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 دهيچک

 تيتتقو ان،ييروستا یاسلام یشوراها و ارانيده یريگويتصم قدرت شيافزا در یمهم نقش اطلاعات یفناور دهدیم نشان توسعه متون

 يیروستتا منتاطق در یاجتماع توسعه و یدگزن تيفيك شيافزا ،يیروستا یفقرا یتوانمندساز ،یعيطب یايبلا و آثار كاهش ،یاجتماع هيسرما

ختود دستت  یو توسعه انسان یشغل نهيمتناسب در زم يیبتوانند به كارا نکهيا یآنها، برا ارانيو ده یاسلام یو شوراها روستاها. كندیم یباز

 یانسان توسعه در اطلاعات یفناور نقش یداشته باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررس یشترياطلاعات توجه ب یبه نقش فناور ديبا ابندي

 یليتحل ،یفيتوص قيتحق یهاشورحاضر از  قي. تحقباشدیم نطنز شهرستان یروستاها یاسلام یشوراها و ارانيده نيب در یشغل يیكارا و

 یاسلام یراهاشو یاعضاو  ارانيدهپژوهش مشتم  بر  یاست. جامعه آمار یپژوهش از نظر هدف، كاربرد نيا ني. همچناست كردهاستفاده 

 نفتر 011 تعتداد به یسرشمار ك  وهيش بهباشند كه حجو نمونه ینفر م 011به تعداد  نطنز شهرستان یمركز بخش اريده یدارا یروستاها

 ريتمتغ درباشد. یسوال م 83( با یشغل يیكارا و یانسان توسعه اطلاعات، یفناورانتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتم  بر پرسشنامه )پرسشنامه 

و در پرسشتنامه  یستگيشا دانش، مهارت،  یها نهيدر زم یشغل يیكارا ريو در متغ تيرضا و یوربهره دانش، توسعه نهيزم در یانسان توسعه

 زين آن يیايبوده و پا یاسازه و یصور وهيپرسشنامه به ش يیشده است. روا بح  انهيرا و باند یپهنا نترنت،يااطلاعات در مورد تلفن،  یفناور

صتورت  اسالیپتافزار نرم در یساختار معادلات  يها بر اساس تحلداده  يتحل و هيتجز. است شده واقع تأييد مورد كرونباخ یآلفا اساس رب

 یاستلام یشتوراها و ارانيتده نيب در یشغل يیكارا و یانسان توسعه بر اطلاعات یفناور یكل طور به كه است آن انگريب جينتا. است رفتهيپذ

 بته دارد، قترار یاستلام یشتوراها و ارانيده ارياخت در كه ارتباطات و اطلاعات یفناور نيبنابرا. است بوده اثرگذار نطنز شهرستان یروستاها

 شتهرها، بته انييروستا هيرویب مهاجرت از یريجلوگ ،یتاليجيد شکاف كاهش فقر، كاهش یراستا در روستاها داريپا توسعه ابزار کي عنوان

 بته دنيرست جهتت مناستب یهایريگويتصم با كه است يیروستا توسعه مهو یمحورها از ك  در و یاقتصاد توسعه و شدر در مهو یعامل

 .سازدیم فراهو را یاقتصاد و یاجتماع عدالت گسترش نهيزم ،يیروستا جامعه یازهاين رفع و یمل اهدادف
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 مقدمه

 یهتابختش در شتک بتدون ارتباطتات و اطلاعتات یفناور

 و ريزنگانيصتتفر) دارد یاديتتز تتتأثير انستتان یزنتتدگ مختلتتف

 تتأثير اطلاعتات یفناور روزافزون رشد امروزه(. 0823 همکاران،

 و زمتان گذشتت بتا. استت گذاشتته جوامتع بتر یانکار رقاب يغ

 ديتتول فزوناروز گسترش و شدن یجهان سمت به جوامع حركات

 از استتفاده ،يیشتکوفا یستو به علو حركت و نينو یهایفناور

-عرصته در الخصتوصیعل مختلف یهاعرصه در هایفناور نيا

 امتر در اطلاعتات یفنتاور. شتودیم احساس یانسان توسعه یها

 دارد یمتؤثر نقتش آمتوزش ديتجد یهتاوهيشت جاديا و آموزش

 اطلاعتات، یآورفن ريخا دهه چند(. در 0828 ،یشيقر و اورزادهي)

 عملکرد و تيموقع بر كه است جامعه در یانسان توسعه هيرمايخم

 متوازات بته و گذاشتته یاملاحظته قاب  اثرات جوامع از یاريبس

 استت، آمتده بوجتود نتهيزم نيتا در كته یشتگرف یهاشرفتيپ

 متدرن یفنتاور نيتا بته گذشته از شيب روز هر جوامع سرنوشت

 اطلاعتات دائمتاً اطلاعتات یآورفن نديرآف در چون خورد،یم گره

 در كته استت یهيبتد. شتودیم تيريمد و عيتوز پردازش، د،يتول

 تيتتاهم اطلاعتتات یفنتتاور اتتتتأثير شتتناخت ،یتيمتتوقع نيچنتت

 فنتتاوری(. 0828و همکتتاران،  ی)ختتانلر استتت افتتتهي یانتدهيفزا

 متناسب نيز را آن ماهيت و توسعه اساسی محورهایاز   اطلاعات

 بته افراد ایحرفه توسعه بر تواندمی و كندمی تعيين جامعه ازني با

 یو بترا روستتاها ماننتد افتتهي توستعه كمتر جوامع در خصوص

 بته تتأثير ، یاستلام یو شتوراها ارانيتده نيآنها در ب نيمسئول

 از بتدون فنتی و اقتصادی موانع شدن مرتفع. باشد داشته سزايی

 اطلاعات فناوری پذيرش در اجتماعی انسانی موانع برداشتن ميان

 یم نشان توسعه متون(. 0821 جو،رشادت) ماند خواهد نتيجه بی

و  ارانيده یريگويتصم قدرت شيافزا در یمهم نقش ICT دهد

 آثار كاهش ،یاجتماع هيسرما تيتقو ان،ييروستا یاسلان یشوراها

 تيتفيك شيافتزا ،يیروستا یفقرا یتوانمندساز ،یعيطب یايبلا و

 كنتدیمت یبتاز يیروستتا منتاطق در یاجتمتاع توسعه و یزندگ

 در رانيتا تيتجمع از سوم کي از كمتر(.  0828 ساربان،یدريح)

