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 82/5/3191 :دريافت تاريخ

 38/7/3191 :پذيرش تاريخ
 فرهنگي مديريت مجله 

 3191 بهار /ومسو  بيست شماره /متهش سال

 

توسعه  ياطالعات و ارتباطات برا يفناور هاي تيقابل يبررس

 (يشرق جانيذرباآمطالعه موردي ) در روستاها يفرهنگ ـ ياجتماع
 

 ابوالفضل صمديان

 رانيا، تهران، يدانشگاه آزاد اسالم قاتيواحد علوم و تحق، جوان و نخبگان عضو باشگاه پژوهشگران

ab. samadian@gmail.com ()مسئول مکاتبات 

 رحيم مدبري

 تهران قاتيو تحقزاد اسالمي واحد علوم آدانشگاه  آموزشكارشناس 
 چكيده

ات توسعه يشکست نظرو پس از  3921در دهه  بًايتقر يفرهنگ ـ يتوسعه اجتماع :پژوهش و هدفمقدمه 

هدف پژوهش حاضر بررسي  .و توسعه قرار گرفت يمورد توجه دانشمندان علوم اجتماع يو صنعت ياقتصاد

 در روستاهاي استان آذربايجان شرقي يفرهنگ - يتوسعه اجتماع ياطالعات و ارتباطات برا يفناور هاي تيقابل

 .باشد مي

اطالعات از روش  يگردآورباشد و براي  مي يا و کتابخانه پيمايشي نوعروش پژوهش توصيفي از  :روش پژوهش

درصد ي، فراوان) چون يفياز آمار توص يفيتوص ي مرحلهق در يبا توجه به نوع تحق. كتابخانه صورت گرفته است

 کروسکال استفاده شده استهاي  آزمون، رسونيپ يب همبستگيضر ي( و از آمار استنباطيفراوان تجمعي، فراوان

 يب همبستگيضر يها آزمونو با استفاده از  SSSS افزار نرمبا  يآمار ليوتحل هيتجزج ينتا :و نتايج پژوهش ها يافته

و  يعمومهاي  آگاهيش سطح ياطالعات و ارتباطات باعث افزاهاي  يفناور .کروسکال نشان داد آزمون رسون ويپ

از  .شود مي و اعتماد ييرگرايتقدو باعث کاهش اطالعات و ارتباطات هاي  ياز فناور يراخالقيغو استفاده  يينوگرا

شدن و  يجهان شهرمشارکت و  .ياجتماع ينزوااهاي  در شاخص يريياطالعات و ارتباطات تغهاي  يفناور يطرف

 .آورد نمي به وجود ينيکارآفر

 ييرگرايتقد، يينوگراي، اجتماع يانزوا ي،فرهنگ ـ يتوسعه اجتماع ،ICT :يديواژگان کل
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 همقدم

دو  تاکنون يافت آدميتوان در مي با استناد به تاريخ

ک به يموج عظيم تحول را از سر گذرانده است که هر

ن شده و يشيپ يها فرهنگباعث محو  يعياس وسيمق

ن آنها کرده است که يگزيرا جا ياز زندگهايي  وهيش

ن ياول .رسد مي به نظر رممکنيغان ينيشيدر نظر پ کاًل

دانست که هزاران  ي ب کشاورزتوان انقال مي موج را

بود  يد موج دوم ظهور تمدن صنعتيسال به درازا انجام

ز شاهد تولد موج يد و امروز نيطول کش سال صديسکه 

 .ميباش مي يارتباط ـ يا انقال ب اطالعاتيسوم 

 (87، 3121هانتينگتون )

ن ير ساخت آن زميل و زين تمدن داس و بينماد اول

ن کارخانه آر ساخت ياژ و زتمدن خط مونت نينماد دوم

ر ساخت آن يوتر و زين نماد تمدن کامپيو سوم

 يمحصوالت .باشد مي يارتباط ـ ياطالعاتهاي  دستگاه

فروشند با گذشته فرق  مي يموج سومهاي  که کشور

، ينوآوراطالعات و  :مانند يکرده و شامل موارد

، افزار نرم، شرفتهيپ يفرهنگ و تکنولوژ، تيريمد

موج اول و دوم  .رورش و مانند آن استو پ آموزش

اد و موج سوم يه بنياد و سرمايعضله بن يب موجيبه ترت

 يد موارديدر گذشته عوامل تول .اد استيمغز بن يموج

ه بودند اما يسرما، مواد خام، کار يروين، نيهمچون زم

، اطالعات، ها دادههمچون  يد موارديامروز عوامل تول

 فر يريکب) .و دانش استو فرهنگ ها  نماد، ريتصاو

3121 ،11) 

 

 مسئلهان يب

اد و ينه چندان ز يقدمت يفرهنگ ـ يتوسعه اجتماع

ل دهه ين نگاه به توسعه از اوايا .ساله دارد يس بًايتقر

و  يات توسعه اقتصاديو بعد از شکست در نظر 3921

دوره  .به حال محرومان جامعه به وجود آمد يدگيرس

نامند و آن را  مي زا ندروتوسعه  ير را گروهياخ

نده انسان يفزا يابيکنند توسعه دست مي فيتعر گونه نيا

بر  يساز مفهومن يخود است ا يفرهنگ يها ارزشبه 

ند است و نه يک فرايتوسعه  اواًل :دارد ديتأکر يز يمعان

 يها ارزشبه  تيدرنهاند ين فرايا ًايثانستا يا وضع

، 3179بيگ اوغول) .شود مي مربوط يفرهنگ ـ ياجتماع

72) 

