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  چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازي روانشناختی کشاورزان در مناطق روستاي انجام      
صیفی       ساس ماهیت تو ست. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و بر ا ستایی       -شده ا شاورزان رو ست. جامعه آماري ک تحلیلی ا

ست که از این میان         شت  ا ستان کوهد شهر ستا و   27بخش مرکزي  نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوري   380رو
ت  اي و میدانی استفاده گردید. به منظور تحلیل موضوع چهارچوبی از هشت شاخص فناوري اطالعاهاي کتابخانهاطالعات از روش

هاي پژوهش بیانگر این است  گویه تدوین و انتخاب شد. نتایج حاصل از یافته 59و ارتباطات و توانمندسازي روانشناختی در قالب 
شناختی رابطه مثبت و معنی    سازي روان سیون چند متغیره نیز   بین فناوري اطالعات و ارتباطات و توانمند دار وجود دارد. نتایج رگر

ــان داد فناوري اطالع ــناختی را تبیین می 491/0ات و ارتباطات نش ــازي روانش ــاس نتایج  از تغییرات توانمندس کنند. همچنین بر اس
   هاي توانمندسازي روانشناختی در حد مطلوب قرار دارد.توان بیان کرد که شاخصاي میتک نمونه tآزمون 
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 مقدمه

جهان را در نوردیده  و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تأثیر  در عصر جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت

رهنگی اجتماعی و ف -های اقتصادیگیری مجدد به ساختارها و بنیانگذاشته است و با سرعتی شتابان در حال شکل

عاد (. این فناوری تغییرات وسیع و سریعی را در اب1311المللی، ملی و محلی است)محمدی و همکاران، در سطح بین

که  ریزی مطرح شده استگیری و برنامهمختلف زندگی انسان ایجاد کرده است و به عنوان کارآمدترین ابزار تصمیم

مندی از منابع انسانی و طبیعی ایفا نماید)فراهانی و ریزی اصولی و منظم جهت بهرهتواند نقش مهمی را در برنامهمی

ختلف های مصورتی قابل کسب است که این فناوری در بین تمام بخش(. مزایای این فناوری تنها در 1311همکاران، 

و توان  های جهانی شدن، توانایی کاربرد این فناوری را برای مردم روستایی، قابلیتجامعه گسترش پیدا کند. دهه

ارتباطات  (. لذا توسعه و کاربرد فناوری و اطلاعات و1311بخشد)مولایی هشجین، کشورهای در حال توسعه بهبود می

-در مناطق روستایی با هدف خدمت و افزایش رفاه، رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است که مورد توجه برنامه

های اخیر شتاب بیشتری داشته ریزان توسعه روستایی در بسیاری از نقاط جهان قرار گرفته است و در سال

تواند از مشکلات مردم کم های مختلف میینه( و با ایجاد آموزش از راه دور در زمHellstrom, 2005است)

 لحاظ به که ایگسترده هایمزیت و هاقابلیت به توجه با روستایی و کشاورزی بخش(. 1311نماید)دانیالی، 

 این برای را تربیش توسعه موجبات فناوری نوین از استفاده با تواندمی است دارا تولید تنوع و تولیدی هایپتانسیل

ای هزیرا جامعه روستایی و بخش کشاورزی به اطلاعاتی درباره عرضه نهادهای کشاورزی، سیستمآورد.  فراهم بخش

های بازار، دسترسی به تکنولوژی اطلاعات برای جذب و نگهداشت ها، اعتبارات، قیمتهشدار دهنده آفات و بیماری

 (.1312شکوهی، مشاغل خود نیاز دارند)خواجه

دلیل مشکلات ناشی از انزوای جغرافیایی و عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات، مشکلات شک روستاهای کشور به بی

( در چنین شرایطی تکیه بر فناوری اطلاعات و 1391کنند)لنگرودی و همکاران، شماری را تجربه میو مسائل بی

؛ هاتفی اردکانی Haier et al, 2013های گوناگون اثری مثبت و شاخص داشته باشد)تواند در حیطهارتباطات می

 بخش عنوان به روستاها در اطلاعات فناوری توسعه جهت در دولت کلی سیاست فقدان (، زیرا1319و استعلاجی، 

 عدم روستاها، همچنین در اطلاعات تبادل جهت مناسب مخابراتی بستر نبودن و جامعه مولد نیروهای از عظیمی

 مهمترین زا ارتباطات و اطلاعات فناوری از استفاده ناشناخته و نوظهور شرایط با روستائیان رویارویی توانمندی وجود

در این میان شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان یکی از  باشد.می روستاها در فناوری این توسعه هایچالش

درصد  15کنند و حدود درصد جمعیت آن در نواحی روستایی زندگی می 20مناطق روستایی کشور است که حدود 

(. با وجود این در روستاهای منطقه مورد 1310جمعیت آن به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند)مرکز آمار ایران، 

های فراوانی مواجه است که برخی از آنها مربوط به عوامل درونی نظام مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با چالش

...  های جدید واد و آگاهی کشاورزان، مقاومت در برابر نوآوریروستایی مانند پیری جمعیت، پایین بودن سطح سو

های گسترش این فناوری است؛ و این عوامل موجب گردیده مناطق روستایی و برخی دیگر نیز مربوط به سیاست

 .شهرستان کوهدشت نتواند توسعه و تحول لازم را در راستای تولید، توزیع و بازاریابی محصولات همراه داشته باشد

لذا پرداختن به این مسأله در راستای بهبود شرایط مطلوب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش 

های شناختی خانوارهای روستایی و توانمندسازی آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار روستایی ضرورتی ظرفیت

اصلی تحقیق حاضر مبنی بر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و  ناپذیر است. از این رو جهت دستیابی به هدفاجتناب

ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی روستائیان، در این مقاله با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار، ابتدا چارچوب 

گیری آن های سنجش و اندازههای فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح و سپس با معرفی روشدهی شاخصسازمان
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تأثیرات آن بر توانمندسازی روستائیان با استفاده از نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود امر  و

 در بین کشاورزان اقدام گردید.