توستعه را تجربته  طيكته كمتتر شترا كننتدیمت یزندگ روستاها

 و اطلاعتتات یفنتاور توستعه تيتاهم بتتر ختود نيتا و انتد،نموده

 بتا سوم هزاره یروستاها در. ديافزایم آن یكاربردها و ارتباطات

 یاارزنتده و گوناگون خدمات ،یاطلاعات و یارتباط یابزارها ورود

 گستترش ريتاخ یهاستال در. رديتگیم قرار انييروستا ارياخت در

 در هارستانه نيا از اميپ افتيدر سهولت و یجهان یارتباط  يوسا

 بتر یفراوانت اتتتأثير ،يیروستتا منتاطق جملته از و مناطق تمام

 ،یريتوز و یعنابستتان) استت گذاشتته یيروستتا یزنتدگ تيفيك

 یعتوامل نيمهمتتر جمله از ارتباطات و اطلاعات یفناور(. 0821

 بته موقتع بته و  يصتح یرساناطلاع قيطر از تواندیم كه است

 متردم و یاستلام یشتوراها و ارانيتده از)اعتو  يیروستا جامعه

 و بتوده متؤثر آنهتا آمتوزش و یآگاه سط  یارتقا در( يیروستا

 فتراهو را روستتاها توستعه جانبتههمته یهارساختيز و هانهيزم

(. روستتاها در 0831 بدرقته،) باشد كوشا توسعه جيترو در و دينما

-بهتره امکتان ختدمات، ارائه عيبد یهاوهيش از یريگبهره عصر

 رفتع جهتت در یفرصت و نموده فراهو را هایفناور نيا از یمند

 فتراهو داريپا توسعه یسو به حركت و یامنطقه یهاتعادل عدم

 توستعه از هدف(. 0823 همکاران، و یسامان)باقرزاده آورد خواهد

 توسعه یتعال یطوركل به روستاها در ارتباطات و اطلاعات یفناور

 گتاهيجا. باشتدیمت هتاانستان یاجتمتاع رفتاه شيافتزا و یانسان

 باشتدیمت اديتز كشور توسعه در آنها نقش و جامعه در انييروستا

 عوام  شناخت و آنان سلامت و اشتغال تيوضع از اطلاع نيبنابرا

 یهتایاستتگذاريس و هتایزيربرنامه یمبنا تواندیم آنها بر مؤثر

 و اطلاعتات یآورفن(. 0823و همکاران،  خي)ش رديگ قرار مناسب

 یتوستعه و بتوده دهيچيپ یامقوله يیروستا( یتیسیآ)ارتباطات
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 همکتاران، و مشتعوفیرظتر) است همزمان تعام  مستلزم آن،

0820.) 

 و ارتباطتات و اطلاعتات یفناور روزافزون تياهم به توجه با

 يیكتارا و یانستان یرويتن توستعه بهبتتود در آن یبستزا نقتش

 موضتوع نيا روستاها، یاسلام یو شوراها ارانيده نيبدر  یشغل

 شيافتزا هتدف بتا اطلاعتات ینگهتدار و پتردازش ه،يته جهت

 بتا(. 0823 ،یتتونيزی)محمتد شتتودیم یابيزار مطلوب ت،يفيك

 توستعه اهتداف تحقتق در روستتايی متديريت اهميتت به توجه

 فعلتی شرايط در پايدار توسعه اينکه گرفتن نظر در با و روستايی،

 پايتدار توستعه متديريت استت، محتوری دانايی اساس بر جهان

. كنتد تأكيتد و تکيته محتوری دانتايی به بايد نيز ايران روستايی

 روستتاها امتور در دولتت و شوراها اجرايی بازوی چونان دهياران

 نتهيمحور بته خصتوص در زم يیدانا طيتوجه به شرا ديبا هستند

 نکتهيا یروستاها بترا انيم نيا دراطلاعات داشته باشند.  یفناور

 نتهيبه خصتوص در زم ابنديمتناسب خود دست  توسعهبتوانند به 

 یو شتتوراها ارانيتده نيبت در یو توستعه انستان یشتغل يیكتارا

 داشتته یشتتريب توجته اطلاعتات یفنتاور نقش به ديبا يیروستا

بتواننتد بته  نکتهيا یبترا زيتشهرستان نطنتز ن ی. روستاهاباشند

 یو شتوراها ارانيتو ده ابنتديمتناسب و توسعه دست  یتوانمند

اطلاعات  یبر مبنا ديبا ،لازم را داشته باشند يیبتوانند كارا یاسلام

ختود را متناستب بتا آن  یو كارهتا ندياقدام نما یو فناور به روز

 یايتدن. ابنتديمتناستب دستت  تيتبرده تا بتوانند بته موفق شيپ

 روبته يیايتزوا و ابعتاد و اطلاعات یفناور گسترش یايدن ،یكنون

 و افتراد كشتورها، نکتهيا یبترا و باشتدیمت آن یاتوسعه و رشد

در  ديتبا ابنتديدستت بتوانند به توسعه متناستب ختود  هاسازمان

 انيتم نيت. در انتدياطلاعتات ختود را توانمنتد نما یفناور نهيزم

نبتوده و در  یامتر مستتثن نيتاز ا ز،يتآنهتا ن نيروستاها و مسئول

اطلاعتات بهتره  یاز فنتاور ديتوسعه همه جانبه روستا با یراستا

 ستط  در حاضتر موضتوع یبررست بته كنونتا یطرف از. رنديبگ

 سته نيهمچنت و استت نشده پرداخته نطنز شهرستان یروستاها

 در اطلاعتات یفنتاور و یانستان توسعه ،یشغل يیكارا مهو عام 

 دهينگرد یبررس کجاي صورت به شهرستان نيا یروستاها سط 

-یمت نشان را حاضر پژوهش انجام تياهم موارد نيهم كه است

 ايتآ كته استت نيا حاضر پژوهش مساله نيترمهو نيبنابرا. دهد

 نيبت در یشتغل يیكتارا  و یانستان توستعه بتر طلاعاتا یفناور

 اثرگتذار نطنتز شهرستان یروستاها یاسلام یشوراها و ارانيده

 است 

 

 ینظر یمبان

 صيتشخ قاب  یهاملاك از یامجموعه شام  یشغل يیكارا

 را رموفتقيغ و موفتق كاركنتان تتوانیمت آن قيطر از كه است

 شيافتزا نتديفرا رتصتو بته زيتن یانسان توسعهو  نمود يیشناسا

 فيتتعر یزنتدگ رفاه سط  شيافزا و یمردممتناسب  یهانهيگز

 در یاخلتاق و ستالو و یطولان یزندگ از انسان یبرخوردار و شده

 توستعه يینهتا هتدف کيدموكرات یمدن جامعه در و یغن طيمح

 .  است

 ،یستازادهيپ توستعه، ،یطراحت مطالعته،بته  اطلاعات یفناور

 انته،يرا بتر یمبتنت یاطلاعتات یهاستتويس تيريمتد اي یبانيپشت

 بتر. پتردازدیم انهيرا افزارسخت و یافزارنرم یهابرنامه خصوصاً

 انستانها یهامهارت و دانش ،یاطلاعات جامعه کي دراساس  نيا

)راشدنستب،  شتوندیم محسوب جامعه آن یهاهيسرما نهادها، و

 یهتاتيتظرف یستتيبا همتواره ،یانستان منابع توسعه در(. 0820

 یانسان یهاتيفيك و هاتيقابل  توسعه تا شناخت را یانسان ديجد

 گترو در امتر نيا تحقق. شود انجام یدائم نديفرآ کي صورت به

 یآورفتن نتديفرآ در چتون است اطلاعات یآورفن از یريگبهره

 شتودیم تيريمد و عيتوز پردازش، د،يتول اطلاعات دائماً اطلاعات

 ،یتکنولتتوژ مظتتاهر از یکتتي(. 0820 همکتتاران، و زمنشيتت)عز

 ارتباطتات و اطلاعتات یفناور. است ارتباطات و اطلاعات یفناور

 حتال در یكشتورها یاقتصتاد رشتد و توستعه در یديتكل نقش

 و یرفتتار یهتایريتگويتصم امروزه. كندیم یباز جهان توسعه
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 ،یدسترست يیتوانا بر یاسيس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع رشد

 استتوار دانش و اطلاعات از استفاده و  يتحل و هيزتج ،یآورجمع

 نديفرا کي عنوان به يیروستا توسعه(. 0100 ،0ايمالا و دكا) است

 شتام  روستتا، طيمح در یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع راتييتغ

