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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :توسعه اجتماعي ـ فرهنگي تقريباً در دهه  3921و پس از شکست نظريات توسعه
اقتصادي و صنعتي مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعي و توسعه قرار گرفت .هدف پژوهش حاضر بررسي
قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي  -فرهنگي در روستاهاي استان آذربايجان شرقي
ميباشد.
روش پژوهش :روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و کتابخانهاي ميباشد و براي گردآوري اطالعات از روش
كتابخانه صورت گرفته است .با توجه به نوع تحقيق در مرحلهي توصيفي از آمار توصيفي چون (فراواني ،درصد
فراواني ،فراوان تجمعي) و از آمار استنباطي ضريب همبستگي پيرسون ،آزمونهاي کروسکال استفاده شده است
يافتهها و نتايج پژوهش :نتايج تجزيهوتحليل آماري با نرمافزار  SSSSو با استفاده از آزمونهاي ضريب همبستگي
پيرسون و آزمون کروسکال نشان داد .فناوريهاي اطالعات و ارتباطات باعث افزايش سطح آگاهيهاي عمومي و
نوگرايي و استفاده غيراخالقي از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و باعث کاهش تقديرگرايي و اعتماد ميشود .از
طرفي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات تغييري در شاخصهاي انزواي اجتماعي .مشارکت و جهان شهري شدن و
کارآفريني به وجود نميآورد.
واژگان کليدي ،ICT :توسعه اجتماعي ـ فرهنگي ،انزواي اجتماعي ،نوگرايي ،تقديرگرايي

ابوالفضل صمديان و رحيم مدبري

به ارزشهاي فرهنگي خود است اين مفهومسازي بر

مقدمه
با استناد به تاريخ ميتوان دريافت آدمي تاکنون دو

معاني زير تأکيد دارد :اوالً توسعه يک فرايند است و نه

موج عظيم تحول را از سر گذرانده است که هريک به

وضع ايستا ثانيًا اين فرايند درنهايت به ارزشهاي

مقياس وسيعي باعث محو فرهنگهاي پيشين شده و

اجتماعي ـ فرهنگي مربوط ميشود( .اوغولبيگ ،3179

شيوههايي از زندگي را جايگزين آنها کرده است که

)72

کالً در نظر پيشينيان غيرممکن به نظر ميرسد .اولين

در اين تحقيق قصد داريم ميزان توسعه يافتگي

موج را ميتوان انقال ب کشاورزي دانست که هزاران

اجتماعي ـ فرهنگي را با استفاده از يک سري

سال به درازا انجاميد موج دوم ظهور تمدن صنعتي بود

شاخصها اندازهگيري کند اما توسعه اجتماعي ـ

که سيصد سال طول کشيد و امروز نيز شاهد تولد موج

فرهنگي به مانند خود کلمه توسعه داراي تعريفهاي

سوم يا انقال ب اطالعاتي ـ ارتباطي ميباشيم.

متعددي بوده و هر کس براي آن شاخصهايي تعيين

(هانتينگتون )87 ،3121

کرده است؛ مثالً حاجي ابراهيمزاده ()3121

نماد اولين تمدن داس و بيل و زير ساخت آن زمين

شاخصهاي توسعه اجتماعي را آموزش ،بهداشت،

نماد دومين تمدن خط مونتاژ و زير ساخت آن کارخانه

تأمين آ ب ،اشتغال ،رفاه و کيفيت زندگي ،ميراث

و سومين نماد تمدن کامپيوتر و زير ساخت آن

فرهنگي ،فقر ،توزيع درامد ،جنايت ،جمعيت،

دستگاههاي اطالعاتي ـ ارتباطي ميباشد .محصوالتي

ارزشهاي اجتماعي ،اخالقي ،نقش زنان دسترسي به

که کشورهاي موج سومي ميفروشند با گذشته فرق

زمين و منابع ،ساختار اجتماعي و مساوات و طرد

کرده و شامل مواردي مانند :اطالعات و نوآوري،

اجتماعي ميداند .از طرفي فراهاني ()3123

مديريت ،فرهنگ و تکنولوژي پيشرفته ،نرمافزار،

شاخصهاي فرهنگي را جرائم ،خانواده ،آموزش ،رفتار

آموزش و پرورش و مانند آن است .موج اول و دوم

نوجوان ،فرهنگ مردم و مذهب و مشارکت مدني

به ترتيب موجي عضله بنياد و سرمايه بنياد و موج سوم

ميداند و هريسون ( )3121شاخصهاي فرهنگي را

موجي مغز بنياد است .در گذشته عوامل توليد مواردي

آيندهنگري ،کار ،آموزش ،شايستهساالري ،اعتماد به

همچون زمين ،نيروي کار ،مواد خام ،سرمايه بودند اما

جامعه ،اصول اخالقي سختگيرانه ،عدالت ،نيازهاي

امروز عوامل توليد مواردي همچون دادهها ،اطالعات،

عمومي جامعه و سکوالريسم ميداند( .تاجبخش

تصاوير ،نمادها و فرهنگ و دانش است( .کبيري فر

)89 ،3121
فناوريهاي اطالعات قابليتهاي فراواني در تمامي

)11 ،3121

جنبههاي توسعه دارند .از قابليتهاي  ICTکمک به امر
اطالعرساني و آگاهي از حقوق فردي است که بايد از

