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 چکیده

ههاي ايهن    به بسياري از روستاهاي ايهران، هنهوز خيلهي از قابليهت    ( ICT) اطالعات و ارتباطات يفناوررغم ورود  علي

برنده و بازدارنده، توجه چنداني به آن نشهده   هاي پيش في دربارة عاملفناوري در  بخش روستايي به دليل نبود شناخت كا

هاي مزبور، هرگونه اقدامي منجر  در واقص، بدون شناخت عامل. برداري نشده است صورت شايسته بهره و همچنين از آن  به

برنهده و بازدارنهده    اي پهيش هه  رو، تحييق حاضر با هدف تحليل عامهل  از اين. به هدر رفتن منابص مادي و انساني خواهد شد

آبهاد از ديهدگاه كارشناسهان صهورت      گستر  فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاهاي بخش مركزي شهرستان نجهف 

جامعهص آمهاري تحييهق شهامل همهص كارشناسهان جههاد        . رو  پهشوهش توصهيفي و از نهوع پيمايشهي اسهت     . پذيرفته است

صهورت   اسهت كهه بهه   ( نفر 11)فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي بانك، مخابرات و دفترهاي كشاورزي، پست، پست

نامه با نظر متخصصان و پايايي ابزار تحييق با ضريب آلفاي كرونباخ بهراي   اعتبار پرسش. سرشماري بررسي و تحليل شدند

ل از تحليهل  ههاي حاصه   براسهاس نتيجهه  . دست آمهد  به( 7/1باالي )نامه در حد مناسب  هاي اصلي پرسش هريك  از ميياس

برنهده بها    ههاي پهيش   عنهوان عامهل   نهادي به -اطالع رساني، زيرساختي، خدماتي و تسهيالتي -عاملي، چهار عامل فرهنگي

اي و ضهعف   منطيهه  -نيهافتگي اجتمهاعي   و چهار عامهل ضهعف زيرسهاختي، ضهعف فرهنگهي، توسهعه       19/93درصد تبيين 

هاي بازدارنده گستر  فناوري اطالعهات و ارتباطهات در    عامل عنوان درصد به 47/14تخصصي، با درصد تبيين  -مهارتي

 .آباد، شناسايي شدند روستاهاي شهرستان نجف

 .آباد هاي بازدارنده، فناوري اطالعات و ارتباطات، نجف برنده، عامل هاي پيش توسعص روستايي، عامل :ها کلیدواژه

                                                                                                                                                         
آباد، نجهف   اشگاه پشوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجفدانشجوي دكتراي توسعه كشاورزي دانشگاه ياسوج و عاو ب -1

 .آباد، ايران

 .اساتيد گروه مديريت و توسعه كشاورزي پرديس كشاورزي و منابص طبيعي -2

 .استادياران دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه -3

 .استاديار گروه توسعه روستايي دانشگاه صنعتي اصفهان -4

 (f.soorani@gmail.com: سنده مسئولينو -* )

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایي

 123-134: ص -1373 پاييز، 3، شماره 1 جلد



 1313 پاییز، 3، شماره 1، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی     024

 

 مقدمه

هاي اصهلي   عنوان يكي از استراتشي به( ICT)اطات امروزه تمام كشورهاي جهان از فناوري اطالعات و ارتب

اين فناوري تأثير انكارناپذير خود را در ارائص خهدمات مختلهف بهه روسهتاها و     . كنند توسعص روستايي استفاده مي

از قبيهل سهالمندان،   ( 2113، 1اسهكات و سهكيني  )اي  هاي حاشهيه  ويشه گروه ارتياء سط  زندگي مردم روستا، به

دليل  اين فناوري به(. 2113و همكاران،  2نووكرتي)افراد ناتوان و از كار افتاده نشان داده است  زنان، كودكان و

توانهد در رفهص    نرخ زياد سرعت گسهتر ، هزينهص نسهبي ارزان، قابليهت فراگيهر و قابليهت ارتبها  دوسهويه، مهي         

هها و   ايهن ويشگهي  . اشهد مشكالت ناشي از دانش و اطالعات و نيز دسترسي نداشهتن، تهأثير چشهمگيري داشهته ب    

مردان عرصص توسعص روستايي به اين فنهاوري  ها، موجب جلب توجه و روي آوردن سياستمداران و دولت قابليت

اي اشاره كرد كه اين  توان به گستر  روزافزون اينترنت و ارتبا  ماهواره ، ميICTترين ابزار  از مهم. شده است

نيافتهه،   سب، روستاهاي دورافتاده در تمام كشورها اعم از پيشرفته و توسعهوجود آورده تا با هزينص منا امكان را به

هاي توسعه كه رسانش دانش و  بدين ترتيب، براي انجام فعاليت. طور نسبتاً يكساني، تحت پوشش قرار گيرند به

 رسهانش مطلهو  و  (. 1344عمهادي،  )دهند، زمينص مناسهبي فهراهم شهده اسهت     اطالعات اساس آن را تشكيل مي

هاي توليدي بهتر و كارآمدتر براي انجام كارهاي مزرعه،  هنگام اطالعات در سه زمينص اطالعات فني و مهارت به

ههاي اقليمهي و    بينهي  هاي خطرساز، كاهش ريسك و ضايعات توليدي و اطالعات پيش اطالعات در زمينص عامل

ريزي مطلو  توليهد   بر ايجاد امكان برنامه تواند عالوه برداران، مي هاي محيطي به واحدهاي توليدي و بهره تنش

برداران به ديگر اجزاء شده و  هاي بهره واسطص فراهم كردن ارتبا  دوسويه، منجر به انعكاس مشكالت و سوال به

هاي پشوهشي از طريق ارتبا  بها كاركنهان ميهداني و كشهاورزان را بهه همهراه        بدين طريق، بهبود كيفيت فعاليت

 (.1344عمادي، )داشته باشد

هاي مجازي است كه  كه ارائه كرده، فرصت تحصيالت عالي از طريق دانشگاه ICTيكي ديگر از خدماتي 

هاي ملي و نيز فرصت ورود بهه بهازار    گيري با افزايش مهارت و توانمندي روستائيان، احتمال شركت در تصميم

از راه دور، فرصت انجام كهار در خانهه را   همچنين با ايجاد شرايط كار  ICT. دهد ها افزايش مي كار را براي آن

 . كند ويشه، براي زنان روستايي فراهم مي به

توانمنهدي   ICTتهوان گفهت كهه     ، ميICTهاي كشورهاي مختلف در زمينص  طور كلي با مروري بر تجربه به

