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 انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات چشم

  كرمانشاه شهرستاندر مناطق روستايي

 ١*يزن، کيومرث زرافشاني، بهروز راسخ پاپحميدعبدال
 ۲۰/۱/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۸/۹/۱۳۸۵: ريخ دريافتتا

 چكيده

در هـر يـك از   .  و مـدل سـوات بـه اجـرا درآمـد     يگيـري از فـن دلفـ      پژوهش حاضر، با بهره   

هـاي دريـافتي و تجزيـه و     هايي مطـرح شـد تـا بـر اسـاس پاسـخ            ي اين مدل، پرسش   ها  بخش

.  ترسـيم شـود    ات و ارتباطات  گسترش فناوري اطالع  انداز  هاي الزم در سه مرحله چشم      تحليل

جامعـة    اطالعات و ارتباطات و توسعة روسـتايي شهرسـتان كرمانشـاه           يكلية متخصصان فناور  

 اطالعـات و    يهاي دريافتي، كساني كه با فنـاور      اساس پاسخ بر. اندآماري تحقيق را تشكيل داده    

وسـتايي بـا    همزمان، نظر متخصصان شـهري و ر      . ارتباطات آشنايي كافي نداشتند، حذف شدند     

اند از وجود برق،    ، از جمله نقاط قوت عبارت     دست آمده ه  باساس نتايج   بر.  مقايسه شد  يکديگر

اند  نقاط ضعف عبارت   برخي از ؛  يهاي گردشگر كرده، جاذبه دفتر مخابرات، قشر جوان تحصيل    

از ضعيف بودن تجهيزات مخابراتي، هزينة باال، عـدم جاذبـه بـراي بخـش خصوصـي، كمبـود                   

اند از دسترسي   ها عبارت  فرصت ترين  مهممتخصص بومي، پايين بودن سطح تحصيالت؛       نيروي  

 اطالعات و   يگري، ديدگاه مثبت مسئوالن، قرار گرفتن فناور      به بازارهاي جهاني، كاهش واسطه    

ارتباطات در برنامة چهارم توسعه، افزايش گردشگري روستايي؛ و باالخره، از جملـه تهديـدها               

                                                 
 و عضـو مركـز مطالعـات توسـعه اقتصـادي و      رازي کرمانشـاه کشاورزي دانشـگاه  ه كد استاديار دانش:به ترتيب  *

 حد كرمانشاهرازي کرمانشاه؛ و مربي دانشگاه آزاد اسالمي، وا؛ استاديار دانشکده کشاورزي دانشگاه اجتماعي
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افزون بر آن، نتايج نشـان داد كـه         . هاي  رفتاري  گرايي و ناهنجاري  ايش مصرف اند از افز  عبارت

 در  . يكسـان داشـتند    يدو گروه متخصصان شهري و روسـتايي در  بسـياري از مـوارد نظرهـاي               

 اطالعات و ارتباطـات      يانداز گسترش فناور  توان چشم مجموع، بر اساس نتايج اين تحقيق، مي      

 .بينانه ارزيابي كردشدر محدودة مورد مطالعه را خو

رسـاني    هـاي اطـالع     نظـام / ييروسـتا منـاطق    /و ارتباطـات   اطالعات فناوري: هاکليدواژه

 ).ستانا( كرمانشاه /روستايي

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

هـاي روسـتايي،    هاي شهري و چه در عرصـه      در آغاز هزارة سوم ميالدي، چه در محيط       

ن جملـه اسـت انقالبـي بـزرگ در          انـد؛ و از آ    آفرين بـوده  چندين رويداد تاريخي تحول   

 ي استوار است و بـا شـتاب      )۱( اطالعات و ارتباطات   يهاعرصة فناوري، كه بر پاية فناوري     

هـاي اقتصـادي،   هـا و بنيـان  دهي مجدد بـه سـاخت  انگيز و فراگير در حال شكل   شگفت

. المللي، ملـي و محلـي اسـت       اجتماعي، فرهنگي، سياسي جوامع در سطوح مختلف بين       

 ماننـد   ياي، اصـطالحات  قـاره ونه، در بعد اقتصاد، امروزه در متون و ادبيـات بـين            نم يبرا

، )۴(، تجـارت الكترونيـك    )۳(، دولـت الكترونيـك    )۲(محور دانايي يا اقتصاد دانش    ‐اقتصاد

 ،)۶(هاي اعتباري، جامعة اطالعاتي   ، كارت )۵( و يا بانكداري از راه دور      الكترونيكبانكداري  

طبيعـي  . انـد  تبـديل شـده    رايـج  واژگان به... و  )۷(دور راه از جشسن و فضايي كاوي ‐دور

 هـاي روسـتايي نيـز از ايـن همـه تغييـر و تحـول تأثيرپـذير باشـند؛ و             است كه عرصـه   

 .نمايد يمناپذير روست که ضرورت توجه بدين مقولة مهم در روستا اجتناب از اين

هـاي متنـوع زنـدگي      نـه نظران توسعة روستايي بر اين باورند كه امـروزه زمي         صاحب

سـازي روسـتاييان در ابعـاد        آموزش مبتني بـر آگـاه      يروستايي ضرورت اقدام در راستا    

كننـد كـه نيازهـاي      مختلف را بيش از پيش نمايان ساخته اسـت؛ همچنـين، تأكيـد مـي              

رساني روسـتاييان فراتـر از نيازهـاي كشـاورزي اسـت؛ و از              آموزشي، ترويجي و اطالع   

هـا، بايـد دانـش و        نشر اطالعـات و نـوآوري      نيشيپهاي   در رهيافت  رو، با بازنگري   اين

سازي روستاييان، و بيشتر در     هاي آموزشي مبتني بر آگاه    اطالعات الزم را از طريق برنامه     
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ويـژه بـا اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و            رساني و به  هاي ترويجي اطالع  مقولة رهيافت 

 ). ۱۳۸۲، كيانييا و نفاضل (ارتباطات، در اختيار عموم آنها قرار داد

 در  ۲۰۰۵ در ژنـو و      ۲۰۰۳هـاي   بر اساس مصوبات نشسـت هـزارة سـوم، در سـال           

هـاي  در اعالميه . تونس، دو اجالس جهاني پيرامون موضوع جامعة اطالعاتي برگزار شد         

، همـة روسـتاها بـا اتصـال بـه           ۲۰۱۵اجالس اول، به كشورها توصيه شده است كه تـا           

هـا  بررسـي ). ۱۳۸۲اربابيان و همکاران،    (ارد جامعة اطالعاتي شوند     اينترنت و آموزش و   

شـوند  هاي اقتصادي توليد محسوب مي    دهد كه در ايران، اگرچه روستاها قطب      نشان مي 

نيـافتگي گرفتارنـد كـه      دليل ساختار سـنتي كشـاورزي، چنـان در معضـل توسـعه            اما به 

ذاري در امكانات زيربنايي در     گمهاجرت همچنان سير صعودي داشته و با وجود سرمايه        

رو، اقتصـادي معيشـتي     توجهي شده است؛ و از ايـن      دو دهة گذشته، به عوامل توليد كم      

ــان حاكميــت دارد ــع روســتايي و ضــرورت  . همچن ــي جوام ــة مشــكالت فعل مجموع

 و ارتباطات انگيزة اصلي تحقيقي بوده       جامعة روستايي از فناوري اطالعات    برخورداري  

انداز آتي روسـتاهاي   چشميچگونگ. ج آن در نوشتار حاضر آمده است   كه بخشي از نتاي   

 .ترين پرسش اين پژوهش بوده استشهرستان كرمانشاه در اين زمينه، اصلي

براي بسط مقدماتي موضوع، الزم است مروري گذرا بر تعـاريف برخـي از مفـاهيم                

افـزار،  ختاي سـ   فنـاوري اطالعـات مجموعـه      ،)۸(بنا به تعريف چمپتـون    . صورت گيرد 

سـازد  پذير مـي  برداري در اطالعات را امكان    افزار و فكرافزار است كه گردش و بهره        نرم

فنــاوري اطالعــات را ) ۱۳۸۲(احمــدي و همكــاران ). ۱۳۸۲دژپســند و محمــودزاده، (

دهي، ذخيره و نشر اطالعات اعم از صـوت، تصـوير، مـتن يـا عـدد                 گردآوري، سازمان 

برخـي نيـز ايـن      . پـذيرد اي و مخابراتي صورت مـي     ابزار رايانه دانند كه با استفاده از       مي

دهي، ذخيره، يادآوري، اصالح و ارائة آوري، سازمانمفهوم را دانش و روش توليد، جمع     

گونـه  با اين همه، نکتة مهـم آن اسـت ايـن          ). ۱۳۸۲زاده،  يقل(اند  اطالعات تعريف کرده  

وارند، در حالي كه دامنة آن و مـواردي از          ها بيشتر بر پاية اطالعات ديجيتالي است      فناوري

هاي زيستي متكي بر ارتباطات از طريق امواج صوتي          و فناوري  يقبيل اطالعات نوشتار  
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  و كيـاني   نيـا فاضـل (و مغزي و كنش و واكنش افراد در تعامل با هم را شامل مي شـود                 

