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چکیده
یکی از اهداف اصلی در برنامهریزیهای ملی ،بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگانهای تأثیرگذار بر آن ،تعاونیهای روستایی میباشندد
بدابراین شداخت پتانسیلهای موجود جهت تقویت فعالیتها و پیشرفت آنها ،و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری الزم و ضروریست هندف از
انجام این مطالعه ،شداسایی قابلیتهای فداوریهای اطالعات و ارتباطات ) (ICTsدر اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است ابزار اصلی این پنووه
پرسشدامه بود برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچدین مدل یابی معادالت ساختاری ) (SEMبه کمک نرمافزارهای  SPSS V20وAMOS V20
استفاده شد جامعه آماری مطالعه حاضر ،آن دسته از اعضای تعاونیهای روستایی شهرستان گرمسار هستدد که در فعالیتهای خود از  ICTsاستفاده می
کددد ،تعداد آنها 140نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتدد نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصناد روسنتایی نسنبتاط مطلنوت اسنت و
 ICTsتأثیر مثبت و معداداری بر آن دارد ( )%77در میان چهار قابلیت ( ICTsمالی ،رفتاری ،اطالعرسانی و فدی) تأثیر قابلیتهای مالی بنی از سنایر
قابلیتهاست ( )0/84بدابراین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اذعان نمود که قابلیتهای  ICTsزمیدهساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامنع
روستایی است
واژههای کلیدی :قابلیتهای فدی  ، ICTقابلیتهای مالی ،قابلیتهای رفتاری ،قابلیتهای اطالعرسانی
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روستاها و روستانشیدان با کمک به رشد اقتصنادی ،کدتنرل ننر
تورم و افزای نر اشتغال جایگاهی وینوه در پوینایی اقتصناد کشنور
داشته و میتواندد بستر مداسنبی بنرای تولیندات کشناورزی ،صندعتی،
خدماتی و حفظ محیط زیست فراهم نمایدند ،لنذا توسنعه روسنتایی از
پی نیازهای اصلی در توسعه هر کشوری است ( )4یکی از مهمتنرین
ابعاد توسعه روستایی بعد اقتصادی آن است اقتصاد روستایی شاخهای
از اقتصاد است که بنا اقتصناد کشناورزی وابسنتگی متقابنل دارد و در
کلیت ،جزئی از اقتصاد ملی است اقتصاد روستایى سلسله فعالیتهنا
اقتصاد است که در محیط روستا انجام می شود ،بدابراین هر فعالیتى
 -1دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
تهران ،ایران
 2و  -3دانشیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم
و تحقیقات ،تهران ،ایران
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که در محیط روستا انجام شده و روستایى از آن متمتع گردد در حیطه
اقتصاد روستایى قرار گرفته و کلیه مبانى اقتصناد خنانوار روسنتایی،
اعم از زراعی ،صدعتى و غیره را در بر مىگیرد .بهبود اقتصاد روستایی
یکی از اهداف مهم در برنامهرینزیهنای ملنی اسنت ،در اینن راسنتا
شداخت ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعنل هنر مدطقنه ،امنری
الزم و ضروریست تحوالت اخیر در فداوریهای اطالعات و ارتباطات
( 4)ICTsمجموعهای از فرصتها برای توسعه در هر مدطقهای را مهیا
میسازد  ICTsبه عدوان یک قابلیت تمام مرزهای زمانی ،فاصلهای و
هزیدهها را در هم تدیده و با تلفیقی از اطالعات و ارتباطات ،به ویوه از
طریق ایدترنت ،دهکده جهانی را ایجاد کرده است ( )15امروزه ICTs
با قابلیتهای متعدد خود میتواند یکی از بزرگترین فرصنتهنا بنرای
بهبود اقتصاد روستایی محسوت گردد  ICTsیک اصطالح کلی است
و به هر فداوری که به تولید ،اداره ،ذخینره ،برقنراری ارتبنا و انتشنار
اطالعات کمک میکدد ،اطنال منیگنردد بدنابراین ICTs ،ابنزاری
4- Information and Communication Technologies
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توانمدد در ذخیرهسازی ،انتقال و به اشتراکگذاری دادهها و اطالعنات
است ()16
در پووه انجام شده توسط موسیدگ و زبنرون )16(1بنا عدنوان
"نق ن  ICTدر توسننعه اقتصننادی و اجتمنناعی روسننتاهای آفریقننا"
مشخص شد که  ICTدسترسی به اطالعات بازار و تجنارت را فنراهم
ساخته ،به ارتبا میان سازمانها و بازارهنا کمنک کنرده و از طرینق
بهبود محیط تجاری در نواحی روستایی دارای تأثیر مبثت و معدناداری
بر اقتصاد روستایی است
2
نتنایج پنووه رنگنا و پرادهنان ( )20تحنت عدنوان " ICTدر
روستاهای هددوستان :شداسایی موانع و خلق فرصتها" نشان داد که
