روستا از شهر نيست، بلكه اينها اجزاي نظامي كلي

ها و روابط متقابل ميان اجزاي سيستم در  بحث اساسي ارائه تعريف از جايگاه، نقش

  .سطح درون يا برون است

دهد كه در عمل تعريف دقيقي از  ررسي تعاريف انتزاعي ارائه شده نشان  ميب  

در نهايت روستا در . پذير نيست واژة روستا يا ارائة مشخصات دقيق از آن امكان

ها در مورد روستا و  شود و اين وجه مشترك غالب تعريف مقابل شهر طرح مي

هاي  ص از روستا، ويژگيبر همين اساس به جاي ارائه تعريف مشخ. روستايي است

شود و پژوهشگران و نويسندگان مختلف به  اصلي جداكنندة روستا و شهر بيان مي

ها بيشتر تأكيد  تناسب زمينه و مقياس بررسي، بر برخي از اين تمايزات و تفاوت

ها و كاركردهاي اجتماعي،  شناسان غالباً بر تفاوت در ساخت چنان كه جامعه. كنند مي

انداز روستايي و شهري،  روستايي به تفاوت در منظر و چشم دانان جغرافي

ريزان  هاي توليدي و برنامه هاي معيشتي و نظام اقتصاددانان به تفاوت در شيوه

هاي  اي و مكاني به جايگاه متفاوت در سلسله مراتب سكونتگاهي و حوزه منطقه

  .دهند كاركردي توجه بيشتري نشان مي

  

  ـ شهري هي يا زنجيرة روستانظام سلسله مراتب سكونتگا

  :دانند هاي كلي زير مي اغلب پژوهشگران جامعة روستايي را واجد ويژگي

 كوچكي ابعاد •
 تراكم كم جمعيت •
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خصوص از نظر تقسيم كار و اختالف در  تجانس و يكدستي نسبي ساكنين به •

 هاي اجتماعي نقش
 ثبات و مقاومت در مقابل تغيير •
 انزواي اجتماعي و جغرافيايي •
 )١٠(كاي جامعه به خانواده و ساخت سنتي خويشاونديات •

هاي نسبت داده شده به جوامع شهري و  در شرايط كنوني بسياري از ويژگي

هايي مانند جمعيت،  مالك. روستايي ممكن است مصداق خود را از دست داده باشند

 طور كلي تمايزات بين جامعة اشتغال، تجانس، تحرك اجتماعي، روابط متقابل و به

روية شهرنشيني و فرهنگ شهري كمتر  دليل نفوذ و گسترش بي روستايي و شهري به

روستا در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي درحال . شده است

نبودها و . مانده است توسعه كمتر از هميشه روستايي و يا دست كم دهقاني باقي

رفتار و روحيات روستاييان نيز  كمبودها در مقايسه با شهرها در حال كاهش است و

از پايان دوگانه انگاري بين  )١٢(رويه. و ژ )١١(برژه. به طوري كه آ. شود مي» شهري«

دهد كه روستاييان فرانسوي  نشان مي )١٣(شاپوا.گويند و ر شهر و روستا سخن مي

. )١٤(اند و نه چندان كم رشد ه نسبت به همتايان شهري خود نه آن قدرها عقب ماند

رساني به  هاي اخير با توسعة خدمات خصوص در سال به(اين مسئله در ايران 

و نيز در بسياري ديگر از ) روستاها وبرخورداري آنها از امكانات و خدمات رفاهي

  .كشورهاي جهان سوم نيز صادق است

بر همين اساس گروهي از پژوهشگران مسائل روستايي و شهري، به جاي 

تر از روستا و شهر، قائل به زنجيرة  براي ارائة تعريف دقيقهاي تمايز  افزايش مالك

اي يافته  پذيرش گسترده) ١٥(ـ شهري اند و مفهوم زنجيرة روستايي ـ شهري شده روستا

هاي جهان  اجتماع روستايي به مفهوم جامع كالسيك آن، در بسياري از بخش. است

ت و روابط اجتماعي به دليل كاهش انزواي روستايي و افزايش تحرك عمومي جمعي

شوند، امروزه تنها  هاي پيشين كنترل مي وسيله بعد مكان يا سنت مشخصي كه كمتر به
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شناختي از اجتماع روستايي  به همين دليل تفسير جامعه. يك نمود تاريخي است

