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Abstract
Problem Statemen: Information and communication technology (ICT) is considered as the
growth engineand an energy source for economical and social empowermentof each country,
specially the third world countries; whil, this technology, having a pivotal role people's
quotodienne life, and their accessability to freedom, justice, welfare and also security.
Aim: This paper aims at analysising the effects of ICT, on the rural good governance in the
rural areas of Meshginshar County.
Mehodology: This study is developmental in its goal; while, being descriptive-survey, with
the analytical-specifying in terms of natur. Statistical population of research included all of
villagers residing in the rural areas of Meshginshar County, having had ICT offices. In
addition, for determining sample size, the villagers, we benefited the Cochran formula with
the confidence level of 95% and the error probability of 5%. Data gathering for responding
the research questions, has been in two methods of documentary (the secondary data) and
survey (the initial data); while, the used tools in survey method, having been questionnaire
and interview. face validity of the questionnaire was confirmed by expert panel. A guiding
study, including 30 questionnaires, was carried down in the similar region, and based on the
gathered data, and using the Cronbach's alpha in SPSS software, the reliability of different
parts of the questionnaire was determined between 0.78-0.89.
Results: relating to the relation between dependent and independent research variables in the
villages with ICT offices, the relationship between efficiency and effectiveness variables,
social participation, conscientiousness and monitoring; with the variable of information and
communication technology, has been positive at 1% error rate. And the relationship between
the variables of justice and equity and social responsibility, with the information and
communication technology variable, has been positive at 5% error rate. Moreover, there was
no significant relationship between variables of transparency, flexibility and rule of law; with
the variable of information and communication technology. In addition, relating to the
relationship between independent and dependent variables of research, in the villages without
ICT offices, resulted in a positive relationship between consistency and monitoring variables,
with the information and communication technology variable, at 1% error rate. There was no
significant relationship between variables of flexibility, efficiency and effectiveness,
transparency, social participation, rule of law, justice and equity, and social responsibility;
with the variable of information and communication technology.
Innovation: Looking at rural development management with a new approach, and

trying to consolidate the foundations of e-government, in governing the local
communities.
Key Words: Information and communication technology (ICT), Good Governance,
Globalization, Rural Development, Meshginshar County.
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گروه جغرافیا و برنامهریزی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده
طرح مساله :فناوری اطالعات و ارتباطات ،موتور رشد و منبع انرژ ی برای توانمندسازی اقتصاد ی و اجتماع ی هر کشور ی بهویژه کشورها ی
جهان سوم محسوب می شود و افزون بر ای ن ،این فناوری نقش محوری در زندگی روزمرة انسان ها برای دستیابی به آزادی ،عدالت ،رفاه و امنی ت
دارد.
هدف :هدف این مقاله  ،تحلیل آثار فناور ی اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی شهرستان مشکی نشهر است.
روش :این پژوهش ازلحاظ هدف ،توسعها ی و ازلحاظ ماهیت ،توصیف ی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیل ی  -تبیین ی است .جامعة آمار ی ا ی ن
پژوهش شامل تمام روستاییان دارا ی دفاتر فناور ی اطالعات و ارتباطات روستایی شهرستان مشکین شهر است .برا ی برآورد حجم نمونه از روش
نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان  95درصد و احتمال خطای  5درصد استفاده شده است .روش گردآوری دادهها برای پاسخگویی به پرسشها ی
پژوهش ،به دو صورت اسنادی (دادههای ثانوی ه) و پیمایش ی (داده های اولی ه) و ابزار استفادهشده در روش پی مایشی  ،پرسشنامه و مصاحبه بوده
است .روایی صور ی پرسشنامه را متخصصان تأ یید کردند .مطالعة راهنما در منطقة مشابه جامعة آماری با تعداد  30پرسشنامه انجام شد و با
دادههای بهدستآمده و بهرهگیری از فرمول کرونباخ آلفا در نرمافزار  ،SPSSپایایی بخش های مختلف پرسشنامة پژوهش  0/78تا  0/89به دست
آمد.
نتایج :دربارة ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش در روستاهای دارای دفاتر  ICTاین نتیجه حاصل شد که رابطة بین متغیرها ی
کارا یی و اثربخشی ،مشارکت اجتماعی ،اجماعپذ یری و نظارت با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح  1درصد خطا و رابطة بین متغیرها ی
عدالت و برابری و مسئولیتپذ یری اجتماعی با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح  5درصد خطا ،مثبت است؛ ضمن اینکه بین متغیرها ی
شفافیت ،انعطافپذیر ی و حاکمیت قانون با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معناداری دیده نشده است .افزون بر این دربارة ارتباط بی ن
متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش در روستاهای بدون دفاتر  ICTاین نتیجه حاصل شد که رابطة بین متغیرهای اجماعپذیر ی و نظارت با متغ یر
فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا مثبت است و بین متغیرهای انعطافپذیر ی ،کارا یی و اثربخشی  ،شفافیت ،مشارکت اجتماع ی ،
حاکمیت قانون ،عدالت و برابری و مسئولیتپذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معناداری دیده نشده است.
نوآوری :نگاه به مدیر یت توسعة روستایی با روی کرد جدید و تالش برای تحکیم بنی انها ی دولت الکترونیک در حکمرانی اجتماعات محلی ،
نوآوری پژوهش حاضر است.
واژههای کلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،حکمروایی خوب ،جهانیشدن ،توسعة روستایی ،شهرستان مشکینشهر.
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مقدمه
امروزه فناوریهای اطالعات و ارتباطاات در پشاتیبانی از اجارای قاوانین ،فراینادها و رفتارهاای تعریاف کننادة
حکمروایی خوب نقش بسیار مهمی دارد .فرایندهایی که حکمروایی خاوب را تشاکیل مای دهناد ،فقا و فقا از
رهگذر به کارگیری چنین فناوری هایی امکان عملیاتی و اجرایی شدن دارند؛ از سوی دیگر به کاارگیری فنااوری هاای
اطالعات و ارتباطات مستلزم ایجاد سازوکارهایی است که خواه ناخواه به ایجاد دگرگونیهایی در ساخت و وظاایف
دولت و حکومت منجر میشود .به نظر می رسد دولت و به بیان بهتر حاکمیت در معرض دگردیسی تمام عیاار قارار
گرفته است و بار دیگر در اوان هزارة سوم دموکراسی و حکمروایی مستقیم و بای واساطه کاه نماود آرماانی آن در
جامعة یونان باستان تجربه شده بود ،این بار در فضایی به گسترة جهان در حال شاکل گیاری اسات (سالطانی ناژاد و
گودرزی .)80 :1396 ،دربارة آثار مثبت حکمروایی خوب یادکرد همین نکته خالی از فایده نیست کاه فنااوری هاای
اطالعات و ارتباطات به مدیریت دولتی اثربخش و کارآمد منجر می شود؛ افزون بر این ،این فناوری ها باه تنگناهاا و
معضالت انسانی غیرضروری در طول فرایندهای تحویل خدمات عمومی از دولت پایاان مای دهاد و جلاوی فسااد
اداری را می گیرد و خدمات عمومی مؤثر و کارا ازجمله خدمات آموزشی و بهداشتی را به شهروندان عرضه می کناد
(.)Weeb, 2009: 483
در این باره به باور وست با توسعة فناوری هاای اطالعاات و ارتباطاات زمیناة مشاارکت آحااد ماردم محلای در
سیاستها و برنامههای دولت فراهم می شود و سیاستهای دموکراتیک با بهکارگیری قابلیتهای شبکهسازی باهروز
با بهبود یکپارچگی و تعویض تکنولوژیها ارتقا می یابد؛ همچنین این فناوریها به حکمروایی خاوب باا افازایش و
رشد شفافیت ،اطالعات و پاسخگویی به واسطة تسهیل تصمیم گیری درست و مشارکت همگاانی و عماومی کماک
می کند و حقوق شهروندان سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا با دسترسی به اساناد عماومی در چهاارچوب
نهادی هر کشور پاس داشته و ارتقای حقوق شهروندان به واسطة کامپیوتریشدن برنامه ها و دسترسی به این اسناد باا
اینترنت دنبال میشود (.)West, 2011: 32-334
به زعم ویلسون بسیاری از سازمان های دولتی از فناوریهای اطالعات و ارتباطاات درراساتای اطاالع رساانی باه
افکار عمومی دربارة میزان پیشرفت برنامه ها و دستاوردهای خود بهره می گیرند؛ بنابراین دسترسی باه فنااوری هاای
اطالعات و ارتباطات این امکان را به ساکنان محلی و به ویژه جوامع روستایی می دهد که از داده هایی که نیااز دارناد
بدون مراجعه به مرکز استان یا پایتخت ملی بهره مند شوند؛ به این دلیل کاه دسترسای باه اطالعاات اساسای درباارة
عملکرد دولت ،التزام اساسی در تقویت شفافیت در حکمروایی محسوب می شود؛ عالوه بر این دولت و نیز جامعاة
مدنی این توانایی را پیدا می کنند که با این فناوری ها اطالع رسانی شایسته ای را دربارة حقوق و امتیازات خود داشاته
باشند (.)Wilson, 2013: 12- 13
پیشینة پژوهش
با توجه به اهمیت بسیار زیاد فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بر بهبود شاخص هاای حکمروایای خاوب
روستایی مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است؛ پاتاهاک و همکاران دربارة کارکرد اثربخش فناوری اطالعات و
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ارتباطات در نیل به حکمروایی خوب چنین اقامة دلیل می کنند که پدیدة میان بر مستلزم جریاان اطالعاات یکپارچاة
افقی و به عالوه عمودی است .در پایان ،بارای باه ثمرنشساتن حکمروایای خاوب باه واساطة فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ،اصالحات فرایندی ،قانونی و تغییرات ساختاری و نهادی ضروری است (.)Pathak et al, 2011: 44- 46
شیم و اوم در مطالعات خود دریافتند با گسترش فناوری های اطالعات و ارتباطات حکمروایی تأثیر می پذیرد؛ به
این دلیل که با دسترسی به اطالعات بیشتر در عرصة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کیفیت حکمروایی ارتقا می یابد
و روند توسعه سریع می شود؛ برای نمونه در کشورهایی که مردم از اخبار روز و وقاایع زنادگی روزماره باه واساطة
رسانههای ارتباطی آگاه می شوند ،طبیعتاً در جریان امور قرار می گیرند و در روند تصمیم گیریها ،سیاست گذاریها و
برنامه ریزی ها مشارکت بیشتری از خود نشان می دهند و وقایع را با تأثیرگذاشتن بر عامالن و کاارگزاران توساعه باه
سود خود پیش میبرند (.)Shim and Eom, 2013: 103- 104
به باور مخرجه و روی دولت هایی که توانایی تولید ،سازماندهی و تسهیم اطالعات را نداشاته باشاند ،در فرایناد
تصمیم گیری با اختالالت و تنگناهایی مواجه می شوند؛ به این دلیل کاه تصامیم گیاری مطلاوب و شایساته در گارو
دسترسی به اطالعات به روز در ابعاد و عرصه های اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای و نیاز سیاسات گاذاری مطلاوب
مستلزم تسهیم اطالعات برای هماهنگی ،تحلیل و بازبینی است (.)Mukherjee and Roy, 2017: 278
به باور کرسی و نوریس ،فناوری اطالعات و ارتباطات به منزلة رویکردهای سیستماتیک جدید در قلا

