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استادیار گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

علیرضا استعالجی
استاد گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله0931/2/01:

تاریخ صدور پذیرش0931/1/29:

چکیده
فناوري اطالعات و ارتباطات ،به عنوان يك ابزار توسعهي پايدار روستاها در راستاي كاهش فقر ،،كراهش شراا

ديجيتراي و

جلوگي،ي از مهاج،ت ب رويهي روستاييان به شه،ها شناخته شده است .فنآوري اطالعات و ارتباطراتآآي سر تر و روسرتاي
مقويهاي پيچيده بوده و توسعهي آن ،مستلزم تعامل همزمان است .سؤال اصل مقايه ايرن اسرت كره فنراوري اطالعرات و ارتباطرات
روستاي چه نقش در توسعه اقتصادي ،روستاهاي دهستان في،وزبه،ام دارند؟ روش تحقيق در اين مطايعه پيمايش و كم است كره
ب،اي گ،دآوري اطالعات از پ،سشنامه كمك گ،فته شده است .نمونه آماري شامل  083نف ،از كرارب،ان دفرات ،فنراوري اطالعرات و
ارتباطات روستاي آروستاي هاي دهستانو بوده كه با روش خوشهاي چند م،حلهاي انتخاب شدهاند .يافتههاي تحقيق نشان م دهرد
كه دفات ،فناوري اطالعات و ارتباطات روستاي م تواند در ابعاد گوناگون اقتصادي -اجتماع آثار مثبت ب،جاي گذارد .همچنرين
نتايج حاك از آن است كه؛ بين توسعه روستاي و عملا،د دفات ،فناوري اطالعات و ارتباطات روستاي دهستان في،وزبه،ام آ3/64
=  rو همبستگ وجود دارد .به عبارت با افزايش ميزان آگاه  ،بازارياب  ،استفاده از خدمات و عملا،د دفرات ،فنراوري اطالعرات و
ارتباطات روستاي  ،سطح توسعه روستاي افزايش م يابد.

واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،فناوری اطالعات ،دهستان فیروزبهرام ،دفاتر خدماتی روستا.

( -0نویسنده مسئول) s.armaqan@yahoo.com
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مقدمه
تحوالت دهه پایانی سده بیستم میالدی در تاریخ علم و صنعت بیسابقه بوود ،زیورا دسوتاوردهای انقوال
انقال

صونعتی و

الكترونیك با تحوالت فنّاوری اطالعات بود که فنآوری اطالعات و ارتباطوات(آی سوی توی) را پوی ریخوت

فنّاوری ارتباطات و اطالعات فناوری نوینی است که توانسته است خیلی زود تمامی حصارها و قید و بندها را گسیخته
و مرزهای جغرافیایی در پنج قاره عالم را درنوردد و بر کلیه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظوامی و فرهنگوی اثور
بگذارد عرصه تأثیرگذاری فناوریهای ارتباطات و اطالعات تنها به محیطهای شهری منحصر و محودود نمویشوود و
دامنه آن حتّی دوردستترین مناطق روستایی را در بر میگیرد و میتواند نقش مؤثری در فرایند توسعه روسوتایی ایفوا
کند با آنكه نمیتوان ادعا نمود که فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی میتوانند جایگزین همه عوامل توسعه اقتصوادی
شوند و نیازمندیهای توسعه را از میان بردارند با این حال نتایج و تجاربی که از سراسر جهان حاصول شوده ،گوواه آن
است که به کارگیری فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی میتواند تأثیری شگرف در دسترسی به اهداف خوا

توسوعه

اقتصادی و اجتماعی داشته باشد(هدایتی مقدم)03 :0931 ،
در ایران با مساحت  062میلیون هكتار ،تقریبا  63022هزار روستا وجود دارد روستاها یكی از مهمترین محویطهوای
جغرافیایی که حدود یك سوم( 90/45درصد) از جمعیوت کشوور را بوه خوود اختصوا

دادهانود و توزیوف فيوایی

گستردهتری در کشور دارند(مرکز آمار ایران )0934،عدم توجه به توسعه در این مناطق منجر به توسعه نیافتگی هموه
جانبه در همه بخشها و مناطق کشور میشود .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در یك اقودام فراگیور ده هوزار
روستای کشور را به دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی تجهیز نمود این دفواتر عوالوه بور اراخوه خودمات
مختلفوی ماننود پسوت ،پسوت بانووك ،تلفون و سوایر خودمات دولتوی ،ارتبووام روسوتاهای موورد نظور را بوا شووبكه
اینترنت فراهم مینمایند و برای هریك از روستاهای مورد نظور حوداقل یوك نقدوه دسترسوی بوه اینترنوت ایجواد
مینمایند توجه به کارکردها و خدمات اراخه شده توسط فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در برخی نوواحی
روستایی از ضرورتهای توسعه روستایی است مواردی همانند توسعهی اجتمواعی ،افوزایش قودرت تصومیمگیوری
روستاییان ،گسترش بازارهای محلی و روستایی ،کاهش آثوار بالیوای طبیعوی و آفوات نبواتی ،حفو محویط زیسوت،
توانمندسازی فقرای روستایی ،افزایش کیفیت زندگی ،تمرکززدایی و امكان کار از راه دور را ،به عنوان کارکردهای مهم
بیان داشتهاند(محمد قلی نیا )5 :0933 ،بی شك بررسی بسیاری از تحوالت روسوتاهای اموروز و برناموهریوزی بورای
آیندهی آنها ،بدون توجه به نقش و اهمیت توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات غیرقابل تصور است(نووری:0932 ،
)3
فناوری اطالعات و ارتباطات ،یكی از شاخصترین فناوریهای قرن حاضر به منظور ایجاد جامعه شوبكهای و تحقوق
ایدههای دانایی محور است و فعالیت های جامعه در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات باحوداکرر بوازدهی و حوداقل
هزینه صورت میگیرند(خوانساری ) 0935،فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در شورایط مناسول قابلیوت خوود را در
زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوه ویو ه مراقبوت هوای بهداشوتی ،سوالمت ،آمووزش از راه دور ،کشواورزی،
بازرگانی و همچنین غنیسازی فرهنگ محلی به اثبات رسانیده است(هیل )0936 ،با توجه به اینكه بخش عظیموی از
نیروهای مولد جامعه جهانی در روستاها زندگی میکنند خدماترسانی دولتها به ایون بخوش از توزیوف عادالنوهای
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برخوردار نیست و روستاییان نسبت به شهرنشینان سهم کمتری در برنامههوای توسوعهای دولوتهوا دارنود کوه ایون
موضوع یكی از مهمترین دالیل مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها جهت دسترسی به امكانات میباشد؛ اموا نبایود
که همواره روستاییان عقلتر باشند و در مواردی نیز که امكان خدمات رسانی به آنهوا وجوود دارد بوه آنهوا توجوه
نمیشود(جاللی)05:0932،
با آگاهی از توانمندی های این فناوری به عنوان یكی از ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه و به منظور بهرهگیری از
ظرفیتهای بالقوه این فناوری در عرصههای مختلف به خصو

