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چکیده
اينترنت با كمك فناوری های جديد انتشار اطالعات را تسهيل كرده و سبب مشاركت افراد ،در فرايندهای تكاملي جامعه
ميشود .بنابراين گسترش  ICTتوان و پتانسيل بالقوه زيادی را برای رسيدن به اهداف حكومتي مناسب در كشورهای
در حال توسعه فراهم مي نمايد و از اين رو اين قابليت را دارد كه به توسعه به مثابه آزادی كمك نمايد .بر اين اساس اكثر
كشورهای دنيا تمايل به استفاده حداكثر از منافع توسعه  ICTجهت كا هش فقر و توانمندسازی روستاها دارند .از اينرو
هدف اين مقاله ،بررسي  ICTروستايي و توسعه فرهنگي در توسعه قابليتي دهستان سردابه در شهرستان اردبيل است.
روش تحقيق مورد استفاده روش كيفي مطالعه موردی (استفاده از مصاحبه و مشاهده) است كه در اين زمينه سعي
گرديده با مشاركت اهالي دهستان سردابه (نمونه  02نفر با دستيابي به اشباع نظری) به موضوعات و مسايل مرتبط با
 ICTروستايي پرداخته شود .بطور كلي اين مطالعه به اين يافته رسيده كه ،توسعه  ICTدر راستای توسعه قابليتي
روستايي در دهستان سردابه شهرستان اردبيل بدون تعامل و هم افزايي حاصل از حمايت و مشاركت روستاييان و دولت
امكان پذير نيست .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه  ICTبايد بر پايه مشاركت سازمانهای محلي ،كنترل محلي ،متناسب
با خصوصيات و ويژگي های محلي و بومي ايجاد گردد ،در غير اين صورت توسعه قابليتي در روستاها شكل نخواهد
گرفت.
کلید واژگان :روستا ،توسعه روستایی ،توسعه فرهنگی ،توسعه قابلیتی ICT ،روستایی.
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بیان مسئله
پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر تمامي جنبههای زندگي انسان وارد شده است
و توسعه  ICTاثرات مثبت و منفي اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و زيستمحيطي بسياری را
بر روستاها به همراه دارد .بر اين اساس اكثر كشورها تمايل به استفاده از حداكثر منافع توسعهی
 ICTجهت دستيابي به اهداف خود در روستاها دارند و سعي دارند مسير آن را در جهت توسعه همه
اقشار روستايي سوق دهند .بطور كلي  ICTبه عنوان ابزاری در مبارزه با فقر ،توانمند سازی فقرا و
خصوصاً زنان به كار مي رود .گسترش ارائه خدمات اجتماعي ،افزايش جريان اطالعاتي برای حمايت
از راهبردهای معيشتي و امنيت غذايي ،افزايش شناخت در مورد ادغام دانش بومي با نوآوری
استراتژیهای تحقيقات كشاورزی ،دادن آموزشها و برنامههای ترويجي مناسب و سودمند ،ايجاد
فرصت های مساوی به همه روستاييان جهت دستيابي به اطالعات مورد نياز و بسياری از مزايا و
اثرات مثبت ديگر از ثمرات توسعه و استفاده از  ICTروستايي است .در كنار خيلي از مسايل و
مشكالت اجتماعي و سياسي و فرهنگي در جوامع روستايي ايران ،يكي از راهكاری مؤثر برای برنامه -
ريزی توسعه روستايي در كشور ،توسعه  ICTروستايي است ICT .يكي از مظاهر تكنولوژی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات و عمدهترين معيار های توسعه و پيشرفت است .در اين راستا توسعه  ICTدر
روستاها باعث جريان كارآمد اطالعات فراسوی روستاها خواهند شد .البته  ICTبه عنوان يكي از راه-
های مؤثر برای دستيابي به توسعه نيز مطرح است و پتانسيل زيادی در كمك به فقرای روستايي ،از
بين بردن تدريجي برخي از موانع سنتي توسعه ،افزايش دسترسي به اطالعات ،گسترش بازارهای
اصلي روستايي ،افزايش فرصتهای شغلي و دسترسي به خدمات دولتي را دارد.
با افزايش روستاهای تحت پوشش  ICTدر ايران بدون شك نقش و اهميت توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات در برنامهريزی های روستايي نيز غيرقابل تصور است .به همين دليل امروزه
تدوين و تنظيم سياستها و استراتژیهای توسعه  ICTمسئله بسيار مهمي برای برنامهريزان و
كارگزاران توسعه روستايي است .با برنامهريزی تعاملي و در نظر گرفتن ويژگيها و خصوصيات بومي
و محلي ،گسترش  ICTمي تواند منافع بسياری را برای جوامع روستايي در بر داشته باشد .منافعي
هم چون دسترسي روستاييان به اطالعات؛ خدمات دولتي؛ ايجاد فرصتهای شغلي؛ ارائه آموزش به
مردم و حمايت از روستاييان در زمينهی توليد ،انبار ،بازاريابي برای محصوالت زراعي و غيرزراعي و...
در بر داشته باشد .اگر چه اين مسئله ضرورت ايجاد امكانات و زيرساختهای متعدد و گوناگوني را
در اكثر مناطق كشور با توجه به ويژگيهای هر منطقه از كشورمان پيش از پيش ميطلبد.
برای كشورهای درحال توسعه شايد ملموسترين فايده  ،ICTدسترسي به منابع عظيم برای
افزايش آموزش و پرورش با حداقل هزينه يا بدون هزينه است (دسترنج .)111 :1731 ،با رشد و
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گسترش اينترنت در دنيا و نفوذ اين تكنولوژی در كشور های جهان سوم ،ايران نيز در ابتدا با اكراه و
سپس با شتاب به استفاده و بهرهگيری از اين تكنولوژی مبادرت ورزيده است.
در ايران تا سال  1717تنها  7روستای شاهكوه ،قرنآباد و ميمك دماوند دارای ارتباط با
اينترنت بود ند كه از اين سه روستا نيز دو روستای شاهكوه و قرنآباد به تعبيری يك روستا محسوب
ميشوند چرا كه شاهكوه ييالق عدهای از ساكنان قرنآباد است .روستای شاهكوه در استان گلستان
اولين روستای اينترنتي ايران مي باشد كه دارای سايت اينترنتي مخصوص به خود است .در قرنآباد
