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 چکیده 

و  دنبال آن، ابزارهـا گیري از دانش و اطالعات و به ي روستایی، بهرهرویکردهاي نوین توسعه و هادر پارادایم
 نولوژي اطالعات و ارتباطات از عوامل مهمبوده و تک ايو جایگاه ویژه یتهاي انتقال و تبادل آن، حائز اهمتکنولوژي

ها در عمل، با استفاده از روش   . پیمایش حاضر به منظور سنجش ابعاد این تئوريشـود  ي پایدار شمرده می توسعه
هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه جوامع روستایی در روستاهاي یل   توصیفی و تحلیلی به بررسی فناوري

روستاهاي یل آباد و است. آباد و قردین شهرستان ساوه و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها پرداخته 
هاي   قردین از روستاهاي دهستان نورعلی بیک از توابع شهرستان ساوه هستند که علی رغم اینکه توسعه فناوري

 رسد تواند نقش بسیار پرنگ و موثري در توسعه این روستاها داشته باشد ولی به نظر می  اطالعات و ارتباطات می
در وضعیت  ICTجهت توسعه  نورعلی بیک ی روستاهاي یل آباد و قردین دهستانساختار اقتصادي، اجتماعی و فیزیک

هاي باال در زمینه توسعه   نتایج حاکی از آن است که روستاهاي یل آباد و قردین با وجود پتانسیل. مطلوبی قرار ندارد
رهاي ناپایدار روستایی آنها مجال هاي این فناوري بهره چندانی نبرده و ساختا  فناوري اطالعات و ارتباطات، از پتانسیل

  این توسعه این فناوري را به آن نمی دهد. 

  . شهرسان ساوه ،ییتوسعه روستا ،ییروستا ICTاطالعات و ارتباطات،  يفناورواژگان:  کلید
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 مقدمه 

شدن  یقترکه باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دق باشد یم یدهزاره جد ياطالعات و ارتباطات، تکنولوژ يفناور 
داد و ستد شده است. فناوري اطالعات به مجموعه اي از  ینهها، تبادل اطالعات آسان و کم کردن هز پردازش داده

در عرصه  اطالعاترود.   اطالعات بکار می و پردازش و عرضه یدکه براي تول شود  گفته می یـیابزارها و روش ها
 کارآمدترین گردد، بلکه  می یها تلق  یهها و سرما  نهاده ینتر یاز اصل یکی نه تنها به عنوان ییي و توسعه روستاکشاورز

. فن آوري اطالعات )1394اکبرپور و نوري، ید(آ  به شمار می توسعه و یدمنابع تول یگرد یعامل ارتقاي بازده و اثربخش
گذاران بخش کشاورزي محسوب  سیاستفرصت براي پژوهشگران و ینبزرگ تریدشا یرسان اطالع به عنوان بسترساز

 .  شود

عرضه اطالعات بکار  شودکه براي تولید و پردازش و  روشهایی گفته می اي ازابزارها و فناوري اطالعات به مجموعه
گردد، بلکه تلقی میها ها و سرمایه  اطالعات درعرصه توسعه روستایی نه تنها به عنوان یکی ازاصلی ترین نهاده. رودمی

 ,Mildorf and Charvat) اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه به شمارمی آید کارآمدترین عامل ارتقاي بازده و

2012) .  
فرهنگی درمحیط روستا، شامل بهبود بازدهی و و  روستایی به عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادي  توسعه

بهداشت  پرورش و ییان، تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش وروستا درآمد افزایش اشتغال و
توانند نقش مهمی در  ریزي می گیري و برنامه اطالعات به روز و به هنگام به عنوان کارآمدترین ابزار تصمیمباشد.  می
فا نموده و کشور را در جهت نیل انسانی ای مندي بهینه از منابع انسانی و غیر ریزي اصولی و منظم و موثر براي بهره پی

ها و اهداف مطلوب در توسعه پایدار روستایی یاري نماید. از سوي دیگر با افزایش سطح آگاهی، دانش و  به آرمان
شود. این امر  هاي روستایی می هاي روستاییان و بهره برداران، این فناوري باعث افزایش کمی و کیفی فعالیت توانمندي

دگی روستاییان و کاهش فاصله میان زندگی شهري و روستایی، کشورمان تاثیر گذار خواهد بود بر ارتقاء سطح زن
  ). 1391(موالیی هشتچین و همکاران، 

هاي دانش و اطالعات   نیروي محرکه و پیش برنده الزم را براي تحول در سامانه ICTحتی در فقیر ترین کشورها،  
تواند با تماس تلفنی در مرکز مخابرات راه دور روستایی، از خویشاوند دور   کند. یک کشاورز می  کشاورزي فراهم می

خود تقاضاي فرستادن پول نقد بکند و به فاصله چند روز، وجه مربوط را از طریق انتقال دیجیتالی دریافت کند. 
راي فروش محصول خود ها و ارائه خدمات مسائل حمل و نقل ب  توانند از تلفن موبایل براي تأیید قیمت  کشاورزان می
  استفاده کنند. 

