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چکیده
امروزه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در نواحي روستايي ،نظمي نوين را پيش کشيده و الزامات و مقدمات توسعه پايدار روستاها را براي حضور
در جهان آينده فراهم نمودهاند .لذا مطالعه و شناخت وضع مو جود توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در جوامع روستايي و برنامهريزي
براساس اين شناخت ميتواند زمينهساز پايداري و بازآفريني جوامع روستايي بر اساس انديشه و باورهاي تازه باشد و اجتماعات سالم روستايي را شکل
دهد .بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تح ليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در نقاط روستايي شهرستان جيرفت شکل
گرفته است .اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش توصيفي  -تحليلي ميباشد که جهت گردآوردي دادههاي مورد نياز آن از
مطالعات کتابخانهاي و ميداني استفاده شد .قلمرو مکاني پژوهش ،شامل  51روستاي واقع در شهرستان جيرفت است که طبق سرشماري مرکز آمار
ايران در سال  0542داراي  07051خانوار بوده و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 557 ،خانواري جهت پرسشگري تعيين و به روش نمونهگيري
تصادفي انتخاب گرديدند .جهت تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات از مدل تصميمگيري چندمعياره کوپراس و تحليل خوشهاي  Kدر محيط نرمافزار
 SPSSاستفاده گرديد .نتايج حاصله از تکنيک و تحليل نشان داد ،روستاهاي دولتآباد اسفندقه ،دولتآباد مرکزي ،درياچه ،دوبنه ،پشتلر ،حسينآباد
دهدار ،فردوس و سغدر بهعلت برخور داري از شرايط مساعد محيطي ،قرار گرفتن در موقعيت دشتي و فاصله کم با مرکز شهرستان ،تمرکز جمعيت،
دارا بودن تجهيزات و ارائه خدمات مبتني بر فناوري ،به لحاظ توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطحي بالاتر نسبت به
روستاهاي عباسآباد ،دره رود ،حيشين سفلي ،کهن و آبشور قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی :توسعه پايدار ،فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ،)ICTنواحي روستايي ،شهرستان جيرفت.
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مقدمه