 يافتگيزان توسعه يم ميق قصد دارين تحقيدر ا

 يک سريرا با استفاده از  يفرهنگ ـ ياجتماع

 ـ يکند اما توسعه اجتماع يريگ اندازهها  شاخص

 هاي فيتعر يبه مانند خود کلمه توسعه دارا يفرهنگ

ن ييتعهايي  آن شاخص يبوده و هر کس برا يمتعدد

( 3121) زاده مياهابر يحاج مثاًل؛ کرده است

، بهداشت، آموزشرا  يتوسعه اجتماعهاي  شاخص

راث يمي، ت زندگيفيرفاه و ک، اشتغال، ن آ بيتأم

، تيجمع، تيجنا ،ع درامديتوز، فقري، فرهنگ

به  ينقش زنان دسترسي، اخالقي، اجتماع يها ارزش

 و طرد و مساوات يساختار اجتماع ،ن و منابعيزم

 (3123) يفراهان ياز طرف. داند مي اجتماعي

رفتار ، آموزش، خانواده، جرائمرا  يفرهنگهاي  شاخص

 يفرهنگ مردم و مذهب و مشارکت مدن، نوجوان

را  يفرهنگهاي  ( شاخص3121) سونيداند و هر مي

اعتماد به ، يساالر ستهيشا، آموزش، کار، ينگر ندهيآ

 يازهاين، عدالت، رانهيگ سخت ياصول اخالق، جامعه

 بخش تاج) .داند مي سميکوالرسجامعه و  يعموم

3121 ،89) 

 يدر تمام يفراوانهاي  تياطالعات قابلهاي  يفناور

کمک به امر  ICTهاي  تياز قابل .توسعه دارندهاي  جنبه

د از ياست که با ياز حقوق فرد آگاهيو  يرسان اطالع

مانع حضور  نيتر مهمفقر اطالعات  .اجتماع طلب نمود

 ياجتماع يافتگين توسعهل مهم يافراد در اجتماع و از دال

 يعموم يژگيو عنوان بهشناخته شده است و از آن 

در  که يدرحال، شود مي اديجهان سوم هاي  کشور

اطالعات و  ياز کشورها به کمک فناور ياريبس

ان ين حصار شکسته شده و افراد در جريارتباطات ا
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رند که يگ مي تغيير و تحوالت کشور خود قرار نيآخر

 يانيتوجه شا يتوسعه اجتماع امر بهن يخود ان امر يا

 (71، 3128كسرايي ) کرده است

 نيتر يجداز  يکياطالعات و ارتباطات  يفناور

 رسد يماست که به نظر  يبشر يعلم يدستاوردها

عرضه نموده و  يرا در جامعه انسان ياريبسهاي  تيقابل

رود بتواند در رفع مشکالت موجود جامعه  مي انتظار

ن جهان معتقدند يدر ا ياريبس .باشد مؤثريد و مف يبشر

ق يند تبادل اطالعات از طريدر فرا ليو تعد عيکه تسر

در  يديار کلينقش بس يو اطالعات يارتباطهاي  يفناور

 يداريپا و توسعهبه توسعه منابع انساني  يابيدست

اطالعات  دانش و جامعه مبتني بر و نمود خواهد

 .شود مي ر شناختهالگوي توسعه پايدا عنوان به

اطالعات و هاي  يتوان گفت که فناور مي يطورکل به

افراد جامعه را در هاي  يتوانند توانمند مي ارتباطات

 هيبه خدمات پا يدسترس-3 :طه بهبود بخشنديچهار ح

 يبهبود مشارکت اجتماع-8 (و بهداشت آموزشمانند )

ها  ن افراد و گروهيق تماس و تعامل بياز طر) اسييو س

 ياقتصادهاي  تياز فعال يبانيپشت-1 (ر مناطق مختلفد

 يبه خدمات اعتبار يبهبود در دسترس-1 يابيبازارو 

 (11، 3121 يعماد)

راه  يو ارتباط ياطالعاتهاي  يفناور يريکارگ به

به  يابيجهان سوم در دست يکشورها يرا برا يديجد

 يبرا يفرصتها  ين فناوريا .نديگشا مي توسعه

 گذشتن از شکاف ين کشورها برايان اييروستا

به  يش دسترسيبا افزا يو کاهش نابرابر يتاليجيد

 .آورند مي اطالعات و خدمات فراهم

ون يزيبه نقش تلو ( راجع3123) ينور خواجه

 يارتباط ـ ياطالعاتهاي  ياز فناور يکي عنوان به

متناسب با توسعه  يجاد باورهايون در ايزيتلو، ديگو مي

له ارتباط در کاهش ين وسيا .دارد يينقش بسزا

، انداز پسل به يتماي، د قالبيکاهش عقا، ييرگرايتقد

جاد فرهنگ يو ا يمشارکت اجتماعي، اسيمشارکت س

 .ار مؤثر استيبس يفرهنگ ـ يکار و بر توسعه اجتماع

 

 قيتحق يات نظريادب

 توسعه اجتماعي

و  يکـه بـا چگـونگ    يمياز مفـاه  يتوسعه اجتمـاع 

دارد و  يونـد تنگـاتنگ  يک جامعـه پ ي افراد يوه زندگيش

 يت زنـدگ يـ فيشتر ناظر به باال بـردن ک يب ينيدر ابعاد ع

نــه در يط مطلــو ب و بهيجــاد شــرايق ايــاز طر يعمــوم

، اشـتغال ، مسـکن ، بهداشت، هيتغذيي، فقرزداهاي  نهيزم

 باشـد  مـي  گذراندن اوقات فراغت يو چگونگ آموزش

 (يبه نقل از توسل 3121ا يازک)

 

 ينگتوسعه فره

آن بـا   ياسـت کـه در طـ    ينديفرا يتوسعه فرهنگ

و  يارزشي، شناختي، ادارهاي  در حوزه يراتييجاد تغيا

در اي  ژهيـ وهـاي   و باورها  تيقابل، افراد جامعه يشيگرا

ـ آ مـي  جامعه به وجـود  و هـا   ن بـاور يـ د کـه حاصـل ا  ي

است که مناسـب   يخاصهاي  رفتارها و کنش، ها تيقابل

 (11، 3121 ايازک) .توسعه است

ران و يا يروستاها يفرهنگ ـ ياجتماع يها يژگيو

 :يجان شرقياستان آذربا

 يتياستان مذکور جمع يدرصد از روستاها 1/11 

 يدرصد روستاها 1/92در  .خانوار دارند 311ر يز

درصد  1/92پسر و در  يل براياستان امکان تحص

فرزندان دختر  يل براياستان امکان تحص يروستاها

 .وجود دارد يليا سه مقطع تحصيدو ، کير د ييروستا

 

