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علیاکبر عنابستانی؛ 1استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مهدی جوانشیری؛ دکتری گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکیده

استفاده از فناوری دیجیتالی بر جنبههای مختلف زندگی اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -محیطی روستاییان
تأثیرگذار بوده است .پژوهش حاضر ،بهمنظور تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای پیراشهری
مشهد به انجام رسیده است .روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی و برای جمعآوری اطالعات از
روشهای اسنادی و میدانی استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  8روستای پیرامون کالنشهر مشهد
است که دارای دفتر  ICTروستایی ،جمعیت باالی  1000خانوار و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفتهاند .با توجه به
تعداد خانوارهای کل در جامعه نمونه ( 20813خانوار= )Nو با خطای  0.07درصد در فرمول کوکران حجم نمونهای
برابر  194خانوار محاسبه که با روش تصادفی سیستماتیک از جامعه روستایی انتخاب شدند .تحلیل فضایی متغیرهای
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( )RICTو توسعه روستایی است .در ادامه برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر فناوری دیجیتالی
( )RICTبر توسعه روستایی ،ضمن تائید همبستگی مثبت و معنیداری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون ،از
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مقدمه

یکی از مسائل عمده کشورهای درحالتوسعه ،رکود و زوال روستاهاست .طی قرنهای متمادی ،روستا بهعنوان
مکانی برای زندگی و تولید ،نقش و ماهیت مؤثری داشته است (پاپلی یزدی و ابراهیمی .)1392 ،یافتههای صاحبنظران
در خصوص چالشهای توسعه روستایی نشان میدهد که عدم دسترسی به اطالعات موثق و شفاف ،فقدان فرهنگ
حمایت از کارآفرینی و نوآوری ،وجود فاصله با بازار و خدمات ،شکاف در دسترسی به سرمایه و اطالعات ،کاهش
فرصتهای شبکهای و ارتباطی ،وجود گسستگیهای درونی میان جامعه روستایی ،ناآگاهی از چگونگی استفاده از
دانش ،منابع و شبکههای موجود برای ورود به محیط جدید (رومیانی و همکاران ،1397 ،به نقل ازShaw & :

 )Chambers, 2004: 74ازجمله موانع مهم توسعه روستایی به شمار میآید ،که بایستی از طریق دستیابی به اطالعات
موثق و بهموقع در فرآیند توسعه منطقهای و تقویت روابط روستا و شهر مرتفع شود.
در پارادایمهای فکری و رویکردهای نوین توسعهی روستایی ،بهرهگیری از دانش و اطالعات و به دنبال آن ،ابزارها
و تکنولوژیهای انتقال و تبادل آن ،حائز اهمیت بوده و جایگاه ویژهای دارد (حدادنیا و فانی)155 :1391 ،؛ که در این
رابطه باید اشاره کرد ،با رشد فناوریهای ارتباطی و نیز نیاز روزافزون ،به اشکال مختلف اطالعات ،نطفهی دوران
جدیدی بستهشده که در آن ،حیات جوامع بشری بهشدت به گردش اطالعات و اطالعرسانی بهموقع وابسته میباشد.
مهمترین ویژگی این دوران ،سرعت بیشتر و اتّکا به اطالعات ،بهعنوان مادهی خام موردنیاز کشاورزی ،صنایع و توسعه
است .در این دوران کمکم نوعی دیدگاه جامعنگری بر امور سایه میافکند (قضاوی .)47 :1382 ،ازاینرو ،یکی از
دیدگاههای مطرح در کاهش تفاوتهای منطقهای بین شهر و روستا توجه به توانمندیهای فناوری اطالعات و ارتباطات
است .بهطوریکه ،این فناوریها نقش عمدهای در توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا میکند.
زیرا که ،در فرآیند توسعه منطقهای بهعنوان عاملی تأثیرگذار در بهبود روابط روستا و شهر به شمار میآید و زمینه را
برای برابری اقتصادی و عدالت اجتماعی از طریق برابرسازی فرصتهای توسعه و کارآفرینی مهیا میسازد ( Rao,

. )2009: 2
از سوی دیگر ،فناوری اطالعات و ارتباطات اهمیت به سزایی در توسعه زیرساختی و توانمندسازی فعالیتهای
ترویجی و آموزشی ،تبلیغ محصوالت ،گسترش بازارهای محلّی و روستایی و گسترش فعالیتهای تجارت الکترونیک
در روستاها ،توسعه و گسترش فعالیتهای آموزش الکترونیکی برای ساکنان روستاها ،معرفی جاذبههای گردشگری
روستاییان ،انتقال دانش از نقاط شهری به روستایی و برعکس ،انجام امور اداری و ارتباطی روستاییان (پرداخت مالیات،
کارهای بانکی و  ،)...سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی ( Akca et al,

 ،)2007: 406-407از طریق شکلدهی سیستمهای اطالعات یکپارچه و حرکت به سمت شبکههای اطالعاتی ملی و
بینالمللی دارد ( )Chapman and Slaymaker, 2002: 2و از بسیاری جهات ،از عوامل مهم توسعهی پایدار شمرده
میشود و نقش آن در زمینههای ادارههای دولتی ،توسعهی روستایی و شهری ،حمل ونقل و ارتباطات جادهای ،سالمت،
نیازهای خاص جمعیتهای انسانی ،آموزش ،محیطزیست و کشاورزی ،موردبررسی قرارگرفته است (فتحی و مطلق،
.)48 :1389
بنابراین در حال حاضر ،روند رو به افزایش توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات سبب شده است تا دسترسی مردم
به خدمات از دیدگاه بسیاری از محققان یکی از پیشنیازهای اساسی جهت دستیابی به توسعه باشد ( Jensen, 2007:
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 . )889; Redoli, 2008:425بحث جهانیشدن به دنبال پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور گستردهای
مطرحشده است تا اندیشمندان با توجه به گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،از دنیای امروزه
با عنوان فشردهسازی فضا ،زمان و جهانیشدن نام ببرند ( Rahman et al.,2005:1256;Castells, 2000:4; Walsham