 ICTاز طریق اصالح موقعیت اقتصادی ،اجتماعی ،افزای دسترسنی
به آموزش و اطالعات و همچدین توانمدند سناختن افنراد در تصنمیم
گیری ،موجب مدفعترسانی به روستائیان میگردد
نتایج پووه جهنا )6(3بنا عدنوان "نقن فدناوری اطالعنات و
ارتباطات در بازار روستایی با ارجاع بنه مدطقنه  " Bijarحناکی از آن
است که  ICTsمیتواند برای کمک به بخ های مختلن بازارهنای
روستایی ماندد کشاورزی و صدایع روستایی مورد استفاده قرار گرفته و
نقطه عطفی در دستیابی به قدرت اقتصادی روستائیان باشد
یافتههای پووه  )15( 4نشان داد که بکارگیری صنحی  ICTاز
طریق بهبود آموزش ،کشناورزی و آگناهیهنای بازارینابی و تجناری،
شکاف اقتصادی را کاه داده و اجرای برنامههای فداوری اطالعنات
و ارتباطات ،قطعاٌ میتواند انقالت در توسنعه روسنتایی را بنه ارمغنان
بیاورد
مصاحب و همکاران ( )12در پووه خود با عدوان" دفاتر  ICTو
فداوری اطالعات راهکاری برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی روسنتاها"
دریافتدد که  ICTدر زمیدههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهدگنی بسنتر
رشد و توسعه روستایی را فراهم میسازد
خوران و احمدی ( )9در تحقیقشان تحت عدوان "تنأثیر  ICTبنر
اشتغال و بهبود اقتصاد روستایی" اذعان داشتدد که امنروزه  ICTبنر
جدبه های مختل زنندگی اجتمناعی ،فرهدگنی و اقتصنادی افنراد و
اجتماعات تأثیر گذاشته و یکی از مظاهر پیشرفت اقتصادی و صندعتی
محسوت میگردد
در تحقیق عدابستانی و وزینری ( )1تحنت عدنوان "تحلینل آثنار
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی  ICTدر توسعه نواحی روستائی (مطالعه
موردی :شهرستان گرگان)" یافتهها نشان دادند که  ICTروستائی می
تواننند در ابعنناد گوننناگون اقتصننادی (توسننعه کشنناورزی ،افننزای
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تولید ،بازارینابی محصنوالت و اشنتغالزاینی) آثنار مثبتنی بنر جامعنه
روستایی داشته باشد
با توجه به نتایج پووه انجام شده توسط )10( i 5با نام "مطالعه
عوامل مؤثر بر پذیرش و بکنارگیری فدناوری اطالعنات و ارتباطنات:
مطالعه موردی روستاهای استان فارس" ،توسنعه کشناورزی ،افنزای
بازدهی و رونق کسب و کار روسنتائیان ،انجنام امنور اداری از راه دور،
اطالع رسانی و ترویج کشاورزی ،توسعه نیروی انسانی روستا ،اطالع از
آخرین قیمتهای بازار ،آگاهی از روشهای نوین کشناورزی ،توسنعه
صندایع دسنتی روسنتایی و سنرانجام ینافتن بازارهنای جدیند بنرای
محصوالت ،میتواندد از نتنایج مثبنت پنذیرش و بکنارگیری  ICTدر
اقتصاد روستاها باشدد.
نتایج پووه مطیع لدگرودی و همکاران ( )14با عدوان "تحلینل
اثرات اجتماعی و اقتصادی فداوری اطالعات و ارتباطنات روسنتایی"
نشان داد که توسعه  ICTدر مداطق روستایی تنأثیرات چشنمگیری در
بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان دارد
پووه حاضر در شهرستان گرمسار انجنام شنده اسنت در اینن
شهرستان تولید ،بازاریابی و بازاررسانی غیراقتصادی محصوالت ،درآمد
ناکافی ،عدم رضایت شغلی روستائیان و در نتیجنه افنزای مهناجرت
آنها به شهرها و از مهمترین مشکالت پی روی جوامنع روسنتایی
است عمدتاط چدین مشکالتی ریشه در عدم آگناهی الزم از اطالعنات
بازار (نظیر نیاز مشتریان ،قیمت فروش ،بستهبددی و درجهبددی ،عندم
شداسایی بازارهای مربوطه ،توزیع نامداسب و ) ،عدم مهنارت کنافی
جهت پذیرش مشاغل جدید ،عدم آشدایی با شیوههای تولیدی جدیند،
ضع در تحقیقات و بطور کلی عدم توجه کافی به عوامنل حناکم بنر
محیط اقتصاد روستایی دارند ،که به طور مستقیم و غیرمستقیم ناشنی
از فقدان و یا ضنع اطالعنات و ارتباطنات اسنت بدنابراین ،بررسنی
اقتصاد روستایی امری اجتداتناپذیر است ،چنرا کنه نینل بنه افنزای
کارایی و اثربخشی و نهایتا تسریع توسعه ملی را تسریع خواهد نمود
هدف از اینن مطالعنه شداسنایی نقن  ICTsدر محنیط اقتصناد
روستایی است و در این راستا اهداف اختصاصنی همچنون ،بررسنی و
شداسایی وضعیت اقتصاد روسنتایی در شهرسنتان گرمسنار ،شداسنایی
قابلیتهای  ICTsدر اقتصاد روستایی و بررسی روابنط مینان قابلینت
های  ICTsو اقتصاد روستایی تدوین گردیدند
همچدین چهارچوت نظری تحقیق بنا اسنتفاده از منرور ادبینات و
نظرات استادان و متخصصان مربوطه طراحی گردید (شکل )1
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شکل  -1مدل نظری تحقیق
Figure 1- Theoretical research model

