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  مقدمه

شاهد  ،بشر، در هزاره سوم يخ زندگيدر تار يو صنعت يپس از دو انقالب کشاورز
 ،ضرحا در عصر. مينام اطالعات هسته ز بيانگشگفت يادهين انقالب و ظهور پديسوم

 يازهايدانش و اطالعات از جمله ن ،نام گرفته يکه عصر اطالعات و انقالب اطالعات
حرکت در عرصه . است يو اقتصاد ياسي، سي، فرهنگياجتماع يهاتيانسان در فعال

 نوين يهايوراز به فنيافته و تجهي توسعه يهاد، روشيازمند علوم جدين يو جهان يمل
به  يدسترسامروزه،  .اطالعات و دانش است يگذار اکتبادل، انتقال و به اشتر يبرا

ن يترين و اصليتر شرفته مهميزات الزم و پياز امکانات و تجه ياطالعات و برخوردار
در  وروند  شمار می به يافتگي توسعهبر حسب ميزان  جوامع يبندميار تقسيمالک و مع
زات ي، تجهيطالعاتهمچون شکاف ا در عرصه علم و دانش ديجد يمباحث ،همين راستا

ز و يار تمايمع يمطرح شده است، زمان يسواد اطالعاتو ، ي، جوامع اطالعاتيتاليجيد
امروزه  يول ،ت بودين و قدرت در حاکميپول، طال، ثروت، زم ين جوامع بشريفاصله ب

ت و يريو اطالعات و نحوه مد يست جز دانش، علم و آگاهين يزيار چين مالک و معيا
تر و قدرتمندتر، ثروتمند يگر، جوامعيد يريبه تعب اطالعات؛به  يامکانات دسترس

مختلف  يهاکننده اطالعات در حوزهکننده و کنترلعيدکننده، توزيترند که تول حاکم
به اطالعات و  موقع تر و به گسترده يدسترس ،يو از طرف بوده يرعلميو غ يعلم
ع بر يسر يرساندل اطالعات و اطالعق تبايتوانند از طربند و داشته باشآن  يهايفناور
 يک دهکده کوچک جهانيمثابه  ع بهين جهان وسيافته و بر ايال يها استانسان يزندگ

  ).۱۹( حکومت کنند
است  ييو روستا يجامعه به شهر يبندميتقس يجوامع بشر متعدد ماتيتقسيکی از 

ان يم يسه نسبيمقاک يدر  .خاص خود را دارد يژگيط، مشخصات و ويشرا امدک که هر
با استفاده از  معموالًنان ي، شهرنش»يريو عشا ييروستا« و» يشهر« وامعج ياعضا

 يو پرورش ياز مواهب آموزش ،قابل دسترس يو منابع اطالعات يامکانات آموزش
 کمتر است؛منابع  ن امکانات ويدان بييروستادسترسی که  يدر حال ،برخوردارند يشتريب

از  يار کمتريبس يزانباز هم به م ييزنان روستا معموالً ،مردان ن زنان ويدر ب ،نيهمچن
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زنان  رو، و از اين ندا در کل جامعه برخوردار بوده يو پرورش يآموزش يهامواهب برنامه
و امکانات  يبه منابع اطالعات يدسترس لحاظبه توان يرا م يريعشا و ييروستا
  ).۱۱( قلمداد کرد جامعه ن اقشاريترمحروم ،يآموزش

 ياجتماع يزندگ در ياتيخاص و ح يگاهياز جا ييکه زنان روستااز آنجا 
 يهادر عرصه يج مخربيتواند نتايم مين قشر عظيبد يتوجهيغفلت و ب ،برخوردارند

بروز ل يدالن يترياز اساس يکيتواند يم يتوجه ين بيا .داشته باشد يگوناگون اجتماع
ه از روستا به شهر، گسترش يرو يب يهاهمچون مهاجرت يمعضالت و مشکالت

 ييجامعه روستاهر دو در  هايبزهکارو  ياجتماع يهابيش آسيشهرها، افزا يرمنطقيغ
 و کشور يتوسعه اقتصاد در گذارتأثير مولد و يب روستاهايله و تخري، تخيو شهر

رشد و توسعه و  برای .باشد يمختلف جوامع انسان يهاهيال در گريهزاران مشکل د
و  يجلب مشارکت اجتماع و ييتوجه به زنان روستا، کشور ييجوامع روستا تکامل
. الزم استو  يهيبد يامر يبر اساس علم و دانش و آگاه هاآن يو فرهنگ ياقتصاد
آی ( اتاطالعات و ارتباط يفناور انواع ل ورود و گسترش استفاده ازيبه دل ،نيهمچن

ن و ييها در تعين فناوريا أثيرتپژوهش در خصوص نقش و  ،در روستاها )۱()سی تی
 است يضرور ت خاص بلکه کامالًياهم يتنها دارا نه ييزنان روستا ير سبک زندگييتغ
- يزيرها و برنامهيگذاراستيسازان جامعه را در سميران و تصميگميتواند تصميو م
به  با توجه. دکنل يند را تسهيان فريو ا دهد ياري يو فرهنگ ي، اقتصادياجتماع يها

در ) همراه تلفننترنت و يا(اطالعات و ارتباطات  يهايانداز گسترش فناورچشم
  . برخوردار است ياديت زياز اهمنه ين زميروستاها، انجام پژوهش در ا

در داخل و خارج از کشور در  گوناگون يهات موضوع، پژوهشيبا توجه به اهم
، ياقتصاد يتوانمندساز مانند ييهاشتر در حوزهين خصوص صورت گرفته که بيا

در . و اشتغال بوده است يو پزشک يل بهداشتئزنان، مهاجرت، مسا يفرهنگ و ياجتماع
  .شودين مطالعات اشاره مياز ا يبه برخ ،ادامه
اطالعات و  يفناور«در پژوهش خود با عنوان  ،)۹(و همکاران  يمحمدلگ

ن يدب ،»)ييبر زنان روستا أکيدتبا ( زنان يورو بهره ييزادر اشتغال )ICT( ارتباطات
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 ياجتماع يدر نوآور يديک عنصر کليبه عنوان  يت يس يآ يدند که فناوريجه رسيتن
را  يخوب يشغل يهافرصت يت يس يبازار آ وقرار گرفته  ييمورد شناسا يو اقتصاد

بوده تر از حد متوسط نيين قسمت هنوز پاياما سهم زنان در ا ،کرده استارائه و فراهم 
ارتباط  در. ار مهم استيبس يت يس يمخصوص زنان در ارتباط با آ يجاد فضاهايا و

مختص  يکارآموز يهارشته ياندازشروع و راه و از آن جملهکار  بازار و با آموزش
 يزنان و آ زمينة رابطةدر  ياريبس يهاچالش ،مناسب يفرهنگ يجاد فضاهايزنان و ا

  .وجود دارد يت يس

و  يارتباط يهايفناور تأثير«عنوان  با يدر پژوهش ،)٣٠(مقدس و همکاران 

با  ،»فه دهدار فارسيطا يافراد مهاجر و بوم :يمطالعه مورد ،يبر سبک زندگ ياطالعات

ة فيبه طا يو اطالعات يارتباط يهايژه فناوريو به يند نوسازياورود فر يچگونگ بررسی

ج ينتا. پرداختند افراد يا بر سبک زندگهيفناوراين  تأثير نحوه مورد مطالعه، به ارزيابی

