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-) بر بهبود كيفيت زندگي در جوامع روستايي ميICTفناوري اطالعاتي و ارتباطاتي (هاي موثر پژوهش حاضر با هدف شناسايي قابليت -چكيده 

استفاده شده است. جامعه  spssتحليلي، مطالعات پيمايشي و تحليل ساختاري از نرم افزار  _باشد كه جهت نيل به اين هدف از روش توصيفي 
نفر انتخاب و پرسشنامه به  114شد همچنين حجم نمونه با استفاده از روش كوكران باآباد شهر گرگان ميمورد مطالعه در اين پژوهش روستاي قرن

هاي اجتماعي، اقتصادي و دسترسي به مولفه در سه گروه از شاخص 17صورت تصادفي ساده بين آنها توزيع شده است. جهت قضاوتي صحيح از 
% بين 95دهنده رابطه معنادار تا سطح اسكوئر نشاناز آزمون كايآمده هاي روستايي استفاده شده است. نتايج بدستخدمات و زيرساخت

هاي اقتصادي و دسترسي به % در رابطه با شاخص99هاي اجتماعي و رابطه معنادار استفاده از مركز فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتقاء شاخص
تا حد زيادي توانسته است باعث بهبود كيفيت  عات و ارتباطاتفناوري اطالباشد. به عبارت ديگر، مركز هاي روستايي ميخدمات و زيرساخت

 زندگي در محدوده مورد مطالعه شود.
 .باشند، ذكر كنيد  شده جدا  هم كاما از  با  حداكثر پنج واژه كليدي مرتبط با مقاله، به طوري كه -ها كليد واژه

 
1. 0Bمقدمه 

مي بريم عصر ارتباطات ناميده  سر مي  عصري كه درآن به
مندي از دانش و امكانات تكنولوژيكي آن  كه ميزان بهره شود

باشد. چه  تعيين كننده ميزان قدرت و توانايي افراد و جوامع مي
بسا برخي از منابع مادي و انساني، تنها به پشتوانه در 
اختيارداشتن شريان بزرگراههاي اطالعاتي و ارتباطي، در انديشه 

هاي قدرت، نفوذ سياسي و اقتدار بالمنازع در  رسيدن به قله
اي كه در هزاره سوم، فناوري اطالعات گونهبه  ]1[جهان هستند. 

ترين محور تحول و توسعه در جهان و ارتباطات به عنوان عمده
ن نيز آنچنان با زندگي مردم عجين بوده و دستاوردهاي ناشي از آ

توجهي به آن اختاللي عظيم را در گشته كه رويگرداني و بي
آورد. زيرا در حال حاضر جامعه، رفاه و آسايش مردم به وجود مي

بسياري از روابط، تبادالت اطالعاتي، اقتصادي، فرهنگي، مبادله 
ق ها از طريدستاوردهاي علمي، دستيابي به آخرين تكنولوژي

در حال حاضر « گردد به طوري كه فناوري اطالعات ممكن مي
درصد امور روزمره روستائيان در كره جنوبي از طريق  60بيش از 

از آنجا كه توسعه هر كشوري  د.گيرهاي اينترنتي انجام ميشبكه
نمايد، يكي از بدون افراد متخصص و كارآمد، امري غيرممكن مي

از جمله كشور ما، آموزش در هاي اساسي هر كشور و اولويت
بخش كشاورزي و ترويج فناوري اطالعات و ارتباطالت در مناطق 

 باشد.روستايي جهت ارتقاء سطح كيفي زندگي در اين مناطق مي

در همين راستا، هدف از مقاله حاضر تحليل نقش فناوري 
 باشد.اطالعات و ارتباطات در كيفيت زندگي روستاييان مي

 
2. 1Bمباني نظري 

گيري از راهكارهاي مرتبط با سالهاي اخير درخواست بهرهدر 
ICT  براي توسعه روستايي و ارتقاء كيفيت زندگي در كشورهاي

ها و امكانات زيادي را جهت ايجاد يك درحال توسعه قابليت
هاي فراوان تحول به وجود آورده است. به دست دادن فرصت

بور از براي بخش زيادي از جمعيت مناطق روستايي جهت ع
شكاف ديجيتالي و دسترسي به منابع اطالعاتي و فراهم آوري 

