
اییروست هایگاهپایدارسکونت یو ارتباطات در توسعه العاتاطّ فناوری نقش

(کرمانشاه استان پاطاق بشیوه دهستان روستاهای: موردیی مطالعه)

 4مفید شاطریو  3، پارساپاشایی2نواززهرا خوش ، *و1  زادهموسینبی
رازی، کرمانشاه، ایران. ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ، دانشکدهییروستا داریپای توسعه ارشد مدیریت کارشناسی دانشجوی. 1

 .ایران زنجان ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ری، دانشکدهگریزی گردشو برنامه ایارشد جغراف کارشناسی دانشجوی .2

 بیرجند، بیرجند، ایران. دانشگاه جغرافیا، یروستایی، دانشکده یزیرو برنامه ایارشد جغراف کارشناسی آموختهدانش. 3

ایران. بیرجند، بیرجند، دانشگاه، ایجغراف یدانشکده جغرافیا، گروهروستایی،  یزیرو برنامهجغرافیا دانشیار . 4

11/60/1466:تاریخ پذیرش 60/60/1466تاریخ دریافت:

چکیدهمقاله          اطالعات
 پیشرفت. شوندمی محسوب جامعه آن هایسرمایه هاانسان مهارت و دانش اطالعاتی، جامعه دریك

 فناوری هاآن نیتراز مهمیکی  که مناسب بسترهای پیدایش علت به درعصرحاضر جوامع بشری

 با تنها تمدن، مراکز با هاآن فواصل و جغرافیایی مکان دغدغه از دور به است، اطالعات و ارتباطات

 تواندمی ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره .پذیراستامکان هاآن دینتوانم و دانش بهاتکای 

 روستاهای محیط پایداری درروند شدهفراموش قشر این آگاهانه تأثیرگذاری و توانمندسازی سبب

 ییروستا داریپا در توسعه ابعاد مختلف از تواندمی روستاییICTهایآموزش به توجه و کشور گردد

میانگین،  یهاآمارهتحلیلی )در بخش توصیفی از  -توصیفی صورتبه پژوهش این شود. مؤثر واقع

در است(  شدهاستفادهدرصد فراوانی و در بخش استنباطی از مقایسه میانگین و آزمون اسپیرمن 

 اتاطالع که است گرفتهانجام پاطاق وهیشب دهستان های روستاییگاهراستای توسعه پایدار سکونت

که، رابطه  است از آن حاکی و نتایج آمدهدستبه اسنادی و( پرسشنامه226) میدانی روش از

در سطح خیلی باالیی وجود داشت روستایی  یو ارتباطات و توسعه اطالعاتبین فناوری  یداریمعن

 یها با درجهکوسه در رتبه اول و روستای 004/6 یافتگیتوسعهروستای پاطاق با درجه  کهیطوربه

 تیموقعبه  توانیم یرگذاریتأثقرار گرفتند. که از دالیل عدم  آخردر رتبه  280/6 یافتگیتوسعه

امکانات کافی برای استفاده عموم از این و سطح پایین سواد روستاییان و عدم  موردمطالعهبخش 

گردد اقدام به پیشنهاد می موردمطالعه یی محدودهفناوری شاره کرد. بنابراین، مسئولین اجرای

 شدهجادیاشکاف  لهیوسنیبدکنند تا  ذکرشدهو ارتباطات در روستای  اطالعاتدفتر فناوری  سیتأس

 روستای مذکور نسبت به روستاهای دیگر برطرف شود. یافتگیتوسعهدر 

ی پایدار، دهستان بشیوه ی اطالعاتی، مدیریت روستا،توانمندسازی، توسعهجامعهها: کلید واژه

 .پاطاق

N.moosazadeh@stu.razi.ac.ir ی مسئول:نویسنده *

ارجاع به این مقاله: موسیزاده، نبی؛ خوشنواز، زهرا؛ پاشایی، پارسا؛ و شاطري، مفید (1411). نقش فناوري اّطالعات و ارتباطات در توسعهي 
پایدارسکونتگاههاي روستایی (مطالعهي موردي: روستاهاي دهستان بشیوه پاطاق استان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى،

2(5)، صص 55-22.

ره 
دو

2
ره 
ما
 ش
،

1 ،
یز
پای

 
14
66

ص
ص

  
01- 

82 

D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
71

73
74

7.
14

00
.3

.2
.5

.6

فصلنامه پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

http://jurs.znu.ac.ir/article_248268.html


 پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي  55
 

 

 

 مقدمه
زندگی اثر بخش در قرن بیستتت و یکم مستتتلزم شتتناخت وییگی های ایا قرن استتت. وییگی های استتاستتی ایا عصتتر، 

اطالعات و جامعه اطالعات محور است. امروزه گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع طبیعی از سوی دیگر انسان ها 

 به عنوان یکی امروزه ارتباطات اطالعات و فناوریاست. را با مشکالت روز افزون در استفاده بهینه از منابع مواجه نموده 

شورهای اداره و تریا ابزار مدیریتاز محوری ست.  باتوجّ درآمده جهان ک و  سومی در هزاره هابه عمق وظایف دولت ها

سنگینی صادی هایدر زمینه که رقابت  ست آمده وجودهب درجهان اقت شورها ا ست جامعه اداره به ی موفقتنها ک  در

پایدار، جزو  ی(. توستتعه51: 1321)فتحی و مطلق ،نمایند  استتتفاده های نویا خوبفناوری از بتوانند خودهستتتندکه

های زیستتتی محیطی استتت و بهبود در کیفیت زندگی و  یات  بشتتری، با در نتر داشتتتا ظرفیت جدانشتتدنی مراقبت

ساوا ساس م ست که بر ا سعه ا شد و نوعی از تو ستم می با سی سل ها، گروه ها و گونه ها یعنی انتقال تحمل اکو ت بیا ن

که  پایدار، روندی است یهای اینده که وارث آن ها هستند می باشد. توسعهنسلمنابع طبیعی مشابه، یا بهبود یافته به 

شخیص می دهد که ایا امرحقبه  دنبال ت شد و ایا را ت شر می با سیری( برای ب ستاندارد باالتر زندگی )ولو تف  ق یک ا

(. امروزه از بسیاری جهات، تکنولوژی 12: 1321نباید به اصالت محیط زیست آسیب وارد سازد )سرایی و زارعی فرشاد، 

سعهاطّ شمار می رود و نقش آن در  یالعات و ارتباطات از عوامل مهم  تو سعه های ادارهزمینهپایدار به  های دولتی، تو

های انستتانی، آموزش، محیط جمعیتای، ستتالمت، نیاز های خا  جادهارتباطات روستتتایی و شتتهری،  مل و نقل و 

ست.  سی قرار گرفته ا شاورزی مورد برر ست و ک سعهزی ستایی تو صادی تغییرات فرآیند یک عنوانبه رو  و اجتماعی، اقت

  تبهداشتت و وپرورش روستتتاییان، آموزش درآمد و اشتتتغال و افزایش بازدهی بهبود روستتتا، شتتامل محیط در فرهنگی

های فعالیت در را اصلی نقش کشاورزی و شده ایعج کشاورزی هایفعالیت با روستایی زندگی و روستا اگرچه .باشدمی

 به عنوان مزرعه از خارج فعالیت های به موسوم زا اشتغال هایفعالیت نقش گذشته دهه درسه اما دارد. روستایی توسعه

صتهای شتغال تکمیلی فر ستایی خانوارهای درآمد افزایش و تولید ا ست موردتوجه رو سبرنامه و گذارانسیا  عهریزان تو

 .است قرارگرفته

شاغل جدیدی را به وجود العات و ارتباطات از جمله زمینهفناوری های نویا از جمله فناوری اطّ  ستند که م هایی ه

 هااگیری از ایا صتتنعت در روستتتآورده اند که می توان جهت اشتتتغالزایی روستتتایی آنها را بکار گیری نمود. لذا بهره 

ه به اهمیت آن در زایی و ماندن بسیاری از روستاییان و به خصو  قشر تحصیل کرده می شود و با توجّموجب اشتغال

ت. در اشبسیاری از فعالیت ها از جمله کشاورزی، پیشرفت و توسعه در ایا بخش زیربنایی روستاها را به دنبال خواهد د

شور های  ضر ک سعه ال  ا شبرد تو سعه  به پی سیاری از جوامع در  ال تو ستا ها و تاثیر آن بر  ICTیافته و ب در رو

ای که از همگرایی تکنولوزی اطالعات با فناوری ارتباطات منتج شتتده و از آن به اند. پدیدهتوستتعه پایدار تمرکز داشتتته

 در درعمل که ایتوسعه الگوهای بارز های ازوییگی ً یکی تقریبا(. 1324یاد می شود )دارنلی و فدر،  ICTعنوان انقالب