 حداق  تأمين ان،ييروستا درآمد و اشتغال شيافزا و یبازده بهبود

 بهداشتت و پترورش و آمتوزش مسکن، ه،يتغذ سط  قبول قاب 

 یكشتاورز یهتاتيفعال بتا يیروستا یزندگ و روستا اگرچه. است

 توستعه یهتاتيفعال در را یاصتل نقتش یكشاورز و شده نيعج

 زااشتتغال یهاتيفعال نقش گذشته دهه سه در اما دارد، يیروستا

 یهافرصتت عنوانبته مزرعته از ختارج یهتاتيفعال بته موسوم

 متورد يیروستا یخانوارها درآمد شيزااف و ديتول اشتغال یليتکم

 استت گرفتته قترار توستعه زانيتربرنامته و گذاراناستيس توجه

 عنتوانبته ارتباطات، و اطلاعات یفناور(. 0832 مطلق، و یفتح)

 كتاهش فقر، كاهش یراستا در روستاها داريپا یتوسعه ابزار کي

 به انييروستا یهيرویب مهاجرت از یريجلوگ و یتاليجيد شکاف

(. 0820 همکتاران، و نيهشتجیئ)مولا است شده شناخته شهرها

 یعيوست سط  انتقال هدف به ارتباطات تلاطوپر و دهيچيپ یايدن

 بشتر یبترا همواره باشد كه موضوع و تيفيك هر در اطلاعات از

 ديتتول در یانقلاب عنوان به رياخ دهه سه در خصوصبه و جاذبهپر

 بتا اطلاعتات و ارتباطتات یفنتاور. استت دهيتگرد مطترن دانش

 مجتدد یريگشک  حال در ريفراگ و زيانگ رتيح شتابان، یسرعت

 یاستيس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاانيبن و ساختارها به

 را بشر انقلاب نيا است یمحل و یملّ ،یالمللنيب سطون در جوامع

 و ستاخته رهنمون است اطلاعات عصر همان كه یاتازه یواد به

 در چته و یشتهر یهتاطيمح در چته را انسان یزندگ ندازاچشو

 بته سازدیم متحول گوناگون یهاعرصه در يیروستا یهاطيمح

 و شتده وابسته گريکدي به جهان، سرتاسر یاقتصادها كه یطور

 صتور استت، رييتغ حال در همواره آن یهندسه كه یستميس در

                                                                                           
0- Deka and Malaya 

 لتت،دو اقتصتاد، مختلتف یهاعرصته انيتم مناسبات از یديجد

 بتروز و ظهور درحالغيره  و يیايجغراف یفضا ،یبانکدار تجارت،

 شترفتيپ بته رو امتروز(. جامعته 0832 ،یبهتار و یصرام) است

 اركتان از یکتي يیروستا توسعه. باشدیم صنعت و علو روزافزون

 افتتهي توستعه یكشتور جهينت در است كشور کي شرفتيپ مهو

 اطلاعتات یفناور. دده تياهم خود یروستاها توسعه به كه است

 استتت، روستتتاها توستتعه عامتت  نيكتتاراتر از یکتتي ارتباطتتات و

 در را فرصتت نيبزرگتر رسان،اطلاع بسترساز عنوان به نيهمچن

 از استتفاده و یدسترست شترفت،يپ یبترا روستتاها یاهتال ارياخت

 (.0823و همکاران،  یسامانباقرزاده) دهدیم قرار اطلاعات

 انجام كشور خارج و داخ  در نهيزم نيا در یمختلف مطالعات

 مطالعه به یامقاله در( 0823) فردیطالبو  ريهیاريآقا: است شده

 يیروستتا داريتپا توستعه در یپژوه ندهيآ کرديرو نقش و تيّاهم

 نشتان جينتتا كته پرداخته ارتباطات و اطلاعات یفناور بر یمبتن

 ونتدر و ینگتارنتدهيآ تيتاهم و نقتش به یتوجهیب كه دهدیم

 روستاها كه یريمس و ارتباطات و اطلاعات یفناور ندهيآ تحولات

 موانتع بتا برختورد ايت مواجهته موجب گرفت خواهند قرار آن در

 یزدگت غفلت تينها در و ندهيآ یهانس  بر فشار  يتحم ،یجد

 در( 0823) نستبیمحمدو  یطولابیموريت. شد خواهد یراهبرد

 توسعه بر ارتباطات و لاعاتاط یفناور نقش یبررس به یامطالعه

 كته استت آن انگريتب جينتتا كه نموده اقدام يیروستا ینيكارآفر

 شتناخت ريتنظ ختود یتجتار یهتاتيتفعال انجام در نانيكارآفر

-یفناور از توانندیم...  و ارسال و پست فروش، غ،يتبل ان،يمشتر

و همکاران  0كورنیتيپ. ببرند فراوان استفاده یارتباط ديجد یها

 رشتد رونتد در اطلاعتات یفنتاور نقش به یامطالعه در( 0103)

 ستبب اطلاعتات یفنتاور كته دارد یمت انيب و پرداخته يیروستا

 بتا روستتايی اجتماعتات دادن پيونتد طبيعتی، مخاطرات كاهش

 كارآمتتد، و مناستتب بازارهتتای كتتردن پيتتدا دنيتتا، روز تکنولتتوژی

                                                                                           
0- Pitikorn 
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 و شتیآموز اقتصتادی، اجتماعی، های فرصت به آسان دسترسی

اثترات  یبه بررست ی( در پژوهش0103)0دميگ. شود یم تحصيلی

اقدام نموده استت كته  يیاطلاعات در جامعه روستا یمثبت فناور

 و متؤثر بترداریبهرهاطلاعات  ینشان از آن دارد كه فناور جينتا

 وریبهره ارتقای اجتماعی، مشاركت تقويت پايه، منابع از متوازن

 منتاطق در اقتصتادی هتایاليتفع بته بخشتی تنتوع كشاورزی،

 و ینيحست. شتودیمت انترژی مصترف سترانه كاهش و روستايی

 و اطلاعتات یفنتاور نقش یبررس به یامقاله در( 0820) یقاسم

 كاركنتان: یمتورد مطالعته) یانستان منتابع توستعه در ارتباطات

 پژوهش جينتا كه پرداخته ،(فارس استان يیروستا تعاون سازمان

 و ارتباطتات و اطلاعتات یفنتاور نيبت یمعنادار رابطه داد، نشان

 در( 0821) همکتاران و یكمتان. دارد وجتود یانسان منابع توسعه

 منتابع توستعه در اطلاعتات یفنتاور نقتش یبررس  به یپژوهش

 استتان يیروستتا تعتاون ستازمان در یشتغل یوربهتره و یانسان

 نقتش اطلاعتات یفنتاور كته داد نشتان جينتا. اندپرداخته فارس

 توستعه در نيهمچنت و یشتغل یوربهتره در خصوص به یمؤثر

 داد نشان( 0101)0ماتور مطالعات نتايج. است داشته یانسان منابع

 منتاطق در ارتباطتات و اطلاعتات آوری فتن گستترش اثرات كه

 كشت، الگوی بهبود كشاورزی، شدن تجاری: از عبارتند روستايی

 در محصتول رمقتدا افزايش و زر و كشت عمليات هزينه كاهش

 آوری فتن نفتوذ و دسترسی یبررس به( 0101)8ترزي. پسط  واحد

 انگريتب جينتتا كه پرداخته هند روستاهای به ارتباطات و اطلاعات

 كشتت، تنتوع درآمتد، ارتقای سبب اطلاعات یفناور كه است آن

 ختاك متديريت بهبتود و كشتاورزی هتاینهاده از بهينه استفاده

 یبررس به یا مطالعه در( 0821) ئبصا و ساربانیدريح. شودیم

 و یفنت تيوضتع بهبتود در ارتباطتات و اطلاعتات یآورفن نقش

 شهرستتتان يیروستتتا منتتاطق كارگنتتدم كشتتاورزان یاقتصتتاد

                                                                                           
0- Cigdem 

0- Mathur 

8- Piterz  

 یآورفتن كته داد نشتان جينتا كه است كرده اقدام شهرنيمشگ

 كشاورزان یاقتصاد و یفن تيوضع بهبود در ارتباطات و اطلاعات

نقتش داشتته  شتهرنيمشگ شهرستتان يیروستا قمناط كارگندم

 تتأثير یبررست بته یامقاله در( 0820) همکاران و یدائيصاست. 