های اخیر مباحث مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی در سال

مطنالعنات متعددی در این حیطه صنننورت گرفته اسنننت که از جمله آنها مطالعات موحدی و اسنننت و قرار گرفتنه

( اسنننت که پژوهشنننی را به منظور سننننجش آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسنننعه برخی 1316همکناران)

ی هاشاخصهای اقتصنادی و اجتماعی روستاها انجام دادند و دریافتند فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمام شناخص

های اجتماعی بر میزان مهاجرت روسنتائیان تأثیر منفی داشته است. اقتصنادی تأثیر مثبت داشنته اسنت و در شناخص

( در پژوهشننی که با هدف تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سننبک زندگی 1310حیدری سنناربان)

دار و سبک زندگی رابطه معنی ICTسنت یافت که که بین اقتصنادی و اجتماعی روسنتائیان انجام داد، به این نتیجه د

( نیز در پژوهشی که به منظور تأثیر دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی 1313رستمی و همکاران)وجود دارد. 

و  نداری بین سننرمایه اجتماعی کاربراهای سننرمایه اجتماعی روسننتائیان انجام داددند دریافتند اختلاف معنیبر مؤلفه

ا در هغیرکاربران خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و دسنترسی به اینترنت موجب پذیرش بهتر تفاوت

نقش  ( نیز در پژوهشی به منظور1312مرشدی و کاظمی)افراد و مشنارکت بیشنتر آنها در جامعه محلی گردیده است. 

نقش زیادی در توانمندسازی  ICTی انجام دادند دریافتند فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسنازی زنان روسنتای

زنان روسننتایی دارد و دو متغیر ارائه اطلاعات مربوط به بهداشننت و تنظیم خانواده و بهبود خوداتکایی زنان روسننتایی 

( در پژوهشننی با هدف بررسننی 1312بودند. از سننوی دیگر برقی و همکاران)  ITCجزء مهمترین متغیرهای قابلیت 

رات اجتماعی، اقتصنننادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباط در نواحی روسنننتایی به این نتیجه رسنننیدند فناوری اث

اطلاعات و ارتباطات دارای تأثیرات متعددی بر نواحی روسنتایی بوده که بیشنترین تأثیر آن در بعد کالبدی بوده است. 

نوان بررسنننی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ( در پژوهشنننی که با عZhang et al( )2516ژانگ و همکاران)

های انتشنار فناوری اطلاعات و ارتباطات با به اشننتراک گذاشتن انتشنار اطلاعات کشناورزی انجام دادند دریافتند مدل

وری و پایداری اقتصنننادی، اجتماعی و اطلناعات کشننناورزی در بین کشننناورزان و روسنننتائیان سنننبب بهبود بهره

( نیز در پژوهشی با هدف Kumar&  Krishna( )2512کومار و کریشنا) روستاها گردیده است. محیطی درزیسنت

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در  توسننعه روسننتایی به این نتیجه رسننیدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک 

دهد که باعث افزایش می های کاربردی در مناطق روسنننتایی ارائههای جدید و برنامهفرصنننت برای معرفی فعنالینت

گردد. پژوهشنی با عنوان اهمیت و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود توسعه خدمات موجود در روسنتاها می

انجام شد  و این  2512( در سال Okyere& Mekonnenروسنتایی و تولیدات کشناورزی توسط اوکره و مکونین)

وری کشاورزی و ارتقاء رفاه این اطلاعات و خدمات موجب بهبود بهره نتیجه به دسنت آمد که دسترسی کشاورزان به

( در پژوهشی به منظور پیوند بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات Xia( )2515روسنتائیان گردیده اسنت. شیا)

پارچه و پایدار کآن بر توسنعه روستایی دریافت که استفاده و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد یک نظام ی

  &Monchiویژه در ابعاد اقتصادی و کشاورزی گردیده است. همچنین مونچی و منگچون)باعث توسعه روستایی به

Meng-Chun( )2556 در پژوهشنننی بنا هدف بررسنننی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسنننعه تولیدات )

بناطات در تولیدات کشننناورزی منوط به وجود کشننناورزی درینافتنند کنه میزان موفقینت فنناوری اطلناعنات و ارت

( نیز در تحقیق خود با Kumar( )2550های مناسنب و سطح پذیرش آن در میان روستائیان است. کومار)زیرسناخت

عنوان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسنعه کشناورزی دریافت انجام امور به صورت الکترونیکی در روستاها 

 و آمد به مراکز شهری گردیده است.سبب کاهش هزینه رفت 
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 مبانی نظری

با شننکسننتن موانع اطلاعاتی و آزاد کردن افراد از مقید بودن به یک محیط  1115های نوین در دهه گسننترش فناوری

های به مجموعه (. این فناوریMatur, 2005اند)های جدیدی به عموم مردم عرضنننه کردهفیزیکی خناص تواننایی

گردد که امکان تولید و ها و ... اطلاق میمیکروالکترونیک، علوم رایانه، ارتباطات از راه دور، ریز پردازندهها در نوآوری