در بحث توسعه روستایی این تحقیق ،سعی دارد بوا

مقایسه عملكرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی فیروزبهرام دریابد ،آیا فناوریهوای جدیود اطالعواتی و
ارتباطی با مقتيیات و شرایط خاصی که دارند ،چه تأثیراتی را بر روی توسعه اقتصادی زنودگی روسوتایی بوه جوای
خواهند گذاشت سؤال اصل مقاله این اسوت کوه فنواوری اطالعوات و ارتباطوات روسوتایی چوه نقشوی در توسوعه
اقتصادی ،روستاهای دهستان فیروزبهورام دارنود روش تحقیوق در ایون مدالعوه پیمایشوی و کموی اسوت کوه بورای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه کمك گرفته شده اسوت نمونوه آمواری شوامل  931نفور از کواربران دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات روستایی (روستاییهای دهستان) بوده که با روش خوشهای چند مرحلهای انتخا

شدهاند

رویکرد نظری
فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) به مجموعه امكانات سختافزاری ،نورمافوزاری ،شوبكهای و ارتبواطی بوه
منظور دستیابی مدلو

به اطالعات گفته میشود در فناوری اطالعات و ارتباطات ،تأکید و محوریت بور روی جنبوه

ارتباطی است به گونه ای که ارتباطات به منزله یك باید مدرح بوده که فناوری اطالعات بدون وجود آن امكان اراخوه
سرویسها و خدمات را دارا نیست(پور خصالیان )26 :0933،فناوری اطالعات و ارتباطات فنونی است که بوا کموك
آن فنون ،عناصر اطالعات یا دادههای خام که دارای معانی و مفهوم قابل درك نیستند ،در فرآیند تجزیه و تحلیل قورار
گرفته و پس از آنكه دارای معانی قابل درك شده و به اطالعوات تبودیل شودند ،امكوان انتقوال آنهوا بوا سیسوتمهوای
الكترونیك به مبادی مصرف را به وجود خواهد آورد(شهرتی فر)64 :0931 ،

نمودار شماره  –1تقسیمات فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی(روحی)1931 ،
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در واقف فناوری اطالعات و ارتباطات ،به مجموعوه امكانوات سوختافوزاری ،نورمافوزاری ،شوبكهای و ارتبواطی بورای
دستیابی مدلو

به اطالعات گفته میشود(امیدی نجفآبادی )36: 0934 ،دسترسی سریف به اطالعات و انجام امور

بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و محدودیتهوای زموانی ،جموف زدایوی ،گورایش بوه ارتبوام فوردی ،ارتبوام
ناهمزمان ،تمرکززدایی ،استفاده از ظرفیت بیشتر و انعدافپذیری اشاره کرد(زنگیآبادی)41-43: 0931،
فناوری به عنوان یك عامل در الگوهای رشد بحث میشود سولو از پیشگامان در این زمینه است از قدیم تأثیر فناوری
بر رشد مورد بحث بوده است که به سه دسته قابل تقسیم هستند :از نگاهی ،تأثیر فناوری در قالل کاالهوای سورمایهای
تجسم یافته و تحلیل شده که نتیجه آن ،افزایش بهرهوری سرمایه بوده است؛ در حالت دوم ،فناوری بهورهوری نیوروی
کار را افزایش میدهد؛ در حالت سوم ،فناوری بهرهوری کل نه لزوماً بهرهوری کار یا سرمایه را افزایش میدهد کوه بوه
عنوان فناوری خنری هیكس تعبیر میشود آخرین بسط مفهوم سرمایهگذاری در ادبیات اقتصادی ،سرمایهگذاری فواوا
است از آنجا که فاوا در صنایف تولید کننده آن نقش ستانده و در صنایف مصرف کننده آن نقش نهاده دارد ،بنابراین با دو
اثر مواجه هستیم بهبود کیفیت فاوا منجر به تسریف رشد بهرهوری در صنایف تولیدکننده فاوا و انباشت سریفتر نهاده در
صنایف مصرف کننده فاوا میشود .بدین ترتیل مدل نئوکالسیكی پیش بینی میکند که در نتیجوه ایون تعمیوق سوریف و
رشد بهر هوری نیروی کار در صنایف مصرف کننده فاوا ،پیشرفت فن و رشد بهرهوری کل در صونایف تولیدکننوده فواوا
اتفاق میافتد از این رو ،رشد سرمایهگذاری فاوا و تعمیق سرمایه باعث رشد سریف خدمات سرمایهای میشود
با کاهش قیمتهای نسبی تجهیزات فاوا و سرمایهگذاری بنگاهها ،سهم نهادههای فاوا افزایش یافته و باعث رشد بهوره-
وری میشود این موضوع در اندباق با مدلهای نئوکالسیكی است :زیرا رشود سوریف فواوا و کواهش قیموت آنهوا و
جانشینی به جای دیگر نهادهها در توابف تولید و انباشت زیاد سرمایه توسط آنها و به وجوود آوردن رشود زیواد بهوره-
وری ،در هماهنگی کامل با مدلهای رشد نئوکالسیكی است در دورههای قبل ،به دلیل حجم اندك فاوا ،روابوط فووق
برقرار نبوده ولی در اواخر دهه 0331میالدی همراه با رشد سرمایهگذاری فاوا و در دسترس قرار گورفتن حجوم زیواد
نهاده فاوا ،اثر زیاد آن بر بهرهوری را شاهد هستیم در رابده با تأثیر فاوا بر بهرهوری در صنایف مختلف ،اثرات مختلفی-
(مربت یا منفی) حاصل شده است اما در رابده با بنگاه ،اثر مربت حاصل شده و بوازدهی بورآورد شوده فراتور از دیگور
سرمایهها بوده است به ظاهر بازدهی زیاد فاوا در طی زمان با مدلهای رشد درونزا قابل توجیه است اما مویتوانود بوا
مدلهای نئوکالسیكی نیز در اندباق باشد در قالل این مدلها ،فاوا باید بازدهی نهایی باالیی داشته باشد ،چرا که آنهوا
بخش زیادی از ارزش خود را از دست میدهند قیمت خرید رایانهها اندك است ولی به دلیل آن که خیلوی زود از رده
خارج میشوند ،استفاده از آنها گران تمام میشود لذا این مفهوم که پیشرفت فنی در یك صنعت خا

