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  )ICT(اطالعات و ارتباطاتآوري  فنبر  توسعه پايدار روستايي مبتنيرويكرد نظري بر 
  ∗سروش فتحي

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
  دكتر معصومه مطلق

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك

  چكيده
فن آوري از آنجايي كه . يدار روستايي با روش اسنادي مي پردازدمقاله حاضر به نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات بر توسعه پا

بسياري از  ICTو مي توان به پشتوانه ابزارهاي  ،از شاخص هاي توسعه پايدار محسوب مي شود  ييك) ICT(اطالعات و ارتباطات 
ه در توسعه پايدار بر انسان و نيازهاي ك از آنجايي. نيازهاي جامعه را برطرف نموده و حركت آن را به سوي توسعه پايدار مهيا ساخت

افزايش آگاهي و سطح آموزش ، ارتقاي سطح مشاركت ، بهبود بهداشت و سالمت ، كاهش فقر و  مي توان ،انساني تاكيد مي شود
  .از جمله كاركردهايي دانست كه به پايداري توسعه روستايي مي انجامد  را افزايش فرصت اقتصادي و سالمت محيط زيست

  
  اطالعات و ارتباطات  فن آوريتوسعه ، توسعه پايدار ، توسعه روستايي ، : ژگان كليديوا
  

  مقدمه
توسعه روستايي به عنوان يك فرايند تغييرات اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي در محيط روستا،شامل بهبود بـازدهي و  

 .باشـد  بهداشت مي و  پرورش و آموزشافزايش اشتغال و درآمد روستاييان ،تأمين حداقل قابل قبول سطح تغذيه،مسكن،
هـاي   هاي كشاورزي عجين شده و كشـاورزي نقـش اصـلي را در فعاليـت     اگر چه روستا و زندگي روستايي با فعاليت

عنوان  هاي خارج از مزرعه به هاي اشتغال زا موسوم به فعاليت دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعاليت توسعه روستايي
ريـزان   گـذاران و برنامـه   ال توليد و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي مورد توجـه سياسـت  هاي تكميلي اشتغ فرصت

  . توسعه قرار گرفته است
 اي كه درعمل دراكثر كشورهاي درحال توسعه صورت پذيرفته است هاي بارز الگوهاي توسعه تقريباً يكي از ويژگي
تنها در مناطق روستايي   طوري كه نه يي است بهمناطق روستا  يافتن مناطق شهري نسبت به سرعت فاحش توسعه

گذاري و توليد به چشم مي خورد، بلكه از حيث مسائل فرهنگي و اجتماعي نظير  اي چشمگير در زمينه سرمايه فاصله
آموزش،سالمتي و امنيت اجتماعي كه همه جزء پيش شرط هاي توسعه انساني هستند نيز داراي عقب ماندگي هاي 

شهري را در اين كشورها به دنبال  -رويه روستا هاي بي مناطق شهري هستند اين وضعيت مهاجرتفاحشي نسبت به 
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 ,Bahat( اي براي مشكالت فراگير اجتماعي و اقتصادي به ويژه در مراكز شهري بوده است كه خود مقدمه. داشته است

2003(.  
هاي  فرصت  و  لف اقتصادي،اجتماعي،منابعهاي مخت بخش  متعادل بين اي اي كه نتوانند رابطه الگوهاي توسعه طوركلي به

جامعه برقرار كرده، پيامدهاي حاصل را به طور متناسب توزيع كنند، نمي توانند اهداف آرماني توسعه يعني انساني 
  .)67 ،ص1384 ،جمعه پور(بودن و پايداري را به همراه داشته باشند

ست براي توانمند ساختن گروه خاصي از مردم شامل زنان و توسعه روستايي راهبردي ا«از ديدگاه رابرت چمبري
جمعه (كه بر مبناي آن فقير ترين گروههاي روستايي مي توانند از منابع توسعه حداكثر استفاده را ببرند«مردان فقير

  .)57،ص1384،پور
كي از نيروي تواند نسبت اند بخش كشاورزي تنها مي طبق بررسي هاي انجام شده در كشورهاي در حال توسعه،

انساني را كه ساالنه به طور فزاينده در مناطق روستايي بر تعداد آنها افزوده مي شود را جذب كند و اين در حالي است 
بنابراين استفاده از .كه در اغلب اين كشورها، كشاورزي معيشتي حتي نمي تواند نيازهاي جمعيت فعلي را تأمين كند

تواند درجذب تمام نيروي كار موثر واقع  هاي مختلف كشاورزي ،صنعت مي مينهآوري اطالعات و ارتباطات در ز فن
   .گردد

اي،ملـي ،بـين    نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي،اجتماعي و سياسي در مقيـاس محلـي منطقـه   
ع جمعيـت، بيكـاري،   المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده نابرابري فرايند رشـد سـري  

مهاجرت، حاشيه نشيني شهري و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقـدم آن بـر توسـعه شـهري گرديـده      
ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به )Micheal Twodaro(به نظر مايكل تودارو.)33 ،ص1384ازكيا،( است

هان سوم در مناطق روستايي قرار دارنـد بلكـه بـه ايـن علـت      توسعه شهري به اين علت نيست كه اكثريت جمعيت ج
برقراري تعادل مناسب بـين  .است كه راه حل نهايي مساله بيكاري شهري و تراكم جمعيت،بهبود محيط روستايي است 

هايي كه براي توسعه  بيكاري اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت وسيع مردم براي تالش
ي صورت مي گيرد ومتمتع شدن از مواهب آن، كشورهاي در حال توسعه گام بزرگي در جهت تحقق معناي حقيقي مل

   .)34 ،ص1384تودارو به نقل از ازكيا،(توسعه بر خواهند داشت
ايجاد و گسترش صنايع در مناطق روستايي كشـور و   آوري آن در ابعاد مختلف، ورود تكنولوژي و فن از يك طرف

ه عنوان يك جريان توليدي وسيع و همه جانبه و در جايگاه مكمل و پشـتيبان بخـش كشـاورزي و افـزايش     طرح آن ب
هاي كشاورزي در  چنين يك جانشيني نيرومند براي جذب نيروهاي كار مازاد بر فعاليت درآمد شاغالن اين بخش و هم

گونه نگرش به نقـش توسـعه صـنعت در     اين. مناطق روستايي از اهداف اصلي ايجاد صنعت روستايي كشور مي باشد
جـاي   روستاها به خاطر تاثير عميقي است كه اين بخش مي تواند در ساخت اقتصادي ،اجتماعي جامعه روسـتايي بـر  

  .بگذارد
براين اساس رشد و توسعه مناطق روستايي بسيار فراتر از برنامه ريزي براي توسـعه كشـاورزي تلقـي مـي شـود و      

بلكه  گردد، هاي مناطق روستايي نيز خالصه نمي گيري از ظرفيت فزايش توليد، اشتغال و بهرهحتي توسعه روستايي در ا
بنابراين ايجـاد و  . هاي جديد زندگي در جهت رشد و تعالي انسانها نيز در اين چارچوب مطرح مي باشد ايجاد كيفيت
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باعث توسعه كشـاورزي از   -1هرها گسترش صنايع روستايي عالوه بر جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به ش
هاي غير كشاورزي جهت  كردن فعاليت متنوع-2 طريق افزايش درآمد شاغلين اين بخش افزايش خدمات مورد نياز آنها

  جذب نيروهاي انساني بخش كشاورزي بر اساس اهداف عمده مي باشد 
مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده  ماندگي عقب, وري در جهانآ از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فن

جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي  از آن. است
شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت  پذيرتر محسوب مي اقشار روستايي فقيرتر و آسيب, هستند برخوردار

 ،نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي ،لت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاهاع. شود شهرها نيز مي
 عدم و )جمعيت رشد  مقابل در(محدوديت منابع ارضي،)وري بودن بهره كم(نبودن كار كشاورزي اي و تخصصي حرفه

ارتقاي سطح و كيفيت  ،تاييبراي رفع فقر شديد مناطق روس، همين جهت به. مديريت صحيح مسؤوالن بوده است 
  .متولد گرديد” توسعه روستايي“تمهيد  ،وري آنان ايجاد اشتغال وافزايش بهره ،زندگي روستاييان

 براي دگرگون شوند كه مي  هاي توسعه هركشور محسوب جزئي از برنامه ،هاي توسعه روستايي برنامه ،تعريف بنابر
ها و يا عامالن آنان در  ها را كه دولت اينگونه برنامه. روند كار ميه اقتصادي جامعه روستايي ب-سازي ساخت اجتماعي 

اين امر در ميان كشورهاي جهان . گويند دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي ،كنند مناطق روستايي پياده مي
تصادي خاصي به ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اق سوم كه دولت

توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به  از سوي ديگر توسعه روستايي را مي. كند مورد پيدا مي, عهده دارند
  ).85، ص1381ازكيا،(درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كالن كشور دانست  قشر كم

ارتباطات  آيا فن آوري اطالعات و:ظري به اين سوال مي باشد كه اين مقاله با رويكرد نظري در صدد جوابگويي ن
  بر توسعه پايدار روستايي تاثير دارد ؟

  با استفاده از روش اسنادي تدوين و گرد آوري شده است حاضر مقاله :روش 
 هاي توسعه روستايي استراتژي

هاي توسعه روستايي  استراتژي رويكردها و, ها متناسب با شرايط و اولويت ،كشورها و مناطق مختلف جهان
توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صرف بر  قطعاً نمي. اند متفاوتي را در پيش گرفته