توسعه پايدار در جوامع روستايي اهداف متعددي را دنبال ميکند که برخي از مهمترين اين اهداف عبارتاند از :ريشهکنکردن فقر و
گرسنگي ،تأمين نيازها با مشارکت ذينفعان ،تقويت اعتمادبهنفس و خوداتکايي (افتخاري و فيروزنيا ،)070-075 :0515 ،تواناسازي مردم
براي تصميمگيري در شکلدهي فضاي زيست خويش و گسترش فرصتها و ظرفيتهاي بالقوه (آقاياري هير ،)0 :0514 ،بهبود سلامت
عمومي و همچنين حف ظ موجوديت اکوسيستم ( .)Depczyńska et al., 2018: 253در واقع مبتني بر ديدگاههاي توسعهاي است که
اين اهداف شکل يافته و در جهت تحقق اهداف نيز رويکردهاي مديريتي خاصي مورد توجه قرار ميگيرند .برايناساس و در قالب
رويکردهاي مديريتي اقتضائي و مبتني بر فناوري نيز که وظايف اصلي آن شامل« :برنامهريزي ،سازماندهي ،رهبري و کنترل» (رابينز و
اي-سنزو )50 :0554 ،است تلاش ميشود تا جامعه روستايي ،بهمثابه يک سازمان متشکل از «افراد ،ساختار سازماني مديريت محلي و
فرامحلي و فناوري در جهت تحقق اهداف» (قليپور )575 :0511 ،توسعه پايدار خويش انتظام يابد .دراين ارتباط ،فناوري يکي از عناصر
اصلي موردبحث در عصر کنوني است که تحتالشعاع «موج سوم بهعنوان عصر اطلاعات و ارتباطات» (تافلر )1 :0575 ،شناخته شده و از
اينجاست که فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه پايدار روستايي اهميت يافته و تحت تأثير «دو رويکرد مديريت اقتضائي و مبتني بر
فناوري که در عصر حاضر پارادايم حاکم بر علم مديريت است» (آقاياري هير )05 :0514 ،و تحولات شگرفي که در اين فناوريها
شکلگرفته ،ابداعات و نوآوريهاي بيبديل ي را در سازمانها و مديريت آنها بهوجود آورده و سپس اثر آن بر روي توسعه منعکس گشته
است .اين تأثير تا حدي است که گفته شده توسعه بسياري از جوامع در سالها ي اخير مديون گسترش فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي
بوده است (ازکيا و ايماني.)010 :0515 ،
فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) طي سالهاي اخير پيشرفتهاي زيادي داشته و تقريباً در تمامي ابعاد و جنبههاي زندگي انسانها
نفوذ کرده ،ماهيت روابط بين ابعاد توسعه را تغيير داده ( )Gouvea et al., 2018: 39و محيطهاي جديدي را خلق کرده که قبل ًا وجود
نداشته است .لذا نميتوان نقش برجستهاي فاوا در توسعه پايدار جوامع روستايي ايفا ميکند را ناديده گرفت ( Romero-Ruiz et al.,
 .)2017: 35استفاده از فاوا به شيوهاي سازگار با محيط توسط روستاييان ( )Bekaroo et al., 2016: 1593بهعنوان يک عامل
توانمندساز ( )Firdhous and Karuratane, 2018: 713به حل مسائل اجتماعي ،اقتصادي روستاها کمک کرده ( Tambotoh et al.,
 ،)2015: 179موجب بهبود وضع سلامت و کيفيت زندگي روستاييان شده ( Siegel and Dorner, 2017: 32; Tambotoh et al.,
 )2015:178-179و آنها را قادر ساخته است که از طريق دسترسي به اطلاعات ،فرصتهاي مختلف توليد را به دست آورند ،منابع
درآمدي خود را تنوع بخشند ( )Njoh, 2018: 86و نهايتاً سرمايههاي انساني را جذب کنند ( .)Salemink et al., 2017: 364از اينرو،
فاوا را بايد صنعت فرصتآفرين هزاره سوم دانست و بيش از پيش به آن توجّه کرد (آقازماني.)42 :0545 ،
با عنايت به مقدمات مطرح شده ميتوان توسعه پايدار روستايي مبتني بر فاوا را ،برخورداري و استفاده از فاوا در زمينهي پشتيباني از
خدمات عمومي ،مديريت عمومي ،تعامل بين برنامهريزان و جامعه روستايي دانست بهگونهاي که موجب مشارکت احتمالي روستاييان در
تصميمگيري ها و بهبود توسعه اجتماعي و اقتصادي روستاها گردد و همچنين از منابع طبيعي براي نسلهاي آينده محافظت کند .از سوي
ديگر ،وجود نابرابري فضايي در برخورداري از امکانات و خدمات مبتني بر فاوا مي تواند موجب واگرايي و عدم توازن در توسعه بين نواحي
روستايي گردد .در اين ارتباط و بر اساس بررسيهاي صورت گرفته ،بهنظر ميرسد که نواحي روستايي کشور و به تبع آن در شهرستان
جيرفت عليرغم داشتن تواناييهايي چون پتانسيل هاي بالاي جمعيتي و اقتصاد کشاورزي ،به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه
پايدار مبتني بر فاوا از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نميباشند .بنابراين ،پژوهش حاضر سعي دارد تا با نگرشي نو به مفهوم توسعه
پايدار مبتني بر فاوا به تبيين و ارزشگذاري شاخصهاي آن در راستاي برنامه ريزي و دستيابي به توسعه پايدار ،موقعيت و سطوح
برخورداري نواحي روستايي شهرستان جيرفت را از لحاظ توزيع شاخص هاي توسعه پايدار مبتني بر فاوا مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و
به سؤال زير پاسخ دهد:
 وضعيت روستاهاي شهرستان جيرفت از لحاظ سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا چگونه است؟
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با توجه به نقش پيشرو فاوا در دست يابي به اهداف توسعه پايدار ،تاکنون پژوهشگران و محققان داخلي و خارجي بسياري به مطالعه
پيرامون آن پرداختهاند .يعقوبي و همکاران ( ،)0514صرامي و بهاري ( ،)0514برقي و قنبري ( ،)0514عنابستاني و وزيري (،)0541
بواتنگ ،)5105( 0هريس و همکاران ،)5101( 5رزتوسکي و همکاران ،)5104( 5در مطالعات خود به مسائلي چون بسترها ،قابليتها و
اثرات بهکارگيري فاوا بر دستيابي به توسعه پايدار روستايي پرداخته اند ،اما در ارتباط با تعيين و تحليل سطح توسعه پايدار روستايي مبتني
بر فاوا کمتر به صورت مستقل پرداخته شده است .بنابراين در راستاي پژوهشهاي صورت گرفته ،اين تحقيق در تلاش است تا با
بهکارگيري مجموعهاي از شاخصهاي بومي شده ،موقعيت و سطوح برخوردار ي نواحي روستايي شهرستان جيرفت را از لحاظ توسعه
پايدار مبتني بر فاوا ،مورد مطالعه و تحليل قرار دهد.
مبانی نظری