 انگتوران بختش يیروستتا توستعه بتر يیروستا اطلاعات یفناور

 نيشتتريب كته دهدیم نشان پژوهش جيكه نتا است نموده اقدام

 ادجتيا بته مربوط يیروستا توسعه در اطلاعات یفناور دفاتر تأثير

 یستو از شتده هيارا خدمات نيهمچن و است مردم یراحت و رفاه

 و یبرقت. هستند آن یمتقاض انييروستا كه یخدمات هيارا و دفاتر

 یفنتاور و علتو نقتش بر یليتحل به یپژوهش در( 0832) یقنبر

 دستت جينتتا نيتا به و نموده اقدام يیروستا توسعه در اطلاعات

 در ارتباطتات و اطلاعتات یآورفتن روستتاها، سط  در كه افتندي

 اوقتات گذران ک،يالکترون بهداشت ک،يالکترون تجارت گسترش

 یبترا. است مؤثر کيالکترون یدادرس و کيالکترون دولت فراغت،

 ضترورت يیروستا سط  در ارتباطات و اطلاعات یآورفن توسعه

 و یفنت ،یتيامن ،یفرهنگ ،یتجار ،یحقوق یهارساختيز كه دارد

 .شود جاديا یارتباط

 

 ها روش و مواد

استتفاده  یليتحل ،یفيتوص قيتحق یهاروش از حاضر قيتحق

استت.  یپژوهش از نظر هدف، كاربرد نيا ني. همچناست كرده

 یشتوراها یاعضتاو  ارانيتدهپژوهش مشتم  بر  یجامعه آمار

به  نطنز شهرستان یمركز بخش اريده یدارا یروستاها یاسلام

 یسرشتمار ك  وهيش بهجو نمونه باشند كه حینفر م 011تعداد 

انتختاب شتدند. ابتزار پتژوهش مشتتم  بتر  نفتر 011 تعتداد به

 يیكتارا و یانستان توسعه اطلاعات، یفناورپرسشنامه )پرسشنامه 

( یافاصتله اسيمق و کرتيل فيط اساسسوال )بر  83( با یشغل

، ستوال 03 اطلاعتات یفناور یهاشاخص یكه تعداد سوالات برا

 باشد. یسوال م 3 یشغل يیكاراسوال و  08 یانسان توسعه

 نتتهيعوامتت  توستعه دانتش در زم ،یتوستعه انستان ريتمتغ در
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 یوربهرهشده و در  یبررس یو دانش بوم یسواد اطلاعات ،یفناور

 یكشتاورز محصولات افتيدر زانيم و سود ارائه زانيم نهيزم در

 ،یاقتصتاد یهاشتاخصاز  تيكه به رضتا ت؛يرضا و یدامدار و

اشتتاره دارد. در شتتاخص  يیجامعتته روستتتا یو كالبتتد یجتمتتاعا

 از يیروستتا یهتاخانواده یبرختوردار زانياطلاعات به م یفناور

 بته یشغل يیكارا شاخص در و باند یپهنا و انهيرا نترنت،يا تلفن،

 يتتیروااقتدام شتتده استتت.  یستتتگيشا دانتتش، مهتتارت، یبررست

رشناستان و كا تأييتد بته كته بتوده یصتور وهيپرسشنامه به شت

  يتتحل اساس بر یاسازه يیروا از نيهمچن و دهيرس نيمتخصص

 یبر اساس آلفا زيآن ن يیايبهره برده شده و پا زين یتأييد یعامل

 و هيتتجز. استت شتده واقتع تأييدمورد  30/1 زانيكرونباخ به م

جهتت ارائته  یستاختار معادلتات  يها بر اساس تحلداده  يتحل

در نترم  رهتايمتغ نيبت ینينده ارتباط عكن انيمتناسب و ب یالگو

 . است رفتهيصورت پذ 0اسالیپ اسمارتافزار 

 معادلتات یسازمدل از استفاده قگرانيتحق از یاريبس نظر در

 روش و انسيتكووار بتر یمبتن  يتحل از استفاده معادل یساختار

 یمبتنت یستاختار معادلات از یگريد صورت اما است يیدرستنما

 عيتوز همچون يیهافرض شيپ به كه دارد وجود زين انسيوار بر

 یمتّکت هتانمونته یبالتا حجو و شده مشاهده یهامعرّف نرمال

 یبترا یمتفتاوت یهاوهيش ینظر مدل کي برآورد هنگام. ستين

 نيترکينزد ديبا برآورد نيا. دارد وجود جامعه یپارامترها نيتخم

 لهيوست نيبتد تتا ديتنما ديبازتول یانمونه سيماتر به را سيماتر

 و شتده کيتنزد صتفر به دارد امکان كه آنجا تا مربع یكا ۀآمار

 اختلتاف نکتهيا یبترا. شود ثابت قيتحق یهاداده با مدل برازش

 كته دارد وجتود یمختلفت توابتع برسد حداق  به سيماتر دو نيا

 یجزئ مربعات نيكمتر و يیدرستنما حداكثر روش آنها نيترمهو

 روش کيت عنتوان بته یساختار لاتمعاد روش است. اسالیپ

 معادلتات  يتتحل یهتاروش غالتب بخش انسيكووار بر یمبتن

                                                                                           
0- Smart PLS 

 بته محققان ازين اما دهدیم  يتشک یانسان علوم در را یساختار

 نياول یمبلاد 0203 سال در تا شده باع  بهتر یهاکيتکن وجود

 اسالیپت یجزئ مربعات نيكمتر یريكارگ به با ارتباط در كتاب

 مکنتون یرهتايمتغ بتا یريمست یهامدل در انسيوار بر یمبتن

-یپت آستان یسازمدل کرديرو ولد هرمن .شود منتشر ولد توسط

 مقابت  در را كو نمونه حجو و یعيتوز یهافرض شيپ با اسال

شيپت بتا یساختار معادلات یسازمدل دشوار یسازمدل کيتکن

 دايتز یهتانمونته حجتو بته ازيتن و فتراوان یعيتتوز یهافرض

 .ساخت مطرن  جورسکاگ

 یجزئت مربعتات حداق  روش به یساختار معادلات یمدلساز

 ريتنظ يیافزارهتا نترم محتور انسيتكوار روش برخلاف اسالیپ

 یمبتنت مدل برازش یهاشاخص فاقد وسيکيا و زرليل موس،يا

 یهتاداده با ینظر مدل مطابقت زانيم یبررس جهت دو یكا بر

-الیپت محور نيشبيپ تيماه به مرا نيا باشد،یم شده یگردآور

 نيتا همراه به كه برازش یهاشاخص نيبنابرا .دارد یبستگ اس

-شيپت در متدل تيكفا یبررس به مربوط اندافتهي توسعه کرديرو

 و  یافزونگت یشاخصتها مانند شوند؛ یم وابسته یرهايمتغ ینيب

 یبترا كته دهنتدیم نشان هاشاخص نيا واقع در .باشدیم  حشو

 ستازه ینتيب شيپت یتوانتائ حتد چته تا معرفها یريگندازها مدل،

 تتا برونزا یرهايمتغ ،یساختار مدل یبرا و دارند را خود يیربنايز

 متدل درونزا یرهايمتغ ینيب شيپ یتوانائ یتيفيك چه با و حد چه

 نترم از یکتي اسالیپ شده یمعرف یافزارها نرم نيب . ازدارند را

 اسالیپت از استتفاده بتا ريمست یابيمدل مهو و عمده یافزارها

 و ستاده اريبس یکيگراف رابط داشتن علت به افزار نرم نيا .است

 در افزارها نرم نيتر محبوب از یکي به گسترده یليتحل یتهايقابل

 نگ ير توسط 0111 سال در اسالیپ .است شده بدل نهيزم نيا

 .است شده یطراح آلمان هامبورگ دانشگاه در یو همکاران و 

 

