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  چكيده

 فراهم كردن دسترسي همگاني به فنّاوري اطالعات در مناطق روستايي مورد توجه بسياري از كشورهاي امروزه تالش براي
غالب براي ايجاد دسترسي همگاني اما راهكار . اند  بردهكار بهجهان قرار گرفته است و هر كدام راهكارهايي را بدين منظور 
در . است يا مراكز فنّاوري اطالعاتر دو مراكز ارتباط از راهبه اطالعات و خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي ايجاد 

مقّرر شده كه در ده هزار روستاي » تجهيز ده هزار مركز فنّاوري اطالعات و ارتباطات روستايي«ايران نيز براساس طرح 
ند در توسعة روستايي اما با توجه به تجارب جهاني، براي اينكه اين مراكز بتوان. كشور مركز فنّاوري اطالعات ايجاد شود

ي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، كالبدي و قانوني نيز در ها ساختي فنّي، زيرها ساختبر زير نقش آفرين باشند، بايد عالوه 
برداري  ي اجتماعي و فرهنگي كه در بهرهها ساختاز جمله زير. فراهم باشد) روستا(اي و محلي  سطوح مختلف ملي، منطقه

توان به احساس نياز به فنّاوري اطالعات، آگاهي در مورد اثرات اين فنّاوري،  طالعات مؤثر هستند؛ ميمطلوب از فنّاوري ا
در اين . هاي پايه، انگليسي و كامپيوتري اشاره نمود تمايل به هزينه كردن در اين زمينه، باورهاي فرهنگي مثبت و مهارت

 تحليلي مورد _ينه از فنّاوري اطالعات با روش تحقيق توصيفي برداري به تحقيق اين ساختارهاي انساني الزم براي بهره
.  نفر از كارشناسان استفاده شد20 منظور مشخص شدن وزن و اهميت هر يك از اين عوامل از نظر و بهبررسي قرار گرفته 

د مطالعه قرار  سال به باالي روستاييان استان خراسان رضوي به عنوان نمونه مور15 نفر از جمعيت 350 تعداد همچنين
 نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه بين وضعيت موجود روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر .گرفته است

فاصله برداري بهينه از فنّاوري اطالعات  متغيرهاي تمايل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر كارشناسان براي بهره
داري مطلوب از فنّاوري اطالعات در بر بهرهه شرايط روستاييان از نظر اين دو متغير براي بدين معنا ك. معناداري وجود دارد
اما بين متغيرهاي احساس نياز، آگاهي و باورهاي فرهنگي روستاييان با سطح استاندارد مورد نظر . سطح مناسبي نيست

 استان خراسان براي استفاده از فنّاوري كارشناسان فاصلة معناداري وجود ندارد و اين بدان معني است كه روستاييان
در ضمن نسبت به .  در جامعه وجود ندارد،مانع كاربرد اين فنّاوري غلط و اطالعات احساس نياز كرده و باورهاي فرهنگي

ريزي براي توسعة فنّاوري اطالعات در  بنابراين هر گونه برنامه. فوايد و مضرات فنّاوري اطالعات آگاهي نسبي را دارند
گذاري و هزينه  ي روستاييان و تمايل آنها براي سرمايهها مهارتمناطق روستايي بايد با توجه به ضعف موجود در سطح 

  . كردن در اين زمينه انجام شود

  .خراسان رضوي، عوامل انساني، توسعة اطالعاتي، فنّاوري اطالعات، توسعة روستايي:  كليدواژه

  

                                                           

   دانشيار دانشگاه تربيت مدرس-  1
   استاديار دانشگاه پيام نور مركز تربت جام-  2
  استاديار دانشگاه تريبت مدرس-  3
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  مقدمه

شود فنّاوري   كه گفته مي كرده استند توسعه تا آنجا پيشرفتينّاوري اطالعات بر فراامروزه تأكيد بر اهميت نقش ف

 & Falch(اطالعات و توانايي در استفاده از آن و سازگاري با آن از عوامل مهم در ايجاد ثروت، قدرت و دانش است 

Anyimadu, 2003, 37 .(و   توسعه  معيارهاي ترين ز عمده ا عنوان يكي   فنّاوري اطالعات به به همين دليل امروزه 

 و در بسياري از كشورهاي جهان اعم از )15 :1372 زاد، جفر(شود   مي  محسوب  و صنعتي  اقتصادي پيشرفت

مدت و بلندمدت آنها محسوب  يافته و در حال توسعه، دستيابي به جامعة اطالعاتي جزء مهمترين اهداف ميان توسعه

ساله و برنامة چهارم توسعه بر  انداز بيست كه در سند چشم طوري به. ين كشورها است ايران نيز از جملة ا.شود مي

بنياد و اطالعاتي و همچنين بر گسترش كاربرد فنّاوري اطالعات در سطح ملي و روستايي  دستيابي به جامعة دانش

توسط وزارت » روستاييتجهيز ده هزار مركز فنّاوري اطالعات و ارتباطات «بر اين اساس طرح . تأكيد شده است

هزار مركز فنّاوري   ده1388تا پايان برنامه چهارم يعني سال  ارتباطات و فنّاوري اطالعات تهيه شده و مقرر شده

ت در برنامه چهارم اطالعادر سند ملي بخش ارتباطات و فنّاوري . هزار روستاي كشور ايجاد شود اطالعات در ده

هزار  كه در هر سال از اجراي اين برنامه تعداد دو هزار مركز و جمعاًّ تعداد دهبيني شده  ، پيش)1384-1388(توسعه 

همچين مقرر شده كه خدمات .  نفر ايجاد شود500 فنّاوري اطالعات در مناطق روستايي داراي جمعيت بيش از مركز

 ،باطات و فناوري اطالعاتوزارت ارت(هزار مركز فنّاوري اطالعات ارائه شود  پستي و پست بانك نيز در كلية اين ده

ي انساني، اقتصادي، اجتماعي ها ساختي فنّي الزم توجه شده؛ اما ساير زيرها ساختدر اين طرح بر ايجاد زير). 1384

. برداري مطلوب از فنّاوري اطالعات در جهت توسعة روستايي مورد توجه قرار نگرفته است و كالبدي الزم براي بهره

 برداري بهينه از ذخاير موجود براي بهرهدهندة آن است كه  يات جهاني و داخلي نشاناين در حالي است كه تجرب

پذيري شامل  هاي اجتماعي، وجود انواع انعطاف مهارت انساني، سرمايه: مانندنيازهايي   پيشفنّاوري اطالعات

 زهرا و ايمان ،افشاري(نمود  اشاره هاها و انحصار پذيري فرهنگي، عدم وجود تبعيض پذيري بازار كار، انعطاف طافعان

 نشان دهندة آن است كه اگر چه استقرار مراكز فنّاوري اطالعات در مناطق 4 همچنين مطالعات كني).7 :1383شيباني، 

روستايي و دورافتادة كشورهاي در حال توسعه تاحدودي مشكل دسترسي فيزيكي روستاييان را به اين فنّاوري كاهش 

زيرا بدون وجود . شكاف ديجيتالي نيست؛ بلكه اين تنها قسمت كوچكي از حل مشكل استدهد، اما حالل مشكل  مي

                                                           

4 - Kenny 
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ي الزم مثل جاده، بازار، نيروي انساني آگاه و داراي مهارت كامپيوتري و قوانين و مقررات الزم براي ها ساختساير زير

 براي مثال اثر دسترسي به فنّاوري .استفاده از اين مراكز، ممكن است اين مراكز اثر بخشي الزم را نداشته باشند

اطالعات در افزايش درآمد زراعي از طريق افزايش اطالعات در مورد قيمت محصوالت در بازار بي اثر خواهد بود، 

ي ارتباطي مناسب براي حمل محصوالت به بازار وجود نداشته باشد و يا به علت ناكارآمدي بخش ها راهاگر 

