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  چکیده
) بر بهبود ICTهاي مؤثر فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی (پژوهش حاضر با هدف شناسایی قابلیت

 و ارتباطات اي مرکز فناوري اطالعاتبا مطالعه تطبیقی روستاي دار ،کیفیت زندگی در جوامع روستایی
هاي این گیر و قابلیتهاي چشمه به پیشرفتـه است که با توجـد این مرکز انجام گرفتـو روستاي فاق

رسد. روش روي روستاییان، ضرورت این تحقیق بدیهی به نظر می فناوري و همچنین مشکالت پیش
یک تحلیل  يارائه براي ه وپیمایشی انجام گرفتصورت تحلیلی و به -توصیفی ،تحقیق در این مطالعه

دیاگرام تحلیل مسیر بهره گرفته شده اسـت.  هاي پارامتریک و ناپارامتریک وساختاري، از آزمون
(داراي مرکز فناوري اطالعات  آبادروستاي قرن ینساکن را آماري مورد مطالعه در این پژوهش يجامعه

که با  دهدتشکیل می (فاقد مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات) اصفهانکالته روستاي و و ارتباطات)
نمونه براي  108نمونه براي روستاي قرن آباد و  114تعداد  ،کوکران گیرينمونه استفاده از روش

سطوح  يمقایسه براي اند. همچنینبه صورت تصادفی ساده انتخاب شده تعیین و روستاي اصفهانکالته
هاي ها در سه گروه از شاخصاي از مؤلفهاز مجموعه ،اي مورد مطالعهکیفیت زندگی در روستاه

مستقل  T-test آماري شده است. از آزمون بهره گرفتهمحیطی زیست - اقتصادي، اجتماعی و کالبدي
تا سطح  ي راتفاوت معنادار نتایج،وضعیت اقتصادي روستاییان استفاده شده است که  يمقایسه براي
و فاقد  یروستاهاي داراي مرکز فناوري اطالعاتی و ارتباطاتخانوار  يمدي و هزینهبین وضعیت درآ 99%

 -سطح کیفیت زندگی در ابعاد اجتماعی يمقایسه برايویتنی از آزمون مان .دهدنشان میاین مرکز 
در رابطه با  معنادار یمحیطی استفاده شده است که نتایج حاکی از اختالفزیستـ فرهنگی و کالبدي 

ها تفاوت معنادار تا تر گویهاي که براي بیشبه گونه ،باشدبعاد مذکور در روستاهاي مورد مطالعه میا
ترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت با توجه به دیاگرام تحلیل مسیر، مهم حاصل شده است. %99سطح 

دست ه ب »بتاریب ض« که باشدمیآباد زندگی روستاییان، وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي قرن
  خود گویاي این واقعیت است. ،)923/0آمده (

  1.، روستاییان، شهر گرگاناطالعات و ارتباطات، کیفیت زندگیفناوري  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
روستاییان نیز همانند دیگر اقشار جامعه همواره پیشرفت زندگی، محرکات و موانع آن را : طرح مسأله
هاي تحقق این امر، توسعه و ترین راهیکی از مهم .)53: 1391همکاران، افتخاري و ( در نظر دارند

اي از مجموعه، 1فناوري اطالعات و ارتباطات .استگسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاها 
 ,Pahjolaسازد (پذیر میبرداري از اطالعات را امکانکه گردش و بهره استافزار و فکر سخت افزار، نرم

شود از تعامل سه بخش رایانه، اطالعات و ارتباطات مخابراتی حاصل می آن) و مفهوم 12 :2002
)Alexandru, 2006: 2.(  

گیري در بین کشورهاي مختلف داشته و و چشم دهامروزه فناوري اطالعات و ارتباطات رشد گستر
جذب منافع  براي که )Mutual et al, 2006: 54مزایاي فراوانی را براي کشورها ایجاد کرده است (

و به صورت کارآمدي استفاده شود  اجرافناوري اطالعات و ارتباطات، باید این فناوري  حاصل از
)Bridges, 2005: 11کشورها با این تهدید مواجه هستند که اگر شکاف دیجیتالی در  ،). از طرف دیگر

ماندگی ایی نکنند، دچار عقبحال رشد در داخل کشور و یا میان کشور خود با سایر کشورها را شناس
دهد جایگاه فناوري اطالعات و ارتباطات را در رشد و پیشرفت کشورها نشان می ،این موضوع .شوندمی

سازد. میزان و ضرورت دسترسی و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را به خوبی مشخص می
شود که حالت یا کیفیتی از آمادگی یده میاز این فناوري، آمادگی الکترونیکی نامدسترسی و استفاده 

آمادگی الکترونیکی شاید در مناطق  همچنین است.هاي الکترونیکی جامعه براي استفاده از فناوري
اي که موج جدید و گونهبه ؛تري نسبت به شهرها برخوردار باشدبیش و اهمیت روستایی از حساسیت

ویژه در مناطق روستایی این ورهاي جهان سوم و بهفناوري اطالعات در کش ياي از توسعهگسترده
اي در هـشود که تجربتر کشوري در جهان یافت میدر حال حاضر کم. کشورها شکل گرفته است

 Hurley andگسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی خود نداشته باشد( يزمینه
Shakeeli ,2000: 6(. ي اطالعات در مناطق روستایی، ایجاد مرکز شکل غالب دسترسی به فناور

  .ارتباط از راه دور است که در ایران به نام مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات  معرفی شده است
جهان سوم و مناطق روستایی  کشورهاي يدر مسائل توسعه نظرانمتخصصین و صاحببسیاري از 

 نـاي نویـهون و روشـآموزش فن وو ارتباطات صحیح از فناوري اطالعات  يند که با استفادهمعتقد
 .)37: 1388زود (بهرامیان، ـبر بهبود کیفیت زندگی و میزان تولیدات گوناگون در روستاها اف توانمی
 ،که افراد شدبهبود کیفیت زندگی روستاییان زمانی در هند تسریع  ،دهداي که رائو نشان میگونهبه

کیفیت  ،نظراندر همین زمینه برخی صاحب. )Rao, 2007: 75( دسترسی کافی به اطالعات داشتند
اي براي میزان جذابیت و برخی به پذیري یک ناحیه و برخی به عنوان سنجهرا قابلیت زیستزندگی 