كه پايدار و ماندگار (توفيق چنداني بدست آورد)بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي(زايي در روستاها اشتغال
توان متوقع  دهد و بدون وجود آن فضا عمالً نمي زايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي تغالچون اش).نيز باشد

 ، 1381 ، استعالجي(بندي نمود توان تقسيم هاي توسعه روستايي را اينگونه مي رويكردها و استراتژي. موفقيتي پايدار بود
  ).252ص
   :كالبدي-رويكردهاي فيزيكي. الف

  هاي روستايي هبود زيرساختاستراتژي توسعه و ب- 1
  :رويكردهاي اقتصادي. ب
  استراتژي انقالب سبز- 1
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  استراتژي اصالحات ارضي. 2
  نمودن روستاها استراتژي صنعتي. 3

رواج ) ب( ،هاي درآمدزا ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت) الف: (در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد
  :توان اينگونه برشمرد عمده اين استراتژي را مي اهداف. مراكز روستايي دست پايين

  بيكار در يك منطقه ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه •
  همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري •
  هاي اقتصادي در مراكز روستايي تقويت پايه •
  هاي موجود در يك ناحيه از مهارت) بيشتر(استفاده كامل  •
  فرآوري توليدات كشاورزي محلي •
  هاي اساسي و كاالهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي تهيه نهاده •
  :فرهنگي-رويكردهاي اجتماعي. ج
  استراتژي توسعه اجتماعي. 1
  استراتژي مشاركت مردمي. 2

  :محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از
  تاكيد بيشتر بر نيازهاي مردم •
  ريزي يش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامهتشويق و افزا •
  كه مردم قادر به اجراي آن باشند ،هاي كوچك گذاري بسط و ترويج سرمايه •
  هاي مردم و در مقابل افزايش درآمدهاي آنان كاهش هزينه •
ها  نه طرحهاي مردم و كاهش زمان و هزي افزايش آگاهي(هاي توسعه تشويق مردم در جهت تداوم و نگهداري پروژه •

  )ها و پروژه
  :اي اي و ناحيه منطقه, رويكردهاي فضايي. د

  هاي تحليل مكاني استراتژي. 1
را ارايه نمود كه ” مكان مركزي“نظريه ) 1909(فون تونن و آلفرد وبر.اچ.برمبناي نظريات جي) 1933(والتر كريستالر

) چارچوب(هاي انساني به شرح و تبيين ساختار  گاه پراكندگي سكونت ،فاصله ،نقش و كاركرد ،براساس ميزان جمعيت
. پردازد مي) و بالتبع سروساماندهي به نحوه چيدمان نقاط شهري و روستايي(ها و حوزه نفوذ آنان  فضايي سكونتگاه

به استفاده از نظريات برجسته ديگر  ،)گر فضاي زيست به عنوان تحليل(متخصصان اين زمينه با پذيرش علم جغرافيا 
توان  سه نظريه مطرح در اين زمينه را مي. مكاني و ساماندهي فضا نيز مبادرت نمودند-بندي فضايي ه با تقسيمدر رابط

  :به طور خالصه اينگونه معرفي نمود
   )فون تونن.اچ.جي(هاي كشاورزي  نظريه زمين -
  )آلفرد وبر(يابي صنايع  نظريه مكان -
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  )والتر كريستالر(نظريه مكان مركزي  -
  شهري- تژي توسعه روستااسترا. 2
  استراتژي يوفرد. 3
  ريزي مراكز روستايي ها و برنامه مراتبي سكونتگاه استراتژي نظام سلسله. 4
  اي استراتژي توسعه يكپارچه ناحيه. 5

  :عبارتند از ،آوري به اين استراتژي مهمترين داليل روي
  نيروي انساني و عوامل توليد ،استفاده بهتر از سرمايه •
  اج و بكارگيري بهينه منابع محلياستخر •
  ) كه كوچكتر از منطقه است(مشاركت آزادانه مردم در سطح ناحيه  •
  تجانس بيشتر در ناحيه به علت كوچكي نسبت به منطقه •
  ريزي هاي مختلف درگير در امر برنامه همكاري بهتر سازمان •

  . استسازي كليه امور توسعه در ناحيه  هدف از اين استراتژي يكپارچه
  ناحيه- استراتژي توسعه زيست. 6

  مفهوم توسعه پايدار
، پس از طرح آن در مجمع عمومي سازمان ملل و مورد پذيرش 1987به طور رسمي از سال  مفهوم توسعه پايدار

 )Brundland Report(رابرت بر اين اساس در گزارش بروندلند. رايج شد ،قرار گرفتن از سوي اكثر كشورهاي عضو
برآوردن نيازهاي نسل كنوني «:توسعه پايدار اينگونه تعريف شده است ،وسعه و محيط زيست سازمان مللكميسون ت

  )Richards ,2002(»بدون به خطر انداختن توانايي نسل هاي آينده دربرآوردن نيازهاي شان
  توسعه پايدارروستايي

ازپيشرفت علوم وتكنولوژي تغيير وتحوالت سريع درطي چند دهه گذشته دركره زمين رخ داد كه ناشي 
معضالت زيست محيطي سبب شد تا .وبكارگيري ابزارهاي جديد جهت بهره گيري ازمنابع محيط پيرامون بوده است

وبه دنبال آن تشكيل كميته محيط زيست به رياست برانت لند )استكهلم(1972اولين كنفرانس جهاني درسال
نظريه  و 21كنفرانس زمين بود كه دستور كار1992مهم درسال يكي ازاجالس .وشوراي ديگري بوجود آيد1987درسال

  .توسعه پايدار بطور جديد مطرح شد
 نظر در نشدني مراقبت هاي زيست محيطي است وبهبود دركيفيت زندگي وحيات بشري، با جدا توسعه پايدار،جزو

 ها ها وگونه ها،گروه نسل توسعه است كه براساس مساوات بين نوعي از باشد و داشتن ظرفيت تحمل اكوسيستم مي
توسعه پايدار،روندي . باشد هاي آينده كه وارث آن هستند مي به نسل بهبود يافته يا يعني انتقال منابع طبيعي مشابه،(

براي ابنا بشر مي باشدواين راتشخيص مي دهد كه )ولوتفسيري(است كه به دنبال تحقق يك استاندارد باالتر زندگي
  )19-20 صص،1374 ،دهقانيان.(ت محيط زيست آسيب واردسازداين امر نبايد به اصال
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هايي  گرفت كه دربخش اي درزمينه توسعه شكل هاي تازه ديدگاه.زماني كه پسوند پايداري براي توسعه مطرح شد از
  .تنام گرفته اس هاي توسعه پايدار منابع آب،توسعه پايدار كشاورزي،توسعه پايدار جنگل ها،شهرها،روستاها به عنوان

  )174 ص،1379،نصيري:(ها وراهبردهاي توسعه روستايي رامي توان بدين شرح بيان نموددبه طور كلي رويكر
  )شامل راهبرد بهبود زيرساختمان(رويكردفيزيكي كالبدي-1
  صنعتي شدن ونيازهاي اساسي ،رويكرد اقتصادي شامل راهبردهاي انقالب سبز،اصالحات ارضي-2
  مل راهبردهاي توسعه جامعه اي ومشاركت مردميفرهنگي شا_رويكرد اجتماعي-3
شامل راهبردهاي تحليل مكاني،اگروپليتن،يوفردنظام سلسله مراتبي (رويكرد فضايي ناحيه اي ومنطقه اي-4

  .سكونتگاهها،توسعه يك پارچه ناحيه اي،وتوسعه زيست ناحيه وتوسعه پايدار
درراستاي رسيدن به توسعه .باشد ريزي روستايي مي نامهرويكرد توسعه پايدار آخرين رويكرد مورد قبول درعرصه بر

 مديريتي، هاي ها شامل چالش اين چالش.گردد هاي زيادي وجود دارند كه مانع ازتحقق توسعه پايدار مي چالش پايدار،
 يطي،ها درچهار نظام محه فيزيكي وكالبدي مي باشد لذا دربرنامه ريزي توسعه پايدار تمامي مولف اقتصادي، اجتماعي،
براين اساس درمطالعات وبرنامه ريزي توسعه پايدار .كالبدي بايدمورد توجه قرار گيرد فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي،

 .آنجايي كه ارزيابي توان اكولوژيكي نقش زير بنايي درتوسعه پايدار دارد از بايد نگرش سيستمي مورد توجه باشد و
باشد كه مهمترين آنها مشاركت  مستلزم رعايت پيش شرطهايي نيز ميالبته بايد توجه داشت كه تحقق توسعه پايدار 

  )29 ص،1381استعالجي.(هاي مردمي درفرايند توسعه پايدار مي باشد هاي آموزشي وتقويت نقش تشكل مردمي،فعاليت
  اهداف توسعه پايدار روستايي-

ترك مي باشندكه اكثر متخصصين هدف مش6بابررسي متون علمي،توسعه روستايي،توسعه پايدار وتوسعه ملي داراي
  )146، ص1382 ركن الدين افتخاري، :(با اين مورد اتفاق نظر دارند كه عبارتند از

  تامين نيازهاي اساسي-1
  افزايش توليد وكاهش فقر-2
  امنيت غذايي-3
  افزايش درآمد-4
  حفظ محيط زيست-5
  هاي شغلي وافزايش مشاركت واعتماد به نفس توسعه فرصت-6