 بحث و جينتا

 کيت هر اريمع انحراف و نيانگيم از استفاده با قسمت نيا در
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 . است شده اقدام رهايمتغ از کي هر به یجوابده و يیپاسخگو زانيم یبررس به پژوهش یرهايمتغ از
 

 قيتحق یرهاييمتغ از انحراف و نيانگيم. 0 جدول

نيانگيم تعداد عوامل اريمع از انحراف   

81/8 150 (تيرضا و یوربهرهه دانش،     )توسعیانسان توسعه  138/1  
01/8 150 (انهيرا و باند یپهنا نترنت،يا)تلفن، اطلاعات یفناور  031/1  

13/8 150 (یستگيشا دانش،)مهارت، یشغل يیكارا  230/1  
 

 نيبالتتاتر یدارا یتوستعه انستان ريتمتغ 0 جتدول استاس بتر

 يیكارا ريمتغ تيااطلاعات و در نه یفناور ريو ساس متغ نيانگيم

. به لحتاظ انحتراف باشدیم نيانگيم زانيم نيكمتر یدارا یشغل

 نيشتتريب یدارا یشتغل يیكتارا ريكه متغ شودیممشاهده  اريمع

 ريمتغ و هاپاسخ شتريب یكه نشان از پراكندگ اريانحراف مع زانيم

 از نشتان كته اريتمع انحراف زانيم نيكمتر یدارا یانسان توسعه

 .باشدیم هاپاسخ شتريب تجانس

متورد  یرهتايمتغ بودن نرمال فرض یبررس یبراادامه  در  

استتفاده  یانمونته کي رنفياسم-مطالعه از آزمون كولموگوروف

از  تتوانیمتنرمتال باشتند  هتاداده کتهيشده است. در واقع زمان

 استفاده كرد.  یهمچون معادلات ساختار کيپارامتر یهاآزمون

 

 رهيپذ یبررس یبرا رنفياسم -كولموگروف آزمون جينتا. 6 جدول

 بودن نرمال

 یمعنادار آزمون آماره نمونه حجم ابعاد

 821/1 801/1 150 یانسان توسعه
 801/1 100/1 150 اطلاعات یفناور
103/1 150 یشغل يیكارا  012/1  

 880/1 833/1 150 ك 

 

نشان دهنده آن است كه فرض نرمتال بتودن  0 جدول جينتا

 نيت( و بتر اP>11/1رد كترد ) تتوانیرا نمت رهتايمتغ تمام یبرا

 یمعنتادار زانيتم نيشتتريب یدارا یاساس شاخص توسعه انسان

نرمتال و پتس از آن  عيتتوز نيشتتريبوده كه نشانگر دارا بودن ب

 كته باشتدیمت یشتغل يیكارا تياطلاعات و در نها یفناور ريمتغ

 یدارا یارتعبت به و یمعنادار زانيم نيكمتر یدارا یشغل يیكارا

 .است بوده رهايمتغ ريسا نيب در نرمال عيتوز زانيم نيكمتر

 اسالیپافزار و نرم یمعادلات ساختار یسازمدلادامه به  در

 اريتمع ارائه شده كته يیهمگرا يیپرداخته شده است كه ابتدا روا

-انسيتوار نيانگيتشدن م شتريب يیروا نيا یبرا 0لاركر و فورن 

 ريتمتغ کيت كه یمعن نيا به. است 11/1 از 0شده استخراج یها

 یپراكنتدگ از یمتين از شيبت نيانگيتم طتور به تواندیم مکنون

 .كند نييتب را شيهامعرف

مقتدار  شتودیمشتاهده مت 8كه در جتدول شتماره  همانطور

 مکنتون یرهتايمتغ یبترا شتده استخراج یهاانسيوار نيانگيم

 یهمگترا يتیروا كته گفتت توانیم نيبنابرا. است 1/1 از بالاتر

 ريتمتغ انيتم نيتا در و باشتدیمت مطلوب یريگاندازه یهامدل

 و يتیهمگرا يتیروا و نيانگيتم نيشتتريب یدارا یانستان توسعه

 قترار یشغل يیكارا ريمتغ انتها در و اطلاعات یفناور زيمتغ ساس

 .دارد

 اريتپرسشتنامه از دو مع 8يیايتپا نيتيتع جهت قيتحق نيا در

( بتر طبتق نظتر 1مركب يیايپا بيو ضر 8خكرونبا یآلفا بي)ضر

كرونبتاخ  یآلفا بي( استفاده شده است. ضرا0230فورن  و لاكر )

است.  شتري( ب0/1از حداق  مقدار ) ق،يتحق نيدر ا رهايمتغ یتمام

 شتده آورده كامت  طتوربه سنجش ابزار يیايپا جينتا 8 جدول در

   .است

 

 

                                                                                           
0- Larcker 
0- Average Variance Extracted(AVE) 

8- Reliability 

8- Coefficient of Cronbach's alpha 
1- Coefficient of Composite Reliability 
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 هر به مربوط شده خراجاست انسيوار نيانگيم اريمع ريمقاد. 5جدول

 رهايمتغ از کي

 شده استخراج انسيوار نيانگيم استخراج شده انسيوار رييمتغ

 186492/1 یانسان توسعه

18801/1 اطلاعات یفناور  

1/ یشغل يیكارا  532096 

 

 از کي هر به مربوط كرونباخ یآلفا و  مركب يیايپا ريمقاد. 4 جدول

 رهايمتغ

 ريمتغ   كبمر يیايپا  كرونباخ یآلفا

0/1 77619  /1  یانسان توسعه  725544
3/1  اطلاعات یفناور  1028800/1  30299
0/1 90265  /1  یشغل يیكارا  772866 

 

 یضتمن طتوربته كته كرونبتاخ یآلفا خلاف بر مركب يیايپا

 یبتر بارهتا یدارد، متک یکسانيوزن  شاخص، هر كندیم فرض

 یرا بترا یبهتتر اريتعم نيهر سازه است و بنتابرا یقيحق 0یعامل

را  10/1از  شيبت یمقدار ديمركب با يیاي. پادهدیارائه م يیايپا

 لتاكر، وستازه باشتد)فورن   یثبتات درونت انگريدست آورد تا ببه

 نيشتتريب یدارا یشتغل يیكارا ريمتغ 8(. بر اساس جدول 0230

 زانيتم نياطلاعتات كمتتر یفنتاور ريمركب و متغ يیايپا زانيم

 یاطلاعتات دارا یفناور ريكرونباخ؛ متغ یو در آلفامركب  يیايپا

 یمت زانيم نيكمتر یدارا یتوسعه انسان ريو متغ زانيم نيشتريب

 باشد.