زايش ؛ افه (ماننهد آمهوز ، بهداشهت   )دسترسهي بهه خهدمات پايهه    : هاي توسعه را در چهار حيطهص  مخاطبان برنامه

                                                                                                                                                         
1- Cecchini & Scott 

2- NovoCorti 
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؛ پشهتيباني از  (ههاي مختلهف   هها در جهاي   از طريق تماس و تعامل بين افراد و گروه)مشاركت اجتماعي و سياسي

رو،  از ايهن (. 1344عمهادي،  )بخشهد  هاي اقتصادي؛ و سهولت دسترسهي بهه خهدمات اعتبهاري بهبهود مهي       فعاليت

هاي  ترين زيرساخت ان يكي از مهمعنو بسياري از كشورهاي جهان، گستر  فناوري اطالعات و ارتباطات را به

در ايران نيز، (. 1371، عزيزي خالخيلي و همكاران، 1342پورآتشي و موحد محمدي، )اند توسعص خود قرار داده

گهذاري در زمينهص    منظور دستيابي به توسعص روستايي از ابزارهاي مختلفي استفاده كرده است كه سرمايه دولت به

ICT ههاي   هاي دولت در طهرح  گذاري رغم سرمايه به. ها در اين زمينه است استراتشي ترينروستايي يكي از مهم

  هها دسهت   در ايهن جهاي   ICT صتوسهع هاي بازدارنده، هنوز به  ها و عامل دليل وجود مانص روستايي، به ICTتوسعص 

شهاخص  ز نظهر  ايهران ا ، 2112در سهال   1(ITU)المللهي مخهابرات   كه طبق گزار  اتحاديص بين طوري ايم، به نيافته

دو رتبهه  ( 44با رتبهه  ) 2111قرار گرفته كه در ميايسه با سال  71  كشور جهان جزء رتبص119در بين  ICT صتوسع

تحييهق حاضهر بهر آن اسهت تها بها شناسهايي و بررسهي          .(2113اتحاديه بين المللي مخهابرات،  )تنزل داشته است

سهتايي بتوانهد گهامي در گسهتر  و توسهعص ايهن       رو ICTبرنهدة گسهتر     هاي پهيش  هاي بازدارنده و عامل عامل

آباد نيز مانند تمام روستاهاي ايران بها مشهكالتي    روستاهاي شهرستان نجف. فناوري در روستاهاي كشور بردارد

از قبيل كم سرعت بودن اينترنهت و اسهتيبال انهدك، از جانهب روسهتائيان مواجهه بهوده و همچنهين بسهياري از          

روسهتايي و نيهش آن در توسهعص روسهتايي      ICTهاي الزم را در زمينص خدمات  اهيروستائيان اين شهرستان، آگ

هاي پيش روي اين  و كاهش مانص ICTهاي  منظور افزايش اثربخشي طرح بر اين اساس، ضروري است به. ندارند

آبهاد، بهه بررسهي دقيهق و كارشناسهي ايهن        فناوري، در راستاي توسعص روستاهاي بخش مركزي شهرستان نجف

هها و   هاي مفيودة الزم، با همفكري كارشناسان امر پرداخت تا با شناسايي ايهن عامهل   كالت و شناسايي حليهمش

از اين رو، پشوهش حاضر با . ايجاد تغيير در اين فرايند، بتوان بسترهاي الزم براي توسعص روستايي را فراهم كرد

آباد از  ستاهاي بخش مركزي شهرستان نجفدر رو ICTبرنده و بازدارندة گستر   هاي پيش هدف تحليل عامل

در ايهن روسهتاها انجهام شهده      ICTهها در گسهتر     ديدگاه كارشناسان طرح و تعيين سهم هر يك از اين عامهل 

 . است

از آن . انهد  در روستاها پرداختهه  ICTهاي مؤثر بر گستر   هاي چندي به بررسي عامل پيش از اين، پشوهش

اشاره كرد كه نشان دادند كمبود محتوا و كاربردههاي الزم  ( 1344)لو و همكارانتوان به مطالعص همدان جمله مي

ترين عامل و پس از آن، ظرفيت نيروي انساني، ضهعف همهاهنگي و انسهجام     عنوان مهم براي جامعص روستايي به

هههاي روسههتايي و در نهايههت ضههعف  گههذاري و ضههعف بنگههاه راهبههردي، ضههعف زيرسههاختي، ريسههك سههرمايه

                                                                                                                                                         
1- International Telecommunication Union 
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. دهنهد  روستايي در ايران را تشكيل مي ICTهاي توسعص دفترهاي  ها و چالش ترين مانص موجود، مهم هاي سياست

ههاي گهران مخهابراتي، نبهود يها       گهذاري، هزينهه   هاي سياسهت  نشان دادند محدوديت( 1342)اسدي و همكاران 

هاي محتهوايي و   ديتها و تسهيالت در روستاها، ناسازگاري اطالعات با شرايط محلي، محدو كمبود زيرساخت

ههاي فهراروي    و نبود نيروي متخصهص، محهدوديت  ( اي سواد خواندن و نوشتن و سواد رايانه)سوادي  زباني، بي

ههاي   اي، ضهعف  در مطالعهه ( 1342)زن و همكهاران  پا . گستر  فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاهاست

ههاي گهران، نداشهتن جاذبهه بهراي بخهش        هروستايي را ضعيف بودن تجهيهزات مخهابراتي، هزينه    ICTگستر  

پورآتشههي و موحههد . خصوصههي، كمبههود نيههروي متخصههص بههومي و كههم بههودن سههط  سههواد عنههوان كردنههد   

بهر بهودن    ههاي اطالعهاتي و ارتبهاطي را هزينهه     هاي بازدارنهدة گسهتر  فنهاوري    ترين عامل مهم( 1342)محمّدي

ههاي   گليسي، قطص و وصل شدن مكرر شبكه و نبود رايانهه اشتراك و استفاده از اينترنت، تسلط نداشتن به زبان ان

  .مجهز به امكانات اينترنت معرفي كردند

برنههده در توسههعص فنههاوري اطالعههات و ارتباطههات در  نشههان داد پههيش( 2111)مطالعههات سههادان و همكههاران 

و دانهش بكهارگيري    اخبهار، اطالعهات  )ها از بُعهد توسهعص دانهش فنهي      روستاها، به قابليت و پتانسيل اين فناوري

