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شكار است كه بيكاري و مديريت اقتصاد سنتي در روستاها باعث مهاجرت بي رويه به شهرها شده است .لذا به امروزه برهمگان آ  – چكيده
ضمن به حركت درآوردن چرخه ي اشتغال و توسعه ، سبب رشد و پويايي اقتصاد جامعه ي روستايي  ICTكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات 

ها از جمله تسهيالت زيربنايي و همچنين ايجاد اشتغال روستايي، مهاجرت  خصوص در برخي زمينه در صورت عدم توجه به روستا به خواهد شد.
هاي جديد  جهت حفظ ساكنان روستايي بايد تسهيالتي تا حد امكان در سطح روستاها فراهم و همچنين شيوهبنابراين شود  به شهرها تشديد مي

عالوه براينكه اشتغالزايي مستقيم دارد  ICTنساني الزمه نيز آموزش داده شوند. در واقع، درآمدزايي و مشاغل جديد به آنها معرفي و نيروي ا
رشد سريع تكنولوژي اطالعات و ارتباطات شود. وري و در برخي مواقع باعث رشد اشتغال در بخشهاي اقتصادي ديگر نيز مي موجب افزايش بهره

ICT  جوامع گذاشته است . در اين مقاله سعي شده است با استفاده از روش كتابخانه اي و تاثيرات شگرفي و همه جانبه اي براقتصاد كليه ي
كارا، و همچنين ايجاد اشتغال در روستا ، مورد بررسي قرار بگيرد. نتايج  برايجاداقتصاد ICTابعاد تاثير ، اسنادي و توصيف و تجزيه و تحليل 

 . در شكوفايي اقتصاد روستايي و آموزش هاي الزم افراد خواهد شد و به كارگيري آن نقش مهمي ICTتحقيق نشان مي دهد كه 
  ، اقتصاد روستايي ، اقتصاد سنتي ICTاشتغال ،  -ها كليد واژه

 

0B1 .مقدمه 
 يكي از مظاهر تكنولـوژي ، فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات    

ICT  . امروزهاست ICT   يكي از عمده ترين معيارهاي توسعه و
 نعتي محسوب مي گردد. درحـال حاضـر  پيشرفت اقتصادي و ص

ICT   بر جنبه هاي مختلف زندگي سياسي ، اجتمـاعي ،  آنچنان
افراد و اجتماعات تأثير گذاشته است كه نمي  فرهنگي و اقتصادي

  ICT توان از آن غفلت نمود. در اين راستا روستاها نيز از توسـعه 
اال، مردم باعث جريان كارامد اطالعات، ك  ICT. تأثير پذيرفته اند

مرزهاي محلـي، منطقـه اي و ملـي مـي     ي و سرمايه ها در فراسو
توسـعه روسـتايي نيسـت؛ امـا      مشكالت درمان ICT شود . البته

در ازبين بردن تدريجي برخـي   روستايي پتانسيل كمك به فقراي
افـزايش دسترسـي بـه اطالعـات،      طريق از موانع سنتي توسعه از

فرصـت هـاي شـغلي و     شافـزاي  گسترش بازارهـاي اصـلي آنهـا،   
 ست .دسترسي به خدمات دولتي بهتر را دارا

ICT  ــه ــه زمين ــازه از جمل ــاي ت ــت   ه ــه جه ــتند ك اي هس
تواننـد موجـب    شـوند و مـي   اشتغالزايي روستايي بكار گرفتـه مـي  

هـا در   ماندن بسـياري از روسـتاييان و بـه خصـوص تحصـيلكرده     
فعاليتها از  در بسياري از ICTروستاها شوند و با توجه به اهميت 

جمله كشاورزي، رشد و پيشرفت در اين بخش را نيـز بـه دنبـال    
 ICT. در واقـع،  و باعث شكوفايي اقتصـاد مـي شـود    داشته باشد

وري و  عالوه براينكه اشتغالزايي مستقيم دارد موجب افزايش بهره
در برخي مواقع باعث رشد اشتغال در بخشهاي اقتصادي ديگر نيز 

 شود. مي
اسـتفاده از   اساس خود رابر ياتژيهاي جديداستر سازمان ملل

ICT     طراحي نموده است كه درايـن اسـتراتژيها بـر اسـتفاده از 
ICT      براي افزايش سطح بهداشت و ايجـاد فرصـت هـاي جديـد

