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اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی
مورد :شهرستان نمین استان اردبیل
شهاب نوبختحقیقی ؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیامنور ،ایران.
شهرام امیرانتخابی؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیامنور ،ایران.
بهروز محرمیننهکران؛ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیامنور ،ایران.
دریافت مقاله1397/03/16 :

پذیرش نهایی1398/10/19 :

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی پرداخته
شده که باروش توصیفی– تحلیلی و بصورت پیمایشی انجام شده است .در روش میدانی جمعآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده شده است؛ به منظور بررسی روایی پرسشنامهها ,از متخصصین نظرخواهی گردید و برای
اندازه گیری پایایی آن مقدار آلفای کرونباخ برابر با  0/826به دست آمده است .جامعه آماری تحقیق ,شامل
کلیه کارشناسان و فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات محدوده تحقیق برابر  100نفر بوده و حجم نمونه با
کمک فرمول کوکران 79 ,نفر تعیین گردید .برای انتخاب پاسخگویان از روش نمونه گیری تصادفی ساده
استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد فناوری اطالعات وارتباطات به دلیل تأثیردر افزایش تولید و درآمد
فرایند تولید وایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان 0/306و درافزایش مهارت های شغلی روستاییان به
میزان 0/502؛ برتوسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی درمحدوده موردمطالعه (شهرستان نمین ) تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
واژگان کلیدی :فناوری ،اطالعات وارتباطات ،اشتغال روستایی،کارآفرینی روستایی ،شهرستان نمین.
shahabnobakht48@yahoo.com
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 )1مقدمه

فناوری  ICTبرکلیه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی جهان اثرگذاربوده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات باسرعتی حیرت انگیز درحال سازماندهی مجدد به کلیه ساختارها و بنیان
های جوامع درسطوح بین المللی ،ملی و محلی است .این تحوالت بشر را به عصراطالعات وارد ساخته و
چشم انداز زندگی انسان را در عرصههای شهری و روستایی دگرگون کرده است و به عبارتی جهان امروز
را در حال تبدیل شدن به جامعه ای نموده است که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از
دانش ،دارای نقش محوری و تعیین کننده ای دارد (صرامی وبهاری .)131-1389:134 ،درحال حاضر نیز
فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه جوامع بشری از ضروریات محسوب شده و روز به روز نیاز به آن
در امر توسعه ملموس تر می گردد (صیدایی وهمکاران  .)33 :1392،کاستل درمورد نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات درفرآیند توسعه می گوید" :هرگونه موفقیت در توسعه روستایی و مدیریت آن،
بستگی کامل به اطالعات به روز ،موثق و کامل دارد که  ICTبرای دستیابی به آن نقش کلیدی دارد
(کلهر و نعمتی.)139۶ ،
با وجود اینکه طی سالیان اخیرتالش هایی جهت توسعه امکانات زیربنایی ،آموزشی ،بهداشتی در
روستاها صورت پذیرفته .لیکن میزان شهرنشینی و توسعه شهرها با سرعت بیشتری افزایش یافته است.
بدینسان ،درتوسعه روستایی ضرورت توجه به اقتصاد و عوامل تولیدی بیش ازپیش اهمیت یافته است.
درچنین شرایطی الزم است به پویایی اقتصاد و عوامل تولید در روستاها و همچنین مبانی تأثیرگذار در
آن توجه جدی صورت گیرد .شهرستان نمین استان اردبیل براساس سرشماری  1395دارای  94آبادی
( 89آبادی دارای سکنه) بوده است که ازکل جمعیت شهرستان به تعداد  34727نفر  28۶5۶ ،نفرباالی
 10سال و ساکن در نواحی روستایی شهرستان هستند و از این تعداد تنها  42درصد فعال و 58درصد
بیکار بودهاند .از اینرو اشتغالزایی وکارآفرینی با بهرهگیری از تسهیالت فناوری اطالعات و ارتباطات در
مناطق روستایی شهرستان نمین به عنوان بخشی از نیازهای توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اشتغال وکارآفرینی روستایی درشهرستان نمین چه اثراتی داشته است؟"
 )2مبانی نظری