هها از بُعهد توسهعص دانهش مهديريتي       ، قابليهت و پتانسهيل ايهن فنهاوري    (ها و ابزار در مراحل مختلهف توليهد   رو 

ريزي دولتي و  اندركار توسعه و برنامه گذاري بخشي كه براي مديران، مركزهاي دست سازي و سياست تصميم)

ها از بُعد توسعص دانش اقتصادي كه مربهو  بهه    اين فناوريو نيز قابليت و پتانسيل ( خصوصي كاربرد داشته باشد

هها و صهادرات و واردات كهه بهراي كهاربران       هها و رونهدهاي آن  ها، نوسان امور بازرگاني و تجاري چون قيمت

بها  ( 2114)1فهوري . كننهدگان كشهاورزي ارزشهمند اسهت، بسهتگي دارد      هاي تجاري و مصهرف  زراعي، مؤسسه

ويشه فييران روستايي به  هاي دسترسي نداشتن برابر روستائيان، به ييا، نشان داد علتبررسي روستاهاي جنو  آفر

، نداشتن مههارت الزم و  ICTشامل كمبود درآمد روستائيان براي دسترسي به  ICTخدمات ارائه شده از طريق 

شهده و تصهور    براي ارتياء معيشت، نبود احساس نيهاز بهه خهدمات ارائهه     ICTناآگاهي در چگونگي استفاده از 

با هدف ( 2119)2تمل و مارو. بوده است ICTهاي  دهندگان خدمات به سودآور نبودن گستر  زيرساخت ارائه

منظور بهبود جريان اطالعهات و مهديريت مشهخص     به ICTها و شناسايي نيازها در استفاده از  بررسي زيرساخت

گهذاري در نيهروي كهار     طات ملي نياز بهه سهرمايه  سازي استراتشي فناوري اطالعات و ارتبا كردند كه براي پياده

  .هههاي ضههروري اسههت مههاهر، افههزايش دادن سههط  سههواد اطالعههاتي و آمههوز  بههه كههاربران، از ابههزار و زمينههه  

                                                                                                                                                         
1- Fourie 

2- Temel & Maru 
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ههاي   در گزار  تحليل جههاني ارزيهابي كشهاورزي فنهاوري محهور، دسترسهي محهدود بهه رسهانه         ( 2119)1فائو

ي، تناسب نداشتن محتواي ديجيتالي اطالعات با زبان محلي و كمبود هاي گران دسترس ديجيتالي فناوري، هزينه

سهكيني و   .منهدي از كشهاورزي فنهاوري محهور ذكهر كهرده اسهت        هاي بازدارندة بهره عنوان مانص تجهيزات را به

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات بر كاهش فير در روسهتاهاي هنهد نشهان     با بررسي تأثير برنامه( 2113)اسكات

شر  ضروري براي موفييهت در اسهتفاده    هاي اطالعاتي با هزينص كم، يك پيش د كه دسترسي به زيرساختدادن

ههاي   ها و كساني كه انگيزه و مشهوق  براي مردم فيير بوده است، اما اين به تنهايي كافي نيست و سازمان ICTاز 

 .جرا كنندها  راا اي دارند، بايد اين پروژه هاي حاشيه مناسبي براي كار با گروه

در  ICTههاي بازدارنهدة گسهتر      تهرين عامهل   شود كه مههم  بر مبناي مرور پيشينص تحييق، چنين استنبا  مي

، 1342زن و همكهاران،   ، پها  1342اسدي و همكهاران،  )هاي مخابراتي روستاها، ضعف تجهيزات و زيرساخت

اسههدي و )ات الزم روسههتائيانهههاي محتههوايي اطالعهه ، محههدوديت(2119و فههائو،  1344همههدانلو و همكههاران، 

و كم بودن سط  سهواد،  ( 2119و فائو،  2113، سكيني و اسكات، 1344، همدانلو و همكاران، 1342همكاران، 

و فهوري،   2119، تمهل و مهارو،   1342زن و همكهاران،   ، پها  1342اسهدي و همكهاران،   )اي ويشه سواد رايانهه  به

هها،   گهذاري در زيرسهاخت   توان به سرمايه ها مي شده در مطالعهبرندة ذكر  هاي پيش بوده است و از عامل( 2114

و تهيهص اطالعهات مفيهد و    ( 2111و جانسهون،   2111، سهادان و همكهاران،   2119تمل و مهارو،  )نيروي كار ماهر

 .اشاره كرد( 2111و جانسون،  2111سادان و همكاران، )كاربردي براي روستائيان

 روش تحقیق

سهازي و تبهادل و    سهاخت، ذخيهره  : ت و ارتباطات شامل همص انواع فناوري مانندطور كلي، فناوري اطالعا به

هاي صوتي و تصويري، تصويرهاي سهاكن و   هاي گوناگوني چون؛ اطالعات تجاري، مكالمه كارگيري شكل به

هها تحهت تهأثير قهرار      اي اسهت كهه نهوع و سهاختار رونهد توسهعه را در همهص سهط          متحرك و ارائهص چندرسهانه  

عنههوان ابههزاري بههراي مواجههه شههدن بهها فيههر،  از فنههاوري اطالعههات و ارتباطههات بههه(. 2111، 2الكولممهه)دهههد مههي

ويشه زنان، افزايش خدمات اجتماعي، افزايش سهط  اطالعهات بهراي ارتيهاء امنيهت       توانمندسازي مردم فيير، به

دسهترس قهرار دادن   ههاي ابتكهاري در زمينهص كشهاورزي، در      غذايي، افزايش دانش تركيبي محلي بها اسهتراتشي  

ها در كنار بسياري  هاي برابر براي همص مردمِ روستا براي دستيابي به نيازهاي اطالعاتي و بسياري از مزيت فرصت

، 3زاده و همكهاران  بخشهي )شهود  از مسائل ديگر اجتماعي، فرهنگي، و سياسي در جوامهص روسهتايي اسهتفاده مهي    

                                                                                                                                                         
1- FAO 

2- Malcolm 

3- Bakhshizadeh 
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نشان ( 1)شده، چارچو  مفهومي تحييق تدوين شد كه در شكلهاي انجام  ها و تحييق از بررسي نتيجه(. 2111

 .داده شده است

بانك و كارشناسهان دفترههاي    جامعص آماري تحييق حاضر را كل كارشناسان جهاد كشاورزي، پست، پست

ICT اين پهشوهش  . صورت سرشماري بررسي شدند اندكه به تشكيل داده( نفر 11)آباد  روستايي شهرستان نجف