امنيت غذايي،افزايش مشاركت،حفظ محيط زيست :اف خاص توسعه روستايي وتوسعه پايدار عبارتند ازدراين اهد
المللي درهمه محافل علمي واجرايي مورد توجه مي  امروزه اين اهداف چهارگانه به عنوان منشور بين.كاهش فقر و

هاي راهبردي خود براي  دربرنامه يعني همه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه به نوعي .باشد
  .هريك ازاين مقوله ها واهداف،برنامه ريزي مشخصي دارند
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  نظريه هاي توسعه روستايي
هاي ديگرعجين شده وبا مفاهيم مانند توسعه  رشد اقتصاد محض باحيطه هاي اخير،توسعه ازمفهوم پارادايم، دردهه
درهمه شئوونات اقتصادي،اجتماعي، سياسي، براي همه مردم  عدالت اجتماعي،پرورش وخالقيت بشر،برابري انساني،

گاه ومحل تجمع گروه هاست نيز ازمقوله خارج نيست  روستا كه كوچكترين واحد جغرافيايي،سكونت.بيان شده است
ومراكز شهري درهركشور هنوزاكثريت  چرا كه اولين زيستگاه هاي انساني به شمار مي رود باوجود گسترش شهرها

مقوالت زير طبقه  سيستماتيك در به طور هاي مشترك روستا را ويژگي"دكترازكيا"اند ان درروستاها پراكندهمردم جه
  :بندي كردند

  پايين بودن سطح زندگي.1
  بيكاري وكم كاري وپايين بودن ميزان بهره وري كار.2
  وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويامواد اوليه صادراتي.3
  سيب پذيري درروابط بين الملليوابستگي اقتصادي وآ.4
  مشخصه هاي اجتماعي.5

  نابرابري اجتماعي-الف
  ضعف طبقات متوسط-ب
  بيسوادي-ج
  مسائل بهداشتي ودرماني-ه
  )20،ص1381ازكيا،(مشخصه هاي سياسي-6

 را نقطه نظر مشتركي كه پيرامون توسعه وجود دارد اين است كه منشا اصلي مشكالت مربوط به فقر درحال رشد
كاري مي توان درركورد وپسروي حيات اقتصادي مناطق  مله نابرابري فزاينده ورشد سريع جمعيت ونيز رشد بيازج

هاي  هاي به منظور بهبود زندگي روستاييان ازطريق اعمال سياست تالش1970و1960دردهه دهم.روستايي مشاهده كرد
تسريع دررشد محصوالت )روستايي مستلزم الف ارتقا توسعه روستايي صورت پذيرفت برنامه هاي توسعه ارتقا توسعه

هاي توسعه روستايي غير كشاورزي كه  متنوع ساختن فعاليت )افزايش تقاضاي محلي ج)توسط كشاورزان كوچك ب
  .توسط جوامع كشاورزي موردحمايت واقع مي شود

ه روستايي توسط هاي ارتقا توسع اين تالشها موفقيت محدودي داشت ليكن گرايشي مبني بر دور شدن از طرح
  .دولت وحركت به سمت فعاليت هاي كه توسط سازمانهاي غير دولتي اداره مي شد بوجود آمد

ته شده فاين امر پذير.تنها افزايش توليد نيست بلكه افزايش كيفيت زندگي است)هاي غير دولتي سازمان(NGOهدف
اينگونه توسعه مستلزم ايجاد اشتغال خارج  است كه توسعه روستايي تنها سبب افزايش توليد نمي گردد بلكه ايجاد

  )296ص ، 1370تودار، (اززمين هاي كشاورزي،آموزش،بهداشت وخدمات اجتماعي است
هاي آنها  ليكن درحال حاضر فعاليت.درطول سال هاي اخير به طور فزاينده اي افزايش يافته استNGOدرواقع نقش

  .وابسته تر به دولت مورد انتقاد قرار مي گيرد كراتيك تر وروبو و به علت گسترده شدن،يافتن ماهيتي غير داوطلبانه
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 ريزي جهت بهبود زندگي اقتصادي و استراتژي برنامه ،،توسعه روستايي1975طبق گزارشات بانك جهاني درسال
ي هاي فقيرروستاييان،يعني تعميم منافع توسعه جهت فقير ترين كساني كه به دنبال يك زندگي معيشت اجتماعي گروه

اين .اين گروه شامل خرده مالكان،مستاجران وكساني است كه زمين كمتري دارند.درنواحي روستايي هستند،است
  .است1970تعريف به معني تغيير مفهوم توسعه دراوايل دهه

سازي ساخت  رود كه براي دگرگون هاي توسعه هر كشور به شمار مي هاي توسعه روستايي جزيي ازبرنامه برنامه
اين برنامه ها توسط دولت وكارگزاران آنها درمناطق روستايي اجرا .اقتصادي جامعه روستايي به كارمي رود - اجتماعي
اين امر درميان كشورهاي درحال توسعه،كه دولت نقش اساسي درتالش براي تجديد ساختمان جامعه به  .مي شود

  .شتري پيدا مي كندمنظور هماهنگي با اهداف سياسي واقتصادي خاص به عهده دارد،اهميت بي
  )53ص، 1381پاپلي يزدي،ابراهيمي،:(اهداف توسعه روستايي را مي توان به چهار دسته كلي تقسيم كرد

  اهداف طبيعي                         اهداف سياسي                  اهداف اجتماعي                 اهداف اقتصادي
هاي كشاورزي،  تركيبي شامل بخش(امنيت شغلي،تعادل شغلي:ودائميمد ثابت آدر: اهداف اقتصادي عبارتند از-1

  .گويي منابع،توزيع ومصرف براي مدتي طوالني ، امكان كسب يك زندگي آزاد،تقسيم توانايي پاسخ)تجارت وصنعت
تهيه وتوزيع آن  حفظ سالمتي كه اساس ادامه حيات جامعه است ونيز دسترسي، :اهداف اجتماعي عبارتند از-2
رسيدن به خود كفايي براساس .ح جامعه،توسعه آموزش كه عامل هدايت توسعه وايجاد يك زندگي سالم استدرسط
  .هاي فرهنگي، حفظ محيط طبيعي جهت سالمتي جامعه ارزش
اهداف سياسي كه درجوامع مختلف مي تواند متفاوت باشد،ولي اصول كلي آن همراه ساختن جامعه روستايي با -3

  .ه دنبال آن استفاده ازروستا به عنوان منبع قدرتي پايدار استهاي دولت و ب سياست
اهداف طبيعي عبارتند از حفظ محيط طبيعي به نحوي كه قابل تحمل باشد،تغيير درنوع زندگي به گونه اي كه -4

ه نيازمند انواع مواد غذايي وميزان متفاوتي ازتوليدات باشد،تكميل استانداردهاي محيط طبيعي واعمال آن درهم
 پاپلي يزدي،(داخل فضاي جهاني واقعيات زندگي اجتماعي،احساس مسئوليت بين المللي با وجود جدايي انسانها در

  .)53ص ،1381
گام نهادن درتوسعه وتوسعه روستايي بدون دردست داشتن ديدگاه نظري وطرح نظريه يا نظريه هاي متناسب با 

ت نتايجي را به همراه داشته باشد،تضميني براي پايداري وفراگير برد واگرچه ممكن اس شرايط جامعه راه به جايي نمي
متقن است كه مي توان اقدامات عملي راطرح ريزي كرد كه خود  برمبناي نظريه يا نظرياتي.بودن آن وجود ندارد

  .به پيش ببردمورد نظر  يابي به اهداف وقفه تا دست نيازمند مديريتي نيرومند است تا بتواند برنامه ها را هماهنگ وبي
  ديدگاههاي توسعه روستايي مبتني بر نظريه هاي رشد اقتصادي 

ومكتب  شكل گرفت متاثر از دوجريان فكري متمايز شامل مكتب،تكامل گرايان1950اين نظريه كه عمدتا دردهه
ه فرايند توسعه تكامل گرايان بانظريه مراحل رشدروستوانسجام يافته ومنادي توسعه گام به گام به شيو.وابستگي هستند

ديدگاه با اهميت ديگر دراين مكتب،مدل دوگانگي )32-41ص،ص1371، از هلند، DHVمهندسان مشاور (درانگلستان مي باشد
اين ديدگاه كه برخالف نظريه مراحل رشد روستو بيشتر سازگار با شرايط .است رشد بوكه وپيروانش مانند هيگنز
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 ها، زيرا برمبناي واقعيت.گي فرايند توسعه اقتصادي دركشورهاي جهان استنيافته بوده،حاكي ازدوگان كشورهاي توسعه
هاي  هاي نوين،بخش گرايي محيط روستايي شده وهمانند،بخش موجب واپس رشد اقتصادي دركشورهاي توسعه نيافته،

ي توسعه دركشورها)1960دهه(اين ديدگاه كه برجهت گيري هاي توسعه روستايي دردهه توسعه.سنتي رشد نيافته اند
 .هاي نوسازي ومدرنيزاسيون گرديد متاسفانه رشد متوازني به بار نياورد ومنشا پيدايش نظريه.نيافته،سايه افكند

نشات گرفته  خواستگاه نظريه هاي نوسازي ازدوگانگي وضعيت جامعه دررويارويي با توسعه ومقاومت بخش سنتي،
بويژه  چون اين نظريه براشاعه مكاني نوآوري ها.عه استوتاكيدي برنوسازي بخش سنتي براي پيشبرد فرايند توس

توسعه  هايي گرديد كه معطوف به تجهيز و هگيري وگسترش ديدگا درنتيجه موجب شكل.درمحيط روستايي متكي است
  .مراكز روستاي بود