 اطالعات و ارتباطات يفناور

 نور يان و حاتم مهدويبه نقل از فتح يفلک

 :کند مي فين تعرياطالعات را چن ي( فناور3121)

است که با  ياز فناوراي  اطالعات شاخه يفناور

مطالعه و کاربرد داده ، افزار نرمو  افزار سختاستفاده از 
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، انتقال، يکار دست، رهيذخهاي  نهين در زمو پردازش آ

خودکار را  ييماآداده ، کنترل، مبادلهي، ابيارز، تيريمد

 .سازد مي ريپذ امکان

تواند فقر را با  مي اطالعات و ارتباطات يفناور

خدمات ، بهداشت، آموزشافراد به  يبهبود دسترس

متها ) بهبود بخشد ياعتبار ـ يمال و خدمات يدولت

8111 ،317) 

 

 اطالعات و ارتباطات يت فناورياهم

و ها  اطالعات و ارتباطات فرصتهاي  يفناور

در  ييروستا ي توسعه يرا برا يعيامکانات وس

هاي  يفناور .آورند يم جهان سوم فراهم يکشورها

 آوردنتوانند با فراهم  مي اطالعات و ارتباطات

مت ارزان موانع توسعه را در جوامع ياطالعات به ق

شامل  3991 ي دههنو هاي  يفناور .بردارند ييروستا

در اي  ژهينقش و ژهيو به ميس يبهاي  ينترنت و فناوريا

نترنت با شکستن موانع هرم يا .اند کردهفا يان اين ميا

به  يو دانشگاه يتخصصهاي  از موسسه ـ ياطالعات

د بودن به يکردن افراد از مق آزادبا  ليو موبا ـعموم 

به عموم  يديجدهاي  ييتوانا خاص يکيزيط فيک محي

 (115، 8115ميتور ) .اند دادهمردم 

 

 يتاليجيشکاف د

 طور بهو روستاها  يشهر نيبامکانات و خدمات 

هاي  ن موضوع در کشورياند و ا م نشدهيعادالنه تقس

نمونه از  عنوان به .شتر مصداق دارديجهان سوم ب

 111/811ش از يهند ب يروستا 111/111ک به ينزد

با مشکل آ ب  111/837، ا جاده ندارندروست

روستا به تلفن  111/811، روبرو هستند يربهداشتيغ

 ييابتدا ي مدرسهروستا  111/321 .ندارند يدسترس

 يساختمان آموزش يهم که دارند دارا ييها آنندارند و 

سوء ، يسواد يبن مشکالت يافزون بر ا .ستندين يخوب

ن روستاها يدر ااي  لهيقب ـ يفقر مشکالت قوم، هيتغذ

اطالعات و ارتباطات هاي  يفناور .وجود دارند

 يشرفته صنعتيپهاي  شتر مورد استفاده کشوريب اکنون هم

اما هنوز در  جهان سوم استهاي  نان کشوريا شهرنشي

جهان سوم چندان مورد  يکشورها يينقاط روستا

 يتاليجيشکافت داي  دهين پديچن اند نگرفتهاستفاده قرار 

 (112، 8111متها ؛ 8115ميتور ) .شودده ينام

 

 اطالعات و ارتباطات يفناورموانع 

که  يتيعنوان شد محدود تر شيپکه  طور همان

اطالعات و ارتباطات به هاي  يرساندن فناور يبرا

ن است يجهان سوم وجود دارد اهاي  روستاها در کشور

 بر نهيهزدورافتاده  يبه روستاها يرسان خدماتکه 

ان استفاده از ييشتر روستايسواد کم ب ياز طرف .است

نها با مشکل آ يرا برا ياطالعاتهاي  يفناور يبعض

توان گفت استفاده  مي ن رابطهيدر ا .مواجه کرده است

و ير رادياطالعات و ارتباطات نظهاي  يفناور ياز بعض

 ياما استفاده از بعض، به سواد ندارد يازيون نيزيو تلو

از به سواد و تا ين نترنتياو  وترير کامپينظها  يفناور

ميتور ) .دارد يسيآشنا بودن به زبان انگل ياديحدود ز

8115 ،119) 

 

 اعتماد

پژوهشگران توسعه که در مورد اعتماد سخن 

از  يبعض .اند گفتهسخن  از آن ياز انواع مختلف اند گفته

از  يبعضي، از اعتماد فرد يبعضي، اعتماد اجتماع

 ين شخصياز اعتماد ب هم يو بعض ياعتماد عموم

سخن به  ياز اعتماد اجتماع يغفار .اند کردهصحبت 

اعتماد بر انتظارات و ، ديگو مي ان آورده است ويم

که  يشده به لحاظ اجتماعد ييتأو  يتعهدات اکتساب

و ها  گر و نسبت به سازمانيکديافراد نسبت به 

ف يدارند تعر شان ياجتماع يمربوط به زندگهاي  نهاد

 (داد و ستد) متقابل ي رابطهن با يت و آن قرشده اس

، بر دو نوع است ياعتماد اجتماع .افته استيم يتعم
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 يارياعتماد را بس. نهادهااعتماد به افراد و اعتماد به 

 يافتگين کننده در توسعه يياز عوامل تع نظران صاحب

( از 3121) امايفوکو .دانند مي جوامع يماندگ عقبا ي

 داند يم ياجتماع ي هيسرماسعه را مهم در تو يعنصرها

 را اعتماد ياجتماع ي هيسرمادر  يديو عنصر کل

است که  ييرويمعتقد است اعتماد همانند ن يو .داند مي

 کارآمدتربه شکل  يا گروهيشود هر سازمان  مي باعث

   ( 89، 3121غفاري ) .ت کنديفعال

 