تواند اولين خدمات به وسيله فناوري اطالعات و ارتباطات، مي
توان اذعان كرد كه در اين ارتباط مي ]2[مرحله اين تحول باشد 

توسعه ديجيتالي نواحي روستايي درهاي جديدي براي استفاده از 
كند و ارتباطات روستايي را به حدود باز ميروستاها از امكانات نام

و بر اين  ]3[دهد اي كه تاكنون تصور نشده است، تغيير ميگونه
اساس دسترسي به تكنولوژي اطالعات براي جوامع روستايي 
جهت جذب و نگهداشت مشاغل خود و زنده ماندن از نظر 

 .]4[اقتصادي در حال تبديل شدن به يك ضرورت است
زندگي يكي از مسائل اصلي هر جامعه براي بهبود كيفيت 

توسعه همه جانبه است. يكي از راهكارهاي مهم براي دستيابي به 
-) ميICTبهبود كيفيت زندگي، فناوري اطالعات و ارتباطات (

نظر در مسائل اي كه بسياري از محققان صاحبباشد به گونه
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ز توسعه كشورهاي جهان سوم معتقداند كه با استفاده صحيح ا
سوادي به مبارزه توان با فقر و بيفناوري اطالعات و ارتباطات مي

هاي نوين در بر خواست و همچنين با آموزش  فنون و روش
هاي گوناگون اعم از صنعت، ها در زمينهاشكال اطالعات و آگاهي

خدمات، كشاورزي، باغداري، دامداري و .... بر بهبود كيفيت 
 ون در شهر و روستا افزود.زندگي و ميزان توليدات گوناگ

رابطه بين كيفيت زندگي روستاييان و فناوري اطالعات و 
ارتباطات همواره از دوران انقالب صنعتي موضوعي ديرينه براي 

اي كه در عصر منتقدان اجتماعي و فالسفه بوده است، به گونه
حاضر صحبت از كيفيت زندگي بدون استفاده از ابزارهاي فناوري 

باشد. مهمتر آنكه انديشيدن درباره فناوري به نمي پذيرامكان
باشد زيرا انسانها خيلي سريع خود را با تنهايي درست نمي

دهند به نحوي كه كمتر هاي در دسترس تطبيق ميفناوري
شود و استفاده از اين ابزارها باعث ايجاد هيجان در انسان مي

الينفك عصر  مهمترين دليل آن استفاده از فناوري به عنوان جزء
اي كه باشد. به گونهديجيتال در ارتقاء كيفيت زندگي انسان مي

هايي كه در سالهاي اخير، با توجه به رشد و گسترش يكي از نظام
هاي هاي اينترنت مورد توجه قرار گرفته است ايجاد پايگاهشبكه

باشد كه به عنوان فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاها مي
گذر نيروي انساني به جامعه اطالعات م جديد و كليديك پاراداي

مطرح است. بنابراين محصوالت فناوري اطالعات، جامعه روستايي 
 را به سمت يك انقالب سوق داده است.

جهت ارتقاء كيفيت زندگي با استفاده از فناوري اطالعات 
وارتباطات، هم بايد منابع دولتي و هم خصوصي در اين راه متحد 

زيرا اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با وجود دو منبع باشند، 
 ).1خصوصي و دولتي (شكل شماره 

 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: مراحل و راهكارهاي دستيابي به بهبود كيفيت زندگي با استفاده از 1شكل    

 ]ICT ]5توسعه 

3. 2Bمفهوم كيفيت زندگي 

اي است كه داراي معاني كيفيت زندگي مفهوم گسترده
هاي مختلف است. برخي آن را به گوناگون براي افراد و گروه

پذبري يك ناحيه، برخي ديگر به عنوان عنوان قابليت زيست
اي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي، سنجه

بهزيستي اجتماعي، شادكامي، رضايتمندي و ... تفسير كرده اند 
د، هنوز تعريف قابل قبول جهاني براي اين مفهوم . با اين وجو]6[

صورت نگرفته است. زيرا بسياري از محققان بر اين باورند كه 
كيفيت زندگي مفهومي چندوجهي، نسبي، متاثر از زمان، مكان، 

هاي فردي و اجتماعي است. به طور كلي، تحقيقات كيفيت ارزش
گونه تحقيقات گذارد. اين دهه تجربي را پشت سر ميرزندگي چها