  .توان آن را به حوزة دانش بومي و فرهنگ شفاهي تعميم داد، كه مي)۱۳۸۲

 ي از فنـاور   )۹( اقتصـادي  يها همكاري ه و بر اساس جديدترين تعريف سازمان توسع     

 عبارت است از مجموعة صنايع توليـدي و خـدماتي           ياطالعات و ارتباطات، اين فناور    

شـود   هـا و اطالعـات اسـتفاده مـي    كه براي نگهداري، انتقال و نمـايش الکترونيـک داده   

 اطالعـات و ارتباطـات را       ينيـز فنـاور   ) ۱۳۸۲(علـوي   ). ۱۳۸۲دژپسند و محمودزاده،    (

 . كندانتقال و توزيع اطالعات و بسترسازي مخابراتي و ارتباطي عنوان مي

پردازان علوم اجتماعي، بايد در مورد جامعة       نظران و نظريه  به باور بسياري از صاحب    

 ي جديد از جامعه پرداخـت كـه در آن، اطالعـات نقشـ             ياطالعاتي نيز به تبيين و تعريف     

اي نوين در توسـعه اشـاره       اين مفهوم به مرحله   ). ۱۳۸۰،  يشعبان(كند  جادويي را ايفا مي   

محـور، جامعـة پساصـنعتي، جامعـة        هايي همچـون جامعـة اطالعـات      دارد كه با ويژگي   

، يرحمان(شود  ارتباطات، جامعة يادگير، جامعة خدمات و جامعة پسامدرن مشخص مي         

سه زيرسـاخت را بـراي ايـن جامعـه لحـاظ      ) ۱۳۸۰(محسني به نقل از شعباني  ). ۱۳۸۰

هاي مرتبط با دانش،    اند از زيرساخت ارتباطات از راه دور، زيرساخت       كند كه عبارت   مي

، با توجه بـه رشـد        )۱۱( و پورات  )۱۰( الپ كساني همچون مك  . يهاي فناور و زيرساخت 

اقتصـادي  بخش اطالعات در اقتصاد جوامـع، جامعـة اطالعـاتي را بـر اسـاس واژگـان                  

 آن  يدانند كه زندگي اقتصـادي و فرهنگـي اعضـا         اي مي كنند و آن را جامعه    تعريف مي 

اي كـه در آن، مـردم در        شدت به فناوري اطالعات و ارتباطات وابسته اسـت؛ جامعـه           به

برنـد  هـا حـداكثر اسـتفاده را مـي        يهـا از ايـن فنـاور      محل كار، منزل و حتي گردشـگاه      

سازي اوقات  توان به غني  از مزاياي جامعة اطالعاتي، مي    . )۱۳۸۰ ،يسيدجوادين و صفر  (

هـاي تـازه     فرصـت  يسـاز فراغت و فرهنگ جامعه، كاهش فشار وارد بر شهرها، فراهم         

 بـراي   يسـاز وري ملي و ايجاد رقابت، افزايش اشـتغال، و نيـز زمينـه            براي افزايش بهره  

 ).همان( اشاره کرد يآموزش در طول زندگ
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 اطالعـات و ارتباطـات در       ي، در زمينة گسترش فنـاور     )۱۳۸۲(داوودي و همكاران    

جهان امروز، بر اين باورند كه در حال حاضر، فنـاوري اطالعـات در مقايسـه بـا سـاير                    

 ميليارد  ۲۲۰۰گذاري در اين صنعت از      حجم سرمايه . ترين رشد را داراست   صنايع سريع 

ترين توسعه در كشورهاي    ه رسيده و عمد   ۲۰۰۳ ميليارد دالر در     ۳۰۰۰ به   ۱۹۹۹دالر در   

دهد كه تعداد كاربران اينترنت بسيار رو       ها نشان مي  بررسي. پيشرفته صورت گرفته است   

 ۱۴۰۰، و بـه     ۲۰۰۰ ميليـون در     ۴۰۰ بـه    ۱۹۹۵ ميليون نفـر در      ۲۰به افزايش است، و از      

البته بخش بزرگي از ايـن كـاربران در كشـورهاي           . است رسيده   ۲۰۰۸ميليون در مارس    

كمتـر    بسـيار  كنند، و دسترسي مردم كشورهاي در حـال توسـعه         يافته زندگي مي  توسعه

  درصد  ۱۴درصد و در آسيا      ۳/۵، در آفريقا    ۲۰۰۸ترين اطالعات در     بر اساس تازه   .است
  حــالي اســت كــه در اروپــاراز كــل جمعيــت بــه اينترنــت دسترســي دارنــد و ايــن د 

رودريگز . )۱۲(برخوردارندامکان  ين  ا درصد از    ۱/۷۳ درصد و در آمريكاي شمالي       ۷/۴۷ 

انـد كـه در همـة    اي نشـان داده  در مطالعه(Rodriguez and Wilson, 2000)و ويلسون 

 . به اينترنت پديد آمده استي چشمگير در دسترسيسطوح توسعه، افزايش

هايي مناطق روستايي چه فرصت    در ارتباطات و اطالعات يفناور گسترش  ببينيم اينک

توان به مواردي از اين دست      ، مي در اين خصوص   .آوردبه ارمغان مي    مناطق را براي اين  

گيـري روسـتاييان،    دستيابي بـه توسـعة اجتمـاعي، افـزايش قـدرت تصـميم            : اشاره کرد 

، كـاهش آثـار   (Bayes, 1998)گسترش ترويج كشاورزي، گسترش بازارهاي روسـتايي  

 كيفيت زندگي، توانمندسـازي     بالياي طبيعي و آفات نباتي، حفظ محيط زيست، افزايش        

، تمركززدايــي، (Caspary and O'Connor, 2003; Jenson, 2002)روســتاييان فقيــر 

اما بايـد توجـه     ). ۱۳۸۰ ،يحسين و ي، عباس يجالل(سهولت و بهبود انجام خدمات دولتي       

: انـد داشت كه بر سر راه اين گسترش تهديـدهايي نيـز وجـود دارنـد، كـه از آن جملـه                    

، افـزايش  (UN, 2002: 180)اي، توزيع نـابرابر   و شهرگرايي، توسعة منطقهتمركزگرايي

ايجـاد اشـتغال جديـد بـراي افـراد داراي مهـارت بـاال               و  احساس فقر، افزايش رقابت،     

  ).۱۳۸۲، ينور(
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هاي مراكز فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق روسـتايي،          در مورد وضعيت مدل   

نـت، مركـز    مركـز ارتباطـات، كـافي     :  دست اشاره کـرد    توان به وجود مواردي از اين     مي

مراكز اينترنت  و  ،  )۱۵( اطالعات ي، نقاط دسترس   )۱۴(اطالعات كيوسك،  )۱۳(فناوري اطالعات 

هاي زيادي در كشورهاي    در اين راستا، پروژه   ). ۱۳۸۲ و همکاران،    يداوودآقا  (پزشكي  

 : د زير را يادآور شدتوان مواريمختلف به اجرا در آمده است كه از آن ميان، م

ــروژه  ‐ ــد، پ ــادر هن ــاا واريه ــت(Cecchini and Raina, 2002) )۱۶(ن  )۱۷(ي، دريش

، دفـاتر   )۱۳۸۲اربابيان و همکـاران،      ()۱۸(، گياندوت )۱۳۸۲ و همکاران،    يآقاداوود(

، كيوسـك   )همـان (، سيستم گردآوري اتوماتيـك شـير        )۱۳۸۲ياداو،  (تلفن عمومي   

 ؛ )۱۳۸۲ و همکاران، يآقاداوود(

 ؛ )۱۳۸۳هافکين و همکاران،  ()۱۹(در بنگالدش، پروژة گرامين بانك ‐
 در پاكستان، مراكز پزشكي با فناوري اطالعات؛  ‐
 ؛ )۱۳۸۲، يخسرو( اتوبوس اينترنتي، و دهكدة اينترنتي يهادر مالزي، پروژه ‐
 ؛ )همان(در مصر، ايجاد دسترسي ديجيتالي در نواحي دورافتاده  ‐
 ؛ )همان(سي توليدكنندگان كوچك به بازار جهاني در پرو، پروژة دستر ‐
 ؛ )همان(در برزيل، پروژة آموزش و اطالعات براي محرومان  ‐
ــتايي      ‐ ــع روس ــه جوام ــاورزي ب ــات كش ــي اطالع ــة الكترونيك ــدا، ارائ  و در اوگان

 ). ۱۳۸۲، يراسخ(

هـاي ديجيتـالي مطلـوب      هاي صورت گرفتـه، شـاخص     در ايران نيز با وجود تالش     

ال حاضر، بر اساس آمارهاي موجود، ضريب نفوذ تلفن ثابـت خانوارهـاي             در ح . نيست

ضـريب نفـوذ    . تـر اسـت    درصد و در مورد تلفن همراه، بسيار پايين        ۵۶روستايي كشور   

 ۰۱/۱۸ اسـتان    ي درصد و براي شهرها    ۳۶/۷تلفن ثابت براي روستاهاي استان كرمانشاه       

 بـا ايـن همـه، در ايـران هـم            ).۱۳۸۳پژوهشکدة الکترونيـک،    (درصد عنوان شده است     

» پروژة روسـتاي اينترنتـي شـاهكوه    «يهاهايي در زمينة دو پروژة مشخص به نام    فعاليت

