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 چکیده
 بخش. نمایدمی اطالعات و ارتباطات فناوری مقوله هب توجه به ناگزیر را جوامع زندگی، در تغییرات زافزونرو شتاب و جوامع شدن ترپیچیده

 فناوری این از استفاده با تواندمی است دارا تولید تنوع و تولیدی هایپتانسیل لحاظ به که ایگسترده هایمزیت و هاقابلیت به توجه با روستایی
 زیستیمحیطهای شاخص یپژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و اثر فناوری اطالعات و ارتباط بر ارتقا آورد. فراهم را بیشتر توسعه موجبات
روستای دهستان  22جامعه آماری پژوهش است.  یده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلشانجام 
د. شنفر برآورد  381نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  8883م آباد غرب با جمعیت آباد در بخش مرکزی شهرستان اسالحسن

است. به  ها در روستاها به صورت تصادفی سیستماتیک بودهها در روستاها متناسب با جمعیت آنها توزیع و انتخاب نمونهپراکندگی تعداد نمونه
استفاده  گویه 22در قالب زیستی محیطگویه و سه شاخص  38در قالب  ری اطالعات و ارتباطاتمنظور تحلیل موضوع از پنج شاخص آثار فناو

 11/1د. میزان پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ شای لیکرت طراحی های بسته در قالب طیف پنج گزینهگردید. پرسشنامه با پرسش
نیک آنتروپی شانون، تاپسیس و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تکنیک ها از تکتجزیه و تحلیل داده برای دست آمد.ه ب

های مورد بررسی در سطح متوسط قرار دارند. از سوی دیگر نتایج رگرسیون تاپسیس بیانگر این است منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص
مثبت بوده است و شاخص اثر برآگاهی و تاثیر دارای  زیستیمحیطهای قای شاخصچندمتغیره نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارت

های از واریانس شاخص 231/1داشته است و زیستی محیطهای را بر شاخصتاثیر بیشترین  822/1یان با ضریب بتای یاطالعات روستا
از کل واریانس را  122/1را داشته است و تنها تاثیر قتصادی کمترین . همچنین آثار اشودمی تبیین مولفههای این از طریق گویهزیستی محیط
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 سرآغاز
تی عصر فناوری اطالعات و دنیای دوران معاصر که به درس

های شگرف در فناوری گذاری شده است با پیشرفتدیجیتال نام
های راه بوده است که به سرعت در الیهاطالعاتی و ارتباطی هم

ردن امکانات و شرایطی ویژه مختلف جوامع نفوذ کرده و با فراهم آو
ن ای گوناگوهیر در عرصهگساز تغییرات و تحوالت چشمزمینه

 ( ,.Pirannejad et alافتگی آنها شده استیجوامع و میزان توسعه

(2013; Haeidarisareban, 2015.  این موضوع جایگاه فناوری
هد و ددر رشد و پیشرفت کشورها نشان میاطالعات و ارتباطات را 

 ازدسرسی و استفاده از آن را مشخص میضرورت دست
(Khjeshakoohi, 2011). و ارتباطات یکی از  فناوری اطالعات

اخیر های دههمهمترین عوامل در متحول نمودن حیات بشر طی 
های زندگی روزمره از این فناوری تمام بخش بوده است و تقریبا

های مختلف تبعات گیری از آن در عرصهمند شده است و بهرهبهره
 از خود برجای گذاشته استزیستی محیطقابل توجهی در حوزه 

(Moradhasel & Mazini, 2013) .های مبتنی بر آموزش
فناوری اطالعات و ارتباطات راهکار مناسبی برای مقابله با 

تر و پاک سالمزیست محیطزیست و دستیابی به مشکالت محیط
، ایجاد تعادل زیستی و کمک به کاهش هازمانبرای مردم در همه 

ند بحران . اصالح رو(Yildiz, 2011) استزیستی محیطمعضالت 
در گرو زیست محیطنظران به باور عموم صاحبزیست محیط

های انسان و تغییر نگرش، بینش و دانش او نسبت به اصالح آموزه
رو رابطه از این .(Vahedi et al., 2016)محیط پیرامون است

ات یکی از موضوعزیست محیطتکنولوژی اطالعات و ارتباطات با 
واند به عنوان یک ابزار قوی تمیپیچیده و چند بعدی است که 

 عمل نمایدزیست محیطحفاظت از  برایبرای جوامع 
(Houghton, 2009) ؛ زیرا در آستانه هزاره سوم میالدی، دغدغه

های المللی و اندیشمندان بروز چالشهای بیناصلی سازمان
در زیستی مسایل محیطروند فزآینده آن است. و زیستی محیط

ای از قرار به بعد به عنوان نتیجه 1181نیز از دهه مناطق روستایی 
 ( ,Kazemiتر از شهر مطرح شدگرفتن روستا در سطح پایین

از  روستاییانتواند به افزایش آگاهی . فناوری اطالعات می2016)
برداری نامناسب آنها از منابع که ناشی از بهرهزیست محیطتخریب 

رویه دام، تغییر ز جمله چرای بیهای مختلفی اطبیعی است به شکل
کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی، استفاده از کودهای 

خیزی و باروری بیشتر زمین که آلودگی شیمیایی برای حاصل
؛ بروز پیدا کند. شودمیهای جاری را موجب و آبزیست محیط

ی ریزبنابراین بررسی بسیاری از تحوالت روستاهای امروز و برنامه
برای آینده آنها بدون توجه به نقش و اهمیت توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات غیرقابل تصور است. به همین دلیل امروزه 

های توسعه این فناوری به ها و استراتژیتدوین و تنظیم سیاست
مهم برای بسیاری از کشورهای جهان سوم تبدیل شده  مسالهیک 
  .(Seidaei & Hedayatimoghadam, 2012) است

های اخیر رخ در سالزیست محیطوقایع و رخدادهایی که در حوزه 
بوم افزوده است. مشکالت بر نگرانی و بیم در خصوص زیست داده

منابع آبی، آلودگی هوا، آب، خاک، تنوع  جهانی دربارهزیستی محیط
ای جدی مواجه کرده است. هتی و ... زندگی مردم را با چالشزیس

ای ها مصون نبوده، به گونهها و نگرانیان نیز از این چالشکشور ایر
انجام شد و  2110سال زیستی محیطکه بر اساس شاخص عملکرد 

 188را مورد بررسی قرار داد، ایران از میان زیستی محیطفاکتور  22
 (& Hemati قرار داشت 83کشور مورد مطالعه، در جایگاه 