 .)& Sahay,1999: 40با توجه به پتانسیلهای فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دستیابی به توسعه روابط روستایی
شهری و مزایای بسیاری که درروند توسعه کشورهای مختلف داشته است ،دولتهای بسیاری در دنیا در راستای مبارزه
با فقر ،خدمات اجتماعی و افزایش سطح اطالعات ،اقدام به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحی روستایی و
شهری کردهاند ( .)Bakhshizadeh et al.,2011: 255در ایران نیز ارائه خدمات با استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار متولیان
توسعهی روستایی کشور ما نیز قرارگرفته است .شکل غالب دسترسی به فناوری اطالعات در مناطق روستایی ،ایجاد
مرکز ارتباط از راه دور است که در ایران به نام مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات1یا مرکز فناوری اطالعات معروف
شده است.
مفهوم "انزوای جغرافیایی" که از کارکردهای عامل "فاصله" به شمار میآید ،از دالیل دور ماندن نواحی روستایی
از پیآمدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و کالبدی به شمار میآید .فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا ماهیت ویژه
خود دگرگونیهای اساسی را در این مفهوم ایجاد کرده و تأثیرات ویژهای را در حوزههای مختلف زندگی روستاییان
بر جای گذاشته است؛ و شرایط الزم برای کاهش یا رفع موانع ناشی از این انزوا را فراهم و خدمات و اطالعات الزم،
بهموقع و مناسب را در اختیار روستاییان قرار داده است (مطیعی لنگرودی)36 :1389 ،؛ و برای کاهش شکافهای
توسعه ناشی از نابرابری و عدمتساوی فرصتها در مناطق دورافتاده ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،هماکنون به
دنبال بهرهگیری از مزایای پیشرفتهای فنی اخیر در حوزهی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی باهدف توانمدسازی
جمعیت نقاط دورافتاده و روستایی و بهبود فرآیند خدمترسانی هستند ( .)Lallement et al, 2006:46شکی نیست
که در صورت استفاده اثربخش از فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها ،این فناوریها میتوانند بهعنوان موتور
توسعه عمل نمایند و برخی از شکافهای توسعه را کاهش دهند( .یعقوبی و همکاران.)6 :1389 ،
سکونتگاه های روستایی پیرامون کالنشهر مشهد ،نیز همانند بیشتر روستاهای کشور با مشکالتی ازجمله ،پایین بودن
سطح زندگی ،بیکاری و کمکاری و پایین بودن میزان بهرهوری کار ،وابستگی اقتصادی وآسیب پذیری در روابط
بینالمللی ،نابرابری اجتماعی ،ضعف طبقات متوسط ،بیسوادی ،مسائل بهداشتی ودرمانی و  ...روبهرو بوده است.
ازآنجاییکه توجه به انسان در محور مباحث توسعه پایدار قرار دارد بهمنظور تأمین آسایش و فقرزدایی از این جوامع،
حفظ و پایداری این روستاها ،و نیل به پویایی و رفاه ساکنان میبایست حضور تکنولوژیهای نوین در زندگی روستاییان
را موردبررسی قرارداد .یکی از راهکارها بهکارگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات و حرکت بهسوی توسعه
روستایی است .ازاینرو پژوهش پیش رو باهدف بررسی نقش فناوری دیجیتالی (با تأکید بر دفاتر  ICTروستایی) بر
توسعه روستایی در پیرامون کالنشهر مشهد انجامگرفته است .با توجه به تأثیرات گستردهی این تکنولوژی در جوامع
مختلف و نوپا بودن این موضوع در کشور ما ،مطالعات کاربردی و میدانی در زمینهی آثار آن در توسعهی روستاها،
. Rural ICT
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میتواند در جهت بهکارگیری صحیح این فناوری در روستاهای ایران ،مفید واقع شود .ازاینرو تحقیق حاضر در پی
پاسخ به سؤال زیر است:
 توسعه فناوری دیجیتالی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ( )RICTبه چه میزان بر توسعهسکونتگاههای روستایی پیراشهری تأثیر داشته است؟
فناوریهای اطالعات و ارتباطات از طریق کاهش شکاف دیجیتال و بهبود سواد اطالعاتی به بهبود توان رقابتپذیری
و ایجاد ارزشافزوده و ارتباط مناسب بازاری بین روستا و شهر کمک کرده و به افزایش قدرت تولیدی مناطق روستایی
و افزایش قدرت تولیدکننده روستایی در رابطه با فرآیند کنترل ،فرآوری ،شفافیت در بازار ،کاهش هزینه جابجایی و
نظایر آن زمینه را برای تصمیمگیری در محیط دموکراتیک فراهم میسازد ( )Ali & Kumar,2011و میتواند پیامدهای
توسعهنیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده ،نابرابری فرایند رشد سریع جمعیت ،بیکاری و نظایر آن کاهش دهد
(ازکیا .)33:1384 ،عالوه بر این ،بر اساس یافتههای مطالعات برخی از اندیشمندان فناوری اطالعات و ارتباطات نقش
به سزایی در اطالعرسانی و افزایش آگاهیهای فردی و اجتماعی و همچنین افزایش حق انتخاب دارد و به همین دلیل
از آن تحت عنوان کلید دمکراسی و توسعه مدنی یاد میشود (. )Rao, 2009: 1
ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری در کشورهای درحالتوسعه عالوه بر سکونت و
فعالیتهای اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی و تأکید محققان به کاستن از مسئله بیکاری شهری و تراکم
جمعیت از طریق بهبود محیطهای روستایی بهعنوان یک راهحل اساسی است (ازکیا .)34 :1384 ،ازاینرو ،برای
برقراری تعادل مناسب بین بیکاری اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت وسیع مردم بهمنظور
دستیابی به توسعه ملی و مطلع شدن از مواهب آن ،از اهداف کشورها جهت تحقق معنای حقیقی توسعه میباشد با توجه
به اینکه بخش اعظمی از نیروهای مولد جامع جهانی در روستاها زندگی میکند خدماترسانی دولتها به این بخش
از توزیع عادالنهای برخوردار نمیباشد روستاها در عمل نسبت به شهرها سهم کمتری در برنامههای توسعه دولتها
دارند که این موضوع یکی از مهمترین دالیل مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها جهت دسترسی به امکانات میباشد
(رومیانی و همکاران .)51 :1397 ،در حقیقت نیاز مناطق روستایی به کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات جدیتر
از شهرها میباشد بهطوریکه اگر تولیدکنندگان روستایی بتوانند از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ،اطالعات
موثقی را دریافت کنند ،میتوانند باکیفیت بهتری مراحل مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی و کشاورزی را مدیریت
نموده و در تغییر شرایط زندگی و فعالیت در راستای زمینهسازی برای توسعه پایدار روستایی مشارکت کنند .بنابراین
امروزه کاربردهای فنآوری اطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از تکنولوژی دیجیتالی ،ابزار ارتباطی و شبکهها برای
دسترسی ،مدیریت ،جمعآوری ،ارزیابی و ساختن اطالعات جهت کاربرد در یک جامعه دانایی محور ( Panel, 2002:

 ،)7در شهرها و روستاها روزبهروز به یکدیگر نزدیک میشوند ،لیکن مزایای این کاربردها برای روستاییان بهمراتب
بیشتر خواهد بود (جاللی.)29 :1385 ،
با نگاهی به اجزای اساسی گزینهی مطلوب توسعهی پایدار روستایی ،همچون حفاظت ،بهرهبرداری مؤثر و متوازن
از منابع پایه ،افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسیبپذیر روستایی ،بهویژه زنان و جوانان ،توسعه و
گسترش مشارکت مؤثر و همهجانبهی مردم و نهادهای محلّی در فرآیند تصمیم سازی و برنامهریزی ،ارتقای بهرهوری
در کشاورزی ،توسعهی فرصتها ،ظرفیتها و تنوع سازی اقتصاد روستایی ،توسعهی فرصتهای برابر ازنظر دسترسی
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به منابع ،امکانات و منافع توسعه میان شهر و روستا و ارتقای همهجانبهی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی ،متوجه
میشویم که این موارد ،ازجمله کارکردهای دفاتر  ICTروستایی است که پژوهشگران ،آنها را بهعنوان کارکردهای مهم
دفاتر روستایی معرفی کردهاند (موالیی هشجین و همکاران.)154 :1391 ،
مروری بر تجارب کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در بهکارگیری فناوری اطالعات در توسعه روستایی و
کشاورزی ،نیز نشان میدهد که بهتناسب توانایی این کشورها ،تقریباً در همه آنها استفاده از فناوری اطالعاتی
موردتوجه است .در این زمینه ،نمونههای بسیاری از اقدامات و سیاستهای کالن مانند راهبردهای توسعه این فناوری
وجود دارند و درعینحال ،نوآوریها ،ابتکارات و برنامههای خاص نیز بهصورت زیرمجموعه سیاستگذاری کالن
تحققیافته است (ریاحی وفا و هدایتی.)5 :1385 ،
در سطح جهان کشورهای متعددی درزمینۀ توسعه  ICTروستایی به دست آوردهای عمدهای رسیدهاند که ازجمله
این کشورها میتوان به ایاالت متحده آمریکا ،نپال ،هندوستان ،کره جنوبی ،مالزی و برخی دیگر اشاره کرد که از دهه
 1990به  ICTدر نواحی روستاییشان پرداختهاند( .جاللی و همکاران .)1385 ،در کشور ما بیش از سایر کشورها
بهکارگیری  ICTروستایی را در زمینههای مختلف اجتنابناپذیر میباشد ،زیرا جوان بودن بافت جمعیت کشور هزینه-
های بسیار باالیی را بر دولت تحمیل میکند؛ با توجه به اینکه بخش عظیمی از جمعیت کشور ما را روستاییان تشکیل
میدهند ،عدم توجه به این قشر صدمات جبرانناپذیری به کشور وارد خواهد کرد (سوزنگر .)240 :1382 ،بهطورکلی
فناوری اطالعات و ارتباطات که از تعامل سه بخش متمایز رایانه ،اطالعات و ارتباطات مخابراتی حاصلشده است
( )Alexandru, 2007: 291در مناطق روستایی تالش دارد تا خدمات نمایندگیهای مرکزی دولتی و غیردولتی را برای
ساکنان مناطق روستایی فراهم سازد ( .)Rao, 2004: 1-2منابع بیشمار حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق
روستایی سبب شده است تا شاهد توجه برنامه ریزان به این موضوع باشیم .مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری
اطالعات روستایی روستای قرنآباد که با چشمانداز توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با بهرهگیری از دستاوردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات با خودیاری روستاییان احداثشده است ازجمله اقدامات در این زمینه به شمار میآید.
این مرکز کلیه خدمات سازمانهای دولتی را بهصورت یکجا به روستاییان ارائه میدهند و نقطه اتصال دولت الکترونیک
میباشند .عالوه بر آن این مرکز ،محلی برای دسترسی این روستاییان به آموزشهای مجازی ،کتابخانه مجازی ،تجارت
الکترونیکی ،بانک دار الکترونیکی؛ و سایر خدمات نوین رایانهای و اینترنتی که در شهرها درحالتوسعه است ،میباشد
(جاللی.)85 :1382 ،
از چند دهه گذشته تابهحال با مطرحشدن فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک ابزار مهم و مشخص شدن آثار
مثبت آن در فعالیتهای مختلف ،مطالعات زیادی در داخل و خارج از کشور در خصوص  ICTو تحلیل اثرات ناشی
از آن صورت گرفته است که عمدهترین این مباحث بهصورت ارائه مباحث نظری در خصوص مفاهیم و ضرورتهای
موضوع بوده است .ازجمله این مطالعات میتوان به مطالعات اخوت و عابدی ( ،)1382رضایی ( ،)1385مطیعی
لنگرودی و همکاران ( ،)1389برقی و قنبری ( ،)1389عزیزی و همکاران ( ،)1388صرامی و بهاری ( ،)1389عنابستانی
و وزیری ( ،)1390محمدی و پیرخضرائیان ( )1391و موالیی هشجین و همکاران ( )1391در رابطه با اثرات اقتصادی
و اجتماعی  ICTو توسعه روستایی در ایران؛ یا مطالعات خواجه شاهکوهی ( )1392و رستمی قبادی و همکاران ()1393
5
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در رابطه باکیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی اشاره کرد که نتایج آنها مشخص کرد بهرهگیری از فناوری اطالعات و
ارتباطات میتواند سبب توانمندسازی و تأثیرگذاری آگاهانه روستا و روستاییان (بهعنوان منابع بنیانی تولید و رشد
اقتصاد ملی) گردد؛ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یکی از پیشرفتهای تکنولوژی عصر جدید هرچند
نمیتواند بهعنوان معجزهای برای حل مشکالت بنیادی روستاها معرفی گردد ،لیکن استفاده از ابزارهای آن یعنی دولت
الکترونیک ،تجارت الکترونیکی ،آموزش الکترونیک ،بازاریابی و دادوستد و گردشگری و  ...میتواند در کنار
مدیریت صحیح استفاده از آن توسعه روستایی را تسریع بخشیده و در تأمین رفاه عمومی این مناطق کمک شایان توجهی
را نماید .و می تواند از ابعاد مختلف در توسعه روستایی مؤثر واقع شود .هرچند مطالعات انجامشده نشان داد که تأثیر
دفاتر  ICTبر جنبههای مختلف در سطح روستا بهصورت همهجانبه انجام نگرفته است و میان متغیرهای زمینهای
تحصیالت ،درآمد ،شغل ،وضعیت تأهل و جنس با شاخص  ICTرابطه معنیداری وجود دارد .همچنین اختالف
معنیداری بین میزان سرمایۀ اجتماعی کاربران و غیر کاربران خدمات دفاتر فنّاوری اطالعات و ارتباطات روستایی
مشاهده شد .دسترسی به خدمات دفاتر فنّاوری اطالعات و ارتباطات روستایی ،ازجمله دسترسی به اینترنت  ،منجر به
پذیرش بهتر تفاوتها در افراد شده و این افراد در اجتماع محلی مشارکت بیشتری دارند .همچنین به عقیدهی سیالن1و
همکاران ( ،)2009فناوری اطالعات و ارتباطات با از میان برداشتن شکاف میان شهر و روستا ،خانوارها ،مشاغل و نواحی
جغرافیایی و کاستن تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی مناطق ،به توسعهی اجتماعی کمک میکند .چن ( )2006در
پژوهش خود بیان میکند که فناوری اطالعات و ارتباطات فرصتهای نوین برای توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی و نیز بهبود وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در مناطق روستایی را از اثرات توسعهی فناوری اطالعات و
ارتباطات در مناطق روستایی و شهری به شمار میآورد (.)Chen, 2006
با توجه به بررسی مطالعات انجامشده ،عمده مطالعات به بررسی اثرات استفاده از  ICTروستایی و با دیدگاه ذهنی
روستاییان پرداختهشده است و تاکنون در روستاهای پیراشهری مطالعهای در این رابطه انجامنشده است .اما پژوهش
حاضر ضمن بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات در سکونتگاههای روستایی پیرامون کالنشهر مشهد ،دو بعد
میزان آگاهی روستاییان از خدمات  RICTو میزان استفاده از این خدمات نیز بررسی کرده است .در این پژوهش مفهوم
شکاف آگاهی یا اطالعات در سطح فردی و در سطح روستاهای موردمطالعه نیز بررسیشده است .بنابراین این تحقیق
به دنبال تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه روستایی در سکونتگاههای پیراشهری کالنشهر مشهد و شناسایی
آثار اقتصادی و اجتماعی و کالبدی -محیطی استفاده از  ICTروستایی در روستاهای نمونه میباشد.

