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Abstract 

Development and application of IT in rural areas 
in order to facilitate the service process and 
promote the welfare indexes, is the starter of a 
new phase in the life of rural development 
management. It has been considered by the 
theorists and directors of rural development in 
many countries since the last years of second 
millennium and it has been more accelerated by 
the entrance of human being to the third 
millennium, which is called “the information 
age” and “virtual and network world”. According 
to the serious attention of the governments to IT-
based rural development and the introduction of 
the vision and obvious strategies in 
developmental programs and the increasing 
importance of the subject from the theoretical 
aspect, this research tries to design a model with 
three levels to explain the transition process of 
the traditional model of rural development to the 
modern model. It is expected that this model 
would be able to introduce the subject much 
more to the readers and provides the context of 
new fundamental and applied researches in the 
field of rural studies. 
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  ؛الكترونيكروستاي 

 گذاري مديريت روستايي رهيافت مبتني بر فناوري اطالعات در سياست

 
 *ینورمحمد یعقوب

 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 چكيده

هاای رفااهیآ ازاا مر مرحلاي يدیادی ا  حیاات       توسعه و كاربری فناوری اطالعات در مناطق روستایی با هدف تسهیل فرایند خدمت رسانی و ارتقاء شاخص 

های هزارة دوم میالدی مورد تويه تئوری پردا ان و كارمزاران توسعه روساتایی بسایاری ا  كشاورهای يهاان      مدیریت توسعه روستایی است كه ا  واپسین سال

فته است. با تويه به اهتماام  یاو شبکه ای یاد می كنندآ شتاب بیشتری  و دنیای مجا ی 1قرار مرفته و با ورود بشر به هزاره سوم كه ا  ان با عنوان عصر اطالعات

ش موضاو  ا   يدی دولت ها به توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات و تعریف چشم اندا  و راهبردهای روشن در برنامه های توسعه و اهمیت بیش ا  پای 

حیآ فرایند مذار ا  الگوی سنتی توسعه روستایی به الگوی نوین توسعه تبیین مردد. امید اسات  بعد نظریآ در این مقاله تالش شده با طراحی یك الگوی سه سط

 ی فراهم اورد.طرح این موضو  بتواند خوانندمان را بیشتر با موضو  اشنا نموده و بستر پژوهش های بنیادی و كاربردی يدیدی را در حو ة مطالعات روستای
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 9'مقدمه -9

حفظ توا ن يمعیتیآ افزایش تولیدآ تعادل يمعیتی لزوم حفظ يمعیت در مناطق روستایی برای استفاده بهینه ا  منابع طبیعیآ 

در پهنه ی سر مینی و پیشگیری ا  مسائل رو به رشد ناشی ا  مهايرت روستائیان آ ضرورت تويه يدی به سکونتگاه های 

ا  يهان در حال ورود به تاریخ و يغرافیایی متفاوت است. بسیاری ، با ويود این روستایی را ايتناب ناپذیر نموده است.

يلوه های  ندمی در يهانی دیجیتال مرد امده اند و محیط نمادین يدیدی به ويود اورده اند كه در ان آ دنیای مجا ی 

واقعیت اشکار  ندمی كنونی است. به مفته كاستلز مهمترین ویژمی نظام يدید القای واقعیت مجا ی نیستآ ایجاد واقعیت 

نهاده است دورانی كه به واسطه فشردمی و « فضا - مان»به دوران فشردمی  در حقیقت بشر هزاره سوم پا .]1[ مجا ی است

. در چنین فضایی یکی ا  نیا های ]2[ میرد درهم تنیدمی فرایند  مان و فضا آ يهان صورتی ا  دهکدة يهانی  به خود می

 شناخت نسبت های يدیدی است كه در تحوالت فناورانه رخ داده است. اساسیآ

توانایی  و دسترسی .بوده است نیز همراه "دیجیتالی شکاف"نام به ای پدیده با اطالعات عصر و در واقع ظهورنظام يدید البته 

 دارد صنعتی و اقتصادی فعالیتهای و اشتغال  مینه تحصیالتآ در يامعه یا فرد توانایی های در مهمی نقش ا اطالعاتآ استفاده

 كرده تقسیم اطالعات بدون و دارنده اطالعات بخش دو به را يوامع و ها ن انسا اطالعاتآ ا  استفاده و توانایی دسترسی.

 حال در كشورهای ا  یافته كشورهای توسعه يدایی باعث شکاف این. است مرفته نام دیجیتالی بندی شکاف تقسیم این. است

. است شده های بیسواد انسان ا  سواد با های انسان و روستایی مردم ا  شهری مردم های يدیدآ نسل ا  قدیم های نسل توسعهآ

 شود افزوده می دارند دسترسی اطالعات به كه افرادی توانایی به رو ه  یرا هر است مسترش حال در رو  به رو  شکاف این

با افزایش فناوری اطالعات میرند. این در حالی است كه  قرارمی حاشیه در بیشتر ندارند دسترسی اطالعات به كه یافرادو 

تواند به عنوان یك سیستم ارتباطی مؤثرآ  تشریك مساعیآ كاراییآ شفافیت آ یکپارچگی و دسترسی به اطالعات مسترده می

 .]4و3[ وسعه پایدار روستایی ایفا نمایدنقش سا نده ای در ت
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كشورها توانسته است موفقیت های خوبی در كاهش راهبرد مدیریت توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات در برخی ا  

