
 نقش فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي
 در توسعه ي اقتصادي روستاها

   2، پروين جعفر زاده1 فاطمه سادات ايازي
  fatemeayazi@yahoo.com ، دانشگاه فردوسي رشته ي پژوهشگري علوم اجتماعيدانشجوي كارشناسي ارشد  1

 Z_jafarzade@yahoo.com، فردوسيدانشجوي كارشناسي ارشد رشته ي پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه 2

 چكيده  

به همبستگي خاص بين توسعه ي اجتماعي و اقتصادي و  مي توانبر اساس مطالعاتي كه در زمينه ي اثرات فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي صورت گرفته،     
هزار دفتر خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا ها، توسعه ي اقتصادي در اين جوامع عمال  10با وجود تاسيس استفاده از اين فناوري ها اشاره كرد. 

 اين جوامع داراي است. شرايط خاص جوامع روستاييتوسعه ي اقتصادي روستاها، عدم توجه به  موانع از يكي محقق نشده و يا با سرعت پاييني روبه رو بوده است.
مسير يك طرفه ، توانمندي عدم، دسترسي عدم دارند. استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات دار بر معني تأثيري كه هستند هايي ويژگي و مشخصات

مي باشند. با  زمينه اين در كننده تعيين عواملويژگي هاي جامعه ي روستايي است كه  از ارتباط مستقيمو  اقتصادي فقر و محروميت، رهبران اطالعاتي، اطالعات
ي ها، تاكيد شده توجه به اين امر در اين مقاله بر ضرورت برنامه ريزي هايي متناسب با جامعه ي روستايي و ويژگي هاي آن، جهت ورود و اشاعه ي اين فناور

 است.
  روستا ،اقتصاديفناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، توسعه ي  - كليدي كلمات

 مقدمه

 آمار طبق بر .است نهفته روستاها در كشور از عظيميي  سرمايه
 ً جمعا و دارد وجود روستا 63904 از بيش كشور در 1385 سال
 را كشور جمعيت از نفر 771هزار و  227ميليون و  22

مناطق كشاورزي به  روستاها و .)1( .دنده يم تشكيلروستاييان 
عنوان كانون زندگي و حيات جمعي بخش اعظمي از جمعيت و 
همچنين مركز توليد مواد غذايي، نقش مهمي در امنيت غذايي، 

كنترل مهاجرت و توسعه پايدار ملي  اشتغال زايي، خودكفايي،
  دارند. 

 از يكي امروزهفناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي از سوي ديگر 
 صنعتي و اقتصادي پيشرفت و توسعه معيارهاي ترين عمده

ش شوسايل ارتباط جمعي با پودر واقع  .)2( دنگرد مي محسوب
ديگري ي جوامع بيش از هر وسيله ي در كليه  ،وسيع مخاطبان

 براي افكار عمومي را با نوآوريهاي جديد و مفاهيم الزممي توانند 
 .توسعه آشنا سازند

در روستاها و نقاط دور  % جمعيت40حدود  در سطح جهاني،
درصد كمي  كنندكه افتاده كشورهاي در حال توسعه زندگي مي

 .از آنها به امكانات ارتباطاتي و اطالعاتي مناسب دسترسي دارند
 بدون هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري گسترش حال درعين

 آن منفي اثرات تواند مي محروم مناطق و روستاها به خاص توجه
ي  فاصله افزايش روستا، و شهر فاصله ي مانند: افزايش را

 فراموش شدن شهري، - روستا هاي مهاجرت گسترش طبقاتي،
 محلي بازارهاي دادن دست از بومي، صنايع رفتن بين از روستاها،

فناوري هاي اطالعاتي و  ي لهأمس ما اگر .)3( دهد افزايش... و
 با نبريم جلو يمواز صورت به را شهرها و روستاها در ارتباطي
از جمله اين تبعات مي  .شد خواهيم روبرو ديحا بسيار مشكل

و در  شهرها به روستاها ساكنين مهاجرت نرختوان به افزايش 
 كشوري  سرمايه از يعظيم بخش و روستاهااز بين رفتن  نتيجه

 اشاره كرد.

