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چکیده
امروزه نقش و کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات محور بسياري از تحوالت شهري-
روستایی شناخته شده است .لذا دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات زمانی حداکثر تاثيرگذاري
را در زندگی بشر خواهد داشت که بتواند در تمام زمينهها و در ميان تمام اقشار جامعه رسوخ کند.
هدف از این پژوهش بررسی کاربرد و جایگاه فناوري اطالعات و ارتباطات در شهرستان زنجان
میباشد .نوع تحقيق کاربردي ،روش مورد استفاده توصيفی -تحليلی و براي گردآوري دادهها از
روش کتابخانهاي و ميدانی (پرسشنامه ،مشاهده) استفاده شده است .براي تجزیه و تحليل دادهها از
آمارهاي توصيفی و استنباطی ( tتک نمونهاي ،فریدمن ،همبستگی و تحليل مسير) استفاده شده
است .یافتههاي این پژوهش نشان داد که براساس آزمون  tتک نمونهاي مبين باال بودن مقادیر
ميانگين بدست آمده در مولفههاي مورد نظر تحقيق از حد ميانگين ( )3میباشد .به طوري که ،در
سطح معناداري و تفاوت آنها از مطلوبيت عددي نيز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است.
براساس آزمون فریدمن ،بيشترین ميانگين رتبهاي مربوط به مولفههاي اقتصادي و کمترین آن
مربوط به مولفههاي فرهنگی میباشد .از سوي دیگر ،نتایج آزمون اسپيرمن ،نشان میدهد که
بيشترین همبستگی را مولفههاي اقتصادي با 0/715و کمترین همبستگی را مولفههاي فرهنگی با
 0/176دارا میباشد .در نهایت آزمون تحليل مسير نشان داد که بيشترین اثر کلی مربوط به متغير
شاخصهاي اقتصادي با  0/765میباشد ،یعنی با گسترش رابطه شهر و روستا توسعه اقتصادي و
افزایش کارهاي خدماتی و تا حدودي افزایش عدالت اجتماعی بين شهر و روستا در منطقه مورد
مطالعه را به دنبال داشته است.
کلید واژهها :فناوري اطالعات و ارتباطات ،روابط شهر و روستا ،عدالت اجتماعی ،شهرستان زنجان
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دانشجوي دکتري جغرافيا و آمایش کيفيت محيطی مناطق روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
استادیار گروه جغرافيا ،دانشگاه زنجانeinalia@gmail.com ،
دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،دانشگاه تبریز
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 -1مقدمه
مطالعه روابط شهر و روستا از مهمترین مباحث مطرح در برنامهریزيهاي ناحيهاي و روستایی
است .زیرا با مطالعه و شناخت کلی و همه جانبه از یک ناحيه و با کشف استعدادها و تواناییهاي
بالقوه موجود در محل میتوان راهحلهاي مناسبی براي رفع تناقضات و اختالفات ناحيهاي و
خصوصا تضادهاي آشکار بين شهرها و روستاها پيدا کرد(محمدي یگانه و سناعی مقدم1396 ،
104:؛ طاهرخانی و همکاران .) 25: 1383،مساله روابط شهر و روستا از دوران باستان مطرح بوده
است(سلطانزاده .)25: 1367 ،بنابراین در عصر سنت روابط متعادلی بين شهر و روستا وجود داشته
است ،به طوري که شهرها از نظر منابع غذایی و مواد خام وابسته به مناطق روستایی بودند و
روستاها نيز از نظر سرمایه و خدمات وابسته به شهرها بودهاند (منشیزاده و صادقی.)121: 1389 ،
در این رابطه هم شهر و هم روستاها به طور متقابل از کارکردهاي یکدیگر بهرهمند میشدند ،هر
چند که در مجموع از نظر اقتصادي کفه شهر سنگينتر بوده است (سجاسی قيداري و همکاران،
 .) 130: 1396در عصر مدرن به خصوص در کشورهاي جهان سوم که منابع درآمد آنها محدود به
منابع معدنی مثل نفت است ،وابستگی شهرها روز به روز به روستاهاي پيرامونی خود کمتر شده
است و برعکس وابستگی روستاها به شهرها از نظر دریافت خدمات ،سرمایه ،مواد غذایی و نظایر آن
روند افزایشی یافته است .این امر نه تنها موجب عقبماندگی روستاها و افزایش مهاجرت در بين
روستایيان شده ،بلکه این عدم تعادل منشا نابرابريهاي متعدد و عدم تعادل در عدالت اجتماعی
شده است (صحنه و همکاران1396:122 ،؛ صرامی .)101:1382 ،لذا امروزه تاثير شهر بر توسعه
مناطق روستایی و پيرامون آنها امر مسلم و پذیرفته شدهاي است .این اثرگذاري به طور عمده از
طریق پيوندهاي روستایی -شهري محقق میگردد ) .(Van Leeuwen, 2010:1از این رو سازمان
ملل در سال  2004موضوع روز جهانی اسکان را چنين ناميد :شهرها ،موتورهاي توسعه روستایی
است ) .(Un habitat,2004:26چرا که هر منطقه تنها متشکل از نظام سکونتگاههاي پراکنده و بی
ارتباط نيست .بلکه شبکه اي به هم پيوسته از روابط اجتماعی ،اقتصادي و فيزیکی است که از طریق
روابط بين نقاط روستایی و شبکه شهري شکل میگيرد (کالنتري .)235 :1380،سکونتگاههاي
روستایی و شهري بيش از آنکه از ویژگیهاي درونیشان تأثير بپذیرند ،به شدت تحت تأثير کم و
کيف مناسباتی هستند که در زمينههاي مختلف بين آنها وجود دارد و بدون شناخت عميق این
مناسبات امکان ساماندهی و توسعه پایدار شهر و روستا ميسر نيست (رضوانی و شيخی.)15: 1386 ،
از این رو مناسبات روستا -شهري نيازمند بررسیهاي جامع به منظور فهم تغيير در ماهيت و شدت
این تعامالت در طول زمان است ) .(Kaur, 2007:6در این فرآیند ،فناوري اطالعات و ارتباطات به
عنوان پدیده هزاره سوم ،رویکرد دانش محوري است که دانایی را به توانایی مبدل میسازد .به
طوري که زندگی بشر را دچار تحول کرده است و در آینده نه چندان دور اداره بخش اعظمی از امور
بشر بدون استفاده از این فناوري مقدور نخواهد بود(جاللی)34:1385،
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در حال حاضر ،روند رو به افزایش توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات سبب شده است تا
دسترسی مردم به خدمات از دیدگاه بسياري از محققان یکی از پيش نيازهاي اساسی جهت
دستيابی به توسعه باشد ) .(Jensen, 2006:3; Redoli, 2008:425بحث جهانی شدن به دنبال
پيشرفتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات به طور گستردهاي مطرح شده است تا اندیشمندان با
توجه به گسترش روز افزون استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،از دنياي امروزه با عنوان فشرده
سازي فضا ،زمان و جهانی شدن نام ببرند (Avgeru, 2010,11; Castells, 2000:4; Sahay,
) .2000,14با توجه به پتانسيلهاي فناوري اطالعات و ارتباطات جهت دستیابی به توسعه روابط
روستایی -شهري و مزایاي بسياري که در روند توسعه کشورهاي مختلف داشته است ،دولتهاي
بسياري در دنيا در راستاي مبارزه با فقر ،خدمات اجتماعی و افزایش سطح اطالعات ،اقدام به توسعه
فناوري اطالعات و ارتباطات در نواحی روستایی و شهري کردهاند ) .(Bakhsizadeh, 2010:255لذا
توانسته است زندگی مردم و کار را با کمک روشهاي جدید و ارتباط با زمان و مکان امکانپذیر
سازد و در روابط شهر و روستا تحولی جدید به وجود آورد .بنابراین تحقق حاضر به دنبال پاسخگویی
به سواالت زیر میباشد:
 -1آیا فناوري اطالعات و ارتباطات منجر به کاهش نابرابريهاي شهر و روستا در منطقه مورد
مطالعه شده است؟
 -2آیا گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا موثر بوده است؟
 -2مبانی نظری
 -2-1روابط شهر و روستا و نقش فناوری ارتباطات و اطالعات در آن