. البته نباید ا  نظر دور داشت كه فناوری اطالعات ابزار توسعه است نه ]6و5[ شکاف مويود بین شهر و روستا حاصل نماید

را ا   های توسعه در روستا تواند به خودی خود فقرآ عدم تعادلآ نابرابری و شکاف . در واقع فناوری اطالعات نمیانهدف 

های مختلف افزایش دهد.  های دیجیتال در  مینه تواند توانایی انسان را ا  طریق ایجاد و تقویت فرصت میان بردارد امّا می

های عمیق توسعه روستایی را كاهش دهد بلکه دارای الگوهای  اسلحه سحرامیزی نیست كه بتواند شکاف اطالعاتفناوری 

 . ]7[ سا د ها و ایجاد بسترهای يهش توانمند می ه با این شکافقدرتمندی است كه ما را برای مقابل

روستائیانآ و  سا یفناوری اطالعات با تسهیل دسترسی به اطالعاتآ توسعه منابع انسانی و امو شآ برابری ينسیتی و توانمند

و دسترسی ناهمگون و  ]8[ های كمتر توسعه یافته دارد های دسترسی اثرات مثبتی بر كاهش فقر در محیط توسعه شاخص

نظر به  .]9[ دهد ای شدن در نظام كالن ايتماعی را افزایش می ریسك حاشیهتواند  میالعاده انآ  های خارق نامتوا ن به قابلیت

با تويه به ويود ندارد و یند مذار ا  الگوی سنتی توسعه روستایی به الگوی نوین توسعه افراینکه الگوی شفافی در راستای 

پس های توسعهآ  توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات و لزوم تعریف چشم اندا  و راهبردهای روشن در برنامهاهمیت 
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ی به یند مذار ا  الگوی سنتی توسعه روستایاا  معرفی ساختار روستای الکترونیكآ با طراحی یك الگوی سه سطحیآ فر

 .یده استالگوی نوین توسعه تبیین مرد

 اهداف مقاله -8

 معرفی ساختار روستای الکترونیك  -

 مذاری مدیریت روستایی با رویکرد مفهومی   معرفی رهیافت مبتنی بر فناوری اطالعات در سیاست -

 طراحی الگوی مذار ا  الگوی سنتی توسعه روستایی به الگوی نوین توسعه -

   

 روش شناسی   -4

به این معنا كه در طراحی سطوح سه مانه الگوی پیشنهادی شده است تدوین این مقاله ماهیت مفهومی دارد و با سبك قیاسی 

سعی شده است با برسی دقیق مبانی نظری و مطالعات مرتبط با توسعه و كاربری فناوری اطالعات به طور كلی ا  یکسو و 

توانند  و می مطالعات توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات ا  سوی دیگرآ ان دسته ا  متغیرهایی كه نقش محوری دارند

به شفافیت بیشتر موضو  ا  بعد الگوپردا ی كمك نمایند شناسایی و سپس با ابتکار نویسنده سا ماندهی و معرفی مردند. در 

واقع دلیل انتخاب متغیرهای معرفی شده در الگوی پیشنهادیآ تاكید بر نگاه كالن بخشی به موضو  و پرهیز ا  يزئی نگری و 

یند اضمن انکه الگوی مورد نظر با معرفی عوامل حیاتی بر ضرورت پیوند منطقی فر ای عمل كردن است يزیره

كند. همچنین در انتخاب متغیرها تالش شده است با تکیه  مذاری توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات تاكید می سیاست

البته با تويه به اهمیت الگوپردا ی در این  بر مطالعات انجام شدهآ لزوم تويه به ساختار ومنطق علمی مورد تويه قرار میرد

رود محققان محترم با ا مون الگوی پیشنهادی بر زنای  این مقاله به ا مون ابعاد مدل نپرداخته است و امید می مونه مطالعاتآ

 الگو بیفزایند. 
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حو ه دولت است كه كاركرد اصلی حو ه دولتآ ارائه ساختار روستای الکترونیك شامل دو بخش اصلی حو ه عمومی و 

شود  خدمات و اطالعات به حو ه عمومی است. خدمات و اطالعاتی كه توسط حو ه عمومی ا  حو ه دولت دریافت می

های عمومی در محیط روستاآ كامپیوترهای شخصیآ مراكز دسترسی روستایی همچون  بیشتر ا  كانال هایی همچون كیوسك

شود كه در ساختار روستای الکترونیك ا  ان  ت ارتباطی و اطالعاتیآ تلفن همراه و تلویزیون دیجیتالی دریافت میادفاتر خدم

مذاری  مستلزم سرمایهآ شود. ارتقاء سطح كیفی شاخص دسترسی روستائیان با عنوان شاخص كالن دسترسی عمومی یاد می

تويهی یا كم تويهی به هر كدام ا  بسترهای مذكورآ  ت و بیايتماعی اس –مخابراتی و فرهنگی -دولت در بسترهای فنی

یند مذار ا  الگوی سنتی به الگوی يدید را طوالنی خواهد كرد. اتوسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات را كند نموده و فر

سرمایه مذاری صرف  بیشتر مطالعاتی كه در سطح كالن توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات انجام شده است مؤید ان است كه

مذاری را به  ايتماعیآ با دهی سرمایه –های فرهنگی مخابراتی و كم تويهی به شاخص -های فنی دولت در  مینه  یرساخت