مواد و روشها

نتایج و بحث

پووه حاضنر از ننوع کناربردی و ابنزار جمنع آوری اطالعنات،
پرسشدامه است که بصورت طی لیکرت طراحنی گردیند بنه مدظنور
سدج مینزان اعتبنار پرسشندامه از نظنرات و پیشندهادات اسنتادان،
متخصصان و صاحبنظران استفاده شند همچدنین جهنت بررسنی و
آزمون پایایی پرسشدامه ،ضریب تتای تریبی بنه کنار گرفتنه شند کنه
مقدار این ضریب برای ابعاد مختل پرسشدامه ( )0/82 -0/91بدسنت
آمد و حاکی از پایایی و اعتبار باالی ابزار انندازهگینری اسنت جامعنه
آمنناری تحقیننق حاضننر  140نفننر از اعضننای تعنناونیهننای روسننتایی
شهرستان گرمسار هستدد که برای انجام وظای و فعالینتهایشنان از
 ICTsاستفاده میکددد ،بدلیل کم بودن حجم جامعه آماری ،نمونه بنا
جامعه برابر و بصورت تمام شماری مورد مطالعه قنرار گرفتدند متغینر
وابسته پووه حاضنر ،اقتصناد روسنتایی اسنت متغیرهنای مسنتقل
تحقیق را قابلیتهای  ICTsتشکیل میدهدند کنه از طرینق تحلینل
عاملی اکتشافی شداسایی گردیدند برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و برای سدج فرضیات تحقیق ،روابط میان متغیرها و اثرات
مسننتقیم و غیرمسننتقیم آنهننا از تحلیننل  SEMاسننتفاده شنند بخ ن
توصیفی با استفاده از نرمافزار  SPSS V20و تحلیل معادالت سناختاری
توسط  AMOS V20انجام شد