نامص ميدماتي تنظيم و پس از اطمينهان   پرسش. نامه بود آوري دادة پرسش همبستگي و ابزار جمص ـيفياز نوع توص

نامهه از نظهر    براي تعيهين روايهي پرسهش   . نامص نهايي طراحي شد از روايي و پايايي آن و انجام اصالحات، پرسش

پايهايي  . و در نهايت متأييد شهد  متخصصان و استادان گروه مديريت و توسعص كشاورزي دانشگاه تهران استفاده 

 73/1روسهتايي   ICTهاي بازدارندة گستر   ابزار تحييق با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي ميياس عامل

(. 1جهدول )دسهت آمهد كهه در حهد مطلهو  بهود       بهه  79/1روستايي  ICTبرنده گستر   هاي پيش و براي عامل

ههاي مهرتبط بها     منظهور تحليهل داده   بهه . تجزيهه و تحليهل شهد    SPSSافزار  اطالعات گردآوري شده از طريق نرم

ههاي   نامه شهامل؛ سهوال   هاي پرسش سؤال. برنده و بازدارنده از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد هاي پيش عامل

اي در خصهوص سهنجش    گويان و نيهز طيهف ليكهرت پهنج درجهه      اي پاسخ هاي فردي و حرفه مرتبط با مشخصه

 . روستايي تنظيم شده بود ICTبرندة گستر   ه و پيشهاي بازدارند عامل

ايهن  . هاي استان اصفهان در مركهز ايهران اسهت    آباد يكي از شهرستان قلمروي اين پشوهش، شهرستان نجف

منطيه از شمال به زير حوضص علويجه، دهق و از شرق به فالورجان، خميني شهر و اصهفهان و از غهر  بهه زيهر     

از بين شش روستاي بخهش مركهزي   . شود جنو  به زير حوضص لنجانات محدود مي حوضه فريدن و داران و از

دليهل   طور مستييم تحت پوشش موبايل قرار داشهته و دو روسهتاي ديگهر بهه     آباد، چهار روستا به شهرستان نجف

همهين طريهق،    انهد و بهه   ها تحت پوشش قرار گرفتهه  نزديك بودن به روستاهاي تحت پوشش ديگر، از طريق آن

روستايي در تمهامي   ICTزمان تأسيس دفترهاي . ص روستاهاي اين شهرستان به اينترنت و تلفن دسترسي دارندهم

روستايي در اين منطيه وجهود   ICTدر مجموع، چهار دفتر . بوده است 1341شده، سال  روستاهاي منطيص بررسي

امل خهدمات پسهتي، خهدمات تلفهن     حوزة فعاليت اين دفترهها شه  .  اند داده داشته است كه شش روستا را پوشش 

اي به روستائيان نيهز در   بانك است كه البته ارائص خدمات اينترنتي و رايانه همراه و ثابت و خدمات بانكي و پست

كنون نه اين خدمات از سوي روستائيان تياضا شده و نه از سهوي   نامص اين دفترها تعريف شده است ولي تا بخش

 .ده استروستايي ارائه ش ICTدفترهاي 
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 روستایي ICTبرنده و بازدارندة گسترش  های پیش چارچوب مفهومي عامل -1شکل

 

 نامة کارشناسان های پرسش آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یك از بخش -1جدول

 آلفای محاسبه شده تعدادگویه مقیاس

 73/1 41 در روستاها ICTهاي بازدارندة گستر   عامل

 79/1 37 در روستاها ICTبرندة گستر   هاي پيش عامل

 هاي تحييق يافته: منبص 

 

 نتیجه و بحث

درصهد در   21درصهد در شهركت پسهت،     2/14شهده در ايهن تحييهق،     نفر كارشناس بررسهي  11از مجموع 

 1/14درصد در مركزهاي خهدمات كشهاورزي و    2/34بانك،  درصد در شركت پست 9/12شركت مخابرات، 

درصهد مهرد و    9/92كار بودند كه از اين ميان،  آباد مشغول به روستايي شهرستان نجف ICTدرصد در دفترهاي 

دهنهدة   سهال بهوده كهه نشهان     32شهده در حهدود    ميانگين سن كارشناسان بررسي. زن هستند( درصد 3/29)باقي 

شترين فراواني مربو  به ليسانس و بيشهتر  از نظر ميزان سواد، بي. ها است كارگيري نيروي جوان در اين سازمان به

 .درصد از جامعص آماري بود 3/43بود كه شامل 

 ICTكننهدة رونهد گسهتر      منظهور مشهخص كهردن متغيرههاي محدودكننهده و تسههيل       در اين پشوهش، به

شهده، از   بنهدي  هاي دسته وسيلص هر كدام از متغيرها در قالب عامل روستايي و تعيين ميدار واريانس تبيين شده به

ICTگستر    صتوسع برايروستايي  
 روستايي

برنده های پیش عامل       

هاي  صحي  قابليتكار نگرفتن  به
ICT روستايي   

بازدارنده های عامل  

 مبود نيروي متخصص بوميك 

 سوادبودن سط   كم 

 ضعيف بودن تجهيزات مخابراتي 

 ص گرانهزين 

 مههارت الزم بهراي اسهتفاده از     نداشتن
ICT 

 هاي محتوايي و زباني و  محدوديت... 

 هههاي فعاليههتاطالعههات مربههو  بههه  ئههصارا 
 ها تجاري چون قيمت

 گذاري در نيروي كار ماهر سرمايه 

 سط  سواد اطالعاتي افزايش دادن 

 خهدمات از   ئهص ها بهراي ارا  تشويق سازمان
 ICTطريق 

  ص هاي اطالعاتي با هزين دسترسي به زيرساخت
 ...كم و
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ههاي   عامهل  KMO، ميهدار  2ههاي حاصهل از تحليهل عهاملي در جهدول       براساس يافته. تحليل عاملي استفاده شد

 KMOو ميههدار  112/1713و ميههدار آمههاره بارتلههت آن  411/1روسههتايي برابههر بهها  ICTبرنههدة گسههتر   پههيش

دست آمهد كهه ههر     به 929/1113ن و ميدار بارتلت آ 932/1روستايي برابر با  ICTهاي بازدارندة گستر   عامل

داري بوده و حاكي از همبستگي و مناسبت متغيرهاي وارد شده براي تحليل عاملي  درصد معني 77دو در سط  