و مرکاز

اصالح امور قرار دارد و همچنین به باور این دو پژوهشگر ،این فناوریها عنصر اصلی حکمروایای خاوب از منظار
ابتکار عمل و نوآوری در مناطق روستایی اند و افزون بر این ،فناوریها امروزه بهمثابة اهرم تغییر شناخته می شاوند و
مانند پیشخدمتی میمانند که همیشه باید در خدمت رئیسشان باشاند کاه هماان حکمروایای اسات ( Coursey and

.)Norris, 2011: 525
الل در مطالعات خود در مناطق روستایی کشورهای آفریقایی دریافت بین فناوری هاای اطالعاات و ارتباطاات و
کاهش فقر ،تهیه و تدارک نیازهای اولیة انسانی ،بهبود مدیریت دولتی و تسهیل فرایند دموکراسی در مناطق روستایی
به واسطة مساعدت به حکمروایی خوب ارتباط وجود دارد .وی همچنین در ادامة مطالعات خود به این نکته پی بارد
کاه فنااوری اطالعااات و ارتباطاات باه حکمروایاای خاوب از سااه راه کماک مایکنااد؛ در گاام اول از وظااایف و
مأموریت هایی حمایت و پشتیبانی می کند که مستلزم تصمیم گیری و اجرای تصامیمات و ارتباطاات پیچیاده اناد؛ در
مرحلة دوم از وظایف و مأموریتهای جدید و فرایندهایی حمایت و پشتیبانی میکند که از پایش موجاود نیسات و
در گام سوم وظایف و مأموریت های خسته کننده و مالل آور انجام شده به وسیلة انسان را باه صاورت خودکاار انجاام
میدهد (.)lal, 2008: 65-69
به زعم چن و تورمایر فناوری های اطالعات و ارتباطات امکانات گستردهای را برای محققکردن اهداف و اصول
حکمروایی خوب خلق و تولید میکند؛ از این منظر که به بهبود تصمیمگیری سازمانی ،بهبود بهکارگیری دانش درزمینة
سطوح بین ذهنی و فردی ضمن تسریع ارائة خدمات به شهروندان ،پاسخگویی کارگزاران دولتای و شافافیت بیشاتر
اطالعات و کاهش فاصلة مردم و دولتمردان در مناطق روستایی کمک میکند (.)Chen and Thurmaier, 2012: 11-12
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به اعتقاد چاند بین مشارکت اثربخش شهروندان سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا و به حداقل رسااندن
محدودیت ها و تنگناهای سازمانی و بهبود تصمیم گیری سازمانی نهادهای دولتی ،تصمیم گیاری راهباردی ،غلباه بار
محدودیت های تخصیص و اعضای جامعة مدنی در فرایند تصمیم گیری عماومی باا گساترش فنااوری اطالعاات و
ارتباطات رابطه وجود دارد (.)Chand, 2015: 232- 234
به باور شارما و همکاران دسترسی فزایندة سازمان های دولتی و شهروندان روستایی باه اطالعاات زمیناة تعامال
بیشتر آنها را مهیا می کند و به اتخاذ تصمیمات درست منتهی می شود؛ افزون بر این نهادهای محلی باا دسترسای باه
اطالعات بیشتر در مناطق روستایی با طراحی ها ،توسعه ،اجرا و مدیریت منابع انسانی در فرایند تصمیم گیری درزمینة
طرحهای توسعهای مناطق روستایی مشارکت میکنند (.)Sharma et al, 2011: 15-16
بمیل و بوتینگ در مطالعات خود دریافتند با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات هزینه هاای تولیاد در منااطق
روستایی کاهش می یابد و سرعت معامالت تجاری بیشتر می شود و دولت این توانایی را مییاباد کاه باا شاهروندان
روستایی خود تعامل بیشتری داشته باشد و دسترسی آسان آنها را به خدمات الزم تدبیر و تمشیت میکند ( Bemile

.)and Boateng, 2015: 28
به باور اوریهوال و اوبی بین بس و توسعة فناوری اطالعاات و ارتباطاات و تقویات امنیات اجتمااعی ،توساعة
اجتماعی و اقتصادی ،کاهش نزاع های دسته جمعی ،انسجام اجتماعی ،کاهش شکاف دیجیتالی ،خدمات رساانی ماؤثر
به روستاییان ،آموزش حقوق شهروندی ،مشارکت سیاسای روساتاییان ،حکمروایای شایساته و حکومات قاانون در
مناطق روستایی رابطه وجود دارد (.)Orihuelaand and Obi, 2014: 13- 14
مطالعات کاسترن و پیالی در مناطق روستایی هندوستان مؤید این واقعیت است که استفاده از فناوری اطالعاات
و ارتباطات به حکمروایی خوب منابع طبیعی ازجمله منابع آب ،خااک ،مراتاع ،پوشاش گیااهی ،جنگال هاا و  ...در
مناطق روستایی منجر میشود (.)Castren and Pillai, 2014: 55- 56
به باور بارون بین استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاات و تضامین تحقاق اهاداف توساعة روساتایی ،کنتارل
مدیریت روستایی و کمک به کارآفرینان روستایی در نیل به اهداف کارآفرینی با ایجاد ارزش به واسطة متعادل ساختن
ریسک در مقابل بازگشت سود و پردازش آن و مسئولیتپذیری اجتماعی رابطاه وجاود دارد (Baron, 2013: 325-

.)327
به عقیدة دنسکام توانمندسازی شهروندان روستایی با تسهیل دسترسای باه اطالعاات ،مادیریت دولتای ماؤثر و
کارآمد در مدیریت روستایی ،آگاه شدن مصرف کنندگان شهری از تولیدات روستاییان ،مشارکت روستاییان در فرایناد
تصمیمگیری ،کمک به فقرای روستایی ،بازاریابی و بازاررسانی به موقع محصاوالت تولیادی از متغیرهاای تأثیرگاذار
فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی است (.)Denscombe, 2013: 55
سلطانینژاد و گودرزی ( )1396در پژوهشی با عنوان «فرایند اطالعات و تحاول در مفهاوم حکمروایای خاوب»
دریافتند بین فناوری اطالعات و ارتباطات و حکمروایی خوب از منظار تقویات مؤلفاههاای شافافیت ،اثربخشای و
کارایی و مشارکتجویی رابطه وجود دارد.
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حاجی نژاد و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «ارزیابی میزان بهره برداری دهیااران از فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در مدیریت روستایی» به این نتیجه رسیدند کاه باین دهیااران منطقاة پاژوهش ازنظار اساتفاده از فنااوری
اطالعات در سطح اطمینان 95درصد و در سطح معناداری  0/532تفاوت معناداری وجود دارد؛ عالوه بر ایان ،نتاای
این پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاات و تحصایالت دهیااران در ساطح اطمیناان
95درصد و در سطح معناداری  0/017تفااوت معنااداری وجاود دارد؛ اماا باین میازان اساتفادة دهیااران از فنااوری
اطالعات و متغیرهای جغرافیایی مطالعه شده در این پژوهش  -شامل میزان فاصله از مرکز شهرساتان و اساتان ،ناوع
راه ارتباطی و وضعیت توپوگرافی و سطح امکانات روستا  -هیچگونه تفاوت معناداری ازنظر آماری دیده نمیشود.
نتای مطالعات ضرابی و همکااران ( )1390در پژوهشای باا عناوان «تحلیلای بار سانجش فنااوری اطالعاات و
ارتباطات و نقش آن در مدیریت و برنامه ریزی شهری» نشاان داد باین ساواد اطالعااتی و پاذیرش مظااهر فنااوری
اطالعات و ارتباطات با ضری

همبستگی  0/47و سطح معناداری  0/000رابطة معنادار وجود دارد؛ بدین معنای کاه

شهروندان سواد الزم را برای به کارگیری این دانش ندارند .دسترسی به امکاناات فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در
محل کار با سطح معناداری  0/000در سطحی مناس

است ،ولی در محل سکونت با سطح معنااداری  0/02چنادان

مطلوب نیست و شهروندان کارهایشان را بیشتر با مراجعات حضوری انجام می دهناد .بررسای باه عمال آماده نشاان
می دهد هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد ،میزان مشاارکت شاهروندان باه
همان میزان در مدیریت شهری افزایش می یابد (ضری

همبستگی  0/43و ساطح معنااداری )0/000؛ درباارة میازان

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با ضری

همبستگی  0/46و

سطح معناداری  0/000رابطة معناداری وجود دارد؛ باالخره اینکه هرچه میزان رضایت افراد از خادماترساانی ICT

