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 چکیده

.  امروزه وسایل ارتباطی و اطالعاتی، نقش مهمی در تغییرات زندگی و توسعه در مناطق روستایی و شهری دارد

دهد، بنابراین، در حال حاضر همگان بر نقش و تأثیر  کور، تدریجی است و در بلندمدت خود را نشان میتغییرات مذ

در پژوهش حاضر، . های اجتماعی، جدا از شدت و ضعف و حدود آن، اذعان دارندها در ایجاد تغییرات و دگرگونیرسانه

توسعه، به ویژه توسعه روستایی، وضعیت مصرف  های جمعی و وسایل ارتباطی و اطالعاتی در با توجه به نقش رسانه

که وضعیت  است بوده نیا پژوهش حاضر یاصل پرسش. ای در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است رسانه

های نوین، از جمله اینترنت به های سنتی و جمعی و خواه رسانهای در نواحی روستایی ایران، خواه رسانهمصرف رسانه

به طور طبیعی، به عنوان معیار ارزیابی، . های نوین اطالعاتی و ارتباطی، به چه نحو استز اجزای اصلی فناوریعنوان یکی ا

این موضوع باید در ارتباط با نواحی شهری ایران بررسی شود تا فاصله و شکاف بین نواحی شهری و روستایی ایران، به 

ای در  ش حاضر بیانگر این است که میزان مصرف رسانهنتایج پژوه. ای مشخص شودلحاظ دسترسی و مصرف رسانه

ای در هر سه نوع وسایل ارتباط  در ضمن، فاصله و شکاف مصرف رسانه. مناطق روستایی، نسبت به مناطق شهری کم است
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 مقدمه و طرح مسأله

های اجتماعی، جدا از شدت و ضعف ها در ایجاد دگرگونیامروزه همگان بر نقش و تأثیر رسانه

و ها  طرحفرایندهای ارتباطی سبب شده است تا در واقع، مالحظه پیامدهای . و حدود آن، اذعان دارند

با  - از جمله خود پارادایم نوسازی، پس از جنگ جهانی دوم با ارتباطات - بخشهای توسعه برنامه

در . های ارتباط جمعی، به ویژه رادیو، تلویزیون و روزنامه مرتبط گرددارتباطی و نیز رسانه راهبردهای

-وسعه، از اولین برنامهها و الگوهای متفاوت و مکاتب مختلف تهای مختلف توسعه، در پارادایمدوره

بخش گرفته تا توسعه مشارکتی، توسعه جماعتی، توسعه پایدار و پساتوسعه، همیشه نگاه های توسعه

توسعه روستایی نیز از این قاعده  .ها وجود داشته استای به فرایندهای ارتباطی و نقش رسانهویژه

ها و و غیردولتی، به طور گسترده، رسانهها و نهادهای دولتی ها، سازمانامروزه دولت. مستثنی نیست

ویژه مناطق روستایی به کار های جدید اطالعاتی و ارتباطی را برای توسعه نواحی شهری، به فناوری

اجزا و عوامل  نیتر مهمبه عبارت دیگر، یکی از (. 1141، کومار سینگ و کومار، 4تریپاتی)برند می

های جمعی های ارتباطی شامل رسانهطور متعارف، فناوریبه . محرک توسعه روستایی، ارتباطات است

، ایجاد تغییر اجتماعی و ها آن، بر عرصة توسعه سلطه دارد و نقش 1های اطالعاتی و ارتباطیو فناوری

در واقع رشد و توسعه  (.1112، 9آگراوال)رفتاری مطلوب در میان ساکنان نواحی روستایی بوده است 

ICT های  گیری و ایجاد ظرفیت گی انسان آشکار است و توسعه آن باعث شکلهای زند در همه جنبه

 (.1144بخشی زاده و همکاران، )بسیاری برای توسعه در جوامع توسعه نیافته شده است 

ریزی ، خواه به شکل برنامهها آنها و مصرف رو، باید گفت که دسترسی به انواع رسانه از این

های کلی عیین شده و خواه به روال طبیعی و بر اساس سیاستشده و مشخص و با اهداف از پیش ت

ویژه در مورد این امر به. شودیافتگی محسوب میهای توسعه ای، یکی از الزامارتباطی در هر جامعه

تواند های ارتباطی و اطالعاتی مینواحی روستایی مصداق دارد که دسترسی به اطالعات و فناوری

اگر توجه کنیم . کیفیت، برای نمونه، آموزش و نیز خدمات اجتماعی شودسبب بهبود دسترسی و نیز 

شود، این که در شرایط کنونی، توسعه اقتصادی پیش از پیش به توسعه بخش اطالعات وابسته می

 (.1112، 1هادسون)یابد موضوع اهمیت بیشتری می
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آنها، یکی از علل ها و مصرف با توجه به این موضوع، اگر فرض کنیم که دسترسی به رسانه

اصلی دگرگونی اجتماعی و حرکت در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف توسعه به معنای عام آن است، 

های سنتی ای در مناطق روستایی ایران، خواه رسانهمسأله اساسی این است که وضعیت مصرف رسانه

های نوین صلی فناوریهای نوین، از جمله اینترنت به عنوان یکی از اجزای او جمعی و خواه رسانه

به طور طبیعی به عنوان معیار ارزیابی، این موضوع باید در . اطالعاتی و ارتباطی، به چه نحو است

ارتباط با نواحی شهری ایران بررسی شود تا فاصله و شکاف بین نواحی شهری و روستایی ایران به 

ود که یکی از موضوعات پیش از آن باید بیان ش. ای مشخص شودلحاظ دسترسی و مصرف رسانه

های نوین اطالعاتی برای توسعه نواحی دورافتاده، از مورد توجه دیگر، نویدهایی است که فناوری

تحلیل این . است و امید به کاهش شکاف دیجتال را افزایش داده جمله مناطق روستایی ایجاد کرده

ای با توجه به دیو که ادبیات گستردههای جمعی سنتی، از جمله رادر کنار توجه به رسانه -موضوع نیز

 .در جامعه ایران حائز اهمیت است -های آن در ارتباط با نقش این رسانه در توسعه وجود داردویژگی

با توجه به اینکه پژوهش حاضر، از نوع ثانویه است و نظریه نقش توجیهی و استدالل پسینی 

ها با شود تا تحلیل یافته و توسعه انجام می دارد، پژوهش حاضر در چارچوب ادبیات موجود ارتباطات