توانند با دسترسی به اینترنت از   کشاورزان به دلیل مسافت و نداشتن اطالعات کافی و دقیق از قیمت محصوالت، می
فرهنگی و  هاي اجتماعی  قیمت محصوالت آگاه شوند. فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه روستاها از جنبه

توان در سطوح مختلف تحصیلی از مشکالت آموزشی روستائیان باال   اد آموزش از راه دور میتأثیرگذار است. با ایج
) هم درباره اثرات فناوري اطالعات 1999هوانگ ایو هان (رفته و نیروهاي متخصص مورد نظر را خود تربیت کنند. 

گذارد   سرمایه گذاري و اشتغال تأثیر می کند که، دراقتصاد کالن، فناوري اطالعات برالگوهاي تولید،  بر اقتصاد بیان می
دهد . به عبارت دیگر، به لطف فناوري اطالعات   هاي کسب و کار تغییر می  در اقتصاد خرد، فناوري اطالعات فعالیت

کنند. در   پیشرفته، کارگران مبتنی بر دانش، در ایجاد و استفاده از اطالعات، نقش مهمی در فعالیت اقتصادي بازي می
توان به دانش مفید تبدیل   صورت عالوه بر عملکرد و ارزش افزوده، مهم این است که چه مقدار اطالعات را میاین 
روستایی توسط روستاییان و نیز  ICTکه این امر بیانگر آن است که آگاه سازي براي آشنایی و بهره گیري از شود.   می

بسیار مهم بوده است و با  ICTایجاد انگیزه و حرکت در بین مسئولین براي گسترش حیطه خدمت رسانی در بستر 
ها و   توان میزان شکاف روستا  ها و پیشینه خدمات پایه ارتباطی و اطالعاتی می  بهره گیري از نقاط قوت گسترش رسانه



 ICT(        203اطالعات و ارتباطات ( ياز   فناور يریبا بهره گ داریتوسعه پا هايچالش

در تحریک  ICTکاستلز درباره نقش عملکرد دفاتر را بهبود بخشید.  حدودي کاهش داد و از طرفیشهرها و افراد را تا
هرگونه موفقیت در توسعه روستایی و مدیریت آن بستگی کامل به اطالعات به روز، موثق و "گوید:  فرایند توسعه می

، به نقل از گل محمدي و 1998کاستلز، ( "تواند نقش کلیدي داشته باشد  براي دستیابی به آن می ICTکافی داردکه 
از دیگر مقوالتی است که بر توسعه  ICTمیزان دسترسی روستاییان به خدمات دفاتر ). 1001: 1386همکارانش، 

دهد و   دسترسی به فناوري اطالعات از یکسو سرعت انتقال اطالعات را افزایش میو  که توسعهگذارد  تاثیر میاقتصادي 
دهدو با غلبه بر محدودیت زمانی و مکانی انتقال بین   ترسی به اطالعات هزینۀ تولید را کاهش میاز سوي دیگر با دس

نماید و در زمینه اقتصادي نیز منجر   به امر توسعه، کمک شایانی می ICT. دهد   خریداران و فروشندگان را افزایش می
و  یفرهنگی، اجتماعي، در توسعه اقتصاد ICTش نق ینبنابراگردد.   هاي اقتصادي می  به افزایش و سهولت فعالیت

 يداشته باشد. اجرا یانروستائ یتجامعه و ارتقاء موقع ییدر شکوفا یاديز یارت بسیاهم تواند یدر روستاها م یاسیس
اگر  يتکنولوژ ین. خوشبختانه اباشد ینم یرامکان پذ يدر عصر حاضر بدون استفاده از تکنولوژ یعدالت اجتماع

 یدباشد. ام یمعمول فعل یسنت ياز روشها تر ینهکم هز یاربس تواند یدنبال و اجرا شود م یمناسب یاستو با س یبدرست
 یرا در جهت آبادان ICTتوسعه  یو عظم و اراده مل یجهان یاتصاحبنظران و استفاده از تجرب ياست دولت با همفکر

  . )1393ار و همکاران، (دوست قرار دهد هایتمردم روستا جزء اولو یشو رفاه و آسا
گذشته سودمند نبوده است. در  يبه شهرها، ادامه دارد و راهکارها یانمبارزه با مهاجرت روستائ در حال حاضر

دچار مشکل  يو دامدار يخواهد کرد و صنعت کشاورز یداروند ادامه پ ینایرد، صورت نگ یاساس یاقدام یکهصورت
با  ییجوانان مستعد روستا ییکه آشنا شود یم یدهشده در جهان د سیبرر يها از نمونه یاريخواهد شد. در بس یاساس
ICT یمتفاوت یشغل يها فرصت ینمختلف بدهد و همچن يهاجامعه و ارگان یلتحو يا خبره یروهايتوانسته است ن 

 یکعنوان  به ICT. اصوالً )1382(خیري و همکاران،  مند شوند بهره یانمختلف مطرح گردد که روستائ يها در شبکه
  . (Tambouris, et al. , 2004) مطرح شده است UNDPدر جوامع در حال توسعه توسط  ئیابزار مهم تمرکز زدا

کمتري انجام  در کشور ما نیز اگرچه مطالب نظري زیادي در رابطه با این موضوع گفته شده است، اما کار تحقیقاتی
هاي انجام گردد و پژوهش  شده است، بیشتر به مناطق شهري بر میهاي عملی که در این زمینه انجام   شده است. بررسی