نيز مركز پيشرفته خدمات  ICTبا مشاركت خود روستائيان و شركت مخابرات استان گلستان و با
هدايت پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس شده است .همچنين در روستای
ميمك دماوند نيز با بودجه  UNDPشرايط نسبتا مناسبي برای اتصال به اينترنت فراهم شده است .با
اين حال اكثريت جمعيت روستائي ايران فاقد توانايي اتصال به شبكه جهاني اينترنت يا بكارگيری
سرويسهای باند وسيع اعم از آموزش از راه دور هستند (اربابيان و ديگران.)041 – 040 :1710 ،
در برنامههای توسعه كشور ،بهطور مشخص به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره شده
است كه برنامهها طوری تدوين شوند كه كاربردهای فناوری اطالعات در جريان پيادهسازی آنها
مشهود باشد .روستاييان هميشه با مشكالت آموزشي چون كمبود يا نبود فضای آموزشي ،بعد
مسافت و رفت و آمد و ...مواجهاند .از طريق اين تكنولوژیها بسياری از نيازهای آموزشي جامعه
روستايي مرتفع شده و اين به كاهش شكاف آموزشي و نهايتا كاهش شكاف اطالعاتي كمك ميكند.
«تكنولوژی های ارتباطي به دگرگوني طرز تفكر سازمان اجتماعي و الگوهای فعاليت زمان فراغت مي
انجامد (هنسون .»)01 :1737 ،همچنين در تعريف روستای الكترونيكي چنين آمده است :روستايي
كه موج فناوری اطالعات و ارتباطات چهره آن را دگرگون نموده و كاربردهای الكترونيكي در زندگي
مردم روستايي كامال مشهود است .در اين روستا مردم به كاربردهای مختلف از جمله دولت
الكترونيكي  ،تجارت الكترونيكي ،آموزش الكترونيكي و بهداشت الكترونيكي دسترسي داشته و امور
روزانه خود را در زمينه كشاورزی ،دامداری و دادوستد از طريق سيستمهای الكترونيكي انجام مي-
دهند (جاللي و ديگران.)9 :1711 ،
در ارتباط با تجربيات موفق در زمينه  ICTروستايي مي توان به تجربيات اتحاديه اروپا ،كشور
مالزی ،هند ،آفريقای جنوبي و تركيه اشاره كرد .از جمله :ايجاد مراكز عمومي دسترسي به خدمات
الكترونيكي؛ توسعه اينترنت پرسرعت عمومي بيسيم در روستا؛ تجهيز سختافزاری روستاييان؛ تلفن
همراه به عنوان كانال دسترسي به خدمات الكترونيكي؛ جلب حمايت و مشاركت گروههای مردمنهاد؛
ايجاد بستر تبادل نظريات و تجارب در خصوص توسعه خدمات الكترونيكي روستايي؛ اجرای پروژهها
در مقياس پايلوت ،ارزيابي نتايج و سپس تسری در ساير نقاط؛ اجرای طرحهای ملي به صورت
مرحله به مرحله؛ اهميت محتوی در كنار سختافزار و زيرساخت؛ اولويت با پروژههای دارای مخاطب
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عموميتر؛ تجهيزات سيار ،راهكاری برای پوشش گستردهتر دسترسي به خدمات؛ بهرهگيری از
حمايتهای نهادها و شركتهای بين المللي؛ استفاده از حداقل امكانات سختافزاری برای ارائه
خدمات؛ تمركز آموزش ها بر توانمندسازی اقتصادی روستاييان و كارآفريني؛ شبكههای اجتماعي
روستاييان برای ارتقای كسب و كارهای روستايي؛ مشاركت بخش خصوصي برای ايدهپردازی،
پيادهسازی و بهره برداری از خدمات؛ تمركز بر تجهيز و توانمندسازی مدارس روستايي؛ همكاریهای
بين كشورها برای بهره گيری از تخصص و تجربيات سايرين (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،
.)1791
ميتوان توسعه فرهنگي را از طريق كاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها هم در
قالب طرح خدمات عمومي اجباری (آموزشهای عمومي و اختصاصي؛ افزايش سطح سواد و
اطالعرساني های فرهنگي ديگر) و هم در راستای ساير طرحهای ملي و محلي (اطالعرساني وضعيت
آب و هوا برای كشاورزان؛ آموزش كسب و ك ارهای فصلي و درآمدزا؛ آموزش كاشت ،داشت و
برداشت بهينه؛ آموزش دامپروری پربازده و  )...پيش برد .توسعه روستاها و مناطق محروم و دور
افتاده از جمله مسائلي است كه ايران به دنبال ارتقای آن ميباشد .در اين ميان استفاده بهينه و به
موقع و مؤثر از  ،ICTكمكهای فراوا ني در روستاها خواهد نمود .ليكن مسائلي مثل تأمين سرمايه و
فرهنگ سازی ميان روستائيان و طراحي سيستم مناسب برای استفاده و دسترسي روستاييان از
اهميت ويژهای برخوردار است .طبق آخرين آمار وبگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
( ،)1791وضعيت بخش  ICTكشور نشان مي دهد كه تا پايان شهريور ماه امسال تعداد مشتركان
اينترنت باندپهن به  13ميليون و  113هزار و  4نفر رسيده است .از اين تعداد تنها  4ميليون و 19
هزار و  003نفر ،مشترک اينترنت ثابت (از طريق فناوریهايي مانند ADSLو يا فيبر) هستند و 17
ميليون و  113هزار و  333نفر از موبايل برای اتصال به اينترنت استفاده ميكنند .براساس اين آمار
كه تا پايان شهريورماه سال  91به دست آمده است ،ضريب نفوذ اينترنت در كشور به  11.41درصد
رسيده است و ضريب نفوذ اينترنت موبايل  31.11درصد و ضريب نفوذ اينترنت ثابت  4.9درصد
برآورد ميشود (وبگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.)1791 ،
در سال  ، 1794در ايران دارای حدود  12هزار دفتر  ICTروستايي است و  130روستا در
اردبيل به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند (روزنامه ايران .1)1794 ،دهستان سردابه كه مورد
مطالعهی اين تحقيق است دارای  41آبادی است كه طبق اطالعات ميداني آماری روستاهای ايمچه،
چناقرود ،و قره تپه سبالن كه روستای سردابه را نيز تحت پوشش خود دارد ICT ،روستايي در آنها
سابقه بيشتری دارد.