پيوندها و روابط روستایی -شهري حاصل تعامل دوسویه سکونتگاههاي روستایی و کانونهاي
شهري در عرصه منطقه اي هستند و از طریق جریانهاي مختلف از جمله جریان افراد ،کاالها،
اطالعات ،نوآوري و نظایر آن شناسایی میشوند (سعيدي1386 ،؛ لينچ .)46: 2005 ،از لحاظ نظري،
تحقق این گونه جریانها در بستر دگرگونیهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جاري ،بویژه در
کشورهاي در حال توسعه ،با تنوع و تقویت اشتغال و منابع درآمدي در محيطهاي روستایی همراه
است (سعيدي و سلطانی .)1383:36 ،به طوري که ،روابط و پيوندهاي روستایی -شهري را می توان
از دو منظر مورد بررسی قرار داد(سعيدي و تقی زاده:)36: 1384 ،
الف -پيوندها در عرصه فضا (جریان افراد ،ایده ها ،کاال ،سرمایه ،اطالعات ،فناوري و )...
ب -تعامل در سطح بخش ها که عمدتا شامل فعاليت هاي روستایی که در نواحی شهري به انجام
می رسد و یا فعاليت هایی که اغلب به عنوان شهري دستهبندي میشوند (مانند صنعت و خدمات)،
اما در نواحی روستایی جریان دارند.
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به هر حال ،روابط و مناسبات روستایی -شهري در کشورهاي در حال توسعه در چند دهه اخير
به سرعت گسترش یافته و بهبود زیرساختهاي ارتباطی نقش مهمی در این زمينه داشتهاند .این
مناسبات اثرات متنوع و گستردهاي بر شهرها و روستاها دارد ،به گونهاي که امروزه شرایط موجود در
سکونتگاههاي روستایی و شهري بيشتر از اینکه از ویژگیهاي درونی آنها متأثر باشد ،به شدت
تحت تأثير جریاناتی هست که در زمينههاي مختلف منجر به تسهيل فعاليتهاي اقتصادي و
اجتماعی شده و به تشکيل سرمایه اقتصادي و اجتماعی کمک کند );Zhang et al, 2006,446
رضوانی و شيخی .)184: 1386 ،به عبارت دیگر ،شهرها در کشورهاي در حال توسعه همانند شهرها
در کشورهاي توسعه یافته به شدت براي رفع نيازهایشان به نواحی روستایی پيرامونی خود وابسته
هستند ) .(Guyer,1987:1-5پاتر و دیگران ( )2004متعقدند که توسعه پایدار به بررسی روابط
متقابل بين جمعيت ،محيط زیست و مکانها در نواحی مختلف و مقياسهاي متنوع میپردازد که
ماهيت مناسبات شهر و نواحی روستایی در کانون این موضوع قرار دارد .این روابط ،به طور ضمنی،
شامل جغرافياي گروهها و افراد میباشد (رضوانی و شيخی .)36: 1384،به طوري که ،تحوالت
صورت گرفته در برقراري مناسبات دائمی و ارائه خدمات اقتصادي و برخورداري از مزایاي شهري
نقش مهمی در حيات و پایداري سکونتگاههاي روستایی ایفا میکند (قدیري معصوم و همکاران
.)12: 1386،
نتایج یافتههاي صاحب نظران در خصوص چالشهاي توسعه روستایی نشان میدهد که عدم
دسترسی به اطالعات موثق و شفاف ،ساختار مکانيکی ،فقدان فرهنگ حمایت از کارآفرینی و
نوآوري ،وجود فاصله با بازار و خدمات ،شکاف در دسترسی به سرمایه و اطالعات ،کاهش فرصتهاي
شبکهاي و ارتباطی ) ،(Markley, 2002: 2وجود گسستگیهاي درونی ميان جامعه روستایی،
ناآگاهی از چگونگی استفاده از دانش ،منابع و شبکههاي موجود براي ورود به محيط جدید
) (Edward& Stuart, 2004: 10از جمله موانع مهم توسعه روستایی به شمار میآید ،که بایستی از
طریق دستيابی به اطالعات موثق و به موقع در فرآیند توسعه منطقه اي و تقویت روابط روستا و
شهر مرتفع شود.
از این رو ،یکی از دیدگاههاي مطرح در کاهش تفاوتهاي منطقهاي بين شهر و روستا توجه به
توانمنديهاي فناوري اطالعات و ارتباطات است .به طوري که ،این فناوريها نقش عمدهاي در
توسعه سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا میکند .زیرا که ،در فرآیند توسعه
منطقه اي به عنوان عاملی تاثيرگذار در بهبود روابط روستا و شهر به شمار میآید و زمينه را براي
برابري اقتصادي و عدالت اجتماعی از طریق برابرسازي فرصتهاي توسعه و کارآفرینی مهيا میسازد
) .(Rao, 2009:2از طرفی دیگر ،فناوري اطالعات و ارتباطات اهميت به سزایی در توسعه زیرساختی
و توانمندسازي فعاليتهاي ترویجی و آموزشی از طریق شکلدهی سيستمهاي اطالعات یکپارچه و
حرکت به سمت شبکههاي اطالعاتی ملی و بينالمللی دارد).(Chapman and Slaymaker, 2002:2
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به عبارت دیگر ،فناوري هاي اطالعات و ارتباطات از طریق کاهش شکاف دیجيتال و بهبود سواد
اطالعاتی به بهبود توان رقابت پذیري و ایجاد ارزش افزوده و ارتباط مناسب بازاري بين روستا و شهر
کمک کرده و به افزایش قدرت توليدي مناطق روستایی و افزایش قدرت توليد کننده روستایی در
رابطه با فرآیند کنترل ،فرآوري ،شفافيت در بازار ،کاهش هزینه جابجایی و نظایر آن زمينه را براي
تصميمگيري در محيط دموکراتيک فراهم میسازد ) (Fao, 2010و میتواند پيامدهاي توسعهنيافتگی
مناطق روستایی از قبيل فقر گسترده ،نابرابري فرایند رشد سریع جمعيت ،بيکاري و نظایر آن
کاهش دهد (ازکيا .)33:1384،عالوه بر این ،بر اساس یافتههاي مطالعات برخی از اندیشمندان
فناوري اطالعات و ارتباطات نقش به سزایی در اطالع رسانی و افزایش آگاهی هاي فردي و اجتماعی
و همچنين افزایش حق انتخاب دارد و به همين دليل از آن تحت عنوان کليد دمکراسی و توسعه
مدنی یاد می شود ).(Rao, 2009:1
ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهري در کشورهاي در حال توسعه
عالوه بر سکونت و فعاليتهاي اکثریت جمعيت جهان سوم در مناطق روستایی و تاکيد محققان به
کاستن از مسئله بيکاري شهري و تراکم جمعيت از طریق بهبود محيطهاي روستایی به عنوان یک
راه حل اساسی است (ازکيا .)34 :1384،از این رو ،براي برقراري تعادل مناسب بين بيکاري اقتصادي
شهر و روستا و نيز ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت وسيع مردم به منظور دستیابی به توسعه
ملی و مطلع شدن از مواهب آن ،از اهداف کشورها جهت تحقق معناي حقيقی توسعه میباشد با
توجه به این که بخش اعظمی از نيروهاي مولد جامع جهانی در روستاها زندگی میکند خدمات
رسانی دولتها به این بخش از توزیع عادالنهاي برخوردار نمیباشد روستاها نسبت به شهرها سهم
کمتري در برنامههاي توسعه دولتها دارند که این موضوع یکی از مهمترین دالیل مهاجرت بیرویه
روستایيان به شهرها جهت دسترسی به امکانات میباشد (فتحی .)108: 1386 ،در حقيقت نياز
مناطق روستایی به کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات جديتر از شهرها میباشد به طوري که
اگر توليدکنندگان روستایی بتوانند از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات ،اطالعات موثقی را دریافت
کنند ،میتوانند با کيفيت بهتري مراحل مختلف توسعه اقتصادي -اجتماعی و کشاورزي را مدیریت
نموده و در تغيير شرایط زندگی و فعاليت در راستاي زمينه سازي براي توسعه پایدار روستایی
مشارکت کنند.
در شکل ( )1مدل مفهومی تعامل الکترونيکی شهر الکترونيکی با روستاي الکترونيکی در ایران
مورد توجه قرار گرفته است که اساس آن توجه به یکی از جدیدترین تئوريهاي برنامهریزي شهري
و روستایی (نظریه مشارکت مردمی ،برنامه ریزي با مردم نه براي مردم) می باشد.
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شکل  -1مدل مفهومی تعامل الکترونیکی (روابط متقابل) شهر الکترونیکی با روستای الکترونیکی در
ایران
(خنجری عالم و کیانی.)6: 1386 ،