گردآوری، سننازماندهی، ذخیره و نشننر حجم وسننیعی از اطلاعات را با توزیع گسننترده، حجیم و سننریع آن از طریق 

د و توسعه این فناوری شامل دو بخش توسعه (. رشن1311سنازد)محمدی و همکاران، های اطلاعاتی میسنر میشنبکه

ای که از فناوری های مختلف بخشنی و فرابخشنی است به گونهصننعت و فناوری و گسنترش کاربری آن  در حوزه

شنننود)محمودی میمند و همکاران، اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری متحول کننده اجتماع و اقتصننناد نام برده می

ای در هم تنیده  از اجزاء مرتبط با یکدیگر ی از نویسندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعها(. به باور عده1399

های متولی است که در ارتباط با نظام اجتماعی، ها، کارکردها، خدمات نیروی انسنانی و نیز سازمانشنامل زیرسناخت

( 1119(. به باور چانگ)1313همکاران،  کند)رستمی واقتصنادی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی یک کشور فعالیت می

شود که شامل هدایت منابع انسانی و مالی به سوی حوزه فناوری خاص دارای فناوری به سه طریق  موجب توسعه می

ها در حوزه فناوری خاص اسننت و حالت سننوم در اهمیت راهبردی اسنت، حالت دیگر تمرکز بر حمایت از شننرکت

(. متها نیز 1399های مختلف دارند)محمودی میمند و همکاران، کاربرد در زمینه هایی اسننت کهجهت توسننعه فناوری

تواند فقر را از طریق بهبود و دسترسی افراد به آموزش، بهداشت، خدمات معتقد است فناوری اطلاعات و ارتباطات می

فناوری اطلاعات و (. با توجه به آنچه ذکر گردید Metha, 2006دولتی و خندمنات منالی اعتبناری بهبود بخشننند)

تواند نقش باثباتی در تسنریع روند توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادی ارتباطات در صنورت بکارگیری صنحیح می

ای که اوجرو عدم دسننترسننی به (، به گونهUNDP, 2006مناطق کمتر توسننعه یافته مانند مناطق روسننتایی ایفا کند)

ی را از عوامل اصنننلی پایین بودن سنننطح درآمد و فقیر بودن جوامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روسنننتای

(. از این رو از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در Avgerou, 2010اسنننت)روسنننتایی بیان کرده

ها، های مبارزه با بیماریهای جدید برای رشنند اقتصننادی، خدمات، ارتقاء روشسننطح روسننتا، فراهم نمودن فرصننت

 &Kaushikهای فرهنگی و افزایش سنطح بهداشت جهت دستیابی به توسعه روستایی و کشاورزی است)یشنرفتپ

Nirvikar, 2004 رائو نیز فنناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان چهارمین عامل تولید در کشننناورزی جوامع .)

مطلوب و به هنگام اطلاعات در  (. بنابراین رسننانشRao, 2007اند)روسننتایی کشننورهای توسننعه یافته ذکر کرده

های تولیدی بهتر و کارآمدتر برای انجام کارهای کشننناورزی، اطلاعات در زمینه هنای اطلناعنات فنی و مهارتزمیننه

های محیطی به های اقلیمی و تنشبینیهای خطرسننناز، کاهش ریسنننک و ضنننایعات تولیدی و اطلاعات پیشعنامل

ریزی مطلوب تولید به واسننطه فراهم کردن ارتباط دوسننویه و ایجاد امکان برنامهبرداران، به واحدهای تولیدی و بهره

ا و هبرداران به دیگر اجزاء گردیده اسنننت که به دنبال آن بهبود کیفیت فعالیتهای بهرهانعکاس مشنننکلات و سنننوال

هم کردن امکان (. این فناوری ضنننمن فرا1313و سنننورانی و همکاران،  1399کشننناورزی را به همراه دارد)عمادی، 

اد های متعددی را برای توانمندسازی روستائیان و کشاورزان در ابعدسنترسی بیشتر و سریعتر به منابع اطلاعاتی فرصت

های ترویجی و ها و روشامروزه جهت توانمندسنننازی کشننناورزان اسنننتفاده از شنننیوه آورد.مختلف بنه وجود می

(. واژه 1312هی روسننتائیان ضننروری اسننت)حیدری سنناربان، رسننانی روسننتایی به منظور ارتقاء سننطح آگااطلاع

ها و فرآیندهایی که موجب افزایش حیطه کنترل افراد در انجام برای توصیف سیاست 1195توانمندسازی ابتدا  از سال 

(. مفهوم توانمندسازی به علت گستردگی Rao, 2014شود مورد استفاده قرار گرفت)ها و الزامات کاری آنها مینقش

اقتصادی تا حدی مبهم است ولی این دلیل بر آن نیست که تعریفی از ابعاد توانمندسازی  -و پیچیدگی روابط اجتماعی
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(. از این رو توانمندسننازی عبارت اسننت از عمل اعطای مسننئولیت و 230وجود نداشننته باشنند)بذرگر و همکاران، 

شخصی  هایهای خویش که باعث افزایش سرمایهترین سطح، جهت تسلط بر انتخاببخشنی به افراد در پایینقدرت

ها در های افراد و گروه( نیز توانمندسازی را افزایش توانایی2552(. بنت)1312شنود)قنبری و انصاری، و اجتماعی می

( و فرآیندی 1313کند)پاریاب و همکاران، بدست آوردن نفوذ در نهادها و تحت تأثیر قرار دادن این نهادها تعریف می

شننود را شننود و عوامل و شننرایطی که موجب ناتوانی افراد میکه باعث احسنناس خوداثربخشننی میان مردم می اسننت