 . 1روزنامه ایران 11 ،مرداد http://iran-newspaper.com .1931
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با توجه به آمار باالی دسترسي از طريق موبايل در سال  ،1791با در نظر گرفتن دسترسي
بسياری از روستاييان به موب ايل ،آنها از طريق اين ابزار به راحتي به اينترنت وصل ميشوند ،ليكن
مسأله و دعوا بر سر محتوا ،همچنان باقي است كه چه كسي محتوا توليد ميكند و دارای قدرت
است .اكنون اين سوال مطرح است كه :تحت چه شرايطي تكنولوژی فنآوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTمنجر به افزايش سطح فرهنگ ،رفاه و بهزيستي اجتماعات فقير ميشود؟ بر طبق چارچوب
رويكرد قابليتي آمارتياسن ( )1719ميتوان به اين سوال پاسخ داد و زنجيرهای از مكانيسمها را به
ورطه سنجش گذاشت نظير دسترسي ،استفاده معنادار و مفيد از آن .در واقع يك روستايي ،آرزوی
آن آزادی ،توانمندی و سهيم شدن در قدرت را كه انتظار داشت از باال به پايين به او تقديم شود را
ناخواسته و بياراده ،از طريق  ICTدريافت نموده است .جهاني كه هماندازه با بقيه افراد در آن آزاد
است .در واقع توسعه به مثابه آزادی كه نوعي توسعه قابليتي است را در فضای مجازی لمس و با آ ن
زندگي ميكند.
لذا سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينكه آيا  ICTروستايي و باتبع آن توسعه فرهنگي
ميتواند به افزايش قابليت های انساني (توانمندسازی فردی ،توسعه اجتماعي ،توسعه اقتصادی و
مشاركت سياسي) در كنار افزايش قابليتهای اطالعاتي دهستان سردابه دست يابد.
ادبیات تحقیق
تعاريف گوناگوني از فناوری های ارتباطات و اطالعات و مفاهيم مرتبط با آن صورت گرفته است .از
نظر كاستلز ،فناوری ،كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای كاربردی بوده و منابع طبيعي ،سرمايه
و نيروی انساني را به كاال و خدمات تبديل ميكند .وی همچنين ويژگي بارز انقالب تكنولوژيك
كنوني را نه محوريت دانش و اطالعات بلكه كاربرد اين دانش و اطالعات در توليد دانش و وسايل
پردازش ،انتقال اطالعات در يك چرخه بازخورد فزاينده ميان نوآوری و كاربردهای نوآوری ميداند
(كاستلز .)11-19 :1712 ،ادوين امری 1مفهوم ارتباط در معنای عام را چنين تعريف ميكند :ارتباط
عبارت است از فن انتقال اطالعات ،افكار و رفتارهای انساني از يك شخص به شخص ديگر .به طور
كلي هر فرد برای ايجاد ارتباط با ديگران و انتقال پيام های خود به ايشان از وسايل مختلف استفاده
ميكند (ساروخاني.)19 :1717 ،
بهبود كيفيت سرمايه های انساني در روستاها يا به عبارتي افزايش توان نيروی جامعة روستايي
به معنای توسعة اجتماعي است .اين پيشرفت خود عامل توسعه دهندة اقتصاد روستايي است .چون
سهم اساسي در اقتصاد روستا را اقتصاد كشاورزی بر عهده دارد در نتيجه توسعة جامعة روستايي و