خروجیهایی این مدل متناسب با فناوري روز دنيا و قابل دسترسی براي شهروندان (روستاي و
شهري) میباشند:
 عدالت محور بوده و به تناسب و فراخور تالش شهروندان شهري و روستایی خدمات ارائه
میدهد.
 از لحاظ زمانی و مکانی شهروندان داراي حقوق تعریف شده مساوي ،با لحاظ نمودن محورهاي
عدالت اجتماعی و اقتصادي میباشند
 به تقبل موارد الزم جهت جلوگيري از شکاف ناعادالنه دیجيتالی بين شهر و روستا در نظر
گرفته شدهاند.
 بسياري از روابط حاکم بر ارتباطات شهري و روستایی با استفاده از نرم افزارهاي متناسب
کامپيوتري به صورت قوانين هوشمند تعریف شدهاند و حق هيچگونه سوء استفادهاي را به اشخاص
نمیدهند.
 به طور کلی اجراي سيستم منجر به کاهش شکاف دیجيتالی بين شهر الکترونيک با روستاي
الکترونيک میگردد.
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-2-2کارکرد فناوری اطالعات و ارتباطات در رابطه با شهر الکترونیک و روستایی
الکترونیک
قرن حاضر به عصر ارتباطات معروف شده و با وجود تکنولوژي پيشرفته از جمله الکترونيک
سيستم هاي زندگی در نقاط مختلف دنيا را تغيير داده است و در هر دوره از پيشرفت تکنولوژي بشر
با توجه به خدماتی که آن تکنولوژي برایش فراهم کرده سيستمهاي اجتماعی خود را تغيير داده و با
آن همگام شده و براي تسهيل در امر نياز خود از آن حداکثر بهره را برده است .در حال حاضر
تکنولوژي باعث شده که انسانها بر محيط خود بهتر مسلط شوند و آن را بشناسند و به کنترل خود
درآورده و مشکالت خود را بهتر حل نمایند)(Chapman and Slaymaker Introduction,2002
.بعضی تکنولوژي ها هم مانند فناوري اطالعات چنان پيشرفت کرده و همه جاگير شده که حتی
حریم خصوصی افراد را در نوردیده است .این تکنولوژي که در ایران عمر کوتاهی دارد و تازه
میخواهد نقش هاي مختلف را در جامعه ایران به عهده بگيرد باعث تسهيل در ارتباط شهر و روستا
شده است .بسياري از افراد بر این عقيده اند که پيدایش اینترنت ،نشان از شروع عصر جدیدي در
تاریخ انتقال فرهنگی میباشد (گيلودي .)12:1380،این فناوري باعث میشود دو پدیده شهر و
روستا که در اصل یک سيستم هستند به صورت جامع در کنترل باشند و راحتتر بتوانند نيازهاي
همدیگر را در قالب تکنولوژي جدید برآورده کنند .اگر شهر الکترونيک و روستاي الکترونيک بتوانند
به همدیگر ربط پيدا کنند باعث رابطه مستقيمتر آنها با همدیگر خواهد شد همان ارتباطی که در
قبل ما بين شهر و روستا وجود داشت حاال در قالب تکنولوژي فناوري ارتباطی میتواند خود را
نمایان سازد.
از این رو ،نقش و کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی را میتوان این
گونه مورد توجه قرار داد:
 -1یکی از جنبههاي کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات تأثيري گذاري آن بر ویژگیهاي فرهنگی
زندگی شهرنشينان و روستایيان است .مهمترین اثرات مثبت فرهنگی و اجتماعی جوامع شهري و
روستایی عبارت از افزایش مشارکتی ،درک بهتر مسئولين و مدیران از نظر دلخواه عمومی ،کاهش
اشتباهات و خطاها به وسيله آگاه سازي افراد از طرحها ،سهولت و تعالی خدمت رسانی در ابعاد
مختلف به تمام اقشار جامعه (سلطانی.)40:1385،
 -2ارایه خدمات آموزشی و ترویجی با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاها به
توليدکنندگان در زمينه هاي اقتصادي مختلف میتواند براي بهبود ارتقاي کيفيت محصول ،آگاهی
از سالیق مصرف کننده ها ،اطالع از روندهاي بازار و نظایر آن کمک کرده و از طریق ایجاد ارزش
افزوده و کاهش هزینهها به ارتقاي توليد از جنبههاي کمی و کيفی و حرکت به سوي خودکفایی به
کاهش مهاجرت روستا -شهري و بهبود سطح خدمات رفاهی روستایی منجر شود و در نهایت فضاي
کسب و کار و زندگی روستایی را متحول کند).(Navabakhsh and Motlaq, 2009: 892
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 -3استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ،میتواند در توسعه روستاها
موثر واقع شود هر راهکاري که بتواند فاصله دسترسی به اطالعات و کاهش شکاف اطالعاتی را بين
شهر و روستا کاهش دهد از دید جهانی ارزشمند است و در راستاي توجه به شکل گيري جامعه
اطالعاتی اهميت دارد (فتحی.)45:1386 ،
 -4استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در ارایه خدمات اقتصادي ،میتواند در معرفی توليدات
کشاورزي و دامد اري و سایر محصوالت در بازار جهانی نقش مؤثري داشته و به افزایش خودباوري و
درآمد روستایيان کمک کند).(Navabakhsh and Motlaq, 2009: 891
 -5فناوري اطالعات و ارتباطات فرصتهاي زیادي براي کارآفرینی ،بهبود توليد ،افزایش سطح
درآمد ،مبارزه با فقر ،بهداشت و بیسوادي فراهم میکند تا بتواند از شکاف بين شهر و روستا
جلوگيري کند.
