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بازدارندههای توسعۀ فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
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تاریخ پذیرش94 /77 /71 :
تاریخ دریافت94 /71 /71 :
چکیده
این پژوهش در تالش است تا به شناسایی عوامل بازدارندهی توسعهی  ICTدر مناطق روستایی
گیالن بپردازد .رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل دادههای کیفی از روش
نظریه بنیادی بهره گرفته شده است که در آن تعداد  79نفر از صاحب نظران حوزه  ICTاز طریق
روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند .دادههای پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته
جمعآوری شده است و برای تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  MAXQDA10کدگذاری باز
انجام شد و مجموعهای از مفاهیم و مقولهها استخراج گردید.سپس در مرحله کدگذاری محوری،
پیوند میان مقولهها با عناوین پدیده ،شرایط علی ،شرایط زمینهای و مداخلهگر ،راهبردهای کنش/
برهم کنش و پیامدها ،در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد .در ادامه با کدگذاری انتخابی یکایک
اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و سیر داستان ترسیم شد که براساس آن مهمترین عوامل
بازدارنده ی آن زیرساخت نامناسب ،کمبود امکانات و اعتبارات دولتی ،عدم آگاهی الزم از ،ICT
مهاجرت طبقه تحصیلکرده روستا به شهر و عدم وجود احساس نیاز در روستاییان است.
طبقهبندي I28, R51, R58, O21 : JEL
واژههاي كليدي :فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظریه بنیادی ،کدگذاری ،بازدارنده.
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 - 2دانشیار گروه مدیریت کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
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پیشگفتار
امروزه تأکید بر اهمیت نقش فنّاوری اطالعات بر فرایند توسعه تا آنجا پیشرفت کرده است که گفته
می شود فنّاوری اطالعات و توانایی در استفاده از آن و سازگاری با آن از عوامل مهم در ایجاد
ثروت ،قدرت و دانش است (.) Flach & Anyimadu, 2003:37
با توجه به تأثیر مستقیمی که فناوری اطالعات در زمینه کاهش هزینهها ،افزایش سطح رفاه
عمومی ،رشد اقتصادی و افزایش اشتغال دارد اهمیت توسعه و گسترش آن در روستاها بر هیچکس
پوشیده نیست ،اما موانع و چالش هایی برای توسعه این فناوری در روستاها وجود دارد .با ورود یک
فنا وری جدید در یک جامعه کوچک روستایی ،تغییرات و دگرگونیهای زیادی در آن جامعه بوجود
می آید .اگرچه حقیقت دارد که ما بیش از هر زمان دیگر ،در عصر تغییر زندگی میکنیم اما ساختار
نظام اجتماعی حاکم ،غالبا مانع نشر نوآوریها میشود همچنین در صورتی که مردم جامعه فناوری
جدید را برای خود مفید ندانند ،یا احساس کنند که با فرهنگ و هویت روستایی و ارزشهای ملی و
مذهبی آنها منافات دارد ،در برابر ورود این فناوری مقاومت میکنند(هدایتی نیا و نوریپور:7397 ،
 .) 3امروزه در تمام نقاط جهان از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ابزار
دستیابی به اهداف توسعه یاد میشود .تاکنون مطالعات بیشماری در زمینهی فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایی در سطح جهانی و کشوری انجام شده است که به بررسی نقش این فناوری نوین
در جامعهی روستایی پرداخته شدهاست که از پژوهش های خارجی می توان به پژوهشهای
فیرلی  ،) 2772(7هازرا  ،) 2772(2فوریه  ،) 2771 (3مون و همکاران  ،) 2777( 4مالکسی  ) 2773( 1اشاره
