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 انییروستا یطیمح -یو کالبد یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد یزندگ مختلف یهابر جنبه یتالیجید یاستفاده از فناور

 یراشهریپ یهاعه سکونتگاهبر توس یتالیجید یفناور یاثرگذار لیمنظور تحلبوده است. پژوهش حاضر، به رگذاریتأث

اطالعات از  یآورجمع یو برا یلیتحل - یفیوصدر پژوهش حاضر ت قیاست. روش تحق دهیمشهد به انجام رس

شهر مشهد کالن رامونیپ یروستا 8امل شپژوهش حاضر  یشده است. جامعه آماراستفاده یدانیو م یاسناد یهاروش

اند. با توجه به خانوار و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفته 1000 یباال تیجمع ،ییروستا ICTدفتر  یاست که دارا

 یاان حجم نمونهدرصد  در فرمول کوکر 0.07 ی( و با خطاNخانوار= 20813کل در جامعه نمونه  ) یرهاتعداد خانوا

 یرهایمتغ ییضاف لیانتخاب شدند. تحل ییخانوار محاسبه که با روش تصادفی سیستماتیک از جامعه روستا 194برابر 

و دهرود  یقرق آبادنیحس ،یسفل یرجگ یانجام شد که روستاها MABACو  FGRA یهامدلبا استفاده از  یاصل

 یتالیجید یفناور سطح استفاده از خدمات نیترنییپا یکال زرکش و چهار برج دارا یو روستاها ن،یباالتر یدارا

(RICTو توسعه روستا )یتالیجید یفناور ریتأث یپژوهش و بررس یآزمودن مدل مفهوم یاست. در ادامه برا یی 

(RICTبر توسعه روستا )از  رسون،یپ یتگبا آزمون همبس ریدو متغ نیا یداریمثبت و معن یهمبستگ دیتائ منض ،یی

ست. با توجه به ا دهی( استفاده گردPLS) یحداقل مربعات جزئ کیتکن کردیبا رو یمعادالت ساختار یسازفن مدل

نسبت به دو بعد  یرشتیب ری، تأث363/0 بیبا ضر م،یرمستقیو غ میبا در نظر گرفتن اثرات مستق یبُعد اقتصاد ج،ینتا

 زیپژوهش ن یهااخصش نینمونه داشته است. در ب ییروستا یهابر توسعه سکونتگاه یکالبد -یطیو مح یاجتماع

ارتقاء سطح " و 20/0 بیبا ضر  "یتوسعه کشاورز"در  یتالیجید یاستفاده از فناور م  یمستق یرگذاریتأث نیشتریب

 یادیز یلیخ ریث، تأ786/0 بیبا ضر ییروستا تالیجید یفناور ریمتغ تینها. درباشدیم 199/0 بیبا ضر "ارتباطات

 ی( برا2R) نییعت بینمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضر ییروستا یهاتوسعه سکونتگاه یریگبر شکل

در سطح  ییا( بر توسعه روستRICT) یتالیجید یفناور یرگذاریتأث دی( مشخص گرد990/0) ییتوسعه روستا ریمتغ

 .است یقو
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 (عنابستانی و جوانشیری...)و یتالیجید یفناور یاثرگذار لیتحل

 مقدمه
عنوان های متمادی، روستا بهتوسعه، رکود و زوال روستاهاست. طی قرنکشورهای درحالیکی از مسائل عمده 

 نظرانصاحب های(. یافته1392مکانی برای زندگی و تولید، نقش و ماهیت مؤثری داشته است )پاپلی یزدی و ابراهیمی، 

 فرهنگ فقدان، شفاف و موثق اطالعات به عدم دسترسی که دهدمی نشان روستایی توسعه هایچالش خصوص در

 کاهش، اطالعات و سرمایه به دسترسی در شکاف، خدمات و بازار با فاصله وجود، و نوآوری کارآفرینی از حمایت

 از استفاده چگونگی از ناآگاهی ،روستایی جامعه میان درونی هایگسستگی وجود، ارتباطی و ایهای شبکهفرصت

 & Shaw، به نقل از: 1397رومیانی و همکاران، )جدید  محیط به ورود برای موجود هایشبکه و منابع، دانش

Chambers, 2004: 74 )اطالعات به دستیابی از طریق بایستی که، آیدمی شمار به روستایی توسعه مهم موانع ازجمله 

  .شود مرتفع و شهر روستا روابط تقویت و ایمنطقه توسعه فرآیند در موقعبه و موثق

یری از دانش و اطالعات و به دنبال آن، ابزارها گبهرهی روستایی، توسعههای فکری و رویکردهای نوین در پارادایم

که در این (؛ 155: 1391ای دارد )حدادنیا و فانی، یژهوهای انتقال و تبادل آن، حائز اهمیت بوده و جایگاه یتکنولوژو 

ی دوران یز نیاز روزافزون، به اشکال مختلف اطالعات، نطفههای ارتباطی و نرابطه باید اشاره کرد، با رشد فناوری

باشد. موقع وابسته میرسانی بهشدت به گردش اطالعات و اطالعشده که در آن، حیات جوامع بشری بهجدیدی بسته

ع و توسعه ی خام موردنیاز کشاورزی، صنایعنوان مادهترین ویژگی این دوران، سرعت بیشتر و اّتکا به اطالعات، بهمهم

 از یکی، روینازا(. 47: 1382افکند )قضاوی، نگری بر امور سایه میکم نوعی دیدگاه جامعاست. در این دوران کم

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایبه توانمندی توجه روستا و شهر بین ایمنطقه هایتفاوت کاهش در مطرح هایدیدگاه

. کندمی ایفا کشورها فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در توسعه یاعمده نقش هافناوری این، کهیطوربه .است

 را زمینه و آیدمی شمار به شهر و روستا روابط بهبود در یرگذارتأث عاملیعنوان به ایتوسعه منطقه فرآیند در، که زیرا

 ,Rao)سازد می مهیا کارآفرینی و توسعه هایفرصت برابرسازی طریق از اجتماعی عدالت و اقتصادی برای برابری

2009: 2 . ) 

 هایفعالیت توانمندسازی زیرساختی و توسعه در سزایی به اهمیت ارتباطات و اطالعات فناوری، دیگر سوی از

های تجارت الکترونیک تبلیغ محصوالت، گسترش بازارهای محلّی و روستایی و گسترش فعالیت آموزشی، و ترویجی

گردشگری  یهاجاذبههای آموزش الکترونیکی برای ساکنان روستاها، معرفی در روستاها، توسعه و گسترش فعالیت

روستاییان، انتقال دانش از نقاط شهری به روستایی و برعکس، انجام امور اداری و ارتباطی روستاییان )پرداخت مالیات، 

 ,Akca et alاطالعات جغرافیایی برای مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی ) یاهستمیسکارهای بانکی و ...(، 

 و ملی اطالعاتی هایشبکه سمت به و حرکت یکپارچه اطالعات هایسیستم دهیشکل طریق از(، 406-407 :2007

ی پایدار شمرده و از بسیاری جهات، از عوامل مهم توسعه (Chapman and Slaymaker, 2002: 2) دارد المللیینب

، سالمت، یاجادهی روستایی و شهری، حمل ونقل و ارتباطات دولتی، توسعه یهاادارههای شود و نقش آن در زمینهمی

است )فتحی و مطلق،  قرارگرفته یموردبررسو کشاورزی،  زیستیطمحانسانی، آموزش،  هاییتجمعنیازهای خاص 

1389 :48 .) 

 مردم تا دسترسی است شده سبب ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه افزایش به رو روند، حاضر حال بنابراین در

 :Jensen, 2007) باشد توسعه به جهت دستیابی اساسی نیازهاییشپ از یکی محققان از بسیاری دیدگاه از خدمات به
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889; Redoli, 2008:425 . )ایگسترده طوربه ارتباطات و اطالعات فناوری هایدنبال پیشرفت به شدنیجهان بحث 

 امروزه دنیای از، ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده روزافزون گسترش به با توجه اندیشمندان تا است شدهمطرح

,.Walsham; 2000:4Castells, ;2005:1256Rahman et al ) ببرند نام شدنیجهان و زمان، فضا یسازفشرده عنوان با

40: 1999Sahay, &روابط روستایی توسعه به دستیابی جهت ارتباطات و اطالعات فناوری هایپتانسیل به توجه (. با 

 مبارزه راستای در دنیا در بسیاری هایدولت، است داشته مختلف کشورهای توسعه درروند که بسیاری مزایای و شهری

 و روستایی نواحی در ارتباطات و اطالعات توسعه فناوری به اقدام، اطالعات سطح افزایش و اجتماعی خدمات، فقر با

اطالعاتی و  هاییفناور(. در ایران نیز ارائه خدمات با استفاده از Bakhshizadeh et al.,2011: 255) اندکرده شهری

ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار متولیان 

است. شکل غالب دسترسی به فناوری اطالعات در مناطق روستایی، ایجاد  قرارگرفتهی روستایی کشور ما نیز توسعه

یا مرکز فناوری اطالعات معروف  1نام مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز ارتباط از راه دور است که در ایران به

 شده است.