 ,R. Epleyاند (مندي و.... تفسیر کردهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتعنوان رفاه عمومی، به
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اجتماع و معیاري  يریزي توسعهرا ابزاري قدرتمند براي نظارت بر برنامهآن  نیز و برخی )281 :2003
اند که براي سنجش میزان برآورده شدن نیازهاي روحی، روانی و مادي جامعه و خانواده تعریف کرده

رو از همین هاي عینی و کمی است.هاي ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخصهم متکی به شاخص
ام از این ـگسترش وسایل ارتباطی و سهولت دریافت پی ،هاي اخیردر سال د کهتوان اذعان نمومی

  ها در تمامی مناطق روستایی، اثرات زیادي بر کیفیت زندگی روستاییان گذاشته است. رسانه
هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل نقش فناوري اطالعات و  شده، با توجه به مسائل مطرح

هاي مؤثر فناوري کیفیت زندگی روستاییان و شناسایی قابلیت يارتقابود و به) در ICTارتباطات (
تطبیقی روستاي داراي  يبا مطالعه ،اطالعات و ارتباطات بر بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی

داف ـاه ،به دنبال این هدف کلی است.و روستاي فاقد این مرکز  و ارتباطات مرکز فناوري اطالعات
  نظر است: حمطم زیر يویژه

هاي کیفیت زندگی در شاخص يبر ارتقا و ارتباطات تعیین نقش استفاده از فناوري اطالعات الف)
  ؛قلمرو اجتماعی

هاي کیفیت زندگی در شاخص يبر ارتقا و ارتباطات تعیین نقش استفاده از فناوري اطالعات )ب
  ؛قلمرو اقتصادي

ان روستاي داراي مرکز فناوري اطالعات و اي میزان کیفیت زندگی ساکنتحلیل مقایسه )ج
  ارتباطات، نسبت به روستاي فاقد این مرکز.

  
  تجربی تحقیق پیشینه

مطالعاتی چندانی در مناطق  سابقه ،)ICT(موضوع ایجاد مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات 
اولین روستاي  به چندسال اخیر یعنی پس از ایجاد ،مطالعات در این زمینه .روستایی ایران ندارد

گردد. در این مدت هرچند کوتاه، کوه در استان گلستان) بر میاینترنتی در ایران (روستاي شاه
که در  ن نتایج تحقیقاتتریدر اینجا به برخی از مهممطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است که 

  شود:  اشاره می ،باشندراستاي هدف تحقیق حاضر می
توسعه  هـفناوري اطالعات براي برنام«) در نتایج پژوهش خود با عنوان 2003درانگ و همکاران (

نبود تجربیات تکنیکی براي انتقال علوم و فقدان دانش و تخصص  اند کهنشان داده »روستایی در تایلند
  است.هاي اطالعاتی فناوري ترین موانع توسعهاز مهم ،هاي محلیبراي استفاده از برنامه

در بهبود کیفیت  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات«) با عنوان 1388ا و برزویی (آرلشگرتحقیق 
هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که توجه به انجام گرفته است. یافته »زندگی در مناطق روستایی
و این فناوري نقش مهمی را ایفا  استدر بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم  ،فناوري اطالعات و ارتباطات

رسانی در باب کمک به بازاریابی محصوالت کشاورزي، گسترش اي که متغیرهاي اطالعبه گونه ؛کندمی
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ش ـهاي اقتصادي، تولید درآمد روستاییان، افزایها، ایجاد فرصتصنعت گردشگري، حذف واسطه
د کیفیت بر بهبو ،وري تولید، آموزش مورد نیاز و کاربري کشاورزي و آموزش بهداشتی روستاییانبهره

  .مؤثر استزندگی 
واکاوي نقش فناوري اطالعات و « عنوان بااي ) نیز در مقاله1387سعیدي و حسین محمدي (ملک

کارگیري اند که بهبه این نتیجه دست یافته »یپایدار کشاورزي و روستای باطات در دستیابی به توسعهارت
، هاي نوین کشاورزياز فناوري کشاورزان هـبهین هادـموجب استف ،یـهاي اطالعاتی و ارتباطاتصحیح فناوري

  استانداردهاي زندگی مردم روستایی خواهد شد. پایدار کشاورزي و ارتقاي دستیابی به توسعه
روستایی  يهاي اطالعاتی و ارتباطی در توسعه) به بررسی نقش زیرساخت1389و همکاران (برقندان 

نقش بسیار مهمی در  ،دهد که فناوري اطالعات و ارتباطاتیاند. نتایج این مطالعه نشان مپرداخته
بسترهاي مخابراتی مناسب در  نبوداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی روستاییان دارد.  يشکوفایی و ارتقا
در این مناطق با مشکالت جدي مواجه ساخته است. نتایج این مطالعه نشان را  ICT يروستاها، توسعه

هاي ارزان قیمت اطالعاتی و ارتباطی در مناطق روستایی، باید با به فناوري دهد که براي دستیابیمی
که ضمن  شودهایی استفاده فناورياز توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي روستاها، 

  اطالعات را نیز فراهم آورد.  يها، شرایط الزم براي انتقال بهینهداقل کردن هزینهح
 روستایی در ایران  ICTتطبیقی  يبررسی وضعیت و مطالعه« عنوان بااي در مقاله )1390ملکی (

به این نتیجه دست یافته است که با ورود فناوري اطالعات و  )»موردي روستاهاي استان خوزستان نمونه(
ا به جاي خود ر ،هاي سنتی، کاربر و ناکارآمد کشاورزي و دامپروريارتباطات به مناطق روستایی، روش

که استان آذربایجان شرقی با  دهدنشان میاین پژوهش  نتایجاند. همچنین هاي مؤثر و مدرن دادهشیوه
اول و استان قم با جمعیت روستایی  ، در رتبهICTدفتر  750 با ،نفر 1200820جمعیت روستایی 

ین نتایج تحقیق همچن آخر قرار گرفته است. ي، در رتبهروستایی ICTدفتر  50نفر و تعداد  63639
نواحی  يدر توسعه ICTاقتصادي و کالبدي  - ) درتحلیل آثار اجتماعی1390عنابستانی و وزیري (