(Shobairi, 2015اهای کشور به دلیل مشکالت شک روست. بی
ناشی از انزوای جغرافیایی و عدم دسترسی به اطالعات و خدمات، 

کنند که فناوری شماری را تجربه میبیمسایل مشکالت و 
تواند شرایطی را برای کاهش یا رفع موانع اطالعات و ارتباطات می

ر اختیار ناشی از این انزوا ایجاد و اطالعات الزم را در ابعاد مختلف د
. از سوی (Motieilangroodi et al., 2011) قرار دهد روستاییان

درصد از مردم کشور در نقاط روستایی و  31دیگر بیش از 
کنند و با گسترش های زیستی کوچک زندگی میمجتمع

شهرنشینی حریم برخی از شهرها تا نزدیکی نقاط روستایی گسترش 
روستا را زیست محیطن حفاظت از توانمی ،بنابراین .پیدا کرده است

از آنجا که امروزه آگاهی از امکانات و . به حال خود رها نمود
ریزی تنگناهای نواحی روستایی و تحلیل آنها در فرآیند برنامه

ت باید توسعه مناطق روستایی در روستایی دارای اهمیت فراوانی اس
 (& Namdarدشوهای ملی طراحی ارچوب سیاستچ

(Boozarjomhari, 2016.  
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های ها و قابلیتدر مناطق روستایی استان کرمانشاه زیرساخت
گذار در تاثیرفضای مجازی و وجوه فناوری یکی از عوامل مهم و 

ایی است که به صورت مستقیم و توسعه پایدار و توسعه روست
اصلی این  مسالهداراست. زیست محیطثری در ومستقیم نقش مغیر

جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات بر به  پژوهش پی بردن
برداری مناسب زیست، بهرهاز جمله حفاظت از محیطزیست محیط

ورزی حفاظتی، های گیاهی و جانوری، خاکاز منابع آب، حفظ گونه
میزان استفاده از سموم شیمیایی و بسیاری موارد دیگر در 

است.  آباد غربآباد شهرستان اسالمروستاهای دهستان حسن
این تحقیق پس از دستیابی به اطالعات مورد نیاز اقدام به  بنابراین،

بندی روستاها بر اساس جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات و رتبه
د و همچنین به بررسی میزان شزیستی محیطهای شاخص

 یهای فناوری اطالعات بر ارتقاگذاری هر یک از شاخصتاثیر
 ام گردید.اقدزیست محیطپایداری 

فناوری اطالعات و ارتباطات روش و ابزاری برای دستیابی به 
اطالعات و برقراری ارتباط با دیگران است که مبتنی بر الکترونیک 

و این توان بالقوه را دارد  (Clark& Mayer, 2011) و رایانه است
که در صورت استفاده صحیح، نقش باثباتی در تسریع و پویایی 

 ,UNDP) دی مناطق کمتر توسعه یافته ایفا نمایداجتماعی و اقتصا

ای از اهداف اجتماعی، سیاسی، . این فناوری طیف گسترده(2006
های هوشمند، اینترنت و ... در محیطی و اقتصادی را از طریق تلفن

گیرد که گسترش رو به رشد آن حکایت از آن دارد این امر بر می
مدن در جامعه است و جهانی است و ابزاری برای مشارکت مت
را به همراه زیستی محیطتوانسته است توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 (1388) ازکیار . به باو(Townsend et al., 2013)داشته باشد 
تواند دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و مظاهر آن می

ای از ابزارها و منابع را برای حیات اجتماعی و فردی فراهم مجموعه
سازد تا از این ابزارها و منابع برای رسیدن به اهدافشان استفاده 

به باور محسنی تکنولوژی  .(Seidaei et al., 2013) کنند
شود و اطالعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه پایدار شمرده می

نقش آن در زمینه اداره دولتی، توسعه روستایی و شهری، حمل و 
یازهای خاص جمعیت انسانی، آموزش، نقل و ارتباطات، سالمت، ن

 .(Molaeihashjin et al., 2011) مورد بررسی استزیست محیط
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه و مناطق 

 های مختلف استفاده شده است و با وجود آنروستایی برای پروژه
از آن آثار گذرد ولی استفاده که زمان چندانی از مطرح شدن آن نمی

و به  (Shinobu et al., 2006) مثبتی بر توسعه پایدار داشته است
ها و تواند فرصتعنوان یک کاتالیزور اصلی اطالعات و دانش می

 ,Okoli) های توسعه را برای جوامع روستایی ایجاد کندگزینه

های متنوع زندگی روستایی، ضرورت . از سوی دیگر زمینه(2015
که فراتر  روستاییانرسانی به آموزش ترویج و اطالع اقدام معطوف

های آموزشی مبنی بر ای کشاورزی بوده، از طریق برنامهاز نیازه
های فناوری اطالعات، ضمن بازنگری سازی از طریق رهیافتآگاه

 روستاییانها را در اختیار های گذشته اطالعات و نوآوریرهیافت
. به زعم (Yadegari & Samadian, 2010) قرار داده است

هایی از جمله ای از محققان مناطق روستایی دارای کاستیعده
دسترسی محدود به منابع، سطح باالی فقر، عدم دسترسی به 

ها و ارتباطات هستند، که فناوری خدمات و اطالعات و زیرساخت
اطالعات و ارتباطات با توجه ویژه به مدیریت جوامع روستایی با 

تواند به پذیری آنها از طریق افزایش آگاهی میانعطاف یارتقا
. (Firdhous & Karuratane, 2018) هموار کردن آن کمک کند

های پرکاربرد در توسعه پایدار روستایی، استفاده از یکی از استراتژی
 (Rahmani et al., 2016) فناوری اطالعات و ارتباطات است

ری اطالعات و ارتباطات در عدم دسترسی مناسب به فناو ،زیرا
نواحی روستایی از عوامل اصلی پایین بودن سطح درآمد و فقیر 
بودن جوامع روستایی و استفاده فراوان از منابع محیطی این مناطق 

. از این رو یکی از ابعاد حساس و (Avgerou, 2010) است
 آنها است که نسبت به شهرهازیست محیطروستاها پذیر آسیب

های مختلف قرار گرفته است ولی گسترش آالیندهتاثیر کمتر تحت 
مصرف الگوی شهری و هجوم برخی منابع آالینده شهری به حریم 