 ستاییرو مناطق به نسبت شهری مناطق یافتا توسعه فا ش است سرعت پذیرفته صورت توسعه در ال اکثرکشورهای

 لکهب خورد،می چشم به تولید و گذاریسرمایه زمینه در گیرچشم ایروستایی فاصله درمناطق تنها نه کهطوریبه است

سائل  یث از سالمتی اجتماعی و فرهنگی م سعه هایشرط پیش جزء همه که اجتماعی امنیت و نتیر آموزش،  ی تو

سانی سبت های فا شیماندگی عقب نیزدارای هستند ان  هرویبی هایمهاجرت وضعیت ایا هستند شهری مناطق به ن

ستا شته به کشورها ایا رادر شهری -رو ست.که دنبال دا صادی اجتماعی فراگیر مشکالت برای ایمقدمه خود ا   به واقت

ست بوده درمراکزشهری وییه شینان برای  (.BAHAT, 2003) ا ارائه تدابیر مختلف به منتور کاهش مهاجرت روستان

العات و ارتباطات با استتتفاده از کارها، گستتترش فناوری اطّ ل ایا بحران ضتتروری به نتر می رستتد که یکی از ایا راه

ستان ابزارها و فناوری  شده در ا سی مطالعات انجام  سوی دیگر، برر شد. از  ستاها می با های جدید و کاربرد آن در رو

پایدار روستتایی نشتان می دهد که در ایا زمینه مطالعات  یالعات و ارتباطات و توستعهکرمانشتاه در زمینه فناوری اطّ

به اطالعات و  ه اضتتر بر آن استتت که با توجّ ه به موارد ذکر شتتده پیوهشچندانی صتتورت نگرفته استتت. نابرایا با توجّ
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 و همکاران موسی زاده.../و  اطّالعات و ارتباطات ینقش فناور

 

ستایی بوجود داده شی می تواند یک محیط پایدار رو سوال که فناوری اطالعات با چه ابزارهای آموز های میدانی به ایا 

 بیاورد، پاسخ دهد.  

 ی پژوهشپیشینهو  مبانی نظری

 ICTمفهوم 

شدن  سهیم و رساندن هدایت، ذخیره، برای که ستا هاییسیستم و گرهاپردازش افزار،سخت شامل ICTبنابرایا 

 بشری فعالیتهای کامل درطیف فراگیر و جامع پدیدهای عنوانبهICTترتیب شود. بدیامی بکارگرفته العاتاطّ

 پذیرانعطاف چندمنتوره، ابزاری عنوانبه چراکه .تاثیرگذاراست وسیاسی اقتصادی تافعالیتهای گرفته شخصی ازکاربردهای

 جهت یامحلی، فردی کاربردهای رادرقالب مناسب های ل راه امکان که شود،می درنترگرفته متعدد هایقابلیت دارای و

 جامعه ظهور ارتباطات، امکان و اطالعات تکنولوژی (.UNDP, 1384: 24آورد )می فراهم مختلف نیازهای تامیا

 از ایتازه وتعاریف بخشدتازه می هایهویت تازه، هایقالب درون در را جوامع و افراد که است آورده فراهم را ایشبکه

 جهنتی در و دایمی تغییرات خوشداخلی، دست دینامیسم تأثیرتحت شبکه ایا خود  ال دارد. درعیامی عرضه انسان

 توانداطالعات می و ارتباطات (. تکنولوژی21: 1321است )کاستلز، مختلف نقاط در  یاتی و جدیدزیستی الگوهای ایجاد

 افرادی تمام همچنیا .دورنماید افراد از را اجتماعی و انزوای بزند پیوند جهان بادیگرنقاط را روستایی جوامع پلی همچون

 در مشارکت برای تریازتوانایی بیش برقرار کنند ارتباط جهان وسعت به بامجموعهای اینترنت ازطریق توانندمی که

 در آنالیا صورت به های زیادینیازسنجی و هاگیریرأی ها،سنجیبرخوردارند. سلیقه هاتاثیرگذاری و هاگیریتصمیم

 به نیاز اگرخود که است پدیدهICT.ادعاست برایا خودمصداقی که الکترونیکیپست طریق از یا و مختلف هایوبسایت

 کشورهایبنابرایا آید.می  ساب به برای آموزش چندمنتوره و نیرومند ابزاری نیز  ال درعیا اما دارد وآموزش مهارت

 شودیم استفاده آموزش کیفیت ارتقای و آموزشی خدمات به ودسترسی تقابلیّ بهبودکارآیی، برایICT از  توسعه در ال

(UNDP, 2004 .) 
های مختلف دارد و جنبه درصد در سال( هم چنان ادامه 15انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات با رشد سریع )تقریبا 

زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشورهای در  ال توسعه، فناوری 

اطالعات و ارتباطات بیشتر در شهرها متمرکز شده و در ایا میان در روستاها در  اشیه و مورد فراموشی قرار گرفته اند. 

ت و ارتباطات نوش دارویی برای رفع تمامی مشکالت روستایی نیست لیکا ایا پدیده می تواند اگر چه فناوری اطالعا

فرصت های جدیدی را در اختیار آنان قرار دهد. ایا ابزار موجبات توانمند سازی روستاییان در ابعاد مختلف، سبب بهبود 

کشور را فراهم می کند. ا تماال اثرات مثبت  وضعیت خانوار های روستایی و موجب نقش آفرینی آنها در توسعه روستا و

العات، بهداشت و خدمات دولتی و کاهش بر روستا ها عبارتند از: گسترش امکان دسترسی روستاییان به اطICTّگسترش 

اثرات مخرب بالیای طبیعی،  فظ محیط زیست، کاهش تردد های غیر  ضوری، قابلیت نمایش دادن مشکالت، تمرکز 

بر آن با ایجاد راه های در آمدی جدید برای روستاییان باعث می گردد تا چرخه فقر وتخریب محیط زیست زدایی و عالوه 

پایدار در منطقه تحقق یابد که ایا همه با یکدیگر باعث افزایش کیفیت زندگی، افزایش قدرت  یمتوقف گشته و توسعه

 (.1321ها می گردد)صرامی و بهاری، وستارگیری، توانمند سازی روستاییان و در مجموع باعث توسعه تصمیم

تواند جوامع روستایی ما را با تکنولوژی روز دنیا پیوند بزند . پیش شرط توسعه ایا که میپلی است  ICTتکنولوژی 

تکنولوژی در روستاها در کنار فرهنگ و بستر سازی، غنی نمودن و بهبود بخشیدن وضع معیشتی روستاییان نیز می 

بسیاری از جوامع روستایی ، زندگی روستاییان بر مبنای زنده ماندن آنی و روزانه استوار می باشد. بیا   باشد چرا که در

در باال بردن  ICTشهری رابطه مستقیم وجود دارد. با بررسی نقش مثبت  -فقر  و محیط زیست در نوا ی روستایی

که کامال  زیست محیطی و بدون تأثیر منفی  شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار مشخص گردید. که ایا تکنولوزی

(. با 1311گردد)تا و همکاران، میها در محیط زیست می باشد، در تمامی موارد باعث باال رفتا و بهبود ایا شاخص
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العات و ارتباطات می توان به نعهد انسانی نسبت به محیط زیست با دلگرمی بیشتری عمل نمود، برخورداری از فناوری اطّ

ال تمام یا بخشی از کار به خانه می تواند نیاز به انرژی را کاهش دهد؛ هم چنیا قادر است به عدم تمرکز بیانجامد، انتق

نتام کلبه الکترونیک انرژی الزم را میان وا دهای کوچک پخش کند و در نتیجه استفاده از مولد های نوع دیگر را ممکا 

پذیر در مقیاس کوچک انرژی، نیاز به ا یاتدا از طریق انتقال به منابع سازد بنابرایا باعث کاهش آلودگی می شود. اب

های بسیار متراکمی که محیط زیست و مناطق را کنندهسوخت های بسیار آلوده کننده را منتفی می سازد. دوم، آلوده 

 (.272-221: 1355آلوده می کنند، میزان خیلی کمتری رها می شود)تافلر،

ن توان از میزاهی میطور قابل توجّهمی دهد که با راه اندازی مراکز  اطالع رسانی )اینترنتی( بیک مطالعه علمی نشان  

های تفریحی و هزینه آن کاست که ایا سفرسفرهای شغلی، آموزشی، سفر به قصد خرید اطالعات و خدمات و همچنیا 

آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه، نقش موثر  وCo2،Hc  ، So2های آالینده هوا اعم از عامل خود در کاهش غلتت

خواهد داشت. یکی دیگر از مزیت های تکنولوژی اطالعات نیاز کم ایا تکنولوژی به مواد و انرژی است. ایا تکنولوژی 

