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هدف كلي ، بررسي وجود رابطه با  ويژه در مناطق روستايي اين پژوهشدر رشد و توسعه اقتصادي كشورمان به ICTاهميت باتوجه به - چكيده

. جامعه آماري مورد مطالعه را روستاييان ساكن در انجام شده استبين فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه اقتصادي روستاهاي استان گيالن 
مركز خدمات ارتباطي بوده كه  308اند. در زمان انجام اين پژوهش، استان گيالن داراي در استان گيالن تشكيل داده ICTروستاهاي برخوردار از 

اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده براي اي چند مرحلهگيري خوشهونهروش نمروستا به 59عنوان نمونه آماري از بين نفر به 338از اين ميان 
پرسشنامه نخستين محاسبه  30هاي آماري از اي بود كه تأييد روايي و پايايي آن با استخراج دادهساختهي محققآوري اطالعات، پرسشنامهجمع

اطالعاتي و ارتباطي در يك روستا موجب بهبود توسعه اقتصادي آن  هايشده، در سطح مطلوب برآورد گرديد. نتايج نشان داد وجود شاخص
نداشته، در عوض، وضعيت اقتصادي خود  ICTشود، ليكن وضعيت مناسب اقتصادي روستا اثري بر ميزان برخورداري روستائيان از روستا مي

اي صادي خانوارهاي روستايي اثرگذار بوده، اين دو متغير رابطههمچنين بر وضع اقت ICTداري دارد. استفاده از روستائيان در اين ارتباط اثر معني
 دوسويه با هم دارند. 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه اقتصادي، روستا، گيالن -ها كليد واژه
 

1. 0Bمقدمه 

) از جملـه  ICT( هـاي اطالعـات و ارتباطـات   فنـاوري امروزه 
-تي بـه ترين معيارهاي توسعه و پيشرفت اقتصـادي و صـنع  عمده

اي از هاي اطالعـات و ارتباطـات مجموعـه   فناوريآيد. حساب مي
-هايي هستند كه تجهيزات فناوري اطالعات ماننـد رايانـه  فناوري

هاي ها و شبكههاي ارتباطات مانند تلفنهاي شخصي را با فناوري
-. تكنولوژي اطالعات روش]1[نمايندارتباطات راه دور، تلفيق مي

كرده، امور اقتصـادي و اجتمـاعي و حتـي     هاي كاري را دگرگون
در اين راستا روسـتاها نيـز از    .نحوه زندگي ما را تغيير داده است

 .]13[اندتأثير پذيرفته ICTتوسعه
در كنـار روسـتا تركيبـي     ICTتا چندي پيش گـذاردن واژه  

اين فناوري اتـالف  نامأنوس و دور از ذهن بود و تجهيز روستاها به
روســتايي در  ICTبـار  شـد. نخســتين مــي وقـت و ســرمايه تلقـي  

-ها، از طريق اطـالع منظور قطع دست واسطهروستاهاي هند و به

-كشاورزان در مورد قيمـت محصـوالت و فـروش آن بـه    رساني به
. ]10[قيمت روز بازار انجام گرفـت  تر بهتر و نزديكقيمت مناسب

خش روستاها و بدر مباحث مربوط به ICTپس از اين موفقيت، از 
رسـاني، آب و هـوا و   كشاورزي ماننـد آمـوزش كشـاورزي، اطـالع    

شرايط جوي، نوع محصـول قابـل كشـت بـا شـرايط محـيط نيـز        
استفاده شد. بعد از هندوستان، در سـنگال و سـپس در آمريكـا و    

هاي كشاورزي با موفقيـت  در روستاها و فعاليت ICTكانادا كاربرد 
هاي انجام شده در پژوهشها و . با مطالعه گزارش]15[همراه شد 

زودي تصورات نادرست گذشته آشكار شـده،  ، بهICTزمينه اثرات 
بخـش مهمـي از يـك     ICTمـرور همگـان متقاعـد شـدند كـه      به

-كـه در سـال  نحويبه. ]4[نگر توسعه روستايي است رهيافت كل
هاي نخستين هزاره سوم كه هنوز توسعه پايدار، امنيت غـذايي و  