 -6افزایش دقت و شفافيت در کارهاي دولتی براي ارایه خدمات رسانی بهتر به شهرها و روستاها.
-3پشینیه تحقیق
بيشترین مطالعات صورت گرفته در کشور ما در زمينه روابط شهر و روستا ،مربوط به مقاالت،
پایاننامهها و کتابهایی است که ،بيشتر در رشتههاي اقتصاد ،مدیریت ،مهندسی ،علوم اجتماعی و
جغرافيا منتشر شده است .به طوري که رضوانی و شيخی ( )1386در کتاب خود با عنوان «روابط
متقابل شهر و روستا در کشورهاي در حال توسعه» به معرفی و تاریخچه روابط شهر و روستا ،و آثار
و نتایج آن در کشورهاي مختلف جهان و سپس به بررسی این راهبرد در ایران پرداختهاند و ضمن
تجزیه و تحليل نقاط قوت و ضعف این راهبرد در نهایت به جمع بندي و نتيجهگيري مشکالت و
دورنماي این راهبرد در جهان و ایران پرداخته است و پيشنهادهایی را جهت توسعه این راهبرد در
ایران ارائه کرده است .همچنين رضوانی ( )1384در کتاب خود تحت عنوان «روابط متقابل شهر و
روستا» با استفاده از روش کتابخانهاي و توصيفی-تحليلی به بررسی روابط شهر و روستا ،تأمين
نيازهاي شهر به وسيله روستاها ،کنشهاي دو جانبه و ویژگی اجتماعی و اقتصادي آنها پرداخت و
پيشنهاداتی براي این طرحها ارائه داد .سجاسی قيداري و همکاران( ،)1396در پژوهش خود تحت
عنوان«تحليل فضایی پيوندهاي روستا-شهري براساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهري» با
استفاده از روش هاي کتابخانه اي و ميدانی به این نتایج رسيدند که حدود 58درصد پاسخگویان
اظهار داشته اند که براي دریافت این خدمات به کوهدشت بصورت روزانه ،هفتگی و یا ماهانه مراجعه
می کنند و جریاناتی قوي بين نقاط روستایی و نقاط شهري کوهدشت وجود دارد .اما در زمينه
کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در روابط شهر و روستا مطالعاتی صورت گرفته است که به
تعدادي از آنها اشاره شده است .محمدي یگانه و صناعی مقدم( ،)1396در پژوهش خود به این نتایج
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رسيدند که ضریب همبستگی پيرسون رابطه معناداري بين روابط متقابل شهر و روستا و مهاجرتهاي
روستا -شهري وجود دارد.
در مورد مطالعات پذیرش فناوري اطالعات و ارتباطات ،براي نخستين بار فرد دیویس در سال
 1986بر اساس نظریه عمل مستدل به منظور توضيح چگونگی منجر شدن باورها و نگرشهاي
موجود در زمينه اشيا ،براي رفتار مناسب ارائه کرد .در این نظریه ،هنجارهاي ذهنی از عوامل مهمی
به شمار میرود (موحدي و عابدي .)92: 1382کرایسا ( )1998در مقالهاي عوامل موثر بر پذیرش و
کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس و موانع سد راه معلمان در اجراي فناوري رایانهاي
براي آموزش دانش آموزان را آن بررسی کرده است.
تيلور و همکارانش ( ،)2003در مطالعه خود با عنوان" عوامل اقتصادي -اجتماعی موثر بر
الگوهاي کاربرد اینترنت در خانه کوئينزلند مرکزي استراليا" با استفاده از روشهاي توصيفی-
تحليلی به ارائه الگوها در جهت تقویت نقش اینترنت پرداختهاند ،که این الگوها عبارتند از:کار،
آموزش ،تفریح ،جستجوي اطالعات ،پست الکترونيک ،مدیریت مالی خانه ،خرید آنالین و شبکه
جامعه محلی و برخی از عوامل اقتصادي -اجتماعی را شامل می شود .یافته تحقيق نشان داد که
همبستگی عوامل جمعيتی و اقتصادي -اجتماعی با الگوهاي کاربرد اینترنت در خانه کوئينزاند
مرکزي استراليا رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد).(Tayli et al, 2003به عقيدهي سيقدم،)2008(1
در پژوهش خود به این نتيجه رسيد فناوري اطّالعات و ارتباطات با از ميان برداشتن شکاف ميان
شهر و روستا ،خانوارها ،مشاغل و نواحی جغرافيایی و کاستن تفاوتهاي اقتصادي و اجتماعی مناطق،
به توسعه ي اجتماعی کمک می کند .چن )2006( 2در پژوهش خود بيان می کند که فناروي
اطالعات و ارتباطات فرصتهاي نوین براي توانمندسازي اقتصادي ،اجتماعی و سياسی و نيز بهبود
وضعيّت شاخصهاي کيفيّت زندگی در مناطق روستایی را از اثرات توسعه ي فناوري اطّالعات و
ارتباطات در مناطق روستایی و شهري به شمار می آورد(.)Chen,2006
خنجري عالم و کيانی ( )1386در مقاله خود با عنوان «بررسی ارتباط شهر الکترونيک با
روستاي الکترونيک» با استفاده از روش توصيفی -تحليل و مبتنی بر مصاحبه به تأثير روابط شهر و
روستا ،مزایاي آن ،دولت الکترونيک ،روستاي الکترونيک ،شهر الکترونيک ،و جلوگيري از مهاجرت و
مشکالت شهر و روستا پرداختهاند ،و به این نتيجه رسيدند که تنها راه تعادل در این رابطه توجه
همه جانبه و به ویژه یکپارچکی فناوري  ITCدر هر دو جامعه می باشد تا به طور مناسب و همزمان
از آن استفاده کرده و نيازهاي خود را رفع نموده از شکاف هاي اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی
جلوگيري شود یعنی در یک تعادل توسعه اي در ارتباط با هم قرار گيرند.