ویوگننیهننای شخصننی %94 :از پاسننخگویان مننرد %37.1 ،دارای
سابقه عضویت  18-13سال %58.6 ،از آنها دارای مدرک کارشداسنی،
 %81.8با مهارتهای ( 1ICDLمهارتهای هفت گانه شامل مفناهیم
ابتدایی در فداوری اطالعات ،آشدایی با ویدندوز ،وورد ،اکسنل ،پایگناه
داده ،پاورپیدت و مهارت اطالعات و ارتباطات/شبکه) آشندا و قنادر بنه
برقراری ارتباطات مجازی و ایدترنتی با سایر تولیدکددندگان و مصنرف
کدددگان و همچدین خرید و فروش کاالهنا و خندمات روسنتایی منی
باشدد ،بدین ترتیب میتواندد بصورت وسنیع بنه معرفنی محصنوالت
پرداخته بر مشکالت عدم آگاهی دیگران از وجود چدین محصنوالت و
محدود بودن بازار عرضه و خریداران غلبه نمایدد  %52.4پاسنخگویان
 5-1ساعت در روز را از طریق کار با ایدترننت سنیری منیکددند بنر
مبدای اطالعات جمعآوری شده بیشتر پاسخگویان  %42.5معتقدند که
وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاط مطلوت است جدول  1نشاندهدده نظر
اعضا درباره وضعیت اقتصاد روستایی میباشد
 %36.2از پاسخگویان قابلیتهای  ICTدر اقتصاد روسنتایی را در
حد زیاد ارزیابی نمودهاند (جدول )2
1- International Computer Driving Licence
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جدول  -1دیدگاه اعضای تعاونیها در ارتباط با وضعیت موجود اقتصاد روستایی () n=140
)Table 1- Rural cooperative members’ views on the rural marketing environment (n=140

درصد معتبر

درصد

فراوانی

وضعیت موجود

Cumulative percent

Percent

Frequency

Situation

28.3

26.2

33

نامطلوت

54.7

42.5

59

17.0

14.9

23

100.0

16.4

25

100.0

140

Undesirable

نسبتا مطلوت
Fairly desirable

مطلوت
Desirable

بدون پاسخ
Non respond

جمع
Total

نما :نسبتا مطلوت
Mode: Fairly desirable

جدول  -2نقش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی ()n=140
)Table 2- Role of ICTs in rural economy (n=140
نقش فناوریها
فراوانی
درصد
درصد معتبر
Role 0f ICTs
Frequency
Percent
Cumulative percent
12.3

10.0

14

27.3

17.5

29

37.0

36.2

53

23.3

15.2

23

100.0

21.1

21

کم
Low

متوسط
Moderate

زیاد
Much

خیلی زیاد
Very much

بدون پاسخ
Non respond

100.0

140

جمع
Total

مد :زیاد
Mode: Much

با استفاده از تحلیل عاملی اکتشنافی قابلینتهنای  ICTدر چهنار
گروه اصلی قابلیتهای مالی ،فدی ،رفتاری و اطالعرسانی جای گرفتدد
و تحلیل  SEMبرای شداسایی میزان تأثیر هنر ینک از قابلینتهنای
 ICTدر اقتصاد روستایی استفاده گردید بر اساس مدل بدسنت آمنده
میتوان گفت )i( :رابطنه خطنی معدناداری مینان اقتصناد روسنتایی و
قابلیتهای  ICTوجود دارد ( )iiمتغیر کمک به بهبود قیمنتگنذاری
محصوالت ) (x9در میان قابلیتهای منالی ( ،)0/73متغینر آگناهی از
قوانین تجاری ) (x26در قابلینتهنای اطنالعرسنانی ( ،)0/66متغینر