کرد که در مطالعات خود تاثیرات  ICTرا در زندگی روستاییان جهان بررسی کردند.
گرازی و ورگارا  ) 2772 ( 2در مقالهی خود تاثیرات موانع زبانی استفاده از کامپیوتر در خانواده را در
کشور پاراگوئه که کشوری درحال توسعه است مورد قرار دادند .تحلیل پارامتری که در این پژوهش
انجام شده تایید میکند که زبان ( Guaraniگورانی) در پاراگوئه یک مانع مهم در انتشار ICT
است .تناسب و میزان استفاده از زبان گورانی نه تنها عدم انطباق فرهنگ با فناوری جدید را نشان
میدهد بلکه عدم وجود یک تعریف سودمند از  ICTمی باشد .به عالوه متغیرهای اجتماعی
اقتصادی مثل درآمد ،تحصیالت و مناطق شهری و روستایی در واقع عوامل تعیینکنندهی استفاده
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از کامپیوتر و دسترسی به اینترنت هستند .منصور و عبداللهی کامبا  ) 2777(7در پژوهش خود
عواملی مانند زیرساختها ،سطح پایین سواد ،فقدان خدمات اطالعات ،نبود شایستگیهای فنی و
عدم سیاست های اطالعاتی مناسب را از موانع دسترسی به اطالعات در جوامع روستایی نام بردهاند.
همچنین به این نتیجه رسیدند که برای پذیرش اطالعات در میان جوامع روستایی در کشورهای
درحال ،توسعه شناسایی نیازهای اطالعاتی جوامع روستایی و همچنین حفظ بافت سنتی و محلی
ضروری است .درواقع توسعهی  ICTباید در قالب بافت محلی صورت گیرد .در ایران نیز مطالعات
بسیاری در این زمینه انجام شده است که به عنوان نمونه میتوان به پژوهشهای خواجه شاهکوهی
و همکاران( ،) 7397خلیل مقدم و همکاران( ،) 7311عنابستانی و وزیری( ) 7397اشاره کرد که به
ارزیابی و تحلیل نقش ، ICTخدمات و نفش آن بر توسعه اقتصادی روستاهای استان گلستان
پرداختند.محمدی و پیر خضراتیان( ) 7397و برقی و همکاران(  ) 7397نیز اثرات اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی  ICTرا در روستاها مطالعه کردند .باقر زاده و همکاران( ) 7397نیز چالشهای توسعه
 ICTروستایی را شناسایی کردند و راهکارهای درونی و بیرونی را برای مقابله با این چالشها ارائه
دادند .هدایتی نیا و نوریپور( ،) 7397به ارزیابی موانع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در
روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .در این
مطالعه .،نتایج و اولویتبندی نشان داد که معیارهای جا نیفتادن فرهنگ روستای الکترونیک ،تعرفه
نامناسب در خدمات مخابراتی ،معیارهای بی توجهی و کمتوجهی به گسترش فاوا وعدم وجود
زیرساخت نرم افزاری به ترتیب از مهم ترین موانع ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و زیرساختی بودند.
هدف این پژوهش شناسایی بازدارندههای توسعۀ فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در مناطق
روستایی استان گیالن است .محل انجام این تحقیق سازمانهای مربوط به فناوری اطالعات و
ارتباطات و توسعهی روستایی در استان گیالن میباشد .استان گیالن شامل  2921پارچه آبادی
است وتقریبا نیمی از جمعیت استان ،در روستاها زندگی میکنند( .آمارنامه استانداری) .از نظر
تراکم نسبی جمعیت ،استان گیالن پس از استان تهران در مقام دوم قرار دارد  .تراکم جمعیت
گیالن ،معادل  721 /7نفر در هر کیلومتر مربع است ).(www.guilan.ir
با وجود تحقیقات و مطالعات بیشماری که در زمینهی فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در
روستاهای مختلف کشور انجام شده است ،متاسفانه در استان گیالن با خالء پژوهشی در این زمینه
و به ویژه با کمبود مطالعات در خصوص شناسایی موانع توسعۀ این فناوری نوین ،روبرو هستیم .در
نتیجه ما را برآن داشت تا پژوهشی در این خصوص انجام دهیم.همچنین با توجه به تراکم جمعیتی