به طورکلی اصطالح  Technologyمعادل فناوری است .ازنظر لغوی ترکیبی از دو واژه یونانی
( Technoفن  ،هنرومهارت ) و( Logicشناخت علم وآگاهی) است(.عزیزی وهمکاران .)37 :1388 ،
فناوری اطالعات عبارت است از فناوری هایی که فرد را درضبط ،ذخیره سازی ،پردازش ،بازیابی ،انتقال و
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دریافت اطالعات یاری می دهد .در فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید و محوریت برروی جنبه ارتباطی
می باشد به گونه ای که فناوری اطالعات بدون وجود آن امکان ارایه سرویس ها وخدمات را ندارد( .عزمی
وقدیری معصوم . )34-35 :1389 ،فناوری اطالعات ازعلوم رایانه ،ارتباطات و شبکه سازی که کاربردهای
متنوع و گسترده ای در فرایندها و رویه های سازمانی واجتماعی تشکیل شده .مهمترین نتایج به
کارگیری فناوری اطالعات را می توان درقالب دومزیت دسترسی سریع و همه گیر به اطالعات و تسهیل
فرایند ارتباطات خالصه نمود .به نظر می رسداین قالب ها می تواند درحل بسیاری از مشکالت و معضالت
جامعه بشری مفیدواقع شود .به طوری که از فناوری اطالعات بعنوان یکی ازابزارهای اصلی توسعه ،یاد می
کنند .درهمین راستا ،بسیاری ازمحققین به تأثیرات فناوی اطالعات برتوسعه روستایی تأکید دارند(.فراهی
وهمکاران.) 83 :1391 ،
بورکی ( )1993توسعه روستایی را این گونه تعریف می کند :به کارگیری بهینه منابع انسانی،
مالی و فیزیکی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی .چمبرز معتقد است توسعه روستایی را باید به این
شکل تعریف کرد :استراتژی مشخص به منظور قادر کردن گروه خاصی از مردم به منظور تأمین و تهیه
بهتر مایحتاج زندگی و برخورداری از سطح امکانات بیشتر ( .)Chambers، 1993بهات معتقد است تقریباً
یکی از ویژگی های بارز الگوهای توسعه ای که در عمل در اکثر کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته
است ،سرعت فاحش توسعه مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است .به طوری که نه تنها در
مناطق روستایی فاصله ای چشمگیر در زمینه سرمایه گذاری و تولید به چشم می خورد ،بلکه از حیث
مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر آموزش ،سالمت و امنیت اجتماعی که همه جزء پیش شرط های توسعه
انسانی هستند نیز دارای عقب ماندگی های زیادی نسبت به مناطق شهری هستند .این وضعیت مهاجرت
بی رویه روستاییان به شهرها را به دنبال داشته است که خود مقدمه ای بر مشکالت فراگیر اجتماعی و
اقتصادی در شهرها بوده است .به طور کلی الگوهای توسعه ای که نتواند رابطه ای متعادل بین بخش های
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرصت های جامعه برقرار سازند ،نمی توانند اهداف آرمانی توسعه یعنی
اینترنت یکی از ظرفیت های اصلی به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود .مالهوترا
( )2001اذعان دارد که کاربردها و فواید مستقیم و غیر مستقیم به کار گیری اینترنت در توسعه روستایی به
قدری با اهمیت است که از آن به عنوان "انفورماتیک روستایی" یاد می کنند .اینترنت هم بر شرایط اقتصادی در
روستاها تأثیر گذار است و هم بر شرایط اجتماعی ،رابطه مستقیم توسعه کسب و کار اینترنتی و شرایط اقتصادی
بارها از سوی محققین مختلف مورد تأیید قرار گرفته است .در حوزه اجتماعی نیز دامنه اینترنت به زمینه هایی
نظیر تولید اجتماعی ،مصرف اجتماعی ،خدمات اجتماعی و زمینه های دیگر رسیده است .به زعم بسیاری از
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کارشناسان ،توسعه پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که مقوله کسب و کار اینترنتی به حداقلی از توسعه دست
یافته باشد .توسعه فناوری اطالعات مقدمه ای است به منظور بهبود و ارتقای روابط "شهروندان با دولت" و
"شهروندان با شهروندان" که می تواند به بهبود روابط دولت با شهروندان و روستاییان منجر گردد .همچنین
کسب و کار اینترنتی ،نحوه پردازش ،ذخیره و ارائه اطالعات را به شیوه ای الکترونیکی فراهم می سازد به طوری
که امکان دستیابی به هرگونه اطالعات اعم از اخبار ،سرگرمی ،ارتباطات بین فردی ،اطالعات آموزشی ،فرم های
خام و تکمیل شده و امثال آن برای کاربر میسر می گردد .درک تأثیر کسب و کار اینترنتی و ارتباطات بر توسعه
روستایی ،حساسیت های محلی و مساله پایداری ،نقطه کانونی موضوعی است که میشل گورشتاین آن را اجتماع
انفورماتیک می نامد و در محتوای توسعه روستایی اشاره می کند که دسترسی به این فناوری ها می تواند
مجموعه ای از منابع و ابزارها را برای حیات اجتماعی و فردی فراهم سازد تا از این ابزارها برای رسیدن به
اهدافشان استفاده کنند (از کیا.)40۶ :1387 ،
واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی  Entreprendreاست که مفهوم تعهدکردن کاری را در برمیگیرد.
(نجفی کانی و همکاران)39 :1394،عمل کارآفرینی اشاره به کشف،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها وشناسایی
فرصت های قابل دوام و پایداراست و میتوان آن رامعادل نوآوری تعریف کرد که باعث ایجاد هیجان و انگیزه
وهمچنین رشد وپیشرفت اقتصادی می شود( .فراهانی،رسولی نیا ،صدقی سراسکانرود )3 :1393،کارآفرین کسی
است که تعهدمی کندتاسازماندهی ومدیریت کسب وکارجدیدی را که توام باریسک است ،بپذیرد.کارآفرینی
موضوعی میان رشته ای است که رشته های مختلفی همچون اقتصاد ،روان شناسی ،مردم شناسی ،جامعه
شناسی و مدیریت درتکامل آن نقش اساسی داشته اند .ژان باتیست سی ،اولین کسی بود که برنقش حیاتی
کارآفرینان دربسیج منابع اقتصادی براساس اصول بهره وری تأکید کرد.
کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی ازاهمیت زیادی برخورداراست که نه تنها به عنوان حلقه اتصال
بین اختراع ،نوآوری و تولید محصوالت و خدمات جدید نقش ایفا می کند ،بلکه به عنوان موتوررشداقتصادی نیز
عمل می کند .کارآفرینی روستایی از مهمترین مباحث مطرح درحوزه کارآفرینی درچندسال اخیرمی باشد .از
جدیدی را ایجادمی کندو یا ازفناوری جدید درمحیط روستایی استفاده می نماید .درتعریفی دیگر ،کارآفرینی
روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تافرصت ها رابه فعالیت های اقتصادی سوداورتبدیل
کنند(نجفی کانی وهمکاران .)39-40 :1394،کارآفرینی روستایی وکارافرینان روستایی دراصل هیچ تفاوتی
باسایرکارآفرینان وکارآفرینی ندارند .درواقع ،کارافرینان روستایی همان ویژگی هایی رادارند که کارافرینان مناطق
دیگر دارند حتی به دلیل باال بودن ریسک درفعالیت های روستایی و کمبود امکانات درمحیط های روستایی،
کارآفرینان روستایی باید به مراتب قدرت ریسکپذیری بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند (رضائی و
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همکاران .)90 :1397،داس درسال  2014نقش کارآفرینی روستایی درتوسعه اقتصادی را در عواملی مانند توسعه
متوازن منطقه ای ،اشتغال عمومی ،بهبوداستانداردهای زندگی ،افزایش درآمد سرانه ،خوداتکایی ملی و توزیع
متناسب قدرت اقتصادی برشمرده است (حسینی نیا،فالحی.)139۶،
جدول  .1پیشینه تحقیق
نویسنده/گان