بيان مسئله
توسعه اجتماعي ـ فرهنگي قدمتي نه چندان زياد و

اجتماع طلب نمود .فقر اطالعات مهمترين مانع حضور

تقريباً سي ساله دارد .اين نگاه به توسعه از اوايل دهه

افراد در اجتماع و از داليل مهم توسعهنيافتگي اجتماعي

 3921و بعد از شکست در نظريات توسعه اقتصادي و

شناخته شده است و از آن بهعنوان ويژگي عمومي

رسيدگي به حال محرومان جامعه به وجود آمد .دوره

کشورهاي جهان سوم ياد ميشود ،درحاليکه در

اخير را گروهي توسعه درونزا مينامند و آن را

بسياري از کشورها به کمک فناوري اطالعات و

اينگونه تعريف ميکنند توسعه دستيابي فزاينده انسان

ارتباطات اين حصار شکسته شده و افراد در جريان
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آخرين تغيير و تحوالت کشور خود قرار ميگيرند که

مشارکت سياسي ،مشارکت اجتماعي و ايجاد فرهنگ

اين امر خود اين امر به توسعه اجتماعي توجه شاياني

کار و بر توسعه اجتماعي ـ فرهنگي بسيار مؤثر است.

کرده است (كسرايي )71 ،3128
فناوري اطالعات و ارتباطات يکي از جديترين
دستاوردهاي علمي بشري است که به نظر ميرسد

ادبيات نظري تحقيق
توسعه اجتماعي

قابليتهاي بسياري را در جامعه انساني عرضه نموده و

توسعه اجتمـاعي از مفـاهيمي کـه بـا چگـونگي و

انتظار ميرود بتواند در رفع مشکالت موجود جامعه

شيوه زندگي افراد يک جامعـه پيونـد تنگـاتنگي دارد و

بشري مفيد و مؤثر باشد .بسياري در اين جهان معتقدند

در ابعاد عيني بيشتر ناظر به باال بـردن کيفيـت زنـدگي

که تسريع و تعديل در فرايند تبادل اطالعات از طريق

عمــومي از طريـق ايجــاد شــرايط مطلــو ب و بهينــه در

فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي نقش بسيار کليدي در

زمينههاي فقرزدايي ،تغذيه ،بهداشت ،مسـکن ،اشـتغال،

دستيابي به توسعه منابع انساني و توسعه پايداري

آموزش و چگونگي گذراندن اوقات فراغت مـيباشـد

خواهد نمود و جامعه مبتني بر دانش و اطالعات

(ازکيا  3121به نقل از توسلي)

بهعنوان الگوي توسعه پايدار شناخته ميشود.
بهطورکلي ميتوان گفت که فناوريهاي اطالعات و

توسعه فرهنگي

ارتباطات ميتوانند توانمنديهاي افراد جامعه را در

توسعه فرهنگي فرايندي اسـت کـه در طـي آن بـا

چهار حيطه بهبود بخشند-3 :دسترسي به خدمات پايه

ايجاد تغييراتي در حوزه هاي اداري ،شناختي ،ارزشي و

(مانند آموزش و بهداشت) -8بهبود مشارکت اجتماعي

گرايشي افراد جامعه ،قابليتها و باورهـاي ويـژهاي در

و سياسي (از طريق تماس و تعامل بين افراد و گروهها

جامعه به وجـود مـيآيـد کـه حاصـل ايـن بـاورهـا و

در مناطق مختلف) -1پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي

قابليتها ،رفتارها و کنشهاي خاصي است که مناسـب

و بازاريابي -1بهبود در دسترسي به خدمات اعتباري

توسعه است( .ازکيا )11 ،3121

(عمادي )11 ،3121

ويژگيهاي اجتماعي ـ فرهنگي روستاهاي ايران و

بهکارگيري فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي راه

استان آذربايجان شرقي:

جديدي را براي کشورهاي جهان سوم در دستيابي به

 11/1درصد از روستاهاي استان مذکور جمعيتي

توسعه ميگشايند .اين فناوريها فرصتي براي

زير  311خانوار دارند .در  92/1درصد روستاهاي

روستاييان اين کشورها براي گذشتن از شکاف

استان امکان تحصيل براي پسر و در  92/1درصد

ديجيتالي و کاهش نابرابري با افزايش دسترسي به

روستاهاي استان امکان تحصيل براي فرزندان دختر

اطالعات و خدمات فراهم ميآورند.

روستايي در يک ،دو يا سه مقطع تحصيلي وجود دارد.

خواجهنوري ( )3123راجع به نقش تلويزيون
بهعنوان يکي از فناوريهاي اطالعاتي ـ ارتباطي
ميگويد ،تلويزيون در ايجاد باورهاي متناسب با توسعه
نقش بسزايي دارد .اين وسيله ارتباط در کاهش
تقديرگرايي ،کاهش عقايد قالبي ،تمايل به پسانداز،

فناوري اطالعات و ارتباطات
فلکي به نقل از فتحيان و حاتم مهدوي نور
( )3121فناوري اطالعات را چنين تعريف ميکند:
فناوري اطالعات شاخهاي از فناوري است که با
استفاده از سختافزار و نرمافزار ،مطالعه و کاربرد داده
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و پردازش آن در زمينههاي ذخيره ،دستکاري ،انتقال،

وجود دارند .فناوريهاي اطالعات و ارتباطات

مديريت ،ارزيابي ،مبادله ،کنترل ،داده آمايي خودکار را

هماکنون بيشتر مورد استفاده کشورهاي پيشرفته صنعتي

امکانپذير ميسازد.