شده در مناطق روستایی خیلی کم هستند. یکی از این مطالعات در روستاهاي شهرستان مشکین دشت انجام شده 
در  ICTنقش دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات  ) در رابطه با1391است. مطالعه موالیی هشتچین و همکاران او (

بر استفاده روستاییان از خدمات  ICTشهرستان مشکین شهر نشان دهنده تاثیر مثبت دفاتر  وسعه پایدار روستایی درت
هاي شغلی جدید، افزایش درآمد، اقتصاد و توانمندي روستایی بوده   بازاریابی، تولیدات متناسب با نیاز بازار، ایجاد زمینه

  است. 
تایج در توسعه نواحی روستایی استان کرمان پرداختند. ن ICTز به بررسی نقش ) نی1395احمدي زاده و همکاران او (

شهرستان بافت  که توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی در دهستان دشتاب داداین پژوهش نشان 
. استفاده شته استتأثیر چشمگیري در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادي و کالبدي زندگی روستاییان دا استان کرمان

هاي مورد نیاز زندگی جدید دسترسی داشته و   ازفناوري ارتباطات سبب شده است تا روستائیان به اطالعات و مهارت
الزم در خصوص مسائل و رویدادهاي جامعه، آمادگی بیشتري براي تغییرات مثبت در ابعاد اجتماعی و  با کسب آگاهی

  باشند.  اقتصادي و کالبدي داشته
 نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی روستاییاننیز در رابطه با نقش  )1392 ( جه شاهکوهیخوا

که همانا  محیطی فرهنگی و کالبدي ـ زیست - در ابعاد اجتماعیرا  سطح کیفیت زندگیمطالعه کرد، از آنجا که وي 
نوان پیشینه تحقیق استفاده شد. این تحقیق در ابعاد توسعه پایدار هستند دیده است، بنابراین در این پژوهش به ع
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ترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی 

و  کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعات
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. 
یکی ازشاخصهاي توسعه 
حرکت آن رابه سوي 

 در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
ICT ( در

پردازد تا از این طریق گامی 

هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه 
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

  

هدف  ) و تکنیک پرسشنامه استفاده شدکه متناسب با
هاي روش

نهایت نتیجه گیري 

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده 
گیرد و نقطه 
نفر پرسشنامه مقدماتی 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و 
اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

از هاي تحقیق در نمودار ذیل ارائه گردیده و 
توان گفت که ابزار 
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ترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی 

کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعات
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. 
یکی ازشاخصهاي توسعه 
حرکت آن رابه سوي 

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
ICT( موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

پردازد تا از این طریق گامی 

هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه 
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

) و تکنیک پرسشنامه استفاده شدکه متناسب با
روش سپس اطالعات مزبور با

نهایت نتیجه گیري 

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده 
گیرد و نقطه   بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

نفر پرسشنامه مقدماتی 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و 
اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

هاي تحقیق در نمودار ذیل ارائه گردیده و 
توان گفت که ابزار 
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ترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی 

کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعات
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. 

 ICT یکی ازشاخصهاي توسعه
حرکت آن رابه سوي و  نیازهاي جامعه رابرطرف نموده

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

پردازد تا از این طریق گامی   ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
  مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه 
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

) و تکنیک پرسشنامه استفاده شدکه متناسب با
سپس اطالعات مزبور با

نهایت نتیجه گیري  درو  تحلیل قرارگرفته

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده 
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

نفر پرسشنامه مقدماتی  30گیرد، عالوه برآن براي این منظور از تعداد حدود 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و 
اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

هاي تحقیق در نمودار ذیل ارائه گردیده و 
توان گفت که ابزار   باشد، لذا بر این اساس می

المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

ترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی  همانجام شد و نشان داد که م

کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعات
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. 

ICTنتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات

نیازهاي جامعه رابرطرف نموده

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه 
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

  دهد. 

 قی

) و تکنیک پرسشنامه استفاده شدکه متناسب با
سپس اطالعات مزبور با. شودمی

تحلیل قرارگرفته

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده 
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

گیرد، عالوه برآن براي این منظور از تعداد حدود 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و 
اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

هاي تحقیق در نمودار ذیل ارائه گردیده و 
باشد، لذا بر این اساس می

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

انجام شد و نشان داد که م
  . باشد آباد می

کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعات
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. 

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
نیازهاي جامعه رابرطرف نموده

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه   رسی فناوري
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

دهد.   مدل مفهومی تحقیق را نشان می

یتحقی مفهوم مدل

Survey)و تکنیک پرسشنامه استفاده شدکه متناسب با (
میها تدوین 

تحلیل قرارگرفتهو  تجزیه مورد

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده 
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

گیرد، عالوه برآن براي این منظور از تعداد حدود 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و 
اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

هاي تحقیق در نمودار ذیل ارائه گردیده و   کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر
باشد، لذا بر این اساس می  و به باال می

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

انجام شد و نشان داد که م
آباد می روستاییان، وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي قرن

کردنظري برتوسعه پایدار روستایی مبتنی برفنآوري اطالعاتروی
ارتباطات برتوسعه پایدار روستایی باروش اسنادي پرداختند. و  به بررسی نقش فنآوري اطالعات