سال

نتایج

گل محمدی
وهمکاران

چالش های بسیار زیادی در مورد مشکالت زنان و ICTدر ارتباط با موارد آموزش  ،بازارکارومصرف وجوددارد  ICTابزار
مهمی برای توسعه روستایی است و باید به عنوان قسمتی از فعالیت های توسعه روستایی و ترویج ،به حساب آید .
138۶
مشارکت مؤثر زنان روستایی در تمام جنبه های  ICTو منفعت اجتماعی و اقتصادی آنها از  ICTنیازمند اقدامات فوری
و قاطع دربسیاری ازحیطه ها ست.

عزیزی
وهمکاران

باتوجه به جوان بودن جمعیـت روسـتایی پذیرش استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی در این مناطق وجود داشته و
موانع فرهنگی و اجتماعی خاصی در این خصوص وجود ندارد .همچنین استفاده از این فناوری می تواند زمینـه تقویـت
پیونـد اقتصاد روستایی را با اقتصاد ملی فراهم نماید .برای توانمندی اقتصاد روستایی و بازاریابی محصوالت ،اطالع از
1388
فرصتهای تجاری موجود در بازار و تقویت تولید کشاورزی و کاهش ریسـکهای احتمـالی و غیره از جمله مزایای استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات است لذا تدوین برنامه جـامع ICTدر جوامع روستایی در برنامه ی توسعه روستایی ایران از
جمله ضرورت های اساسی است.

صرامی وبهاری

بهره گیری ازفناوری اطالعات وارتباطات  ICTمی تواند سبب توانمندسازی وتأثیرگذاری آگاهانه این قشر فراموش شده
درروندتوسعه روستاهای کشورگرددوتوجه به فناوری اطالعات روستایی می تواندازابعادمختلف درتوسعه پایدارروستایی
1389
مؤثرواقع شود ICT .درروستا می توانددرقالب مفهوم توانمندسازی به حساب آیدوتوانمندسازی می تواندابعادگوناگونی چون
آموزش  ،بهداشت ،بازاریابی ودادوستد،درآمد،گردشگری،بهره وری وغیره راداشته باشد.

فتحی و مطلق

از آنجایی که فن آوری اطالعات و ارتباطات (  )ICTیکی از شاخص های توسعه پایدار محسوب می شود و می توان به
پشتوانه ابزارهای  ICTبسیاری از نیازهای جامعه را برطرف نموده و حرکت آن را به سوی توسعه پایدار مهیا ساخت .از
 1389آنجایی که در توسعه پایدار بر انسان و نیازهای انسانی تأکید می شود می توان افزایش آگاهی و سطح آموزش ،ارتقای
سطح مشارکت ،بهبود بهداشت و سالمت ،کاهش فقر و افزایش فرصت اقتصادی و سالمت محیط زیست را از جمله
کارکردهایی دانست که به پایداری توسعه روستایی می انجامد.

عزمی وقدیری
معصوم

آسیب شناسی روی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ضرورت دارد واین کار باتوجه به ابعادی همچون شکاف دیجیتالی
1389
و مباحث هزینه ای کاربرد فناوری اطالعات موردتوجه قرارگیرد.

فراهی و
همکاران

توسعه فناوری اطالعات در روستاها به گونه ای است که عمدتاً جوانان بدان توجه دارند؛ به عالوه رابطه معنـاداری میـان
 1391توسـعه فناوری اطالعات و بهبود دانش عمومی و تخصصی روستاییان و همچنین افزایش مهاجرت ،بهبود خود اشتغالی و
افزایش مهـارت هـا ی شـغلی وجـوددارد.