 .]11و11[ كند شدت تضعیف می

و  2در حو ه دولت نیز كه ارائه دهنده خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات برای روستائیان است ويود یك سایت مريع

يهت دریافت خدمات ضروری است. سایت مريع كه یکی ا  عوامل مهم ساختاری روستای الکترونیکی  3ای واحد پنجره
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كند. این سایت كلیه خدمات و اطالعات را به صورت یکپارچه و  است در واقع نقش واسطه بین روستائیان و دولت ایفا می

توانند با مرايعه به انآ به  دهد و شهروندان می شودآ ارائه می بوط میمستقل ا  این كه خدمت مورد نظر به كدام سا مان مر

ابتکار عملی بیش ا  یك وب سایت است. وب  آ. سایت مريع]12[ ا  خدمات و اطالعات دسترسی پیدا كنند طیف وسیعی

ایت مريعآ عملیات یکپارچه كنند در حالی كه س سایت فقط الیه بیرونی است كه افراد ا  طریق ان با سا مان ارتباط برقرار می

دهد. در واقع سایت مريع به عنوان واسطي بین كاربران روستایی و  میرد را ارائه می و منسجمی كه پشت صحنه انجام می

فرایندهایی كه )دار های دولتی ارائه دهنده خدمات به روستائیانآ فرایندهای اداری ا  يمله فرایندهای مشترك و دنباله سا مان

ها به صورت  های اطالعاتی سا مان را به صورت خودكار و با استفاده ا  بانك (كند های مختلف ارتباط پیدا می نبه سا ما

به تمام  دآ بایبه عنوان واسطه ارتباطی آدهد. ا  این رو در طراحی سایت مريع یکپارچه در اختیار كاربر روستایی قرار می

 .(1شکل )مالحظات فنیآ محتواییآ امنیتی و زیره تويه شود 
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ناپذیر ساخته است.  در عصر نوینآ توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات را ايتناب اطالعاتنفوذ و استیالی فناوری 

تعامل حركت امرو ی كشورها در راستای توسعه مبتنی بر فضای سایبرآ حركتی يهشی است و این پدیدهآ الگوی سنتی 

میری  ده است . يهتیتر الگوی سنتی توسعه روستایی را به شدت به چالش كش روستائیان با دولت و در سطحی كالن

یافته به سوی  و اكثر كشورهای توسعه ]18[ آ مالزی]17[ آ كره ينوبی]14-16[ بسیاری ا  كشورها ا  يمله هند

در راستای به خدمت در اوردن این پدیده نوینآ مؤید این واقعیت ریزی  مذاری بر محوریت فناوری اطالعات و برنامه سیاست

است كه متولیان توسعه ا  يمله توسعه روستاییآ به كاركرد انطباقی سیستم و سا ماری با محیط سایبر بیش ا  پیش واقف 

عات در محیط روستایی شود ان است كه توسعه و كاربری فناوری اطال ترین سئوالی كه در این میان مطرح می اند. مهم مشته

ی بر تنطلبد و فرایند مذار ا  الگوی سنتی به الگوی توسعه روستایی مب با هدف خدمت رسانی الکترونیکی چه مقدماتی می

فناوری اطالعات چه مراحلی را باید طی كند. در ادامه با طراحی و معرفی یك الگوی سه سطحیآ مراحل و پیش نیا های 

 روستائيان

های         مراكز   تلویزیون         كامپیوتر        كیوسك           لفنت      

دیجیتالی          شخصی           عمومی          دسترسی            همراه      

 دولت



تشریح و در پایان با رویکردی كالن و سیستمیآ سه سطح معرفی شده در یك الگو به نمایش حركت به سوی الگوی يدید 

 . شود میمذاشته 

 سطح اول الگوي گذار 5-9

رسانی مطلوب و ظهور  های بخش عمومی در خدمات توسعهآ ناكارامدی سا مان شکاف میان كشورهای توسعه یافته و در حال

رفتن سطح انتظارات يامعه ا  دولتآ انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات و فشارهای آ باال ]19[ 4تفکر لیبرالیسم يدید

رسانی و فاصله مرفتن ا  الگوی سنتی را شتاب  ا  يمله عواملی است كه ضرورت با اندیشی در فرایند خدمت ]21[ رقابتی

 بخشیده است.

یند با اندیشی در الگوی سنتی خدمت رسانی و تداوم مذار بر اساس این باور طراحی شده است كه ازا  فرا یسطح اول الگو

این فرایند تا رسیدن به الگوی نوین توسعه روستاییآ مستلزم نگرش مثبت متولیان توسعه روستایی به كاركردهای فناوری 

 هایی كه ا  حمایت ها و برنامه دهد بسیاری ا  سیاست ها نشان می اطالعات و پذیرش این الگوی يدید است. پژوهش

مدیریت به ویژه حمایت مدیران رده عالی ساختار دولت برخوردار نبوده است در مرحله ايرا با مانع موايه شده و به 

همچنین عالوه بر پذیرش الگوی يدید ا  سوی مدیران رده عالی  .]19[ شکست واقعی یا ايرای ناموفق انجامیده است

ازا  فرایند تحول در خدمت رسانی به محیط روستایی است. البته این های مهم  ساختارآ حمایت قانونی نیز یکی ا  پیش شرط