در واقع اين درسي براي سياست گزاران در بخش خدمات دولتي است كه . داشته باشدكشاورزي اصالً بازاري وجود ن

 Kenny. Charlws(د مفيد باشد توان ميافزايش استفاده از فنّاوري اطالعات بدون تالش براي اصالحات اساسي ن

et al, 2000, 2-3.(  

برداري   و كالبدي مؤثر در بهرهدهندة متغيرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اگر چه مطالعات نشان

به همين دليل در اين . بهينه از فنّاوري اطالعات است؛ اما امكان بررسي همة اين متغيرها در يك تحقيق وجود ندارد

تحقيق وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوي تنها در پنج متغير تمايل، احساس نياز، آگاهي، مهارت و 

نيازهاي انساني مورد نياز براي استفادة بهينه از فنّاوري اطالعات مورد بررسي  ن مهمترين پيشباورهاي فرهنگي به عنوا

 نفر از كارشناسان 20 براي شناسايي وزن و اهميت هر يك از اين متغيرها از نظر كه اينشايان ذكر . قرار گرفته است

يق يك سؤال اصلي و پنج سؤال فرعي مطرح شده در اين تحق. آشنا با مسائل روستايي و فنّاوري اطالعات استفاده شد

 براي توسعة فنّاوري هاي الزم يتقابل  ازيستان خراسان رضواوستاييان رسؤال اصلي مقاله اين است كه آيا . است

  :ه اين سؤال، سؤاالت فرعي تحقيق به شرح ذيل استاطالعات برخوردارند يا نه؟ با توجه ب

 و ي جديد اطالعاتيها فنّاوريكاربرد  مهارت  از نظري استان خراسان رضويا بين وضعيت موجود روستاييانآ. 1

  ؟دار وجود دارد سطح استاندارد مورد نظر كارشناسان اختالف معني

ي جديد ها فنّاوريبراي كاربرد  ميزان تمايل  از نظرييا بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوآ. 2

 ؟دار وجود دارد نظر كارشناسان اختالف معني و سطح استاندارد مورد اطالعاتي

 و ي جديد اطالعاتيها فنّاوريكاربرد ي آگاه  از نظرييا بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوآ.3

  ؟دار وجود دارد سطح استاندارد مورد نظر كارشناسان اختالف معني

براي كاربرد بهينه از  ورهاي فرهنگي الزمبا  از نظرييا بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوآ .4

  ؟دار وجود دارد  و سطح استاندارد مورد نظر كارشناسان اختالف معنيي جديد اطالعاتيها فنّاوري
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ميزان احساس نياز به كاربرد بهينه از   از نظرييا بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوآ .5

  ؟دار وجود دارد ارد مورد نظر كارشناسان اختالف معني و سطح استاندي جديد اطالعاتيها فنّاوري

صورت مثبت در نظر گفته شد و فرض گرديد كه روستاييان استان  هاي تحقيق به با توجه به سؤاالت، فرضيه

ي جديد اطالعاتي را در مسير توسعة ها فنّاوريبرداري بهينه از  هاي الزم براي بهره خراسان رضوي تمامي قابليت

 و براي آزمون اين فرضيات وضعيت موجود با وضعيت استاندارد و مطلوب از نظر كارشناسان باشند ميارا روستايي د

  .مورد مقايسه قرار گرفت

 نظرات مختلف در مورد اهميت نظري تنظيم شده است كه ابتدا در مبحث مباني اي گونهساختار اين مقاله به 

ات بالقوه مثبت و منفي ذكر شده در اين زمينه بيان گرديده و به گسترش فنّاوري اطالعات در مناطق روستايي و اثر

در قسمت . برداري بهينه از فنّاوري اطالعات پرداخته شده است نيازهاي الزم براي بهره نظريات مطرح در مورد پيش

شده و  آماري و تعداد نمونه ذكر ةآوري اطالعات، جامع  و متغيرهاي تحقيق، روش جمعها شاخصروش تحقيق نيز 

  .گيري شده است ي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته و از مباحث نتيجهها فرضيهنهايت  هاي تحقيق بيان و در سپس يافته

  مباني نظري

در اين . هاي توسعه با عنوان توسعة اطالعاتي هستيم اي جديد در  شيوه در حال حاضر شاهد ظهور و بروز انديشه

منبع توليد در فنّاوري، توليد دانش، پردازش اطالعات و انتقال نمادها است شيوة نوين توسعة متكي به اطالعات، 

نوين است كه ويژگي آن عبارت »  تكنيكي-اجتماعي«ة انگار يك ي توسعهاين شيوه اطالعاتي،  در ).44 :1380كاستلز،(

وري تمامي فرايندهاي  بهره آن، فعاليتي بنيادي كه اثربخشي و ي هستهپديدار شدن فرايند اطالعات به عنوان «است از 

 كريستوفر فريمن تغيير انگاره در عصر  ).411 :1383وبستر ، (» كند فرآوري، پخش، مصرف و مديريت را تعيين مي

حاضر را گذار از فنّاوري عمدتاً مبتني بر دروندادهاي ارزان انرژي به فنّاوري متكي به دروندادهاي ارزان اطالعاتي 

گفتني ). 92 :1380كاستلز ، (دست آمده است  اصل از فنّاوري ميكروالكترونيك و مخابرات بهداند كه از پيشرفت ح مي

هاي اطالعاتي  در آن از شبكهشود كه  گيري جامعة نويني به نام جامعة اطالعاتي مي است اين شيوة توسعه باعث شكل

  ).12 :1384 يونسكو،(شود  و فنّاوري اطالعات به فراواني استفاده مي

. ي پيشين براي سنجش توسعه هستيمها شاخصجايي در معيارها و   اطالعاتي شاهد نوعي جابهي سعهتو در

قبيل سرزمين، جمعيت، توليد ناخالص ملّي،  واسطة در اختيار داشتن كنترل بر منابعي از تر، قدرت و توسعه به پيش
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برداري از اين اطالعات  ر از آن دانش بهرهمهمت اما امروزه اطالعات و. شد توليد انرژي و ثروت اقتصادي سنجيده مي

بر همين اساس امروزه حجم . رود شمار مي ترين عنصر توسعه و افزودن بر قدرت و ثروت ملّي به اي خود به عنوان پايه

ثبت رسيده، ميزان استفاده از اطالعات از جمله مهمترين  گستر، تعداد اختراعات به   شده در تار جهان اطالعات توليد

  ).1382،  و همكارانحسيني مقدم(معناي جديد است  ي توسعه بهها خصشا

. هاي خاص در اين فناوري است ژگييكي از داليلي كه باعث اهميت يافتن فنّاوري اطالعات شده، وجود وي

 هاي اين نوع ي جديد ارتباطي، الكترونيك است؛ ويژگيها فنّاوريام راجرز ضمن اشاره به اين نكته كه كليد .اورت

 در ادامه براي درك بهتر ).42 :1373 ،حسيني پاكدهي( كند  ميزدايي و ناهمزماني بيان  را تعاملي بودن، جمعها فنّاوري

 طور بهمحيطي   اقتصادي، سياسي و زيست اهميت فنّاوري اطالعات اثرات اين فنّاوري بر ابعاد مختلف اجتماعي،

شود در بين نكات ذكر شده، آثار  كه در اين جدول مشاهده مي گونه همان.  ذكر شده است1 شماره خالصه در جدول

تواند  مثبت و منفي اقتصادي ناشي از گسترش فنّاوري اطالعات از ساير ابعاد بيشتر است كه اين موضوع مي

پس از آن بعد . گذاري خود را بر بعد اقتصادي خواهد داشتتأثيردهندة آن باشد كه اين فنّاوري بيشترين  نشان

