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ABSTRACT 

Introduction: Space, in its various forms, is the key subject of geography. Space is probably the most 

cited word to unify geography, identity and focus. Also, spatial development is one of the topics that has 

occupied the minds of the domestic scientific community in the field of geographical studies in the last 

decade. Numerous experts in this field have commented on physical development, spatial and economic 

justice, and various studies have been done in this field. 

Objectives: The present study intends to analyze the theoretical field of research conducted in the field of 

spatial development in geographical studies in Iran. 

Methodology: The research method is a mixed method and based on meta-study approach. The statistical 

population of the research consists of 40 scientific-research articles with a thematic focus on spatial 

development. In order to collect and analyze data, methods such as systematic review and open coding 

have been used. In this context, a comprehensive form for summarizing and extracting data from selected 

researches was prepared, which contained categories specific to the general characteristics and 

approaches of the articles.  

Result and Discussion: The results of the study indicate a one- or two-dimensional view of the issue of 

spatial development in geographical studies in Iran. The studies have considered the predominant term of 

spatial development. Therefore, in the most studies, the physical-spatial approach and sometimes spatial 

justice have been considered as spatial development, and totally have failed to pay attention to other 

aspects of spatial development. 
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    چکیده
اسکت ککه بکه جغرافیکا هویکت و ککانونی   همختلک،، مووکوک کلیکدجی جغرافیاسکت. فضکا اًتمکاست پراسکتنادتری  وا  یهافضا، به شکک  مقدمه:

ذهکک  جامعه علمی داخکک  کشککور را در ًکوزه  بخش داده است. همچنی  توسعه فضایککی از موووعاتککی اسککت کککه در دهککه اخیروًدت

ی و اقتصکادعدالت فضکایی  ،با نگاه توسعه کالبدی نظران متعددی در ای  ًوزه ی مطالعات جغرافیایی بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاًب

 است. افتهیمختلفی در ای  زمینه انجام یهاپژوهش کهیطوراند بهایراد نظر پرداخته به

انجام شککده در قلمکرو توسکعه فضکایی در مطالعکات جغرافیکایی در  یهاًوزه نظککری پژوهش یمقاله ًاور در نظر دارد تککا بککه واکاو :هدف

 ایران بپردازد.

 - یمقالکه علمک 40از نوک ترکیبی و مبتنی بر راهبرد فرا مطالعه اسککت. جامعه ی آماری پکژوهش را  شرویروش پژوهش مقاله پ :یشناسروش

منکد و چکون مکککرور نظام ییهاوهیها، از شکمنظور گردآوری و تحلی  داده. بهدهدیپژوهشککی با محوریککت موووعی توسعه فضایی تشکککی  م

منتخکککب تهیکککه  یهکاکدگککذاری باز استفاده شککده اسککت. در ای  زمینککه، فرم جامعی مخصککوص تلخکیص و اسکککتخراد داده از پژوهش

 ها بککود.در خصککوص مشککخصات عمومککی و رویکردهای مقاله ییهاککاوی مقولهشککد کککه ً

انجکام شکده،  یهااست. پژوهش رانیدر ا ییایدر مطالعات جغراف ییبه موووک  توسعه فضا یدوبعد ای  کینگاه  انگککریپژوهش، ب جینتا: هاافتهی

مطالعکات  درو بعضکات   ییفضکا - یکالبکد یکککردیها، روپژوهش شتککرید؛ لککذا در بانرا مدنظر گرفته یککیصورت غالب، از توسعه فضابه یعبارت

 اند.بازمانده ییابعاد توسعه فضا ریموردتوجککه قرار گرفته و از توجککه بککه سا ییبحککث توسعه فضا ییمرتبط  با عدالت فضا

 

ژه  ایران ؛روستای مرزی ؛فرا مطالعه ؛توسعه فضایی ها:کلیدوا

                                                 
 یمرز ی)مورد مطالعه روستاها یمرز ییروستا ینواً ییتوسعه فضا  ییتب»بدراق نژاد با عنوان  وبیا یمقاله مستخرد از رساله دکتر1 

 است.« شهرستان گنبد کاووس(

http://www.jget.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381490.1401.6.1.9.6
mailto:azizpourf@yahoo.com


 1401، بهار 68-53(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                54

 مقدمه
 عادالنة و تأمین مطلوب برای را مشخص راهكارهایی بتواند كه گیرد قرار پایداری جهت در تواندمی زمانی فضایی بعد در وسعهت

نیافتگی، مكاتب های توسعه و توسعهاز زمان آغاز طرح موضوع(. 123 ،1392)ملكی و احمدی، كند ارائه ساكنان خدماتی نیازهای

ها مكتب تكاملی توسعه، نظریه نوسازی، دیدگاه ماركسیستی از اند كه ازجمله آنشدهها ارائهرباره آنهای مختلفی دو دیدگاه

دهد هدف هریک از ها نشان میها و دیدگاه(. بررسی هریک از این نظریه3۵ ،13۸1توسعه و نظریه وابستگی هستند )ازكیا، 

های موجود در كشورها و مناطق مختلف مؤثرند )ایزدی ها و نبود تعادلها بررسی و تحلیل عواملی است كه بر ایجاد نابرابریآن

 هایناپذیر است و معموالً، تعیین تفاوتای، اجتنابهای منطقهای، وجود تفاوتهای توسعه منطقه(. در موضوع32 ،13۸۰خرامه، 

توان در زمینه كنش ای را میای منطقههمطلوب برای نیل به كارایی اقتصادی مدنظر است. در اقتصاد فضایی، ماهیت پدیده

ای قرار دارد. ازآنجاكه توزیع منابع توسعه شامل منابع مالی، های منطقهفضایی مطرح كرد كه در آن مبنای تحلیل بر تفاوت

احتمال  ،های ارتباطی و غیره میان مناطق مختلف یكسان نیستمنابع انسانی، دسترسی به مواد اولیه تولید، ساختار تولید، شبكه

صورت برابر باشد. درنتیجه، تحلیل بر تفاوت میان مناطق مانند ندارد كه رشد و توسعه میان همه اجزای ساختار فضایی كشور به

 (.1۸۰ ،13۸2ها متمركز خواهد شد )متوسلی و وهابی، ای و در حقیقت رسیدن به سازگاری نظام فضایی فعالیتتعادل منطقه

، به نقل از ماركس، در یک نظام كندیممفاهیم فضا و كاربردهای متفاوت آن، معانی متفاوتی را پیدا  یدارهیسرما یهانظامدر 

نیروی كار مواد خام، تكنولوژی  دانش، مهارت) ی از نیروهای تولید و در كنار دیگر عوامل تولید از جملهئفضا جز یدارهیسرما

عنصر بنیادین در نحوه عمل  عنوانبهنیروی تولید و در نتیجه  عنوانبه . به تعبیر كوهن، باید نقش فضاردیگیم...(، قرار و

، موقعیتی مهم در ساختار اقتصادی فراهم تواندیم، مالكیت فضا ناًیقیمورد بررسی قرار گیرد و در چنین شرایطی  یدارهیسرما

ها دهی به این فعالیتظیم، ارزیابی و جهتهای اجتماعی و اقتصادی است و لذا تنفضا حاصل فعالیت (.Cohen, ۵1،197۸نماید )

ای در تواند نقش فزایندهمكان می مبتنی برهای اجتماعی سوی حركتبه پیش رفتنشود. پس گیری فضا میمنجر به شكل

 یابی وهای فضایی داشته باشد. اجتماعات و نواحی بخشی از ساختار فرهنگی اجتماعی هستند كه كانون هویتتعدیل نابرابری

ـ اجتماعی است تا صرفاً اقتصادیگرایی، بیشتر ناشی از رفتاردهند. مكانها را شكل میآگاهی گروه ا تركیبی لذا فض های فرهنگی 

است از یک مقطع زمانی در تاریخ كه ابعاد مختلف دارد. فضا تنها بخشی از محیط طبیعی نیست بلكه جزئی از ساختار فرهنگی 

رو، ریزی فضایی نادرست مانع مشاركت فعال و مؤثر مردمی است. ازاینبر همین اساس، برنامهـ اجتماعی و اقتصادی است. 