يا شهرنشينان کشورهاي جهان سوم است اما هنوز در

فناوري اطالعات و ارتباطات ميتواند فقر را با

نقاط روستايي کشورهاي جهان سوم چندان مورد

بهبود دسترسي افراد به آموزش ،بهداشت ،خدمات

استفاده قرار نگرفتهاند چنين پديدهاي شکافت ديجيتالي

دولتي و خدمات مالي ـ اعتباري بهبود بخشد (متها

ناميده شود( .ميتور 8115؛ متها )112 ،8111

)317 ،8111

موانع فناوري اطالعات و ارتباطات

اهميت فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات فرصتها و
امکانات وسيعي را براي توسعهي روستايي در
کشورهاي جهان سوم فراهم ميآورند .فناوريهاي
اطالعات و ارتباطات ميتوانند با فراهم آوردن
اطالعات به قيمت ارزان موانع توسعه را در جوامع
روستايي بردارند .فناوريهاي نو دههي  3991شامل
اينترنت و فناوريهاي بيسيم بهويژه نقش ويژهاي در
اين ميان ايفا کردهاند .اينترنت با شکستن موانع هرم
اطالعاتي ـ از موسسههاي تخصصي و دانشگاهي به
عموم ـ و موبايل با آزاد کردن افراد از مقيد بودن به
يک محيط فيزيکي خاص تواناييهاي جديدي به عموم
مردم دادهاند( .ميتور )115 ،8115

همانطور که پيشتر عنوان شد محدوديتي که
براي رساندن فناوريهاي اطالعات و ارتباطات به
روستاها در کشورهاي جهان سوم وجود دارد اين است
که خدماترساني به روستاهاي دورافتاده هزينهبر
است .از طرفي سواد کم بيشتر روستاييان استفاده از
بعضي فناوريهاي اطالعاتي را براي آنها با مشکل
مواجه کرده است .در اين رابطه ميتوان گفت استفاده
از بعضي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات نظير راديو
و تلويزيون نيازي به سواد ندارد ،اما استفاده از بعضي
فناوريها نظير کامپيوتر و اينترنت نياز به سواد و تا
حدود زيادي آشنا بودن به زبان انگليسي دارد( .ميتور
)119 ،8115
اعتماد
پژوهشگران توسعه که در مورد اعتماد سخن

شکاف ديجيتالي
امکانات و خدمات بينشهري و روستاها بهطور

گفتهاند از انواع مختلفي از آن سخن گفتهاند .بعضي از

عادالنه تقسيم نشدهاند و اين موضوع در کشورهاي

اعتماد اجتماعي ،بعضي از اعتماد فردي ،بعضي از

جهان سوم بيشتر مصداق دارد .بهعنوان نمونه از

اعتماد عمومي و بعضي هم از اعتماد بين شخصي

نزديک به  111/111روستاي هند بيش از 811/111

صحبت کردهاند .غفاري از اعتماد اجتماعي سخن به

روستا جاده ندارند 837/111 ،با مشکل آ ب

ميان آورده است و ميگويد ،اعتماد بر انتظارات و

غيربهداشتي روبرو هستند 811/111 ،روستا به تلفن

تعهدات اکتسابي و تأييد شده به لحاظ اجتماعي که

دسترسي ندارند 321/111 .روستا مدرسهي ابتدايي

افراد نسبت به يکديگر و نسبت به سازمانها و

ندارند و آنهايي هم که دارند داراي ساختمان آموزشي

نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند تعريف

خوبي نيستند .افزون بر اين مشکالت بيسوادي ،سوء

شده است و آن قرين با رابطهي متقابل (داد و ستد)

تغذيه ،فقر مشکالت قومي ـ قبيلهاي در اين روستاها

تعميم يافته است .اعتماد اجتماعي بر دو نوع است،
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اعتماد به افراد و اعتماد به نهادها .اعتماد را بسياري

انزواي اجتماعي

صاحبنظران از عوامل تعيين کننده در توسعه يافتگي

انزواي اجتماعي عبـارت اسـت از عمـل جلـوگيري از

يا عقبماندگي جوامع ميدانند .فوکوياما ( )3121از

مشارکت گروههاي اجتماعي ويژه در جنبههاي مختلف

عنصرهاي مهم در توسعه را سرمايهي اجتماعي ميداند

زندگي که مهم شمرده ميشوند

و عنصر کليدي در سرمايهي اجتماعي را اعتماد

غفاري ( )3121انزواي اجتماعي را به معناي نوعي

ميداند .وي معتقد است اعتماد همانند نيرويي است که

احساس ناتواني ،پوچي ،بي معياري ،بيگانگي و جدايي

باعث ميشود هر سازمان يا گروهي به شکل کارآمدتر

از جمع ميداند .به نظر وي انزواي اجتماعي ميتواند با

فعاليت کند( .غفاري )89 ،3121

در نظر گرفتن مؤلفههاي بيقدرتي ،بيمعنايي،
بيهنجاري ،بيگانگي و خود بيزاري عملياتي شود
(غفاري )87 ،3121

تقديرگرايي
تقديرگرايي گاهي هم معني با کلمههاي سرنوشت
گرايي ،قضا و قدري بودن است و آن ويژگي است که

جهان شهري

افراد يک جامعه نقش خود را در تعيين سرنوشت

منظور ويژگي است که در آن افراد قادر به درک

خويش ناديده گرفته و تنها عواملي مانند خواست

سيستمهاي اجتماعي فراتر از روستا و محل زندگي

خداوند ،جبر روزگار و تقدير را در آينده خود دخيل

خود بوده و نظامهاي اجتماعي گستردهتر از محل

ميدانند.