. Çilan
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RICT

ا ت ادی

RICT

ا ت ا ی -فرهنگی

کال دی -محی ی

توسعه روستایی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی

روش تحقیق در پژوهش حاضر با رویکرد جغرافیایی ،روششناسی توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر شیوههای کمّی
و کیفی است .ابزار سنجش را پرسشنامه محقق ساخته ،تشکیل میدهد .برای روایی پرسشنامه چندین نسخه از آن را در
اختیار گروهی از متخصصان شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان مربوطه قرار گرفت و اصالحات الزم برحسب پیشنهاد
های آنها انجام شد که با استفاده از آزمون  KMOمیزان روایی گویههای تبیینکننده میزان استفاده از فناوری دیجیتالی
با مقدار  0/762و توسعه روستایی با مقدار  0/846مورد تائید قرار گرفت .همچنین بر اساس نتایج آزمون اعتبار سازهای،
ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده از پرسشنامه طراحیشده جهت سنجش میزان استفاده از فناوری دیجیتالی در
روستاهای موردمطالعه برابر  ،0/937توسعه روستایی برابر  0/856و کل پرسشنامه تحقیق برابر  0/874است و درنتیجه
پایایی یا اعتبار پرسشنامه نیز تائید میگردد .برای انتخاب شاخصهای پژوهش ،در ابتدا با واکاوی انتقادی بر مطالعات
انجامشده ،شاخصها فهرست شدند و در گام دوم ،شاخصهای اولیه بهمنظور شناسایی گویههای تحوالت کالبدی -
فضایی و کیفیت زندگی روستاییان غربال شدند و به شاخص های اصلی محدود گردیدند؛ که بعد از نهایی شدن
شاخصها و گویهها ،پرسشنامهی استخراجی از مردم محلی روستا در قالب گزینههای  5طیفی لیکرت (خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) تکمیل و نتایج استخراج گردید (جداول  1و .)2
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دول  .1پایش ابعاد و شاخصهای استفاده روستاییان از فناوری (دیجیتالی) اطال ات و ارت اطات روستایی ( )RICTبه ه راه
ضرایب آلفای کرون اخ
ابعاد

شرح گویهها

تعداد گویه

آلفا

میزان آگاهی

آشنایی با دفاتر  ICTروستایی؛ آشنایی با خدمات مخابراتی در دفاتر ICT؛ آشنایی با خدمات

12

0/781

از خدمات

پستبانک؛ آشنایی با انواع خدمات ارائهشده توسط دفاتر ICT؛ آشنایی با خدمات پستی؛ استقبال مردم

RICT

از ایجاد دفاتر  ICTدر روستا؛ آگاهی از مزایای استفاده از خدمات دفاتر ICT؛ رضایت از خدمات
ارائهشده در دفاتر ICT؛ آگاهی از امکانات و تجهیزات موجود در دفاتر  ICTروستا؛ آشنایی و مهارت
در استفاده از کامپیوتر؛ آشنایی با خدمات مختلف اینترنتی؛ آگاهی از طرح پیشخوان دولت

میزان استفاده

پرداخت قبوض خدماتی (آب ،برق ،گاز)؛ استفاده از خدمات مخابراتی و تلفن؛ استفاده از خدمات

از خدمات

پستبانک؛ استفاده از خدمات رایانهای و اداری (کپی ،پرینت و )...؛ استفاده از خدمات مختلف

RICT

اینترنتی دفاتر ICT؛ استفاده از خدمات پستی؛ استفاده خدمات ارائهشده در زمینۀ دولت الکترونیک؛

12

0/897

استفاده خدمات ارائهشده در زمینۀ بهداشت الکترونیک؛ استفاده خدمات ارائهشده در زمینۀ کسبوکار
الکترونیک؛ استفاده خدمات ارائهشده در زمینۀ تجارت الکترونیک؛ دسترسی به اینترنت پرسرعت در
منزل؛ استفاده از اینترنت خانگی برای هر یک از خدمات باال
منبع :اکبری و همکاران1395 ،؛ خواجهشاهکوهی1392 ،؛ رستمی قبادی و همکاران1393 ،؛ مطیعی لنگرودی و همکاران1389 ،؛ عزیزی و همکاران،
1388؛ صرامی و بهاری1389 ،؛ موالئی هشجین و همکاران1391 ،؛ سورانی و همکاران.1393 ،
دول  .2پایش ابعاد و شاخصهای توسعه روستایی ناشی از اثرات  RICTبه ه راه ضرایب آلفای کرون اخ

ابعاد

شاخصها

شرح گویهها

آلفا

توسعه کشاورزی

مدیریت صحیح مزارع کشاورزی در راستای استفاده از منابع موجود؛ اطالع از آخرین دستاوردهای

0/972

( 6سؤال)

فناورانه درزمینۀ تولید؛ بهرهمندی از فعالیتهای ترویجی درزمینهٔ تولید کشاورزی؛ اطالعات
صادرات و واردات؛ استفاده از ماهوارههای هواشناسی -تحقیقاتی (پیشبینی وضعیت آب و هوایی
و)...؛ شناخت اهداف و سیاستهای کلی کشور

افزایش تولیدات

انتخاب محصوالت جدید برای کشت در کشاورزی؛ شیوههای استفاده درست از کود و سم و

( 9سؤال)

دیگر نهادهها؛ دستیابی به بذرهای اصالحشده و پربازده؛ استفاده از روشهای به زراعی در مزارع

0/697

اقتصادی

کشاورزی؛ دستیابی به شیوههای جدید تولید در فعالیتهای اقتصادی؛ آگاهی از ذائقه
مصرفکنندگان در زمینه تولید صنایعدستی؛ اطالع از روشهای امروزی تولید دستی؛ تولید
صنایعدستی جدید؛ تولیدات متناسب با نیاز بازار
بازاریابی

اطالع از وضعیت بازار و محصوالت موردتقاضا؛ کاهش نقش و واسطهها در رساندن محصول به

( 4سؤال)

بازار مصرف؛ ارائه اطالعات دقیق از نوسانهای قیمت نهادهها؛ بهبود بازاریابی و فروش محصوالت

0/764

کشاورزی
اشتغالزایی

پیدایش فرصتهای جدید شغلی در محیط روستا؛ یادگیری مهارتهای جدید شغلی؛ یادگیری

( 6سؤال)

مهارتهای جدید در زمینه فعالیتهای اقتصادی؛ ایجاد مشاغل مرتبط با ICT؛ توسعهی فرصتها،

0/818

ظرفیتها و تنوع سازی اقتصاد روستا؛ ایجاد فعالیتهای فکری و سبک

اجتماعی فرهنگی
8

مشارکتپذیری

افزایش مشارکت روستاییان در امور روستایی؛ افزایش تصمیمگیری روستاییان در امور جاری

( 4سؤال)

