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 چکیده

طرح هادي، اگرچه زمینه ساز نظمی مکانیکی (از جمله 
جلوگیري نسبی از ساخت و سازهاي غیرقانونی، تعریف نیاز و 

ها و خدمات عمومی و نظم و نسق بخشی به گسترش تأمین کاربري
شده ولی پیامدهاي منفی را نیز براي روستا و  فیزیکی) در روستا

روستاییان بدنبال داشته است. تضعیف انسجام بافت کالبدي، توجه 
 .ضعیف به مشارکت روستاییان و ... از جمله این مسایل است

در ارتباط با ناکامی طرح هادي در سامان بخشی به نظام 
تاثیر  روستایی عوامل مختلفی اثرگذار هستند که در این میان

ریزي جامع مبتنی بر رویکرد نظري حاکم بر طرح (رهیافت برنامه
نظریه کارکردگرایی) از اهمیت بیشتري برخوردار است. مقاله 

تحلیلی  ـبنیادي دارد با روشی توصیفی  ـحاضر که ماهیتی نظري 
تدوین شده است. روش جمع آوري اطالعات مبتنی بر روش 

یین علت بنیانی اثر بخشی ضعیف اي است. که با هدف تبکتابخانه
طرح هادي روستایی تهیه شده است. پژوهش حاضر نشان داده 
است که تحول و بازاندیشی در تفکر حاکم بر طرح هادي امري 

   ها و محتوم و گریز ناپذیر است. چرا که، بسیاري از نظریه
هاي فکري بعلت تحوالت گوناگون و همه جانبه در جامعه رهیافت

اسخگو و راهگشا براي تبیین و حل مشکالت و نیازهاي بشري، پ
آنها نیستند. در این مقاله محقق تاکید دارد، رویکرد راهبردي 

کارکردي که در تبیین برخی از مسایل جامعه  ـپویش ساختاري 
تواند زمینه ساز روستایی کشور مورد آزمون قرار گرفته است، می

هاي مختلف نظام قیاسریزي فضایی در سطوح و مکاربرد برنامه
 د.اهی بویژه نقاط روستایی قرار گیرسکونتگ

ریزي طرح هادي روستایی؛ رهیافت برنامه کلیدواژگان:
 1.گرا)؛ نظریه کارکردگراییجامع (خرد
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Abstract 

The Rural Conducting Plan (RCP) has 
provided an arena for physical order in villages 
including prohibiting illegal constructions, 
defining needs, designating land-use for public 
services, and planning for the future physical 
expansions, however it has ca used some 
negative consequences for villages and villagers 
such as weakening the physical texture 
integration and weak attention to rural resident’s 
participation. There exist several factors relating 
to the failure of Rural Conducting Plans to 
organize the rural systems among them the 
impact of theoretical approach towards the plan 
is more important. The said approach is a 
comprehensive planning strategy based on 
function-oriented theory. The present paper has 
a theoretical-fundamental character that applies 
a descriptive-analytical method. Required data 
are collected using a documentary method to 
find and to explain the basic reason (s) of the 
weak effectiveness of the RCPs. Findings of the 
present study show that revising and rethinking 
of the dominant conceptual system of the RCP 
is a necessity. It is evident that some conceptual 
theories and strategies are not matched with 
resolving complicated and ongoing needs of 
human societies. The paper concludes that a 
structural-functional strategy that has already 
been adopted to explain the problems of rural 
societies can provide an actual spatial planning 
base for different scales of settlement systems 
especially rural settlements.  

Keywords: Rural guide plan; rational 
comprehensive planning approach; function- 
nalism theory.2 
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 مقدمه
هاي اخیر هم در سطح ملی و هم در مقیاس جهانی در دهه

علل م. ایشاهد روند تغییر و تحول مفهوم و اندیشه توسعه بوده
بنیادي این روند تحول نه تنها ناکارآمدي بسیاري از رویکردها و 

هاي اجرایی پیشین، بلکه سازينظري و تصمیم ـهاي فکري دستگاه
معه بشري در مقیاس جهانی تحوالت گوناگون و همه جانبه در جا

بنابراین، به علت پویایی ذاتی جوامع انسانی، بسیاري از ت. بوده اس
توان از جمله تحوالت محتوم و ها را میاین گونه دگرگونی

میان آن  نکته اساسی در ایند: ناپذیر جامعه انسانی به شمار آورگریز
است که براي همپایی با این پویش، باید قادر بود در سطوح و 

  ورزي در باب هاي مختلف، از جمله در عرصه اندیشهعرصه
ـ ریزي توسعه، به نحوي مداوم و پویا به بازاندیشی فکري برنامه

هاي متعارف هاي آزموده و قالبسازيذهنی و ارزیابی تصمیم
هاي دنیاي معاصر در تمام به دگرگونیاجرایی پرداخت و باتوجه 

ها دست به تجدید نظر در این گونه قالب )بویژه روستاها(فضاها 
 .)4، 1382سعیدي، (یابید 

هاي ریزي توسعه در عرصهبررسی سیر تطور اندیشه برنامه
سازان و نشانگر آن است که تصمیم )شهري و روستایی(فضایی 

به د. یشی در این حوزه تاکید داشتنزاندریزي بر بامجریان امر برنامه
  که، این اندیشه از اوایل قرن بیستم که تاکید اساسی برطوري
به  )میالدي 1960در دهه (ریزي جامع داشته با تحول در آن برنامه

این نگاه . «تغییر نگرش داد )کل گرایانه(سمت نگاهی نظاموار 
تکثرگرایی گرایی، گرایی، نسبیجدید، که بر اصولی چون وحدت

هاي تاکید دارد، مباحث و افق  (contextualism)گراییو زمینه
اعم از برنامه (گذاران و متخصصان امور اي را در مقابل سیاستتازه

 .1)22، 1382براتی، ( »گشود )ریزان شهري و روستایی
اي در ریزي در ایران نیز متاثر از تطور اندیشهاندیشه برنامه

تأسیس سازمان  .تحول رو به رو گردیده است جهان بویژه غرب با
) در چارچوب اصل چهار ترومن(شمسی  1327برنامه در سال 

برخاسته از (ریزي جامع بستري را فراهم ساخت تا اندیشۀ برنامه
به رهبري مشاوران خارجی در  )نظریه ارگانیستی و کارکردگرایی

عمران هاي توسعه و با شروع تدوین برنامه .ایران شکل گیرد
 اي به عنوان اندیشه »نظریۀ برنامه ریزي جامع«اقتصادي در ایران، 

ناپذیر به طور رسمی و قانونی مورد پذیرش واقع گردید گریز
 .)22، 1390تشکر، به نقل از حبیبی، (

ریزي کشور به طور خاص خود را در این اندیشه در نظام برنامه
در  40که اولین بار در میانه دهه (چارچوب تهیه طرح جامع شهر 