 [6].اشتغال پايدار براي زنان و جوانان تاكيد شده است 
در ايـن مقالـه بـه بررسـي اثـرات      ، ICT باتوجه به اهميـت  

بر توسـعه بـا تأكيـد خـاص بـر       باتوجه به اهميت ICTگسترش ،
بدين منظور، ابتدا تعريف مختصـري   شده است.روستاها پرداخته 

و سپس اهميت آن  از فن آوري اطالعات و ارتباطات ارائه گرديده
 ICT ذكر گرديده و در ادامه اثـرات  روستايي و اقتصاد در توسعه

حـث قـرار گرفتـه و در    روستايي مورد ب ايجاد اشتغال و اقتصادبر 
 با توجه به اين اثرات از بخث نتيجه گيري شده است. نهايت

1B2 .       تكنولوژي ( تعريف II I ( 
گونـاگوني از   اطالعـات و ارتباطـات شـامل مجموعـه     يفناور

مـديريت   ابزارهاي تكنولوژيكي و منابع براي ايجاد، نشر، ذخيره و
مثــل   ICT تيداده هــا و اطالعــات مــي باشــد . ابزارهــاي ســن 

تلويزيون، راديو و تلفن سودمنديشان را در توسعه مناطق حاشـيه  
اثبات نموده اند. ظهور كامپيوتر، اينترنت، تكنولوژي ارتباطات  اي
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دركنار نرم افزارهاي نيرومند بـراي پـردازش و يكپارچـه     بي سيم
مـدرن را    ICT،  رسانه الكترونيكي صدا و تصوير در كردن متن،

گسترش شبكه الكترونيكي جهـاني كـامپيوتري   هد .تشكيل مي د
شود و تلفن بي سيم، جريان بـي   يناميده م كه اصطالحاً اينترنت

كاال، مردم، سرمايه و فكر را ايجـاد مـي    سابقه جهاني از اطالعات
  [1]كند

تكنولوژي اطالعات و ارتباطات مجموعه ابزارها، ماشـين هـا،   
ــش ــتفاد  دان ــاي اس ــها و مهارته ــي ، روش ــد، فن ــا در تولي ه از آنه

انباشت ، بازيافت ، جابجايي ، انتقال و مصرف  دادوستد، پردازش ،
ساده ترين تا پيچيده ترين و ابتدايي ترين تا  اطالعات است كه از

    [2]اطالعاتي رادر برمي گيرد پيشرفته ترين مراحل

2B3 .     كاربردICT و اشتغال اقتصاد توسعه در 
 1990ي اطّالعات و ارتباطات در دهـة  با آغاز شكوفايي فنّاور

روز به روز بر كـاربرد آن در بخشـهاي مختلـف اقتصـادي افـزوده      
شده و موجب بروز تحوالت و پيشرفتهاي سـريعي در آنهـا شـده    
است به طوري كـه سـازمان ملـل، نيـاز بـه فنّـاوري اطّالعـات و        
ارتباطات را از عوامل رشد و توسـعه كشـورها ذكـر كـرده اسـت.      

 باشند:   به صورت ذيل مي ICTز داليل اهميت برخي ا
- ICT    دامنة وسيعي از كاربردها را در بخشـهاي مختلـف از

جمله بهداشت، آموزش، كشاورزي، تجـارت الكترونيـك و دولـت    
 الكترونيك دارد. 

- ICT   ،رشـد اقتصــادي را از طريــق بهبــود رقابــت پــذيري
 .[3] .دهد گذاري و تجارت افزايش مي افزايش سرمايه

در روستاها مي توان گفت كاربردهاي  ICTدر زمينه كاربرد 
در شهرها پيش بيني شده در روسـتاها   ICTكه براي استفاده از 

نيز قابل استفاده است .مثال بحث بانكداري الكترونيكي مطرح مي 
شود كه در روستاها ضروري تر است زيـرا بـه علـت دوري راه يـا     

شندو يا مجبورنـد در شـهرها   مجبورند كه حساب بانكي نداشته با
حساب بانكي داشته و جهـت اسـتفاده از آن بـه شـهرها بياينـديا      
اينكه بسياري از روستاييان از تحصيل محرومنـد و مجبورنـد بـه    
شهرها بيايند كه دانشگاههاي مجازي تا حدي مشكل آنها را رفـع  
خواهد كرد .همچنين روستاييان براي يـك كـار سـاده اداري بـه     

ه كننددرحالي كه اگر ارتباط دولت الكترونيكي برقرار شهر مراجع
باشد لزومي به رفتن به شهر نيست و اغلب كارهاي اداري را مـي  
توان در روستاها انجام داد . به هر حـال آنچـه مسـلم اسـت ايـن      
است كه فناوري اطالعـات و ارتباطـات فرصـت هـاي متنـوعي را      

ورهاي در حـال  براي توانمند سازي ساكنين نواحي روستايي كشـ 
 توسعه فراهم ساخته است كه بايد اين فرصت ها بالفعل شوند.  