زندگي خودي ميبيند .ويژگي جهان شهري ارتباط

تقديرگرايي خصوصيتي است که بهواسطه آن در

تنگاتنگي با مفهوم جهاني شدن دارد.

فرد اين ادراک دروني شده است که توان و کنترل

عطاران در تعريف جهاني شدن ميگويد« :جهاني

شرايط زندگي و محيط خود را ندارد و در نتيجه آينده

شدن شامل تغييراتي ساختاري است که در فرايند توليد

و حيات اجتماعياش را در اختيار خود نميبيند .نقطه

و توزيع اقتصاد جهاني رخ ميدهد .تغييرات ساختار

مقابل تقديرگرايي خردگرايي است .خردگرايي نوعي

مذکور به دليل واکنشهايي است که بسياري از

جهتگيري است که بهواسطه آن فرد بر توانمندي و

شرکتهاي جهاني در مواجهه با فشارهاي فوقالعاده و

نقش سازنده و تحولي خود تأکيد ميکند .با پرهيز از

فرصتهاي خارقالعادهاي که تقاضاي روز افزون

سرنوشت گرايي مفرط و بهکارگيري و وسايل موجود

فناوريهاي اطالعاتي در درون فرايند تجارت ايجاد

بيشترين تغيير را در محيط و حيات اجتماعي خود به

ميکند ،نشان ميدهند .شرکتها با کاربرد فناوري

وجود ميآورد .بنابراين تقديرگرايي و خردگرايي دو

اطالعات و ارتباطات توانايي رفع تأثير مکان و زمان و

صفت شخصي مقابل و متعارض با يکديگر هستند که

فاصله را مييابند .اين جنبههاي جهاني شدن مستلزم

داللت بر وجود يکي از صفات اجبار ـ اختيار ،سانش ـ

توسعه زيرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي است که

برنامه ،قسمت (نصيب) ـ تالش و فاقد نقش بودن ـ

خود مبتني بر شبکهاي از شبکههاي ارتباطي ،رسانههاي

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

گروهي ،رايانه و فراهم کنندگان محتواست .اينترنت و
شبکه گسترده جهاني در حال نزديک شدن به برآوردن
اين الزامات است».
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طبق تقسيمبندي سهگانه عامل جهاني شدن سه

کار آفريني

مرحله دارد :جهاني شدن اوليه ،جهاني شدن مدرن و

بسياري از انديشمندان کارآفريني را نوعي رفتار و

جهاني شدن ارتباطات که منظور از جهاني شدن در اين

شيوه زندگي ميدانند ،گروهي ديگر آن را کاري هنري

تحقيق بيشتر نوع سوم ميباشد( .شكرخواه )15 ،3173

ميانگارند ولي پيتر دراکر کارآفريني را به مفهوم

مشارکت:

جستجوي دائمي براي ،تغيير واکنشي در برابر آن و

غفاري ( )3121مشارکت را فرايند سازمان يافتهاي

بهرهبرداري از آن بهعنوان يک فرصت بيان ميکند .از

ميداند که افراد بهصورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعي

طرف ديگر شومپيتر کسي که براي نخستين بار اين

با نظر داشتن اهداف معين و مشخصي که منجر به

مقوله را در نظريات خود بهصورت علمي بيان کرد،

سهيم شدن در منابع قدرت ميگردد با هم همکاري

کارآفريني را موتور توسعه اقتصادي ميداند (هزار

مينمايند .وي نمود چنين مشارکتي را نهادهاي

جريبي )12 ،3121

مشارکتي چون انجمنها ،گروهها و سازمانهاي

کارآفريني مشتمل بر رفتارهاي زير است:

غيردولتي ميداند که در مراحل مختلف فرايند توسعه

ايجاد :تأسيس يک واحد تجاري جديد.

ايفاي نقش مينمايند.

مديريت عمومي :جهتگيري مديرانه يک فعاليت

از جمله صاحبنظراني که در مورد توسعهنيافتگي
در ايران اظهارنظر نمودهاند حمزهاي ( )3128است.
حمزهاي عامل تعيينکننده در توسعه را فرهنگ و از

تجاري يا تخصص يافته منابع به آن.
نوآوري :بهرهبرداري تجاري از کاال ،فرآيند ،بازار،
مواد اوليه يا سازمان جديد.

مؤلفههاي مهم فرهنگ را مشارکت ميداند .وي ضعيف

مخاطرهآميزي :قبول مخاطره ناشي از زيان يا

بودن فرهنگ مشارکت و احساس همدلي در ايران را

شکست بالقوه يک واحد تجاري که بهطور غيرمتعارفي

از مهمترين عامل توسعه نيافتگي در ايران ميداند.