شتر ياطالعات و ارتباطات ب يهايزان استفاده از فناوريچه مق نشان داد که هريتحق

  .شوديتر مپيشرفته يشود، سبک زندگ

زنان  ياطالعات بر توانمند تأثيرکار سازو يبررس با ،)٨(سبکبار و همکاران  يفرج

، يتاليجيه شکاف دينظر تأييدآباد، ضمن قرن يدر روستا DEAمدل  يبر مبنا ييروستا

، يدر ابعاد اقتصاد يرا بر توانمندساز يو ارتباط ين اطالعاتينو يات مثبت فناورتأثير

  .نشان دادند ييزنان روستا ييآش کاريو افزا يو روان ياسي، سياجتماع

اطالعات و  يل نقش فناوريتحل« با عنوان يپژوهش ، در)۲۲( ييشاهکو خواجه

آباد و قرن يروستاها: يان، مطالعه موردييروستا يت زندگيفيرتباطات برکا

اطالعات  يزان استفاده از فناوريمن يب ، بدين نتيجه رسيد که»گرگان رکالته، شه اصفهان

رابطه  يدر قلمرو اجتماع يت زندگيفيک ياجتماع يهاشاخص يو ارتباطات و ارتقا

در روستا در گرو استفاده  ياقتصاد يهااخصش يارتقا ،نيهمچن ؛ارددار وجود د یمعن

محصوالت  يابي، بازاريشغل يهاش فرصتيکه موجب افزا است يت يس ياز مراکز آ

افزون  .شوديم ييروستا يديتول يهايل تعاونيتشک يهانهيجاد زميو ا ي، کشاورزيدام

که  نشان دادفاقد آن  يبا روستا يت يس يمرکز آ يدارا يسه روستايمقابر اين، 
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 يس يمرکز آ يدارا يروستا در يشتريب يمندتيزان رضايبهتر و م يت اقتصاديوضع

ز ينمورد مطالعه  يدر دو روستا يت زندگيفيک يهاسه شاخصيمقا. وجود دارد يت

مرکز  يدارا يدر روستا انييروستا يمندتيان رضايم دار معنیتفاوت  وجود از يحاک

  .دبوفاقد آن  يو روستا يت يس يآ

 در توسعه ييروستا آی سی تی  نقش دفاتر يدر بررس ،)۶( و ابراهيمی يادفره

 يفناور تأثيرن يشتريکه ب ندديجه رسين نتيدب ،شهرستان شهرضا ييزنان روستا ياجتماع

ت در چهار بعد يب اولويترت به ييزنان روستا ياجتماع اطالعات و ارتباطات بر توسعه

شده در روستا،  ت خدمات ارائهيفي، بهبود کييزنان روستا يو مشارکت اجتماع يآگاه

 وط خود بوده يت و شراياز موقع ييت زنان روستايو رضا ،يعدالت اجتماع يبرقرار

از خدمات  يبا مراجعه به دفاتر، آگاه ييزنان روستا يتوسعه اجتماعرابطة  ،نيهمچن

  .استدار يمثبت و معن آنها يو درصد استقالل مال آی سی تیدفاتر 

 ياطالعات و ارتباطات بر توانمندساز يهايفناور تأثير يبه بررس) ۳۴( سورش

، ق، در حال حاضرين تحقيا يها افتهيبر اساس . در هند پرداخت ييزنان روستا

ک، يدولت الکترون اند از عبارتاطالعات و ارتباطات  يهايتمرکز فناور های کانون

آی ک و توسعه يالکترون يابيازارک، بيک، آموزش و پرورش الکترونيالکترون يريادگي

آنها بر  تأثيرند دانش و يافر يسپارکار، برونو ند کسبيافر يسپاردر برون سی تی

  .زنان در هند يتوانمندساز

در  ييزنان روستا ياطالعات يازهاينه نيدر مطالعه خود در زم ،)۱۴(ن و اسالم يحس

 يسازتوانمند يه اطالعاتجامع يجه گرفتند که موضوع اصلينت ،بنگالدش يسه روستا

توان يم ،حيصح يهايزيرو با برنامه استو استفاده از اطالعات  يمردم در دسترس

آی عالوه بر مراکز . را فراهم آورد ياتوسعه يهاتيشرفت آنان در فعالينه رشد و پيزم

، يمهم دامدار يهادر حوزه يدهنده خدمات اطالعات ئهتواند ارايکه م ،ييروستا سی تی

هم  يها و مراکز اطالعاتکتابخانه مانند آن باشد،و  ي، آموزشي، بهداشتيکشاورز

  .ندسازرا برآورده  ييزنان روستا يازهايتوانند ن يم
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 يهايبنگالدش در استفاده از فناور ييت زنان روستايوضع يبه بررس) ۲۸(زو يال
 ييروستا ی سی تیآو نقش  يردولتيسسات غؤشده توسط م ئهارا یو ارتباطات ياطالعات

مورد  يو ارتباط ياطالعات يفناور يابزارها وپرداخته  ييزنان روستا يدر توانمندساز
نترنت يو، ايون، راديزيتلفن، تلو يهاوسکيتلفن همراه، ک ن پژوهش شامليمطالعه در ا

به  يبنگالدش در دسترس ييق، زنان روستاين تحقيج ايبر اساس نتا. انه بوده استيا راي
ن مربوط به ي، آموزش و پرورش و قوانيبهداشت يهادر حوزه يع و اطالعات عموممناب

به  نظر  ،نيهمچن اند؛ مواجه ييهاتيبا محدود يفرهنگ - ياز لحاظ اجتماع حقوق بشر
البته . برنديبه اطالعات رنج م ياز عدم دسترس يد ناشيض شديزنان از تبعکه رسد يم

به دانش  يرا در دسترس آنها ،آی سی تی گيری از ا بهرهب ط زنان،يو شرا توانبا توجه به 
متوجه شدند که  نيزاز زنان مورد مطالعه  ياريبس. درکمساعدت  ياطالعات يازهايو ن

 يگذارارتباط و به اشتراک يبرقرار يبرا يزندگ ريناپذييک بخش جدايتلفن همراه 
ثر و مناسب از آن ؤم ای گونه البته به، که است يدر موارد اضطرار ياطالعات اجتماع

 بود يها زبان خارجين فناورياز مشکالت زنان در استفاده از ا يکي. شودينماستفاده 
  .ها نداشتندآنبه استفاده از  يليتما ،لين دليبه هم که

و  ياطالعات يهايگفت که استفاده از فناور توانيم ،شده قات انجاميبا توجه به تحق
هايی از آن  که جلوه ،شود می به مدرن يزنان از سنت يندگر سبک زييموجب تغ يارتباط
و  ي، روانياسي، سي، اجتماعيدر ابعاد اقتصاد ييزنان روستا يتوانمندساز :اند از عبارت
بهتر  يابي، بازارييزنان روستا يمناسب برا يشغل يهاجاد فرصتي، اييآش کاريافزا