نکته را باید یاد اور شد كه پذیرش و پشتیبانی مقامات ارشد و حمایت قانونی مکمل یکدیگر هستند و نبود یا ضعف یکیآ 

به ضرورت ایجاد تحول در كاركرد مثبت دیگری را خنثی خواهد كرد. به عبارتی دیگر در صورتی كه متولیان توسعه روستایی 

یند خدمت رسانی و الگوی فعلی توسعه روستایی باور داشته باشند امّا قوانین مويود كشور ايا ة با  اندیشی و تحول در افر

ها ندهد نمیتوان صرفاً به كاركرد مثبت پشتیبانی مدیریت امیدوار بود. عکس این قضیه نیز صادق است.  الگوی توسعه را به ان

ی كه قوانین مرتبط با توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات در يامعه ويود داشته باشد امّا دست اندركاران در صورت

توسعه روستایی ا  چنین قوانینی پشتیبانی و حمایت نکنندآ عمالً یا قانون مذكور به مرحله ايرای واقعی نخواهد رسید و یا 

ح قابل قبولی نخواهد بود و میزان منابع صرف شده با كیفیت خرويی برنامي ايرا امر هم به ايرا در ایدآ كیفیت ايراآ در سط

 شده سا ماری نخواهد داشت. 

شود تحلیل شکاف قبل ا  طراحی مفهومی توسعه روستایی مبتنی بر  نکته دیگری كه در سطح اول الگوی مذار بر ان تأكید می

مذاری در  ف قبل ا  طراحی مفهومی ان است كه قبل ا  سیاستفناوری اطالعات است. دلیل اصلی تأكید بر تحلیل شکا

های مويود يامعه ارائه شود و پیش نیا ها و الزامات خدمت رسانی  الگوی نوین توسعه روستاییآ تصویر دقیقی ا  واقعیت

 6ا  روایی 5ناسیالکترونیکی به روستائیان شناسایی مردد. در صورتی كه مطالعات انجام مرفته در این بخش ا  لحاظ روش ش

  بینانه های واقع مذاران توسعه روستایی را در اتخاذ سیاست تواند سیاست های ان می قابل قبولی برخوردار باشدآ یافته 7و پایایی

های اخیر در رابطه با توسعه و كاربری فناوری اطالعات در بخش های مختلف يامعه به  یاری رساند. مطالعاتی كه طی سال

های توسعه و كاربری فناوری اطالعات  دهد یکی ا  دالیل اصلی شکست پروژه می انجام شده است نشان میویژه بخش عمو

های  ها و استراتژی مذاران این كشورهاآ سیاست در خدمت رسانی به ویژه در كشورهای كمتر توسعه یافته ان است كه سیاست

صرف ا  يهان  8بینانهآ الگوبرداری بلکه با رویکردی زیر واقع اند مرتبط و متناسب با شرایط داخلی خود وضع و تدوین نکرده

تويهی به بومی سا ی الگوهاآ سیاست های ارمانی وضع نموده اند كه این سیاست ها نه تنها با تابی ا   توسعه یافته و بی

                                                        
4- Neoliberalism. 
5- Methodology 
6- Validity 
7- Reliability 
8- Benchmarking 



تر  واقعیت ها نیست بلکه ساختار مويود يامعه نیز پذیرای ان نبوده و قابلیت ال م برای ايرای ان را ندارد. به عبارتی ساده

های وضع شده( ارتباط منطقی و علمی ويود ندارد و همزیستی  تها و ساختار مويود( و مظروف )سیاس بین ظرف )واقعیت

. تحلیل شکاف قبل ا  هر چیز مستلزم تعریف ]22و21[ ها همراه است این دو با چالش و خنثی كردن انرژی 9افزایی و هم

توان به  ها می مله انتوان مورد مطالعه و بررسی قرار داد كه ا  ي های مختلفی را می باشد. شکاف مفهوم شکاف و انوا  ان می

به نیا های  بر خط)پاسخگویی ضعیف اطالعات  11های فنی و ارتباطی(آ شکاف محتوا )ضعف  یر ساخت 11شکاف فنی

)ضعف دانش و مهارت   )دسترسی نابرابر به كامپیوتر و اینترنت(آ شکاف تخصصی 12يامعه مورد نظر(آ شکاف دیجیتالی

های فناوری اطالعات و نگرش مثبت به  )اشنایی ناكافی با قابلیت 13شناختی و ادراكیمرتبط با كامپیوتر و اینترنت(آ شکاف 

ای با الزامات ارتباطی الگوی توسعه مبتنی بر  )تناسب ضعیف الگوی ارتباطی ساختار وظیفه 14ان( و شکاف ارتباطی درونی

های تعیین  د بر اساس الگوها و شاخصادامه مرحله مذكورآ ترسیم وضع مويو .]24و23آ11[ فناوری اطالعات(آ اشاره كرد

شده است. ترسیم وضع مويود باید در دو حو ه عمومی و حو ه دولت انجام میرد. در حو ه عمومیآ ترسیم وضع مويود 

يامعه مورد مطالعه است. تاكنون الگوهای مختلفی در راستای ار یابی امادمی  15مستلزم ار یابی سطح امادمی الکترونیکی

های  آ الگوی سا مان همکاری16ای راحی شده است كه ا  يمله این الگوها میتوان به شاخص امادمی شبکهالکترونیکی ط

و  21آ الگوی اتحادیه يهانی خدمات و فن اوری اطالعات19آ الگوی مو ائیك18آ الگوی مك كانل17اقیانوسیه -اقتصادی اسیا 