  .)١٦(است  شهري متمركز شده ـ  بيشتر پيرامون زنجيرة روستايي

تا شهر بازتاب  )١٧(ـ شهري از دهكده  هاي روستايي مفهوم زنجيرة سكونتگاه

هاي زندگي است كه در يك سر آن اجتماعات روستايي بسيار كوچك  زنجيرة روش

ترين  اين مفهوم در روشن. و در سر ديگر آن جوامع شهري بسيار بزرگ قرار دارند

زيست هر سكونتگاه  شكل خود به اين معني است كه اندازة جمعيت، تراكم و محيط

دارترين توصيف از روش زندگي مربوط به آن  دة نوع اجتماع و معنيكنن تعيين

  .سكونتگاه است

در زمينة تمايزات  )١٨(ـ شهري از تحقيقات ويرت توجه به زنجيرة روستايي

  جوامع روستايي در انتهاي اين زنجيره با بافتي كامالً. شود اجتماعي شهر شروع مي

ن باال و همگرايي و همگوني در بسته، قشربندي سخت و درجة پايداري و سكو

جوامع شهري در آن سوي زنجيره نيز بر اساس . شوند تركيب اجتماعي مشخص مي

ـ  روابط اجتماعي سست و ناپايدار، تحرك اجتماعي باال و گرايش به روابط دروني

براي نمونه در مكان كار يا خويشاوندي، (هاي صنفي  در زمينه شخصي كه عمدتاً

رسد كه زنجيرة  با اين توصيف به نظر مي. شوند گيرد، شناخته مي شكل مي) سرگرمي

هاي روستايي و شهري و هم  بندي سكونتگاه عنوان يك شيوة طبقه سكونتگاهي هم به

هر چند در مطالعات بعدي انتقادهايي بر . فرايند تعيين تغيير اجتماعي مناسب باشد

تبيين اجتماعي آن، تنها بر اين ويژه با تشكيك در كاركرد  اين مفهوم وارد شده و به

ها استفاده  توان براي توصيف اندازة سكونتگاه نكته تأكيد شده است كه از آن مي

رسد كه  بر اساس مطالعات موردي به اين نتيجه مي )١٩(چنان كه فرانكنبرگ. كرد

تغيير اجتماعي ممكن است بدون هر گونه رشدي در اندازة سكونتگاه يا افزايش 

  .)٢٠(هدجمعيت رخ د

تواند به  ها و نوع جامعه نمي دهد كه پيوند بين اندازة سكونتگاه انتقادها نشان مي

خصوص در  ـ شهري تبيين شود و به شكل كاملي بر اساس مفهوم زنجيرة روستايي

ولي در مطالعاتي كه . يابد تا حد زيادي مصداق نمي) ٢١(روستايي ـ  هاي شهري حاشيه
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هايي مانند مذهب، موضوعات سياسي،  ايي در زمينهـ روست هاي شهري به تفاوت

رواج و كنترل باروري و تنظيم خانواده و رفتارهاي اجتماعي توجه شده، زنجيرة 

  .)٢٢(ـ شهري با اصالح در نگرش مورد تأييد قرار گرفته است روستايي

ـ شهري در تبيين  هاي مفهوم زنجيرة روستايي رغم نارسايي بنابراين علي

ها، حداقل در  روستايي و شهري با توجه به تداخل گسترده در اين حوزهفرآيندهاي 

توصيف اولية جوامع روستايي و شهري و تعيين جايگاه آنها در سلسله مراتب 

نظر از موارد استثناء همچون حومة  صرف. سكونتگاهي معيار مناسبي خواهد بود

كشورهاي  شهرهاي بزرگ، در مجموع روند روستانشيني و شهرنشيني چه در

هاي زندگي و حركت آن  يافته و چه در حال توسعه حكايت از تداخل شيوه توسعه

عواملي مانند توسعة خدمات در جوامع . به سوي يگانگي و يكپارچگي دارد

روستايي و مهاجرت جمعي و گستردة روستاييان به شهرها، به مثابه عوامل عمدة 

مهاجرت . آيد تايي به حساب ميهاي شهري و روس نزديكي و نفوذ متقابل فرهنگ

شهرها دخيل است، اما » روستايي كردن«روستاييان به شهرها اگر چه به نحوي در 

مراجعت اين شهرنشينان جديد به روستاي مادري به مناسبت تعطيالت، بازديد يا 

هاي زندگي  ديدار اعضاي خانواده، باعث نفوذ و شناسايي نوع معيشت، شيوه و منش

  .شود ا ميشهري در روست

تر و در عين حال مؤثر ديگر در يگانگي و يكپارچگي  اهميت عوامل كم

در روستاهاي توريستي  )٢٣(ويژه اكوتوريسم ها، گسترش توريسم و به سكونتگاه

ها در مناطق  هاي توريستي موجب جذب سرمايه و افزايش زيرساخت فعاليت. است

ارتباط ميان شهرنشينان و تواند بستر مناسب براي ايجاد  موردنظر شده و مي

عامل ديگر جنبش صنعتي كردن محيط روستايي است كه اين . روستانشينان شود

ويژه كشورهاي درحال صنعتي  جنبش در بسياري از كشورهاي درحال توسعه به

كنند، از جمله كشورهاي شرق و جنوب شرق  شدن كه از الگوي ژاپن تبعيت مي

و در برخي نواحي ديگر از جمله برزيل و آسيا، وسعت و اهميت بيشتري داشته 

باالخره پديدة روستانشيني شهري هر چند گسترشي محدود . مكزيك نيز رواج دارد
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چشم  دارد، اما در اطراف شهرهاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به