، ييروستا يديتول يهايعاونل تيتشک ی برایساز نهي، زميو کشاورز يمحصوالت دام
، مشارکت يش آگاهيشتر، افزايب يمند تيرضا ،جهيو در نت يت اقتصاديوضعبهبود 
 ييهاجاد فرصتي، ايعدالت اجتماع ي، برقرارشده ت خدمات ارائهيفي، بهبود کياجتماع
، توسعه و يني، کارآفريش استقالل مالي، افزايتيجنس يهايرفع نابرابر راستایدر 
، کسب علم و يابياطالع يها، کسب مهارتييزنان در مناطق روستا ياجتماعت يريمد

جاد يا يها، کسب مهارتياز سواد اطالعات يل از راه دور، برخورداريدانش و تحص
، اشتغال از راه ينترنتيو ا يط مجازيدر مح يکشور يو حت يشهر يهاطيارتباط با مح

و  يخانوادگ و ي، فرديت شخصيريمدت يفيش کيافزا راستایدور، کسب اطالعات در 
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و ، يدار، خانه و خانهي، هنريا، حرفهيفن يها، کسب مهارتيارتباطات اجتماع نيز
  .يل بهداشتئاز مسا يآگاه

اطالعات و  يهاياستفاده از فناور تأثير يز بررسيپژوهش حاضر ن يهدف اصل
با در نظر گرفتن  ييوستازنان ر ير سبک زندگييدر تغ) همراه تلفن نترنت ويا(ارتباطات 

ن يبر ا .خودشان بوده است يمستقر در روستا آی سی تیاز  آنها يمند تيزان رضايم
  :ر استيز يهابه پرسش ييگوق حاضر به دنبال پاسخياساس، تحق

تلفن نترنت و يا(اطالعات و ارتباطات  يهايا اطالعات و استفاده از فناوريآ - ۱
  گذار بوده است؟تأثيرآباد قرن يروستازنان  ير سبک زندگييدر تغ) همراه

ر ييدر تغ) لفن همراهتنترنت و يا(اطالعات و ارتباطات  يهاياطالعات و فناور - ۲
 يو اجتماع يفرد يدر زندگ يچه تحوالت أآباد منشقرن يزنان روستا يسبک زندگ

   بوده است؟ هاآن

        ينظر يمبان

  ات اطالعات و ارتباط يهايراوفن

 يگونـاگون از ابزارهـا   ای شامل مجموعـه ) آی سی تی(ات طالعات و ارتباطا يهايراوفن

سـودمندی  . اسـت ها و اطالعـات  ت دادهيريره و مديجاد، نشر، ذخيا يو منابع برا يفناور

 ياهيو و تلفـن در توسـعه منـاطق حاشـ    يـ ون، راديـ زيمثل تلو يت يس يآ يسنت يهارسانه

 يرومنـد بـرا  ين ييافزارهـا م در کنار نرميسيطات بارتبا ونترنت، يانه، ايرا. شده استاثبات 

ل ين را تشکينو يهايک فناوريالکترون يهار در رسانهيو تصو پردازش و ادغام متن، صدا

ـ يـ همراه جر های تلفن گوشینترنت و يا يگسترش شبکه جهان. دهنديم از  ياسـابقه  يان ب

بـه   ).۳۴(کنـد  يجـاد مـ  يرا ا هيتفکر و سرما ةدهند گسترش د کننده ويتول يارتباطات جهان

ن، عناصـر  گيـری از آ  با بهـره که  است يفنون اطالعات و ارتباطات ي، فناورسخن گريد

ـ نـد تجز يادر فر و مفهوم قابل درک يمعان و فاقدخام  يهاا دادهياطالعات  ل يـ ه و تحلي

 ،ل شـدند يقابل درک شده و به اطالعـات تبـد   يمعان يو پس از آنکه دارا گيرند میقرار 

  ).۴(شد  خواهد فراهممصرف  يبه مباد يکيالکترون يهاستميامکان انتقال آنها توسط س
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 و اطـالق  هـايي فناوري به تواندگسترده، مي صورت به ،اطالعات و ارتباطات يفناور

 اطالعات انتقال و وريآفراهم و) آس سی تی( كنندمي تسهيل را ارتباطات كه شود تعبير

 شامل را الً گستردهكام ايدامنه تعريف نيا. دهندمي انجام ترونيكيالك وسايل وسيله به را

  ).١٩( )اينترنت و رايانه ،سيار و ثابت تلفن تا گرفته تلويزيون و راديو از( شود مي
، يو ارتبـاط  ين اطالعاتينو يهايفناور يان مجموع ابزارهاياز م حاضر، در پژوهش

 يهـا آبـاد، شاخصـه  قـرن  يو دختران روستادر دسترس زنان  يابيو اطالع يرساناطالع
قـرار   يمورد بررس ينترنتيا يدر فضا يمجاز ياجتماع يهاهمراه و شبکه تلفننترنت، يا

  .گرفته است

  يسبک زندگ

 يد، بررسـ يرسـ  ياز مفهـوم سـبک زنـدگ    يتوان به درک بهتـر يکه م ييهااز راه يکي 
 يشناسـ  و جامعـه  يوم اجتماعنظران و دانشمندان حوزه علصاحب يهادگاهينظرات و د

، مؤلفـه منظور از  ،ن حوزهيدر ا .است ی آنهامؤلفهو عناصر و  يف سبک زندگيدر تعر
برخـی از  بـه   ،نجـا يدر ا .شونديمحسوب م يسبک زندگ ينياست که مصداق ع يامور
  :شود ينظران اشاره من صاحبيمورد نظر ا يهامؤلفه
هـا،  گـوي زنـدگي فـردي كـه در فعاليـت     عبارت است از ال سبك زندگي«: يکن يمهدو

  .دهدها و افكار شخصي، خود را نشان ميدلبستگي
در بعـد   و اوسـت  ياز سبک زنـدگ  يفرد بخش يدر بعد اشتغال، سبک کار :سيخوشنو
ه، امـروز  يول .فرد است ياز زندگ يگران بخشيارتباط با د يبرقرار يچگونگ ،ياجتماع

ـ  ؛شـود يافراد اطالق مـ  ياز رفتارها يابه مجموعه سبک زندگی ارتبـاط   ا توجـه بـه  و ب
هـا  نگـرش  آرزوها و شامل يطه بررسيح ،هاها و نگرشبا ارزش يتنگاتنگ سبک زندگ

. وابسته به انتخاب و انتخـاب وابسـته بـه اطالعـات اسـت      يسبک زندگ. هم شده است
. باشـد  هاها رسانيو  ادفراان يتواند ميارتباط م .ند ارتباطات استيااطالعات محصول فر

دارد و چــه  ييهـا نـه يمتفــاوت چـه گز  يهـا نکــه فـرد در حـوزه  ينـه ا يهـا در زم رسـانه 
  . دهنديتواند داشته باشد، اطالعات ميم هايی انتخاب



   ۱۴۳  �۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام          ... های اطالعات و ارتباطات تأثير فناوری

  