 5رسد مهمترين اثر منفي ذكر شده در اين قسمت افزايش شكاف ديجيتالي ماعي و فرهنگي قرار دارد كه به نظر مياجت

  .توان از بعد اقتصادي نيز مطرح كرد البته اين مسأله را مي. باشد

با توجه به آثار ذكر شده، هر گونه حركت به سمت توسعه اعم از توسعه در سطح ملي و روستايي بدون 

 اين فنّاوري در بستر اجتماعي، كه اينشايان ذكر . ها و آثار آن غير ممكن است ه به فنّاوري اطالعات و قابليتتوج

به عبارت ). Benjamin & Mona, 1999, 2(كند  اقتصادي، سياسي و فنّي يك جامعه ظهور كرده، رشد و عمل مي

افزاري  كه مبتني بر ابعاد سخت مدار، بيش از آن شگيري جامعة اطالعاتي و دان ديگر، تحقق توسعة اطالعاتي و شكل

بنابراين هر چه اين بسترها براي . استوار است) نهادي، فرهنگي و اجتماعي(فنّاوري باشد بر پاية ابعاد نرم افزاري 

به . واهد شدتر باشند، ميزان موفقيت جامعه در دستيابي به توسعه بيشتر خ  كارآمدتر و بهتر از اين فنّاوري آماده استفادة

عبارت ديگر، اگر چه بين گسترش كاربرد فنّاوري اطالعات در ابعاد مختلف زندگي بشر و توسعة ملي و روستايي 

براين اساس، كاربرد فنّاوري اطالعات در هر بستر و . رابطه وجود دارد؛ اما اين رابطه يك رابطة خطي و مستقيم نيست

                                                           

5 - Digital Divide 
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جانبه و پايدار  شود؛ بلكه براي دستيابي به توسعة همه جر به توسعه نميدر هر فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي من

  .ريزي شده و هشيارانه عمل كرد صورت برنامه الزم است به

آموزش و مهارت، عوامل كليدي براي استفاده توان گفت  هاي ذكر شده مي در مجموع با توجه به ويژگي

فنّاوري معتقد است نيز » 6وايلد« ).Samiullah. Yusaf & Srinivasa Rao, 2002: 6(است  فنّاوري اطالعاتمد از آكار

 از موانع توسعه در مقياس كوچك كمك كند؛ اما با وجود موانعي مانند كمبود نيروي جهشتواند به   مياطالعات

 :Wild, 2003(تر است  مقياس كالن بسيار مشكلانساني، ظرفيت نهادي سنتي و فقدان منابع مالي بلندمدت، توسعه در 

توان در موارد زير  در مجموع موانع و مشكالت موجود در مناطق روستايي براي گسترش فنّاوري اطالعات را مي). 2

  :خالصه كرد

تجربه كشورهاي با درآمد باال مثل استراليا، .  جمعيت محدود، درآمد سرانة پايين و فقر در مناطق روستايي-

طور معمول تقاضا در مناطق روستايي بر مبناي تمركز   كه بهتدهندة آن اس آالسكا و شمال كانادا نشان

دهد كه كمي  همچنين تجربه سورينام نشان مي. ها پيشي گرفته است بيني جمعيت و درآمد سرانه از پيش

 & Falch (شودپايدار مراكز دسترسي به فنّاوري اطالعات به صورت گيري   شكل ازتواند مانع درآمد مي

Anyimadu, 2003, 34.(  

 ,Proenza et al(ي تجاري ها ساختي مختلف مخابراتي، حمل و نقل و زيرها ساختفقدان يا كمبود زير -

2001: 7.(   

البته آنچه پيش از مهارت اهميت دارد، آموزش پايه . اي ي فنّي و رايانهها مهارت فقدان يا كمبود افراد داراي -

  .است

وري اطالعات در مناطق روستايي فقدان محتواي كاربردي در نواحي  زبان مانع اساسي ديگر در استفاده از فنّا-

  ).Whyte, 1999(دانند  روستايي است كه اغلب اين مانع را با مسئله زبان و تحصيالت مرتبط مي

  : توان به دو دسته تقسيم كرد اين موانع را مي.  وجود موانع فرهنگي در مناطق روستايي-

دارندة روستاييان از يادگيري رايانه و استفاده از فنّاوري اطالعات است  موانع فرهنگي و رواني كه باز-

)Benjamin & Mona, 1999: 4(.  

                                                           

6 - Kate. Wild 
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مند شدن از منافع اين فنّاوري است و   وجود نابرابري جنسيتي كه مانع استفاده زنان از فنّاوري اطالعات و بهره-

  ).Falch & Anyimadu, 2003: 37 (شود  در نتيجه باعث افزايش شكاف ديجيتالي بين جنسي مي

  ).Proenza. J et al, 2001: 10( عدم وجود فرهنگ جستجوي اطالعات در مناطق روستايي -

   .)1383وزارت ارتباطات و تكنولوژي اطالعات، ( از اين فناوري  پايين بودن سطح آگاهي صحيح-

 بعاد مختلفآثار بالقوه مثبت و منفي گسترش فنّاوري اطالعات در ا : 1جدول شماره

 بعد

 آثار منفي آثار مثبت

ي
نگ

ره
 ف
 ـ

ي
اع

تم
ج

ا
 

و در نتيجه افزايش ... دسترسي به خدمات بهتر بهداشتي، يادگيري الكترونيكي و. 
  هاي اجتماعي ظرفيت

ارتباطات انساني جديد برخط از طريق اينترنت و احتمال افزايش ارتباطات . 
  محلي

  ي از طريق اينترنتبوجود آمدن شكل جديدي از اعتراض عموم. 
  احتمال افزايش مشاركت اجتماعي با افزايش كاربرد فنّاوري اطالعات. 
 حفظ تنوع فرهنگي با كاهش هزينه ايجاد و ترويج محصوالت فرهنگي. 

افزايش شكاف ديجيتالي از طريق تفاوت در دسترسي به فنّاوري . 
  اطالعات

  سطحي كردن روابط. 
ده محتواهاي اينترنتي در كشورهاي نفوذ فرهنگي كشورهاي توليدكنن.

  )جهان سوم(كننده  مصرف
 اي و افزاش شهرنشيني كاهش توجه به مناطق روستايي و حاشيه. 

ي
اد

ص
اقت

 

  كاهش اندازه بخش و تعداد كارمندان. 
  ي جديد تجاريها فرصتاستفاده از فنّاوري اطالعات در تجارت و ايجاد . 
ي كوچك اقتصادي از طريق دسترسي به ها بنگاهي جديد براي ها فرصتايجاد . 

  بازارهاي جديد و توليد كارآمدتر
  كننندگان قدرتمندتر شدن مصرف. 
  افزايش اشتغال زايي از طريق توليد تجهيزات فنّاوري اطالعات. 
  گسترش بازار به نفع توليدكنندگان بزرگ و قوي. 
  گذاري آن بر كاهش فقرتأثيروري و  فزايش نوآوري و بهره. 
  زاش رشد درآمد و رشد اقتصادياف. 
  افزايش كيفيت زندگي. 

  نوسان زياد بازار و افزايش احتمال ورشكستگي. 
احتمال تقويت الگوهاي نامناسب ثروت در اقتصاد جهاني و افزاش . 

  نابرابري ها
تغيير در روابط رايج توليدي و استثمار بيشتر كارگران بويژه . 

  ي آسيب پذيرها گروه
كاري در افرادي كه  تصاد جنايي با افزايش گرايش به بزهگيري اق شكل. 

  شوند ي دلخواه محروم ميها شغلاز دستيابي به 
  افزايش بيكاري با خودكارسازي بسياري از كارها.
توليدكنندگان كوچك و ضعيف بازارهاي محلي خودرا در بازار . 

  دهند رقابت از دست مي
  افزايش فقر. 