 ولیدتری تتری استفاده می کند و در عیا  ال ارزش افزوده بیشنسبت به سایر تکنو لوژی ها از مواد اولیه و انرژی کم

محیطی زیستتری استفاده می کند، از لحاظ می نماید. بنابرایا، با توجه به اینکه تکنولوژی اطالعات از مواد و انرژی کم

تواند با کاهش سفر های شغلی، آموزشی و اداری بیا مناطق میICT کم خطرتر نیز می باشد. بر ایا اساس گسترش 

داده و به صورت غیر مستقیم به  فظ محیط روستایی کمک نماید.  روستایی و شهری، هزینه های روستاییان را کاهش

ن و آالبته نکته قابل توجه دیگر ایا است که افزایش اطالعات روستاییان در مورد محیط زیست اطراف آن ها، اهمیت 

 های  فاظت از آن می تواند به طور مستقیم در  فظ و  راست از محیط زیست روستا ها مفید واقع شوندراه

 (. 13: 1322)نوری،

 مفهوم توسعه پایدار 
  ارائه پایدار یازتوسعه تعاریف نوع 111 از بیش زمان ازآن شد مطرح 1172 باردرسال اولیا برای پایدار توسعه ایده

ست؛ شده سترده اما ا سیون به مربوط شده پذیرفته تعریف تأثیرگذارتریا و تریاگ  در تحدم ملل سازمان جهانی کمی

ست محیط سعه و زی سال تو شترک آینده کنفرانس» در 1127 در شدکهمی«ما م سعه با  نیازهای تأمیا پایدار d$تو

سی سا ضربدون ا صر ا سل نیازهای خطرانداختا به ع ست شده تعریف آینده ن شورهای (. Qu et al,2015:686)ا در ک

هی به توان تخریب آن، بی توجّبرداری نامناستتب از منابع طبیعی و بهرهتوستتعه نیافته، فقر و رشتتد ستتریع جمعیت، 

شکل  سبی برای  سته منا شده و ب ست محیطی  ستم ها و ... جملگی توامان موجب به هم ریختگی تعادل های زی سی اکو

گیری دیدگاه های زیست محیطی فراهم ساخت. توسعه پایدار، اساسی تریا نتریه در ایا زمینه است که تمامی زمینه 

ستا سعه رو سعه از جمله تو یی را نیز در برمی گیرد. ایا نتریه که با پیگیر نهادهای بیا المللی در دهه اخیر به های تو

سعه آتی به  سل کنونی، نیازهای تو شکل گرفته که نباید با تأمیا نیازهای ن شده بر ایا مبنا  یک میثاق جهانی مبدل 

ای، پایهمدیریت و  فاظت از منابع مخاطره افتد. بر استتتاس تعریف ستتتازمان خوار و بار جهانب )فائو( توستتتعه پایدار، 

استفاده از دستاوردهای تکنولوژی و پی ریزی ساختار تشکیالتی مناسب است تا نیازهای انسانی نسل های کنونی و آتی 

شود )فتحی و مطلق،  ضمیا  ستمر و مطلوب ت ست که 51: 1321به طور م ستی محیطی به ایا مفهوم نی (. پایداری زی

ی بر محیط زیست داشته باشد،  داقل چنیا چیزی برای صنایع معدنی که مواد تجدید شونده توسعه نباید هیچ تاثیر

سان  ست . پایداری زیست محیطی در جستجوی رفاه ان ستخراج می کنند ، غیر ممکا ا شونده را از زمیا ا و یا تجدید ن

سانی و اطمینان از ایا می صرفی برای نیازهای ان شر از ظرفیت  از طریق  فظ منابع و مواد خام م ضایعات ب شد که  با

شد . در  شونده باید در  د نرخ باز تولید )ا یا( طبیعت با شت از منابع تجدید  خود طبیعت تجاوز نمی کند. میزان بردا

ضایعات در زمینه ظرفیّ شود محدودهت پذیرش  سط طبیعت ن سبب تخریب و الودگی غیر قابل پاالیش تو ست  که  ای ا
(Goodland, 2006: 171& Richard,2002: 3)  
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پایدار می گردد. ایا  یق توسعههای زیادی وجود دارند که مانع از تحقّ چالشدر راستای رسیدن به توسعه پایدار، 

پایدار  یریزی توسعهبرنامهچالش ها شامل: چالش های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و کالبدی می باشد لذا در 

تمامی مؤلفه ها در چهار نتام محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی باید مورد توجه قرار گیرد. بر ایا اساس 

ی جایی که ارزیابی توان اکولوژیکپایدار باید نگرش سیستمی مورد توجه باشد و از آن یریزی توسعهبرنامهدر مطالعات و 

ق توسعه پایدار مستلزم رعایت پیش شرط هایی نیز می ارد باید توجه داشت که تحقّنقش زیربنایی در توسعه پایدار د

ت نقش تشکل های مردمی در فرآیند توسعه تریا ان ها مشارکت مردمی، فعالیت های آموزشی و تقویّمهمباشد که 

ول و عنایت است، در سال (. توسعه پایدار روستایی بیش از هر دیدگاهی مورد قب21: 1321پایدار می باشد )استعالجی، 

های زیست محیطی فراتر رفته و تعادل های اقتصادی، ی تعادلخوش تحولی اساسی بوده و از محدودههای اخیر دست

رسد در زمینه پایداری زیست محیطی،  فظ منابع آب و خاک و جلوگیری میاجتماعی را نیز در بر گرفته است. به نتر 

داری از زمیا های زراعی و جنگل ها به دلیل وجود مازاد جمعیت در نوا ی روستایی و بربهرهاز فزسایش خاک به تبع 

نیز بیابان زایی ناشی از تخریب مراتع به دنبال چرای دام بیش از ظرفیت و خالی از سکنه شدن وستاهای  اشیه کویر، 

آن چاره اندیشی شود. به طور خالصه  موارد مهمی هستند که باید در ایران به گونه ای وییه بررسی و برای جلوگیری از

پایدار ، تأمیا معاش پایدار برای همه افراد است. نتیجه آن  یاصلی راهبرد معطوف به توسعه یمی توان گفت که جوهره

چه که چنیا رهیافتی بر آن تأکید می ورزد، کاهش پایدار میزان فقر، ایجاد اشتغال و در نهایت یکپارچگی اجتماعی از 

ور، پگیر ساختا و مشارکت دادن مردم به وییه فقرا در تمامی مرا ل توسعه و قدرت بخشی به آن ها است )جمعهطریق در

1324 :72.) 

 پایدار روستاییی توسعه
دربخش که گرفت شکلی توسعهی درزمینه ایتازه های4دیدگاه .شد مطرح توسعه برای پایداری پسوند که اززمانی 

 نام ها، شهرها، روستاهاجنگل پایدار یکشاورزی، توسعه پایداری آب، توسعه منابع پایداری توسعه هایعنوان به هایی

 (174: 1371نمود: )نصیری،  بیان شرح بدیا توانمی را روستایی توسعه راهبردهای او رویکرده طورکلیاست. به گرفته

 ساختمان( بهبود راهبرد کالبدی )شامل فیزیکی رویکرد -1

 اساسی( و نیازهای شدن صنعتی ارضی، سبز، اصال ات انقالب راهبردهای رویکرداقتصادی)شامل -2

 مردمی( و مشارکت ایجامعه توسعه راهبردهای فرهنگی)شامل_رویکرداجتماعی -3

ها، گاه مراتبی سکونت سلسله مکانی، اگروپلیتا، نتام تحلیل راهبردهای ای )شاملومنطقه اینا یه رویکردفضایی -4

 .پایدار(ی و توسعه نا یه زیست ای وتوسعهنا یه یکپارچه توسعه

توسعه  به رسیدن در راستای .باشدمی روستایی برنامهریزی درعرصه رویکردموردقبول یکی از پایدار رویکردتوسعه

های مدیریتی، چالش شامل چالش ها ایا .گرددپایدارمی توسعه تحقق از مانع دارندکه وجود زیادی پایدار،چالشهای

ی، محیط چهار نتام هادرمولفه پایدارتمامی توسعه ریزیبرنامه در باشد.لذامی کالبدی و فیزیکی اقتصادی، اجتماعی،

 پایدار بایدی ریزی توسعهو برنامه درمطالعات اساس برایا. قرارگیرد موردتوجه باید وکالبدی اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی

 باید البته .رددا توسعه پایدار در زیربنایی نقش اکولوژیکی توان ارزیابی که ازآن جایی و باشد هتوجّ مورد سیستمی نگرش

، مشارکت مردمی تریا آن هامهم که باشدمی نیز شرط هایی پیش رعایت پایدارمستلزم توسعه تحقق که داشت توجه

 (. با بررسی21: 1321باشد )استعالجی، پایدارمی توسعه درفرآیند مردمی هایتشکل نقش و تقویت آموزشی هایفعالیت