 ييرگرايتقد

شت سرنوهاي  با کلمه يگاهي هم معن ييرگرايتقد

است که  يژگيبودن است و آن و يقضا و قدريي، گرا

ن سرنوشت ييک جامعه نقش خود را در تعيافراد 

مانند خواست  يده گرفته و تنها عوامليش ناديخو

 ليخود دخ ندهيآر را در يجبر روزگار و تقد، خداوند

 .دانند مي

آن در  واسطه بهاست که  يتيخصوص ييرگرايتقد

است که توان و کنترل  شده ين ادراک درونيفرد ا

 ندهيآجه يط خود را ندارد و در نتيو مح يط زندگيشرا

نقطه  .نديب نمي ار خوديرا در اخت اش ياجتماعات يو ح

 ينوع ييخردگرا .است ييخردگرا ييرگرايتقدمقابل 

و  يآن فرد بر توانمند واسطه بهاست که  يريگ جهت

از  زيبا پره .کند مي ديتأکخود  ينقش سازنده و تحول

ل موجود يو وسا يريکارگ بهمفرط و  ييسرنوشت گرا

خود به  يات اجتماعيط و حير را در محيين تغيشتريب

دو  ييو خردگرا ييرگرايبنابراين تقد .آورد مي وجود

گر هستند که يکديمقابل و متعارض با  يصفت شخص

 ـسانش ، ارياخت ـاز صفات اجبار  يکيداللت بر وجود 

 ـو فاقد نقش بودن  تالش ـب( ينص) قسمت، برنامه

 (15، 3125 يغفار) نقش داشتن در فرد وجود دارد

 

 

 

 ياجتماع يانزوا

از  يرياز عمـل جلـوگ   عبـارت اسـت   ياجتماع يانزوا

مختلف هاي  ژه در جنبهيو ياجتماعهاي  مشارکت گروه

 شوند مي که مهم شمرده يزندگ

 ينوع يرا به معنا ياجتماع ي( انزوا3121) يغفار

 ييو جدا يگانگيبي، اريمع يبي، پوچي، اتواناحساس ن

تواند با  مي ياجتماع يانزوا يبه نظر و .داند مي جمع از

، ييمعنا يب، يقدرت يب يها مؤلفهدر نظر گرفتن 

 شود ياتيعمل يزاريو خود ب يگانگيب، يهنجار يب

 (87، 3121 يغفار)

 

 يجهان شهر

افراد قادر به درک  در آناست که  يژگيمنظور و

 يفراتر از روستا و محل زندگ ياجتماعهاي  تمسيس

از محل  تر گسترده ياجتماعهاي  خود بوده و نظام

ارتباط  يرهش جهان يژگيو .نديب مي يخود يزندگ

 .شدن دارد يبا مفهوم جهان يتنگاتنگ

 يجهان» :ديگو مي شدن يف جهانيعطاران در تعر

د يند تولياست که در فرا يساختار يراتييشدن شامل تغ

رات ساختار ييتغ .دهد مي رخ يع اقتصاد جهانيتوز و

از  يارياست که بسهايي  ل واکنشيمذکور به دل

و  العاده فوق يدر مواجهه با فشارها يجهانهاي  شرکت

روز افزون  يکه تقاضا يا العاده خارقهاي  فرصت

 جاديند تجارت ايدر درون فرا ياطالعاتهاي  يفناور

 يبا کاربرد فناورا ه شرکت .دهند مي نشان، کند مي

مکان و زمان و  ريتأثرفع  يياطالعات و ارتباطات توانا

شدن مستلزم  يجهانهاي  ن جنبهيا .ابندي مي فاصله را

است که  يو اطالعات يارتباط يها رساختيزتوسعه 

هاي  رسانهي، ارتباطهاي  از شبکهاي  بر شبکه يخود مبتن

نترنت و يا .انه و فراهم کنندگان محتواستيراي، گروه

 برآوردنک شدن به يدر حال نزد يشبکه گسترده جهان

 «.ن الزامات استيا
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شدن سه  يعامل جهان گانه سه يبند ميتقسطبق 

شدن مدرن و  يجهان، هيشدن اول يجهان :مرحله دارد

ن يشدن در ا يشدن ارتباطات که منظور از جهان يجهان

 (15، 3173شكرخواه ) .باشد مي شتر نوع سوميق بيتحق

 :شارکتم

اي  افتهيند سازمان ي( مشارکت را فرا3121) يغفار

 يداوطلبانه و جمع، آگاهانه صورت بهداند که افراد  مي

که منجر به  ين و مشخصيبا نظر داشتن اهداف مع

 يگردد با هم همکار مي م شدن در منابع قدرتيسه

هاي  را نهاد ين مشارکتينمود چن يو .ندينما مي

هاي  و سازمانها  گروه ،ها انجمنچون  يمشارکت

ند توسعه يداند که در مراحل مختلف فرا مي يردولتيغ

 .ندينما مي نقش يفايا

 يافتگين توسعهکه در مورد  ينظران صاحباز جمله 

 .( است3128) اي حمزه اند نموده اظهارنظرران يدر ا

 و ازدر توسعه را فرهنگ  کننده نييتععامل اي  حمزه

ف يضع يو .داند مي شارکتمهم فرهنگ را م يها مؤلفه

ران را يدر ا يبودن فرهنگ مشارکت و احساس همدل

 .داند مي رانيدر ا يافتگيعامل توسعه ن نيتر مهماز 

 

 يينوگرا

هاي  وهيرش الگوها و شيپذ يبه معنا يينوگرا

و کاره  يينو جو ي هيروحي، ات اجتماعيد در حيجد

ن ير از اکه افراد برخوردا يا گونه بهباشد  مي تازه کردن

را  ديجد يقبول دگرگون يشتر برايب يآمادگ يژگيو

در برابر  يميقدهاي  وهيحفظ الگوها و ش يدارند و برا

 .دهند مي از خود نشان يد مقاومت کمتريجد يالگوها

 (12، 3121 يغفار)