های تخریب زمینه روستاییانروستا و تغییر الگوی مصرف 
آنچه این  بنابراین، .روستا را گسترش داده استزیست محیط

ت که نیاز به ادغام دهد، عملکردی اسقرار میتاثیر پایداری را تحت 
شناسایی چگونگی فعل و انفعاالتی  برایابعاد اقتصادی و اجتماعی 

های ها و کاهش چالشبین آنها برای به حداکثر رساندن فرصت
. (UNEP, 2012; Sajadi et al., 2017) است زیستمحیط مسایل

مانند تغییرات زیست محیطمسایل های جهانی در مورد نگرانی اخیرا
می، انتشار مواد معلق، گرم شدن کره زمین توسط گازهای اقلی
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های فنی و پیشرفت است و به دنبال آن ای افزایش یافتهگلخانه
به زیستی محیطهای فراوانی برای مقابله با چنین مشکالت سیاست

. به دلیل (Kim et al., 2017) طور گسترده انجام گرفته است
در  1181در اوایل دهه زیستی محیطمسایل زیست، اهمیت محیط

ترین و رایج (Adjhana, 2006) دستور کار بین المللی قرار گرفت
، گراییصیانتگرایی، ها در این حوزه شامل دیدگاه حفاظتنظریه

شناسی شناسی اجتماع، حقوق حیوانات، اخالق زمین، بومبوم
 باشدمیی ژرفانگر، اکوفمینیسم، نیکداری و توسعه پایدار و پایدار

(Solaimanpooromran et al., 2016) در اولین گزارش .
مسایل  2112کشورها در سال زیستی محیطشاخص عملکرد 

بر دو محور اصلی در شش زمینه بهداشت محیط، زیستی محیط
زیستی و زیستگاه و انرژی طبیعی، تنوعکیفیت هوا، منابع آب، منابع

ان تنظیم و گزارش شد. کشور جه 133شاخص برای  12پایدار با 
در دو زیستی محیطهای موضوع 2118در دومین گزارش در سال 

کشور جهان  101شاخص و برای  22محور اصلی در شش زمینه با 
را زیستی محیطمسایل  2111تنظیم شد. سومین گزارش در سال 

زمینه  11ها در بومدر دو محور اصلی بهداشت محیط و توان زیست
کشور جهان تنظیم  123گیری و برای اخص اندازهش 22اصلی با 

به باور پل هریسون یکی از  .(Yazdi et al., 2013) شد
را زیستی محیطهای هر برنامه توسعه این است که نظام ویژگی

محترم بشمارد و از منابع قابل تجدید به نحو اصولی و درست 
گر بر ای دی. عده(Sharafi & Alibaigi, 2015) استفاده کند

کید دارند اتزیستی محیطنقش مسئولین در مدیریت منابع و توسعه 
تر و مناطق ضعیفزیستی محیطو بر نقش فعال آنان در توسعه 

. به (Bjarstig & Sandstorm, 2017)بخش روستایی تأکید دارند
تواند انگیزه قوی برای پذیرش میزیست محیطباور برخی دیگر 

فظ توسعه پایدار و ترویج سالمت، رفاه و دراز مدت بهداشت برای ح
 (.Dickin et al., 2018) معیشت ایجاد کند

که این شود میپیشرفت تکنولوژی موجب کاهش آلودگی 
و انسانی هستند و رشدی که از زیست محیطار دها دوستتکنولوژی

به رشد  یافته پیوندد در اقتصادهای توسعهاین طریق به وقوع می
. امروزه  (Lashkarizade & Esharhi, 2016) استسبز معروف 

بسیاری از فشارهای  در حل و فصل های پاک عامل مهمیفناوری
گذاران حامی تسشوند. برخی سیامحسوب میزیستی محیط

توافق دارند که تغییر رفتار افراد از طریق تغییرات زیست محیط
 مسالهپایداری  ،راینکند. بنابتر در جامعه نقش حیاتی ایفا میعمیق

مهمی است که باید در تمام موضوعات به دلیل افزایش تقاضای 
مصرف انرژی و افزایش جمعیت به آن توجه شود و به حفاظت از 

. دست (Karabag& Felahi, 2017) آن در طول زمان توجه نمود
آخر این که، در رابطه با اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

روستایی در ابعاد مختلف مطالعات چندی صورت توسعه پایدار 
 (,.Rahmani et alپژوهش به توانمی آنها جمله از که است گرفته

اشاره کرد که با هدف تحلیل جایگاه فناوری اطالعات و  2016)
ارتباطات در توسعه پایدار انجام دادند و به این نتیجه رسیدند 

طالعات و ارتباطات شناخت و اعتماد نسبت به توانمندی فناوری ا
قدیمی از جمله تلفن، موبایل و تلویزیون در توسعه پایدار بیشتر و 

های نوین از جمله در مقابل شناخت و اعتماد نسبت به فناوری
 (Ainaliکامپیوتر و اینترنت در توسعه پایدار کشاورزی کمتر است. 

(et al., 2016 د نیز در تحقیقی با هدف تحلیلی بر آگاهی و عملکر
دریافتند علت پایین بودن سطح عملکرد  روستاییانزیستی محیط

زیست کشاورزان در مقابل آگاهی زیستی آنها این است که آنها با 
وجود اطالع و آگاهی از مشکالت ایجاد شده توسط کودها و سموم 

اند و به منظور مبارزه با آفات مجبور به استفاده از این مواد بوده
های نوین آبیاری های مرتبط با شیوهبرخی جنبه رغم اطالع ازعلی

های مالی قادر به استفاده از آنها به علت مشکالت و محدودیت
در پژوهشی با  (Sarmadi & Masoomifard, 2015)اند. نبوده

های عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش چالش
تواند با فاوا می، دریافتند نظام آموزشی مبتنی بر محیط زیستی

حذف بعد مسافت و کاهش مهاجرت از روستا به شهر برای 
دستیابی به نظام آموزشی با کیفیت و جلوگیری از تراکم در شهرها، 

های کمک کند و با ارائه آموزشزیستی محیطبه کاهش مشکالت 
های به همه افراد تحت آموزش، به بهبود چالشزیستی محیط
 (,.Alavipoor et alد. در پژوهشی دیگر شومنجر زیستی محیط

فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار تاثیر با هدف  2013)
انجام دادند دریافتند، استفاده درست از فناوری زیست محیط

ریزی ارتقای مدیریت و برنامه سبباطالعات و ارتباطات 
 (Molaei hashjin et. شودمیهای محیطی و بحرانزیست محیط