 .هستند

 و آزمون بارتلت KMOمقدار آماره  -2جدول

 سطح معني داری آزمون بارتلت KMO تحلیل عاملي

 111/1 929/1113 932/1 در روستاها ICTهاي بازدارندة توسعص  عامل

 111/1 112/1713 411/1 در روستاها ICTبرندة توسعص  هاي پيش عامل

 هاي تحييق يافته: منبص

 

هايي مدنظر قرار گرفت كه ميدار ويهشة   ها، از معيار ميدار ويشه استفاده شد و عامل بندي عامل منظور دسته به

 ICTبرنده و بازدارندة گستر   هاي پيش از عاملهاي استخراج شدة هر يك  عامل. تر از يك است ها بزرگ آن

( 1)و ( 3)هاي روستايي، همراه با ميدار ويشه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي مربو  به آن در جدول

 . ارائه شده است

 روستایي ICTبرندة گسترش  های پیش عاملي عامل های استخراج شده از تحلیل  عامل -3جدول

 درصد تجمعي درصد واریانس ژهمقدار وی نام عامل 

 44/27 44/27 219/2 رساني اطالع -فرهنگي

 92/49 47/19 294/3 زيرساختي

 29/21 7/12 432/2 خدماتي

 19/93 11/12 131/2 نهادي -تسهيالتي

 هاي تحييق يافته: منبص

 

بر اسهاس  (. 1371ي، كالنتر)ها، به ماهيت متغيرهاي موجود در هر عامل توجه  شد گذاري عامل منظور نام به

كنندة  تنهايي تبيين به 219/2رساني با ميدار ويشة  اطالع -، عامل اول با نام فرهنگي(3)هاي حاصل از جدول يافته

متغيهر وجهود دارد كهه     14در اين عامهل،  . است ICTبرندة گستر   هاي پيش درصد واريانس كل عامل 44/27

رسهاني،   اطهالع  -چههار عامهل فرهنگهي   . نشان داده شده است( 4) همراه بارهاي عاملي خاص خود، در جدول به

 .اند درصد واريانس را تبيين كرده 19/93نهادي در مجموع -زيرساختي، خدماتي و تسهيالتي
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 روستایي همراه با بار عاملي ICTبرندة گسترش  های استخراج شدة پیش عامل -4جدول

 متغیرها مؤلفه
بار 

 عاملي

گي
رهن
ف

- 
الع
اط

 
ني
سا
ر

 

 944/1 ص اطالعات به زبان محلي در روستا؛ارائ

 944/1 ارائص اطالعات و خدمات مبتني بر نياز و اولويت مردم روستايي؛

 921/1 پروري؛ هاي آموزشي در زمينص كشاورزي و دام تهيه فيلم

العات الزم در هاي آموزشي رايگان در زمينص نحوة اتصال گوشي همراه به اينترنت و دريافت اط برگزاري مكرر دوره
 پروري از اينترنت؛ هاي كشاورزي و دام زمينه

921/1 

 914/1 صورت ساده و قابل فهم براي كم سوادان روستايي؛ ارائص اطالعات به

 274/1 سواد؛ ارائص اطالعات از طريق نرم افزارهاي صوتي براي استفادة روستائيان بي

 249/1 روز و الزم روستائيان؛ تهيص اطالعات به

 292/1 پروري؛ آموز  رايگان در زمينص نحوة استفادة صحي  از اينترنت و رايانه و كاربردهاي آن در كشاورزي و دام

 217/1 هاي جديد؛ ايجاد انگيزه و عالقه در جوانان روستايي به استفاده از تكنولوژي

 249/1 آشنا كردن روستائيان، با اهميت و نيش اينترنت در ارائص خدمات؛

 177/1 هاي آموز  زبان انگليسي براي جوانان روستايي؛ برگزاري كالس

 191/1 ؛ICTرساني  ارائص آموز  به دانش آموختگان محلي روستا، براي راهبري مركزهاي خدمات

 114/1 كار كشاورزي؛ و تهيص خدمات اطالعاتي براي كشاورزان در زمينص مديريت و كسب

 117/1 .در ميان مردم روستايي ICTت و خدمات ايجاد آگاهي دربارة منفع

تي
اخ
رس
زي

 

 714/1 ؛...(هوايي و و بيني وضعيت آ  براي پيش)تحييياتي  -هاي هواشناسي استفاده از ماهواره

پروري متناسب با محصوالت هر منطيه  هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني در زمينص كشاورزي و دام تهيه و پخش برنامه
 ا از شبكص استاني؛طور مجز به

431/1 

 929/1 ها؛ استفاده از ماهواره براي تهيص نيشص جغرافيايي روستا براي ثبت سند رسميزمين

 949/1 هاي در روستا؛ هاي كاربري زمين استفاده از ماهواره براي تهيص نيشه

ن اطالعات براي روستائيان و هاي تحيييات كشاورزي و در دسترس قرار دادن آخري وسيلص موسسه سايت به ايجاد و 
 .ها ايجاد بازخورد مناسب آن

121/1 

تي
دما
خ

 
 941/1 اهداء رايانه به دفترهاي مركز رايانه در روستا؛

 939/1 افزار؛ كاهش قيمت رايانه و سخت

 917/1 فراهم كردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت مناسب در روستا؛

 919/1 .ه در روستاهاي تلفن همرا كاهش هزينص مكالمه

 233/1 كاهش قيمت دسترسي به اينترنت در روستا؛

 122/1 .هاي آموزشي براي افزايش سط  سواد ديجيتالي و اينترنتي روستائيان برگزاري كالس

ي 
الت
سهي
ت

- 
ي
هاد
ن

 

 994/1 روستايي؛ ICTهاي محلي و ملي براي توسعص خدمات  ايجاد هماهنگي بين سازمان

 943/1 ؛ICTها از طريق ابزار  هاي قيمت نهاده ت دقيق از نوسانارائص اطالعا

 212/1 هاي دولتي براي ارائص خدمات از طريق اينترنت؛ تشويق سازمان

 114/1 با يك برنامه منظم و منسجم وارد آن شده است؛ ICTهاي روستاهايي از كشور كه  استفاده از تجربه

 141/1 .روز ت بومي شده و ضروري روستائيان و اطالعات بههايي با محتوا و اطالعا طراحي سايت

 هاي تحييق يافته: منبص
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دارتههر بههه لحههاظ تئههوريكي، از رو  چههرخش     منظههور دسههتيابي بههه مههاتريس عههاملي سههاده و معنههي     بههه