روستایی؛ توسعه و گسترش مشارکت مردم و نهادهای محلی در فرآیند تصمیم سازی و

0/928

برنامهریزی؛ دخالت بیشتر زنان روستایی در تصمیمگیریهای مهم روستایی
سرمایۀ اجتماعی

افزایش آگاهی و سطح سواد روستاییان؛ بها دادن به زندگی؛ احساس امنیت و اعتماد؛ پیوندهای

( 7سؤال)

همسایگی؛ پیوندهای کاری؛ دوستی و روابط خانوادگی؛ عملگرایی در بافت اجتماعی

رفاه و بهداشت

افزایش سطح بهداشت زندگی روستاییان؛ افزایش سطح رفاه خانوارهای روستایی؛ تغییر در ابعاد

( 5سؤال)

خانوارهای روستایی؛ تغییر آدابورسوم اجتماعی در جهت مثبت؛ کاهش میزان موالید در خانوارها

0/937
0/978

مجله توسعه فضاهای پیراشهری
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فاصله اطالعاتی

عالقهمندی برای ایجاد امکانات جدید در روستا؛ توانمندسازی اقشار آسیبپذیر ،بهویژه زنان و

( 8سؤال)

جوانان؛ افزایش دانش در زمینههای تولید در روستاها؛ تهیه و پخش برنامههای آموزشی رادیویی و

0/916

تلویزیونی در زمینه کشاورزی و دامپروری متناسب با محصوالت هر منطقه؛ دستیابی به آخرین
اطالعات در سطح کشور و جهان؛ ایجاد هماهنگی بین سازمانهای محلی و ملی برای توسعه
خدمات  ICTروستایی؛ ایجاد عالقه برای ادامه تحصیل فرزندان روستایی؛ تأثیرپذیری از فرهنگ
غیربومی در روستا
مهاجرت

میزان کاهش انگیزه مهاجرت به شهرها نسبت به قبل از برخورداری از  ICTروستایی؛ (تمایل به

( 3سؤال)

ماندگاری در روستا)؛ کاهش مهاجرت از طریق حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی؛ ماندگاری

0/806

فارغالتحصیالن در روستا از طریق ایجاد شغلهای مرتبط
زیستمحیطی

افزایش آگاهی روستاییان نسبت به محیطزیست؛ بهرهبرداری مؤثر و متوازن از منابع پایه؛ آموزش به

( 5سؤال)

روستاییان در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی؛ استفاده از ماهواره برای تهیه نقشه جغرافیایی روستا

0/856

برای ثبت سند رسمی زمینها؛ استفاده از ماهواره برای تهیه نقشههای کاربری زمین در روستا

کالبدی-محیطی

الگوی مسکن

تغییر شکل ظاهری روستا (منازل ،مغازهها ،خیابان)؛ تغییرات در عناصر مسکن روستایی شامل

( 5سؤال)

آشپزخانه و جز اینها؛ آگاهی از شیوههای امروزی ساخت خانههای روستایی؛ پایدارسازی

0/892

خانههای روستایی؛ استفاده از وسایل جدید در منازل روستایی شامل مبلمان و جز اینها
الگوی زندگی و

ایجاد زمینه برای کاهش صرف وقت در امور جاری زندگی؛ صرفهجویی در وقت و هزینههای

سکونت

روزمره زندگی؛ تغییرات در شیوههای زندگی اجتماعی روستایی؛ بهرهمندی خانوارهای روستایی از

( 6سؤال)

خدمات جدید؛ تغییرات در الگوی سکونت روستاییان؛ تغییر نوع نگاه روستاییان به زندگی

ارتباطات

کاهش رفتوآمد روستاییان به شهرها؛ ارتباط بیشتر بین مراکز روستایی همجوار؛ افزایش دسترسی

( 4سؤال)

به امکانات ارتباطی جدید (تلفن ،ماهواره و جز اینها)؛ افزایش ارتباط بین خانوارهای روستایی

0/712

0/867

منبع :اکبری و همکاران1395 ،؛ خواجهشاهکوهی1392 ،؛ رستمی قبادی و همکاران1393 ،؛ مطیعی لنگرودی و همکاران1389 ،؛ عزیزی و همکاران،
1388؛ صرامی و بهاری1389 ،؛ موالئی هشجین و همکاران1391 ،؛ عنابستانی و وزیری1390 ،؛ محمدی و پیرخضرانیان1391 ،؛ برقی و قنبری1389 ،؛
سورانی و همکاران1393 ،؛ .25

فتحی و مطلق1389 ،؛ Falch and Anyimadu, 2003: 37; Suzuki and Shankariah, 1998: 39

پس از جمعآوری و دستهبندی دادهها ،از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای همبستگی پیرسون و  Tتک
نمونهای) در محیط نرمافزار  SPSSو همچنین برای استخراج مدل معادالت ساختاری و تعیین میزان اثر استفاده روستاییان از
فناوری (دیجیتالی) بر ارکان شکلگیری روستای خالق از نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردید .همچنین از روشهای
 MABACو تحلیل خاکستری فازی ( )FGRAجهت تحلیل فضایی و رتبهبندی روستاهای نمونه استفاده گردید.
روش ماباک ( ) MABAC 1ازجمله جدیدترین روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که در مرکز تحقیقات
دانشگاه دفاعی بلگراد توسعهیافته و بهمنظور وزن دهی به معیارها و نیز ارزیابی گزینهها مورداستفاده قرار میگیرد
( .)Pamučar & Ćirović, 2015در این روش از نسخه تغییریافته و فازی دیمتل برای فرآیند ارزیابی و تعیین وزن
هریک از معیارها استفاده می شود .مطابق با منطق روش دیمتل و بر اساس نحوه اثرگذاری معیارها بر یکدیگر ،معیارها
به دودسته علت و معلول تقسیم میشوند که میزان این اثرگذاری برای تخمین وزن معیارها بکار گرفته میشود
(.)Dalalah et al, 2011

1

. Multi-Attributive Border Approximation area Comparison
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برنامهریزی خاکستری یکی از روشهای تحلیل سیستمهای خاکستری ،برای تصمیمگیری تحت شرایط عدم
حتمیت است .یک عدد که ارزش واقعی آن بهطور قطعی نمیتواند بیان شود ولی توسط یک بازه شناخته میشود یک
عدد خاکستری است .یک راهکار برای ارائه عدم حتمیت ترکیب دو روش برنامهریزی فازی و برنامهریزی پارامتری
بازهای است .این روش عدم حتمیت سمت راست و چپ مدل را همزمان در نظر میگیرد .ترکیب روش برنامهریزی
فازی و برنامهریزی خاکستری به راهکار برنامهریزی فازی خاکستری منجر شده (عنابستانی و جوانشیری)281 :1397 ،
و سبب افزایش کارایی دو مدل گردیده است.
کالنشهر مشهد با جمعیتی بالغ بر  3٬001٬184نفر در شمال شرق کشور قرار داشته و حریم آن با وسعتی معادل 867
کیلومتر دارای  132سکونتگاه روستایی با جمعیتی بالغ بر  185هزار نفر در سال  1395بوده است (عنابستانی و خوارزمی،
 .)31 :1397بر این اساس با توجه به امکان بهتر بررسی شاخصهای تحقیق ،در روستاهای با جمعیت بیشتر و نزدیکتر به
شهر ،جامعه آماری پژوهش حاضر شامل روستاهایی است که اوالً دارای دفتر  ICTروستایی بوده و ثانی ًا دارای جمعیت باالی
 1000خانوار بوده است و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفته باشد .با این شرط  8روستای گرجی سفلی ،دهرود ،دوستآباد،
حسینآباد قرقی ،منزل آباد ،کال زرکش ،فرخد و چهار برج در محدوده بخش مرکزی مشهد بهعنوان نمونه انتخابشده
است .در ادامه با توجه به تعداد خانوارهای کل در جامعه نمونه ( 20813خانوار= ،)Nبا فرمول کوکران (با خطای 0/07
درصد) ،حجم نمونه  194خانوار به دست آمد .در مرحله بعد ،ابتدا تعداد خانوارهای هر روستا را مشخص و سپس تعداد
نمونهها را بین هر یک از روستاهای نمونه با توجه به تعداد خانوار آنها توزیع خواهیم کرد .البته برای این منظور ابتدا برای
هر روستا  15پرسشنامه به نسبت مساوی بهعنوان پایه توزیعشده و باقیمانده حجم نمونه را به نسبت خانوار روستا بین روستاهای
نمونه توزیعشده است .همچنین انتخاب نمونهها به روش تصادفی سیستماتیک بود .شکل  2و جدول  3موقعیت روستاهای
موردمطالعه و تعداد خانوار و حجم نمونه را نشان میدهد.