باعث افزایش

بهرهوری کل میشود ،مفهوم جدیدی نیست و با چوارچو کلوی نئوکالسویكی مدابقوت دارد حتوی در زموان دوموار
اقتصاددانان اعتقاد داشتند که رشد بهرهوری کل ،ناشی از پیشرفت فنی میان صنایف مختلف است
در خصو

الگوهای رشد درو ن زا ،بعد از مدالعات سولو و تمرکز بر انباشت سرمایه فیزیكی ،پول رومور و رابورت

لوکاس در اواسط دهه  0331در دانشگاه شیكاگو با تأکید بر اقتصاد اندیشهها و سورمایه انسوانی ،عالقوه اقتصواددانان
کالن نگر را به رشد اقتصادی شعلهور کردند با استفاده از پیشرفتهای جدید در نظریه رقابت ناقص ،رومور اقتصواد
فناوری را به اقتصاددانان کالننگر معرفی کرد پس از این پیشرفتهای نظری ،مدالعات تجربی از سووی تعودادی از
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اقتصا ددانان ،نظیر رابرا برو از دانشگاه هاروارد ،برای کمی کردن و آزمون نظریههای رشد شروع شد ،به طوری که در
دهه  0331هم کارهای نظری و هم کارهای تجربی به صورت وسیفتری ادامه یافت
در الگوی سولو ،فناوری به صورت برون زا فرض شده و همانند هدیهای از بهشوت تلقوی مویشود کوه بوه صوورت
خودکار و بدون توجه به عوامل دیگر راه خود را ادامه میدهد اما در اواسط دهه ، 0331پل رومر ارتبام میوان رشود
اقتصادی و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم کرد و الگوهای رشد درونزا به طوری جدی در سود اقتصواد مدورح شودند
الگوهای رشد درونزا در صدد تبیین خرد فناور ی به عنوان یوك عامول درونوزای مووثر در تولیود و رشود اقتصوادی
برآمدند این الگوها اثر فناوری را از راهها و عوامل متفاوت مانند سرمایه انسوانی ،بهبوود کیفیوت تولیود ،و گسوترش
تولیدات متنوع در الگو معرفی کردند
لوکاس ،الگوی رشد درونزای خود را از طریق معرفی سرمایه انسانی در الگوی رشد نئوکالسیك اراخه کرد اقیوون و
هیوت ،با بهره گیری از دیدگاه شومبیتر ،در الگوی خود بر بهبود کیفیت تولید به عنوان نشانی از فناوری جدید که بر
اثر آن تولیدکنندگان با فناوری قدیم از صحنه خارج میشوند تأکید کردند البتوه گروسومن و هلو من نیوز بوا هموین
عقیده ،الگوی رشد درونزا را قبالً اراخه کرده بودند رومر ،گروسمن و هل من ،0الگوهای رشد درونزا را بوا مالحظوه
فناوری جدید مدرح کردند که به زعم آنها ،فعالیتهای تحقیق و توسعه به تولید دانش و نوآوری منجر میشود کوه
میتواند زمینه ساز رشد باشد از جمله مدالعاتی که اخیراً در زمینه درونزا کردن فنواوری در الگوهوای رشود انجوام
یافته ،مدالعات کوا و پوچوال است
توسعه
توسعه تغییرات مربتی است که موجل بهبود وضف زندگی مردم می شود از این رو ،توسعه جریانی چند بعدی اسوت
که عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد ،شامل بهبود مساخل اجتماعی و فرهنگوی نیوز مویشوود(عباسوی- 091:0932،
 )096توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی دارد برای تعیین اهداف توسعه ،باید ابعاد وجودی انسان را شوناخت و
مدابق آن عمل کرد(ابراهیمی و پاپلی یزدی)99 :0931،
جدول شماره  -1خالصهای از نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون ابعاد مختلف تاثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات
محقق

عنوان

نتایج

مشوووویری و جهووووانگرد

فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات (فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات) و رشوود

 -سرمایهگذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات موجل افزایش بهرهوری نیروی کوار و رشود اقتصوادی