1. Edwin Emery
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اقتصا د كشاورزی موتور توسعة اجتماعي و اقتصادی در سطح كالن كشور خواهد بود (ملك محمدی،
.)1733
پذيرش اطالعات و بهبود ارتباطات ،ابزاری حياتي برای توسعة روستائي است .زماني كه
فناوری های ارتباطي مدرن در شرايط مناطق روستايي كاربردی شوند و فناوری اطالعات و ارتباطات
به روستاها انتقال يابد ،مي توانند در بهبود ارتباطات ،افزايش مشاركت ،اشاعة اطالعات و استفاده از
دانشها و مهارت ها و در نهايت رشد و توسعة جوامع روستايي و نقش داشته باشند .روستاييان دارای
نيازهای بسيار زياد و متنوعي هستند و دانشي كه الزم است برای آنها فرستاده شود فراسوی
نيازهای مردم شهرنشين است و توان بالقوة اينترنت در اين راه خيلي ميتواند مثمرثمر گردد.
اينترنت جديدترين تكنولوژی قرن حاضر است و روستاييان را در تصميم گيریهای به موقع از
طريق دسترسي به اطالعات ضروری ،ياری ميرساند .لذا وظيفه اصلي مسئوالن و مجريان ICT
روستايي جدا از مجهز كردن روستاها به اين تكنولوژیها ،ويرايش و بستهبندی اطالعات مورد نياز
روستاهای ايراني با در نظر گرفتن ويژگيها و خصوصيات هر منطقه از كشور نيز ميباشد .اغلب
روستاها در زمينه تأسيسات زيربنايي الزم در استفاده از فناوریهای ارتباطي مدرن دچار مشكل و
كمبود منابع پايه هستند .آنها برای استفاده از اينترنت و مزايای آن و اتصال به شبكه نيازمند يك
سری لوازم الكترونيكي همانند مودم ،رايانه و منابعي چون برق و شبكة ارتباط تلفني يا كابل نوری
مي باشيم .نياز به خريد تجهيزات كامپيوتری و پرداخت حق اشتراک برای دسترسي به اينترنت از
مشكالت بالقوه در استفاده از اينترنت ميباشد .البته اگر روستايياني به شبكة كامپيوتر شخصي
دسترسي نداشته باشد ،مراكزی كه مجهز به سيستم های كامپوتری هستند بايد به روستاييان
خدمات برسانند.
به عقيدة كاستلز ،پارادايم جديد تكنولوژی اطالعات دارای سه ويژگي عمده است :اولين ويژگي
پارادايم جديد اين است كه اطالعات ،ماده خام آن است :اينها تكنولوژیهايي هستند كه روی
اطالعات عمل ميكنند ،برخالف انقالب های تكنولوژيك پيشين ،كه در آنها تنها اطالعات بر روی
تكنولوژی عمل ميكرد .دومين ويژگي به فراگير بودن تأثيرات تكنولوژیهای جديد اشاره دارد .از
آنجا كه اطالعات ،بخش الينفك تمامي فعاليت های بشری است ،همة فرايندهای حيات فردی و
جمعي ما مستقيماً توسط رسانة تكنولوژیهای جديد شكل داده ميشوند .سومين ويژگي به منطق
شبكهسازی هر سيستم يا مجموعه روابطي اشاره دارد كه از اين تكنولوژیهای جديد اطالعات
استفاده ميكنند .اين پيكر بندی تيپولوژيك ،يعني شبكه ،اكنون ميتواند با استفاده از تكنولوژیهای
اطالعات كه به تازگي در دسترس قرار گرفته ،در همة انواع فرايندها و سازمانها تحقق عيني پيدا
كند (كاستلز.)90 :1712 ،
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اطالعات منبع اصلي تصميم گيری است و چنان اهميت استراتژيكي دارد كه آن را مترادف با قدرت
ميدانند .تصميم درست و به موقع و برنامهريزی كوتاهمدت و بلندمدت در مسائل اقتصادی ،سياسي،
فرهنگي ،اجتماعي و ساير موارد مربوط به يك سازمان ،شركت و يا در سطح محلي (روستا) ،ملي و
بينال مللي به اطالعات مناسب و درست بستگي دارد و عدم دسترسي به آن خسارتهای اقتصادی و
مالي فراوان و در بعضي مواقع جبرانناپذيری را به جای خواهد گذشت (الودن .)1 :1712 ،دستهای
از نظريهپردازان از جمله كاستلز و مكلي ،چنين استدالل ميكنند كه تمركز زدايي توليد بر اثر
تكنولوژی اطالعات لزوماً موجب توزيع برابر نخواهد شد .كاستلز مدعي است كه تكنولوژی اطالعات
باعث افزايش سريع توسعه ناهمگون در نظام سرمايهداری نوين خواهد شد (طيب.)32 :1739 ،
آمارتياسن ( ) 1719در بحث توسعه بر قابليتهای ذاتي افراد تأكيد ميكند .او اعتقاد دارد به جای
تالش برای توليد بيشتر به بحث قابليتهای انساني پرداخته شود .او آزادی (گسترش آزادیهای
سياسي و اجتماعي متعلق به مردم) را يكي از اجزاء ذاتي توسعه ميداند .او از ديدگاه انساني و
اخالقي به مسئله توسعه پايدار پرداخته است .او معتقد است در جامعهای كه آزادی برقرار باشد
فرهنگ خود را به خوبي نشان ميدهد و مي تواند در جهان مطرح گردد .فرهنگ به مثابه بخشي
بنيادی از توسعه است ،زيرا پيشبرد رفاه و آزادی هايي كه در توسعه به دنبال آن هستيم جزء با
افزايش قابليت های فرهنگي محقق نخواهد شد .در واقع ،عدالت ،همين تضمين قابليتهاست ،كه
فرصت انتخاب آزادی را ميدهد.
در يك جمعبندی از مباحث باال ميتوان گفت كه نقش فناوریهای ارتباطات و اطالعات در توسعه و
ايجاد قابليت برای آن انكارنشدني است و اين مسئله توسط نظريه پردازان متعددی مورد اشاره قرار
گرفته است .افزايش سرمايههای موجود در روستاها ،از ابزارهای فناوریهای ارتباطات و اطالعات
برای افزايش قابليت روستاييان در توسعه و پيشرفت است .در عصر كنوني اطالعات و ارتباطات،
ابزاری حياتي برای توسعة روستائي است و هر اجتماع و مردمي كه دسترسي بهتر و بيشتری به آن
داشته باشند دارای قدرت بوده و پيشرفت خواهند كرد.
اهداف و سواالت تحقیق
هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش  ICTروستايي و توسعه فرهنگي آن در توسعه قابليتي دهستان
سردابه در شهرستان اردبيل است .كه برای دستيابي به آن اقدام به طرح سواالت زير كردهايم:
 نقاط قوت و ضعف توسعه  ICTروستايي در دهستان سردابه چيست؟ اهداف بلندمدت ،كوتااهمادت ،آرماان توساعه و برناماهريازی  ICTاز ديادگاه روساتاييانچيست؟
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 وسايل و راه كارها و منابع الزم (طبيعي ،انساني و فرهنگي و  )...برای رسيدن به هدفهاایمشخص شده از ديدگاه روستاييان چيستند؟ و تعامل و فعاليت مردم ،بخاش خصوصاي و
دولتي چطور بايد باشد؟
روش تحقیق
ي مطالعه موردی است .دهستان سردابه (واقع
روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق ،روش كيف ِ
در شهرستان اردبيل است كه طبق اطالعات مركز آمار ايران ( )1791دارای  41آبادی ،با آماری
حدود  1191خانوار و  19791نفر جمعيت  12101-مرد و  9031زن -است ) به عنوان يك مورد
مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است و در آن از مصاحبه و مشاهده و در برخي موارد بحثهای
گروهي برای گردآوری داده ها با توجه به آمادگي و امكانات روستاها در دو روستای ايمچه و سردابه
استفاده شده است .مصاحبهها و بحثهای گروهي موردی به صورت نيمه ساختمند بوده و طبق
سواالت تحقيق ،سواالت فرعيتری نيز در راستای تشريح سوال اصلي طرح شده است.
در اين تحقيق 02 ،نفر از روستاييان روستاهای ايمچه و سردابه (اطالعات مصاحبهگران جزء
فايل پشتيبان مقاله است) بعد از اعالم در سطح دهستان در مصاحبههای هدايت شده تحقيق
مشاركت فعالي نمودهاند و با اين تعداد اشباع نظری يافته های تحقق با توجه به عدم افزايش يافتهی
جديد و تكرار يافتههای قبلي محقق شد .روش انتخاب مشاركتكنندگان نيز بعد از اعالم در سطح
روستا با همكاری دهياران محترم ،به صورت اتفاقي صورت گرفته است .در رابطه با تحليل مصاحبه-
ها و مشاهدات و بحث های انجام شده با روستاييان ،بعد از پياده كردن متن و گفتارهای روستاييان و
كدگذاری آنها ،يافته های تحقيق استخراج شده است .در اين تحقيق محقق پيش از ورود به ميدان و
ارزيابي منظم اقدام به مشاهده نموده است و سعيشده كه فرايند تحقيق به منزله يك كل با
جزئيات بيشتری ثبت شود ،تا پايايي كل فرايند بهتر گردد.
اعتبار مصاحبههای كيفي تحقيق از طريق رويكرد مكالمهای مستقيم برای گردآوری اطالعات
(دريافت اطالعات بدون واسطه و رودررو توسط محقق) بدست آمده است .در واقع همانطور كه
"لگوی ،1ميگويد :ادعای اعتبار افرادی را كه در مصاحبه دهستان سردابه سخن گفتند طبق
مالحظات زير تفكيك و انتخاب كرديم تا اعتبار بيشتری داشته باشند :الف) آيا محتويات آنچه گفته
شده صحيح است ،ب) آيا آنچه گفته شده به لحاظ اجتماعي مناسب بوده است ،و پ) آيا پاسخگو
خود را صادقانه معرفي كرده است كه سخن ميگويند (فليك.")411 :1713 ،

