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 چکيده
 و مي آيد به شمار جهان در توسعه محورهاي مهمترين از يكي به عنوان ارتباطات و اطالعات فناوري

 توسعة زيرساختهاي ازاصلي ترين يكي به عنوان فناوري اين توسعة به جهان، ازكشورهاي بسياري

 توسعة به نياز كه توسعه الدرح كشورهاي در جامعه مهم هاي بخش كردند. ازجمله توجه خود

 فناوري از جهان كشورهاي تمام هستند. امروزه روستاها نمايد، مي ضروري آن در اطالعات فنّاوري

 اين كنند. مي استفاده روستايي اصلي توسعه هاي استراتژي از يكي عنوان ارتباطات به و اطالعات

 مردم زندگي سطح و، ارتقاء روستاها هب مختلف خدمات ارائه در را خود انكارناپذير تأثير فناوري

 يا و كاهش براي الزم شرايط راحتي به تواند مي ارتباطات و اطالعات فناوري است. داده نشان روستا

 و موقع به را الزم اطالعات و خدمات و كاهش را انزواي جغرافيايي روستاها از ناشي موانع رفع

 و اطالعات آوري فن توسعه و استاي بكارگيرير در دهد. لذا قرار دراختيار روستاييان مناسب

 منافع حداكثر و مرتفع، زمينه اين در موجود موانع تا نمود تالش بايست مي روستاها در ارتباطات

مقاله حاضر كه به روش مروري و با استفاده از منابع مكتوب و اينترنتي تهيه روستا گردد.  عايد

 ري اطالعات و ارتباطات، توسعه روستايي و ذكرفناو شده، درصدد است كه با تشريح مفاهيم

انتظارات از توسعه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات در روستاها  ، محدوديتها و سازوكارهاي 

 مسئله را بررسي نمايد.اثربخشي آن 

توسعه ، روستافناوريهاي اطالعات و ارتباطات،  :يديکل واژگان
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 2پریسا پاک 1 بهمن خسروي پور

 خوزستان دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 1
رشد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي دانشجوي كارشناسي ا 2

 خوزستان رامين
 

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
 بهمن خسروي پور

b.khosravipour@gmail.com 

ارتباطات در  و اطالعات فناوريهاي بررسی قابليت 

 توسعه روستایی
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 مقدمه             
هاي بسياري را براي جامعه ها و قابليترسد توانايياند كه به نظر ميو ارتباطات جديدترين دستاوردهاي بشري فناوري اطالعات

رود بتوانند در رفع مشكالت موجود جامعه بشري مفيد و مؤثر باشند. بسياري در سراسر جهان بر اين اند و انتظار ميانساني عرضه نموده

هاي ارتباطي و اطالعاتي نقش بسيار كليدي در دستيابي به منابع يآيند دانش و اطالعات از طريق فناوراند كه تسريع و تعديل فرعقيده

(. يک درک مفهومي در مباحث عمومي وجود دارد كه فناوري 0931هاي مختلف ايفا خواهند نمود)زوله،انساني و توسعه پايدار در زمينه

 يكي به عنوان ارتباطات و اطالعات فناوري(.لذا 2102ا براي بهبود زندگي بشر ارائه نمايد)دي، تغييرات الزم ر اطالعات و ارتباطات مي تواند

 ازاصلي ترين يكي به عنوان فناوري اين توسعة به جهان، ازكشورهاي بسياري و مي آيد به شمار جهان در توسعه محورهاي مهمترين از

 به نياز كه توسعه درحال كشورهاي در جامعه مهم هاي بخش (. ازجمله0931مي كنند)رضايي و موسويان، توجه خود توسعة زيرساختهاي

امروزه به سبب انفجار دانش و (. 0939شبخانه و زماني هستند)سپهردوست روستاها نمايد، مي ضروري آن در اطالعات فنّاوري توسعة

 هزينه در اختيار كشاورزان و روستاييان قرار دهد امري جمعيت وجود نظامي كارا كه بتواند اطالعات مناسب را در كمترين زمان و يا حداقل

)نورالديني  ي به اين هدف شناسايي و مطرح شده استابحياتي مي باشد كه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان موثرترين ابزار براي دستي

 مي گردد، تلقي وسرمايه ها نهاده ها صلي ترينا از يكي عنوان به تنها نه روستايي توسعه و كشاورزي عرصه در (. اطالعات0932و حكمت،

 اطالعاتي به روستايي (. جامعه ي0939شمار مي آيد)معروفي، به توسعه و اثربخشي ديگر منابع توليد و بازده ارتقاي عامل كاراترين بلكه

 اين بر دارد. نياز موارد ساير و بازار قيمتهاي بيماريها، اعتبارات، و آفات هشداردهنده سيستم هاي كشاورزي، نهاده هاي عرضه درباره ي