ل دردوران هاي دهه توسعه بود كه با گرايشات راديكا گرايي واپسين سال ها وواقع مكتب وابستگي محصول ناكامي
ويژه ه برمبناي اين ديدگاه توسعه نيافتگي كشورها ب.هاي ضدامپرياليستي شكل گرفت استعمارزدايي وشگوفايي ديدگاه

اقتصاد -هاي توسعه نيافته،ناشي ازوابستگي وتاثير عوامل خارجي واقتضاي نظام اجتماعي محيط روستايي سرزمين
اني تلقي مي شوند كه نابرابري وفرايند قطبي شدن،عملكرد بارز آن جوامع توسعه نيافته جزئي ازنظام جه.جهاني است

يكي ازبرجسته ترين بانيان اين نظريه است كه توسعه نيافتگي رابراي تاريخ جهان مي داند كه ناشي "پل باران".است
  .ازعملكرد اقتصاد سرمايه داري جهاني وگرايش طبقات حاكمه براي حفظ وضع موجود است

هاي  نيافته وقطب پردازان مكتب وابستگي،وجود رابطه نابرابر بين جوامع توسعه يكي از نظريه"رفرانكگوند"به اعتقاد
تا )مادر شهرها(مراتبي ازوابستگي وتوسعه نيافتگي است كه ازمراكز بزرگ سرمايه گيري سلسله سرمايه منشاء شكل

شيوه هاي عمل آن درتكوين اين وضعيت ارتباط بازارهاي جهاني محلي و.محيط روستايي كشورهاي گسترش مي يابد
موثر بوده وموجب دوقطبي شدن فرايند توسعه .كه گسترش سيستم سرمايه داري درمناطق استعماري ووابسته است

  .گرديده است
 آندرگر درمكتب وابستگي،توسعه نيافتگي پديدهاي خارجي است كه به جوامع توسعه نيافته تحميل شده ورهايي از

يكـي ازنظريـه   "سـيمر امـين  "اي وساختاري است وبدين ترتيب نيز تحقيـق تعـابير   ا باتحوالت ريشهه قطع وابستگي و
  .ميسر مي گردد وقائم به ذات خودجوش يعني توسعه خود مختار، پردازان مكتب وابستگي ازتوسعه،

  هاي توسعه روستايي مبتني بر توسعه اجتماعي ديدگاه
هاي نيز باتاكيد بر  وستايي كه عمدتا معطوف به رشد اقتصادي بود،ديدگاههاي اوليه براي توسعه ر به موازات ديدگاه

ابعاد اجتماعي توسعه ارائه شد كه به دليل نگرشي جامع تر به مفهوم توسعه روستايي،نضج بيشتري يافت،بويژه آن كه 
 ورد برخي ازآ ه بارهاي گسترده براي رشد اقتصادي دربسياري ازجوامع ،برخالف انتظار،دستاوردهاي مطلوبي ب تالش

،توسعه مشاركتي ورهيافت 1اين ديدگاهها كه درتعدادي ازكشورهاي جهان تجربه شد،شامل توسعه اجتماعات محلي
  )3ص  ، 1377رضوي وهمكاران،.(نيازهاي اساسي است

ديدگاه توسعه اجتماعات محلي بعد از جنگ جهاني دوم،يكي ازالگوهاي اصلي توسعه روستايي در كشورهاي 
نمونه بارز .كشور آسياي،آفريقاي وآمريكاي التين كما بيش مورد توجه قرار گرفت60عه نيافته بود ودربالغ برتوس
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اين الگو رابراي توسعه 50ازكاربست اين ديدگاه ازكشور هند است كه پس ازيك تجربه محلي بالنسه موفق،دردهه
  .روستايي ملي خود برگزيد

شترك بافرايند دموكراتيك وبه پشتوانه انتقال تكنولوژي مناسب،جوهره مشاركت اجتماعي محلي براي حل مسائل م
هاي انقالبي وساختاري درنظام اقتصادي  دراين دوران تصور براين بود كه بدون دگرگوني.اصلي اين ديدگاه است

الگو كه درابتدا اما اين .توان با تاكيد بر خود ياري مردم،موجبات رفاه وتوسعه روستايي رافراهم ساخت وسياسي نيز مي
به جنبش دموكراتيك ومردمي براي توسعه روستايي مبدل شده بود،فقط دربرخي ازكشورها وبراي مدتي محدود،موثر 

 حتي درهند كه مهد اوليه آن بود وگسترش وسيعي يافت،دولت قادر به بسيج وتجهيز امكانات هماهنگ با. واقع شد
 .هاي عمل نهادهاي مشاركتي،تحول نيافت اداري آن نيز متناسب با بسط وشيوهساختار  هاي ازپايين به باال نبود و برنامه

دربرخي كشورها كه اين الگو تا حدي به توفيق قرين بود،به دليل واهمه ازكنترل جنبشهاي مردمي،ازآن صرف نظر شد 
خبگان محلي گرديد بسياري ازكشورها نيز به دليل عدم تحول درساختار قدرت،اجراي اين الگو موجب پيدايش ن در و

به هرحال اين تجربه گرچه دستاوردهاي ارزشمندي .هاي دموكراتيك اين ديدگاه بود كه خود مانعي براي تعميق جنبه
هاي  براي توسعه روستايي دربرخي ازكشورهاي جهان داشت،ولي بيش از هدفهاي اجتماعي واقتصادي درتحقق هدف

هاي بارز الگوي مذكور ،توجه اساسي به مشاركت بود،كه بعدها  يژگيو يكي از.سياسي روستايي تا حدودي موثر بود 
  كماكان به عنوان راهبرد اساسي براي توسعه روستايي تلقي گرديد والگوهاي متعددي براين مبنا تجربه شد

  :هاي زير بوده است جمع بندي سازمان ملل مشتمل بررهيافت هاي توسعه مشاركتي به استناد مضمون ديدگاه
 دن روستاييان درقدرت ومنابع كميابسهيم ش -

 .تالش منسجم روستاييان براي تعيين سرنوشت وبهبود شرايط زيست -
  .تامين فرصتهاي مناسب براي روستاييان فقير وفرودست -

هاي توسعه روستايي هم به منزله هدف وهم به عنوان وسيله مورد توجه بوده وعمال نيز  مقوله مشاركت درديدگاه
مساله اساسي .هاي متفاوتي تاكنون ارائه وتجربه شده كه دستاوردهاي متمايزي داشته است ديدگاهدرتوسعه مشاركتي 

هاي توسعه مشاركتي،موانع ساختاري براي تحقق مشاركت واقعي است كه به تعبيري عمدتا با شبيه  دراجراي ديدگاه
اقعي به عهده غير روستاييان ويا سازي مشاركت همراه بود وبه ظاهر سخن ازمشاركت است،ولي كماكان تصميمات و

  .نخبگان روستايي بود
هاي توسعه صرفا اقتصادي،زمينه بروز  ارزيابي ناكامي هاي متاخر براي توسعه روستايي كه با يكي ديگر ازديدگاه

 يافته، رهيافت نيازهاي اساسي است،كه توسط نظريه سازمان نهادهاي وابسته به سازمان ملل ارائه شده ومورد حمايت
دراين ديدگاه توجه اساسي معطوف به .كشورهاي پيشرفته براي كمك رساني به كشورهاي توسعه نيافته بوده است

اين ديدگاه كما بيش براساس .فقرزدايي و اشتغال زايي ازيك سو وتاكيد توامان برتوليد وتوريع بهتر ازسوديگر است
جمع بندي شده ومنشاء اجراي طرح هاي متعددي ...وهاي متعدد جهاني درزمينه غذا،گرسنگي،اشتغال، نتايج اجالس

اين تجربه نيز گرچه دربرخي ازكشورها موجب بهبود .براي توسعه روستايي دركشورهاي توسعه نيافته بوده است
  .)13،ص1377،رضوي( نسبي كيفيت زندگي روستاييان گرديده،ولي تاثير چشمگيري درنابودي فقر روستايي نداشته است
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  ست محيطي درتوسعه روستاييهاي زي ديدگاه
هاي زيست محيطي نخست درجوامع غربي با بروز مسائل ومشكالت روز افزون زيست محيطي پديد آمد  ديدگاه
  .هاي محيط زيست جوامع صنعتي داشت ها وعدم تعادل نابساماني وريشه در

ن بخشي ازاين فرهنگ، تسري اما با اشاعه فرهنگ غربي درجوامع توسعه نيافته،مفاهيم زيست محيطي نيز به عنوا
 .يافت وبعدها درپي اجالسهاي جهاني پي درپي،توجه به مالحظات زيست محيطي برراهبردهاي توسعه، سايه افكند

 برداري نامناسب ازمنابع طبيعي وتخريب آن، البته دركشورهاي توسعه نيافته نيز،فقر ورشد سريع جمعيت بهره
هاي زيست  جملگي وتوامان موجب به هم ريختگي تعادل...و كم جمعيت وفعاليتها با ترا توجهي به توان اكوسيستم بي

  .هاي زيست محيطي فراهم ساخت محيطي شده وبسته مناسبي براي شكل گيري ديدگاه
 بر در نيز هاي توسعه ازجمله توسعه روستايي را توسعه پايدار،اساسي ترين نظريه دراين زمينه است كه تمامي زمينه

المللي دردهه اخير به يك ميثاق جهاني مبدل شده،براين مبنا شكل گرفته  نظريه كه با پيگيري نهادهاي بيناين .مي گيرد
 تامين نيازهاي نسل كنوني،نيازهاي توسعه آتي به مخاطره افتد،براساس تعريف اين سازمان خواربار جهاني با كه نبايد