 یابيتمتدل از استفاده با پژوهش یهاافتهي یبه بررس  يذ در

 اين مدل سنجش و تحلي  برای كه اقدام شده ساختاری معادلات

 استتفاده ساختاری معادلات مدل لهيوسبه هاداده تحلي  از تحقيق

 بررسی برای آماری مدلی ساختاری، معادلات یابيمدل. است شده

 متغيرهتای و( نشده )مشاهده مکنون متغيرهای بين خطی روابط

 معادلتات یابيتمدل ديگر، عبارتبه. است( شده )مشاهده آشکار

 یريتگانتدازه مدل كه است یمندقدرت آماری تکنيک ساختاری

 تحليت  يتا )رگرستيون ساختاری مدل و( تأييدی عاملی )تحلي 

 طريتق از. كندیم تركيب همزمان آماری آزمون يک با را( مسير

                                                                                           
0- Loadings factors 

 را هتا()مدل فرضی ساختارهای توانندیم پژوهشگران فنون اين

 ،0و فورنت  ی)بگتوز كننتد تأييتد هتاداده بتا را آنها انطباق يا رد

تحليت   نيتا برای قيتحق نيا در استفاده مورد افزار (. نرم0230

 ارزش اسالیپت اسمارت . در نرم افزارباشدیم اسالیپ اسمارت

T، مقتدار  اگر. دهدمی نشان هو بر را متغيرها اثر بودن دارمعنی

T  دارمعنتی و دارد وجتود مثبتت اثتر يعنی، باشد 21/0 ازبيشتر 

باشد اثرمعناداری وجتود نتدارد و  -21/0تا  +21/0 بين اگر. است

باشد يعنی اثر منفتی دارد ولتی، معنتادار  - 21/0چکتر از اگر كو

   است.

 بتر را متغيرهتا اثر بودن دارمعنی ،T ارزش 6 شکل اساس بر

 اثتر يعنتی، باشتد 21/0 ازبيشتر  Tمقدار  اگر. دهدمی نشان هو

باشد  -21/0تا  +21/0 بين اگر. است دارمعنی و دارد وجود مثبت

باشد يعنی اثتر  - 21/0ر كوچکتر از اثرمعناداری وجود ندارد و اگ

 شتترياساس با توجته بته ب نيبر ا  منفی دارد ولی، معنادار است.

 اثر مقبت وجود دارد. 0,21از  T ريبودن مقاد

( نشتان دهنتده 0) و( 0) یها شک  از آمده بدست یهاداده

عنتوان كترد  تتوانیو م باشدیم قيتحق یهاريمتغ روابط  يتحل

و  00/1 ريمست بيبتا ضتر یشغل يیكارا بر اتاطلاع یفناوركه: 

 ريمس بيضر با یانسان توسعهاطلاعات بر  یفناور ،T 88/1مقدار 

 تتوانیمت. در واقتع استت بوده گذارتأثير ،T 00/0و مقدار  88/1

متوارد  گتريو د نترنتتياطلاعتات و تلفتن و ا یگفت كته فنتاور

 یوربهتترهو  يیجامعتته روستتتا یشتتغل يیكتتارا زانيتتم توانتتدیمتت

 استاس بتر انيمشتتر به محصولات ارائه و یدامدار و یكشاورز

 و هتامهتارت افتتيدر در یانستان توستعه زيتن و نترنتيا و تلفن

 و باشد ديمف تواندیمآنها  یشغل یهانهيزممختلف در  یهادانش

 زيتن نهيشتيپ در مختلتف قاتيتحق جينتا كه باشد گذارتأثير آن بر

 .است كرده اثبات را امر نيا

 

 

                                                                                           
0  - Bagozi and Fornell 
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  اتيفرض یابيارز یبرا ريمس بيضرا ريمقاد.0شکل

 

 
  اتيفرض یابيارز یبرا t-values ريمقاد. 6شکل

 

 



 1911، بهار 1، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      58

 پژوهش یرهايمتغ نيب روابط یمدل ساختار جينتا. 5 جدول

هيفرض ريمس  β α 6/ Z α T یبررس جهينت  

یشغل يیكارا اطلاعات یفناور --->   00/1  11/1  21/0  88/1  تأييد 
یانسان توسعه اطلاعات یفناور --->   88/1  11/1  21/0  00/0  تأييد 

 

 یريگ جهينت

 داشتت انيب توانیم گرفته صورت  يتحل و هيتجز اساس بر

 يیكتارا و یانستان توستعه بتر اطلاعتات یفناور یكل طور به كه

 شهرستتان یروستتاها یاسلام یشوراها و ارانيده نيب در یشغل

 یفنتاوربوده كته  یاهگون به امر نيا كه است بوده اثرگذار نطنز

 ،T 88/1مقدار  و 00/1 ريمس بيبا ضر یشغل يیاطلاعات بر كارا

و مقتدار  88/1 ريمس بيضر با یانسان توسعهاطلاعات بر  یفناور

T 00/0، زانيتتم شيافتتزا قتتتيحق در استتت، بتتوده گتتذارتأثير 

 رشد به توجه با و یكنون طيشرا در اطلاعات یفناور از یريگبهره

افتراد،  یآن در زنتدگ  يبتدیبت نقش و یمجاز یفضا روزافزون

 یهتامهارت دانش، جاديا با یشغل يیكارا یرا برا نهيزم توانیم

 یو اعضتا ارانيكرده كه ده جاديا هايیتوانا و هایستگيشا لازم،

 آن مختلتف ابعتاد و اطلاعات یفناور از توانندیم یاسلام یشورا

 بهتره یعاجتمتا یهتا شتبکه و یمجتاز یفضتا در خصوص به

 دانتش، توستعه ابعتاد در یانسان توسعه نهيزم در امر نيا. رنديبگ

-یم يیشورا و اريده هر و بوده ريچشمگ زين تيرضا و یوربهره

 یفنتاور از استتفاده بتا یکيزيف یهاكلاس در حضور بدون تواند

 .كند دايپ دست شده ذكر موارد به اطلاعات

 توستعه امعتهج کي كه داشت انيب توانیم اساس نيهم بر

 آستان یدسترس توان كه شد خواهد محقق یزمان یاطلاعات افتهي

 یبرا مربوط یهایفناور از استفاده مهارت و اطلاعات به ارزان و

 منتابع انييروستتا و روستتا كه آنجا از و باشد فراهو مردم عموم

-یمت یاجامعته هتر در یملت اقتصاد رشد و ديتول توسعه، یاديبن

 یزيتربرنامته و روستتاها تحولتات از یاريبس شک بدون باشند،

 یفنتاور توستعه تيتاهم و نقتش بته توجته بتدون نتده،يآ یبرا

 یبتترا امتتر نيتتا و استتت تصتتور رقابتت يغ ارتباطتتات و اطلاعتتات

 یفنتاور. باشدیم برخوردار یشتريب تياهم از يیروستا نيمسئول

 یاستلام یو شتوراها ارانيتده اريكه در اخت ارتباطات و اطلاعات

 یراستتا در روستتاها داريتپا توسعه ابزار کي عنوان بهدارد،  قرار

-یبت مهاجرت از یريجلوگ ،یتاليجيد شکاف كاهش فقر، كاهش

 یاقتصاد توسعه و رشد در مهو یعامل شهرها، به انييروستا هيرو

-ويتصتم با كه است يیروستا توسعه مهو یمحورها از ك  در و

 یازهتاين رفع و یمل اهدادف به دنيرس جهت مناسب یهایريگ

 را یاقتصتاد و یاجتمتاع عدالت گسترش نهيزم ،يیروستا جامعه

 یهتافرصتت ارتباطتات، و اطلاعتات یفنتاور. ستازدیمت فراهو

 یبترا یزنتدگ ستطون یتمتام در شترفتيي یبترا را یاگسترده

 عيسر تأمين و یسازتوانمند موجب كه دينمایم فراهو انييروستا

 شيافتزا مناستب، نتهيهز با ت،يفيباك موقع، به  ،يصح اطلاعات

 كتار تيتفيك شيافزا جهينت در و افراد یوربهره شيافزا ت،يخلاق

 یهتانتهيزم در انييروستتا یارتقتا و يیشتکوفا موجبات و آنان

 توسعه موجب جهينت در و یاسيس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 .گرددیم داريپا