 حال در اقتصادي، نظر از ماندن زنده و خود مشاغل نگه داشت و جذب براي اطالعات به تكنولوژي دسترسي روستايي، جوامع در اساس

 عدم و اييجغرافي انزواي از ناشي مشكالت دليل به كشور روستاهاي شک بي .(0932است)خواجه شاهكوهي، ضرورت يک به تبديل شدن

 تواند مي ارتباطات و اطالعات فناوري شرايطي چنين كنند. در مي تجربه را بي شماري مسائل و مشكالت خدمات و اطالعات به دسترسي

دراختيار  مناسب و موقع به را الزم اطالعات و خدمات و كاهش را انزوا اين از ناشي موانع رفع يا و كاهش براي الزم شرايط راحتي به

 فراگير قابليت ارزان، نسبي هزينه ، گسترش سرعت زياد نرخ دليل به فناوري اين (.0933دهد)مطيعي لنگرودي و همكاران، قرار يانروستاي

 اين . باشد داشته چشمگيري تأثير نداشتن، دسترسي نيز و اطالعات و دانش از ناشي رفع مشكالت در تواند مي دوسويه، ارتباط قابليت و

است)سوراني  فناوري شده اين به روستايي توسعه عرصه دولتمردان و سياستمداران آوردن روي و توجه جلب موجب ها، وقابليت ها ويژگي

روستاها  بنيادي مشكالت حل براي اي معجزه عنوان به تواند ارتباطات نمي و اطالعات فناوري از استفاده چند (. هر0939و همكاران، 

 مديريت كنار در تواند مي ...و الكترونيک آموزش ، الكترونيكي تجارت ، الكترونيک دولت يعني آن ايابزاره از استفاده ليكن گردد. معرفي

 از نمايد. بسياري را توجهي شايان كمک مناطق اين عمومي رفاه تامين در بخشيده و تسريع را روستايي ي توسعه ، آن از استفاده صحيح

 (. گسترش0933دهد)عزيزي و همكاران، كاهش را و...( مهاجرت ) روستايي زندگي از ناشي منفي و تبعات نموده حل را موجود معضالت

 محصوالت، روستاها، تبليغ ساكنان براي الكترونيكي آموزش هاي فعاليت وگسترش توسعه روستاها، در الكترونيک تجارت هاي فعاليت

 ) روستاييان ارتباطي و اموراداري انجام برعكس، و اييروست به شهري نقاط از دانش روستاييان، انتقال گردشگري هاي جاذبه معرفي

 مزاياي جمله از روستايي، مناطق در طبيعي منابع مديريت براي جغرافيايي اطالعات هاي سيستم و... (، بانكي كارهاي ماليات، پرداخت

 (. 0930)سعدي و پير خضرانيان، است روستايي مناطق در وارتباطات اطالعات فناوري

 

 فنّاوري بستر آن در نوين شكل در امروزه كه خدمات ارائة و اطالعات تبادل و انتقال روستايي، پايدار توسعة اهبردهاير لذا در

 با تنگاتنگ ارتباطي در را توسعه گوناگون كاركردهاي توان مي راحتي به و دارد زيادي اولويت است، پذير ارتباطات انجام و اطالعات

 (. در همين راستا، با توجه به اين كه فناوريهاي0939قبادي و همكاران، كرد)رستمي ارزيابي ارتباطات و اطالعات فنّاوري كاركردهاي

مي  روستاها، در ارتباطات و اطالعات فناوري همچنين مي باشد و گسترش حال در روز هر كشور ما نيز در آن توسعه و ارتباطات و اطالعات

 سنتي مرزهاي بردن بين از با و ساخته خارج انزوا حالت از را روستاها كشاورزي، بخش در ارتباطات و اطالعات درانتقال جهش ايجاد با تواند

در توسعه روستايي  ارتباطات و اطالعات داشته باشد.در اين پژوهش به بررسي نقش فناوري توسعه در موثري نقش روستا و شهر بين

 پرداخته شده است.
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  (ICT)1مفهوم فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوري اطالعات و ارتباطات عبارت است از فناوري هايي كه فرد را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي انتقال، دريافت و 

 زيرساخت يكديگر شامل؛ با مرتبط اجزاء از تنيده درهم اي مجموعه (. به طور كلي0932)نورالديني و حكمت،مديريت اطالعات ياري كند 

 جغرافيايي و سياسي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، نظام با ارتباط در كه است متولي هاي سازمان نيز و انساني نيروي خدمات كاربردها، ها،

 يا حروفي رقمي، عناصر از مجموعه اي اطالعات كه است معتقد2 مارچلو (.0939قبادي و همكاران، مي كنند)رستمي فعاليت كشور يک