پروژة جامع خدمات كاربري فنـاوري      «و  ) ۱۳۸۲ و همکاران،    يجالل (۱۳۷۹در تابستان   
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همچنين، در اين استان، مراحل مطالعـاتي       . انجام شده است  » آباداطالعات روستايي قرن  

 نقطـه   ۱۵۶ اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي صورت گرفتـه و            يترش فناور گس

 . )۲۰(شناسايي شده است

 اطالعات و ارتباطات در جهـان،  ي كه از اين مرور گذرا بر وضعيت فناور   گونه  همان

آيـد، پـيش از ورود ناخواسـتة فنـاوري اطالعـات و             ايران و نيز استان كرمانشـاه برمـي       

 بايـد   ‐ فراوان همراه خواهـد بـود      يبسا با پيامدهاي   كه چه  ‐ق روستايي ارتباطات به مناط  

تحقيقي كه مبناي   . ابعاد مختلف اين پديدة جديد مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار گيرد           

 اطالعـات و ارتباطـات در       يانداز گسترش فنـاور   اين مقاله است، با هدف بررسي چشم      

رهگذر، رهنمودهـايي سـودمند در همـين        شهرستان كرمانشاه انجام شده است تا از اين         

 .راستا براي مسئوالن استان به همراه داشته باشد
 

 روش تحقيق

انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات      از آنجا كه اين تحقيق با هدف بررسي چشم        

و  )۲۱(در مناطق روستايي شهرستان كرمانشاه انجام شده و در اين راستا، از تحليل سوات             

 بهره برده است، تحقيق توصيفي، از نوع پيمايشي و دسته دلفـي مـي باشـد                 )۲۲(فن دلفي 

 ).۱۳۷۳، يسرمد، بازرگان و حجاز(

شـناخته شـده اسـت،       عنـوان يـك روش تحليـل راهبـردي        در تحليل سوات كه بـه     

ايـن نگـرش    . گيردها، و تهديدها  صورت مي     ، فرصت ، نقاط ضعف  شناسايي نقاط قوت  

ها و تهديدهايي كه محيط بيروني       ضعف داخلي را با فرصت     سعي دارد كه نقاط قوت و     

 ).۱۳۸۰، يشعبان(دهد، متعادل كند ارائه مي

 اطالعـات و ارتباطـات      يانداز گسترش فنـاور    تحليل سوات در راستاي تعيين چشم     

 :هاي زير پاسخ دهدخواهد به پرسشمي

  نقاط قوت‐الف

 هايي دارند؟روستاهاي كرمانشاه چه قابليت •
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 پذير است؟ در روستا امکانيهاي مثبت چه نوع فعاليتانجام •
 توان در روستا تهيه كرد؟چه نوع منابع مرتبطي را مي •
 است؟ غيره چگونه هاي مناسب اعم از برق، منابع الكترونيك، تجهيزات، وزيرساخت •

  نقاط ضعف‐ب

 ند؟ا نقاط ضعف روستاهاي كرمانشاه کدام •
 ند؟ا ي كرمانشاه کدامهاي مناطق روستايترين محدوديتمهم •

 ها فرصت‐ج

 هايي خوب در برابر جامعة روستايي كرمانشاه است؟در کدام موارد فرصت •
 موقعيت اقتصادي و اجتماعي مناسب در برابر روستاهاي كرمانشاه کدام است؟ •

  تهديدها‐د

 ند؟ا  روستاها کداميروموانع پيش •
 يـا تغييـرات زيـاد در         اطالعـات و ارتباطـات نيازمنـد تخصـص         يآيا گسترش فناور   •

 روستاهاست؟
 شود؟، موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاها تهديد مييتغييرات فناورآيا با  •

 

 آوري اطالعاتشيوة جمع

آوري  جمـع  يگيري از روش تحقيق دلفي و طبيعت ويژة اين روش، برا          با توجه به بهره   

. ز ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده شـد        گويان يا همان متخصصان مورد نظـر، ا       ها از پاسخ  داده

در مرحلـة   . نظران قـرار داده شـد      تنظيم و در اختيار صاحب     )۲۳(پرسشنامه در سه مرحله   

هـا، و   اول، پرسشنامه باز و شامل چند سؤال در زمينـة نقـاط قـوت و ضـعف، فرصـت                  

 اطالعــات و ارتباطــات در منــاطق روســتايي شهرســتان يتهديــدهاي گســترش فنــاور

هاي داده شده در اين مرحله، پس از تجزيه و تحليل، مبنـاي تنظـيم               پاسخ. كرمانشاه بود 

براي تعيين ميزان اعتبار يا روايي ابزار تحقيق        . پرسشنامة مراحل دوم و سوم قرار گرفت      
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نظران دانشگاهي و ساير افراد متخصص و  مجرب در زمينة           از نظرات استادان و صاحب    

 . رفتگ الزم صورت موضوع تحقيق بهره گرفته شد و اصالحات

 اطالعـات و ارتباطـات و نيـز توسـعة           يجامعة آماري تحقيق همة متخصصان فناور     

از آنجا كه روش تحقيق دلفي بـود و ايـن           . شد را شامل مي   يروستايي آشنا با اين فناور    

ها تصادفي نبوده بلكـه      است، پيداست که نمونه    يشيوه بر نظرخواهي از متخصصان مبتن     

بر اين اساس، در گـام نخسـت، شناسـايي افـراد متخصـص از        . اندههدفمند انتخاب شد  

براي ايـن   . اي مقدماتي انجام شد، زيرا چنين اطالعاتي در دسترس نبود         طريق پرسشنامه 

 اطالعـات و ارتباطـات روسـتايي        ي ماننـد مركـز فنـاور      يمنظور، با مراجعه به نهادهـاي     

ازمان جهــاد كشــاورزي و ريــزي، ســمخــابرات كرمانشــاه، ســازمان مــديريت و برنامــه

هاي تابعه و نيز كارشناسان صدا و سيما و بانـك كشـاورزي، پـس از تجزيـه و        مديريت

 نفـر بـه   ۲۵شـده در مجمـوع، تنهـا     نفر افراد معرفـي  ۲۰۶تحليل پرسشنامة مقدماتي، از     

 اطالعـات و ارتباطـات      ياين افراد، از يك سو، با فناور      . عنوان متخصص انتخاب شدند   

زمان، هم. هاي توسعة روستايي قرار داشتند     و از سوي ديگر، در جريان بحث       آشنا بودند 

 منظـور امكـان مقايسـة نظـرات متخصصـان شـهري و روسـتايي، پـس از كنكـاش و                به

هـاي  عنـوان نمونـه   نفر از متخصصان روستايي نيز انتخاب و بـه        ۲۵وجوي فراوان،   پرس

 .  تن رسيد۵۰صصان برگزيده به مورد بررسي گزينش شدند؛ و بدين ترتيب، شمار متخ

عنوان يك تر گفته شد، در تجزيه و تحليل اطالعات از روش سوات به        چنان که پيش  

بنا به طبيعت تحقيق دلفي، در هر مرحله، به تناسـب           . روش نحليل راهبردي استفاده شد    

  شـد؛ و در يگيـر از فراواني و درصد، و ميانگين و انحراف معيار در آمار توصيفي بهـره           

هـاي   مقايسـة پاسـخ    يبخش آمار استنباطي، با توجه بـه موضـوع و روش تحقيـق، بـرا              

 ي ناپـارامتري   هـا   آزمـون متخصصان شهري و روستايي بـه پرسشـنامة مرحلـة سـوم، از              

 SPSSافـزار   پـردازي بـا اسـتفاده از نـرم         استفاده شـد؛ و عمليـات داده       )۲۴(»يويتن ـ    مان«

 .صورت گرفت
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 ها يافته

 آمار توصيفي

در بخش آمار توصيفي و در مرحلة اول، كه سؤاالت باز در اختيار متخصصان شهري و                

 هاي داده شده در چهار مقولة نقـاط قـوت و نقـاط ضـعف               روستايي قرار گرفت، پاسخ   

-بنـدي و اولويـت    طبقـه )  سؤال ۸هر کدام   (ها و تهديدها    ، و فرصت  ) سؤال ۵هر کدام   (
 .شودير مالحظه ميهاي زبندي شدند، كه حاصل آن در جدول

 

 

 اطالعات و ي نقاط قوت مناطق روستايي كرمانشاه جهت گسترش فناور‐۱جدول 

 )برحسب اولويت( و روستايي يارتباطات از ديدگاه متخصصان شهر

 نقاط قوت رديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

 پوشش نسبتاً مطلوب دفاتر مخابراتي

 وجود برق در اکثر روستاها

 کردهيل جوان و تحصيوجود نيرو

 تنوع در توليد محصوالت كشاورزي

 وجود معادن

 يتنوع در توليد صنايع دست

  گياهان داروييدي تولتنوع در

 دانش و اطالعات روستاييان

 ي و گردشگريگرد طبيعتيهاجاذبه

 هاي پژوهشيافته: منبع
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 اطالعات و ي نقاط ضعف مناطق روستايي كرمانشاه جهت گسترش فناور‐۲جدول 