هاي جهاني است، بدون شك ترين چالشن مهمآمسائل وابسته به
حل اين مشكالت و جهاني شدن اقتصـاد، فرهنـگ و بسـياري از    
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هـاي اطالعـاتي قابـل تصـور     فناوريتحوالت مدرن، بدون توجه به
 .]5[ نيست

كوه در روستاي شاه 1379سال در كشور ما به ICTتاريخچه 
 ICTين مركـز  آباد، اولدر روستاي قرن 1382گردد. در سال برمي

همين مركـز برنـده جـايزه     1386روستايي ساخته شد و در سال 
آسـيا و اقيانوسـيه از سـازمان يونســكو شـده، از نظـر خالقيــت و      
نوآوري در دنيـا اول شـد. ولـي نخسـين طرحـي كـه بـا پوشـش         
گسترده و بوسيله دولت در ايران اجرا شد، پروژه تجهيـز ده هـزار   

صورت كه به ]11[ات روستايى بودمركز فناورى اطالعات و ارتباط
هـاي  . شرح فعاليـت ]6[رسمى در برنامه چهارم توسعه مطرح شد

ي حيطـه  4باشـد در  خدمت مي 700اين مراكز كه شامل حدود 
و  ITارايه خدمات پستي و بانكي، خدمات ارتباطي، خدمات حوزه 

 .]7[بندي شده است آموزش تقسيم
ط اتحاديـه جهـاني   بر اساس آمارهاي رسمي منتشرشده توس

ــران از جهــت فنــاوري اطالعــات و  2007مخــابرات در ســال  ، اي
كشور جهان، جايگـاه هشـتاد و هفـتم را     170ارتباطات در ميان 

دارد. مقايسه جامعه اطالعاتي كشور با ديگر كشورهاي جهـان در  
ذكر اين نكته جا بهطلبد، اما در اينجاي خود بحث مفصلي را مي

هاي كشورهاي همسايه در اين حـوزه   شاخصكنيم كه بسنده مي
 هاي كشور ماست.  چندين برابر شاخص

دهـد كـه   نشـان مـي   1999تحقيقات بانك جهاني در سـال  
موقعيت بحرانـي بـراي روسـتائيان فقيـر در كشـورهاي در حـال       

درخواست ايـن كشـورها بـراي طراحـي و اجـراي      توسعه منجر به
ده است. در ايـن زمينـه   هاي حمايتي بيشتر و كار آمدتر شبرنامه

ــتم   ــاد سيس ــي و ايج ــت طراح ــددي جه ــنهادات متع ــاي پيش ه
هـاي بـازار ارائـه    منظور تنظيم ريسـك رساني بهالكترونيكي اطالع

 .]14[شده است 
در رشد و توسعه اقتصـادي كشـورمان    ICTاهميت باتوجه به

ويژه در مناطق روستايي، مطالعـات متعـددي انجـام شـده كـه      به
اسـت. از جملـه نتـايج حاصـل از      ICTاثرات مثبت همگي بيانگر 

دهـد اثـر   )، كـه نشـان مـي   2004( مشيري و جهـانگرد مطالعات 
) بر رشد اقتصادي ايـران طـي   ICTفناوري اطالعات و ارتباطات (

دار بوده اسـت. در مطالعـه ديگـري    ، مثبت و معني1384-1380
 را عاملي ICT)، استفاده از 2005( حسني خورشيدي و همكاران

توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و    يـابي بـه  بخش در دسـت اطمينان
فمــي و همكــاران كننــد. فرهنگــي اســتان گلســتان معرفــي مــي

تـرين  هايي كـه مهـم  در زمينه ICTsنيز در تحليل نقش  )2002(
دانـد،  عوامل محدود كننده توسعه اقتصـادي جوامـع محلـي مـي    

بـراي افـزايش    رامانند كارآفريني، بازاريابي و مديريت ريسك، آن

هــاي توليـد، بازاريــابي ســريع،  توليـد در آينــده و كـاهش هزينــه  
درآمـد و منـابع بيشـتر، مـديريت ريسـك قيمـت در       دستيابي به