به طوري که، امروز تحوالت رخ داده در  د.نشان دا )ایران تهیه شد

 .21-23: 139کنید به حبیبی، . ضمنا در این خصوص نگاه 1

دهه  5در طول (فضایی  ـشهرهاي کشور بویژه در بعد کالبدي 
اگرچه  2رهاي منفی این تفکبازتابت. برایند این تفکر اس )گذشته

فراهم ساخت  ریزان شهريهاي تغییر نگرش را در میان برنامهزمینه
ولی،  د.ه سمت رویکرد نظاموار گرایش یابنو آنها را واداشت تا ب

ریزي جامع هنوز از جنبه معرفتی و روش شناختی روح تفکر برنامه
 ت.هاي توسعه شهري حاکم اسبر طرح

اش ریزي جامع در کشور، علیرغم پیامدهاي منفیاندیشه برنامه
  ریزي در برنامهگذاران مورد توجه سیاست ،3براي شهرها

این ت. ی در قالب طرح هادي نیز قرار گرفهاي روستایسکونتگاه
 ریض شبکه معابر را با هدفطرح که در ابتداء اصالح و تع

روانبخشی بافت روستایی مورد توجه قرار داده بود به مرور متاثر از 
ساختار طرح جامع شهر بر مداخله در سایر عناصر بافت کالبدي 

 د.کاربري اراضی تاکید نمو تا بویژهروس

روستا  24000براي بیش از  1390این طرح که تا پایان سال 
   روستا اجرا گردیده، تحولی اساسی را در  9000تهیه و 
بنیاد مسکن انقالب (هاي روستایی بدنبال داشته است سکونتگاه
از (طرح هادي، اگرچه زمینه ساز نظمی مکانیکی . )1390اسالمی، 

ري نسبی از ساخت و سازهاي غیرقانونی و کنترل زمین جمله جلوگی
ها و خدمات عمومی و نظم و خواري، تعریف نیاز و تأمین کاربري

در روستا شده ولی پیامدهاي منفی  )نسق بخشی به گسترش فیزیکی
بر هم خوردگی ت. ستا و روستاییان بدنبال داشته اسرا نیز براي رو

کالبدي، ایجاد عناصر سازمان فضایی، تضعیف انسجام بافت 
ناسازگار با محیط روستا، تضعیف تنوع در عناصر بافت کالبدي، 

انداز بصري، تضعیف هویت فرهنگی، تقویت تضعیف چشم
از جمله این  ... توجه ضعیف به مشارکت روستاییان وشهرگرایی، 
 .مسایل است

در ارتباط با ناگامی طرح هادي در سامان بخشی به نظام 
دو دیدگاه وجود دارد که  )توجه به مسایل طرح شدهبا (روستایی 

 :باشندبه شرح زیر می

هاي الزم را براي بازشناسی ساختار شرح خدمات طرح ظرفیت
      ابعاد نظام روستایی ندارد تا بر اساس نتایج این بازشناسی، 

 ریزي و طراحی مناسب انجام شود؛برنامه

ضعف علمی مشاورین در عدم شناخت (ضعف در نظام تهیه 
نیازهاي روستاییان، ضعف مشارکت روستاییان، محدویت منابع

) عقیده دارد شهر ایرانی در فرایند تاریخی خود تحت تأثیر 1375حبیبی (. 2
برنامه هاي درون زا و برون زا از شهر معبد به شهر قدرت، سپس شهر سراب و 

 ت.شهر نیرنگ تغییر ماهیت داده اس امروز نیز
؛ 1390همکاران،  ؛ حبیبی و1375براي اطالع بیشتر ر. ك به حبیبی، . 3

 .1379؛ تشکر، 1390عزیزي و همکاران، 
                                                           

                                                           



 83)     1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

، ارزیابی، تصویب و پایش طرح سبب گردیده تا ...) اعتباري و
 .اف خود قرار گیردطرح در مسیري خارج از اهد

از ه: دهد کها نشان میدر ارتباط با این دو دیدگاه، بررسی
مقطع زمانی تغییرات  5ابتداي تعریف طرح هادي تا به امروز در 

بنیاد مسکن (اساسی در ساختار شرح خدمات بوجود آمده است 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به  ؛1)56، 1379انقالب اسالمی، 

اقداماتی نظیر  1386کننده طرح هادي، از سالیهعنوان متولی ته
هاي تهیه شده، ارزیابی مشاورین طراحی سازوکار ارزیابی طرح

کننده طرح، تدوین شیوه نامه تهیه طرح هادي روستایی، تعیین تهیه
عاملین چهارم براي نظارت بر تهیه طرح، بازنگري در نظام تصویب 

ها انجام داده کیفی طرحرا براي ارتقاي سطح کمی و  ...طرح و 
 ).1391بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (ت اس

گردد که پس چه حال، در اینجا این سوال اساسی طرح می
 هايعاملی در ناکامی طرح هادي براي حل مسایل سکونتگاه

 روستایی حداقل در بعد کالبدي نقش داشته است؟

 :ت کهاین عقیده اسهاي اکتشافی اولیه براساس بررسیمحقق بر

ریزي جامع در قالب رهیافت برنامه ـنظریه کارکردگرایی «
حاکم بر طرح، عامل اساسی در اثربخشی ضعیف طرح  ـ )خردگرا(

 ».دشوهادي قلمداد می
 

 روش تحقیق
ـ  بنیادي دارد با روشی توصیفی ـمقاله حاضر که ماهیتی نظري 

آوري اطالعات مبتنی بر روش جمعت. تحلیلی تدوین شده اس
که با هدف تبیین علت بنیانی اثربخشی ت اي اسروش کتابخانه

در این راستا محقق، ت. یف طرح هادي روستایی تهیه شده اسضع
هاي انجام با بیان نقاط مثبت و ضعف طرح هادي بر اساس ارزیابی

گرفته به تبیین نقش مبناي نظري حاکم بر طرح هادي روستایی در 
 ت.کردکرایی پرداخته اساي نظریه کارچارچوب اصول پایه

 
 سابقه تهیه و اجراي طرح هادي در ایران

ترین طرحی که با توجه پس از پیروزي انقالب اسالمی مهم
ـ خاص در نقاط روستایی و با هدف بهبود وضعیت ابعاد اجتماعی 

اجرا رسیده، طرح هادي اقتصادي و بویژه کالبدي تهیه و به مرحله 
یده تهیه و اجراي طرحی تحت به اتعریف این طرح ت. روستایی اس

در استان همدان بر  »روانبخشی روستاها ـاصالحی ح طر« عنوان

حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی  1390در سال . 1
براي ششمین بار ساختار شرح خدمات طرح هادي روستایی را با هدف توجه به 

اقتصادي و مشارکت مردمی مورد بازنگري قرار داده است ولی  ـابعاد اجتماعی 
 ت.به تصویب مراجع ذیصالح نرسیده اسوز هن