 است جرياني مفهوم به ارتباطات همچنين گيرد. قرار پردازش معرض در تواند مي و بوده مشخص و رآشكا مفهومي داراي كه است نمادي

 (.0939شبخانه و زماني مي شود )سپهردوست منتقل ديگر شخص به شخصي از اطالعات كه

لف را  از طريق راديو و فناوري اطالعات و ارتباطات دامنه گسترده اي از توليد، پخش و كاربرد اطالعات از طريق رسانه هاي مخت

تلويزيون گرقته تا ماهواره و اينترنت در برمي گيرد. به طور كلي گونه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را مي توان به صورت زير خالصه 

 كرد:

 فناوريهاي متكي بر امواج الكترو مغناطيسي مانند راديو ، تلويزيون، تلفن و مانند اينها ؛

 طالعات نوشتاري مانند كتاب، نشريات و رسانه هاي چاپي  وفناوريهاي متكي برا

فناوريهاي متكي بر ارتباطات از طريق امواج صوتي و مغزي و كنش ها و واكنش هاي فردي در تعامل با يكديگر)سوراني و 

 (. 0930همكاران، 

ارتباط(، جمع زدايي )گرايش به ارتباطات از ويژگي هاي فناوري اطالعات مي توان به تعاملي بودن فناوري)دو طرفه بودن فرايند 

(. همچنين دسترسي 0933فردي(، ارتباط ناهمزمان، تمركززدايي، استفاده از ظرفيت بيشتر و انعطاف پذيري اشاره كرد )برقي و قنبري ،

وردهاي اين فناوري است كه سريع به اطالعات و انجام كارها بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي ومحدوديتهاي زماني از بزرگترين دستا

 از علوم رايانه، ارتباطات و شبكه سازي تشكيل شده و امروزه، كاربردهاي متنوع و گسترده در زمينه هاي كاري، اقتصادي، تجاري و اجتماعي

 ( .0932دارد )افراخته و سرايي،

 

 توسعه روستایی و فناوري اطالعات و ارتباطات 
 و افزايش بازدهي بهبود روستا، شامل محيط در فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي تغييرات دفراين يک عنوان به روستايي توسعه

(. 0933باشد)فتحي و مطلق، مي بهداشت و پرورش و تغذيه، مسكن، آموزش سطح قبول قابل حداقل روستاييان، تأمين درآمد و اشتغال

 مهاجرت كاهش؛ها شامل اولويت و شرايط با متناسب هان،ج مختلف مناطق و روستايي دركشورها توسعه هاي- استراتژي و رويكردها

، جديد شغلي هاي فرصت ايجاد، افزوده( توليد)ارزش افزايش راندمان و اقتصادي پويايي طريق از عمومي درآمد فزايش، اشهرها به روستائيان

 توسعهوجديد  هاي فناوري از استفاده در عمومي دانش بردن باال ،عدالت اجتماعي تعميم راستاي در عمومي خدمات ارائه در تسهيل

(. با توجه به اينكه يكي از اهداف توسعه، برقراري رابطه متعادل 0931الزم مي باشد )شاهرخي ساردو و همكاران، ارتباطي هاي زيرساخت

وههاي مختلف است. در بين بخشهاي اقتصادي، اجتماعي ، منابع و فرصتهاي جامعه و توزيع پيامدهاي حاصل از توسعه بين مناطق و و گر

همين راستا يكي از تكنيكها بهره مند نمودن روستاهها از مزاياي پيشرفتهاي فني در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات مي باشد)بابايي 

 به تصور اين .ندارد جايى روستاها در و است شهرى اى پديده اطالعات، فنّاورى و اينترنت كه برسد نظر به (. شايد0931فيني و همكاران،

 مشاغل بين فاصله وجود تر مهم همه از و روستايى مناطق پراكندگى و روستاها در مخابراتى و ارتباطى فنى هاى نبود زيرساخت دليل

 توسعه تسريع كه، در دارد را توان اين ارتباطات و اطالعات (. لذا فناوري0939است)هادى نيا، گرفته شكل اطالعات فنّاورى با روستاييان

. توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يک ابزار مهم كه مي نقش داشته باشد  مناطق روستايي جمله از و توسعه يافته كمتر ناطقم

تواند به توانمند سازي مردم فقير وتوسعه مهارت هاي آنها كمک كند، ، بهره وري را افزايش دهد و كيفيت زندگي آنها را از طريق افزايش 

 برنامه با كه دهد مي نيز نشان جهاني تجارب(. 2102ادي و آموزشي  بهبود ببخشد شناخته شده است)تامبوتوها و همكاران،سطح اقتص