اقتصادي و کالبدي  - آثار مثبتی را در ابعاد گوناگون اجتماعی ،ICTگسترش  آن است که روستایی، بیانگر
  .در روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است

  
  مبانی نظري تحقیق

اي که در عمل در اکثر کشورهاي درحال توسعه هاي بارز الگوهاي توسعهیکی از ویژگی تقریباً
اي گونهبه ؛سرعت فاحش توسعه مناطق شهري نسبت به مناطق روستایی است ،صورت پذیرفته است
ت طور کلی کیفیفرهنگی و به ـمسائل اجتماعی نظر گذاري، بلکه از سرمایه يکه نه تنها در زمینه

شاید این امر تا حدودي به دلیل  ).Bahat, 2003: 29گیري ایجاد شده است (فاصله چشم نیز زندگی
  ان آن در روستاها باشد. هاي ارتباطی و اطالعاتی در جوامع شهري و فقدزیرساختوجود 
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نقش کارگیري مناسب، ه فناوري اطالعات و ارتباطات این توان بالقوه را دارد که درصورت ب بنابراین
یافته و از جمله مناطق باثباتی در تسریع توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادي مناطق کمتر توسعه

هاي باالیی براي ). فناوري اطالعات و ارتباطات مزایا و پتانسیل23١UNDP :2006 ,( کندروستایی ایفا 
ر به افزایش درآمد در روستاها منج ICTکه گسترش طوريبه ؛پیشبرد اهداف توسعه روستایی دارد

خدمات و افزایش قدرت  يروستاییان، باال رفتن کیفیت زندگی روستاییان، برابري شهر و روستا در ارائه
   ).22: 1391شود (سورانی و همکاران، هاي دولت میتأثیرگذاري روستاییان در سیاست

توسعه روستایی در  براي ICTکارهاي مرتبط با گیري از راههاي اخیر درخواست بهرهدر سال
ایجاد یک تحول به وجود آورده است.  برايها و امکانات زیادي را قابلیت ،کشورهاي در حال توسعه

هاي فراوان براي بخش زیادي از جمعیت مناطق روستایی جهت عبور از شکاف یابی فرصتدست
ي اطالعات و ارتباطات، آوري خدمات به وسیله فناوردیجیتالی و دسترسی به منافع اطالعاتی و فراهم

اي که امروزه نقش فناوري گونهبه ؛)Mathur, 2005: 2این تحول باشد ( يتواند اولین مرحلهمی
اطالعات و ارتباطات در کشاورزي نسبت به گذشته پررنگ شده و به صورت چهارمین عامل تولید 

یافته درآمده است رهاي توسعه) در کشاورزي جوامع روستایی کشوو فناوريسرمایه  ،(زمین، نیروي کار
)Rao, 2007: 74(عالقه کشاورزان به استفاده از خدمات اینترنتی ارائه شده براي کشاورزي  . هرچند

حتی در  ،هنوز آگاهی اندکی از مزایاي فناوري اطالعات، )Ofer, 1999: 44در حال افزایش است (
 Gelb andشود (در میان افراد دیده میاي به همراه دارد، مواردي که منافع اقتصادي اثبات شده

Parker, 1999: 10(.   
تنها به شهروندان و اشخاص خاص محدود  ،منافع حاصل از انقالب اطالعاتی و ارتباطاتی ،این مبنابر
توان تأثیرات وسیعی بر اقتصاد ملی و جهانی در مفهوم کالن آن داشته باشد بلکه می شودنمی

)Gunasekaran, 2007: 24(. دیجیتالی نواحی  يکه توسعه داشتتوان اذعان در این ارتباط می
کند و ارتباطات روستایی روستاها از امکانات نامحدود باز می يبراي استفاده يدرهاي جدید ،روستایی

  ).Malecki, 2003: 211دهد (اکنون تصور نشده است، تغییر میاي که تگونهرا به
 يکارگیري اطالعات مقتضی است. جامعهه ب ،روستایی يفقر و توسعهکلید اصلی کاهش  بنابراین     

ها، آفات و بیماري دهندههاي هشدارهاي کشاورزي، سیستمنهاده عرضه ياطالعاتی درباره به روستایی
دسترسی به  ،جوامع روستاییدر این اساس  براي بازار و سایر موارد نیاز دارد. هاعتبارات، قیمت

از نظر اقتصادي، در حال تبدیل  ماندن العات براي جذب و نگهداشت مشاغل خود و زندهتکنولوژي اط
تواند می ICTهمچنین استفاده از  .)Hollifield, 2003: 135به یک ضرورت است ( شدن
 بهینه يپذیر و بازدهاندازهاي مثبتی را براي مناطق روستایی در پی داشته باشد. تولید انعطافچشم

                                                             
1 - United Nation Development Programme 
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از  ،کشاورزي، کاهش شدت اثر فاصله و بعد مکانی و نیز کاهش مهاجرت به مناطق شهري هايزمین
  ).55: 1390آید (ملکی، شمار میجمله این تأثیرات به

کیفیت زندگی در  يبراي ارتقا ICTکارهاي مرتبط با گیري از راههاي اخیر درخواست بهرهدر سال
ود آورده و ـول به وجـزیادي را براي ایجاد یک تح ها و امکاناتکشورهاي در حال توسعه، قابلیت

عنوان ابزار تواند بهدهد که میاقتصادي محیط در یک ناحیه را نشان می-هاي کلی اجتماعیویژگی
کیفیت زندگی معیاري همچنین اجتماع به کار رود.  يریزي توسعهقدرتمندي براي نظارت بر برنامه

عنوان روانی و مادي جامعه و خانواده و نیز به-هاي روحیبراي سنجش میزان برآورده شدن نیاز
گسترش وسایل ارتباطی و  .تعریف شده است» هاچگونگی شرایط و وضعیت عینی زندگی خانواده«

ها در تمامی مناطق از جمله مناطق روستایی، اثرات زیادي بر کیفیت سهولت دریافت پیام از این رسانه
به مناطق روستایی،  )ICT( رو با ورود فناوري اطالعات و ارتباطاتاین زندگی روستایی گذاشته است. از

ر ـهاي مدرن و مؤثه شیوهـود را بـپروري، جاي خهاي سنتی، کاربر و ناکارآمد کشاورزي و دامروش
  شود.دهد که این موضوع خود باعث افزایش منابع درآمدي روستاییان میمی