(al., 2011  نیز در پژوهشی که به منظور بررسی نقش دفاتر
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فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی انجام دادند 
رسانی و خدمات اختصاصی از خدمات اطالع روستاییاندریافتند، 

این تاثیر اند و دفاتر نسبت به خدمات پایه استفاده کمتری داشته
های مختلف در سطح روستا به صورت همه جانبه دفاتر بر جنبه

در پژوهشی که با  (Gouvea et al., 2018)انجام نگرفته است. 
هدف بررسی ارتباط بین فناوری اطالعات و ارتباطات و پایداری 
انجام دادند دریافتند فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه انسانی 

 (,.Chugh et alارند. ات اصلی و تعاملی بر پایداری محیطی دتاثیر

در پژوهشی با هدف استفاده از فناوری اطالعات و  2016)
های دریافتند آگاهی از شیوهزیست محیطارتباطات با پایداری 

تواند کمک کند تا فناوری اطالعات و ارتباطات پایدار می
های کار پایدار ایجاد کند. راهبردهای مختلفی را در ایجاد شیوه

(Daiyue et al., 2015)  در پژوهشی دیگر که به منظور اثرات
زیستی محیطمحصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات در تعادل 

از یک منطقه زیستی محیطانجام دادند به این نتیجه رسیدند تعادل 
های به منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه رده

شده است  محصوالت فناوری بیش از مراحل مختلف چرخه توزیع
 (Mostakد. شو زیستیمحیط هایسیاست ناکارآمدی سبب تواندمی

(& Hoq, 2012  نیز در پژوهش خود با هدف نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی به این نتیجه رسیدند 
فناوری اطالعات با افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه بهداشت، 

آمادگی آنها در  سببو بازاریابی، حقوق، آموزش و پرورش، اشتغال 
و توسعه پایداری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شود میمقابل بحران 

به  (Aynasi et al., 2012). در پژوهشی دیگر را به دنبال دارد
فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار پرداختند تاثیر بررسی 

فقر، ت مانند از مشکال دریافتند به نظر مردم وجود برخی و
های ارتباطی ضعیف، نبود نیروی متخصص در سوادی، شبکهبی

زمینه اطالعات و ارتباطات از موانع توسعه پایدار در است. 
(Shinabu et al., 2006)  در پژوهشی به منظور پیوند بین فناوری

ات آن بر توسعه پایدار دریافت که تاثیر اطالعات و ارتباطات و 
 سببفاوا با ایجاد یک نظام یکپارچه و پایدار  استفاده و گسترش

 ده است.شتوسعه روستایی 

بندی کلی با توجه به آنچه در بخش پیشینه و مبانی در یک جمع
اطالعات و فناوری بر تاثیر  توان گفتد، میشنظری ذکر 

یک فرآیند است که برای ایجاد یک جمعیت زیست محیط
کند که شامل ش میتالزیست محیطپذیر نسبت به مسئولیت

آگاهی، نگرانی، نگرش و باورها، آموزش و پرورش، دانش و مهارت 
 بنابراین،. باشدزیست محیطپذیرانه نسبت به سواد و رفتار مسئولیت
دستیابی به اطالعات از طریق زیستی محیطاولین گام در فرآیند 

تواند به متغیرهای دیگری مانند سطح هاست که میرسانه
 بندی اجتماعی مرتبط باشدالت و یا طبقهتحصی

(Solaimanpooromran et al., 2016).  فناوری اطالعات و
گذار است و تعاملی تاثیرزیست محیطارتباطات بر توسعه پایدار 

در حقیقت برای رسیدن به پیدا کرده است. زیست محیطپرمعنا با 
تای حفاظت آل و اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات در راسحد ایده

ساکن  مهای آن در میان مردزمینهپایدار باید زیست محیطو توسعه 
این مناطق به واسطه ارتباط  ،زیرا .دشودر مناطق روستایی فراهم 
داری آن خواهند ثری در حفظ و نگهومستقیم با طبیعت نقش م

رو پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با الهام داشت. از این
های صورت گرفته در این حیطه و با نگاهی جامع وهشاز سایر پژ

به بررسی اثرات مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود 
 پرداخته است.زیست محیطهای شاخص

 

 مواد و روش

 روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کابردی و بر اساس ماهیت توصیفی 

انجام . روش استتحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی 
آوری اطالعات به صورت میدانی بوده تحقیق پیمایشی و جمع

روستای دارای سکنه دهستان  22است. جامعه آماری پژوهش 
نفر است. حجم  8883آباد غرب با جمعیتاز توابع اسالم آبادحسن

د. پراکندگی تعداد شبرآورد  381نمونه بر اساس فرمول کوکران
جمعیت آنها بوده است و شیوه  ها در روستاها متناسب بانمونه

انتخاب نمونه در روستاها به صورت تصادفی سیستماتیک بوده 
 (.1)جدول  است
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 (: جامعه آماری و حجم نمونه1جدول )
 حجم نمونه جمعیت روستا حجم نمونه جمعیت وستار

 1 213 آباددارخور حسن 22 218 کریشهده

 22 218 باقرآباد سفلی 21 011 خورسیاه

 20 220 باقرآباد علیا 3 11 کریم حاصله علیا

 13 312 کمره علیا 11 202 لرینی آجودانی

 12 328 شاهینی 11 023 آبادحسندلو 

 8 121 سرای شاهینی 8 121 فرخ خانی

 11 232 شیت کمرزرد 12 321 محمدعلی خانی

 33 811 انجیرک 0 82 کریم حاصله سفلی

 22 218 کمرزرد 32 113 آبادحسن

 18 012 گرگی مندرک 11 022 تنگ شوهان سفلی

 11 220 مندرک 22 210 تنگ شوهان علیا
 

گردآوری اطالعات و  برایابزار مورد استفاده در این پژوهش 
منظور در بخش های مورد نیاز پرسشنامه بوده است که بدینداده

 گویه و 38آثار فناوری اطالعات و ارتباطات از پنج شاخص در قالب 

 22از سه شاخص در قالب زیستی محیطهای در بخش شاخص
 (.2)جدول  دشعملیاتی سازی استفاده  برایگویه 

 های مورد مطالعه در پژوهشها و گویه(: شاخص2جدول )