 ايجاد دولتي، خدمات بهداشت، اطالعات، به فقرا توان دسترسي مي ارتباطات، و اطالعات فناوري گسترش بر مبتني و درست ريزي

 را زراعي غير و زراعي محصوالت بازاريابي انبار، توليد، زمينه در فقرا از وحمايت مردم به آموزش ارائه امكان مستقيم، اشتغال فرصتهاي

 (.0931بورخاني و همكاران، بخشيد)رزاقي بهبود

                                                           
1Information and Communication Technologies   
2 Martello 
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 پايه، ازمنابع متوازن و مؤثّر برداري بهره حفاظت، همچون روستايي، پايدار ي توسعه مطلوب ي گزينه اساسي اجزاي به نگاهي با

 همه و مؤثّر مشاركت وگسترش توسعه جوانان، و زنان ويژه به ، روستايي پذير آسيب اقشار نمودن توانمند و مردم انتخاب قدرت شافزاي

 ها ظرفيت ها، فرصت ي توسعه دركشاورزي، وري بهره ارتقاي ريزي، برنامه و تصميم سازي فرآيند در محلّي نهادهاي و مردم ي جانبه

 ارتقاي و روستا و شهر ميان توسعه منافع و امكانات منابع، به دسترسي نظر از برابر هاي فرصت ي توسعه ايي،روست اقتصاد سازي وتنوع

 ارتباطات و اطالعات فناوري كاركردهاي ازجمله شده، ياد كه مطالب يابيم درمي روستايي، اجتماعات زندگي كيفيت جانبه ي همه

                                                                                                                        (.               0930است)مواليي و همكاران،

لذا راهبرد توسعه روستايي بر مبناي جامعه اطالعاتي ، محور توسعه روستاها در آغاز هزاره سوم ميالدي است و در آن، اطالعات و 

تباطات جهت كسب آگاهي در زمينه هاي مختلف به عنوان نقطه كانوني توسعه پايدار به طور عام و توسعه پايدار اتصال به فناوري ار

از طريق تعيين سهم برخورداري  20روستايي به طور خاص معرفي شده است. به نحوي كه شاخص توسعه روستايي كشورها در قرن 

 .(0931سبت به توليد ناخالص ملي مشخص مي گردد)نوروزي آورگاني،روستايان از اطالعات و انواع وسايل ارتباط جمعي ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1831روستایی )فتحی و مطلق،  پایدار شکل شماره یک : فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه

 

 انتظارات از توسعه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات در روستاها

 

 توسعه اقتصادي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در
 کشاورزي محصوالت فروش و بازاریابی بهبود -

 از غيره و محصول عمده خريداران با مناسب ارتباط عدم ، شهرها در محصول تقاضاي و عرضه وضعيت از كشاورزان اطالع عدم

 تجارت از استفاده قالب در تباطاتار و اطالعات وريافن از استفاده .مي گردد پايين قيمت به محصول فروش باعث كه هستند مسايلي جمله

گردد)عزيزي و  روستايي اقتصاد سازي شفاف باعث و نموده برطرف را مناطق اين در بازار مكانيزيم نقايص از تواند بسياري مي الكترونيک

سهيل ، فرآيند رقابتي را ( در بخش كشاورزي مي تواندتصميمات بازاريابي را تICTبنابراين اطالعات و ارتباطات فناوري ) (.0933همكاران،

هدايت ومكانيزم هاي بازاريابي را ساده مي كند. براي تصميم گيري به موقع و مناسب براي دريافت درآمد مطلوب، اطالعات مربوط به 

 

ICT 

 

 توسعه پایدار روستایی

افزایش فرصت اقتصادي و  دسترس پذيري عمومي توانمندي زنان

 کاهش فقر

آگاهي و ارتقاي سطح 

 آموزش

 پايداري زيست محيطي افزايش بهداشت عمومي

 

 پ
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باشد محصوالت كشاورزي ، وضعيت عرضه و تقاضا درارتباط با محصوالت مختلف و قيمت فعلي بايد به صورت آنالين در دسترس كشاورزان 

 (2102)سانتوش و همكاران،

 

 کشاورزي فعاليتهاي مدیریت -
كشاورزي نقش مهمي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي توسعه نيافته بازي مي كند. اطالعات مناسب شرط الزم 

ده و در نهايت به پيشرفت هاي براي بهبود در همه زمينه هاي كشاورزي است. فناوري اطالعات و ارتباطات كشاورزي سنتي را بهسازي نمو

همچنين يک محرک بلند مدت براي توسعه كشاورزي است و نيز يک شاخص  .قابل توجهي دربهره وري كشاورزي و پايداري كمک مي كند

 عامل چهارمين صورت به ارتباطات و فناوري اطالعات نقش امروزه(. 2102مهم  براي كشاورزي مدرنيزه مي باشد)ژانگ و همكاران،