  
  روش تحقیق

 يجامعه و از نوع پیمایشی است. تحلیلی -توصیفی ردي و روش تحقیق،ماهیت تحقیق حاضر، کارب
 و (داراي مرکز فناوري اطالعات) آبادقرن يروستا ن درساکهاي پرستان خانوارشامل سر ،تحقیقآماري 

حداقل  که است از توابع شهرستان گرگان )اطالعات (روستاي فاقد مرکز فناورياصفهانکالته  روستاي
فرمول منطقی  با استفاده ازي آماري اند. نمونهدو روستا سکونت داشته ندر ایخیر در پنج سال ا

تعیین و  نمونه براي روستاي اصفهانکالته 108آباد و قرن روستاي نمونه براي 114 کوکران، به تعداد
  . است شده استفاده منظمتصادفی گیري از روش نمونه ،هاي آماريراي انتخاب نمونهـب

به صورت میدانی و با مراجعه به خانوارهـاي سـاکن ، ساختهي محققنامهبا استفاده از پرسشها ادهد
با اسـتفاده از اعتبـار محتـوایی از نـوع اعتبـار  ،. اعتبار تحقیقشدآوري جمع ،هاي مورد مطالعهدر روستا

آلفـاي کرونبـاخ خصصان قرار گرفت و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب متصوري، مورد تأیید 
  .شده است) در حد مطلوبی محاسبه و تأیید 879/0(آلفا برابر با 

در  اثـرات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و میـزان کیفیـت زنـدگی میـان يبه دنبال تعیین رابطـه
  اند:هایی به شرح زیر مطرحروستاهاي مورد مطالعه، فرضیه

هاي کیفیـت شاخص ياـي اطالعات و ارتباطات و ارتقمیزان استفاده از فناور میانرسد به نظر می -الف
  رابطه معناداري وجود دارد. ،در قلمرو اجتماعی روستاییان زندگی

هاي کیفیت شاخص ياـات و ارتباطات و ارتقـمیزان استفاده از فناوري اطالع میانرسد نظر میبه -ب
  د.معناداري وجود دار يرابطه ،در قلمرو اقتصادي روستاییان زندگی
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کیفیت زندگی باالتري رسد ساکنین روستاهاي داراي مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات، به نظر می -ج
  .دارند نسبت به روستاهاي فاقد این مراکز

  
  نتایج و بحث

نقش  يبارهیابی به قضاوتی صحیح دردست برايبا توجه به ابعاد و قلمروهاي کیفیت زندگی و 
ها در سه گروه لفهؤاي از ماز مجموعه ،کیفیت زندگی روستاییان يدر ارتقا فناوري اطالعات و ارتباطات

تحلیل  برايهمچنین  .شده استمحیطی استفاده زیست-يدـاجتماعی و کالب -هاي اقتصادياز شاخص
د این ـاي از کیفیت زندگی در روستاي داراي مرکز فناوري اطالعات و روستاي فاقمقایسه-ساختاري 

 مقایسه براي مستقل T-testهاي کیفی و از آزمون لفهؤم مقایسه برايویتنی آزمون ماناز  ،زـمرک
  هاي کمی استفاده شده است.لفهؤم

هاي اجتماعی زندگی شاخص يتحلیل نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر ارتقا براي آغازدر 
  دست آمده است. هاسپیرمن استفاده شده و نتایج زیر ب بستگیضریب هماز  ،روستاییان

ها براي بیشتر مؤلفه %99دار تا سطح معنی يبیانگر وجود رابطه )،1جدول (اطالعات مندرج در 
هاي تغییر آداب و رسوم لفهؤارتباطات و م دار بین استفاده از فناوري اطالعات ومعنی يرابطهاین  است.

 ،ین روستاییان در جهت مثبتافزایش نرخ مشارکت در بو  افزایش آگاهی و سطح سواد ،اجتماعی
آمده دست. همچنین ضریب معناداري بهاستهاي ذکر شده لفهؤبر م ICTتأثیر مراکز  يدهندهنشان

دهنده نشان ،هاي کاهش مهاجرت روستاییان به شهر و افزایش سطح بهداشت روستاییانلفهؤبراي م
وجود مرکز فناوري اطالعات در روستاي  باشد. در واقعمی مذکورهاي معنادار بین مؤلفه يعدم رابطه

مقایسه وضعیت اقتصادي  برايمانع مهاجرت روستاییان به شهر شود. در ادامه  است آباد نتوانستهقرن
  .شودمیمستقل استفاده  t-testاز آزمون  ،و روستاي فاقد این مرکز ICTروستاي داراي مرکز 

  
 يتحلیل نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر ارتقا ايبر ،بستگی اسپرمنآزمون ضریب همنتایج  .1جدول 
  هاي اجتماعی زندگی روستاییانشاخص

تعداد   متغیر  ردیف
  نمونه

  ضریب همبستگی
RS 

  سطح معناداري
 sig 

  **0,001  0,496  114  تغییر آداب و رسوم اجتماعی در جهت مثبت  1
  **0,001  0,602 114  افزایش آگاهی و سطح سواد روستاییان  2
 0,530NS  0,091 114  کاهش مهاجرت روستاییان به شهر  3
 0,380NS  0,137 114 افزایش سطح بهداشت روستاییان  4
  **0,000  0,524 114 افزایش نرخ مشارکت در بین روستاییان  5

   دارمعنی %95 :*    دار معنی %99  :**   داري  عدم معنی ns     2139، همآخذ: مطالعات میدانی نگارند
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  و روستاي فاقد این مراکزICT درآمد روستاي داراي مراکز  مقایسه برايمستقل  t-test آزمون .2 جدول
  داريسطح معنی  میانگین  انحراف معیار  روستا  متغیر

**ICT 1,575  614000  0,002داراي   درآمد  
  ICT 1,513  405000بدون 

  رمعنادا %99 :**        2139، هخذ: مطالعات میدانی نگارندأم
      

روستاي  روستاییان در بین درآمد %99داري تا سطح اختالف معنی ،شودطور که مشاهده میهمان
دست ه هاي باین مراکز وجود دارد. میانگین یان فاقدداراي مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات و روستای