  .)٢٤(خورد مي

زايش دهد كه تمايز ميان روستا و شهر با اف شرايط و عوامل مذكور نشان مي

بنابراين تصور وجود . شود تر مي سطح توسعه و پيچيدگي جوامع دشوارتر و ناممكن

شهري و كامالً روستايي قرار   ها كه در دو سوي آن جوامع كامالً طيفي از سكونتگاه

در . گيرند با توجه به وضعيت كنوني جامعة جهاني بيشتر جنبة نظري خواهد داشت

تر  ه درجة روستايي يا شهري باالتر يا پاييناين صورت حركت در دو سوي طيف ك

بر . ها باشد بندي سكونتگاه تواند معيار مناسبي براي طبقه جوامع را نشان دهد، مي

ـ شهري دياگرامي طراحي شده است كه درجة  اساس مفهوم زنجيرة روستايي

روستايي يا شهري بودن سكونتگاه را بر اساس مكان فراگيري نقطة سكونتگاهي در 

  ).١نمودار (دهد  طح دياگرام نشان ميس

در مدل طراحي شده كه بر اساس تركيب دو معيار اصلي تعداد جمعيت و درصد 

فعاليت در بخش كشاورزي است، توزيع نقاط سكونتگاهي در سطح دياگرام در 

بنابراين قطر دياگرام، . به صورت طيف قطري است) جز موارد استثناء(شكل غالب 

معيار تراكم . كند رجة روستايي يا شهري بودن آن را مشخص مينوع سكونتگاه و د

تواند به جايگاه مكان در سطح گراف اعتبار بخشد و سكونتگاه به  جمعيت نيز مي

در صورت وجود اطالعات، . اين ترتيب بر اساس سه معيار تعريف شده است

مچنين ه. تواند جانشين تراكم جمعيت شود درصد تراكمي متغيرهاي ديگر نيز مي

عنوان متغير چهارم در تعريف سكونتگاه  تر درصد تنوع به توان از متغير فرعي مي

استفاده كرد كه در صورت نبود آمار و اطالعات مناسب براي تعريف اين متغير 

بنابراين . تواند توصيفگر درجة تنوع سكونتگاه باشد وجود آن در ضلع چهارم، مي

عنوان  دهندة وضعيت اين چهار معيار به ننقطة سكونتگاه در سطح دياگرام، نشا

  .شاخص در هر نقطة سكونتگاهي نيز خواهد بود
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  ـ روستايي هاي شهري ـ دياگرام تعيين درجة سكونتگاه١نمودار 

  )درصد(تنوع

  ١٠٠    ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  ٠  
  )نفر(جمعيت     كامالً شهري                             ١٠٠  

                                      ١٠٠٠٠٠٠٠  
    مادر شهر                         ٩٠  

                                      ١٠٠٠٠٠٠  
  شهر بزرگ                         ٨٠  

                                      ٥٠٠٠٠٠  
  شهر متوسط                    ٧٠  

                                      ١٠٠٠٠٠  
  شهر كوچك       ٦٠  

  
  ٥٠٠٠٠                      ٥٠  

  روستا ـ شهر    
                          

  ٢٥٠٠٠                      ٤٠  
        

  ١٠٠٠٠                  روستاي بزرگ  ٣٠  
                                          

  ٥٠٠٠                      روستاي نسبتاً بزرگ      ٢٠  
                          

  ٢٥٠٠                      روستاي متوسط  ١٠  
                        كامالً روستايي    

  ٠                        ٠  

  ٠  ١٠  ٢٠  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ٦٠  ٧٠  ٨٠  ٩٠  ١٠٠  

  )درصد(اشتغال در بخش كشاورزي 

  نگارنده: مأخذ 

  

امروزه با توجه به درهم تنيدگي جوامع شهري و روستايي محرز شده است كه 

توان تعريفي ارائه كرد كه شهرها و روستاها را كامالً  از هم جدا نمايد،  نه تنها نمي

. كننده خواهد بود اي نيز بيهوده و در مواردي گمراه بلكه اصرار بر چنين رويه

اي است كه هرگونه تجزيه و  ه گونهپيوندهاي بين جوامع شهري و روستايي ب

ريزي براي  گيري و برنامه ويژه در زماني كه هدف، تصميم به   تفكيك ميان آنها ــ

به عبارت . تواند شناخت غيرواقعي به همراه داشته باشد ــ مي بهبود شرايط آنهاست

ت
تراكم جمعي

)
درصد

( 
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هاي جوامع شهري و روستايي با تغيير نگرش، بايد به  ديگر براي شناخت ويژگي

  .ها به مثابه يك كل واحد و سيستمي پويا يا مجموعة درحال عمل نگاه كردآن

جوامع روستايي و شهري نه تنها جزاير جداي از هم نيستند، بلكه اين نقاط در 

دهند، كه  اي را  تشكيل مي ارتباط متقابل دروني و بيروني با يكديگر، شبكة پيچيده

در اين شبكة پيچيده و درهم . يابد اين پيچيدگي با افزايش سطح جوامع افزايش مي

ها، هر سكونتگاه داراي جايگاه مشخص و بر اساس آن جايگاه،  تنيده از سكونتگاه

مجموع عمل اجزاء و عناصر، نتيجه يا عملكرد . داراي نقش و وظيفة مشخصي است

پس بايد براي شناخت روستا، مسائل روستايي و . دهد سيستم را تشكيل مي

عة روستايي، روستا را به صورت يك كل واحد نگريست و با ريزي توس برنامه

  .نگرش سيستمي شناخت الزم را كسب كرد

  

  هاي آن سيستم و ويژگي

اي از اجزاء و عناصر كه در ارتباط متقابل  سيستم يا نظام عبارت است از مجموعه

به عبارت ديگر سيستم كليتي از عناصر يا . و هدفمند با يكديگر قرار دارند

اي از روابط متقابل  هاست كه براي تحقق هدف يا اهداف خاص، شبكه يستمزيرس

  :توان به شرح زير تعريف كرد هاي اصلي سيستم را مي ويژگي. بين آنها برقرار است

اي است كه هنگامي كه  مفهوم كليت اساس تفكر سيستمي و مشخصه: ـ كليت الف

گيرند  رسيدن به هدف قرار مي مجموعة اجزاء و عناصر در ارتباط متقابل با هم براي

اين مفهوم داللت بر اين دارد كه كل، . كند پردازند، معنا پيدا مي و به ايفاي نقش مي

براي شناخت هر واقعيت يا موضوع . چيزي غير از مجموع اجزاء و عناصر است

الزم است كه آن را به صورت يك كل درنظر گرفت و شناخت آن را تنها از طريق 

چرا كه هر كل عالوه بر اينكه . دست آورد موضوع در حالت عمل به مطالعة كليت

توان  هايي است كه آنها را نمي اي از اجزاء است داراي هويت و قانونمندي مجموعه

به عبارت ديگر عملكرد و رفتار هر كل . دست آورد از طريق شناخت صرف اجزاء به
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براي مثال . بتوان آن را شناختاز طريق مطالعة رفتار اجزاء  رفتاري نيست كه لزوماً