شکل  .2نقشه مو عیت غرافیایی محدوده موردم العه
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مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دول  .3مشخ ات روستاهای موردم العه و حجم تعداد ن ونه در هر روستا

ردیف

نام روستا

دهستان

جمعیت

تعداد خانوار

حجم نمونه

1

گرجی سفلی

تبادکان

15163

4321

34

2

دهرود

تبادکان

11869

3317

28

3

دوستآباد

طوس

8969

2576

24

4

حسینآباد قرقی

تبادکان

13644

3759

31

5

منزل آباد

طوس

8520

2494

23

6

کال زرکش

طوس

6134

1836

20

7

فرخد

تبادکان

3977

1203

17

8

چهاربرج

طوس

4524

1307

17

72800

20813

194

جمع

منبع :سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395و محاسبههای نگارنده1399 ،

یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج تحقیق ،حدود  34/5درصد پاسخگویان دارای سن  20تا  30سال و  31/6درصد بین  41تا  50سال
هستند؛ و ازنظر جنسیت  68/2درصد مرد و  70/3درصد آنها متأهل بودهاند .ازنظر سطح تحصیالت فقط  5.3درصد
پاسخگویان بیسواد ،حدود  18/6درصد دارای تحصیالت ابتدایی و  61/3درصد نیز دارای مدرک دیپلم و لیسانس و
باالتر هستند .همچنین با بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان ،از میان  377نفری که به سؤال مربوط به نوع فعالیت پاسخ
دادهاند 21/2 ،در صد ک شاورز 10/9 ،در صد دامدار 31/8 ،در صد در فعالیتهای خدماتی (خواروبارفرو شی و غیره)
مشغول میباشند.

پایش وضعیت میزان استفاده از فناوری دیجیتالی در سکونتگاههای روستایی مور مطالعه
میزان ا ستفاده از فناوری دیجیتالی سکونتگاههای رو ستایی در منطقه موردمطالعه ،از دو بُعد میزان آگاهی افراد از
خدمات فناوری دیجیتالی (با  12گویه) و میزان استفاده از خدمات فناوری دیجیتالی (با  12گویه) در طیف  5گزینهای
لیکرت موردسننننجش قرار گرفت .این خدمات شنننامل  6دسنننته خدمات رایانهای -اداری ،خدمات ارتباطی ،خدمات
بانکی ،دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک و اینترنت خانگی اسنننت .بر پایه نتایج تحقیق ،ازنظر روسنننتاییان میزان
آگاهی روسنننتاییان از خدمات فناوری دیجیتالی در کل با میانگین  3/55باالتر از میانه نظری تحقیق (یعنی  )3بوده
است؛ ولی میزان استفاده از خدمات با میانگین  2/76کمتر از میانه نظ-ری است .این نتایج با استفاده از آزمون  Tتک
نمونهای با میانه نظری  ،3ضننمن اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها با اسننتفاده از آزمون کلموگروف -اسننمیرنوف،
مورد تأیید قرار گرفت و بر این ا ساس ،مقدار آماره  Tدر بُعد آگاهی از خدمات (با مقدار  )T=23/496باالتر از مقدار
متو سط (یعنی  )3ا ست .بطوریکه با توجه مقدار آماره  Tو مقدار سطح معنیداری  ،0/000با اطمینان  95در صد میتوان
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گفت که روسنننتاییان در کل سنننطح فناوری دیجیتال روسنننتایی ( )RICTرا با مقدار  Tبرابر  3/16باالتر از میانه نظری
دانستهاند( .جدول .)4
دول  . 4ارزیابی میزان اه یت ابعاد فناوری دیجیتالی روستایی ازنظر روستاییان (استاندارد آزمون=)3
شاخصها

میانگین

استاندارد آزمون = 3

مقدار آماره t

درجه

سطح

اختالف

فاصله اطمینان  %95اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

پایین

باال

میزان آگاهی از خدمات

3/548

23/496

193

0/000

0/548

0/502

0/594

میزان استفاده از خدمات

2/762

-9/674

193

0/000

-0/238

-0/286

-0/189

متغیر فناوری دیجیتالی روستایی

3/155

7/638

193

0/000

0/155

0/115

0/195

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

برای تحلیل فضایی و تعیین سطح فناوری دیجیتالی در روستاهای نمونه از مدل تحلیل خاکستری فازی ()FGRA
استفاده شد؛ و پس از تشکیل ماتریس وضع موجود (میانگین شاخصهای خدمات رایانهای و دولت الکترونیک،
خدمات ارتباطی ،خدمات بانکی و تجارت الکترونیک و اینترنت خانگی در سطح روستاهای نمونه) ،ابتدا وزن دهی
شاخص ها با تکنیک آنتروپی شانون انجام شد .در گام بعد بهمنظور استاندارد کردن ماتریس وضع موجود ،با توجه به
جهت شاخصها (مثبت یا منفی) از روش بی مقیاس سازی نورم استفادهشده است .در ادامه نیز برآورد واریانس مقادیر
نرمالیزه شده اولیه صورت میگیرد؛ در گام بعد راهحل ایدهآل مثبت و منفی فازی مشخص و میزان درجۀ رابطۀ
خاکستری فازی هر گزینه با توجه به میزان اهمیت تعیینشده از سوی تصمیمگیرندگان نسبت راهحل ایدهآل فازی مثبت
و منفی بهدستآمده و در آخر رابطه نسبی فازی از راهحل ایدهآل مثبت فازی مشخصشده و بعد از غیر فازی سازی
اعداد فازی ،روستاهای نمونه به ترتیب نزولی اولویتبندی شده است .بر اساس نتایج حاصل از مدل ،روستاهای گرجی
سفلی ،حسینآباد قرقی و دهرود دارای باالترین ،و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایینترین سطح استفاده
از خدمات فناوری دیجیتالی ( )RICTبوده است (جدول  .)5میتوان عنوان کرد تأثیر شاخصهایی همچون فاصله از
کالنشهر مشهد و راه اصلی در برخورداری روستاهای نمونه از امکانات  RICTکامالً قابلمشاهده میباشد؛ و روستاهای
نزدیکتر به شهر مشهد به خاطر برخورداری از خدمات و امکانات موردبررسی ،در سطح باالتر نسبت به روستاهای
دورتر قرارگرفتهاند.
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دول  .5ماتریس اولیه فازی در س ح روستاهای ن ونه
روستا

خدمات ارتباطی

خدمات رایانهای و

خدمات بانکی و تجارت

دولت الکترونیک

اینترنت خانگی

الکترونیک

چهاربرج

3/4

2/66

1/8

3/5

3/03

2/5

3

1/86

1

3

1/62

1

حسینآباد

3/4

2/95

2/6

4

3/45

3

3

2/77

2/33

3/5

2/66

2

دوستآباد

3/4

2/92

2/2

4

3/23

2/5

3

2/60

2

3/5

2/52

1/5

دهرود

3/4

2/91

2/4

4

3/34

2/5

3

2/67

2

3/5

2/57

1/5

فرخد

3/4

2/74

2

4

3/21

2

3

2/27

1/67

3

2

1

کال زرکش

3/4

2/67

1/8

4

3/10

2

3

2/05

1

3

1/85

1

گرجی سفلی

3/4

2/92

2/6

4

3/47

3

3/67

2/83

2/67

3/5

2/69

2

منزل آباد

3/4

2/83

2

4

3/20

2

3

2/61

2

3/5

2/46

1/5
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دول  .6در ه راب ه خاکستری فازی هر گزینه و راب ه نس ی فازی از راه ایده آل مث ت فازی و مقدار دیفازی شده

𝑬𝒊−

𝑬+
𝒊

روستا

( Γایده آل مثبت فازی)

دیفازی

رتبه

چهاربرج

0/100

0/067

0/075

0.167

0/200

0/175

0/375

0/25

0/3

0/294

8

حسینآباد

0/167

0/188

0/186

0.100

0/068

0/069

0/625

0/7334

0/7281

0/705

2

دوستآباد

0/167

0/137

0/103

0.100

0/083

0/098

0/625

0/6244

0/51244

0/597

4

دهرود

0/167

0/149

0/111

0.100

0/076

0/093

0/625

0/6627

0/54495

0/624

3

فرخد

0/133

0/088

0/076

0.133

0/116

0/161

0/5

0/4323

0/32082

0/421

6

کال زرکش

0/100

0/074

0/067

0.167

0/156

0/200

0/375

0/3233

0/25

0/318

7

گرجی سفلی

0/200

0/191

0/200

0.067

0/068

0/067

0/75

0/7382

0/75

0/744

1

منزل آباد

0/167

0/119

0/089

0.100

0/090

0/131

0/101

0/111

0/116

0/542

5
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.بررسی وضعیت اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه روستایی از نگاه روستاییان
برای سنجش اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه روستایی در منطقه موردمطالعه ،از شاخصهایی
در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی – کالبدی ( 13شاخص و  70گویه) در قالب طیف  5گزینهای لیکرت استفاده
شد .بر پایه نتایج تحقیق ،ازنظر روستاییان ،اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی برابر با میانگین  3/445و
نشاندهنده سطح نسبتاً باالی توسعه روستایی درنتیجه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در روستاهای
موردمطالعه است .بعد محیطی -کالبدی با میانگین  3/58بیشترین و بعد اقتصادی با میانگین  3/23کمترین مقدار را در
سطح روستاهای نمونه داشته است (جدول  .)7با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای با میانه نظری  3ضمن اطمینان از
نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،نظرات روستاییان پیرامون ابعاد و شاخصهای
توسعه روستایی موردبررسی قرار گرفت.
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دول  .7ارزیابی وضعیت ابعاد و شاخصهای س ح توسعه روستایی ازنظر روستاییان (استاندارد آزمون=)3
ابعاد

