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  .ص ۱۸۳، ۲۰۰۸راتلج، : لندن. ِاسِکرات
، هـر روز ابعـادي تـازه بـه خـود       )۱()تي. سي. آي(حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات 

تجـارت، آمـوزش و يـادگيري،    (هاي ديجيتال هگيرد و تأثيرات پردامنة استفاده از داد مي
، هم در نواحي شهري و هم در اجتماعات روستايي بـه  )حکومت و خدمات الکترونيک

هاي روستايي، به دليل موقعيت جغرافيايي و توزيع و در محيط. شودوضوح مشاهده مي
ش در کتاب حاضر تال. پراکندگي جمعيت، اين بحث از اهميت بسياري برخوردار است

ها و تسهيل فناوري شده تا تغيير ماهيت جامعة روستايي که نتيجة افزايش استفاده از اين
در جوامـع روسـتايي   . تـي . سـي . آي. ارتباط ميان مناطق جغرافيايي است، بررسي شود

گوناگون ـ بسته به ميزان و نحوة کاربست آن در شغل، محيط خانـه، اوقـات فراغـت و     
ايـن امـر ازحيـث تغييـر ماهيـت      . شـود ل مختلفي تجربـه مـي  ـ به َاشکاروابط اجتماعي

گـذاري جامعـة   روستانشيني و استلزامات و پيامدهاي مکاني و فضايي آن براي سياست
  .اي، اهميت فراوان دارداطالعاتي در سطوح ملي و منطقه

وکارهـاي يــک ناحيــة روســتايي از  هــاي تجربــة مـردم، اجتماعــات و کســب شـيوه 
، از .تـي . سـي . هـا در اثـر فراگيرشـدِن آي   گي تغييـر ايـن تجربـه   روستانشيني و چگـون 

بـه بـاور آنهـا، ميـزان و نـوع      . آيـد هاي نويسندگان کتاب به شمار مـي ترين دغدغه مهم
هاي ارتباطات راه دور در يک مکان را نبايد يگانه عامل پديدآورنـدة تجربـة   زيرساخت

ويسندگان، تنهـا بـر اطالعـات يـا     تمرکز ن. فضاهاي ديجيتال در ميان روستاييان دانست
مثابه مقوالتي متمايز نيست، بلکه آنهـا بـه رابطـة متقابـل تجـارب روسـتايي و       دانش به

  .ها نظر دارندداده در اين محيطتغييراِت رخ
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اول اينکه، آيا نواحي روسـتايي بـه   : در کتاب حاضر، دو پرسش عمده مطرح شده است
افزاري، در قيـاس بـا شـهرها    فزاري و سختاهاي نرمسبب ضعف زيرساختي و کاستي

در مناطق . تي. سي. اي و محروم دارند؟ دوم اينکه، چگونه کاربست آيوضعيتي حاشيه
. دهـد؟ اسـتفاده از آي  روستايي، ماهيت اين مناطق را از جنبة زندگي و کار، تغييـر مـي  

تقويـت   در اين نواحي، ابعادي چون کاهش فواصل، افزايش مشـارکت بـازار،  . تي. سي
شد از حالت انزوا کننده، بهبود وضعيت بازاريابي و برونپيوند ميان توليدکننده و مصرف

  .شودرا شامل مي
-و نيز تقسيمات درون. تي. سي. هاي شهري ـ روستايي در حوزة آي بنديوجود تقسيم

اي کـه منـاطق   روستايي در اين عرصه موجب شـده اسـت تـا مزايـاي فناورانـة بـالقوه      
دغدغة نظري بسـياري از  . توانند از آنها بهره برند، تا اين زمان محقق نشودي ميروستاي
  .ها ازطريق اين پديده است، محو فاصله.تي. سي. هاي حوزة آيپژوهش

تـرين  فصل تشکيل شده و در فصـول مختلـف آن، اصـلي    ۸بخش و  ۴کتاب حاضر از 
رتبط با جامعة اطالعاتي هاي مگذاريهايي که در مباحث و سياستموضوعات و چالش