تایی ـــابر روســـــبکه معــــالح و تعریض شـــــاصد. گردیــــم
کرد یـــرح دنبال مــــــــی بود که این طـــــترین هدفمــــمه
 .)36، 1382بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (

تغییرات فیزیکی این طرح در برخی از روستاهاي استان بازتاب 
گذاران کشور را با هدف رفع همدان به قدري بود که توجه سیاست

از این رو، با د. هاي روستایی جلب نمومحرومیت از سکونتگاه
اي اسالمی این طرح تهیه و اجرا تصویب ماده واحده مجلس شور

مجلس شوراي اسالمی با با موفقیت این طرح در استان همدان، د. ش
و تایید شوراي نگهبان تهیه و اجراي  1362مصوبه دوازدهم دیماه 

 طرح دیگري با عنوان طرح جامع و بهسازي تعریف گردید که 
بایستی بعنوان طرح فرادست طرح روانبخشی با هدف شناخت می

هاي اقتصادي و روستاهاي پرجمعیت و قابل توسعه، تعیین نقش
 تهیه شود  )حوزه هاي خدمات رسانی(دي هاي عملکرحوزه

 ).37همان، (

طرح «هاي بعد با تغییر نام تحت عناوین ها در سالاین طرح
با اهدافی مشابه و بطور  »طرح بهسازي روستایی«و  »هادي روستایی

موازي به ترتیب توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد 
تهیه و اجرا در مقیاس ملی  )جهاد سازندگی سابق(کشاورزي 

سوم توسعه هاي مزبور در برنامه لبته، تهیه و اجراي طرحد. اگردیدن
کاري بر عهده بنیاد مسکن انقالب  کشور بمنظور حذف موازي

 ).4، 1384حسینی حاصل و عزیزپور، (اسالمی قرار گرفت 

کن، طرح هادي ـــــبر پایه آمار ارایه شده توسط بنیاد مس
یه ـــــتا تهـــــروس 24680امه چهارم، براي تایی تا پایان برنــــروس

ت یده اســــور به اجراء رســـــتاي کشـــــروس 10018و براي 
 ).40و  28، 1391بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (

 
 مبانی فکري حاکم بر طرح هادي روستایی

دهد کنکاش در ادبیات مربوط به طرح هادي روستایی نشان می
طور مشخص به بحث در زمینه رویکرد در هیچیک از منابع به 

اما، مبتنی بر ت. رح هادي روستایی پرداخته نشده اسنظري ط
تعریف، اهداف و ساختار شرح خدمات بویژه تاکید اساسی بر سه 

توان به این نتیجه رسید که طرح مولفه شناخت، تحلیل و طرح می
یافت هادي روستایی با الگو برداري از طرح جامع شهر، متاثر از ره

  ت.اس )خرد گرا(ریزي جامع برنامه

ریزي ریزي جامع شکل تکامل یافته برنامهرهیافت برنامه
میالدي در کشورهاي  1930و  1920کالبدي است که در دهه هاي 

د. رایج بو  (more developed countries)ه یافتهبیشتر توسع
این رهیافت همواره در پی آن بوده که پیچیدگی عوامل موثر بر 

هاي جمعیت شناسی و اجتماعیشامل ویژگیـ تصمیمهاي کالبدي 
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چون درآمد و پایه اقتصاد در (هاي ساختار اقتصاد جمعیت، ویژگی
چون الگوهاي سفر (، عوامل حمل و نقل )اي و محلیسطوح منطقه

همه این عوامل به د. را شناسایی کن) هاي حمل و نقلو شبکه
 ریزي تحلیلی و عقالنی در نظر گرفته صورت یک فرایند برنامه

میالدي این مدل در  1960و اوایل دهه  1950طی دهه د. شومی
ریزي کاربرد زمین در کشورهاي بیشتر توسعه یافته و پس از برنامه

ریزي کاربرد زمین در کشورهاي کمتر توسعه یافته، نامهآن نیز در بر
  .)95، 1387عبدي دانشپور، (چیرگی خود را نگه داشته است 

توسط گدس و شاگرد نام آورش لوییز مامفورد  1تاین رهیاف
 شناسی، در تلفیق با نظریۀبا استفاده از اصول بوم و زیست

د            نهادن اـــهرسازي مدرن را بنــــرایی شـــــگکارکرد
 ).25، 1390حبیبی و همکاران، (

هایی است که مهمترین آنها عبارتند این رهیافت داراي ویژگی
 .)157، 1390افتخاري و همکاران، (از 

 عقالیی بودن و تاکید بر فنون متخصصان؛ *

 توجه به اصول مشترك فضاها و ارایه الگوي همسان؛ *

 ؛ )گرایانهنگاه رشد(توجه به کمیت محیطی  *

 ریزي از باال به پایین؛ برنامه *

 برنامه محوري؛ *

 تاکید و توجه به سخت افزار؛ *

کنندگان تنها بعنوان ارایه) شهروندان(ها نگاه به انسان *
 اطالعات؛

 .ریزيهاي برنامهها، فنون و تکنیکتاکید بر توسعه روش *

ـ ریزي جامع در طول عمر به نسبت طوالنی خود رهیافت برنامه
اي مورد انتقاد قرار به میزان گسترده ـ هایشبا توجه به ویژگی

اخت شناسی اثبات هاي شنگرفته که عمدتا به طور ضمنی به پایه
اما در این بین دو مشکل از اهمیت بیشتر برخوردار د. باور اشاره دارن

 د:باشناست که به شرح زیر می

هاي در تجارب مختلف و به شکل :گرایی زورمدارمرکز *
 ايهاي رقیق شده مشارکت رستهگوناگون و بویژه توسط شکل

(corporate participation) مشکل سرپوش گذاشته ، بر این
اما، بدلیل آن که موضوع اصلی، خودسرانگی و یگسونگري ت. اس

ایی گیرندگان در سطوح مختلف جغرافیسازان و تصمیمتصمیم
) در بسیاري جوامع(نسبت به مشارکت مردم است، این مشکل 

در ایران متاثر از انقالب مشروطیت و قانون مند شدن رابطۀ دولت و مردم، . 1
تحول از سنّت به مدرنیسم در عصر پهلوي و گسترش شهر تهران و کالن شهرهاي 

هاي نفتی این مدل مورد توجه قرار گري دولت مقتدر با رانتامروزي، مداخله
اساس این رهیافت در سال ح شهري با عنوان طرح جامع شهر براولین طرگرفت و 

 .تهیه شد 1340

          د نشان داده و پا برجا مانده استزیادي از خوت مقاوم
 ؛)172، 1387عبدي دانشپور، (

این مشکل در  :کالبدي )جبرباوري(برجایی جبریت پا *
بدلیل اختیار یک نگرش د. جامع وجود دارـ  رهیافت ساده

پدیدیه شهري از نظر چونگی کارکرد آن که به (کارکردي 
ریزي مبتنی بر هاي برنامهچنان اثري بر تحلیل) شودنگریسته می