استان گیالن که پس از تهران ،در مقام دوم قرار دارد و با در نظر گرفتن اینکه تقریبا نیمی از
1 Mansoor, Yushiana & Abdullahi Kamba , Manir
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ساکنان آن در روستاها زندگی میکنند از این رو ،پرداختن به تحقیقی در این زمینه ،بسیار ضروری
است .با مرور مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینهی  ICTروستایی میتوان نتیجه
گرفت که پژوهشگران روش کمّی را برای تحقیق خود انتخاب کردهاند اما در پژوهش حاضر به دلیل
خأل پژوهشی که در زمینهی فناوری اطالعات و توسعۀ آن به ویژه شناسایی عوامل بازدارندۀ ICT
در استان گیالن وجود دارد ،از یک شیوه از پژوهش کیفی به نام روش تحقیق « نظریه پردازی داده
بنیاد  »7استفاده میشود که مناسب شرایطی است که دانش ما محدود است .به وسیلهی این روش
با استفاده از دادههای جمعآوری شده نظریهای تکوین می یابد .این شیوه بهترین روش برای کشف
فرآیندهای اجتماعی است.
مبانی نظري
امروزه در تمام نقاط جهان از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ابزار دستیابی
به اهداف توسعه یاد میشود .شافریل ،ساما ،حسن و الورنس دی سیلوا (  ) 2777فناوری اطالعات و
ارتباطات را ترکیبی از دو مفهوم «فناوری اطالعات» و «ارتباطات» میدانند؛ بدین ترتیب که
فناوری اطالعات روشها ،ابزار ،محتوا و نرمافزارهایی را که فرایندهای نامحدود تهیه ،گردآوری،
پردازش ،اداره کردن ،پخش و ثبت اطالعات را در برمیگیرد شامل میشود ،و ارتباطات شامل
فرایند ارسال ،دریافت و اشتراک مفاهیم مرتبط بین طرفین است.بدین ترتیب ،فناوری اطالعات و
ارتباطات شامل مجموعه گوناگونی از ابزارهای تکنولوژیکی و منابع برای ایجاد ،نشر ،ذخیره و
مدیریت دادهها و اطالعات میباشد .امروزه در بسیاری از روستاهای مختلف جهان خدمات  ICTرو
به گسترش است به طوری که پروژه های متعددی در بسیاری از نقاط روستایی ،با هدف توسعه و
کاهش شکاف دیجیتالی اجرا شدهاند که در جدول  7به تعدادی از آنها اشاره شده است.
روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است .این روش از
جمله از جمله روشهایی برای پژوهشگر است که قصد شناخت منظم دیدگاهها و معانی افراد در
یک موقعیت خاص را دارند .این روش با خصوصیاتی نظیر درگیری کامل پژوهشگر با موضوع
مطالعه و امکان بهکارگیری روشهای متعدد و چندگانه جمعآوری اطالعات و دادهها و امکان
تحلیلهای مجدد و رفت و برگشت زیاد میان نظریه (تحلیل دادهها) و میدان(گردآوری دادهها)که
کرسول آن را زیگزالی می نامد .میکوشد تا شناخت نظری دقیقی از پدیده مورد مطالعه برای
تحقیق فراهم کند .در این روش تأکید بر مصاحبه و مشاهده برای تولید دادههای تجربی ،جذب
1 Grounded Theory
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محقق در میدان ،جلب اعتماد افراد مورد مطالعه و به کارگیری هرگونه روش مناسب برای
گردآوری اطالعات است (ایمانی جاجرمی .) 72 :7319 ،دادههای کیفی این پژوهش طی مصاحبه
با  79نفر از مسئولین ،متخصصان و صاحب نظران در حوزههای فناوری اطالعات و ارتباطات و
توسعهی روستایی در استان گیالن جمع آوری شده است .در این پژوهش از روش نموتهگیری
نظری استفاده شده است.در این روش نمونهگیری یکی ازمفاهیم مهم «اشباع تئوریکی  »7است.
اشباع تئوریکی به معنی این است که موارد تاجایی افزوده میشوندکه دیگر بینش و بصیرتی افزوده
نگردد؛ در حقیقت تا وقتی که پژوهشگر متوجه شود که دیگر چیز تازهای کشف نمیشود (بلیکی،
 221 :7314و فیلیک .) 731 :7311 ،برای