ي
اس

سي
 

  ي سياسي جامعهها فعاليتشفاف كردن . 
  افزايش سطح آگاهي سياسي مردم. 
 صورت الكترونيكي و سريع ارائه خدمات مختلف به. 

  )حريم خصوصي(هاي امنيتي براي كاربران  چالش. 
   تبهكار از اينترنتهاي گروهاحتمال استفاده ي . 
پذير شدن مرزهاي سياسي،  ي ملي با آسيبها دولتتضعيف . 

  اقتصادي و فرهنگي
گيري  ان انحصارگرايي در دسترسي به اطالعات و شكلامك. 

  كاپيتاليسم اطالعاتي
افزايش وابستگي فني و سياسي كشورهاي جهان سوم به غرب .
  )توليدكنندگان(
 تقويت قدرت كاپيتاليستي. 

ت
س

زي
 

ي
يط

ح
م

  

  كارآمدتر بودن فنّاوري هاي جديد. 
  سبك بودن نسبي صنعت فنّاوري اطالعات. 
معيت، تعداد سفر و بنابراين آلودگي هوا در نتيجه افزايش كار كاهش ازدحام ج. 

  دور و تجارت الكترونيكي از راه
   در طوالني مدتGDPاحتمال كاهش مصرف انرژي براي افزايش هر واحد . 
  مصرف انرژي حتي در حالت سكون. 
  GDPاحتمال كاهش انتشار دي اكسيد كربن هوا در هر واحد . 
ي ها آگاهيرد اطالعات محيطي و در نتيجه افزايش سطح افزايش توزيع و كارب. 

  زيست عمومي در مورد محيط
ي مبادالتي تجارت ها مدلافزايش عمر برخي از محصوالت با استفاده از . 

  يالكترونيك
  كوتاه شدن چرخة توليد با استفاده از فنّاوري اطالعات. 
 افزايش تجارت كاالهاي ناملموس و مجازي. 

   در اين صنعتركيبات سمياستفاده از ت. 
دور در افزايش اوقات فراغت و در  آثار برگشتي گسترش كار از راه. 

نتيجه افزايش سفرهاي تفريحي و آثار منفي آن بر تخريب 
  زيست محيط

 

  )27: 1385، نوري( :منبع
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در اين . ردبرداري بهينه از فنّاوري اطالعات وجود دا  كه مطرح شد موانع بسياري در جهت بهرهگونه همان

اين  بر. ي انساني مورد بررسي قرار گرفته استها ويژگيي موجود تنها موانع مرتبط با ها محدوديتتحقيق با توجه به 

توان در مواردي مانند عدم وجود احساس نياز، كمبود آگاهي در مورد  اساس، موانع مربوط به نيروي انساني را مي

گيري از اين فنّاوري و وجود  ل براي هزينه كردن مالي و وقت براي بهرهاثرات مثبت اين فنّاوري، عدم وجود تماي

ي كافي ها مهارتبرخي باورهاي فرهنگي اشتباه كه در اين زمينه مشكل آفرين خواهند شد و مانع بسيار مهم نداشتن 

وي از نظر اين در اين مقاله وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رض. براي استفاده از فنّاوري اطالعات است

  .متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است

  شناسي تحقيق روش

 تحليلي است كه در آن متغير وابسته قابليت گسترش كاربرد فنّاوري -تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي

در گذار تأثيراطالعات در مناطق روستايي و متغيرهاي مستقل مجموعة متغيرهاي شناسايي شده در زمينة عوامل انساني 

متغيرهاي تحقيق براساس مباني نظري، تجربيات جهاني در زمينة توسعة در اين مقاله . توسعة فنّاوري اطالعات هستند

اين مطالعات بيانگر نقش و اهميت خاص عامل انساني در . فنّاوي اطالعات در مناطق روستايي شناسايي شده است

 با عنايت به سؤال حقيق متغيرهاي مهم پنج شاخص انساني توسعة فنّاوري اطالعات است؛ با توجه به اين مسأله و

  . ارائه شده است 2شامل مهارت، آگاهي، احساس نياز، تمايل و شرايط و موانع فرهنگي در جدول

  گسترش كاربرد فنّاوري اطالعات در مناطق روستايي ايران  و متغيرهاي انساني مؤثر درها شاخص: 2دول ج

  متغيرها  ها شاخص

  يسي سواد انگل،اي ، سواد رايانهيهاد پاوس  هارتم

  ي جديد اطالعاتي در روستا و زندگي شخصي افرادها فنّاوريميزان آگاهي در مورد كاربردها و منافع و آثار   يگاهآ

  ميزان احساس نياز به كسب اطالعات و لزوم دسترسي و استفاده از فنّاوري اطالعات   زياحساس نا

  ي جديد اطالعاتي در زندگي روزانه ها فنّاوري عالقه به استفاده و پرداخت هزينه براي استفاده از تمايل و   به استفادهيلمات

   ها نوآوري، باورها و عقايد مرتبط با پذيريش )انگيزة پيشرفت(نابرابري جنسيتي، اميد به آينده   باورهاي فرهنگي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  منطقه مورد مطالعه

اين استان در شمال شرقي ايران قرار گرفته .  در اين تحقيق، روستاهاي استان خراسان رضوي استمنطقه مورد مطالعه

جميعت اين ). 1384زاده و ديگران،  عارف( كيلومترمربع چهارمين استان وسيع كشور است 600/127 و با مساحت
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كردند  ناطق روستايي زندگي مي درصد در م39 نفر بوده كه از اين تعداد 4789458 برابر با 1385استان در سال 

  . شهرستان است20براساس آخرين تقسيمات كشوري استان خراسان داراي ). 1386، ريزي برنامهسازمان مديريت و (

  روش گردآوري اطالعات

 ابزار مورد استفاده در روش پيمايشي واي و پيمايشي  به دو صورت كتابخانه در اين تحقيق، روش گردآوري اطالعات

يكي براي كارشناسان و ديگري براي روستاييان  دو پرسشنامه سؤاالت،بدين منظور، با توجه به . استبوده مه پرسشنا

برداري بهينه از فنّاوري  در پرسشنامه كارشناسان از آنها خواسته شد هر يك از متغيرهاي مهم در بهره. طراحي شد

 تا ارزش و اهميت هر متغير با نظر كارشناسي مشخص دهي كنند اطالعات در مناطق روستايي را براساس اهميت، وزن

ري وفنابا  كساني در اين تحقيق كارشناس محسوب شدند كه هم با مسائل روستايي و هم كه اينشايان ذكر . شود

 با توجه به اين. طور همزمان اين آشنايي را داشته باشند، محدود است البته تعداد افرادي كه به. اطالعات آشنايي داشتند

صورت حضوري و يا با استفاده از پست   نفر به35هاي مخصوص كارشناسان براي حدود  موضوع، پرسشنامه

اين افراد شامل تعدادي از . ي مكرر تكميل و برگردانده شدها تماس پرسشنامه پس از 20 الكترونيكي ارسال شد كه

 مركز فنّاوري اطالعات و ارتباطات روستاي استادان و دانشجويان دكتري، كارشناسان وزارت جهادسازندگي، كاركنان

 درصد 75ها را تكميل نمودند،   كارشناسي كه در اين تحقيق همكاري و پرسشنامه20 از مجموع. بودند... آباد و قرن

 درصد داراي مدرك دكتري و بقيه داراي تحصيالتي در حد 55  درصد زن و از نظر سطح تحصيالت25مرد و 

ي مختلف اقتصاد، ها رشته( درصد از اين افراد علوم انساني85حوزة تخصصي . اسي بودندكارشناسي ارشد و كارشن

 . درصد بقيه نيز فني بوده است25و ) مديريت، ارتباطات، جامعه شناسي و علوم جغرافيايي

  گيري ، تعداد نمونه و روش نمونه آماريةجامع

كه قرار است براساس طرح بودند اسان رضوي  روستاي استان خر384 روستاييان ساكن در  آماري تحقيقةجامع