است. )خواجه شاهكوهي  درآمده توسعه يافته كشورهاي روستايي جوامع كشاورزي در فناوري( و سرمايه كار، نيروي وليد)زمين،ت

 و رساني اطالع توليد، اقتصاد كارائي توليدي، افزايش واحدهاي عملكرد و بازدهي افزايش بوسيله اطالعات و ارتباطات آوري (.فن0932،

هايي كه يک كشاورزي مدرن شاخص(. 0939كند)معروفي، مي ايفا كشاورزي مديريت و توسعه بهبود، در مهمي نقش كشاورزي ترويج

ها متأثر شود و نهايتاً به هدف اصلي يعني افزايش كمي و كيفي توليد در چارچوب تواند با تكيه بر فناوري اطالعات و ارتباطات از آنمي

سنجي و نيازسنجي ها، امكانعلمي و پيشرفته، اطالعات دقيق از نوسانات قيمت نهادهتوسعه پايدار كشاورزي برسد شامل ؛ هواشناسي 

هاي علمي و عملي، اطالعات صادرات و واردات از طريق بخش خصوصي و دولتي، آموزش و المللي، تركيب روشبازارهاي مصرف ملي و بين

و روستا، افزايش بازده اقتصادي، افزايش بازده زيستي توليد مي  ترويج مناسب و پيشرفته، از بين بردن فاصله مكاني و اطالعاتي شهر

 (. 0931باشد)زوله،

 

 ایجاد اشتغال و درآمدزایی -
ارتباطات بدليل ويژگيهاي منحصر به فرد خود مي تواند نظام و چارچوب شغلي يک جامعه را دگرگون كند.  و فناوري اطالعات

، سبب انتقال فرايند جستجو براي شغل و فعاليتهاي استخدامي به شبكه ها شده است . اين هزينه پايين انتقال اطالعات بر روي اينترنت

فناوري جديد، با ساير تغييرات مهم مانند افزايش دائمي دانش نيروي كار، حركت اشتغال به سمت خدمات و افزايش اشتغال زنان، در حال 

 زنان براي ويژه، به را خانه در كار انجام فرصت دور، راه از كار شرايط ايجاد با (. همچنين0933پديدآوردن بازاركار جديد است)رسولي نژاد،

مثال در كشور مالزي تحقيقات نشان داده است كه كارآفرينان زني كه در به طور  (.0939كند )سوداني و همكاران، مي فراهم روستايي

 (2100معرض يادگيري مبتني بر فناوري هستند، آمادگي براي رقابت در سطح جهاني را دارا مي باشند)هاشيما و همكاران،

 مستقيم طرق از طاتارتبا و اطالعات فنّاوري وتوسعة رشد كه مي دهد نشان گرفته صورت هاي در همين راستا پژوهش

 را انساني نيروي وري ارتباطات، بهره و اطالعات فنّاوري . باشد داشته اثر روستاها در درآمد توزيع شاخص بهبود بر تواند مي وغيرمستقيم

 و ردوستآورد)سپه مي فراهم جوامع اين پايدار توسعة براي الكترونيكي آمادگي و اطالعات پذيرش براي را هايي فرصت و داده افزايش

  (.0932شبخانه،  زماني

 

 پست بانک  -
ول توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، دسترسي روستائيان به خدمات ضروري به ويژه خدمات مالي ابر اساس نظريات متد

پذير دگي امكانباشد. در نقاط شهري و پرجمعيت كشور دسترسي به خدمات بانكي به ساهاي توسعه روستايي ميفرضو بانكي يكي از پيش

ي بوده ولي مردم نقاط روستايي فاقد بانک براي استفاده از خدمات رايج بانكي بايد هزينه بسيار زيادتري را متحمل شوند. اين تفاوت دسترس

مشهودي  عدالتيعالوه بر دور نگه داشتن جوامع روستايي از پيشرفت و توسعه و نيز كاهش توليد و اشتغال روستايي در بلندمدت باعث بي

)نعمتي و .اقدام به ارائه خدمات بانكي به صورت فراگير در روستاهاي كشور نموده است پست بانک.شوددر توزيع امكانات جامع نيز مي

 (.0933همكاران،

 

 دولت الکترونيک -
رمندان و ساير دولت الكترونيک به معني پياده سازي مدلهاي كم هزينه جهت تعامالت كسب وكار برخط شهروندان، صنايع، كا

يک  ذي نفعان است كه راهبردها، فرايندها، سازمانها و فناوري را يكپارچه مي كند.در واقع پياده سازي دولت الكترونيكي به مثابه انتقال از

ران عبارت نوع كاربردهاي پيشنهادي ، سيستم مديريتي به نوع ديگري از اداره امور است . كاربردهاي دولت الكترونيک براي روستاهاي اي
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و همكاران  راط نژآد)خ است از: بانک اطالعات روستايي، حكومت محلي الكترونيكي، )شوراي روستايي الكترونيكي و دهياري الكترونيكي(.