ي هاي اطالعاتي و در اين قسمت به تعريف روشني از فناور 
مي  اقتصادي و توسعه ي روستايي توسعه ارتباطي، روستا،

 پردازيم:

     فناوري اطالعات و ارتباطات
 ها، ماشين ابزارها،ي  مجموعه ارتباطات و اطالعات فناوري    

 داد وستد، در توليد، آنها از استفاده مهارتهاي و روشها فني، دانش
 اطالعات مصرف و انتقال جابجايي، بازيافت، انباشت، پردازش،

 پيشرفته تا ترين ابتدايي و ترين پيچيده تا ترين ساده از كه است
 تكنولوژي واقع در ،)4( گيرد برمي را در اطالعاتي مراحل ترين
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 الكترونيك، همگرايي نقطه توان مي را ارتباطات و اطالعات
  .)5( دانست دوربرد ارتباطات و ها داده پردازش

 روستا 
 اندركاران دست و پژوهشگران و شناسان جامعه از يك هر   

 توجه مالكها اين از يكي روستا به تعريف در روستائي، مسائل
وجود  معشيت، نوع جمعيت، عدد .اند داشته مبذول خاصي

 كه اند هايي شاخص از اقتصادي و اجتماعي ساخت شهرداري،
 . )6( كرد محسوب روستا تعريفي براي مبناي را آنها توان مي

 اقتصادي توسعه
فرآيند عامي كه در اين «توسعه را چنين مي شناسد:  ،پروكيله   

زمينه وجود دارد اين است كه توسعه را بر حسب پيشرفت به 
سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر، بيكاري و كاهش نابرابري 

ست از رشدي كه اتوسعه ي اقتصادي عبارت . »كنيممي تعريف 
فرهنگي،  در آن  تغييرات بنياني و كيفي در زمينه هاي مختلف

آموزشي، بهداشتي، اجتماعي و...وجود دارد. و نيز عبارت است از 
مجموعه فعل و انفعاالتي كه بر روي عوامل و استعدادهاي 

 .)7( اقتصادي صورت مي گيرد

    روستاييي توسعه 
 به كه است راهبردي روستايي ي توسعه است معتقد دياس
(  مردم از خاصي گروه اجتماعي و اقتصادي زندگي بهبود منظور

 منافع بسط شامل فرايند اين. است شده طراحي) فقير روستاييان
 روستايي مناطق در كه است اقشاري فقيرترين ميان در توسعه

 پا، خرده كشاورزان شامل گروه اين. هستند معاش كسب پي در
 ي توسعه نتيجه در. است زمين بي كشاورزان و نشينان خوش

 اين. است جامعه كل در تغييرات از عميقي فرايند شامل روستايي
 افزايش و فرد براي دسترسي قابل هاي فرصت براي روشي فرايند

 "وارمايكل تود"به نظر  )8( است آنها از وري بهره امكانات
كشاورزي و روستايي مي تواند عموماً به رشد ي هدفهاي توسعه 

ي  توسعه يها برنامه فوق، فيتعار بنابر. اقتصادي محدود شود
 محسوب كشور هري  توسعه يها برنامه از يجزي ،ييروستا

 ياقتصاد -ياجتماع ساخت يساز دگرگون يبرا كه شوند يم
 . روند يم بكار ييروستاي  جامعه

 پيشينه ي نظري 
گوناگون ارتباطي از وسايل و امكانات " معتقد است:معتمدنژاد 
عوامل آگاهي دهي، هماهنگ سازي و سازماندهي  ءيك سو جز

ه و اجراي طرحهاي مختلف توسعه به شمار مي يمورد نظر در  ارا

مين نتايج أروند و در جلب همكاريها و مشاركتهاي عمومي براي ت
ثير تعيين كننده دارند و از سوي ديگر خود أمطلوب آنها نيز ت
توسعه مثل كشاورزي، صنعت، آموزش و  بعنوان شاخصهاي

ملي جاي ممتازي دارا هستند ي بهداشت در برنامه هاي توسعه 
و به همين لحاظ براي پيشرفت و گسترش آنها در كنار زمينه 
هاي ديگر توسعه، برنامه ريزي هاي ويژه اي در نظر گرفته 

 شوند. بدين گونه ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در برنامه مي
لرنر در كتاب . )9( ريزي هاي توسعه ملي الزم و ملزوم يكديگرند

 تجدد و، »گذار از جامعه سنتي؛ نوگرايي خاورميانه«خويش 
نوگرايي را معادل توسعه دانسته و آنرا با چهار متغير مرتبط مي 

رسي مردم به دست،گسترش سواد،افزايش ميزان شهرنشيني داند:
افزايش ميزان مشاركت سياسي و   و وسايل ارتباط جمعي