ريزي ساختار تشكيالتي  تفاده ازدستاوردهاي تكنولوژي وپياي،اس توسعه پايدار،مديريت وحفاظت ازمنابع پايه )فائو(
 مناسب است تانيازهاي انساني نسلهاي كنوني وآتي به طور مستمرومطلوب تضمين شود،به تعبير ديگر توسعه پايدار،

اي است كه مخرب محيط زيست نباشد وضمنا  حفاظت ازمنابع ارضي وآب،منابع ژنتيك گياهي وجانوري به گونه
  .ني مناسب،ازنظر اقتصادي باارزش وازنظراجتماعي موردقبول وپذيرش باشدازنظر ف

هاي اخير دستخوش تحولي  توسعه پايدار روستايي كه اينك بيش ازهر ديدگاهي موردقبول وعنايت است،درسال
  .است هاي اقتصادي،اجتماعي رانيز دربرگرفته هاي زيست محيطي فراتر رفته وتعادل اساسي بوده واز محدوده تعادل

  نظريه هاي نوين توسعه روستايي
است،توسعه 1980كه يكي ازمتفكران دهه "ويتز".بوده است1980و1970مهمترين اهداف توسعه روستايي دردهه

تامين .روستايي را به مشابه توسعه ملي مي داند وموفقيت توسعه روستايي را ازدوطريق مورد ارزيابي قرار مي دهد
 هاي اجتماعي وي ازطريق ايجاد شرايطي كه او عريف سازمان ملل متحد وتضمين ارزشنيازهاي اساسي فرد براساس ت

  )64 ص،1372حامد مقدم،.(را به زندگي آبرومندانه دركنار همنوعان قادر سازد
كه اگرقرار .توسعه كشاورزي وروستايي محور اصلي توسعه ملي است ودراين راستا اعتقاد دارد"مايكل تودار"ازنظر

 بايد تعدل بهتري بين توسعه روستايي وشهري ايجاد شود،.لي دركشورهاي جهان سوم واقعيت پذيرداست توسعه م
هاي  لذا درسال.برنوسازي وتوسعه بخش شهري متمركز بود1960و1950چون اكثر پروژه هاي داراي اولويت دهه هاي

هاي توسعه  همچنين هدف.شود آينده بايد تاكيد بيشتري برگسترش امكانات اقتصادي واجتماعي درمناطق روستايي
هاي فوق بايد برحسب توسعه متعادل  تواند صرفا به رشد كشاورزي واقتصادي محدود گردد وهدف روستايي نمي

 تودارو،( .اقتصادي واجتماعي با تاكيد برتوزيع عادالنه درآمد ونيز ايجاد سريع سود ازسطوح باالي زندگي بررسي شود
توسعه ملي منوط به توسعه روستايي وتوسعه روستايي منوط به پيشرفت "تودارو"ربه اين ترتيب ازنظ.)97 ص،1364
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برد كه  وازسه شرط الزم وضروري نام مي.كشاورزي زارعين كوچك وتوسعه هماهنگ دربخش روستايي وشهري است
  )97ص، 1364و،تودار( :اين شروط عبارتند از.بدون آنها استراتژي مردمي توسعه روستايي وكشاورزي ممكن نخواهد بود

  اصالحات ارضي-1
  سياستهاي حمايتي-2
  هاي توسعه هماهنگ هدف-3
  توسعه روستايي پيش شرط توسعه ملي است وبراي اين منظور تاكيد خاصي بربخش كشاورزي:جون رابينسون(

ته ولي راقبول دارد وكشاورزي رامحور توسعه دانس"تودارو"وي ازجمله دانشمنداني است كه كامال نظريات .مي باشد
درعين حال توزيع عادالنه مصرف راهم مورد توجه قرار داده وتنها راه چاره را برگشت به كشاورزي كوچك مقياس 

  )58 ص،1365گلريز،(مي داند
درمقابل نظرياتي وجود دارد كه توسعه رادركل مطرح مي كند وليكن تاكيد خاصي برتوسعه روستايي دارند وبراي 

پي ميسرا .خود جايگاه ويژه اي قائلند ازنظريه پردازان بارز اين گروه مي توان به آر مشاركت روستاييان درسرنوشت
  .اشاره كرد عمر وساليما

كاملترين ودرعين حال پيچيده ترين نظريه درباب توسعه جهان سوم رامطرح مي كند واومعتقد 1980ميسرا دردهه 
سوم مي باشد وهمچنين بود وجنبه اي بودن توسعه  است كه الگوي مراكز رشد مطلوبترين راهبرد توسعه براي جهان

بايد با درنظر گرفتن شرايط دراولويت ...وي معتقداست كه توسعه شهري روستايي،صنعتي،كشاورزي و.شديدا مي تازد
چنان  بايد آن اجزاي فرايند توسعه مي .گيرند وتاكيد صرف برهر يك ازآنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد قرار

تالفي .پوسته باشد كه شهرنشيني موجب توسعه روستاها گشته وپيشرفت روستاها پشتيبان توسعه شهرها شود به هم
 بازدهي، اين دو فرايند مي بايد منجر به شرايطي گردد كه درآن شكاف بين نواحي شهري وروستايي ازنظر درآمد،

  )18ص، 1364ميسرا،(خدمات اجتماعي وكيفيت زندگي كاهش يابد
  و توسعه روستايي ي فن آوري اطالعات و ارتباطاتنظريه ها

توسعه پايدار در سال هاي پاياني قرن بيستم به عنوان يكي از مناظرات محوري جهـان در عرصـه هـاي مختلـف و     
تبديل گرديده ... كارسازي چون فقر، نابرابري، آموزش بهداشت، حقوق زنان و كودكان، تكنولوژي و آزادي و امنيت و

  .است
ين آنچه بديهي است لزوم پرداختن به اصولي است كه زمينه ساز توسعه پايدار باشد و دستيابي بـه آن و فقـط   بنابرا

اجتماعي ناشي از آن تنها  -پايداري آن را سهولت بخشد چرا كه با افزايش بي رويه جمعيت جهاني و مسائل اقتصادي
بومي و محلي مي توان از گرفتاري ها و چالش هاي  با پيروي از اسلوب هاي جامع و كارآمد و همسويي آن با شرايط

  .موجود كم كرد
  :بسياري از كارشناسان توسعه پايدار را در پنج بعد دسته بندي مي نمايد كه به اختصار به شرح ذيل مي باشد

 به معناي برآيند تخصيص بهتر و مديريت كارآمدتر منابع و جريـان مسـتمر سـرمايه گـذاري    : پايداري اقتصادي -1
  خصوصي و دولتي
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به مفهوم ايجاد فرآيند توسعه اي كه تداوم آن منوط به رشد ديگري است و در اينجا هـدف،  : پايداري اجتماعي -2
  .خلق تمدن انساني با توزيع عادالنه دارايي ها و درآمدها به منظور كاهش فاصله بين اغنيا و فقرا مي باشد

  :ا استفاده از هدف هاي زير تقويت نمودكه مي توان آن را ب: پايداري بوم شناختي -3
  محدود كردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختني تمام شدني؛ •
 كاهش حجم ضايعات و آلودگي ها و بازيافت منابع؛ •

 ترويج امساك در مصرف منابع؛ •

 تالش براي يافتن فن آوري هايي با ضايعات كمتري؛ •

 ناسب؛تعيين قوانين و دستگاهايي مبتني بر اعمال قانوني م •

كه با هدف نيل به تشكل روستايي، شهري متعادل تر و توزيع بهتر زمين ها از نظر اسـكان  : توسعه مكاني پايدار -4
 :انساني به مواردي از اين قبيل تأكيد دارند

  ؛اقماريكاهش تمركز بيش از حد در مناطق  •
 وچ نشيني بي رويه؛ممانعت از تخريب اكوسيستم هاي آسيب پذير ناشي از فرآيندهاي مهاجرت و ك •

 ترويج روش هاي كشاورزي و جنگل داري جديد بين زارعان كوچك؛ •

كشف و بهره برداري از توان بالقوه محيطي براي صنعتي شدن متمركز همراه با فناوري جديدو با تأكيد خـاص   •
 و نقش آنها در ايجائ اشتغال روستايي غير كشاورزي؛ )Biomass(بر صنايع زيست توده

 اي از طرق هاي طبيعي براي حفظ تنوع زيستي؛ ايجاد شبكه •

تداوم فرهنگي، شامل يافتن ريشه هاي درون زاي الگوهاي نوسازي و نظام هـاي زراعـي و فرآينـدهايي كـه در      -5
  .)79-81 ،صص1381 ،سلدوزي(روند تداوم فرهنگي تغييراتي به وجود مي آورند

يدار قرار دارد و بخشي از جمعيت جهان در روستاها سـاكن  كه توجه به انسان در محور مباحث توسعه پا از آنجايي
از جمله اهداف توسعه روسـتايي در   روستاها مي باشند به منظور تامين آسايش و فقرزدايي از جوامع حفظ و پايداري

هـاي   بايست حضور تكنولـوژي  به منظور نيل به پويايي و رفاه ساكنان مي بنابراين شود، هاي اخيردر نظر گرفته مي دهه
 هاي پايداري توسعه از قابليت به عنوان يكي از شاخصICTامروزه. نوين در زندگي روستاييان را مورد بررسي قرار داد