1Cigdem
2chen
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بابانسب و موسوي ( )1387در مقالهي با عنوان «فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در
مدیریت روابط شهر و روستا» با استفاده از روش کتابخانهاي -توصيفی و تحليلی به شناسایی و
تقویت توانمنديهاي روستاها ،آموزش فناوري ،توسعه عادالنه شهر و روستا ،سرمایه گذاري و
خدمات رسانی در محيط روستاها ،آگاهی روستایيان از اخبار و اطالعات شهرها ،پرداختهاند .یافته
هاي تحقيق نشان داد که روستاها نقش مستقلی از شهرها ندارند .شاید نياز روستاها به استفاده از
 ITCحتی بيشتر از شهرها نيز باشد.
اخوات و جاللی ( ،)1387در مقالهاي با عنوان" تعامل روستاهایی الکترونيکی با شهرهاي
الکترونيکی ،مطالعه موردي :استان گلستان" با استفاده از روشهاي توصيفی – تحليلی به این
نتيجه رسيدند که ارائه خدمات دولتی دفاتر  ICTروستایی و جدید بودن رویه ها ،پياده سازي فرایند
ها به ص ورت آزمایشی در چند روستا و سپس آن به کل روستایهاي استان راهکار مناسبی است که
هم اکنون چندین پروژه از این دست در استان گلستان اجرا شده و نتایج قابل توجه در برداشته
است.
 -4روش شناسی
تحقيق حاضر از نوع کاربردي و روش انجام آن با توجه به ماهيت و اهدداف پدژوهش ،توصديفی-
تحليلی میباشد .این تحقيق سعی در شناخت تأثير فناوري اطالعدات و ارتباطدات در منطقده مدورد
مطالعه دارد .در همين راستا به بررسی سطح توسعهیافتگی منطقه مورد مطالعه با اسدتفاده از چهدار
شاخص (اقتصادي ،اجتماعيف فرهنگی و محيطی) پرداخته شده است .روش گردآوري اطالعدات بده
صورت کتابخانهاي و ميدانی (پرسشدنامه ،مصداحبه و مشداهده) و بدراي تجزیده و تحليدل دادههدا از
آمارهاي توصيفی و استنباطی ( tتک نمونهاي ،فریدمن ،اسپيرمن و تحليل مسير) در نرم افزار SPSS
بهره گرفته شده است .جامعه آماري در این تحقيق  454616نفر جمعيت محاسبه شده است که بدا
خطاي  0/05و حجم نمونه  320پرسشنامه محاسبه شده که از طریق فرمول اصالح شدده کدوکران1،
 161پرسشنامه در  4شاخص طراحی گردیده و بين مردم به صورت تصادفی پخدش شدده اسدت تدا
اصل برابري فرصت برقرار شود .به طوري کلی در این مطالعه رابطه بين فناوري اطالعات و ارتباطات
و شاخصهاي مورد مطالعه (اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیسدت محيطدی) در شهرسدتان زنجدان
مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفت.