آموزش روستائیان ) (x14در میان قابلیتهای رفتاری ( )0/49و متغیر
رسانهها ) (x3در گروه قابلیتهای فدی ( )0/39بیشنترین تنأثیر را بنر
اقتصاد روستایی دارند (شکل )2
جدول  3نشاندهدده آزمنون معدناداری مسنیرها بنرای شداسنایی
مسیرهای معدادار و مسیرهای غیرمعدادار میباشند بنر اسناس نتنایج
بدست آمده میتوان بیان نمود :قابلینتهنای منالی ،رفتناری ،اطنالع
رسانی و فدی  ICTبر اقتصاد روستایی تأثیرگذار هستدد

قابلیتهای فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی...

شکل  -2مدل معادله ساختاری برای ضرایب پارامترهای استاندارد شده
Figure 2- Structural equation model for estimated standard coefficients

جدول  -3آزمون معناداری مسیرها
Table 3- Regression weights and significance test of paths

مسیرها

پارامتر برآورد

انحراف استاندارد

نسبت بحرانی

Path

شده

S.E.

C.R.

قابلیتهای مالی ←اقتصاد روستایی
Financial capabilities of
ICT→ Rural economy
قابلیتهای فدی←
اقتصادروستایی Technical
→capabilities of ICT
Rural economy
قابلیتهای اطالعرسانی ←
اقتصاد روستایی Notification
→capabilities of ICT
Rural economy
قابلیتهای رفتاری ← اقتصادروستایی
Bihavioural capabilities of
ICT→ Rural economy

Estimate
0.904

آزمون معنیداری مسیر
P value

16.47

***0.001

6.27

***0.001

0.49

0.095

4.27

***0.001

0.46

0.064

7.13

***0.001

0.04

0.057

0.012

*** P = 0.001
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 مدل برازش،برازش استفاده گردید و با توجه به معیارهای بدست آمده
)5 مداسبی به دادهها ارائه میدهد (جدول
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) بیشنترین0/84(  حاکی از آن است که قابلیتهای مالی4 جدول
تأثیر را بر متغیر وابسته (اقتصاد روستایی) داشته است
برای سدج مداسب بودن و برازش مندل از معیارهنای نکنویی

 ضرایب رگرسیونی استاندرد شده مسیرهای معنادار-4 جدول
Table 4- Standardized regression weights of significant paths
) ICT مسیرها ( اقتصاد روستایی→ قابلیتهای
پارامتر برآورده شده
ICTs Capabilities → Rural economy
Estimate

قابلیتهای مالی← اقتصاد روستایی

0.844

Financial capabilities of ICT→ Rural economy

قابلیتهای اطالع رسانی ← اقتصاد روستایی

0.792

Notification capabilities of ICT→ Rural economy

قابلیتهای رفتاری ← اقتصاد روستایی

0.621

Financial capabilities of ICT→ Rural economy

قابلیتهای فدی ←اقتصاد روستایی

0.600

Technical capabilities of ICT→ Rural economy

 معیارهای برازش برای ارزیابی مدل-5 جدول
شاخصهای برازش
Goodness-of-fit
RMSEA

مقدار
Amount

0.033

Table 5- Goodness-of-fit measures for model evaluation
تعریف شاخصها
Index definition

) بدست آمده و نشان دهدده مداسب بودن0.05  (کوچکتر از0.033 ریشه میانگین مربعات خطایی تقریبی است که معادل
(DF) مدل در رابطه با درجه آزادیست
RMSEA is the root mean square error of approximation that equals to 0.033 (less than 0.05)
and indicates a close fit of the model in relation to the degrees of freedom (DF).