فناوري اطلاعات و ارتباطات به ابزارهاي تکنولوژي و منابعي گفته مي شود که براي برقراري ارتباط ،ايجاد ،انتشار ،ذخيره و مديريت
اطلاعات استفاده ميشود .اين فناوري ها شامل کامپيوتر ،اينترنت ،راديو ،تلويزيون ،تلفن و غيره است ( .)kisla et al., 2009: 502توسعه
فاوا در دهه هاي اخير با سرعت قابل توجهي صورت گرفته است .با اين حال اين توسعه در همه مکانها با سرعت يکنواختي اتفاق نيفتاده
است ( .)Roberts et al., 2017: 355در اين ميان ،جوامع روستايي همواره در تلاش بودهاند که با تحولات فاوا همگام باشند تا شکافي
بين توسعه اين نواحي و مناطق شهري ايجاد نگردد .بههمين دليل دولت ها تلاشهاي گستردهاي را در زمينهي توسعه نواحي روستايي با
بهکارگيري فاوا انجام ميدهند و پيشرفتهايي نيز حاصل گرديده است ( .)Salemink et al., 2017: 360اين پيشرفت ها بر پايهي
کاربرد نظريات جديد صورت گرفته است .نظريههاي جديد توسعه پايدار روستايي بهعنوان نگرش غالب از دهه  0451ميلادي ،در راستاي
اهداف توسعه پايدار مطرح گرديدند .چند اصل کليدي ،ساختار پايهاي اين نظريهها را شکل ميدهند که عبارتاند از« :توجه به ساختار،
رسالت ،اهداف و کارکرد نظام روستايي؛ پايداري و تعادل؛ توسعه پايدار روستايي و تغيير؛ گذار و توسعه موفق؛ و بوميسازي» (افتخاري و
بدري .)015 :0540 ،با عنايت به اصول مطرحشده ،در ارتباط با توسعه پايدار روستايي مبتني بر فاوا ،نظريههاي مختلفي بيان گرديده است
که ازجمله مهمترين اين نظريهها عبارتاند از :نهادگرايي ،توانمندسازي و توسعه ظرفيتي.
در نظريه نهادگرايي براي دستيابي به توسعه تلاش ميشود که از طريق حرکتهاي کارآفريني و ظرفيتسازي زمينه لازم براي تغييرات
نهادي و توسعه فراهم شود .بنابراين اساس و پايه موفقيت نظريه نهادگرايي در توسعه منطقهاي ،توسعه و گسترش زيرساختهاي فاوا
براي تقويت يادگيري ،افزايش دانش ،فراهم نمودن ابداع و نوآوري ،خلاقيت ،ايجاد رقابتپذيري ،تقويت سرمايه انساني و اجتماعي مي-
باشد (غفاري.)505 :0545 ،
در نظريه توانمندسازي ،مفهوم توانمندسازي عبارت است از ارتقاي توانايي روستاييان و خلق فرصتهاي توانمندسازي اقتصادي،
اجتماعي و سياسي براي آنها ( .) Cecchini & Shah, 2002: 17بنابراين توانمندسازي عنصر کليدي براي ارتقاي حقوق انساني و
مکا ني و شامل قدرت بخشيدن به افراد براي دست يافتن به حقوقشان است (نوابخش و همکاران .)7 :0540 ،در ارتباط با اين نظريه ،فاوا
بهعنوان يک ابزار مي تواند زمينه توانمندسازي نيروهاي انساني فاقد مهارت را فراهم نمايد (صرامي و بهاري .)002 :0514 ،البته لازمه
ابتکار عمل فاوا در توانمندسازي روستائيان ،ارزيابي و رسيدگي به نيازهاي اطلاعاتي جوامع روستايي با مشارکت فعال ذينفعان است
( ،)Harris et al., 2018: 67تا نرم افزارهايي مطابق با شرايط محلي جامعه تهيه گردد و مالکيت محلي ،پايداري را تضمين کند.
اما در نظريه توسعه ظرفيتي ،واژه ظرفيتسازي و توسعه ظرفيتي به معناي شناسايي تواناييها بهمنظور انجام کارها بهصورت مؤثر و
کارآمد است ( )Blagescu & Young, 2006: 5که از يکسو توانايي هاي علمي ،فناوري ،اقتصادي و نهادي و از سوي ديگر روابط،
1
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ارزشها و نگرشها را شامل ميشود ( .)Matachi, 2006: 4در اين زمينه نيز استفاده از فناوري جهت بسترسازي يا تقويت ظرفيتهاي
موجود در افراد و نهادهاي جامعه مدني ،فراهمسازي فضاي مناسب براي نوآوري يا خلاقيت ،آفرينش و ايجاد ظرفيتهاي جديد ،تقويت
فعاليتهاي بين سازماني و شبکهاي کردن فعاليتها ،مورد تأکيد است (احمديان ديوکتي و همکاران .)01 :0545 ،با توجه به آنچه ذکر شد
ميتوان گفت که اين نظريات ،سياستگذاران و برنامهريزان توسعه روستايي را آگاهانه بهسمت شناخت ظرفيتهاي موجود فاوا در نواحي
روستايي ،توسعه و گسترش زيرساختهاي فاوا براي تقويت يادگيري ،افزايش دانش ،مشارکت فعال ذينفعان و در نهايت توانمندسازي
روستاييان براي تحقق توسعه پايدار فرا ميخواند.
مواد و روشها

تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردي و ازنظر ماهيت و روش بهصورت توصيفي -تحليلي است .جهت گردآوري اطلاعات و دادهها از
روشهاي اسنادي و ميداني استفاده شده است  .عملياتي کردن مفاهيم و متغيرهاي مطرح در سؤالات با استفاده از ادبيات تحقيق صورت
گرفته است؛ بدينترتيب ،بهمنظور طراحي و تبيين شاخصها ي توسعه پايدار مبتني بر فاوا فرآيندي مشتمل بر چهار گام طي شده است
(شکل .)0

شکل ( .)1فرآیند طراحی و تبیین شاخصهای منتخب تحقیق ،مأخذ( :پژوهشگران)0541 ،

در ادامه بهمنظور انجام فرايند عملياتي کردن ابعاد و شاخصهاي تحقيق 05 ،مورد استناد
نظري مورد توجه قرار گرفت که در قالب جدول ( )0ارائه گرديد.
جدول ( .)1ابعاد و شاخصهای توسعه پایدار مبتنی بر فاوا در برخی پژوهشهای جهانی
ابعاد
اجتماعي

بازاريابي الکترونيکي
پشتيباني مالي الکترونيکي
تحقق دولت الکترونيکي
آموزش الکترونيکي
سلامت الکترونيکي
مديريت الکترونيکي
مسئوليتپذيري اجتماعي الکترونيکي
اثربخشي نهادي الکترونيکي
دموکراسي الکترونيکي
قوانين و مقررات
اعتماد الکترونيکي
عدالت الکترونيکي
رضايتمندي از کيفيت خدمات الکترونيکي

کارآفريني الکترونيکي



حفاظت الکترونيکي از منابع طبيعي

Shirazi et al, 2010
Alibaygi et al, 2011



 



     


 

    



مديريت ريسک الکترونيکي

افتخاري و همکاران0540 ،
خواجه شاهکوهي0545 ،
افراخته و همکاران0542 ،
اعظمي و سفاهن0547 ،



 





  

بهرهوري انرژي

سازمان/پژوهشگر

اقتصادي

زيست محيطي
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ابعاد
اجتماعي

اقتصادي

بازاريابي الکترونيکي
پشتيباني مالي الکترونيکي
تحقق دولت الکترونيکي
آموزش الکترونيکي
سلامت الکترونيکي
مديريت الکترونيکي
مسئوليتپذيري اجتماعي الکترونيکي
اثربخشي نهادي الکترونيکي
دموکراسي الکترونيکي
قوانين و مقررات
اعتماد الکترونيکي
عدالت الکترونيکي
رضايتمندي از کيفيت خدمات الکترونيکي