هر روستا نظامي اجتماعي، اقتصادي و سكونتگاهي حاصل از عمل متقابل 

ها و عناصر جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، ساختي و كاركردي  اي از مؤلفه مجموعه

است كه براي شناخت آن بايد اين عوامل در ارتباط با همديگر و در حين عمل 

را از طريق بررسي مستقل جمعيت، اقتصاد، اجتماع و ساير مورد توجه قرار گيرند زي

  .آيد دست نمي موضوعات، شناخت واقعي به

عنصر يا زيرسيستم عبارت است از ): محيط دروني(ـ عنصر يا زيرسيستم  ب

بسته به سطح بررسي، . آورد وجود مي واحدهايي كه پيوند آنها با همديگر نظام را به

ها يا عناصر  خود نظامي است متشكل از زيرسيستم هر عنصر يا زيرنظامي معموالً

آنچه در برخورد سيستمي هويت عنصر يا زيرسيستم را . خاص و روابطي ويژه

به . كند، عملكرد يا وظيفه و نقشي است كه در كليت نظام بر عهده دارد مشخص مي

جزء به توانند از انواع مختلف باشند، لكن هر  ها مي اين ترتيب عناصر يا زيرسيستم

اين دليل كه ايفاگر وظيفه يا عملكرد خاصي است به عنوان عنصر نظام، به حساب 

ها و نهادها، مؤلفه يا عناصر نظام روستا  چنان كه براي مثال جمعيت، ساخت. آيد مي

ها و عملكردهاي گوناگوني داشته  توانند خواص، نقش عناصر مي. دهند را تشكيل مي

يستم تنها از نظر وظيفه يا عملكرد خاصي كه در باشند، ولي هر عنصر يا زيرس

  .گيرد ارتباط با هدف نظام موردنظر برعهده دارد، مورد توجه قرار مي

ها، برآيندها و  محيط بيروني هر نظام عبارت است از مؤلفه: ـ محيط بيروني ج

هاي  توانند نظام نيروهايي كه جزء نظام نيستند و در عين حال در حد خود مي

تواند در حالت اصلي  اما هرگونه تغييري در عملكرد آنها مي. لقي شوندديگري ت

براي مثال محيط يك منطقة روستايي . نظام موردنظر تغييرات و تبديالتي ايجاد نمايد

عنوان يك نظام توسعه، عبارت از آن چيزي است كه در خارج از حوزة روستايي  به

ر نظام نه تنها از كنترل آن خارج است، محيط ه. المللي قرار دارد در نظام ملي و بين

به عبارت ديگر، محيط هر نظام، . كنندة عملكرد نظام است بلكه تا حدودي نيز تعيين

  .رود شمار مي هاي ثابت نظام به بخشي از محدوديت
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در تبيين مفهوم كليت، بايستي درك پيوندها و روابط  :ـ روابط متقابل يا پيوندها د

ها عامل  پيوندها يا شبكة روابط بين عناصر يا زيرسيستم. دمتقابل قابل تجسم باش

اي از عناصرگردهم آيند ولي  چه بسا مجموعه. گيري نظام است اصلي هويت و شكل

. توان آن را  نظام يا سيستم ناميد مادامي كه بين آنها روابطي برقرار نشده باشد نمي

ح بيروني نيز از اهميت برقراري اين روابط نه تنها در سطح دروني، بلكه در سط

شود بنابراين  روابط براي رسيدن به هدف و ايفاي نقش برقرار مي. برخوردار است

اند  كاركرد، هدف و ماهيت نظام و اجزاء از طريق پيوندها و روابطي كه برقرار ساخته

  .شود مشخص مي

ني شبكة روابط متقابلي كه بين اجزاء و عناصر در سطح دروني و بيرو: ـ هدف.  ه

شود در حقيقت در جهت رسيدن به منظور يا هدف خاصي شكل  نظام برقرار مي

شود كه  آيند و بين آنها روابط خاص برقرار مي اجزاء زماني گردهم مي. گيرد مي

  .هدف مشخصي دنبال شود

دهند و زماني كه اين  ها اساس مفهوم سيستم يا نظام را شكل مي اين ويژگي

  .)٢٥(يابد رند، سيستم هويت ميمفاهيم در كنار هم قرار گي

  