 ,Ozbebek&Kilicarslamدارد)های متعدد رسمی و غیر رسمی آن را از میان برمیکند و با شنیوهشنناسنایی می

 های موجود فراهمکارگیری ظرفیته(. توانمندسننازی با ارتقای شننرایط اجتماع محلی راه را برای گسننترش و ب2011

تواند بسنیاری از مشکلاتی که در نواحی روستایی وجود دارد را رفع کند و ( و می1311فر و همکاران، سنازد)بهزادمی

این مفهوم (. 1311سناز رشند، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت و ... در مناطق روستایی گردد)مزیدی و همکاران، زمینه

مرکز های مدیریت متارتباطی، انگیزشنی و شنناختی اسنت که در رویکرد ارتباطی یا سناختاری شیوهرویکرد  3دارای 

گیری و خودکارآمدی مردم (، در انگیزشننی به افزایش حق تعیین خود تصننمیمDewetinch Et Al, 2003اسننت)

که توسط محیط کاری های انگیزشی ای از شناختو در رویکرد شنناختی که مجموعه (1391جهانیان، )شنودمنجر می

( و طرز تفکری Wang& Lee, 2009سازد)های فعال فرد و کار او منعکس میشکل گرفته و نقش آن را در گرایش

الانه ها معنادار و با حضور فعانتقادی اسنت که باید شنرایط آن فراهم گردد تا توانمندسنازی اتفاق افتد و انجام فعالیت

(. به باور اسنننپریتزر روابط حمایتی و مبتنی بر Boudrias& Goudreau, 2009فرد موجب ایجاد نوآوری گردد)

. توماس و (Yukl, 2010شننناختی اسننت)اعتماد یک عامل مهم و تأثیرگذار در تحقق و تقویت توانمندسننازی روان

نجام ا( توانمندسنازی شناختی را مفهومی چندبعدی دانسته و آن را به عنوان فرآیند انگیزش درونی  در 1115ولتوس)

ای را که دار بودن: یعنی اینکه فرد وظیفهمعنی -1اند که شنامل چهار احسناس درونی است که شامل: وظیفه بیان کرده

شننایسننتگی یا خودباوری که به مفهوم اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت  -2دهد با معنی و ارزشننمند تلقی کند، انجام می

عبارت اسننت از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای کارهای  مؤثر بودن -3خود برای انجام کارها اسننت، 

های لازم برای انجام حق انتخناب)خودتعینی( کنه به معنی آزادی عمل در تعیین فعالیت -2بناشننند و خود را دارا می

رد (. در نهایت نظریه پردازان رویک1310و اعظمی و همکاران،  Bender& Peterson, 2006وظایف شغلی است)

توان تنها بر پایه یک مفهوم خاص به بررسننی آن شننناختی معقدند توانمندسننازی مفهومی چند وجهی اسننت که نمی

پرداخت و توانمندسنازی را به عنوان فرآیند انگیزش درونی وظایف واگذار شده به افراد جامع، اعضای یک نهاد و ... 

 (. 1312گردد)حیدری ساربان، تی متجلی میشناخهای رواناند که در یک مجموعه از ویژگیبیان کرده

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 3111شهرستان کوهدشت با وسعت باشد. می شهرستان کوهدشتمحدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش مرکزی 

نقطه  چهارشهرستان دارای این  مسناحت اسنتان لرسنتان را به خود اختصناص داده اسنت. 12/5کیلومتر مربع معادل 

اطلاعات وصول شده از همچنین طبق (. 1310است )مرکز آمار ایران،  روستا 316 و دهسنتان نهبخش،  چهارشنهری، 

نفر در سال  116.295کوهدشت  جمعیت شهرستان( 1312و مرکز آمار ایران ) )معاونت انفورماتیک( سازمان مدیریت

 محصولاتمناسبی را داراست و  نسبتاًضعیت و ،اقتصنادی نظرشنهرسنتان کوهدشنت از گزارش شنده اسنت.  1312

 آیند. جزو صادرات شهرستان به شمار می کشاورزی و دامداری آن

 شناسی پژوهشروش

از لحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی، پژوهش حناضنننر از لحناظ هدف کاربردی، 

امعه آماری پژوهش روسننتاهای بخش مرکزی شننهرسننتان تحلیلی اسننت. ج -میدانی و بر اسنناس ماهیت توصننیفی



 110       کشاورزان یروان شناخت یاطلاعات و ارتباطات در توانمندساز یفناور ريتأث

  

روستا است  که به انواع ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی داشتند جهت  29کوهدشنت با نه دهسنتان و 

اب ها سه روستا به عنوان نمونه انتخای استفاده گردید، بدین گونه که از هر دهستانگیری از روش تصادفی طبقهنمونه

جهت توزیع پرسشنامه در بخش مرکزی انتخاب گردید. حجم نمونه 12111روسنتا با جمعیت  21د و در نهایت شندن

نفر برآورد گردید که شیوه توزیع آن در بین روستاها متناسب با جمعیت آنها و به روش  395بر اساس فرمول کوکران 