 من ويل اتـاق نشـ  يمحل سکونت، نوع خانـه و وسـا  سبک زندگی شامل : ن واسوليچاپ

  .افراد است و منزلت ينيع يها ر جلوهيسا

 او احساسـات فـرد و حرکـت    عبارت اسـت از رفتـار، افکـار و   سبک زندگی : آدلر

  .هدف يسو به

ها مصرف، نوع لباس، نحوه صحبت کردن، نگرش يالگوها سبک زندگی شامل :گردون

، يماننـد امـور جنسـ    يدر امـور فرهنگـ   يمند هعالقو مربوط به نقاط تمرکز  يو الگوها

  .استن يها و د ، آموزش، هنرها، ورزشيپرستهنيت، خانواده، ميعقالن

، يخودرو خـانوادگ ) زمان او بود پيشرفتة ياز فناور يکه ناش ييهاجنبهبا توجه به : (پارسونز

  .روند شمار می های سبک زندگی به مؤلفهون يزيو تلو يين لباسشويخچال، ماشي

حـات و  يتفر( نحوه گـذران اوقـات فراغـت   اند از  های سبک زندگی عبارت مؤلفه: وارنر

، يخـانوادگ  يزنـدگ  ي، الگوهاياسيس يها، ارزشينيد يها، تفاوت)يزشور يهاقهيسل

  .ت کودکيترب يهاوهيو ش ييروابط زناشو

دن و خوردن ساالد، انتخاب کلمـات، طـرز پوشـش و عـادات     يعادات نوش: راجر برون

زان يمو ، ياسيس و ي، مذهبي، بهداشتيجنس يت کودک، رفتارهايترب يهاوهينشستن، ش

  .شوند های سبک زندگی محسوب می از جمله مؤلفهبودن  يا رواني يعصب

قه فـرد  يکه از ذوق و سـل  است مندنظام يهاتياز فعال يامجموعه يسبک زندگ: ويبورد

ن بـه  يصورت نمـاد  ، بهن حاليد و در عدار يو خارج ينيشتر جنبه عيشود و بيم يناش

 يفـ يتعر بـه  بنـا . کندياد مجيز ايان اقشار گوناگون اجتماع تمايبخشد و ميت ميفرد هو

 يا فرهنگـ يـ  يتجملـ  يکاالها( هاييدارا: اند از عبارتهای سبک زندگی  تر، مؤلفه مفصل

گارها، يها، سـ يدنیها، نوشها، کتابيه، نقاشين، اثاثي، ماشيحيق تفريال، قايمانند خانه، و

 و سبک حات،يفرها، تيها، بازمانند ورزش( زکنندهيمتما يهاتيفعال ،)هالباس عطرها و

 گـر يد ؛ بـه يبندو بودجه ،نحوه استفاده از زبان به ظاهر خود، يدگي، رس)دنيلباس پوش

 ييهـا  فـرد در عرصـه   ةکنند يبند شده و طبقه يبند شامل اعمال طبقه ي، سبک زندگسخن

معاشـرت، آداب   يهـا  وهيحـات و ورزش، شـ  يروز، نـوع تفر م ساعات شـبانه يچون تقس
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 ،در واقـع  بـوده و نـوع خـوراک    ه و خانـه، نـوع پوشـش و   ياثاثسخن گفتن، راه رفتن، 

  .حات افراد استيترج ةافتي افته و تجسمي تينيع

ل يروزمـره تبـد   يزندگ يان عاديکه به جر است ييکردارها يسبک زندگ :دنزيگ يآنتون

ط دلخـواه  يکنش و مح يهاوهيدن، غذا خوردن، شيکه در لباس پوش ييهاانيجر ،اندشده

ـ  ؛کننـد يگران جلوه مـ يات کردن دمالق يبرا  يهـا تيـ هو ی ازبازتـاب  يين رفتارهـا يچن

بـه   يسـبک زنـدگ   ،ویبـه اعتقـاد    ،قـت يدر حق .اسـت  يو اجتمـاع  ي، گروهـ يشخص

ـ نسبتاً هماهنگ از همه رفتارهـا و فعال  يامجموعه ان يـ ن در جريک فـرد معـ  يـ  يهـا تي

 ).۳۱(شود يروزمره اطالق م يزندگ

قه ي، سليقي، آالت موسيدن، متون خواندني، انواع لباس پوشيهنراء يه، اشياثاث: ون هوتن

در غذا و مشروبات، روش پخت، نـوع صـحبت کـردن در خانـه، نـوع گـذران اوقـات        

ـ ترب يهـا ، روابط بـا فرزنـدان، ضـوابط و روش   يبندفراغت، بودجه ت کـودک، تـراکم   ي

و صـدا و   زان سريو م يخصوص يهاميکه محدوده حر(ت ساکن در خانه و محل يجمع

خـانواده، نـوع    يشـامل اعضـا  (اشتغال  يهايژگينوع و وو ، )کندين مييتعامالت را تع

 )از خانـه  يزمان دورو ت، يمورأزان ميا محل کار، فاصله محل کار تا خانه، ميلباس کار 

  . روند شمار می های سبک زندگی به از مؤلفه

ا يـ  يوه زنـدگ يشـ : شـود يف ميگونه تعر نيا ينامه رندم هاوس، سبک زندگدر لغت

عبـارت  ا گـروه اسـت،   يک فرد ي يهاها و ارزششيکننده گرا ستن که منعکسيسبک ز

کـه بـا هـم،     ...و  ي، سطح اقتصادياخالق يارهايها، معقهيها، سلعادات، نگرشاست از 

  .سازديرا م يا گروهيکردن فرد  يطرز زندگ

اطالعـات و ارتباطـات، عوامـل    ، يشناس ، روانيشمندان عرصه اجتماعيبه اعتقاد اند

 گذارند کـه هـر  يم تأثيرجامعه  ياعضا يزندگ سبک يو چگونگ يريگ بر شکل يمتعدد

 يزنـدگ  يهـا توانـد منجـر بـه بـروز و ظهـور سـبک      يگوناگون م يهاتيدر موقع کدام

 ،نظراناز نظر صاحب بنابراين، .دشومتفاوت جامعه  يهاان اقشار و گروهيگوناگون در م

؛ يطبقـه و عوامـل اقتصـاد   : انـد از  عبـارت  يفرد يثر بر سبک زندگؤن عوامل ميترمهم
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در امـور روزمـره    يبـه اطالعـات و دانـش و آگـاه     يدسترس؛ يها و تحول ارزش ارزش

 يه اجتمـاع يسرما؛ سن و دوره عمر؛ تيجنس؛ التيتحص؛ ياجتماع يو رفتارها يزندگ

  .يه فرهنگيو سرما
فـرد اسـت و سـبک     يهـا و باورهـا  ارزش يتجل »ررفتا«شمندان، ياند يبه باور برخ

ـ . رديـ گيمـ جامعه را دربر ياعضا ينيع يصرفاً رفتارها يزندگ  ،در جامعـه مـا   ،نيهمچن
گـذار هسـتند و   تأثير يشئونات زنـدگ  يها و باورها بر تمام ن است که ارزشياعتقاد بر ا
  ).۳۱(شوند يها و عملکرد افراد محسوب متيفعال يسنگ بنا

بـر اسـاس نظـرات     يسـبک زنـدگ   يهـا هـا و شـاخص  مؤلفـه  ةدهند اننش ۱جدول 
  . است يو علوم اجتماع يشناس امعهنظران حوزه جصاحب