موالئی
هشجین
وهمکاران

تأثیر دفاتر  ICTبر جنبههای مختلف در سطحروستا به همه صورت جانبه انجام نگرفته است.
1391
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میرزائی
وهمکاران

هریک میلیارد ریال افزایش درارزش افزوده بخش  ICTبه صورت غیرمستقیم درحدود  32فرصت شغلی جدیددربخش
های مختلف اقتصادی فراهم می آورد .باتوجه به گسترش روزافزون بخش  ICTمی توان انتظارداشت که به مرورزمان
138۶
اثرات اشتغالزایی این بخش نیز بیش ازپیش نمایان گردد  .درنتیجه سرمایه گذاری دراین بخش می تواند زمینه های
مناسب راجهت گسترش اشتغال درکل کشورفراهم نماید.
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ادامه جدول  .1پیشینه تحقیق
نویسنده/گان

سال

نتایج

صیدائی
وهمکاران

بیشترین تأثیر دفاتر  ICTدرتوسعه روستایی مربوط به ایجادرفاه وراحتی مردم است و همچنین خدمات ارایه شده ازسوی
 1392دفاتر و ارایه خدماتی که روستاییان متقاضی آن هستند ،ازعوامل مؤثر در میزان رضایت مشتریان ازخدمات پست بانک در
منطقه است.

خواجه
شاهکوهی

تفاوت معناداری را تا سطح  % 99بین وضعیت درآمدی و هزینهی خانوار روستاهای دارای مرکز فناوری اطالعاتی و
ارتباطاتی و فاقد این مرکز نشان میدهد .نتایج آزمون مان ویتنی که برای مقایسهی سطح کیفیت زندگی در ابعاد
 1392اجتماعی -فرهنگی و کالبدی ـ زیستمحیطی استفاده شده است نشان می دهدکه اختالفی معنادار در رابطه با ابعاد
مذکور در روستاهای مورد مطالعه وجوددارد با توجه به دیاگرام تحلیل مسیرنیز ،مهمترین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی روستاییان ،وجود مرکز فناوری اطالعات در روستای قرن آباد میباشد .

زندیه

فناوری اطالعات وارتباطات به عنوان یک ابزار توسعه پایدارروستا ها درراستای کاهش فقر،کاهش شکاف دیجیتالی
1393
وجلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهاشناخته شده است.

فراهانی و
همکاران

از بین عاملهای هشت گانه شناخته شده ،اثرگذارترین عامل از لحاظ کارآفرینی و اشتغال در محدوه مورد مطالعه متعلق
به عامل زیرساختی و اجتماعی با مقدار ویژه  3۶،5میباشد که به تنهایی  0۶،71درصد از کل واریانس را تبیین نموده
1393
است .عاملهای بعدی به ترتیب شامل عامل اقتصادی ،دانش و اگاهی ،اعتماد به نفس ،خالقیت فردی ،نوآوری و خالقیت،
زیر ساخت فیزیکی و دسترسی به تسهیالت اقتصادی میباشد که در مجموع  5،27درصد واریانس را تبیین کرده است.

بابایی
وهمکاران

ضریب تأثیردفاترفناوری اطالعات وارتباطات روستایی برشاخص خدماتی  ،17.۶17شاخص اطالعاتی ، 9.898وشاخص
اقتصادی  8.810بوده است .واین دفاترباارتقاءشاخص های فوق ،درروندتوسعه روستایی تأثیرگذاشته اند و برای گسترش
1394
عملکرداین دفاتردرمنطقه  ،توسعه زیرساخت های علمی ،ارتباطی وفرهنگی وارتباطی بین نهادهای محلی بادفاترICT
ضروری است.

نجفی کانی و
همکاران

در 10معیار دسترسی به آموزش ،مشاوره وتجربیات ،مهارت ودانش ،دسترسی به سرمایه ،دسترسی به صنعت ،دسترسی به
 1394زیرساخت های فیزیکی  ،فضای اجتماعی  ،نوآوری وخالقیت ،میزان اعتمادبه نفس ،آینده نگری و تولید،فروش وبازاریابی
تولیدات موردبررسی  ،روستاهای نصرت آباد ،قرن آباد ومریم آباددارای بهترین جهت توسعه کارآفرینی می باشد.

کلهر ونعمتی

جهان در سالهای اخیر شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بوده و تحوالت اجتماعی عظیمی در آن بهوجود آمده است ،به
طوری که در اثر این تحوالت ،قرن حاضر به عنوان قرن فناوری اطالعات و ارتباطات به ثبت رسیده است .در عصر ظهور
اقتصادهای دانش بنیان ،فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمدهترین جریانهای حاکم بر حیات بشری و از
مهمترین مشخصات بارز آن بهشمار میرود .فرایند کارآفرینی و خالقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگرونی
139۶
است ،نقش بسیار تعیین کنندهای در این زمینه ایفا میکند .لذا امروزه تمامی سازمانها ،شرکتها و جوامع سعی میکنند تا
این فرایند را بخوبی درک کنند و به خوبی آنرا پیاده نمایند .با توجه به اینکه در زمانهای مختلف استراتژیها و راهبردهای
متفاوتی برای توسعه کارآفرینی روستایی در جهان مطرح بوده ،در سالهای اخیر نیز استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،
به عنوان یک استراتژی ،به راهبردی جدید در توسعه کارآفرینی روستایی تبدیل شده است.

حسینی نیا و
فالحی

عوامل مؤثربرتوسعه کارآفرینی روستایی درسطح شهرستان منوجان درقالب نه مقوله اصلی فردی  ،فرهنگی اجتماعی
139۶
،زیرساختی ،طبیعی وبوم شناختی ،قانونی ،آموزشی ،نهادی ،سیاسی واقتصادی طبقه بندی شد.