()0939

اقتصادی ایران

شده است

مهووودی ادیبوووی سوووده و

بررسی رابده بین عوامول فوردی و اجتمواعی کواربران فنواوری اطالعوات و

 -بین متغیرهای تأهل و تحصیالت و سد دوره آموزشوی ،نگورش درسوت ،درصود باسووادی اعيوای

همكارش ()0936

ارتباطات با میزان پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطوات در سوازمان جهواد

خانواده ،وجود افراد تحصیل کرده و شورکت در دوره آموزشوی بوا میوزان پوذیرش فنواوری اطالعوات و

کشاورزی

ارتباطات رابده معناداری وجود ندارد
 میانگین ساعات استفاده هفتگی خانواده بیشترین تأثیر را بر میزان پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطاتداشته است

خوانساری و همكوارانش

تبیین نقش و جایگاه فنآوری اطالعات و ارتباطات بر توسوعه روسوتایی بوا

 -اموری چون بومیسازی تكنولوژی ها ،تلفیق با ساختارهای سنتی ،رسیدگی به نیازهای اساسی و تأکیود

()0935

تأکید بر سرمایه اجتماعی

بر توانمندسازی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت در انتقال تكنولوژی میباشند

صیدایی و هدایتی مقودم-

ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در اراخه خودمات

میزان موفقیت عملكرد دفاتر تا حدود زیادی به میزان عالقهمندی و دانش مسئوالن این دفاتر بوه حووزه-

()0930

نواحی روستایی

های مختلف فعالیت دفاتر مرتبط است

نوری ()0933

تجربه ایران و کره جنوبی در کاهش شكاف دیجیتال روستایی

 -استفاده از تجربه کره جنوبی در این حوزه ارزیابی های مداوم فرایند کار ،توجه بوه مشوارکت نهادهوای

 -با به کارگیری نیروی کار جوانان روستایی و کار کارشناسانه و برنامهریزی مدون

مردمی و بخش خصوصی ،توجه به نیازهای خا

روستاییان،

.Roemer, Grossman, Helperman

1
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حبیبی ()0933

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری اطالعوات و ارتباطوات

بین سن ،دانش ،نگرش به زیرسواخت ،نووع و نحووه اراخوه خودمات ،وجوود انگیوزه ،آمووزش ،مهوارت

(فناوری اطالعات و ارتباطات) در روستاها

کارگزاران ،نگرش به اهداف دولت ،شغل ،میزان تحصیالت ،تبلیغات ،تعیین دستورالعمل هوا ،نگورش بوه
سرمایه گذاری ،آشنایی به زبان انگلیسی ،کنترل و نظوارت بور دفواتر بوا پوذیرش و بوهکوارگیری فنواوری
اطالعات و ارتباطات رابده معناداری وجود داشته است

محمدقلی نیا()0933

تحلیل نقام قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای توسعه فناوری اطالعوات

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه فناوری ،خدمات و آگواهسوازی

و ارتباطات روستایی و دفاتر خدماترسانی در ایران

با در نظرگیری نوعی نظام پشوتیبانی سوازمانی ،نیوروی انسوانی ،برناموهای و هماننود آن اسوت یكوی از
ابزارهای الزم برای راهگشایی و استفاده از قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ،شناسوایی
نقام قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدهای آن است

اشووووووووووووووووورفی و

فناوری ارتباطات و اطالعات(فناوری اطالعات و ارتباطات) و ترویج آن،

 -تأثیر فناوری اطالعات در روستا بر مدیریت روستایی در ابعاد کشاورزی و توسعه

همدانلو ()0933

موانف و چالشهای توسعهی دفاتر فناوری اطالعوات و ارتباطوات روسوتایی

کمبود محتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه روسوتایی ،ضوعف همواهنگی و انسوجام راهبوردی ،ضوعف

در ایران

زیرساختها ،ریسك سرمایهگذاری و ضعف بنگاههای روستایی و درنهایت ضعف سیاستهای موجوود،

همكاران()0933

موانف و چالش های توسعۀ دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در ایران هستند

منبف)http://ito.gov.ir( :
جدول شماره  -1سهم عوامل مختلف از رشد اقتصادی
مدالعه

دوره زمانی

سهم سرمایه(درصد)

سهم نیروی کار(درصد)

سهم پیشرفت فنی(درصد)

آبرامووتیز 0346

0349-0363

22

99

53

سولو 0341

0355-0313

20

25

40

کندریك 0360

0342-0333

20

95

55

دنیسون 0362

0323-0313

26

92

99

0341-0323

04

06

43

0323-0333

95

92

95

0341-0323

3

05

13

0362-0341

24

03

46

یورکنسون و گریلچس 0312

0362-0341

51

3

40

کندریك 0319

0366-0353

20

25

46

دنیسون 0313

0332-0323

04

26

41

دنیسون 0334

0332-0323

03

26

56

یورگنسون و دیگران 0331

0313-0353

02

21

63

کوزنتس 0310

منبع)Boskin,lau(1996) :

کاربردهای فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در مناطق روستایی
کاربردهای متنوع فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند در ابعاد مختلف زندگی روستاییان را تحت تأثیر قرار دهود و
خدمات ارزندهای را در زمینههای مختلف به آنها اراخه کند

شکل شماره  -1نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه روستایی
منبف(:یافتههای پ وهش)

از عمدهترین زمینههایی که فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند کمك شایانی به توسعه و پیشرفت آنها در جواموف
روستایی داشته باشد عبارتاند از «حفاظت از منابف طبیعی و محیط زیست»« ،خدمات بهداشتی ،درموانی»« ،خودمات

تبیین نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات513 ...