های موجود در نواحی شهری و روستایی در کل برای پاسخ به تفاوت. این دیدگاه نظری انجام شود

های جمعی و نوین، در ابتدا به تعریف مفهوم توسعه و توسعه روستایی ایران، به لحاظ مصرف رسانه

ویژه ها در دگرگونی اجتماعی و توسعه، بهباره نقش رسانههای مختلف را درسپس دیدگاه. پردازیممی

های مختلف، به طور خاص نقش رسانه سنتی رادیو در از میان رسانه. کنیم توسعه روستایی بیان می

. دهیم های جدید اطالعاتی و ارتباطی را در توسعه مورد بررسی قرار میتوسعه روستایی و نیز فناوری

 .گردد ها تحلیل میشناسی، با اتکاء به ادبیات نظری مقاله حاضر، یافتهدر  نهایت، در بخش روش

 

 ارتباطات توسعه

ها ارتباطات توسعه که هدف راهبردی آن، استفاده راهبردی از ارتباطات برای بهبود رفاه انسان

انتقال  ارتباط در قالب پارادایم مسلط توسعه یا نوسازی، فرایند خطی. گرددباز می 4321است، به دهه 

ها تأکید شد که با الهام از رویکردهایی که در آنها بر آثار قدرتمند رسانهاطالعات محسوب می

در ضمن، پژوهشگران توسعه، به این نکته توجه داشتند که بر اساس . گردید، در پی اقناع افراد بود می
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تقل شود، تغییر رفتار به شکل ای منیا نمادهای ارتباطی، به نحو شایسته ها امیپپاسخ، اگر  -مدل محرک

البته از آن زمان به بعد با مشخص شدن ناکارآمدی این (. 1119، 4هوسکا)مطلوب رخ خواهد داد 

های متفاوت  سویه بودن، رویکرد از باال به پایین و عدم توجه به بافت الگوی غالب، به دلیل یک

ی سوق یافت که مبتنی بر تعامل بین اجتماعی، ارتباطات توسعه به سوی رویکردهای مشارکت -فرهنگی

بخشی به افراد محلی و بومی در تولید و مشروعیت ها امیپهای ارتباطی و گیرندگان فرستندگان پیام

 .ای بودهای توسعه پیام

با وجود این، با هر دیدگاهی که ارتباطات توسعه را مورد توجه قرار دهیم، در کل، باید گفت که 

چاپی، رادیو، تلویزیون، ویدئو و )ها مند به کمک رسانهندی راهبردی یا نظامارتباطات توسعه، فرای»

تواند اقتصادی، شخصی، یا آموزش با هدف تغییر اجتماعی مثبت است که این تغییر می( اینترنت

 (.9: 1113، 1فیلمک)« معنوی، فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی باشد

توان گفت که موالنا  به طور خالصه می. استبحث درباره نقش ارتباطات در توسعه، گسترده 

هایش، ارتباطات است و  توسعه با همه پیچیدگی»درباره رابطه ارتباطات و توسعه بیان کرده است که 

این عبارت به بهترین نحو، ارتباط وثیق توسعه و (. 414: 4931موالنا، )« ارتباطات، توسعه است

 9ماتور. معنای ارتباط متقابل این دو مفهوم با یکدیگر است ای به دهد و به گونه ارتباطات را نشان می

محسوب   شده و آگاهانه ریزی نیز معتقد است که ارتباطات برای توسعه و تغییر اجتماعی، تالشی برنامه

شود و هدف از آن افزایش آگاهی و درک مردم از وجود یک مشکل اجتماعی معین و هشدار دادن می

گامی که افراد از مشکلی آگاه باشند، ولی با آن به شکل انفعالی برخورد کنند، اما هن. در مورد آن است

ماتور، )کردن عالیق مردم برای حل آن مشکل خواهد بود  در این صورت هدف از ارتباطات، فعال

4932 :41.) 

است، به  1سازدگرگوننخست، نقش : توان گفت که ارتباطات توسعه، دو نقش مهم داردپس می

کردن و از  1پذیرجامعهنا که در پی تغییرات اجتماعی برای کیفیت بهتر زندگی است و نیز نقش این مع

در حالت . های جاافتاده و مستقر جامعه را حفظ کندکند تا برخی از ارزشاین طریق، تالش می

طات در حالت دوم، ارتبا. کند اعالم شده عمل مینخست، ارتباط به منزله ابزاری برای تحقق اهداف 
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هایی است پذیری، به دنبال خلق فضایی برای تغییر و ایجاد نوآوریتوسعه از طریق ایفای نقش جامعه

 (.1144، 4چودهاری)کند  ، جامعه تغییر میها آنکه به واسطه 

های ارتباطی برای های سنتی و نوین، همیشه در سیاستگذاریها اعم از رسانهکاربرد رسانه

های جمعی بر روندهای ارتباطی های گذشته که رسانهطی دهه. شته استتوسعه جایگاهی اساسی دا

با تغییرات . ها در این حوزه، معطوف به رادیو و تلویزیون بوده استسیطره داشت، اغلب پژوهش

ها در های مرتبط با نقش رسانه نوین اطالعاتی و ارتباطی، بخش اعظم بررسی جدید و پیدایش فناوری

 .های مذکور در تسهیل روند توسعه معطوف شده استهای فناوریها و ویژگیتوسعه، به ظرفیت

تواند به نحوی گسترده و های جمعی و ارتباط جمعی، میرسانه( 1144)به اعتقاد چودهاری 

 ها به نحوی شایستهها و حکومتدولت. ریزی شده برای اهداف توسعه مورد استفاده قرار گیرد برنامه

. از این ابزار برای تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد ساکن یک کشور استفاده کنند توانندو مثبت می

برای . شود بخشی، آموزشی و نیز مشارکتی را شامل میها در توسعه، سه بخش آگاهینقش رسانه

به . شود پیشرفت جامعه، تأثیرگذاری مناسب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معیار اصلی محسوب می

. کندهای جمعی، نقشی مهمی در آموزش و تعلیم افراد ایفا میتوان گفت که رسانهمی لحاظ آموزشی

به طور . کند تا استانداردهای زندگی خود را افزایش دهندهای اساسی به افراد کمک میآموزش مهارت

مشارکت . کلی، مشارکت دائمی و داطلبانه شهروندان یک کشور برای توسعه، اهمیت بسیاری دارد