 در آنها مراكز فنّاوري برنامه چهارم توسعه،تا پايان » تجهيز ده هزار مركز فنّاوري اطالعات و ارتباطات روستايي«

 .روستا محاسبه شد 30 فرمول كوكرانبراساس و % 95 با ضريب اطمينان  ي نمونهتعداد روستاها. شوداطالعات ايجاد 

بدين . اي استفاده شد گيري خوشه  از روش نمونه روستاي نمونه در سطح استان خراسان رضوي30 تخاببراي ان

 ؛)اي  و كوهپايهي، كوهستانيدشت (ناهمواري شاخص وضعيت سه روستاي جامعه آماري از نظر 384  ابتدا كلمنظور

سبت روستاهاي طرح به كل روستاهاي سپس با توجه به نو بندي شده  و تعداد جمعيت دستهمركز شهرستان فاصله تا 
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ي روستاهاي ها ويژگي نام و تعدادي از 3در جدول. صورت تصادفي انتخاب شدند هر شهرستان روستاهاي نمونه به

 روستاي نمونه بوده 30 جامعة آماري تحقيق از نظر تعداد روستاييان نيز شامل تمامي روستاييان .نمونه ارائه شده است

تعداد . اند  سال و ثانياً داراي تحصيالتي در سطح پنجم ابتدايي و باالتر بوده50  تا15 ها بيناست كه اوالً سن آن

 درصد از 6/0  نفر  معادل 350 كه اينشايان ذكر .  شدتعيين نفر 350روستاييان نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران 

  .است)  هزار نفر61(كل جمعيت روستاهاي نمونه 

   روستاهاي نمونه استان خراسان رضويمشخصات: 3جدول 

 ارتفاع
   شهرستانا مركز تفاصله

 
رديف نام روستا شهرستان دهستان  1384 جمعيت

  1 كبودان بردسكن كوه پايه  1124  15  2

  2 كالته نو بردسكن شهر آباد  932  6 1

  3 خيرآباد تايباد ميان واليت  2819  12 1

  4 لتاحمد آباد صو تربت جام دشت جام  6359  15 1

  5 قلعه سرخ تربت جام باال جام  1450  30 2

  6 سرهنگ تربت حيدريه باال رخ  856  45 3

  7 كاريزك ناگهاني تربت حيدريه زاوه  2747  15 2

  8 اخلمد عليا چناران چناران  889  28 3

  9 ارغا خليل آباد ششطراز  2878  5 1

  10 براباد خواف پايين خواف  3321  18 1

  11 تاج الدين درگز تكاب  1083  17 1

  12 سنگان باال خواف رشتخوار آستانه  2193  25 2

  13 افچنگ سبزوار كراب  1899  26 3

  14 خسروجرد سبزوار قصبه غربي  1325  6 1

  15 سيد آباد سبزوار سلطان آباد  1609  50 2

  16 گنبدلي سرخس خانگيران  1652  35 1

  17 برون فردوس برون  897  24 3

  18 عشق آباد نفريما فريمان  1077  7 3

  19 امام قلي قوچان دولتخانه  843  35 3

  20 ناي كاشمر باال واليت  949  30 2

  21 حسن آباد اليين نو كالت هزارمسجد  2652  35 1

  22 زين آباد گناباد جزين  940  58 3

  23 قوژد گناباد حومه  1449  12 2

  24 جيم آباد مشهد ميامي  4391  23 2

  25 چهچه مشهد ميان واليت  660  35 2

  26 كنگ مشهد طرقبه  1315  22 3

  27 عبدل آباد مه والت حومه  5590  5 1

  28 برزنون نيشابور اسحاق آباد  3530  75 3

  29 چناران نيشابور زبرخان  1657  4 3

  30 فوشنجان نيشابور فضل  1520  10 2

  .كوهستاني= 3اي،  هكوهپاي= 2 دشتي،= 1  كدهاي ارتفاع)3(  خانة بهداشت روستاهاي مورد مطالعه )2(
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 جمعيت كه ايندر عين حال، با توجه به . صورت تصادفي ساده انتخاب شدند  اين افراد به گفتني است

 نفر متغير بود، تعداد روستاييان نمونه با توجه به 5000 تا بيش از 1000روستاهاي نمونه يكسان نبوده و از كمتر از 

 جمعيت آنها در نوسان نسبتس، تعداد روستاييان نمونة هر روستا به براين اسا. نسبت جمعيت هر روستا تعيين شد

  .است پراكندگي فضايي روستاهاي نمونه به تفكيك شهرستان نشان داده شده 1در نقشه . بوده است

  

   به تفكيك شهرستان پراكندگي فضايي روستاهاي نمونة تحقيق در استان خراسان رضوي.1نقشه 

كه نشان دهندة متوسط امتياز كارشناسان به متغيرهاي مختلف تحقيق   تحقيق حددر اين كه اينشايان ذكر  

عنوان حد  بهبرداري بهينه از فنّاوري اطالعات در مناطق روستايي است،  ميزان اهميت هر يك از اين متغيرها در بهره

ان خراسان رضوي از نظر شدن وضعيت موجود روستاييان نمونة است منظور مشخص بهو . استاندارد در نظر گرفته شد

براين اساس، هرچه ميزان حد . ، مالك عمل قرار گرفتبرداري بهينه از فنّاوري اطالعات بهرهميزان آمادگي انها براي 

برداري بهينه  تر بودن شرايط روستاييان براي بهره متوسط وضع موجود از حد استاندارد بيشتر باشد، نشان دهندة مناسب

است و برعكس هرچه ميزان حد متوسط وضع موجود از حد استاندارد كمتر باشد، بيانگر از فنّاوري اطالعات 

  .ن فنّاوري استاي بهينهنامناسب بودن شرايط روستاييان براي كاربرد 

منظور تعيين معناداري تفاوت بين شرايط موجود روستاييان از نظر متغيرهاي تحقيق   در اين مقاله، به

و آزمون فرضيات ) نظر كارشناسان(با وضعيت استاندارد ) حساس نياز و باورهيا فرهنگيآگاهي، تمايل، مهارت، ا(

 .من ويتني در دو گروه مستقل استفاده شد Uمقاله، از آزمون
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   تحقيقهاي فرضيهآزمون 

 ي جديد اطالعاتي درها فنّاوريي الزم براي گسترش كاربرد ها قابليتبندي فرضية اصلي تحقيق بر وجود   در صورت

، ميزان آگاهي، احساس ها فنّاوريبين روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر ميزان مهارت، تمايل به كاربرد اين 

 در جامعة روستايي و وجود باورهاي فرهنگي مثبت در اين زمينه ها فنّاورينياز به كسب اطالعات و استفاده از اين 

شايان .  تصريح داردها قابليت بر وجود H1 و فرضية ها قابليتدم وجود  بر عH0بدين معنا كه فرضيه . تأكيد شده است

  . فرعي تقسيم شده و در هر فرضيه بر وجود يكي از عوامل اشاره شده استةذكر است كه اين فرضيه به پنج فرضي

  ازيوجود اختالف بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضواولين فرضية فرعي تحقيق بيان كنندة 

 كه در گونه همان.  است و سطح استاندارد مورد نظر كارشناساني جديد اطالعاتيها فنّاوريكاربرد  مهارت نظر

 9086/7ي مهارتي موجود در بين روستاييان استان خراسان رضوي برابر با ها قابليتشود، ميانگين   مشاهده مي4جدول

دهندة آن  اين امر نشان.  است1035/21 ) مهارت از نظر اهميتميانگين امتياز كارشناسان به عامل(و حد استاندارد آن 