،0931) 

 

 فرهنگی  –نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی 
 آموزش از راه دور -

كه از آموزش و يادگيري هدف پشتيباني مي كند مي باشد و اساسا از كامپيوتر و آموزش آنالين شامل تمام ساختار الكترونيكي 

اغلب زماني كه كسي مي خواهد هر گونه اطالعات را  .شبكه براي انتقال دانش و مهارت هايي كه مورد نياز كاربر است استفاده مي شود

 راه از آموزش(. 2102هر نوع اطالعات را كسب كند)هاپس محمد، كسب كند و يا چيزهاي جديد يادگيري بگيرد، مي تواند از طريق اينترنت

 دريافت شده شناخته هاي دانشگاه از الين آن بصورت را نظر دروس مورد مطالب تا مي دهد را امكان اين دانشجويان و آموزان دانش به دور

  (.0933كنند )فتحي و مطلق،
 

 درمانی –توسعه خدمات بهداشتی  -

 كيفيت به ارتقاي شاياني كمک پزشكي، خدمات ارائه و اطالعات تبادل در ارتباطات و اطالعات هاي يآور فن بكارگيري علم

 حاضر درعصر است. نموده توسعه درحال چه و پيشرفته هاي دركشور چه درازمدت در مرتبط هزينه هاي كاهش و درماني بهداشتي خدمات

 نيازمند خدمات اين ارائه كه طوري به آورده اند فراهم بهداشتي و درماني خدمات ارائه براي اي عرصه ارتباطي، و اطالعاتي سامانه هاي

 ( .0933نيست)صرامي و بهاري،  ثابتي و خاص هاي مكان
 

 کاهش مهاجرت -

 از نفر 3 مهاجرت موجب گردد، ايجاد شهر در كه شغلي فرصت هر اشتغال بحران شرايط در اقتصادي، هاي نظريه مبناي بر

 كاهش موجب مهاجرت، از (. جلوگيرى 0930)سعدي و پيرخضريان، دارد دنبال به را معكوس نتايج و منابع اتالف خود هك شود مي روستا

مى  تسريع را روستايى توسعة فرايند روستايى، سكونت تثبيت با و بوده روستاييان رفاه و زندگى سطح ارتقاى روستايى، جامعة در فقر

در روستاها و افزايش ICTگسترش و بهبود ارائه خدمات زيربنايي دولتي و غير دولتي از طريق  مي توان با (.0939بخشد)هادى نيا، 

 (.0930فرصتهاي شغلي و آموزشي ، روستاييان را تشويق به ماندن در روستا كنند) سوراني و همكاران،
 

 مشارکت پذیري -

 و انتظارات نظرات، نقطه دريافت امكان دنبر باال طريق از ها ريزي برنامه و تصميمات در روستاييان مشاركتICTبا 

)نيک  فرعي تسهيل مي شود نيازهاي و اصلي نيازهاي از اعم روستايي جامعه نيازهاي تامين به كمک و دولتي، هاي دستگاه پيشنهادهاي

 براي بيشتري توانايي از برقراركنند ارتباط جهان وسعت به اي مجموعه با اينترنت طريق از مي توانند كه افرادي (. تمام 0933نامي،

 وب در الين آن صورت به ها نيازسنجي و ها گيري راي ها، سنجي برخوردارند. سليقه ها تاثيرگذاري و ها تصميم گيري در مشاركت

  (.0933ادعاست)فتحي و مطلق ، اين بر مصداقي خود الكترونيكي پست طريق از يا و مختلف سايتهاي

 

 نقش در توسعه اکولوژیکی 
 از محيط زیست و منابع طبيعی حفاظت -

يكي از مهمترين عرصه هاي در آمدزا براي اثر روستاييان منابع طبيعي اين روستاهاست. افزايش سريع جمعيت روستاهها و 

اري نيازهاي روستاييان به منابع توليدي و درآمدزا مشكالت زيادي را براي عرصه هاي طبيعي ايجاد كرده كه عامل اصلي تخريب و بهره برد

مي  باشند علمي صحيح اطالعات داراي كه (. افرادي0930بي رويه از منابع طبيعي و زمين هاي زراعي بوده است.) سوداني و همكاران ،

 فعال نيز مناطق اين توسعه و اصالح در ميتوانند بلكه سازند، مرتفع طبيعي عرصه هاي از را خود نيازهاي تنها نه صحيح، مديريت با توانند

است.  داشته طبيعي منابع احياي در بسزايي نقش گروهي، هاي، رسانه طريق از روستاييان آموزش كه داده نشان علمي هاي پژوهش باشند.