CMIN/DF

1.13

 بدست2  حداقل اختالف نمایان شده تقسیم بر درجه آزادی است و حاکی از برازش قابل قبول است (کمتر ازCMIN/DF
)آمده
CMIN/DF is the minimum discrepancy that is represented by C ˆ(Chi square distribution for
correctly specified models under appropriate distributional assumptions), divided by its
degrees of freedom (DF) that equal to 1.13 (less than 2), which indicates an acceptable fit.
(x2/df= 1.13<2)

GFI

0.892

 بدست آمده و حاکی از برازش0.892  در این جا برابر با، توجه داردDF  یا آماره نکویی برازش برای آزمون مدل بهGFI
قابل قبول است
GFI (goodness-of-fit index) takes into account the degrees of freedom available for testing
the model. In this research, it is equal to 0.892 (close to 0.95), that indicates an acceptable fit

AGFI

0.873

 یا شاخص نکویی برازش تصحی شده بدست آمده نشان دهدده برازش مداسب استAGFI
AGFI (adjusted goodness-of-fit index), is 0.873, which indicates an acceptable fit.

NFI
CFI
P

0.912
0.938
0.086

 یا شاخص برازش نرم شده بدست آمده نشاندهدده شاخص برازش هدجاریستNFI
NFI denotes Normed Fit Index

 یا شاخص برازش مقایسه ای نشاندهدده شاخص برازش تطبیقی استCFI
CFI denotes Comparative Fit Index

)P>0.05(  برای آزمون فرضیات است که مقدار بدست آمده حاکی از برازش کامل مدل میباشد، مقدارP
P is the probability of getting as large a discrepancy as possible with the present sample
(under appropriate distributional assumptions and assuming a correctly specified model).
That is, P is a ‘p value’ for testing the hypothesis that the model fits perfectly in the research
population. ‘p value’ equals 0.076 (greater than 0.05) and indicates a perfect fit of the model .

قابلیتهای فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی...