هستند (با میانگین  مندکه از مرکز فناوري اطالعات بهره دهد که درآمد روستاییانآمده نشان می
  .دنباشفناوري اطالعات میمرکز است که فاقد  ییانیتر از روستابسیار بیش ،تومان در ماه) 614000

  
و روستاي فاقد  ICTمندي روستاي داراي مرکز میزان رضایت يمقایسه برايویتنی مان آزمون نتایج .3 جدول

  هاي اقتصاديلفهؤاز م ،این مرکز

یف
رد

  

حجم   هاوهگر  متغیرها
ضریب میان   میانگین رتبه  نمونه

  ویتنی
  ضریب 

  داريمعنی

هاي شغلی وجود فرصت  1
  در روستا

 ICT 108 3,50بدون   ICT 114 4,12 924,000  0,017داراي 

  گذاري در سرمایه  2
  هاي تولیديبخش

 ICT 108 2,94بدون   ICT 114 3,76 663,000  0,000داراي 

ن قدرت خرید تأمی  3
  مایحتاج زندگی

 ICT 114 4,02داراي 
 ICT 108 3,24بدون   0,000  548,500

هاي وجود تعاونی  4
  تولیدي در روستا

 ICT 108 3,50بدون   ICT 114 3,50 1250,000  0,936داراي 

گسترش گردشگري در   5
  روستا

 ICT 108 2,94بدون   ICT 114 3,70 770,500  0,001داراي 

ارگاه هاي تعداد ک  6
  تولیدي در روستا

 ICT 108 3,38بدون   ICT 114 3,88 1018,500  0,099داراي 

میزان اشتغال غیر   7
  کشاورزي روستا

 ICT 108 2,08بدون   ICT 114 3,52 406,500  0,000داراي 

کاالهاي خانگی و  يتهیه  8
  مصرفی

 ICT 108 2,98بدون   ICT 114 3,88 704,500  0,000داراي 

توزیع عادالنه ثروت و   9
  درآمد

 ICT 108 2,52بدون   ICT 114 3,84 429,000  0,000داراي 
ns دارمعنی %95 : *     دار یمعن %99: **      داريعدم معنی  
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 یانمندي روستاییان داراي مرکز فنـاوري اطالعـات و روسـتایمیزان رضایت يمقایسه برايدر ادامه 
است. همـانطور کـه  ویتنی استفاده شدهاز آزمون مان ،اقتصادي يلفهؤم نه از با استفاده ،فاقد این مرکز

دسـت هبـ %99 در سـطح دارها رابطـه معنـیلفهؤبراي بسیاري از م )،4 (مطابق جدول شودمشاهده می
ییان و روسـتا ICTمندي روستاییان داراي مرکز زان رضایتـاختالف در می دهـدهنده است که نشانـآم

منـدي دست آمده نیـز نمایـانگر رضـایته هاي بباشد. میانگینهاي اقتصادي میلفهؤفاقد این مرکز از م
نسـبت بـه سـاکنان  ،عنوان روستاي داراي مرکز فنـاوري اطالعـات)آباد (بهتر ساکنان روستاي قرنبیش

 لفـهؤدر رابطـه بـا دو م هـاتن. استمرکز فناوري اطالعات)  فاقدعنوان روستاي (به روستاي اصفهانکالته
-رضـایت میـاندار یتفـاوت معنـ ،هاي تولیديهاي تولیدي در روستا و تعداد کارگاهوجود تعاونی یعنی

هاي اخیـر یکسـان لفهؤمندي روستاییان از مشود. در واقع رضایتمندي ساکنین دو روستا مشاهده نمی
  .است

 يبررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بر ارتقا براياسکوئر از آزمون کاي گیريبا بهره در ادامه
 میانلفه در این زمینه استفاده شده است. در واقع به بررسی رابطه ؤم هفتاز  ،هاي اقتصاديشاخص

است که نتایج زیر  هاي اقتصادي پرداخته شدهشاخص ياستفاده از مرکز فناوري اطالعات و ارتقا
  دست آمده است:هب

  
هاي اقتصادي شاخص يو ارتقا ICTاستفاده از مرکز  يبررسی رابطه براياسکوئر آزمون کاي نتایج .4جدول 

  زندگی روستاییان

  معنادار %99 : **                   2391ه، خذ: مطالعات میدانی نگارندمأ
  

دار بین میزان استفاده از فناوري اطالعات و یرابطه معن دهندهنشان ،)4جدول(اطالعات مندرج در       
که  اشتدتوان اذعان . در واقع میاستآباد تصادي کیفیت زندگی در روستاي قرنهاي اقشاخص يارتقا

درجه آزادي   آزمونیب اضر  متغیر  ردیف
)df( 

داري ضریب معنی
)sig(  

  **0,000  4  20,60  هاي شغلی جدید در روستاایجاد فرصت  1
  **0,000  4 21,00  گذاري تولیدي در روستامیزان سرمایه  2
  **0,019  4 11,80  هاي تولیديهاي  تشکیل تعاونیزمینه  3
  **0,001  4 18,20  گسترش گردشگري در روستا  4
  **0,012  3 10,96  بازاریابی محصوالت کشاورزي در روستا  5
  **0,000  4 21,80  بازاریابی محصوالت دامی در روستا  6
  **0,000  4 39,40  کشاورزي روستامیزان اشتغال غیر  7
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مندي از وضعیت شود، متناسب با آن، بر رضایتهرچه بر میزان استفاده از این فناوري افزوده می
  اقتصادي روستاییان نیز افزوده خواهد شد.