هـاي بـازار و كـاهش خطـرات     خصوص كنترل و آگاهي از قيمـت 
توليد و در مجموع براي توسعه كشـاورزي و بـه تبـع آن توسـعه     

)، 2007( شـيري داند. ي ميروستايي و محلي بسيار الزم و ضرور
) را در توسعه اقتصادي ICTاهميت فناوري اطالعات و ارتباطات (

از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داده و اين فناوري را به عنـوان  
 پـاپزن و همكـاران  كنـد. از نظـر   موتور رشد اقتصادي معرفي مـي 

ــم2007( ــت ) مه ــرين فرص ــاي ت ــتايي   ICTه ــاطق روس در من
بازارهـاي جهـاني،   اند از دسترسـي بـه  انشاه عبارتشهرستان كرم
گري، ديدگاه مثبت مسووالن، قرار گـرفتن فنـاوري   كاهش واسطه

اطالعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزايش گردشـگري  
انداز گسـترش فنـاوري   گر چشمروستايي. در مجموع اين پژوهش

 است. بينانه ارزيابي كردهاطالعات و ارتباطات را خوش
ي آن با وضعيت عات و ارتباطات و رابطهبررسي فناوري اطال

اقتصادي روستاهاي استان گيالن، هدف كلي مطالعه حاضر است. 
ايـن پرسـش اسـت كـه آيـا      اين پژوهش در پي پاسخي علمي بـه 

وضعيت اقتصادي روستائيان و يا سطح توسعه اقتصادي روسـتاها  
رگـذار در برخـورداري   تـرين عوامـل اث  عنـوان مهـم  تواننـد بـه  مي

 تلقي شوند؟ ICTروستائيان از 

2. 1Bهامواد و روش 

روش ميـداني  تحقيق حاضر يك مطالعه كاربردي است كه به
-انجام شده است. منطقه مورد مطالعه استان گيالن است كـه بـه  

هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات رتبـه دهـم را در    لحاظ شاخص
عداد دفاتر داير در اسـتان  كشور داشته و از نظر تراكم جمعيت و ت

 باشد.مورد مناسبي براي انجام اين پژوهش مي
سـال   55تـا   15جامعه آماري مـورد مطالعـه را روسـتاييان    

طبق آمـار  اند. تشكيل داده ICTساكن در روستاهاي برخوردار از 
مركز خدمات ارتباطي بوده  308، استان گيالن داراي 1388سال 

شهرستان استان بوده اسـت. بـا    16روستاي واقع در  308كه در 
اي گيري تصادفي خوشهنمونهروش از فرمول كوكران و بهاستفاده 

ــه  ــد مرحل ــين چن ــتان  16اي، از ب ــت،   7شهرس ــتان رش شهرس
روسـتا،   308الهيجان، شفت، بندرانزلي، ماسال، تالش، و از بـين  

صـورت تصـادفي   روستا بـا اسـتفاده از نسـبت متناسـب و بـه      59
 انتخاب شدند.سيستماتيك 

آوري اطالعــات پــژوهش، شــامل مطالعــات  هــاي جمــعروش
هـاي جهـاد    اسنادي، مشاهده و مصاحبه بـا كارشناسـان سـازمان   
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ريزي و بودجه استان گيالن و مصـاحبه  كشاورزي و معاونت برنامه
روستايي بود. با توجـه   ICTهمراه با تكميل پرسشنامه از كاربران 

سـاخته طراحـي شـد.    امه محقـق نوع پرسشن 2به اهداف تحقيق، 
هاي توسعه اقتصادي روستاها را مـورد  شاخصپرسشنامه نخست 

هاي اقتصـادي،   ي دوم نيز ويژگي پرسشنامهو  دادسنجش قرار مي
هـاي مربـوط   كرد. گويهاطالعاتي و ارتباطي كاربران را ارزيابي مي

هاي اطالعاتي و ارتباطي كاربران، همگي ساخت شاخص ويژگيبه
هاي اقتصادي كاربران نيز در سه وجه اي بودند. ويژگيوع رتبهاز ن

هاي اقتصادي جـانبي، مـورد ارزيـابي    ها و فعاليتدرآمدها، دارايي
صــورت هــاي ايــن بخــش از پرسشــنامه بــهقــرار گرفتنــد. گويــه