نيز اهميت كاربرد وسايل ارتباط جمعي را  "شرام".اقتصادي مردم
هاي جهان سوم بويژه در كشاورزي، بهداشت، سواد و  در دگرگوني

نشان مي دهد كه توسعه  "رائو" ييد قرار مي دهد.أآموزش مورد ت
دسترسي كافي به اطالعات زماني در هند تسريع گرديد كه افراد 

 نيز در آفريقا به همين نتيجه رسيده است "دوب" .داشتند
ترغيب مردم در كشورهاي در حال توسعه، به " شراماز نظر .)10(

توسعه، زمينه دادن به آنها براي مشاركت ي تصميم گيري درباره 
نظر و... به طور  ثر، تسريع و هماهنگ كردن تحوالت موردؤم

كلي، يك روند انعطاف پذير و نامعين نيست، اگر جريان ارتباطات 
اجازه دهد، مردم نيز مي توانند كارهاي بسياري انجام دهند، 
تعيين اهداف وتصميم گيري درباره زمان و چگونگي تغييرات و 

 .)10( "كنند اينكه جامعه خود را به چيزي مي خواهد تبديل
ويلبر شرام در كشورهاي جهان سوم حائز ي آنچه در مطالعه 

اقتصادي، جز در ي اهميت خاص است، اين است كه توسعه 
 ي اجتماعي ميسر نيست و توسعهي صورت تحقق توسعه 

بنابراين بايد  .اجتماعي مستلزم بسط آموزش و اطالعات است
ثيري قطعي بر أ، ت ارتباطيفناوري هاي اطالعاتي و پذيرفت كه 

اقتصادي خواهند  ي فرهنگي و از خالل آن توسعهي توسعه 
داشت. براي گسترش زراعت و صنعت، بايد سرمايه گذاري هاي 
اجتماعي را رونق بخشيد واين امر متضمن بسيج منابع انساني 

 )10( است است كه در آن ميان آموزش عاملي اساسي
فناوري هاي از مجموعه ي مطالعاتي كه در زمينه ي اثرات    

در كشورهاي در حال توسعه به عمل آمده،  اطالعاتي و ارتباطي
 چند نتيجه ي قاطع به دست مي آيد: 

قبل از همه بايد به همبستگي خاص بين توسعه ي  •
فناوري هاي اجتماعي و اقتصادي و استفاده از 

 كرد.اشاره  اطالعاتي و ارتباطي



بايد با توجه به  فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطيتأثير  •
شرايط فرهنگ ملي صورت گيرد. اين تأثير زماني مي 
تواند به ايجاد تغيير منجر شود كه وسايل ارتباطي در 

 متن تطور همه جانبه انديشه ها قرار گرفته باشد.

 تاريخچه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي

نخستين بار فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي روستايي در     
روستاهاي هند به منظور قطع دست واسطه هاي كشاورزي و 
اطالع رساني به كشاورزان در مورد قيمت محصوالت، و فروش آن 
به قيمت مناسب تر و نزديكتر به قيمت روز بازار انجام گرفت. 

و كانادا اين موارد  پس از هندوستان، سنگال و بعد در آمريكا
 (11) به شد و موفقيت خود را ثابت كردبررسي و تجر

تاريخچه ي دفاتر فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي روستايي در  
در اين  .در روستاي شاهكوه برمي گردد 1379ايران به سال 

 اينترنتي روستاي اولين عنوان به شاهكوه روستاي اطالعات پروژه 
 كمتر و گرفت قرار جهان مردم از نفر ميليونها دسترس در ايران،

 آن از نفر هزار 60 از بيش سايت، اين كار به آغاز از ماه دو از
در روستاي قرن آباد، نخستين  1382در سال  .)12( كردند ديدن

در . ارتباطي روستايي ساخته شدمركز فناوري هاي اطالعاتي و 
در  2003كنفرانس سران جامعه ي اطالعاتي نيز كه در سال 

ايران متعهد شد در ساختار در اين اجالس،  شهر ژنو برگزار شد،
جامعه ي اطالعاتي نقشي موثر ايفا كند. در برنامه ي چهارم 
توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر شد وزارت 

هزار دفتر را به اين امكانات  10وري اطالعات ارتباطات و فنا
تجهيز كند تا در هر سال از برنامه دو هزار دفتر افتتاح شود و 
دفاتر فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي روستايي در راستاي 
تحقق دسترسي روستاييان به فناوري اطالعات و ارتباطات مجهز 