بیشتر باشد ،گرایش به استفاده از این خدمات نیز بیشتر خواهد بود که نتای پژوهش حاضار باا همبساتگی  0/31در
حد متوس به پایین و نیازمند توجه مدیران شهری است.
نتای مطالعات حیدری ساربان ( )1396در پژوهشی باا عناوان «تبیاین رابطاة فنااوری اطالعاات و ارتباطاات باا
احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی» نشان داد بین متغیرهای امنیت اخالقی ،نوامیس ،فرهنگی و عاطفی از بین
تمامی متغیرهای پژوهش (امنیت احساسی ،امنیت فکری ،امنیت مالی ،امنیت جانی ،امنیت شغلی ،امنیات حقاوقی و
امنیت قضایی) و بهرهگیری از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی رابطة معناداری وجود دارد.
مطالعات نخعی و همکاران ( )1390با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیات کاارآفرینی» نشاان
داد دورههای آموزشی فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر خالقیت کارآفرینی دانشجویان تأثیر دارد و باعث افزایش
میزان خالقیت کارآفرینی دانشجویان میشود.
نتای پژوهش ملکی ( )1390با عنوان «بررسی وضعیت و مطالعة تطبیقی  ICTروستایی در ایاران» حااکی اسات
توسعة فناوری های اطالعات و ارتباطات استان خوزستان نسبت به تعداد جمعیت روستایی در ساطح پاایینی اسات.
استان آذربایجان شرقی با جمعیت روستایی  750 ،1200820دفتر  ICTروساتایی در رتباة اول دارد و اساتان قام باا
جمعیت روستایی  63639نفر و تعداد  50دفتر  ICTروستایی در رتبة آخر کشور قرار گرفته است.
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پیران نژاد و همکاران ( )1392در پژوهشی به این نکته پی بردند که گساترش و نفاوذ فنااوری هاای اطالعاات و
ارتباطات در جوامع با تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاریرساندن به شهروندان برای کسا

شایساتگی و

تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع در فرایند توسعة اجتماعی جوامع نقش دارد.
نتای مطالعات صیدایی و همکاران ( )1389با عنوان «سنجش عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطاات در مطالعاة
توسعة نواحی روستایی» حاکی است عوامل متعددی از قبیل ارائة خدمات با پست بانک ،خدمات پساتی و اینترنتای،
میزان آگاهی افراد از نوع خدمات ارائه در دفاتر فناوری های اطالعات و ارتباطات و دیدگاه افراد دربارة این خدمات
در مناطق روستایی در میزان عملکرد دفاتر فناوری های اطالعات و ارتباطات در ارائة خدمات نقش بسازایی دارناد؛
بنابراین در این مطالعه تقویت زیرساخت های مخابراتی و تجهیز دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات بارای ارائاة
خدمات به نواحی روستایی ،ترغی

روستاییان به استفاده از شیوه های مجازی به منظور کاهش واسطه هاا و سافرهای

غیرضروری به شهر پیشنهاد شده است.
مطالعات رحمانی فضلی و همکاران ( )1396با عناوان «تحلیال جایگااه مادیریت روساتایی مبتنای بار رویکارد
حکمروایی خوب در توسعة پایدار روستایی» نشان داد براساس یافته های مدل ویکور ،مادیریت مبتنای بار رویکارد
حکمروایی خوب و سطح پایداری سکونتگاهها در دو منطقة مطالعه شده از وضعیت بسیار متفاوتی برخوردار اسات؛
به طوری که در هر منطقه ،روستاهای با وضعیت حکمروایی خاوب پایاداری بهتاری هام دارناد؛ همچناین تحلیال
رگرسیون چندمتغیره نشان دهندة تأثیر و ارتباط معنادار بین مؤلفه های حکمروایی خاوب و توساعة پایادار روساتایی
است.
اهمیت و اهداف پژوهش
با وجود اهمیت نقش فناوری های اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب ،هنوز کشورهای در حال توسعه به
این ضرورت پی نبرده اند و به جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در این کشورها کمتر توجه شده است؛ باه دلیال
اهمیت و ضرورت موضوع بایاد مطالعاات بیشاتری درزمیناة پیوناد باین فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و بهباود
شاخص های حکمروایی خوب روستایی صورت گیرد تا تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهباود شااخصهاای
حکمروایی روستایی مانند انعطاف پذیری ،کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی ،شفافیت ،مشاارکت اجتمااعی ،حاکمیات
قانون ،عدالت و برابری ،مسئولیتپذیری ،اجماعپذیری و نظارت در مناطق روستایی آشکار شود.
شهرستان مشکین شهر واقع در شمال غربی ایران و یکی از شهرستان های توابع استان اردبیل باا چاالش هاایی در
این زمینه روبهروست که تا به حال در برنامهریزیها به ویژه در برنامههای توسعة محلی کمتر به آن توجه شده است؛
بنابراین در این پژوهش تالش بر این است نقش فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر بهبود شاخصهای حکمروایی
خوب مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر بررسی شود؛ زیرا یکی از چالش هاای اصالی بار سار راه دساتیابی باه
توسعه در مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر ،بهبود مدیریت مناطق روستایی است که ضرورت توجه به فناوری
اطالعات و ارتباطات و تقویت آن را بهمنزلة اصلی محوری برای دستیابی به بهبود شاخص های حکمروایای خاوب
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مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر نمایان میساازد و لازوم توجاه بایش از پایش باه ایان فنااوری را باه اماری
اجتناب ناپذیر تبدیل می کند؛ بر این اساس هدف این پژوهش ،مطالعه و تحلیل آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بار
حکمروایی خوب مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر است؛ همچناین بررسایهاا و مطالعاات اولیاة نگارناده در
نواحی روستایی شهرستان مشکین شهر حاکی اسات وضاعیت شااخص هاای حکمروایای خاوب منااطق روساتایی
شهرستان مشکین شهر از منظر انعطافپذیری ،کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی ،شفافیت و  ...با وجود اقدامات فراوان
دولت در سالهای اخیر در سطح پایینی قرار دارد و پرسش ما بر این پایه شکل گرفته اسات کاه آیاا باین فنااوری
اطالعات و ارتباطات و حکمروایی خوب روستایی رابطه وجود دارد یا خیر؛ به همین دلیال نخسات مباانی نظاری
فناوری اطالعات و ارتباطات و حکمروایی خوب بررسی و سپس با ارائة مدل مفهاومی ،ارتبااط باین فنااوری هاای
اطالعات و ارتباطات و بهبود شاخصهای حکمروایی خوب در مناطق روستایی شهرستان مشکینشهر ارزیابی شاد.
از آنجایی که در شهرستان مشکین شهر تاکنون مطالعة ویژه ای دربارة نقش فناوری های اطالعات و ارتباطات بر بهبود
شاخص های حکمروایی خوب در منااطق روساتایی صاورت نگرفتاه ،مقالاة حاضار درراساتای تبیاین رابطاة باین
فناوریهای اطالعات و ارتباطات و بهبود حکمروایی خوب در مناطق روستایی انجام شده است.
مبانی نظری پژوهش
اصطالح حکمروایی خوب به معنای تمرکز بر فرایند چگونگی اقتدار و مناابع اختصاا