 صیا باایامتخصّ اکثر که باشندمی مشترک هدف 5دارای ملی و توسعه پایدار یروستایی، توسعهی علمی، توسعه متون

، آمددر افزایش، غذایی تامنیّ، فقر کاهش و تولید افزایش، اساسی نیازهای تامیا عبارتنداز : که نتردارند اتفاق مورد

 (.145: 1322نفس)رکا الدیا افتخاری،اعتمادبه و مشارکت افزایش و شغلی فرصتهایی توسعه، محیطزیست  فظ
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 محدودیت های اصلی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا

ساخت هایمخابراتی: ضر، در ال فقدانزیر ساخت  ا سعه مخابراتی هایزیر  در ارتباطات و العاتاطّ اوریفنّ برای تو

 یسسرو ازطریق ناچارند عالقمند روستاییان و بوده اینترنت سرویس دهنده مراکز فاقد نیست. روستاها فراهم روستاها

صل شبکه اینترنت به شهری دهندگان صال گردند متّ شد عمده دومحدودیت دارای طریق ازایا اینترنت به ات ز ا میبا

 طخطو بودن علّت آنالوگ دیگربه وازستتوی بوده پرهزینه ارتباطات وشتتهرایا روستتتا بیا بعدمستتافت علت به یکستتو

 باشد.دریافت اطالعات بسیار کند می و ارسال درمخابره اختالالت وجود و روستاها در مخابراتی

قدان های ف نه  یا نازل: در شخخخصخخی را   گستتتترش مراکزفروش و رایتتانتته افزایش روبتته واردات رغمعلی م

 ریفناو گیریجهت بنابرایا، می باشند در منازل شخصی های رایانه دارای روستایی خانوارهای رایانه،هنوزبخشاندکیاز

 .وجوددارد ثروتمندان روستایی برای تربیش ارتباطات و العاتاطّ

ستایی مشکالت تریاازعمده یکیکامپیوتر:  باکاربری روستاییان آشنایی عدم  سطح ودنب پاییا کشور، جامعه رو

شدمی آنان سواد ستفاده توانایی اگر  ال با سواد رایانه از ا سی تریا عنوان به ای(رایانه) سا   یگیربهره در الزم مهارت ا

  دهکرتحصتتیل و جوان نستتل به فناوری ازایا استتتفاده که کنیم قبول باید تلقی شتتود ارتباطات و العاتاطّ ازفناوری

 محدود خواهد گردید. روستایی

سایی و کمبودها وجود ستایی درجامعه ها نار صادی گیریبهره کاهش باعث رو سب اقت شده ازایا منا ست دفاتر  هب که ا

 کافی العاتیاطّ هایبانک وجود وعدم انگلیسی زبان به روستاییان آشنایی عدم :است شده زیراشاره در ازآن نمونه هایی

 هاسازمان درنهایت و افزاریسخت ات تجهیز کارگیریهب باعث که متناسب افزارهاینرم در هزینه عدم، فارسی زبان به

شان شوندکهمی افزارهاییسخت انبار به تبدیل  داپی کاهش سرعت به العاتیاطّ هایفناوری تغییرات شتاب با عمر

 هایکارت وجود عدم، الکترونیک تجارت اندازیراه برای ستتیاستتی و فرهنگی زیرستتاختارمناستتب وجود عدم، کندمی

اجرایی)صتترامی و بهاری،  مقررات و قوانیا ایجاد عدم، تغییرات درمقابل مقاومت بانکداری.ستتیستتتم در کافی اعتباری

 (.131و 132: 1322

 1322روستایی چند دهه است که در دنیا مطرح شده است و در کشور ما نیز از سال  ICTمطالعات انجام شده درباره 

ساله به شگاهبعد در کتاب ها، مقاالت و ر ستقیم در ایا یی به طور های دان ستقیم و غیرم اند مورد به تحقیق پرداخته م

 توان به مواردی از آنها اشاره کرد:که می

کوه یک نمونه اجرایی موفق از جامعه اطالعاتی  به ایا نتیجه (، در مطالعه روستتتتای شتتتاه1322جاللی و همکاران )

 روستتتا دهدکه  ایامی نشتتان کوهشتتاه ازروستتتای آمدهدستتتهآمارهای ب و شتتدهانجام اقدامات بررستتیرستتیدند که 

 معرفی ضما مقاله کرده است. درایا کسب اطالعاتی جهانی جامعه اهداف ساختا محقق بسیاری درجهت هایموفقیت

شقی تواندمی ملیکه تجربه ایا ابعاد سیاری برای سرم ستاهای ب شور از رو شد ک سی ،به در با  ابعاد در آن تاثیرات برر

صادی، ست. یافته ICTشده  پرداخته المللیبیا و سطح محلی، ملی در وفرهنگی اجتماعی اقت سعه ا شی های پیوهتو

شمالی محمودآباد ictهای گسترش بررسی زمینه"الهامی با عنوان  ستایی در دهستان دابوی  شان می  "در توسعه رو ن

سترش  اجتماعی از محدودیت های عمده در -دهد که موانع مدیریتی، فنی، فرهنگی سوب می  ictگ در ایا منطقه مح

ضوانی در کتاب 1311شود )ثبوتی و همکاران،  ستایی در ایرانای بر برنامهمقدمه"(. ر سعه رو را  ictتوجه به  "ریزی تو

عنوان ابزاری ضروری جهت رشد و بهاز اولویت های اساسی در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی کشور دانسته و از آن 

در نوا ی روستتایی اشتاره نموده استت  itو  ictروستتایی یاد کرده استت و به کاربردهای متنوع و گستترده  یتوستعه

 (.1327)رضوانی، 

ستایی  ictارزیابی نقش دفاتر "صیدایی و هدایتی مقدم در مقاله خود با عنوان   ستایی در ارائه خدمات به نوا ی رو رو

نشان می دهند که دستاوردهای اقتصادی  "، مدیسه، مهرگان و کبوترآباداستان اصفهان: مطالعه موردی روستاهای سیا

ست و علیرغم توانمندی های باالی دفاتر در ارائه خدمات، فعالیت  ictدفاتر ستاوردهای اجتماعی و فرهنگی ا شتر از د بی
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فتحی و مطلق  (.1311ایا دفاتر عمدتا  به خدمات پستتتی و پستتت بانک محدود می باشتتد )صتتیدایی و هدایتی مقدم، 

العات و ارتباطات اشتتاره کرده اند، ازآن پایدار روستتتایی مبتنی بر فا آوری اطّ ی( در رویکرد نتری بر توستتعه1321)

سعه در که جایی سان پایداری تو سانی و بران  ایارتق آموزش، سطح افزایش آگاهی و توانمی شود،می تاکید نیازهای ان

شارکت، سطح شت بهبود م صادی و و افزایش فقر سالمت، کاهش و بهدا صت اقت ستمحیط سالمت فر  راازجمله زی

ست کارکردهایی سعه پایداری به که دان ستایی تو شی با عنوان نقش 1312می انجامد. دهقان و همکاران) رو (، در پیوه

آوری  اند که بستتیاری از مشتتکالت موجود توستتط فافناوری اطالعات در توستتعه گردشتتگری جزیره قشتتم نشتتان داده

ست. روش تحقیق ایا مقالهاطّ صیفی یالعات قابل  ل ا ست.  -تو شده ا ستفاده  سوات ا ست و از مدل  تحلیلی بوده ا

گردشتتگری روستتتایی عنوان  یای با عنوان نقش فناوری اطالعات در توستتعهمقاله(، در 1312مرادی و توفیقیان اصتتل)

برای افرادی که به ایا نوع از گردشگری عالقه دارند شرایط سفر  توانمجازی از گردشگری می یبا ایجاد شبکه اندکرده

 AHP(، در ارزیابی روش های آموزش محیط زیستتتت براستتتاس مدل 1315قائمی و همکاران )مجازی را فراهم آورد. 