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
نیازهاي جامعه رابرطرف نموده تواند به پشتوانه ابزارهاي خود

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

رسی فناورياین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بر
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

مدل مفهومی تحقیق را نشان می

مدل: 1شکل

(Surveyي موردي از روش پیمایش 

ها تدوین   گویهو  هاي مبحث نظري اطالعات، گردآوري
SPSS مورد

رهاي مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوري استفاده یدر خصوص اعتبار و روایی سواالت مربوط به متغ
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

گیرد، عالوه برآن براي این منظور از تعداد حدود 
تخصصین و مرحله تست مقدماتی، سؤاالت مورد بازبینی و تکمیل و تست مقدماتی انجام شد و لذا بر اساس نظرات م

اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر

و به باال می 0,7آنجا که مقدار آلفاي محاسبه شده در همه موارد 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین              

انجام شد و نشان داد که م روستاهاي قرن آباد و اصفهانکالته، شهر گرگان
روستاییان، وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي قرن

روی")، در پژوهشی با عنوان 
به بررسی نقش فنآوري اطالعات

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
تواند به پشتوانه ابزارهاي خود

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعات

ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بر
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

مدل مفهومی تحقیق را نشان می 1

ي موردي از روش پیمایش 
هاي مبحث نظري اطالعات، گردآوري

SPSSاستنباطی و استفاده از نرم افزار 

در خصوص اعتبار و روایی سواالت مربوط به متغ
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

گیرد، عالوه برآن براي این منظور از تعداد حدود   نظرات آنان در پرسشنامه نهایی لحاظ می
تکمیل و تست مقدماتی انجام شد و لذا بر اساس نظرات م

اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر

آنجا که مقدار آلفاي محاسبه شده در همه موارد 

                

روستاهاي قرن آباد و اصفهانکالته، شهر گرگان
روستاییان، وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي قرن

)، در پژوهشی با عنوان 
به بررسی نقش فنآوري اطالعات

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
تواند به پشتوانه ابزارهاي خود وب می شود، می

در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
موارد فوق الذکر به بررسی چالشهاي استفاده از فناوري اطالعاتپژوهش حاضر با در نظر قرار دادن 

ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می
مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بر
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

1مطالعه قرار گرفته است. نمودار شماره

ي موردي از روش پیمایش 
هاي مبحث نظري اطالعات، گردآوري

استنباطی و استفاده از نرم افزار 

در خصوص اعتبار و روایی سواالت مربوط به متغ
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

نظرات آنان در پرسشنامه نهایی لحاظ می
تکمیل و تست مقدماتی انجام شد و لذا بر اساس نظرات م

اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر

آنجا که مقدار آلفاي محاسبه شده در همه موارد 

    

روستاهاي قرن آباد و اصفهانکالته، شهر گرگان
روستاییان، وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي قرن

)، در پژوهشی با عنوان 1389فتحی و مطلق(
ICT(" به بررسی نقش فنآوري اطالعات

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
وب می شود، می

  توسعه پایدارمهیاسازد. 
در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

پژوهش حاضر با در نظر قرار دادن 
ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می

مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

  

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بر
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

مطالعه قرار گرفته است. نمودار شماره

ي موردي از روش پیمایش  بخش اصلی یامطالعه
هاي مبحث نظري اطالعات، گردآوريیافته
استنباطی و استفاده از نرم افزار و  

در خصوص اعتبار و روایی سواالت مربوط به متغ
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می

نظرات آنان در پرسشنامه نهایی لحاظ می
تکمیل و تست مقدماتی انجام شد و لذا بر اساس نظرات م

اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر
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فتحی و مطلق(
ICT(ارتباطات

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ازآنجایی که فنآوري اطالعات و ارتباطات
وب می شود، میپایدارمحس

توسعه پایدارمهیاسازد. 
در نهایت، نظر به کمبود پژوهش در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار از طریق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

پژوهش حاضر با در نظر قرار دادن 
ارتقاءوتوسعه پایدار روستاهاي یل آبادو قردین دهستان نورعلی بیک شهرستان ساوه می

مهم در راستاي برنامه ریزي و هدف گذاري براي رسیدن به توسعه پایدار روستایی برداشته باشد. 

  روش تحقیق

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بر
جوامع روستایی پرداخته شده و همچنین با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی و مطالعه توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در روستاهاي یل آباد و قردین پرداخته و همچنین نقش این فناوري در توسعه این روستاها مورد 

مطالعه قرار گرفته است. نمودار شماره

بخش اصلی یامطالعه در
یافتهو  تحقیق
 توصیفی آمار
  شود.   می

در خصوص اعتبار و روایی سواالت مربوط به متغ
بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامۀ در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار می شده است.