 )12( شد و مورد بهره برداري قرار گرفت

هدف دفاتر فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي عرضه ي خدمات    
دولتي در دورترين نقاط كشور با استفاده از فناوري ارتباطات و 
اطالعات به منظور كاهش شكاف ديجيتالي بين روستا و شهر، 

و دولت الكترونيك، اعالم شده است. اين   تحقق عدالت اجتماعي
دفاتر عالوه بر عرضه ي خدمات مختلف ارتباطي مانند خدمات 
پست، پست بانك و مخابرات ارتباط روستاها را با شبكه ي 
اينترنت فراهم ساخته و زيرساخت ارتباطي الزم براي ارائه ي 

ن خدمات ساير سازمان ها را ايجاد كرده اند و به عنوان پيشخوا

خدمت در روستاها منشأ اثر است. هم اكنون اين دفاتر توسط 
پست بانك، خدمات بانكداري الكترونيكي و بعضي ارتباطات 
مربوط به كشاورزان را انجام مي دهند و اخيرا نيز، تمام خدمات 
وزارت نيرو، برق روستاها و همچنين فعاليت هاي آب و فاضالب 

 ن دفاتر انجام مي شودو توزيع سهام عدالت را از طريق همي
سازمان ثبت احوال يكي از سازمان هاي استفاده همچنين )12(

كننده و بهره بردار از دفاتر فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي 
با استفاده  ،اطالعات و آمار جمعيتياست به طوري كه روستايي 

روستايي به روز مي  فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي از دفاتر
 شد مي ثبتي كم يا ثبتي دير دچار آمار، اين روستاها، در .شود
فناوري هاي اطالعاتي و  ي دفاتر توسعه و ايجاد با اكنون كه

  ارتباطي روستايي، اين نقص مرتفع شده است.

ي هزار مدرسه به شبكه  17اتصال  نتيجه ي ايجاد اين دفاتر    
اينترنت پرسرعت ي هزار روستا به شبكه  11ملي اطالعات و 

درصد روستاها داراي ارتباط و  97هم اكنون است. به اين ترتيب 
(خبرگزاري  درصد روستاها داراي تلفن خانگي هستند 90

يونسكو تغييراتي را در زمينه ي تأثيرات اجتماعي و  .)1390مهر،
اي اقتصادي مراكز فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در روستاه

ايران صورت داد و نتيجه ي آن نشان دهنده ي تأثيرات اجتماعي 
در  40تا  30درصد و تأثيرات اقتصادي بين  50روستاها باالي 

 )12( صد است

روستاي كشور از شبكه همراه اول استفاده مي  700هزار و  38
 53كنند و در بخش ارتباطات روستايي نيز درحال حاضر بيش از 

هزار روستا نيز مجهز به  10هزار روستا داراي ارتباط مخابراتي و 
خدمات فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي روستايي است و شبكه 

هزار  240نيز به ترتيب معادل ي تلفن همگاني شهري و راه دور 
تعداد كل روستاهاي داراي هزار دستگاه است.  185دستگاه و 

 )12( است رسيده روستا 976 و هزار 51  نيز به اينترنت

 ويژگي هاي موثر در توسعه ي اقتصادي روستايي

 جوامع ميان بسياري تفاوتهاي تكنولوژي، انتقال پديده ي در
 با تناسب آن ها، تكنولوژي نوع دارد. وجود و روستايي شهري
 وري بهره و ي كاربردها، كارايي نحوه و نوع محلي، شرايط

 اين در كننده تعيين عوامل از آنها پذيرش نرخ و ميزان استفاده،
 اين از نيز ارتباطي و اطالعاتي آوريهاي فن مي باشند. زمينه
 در آنها و حضور ي پذيرش نحوه و باشند نمي مستثني قاعده

 روستايي داراي جامعه ي است. عوامل اين تابع روستايي محيط



 و انتقال بر دار معني تأثيري كه است هايي ويژگي و مشخصات
 : از عبارتند ها ويژگي اين از دارند. برخي ها تكنولوژي نشر

 ابزارهاي مهمترين از يكي اطالعات به دسترسي: دسترسي عدم
 .مي شود افراد محسوب سياسي و اجتماعي اقتصادي، توانمندي