شده توسط هر كدام ا  این الگوها ا  مزایا و معایبی  های معرفی . شاخص]26و25[ اشاره كرد 21الگوی كرین شاو و رابینسن

های مبنا در مطالعه سطح ار یابی امادمی الکترونیکیآ  ا  این روآ به منظور تقویت روایی و پایایی شاخص .برخوردار است

 بی انتخاب مردد.های متناسب با نو  مطالعه و با رویکرد تركی های قوی الگوهای مذكورآ شاخص بهتر است با تأكید بر ویژمی

های متولی امور روستایی مورد بررسی قرار می میرد و  پذیری سا مان در حو ه دولتآ سطح امادمی الکترونیکی و میزان شبکه

شود. نتیجه این بررسیآ ارائه تصویری ا  وضع مويود  در واقع دامني مطالعه ا  يامعه به دیوانساالری دولتی محدود می

ها بر اساس شاخص مذكور است. در مرحلي  بندی سا مان پذیری و اولویت روستایی ا  لحاظ شبکه های متولی امور سا مان

آ ها و ار یابی امادمی الکترونیکی يامعه پذیری سا مان هاآ میزان شبکه تحلیل شکاف عالوه بر تجزیه و تحلیل ظرفیت

یابد. توسعه مبتنی بر  ضرورت مینیزتوسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات  بسترهایشناسایی و تعیین پیش نیا ها و 

–آ سا مانی]29[ فرهنگی–ايتماعیآ ]28و27[ مخابراتی–متعدد فنی بسترهایفناوری اطالعات در هر بخشی ا  يامعه 

كند و  شکاف ایفا می نقش مهمی در تحلیلبسترها طلبد. شناسایی این  را می ]28[ حقوقی–و قانونی ]31و19[ مدیریتی

 .(2شکل )سا د  مرایی رهنمون می بینانه و پرهیز ا  ارمان های واقع وضع سیاست مذار را در راستای سیاست

 
 

 

                                                        
9- Synergy 
10- Technical divide 
11- Content divide 
12- Digital divide 
13- Perception and knowledge divide 
14- Internal communication divide 
15- Electronic Readiness Index 
16- The Networked Readiness Index 
17- The Asian Pacific Economic cooperation 
18- Mc Connell 
19- Mosaic 
20- The world Information technology and services Alliance 
21- Crenshaw and Robinsen 



 

 

 

 

 

 

 سطح اول الگوي گذار توسعه روستایی مبتنی بر فناوري اطالعات (2شكل 

 دوم الگوي گذار سطح 5-2

مذار توسعه روستایی با  شود. در این مرحلهآ سیاست سطح دوم الگوی مذار با طراحی مفهومی روستای الکترونیکی ازا  می

آ 22اندا  های بدست امده ا  سطح اول الگوی مذار و رویکرد كالن دولتآ به تعریف چشم تويه به اطالعات و یافته

پردا د. همچنین تبیین  راهبردهای توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات میو  25ها مشی آ خط24آ اهداف23مأموریت

كاربردها و كاركردهای توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات با هدف كاهش ابهام و ایجاد دورنمایی روشن باید مورد 

عات توسط متولیان توسعه روستایی است. تويه قرار میرد. منظور ا  كاربردهاآ تعریف مسترة ارتباطات مبتنی بر فناوری اطال

های  این ارتباطات شامل ارتباط سا مان های متولی امور روستایی با روستائیانآ ارتباط روستائیان با روستائیانآ ارتباط سا مان

ست. ا  بعد های دولتی ا های زیر دولتی فعال در امور روستایی با سا مان متولی امور روستایی با یکدیگر و ارتباط سا مان

كاركردهای توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات نیز میتوان به كاركرد اقتصادی )استفاده ا  قابلیت های فناوری 

اطالعات و ارتباطات برای بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان(آ كاركرد خدمت رسانی )خدمت رسانی اسان و سریع با 

ان به اطالعات( و كاركرد رسانی )تسهیل فرایند اطال  رسانی و دسترسی روستائی ال استفاده ا  فناوری اطالعات(آ كاركرد اط

 میری الکترونیکی و نظرخواهی(آ اشاره كرد.  رأیسیاسی )

و حتی موانع احتمالی  26شناسایی عوامل كلیدی موفقیت آدهد كه در این مرحله عالوه بر اینآ تجارب برخی كشورها نشان می

. ا  طرف دیگر با شناسایی این ]31[ های پنهان ضرورت دارد به منظور شتاب بخشیدن به روند توسعه و مرفتار نشدن در دام

های احتمالی طراحی  ای منسجم و هماهنگ يهت برخورد با چالش توانند برنامه های متولی امور روستایی می عواملآ سا مان

كندآ دوری يویند. نکته مهم  مات پراكندهآ نامنسجم و مسسته كه رسیدن به هدف را با تأخیر موايه مینمایند و ا  اقدا

های اطالعاتی در  دیگری كه در این مرحله اهمیت دارد تعریف استانداردهای ارتباطی با هدف تقویت امکان تجمیع سامانه

های متولی خدمت رسانی و  بخشی توسط سا مان –دی كالنری اطالعات و اتخاذ رویکرمراحل تکمیلی توسعه مبتنی بر فناو