اي تنظيم شدند كه متناسب بـا   متغيرهاي اسمي، ترتيبي و فاصله
اي تبـديل   متغيرهـاي رتبـه  بـه اي  نياز، متغيرهاي اسمي و فاصـله 

دست آمده از پرسشـنامه، كدگـذاري   اند. متغيرهاي اسمي به شده
بنـدي گرديدنـد. در    مجدد شده و با توجه به اهداف تحقيق رتبـه 

تبديل متغيرهاي اسـمي، ايـن متغيرهـا    صورت عدم نياز يا امكان 
هاي تحقيق بر اساس همان شكل استفاده شده است. پرسشنامهبه

هاي تعريف شده براي تبيين متغيرهاي تحقيـق طراحـي   شاخص
 آيد:  شده كه چگونگي ساخت آن در پي مي

پنج شـاخص  براي برآورد وضعيت توسعه اقتصادي روستاها، 
توسـعه  "، "توسعه آموزشـي و فرهنگـي  "، "هاي جمعيتيويژگي"

توسعه خـدمات  "و  "توسعه سياسي و اداري"، "بهداشت و درمان
بـا اسـتفاده از تحليـل عـاملي و     گيري شد. دازهو ان تبيين "دولتي

هاي اصلي به يك عدد براي هـر روسـتا رسـيديم كـه     روش مؤلفه
در  باشـد. بيانگر وضعيت هر روستا از نظـر توسـعه اقتصـادي مـي    

ي كيفي و كمـي مـورد    هاي ذكر شده هر دو جنبه ساخت شاخص
 توجه قرار گرفته شده است. 

 ساخت شاخص اقتصادي
اقتصادي هر روسـتا، از طريـق سـاخت پـنج     شاخص توسعه 

شاخص جمعيتي، توسعه آموزشي و فرهنگي، توسـعه بهداشـت و   
ــي      ــدمات دولت ــعه خ ــي و اداري و توس ــعه سياس ــان، توس درم

  دهي متغيرهاي تشـكيل دهنـده   گيري شده است. براي وزن اندازه
ها از روش تحليل عاملي، به ايـن صـورت كـه متغيرهـاي      شاخص

دهنده شـاخص   هاي تشكيل معادله شده و عامل مورد بررسي وارد
مشخص شدند، استفاده شد. در هر عامل متغيرهاي مورد بررسـي  

شان ضرب شده و بر جمع آنها تقسـيم شـد تـا بـراي هـر      در وزن
-هـاي بـه   دست آيد. پس از آن عاملدهنده به عامل عددي نمايش

شان ضـرب شـده و بـر واريـانس تجمعـي      دست آمده در واريانس
 يم شد.  تقس

 ):ICTهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ( ساخت شاخص
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح روستا نيز شاخص

ريزي و بودجه در نظـر گرفتـه   طبق تعريف سازمان معاونت برنامه
شده، عبارتند از: برخورداري از صندوق پست، برخورداري از دفتر 

سترسي عمومي به اينترنت، پست، برخورداري از دفتر مخابرات، د
برخورداري از وسـيله نقليـه عمـومي و برخـورداري از روزنامـه و      

دهنـده  ) نشـان ICTمجله. شاخص فناوري اطالعات و ارتباطـات ( 
اينكـه  اسـت. بـا توجـه بـه     ICTميزان برخـورداري روسـتائيان از   

توانـد بيـانگر وضـعيت روسـتائيان از لحـاظ      فاكتورهاي زيادي مي
ICT ا استفاده از تحليل عـاملي شاخصـي بـراي    باشد، بICT   كـه

باشـد،   ICTبيانگر وضعيت افـراد از لحـاظ سـطح برخـورداري از     
نيـز از طريــق   ICTسـاخته شـد. ميـزان برخــورداري كـاربران از     

هـاي ارتبـاطي   هاي اطالعاتي و ويژگـي ساخت دو شاخص ويژگي
ارزيـابي شــد روش انجـام كــار هماننــد سـاخت شــاخص توســعه    

 نظيــري يفاكتورهــابــراي ايــن كــار از ي صــورت گرفــت. اقتصــاد
، شـامل تلويزيـون، راديـو،    "برخورداري از وسايل ارتباط جمعـي "