 ـها )خط مشی(شود که سیاست جامع وارد میـ رهیافت عقالنی 
اقتصادي شکل ـ حتی در صورتی که بر پایه مطالعات اجتماعی 

ند گیرهاي کالبدي را به خود میشکل راه حل ـ گرفته باشند
 ؛)172همان، (

تاکید بر عقالنیت ابزاري بجاي  :محوریت عقالنیت ابزاري *
ساز عقالنیت انتقادي مبتنی بر روش شناسی پوزیتیویستی که زمینه

گرایی منجر به ساالري بیش از حد و تخصصگرایی نابجا، فنعلم
 شده است  )گراخرد(ریزي جامع منافع خود در رهیافت برنامه

 .)1391،100اجاللی، (
: ها و طبقات اجتماعیتوجهی به تضاد منافع میان گروهبی *
اي هریزي امري سیاسی است و با مصالح و منافع گروهبرنامه

بنابراین، بدون توجه به منافع و د. مختلف مردم و قدرت ارتباط دار
هاي اجتماعی و توازن و مبارزه قدرت میان آنها مصالح گروه

 .)130 همان،(پذیر نیست امکان
اش هایی که این رهیافت با آن رو برو است، اساسا ریشهچالش

هایی گردد که بر پیش فرضمیاي این رهیافت بربه مبانی اندیشه
همان طوري که د. تبعیت نمای تاکید دارد که الجرم از آن بایستی

خاسته از نظریه گردید، مبناي نظري این رهیافت بربیان 
 .)13، 1382، احمدیان(کارکردگرایی است 

کارکردگرایی محصول علم مدرن بوده و متناسب با فرهنگ 
   سودمندگرایی طبقه بورژوا در آمریکا شکل گرفته است 

ترین زمینه اجتماعی مؤثر بر مهم). 110، 1389فصیحی، (
کارکردگرایی رشد فرهنگ سودمندي مبتنی بر مکتب اصالت لذت 

تأکید بر ت. فرانسه اس بقه متوسط بورژوازي دربتنامی در میان ط
گرایی، نفی معیارهاي عمل انسانی، نسبیتو سودمندي یک پدیده 

هاي دینی و اخالقی و ماورایی در ارزشیابی اشیا، تضعیف ارزش
هاي فرهنگ ترین ویژگیتفکیک میان اخالق و قدرت، مهم

آنچه در فرهنگ اصالت سودمندي  .اصالت سودمندي است
ن سود مادي و اقتصادي اشیا و حتی انسا گردد،ارزشمند قلمداد می

 ).112، 1389فصیحی، د (است و هیچ امر مقدسی وجود ندار
نظریه کارکردگرایی در چارچوبه مفهومی خود در حوزه 

شناسی بر شناسی و روششناسی، معرفتشناسی، انسانهستی
)گراخرد(ریزي جامع مفروضاتی تاکید دارد که رهیافت برنامه

                                                           



 85)     1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

شدیدا از آن تاثیر پذیرفته است، این مفروضات در چارچوب 
 :هاي مزبور به شرح زیر هستندمولفه

 
 1هستی شناسی

تصویري که کارکردگرایان از هستی ارائه میدهند، واقع 
کارکردگرایان معتقدند جهان اجتماعی خارج از ما و یعنی  .گرایند

بدون ارتباط با شناخت ما به منزلۀ موجودات تجربی وجود دارند 
که همسان با جهان طبیعی از ساختارهاي خشک، ملموس و نسبتاً 
تغییرناپذیر تشکیل شده است و فرد در آن به دنیا میآید و زندگی 

  .اشته باشدمیکند بدون اینکه هیچ تأثیري بر آن د

اي دیگر که کارکردگرایی در ارتباط با جامعه بر آن مساله
 .تاکید دارد تشبیه آن به ارگانیسم و یا بعبارت دیگر به اندام است

 .در این زمینه، این نظریه اگرچه داراي پیش فرضهاي خاصی است

اما، در این میان سلطه رابطۀ کارکردي میان اجزاء جامعه از اهمیت 
بدین معنا که، رابطۀ عناصر تشکیل دهندة  .رخوردار استبیشتري ب

ساختار اجتماعی با همدیگر و با کل جامعه از نوع رابطه کارکردي 
است که در تحلیل این اجزاء، کارکرد آنها در تأمین نیازهاي نظام 

  .در کانون توجه قرار می گیرد

 
 2انسان شناسی
سان عبارتند هاي اساسی کارکردگرایان نسبت به انپیش فرض

 :از

کارکردگرایی با برتر تلقی نمودن جامعه ي: جبرانگار )الف
نسبت به انسان، انسانیت بدون جامعه را منتفی دانسته و مدعی است 

توأمان  انسان تابع و مقهور محیط و ساختارهاي اجتماعی و محصول
در نتیجه، انسان خوب، انسانی ت. اجتماعی شدن و همکاري اس

 د.محول جامعه را به خوبی انجام ده است که وظایف

ی است انسان کارکردگرایی مدعن: ارضاناپذیري انسا )ب
از این رو، ثبات اجتماعی را مرهون اعمال ت. ذاتاً ارضا شدنی نیس

 ن.داند، نه افزایش رضامندي انساهاي اخالقی میمحدودیت

 
 3معرفت شناسی

اینان، ت. گرا اسشناسی، اثباتکارکردگرایی از جهت معرفت
   معتقدند جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی داراي اجزا و 

بنابراین، ت. تأثیر و تأثري میان آنها حاکم اساند که روابط عناصري

پردازند که محقق هایی میشناسی به بررسی جوهر پدیدههاي هستی. پیش فرض1
 درصدد تحقیق درباره آنهاست.

شناسی، معرفتی است که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادي از وجود او، یا . انسان2
 پردازد.قشر خاصی از انسانها می گروه و

 دانشمند باید تالش کند تا آن را کشف نموده و از این مسیر به
 3د.توصیف، تبیین و پیش بینی بپرداز

 
 4شناسیروش

معتقد است، انسان مانند شی و از حیث روش، کارکردگرایی 
عی داراي وجود مستقل و هاي طبیهاي اجتماعی مثل پدیدهپدیده

ت. تماعی، کشف قوانین حاکم بر آن اسکار دانشمند اجد. قانونمندن
شود که بر به همین دلیل، از آن به رهیافت قانون بنیاد تعبیر می

علوم مند و براساس اصول دقیق علمی در تحقیق روشمند، نظام
 د.ورزطبیعی تأکید می

ن منطق عمومی در جامعه انسانی مدل کارکردي در پی یافت
مطابق این دیدگاه، جامعه به عنوان نظام و یا کل مرکب از ت. اس

ها داراي نیازها شود که در اکثر موارد این گونه نظاماجزاء تلقی می
قا را بایست برآورده شوند تا بشوند که میهایی تلقی میو ضرورت