شان دادند  شی کهن و  253/1باوزن دور راه از های آموزشبوده و گزینه 515/1وزن با امتیاز باالتریا دارای کارگاه آموز

  در ارجحیت هریک تغییر با تحقیق درایا اند. هم چنیاگرفته قرار بعدی در اولویت های 222/1ستتتخنرانی با وزن 

شی اولویت روش های ازمعیارها، سبه کمی صورت به نیز آموز شد. به طوری که با هدف افزایش تعداد  قابل محا می با

(، در 1314سرمدی و معصومی فرد )باشد. نه ها دارای اولویت باالتری میزیفراگیران آموزش از راه دور نسبت به سایر گ

مطالعه نقش آموزش مبتی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش چالش های زیستتت محیطی به ایا نتایج رستتیدند 

  با ذف تواندمی  نتام و مکان، ایا زمان در انعطاف پذیر مانند برفاوا مبتنی آموزش نتام کهباتوجهبه وییگی های

وجلوگیر  آموزشتتی باکیفیت نتام به دستتتیابی برای شتتهرها به مهاجرت ازروستتتاها کاهش ودرنتیجه بعدمستتافت

 نماید. هم چنیا کمک های شهریدرمحیط وییهمحیطی بهزیست مشکالت کاهش به درشهرها، جمعیت ازپیامدهاتراکم

صلی آن جاکه از ست ازمحیط  فاظت آگاهی کلیدا ست، زی  آگاهی هایی ارائه با تواندمی برفاوا مبتنی آموزشمنتا ا

 نماید. کمک محیطیزیست چالش های به بهبود آموزش،تحت افراد همه به محیطیزیست

 روش پژوهش

باشد. جامعه آماری ایا مطالعه های کاربردی میتحلیلی بوده و از نتر هدف جزء روش -روش ایا پیوهش توصیفی

نفر از سرپرستان خانوارهای  221گیری کوکران تعداد نمونهباشد که با استفاده از روش می پاطاق بشیوه روستای دهستان

 نامه هاالعات مورد نیاز جمع آوری شد و پس از روایی پرسشنامه، اطّساکنیا انتخاب شده و از طریق مصا به و پرسش

هیه و تدویا گردید و با استفاده از آن ها نسبت نهایی ت ینامهاز طریق مراجعه به منطقه و  ذف سواالت مبهم پرسش

های میانگیا، درصد فراوانی و آمارهالعات مبادرت شد و پس از استخراج اطالعات در بخش توصیفی از آوری اطّ جمعبه 

( شاخص های مورد استفاده در 1در بخش استنباطی از مقایسه میانگیا و آزمون اسپیرما استفاده شده است. جدول )

 ق را نشان می دهد. تحقی
های مورد استفاده در تحقیقشاخص .1جدول  

 ابعاد توسعه روستایی شاخص و زیرشاخص

جمعیتی )نسبت وا د مسکونی به خانوار، معکوس بعد خانوار، نسبت جنسی، نسبت 

سال و بیشتر(؛ شاخص بهداشت و درمان  55تر، نسبت جمعیت جمعیت ده سال و بیش

بهداشت، ماما، دام پزشک، داروخانه  و میزان رضایت از کیفیت خدمات هر )درمانگاه، خانه 

کدام(، شاخص سواد ) درصد باسوادی کل و نسبت زنان باسواد به مردان(، شاخص آموزش 

ت اجتماعی، )موجودیت انواع مدارس و کیفیت خدمات آموزشی(، سرمایه اجتماعی، امنیّ

ه توزیع نشریات، دسترسی به کتابخانه، شاخص فرهنگی )دسترسی به اماکا مذهبی، دک

 مهدکودک و پیش دبستانی(

 فرهنگی –اجتماعی 
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شاخص انرژی )دسترسی به آب لوله کشی، شبکه برق سراسری، دسترسی به مواد سوختی 

آوری جمعو شبکه گازرسانی(، شاخص راه، شاخص بهسازی )شبکه دفع فاضالب، شبکه 

ص  مل و نقل، شاخص امکانات ورزشی، شاخص زباله و جدول کشی، خیابان کشی(، شاخ

ادرای )وجود شورای اسالمی روستا و میزان  -مسکا )دوام و کیفیت(، شاخص سیاسی

ت خدمات، وجود رضایت از کیفیت خدمات، وجود دهیاری روستا و میزان رضایت از کیفیّ

زان بانک و میزان رضایت از کیفیت خدمات، وجود مرکز ترویج و جهاد کشاورزی و می

 رضایت از کیفیت خدمات(

 زیرساختی –کالبدی 

شاخص اشتغال )درصد اشتغال، درصد اشتغال زنان، رضایت شغلی، رضایت از درآمد(، 

شاخص خدمات و تجارت )وجود تعمیرگاه ماشیا آالت کشاورزی، میزان رضایت از 

 ضایت از خدماتتعمیرگاه، وجود نانوایی، میزان رضایت از کیفیت نان، وجود بقالی، میزان ر

بقالی، وجود چاپخانه، میزان رضایت از خدمات چاپخانه، وجود شرکت تعاونی تولید 

روستایی، میزان رضایت از خدمات تعاونی تولید روستایی، وجود جایگاه توزیع سوخت )نفت 

و گازوئیل(، میزان رضایت از کیفیت خدمات جایگاه توزیع سوخت، وجود قصابی و میزان 

 مات قصابی(رضایت از خد

 اقتصادی

میزان دسترسی به منابع آبی، میزان استفاده از روش ها و فنون نویا کشاورزی، گردشگری 

 محیطی، میزان  فاظت از محیط زیست و معکوس استفاده از سوخت فسیلی.
 محیطی

 العات و ارتباطاتابعاد گسترش فناوری اطّ شاخص و زیرشاخص

ثابت، تلفا همراه، رایانه، لپ تاپ، تبلت و اینترنت،  دسترسی به رادیو، تلویزیون، تلفا

 )پرسرعت و کم سرعت(، دفتر خدمات پستی، دفتر فاوا روستایی، دفتر مخابرات.
 العات و ارتباطاتدسترسی به  فناوری اطّ

های کانماستفاده از تبلت، رایانه، لپ تاپ، تناوب استفاده از اینترنت، استفاده از اینترنت در 

ر(، انه، محل کار، مکان آموزشی، دفتر فاوای روستایی، کافی نت، منزل افراد دیگخا  )خ

 العات کاال وهای مختلف نتیر انجام امور بانکی، گرفتا اطّاستفاده از اینترنت در زمینه

 خدمات، دانلود تصاویر، آهنگ و غیره.

 العات و ارتباطاتاستفاده از  فناوری اطّ

 مورد مطالعه یمحدوده

یا است، جمعیت ا درایران کرمانشاه استان ذهاب،سرپل شهرستان مرکزی دربخش دهستانی نام پاطاق بشیوه دهستان

( اسامی روستاهای مورد مطالعه، جمعیت و خانوارهایشان  را 2بوده است. جدول ) 5421برابر با  1315دهستان در سال 

 نشان می دهد.
 اسامی روستاهای مورد مطالعه .2جدول

 خانوار جمعیت اسم روستا ردیف

 111 351 فوالدی 1

 31 125 کوسه ها 2

 55 212 کوهالی 3

 27 242 کوچانی 4

 12 221 پاطاق 1

 123 431 رفیع 0

 .1315منبع: سرشماری آماری استان کرمانشاه، 
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 نقشه روستاهای مورد مطالعه .1شکل 

 یافته ها و بحث

 گویانویژگی های فردی پاسخ

گویان ( که میانگیا سنی پاسخ3گو نشان می دهد )جدول  اصل از تحلیل توصیفی وییگی های افراد پاسخیافته های 

درصد  5/32توان عنوان کرد که سنی میسال بوده است. با توجه به گروه های  11/11سال با انحراف معیار  42در  دود 

سال،  31تا  21نفر(؛ ایا در الی است که گروه سنی  25سال قرار دارند ) 41-31گویان پیوهش در گروه سنی از پاسخ

گویان گیرد. در مجموع تمام پاسخویان را در بر میگدرصد از پاسخ 1/14نفر( بوده و  31تریا میزان فراوانی )دارای کم

ت. سال تحصیلی بوده اس 17/4سال تحصیلی با انحراف معیار  21/2گویان، مرد بودند. میانگیا سطح تحصیالت پاسخ

ها یافتهدرصد دارای دیپلم می باشند.  5/33نفر معادل  74درصد( لیسانس و  3/2نفر از روستاییان ) 5افزون بر ایا، 

نفر و میانگیا تعداد اعضای شاغل  112/1نفر با انحراف معیار  4نشان می دهد میانگیا تعداد اعضای خانوار  دودا  برابر 

نفر  151نفر می باشد. وضعیت شغلی روستاییان نشان می دهد که  141/1راف معیار نفر با انح 1در خانوار  دودا  برابر 

دار و دام -درصد کشاورز 3/12نفر معادل  27درصد دامدار،  7/2نفر معادل  5درصد کشاورز،  5/52از روستاییان معادل 

 4/13نگیا درآمد پاسخگویان برابر درصد از آنان به سایر مشاغل می پردازند. در آخر، میا 4/15نفر معادل  35همچنیا، 

 میلیون ریال است.
گویان بر  سب وییگی های فردیتوزیع فراوانی پاسخ .3جدول  

 فراوانی سطوح متغیر متغیر
درصد 

 فراوانی

درصد 

 تجمعی

درصد 

 معتبر
 میانگین

انحراف 

 معیار

 سا

سال 31تا  21  31 1/14  1/14  1/14  

71/41  11/11  
سال 41تا  31  25 5/32  7/52  5/32  

سال 51تا  41  51 3/27  1/21  3/27  

سال و بیشتر 51  44 1/27  111 1/27  

 سطح تحصیالت

2/11 25 بدون تحصیالت  2/11  2/11  

21/2  17/4  
2/12 41 خواندن و نوشتا  31 2/12  

 21 51 21 44 سیکل

5/33 74 دیپلم  5/23  5/33  
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1/14 31 فوق دیپلم  7/17  1/14  