جمعآوری دادهها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته

استفاده شده است که مناسب پژوهشهای کیفی است .پس از آنکه تعدادی از مصاحبههای اولیه
انجام شد سؤالهای مصاحبههای بعدی با توجه به دادههای قبلی حاصل از مصاحبههای اولیه
تعدیل و تعیین شده است .در این روش از ابزارهایی مثل ضبط صوت ،دوربین فیلمبرداری و
دفترچه یادداشتی برای ثبت جملههای کلیدی و تاثیرگذار در پیش برد پژوهش استفاده شده است.
مدت زمان مصاحبه ها بین  71تا  17دقیقه متغیر بود و زمان انجام آنها تابستان  7393بوده است.
پس از انجام مصاحبهها وضبط آنها متن مصاحبهها پیاده شده است و سپس با مرور چندبارۀ
گفتگوها ،تحلیل و بررسی دقیقتری نسبت به دیدگاههای طرحشدهی مشارکتکنندگان انجام شده
است.تجزیهوتحلیل دادهها از طریق کدگذاری در سه مرحلهی کدگذاری باز  ،2کدگذاری محوری  3و
کدگذاری انتخابی 4و همچنین استفاده ازنرمافزارتحلیل دادههای کیفی  MAXQDAنسخهی دهم
نیز استفاده شده است.
یافتهها
یافتههاي كدگذاري باز
پس از انجام مصاحبهها ،متن مصاحبهها را وارد نرمافزار میکنیم و به مطالعه و بررسی واژه به واژه،
خطبهخط و بندبه بند مصاحبهها پرداخته و تمامی واژگان ،جملهها و حتی بندهایی که به نوعی
بیانگر موضوعی خاص هستند را شناسایی و در قالب کدهایی استخراج میکنیم (پیراننژاد ،قلیپور،
پورعزت و حنفیزاده .) 7392 ،همانطورکه جدول شماره  2نشان میدهد ،در نتیجهی کدگذاری باز
در این پژوهش  37مقوله استخراج شد .در ادامه جملههای مربوط به هر کد را در متن مصاحبهها
1 Theoretical Saturation
2 Open coding
3 Axial coding
4 Selective coding
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یافته وعالمتگذاری م یکنیم .به این ترتیب درمی یابیم که دربارهی هر کدام از مقوالت مصاحبه -
شوندگان چه اطالعاتی در اختیار ما گذاشتند.
یافته هاي كدگذاري محوري و انتخابی
پس از کدگذاری باز باید به کدگذاری محوری و تکوین پارادایم کدگذاری پرداخت .در این فرایند
یک مقوله اصلی (هستهای) از فهرست مقولههای باز انتخاب میشود و در مرکز فرایند کدگذاری
محوری به عنوان مقولۀ محوری قرار داده میشود .از اینجا مجددا به گردآوری دادهها و تحلیل
می پردازیم تا این که بتوانیم شرایط علّی ،مقولههای زمینهای و میانی ،راهبردها و یامد
آن
تک وین فرایند کدگذاری محوری را مشخص کنیم .این اطالعات دبه کل پارادایم کدگذاری در قالب
جدولی نشان میدهیم (بازرگان .) 721 :7319 ،سپس درکدگذاری انتخابی هرکدام از مفاهیم
بدست آمده که در مدل پارادایم است را بسط میدهیم هر کدام را توضیح میدهیم و در نهایت به
خط اصلی داستان که نتیجهی تحقیق است ،میرسیم .جدول  3مدل پارادایم بازدارندههای ICT
است که پدیدهی اصلی این مدل عدم توسعۀ  ICTاست که باعث عدم توسعهی فناوری اطالعات و
ارتباطات در مناطق روستایی استان گیالن میشوند.
شرایط علّی
مهمترین عامل بازدارندهی توسعه  ICTوجود زیرساخت نامناسب در روستاهای استان گیالن است.
بخش جلگهای در مقایسه با نواحی کوهپایهای و کوهستانی به علت نزدیکی به یکدیگر و توزیع