ها رسانه. شودزمند آگاهی است که بخشی از آن، از طریق بحث درباره مسائل جاری کسب مینیا

 .تواند زمینه مشارکت افراد را در مباحث گوناگون فراهم کنند می

ای به منزله ها در توسعه، موجب گردید که نوع نظام رسانههای رسانهبحث درباره انواع قابلیت

ویژه ، نقش ارتباطات، به4331در دهه . شورهای فقیر محسوب شودعناصر کلیدی در توسعه ملی ک

اما ظهور . های ارتباطی برای توسعه، تأثیر مهمی گذاشتها بر حوزه ارتباطات توسعه و سیاسترسانه

های ها و فرصتهای اطالعاتی و ارتباطی همانند ماهواره و اینترنت، افقتر فناوریاشکال پیچیده

های پخش های جمعی را از طریق ماهوارههای مذکور، نه تنها نفوذ رسانهرسانه. جدیدی پدید آورد

های جدیدی را نیز برای تقویت ارتباطات در سطحی محلی ایجاد مستقیم افزایش داد، بلکه فرصت

 (.1113، 1مفالوپولوس)کرد 
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های ارتباط های نوشتاری شامل روزنامه، مجله و کتاب، رسانهبا این حال، بحث درباره رسانه

های جدید اطالعاتی و ارتباطی های نوین یا فناوریجمعی از قبیل رادیو و تلویزیون و نیز رسانه

با توجه به محدودیت فضایی مقاله . همانند اینترنت، در توسعه به ویژه توسعه روستایی گسترده است

فناوری اطالعات و حاضر، در اینجا صرفاً رادیو و نقش آن در توسعه و در بخش بعد نیز نقش 

توجه به دو رسانه مذکور، با مالحظه جامعة ایران، . شود ویژه اینترنت در توسعه بررسی میارتباطات به

اوالً، رادیو در ادبیات مرتبط با توسعه در جهان سوم، با توجه به . از منظر دیگر نیز حائز اهمیت است

های جدید دوم اینکه، گسترش فناوری. ستهای آن، ابزار مناسبی برای توسعه محسوب شده ا ویژگی

های های رسانه، موجب افزایش امید به رفع موانع و محدودیتها آنهای ارتباطی نیز با توجه به قابلیت

 .ارتباطی جمعی شده است

 

 رادیو و توسعه روستایی

توسعه، در  سنگ در کشورهای در حال  های متنوع و گران در طی شصت سال گذشته، تجربه

زه استفاده از رادیو برای تحقق توسعه کسب شده است و هنوز نیز با توجه به ارزانی تولید و پخش حو

ترین ابزارهای  های رادیویی، این رسانه یکی از مهم و گستردگی پوشش رادیویی و ارزانی گیرنده

 .شود نیافته محسوب می ای در کشورهای توسعه ارتباطی، آموزشی و توسعه

ترین کارکردهای آموزشی وسایل  وستایی و کشاورزی، یکی از مهمدر حوزه توسعه ر

تواند تغییر رفتاری معین و ترویج روش خاصی از کشت و پرورش دام، آموزش  جمعی می ارتباط

های نوین کشاورزی، بهداشت، تربیت نیروهای تخصصی و غیره باشد که رادیو با توجه به  شیوه

تواند نقش مهمی در زندگی اجتماعی، فرهنگی و  رنده آن، میهای گی پوشش گسترده و ارزانی دستگاه

توان انتظار داشت که آموزش از طریق  البته نمی. اقتصادی مردم روستایی و مباحث آموزشی داشته باشد

رادیو در بخش آموزش باید به . رادیو، همان نتایج مورد نظر آموزش چهره به چهره را داشته باشد

کنندگی، افراد را به فراگیری آموزش و  ردازد و با ارائه نقش تشویقهای غیرمستقیم بپ آموزش

های آموزشی زمانی  البته، به طورکلی استقبال افکار عمومی از برنامه. های الزم سوق دهد مهارت

. گیرد که مجموعه عوامل و سایر شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره نیز فراهم باشد صورت می

ای،  آمیز از رادیو برای تحقق اهداف آموزشی و توسعه چگونگی استفاده موفقیت اما رسولی درباره
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 :معتقد است که

 رادیو باید اعتماد مخاطبان را به خود جذب کند. 

 های توسعه و لزوم انجام تغییرات جدید، از حق  مخاطبان احساس کنند که در حوزه اهداف برنامه

 .مشارکت برخوردار هستند

 ی برنامه، برای جامعه مخاطب معلوم باشدها اهداف و سیاست. 

  (.31: 4931رسولی، )نیازهای آموزشی مخاطبان ارزیابی شود 

 :نیز دو وظیفه آموزشی کالن برای رادیو قائل شده است( 4931)آبادی  خاتون

 های فرهنگی کردن یا فرایند تقویت یا تغییر آداب و رسوم، معیارها و نظام ارزش اجتماعی 

 های خاص از روی قاعده دادن اطالعات و مهارت  یندآموزش یا فرا 

 :به اعتقاد وی، رادیو به لحاظ تعلیمی و آموزشی، مزایای زیر را دارد

یعنی رویدادهای مهم به سرعت، قابل پوشش خبری است و : ها فوریت در ارسال و دریافت پیام. 1

توانند گیرنده رادیویی خود را آماده  نیازی و با سرعت باال می مخاطبان رادیو نیز بدون هر گونه پیش

 .ها کنند دریافت پیام

نیافته، معموالً  از آنجایی که در کشورهای توسعه :ارتباط با گروه زیادی از مردم با نیازهای مشترک. 2

توان دریافت مطبوعات را تضمین کرد و در  در انتشار و توزیع روزنامه، مشکالتی وجود دارد، نمی

 .شده برای ارسال اطالعات است ای تضمین نهنتیجه، رادیو رسا

با توجه به اینکه رادیو از امکانات صوتی برخوردار است،  :ها ها و هیجان استفاده از احساس. 9

 .تواند در مخاطبان خود انگیزه ایجاد کند و با این کار، در اهداف آموزشی خود موفق باشد می

هایی مانند مطبوعات، تأثیر بیشتری بر  تفاده از مکملتواند با اس رادیو می: 1رادیوی با تصویر. 4