پست بانك»« ،آموزش از دور» و «کشاورزی» و

است که در ادامه به تفصویل توضوی داده شوده اسوت(دوسوتار و

همكاران)0939 ،
موقعیت جغرافیایی و طبیعی محدوده تحقیق
شهر اسالمشهر با وسعت  2133/16هكتار در میانه شمال غر

مندقه مرکزی فالت ایران در موقف جغرافیوایی 94/09

عرض شمالی از خط استوا و  40/05طول شرقی از نصف النهار گرینووی قورار دارد شهرسوتان اسالمشوهر یكوی از
شهرستان های استان تهران است که در جنو
و شهرستان شهریار از غر

غربی این استان واقف شده است این شهرستان از شمال به شهر تهوران

به شهرستان ربام کریم از جنو

به شهرستان ری و از شرق به شهر تهران و شهرسوتان

ری محدود میشود شهر اسالمشر تا شهر تهران  21کیلومتر فاصله دارد
این شهرستان طبق آخرین تقسیمات سیاسی-اداری کشور ( )0916دارای دو بخش مرکزی (به مرکزیت اسالمشهر) و
چهار دانگه (به مرکزیت چهار دانگه) و  5دهستان به نامهای صال آباد (به مرکزیت روستای صال آباد) ،دهسوتان ده
عباس (به مرکزیت روستای ده عباس) و دهستان فیروزبهرام (به مرکزیت روستای فیروزبهرام) و دهستان چهار دانگه
(به مرکزیت روستای چهار دانگه) میباشد
دهستان فیروزبهرام بر اساس آخرین تقسیمات اداری – سیاسی کشور ،دهستان فیروزبهرام یكی از روسوتاهای بخوش
مرکزی شهرستان اسالمشهر و دهستان ده عباس می باشد این روستا در  2کیلوومتری شورق اسالمشوهر و در حاشویه
شمالی کیلومتر  01اتوبان تهران – ساوه قرار دارد و از شمال به روسوتای ترشونبه از غور
اسالمشهر از جنو

بوه موسوی آبواد و شوهر

به اتوبان تهران – ساوه و روستای ده عباس و از شرق به روستای ملك آبواد محودود مویشوود

فاصله روستا تا مرکز دهستان (ده عباس) یك کیلومتر و تا شهر اسالمشهر  2کیلومتر و تا تهران  01کیلومتر است

نقشه شماره  -1جایگاه شهر اسالمشهر در کشور ،استان و شهرستان )www.eslamshahr.ir
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نمودار شماره  -2موقعیت سیاسی -اداری دهستان فیروزبهرام()https://moi.ir
جدول شماره  -2شاخصهای عملکرد دفاتر فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در روستاها
 0کاهش نقدینگی و توسعه پسانداز
 2کاهش هزینه های ناشی از دریافت خدمات مبادالت تجاری در روستا با مناطق همجوار
شاخصهای اقتصادی

 9استفاده از فعالیتهای ترویجی و آموزشی در کشاورزی
 5افزایش میزان اطالعات از تحوالت فناوری اطالعات
 4تقویت شیوههای درست مصرف کودها و سموم کشاورزی
 6دستیابی به شیوههای جدید تولید در فعالیتهای اقتصادی روستا
 1دسترسی به اطالعات از وضعیت بازار و محصوالت پر تقاضا
 3پیدایش فرصتهای جدید شغلی در محیط روستا
 3کاهش نقش واسدهها در فروش محصول از مزرعه در بازار

منبف)https://www.ict.gov.ir( :

بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در روستای بهرام آباد
بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی در روستای فیروزبهرام به عنوان یكی از دهستانهوای اسالمشوهر متغیور مهوم
دیگری است که در تحقیق حاضر مورد سنجش قرار گرفته شد این متغیر با استفاده از  6گویوه و در سود سونجش
ترتیبی مقیاس طیف لیكرت و در قالل پن گزینه (کامالً مووافقم  ،4مووافقم  5توا حودودی  ،9مخوالفم  2و کوامالً
مخالفم  )0مورد پرسش قرار گرفت جدول شماره( )9به بررسی جزخیات هر گویه بر حسل فراوانی و درصد معتبور
پرداخته است
جدول شماره  -9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی ساکنان روستای فیروزبهرام
کامالً موافقم

تا حدودی

موافقم

کامالً مخالفم

مخالفم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

93

01

022

92/0

023

99/1

12

03/4

03

5/1

منبف(:یافتههای پ وهش)

میانگین
9/29

تبیین نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات571 ...

مدابق اطالعات موجود در جدول شماره ( )9در کل  99/1درصد پاسخگویان تا حدودی موافوق وضوعیت اقتصوادی
مناسل هستند  01درصد از پاسخگویان در سد کامالً موافق و  03/4درصد مخوالف و  5/1درصود کوامالً مخوالف
وضعیت مناسل اقتصادی خود و روستای خود میباشند
رابطه میزان عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادی
جدول شماره  -4جدول توافقی نحوه عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادی در دهستان فیروزبهرام
کل

توسعه اقتصادی

طبقات

عملكرد دفاتر فناوری

پایین

متوسط

باال

تعداد

01

01

0

20

درصد

4/26

4/26

1/42

4/ 5

اطالعات و ارتباطات
پایین
متوسط
باال
کل

تعداد

96

31

01

096

درصد

3/51

29/6

2/69

96

تعداد

06

056

61

229

درصد

22/2

41

39/9

43/6

تعداد

62

256

12

931

درصد

011

011

011

011

منبف(:یافتههای پ وهش)

از دیدگاه پاسخگویان 00،درصد از کاربران دهستان فیروزبهرام که توسعه اقتصادی را در سد پایینی ارزیابی کردنود
عملكرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی را در سد پوایین 96،درصود متوسوط و  44درصود در سود
باالیی ارزیابی میکنند
جدول شماره  -5آزمون همبستگی کندال بین متغیر عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی در دهستان فیروزبهرام
Kendall's tau-b
Value
1/96
Sig

1/111

N

931

منبف(:یافتههای پ وهش)