 واحد كمتر 1949/13 است كه وضعيت موجود مهارتي روستاييان نمونه از حد استاندارد مورد نظر كارشناسان به ميزان

دي ي جديد اطالعاتي با توجه به نظر كارشناسان اختالف زياها فنّاوريو با وضعيت مناسب براي گسترش كاربرد 

 .دارد

 5 نتايج اين آزمون در جدول. من ويتني استفاده شده است U براي بررسي معناداري اين اختالف از آزمون

است  05/0 كوچكتر از آلفاي Pاز آنجايي كه مقدار  است و 103برابر با  U مقداربراين اساس،  . نشان داده شده است

با توجه به اين مسأله . شود  رد ميH1و گروه به نفع فرض هاي د مبني بر عدم وجود اختالف بين ميانگين H0فرض 

توان گفت، ميانگين دو گروه كارشناسان و وضعيت موجود روستاييان نمونه در مورد مهارت الزم و موجود براي  مي

  . ي جديد اطالعاتي با يكديگر تفاوت معناداري داردها فنّاوريگسترش كاربرد 

ي مهارتي الزم جهت ها قابليتتاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر توان پذيرفت كه روس در مجموع مي

، با شرايط استاندارد مورد نظر )اي و رايانه سواد پايه، انگليسي: شامل(ي جديد اطالعاتي ها فنّاوريگسترش كاربرد 

ي جديد ها نّاوريفتوان گفت سطح مهارتي الزم براي كاربرد گستردة  لذا مي. كارشناسان فاصله معناداري دارند

  .اطالعاتي در بين روستاييان نمونة تحقيق وجود ندارد
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  مقايسه ميانگين امتيازات كارشناسان و وضعيت موجود مهارتي روستاييان نمونة تحقيق: 4جدول 
 ميانگين امتيازات تعداد  نظر

9086/7 350 روستاييان  

1035/21 20 كارشناسان  

  370  جمع كل

  يقهاي تحق يافته: مأخذ

سطح معناداري اختالف امتياز ميزان مهارت استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود مهارتي روستاييان نمونة تحقيق : 5جدول 

  من ويتني در دو گروه مستقل Uبراساس آزمون

Mann-Whitney U 103.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 يوجود اختالف بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوحقيق بيان كنندة دومين فرضية فرعي ت

براساس .   است و سطح استاندارد مورد نظر كارشناساني جديد اطالعاتيها فنّاوريكاربرد  ميزان تمايل به از نظر

ي جديد ها فنّاوريدة از  ميانگين ميزان تمايل موجود در بين روستاييان نمونه استان خراسان رضوي به استفا6جدول

 8040/15 و ميانگين حد استاندارد برابر 9737/13افزار و آموزش معادل  اطالعاتي و هزينه كردن در زمينه تهيه سخت

 واحد كمتر از حد 8303/1توان ادعا كرد ميزان تمايل موجود در روستاييان نمونه به ميزان  براين مبنا مي. است

  .ان است مورد نظر كارشناساستاندارد

از است و  1639برابر با  Uمقدار شود،   مشاهده مي7 كه در جدولگونه همان من ويتني Uبراساس آزمون 

هاي دو گروه به  مبني بر عدم وجود اختالف بين ميانگين H0 است فرض 05/0 كوچكتر از آلفاي Pآنجايي كه مقدار 

، ميانگين دو گروه كارشناسان و وضعيت موجود توان گفت با توجه به اين مسأله مي. شود  رد ميH1نفع فرض 

ي جديد اطالعاتي با يكديگر ها فنّاوريروستاييان نمونه در مورد ميزان تمايل الزم و موجود براي گسترش كاربرد 

توان پذيرفت كه روستاهاي نمونه استان خراسان رضوي از  با توجه به اين مطلب در مجموع مي. تفاوت معناداري دارد

كارشناسان فاصله ي جديد اطالعاتي با شرايط استاندارد مورد نظر ها فنّاوريان تمايل جهت گسترش كاربرد نظر ميز

  .معناداري دارند

  ي جديد اطالعاتيها فنّاوريميانگين امتيازات كارشناسان و وضعيت موجود تمايل روستاييان نمونة تحقيق به كاربرد : 6جدول شماره 

تميانگين امتيازا تعداد  نظر  

9737/13 350 روستاييان  

8040/15 20 كارشناسان  

 370  جمع كل
  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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سطح معناداري اختالف امتياز ميزان تمايل استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود مهارتي روستاييان : 7جدول شماره
   من ويتني در دو گروه مستقلUنمونة تحقيق براساس آزمون

Mann-Whitney U 1639.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 يوجود اختالف بين وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضوكنندة  سومين فرضية فرعي تحقيق بيان

  . است و سطح استاندارد مورد نظر كارشناساني جديد اطالعاتيها فنّاوريكاربردهاي  ميزان آگاهي به از نظر

شود ميانگين ميزان آگاهي موجود در بين روستاييان نمونه استان   مشاهده مي8 كه در جدولگونه همان

دهندة آن است كه ميزان آگاهي   است كه اين امر نشان7500/15 و حد استاندارد آن 9714/16خراسان رضوي 

. استاندارد مدنظر كارشناسان بيشتر است واحد از سطح 2214/1 ي جديد اطالعاتيها فنّاوريروستاييان نمونه در مورد 

البته بايد توجه داشت كه سطح آگاهي كه مورد نظر كارشناسان بوده و در سؤاالت تحقيق نيز مورد پرسش قرار گرفته 

 . بوده و سطح پيشرفتة آگاهي مدنظر نبوده استها فنّاوريسطح ابتدايي از آگاهي در مورد منافع و مضرات اين 

 3254 برابر Uدهندة آن است كه مقدار   نشان9هاي دو گروه در جدول  ن برابري ميانگيندرعين حال، آزمو

براين اساس، ميانگين دو گروه كارشناسان و . است 05/0  بيشتر از آلفاي)546/0( محاسبه شده P مقدار است و

ر مناطق يد اطالعاتي دي جدها فنّاوريوضعيت موجود ميزان آگاهي در بين روستاييان نمونه براي گسترش كاربرد 

توان پذيرفت روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از  لذا در مجموع مي. روستايي با يكديگر تفاوت معناداري ندارد

 با شرايط استانداردي كه از نظر كارشناسان مشخص ي جديد اطالعاتيها فنّاورينظر ميزان آگاهي الزم براي استفاده از 

  .ارندشده، فاصله معناداري ند

  ي جديد اطالعاتيها فنّاوري روستاييان نمونة تحقيق به كاربرد  آگاهيميانگين امتيازات كارشناسان و وضعيت موجود: 8جدول 

  ميانگين امتيازات تعداد  نظر
 9714/16 350  روستاييان

 7500/15 20 كارشناسان

 370  جمع كل

  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

امتياز ميزان تمايل استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود آگاهي روستاييان نمونة تحقيق براساس سطح معناداري اختالف : 9جدول 
   من ويتني در دو گروه مستقلUآزمون

Mann-Whitney U 3254.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .546 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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 ي وضعيت موجود روستاييان استان خراسان رضووجود اختالف بينكنندة  فرضية فرعي چهارم تحقيق بيان

 و سطح استاندارد مورد ي جديد اطالعاتيها فنّاوريجهت گسترش كاربردهاي  باورهاي فرهنگي مثبت مؤثر در از نظر

  . استنظر كارشناسان

ه  ميانگين امتياز شرايط فرهنگي موجود و حد استاندارد مورد نظر كارشناسان نشان داد10 در جدول شماره

 و ميانگين استاندارد 0688/23براين اساس، ميانگين امتياز روستاييان نمونه استان خراسان رضوي . شده است

دهندة آن است كه شرايط فرهنگي موجود در روستاها از نظر روستاييان نمونه از حد   است كه اين امر نشان3200/23