در  ICTبررسي برخوردار مي باشد در حال حاضر كشورهاي توسعه يافته و بسياري از جوامع در حال توسعه به پيشبرد
فنـاوري  بـا   اطالعـات  از همگرايـي تكنولـوژي   پديـده اي كـه   .شـته انـد  روستاها و تاثير آن بر توسعه پايدار تمركز دا

ز ـــــ هنگامي كه مخابرات با پيشرفت هاي شگفت انگي". مي شود يادICTبه عنوان انقالبو از آن  منتج شدهارتباطات 
ود را در ايـن  هاي همراه و شبكه هاي فيبر نوري و كانالهاي ارتباطي قوي پايگـاه خـ   خود توانست با راه انداختن تلفن

) GSM(اگر چه راه اندازي تلفن هاي همراه با استانداردهاي نظام جهاني ارتباطـات سـيار  . حوزه مستحكم و نافذ سازد
اي نوين  پيوند تلفن هاي همراه با اينترنت روزنه1997اما در سال. گرديد 1و پست صوتي زمينه ساز شكوفايي مخابرات

فيق ارتباط صوتي و كاركرد اينترنت تحت عنوان پروتكل كاربرد بي سيم، آغـازگر  را در فناوري روز دنيا گشود و با تل

                                                            
1 Voice mail  
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دارنلـي و  ( پيشرفت شاياني در اين مسير در ابتداي راه شبكه مخابراتي به ضرورت سرمايه گذاري و توسعه فني پي بـرد 
  .) 52-51 ،صص1384، فدر

ه براي ذخيره، هـدايت، رسـاندن و سـهيم شـدن     شامل سخت افزار، پردازشگرها و سيستم هاييست ك» ICT«بنابراين
هاي بشـري از   به عنوان پديده اي جامع و فراگير در طيف كامل فعاليتICTبدين ترتيب،  .شود اطالعات بكار گرفته مي

 چراكـه بـه عنـوان ابـزاري چنـدمنظوره،     . هاي اقتصادي و سياسي تاثيرگذار است كاربردهاي شخصي گرفته تا فعاليت
داراي قابليتهاي متعدد در نظر گرفته مي شود، كه امكان راه حل هاي مناسـب را در قالـب كاربردهـاي     انعطاف پذير و

ارتباطـات،  و  تكنولـوژي اطالعـات   .)UNDP,1384,24( فردي يا محلي، جهت تامين نيازهاي مختلف فراهم مي آورد
    هـاي تـازه    هـاي تـازه، هويـت    رون قالـب امكان ظهور جامعه شبكه اي را فراهم آورده است كه افراد و جوامع را در د

در عين حال خـود ايـن شـبكه تحـت تـأثير ديناميسـم داخلـي،        . بخشد و تعاريف تازه اي از انسان عرضه مي دارد مي
  ).20،ص1380،ستلزاك(دستخوش تغييرات دايمي و در نتيجه ايجاد الگوهاي جديد زيستي و حياتي در نقاط مختلف است

و  زندب پيوند جهان با ديگر نقاط راپلي جوامع روستايي  تواند همچون مي)ICT(اطالعات تكنولوژي ارتباطات و 
  .را از افراد دور نمايد انزواي اجتماعي

الينفكي كـه دارد و هـم بخـاطر وجـود مـدارك       "ويژگي هاي  بنابراين تكنولوژي اطالعاتي و ارتباطي هم به دليل
به عنـوان ابـزاري قدرتمنـد در امـر      مي تواند. حقق اهداف توسعه استت زياد آن در تــــتجربي كه حاكي از مشارك
 .توسعه به كار گرفته شود ICT   مي تواند در سطوح خرد و كالن كشور مورد استفاده قرار گيرد و به افـزايش كـارآيي و

ايـن تـوان   ICTعالوه بر اين،. شودارتقا و بهبود شيوه حكومتي و كاهش هزينه ارائه خدمات منجر  مشاركت در توسعه،
نقـش بـا ثبـاتي در تسـريع توسـعه و پويـايي اجتمـاعي و اقتصـادي          بالقوه را دارد كه در صورت بكارگيري مناسـب، 

  ).UNDP,1384, 23("كشورهاي در حال توسعه ايفا نمايد 
هاي محلي و مساله پايداري ، نقطه كانوني موضوعي است كه ميشل  بر توسعه روستايي، حساسيت ICTتاثيردرك 

مي تواند ICTورشتاين آن را اجتماع انفورماتيك مي نامد و در محتواي توسعه روستايي اشاره مي كند كه دسترسي بهگ
مجموعه اي از منابع و ابزارها را براي حيات اجتماعي و فردي فراهم سازد تا از اين ابزارها و منابع براي رسيدن به 

در بازيابي اجتماعات محلي و بومي بهره گرفت و ICTين مي توان ازهمچن. )406 ،ص1387ازكيا،(اهدافشان استفاده كنند
تاثير آنرا در ارتباط گيري مجدد ميان ساكنان به نحو مطلوب در بازيابي اجتماعات تعبير نمود بازيابي مفهومي است كه 

هاي  جمعيت ها در تالش هستند راهي براي پيوند و ارتباط توسط اسكات لش مطرح شد و امروزه بسياري از دولت
بومي و محلي خود با يكديگر به منظور بهبود ارتباط از دست رفته پيدا كنند و بازسازي اين امر به زير ساختارهاي 

 .(Ashton and Thorns,2007)فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار اصلي پيوند دهنده ارتباط نيازمند است
اي  هاي قابل مالحظه جديد در خانه و به دنبال كار درخانه چنانچه بخش حضور فناوري هايتافلر نيز معتقد است كه 

شود تا تحرّك  اين امر باعث مي. تواند براي جامعه محلّي ثبات بيشتري به همراه آورد از جمعيت را در برگيرد، مي
يشتري در جامعه اجباري، فشار عصبي ناشي از آن و روابط گذرا و سطحي ميان افراد كمتر شود و افراد مشاركت ب

اي  تواند به اعاده حس تعلّق به جامعه محلّي كمك كند و حيات تازه كلبه ي الكترونيك مي بنابراين. كنند محلّي پيدا مي
  بدهد... به سازمان ها و انجمن هاي انسان دوستانه و فرهنگي و
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ا كـه بـه مراتـب امكانـات و     بدين ترتيب عصري كه با اطالعات شاخص مي شود بر آن نيز تاكيد بسياري دارد چر
هاي بيشتري به افراد عرضه مي دارد و باعث مي شود تا از خود اتكايي بيشتري نسبت به قبل برخوردار شوند  فرصت

همچنين دستيابي و مديريت اطالعات را آسان و كارآمدتر نموده و تسهيالت بهتري براي دسترسي به دانش و تجارت 
  :مهم آن مي توان به موارد زير اشاره نمود از مزاياي. دنيا فراهم مي سازد

ها را بواسـطه امكـان    گستره انتخابات و فرصتICT:هاي شخصي و شغلي گيري دستيابي به اطالعات براي تصميم -
ازآنجاييكـه فقـر اطالعـاتي مـانع     . وسعت مي بخشد اجتماعي –دستيابي بيشتر به اطالعات مرتبط با توسعه اقتصادي 

  .عه مي باشد مي توان با دستيابي به اطالعات در بهبود شرايط زندگي گامي اساسي برداشت بزرگي بر سر راه توس
با از  :اقتصادي –تقليل مرزهاي جغرافيايي و كاهش مسافت ها، فاصله ها به عنوان عاملي در مشاركت اجتماعي  -

برقـراري ارتبـاط از اشـتراك    بين رفتن جبر جغرافيايي مي توان از دورماندگي رها شد واز طريق شبكه جهاني ضـمن  
سـهولت   مي تواند ازبه ويژه از طريق اينترنت  ICT بدين صورت كه تحقيق و پژوهش با .گذاري اطالعات بهره گرفت

در عين حال كه با دعوت به عضويت در . بوده و در ارائه اطالعات به افراد كمك بسزايي مي نمايد بيشتري برخوردار 
 مي توان مشاركت مردمي را سرعت بخشيد و مرتبط انجمن هاي اجتماعي

به افراد، مشاغل تجاري و بازرگاني، گروه هاي بومي و اجتماعات، زنان و مردمـان بـه    ICT: دستيابي به فرصت ها -
ي دوباره مي بخشد تا كاري كه قرار هست انجام بدهنـد را بهتـر بـه سـامان     تحاشيه رانده شده و گروه هاي منزوي قو

وژي ارتباطات و اطالعات و قابليت كاربرد آنها، افراد گروه هاي مذكور مي توانند به همان اطالعـاتي  با تكنول. برسانند
دستيابي به اطالعات مي تواند بـه افـزايش مشـاركت در    . ها و شركتهاي بزرگ استفاده مي كنند دست بيابند كه دولت

 . دهاي مرتبط با آن بيانجام زمينه توسعه اقتصادي و انساني و فعاليت

آموزش از راه دور به دانش آموزان و دانشجويان اين امكان را ميدهد تا مطالـب دروس  : افزايش توانايي يادگيري -
 .هاي شناخته شده دريافت كنند از دانشگاه) on line(مورد نظر را بصورت آن الين 

مـي باشـد بنـابراين     اطالعات درباره آب و هوا و محيط زيست بصورت خوانا در دسـترس : ارتقاء آگاهي محيطي -
هايي معتبر بـه ايـن    سطح آگاهي، آمادگي و پيش بيني نسبت به شرايط جوي به مراتب باال رفته و در اين زمينه سايت

 .)36 ،ص1388مطلق ،( امر كمك شاياني مي كنند
شـود تـا   هبود آگاهي نسبت به عواملي كه بر رفاه افراد تاثير گذار هست، اطالعـات و دسـتيابي بـه آن باعـث مـي      ب