  عنوان نظام روستا به

هاي توليد و مصرف، نهادها و  جامعة روستايي به عنوان روش ويژة زندگي، شيوه

توان به خوبي، همچون يك  هايش را مي قوانين رفتاري آن، همراه با همة پيچيدگي

عي، اقتصادي، اي از نهادهاي اجتما اجزاي نظام روستايي مجموعه. نظام درنظر گرفت

هاي توليد و قوانين رفتاري با هنجارها و تشويق و  الگوهاي توزيع منابع، شيوه

اي  توان به مثابه مجموعه لذا نظام روستايي را مي. هاي مربوط به خود است مجازات

از اجزاي ياد شده تعريف كرد كه در كنش متقابل يا وابستگي با يكديگـر قرار 

توان به دو متغير عمده كاهش داد  ر نظام روستايي را ميساخت دروني ه. )٢٦(دارند

  :اند از كه به ترتيب عبارت
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 شيوة توليد و فنون رايج توليد •
هاي رفتاري  ها، باورها و شيوه نهادها شامل نوع تملك ابزار توليد، ايدئولوژي •

اين دو مجموعة عناصر در كنش متقابل با يكديگر نظام دروني روستا يا نظام 

اين نظام يعني ساخت دروني روستا . دهند ، اقتصادي آن را تشكيل مياجتماعي

هاي دروني سيستم روستا را  تحت تأثير عوامل دروني ديگري كه روابط و جريان

هاي  هاي تازه، محرك مانند تصميم به وارد كردن انديشه(كند  مشخص مي

 ).٢شكل ( گيرد قرار مي) هاي سازماني، منابع و نظاير آن اي، ظرفيت انگيزه
  

  دهندة آن هاي تشكيل ـ نظام دروني روستا و مؤلفه٢شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٦٥دپفر، : منبع 

 
اگر روستا را در سطحي باالتر از سطح محلي درنظر بگيريم، محيط بيروني جزء   

ديگري از سيستم روستا خواهد بود كه نوعي انرژي جهت دگرگوني نظام دروني 

عه عوامل دروني يعني ساخت و متغيرهاي اجتماعي، مجمو. نمايد روستا وارد مي
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المللي در پيوند با يكديگر نظام روستا  اي و بين اقتصادي و عوامل بيروني ملي، منطقه

نظام روستا با پيوندهاي دروني و بيروني را نشان  ٣شكل .  )٢٧(نمايند را مشخص مي

  .دهد مي

  

  ـ نظام روستا با پيوندهاي دروني و بيروني٣شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٦٥دپفر، : منبع 

  

  

در نگرش سيستمي آنچه اهميت دارد رابطة بين اجزاء و عناصر و پيوندهاي   

ريزي در  دروني و بيروني نظام است كه بايد در شناخت نظام، عملكرد آن و برنامه

به عبارت ديگر در سطح نظام دروني . جهت بهبود عملكردش به آن توجه شود

هاي اجتماعي، اقتصادي، خدماتي،  گيري در مورد زيرسيستم روستا هرگونه تصميم

ها اتخاذ شود و  مالكيت، توزيع منابع و سازماني بايد در ارتباط با ساير زيرسيستم

  .آثار متقابل آنها مورد توجه قرار گيرد
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در سطح باالتر از روستا براي مثال در سطح منطقه، هر منطقة روستايي را نيز   

  :هاي زير درنظر گرفت متشكل از قسمت» سيستم«يك توان به عنوان  مي

 ساختار اجتماعي •

هاي اجتماعي مختلف و روابط بين آنها و ساختار قدرت كه به وسيلة  شامل گروه

و الگوي دسترسي به درآمد و اشتغال تعيين ) سرمايه و دارايي(الگوي مالكيت 

 .شود مي

 اي ساختار فضايي توليد منطقه •

منطقه، محل استقرار و ارتباط ميان آنها و نظام فضايي كه مربوط به منابع  

است كه روابط نيروي كار و ساير نهادها و بازار عرضة توليدات را ) آمايشي(

 .كند تعيين مي
 ساختار فضايي توليد •

اين مورد بيشتر مربوط به روابط اقتصادي و پيوندها و ارتباط بين واحدهاي 

نيروهاي مولد و تنظيم بازار است كه همگي مولد، ساختار دستمزد، الگوي كنترل 

  :كنندة دو مورد زير است تعيين

  الف ـ تركيب و كيفيت كاالها و خدمات توليدي

 ب ـ فنون توليد و نهادهاي عامل مربوطه
 ساختار نهادي و ساختار انگيزه •

ها و دخالت  كه به نهادهاي دولتي و غيردولتي مانند مؤسسات مالي و سياست

ب اقدامات مهمي چون تعيين مقررات مناسب براي توليد هرگونه در قال(دولت 

ها و تدوين سياست  دست يك گروه خاص از ميان ساير گروه خدمت يا كاال به

مربوط ) گذاري و پرداخت دستمزد هاي قيمت اعتباري سيستم و اعمال برنامه

  .شوند مي
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 روابط منطقه با بقية مناطق كشور يا جهان •