  .ر استواحد كمت 2512/0استاندارد مورد نظر كارشناسان به ميزان 

 3173 برابر Uدهندة آن است كه مقدار   نشان11هاي دو گروه در جدول درعين حال، آزمون برابري ميانگين

ساس، ميانگين دو گروه كارشناسان و براين ا. است 05/0  بيشتر از آلفاي)367/0(محاسبه شده  P مقدار است و

ر مناطق روستايي ي جديد اطالعاتي دها فنّاوريد وضعيت موجود باورهاي فرهنگي روستاييان نمونه در گسترش كاربر

توان پذيرفت روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر  لذا در مجموع مي. با يكديگر تفاوت معناداري ندارد

 با شرايط استانداردي كه از ديدگاه ي جديد اطالعاتيها فنّاوريباورهاي فرهنگي الزم براي گسترش استفاده از 

  .ص شده، فاصله معناداري ندارند مشخكارشناسان

باورهاي فرهنگي روستاييان نمونة تحقيق براي گسترش كاربرد  ميانگين امتيازات كارشناسان و وضعيت موجود: 10جدول 
  ي جديد اطالعاتيها فنّاوري

 ميانگين امتيازات تعداد  نظر
0688/23 349 روستاييان  

3200/23 20 كارشناسان  

 369  جمع كل
  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

سطح معناداري اختالف امتياز ميزان تمايل استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود باورهاي فرهنگي روستاييان : 11جدول 
   من ويتني در دو گروه مستقلUنمونة تحقيق براساس آزمون

Mann-Whitney U 3173.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .367 

   تحقيقهاي يافته: مأخذ

پنجمين و آخرين فرضية فرعي تحقيق بر وجود اختالف بين احساس نياز در روستاييان نمونة استان خراسان 

ميانگين امتياز .  و حد استاندارد مورد نظر روستاييان تأكيد داردي جديد اطالعاتيها فنّاوريرضوي براي كاربرد 
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 و ميانگين 6521/22 برابر 12ن رضوي براساس جدولاحساس نياز موجود در بين روستاييان نمونه استان خراسا

براين اساس ميزان احساس نياز موجود در بين روستاييان نمونه براي استفاده از .  است6250/23استاندارد آن 

  . واحد كمتر است9729/0ي جديد اطالعاتي از حد استاندارد مورد نظر كارشناسان ها فنّاوري

 3236 برابر Uدهندة آن است كه مقدار   نشان13هاي دو گروه در جدول يندرعين حال، آزمون برابري ميانگ

هاي دو گروه   مبني بر برابر بودن ميانگينH0 است و فرض 05/0 بيشتر از آلفاي )536/0( محاسبه شده P مقدار است و

اس نياز روستاييان براين اساس، ميانگين دو گروه كارشناسان و وضعيت موجود باورهاي احس. شود  رد نميH1به نفع 

لذا در مجموع . ر مناطق روستايي با يكديگر تفاوت معناداري نداردي جديد اطالعاتي دها فنّاورينمونه به كاربرد 

ي جديد ها فنّاوريتوان پذيرفت روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر احساس نياز به گسترش استفاده از  مي

  .ه از ديد كارشناسان مشخص شده، فاصله معناداري ندارند با شرايط استانداردي كاطالعاتي

ي ها فنّاوريباورهاي فرهنگي روستاييان نمونة تحقيق براي گسترش كاربرد  ميانگين امتيازات كارشناسان و وضعيت موجود: 12جدول 

  جديد اطالعاتي

 ميانگين امتيازات تعداد  نظر
6521/22 349 روستاييان  

6250/23 20 كارشناسان  

 369  جمع كل
  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

سطح معناداري اختالف امتياز ميزان تمايل استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود باورهاي فرهنگي روستاييان : 13جدول 

   من ويتني در دو گروه مستقلUنمونة تحقيق براساس آزمون
  

Mann-Whitney U 3236.000 
Asymp. Sig. (2-tailed) .536 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 نيز 14در مجموع، با توجه به نتايج حاصل از آزمون پنج فرضية فرعي از فرضية اصلي تحقيق كه در جدول

توان بيان داشت بين ميانگين وضعيت موجود روستاييان نمونه از نظر آگاهي، باورهاي  صورت كلي ارائه شده، مي به

 فاصلة 05/0 كمتر از p درصد 95دارد مدنظر كارشناسان در سطح اطمينان فرهنگي و احساس نياز با شرايط استان

ي نسبي الزم از نظر احساس نياز، ها قابليتتوان گفت روستاييان نمونة تحقيق  براين اساس مي. معناداري وجود ندارد

اما ميزان ؛ باشند ميا دارا ي جديد اطالعاتي رها فنّاوريبرداري بهينه از  آگاهي و باورهاي فرهنگي مناسب را براي بهره

مهارت كافي در اين زمينه كه از نظر كارشناسان نيز داراي اهميت بسياري بوده در بين روستاييان نمونه با كمبود جدي 
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همچنين نتايج .  قرار خواهد دادتأثير كه مطمئناً ميزان كاربردها و حتي نوع و كيفيت كاربرد افراد را تحت مواجه است

گذاري در زمينة فنّاوري  ان داد كه ميزان تمايل روستاييان به هزينه كردن در زمينه آموزش و سرمايهاين تحقيق نش

هاي تحقيق مبني بر وجود  بنابراين در مجموع فرضيه. اطالعات با سطح استاندارد مورد نظر كارشناسان فاصله دارد

تاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر دو ي جديد اطالعاتي در بين روسها فنّاوريي گسترش كاربرد ها قابليت

  .شود متغير مهارت و تمايل پذيرفته نمي

 Uسطح معناداري اختالف امتياز ميزان تمايل استاندارد از ديدگاه كارشناسان و وضعيت موجود روستاييان نمونة تحقيق براساس آزمون: 14جدول 

  من ويتني در دو گروه مستقل

 ها ميانگيناختالف  يسطح معنادار Uمقدار  عامل

 1949/13 0005/0 103 مهارت

 8303/1 0005/0 1639 تمايل

 2214/1 546/0 3254 آگاهي

 2512/0 367/0 3173 فرهنگيشرايط 
 9729/0 536/0 3236 احساس نياز

  گيري بندي و نتيجه جمع

طور  ور كل و توسعة روستايي بهط  بهتوسعهي و پتانسيلهاي فنّاوري اطالعات در ها قابليتدر اين مقاله تالش شد 

تواند  بررسي اين مسأله نشان داد فنّاوري اطالعات مي. خاص با استفاده از منابع معتبر داخلي و خارجي ارائه شود

محيطي جوامع داشته  اثرات بالقوة مثبت و منفي در ابعاد مختلف زندگي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي و زيست

هر گونه حركت به سمت توسعه اعم از ملي و روستايي بدون ال حاضر و در عصر اطالعات براين اساس، در ح. باشد

ي اين فنّاوري غيرممكن است؛ اما واقعيت آن است كه تنها با ها قابليتگيري از  توجه به فنّاوري اطالعات و بهره

طور كل و توسعة اطالعاتي به  بهپذير نيست بلكه توسعه  گسترش فيزيكي اين فنّاوري امكان دستيابي به توسعه امكان

ن است كه تنها با گسترش فيزيكي يك فنّاوري تحقيق پيدا آتر از  عنوان مدل جديدي از توسعه، فرايندي بسيار پيچيده

به عبارت ديگر، فنّاوري اطالعات به عنوان محور توسعة اطالعاتي در بستر اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فنّي . كند

 كارآمدتر و بهتر از اين فنّاوري  بنابراين هر چه اين بسترها براي استفادة .كند ده، رشد و عمل مييك جامعه ظهور كر

به عبارت . تر باشند، ميزان موفقيت جامعه در توسعة اطالعاتي و رسيدن به جامعة اطالعاتي بيشتر خواهد شد آماده