  گویه شاخص متغیر

ت
طا

تبا
 ار

ت و
عا

ال
اط

ی 
ور

فنا
 

 آثار آموزشی

-2در امور کشاورزی و دامپروری و ...آموزش رایگان در زمینه استفاده از اینترنت و رایانه -1
های تهیه فیلم-ICT 3رسانی آموختگان محلی روستا برای خدماتارائه آموزش به دانش

سوادان و ه اطالعات به صورت ساده و قابل فهم برای کمارای-0آموزشی در زمینه امور روستا
 روستاییانآموزش -2یان روستایتهیه اطالعات به روز و الزم برای -2سوادان روستاییبی

تهیه خدمات اطالعاتی برای کشاورزان در زمینه کسب و -ICT 8درباره منفعت و خدمات 
 کارهای کشاورزی

Sorani et al., 2014 

آثار 
 اقتصادی

کوتاه کردن دست -1افزایش فروش محصوالت کشاورزی از طریق بازاریابی اینترنتی-8
های غیر از طریق روی آوردن به فعالیت روستاییان افزایش اشتغال-11ها برای خریدواسطه

فرآیند بیمه محصوالت کشاورزی -12توسعه کسب و کار از طریق فناوری نوین-11کشاورزی
توسعه -10بکارگیری فناوری اطالعات در دسترسی به اعتبارات مالی و وام-13از طریق فاوا

 سازی اقتصاد روستاها و متنوعفرصت

Karamidehkordi & 

Alibaigi, 2012; Farahani 

et al., 2012 

آثار 
 زیرساختی

های ها و راهوجود جاده-12های عمومی مناسب مانند آب، برق، گازوجود زیرساخت-12
کارگیری امکانات محلی و ه ب-18های توسعه روستاییریزی طرحبرنامه -18ارتباطی مناسب

تغییر شکل ظاهری  -21ثر و متوازن از منابعوبرداری مبهره-11استانی برا پشتیبانی طرح
 های روستاها و خیابانمنازل، مغزاه

Hajizade et al., 2011.; 

Molaeihashjin et al., 2011 

میزان اثر بر 
آگاهی و 
 اطالعات

میزان آگاهی از طرح پیشخوان -22با خدمات اینترنتی مختلف روستاییانمیزان آشنایی -21
اخبار و اطالعات -20ال مردم از ایجاد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطاتمیزان استقب-23دولت

اطالعات -22افزایش آگاهی در زمینه بهداشت و درمان-22های تعاونیمربوط به شرکت
اطالعات  -28هابه اخبار بازار نهاده روستاییاندسترسی -28های دام و طیورمربوط به بیماری

 ود و بذرو آگاهی نسبت به توزیع سم، ک

Haeidarisareban, 2015.; 

Karamidehkordi & 

Alibaigi, 2012 
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آثار 
 اجتماعی

انجام امور اداری و  برایکاهش سفرهای شهری  -31بر کاهش مهاجرتتاثیر -21
مندی جوانان روستایی به آشنایی با عالقه -32پرکردن اوقات فراغت جوانان-31نامیثبت

های میزان مشارکت زنان در فعالیت-30ساس تعلق مکانیافزایش اح-33فناوری اطالعات 
ها و در طرحروستاییان میزان مشارکت -32میزان حضور مروجان فناوری -32روستا

 استفاده از اینترنت برایدسترسی به تلفن ثابت  -38های عمرانیفعالیت

Karamidehkordi & 

Alibaigi, 2012;  Farahani 

et al., 2012 

تی
یس

ط ز
حی

م
 

 آب

اجرای طرح -01ای آبیاری مزارعهای قطرهاستفاده از روش-31سیستم فاضالب مناسب-38
آبیاری در شب و ساعات -02مجهز کردن مزارع به آبیاری تحت فشار  -01پوشش انهار

جایگزینی محصوالت  -02های شیرینحفاظت از آب-00کشیاستفاده از آب لوله-03خنک
 دیم

Namdar & 

Boozarjomhari, 2016; 

Khosrobaigi et al., 2012; 

Shahvali & Ghaisari, 

2011 

 خاک

تقویت خاک با استفاده از کودهای -08رعایت زمان شخم مناسب-08رعایت اصول آیش-02
 -21کاهش فرسایش خاک برایحفظ بقایای گیاهی و نسوزاندن آنها -01حیوانی

-22هبود ساختمان خاک بربتاثیر خاک ورزی حفاظتی و  -21سازی اراضی یکپارچه
 فیزیکی خاک هایویژگیبر بهبود تاثیر زدن با گاوآهن قلمی و شخم-23زاییبیابان

Shahvali & Ghaisari, 

2011; Afshari et al., 2014; 

Namdar & 

Boozarjomhari, 2016 

های گونه
گیاهی و 
 جانوری

حفاظت از -22خطر انقراضهای حیوانی در احیای گونه-22های بومیاهمیت حفظ دام-20
مدیریت -21گیاهان زراعیتنوع-28جلوگیزی از تخریب زیستگاه حیات وحش-28تنوع زیستی

صیانت از -21های هرزتناوب گیاهان زراعی برای کنترل علف-21های گیاهیآفات و بیماری
 گرهای دیتغییر کاربری اراضی جنگلی و تبدیل آنها به کاربری-22جنگل و مراتع طبیعی

Sharafi & Alibaigi, 2015; 

Roomiani et al., 2014  

 

ای لیکرت بسته در قالب طیف پنج گزینه هایپرسشنامه با سوال
د و برای تعیین روایی در اختیار تنی چند از متخصصان و شطراحی 

کارشناسان مجرب قرار داده شد و پس از بررسی و اصالحات الزم، 
تعیین میزان پایایی تعداد  برایگرفت.  یید قراراصالحیت آن مورد ت

د که میزان شآزمون در منطقه توزیع پرسشنامه به صورت پیش 31
پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ در بخش آثار فناوری اطالعات و 

ه ب 11/1زیستی محیطهای و در بخش شاخص 81/1ارتباطات 
 دست آمد.