کارآفريني الکترونيکي

 








حفاظت الکترونيکي از منابع طبيعي



مديريت ريسک الکترونيکي

Saraei and Amini, 2012
Markus and Mentzer, 2014
Measuring the Information
Society Report, 2016
Palvia et al, 2017
Asongu and Roux, 2017
Hosseini et al, 2017
Firdhous and Karuratane,
2018





بهرهوري انرژي

سازمان/پژوهشگر
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مأخذ( :پژوهشگران)0541 ،

سپس روايي چارچوب عملياتي شده با انجام مطالعات پيمايشي و نظرسنجي ،مورد ارزيابي  51نفر از خبرگان و اساتيد حوزهي برنامهريزي
روستايي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاههاي مختلف سطح کشور به شرح جدول ( )5قرار گرفت.
جدول ( .)2تعداد خبرگان/اساتید دانشگاهی منتخب
نام دانشگاه
تعداد اساتيد حوزه
برنامهريزي روستايي
تعداد اساتيد حوزه

ICT

تبريز

فردوسي مشهد

اروميه

کرمان

تهران

پيام نور

شيراز

جيرفت

0

0

0

5

0

5

0

5

00

0

-

-

0

-

0

0

در واقع جهت سنجش روايي چارچوب عملياتي شده از روش اعتبار محتوا استفاده گرديد .بر اين اساس از صاحبنظران و خبرگان در
زمينهي موضوع و مسئله پژوهش درخواست شد که ميزان مناسب بودن هرکدام از شاخصها را با انتخاب يکي از سه گزينه «ضروري»،
«مفيد اما نه ضروري» و «غيرضروري» بيان دارند .بدين ترتيب ،با توجه به رابطه ( ،)0نسبت روايي محتوايي شاخصها محاسبه گرديد.
لازم به ذکر است ،جهت پذيرفته شدن روايي محتوايي هر شاخص و عامل حداقل مقدار بهدستآمده از  CVRبايد  1/52باشد.
رابطه (:)0

N
2

Ne 
N
2

CVR 

در اين رابطه  Nبيانگر تعداد کل خبرگان و  Neبيانگر تعداد خبرگاني است که گزينه «ضروري » را انتخاب کردهاند ( Lawshe,

 .)1975: 567وضعيت روايي مربوط به شاخص هاي توسعه پايدار مبتني بر فاوا در قالب جدول ( )5ارائه شده است .لازم به ذکر است که
پرسشنامه طراحي شده حاوي پرسشها يي با جهت مثبت و منفي بوده است .براي مثال براي سنجش شاخصهاي عدالت الکترونيکي و
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اعتماد الکترونيکي ،پرسشهايي در ارتباط با معرفهاي اين دو شاخص طرح گرديد ،داراي جهت منفي بودهاند .در جدول ذيل جهت
شاخصها با حرف اختصاري ( )Zبيان شده است.
جدول ( .)3روایی محتوایی شاخصهای توسعه پایدار مبتنی بر فاوا
بُعد

Z
+

اجتماعي

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ابعاد و شاخصهاي توسعه پايدار مبتني بر فاوا
بُعد
شاخص
CVR
Z
رضايتمندي از کيفيت خدمات
+
0
الکترونيکي
اقتصادي
+
1/111
عدالت الکترونيکي
+
1/177
اعتماد الکترونيکي
1/455
قوانين و مقررات
+
1/111
دموکراسي الکترونيکي
1/177
اثربخشي نهادي الکترونيکي
+
1/455
مسئوليتپذيري اجتماعي الکترونيکي
زيست
محيطي
1/455
مديريت الکترونيکي
1/455
سلامت الکترونيکي
+
1/455
آموزش الکترونيکي
0
تحقق دولت الکترونيکي

شاخص
پشتيباني مالي
الکترونيکي
بازاريابي الکترونيکي
کارآفريني الکترونيکي
حفاظت الکترونيکي
از منابع طبيعي