شاخصها و ابعاد

میانگین

آماره t

معناداری

متغیر

توسعه کشاورزی

2/700

-8/011

0/000

مشارکتپذیری

افزایش تولیدات

3/396

15/283

0/000

سرمایۀ اجتماعی

3/599

بازاریابی محصوالت

3/575

19/421

0/000

سطح رفاه و بهداشت

4/102

52/89

اشتغالزایی

3/241

7/407

0/000

فاصله اطالعاتی

3/484

16/72

0/000

زیستمحیطی

2/994

-0/226

0/882

مهاجرت

2/864

-3/33

0/001

الگوی مسکن

4/087

60/332

0/000

بُعد اقتصادی

3/228

8/643

0/000

الگوی زندگی و سکونت

3/838

35/349

0/000

بُعد اجتماعی -فرهنگی

3/527

23/234

0/000

ارتباطات

3/407

8/008

0/000

بُعد محیطی -کالبدی

3/581

27/938

0/000

متغیر توسعه روستایی

3/445

20/379

0.000

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

مقدار

سطح

ابعاد

متغیر

شاخصها و ابعاد

مقدار

سطح

میانگین

آماره t

معناداری

3/584

17/79

0/000

25/8

0/000
0/000

محیطی کالبدی
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نتایج نشان میدهد که بُعد محیطی -کالبدی با آماره  Tبرابر  27/94باالترین مقدار را به خود اختصاص داده است
و مقدار آماره  Tبرای متغیر توسعه روستایی نیز باالتر از میانه نظری و معادل  20/38است .همچنین بر اساس نتایج
آزمون ،مقدار آماره  Tدر شاخصهای الگوی مسکن ،سطح رفاه و بهداشت و الگوی زندگی و سکونت به ترتیب با
آمارههای  52/89 ،60/33و  35/35باالتر بوده و ازنظر روستاییان اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در این
شاخصها بیشتر اتفاق افتاده است .ولی در شاخصهای توسعه اقتصادی ،مهاجرت و زیستمحیطی ازنظر روستاییان
اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی کمتر اتفاق افتاده است و میانگین نظرات پاسخگویان در آزمون  Tکمتر
از میانه نظری بوده است .در شاخص زیستمحیطی نیز سطح معناداری باالتر از  0/05بوده و نتایج آزمون معنادار نشده
است (جدول  .) 5در توزیع فضایی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای نمونه ،روستاهای گرجی سفلی،
حسینآباد قرقی و دهرود به ترتیب با  3/63 ،3/64و  3/54بیشترین و روستای چهاربرج کمترین میانگین را نشان میدهد.
برای تعیین بهترین روستای نمونه ازنظر توسعه روستایی ،از مدل ماباک ( )MABACاستفاده شد .شاخصهای
مورداستفاده عبارتاند از :توسعه کشاورزی ،افزایش تولیدات ،بازاریابی محصوالت ،اشتغالزایی ،زیستمحیطی،
الگوی مسکن ،الگوی زندگی و سکونت ،ارتباطات ،مشارکتپذیری ،سرمایۀ اجتماعی ،سطح رفاه و بهداشت ،فاصله
اطالعاتی و مهاجرت .برای تعیین وزن هر یک از شاخصهای مورداستفاده از تکنیک آنتروپی شانون استفادهشده است.
با توجه به نتایج رتبهبندی مدل  ،MABACروستاهای گرجی سفلی و حسینآباد قرقی در رتبه اول و دوم و روستای
چهاربرج در رتبه آخر قرارگرفته است .این نکته قابلذکر است که روستاهای گرجی سفلی ،حسینآباد قرقی ،دهرود
و دوستآباد دارای بیشترین امکانات و تسهیالت فناو ری دیجیتال روستایی است که این امر اثرات زیادی در توسعه
این روستاها داشته و اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در این روستاها بیشتر ملموس شده است (جدول .)8
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دول .8تحلیل فضایی اثرات فناوری اطال ات و ارت اطات روستایی در روستاهای موردم العه با استفاده از تکنیک ماباک
نام روستا

( Qفاصله گزینهها از مرز تخمین)

ماتریس اولیه
اقتصادی

si

اجتماعی-

محیطی-

فرهنگی

کالبدی

اقتصادی

اجتماعی-

محیطی-

فرهنگی

کالبدی

رتبه

چهاربرج

2/75

3/24

3/40

-19/89

-2/95

-1/86

-24/70

8

حسینآباد

3/45

3/67

3/76

-19/21

-2/77

-1/75

-23/73

2

دوستآباد

3/30

3/53

3/54

-19/35

-2/83

-1/82

-24

4

دهرود

3/37

3/60

3/64

-19/29

-2/80

-1/79

-23/87

3

فرخد

2/92

3/43

3/42

-19/72

-2/87

-1/86

-24/45

6

کال زرکش

2/89

3/38

3/34

-19/75

-2/89

-1/88

-24/53

7

گرجی سفلی

3/45

3/67

3/80

-19/21

-2/77

-1/74

-23/72

1

منزل آباد

3/22

3/45

3/46

-19/43

-2/86

-1/85

-24/14

5

( Giمرز تخمین)

20/56

3/13

2/03
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تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون (با اطمینان از توزیع نرمال دادهها) نشان میدهد که تمامی مقادیر احتمال آزمون جهت
ارتباط بین ابعاد فناوری دیجیتالی و توسعه سکونتگاههای روستایی دارای سطح معناداری کمتر از  0/01است ،درنتیجه بین
ابعاد و متغیر فناوری دیجیتالی با توسعه سکونتگاههای روستایی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد پس با افزایش
استفاده از فناوری دیجیتالی و ابعاد آن ،توسعه روستایی نیز بهبودیافته است (جدول .)9
دول  .9بررسی راب ه فناوری دیجیتالی و ابعاد آن با توسعه سکونتگاههای روستایی

اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی

وابسته
مستقل

مقدار آماره پیرسون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

میزان آگاهی از خدمات

**0/724

0/000

رابطه معنیدار وجود دارد

میزان استفاده از خدمات

**

0/719

0/000

رابطه معنیدار وجود دارد

**0/851

0/000

رابطه معنیدار وجود دارد

متغیر فناوری دیجیتالی روستایی

** .همبستگی در سطح  0/01معنادار است

برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و فناوری دیجیتالی روستایی بر توسعه روستایی از فن مدلسازی معادالت
ساختاری1و نرمافزار  ،Smart PLSاستفاده شد .مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری2و مدل
ساختاری3تشکیل شده است و متغیرهای مدل در دودسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند که متغیرهای
پنهان نیز در سطوح مختلف بهکاربرده میشوند ( .)Amaro & Duarte, 2016در پژوهش حاضر متغیرهای فناوری
)1. Structural Equation Modeling (SEM

2. Measurement Model
3. Structural Model
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دیجیتال روستایی ( )RICTو توسعه روستایی سازههای اصلی (و متغیرهای پنهان تحقیق) هستند که هریک از این سازهها
بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،از ابعاد مختلفی تشکیلشدهاند و همچنین هر یک از ابعاد توسط تعدادی گویه یا سؤال
سنجیده شدهاند که در مطالب باال ارائهشده است .در این مدل ،روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا
که مختص مدلسازی معادالت ساختاری است ،بررسی شد .روایی همگرا به میزان توانایی شاخصهای یک بُعد در تبیین
آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازههای مدل پژوهش بایستی همبستگی بیشتری با سؤاالت
خود داشته باشند تا با سازههای دیگر ( .)Hulland, 1999برای ارزیابی روایی همگرا از معیار( AVE ،میانگین واریانس
استخراجشده )1مربوط به متغیرهای مرتبه اول استفاده شد.
دول  .10شاخصهای ارزیابی ا ت ار و پایایی ابزار مفهوم فناوری دیجیتال و توسعه روستایی
مؤلفه

اعتبار همگرا
AVE

پایایی

اعتبار ممیز
HTMT

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

فورنل و

بارهای عاملی

()Alpha>0/7

()CR>0/7

الرکر

متقاطع

0/954

0/891

فناوری دیجیتال روستایی

0/739

تائید

تائید

تائید

0/843

اثرات اقتصادی

0/866

تائید

تائید

تائید

0/866

اثرات اجتماعی -فرهنگی

0/817

تائید

تائید

تائید

0/817

0/939

اثرات محیطی -کالبدی

0/891

تائید

تائید

تائید

0/769

0/912

توسعه روستایی

0/932

تائید

تائید

تائید

0/932

0/896
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مقدار مالک برای سطح قبولی  0/5 ،AVEاست ،بدین معنا است که متغیر پنهان موردنظر حداقل  50درصد
واریانس مشاهده پذیرهای خود را تبیین میکند .در پژوهش حاضر ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از  0/5بیشتر
بوده و این مطلب ،مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است (جدول .)9

1. Average Variance Extracted- AVE
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شکل .3مدل ساختاری ارت اط فناوری دیجیتالی با توسعه سکونتگاههای روستایی (ه راه با ضرایب معناداری )Z

برای سنجش پایایی مدل از پایایی ترکیبی1و آلفای کرونباخ2استفاده میشود که ضریب آلفای کرونباخ بیانگر
میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است .هم چنین ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی
سؤاالت یک بُعد به یکدیگر برای برازش کافی مدلهای اندازهگیری را مشخص میکند .با توجه به اینکه مقدار مناسب
برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  0/7است ) (George & Mallery, 2003: 231و مطابق با یافتههای تحقیق این
معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،میتوان متناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را
تائید کرد .پس از آزمون مدل بیرونی الزم است تا مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،
ارائه شود .جهت بررسی تأثیر فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی با استفاده از رویکرد مدلسازی معادله
ساختاری واریانس محور متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بهصورت متغیرهای مکنون و در قالب مدلهای عاملی
مرتبه اول وارد مدل معادله ساختاری گردیدند .در شکل  ،3اعداد روی خطوط ،مقادیر  Tمربوط به آزمون Bootstrapp