بودن آن   از آنجایی که یکی از انتقادهای مهم به رادیو در مقابل تلویزیون، شنیداری. مخاطبان بگذارد

های رادیویی استفاده  است، در برخی کشورها از ارسال تصاویر و مجالت به عنوان مکمل برنامه

زمان از مزایای رادیو و  ریزان هم بدین ترتیب، برنامه. گویند می "تصویر رادیوی با"شود که به آن  می

 .شوند مند می تصویر بهره

 
1  Radio-Vision 
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ها را به  تواند بر مکان و زمان غلبه کند و در کمترین زمان، پیام رادیو می: غلبه بر زمان و مکان. 5

ر از دسترس که راه چنین خصوصیتی در مورد نواحی دو. دورترین نواحی محروم روستایی ارسال کند

 .و امکانات ندارد، بسیار مؤثر و کاربردی است

تر است، به همین دلیل، معموالً بر  های ارتباطی، ارزان گیرنده رادیویی نسبت به سایر دستگاه: ارزانی. 6

در مورد مناطق روستایی که عمدتاً درآمدها بسیار کم است، این . شود این ویژگی آن، بسیار تأکید می

 (.23-34: 4931آبادی،  خاتون)یابد  رادیو، بیشتر اهمیت می ویژگی

با وجود مزایا و عالقه فراوان به استفاده از رادیو در امور ترویجی و آموزشی، انتقادهایی نیز به 

 .ای مطرح شده است این رسانه برای استفاده در امور توسعه

برای کاربرد آموزشی مناسب نباشد،  شود سه ضعف رادیو که باعث می 1به اعتقاد نویسندگان اسکاپ

 :عبارت است از

 .رادیو فاقد تصویر است: الف

 .به دلخواه فرد وجود ندارد ،شود و امکان پخش مجدد فقط یک بار پخش می: ب

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد )شود  اگر مورد پسند نباشد، به راحتی کنار گذاشته می: ج

 (.13-94: 4932یه، برای منطقه آسیا و اقیانوس

 

 های جدید اطالعاتی و ارتباطی و توسعهفناوری

که برای انتقال، پردازش،  شود یماطالق  ها یفناورآن دسته از »فناوری اطالعات و ارتباطات به 

گذاری یا مبادله اطالعات توسط وسایل الکترونیک به کار  سازی، خلق، نمایش، به اشتراک ذخیره

یی از قبیل رادیو، تلویزیون، ها یفناورترده از فناوری اطالعات و ارتباطات، این تعریف گس. رود یم

افزار  افزار و سخت ای و رایانه و نرمهای ماهواره، سیستم(ثابت و همراه)دی، تلفن .وی.، دی.ویدئو

گ های ویدئویی و ایمیل و وبال، مانند کنفرانسها یفناورای  و تجهیزات و خدمات مرتبط با این  شبکه

 (.9: 1113، 1ملیسی)« شودرا شامل می

ای در مطالعات های جدید اطالعاتی و ارتباطی، با پیشرفت سریع خود، جایگاه ویژهفناوری

های جدید اطالعاتی و ارتباطی، نویدبخش به عبارت دیگر، گسترش سریع فناوری. توسعه یافته است
 
1  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
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های فناوری. شده است ها انسانیت های گوناگون فعالتغییرات اجتماعی و فرهنگی در حوزه

ای همانند تلفن همراه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حتی نواحی روستایی فقیر، در  نوآورانه

های مذکور، امید فراوانی را برای ایجاد پیامدهای مثبت برای فناوری. است دسترس عموم افراد گرفته

شد اقتصادی، ایجاد مشاغل بیشتر، کاهش فشار مهاجرت تسهیل ر. است  آوردهپیشرفت و توسعه پدید 

از نواحی روستایی به شهری، افزایش تولید کشاورزی و صنعتی، افزایش خدمات و امکان دسترسی به 

با . ها و افزایش کارایی خدمات دولتی، از جمله پیامدهای مذکور استنوآوری تر آسان، اشاعه ها آن

ادی به لحاظ دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در بین های زیوجود این، هنوز نابرابری

های مذکور ای برای استفاده از پیامدهای مثبت فناوریکشورها و درون کشورها و نیز موانع عمده

 .وجود دارد

های فناوری جدید ها و قابلیتبرداری بهینه از ظرفیتعالوه بر موانع و مشکالتی که برای بهره

باطی وجود دارد، از جمله شکاف دیجیتال، شکاف دسترسی، توزیع قدرت، سواد اطالعاتی و ارت

از جمله . است های جدید ارتباطی، بسیار نویدبخش بودههای اقتصادی، فناوریای و نابرابریرسانه

 .ای و روستایی بیان کردهای مذکور را در توانمندسازی ساکنان مناطق حاشیهتوان نقش فناوریمی

های اجتماعی و اقتصادی، بسیار مهم و الزامی بخش، اطالعات برای فعالیتدهای توسعهدر فراین

فناوری ارتباطی به عنوان ابزار انتشار اطالعات، عالوه بر اینکه موجب ایجاد ارتباط میان افراد . است

ان گفت که توبه طور کلی، می. شود، در خود زنجیره فرایند ارتباطی نیز در ایجاد پیوند مؤثر استمی

مندی از اطالعات، به بهبود کارایی، یا نسبت فایده به هزینه، مؤثر بودن یا کیفیت دسترسی و بهره

محصوالت و خدمات، برابری یا توزیع مزایای توسعه در سراسر جامعه، دامنه و برد یا توانایی برای 

 (.1113هادسون، )انجامد  ایجاد ارتباط با مشتریان جدید در فرایند توسعه می

با اتکاء بر تجربه کشور هند که رشد سریعی را در حوزه فناوری ( 1111)سایت و ویجایابسکار 

های تأثیر رشد صنایع فناوری مذکور بر توسعه   اطالعات و ارتباطات دارد، به تشریح برخی از جنبه

در حال توسعه تواند فرصتی را برای کشورهای ، رشد صنعت مذکور میها آنبه اعتقاد . اندپرداخته

زیرا منابع مورد نیاز در اینجا به طور . فراهم کند تا به سادگی به سطح کشورهای پیشرفته صنعتی برسند

توانند بدون نیاز بنابراین، کشورهایی که درآمد کمی دارند، می. های سنتی تفاوت داردبنیادی با بخش