داده شاده بارای اقادام

کنترلشده و هماهنگ است ( .)Hufty, 2011: 172در مباحث نهادهای بینالمللی ،پژوهشی و علمی دنیا ،حکمروایی
خوب عبارت است از رابطة درست بین حکومت کنندگان و شهروندان کاه هادف آن باه بیشاینه رسااندن بهزیساتی
عمومی ،توجه به برخورداری مادی و معنوی انسان ها و رضایت های مادی و معنوی آنها ،رفاع نیازهاا و حمایات از
حقوق اساسی و آزادی شهروندان است؛ به بیان دیگر موضوع حکمروایی خوب بر چگونگی دستیابی باه حکاومتی
تأکید دارد که زمینه ساز توسعه ای مردم ساالر و برابرخواهانه باشد (عربشاهی .)9 :1383 ،به بااور جاان 1حکمروایای
خوب ،مدل انعطاف پذیر تصمیم گیری بازیگران متنوع (همانند سازمانهای غیردولتای ،تجااری ،بخاش دولتای و )...
است (.)Islam, 2005: 122
براساس تعریف برنامة عمران سازمان ملل متحد ،حکمروایای خاوب عباارت اسات از :اعماال اقتادار سیاسای،
اقتصادی و اداری در مدیریت امور یک کشور در همة سطوح شامل سازوکارها ،جریان ها و نهادهایی که شاهروندان
و گروهها با آنها عالیق خود را ابراز می دارند ،تعهدات خود را انجاام مای دهناد ،حقاوق قاانونی خاود را اعماال و
تفاوتهای خود را تعدیل میکنند (.)UNDP, 2002: 102
درمجموع حکمروایی خوب یعنای راهباری و مادیریت جامعاه باه گوناه ای سانجیده ،درسات و کارآماد و در
چهارچوب حاکمیت قانون ،تصمیم گیری منطقی و عادالنه همراه با پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،مشارکت عماومی
و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی  -اجتماعی جامعة مدنی با دولت
1

 :Johanاز نظریهپردازان حوزة مدیریت که مدیریت نهادی را برای برونرفت از مشکالت جوامع در حال توسعه توصیه میکند.
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است .بدین ترتی

در حکمروایی خوب فق دولت مسئول نیسات؛ بلکاه تعامال حکومات ،جامعاة مادنی ،بخاش

خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق آن ضرورت دارد؛ زیرا مرزهاای جامعاه (نظاام سیاسای و اجتمااعی)
نفوذپذیر ،متقاطع و در تعامل با یکدیگرند .بدون تعامل درست شهروندان و جامعة مدنی و انجمن هاای اجتمااعی و
سیاسی با حکومت ،حکمروایی خوب تحقق نمی یابد و سنگ بنای حکمروایی خوب ،خدمات رسانی با کیفیت زیااد،
مکانیسم پاسخگویی اثربخش و سریع ،دسترسی آسان به منابع ضروری و تعهدات مدنی است که تحقق این مؤلفه ها
در گرو بس و توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات است .البتاه در ایان زمیناه باه حکمروایای الکترونیکای اشااره
می شود و حکمروایی الکترونیکی ،بهره وری بهینة فناوری اطالعات و ارتباطات در چهاارچوب حکمروایای خاوب
برای تضمین تعامل اثربخش بین بازوهای متنوع دولت و محی آن (شهروندان ،جامعة مدنی ،بخش خصوصای و)...
است.
بررسی اسناد نشان می دهد درزمینة حکمروایی خوب رویکردهای سلسله مراتبی ،شبکه ای و جوامع محلی مطرح
است .در رویکرد سلسله مراتبی حکمروایی ،بر حکمروایی دولتی تأکید می شود .به این دلیل دولات از بقیاة جامعاه
متمایز میشود و به کمک اعمال قانون و دیگر اشکال مقررات بر جامعه حکومت میکناد (.)Hediger, 1997: 110
در حکمرانی شبکه ای به تقویت شبکه ها دست یازیده می شود تا شبکه ها از چنان همبستگی و انساجامی برخاوردار
شوند که در مقابل قدرت دولت دست به مقاومت بزنند یا حتی آن را به معارضه بطلبند و این شبکه ها در متن بخش
سیاستی خود ساختار خودتنظیمی دارند (.)Duglass, 2000: 245
طرفداران رویکرد جوامع محلی بر این باورند که امر حکمروایی بدون حضور حکومات ساازمان مای یاباد .ایان
رویکرد بر این مهم اصرار میورزد که جوامع محلی می توانند و باید مشکالت مشترک خود را باا کمتارین دخالات
حکومت حل و فصل کنند .در دیدگاه جامع ،حکمروایی باه صاورت جواماع محلای براسااس برداشاتی سانجیده و
مناس

از جامعة محلی و مشارکت مثبت اعضاایش در موضاوعات مشاترک ایجااد شاده اسات و افازون بار ایان