ميان منطقه و ساير نقاط » روابط تجاري«اجماالً تحت عنوان توان آن را  كه مي

بلكه پيوندهاي » ـ واردات صادرات«كه نه تنها ساختار . جهان محسوب كرد

ميزان تفويض و واگذاري قدرت و . شود اداري و سياسي را نيز شامل مي

ر اختيارات از باال به منطقه و توانايي محلي در جلوگيري از نيروهايي كه سعي د

اي برخوردار است،  انتقال درآمدها و مازاد به بيرون دارند، از اهميت ويژه

  .)٢٨(و نيروي كار از منطقه) مازاد(خصوص بعد از فرار سرماية  به

بنابراين شناخت هر منطقة روستايي و عملكرد آن نيازمند توجه به مجموعة 

جة عمل متقابل باشد كه نتي هاي حاكم بر منطقه مي ساختارها، روابط و جريان

  .هاي مرتبط بيروني است هاي دروني و سيستم مجموعة عناصر و زيرسيستم

توسعة روستايي و ايجاد تعادل بين مناطق روستايي و غيرروستايي تنها به تغيير   

اي با دنياي خارج از  در نظام دروني روستا وابسته نيست، بلكه به شكل پيچيده

بنابراين . نيز پيوند دارد) المللي نظام بيننواحي شهري، سرزمين ملي و (روستا 

شود، بلكه  كارگيري راهبردهاي موردي حاصل نمي توسعة روستايي از طريق به

وسيلة تحقق آن، مجموعة كاملي از الگوي منسجم توزيع سرمايه در روستا، 

اي از پيوندهاي بيروني  هاست كه سلسله اي از مشوق ها، نهادها و مجموعه سازمان

لذا براي توسعة بخش روستايي برقراري پيوندهاي . كند آنها را همراهي مي مناسب،

المللي الزامي  پويا ميان مناطق روستايي و شهري با ديگر مناطق كشور و نظام بين

نيازهاي بايسته براي بهبود زندگي تهيدستان  در حقيقت اگر قرار است پيش. است

ها فراتر رود، الزم  كلي از بينشروستايي، مؤثر واقع گردد و از حد يك فهرست 

  .مند بررسي شود است به طور نظام

با تلقي منطقة روستايي به صورت يك سيستم توسعه كه توليد و عرضة   

توانيم  عهده دارد، مي اي از كاالها و خدمات گوناگون موردنياز ساكنان را بر مجموعه

اين چهار عنصر . گيريمچهار عنصر يا جزء را در هر سيستم توسعة روستايي درنظر ب

  :اند از شود عبارت ديده مي ٤كه نحوة پيوند آنها در شكل 
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 توزيع ثروت •
 ها و نهادها سازمان •
 ها انگيزه •
 پيوندهاي بيروني •

در . كند سيستم را تعيين مي» محيط«و آخرين عنصر، » درون«سه عنصر نخست 

برداشت . دده خط مقطع، حد محيط دروني و بيروني سيستم را نشان مي ٤شكل 

توان بر حسب روابط موجود ميان چهار عنصر باال ارائه  اوليه از اين سيستم را مي

سه جزء دروني افزون بر كنش و واكنش متقابل در بين خود، پيوندهاي مهم . كرد

ها، استانداردها،  اين پيوندها در قالب ارزش. المللي و ملي دارند بيروني با سطوح بين

هاي منابع و عوامل مادي خالص  هاي نهادي، جريان دلمعيارها و ضوابط، م

بسته به شرايط اولية حاكم در منطقه، كشور و سيستم جهاني، روند باورها، . باشند مي

تواند به درجات گوناگوني الگوهاي توزيع ثروت و تشكيالت  ها و معيارها مي ارزش

نيازهاي ديگري همچون  البته براي تحقق اين موضوع به پيش. را در منطقه تغيير دهد

ها و نهادها يا الگوهاي انگيزشي نياز است و پيوندهاي بيروني به  زيرسيستم سازمان

هاي ثابتي را بر سيستم وارد  مثابه محيط نظام روستايي نيز ممكن است محدوديت

  .كند

) ٣شكل(اگر به توصيف مشروح ساختار و كاركرد مدل سيستمي توسعة روستايي

ها نه تنها دربردارندة سرماية ارضي و مادي  توزيع ثروت يا داراييبپردازيم، الگوي 

شود كه به صورت سرماية انساني و  ها نيز مي اي از مهارت است، بلكه شامل گستره

  .يابند هاي غيرمادي مانند پايگاه اجتماعي در هر منطقة روستايي تجسم مي زمينه

توزيع، مصرف، سازماندهي فضا، ها و نهادها دربردارندة الگوهاي توليد،  سازمان  
ها  سازمان. نهادهاي خصوصي و عمومي تركيب كاال و خدمات و استانداردها هستند

  دهندة توليد، و ارائه كاالها و خدمات و كاركردها  عالوه بر ساخت جامعه نشان
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  ـ مدل سيستمي توسعة روستايي، اجزاء و محيط آن٤شكل 
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اي كه   كه منطقه چنان. بوده و در نظامي روستايي مطابق با الگوي توزيع ثروت هستند
مشخصة آن تمركز زياد دارايي و درآمد و الگوي نابرابر توزيع زمين است، از نظر 

هاي  داري يا سيستم اجاره: دهندة دو سيستم غالب است برداري نشان الگوي بهره
  .گيرند بزرگ كشاورزي كه از نيروي كار بدون زمين بهره ميكوچك و يا واحدهاي 

اين جنبة فضايي . ساختار سازماني هر منطقه، از بعد فضايي نيز برخوردار است  
توليدي، تسهيالت خدماتي، هاي  به نحوة استقرار منابع از نظر جغرافيايي، مكان

اي كه نيازهاي  شود، به گونه هاي حمل و نقل و تسهيالت همگاني مربوط مي شبكه

به مبادله و ارتباط متقابل با  نهادها نيز عمدتاًً . كند متقابل ساكنان منطقه را برآورد مي