 )برحسب اولويت( و روستايي ياطات از ديدگاه متخصصان شهرارتب

 نقاط ضعف رديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ 

۱۳ 

  و پراكندگي روستاهايدورافتادگ

  ي موجود نسبت به مناطق شهريضعف تجهيزات مخابرات

  ثابتيعدم توسعة تلفن شخص

 يساز جهت فرهنگن الزم به روستاييايهاعدم ارائة آموزش

  و عدم توجه به روستاها نسبت به شهرهاي پشتيبانضعف

  ي مخابراتيهاباال بودن هزينة نگهداري شبکه

  اطالعات و ارتباطاتي از مراكز فناوري جهت پشتيباني متخصص بوميكمبود نيرو

  اطالعات و ارتباطات ي فناورکارآييعدم اعتقاد مردم به 

 پايين بودن سطح سواد قشر توليدكننده 

  يمتر تلفن همراه نسبت به مناطق شهرتوسعة ک

 در اين عرصـه و دشـواري مـديريت      يعدم وجود جاذبه جهت ورود بخش خصوص      

 ارتباطات روستايياطالعات و  يمراكز فناور

رسـاني،  هـاي مناسـب ارتبـاطي و اطالعـاتي اعـم از مراكـز اطـالع               نبود زيرسـاخت  

 هاي مخابراتي و غيره ها و زيرساخت كتابخانه

 هاي پژوهشافتهي: منبع
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 اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي كرمانشاه ي گسترش فناوريها فرصت‐۳جدول 

 )برحسب اولويت( و روستايي ياز ديدگاه متخصصان شهر

 هافرصت رديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ 

۱۳ 

۱۴ 

  جوانان روستايي يمندعالقه

  يافزايش نرخ باسواد

 ارتباطات روستايي   اطالعات ويتوسعة فناور

  از تعييرات آب و هوا ، توليد و بازاريابي محصوالت كشاورزييآگاه

 ها در روستا كاهش نقش واسطه

  يارزان شدن قيمت فناور

 وآمد و حفظ محيط زيست كاهش رفت

  ي جهانيان به بازارهايي روستايدسترس

  ي اجتماعيهاافزايش تمايل روسناييان به مشاركت در فعاليت

  توسعهدر برنامة چهارم  اطالعات و ارتباطات روستايييحاظ شدن موضوع توسعة فناورل

 ريزان ديدگاه مثبت مسئوالن و برنامه

  خودي و اجتماعي مردم از حقوق فرديآگاه

 ي مردم از نظم جهانيآگاه

 ي امکان افزايش درآمد روستاييان از رهگذر افزايش گردشگر

 هاي پژوهشيافته: منبع

 

 اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي كرمانشاه ي تهديدهاي گسترش فناور‐۴ل جدو

 )برحسب اولويت( و روستايي ياز ديدگاه متخصصان شهر

 تهديدهارديف

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

 افزايش مهاجرت به شهرها 

  يافزايش بيکار

 هايي ميان کودکان و نوجوانان يبروز ناهنجار

  روستاييانياجتماع  ويفرهنگ ي بر اثر عدم آمادگي از اين فناوريافانحر يهايبرداربهرهامکان 

 افزايش احساس فقر 

 گرايي افزايش مصرف

  ي دانش بومي و نابوديفراموش

 هاي پژوهشيافته: منبع
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ها بندي پاسخ بندي و اولويت  بديهي است كه بنا به طبيعت روش تحقيق دلفي، دسته         

ـ  ايجـاد هـم    ينها با يکديگر صورت گرفته و برا      بر مبناي ميزان اشتراك و توافق آ        يگراي

 .ندا  فراواني بسيار كم حذف شدهيداراهاي انفرادي و الزم، پاسخ

دسـت آمـده و در      هاي مرحلـة اول بـه     پرسشنامة مرحلة دوم از تجزيه و تحليل داده       

 گويان قرار گرفته است تا با ايجاد نوعي تعامل غيرحضوري بين متخصصان           اختيار پاسخ 

هـا در مقولـة جديـد        اطالعات و ارتباطات، بار ديگـر پاسـخ        يشهري و روستايي فناور   

جـدول زيـر فراوانـي و درصـد موافقـت           . سـازي شـوند   بندي و خـالص   ارزيابي، جمع 

 .دهدگويان در چهار مقولة مورد نظر را نشان مي پاسخ

 
عات و  اطاليها، و تهديدهاي گسترش فناور نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‐۵جدول 

  و روستايييارتباطات روستايي ازديدگاه متخصصان شهر

ميزان موافقت متخصصان 

 روستايي
ميزان موافقت متخصصان 

 يشهر

موافقم
 ينظر

 ينظر موافقممخالفم ندارم

ندارم
مخالفم

 مقوله

 قاط قوت ن‐الف

ي
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
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ف

 

د
ص
در

ي 
وان
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ف

 
د
ص
در

ي 
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ف

 
د
ص
در

 

 ۰ ۲۸۰ ۲۳۹۲ ۴ ۱ ۰ ۲۴۹۶۰ کردهوجود قشر جوان و تحصيل ۱

 ۰ ۲۵۱۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۱۰۰۰ وجود برق ۲

 ۴ ۰۰۱ ۲۴۹۶ ۴ ۱ ۰ ۲۴۹۶۰ وجود دفتر مخابرات ۳

 ۸ ۷۲۸۲ ۱۶۱۶۶۴ ۴ ۸ ۱۹۷۶۲ تنوع در توليد محصوالت كشاورزي ۴

۱۲ ۳۱۲۳ ۲۴۱۹۷۶ ۱۶۶ ۱۵۶۰۴ وجود معادن در روستاها ۵

 ۸ ۳۱۲۲ ۲۰۸۰ ۴ ۲۰۱ ۱۹۷۶۵ يتنوع در توليد صنايع دست ۶

 ۸ ۴۱۶۲ ۲۸۱۳۱۲۱۹۷۶ ۱۵۶۰۷ تنوع در توليد گياهان  دارويي ۷

۱۲ ۲۸۳ ۲۰۸۰ ۴ ۱ ۸ ۲۲۸۸۲ يدانش و اطالعات بوم ۸

 ۰ ۱۴۰ ۱۶۲۴۹۶ ۱۶۴ ۱۷۶۸۴ ي و گردشگريگردطبيعت يهاجاذبه ۹



 ۲۱۳ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 ۵ادامه جدول 
ميزان موافقت متخصصان 

 روستايي
ميزان موافقت متخصصان 

 شهري

موافقم
 نظري

موافقممخالفم ندارم
نظري 

مخالفم ندارم
 مقوله

  نقاط ضعف‐ب
ي
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
را
ف

 
د
ص
در

ي 
وان
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ف
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۱۶ ۴ ۸ ۱۶۱۹۷۶۲ ۴ ۰ ۲۱۸۴۰ تادگي و پراكندگي روستاهادوراف ۱

 ۰ ۰ ۰ ۲۵۱۰۰۰ ۴ ۱ ۴ ۲۳۹۲۱ ضعيف بودن تجهيزات مخابراتي ۲

۱۲ ۲۰۳ ۱۷۷۸۵ ۴ ۱۶۱ ۲۰۸۰۴ اتصال ضعيف دفاتر مخابراتي ۳

۴ 
 روزرسانيافزايش هزينة نگهداري و به

۲۴ ۲۰۶ ۳۲۱۴۵۶۵ ۱۲۸ ۱۴۵۶۳ هاشبکه

۲۴ ۳۲۶ ۲۸۱۱۴۴۸ ۱۲۷ ۱۵۶۰۳ ارائه خدماتقرون به صرفه نبودن م ۵

۶ 
عدم وجود جاذبه کافي جهت ورود 

۱۲ ۳ ۸ ۱۶۲۰۸۰۲ ۲۴۴ ۱۵۶۰۳ بخش خصوصي

۷ 
دشوار بودن نظارت و مديريت مراكز 

۲۴ ۶ ۸ ۲۸۱۷۶۸۲ ۲۴۷ ۱۲۴۸۶ فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي

۸ 
ص بومي جهت كمبود  نيروي متخص

۱۶ ۴ ۸ ۲۸۱۹۷۶۲ ۱۶۷ ۱۴۵۶۴ پشتيباني

 ۸ ۲ ۰ ۱۶۲۳۹۲۰ ۱۲۴ ۲۸۷۲۳ پايين بودن سطح سواد قشر توليدکننده ۹

۱۰ 
هاي فناوري عدم ارائة آموزش

 ۰ ۰ ۰ ۲۵۱۰۰۰ ۸ ۲ ۸ ۲۱۸۴۲ اطالعات و ارتباطات به مردم

۱۱ 
عدم توسعة تلفن ثابت شخصي روستا 

 نسبت به شهر
۱۵۶۰۳ ۱۲۷ ۲۸۱۸۷۲۳ ۱۲۴ ۱۶

۱۲ 
عدم اعتقاد به كارآيي فناوري اطالعات 

۲۴ ۱۶۶ ۱۲۱۵۶۰۴ ۲۰۳ ۱۷۶۸۵ و ارتباطات

۱۳ 
نسبت ا عدم توسعه تلفن همراه روست

 ۸ ۱۶۲ ۲۴۱۹۷۶۴ ۱۶۶ ۱۵۶۰۴ هابه شهر

 ها فرصت‐ج

۲۰ ۲۴۵ ۳۲۱۴۵۶۶ ۱۶۸ ۱۳۵۲۴ ديدگاه مسئوالن مثبت بودن  ۱

۲ 
گرفتن موضوع فناوري اطالعات و  قرار

 ۴ ۲۸۱ ۱۲۱۷۶۸۷ ۱۰۴۰۱۲۴۸۳ ارتباطات روستايي در برنامة چهارم
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 ۵ادامه جدول 
ميزان موافقت متخصصان 