هاي مهم و تأثیرگذار در بحث مربوط به کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات و یکی دیگر از شاخص     
در روستاها بیش از شهرها اهمیت دارد، زیرا این امکانات و این امر  .استهاي روستایی زیرساخت

ات ـود این امکانـاها وجـاما در روست ،استتر مناطق شهري در دسترس شهروندان خدمات در بیش
  تواند سطح زندگی روستاییان را باال ببرد.می

رتباطات و روستاهاي مندي روستاهاي داراي مراکز فناوري اطالعات و ادر ادامه به بررسی رضایت     
شود که بدین منظور از آزمون مان ویتنی از دسترسی به خدمات روستایی پرداخته می ،بدون این مراکز

ها به دست آمده لفهؤبراي تمام م %99شود ضریب معناداري همانطور که مشاهده می شود.استفاده می
روستاي داراي مراکز فناوري اطالعات  مندي ساکنانبین رضایتدرصد  99است. در واقع تفاوت معنادار 

اندازي تأثیر بسیار زیاد این مراکز در ایجاد و راه دهندهنشان ،و ارتباطات و روستاهاي بدون این مراکز
تري به این دسترسی کم ،برعکس روستاهایی که فاقد این مراکز هستند ؛هاي روستایی استزیرساخت

اد ـه ایجـات، در زمینـت و ارتباطاـري مراکز فناوري اطالعترین تأثیرگذاخدمات دارند. شاید بیش
عنوان روستاي آباد (بههاي آموزشی و فرهنگی و هنري در سطح روستاي قرنبانک در روستا، مکانپست

  .است) فاقد آن ICTعنوان روستاي فاقد مرکز ) باشد که روستاي اصفهانکالته (بهICTداراي مرکز 
  
  مندي از وضعیت دسترسی به خدمات روستاییمیزان رضایت يمقایسه برايویتنی مان آزموننتایج : 5جدول   

 سطح
 معناداري

  یباضر
 ویتنی مان 

 میانگین رتبه
حجم 
 نمونه

  متغیر هاگروه

  مراکز خرید روزانه ICTداراي  114 61,91 679,50 **0,000
 ICTبدون  108 39,09  
  پست بانک ICTداراي  114 69,92 279,00 **0,000
 ICTبدون  108 31,08  
 تسهیالت حمل و نقل عمومی ICTداراي  114 59,10 785,00 **0,001
 ICTبدون  108 41,20  
هاي آموزشی و سایر مکان ICTداراي  114 67,27 411,50 **0,000

 ICTبدون  108 33,73    ابستهمراکز و
ی، فرهنگی، هنري مراکز ورزش ICTداراي  114 65,43 503,00 **0,000

 ICTبدون  108 35,56    و...و تاریخی 

  معنادار %99 : **             2139، هخذ: مطالعات میدانی نگارندمأ  
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روستاییان، یکی دیگر از متغیرهایی است که در بین روستاهاي مورد  میانتمایل به ماندگاري در 
میزان تمایل به ماندگاري در  .)6 جدول( است هشدویتنی مطالعه و بررسی مطالعه از طریق آزمون مان

 95داري ضریب معنی ،عات مندرج در این جدول. طبق اطالدهدرا نشان می روستاهاي مورد مطالعه
  .استماندن روستاییان در روستاها  تفاوت معناداري بین تمایل به بیانگر دست آمده کههب درصد

  
  ه میزان تمایل به ماندگاري در روستاویتنی جهت مقایسآزمون مان نتایج .6جدول 

  معناداري سطح  ضریب مان ویتنی  میانگین رتبه  حجم نمونه  روستاها  متغیر
تمایل به ماندگاري در 

  روستا
  ICT 108  45,48بدون   *ICT 114  55,52  999,000  0,071داراي 

  دارمعنی %95:  *      2139، خذ: مطالعات میدانی نگارندهمأ  
  

که تمایل به ماندگاري در  دهدنشان میویتنی مان آماري دست آمده از آزمونهاي بهمیانگین
. در استتر از روستاهاي فاقد این مراکز بسیار بیش ،روستاي داراي مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات

داشته ها در روستا فراهم باشد و روستاییان به راحتی به این خدمات دسترسی واقع زمانی که زیرساخت
  تري براي ماندن در روستا خواهند داشت.تمایل بیش ،باشند

مسکن  باشد.ت میـمحل سکون ،ش کیفیت زندگیـسنج هاي مهم در زمینهیکی دیگر از شاخص
در واقع کیفیت واحدهاي مسکونی  دارد.تري پایداري کم ،روستایی در مقایسه با مسکن شهري

در این پژوهش براي ). 120: 1391تر بوده است (شکوري، ینبه مراتب پای ،هاي گذشتهروستایی دهه
از  ،مندي روستاییان در دو روستاي مورد مطالعه از وضعیت ساختمان و مسکنمیزان رضایت يمقایسه

  استفاده شده است. ویتنیآزمون مان
  

  مندي از وضعیت مسکنمقایسه میزان رضایت برايآزمون مان ویتنی  .7جدول 
  سطح معناداري  ویتنیضریـب مان  میانگین رتبه  حجم نمونه  روستاها  لفهؤم

مندي از رضایت
  وضعیت مسکن

  ICT 108  43,17بدون   **ICT 114  57,83  883,500  0,008داراي 
 معنادار %99 :**       2139، هخذ: مطالعات میدانی نگارندمأ  

  
دست ه از وضعیت مسکن ب منديرضایتدر  %99شود ضریب معناداري طور که مشاهده میهمان

مندي روستاییان در دو روستاي مورد مطالعه از میزان رضایت میانآمده است. در واقع تفاوت معناداري 
زان ـکه می نتیجه گرفتتوان دست آمده میههاي بوضعیت ساختمان وجود دارد که از میانگین

 .استاز روستاي اصفهانکالته آباد بیش مندي از وضعیت ساختمان و مسکن در روستاي قرنرضایت



 92هار /سال سوم/شماره مسلسل هفتم/ب آمایش جغرافیایی فضامجله                                                               114

مندي میزان رضایت يمقایسه تعیین براي ویتنیمان آماري آزمونهاي حاصل از همچنین یافته
داراي  ییانمندي روستارضایت میان %95تفاوت معنادار  ،)8طابق جدول م( روستاییان از کیفیت زندگی

  .دهدنشان میاز کیفیت زندگی را مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات و روستاي فاقد این مرکز 
  

  مندي از کیفیت زندگیمیزان رضایت مقایسهتعیین   برايویتنی مان آماري آزمون نتایج .8جدول 
  سطح معناداري  ویتنیضریب     مان  میانگین رتبه  حجم نمونه  روستاها  لفهؤم

مندي از کیفیت رضایت
  زندگی

  ICT 108  43,36ن بدو  *ICT 114  57,64  893,000  0,011داراي 
  معنادار %95: *                2139 ،هنگارندخذ: مطالعات میدانی مأ