گيرد. ابعاد مختلفي از زندگي و محيط فيزيكي را در بر مي
هاي انجام شده در اين خصوص با هدف بهبود متدولوژي فعاليت

گيري و سنجش كيفيت زندگي در راستاي مناسب براي اندازه
ترين مبحثي كه اين باشد. عمدههاي زندگي ميارتقاء استاندارد

هاي مادي و غيرمادي برآورد جنبه نظريه در درون خود دارد،
زندگي، يا به زباني ديگر، ابعاد فراموش شده آن است. عوامل 

گذارند، از مختلفي وجود دارد كه بر روي كيفيت زندگي تاثير مي
جمله فرهنگ، عوامل اقتصادي و اجتماعي و محيطي. برخي از 
نويسندگان كيفيت زندگي را مترادف با مفاهيمي همچون 

عيني، خشنودي، رضايتمندي از زندگي و حتي زندگي  بهزيستي
 دانند.خوب مي

براي تبيين مقهوم كيفيت زندگي مدلي توسط شيفر و 
ميالدي ارائه گرديد. در اين مدل بر  2000همكارانش در سال 

سه قلمرو اجتماع، محيط و اقتصاد تأكيد شده است. مزيت اين 
عين گرديده و مدل اين است كه تقابل بين قلمروها صريحا م

تصويري از مفاهيم زيست پذيري، كيفيت زندگي و پايداري در 
](شكل شماره 7[ارتباط متقابل با همديگر بيان گرديده است 

2(. 

 بخش خصوصي بخش دولتي

 فرهنگ سازي

 منابع مالي منابع فيزيك

 خط اينترنت مناسب -
 كالس هاي آموزشي -
 تجهيزات آموزشي -
 زيرساخت ها -

 هزينه هاي آموزشي -
 هزينه هاي پژوهشي -
 هزينه هاي تجهيزاتي -

 در بهبود كيفيت زندگي ICTنقش 
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3B سهيم در كيفيت زندگي از ديدگاه اكولوژي : مدل مفهومي عوامل 1شكل
 انساني

4. 4Bروش تحقيق 

با توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر بررسي نقش فناوري 
-اطالعات و ارتباطات بر روي كيفيت زندگي جوامع روستايي مي

هاي توصيفي، تحليلي بهره گرفته و به صورت باشد از تكنيك
گيرد. كه به منظور ارائه يك تحليل ساختاري، پيمايشي انجام مي

هاي پارامتريك و ناپارامتريك موجود و آزمون SPSSاز نرم افزار 
 در اين نرم افزار استفاده شده است.

جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان روستاي       
نمونه  114باشند كه با استفاده از روش كوكران آباد ميقرن

 .)1معادله ( اندو به صورت تصادفي ساده انتخاب شدهانتخاب 
 
)1( 𝑛 = 𝑁(𝑡.𝑠)2

𝑁𝑑+(𝑡.𝑠)2                                                      

5. 5Bمعرفي محدوده مورد مطالعه 

و  54ْ    35َ    22آباد در طول جغرافيايي ً  روستاي قرن     
متري از سطح  270ارتفاع و  36ْ    49َ     23عرض جغرافيايي ً  

دريا قرار گرفته است و در قسمت شمالي شهر گرگان واقع شده 
است. همچنين روستاي قرن آباد در دهستان انجيرآب از بخش 

بلوك « باشد كه در گذشته جزو مركزي شهرستان گرگان مي
 19رفت و در ايالت استرآباد به شمار مي» استرآباد رستاق

 گرگان قرار گرفته است.كيلومتري جنوب شرقي 

اين روستا از شرق به اراضي زراعي و جنگل جعفرآباد، از       
غرب به اراضي زراعي اصفهانكالته و جنگل گرمابدشت 
(توسكستان)، از شمال به روستاي آهنگر محله و از جنوب به 

هاي خيرات و توسكستان و ارتفاعات جنگلي البرز محدود آبادي
) تعداد كل 1389سرشماري (سال طبق آخرين  گردد.مي

نفر  1042نفر كه از اين تعداد  2140جمعيت روستا برابر است با 

 خانوان مي باشد. 588نفر زن مي باشند و داراي  1098مرد و 
 

6B تحوالت جمعيتي روستاي قرن آباد1جدول : 
 