ويـژه بـر   تمرکز نويسندگان کتاب، به. توان مشاهده كرد، بررسي شده استروستايي مي
   :اين سه حيطه است

وکارهاي خرد و متوسط منـاطق روسـتايي و   در کسب. تي. سي. معمول ساختن آي - ۱
  سازي در اين زمينه؛ اهميت ظرفيت

مثابه يک کاالي و نيز درنظرگرفتن آن به کنندة آنتوجه به نقش تعديل(پايايي مکان  - ۲
 ؛ و )قابل عرضه در بازار

اي که در آن به کار گرفته با زمينة اجتماعي و فرهنگي. تي. سي. اهميت تناسب آي - ۳
  .شودمي

، پيش از بخـش اول کتـاب قـرار گرفتـه و     )ماهيت روستا در عصر ديجيتال(فصل اول 
  . اي است به کليت کتاب و اهداف آناشاره
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، »وکارهاي ُخـرد و متوسـط روسـتايي   در کسب. تي. سي. درک آي«بخش اول با عنوان 
کـارگيري اينترنـت در مؤسسـات    بـه «فصـل دوم،  . گيـرد فصول دوم  و سوم را دربرمي

، چندوچون تجارت الکترونيک مؤسسات روستايي را به بحـث  »تجاري مناطق روستايي
را ازحيـث متمايزشـدن آنهـا از    . يتـ . سـي . گيري اين مؤسسـات از آي کشد و بهرهمي

کنندگان، افـزايش سـهم در بـازار و کسـب     نهادهاي ديگر، اعتمادسازي در ميان مصرف
تواند اين مؤسسات را به جايگزين کارآمـد  مي. تي. سي. آي. كندسود بيشتر بررسي مي

هايي بدل سازد که انحصار توليد و فروش کاالهـاي سـنتي محلـي را در دسـت     شرکت
اي و فنـاوري  هـاي خـدمات حرفـه   مشاغل روستامحور، شـرکت «فصل سوم كه  .دارند

نام دارد، به تبيين اين موضوع اختصاص يافته کـه چگونـه ايجـاد    » اطالعاتي و ارتباطي
، مزايايي براي هر دو .تي. سي. هاي شهري و روستايي در زمينة آيهماهنگي بين محيط

ه نقد رويکردهايي پرداخته که صرفًا بـر  به عالوه، اين فصل ب. محيط دربرخواهد داشت
  . سير تاريخي پذيرش و کاربست فناوريتأثيرات اينترنت متمرکزند و نه خط 

در . ، فصول چهارم  و پنجم  را در خود جاي داده است)پايايي مکان(بخش دوم کتاب 
از  کنندگان جهـاني هاي محلي توليد مواد غذايي با مصرفپيوند فعاليت«فصل چهارم يا 
. تـي . سي. هاي استفادة مؤسسات مستقر در نواحي روستايي از آيشيوه» طريق اينترنت

محور، بررسـي شـده   هاي تجاري مکانهاي تبليغاتي و نيز فعاليتبه عنوان ابزار فعاليت
-اهميت وجود يک محيط مشارکتي بـه منظـور بـه   «در فصل پنجم، تحت عنوان . است

-از شمول يا دربرگيري الکترونيـک محـيط  » روستاييدر مناطق . تي. سي. کارگيري آي
. سـي . هاي مشارکتي و نقش اين موضوع در تأمين غيررسمي و مشارکتي تسهيالت آي

  .در اجتماعات روستايي سخن به ميان آمده است. تي
. اهميت تناسب اجتمـاعي و فرهنگـي آي  (هاي ششم و هفتم در بخش سوم کتاب فصل
هـاي  بنـدي تقسيم«در فصل ششم با عنوان . اندقرار گرفته ،)با جامعة روستايي. تي. سي