از دیدگاه پاسخگویان ،در دهستان فیروزبهرام ،بر اساس نتایج آزمون همبستگی کنودال  tau-bدر فاصوله اطمینوان 34
درصد و سد احتمال خدا  sig=1/111رابده معناداری بین عملكرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روسوتایی و
توسعه اقتصادی وجود دارد و بر اساس میزان  value=1/96رابده مربت و مستقیم است به عبارتی با افزایش عملكرد
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی میزان توسعه اقتصادی افزایش مییابد

نمودار شماره  -9توافق بین متغیر عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادیمنبف(:یافتههای پ وهش)
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رابطه توسعه اقتصادی و میزان دسترسی
جدول شماره  -1جدول توافقی بین توسعه اقتصادی و میزان دسترسی به  ICTدر دهستان فیروزبهرام
توسعه اقتصادی

کل

طبقات
پایین

متوسط

باال

تعداد

99

29

1

46

درصد

42/3

01

1

06/4

تعداد

23

201

94

219

درصد

93/3

32

44/6

63/4

تعداد

6

03

21

40

درصد

3/ 9

1

55/5

05

تعداد

61

240

62

931

درصد

011

011

011

011

میزان دسترسی
پایین
متوسط
باال
کل

منبف(:یافتههای پ وهش)

در مجموع از دیدگاه پاسخگویان 42/3،درصد از کاربران دهستان فیروزبهرام که توسعه اقتصادی را در سود پوایینی
ارزیابی کردند دسترسیشان به خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در سد پایین 93/3،درصود در
سد متوسط و  3/9درصد در سد باالیی است  01درصد از کاربرانی کوه توسوعه اقتصوادی را در سود متوسودی
ارزیابی کردند دسترسی شان به خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در سد پایین و  32درصود در
سد متوسط و  03درصد در سد باالیی است  44/6درصد از کواربرانی کوه توسوعه اقتصوادی را در سود بواالیی
ارزیابی کردند دسترسی شان به خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در سد متوسط و  55/5درصد
در سد باالیی است
جدول شماره  -7آزمون همبستگی کندال بین توسعه اقتصادی و میزان دسترسی در دهستان فیروزبهرام
Kendall's tau-b
Value
1/51
Sig

1/111

N

931

منبف(:یافتههای پ وهش)

از دیدگاه پاسخگویان ،بر اساس نتایج آزمون همبستگی کندال  tau-bدر فاصله اطمینان  34درصود و سود احتموال
خدا  sig1/111رابده معناداری بین میزان دسترسی به خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه
اقتصادی وجود دارد و بر اساس میزان  value= 1/51رابده متوسط و مربت اسوت بوه عبوارتی بوا بواال رفوتن میوزان
دسترسی کاربران به خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ،میزان توسعه اقتصادی باال میرود
جدول شماره  -8آثار اقتصادی فنآوری اطالعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه روستاهای فیروزبهرام
میانگین

انحراف معیار

شاخصهای مورد مطالعه
بازاریابی

5/31

1/944

کاهش هزینههای خدمات

5/35

1/231

ایجاد فرصتهای جدید شغلی

5/31

1/951

توسعه بازارهای محلی

5/14

1/500

توسعه صنایف دستی

5/63

1/431

بهبود فعالیتهای اقتصادی روستا

5/46

1/506

افزایش درامد روستاییان

5/63

1/533

افزایش تولیدات روستایی متناسل با بازار فروش

5/13

1/913

منبف(:یافتههای پ وهش)
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نمودار شماره  -4توافق بین متغیر توسعه اقتصادی و میزان دسترسی در دهستان فیروزبهرام منبف(:یافتههای پ وهش)

تحلیل مسیر بر اساس دادههای دهستان فیروزبهرام
جدول شماره  -3تحلیل مسیر توسعه اقتصادی روستاهای فیروزبهرام و فناوری
مدل

0

ضرایل رگرسیونی استاندارد نشده

ضرایل رگرسیونی استاندارد شده

B
ضریل تأثیر

خدای استاندارد از میانگین

( Betaبتا)

عدد ثابت

23/004

4/190

1/590

میزان دسترسی

0/111

1/224

آزمونT

sig

4/131

1/111

1/431

1/111

آگاهی

1/533

1/133

1/233

4/134

1/111

عملكرد

1/091

1/155

1/034

9/091

1/112

منبف(:یافتههای پ وهش)

نمودار شماره  -5تحلیل مسیر منبف(:یافتههای پ وهش)

نمودار شماره  -1مدل تحلیل مسیرمنبف(:یافتههای پ وهش)
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فرضیه تحقیق :به نظر می رسد بوین عملكورد دفواتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات روسوتایی فیروزبهورام و توسوعه
اقتصادی روستا رابده وجود دارد
جدول شماره  -11آزمون همبستگی پیرسون بین میزان توسعه اقتصادی و متغیرهای مستقل فناوری
متغیرها

عملكرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات

اشتغال

توسعه

بازاریوووا

میزان دسترسی به خدمات

بی

R

1/560

1/520

1/941

1/412

سد معناداری

1/111

1/111

1/111

1/111

تعداد

931

931

931

931

منبف(:یافتههای پ وهش)