نظرات آنان در پرسشنامه نهایی لحاظ می
تکمیل و تست مقدماتی انجام شد و لذا بر اساس نظرات م

اصالح قرار قرارگرفت. همچنین براي سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 
کردیم. مقادیر بدست آمده براي آلفاي کرونباخ به تفکیک براي همه متغیر
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باشد. مقدار آلفاي بدست آمده براي متغیرهاي مورد   ها (پرسشنامه) از پایایی قابل قبولی برخوردار می گردآوري داده
  باشد:  می 1بررسی به شرح جدول شماره 

 کرونباخي آلفا بیازضر استفاده با همپرسشنایی ایپای بررس: 1جدول    

  در این تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند.  روستایی ICTنفر از کاربران دفاتر  335  در این تحقیق،

  هاي تحقیق یافته

نفر 134، سال18- 27در فاصله سنی روستایی ICTدرصد) از کاربران دفاتر  2/35نفر (125، هاي تحقیق  مطابق یافته
 2/4نفر (15قرار دارند و  سال 38- 47درصد) در فاصله سنی  8/22نفر ( 81، سال 28- 37درصد)در فاصله سنی  7/37(

نفر  134روستایی تحصیال ت زیر دیپلم،  ICTدرصد) ازکاربران دفاتر22/35نفر ( 125سال سن دارند.  48درصد) باال 
درصدفراوانی 2نمودار. درصد) تحصیال ت باالي دیپلم دارند.  27نفر( 96یپلم و درصد) تحصیالت د 74/37(

نفر  245روستایی زن و  ICTدرصد) از کاربران دفاتر 31نفر ( 110. پاسخگویان برحسب تحصیالت رانمایش میدهد
به کشاورزي و  ستاییرو ICTدرصد) از کاربران دفاتر  56نفر ( 199هاي تحقیق،   مطابق یافتهدرصد) مرد هستند.  69(

درصد) به شغل آزاد  2/14نفر ( 51درصد) کارمند و  5نفر ( 17درصد) به شغل دامداري،  8/24نفر ( 88، باغداري
  مشغول بودند. 

  در روستا ICTاستفاده ازخدماتو  میزان دسترسی

را در  ICT خدمات ازدرصد از پاسخگویان میزان دسترسی ساکنین و استفاده  27,32بر اساس اطالعات بدست آمده 
دانند.   درصد خیلی زیاد می 9,01درصد زیاد و  13,24درصد متوسط،  21,97درصد کم،  28,45روستا خیلی کم، 

را در روستا کم تا  ICTبنابراین به طور میانگین اهالی روستاهاي مورد مطالعه میزان دسترسی واستفاده ازخدمات
  دانند.   متوسط می

  موردمطالعهي درروستاهاICTازخدمات واستفادهی دسترس زانیم: 2جدول 
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  97  27,32 27,32
  کم  101  28,45  55,77
  متوسط  78  21,97  77,75
  زیاد  47  13,24  90,99
  خیلی زیاد  32  9,01  100,00

  کل  355  100,00  - 

  ضریب آلفا  شاخص ها  ضریب آلفا متغیر
میزان توسعه فناوري 

اطالعات و ارتباطات در 
  روستا

  
75/0  

میزان دسترسی و استفاده از خدمات 
ICT  

71/0  

  امکانات زیربنایی
ICT 

83/0 

  
بر توسعه  ICTتاثیر 

  پایدارروستا 

  
78 ./0  

  

  77/0  توسعه اجتماعی
  76/0 توسعه اقتصادي
  82/0  توسعه کالبدي
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  در روستا ICT میزان امکانات زیربنایی

 در ICTپاسخگویان میزان امکانات زیربنایی از درصد 22,82براساس اطالعات بدست آمده از تحلیل پرسشنامه، 
. دانند  درصد خیلی زیاد می 4,79 و درصد زیاد 9,58درصد متوسط،  16,34درصد کم،  46,48روستا را خیلی کم، 

  . دانند  روستا کم می را در ICT امکانات زیربناییمطالعه میزان  میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور

  مطالعه موردي روستاها در ICT ییربنایز امکانات زانیم: 3 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  81  22,82 22,82
  کم  165  46,48  69,30
  متوسط  58  16,34  85,63
  زیاد  34  9,58  95,21
  خیلی زیاد  17  4,79  100,00

  کل  355  100,00  - 

  روستا روستایی بر مشارکت اجتماعی در ICT تاثیر

. آمده است 3جدول شماره  قردین در و روستاهاي یل آباد روستایی بر مشارکت اجتماعی در ICT میزان تاثیر
 روستایی بر ICT پاسخگویان میزان تاثیر درصد از 24,51براساس اطالعات بدست آمده از تحلیل پرسشنامه، 

 درصد زیاد 5,92درصد متوسط،  22,54درصد کم،  43,94مطالعه را خیلی کم،  روستاهاي مورد مشارکت اجتماعی در
روستایی  ICTمطالعه میزان تاثیر  میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور. دانند  خیلی زیاد می درصد 3,1 و

  . دانند  روستاها کم می برمشارکت اجتماعی در

  مطالعه موردي روستاها دری اجتماع مشارکت بریی روستا ICT ریتاث زانیم :4 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  87  24,51 24,51
  کم  156  43,94  68,45
  متوسط  80  22,54  90,99
  زیاد  21  5,92  96,90
  خیلی زیاد  11  3,10  100,00

  کل  355  100,00    

  بهداشت روستا رفاه وروستایی بر سطح  ICTتاثیر

سطح  روستایی بر ICT پاسخگویان میزان تاثیر از درصد 18,59تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از 
 و زیاد درصد 10,7متوسط،  درصد 28,45کم،  درصد 34,08خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد بهداشت در رفاه و
 روستایی بر ICT مطالعه میزان تاثیر بنابراین به طورمیانگین اهالی روستاهاي مورد. دانندمی خیلی زیاد درصد 8,17