های موجود در  بنابراین، شرکت. شوند "اقتصاد جدید"به طی مراحل مختلف صنعتی شدن، وارد 
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سازی بپردازند و مسیرهای حرکت را به  اقتصاد با درآمد کم، باید با سرعت بیشتری به ظرفیت

ی فناوری اطالعات و ارتباطات، ها بخشدر بسیاری از . ی هدایت کنندتر مربوطمسیرهای متناسب و 

بنابراین، کشورهایی که از سرمایه . یگذاری فیزیکشود تا سرمایه یمبیشتر بر سرمایه انسانی اتکاء 

 .هایی موفق خواهند بود انسانی فراوانی برخوردار هستند، همانند چین و هند، در چنین حوزه

اجتماعی از طریق فناوری اطالعات  -اعتقاد دارد که برای ایجاد توسعه اقتصادی( 1113)رحمان 

 :و ارتباطات، اصول مهم زیر باید در نظر گرفته شود

رشد اقتصادی بر مبنای فناوری ایجاد شده است، اما همچنان بسیاری از : هیل عمومیت دیجیتالتس -

برای بهبود این وضعیت، باید بر تسهیل آمادگی . ساکنان کره زمین، از دسترسی به آن محروم هستند

 .تمرکز شود 4الکترونیک

های ارتباطات در دستگاه استفاده از فناوری اطالعات و: محلی کردن صنایع فناوری اطالعات -

های بیشتری را برای رشد و رقابتی بودن شود و فرصتدولتی، همیشه سبب ایجاد مشاغل بیشتر می

 .کندخود دولت ایجاد می

های رهبری در اقتصاد آینده، هر یک از اعضای جامعه باید از آگاهی برای ایفای نقش :تغییر آموزش -

مند نظام رود که تغییر نظامانتظار می. تباطات برخوردار باشدالزم درباره فناوری اطالعات و ار

 .آموزشی، به افراد امکان دهد تا در مشاغلی آتی، فعالیت کنند

رشد فزاینده . دسترسی به اینترنت برای آموزش و توسعه، ضروری است :کاهش شکاف دیجیتال-

نیز وایمکس کاهش داد، به طوری که  سیم وتوان از طریق کاربرد پهنای باند بیشکاف دیجیتال را می

تواند سبب بهبود زیرساخت اطالعاتی می. همه نواحی دوردست، زیر پوشش اینترنت قرار بگیرند

های ارتباطی در مناطق این امر به ویژه از طریق گسترش زیرساخت. کاهش شکاف دیجیتال شود

 .تروستایی، از جمله به شکل دفاتر خدمات ارتباطی، جالب توجه اس

شود که  های نوین رسانه بیان میهای رادیو و نیز فناوریها و ویژگیدر اینجا برخی از قابلیت

های طبیعی است که رسانه. تواند نقش مهمی در توسعه مناطق و نواحی روستایی داشته باشدمی

ملی، هر های نوین تعاهای چاپی و نیز رسانههای صوتی و تصویری، رسانهنوشتاری و چاپی، رسانه

های توسعه گرچه ممکن تصور شود که رسانه. های متفاوتی برای توسعه به طور کلی داردیک ظرفیت
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ای است، اما همان طور که قبالً بیان شد، فرض مقاله حاضر، بخش، عموماً مبتنی بر محتواهای توسعه

البته . توسعه فراهم کندتواند زمینه و انگیزه الزم را برای تحقق این است که مواجهه با رسانه، می

 .آشکارا هر رسانه، بر اساس شکل و ظرفیت خود، به نحو متفاوتی عامل توسعه خواهد شد

 

  روش پژوهش

بررسی و "های ملی مستخرج از طرح داده "تحلیل ثانویه"در پژوهش حاضر، با اتکاء به روش 

شورای "کور را طرح مذ. تجزیه و تحلیل شده است "های فرهنگ عمومی کشور سنجش شاخص

شرکت )ای گسترده طرح مذکور که یک گروه ملی و حرفه. اجرا کرده است "فرهنگ عمومی

 43111ای ،  به مدیریت و اجرای آن پرداخت، نمونه(www.parsprobe.comپژوهشگران خبره پارس 

ره را و غی ها تیقومنفری داشت و در مقیاس ملی انجام شد و همه شهرها، روستاها، کالنشهرها و 

ها برای تخصیص نمونه)ای ای چندمرحلهدر طرح مذکور، ترکیبی از روش طبقه. تحت پوشش قرار داد

گیری و نمونه( ها به شهرهای دارای جمعیت متفاوتبه مناطق روستایی و شهری و نیز تخصیص نمونه

 .مورد استفاده قرار گرفت( گیری در داخل هر طبقهنمونه)ای خوشه

تفاده از میزان اس"های مربوط به موضوعاتی نظیر ، سعی شد با تحلیل دادهدر پژوهش حاضر

، (جز تلویزیونغیره  به و   دی.وی.دی و دی. سی کنندهدستگاه ویدیو، پخش)امکانات پخش تصویر 

میزان تماشای آهنگ، یا   دی. میزان استفاده از امکانات صوتی مانند ضبط صوت، دستگاه پخش سی

میزان گوش دادن به رادیو در ایام تعطیل و ، داخلی در ایام تعطیل و غیرتعطیل برنامه تلویزیون

که  "میزان استفاده از اینترنتو   میزان تماشای ماهواره در ایام تعطیل و غیرتعطیل، غیرتعطیل

وارد کرده بودند، تصویری توصیفی و تحلیلی از وضعیت  spssافزار آوری و در نرمپرسشگران جمع

 .های صوتی و تصویری در جامعه شهری و روستایی ایران ارائه گرددنهمصرف رسا

 

 های پژوهش یافته

های به دست آمده از انجام چنین پیمایشی که در سطح ملی بر اساس داده: های توصیفی یافته( الف
؛ های جامعة آماری مورد مطالعه به دست آوردتوان اطالعات فراوانی از ویژگیصورت گرفته است، می
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ای شهرنشینان و روستائیان در موارد گوناگونی همانند مصرف فرهنگی و رسانه 4در جدول شمارة 
 .مطالعه کتاب، روزنامه، تماشای ماهواره، استفاده از اینترنت و غیره با هم مقایسه شده است

 (تحقیقهای  یافته)ای در مناطق شهری و روستایی ایران  مصرف فرهنگی و رسانه  مقایسه(: 4)جدول 
 کل روستایی شهری ای و فرهنگی های مصرف رسانه درصد و سرانه ردیف