 (.1سیستماتیک بوده است)جدول

 جامعه آماری و حجم نمونه مورد مطالعه :1 جدول

 روستا جمعیت حجم نمونه روستا جمعیت حجم نمونه

 حاجی مراد 26 2 برآفتاب سیدمحمد 221 13

 بگی ریکاحسن 62 2 ساری میری 213 12

 چهار قلعه پایین 131 2 داراب ریکاتنگ 295 12

 چهار قلعه سادات 90 3 چنارپایین 023 16

 پاپل مادیان رود 12 3 قبرموسی 121 22

 زر پایینگل 11 3 کلیه 103 29

 ده خسرو 155 3 شهرک امام 1322 25

 تنگ قلعه 111 2 خوشناموند 1963 00

 رود ضرونیمیان 106 0 قرعلیوند 1919 06

 سرچشمه ضرونی 110 6 کوتوله باباکرم 222 1

 آسیابسه 256 6 نامجو 222 13

 آمار 303 15 اولادقباد 392 11

 ذق 316 11 گلاشتره گل 1521 35

 21جمع روستا:  12111کل جمعیت:  395حجم نمونه: 

 1383های پژوهش، منبع: يافته

ای)جهت تدوین بخش مقدماتی( و میدانی)توزیع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از دو شیوه کتابخانهجهت جمع 

گویه بر اساس مطالعات  01متغیرهای پژوهش از هشت شاخص در قالب سازی پرسشنامه( بهره گرفته شد. برای عملیاتی

 (.2سایر پژوهشگران به صورت تلفیقی بهره گرفته شد)جدول

 های مورد مطالعه در پژوهشها و گويهشاخص :0 جدول

 گويه شاخص متغیر

فناوری 

اطلاعات و 

 ارتباطات

اثر بر میزان 

 آگاهی روستائیان

دستیابی به اطلاعات در زمینه کسب و -0از مزايای اينترنت افزايش آشننايی کشناورزان -1

سواد ارائه اطلاعات به صورت ساده و قابل فهم برای کشاورزان بی-3کارهای کشناورزی 

از خدمات   میزان آگاهی-1میزان آگناهی از خندمات پیشننخوان دولت-2و کم سننواد 

میزان آشنايی با خدمات -ICT 7آشننايی کشاورزان درباره منفعت و خدمات -3مخابراتی

 پستی

خدمات -11خدمات پسننتی-12پرداخت قبوض آب، برق، گاز -8خدمات پسننت بانک -9 آثار خدماتی

های قیمت ارائه خدمات و اطلاعات دقیق از نوسننان-10ارائه شننده در زمینه کسننب و کار

-11اداریای و خدمات رايانه-12خندمات مخابراتی و تلفن-ICT 13هنا از طريقنهناده

 خدمات مختلف اينترنتی-13خدمات ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیک
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آثار 

 اقتصادی

میزان علاقه جهت -19بکنارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در راسننتای نیاز بازار -17

های ناشننی از کاهش هزينه-18توسننعه کسننب و کار از طريق اسننتفاده از فناوری نوين 

-00بازاريابی نوين-01ها و متنوع سازی اقتصاد روستا توسعه فرصت-02دريافت خدمات 

تولیدات متناسب -02تولید صنايع دستی جديد-03بهبود امور مربوط به فعالیت کشناورزی

 افزايش درآمد روستائیان از طريق کاهش نقش واسطه -01با نیاز بازار 

آثار 

 اجتماعی

کاهش -07ا فناوری اطلاعات و ارتباطاتهای آموزشننی در ارتباط ببرگنذاری کلاس-03

سننازی و توسننعه و گسننترش مشننارکت مردم در فرآيند تصننمیم-09رفت و آمد به شننهر

کاهش مهاجرت از طريق -32پذير  به ويزه زنان توانمندسازی اقشار آسیب-08ريزی برنامه

اصول  میزان علاقه جوانان روستايی به آموزش -31حمايت از تولید کنندگان صنايع دستی 

 کشاورزی از طريق فناوری اطلاعات

توانمندسازی 

 روانشناختی

-1با اهمیت بودن نظرات -2پذيرش رهبری -3ابتکار شننغلی -0ها اثربخشننی به فعالیت-1 خوداثربخشی

 هاتوانايی تأثیر بر استراتژی-7بیان نظرات مالی خود -3افتد کنترل بر آنچه اتفاق می

اظهارنظر در -11خوداتکنايی-12پنذير بودنريسننک-8کنارهنامصننمم در انجنام -9 شايستگی

 کسب مهارت و قابلیت-13های جديدخلاقیت برای ايده-10هاگیریتصمیم

اسننتفاده از دانش -17داوطلبنانه به کار پرداختن-13خودمختناری-11هندايتگر بودن-12 خودتعینی

آزادی -02های نوينها و روشپذيرش ايده-18هاابتکنار عمل برای انجام فعالیت-19بومی

 عمل

اعتماد به مروجین -03اعتماد به همسننايگان-00اعتماد به شننورای اسننلامی روسننتا-01 اعتماد

-03هااعتماد به دهیاری-01اعتماد به مسئولین نهادهای اطلاعاتی و ارتباطی-02کشناورزی

 داشتن صداقت-09داشتن نگرش مثبت-07اعتماد به ساير کشاورزان

 1383اساس مطالعات ساير پژوهشگران،  منبع، نگارندگان بر

ی لیکرت)خیلی اهای بسته در قالب طیف پنج گزینهابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است که اساساً با پرسش

زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( تنظیم گردید. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصین مورد 

 35نهایت بعد از تغییرات لازم مورد تأیید قرار گرفت. جهت بدست آوردن پایایی نیز اقدام به توزیع  بررسی و در

برآورد  91/5آزمون در منطقه مشابه گردید که میزان آن بر اساس آلفای کرونباخ پرسشنامه به صورت پیش

ی همانگی لازم است و توانایی بررسی (؛ این میزان پایایی بیانگر این است که سوالات پرسشنامه دارا3گردید)جدول