 

و  ICTمندي روستاییان داراي مراکز میزان رضایت شود تفاوت زیادي میانور که مشاهده میهمانط
دي مندهد که رضایتان میـدست آمده نشهاي بـهمیانگین .روستاهاي فاقد این مراکز وجود دارد

  .استتر از روستاهاي فاقد این مراکز بیش ،روستاهاي داراي مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات
  

  تحلیل مسیرآزمون آماري 
د که به ي زیادي وجود دارهاي تحلیل چند متغیرهروش ،مطالعات اجتماعی و اقتصادي يدر حوزه 

اثرات مستقیم یک  ها عمدتاً. این روشدپردازمتغیرهاي مورد مطالعه می میانبررسی اثرات و روابط 
هاي چند متغیره تکنیکتحلیل مسیر از جمله  ،اما در این میان کند؛میبررسی را متغیر بر متغیر دیگر 

که عالوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، اثرات غیرمستقیم این  است
هاي موجود، در تحلیل وارد متغیرها را مطابق با واقعیت میانط دهد و روابمتغیرها را نیز مدنظر قرار می

  ). 223: 1382کند (کالنتري، می
)، وضعیت اقتصادي ICTدر این مطالعه به بررسی میزان تأثیر متغیرهاي مرکز فناوري اطالعات (

بر  ،مستقل عنوان متغیرهايها و کیفیت کالبد و محیط روستا بهخانواده، دسترسی به خدمات و زیرساخت
مستقیم و  اتشود. براي تعیین میزان اثرعنوان متغیر وابسته پرداخته میکیفیت زندگی روستاییان به

  از تحلیل مسیر استفاده شده است.غیرمستقیم هر متغیر بر کیفیت زندگی 
  

  اییان)بر متغیر وابسته (کیفیت زندگی روست مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل .9جدول 
مجموع اثرات مستقیم و   مستقیم اثرات  اثرات غیرمستقیم  متغیرهاي مستقل

  غیرمستقیم
1Yوضعیت اقتصادي خانواده :  
2Yها: دسترسی به خدمات و زیرساخت  
3Yمرکز فناوري اطالعات : )ICT(  
4Yکیفیت کالبد و محیط روستا :  

-  
0,045  
0,136  

-  

0,227  
0,069  
0,787  
0,072 -  

0,227  
0,114  
0,923  
0,072 -  

                                                                         1392، همآخذ: مطالعات میدانی نگارند
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رهاي مستقل فقط اثر مستقیم بر متغیر یدهد که برخی متغنشان می باال اطالعات مندرج در جدول
. استبد و محیط روستا از جمله این متغیرها متغیر وضعیت اقتصادي خانواده و کیفیت کالدارد. وابسته 

. متغیرهاي دسترسی به خدمات و دارندفقط اثر مستقیم بر کیفیت زندگی  این متغیرهادر واقع 
مستقیم بر کیفیت زندگی بر اثرات مستقیم، داراي اثر غیر ها و مرکز فناوري اطالعات عالوهزیرساخت

  اند.یز محاسبه و در جدول فوق ذکر شدهن بتاضریب ا ها بدار هرکدام از آنـاند که مقنیز بوده
توان دیاگرام تحلیل مسیر را با توجه به براي هر متغیر، می بتادست آمدن ضرایب ه اینک پس از ب

اثر مستقیم وضعیت اقتصادي  دهندهنشان )1شکل (به عنوان نمونه، د. کررسیم دست آمده ته ضرایب ب
  ). 51P(مسیر  است %227روستاییان با ضریب بتا  خانواده بر میزان کیفیت زندگی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بتادیاگرام تحلیل مسیر همراه با ضریب  .1شکل 
  

ترین تأثیرگذاري متغیر مرکز بیش يدهندهنشان ،دست آمده از دیاگرام تحلیل مسیره نتایج ب
باشد. بدین نوان متغیر مستقل بر کیفیت زندگی روستاییان میع) بهICTفناوري اطالعات و ارتباطات (

کیفیت زندگی 
 روستاییان

مرکز فناوري 
اطالعات 
  وارتباطات

 

دسترسی به 
خدمات و 

 هازیرساخت

کیفیت کالبد 
و محیط 
 روستایی

وضعیت 
اقتصادي 
 خانواده

2Y  

3Y 

1Y 

4Y 

114%=12P 

227% =15P 

5Y 

69% =52P  

1227% =23P 

586% =13P 
469% =42P 

878% =53P 

 88%- =43P 

721%- =54P 
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 %923ده (که معادل ـت آمـدسهب ياـبتم و ضریب ـصورت که مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقی
تأثیرگذاري بسیار زیاد این متغیر بر سطح کیفیت زندگی  دهندهباشد) از متغیر مذکور نشانمی

  .استروستاییان 
ترین تأثیرگذاري نیز مربوط به متغیر کیفیت کالبد و محیط شود، کمهده میکه مشا طورهمان
) خود گویاي این واقعیت است. در -%721دست آمده (ه ب يبتااي که ضریب به گونه باشد،میروستایی 

ثر بر کیفیت ؤترین اهمیت در بین متغیرهاي مآباد، کمواقع از دید روستاییان ساکن در روستاي قرن
متغیر دست آمده براي هب ي. ضریب بتاغیر کیفیت کالبد و محیط روستایی استمربوط به مت ،زندگی

و دسترسی به قرار دارد که در مرتبه دوم تأثیرگذاري است  %227برابر  ،وضعیت اقتصادي خانواده
ت ـذاري از نظر کیفیـوم تأثیرگـس که در مرتبهاست  %114هاي روستایی برابر خدمات و زیرساخت

  باشد.روستاییان می یـندگز
  

  هاو پیشنهاد گیرينتیجه
سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات در  دراي که اولین فرضیه

مورد  يدر جامعه هاي اجتماعی زندگی روستاییانشود، مربوط به شاخصنقاط روستایی مطرح می
هاي شاخص يات و ارتقافاده از فناوري اطالعات و ارتباطاست میزان میانبدین صورت که  .است مطالعه

 يدهندهدست آمده نشانهاي بهمعناداري وجود دارد. یافته ، رابطهکیفیت زندگی در قلمرو اجتماعی
استفاده از مرکز  میان. بدین معنا که استها درصد براي بسیاري از مؤلفه 99ارتباط معنادار تا سطح 