       دهنده آن در این مسیر عمل تضمین نمایند و اجزاي تشکیل
 .نمایندمی

 
هاي فضایی طرح هادي بر سکونتگاه ـپیامدهاي مکانی 

 روستایی 
ما به  )اعم از شهري و روستایی(ریزي برنامههاي امروزه فعالیت

اگر م. که در دوران سرگشتگی قرار داری دهدخوبی نشان می
   گرفتن  دهه است که به نادیدهمنتقدان غربی نزدیک به پنج

گیرند و ریزي شهري غربی ایراد میهاي فضایی در برنامهارزش
ها و سازيهاي بعد از جنگ جهانی دوم شامل بلند مرتبهنوسازي

     دهند، و یا احداث شهرهاي جدید را مورد پرسش قرار می
دوام و گذراي دهۀ اخیر را که در شرایط بحران هاي کمنظریه

کنند، ما به فرهنگی و فلسفی غرب چند روزي شهرت یافته، نقد می
پردازیم و خطاهاي ها و تقلید نادرست آثار ایشان میتکرار اشتباه

تهیه طرح جامع ). 39، 1374توسلی، (کنیم تکرار میگران غرب را 
ر روستاهاي کشور از این در شهرها و متعاقب آن طرح هادي د

هم (هاي انجام گرفته از طرح هادي روستایی ارزیابید. دست هستن
نشان داده است  )از جنبه فرایند تهیه و هم از جنبه اثر بخشی اجرا

د نظمی مکانیکی از جمله این طرح علیرغم اثرات مطلوب در ایجا
جلوگیري نسبی از ساخت و سازهاي غیرقانونی و کنترل زمین

هاي بنیادي ما دربارة ماهیت شناخت، نحوة معرفت شناسی در برگیرندة ایده. 3
شناسی دستیابی به دانش و شیوة انتقال آن به دیگران است. به عبارتی، معرفت

توان چیزي را که وجود آن هایی در باره این امر است که چگونه میحاوي داعیه
 .شده است، شناسایی کردپذیرفته 

روششناسی، به معناي مباحث مربوط به چگونگی انجام پژوهش، بایدها و . 4
 .هاي پژوهش استنبایدها و تحلیل انتقادي از روش

                                                           

                                                           



 فرهاد عزیزپور ـ ضرورت بازاندیشی فکري در تهیه طرح هادي روستایی     86

ها و خدمات عمومی و نظم و خواري، تعریف نیاز و تأمین کاربري
نسق بخشی به گسترش فیزیکی، اثرات نا مطلوبی نیز بدنبال داشته 

 م:نماییاست که در اینجا به برخی از آنها اشاره می

 
 اکولوژیک ـیعی اثرات محیط طب

    خیز کشاورزي نابودي اراضی مساعد و حاصل *
 .)1، 1386محمدزاده، (

 روستاها  هاي سطحی درضعف در هدایت آب *

ترکاشوند و همکاران، ) (54-52، 1388آمار و صمیمی شارمی، (
یکسان اجرا شدن جداول و کانیو در تمام روستا ). 23-24، 1387

محیطی و محلی و عدم توجه از نظر ورود هاي بدون توجه به تفاوت
    هاي سطحی به داخل معابر سبب آبگرفتگی و خروج آب

نبود ت. ه اسهایی از بافت روستا و یا راکد ماندن آنها شدقسمت
ها با میزان رواناب ناشی از بارندگی منطقه و تناسب بین ابعاد جدول

ت هاي سطحی در ورودي، خروجی و داخل بافسرگردانی آب
   روستا از جمله مسائل قابل توجه در پیوند با اثرات طرح هادي

 ).224، 1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (باشد می

هاي لغزشی و تعیین جهت گسترش فیزیکی روستا در پهنه *
هاي بستر محیط وساز در آن بدون توجه به آسیبایجاد ساخت

 ).220همان، (طبیعی 

 
 فرهنگی ـاثرات اجتماعی 

  هاي اجتماعی در برخی از روستاها بروز نابسامانی *
 .)159، 1389زرافشانی و همکاران، (

کاهش امنیت روحی و روانی روستاییان متاثر از افزایش 
 سرعت اتومبیل در روستا؛

عدم همخوانی مداخالت کالبدي با دانش بومی روستاییان  *
  )217، 1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (

ی به جبران خسارت ها ناشی از تخریب و عقب کم توجه *
 )299همان، (نشینی امالك و اماکن روستایی 

عدم احساس تعلق مردم و نهادهاي محلی به دستاوردي طرح  *
 ).233همان، (بعلت اجراي نامطلوب طرح خصوصاً از لحاظ کیفی 

 
 اثرات اقتصادي

ورود دالالن زمین که موجب قطعه قطعه شدن اراضی شده  *
 ).159، 13زرافشانی و همکاران، (است 

نهادي با نوع ــــهاي پیشرانه کاربريــعدم انطباق س* 
  تایی ــــهاي روسکونتگاهـــادي برخی از ســــالیت اقتصــــفع
 .)235، 1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (

   نرخ زمین و ملک در غالب افزایش رشد شتابان  *
 .)242همان، (هاي روستایی سکونتگاه

  عدالتی فضایی قیمت زمین و مسکن در سطح بی *
هاي روستایی متاثر از مداخله کالبدي در معابر اصلی سکونتگاه

 ).242همان، (

 
 اثرات کالبدي

 .)1، 1388ترکاشوند، (گسستگی در بافت کالبدي روستاها  *
هاي خارج از محدوده و تغییر کاربري وسازگسترش ساخت  *

 .)159، 1389زرافشانی و همکاران، (اراضی کشاورزي به مسکونی 
ایجاد تضادهاي ساختاري شدید در بافت کالبدي روستا از  *

جمله تفکیک اراضی به صورت شطرنجی در حاشیه بافت بدون 
 .)62، 1388زارعی، ( و شکلی بافتتوجه با ساختار فضایی 

حالل برخی از سطوح در سازمان فضایی روستا نظیر اضم *
 .)214، 1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (واحد همسایگی 

تعریض بیش از حد معابر در برخی از روستا و تاکید بر  *
 ).216همان، (اهمیت اتومبیل تا انسان روستایی 

و اها متاثر از افزایش تراکم تضعیف الگوي سیماي بومی روست
 .)17، 1383سعیدي، (و  )218همان، ( ...