نقاط و جمعیت باال به نسبت کمتر مشکل دارند.در نقاط کوهستانی به دلیل شرایط جغرافیایی و
باال بودن از سطح دریا و دسترسی نداش تن روی نقاطی که بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند و
همچنین به علت جمعیت پایین زیرساخت ضعیفی دارند .بازدارندهی دیگر توسعه  ICTوابستگی
شدید به اعتبارات و بودجه های دولتی است .امکانات دولتی متاسفانه در وضعیت مناسبی وجود
ندارد یه همین علت خصوصیسازی در بخش  ICTضروری است.اعتبارات دولتی برای تجهیز
زیرساخت  ICTدر سطح روستاها ،به ویژه روستاهای کوچک و دورافتاده بسیار کم است .همچنین
بودجهای در زمینهی تبلیغات  ICTدرنظر گرفته نشده است .مکان یابی نادرست دفاتر از علل
دیگری است که باعث میشود  ICTپیشرفت نکند .در هنگام تاسیس دفاتر ،مکان مناسبی برای
احداث آن در نظر نمی گیرند .مثال مکانی انتخاب میشود که دسترسی روستاییان به آنجا ضعیف
است در نتیجه تعداد کمتری متقاضی دارند .به همین علت درآمد این دفاتر کاهش می یابد و در
مکان یابی ،مکان مرکزی باید انتخاب شود ،یعنی روستایی
نتیجه دفاتر ورشکست میشوند.در
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که دارای بعد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هستند و بر روستاهای اطراف خود برتری دارند.
روستاهایی که محل عبور و مرور چندین روستاها هستند به طبع بهتر میتوانند به سایر روستاها
خدمات ارائه دهند .اقتصاد در روستاییان به مراتب از شهرنشینان ضعیفتر است و اکثر کشاورزان
تک محصولی هستند و فقط چند ماه از سال کار میکنند و محصوالت خود را پیشفروش می -
کنند .بنابراین اقتصاد ضعیفی دارند و در نتیجه توانایی ضعیفی در خرید ابزارهای ICTمثل رایانه
دارند .هرچه جامعه روستایی اقتصاد بهتری داشته باشد ،انگیزه روستاییان برای ماندن در روستا
بیشتر میشود و به این طریق مهاجرت کاهش پیدا می کند .همچنین با بهبود اقتصاد خود میتوانند
بسیاری از نیازهای خود را از طریق  ICTتامین کنند.
شرایط زمينهاي و عوامل مداخلهگر
در بسیاری از کشورها در هر منطقهای بنابر فعالیت روستاییانCD ،های آموزشی برایشان می -
گذارند و سطح آگاهی روستاییان را باال می برند ،اما متاسفانه در روستاهای استان کمتر این کار
انجام می گیرد .سطح آگاهی روستاییان همچنین به علت تبلیغ ضعیف سازمانها مثل مخابرات و
صداوسیما ،کم است .افراد قدیمی و سالخورده در روستاها دفاتر را نمیشناسند یا اعتماد ندارند و به
علت نزدیکی روستاها به نقاط شهری ترجیح می دهند کارهای خود را در شهرها انجام دهند .عدم
اعتماد روستاییان به خصوص در افراد سالخورده به علت سطح آگاهی و سواد پایین آنها است .یکی
از شرایط دیگری که به عنوان بازدارندهی توسعه  ICTمحسوب میشود مشکل مدرن کردن
روستاها است .به بافت سنتی روستاها نباید دست زد زیرا باعث ایجاد عدم اعتماد در روستاییان
می شود و طبعا با پذیرش تکنولوژی مقاومت می کنند .همچنین با مهاجرت جمعیت جوان و