هستند و همانند آزمون  Tتفسیر میشوند؛ یعنی اگر مقادیر  Tبیش از  1/96باشد در سطح  0/05و اگر مقادیر بیش از 2/58
باشد در سطح  0/01معنادار هستند ( .)Vinzi et al, 2010همانگونه که در شکل شماره  3مشخص است ،ضرایب  Tبین
فناوری دیجیتالی و توسعه سکونتگاههای روستایی ،باالی  2/58هستند یعنی ارتباط بین متغیرها در جامعه نمونه با اطمینان
 99درصد تائید میشود ،و تنها مقدار  Tسطح معناداری در ارتباط مستقیم شاخص افزایش سرمایهبر بُعد اقتصادی توسعه
و شاخص سرمایه اجتماعی بر بُعد اجتماعی -فرهنگی ،قابلقبول نبوده و در ادامه تحلیل از مدل خارجشده است (شکل )3
1. Composite Reliability
2. Cronbachs Alpha
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شکل  .4ارزیابی مدل ساختاری تأثیر فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی (مقادیر )R2

با توجه به نتایج  Tو  Pضریب مسیر و تائید ارتباط مستقیم بین متغیرها ،در ادامه ضریب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی نیز بررسیشده است .رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مکنون و
توسعه روستایی در قالب مدل ساختاری سنجیده شده است .اعداد نوشتهشده بر روی خطوط درواقع ضرایب بتا حاصل
از معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضرایب مسیر است .اعداد داخل هر دایره نشاندهنده مقدار  R2مدلی
است که متغیرهای پیشبینی از طریق فلش به آن دایره واردشدهاند .اعداد روی خطوط مربوط به گویهها ،بارهای عاملی
شاخص ها است .بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی
فرآیند تحلیل مسیر مشخص میکند .هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد ،آن
شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا میکند .بار عاملی موردقبول برای هر متغیر  0/7و سطح معنیداری 0/1
است .تمام شاخصهای پژوهش حاضر بار عاملی بیش از  0/7داشته و از اعتبار و روایی باالیی برای سنجش متغیرها
برخوردار هستند و همبستگی قابل قبولی بین شاخصها وجود دارد .رابطه بین دو سازة اصلی پژوهش معنادار و مستقیم
است؛ بدین ترتیب ابعاد آثار فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق
ضرایب استاندارد 74/3 ،درصد از تغییرات در سطح توسعه سکونتگاههای روستایی نمونه بهطور مستقیم توسط
شاخصهای مربوط به اثرات استفاده از فناوری دیجیتال روستایی پیشبینی میشود(شکل  .)4متغیر فناوری دیجیتال
روستایی با میانجیگری شاخصها و ابعاد سهگانه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطی-کالبدی بهصورت غیرمستقیم
بر توسعه سکونتگاههای روستایی تأثیرگذار است که به لحاظ آماری معنادار است ( .)p < 0/05در ادامه برای بررسی
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میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (توسعه روستایی) الزم است اثرات کل ،مستقیم و
غیرمستقیم برای متغیرهای مدل محاسبه و ارائه نمود.
دول .11برآورد اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم مؤلفههای تحقیق بر توسعه روستایی
متغیر مستقل
شاخصها

ابعاد

متغیر

متغیر وابسته

ضریب

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

تعیین

اثر

P

اثر

p

اثر

p

0/99

-

-

0/165

0/000

0/165

0/000

-

-

0/150

0/000

0/150

0/000

الگوی زندگی

-

-

0/091

0/000

0/091

0/000

الگوی مسکن

-

-

-0/080

0/000

-0/080

0/000

بازاریابی

-

-

0/081

0/000

0/081

0/000

توسعه کشاورزی

-

-

0/267

0/000

0/267

0/000

زیستمحیطی

-

-

0/112

0/000

0/112

0/000

سطح رفاه و بهداشت

-

-

-0/041

0/000

-0/041

0/000

فاصله اطالعاتی

-

-

0/100

0/000

0/100

0/000

مشارکت

-

-

0/170

0/000

0/170

0/000

مهاجرت

-

-

0/135

0/000

0/135

0/000

اقتصادی

0/363

0/000

0/115

0/000

0/478

0/000

اجتماعی -فرهنگی

0/353

0/000

0/035

0/000

0/388

0/000

محیطی-کالبدی

0/335

0/000

-

-

0/335

0/000

میزان آگاهی از RICT

-

-

0/715

0/000

0/715

0/000

میزان استفاده از RICT

-

-

0/275

0/000

0/275

0/000

فناوری دیجیتال روستایی

-

-

0/743

0/000

0/743

0/000

ارتباطات

توسعه

اشتغالزایی

روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

بر اساس جدول  ،10بُعد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،با ضریب  ،0/478تأثیر بیشتری نسبت
به دو بعد دیگر بر توسعه سکونتگاههای روستایی نمونه داشته است .این ارتباط بین سازههای اصلی پژوهش در سطح
اطمینان  95درصد به لحاظ آماری نیز معنادار است و  Pکمتر از  0/05است ( .)p < 0/05در بین شاخصهای پژوهش
نیز بیشترین تأثیرگذاری مستقیم ،استفاده از فناوری دیجیتالی در "توسعه کشاورزی" با ضریب  0/267و "ارتقاء سطح
ارتباطات" با ضریب  0/165میباشد .درنهایت متغیر فناوری دیجیتال روستایی با ضریب  0/743تأثیر خیلی زیادی بر
شکلگیری توسعه سکونتگاه های روستایی نمونه داشته است .الزم به ذکر است که بعد میزان آگاهی از خدمات RICT

با ضریب  0/715تأثیر بیشتری به بعد میزان استفاده از خدمات  RICTبر توسعه روستایی داشته است.
بررسی حجم اثرگذاری متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل با ضریب  R2مشخص میشود R2 .معیاری است
که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل  ،4مقدار  R2برای متغیر توسعه روستایی
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برابر  0/990محاسبهشده است که با توجه به سه مقدار مالک ،تأثیر متغیر مستقل بر توسعه سکونتگاههای روستایی نمونه
در سطح قوی است؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه ،استفاده از فناوریهای دیجیتال روستایی تأثیر زیادی بر توسعه
سکونتگاههای روستایی منطقه موردمطالعه داشته است ،تائید میشود؛ و متغیر مستقل بر توسعه روستایی تأثیر معنادار
داشته است و  99درصد تغییرات توسعه سکونتگاههای روستایی در منطقه موردمطالعه بهوسیله سطح استفاده از فناوری
دیجیتال پیشبینیشده است یعنی با افزایش در سطح استفاده از فناوریهای دیجیتالی در روستاهای نمونه ،سطح توسعه
سکونتگاهها نیز افزایش قابلتوجهی داشته است .شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری نیز نتایج بهدستآمده
را تائید میکند .مقدار  Q²نشان از قدرت پیشبینی کنندگی خیلی مناسب مدل در خصوص سازههای درونزای پژوهش
دارد و با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه میزان  ،0/865برازش بسیار مناسب مدل کلی تائید میشود و بیانگر این
است که برازش دادهها به مدل برقرار است و همه شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند (جدول .)12
دول  .12شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
1

شاخص

)Q² (=1-SSE/SSO

مقدار

0/656

2

SRMR

0/096

NFI

3

0/945

Communality

R2

GOF

0/768

0/975

0/865

4

 -1مقدار  Q2توان پیشبینی کنندگی مدل نشان میدهد که مدل به چه میزان در پیش بینی متغیر وابسته توانایی دارد .هرچه مقدار این شاخص به 1
نزدیکتر باشد ،مدل از توان پیش بینی کنندگی بیشتری برخوردار است .سه مقدار  0/35 ،0/15 ،0/02بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
پیشبینی کنندگی معرفیشده است.
 - 2مقدار این شاخص در حالت مطلوب باید از مقدار  0/10کمتر باشد.
 - 3مقدار مطلوب برای این شاخص مقادیر باالتر از  0/90است.
 - 4در خصوص شاخص  GOFمقادیر کمتر از  0/10نشاندهنده برازش ضعیف 0/25 ،برازش متوسط و باالتر از  0/36برازش مطلوب است .این
معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
رابطه )1

GOF  Communalities  R 2
مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

نتیجهگیری

تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر شهر و روستا غیرقابلانکار است در صورت عدم توجه به آن ،این عدم تعادل
بین شهر و روستا بیشتر و رابطه آنها دچار نابسامانی خواهد شد .یکی از راهحلهای اساسی در این رابطه ،توجه همهجانبه
و یکپارچگی فناوری اطالعات و ارتباطات در هر دو جامعه است تا بهطور مناسب و همزمان از آن استفاده گردد و
نیازهای شهروندان را رفع نموده و از شکاف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی جلوگیری شود ،یعنی در یک تعادل توسعهای
در ارتباط باهم قرار گیرند این سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد تعادل اطالعاتی بین شهر و روستا مؤثر
است بهطوریکه اطالعات بهصورت عادالنه در اختیار شهروندان و روستاییان قرار میگیرد و هر کس بهاندازه نیاز و
توان خود میتواند از این اطالعات استفاده نماید .شهر و روستا در یک تعامل نزدیک باهم قرار میگیرد و در جهت
توسعه و رشد شکوفایی و عدالت اجتماعی حرکت میکنند .تحقیق حاضر با این هدف ،به تحلیل اثرگذاری فناوری
دیجیتالی بر توسعه سکونتگاههای روستایی پیراشهری کالنشهر مشهد پرداخته است.
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بر اساس یافته های پژوهش حاضر باید عنوان کرد ازنظر روستاییان میزان آگاهی روستاییان از خدمات فناوری
دیجیتالی در کل با میانگین  3/55باالتر از میانه نظری تحقیق (یعنی  )3بوده است؛ ولی میزان استفاده از خدمات با
میانگین  2/76کمتر از میانه نظری است .این نتایج با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای با میانه نظری  ،3مقدار آماره T