ناکارآمدي مسیرهاي عابر پیاده و کشاندن روستاییان در  *
 .)215همان، (معابر سواره 

سکونتگاه روستایی  )بهسازي معابر(توسعه کیفی یک بعدي  *
 .)219همان، (

  تاییان ــــها متناسب با نیاز روسگیري کاربريعدم شکل
 ).219همان، (

با هدف کشف عوامل و نیروهاي  به مسالهنگاهی تبیینی 
 فضایی طرح هادي بر ـ  اثرگذار موثر بر پیامدهاي مکانی

هاي روستایی نشان داده است که عواملی از اهمیت باالیی سکونتگاه
 ت:هستند که اهم آنها به شرح زیر اسبرخوردار 

ضعف مشارکت روستاییان و نهادها محلی در فرایند تهیه  *
زرافشانی و (، )20، 1386نژاد، عبدي(، )17، 1383ي، سعید(ها طرح

 .)1، 1384عظیمی و جمشیدیان، ( ،)166، 1389همکاران، 
 .)16، 1383سعیدي، (غیبت مدیریت مناسب محلی  *
هاي مطالعاتی و تمهیدات اجرایی فاصله چشمگیر میان یافته *
 .)17همان، (هاي روستایی طرح

الزامات و نیازهاي امروزین ها به عدم پاسخگویی طرح *
 .)17همان، (هاي روستایی سکونتگاه

     تاکید بر الگویی یکنواخت در مداخله کالبدي  *
هاي محیطتفاوتتایی بدون توجه به تنوع و ـــهاي روسکونتگاهــس
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 .)17همان، (اقتصادي آنها  ـاکولوژیک و اجتماعی  ـصبیعی 
هاي محیط طبیعی غفلت مشاوران و مجریان از ظرفیت *

  ).39، 1382غالمرضایی، (روستاها 

     اقتصادي روستا  ـهاي اجتماعی عدم توجه به واقعیت *
 .)62 ،1388زارعی، (و  )103، 1382بنیاد مسکن انقالب اسالمی، (

ه                 هاي هادي تهیه شدناپذیري طرحانعطاف *
 ).23، 1386قهاري، (

 
رهیافت  قالب در ـ نقش اصول نظریه کارکردگرایی

هاي در بروز نارسایی ـریزي جامع (خردگرا) برنامه
 طرح هادي 

پیامدهاي طرح هادي متاثر از عوامل و نیروهاي اثرگذار که 
و روش شناختی دارند اساسا مبتنی بر  غالبا ماهیتی معرفتی
ت. ظري حاکم بر طرح هادي روستایی اسمفروضات رویکرد ن

 )خردگرا(ریزي جامع همان طور که قبال بیان گردید، رهیافت برنامه
     متاثر از نظریه کارکردگرایی پایه فکري این طرح را تشکیل 

ا در چارچوبه واکاوي پیامدها و عوامل اثرگذار بر بروز آنهد. دهمی
هایی نظیر انسان شناحتی، اساس مولفهبر ـمفروضات نظریه مزبور 

نقاط ضعف طرح هادي روستایی را  ـشناسی شناسی و روشمعرفت
بنابراین، در اینجا به بررسی تاثیر مفروضات د. سازبیشتر نمایان می

متاثر از نظریه کارکردگرایی  )خردگرا(ریزي جامع رهیافت برنامه
هاي مذکور هاي طرح هادي در چارچوب مولفهبروز نارساییدر 
 یم.پردازمی

 
 هستی شناختی

در چارچوب طرح هادي روستایی، بعد مادي فضاي روستایی 
به ت. ست، از اهمیت بیشتري برخوردار اسکه داراي تجلی کالبدي ا

اقتصادي که ماهیتی معنایی دارد، مورد  ـهمین علت، بعد اجتماعی 
افتد، تغییر در بافت آنچه به راستی اتفاق می«رد. گینمیتوجه قرار 

دن کالبدي روستا، آن هم در حد شبکه معابر و پس و پیش کر
حال آن که این گونه تغییر ت. واحدهاي مسکونی و تاسیساتی اس

تواند به بهبود شرایط عمومی روستا کمک که در جاي خود می
اراضی د. شویکند، به تغییرات ناخواستۀ کارکردي منجر م

هاي معابر، ماهیت خود را به عنوان عامل روستایی، بویژه در لبه
شوند؛ با تغییر الگوي دهند و به کاال تبدیل میتولیدي از دست می

مسکن، بسیاري از عوامل و فضاهاي معیشتی از فعالیت اقتصادي 
شوند و نهایتا، منابع کمیاب روستا، آب و زمین، به حذف می

از د. آینو ساز و الگوي زیستی شبه شهري در میخدمت ساخت 

سوي دیگر، در غیاب ساختارهاي متناسب حقوقی و نظارتی، 
یابند و پس از چندي، روستا به شهر یا شهرکی ها تغییر میکاربري

سعیدي، » (شودخدماتی، بدور از سرشت تولیدي خود، تبدیل می
ظامی است که این در حالی است که، فضاي روستایی ن). 12، 1391

کارکردي در ابعاد مختلف اجتماعی  ـهاي ساختاري داراي ویژگی
هدف این نظام، حرکت به ت. اس )فیزیکی(اقتصادي و کالبدي  ـ

ن مسیر از کارکرد خاصی سمت پایداري است و تمام عناصر در ای
به طورى که، انحراف و اختالل در یک جزء نظام، به د. برخوردارن

رد. در سایر اجزاء را نیز در پی دا آن اختالل ویژه اجزاى برجسته
ـ  البدي نبایستی بدون تحول اجتماعیبعبارتی دیگر، تحول ک

چراکه، بعلت اجتماعی بودن د. اقتصادي فضاي روستایی انجام گیر
برتري  )کالبدي(اش روستا، ماهیت انسانی آن بر ماهیت طبیعی

 د.دار

 
 انسان شناسی

خصایص نظریه کارکردگرایی به همان طور که پیشتر در بحث 
شناختی ترین اشکال انسانآن اشاره داشتیم، اولین و مهم

این در حالی ت. کارکردگرایی نگاه جبرانگاري آن به انسان اس
هاي ذاتی انسان و خصوصیات روانی وي بر است که خواسته

 ).123، 1389فصیحی، (ساختارهاي اجتماعی تقدم دارد 

برداري از فضا دف ایجاد نظم در بهرهطرح هادي روستایی با ه
هاي روستایی و جلوگیري از تغییر و دگرگونی در سکونتگاه

این طرح، سازوکاري است براي جلوگیري از ت. تعریف شده اس
بینی پیشرفتارهاي اتفاقی انسان در فضا؛ تا زمینه را براي قابل

اي فردي هساختن رفتارهایی که متاثر از نیازهاي جدید و یا خالقیت
ریزان بجاي توجه به در این بین، برنامهد. آیند؛ فراهم نماینپدید می

به ـ و یا بعبارتی نیازهاي اساسی  ـبرابري، آزادي و خوشبختی انسان 
پذیري روستاییان از طریق و جامعه )آن هم کالبدي(برقراري نظم 

البته در د. کننتعیین ضوابط و مقرارت فیزیکی مشترك اقدام می
یا بعبارتی هنجارهاي مورد توجه (عیین این ضوابط و مقرارت ت

در د. توجه دارن )شهري(نیز به منشا اي فراروستایی  )ریزانبرنامه
ة تغییر و توسعه آنها توجه نتیجه، هیچ وقت به منشأ هنجارها، نحو

تواند خالق ضوابط و بر مبناي این نگاه، انسان روستایی نمید. ندارن
شد. برداري از فضا بابا مقتضیات خود در بهرهمقررات متناسب 