 (.0933)صرامي و بهاري،
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 محدودیتهاي فناوریهاي اطالعات براي توسعه روستایی
 مي فراهم روستاها ي توسعه براي را تازه اي ايقابليته و امكانات روستاها در ارتباطات و اطالعات فناوري كه بپذيريم چنانچه

 محدوديتهاي مهمترين. بكوشيم آنها رفع جهت در بتوانيم تا بشناسيم را فناوري اين ي توسعه تنگناهاي و محدوديتها است تا ضروري آورد،

 : كرد خالصه زير موارد در مي توان را روستايي مناطق در اطالعات فناوري توسعه ي

  روستايي مناطق در فقر و پايين سرانه ي درآمد محدود، جمعيت -

   روستايي مناطق در فرهنگي موانع وجود -

 (.0939فناوري )همتي و همكاران ، اين از صحيح آگاهي سطح بودن پايين -

  بومي متخصص نيروي كمبود -

  مخابراتي تجهيزات بودن ضعيف -

 .(0939)سوراني و همكاران،.. و زباني و محتوايي هاي محدوديت -

  امكانات تامين براي شهر از روستايي مراكز زياد اصلهف -

  ارتباط برقراري براي روستاها بين محلي شبكه وجود عدم -

 طرح مراكز از افزاري نرم و افزاري سخت مادي، هاي حمايت انجام براي كافي بودجه فقدان -

 اينترنتي اتوبوس مانند اتاطالع فناوري خدمات ارائه متحرک هاي سامانه اندازي راه براي اعتبارات كمبود -

 ITطريق از روستاييان به اداري خدمات ارائه براي ايران در الكترونيک دولت ساختارهاي وجود عدم -

 براي اطالعات فنآوري امكانات آوردن فراهم و آنها توسعه مراكز، براي هدايت دهنده سازمان و كننده حمايت مراكز وجود عدم -

 .(0930ضريان،)سعدي و پورخمحلي مردم استفاده

 

 سازوکارهاي اثربخشی فناوري اطالعات و ارتباطات 
مطابق ارزيابي هاي انجام گرفته در زمينه آمادگي الكترونيكي كشورها جهت بهره مندي از قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

، انساني، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جوامع ، تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر توسعه تا حد زيادي وابسته به شرايط محيطي، فني

 فناوري سودمند و موفق استراتژيهاي بتوانند تا دارند نياز استراتژيک عنصر پنج به كشورها معتقدند (. برخي0931است )آيت و اعظميان،

 كنندگي، پشتيباني و دولت اني، سياستانس ظرفيت مناسب، زيرساختارهاي از : عبارتند موارد نمايند. اين تدوين را ارتباطات و اطالعات

 (.0933نامي، نيک )مهرداد كاربردها و محلي محتواي كار، و كسب كننده پشتيباني شبكه

 الزم شرط اينها است؛ ...و اينترنت و كامپيوتر تلفن، به فيزيكي دسترسي از فراتر ارتباطات و اطالعات فناوري لذا توسعه

 توجه زير فاكتورهاي به بايست مي روستاييICTتوسعه  منظور به است. بنابراين ناكافي قرارنگيرد استفاده مورد اگر و است ICTتوسعه

 شود:

 موردنياز زيرساختهاي ايجاد فيزيكي: دسترسي -

 منطقهاي؛ و محلي شرايط و نيازها با مناسب فناوريهاي ايجاد مناسب: فناوري -

 استفاده جهت ضروري مهارتهاي آن اساس بر و و كنند استفاده فناوريها ينا از توانند مي مردم حد چه تا آموزش و استفاد توانايي -

 شود؛ داده آموزش مردم

 باشد؛ محلي زبان به و استفاده قابل منطقه مردم آن براي بايستي اطالعاتي محتوا: محتواي -

 شود؛ افراد زندگي روزمره امور به تبديل بايد فناوريها اين از استفاده -

 اين از استفاده در ...رقابت و و جنسيت مانند اجتماعي -فرعنگي عوامل دليل به افراد اين از فرهنگي: برخي -اجتماعي فاكتورهاي -

 گيرد قرار توجه مورد بايستي كه شوند مي محدود فناوريها

 يابد؛ گسترش قابليتها اين و گيرد قرار برسي مورد محلي اقتصاد توسعه در -

 و منطقه كالن اقتصاد و داران رمايهس توسط تكنولوژي شدن قبضه از جلوگيري -

 ريزيهاي برنامه و تصميم گيريها در مردمي پشتيباني و مشاركت جلب و روستايي نواحي در فناوريها اين گسترش از دولت حمايت -