 روستايي
ميزان موافقت متخصصان 

 شهري

موافقم
 نظري

نظري  موافقممخالفم ندارم

ندارم
مخالفم

 مقوله
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ف
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ف
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 ۴ ۱۲۱ ۲۱۸۴۳ ۰ ۰ ۴ ۲۴۹۶۱  و استعداد جوانان روستايييمندعالقه ۳

 ۰ ۰ ۸ ۲۳۹۲۲ ۰ ۰ ۰ ۲۵۱۰۰۰ يافزايش درصد باسواد ۴

 ۰ ۰ ۸ ۲۳۹۲۲ ۴ ۱ ۸ ۲۲۸۸۲ ارزان شدن قيمت فناوري ۵

 ۰ ۰ ۰ ۲۵۱۰۰۰ ۸ ۲ ۴ ۲۱۸۴۱  ترويجييهاسهولت در انتقال پيام ۶

 ۴ ۱۶۱ ۱۲۲۰۸۰۴ ۱۶۳ ۱۸۷۲۴ هاكاهش نقش واسطه ۷

۸ 
وهوا و اطالع از تغييرات آب

 ۰ ۰ ۸ ۲۳۹۲۲ ۴ ۱۲۱ ۲۱۸۴۳ محصوالت كشاورزي و زراعي

 ۰ ۰ ۴ ۲۴۹۶۱ ۴ ۱ ٨ ۲۲۸۸٢ وآمد و حفظ محيط زيستكاهش رفت ۹

 ۴ ۲۰۱ ۱۹۷۶۵ ۸ ۳۲۲ ۱۵۶۰۸ اي جهانيدسترسي به بازاره ۱۰

۱۱ 
-افزايش تمايل به مشاركت در فعاليت

 هاي اجتماعي
۸ ۷۲۴ ۱۶۳ ۱۲۲۴۹۶۱ ۴ ۰ ۰ 

 ۰ ۱۲۰ ۲۲۸۸۳ ۴ ۳۲۱ ۱۶۶۴٨ افزايش گردشگري روستايي ۱۲

  تهديدها‐د

۱۲۲۰۸۰ ٢ ٨ ۱۳۵۲٢ ۴ ۱۱۴۴۱ افزايش بيكاري ۱

۲۰۱۲۴۸ ۳۲۵ ۱۷۶۸۸ ۸ ۲۴۲ ۶ رافزايش مهاجرت به شه ٢

۱۶۱۵۶۰ ۲۴۴ ۱۲۱۶۶۴۶ ۲۴۳ ۶ افزايش احساس فقر ۳

۲۰۱۴۵۶ ۲۴۵ ۲۴۱۲۴۸۶ ۲۸۶ ۷ از بين رفتن دانش بومي ۴

۲۴۱۱۴۴ ۳۲۶ ۱۶۱۵۶۰۸ ۲۴۴ ۲ هاي رفتاريافزايش ناهنجاري ۵

۳۶ ۲۸۹ ۳۶۷ ۳۶۹ ۲۰۹ ۱۱۴۴۵ گراييافزايش مصرف ۶

 هاي پژوهشيافته: منبع



 ۲۱۵ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 خالصة نتايج مرحلة دوم ‐۶جدول 

 نقاط قوت

 شهر روستا
 مقوله

ميانگين
انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت
 ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت

 موافق ۶۵۳/۰ ۵۲/۴ موافق ۸۷/۰ ۴۴/۴ قشر جوان

 موافق ۴۰۸/۰ ۸/۴ موافق ۴۸/۰ ۶۸/۴ برق

 موافق ۷۰۷/۰ ۶/۴  نظريب ۸۷/۰ ۴/۴ دفتر مخابرات

  نظريب ۹۹۷/۰ ۹۲/۳  نظريب ۲۹/۱ ۸/۳ محصوالت كشاورزي

 موافق ۱ ۴  نظريب ۱۹/۱ ۴۴/۳ معادن

 موافق ۹۲۷/۰ ۱۲/۴  نظريب ۶۴/۰ ۸/۳ صنايع

 موافق ۹۳۵/۰ ۰۴/۴  نظريب ۰۶/۱ ۶۸/۳ گياهان دارويي

 موافق ۰۴/۱ ۲/۴ موافق ۸۶/۰ ۰۸/۴ يدانش بوم

 موافق ۵۸۳/۰ ۴۴/۴  نظريب ۱۸/۱ ۶۸/۳ يگردشگر يها جاذبه

 نقاط ضعف

 شهر روستا
 مقوله

ميانگين
انحراف 
 معيار

سطح 
 موافقت

 ميانگين
انحراف 
 معيار

سطح 
 موافقت

 موافق ۰۸/۱ ۴  نظريب ۰۹/۱ ۹۶/۳ پراكندگي روستاها

 موافق ۴۸/۰ ۶۸/۴ موافق ۹۱۳/۰ ۴/۴ ضعف تجهيزات

  نظريب ۰۴/۱ ۹۲/۳ موافق ۸۵/۰ ۱۶/۴ يضعف خطوط ارتباط

  نظريب ۲۶/۱ ۵۶/۳  نظريب ۰۵/۱ ۵۲/۳ عدم توسعه تلفن ثابت

  نظريب ۱ ۴۴/۳  نظريب ۳۶/۱ ۴۴/۳ هزينه تجهيزات

  نظريب ۱۳/۱ ۲۴/۳  نظريب ۱ ۵۲/۳ نرخ پايين تعرفه

 موافق ۹۸/۰ ۰۴/۴  نظريب ۹۷/۰ ۸۸/۳ يعدم تمايل بخش خصوص

  نظريب ۲۶/۱ ۶/۳  نظريب ۱/۱ ۲۸/۳ نظارت

  نظريب ۰۱/۱ ۸۸/۳  نظريب ۳۲/۱ ۶/۳ ي متخصص بومينيرو ودكمب

 موافق ۰۵/۱ ۵۲/۳  نظريب ۰۵/۱ ۷۶/۳ عدم توسعه تلفن همراه

 نبـود يـا     ،ه آموزش عدم ارائ 

 كمبود نهادهاي آموزشي
 موافق ۵۱/۰ ۵۶/۴ موافق ۹۳/۰ ۲۴/۴
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 ۶ادامه جدول 

 هافرصت
 شهر روستا

 مقوله
ميانگين

انحراف 

 معيار
 سطح

افقت مو
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت

 نظر بي ۸۱/۰ ۳۶/۳ بي نظر ۲۲/۱ ۳۶/۳ ديدگاه مسئولين
 نظر بي ۷۶/۰ ۸/۳ بي نظر ۸۴/۰ ۲۸/۳ برنامه چهارم
 موافق ۷۶/۰ ۰۸/۴ موافق ۵۴/۰ ۲۸/۴ عالقه جوانان

 موافق ۶۱/۰ ۲۸/۴ موافق ۴۹/۰ ۶۴/۴ افراد تحصيل كرده

 موافق ۶۴/۰ ۴۰/۴ موافق ۹۴/۰ ۲۸/۴ يارزان شدن فناور

 موافق ۴۹/۰ ۶۴/۴ موافق ۰۲/۱ ۲۸/۴ انتقال پيام

 موافق ۸۳/۰ ۱۲/۴  نظريب ۹۱/۰ ۸/۳ واسطه ها

 موافق ۶۵/۰ ۴۴/۴ موافق ۸۰/۰ ۱۶/۴ تغييرات آب و هوا

 موافق ۵۹/۰ ۵۲/۴ موافق ۸۰/۰ ۳۲/۴ حفظ محيط زيست

 موافق ۸۹/۰ ۱۶/۴ نظر يب ۹۱/۰ ۶/۳ ياجتماع يها فعاليتمشاركت در

هاي  فرهنگ آگاهي از و يگردشگر 

 ارجخساير مردم داخل و   
 موافق ۵۷/۰ ۳۶/۴ نظر يب ۹۹/۰ ۸۴/۳

 تهديدها

 شهر روستا

 مقوله
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت

 مخالف ۱ ۲ نظر يب ۵۰/۱ ۳ بيكاري

 مخالف ۲۵/۱ ۸۴/۲ مخالف ۲۳/۱ ۴۴/۲ مهاجرت

 مخالف ۰۸/۱ ۵۶/۲ مخالف ۲۹/۱ ۵۲/۲ احساس فقر

 مخالف ۲۲/۱ ۵۶/۲ مخالف ۹۸/۰ ۷۲/۲ يدانش بوم

 مخالف ۲۵/۱ ۶۸/۲ مخالف ۳۳/۱ ۵۲/۲ يناهنجار

 مخالف ۰۶/۱ ۹۶/۲ نظر يب ۲۰/۱ ۱۲/۳ مصرف گرايي

 هاي پژوهشيافته: منبع
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بـه عنـوان نقطـة قـوت         درصـد    ۱۰۰شود، وجود برق به ميزان       چنان كه مالحظه مي   