از آزمون  SPSSهای حاصل از پرسشنامه در محیط نرم افزار متغییرهای تحقیق را داراست. جهت تجزیه و تحلیل داده

اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون رگرسون چندمتغیره جهت میزان تأثیر یک یا  -آماری کلموگراف

-ای جهت بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به شاخصتک نمونه t چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته و در نهایت آزمون

 .شناختی بهره گرفته شدهای توانمندسازی روان

 های مختلف پرسشنامهضريب پايايی بخش: 3 جدول

 آثار اجتماعی آثار اقتصادی آثار خدماتی اثر بر میزان آگاهی روستائیان

97/2 91/2 98/2 97/2 

 اعتماد خودتعینی شايستگی خوداثربخشی

98/2 81/2 99/2 83/2 

 1316های پژوهش، منبع: یافته

 های توصیفی پژوهشيافته
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کشاورز برخوردار از خدمات فناوری اطلاعات  395های توصیفی پژوهش بیانگر این است از بین یافتهنتایج حاصل از 

 25-21نفر در رده سنی  125و ارتباطات، از لحاظ رده سننی از بین پنج گروه در نظر گرفته شنده، بیشترین فراوانی با 

د. از لحاظ میزان تحصیلات از بین شش مقطع گردیدرصد کل کشاورزان را شامل می 6/31سال قرار داشتند که حدود 

سنواد، زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسنانس و فوق لیسانس، بیشترین فراوانی پاسخگویان در مقطع تحصیلی سننی بی

گویان دارای اراضی کمتر درصند قرار داشنت. از لحاظ تملک اراضی بیشترین پاسخ 3/01نفر معادل  110زیر دیپلم با 

 است.درصد کشاورزان بوده 9/20ار بودند که شامل از پنج هکت

 ها و بحثيافته

اسننمیرنف اسننتفاده گردید. در این  -در این بخش از پژوهش جهت بررسننی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگراف

متغیرهای باشد نرمال بودن  50/5داری بیشتر از آزمون فرض صنفر نشنانگر نرمال بودن متغیرهاست و اگر سطح معنی

توان بیان کرد در تمام دهد مینشنننان می 2های پژوهش بر اسننناس جدول گردد. همانگونه که یافتهپژوهش تأیید می

 بیشتر است و توزیع متغیرها نرمال است. 50/5داری از سطح خطای متغیرهای تحقیق، سطح معنی

 متغیرهای تحقیق اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن -نتايج آزمون کولموگروف -2 "جدول"

 1383های پژوهش، منبع: يافته

در پژوهش حاضر بنابر هدف در نظر گرفته شده برای تحقیق، جهت بررسی و میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

یر یا چند متغیر مستقل در متغ بر توانمندسازی کشاورزان از ضریب رگرسیون چند متغیره جهت بررسی سهم یک

دهد با ها نشان میدهد. همانگونه که یافتهنتایج حاصل از این آزمون را نشان می 6و  0وابسته استفاده گردید. جدول 

های چهارگانه فناوری اطلاعات و ارتباطات  از بین شاخص 10/5داری آزمون برای سطح اطمینان توجه به سطح معنی

بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است و  152/5اری بر آگاهی  روستائیان با ضریب بتای شاخص میزان اثرگذ

 -، آثار اجتماعی221/5کند. شاخص آثار اقتصادی با از کل واریانس توانمندسازی روانشناختی را تبیین می 211/5

خدماتی  فناوری اطلاعات و ارتباطات با  در مرتبه دوم و سوم قرار دارند و در نهایت شاخص آثار 360/5فرهنگی با 

اشناختی های توانمندسازی روهای در نظر گرفته شده کمترین تأثیر را در تبیین مؤلفهاز بین شاخص 066/5ضریب بتای 

 کند.از واریانس را تبیین می 311/5داشته است و تنها 

 های فناوری اطلاعات و ارتباطاتنتايج ضريب رگرسیون چند متغیره مؤلفه :1 جدول

 داریمعنی ضریب تعیین تعدیل شده  2Rضریب تعیین ضریب رگرسیون شاخص

 555/5 211/5 212/5 152/5 میزان اثرگذاری بر آگاهی روستائیان

 555/5 311/5 321/5 066/5 آثار خدماتی

 555/5 221/5 229/5 600/5 آثار اقتصادی

 555/5 360/5 361/5 650/5 فرهنگی -آثار اجتماعی

 1383،  پژوهشهای منبع: يافته

 آثار اجتماعی آثار اقتصادی آثار خدماتی اثر بر میزان آگاهی روستائیان متغیر

 927/2 229/1 831/2 718/2 اسمیرونف -آماره کلموگروف

 012/2 012/2 101/2 231/2 داریسطح معنی

 اعتماد خودتعینی شايستگی خوداثربخشی متغیر

 228/1 783/2 291/1 907/2 اسمیرونف -آماره کلموگروف

 028/2 212/2 183/2 373/2 داریسطح معنی
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 نتايج ضريب رگرسیون چند متغیره :3 جدول

 شاخص
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B S.E Beta 

 -- 121/1 -- 122/5 191/1 عدد ثابت)عرض از مبداء(

 555/5 995/12 152/5 505/5 136/5 آگاهی روستائیانمیزان اثرگذاری بر 

 555/5 303/13 066/5 523/5 019/5 آثار خدماتی

 555/5 932/16 600/5 523/5 122/5 آثار اقتصادی

 555/5 112/12 650/5 522/5 622/5 فرهنگی -آثار اجتماعی

 1383،  پژوهشهای منبع: يافته

های توانمندسازی روانشناختی از دیدگاه کشاورزان درباره شاخصدر ادامه پژوهش صورت گرفته جهت بررسی 