حکمروایی مؤلفههایی دارد که در ادامه بررسی میشوند.
کارایی و اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده؛ به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهاد
تا چه میزان از تالشهای انجامشده ،نتای مدنظر حاصل شده است .در این معنا کاارایی و اثربخشای باا مؤلفاههاای
توجه دولتی به عمران روستایی ،کیفیت عملکرد مسئوالن روستایی ،وجود مکانیزم و روشی بارای ارزیاابی ماردم از
خدمات دولتی ،ارائة چشم اندازی از وضعیت آینده به روستاییان ،همیشاگی و پیوساتهباودن فعالیات هاای مادیریت
روستا ،بهبود روش ها و اقدامات براساس دانش جدید ،بهبود شایوة اماور ،درنظرداشاتن رضاایت ،مشاارکت ماردم،
رضایتمندی اهالی روستا از اقدامات مدیریت روستا ،مؤثربودن اقدامات مدیریت روستا برای دستیابی باه اهاداف از
پیش تعیینشده و مؤثربودن روند فعالیتهای مدیریت روستا سنجیده شده است.
پاسخگویی به مشارکت گستردة مردم ،احازاب و رساانه هاا در فرایناد حکومات داری اشااره دارد در ایان معناا
پاسخگویی با مؤلفههای اطالعرسانی عمومی قراردادها ،ارائة معیار و مالکی مکتوب برای مقایسة عملکارد مسائوالن
با وظایفشان ،وجود مؤسسه ای برای رسیدگی به شاکایات اداری ،پاساخگویی مادیریت روساتا باه وظاایف خاود،
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برگزاری جلسات عمومی برای تشریح اقدامات ،ایجاد سازوکاری برای انتقال نیازها و خواسته های اهالی روساتا باه
مسئوالن رده باال ،پاسخ قانع کنندة مدیران روستا به مردم ،تشکیل جلسات عمومی بارای در جریاان قاراردادن اهاالی
روستا ،پاسخگوبودن مدیران روستا بهمثابة یک اصل و باور ،جذب مشارکت با پاسخگویی مدیران روستا ،همبستگی
بین مردم و مسئوالن با پاسخگویی مدیران سنجیده شده است.
شفافیت به معنای گردش آزاد اطالعات و آسانی دسترسی به آنها ،وضوح اقدامات و آگاهی پیوساتة شاهروندان
روستایی از روندهای موجود است؛ در این معنا شفافیت با مؤلفه های شفافیت در تصامیم گیاری ،شافافیت در ارائاة
عملکرد ،صداقت در دادن اطالعات ،نظرخواهی از مردم درزمینة طرح های توسعة روستایی ،مصمم بودن باه اجارای
تصمیمات گرفته شده و اظهارنظر روستاییان دربارة عملکرد مدیریت توسعة روستایی سنجیده شاده اسات (حیادری
ساربان.)39 :1396 ،
مشارکت اجتماعی ،مشارکت کم وبیش آشکار جواماع روساتایی در حیاات اقتصاادی ،گاذران اوقاات فراغات،
فرهنگ ،تقبل مسئولیت های سیاسی و مدنی و  ...در منااطق روساتایی اسات .در ایان معناا مشاارکت اجتمااعی باا
مؤلفه های مهارت برقراری رواب انسانی ،استقبال از مشارکت در فرایند بازسازی زیرساختها ،تمایال باه مشاارکت
در دوره های آموزشی ،میزان مشارکت در طرح های عمرانی ،میزان شرکت در انتخاباات شاوراهای اساالمی روساتا،
تمایل به عضویت در پایگاه بسی و تمایل به همکاری با دهیار روستا سنجیده شده است.
حاکمیت قانون یا قانونمندی در تصمیم گیری روستایی ،وجود قوانین کارآمد ،رعایات عادالناة چهاارچوب هاای
قانونی در تصمیم گیری و مداخله نکردن افراد غیرمسئول در تصمیم گیری هاسات .در ایان معناا حاکمیات قاانون باا
مؤلفه های حسابرسی مسئوالن دولتی از دهیاران و شوراها ،کیفیت برخورد با تخلفاات ،اعتمااد ماردم باه دهیااران و
شوراها در انجام وظایف قانونی خود ،پارتیبازی و  ...در کارهای اداری مرتب با روساتا ،شارکت افاراد ذینفاع در
مدیریت روستا ،میزان پایبندی اهالی روستا به قوانین و مقررات وضعشده ،پایبندی مدیریت روستا به حقاوق اهاالی
روستا ،آگاهی و اطالع مدیریت روستا از حقوق شهروندی روستاییان ،التزام مدیریت روستا به برابری دربرابر قاانون
و مقاومت مدیریت روستا دربرابر رفتارهای خالف قانون اهالی روستا سنجیده شده است.
عدالت و برابری به معنی ایجاد فرصت های مناس