د يگو مي ييف نوگراي( در تعر3179) ييکسرا

که  يحرکت، روبه جلو، وستهياست پ يحرکت يينوگرا

ن يدارد و از ا ينقد و بحران در بطن آن جا، شک دهيا

تازه نسبت به جهان خودش  يانسان به نگرش، بحران

 .ابدي مي دست

 ينيکار آفر

رفتار و  يرا نوع ينيشمندان کارآفرياز اند ياريبس

 يهنر يگر آن را کاريد يگروه، دانند مي يوه زندگيش

 را به مفهوم ينيتر دراکر کارآفريپ يانگارند ول مي

در برابر آن و  ير واکنشييتغي، برا يدائم يجستجو

از  .کند مي انيک فرصت بي عنوان بهاز آن  يبردار بهره

ن ين بار اينخست يکه برا يتر کسيگر شومپيطرف د

، ان کرديب يعلم صورت بهات خود يمقوله را در نظر

هزار ) داند مي را موتور توسعه اقتصادي ينيکارآفر

 (12، 3121 يبيجر

 :ر استيز يمشتمل بر رفتارها ينيرکارآف

 .ديجد يک واحد تجاري سيتأس :جاديا

ت يک فعاليرانه يمد يريگ جهت :يت عموميريمد

 .افته منابع به آنيا تخصص ي يتجار

، بازار، نديفرآ، از کاال يتجار يبردار بهره :ينوآور

 .ديا سازمان جديه يمواد اول

ا يان ياز ز يقبول مخاطره ناش :يزيآم مخاطره

 يرمتعارفيغ طور بهکه  يک واحد تجاريشکست بالقوه 

 .اد باشديز

به  يابيت و قصد تحقق و دستين :ت عملکردين

 يک واحد تجاريرشد و سود در  يسطوح باال

 (71، 3179 يانياحمدپور دار)

 

و فناوري اطالعات  يها تيقابل :اصلي پژوهش سؤال

ها در روستا يو فرهنگ ياجتماعبراي توسعه  ارتباطات

 چگونه است؟

 

 قيات تحقيفرض

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (3

ان ييروستا يعمومهاي  آگاهيزان يارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعنادار ي رابطه
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اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (8

 يمعناداران رابطه ييزان اعتماد روستايارتباطات و م

 .وجود ندارد

اطالعات و هاي  يبه فناور يرسزان دستين ميب (1

ان رابطه ييروستا ييرگرايزان تقديارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعنادار

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (1

ان رابطه ييروستا ياجتماع يزان انزوايارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعنادار

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (5

ان رابطه ييزان مشارکت روستايارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعنادار

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (1

ان ييبودن روستا يجهان شهرزان يارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعناداررابطه 

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (7

ان رابطه ييروستا ييزان نوگرايارتباطات و م

 .داردوجود ن يمعنادار

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (2

ان رابطه ييروستا ينيزان کارآفريارتباطات و م

 .وجود ندارد يمعنادار

اطالعات و هاي  يبه فناور يزان دسترسين ميب (9

ان در مورداستفاده ييارتباطات و اعتقاد روستا

وجود  يمعناداررابطه ها  ين فناورياز ا يراخالقيغ

 .ندارد

 

 وهشروش پژ

 يشيمايو پتوصيفي  قيق از نوع تحقين تحقيا

 يرهايه متغيکل يابيو ارز يريگ اندازهاست چرا که 

ق يدان تحقيدر م يريمورد نظر در سطح روستا و به تعب

جهت  .با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است

هم استفاده اي  منابع و اسناد از روش کتابخانه يبررس

 .شده است

ان استان ييروستا ي هيکلق يحقت يجامعه آمار

بوده است که تعداد آنها در حدود  يجان شرقيآذربا

 81روستا  8711ن يان اياز م. پارچه روستا است 8711

انتخا ب شده  يتصادف يريگ نمونهروستا به صورت 

باشد  مي نفر 3811روستا كه مشتمل بر  81اين  ؛ واست

نتخا ب تصادفي ا يريگ نمونه عنوان بهنفر  111تعداد 

ضريب همبستگي  ها داده ليوتحل هيتجزگرديده وجهت 

 .كروسكال استفاده شده است آزمون، پيرسون

 

 آماريتجزيه و تحليل 

ن يدهد ب مي نشان يل آماريه و تحليج تجزينتا

 يرهايو متغ ICTشخص از  يبرخوردارهاي  ريمتغ

رابطه  گونه چيه ينيکارآفر .مشارکتي، اجتماع يانزوا

 .ود نداردوج يمعنادار

ر ين متغيدهد ب مي رسون نشانيپ يب همبستگيضر

و  يمنف ي رابطهو اعتماد  ICTشخص از  يبرخوردار

 ن معنا کهيبه ا. % وجود دارد5 يبا خطا يمعنادار

 ي% که هرچه دسترس95توان گفت به احتمال  مي

 شترياطالعات و ارتباطات بهاي  يشخص به فناور

، اف از جمله به دولتاطر يايشود اعتماد او به دن مي

 .ابدي مي و مردم کاهش يدولت يها سازمان

ر ين متغيب دهد يمرسون نشان يپ يب همبستگيضر

بودن او  يجهان شهرو  ICTشخص از  يبرخوردار

 .% وجود دارد5 يبا خطا يمعنادارمثبت و  ي رابطه

 ي% هرچه دسترس95توان گفت با احتمال  مي يعني

 تر يجهان شهر يشود و مي ادتريز ICTشخص به 

 .شود مي

ر ين متغيدهد ب مي رسون نشانيپ يب همبستگيضر

و اعتقاد به استفاده  ICTشخص از  يبرخوردار

اطالعات و ارتباطات رابطه هاي  ياز فناور يراخالقيغ

ن معنا که يبه ا. % وجود دارد3 يمعنادار و مثبت با خطا

شخص  يتوان گفت هرچه دسترس مي %99با احتمال 
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از  يراخالقيشود اعتقاد به استفاده غ مي ادتريز ICTبه 