 3/11 3/14 9/13 ساعت(/ هفتگی)درصد مطالعه کتاب  4
 41/1 11/4 12/1 ساعت(/ هفتگی)سرانه مطالعه کتاب  1
 9/19 1/93 4/13 ساعت(/ روز شبانه)درصد مطالعه روزنامه  9

 33/1 11/1 33/1 ساعت(/ زرو شبانه)سرانه مطالعه روزنامه  1
 3/93 2/13 1/14 ساعت(/ هفتگی)درصد مطالعه مجله  1
 34/1 29/1 11/4 ساعت(/ هفتگی)سرانه مطالعه مجله  2

 1/23 1/21 3/34 درصد استفاده از امکانات بصری 3
 91/1 21/9 23/1 ساعت(/ هفتگی) سرانه استفاده از امکانات بصری 3
 3/91 4/13 3/91 ه های صوتی غیرموسیقاییدرصد استفاده از برنام 3

 11/4 31/1 49/4 ساعت(/ هفتگی) های صوتی غیرموسیقاییسرانه استفاده از برنامه 41
 3/11 1/43 1/13 های ماهواره درصد تماشای برنامه 44
 12/1 93/1 21/1 ساعت(/ روزانه) در ایام غیرتعطیل( ماهواره)سرانه تماشای برنامه تلویزیون خارجی  41

 23/1 13/1 33/1 ساعت(/ روزانه) در ایام تعطیل( ماهواره)سرانه تماشای برنامه تلویزیون خارجی  49
 34/1 23/1 39/1 ساعت(/ روزانه) سرانه تماشای برنامه تلویزیون داخلی در ایام غیرتعطیل 41
 11/9 43/9 12/9 ساعت(/ روزانه) سرانه تماشای برنامه تلویزیون داخلی در ایام تعطیل 41

 9/11 3/44 3/94 درصد استفاده از اینترنت 42
 99/1 41/1 19/1 ساعت(/ روزانه)سرانه اینترنت  43

 31/1 21/1 33/1 ساعت(/ روزانه)سرانه رادیو  43

. شود ای بین شهر و روستا مالحظه می های مصرف رسانه در جدول فوق، درصدها و سرانه

ان سرانه استفاده، به های نوشتاری، جمعی و نوین و میزرسانهاز کننده  درصد پاسخگویان استفاده

از این رو، به جای . شود بنابراین از جدول فوق، نتایج فراوانی استخراج می. ساعت بیان شده است

 :شود های فوق، فقط به چند نکته ذیل توجه میتوضیح مجدد یافته

دهد که همه  و روستایی نشان می ای در مناطق شهری آمارهای درصد و سرانه مصرف رسانه

عالوه بر این، آمار درصد . های سرانه در مناطق شهری، بیشتر از مناطق روستایی است درصدها و میزان

استفاده از اینترنت در شهر و روستا، بیانگر آن است که افراد شهری بیشتر از روستاییان، از اینترنت 

یزان استفاده از اینترنت، در سرانه مصرف رادیو نیز بسیار الگوی سکونتی مذکور در م. کنند استفاده می

ساعت  21/1ساعت بیشتر از روستاییان با  33/1ها با  مشهود است و سرانه مصرف رادیو در بین شهری

دهد که زمان و درصد استفاده از اینترنت و رادیو در میان مناطق شهری و روستایی نشان می. است
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ر شهرها مصرف فراوانی دارد و با وجود اینکه امروزه نقش تأثیرگذاری در اینترنت در ایران، هنوز د

 .توسعه دارد، اما هنوز به طور شایسته به مناطق روستایی ایران وارد نشده است

است و تحلیل  های توصیفی ارائه شدههای فوق، بر اساس آماره با این وصف، همه استنتاج

های آماری مناسب و آمار استنباطی است که در قسمت بعد  آزمون ها، مستلزم استفاده ازیافته تر قیدق

 .شود انجام می( نتایج تبیینی)

 های تبیینی یافته( ب
 های مطالعه کتاب، روزنامه و مجالت بر حسب محل سکونت پاسخگویان آزمون تفاوت میانگین میزان( 1)جدول 

 داری نیسطح مع Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت متغیرهای وابسته

 میزان مطالعه کتاب
 12/1 3139 شهر

143/44 111/1 
 11/4 9242 روستا

 میزان مطالعه روزنامه
 33/1 3132 شهر

132/44 111/1 
 11/1 9134 روستا

میزان مطالعه مجالت و 

 نشریات

 11/4 3114 شهر
311/3 111/1 

 29/1 9913 روستا

ه افراد ساکن در روستا و شهر، تفاوت معناداری با بر اساس اطالعات جدول فوق، میزان مطالع

یعنی افراد در . هم دارد و این تفاوت معنادار در هر سه حوزه مطالعه کتاب، روزنامه و مجله وجود دارد

به عبارت دیگر، در . پردازند مناطق شهری، بیش از روستاییان به مطالعه کتاب، روزنامه و مجله می

کننده در میزان مطالعه کتاب، روزنامه و اطق شهری یا روستایی، عاملی تعیینجامعه ایرانی زندگی در من

های سنتی و  های مذکور در استفاده از رسانه ها و تفاوت البته بخشی از فاصله .شودمجله محسوب می

های فوق  ها و امکانات دسترسی به رسانه تواند در فرصت نوشتاری در بین مناطق شهری و روستایی می

ها و مشکالتی مواجه است است،  ها در مناطق روستایی، با محدودیت دسترسی به رسانه. تبیین شودنیز 

. به طوری که برای دسترسی به روزنامه در مناطق روستایی، به مراجعه به شهر برای تهیه آن نیاز است

 .4با این حال، میانگین کلی مطالعه در مناطق روستایی، کمتر از مناطق شهری است
 استفاده از امکانات بصری بر حسب محل سکونت پاسخگویان  آزمون تفاوت میانگین میزان(: 9)ل جدو

 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت

 23/1 3933 شهر
413/3 111/1 

 21/9 1191 روستا

 
 

 .اند ها حذف شده های مربوط به میانگین سواد در تحلیل افراد بی   4
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و، مانند دستگاه ویدی)جدول فوق، بیانگر این است که میزان استفاده از امکانات بصری 

بیش از روستاییان،   ها در روستا و شهر، تفاوت معناداری با هم دارد و شهری(  DVDو  CDکننده پخش