رضائی و
همکاران

شش عامل خدمات اینترنتی ،توسعه و آموزش نیروی انسانی ،توسعه فرهنگ جامعه حمایت های دولتی ،امنیت و استفاده
 1397از اینترنت در سایر امور مرتبط با مردم ،با عنوان مهمترین شاخص های گردشگری الکترونیک مؤثر بر کارآفرینی روستایی
است.
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کردوآبتین

متغیرهای توانمندسازی زنان ودختران روستایی استان وتوسعه فناوری های اطالعات وارتباطات درروستاهای استان
 1392باتوسعه کارآفرینی روستایی ارتباط معنی داری ندارند اما متغیر ایجادمراکزرشدروستایی درروستاهای استان باتوسعه
کارآفرینی روستایی رابطه معنی داری دارد.
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 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر ازنوع کاربردی است که باروش توصیفی– تحلیلی و بصورت پیمایشی به انجام
رسیده است .در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع و بررسی سوابق
تحقیق ،از روش کتابخانه ای استفاده شده است .بدین منظور ،از کتب و مقاالت موجود در کتابخانه ها و
مقاالت موجود در اینترنت و همچنین پایان نامه استفاده شده است ودروش میدانی جمع آوری داده ها از
یک پرسشنامه استفاده شده است که در این پرسشنامه ابتدا اطالعات شخصی افراد جمع آوری می شد
و سپس تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات متغیرهای اشتغال وکارآفرینی موردسنجش وارزیابی
قرارگرفتند به منظوربررسی روایی پرسشنامه ها بانظرخواهی از اساتید دانشگاه وکارشناسان به انجام رسید
وبرای اندازه گیری پایایی پرسشنامه ها ازآزمون آلفای کرونباخ و نرم افزار  SPSSاستفاده گردید که مقدار
آلفای محاسبه شده برای تحقیق حاضر برابر با  0/82۶می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان وفعاالن حوزه فناوری اطالعات وارتباطات
روستاهای شهرستان نمین می باشد .که تعداد آن ها برابر با  100نفر تخمین زده شده براین اساس حجم
نمونه آماری این تعدادوبر اساس فرمول کوکران به تعداد  79نفر تعیین می شود .در این تحقیق از روش
نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب پاسخگویان استفاده شده است .فرضیه اصلی پژوهش حاضر
عبارت است ازاینکه " فناوری اطالعات وارتباطات در توسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی درمحدوده
موردمطالعه تأثیر معناداری دارد".فرضیات فرعی این تحقیق نیز عبارتنداز:فناوری اطالعات وارتباطات
درافزایش تولید و درآمد روستاییان درمحدوده موردمطالعه تأثیر معناداری دارد .فناوری اطالعات و
ارتباطات در بازاریابی محصوالت روستاییان محدوده موردمطالعه تأثیر معناداری دارد .فناوری اطالعات
وارتباطات درنوآوری فرآیند تولید و ایجادفرصت های جدید شغلی برای روستاییان درمحدوده موردمطالعه
تأثیر معناداری دارد .فناوری اطالعات وارتباطات درافزایش مهارت های شغلی روستاییان درمحدوده
موردمطالعه تأثیر معناداری دارد .تجزیه و تحلیل این تحقیق بااستفاده از نرم افزار  SPSSبه انجام رسیده
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
شهرستان نمین در شمالغربی ایران و درمحدوده میانی استان اردبیل واقع شده است که
موقعیت ریاضی آن بین  48درجه و  17دقیقه تا  48درجه و 42دقیقه طول جغرافیایی و  38درجه و 09
دقیقه تا  38درجه  37دقیقه عرض جغرافیایی است (پایگاه ملی نامهای جغرافیایی ایران ) .به لحاظ
موقعیت نسبی .این شهرستان از غرب و جنوب به شهرستان اردبیل ،از شمال به جمهوری آذربایجان ،و از
شرق به استان گیالن محدود است .شهرستان نمین با وسعتی معادل  940کیلومترمربع ( 5درصد از
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است؛ در راستای سنجش میزان همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از آزمون
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مساحت استان) .در تقسیمات سیاسی از سه بخش (مرکزی .ویلکیچ و عنبران 7 .دهستان(ویلکیچ شمالی.
گرده .دولت آباد .ویلکیچ مرکزی .ویلکیچ جنوبی .عنبران و میناباد) 3 .شهر نمین ،آبی بیگلو و
عنبران(بترتیب مراکز بخش های سه گانه) تشکیل شده است(.سایت مرکز آمار ایران.)1395 ،براساس
سرشماری  1395جمعیت شهرستان  ۶0۶59نفر(معادل  5درصد از جمعیت استان) است که از این تعداد
 43درصد در نقاط شهری و  57درصد در  91نقطه روستایی سکونت داشته اند .از  ۶0۶59نفر جمعیت،
 31084نفر مرد و  29575نفر زن بودهاند که در نتیجه ،نسبت جنسی برابر  105بهدست میآید(نتایج
تفصیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن )1395،