ارتباط مستقیم وجود دارد. در واقع افزایش  ،هاي اجتماعیشاخص يارتباطات و ارتقا فناوري اطالعات و
  شود.ان میـی زندگی روستاییـاي اجتماعـهش شاخصـاستفاده از این مراکز باعث افزای

شود، تأثیر مرکز فناوري اطالعات و اي که در سنجش کیفیت زندگی مطرح میدومین فرضیه
میزان استفاده از فناوري اطالعات  میانبدین صورت که  ان است.یادي روستایارتباطات بر وضعیت اقتص

ود دارد. ـ، رابطه معناداري وجهاي کیفیت زندگی در قلمرو اقتصاديشاخص يو ارتباطات و ارتقا
هاي گیري شد. یافتهاسکوئر اندازهمؤلفه و از طریق آزمون آماري کاي هفتمذکور با استفاده از  يفرضیه

در واقع ضریب  .ها استدرصد براي تمام مؤلفه 99ارتباط معنادار در سطح  دهندهنشان ،ست آمدهدبه
هاي شاخص ياـو ارتق ICTز ـاستفاده از مراک میاندار معنی رابطه دهندهنشان ،دست آمدهمعناداري به

  اقتصادي در روستا است. 
تصادي در روستا تا حد زیادي در گرو هاي اقشاخص يتوان اذعان داشت که ارتقامی بنابراین

هاي شغلی، بازاریابی استفاده از مراکز فناوري اطالعات و ارتباطات است که موجب افزایش فرصت
در  هاي تولیدي در روستا شده است.هاي تشکیل تعاونیمحصوالت دامی و کشاورزي و ایجاد زمینه
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و روستاي بدون  ICTدر روستاي داراي مرکز  سطح اقتصادي براي تقویت فرضیه فوق به مقایسهادامه 
سطح درآمد  يبراي مقایسهمستقل  T آماري که بدین منظور، ابتدا از آزمون شوداین مرکز پرداخته می

هاي اقتصادي استفاده مندي از مؤلفهمیزان رضایت يبراي مقایسهیتنی ومان آماري و هزینه و از آزمون
  شده است.

درصد بین درآمد  99دهد که اختالف معناداري تا سطح ست آمده نشان میدهاي بهتحلیل یافته
ود دارد. ـز وجـدون این مرکـروستاییان داراي مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات و روستاییان ب

مند هستند، بهره  ICTکه درآمد روستاییانی که از مرکز مؤید این استدست آمده هاي بهمیانگین
تأثیر ایجاد مراکز  يبارهدوم در يفرضیه بنابراین است. ICT مرکز بدون یانوستایتر از ربسیار بیش

روستاي  ساکنیندر واقع  .شودفناوري اطالعات و ارتباطات بر وضعیت اقتصادي روستاییان پذیرفته می
 از وضعیت ،نسبت به روستاي اصفهانکالته که فاقد این مرکز است ،است ICTآباد که داراي مرکز قرن

  تر است.مندي روستاییان نیز بیشو میزان رضایت نداقتصادي بهتري برخوردار
 ICTهاي کیفیت زندگی در روستاي داراي مرکز شاخص يسومین فرضیه در این پژوهش، مقایسه

شود که ساکنان روستاي داراي مرکز فناوري و بدین صورت مطرح می استو روستاي بدون این مرکز 
 براي، نسبت به روستاي فاقد این مرکز از کیفیت زندگی باالتري برخوردارند. اطالعات و ارتباطات

 -فرهنگی و کالبدي -هاي اقتصادي، اجتماعیهاي اساسی در زمینهاین فرضیه، از مؤلفه سنجش
 میاندهد که تفاوت زیادي دست آمده نشان میهاي تحلیلی بهیافته محیطی استفاده شده است.زیست

 فاقد این مرکز وجود دارد. بنابراین روستاییانو  ICTندي روستاییان داراي مرکز ممیزان رضایت
کیفیت زندگی بهتر روستاي داراي مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات نسبت به  يبارهسوم در يفرضیه

  شود.روستاي فاقد این مرکز پذیرفته می
 به شرح زیر هاییپیشنهادتحقیق،  هايهحاصل از آزمون فرضی يآمده دستبههاي در راستاي یافته

  شود:مطرح می
روستاي فاقد این مرکز) و تقویت آن  عنوانبهمرکز فناوري اطالعات در روستاي اصفهانکالته (ایجاد  -

هاي روستایی دسترسی به زیرساخت برايي این مرکز) اروستاي دار عنوانبهآباد (در روستاي قرن
  و فرهنگی و ... . موزشیمراکز آ و نظیر مراکز خرید

بازاریابی محصوالت براي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاي اصفهانکالته ایجاد زیرساخت -
و  ، افزایش قدرت خرید روستاییانکشاورزي غیرکشاورزي و دامی، افزایش میزان اشتغال در بخش 

  وضعیت اقتصادي در روستاي مذکور. يارتقا
ت و لزوم ـاطالعاتی اس يهـترین ارکان توسعیکی از مهم بسترسازي فرهنگی که بدون شک -

  نماید.رسانی را ضروري میهاي اطالعشبکه ،ها و امکاناتقابلیت يبارهرسانی درآگاهی
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ی براي ترقاب يفناوري اطالعات و ایجاد عرصه گذاري در زمینهسرمایه رايتشویق بخش خصوصی ب -
  تر.خدمات بیش ارائه

کارگیري هه بـربران نهایی شامل کشاورزان و روستاییان در اقدامات مربوط بمشارکت دادن کا -
  هاي ایشان.و خواسته اـتطابق اقدامات با نیازه برايهاي مدرن اطالعاتی و ارتباطی فناوري

روستایی در مقایسه با  کشور مبنی بر اهمیت پایاپایی توسعه انریزبرنامهو تغییر نگاه مسئوالن  -
گذاري در توسعه روستا و و اعتقاد به این امر که توسعه جامع کشور بدون سرمایه کشور توسعه

)، میسر است ICTعامل کلیدي  ،لهأثر در این مسؤبهبود کیفیت زندگی (که از عوامل مهم و م
  نخواهد شد.
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