 اطالعات و ارتباطات مورد موافقت متخصصان شهري و روستايي بـوده اسـت؛              يفناور

به همين ترتيب، وجود قشر جوان با اندكي اختالف در دو گروه متخصصـان شـهري و                 

 درصد موافقت ۹۲ ضعف تجهيزات مخابراتي با     ،روستايي باالترين امتياز را از نظر قوت      

مندي و استعداد    درصد  و عالقه    ۱۰۰ افزايش باسوادي با      و اصلي،به عنوان نقطه ضعف     

در .  درصد به عنوان فرصت مطرح شـده اسسـت         ۸۴ و   ۹۶ترتيب با    به جوانان روستايي 

گرايي روستاييان نسبت به بقية     عين حال، اگر چه مهاجرت، ناهنجاري و افزايش مصرف        

 موافقت آنها در    يبندند اما طبقه  موارد از معدل بيشتري در بخش تهديدها برخوردار بود        

 اطالعـات   يدهد در واقع، براي گسترش فناور     ي شد؛ كه نشان م    يارزياب» مخالف«سطح  

 . به وجود تهديد جدي براي محيط روستايي وجود ندارديو ارتباطات، اعتقاد

هـا  پس از تجزيه و تحليل مرحلة سوم و تنظيم پرسشنامة اين مرحله، بار ديگر پاسخ    

 .دهد  را نشان ميمرحله اين نتايج جدول. شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتدريافت 

شـود كـه وجـود قشـر جـوان و           در جدول نقاط قوت در اين مرحله، مالحظـه مـي          

كرده، وجود برق، وجود دفتر مخابراتي، و تنوع در توليد محصوالت كشـاورزي             تحصيل

بـه خـود    » نقـاط قـوت   « عنـوان    بـاالترين نظـر تـوافقي را بـه        ) با چند درصد اختالف   (

دانـش و اطالعـات   «در عين حـال، از نگـاه متخصصـان روسـتايي،         . دهنداختصاص مي 

كند، در حالي كـه متخصصـان شـهري          درصدي از توافق را كسب مي      ۳/۹۷سهم  » بومي

رسـد؛  نظر نمي  درصد با اين موضوع توافق دارند، كه البته چندان بعيد به           ۸۴تنها در حد    

هاي دانش بومي و فرهنگ شفاهي اعتقـاد زيـادي          متخصصان شهري به نظام   زيرا اصوالً   

، باالترين درصد موافقت بـه مـواردي از قبيـل ضـعيف             »نقاط ضعف «در بخش   . ندارند

 اطالعـات و    يهـاي فنـاور   بودن تجهيزات مخابراتي خطوط ارتباطي، عدم ارائة آموزش       

ه در روستاها اختصـاص پيـدا   ، و عدم توسعة تلفن همرا) درصد۱۰۰(ارتباطات به مردم    

مندي و استعداد فراوان جوانـان روسـتايي، افـزايش          ، عالقه »هافرصت«در گروه   . كندمي

هاي ترويجي، كاهش   درصد باسوادي، ارزان شدن قيمت فناوري، سهولت در انتقال پيام         
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ان  بـاالترين ميـز    ي دارا يهامقولهوهوا به عنوان    ها، و اطالع از تغييرات آب     نقش واسطه 

گرايي بيشتر ميـان متخصصـان در ايـن مرحلـه           دهندة هم اند، كه نشان  توافق مطرح شده  

 متخصصـان  يهاي رفتاري مورد تأکيد نسب، افزايش ناهنجاري »تهديدها«در بخش   . است

 .قرار گرفته است)  درصد توافق۸۰(شهري 
 

 خالصة نتايج مرحلة سوم ‐۷جدول 

 نقاط قوت 
 شهر روستا

 مقوله
ميانگين

انحراف 
 معيار

سطح 
موافقت

ميانگين
انحراف 
 معيار

سطح 
موافقت

 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ قشر جوان
 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ برق

 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ دفتر مخابرات
 موافق ۳۷/۰ ۸۴/۲ موافق ۲۷/۰ ۹۲/۲ محصوالت كشاورزي

 موافق ۵۲/۰ ۷۶/۲ موافق ۵۶/۰ ۶۸/۲ معادن
 موافق ۳۷/۰ ۸۴/۲ موافق ۵۴/۰ ۷۲/۲ صنايع

 موافق ۴۱/۰ ۸۰/۲ موافق ۲۷/۰ ۹۲/۲ گياهان دارويي
 نظر يب ۷۷/۰ ۵۲/۲ موافق ۴۰/۰ ۹۲/۲ يدانش بوم

 گسـترش    و يگردشگر يها جاذبه
 صنايع بومي و روستايي 

 موافق ۵۲/۰ ۷۶/۲ موافق ۴۴/۰ ۸۸/۲

 نقاط ضعف
 شهر روستا

 مقوله
انگينمي

انحراف 
 معيار

سطح 
موافقت

ميانگين
انحراف 
 معيار

سطح 
موافقت

 موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ موافق ۶۸/۰ ۷۲/۲ پراكندگي روستاها
 موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ موافق ۴۰/۰ ۹۲/۲ ضعف تجهيزات

 نظر يب ۲۸/۰ ۹۲/۲ موافق ۲۸/۰ ۹۲/۲ يضعف خطوط ارتباط
 وافقم ۴۷/۰ ۸۴/۲ موافق ۵۶/۰ ۶۸/۲ عدم توسعة تلفن ثابت

 موافق ۴۷/۰ ۶۸/۲ موافق ۵۶/۰ ۶۸/۲ هزينة تجهيزات
 موافق ۶۱/۰ ۷۲/۲ موافق ۵۰/۰ ۸۰/۲ نرخ پايين تعرفه

 موافق ۵۹/۰ ۷۶/۲ موافق ۵۲/۰ ۷۶/۲ يعدم تمايل بخش خصوص
 موافق ۴۰/۰ ۹۲/۲ موافق ۴۴/۰ ۸۸/۲ نظارت

 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۳۳/۰ ۸۸/۲ ي متخصص بوميكمبود نيرو
 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ سعة تلفن همراهعدم تو

 موافق ۶۶/۰ ۷۶/۲ موافق ۶۶/۰ ۷۶/۲ عدم ارائة آموزش



 ۲۱۹ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 ۷ادامه جدول 

 هافرصت

 شهر روستا

 مقوله
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت

 موافق ۶۴/۰ ۶۴/۲ موافق ۷۶/۰ ۶۰/۲ ديدگاه مسئوالن

 موافق ۵۰/۰ ۸۰/۲ موافق ۵۶/۰ ۶۸/۲ ة چهارم توسعهبرنام

 موافق ۳۷/۰ ۸۴/۲ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ عالقة جوانان

 موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ كردهافراد تحصيل

 موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ ارزان شدن فناوري

 موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ موافق ۴۷/۰ ۸۴/۲ انتقال پيام

 موافق ۴۴/۰ ۸۸/۲ موافق ۰۰/۰ ۰۰/۳ هاواسطهکاهش نقش 

 موافق ۲۸/۰ ۹۲/۲ موافق ۴۰/۰ ۹۲/۲ وهواتغييرات آب

 موافق ۴۰/۰ ۹۲/۲ موافق ۲۰/۰ ۹۶/۲ حفظ محيط زيست

 موافق ۶۰/۰ ۷۶/۲ موافق ۳۳/۰ ۸۸/۲ هاي اجتماعيمشاركت در فعاليت

 موافق ۲۸/۰ ۹۲/۲ موافق ۲۷/۰ ۹۲/۲ گردشگري

 تهديدها

 شهر روستا

 مقوله
ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت
 ميانگين

انحراف 

 معيار
سطح 

موافقت

 مخالف ۴۷/۰ ۱۶/۱  نظريب ۶۰/۰ ۲۴/۱ بيكاري

 مخالف ۷۷/۰ ۴۸/۱ مخالف ۵۵/۰ ۱۶/۱ مهاجرت

 مخالف ۷۶/۰ ۴۰/۱ مخالف ۶۹/۰ ۳۲/۱ احساس فقر

 مخالف ۸۷/۰ ۵۲/۱ مخالف ۷۷/۰ ۴۸/۱ يدانش بوم

 مخالف ۷۶/۰ ۶۴/۲ الفمخ ۸۷/۰ ۵۲/۱ يناهنجار

 مخالف ۸۲/۰ ۵۶/۲  نظريب ۸۲/۰ ۴۴/۱ گراييمصرف

 هاي پژوهشيافته: منبع
 

  



 …زن، كيومرث زرافشان،  لحميد پاپعبدا ۲۲۰

 

 

 يآمار استنباط
هـاي دو گـروه متخصصـان شـهري و          در بخش آمار استنباطي، به منظور مقايسة پاسـخ        

 زيـر نتـايج آزمـون را در چهـار         يهاجدول.  استفاده شد  يويتنـ  روستايي، از آزمون مان   

 .دهندلة مورد نظر نشان ميمقو

 