 )4یافتههای تحقیق

در این مطالعه  5متغیر مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج مقادیرمحاسبه شده به شرح جدول
شماره  2مشخص شده است .متغیر اول از زیر مقیاس های تأثیرفناوری اطالعات وارتباطات ،افزایش تولید
ودرآمد بوده که میانگین آن  1۶/30و میانه آن  1۶و نمای آن  1۶و انحراف استاندارد آن  2/32بدست
آمد؛ زیر مقیاس دوم بازاریابی محصوالت است که میانگین آن  39/34و میانه آن  39و نمای آن  43و
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شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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انحراف استاندارد آن  5/19محاسبه گردید؛ زیر مقیاس سوم نوآوری در فرایند تولید و ایجاد فرصت های
شغلی جدید است که میانگین آن  37/15و میانه آن  37و نمای آن  35و انحراف استاندارد آن ۶/0۶
برآورد گردید؛ زیر مقیاس چهارم افزایش مهارت های شغلی است که میانگین آن  25/82و میانه آن 2۶
و نمای آن  28و انحراف استاندارد آن  4/39بهدست آمد .این متغیرها به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق
بوده است؛ همچنین نتایج بررسی نشان داد که توسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی به عنوان متغیر
وابسته دارای میانگینی برابر  54/94بوده است.
جدول  .2نتایج توصیفی متغیرهای مورد بررسی
افزایش تولیدو
درآمد

بازاریابی تولیدات
روستایی

نوآوری
درتولیدوایجادفرصت های
جدیدشغلی

افزایش مهارت
های شغلی

توسعه اشتغال
وکارافرینی
روستایی

79

79

79

79

79

1۶/30

39/34

37/15

25/82

54/94

میانه

1۶

39

37

2۶

55

نما

1۶

43

35

28

52

2/32

5/19

۶/0۶

4/39

9/05

-0/55۶

-0/092

0/053

0/003

0/18۶

کمترین

10

30

25

18

35

بیشترین

20

49

48

34

74

آماره ها
تعداد
میانگین

انحراف استاندارد
کجی

منبع :محاسبه نگارندگان 1397

به منظوربررسی نرمال بودن توزیع داده ها دراین تحقیق ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده
شده است و با توجه به نتایج جدول شماره  3مشخص می گردد که همه متغیرهای مورد بررسی بواسطه
مقادیر سطح معناداری به میزان محاسبه شده ( )P>0.05دارای توزیع نرمال هستند.

افزایش

بازاریابی

نوآوری

افزایش

توسعه اشتغال

گویه

تولیدودرآمدروستاییان

محصوالت

فرایندتولیدوایجادفرصت

مهارتهای

وکارافرینی

روستاییان

های جدیدشغلی

شغلی

روستایی

تعداد

79

79

79

79

79

مقدار کولموگروف -اسمیرنوف

0/820

1/281

1/0۶0

0/99۶

0/851

سطح معناداری

0/512

0/075

0/088

0/275

0/4۶4

منبع :محاسبات نگارندگان 1397
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در فرضیه اصلی پژوهش .عنوان شد که فناوری اطالعات وارتباطات در توسعه اشتغال وکارآفرینی
روستایی تأثیر معناداری دارد .برای بررسی این فرضیه تحقیق از رگرسیون خطی ساده استفاده می گردد؛
اما استفاده از این آزمون آماری دارای شرط اساسی نرمال بودن داده ها می باشد؛ با توجه به جدول 2
مشخص گردید که متغیر مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند ( .)P>0.05یکی از شرایط مهم دیگر
رگرسیون خطی؛ خطی بودن متغیر مستقل و وابسته است .برای بررسی خطی بودن دادهها و همواری
مدل از آنالیز واریانس رگرسیون استفاده شده است .با توجه به نتایج جدول  4چون سطح معناداری
آزمون  ،Fپایینتر از  0/05است ،بنابراین این شرط نیز برقرار است .همچنین بر اساس نتایج به دست
آمده از جدول شماره  5میتوان گفت که فناوری اطالعات وارتباطات در توسعه اشتغال وکارآفرینی
روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و مقدار این تأثیر  0/442می باشد.
جدول  .4آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن در فرضیه اصلی تحقیق
F
سطح
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
مدل
معناداری
رگرسیون

1245/7۶۶

1

1245/7۶۶

باقی مانده

5144/032

77

۶۶/۶0۶

کل

۶389/797

78

0/000

18/۶4

منبع :محاسبات نگارندگان 1397

مدل

جدول .5نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق
T
سطح معناداری
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
B

خطای انحراف استاندارد

ثابت

23/34

7/377

فناوری اطالعات وارتباطات

0/2۶7

0/0۶2

بتا
0/442

3/1۶4

0/002

4/318

0/000

منبع :محاسبات نگارندگان1397

تأثیر معناداری دارد .برای بررسی این فرضیه تحقیق بدلیل نرمال بودن داده ها باتوجه به نتایج جدول ()3
وخطی بودن متغیر مستقل و وابسته براساس جدول شماره  ۶بدلیل معناداری آزمون  Fکه پایینتر از
 0/05است ،از رگرسیون خطی ساده استفاده می گردد .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از جدول
( )7میتوان گفت که فناوری اطالعات و ارتباطات در افزابش تولید ودرآمد تأثیر مثبت و معناداری دارد و
مقدار این تأثیر  0/33۶می باشد.
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جدول  .6آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن در فرضیه فرعی اول تحقیق
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

رگرسیون

719/253

1

719/253

9/7۶7

0/003

باقی مانده

5۶70/545

77

73/۶43

کل

۶389/797

78
منبع :محاسبات نگارندگان1397

جدول .7نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق
ضرایب غیر استاندارد
مدل