در بُعد آگاهی از خدمات (با مقدار  )T=23/496مورد تأیید قرار گرفت .برای تحلیل فضایی و تعیین سطح فناوری
دیجیتالی در روستاهای نمونه از مدل تحلیل خاکستری فازی ( )FGRAاستفاده شد؛ که روستاهای گرجی سفلی،
حسین آباد قرقی و دهرود دارای باالترین ،و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایینترین سطح استفاده از
خدمات فناوری دیجیتالی ( )RICTبوده است .همچنین بر پایه نتایج تحقیق ،ازنظر روستاییان ،اثرات فناوری دیجیتالی
بر توسعه سکونتگاههای پیراشهری برابر با میانگین  3/445و نشاندهنده سطح نسبت ًا باالی اثرگذاری در روستاهای
موردمطالعه است ..نتایج آزمون  Tتک نمونهای نیز مشخص کرد که بُعد محیطی -کالبدی با آماره  Tبرابر 27/94
باالترین مقدار را به خود اختصاص داده است و مقدار آماره  Tبرای متغیر توسعه روستایی نیز باالتر از میانه نظری و
معادل  20/38است .برای تعیین بهترین روستای نمونه ازنظر توسعه روستایی ،از مدل ماباک ( )MABACاستفاده شد
که با توجه به نتایج رتبهبندی مدل ،روستاهای گرجی سفلی و حسینآباد قرقی در رتبه اول و دوم و روستای چهاربرج
در رتبه آخر قرارگرفته است .بخشهایی از این قلمرو که از زیرساختهای کالبدی ،سختافزاری و نرمافزاری
اطالعرسانی باالتری برخوردارند ،خیلی سریعتر و بیشتر از مناطقی که فاقد چنین امکاناتی هستند ،اطالعات را کسب
میکنند و درنتیجه ،شکاف آگاهی و اطالعات در میان مناطق مختلف این قلمرو جغرافیایی ،بهجای کاهش ،افزایش
مییابد.
برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر فناوری دیجیتالی ( )RICTبر توسعه سکونتگاههای روستایی
پیراشهری ،ضمن تائید همبستگی مثبت و معنیداری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون ،از فن مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده گردیده است .نتایج بهدستآمده از نرمافزار Smart

 PLSنیز ضمن تائید آزمون بیرونی مدل (مقدار روایی واگرا و همگرا ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) نشان داد که
ضرایب  Tبین دو سازة اصلی پژوهش ،باالی  2/58بوده و رابطه معنادار و مستقیم بین دو متغیر برقرار است؛ بُعد اقتصادی
با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،با ضریب  ،0/478تأثیر بیشتری نسبت به دو بعد اجتماعی و محیطی-
کالبدی بر توسعه سکونتگاههای روستایی نمونه داشته است .در بین شاخصهای پژوهش نیز بیشترین تأثیرگذاری
مستقیم استفاده از فناوری دیجیتالی در "توسعه کشاورزی" با ضریب  0/267و "ارتقاء سطح ارتباطات" با ضریب
 0/165میباشد .درنهایت متغیر فناوری دیجیتال روستایی با ضریب  ،0/743تأثیر خیلی زیادی بر شکلگیری توسعه
سکونتگاههای روستایی نمونه داشته است .در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین ( )R2برای متغیر توسعه روستایی
( )0/990مشخص گردید تأثیرگذاری فناوری دیجیتال روستایی ( )RICTبر توسعه روستایی در سطح قوی است؛ بنابراین
فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه ،توسعه فناوری دیجیتالی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ( )RICTتأثیر
زیادی بر توسعه روستایی در منطقه موردمطالعه داشته است ،تائید میشود؛ و  99درصد تغییرات توسعه روستایی در
منطقه موردمطالعه بهوسیله استفاده از فناوری دیجیتال روستایی پیشبینیشده است یعنی با افزایش استفاده از فناوری
دیجیتال روستایی در سطح روستاهای نمونه ،توسعه روستایی نیز افزایش قابلتوجهی داشته است .مقدار بهدستآمده
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برای شاخص ( GOFبه میزان  ،)0/865نیز برازش بسیار مناسب مدل ساختاری تحقیق را تائید میکند .نتایج بهدستآمده
در پژوهش حاضر با پژوهشهای سیالن و همکاران ( ،)2009چن ( ،)2006اخوت و عابدی ( ،)1382رضایی (،)1385
مطیعی لنگرودی و همکاران ( ،)1389برقی و قنبری ( ،)1389عزیزی و همکاران ( ،)1388صرامی و بهاری (،)1389
عنابستانی و وزیری ( ،)1390محمدی و پیرخضرائیان ( )1391و موالیی هشجین و همکاران ( )1391همسو است.
نهایتاً اینکه در ارتباط با فناوری دیجیتال روستایی ( )RICTو تأثیر آن بر توسعه سکونتگاههای پیراشهری توصیه
میشود که به پیشنهادات زیر توجه گردد:


ایجاد مرکزهای سرویس دهندة اینترنت برای روستاهای بزرگ و نزدیک شهرها (اگر امکان راهاندازی این مراکز برای
تکتک روستاها وجود نداشته باشد) .که این مهم با برنامهریزی و مساعدت سازمان مخابرات و همکاری مسئوالن مقدور
خواهد شد.



در رابطه با عاملهای پیش برندة گسترش  ICTدر روستاها ،ایجاد و توسعه عاملهای زیرساختی شامل :استفاده از ماهوارههای
هواشناسی -تحقیقاتی (برای پیشبینی وضعیت آب و هوایی و  ،)...ایجاد وبسایت بهوسیله مؤسسههای تحقیقات کشاورزی
و استفاده از ماهواره برای تهیه نقشههای کاربری زمینها در روستا پیشنهاد میشود .در این زمینه ،میتوان با ارائه برنامههای
مربوط به آن در سطح سازمانهای جهاد کشاورزی و هواشناسی استان و نیز ارائه آموزشهای ضمن خدمت به کارشناسان
مربوط ،در استفاده از نرمافزارهای مرتبط و استفاده از نیروهای کارشناس این نوع نرمافزارها ،اقدامهای گستردهای را انجام
داد.



در دسترس قرار دادن آخرین اطالعات برای روستائیان و ایجاد بازخورد مناسب آنها ،تهیه و پخش برنامههای آموزشی
تلویزیونی و رادیویی درزمینه کشاورزی و دامپروری متناسب با محصوالت هر منطقه و برای افزایش اطالع رسانی و
فرهنگسازی در زمینه استفاده از خدمات مورد نظر ،اقدامهایی نظیر :برگزاری کالسهای آموزش زبان انگلیسی برای
جوانان روستایی ،ایجاد آگاهی دربارة منفعت و خدمات  RICTو آموزش رایگان کاربردهای اینترنت و کامپیوتر در
کشاورزی و دامپروری نیاز به توجه بیشتری از سوی برنامه ریزان این مناطق دارد که این فعالیتها از طریق برنامههای
ترویجی امکانپذیر است.



بومیسازی تجربههای جهانی ،بهخصوص تجربههای کشورهایی با شباهتهای بیشتر فرهنگی و زیرساختی درزمینۀ ارتقاء و
توسعۀ خدمات مراکز .RICT



امکان برقراری ارتباط بین مدیران محلی روستایی و نهادهای اداری دولتی از طریق امکانات دفاتر  RICTو برگزاری کالس-
های آموزشی بیشتر برای شوراهای اسالمی روستا.



توجه بیشتر سیاستگذاران برنامههای توسعه روستایی به سرمایهگذاری در راستای افزایش دادن سطح سواد روستائیان و
سواد اینترنتی آنان از طریق برگزاری کالسهای آموزشی و گنجاندن آموزشهای رایانهای در خالل دورههای آموزشی،
چراکه دورههای آموزشی کشاورزی همیشه مخاطبان خود را دارد و از این موقعیت میتوان در راستای افزایش سواد اینترنتی
فراگیران این برنامهها استفاده کرد .استفاده از تشکلهای مردمی نظیر شوراهای اسالمی و تعاونیهای تولیدی در خصوص
ارتقاء سطح سواد اطالعاتی روستائیان بهمنظور آشنایی و چگونگی استفاده از قابلیتهای خدمات مراکز  RICTدر انجام
کارهای مختلف همچون فعالیتهای کاری واداری.



از دیگر پیشنهادهایی که در رابطه با مؤلفه خدماتی پیش برندة گسترش  RICTمیتوان بیان کرد ،فراهم کردن خدمات
اینترنت باکیفیت و سرعت مناسب در روستا؛ کاهش قیمت رایانه ،هزینه دسترسی به اینترنت و هزینه مکالمههای تلفن همراه
در روستا؛ و اهداء رایانه به مراکز  RICTبرای افزایش استفادة روستائیان از این فناوری است .برای بسترسازی مناسب
22
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تسهیالتی  -نهادی ،الزم است برنامه ریزان توسعه روستایی با طراحی سایتهایی با محتوای اطالعات بهروز و ضروری
روستائیان ،تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به ارائه خدمات از طریق اینترنت ،ایجاد هماهنگی بین سازمانهای محلی
و ملی برای توسعه خدمات  ،RICTزمینههای مناسب را فراهم کنند.
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