در ميـان خانوارهـاي   . تي. سي. آي ، تغييرپذيري استفاده از »ديجيتال در درون خانوارها
هـاي جامعـة   هـا و نيـز مـدل   روستايي بررسي، و معاني ضمني و پيامدهاي محو فاصـله 
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اي مسـئله ) هاي بومي روسـتا احياي زبان(فصل هفتم کتاب . اطالعاتي تحليل شده است
هاي اقليـت در دنيـاي   هاي گروهسرنوشت زبان: انگيز را پيش کشيده استهمواره بحث

در . تـي . سـي . اينترنت و معاني نهفته در ايـن موضـوع از جنبـة اسـتفادة پايـدار از آي     
  .روستاها

، فصـل  )هـاي جامعـة اطالعـاتي   سير سياسـت  پذيري و خطامکان(بخش چهارم کتاب 
اين فصل . گيرددربر مي» گذاري و جامعة اطالعاتي روستاييسياست«اياني را با عنوان پ

-آوردشـان، بازتوليـد تقسـيم   هايي اختصاص يافته که دستبه بازنگري انتقادي سياست
و عقب نگه داشتن مناطق روسـتايي ازحيـث   . تي. سي. هاي حوزة آيها و شکافبندي

  .مندي از آن استکاربري و بهره
. وضوع اين کتاب،  به ويژه ازحيث توسعة روستايي در کشور ما اهميت فراوانـي دارد م

هـاي مسـئوالن در   در روستاها به عنوان يکـي از دغدغـه  . تي. سي. در ايران، توسعة آي
زدايي و پيشگيري از مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها     دسترسي به اطالعات، محروميت

در  ۱۳۸۴ارتباطات و فناوري اطالعات از سـال   در اين راستا، وزارت. مطرح شده است
در اين دفاتر، . است. تي. سي. حال تجهيز ده هزار روستاي کشور به دفاتر روستايي آي

شـود  خدمات ارتباطي، پست، پست بانک و ساير خدمات مرتبط، به روستاييان ارائه مي
ي بـراي توسـعة   گذاربدين ترتيب، سياست). ۵۶: ۱۳۸۶مؤسسة توسعة روستايي ايران، (

اطالعاتي روستاها در ايران ـ با توجه به دو عامل جمعيـت و وجـود شـبکة مخـابراتي       
  ).۲۱۳همان، (آغاز شده است ) ۱۳۸۸-۱۳۸۴(مناسب ـ از برنامة چهارم توسعه 

ناپذير كرده، ناپايداري وضعيت کنـوني روسـتاها در   ها را اجتنابگونه سياستآنچه اين
هـاي سـنتي   ن اقتصاد است که تغييراتي اساسي در پـارادايم شدعصر اطالعات و جهاني

. سـي . گيـري روسـتاييان از آي  آشنايي و بهره. توسعة روستايي نيز به دنبال داشته است
هاي نوين توسعة روستايي و توانمندسازي اجتماعـات  بايست يکي از پارادايمرا مي. تي

در روستاهايي چـون  . تي. سي. آي اندازي دفاتر خدماتيتجربة راه. محلي به شمار آورد
آباد و ليوان شرقي در استان گلستان حاکي از تأثيرات مثبت اقتصادي و اجتماعي بر قرن
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ارتقاي دانش عمومي و تخصصي . ويژه زنان و جوانان روستايي استزندگي ساکنان، به
  ).UNESCO, 2006(ترين نتايج تأسيس اين دفاتر است در هر دو روستا از مهم

هـاي کشـاورزي، دامـداري، صـنايع دسـتي،      از روستاييان به اطالعات نوين در حـوزه ني
آبخيزداري، پرورش ماهي و مانند آن، امکان آموزش، بازاريابي و بانکداري الکترونيـک   

بيني بالياي طبيعي نظير طوفان، زلزله، سـيل، خشکسـالي، آفـات و    در کنار اهميت پيش
را کـامًال نشـان   . تـي . سـي . ، لزوم دسترسي آنان به آيهاي انسان، گياهان و دامبيماري