یل ها تشكترین منبع محلی را مردم و عقاید آنریزی باید به نحوی باشد كه بتواند از منابع محلی استفاده كند. مهمبرنامه

داخله باشد كه بروز عقاید مردم، م ایگونهبهریزی باید ند. فنون برنامهریزی راه یابند و مداخله كندهند و باید در فرایند برنامهمی

ورت صهای مشاركتی طراحی و اجرا است. نباید به، تأكید بر روش؛ لذاها در آن مجاز باشندگیری و روند اجرای برنامهدر تصمیم

ه خورده است و ارتباط تنگاتنگی با منابع ازجملمجزا به فضا نگریسته شود؛ زیرا مشكالت فضا با محتوای آن در سرزمین پیوند 

ریزی فضایی مستلزم برنامه (. Adams, 2001, 86ای ایفا كنند )كنندهتوانند نقش تعیینمنابع قدرت دارد و در این راستا مردم می

با  د. ضمن اینكههای فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاسی است و بدون آن به شكست خواهد انجامیتحلیل ساختار

خورده است و بدون توجه به این  وندیپهمای تا ملی به ریزی فضایی در سطوح مختلف محلی و منطقهالگوی قدرت برنامه

اید توأم ریزی توسعه بصورت ایدئال، برنامهداشت. به در برنخواهدای ، نتیجهماندهباقیریزی فضایی در حاشیه مالحظات نیز برنامه

سازد. از سوی دیگر، های متفاوت فراهم میهای گروهاندازموزش اجتماعی باشد كه فضایی برای ابراز عقاید و چشمبا فرایند آ

ر دالمللی پیوند بخورد. همچنین باید مالحظات الزم بایست با سطوح باالتری از قدرت در حدّ ملی و بینچارچوب فضایی می

های كشور مدنظر های دولت، مسیر كلی توسعه و انطباق با ویژگیسیاست ایهای محلی و ناحیهمواردی چون پیامد خصوص

رغم مانند الزامی است؛ بهاقتصادی و سیاسی در حاشیه می ازلحاظقرار گیرد. همة این مالحظات برای درک اینكه چرا فقرا عموماً 

 (.4۸ ،13۸6ی، گیرد )سعیدهای محلی صورت میها برای توسعه از طریق طرحترین تالشاینكه مهم
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 های نظری توسعه فضاییبنیان

اخیر  یاهسالها و قلمروها در پهنة جغرافیایی یک كشور متمركز است در رویكرد فضایی به توسعه كه تاُكید آن بر سرزمین

یران، ه اویژتوسعه، بههای درحالضرورتی است كه در كشور ییتوسعه فضاهای تحلیل و تبیین دیدگاه .بسیار متداول شده است

  كمتر به آن توجه شده است.

فضا . (1 ،139۵افراخته،) ای را برانگیخته استهای پردامنهورزیهای جهان مادی، تاكنون اندیشهیكی از واقعیت عنوانبهفضا 

اهمیت  نقش، سهم و بهباتوجه(. 13۸۵روند )صدوق و سعیدی، و بعد فضایی عناصر كلیدی تحقیقات نوین جغرافیایی به شمار می

ای )زنگشان یانگ و همكاران، ها در اقتصاد منطقههای مناطق روستایی در توسعه فضایی و مغفول ماندن این عرصهسكونتگاه

نه  ی سرزمینی و فضا مبنا وعنوان یک مقولهی روستایی بههای پارادایم نوین توسعه فضایی، توسعه( و با الزام به مؤلفه2۰14

ی روستایی را بر اساس اندیشه و بینش جدید )علم باوری، (، فرآیند بازسازی جامعه2۰16ب استركا، ی بخشی )جكامقوله فقط

منظور ساماندهی یک زندگی شرافتمندانه و حق مكان باوری، تعامل باوری، آینده باوری( به -انسان باوری، محیط باوری

گذاری، عنوان منبعی كمیاب نیازمند سیاستتوسعه به فضای (.1392 الدین افتخاری،كند )ركنیافتگی قلمداد میتوسعه

عه در ی فضای توس، تخصیص بهینهنی؛ بنابراریزی و حكمروایی راهبردی و دوراندیشانه در وضعیت كنونی و آینده استبرنامه

بی وگذاری سرزمینی اهمیت دارد. در همین چارچوب، گفتنی است كه توسعه فضایی در وضعیت مطلگیری سیاستتصمیم

كه  ابدییمدر توسعه فضایی نظامی هویت  (.14 ،1393صرافی، ) ی بهبود وضعیت در آینده نیستنددهندهنیست و روندها نشان

 (.1369،۸ )دولفوس، رندیگیمدر آن عناصری از قلمرو محیط طبیعی با عناصر وابسته به قلمرو محیط انسانی در ارتباط قرار 

ارتباطی و مزارع هستند  یهاراه ،روستاها ،انسانی همانند شهرها یهاساخت ،طبیعی یهادهیپدتوسعه فضایی شامل  هیمادرون

جهت و موقع نسبی  ،. اما هر فضای جغرافیایی دارای ابعادی است كه از فاصلهدهندیمكه محتوای طبیعی و انسانی فضا را شكل 

بدین . شودیمطبیعی و انسانی سبب تحرک در جامعه  یهاهدیپدهر فضا به همراه پراكندگی نابرابر  ةیمادرون. ردیگیمشكل 

  (.291،137۵ شكویی،) شودیمترتیب تحرک مكانی و فضایی در جامعه تابعی از ابعاد فضا محسوب 

 كاربرد كمی، انقالب از متأثر كردیرو این. شد تبدیل جغرافیا غالب پارادایم به ،196۰ دهه از فضایی تحلیل ترتیب، بدین

 رچهگ جغرافیایی، یهادهیپد پراكندگی رویكرد، این اساس بر. داد رواج جغرافیایی یهادهیپد فضایی تحلیل در را كمی یهامدل

 قوانین به آن، اصول بر مبتنی توانیم و است شناخت و درکقابل كه كنندیم تبعیت منظم اصولی از اما ،ندیآیم نظر به نظمیب

 بر مبتنی نیز هاگستراند تورستن و توننه فن وبر؛ آلفرد اقتصادی یهامدل. افتیدست زمان و مكان شمول از خارج كلی

 .(114-93 ،1373 كالوال،) شدند ارائه فضایی علم رویكردهای

 جتماعیا فضای یا سوم فضای و ذهنی فضای یا دوم فضای فیزیكی؛ فضای یا نخست فضای بعد سه به را فضا " اجسو ادوارد

 از كه است فضایی و زنده ییبازنما فضای جامع، فضای است، راهبردی اهمیت دارای سوم، فضای او رنظ از و كندیم تقسیم

 (.Soja,1996, 70) داد تغییر و فهمید شناخت، زمانهم را فضاها همه توانیم آن طریق

 ،ردیگیم نظر در "رخدادها و چیزها قالب نوعی" عنوانبه را فضا كانت، ایمانوئل تجربی آلیسم ایده رویكرد نظیر رویكردهایی

 (.3 ،2۰۰9 جونز،) است خود در مطلق( كانتینر) مظروف یک كه فضایی مطلق؛ فضای یعنی

(، فضای جغرافیایی اصطالح عامی است كه مبین موضوع اصلی علم جغرافیای نوین است و ماهیتًا 1392) به گفته سعیدی

دارد. اگرچه فضای جغرافیایی كلیتی یكپارچه است، اما در نگاه نظاموار  از آن دانانیجغرافتر از ادراک عام غیر معنایی وسیع

اكولوژیک و وجه اجتماعی اقتصادی.  - یمثابه دو خرده نظامی دارد: وجه محیط)سیستمی( دو وجه اصلی و ظاهراً مجزا به

كنند؛ این همان مایندگی میعینی را ن "چهره و ماهیت یک فضای یكپارچه یدوروسان، این دو وجه فضای جغرافیایی بدین

فرهنگی و  - یاجتماع یهاچهارچوبه"عنوان ( در پردازش، تبیین و درک نظریه خود از آن به139 ،1993ای كه ورلن )نكته

 "فضا یک ساخت اجتماعی"م این بود كه 197۰( دهه 2۵۵ ،2۰۰1كند. افزون بر این دیدگاه مسی )یاد می "مادی - یطبیع

و  199۸۰گیرد. این اشارات بعدها، در دهه شكل می "اعمال مادی اجتماعی "و  "طریق روابط اجتماعی است؛ یعنی فضا از

های دیگر، ازجمله میشل های اندیشمندان عرصه، خمیرمایه بحثدانانیجغرافم، موردبحث بیشتر قرار گرفت و افزون بر 199۰

( گردید. افزون بر این، لفور 1991قدر هانری لفور )گران نظراتنقطه( و 19۸۵(، پیر بوردیو )199۵(، آنتونی گیدنر )19۸6فوكو )
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ها كه صورت موجودیت روابط اجتماعی آورد، در پاسخ به این پرسشحساب میبه "( كه فضا را نوعی شیوه تولید129 ،1991)

روابط اجتماعی تولید تنها "نویسد: می "طبیعی یا اصوالً مطلق هستند؟" "راستی چیست؟ آیا این روابط جوهری هستند؟به

ر یک یابند، یعنی دفضایی بروز نمایند؛ این روابط به شكل فضا تجلی می به طورهنگامی موجودیت اجتماعی خواهند یافت كه 

 اند از:گانه حاصل از این بحث عبارتپذیرند. ازنظر لفور مفاهیم سهكنند، تحقق میفضا كه خود آن را تولید می

 هاست.ندیبهای استقراری خاص و ویژگی بستر فضایی هر یک ازصورتكه شامل تولید و بازتولید و موقعیتعمل فضایی  -الف