  . دانندروستاها کم تا متوسط می بهداشت در سطح رفاه و
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  مطالعه موردي روستاها در بهداشت و رفاه برسطحیی روستا ICTریتاث زانیم: 5 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  66  18,59 18,59
  کم  121  34,08  52,68
  متوسط  101  28,45  81,13
  زیاد  38  10,70  91,83
  خیلی زیاد  29  8,17  100,00

  کل  355  100,00  - 

  روستایی بر سطح آگاهی اجتماعی روستا ICT میزان تاثیر

روستایی برسطح  ICTپاسخگویان میزان تاثیر  از درصد 14,37تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از
درصد زیاد  21,69درصد متوسط،  27,61درصد کم،  21,97خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد آگاهی اجتماعی در

روستایی  ICTمطالعه میزان تاثیر بنابراین به طورمیانگین اهالی روستاهاي مورد. دانند  درصد خیلی زیاد می 14,37 و
  دانند. وسط میروستاها مت در برسطح آگاهی اجتماعی را

  مطالعه موردي روستاها دری اجتماعی آگاه برسطحیی روستا ICTریتاث: 6 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  51  14,37 14,37
  کم  78  21,97  36,34
  متوسط  98  27,61  63,94
  زیاد  77  21,69  85,63
  خیلی زیاد  51  14,37  100,00

  کل  355  100,00  - 

  روستایی بر مهاجرت روستاییان ICTتاثیر 

مهاجرت  روستایی بر ICTپاسخگویان میزان تاثیر از درصد 29,3تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از
 3,38 و زیاد درصد 5,92متوسط،  درصد 17,46، کم درصد 43,94خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد روستاییان در

مهاجرت  روستایی بر ICTمطالعه میزان تاثیر بنابراین به طور میانگین اهالی روستاهاي مورد. دانندمی خیلی زیاد درصد
  . دانندکم می روستاها در روستاییان را

  مطالعه موردي روستاها در انییروستا مهاجرت بریی روستا ICT ریتاث زانیم :7 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  کمخیلی   104  29,30 29,30
  کم  156  43,94  73,24
  متوسط  62  17,46  90,70
  زیاد  21  5,92  96,62
  خیلی زیاد  12  3,38  100,00
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  بر توسعه کشاورزي روستایی ICTتاثیر

توسعه  برروستایی  ICTتاثیر  پاسخگویان میزان از درصد 24,79تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از
 5,92 و زیاد درصد 8,17متوسط،  درصد 20,85کم،  درصد 40,28خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد کشاورزي در

توسعه  برروستایی  ICTتاثیر  مطالعه میزان میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور. دانندمی خیلی زیاد درصد
  . دانندکم می روستاها در کشاورزي را

  مطالعه موردي روستاها دري کشاورز توسعه بریی روستا ICTریتاث زانیمی فراوان: 8 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  88  24,79 24,79
  کم  143  40,28  65,07
  متوسط  74  20,85  85,92
  زیاد  29  8,17  94,08
  خیلی زیاد  21  5,92  100,00

  بر افزایش تولیدات روستایی ICTتاثیر 

افزایش  روستایی بر ICT پاسخگویان میزان تاثیر از درصد 18,03تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از
 5,35 و زیاد درصد 8,73متوسط،  درصد 17,46کم،  درصد 50,42خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد تولیدات در

افزایش  روستایی بر ICT تاثیرمطالعه میزان  میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور. دانندمی خیلی زیاد درصد
  . دانندکم می روستاها در تولیدات را

  مطالعه موردي روستاها در داتیتول شیبرافزایی روستا ICT ریتاث زانیمی فراوان جدول :9 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  64  18,03 18,03
  کم  179  50,42  68,45
  متوسط  62  17,46  85,92
  زیاد  31  8,73  94,65
  خیلی زیاد  19  5,35  100,00

  بر اشتغال زایی روستایی ICTتاثیر

- اشتغال روستایی بر ICT پاسخگویان میزان تاثیر از درصد 17,75تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از

 9,01 و زیاد درصد 11,55متوسط،  درصد 21,13کم،  درصد 40,56خیلی کم،  را مطالعه روستاهاي مورد زایی در
- روستایی براشتغال ICT مطالعه میزان تاثیر میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور. دانند  می درصد خیلی زیاد

  . دانندروستاها کم می در زایی را
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  مطالعه موردي روستاها دریی زا اشتغال بریی روستا ICT ریتاث زانیم :10 جدول
    فراوانی  فراوانیدرصد  درصد تجمعی

  خیلی کم  63  17,75 17,75
  کم  144  40,56  58,31
  متوسط  75  21,13  79,44
  زیاد  41  11,55  90,99
  خیلی زیاد  32  9,01  100,00

  بر الگوي مسکن روستایی ICTتاثیر

برالگوي روستایی  ICT پاسخگویان میزان تاثیر از درصد 16,34تحلیل پرسشنامه،  براساس اطالعات بدست آمده از
 12,96 زیاد و درصد 16,34متوسط،  درصد 26,48 کم، درصد 27,89خیلی کم،  مطالعه را روستاهاي مورد مسکن در