توانـد مزايـايي از   مي .تي. سي. آي). ۸۶: ۱۳۸۶مؤسسة توسعة روستايي ايران، (دهد  مي
رونق گردشگري بـه نفـع اجتماعـات    : اين قبيل را براي روستاييان به همراه داشته باشد

فـائو و  (ي بزرگساالن روستايي آموز، مهارت)۱۶۶: ۱۳۸۴منتظرقائم، (محلي و روستايي 
، سرعت بخشيدن به تعامالت، شفاف سازي عملکرد و پاسـخگو  )۱۷۶: ۱۳۸۴يونسکو، 

هاي معامله ميان کشـاورزان  كردن مؤسسات دولتي، تجاري و روستايي، کاستن از هزينه
ونقل، توزيـع،  هاي حملفقير و بازرگانان و نيز آگاهي از خدمات ترويجي، بهبود روش

، کاستن )۹۱: ۱۳۸۶مؤسسة توسعة روستايي ايران، (و انبارداري در مناطق روستايي بيمه 
هـاي عمـومي در کنـار امکـان     هاي جنسيتي، انتشار هنرها، تفريحات و آگاهياز شکاف

هـاي  و مواردي چـون بهبـود روش  ) ۱۶۱: ۱۳۸۴منتظرقائم، (خودآموزي و خوداشتغالي 
  .تاييآوري زباله و شبکة دفع فاضالب روسجمع

اهميت کتبي از اين دست در مباحث روسـتايي کشـور مـا همچنـين از آن روسـت کـه       
به کارشناسـان،  ) مثًال در حوزة کشاورزي(وجود شبکة ملي دانش و اطالعات روستايي 

دهـد جريـان و تعـادل ميـان     گذاران بخش کشاورزي امکان مـي پژوهشگران و سياست
مـداِر  در جامعة دانـايي . وي بهتري بخشندوسترويج، تحقيق و توسعة روستايي را سمت

ويژه الگوهاي دريافت و نشر اطالعات و دانـش در  امروزي، شناخت جامعة روستايي به
به همـين  ). ۱۸۱: ۱۳۸۶مؤسسة توسعة روستايي ايران، (ترين مالحظات است آن از مهم

ت دليل، الزم است دولت در برنامة پـنجم توسـعه بـه گسـترش نظـام فنـاوري اطالعـا       
. روستايي به عنوان يکي از محورهاي عمدة برنامة توسعة روسـتايي کشـور توجـه كنـد    
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ترغيـب نيروهـاي   : بايسـت مـدنظر قـرار گيـرد    بدين منظور، اقداماتي از اين دست مـي 
هاي ارتباطي نـوين و سـنتي   ، سازگاري نظام)۲۸همان، (متخصص به حضور در روستا 

هـاي روسـتايي،   فع در فرايند طراحي پروژهنهاي ذي، مشارکت همة گروه)۱۸۱همان، (
. سـي . اي به منظور تسهيل کاربرد آيهاي زباني منطقهاستفاده از محتواي محلي و رابط

، توجه به عوامل انگيزشي و نهـادي در کـارآيي   )Rama Rao, 2004(در روستاها . تي
 ,.Maghsoudi et al(گيـري محلـي عرضـة خـدمات     ، جهـت .تـي . سي. خدمات آي

افزاري ارزان به منـاطق روسـتايي، همکـاري    افزاري و سخت، ارائة خدمات نرم)2010
آمـوزي  مهارت(سازي خصوص ظرفيتگونه خدمات و بهبخش خصوصي در تأمين اين
مند ساختن هاي اطالعاتي براي بهرهگيري از واسطه، و بهره)افراِد سطوح مختلف روستا

  .افراد بومي از خدمات فناوري
هـاي پژوهشـي توسـعة    آنکه کتاب حاضر، با وارسـي مبـاحثي کـه عرصـه     کوتاه سخن

گيرد، با موضـوعات  هاي نوين را دربر مياي و مديريت فناوريروستايي، توسعة منطقه
حال و آيندة جامعة روستايي ما نيز پيوند يافته اسـت و هـم از ايـن روسـت کـه اثـري       
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