ریزی عملیاتی و  ها در ساختار ايراآ برنامه توسعه روستایی است. طراحی ساختار ايراآ تعیین قلمرو كاری هر یك ا  سا مان

ا هدف شناسایی نواقص ار یابی قبل ا  ايرا نیز در همین مرحله دوم الگوی مذار بایستی انجام پذیرد. ار یابی قبل ا  ايراآ ب

های احتمالی به مرحله سوم كه خود  میرد. این نو  ار یابی ا  انتقال ضعف احتمالی برنامه و ارائه با خورد مورد تأكید قرار می

                                                        
22- Vision 
23- Mission  
24- Goals 
25- Policies 
26- Critical success factors 

ذیرش الگوی توسعه پ

روستایی مبتنی بر فناوری 

 اطالعات

پیش شناسایی و تعیین 

نیا ها و الزامات روستای 

یکیالکترون  

ار یابی سطح امادمی 

 الکترونیکی جامعه روستایی

ها و میزان تجزیه و تحلیل ظرفیت

های متولی توسعه پذیری سا مانشبکه

 روستایی

توسعه روستایی متولیان -  

حمایت قانونی -  
الگوبرداری ا  عملکردهای  -

موفق توسعه روستایی مبتنی بر 

 فناوری اطالعات

بومی كردن الگوهای موفق  -

با تويه به شرایط خاص 

  مناطق روستایی

های مقتضی مشیاتخاذ خط

هايهت كاهش شکاف  

 ترسیم وضع مطلوب

دولت( -ترسیم وضع مويود )يامعه  

شکاف دیجیتالی - تحلیل شکاف  

شکاف شناختی و ادراكی -  

شکاف محتوا -  

مخابراتی -شکاف فنی -  

شکاف تخصصی -  

شکاف ارتباطی درونی -  

قانونی -شکاف حقوقی -  

نیا های فنی مخابراتیآ پیش

 -مدیریتیآ ايتماعی -سا مانی

حقوقیآ  -فرهنگیآ قانونی

ایجاد و توسعه روستای 

 الکترونیکی



كند قبل ا   مذاران توسعه روستایی كمك می كندآ يلومیری كرده و به سیاست مشکالت يدیدتری در ان مرحله ایجاد می

 دهد. سطح دوم الگوی مذار را نشان می 3عملیاتیآ نسبت به رفع ان اقدام نمایند. شکل ورود به مرحله 
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 سطح سوم الگوي گذار 5-8

مدیریت تحول  مردد. ایجاد بسترها و سطح سوم الگوی مذار با فراهم اوردن بسترهای مرحلي مذار و مدیریت تحول ازا  می

های مرتبط با توسعه و  میرد. طرح ان ها در چهار بعد فناوریآ منابع انسانیآ اطالعات و ساختارها و فرایندها صورت می

ساالری معموالً پیوند دهندة سه بعد فناوریآ كسب و كار و اطالعات  كاربری فناوری اطالعات در ساختار كالن دیوان

البته عامل اصلی پیوند دهندة دارد.  كاركرد بهتریسا مان ا  كیفیت بیشتری برخوردار باشدآ هاست. هر چه این پیوند  سا مان

انسانی عامل اصلی تحول در  يایی كه منابع مانه فناوریآ كسب و كار و اطالعاتآ عامل انسانی است. ا  ان ابعاد سه

باشد توانمندسا ی این  ربری فناوری اطالعات میساالریآ بهبود دهندة فرایند خدمت رسانی و محرك اصلی توسعه و كا دیوان

 .]33و32[ تواند نقش مؤثری در روند استقرار در الگوی يدید داشته باشد عامل می

همچنین در مورد عوامل انسانیآ بسترسا ی فرهنگی و ایجاد نگرش مثبت به فناوری اطالعاتآ افزایش سطح دسترسی به 

ایجاد اطمینانآ افزایش سطح دانش و مهارت مرتبط با فناوری اطالعات و ترویج نگرش كامپیوتر و اینترنتآ اعتمادسا ی و 

بنای  آ سنگ]34و24[ یابد. این عوامل با استناد به مطالعات انجام شده ای كنونی ضرورت می بخشی در ساختار وظیفه–كالن

ساختارها و فرایندها نیز با  مهندسی رسانی و استقرار الگوی نوین است. در مورد  فاصله مرفتن ا  الگوی سنتی خدمت

فرایندها و ساختارهاآ طراحی فرایندهای شبکهآ تمهیدات ساختاری و حلقه های ارتباطی و رهبری الکترونیك ا  اهمیت 

های مشمول امور روستایی در الگوی سنتی با فرایندها و ساختارهایی عجین شده  شایانی برخوردار است. كسب و كار سا مان

ها و طراحی مبتنی بر شبکه يهت انتقال به الگوی يدید  با الزامات يدید سنخیتی ندارد ا  این رو با  مهندسی اناست كه 

فرایندها و ساختارها و طراحی مجدد يهت برقراری تناسب با الزامات نوینآ تويه دقیق به  مهندسیضرورت دارد. با  

ها را افزایش دادآ  بتوان توان تعامل بین سیستمی و قابلیت در هم كنش سیستمای كه  مونه طلبد به ها را می فناوری اطالعات و

سا ی میان ايزای مذكور را تقویت  های كنونی را بر اساس استانداردهای يدید تعریف شده ارتقاء داد و یکپارچه سیستم

 نمود. 