برخـورداري از  "دي، سـي صوت، ويدئو و ويكتاب، نشريات، ضبط
، شامل ميزان آشنايي با كامپيوتر و اينترنـت،  "كامپيوتر و اينترنت

مراجعـه بـه مراكـز خـدمات     "نوع دسترسي و ميـزان اسـتفاده و   
 گرديد.  استفاده  "ارتباطي

هـايي نظيـر   براي ساخت شاخص ارتباطي كاربران نيز گويـه 
هزينـه دو ماهـه تلفـن ثابـت،     مالكيت ابزارهاي شخصي ارتباطي، 

هزينه دو ماهه تلفن همراه، ميزان استفاده از تلفن ثابت و همـراه،  
كـار گرفتـه شـد. در    ارتباط با شهر و ارتباط با خارج از كشـور بـه  

 ICTنهايت با استفاده از دو شاخص اطالعاتي و ارتباطي، شاخص 
 هـا مـورد اسـتفاده قـرار    كاربران محاسبه شده، در آزمـون فـرض  

هاي ساخته ها و شاخصمنظور بررسي پايايي پرسشنامهبه گرفت.
گيـري روايـي آنهـا از تحليـل      شده از آلفاي كرونباخ و براي اندازه

استفاده شد كـه هـر دو در حـد مطلـوبي      K.M.Oعاملي و آماره 
 برآورد گرديد.

3. 2B نتايج و بحث 

پرسشنامه تكميل شده توسط  338دست آمده از هاي بهداده
تجزيـه و   SPSSافـزار   روستا با اسـتفاده از نـرم   59يان در روستائ

دهـد  تحليل شـد. نتـايج حاصـل از تحليـل توصـيفي نشـان مـي       
ســال، بــا انحــراف معيــار  39/38ميــانگين ســني جامعــه آمــاري 

 9/29سـواد،  درصـد بـي   7/2لحاظ سطح سـواد  است. به 116/11
 درصـد  8/6درصـد ديـپلم،    2/11درصد در حد خواندن و نوشتن 
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درصـد داراي تحصـيالت    8/9درصد دانشـجو، و   8/3فوق ديپلم، 
درصدي داراي تحصـيالت   6/31باشند. سهم ليسانس و باالتر مي

 ديپلم و باالتر از قابل توجه است.
درصد) از پاسخگويان  1/75نفر ( 254دهد نشان مي 1جدول 

درصد)  9/5نفر ( 20داراي زمين كشاورزي شخصي بودند و 
 7/2نفر ( 9درصد) به صورت تعاوني و  4/7نفر ( 25دار، اجاره

 30درصد) به صورت شراكتي داراي زمين كشاورزي بودند و تنها 
 درصد) از پاسخگويان به هيچ نوعي مالك زمين نبودند. 9/8نفر (

 پراكنش پاسخگويان از لحاظ مالكيت زمين كشاورزي 1جدول 

 مالكيت زمين فراواني درصد

 ندارد 30 9/8
 شخصي 254 1/75
 اياجاره 20 9/5
 تعاوني 25 4/7
 شراكتي 9 7/2

 كل 338 100

 
شود افرادي كه مالك زمين كشاورزي به صورت مالحظه مي

 شخصي هستند بيشترين فراواني را دارند.
مقايسه پاسخگويان در دو گروه روستاهاي برخوردار و غير 

نشان  1در نمودار  مالكيت زمين كشاورزي اساس بربرخوردار 
 داده شده است.

درادنيصخشيا هراجاينواعتيتکارش
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 در دو گروه روستا مالكيت زمين كشاورزي اساس برمقايسه پاسخگويان  1نمودار 

وضع  اساس برپاسخگويان  پراكنشكه  2جدول بر اساس 
درصد) از پاسخگويان  3/92نفر ( 312 ،دهدنشان مي را  هااراييد

درصد) مالك وسيله نقليه  7/86نفر ( 293مالك منزل شخصي، 
درصد) مالك ابزار و ادوات كشاورزي،  4/75نفر ( 255ي، شخص