. Legewie, H.
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یافتههای تحقیق
برای كشف و درک حقايق ،بايد يك ارتباط تعاملي بين محقق و جامعه مورد مطالعه بوجود آيد .لاذا
يكي از عوامل اصلي ايجاد و تداوم مشاركت و همكاری روستاييان ،سهيم شدن در مناافع و تصاميم-
گيری در مراحل تحقيق است تا مشااركت فعاالي نمايناد .از اينارو پيارو ساواالت تحقياق باه ارائاه
يافتههای حاصل از پژوهش پرداخته ميشود.

 نقاط قوت و ضعف توسعه  ICTروستايي در دهستان سردابه چيست؟در ابتدا محقق با رفتن بين روستاييان و با انجام دادن مصاحبهها و بحث و گفتگوهای عميق با ماردم
به شناسايي و تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای توسعه  ،ICTاقدام كرده اسات .نتاايج
زير حاصل كدگذاری و تحليل گفتههای مشاركتكنندگان است:
تحليل نقاط قوت و ضعف  ICTروستايي در دهستان سردابه در حوزههای مختلف (فرهنگي و
اجتماعي ،اقتصادی و زيستمحيطي) به شرح ذيل است:

* عوامل زيست محيطي
نقاط قوت:



كاهش ميزان سفرهای شغلي ،سفر به قصد خريد خدمات و هزينههای آن.
كاهش غلظت و آلودگي ناشي از تردد





كاهش هزينههای روستاييان بخاطر عدم مراجعه به مراكز آموزشي و اداری.
افزايش اطالعات روستاييان در مورد محيطزيست ،اهميت آن و راههای حفاظت از آن.
ايجاد تماس های متقابل بين محققين ،مروجين ،كشاورزان و ديگر افراد روستايي از طريق پست الكترونيك.




دريافت آخرين دستاوردهای مناطق اكولوژيكي -كشاورزی مختلف.
فراهم نمودن جديدترين اخبار و خدمات اطالعاتي در زمينة قيمتها ،شرايط جوی و ....




تهيه و محافظت از اطالعات آماری پايه در مورد كشاورزی.
تهيه برنامه های دولتي مختلف به همراه جزئيات مكانيسم عملي آنها بر اساس تقاضای روستاييان.

نقاط ضعف:
از لحاظ زيستمحيطي نقاط ضعف عمدهای در دهستان تشخيص داده نشد.

* عوامل فرهنگي و اجتماعي
نقاط قوت:




تسريع در برطرف شدن مشكالت ايجاد شده در شهر با ارتباط مستقيم با مسئولين روستا.
افزايش نرخ حضور روستاييان و شهروندان در تصميمگيریها.
صرفهجويي در وقت و انرژی روستائيان.
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ايجاد زيرساختار الزم برای توسعههای آتي  ICTجهت خانوادهها برای زندگي در جامعه اطالعاتي.
شفافشد ن امور مرتبط با خانواده؛ افزايش نظم در فعاليت های خانواده با استفاده از سيستم اطالعاتي جامع؛
افزايش سطح آگاهي عمومي خانواده؛ نشر فرهنگ و عقايد خانواده به جامعه.



وجود اطالعات زياد موجب ميشود كه افراد به طور قابل مالحظهای به دانش و كاربرد آن دست يابند؛ دسترسي
به منابع عظيم برای افزايش آموزش و پرورش باحداقل هزينه يا بدون هزينه.



يادگيری از راه دور بويژه برای مناطق روستايي و محرومي كه استطاعت مالي و فاصله جغرافيايي موانع واقعي
دسترسي است ،موفقيتآميز بوده است.

نقاط ضعف:



ضعف فرهنگي و عدم آشنايي خانوادههای روستايي و يا پايينتر بودن سواد آنها از  ICTروستايي؛
اختالفات فرهنگي و آسيبهای مرتبط با سايتهای غيراخالقي.



آشنايي های اينترنتي منجر به ازدواج و تشكيل خانواده با بنيادی سست ميشوند يا منجر به طالق و از هم
پاشيدگي خانواده ميگردد.
آسيبهای ناشي از كالهبرداريهای اينترنتي






عدم آگاهي عمومي از مضرات بعضي از بازيهای رايانهای و امثال آنها.
اتالف وقت فراوان برای امور گردش در اينترنت و آسيبهای ناشي از اعتياد به رايانه و اينترنت.
ارتباطات ناسالم و كنترل نشده كودكان و نوجوانان با افراد غريبه در اينترنت.
آشنا نبودن نس ل قديم با فناوری اطالعات و تصور غلطي كه بسياری از آنان نسبت به اينترنت و فناوری اطالعات
دارند ،راه های توسعه و ايجاد قوانين صحيح و بستر الزم در ارتباط با آن را دچار اختالل ميكند.



* عوامل اقتصادی
نقاط مثبت:





توسعه اقتصاد پايدار و قابل رقابت.
ترفيع مديريت روستايي و شهری ،بهبود بخشيدن به كيفيت خدمات و باال بردن استانداردهای زندگي روستاييان
همراه با حفظ هويت فرهنگي.
آماده ساختن شهروندان و روستاييان برای زندگي در جامعه دانشمحور.
ارائه خدمات شوراهای روستا و شهرداريها بصورت رویخط بدون تعطيلي و در همه اوقات شبانه روز و بدون
محدوديت مكاني،




توسعه امكانات خدماتي ،فرهنگي ،آموزشي ،تجاری ،فني و تخصصي بصورت يكسان به روستاييان.
 ICTروستايي با چشم انداز ،مردمساالری در مديريت روستايي ،دسترسي به خدمات شورای روستا ،تحقق برنامه-
های پيش بينيشده روستای الكترونيك ،فضای فرهنگي الزم را بوجود خواهد آورد ،تا كليه امور در دراز مدت
بصورت الكترونيكي اجرا شود و مردم ضمن دريافت خدمات مطلوب و با كيفيت ،از رفاه و آسايش بيشتری نيز
بهرهمند شوند.



اطالعات منبع اصلي تصميم گيری است لذا عدم دسترسي به آن خسارتهای اقتصادی و مالي فراوان و در بعضي
مواقع جبران ناپذيری را برای مردم به جای خواهد گذشت.
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افزايش استفاده از فناوریهای ارتباطي مانند فاكس و سرويس های پست الكترونيك توسط مخاطبان ترويج ،راه را
برای تأمين نيازهای آنان گشوده است.



استفاده از اينترنت ميتواند فاصله بين محققان توسعهروستايي و همچنين فاصله بين محققان و روستاييان را كوتاه
كرده و سازوكارهايي ايجاد كند كه دانش بومي را نشر دهد.