 و ینيحست قيتتحق چينتتا بتا پتژوهش نيتا از حاص  جينتا

 اطلاعتات یفناور نقش یبررس به یامقاله در كه( 0820) یقاسم

 كاركنتان: یمتورد مطالعته) یانستان منابع توسعه در ارتباطات و

( پرداخته، همستو بتوده كته فارس استان يیروستا تعاون سازمان

 و اطلاعتات یفنتاور نيب یمعنادار رابطه داد نشان پژوهش جينتا

 جينتتا بتا نيهمچنت. دارد وجتود یانسان منابع توسعه و ارتباطات

 یبررست بته یپژوهشت در كته( 0821) همکاران و یكمان قيتحق

 یشتغل یوربهره و یانسان منابع توسعه در اطلاعات یفناورنقش 

 همستو زيتن انتدپرداخته فارس استان يیروستا تعاون سازمان در

 بته یمتؤثر نقتش اطلاعتات یفناور كه داد نشان جينتا كه بوده
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 یانستان منتابع توسعه در نيهمچن و یشغل یورهبهر در خصوص

 .است داشته

را  ريتز شتنهاداتيپ تتوانیمبه دست آمده  جيتوجه به نتا با

 ارائه نمود: 

 یفنتاور نتهيزم در یآموزشت یهتاكلتاس یکستري جاديا 

 یشتوراها و ارانيتده نيبت در یادوره صورت به اطلاعات

 نينتو یهتایبه خصوص استفاده از فناور روستاها یاسلام

-اطلتاع در آنهتا یهتارمجموعتهيز و یاجتماع یهاشبکه

  دانش؛ بهبود و مهارت شيافزا ،یرسان

 نيتا در موفتق ینهادهتا و هاسازمان اتيتجرب از استفاده 

 نيبتت در اطلاعتتات یفنتتاور يیكتتارا شيافتتزا یبتترا نتتهيزم

بتته خصتتوص  روستتتاها یاستتلام یشتتوراها و ارانيتتده

در توانمنتد كتردن  نيهمچون ژاپن و چ شرويپ یكشورها

 یاطلاعات و مشاركت جوامتع محلت یروستا به لحاظ فناور

 نه؛يزم نيدر ا

  نهادهتا ريسا با روستاها یاسلام یشوراها و ارانيده تعام 

 و اطلاعتات یفنتاور نتهيزم در یالمللتنيبت یهاسازمان و

 و هتابا شركت در كنفرانس آنها موفق اتيتجرب از استفاده

 و یاستتتاندار ینهادهتتا تيتتحما و نيآنلتتا ینارهايستتم

 نه؛يزم نيا در هایفرماندار

 یارهتايده یبترا مستتمر یهتاقيتشتو و دهايسوبس ارائه 

 یفنتتاور و یريادگيتت نتتديفرا در موفتتق مختلتتف منتتاطق

 اطلاعات؛

 كتردن رصتد یراستتا در فعتال و ايتپو ینظارت نهاد جاديا 

 و ارانيتده نيب در یريادگي و اطلاعات یفناور یهاتيفعال

 روستاها؛ یاسلام یشوراها

 بر یشغل يیكارا و یانسان توسعه یبرا متوازن طيشرا جاديا 

 بيضترا زانيتم از یريتگ بهتره و اطلاعات یفناور اساس

 یبترا تواندیم بيضرا نيب تعادل و استخراج و یگذارتأثير

 .شود واقع ديمف آن توسعه و يیروستا جامعه

 

 منابع

 نقتش و تيتاهم مطالعته. 0823ر.  فترد،یطالب و. م ر،يهیاريآقا

 بتر یمبتنت يیروستتا داريتپا توستعه در ینگار ندهيآ کرديرو

 انجمتن كنگتره نيچهتاردهم ارتباطتات، و اطلاعتات یفناور

 .رانيا يیايجغراف انجمن تهران، ران،يا يیايجغراف

 و اطلاعتتات یفنتتاور توستتعه یهتتای. استتتراتژ0831. ع بدرقتته،

 .وناسر: انتشارات تهران ارتباطات؛

 ضرورت. 0823م.  ،یمانينر و. ب ،یبنیامان.، ع ،یسامان باقرزاده

 روستتاها، در ارتباطتات و اطلاعتات یفنتاور توستعه و وجود

 بترق، یمهندست وتر،يكتاما علتوم ريتتدب كنفترانس نينخست

 مشتهد، استلام، جهتان در رانيا اطلاعات یفناور و ارتباطات

 .قهستان ريتدب آوران شياند به شركت

  يتتحل. 0823م.  ،یمتانينر و. ب ،یبنتیامان.، ع ،یسامانرزادهباق

 توستتعه در  اطلاعتتات یفنتاور و ارتباطتتات دفتتاتر یتوانمنتد

 نياول ،(یاريبخت و چهارمحال استان: یمورد نمونه) يیروستا

 ،یحستابدار ت،يريمتد متدرن یترفندها یالمللنيب كنفرانس

 بتاكو، هتا،كاروكستب رشتد کترديرو بتا یبانکتدار و اقتصاد

 .كنفرانس یدائم رخانهيدب

 یفنتاور و علتو نقتش بر یليتحل. 0832. ی ،یقنبر و. ن ،یبرق

 ،اسيت راهبرد هينشر. يیروستا توسعه در ارتباطات و اطلاعات

08(0 :)081-081  . 

 یفنتاور نقتش. 0823م.  نستب،یمحمتد و. م ،یطولتابیموريت

 شيهمتا ،يیروستتا ینيكارآفر توسعه بر ارتباطات و اطلاعات

 دانشتگاه بابلستر، اطلاعتات، یفناور بستر در ینيكارآفر یمل

 .مازندران

 و اطلاعتتات یفنتتاور نقتتش. 0820م.  ،یقاستتم و. ع ،ینيحستت

 كاركنتان: یمتورد مطالعته) یانسان منابع توسعه در ارتباطات



 1911، بهار 1، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      61

 كنفترانس نينخستت ،(فتارس استان يیروستا تعاون سازمان

 تهتران، ،یمقاومت تصاداق و تيريمد در توسعه و قيتحق یمل

 (. توسعه و تيريمد پژوهشکده) هنر و فرهنگ پژوهشگاه

 و اطلاعتات یآورفن نقش. 0821. ش صائب، و، ساربان،یدريح

 كشتتاورزان یاقتصتتاد و یفنتت تيوضتتع بهبتتود در ارتباطتتات

 يیايتجغراف شهر،نيمشگ شهرستان يیروستا مناطق كارگندم

 .  80-00(: 11)08 ن،يسرزم

 در ارتباطتات و اطّلاعتات یفناور نقش. 0828. و بان،ساریدريح

 شهرستتان: یمورد مطالعه ،يیروستا مناطق یاجتماع توسعه

( 0) 8. فرهنگتی- اجتمتاعی توستعه مطالعات. شهر نيمشگ

:31-010. 