  يسبک زندگ يهاها و شاخصمؤلفه - ۱ جدول

  ها شاخصه  هامؤلفه
نظران  صاحب
 يشناس جامعه

 خذآم

  ت بدنيريمد
وه صحبت يش، شينحوه پوشش، نحوه آرا

  کردن، توجه به تناسب اندام
 دنز، ون هوتن،يو، گيبورد

  )٥( انيچاوش
 )٢٣( يخواجه نور

ت يريمد
  منزل

ون منزل، نحوه برخورد با فرزندان، يدکوراس
  يوه همسرداريش

دنز، ون هوتن،  يو، گيبورد
 وارنر، برون

  )٥( انيچاوش
 ،)٧( يفاضل
 )٢٠( پور ييجال

  هيتغذ يالگو
 يوه نگهداري، شييراي، نحوه پذيوه آشپزيش

  ييمواد غذا
 )٥( انيچاوش ويدنز ، بورديگ

 يالگو
مصارف 
  يفرهنگ

دن يد، ديسبک جد يهايقيعالقه به موس
 يها ، عالقه به مطالعه کتابيخارج يهالميف

  د، گذران اوقات فراغتيجد

 و،يون هوتن، وارنر، بورد
 مليگردون ، ز

  )٧( يفاضل
 )٥( انيچاوش

 يالگو
  معاشرت

د، ينحوه ارتباط با فرزندان به سبک جد
 يآمدهاو زان رفتينحوه ارتباط با خانواده، م

  يشاونديخو

وارنر، برون ، ون هوتن، 
 سيخوشنو

  )٢٧( سيخوشنو
 )٥( انيچاوش

 يالگو
  سکونت

  در شهر يل به مهاجرت و زندگيزان تمايم
دنز، يواسول، گنيچاپ

 و، ون هوتنيبورد

  )٥( انيچاوش
  )٧( يفاضل
 )٣٣( يرستم

 يالگو
  اشتغال

ا اشتغال از يخارج از منزل و  ل به کاريتما
  راه دور

 هوتن، ون س،يخوشنو
 دنزيگ و،يبورد

  )٥( انيچاوش
 )٣٣( يرستم

  پژوهش يها يافته: مأخذ
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افـزون بـر    منطقه مورد مطالعـه،  يهايژگيط و ويبا توجه به شرا در پژوهش حاضر،
. ظ شدندمطالعه لحا يدر الگو ي ديگری نيزرهاي، متغ١شده در جدول  ارائه يهاشاخصه

 يبهداشـت  يالگـو  :انـد از  عبـارت ق حاضـر  يتحق يهاها و شاخصمؤلفه، سخن گريد به
ت بهداشـت مـواد   ي، رعايت بهداشت فرديمنزل، رعا يس بهداشتيد سرويجد يمعمار(

ت نسبت يحساس( يرفتار مذهب ي، الگو)يو کنترل سالمت ينات پزشکي، انجام معاييغذا
، حضـور در  ينـ يض ديط با جنس مخالف، انجام فـرا در رواب يبه محرم و نامحرم، آزاد
 يارهـا ينترنـت، مـالک و مع  يق ايد از طريخر(د يخر ي، الگو)يمراسم و مناسبات مذهب

 يارهـا يانتخـاب همسـر از مع   يارهـا ير در معييتغ(ازدواج  يو الگو ،)ديانتخاب در خر
 يينـان روسـتا  ز يق، سبک زندگين اهداف تحقييتب يدر راستا ،نيبنابرا .)به مدرن يسنت

ت بـدن و توجـه بـه خـود؛     يريمد: مورد سنجش قرار گرفت يی بدين شرحهابا شاخصه
ـ تغذ يت منزل؛ انتخاب الگويريو مد يداروه خانهيش ت يـ و رعا يبهداشـت  يالگوهـا  ؛هي

و مـدرن؛   يآداب معاشـرت سـنت   ؛يمذهب يرفتارها ي؛ الگويو خانوادگ يبهداشت فرد
مصـارف   د؛يـ خر يالگو نحوه سکونت و انتخاب محل آن؛ ؛ينترنتيا يابياشتغال و شغل
ق يـ تحق يمدل مفهوم. انتخاب همسر يارهايازدواج و مالک و مع ي؛ الگوياقالم فرهنگ

  . استآمده  ١شکل  درحاضر 

  ق يروش تحق

و از  يدانيـ هـا، م داده يو به لحاظ نحوه گردآور يپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد
پـژوهش   يجامعه آمار. است يشيمايا پياب ينهيزم يفيها، توصافتهيم يت تعميلحاظ قابل

آبـاد  قـرن  يسـاله روسـتا  يي چهارده تـا پنجـاه   نفر از زنان روستا ١٦٠رنده تعداد يدربرگ
 ةکننـد کـاربر و اسـتفاده  «ا يـ و  »همـراه تلفـن   يگوشـ  يدارا« ييدختران و زنان روسـتا (
مـورد مطالعـه    ١٣٩٢-٩٤ يهـا سـال  يط يشمار صورت تمام ، که بهبوده است )نترنتيا

 tاز آزمـون   يريـ گق بـا بهـره  يـ ات تحقيآزمـون فرضـ  ل اطالعات و يتحل. اندگرفته قرار
  .دمن انجام شديفر يبندآزمون رتبه ،نيو همچن يانمونه تک

 فرضـية  آزمـون  يـا  نـان و محاسبه فاصله اطمي يبرا t است که آزمون يادآوریان يشا
  . )١٢(شود  میاستفاده  ينظر ميانگين جامعه با ميانگين تفاوت
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  قيتحق يمدل مفهوم -  ١شکل 

های  فناوری

اطالعات و 

 ارتباطات

های شبکه
 اجتماعی

 تلفن همراه
 نترنتاي

 سبک زندگی

فرهنگي مصارف  

مذهبي رفتار منزل مديريت   مديريت بدن 

 تغذيه معاشرت سكونت اشتغال ازدواج

 بهداشت

 خريد
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بـه اطالعـات و اسـتقرار     يدسترسـ  تأثيرزان يم يدر مطالعه حاضر به منظور رتبه بند
از  يسـبک زنـدگ   يهـا مؤلفـه در روستا بر  يو ارتباط ياطالعات يهايزات و فناوريتجه
  . دمن استفاده شديمون فرآز

در  Fاست که در واقـع معـادل آزمـون     ير پارامتريغ يهااز آزمون يکيدمن يآزمون فر
ع نرمـال و برابـر   يـ فرض توز Fنجا بر خالف آزمون ياما در ا. است يپارامتر يهاروش

شـتر از سـه   يا بيـ سه سه گـروه  يمقا يدمن برايآزمون فر. ندارد يانس ضرورتيبودن وار
ـ يبر اساس ا. رديگيبسته مورد استفاده قرار مگروه هم بـه   يدارين آزمون اگر سطح معن

 تأييـد به دسـت آمـده مـورد     يهاها و رتبهتيباشد آنگاه اولو ٠٥/٠دست آمده کمتر از 
  ). ١٧(خواهد بود 