- n  n /2  (n / N )

1
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جدول( ،)1شاخصهای و متغیرهای مورد استفاده تحقیق
مولفهها

متغیرها

شاخص ها

خدمات رسانی و اثرات اقتصادي

اط الع رسانی از خدمات کسب و کار ،اطالع از نرخ قيمت بازار کاال ،افزایش اشتغالزایی از
طریق توليد تجهيزات فنّاوري اطالعات ،افزایش فعاليت هاي کارآفرینی ،سرمایهگذاري با نشاء
شهري در نقاط روستایی ،صرفه جویی در وقت و هزینه ،افزایش انگيزه مردم براي کسب
درآمد و ایجاد شغل در روستا ،استفاده از فنّاوري اطالعات در ایجاد فرصت هاي جدید تجاري،
ایجاد فرصت هاي جدید براي بنگاه هاي کوچک اقتصادي از طریق دسترسی به بازارهاي
جدید ،قدرت رقابت پذیري ،قدرتمندتر شدن مصرف کننندگان ،دسترسی آسان به خدمات
بانکی.

فرهنگی

خدمات رسانی و اثرات

فناوري اطالعات و ارتباط

اجتماعی

خدمات رسانی و اثرات

افزایش ظرفيت هاي اجتماعی ،احتمال افزایش مشارکت اجتماعی با افزایش کاربرد فنّاوري
اطالعات ،افزایش کيفيت زندگی ،دسترسی به خدماتی مانند فراخوانهاي اینترنتی مانند
(کارت هوشمند سوخت ،سهام عدالت ،مسکن و غيره ،)...دسترسی خدماتی تفریح و
گردشگريهاي مجازي و آگاهی شدن از جاذبه گردشگري براي مسافرت.دسترسی به اطالع
رسانی هاي مانند خدمات امنيتی ،تلفن ثابت و همراه ،خدمات پستی ،خدمات رسانی در
زمينه وسایل بهداشتی و درمانی
دسترسی به یادگيري الکترونيکی ،حفظ تنوع فرهنگی با کاهش هزینه ایجاد و ترویج
محصوالت فرهنگی ،افزایش سطح آگاهی سياسی مردم ،ارائه خدمات مختلف به صورت
الکترونيکی و سریع ،ایجاد سيستم اطالع رسانی به روز ،ارائه خدمات کتابخانهاي به صورت
دیجيتالی ،گسترش آموزش بهتر و آسان در بين خانواده ها ،تهيه نرم افزارهاي اختصاصی

تعامالت

روابط شهر و روستا

خدمات رسانی و اثرات محيطی

آگاهی از وضعيت پوششهاي اقليمی و آب و هوایی ،کاهش ازدحام جمعيت ،کاهش آلودگی
هوا در نتيجه افزایش کار از راه دور و تجارت الکترونيکی ،احتمال کاهش مصرف انرژي،
احتمال کاهش انتشار دي اکسيد کربن هوا در هر واحد  ،GDPافزایش توزیع و کاربرد اطالعات
محيطی و در نتيجه افزایش سطح آگاهیهاي عمومی در مورد محيط زیست ،افزایش عمر
برخی از محصوالت با استفاده از مدلهاي مبادالتی تجارت الکترونيکی ،کوتاه شدن چرخة
توليد با استفاده از فنّاوري اطالعات ،آگاهی شدن مردم در جهت کاهش تخریب محيط زیست
و پوشش هاي گياهی
ارتباطات انسانی جدید برخط از طریق اینترنت و احتمال افزایش ارتباطات محلی ،بوجود
آمدن شکل جدیدي از ارتباطات عمومی(روستایی و شهري) از طریق اینترنت ،کاهش شکاف
دیجيتالی از طریق تفاوت در دسترسی به فنّاوري اطالعات ،گسترش عميق و تقویت دو جامع
شهري و روستایی از طریق روابط ،افزایش توجه به مناطق روستایی و حاشيه شهرها ،گسترش
بهبود عدالت اجتماعی بين دو جامع از جمله(تهيه و پخش برنامههاي رادیویی و تلویزیونی،
برگزاري سمينارها و جلسات آموزشی و اطالع رسانی ،برگزاري جشنوارهایی با تکيه بر رسوم
محلی) ،افزایش نوآوري و بهره وري و تأثيرگذاري آن بر کاهش فقر  ،کاهش بيکاري در بين
دو جامع ،افزایش زیرساخت هاي خدمات در جامع روستایی و شهري ،افزایش باورها و عقاید
مرتبط با پذیریش نوآوريها

منبع :افتخاري و همکارن1388 ،؛ جاللی1385،؛ خنجري عالم

و کيانی1386؛ Chen,200؛Cigdem,2008
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 -5محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان زنجان از شمال به استانهاي آذربایجان شرقی و اردبيل ،از شدرق بده شهرسدتانهداي
طارم و ابهر ،از جنوب به شهرستانهاي ایجرود و خدابنده و از غرب به شهرستان مداهنشدان محددود
است .طبق نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1385ش ،جمعيت شهرستان زنجان برابدر
 454616نفر است و جمعيت آن  42/8درصدد از کدل جمعيدت اسدتان را تشدکيل مدیدهدد .ایدن
شهرستان داراي دو بخدش «مرکدزي» و «زنجدان رود» ،دو نقطده شدهري زنجدان و نيدک پدی و ده
دهستان است .شهرستان زنجان بر سر راه یکی از محورهاي توسعه در سطح کشدور ،منطبدق بدر راه
بينالمللی تهران ،تبریز و بازرگان قرار گرفته است و نقش توقفگاهی و منزلگاهی مناسبی براي بدار و
مسافر در این قسمت از کشور دارد .نزدیکی به پایتخت و چند کالن شهر دیگر مانندد قدزوین ،کدر،،
تبریز و همدان موقعيت و شرایط مناسبی را براي جذب سرریز جمعيت ،فعاليت و سرمایه براي ایدن
شهرستان پدید آورده است (مهندسين مشاور آرمان شهر.)1385 ،

منبع :موقعيت شهرستان زنجان در کشور و استان
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-6یافته های تحقیق
ویژگیهای فردی پاسخگویان
یافتههاي توصيفی نشان میدهد از مجموع  143نفر پاسخگو 58/7 ،درصد مرد و  42/3درصد را
زنان تشکيل میدهند که بررسی وضعيت سن آنها مبين آن است که بيشترین تعداد پاسخگویان
( 39/9درصد) در گروه سنی  31-40سال قرار دارند .از لحاظ وضعيت تحصيالت بيشترین تعدا
پاسخگویان داراي تحصيالت  27/3می باشند .همچنين وضعيت شغلی پاسخگویان نشان می دهد
که  55/2درصد کشاورز 36/6 ،درصد شغل آزاد و  8/4درصد بازنشسته هستند .یافته ها مربوط به
معيارها  ICTدر محدوده مورد مطالعه نشان ميدهد که ميانگين شاخصهاي اقتصادي ،تعامالت،
محيطی ،اجتماعی و فرهنگی به ترتيب  ،3/29 ،3/29، 3/33 ،3/68 ،3/69بوده است.
جدول( ،)2بررسی خدمات رسانی فناوری اطالعات و ارتباطات در گسترش روابط شهر و روستا
مولفهها

فنآوري اطالعات
و ارتباطات

اطالعات توصیفی

فراوانی

ميانگين

واریانس

انحراف معیار

خدمات رسانی و اثرات
اقتصادي

161

3/697

0/335

0/579

خدمات رسانی و اثرات
اجتماعی

161

3/295

0/435

0/659

خدمات رسانی و اثرات
فرهنگی

161

3/290

0/204

0/451

خدمات رسانی و اثرات
محيطی

161

3/332

0/289

0/537

161

3/687

0/125

0/352

روابط شهر و
روستا

تعامالت

منبع :یافتههاي تحقيق1392:

بنابراین براي برررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا موثر بوده
است .از آزمون آماري  tتک نمونهاي و آزمون رتبهاي فریدمن استفاده شده است .همان طور که،
جدول ( )3نشان میدهد ،تحليل ميانگين عددي حاصل از محاسبه مولفههاي اثرات فناوري
اطالعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و رستا در بين پاسخگویان با استفاده از دادههاي
پرسشنامهاي بدست آمده است .که مبين باال بودن مقادیر ميانگين بدست آمده در مولفههاي مورد
نظر تحقيق از حد ميانگين ( )3میباشد .به طوري که در سطح معنادار و تفاوت آنها از مطلوبيت
عددي نيز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است .البته الزم به ذکر است که مولفههاي خدمات
رسانی و اثرات اقتصادي با ميزان ( )3/69بيشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددي مورد آزمون را
دارا بوده و مولفهها اجتماعی -فرهنگی با ميزان( )3/29نيز کمترین ميزان را از دیدگاه پاسخگویان
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نشان میدهند .بنابراین ،تفاوت معناداري در سطح آلفا  0/01قابل مشاهده بوده و تفاوت آنها از
مطلوبيت عددي مورد آزمون نيز عمدتا به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است.
جدول ( :)3بررسی اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات از دیدگاه پاسخ گویان نمونه با استفاده از آماره

t

مطلوبيت عددي مورد آزمون = 3
شاخصها

ميانگين

آماره
آزمون

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

تفاوت از حد
مطلوب

فاصله اطمينان 95
درصد
پایينتر

باالتر

خدماترسانی و اثرات
اقتصادي

3/697

15/424

103

0/000

0/608

0/608

0/786

خدماترسانی و اثرات
اجتماعی

3/295

5/733

103

0/000

0/193

0/193

0/396

خدماترسانی و اثرات
فرهنگی

3/290

8/225

103

0/000

0/290

0/220

0/359

خدماترسانی و اثرات
محيطی

3/332

7/920

103

0/000

0/249

0/249

0/415

منبع :یافته هاي تحقيق1392:

در این مرحله از تحقيق به بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطدات در توسدعه روابدط شدهر و
روستا در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدن پرداخته شده است .همان گونه کده جددول
شماره ( )4نشان میدهد ،آزمون فریدمن ،تفداوت معنداداري را در ميدان ميدانگين رتبده هدر یدک از
شاخص ها فن اوري اطالعات و ارتباطات در بين پاسخ گویان در محدوده مورد مطالعه بدا توجده بده
سطح آلفاي  0/01نشان میدهد .در ایدن بدين بيشدترین ميدانگين رتبدهاي مربدوط بده مولفده هداي
اقتصادي و فرهنگی و کمترین آن مربوط به بعد زیست محيطی میباشد .بررسدی ميدانگين رتبدهاي
دادههاي حاصل از تحليل کمی مولفه ها توسعه نشان دهندده ایدن اسدت کده بدا گسدترش فنداوري
اطالعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه موجب افزایش قددرت اقتصدادي در ارائده خددمات بده
شهروندان ،توجه به ارایه اطالعات و تجارب فردي در ساخت سازها مسدکونی ،توجده بده اسدتفاده از
تجارب شهرها در بهبود محلهها روستایی ،افزایش خدمات در روستاها بدراي گدذاران اوقدات فراغدت
مردم ،افزایش سرمایهگذاري شخصی در تجهيزات مناسب شهر و روستا .افزایش نقش نهادهاي شدهر
و روستا براي بهبود مدیریت روابط شهر و روستا شده است (جدول شماره .)4

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا61.................................................................
جدول شماره ( )4معناداری تفاوت میانگین رتبهای مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات در روابطه شهر و
روستا
تعداد

ميانگين عددي

ميانگين رتبهاي

مولفه ها
خدمات رسانی و اثرات اقتصادي

161

3/800

4/13

خدمات رسانی و اثرات اجتماعی

161

3/500

2/97

خدمات رسانی و اثرات فرهنگی

161

3/300

3/01

خدمات رسانی و اثرات محيطی

161

3/200

2/79

کاي دو

143/862

درجه آزادي

4

معناداري

0/000

منبع :یافتههاي تحقيق1392،

همچنين از آزمون همبستگی اسپيرمن ،همبستگی بين شاخص توسعه روابدط شدهر و روسدتا و
متغيرهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگدی و زیسدت محيطدی و بده
دست آمد .براي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از طریق ضریب همبسدتگی اسدپيرمن ،اگدر سدطح
معناداري آزمون ( )sigکمتر از  5درصد باشد ،با  95درصد اطمينان می توان رابطه دو متغير را ثابت
نمود .بررسی جدول شماره ( )5نشان از همبستگی بين شاخص توسعه روابط شهر و روستا و فناوري
اطالعات و ارتباطات دارد .بنابراین قویترین همبستگی را شاخصهاي اقتصادي با  0/715بدا توسدعه
روابط شهر و روستا دارا میباشد چون نزدیکترین عدد به  1مدیباشدد و ضدعيفتدرین همبسدتگی را
متغير شاخص هاي فرهنگی با  0/176دارا میباشد.
جدول شماره  : 5سنجش میزان همبستگی میان توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و شاخصها
متغيرها

آزمون همبستگی اسپيرمن
سطح معناداري

ارزش
اقتصادي

0/715

**

0/000

اجتماعی

0/376

**

0/000

فرهنگی

0/176

**

0/024

زیست محيطی

0/655

**

0/000

)**( معناداري همبستگی در سطح 0/01

در ادامه تحقيق به بررسی اثرات مستقيم و غير مستقيم کاربرد فناوري اطالعدات و ارتباطدات را
در توسعه شهر و روستا با استفاده از آزمون رگرسيون چند متغيدره (تحليدل مسدير) پرداختده شدده
است .براي انجام تحليل مسير ابتدا بين متغير وابسته (توسدعه روابدط شدهر و روسدتا) و متغيرهداي
مستقل (اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی و زیست محيطی) رگرسيون گرفته شد و در بقيه مراحدل هدر
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یک از شاخص ها که بيشترین ضریب بتا) (BETAرا داشته اند به عنوان متغير وابسته و سایر عوامدل
متغير مستقل فرض شده است .و در نمودار شماره  1ميزان و نوع تداثير (مسدتقيم و غيدر مسدتقيم)
هریک از متغيرهاي مستقل و وابسته نشان داده شده است.