CVR
1/177
1/455
1/455
1/111

مديريت ريسک

1/177

بهرهوري انرژي

1/177

مأخذ( :پژوهشگران)0541 ،

در ادامه بهمنظور بررسي اعتماد يا پايايي پرسشنامه سرپرستان خانوار از طريق پيشآزمون آن در منطقه مورد مطالعه ،انجام پذيرفت.
در اين گام ،از پرسشنامها ي که مرحله تشخيص و سنجش روايي را توسط محققان پشت سر گذاشته بود 51 ،عدد تهيه گرديد و در بين
ساکنان  2روستا از روستاهاي مورد مطالعه ،توزيع شد و پس از تکميل ،جمعآوري گرديد .دادههاي حاصل از اين پرسشنامهها پس از وارد
شدن به نرمافزار  ،SPSSجهت تشخيص پايايي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد پيش آزمون قرار گرفتند.
بر اين اساس ،مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه سنجش سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا براي بُعد اجتماعي ( ،)1/125اقتصادي
( )1/554و زيست محيطي ( )1/540ميباشد که نشان از پايايي مطلوب پرسشنامه است.
محدوده مورد مطالعه تحقيق حاضر را نواحي روستايي شهرستان جيرفت تشکيل ميدهد (شکل شماره  .)5اين شهرستان در طول
جغرافيايي  27درجه و  02دقيقه تا  21درجه  50دقيقه و عرض جغرافيايي  51درجه و  01دقيقه تا  54درجه و  51دقيقه قرار گرفته است
و به لحاظ تقسيمات سياسي تا سال  0541مشتمل بر  2بخش 00 ،دهستان 2 ،شهر و  0570آبادي است .جمعيت شهرستان جيرفت در
سال  0542برابر  511121نفر بوده است که از اين تعداد 025025 ،نفر ساکن نقاط شهري و  022741نفر در نقاط روستايي سکونت دارند
(مرکز آمار ايران.)0542 ،
براي انتخاب نمونه ا ز جامعه آماري دو دسته روستا که يک دسته داراي مراکز فاوا و دسته ديگر فاقد آن بودهاند مدّنظر قرار گرفت .در
مجموع روستاهايي که در شهرستان جيرفت تا سال  0542داراي مرکز  ICTهستند شامل  04روستاست و در کنار اين روستاها تلاش شد
تا گروه ديگري از روستاها با عنايت ب ه چند شاخص مهم (تعداد خانوار ،فاصله روستا تا مرکز شهرستان و ارتفاع روستا از سطح دريا) و
داراي شرايط مشابه با روستاهاي گروه اول و در تناظر با آنها انتخاب شوند .فهرست روستاهاي نمونه در گروه اول و روستاهاي همگن با
آنها در جدول ( )0ارائه شده است .همچنين شکل ( ) 5توزيع اين روستاها را در کنار ساير روستاها بر روي بستر طبيعي منطقه نشان
ميدهد.

تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي ( مورد مطالعاتي :شهرستان جيرفت)



00

شکل ( .)2موقعیت روستاهای موردمطالعه در شهرستان جیرفت

متناسب با تعداد کل خانوارهاي روستاهاي نمونه که برابر با  07051خانوار ميباشد ،حجم نمونه تحقيق در اين گروه بر اساس فرمول
کوکران (رابطه  557 ،)5خانوار مشخص شد و متناسب با ميزان خانوار هر روستا ،سهم نمونه مورد پرسشگري نيز تعيين گرديد (جدول .)0
رابطه :5

t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d

جدول(  .)4فهرست روستاهای نمونه ،همگن و وضعیت آنها از نظر شاخصهای مطرح شده
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* در مواردي که سهم نمونه روستا کمتر از  01خانوار بوده ،براي اينکه نتايج واقعيتر و قابليت تحليل و مقايسه روستاها بيشتر شود ،اين تعداد به  01خانوار افزايش يافته
است .منبع( :مرکز آمار ايران ،0542 ،محاسبات نگارنده)0541 ،

پس از تأييد روايي چارچوب عملياتي شده تحقيق ،بهمنظور تعيين وزن شاخصهاي متناسب با شرايط جامعه روستايي کشور،
نظرسنجي از نخبگان مورد نظر قرار گرفت .در ادامه براي تحليل دادهها و رتبهبندي نواحي روستايي شهرستان جيرفت به لحاظ توسعه
پايدار مبتني بر فاوا از مدل تصميمگيري چند معياره کوپراس که انجام محاسبات مراحل کاري آن بهصورت شکل ( )5ميباشد ،استفاده
شده است .دليل استفاده از اين مدل در درجه اول سادگي مراحل کار ،کاربرد در رتبهبندي و سطحبندي ،تفکيک شاخصهاي مثبت و
منفي ،در نظر گرفتن کليه دادههاي مربوط به هر شاخص و نهايتاً انتخاب بهترين گزينهها در ارتباط با يک موضوع است.