3/2 5 لیسانس  111 3/2  

12/3 - - - - - تعداد اعضای خانوار  112/1  

تعداد افراد شاغل در 

 خانوار
- - - - - 11/1  141/1  

 جنسیت
 111 111 111 221 مرد

- - 
 1 1 1 1 زن

 شغل

5/52 151 کشاورز  5/52  5/52  

- - 
7/2 5 دامدار  4/71  7/2  

دامدار -کشاورز  27 3/12  5/23  3/12  

4/15 35 سایر  111 4/15  

درامد ماهیانه )میلیون 

 ریال(
- - - - - 4/13  53/5  

 1411های پیوهش، منبع: یافته

 وضعیت دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات

 ذهاب،سرپل شهرستان مرکزی بخش از پاطاق بشیوهذ دهستان( نشان دهنده وضعیت دسترسی به فاوا در 4جدول )

گویان در محل سکونت خود به تلویزیون، رادیو، تلفا درد پاسخ 111گو، پاسخ 221کرمانشاه می باشد. از مجموع  استان

درصد(، در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی  5/52گو )پاسخ 137ثابت و همراه دسترسی داشته اند. از طرفی، تعداد 

(، ADSL( در محل سکونت خود به اینترنت با سرعت باال ثابت )درصد 51گویان )پاسخ 132داشته اند که از ایا تعداد 

گو پاسخ 17(، تعداد WiMAXدرصد( در محل سکونت خود به اینترنت با سرعت باال بی سیم ) 1/11گو )پاسخ 42تعداد 

محل ( در 2/53گو )پاسخ 117( و تعداد Dial-upدرصد( در محل سکونت خود اینترنت با سرعت پاییا ثابت ) 1/44)

 ( دسترسی داشته اند.GPRSسکونت خود به اینترنت با سرعت بسیار پاییا سیار )

 وضعیت دسترسی به فاوا در سرپرستان خانوار روستاهای مورد مطالعه .4جدول

 درصد فراوانی شرح

 111 221 خانوارهای دارای رادیو

 111 221 خانوارهای دارای تلویزیون

 111 221 همراهخانوارهای دارای تلفا ثابت و 

 5/74 154 خانوارهای دارای رایانه در محل سکونت

 5/73 152  داقل دسترسی به رایانه شخصی

 4/41 11  داقل دسترسی به لپ تاپ

 7/42 14  داقل دسترسی به تبلت

 5/52 137 خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت

 132 51 (ADSL)  داقل دسترسی به اینترنت با سرعت باال ثابت

 42 1/11 (WiMAX داقل دسترسی به اینترنت با سرعت باال بی سیم )

 17 1/44 (Dial-up داقل دسترسی به اینترنت با سرعت پاییا ثابت )

 117 2/53 (GPRS داقل دسترسی به اینترنت با سرعت پاییا ثابت )

 دارای یک یا چند نوع از دسترسی بوده است..  هر خانوار بر  سب مورد، (1411یافته های پیوهش، ) منبع

( نشان دهنده وضعیت دسترسی به خدمات زیرساختی فاوا می باشد. همان طور که مشاهده می 5همچنیا، جدول )

 دفتر مخابراتی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. 5دفتر فاوای روستایی و  11دفتر پست،  7شود، تعداد 
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 به خدمات زیرساختی فاوا در روستاهای مورد مطالعه وضعیت دسترسی .5جدول

 فراوانی شرح

 7 وجود دفتر پست در روستا

 11 وجود دفتر فاوا در روستا

 5 وجود دفتر مخابرات در روستا

 .(1411یافته های پیوهش، ) منبع:

 مناطق روستایی مورد بررسیافزون بر ایا، وضعیت روستاهای مورد مطالع از لحاظ شاخص دسترسی با فاوا به تفکیک 

ست. مطابق با اط5ّقرار گرفت که نتایج در جدول ) شده ا شده، مال ته می العات( ارائه  ستای پاطاق با ارائه  شود که رو

 اخر را به خود اختصا  داده است. یرتبه 324/1رتبه اول و روستای کوسه ها با میانگیا 111/1میانگیا 

 رد مطالعه براساس شاخص دسترسی به فاوارتبه بندی روستاهای مو: 5جدول 

 رتبه میانگین روستا

 1 111/1 پاطاق

 4 521/1 کوچانی

 5 477/1 کوهالی

 5 324/1 کوسه ها

 3 753/1 فوالدی

 2 223/1 رفیع

 دامنه از صفر تا یک .(1411های پیوهش،یافته)منبع:

 اوری اطالعات و ارتباطات وضعیت استفاده از فن  

های جدول مذکور تعداد باشد. طبق دادهفاوا در روستاهای مورد مطالعه می( نشان دهنده وضعیت استفاده از 7جدول )

گو پاسخ 11(، 3/47پاسخگو از رایانه شخصی ) 114کنند، از ایا تعداد درصد( از رایانه استفاده می 55) خانوار 121

نفر  114گویان روستاهای مورد مطالعه، فاده می نمایند. از کل پاسخپاسخگو از تبلت است 15درصد( از لپ تاپ و  4/41)

درصد( کمتر از یک  5/31نفر ) 27درصد(  داقل یک بار در هفته و  5/2نفر ) 11درصد(  داقل روزی یک بار،  2/51)

نفر  112، اینترنتنمایند. در خصو  استفاده از اینترنت بر  سب محل دسترسی به در هفته، از اینترنت استفاده می بار

درصد(  داقل در دفاتر  5/12نفر ) 217نفر  داقل در محل سکونت،  111درصد( با دستگاه سیار در هر مکان،  5/53)

درصد(  داقل در مکان های  4/41نفر ) 11نفر  داقل در کافی نت،  121نفر  داقل در محل کار،  135فاوای روستایی، 

اند. همچنیا در رابطه با استفاده از اینترنت بر نمودهراد دیگر از اینترنت استفاده نفر  داقل در منزل اف 113آموزشی و 

درصد( از اینترنت  2/53نفر ) 117گو، پاسخ 221های اینترنتی یافته ها نشان می دهد که از مجموع فعالیّت سب نوع 

 3/47نفر ) 114ارتباط با کاال و خدمات، العات در درصد( دریافت اطّ 5/53نفر ) 112به منتور انجام کارهای بانکی، 

 117العات در ارتباط با مسائل بهداشتی، درصد( دریافت اطّ  45نفر ) 11درصد( دانلود و بارگیری آهنگ، تصاویر و فیلم، 

 درصد( کاریابی، 1/44نفر ) 17نفر ارسال و دریافت کردن ایمیل،  111( دانلود و بارگیری نرم افزار کاربردی، 2/53نفر )

نفر خرید و  115نفر خواندن اخبار و مسائل روز دنیا،  111درصد( شرکت در شبکه های اجتماعی،  5/51نفر ) 133

درصد( دریافت و ارسال  111نفر ) 221نفر خدمات مسافرتی و یا رزرو جا و مکان اسکان،  131فروش کاالو خدمات، 

 فاده کرده اند.های دولتی )یارانه، بیمه و غیره( استالعات به سازماناطّ
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 ت استفاده از فاوا در سرپرستان خانوار روستاهای مورد مطالعهوضعیّ .7جدول

 درصد فراوانی شرح

 استفاده از رایانه

 استفاده از رایانه شخصی *

 استفاده از لپ تاپ *

 استفاده از تبلت *

121 55 

114 3/47 

11 4/41 

15 5/43 

 استفاده از اینترنت بر حسب محل دسترسی

 در هر مکان *

 محل سکونت *

 دفاتر فاوا روستایی *

 محل کار *

 کافی نت *

 مکان آموزشی *

 منزل افراد دیگر *

- - 

112 5/53 

111 1/54 

217 5/12 

135 4/51 

121 5/54 

11 4/41 

113 4/51 

 های اینترنتیتاستفاده از اینترنت بر حسب نوع فعالی 

 انجام امور بانکی *

 ارتباط با کاال و خدماتالعات در دریافت اطّ *

 دانلود و بارگیری آهنگ، تصاویر و فیلم *

 دریافت اطالعات در ارتباط با مسائل بهداشتی *

 دانلود و بارگیری نرم افزار کاربردی *

 ارسال و دریافت کردن ایمیل *

 کاریابی *

 های اجتماعیشبکهشرکت در  *

 خواندن اخبار و مسائل روز دنیا *

 خرید و فروش کاالو خدمات *

 مسافرتی و یا رزرو جا و مکان اسکانخدمات  *

 العات به سازمانهای دولتی )یارانه، بیمه و غیره(دریافت و ارسال اطّ  *

- - 

117 2/53 

112 5/53 

114 3/47 

11 1/45 

117 2/53 

111 1/54 

17 1/44 

133 5/51 

111 1/51 

115 2/42 

131 1/51 

221 111 

 هر خانوار بر  سب مورد، دارای یک یا چند نوع استفاده بوده است. (1411های پیوهش،یافته)منبع: 