در حيـات   ICTبا توجه به كاربردهاي وسـيعي كـه امـروزه    
اقتصادي ـ اجتماعي بشر دارد، كه در باال به بخشي از آنها اشـاره   
شد، بسياري از كشورهاي جهان به آن بهاي خاصـي داده و طـي   

انـد و   قابـل تـوجهي دسـت يافتـه     سالهاي اخيـر بـه موفقيتهـاي   
و صـادرات در ايـن زمينـه     ICTاند كه با ارائـه خـدمات    توانسته

تعداد زيادي از جمعيت بيكار خود را در اين فرصتها آموزش داده 
ميليارد دالري كشور هند در  3/2و مشغول به كار نمايند. در آمد 

ه از طريق صادرات نرم افـزار و ارائـه خـدمات مربوطـ     2003سال 
بنا بـه تحقيقـي   . [4]فرصتهاي شغلي زيادي را ايجاد كرده است. 

كينـزي   كه يكي از شركتهاي بزرگ مشاوره مديريت به نـام مـك  
افزاي  بيني شده كه چنانچه رشد صنعت نرم انجام داده است پيش

درآمـدي بـالغ    2010هند روند كنوني را ادامه دهد تا پايان سال 
ميليـون شـغل    2/2شور شـده و  ميليارد دالر نصيب اين ك 87بر 

  [5]خواهد شد.  جديد نيز دراين كشورايجاد 
 ICTهمچنين در اياالت متحده ميزان اشتغالزايي در زمينه 

ميليـون نفـر در سـال     2/5بـه   1992ميليون نفر در سال  9/3از 
نظران بر اين باورند كـه در ازاي   صاحب [6] رسيده است.  1998

گـردد، حـدود    افزار ايجاد مـي  رمهر شغل جديدي كه در صنعت ن
موقعيت شغلي جديـد از طريـق كـاربرد فنّـاوري اطّالعـات و       75

توانـد بوجـود آيـد كـه ايـن امـر        هاي ديگر مي ارتباطات در زمينه
 سـازد.  زايي هر چه بيشتر نمايـان مـي   را در اشتغال ICTاهميت 

[7]  

3B4 .  نقشII I و مديريت روستايي در توسعه پايدار 
اهي و اطالعــات بــراي مــردم در جهــت پاســخ  دانــش و آگــ

موفقيت آميز به چـالش هـا و فرصـت هـاي تغييـرات اجتمـاعي       
،اقتصادي و تكنولوژيكي ضروري مي باشند.اما براي اينكـه مفيـد   

بايد به گونه اي موثر بـه مـردم رسـانده و    باشند دانش و اطالعات 
ميليـون مـردم در كشـورهاي     850ارتباطات داده شود .بـيش از  

رحال توسعه از يك دامنه وسيع از اطالعـات و دانـش و اگـاهي    د
دور مانده اند.با توجه به اينكه فقيران روستايي به صورتي مجـزا ،  
ويژه و دور از همه رسانه هاي ارتباطي دور مانـده انـد اسـتفاده از    

ICT  [8]مي توانست براي آنها شغل ايجاد كند. 
آن بستگي كامـل  هر موفقيت در توسعه روستايي و مديريت 

در دستيابي به آن  ICTبه اطالعات به روز ،موثق و كافي داردكه 
 نقش كليدي را مي تواند داشته باشد .

عدم تطبيق بانيازهاي آموزشي روستاييان و تاكيد عمـده بـر   
ترويج كشاورزي و چه بسا غير ضـروري دانسـتن ديگـر نيازهـاي     

چنداني داشـته   متنوع آموزشي روستاييان نتوانسته است موفقيت
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زيرا كـه بـومي نبـوده و بـا خصوصـيات فرهنگـي و شـرايط        باشد
  [9]جغرافيايي مناطق روستايي نيز انطباق نداشته است .