زياد باشد.
نيت عملکرد :نيت و قصد تحقق و دستيابي به
سطوح باالي رشد و سود در يک واحد تجاري

نوگرايي
نوگرايي به معناي پذيرش الگوها و شيوههاي

(احمدپور دارياني )71 ،3179

جديد در حيات اجتماعي ،روحيهي نو جويي و کاره
تازه کردن ميباشد بهگونهاي که افراد برخوردار از اين

سؤال اصلي پژوهش :قابليتهاي فناوري اطالعات و

ويژگي آمادگي بيشتر براي قبول دگرگوني جديد را

ارتباطات براي توسعه اجتماعي و فرهنگي در روستاها

دارند و براي حفظ الگوها و شيوههاي قديمي در برابر

چگونه است؟

الگوهاي جديد مقاومت کمتري از خود نشان ميدهند.
(غفاري )12 ،3121

فرضيات تحقيق

کسرايي ( )3179در تعريف نوگرايي ميگويد

 )3بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

نوگرايي حرکتي است پيوسته ،روبه جلو ،حرکتي که

ارتباطات و ميزان آگاهيهاي عمومي روستاييان

ايده شک ،نقد و بحران در بطن آن جاي دارد و از اين

رابطهي معناداري وجود ندارد.

بحران ،انسان به نگرشي تازه نسبت به جهان خودش
دست مييابد.
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 )8بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

جامعه آماري تحقيق کليهي روستاييان استان

ارتباطات و ميزان اعتماد روستاييان رابطه معناداري

آذربايجان شرقي بوده است که تعداد آنها در حدود

وجود ندارد.

 8711پارچه روستا است .از ميان اين  8711روستا 81

 )1بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

روستا به صورت نمونهگيري تصادفي انتخا ب شده

ارتباطات و ميزان تقديرگرايي روستاييان رابطه

است؛ و اين  81روستا كه مشتمل بر  3811نفر ميباشد

معناداري وجود ندارد.

تعداد  111نفر بهعنوان نمونهگيري تصادفي انتخا ب

 )1بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و
ارتباطات و ميزان انزواي اجتماعي روستاييان رابطه

گرديده وجهت تجزيهوتحليل دادهها ضريب همبستگي
پيرسون ،آزمون كروسكال استفاده شده است.

معناداري وجود ندارد.
 )5بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و
ارتباطات و ميزان مشارکت روستاييان رابطه
معناداري وجود ندارد.
 )1بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و
ارتباطات و ميزان جهان شهري بودن روستاييان
رابطه معناداري وجود ندارد.

تجزيه و تحليل آماري
نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان ميدهد بين
متغيرهاي برخورداري شخص از  ICTو متغيرهاي
انزواي اجتماعي ،مشارکت .کارآفريني هيچگونه رابطه
معناداري وجود ندارد.
ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين متغير

 )7بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

برخورداري شخص از  ICTو اعتماد رابطهي منفي و

ارتباطات و ميزان نوگرايي روستاييان رابطه

معناداري با خطاي  %5وجود دارد .به اين معنا که

معناداري وجود ندارد.

ميتوان گفت به احتمال  %95که هرچه دسترسي

 )2بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

شخص به فناوريهاي اطالعات و ارتباطات بيشتر

ارتباطات و ميزان کارآفريني روستاييان رابطه

ميشود اعتماد او به دنياي اطراف از جمله به دولت،

معناداري وجود ندارد.

سازمانهاي دولتي و مردم کاهش مييابد.

 )9بين ميزان دسترسي به فناوريهاي اطالعات و

ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين متغير

ارتباطات و اعتقاد روستاييان در مورداستفاده

برخورداري شخص از  ICTو جهان شهري بودن او

غيراخالقي از اين فناوريها رابطه معناداري وجود

رابطهي مثبت و معناداري با خطاي  %5وجود دارد.

ندارد.

يعني ميتوان گفت با احتمال  %95هرچه دسترسي
شخص به  ICTزيادتر ميشود وي جهان شهريتر

روش پژوهش

ميشود.

اين تحقيق از نوع تحقيق توصيفي و پيمايشي

ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين متغير

است چرا که اندازهگيري و ارزيابي کليه متغيرهاي

برخورداري شخص از  ICTو اعتقاد به استفاده

مورد نظر در سطح روستا و به تعبيري در ميدان تحقيق

غيراخالقي از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات رابطه

با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است .جهت

معنادار و مثبت با خطاي  %3وجود دارد .به اين معنا که

بررسي منابع و اسناد از روش کتابخانهاي هم استفاده

با احتمال  %99ميتوان گفت هرچه دسترسي شخص

شده است.
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به  ICTزيادتر ميشود اعتقاد به استفاده غيراخالقي از
آن نيز افزايش پيدا ميکند.

بررسي مقايسه ميانگينها
آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين متغير

معنيداري بين ميانگين متغيرهاي انزواي اجتماعي،

برخورداري شخص از  ICTو نوگرايي ،ميزان

مشارکت ،جهان شهري بودن ،تقديرگرايي ،کارآفريني و

آگاهيهاي بهداشتي ،ميزان آگاهيهاي ادبي ،ميزان

ميزان آگاهيهاي اجتماعي در ارتباط با متغير مستقل

آگاهيهاي سياسي ،ميزان آگاهيهاي اجتماعي ،ميزان

 ICTشخصي وجود ندارد.