 یبررس. 0828ن.  ،ینجف و. ب ،یقنبر.، ی ،یمانيسل.، ا ،یخانلر

 بتتا یلشتتغ یوربهتتره و یانستتان منتتابع توستتعه نيبتت رابطتته

 دانشتگاه كاركنتان :مطالعه مورد)اطلاعات یفناور یريبکارگ

 توستعه و فرهنتگ ت،يريمتد یالمللت نيبت كنفترانس ،(لاميا

 .پژوه منديرا یقاتيتحق موسسه مشهد، ،یاقتصاد

 یداريتپا توستعه در اطلاعات یفناور نقش. 0820. خ راشدنسب،

 علتوم در داريتپا توستعه یملت كنفترانس نيششتم ،يیروستا

 مركتز تهتران، ،یشهرساز و یمعمار ،یزير برنامه و ايافجغر

 یعتال آمتوزش مؤسسه-داريپا توسعه به یابيدست یراهکارها

 .اروند مهر

 توستعه بتر اطلاعتات فناوری پذيرش. تاثير 0821. ن جو،رشادت

 در فنتاوری پتذيرش متدل از استتفاده بتا كاركنتان ایحرفه

(: 3)8 ،ستانیان منتابع توستعه و آموزش كاوان، كانی شركت

008 -080 . 

 نقش نييتب. 0820. ع ،یاستعلاج س، ارمغان، ج، مشعوف،یرضو

 یاقتصاد توسعه در( یتیسیآ) ارتباطات و اطلاعات یآورفن

 منطقته یزيتربرنامته) ايجغراف فصلنامه. روزبهراميف دهستان

 .  130-108(: 0)2 ،(یا

. 0823ز.  خمر،یشهرك و. م ،یرانيپ.، ن مکرر، یدريح.، ف خ،يش

 یروستتاها توستعه بتر ارتباطتات و اطلاعتات یفنتاور نقش

-برنامته و ايجغراف یمل كنفرانس نينخست مروز،ين شهرستان

 هاشيهما یالملل نيب مركز تهران، ،يیروستا و یشهر یزير

 موسسته-استلام جهتان علتوم داريتپا توستعه ینارهايسم و

 .حکمت یعال آموزش

 توسعه در اطلاعات یفناور قشن. 0832. ع ،یبهار و. ن ،یصرام

 آزاد دانشتگاه یاجتمتاع علتوم یتخصص صلنامهف– يیروستا

 .03-0(: 2)8 ،شوشتر واحد– یاسلام

 نقتش یبررست. 0823ر.  ،یملک و. ب ،یصمد.، و ر،يزنگانيصفر

 روستتاها یايتجغراف توستعه در ارتباطات و اطلاعات یآورفن

 ،(یگرم نشهرستا انگوت، بخش یروستاها: یمورد مطالعه)

 ،یشتهر و یمعمتار یفضتاها در تيفيك یمل شيهما نياول

 .زنجان دانشگاه زنجان،

 ی. بررس0820. ر ،یکيتاز و. ز ،ینادرخان.،  ا ،یسيتقد.، ا ،یدائيص

 بختش يیروستتا توستعه بتر يیروستا اطلاعات یفناور تأثير

 .88-83(: 8)8 ،يیفضا یزيربرنامه انگوران،

. 0820. ی پوراشترف، و. و ،یرفشت.، ف ،یديصت.، ز زمنش،يتعز

 بتا یانستان منابع توسعه و یشغل یوربهره نيب رابطه یبررس

 سازمان كاركنان: یمورد مطالعه) اطلاعات یفناور یريبکارگ

 یالمللتنيبت كنفترانس نيدومت ،(لاميا استان يیروستا تعاون

 .نور اميپ دانشگاه قو، ،یاقتصاد توسعه و ینيكارآفر ت،يريمد

 ،یاجتمتتاع آثتتار  يتتتحل. 0821.س ،یريتتوز و. ع ،یعنابستتتان

 ینتتواح توستتعه در اطلاعتتات یفنتتاور یكالبتتد و یاقتصتتاد

 یهتاپژوهش ،(گرگتان شهرستتان:یمورد مطالعه) يیروستا

 .008-030(: 0)0 ،يیروستا

 داريتپا توستعه بتر ینظر کرديرو. 0832. م مطلق، و. س ،یفتح

 فصتلنامه ت،ارتباطتا و اطلاعات یآور فن بر یمبتن يیروستا

 .80-11(: 0)0 ت یانسان یايجغراف پژوهش یعلم

 یفنتتاور. نقتتش 0821. ن ه،يتت. و فقس ،یقرمتتز ،.م ،یكمتتان

 سازمان در یشغل یوربهره و یانسان منابع توسعه در اطلاعات



 60      شهرستان نطنز یروستاها یاسلام یو شوراها ارانیده نیب در یشغل ییو کارا یاطلاعات در توسعه انسان یفناور نقش

 كنفترانس مقالتات مجموعته فتارس، استان يیروستا تعاون

 .یمالز– رانيا ايپو اقتصاد و تيريمد یالمللنيب

 بتر ارتباطات و اطلاعات یفناور تأثير. 0823. ب ،یتونيزیمحمد

 یستهام شتركت: مطالعه مورد) یانسان یروين عملکرد بهبود

008-080(: 0)1 ،1 مقاله ،هيسرما و توسعه مجله ،(ايآس مهيب

 . 

 دفتاتر نقتش. 0820. م ،یمحمتد م، ،یريام ن، ن،يهشجیمولائ

 داريتتپا یتوستتعه در( ICT) ارتباطتتات و اطلاعتتات یفنتتاور

 یايتجغراف یهتاپتژوهش. شتهرنيمشک شهرستان يیروستا

 .013-080(: 8)88 ،یانسان

 اطلاعتات یفناور تأثير یبررس. 0828س.  ،یشيقر و. م اورزاده،ي

 وميستماوز نياولت ستازمان، یانسان منابع یشغل یوربهره بر

 تهتران، دار،يتپا توستعه تيمحور با تيريمد علوم یالمللنيب

 یابيدستت یراهکارهتا مركز اروند، مهر یعال آموزش موسسه
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Abstract 

Village superintendents should pay more attention to the role of information technology in order 

to achieve their proper performance, especially in terms of job performance and human development 

in village councilors and rural councils. The purpose of the present study is to investigate the role of 

information technology on human development and job performance for villager superintendents 

and rural Islamic councils of the villages of Natanz County. The present study will use descriptive, 

analytical research methods. This research is also applied-developmental in terms of purpose. The 

statistical population of the study consists of 150 people in the villages of Natanz in the central part 

of the county of Natanz, consisting of village superintendents and members of Islamic councils. The 

research instrument consists of a researcher-made questionnaire (Information Technology, Human 

Development and Job Performance Questionnaire) with 38 questions. The validity of the 

questionnaire was formal and structural, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 

0.81. Data analysis was performed based on structural equation analysis in the Smart PLS software. 

The results indicate that, in general, information technology has had an impact on human 

development, and job performance among village councilors and rural councils in the city of Natanz. 

The value of T is 5.33, and IT influenced job performance with path coefficient of 0.44 and T value 

of 7.17. 

Keywords: Human Development, Job Performance, Information Technology, Natanz 

County. 
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