7B ،1390مآخذ: سالنامه آماري استان گلستان 

6. 8Bهاي تحقيقيافته 
9B با توجه به ابعاد و قلمروهاي كيفيت زندگي و جهت

دستيابي به قضاوتي صحيح در رابطه با نقش فناوري اطالعات و 
اي از ارتباطات در ارتقاء كيفيت زندگي روستاييان از مجموعه

هاي اقتصادي، اجتماعي و شاخصها و در سه گروه از مولفه
 .استفاده شده است هادسترسي به خدمات و زيرساخت

 هاي اجتماعيمولفه  .6,1
در گام اول در رابطه با سنجش كيفيت زندگي و ارتباط آن با 

هاي مراكز فناوري اطالعات و ارتباطات در نقاط روستايي از مولفه
شود كه اجتماعي استفاده شده است و بدين صورت مطرح مي

بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطالت و ارتقاء 
هاي كيفيت زندگي در قلمرو اجتماعي رابطه معناداري شاخص

 وجود دارد.
مولفه در زمينه اجتماعي  5بنابراين جهت اثبات آن، از 

فرهنگي و از آزمون كاي اسكوئر استفاده شده است.  اطالعات 
دهنده ارتباط معنادار تا سطح نشان 2مندرج در جدول شماره 

باشد. بدين معنا كه بين ها مي% براي بسياري از مولفه99
هاي استفاده از مراكز فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتقاء شاخص

اجتماعي ارتباط مستقيم وجود دارد و در واقع افزايش استفاده از 
تاييان هاي اجتماعي زندگي روساين مراكز باعث افزايش شاخص

 .)2(جدول شماره شودمي
 

 1389 1385 1375 1365 سال
 2140 2132 2119 1910 جمعيت (نفر)
 588 507 443 316 تعداد خانوار

 محيط

 ماندني

 اقتصاد

 تحرك پذيري

 رضايتمندي

زيست  اجتماعي
 پذيري

كيفيت 
 زندگي
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و  ICT: آزمون كاي اسكوئر جهت بررسي ارتباط استفاده از مراكز 2جدول 
 هاي اجتماعي زندگي روستاييانارتقاء شاخص

12B *95 **         معني دار99% معني دار % 
 

13B6,2 .    هاي اقتصاديمولفه 
استفاده از فناوري اطالعات در گام  دوم به بررسي ارتباط بين 

-پرداخته مي قتصاديهاي او ارتباطات و رضايتمندي از مولفه
شود. بدين مفهوم كه بين استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

 هاي اقتصادي رابطه معنادار وجود دارد.و ارتقاء شاخص
اسكوئر استفاده مولفه و از آزمون كاي 7و جهت تأييد آن از 

دهنده نشان 3شده است. اطالعات مندرج در جدول شماره 
هاست در واقع ضريب % براي تمام مولفه99ارتباط معنادار 

دهنده رابطه كامل بين استفاده از معناداري به دست آمده نشان
(جدول  هاي اقتصادي در روستا استو ارتقاء شاخص ICTمراكز 

 .)3شماره 
 

 
 
 
 
 
 

و  ICT: آزمون كاي اسكوئر جهت بررسي ارتباط استفاده از مراكز 3جدول 
 زندگي روستاييان قتصاديهاي اارتقاء شاخص

 
 % معني دار99** 

 

6,2. 14Bروستايي دسترسي به خدماتهاي مولفه 
15B5هاي روستايي، از در رابطه با دسترسي به خدمات و زيرساخت 

بنيادي استفاده شده است. بدين صورت كه، وجود مركز مولفه 
فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا تا چه اندازه در دسترسي به 
خدمات روستايي تأثيرگذار بوده است؟ جهت دستيابي به سوال 

 اسكوئر استفاده است.فوق از آزمون كاي 
16B 99نشان دهنده معناداري  4اطالعات مندرج در جدول شماره %

براي تمام مولفه هاي مربوط به زيرساخت ها مي باشد. بدين 
معني كه وجود مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا 
توانسته است تا حد زيادي شرايط را براي دسترسي به زيرساخت 

 .)4زد (جدول شماره هاي روستايي مهيا سا
 

و  ICT: آزمون كاي اسكوئر جهت بررسي ارتباط استفاده از مراكز 4جدول 
 دسترسي به خدمات روستايي