شكل گيری تجارت الكترونيكي كه خريد و فروش كاال و خدمات را در سراسر شبكههای كامپيوتری بويژه اينترنت
امكانپذير كرده است و مانع هزينة باالی انجام داد و ستدها ميگردد.



با اطالع رساني به موقع و سريع خسارت های ناشي از باليای طبيعي وآفات نباتي را كاهش دهد و از اين نظر مي-
تواند كمك مؤثری برای روستاييان و كشاورزان فقير باشد .البته الزم است كه همزمان با اطالع رساني ،روشهای
آسان ،كم هزينه و سريع كاهش خسارت نيز به آنها آموزش داده شود.



توانمندسازی فقرای روستايي با تكنولوژی اطالعات از طريق تمركززدايي مرتبط است و صنايع ميتوانند با كمك
اين تكنولوژی بر محدوديت های مكاني فائق آيند .تمركززدايي مي تواند در رشد مجدد روستاها و افزايش جمعيت
آنها تأثير مثبت داشته باشد.
ابزار ی قدرتمند در خدمت مردم روستائي خصوصاً فقرای روستايي است كه غالباً به كشاورزی وابسته هستند.
سبب دستيابي سريع تر به اطالعات فني و نوين مي گردد؛ كيفيت اطالعات را افزايش ميدهد؛ استفادة پايدار از
منابع طبيعي را به مردم آموزش ميدهد.
اطالعات درست و به موقع را فراهم ميسازد؛ توان مديريتي افراد را افزايش ميدهد؛ توليد بهينة محصوالت ،بهبود
ارزش افزوده به نحوی كه كشاورزی را ريسكي سودمند ميسازد؛ و نيازهای اطالعاتي برای تمامي بخشهای مربوط
به كشاورزی در روستا را فراهم مينمايد.



افزايش راندمان بخش كشاورزی ،باال بردن ك يفيت محصول و سرعت دادن به ارتباطات درون بخش را به همراه
دارد.





نقاط منفي:




تكنولوژی اطالعات باعث افزايش سريع توسعه ناهمگون در دهستان سردابه خواهد شد.
افزايش نابرابری در توزيع درآمد و در نتيجه افزايش فقر در بين افراد فقير روستاها را درپي خواهد داشت.
نواحي بر خوردار شهری از منافع توسعه به مقدار بيشتری نسبت به روستاها منتفع ميگردند .در واقع توان
اقتصادی و رقابتي شهرها به ضرر روستاها ،گسترش مييابد ،كه اين خود منجر به نابرابری بيشتر در توزيع درآمد
و خدمات ميشود.

 اهداف بلندمدت ،کوتاهمدت ،آرمان توسعه و برنامهریزیی  ICTاز دیزدگاه روسزتاییانچیست؟
طبق تحليل و تأكيد روستاييان ،آرمان توسعه و برنامهريزی  ICTدر دهستان سردابه عبارت اسات از:
دستيابي به پيشرفت و آزادی با گسترش  ICTبه صورت مشاركتي و در تعامل با مردم.

هدفهای بلندمدت روستاييان شامل اهداف زير است:
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ارتقاء سطح فرهنگ جامعه روستايي.
به كارگيری تكنولوژی جديد در عرصه كار و تالش.
كاهش شكاف و از بين بردن مرزهای متعارف بين نقاط شهری و روستايي.



كاهش هزينه های زندگي و اقامت در روستا از طريق دسترسي آسان به امكانات و خدمات ارائه شده توسط
سازمانهای مرتبط.





رونق اقتصاد روستا از طريق بازاريابي و فروش محصوالت توليدی (عرضه مستقيم محصول).
به حداقل رساندن مهاجرت روستا به شهر از طريق ايجاد فرصتهای شغلي.
فراهمسازی امكان دستيابي به آموزشهای الكترونيكي.



ايجاد شرايط الزم برای اخذ خدمات بهداشتي و درماني.



دريافت خدمات عمومي از طريق شبكههای اطالع رساني.

هدفهای كوتاه مدت روستاييان نيز عبارت است از:


با توجه به وجود بيكاری گسترده ،فصلي بودن كار اقتصادی ،نبودن فعاليتهای كشاورزی و وجود واسطهگر در
عرضه و تقاضای محصوالت كشاورزی ،ضرورت ايجاد زمينهها و امكاناتي در فضای  ICTروستايي برای غلبه بر اين
مشكالت پيش از پيش در دهستان سردابه احساس ميشود.



با توجه به پائين بودن دانش عمومي در روستا و عدم آشنايي روستاييان با فناوریهای جديد ،گسترش و ايجاد
مراكز آموزشي مرتبط با  ICTروستايي ضروری به نظر ميرسد.



با توجه به ضعف زيرساختهای ارتباطي الزم ،ضرورت ايجاد زيرساختهای فني و اجتماعي الزم است.

 وسایل و راهکارها و منابع الزم (طبیعی ،انسانی و فرهنگی و  )...برای رسیدن به هزدف-های مشخص شده از دیدگاه روستاییان چیستند؟ و تعامل و فعالیت مردم ،بخش خصوصی
و دولتی چطور باید باشد؟
اگر بخواهيم هدف خاصي را پي گيری كنيم ،بايد دليلي برای نياز به آن يا ضرورتش ارائه كنيم و
سپس وسايل اجرای آن را نيز فراهم سازيم .از جمله وسايلي كه برای رسيدن به اهداف مورد نظر در
دهستان سردابه از ديدگاه روستاييان وجود دارد عبارتنداز :وجود اراضي مرغوب و تنوع محصوالت زراعي؛
جوان بودن ج معيت روستايي؛ برخورداری از امكانات توريستي و اكوتوريسم؛ اقتصاد وابسته به كشاورزی و تحول پذير
بودن اقتصاد كشاورزی دهستان؛ وجود مراكز ديتا و مراكز ارائه خدمات اينترنتي در سطح شهرستان اردبيل و پوشش