 سازند، در پیوند است.تجلیات فضا كه با روابط تولید و نظمی كه این روابط جاری می -ب

 (.33-21های پیچیده آشكار و پنهان )صص فضاهای متجلی شامل نماد -ج

ط كه در درون آن رواب یزیمتما یبعد بازتاب مكان است و به فضا نی: اانهیگراتفاوت است: الف( بعد خاصدو بعد م یفضا دارا

كالن  یشناختخانوار تا واحد جامعه یعنیخرد  یشناختها از واحد جامعهمرتبط است. مكان شودیم انینما یو اقتصاد یاجتماع

 تیموقع یعنی شودیمحل محسوب م ای تیبعد بازتاب موقع نی: ایارابطه . ب( بعدرندیگیرا در برم یكشور و نظام جهان یعنی

 یهاسهیابازتاب مق ریمتفاوت هستند. بعد اخ ایمشابه  ییفضا اسیكه به لحاظ مق ینواح ریسا تیبا موقع سهیدر مقا هیناح کی

 بیترت نبدی . تیتراكم جمع ایرگ و بز یآن تا شهرها اصلة، فیاسیدر اقتصاد س هیناح تیموقع ریاست نظ یو اقتصاد یاجتماع

در  ییضاف یهالیبر تحل دیبه طور اخص آن تاك ییاعم و توسعه روستا یبه توسعه در معنا ییفضا كردیرو ژةیو تیماه لیبه دل

 :شودیم یتلق ریناپذاجتناب ریز لیبه دال ییمسائل توسعه روستا
 

 1جدول 

 ماهیت ویژه رویكرد فضایی به توسعه

 ویژه رویکرد فضایی به توسعه ماهیت ردیف
 .های پیچیده صنعتی نیازمند رویكرد فضایی به مسائل توسعه روستایی استمركز رشد و تحلیل ،تبیین مفاهیمی چون قطب رشد 1
 .طلبدتجمیع اقتصادی و مفاهیم مرتبط با جغرافیای نوین اقتصادی رویكرد فضایی به مسائل توسعه روستایی را می 2
های بنیادی كه بیانگر ایجاد پیوند میان رویكردهای توسعه و نیز پیوندهای پیشین و پسین میان ها و بخشفاهیمی چون خوشهتبیین م 3

 .نمایدناپذیر میهای فضایی را اجتنابلزوم توجه به تحلیل استهای مختلف اقتصادی بخش
 .ویژه توسعه روستایی توجه ذاتی به فضا دارد به طور 4
 .های مربوط به مسائل توسعه روستایی مساعدت نمایدتوجهی توانسته در تحلیل پرسشقابل به طوراخیر تمركز بر فضا در دهه  ۵
های روستایی منطبق نمود زیرا جمعیت روستایی به لحاظ توان كامالً بر محیطشناختی مربوط به نواحی شهری را نمیهای جامعهتعمیم 6

های های اجتماعی و بسیاری از خصایص دیگر اساساً با جمعیت شهری متفاوت است لذا تحلیلرزشهنجارها، ا ،دهی فضاییسازمان
 .طلبدفضایی مختص خود را می –مكانی 

جنبه  ای بهفزاینده به طورها كه رشته صورت نیبدشده است های مختلف مرتبط با روستا یک پیوند جوهری و نظری حاصلبین رشته 7
شدن ویژه در دوره جهانیاند. تحلیل چنین روندی از تجدید ساختار و باز ساخت روستایی بهر روستایی توجه نمودهفضایی تجدید ساختا

 .گسترده و یكپارچه مسائل روستایی است ،نیازمند درک و تحلیل عمیق

 
 2 جدول

 انواع فضا در منابع مختلف
انواع 

 فضا
 بیان شده یهانمونه فرهنگ لغت متاپولیس توصیف شده توسط هاروی

 مطلق
ثابت، محدود، سرزمین ، مواد، بتن

 سازی، فضای اقلیدسی
 ، محاسبهیریگاندازهقابلهندسی، 

 یها، نقشهملک شخصیها، برنامهطرح و 

 هاداده ؛كاداستر دوبعدی

 نسبی
هندسه چندگانه، وابسته به قاب، 

 تنوع انتخاب

، موقعیتی، ی، عملكردیعواق، جسمی

 تیپولوژیكی، شدهتقسیم ، خودمختار

 شبكه یهارساختیز، ونقلحمل یهاشبكه

 ؛ آماریبعدسهآب، شبكه، 

 یارابطه
ساخته شده ، انجام در حال

 زمان، همگرایی ۰فضا اجتماعی، 

، تاكتیكی، الگوی دانش، مجازی، اطالعاتی

 توپولوژیكی
 ی، چهاربعدجامعه شبكه، فضای جریان، پویا

)Dželebdžić, 2011, 27) 

 
ابراین، گیرد؛ بنشكل می "فضایی"پایه، بایست پذیرفت كه هر جامعه و امور مرتبط با آن، در هر مقیاس، خود به نحوی  بر این

كننده نحوه كاركردهای متفاوت آن شود و سازمان فضایی آن تعیینضرورتاً فضایی برپا می"امروزین  دانیجغرافجامعه در نظر 
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هر  "اجتماعی"و  "فضایی"، "مكانی"، وجوه ساننیبد(. 1991لفبور،  ،ن ارتباط، نک؛ ضمنًا در همی2۵4 ،2۰۰1)مسی،  "است

تنها ریزی فضایی نه(، برنامه۸39 ،2۰16) 1ناپذیر هستند. به نظر دیناتنیده، یكپارچه و تفكیکجامعه، در هر مقیاس، درهم

فرد صربهفرهنگ و سنت با تنوع و منح ،فضا ،یطكننده شخصیت محكند بلكه باید منعكسساختار طرح كلی منطقه را توصیف می

محیطی،  ابعاد یتمامبه توجه روستایی پایدار توسعه به دستیابی جهت كه هستند مختلفی ابعاد دارای بودن و تنوع باشد. روستاها

نگرش یكپارچه به  ذا؛ ل(2،1391،افراخته) است الزامات و ضروریات از مدیریتی -ی نهاد و كالبدی، اقتصادی فرهنگی، - یاجتماع

وجب ها مها و سیاستها در تدوین قوانین، برنامهها، مردم و فعالیتگذاری فضایی روستایی شامل مكانعناصر كلیدی سیاست

های توسعه روستایی در ایران موجب در فرایند تدوین برنامه ینگریبخششود. نبود نگرش یكپارچه و توسعه پایدار روستایی می

ور، های مكان محگذاری فضایی شامل سیاستهای سیاستعه پایدار این مناطق با چالشی جدی مواجه شود. مقولهشده است توس

های گیری تدوین سیاستبنابراین جهت  .(1، 139۸ ،بدری) های توسعه پایدار استشدن سیاست توسعه پایدار كالبدی و نهادینه

كالبدی، اقتصادی و حمایت از مناطق  -وبودجه ریزی، ابعاد زیربنایی هسوی عوامل برنامفضایی توسعه مناطق روستایی به

های غیردولتی و بخش خصوصی در تدوین محیطی و مشاركت سازمانكه سهم عوامل اجتماعی، زیستمانده است درحالیعقب

ریزی قائل شده است. او برنامهتمایز  4و سیاست فضایی 3ریزی فضاییبین برنامه 1996در سال  2ها اندک است. ویلیاماین سیاست

ها در فضا در آینده اثرگذار است یا آن را تنظیم و اجرای سیاست فضایی را روش و طرز كاری تعریف كرده كه بر تخصیص فعالیت

صمیمات تأثیرگذاری بر ت باهدفها های فضایی دربرگیرندة همة سیاستفضایی در هر مقیاس جغرافیایی دانسته است؛ اما سیاست

 (.Cheshire, 2017: 13ها در هر مقیاس جغرافیایی است )كانی و كاربری زمین یا توزیع فعالیتم

  

 
(Weinfurtner,2018) 

 

آیند، هركدام منطق فضایی مختلفی دارند. ها به اجرا درمیاین رویكردهای سیاستی گوناگون و ابزارهایی كه با آنها سیاست

( و هانری 2۰۰۰) 7(، مانوئل كاستلز2۰۰4) 6اند؛ شامل لوییز آلبرشتمختلف به كار برده پردازانرا نظریه ۵مفهوم منطق فضایی

فضایی در فرایندهای اجتماعی مختلف است؛ برای نمونه مانوئل كاستلز منطق  ةیمادرونسازی (. هدف آنها مفهوم1991) ۸لوفور

سنتی دیدگاه  به طورها كند. بیشتر دولتانی مقایسه میزنجیرة كاالهای جه 9هایانداز روستایی را با فضای جریانفضایی چشم

تی های مختلف دولهای توسعه روستایی این بود كه وزارتخانهنتیجة رویكرد بخشی در عرصه .دهندبخشی توسعه را ترجیح می

                                                           
1  Dina 
2  Williams 
3  Spatial planning 
4  Spatial policy 
5  Spatial logic 
6  Albrechts 
7  Castells 
8  Lefevrve 
9 Space of flows 
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ولیت را در ین مسئتاریخی بیشتر به طوربیشترین تأثیر را بر نواحی روستایی بر جای گذاشتند؛ برای نمونه وزارت كشاورزی 