تروپی شانون برای ها از تکنیک آنتجزیه و تحلیل داده برای
های یک . زمانی که دادهدشها استفاده دهی به شاخصوزن

ها های شاخصتوان وزنماتریس مشخص باشد، از این طریق می
 را محاسبه نمود، اساس این روش بر این پایه استوار است که هر

چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد از اهمیت بیشتری 
آنتروپی یک  .(Hekmatnia& Moosavi, 2011) برخوردار است

معیار ناپایدار برای نشان دادن تعادل در یک توزیع است و هر چه 
میزان این شاخص بیشتر شود، توزیع به سوی تعادل حرکت کرده 

از تکنیک تاپسیس  .(Dadashpoor& Moloodi, 2011) است
و های فناوری اطالعات بندی روستاها بر اساس شاخصبرای سطح

ساس تکنیک تاپسیس بر اشد. بهره گرفتهزیستی محیطارتباطات و 
گزینه را  mگیری چند شاخصه با له از نوع تصمیماین روش هر مسا

توان شاخص تصمیم مورد ارزیابی قرار گیرد می nوسیله که به
بعدی در  nنقطه در فضای  mیک سیستم هندسی شامل  عنوانبه

فهوم است که شاخص انتخاب شده این روش بر این م .نظر گرفت
ترین فاصله از ایده آل مثبت و دورترین فاصله از ایده آل باید کوتاه

در استفاده از این روش مطلوبیت هر شاخص  .منفی را داشته باشد
باید به طور یکنواخت افزایشی یا کاهش باشد. بدین معنا که 

بوده و ال دهنده ایدهنشان بهترین ارزش موجود از یک شاخص
منفی خواهد بود. آل ایدهبدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده 

حل ایده آل مثبت ها بر اساس کمترین فاصله از راهدر نهایت گزینه
بندی حال دورترین فاصله از ایده آل منفی رتبه عین بوده و در

 -2تشکیل ماتریس تصمیم -1این تکنیک از مراحل  شوندمی
 -0تشکیل ماتریس نرمال موزون -3تصمیمنرمال کردن ماتریس 

های مثبت آلفاصله از ایده -2های مثبت و منفی و آلمحاسبه ایده
در انتها از رگرسیون چند . استآل ایده حلو منفی و محاسبه راه

متغیره برای بررسی میزان اثرگذاری متغیر مستقل فناوری اطالعات 
 استفاده زیستی محیط ایـهی تغییرات شاخصـو ارتباطات در بررس
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 د.ش
 

 معرفی منطقه
آباد غرب دومین شهرستان استان کرمانشاه است شهرستان اسالم

کیلومتر مربع دارد و در طول جغرافیایی  2111که وسعتی بیش از 
دقیقه  2درجه و  30دقیقه و در عرض جغرافیایی  21درجه و  02

. بر اساس روستا است 183دهستان و  8بخش،  2قرار دارد. دارای 
جمعیت این  1312سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر را مرد و  81111نفر بود که از این تعداد  101212شهرستان 
 (General Census of Population andنفر زن بودند 21222

(Housing, 2016. 
 

 ی تحقیقهایافته
یع های توزنفر پاسخگو به پرسشنامه 381های فردی بررسی ویژگی

درصد را زنان  11درصد پاسخگویان را مردان و  81داد شده، نشان 
شده بیشترین  . از بین پنج رده سنی در نظر گرفتهشدندمیشامل 

سال  32-02درصد در رده سنی  12/38یعنی  فراوانی پاسخگویان
قرار داشت. از لحاظ میزان تحصیالت از بین چهار مقطع تحصیلی، 

درصد در مقطع دیپلم قرار داشت.  32/21بیشترین فراوانی با 
از توابع بخش مرکزی شهرستان اسالم آباد غرب  آبادحسندهستان 

 .استنفر  8883روستای داری سکنه و جمعیت  22با 
تعیین سطوح آثار فناوری اطالعات و  برایدر این بخش از پژوهش 

هر یک از روستاهای زیستی محیطهای ارتباطات و شاخص
 .شدگیری تاپسیس استفاده از تکنیک تصمیم آبادحسندهستان 
در ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به هر یک از  بنابراین،

گونه که جدول (. همان3)جدول  ها وزن خاصی تعلق گرفتگویه
های متفاوتی بودند که های پژوهش دارای وزندهد گویهنشان می

های فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین وزن از بین شاخص
مندی جوانان روستایی به آشنایی با عالقههای متعلق به گویه

ها و ( و تغییر شکل ظاهری منازل، مغازه111/1) فناوری اطالعات
( و کمترین وزن نیز متعلق به گویه اخبار 118/1) های روستاخیابان

ونی و افزایش احساس تعلق های تعاو اطالعات مربوط به شرکت
نیز زیستی محیطهای بوده است. در بخش شاخص 110/1مکانی با 

( و کمترین وزن 11/1سازی اراضی)بیشترین وزن متعلق یکپارچه
نیز متعلق به گویه مجهز کردن مزارع به آبیاری تحت فشار با 

  .شدارزیابی  113/1میزان 

 

 بر اساس آنتروپی شانونهای مورد مطالعه (: وزن گویه3جدول)

شماره 

 گویه
 وزن شماره گویه وزن شماره گویه وزن

شماره 

 گویه
 وزن

شماره 

 گویه
 وزن

1 112/1 10 112/1 28 118/1 01 118/1 23 118/1 

2 112/1 12 112/1 28 112/1 01 113/1 20 112/1 

3 118/1 12 112/1 21 112/1 02 112/1 22 112/1 

0 112/1 18 112/1 31 112/1 03 110/1 22 118/1 

2 112/1 18 112/1 31 118/1 00 118/1 28 112/1 

2 118/1 11 118/1 32 111/1 02 112/1 28 118/1 

8 112/1 21 118/1 33 110/1 02 118/1 21 118/1 

8 112/1 21 112/1 30 118/1 08 112/1 21 112/1 

1 112/1 22 112/1 32 112/1 08 112/1 21 110/1 

11 112/1 23 112/1 32 112/1 01 112/1 22 112/1 

 22ها: تعداد گویه 111/1 21 118/1 38 110/1 20 118/1 11

12 112/1 22 112/1 38 112/1 21 112/1 
 1جمع وزن: 

13 112/1 22 118/1 31 118/1 22 118/1 
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های پژوهش با استفاده از تکنیک پس از اعمال وزن به گویه
د. با توجه به نتایج نهایی شبندی روستاها تاپسیس اقدام به سطح

بیانگر رتبه نهایی هر  C*حاصل از تکنیک تاپسیس مقدار ایده آل 
گویه است که بر حسب بزرگی اعداد، هر  22روستا از مجموع 

با  بنابراین، .ای که بزرگتر باشد دارای اولویت بیشتری استگزینه
، کمرزرد 220/1 روستاهای انجیرک با (0)توجه به نتایج جدول 