تلفن ثابت و همراه در سطح دهستان.
منابع الزم يا ميراث طبيعي ،انساني ،فرهنگي ،اقتصادی و گردشگری در دهستان سردابه نيز عبارتند
از:
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 ميراث طبيعي؛ عناصر زمينشناختي و ژئومورفولوژی ،عناصر آب و هوايي مثل درجهی حرارت ،ميزانبارندگي ،پاكي هوا ،شناخت منابع آب ،آبشارها ،نهرها و بركه ها ،حيات گياهي و از آن جمله پوشش گياهي ،مراتع ،منابع
انرژی گرمايي از محل آبگرمهای معدني.
 ميراث انساني؛ اطالعات جمعيتشناختي ،نظرها و انديشه های مردم نسبت به گردشگری ،همچنين ساختاراجتماعي و مشاركت مردم در مردم ساالری ملي ،ناحيه ای يا محلي ،مرخصي با استفاده از حقوق و تنظيم زمان كار و
زمان آزاد فراغت ،گستردگي دورهی تعطيالت ،عادتهای اجتماعي در مورد سرگرميها و اوقات فراغت ،جنبههای
سياسي و حقوقي ،ساختار اداری منطقه ،كتابچه و نقشه راهنما برای گردشگری ،مالحظات پليسي و امنيتي.
 ميراث فرهنگي؛ معماری محلي ،رسوم و ادبيات عاميانه مردمي ،صنايع دستي ،غذاهای محلي ،سبك زندگيمردم و عشاير و موسيقي سنتي در منطقه.
 زيرساخت ها و تجهيزات سرگرمي و اوقات فراغت و جهانگردی؛ دامنههای كوهها برای ورزشهای زمستاني،وجود مراتع و مناظر طبيعي و درههای ديدني ،زيرساخت های گذران اوقات فراغت در روستاها و يالقات عشاير.
 من ابع مالي و اقتصادی؛ منابع عمومي از جمله كمك دولت و تأمين چارچوب حقوقي آن ،ساير منابع عمومي،منابع خصوصي ،بانكي يا غيربانكي ،ساير نظامهای محرک و باني سرمايهگذاریهای گردشگری.

از ديدگاه روستاييان ،بيشترين مسئوليت در رابطه با توسعه  ICTروستايي بر عهده سازمانهای
ذيربط همچون وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات ،وزارت مسكن ،سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگری و وزارت كشور ميباشد كه بايد با مشاركت روستاييان به تهيه و ارائه برنامهها و سايت-
های مورد نياز روستاييان اقدام نمايند .روستاييان در رابطه با نگهداشتن اين  ICTروستايي در
مسير درست ،پيشنهاد دارند كه يك گروه كاری متشكل از خود روستاييان و افراد مطلع و كليدی
تشكيل شده و اقدامات الزم را در اين زمينه انجام دهند و بر توليد اطالعات و بخشهای مرتبط
ديگر آن كنترل و نظارت داشته باشند.
بحث و نتیجهگیری
درحال حاضر اينترنت ميز بان هزارها برنامه آموزش و پرورش و يادگيری از راه دور است كه واقع ًا
غيرقابل تصور است .امری كه موجد ورود و طرح زيست دوگانه در فضای زندگي واقعي و مجازی
شده است .واقعيتي كه پيامدهای مثبت و منفي خاص خود را در پي دارد .گسترش  ICTبدون توجه
خاص به روستاها و مناطق بومي مي تواند اثرات منفي بسياری را نيز در بر داشته باشد اثراتي چون
تقابل فرهنگ شهری و فرهنگ روستايي ،افزايش فاصله طبقاتي ،گسترش مهاجرتهای بي رويه،
خاليشدن روستاها ،نابودی صنايع و دانش بومي ،از دست دادن بازارهای محلي و ....با توجه به اثرات
 ICTروستايي برنامهريزی برای مناطقي كه  ICTدر آن در حال جريان است و روستاهايي كه در
آينده شاهد ايجاد و توسعه  ICTدر روستاهايشان خواهند بود ،پيش از پيش ضروری بنظر ميرسد.
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برای شكلگيری توسعه  ICTروستايي و توسعه فرهنگي در دهستان سردابه سه بعدِ سارمايه-
گذاری فعال توسط سازمانهای محلي ،سرمايهگذاری اساسي بر روی مناابع محلاي وكنتارل محلاي
فعال الزم است .گرچه اكثر مشاركتكنندگان نسبت به توسعه  ICTروستايي واكانش مثبتاي نشاان
ميدهند ،ليكن بيشتر آنها از توسعه بدون برنامهريزی آن نيز ابراز نااميدی ميكنناد .باا وجاود هماه
اين مشكالت ،مردم آمادگي كاملي برای توسعه برنامههای مرتبط فرهنگي ،به شرطي كه همه آنها از
منافع ناشي از آنها بهره مند شوند را دارند .انجام دادن كارهای فرهنگي در تهيه و اجرای هر برنامهای
الزم است مدنظر گرفته شود .با توجه به مطالب گفته شده ميتوان گفت كه جدول زيار كاه حاصال
تحقيق گيقلر )0211( 1است نتيجه كار ما را در اين منطقه نيز تصديق ميكند.

شکل  )4زنجیره تأثیرات فنآوری اطالعات و ارتباطات

ارزيابي نيازهای
اطالعاتي
اکولوژی

اطالعات

موجود
 نيازهای اطالعاتي نيازهای ارتباطاتي كارگزاران اطالعاتي كانالهای ارتباطاتي -فاصلههای اطالعاتي

استفاده از ICT

استفاه مفيد و
معنادار

زیرساختار ICT

نمونه استفاده از

سطوح استفاه از

تأثیرات چندگانه

 دسترسي به برق -دسترسي به

ICT
 ميزان سواد -آموزش

ICT
 ايجاد ظرفيتهایICT
 محتوای محلي ومرتبط

 قابليتهای ICT -ادبيات اطالعاتي

دسترسي به
ICT

زيرساختهای ICT
 قوميت ميزان فقر -محل جغرافيايي

 آموزش پايههایICT
 ميزان فقر -هزينههای اتصال

 تكنيك محلياختصاصيافته
 -پايداری

افزايش قابليتهای
اطالعاتي

قابليتهای ارتباطاتي قابليتهای محتوايي تكنيك محلي واجتماعي
اختصاصيافته

افیایش قابلیتهای انسانی
 توانمندسازی فردی توسعه اجتماعي توسعه اقتصادی -مشاركت سياسي