توان گفت که در جامعه ایرانی، زندگی در شهر یا  در واقع، می. کنند از امکانات بصری استفاده می

ر مناطق روستایی، د. شودکننده در میزان استفاده از امکانات بصری محسوب می روستا عاملی تعیین

ی و سرگرم و شو ،یقیموس ،یرانیا یینمایس های لمیفاستفاده از امکانات بصری، شامل تماشای 

 های لمیفدر مناطق شهری نیز، تماشای . ی بیشترین اولویت را داشته استخارج یینمایس های لمیف

بیشترین اولویت ی از سرگرم و نماهنگ ،یقیموس و یخارج یینمایس های لمیف ،یرانیا یینمایس

ها و امکانات مذکور، بیشتر برای پر کردن اوقات  توان گفت که رسانه بنابراین می. برخوردار بوده است

 .شود، تا جایی که فرق چندانی در نوع آنها، بین این مناطق وجود ندارد فراغت استفاده می
 ایی بر حسب محل سکونت پاسخگویاناستفاده از امکانات غیرموسیق  آزمون تفاوت میانگین میزان(: 1)جدول 

 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت

 49/4 3114 شهر
931/1 111/1 

 31/1 1113 روستا

شود، میزان استفاده از امکانات غیرموسیقایی در شهر و  مالحظه می( 1)همان طور که در جدول 

. کنند اییان، از امکانات غیرموسیقایی استفاده میها بیش از روست روستا تفاوت معناداری دارد و شهری

 و یسخنران مناجات، و قرآن ح،یتواش و یمداح ،یآموزش های برنامه ی، مواردی مانندصوت های برنامه

 یداریشن یمحتواها نوع در مؤثر یعامل محل سکونت، ن،یبنابرا. شود ی را شامل میعلم های برنامه

 زین و ویراد قیطر از عمدتاً که ییقایرموسیغ یصوت های برنامه که گفت توان یم وضعیت، نیا در. است

به  .داردها  روستاییان نسبت به شهری یبرا یکمتر تیجذاب است، دنیشن قابل پخش و ضبط دستگاه

کننده در میزان عبارت دیگر، در جامعه ایرانی، محل سکونت و شهری و روستایی بودن، عاملی تعیین

 .شودیرموسیقایی محسوب میاستفاده از امکانات غ

 یمولود ،یمداحدر مناطق روستایی در حوزه استفاده از امکانات غیرموسیقایی، گوش دادن به 

 مناجات ،یآموزش های و در مناطق شهری نیز گوش دادن به برنامه قرآن و مناجات ح،یتواش و یعزادار

نات فوق برای گوش دادن به موسیقی نیز البته از امکا .، از بیشترین اولویت برخوردار بوده استقرآن و

در خصوص . کنند شود که افراد ساکن در مناطق شهری، بیش از مناطق روستایی مصرف می استفاده می

های سنتی و پاپ ایرانی و در مناطق روستایی نیز  مصرف موسیقی نیز در مناطق شهری، موسیقی
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فوق بیانگر این است که در مناطق روستایی، یافته . های سنتی و محلی در اولویت قرار دارد موسیقی

 .اقبال به موسیقی محلی بیشتر است
 ای و فرهنگ در مناطق روستایی ایرانسرانه مصرف کاالهای رسانه(: 1)جدول 

 کل روستایی شهری ای و فرهنگی های مصرف رسانه درصد و سرانه ردیف

 1/31 4/22 1/31 درصد گوش دادن به موسیقی 4

 23/4 13/4 33/4 ساعت(/ روزانه) دادن به موسیقی سرانه گوش 1

 استفاده از رادیو بر حسب محل سکونت پاسخگویان  آزمون تفاوت میانگین میزان(: 2)جدول 
 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت

 33/1 3143 شهر
111/1 111/1 

 21/1 1121 روستا

میزان استفاده از رادیو، در شهر و روستا تفاوت معناداری دهد که  های جدول باال نشان می یافته

به . دهند های رادیو گوش می کنند و به برنامه ها بیش از روستاییان از رادیو استفاده می دارد و شهری

کننده در میزان عبارت دیگر، در جامعه ایرانی محل سکونت و شهری و روستایی بودن، عاملی تعیین

شود که  ای یاد می با اینکه همیشه از رادیو به عنوان رسانه توسعه .شودحسوب میگوش دادن به رادیو م

توان به آن دسترسی داشت و نقشی اساسی برای آن  در مناطق مختلف کشورها و روستاها، به آسانی می

های پژوهش مشخص گردید که بر خالف دید متعارف و  اند، اما با تحلیل یافته در توسعه قائل شده

 .رادیو در مناطق شهری، از اقبال بیشتری نسبت به روستاها برخوردار استعام، 
های تلویزیون در روزهای غیرتعطیل و تعطیل بر حسب محل  های تماشای برنامه آزمون تفاوت میانگین میزان(: 3)جدول 

 سکونت پاسخگویان
 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت متغیرهای وابسته

ی تلویزیون در روزهای غیر تماشا

 تعطیل

 39/1 3311 شهر
191/4 114/1 

 23/1 1342 روستا

تماشای تلویزیون در روزهای 

 تعطیل

 12/9 3334 شهر
334/4 114/1 

 43/9 1332 روستا

های تلویزیونی در روزهای  شود، میزان تماشای برنامه طور که در جدول فوق مالحظه می همان

در شهر و روستا ، تفاوت معناداری دارد و در مناطق شهری، بیش از مناطق روستایی،  غیرتعطیل و تعطیل

در واقع، در جامعه ایرانی زندگی در شهر یا . شود در روزهای غیرتعطیل و تعطیل از تلویزیون استفاده می

 .ل استهای تلویزیون در روزهای غیرتعطیل و تعطی کننده در استفاده از برنامه روستا عاملی تعیین
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های خارجی در روزهای غیرتعطیل و تعطیل بر  های تلویزیون های تماشای برنامه آزمون تفاوت میانگین میزان(: 3)جدول 

 حسب محل سکونت پاسخگویان
 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت متغیرهای وابسته

 یها ونیزیتلو یها برنامه یتماشا

 طیل غیر تع یروزها در یخارج

 21/1 3391 شهر
331/3 111/1 

 93/1 1391 روستا

 یها ونیزیتلو یها برنامه یتماشا

 تعطیل یروزها در یخارج

 33/1 3342 شهر
431/3 111/1 

 13/1 1391 روستا

های خارجی در روزهای  های تلویزیون شود که میزان تماشای برنامه در جدول فوق، مالحظه می