 در بخش نقاط قوت مناطق روستايي براي گسترش يويتن ـ  نتايج آزمون مان‐۸جدول 

  اطالعات و ارتباطاتيفناور

 N Z Asymp.sig.(2-tailed) نقاط قوترديف

 ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰ ۵۰ کردهوجود قشر جوان و تحصيل ۱

 ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰ ۵۰ وجود برق ۲

 ۳۱۷/۰ ۰۰۰/۱ ۵۰ ياتوجود دفتر مخابر ۳

 ۳۸۹/۰ ۸۶۲/۰ ۵۰ تنوع در توليد محصوالت كشاورزي ۴

 ۵۳۱/۰ ۶۲۶/۰ ۵۰ وجود معادن در روستاها ۵

 ۴۵۱/۰ ۷۵۴/۰ ۵۰ يتنوع در توليد صنايع دست ۶

 ۲۲۶/۰ ۲۱/۱ ۵۰ تنوع در توليد گياهان دارويي ۷

 ۰۱۳/۰ ۴۸/۲ ۵۰ يدانش و اطالعات بوم ۸

 ۲۴۶/۰ ۱۶/۱ ۵۰ يو گردشگر يگرد طبيعتيهاجاذبه ۹

 هاي پژوهشيافته: منبع
 

ـ  بيانگر آن است كه دو گروه متخصصان شهري و روستايي در مورد              ۸جدول   ة مقول

 روستاييان از دانش و اطالعات بومي  به عنوان يك نقطـه             يبرخوردار« ، در ارتباط با      ۸

 اخـتالف در    ، توافق نظـر ندارنـد و      » اطالعات و ارتباطات   يقوت جهت گسترش فناور   

 .دار استاين خصوص معني



 ۲۲۱ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 در بخش نقاط ضعف مناطق روستايي براي گسترش يويتنـ  نتايج آزمون مان‐۹جدول 

  اطالعات و ارتباطاتيفناور

ف
دي
ر

 

.N Z Asymp.sig نقاط ضعف
(2-tailed) 

- ۵۰  و  پراكندگي روستاهايدورافتادگ ۱ ۴۵۴/۱  ۱۴۶/۰ 

- ۵۰ يضعيف بودن تجهيزات مخابرات ۲ ۲۹/۰  ۹۷۷/۰ 

۰۰۰/۰ ۵۰ ياتصال ضعيف دفاتر مخابرات ۳  ۰۰۰/۱ 

۳۳۹/۱ ۵۰ ها شبکهيرسان روز و بهيافزايش هزينة نگهدار ۴  ۱۸۱/۰ 

۲۱/۱ ۵۰ خدمات ارائه مقرون به صرفه نبودن  ۵  ۸۳۶/۰ 

- ۵۰ ي جهت ورود بخش خصوصيعدم وجود جاذبة کاف ۶ ۴۱/۰  ۶۸۴/۰ 

۷ 
 اطالعات و يمراکز فناوردشوار بودن نظارت و مديريت  

 ارتباطات روستايي
۵۰ ۲۸/۰ ۷۸۳/۰ 

- ۵۰  و آموزشي جهت پشتيباني متخصص بوميكمبود  نيرو ۸ ۵۶۶/۰  ۵۷۲/۰ 

- ۵۰ پايين بودن سطح سواد قشر توليدکننده ۹ ۷۶۹/۱  ۰۷۷/۰ 

۰۰۰/۰ ۵۰  اطالعات و ارتباطات به مردمي فناوريهاارائة آموزشعدم  ۱۰  ۰۰۰/۱ 

۰۰۰/۰ ۵۰ شهرها  روستاها نسبت به دريثابت شخصعة تلفن عدم توس ۱۱  ۰۰۰/۱ 

۶۸۶/۱ ۵۰  نسبت به شهرهاهاعدم توسعة تلفن همراه روستا ۱۲  ۰۹۲/۰ 

- ۵۰  اطالعات و ارتباطاتي فناورکارآييعدم اعتقاد به  ۱۳ ۰۵۲/۰  ۹۵۹/۰ 

 هاي پژوهشيافته: منبع
 

نقـاط ضـعف منـاطق      «بوط بـه    هاي مر  ، در مورد مقوله    ۹ اساس اطالعات جدول     بر

بين دو گروه متخصصان اختالف     »  اطالعات و ارتباطات   ي گسترش فناور  ي برا يروستاي

 . شوددار مشاهده نمينظر معني

 



 …زن، كيومرث زرافشان،  لحميد پاپعبدا ۲۲۲

 

 

 گسترش ي مناطق روستايي برايها در بخش فرصتيويتنـ  نتايج آزمون مان‐۱۰جدول 

  اطالعات و ارتباطاتيفناور

ف
دي
ر

 

 .N Z Asymp.sig ها فرصت
(2-tailed) 

-۵۰ ديدگاه مسئوالن بودن مثبت  ۱ ۳۶۹/۰  ۷۱۲/۰ 

۲ 
 اطالعات و ارتباطات در     يقرار گرفتن موضوع فناور   

 برنامة چهارم توسعه
۵۰- ۹۶۹/۰  ۳۳۳/۰ 

-۵۰  و استعداد جوانان روستايييمندعالقه ۳ ۰۶۴/۲  ۰۳۹/۰ 

-۵۰ يافزايش درصد باسواد ۴ ۰۰۰/۱  ۳۱۷/۰ 

۵۰۰۵۲/۱ يرارزان شدن قيمت فناو ۵  ۲۹۳/۰ 

۵۰۰۰۰/۰  ترويجييهاسهولت در انتقال پيام ۶  ۰۰۰/۱ 

-۵۰ هاكاهش نقش واسطه ۷ ۵۵۶/۰  ۵۷۲/۰ 

-۵۰ وهوااطالع از تغييرات آب ۸ ۵۹۰/۰  ۵۵۶/۰ 

-۵۰ وآمد و حفظ محيط زيستکاهش رفت ۹ ۵۴۲/۰  ۵۸۸/۰ 

-۵۰ ي جهاني به بازارهايدسترس ۱۰ ۵۸۵/۰  ۵۵۹/۰ 

۵۰۰۰۰/۰ ي اجتماعيهاايل به مشاركت در فعاليتافزايش تم ۱۱  ۰۰۰/۱ 

-۵۰  روستايييافزايش گردشگر ۱۲ ۲۴۱/۱  ۲۱۵/۰ 

 هاي پژوهشيافته: منبع
 

مندي و استعداد جوانان روستايي به عنـوان        عالقه«ة  مقول،  ۱۰بر اساس نتايج جدول     

متخصصان مورد توافق دو گروه     »  اطالعات و ارتباطات   ييك فرصت در گسترش فناور    

 .دار مشاهده شده است معنيينبوده و اختالف

 



 ۲۲۳ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 مناطق روستايي براي گسترش يدهاي در بخش تهديويتنـ  نتايج آزمون مان‐۱۱جدول 

  اطالعات و ارتباطاتيفناور

ف
دي
ر

 

 N Z Asymp.sig.(2-tailed) هاديتهد

 ۶۶۴/۰ ۴۳۵/۰- ۵۰ يافزايش بيکار ۱
 ۰۴۸/۰ ۹۷۶/۱ ۵۰ افزايش مهاجرت به شهر ۲
 ۷۱۷/۰ ۳۶۲/۰- ۵۰ افزايش احساس فقر ۳
 ۹۵۲/۰ ۰۶۰/۰- ۵۰ ي دانش بومينابود ۴
 ۰۰۰/۰ ۰۱۳/۴- ۵۰ ي رفتاريهايافزايش ناهنجار ۵
 ۰۰۰/۰ ۰۰۱/۴ ۵۰ گراييافزايش مصرف ۶

 هاي پژوهشيافته: منبع
 

هـاي  مقولـه تـوان گفـت كـه       نيـز مـي   » تهديدها« در مورد    ۱۱بر اساس نتايج جدول     

گرايـي از  هاي رفتـاري، و افـزايش مصـرف   ايش مهاجرت به شهر، افزايش ناهنجاري   افز

ديدگاه متخصصان دو گروه نتايج مشابه ندارند و در اين موارد، بين نظرات آنها اختالف               

 .شوددار مشاهده ميمعني
 

 گيرينتيجه

ت آوري و تحليل سه مرحله پرسشنامه بر مبناي روش تحليل راهبردي سوا           حاصل جمع 

انـداز گسـترش    هاي آمار استنباطي و توصـيفي در مـورد چشـم          گيري از تحليل  و با بهره  

محيطـي  فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست           

هـا، و    مورد نظر در چهار بخش نقاط قـوت، نقـاط ضـعف، فرصـت              يدر حوزة پژوهش  

 :ردصورت زير خالصه کتوان بهتهديدها را مي



 …زن، كيومرث زرافشان،  لحميد پاپعبدا ۲۲۴

 

 

  نقاط قوت‐الف

، تنـوع در توليـد محصـوالت        يوجود بـرق، دفتـر مخـابرات      : انداز اقتصادي  چشم •

 ها و غيره؛ كشاورزي، و گسترش نهادهاي آموزشي مانند مؤسسات، دانشگاه
 كرده؛ ووجود قشر جوان و تحصيل: انداز اجتماعي چشم •
، تنـوع در    يشگر و گرد  يگردهاي طبيعت وجود جاذبه : محيطيانداز زيست  چشم •