4B5 .II I و اشتغال جديد در روستاها 
هرچند رشد صنعت اطالعات موجب كاهش نيـاز بـه نيـروي    
انساني در بسياري از بخش هاي توليدي وخدماتي شده ولي خود 

بسياري از شغل هـاي جديـد نيـز شـده اسـت . بـه        ايجاد موجب
دركشـور آفريقـاي جنـوبي در     1980عنوان مثال در اواخر دهـه  

نفـر شـاغل بـوده انـد و در سـال        ميليـون 2بخش اطالع رسـاني  
ميليون نفر دربخش اينترنـت  2/1در اياالت متحد ه آمريكا  1998

ه اكثر ايـن  ذكر است ك درعين حال ، الزم به [10]شاغل بوده اند
نيازبه سطوح بـااليي   مشاغل جديد، مشاغل مهارتي مي باشند كه

براي افـراد جـواني    از تحصيالت وتخصص دارند . بنابراين اشتغال
از تحصـيالت   توليد شده از طريـق  ICTكه داراي سطوح بااليي 

 . [11]وآموزش مي باشند، قابل حصول است 
ن روسـتايي  اين درحالي است كه اكثـر نيـروي فعـال و جـوا    

پاييني از اطالعات و دانش مي باشند؛ بنابراين مـي   داراي سطوح
كه اگر وضعيت روستاها از نظر كيفيت نيـروي   توان نتيجه گرفت
راي روسـتاها  ب ICT موجود باقي بماند توسعه انساني در وضعيت

 ايجاد نخواهد كرد. موقعيت شغلي ايجاد
ـ     ت مـي توانـد   آشنايي و آموزش جوانان روسـتائي بـا اينترن

خبــره اي تحويــل جامعـه و ارگانهــاي مختلــف دهــد و   نيروهـاي 
شغلي متفاوتي درشبكه هـاي مختلـف بـراي     همچنين فرصتهاي

 روستائيان فراهم كند.
امكانات فوق نياز به آموزش و فرهنگ سـازي بعنـوان بسـتر    

فنـاوري اطالعـات بـوده و پـس از آن ضـرورت و ايجـاد        زيربنايي
اهم مـي آورد. ايـن پديـده نيـز مسـلماً در      تكنولوژي جديـدرا فـر  

تــاثير گــذار بــوده و بســياري از  مهــاجرت بــي رويــه روســتائيان
همه جانبـه در حـوزه    مشكالت ذكر شده را حل مي كند. آموزش

فنــاوري  هـاي كشــاورزي، دامپــروري و منــابع طبيعــي از طريــق 
 اطالعات، بـراي ارتقـاء سـطح دانـش روسـتائيان و بهينـه كـردن       

ي آنها و مهمتر از همه مشاركت آنان در برنامـه هـاي   تصميم گير
 . [12]امري ضروري بنظر مي رسد  توسعه

5B6 . قدرت بخشي به اجتماعات روستايي  
به عنوان يك عنصر كليدي نوآوري اجتماعي  ICTفن آوري 

فرصـت   ICTو اقتصادي ، مورد شناسايي قرار گرفته است .بـازار  
مـي كنـد. شـروع و راه انـدازي     هاي شغلي خوبي را ارائه و فراهم 

براي زنان  cyberرشته هاي كارآموزي مختص زنان و كافه هاي 

محروم فرهنگي ، به نظر مي رسدكه بيسار مهم مي باشندبنابرين 
ICT   درفعاليت هاي توسعه كشاورزي و روستايي و كارآفريني و

 بازاريابي الكترونيكي نقش مهي برعهده دارد .
يـر روسـتايي : افلـب مـردم فقيـر      هدف گيري گروههـاي فق 

   ICTروستايي فاقدقدرت براي دسترسي به اطالعات مي باشند 
ها توانسته اند به همه بهره برداران شامل جامعه مـدني بـه ويـژه    

 جوانان و زنان روستايي منفعت و سود برسانند .
ايجاد اشتغال : از طريق ايجـاد مراكـز اطالعـات و ارتباطـات     

مي توانندايجاد فرصت هاي شـغلي در نـواحي   ها   ICTروستايي 
روسـتايي بــه وســيله بــه كـار گمــاردن مــديران مركــز از راه دور   

)teleccentre كارشناســـان متخصـــص موضـــوعي ، مـــديران(
اطالعـات ،مترجمـان و تكنسـين هـاي فـن آوري روسـتايي مــي       
باشند. چنين مراكزي به پر كردن شكاف بين اجتماعات شهري و 

شـهركمك   -مسئله و مشكل مهـاجرت روسـتا  روستايي و كاهش 
  [13]مي كند.