ماندن نواحی روستایی  ، از دالیل دورآیدیمبه شمار  "فاصله"که از کارکردهای عامل  "انزوای جغرافیایی"مفهوم 

( با ماهیت ویژه ICT) ارتباطات. فناوری اطالعات و آیدیماز پیآمدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و کالبدی به شمار 

مختلف زندگی روستاییان  یهاحوزهرا در  اییژهو یراتتأثاساسی را در این مفهوم ایجاد کرده و  هاییدگرگونخود 

ت و اطالعات الزم، بر جای گذاشته است؛ و شرایط الزم برای کاهش یا رفع موانع ناشی از این انزوا را فراهم و خدما

های ای کاهش شکاف(؛ و بر36: 1389ا در اختیار روستاییان قرار داده است )مطیعی لنگرودی، و مناسب ر موقعبه

به  اکنونهمتوسعه، الها در مناطق دورافتاده، بسیاری از کشورهای درحفرصت یتساوعدمتوسعه ناشی از نابرابری و 

توانمدسازی  باهدفطالعاتی و ارتباطی ا هایی فناوریهای فنی اخیر در حوزهگیری از مزایای پیشرفتدنبال بهره

(. شکی نیست Lallement et al, 2006:46هستند ) یرسانخدمتو روستایی و بهبود فرآیند  دورافتادهجمعیت نقاط 

عنوان موتور د بهتواننها میاز فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها، این فناوری اثربخشکه در صورت استفاده 

  (.6: 1389های توسعه را کاهش دهند. )یعقوبی و همکاران، نمایند و برخی از شکافتوسعه عمل 

، پایین بودن ازجملههای روستایی پیرامون کالنشهر مشهد، نیز همانند بیشتر روستاهای کشور با مشکالتی سکونتگاه

 در روابطوآسیب پذیری  کار، وابستگی اقتصادی یوربهرهبودن میزان  یینو پا یکارو کمسطح زندگی، بیکاری 

بوده است.  روروبه، مسائل بهداشتی ودرمانی و ... سوادییب، نابرابری اجتماعی، ضعف طبقات متوسط، المللیینب

آسایش و فقرزدایی از این جوامع،  ینتأم منظوربهتوجه به انسان در محور مباحث توسعه پایدار قرار دارد  کهییازآنجا

نوین در زندگی روستاییان  هاییتکنولوژبایست حضور اها، و نیل به پویایی و رفاه ساکنان میحفظ و پایداری این روست

توسعه  یسوبهاطالعات و ارتباطات و حرکت  هاییفناور یریکارگبه. یکی از راهکارها قرارداد یموردبررسرا 

روستایی( بر  ICTبررسی نقش فناوری دیجیتالی )با تأکید بر دفاتر  باهدفپژوهش پیش رو  روینازاروستایی است. 

این تکنولوژی در جوامع  یگستردهاست. با توجه به تأثیرات  گرفتهانجامشهر مشهد توسعه روستایی در پیرامون کالن

ی روستاها، وسعهآثار آن در ت یینهزممختلف و نوپا بودن این موضوع در کشور ما، مطالعات کاربردی و میدانی در 
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تحقیق حاضر در پی  روینازاصحیح این فناوری در روستاهای ایران، مفید واقع شود.  یریکارگبهتواند در جهت می

 زیر است: لسؤاپاسخ به 

(  به چه میزان بر توسعه RICTتوسعه فناوری دیجیتالی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ) -

 یراشهری تأثیر داشته است؟های روستایی پسکونتگاه

 پذیریرقابت توان بهبود به سواد اطالعاتی بهبود و دیجیتال شکاف کاهش طریق از ارتباطات و اطالعات هایفناوری

 روستایی مناطق تولیدی قدرت افزایش به و کرده شهر کمک و روستا بین بازاری مناسب ارتباط و افزودهارزش ایجاد و

 و جابجایی هزینه کاهش، بازار در شفافیت، فرآوری، کنترل فرآیند با در رابطه روستایی یدکنندهتول قدرت افزایش و

 پیامدهای تواندمی و( Ali & Kumar,2011) سازدیم فراهم دموکراتیک محیط در گیریبرای تصمیم را زمینه آن نظایر

 دهد آن کاهش نظایر و بیکاری، جمعیت سریع رشد فرایند نابرابری، گسترده فقر قبیل از روستایی نیافتگی مناطقتوسعه

 نقش ارتباطات و اطالعات اندیشمندان فناوری از برخی مطالعات هاییافته اساس بر، این بر عالوه. (33:1384، )ازکیا

 دلیل همین به و دارد انتخاب حق افزایش همچنین اجتماعی و و فردی هاییآگاه افزایش و یرساناطالع در سزایی به

 ( .Rao, 2009: 1) شودیم یاد توسعه مدنی و دمکراسی کلید عنوان تحت آن از

 و سکونت بر توسعه عالوهدرحال کشورهای در شهری توسعه به نسبت روستایی توسعه به توجه و تقدم ضرورت

 تراکم و شهری بیکاری مسئله از به کاستن محققان یدتأک و روستایی مناطق در سوم جهان جمعیت اکثریت هایفعالیت

 برای، روینازا. (34: 1384، )ازکیا است اساسی حلیک راه عنوانبه روستایی هایمحیط بهبود طریق از جمعیت

 منظوربه مردم وسیع مشارکت جهت مناسب شرایط ایجاد نیز و روستا و اقتصادی شهر بیکاری بین مناسب تعادل برقراری

 با توجه باشدمی توسعه حقیقی معنای تحقق جهت کشورها اهداف از، آن مواهب از شدن مطلع و توسعه ملی به دستیابی

 بخش این به هادولت یرسانخدمات کندمی زندگی روستاها در جهانی جامع مولد نیروهای از اعظمی بخش کهینا به

 هادولت توسعه هایبرنامه در سهم کمتری شهرها به در عمل نسبت روستاها باشدنمی برخوردار ایعادالنه توزیع از

 باشدمی امکانات به دسترسی جهت شهرها به رویه روستاییانبی مهاجرت دالیل ینترمهم از یکی موضوع این که دارند

 ترجدی ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای به روستایی نیاز مناطق حقیقت در. (51: 1397)رومیانی و همکاران، 

 اطالعات، ارتباطات و اطالعات فناوری طریق از بتوانند روستایی تولیدکنندگان اگر کهیطوربه باشدمی شهرها از

 مدیریت را کشاورزی و اجتماعی اقتصادی توسعه مختلف مراحل بهتری یفیتباک توانندمی، دریافت کنند را موثقی

بنابراین  .کنند روستایی مشارکت پایدار توسعه برای سازیینهزم راستای در فعالیت و زندگی شرایط تغییر در و نموده

برای  هاشبکهاطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از تکنولوژی دیجیتالی، ابزار ارتباطی و  یآورفنامروزه کاربردهای 

 :Panel, 2002، ارزیابی و ساختن اطالعات جهت کاربرد در یک جامعه دانایی محور )یآورجمعدسترسی، مدیریت، 

 مراتببه، لیکن مزایای این کاربردها برای روستاییان شوندیمبه یکدیگر نزدیک  روزروزبها و روستاها (، در شهره7

 (.29: 1385بیشتر خواهد بود )جاللی، 

 متوازن و مؤثر برداریبهره، حفاظت همچون، روستایی پایدار یتوسعه مطلوب یگزینه اساسی اجزای به نگاهی با

و  توسعه، جوانان و زنان ویژهبه، روستایی پذیرآسیب اقشار نمودن توانمند و مردم انتخاب قدرت افزایش، پایه از منابع

 وریبهره ارتقای، ریزیبرنامه و تصمیم سازی فرآیند در محلّی نهادهای و مردم یجانبههمه و مؤثر مشارکت گسترش

 دسترسی ازنظر برابر هایفرصت یتوسعه، روستایی اقتصاد سازی و تنوع هاظرفیت، هافرصت یتوسعه، در کشاورزی
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متوجه ، روستایی اجتماعات زندگی کیفیت یجانبههمه ارتقای و روستا و شهر میان توسعه منافع و امکانات، به منابع

 مهم عنوان کارکردهایبه را هاآن، پژوهشگران که است روستایی ICTدفاتر  کارکردهای ازجمله، که این موارد شویمیم

 (.154: 1391هشجین و همکاران،  )موالیی اندکردهمعرفی  دفاتر روستایی

کارگیری فناوری اطالعات در توسعه روستایی و توسعه در بهیافته و درحالمروری بر تجارب کشورهای توسعه

فناوری اطالعاتی ها استفاده از تناسب توانایی این کشورها، تقریباً در همه آندهد که بهکشاورزی، نیز نشان می

های کالن مانند راهبردهای توسعه این فناوری های بسیاری از اقدامات و سیاستموردتوجه است. در این زمینه، نمونه

گذاری کالن صورت زیرمجموعه سیاستهای خاص نیز بهها، ابتکارات و برنامهحال، نوآوریوجود دارند و درعین

 (.5: 1385هدایتی، یافته است )ریاحی وفا و تحقق

اند که ازجمله ای رسیدهروستایی به دست آوردهای عمده ICTتوسعه  ینۀدرزمدر سطح جهان کشورهای متعددی 

متحده آمریکا، نپال، هندوستان، کره جنوبی، مالزی و برخی دیگر اشاره کرد که از دهه توان به ایاالتاین کشورها می

(. در کشور ما بیش از سایر کشورها 1385اند. )جاللی و همکاران، رداختهشان پییروستادر نواحی  ICTبه  1990

-باشد، زیرا جوان بودن بافت جمعیت کشور هزینهیر میناپذاجتنابهای مختلف روستایی را در زمینه ICTکارگیری به

ا را روستاییان تشکیل کند؛ با توجه به اینکه بخش عظیمی از جمعیت کشور مهای بسیار باالیی را بر دولت تحمیل می

 یطورکلبه (.240: 1382ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد )سوزنگر، دهند، عدم توجه به این قشر صدمات جبرانمی

است شده حاصل مخابراتی ارتباطات و اطالعات، رایانه بخش متمایز سه تعامل از که ارتباطات و اطالعات فناوری

(Alexandru, 2007: 291در ) برای  را یردولتیغ و دولتی مرکزی هاییندگینما تا خدمات دارد تالش روستایی مناطق

منابع بیشمار حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق (. Rao, 2004: 1-2سازد ) فراهم روستایی مناطق ساکنان

مات کاربردی فناوری روستایی سبب شده است تا شاهد توجه برنامه ریزان به این موضوع باشیم. مرکز جامع خد

گیری از دستاوردهای انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهرهکه با چشم آبادقرنیی روستای روستااطالعات 

آید. یماست ازجمله اقدامات در این زمینه به شمار  شدهاحداثیاری روستاییان خودفناوری اطالعات و ارتباطات با 

دهند و نقطه اتصال دولت الکترونیک صورت یکجا به روستاییان ارائه میهای دولتی را بهسازماناین مرکز کلیه خدمات 

ی مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت هاآموزشاین مرکز، محلی برای دسترسی این روستاییان به  بر آنباشند. عالوه یم

باشد توسعه است، میینترنتی که در شهرها درحالاو ای یانهراالکترونیکی، بانک دار الکترونیکی؛ و سایر خدمات نوین 