نمودار ( :)1مدل تحلیل مسیر عوامل و متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه شهر و روستا
یافتههاي پژوهش1392،

اثرات مستقيم و غير مستقيم شاخصهاي زیست محيطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي در
توسعه روابط شهر و روستا با استفاده از آزمون تحليل مسير بدست آمده که بيشترین اثرکلی مربوط
به متغير شاخصهاي اقتصادي با 0/765می باشد یعنی با گسترش روابطه شهر و روستا در منطقه
مورد مطالعه موجب بوجود آمدن توسعه اقتصادي در ارایه خدمات به مردم و در نتيجه موجب
افزایش شاخص هاي زیست محيطی ،فرهنگی و اجتماعی آنان در کارهاي خدماتی و همچنين تا
حدودي افزایش عدالت اجتماعی در شهر و روستا را تقویت کرده است که نتيجه این عوامل توسعه
منطقهاي محدوده مورد مطالعه میباشد (جدول  .)6براي بدست آوردن اثرات غير مستقيم
متغيرهاي مستقل ،ضرایب مسير در هم ضرب شدند و براي اثرات کلی ضرایب کليه مسير منتهی به
متغير وابسته در هم جمع شدند.
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جدول شماره( )6سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی متغیرها  ICTبر توسعه روابط شهر و
روستا
متغيرها

اثر مستقيم

اثر غير مستقيم

اثر کلی

اقتصادي

0/580

0/185

0/765

فرهنگی

0/370

0/086

0/456

اجتماعی

0/395

0/017

0/412

زیست محيطی

0/495

-

0/495

منبع ،یافتههاي تحقيق1392،

 -7نتیجهگیری
فناوري اطالعات و ارتباطات امکان طراحی اشکال جدید سازمانی ،سيستمهاي کنترل جدید،
باز سازي فرایندهاي مهندسی و غيره ...را فراهم ساخته است لذا ضروري است با برنامه ریزي
توسعهاي مناسب ،از قابليت هاي این سيستم به عنوان یکی از ابزارهاي مهم توسعه در تعامل شهر و
روستا استفاده کرد و از شکاف بين آنها جلوگيري کرد .تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر شهر و
روستا غير قابل انکار است در صورت عدم توجه به آن باز هم تعادل آنها بهم خورده و رابطه آنها
دو چاره نابسامانی خواهد شد .یکی از این راحلها ،راه تعادل در این رابطه توجه همه جانبه و ویژه
یکپارچگی فناوري اطالعات و ارتباطات در هر دو جامعه میباشد تا به طور مناسب و هم زمان از آن
استفاده کرد و نيازهاي شهروندان را رفع نموده و از شکاف اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی جلوگيري
شود ،یعنی در یک تعادل توسعه اي در ارتباط با هم قرار گيرند این سيستم فناوري اطالعات و
ارتباطات در ایجاد تعادل اطالعاتی بين شهر و روستا موثر است به طوري که اطالعات به صورت
عادالنه در اختيار شهروندان و روستایيان قرار میگيرد و هر کس به اندازه نياز و توان خود میتواند
از این اطالعات استفاده نماید .شهر و روستا در یک تعامل نزدیک با هم قرار میگيرد و در جهت
توسعه و رشد شکوفایی و عدالت اجتماعی حرکت میکنند.
براي بررسی و پاسخ گویی به سواالت مطرح شده از آزمون هاي ( tتک نمونهاي ،فریدمن،
همبستگی و تحليل مسير) استفاده شوده است .یافتهها آزمون  tتک نمونهاي نشان داد از مبين باال
بودن مقادیر ميانگين بدست آمده در مولفههاي مورد نظر تحقيق از حد ميانگين ( )3میباشد .به
طوري که در سطح معنادار و تفاوت آنها از مطلوبيت عددي نيز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده
است .مولفههاي خدمات رسانی و اثرات اقتصادي با ميزان ( )3/69بيشترین فاصله تفاوت از حد
مطلوب عددي مورد آزمون را دارا بوده و مولفه ها اجتماعی -فرهنگی با ميزان( )3/29نيز کمترین
ميزان را از دیدگاه پاسخگویان نشان میدهند.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداري را در ميان ميانگين رتبه هر یک از شاخصها
فناوري اطالعات و ارتباطات در بين پاسخگویان در محدوده مورد مطالعه با توجه به سطح آلفاي

 ........................64فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال پنجم ،شمارهی هفدهم ،زمستان1397

 0/01نشان داد که بيشترین ميانگين رتبهاي مربوط به مولفههاي اقتصادي و کمترین آن مربوط به
مولفههاي فرهنگی میباشد .به طوري که بررسی ميانگين رتبهاي دادههاي حاصل از تحليل کمی
ابعاد توسعه نشان دهنده این است که با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در محدوده مورد
مطالعه موجب افزایش قدرت اقتصادي در ارائه خدمات به شهروندان ،توجه به ارایه اطالعات و
تجارب فردي در ساخت سازها مسکونی ،توجه به استفاده از تجارب شهرها در بهبود محلهها
روستایی ،افزایش خدمات در روستاها براي گذاران اوقات فراغت مردم ،افزایش سرمایهگذاري
شخصی در تجهيزات مناسب شهر و روستا .افزایش نقش نهادهاي شهر و روستا براي بهبود مدیریت
روابط شهر و روستا شده است.
در ادامه تحقيق با یافتههاي آزمون همبستگی اسپيرمن نشان می دهد قویترین همبستگی را
شاخصهاي اقتصادي با  0/715و ضعيفترین همبستگی را مولفه هاي فرهنگی با  0/176با توسعه
روابط شهر و روستا دارا میباشد .همچنين اثرات مستقيم و غير مستقيم شاخصهاي زیست
محيطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي در توسعه روابط شهر و روستا با استفاده از آزمون تحليل
مسير بدست آمده که بيشترین اثرکلی مربوط به متغير شاخصهاي اقتصادي با  0/765می باشد
یعنی با گسترش روابطه شهر و روستا در منطقه مورد مطالعه موجب بوجود آمدن توسعه اقتصادي
در ارایه خدمات به مردم و در نتيجه موجب افزایش شاخص هاي زیست محيطی ،فرهنگی و
اجتماعی آنان در کارهاي خدماتی و همچنين تا حدودي افزایش عدالت اجتماعی در شهر و روستا را
تقویت کرده است که نتيجه این عوامل توسعه منطقهاي را در محدوده مورد مطالعه به دنبال خواهد
داشت.
پیشنهادها و راهبردها
 -1تشویق شهروندان شهري و روستایی به استفاده از نرمافزارهاي مناسب و قابل استفاده در صنایع
شهري و روستایی
 -2براي کسب تجربه و یاد گرفتن بهتر ،الزم است که ابتدا در سطوح کوچک ،آموزش الکترونيکی
در یک یا چند روستا به صورت آزمایشی اجرا و نتایج آن بررسی شود.
 -3امکان دستیابی عموم شهروندان روستاي و شهري به زیر ساختهاي ارتباطی و استفاده از
مزایاي فناوري ارتباطات و اطالعات.
 -4ایجاد یک مدل براي استراتژيهاي توسعه و فناوري اطالعات و ارتباطات روستاي و شهري
 -5نظارت و سنجش مستمر ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق شهري و
روستایی به منظور ارزیابی موقعيت استراتژي و سياست تعيين شده
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