 با خورد

شناساااایی خااادمات   -

دولتای مارتبط   باا امااور    

 روستایی

ار یااابی خاادمات بااا    -

هاای  عنایت باه شااخص  

هزینهآ ریسكآ مستردمیآ 

پاذیری  نو  فرایندآ امکان

 و ...

انتخاب چناد ماورد ا     -

خدمات دولتی مارتبط باا   

امااور روسااتایی ) تعااداد  

خاادمات انتخاااب شااده  

بایسااتی بااا تويااه بااه    

هاااای موياااود واقعیااات

-صورت میرد( و اولویت

 بندی انها

 

(آ Visionاندا  )تعریف چشم -

(آ اهداف Missionمأموریت )

( و راهبردها Policyكالن )

(Strategies) 

ای طراحی الگوی مرحله -

 استقرار

تعیین كاربردها و كاركردهای  -

 روستای الکترونیکی

شناسایی موانع استقرار و عوامل  -

 كلیدی موفقیت

 تعیین مستره مکانی استقرار -

ها و ساختار تعریف شاخص -

 ار یابی

تعیین سطح مشاركت بخش  -

 زیردولتی

 تعریف استانداردها -

های مرتبط با تدوین سیاست -

 افزایش سطح امادمی الکترونیکی

مشی تدوین و تصویب خط -

 اطالعات

ریزي برنامه

طراحی مفهومی روستاي 

 الكترونيكی

 طراحی ساختار اجرا و استقرار

تعيين قلمرو كالن هر یك از 

ها در ساختار اجرا سازمان

)راهبري، نظارت و مشاركت در 

 استقرار(
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ای و  وستای الکترونیکیآ رویکردی مرحلهتوسعه و كاربری فناوری اطالعات در امور روستایی و بستر سا ی يهت استقرار ر

توان فرایند استقرار را ازا   طلبد. در واقع پس ا  ان كه بسترهای مرحلي مذار و مدیریت تحول فراهم شد می تدریجی می

مشوده روی روستائیان  ای يدید به ای است كه پنجره مونه نمود. معموالً نقطه شرو  فرایند استقرارآ طراحی و ایجاد پورتال به

. در این مرحله ]35-37[ شود و انها بتوانند با مرايعه به این پورتال بسیاری ا  نیا های اولیه اطالعاتی خود را مرتفع نمایند

میرد كه امر به نحو مطلوبی انجام  ای صورت می شود امّا اطال  رسانی مسترده هیچ نو  خدمتی به صورت برخط ارائه نمی

رسا ی فرهنگی و تقویت مرایش به الگوی نوین خواهد داشت. برقراری روابط دو طرفه بین ای در بست شود نقش سا نده

ای است. این مرحله در مقایسه با مرحله  مرحله روستائیان و متولیان امور روستایی در ساختار دولتآ مرحله دوم این رویکرد

میردآ در ضمن  فاصله مرفتن ا  الگوی سنتی شتاب میقبلی ا  تکامل بیشتری برخوردار است و با ايرای ان در حقیقت روند 

  در این مرحلهآ دریافت كنندة خدمات نیز تفاوت میان دو الگوی سنتی و الگوی يدید را بیشتر احساس خواهد كرد.

نمود عملی به خود می میرد. در این مرحله هنو  خدمت رسانی یکپارچه نیست  27در مرحله سوم الگوی پیشنهادیآ تراكنش

های ابآ برقآ  كنند. پرداخت هزینه ای يدامانه استفاده می های داده های متوالی امور روستایی ا  پایگاه و هر كدام ا  سا مان

هایی است كه كاربر در  ا  يمله تراكنشهاآ تمدید مجو های دریافت شده و زیره  تلفنآ با پرداخت وامآ پرداخت يریمه

 سا ی بیشتری در سیستم نیا  است ها افزایش یابد یکپارچه مرحلي سوم تجربه خواهد كرد. البته هر اندا ه كمیت این تراكنش

كه در این مرحلهآ موضوعاتی همچون ایمنیآ هویت الکترونیك و قابلیت اطمینان تعامالت برخط به دلیل  ضمن ان .]38[

 ها به تويه و حساسیت بیشتری نیا  دارد.  ح بودن مسائل مالی در تراكنشمطر

سا ی عمودی و افقی مرحله بعدی در الگوی پیشنهادی است كه ا  پیچیدمی فنی و سا مانی باالیی برخوردار است.  یکپارچه

و ا  بعد سا مانی فاصله مرفتن ا   ]13[ ایجاد شده است های متفاوت مونه هایی كه به ا  بعد فنیآ یکپارچه نمودن سیستم

آ ]32[ ساالری با هدف افزایش تشریك مساعی سا نده و همکاری میان واحدهای مختلف دیوان ای و يزیره الگوی بخشی

سا ی عمودی بر  یکپارچه .]39[ چالش بزرمی است كه تنها در سایه رهبری قوی و سا مان یافته میتوان بر ان فائق امد

های متولی امور روستایی با كاركردهای مشابه در سطح عمودی ان تأكید دارد در حالی كه  فعالیت سا مانیکپارچه كردن 

ای كه  مونه های متولی امور روستایی با كاركردهای متفاوت تأكید دارد به سا ی افقی بر یکپارچه كردن فعالیت سا مان یکپارچه

سا ی عمودی و افقی با  پس ا  ان كه یکپارچه ی مختلف كنترل شود.ها یك تراكنش بتواند به صورت خودكار توسط سا مان