روستایی برالگوي  ICT مطالعه میزان تاثیر بنابراین به طورمیانگین اهالی روستاهاي مورد. دانند  خیلی زیاد می درصد
  . دانندمتوسط می روستاها در مسکن را

  مطالعه موردي روستاها در مسکني برالگویی روستا ICT ریتاث زانیم :11 جدول
    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  58  16,34 16,34
  کم  99  27,89  44,23
  متوسط  94  26,48  70,70
  زیاد  58  16,34  87,04
  خیلی زیاد  46  12,96  100,00

  روستایی بر ارتباطات ICTمیزان تاثیر

 روستایی بر ICT پاسخگویان میزان تاثیر درصد از 11,83 تحلیل پرسشنامه، اطالعات بدست آمده ازبراساس 
 19,44 و درصد زیاد 20,85متوسط،  درصد 27,89کم،  درصد 20خیلی کم،  مطالعه را ارتباطات درروستاهاي مورد

روستایی  ICTتاثیر  مطالعه میزان میانگین اهالی روستاهاي مورد بنابراین به طور. دانندمی خیلی زیاد درصد
  . برارتباطات رادرروستاها متوسط میدانند

 مطالعه موردي روستاها در ارتباطات برروستایی  ICTتاثیر  زانیم :12 جدول

    فراوانی  درصد فراوانی درصد تجمعی

  خیلی کم  42  11,83 11,83
  کم  71  20  31,83
  متوسط  99  27,89  59,72
  زیاد  74  20,85  80,56
  خیلی زیاد  69  19,44  100,00
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  میزان توسعه فناوري اطالعات وارتباطات در روستاهاي مورد مطالعه

ارتباطات  تحلیل پرسشنامه وجمع بندي نتایج کلی، میزان توسعه فناوري اطالعات و براساس اطالعات بدست آمده از
باشد. بر اساس این نتایج، میزان   ها می  این روستاداراي توسعه کمی در  2,37و قردین با میانگین  روستاهاي یل آباد در

به ترتیب با رتبه اول و  2,27با میانگین  ICT و امکانات زیربنایی 2,48با میانگین  ICT خدماتز استفاده ا دسترسی و
 دوم داراي توسعه قابل توجهی نبوده و توسعه کمی در روستاهاي یاد شده دارند. 

 مطالعه موردي روستاها در ارتباطات و اطالعاتي فناور توسعه زانیم :13 جدول

  )5تا  1میانگین رتبه ( ICTابعاد توسعه 
  ICT  2,481میزان دسترسی واستفاده ازخدمات

  ICT 2,27امکانات زیربنایی
  37/2  میانگین کل 

  هاي مورد مطالعهتوسعه پایدار روستاروستایی بر  ICTتاثیر  میزان

 داراي توسعه نسبتا کمی در 2,61 میانگین و قردین با روستاهاي یل آباد برتوسعه پایدار درروستایی  ICTتاثیر  میزان
و قردین در  روستاهاي یل آباد در برتوسعه پایدارروستایی  ICTتاثیر  براساس این نتایج، میزان. باشداین روستاها می

اجتماعی (شامل سطح رفاه وبهداشت، فاصله  ، در بعد2,98کالبدي (شامل الگوي مسکن و ارتباطات) با میانگین  بعد
و بعد اقتصادي (توسعه کشاورزي، افزایش تولیدات و اشتغالزایی) با میانگین  2,46اطالعاتی و مهاجرت) با میانگین 

  روستایی برتوسعه پایدار در این ابعاد دارند.  ICTهاي اول تا سوم را در تاثیر   به ترتیب رتبه 2,38

 مطالعه موردي روستاها در داریپا توسعه بر ICT ریتاث زانیم :14 جدول

توسعه پایدار  بر ICT میزان تاثیر
  روستاهاي موردمطالعه

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  رتبه

  
بعد 

  اجتماعی

    2,191  355  مشارکت
  

2,4615  
  

  
  
  
  
  
2,612  

0,87661  8    
  
2  

  

  4  0,34567  2,557  355  سطح رفاه و بهداشت
  2  1,334  2,997  355  اطالعاتیفاصله 

  9  0,7331  2,101  355  مهاجرت
بعد 

  اقتصادي
    2,301  355 توسعه کشاورزي

2,3883  
0,3456  7    

  6  0,5633  2,329  355  افزایش تولیدات  3
  5  0,8331  2,535  355  اشتغال زایی

بعد 
  کالبدي

  1  3  0,4201  2,988  2,816  355  الگوي مسکن
  1  0,7822  3,16  355  ارتباطات

  در روستاهاي مورد مطالعه و تاثیر آن بر توسعه پایدار ICT میزان توسعه همبستگی پیرسون بین متغیر ضریب

جمع بندي نتایج کلی، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان  تحلیل پرسشنامه و براساس اطالعات بدست آمده از
توسعه پایدار روستاهاي مذکور در جدول زیر آمده  مطالعه و روستاهاي مورد ارتباطات در توسعه فناوري اطالعات و