B

خطای
انحراف استاندارد

ثابت

37/113

5/788

فناوری اطالعات وارتباطات

0/۶91

0/221

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

T

بتا

0/33۶

۶/411

0/000

3/125

0/003

منبع :محاسبات نگارندگان1397

در فرضیه فرعی دوم چنین مطرح شد که فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی محصوالت
روستاییان تأثیر معناداری دارد .به دالیل مقادیرمحاسبه شده درنرمال بودن توزیع داده ها همچنین
مقدارسطح معناداری آزمون  ،Fپایینتر از  0/05؛ برای بررسی این فرضیه تحقیق نیزاز رگرسیون خطی
ساده استفاده میگردد .بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ( )9میتوان بیان داشت که فناوری
اطالعات وارتباطات در بازاریابی محصوالت روستاییان تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و مقدار این تأثیر
 0/355است.
جدول  .8آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن در فرضیه فرعی دوم تحقیق
F
سطح معناداری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
مدل
باقی مانده

5584/18۶

77

72/522

کل

۶389/797

78

11/109

منبع :محاسبات نگارندگان.1397
جدول  .9نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق
مدل

ضرایب غیر استاندارد
خطای انحراف استاندارد

ثابت

B
35/2۶۶

5/983

فناوری اطالعات وارتباطات

0/530

0/159

ضرایب استاندارد
بتا
0/355

T

سطح معناداری

5/895

0/000

3/333

0/001

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

رگرسیون

805/۶11

1

805/۶11

0/001
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در فرضیه فرعی سوم چنین مطرح شد که فناوری اطالعات و ارتباطات در نوآوری فرایند تولید و ایجاد
فرصتهای جدید شغلی تأثیر معناداری دارد .براساس نتایج جدول شماره  3مبنی برنرمال بودن توزیع
دادهها و نتایج جدول شماره  10برای بررسی این فرضیه تحقیق از رگرسیون خطی ساده استفاده می
گردد .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ( )11مشخص میگردد که فناوری اطالعات
وارتباطات در نوآوری فرایند تولید و ایجاد فرصتهای جدید شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و مقدار
این تأثیر  0/30۶می باشد.
جدول  .10آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن در فرضیه فرعی سوم
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

597/127

1

597/127

باقی مانده

5792/۶70

77

75/229

کل

۶389/797

78

سطح معناداری

F
7/937

0/00۶

منبع :محاسبات نگارندگان.1397

جدول  .11نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق
ضرایب غیر استاندارد
مدل

ضرایب استاندارد

B

خطای
انحراف استاندارد

ثابت

35/52۶

۶/9۶3

فناوری اطالعات وارتباطات

1/191

0/423

t

سطح معناداری

5/102

0/000

2/817

0/00۶

بتا

0/30۶

منبع :محاسبات نگارندگان1397

در فرضیه فرعی چهارم چنین مطرح شد که فناوری اطالعات و ارتباطات در افزایش مهارت های
شغلی تأثیر معناداری دارد .برای بررسی این فرضیه تحقیق نیزبدلیل نرمال بودن داده ها ومقدارسطح
معناداری آزمون  Fاز رگرسیون خطی ساده استفاده گردید .با توجه به جدول ( )13میتوان گفت که
 0/502است.
جدول  .12آنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن در فرضیه فرعی چهارم
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

1۶12/130

1

1۶12/130

باقی مانده

4777/۶۶8

77

۶2/048

کل

۶389/797

78

F
25/982

سطح معناداری
0/000

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

فناوری اطالعات وارتباطات در افزایش مهارت های شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و مقدار این تأثیر
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یپی
جدول  .13نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق
مدل

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای انحراف استاندارد

ثابت

20/543

۶/808

فناوری اطالعات وارتباطات

0/875

0/172

ضرایب استاندارد
بتا
0/502

T

سطح معناداری

3/017

0/003

5/097

0/000

 )5نتیجهگیری

این مطالعه با هدف بررسی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی
در شهرستان نمین استان اردبیل انجام پذیرفت .نتایج فرضیه اصلی این تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات و
ارتباطات به دلیل تأثیر در افزایش تولید و درآمد روستاییان ،بازاریابی برای تولیدات و محصوالت روستاییان،
نوآوری فرایند تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش مهارت های شغلی روستاییان ،منجر به توسعه
اشتغال وکارآفرینی روستایی درمحدوده موردمطالعه (شهرستان نمین ) شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات درتوسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی
شهرستان نمین تأثیرگذار است این نتیجه با نتایج مطالعات عزیزی و همکاران ( )1388میرزایی و همکاران
( ،)138۶زندیه ( ،)1393نجفی کانی و همکاران ( ،)1394حسینی نیا و فالحی ( ،)139۶کردوآبتین( )1392و
کلهرونعمتی ( )139۶همسو است .همچنین نتایج مطالعه نشان داد که فناوری اطالعات وارتباطات برافزایش
میزان تولیدودرآمد روستاییان در شهرستان نمین تأثیرگذاراست؛ نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات گل
محمدی و همکاران ( ،)138۶صرامی وبهاری ( ،)1389کلهرو نعمتی( ،)139۶فراهانی و همکاران ( )1393و
صیدائی و همکاران ( )1392همسو است.
از دیگر یافتههای تحقیق ،تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی محصوالت تولیدی روستایی
شهرستان نمین بوده است که مطالعات افرادی همچون عزیزی و همکاران ( ،)1388صرامی وبهاری ( )1389و
نجفی کانی و همکاران ( )1394تأیید کنندهی آن است .همچنین یافته دیگر این مطالعه تأثیرفناوری اطالعات
این مطالعه با نتایج مطالعات فتحی ومطلق ()1389و عزیزی و همکاران ( )1388همسو است .نتایج این مطالعه
نشان داد که فناوری اطالعات وارتباطات درافزایش مهارت های شغلی روستاییان درشهرستان نمین مؤثر است.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات و فراهانی و همکاران ( )1393وفراهی و همکاران ( )1391همسو می باشد.
بنابراین موفقیت در توسعه روستایی به دسترسی جدیدترین ،صحیح ترین و کامل ترین اطالعات وابسته است که
 ICTدراین مهم نقش غیرقابل انکاری ایفا می نماید.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