تواند در خلق ضوابط ریز است که با دانش خود میبلکه، این برنامه
کنترل رفتار روستاییان  و مقررات البته با منشاء اي فراروستایی براي

 د.عمل نمای

نکته دیگر که از این جنبه مورد توجه است، نگاه ابزاري 
اینت. تایی در راستاي منافع دستگاهی اسکارگزاران دولتی به روس
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توان مساله را در طرح هادي روستایی هم در تهیه و هم در اجرا می
چه بدین صورت که، براي کارگزاران دولتی آند. مشاهده کر

مندي پروژه در تهیه و اجرا براي دستگاه اجرایی اهمیت دارد فایده
ي روستاییان منددر این نگاه، رضایتت. اس )بویژه از بعد کمی(

هاي اجرایی بجاي به طوري که، دستگاهت. چندان مورد توجه نیس
مندي دولتی روستاییان بدنبال رضایت مندي ازکسب رضایت

 د.هستن

 
 معرفت شناسی

روستایی داراي رویکردي اثباتی از نظر معرفتی طرح هادي 
و این خود نیز متاثر از تاکید یکی دانستن جهان انسانی با ت. اس

با توجه به حاکمیت ت. جهان مادي از بعد هستی شناختی اس
ریزي در طرح هادي روستایی متاثر از رویکرد اثباتی، الگوي برنامه

نۀ شناخت، تحلیل و طرح استوار گاالگوي خطّی مبتنی بر فرایند سه 
تواند هایی است که نمیاین الگو اصوًال داراي محدودیتت. اس

ات روستا و تحوالت آن به شناختی همه جانبه و دقیق از کلیات حی
زیرا قبل از هر چیزي وابسته به اجزاي یک نظام است د. دست ده

اهیت پیچیده تا بررسی ساختار کلی آن، و این خصیصه با توجه به م
هاي زیادي و پویاي روستا، استفاده از روش مذکور را با محدودیت

 د.سازمواجه می
 

 روش شناسی
بینی جزء نگر در چارجوب منطق توسعه و گسترش جهان

ساز ظهور روششناسی کمی شد که براي کشف دکارتی زمینه
و واقعیات اجتماعی پدیده را بایستی به اجزایی خردتر تقسیم نمود 

  آمد مورد بررسی قرار داد. این آن بخشی که به حس در می
شناسی در طرح هادي نیز مورد توجه قرار گرفت. تاکید بر روش
ریزان و ها، فنون و ابزار کمی (فن محوري)، محوریت برنامهروش

تخصص آنها در ارایه برنامه و طرح توسعه، پهنانگري در مطالعه با 
و مراجعه به افرادي خاص مصادیق این مدت در روستا حضور کوتاه

 ت. شناسی در تهیه طرح هادي اسروش

 
 گیري و ارایه پیشنهادنتیجه

نگاهی به عوامل موثر بر بروز پیامدهاي تهیه و اجراي طرح 
بویژه ضعف مشارکت روستاییان و نهادها محلی (هادي روستایی 

اخله ها، تاکید بر الگویی یکنواخت در مددر فرایند تهیه طرح
هاي هاي روستایی بدون توجه به تنوع و تفاوتکالبدي سکونتگاه

و  ...) اقتصادي آنها وـ اکولوژیک و اجتماعی  ـمحیط صبیعی 
مقایسه آنها به مفروضات نظریه کارکردگرایی بر این نکته تاکید 
دارند که تحول و بازاندیشی در تفکر حاکم بر طرح هادي امري 

   ها و چرا که، بسیاري از نظریه .محتوم و گریزناپذیر است
هاي فکري بعلت تحوالت گوناگون و همه جانبه در جامعه رهیافت

به (گشا براي تبیین و حل مشکالت و نیازهاي بشري، پاسخگو و راه
ظهور نظریات و د. آنها نیستن )علت پویایی ذاتی جوامع انسانی

 عه پایدار وایی، پسامدرنیسم، توسهایی چون پسا ساختارگررهیافت
 ت. دلیلی بر این مدعی اس... 

هاي انجام متاثر از ارزیابی ـکارگزاران طرح هادي روستایی 
ولی، نتایج تالش آنها د. اگرچه در این زمینه تالش نمودن ـشده 

مشارکت به ساختار شرح صرفا منجر به افزودن متغیرهایی چون 
تفکر حاکم این اقدام، بعلت تضادش با مفروضات د. خدمات گردی

بر طرح بجاي تحول محتوایی، تحولی شکلی در ساختار شرح 
این نوع د. یتی التقاطی بخشیخدمات طرح ایجاد نمود و به آن ماه

گردد بلکه زمینه ساز رفع پیامدهاي بازگفته نمیتحول، نه تنها زمینه
  هاي روستایی فراهم بروز پیامدهاي دیگري را نیز در سکونتگاه

 د.نمایمی

براي حل این مشکل بررسی ادبیات نظري نشان داده است 
هایی جدید را مورد توجه قرار توان نظریات و رهیافتاگرچه می

 ـ یان رویکرد راهبردي پویش ساختاريداد ولی در این م
که در تبیین برخی از مسایل جامعه روستایی کشور  1يکارکرد

ریزي تواند زمینه ساز کاربرد برنامهمورد آزمون قرار گرفته است می
اهی بویژه هاي مختلف نظام سکونتگفضایی در سطوح و مقیاس

 پویش ساختاري"فرض اساسی رویکرد «د. نقاط روستایی قرار گیر
استوار است که میان ساختار و کارکرد بر این واقعیت  "کارکردي ـ

هاي فضایی، همچون هاي جغرافیایی، در اینجا نظامتمام پدیده
قابل نواحی، نوعی پیوند تنگاتنگ و غیرشهرها، روستاها، مناطق و 

هاي آن نظام را انکار بر قرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیت
ساختارهاي  در این چارچوب،د. کنپذیر مینمایندگی و تحقق

هاي طبیعی و یا انسان ساخت، در ارتباطی کالبدي، اعم از ساخت
اقتصادي قرار دارند؛ البته،  ـ هاي اجتماعیتنگاتنگ با ساخت

هاي فرعی نظام آشکار است که هر دو اینها خود به عنوان نظام
به همین ترتیب، کارکردهاي مختلف د. کنناصلی فضایی عمل می

ـ  محیطی و چه کارکردهاي اجتماعی نظام، چه کارکردهاي
ی، با یکدیگر تعامل اقتصادي نیز هر یک به عنوان نظامی فرع

هايهاي فرعی هم، اعم از نظامدر نهایت، تمام نظامد. معنادار دارن

ها اندیشه و کار آقاي دکتر کارکردي برآمده از سال ـ دیدگاه پویش ساختاري. 1
است. این دیدگاه از لحاظ عباس سعیدي در چارچوب پارادایم فضایی در جغرافیا 

منطق علمی ایمانوئل کانت و فلسفۀ دیالکتیک «تاریخی بر چهار بنیاد نظري 
(دیالکتیک عینی) هگل، رویکرد سیستمی (نظاموار)، پاردایم فضایی استوار است. 