 
براي درك جايگاه و نقش دفاتر خدمات بـانكي پسـت بانـك    
ايران بايد به عمده ترين اهداف طرح ايجاد دفاتر فناوري اطالعات 

) روستايي كه در حال حاضـر بـه عنـوان دفـاتر     ICTو ارتباطات(
 است : پيشخوان دولت معروف شده توجه كرد كه بشرح زير 

رت يكپارچـه و  ارائه خدمات ارتباطي و اطالعاتي  به صو – 1
 مجتمع به روستاييان

ــت    – 2 ــعه خــدمات دول ــراي ايجــاد توس ايجــاد بســتري ب
 الكترونيكي به صورت پيشخوان دولت در روستاها 

 افزايش دسترسي روستاييان به شبكه جهاني اينترنت – 3
عـاتي مـورد نيـاز بـه     ارائه فضا و امكانات ارتباطي و اطال – 4

ر روسـتاها دسـتاوردهاي پسـت    ساير نهادها و سازمانهاي فعـال د 
بانك ايران در زمينه خـدمات بـانكي و مـالي مـدرن در روسـتاها      
بخــش بزرگــي از اهــداف ايجــاد ايــن دفــاتر در منــاطق محــروم  
روستايي را جامعه عمل پوشانده است، امـا ايـن مـي توانـد آغـاز      

آثاري بسيار چشمگير باشـد كـه بتوانـد    راهي بسياربزرگ و حائز 
توسعه همه جانبه روستايي و رفع چالشهاي موجود در اين مسير 
را ميسر نمايد. در اين سو تحصيص اعتبارات و تسهيالت بصـورت  

 هدفمند به شرح زير مي تواند از سوي پست بانك موثر باشد :
پرداخت اعتبارات هماهنگ بـا تقـويم زراعـي روسـتاها      – 1

 پذيردصورت 
ت كنترل ونظـارت دقيـق بـر تخصـيص اعتبـارات جهـ       – 2

 كارايي و گسترش فعاليت توليدي مورد نظر 
بر قـراري يـك نظـام اعتبـاري مشـخص، بطـوري كـه         – 3
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اعتبارات بخش كشاورزي از يك كانال مشخص مديريت و توزيـع  
 شود

اختصاص منـابع الزم از طريـق بودجـه عمـومي كشـور       – 4
 تامين منابع مالي بخش كشاورزي  بصورت ساالنه در جهت

ادهاي بانكي در جهت اجـراي پـروژه هـاي    انعقاد قرار د – 5
 زير بنايي بخش كشاورزي

پست بانك ايران با اتكاء بـه ويژگيهـاي خـاص و مبتنـي بـر      
گسترش بانكـداري خـرد مـي توانـد نسـبت بـه توسـعه منـاطق         

 ايد.روستايي و محروم و تامين نيازهاي اقشار روستايي كمك نم
 

 نقطه طاليي فعاليتهاي پست بانك ايران به عنوان بازوي دولت
خدمت در مسير جهاد اقتصادي در روستاها و مناطق محروم، 

) ها مي تواند SMEتوجه ويژه به بنگاههاي كوچك و متوسط   (
 تعريف گردد.

هيچ ترديدي وجود ندارد كه جهاد اقتصادي در نقاط روستايي و 
جانبه اين مناطق در ابعاد مختلف  همه» توسعه « محروم 

اجتماعي و اقتصادي است. براي رسيدن به اين منظور ابتدا بايد 
 چالش هاي موجود در توسعه اين مناطق را شناسايي كرد.

مهمترين چالش در اين رابطه مهاجرت است كه موجب تشديد 
تعادلهاي ساختي ميان مناطق شهري و روستايي مي شود كه 

فقدان زمينه هاي الزم براي توليد و اشتغال  عامل اين پديده
براي جوانان روستايي و فقر اقتصادي ناشي از اين موضوع مي 

 باشد.
به تبع اين مشكل از بين بردن فقر روستايي از طريق افزايش 
بنيه مالي و تقويت دارايي مردم روستايي، ايجاد فرصت هاي 

موثرترين  شغلي و ايجاد تنوع در توليدات كشاورزي از جمله
از راهها براي از بين بردن فقر و عقب ماندگي مناطق روستايي 

 است. ICT طريق 
بر اساس تجربه جهاني موجود موثرترين و پايدارترين روش براي 
افزايش بنيه مالي، ايجاد اشتغال و ارتقاء وضعيت توليد در شهرها 
و روستاها، سرمايه گذاري هاي الزم در هركدام از بخشهايي 

تلف اقتصادي است كه مهمترين منبع تامين اين سرمايه مخ
بانكها مي باشند. لذا اعطاي تسهيالت هدفمند در روستاها از 
طريق دفاتر خدمات بانكي روستايي با جذب و بكار گيري منابع 

 خود آنها مي تواند برنامه موثري در اين زمينه باشد.  