در ابعاد مختلف زندگي بشر و توسعة ملي ) نّاوريعنوان يك ف به(، اگرچه بين گسترش كاربرد فنّاوري اطالعات ديگر

براين اساس، گسترش كاربرد فنّاوري . و روستايي رابطه وجود دارد؛ اما اين رابطه يك رابطة خطي و مستقيم نيست
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شود؛ بلكه براي دستيابي به  اطالعات در هر بستر و در هر فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي منجر به توسعه نمي

زيرا اين فنّاوري ضمن آنكه . ريزي شده و هوشيارانه عمل كرد صورت برنامه بهجانبه و پايدار الزم است  هتوسعة هم

 و توانمنديهاي بااليي در تسريع روند رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي دارد، در عين حال به همان ميزان ها قابليت

بنابراين، . دي و جغرافيايي يا شكاف ديجيتالي را داردنيز قابليت افزايش فاصله و شكاف بين نسلي، جنسيتي، درآم

براي دستيابي به آثار مثبت فنّاوري اطالعات در فرايند توسعه نياز است بستر مناسب براي گسترش كاربرد اين فنّاوري 

ي و ملّاي  ي، منطقه از محلّدر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، سياسي و محيطي در همة سطوح جامعه اعم

  .فراهم شود

 در ي كشور دستيابي به جامعة اطالعاتي جزء اهداف ملّكه اينبا توجه به مباحث مطرح شده و با عنايت به 

تجهيز  «انداز بيست ساله و برنامة چهارم توسعة كشور است و در عين حال با توجه به اجراي طرح ملي سندچشم

سال (كه براساس آن قرار است تا پايان برنامة چهارم توسعه » اييهزار مركز فنّاوري اطالعات و ارتباطات روست ده

نيازهاي انساني الزم براي  هزار روستاي كشور مراكز فنّاوري اطالعات ايجاد شود، در اين مقاله پيش در ده) 1388

خراسان رضوي برداري بهينه از فنّاويهاي جديد اطالعاتي در مناطق روستايي پرداخته شده و روستاييان استان  بهره

  . مورد مطالعه قرار گرفت

 نفر از روستاييان نمونه در مورد احساس نياز، آگاهي و باورهاي 350مطالعة متغيرهاي انساني تحقيق در بين 

داد كه بين ميانگين امتيازات كارشناسان به متغيرهاي مذكور و وضعيت موجود روستاييان نمونه از اين  فرهنگي نشان

توان بيان  براين اساس مي.  تفاوت معناداري وجود ندارد05/0 كمتر از p درصد و با مقدار 95ان نظر در سطح اطمين

ي الزم از نظر احساس نياز، آگاهي، و باورهاي فرهنگي مناسب ها قابليتداشت كه در بين روستاييان نمونة تحقيق 

هارت كافي در اين زمينه با توجه به اهميت اما ميزان مي جديد اطالعاتي وجود دارد؛ ها فنّاوريبراي گسترش كاربرد 

 كه مطمئنًا ميزان كاربردها و حتي نوع آن از سوي كارشناسان در بين روستاييان نمونه با كمبود جدي مواجه است

ي گسترش كاربرد ها قابليتبنابراين، فرض تحقيق مبني بر وجود .  قرار خواهد دادتأثيركاربرد افراد را تحت 

 .شود د اطالعاتي و ارتباطي در بين روستاييان نمونه استان خراسان رضوي از نظر مهارت پذيرفته نميي جديها فنّاوري

داري بهينه از فنّاوري اطالعات نيز با توجه به بر بهرهفرضيه تحقيق در مورد وجود تمايل كافي در بين روستاييان براي 

ميزان تمايل روستاييان به فنّاوري اطالعات با استفاده از گفتني است در اين مقاله . نظر كارشناسان قابل پذيرش نيست
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رسد اگر سطح آگاهي  هايي در زمنية تمايل به هزينه كردن مادي در اين زمينه سنجيده شده است و به نظر مي گونه

ان نيز آن بود بايد حد تمايل روستاييان در مورد اثرات مثبت كاربرد فنّاوري اطالعات در زندگي آنها در حد بااليي مي

 اما پايين بودن حد تمايل روستاييان نشان دهندة آن است كه به احتمال زياد ميزان آگاهي روستاييان دراين .باال باشد

  .زمينه تا رسيدن به ايمان و يقين در اين زمينه فاصله دارد

  :شود ميبا توجه به مطالب مطرح شده پيشنهادات زير ارائه 

برداري از  دهد؛ اما بهره تواند اطالعات زيادي را در اختيار افراد قرار ست كه مي فنّاوري اطالعات يك ابزار ا .1

ي الزم براي استفاده ها قابليتيي است كه ها انساناطالعات و تبديل آنها به دانش و در نهايت ثروت نيازمند 

 .برداري از اطالعات را داشته باشند از فنّاوري اطالعات و بهره

يش سطح آگاهي روستاييان تالش بيشتري شود تا در نتيجة اين آگاهي سطح يقين افراد  الزم است براي افزا .2

  .گذاري بيشتر در زمينه فنّاوري اطالعات و آموزش آن افزايش يابد افزايش يافته و تمايل آنها براي سرمايه

  .اوري اطالعاتهاي توسعة فنّ ها و پروژه افزاري در برنامه ي انساني و نرمها ساخت توجه بيشتر به زير .3

شناسان، جامعه شناسان و  هاي مختلف علوم انساني مانند روانشناسان، مردم استفاده از متخصصان رشته .4

  .ها  پروژهگونه اينريزان روستايي براي اجراي  برنامه

  .هاي توسعة فنّاوري اطالعات نگري در پروژه  اجتناب از سطحي .5

   و مĤخذمنابع

 فصلنامه مطالعات و تحقيقات وسايل ارتباط جمعي ؛هاي اجتماعي هاي ارتباطي و نظام  تكنولوژي)1373( حسيني پاكدهي، عليرضا -1
 .، سال پنجم، شماره دومرسانه

بررسي علل كنديِ آهنگ توسعة اطالعاتي در آسياي ، )1382(مهرداد  ،حاجي ميرعرب ؛غالمعلي، منتظر ؛محمد، حسيني مقدم - 2
 .؛ سايت ايران و جامعه اطالعاتياسي از قدرتناشي از  برداشت نخبگانِ سيغربي 

بهزاديان  ؛ سهيالزاده، عباس ؛ محمدتقيخورشيدي، ؛ عباس،محمودزاده ؛حسن، نژادعباسي ؛حسن ،فرخي ؛زاده، محمدامين  عارف- 3
  جغرافياي استان خراسان رضوي؛ وزارت آموزش و پرورش، شركت چاپ و نشر كتب درسي)1384( مجتبي ،شادلو ؛عي ،مهر

  .ايران
  .   ايران  اسالمي  جمهوري  ملي نهكتابخا :تهران ؛  وارتباطات  اطالعات  كتابشناسي)1372 ( محمد،زاد فرح - 4
احد عليقليان و افشين خاكباز، : ترجمه؛ )اي ظهور جامعه شبكه(اقتصاد، جامعه و فرهنگ :  عصر اطالعات)1380 ( كاستلز، امانوئل- 5

 .رح نو انتشارات ط:تهران؛ جلد اول

  .سرا قصيده انتشارات :نتهرا ؛  قديمي  اسماعيل  ترجمه؛ اطالعاتي  جامعه هاي  نظريه)1383 (، فرانكوبستر - 6
 ، روستاييICT خدمات مشاوره پروژه تجهيز ده هزار روستاي كشور به دفاتر )1383( وزارت ارتباطات و تكنولوژي اطالعات - 7

  .هاي مجازي ، شركت پردازش سيستم26/75 شماره قرارداد غگزارش اول تا چهارم
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