  نتايج و بحث

 گـروه  بـه  مربـوط  آبـاد قرن يزنان روستا يفراوان نيشتريب ،دست آمده هج بيبر اساس نتا

از و  سـال  چهـل از  شيب يسن گروه به مربوط يفراوان نيکمتر و سال بيست تا سی ينس
 ٦/٢٨( پلميالت ديتحص يدارا افراد فراوانی مربوط به نيشتريب زيالت نينظر سطح تحص

و  بوده )درصد ١/٢( ييالت ابتدايتحص افراد دارای مربوط به فراوانین يکمترو  )درصد
از  يمي، حدود ن؛ همچنينبودند يالت دانشگاهيتحص ياز داريدرصد ن ٣/٢٤حدود  البته
  .گر مجرد بودنديد يميهل و نأان متيگو پاسخ

  ياطالعات و ارتباطات بر ابعاد مختلف سبک زندگ يهاياستفاده از فناور تأثير

اطالعات و ارتباطات بر ابعاد مختلـف   يهايفناور تأثير فرضيات آزمون جيبر اساس نتا
از و مـورد  يبه اطالعات مورد ن يدسترس، )۲جدول (آباد قرن يستازنان رو يسبک زندگ

اطالعـات و ارتباطـات بـر     يهـا ينترنت و استفاده از فناوريق اياز طر عالقه زنان روستا
ـ به اطالعات مورد ن ي، دسترسسخن گريد به. دندار دار  معنی تأثيرت بدن يريمد مؤلفه از ي

ـ تغ«، »شيـ نحـوه آرا «، »دنيبـاس پوشـ  نحوه ل« يهاو مورد عالقه زنان بر شاخص ر در يي
» هيـ توجه به تناسب انـدام و کنتـرل تغذ  «، و »يالفاظ خارج يريکارگ هنحوه صحبت و ب

 ،ت منـزل يريو مـد  يدارخانه يالگو مؤلفهمورد در همچنين، . دار داشته استيمعن تأثير
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ـ . اشته اسـت ند داريمعن تأثيرآن نترنت بر ياستفاده از اانگر آن است که يبج ينتا  ،نيهمچن
 ياطالعـات و ارتباطـات بـر الگـو     يهـا  يدار استفاده از فناور معنی تأثيراز  يج حاکينتا
 هـا يفناور اين جه گرفت که استفاده ازيتوان نت يم ،ن اساسيبر ا. ه زنان روستاستيتغذ
 »داخل منـزل  ييراينحوه پذ«، »مورد استفاده يهايدنينوع غذا و نوش«، »يوه آشپزيش«بر 
 گويـای  قيـ تحق يهاافتهي. دار دارد معنی تأثير» منزل در يياز مواد غذا يوه نگهداريش«و 

زنـان   يبهداشـت  ياطالعـات و ارتباطـات بـر الگـو     يهايدار استفاده از فناور معنی تأثير
د يـ جد يشـکل معمـار  «بـر   هايفناوراين استفاده از  ،نيبنابرا است؛منطقه مورد مطالعه 

کنتـرل   و ينـات پزشـک  يانجـام معا «، »يت بهداشت فرديرعا«، »لمنز يس بهداشتيسرو
  .مؤثر است» ييت بهداشت مواد غذايرعا«و » سالمت

 يهايآباد از فناورقرن يزنان روستا يمذهب يرفتارها يج، الگويمطابق نتاهمچنين، 
 هـا يفنـاور ايـن  اسـتفاده از   ديگـر سـخن،  به . رفته استينپذ تأثيراطالعات و ارتباطات 

، »نسبت به محـرم و نـامحرم   ييت زنان روستايکاهش حساس«ن روستا بر يط زنان اتوس
 تـأثير  »الفدر روابط با جنس مخ يش آزاديافزا« و» ينيض ديدر انجام فرا يانگارسهل«

معاشـرت   ياطالعات و ارتباطات بر الگو يهايفناورتأثير آماری . دار نداشته استيمعن
گـر،  يبه عبـارت د . ديبه اثبات نرس نيز سکونت آنها يومورد مطالعه و الگ يزنان روستا

تـر  يک و امروزيارتباط نزد«بر  ها يفناور اين معاشرت زنان، استفاده از يالگو مؤلفهدر 
ـ ارتبــاط نزد«، »بـا فرزنـدان    يآمــدهاو کــاهش رفـت «و » تـر بــا خـانواده  يک و امــروزي

ـ ن سـکونت  يالگـو  مؤلفهدر . ه استداشتن يتأثير» يشاونديخو  کـه  تـوان گفـت  يمـ  زي
 تأثير» شهر ل به مهاجرت و سکونت دريتما«اطالعات و ارتباطات بر  ياستفاده از فناور

   .دار نداشته استيمعن
 يهـا مؤلفـه اطالعات و ارتباطـات بـر    يدار استفاده از فناور معنی تأثيرتحقيق ج ينتا
. کـرد  تأييـد  ازدواج را ياشـتغال و الگـو   يد، الگويخر ي، الگويمصارف فرهنگ يالگو

ايـن  اسـتفاده از   کـه  توان گفتي، ميمصارف فرهنگ يالگو مؤلفهدر ارتباط با  نابراين،ب
دن يـ ش عالقـه بـه د  يافـزا «، »ديـ سـبک جد  يهايقيش عالقه به موسيافزا«بر  ها يفناور

گذران اوقات فراغـت  «و » ديجد يهاش عالقه به مطالعه کتابيافزا«، »يخارج يها لميف
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ـ  تأثير» گذشته بامتفاوت د و يبه سبک جد  مؤلفـه در خصـوص  . دار داشـته اسـت  يمعن
د بـه سـبک   يـ ل به خريتما«اطالعات و ارتباطات بر  يز استفاده از فناورين ديخر يالگو
ن، در ارتبـاط  يافزون بر ا. دار نشان داده استيمعن تأثير» ينترنتيد ايزان خريم«و  »ديجد
 يدار اسـتفاده از فنـاور   معنـی  تـأثير د يـ ؤده مدسـت آمـ   هج بياشتغال، نتا يالگو مؤلفهبا 

بـا  . اسـت » ييش عالقه به کار خارج از منزل زنان روسـتا يافزا«اطالعات و ارتباطات بر 
اطالعـات و ارتباطـات بـر     يازدواج، اسـتفاده از فنـاور   يالگو مؤلفهج، در يتوجه به نتا

  .ددار داريمعن تأثير ييانتخاب همسر از نظر زنان روستا يارهايمع

  قيات تحقيج آزمون فرضينتا -٢جدول 

  هيفرض
  
 tآماره 

سطح 
  يدار يمعن

  جهينت

  تأييد  ٠٠٠/۰ ٢١٠/٩  استثر ؤم ييت بدن توسط زنان روستايريبر مد آی سی تیاستفاده از 
  رد ٣٧٧/٠ - ٨٨٦/٠  است مؤثر ييت منزل زنان روستايريبر مد آی سی تیاستفاده از 