 عام نسبتا هاي ويژگي از يكي دورافتادگي يادسترسي  عدم
 ادبيات در باشد. مي توسعه درحال كشورهاي در روستايي جوامع
 يا فيزيكي صرفا مفهومي دسترسي عدم يا دورافتادگي توسعه،
 بلكه نيست روستا) و شهر مثال(جغرافيايي هاي مسافت به وابسته
 ها، اقليت مانند شهرنشينان( از بسياري از توان مي نمونه بعنوان
 پايين دسترسي با جوامع يا افراد به عنوان غيره) و نشينان حاشيه

 مفاهيمي بر ناظر كه است وسيعي مفهوم دسترسي عدم كرد. ياد
 و گوناگون هاي ريسك با مواجهه فرصتها، در نابرابري فقر، چون

 نيز و آن خاص الگوهاي و دانش و اطالعات كسب محروميت،
 اين همگي و باشد مي بهداشت و آموزش مانند پايه امكانات

 باشد مي توصيف قابل توسعه شكاف بنام مفهومي در ها پديده
 را اطالعات و دانش كسب مسئله ي توان مي نمونه بعنوان .)13(

مردان؛  زنان، از اعم جامعه يك اعضاي تمام. داد قرار توجه مورد
 اين كيفيت دارند. بفردي منحصر اطالعات و دانش هاي سيستم

 و تحرك عواملي اساس بر آنها دريافت سيستم و اطالعات
 .است متفاوت تجاري مراكز به دوري يا نزديكي ميزان و جابجايي

 مهم هاي شاخص از يكي توانمندي عدم: توانمندي عدم
 براي زيادي هاي مكانيزم و امكانات آنها كه چرا است روستائيان

 جامعه حاكميت و اقتدار سطوح ساير به رساندن صداي خود
 و آنها يا ناآگاهي فردي ناتواني از ناشي هم امر اين البته .ندارند

 باال به پايين ارتباطي هاي مكانيزم شدن نهادينه عدم از ناشي هم
 هاي مكانيزم بر ناظر لزوما توانمندي عدم .باشد مي جامعه در

 يك كه بلكه هنگامي نيست كالن و سياسي امور يا پيچيده
 كمتر از برابر چند قميتي به را خود محصول پا خرده كشاورز
 از توان مي فروشد، مي ها واسطه به مصرف در بازار فروش قيمت

 : كه گفت چرا سخن ي وي جانبه چند توانمندي عدم
 در محصوالت قيمتهاي از مناسبي و روز به اطالعات •

 ندارد. و نزديك دور بازارهاي
 خدماتي و اقتصادي مؤسسات با موثري ارتباط •

 ندارد. كشاورزي
 يا زني چانه قدرت افزايش براي كافي اعتبار يا سرمايه •

 .)3( ندارد قيمت دلخواه به فروش
 نسبتا هاي مشخصه از يكي فقر   اقتصاد: فقر و محروميت

 منشأ، درك موارد بسياري در كه است روستايي جوامع غالب
 ارتباطي كارايي عدم بدليل است. دشوار بسيار آن ابعاد و عوامل

 باقي» دورافتاده« فقير، هاي خانواده مناسب، ارتباطي كانالهاي يا
 به نگرش ديدگاه از نيستند. خود شرايط تغيير به قادر و مانده

 دسترسي، عدم بعدي، چند پديده ي يك بعنوان فقر مقوله ي
 روند مي شمار به فقر ابعاد مهمترين از رفاه عدم و محروميت

سرمايه و اعتبار كافي براي خريد وسابل جديد و به روز )13(
ندارند.اين امر خود فقر موجود در جامعه ي روستايي را تشديد 

 كند.مي 
 به هميشه تقريبا خارجي اطالعات: مسير يك طرفه اطالعات

يكطرفه  مسير اين و شود مي داده انتقال روستايي جامعه ي
 جستجوي در روستائيان كه است امر وقتي اين است. استثناي

باشند.  مي امور اعتباري و ها چون بانك سرويس هايي و اطالعات
 است. همچنين ترويج كارشناسان با طرفه مشخص دو ارتباط تنها
 بهداشتي مالي، امور اطالعات دريافت مشابهي براي منابع چه اگر

 منابع و بوده مشخص و معدود منابع اما اين دارد وجود غيره و
 جريان .وجود ندارد تقريبا اطالعات براي اين اي گزينه يا موازي

 درون بويژه جامعه درون در اغلب دوطرفه و قوي اطالعات
مهم  افراد و مذهبي مراكز محلي، دوستان، سازمانهاي خانواده،