تحصیلکرده نواحی روستایی به شهرها ترکیب جمعی ت روستایی دچار تغییر میشود و روستاها از
نیروی جوان خالی میشوند .اگر خدمات  ICTدر روستا ارائه نشود ،روستاییان مجبورند برای انجام
امور اداری خود به شهر سفر کنند .به همین دلیل اکثر روستاییان به خصوص افراد تحصیلکرده
تمایل دارند محل زندگیشان را تغییر دهند و به شهر مهاجرت کنند .برای توسعهی  ICTمشکالت
قانونی ارگانها و نهادهای دولتی باید حل شود .یکی از مهمترین مشکالت تعداد جمعیت روستاها
است .اندازه جمعیت روستا اگر به حد نصاب نرسد دفاتر  ICTدر روستاها احداث نمیشوند.
جمعیت روستا برای ایجاددفتر باید  17خانوار باشد .اگر ارگانهای دولتی آستانه اندازه جمعیت را
کاهش دهند روستاهای بیشتری میتوانند از وجود دفاتر  ICTبهرهمند شوند.
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راهبردها
با توجه به بازدارندههای توسعهی  ICTدر سطح روستاهای گیالن راهبردهایی ارائه شده است که
از مهمترین آنها خصوصیسازی ،ایجاد شغل برای طبقات تحصیلکرده ،ایجاد بازار مجازی ،آموزش
و آگاهسازی روستاییان ،سرمایهگذاری و مکان یابی درست دفاتر  ICTاست.
پيامدها
اجرای راهبردهای ارائه شده پیامدهایی از قبیل افزایش دسترسی روستاییان به فناوری اطالعات،
کاهش مهاجرت طبقات تحصیلکرده روستایی ،اف زایش سطح دانش و آگاهی روستاییان جلوگیری از
هدررفت سرمایه دولتی و غیره دارد که در نهایت به کاهش شکاف دیجیتالی بین روستاها و شهرها
منجر میشود.
بحث و نتیجه گیری
با وجود توسعۀ روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای استان گیالن و قابلیت روستاها
برای پیشبرد  ،ICTعوامل بازدارندهای وجود دارند که سرعت توسعۀ این فناوری را در روستاها
کاهش می دهند و سبب افزایش شکاف دیجیتالی بین مناطق روستایی و شهری میشوند .مهمترین
مانع برای توسعۀ ، ICTزیرساخت نامناسب است .روستاهای استان گیالن به خصوص بخش
کوهپایهای و کوهستانی دارای زیرساخت نامناسبی هستند .کمبود بودجهها و اعتبارات دولتی نیز
توسعۀ  ICTرا با مشکل مواجهه کرده است .از طرفی دیگر روستاییان گیالن علیرغم داشتن سواد
باال ،آگاهی الزم را از  ICTندارند که به عنوان مانع دیگری برای توسعهی  ICTتلقی میشود.
مهاجر ت طبقه تحصیلکرده روستاها به شهرها می باشد که باعث میشود جمعیت روستاها از افراد
آگاه و متخصص کاهش یابد .مهمترین راهبردها برای از بین بردن موانع  ،ICTایجاد زیرساخت
مناسب ،خصوصی سازی ،ایجاد شغل برای طبقات تحصیلکرده ،ایجاد اعتماد در روستاییان،ایجاد
بازار مجازی ،آموزش و آگاهسازیروستاییان ،سرمایهگذاری و مکان یابی درست دفاتر  ICTاست که
در نتیجهی آن ،اختالف فرهنگی بین روستانشینان و شهرنشینان کاهش می یابد و دسترسی
روستاییان به  ICTافزایش می یابد ،سطح سرمایهگذاری باال میرود ،مهاجرت طبقه تحصیلکرده
کاهش می یابد و از هدررفت سرمایه دولتی جلوگیری میشود.
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پیوستها
جدول  .9نمونه هایی از پروژه هاي  ICTروستایی در كشورهاي مختلف
نام پروژه
پروژه  Drisheetدر
کشورهند