زندگي جزيره اي و انزوا گونه، ديگر به راحتي امكان پذير نباشد و افراد كشورهاي مختلف نسبت به عـواملي كـه بـه    
هـا و   بهبود كيفيت زندگي و رفاه آنها كمك مي كنند آگاهي يابنـد و بـراي دسـتيابي بـه رفـاه مطلـوب خـود تـالش        

بـا اثرگـذاري بـر ابعـاد اقتصـادي ، اجتمـاعي و       ICTح نمود كهبنابراين مي توان مطر .تقاضاهاي خود را افزايش دهند
  :فرهنگي نقش مهمي در توسعه پايدار روستايي مي تواند داشته باشد نمودار زير به اين مقوله مي پردازد
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هاي  نمايد و در زمينه اقتصادي نيز منجر به افزايش و سهولت فعاليت توسعه، كمك شاياني مي امر بهICTبدين ترتيب
هايي كه خود را بدين فناوري رسانده اند از شانس انتخـاب   اقتصادي گرديده و مبتني بر تكنولوژي ارتباطات همه راه

توانند قابليـت بازاريـابي و تجـارت را داشـته      ها مي وجه به نيازسنجيشدن ميتوانند برخوردار باشند و تمام بازارها با ت
كـاهش فقـر و فـراهم سـازي فرصـت هـاي       . باشند و در نهايت رقابت بازرگاني و تجاري را به سطح نـويني برسـاند  

ت را سرعت و درايت مي بخشند آنچه مسلم است ايـن اسـ  ه اقتصادي ميتوانند از عوامل مهمي به شمار آيند كه توسع
ت هاي مشاركتي توسعه از بين بردن فقر به عنوان حلقـه مفقـوده   فكه امروزه در تئوري هاي توسعه به خصوص رهيا 

بدين ترتيب ميتوان با توانمنـد   .)423،ص1387،ازكيا( "هاي مختلفي را براي آن در نظر گرفته اند راه توسعه مطرح بوده و
توانمنـدي اشـاره بـه    . اجتمـاعي جامعـه كمـك نمـود     -ي اقتصاديها سازي فقرا توان بازگشت آنها به چرخه فعاليت

مجموعه پتانسيل هايي دارد كه يك فرد مي تواند در وجود خود داشته باشد به عبارتي استعدادهايي كه در تمام افـراد  
تن به خصوص اينكه توانمندسازي اشاره به قـدرت ايجـاد تغييـر و داشـ    . نهفته است ولي به داليلي شكوفا نشده است

توانايي تغيير در شرايط زندگي حاصل نمي شود مگر با ارتقاء سطح دانـش  . ايجاد تغيير در شرايط زندگي دارد توانايي
هـاي   فرصت اشتغال زايي ناشي از شرايط جديـد بـه فعاليـت    ).همان(و آگاهي فقرا نسبت به شرايط زندگي و پيرامون

اقتصادي نوين مرتبط با تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي  مشاغل دراين شرايط كه مي بخشد بطوري اقتصادي رونق
   .)28 ،ص1366تافلر،( به بازار اقتصادي راه مي يابند

مخا طبان ويژه و متمايزي را براي خودنمي طلبد بلكه ميتوان فارغ از جنسيت و سن از اين تكنو لوژي  ICTهمچنين
شود تنها  هاي خاصي منتهي نمي محدوديت بههاي ديگر ولوژيبرداري نمود بر خالف تكن هجديد متناسب با شرايط بهر

از آنجايي كه زنان نيمي از جمعيت جا معه را تشكيل مـي  . كافي است از حد اقل سواد مهارت كاربردي آگاهي داشت
ر درا آنـان   ،ريـزي منـا سـب    توان بـا برنامـه   دهند كودكان ونوجوانان نيز آينده جا معه را در دست خوا هند داشت مي

هـاي الزم   آمـوزش  ICT"مند شد ه بهرهـــــبي به توسعيج مطلوب آن در جهت دستياو از نتا قراردادICTمعرض كا ربرد
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ارتقاء سـطح   .يار زنان قرار مي دهدتدر زمينه پزشكي و بهداشتي تنظيم خا نواده و پرورش و تر بيت كود كان را در اخ
ادر مي سازد كه شرايط زندگي خـويش را بهبـود بخشـند و در    ـرا ق دانش و آگا هي زنان در هر يك از زمينه ها زنان

   ).425 ،ص1387،از كيا("نمايند مورد ابعاد مختلف مسا يلي كه بدان مبتال هستند كسب دانش و آگاهي
اي به وسـعت جهـان ارتبـاط برقراركننـد از توانـايي       توانند از طريق اينترنت با مجموعه همچنين تمام افرادي كه مي

هـاي   ها و نيازسنجي گيري ها، راي سنجي سليقه. ها برخوردارند ها و تاثيرگذاري گيري ري براي مشاركت در تصميمبيشت
 .زيادي به صورت آن الين در وب سايتهاي مختلف و يا از طريق پست الكترونيكي كه خود مصداقي بر اين ادعاست

ICT در عين حال نيز ابزاري نيرومند و چنـد منظـوره بـراي     پديده است كه اگر خود نياز به مهارت و آموزش دارد اما
قابليـت و دسترسـي بـه    , براي بهبود كار آيـي   ICTبنا بر اين كشور هاي در حال توسعه از . مي آيد آموزش به حساب

  ) ,UNDP 2004(. "خدمات آموزشي و ارتقاي كيفيت آموزش استفاده مي شود
  .پايدار روستايي اشاره مي كند بر آموزش و توسعه ICTنمودار زير به تاثير 

افزايش سطح آکاهی و
تحصيالت

خدمات  افزايش
آموزشی

دستيابی به 
اطالعات

فرصت آموزشی 

آموزش از راه دور  اشتراک گذاری 
اطالعات دسترس پذيری بهبود قابليت 

آموزشی افزايش کارايی

ICT
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  نگارنده: منبع                                                                    

يار تتربيت كودكان را در اخ هاي الزم در زمينه پزشكي و بهداشتي تنظيم خانواده و پرورش و آموزش ICT"همچنين
سازد كه شرايط زندگي خويش  ها زنان را قادر مي ارتقاء سطح دانش و آگاهي زنان درهريك از زمينه.دهد يزنان قرار م

  )425ص ، 1387،از كيا("يندبتال هستند كسب دانش و آگاهي نماكه بدان م را بهبود بخشند و درمورد ابعاد مختلف مسايلي
ICT در , گرايـي محيطـي و اسـتفاده مـوثر از منـابع      يل كنشتواند از طريق بهبود سيستم هاي كنترل و پاسخ تسه مي

، مـي تـوان بـه جمـع آوري     ICTهمچنين به كمك . ايي ايفا نمايد مديريت كارآمد و با ثبات محيط زيست نقش ارزنده
و نيز  دپردازش و اشا عه اطال عات پرداخت و درك بهتري از مواردي نظير تغيير آب و هوا و تنوع زيستي بدست آور

ن به كنترل شرايط اكو لوژيكي و فعال نمودن معيارهاي حفاظت از محيط زيست و كاهش تخريب آن پرداخت مي توا
   )426 ،همان(

انتقال تمام يا بخشي از كار به خانه مي تواند نياز به انرژي را كاهش دهد همچنين قادر اسـت بـه عـدم    به عبارتي ،
انرژي الزم را ميان واحدهاي كوچك پخش كند و در نتيجه استفاده از تواند  ي الكترونيك مي نظام كلبه. تمركز بيانجامد

ابتدا از طريق انتقال به منابع احياءپـذير در  . شود بنابر اين باعث كاهش آلودگي مي. مولّدهاي نوع ديگر را ممكن سازد
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هاي بسـيار متراكمـي كـه     ندهكن دوم، آلوده. سازد كننده را منتفي مي ها بسيار آلوده مقياس كوچك انرژي، نياز به سوخت
  ..)280-278 ،صص 1366تافلر ، (را آلوده مي كنند، ميزان خيلي كمتري رها مي شود محيط زيست و مناطق

محيط زيست با دلگرمي بيشتري  با برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات مي توان به تعهد انساني نسبت به
  .ط زيست و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي را نشان مي دهد و محيICTنمودار زير رابطه ميان. عمل نمود

ICT   محيط زيست و توسعه پايدار روستايی ،
 

ICT

محيط زيست

استفاده موثر از 
منابع انرژی

ارتقای کيفيت
آموزشی

دسترسی به
موسسات معتبر 

بهبود قابليت
محيطی روستا

افزايش دانش
 کشاورزی

کاهش آلودگی کاهش تخريب
زيست محيطی

 افزايش شناخت
 اکولوژيکی

برخورداری از
اطالعات بين المللی

عدم اتالف
وقت و هزينه

پايداری زيست محيطی   

توسعه پايدار روستايی

  
  نگارنده: منبع                                                                       

  گيري  نتيجه
تني بر تغيير مفاهيم زمان و فضا تاكيـد  اي بر فراگير شدن اطالعات مب گيري جامعه شبكه كاستلز با پرداختن به شكل

-يعنـي اينترنـت  -شبكه ها همه چيز را تغييـر داده انـد و شـبكه بنـدي الكترونيكـي     او معتقد است كه . بسياري داشت
  .تغييرات بنيادين را به همراه داشته است