   % معني دار99** 

در نهايت بايد اظهار كرد، كيفيت زندگي در هر سه بعد 
هاي اقتصادي، اجتماعي و دسترسي به خدمات وزيرساخت

روستايي تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مركز فناوري اطالعات و 

اي كه براي تمام مولفه ها رابطه ارتباطات بوده است به گونه
 % بدست آمده است.99معني دار تا سطح 

7.    10Bگيرينتيجه 

امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات رشد و گسترش  
چشمگيري در بين كشورهاي مختلف داشته و مزاياي فراواني را 

ضريب كاي  مولفه
 اسكوئر

معني 
 داري

 *0,033 8,720 تغيير آداب و رسوم اجتماعي در جهت مثبت

 **0,010 9,160 افزايش آگاهي و سطح سواد روستاييان

 **0,000 26,00 كاهش مهاجرت روستاييان به شهر

 **0,001 17,68 افزايش سطح بهداشت روستاييان

 **0,003 13,84 افزايش نرخ مشاركت در بين روستاييان

ضريب كاي  مولفه
 اسكوئر

معني 
 داري

 **0,000 20,60 هاي شغلي جديد در روستاايجاد فرصت

 **0,000 21,00 گذاري توليدي در روستاميزان سرمايه

 **0,019 11,80 هاي توليديزمينه هاي  تشكيل تعاوني

 **0,001 18,20 گسترش گردشگري در روستا

 **0,012 10,96 بازاريابي محصوالت كشاورزي در روستا

 **0,000 21,80 بازاريابي محصوالت دامي در روستا

 **0,000 39,40 ميزان اشتغال غير كشاورزي روستا

ضريب كاي  مولفه
 اسكوئر

معني 
 داري

 0,000** 7,756 مركز خريد روزانه

 0,000** 4,536 پست بانك

 0,000** 26,74 تسهيالت حمل و نقل عمومي

 0,000** 21,657 مراكز وابسته مراكز آموزشي و ساير

 0,000** 5,768 مراكز فرهنگي، ورزشي، هنري و تاريخي
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به منظور جذب منافع ايجاد شده  .براي كشورها ايجاد كرده است
بوسيله فناوري اطالعات و ارتباطات، بايد اين فناوري پياده 
سازي، و به صورت كارآمدي استفاده شود. از طرف ديگر، كشورها 
با اين تهديد مواجه هستند كه اگر شكاف ديجيتالي در حال رشد 

ي در داخل كشور و يا ميان كشور خود با ساير كشورها را شناساي
نكنند، دچار عقب ماندگي شوند. اين دو موضوع جايگاه فناوري 
اطالعات و ارتباطات را در رشد و پيشرفت كشور نشان مي دهد و 
ضرورت دسترسي و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را به 
خوبي مشخص مي سازد. ميزان دسترسي و استفاده از فناوري 

رونيكي ناميده مي شود كه اطالعات و ارتباطات، آمادگي الكت
حالت يا كيفيتي از آمادگي جامعه براي استفاده از فناوري هاي 
الكترونيكي مي باشد. رسيدن به سطح باالي آمادگي الكترونيكي 
و تبديل چشم اندازها به گامهاي عملي كه مناسب شرايط داخلي 

 هر كشور باشد يك امر ساده نيست.

هاي مؤثر فناوري ايي قابليتهدف اصلي تحقيق حاضر شناس      
با  بر كيفيت زندگي در جوامع روستايي يو ارتباطات ياطالعات

باشد كه بدين آباد در شهر گرگان ميمطالعه موردي روستاي قرن
مولفه در سه گروه از  17منظور و جهت قضاوتي صحيح از 

هاي اجتماعي، اقتصادي و دسترسي به خدمات استفاده شاخص
دهنده اسكوئر نشانآمده از آزمون كايج بدستنتاي شده است.

% بين استفاده از مركز فناوري اطالعات 99رابطه معنادار تا سطح 
هاي اجتماعي، اقتصادي و دسترسي و ارتباطات و ارتقاء شاخص

باشد. به عبارت ديگر، هاي روستايي ميبه خدمات و زيرساخت
تا حد زيادي توانسته است باعث بهبود كيفيت زندگي  ICTمركز 

 در محدوده مورد مطالعه شود.
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