و برابر بارای هماة شاهروندان روساتایی باه منظاور ارتقاای

وضعیت رفاهی خود ،تالش برای تخصیص و توزیع عادالنة منابع و مشارکت قشرهایی است کاه در فرایناد اعاالم
نظر و تصمیم گیری نقشی ندارند .در این معنا عدالت و برابری با مؤلفه های وجود سند یاا منشاوری مکتاوب بارای
آگاهی روستاییان از حقوق خود ،زمینه سازی برای ایفای نقش زنان در فعالیت های گونااگون ،چگاونگی حمایات از
قشرهای فقیر و آسی پذیر در روستا ،عدالت در توزیع برابر و عادالنة امکانات روستا ،دسترسی به فرصت های برابر
و یکسان ،توجه به منافع جمعی ،فراهمشدن حقوق شهروندی ،عضویت زنان در مدیریت روستا ،استفادة معقوالنه از
منابع و امکانات و عدالت جنسیتی سنجیده شده است (حیدری ساربان.)273 :1396 ،
مسئولیت پذیری بیانکنندة احساس و عملی است که افراد در چهاارچوب موقعیات و نقاشهاای خاود باه طاور
آگاهانه و آزادانه درزمینة امور گوناگون اجتمااعی ،سیاسای ،اقتصاادی و  ...از خاود باروز مای دهناد .در ایان معناا
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مسئولیتپذیری با مؤلفههای رعایت هنجارها و قوانین ،نوعدوستی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی و مشاارکت سیاسای،
حضور فعاالنه و نه منفعالنه در صحنة سیاسی ،رعایت عدالت در مبادله و صرفه جویی در مصرف درراساتای مناافع
جمعی ،توجه به اهمیت منابع طبیعی پایه و گونه های گیاهی و جانوری و کاهش رفتارهای آسی زا به محی زیست
و تالش برای بهبود آنها سنجیده شده است.
اجماع پذیری به معنای توافقی عام میان اعضای یک گروه است که با درنظرگرفتن آرای هریک از افاراد ،چاه در
مرحلة تصمیم سازی و چه در اقدامات پیرو آن ،به دست میآید .در این معنا اجماعپذیری با مؤلفههاای زمیناهساازی
الزم برای دستیابی به توافق جمعی ،اجماع عمومی دربارة اقدامات و فعالیتها در روساتا ،وجاود نظاامی هماهناگ
برای رسیدن به اجماع و توافق ،موفقیت فعالیت های گروهی ،همسویی و هم فکری مدیران روساتا و اهاالی روساتا،
توافق جمعی بیشتر درنتیجة تعامل مدیریت روستا باا نهادهاای دولتای ،حمایات از مناافع بیشاتر نیروهاا و طبقاات
اجتماعی و ایجاد سازوکاری برای مشورت بین سازمان های رسمی توسعة روستایی و روستاییان سنجیده شده اسات
(حیدری ساربان.)207 :1396 ،
نظارت به داشتن راهبرد مشخص و نگاه راهبردی برای رسیدن به پایداری ،توسعه و پیشرفت مناطق با مشاارکت
شهروندان و فراهم آوردن حس مالکیت و مسئولیت پذیری بین آنها اشاره دارد .در ایان معناا نظاارت باا مؤلفاههاای
وجود سازوکاری برای ارزیابی ماردم از خادمات دولتای ،اظهاارنظر روساتاییان درباارة عملکارد مادیریت توساعة
روستایی ،مشارکت در فرایند بازسازی زیرساختها ،آگاه شدن مردم روستا از قوانین و مقررات وضاعشاده ،آشانایی
روستاییان با حقوق شهروندی خود و اطالع رسانی به روستاییان درزمینة اقدامات و فعالیت ها در روستا سنجیده شده
است.
همان طور که پیش تر گفته شد فناوری اطالعات و ارتباطاات از نقاش و اهمیات زیاادی در حکمروایای خاوب
روستایی برخوردار است .از این منظر که فناوری اطالعات و ارتباطات به تحکیم بنیاان هاای دموکراسای و زنادگی
دموکراتیک درزمینة توانایی های خود در تقویت سپهر عمومی با بس و گسترش مناابع اطالعااتی ،کاناال ارتباطاات
الکترونیکی و ظرفیت شبکه بندی بارای بسایاری از گروههاای ذینفاع ساازماندهایشاده ،جنابشهاای اجتمااعی،
سازمان های غیردولتی ،شبکه های خ مشی فراملی ،احزاب سیاسی ،داناش تکنیکای و انعطااف پاذیری ساازمانی در
سازگاری با وسیلة جدید کمک میکند ).)Selian, 2002: 13
گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی به توسعة اجتماعات الکترونیکی ،مادیریت شابکة
تسهیم اطالعات قابل اتکا ،الگوهای جدید تصمیم گیری مدیریتی ،آگاه شدن از عقاید و نگرش شهروندان روستایی به
محتوای پیش نویس قانون اساسی ،سیستم مدیریت اطالعات ،رقابت پذیری اقتصاادی ،آماوزش ،یکپاارچگی ،سابک
رهبری نوآور ،بازتعریف هدف تجاری توسعة اقتصادی ،دموکراسی الکترونیکی ،تثبیات و هادایت مسایر راهباردی،
تثبیت ساختاری مدیریتی ایمن درراستای واگذاری قوانین فاردی شافاف ،اقتادار ،پاساخگویی ،تطبیاق راهباردی و
سنجش عملکردی ،کنترل مالی ،تعامالت سازنده با صنعت و تجارت ،کاهش فسااد اداری ،شافافیت گساترده ،رفااه
بیشتر ،رشد درآمد ،تقلیل هزینه ها ،تسهیل رابطة دولت به دولت ،دولت به شهروندان ،دولت به جامعة مدنی ،دولات
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به بازرگانان ،شهروند به شهروند ،دولت به سازمان های مدنی و غیردولتی منجر می شود .هماان طاور کاه گفتاه شاد
فناوری اطالعات و ارتباطات ،دارایی پویا و راهبردی مناطق روستایی در دستیابی موفقیت آمیز به اهاداف اسات؛ باه
این دلیل که فناوری اطالعات و ارتباطات این امکان را فراهم مای ساازد تاا دادوساتد روساتاییان مادیریت شاود و