اي جوامع اطالعاتي مشخص از انديشمنداني هستند كه هر يك پنج معيار را بر» فرانك وبستر « و » ويليام مارتين « 
  :به معيارهاي زير تاكيد مي ورزد» مارتين « . وان براي آنها در نظر گرفتـت هايي مشابه را ميـ اند كه ويژگي نموده
اطالعات منبع و پايه اساسي جامعه مي باشد كه نقش تقويـت كننـده و اسـتحكام بخـش     : تكنولوژي اطالعات  .1

 .ردبراي ساير عناصر مولفه اي جامعه دا
پرداختن به ساختار اجتماعي جوامعي كه اطالعات در آن نقش اساسي را ايفا مي كنـد منجـر بـه    : بعد اجتماعي .2

تغييراتي در كيفيت و سطح زندگي مي شود بنابراين جريان اطالعات در فعاليتهـاي مختلـف اجتمـاعي سـبب ارتقـاي      
  .آگاهي جامعه در زمينه هاي بهداشتي، آموزشي و اجتماعي مي شود

توجه به جايگاه اطالعات در نهاد اقتصادي و ساختار اقتصادي جوامع تا جـايي پـيش رفـت كـه     : بعد اقتصادي .3
هاي  توان به خدماتي چون تجارت و فعاليت هاي آشكار اين تحول مي از نشانه. اقتصاد مبتني بر اطالعات مطرح گرديد

 . اقتصادي الكترونيكي اشاره نمود

سي بر نقش اطالعات بر ساختار سياسـي گروههـاي سياسـي از لحـاظ ارتبـاط درون      در معيار سيا: بعد سياسي .4
افزايش مشاركت مردم در تصميم گيريهـا مثـل انتخابـات و ارتقـاي آگـاهي      . گروهي و برون گروهي توجه شده است

 .سياسي آنها و پيشبرد خدمات دولتي در سطح ملي و بين المللي از ويژگيهاي معيار سياسي مي باشد
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افكار عمـومي،  . يز دستخوش تغيير و تحوالت مبتني بر اطالعات شده استننظام فرهنگي جوامع : فرهنگي بعد .5
ها، تعامل افراد با يكديگر و احترام به عقايد متفاوت صاحبنظران در قالب يك چارچوب ارزشي متحـول شـده    نگرش

 .اند و مرزهاي فرهنگي بواسطه تكنولوژي اطالعات كمرنگ شده است
نيز اگر چه به معيار تكنولوژيك بيش از بقيه موارد توجه دارد در عين حال به غير از معيار تكنولوژي به » روبست«

   ) 85زرگر، (مي ورزد معيار اقتصادي، شغلي و حرفه اي، فضايي و فرهنگي نيز تاكيد
اسي در توسعه پايدار تواند از جوامع شهري عبور نموده و به عنوان يك امر اس بديهي است اشاعه اين مقوله مي

  .روستايي مورد بررسي قرار گيرد 
تواند در كاهش فقر و  ارتباطات با تاثير بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ومي بنابراين تكنولوژي اطالعات

پذيري عمومي روستاييان،افزايش سطح آگاهي و تحصيالت، بهبود وضعيت بهداشت  افزايش فرصت اقتصادي،دسترس
  .، افزايش مشاركت شهروندان و تقويت ارتباطات محلي تاثيرگذار باشد  و سالمت

روستايي و نقش اساسي آن در توسعه پايداري روستا  ICTاما آنچه حائز اهميت است باورپذيري نسبت به توسعه 
مهارت  گذاري و اختصاص بودجه به منظور تحقق اين امر در راستاي فرهنگ سازي ، آموزش سواد و سرمايه.باشد مي

  .مي بخشد مجازي طي مسير را سرعت و مطلوبيت
 منابع 

  ،انتشارات اطالعات: تهران .توسعه پايدار روستايي.)1387(علي،و ايمان؛ازكيا، مصطفي
  انتشارات اطالعات،:تهران.توسعه روستايي مقدمه اي برجامعه شناسي).1384(ازكيا،مصطفي
  انتشارات اطالعات، : تهران.تگي روستايي ايراننياف شناسي توسعه و توسعه جامعه).1381(_______
و  251-250شـماره   .22سـال   .نشريه جهـاد  .اي ناحيه-بررسي و تحليل رويكردها و راهبردهاي توسعه روستايي).1381(عليرضا ،استعالجي

  .خرداد و تير و مرداد ،252
  وسسه توسعه روستايي ايران، انتشارات م :تهران. جايگاه توسعه در فرايند توسعه ملي.)1382(افتخاري، عبدالرضا ركن الدين

  انتشارات سمت،: تهران.نظريه هاي توسعه روستايي).1381(پاپلي يزدي، محمد حسين و محمد امير ابراهيمي
  ،نشر نو: ، ترجمه شهيندخت خوارزمي، تهرانموج سوم .)1366(تافلر، آلوين 
  .عباس عرب مازار،سازمان برنامه وبودجهه ترجم،برنامه ريزي توسعه،مدلها وروشها).1370(تودارو،مايكل
  .سازمان برنامه وبودجه:  تهران. غالمعلي فرجادي ،جلداول،ترجمهتوسعه اقتصادي درجهان سوم).1364(تودارو،مايكل

  نشرني، :تهرانازكياو مصطفي ترجمه احمد حجاران.مقدمه اي برجامعه شناسي باتاكيد برجامعه شناسي روستايي).1373(چيتامبار،جي،بي
  انتشارات دانشگاه تهران،:تهران.ازكيا ترجمه مصطفي. توسعه روستايي،اولويت بخشي به فقرا).1376(چمپرز،رابرت 

  ،بهار28،شمارهيقات جغرافياييفصلنامه تحق. نگرشي به نظريه هاي نوين توسعه روستايي.)1372(حامدمقدم،احمد
  انتشارات نشر ني،:تهران . گلريز  هترجم.نيافتگي هايي از توسعه و توسعه هجنب ).1365(، رابينسون جون

نسرين امين دهقان و مهـدي محـامي   ترجمه . درآمدي بر نظريه و عمل درباب جامعه اطالعاتي:اي جهان شبكه.)1384(فدر،جان؛و دارنلي،جيمز
  ر،چاپا:تهران .

  ،انتشارات سمت:تهران. اتوسعه روستايي،ديدگاهها وروش ه مقدمه اي بربرنامه ريزي.)1384(جمعه پور،محمود
  سازمان شهرداريهاو دهياري هاي كشور،چاپ اول:تهران.مباني ساماندهي صنايع درنواحي روستايي و مفاهيم.)1384(دربان آستانه،عليرضا

  ،وزارت جهاد سازندگيانتشارات : تهران ، فقر، روستا، توسعه ). 1377( ]وديگران[...رضوي، حسن
  .ناشر قديم .و تهديد در جامعه اطالعاتيامنيت  .)1385(زرگر، عليرضا
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  انتشارات دانشگاه يزد،چاپ سوم:يزد. مكتب ها نظريه ها ومدل هاي برنامه ريزي منطقه اي.)1383(زيارت،كرامت اهللا
   ،شارات سمتانت: تهران. جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين.)1384( سرور ،رحيم

گـرايش برنامـه    ،ي جغرافيـاي انسـاني  ادكتر پايان نامه، توسعه پايدار شهري، مطالعه موردي شهرستان اروميه.)1381(سلدوزي، محمدحسين
  .علوم و تحقيقات تهرانآزاد اسالمي واحد ريزي شهري، دانشگاه 

اداره كل طرح هاي صنعتي وبهره برداري جهـاد  :تهران.وستاييعه روستا،سنگ بناي استراتژي آينده توسصنعتي شدن ر.)1379(طاهرخاني،مهدي
  كشاورزي،چاپ اول

چالش ها وراهبردهاي ارتقاي بهره وري درصـنايع روسـتايي،مجموعه سـخنراني هاومقـاالت همـايش صـنايع       .)1378(عمادي،محمدحسين
  اداره كل طرح هاي صنعتي وبهره برداري جهاد كشاورزي:روستايي،تهران

  طرح نو، :تهران. ترجمه احمد عليقليان، احمد خاكباز .عصر اطالعات، ظهور جامعه شبكه اي.)1380(كستلز، مانوئل
  نشر رز،چاپ اول:،شيرازجامعه شناسي توسعه روستايي.)1379(لهسايي زاده،عبدالعلي

آزاد اسـالمي  اسـي، دانشـگاه   ي جامعـه شن ادكتر پايان نامه، تاثير تكنولوژي اطالعات و ارتباطات بر توسعه شهري.)1388(مطلق ،معصومه
  .علوم و تحقيقات تهرانواحد 

  دانشگاه شهيدبهشتي،:تهران. روستايي فضاي شهروروستا باتاكيد بردگرگوني بافت بررسي وشناخت روابط مكاني).1371(مكانيكي،جواد
  ،دانشگاه تهران :تهران. آمايش سرزمين  شالوده.)1372(مجيد. مخدوم
  وسعه،شماره اول،جهاد سازندگي،،ترجمه،علي اكبر،روستا وتمسايل ومشكالتتوسعه روستايي،).1364(ميسرا

  .جهادسازندگي.ترجمه علي اكبر.گزينه هاي توسعه روستايي).1371(____
  انتشارات قصيده سرا، : تهران. ترجمه اسماعيل قديمي .نظريه هاي جامعه اطالعاتي.)1382(وبستر، فرانك

  ،جلداول،جهادسازندگي،روستاييبراي برنامه ريزي مراكز رهنمودهايي )DHV)1371مهندسين مشاور
  فرهنگ و انديشه، :تهران.توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم).1379(نصيري،حسين
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