متغير وارد  37در اين ارتبا ، بعد از مرحلص چرخش، از (. 1371كالنتري، )استفاده شده است( وريماكس)عاملي

هههاي مههدنظر قههرار  بنههدي عامههل در دسههته 1/1متغيههر بهها بههار عههاملي بيشههتر از  31ده در تحليههل عههاملي، تعههداد شهه

 (.4جدول)گرفتند

، از بهين چههار عامهل ضهعف زيرسهاختاري، ضهعف فرهنگهي،        (1)با توجه به اطالعهات منهدرج در جهدول   

 291/2بها ميهدار ويهشة    تخصصهي، ضهعف زيرسهاختي     -اي و ضهعف مههارتي   منطيهه  -نيافتگي اجتمهاعي  توسعه

ايهن  . روسهتايي بهوده اسهت    ICTهاي بازدارندة گستر   درصد واريانس كل عامل 71/22كنندة  تنهايي، تبيين به

 . اند درصد كل واريانس را تبيين كرده 47/17چهار عامل در مجموع 

 يروستای ICTهای بازدارندة گسترش  عاملي عامل های استخراج شده از تحلیل  عامل -5جدول

 درصد تجمعي درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل 

 71/22 71/22 291/2 ضعف زيرساختي

 19/34 21/11 711/3 ضعف فرهنگي 

 32/47 92/11 41/3 اي منطيه -نيافتگي اجتماعي توسعه

 47/17 19/11 117/2 تخصصي -ضعف مهارتي

 هاي تحييق يافته: منبص

 

ها به رو  وريماكس  ، پس از چرخش عامل1/1تر از  عاملي بزرگبا فرض واقص شدن متغيرهاي داراي بار 

متغير با بار عاملي بيشهتر از   32متغير وارد شده در تحليل عاملي اكتشافي،  41ها، در نهايت از  گذاري عامل و نام

 . آورده شده است( 2)هاي آن در جدول هاي مورد نظر دسته بندي شدند كه نتيجه در عامل 1/1

اينترنت،   هاي گران هاي بازدارندة زيرساختي، هزينه ترين عامل دهد از مهم دست آمده نشان مي ههاي ب نتيجه

، فهائو  (2113)1هاي چيتامو و همكهاران  است كه اين متغيرها در تحييق ICTرايانه و خدمات ارائه شده از طريق 

نيهز  ( 1342)وحهد محمهدي   و پورآتشهي و م ( 1342)، اسهدي و همكهاران   (1342)زن و همكاران  ، پا (2119)

روستايي مطرح شده است؛ همچنين كاهش هزينهص رايانهه، اينترنهت و خهدمات      ICTعنوان مانعي در گستر   به

ICT برندة گستر   هاي پيش ترين متغيرهاي مؤلفص خدماتي عامل عنوان مهم بهICT بندي شده بهود كهه در    دسته

 . يز اشاره شده استن( 2113)و سكيني و اسكات ( 2112)2هاي آديا تحييق

                                                                                                                                                         
1- Chitamu  

2- Adeya 
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 روستایي همراه با بار عاملي ICTهای استخراج شدة بازدارندة گسترش  عامل -6جدول

 متغیرها مؤلفه
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ف
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 473/1 دسترسي محدود به اينترنت؛

 494/1 نبود اينترنت در روستا؛

 944/1 هاي مخابراتي در روستا؛ نبودن يا ناكافي بودن زيرساخت

 994/1 ؛ICTناكافي بودن خدمات محلي 

 919/1 قطص و وصل شدن مكرر شبكص اينترنت در روستا؛

 993/1 گراني اينترنت و رايانه؛

 239/1 افزارهاي بومي؛ نبود نرم

 222/1 نبود محتواي كاربردي اينترنت براي روستائيان؛

 219/1 .نت يا مركز خدمات اينترنتي در روستا نبود كافي

ض
گي
رهن
ف ف
ع

 

 942/1 هاي غيرمجاز و نامناسب؛ نگراني روستائيان در استفاده از سايت

 941/1 مغايرت استفاده از اينترنت با اعتيادهاي ملي و مذهبي و اخالقي روستائيان؛

 917/1 اطمينان نداشتن روستائيان به كسب اطالعات مطلو  از طريق اينترنت؛

 911/1 شان؛ هاي نترنت در حل مشكلاعتياد نداشتن روستائيان به اي

 249/1 هاي مورد نياز شغلي؛ ناتوانايي روستائيان در استفاده از اينترنت در حوزه

 219/1 احساس نياز نكردن روستائيان در كسب اطالعات از طريق اينترنت؛

 127/1 ناآشنايي روستائيان با زبان انگليسي؛

 131/1 در روستا؛( ويشه رايانه و اينترنت به) ICTاي اطالع نداشتن روستائيان از كاربرده

 111/1 .سوادي روستائيان سوادي يا كم بي

عي
ما
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-  
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ي
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 924/1 ؛ICTپذيري مردم در استفاده از خدمات  دير

 931/1 روستايي در منطيه؛ ICTيافته در زمينص  نبود الگوي عملي توسعه

 221/1 رساني بومي؛ هاي اطالع اد پايگاهبر بودن ايج زمان

 243/1 روستايي؛ ICTنبود اعتبار الزم براي توسعص 

 149/1 ؛ICTاندازي خدمات  ربط براي همكاري در راه هاي ذي نيافتگي نهادها و سازمان عتوسعه

 142/1 اي؛ افزارهاي رايانه اي روستائيان در استفاده از نرم پايين بودن سط  سواد رايانه

 117/1 .هاي پيشرفتص روز زمان شدن با تكنولوژي اعتياد نداشتن روستائيان به هم

تي
هار
ف م

ضع
- 
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ص
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 411/1 نبود خدمات پشتيباني محلي در رفص مشكالت فني استفاده از خدمات اينترنتي؛

هاي فني  ا سط  مهارتو رفص مشكالت فني آن ب ICTهاي الزم براي توسعص خدمات زيربنايي  تطبيق نداشتن مهارت

 هاي محلي؛ سازمان
921/1 

 917/1 برداري از اينترنت؛ كم بودن مهارت روستائيان در بهره

 144/1 .در روستا براي رفص مشكل كاربران اينترنت ICTكمبود متخصصان 

 هاي تحييق يافته: منبص
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سوادي روستائيان بود كه  دي يا كمسوا منتج از تحليل عاملي، بي ICTهاي بازدارندة گستر   از جمله عامل