 .کند مي دايش پيز افزايآن ن

ر ين متغيدهد ب مي رسون نشانيپ يب همبستگيضر

زان يميي، و نوگرا ICTشخص از  يبرخوردار

زان يمي، ادبهاي  آگاهيزان يمي، بهداشتهاي  آگاهي

زان يمي، اجتماعهاي  آگاهيزان يمي، اسيسهاي  آگاهي

، از وام آگاهي) يمال آگاهيزان يم، يا حرفه هاي آگاهي

 يسيبا زبان انگل ييابتدا ييزان آشنايم، (مهياعتبارات و ب

 يمثبت و معنادار ي رابطهافراد  يعمومهاي  آگاهيو 

توان گفت  مي که ين معنيبه ا .% وجود دارد3 يبا خطا

ش يافزا ICTفرد به  ي% هرچه دسترس99با احتمال 

ي، ادبهاي  آگاهيي، بهداشتهاي  يآگاهيي، ابد نوگراي

هاي  آگاهيي، اجتماعهاي  آگاهيي، اسيسهاي  آگاهي

با زبان  ييابتدا ييشناآي، مالهاي  آگاهيي، ا حرفه

 .ابدي مي شيافراد افزا يعمومهاي  آگاهيو  يسيانگل

 ها بررسي مقايسه ميانگين

دهد اختالف  کروسکال واليس نشان مي آزمون

هاي انزواي اجتماعي،  ن متغيربين ميانگي يدار يمعن

، کارآفريني و ييرگرايتقدبودن،  يجهان شهرمشارکت، 

هاي اجتماعي در ارتباط با متغير مستقل  آگاهيميزان 

ICT .شخصي وجود ندارد 

دهد اختالف  کروسکال واليس نشان مي آزمون

بين ميانگين اعتماد روستاييان ساکن  يدار يمعن

 ICTبرخورداري از  سطح نظر از گانه سههاي  گروه

اعتماد اي  که ميانگين رتبه يا گونه بهوجود دارد. 

بيشتر  ICTاز  نا برخوردارروستاييان ساکن روستاهاي 

نا برخوردار و  نسبتًااز روستاهاي برخوردار، روستاهاي 

 برخوردار است. نسبتًاروستاهاي 

 

 قيتحق يها مؤلفهاطالعات و  يشخص از فناور يبرخوردار سطح ريمتغن يب يب همبستگيضر :3 جدول

 تحقيق يها مؤلفه Rشده محاسبه 

 
 رديف

 رسونيپ يب همبستگيضر يدار يمعنسطح 

 3 ياجتماع يانزوا 111/1 177/1

 8 اعتماد -/338 111/1

 1 مشارکت -/122 337/1

 1 يجهان شهر 338/1 111/1

 5 ييرگرايتقد 311/1 111/1

 1 يينوگرا 395/1 111

 7 ينيکارآفر 118/1 151/1

 2 ياخالق - ياجتماع يها ارزش 851/1 111

 9 يبهداشت آگاهيزان يم 811/1 111

 31 يادب آگاهيزان يم 838/1 111

 33 ياسيس آگاهيزان يم 831/1 111

 38 ياجتماع آگاهيزان يم 311/1 131/1

 31 يا حرفه آگاهيزان يم 831/1 111

 31 يمال آگاهيزان يم 333/1 112/1

 35 يسيه با زبان انگلياول ييآشنا 895/1 111

 31 کل يعمومهاي  آگاهيزان يم 117/1 111
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دهد اختالف  کروسکال واليس نشان مي آزمون

ن نوگرايي روستاييان ساکن بين ميانگي يدار يمعن

 ICTاز نظر سطح برخورداري از  گانه سههاي  گروه

روستاييان اي  که ميانگين رتبه يا گونه بهوجود دارد. 

بيشتر از روستاهاي  ICTساکن روستاهاي برخوردار از 

برخوردار و  نسبتًا، روستاهاي نا برخوردار نسبتًا

 روستاهاي نا برخوردار است.