 (.85: 1382)جاللی، 

یک ابزار مهم و مشخص شدن آثار  عنوانبهی اطالعات و ارتباطات فناور شدنمطرحبا  حالتابهاز چند دهه گذشته 

ات ناشی و تحلیل اثر ICTهای مختلف، مطالعات زیادی در داخل و خارج از کشور در خصوص یتفعالمثبت آن در 

ی هاضرورتصورت ارائه مباحث نظری در خصوص مفاهیم و ین این مباحث بهترعمدهاز آن صورت گرفته است که 

(، مطیعی 1385(، رضایی )1382توان به مطالعات اخوت و عابدی )یمموضوع بوده است. ازجمله این مطالعات 

(، عنابستانی 1389(، صرامی و بهاری )1388کاران )(، عزیزی و هم1389(، برقی و قنبری )1389لنگرودی و همکاران )

( در رابطه با اثرات اقتصادی 1391جین و همکاران )( و موالیی هش1391پیرخضرائیان ) (، محمدی و1390و وزیری )

( 1393( و رستمی قبادی و همکاران )1392و توسعه روستایی در ایران؛ یا مطالعات خواجه شاهکوهی ) ICTو اجتماعی 
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یری از فناوری اطالعات و گبهرهها مشخص کرد یفیت زندگی و سرمایه اجتماعی اشاره کرد که نتایج آنباکطه در راب

عنوان منابع بنیانی تولید و رشد ییان )بهروستای و تأثیرگذاری آگاهانه روستا و توانمندسازتواند سبب یمارتباطات 

 هرچندهای تکنولوژی عصر جدید عنوان یکی از پیشرفتاطات بهاقتصاد ملی( گردد؛ استفاده از فناوری اطالعات و ارتب

ی برای حل مشکالت بنیادی روستاها معرفی گردد، لیکن استفاده از ابزارهای آن یعنی دولت امعجزهعنوان تواند بهینم

ر کنار تواند دالکترونیک، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیک، بازاریابی و دادوستد و گردشگری و ... می

مدیریت صحیح استفاده از آن توسعه روستایی را تسریع بخشیده و در تأمین رفاه عمومی این مناطق کمک شایان توجهی 

 شده نشان داد که تأثیرتواند از ابعاد مختلف در توسعه روستایی مؤثر واقع شود. هرچند مطالعات انجامرا نماید. و می

ای ینهزماست و میان متغیرهای  نگرفته انجامجانبه همه صورتبه روستاسطح  در مختلف هایجنبه بر ICTدفاتر 

 اختالف داری وجود دارد. همچنینرابطه معنی ICTو جنس با شاخص  تأهلتحصیالت، درآمد، شغل، وضعیت 

 تاییروس و ارتباطات اطالعات یفنّاور دفاتر خدماتکاربران  یرغ و کاربران اجتماعی سرمایۀ میزان بین داریمعنی

 به منجر،  به اینترنت دسترسی ازجمله، روستایی ارتباطات و اطالعات فنّاوری دفاتر خدمات به دسترسی. شد مشاهده

و  1سیالن یعقیده همچنین به .دارند بیشتری مشارکت محلی اجتماع در افراد این و شده افراد درها تفاوت بهتر پذیرش

 نواحی و مشاغل، خانوارها، روستا و میان شهر شکاف برداشتن میان از با ارتباطات واطالعات  ، فناوری(2009)همکاران 

 در (2006) چن. کندمی کمک اجتماعی یتوسعه به ،مناطق اجتماعی و اقتصادی هایتفاوت کاستن و جغرافیایی

 و اجتماعی، اقتصادی توانمندسازی برای نوین هایفرصت ارتباطات و فناوری اطالعات که کندمی بیان خود پژوهش

و  اطالعات فناوری یتوسعه اثرات از را روستایی مناطق در زندگی یفیتک هایشاخص یتوضعبهبود  نیز و سیاسی

 (.Chen, 2006) آوردمی شمار به شهری و روستایی مناطق در ارتباطات

یی و با دیدگاه ذهنی روستا ICT، عمده مطالعات به بررسی اثرات استفاده از شدهانجامبا توجه به بررسی مطالعات 

است. اما پژوهش  نشدهانجامدر این رابطه  یامطالعهو تاکنون در روستاهای پیراشهری  است شدهپرداختهروستاییان 

مشهد، دو بعد  روستایی پیرامون کالنشهر یهاسکونتگاهحاضر ضمن بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات در 

 ین پژوهش مفهوماو میزان استفاده از این خدمات نیز بررسی کرده است. در  RICTمیزان آگاهی روستاییان از خدمات 

راین این تحقیق است. بناب شدهیبررسنیز  موردمطالعه روستاهای سطح در و فردی سطح در اطالعات یا آگاهی شکاف

شهر مشهد و شناسایی پیراشهری کالن یهاسکونتگاهدر  توسعه روستایی بر دیجیتالی فناوری اثرگذاری لبه دنبال تحلی

 باشد.روستایی در روستاهای نمونه می ICTحیطی استفاده از م -آثار اقتصادی و اجتماعی و کالبدی

                                                           
1 . Çilan 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  

 شناسیروش
های کمّی تحلیلی و مبتنی بر شیوه -شناسی توصیفیتحقیق در پژوهش حاضر با رویکرد جغرافیایی، روش روش  

دهد. برای روایی پرسشنامه چندین نسخه از آن را در و کیفی است. ابزار سنجش را پرسشنامه محقق ساخته، تشکیل می

طه قرار گرفت و اصالحات الزم برحسب پیشنهاداختیار گروهی از متخصصان شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان مربو

کننده میزان استفاده از فناوری دیجیتالی های تبیینمیزان روایی گویه KMOها انجام شد که با استفاده از آزمون های آن

ای، سازه اعتبار مورد تائید قرار گرفت. همچنین بر اساس نتایج آزمون 846/0و توسعه روستایی با مقدار  762/0با مقدار 

شده جهت سنجش میزان استفاده از فناوری دیجیتالی در آمده از پرسشنامه طراحیدستضریب آلفای کرونباخ به

است و درنتیجه  874/0و کل پرسشنامه تحقیق برابر  856/0، توسعه روستایی برابر 937/0روستاهای موردمطالعه برابر 

های پژوهش، در ابتدا با واکاوی انتقادی بر مطالعات . برای انتخاب شاخصگرددپایایی یا اعتبار پرسشنامه نیز تائید می

-های تحوالت کالبدی منظور شناسایی گویههای اولیه بهها فهرست شدند و در گام دوم، شاخصشده، شاخصانجام

یی شدن های اصلی محدود گردیدند؛ که بعد از نهافضایی و کیفیت زندگی روستاییان غربال شدند و به شاخص

طیفی لیکرت )خیلی کم، کم،  5های ی استخراجی از مردم محلی روستا در قالب گزینهها، پرسشنامهها و گویهشاخص

 (.2و  1متوسط، زیاد و خیلی زیاد( تکمیل و نتایج استخراج گردید )جداول 
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به ه راه ( RICT) روستایی ارت اطات و اطال ات( دیجیتالی) فناوری از روستاییان های استفاده. پایش ابعاد و شاخص1 دول 

 ضرایب آلفای کرون اخ

 آلفا تعداد گویه هاشرح گویه ابعاد

میزان آگاهی 

از خدمات 
RICT 

 خدمات با ؛ آشناییICT دفاتر در مخابراتی خدمات با روستایی؛ آشنایی ICT دفاتر با آشنایی

 مردم پستی؛ استقبال خدمات با آشنایی ؛ICT دفاتر توسط شدهارائه خدمات انواع با بانک؛ آشناییپست
 خدمات از رضایت ؛ICT دفاتر خدمات از استفاده مزایای از آگاهی روستا؛ در ICT دفاتر ایجاد از

 مهارت و روستا؛ آشنایی ICT دفاتر در موجود تجهیزات و امکانات از ؛ آگاهیICT دفاتر در شدهارائه

 دولت پیشخوان طرح از اینترنتی؛ آگاهی مختلف خدمات با آشنایی کامپیوتر؛ از استفاده در

12 781/0 

میزان استفاده 

از خدمات 
RICT 

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

 مختلف خدمات از ؛ استفاده...( و پرینت، کپی) اداری و ایرایانهاز خدمات  بانک؛ استفادهپست

الکترونیک؛  دولت زمینۀ در شدهارائه خدمات پستی؛ استفاده خدمات از ؛ استفادهICT دفاتر اینترنتی

وکار کسب زمینۀ در شدهارائه خدمات الکترونیک؛ استفاده بهداشت زمینۀ در شدهارائه خدمات استفاده

 در پرسرعت اینترنت به الکترونیک؛ دسترسی تجارت زمینۀ در شدهارائه خدمات الکترونیک؛ استفاده

 باال خدمات از یک هر برای خانگی اینترنت از منزل؛ استفاده

12 897/0 

؛ عزیزی و همکاران، 1389؛ مطیعی لنگرودی و همکاران، 1393؛ رستمی قبادی و همکاران، 1392شاهکوهی، ؛ خواجه1395اکبری و همکاران، : منبع

 .1393؛ سورانی و همکاران، 1391همکاران، ؛ موالئی هشجین و 1389؛ صرامی و بهاری، 1388
 

 به ه راه ضرایب آلفای کرون اخ RICTهای توسعه روستایی ناشی از اثرات . پایش ابعاد و شاخص2 دول 

 آلفا هاشرح گویه هاشاخص ابعاد

دی
صا
اقت

 

 کشاورزی توسعه

 سؤال( 6)

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

کشاورزی؛ اطالعات  تولید ٔ  درزمینه ترویجی هایفعالیت از مندیتولید؛ بهره درزمینۀ فناورانه

بینی وضعیت آب و هوایی تحقیقاتی )پیش -های هواشناسیصادرات و واردات؛ استفاده از ماهواره

 های کلی کشورو...(؛ شناخت اهداف و سیاست

972/0 

 تولیدات افزایش

 سؤال( 9)

 و سم و کود از درست استفاده هایکشاورزی؛ شیوه در کشت برای جدید محصوالت انتخاب

 مزارع در زراعی به هایروش از پربازده؛ استفاده و شدهاصالح بذرهای به یابیها؛ دستنهاده دیگر