 .به اين مسئله توجه كردند( 1342)زن و همكاران  پا 

روستايي، نبود يها كمبهود اطالعهات و محتهواي بهومي       ICTهاي محدودكنندة گستر   يكي ديگر از عامل

همهدانلو و   ،(1342)در اين رابطه، اسهدي و همكهاران   . روز در اينترنت، شناسايي شد شده و الزم و اطالعات به

كمبود درآمد روستائيان .اند يافته هاي خود به نتيجص مشابهي دست نيز در مطالعه( 2119)و فائو ( 1344)همكاران 

، ICT، ناآگهاهي در چگهونگي اسهتفاده از    ICT، فيهدان مههارت الزم بهراي اسهتفاده از     ICTبراي دسترسهي بهه   

دهنهدگان خهدمات بهه سهودآور نبهودن گسهتر         ئهه و تصهور ارا  ICTاحساس نياز نكردن به خدمات ارائه شدة 

از جمله متغيرهاي چهار عامل بازدارندة تحليل عاملي تحييق حاضهر بودنهد كهه بها مطالعهص       ICTهاي  زيرساخت

دهنهدة مولفهص    در نهايت، كمبود نيروي متخصص كه يكي از متغيرهاي مههم تشهكيل  . همسو بود( 2114)فوري 

، اسهدي و  (2119)ههاي تمهل و مهارو     هاي مطالعهه  رنده بود نيز با نتيجههاي بازدا تخصصي عامل–ضعف مهارتي

 . همخواني دارد( 1344)و همدانلو و همكاران ( 1342)، پا  زن و همكاران (1342)همكاران 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

اي، ارتيههاء عملكههرد در آن حههوزه را  از آنجههايي كههه ورود فنههاوري اطالعههات و ارتباطههات بههه هههر حههوزه 

روسهتايي   ICT  هاي ريزان بر آن هستند كه براي بهبود وضعيت روستاها، پروژه ربرداشته، سياستمداران و برنامهد

ههاي   هها، الزم اسهت مهانص    براي اثربخش شهدن ايهن پهروژه   . هاي توسعص روستايي خود قرار دهند را در استراتشي

ههاي بعهدي بهه برطهرف      ان با دانايي، در مرحلهبرنده در اين فرايند شناسايي شود تا بتو هاي پيش موجود و عامل

ههاي   تهرين عامهل   هاي پهشوهش نشهان داد مههم    يافته. برنده اقدام كرد هاي پيش ها و تيويت عامل كردن اين مانص

 -آبهاد عامهل فرهنگهي    شده از نظهر كارشناسهان شهرسهتان نجهف     در روستاهاي بررسي ICTبرندة گستر   پيش

برنهده را   درصد از واريانس متغيرههاي پهيش   93نهادي است كه -ي و تسهيالتيرساني، زيرساختي، خدمات اطالع

 31برنهده بها درصهد تبيهين حهدود       ترين عامل پهيش  عنوان مهم رساني كه به اطالع -عامل فرهنگي. كند تبيين مي

اي صهورت سهاده و قابهل فههم بهر      ارائص اطالعهات بهه زبهان محلهي و بهه     : هايي از قبيل درصد شناسايي شد، اقدام

روز و خدمات مبتني بر نياز و اولويت روستائيان را بهراي تسهريص    سوادان روستايي و تهيه و ارائص اطالعات به كم

بها درصهد    ICTهاي بازدارنهدة گسهتر     ترين عامل دهد؛ همچنين مهم در روستاها مؤثر نشان مي ICT گستر  

 -نيافتگي اجتماعي عف فرهنگي، توسعهدرصد شامل چهار عامل ضعف زيرساختي، ض 21تبيين واريانس حدود 

ههايي   ترين مانص يعنهي ضهعف زيرسهاختي حهاكي از ضهعف      تخصصي است كه مهم -اي و ضعف مهارتي منطيه

و نبهود محتهواي    ICTافزارهاي بومي، خهدمات محلهي    هاي مخابراتي، نرم نبود يا ناكافي بودن زيرساخت: چون
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 . شده است اينترنت و رايانه در روستاهاي بررسي كاربردي اينترنت براي روستائيان و نيز گراني

در  ICTتوان گفت توسعص فراگير نهادهاي مرتبط بها خهدمات    هاي بازدارنده مي براساس تحليل عاملي عامل

سازي و ارتياء سط  و تسههيل اسهتفاده از ايهن نهوع      تواند گام بلندي براي بومي شده مي سط  روستاهاي بررسي

افزارهها بهراي اسهتفاده كهاربران      استا، با ايجاد نهادهاي پشوهشهي در تغييهر و تسههيل نهرم    در اين ر. خدمات باشد

افهزار   هاي تحييياتي خاصي را براي پشوهشهگران و كارشناسهان نهرم    توان طرح روستايي در سط  شهرستان، مي

 .تصويب رساند ها را به تعريف كرد و با همكاري سازمان جهاد كشاورزي و مركز مخابرات شهرستان اين طرح

دهنهدة اينترنهت، حهداقل در     توان ارائه كرد، ايجاد مركزههاي سهرويس   پيشنهاد ديگري كه در اين رابطه مي

اسهت كهه ايهن    ( تك روستاها وجود نداشته باشهد  اندازي اين مركزهاي براي تك اگر امكان راه)سط  دهستان 

افهزايش تعهداد   . ن ميهدور خواههد شهد   ريهزي و مسهاعدت سهازمان مخهابرات و همكهاري مسهئوال       مهم با برنامه

دهندة اينترنتي در اتصال مستييم كاربران روستايي از طريق دهستان مربو  به آنبراي افزايش  مركزهاي سرويس

 .كند ترين نيش را ايفا ميمي سرعت اينترنت و بهبود و تسهيل استفاده از اينترنت، مهم

: ههاي زيرسهاختي شهامل    وستاها، ايجهاد و توسهعص عامهل   در ر ICTبرندة گستر   هاي پيش در رابطه با عامل

سهايت   ، ايجهاد و  ...(ههوايي و  و بينهي وضهعيت آ    بهراي پهيش  )تحيييهاتي   -هاي هواشناسي استفاده از ماهواره

ها در روسهتا را   هاي كاربري زمين هاي تحيييات كشاورزي و استفاده از ماهواره براي تهيص نيشه وسيلص مؤسسه به

ههاي جههاد    ههاي مربهو  بهه آن در سهط  سهازمان      تهوان بها ارائهص برنامهه     در اين زمينه، مي. اد كردتوان پيشنه مي