  است. 
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  نیقرد و آباد لي یروستاها داریپا توسعه و ارتباطات و اطالعاتي فناور توسعه زانیم ریمتغ نیب رسونیپی همبستگ بیضر :15 جدول

 برتوسعه پایدارروستاها ICT تاثیر  

میزان توسعه فناوري 
 وارتباطاتاطالعات 

 809/0** ضریب همبستگی

 00/0 سطح معنی داري

 355 تعداد

  
 توسعه پایدار ارتباطات و میزان توسعه فناوري اطالعات و ضریب همبستگی بین دو متغیر 15ول شماره بر اساس جد

است. به عبارت باشد که نشان دهنده یک رابطه خطی قوي میان این دو متغیر می 0,806و قردین  روستاهاي یل آباد
بیشتري بر توسعه پایدار داشته   دیگر، هر چه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بیشتر بوده است، از نظر مردم تاثیر

هاي این تحقیق، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات کم بوده است، بنابراین تاثیر کمتري را   است. از آنجا که طبق یافته
تاثیر  ICTتواند وجود داشته باشد. یعنی هر چه   ند داشته باشد. همچنین رابطه متقابل نیز میتوا  بر توسعه پایدار می

  کند.   بیشتري بر توسعه پایدار داشته باشد، رشد بیشتري در روستاها پیدا می

  نتیجه گیري

رزي تبدیل شده هاي اینترنتی به عنوان یک مرجع مهم براي آموزش، تحقیق و ترویج اطالعات کشاو  توسعه شبکه  
بیشتر از گذشته نیاز دارد .  هاي تولیدي کشاورزي امروزه دسترسی به این فناوري  است. با مکانیزه و مدرن شدن سبک

ICT کند به همین منظور   موجبات توانمندسازي روستاییان در ابعاد گونان اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می
ها اقدامات اساسی را انجام داد تا موانع   الزم است در راستاي پیدایش و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا

به عنوان یک عنصر کلیدي در  ICTیب کاربران آن گردد. فناوري مرتفع کرد تا سود باالیی نصموجود در این زمینه 
 ICTکند.   فرصت خوبی را ارائه و فراهم می ICTنوآوري اجتماعی و اقتصادي مورد شناسایی قرار گرفته است بازار 

گنجانده  هاي توسعه کشاورزي و روستایی همانند کارآفرینی و بازاریابی الکترونیکی ادغام و  باید در سایر فعالیت
  ). 1386شود(اشرفی و همکاران، 

 خدمات استفاده از در این تحقیق، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، با استفاده از دو شاخص میزان دسترسی /
ICT در روستا و سطح امکانات زیربناییICT  سنجیده شده است. دلیل استفاده از این دو شاخص، این است که

گیرند که درست   در نظر می ICTرا به عنوان میزان توسعه  ICTطح امکانات زیربنایی برخی از تحقیقات تنها س
نیست. اگر مردم نتوانند از این امکانات استفاده کنند و یا به آنها دسترسی مناسبی نداشته باشند، در واقع وجود امکانات 

ین اهالی روستاهاي مورد مطالعه میزان به طور میانگ بر اساس اطالعات بدست آمده. گرددنمی ICTمنجر به توسعه 
را درروستا کم  ICTرا در روستا کم تا متوسط و میزان امکانات زیربنایی ICT خدمات استفاده از دسترسی و

  . دانستند  می
کم تا "بهداشت روستا  روستایی بر سطح رفاه و ICT، تاثیر"کم"روستایی بر مشارکت اجتماعی درروستا  ICTتاثیر

روستایی بر مهاجرت  ICT و تاثیر "متوسط "روستایی بر سطح آگاهی اجتماعی روستا  ICT میزان تاثیر، "متوسط
تاثیر  مطالعه میزان میانگین اهالی روستاهاي مورد به طور، براساس اطالعات بدست آمده. بوده است "کم"روستاییان 

ICT  تاثیر همچنین. نددانسترا کم می توسعه کشاورزي و افزایش تولیدات، برروستایی ICT بر اشتغال زایی  روستایی
ها، در تضاد با نتایج یافتهبرآورد شد. این  "متوسط"در سطح  بر ارتباطات نیز ICT تاثیر برآورد شد. حتی "کم"

  )1392 ( خواجه شاهکوهی) و 1395احمدي زاده و همکاران او (، )1391مطالعات موالیی هشتچین و همکاران او (
  بوده است. 
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جهت توسعه  نورعلی بیک ساختار اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی روستاهاي یل آباد و قردین دهستان رسد به نظر می
ICT هاي باال در زمینه توسعه   بنابراین، روستاهاي یل آباد و قردین با وجود پتانسیل. در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

فناوري بهره چندانی نبرده و ساختارهاي ناپایدار روستایی آنها مجال هاي این   فناوري اطالعات و ارتباطات، از پتانسیل
 شود برنامه ریزي الزم به منظور بهره گیري حداکثري از  دهد. بنابراین پیشنهاد میاین توسعه این فناوري را به آن نمی

ICT ات مفصل در زمینه به منظور رسیدن به توسعه پایدار در این مناطق صورت پذیرد. همچنین الزم است تحقیق
  باشند، انجام شود.   بر توسعه پایدار می ICT ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی این روستاها که تسهیلگر تاثیر
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