آگاهيهاي حرفهاي ،ميزان آگاهي مالي (آگاهي از وام،

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

اعتبارات و بيمه) ،ميزان آشنايي ابتدايي با زبان انگليسي

معنيداري بين ميانگين اعتماد روستاييان ساکن

و آگاهيهاي عمومي افراد رابطهي مثبت و معناداري

گروههاي سهگانه از نظر سطح برخورداري از ICT

با خطاي  %3وجود دارد .به اين معني که ميتوان گفت

وجود دارد .بهگونهاي که ميانگين رتبهاي اعتماد

با احتمال  %99هرچه دسترسي فرد به  ICTافزايش

روستاييان ساکن روستاهاي نا برخوردار از  ICTبيشتر

يابد نوگرايي ،آگاهيهاي بهداشتي ،آگاهيهاي ادبي،

از روستاهاي برخوردار ،روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و

آگاهيهاي سياسي ،آگاهيهاي اجتماعي ،آگاهيهاي

روستاهاي نسبتاً برخوردار است.

حرفهاي ،آگاهيهاي مالي ،آشنايي ابتدايي با زبان
انگليسي و آگاهيهاي عمومي افراد افزايش مييابد.
جدول  :3ضريب همبستگي بين متغير سطح برخورداري شخص از فناوري اطالعات و مؤلفههاي تحقيق
محاسبه شده R

مؤلفههاي تحقيق

رديف

ضريب همبستگي پيرسون

سطح معنيداري

3

انزواي اجتماعي

1/111

1/177

8

اعتماد

-/338

1/111

1

مشارکت

-/122

1/337

1

جهان شهري

1/338

1/111

5

تقديرگرايي

1/311

1/111

1

نوگرايي

1/395

111

7

کارآفريني

1/118

1/151

2

ارزشهاي اجتماعي  -اخالقي

1/851

111

9

ميزان آگاهي بهداشتي

1/811

111

31

ميزان آگاهي ادبي

1/838

111

33

ميزان آگاهي سياسي

1/831

111

38

ميزان آگاهي اجتماعي

1/311

1/131

31

ميزان آگاهي حرفهاي

1/831

111

31

ميزان آگاهي مالي

1/333

1/112

35

آشنايي اوليه با زبان انگليسي

1/895

111

31

ميزان آگاهيهاي عمومي کل

1/117

111
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آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

روستاييان ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح

معنيداري بين ميانگين نوگرايي روستاييان ساکن

برخورداري از  ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين

گروههاي سهگانه از نظر سطح برخورداري از ICT

رتبهاي ميزان آگاهيهاي سياسي روستاييان ساکن

وجود دارد .بهگونهاي که ميانگين رتبهاي روستاييان

روستاهاي برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً

ساکن روستاهاي برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي

برخوردار ،روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نا

نسبتاً نا برخوردار ،روستاهاي نسبتاً برخوردار و

برخوردار است.

روستاهاي نا برخوردار است.

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

معنيداري بين ميانگين ميزان آگاهيهاي حرفهاي

معنيداري بين ميانگين اعتقاد به استفاده غيراخالقي در

روستاييان ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح

روستاييان ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح

برخورداري از  ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين

برخورداري از  ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين

رتبهاي ميزان آگاهيهاي حرفهاي روستاييان ساکن

رتبهاي اعتقاد به استفاده غيراخالقي از فناوري

روستاهاي برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً

اطالعات و ارتباطات در روستاييان ساکن روستاهاي

نا برخوردار ،روستاهاي نسبتاً برخوردار و روستاهاي نا

برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً برخوردار،

برخوردار است.

روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نا برخوردار
است.

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف
معنيداري بين ميانگين آگاهيهاي مالي روستاييان

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح برخورداري از

معنيداري بين ميانگين ميزان آگاهيهاي بهداشتي

 ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين رتبهاي

روستاييان ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح

آگاهيهاي مالي روستاييان ساکن روستاهاي برخوردار

برخورداري از  ICTبهگونهاي که ميانگين رتبهاي

از  ICTبيشتر از روستاهاي نا برخوردار ،روستاهاي

روستاييان ساکن روستاهاي برخوردار از  ICTبيشتر از

نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نسبتاً برخوردار است.

روستاهاي نسبتاً برخوردار ،نسبتاً نا برخوردار و
روستاهاي نا برخوردار است.

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف
معنيداري بين ميانگين ميزان آشنايي با زبان انگليسي

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد که اختالف

روستاييان گروههاي سهگانه از نظر سطح برخورداري

معنيداري بين ميانگين ميزان آگاهيهاي ادبي

از  ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين رتبهاي

روستاييان ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح

آشنايي با زبان انگليسي روستاييان ساکن روستاهاي

برخورداري از  ICTوجود دارد .به گونهي که ميانگين

برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً برخوردار،

رتبهاي ميزان آگاهيهاي ادبي روستاييان ساکن

روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نا برخوردار

برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً برخوردار،

است.

روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نا برخوردار
است.

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف
معنيداري بين ميانگين آگاهيهاي عمومي روستاييان

آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد اختالف

ساکن گروههاي سهگانه از نظر سطح برخورداري از

معنيداري بين ميانگين ميزان آگاهيهاي سياسي

 ICTوجود دارد .بهگونهاي که ميانگين رتبهاي
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آگاهيهاي عمومي روستاييان ساکن روستاهاي

عمومي بهطور کلي شده و باعث بهبود آموزش

برخوردار از  ICTبيشتر از روستاهاي نسبتاً برخوردار،

ميشود .روستاييان که دسترسي بيشتري به فناوريهاي

روستاهاي نسبتاً نا برخوردار و روستاهاي نا برخوردار

اطالعات و ارتباطات داشتهاند از نظر سطح آموزش و

است.