ها بیش از روستاییان، در روزهای  هر و روستا تفاوت معناداری دارد و شهریغیرتعطیل و تعطیل در ش

ای های ماهوارهکنند و به تماشای برنامه های خارجی استفاده می های تلویزیون غیرتعطیل و تعطیل، از برنامه

 .نشینندمی
 خگویانآزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از اینترنت بر حسب محل سکونت پاس(: 3)جدول 

 داری سطح معنی Tمقدار  میانگین تعداد محل سکونت

 19/1 3121 شهر
12/43 111/1 

 41/1 1233 روستا

جدول فوق، بیانگر این است که میزان استفاده از اینترنت در شهر و روستا یا بین افراد ساکن در شهر 

به عبارت دیگر، . کنندنت استفاده میها بیش از روستاییان از اینتر و روستا تفاوت معناداری دارد و شهری

کننده در میزان استفاده از اینترنت در جامعه ایرانی محل سکونت و شهری و روستایی بودن، عاملی تعیین

های اطالعاتی و ارتباطی، نقش مهمی در تحقق توسعه  همچنین با اینکه در حال حاضر، فناوری .است

دهد، درصد و میزان استفاده از اینترنت، در  ی پژوهش نشان میها روستایی دارد، اما همان طور که یافته

 .روستاها بسیار کم است

  

 گیریبندی و نتیجه جمع

اطالعات مذکور، . در سطح نظری، هر نوع دگرگونی معرفتی، مستلزم کسب اطالعات جدید است

پیوند . کند فت فراهم میزمینه دگرگونی فکری و تغییر نگرش و تغییر رفتار و حرکت را برای بهبود و پیشر

ها به ویژه در مناطق روستایی بدیهی ای با فرایندهای ارتباطی و رسانههای توسعهها و برنامه میان طرح

ها یا حامل اطالعات، نقش مهمی را در های ارتباطی، به عنوان واسطه ارتباطات به طور عام و رسانه. است

ها بوده است که سیاستگذاران و ا اتکاء به همین قابلیت رسانهدر واقع، ب. دگرگونی اجتماعی بر عهده دارد

ها ای به رسانههای توسعه پس از جنگ جهانی دوم، توجه ویژه ویژه هنگام اجرای طرحمتولیان توسعه، به
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یافتگی ها از یک منظر، خود عامل توسعه و نیز به عنوان عنوان شاخص توسعهرسانه. مبذول کردند

 .محسوب گردید

های کالن ارتباطی درباره ها در توسعه مناطق مختلف شهری و روستایی نیز تابع نظریهربرد رسانهکا

گرچه نباید از تغییر نگاه در مورد کاربرد . ها و نیز تابع تغییرات فناورانه بوده استنقش و تأثیر رسانه

های توسعه، با توجه رنامهپوشی کرد که پس از عدم موفقیت اولین بهای محلی در توسعه نیز چشمرسانه

ها از با وجود این، رسانه. در یک جامعه خاص برای اهداف توسعه به کار رفت ها آنبه حضور تاریخی 

های های شبکههای نوین تعاملی، یعنی از مجالت ترویجی تا سایتهای نوشتاری گرفته تا رسانهرسانه

های های مذکور، قابلیتهر یک از رسانه. است هاجتماعی، در روندی تاریخی در خدمت اهداف توسعه بود

برای نمونه، رسانه جمعی رادیو با توجه به . نیز متفاوت است ها آنخاصی دارد که در نتیجه، انتظار از 

هایی مانند ارزانی و سهولت استفاده و قابلیت همراهی همیشگی در ادبیات مرتبط با توسعه روستایی قابلیت

اما در هر صورت، رادیو یک رسانه جمعی از باال به پایین . ایگاه خاصی داشته استای، جو نواحی حاشیه

های نوین اطالعاتی و به همین دلیل، با گسترش فناوری. سویه و با خصلت تعاملی اندک است و یک

تولید ای در های رسانهشان، تعاملی بودن آنها است، افزایش نقش گیرندگان پیام ویژگی نیتر مهمارتباطی که 

 .ویژه مرتبط با جامعه محلی، مورد استقبال قرار گرفتای، بهمحتوای توسعه

ها برای توسعه، مستلزم توجه به رسانه و میزان از سوی دیگر، باید اذعان کرد که کاربرد رسانه

تواند کاهش شکاف مصرفی بین های عدالت اجتماعی مییکی از مؤلفه. ای استمصرف محتواهای رسانه

های بنابراین، موضوع مورد توجه در اینجا این است که مصرف رسانه. ق شهری و روستایی باشدمناط

مختلف در نواحی شهری و روستایی، تا چه میزان با هم متفاوت است و اینکه ساکنان مناطق مذکور، به 

های نوین، نههای جمعی و رساهای نوشتاری، رسانهای، شامل رسانههای گوناگون رسانهبندیلحاظ دسته

 .هایی با هم دارندچه تفاوت

ای و مصرف فرهنگی در مناطق شهری  های مصرف رسانه بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نسبت

ای در هر سه نوع  این فاصله و شکاف مصرف رسانه. نسبت به مناطق روستایی در وضعیت بهتری قرار دارد

با . پذیر است های جمعی و نوین مشاهده تی، رسانههای نوشتاری یا سن وسایل ارتباط جمعی، خواه رسانه

های آن، از اقبال بیشتری در  های اولیه این بود که مصرف رادیو با توجه به ویژگی اینکه یکی از احتمال

ها نشان داد که مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی از رادیو  مناطق روستایی برخوردار است، اما یافته

 .ندکن بیشتر استفاده می
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توان گفت، در حالی که یکی از زیربناهای اصلی توسعه  درباره فناوری اطالعات و ارتباطات نیز می

تواند مناطق  ویژه برای توسعه روستایی اینترنت است، جایی که ابزارهای مذکور، می بهدر عصر حاضر، 

راستای توسعه فراهم کند،  در ها آنهای جدیدی را برای  ها و فرصت روستایی را انزوا خارج کند و موقعیت

 .مصرف اینترنت هنوز به اندازه مناسب در مناطق روستایی ایران گسترش پیدا نکرده است
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