و روستای گرگی  در باالترین سطح 212/1و محمدعلی با  212
ترین سطح قرار در پایین 038/1و ده کریشه با  021/1مندرک با 

روستای زیستی محیطهای دارند. از سوی دیگر بر اساس شاخص
در باالترین اولویت قرار داشت و روستای  221/1سراب شاهینی با 

 (.0)جدول  ترین اولویت بوددر پایین 382/1با  کریم حاصله سفلی

 

 (: نتایج نهایی مدل تاپسیس4جدول)

 روستا
 تکنیک تاپسیس

 روستا
 تکنیک تاپسیس

 محیط زیست فناوری محیط زیست فناوری
 222/1 282/1 آبادحسندارخور  001/1 033/1 ده کریشه

 211/1 221/1 باقرآباد سفلی 020/1 002/1 خورسیاه

 212/1 232/1 باقرآباد علیا 002/1 222/1 ریم حاصله علیاک

 238/1 211/1 کمره علیا 200/1 211/1 لرینی آجودانی

 222/1 211/1 شاهینی 212/1 021/1 آبادحسندلو 

 221/1 081/1 سراب شاهینی 082/1 221/1 فرخ خانی

 203/1 228/1 شیت کمرزرد 222/1 /211 محمدعلی خانی

 012/1 223/1 انجیرک 382/1 002/1 لیسفکریم حاصله

 082/1 213/1 کمرزرد 212/1 233/1 آبادحسن

 218/1 018/1 گرگی مندرک 088/1 211/1 تنگ شوهان سفلی

 221/1 012/1 مندرک 281/1 222/1 تنگ شوهان علیا

 
های فناوری دست آمده از شاخصه در نهایت بر اساس میانگین ب

بندی روستاها بر اساس روش به سطح اطالعات و ارتباطات اقدام
در  1/1-2/1بندی مقدار د در این طبقهشو آلن  بندی پرسکاتطبقه
در  0/1-2/1در سطح ضعیف،  2/1-0/1خیلی ضعیف، مقدار  سطح

در  8/1-1در سطح قوی و در نهایت  2/1-8/1سطح متوسط، 
در گونه که بندی همانسطح خیلی قوی دارند. بر اساس این تقسیم

 نمایان است تمامی روستاها در سطح متوسط قرار دارند. (2)جدول 

 

 بندی پرسکات و آلنبندی روستاها بر اساس طبقه(: سطح5جدول )

 محمدعلی روستا
 خانی

 تنگ
 شوهان

 داروخور
 حسن

 انجیرک آبادحسن کمره علیا
شیت 
 کمرزرد

 باقرآباد
 سفلی

سراب 
 شاهینی

 شاهینی کمرزرد

 23/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 28/1 28/1 28/1 28/1 21/1 میانگین

 متوسط سطح

آحسندلو روستا
 باد

 خانیفرخ باقرآباد ع لرینی مندرک
تنگ 
 شوهان

کریم 
 حاصله ع

گرگی 
 مندرک

کریده
 شه

 خورسیاه
کریم 

 حاصله س

 01/1 03/1 00/1 08/1 08/1 01/1 21/1 22/1 22/1 23/1 23/1 میانگین

 متوسط سطح
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های فناوری تاثیر مولفه بررسی و تحلیل برایدر ادامه پژوهش 
از آزمون زیستی محیطهای اطالعات و ارتباطات بر شاخص

پس از جایگزینی هر  بنابراین،د. شرگرسیون چندمتغیره استفاده 
های فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان متغیر یک از شاخص

به عنوان متغیر وابسته، نتایج  زیستیمحیطهای مستقل و شاخص
گذاری متغیر مستقل بر وابسته، شاخص تاثیرنشان داد که از لحاظ 

بیشترین  822/1برآگاهی و اطالعات روستاییان با میزان بتای تاثیر 
از واریانس  231/1داشته است و زیستی محیطرا بر شاخص تاثیر 

تبیین های این شاخص از طریق گویهزیستی محیطهای شاخص
ات آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر. در مرتبه بعد شودمی

از کل واریانس از  020/1قرار دارد که حدود  820/1با میزان بتای 
. آثار اقتصادی فناوری اطالعات و شودمیتبیین  مولفهطریق این 

ترین سطح دستگاه ندر پایی 302/1ارتباطات با میزان بتای 
زیستی محیطهای را بر شاخصتاثیر دارد و کمترین رگرسیون قرار 

و  2 هایدول)جکندمیاز کل واریانس را تبیین  122/1دارد و تنها 
8.) 

 
 های فناوری اطالعات و ارتباطاتمولفه نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره  (:6جدول )

 داریمعنی ضریب تعیین تعدیل شده  2Rضریب تعیین ضریب رگرسیون شاخص
 111/1 020/1 028/1 220/1 آثار آموزشی

 111/1 122/1 122/1 202/1 آثار اقتصادی

هاآثار بر زیرساخت  212/1 280/1 281/1 111/1 

 111/1 231/1 228/1 822/1 اثر بر آگاهی و اطالعات

 111/1 081/1 013/1 038/1 آثار اجتماعی

 
 (: نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره7جدول )

 ضرایب استاندارد ب غیر استانداردضرای شاخص
T P 

B S.E Beta 
 -- 218/8 -- 238/1 102/1 عدد ثابت

 111/1 31/11 220/1 122/1 233/1 آثار آموزشی

 111/1 312/8 302/1 121/1 380/1 آثار اقتصادی

 111/1 220/8 312/1 132/1 028/1 هاآثار بر زیرساخت

 111/1 223/11 822/1 123/1 831/1 اثر بر آگاهی و اطالعات

 111/1 121/11 038/1 101/1 211/1 آثار اجتماعی

 

 گیریبحث و نتیجه
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در کل جامعه از بخش شهری 

گیری در توسعه و توسعه پایدار داشته است چشمتاثیر تا روستایی 
ارهای های مختلف تحول در رفتار و ایجاد کسب و ککه به شکل

جدید، یادگیری و آگاهی و تدارک خدمات خصوصی و عمومی 
ده است. یکی از ابعادی که فناوری اطالعات و ارتباطات بر شمنجر 

های آن و شاخصزیستی محیطگذار است بعد پایداری تاثیرآن 
ای وسیع از کاالهای تولیدی تا مصرف نهایی است که با دامنه

یدا کرده است. ایجاد و گسترش پزیست محیطتعاملی پرمعنا با 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی کمک شایانی به 

سازی آنها و جلوگیری از تخریب آگاه برایمناطق روستایی 
داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش زیست محیط