آگاهيهاي عمومي اعم از آگاهيهاي بهداشتي ،ادبي،
سياسي ،اجتماعي ،مالي ،آشنايي اوليه با زبان انگليسي
و آگاهي عمومي (يعني مجموع آگاهيهاي ياد شده)

نتيجهگيري
با توجه به تجزيه و تحليل آماري با آزمونهاي
پيرسون ،کروسکال واليس نتايج زير به دست آمد:

در سطح باالتري هستند.
نتيجه به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان ميدهد

پيرسون در اين تحقيق در رابطه با هر سه متغير

همبستگي مثبتي بين متغيرهاي برخورداري شاخص از

برخورداري شخص از  ،ICTبرخورداري روستا از

 ICTو برخورداري روستا از امکانات زير بنايي  ICTو

امکانات زير بنايي  ICTو برخورداري روستا از ICT

برخورداري روستا از  ICTدر سطح دهستان و سطح

در سطح دهستان نشان ميدهد که افراد يا روستاهايي

آموزش وجود دارد .فناوريهاي اطالعات و ارتباطات

که دسترسي بيشتري به فناوري اطالعات و ارتباطات

باعث ارتقاء آگاهي بهداشتي ،ادبي ،سياسي ،اجتماعي،

دارند اعتمـاد کمتـري به دنياي اطراف خـود ،اعـم از

حرفهاي ،مالي و آشنايي با زبان انگليسي و آگاهيهاي
جدول  :8مقايسه ميانگينها با توجه به متغير مستقل برخورداري شخص از ICT
سطح برخورداري شخص از ICT
مؤلفههاي تحقيق

برخوردار

نسبتاً برخوردار

نسبتاً نا
برخوردار

نا برخوردار

محاسبه شده K

Sig

انزواي اجتماعي

321/51

311/15

313/21

311/21

3/571

1/115

اعتماد

357/11

319/11

351/15

393/72

33/811

1/133

مشارکت

325/88

319/11

315/11

318/19

5/111

1/313

جهان شهري

322/51

359/89

311/75

311/11

7/357

1/117

تقديرگرايي

393/51

311/11

359/73

313/23

5/751

1/381

نوگرايي

815/13

311/12

311/21

387/95

31/719

1/118

کارآفريني

371/51

313/51

351/91

315/21

3/172

1/118

ارزشهاي اخالقي

815/15

319/17

352/11

311/91

31/151

1/113

ميزان آگاهي بهداشتي

817/82

318/13

313/11

318/91

31/111

1/111

ميزان آگاهي ادبي

399/19

323/91

358/75

319/28

31/219

1/111

ميزان آگاهي سياسي

812/78

375/51

351/83

317/21

31/719

1/118

ميزان آگاهي اجتماعي

372/19

378/59

351/31

351/12

1/111

1/887

ميزان آگاهي حرفهاي

811/72

373/83

359/11

311/12

31/118

1/111

ميزان آگاهي مالي

811/71

351/15

355/31

351/87

2/118

1/117

آشنايي اوليه با زبان انگليسي

811/81

311/15

318/29

331/12

15/151

111

ميزان آگاهيهاي عمومي کل

889/81

375/98

359/15

335/13

18/181

111

104

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و سوم /بهار 9313

بررسی قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعی ـ فرهنگی در روستاها

دولت ،ادارههاي دولتي و مردماند .همچنين نتيجهي به

همخواني دارد .همچنين نتيجهي به دست آمده از

دست آمده از آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد

آزمون کروسکال واليس در مورد هر سه متغير

روستاها و افرادي که دسترسي بيشتري به  ICTدارند

برخورداري شخص از  ،ICTبرخورداري روستا از

اعتماد کمتري به دنياي اطراف دارند.

امکانات زير بنايي  ICTو سطح برخورداري روستا از

در اين تحقيق به دست آمده از آزمون ضريب
همبستگي پيرسون در مورد متغير برخورداري شخص

 ICTنشان ميدهد که فناوري اطالعات و ارتباطات
 ICTتأثيري بر انزواي اجتماعي نداشته است.

از  ICTو سطح برخورداري روستا از  ICTدر دهستان

هيچکدام از آزمونهاي انجام شده در اين تحقيق

نشان ميدهد بين فناوريهاي اطالعات و ارتباطات

همبستگي (مثبت يا منفي) فناوري اطالعات و

 ICTو تقديرگرايي همبستگي منفي وجود دارد از

ارتباطات بر مشارکت را تأييد نمينمايند .جالب توجه

همين رو نتيجهي تحقيق را تأييد مينمايد؛ اما نتيجه

است که اشاره کنيم ضريبهاي همبستگي به دست

آزمون ضريب همبستگي پيرسون در مورد مؤلفه

آمده از آزمون پيرسون با نتيجه  1/337براي

برخورداري روستا از امکانات زير بنايي  ICTنشان

برخورداري شخص از  ICTو  1/577براي برخورداري

ميدهد فناوريهاي اطالعات و ارتباطات تأثيري بر

روستا از امکانات زير بنايي  ICTو  1/971براي

تقديرگرايي ندارند.