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون داده های کاربران دهستان فیروزبهرام در فاصله اطمینان  33درصود و سود
احتمال خدا  sig=1/111رابده معناداری بین عملكرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادی
وجود دارد و بر اساس میزان  R=1/560رابده متوسط و مربت است به عبوارتی بوا افوزایش عملكورد دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات روستایی میزان توسعه اقتصادی باال میرود
نتیجهگیری و پیشنهادها
ICTدرلغت به معنی فناوری اطالعات و ارتباطوات مویباشود و دفواتر ICTروسوتایی در راسوتای تحقوق دسترسوی
روستاخیان به فناوری اطالعات و ارتباطات تجهیز و بهرهبرداری میگردد به عبارت دیگر میتوان گفت دفواتر ICTدر
جهت تالش برای اراخه خدمات دولتی در دورترین نقوام کشوور بوا اسوتفاده از فنواوری ارتباطوات و اطالعوات ،در
راستای سند چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشوور و بوه منظوور تحقوق
عدالت اجتماعی و دولت الكترونیك ایجاد شده است این دفاتر عالوه بر اراخه خدمات مختلف از قبیل پست ،پسوت
بانك ،مخابرات و سایر خدمات دولتی ،ارتبام روستاها را با شبكه اینترنت فراهم نمووده و زیرسواخت ارتبواطی الزم
برای اراخه خدمات سایرسازمانها را فراهم میسازد با بهرهگیوری از دفواتر خودمات ارتباطوات و فنواوری اطالعوات
روستایی ،عالوه بر اینكه سازمانها می توانند خدمات خود را به صورت الكترونیكی به روسوتاییان عرضوه نماینود و
بسیاری از مشكالت روستاخیا ن مانند تردد به شهرها برای استفاده از خدمات دولتی رفف گردد ،موجل اشتغال ،توسعه
منابف انسانی ،در دسترس قرار گرفتن اطالعات برای عموم ،کاهش هزینههای رفوت و آمود ،صورفه جووخی در وقوت
روستاخیان و پاسخگوخی مناسلتر به دلیول جلووگیری از ازدحوام و غیوره خواهود بوود .دفواتر فنواوری اطالعوات و
ارتباطات روستایی از دو روش به توسعه اقتصادی کمك خواهد کرد :اول ،روش مسوتقیم از طریوق تولیود کاالهوا و
خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات که به رشد تولید ناخالص داخلی واقعوی کموك مویکنود و روش دوم ،کموك
بخش فناوری ارتباطات و اطالعات به پیشرفتهای فناوری است کمك مستقیم دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطوات
روستایی به توسعه اقتصادی با ضر

سهم تولید اسمی کاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات در نور رشود

ارزش افزوده بخش فناوری ارتباطات و اطالعات به دست میآید اثر غیرمستقیم فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
رشد ،از طریق تأثیر آن بر پیشرفت فناوری سایر بخشها و در نتیجه ،رشد تولید آنها صورت میپذیرد
امروزه هر حرکتی برای دستیابی به توسعه بدون توجّه به فناوریهای نوین به وی ه فناوری اطالعات و ارتباطات ،امری
بیهوده و شكست خورده محسو میشود در این میان ،با توجّه به دور ماندن نواحی روستایی کشور از روند تحوّالت

تبیین نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات575 ...

اقتصادی و اجتماعی ،توسعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در این نواحی امری ضروری به شمار میرود از
تأثیرات مهم فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی میتوان به موواردی ماننود کواهش مهواجرت بوه شوهرها ،انسوجام
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،توسعه اقتصادی ،افزایش اشوتغال ،بواال رفوتن آگواهی ،تقویوت زیرسواخت آموزشوی و
دسترسی به اطالعات مورد نیاز در زمینهی مساخل کشاورزی و دامداری اشواره کورد فنواوری اطالعوات و ارتباطوات،
فرصت جدیدی را برای جوامف مختلف ایجاد کرده است جوامعی که ایون فرصوتهوا را سوریفتور شناسوایی کننود،
میتوانند زودتر از بقیه از آن بهرهمند شود و خود را از این ورطه خارج کند با ورود فناوری اطالعوات بوه روسوتاها
روشهای سنتی کاربر و ناکارآمد کشاورزی و دامپروری جای خود را به شویوههوای مودرن و موؤثر داده و ایون امور
باعث افزایش منابف درآمدی روستاییان شده است فناوری اطالعات و ارتباطات موجبات توانمندسازی روستاییان در
ابعاد گونان اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را فراهم میکند به همین منظور الزم است در راسوتای پیودایش و توسوعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها اقدامات اساسی را انجام داد تا موانف موجود در ایون زمینوه مرتفوف کورد توا
سود باالیی نصیل کاربران آن گردد فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یك عنصر کلیدی در نوآوری اجتماعی و
اقتصادی مورد شناسایی قرار گرفته است همان گونه که پیشتر اشاره شد ،پ وهش حاضر نقوش فنواوری اطالعوات و
ارتباطات را در توسعهی اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار داده اسوت تحلیولهوای
آماری نشان داده گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعهی اقتصادی روستاها و افوزایش آگواهی و مشوارکت
روستاخیان اثر گذار بوده است و همچنان که از نتایج آزمون آماری کای اسكویر برمیآید ،میان همهی متغیّرهای تحقیق
و بهرهگیری از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در میان روستاییان برخوردار رابده معناداری وجود دارد
بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی در قلمرو اجتمواعی
رابده معنی دار وجود دارد؛ همچنین ،ارتقای شاخصهای اقتصادی در روستا در گرو اسوتفاده از مراکوز آی سوی توی
است که موجل افزایش فرصتهای شغلی ،بازاریابی محصوالت دامی ،کشاورزی و ایجاد زمینههای تشوكیل تعواونی-
های تولیدی روستایی میشود افزون بر این ،مقایسه روستای دارای مرکز آی سی تی با روستای فاقد آن نشوان داد کوه
وضعیت اقتصادی بهتر و میزان رضایتمندی بیشتری در روستای دارای مرکز آی سی تی وجود دارد.