، 1391) و (سعیدي، 16 -7، 1390ضمنا براي اطالع بیشتر رجوع کنید به (سعیدي، 
1- 18.( 
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    فرعی ساختاري و کارکردي، در تعامل و ارتباط متقابل عمل  
فضایی، در توان دریافت که کلیت نظام بدینسان، مید. کننمی

محیط خود، در تعاملی چند بعدي و بسیار پیچیده بین اجزاي 
اقتصادي قرار دارد که  ـ اکولوژیک و اجتماعی ـ گوناگون محیطی

 »پذیرددر نتیجۀ آن، با نوعی پویایی در گذر زمان تغییر می

 ).12 – 11، 1391سعیدي، (
 

 منابع
ارزشیابی اثرات کالبدي  )،1388(آمار، تیمور و صمیمی شارمی،  - 

، 127اجراي طرح هادي روستایی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 
 پاییز؛

طرح هاي توسعۀ شهري ناکارآمد و تحقق  ،)1382احمدیان، رضا ( - 
 ؛  50ها، شمارهناپذیر، ماهنامه شهرداري

ریزي ایی برنامههاي نظریه)، بنیان1390افتخاري و همکاران (  -
 ي مناطق روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران؛ کالبد

جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء  ،)1383براتی، ناصر (  -
 ، زمستان؛1نگر در شهرسازي، مجله باغ نظر، شماره 

ارزیابی تهیه طرح هادي  ،)1382بنیاد مسکن انقالب اسالمی ( - 
  .بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهرانروستایی (طرح پژوهشی)، انتشارات 

ارزشیابی اثرات اجراي طرح  ،)1388بنیاد مسکن انقالب اسالمی (  -
  .هادي روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران

گامی دیگر (نگاهی به  ،)1391بنیاد مسکن انقالب اسالمی (  -
انتشارات بنیاد مسکن  هاي عمران روستایی در برنامه چهارم توسعه)،فعالیت

  .انقالب اسالمی، تهران

 ارزیابی اثرات اجراي  ،)1387ترکاشوند، عباس و همکاران (  -
هاي هادي بر محیط زیست روستاهاي ایران، مجله علوم محیطی، سال طرح

 پنجم، شماره سوم، بهار؛ 

هاي توسعه شهري ناکارایی در اجرا، طرح ،)1379تشکر، زهرا (  -
 ؛ 1هرداریها، شماره ماهنامه ش

هاي جامعه شناختی، سمت، نظریه ،)1376توسلی، غالمعباس (  -
 تهران؛

فضاي معماري و شهر ایرانی در برابر  ،)1374توسلی، محمود: (  -
 ؛1غرب، فصلنامه هنرهاي زیبا، شماره 

مکتب اصفهان، اعتال و ارتقاء مفهوم  ،)1375حبیبی، سید محسن (  -
دولت، فصلنامه دانشکدة معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی، 

 ؛23شماره 
جامعه مدنی و حیات شهري، مجله  ،)1379حبیبی، سید محسن (  -

 ؛7هنرهاي زیبا، شماره 
هاي ارزیابی اثرات طرح ،)1390حبیبی، کیومرث و همکاران (  -

تارشکنی و ارتقاي کیفی فضاي شهر کهن ایرانی، توسعۀ شهري بر ساخ
 ، تابستان؛4اسالمی، شماره  -فصلنامه شهر ایرانی 

نقدي بر طرح هادي روستایی، فصلنامه  ،)1388زارعی، یاسر ( - 
 ، پاییز؛127مسکن و محیط روستا، شماره 

ارزشیابی کیفی اجراي طرح هادي  ،)1389زرافشانی، کیومرث (  -
کاربرد نظریه بنیانی، فصلنامه ـ  ی شهرستان کرمانشاهدر روستاي کرناچ

  .، پاییز3هاي روستایی، شماره پژوهش

ارزیابی تهیه طرح هادي روستایی  ،)1382سرتیپی پور، محسن (  -
  .(طرح پژوهشی)، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران

کارکردي: رویکردي  -پویش ساختاري  ،)1391سعیدي، عباس (  -
نامهریزي فضایی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دیل در بر

 ، پاییز؛1اول، شماره 

کارکردي رویکردي  -پویش ساختاري  ،)1390سعیدي، عباس (  -
پژوهشی  -فضایی، جغرافیا (فصلنامه علمی  -نظاموار در مطالعات مکانی 

 ، پاییز؛29انجمن جغرافیاي ایران)، سال نهم، شماره 

هاي هادي نگاهی به فراز و فرود طرح ،)1383باس (سعیدي، ع - 
  .، آبان10ها، شماره روستایی، مجله دهیاري

شالودههاي مکانیابی و استقرار روستاهاي  ،)1382سعیدي، عباس (  -
 جدید، انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران؛

ریزي هاي برنامهدرآمدي بر نظریه ،)1387عبدي دانشپور، زهره (  -
ریزي شهري، انتشارات ریزي با تاکید ویژه بر برنامهبا تاکید ویژه بر برنامه

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛

ها و طرح هادي روستایی؛ فرصت ،)1386عبدینژاد، همت علی (  -
 ؛22ها، شماره ها، مجله دهیاريچالش

      ارزیابی ،)1390عزیزي، محمد مهدي و آراسته، مجتبی (  -
هاي کاربري اراضی و پیشنهادهاي جهات توسعه در بینیپذیري پیشتحقق

اي، هاي شهري و منطقهطرح جامع شهر الر، مجله مطالعات و پژوهش
 ، زمستان؛ 11شماره 

بررسی  ،)1384عظیمی، نورالدین و جمشیدیان مجاور، مجید ( - 
ب هاي هادي روستایی: مطالعه موردي غراثرات کالبدي اجراي طرح

 ؛22گیالن، نشریه هنرهاي زیبا، شماره
ارزشیابی عملکرد طرح هادي در  ،)1382غالمرضایی، محمدعلی ( - 

نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، روستاهاي استان لرستا ن، پایان
رازي  گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه

 کرمانشاه؛

ررسی کارآمدي نظریه کارکرد گرایی، ب ،)1389اهللا (فصیحی، امان - 
 مجله فرهنگی احتماعی، سال اول، شماره دوم، بهار؛

هاي طرح هادي روستایی و دشواري ،)1386قهاري، حسین ( - 
 ؛22ها، شماره مداخله براي توسعه، مجله دهیاري

بررسی اثرات زیست محیطی توسعه  )،1386محمدزاده، رحمت ( - 
با تأکید بر شهرهاي تهران و تبریز، مجله جغرافیا و توسعه  -فیزیکی شهرها 

 ناحیهاي، شماره نهم؛ 
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