 114هاي اقتصادي هستند؛ و درصد) مالك بنگاه 3/18نفر ( 62
درصد) از پاسخگويان در منزل صنايع دستي به منظور  7/33نفر (

 كنند.عرضه به بازار توليد مي
 هابر اساس وضع داراييپاسخگويان پراكنش  2جدول 

 خير بلي 

 درصد فراواني درصد راوانيف مالكيت

 7/7 26 3/92 312 منزل شخصي
 3/13 45 7/86 293 وسيله نقليه

 6/24 83 4/75 255 ابزار و ادوات كشاورزي
 3/66 224 7/33 114 صنايع دستي در منزل

 7/81 267 3/18 62 بنگاه اقتصادي

 

 
 هاپراكنش پاسخگويان بر اساس وضعيت دارايي 2نمودار 

را  ICTكنش پاسخگويان به لحاظ برخورداري از راپ 3جدول 
شود، همه افراد مورد همانطور كه مشاهده ميدهد. نشان مي

نفر  162باشند. روستايي مي ICTمطالعه مشتريان مراكز خدمات 
 1/28نفر ( 95باشند. درصد) از كامپيوتر برخوردار مي 9/47(

 ترنت هستند. درصد) افراد به اينترنت دسترسي داشته و كاربر اين

 ICTپراكنش پاسخگويان به لحاظ برخورداري از  3جدول 

 
برخوردار از خدمات 

 ICTمركز 
برخوردار از 

 كامپيوتر
برخوردار از 

 اينترنت
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

 1/28 95 9/47 162 100 338 بلي
 9/71 243 1/52 176 - - خير
 100 338 100 338 100 338 كل

 
 آزمون فرضيات تحقيق

ميزان "و  "اقتصادي روستاها وضعيت": بين اولفرض 
 رابطه وجود داد. "ICTبرخورداري روستائيان از 

 براي آزمون اين فرض نيز از تحليل رگرسيون استفاده شد.
 01/0داري بيشـتر از  ، احتمال معني4هاي جدول طبق داده

ريم رابطـه  گيـ است، پس فرض صفر پذيرفتـه شـده، نتيجـه مـي    
دار بين توسعه اقتصـادي روسـتاها و ميـزان برخـورداري از     معني

 فناوري اطالعات و ارتباطات وجود ندارد.  
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وجـود   نيـز نشـان از عـدم    =r)037/0(نتايج آزمون پيرسـون 
) بين توسعه اقتصـادي روسـتاها و   = .527/0Sigدار ( رابطه معني

 و ارتباطات دارد.ميزان برخورداري روستاييان از فناوري اطالعات 
: بين وضـعيت اقتصـادي و معيشـتي روسـتائيان و     مدوفرض 

ميزان برخورداري آنـان از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات رابطـه      
 وجود دارد.

عنـوان متغيـر   بـه  ICTدر آزمون اين فرضيه نخست شاخص 
وابسـته در نظــر گرفتــه شــده، محاسـبات بــا اســتفاده از تحليــل   

نشـان   5 دست آمـده در جـدول  ايج بهرگرسيوني انجام گرفت. نت
 شود.داده مي

، فـرض صـفر رد   = .000/0Sigداري با توجه به سطح معنـي 
درصـد بـين   99دار در سـطح  گيريم رابطه معنـي شده، نتيجه مي

ــات و     ــاوري اطالع ــاربرد فن ــتائيان و ك ــادي روس ــعيت اقتص وض
،  2r=516/0ارتباطات وجود دارد. مقدار مجذور ضريب همبستگي 

درصد تغييـرات متغيـر وابسـته پـژوهش      6/51كه استگر اينبيان
 توسط متغير مستقل تبيين شده است.