وارتباطات درنوآوری فرآیندتولید وایجادفرصت های شغلی جدید برای روستاییان شهرستان نمین بوده که نتایج
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 )6منابع
-

از کیا ،مصطفی.علی ایمانی .)1394( ،توسعه پایدارروستایی ،انتشارات اطالعات  ،چاپ دوم.

-

پایگاه ملی نام های جغرافیایی ایران ،سازمان نقشه برداری کشور ،قابل دسترسی :

-

جمعه پور ،محمود .)1389( ..مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی :دیدگاه ها و روش ها ،انتشارات سمت

-

حسینی نیا،غالمحسین .هادی فالحی .)139۶( ،عوامل مؤثربرتوسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه :مناطق
روستایی شهرستان منوجان)،فصلنامه پژوهش های روستایی  ،دوره ،8شماره ،1صص 22-3۶

-

خواجه شاهکوهی،علیرضا .)1392( .تحلیل نقش فناوری اطالعات وارتباطات برکیفیت زندگی روستاییان
مطالعه موردی :روستاهای قرن آبادواصفهان کالته ،شهرگرگان ،مجله آمایش جغرافیایی فضا .سال سوم،شماره
مسلسل هفتم،بهار،صص 103-120

-

رضائی ،حمید؛ روح اله سمیعی ،حسین دیده خانی  ،سامره شجاعی  .)1397( ،عوامل مؤثر برکارآفرینی روستایی
باتأکیدبرگردشگری الکترونیکی دراستان گلستان .فصلنامه اقتصادفضاوتوسعه روستایی ،سال هفتم ،شماره
سوم،پیاپی ،25پاییز، .صص 87-100

-

زندیه،شهنام .)1393( .بررسی تأثیردفاتر ICTروستایی پست بانک ایران برتوسعه کارآفرینی روستایی
کشور ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی احمدرضا کسرایی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران مرکزی

-

سایت مرکزآمارایران ،1395قابل دسترسی https://www.amar.org.ir/:ارتباط-با-ما/تقسیمات-کشوری

-

صرامی ،حسین؛ عیسی بهاری .)1389( ،نقش  ICTدرتوسعه روستایی ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،دانشگاه
آزاداسالمی ،واحد شوشتر،سال چهارم ،شماره نهم-صص 129-154

-

صیدائی ،سیداسکندر؛ احمد تقدیسی  ،زلیخا نادرخانی ،رقیه تازیکی .)1392( ،بررسی تأثیر ICTروستایی
برتوسعه روستایی بخش انگوران،مجله برنامه ریزی فضائی( .جغرافیا) ،سال سوم(،پیاپی ،)10صص 48-33

-

عزیزی،پروانه؛ حیدر لطفی ،حمداله پیشرو .)1388( ،فناوری اطالعات وارتباطات و تأثیرآن براقتصاد
روستایی،فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط ،دوره  ،2شماره ، ۶صص 34-۶3

-

فتحی،سروش .معصومه مطلق  .)1389( ،رویکردنظری برتوسعه پایدارروستایی مبتنی برفناوری اطالعات
وارتباطاات ()ICTفصلنامه جغرافیای انسانی ،سال دوم ،شماره دوم،بهار،صص 47-۶۶
روستایی مورد :دهستان جابرانصار درشهرستان آبدانان،فصلنامه اقتصاد فضاوتوسعه روستایی،سال سوم،شماره
،3پیاپی ،9پاییز،صص 1-1۶

-

فراهی ،احمد؛ محمود؛فال سلیمان  ،محمد حجی پور ،ناهید حق دوست  .مرتضی فلزی .)1391( ،اثرات گسترش
فناوری اطالعات درتوسعه روستایی(مورد روستاهای استان خراسان جنوبی) ,فصلنامه اقتصادفضاوتوسعه
روستایی  ،سال یکم ،شماره ،2پیاپی،2زمستان .صص79-94

-

قدیری معصوم ،مجتبی .آئیژ عزمی .)1389( ،اثرات مثبت ومنفی فناوری اطالعات وارتباطات درتوسعه
روستایی  ،سپهر(سازمان جغرافیایی )،سال نوزدهم،شماره  ،73بهار .صص 34-41
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-

فراهانی ،حسین؛ زکیه رسولی نیا ،؛صدقی سراسکانرود .)1393( .عوامل اثرگذاربررشدکارآفرینی درنواحی
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