های احتمالی ان نیز كنترل شد نوبت به مرحلي انتقال به الگوی يدید و حذف الگوی  و چالش رسیدموفقیت به سرانجام 

 دهد. مرحلي سوم الگوی مذار را نشان می 4 شکل سنتی ارائه خدمات می رسد.
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 فناوري اطالعات سطح سوم الگوي گذار توسعه روستایی مبتنی بر (4شكل 

 

 گيري نتيجه -6

لزوم حفظ يمعیت در مناطق روستایی برای استفاده بهینه 

طبیعیآ حفظ توا ن يمعیتیآ افزایش تولیدآ ا  منابع 

تعادل يمعیتی در پهنه سر مینی و پیشگیری ا  مسائل رو 

به رشد ناشی ا  مهايرت روستائیانآ ضرورت تويه 

ناپذیر نموده  های روستایی را ايتناب ماه يدی به سکونت

 است. 

های  ندمی در يهانی  بسیاری ا  يلوهآ در حقیقت

و محیط نمادین يدیدی به ويود  اند دیجیتال مرد امده

اند كه در انآ دنیای مجا ی واقعیت اشکار  ندمی  اورده

بشر هزاره سوم پا به دوران فشردمی و  كنونی است

دورانی كه به واسطه فشردمی و  .نهاده است« فضا- مان»

درهم تنیدمی فرایند  مان و فضاآ يهان صورتی ا  دهکدة 

فضایی یکی ا  نیا های میرد. در چنین  يهانی به خود می

های يدیدی است كه در تحوالت  اساسیآ شناخت نسبت

  فناورانه رخ داده است.

الگوی پیشنهادی این مقاله كه ا  ماهیت مفهومی و 

مذاری توسعه  رویکرد قیاسی برخوردار است سیاست

روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات را با نگرش كالن 

و این در حالی است كه  بخشی مورد تاكید قرار داده است

دهد مطالعات مرتبط با  بررسی پیشینه موضو  نشان می

 ]19و5آ9آ15[ این حو ه ا  چنین نگرشی برخوردار نیست

و در این نوشتار تالش شده است این حلقه مفقوده با 

توسعه  رویکردی كه ذكر شد تا حدودی بر طرف مردد.

کردی روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات نیا مند روی

كالن بخشی است به طوری كه بتوان در چارچوب ان 

مذاریآ  پیوندی عمیق و مبتنی بر عقالنیت بین سیاست

ايرا و ار یابی فرایند توسعه روستایی مبتنی بر فناوری 

اطالعات ایجاد كرد . الگوی طراحی شده در این مقاله آ 

سیاستگذاران و مجریان توسعه روستایی را ا  يزئی 

ای برحذر داشته و لزوم دوری  کرد يزیرهنگری و روی

كردن ا  مسست بین ايزای الگو را یاداور می شود. نظر 

الگوی نوین خدمت  نوشتاردر این به اهمیت موضو  آ 

رسانی دیوانساالری دولتی به يامعي روستایی معرفی 

 مردید. 

معرفی ساختار روستای الکترونیك و طراحی الگوی مذار 

مبتنی بر فناوری اطالعات مهمترین به توسعي روستایی 

موضوعات مورد تأكید مقاله حاضر است. الگوی 

پیشنهادی مقالي حاضر در سه سطح طراحی شده است به 

ای استقرار مرحله

 روستای الکترونیکی
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 یکپارچه سا ی افقی



تری ا  موضو  بدست  ای كه بتوان شناخت يامع مونه

اورد و با رویکرد مبتنی بر عقالنیت علمی تصویر روشن 

نوین  تری ا  مراحل مذار ا  الگوی سنتی به الگوی

توسعه روستایی ارائه نمود. در سطح اول الگوی مذارآ 

پذیرش الگوی يدید و تحلیل شکاف مورد تأكید قرار 

مرفت و محورهای مهم در تحلیل شکاف معرفی 

های حاصل ا  این سطحآ در سطح دوم الگوی  مردید.یافته

تواند راهگشا بوده و اتخاذ رویکرد واقع بینانه در  مذار می

هایی كه در  ی را به همراه داشته باشد. فعالیتمذار سیاست

سطح دوم الگو انجام می شودآ توسعه روستایی مبتنی بر 

ای تبیین  فناوری اطالعات را ا  بعد مفهومی و برنامه

نموده و شفافیت الگو را در ساختار كالن دولت تقویت 

كند. در سطح سوم الگوی مذار نیز بسترهای مرحلي  می

حول شناسایی و با تأكید بر رویکردی مذار و مدیریت ت

ای  و مام به مامآ فرایند استقرار مرحله 28تدریجی-يزئی

الگوی نوین معرفی مردید. الگوی معرفی شده در این 

مقالهآ چارچوبی مفهومی است كه با اتکاء به ان میتوان 

ای متنوعی را هدایت و ايرا  تحقیقات كاربردی و توسعه

هایی در ادبیات توسعه  نمود. خالء چنین چارچوب

 تواند روستایی مبتنی بر فناوری اطالعات به شدّت می

پراكندمی و مسست تحقیقاتی را بويود اورد و هم 

ها را تضعیف كند. پیوند میان سطوح  پژوهش افزایی

امده  5مرا در شکل  مانه الگوی مذار با رویکردی نظام سه

 است. 
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