افیایش قابلیتهای اطالعاتی
 ابعاد سازماني -ابعاد فرهنگي

انجام دادن كارهای فرهنگي و ارائه اطالعات و آگاهي به مردم و حفظ آداب و رسوم و فرهنگ
روستاييان اولين و مهمترين گام در توسعه  ICTروستايي ميباشد (تأثيرات چندگانه  .)ICTفقدان
توانايي در سازماندهي برنامهها و مسايل  ICTروستايي و نبود سازماني اجتماعي برای بدست گرفتن
ضمام امور از مشكالت توسعه  ICTروستايي در اين منطقه است (نمونه استفاده از .)ICT
اغلب روساتاهای دهساتان ساردابه در زميناه تأسيساات زيربناايي الزم در اساتفاده از فناوریهاای
ارت باطي مدرن دچار مشكل و كمبود منابع پايه هستند .در واقع اكولاوژی اطالعاات صاورت نگرفتاه
است (نيازهای اطالعاتي؛ نيازهای ارتباطاتي ،كارگزاران اطالعاتي ،كانالهای ارتباطااتي و فاصالههای
. Gigler, Björn-Sören
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اطالعاتي) .آنها برای استفاده از اينترنت و مزايای آن و اتصاال باه شابكه نيازمناد ياك ساری لاوازم
الكترونيكي همانند مودم ،رايانه و منابعي چون برق و شبكة ارتبااط تلفناي ياا كابال ناوری هساتند
(زيرساختار  .)ICTنياز به خريد تجهيزات كامپيوتری و پرداخات حاق اشاتراک بارای دسترساي باه
اينترنت از مشكالت بالقوه در استفاده از اينترنت مشكل ديگر است .البته اگر برخي از روساتاييان باه
شبكة كامپيوتر و موبايل شخصي دسترسي نداشته باشد ،مراكزی كه مجهز به سيستمهای كامپوتری
هستند بايد به روستاييان خدمات برسانند .با توجه به هدف تحقيق «نقش  ICTروستايي در توساعه
قابليتي روستا (مورد مطالعه دهستان سردابه)» اين مسئله تأيياد گردياد كاه روساتاييان خودشاان
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Rural ICT and Cultural Development in Capacity Development
of Sardabeh Village in Ardebil City
Gholamreza Ghaffari4 & Hassan Bakhshizadeh2

Abstract
Introduction:
The Internet facilitates the dissemination of information with the help of new
technologies and enables people to participate in the evolutionary processes of society.
Therefore, the expansion of ICT offers great potential for achieving good governance
goals in developing countries and hence has the potential to contribute to development as
a freedom. Accordingly, most countries in the world tend to make the most of the
benefits of ICT development to alleviate poverty and empower rural areas.
Statement of the problem:
The development of information and communication technology (ICT) has reached all
aspects of human life and the development of ICT has had many positive and negative
economic, social, cultural, political and environmental impacts on villages. Accordingly,
most countries tend to use the maximum benefits of ICT development to achieve their
goals in the countryside and try to pave the way for the development of all rural groups.
The villagers are always faced with educational problems such as lack of educational
space, distance and commuting. Through these technologies, many of the educational
needs of the rural community have been met, and this will help reduce the educational
gap and ultimately reduce the information gap. "Communication technologies lead to a
change in social organization thinking and leisure activity patterns (Hanson, 1994: 28)".
Cultural development can be achieved through rural ICT applications both in the form of
mandatory public services (public and private education; increasing literacy and other
cultural information) and in line with other national and local plans (weather information
for Farmers; training in seasonal and profitable businesses; training in planting, optimal
harvesting; high-quality animal training, etc.). Given the high number of mobile access
in 1398, given that many villagers have access to mobile, they are easily connected to
the Internet through this tool, but content and contentious disputes remain. Someone
produces content and has power. The question now is: Under what conditions does ICT
lead to an increase in the culture, well-being and well-being of poor communities? This
question can be answered according to the framework of Search Results Amrita Sien
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(2010) Capability Approach and put into place a chain of mechanisms such as access,
meaningful and useful use.
Theoretical framework
There have been various definitions of ICTs and related concepts. For Castells,
technology is the application of science to applied techniques and skills and transforms
natural resources, capital, and human resources into goods and services. He also sees the
peculiarity of the current technological revolution not as the focus of knowledge and
information but as the application of this knowledge and information in the production
of knowledge and the means of processing, transferring information in an increasing
feedback loop between innovation and innovation applications (Castells, 2001: 59-61).
).Amrita Sien (2010) emphasizes the intrinsic capabilities of individuals in the
development debate. Instead of trying to produce more, he believes, the human
capacities should be discussed. In summary, the role of ICTs in the development and
creation of capabilities is undeniable, and this has been addressed by many theorists.
Research method:
The research method used in this study is the qualitative case study method. Sardabeh
(located in Ardebil city which according to the Iranian Census data (2016) has 41
populations, with a population of about 5591 households and 19396 population - 10121
males and 9275 females) has been studied as a case study. Interviews and observations
have been used and in some cases group discussions have been used to gather data
regarding the readiness and facilities of the villages in the two villages of Imche and
Sardabeh. The case interviews and group discussions are semi-structured and further
questions are asked to explain the main question according to the research questions. In
this study, 20 villagers from Imche and Sardabeh villages (interviewer information is the
backing of the article) have actively participated in guided interviews since the
announcement at the village level and with this number of theoretical saturation of the
findings New increased non-compliance and duplication of previous findings was
achieved. The method of selecting the participants has also been made by coincidence
after the announcement at the village level with the cooperation of respected villagers.
Results:
To discover and understand the facts, there must be an interactive relationship between
the researcher and the community under study. Therefore, one of the main factors in
creating and sustaining the participation and cooperation of the villagers is the sharing of
interests and decision-making in the research process to enable active participation.
Hence, the research findings present the findings of the research. From the villagers'
point of view, most responsibility for the development of rural ICT rests with relevant
agencies such as the Ministry of Communications and Information Technology, the
Ministry of Housing, the Cultural Heritage and Tourism Organization and the Ministry
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of Interior, which should be involved in developing and delivering programs and Sites
needed by the villagers to act. To keep this rural ICT on the right track, the villagers
propose to form a working group consisting of the villagers and key informants
themselves, to take appropriate action and to oversee the production of information and
other related parts.
Conclusion:
Although most participants respond positively to the development of rural ICT, most of
them also express frustration with the unplanned development. In spite of all these
problems, people are fully prepared to develop culturally relevant programs, as long as
they all benefit from them. Cultural work in the preparation and implementation of any
program needs to be taken into account.
According to the above, it can be said that the following table, which is the result of the
research by Gigler (2011), also confirms the result of our work in this area. Doing
cultural work and providing information and awareness to the people and preserving the
customs and culture of the villagers are the first and most important steps in the
development of rural ICT (ICT Multiple Impacts). The lack of ability to organize rural
ICT programs and issues and the lack of a social organization to take on the issues of
rural ICT development problems in the area (eg, ICT use). Given the purpose of the
research, "The Role of Rural ICT in Rural Capacity Development (Case Study of
Sarabad Village)", it was confirmed that the villagers themselves have ideas on how to
participate in Rural ICT development (levels of ICT use) that need to be adjusted.
Policies or plans for development, government or trustee organizations to incorporate
rural plans and ideas (enhancing human and information capabilities).
Keywords: Rural, Rural
Development, Rural ICT.
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