حاضر به قصد بررسی جایگاه و آثار فناوری اطالعات و ارتباطات در 
انجام شده است. در این زیستی محیطهای وسعه و ارتقا شاخصت

 38پژوهش از پنج شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب 
گویه بهره گرفته شده  22در قالب زیستی محیطشاخص  3گویه و 
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های نفر روستایی پاسخگو به پرسشنامه 381است. تحلیل دیدگاه 
ی اطالعات و ارتباطات بر ارتقا توزیع شده بیانگر اثر مثبت فناور

است. نتایج حاصل از رگرسیون زیستی محیطهای شاخص
های فناوری بر بررسی میزان اثرگذاری شاخص برایچندمتغیره که 

دهد که از بین ابعاد پنج گانه، د نشان میشانجام زیست محیط
ات آموزشی تاثیرو روستاییانبر آگاهی و اطالعات تاثیر شاخص 

ه داشته است. بزیستی محیطهای ین اثر را در تبیین شاخصبیشتر
کارگیری مظاهر گوناگون فناوری اطالعات از طریق افزایش آگاهی 

توانسته  و آشنایی با خدمات مختلف اینترنتی روستاییانو اطالعات 
ای آبیاری های قطرهرا در استفاده از روش روستاییاناست آگاهی 

انهار و آبیاری در ساعات خنک و  مزارع، اجرای طرح پوشش
مجهزسازی مزارع به آبیاری تحت فشار و سیستم دفع فاضالب 

جویی در مصرف آب و پایداری این منبع، به مناسب نسبت به صرفه
د. از سوی دیگر فناوری توانسته است با شوارتقا و بهبود آن منجر 

اراضی، سازی از مزایا و سود یکپارچه روستاییانافزایش آگاهی 
تقویت خاک با کودهای حیوانی، حفظ بقایای گیاهای و نسوزاندن 

جلوگیری از فرسایش خاک و آگاهی نسبت به خطر ای برآنها 
مراتع و افزایش خطر توسعه بیابان به حفاظت از  ها ونابودی جنگل

های آموزشی استفاده از خاک و جنگل کمک نماید. برگزاری دوره
های امور مربوط به کشاورزی و تهیه فیلمرایانه و اینترنت در 

آموزشی در زمینه حفاظت خاک و دامپروری و تهیه اطالعات بروز 
از دیگر ابعاد فناوری اطالعات است که توانسته  روستاییانبرای 
ها، جلوگیری از تغییر کاربری مدیریت آفات و بیماری سبباست 

از جنگل در  حس صیانت ید و از سوی دیگر سبب ارتقاشواراضی 
ده است و آنان را نسبت به اهمیت حفظ دام و شروستاییان بین 
های حیوانی در خطر انقراض آگاه نماید. نتایج حاصل از گونه

بندی روستاها بر اساس میزان تکنیک تاپسیس که برای سطح
های اثرگذاری فناوری اطالعات وارتباطات و ارتقا شاخص

روستای  22د، بیانگر این است از بین شاز آن استفاده زیستی محیط
های فناوری از لحاظ شاخص آبادحسندارای سکنه دهستان 

اطالعات و ارتباطات به ترتیب روستاهای انجیرک، کمرزرد و 
محمدعلی خانی در سطحی باالتر از بقیه روستاها قرار دارند. از 

روستاهای سراب شاهینی، دلو زیستی محیطهای لحاظ شاخص
مساعدتری نسبت زیستی محیطدارای وضعیت  آبادحسنو  آبادحسن

به سایر روستاها بودند. در نهایت تمام روستاهای دهستان بر اساس 
دست آمده از دو متغیر مورد بررسی در سطح متوسط ه میانگین ب

به همان اندازه زیست محیطتوان گفت حفاظت از قرار داشتند. می
مشارکت آگاهانه مردم روستا، افزایش که وظیفه دولت است نیازمند 

آگاهی و سطح آموزش، بهبود بهداشت و سالمت و افزایش 
بخش عمده مشکالت  ،زیرا .باشدهای متنوع میفرصت
و تغییرات آب و هوایی ناشی از عدم اطالع مردم در  زیستیمحیط

زیست و نحوه برخورد با آن است. در این راستا استفاده حوزه محیط
ی زیستهای ارتباطی الزمه پایش و کنترل شرایط محیطوریاز فنا

 روستاییانتوان اذعان داشت که امروزه اکثر نیازهای می .خواهد بود
سازی و ... در مباحثی از قبیل کشاورزی، آموزش و پرورش، راه

شوند که به دلیل ه میهای شهری ارایخدماتی هستند که در محیط
در محیط روستایی برای آنان بسیار فقدان امکانات و منابع 

های جدید با کاهش استفاده از فناوری .شودمیه تر اریپرهزینه
میزان جا به جایی افراد، زمینه کاهش مصرف سوخت، کمک به 

در کشور را فراهم  زیستیمحیطها و مشکالت حفظ و بقای جنگل
نت و سیاست حذف کاغذ و استفاده از خدمات اینتر بنابراین،کند. 

تر تر و سالممکاتبات در فضای مجازی ما را در داشتن محیط پاک
 رساند. ها یاری میبه وسیله حفظ و نگهداری از مراتع و جنگل

ثرتر و کارآمدتر وهای تحقیق و در راستای نقش مبا توجه به یافته
جامعه زیستی محیطهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر شاخص

 رسد:زیر ضروری به نظر می هایارها و پیشنهادروستایی ذکر راهک

به نوپا و جدید بودن خدمات فناوری اطالعات و  نظر به -
به  روستاییانسازی بیشتر ارتباطات در جوامع روستایی، آگاه

 انواع خدمات و فواید و مزایای این فناوری ضروری است؛ 

 تبلیغات گسترده از سوی مروجین و مسئولین روستایی و آگاه -
 و خشکسالی؛زیستی محیطهای نمودن آنها از بحران

 های آموزش رایگان استفاده از اینترنت؛برگزاری کالس -

و  روستاییانهای مجازی مورد استفاده قرار دادن لیست شبکه -
امکان دسترسی برای آنها جهت فروش محصوالت کشاورزی 

 از طریق بازاریابی اینترنتی؛ 

ها و از طریق آموزش توان اییانروستکمک به ایجاد اشتغال  -
های شغلی جدید از جمله اینترنت، کامپیوتر، جهت مهارت

 تربیت نیروی خالق و ماهر.
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