، 11/3، شایستگی 90/3ای استفاده گردید. در این آزمون مقدار میانگین شاخص خوداثربخشیتک نمونه tآزمون 

ها برآورد گردید. همانگونه که پیداست میانگین تمام شاخص 51/2و میانگین شاخص اعتماد نیز  09/3خودتعینی 

داری درصد پاسخگویان( بدست آمده است، از سوی دیگر سطح معنی 65معادل  3حد مطلوب)عدد  3لاتر از عدد با

توان بیان کرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی بدست آمد، بنایران می 555/5ها نیز شاخص

 (.1کشاورزان تأثیر مطلوب و مثبت داشته است)جدول
 ایتک نمونه tتايج آزمون ن : 7 جدول

 داریسطح معنی میانگین tمقدار  متغیرهای پژوهش
 سطح اطمینان

 حد بالا حد پایین

 1131/5 0269/5 555/5 90/3 610/12 خوداثربخشی

 9261/5 0120/5 555/5 11/3 106/12 شایستگی

 6621/5 2122/5 555/5 09/3 003/11 خودتعینی

 1292/5 1152/5 555/5 51/2 511/12 اعتماد

 1316های پژوهش، منبع: یافته

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 اطلاعات و فناوری مقوله هب توجه به ناگزیر را ما زندگی، در تغییرات روزافزون شننتاب و جوامع شنندن ترپیچیده

 هایتانسیلپ لحاظ به که ایگسترده هایمزیت و هاقابلیت به توجه با روسنتایی و کشناورزی بخش. نمایدمی ارتباطات

اصلی  آورد. هدف فراهم را بیشتر توسنعه موجبات فناوری این از اسنتفاده با تواندمی اسنت دارا تولید تنوع و تولیدی

پژوهش حاضر همانگونه که در ابتدا ذکر گردید بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی 

روستای بخش مرکزی این شهرستان است که حجم  21دشت است. جامعه آماری پژوهش کشناورزان شنهرستان کوه

نفر برآورد گردید. جهت عملیاتی سازی متغیرهای پژوهش از هشت شاخص در  395نمونه بر اسناس فرمول کوکران 

شاورزان در کهای توصیفی پژوهش نشان داد بیشترین تحصیلات گویه بهره گرفته شند. نتایج حاصنل از یافته 01قالب 

مقطح تحصننیلی زیر دیپلم قرار داشننت و میزان متوسننط اراضننی کشنناورزی آنها کمتر از پنج هکتار اسننت. از نتایج 

توان دریافت در متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص اثرگذاری بر آگاهی های استنباطی میشده از یافتهحاصنل

از کل واریانس را  211/5وانشناختی کشاورزان داشته است و به تنهایی کشناورزان بیشنترین تأثیر را بر توانمندسازی ر

توان افزایش آشنننایی کشنناورزان از مزایای اینترنت، دسننتیابی به اطلاعات در کند. از عوامل مؤثر بر این امر میتبیین می

سواد و کم سواد و یزمینه کسنب و کارهای کشناورزی، ارائه اطلاعات به صنورت سناده و قابل فهم برای کشاورزان ب

توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهم آگاهی از ارائه خدمات پسنتی و مخابراتی را بر شمرد. از این رو می
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ای بر اسنناس تک نمونه tهای آزمون و اسنناسننی در افزایش توانمندی کشنناورزان داشننته اسننت زیرا همانگونه که یافته

ی هااد از بین چهار شناخص، اعتماد دارای میانگین بالاتری نسنبت به شاخصهای توانمندسنازی نیز نشنان دشناخص

توان اعتماد به مروجین کشاورزی، افزایش اعتماد است. دلیل این امر را میشنایسنتگی، خودتعینی و خوداثربخشی بوده

،  طریق فناوری نوین به مسنننئولین، اعتماد به نهادهای اطلاعاتی و ارتباطی، افزایش علاقه به توسنننعه کسنننب و کار از

 باور میزان و هاتوانمندی میزان تقویت بنابراینبازاریابی و اعتماد به فناوری اطلاعات در ارتباط با نیاز بازار ذکر کرد. 

 وردم آنان در نگرش بهبود نیز و ارتباطات و اطلاعات فناوری از استفاده از حاصنل منافع و کارایی مورد در کشناورزان

ا باشنند زیرمی روسننتایی توسننعه با مرتبط مسننایل اهم از کشنناورزی امور در ارتباطات و اطلاعات فناوری از اسننتفاده

توان دنیای توسعه یافته را بدون کشاورزی کشناورزی مهمترین بخش از تأمین احتیاجات زندگی اجتماعی است و نمی

 در نظر گرفت.