شکل ( .)3مراحل محاسباتی مدل تصمیمگیری کوپراس

در نهايت جهت تعيين نواحي همگن از آزمون تحليل خوشهاي  Kدر محيط نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد و پس از تعيين سطح
توسعه روستاهاي مورد مطالعه ،وزنهاي به دست آمده هر روستا در قالب يک فيلد به لايه روستاها در نرمافزار  ARC GISاضافه شد و
نتايج آن بهصورت يک نقشه ارائه گرديد .شکل ( )0مراحل روششناسي مقاله و فرآيند انجام کار را به شکل مشخصتري ارائه ميدهد.

تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي ( مورد مطالعاتي :شهرستان جيرفت)



05

شکل(.)4روششناسی پژوهش

یافتههای تحقیق

در راستاي دستيابي به هدف تحقيق و براي سنجش سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا در نواحي روستايي شهرستان جيرفت05 ،
شاخص بهکار گرفته شدند .گويههاي مربوط به هر يک از شاخصها ،از طريق طيف ليکرت اندازهگيري شدند و ميانگين هر شاخص
مطابق با نظر خانوارهاي نمونه ي هر روستا ،مبنايي براي تشکيل ماتريس وضع موجود سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا و رتبهبندي
روستاهاي مورد مطالعه ،بهشمار آمد (جدول .)2
جدول (.)5ماتریس وضع موجود سطح توسعه پایدار مبتنی بر فاوا در نواحی روستایی شهرستان جیرفت

00
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در گام دوم پس از تشکيل ماتريس وضع موجود بهمنظور نرماليزه کردن ماتريس وضع موجود ،ابتدا بايد وزندهي شاخصها صورت
ميگرفت .بدينمنظور همانطور که قبل ًا ذکر شد در اين تحقيق از وزندهي شاخصها با استفاده از نظر کارشناسان انجام گرديد (جدول
 .)7بر اين اساس در بُعد اجتماعي ،شاخص آموزش الکترونيکي ،در بُعد اقتصادي ،شاخص بازاريابي الکترونيکي و در بّعد زيست محيطي
شاخص مديريت ريسک الکترونيکي به ترتيب بيشترين وزن را به خود اختصاص دادهاند.
جدول( .)6وزن اختصاص دادهشده به ابعاد و شاخصها بر اساس نظر کارشناسان

در ادامه پس از طي مراحل محاسباتي مدل تصميمگيري کوپراس که قبلاً در شکل ( )5به آنها اشاره گرديد ،رتبهبندي روستاها بر
اساس مقدار  Qjصورت پذيرفت؛ بدين ترتيب روستاهاي با بالاترين مقدار  Qjو  Njبالاترين رتبه توسعه پايدار مبتني بر فاوا را بر اساس
 05شاخص بهخود اختصاص دادهاند و در مقابل ،روستاهاي با کمترين مقدار  ،Qjپايينترين رتبه توسعه را دارند .همچنين در اين قسمت
با استفاده از مقدار ( ،)Njتحليل خوشهاي  ، Kانجام گرديد که بر اساس آن ،روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ سطح توسعه پايدار مبتني بر
فاوا در  2خوشه تقسيمبندي شدهاند (جدول .)5
جدول ( .)7نتایج ارزیابی مدل کوپراس برای رتبهبندی روستاهای شهرستان جیرفت به لحاظ سطح توسعه پایدار مبتنی بر فاوا

تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي ( مورد مطالعاتي :شهرستان جيرفت)



02

بنابراين با توجه به نتايج آزمون تحليل خوشهاي ميتوان گفت که در سطح شهرستان جيرفت ،تعداد  1روستا در خوشه توسعهيافته،
تعداد  00روستا در خوشه نسبت ًا توسعهيافته ،تعداد  7روستا در خوشه متوسط (نُرمال) ،تعداد  1روستا در خوشه نسبت ًا محروم و نهايت ًا تعداد
 2روستا در خوشه محروم از نظر توسعه پايدار مبتني بر فاوا قرار دارند (شکل .)2