با توجه به نتنایج بدسنت آمنده  ICTsبنه بهبنود کمنی و کیفنی
محصوالت کمک مینماید ،با مهیاسنازی امکنان فنروش مسنتقیم و
ایدترنتی ،موجب کم شدن نیناز بنه حضنور دالالن گردینده ،درهنای
تجاری بازارهای محلی و فرا محلی را به روی روسنتاییان بناز نمنوده،
زمیده افزای فروش در بازارهای متعدد و افزای درآمد را مهینا منی
سازد بواسطه  ICTsکدشنگران روسنتایی منیتواندند از محصنوالت،
نیازمددیهای مدناطق و قیمنت در بازارهنای مختلن مطلنع ،قیمنت
محصوالتشان را پی بیدی و به بهترین قیمت مبادله نمایدد بدنابراین
تسهیل در بهبود قیمتگذاری محصوالت روستایی یکنی از مهمتنرین
قابلیتهای مالی  ICTsمیباشد پووهشگران نیز ( 20 ،17 ،7 ،5و )1
به نتایج مشابهی دست یافتدد
اطالعات به روز و به موقع کلید موفقیت در اقتصناد اسنت ،ارائنه
چدین اطالعاتی برای کشاورزان ،تجار و سیاسنتگذاران دارای مزاینای
بسیاری میباشند ،چنرا کنه مراحنل مختلن تصنمیمگینری نیازمدند
اطالعات است و بدون آن تصمیمگیری صحی میسنر نخواهدند بنود
اطالعننات صننحی ریسننک را کنناه و روسننتاییان را بننرای انجننام
معامالت قدرتمدد میسازند ،برنامهریزی بهیده ،آگاهی از سیاستهنا و
قوانین (حقوقی ،مالیاتی ،تجناری) را تسنهیل نمنوده ،موجنب کناه
انحصارگرایی و افزای مشارکت روستاییان در امورات اقتصنادی منی
گردد امروزه  ICTsتأمین کددده چدین اطالعاتی است و توانایی اداره
اطالعات پیچیده و حجیم را دارد  ICTsبا اطنالعرسنانی از سیاسنت
های بازار ،قوانین تجاری و شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و خارجی،
به کشاورزان و تولیدکدددگان در اخذ تصمیمهای درسنت و بنه موقنع
برای عرضه محصوالت و حضور در بازارها کمک مینماید در نتیجنه
 ICTsبا قابلیت اطالعرسانی خود مدجنر بنه بهبنود وضنعیت اقتصناد
روستایی خواهد شد پووهشگران نیز به نتایج مشابهی دسنت یافتدند
( 2 ،26 ،19 ،22و )24
آموزش میتواند دان  ،بید و نگرش مردم را نسبت به خدمات
روستایی تغییر دهد از طریق آمنوزش منیتنوان فرهدنگ اسنتفاده از
محصوالت و خدمات روستایی را گسنترش داد همچدنین آمنوزش از
طریق تجزیه و تحلیل بازارها به توزیع عادالنه درآمد و افزای درآمد
روستاییان کمک منینمایند در حقیقنت آمنوزش یکنی از مهمتنرین
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هدایتکدددگان توسعه اقتصادیست و این در حالیست کنه  ICTsمنی
تواند بواسطه آموزش الکترونیک ،امکان دسترسی به مدابع اطالعناتی
وسیع را حتی برای دور افتادهترین مدناطق روسنتایی فنراهم سناخته،
روستاییان را در معرض سطوح باالتری از دانن و آگناهی قنرار داده،
آنها را با فعالیتهای اقتصادی آشدا و بنه انجنام چدنین فعالینتهنایی
ترغیب نماید این نتایج با تحقیقات ( 20 ،11 ،18 ،13و  )25مطابقنت
دارد
حضور رسانهها در اقتصناد روسنتایی بسنیار حنائز اهمینت اسنت،
بواسطه رسانهها میتوان محصوالت و خدمات روستایی را بنا سنرعت
بیشتری به طی وسیعی از جامعه هدف معرفنی ،فرهدنگ اسنتفاده از
محصوالت روستایی را القا و افنراد را بنه اسنتفاده هنر چنه بیشنتر از
محصوالت روستایی تشویق نمود امروزه بسیاری از رسانه هنا تحنت
پوش  ICTsقرار دارند لذا مؤثرترین قابلینت فدنی  ICTsدر همنین
راستا است رسانهها بواسطه درک بهتر رفتار مخاطبان ،مدیریت موفق
تعامالت و روابط ،بهبود سدج فعالیتها و نتایج ،گسنترش سنریعتر
اطالعات ،دستیابی به طی وسیعتری از بازارها و جوامع هدف ،کارایی
بیشتر در تبادل نیازها و نظرات مصرفکدددگان و مهیاسنازی تبلیغنات
گسترده با هزیده کمتنر ،موجنب کناه هزیدنههنا و بهبنود شنرایط
اقتصادی میگردد همچدین قابلیتهای فدی  ICTsبنا فنراهمسنازی
امکاناتی چون پست بانک ،تجارت الکترونیک و موجب از بین رفتن
مرزها و محدودیتهنای مکنانی و زمنانی گردینده و افنزای حضنور
روستائیان در فعالیتهای اقتصادی را در پی خواهد داشت اینن نتنایج
در راستای تحقیقات ( 21 ،8 ،3و  )23میباشدد
بر اساس مطالعه حاضر ،قابلیتهای  ICTsزمیدنه بهبنود شنرایط
اقتصادی در روستاها را تسهیل و از پیشرفت اقتصاد روستایی حماینت
مینمایدند ( )%77از مینان چهنار قابلینت  ،ICTsقابلینتهنای منالی
( ،)%84قابلیتهای اطالعرسانی ( ،)%79قابلیتهای رفتناری ( )%62و
قابلیتهای فدی ( )%60به ترتیب در بهبود شرایط اقتصنادی روسنتاها
تأثیر مثبنت و معدناداری دارنند بدنابراین منیتنوان اذعنان نمنود بنا
مهیاسازی شرایط و بستر مداسب بنرای بکنارگیری  ICTsدر فعالینت
های اقتصادی روستائیان ،شاهد پیشرفتهنای متعندد و چشنمگینری
خواهیم بود
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