و  جريان يكطرفه حال عين در دارد. وجود محلي رهبران مانند
نيز  و جامعه افراد بسوي محلي(دولتي) مسئولين سوي از ضعيفي
خدماتي  نهادهاي طرف به جامعه افراد از سوي مشابهي جريان
 )14( دارد وجود اعتباري و رفاهي شغلي، خدمات مانند

دويچ من در پژوهشي كه در يك روستاي : رهبران اطالعاتي
 عدثير متغيرهايي مانند سن، بأتوسعه نيافته(آند) انجام داده، ت

خانواده و سطح آموزش را بررسي كرده است. او در نهايت نشان 
0Fداده است كه همبستگي خاصي بين متغيرهاي پيشين

و ميزان  1
استفاده از وسايل ارتباط جمعي وجود دارد. او مالحظه كرده 
است كه رابطه اي نزديك نيز بين ميزان استفاده از اين وسايل و 

1Fمتغيرهاي پسين

، نظير زمان الزم براي پذيرش بعضي نوآوري ها 2
از جانبي نيز  نظر او اشتباه خواهد بود اگر بي سوادي  .وجود دارد

اطالعات از طريق مطبوعات ي در برابر اشاعه را مانعي بزرگ 
تلقي كنيم، زيرا در روستاهايي كه بيشتر جمعيت آن را بي 
سوادان تشكيل مي دهند، چند نفر باسواد روزنامه ها را مي 
خوانند و سپس آنچه را كه خوانده اند براي ديگران نقل مي كنند 

وار به و همين روند در كانون خانواده صورت مي گيرد. پس خان
                                                      

متغيرهايي كه شرايط الزم را جهت گسترش وسايل ارتباط جمعي فراهم   1
ساخت اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، سن و  مي آورند(عواملي نظير منزلت

 اجتماعي)
جدد و توسعه، همدلي، متغير هايي شامل شناخت عقايد در زمينه ي ت     2

 نقش و مشخصات هاديان عقايد و ميزان خالقيت



عنوان واحدي اساسي بيش از فرد در بررسي هاي مربوط به 
 است استفاده از وسايل ارتباط جمعي حائز اهميت چگونگي

)10(. 
 هايي واسطه بر عمدتا اطالعات دريافت در فقير روستائيان    

 ها واسطه گاهي دارند. اتكا غيره و تاجران محلي، رهبران چون
 اشتباه يا ناقص اطالعات و لذا ننموده درك خوبي به را اطالعات

 واسطه كه است آن حالتي از مهمتر شود. مي منتقل جامعه به
 از لذا و كنند مي اطالعاتي عمل هاي دروازه بعنوان مزبور هاي

 يا و اقتصادي منافع اجتماعي، كسب جهت در دريافتي اطالعات
 ها واسطه اين كه حتي هنگامي نمايند. مي استفاده خود سياسي

 اطالعات اين از است باشند ممكن محلي يا دولتي غير سازمانهاي
 ترتيب بدين نمايند. بهره برداري خود صنفي تشكيالت نفع به

 شود. مي تشديد نابرابري نيز اطالعات، شدن فيلتر بر عالوه
ي  مبادله در بسيار خوبي منابع اطالعاتي هاي واسطه بااينحال،

از اين رو مي روند.  بشمار روستايي جوامع در اطالعات و دانش
 اغلب و بوده آشنا روستاها شرايط يد بابا آنهابايد در نظر داشت، 

  روستائيان باشند. اعتماد مورد
هينيكر در تحقيقي در زمينه ي چگونگي : ارتباط مستقيم

در چين نشان داده  فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطياستفاده از 
در تحقق  فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطياست كه موفقيت 

هدف ها، هم به تعدد افرادي بستگي دارد كه در جريان ارتباط 
متقابل قرار مي گيرند و هم به تعدد كانون هاي اشاعه، كه به 
نوبه ي خود ارسال كنندگان پيام را در تأثير بر توده ها كه 

در تماس اند، ياري مي بخشند و به طور كلي  مستقيماً  با آنان
هرقدر ميزان توسعه ي يك كشور پايين تر باشد، پيام وسايل 
ارتباط جمعي با روابط بين افراد و مجراهاي خاص ارتباطي نظير 

در نتيجه ي اين ويژگي  )10( گوش و دهان تقويت مي گردد
محدود و داراي ظرفيت پاييني خواهد اقتصاد روستا روستايي، 