شکل ( :)5سطحبندی توسعه پایدار مبتنی بر فاوا در نواحی روستایی شهرستان جیرفت

بحث و نتیجهگیری

امروزه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي بر ابعاد مختلف زندگي روستاييان تأثير گذاشته و الزامات و مقدمات توسعه پايدار روستاها را
نيز براي حضور در جهان آينده فراهم نموده است .ميزان موفقيت جوامع روستايي براي دستيابي به توسعه پايدار در چنين شرايطي بستگي
به ميزان آمادگي بسترهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فنّي آن ها دارد تا استفاده مناسب و کارآمدتري از فاوا صورت گيرد .بنابراين
دستيابي به توسعه پايدار روستايي مبتني بر فاوا در گام اول نيازمند مطالعه و شناخت وضع موجود و برنامهريزي براساس اين شناخت مي -
باشد .از اينرو سياستگذاران و برنامهريزان توسعه روستايي آگاهانه بهسمت شناخت ظرفيتها و بسترهاي موجود فاوا در نواحي روستايي،
توسعه و گسترش زيرساخت هاي فاوا براي تقويت يادگيري ،مشارکت فعال ذينفعان و در نهايت توانمندسازي روستاييان براي تحقق
توسعه پايدار قدم برميدارند .در اين راستا ،پژوهش حاضر با بهرهگيري از ادبيات پژوهشي موجود و بهکارگيري  05گويه در قالب 05
شاخص ،سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا در نواحي روستايي شهرستان جيرفت را در چارچوب مدل تصميمگيري کوپراس مورد تحليل و
بررسي قرار داد .نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است که نواحي روستايي شهرستان جيرفت از وضعيتي متفاوت به لحاظ توسعه پايدار
مبتني بر فاوا برخوردارند .بر پايهي بررسيها و مشاهدات پژوهش ميتوان گفت در شرايط حاضر ،روستاهاي دولتآباد اسفندقه ،دولتآباد
مرکزي ،درياچه ،دوبنه ،پشتلر ،حسينآباد دهدار ،فردوس و سغدر که به ترتيب بالاترين سطح توسعه را دارند ،از شرايط مساعد محيطي و
فضايي چون موقعيت دشتي ،منابع آب زيرزميني ،خاک مناسب ،نزديکي به مرکز شهر و راه ارتباطي مناسب برخوردارند و همچنين
جمعيت بيشتري را در خود جاي دادهاند .روستاهاي ذکر شده ،در مواردي مانند زيرساختها و تجهيزات فاوا ،نيروي انساني آموزش ديده و
خدمات ارائه شده در زمينهي فاوا نيز وضعيت بهتري دارند .در مقابل روستاهاي آبشور ،کهن ،حيشين سفلي ،دره رود ،عباسآباد که
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پايين ترين سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا را از ديد جامعه نمونه دارند ،روستاهايي کوچک ،دورافتاده و يا داراي موقعيت کوهستاني و
جمعيت ناپايدا ر هستند .ضعف در دسترسي به تجهيزات ،امکانات و خدمات مبتني بر فاوا نيز در روستاهاي ذکر شده نيز پديدهاي مشهود
است.
مجموع اين شرايط سبب گرديده است که در نواحي روستايي شهرستان جيرفت ،شاهد سطوح متفاوتي از توسعه پايدار روستايي مبتني
بر فاوا باشيم .در ادامه بحث ميتوان يافتههاي پژوهش حاضر را با برخي مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مورد مقايسه قرارداد .بهطور
کلي ،نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات برقي و قنبري ( ،)0514خواجه شاهکوهي ( ،)0545اعظمي و سفاهن ( ،)0547عليبيگي و
همکاران ( )0540و هريس و همکاران ( )0545به لحاظ سنجش وضعيت موجود و بررسي اثرات فاوا در ابعاد توسعه جوامع مورد مطالعه با
استفاده از شاخصهايي چون دولت الکترونيکي ،آموزش الکترونيکي ،سلامت الکترونيک ي و بازاريابي الکترونيکي در يک راستا قرار دارد.
بدين ترتيب مجموعه شاخصهاي ارائه شده در اين پژوهش ميتواند به عنوان الگويي براي تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فاوا در
ساير نواحي روستايي مورد استفاده قرار گيرد و همچنين برنامهريزان حوزهي توسعه روستايي را در ارائه برنامهها و سياستهاي توسعه
ياري نمايد.

تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي ( مورد مطالعاتي :شهرستان جيرفت)
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