 (.0931فناوري )رزاقي بورخاني و همكاران اين قابليتهاي طريق از دولت
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 نتيجه گيري
. با مي كند اطالعات فناوري جديد مقوله به توجه به ناگزير را ما زندگي در تغييرات افزون روز شتاب و جوامع شدن تره پيچيد

اي در جهت افزايش هاي اجرايي، اين تكنولوژي كه در همه جا و همه وقت حاضر است وسيلهافزايش فرآيند تبادل اطالعات و كاهش هزينه

 در ، شهري مناطق بر بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات عالوه ت انسان است.هاي فعاليوري، كارايي، رقابت و رشد در همه حوزهبهره

 در ارتباطات و اطالعات فنا وري از استفاده. نمايند استفاده آن مزاياي از بتوانند مردم تمامي تا گردد نيز بايد ايجاد كشور ي افتاده دور نقاط

گيرد.  قرار غفلت مورد نبايد دارند كشور داخلي ناخالص توليد در اي عمده سهم كه توليدي بخش مهمترين عنوان به كشور روستايي بخش

 را جديدي فرصتهاي مي تواند پديده اين ليكن نيست روستايي مشكالت تمامي رفع براي نوش دارويي ارتباطات و اطالعات فنآوري چه اگر

نقش  موجب و روستايي خانوارهاي وضعيت بهبود سبب مختلف، ابعاد رد روستاييان توانمندسازي موجبات ابزار اين .قراردهد آنان اختيار در

 روستاها در ارتباطات و اطالعات آوري فن توسعه و پيدايش راستاي در لذا .كند  مي فراهم را كشور و روستا توسعه در آنها سازنده آفريني

هاي ها و كاستيرغم وجود موانع، چالشعليروستا گردد.  ايدع منافع حداكثر و مرتفع، زمينه اين در موجود موانع تا نمود تالش بايست مي

هاي كشاورزي كشور ها و بنگاهها، روستاها و برخي مجتمعمختلف در نحوه استقرار و تجهيزات مراكز فناوري اطالعات وارتباطات در دهستان

توان با استانداردسازي، ، ميارتباطي الكترونيک هايهاي منابع انساني و زيرساختها و توانمنديرغم نامتناسب بودن ظرفيتو به

المللي و تعديل و تنظيم مجدد منابع )ارتباطي، اطالعاتي، انساني و غيره(، هاي بينها، مراكز و توصيهسازي روشسازي، بومييكپارچه

ترنت ملي( در هر يک از مراكز، نسبت به اي و ارتباطي )اينترنت و اينافزار(، شبكهافزار و نرماي )سختهاي رايانهبكارگيري سيستم

سازي و اشتراک اطالعات و مديريت دانش در سطح محلي، استاني و كشوري اقدام نمود تا عالوه بر كمک به بهبود نحوه انجام كارها شبكه

رساني را مينه ايجاد نظام ملي اطالعبرداران نهايي، زرساني به بهرهدر حوزه روستا و كشاورزي و ارائه بهتر خدمات ترويجي و آموزشي و اطالع

 فراهم نمود. 

 راهکارها:

 ؛و كاربرد آن در زندگي روزمرهICT هاي قابليت به نسبت جامعه روستايي آگاهي سطح آموزش و ارتقاي -

 روستايي؛ ICT دردفاتر مجازي خدماتي دفتر تأسيس طريق از روستايي هاي محيط در دولتي اداري نهادهاي خدمات ارائه -

 ضروري غير ارتباطات كردن جايگزين هدف با سرعت پر اينترنت بويژه مناسب ارتباطي هاي سيستم اندازي اد زيرساختها و راهايج -

 ديجيتال در روستاها؛ ارتباطات با فيزيكي

 فارسي مطابق با نيازهاي اطالعاتي روستائيان ؛ اطالعاتي هاي پايگاه توسعه و اندازي راه -

 امكانات طريق از و جهاني ملي بازار در محصوالت ساير و دامداري و كشاورزي توليدات معرفي و بازار تقيم و اطالعات به دسترسي -

  روستايي؛ICT دفاتر

 ؛ICTامكانات  طريق از روستاييان شغلي هاي فرصت افزايش و ايجاد براي اطالعات به دسترسي -

 فن نياز مورد امكانات آوردن فراهم بر تمركز و آنها اندازي راه يبرا مردم كردن آماده و روستاها در ديجيتالي هاي كتابخانه ايجاد -

 وارتباطات و اطالعات و آوري

 در خالق ماهرو نيروهاي از استفاده و ( اينها مانند و خارجي زبان رايانه، قبيل از ) جديددر روستاها شغلي هاي مهارت آموزش

 دفاترروستايي؛ امكانات طريق از كار، نيروي توسعه
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