ت روستاهای مورد مطالعه از لحاظ شاخص استفاده از فاوا به تفکیک مناطق روستایی مورد بررسی عالمه بر ایا، وضعیّ

رتبه اول و  277/1گیا ( ارائه شده است. نتایج  اکی از آن است که روستای با میان2قرار گرفت که نتایج در جدول )

 رتبه اخر را بدست آوردند. 111/1روستای با میانگیا 

 بندی روستاهای مورد مطالعه براساس شاخص استفاد از فاوارتبه .2جدول 

 رتبه شاخص استفاده از فاوا روستا

 1 277/1 پاطاق

 5 273/1 کوچانی

 4 453/1 کوهالی

 5 111/1 کوسه ها

 2 542/1 فوالدی

 3 525/1 رفیع

 (1411یافته های پیوهش، )منبع
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 روستایی یهای توسعهشاخصبین گسترش فاوا و ابعاد و  یتحلیل رابطه

در ایا بخش، عالوه بر تحلیل رابطه بیا گسترش فاوا و ابعاد شاخص های توسعه روستایی وضعیت روستاهای مورد 

 بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر  سب هر یک از ابعاد به تفکیک مناطق روستایی مورد

 فرهنگی –بعد اجتماعی 

 یهای جمعیتی، بهداشت و درمان، سواد، آموزش، سرمایهشاخصفرهنگی در پیوهش  اضر ترکیبی از  -بعد اجتماعی

( روستاهای پاطاق و رفیع در رتبه های اول و دوم قرار 1اجتماعی، امنیت اجتماعی و فرهنکی می باشد. مطابق جدول )

روستای رفیع، از لحاظ تمامی ها و کوهالی در رتبه هاب اخری قرار گرفتند. البته کوسهد. همچنیا، روستاهای گرفته ان

 فرهنگی به جز شاخص جمعیتی نسبت به بقیه روستاها وضعیت به مراتب بهتری داشته است. –های اجتماعی شاخص

 فرهنگی -بندی روستاها از لحاظ بعد اجتماعیرتبه .1جدول

 توسعه یافته در حال توسعه نیافتهتوسعه 

 رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا

 1 پاطاق 3 فوالدی 4 کوچانی

 2 رفیع   5 کوهالی

     5 کوسه ها

 1411های پیوهش، یافتهمنبع: 

یرما اسپفرهنگی از آزمون  -بنابرایا، به منتور بدست آوردن چگونگی رابطه بیا میزان گسترش فاوا و بعد اجتماعی

( نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود گسترش فاوا در سطح 11استفاده گردید که ننایج آن در جدول )

روستا به ا تمال زیاد منجربه باال بردن سطح امنیت اجتماعی روستا شده است، چرا که با دسترسی به فناوری اطالعات 

سائل مربوط به آن آگاهی پیدا کردند. همچنیا، در صورت برخورد با جرائم روستاییان نسبت به فضای خارج از روستا و م

تر آن را به مراجع ذی صالح داشتند. عالوه بر ایا، نتایج جدول زیر نشان می الع رسانی هر چه سریعقانونی توانایی اطّ

مطالعات مطیعی لنگرودی و همکاران تی و سواد رابطه معنی داری ندارد. نتایج های جمعیّشاخصدهد که گسترش فاوا با 

(، کچینی 1311(، فاضل ساعتچی و یعقوبی )1311(، خواجه شکوهی و همکاران )1311(، عنابستانی و وزیری )1321)

 سویی دارد.( با یافته های پیوهش  اضر هم2112( و رائو )2117(، آبراهام )2113و اسکات )

فرهنگی -بعد اجتماعی بستگی میزان گسترش فاوا با شاخصهم .11جدول   

 توصیف همبستگی سطح معنی داری ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر

 متوسط 132/1 311/1 شاخص جمعیتی

 باال 115/1 534/1 شاخص بهداشت و درمان

 پاییا 255/1 175/1 شاخص سواد

 باال 112/1 517/1 شاخص آموزش

 خیلی باال 111/1 757/1 شاخص سرمایه اجتماعی

 باال 111/1 522/1 ت اجتماعیشاخص امنیّ

 باال 115/1 557/1 شاخص فرهنگی

 باال 115/1 527/1 فرهنگی -بعد اجتماعی

 1411های پیوهش، یافتهمنبع: 
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 بعد اقتصادی

بعد اقتصادی در پیوهش  اضر، ترکیبی از شاخص های اشتغال، رضایت از درآمد، رضایت از شغل و خدمات و تجارت 

( نشان داده شده است روستاهای رفیع و پاطاق به ترتیب اول و دوم و روستای 11می باشد. همتا طور که در جدول )

ل روستای رفیع می توان اینگونه عنوان کرد که ایا روستا به دست آوردند. از دالیل کسب رتبه اوهها رتبه آخر را بکوسه

 های اقتصادی نسبت به سایر روستاها چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت برتری داشت.شاخصال ظ تمامی 

 رتبه بندی روستاها از لحاظ بعد اقتصادی .11جدول

 توسعه یافته در حال توسعه توسعه نیافته

 رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا

 2 پاطاق 3 فوالدی 5 کوچانی

 1 رفیع   4 کوهالی

     5 کوسه ها

 (1411یافته های پیوهش، )منبع 

بنابرایا، به منتور بدست آوردن چگونگی رابطه بیا میزان گسترش فاوا و بعد اقتصادی از آزمون اسپیرما استفاده  

العات در ایجاد ( نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که گسترش فناوری اط12ّگردید که ننایج آن در جدول )

ه است. از سویی، در روستاهایی که از سطح گسترش فاوا مشاغل و افزایش سطح اشتغال افراد روستایی نقشی نداشت

تری داشتند از دالیل آن می توان به باال بودن سطح آگاهی افراد نسبت بالتری برخوردارند روستاییان سطح درامد بیش

ی ات وا دهابه بازار، قیمت ها، خرید و فروش ها و غیره اشاره نمود. همچنیا، گسترش فاوا در روستاها با کیفیت و تجهیز

صنفی ارتباط معنی داری دارد. چرا که آگاهی اصناف از اطالعات بازار مصرف، تولیدات جدید و غیره منجر به باال رفتا 

(، نوری 1322خدمات رسانی اصناف به روستاییان شده است. نتایج پیوهش  اضر، با نتایج تحقیقات اربابیان و همکاران )

(، 1311(، عنابستانی و وزیری )1321(، مطیعی لنگرودی وهمکاران )1322نوری )(، رسولی نیاد و 325و همکاران )

(، اسکاس 1311(، کرمی دهکردی و علی بیگی )1311(، فاضل ساعتچی و یعقوبی)1311موالیی هشجیا و همکاران )

 ( همخوانی دارد.2115( و آیشیدا )2115(، آورا )2115(، متیور و آمبانی )2112(، هیکس )2111)

 همبستگی میزان گسترش فاوا با شاخص بعد اقتصادی .12 جدول

 توصیف همبستگی سطح معنی داری ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر

 پاییا 315/1 -134/1 شاخص اشتغال

 خیلی باال 111/1 742/1 شاخص رضایت از درآمد

 باال 112/1 512/1 شاخص رضایت شغلی

 خیلی باال 112/1 513/1 شاخص خدمات و تجارت

 خیلی باال 111/1 745/1 بعد اقتصادی

 (1411های پیوهش، یافته):منبع

 زیرساختی -بعد کالبدی

سازی، های انرژی، امکانات ورزشی، راه،  مل و نقل، بهزیرساختی در پیوهش  اضر، ترکیبی از شاخص -بعد کالبدی

ها به کوسه( نشان داده شده است روستای پاطاق و 13اداری می باشد. همان طور که در جدول ) –مسکا و سیاسی 

 اول و آخر را به خود اختصا  داده اند.  یترتیب رتبه
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 زیرساختی -بندی روستاها از لحاظ بعد کالبدیرتبه .13جدول

 توسعه یافته در حال توسعه توسعه نیافته

 رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا

 1 پاطاق 3 فوالدی 5 کوهالی

 2 رفیع 4 کوچانی 5 کوسه ها

 1411منبع: یافته های پیوهش، 

یرما زیرساختی از آزمون اسپ -دست آوردن چگونگی رابطه بیا میزان گسترش فاوا و بعد کالبدیهبنابرایا، به منتور ب