6B7 .لهيبوس  انييروستا تيبهبود وضع II I 
ــز خــدمات مر -1 ــو ج ييروســتا  ITاك ــدت ت ــدر دراز م  هي
 دارد .  ياقتصاد

بـا اسـتفاده از    انييسفر روستا ونيليم 70از  شيحذف ب -2
ICT . 

 يقشـر مـ   نيـ ا يسبب خودبـاور  ييروستا  ICTتوسعه  -3
 شود .  
 يترددهـا   يارياز بس ييروستا  ICTدفاتر  يبا راه انداز -4

 شود. يبه شهرها كاسته م يضرور ريغ
 يمـ  يموجب رونق كشاورز ييروستا  ICTتوسعه دفاتر  -5
 شود .
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7B8 . كاركرد مركز فناوري اطالعات در روستا 

8B   سرويس خدماتي و تجاري : سطح باالتري از سرويس هـاي اسـت
كه در مراكز اينترنت روستايي ارائه مي شوند در بسـياري از ايـن   

اتصـال  مراكز دسترسي به اطالعات اقتصادي و كشاورزي از طريق 
به وب سايت هاي سازمان كشـاورزي ممكـن اسـت . در ايـن وب     
سايت هامعموال قيمـت هـاي محصـوالت در منـاطق شـهري بـه       

همچنين توصيه كارشناسان اين سـازمانها،  كاربران ارائه مي شود .
در زمينه عمليات كشاورزي ماننداخطارهاي آفـات ، سـيل ،نكـات    

 آموزشي و اخبار زراعي ارائه مي شود .  

9B  ازجملــه امكانــات خــدماتي كــه درمراكــز اينترنــت روســتايي بــه
ــي شوداســتفاده از وب ســايتهاي مخصــوص   ــه م روســتاييان ارائ
روستاييان براي سهولت ارتباط بين روستاييان است . در ايـن وب  
سايت ها امكاناتي بـراي خريـد و فـروش تجهيـزات  كشـاورزي ،      

سـايت هـا    محصوالت و لوازم پيش بيني شده اسـت .در ايـن وب  
روستاييان لوازم و محصوالت مازاد بر نياز خود را جهت فروش بـه  

   [14] اهالي روستاهاي مجاور عرضه مي كنند.

10B     اشتغالزايي : از مهم ترين كاركرد هـاي مراكـز اينترنـت روسـتايي
است .وجود مركز اينترنـت در روسـتا بطـور مسـتقيم تعـدادي از      

كز مشغول به كار خواهد اهالي روستا را جهت سرويس دهي به مر
كرد.به طور غير مستقيم با وجود مركز اينترنت در روسـتا امكـان   
افزايش سطح آموزش هاي اهالي فـراهم شـده و روسـتاييان مـي     

، توانمندي هاي حرفه اي خـود را  توانندبا استفاده از امكانات مركز
افزايش دهند. اين امر بـويژه بـراي دانـش آمـوزان روسـتا تعيـين       

 خواهد بود .كننده 

11B  بطور كلي يك چارچوب كاربردي براي توسعه اطالعات در روسـتا
 به صورت زير تعريف مي شود.

 

 

 

 

12B9 .     نتيجه گيري   

13B    برقرار ارتباط مستقيم بين توليد كننـدگان و خريـداران و حـذف
نقش واسطه و امكـان تجـارت الكترونيكـي، بازاريـابي محصـوالت      

ج محصوالت، ايجـاد امكـان تبليـغ    توليد شده، اطالع از قيمت راي
بــراي محصــوالت توليــد شــده و بازاريــابي آنهــا، معرفــي منــاطق 
گردشــگري روســتايي و توســعه صــنعت گردشــگري جملگــي از  
خدمات اقتصادي است كه مي توان جهـت ارائـه آنهـا بـه نـواحي      
روستايي از فناوري اطالعاوارتباطات كمـك گرفـت و بـه افـزايش     