 ذائقه از اقتصادی؛ آگاهی هایفعالیت در تولید جدید هایشیوه به یابیکشاورزی؛ دست
 دستی؛ تولید تولید امروزی هایروش از دستی؛ اطالعصنایع در زمینه تولید کنندگانمصرف

 بازار نیاز با متناسب جدید؛ تولیدات دستیصنایع

697/0 

 بازاریابی

 سؤال( 4)

 به محصول رساندن در هاواسطه و نقش موردتقاضا؛  کاهش محصوالت و بازار وضعیت از اطالع
ها؛ بهبود بازاریابی و فروش محصوالت های قیمت نهادهمصرف؛ ارائه اطالعات دقیق از نوسان بازار

 کشاورزی

764/0 

 زاییاشتغال

 سؤال( 6)

 شغلی؛ یادگیری جدید هایمهارت روستا؛ یادگیری محیط در شغلی جدید هایفرصت پیدایش

 ها،فرصت ی؛ توسعهICTایجاد مشاغل مرتبط با اقتصادی؛  هایفعالیت در زمینه جدید هایمهارت

 سبک و فکری هایفعالیت روستا؛ ایجاد اقتصاد سازی تنوع و هاظرفیت

818/0 

عی
ما
جت
ا

 
گی

رهن
ف

 

 پذیریمشارکت

 سؤال( 4)

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

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

 روستایی مهم هایگیریتصمیم در روستایی زنان بیشتر ریزی؛ دخالتبرنامه

928/0 

 اجتماعی سرمایۀ

 سؤال( 7)

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

 اجتماعی بافت در گراییخانوادگی؛ عمل روابط و کاری؛ دوستی همسایگی؛ پیوندهای
937/0 

 بهداشت و رفاه

 سؤال( 5)

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

 میزان موالید در خانوارهاکاهش مثبت؛  جهت در اجتماعی ورسومآداب ؛ تغییرخانوارهای روستایی
978/0 
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 اطالعاتی فاصله

 سؤال( 8)

 و زنان ویژهبه پذیر،آسیب اقشار ؛ توانمندسازیبرای ایجاد امکانات جدید در روستا مندیعالقه

موزشی رادیویی و آهای روستاها؛ تهیه و پخش برنامه در تولید هایدانش در زمینه جوانان؛ افزایش

 آخرین به یابیپروری متناسب با محصوالت هر منطقه؛ دستکشاورزی و دامتلویزیونی در زمینه 

 توسعه ایبر ملی و محلی هایسازمان بین هماهنگی جهان؛ ایجاد و کشور سطح در اطالعات
 فرهنگ از ریروستایی؛ تأثیرپذی فرزندان تحصیل ادامه برای عالقه روستایی؛ ایجاد ICTخدمات 

 روستا در غیربومی

916/0 

 مهاجرت

 سؤال( 3)

؛ )تمایل به روستایی  ICTمیزان کاهش انگیزه مهاجرت به شهرها نسبت به قبل از برخورداری از 

دستی؛ ماندگاری ماندگاری در روستا(؛ کاهش مهاجرت از طریق حمایت از تولیدکنندگان صنایع

 های مرتبططریق ایجاد شغل التحصیالن در روستا ازفارغ

806/0 

ی
بد
کال

-
طی

حی
م

 

 محیطیزیست

 سؤال( 5)

پایه؛ آموزش به  منابع از متوازن و مؤثر برداریزیست؛ بهرهمحیط به نسبت روستاییان آگاهی افزایش

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

 روستا در زمین کاربری هاینقشه تهیه برای ماهواره از ها؛ استفادهرسمی زمین سند ثبت برای

856/0 

 مسکن الگوی

 سؤال( 5)

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

 روستایی؛ پایدارسازی هایخانه ساخت امروزی هایشیوه از ها؛ آگاهیاین جز و آشپزخانه

 هااین جز و مبلمان شامل روستایی منازل در جدید وسایل از روستایی؛ استفاده هایخانه

892/0 

الگوی زندگی و 

 سکونت

 سؤال( 6)

 هایزینهه و وقت در جوییزندگی؛ صرفه جاری امور در وقت صرف کاهش برای زمینه ایجاد

 از روستایی خانوارهای مندیروستایی؛ بهره اجتماعی زندگی هایشیوه در زندگی؛ تغییرات روزمره

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

712/0 

 ارتباطات

 سؤال( 4)

 دسترسی جوار؛ افزایشهم روستایی مراکز بین بیشتر شهرها؛ ارتباط به روستاییان وآمدرفت کاهش

 روستایی انوارهایخ بین ارتباط ؛ افزایش(هااین جز و ماهواره تلفن،) جدید ارتباطی امکانات به
867/0 

؛ عزیزی و همکاران، 1389لنگرودی و همکاران،  ؛ مطیعی1393و همکاران،  ؛ رستمی قبادی1392شاهکوهی، ؛ خواجه1395اکبری و همکاران، : منبع

؛ 1389رقی و قنبری، ؛ ب1391محمدی و پیرخضرانیان، ؛ 1390؛ عنابستانی و وزیری، 1391؛ موالئی هشجین و همکاران، 1389؛ صرامی و بهاری، 1388

 Falch and Anyimadu, 2003: 37; Suzuki and Shankariah, 1998: 39؛ 1389مطلق،  و فتحی .25؛ 1393سورانی و همکاران، 

 

تک  Tسون و های همبستگی پیرآزمونها، از روش آمار توصیفی و استنباطی )بندی دادهآوری و دستهپس از جمع

 از روستاییان استفادهثر او همچنین برای استخراج مدل معادالت ساختاری و تعیین میزان  SPSSافزار ( در محیط نرماینمونه

های دید. همچنین از روشاستفاده گر Smart PLSافزار از نرم خالق روستای گیریشکل بر ارکان (دیجیتالی) فناوری

MABAC ( و تحلیل خاکستری فازیFGRA) بندی روستاهای نمونه استفاده گردید.جهت تحلیل فضایی و رتبه 

گیری چندمعیاره است که در مرکز تحقیقات های تصمیم( ازجمله جدیدترین روش1MABACروش ماباک )

 گیردقرار می مورداستفادهها ینهگزوزن دهی به معیارها و نیز ارزیابی  منظوربهیافته و دانشگاه دفاعی بلگراد توسعه

(2015Pamučar & Ćirović,  در این روش از نسخه .)ییریافته و فازی دیمتل برای فرآیند ارزیابی و تعیین وزن تغ

شود. مطابق با منطق روش دیمتل و بر اساس نحوه اثرگذاری معیارها بر یکدیگر، معیارها هریک از معیارها استفاده می

شود ین اثرگذاری برای تخمین وزن معیارها بکار گرفته میشوند که میزان اعلت و معلول تقسیم می دودستهبه 

(2011Dalalah et al, .) 

                                                           
1. Multi-Attributive Border Approximation area Comparison 



 
 

 10 

 

 (عنابستانی و جوانشیری...)و یتالیجید یفناور یاثرگذار لیتحل

گیری تحت شرایط عدم های خاکستری، برای تصمیمهای تحلیل سیستمریزی خاکستری یکی از روشبرنامه

شود یک میتواند بیان شود ولی توسط یک بازه شناخته طور قطعی نمیحتمیت است. یک عدد که ارزش واقعی آن به

ریزی پارامتری ریزی فازی و برنامهعدد خاکستری است. یک راهکار برای ارائه عدم حتمیت ترکیب دو روش برنامه

ریزی گیرد. ترکیب روش برنامهزمان در نظر میای است. این روش عدم حتمیت سمت راست و چپ مدل را همبازه

( 281: 1397ی فازی خاکستری منجر شده )عنابستانی و جوانشیری، ریزریزی خاکستری به راهکار برنامهفازی و برنامه

 و سبب افزایش کارایی دو مدل گردیده است.

 867در شمال شرق کشور قرار داشته و حریم آن با وسعتی معادل  نفر 3٬001٬184شهر مشهد با جمعیتی بالغ بر کالن

)عنابستانی و خوارزمی، بوده است  1395هزار نفر در سال  185سکونتگاه روستایی با جمعیتی بالغ بر  132کیلومتر  دارای 

تر به جمعیت بیشتر و نزدیک های تحقیق، در روستاهای بابر این اساس با توجه به امکان بهتر بررسی شاخص. (31 :1397

دارای جمعیت باالی روستایی بوده و ثانیاً  ICTشهر، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل روستاهایی است که اوالً دارای دفتر 

آباد، روستای گرجی سفلی، دهرود، دوست 8خانوار بوده است و در مجاورت شهر مشهد قرارگرفته باشد. با این شرط  1000

شده عنوان نمونه انتخاببرج در محدوده بخش مرکزی مشهد به آباد قرقی، منزل آباد، کال زرکش، فرخد و چهارحسین

 07/0با خطای ، با فرمول کوکران )(=Nخانوار 20813) داد خانوارهای کل در جامعه نمونه است. در ادامه با توجه به تع

. در مرحله بعد، ابتدا تعداد خانوارهای هر روستا را مشخص و سپس تعداد به دست آمدخانوار  194حجم نمونه (، درصد

ها توزیع خواهیم کرد. البته برای این منظور ابتدا برای ها را بین هر یک از روستاهای نمونه با توجه به تعداد خانوار آننمونه

ه حجم نمونه را به نسبت خانوار روستا بین روستاهای شده و باقیماندعنوان پایه توزیعپرسشنامه به نسبت مساوی به 15هر روستا 

 روستاهایموقعیت  3و جدول  2شکل ها به روش تصادفی سیستماتیک بود. شده است. همچنین انتخاب نمونهنمونه توزیع

 دهد.موردمطالعه و تعداد خانوار و حجم نمونه را نشان می

 

 
 مو عیت  غرافیایی محدوده موردم العه نقشه . 2شکل 
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 مشخ ات روستاهای موردم العه و حجم تعداد ن ونه در هر روستا .3 دول 

 حجم نمونه تعداد خانوار جمعیت دهستان نام روستا ردیف

 34 4321 15163 تبادکان گرجی سفلی 1

 28 3317 11869 تبادکان دهرود 2

 24 2576 8969 طوس آباددوست 3

 31 3759 13644 تبادکان آباد قرقیحسین 4

 23 2494 8520 طوس منزل آباد 5

 20 1836 6134 طوس کال زرکش 6

 17 1203 3977 تبادکان فرخد 7

 17 1307 4524 طوس چهاربرج 8

 194 20813 72800 جمع

 1399های نگارنده، و محاسبه 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن  منبع:

 

 های پژوهشیافته

سال  50تا  41درصد بین  6/31سال و  30تا  20درصد پاسخگویان دارای سن  5/34بر اساس نتایج تحقیق، حدود   

درصد  5.3اند. ازنظر سطح تحصیالت فقط ها متأهل بودهدرصد آن 3/70درصد مرد  و  2/68هستند؛ و ازنظر جنسیت 

درصد نیز دارای مدرک دیپلم و لیسانس و  3/61و درصد دارای تحصیالت ابتدایی  6/18سواد، حدود پاسخگویان بی

نفری که به سؤال مربوط به نوع فعالیت پاسخ  377باالتر هستند. همچنین با بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان، از میان 

شاورز،  2/21اند، داده صد ک صد دامدار،  9/10در صد در فعالیت 8/31در شی و غیره( در های خدماتی )خواروبارفرو

 .باشندیمشغول م

 

 های روستایی مور مطالعهپایش وضعیت میزان استفاده از فناوری دیجیتالی در سکونتگاه

ستفاده میزان ستایی در منطقه موردمطالعه، از دو بُعد میزان آگاهی افراد از سکونتگاه دیجیتالی فناوری از ا های رو

ای گزینه 5گویه( در طیف  12گویه( و میزان استفاده از خدمات فناوری دیجیتالی )با  12خدمات فناوری دیجیتالی )با 

ات ارتباطی، خدمات اداری، خدم -اییانهرادسنننته خدمات  6قرار گرفت. این خدمات شنننامل  موردسننننجشلیکرت 

بانکی، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و اینترنت خانگی اسنننت. بر پایه نتایج تحقیق، ازنظر روسنننتاییان میزان 

( بوده 3باالتر از میانه نظری تحقیق )یعنی  55/3آگاهی روسنننتاییان از خدمات فناوری دیجیتالی در کل با میانگین 

تک  Tری است. این نتایج با استفاده از آزمون -کمتر از میانه نظ 76/2با میانگین  است؛ ولی میزان استفاده از خدمات

اسننمیرنوف،  -ها با اسننتفاده از آزمون کلموگروف، ضننمن اطمینان از نرمال بودن توزیع داده3ای با میانه نظری نمونه

ساس، مقدار آماره  از مقدار ( باالتر =496/23T)با مقدار در بُعد آگاهی از خدمات  Tمورد تأیید قرار گرفت و بر این ا

سط )یعنی  ست. بطوریکه با توجه مقدار آماره 3متو سطح معنی T( ا صد می 95، با اطمینان 000/0داری و مقدار  توان در
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باالتر از میانه نظری  16/3برابر   T( را با مقدار RICTگفت که روسنننتاییان در کل سنننطح فناوری دیجیتال روسنننتایی )

 (.4. )جدول انددانسته

 

 (3. ارزیابی میزان اه یت ابعاد فناوری دیجیتالی روستایی ازنظر روستاییان )استاندارد آزمون=4 دول 

 3= استاندارد آزمون  میانگین هاشاخص

درجه  t آماره مقدار

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 اختالف %95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 594/0 502/0 548/0 000/0 193 496/23 548/3 از خدماتمیزان آگاهی 

 -189/0 -286/0 -238/0 000/0 193 -674/9 762/2 میزان استفاده از خدمات

 195/0 115/0 155/0 000/0 193 638/7 155/3 متغیر فناوری دیجیتالی روستایی

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

( FGRAدیجیتالی در روستاهای نمونه از مدل تحلیل خاکستری فازی )برای تحلیل فضایی و تعیین سطح فناوری 

ای و دولت الکترونیک، رایانههای خدمات استفاده شد؛ و پس از تشکیل ماتریس وضع موجود )میانگین شاخص

در سطح روستاهای نمونه(، ابتدا وزن دهی  خدمات ارتباطی، خدمات بانکی و تجارت الکترونیک و اینترنت خانگی

منظور استاندارد کردن ماتریس وضع موجود، با توجه به ها با تکنیک آنتروپی شانون انجام شد. در گام بعد بهخصشا

شده است. در ادامه نیز برآورد واریانس مقادیر ها )مثبت یا منفی( از روش بی مقیاس سازی نورم استفادهجهت شاخص

 رابطۀ درجۀ فازی مشخص و میزان منفی و مثبت آلایدهحل راه بعد گام گیرد؛ درنرمالیزه شده اولیه صورت می

 مثبت فازی آلایدهحل راه نسبت گیرندگانیمتصم سوی از شدهیینتع اهمیت میزان به توجه با گزینه هر فازی خاکستری

 سازی فازی شده و بعد از غیرمشخص  فازی مثبت آلحل ایدهراه از فازی نسبی رابطه آخر و در آمدهدستبهمنفی  و

بندی شده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل، روستاهای گرجی اولویت نزولی ترتیب به روستاهای نمونه فازی، اعداد

ترین سطح استفاده آباد قرقی و دهرود دارای باالترین، و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایینسفلی، حسین

هایی همچون فاصله از توان عنوان کرد تأثیر شاخص(. می5است )جدول ( بوده RICTاز خدمات فناوری دیجیتالی )

باشد؛ و روستاهای مشاهده میکامالً قابل RICTمشهد و راه اصلی در برخورداری روستاهای نمونه از امکانات  شهرکالن

ی، در سطح باالتر نسبت به روستاهای موردبررستر به شهر مشهد به خاطر برخورداری از خدمات و امکانات نزدیک

 .اندقرارگرفتهدورتر 
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 ن ونه  روستاهای س ح در فازی اولیه . ماتریس5 دول 

ای و خدمات رایانه روستا

 دولت الکترونیک

خدمات بانکی و تجارت  خدمات ارتباطی

 الکترونیک

 اینترنت خانگی

 1 62/1 3 1 86/1 3 5/2 03/3 5/3 8/1 66/2 4/3 چهاربرج

 2 66/2 5/3 33/2 77/2 3 3 45/3 4 6/2 95/2 4/3 آبادحسین

 5/1 52/2 5/3 2 60/2 3 5/2 23/3 4 2/2 92/2 4/3 آباددوست

 5/1 57/2 5/3 2 67/2 3 5/2 34/3 4 4/2 91/2 4/3 دهرود

 1 2 3 67/1 27/2 3 2 21/3 4 2 74/2 4/3 فرخد

 1 85/1 3 1 05/2 3 2 10/3 4 8/1 67/2 4/3 کال زرکش

 2 69/2 5/3 67/2 83/2 67/3 3 47/3 4 6/2 92/2 4/3 گرجی سفلی

 5/1 46/2 5/3 2 61/2 3 2 20/3 4 2 83/2 4/3 منزل آباد

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

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

𝑬𝒊 روستا
+ 𝑬𝒊

− Γ )رتبه دیفازی )ایده آل مثبت فازی 

 8 294/0 3/0 25/0 375/0 175/0 200/0 0.167 075/0 067/0 100/0 چهاربرج

 2 705/0 7281/0 7334/0 625/0 069/0 068/0 0.100 186/0 188/0 167/0 آبادحسین

 4 597/0 51244/0 6244/0 625/0 098/0 083/0 0.100 103/0 137/0 167/0 آباددوست

 3 624/0 54495/0 6627/0 625/0 093/0 076/0 0.100 111/0 149/0 167/0 دهرود

 6 421/0 32082/0 4323/0 5/0 161/0 116/0 0.133 076/0 088/0 133/0 فرخد

 7 318/0 25/0 3233/0 375/0 200/0 156/0 0.167 067/0 074/0 100/0 کال زرکش

 1 744/0 75/0 7382/0 75/0 067/0 068/0 0.067 200/0 191/0 200/0 گرجی سفلی

 5 542/0 116/0 111/0 101/0 131/0 090/0 0.100 089/0 119/0 167/0 منزل آباد

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 .بررسی وضعیت اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی و توسعه روستایی از نگاه روستاییان
هایی توسعه روستایی در منطقه موردمطالعه، از شاخص و روستایی ارتباطات و اطالعات فناوری برای سنجش اثرات

ای لیکرت استفاده گزینه 5گویه( در قالب طیف  70شاخص و  13کالبدی ) –در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

و  445/3ت روستایی برابر با میانگین شد. بر پایه نتایج تحقیق، ازنظر روستاییان، اثرات فناوری اطالعات و ارتباطا

یجه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در روستاهای درنتدهنده سطح نسبتاً باالی توسعه روستایی نشان

کمترین مقدار را در  23/3بیشترین و بعد اقتصادی با میانگین  58/3کالبدی با میانگین  -موردمطالعه است. بعد محیطی

ضمن اطمینان از  3ای با میانه نظری تک نمونه T(. با استفاده از آزمون 7تاهای نمونه داشته است )جدول سطح روس

های اسمیرنوف، نظرات روستاییان پیرامون ابعاد و شاخص -ها با استفاده از آزمون کلموگروفنرمال بودن توزیع داده

 توسعه روستایی موردبررسی قرار گرفت.