  .اند تر يا محيط سيستم وابسته سيستم بزرگ

هاي هر نظام كه محرك كاركرد دروني و پيوندهاي بيروني آن  مجموعة انگيزه  

هايي كه براي  نخست، انگيزه :توان در سه گروه بزرگ تقسيم كرد است را نيز مي

دهندة فعاليت  هايي كه نشان هاي گروهي و گروه دوم انگيزه. اند افراد منظور شده

هاي بخشي كه براي ترغيب يا  ها و سوم انگيزه اشتراكي مستمر هستند، مانند تعاوني

ها  اي از مشوق شود مثل مجموعه هاي خاصي درنظر گرفته مي مأيوس كردن بخش

هاي حمايتي در جهت توسعة بخش  اي، اقدامات و سياست هاي سرمايه هشامل ياران

در هر نظامي، براي دستيابي به اهداف مطلوب كلي پيوستگي . كشاورزي يا صنعت

  .)٢٩(ها الزامي است هر سه گروه انگيزه

به طور خالصه بايد گفت كه نظام روستا چه در سطح روستا و چه در سطح   

ه اجزاء و عناصر مختلف، در مجموع كل واحد و پيكرة منطقة روستايي با توجه ب

اي است كه رسيدن به مطلوب يعني توسعه در سطح جامعة روستايي،  يكپارچه

هاي اجتماعي، اقتصادي و فضايي نيازمند  منطقه و سرزمين و ايجاد تعادل در زمينه

رزمين ايجاد تعادل و پايداري در سطح جامعه يا س. توجه يكپارچه به اين كل است

ها و  نيازمند ايجاد تعادل در سطح اجزاء و عناصر نظام و زنجيرة زيرسيستم

تنها زماني كه بين اجزاء و عناصر نظام تعادل برقرار باشد و هر . هاست روسيستم

تواند نقش و وظيفة خود را به درستي انجام  عنصري در جاي خود قرار گيرد مي
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به عبارت ديگر الزمة تحقق . خواهد بود دهد، كه نتيجة آن نيز كاركرد درست نظام

اهداف توسعة پايدار نگرش يكپارچه به جامعة روستايي در سطح روستا، منطقه و 

  .سرزمين است

هاي دولتي، براي  ريزان، مروجان و ساير مقام تشخيص علت تمايزاتي كه برنامه  

تماعي قائل هاي اقتصادي و اج ريزي هاي مختلف يا برنامه مثال ميان وظايف سازمان

ها بر  شوند، براي روستاييان كار آساني نيست زيرا در زندگيشان تمامي اين جنبه مي

ريزي در اين سطح،  جانبه براي برنامه گذارند لذا وجود رهيافتي همه هم اثر مي

هايي كه تنها بر اساس يك  ضروري است و به همين دليل است كه بسياري از طرح

به علت   غالباً) مثالً از ديدگاه كشاورزي يا اقتصادي(د، ان ريزي شده ديدگاه برنامه

  .)٣٠(شوند رو مي هاي مرتبط با شكست روبه عدم توجه به ساير جنبه

اي، شهري و روستايي در  عدم موفقيت در دستيابي به اهداف توسعة ملي، منطقه  

كشورهاي جهان سوم و ناكامي در حل مشكالت جوامع شهري و روستايي 

رو ساخته است كه اصوالً جدا ساختن  ن توسعه را با اين واقعيت روبهنظرا صاحب

مسائل شهري و روستايي و بررسي انتزاعي آنها در فرآيند توسعه كار درستي نيست 

با ديد . ها هم همين مسئله است و سرچشمة بسياري از مشكالت و پيچيدگي

نيستند، ) اه مقابل همحتي گ(مند نه تنها شهر و روستا دو پديدة جداي از هم  نظام

گونه كه نارسايي در هر جزء منجر به  همان. بلكه هر دو اجزاي نظامي واحدند

شود، نارسايي در سطح اجتماعات شهري و  نارسايي در ديگر اجزاء و كل نظام مي

لذا دستيابي به هدف توسعه نيازمند نگرش . گردد روستايي نيز به يكديگر منتقل مي

هر كدام از اين جوامع در عين حال كه . ي و روستايي استسيستمي به جامعة شهر

باشند، جزئي از يك نظام واحد  به طور نسبي داراي شخصيت و هويت مستقل مي

شايد بتوان اين مجموعه را به رشته زنجيري تشبيه كرد كه . آيند شمار مي نيز به

ه در اين واقعيتي است ك. ترين حلقة آن است قدرت زنجير مساوي قدرت ضعيف

مطابق اين اصل توان هر نظام بر . گويند مي )٣١(ها به آن، ميني ماكس تحليل سيستم
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شود، بنابراين براي تقويت هر  ترين حلقه يا جزء سنجيده مي اساس قدرت ضعيف