 بود.
 چون عواملي    :ويژگي هاي ساختاري جامعه روستايي

 اتكا و اثربخشي ميزان با افراد ويژگي هاي و جوامع دروني ساختار
 مداخلهبنابراين  .)15( دهند مي نشانوابستگي  ها به سيستم

 و ها رسانه نوع چه كه نمايند توجه بايست مي توسعه گرهاي
 مي موانعي نوع چه نيز و است مناسب كساني چه براي كانالهايي

 است ممكن كساني چه نهايت در و شده ايجاد مسير اين در تواند
  . شوند محروم اطالعات اين دريافت از

 ارائه جوامعي چنين براي اطالعاتي جديد منبع يك كه هنگامي
 و اكتفا نشده ساختارها زير وجود به صرفا بايست مي شود، مي

 دولت سياستهاي نيز و اطالعات جريان روندهاي و فرآيندها

 غيره) و رفاه اراضي، مالكيت بازارها، اعتبارات، به دسترسي (مانند
 .)14( قرارگيرند توجه مورد نيز شوند مي تغييرات از مانع كه
 تكنولوژي از استفاده با تنها ي فقيران توسعه موانع البته   

 از يكي اطالعات شود بلكه نمي برطرف اطالعاتي پيشرفته ي
 جوامع ديگر، سوي از .شود مي محسوب جوامع اين نيازهاي
ي  جامعه از بخشي تنها شده ذكر هاي ويژگي با روستايي

 قابل مزبور و الگوهاي دهند مي تشكيل را شهري غير و كشاورزي
 نفوذ، ضريب نيستند. شهري ي غير جامعه تمامي به تعميم

 و نوع با زيادي وابستگي دانش و تأثير اطالعات و اثربخشي
 اطالعات و درك پذيرش الگوهاي مثال بعنوان دارد پيام محتواي
 اطالعات با زيادي تفاوت آفات با ي تلفيقي مبارزه به مربوط

 .)13( دارند اعتبارات يا و ها تجاري، قيمت

 نتيجه گيري

هزار دفتر خدمات فناوري اطالعات و  10در حالي كه تا كنون    
توسعه ي اقتصادي روستاها  ارتباطات در روستا ها به وجود آمده،

 از يكي عمال محقق نشده و يا با سرعت پاييني روبه رو بوده است.
در توسعه ي  نظر مورد نتايج نشدن محقق باعث كه عواملي

كاربرد فناوري هاي  اين است كه، شده است اقتصادي روستايي
اطالعاتي و ارتباطي در روستاها و شهرها با هم متفاوت است. با 
توجه به اين امر در ورود و اشاعه ي اين فناوري ها بايد برنامه 

و ويژگي هاي آن ريزي هايي متناسب با جامعه ي روستايي 
 صورت پذيرد.

به ويژگي هاي جامعه ي روستايي اهداف زير را در جهت توجه    
 توسعه ي اقتصادي روستاها محقق خواهد كرد.

جذب سرمايه و  شهرها به روستائيان مهاجرت كاهش .1
 ،هاي بيشتر و استفاده موثرتر از آن در توسعه روستايي

 پويايي طريق از عمومي درآمد توزيع مجددو  افزايش .2
 افزوده)،  توليد(ارزش افزايش راندمان و اقتصادي

 بخشي به  پذيرتر با تنوع رقابت و كاراتر اقتصاد ايجاد  .3
 بازارهاي تجاري درهاي و باز كردن روستايي اقتصاد
 روستاها،  روي بر فرامحلي و محلي

براي جديد( به ويژه براي  شغلي هاي فرصت ايجاد   .4
 )،كارگران و بيكاران فصلي

 هاي فناوري از استفاده در عمومي دانش بردن باال   .5
 جهت تخصصي رساني اطالع پايگاههاي ايجاد (باجديد

 و كشاورزي زمينه در الزم هاي آگاهي روستاييان مانند



 را روستاييان هاي حرفه توان سودآوري مي دامداري
 داد)، افزايش

 و بهبود الزم مانند ارتباطي هاي ي زيرساخت توسعه .6
 روستاييان، بانكي تسريع عملياتهاي

و  دستيابي سريع به افزايش در توليدات كشاورزي .7
افزايش كارايي در رابطه با استفاده كامل از منابع 
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 .http://www.mehrnews.com.] 1390ارديبهشت  27. [اتخاذ: 1390خطي] 
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