 .توليد محصوالت مرتبط با گياهان دارويي، و صنايع دستي

  نقاط ضعف‐ب

ضعيف بـودن تجهيـزات مخـابراتي، اتصـال ضـعيف دفـاتر             : انداز اقتصادي چشم •

عدم  خدمات، ارائه نبودن صرفه به مقرون ها،شبکه نگهداري هزينة افزايش مخابراتي،

  تلفن ثابت شخصي؛عدم توسعة ، وبخش خصوصيوجود جاذبة كافي جهت ورود 
كمبود نيروي متخصص بومي، پايين بودن سطح سـواد قشـر           : انداز اجتماعي چشم •

  اطالعات و ارتباطات به مردم؛ ويتوليدكننده، عدم ارائة آموزش فناور
 .بدون نقطه ضعف: محيطيانداز زيستچشم •

 ها فرصت‐ج

هـا، ارزان    نقش واسـطه   دسترسي به بازارهاي جهاني، كاهش    : انداز اقتصادي چشم •

 شدن قيمت فناوري؛
 اطالعات  يديدگاه مثبت مسئوالن، قرار گرفتن موضوع فناور      : انداز اجتماعي چشم •

هـا، افـزايش    و ارتباطات روستايي در برنامة چهارم توسعه، كاهش نقـش واسـطه           

 هاي اجتماعي؛ وتمايل به مشاركت در فعاليت
 .روستاييافزايش گردشگري : محيطيانداز زيستچشم •

  تهديدها‐د

 گرايي؛افزايش مصرف: انداز اقتصاديچشم •
  رفتاري؛ ويهاافزايش ناهنجاري: انداز اجتماعيچشم •
 .بدون تهديد: محيطيانداز زيستچشم •



 ۲۲۵ …انداز گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات   چشم

 

 

 بحث

 درصد متخصصـان سـاكن در       ۱۰۰شود كه   با استناد به نتايج ارائه شده، مالحظه مي        •

هـاي ترويجـي از      در انتقـال پيـام     سـهولت «شهر و روستا در مورد اين مقولـه کـه           

، » اطالعـات و ارتباطـات در منـاطق روسـتايي اسـت            يهاي گسترش فناور  فرصت

 .باشدسو ميهم) ۱۳۸۲(نيا و همكاران اتفاق نظر داشتند؛ اين نتيجه با نظر فاضل
دسترسـي بـه    «گوي تحقيق در ايـن مقولـه کـه           درصد متخصصان پاسخ   ۷۵بيش از    •

 اطالعـات و ارتباطـات در منـاطق    يهاي گسترش فناورتبازارهاي جهاني از فرص  

 .عقيده بودند، هم»روستايي است
 اطالعات و ارتباطـات در      يگسترش فناور «گويان در اين مورد كه       درصد پاسخ  ۸۸ •

، »آورد مناسـب را جهـت افـزايش مشـاركت اجتمـاعي پديـد مـي               يروستا فرصـت  

 . است) ۱۳۸۲(عقيده بودند؛ اين نتيجه مؤيد گزارش خسروي  هم
در ايـن   ) شـهري و روسـتايي    ( اطالعات و ارتباطات     ي درصد متخصصان فناور   ۹۰ •

 اطالعـات و    يهاي گسـترش فنـاور    حفظ محيط زيست از جمله فرصت     «مورد كه   

نيـا و   ، نظرات مشابه داشتند، كه با نظـر فاضـل         »ارتباطات در مناطق روستايي است    

 . سازگار است) ۱۳۸۲(همكاران 
 اطالعـات و  يگسـترش فنـاور  «ين تحقيق در ايـن مـورد كـه     درصد مخاطبان ا   ۹۰ •

 قيمت محصوالت   يهاجهت اطالع از نوسان   را   مناسب   يارتباطات در روستا فرصت   

در ) ۱۳۸۳ (كاگـارت عقيده بودند؛ اين نتيجه گزارش هـافكين و   ، هم »كندفراهم مي 

 .كندمورد پروژة گرامين بانك بنگالدش را  تأييد مي
كرده از نقـاط    وجود قشر جوان و تحصيل    «ان در اين مورد كه      گوي درصد پاسخ  ۱۰۰ •

، داراي نظـرات يكسـان بودنـد؛    » اطالعات و ارتباطات استيقوت گسترش فناور 

 .راستاستهم) ۱۳۸۲(كه با گزارش خسروي 
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گسـترش  « اطالعات و ارتباطـات در ايـن مـورد كـه             ي درصد متخصصان فناور   ۷۰ •

، عقيـدة مخـالف     »شـود اري در روستا مي    اطالعات و ارتباطات موجب بيك     يفناور

 .سان نيستهم) ۱۳۸۲(داشتنند؛ اين نتيجه با نظر نوري 
 اطالعـات و    يگسترش فناور « درصد از مخاطبان تحقيق با اين گفته كه          ۷۰بيش از    •

، مخالف بودند؛   »شودارتباطات در مناطق روستايي موجب افزايش احساس فقر مي        

شايد بحث فراهم شدن شرايط براي      . غايرت دارد م) ۱۳۸۲(اين نتيجه با نظر نوري      

ورود به تجارت جهاني و عرضة محصوالت روستايي در كشورهاي مختلـف دنيـا              

 مؤيد همـين    هاز شاهكو ) ۱۳۸۲(پشتيبان نتايج اين تحقيق باشد، كه گزارش جاللي         

 .مطلب است
 اطالعـات و    ي، نظرات متخصصان فنـاور    »وجود دانش و اطالعات بومي    «در مورد    •

 كـه متخصصـان شـهري ايـن     ياگونـه ارتباطات در شهر و روستا يكسان نبـود، بـه     

چنين نظـري را    ) ۱۳۷۹(دانند، در حالي كه افرادي نظير بهشتي        موضوع را مهم نمي   

 .كنندتأييد نمي
افزارهـا مـانع    روز رساني نـرم   ها و به  افزايش هزينة شبکه  «در مورد اين موضوع که       •

 ضعيف  ي، توافق »شودتباطات در مناطق روستايي مي     اطالعات و ار   يگسترش فناور 

 .بين دو گروه وجود داشت
 ي مناسب براي گسترش فناور    يمندي و استعداد جوانان فرصت    عالقه«از اين نظر كه      •

دار بين نظرات دو گروه وجود داشـت،        ، اختالف معني  »اطالعات و ارتباطات است   

ودان از تـوان جوانـان در       در شرايطي كه در كشورهاي مصر، لبنـان، مـراكش و سـ            

، يخسرو(رساني به خود آنها و ايجاد اشتغال بهره برده شده است            راستاي خدمات 

۱۳۸۲.( 
 يهـا ي اطالعات و ارتباطات به پديـدة ناهنجـار        يگسترش فناور «در اين مورد كه      •

 يكسـان   ي، متخصصـان دو گـروه مخـالف بودنـد و ديـدگاه            »زند دامن مي  يرفتار
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 نيز مؤيد همين مطلـب  (Jenson, 2002)و يانسون ) ۱۳۸۲ (تجارب جاللي. داشتند

 .است
مثابـه عـاملي بـراي افـزايش     بـه   اطالعـات و ارتباطـات  يگسترش فناور«در مورد  •

، هر دو گـروه متخصصـان شـهري و روسـتايي ضـمن تأييـد آن بـا                  »گراييمصرف

 .يكديگر اختالفي نداشتند
رتباطـات بـر مهـاجرت       اطالعـات و ا    يتـأثير گسـترش فنـاور     «در مورد موضـوع      •

 با يکديگر توافق داشتند؛ البتـه  ي، هر دو گروه در مخالفت با چنين تأثير       »روستاييان

هاي اجرا شده در دنيا، تـاکنون       نظران و بر اساس پروژه    به عقيدة بسياري از صاحب    

  بيشــتر موجــب مانــدگاري مــردم در روســتا شــده اســت يگســترش ايــن فنــاور

؛ و  ۱۳۸۲،  ينـام ، نيک ۱۳۸۲،  ي؛ آقاداوود ۱۳۸۲مکاران،  ؛ اربابيان و ه   ۱۳۸۲،  ينور(

  ).۱۳۸۲، يجالل

انـداز گسـترش   توان به چشـم  يآيد، اين است كه م    يآنچه از مجموع اين بررسي برم     

بيني بود، چنان که تجارب ساير       اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي خوش       يفناور

طبيعي است كه بايد بـراي گسـترش ايـن          البته  . كندكشورها نيز اين موضوع را تأييد مي      

  .پديدة نوين در سطح مناطق روستايي مطالعات و بسترسازي الزم صورت گيرد

 
 هايادداشت

1. Information and Communication Technology (ICT) 
2. knowledge economy 
3. electronic government 
4. electronic commerce 
5. telebanking 
6. information society 
7. remote sensing 
8. Champton 
9. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
10. Machlup 
11. Porat 

 : توانند به سايت زير مراجعه كنند عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي ‐۱۲
www.internetworldstats.com/stats.htm 



 …زن، كيومرث زرافشان،  لحميد پاپعبدا ۲۲۸

 

 

13. IT center 
14. information kiosk 
15. Information Access Points (IAPs) 
16. Warana 
17. Drishtee 
18. Giandot 
19.  Grameen Bank 
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