؛ (OECD, 2003, 231) تایی بیشتر فضایی و چندبخشی استتوسعه روستایی بر عهده داشته است. هرچند ماهیت توسعه روس

هدف اصلی توسعه باید ایجاد الگوی مطلوب رشد درآمد همگانی باشد كه تمام قشرهای جامعه را پوشش دهد. توسعه  نیبنابرا

 نیهمچنها و هایی در ساختار سیاسی، نهادی، اجتماعی، اداری و اصالح آنو درآمد، شامل دگرگونی عالوه بر بهبود میزان تولید

ی رشد ای است كه كلمه(. درواقع توسعه دارای ابعاد چندگانه139۰وجه نظرهای عمومی مردم نیز هست )زیاری و همكاران، 

ای توسعه باشد، یافتهی پایدار مفهوم تكاملاگر توسعه نینابرا؛ ب(4 ،13۸9، مكارانهفاقد تمامی آن ابعاد است )قائد رحمتی و 

 ،139۰اطاعت،) است مدنظر زیستمحیط تخریب و آتی هاینسل هایی نسل بشر، بدون كاهش تواناییخوشبختی چندجانبه

 - یمحیطی، اجتماع ادابع یتمامبه توجه روستایی پایدار توسعه به دستیابی جهت كه هستند مختلفی ابعاد دارای روستاها (.۸

 است الزامات و ضروریات از مدیریتی -ی نهاد و كالبدی، اقتصادی فرهنگی،

( غذایی مواد و كشاورزی بخش در روستایی فضاهای ارتباط) عمودی شبكه دو به باید روستایی نواحی توسعه، جدید پارادایم در

 یهایمشخط و كرده توجه اقتصادی تغییرات یركشاورزیغ روندهای و تریكل بخش در روستایی فضاهای ارتباط افقی شبكه و

 (.Murdoch,2000 ) نمایند یبندقالب شبكه شرایط در را روستایی

 

 شناسیروش
 بندیجمع و مطالعه خاص، رشتهکی متخصصان گرفته است. برایروش تركیبی شكل یبر مبنا شرویپرح تحقیق پژوهش ط

منظور پاسخ به هدف و به. (Chung KC,2009:54است ) دشوار بسیار ریكا تخصصشان حوزه در منتشرشده مقاالت همه

عنوان راهبرد پژوهش استفاده شد. راهبرد ( به2۰۰1پاترسون و همكاران ) "، از طرح فرا مطالعهتحقیقهای مطرح در این پرسش

مقی بر های قبلی، تأمل و تعتایج پژوهششود عالوه بر تلفیق نفرا مطالعه، نوع متفاوتی از مطالعه ثانویه است كه در آن سعی می

 (.Zhao, 1991) است گریدهای های دیگر یا مطالعه پژوهشها نیز داشته باشد. فرا مطالعه، مطالعه درباره پژوهشفرایندهای آن

ختلف، جهت م هایپژوهش هاییافتهدارد. استفاده از برآیند  ایویژهدر حوزه مطالعاتی دنیای علمی امروز جایگاه  لیفراتحل

عواملی است كه موجب اهمیت این نوع مطالعات شده است. از طرف  ترینمهمآن، از  یا كلو اداره بخشی از جامعه  ریزیبرنامه

 در حوزه واقعیت جهت بررسی هاآن پذیریتطبیقبرای دریافت پایایی و آزمون  هابافتهدیگر توسعه و انباشت دانش، رویارویی 

، صص 1997عوامل دیگری است كه موجب توسعه و تكوین این دانش گردیده است )سشر پانزل  ازجمله هاپژوهشروایی این 

آنچه این راهبرد پژوهش را در این مقاله برجسته نموده است، تأكید آن بر رشته محوری است كه باهدف فهم و (. 42-341

ر توصیف آنچه بوده، پژوهشی بازتابنده ازآنچه باید باشد رسد. در حقیقت فرا مطالعه عالوه بپیشبرد رشته موردنظر به انجام می

 (.Paterson et al,. 2۰۰) نیز است

 
 فرا مطالعه راهبرد مراحل .2شكل 

 (72،13۸9 محمدپور، از رگرفته)ب 
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 روند نمایی مطالعه. 3شكل 

 

 هایی چونشده كه از شیوهانتخابو تحلیل اطالعات متناسب با راهبرد پژوهش متن پایه  یگردآورهای مورداستفاده در روش

مند ابزاری جهت مطالعه كالن، جامع، تفسیر و تحلیل متونی است شده است. مرور نظاممند و كدگذاری باز استفادهمرور نظام

(. در این راستا كوشش شد تا با جستجوی اینترنتی در ۸6، 1393وفاییان و منصوریان، ) كه به یک موضوع خاص مرتبط هستند

یران، های اینترنتی مگ ا، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاهیانسانعلومهای اطالعاتی داخلی نظیر پرتال جامع گاهپای

های كشور و همچنین موتور جستجوی گوگل و با استفاده از كلمات كلیدی نامهبانک اطالعات پایان رانداکیانورمگز، سیویلیكا و 

دام های منتشرشده اقآوری تمام پژوهشنسبت به جمع« ، جدایی فضاییتوسعه فضاییابری فضایی، ، نابرتوسعه، روستا»چون 

رو ها در موارد بسیار برای پژوهشگر با محدودیت روبهنامههای پژوهشی و پایانكه دسترسی به محتوای طرحشود؛ اما ازآنجایی

مند به انتشار ای عالقهعات است و همچنین چون هر نویسندهاز محتوای مطال باره نیچندبود و الزمه چنین پژوهش، بررسی 

(، لذا تصمیم بر آن شد كه جامعه آماری این 3۰2، 1393پژوهشی است )حافظ نیا  - یهای معتبر علمحاصل كار خود در مجله

پرسش اول پژوهش،  رو در پاسخ بهپژوهشی كشور انتخاب شود. ازاین - یهای علمشده در فصلنامههای چاپپژوهش از مقاله

ی پژوهشی در حوزه - یهای علمدر فصلنامهروستایی و شهری در مقیاس  روستا و توسعه فضاییشده با محوریت مقاله چاپ 4۰

شناسایی شد. همچنین به دلیل كم بودن تعداد اعضای جامعه،  1397-1379در بازه زمانی  روستایی و شهریمطالعات 

عنوان یک داده برای پاسخگویی به ها بههای موردنظر، متن این پژوهشز شناسایی پژوهشگیری صورت نگرفت. بعد انمونه

ها هدار دادهای كیفی انتخاب شدند كه از كدگذاری باز برای تحلیل نظامها از نوع دادهشد و داده در نظر گرفتههای پژوهش سؤال

برای تقلیل اطالعات كیفی و ارائه توصیفی دقیق پیرامون  (. كدگذاری باز شیوهای مناسب1۵2، 13۸9استفاده شد )رضوانی، 

های پژوهش از طریق توجه به مضامین مسلط و متداول درداده یافته دآمدنیپدیک موضوع است. در اینجا هدف، كمک به 

 ترین مفاهیمه اصلیكند تا درنهایت بها را خالصه میتدریج آنهای موردمطالعه، بهداده هاست. در این شیوه، محقق با رجوع به

فرم جامع »(. در ادامه نیز فرم مخصوصی با عنوان 123، 1392و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دست پیدا كند )تبریزی، 

ی علمی مدنظر قرار گرفت. این توجه در یک مقالهی نكات قابلتهیه شد كه در آن، همه« هاتلخیص و استخراج اطالعات مقاله

تحلیل ابلهای قها، نقش فیلتر اطالعات را بر عهده داشته و بسترساز تجزیه یک مقاله به تعدادی مقولهلعه مقالهفرم، به هنگام مطا

ها است. همچنین برای اطمینان از روایی فرم جامع، این فرم وتحلیل پژوهشكیفیت امكان تجزیه باالبردنبوده و هدف از آن، 

ارشناسان توزیع شد و با اعمال نظرات كارشناسی و بازنگری نهایی، روایی صوری فرم نفر از ك 14به همراه اهداف تحقیق، میان 

اند. بخش ساختاری در پاسخ شدهدر دو بخش ساختاری و محتوایی ارائه شرویپهای پژوهش یافته قرار گرفت. دییتأجامع مورد 

است تا از رهگذر این بررسی وضعیت عمومی های منتخب پرداخته های عمومی مقالهبه پرسش اول پژوهش، به بررسی ویژگی

مطالعات در حوزه توسعه فضایی در مقیاس روستایی در ایران را ترسیم نماید. بخش محتوایی پژوهش نیز در پاسخ به پرسش 

اری تتفصیل تبیین نموده است. فرا مطالعه ساخیافته در حوزه توسعه و توسعه فضایی را بههای انجامدوم: چارچوب نظری پژوهش
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ی توسعه فضایی در مقیاس روستا در نشریات های مطالعه شده در حوزهها: در این بخش، مشخصات عمومی مقالهمقاله

 .بررسی شدند موردمطالعه

 