  تأييد ٠٤٤/۰  ٨٠١/١  است مؤثر ييه زنان روستايتغذ يالگور ييبر تغ آی سی تیاز  استفاده
  تأييد ٠٠٠/٠ ٦٤٦/٤  .است  مؤثر ييزنان روستا يبهداشت ير الگوييبر تغ آی سی تیاستفاده از 
  رد ٤١٤/٠ - ٨١٩/٠  .است  مؤثر ييزنان روستا يرفتار مذهب ير الگوييبر تغ آی سی تیاستفاده از 
  تأييد ٠١٧/۰ ٤٠٩/٢  .است  مؤثر ييزنان روستا يمصارف فرهنگ يالگور ييبر تغ آی سی تیاستفاده از 

  رد ٧١٩/۰ ٣٦١/۰  .است  مؤثر ييمعاشرت زنان روستا يبر الگو آی سی تیاستفاده از 
مهاجرت از (است  مؤثر ييسکونت زنان روستا يبر الگو آی سی تیاستفاده از 

  )روستا و سکونت در شهر
 رد ١٥٦/٠ - ٩٩٩/٠

  تأييد ٠٠٠/٠ - ٧٧٠/۶  .است  مؤثر ييد زنان روستايخر يبر الگو آی سی تیاستفاده از 
  تأييد ٠٢٣/٠ - ٢٩٢/٢  .است  مؤثر يياشتغال خارج از منزل زنان روستا يبر الگو آی سی تیاستفاده از 

  ٤٥٩/٢  .بوده است مؤثر ييازدواج زنان روستا يبر الگو آی سی تیاستفاده از 
 

  تأييد ۰/٠١٥

  پژوهش يها افتهي: مأخذ

ـ    يهال دادهيدست آمده از تحل هج بيگر نتاياز د ن يپژوهش وجود ارتبـاط معکـوس ب
بـه  . اسـت هآن ينترنت بر سبک زندگيا يگذارتأثيرزان يو مروستايی سن دختران و زنان 

سـبک   يهـا مؤلفـه نترنت بر يا يگذارتأثيرزان يم ،کمتر بوده آنها، هرچه سن سخن گريد
از  يشـتر يب يريپـذ تأثير يين مفهوم که نسل جـوان روسـتا  يدب شتر بوده است،يب يزندگ
مـورد نظـر در    يهـا يفنـاور  ،نيبنـابرا . د اطالعات و ارتباطات داشتنديجد يهايفناور

گـذار در جامعـه   تأثيربه عنوان قشر  ييزنان روستا ير و تحول در سبک زندگييجاد تغيا
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الت زنـان منطقـه مـورد    يتحصـ زان يج، ميبر اساس نتا. ندکيفا ميا ينقش مهم ييروستا
ای  گونـه  م دارد، بـه ياطالعات و ارتباطات رابطه مسـتق  يهاياز فناور يريمطالعه با اثرپذ

الت بـاالتر  يتحصـ  برخـوردار از زنان  ير سبک زندگييدر تغ آی سی تی يهايفناور که
  .گذار بوده استتأثير

   يسبک زندگ يهالفهؤاطالعات و ارتباطات بر م يهايفناور تأثيرزان يم يبند رتبه
بـه اطالعـات و اسـتقرار     يدسترس تأثيرزان يم يبندز گفته شد، رتبهيکه قبالً ن گونههمان
زنـان   يسبک زنـدگ  يهامؤلفهدر روستا بر  يو ارتباط ياطالعات يهايزات و فناوريتجه

ن يـ ج اينتـا . دمن صورت گرفتيدر منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون فر ييروستا
 يدسـت آمـده، آمـاره کـا     ج بـه يبا توجه به نتا. ارائه شده است ٤و  ٣آزمون در جداول 
ـ   ٩٩نـان  يدر سـطح اطم  و ٤٩/٢٤٦اسکوئر برابر با   ييرتبـه نهـا  . دار اسـت يدرصـد معن

  .ده استآم ٤ها در جدول  مؤلفه

  دمنيآزمون فر يداريمربوط به معن يها آماره -٣دول ج
 مقدار آماره

  ١٤٠  تعداد
  ٤٩/٢٤٦  اسکوئر کای

  ١٠  يدرجه آزاد

Asymp. Sig. ٠٠٠/۰  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ـ به اطالعـات و اسـتقرار تجه   ي، دسترس٤ج جدول يبر اساس نتا  يهـا يزات و فنـاور ي
ـ ا وبهداشت داشـته   يالگو را بر تأثيرن يشتريدر روستا ب يو ارتباط ياطالعات در  مؤلفـه ن ي

 آی سی تـی  يهايبه فناور يق دسترسياطالعات از طرافت يدر. رتبه اول قرار گرفته است
حفـظ   يدر راستا يآگاه همراه بامطلوب  ييکشور توانسته فضا ينترنتيا ين روستايدر اول
ـ ترت ، بـه يبهداشـت  يپس از الگـو  ).١٧(فرد و خانواده داشته باشد  يو تندرست يسالمت  ،بي
ـ تغذ يازدواج، الگـو  يالگو يهامؤلفه معاشـرت،   ي، الگـو ينگـ مصـارف فره  يه، الگـو ي
د و يـ خر ياشـتغال، الگـو   يت بدن، الگـو يري، مديمذهب يرفتارها يت منزل، الگويريمد
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ـ بـه اطالعـات و اسـتقرار تجه    ياز دسترسـ  يريپـذ تأثيرسکونت به لحاظ   يالگو زات و ي
  .اند هاي دوم تا يازدهم قرار گرفتهدر جايگاهآباد  قرن يدر روستا يآی سی ت يهايفناور

  دمنيفر يبندج آزمون رتبهينتا -٤جدول 

  رتبه ن رتبهيانگيم  مؤلفه

  ۱ ٢٣/٨  بهداشت يالگو

  ۲  ٤٦/٧  ازدواج يالگو

  ۳  ٧٧/٦  هيتغذ يالگو

  ۴  ٣٥/٦  يمصارف فرهنگ يالگو

  ۵ ٣٠/٦ معاشرت يالگو

  ۶  ۲۵/۶ ت منزليريمد

  ۷  ٩٠/٥ يمذهب يرفتارها يالگو

  ٨ ٦٣/٥ ت بدنيريمد

  ۹  ١٠/٥ اشتغال يالگو

  ۱۰  ۹۰/۴  ديخر يگوال

  ۱۱  ٣١/٣ سکونت يالگو

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  و پيشنهادها يريگ جهينت

نترنـت و  يا(د يـ اطالعات و ارتباطـات جد  يهايفناور تأثير يق حاضر بررسيهدف تحق
است کـه   شايان يادآوری. است بوده آبادقرن يزنان روستا يبر سبک زندگ) تلفن همراه

 يدوارکننـده را فـرارو  يام یانـداز ن چشـم يشيپ يهاپژوهش پژوهش حاضر و يهاافتهي
ـ کنيم ميت کشور ترسيريو مد يزير، برنامهيريگمي، تصميگذاراستيمراجع س ن يدد، ب

 يانـداز اسـتقرار و راه  برایط الزم يزات و شرايامکانات، تجهتأمين  با که چنانچه فهومم
آسـان و مناسـب    يدسترسـ  ،ييروستا )آی سی تی( اطالعات و ارتباطات يمراکز فناور
ـ از از طريبه اطالعات مورد ن ييزنان روستا ط يهـا در محـ  ق آمـوزش و انتقـال مهـارت   ي
، کـاهش مهـاجرت،   ييتوسعه روستا همچونمهم  ید، تحقق اهدافشور يپذ روستا امکان