اطالعات و دانش ضروری در اختیار روستاییان قرار گیرد و در ایان راستاسات کاه بایاد زیرسااخت هاای فنااوری
اطالعات و ارتباطات با کارکرد خوب در مناطق روستایی تکمیال شاود؛ البتاه تکمیال ایان زیرسااخت هاا مساتلزم
هزینههایی است که باید در این راستا تخصیص داده شود.
در خاتمه ،متغیرهای پژوهش درزمینة آثار فنااوری اطالعاات و ارتباطاات بار حکمروایای خاوب روساتایی در
جدول ( )1و مدل مفهومی پژوهش با توجه به ادبیات پژوهش و پیش نگاشتههای موضوع در شاکل ( )1باه نماایش
درآمده است.
جدول :1 -معرفی متغیرهای پژوهش درزمینة بررسی آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی
متغیرهای پژوهش

منابع

ردیف

انسجام اجتماعی ،عدالت و برابری ،مشارکت سیاسی روستاییان ،حکمروایی شایسته و حکومت قانون

Orihuelaand and Obi
)(2014

2

مسئولیتپذیری اجتماعی و کمک به کارآفرینان

)Castren and Pillai (2014

3

مدیریت دولتی مؤثر و کارآمد در مدیریت روستایی و مشارکت روستاییان در فرایند تصمیمگیری

)Denscombe (2013

4

میزان تحصیالت ،انعطافپذیری و موقعیت جغرافیایی

حاجینژاد و همکاران ()1390

5

مشارکت اجتماعی و اجماعپذیری

ضرابی و همکاران ()1390

6

خالقیت کارآفرینی و کارایی و اثربخشی

نخعی و همکاران ()1390

7

توسعة اجتماعی ،پاسخگویی و شفافیت

پیراننژاد و همکاران ()1392

1

در مناطق روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،
انعطافپذیری
کارایی و اثربخشی
پاسخگویی

شفافیت

فناوری
اطالعات و

ارتباطات

حکمروایی

مشارکت اجتماعی

خوب

حاکمیت قانون
عدالت و برابری
مسئولیتپذیری

اجماعپذیری
نظارت

شکل :1 -مدل مفهومی پژوهش؛ منبع :یافته های پژوهش1397 ،
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روش پژوهش
هدف این مقاله ،تحلیل آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خاوب روساتایی اسات .ایان پاژوهش
ازلحاظ هدف ،توسعه ای و ازلحاظ ماهیت ،توصیفی و پیمایشی و از نوع تحلیلی و تبیینی است .جامعاة آمااری ایان
پژوهش همة روستاهای شهرستان مشکین شهر است که دفاتر  ICTدارند و تعاداد آنهاا  49روستاسات .از ایان باین
تعداد  14روستا به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و افزون بر این جامعة آماری مطالعه شده در این
پژوهش شامل همة روستاییانی است که دفاتر  ICTدارند ( )N=19119و از این میان تعاداد  370نفار باا اساتفاده از
فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بهمثابة نمونة آماری انتخاب شادند .از ساویی بارای براباری در
آزمون و نتیجه ،تعداد  370نفر از روستاییان ساکن در مناطق روستایی بدون دفاتر  ICTبهمثابة گروه کنتارل انتخااب
شدند .در این پژوهش ،انتخاب روستاهای نمونة پژوهش با درنظرگرفتن تعداد کل روستاها ،تعداد جمعیت ،دوری و
نزدیکی به شهر ،شاخص وضعیت ارتفاع (کوهستانی ،جلگه ای ،کوهستانی  -جلگه ای) و قرارگیری روساتا در کناار
جادة اصلی یا دور از جادة اصلی انجام و داده های خام برای اندازه گیری شاخص ها با پرسشناماه ،اساناد و مادارک
گردآوری شد .روایی صوری پرسش نامه را متخصصان تأیید کردند .مطالعة راهنما در منطقة مشابه جامعاة آمااری باا
تعداد  30پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کس شده و استفاده از فرماول ویاژة کرونبااخ آلفاا در نارم افازار
 ،SPSSپایایی بخش های مختلف پرسش نامة پژوهش  0/78تا  0/89به دسات آماد .باه منظاور بررسای ارتبااط باین
متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش از دو نوع پرسش نامة فناوری اطالعات و ارتباطات و حکمروایی خوب اساتفاده
شد .همان طور که گفته شد متغیر مستقل این پژوهش شامل متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر وابسته شامل
شاخص های حکمروایی خوب (انعطاف پذیری ،کاارایی و اثربخشای ،پاساخگویی ،شافافیت ،مشاارکت اجتمااعی،
حاکمیت قانون ،عدالت و برابری ،مسئولیت پذیری ،اجماعپذیری و نظارت) بود .در این نوشتار ،متغیر وابساته در 45
گویه به شیوة خودسنجی با طیف پن گزینه ای لیکرت (بسیار کم=  ،1کم=  ،2متوس =  ،3زیاد=  4و بسیار زیاد= )5
اندازه گیری شد .درنهایت در پژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی (میانگین و انحاراف معیاار) و
آمار استنباطی شامل آزمون آماری  tو آزمون آماری اسپیرمن به کار رفات و در پایاان هماة محاسابات آمااری ایان
پژوهش با نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
معرفی محدودة پژوهش
شهرستان مشکین شهر در غرب استان اردبیل واقع شده است .این شهرستان دو شهر باه ناام رضای و الهارود و
همچنین  4بخش 12 ،دهستان 329 ،آبادی دارای سکنه و  77آبادی خالی از سکنه دارد.
تجزیهوتحلیل دادهها؛ یافتههای توصیفی پژوهش
الف  -میزان آگاهی روستاییان از دفاتر ICT