 و بحث هایافته
 هارا مطالعه ساختاری مقالهف

یاس شهر و روستا در نشریات ی روستا و توسعه فضایی در مقهای مطالعه شده در حوزهدر این بخش، مشخصات عمومی مقاله

مقاله پژوهشی،  4۰موردمطالعه به شرح زیر و مطابق با جدول بررسی شدند و در ارتباط با حوزه تخصصی مجریان پژوهش از میان 

( مورد 7درصد ) ۵/17مورد( در حوزه شهرسازی،  ۸درصد ) 2۰ ،ریزی شهریمورد( در حوزه جغرافیا و برنامه 17درصد ) ۵/42

 درصد ۵( در حوزه اقتصاد، 1) درصد ۵/2 ای،ریزی منطقه( در حوزه برنامه3) درصد ۵/7روستایی، یزیربرنامهجغرافیا و در حوزه 

اند. این امر خود حاكی از استقبال عمده به انجام رسیده( در حوزه جغرافیای سیاسی 2) درصد ۵و ( در حوزه علوم اجتماعی 2)

 داشته است. البته الزم به روستافضایی در  توسعهاز موضوع  شهرسازیو  روستایی - یریزی شهرجغرافیا و برنامهمتخصصان 

روندی افزایشی بوده است و بیشترین استقبال این متخصصان از  روستاییذكر است كه این روند در طول زمان برای متخصصان 

 همكارانو  رحمانی فضلی .است گرفتهصورتمورد مقاله پژوهشی  ۵با ارائه  97و  9۵بین  یهاسالفضایی در  توسعهموضوع 

كه  1397و همكاران، افتخاری  ،139۵؛ داداش پور و همكاران، 1396و همكاران،  صیدایی ،1396 و همكاران پورییصفا ،1396

 شدن متخصصان این حوزه منتج از مشاهده نابرابری و شكاف فضایی موجود منددغدغهاین خود شاید نشان از اهمیت یافتن و 

های مخاطب موردتوجه قرار گیرد، بازهم گروه امروز است. چنانچه این مهم از منظر گروه تخصصی فصلنامه روستاهایدر 

فضایی  توسعهدرصد باالترین سهم از كارهای پژوهشی در حوزه  ۵/42مورد مقاله  17ریزی شهری با تخصصی جغرافیا و برنامه

درصد( در جایگاه بعدی  2۰مقاله ) ۸های تخصصی شهرسازی اما با . فصلنامهدر مقیاس شهری را به خود اختصاص داده است

به بعد گرایش و استقبال بیشتری توسط  139۵نكات بخش قبلی در این مورد هم از سال  قیدر تصد. البته اندقرار گرفته

ترین این نكته كه یكی از مهم بهباتوجهاست. هرچند  گرفتهصورتفضایی  توسعهاز موضوعات مربوط به  روستاییهای فصلنامه

بیشتر به مقوله  توجهو پایدار است. این امر خود لزوم  افتهیتوسعهایجاد روستایی  ریزی روستاییبرنامههای متفكران دغدغه

 .طلبدیمتوسعه فضایی روستایی از دیدگاه متخصصان این حوزه 

درصد( بیشترین  ۵/12مقاله ) ۵درصد( و  ۵/12) مقاله ۵هركدام با  دبجنورازنظر پراكندگی جغرافیایی پژوهش، به ترتیب تهران و 

ابقی اند و مشدهواقع كردستانو  سیستان بلوچستانچون  ییهاشهرستانهای بعدی نیز اند. در رتبهتعداد را به خود اختصاص داده

ینان روستانشی وضعیت نامطلوب دهندهج، نشاناند. تعمق در نتایرا به خود اختصاص داده مورد پژوهشهركدام تنها یک  هاشهرستان

اقتصادی و  یهاینیگزییجدامیزان باالی  بهباتوجهفضایی است كه این امر  توسعهمهم كشور در آمار مربوط به  یهاشهرستان

مات دو همچنین پیامد آن عدم تعادل فضایی در توزیع خ ستانگسست فضایی حاصل از تحوالت گسترده فضایی در این دو شهر

در  فضایی توسعهلزوم توجه به وضعیت  ،آنچه حائز اهمیت است. است هیتوجقابلها ستانپین مناطق شمال و جنوب در این شهر

ها و مسائل خاص خود را دغدغه روستاهامیانی و كوچک در ایران است؛ زیرا هریک از این  روستاهایو همچنین  هاستانشهرسایر 

صلی مند به بحث اای برای ورود هدفمند و نظامدر ارتباط با پیشینه پژوهشی كه دروازهو  فضایی دارند توسعهدر برخورد با پدیده 

درصد( به پیشینه نظری  7۵مقاله ) 3۰، تنها یمورد بررسمقاله  4۰دهد كه از ( نشان می3ها است، نتایج جدول )نظری در پژوهش

تواند دلیلی بر ضعف این امر خود میكه  ای به پیشینه صورت نگرفته استارهدرصد( اش 2۵مقاله ) 1۰اند و در پژوهش توجه داشته

از منظر كیفیت متون نظری، انسجام مطالب  هامقالهبسندگی مبانی نظری ارائه شده در  ها باشد.های نظری پژوهش در این مقالهپایه

مقاله  4۰مقاله از  2۰نتایج بررسی،  بهباتوجهگرفت.  و ارتباط بین مبانی نظری بیان شده و اهداف پژوهش نیز مورد بررسی قرار

، روزبهدر بخش مبانی نظری، از منابع  هامقاله. این اندشدهسندگی مبانی نظری، خوب ارزیابی بدرصد( از منظر  ۵۰مورد بررسی )

گویی به اهداف اصلی مقاله در دسته اول و منسجم بهره گرفته بودند و ساختار مطالب ارائه شده در مبانی نظری در راستای پاسخ

را نیز تشكیل  یتوجهقابلدرصد( كه حجم  2۵مقاله مورد بررسی ) 4۰مقاله از  1۰بود. در مقابل  گرفتهشكلفضایی  توسعهارتباط با 

ه نادرست ستفاد، اهامقالهدالیل ضعف این  نیترمهم، از كیفیت بسیار پایینی در ارائه مطالب نظری برخوردار بودند. یكی از اندداده



 61 و همکاران بدراق نژاد... / نواحی روستایی مرزیتوسعه فضایی در مطالعات  یواکاوی مفهوم

فضایی بود كه چرخه معیوبی از اطالعات و كاربرد آن را در  توسعه نهیدر زمهای سایرین و ناآگاهانه و بدون ذكر منبع از پژوهش

 های داخلی در این زمینه ایجاد كرده است.توسعه پژوهش

 
 3جدول 

 ییتوسعه فضا تیمطالعه شده با محور یهامقاله یمشخصات ساختار
 هامقوله کدها دتعدا درصد

 روستایی یزیربرنامهجغرافیا و  7 ۵/17

 پژوهش مجریان تخصصی حوزه

 شهری یزیربرنامهجغرافیا و  17 ۵/42
 شهرسازی ۸ 2۰

 یامنطقه یزیربرنامه 3 ۵/7
 اقتصاد 1 ۵/2

 علوم اجتماعی 2 ۵
 جغرافیای سیاسی 2 ۵

 جمع 4۰ 1۰۰
 شهری و روستایی() یزیربرنامهگروه جغرافیا و  2۰ ۵۰

 شده چاپ فصلنامه گروه

 گروه شهرسازی 4 1۰
 گروه مدیریت شهری 1 ۵/2

 گروه آمایش محیط 6 1۵
 یامنطقهشهری و  یزیربرنامهگروه  4 1۰

 یشناسطیمحگروه  1 ۵/2
 گروه علوم اجتماعی 2 ۵
 گروه اقتصاد 2 ۵

 جمع 4۰ 1۰۰
 بله 3۰ 7۵

 در پژوهش رینظ پیشینه به توجه
 خیر 1۰ 2۵

 جمع 4۰ 1۰۰
 خوب 2۰ ۵۰

 متوسط 1۰ 2۵ نظری مبانی بسندگی
 ضعیف 1۰ 2۵
 جمع 4۰ 1۰۰

 

 هافرا مطالعه محتوایی مقاله
چون رویكرد نظری پژوهش، نظریه پایه، سطح پژوهش، محور پژوهش و شاخص  ییهامقولهمنتخب ذیل  یهامقالهمحتوای 

 .ی قرار گرفتندو معیارهای مورد بررس
 

 نظری پژوهش رویكرد

هستند كه پژوهش بر مبنای  ایپایهباشد. این رویكردها،  شدهطراحیهر پژوهش علمی باید با رویكردهای نظری مشخصی 

های اطالعاتی و ارتباطی، سازی و پیشرفتپس از جهانی قرار دهند. را هاتوصیفمنطقی از روابط و  یشبكهو  گیردمیآن شكل 

نقش مكان و جغرافیا پدید آمد؛ مكتب فكری نخست منجر به دكترین )مرگ جغرافیا و مكان  بادررابطهمكتب فكری متضاد  دو