ب و يـ در حـال تخر  کـه شـوربختانه   مولد يروستا و نجات روستاها يهاش جاذبهيافزا
  . خواهد بودچندان دشوار و دور از دسترس ن، است يه و نابوديتخل
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o ن يگـذارتر تأثيرن و يتـر  مهـم  مثابـه  نترنت و تلفن همراه بهي، اتحقيق جيبر اساس نتا
ــاور ــات در روســتا   هــای يفن ــاد مــ قــرن ياطالعــات و ارتباط نــد در نتوايآب

و  ياجتمـاع  و ي، اقتصـاد ي، فرهنگـ يآموزشـ  يهـا يزيرها و برنامه يگذار استيس
زنـان  جايگاه  ياجتماع -ياصالح ساختار فرهنگ ی ويژةهايزيربرنامه ، درنينهمچ
مناسـب   ييهافرصت کنند؛ و از اين رهگذر،فا يا مؤثرمهم و  یکشور نقش ييروستا
 ،جـه يو در نت ياطالعـات  يازهـا يرفـع ن  راسـالی ق انتقال اطالعات مناسب در ياز طر

و تحقـق رشـد و توسـعه     آنهـا  هگـا يجا ي، ارتقـا ييزنان روستا يهاتحقق خواسته
  .فراهم خواهد شدکشور  ييروستا

o اطالعات و ارتباطات بـر سـبک    يهايدار فناوريمعن تأثيردهندة  نشانق يج تحقينتا
 ي، الگـو ي، مصارف فرهنگيبهداشت يه، رفتارهايتغذ يت بدن، الگويريمد( يزندگ
به منظـور   ،نيبنابرا. ستبوده ا آباد قرن يروستازنان ) ازدواج يد، اشتغال، الگويخر

اطالعـات و   يهـا يزنان منطقـه مـورد مطالعـه، توسـعه فنـاور      يبهبود سبک زندگ
آمـوزش   ،ن راسـتا يدر ا. ت استيبوده و حائز اهم ين روستا ضروريارتباطات در ا
ـ از ا يريـ گبهره يالزم برا يهاکسب مهارت زمينةدر  ييزنان روستا هـا  ين فنـاور ي

 ييهـا در بخش ،رياخ يهاسال يان ذکر است که طيشا. شتسزا خواهد دا هب یتأثير
اطالعـات و   يمراکز و دفاتر فناور ياندازس و راهيسأبا ت ،کشور يياز مناطق روستا

ـ مناسـب و تجه  يهـا فرصـت  ،)آی سـی تـی  ( ارتباطات  يبرقـرار  يزات الزم بـرا ي
  .استنترنت فراهم شدهيا يق اتصال به شبکه جهانياز طر ييارتباطات فراروستا

o آبـاد  قـرن  يدر روسـتا  يو ارتبـاط  ياطالعـات  يهـا يج مطالعه، فنـاور يبر اساس نتا

هـا  يفنـاور  ايـن  مثبت يگذارتأثير. بهداشت داشته است يرا بر الگو تأثيرن يشتريب

سالمت خود فـرد، همسـر، فرزنـدان و در     ةکنند نيتواند تضميم يدر حوزه بهداشت

در  آی سی تـی  يهارساختيت زيساس، تقون ايبر ا. باشد ييجامعه روستا ،تينها

. طلبـد يشتر را مـ يب يگذارهيسرما است که ناپذيرانکار يمنطقه مورد مطالعه ضرورت

ق ياطالعـات و ارتباطـات و تشـو    يهاياز فناور يريگآموزش نحوه بهره ،نيهمچن

  .گذار خواهد بودتأثيرار يزنان به استفاده از آن بس
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o اطالعـات و   يهـا يفنـاور  و قابـل توجـه   مثبـت  يرگـذا تأثيرق، يج تحقيمطابق نتا

لم و ين منطقه به فيدهنده عالقه زنان در انشان يمصارف فرهنگ يارتباطات بر الگو

 ايـن  بـه اسـتفاده از   ييق زنان روسـتا يتشو ،نيبنابرا. استو مطالعه کتاب  يقيموس

ه را منطقـه مـورد مطالعـ    يجاد تحـول در سـطح فرهنگـ   ينه ايتواند زميم هايفناور

 يو آموزشـ  يخـانوادگ  يهـا لميه فيهمچون ته ين، اقداماتيافزون بر ا. فراهم آورد

ت يبا محور يفرهنگ يهايزيرو برنامه) يو دامدار يآموزش کشاورز رای نمونه،ب(

مناسـب بـه    يهـا و کتـاب  يمنـابع اطالعـات   يکتاب و رواج فرهنگ مطالعه و معرف

 يلـ يتکم يراهکـار  تـوان در قالـب   ا مـی رافـراد   يهايش دانش و آگاهيمنظور افزا

 يهـا  ، کتابخانـه ييروسـتا  يمجـاز  يهـا کتابخانـه  ياندازو راه يطراح. کردشنهاد يپ

 يازهـا يمتناسـب بـا ن   يمنابع اطالعـات  يريپذو دسترس يمعرف ،نيو همچن يعموم

 ،ن خصوصيدر ا .استه يگر از اقدامات قابل توصيد يکي ييزنان روستا ياطالعات

و  يشناسـ  ان و متخصصان علم اطالعـات و دانـش  ن جامعه کتابدارينگاز رسالت س

  .دغافل شد يها نبات پژوهشيدر هدا نقش آنها
o اشـتغال زنـان    ياطالعات و ارتباطات را بر الگـو  يهايفناور تأثيرمطالعه  يهاافتهي

 يشغل يهاجاد فرصتياست که ا شايان يادآوری. ه استکرد تأييدآباد قرن يروستا
ـ  آنهـا و کسـب درآمـد    يمهم در استقالل مال یتأثيرزنان  يبرامناسب   ،نيو همچن
در منطقـه موجـب    هايفناوراين توسعه  ،نيبنابرا. خانوارها دارد يت اقتصاديوضع
ـ از طر ،جـه يزنان منطقه خواهد شد و در نت يشغل ير الگوييتغ  ير در الگـو ييـ ق تغي

  .م خواهد گذاشتيستقم تأثيربر اقتصاد خانوارها  ،اشتغال خارج از منزل
o مراکـز خـدمات    يافـزار و نـرم  يافزارز سختي، عالوه بر توسعه و تجهيطور کل به

در  ي زنان روستايیعلم يازهايبا توجه به ن، يياطالعات و ارتباطات روستا يفناور
ـ با ،يفرهنگـ  ي و، اجتمـاع ي، اقتصـاد يع دسـت ي، صـنا يکشـاورز  يهـا حوزه د در ي
 آنهـا  ويـژة  يتخصص يهاوبگاهجاد يهمچون ا يداتيهتم يو مجاز ينترنتيا يفضاها
ن يتراز مهم يکي ييزنان روستا ياطالعات يازسنجين ،نهين زميو در ا ؛ده شوديشياند

  .درويمشمار  بهاقدامات، 
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