هدف
ایجاد مراکز فناوری اطالعات روستایی با هددف ارائده خددمات ارتبداطی مانندد تلفدن و پسدت
الکترونیک خدمات تجاری خدمات آموزشی و تحصدیلی از طریدق مددارس ،ارتبداط بدا ادارات
دولتی در شهرها با هدف کاهش هزینه پرداختی و سرعت در دسترسی بده خددمات دولتدی و
ارائه خدمات پزشکی( )591-607: 2003،Kaushik&Singh

پروژههای تحدت نظدارت

افدزایش ررفیددت سدازی فندداوری اطالعدات و ارتباطددات (ررفیدت سددازی مربیدان ،مهندسددان،

 JICA 7در ژاپن

سیاستگذاران) ،توسعهی زیرساختهای اطالعات و ارتباطات ،پیشبرد برنامدههدای کداربردی
فناوری اطالعات و ارتباطات در پروژههای توسعه (ایجاد دولدت الکترونیدک) ،بهبدود مددیریت
پروژه ،بهبود وضعیت آموزش و پرورش( .)1-14:2005،JICA

برنامه یک لپتاپ برای

دستیابی به تساوی بیشتر در دسترسی به اطالعات و تالش برای کاهش شکاف دیجیتالی

هر کودک و معلم

برای دانشآموزان آسیبپذیر ،دستیابی به کیفیت باالتر نظامهای آموزشی از طریق ارائهی
منابع جدید(دیجیتال) برای تدریس ،آموزش و دسترسی به شبکه های اطالعاتی و افراد
بوده است( ) 629-636: 2013،Quintana & Zambrano

1JapanInternational Cooperation Agency
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جدول - 2كدهاي باز و فراوانی نظرات در ارتباط با هر كد
ردیف

کدهای باز

فراوانی نظرات

ردیف

کدهای باز

7

زیرساخت

79

72

بازارهای مجازی

9

2

سطح سواد

72

71

ضریب نفوذ تلفن همراه و
اینترنت

4

3

سطح آگاهی

79

71

مکانیابی دفاتر

3

4

فرهنگ روستاییان

71

79

عالقه و اعتماد

1

1
2

نقش دفاتر ICT
همجواری شهر و روستا

74
9

27
27

نقش جوانان
اعتبارات و امکانات دولتی

1
77

1

تاثیر اقتصادی

27

22

مشارکت مردم

1

23

74

24

1

21

4

22

1
9
77
77

احساس نیاز به فناوری
مهدداجرت روسددتاییان بدده
شهر
آموزش از راه دور
ICTو
توریستپذیری

کارکرد ارگانها و نهادهای
دولتی
تبلیغات و اطالعرسانی
آموزش روستاییان و متولیان
دفاتر
گسترش خدمات
الکترونیک

فراوانی نظرات

9
1
2
73
4

72

خصوصی سازی

77

21

سرمایهگذاری

1

73

گریز از روستا

4

21

جمعیت روستایی

1

74
71

مدرن سازی روستا
مشورت با روستاییان

4
7

29
37

هزینه ایجاد دفاتر
عدم توسعهICT

2
74

 742بازدارنده هاي توسعۀ فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی در مناطق روستایی استان گيالن

جدول ) 3مدل پارادایم تحقيق(بازدارنده(ICT
پدیده :عدم توسعه ICT
شرایط علّی

عوامل زمینهای و شرایط
مداخله گر
عدم آگاهی الزم و گرایش
ضعیف به سوادآموزی

فقدان زیرساخت مناسب
کمبود امکانات دولتی و
وابستگی به اعتبارات

عدم حفظ بافت
سنتی(مدرن سازی)
مهاجرت طبقه تحصیلکرده

دولتی

روستا به شهر

مکانیابی نادرست و درآمد
پایین برخی دفاتر

عدم وجود ا حساس نیاز در
روستاییان

پایین بودن ضریب نفوذ
اینترنت

عدم اعتماد روستاییان به

اقتصاد ضعیف روستاییان

دفاتر ICT
مشکالت قانونی ارگانهای
دولت

راهبردهای
کنش /برهمکنش
ایجاد زیرساخت مناسب
خصوصی سازی
ایجاد شغل برای طبقات
تحصیلکرده
حفظ بافت سنتی روستا
ایجاد اعتماد در روستاییان
ایجاد بازار مجازی
آموزش و آگاه سازی
روستاییان
سرمایهگذاری
مکانیابی درست دفاتر
ICT

پیامدها
افزایش دسترسی
روستاییان به فناوری
اطالعات
باالرفتن سطح سرمایه -
گذاری در روستاها
کاهش مهاجرت طبقات
تحصیلکرده روستایی
توریست -
افزایش
پذیری
افزایش سطح دانش و
آگاهی روستاییان
جلوگیری از هدررفت
سرمایه دولتی
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