ههاي ضهمن خهدمت بهه كارشناسهان مربهو ، در اسهتفاده از         كشاورزي و هواشناسي استان و نيز ارائهص آمهوز   

 .اي را انجام داد ستردههاي گ افزارها، اقدام هاي مرتبط و استفاده از نيروهاي كارشناس اين نوع نرم افزار نرم

هها، تهيهه و پخهش     در دسترس قرار دادن آخرين اطالعات بهراي روسهتائيان و ايجهاد بهازخورد مناسهب آن     

پهروري متناسهب بها محصهوالت ههر منطيهه        هاي آموزشي تلويزيوني و راديويي در زمينص كشاورزي و دام برنامه

هها، نيهز از جملهه     ا كشهاورزي از طريهق ايهن رسهانه    ههاي مهرتبط به    طور مجزا از شبكص استاني و معرفهي سهايت   به

از سوي . هاي زيرساختي مناسب براي افزايش آگاهي روستائيان در زمينص استفاده از اين نوع خدمات است عامل

: ههايي نظيهر   سازي در زمينهص اسهتفاده از خهدمات مهورد نظهر، اقهدام       رساني و فرهنگ ديگر، براي افزايش اطالع

 ICTموز  زبان انگليسي براي جوانان روستايي، ايجاد آگاهي دربارة منفعت و خدمات هاي آ برگزاري كالس

پهروري نيهاز بهه توجهه بيشهتري از سهوي        و آموز  رايگان كاربردهاي اينترنت و كامپيوتر در كشهاورزي و دام 

منظهور ارائهص    بهه  .پهذير اسهت   ههاي ترويجهي امكهان    ها از طريق برنامهه  ريزان اين مناطق دارد كه اين فعاليت برنامه
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اطالعات و خدمات مبتني بر نياز و اولويت مردم روستايي، توسعص تشكيالتي در اين منهاطق بهراي سهاماندهي و    

توانهد مهؤثر و    سازي عرضص اطالعات متناسب با شرايط محلي روستائيان مهي  بازتا  تياضاهاي اطالعاتي و بهينه

 .مفيد باشد

اي در تسههيل   سوادي و نيش باسوادي و سهواد رايانهه   نص بازدارندگي كمهاي تحييق در زمي با عنايت به يافته

ههاي توسهعص روسهتايي بهه      گهذاران برنامهه   روستايي، لزوم توجهه بيشهتر سياسهت    ICT هاي گستر   اجراي برنامه

گههذاري در راسههتاي افههزايش دادن سههط  سههواد روسههتائيان و سههواد اينترنتههي آنههان از طريههق برگههزاري   سههرمايه

ههاي آموزشهي از سهوي سهازمان جههاد       اي در خهالل دوره  هاي رايانه آموزشي و گنجاندن آموز  هاي كالس

هاي آموزشي كشاورزي هميشه مخاطبان خود را دارد و  شود، چرا كه دوره كشاورزي، بيش از پيش آشكار مي

 .  ه كردها استفاد توان در راستاي افزايش سواد اينترنتي فراگيران اين برنامه از اين موقعيت مي

توان بيان كهرد،   در روستاها مي ICTبرندة گستر   از ديگر پيشنهادهايي كه در رابطه با مؤلفص خدماتي پيش

فراهم كردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت مناسب در روستا؛ كهاهش قيمهت رايانهه، هزينهص دسترسهي بهه       

انه به دفترهاي مركز رايانه در روستا  براي افزايش هاي تلفن همراه در روستا؛ و اهداء راي اينترنت و هزينص مكالمه

ريهزان   نههادي،  الزم اسهت برنامهه    -براي بسترسهازي مناسهب تسههيالتي   . است  استفادة روستائيان از اين فناوري

ههاي   روز و ضهروري روسهتائيان، تشهويق سهازمان     هايي با محتواي اطالعات بهه  توسعص روستايي با طراحي سايت

هاي محلي و ملي براي توسعص  ي به ارائص خدمات از طريق اينترنت، ايجاد هماهنگي بين سازماندولتي و غيردولت

در اين راستا، سازمان جهاد كشاورزي استان اصهفهان  . هاي مناسب را فراهم كنندروستايي، زمينه ICTخدمات 

استانداري و با همكاري ديگر هاي مرتبط با توسعص اين نوع خدمات در سط   تواند با پيشنهاد ايجاد كارگروه مي

 .ها اقدامكند ريزي و تشويق سازمان هاي مرتبط از جمله مركز مخابرات در اين زمينه به برنامه سازمان

 کتابنامه

هاي اطالعات و ارتباطهات در   آمدي بر كاربست فناوري در»، (1342)، مراد نشادي ه و .ا شريف زاده، .اسدي ع

 .، تهران«توسعه روستايي

راهبرد ، «تحليلي بر نيش علم و فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه روستايي»، (1347)و قنبري ي، . حبرقي 
 .131-141: 24، ياس

انداز گستر  فناوري اطالعات و ارتباطهات در منهاطق    چشم»، (1342)، راسخي   و.زرافشاني ك، .زن ع پا 
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 .177-227: 4، روستا و توسعه ،«روستايي شهرستان كرمانشاه

عوامل بازدارنده استفاده از فناوري اطالعات از ديدگاه دانشجويان »، (1342)و موحد محمدي ح، . پورآتشي م

 .119-117:  3، علوم ترويج و آموز  كشاورزي، «هاي كشاورزيتحصيالت تكميلي رشته
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Abstract 
Despite entering ICT in many villages of Iran, many capabilities of this technology in rural 

areas has not been paid much attention and exploitation due to lack of recognition of driving 

and hindering factors. In fact, without recognition of mentioned factors, any action would 

result in the loss of human and material resources. Accordingly, the purpose of this study was 

to analyze the driving and hindering factors of ICT development in villages of central part of 

Najaf Abad County. The study is a descriptive and survey research. The statistical population 

of the study consisted of all the experts of Jihad-e Keshavarzi, Post, Post bank, communication 

and rural ICT offices (55 people). Validity of the questionnaire confirmed by experts’ view and 

reliability of research tool measured by calculating Cronbach-Alpha coefficient (over 0.9). The 

results of factor analysis showed that four factors including cultural - information, 

infrastructural, service and facilities - institutional determined as driving factors explained 

73.17 percent of total variance and four factors including infrastructural weakness, cultural 

weakness, social-regional underdevelopment and technical- skills weakness determined as 

hindering factors of ICT development in villages of central part of Najaf Abad County which 

explained 58.49 percent of total variance. 
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