 .درآمد افراد كمك نمود

 14B    ضرورت موفقيت در توسعه روستائي وجـود مشـاركت آگاهانـه و
بـرداران روسـتايي در همـه     اي و بهره فعال كاربران خدمات توسعه

مراحل اين فرآيند است، چرا كـه توسـعه روسـتائي بـدون ايجـاد      
 .تغيير در نگرشها و رفتار جامعه مورد نظر به وقوع نخواهد پيوست

 15Bوسعه بـه عنـوان امـري ضـروري و     ارتباطات دوسويه در فرآيند ت
تســهيل كننــده در شناســايي وضــع موجــود، مــا را در تشــخيص 

ها و نوع تغييرات مورد نياز مردم ياري  نگرشها، نيازمنديها، توانايي
رسانده و از طريق فرآيند گفتگو و روشهاي مشورتي بطور طبيعي 

قـرار  برداران نهايي از منافع توسعه را مورد توجه  هاي بهره خواسته
 مي دهد.  

 16Bهـاي سـنتي و فنـاوري اطالعـات وارتباطـات نقـش        امروزه رسانه
عظيمي در انتقال اطالعات به جوامـع روسـتايي دارنـد. اگـر چـه      
فناوري اطالعات وارتباطات بر كـاربرد گسـترده طيـف وسـيعي از     

هـا تأكيـد دارد ولـي در شـكل جديـد خـود بـا اسـتفاده از          رسانه
)، دسـتيابي  wwwwاي اطـالع رسـاني (  هـ  بكارگيري رايانه و شبكه

 صحيح به اطالعات را فراهم مي كند.  

 17B  ــات وارتباطــات از ــاوري اطالع ــات وارتباطــات فن ــاوري اطالع فن
اي بـه مـردم روسـتايي برخـوردار      پتانسيل ارائه اطالعات گسترده

ها مقرون به صرفه است  است و بكارگيري آن نسبت به ساير رسانه
 هاي سنتي مورد استفاده قرار گيرد.   انهتواند همراه با رس و مي

18B هـاي اساسـي كـه توسـعه فنـاوري اطالعـات        اگر بخواهيم چـالش
وارتباطات روستايي در حال حاضر با آنهـا مواجـه اسـت را مـورد     
بررسي قرار دهيم مي توانيم به اطالعات ناكـافي مـردم از مزايـاي    

م فنــاوري اطالعــات وارتباطــات، كمبــود امكانــات ارتبــاطي و عــد
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دسترسي روستائيان به كامپيوتر و وسايل مورد نياز، نبـود انگيـزه   
كافي براي استفاده از اينترنت، قديمي بودن خطوط ارتباط تلفني 
روستاها و مناطق دور دست و كافي نبودن منابع مـالي اختصـاص   
ــي در       ــش خصوص ــراي بخ ــي ب ــزه اساس ــود انگي ــه و كمب يافت

 كنيم. ها اشاره گذاري در اين پروژه  سرمايه
 

 عمراج   .10

مجله فني و مهندسي مدرس،  "طراحي ...... يروشي برا"يوسفي  يمهد[1]
      11-112، صفحات 1385، پائيز 25ه دانشگاه تربيت مدرس، شمار

الودن . كنت سي وجين پي الود ن، فن آوري اطالعات مفاهيم  [2]
                     ي ،نشركتابداروكاربردها، حميد محسن

نقوي محمد تقي، گرزين زهرا، چالشهاي توسعه فنّاوري ارتباطات و [3]
اطّالعات در روستاها، همايش كاربرد فنّاوري اطّالعات و ارتباطات در روستا، 

                      6و  5م و صنعت ايران، دانشگاه عل

اكرمي فرد سيد علي، راهبردهاي توسعه اشتغال از طريق فنّاوري [4]
       و ارتباطات، دفتر همكاريهاي فنّاوري رياست جمهوري اطّالعات