  .)٣٢(ها را تقويت كرد نظام نيز بايستي هر يك از حلقه

اورزي به عنوان بنابراين سخن گفتن از توسعة شهري، صنعتي، روستايي يا كش  

اي  هر كشور مجموعه. دهد تنها راه توسعة هر كشور ارزش خود را از دست مي

است از جامعة شهري و روستايي و توسعة آن نيازمند نگرش جامع به شهر و روستا 

يافته فرض  توان توسعه اي را مي بر اين مبنا، جامعه. و نه نگرش مساوي به آنهاست

فرهنگي , هاي اقتصادي، اجتماعي جامعه اعم از بخشهاي مختلف  كرد كه بين بخش

  .و فضايي تعادل و پيوند متقابل و متعادل برقرار باشد

مند اهميت هر جزء كه در اينجا جامعة روستايي و شهري تعريف  در نگرش نظام  

شوند نه بر اساس حجم و اندازه، بلكه بر اساس جايگاه و نقشي كه در نظام بر  مي

شود و هر جزء حتي اگر نقش جزئي در سيستم داشته باشد،  يده ميعهده دارند، سنج

نحوة ارتباط بين اجزاء و شناسايي جريان موجود ميان . اهميت ويژة خود را دارد

ارتباط مناسب بين اجزاء باعث افزايش . دهنده، اهميت زيادي دارد عناصرِ تشكيل

  .شود الف انرژي در آن ميبازدهي نظام و ارتباط نامناسب منجر به افزايش پرت و ات

بنابراين توسعة شهري و روستايي مستلزم تغيير در نگرش به توسعه و نگاه   

يكپارچه و سيستمي به آن است، نگرشي كه در آن شهر و روستا يا مجموعة نقاط 

هاي  شوند و براي هر كدام طرح سكونتگاهي به صورت واحدهاي مجزا ديده نمي

لكه شهر و روستا در ارتباط با هم و به مثابة اجزاء و ب. شود اي تهيه نمي جداگانه

  .)٣٣(شوند عناصر به هم پيوستة يك نظام ديده مي

  

  گيري نتيجه

ريزي  با تأكيد بر لزوم نگرش سيستمي به موضوع روستا، توسعة روستايي و برنامه

  :توان نتيجه گرفت كه اي و ملي، مي روستايي، منطقه

است كه برآيندي از تركيب عوامل اقتصادي،  هر روستا يك نظام يا كل واحد ـ١

 .مكاني بر بستر جغرافيايي است ـ  اجتماعي، فرهنگي و فضايي
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ها يا كاركرد و  سيستم هر روستا يا منطقة روستايي متشكل از ساخت، جريان ـ٢

. كند فضاهاي مختلفي است كه نحوة تركيب آن ماهيت نظام را مشخص مي

جتماعي، اقتصادي، فرهنگي، توليدي و هاي ا مجموعه يا تركيبي از ساخت

هاي مشخصي را بروز  مصرفي كه در فضاهاي خاص، كاركردها يا نقش

 .دهند مي
در سطح باالتر از نظام روستايي، هر روستا جزئي از نظام سكونتگاهي و  ـ٣

باشد  هاي كوچك و بزرگ شهري و روستايي مي اي از زنجيرة سكونتگاه حلقه

وسته معرف نوع و كاركرد سيستم سكونتگاهي كه در يك مجموعة به هم پي

 .است
هر روستا، جزء يا عنصري است از يك منطقه و سرزمين كه در حد خود  ـ٤

 .وظايفي برعهده دارد و در حد جايگاهي كه دارد بايد مورد توجه قرار گيرد
به صورت تقسيم (نگرش انتزاعي به روستا، چه در سطح سيستم روستايي  ـ٥

و چه در سطوح ) هاي اجتماعي، اقتصادي، خدماتي موضوعي روستا به بخش

كه روستا جزئي (اي و ملي  هاي روستايي، شهري، منطقه باالتر زنجيرة سكونتگاه

دست  شود كه شناخت واقعي از موضوع به باعث مي) تر است هاي بزرگ از نظام

تواند به  گيري براساس اطالعات نادرست نمي بديهي است كه تصميم. نيايد

 .رستي منجر شوداهداف د
توسعه فرآيندي سيستمي است و نه توليدي، فرآيندي كه در جريان تدريجي  ـ٦

پذيرد و بر اساس  برقراري و عمل، از شرايط و عوامل زماني و مكاني تأثير مي

يابد و درك اين مفهوم از توسعه نيازمند نگرش سيستمي  اين عوامل تحول مي

 .است
ي بايد با توجه به روابط دروني و بيروني براي توسعة روستاي  هرگونه برنامه ـ٧

. هاي مختلف جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي تنظيم شود سيستم روستا با نظام

بر اين اساس توسعة هر روستا به عنوان وجود و ماهيتي سيستمي برنامة ويژه 
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طلبد كه براي رسيدن به چنين سازوكار پويايي مشاركت مردم در  خود را مي

 .ناپذير است ريزي براي آن اجتناب و برنامه جريان توسعه
ظاهراً موانعي كه بر سر راه توسعة روستايي و بهبود وضع جامعة روستايي ظاهر 

وضعيت جامعة . هاي نادرست است ها و برداشت شود، غالباً مبتني بر انديشه مي

 هاي ميان اجزاي سيستم، يعني الگوي توزيع روستايي در عمل نتيجة كنش و واكنش

هاي تشويقي و انگيزشي در سطح دروني و بيروني  ها و نهادها و نظام ثروت، سازمان

ها، فضاها و كاركردهاي مختلف نظام روستاست كه درك آن  سيستم روستا يا ساخت

بنابراين براي رسيدن به فرآيند توسعة . نيازمند نگرش يكپارچه و جامع به آن است

تجربة چند دهه تالش . برد مناسبي را اتخاذ كردجانبه بايد نگرش و راه پايدار و همه

ترين نگرش و راهبرد با توجه به  دهد كه مناسب براي توسعة روستايي نشان مي

موضوع توسعه و جايگاه جامعة روستايي چه در سطح روستا و چه در سطوح 

اين شيوه نگرش و راهبردهاي . اي و ملي، نگرش سيستمي به موضوع است منطقه

هاي مختلف روستا و توسعة  جانبه و متعادل در بخش آن به بهبود همهمتناسب با 

  .شود اي منجر مي يكپارچة روستاها، شهرها و تعادل اجتماعي، فضايي و منطقه
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