دهد اختالف  واليس نشان ميکروسکال  آزمون

در  يراخالقيغبين ميانگين اعتقاد به استفاده  يدار يمعن

 از نظر سطح گانه سههاي  روستاييان ساکن گروه

ن يانگيکه م يا گونه به .وجود دارد ICTاز  يبرخوردار

 ياز فناور يراخالقياعتقاد به استفاده غاي  رتبه

 يان ساکن روستاهايياطالعات و ارتباطات در روستا

، برخوردار نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از 

 نا برخوردار يو روستاها نا برخوردار نسبتًا يروستاها

 .است

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال مونآز

 يبهداشتهاي  آگاهيزان ين ميانگين ميب يدار يمعن

از نظر سطح  گانه سههاي  ان ساکن گروهييروستا

اي  ن رتبهيانگيکه م يا گونه به ICTاز  يبرخوردار

شتر از يب ICTبرخوردار از  يان ساکن روستاهاييروستا

ا برخوردار و ن نسبتًا، برخوردار نسبتًا يروستاها

 .است نا برخوردار يروستاها

که اختالف  دهد يمس نشان يکروسکال وال آزمون

 يادبهاي  آگاهيزان ين ميانگين ميب يدار يمعن

از نظر سطح  گانه سههاي  ان ساکن گروهييروستا

ن يانگيکه م ي گونهبه  .وجود دارد ICTاز  يبرخوردار

اکن ان سييروستا يادبهاي  آگاهيزان يماي  رتبه

، برخوردار نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از 

نا برخوردار  يو روستاها نا برخوردار نسبتًا يروستاها

 .است

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال آزمون

 ياسيسهاي  آگاهيزان ين ميانگين ميب يدار يمعن

از نظر سطح  گانه سههاي  ان ساکن گروهييروستا

ن يانگيکه م يا گونه به .ود داردوج ICTاز  يبرخوردار

ان ساکن ييروستا ياسيسهاي  آگاهيزان يماي  رتبه

 نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از  يروستاها

نا  يو روستاها نا برخوردار نسبتًا يروستاها، برخوردار

 .است برخوردار

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال آزمون

اي  حرفههاي  آگاهيان زين ميانگين ميب يدار يمعن

از نظر سطح  گانه سههاي  ان ساکن گروهييروستا

ن يانگيکه م يا گونه به .وجود دارد ICTاز  يبرخوردار

ان ساکن ييروستااي  حرفههاي  آگاهيزان يماي  رتبه

 نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از  يروستاها

نا  يهابرخوردار و روستا نسبتًا يروستاها، نا برخوردار

 .است برخوردار

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال آزمون

ان ييروستا يمالهاي  آگاهين يانگين ميب يدار يمعن

از  ياز نظر سطح برخوردار گانه سههاي  ساکن گروه

ICT اي  ن رتبهيانگيکه م يا گونه به .وجود دارد

برخوردار  يان ساکن روستاهاييروستا يمالهاي  آگاهي

 يروستاها، نا برخوردار يتر از روستاهاشيب ICTاز 

 .برخوردار است نسبتًا يو روستاها نا برخوردار نسبتًا

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال آزمون

 يسيبا زبان انگل ييزان آشناين ميانگين ميب يدار يمعن

 ياز نظر سطح برخوردار گانه سههاي  ان گروهييروستا

اي  ن رتبهيانگيه مک يا گونه به .وجود دارد ICTاز 

 يان ساکن روستاهاييروستا يسيبا زبان انگل ييآشنا

، برخوردار نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از 

 نا برخوردار يو روستاها نا برخوردار نسبتًا يروستاها

 .است

دهد اختالف  مي س نشانيکروسکال وال آزمون

ان ييروستا يعمومهاي  آگاهين يانگين ميب يدار يمعن

از  ياز نظر سطح برخوردار گانه سههاي  ساکن گروه

ICT اي  ن رتبهيانگيکه م يا گونه به .وجود دارد
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 يان ساکن روستاهاييروستا يعمومهاي  آگاهي

، برخوردار نسبتًا يشتر از روستاهايب ICTبرخوردار از 

 نا برخوردار ينا برخوردار و روستاها نسبتًا يروستاها

 .است

 

 گيري جهنتي

هاي  توجه به تجزيه و تحليل آماري با آزمونبا 

 :آمد به دستپيرسون، کروسکال واليس نتايج زير 

دهد  نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي

 هاي برخورداري شاخص از همبستگي مثبتي بين متغير

ICT  و برخورداري روستا از امکانات زير بناييICT  و

تان و سطح در سطح دهس ICTبرخورداري روستا از 

هاي اطالعات و ارتباطات  وجود دارد. فناوري آموزش

بهداشتي، ادبي، سياسي، اجتماعي،  آگاهيباعث ارتقاء 

هاي  آگاهي، مالي و آشنايي با زبان انگليسي و اي حرفه

 آموزشکلي شده و باعث بهبود  طور بهعمومي 

هاي  شود. روستاييان که دسترسي بيشتري به فناوري مي

و  آموزشاز نظر سطح  اند داشتهارتباطات اطالعات و 

هاي بهداشتي، ادبي،  آگاهيعمومي اعم از  يها يآگاه

سياسي، اجتماعي، مالي، آشنايي اوليه با زبان انگليسي 

 (هاي ياد شده آگاهييعني مجموع ) عمومي آگاهيو 

 هستند. يباالتردر سطح 

ضريب همبستگي  آزمونآمده از  به دستنتيجه 

ن تحقيق در رابطه با هر سه متغير پيرسون در اي

روستا از  يبرخوردار ،ICTبرخورداري شخص از 

 ICTو برخورداري روستا از  ICTامکانات زير بنايي 

که افراد يا روستاهايي  دهد يمدر سطح دهستان نشان 

که دسترسي بيشتري به فناوري اطالعات و ارتباطات 

 از  مـود، اعـري به دنياي اطراف خـاد کمتـدارند اعتم

 

 ICTشخص از  ير مستقل برخورداريبا توجه به متغها  نيانگيسه ميمقا :8جدول 

Sig  محاسبه شدهK 

 ICTسطح برخورداري شخص از 

 تحقيق يها مؤلفه
 نا برخوردار

نا  نسبتًا

 برخوردار
 برخوردار برخوردار بتًانس

 انزواي اجتماعي 51/321 15/311 21/313 21/311 571/3 115/1

 اعتماد 11/357 11/319 15/351 72/393 811/33 133/1

 مشارکت 88/325 11/319 11/315 19/318 111/5 313/1

 يجهان شهر 51/322 89/359 75/311 11/311 357/7 117/1

 ييرگرايتقد 51/393 11/311 73/359 23/313 751/5 381/1

 نوگرايي 13/815 12/311 21/311 95/387 719/31 118/1

 کارآفريني 51/371 51/313 91/351 21/315 172/3 118/1

 اخالقي يها ارزش 15/815 17/319 11/352 91/311 151/31 113/1

 بهداشتي آگاهيميزان  82/817 13/318 11/313 91/318 111/31 111/1

 ادبي آگاهيميزان  19/399 91/323 75/358 28/319 219/31 111/1

 سياسي آگاهيميزان  78/812 51/375 83/351 21/317 719/31 118/1

 اجتماعي آگاهيميزان  19/372 59/378 31/351 12/351 111/1 887/1

 اي حرفه آگاهيميزان  72/811 83/373 11/359 12/311 118/31 111/1

 مالي آگاهيميزان  71/811 15/351 31/355 87/351 118/2 117/1

 آشنايي اوليه با زبان انگليسي 81/811 15/311 29/318 12/331 151/15 111

 هاي عمومي کل آگاهيميزان  81/889 98/375 15/359 13/335 181/18 111
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به  ي جهينت. همچنين اند مردمهاي دولتي و  دولت، اداره

دهد  کروسکال واليس نشان مي آزمونآمده از  دست

دارند  ICTروستاها و افرادي که دسترسي بيشتري به 

 اعتماد کمتري به دنياي اطراف دارند.