ای هجواریجواری كالبدی در اقتصاد جهانی ناشی از ظهور هممعنا شدن )مكان( و همهای سایبری(، با اعتقاد به بیبا پیشرفت

 Porter, 1998) ، از دیدگاه بسیاری مانند پورتر19۸۰ی ی پس از دههصورت پذیرفته هایبینیمجازی شد. لیكن برخالف پیش

b, 90های دهی چرخهساز ارتقای جایگاه مكان در سازمانسازی و تغییرات فناورانه، بیشتر سببنومنطقه گرایان، جهانی ( و

یری مكتب فكری دیگری تحت عنوان )ظهور مجدد گاقتصادی شد. باور این گروه به كاستی دكترین مرگ جغرافیا منجر به شكل

د ویژه در مورهای مجازی، به( نسبت به میان كنشچهرهبهچهرهجغرافیا و منطقه( با این خرد مایه شد كه كیفیت میان كنش )

د( ناشی از نقش )اعتما گرفتندهینادمتفاوت بوده و  ،(Morgan, 2۰۰1) انیبندانشهای های پیچیده و مبهم فعالیتمیان كنش

مفاهیم فضا و كاربردهای متفاوت آن،  داریسرمایه هاینظامدر  در روابط اقتصادی ناممكن خواهد بود. چهرهبهچهرهدیدارهای 

از نیروهای تولید و در كنار دیگر عوامل  یجزئفضا  داریسرمایه، به نقل از ماركس، در یک نظام كندیممعانی متفاوتی را پیدا 
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یروی ن عنوانبه. به تعبیر كوهن، باید نقش فضا گیردمی(، قرار ..تولید از جمله دانش، مهارت نیروی كار مواد خام، تكنولوژی و

، مالكیت ناًیقیی قرار گیرد و در چنین شرایط یمورد بررس داریسرمایهعنصر بنیادین در نحوه عمل  عنوانبهتولید و در نتیجه 

بازسازی  ندیفراتوان (. توسعه روستایی را میCohen, ۵1:197۸، موقعیتی مهم در ساختار اقتصادی فراهم نماید )تواندمیفضا 

كان باوری، تعامل باوری، آینده م - یمحیط باور، انسان باوری، علم باوری) اندیشه و بینش جدید بر اساسجامعه روستایی 

چارچوب، آینده سرزمینی مناطق  در اینیافتگی دانست. ساماندهی یک زندگی شرافتمندانه و حق توسعه منظوربهباوری( 

 روستایی با توسعه فضایی نیازمند طراحی سناریوهای فضایی است كه بتواند در هر پیشامدی، راهگشای حل مسائل گردد

فضایی در مناطق روستایی معلول عوامل  یتوسعهی خلق فضایی توسعه و تدوین الگوها (.12۵ ،139۸)افتخاری و همكاران،

 ییندهآفضایی  اندازچشمفضایی و تدوین  یتوسعه دنیركشیتصوبهروندها و رخدادهای گوناگون و متنوعی است كه  ،كلیدی

یات نوین و نظر هارهیافتراهبردی مستخرج از  هایگزارهجدید مواجه خواهد كرد. واكاوی و احصاء  یمسئلهسرزمینی را با 

توسعه مشاركت و همكاری حداكثری تمامی  زاییدرونو عواملی نظیر  هامؤلفهفضایی بر  یتوسعه ریزیبرنامهو  گذاریسیاست

یی؛ جغرافیایی و فضا هایواقعیتفضایی نهادگرا؛ توجه به زمینه و  - یرویكرد آمایش باالبهنییپا یایرؤ؛ ایتوسعهبازیگران 

كنشگران و فضای توسعه با حكمروایی تأكید دارد )درویشی و همكاران،  سازیظرفیتوانمندسازی و ت ایتوسعهنهادسازی 

با  ،شدهمطرحفضایی باید ضمن توجه به اصول  یتوسعه الگوی، ایاندیشه(. در این راستا، با الزام به مبانی نظری و 1396

فضایی  هایپهنه( در 2۰۰6لویس آلبرت، انداز )چشمپارچگی ( و یك2۰۰7یكپارچگی قلمرویی، بخشی و سازمانی )نهادی( )كید، 

 را به همراه داشته باشد. توسعهعینی و عملیاتی راهبردها و مداخالت فضایی منبعث از  یزمینههمراه شود تا 

ابعاد و  به های نیازمند توجهریزی و حكمروایی توسعه فضایی بر پایه ی رهیافتگذاری، برنامهسیاست هرگونهدر این راستا، 

ی سرزمین و سازمان فضایی در مناطق روستایی در قالب  آینده دنیركشیتصوبههای متنوع و گوناگونی هستند كه باید در مؤلفه

ی سرزمینی و وجود رخدادهای فراوان در آینده یهاتیقطععدم بهباتوجهنظام مبتنی بر توسعه فضایی در نظر گرفته شوند. 

ها، نیازمند شناسایی عوامل كلیدی و ها و سازمانی فضایی سرزمین، بخشاین رخدادهای اثرگذار در توسعهگوناگون، مواجهه با 

های فضایی نیاز دارد كه بتواند در هر ، مواجهه با چنین رخدادهای گوناگون به ترسیم رهیافتنی؛ بنابراای اثرگذار استپیشرانه

راهبردها( منبعث از  یهااستیسهای توسعه فضایی، طراحی و اجرای هیافتپیشامدی، راهگشای حل مسائل شود. متناسب با ر

مؤسسات دولتی، بخش خصوصی و جوامع مدنی است.  -ی فضایی، نیازمند تغییرات درونی و بیرونی در روابط بین دولت توسعه

، توجه به گذاریهایی نظیر سرمایهلفهی فضایی، ضمن تأكید بر ایجاد و تغییرات در روابط مذكور، بر مؤنوین توسعه میپارادادر 

ع برداری از منابپذیری نواحی و بهرهافزایی و درگیری سطوح مختلف فضایی، رقابتهای گوناگون اقتصاد روستایی، همبخش

 مغفول مانده، تأكید شده است.
 

 4جدول 

 یمورد بررس یهامقاله غالب نظری رویكرد
 درصد تعداد کدها هامقوله

 (40) غالب پژوهش و انواع آن رویکرد نظری

 ۵/37 1۵ كالبدی
 2۰ ۸ اقتصادی

 ۵/42 17 عدالت فضایی

 

 سطح پژوهش
در حوزه عدالت فضایی در مقیاس روستا، مشخص شد كه گونه موردپژوهی با  گرفتهصورت یهاپژوهشدر ارتباط با سطح 

كاربردی در  یهامقالهرا به خود اختصاص داده است. سهم درصد( باالترین سهم  ۵/۵7مورد ) 23تمركز بر ارزیابی كاربردی با 

 یموردپژوه»و « موردپژوهی با تمركز بر مفاهیم بنیادی»درصد( بوده است. همچنین در هریک از دو گونه  3۵مقاله ) 14این میان 

و  و حوزه و نقش ساختاریاهمیت این د بهكه باتوجه ، تنها مقاله پژوهشی نگاشته شده است«با تمركز بر ارزیابی فراتحلیلی

كه در بخش مبانی  طورهمانزیربنایی آنها در القاب  نقش توسعه فضایی در روستاها این امر خود نیازمند تأمل بسیار است. 
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 : این بعد بازتاب مكان است و بهانهیگراخاصالف( بعد نظری نیز بدان اشاره شد، توسعه فضایی دارای دو رویكرد اساسی است. 

خرد  یشناختجامعهاز واحد  هامكانمرتبط است.  شودیممایزی كه در درون آن روابط اجتماعی و اقتصادی نمایان فضای مت

ای: این بعد بازتاب موقعیت . ب( بعد رابطهرندیگیبرمكالن یعنی كشور و نظام جهانی را در  یشناختجامعهیعنی خانوار تا واحد 

احیه در مقایسه با موقعیت سایر نواحی كه به لحاظ مقیاس فضایی مشابه یا متفاوت یعنی موقعیت یک ن شودیمیا محل محسوب 

در  افتهیانجام یهاپژوهشدرصد  7۰در این بخش حاكی از این امر است كه بیش از  هاافتهینظام حاكم بر چیستی  هستند.