فهيمي مهدي، فنّاوري اطّالعات رويكردي نوين در اشتغال زايي، [5]
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مقاله ارائه شده در "نظريه اي روستايي و روستاي غني و فقير اطالعاتي 
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	سرویس خدماتی و تجاری : سطح بالاتری از سرویس های است که در مراکز اینترنت روستایی ارائه می شوند در بسیاری از این مراکز دسترسی به اطلاعات اقتصادی و کشاورزی از طریق اتصال به وب سایت های سازمان کشاورزی ممکن است . در این وب سایت هامعمولا قیمت های محصولات در مناطق شهری به کاربران ارائه می شود .همچنین توصیه کارشناسان این سازمانها، در زمینه عملیات کشاورزی ماننداخطارهای آفات ، سیل ،نکات آموزشی و اخبار زراعی ارائه می شود . 
	ازجمله امکانات خدماتی که درمراکز اینترنت روستایی به روستاییان ارائه می شوداستفاده از وب سایتهای مخصوص روستاییان برای سهولت ارتباط بین روستاییان است . در این وب سایت ها امکاناتی برای خرید و فروش تجهیزات  کشاورزی ، محصولات و لوازم پیش بینی شده است .در این وب سایت ها روستاییان لوازم و محصولات مازاد بر نیاز خود را جهت فروش به اهالی روستاهای مجاور عرضه می کنند. [14]  
	اشتغالزایی : از مهم ترین کارکرد های مراکز اینترنت روستایی است .وجود مرکز اینترنت در روستا بطور مستقیم تعدادی از اهالی روستا را جهت سرویس دهی به مرکز مشغول به کار خواهد کرد.به طور غیر مستقیم با وجود مرکز اینترنت در روستا امکان افزایش سطح آموزش های اهالی فراهم شده و روستاییان می توانندبا استفاده از امکانات مرکز، توانمندی های حرفه ای خود را افزایش دهند. این امر بویژه برای دانش آموزان روستا تعیین کننده خواهد بود .
	بطور کلی یک چارچوب کاربردی برای توسعه اطلاعات در روستا به صورت زیر تعریف می شود.
	9.      نتیجه گیری 
	برقرار ارتباط مستقيم بين توليد کنندگان و خريداران و حذف نقش واسطه و امکان تجارت الکترونيکي، بازاريابي محصولات توليد شده، اطلاع از قيمت رايج محصولات، ايجاد امکان تبليغ براي محصولات توليد شده و بازاريابي آنها، معرفي مناطق گردشگري روستايي و توسعه صنعت گردشگري جملگي از خدمات اقتصادي است که مي توان جهت ارائه آنها به نواحي روستايي از فناوري اطلاعاوارتباطات کمک گرفت و به افزايش درآمد افراد کمک نمود.
	 ضرورت موفقيت در توسعه روستائي وجود مشارکت آگاهانه و فعال کاربران خدمات توسعهاي و بهرهبرداران روستايي در همه مراحل اين فرآيند است، چرا که توسعه روستائي بدون ايجاد تغيير در نگرشها و رفتار جامعه مورد نظر به وقوع نخواهد پيوست.
	 ارتباطات دوسويه در فرآيند توسعه به عنوان امري ضروري و تسهيل کننده در شناسايي وضع موجود، ما را در تشخيص نگرشها، نيازمنديها، تواناييها و نوع تغييرات مورد نياز مردم ياري رسانده و از طريق فرآيند گفتگو و روشهاي مشورتي بطور طبيعي خواستههاي بهرهبرداران نهايي از منافع توسعه را مورد توجه قرار مي دهد. 
	 امروزه رسانههاي سنتي و فناوري اطلاعات وارتباطات نقش عظيمي در انتقال اطلاعات به جوامع روستايي دارند. اگر چه فناوري اطلاعات وارتباطات بر کاربرد گسترده طيف وسيعي از رسانهها تأکيد دارد ولي در شکل جديد خود با استفاده از بکارگيري رايانه و شبکههاي اطلاع رساني (webs)، دستيابي صحيح به اطلاعات را فراهم مي کند. 
	 فناوري اطلاعات وارتباطات فناوري اطلاعات وارتباطات از پتانسيل ارائه اطلاعات گستردهاي به مردم روستايي برخوردار است و بکارگيري آن نسبت به ساير رسانهها مقرون به صرفه است و ميتواند همراه با رسانههاي سنتي مورد استفاده قرار گيرد. 
	اگر بخواهيم چالشهاي اساسي که توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات روستايي در حال حاضر با آنها مواجه است را مورد بررسي قرار دهيم مي توانيم به اطلاعات ناکافي مردم از مزاياي فناوري اطلاعات وارتباطات، کمبود امکانات ارتباطي و عدم دسترسي روستائيان به کامپيوتر و وسايل مورد نياز، نبود انگيزه کافي براي استفاده از اينترنت، قديمي بودن خطوط ارتباط تلفني روستاها و مناطق دور دست و کافي نبودن منابع مالي اختصاص يافته و کمبود انگيزه اساسي براي بخش خصوصي در سرمايهگذاري در اين پروژهها اشاره کنيم.