به همین منظور انتظار میرود میزان تأثیرگذاری فناوری اطالعوات و ارتباطوات بور افوزایش تولیودات در روسوتاهای
دارای فناوری اطالعات باالتر از روستاهایی باشد که به این فناوری دسترسی ندارد و روسوتاهایی کوه دارای فنواوری
اطالعات هستند اطالع بیشتری از وضعیت بازار و محصوالت مورد تقاضای و اطالعات درباره اشوتغالزایوی دارنود
جوامف از طریق این فناوری میتوانند مشكل بیكاری جوانان را تا حدودی کاهش دهند در صوورتی در منواطق موورد
نظر با توجه به نظرات شخصی افراد در این حوزه فعالیت خاصی نشده یا آگاهی کافی وجود ندارد و سرمایهگوذاری
در این حوزهها به صورت پراکنده و نامنسجم میباشد لذا پیشنهاد میشود:
 ترغیل روستاییان به استفاده از شیوههای مجازی در خرید و فروش محصوالت خود ،به منظور کاهش واسدههوا وسفرهای غیرضروری
 دسترسی به اطالعات برای ایجاد و افزایش فرصت های شغلی روستاییان از طریق امكانات دفاتر فناوری اطالعواتو ارتباطات روستایی و ایجاد اشتغال جدید در روستاها
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 تأمین هزینه های مراکوز فنواوری اطالعوات و ارتباطوات روسوتایی از طریوق اراخوه خودمات و عودم وابسوتگی بوهبودجههای دولتی ،توسعه و ترویج آموزش و مهارتهای مورد نیاز روستاییان
 ایجاد فياهای رایگان برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تا افرادی که امكانات الزم ندارند نیز بتوانند ازآن استفاده کنند
 توانمندسازی مستمر مراکز ایجاد شده برای پویایی ،بقا و سازگاری از طریق استفاده از نیروهوای بوومی و نیازهوایمحلی
منابع
اشرفی ،مرتيی و امیر احمدپور و اسماعیل مهدی پور ( ،)0936فناوری ارتباطات و اطالعوات  ICTو تورویج آن ،سیاسوتی حموایتی در
بهبود عملكرد مدیریت روستایی ،ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد
پاپلی یزدی ،محمد حسین و امیر ابراهیمی محمد( ،)0930نظریههای توسعه روستایی ،تهران ،انتشارات سمت
پور خصالیان ،عباس( ،)0933فاواژهها (گزیدهی واژههای فناوری اطالعات و ارتباطات) ،تهران ،اداره انتشارات
پهلوانیان ،حسین و همكاران ( ،)0935فناوری و اشتغالزایی ،تهران ،انتشارات بهراد
جاللی ،علیاکبر و محسن عباسی( ،)0932فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای کره جنوبی از مجموعوه مقواالت هموایش کواربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا ،مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیبی ،آرزو( ،)0933بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بهکارگیری فونآوری اطالعوات و ارتباطوات (فنواوری اطالعوات و ارتباطوات) در
روستاها (مدالعه موردی روستاهای استان فارس) ،از مجموعه مقاالت همایش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در روسوتا ،مرکوز
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
خوانساری ،نسرین( ،)0935تبیین نقش و جایگاه فنآوری اطال عات و ارتباطات بر توسعه روسوتایی بوا تأکیود بور سورمایه اجتمواعی بور
روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرج ،دانشگاه تهران ،دانشكده علوم اجتماعی ،گروه توسعه روستایی
دوستار ،محمد و محمد علی ولی پور و رضا اسماعیل پور و مجتبی محمودی( ،)0939بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر  ICTروستایی
بر رضایت مندی مشتریان ،مدالعه موردی دفاتر  ICTروستای گیالن ،نشریه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشوكده مودیریت دانشوگاه
تهران ،شماره 2
روحی ،منیره( ،)0936تأثیر فناوری های اطالعات و ارتباطات بر تغییر سبك زندگی زنوان روسوتایی :مدالعوۀ مووردی روسوتای قورن آبواد
شهرستان گرگان ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ، 21شماره 9
زنگیآبادی ،علی( ،)0931ارزیابی فناوری اطالعات در دنیا ،محله جغرافیا و محیط زیست ،شماره 0
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور( ،)0939گزارش اقتصادی سال  0932و نظارت بر عملكرد سال اول برنامه سوم ،جلد اول تا سوم
صیدایی ،سید اسكندر و زهرا هدایتی مقدم( ،)0930ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در اراخوه خودمات نوواحی
روستایی ،مجله جغرافیا و برنامهریزی محیدی ،سال  ،29پیاپی  ،54شماره 0
عباسی ،م گان( ،)0932نقش فناوری اطالعات در کاهش مهاجرت روستاییان ،اولین همایش کواربرد فنّواوری اطالعوات و ارتباطوات در
روستا ،تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،پ وهشكده الكترونیك
محمد قلی نیا ،جواد و عصمت ساالری طبس( ،)0933عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات دفاتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات
روستایی در استان خراسان جنوبی ،از مجموعه مقاالت اولین همایش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا ،تهران
مشیری ،سعید و اسفندیار جهانگرد( ،)0939فنآوری اطالعوات و ارتباطوات (فنواوری اطالعوات و ارتباطوات) و رشود اقتصوادی ایوران،
پ وهشهای اقتصادی ایران ،سال ششم ،شماره 13

تبیین نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات571 ...
نوری ،مرضیه( ،) 0933تجربه ایران و کره جنوبی را در کاهش شكاف دیجیتال روستایی ،از مجموعوه مقواالت دوموین هموایش خودمات
فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا ،تهران
هدایتی مقدم ،زهرا ( ،)0931ارزیابی نقش دفاتر( )ICTروستایی در اراخه خدمات به نوواحی روسوتایی اسوتان اصوفهان (مدالعوه مووردی
روستاهای سین ،مهرگان ،مدیسه و کبوترآباد) ،پایاننامه گروه جغرافیا ،دانشگاه اصفهان
همدانلو ،مسعود( ،)0933موانف و چالشهای توسعهی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در ایران ،تهران :مجموعه مقاالت اولین
همایش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا
هیل ،مایكل( ،)0930تأثیر فناوری اطالعات بر جامعه ،بررسی ماهیت ارزش و کاربرد اطالعات ،ترجمه محمد نوکواریزیری ،تهوران :نشور
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