 
 

 14 

 

 (عنابستانی و جوانشیری...)و یتالیجید یفناور یاثرگذار لیتحل

 (3های س ح توسعه روستایی ازنظر روستاییان )استاندارد آزمون=. ارزیابی وضعیت ابعاد و شاخص7 دول 

ابعاد 

 متغیر

 مقدار میانگین ها و ابعادشاخص

 t آماره

سطح 

 معناداری

ابعاد 

 متغیر

 مقدار میانگین ها و ابعادشاخص

 t آماره

سطح 

 معناداری

ی
صاد

 اقت
عد
ب

 

 000/0 -011/8 700/2 توسعه کشاورزی

عی
ما
جت
د ا
بع

 

 000/0 79/17 584/3 پذیریمشارکت

 000/0 8/25 599/3 سرمایۀ اجتماعی 000/0 283/15 396/3 افزایش تولیدات

 000/0 89/52 102/4 سطح رفاه و بهداشت 000/0 421/19 575/3 یابی محصوالتبازار

 000/0 72/16 484/3 فاصله اطالعاتی 000/0 407/7 241/3 زاییاشتغال

ی
بد
کال
ی 
یط
مح

 

 001/0 -33/3 864/2 مهاجرت 882/0 -226/0 994/2 محیطیزیست

 000/0 643/8 228/3 بُعد اقتصادی               000/0 332/60 087/4 الگوی مسکن

 000/0 234/23 527/3 فرهنگی -بُعد اجتماعی                  000/0 349/35 838/3 الگوی زندگی و سکونت

 000/0 938/27 581/3 کالبدی -بُعد محیطی                  000/0 008/8 407/3 ارتباطات

  0.000 379/20 445/3 متغیر توسعه روستایی

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

باالترین مقدار را به خود اختصاص داده است  94/27برابر  Tکالبدی با آماره  -دهد که بُعد محیطینتایج نشان می

است. همچنین بر اساس نتایج  38/20برای متغیر توسعه روستایی نیز باالتر از میانه نظری و معادل  Tو مقدار آماره 

 های الگوی مسکن، سطح رفاه و بهداشت و الگوی زندگی و سکونت به ترتیب بادر شاخص Tآزمون، مقدار آماره 

باالتر بوده و ازنظر روستاییان اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در این  35/35و  89/52، 33/60های آماره

محیطی ازنظر روستاییان های توسعه اقتصادی، مهاجرت و زیستها بیشتر اتفاق افتاده است. ولی در شاخصشاخص

کمتر  Tاق افتاده است و میانگین نظرات پاسخگویان در آزمون اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی کمتر اتف

بوده و نتایج آزمون معنادار نشده  05/0محیطی نیز سطح معناداری باالتر از زیست از میانه نظری بوده است. در شاخص

ی سفلی، (. در توزیع فضایی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای نمونه، روستاهای گرج5است )جدول 

 دهد. بیشترین و روستای چهاربرج کمترین میانگین را نشان می 54/3و  63/3، 64/3آباد قرقی و دهرود به ترتیب با حسین

های ( استفاده شد. شاخصMABACماباک ) برای تعیین بهترین روستای نمونه ازنظر توسعه روستایی، از مدل

محیطی، زایی، زیستمحصوالت، اشتغال تولیدات، بازاریابی زایشکشاورزی، اف اند از: توسعهمورداستفاده عبارت

 بهداشت، فاصله و رفاه اجتماعی، سطح پذیری، سرمایۀسکونت، ارتباطات، مشارکت و زندگی مسکن، الگوی الگوی

ست. شده اهای مورداستفاده از تکنیک آنتروپی شانون استفادهاطالعاتی و مهاجرت. برای تعیین وزن هر یک از شاخص

آباد قرقی در رتبه اول و دوم و روستای ، روستاهای گرجی سفلی و حسینMABACبندی مدل با توجه به نتایج رتبه

آباد قرقی، دهرود ذکر است که روستاهای گرجی سفلی، حسینچهاربرج در رتبه آخر قرارگرفته است. این نکته قابل

ری دیجیتال روستایی است که این امر اثرات زیادی در توسعه ترین امکانات و تسهیالت فناوآباد دارای بیشو دوست

 (.8این روستاها داشته و اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در این روستاها بیشتر ملموس شده است )جدول 
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 6 یاپی، پ1400ییز و زمستانپا، دوم، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                       

 اکاز تکنیک ماب روستایی در روستاهای موردم العه با استفاده ارت اطات و اطال ات تحلیل فضایی اثرات فناوری. 8 دول

 رتبه si تخمین( مرز از هاگزینه )فاصله Q ماتریس اولیه نام روستا

 -اجتماعی اقتصادی

 فرهنگی

 -محیطی

 کالبدی

 -اجتماعی اقتصادی

 فرهنگی

 -محیطی

 کالبدی

 8 -70/24 -86/1 -95/2 -89/19 40/3 24/3 75/2 چهاربرج

 2 -73/23 -75/1 -77/2 -21/19 76/3 67/3 45/3 آبادحسین

 4 -24 -82/1 -83/2 -35/19 54/3 53/3 30/3 آباددوست

 3 -87/23 -79/1 -80/2 -29/19 64/3 60/3 37/3 دهرود

 6 -45/24 -86/1 -87/2 -72/19 42/3 43/3 92/2 فرخد

 7 -53/24 -88/1 -89/2 -75/19 34/3 38/3 89/2 کال زرکش

 1 -72/23 -74/1 -77/2 -21/19 80/3 67/3 45/3 گرجی سفلی

 5 -14/24 -85/1 -86/2 -43/19 46/3 45/3 22/3 منزل آباد

Gi )03/2 13/3 56/20 )مرز تخمین   

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 های روستایی تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه

دهد که تمامی مقادیر احتمال آزمون جهت نشان میها( نتایج آزمون همبستگی پیرسون )با اطمینان از توزیع نرمال داده

است، درنتیجه بین  01/0ز ادارای سطح معناداری کمتر  روستایی هایسکونتگاه توسعه و دیجیتالی ارتباط بین ابعاد فناوری

افزایش  داری وجود دارد پس باهمبستگی مثبت و معنی روستایی هایسکونتگاه توسعه با دیجیتالی ابعاد و متغیر فناوری

 (.9و ابعاد آن، توسعه روستایی نیز بهبودیافته است )جدول  دیجیتالی استفاده از فناوری
 

 روستایی هایسکونتگاه توسعه و ابعاد آن با دیجیتالی بررسی راب ه فناوری .9 دول 

 وابسته

 مستقل 

 اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی

 نتیجه آزمون سطح معناداری مقدار آماره پیرسون

 دار وجود داردرابطه معنی 000/0 724/0** میزان آگاهی از خدمات

 دار وجود داردرابطه معنی 000/0 719/0** میزان استفاده از خدمات

 دار وجود داردرابطه معنی 000/0 851/0** متغیر فناوری دیجیتالی روستایی

 معنادار است  01/0**. همبستگی در سطح 

 

سازی معادالت بر توسعه روستایی از فن مدل فناوری دیجیتالی روستاییبرای آزمون مدل مفهومی پژوهش و 

و مدل  2گیریسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهمدل، استفاده شد. Smart PLS افزار و نرم 1ساختاری

شوند که متغیرهای بندی میشده است و متغیرهای مدل در دودسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیمتشکیل 3ساختاری

فناوری (. در پژوهش حاضر متغیرهای Amaro & Duarte ,2016شوند )کاربرده میپنهان نیز در سطوح مختلف به

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Measurement Model 

3. Structural Model 
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 (عنابستانی و جوانشیری...)و یتالیجید یفناور یاثرگذار لیتحل

ها پنهان تحقیق( هستند که هریک از این سازههای اصلی )و متغیرهای سازه و توسعه روستایی (RICTدیجیتال روستایی )

اند و همچنین هر یک از ابعاد توسط تعدادی گویه یا سؤال شدهبر اساس مدل مفهومی پژوهش، از ابعاد مختلفی تشکیل

در این مدل، روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا شده است. اند که در مطالب باال ارائهسنجیده شده

های یک بُعد در تبیین سازی معادالت ساختاری است، بررسی شد. روایی همگرا به میزان توانایی شاخصه مختص مدلک

های مدل پژوهش بایستی همبستگی بیشتری با سؤاالت آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازه

)میانگین واریانس  AVE(. برای ارزیابی روایی همگرا از معیار، Hulland, 1999های دیگر )خود داشته باشند تا با سازه

 ( مربوط به متغیرهای مرتبه اول استفاده شد.1شدهاستخراج

 

 ایایی ابزار مفهوم فناوری دیجیتال و توسعه روستاییپهای ارزیابی ا ت ار و شاخص .10 دول 

 پایایی اعتبار ممیز اعتبار همگرا مؤلفه

AVE  و فورنل

 الرکر

بارهای عاملی 

 متقاطع

HTMT آلفای کرونباخ 

(Alpha>0/7) 

 پایایی ترکیبی

(CR>0/7) 

 891/0 954/0 تائید تائید تائید 739/0 فناوری دیجیتال روستایی

 843/0 866/0 تائید تائید تائید 866/0 اثرات اقتصادی

 939/0 817/0 تائید تائید تائید 817/0 رهنگیف -اثرات اجتماعی

 912/0 769/0 تائید تائید تائید 891/0 البدیک -اثرات محیطی

 896/0 932/0 تائید تائید تائید 932/0 توسعه روستایی

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

رصد د 50است، بدین معنا است که متغیر پنهان موردنظر حداقل  AVE ،5/0مقدار مالک برای سطح قبولی 

بیشتر  5/0ها از مربوط به سازه AVEضر، تمامی مقادیر کند. در پژوهش حاواریانس مشاهده پذیرهای خود را تبیین می

 .(9قبول است )جدول بوده و این مطلب، مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل

                                                           
1. Average Variance Extracted- AVE 



 
 
 

 17 

 

 6 یاپی، پ1400ییز و زمستانپا، دوم، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                       

 
 (Zهای روستایی )ه راه با ضرایب معناداری مدل ساختاری ارت اط فناوری دیجیتالی با توسعه سکونتگاه .3شکل

 

شود که ضریب آلفای کرونباخ بیانگر استفاده می 2و آلفای کرونباخ 1برای سنجش پایایی مدل از پایایی ترکیبی

چنین ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است. هم

کند. با توجه به اینکه مقدار مناسب گیری را مشخص میهای اندازهسؤاالت یک بُعد به یکدیگر برای برازش کافی مدل

های تحقیق این و مطابق با یافته  (George & Mallery, 2003: 231)است  7/0برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

توان متناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را اند، میمعیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نموده

مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،  تائید کرد. پس از آزمون مدل بیرونی الزم است تا

سازی معادله با استفاده از رویکرد مدل روستایی هایسکونتگاه توسعه بر دیجیتالی فناوریارائه شود. جهت بررسی تأثیر 

های عاملی صورت متغیرهای مکنون و در قالب مدلساختاری واریانس محور متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به

 Bootstrappمربوط به آزمون  T، اعداد روی خطوط، مقادیر 3در شکل مرتبه اول وارد مدل معادله ساختاری گردیدند. 