العات است. نتایج نشان می دهد که روستاهایی که فناوری اطّ( نشان داده شده 14استفاده گردید که ننایج آن در جدول )

توان یمبرداری از ایا خدمات افزایش یافته است. به عنوان مثال، بهرهگسترش یافته است کیفیت ارائه خدمات و همچنیا 

های تفعالیّهای شورای اسالمی روستا و دهیاری اشاره کرد که منجر به افزایش آگاهی روستاییان در زمینه رسانیبه اطالع

ایا مراکز در سطح روستا )پاطاق( شده بود که به دنبال خود افزایش مشارکت افراد را در پی داشت. نتایج تحقیق فعلی، 

 ( مطابقت دارد.1311و فاضل ساعتچی و یعقوبی ) (1311(، جمالزهی )1311با تحقیقات عنابستانی و وزیری )
 زیرساختی -همبستگی میزان گسترش فاوا با شاخص بعد کالبدی .14جدول 

 توصیف همبستگی سطح معنی داری بستگی اسپیرمنضریب هم متغیر

 خیلی باال 111/1 771/1 شاخص انرژی

 باال 114/1 555/1 شاخص امکانات ورزشی

 خیلی باال 112/1 711/1 شاخص راه

 باال 111/1 534/1 شاخص  مل و نقل

 باال 113/1 553/1 شاخص بهسازی

 خیلی باال 111/1 722/1 شاخص مسکا

 خیلی باال 111/1 741/1 شاخص سیاسی اداری

 باال 114/1 551/1 زیرساختی -بعد کالبدی

 (1411های پیوهش، یافته) منبع:

 بعد محیطی

های دسترسی به آب، استفاده از فنون نویا کشاورزی، گردشگری از شاخصبعد محیطی در پیوهش  اضر ترکیبی 

طور که در جدول همانزیست می باشد. محیطمحیطی، بازده محصوالت زراعی، معکوس مصرف سوخت و  فاظت از 

 دست آوردند.هآخر را ب( نشان داده شده است روستاهای پاطاق و کوهالی به ترتیب رتبه اول و 15)

 بندی روستاها از لحاظ بعد محیطیرتبه .15جدول 

 توسعه یافته در حال توسعه توسعه نیافته

 رتبه روستا رتبه روستا رتبه روستا

 1 پاطاق 3 فوالدی 5 کوهالی

 2 رفیع 4 کوچانی 5 کوسه ها

 (1411یافته های پیوهش، :)منبع

چنیا استنباط می شود که با گسترش فاوا در سطح جامعه روستایی اطالعات و میزان دانش روستاییان در خصو  

فنون نویا کشاورزی و همچنیا، نحوه صحصح کاشت، داشت و برداشت افزایش یافته است. همچنیا، با توجه به اینکه 

ها و فنون نویا کشاورزی به میزان بیشتری استفاده می کردند شیوهساکنان روستاهای برخوردار از گسترش فاوا از 
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متعاقب آن میزان بازدهی محصوالت زراعی ایا مناطق روستایی بیشتر بوده است. یافته های پیوهش با آناماالی و رائو 

 ( تطابق دارد.2112( و کیزا و پدرسون )2111(، علی بیگی و همکاران )2113)

 گسترش فاوا با شاخص بعد محیطیبستگی میزان هم .15جدول 

 توصیف همبستگی سطح معنی داری بستگی اسپیرمنضریب هم رمتغی 

 پاییا 255/1 -124/1 شاخص دسترسی به آب کشاورزی

 خیلی باال 111/1 753/1 شاخص استفاده از فنون نویا کشاورزی

 خیلی باال 111/1 752/1 شاخص بازدهی محصوالت زراعی

 باال 117/1 511/1 محیطیشاخص گردشگری 

 خیلی باال 111/1 234/1 شاخص  فاظت از محیط زیست

 پاییا 155/1 -211/1 شاخص معکوس میزان مصرف سوخت

 خیلی باال 111/1 723/1 بعد محیطی

 (1411یافته های پیوهش، ) منبع:

 نتیجه گیری
ی پایدار روستایی در سطح خرد توسعهبرای ایجاد اشتغال یکی از مشکالت و موانع موجود سر راه تحقق کامل اهداف 

و در رده های فردی و خانوادگی، عدم شناخت واگاهی کافی روستاییان نسبت به منابع و ظرفیت های بالقوه خود و 

وری مطلوب از آنها در جهت ارضای نیازهای متنوع خودشان پتانسیل های محیط اطراف خود، برای تخصیص بهینه و بهره 

است. منابع طبیعی هر جامعه، ثروت آن جامعه است که فقط به نسل  اضر تعلق ندارد بلکه میراثی است که باید برای 

منابع  یاو توسعه ا ا یابهتری داشته باشیم باید در جهت  فظ،  ینسل آینده باقی بماند. اگر بخواهیم در آینده جامعه

ملی بیش از پیش بکوشیم در ایا صورت جهان با فقر، گرسنگی، تورم، محیطی آلوده و غیر قابل زندگی رو به رو خواهد 

( به مجموعه ای از ابزار ها و روش هایی گفته می شود که می تواند از طریق می ICTالعات و ارتبات )بود. فناوری اطّ

و پاسخ ، تسهیل کنش گرایی محیطی و استفاده موثر از منابع، در مدیریت کار  تواند از طریق بهبود سیستم های کنترل

ر العاتی و ارتباطی منحصهای اطّتکنولوژیآمد و با ثبات محیط زیست نقش ارزنده ای ایفا نماید. امروزه عرصه انقالب در 

 ی روستایی جهان در مقابل ایا به جوامع توسعه یافته  و جامعه شهری نبوده، بلکه کشور های جهان سوم و نیز نوا

تحول قرار گرفته و برای توسعه خود ناگریز از پذیرش و سرمایه گذاری در ایا زمینه ها می باشد. بنابرایا نه تنها جوامع 

های توسعه باید مجهز به ایا تکنولوژی جدید شوند. های اصلی برنامهعنوان یکی از زمینهبهشهری که جوامع روستایی 

العاتی و ارتباطی یکی از ابعاد مهم توسعه نوا ی روستایی می باشد. مطالعه اهمیت و جایگاه تکنولوژی های اطّ تکنولوژی

العاتی و ارتباطی ، آثار و پیامد های آن و نیز موانع بهره گیری و گسترش ایا تکنولوژی ها در جوامع روستایی های اطّ

پایدار و توسعه روستایی باید دغدغه کسانی  یدر توسعه، توسعه ICTجهان سوم دارای اهمیت خاصی است. امروزه نقش 

باشد که در امر توسعه مشغول تحقیق ، تفحص و یا فعالیت عملی و اجرایی می باشند.  با توجه به  رکت جهانی به 

ری از آن، در توسعه پایدار به وییه در کشور های در  ال توسعه و نیاز کشور ها به بهره گی ICTسمت بهره گیری از 

های شاخصتردید بهره گیری از ایا تکنولوژی ها یکی از بیبررسی و کسب آگاهی های الزم در ایا زمینه ضروری است. 

را با توجه به ایا کارکرد ها و خدمات  ICTپایدار محسوب خواهد شد. برخی از پیوهشگران، اهمیت و ضرورت  یتوسعه

شریح کرده و مواردی همانند توسعه اجتماعی، افزایش قدرت تصمیم گیری ارائه شده توسط آن، در نوا ی روستایی ت

روستاییان، گسترش ترویج روستایی، گسترش بازار های محلی و روستایی، کاهش آثار بالیای طبیعی و آفات نباتی،  فظ 

ان اه دور را به عنومحیط زیست، توانمند سازی فقرای روستایی، افزایش کیفیت زندگی، تمرکز زدایی و امکان کار از ر

العات و ارتباطات در روستا ها می بایست اوری اطّکارکرد های مهم بیان داشته اند. لذا در راستای پیدایش و توسعه فنّ

تالش نمود تا موانع موجود در ایا زمینه مرتفع، و  داکثر منافع عاید روستا گردد. در ارتباط با آموزش و کارایی موثر 
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ارتباطی و اطالعاتی، می توان گفت که پلی بیا توسعه پایدار و  فاظت از منابع طبیعی است. از طرف تکنولوژی های 

های مخرب رشد اقتصادی افسار گسیخته و بدون استفاده از تکنولوژی های پیامدپایدار بدون آگاهی از  یدیگر توسعه

 پذیر نیست. امکانسبز 

 منابع
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 .251-252، صص251ی دوم، شماره
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سترش(، 1311)ثبوتی، هوما و الهامی،  شمت اهلل و عابدی، بتول ستان دابوی  ICT عوامل مؤثر مدیریتی بر گ ستاهای ده در رو

 1-1، صص شمالی،همایش ملی توسعه روستایی،رشت
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