ايـن  كند بـه بيني ميمعادله رگرسيوني كه اين رابطه را پيش
  =X (5/361083  +232853-Yصورت است:                (
دهد فناوري نيز، نشان مي =r) 283/0(نتايج آزمون پيرسون 

ــا وضــعيت اقتصــادي روســتائيان رابطــه  اطالعــات و ارت باطــات ب
 ) دارد.= .000/0Sigدرصد (99دار و مثبتي در سطح  معني

عنـوان متغيـر   چنين وضعيت اقتصادي روستائيان نيـز بـه  هم
هـاي دو  مستقل ميانگين tاستفاده از آزمون وابسته لحاظ شده، با 

 با هم مقايسه شد.   ICTگروه برخوردار و غير برخوردار از 
-ها و بـه مستقل براي مقايسه ميانگين tا استفاده از آزمون ب

ــراي   ، روســتائيان از نظــر ICTكمــك شــاخص محاســبه شــده ب
دو گـروه تقسـيم   بـه  ICTبرخوردار بودن و يا نبـودن از خـدمات   

هـا دو گـروه از نظـر    شده، با استفاده از آزمـون مقايسـه ميـانگين   
) 7سه در جـدول( وضعيت اقتصادي مقايسه شدند. نتايج اين مقاي

 آمده است.

دهـد كـه دو    آزمون برابري واريانس (تست لـون) نشـان مـي   
دار بـودن آمـاره    معنـي گروه داراي واريانس برابر بوده، با توجه بـه 

داري بين  ، تفاوت معني01/0داري كمتر از  در سطح معني tتست 
دوگروه مورد بررسي روستائيان برخوردار و غير برخـوردار وجـود   

 شود.  رد مي 0Hفرضداشته، 
 

4. 3Bگيري و پيشنهاداتنتيجه 
فنـاوري  "دهد كه دستاوردهاي اين مطالعه ميداني نشان مي

توسـعه  "داري بـا  از نظر آماري رابطه معني "اطالعات و ارتباطات
توانيم به اين نتيجـه  دارد. بنابراين مي "اقتصادي جوامع روستايي

بـاطي در يـك   هاي اطالعاتي و ارتروشن برسيم كه وجود شاخص
شـود. از  ساز بهبود توسـعه اقتصـادي آن روسـتا مـي    روستا، سبب

ي و دوري بعضي از روسـتاها  يايبا توجه به پراكندگي جغرافرو اين
 ،وجـود دارد  مختلفـي كـه در آنهـا    هـاي تيـ محروم از شـهرها و 
-روستايي ايران توجـه بـه  توسعه هاي شود در برنامهپيشنهاد مي

در  نكـه يا بـا توجـه بـه    اي نگريسته شود.با ديد ويژه  ICTموضوع
امكـان  هنـوز   ويژه روستاهاي كـم جمعيـت  و به ازروستاها ايپاره

د بـا  يـ ي بايروسـتا  ICT وسعهت وجود ندارد،تلفن ثابت  استفاده از
 تبــادل در ايــن روســتاها عملــي شــده، امكــانشــتاب مضــاعفي 

ر راستاي دروستاها براي اين گروه از ر مراكز يالزم با سا اطالعاتي
 .دآيفراهم  آنها توسعه

يـافتگي اقتصـادي   چه مشـاهده شـد توسـعه   از طرفي، چنان
نداشـته،   ICTروستا تأثيري بر ميـزان برخـورداري روسـتائيان از    

-تك خانوارهـاي عامل مؤثر در اين ارتباط، وضعيت اقتصادي تك
-رسد كه در روستايي كه بـه نظر ميهاي روستائي بود. در واقع به

هـايِ معـرف شـاخص توسـعه اقتصـادي، وضـع       يرسـاخت لحاظ ز
دليل پايين بودن درآمـد افـراد، ميـانگين سـرانه     مطلوبي دارد، به

برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات اندك بوده، در عـوض،  
هـا، وضـع مطلـوب    در يك روستاي محـروم از ايـن زيـر سـاخت    

 دليل ست. حد بااليي رسانده ادرآمدي افراد اين ميانگين را به
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هاي بااليي كه اسـتفاده  عمده اين واقعيت را شايد بتوان در هزينه
رو اطبـان آن دارد جسـتجو كـرد. از ايـن    از اين فناوري بـراي مخ 

در مراكـز   ICTهاي خـدمات  شود براي كاهش هزينهپيشنهاد مي
خدمات ارتباطي تمهيداتي انديشيده شده، براي تجهيـز روسـتاها   

ابزارها و ادوات فناوري اطالعات و ارتباطـات نيـز تسـهيالتي در    به
 نظر گرفته شود.  
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