برخورداري روستا از  ICTدر سطح دهستان نشان

همچنين نتيجه آزمون کروسکال واليس در مورد
مؤلفههاي برخورداري شخص از  ICTنشان ميدهد

ميدهند که کمترين رابطهاي ميان فناوريهاي اطالعات
و ارتباطات و مشارکت وجود ندارد.

فناوريهاي اطالعات و ارتباطات تأثيري بر کاهش يا

نتيجهي به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي

افزايش تقديرگرايي ندارند؛ اما آزمون ياد شده در مورد

پيرسون در اين تحقيق نشان ميدهد بين مؤلفه

برخورداري روستا از امکانات زير بنايي  ICTو سطح

برخورداري شخص از  ICTو جهان شهري بودن

برخورداري روستا از  ICTدر دهستان نشان ميدهد

رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد .بقيه آزمونهاي

روستاهاي با دسترسي کم به فناوريهاي اطالعات و

انجام شده اعم از ضريب همبستگي و مقايسه

ارتباطات تقديرگرايي بيشتر و روستاهاي با دسترسي

ميانگينها وجود رابطهي معناداري را بين مؤلفههاي

بيشتر تقديرگرايي کمتري دارند .ازاي رو ميتوان گفت

برخورداري از  ICTو جهان شهري بودن نشان

 ICTباعث کاهش تقديرگرايي شده است.

نميدهند.

ضريب همبستگي پيرسون در رابطه با تأثير

نتيجههاي به دست آمده از ضريب همبستگي در

برخورداري شخص از  ICTو سطح برخورداري

مورد متغيرهاي برخورداري شخص از فناوري

روستا از  ICTدر دهستان چنين تأثيري را تأييد

اطالعات و ارتباطات ،برخورداري روستا از امکانات

نميکند چون هيچگونه رابطهاي بين متغيرهاي انزواي

زير بنايي فناوري اطالعات و ارتباطات و سطح

اجتماعي با دو متغير ياد شده وجود ندارد؛ اما آزمون

برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات در

ياد شده در رابطه با امکانات زير بنايي  ICTنشان

دهستان نشان ميدهد که ميان فناوريهاي اطالعات و

ميدهد که هرچه روستا داراي امکانات زير بنايي

ارتباطات و نوگرايي همبستگي وجود دارند .همچنين

بيشتري باشد انزواي اجتماعي کاهش مييابد و از

نتيجهي آزمون مقايسهي ميانگينها نشان ميدهد

همين رو با نتايج به دست آمده از تحقيقهاي قبل

روستاهايي که دسترسي بيشتري به فناوري اطالعات و
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ارتباطات دارند بيشتر و روستاهايي که دسترسي کمتري
به فناوري اطالعات و ارتباطات دارند کمتر است.
در اين تحقيق نتايج به دست آمده از آزمون ضريب
همبستگي پيرسون هيچ گونه رابطهاي بين متغيرهاي
برخورداري شخص از  ،ICTبرخورداري روستا از
امکانات  ICTو برخورداري روستا از  ICTدر سطح

 )1رضايي ،م؛ و زماني مياندشتي ،ن .)3128( .نشريات
ترويجي الکترونيک رويکردي نوين در توسعه
روستايي .همايش کاربرد فناوري اطالعات و
ارتباطات در روستا.137-119 .
 )7شکر خواه ،ي .)3173( .گذار از نوگرايي .مرکز
مطالعات و تحقيقات رسانه.

دهستان و کارآفريني نشان نميدهند .همچنين آزمون

 )2عمادي ،م .)3121( .نقش فناوري اطالعات و

مقايسه ميانگينها نشان ميدهد بين روستايياني که

ارتباطات ( )ICTدر تسريع فرايند توسعه

دسترسي بيشتري به فناوري اطالعات و ارتباطات دارند

کشاورزي .نشريه علمي ،اجتماعي ،اقتصادي جهاد،

از نظر کارآفريني تفاوت معنيداري وجود ندارند.

شماره 11-51 ،819

نتايج به دست آمده از تحقيق نشان ميدهد بين

 )9غفاري ،غ .)3121( ،رساله دکتري .تبيين عوامل

ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و اعتقاد

اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر مشارکت اجتماعي-

به استفاده غيراخالقي از فناوري اطالعات و ارتباطات

اقتصادي سازمان يافته روستاييان بهعنوان مکانيزمي

همبستگي مثبت وجود دارد .ضريب همبستگي پيرسون

براي توسعه .دانشگاه تهران ،دانشکده علوم

در مورد متغيرهاي برخورداري شخص از ،ICT

اجتماعي.

برخورداري روستا از امکانات زير بنايي  ICTو سطح
برخورداري روستا از  ICTدر دهستان نشان ميدهد
هرچه ميزان دسترسي روستاييان به فناوري اطالعات و
ارتباطات بيشتر ميشود روستاييان بيشتر اعتقاد به
استفاده غيراخالقي از فناوري اطالعات و ارتباطات
دارند.

)31فوكوياما  ،ب ( )3179پايان نظم سرمايه اجتماعي
حفظ آن .تهران :نشر جامعه ايرانيان
)33کسرايي ،م .)3179( .چالش سنت و مدرنيته در
ايران .تهران :نشر مرکز.
)38هانتينگتون ،س .)3121( .اهميت فرهنگ .انتشارات
اميرکبير ،تهران.
)31هريسون ،ل .)3121( .اهميت فرهنگ .تهران:
انتشارات اميرکبير
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