 آنكهحالاست.  افتهیانجامدر فضاهای روستایی از تحوالت  اثر حاصلگرا و پیامد و حوزه توسعه فضایی در راستای توسعه آرمان

توازنی در روستاها است كه متأسفانه مغفول مانده است. زیرین ایجادكننده  بی یهاهیالنیاز امروز جامعه ما، كشف ساختارها و 

وسعه و اسناد تهای آتی بیشتر به ارزیابی عمیق توسعه فضایی در سنت روستایی در این راستا ضرورت دارد تا فرصت پژوهش

 اجرایی اختصاص داده شود. یهاهیروروستایی ایران و همچنین 

 
 ۵جدول 

 ییتوسعه فضا تیمطالعه شده با محور یهانوع مقاله
 درصد تعداد کد مقوله

 نوع پژوهش

 ۵/۵7 23 لیلیحت -توصیفی 
 3۵ 14 كاربردی
 ۵ 2 بنیادی

 ۵/2 1 فراتحلیل

 

 محور پژوهش
توزیع متوازن و ، نابرابری و عدم تعادل فضایی ،البدیك - یفضاینین مشاهده شد كه مواردی چون در خالل پژوهش همچ

و ادی فرهنگی، توسعه اقتص –و گسترش فیزیكی، توسعه فضایی در قالب توسعه پایدار، تحوالت اجتماعی  وسازساخت، عادالنه

ا رشهر و روستا فضایی در مقیاس  توسعهموضوعی در حوزه اساسی با عنوان محورهای  یامقولهتوسعه  یهاشاخصتحلیل ابعاد 

توزیع  ،مقاله فضایی 9با  نابرابری و عدم تعادل مقاله، 1۰با  كالبدی، فضایی 4جدول نتایج  بهباتوجه. در این میان انددادهتشكیل 

و توسعه فضایی  ضوعی شناسایی شدمحور مو نیترمهممقاله  4با و گسترش فیزیكی  وسازساخت مقاله و 9با  متوازن و عادالنه

با  ركدامه به ترتیب نیزتوسعه  یهاشاخصفرهنگی، توسعه اقتصادی و تحلیل ابعاد  –در قالب توسعه پایدار، تحوالت اجتماعی 

كه اولین سطح  گرددیبازمسهم موضوعی را به خود اختصاص داد. علت این امر از سویی به این نكته  نیتركم مقاله 22 اختصاص

در وضع موجود است. در این میان تأمین دسترسی به  نامتوازنپیامدها و اثرات اقدامات  روستاهادر  یافتگیتوسعهعدم در بروز 

اما امروزه رشد شتابان  .شودیممحسوب  روستایی زانیربرنامههدف  نیترمهمو كاهش نابرابری فضایی  روستاییخدمات 

وجب را م روستایینظام توزیع مراكز خدماتی  یدگیپاشازهماخیر،  یهادههایران در  روستاهایو توسعه فیزیكی  روستانشینی

یگر از سویی د. است روستاییدر برخورداری از خدمات  روستاییانفضایی بین  توسعه نابرابری سازنهیزمشده كه این امر خود 

طه همواره یک راب روستاو كالبدی در سطح  یطیمحستیزفضایی و توزیع ناعادالنه خدمات و مشكالت  توسعه بین نابرابری

 توسعهدرحالدر كشورهای  ژهیوبهروستایی اهمیت یافتن محور موضوعی چون توزیع خدمات  منجر بهچرخشی وجود دارد كه 

درصد طیف  2۵نیز این محور موضوعی با سهمی حدود  گرفتهصورتاست كه در مرور  یانهیزمدر چنین شرایط . شده است

، روستایی یزیربرنامه، زیرا كه یكی از اهداف اصلی رشته ردیگیم در بررا  روستایی یهایكاربراز برخورداری از  یاگسترده

البته الزم به ذكر است كه این شیوه برخورد با موضوع . روستایی استمختلف  یهامكانتخصیص و توزیع منابع كمیاب در بین 

فاقد نگاه روستایی بوده  عمدتاً افتهیانجام ییهاپژوهش رایزوسعه فضایی به همراه دارد؛ را نیز در ارتباط با رویكرد ت ییهابیآس

 یهابرنامهو توجهی به اثرات مداخالت مدیریت روستایی و  اندنمودهرا در وضع موجود بررسی  هافرصتو تنها توزیع منابع و 

ادی در یک گفتمان انتق عنوانبهر حالی است كه توسعه فضایی ؛ و این داندنداشتهتوسعه در افزایش و یا كاهش توسعه فضایی 

 ینظر یمبان توسعه مطلوب برای یهاشرو از یكی كهییازآنجا و بخش این انتهای در. كندیمدنیا اهداف دیگری را نیز دنبال 



 1401، بهار 68-53(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                64

 هریک در مورداستفاده هایو شاخص معیارها تا شد كوشش است، پژوهش موضوع بر های مؤثرشاخص و معیارها تعیین پژوهش،

 شوند. تفسیر و استخراج پژوهش رویكردهای تفكیک به یمورد بررس مقاله 4۰ از
 

 6جدول 

 برحسب درصد یمورد بررس یهامقاله موضوعی محور
 درصد تعداد کدها هامقوله

 محور موضوعی پژوهش

 2۵ 1۰ البدیك - یفضای
 ۵/22 9 نابرابری و عدم تعادل فضایی

 22,۵ 9 ن و عادالنهتوزیع متواز
 1۰ 4 و گسترش فیزیكی وسازساخت

 ۵ 2 توسعه فضایی در قالب توسعه پایدار
 ۵ 2 فرهنگی -تحوالت اجتماعی 

 ۵ 2 توسعه اقتصادی
 ۵ 2 توسعه یهاشاخصتحلیل ابعاد 

 
 7جدول 

 بررسی مورد یهامقاله پژوهشی یهاچارچوب

 

 

 ۸جدول 

 یمورد بررس یهامقاله از استخراجی یهاشاخص و معیار
 شاخص معیار رویکرد پژوهش

 توسعه فیزیكی

 دسترسی ساكنان به خدمات

 یساختار شهر
 ساختار روستایی

 تراكم برخورداری خدمات
 فاصله از خدمات

 دماتاهمیت خ
 هایكاربرو سرانه  هایكاربرساحت م -ت میزان جمعی توزیع فضایی خدمات و جمعیت

 ناسازگاری خدمات–سازگاری  كارایی خدمات
 اجتماعی ویژه–اقتصادی  نیاز ساكنان به خدمات

 - وابستگی فضایی

 عدالت فضایی

 - یساالرمردم
 - نیاز

 - استحقاق
 - نوعت -ت تفاو
 - رابریب -ت فرص

 

 

 

 درصد تعداد کدها تعداد کدها هامقوله

 نوع پژوهش

 3۸ یموردپژوهو  یاتوسعهاربردی و ك - یكم

 ۵۰ 2۰ محور سوال
 3۰ 12 فرضیه محور

 1۵ 6 و فرضیه محور سوال

 2 بنیادی
 ۵ 2 و فرضیه محور سوالفاقد 

 ۰ كیفی
  ۰ سوال محور
  ۰ فرضیه محور
  ۰ فاقدسوال

     ییعدالت فضا –اقتصادی  - یكالبد هدف پژوهش
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 یریگجهینت
 :به سه بخش تقسیم نمود اول توانیمرا  گرفتهصورتمطالعات  ،در مطالعات انجام شده گرفتهصورت یهایبررس بهباتوجه

مطالعاتی كه بیشتر  :دوم باشدیممطالعاتی كه مفهوم آنها از توسعه فضایی بیشتر توسعه كالبدی و اقتصادی سطح خدمات 

 روستاهای مرزی را به طور خاصروستایی و كمتر توسعه فضایی  گرفتهصورتمطالعات  :سوم انددادهقرار  مدنظررا  عدالت فضایی

العاتی مط هایهای پیشین و رفع كمبودهای پژوهشمندی از پتانسیلقرار دادند. با این تفاسیر پژوهش حاضر به دنبال بهره مدنظر

طح كالبد، اقتصاد و س، عدالت فضاییباشد كه این پژوهش عالوه بر توجه به مقوله در ارتباط با موضوع پژوهش می گرفتهصورت

از جمله ابعاد اجتماعی، فرهنگی و  توسعه فضاییبه  یچندبعدنگرانه و خدمات و توجه به روستایی مرزی به دنبال دید ژرف

 استهای پیشین مطالعه شده در پژوهشمحیطی عالوه بر ابعاد زیست

عام بیانگر این واقعیت است كه معیار جهانی  صورتبهاز رویكرد توسعه فضایی  یریكارگبهجربه جهانی در خصوص ت

تفاهم در مفهوم و انتظارات از این مقوله، هنوز متفاوت است. در واقع نقطه عزیمت  رغمیعلوجود ندارد و  خصوصنیدرا

فضایی و الزامات و مقتضیات  –مكانی  یهاتفاوترویدادهای تاریخی خاص،  ،ضایی در كشورهای گوناگونسیاستگذاری ف

: شناسندیمرته برداری از تجربه دیگران است. در این راستا هر یک از كشورها توسعه فضایی را به یک معنا گجغرافیایی و یا 

فیزیكی و یا كالبدی اتحادیه اروپا: همبستگی اقتصادی و اجتماعی،  یزیربرنامهاز شهر فرانسه؛ المان:  ییتمركززدافرانسه: 

لیت فضایی در فعا توازنتعادل و  ،ییتمركززدامتوازن؛ ایران:  یریپذرقابتو  یفرهنگراثیممحافظت و مدیریت منابع طبیعی، 

ابعاد  است كه شامل تمام یامنطقهتوسعه فضایی  بلندمدتتوسعه فضایی پایدار یک مدل  یزیربرنامهاقتصادی. با این اوصاف 