 58/2و اگر مقادیر بیش از  05/0باشد در سطح  96/1بیش از  Tشوند؛ یعنی اگر مقادیر تفسیر می Tهستند و همانند آزمون 

بین  Tمشخص است، ضرایب  3گونه که در شکل شماره (. همانVinzi et al, 2010معنادار هستند ) 01/0باشد در سطح 

هستند یعنی ارتباط بین متغیرها در جامعه نمونه با اطمینان  58/2روستایی، باالی  هایسکونتگاه توسعه و دیجیتالی فناوری

بر بُعد اقتصادی توسعه یهسرماافزایش سطح معناداری در ارتباط مستقیم شاخص   Tشود، و تنها مقدار درصد تائید می 99

 (3است )شکل  شدهخارجنبوده و در ادامه تحلیل از مدل  قبولقابلفرهنگی،  -و شاخص سرمایه اجتماعی بر بُعد اجتماعی

                                                           
1. Composite Reliability 

2. Cronbachs Alpha 
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 (عنابستانی و جوانشیری...)و یتالیجید یفناور یاثرگذار لیتحل

 
 (2Rهای روستایی )مقادیر . ارزیابی مدل ساختاری تأثیر فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه4شکل 

 

ضریب مسیر و تائید ارتباط مستقیم بین متغیرها، در ادامه ضریب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم  Pو  Tبا توجه به نتایج 

شده است. رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مکنون و نیز بررسی روستایی هایسکونتگاه توسعه بر دیجیتالی فناوری

شده بر روی خطوط درواقع ضرایب بتا حاصل توسعه روستایی در قالب مدل ساختاری سنجیده شده است. اعداد نوشته

مدلی  R2دهنده مقدار از معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضرایب مسیر است. اعداد داخل هر دایره نشان

ها، بارهای عاملی اند. اعداد روی خطوط مربوط به گویهبینی از طریق فلش به آن دایره واردشدهاست که متغیرهای پیش

ها است. بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی شاخص

قدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد، آن کند. هرچه مفرآیند تحلیل مسیر مشخص می

 1/0داری و سطح معنی 7/0کند. بار عاملی موردقبول برای هر متغیر شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می

نجش متغیرها داشته و از اعتبار و روایی باالیی برای س 7/0های پژوهش حاضر بار عاملی بیش از است. تمام شاخص

ها وجود دارد. رابطه بین دو سازة اصلی پژوهش معنادار و مستقیم برخوردار هستند و همبستگی قابل قبولی بین شاخص

تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق  روستایی هایسکونتگاه توسعه بر دیجیتالی است؛ بدین ترتیب ابعاد آثار فناوری

طور مستقیم توسط های روستایی نمونه بهییرات در سطح توسعه سکونتگاهدرصد از تغ 3/74ضرایب استاندارد، 

متغیر فناوری دیجیتال  (.4شود)شکل بینی میروستایی پیشهای مربوط به اثرات استفاده از فناوری دیجیتال شاخص

صورت غیرمستقیم کالبدی به-فرهنگی و محیطی -گانه اقتصادی، اجتماعیها و ابعاد سهروستایی با میانجیگری شاخص

(. در ادامه برای بررسی p > 05/0های روستایی تأثیرگذار است که به لحاظ آماری معنادار است )بر توسعه سکونتگاه
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میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )توسعه روستایی( الزم است اثرات کل، مستقیم و 

 اسبه و ارائه نمود.غیرمستقیم برای متغیرهای مدل مح

 

 های تحقیق بر توسعه روستاییبرآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه .11 دول

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل

 تعیین

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 p اثر p اثر P اثر

توسعه  ارتباطات هاشاخص

 روستایی

99/0 - - 165/0 000/0 165/0 000/0 

 000/0 150/0 000/0 150/0 - - زاییاشتغال

 000/0 091/0 000/0 091/0 - - الگوی زندگی

 000/0 -080/0 000/0 -080/0 - - الگوی مسکن

 000/0 081/0 000/0 081/0 - - بازاریابی

 000/0 267/0 000/0 267/0 - - توسعه کشاورزی

 000/0 112/0 000/0 112/0 - - محیطیزیست

 000/0 -041/0 000/0 -041/0 - - سطح رفاه و بهداشت

 000/0 100/0 000/0 100/0 - - فاصله اطالعاتی

 000/0 170/0 000/0 170/0 - - مشارکت

 000/0 135/0 000/0 135/0 - - مهاجرت

 000/0 478/0 000/0 115/0 000/0 363/0 اقتصادی ابعاد

 000/0 388/0 000/0 035/0 000/0 353/0 فرهنگی -اجتماعی

 000/0 335/0 - - 000/0 335/0 کالبدی-محیطی

 RICT - - 715/0 000/0 715/0 000/0میزان آگاهی از  

 RICT - - 275/0 000/0 275/0 000/0میزان استفاده از  

 000/0 743/0 000/0 743/0 - - فناوری دیجیتال روستایی متغیر

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

، تأثیر بیشتری نسبت 478/0، بُعد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 10بر اساس جدول 

های اصلی پژوهش در سطح های روستایی نمونه داشته است. این ارتباط بین سازهبه دو بعد دیگر بر توسعه سکونتگاه

های پژوهش (. در بین شاخصp > 05/0است ) 05/0کمتر از  Pو درصد به لحاظ آماری  نیز معنادار است  95اطمینان 

ارتقاء سطح "و  267/0با ضریب   "توسعه کشاورزی"نیز بیشترین تأثیرگذاری مستقیم، استفاده از فناوری دیجیتالی در 

تأثیر خیلی زیادی بر  743/0یت متغیر فناوری دیجیتال روستایی با ضریب درنهاباشد. می 165/0با ضریب  "ارتباطات

 RICTهای روستایی نمونه داشته است. الزم به ذکر است که بعد میزان آگاهی از خدمات یری توسعه سکونتگاهگشکل

 .شته استابر توسعه روستایی د RICTبیشتری به بعد میزان استفاده از خدمات  ریتأث 715/0با ضریب 

معیاری است  2Rشود. مشخص می 2Rزای )وابسته( مدل با ضریب پنهان درون متغیرهای بررسی حجم اثرگذاری

عنوان مقدار مالک به 67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونکه نشان از تأثیر یک متغیر برون

برای متغیر توسعه روستایی  2R، مقدار 4. مطابق با شکل شوددر نظر گرفته می 2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
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های روستایی نمونه شده است که با توجه به سه مقدار مالک، تأثیر متغیر مستقل بر توسعه سکونتگاهمحاسبه 990/0برابر 

ر زیادی بر توسعه های دیجیتال روستایی تأثییفناوردر سطح قوی است؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه، استفاده از 

شود؛ و متغیر مستقل بر توسعه روستایی تأثیر معنادار های روستایی منطقه موردمطالعه داشته است، تائید میسکونتگاه

وسیله سطح استفاده از فناوری های روستایی در منطقه موردمطالعه بهدرصد تغییرات توسعه سکونتگاه 99داشته است و 

های دیجیتالی در روستاهای نمونه، سطح توسعه یعنی با افزایش در سطح استفاده از فناوریشده است بینیدیجیتال پیش

آمده دستهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری نیز نتایج بهشاخصتوجهی داشته است. ها نیز افزایش قابلسکونتگاه

زای پژوهش های درونبینی کنندگی خیلی مناسب مدل در خصوص سازهنشان از قدرت پیش Q²کند. مقدار را تائید می

شود و بیانگر این ، برازش بسیار مناسب مدل کلی تائید می865/0به میزان  GOFآمده برای دستبا توجه به مقدار بهدارد و 

  (.12بیت مدل معادله ساختاری دارند )جدول ها داللت بر مطلوها به مدل برقرار است و همه شاخصاست که برازش داده

 

 ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری های. شاخص12 دول 

 SSE/SSO)-1(= ²Q1 SRMR2 NFI3 Communality 2R GOF4 شاخص

 865/0 975/0 768/0 945/0 096/0 656/0 مقدار

 1بینی متغیر وابسته توانایی دارد. هرچه مقدار این شاخص به دهد که مدل به چه میزان در پیشبینی کنندگی مدل نشان میتوان پیش Q2مقدار  -1

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 35/0، 15/0، 02/0بینی کنندگی بیشتری برخوردار است. سه مقدار تر باشد، مدل از توان پیشنزدیک

 شده است.نی کنندگی معرفیبیپیش

 کمتر باشد. 10/0مقدار ای ن شاخص در حالت مطلوب بای د از مقدار  - 2

 است. 90/0مقدار مطلوب برای  ای ن شاخص مقادی ر باالتر از  - 3

مطلوب است. این برازش  36/0برازش متوسط و باالتر از  25/0دهنده برازش ضعی ف، نشان 10/0 کمتر ازمقادی ر  GOFدر خصوص شاخص  - 4

 شود:معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

2RiesCommunalitGOF(                                                                                          1رابطه   

 1399های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 گیرینتیجه
 آن، این عدم تعادل به توجه عدم صورت در است انکاررقابلیغ روستا و شهر بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر

 جانبههمه توجه، های اساسی در این رابطهحلراه از یکی. شد خواهد نابسامانی دچار هاآن رابطه و بیشتر بین شهر و روستا

 و گردد آن استفاده از زمانهم و مناسب طوربه تا است جامعه دو هر در ارتباطات و اطالعات فناوری یکپارچگی و

 ایتوسعه تعادل یک در یعنی، جلوگیری شود اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شکاف از و نموده رفع را شهروندان نیازهای

 مؤثر روستا و شهر بین اطالعاتی تعادل ایجاد در و ارتباطات اطالعات فناوری سیستم این گیرند قرار باهم ارتباط در

 و نیاز اندازهبه کس هر و گیردمی قرار روستاییان و شهروندان اختیار در عادالنه صورتبه اطالعات کهیطوربه است

جهت  در و گیردمی قرار باهم نزدیک تعامل یک در روستا و شهر. نماید استفاده اطالعات این تواند ازمی خود توان

 فناوری اثرگذاری حاضر با این هدف، به تحلیلکنند. تحقیق می حرکت اجتماعی عدالت و شکوفایی رشد و توسعه