ضريب  آزمونآمده از  به دستدر اين تحقيق 

اري شخص همبستگي پيرسون در مورد متغير برخورد

در دهستان  ICTو سطح برخورداري روستا از  ICTاز 

هاي اطالعات و ارتباطات  دهد بين فناوري نشان مي

ICT  و تقديرگرايي همبستگي منفي وجود دارد از

اما نتيجه ؛ نمايد مي دييتأتحقيق را  ي جهينتهمين رو 

 مؤلفهضريب همبستگي پيرسون در مورد  آزمون

نشان  ICTانات زير بنايي برخورداري روستا از امک

بر  تأثيريهاي اطالعات و ارتباطات  دهد فناوري مي

 ندارند. ييرگرايتقد

س در مورد يکروسکال وال آزمونجه ين نتيهمچن 

دهد  مي نشان ICTشخص از  يبرخوردار يها مؤلفه

ا يبر کاهش  تأثيرياطالعات و ارتباطات هاي  ياورفن

اد شده در مورد ي آزموناما ؛ ندارند ييرگرايش تقديافزا

و سطح  ICT يير بنايروستا از امکانات ز يبرخوردار

دهد  مي در دهستان نشان ICTروستا از  يبرخوردار

اطالعات و هاي  يکم به فناور يبا دسترس يروستاها

 يبا دسترس يشتر و روستاهايب ييرگرايتقدارتباطات 

توان گفت  مي رواي  از .دارند يکمتر ييرگرايتقدشتر يب

ICT  شده است ييرگرايتقدباعث کاهش. 

 ريتأثرسون در رابطه با يپ يب همبستگيضر

 يو سطح برخوردار ICTشخص از  يبرخوردار

 دييتأرا  تأثيرين يدر دهستان چن ICTروستا از 

 يانزواهاي  رين متغيباي  هرابط گونه چيهکند چون  نمي

 آزموناما ؛ اد شده وجود نداردير يبا دو متغ ياجتماع

 نشان ICT يير بناياد شده در رابطه با امکانات زي

 يير بنايامکانات ز يدهد که هرچه روستا دارا مي

ابد و از ي مي کاهش ياجتماع يباشد انزوا يشتريب

بل قهاي  قيج به دست آمده از تحقين رو با نتايهم

آمده از  به دست ي جهينتن يهمچن .دارد يهمخوان

ر يس در مورد هر سه متغيکروسکال وال آزمون

روستا از  يبرخوردار ،ICTشخص از  يبرخوردار

روستا از  يو سطح برخوردار ICT يير بنايامکانات ز

ICT اطالعات و ارتباطات  يدهد که فناور مي نشان

ICT استنداشته  ياجتماع يبر انزوا تأثيري. 

ق ين تحقيانجام شده در اهاي  از آزمون کدام چيه

اطالعات و  ي( فناوريا منفيمثبت ) يهمبستگ

جالب توجه  .ندينما نمي دييتأارتباطات بر مشارکت را 

 به دست يهمبستگهاي  بيم ضرياست که اشاره کن

 يبرا 337/1جه يرسون با نتيپ آزمونآمده از 

 يبرخوردار يبرا 577/1و  ICTشخص از  يبرخوردار

 يبرا 971/1و  ICT يير بنايروستا از امکانات ز

 در سطح دهستان نشان ICTروستا از  يبرخوردار

اطالعات هاي  يان فناوريماي  ن رابطهيدهند که کمتر مي

 .و ارتباطات و مشارکت وجود ندارد

 يب همبستگيضر آزمونآمده از  به دست ي نتيجه

 مؤلفهن يدهد ب مي ق نشانين تحقيرسون در ايپ

بودن  يجهان شهرو  ICTشخص از  يبرخوردار

هاي  ه آزمونيبق .وجود دارد يمعنادارمثبت و  ي رابطه

سه يو مقا يب همبستگيانجام شده اعم از ضر

 يها مؤلفهن يرا ب معناداري ي رابطهوجود ها  نيانگيم

 بودن نشان جهان شهريو  ICTاز  يبرخوردار

 .دهند نمي

در  يب همبستگياز ضرآمده  به دستهاي  جهينت

 يشخص از فناور يبرخوردارهاي  ريمورد متغ

روستا از امکانات  يبرخوردار، اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات و سطح  يفناور يير بنايز

اطالعات و ارتباطات در  ياز فناور يبرخوردار

اطالعات و هاي  يان فناوريدهد که م مي دهستان نشان

ن يهمچن .وجود دارند يهمبستگ ييارتباطات و نوگرا

دهد  مي نشانها  نيانگيم ي مقايسه آزمون ي نتيجه

اطالعات و  يبه فناور يشتريب يکه دسترس ييروستاها
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 يکمتر يکه دسترس ييشتر و روستاهايارتباطات دارند ب

 .اطالعات و ارتباطات دارند کمتر است يبه فناور

ب يضر آزمونآمده از  به دستج يق نتاين تحقيدر ا

 يرهاين متغيباي  چ گونه رابطهيرسون هيپ يهمبستگ

روستا از  يبرخوردار ،ICTشخص از  يبرخوردار

در سطح  ICT روستا از يو برخوردار ICTامکانات 

 آزمونن يهمچن .دهند نمي نشان ينيدهستان و کارآفر

که  يانيين روستايدهد ب مي نشانها  نيانگيسه ميمقا

عات و ارتباطات دارند اطال يبه فناور يشتريب يدسترس

 .وجود ندارند يدار يمعنتفاوت  ينياز نظر کارآفر

ن يدهد ب مي ق نشانيآمده از تحق به دستج ينتا

اطالعات و ارتباطات و اعتقاد  يزان استفاده از فناوريم

اطالعات و ارتباطات  ياز فناور يراخالقيبه استفاده غ

 رسونيپ يب همبستگيضر .مثبت وجود دارد يهمبستگ

 ،ICTشخص از  يبرخوردار يرهايدر مورد متغ

و سطح  ICT يير بنايروستا از امکانات ز يبرخوردار

دهد  مي در دهستان نشان ICTروستا از  يبرخوردار

اطالعات و  يان به فناورييروستا يزان دسترسيهرچه م

شتر اعتقاد به يان بييشود روستا مي شتريارتباطات ب

اطالعات و ارتباطات  ياز فناور يراخالقياستفاده غ

 .دارند
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