اده حفاظت از طبیعت و استف، ستیزطیمححفاظت از  ،پایداری از جمله بهبود رقابت اقتصادی و هم چنین بهبود كیفیت زندگی

بین  با تقویت همكاری یعیرطبیغو حفاظت در برابر بالیای طبیعی و  یفرهنگراثیمحفظ یكپارچه ، پایدار از منابع طبیعی

 سیاستگذاری(. Hudoklin,2006) شودیمجمعیت در منطقه  یهاگروهافراد و  یهادگاهید درنظرگرفتنانسانی و  یهاگاهسكونت

 حاصل خود كه كندیم ایفا نقش روستایی مناطق سیاستگذاری كنونی الگوی اصلی در پدیده مثابهبه نییپاباالبه و متمركز بخشی،

 سرزمینی یكپارچگی )عدم یانهیزمشرایط  ،ییاز سو .است ایران در روستایی سیاستگذاری نظری و یاشهیاند یهاانیبن ضعف در

 ( روستایی توسعه یهابرنامه اجرای و تدوین فرایند یكپارچگی )عدم رگمداخله عوامل و ( روستایی توسعه یهااستیس نهادی و

 تدوین سیاستگذاری كنونی الگوی و پژوهش ادبیات مرور یانم مقایسه از حاصل . نتایجكنندیم تشدید را نوع سیاستگذاری این نیز

 قدیم پارادایم مبتنی بر و متمركز و نییپاباالبه یهایژگیو ودارای  كنونی الگوی كه دهدیم نشان ایران روستایی مناطق فضایی

 فضایی مبتنی بر سیاستگذاری به توجه نیازمند كنونی الگوی در تحول ایجاد رونی. ازااست قدیم ییگرامنطقه و روستایی توسعه

كه شامل  سیستمی رویكرد باید نگرش ما به سطح فضاهای روستایی ؛ لذاباشدیمفضایی  است كه یک ضرورت  - یرهیافت بخش

خصوص توسعه  در گرفتهصورتو تحقیقات  هاتیفعالبررسی . باشد ستیزطیمحیزیكی و ف - یكالبد، اجتماعی، سیستم اقتصادی

اخیر به تمام ابعاد توسعه فضایی توجه داشتند و بر همین  یهاسالكه محققین اتحادیه اروپا در تحقیقات  دهدیم فضایی نشان

 یهایبررسبا این اوصاف . جامع ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند صورتبهتوسعه فضایی نیز  یزیربرنامهاساس در 

درصد از مقاالت  ۵/42 كه بر اساس آنچه كه در باال اشاره شد دهدیمران نشان در خصوص مقاالت كار شده در ای گرفتهصورت

و  دهدیمدرصد از مقاالت را به خود اختصاص  ۵/37فضایی  –و رویكرد كالبدی  اندشدهبا رویكرد نظری عدالت فضایی كار 

نابرابری  ،البدیك - یه مواردی چون فضایهمچنین مشاهده شد ك .دهندیمدرصد از مقاالت را تشكیل  2۰اقتصادی  صرفاًرویكرد 

و گسترش فیزیكی، توسعه فضایی در قالب توسعه پایدار، تحوالت  وسازساختو عدم تعادل فضایی، توزیع متوازن و عادالنه، 

اساسی با عنوان محورهای موضوعی در حوزه  یامقولهتوسعه  یهاشاخصفرهنگی، توسعه اقتصادی و تحلیل ابعاد  –اجتماعی 

مقاله، نابرابری و  1۰كالبدی با ، فضایی ،نتایج بهباتوجه. در این میان انددادهتوسعه فضایی در مقیاس شهر و روستا را تشكیل 

محور  نیترمهممقاله  4با و گسترش فیزیكی  وسازساختمقاله و  9مقاله فضایی، توزیع متوازن و عادالنه با  9عدم تعادل با 

فرهنگی، توسعه اقتصادی و تحلیل ابعاد  –عه فضایی در قالب توسعه پایدار، تحوالت اجتماعی موضوعی شناسایی شد و توس

سهم موضوعی را به خود اختصاص داد. علت این امر از  نیتركم، مقاله 2 اختصاصتوسعه نیز به ترتیب هركدام با  یهاشاخص
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در روستاها پیامدها و اثرات اقدامات نامتوازن در وضع  یتگافیتوسعهكه اولین سطح در بروز عدم  گرددیبازمسویی به این نكته 

 :نمود یبندجمعزیر تشریحی مدل  صورتبهرا  گرفتهصورترویكرد مطالعات  توانیمدر پایان  موجود است.

 

 
 سیرمدل توسعه فضایی استنباطی از مقاالت مورد بر .9شكل 

 

 منابع

 . رشت: انتشارات استانداری گیالن.ای روستای نمونهای الگوی توسعههای نظریهبنیان (.1391) .علی بدری،عبدالرضا و  ،افتخاری

( 1۸) ۵، روستایی توسعه و فضا اقتصاد. یپسااستعمار یهاهیناح ـ شهر در فرا ملت پدیده و سوم فضای (.139۵) .حسن ،افراخته

،1-26. 

 .1-324انتشارات اطالعات، چاپ ششم، ص  :تهران .ی روستایی ایراننیافتگشناسی توسعه و توسعهجامعه(، 13۸1ازكیا، مصطفی )

در طراحی سناریوهای توسعه فضایی  مؤثر( تحلیل عوامل 139۸) .مظفر ،هدایت، رحمانی بیژن، صرافی ،عبدالرضا، درویشی ،افتخاری

 .146-12۵، 3، 23، ریزی و آمایش فضابرنامهمنطقه سه آمایش سرزمین، موردمطالعه: مبتنی بر مناطق روستایی 

 ،شناسانجامعهفلسفی و عملی روش تحقیق تركیبی در علوم اجتماعی و رفتاری،  یهاانیبن(. فراروش 13۸9) حمدمحمدپور، ا

 تهران.

 تهران.، همایش آمایش سرزمین زیربنای توسعه، (،آمایش سرزمین چیستی و چرایی1393) .مظفر، صرافی

های فضایی توسعه روستایی كشور ( تحلیل محتوای كیفی سیاست139۸ادادی، پروین. )، رضوانی، محمدرضا، خدیعل دیسبدری، 

 .24-1(، 1)9)جغرافیا(،  ریزی فضاییبرنامهپس از انقالب اسالمی، 

 . مهندسین مشاور رویان.های توسعة اقتصادی روستاهاتئوریبررسی  (13۸6) .سعیدی، عباس

ـ پژوهشی فضایی )بخش دوم(.  - یریزی كالبدنامهمفاهیم بنیادین در بر (1392سعیدی، عباس. ) توسعه  یزیربرنامهفصلنامه علمی 
 .24-11(، 3)1، كالبدی

 1373سال ، مترجم : انتشاراتمشهد سهامی، سیروس ترجمه نو، جغرافیای ،پل كالوال،

 غرافیا )انجمن جغرافیای ایران(. جوهره مطالعات جغرافیایی. ج یمثابهبهظام فضایی ن( 13۸۵. )عباس سعیدی،و  حسن دیسصدوق، 

الدین افتخاری، گروه جغرافیا روستایی، استاد راهنما: ركن توسعه(، تبدیل روستا به شهر و نقش آن در 13۸۰) .ایزدی خرامه، حسن

 .مدرستیتربریزی شهری، دانشگاه و برنامه

اه ، دانشگیانسانعلوم فصلنامهای، منطقه توسعهدیدگاه  ای ازهای منطقه( الگوسازی تفاوت13۸2) .متوسلی، محمود و وهابی، بهرام

 .192-177، 4۵و  44، شمارة 13و  12الزهرا، سال 

طالعات توسعه م، استان خوزستان یهاشهرستانبررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در  (1392). رضا ،ملكی سعید، احمدی
 .1۵7-129:(1) 2، فرهنگی–اجتماعی 
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 یهاشهرستان یافتگیتوسعه یدرجه یبندرتبه( بررسی و 139۰) .كبری  ،و سرخ كمالسید محمود  ،، زنجیرچیزیاری، كرامت ا...

 .3۰-17، 72، شماره جغرافیای انسانی یهاپژوهشاستان خراسان رضوی با استفاده از تكنیک تاپسیس، 

 و بلوچستان،استان سیستان  یهاشهرستان یفتگایتوسعه هتحلیلی بر درج (13۸9) .خادم الحسینی  ،، صفر و احمدیقائد رحمت

 .113-97، 3 ، شمارهآمایش محیط ةینشر

 .37-47 ،42، شماره رفاه اجتماعی فصلنامة( جمعیت و توسعه پایدار در ایران، 139۰) .اطاعت، جواد 

نظام وامل مؤثر بر ناكارآمدی ( تحلیل ع1397) .حامد، آتشک، مظفر، سارافی ، بیژن،رحمانی ، عبدالرضا،افتخاری هدایت،، درویشی

 .13۰-11۵( ، 2) ۸ ،روستایی یزیربرنامهمجله پژوهش و  ،در مناطق روستایی ایران سیاستگذاری آمایشی
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