 مشهد پرداخته است. شهرروستایی پیراشهری کالن هایسکونتگاه توسعه بر دیجیتالی
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های پژوهش حاضر باید عنوان کرد ازنظر روستاییان میزان آگاهی روستاییان از خدمات فناوری بر اساس یافته

( بوده است؛ ولی میزان استفاده از خدمات با 3میانه نظری تحقیق )یعنی باالتر از  55/3دیجیتالی در کل با میانگین 

 T، مقدار آماره 3ای با میانه نظری تک نمونه Tکمتر از میانه نظری است. این نتایج با استفاده از آزمون  76/2میانگین 

قرار گرفت. برای تحلیل فضایی و تعیین سطح فناوری  دییتأ( مورد =496/23Tدر بُعد آگاهی از خدمات )با مقدار 

( استفاده شد؛ که روستاهای گرجی سفلی، FGRAفازی ) دیجیتالی در روستاهای نمونه از مدل تحلیل خاکستری

ترین سطح استفاده از آباد قرقی و دهرود دارای باالترین، و روستاهای کال زرکش و چهار برج دارای پایینحسین

دیجیتالی  یفناور( بوده است. همچنین بر پایه نتایج تحقیق، ازنظر روستاییان، اثرات RICTی دیجیتالی )خدمات فناور

دهنده سطح نسبتًا باالی  اثرگذاری در روستاهای و نشان 445/3های پیراشهری برابر با میانگین بر توسعه سکونتگاه

 94/27برابر  Tکالبدی با آماره  -که بُعد محیطی ای نیز مشخص کردتک نمونه Tموردمطالعه است.. نتایج آزمون 

برای متغیر توسعه روستایی نیز باالتر از میانه نظری و  Tباالترین مقدار را به خود اختصاص داده است و مقدار آماره 

 ( استفاده شدMABACماباک ) است. برای تعیین بهترین روستای نمونه ازنظر توسعه روستایی، از مدل 38/20معادل 

آباد قرقی در رتبه اول و دوم و روستای چهاربرج بندی مدل، روستاهای گرجی سفلی و حسینکه با توجه به نتایج رتبه

 یافزارنرمو  یافزارسختکالبدی،  هاییرساختزاز این قلمرو که از  ییهابخش .در رتبه آخر قرارگرفته است

و بیشتر از مناطقی که فاقد چنین امکاناتی هستند، اطالعات را کسب  تریعسرباالتری برخوردارند، خیلی  یرساناطالع

کاهش، افزایش  یجابهو درنتیجه، شکاف آگاهی و اطالعات در میان مناطق مختلف این قلمرو جغرافیایی،  کنندیم

 .یابدیم

های روستایی بر توسعه سکونتگاه (RICTفناوری دیجیتالی )برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر 

سازی معادالت داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، از فن مدل، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنیپیراشهری

 Smartافزار آمده از نرمدست( استفاده گردیده است. نتایج بهPLSساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی )

PLS  نیز ضمن تائید آزمون بیرونی مدل )مقدار روایی واگرا و همگرا، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( نشان داد که

بوده و رابطه معنادار و مستقیم بین دو متغیر برقرار است؛ بُعد اقتصادی  58/2بین دو سازة اصلی پژوهش، باالی  Tضرایب 

 -، تأثیر بیشتری نسبت به دو بعد اجتماعی و محیطی478/0با ضریب با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، 

های پژوهش نیز بیشترین تأثیرگذاری های روستایی نمونه داشته است. در بین شاخصکالبدی بر توسعه سکونتگاه

ریب با ض "ارتقاء سطح ارتباطات"و  267/0با ضریب   "توسعه کشاورزی"مستقیم  استفاده از فناوری دیجیتالی در 

گیری توسعه ، تأثیر خیلی زیادی بر شکل743/0باشد. درنهایت متغیر فناوری دیجیتال روستایی با ضریب می 165/0

( برای متغیر توسعه روستایی 2Rمقدار ضریب تعیین ) به های روستایی نمونه داشته است. در کل با توجهسکونتگاه

در سطح قوی است؛ بنابراین  بر توسعه روستایی (RICTتایی )فناوری دیجیتال روس( مشخص گردید تأثیرگذاری 990/0)

تأثیر (  RICTتوسعه فناوری دیجیتالی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی )فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه، 

یی در درصد تغییرات توسعه روستا 99شود؛ و در منطقه موردمطالعه داشته است، تائید می بر توسعه روستاییزیادی 

فناوری شده است یعنی با افزایش استفاده از بینیوسیله استفاده از فناوری دیجیتال روستایی پیشمنطقه موردمطالعه به

آمده دستتوجهی داشته است. مقدار بهدر سطح روستاهای نمونه، توسعه روستایی نیز افزایش قابل دیجیتال روستایی
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آمده دستکند. نتایج بهبرازش بسیار مناسب مدل ساختاری تحقیق را تائید می(، نیز 865/0)به میزان  GOFبرای شاخص 

(، 1385(، رضایی )1382(، اخوت و عابدی )2006چن ) (،2009سیالن و همکاران )های در پژوهش حاضر با پژوهش

(، 1389ری )(، صرامی و بها1388(، عزیزی و همکاران )1389(، برقی و قنبری )1389مطیعی لنگرودی و همکاران )

 همسو است.  ( 1391جین و همکاران )( و موالیی هش1391پیرخضرائیان ) (، محمدی و1390عنابستانی و وزیری )

توصیه  های پیراشهریتوسعه سکونتگاه تأثیر آن برو  (RICTفناوری دیجیتال روستایی )نهایتاً اینکه در ارتباط با 

 که به پیشنهادات زیر توجه گردد: شودیم
 برای مراکز این یاندازراه امکان اینترنت برای روستاهای بزرگ و نزدیک شهرها )اگر دهندة سرویس مرکزهای ایجاد 

 مقدور مسئوالن همکاری و مخابرات سازمان مساعدت و یزیربرنامه با این مهم که باشد(. نداشته وجود روستاها تکتک

 . شد خواهد

 گسترش  برندة پیش یهاعامل با رابطه درICT یهاماهواره از استفاده :شامل زیرساختی یهاعامل توسعه و ایجاد، روستاها در 

 کشاورزی تحقیقات یهامؤسسه لهیوسبه تیساوب ایجاد، (... و هوایی آب و وضعیت ینیبشیپ )برای تحقیقاتی -هواشناسی

 هایبرنامه ارائه با توانمی، زمینه این . درشودیمروستا پیشنهاد  در هانیزم کاربری یهانقشه تهیه برای ماهواره از استفاده و

 کارشناسان به خدمت ضمن یهاآموزش ارائه نیز و استان هواشناسی و جهاد کشاورزی هایسازمان سطح در آن به مربوط

 انجام را یاگسترده یهااقدام، افزارهانرم نوع این کارشناس نیروهای از استفاده و مرتبط یافزارهانرماز  استفاده در، مربوط

 .داد

 آموزشی هایپخش برنامه و تهیه، هاآن مناسب بازخورد ایجاد و روستائیان برای اطالعات آخرین دادن قرار دسترس در 

 و رسانی اطالع افزایش برای منطقه و هر محصوالت با متناسب دامپروری و کشاورزی نهیدرزم رادیویی و تلویزیونی

 برای انگلیسی زبان آموزش هایکالس برگزاری :نظیر ییهااقدام، نظر مورد خدمات از استفاده زمینه در یسازفرهنگ

 در کامپیوتر و اینترنت کاربردهای رایگان آموزش و RICTخدمات  و منفعت دربارة آگاهی ایجاد، روستایی جوانان

 هایبرنامه طریق از هاتیفعال این که دارد مناطق این ریزان سوی برنامه از بیشتری توجه به نیاز دامپروری و کشاورزی

 . است ریپذامکان ترویجی

 و ارتقاء ۀنیدرزم و زیرساختی فرهنگی بیشتر هایشباهت با کشورهایی یهاتجربه خصوصبه، جهانی یهاتجربه یسازیبوم 

 .RICTمراکز  خدمات توسعۀ

  امکان برقراری ارتباط بین مدیران محلی روستایی و نهادهای اداری  دولتی از طریق امکانات دفاترRICT و برگزاری کالس-

 های آموزشی بیشتر برای شوراهای اسالمی روستا.

 و روستائیان سواد سطح دادن افزایش راستای در گذاریبه سرمایه روستایی توسعه هایبرنامه گذارانسیاست بیشتر توجه 

، آموزشی هایدوره خالل در ایرایانه هایآموزش گنجاندن و آموزشی هایبرگزاری کالس طریق از آنان اینترنتی سواد

 اینترنتی سواد افزایش راستای در توانمی موقعیت این و از دارد را خود مخاطبان همیشه کشاورزی آموزشی هایدوره چراکه

 خصوص تولیدی در هایتعاونی و اسالمی شوراهای نظیر مردمی هایتشکل از استفاده .کرد استفاده هابرنامه این فراگیران

 انجام در RICTمراکز  خدمات هایقابلیت از استفاده چگونگی و آشنایی منظوربه روستائیان سواد اطالعاتی سطح ارتقاء

 .یوادار کاری هایفعالیت همچون مختلف کارهای

 گسترش  برندة پیش خدماتی مؤلفه با رابطه در که پیشنهادهایی دیگر ازRICT خدمات کردن فراهم ،کرد بیان توانمی 

 همراه تلفن هایمکالمه هزینه و به اینترنت دسترسی هزینه، رایانه قیمت کاهش؛ روستا در مناسب سرعت و تیفیباک اینترنت

 مناسب بسترسازی برای. است فناوری این از روستائیان افزایش استفادة برای RICTمراکز  به رایانه اهداء و؛ روستا در
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 ضروری و روزبه اطالعات محتوای با هاییسایت طراحی با روستایی ریزان توسعه برنامه است الزم، نهادی - تسهیالتی

 محلی هایسازمان بین هماهنگی ایجاد، اینترنت طریق از خدمات ارائه به غیردولتی و های دولتیسازمان تشویق، روستائیان

 . کنند فراهم را مناسب هایزمینه، RICTتوسعه خدمات  برای ملی و

 

 تشکر و  دردانی
در سامانۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  شدهثبت 43473نتایج این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی به شمارة  
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