 خشب روستاهای کشناورزان در روانشنناختی سنازیوانمندبا توجه به نتایج بدسنت آمده از تحقیق موارد زیر جهت ت

 کوهدشت پیشنهاد می شود : شهرستان مرکزی

 ای ههای تلویزیونی مناسننب با توانمندسننازی کشنناورزان و برگزاری کارگاهتهیه و تولید و پخش برنامه

ارتباطات در ای کشاورزان جهت استفاده از فناوری اطلاعات و آموزشنی در راسنتای ارتقای سنواد رسانه

 کوهدشت؛ شهرستان مرکزی روستاهای بخش

 ای و میزان تحصنیلات کشناورزان بخصوص با رده سنی بالا، پیشنهاد با توجه به پایین بودن سنواد رسنانه

های سننتی داده شنود تا کارآیی بیشتری در توانمندسازی ها به ابزارها و فناوریشنود بالاترین اولویتمی

 کشاورزان داشته باشد؛

  تجهیز روسنننتناها به امکانات سنننخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات و در معرض دید بودن این

 ها خواهد کرد؛برداری کشاورزان از این فناوریها کمک شایانی به بهرهفناوری

  ها و در برنامهمناطق روسنننتایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ای به نگرش حاشنننیهخنارج شننندن از

در نظریات و فناوری اطلاعات و ارتباطات خیر در توجه و اهمیت به نقش أتوسنننتنایی، زیرا هنای رطرح

های اجرایی جهت توسنعه روسنتاها موجب افزایش شکاف راهبردهای توسنعه روسنتایی و نیز در برنامه

 ؛دیجیتالی و در نتیجه شکاف اقتصادی و اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی خواهد شد

  دهی الکترونیکی به سننرویسیی، رسننانی روسننتاحضننوری دسننترسننی به  شننبکه های اطلاعارائه خدمات

ایجاد فرصننتهای  ، تجارت وی، خدمات دولتش، آموزتتولید اطلاعا ت،بخشننهای بهداشنن روسننتائیان در

 ؛شغلی
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توانمندسنننازی های (، ارزیابی تأثیر مؤلفه1310آبنادی، و و موسنننیوند، م.)اعظمی، م؛ عطنایی، پ؛ علی .1

های اجتماع محور: کاربرد معادلات ساختاری، زن و روانشنناختی بر مشنارکت اجتماعی زنان در سازمان

 .161-123، صص 1، شماره1جامعه، سال

سننجی مدیریت شنهری در فرایند توانمندسازی (. ظرفیت1316بذرگر، م. ر؛ رحیمی، م و سنلطانی، ع. ) .2

و  پژوهشی -ی: پنج شنهر ایران، فصلنامه جغرافیا)فصلنامه علمیهای غیر رسنمی، نمونه موردسنکونتگاه

 .232-205، صص 03، شماره 16بین المللی انجمن جغرافیایی ایران(، سال 

اثرات اجتماعی، اقتصننادی و کالبدی فناوری اطلاعات و (. 1312.) ف، صننادقیان و ا، تقدیسننی ؛ح ،برقی .3

 .00-12. صص 1، شمارهروستا و توسعه، ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعة موردی شهرستان دهاقان

های توانمندسازی در سکونتگاه های (. ارزیابی شاخص1311کار، ع و صنالحی، س. ک.)بهزادفر، م؛ نقره .2

امه لنشننهر، فصآباد اسننلامعیر رسنمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشنهر تهران، نمونه موردی: محله میان

، صص 01، شننماره 16پژوهشنی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران(، سنال  -جغرافیا)فصنلنامه علمی

112-16. 

های تولید در (، نقش تعاونی1313راد، غ.ر و جمالی، ح.)پناریناب، ج؛ زمنانی میاندشنننتی، ن؛ پزشنننکی .0

زنان همایجان سننپیدان، توانمندسننازی زنان روسننتایی اسننتان فارسننی، مطالعه موردی: تعاونی روسننتایی 

 .15-20، صص 1، شماره0های روستایی، دورهپژوهش

(. رویکردها، ابعاد و چارچوب توانمندسننازی مدیران آموزشننی، پیام مدیریت، 1391جهانیان، رمضننان.) .6

 .131-102، صص 21شماره 

نقش توانمندسننازی روانشننناختی بر تقویت کارآفرینی روسننتایی، مطالعه   (.1312حیدری سنناربان، و. ) .1

 .211-231، صص 25موردی: استان اردبیل، جغرافیا و توسعه ناحیه، شماره 

(. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان 1312حیدری ساربان، و. ) .9

 .100-115، صص21ره ، شما13اهر، فضای جغرافیایی اهرف سال 

(. تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و 1310حیدری ساربان، و. ) .1

 21-01، صص2، شماره 25ریزی و آمایش فضا، دورهشهر، برنامهاجتماعی روستائیان شهرستان مشگین

بر کیفیت زندگی روسنننتائیان،  (. تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات1312خواجه شنننکوهی، ع.ر.) .15

، 1، شماره3آباد و اصفحانکلاته، شهرگرگان، آمایش جغرافیایی فضا، سال مطالعه موردی: روسنتاهای قرن

 .153-125صص

گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطالعه هنای توسنننعنه پایدار با بهره(، چنالش1311دانینالی، ت.) .11

پژوهشی و بین المللی انجمن  -امه جغرافیا)فصنلنامه علمیموردی: روسنتاهای شنهرسنتان سناوه، فصنلن
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(. بررسی تأثیر کیفیت زندگی 1312رستمی، ر؛ محمدی، ع.ا؛ نظری، م؛ ویسمرادی، ا و بحیرنی، س. ص.) .12

، 21مدیریت شهری، شمارهگری توانمندسازی روانشناختی شهروندان، کاری بر عملکرد شنغلی با میانجی

 .351-322صص 

 (، استان لرستان، مرکز آمار ایران.1310سالنامه آماری ) .13

های (. تحلیل عامل1313سورانی، ف؛ کلانتری، خ؛ اسدی، ع؛ رستمی، ف؛ باباجانی، آ و ابراهیمی، م. ص.) .12

جف شهرستان ن برنده و بازدارنده گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای بخش مرکزیپیش
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در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان قروه، تحقیقات کابردی علوم جغرافیایی، سال 

 .121-120، صص26، شماره12
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