به منظور آگاهی روستاییان از دفاتر  ،ICTنظرات روستاییان دربارة آشنایی آنها با خادمات مختلاف دفااتر  ICTو
میانگین رتبه ای نظر آنها اولویتبندی و محاسبه شد .همانطاور کاه در جادول ( )2دیاده مایشاود میاانگین میازان

تحلیل آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی 53 /

استقبال مردم از ایجاد دفاتر  ،1/92 ICTمیانگین میزان آگاهی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز  ،2/21میزان رضایت
روستاییان از خدمات ارائه شده  ،2/33میزان آشنایی روستاییان با خدمات مختلاف اینترنتای  ،2/65میازان آشانایی باا
دفاتر  ،1/29 ICTمیزان آشنایی با خدمات پست بانک  ،1/69میزان آَشنایی با خدمات پست بانک  ،2/65میزان آشانایی
با خدمات مخابراتی  ،1/49میزان آگاهی از طرح پیشخوان دولت  2/59و میزان آشنایی با خدمات پستی  1/11اسات
که از این بین ،میزان آشنایی روستاییان با خدمات مختلف اینترنتی ،میزان آگاهی از طرح پیشاخوان دولات و میازان
رضایت روستاییان از خدمات ارائهشده ،جزو مهمترین گویههای اولویتبندیشده است.
با توجه به تحلیل نتای  ،روستاییان آگاهی کمتری از فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی دارناد؛ باه
این دلیل که میزان آشنایی آنها با دفاتر  ،ICTمیزان استقبال ماردم از ایجااد دفااتر  ،ICTمیازان آشانایی باا خادمات
پست بانک ،میزان آشنایی با خدمات مخابراتی و میزان آشنایی با خدمات پستی کم است؛ دلیل آن هم کام ساوادی و
بی سوادی روستاییان است؛ از این رو مطلوب است دولت به توانمندساازی روساتاییان درراساتای اساتفادة بهیناه از
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات اهتمام جدی داشته باشد.
جدول :2 -میزان آگاهی روستاییان از دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات
ردیف

گویهها

میانگین

انحراف معیار

اولویت

1

میزان استقبال مردم از ایجاد دفاتر ICT

1/92

0/251

5

2

میزان آگاهی از امکانات و تجهیزات ضروری

2/21

0/325

4

3

میزان رضایت روستاییان از خدمات ارائهشده

2/33

0/452

3

4

میزان آشنایی روستاییان با خدمات مختلف اینترنتی

2/65

0/111

1

5

میزان آشنایی با دفاتر ICT

1/29

0/987

8

6

میزان آشنایی با خدمات پستبانک

1/69

0/358

6

7

میزان آشنایی با خدمات مخابراتی

1/49

0/159

7

8

میزان آگاهی از طرح پیشخوان دولت

2/59

0/222

2

9

میزان آشنایی با خدمات پستی

1/11

0/638

9
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ب  -میزان بهرهگیری روستاییان از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات
به منظور بهره گیری روستاییان از خدمات الزم در دفاتر  ،ICTنظرات روستاییان درباارة اساتفادة آنهاا از خادمات
دفاتر  ICTو میانگین رتبه ای نظر آنها اولویت بندی و محاسبه شاد؛ هماان طاور کاه در جادول ( )3دیاده مایشاود،
میانگین خدمات ارائه شده درزمینة کس وکار  ،2/69خادمات پسات باناک  ،2/92خادمات مخاابراتی و تلفان ،3/49
خدمات پستی  ،3/25خدمات مختلف اینترنتی  ،2/95خدمات ارائه شده درزمینة تجاارت الکترونیاک  ،2/15خادمات
ارائه شده درزمینة بهداشت الکترونیک  ،2/43پرداخت قبوض آب ،برق و گااز  3/35و خادمات ارائاه شاده درزمیناة
دولت الکترونیک  1/72است؛ از این بین خدمات مخابراتی و تلفن ،پرداخات قباوض آب ،بارق و گااز و خادمات
پستی ،جزو مهمترین گویههای اولویت بندی شده است .با توجه باه تحلیال نتاای  ،میازان بهارهگیاری روساتاییان از
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گویههای خدمات ارائه شده درزمینة کس وکار ،خدمات پست بانک ،خدمات مختلاف اینترنتای ،خادمات ارائاه شاده
درزمینة تجارت الکترونیک ،خدمات ارائه شده درزمینة بهداشات الکترونیاک و خادمات ارائاه شاده درزمیناة دولات
الکترونیک کم است؛ از این رو بر مسئوالن و متولیان توسعة روستایی است کاه باا برگازاری کارگااههاا و آماوزش
پیوسته و مداوم بهرهگیری روستاییان را از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ارتقا بخشند.
جدول  :3 -میزان بهرهگیری روستاییان از خدمات الزم در دفاتر ICT
ردیف

گویهها

میانگین

انحراف معیار

اولویت

1

خدمات ارائهشده درزمینة کس وکار

2/69

0/798

6

2

خدمات پستبانک

2/92

0/756

5

3

خدمات مخابراتی و تلفن

3/49

0/265

1

4

خدمات پستی

3/25

0/745

3

5

خدمات مختلف اینترنتی

2/95

0/756

4

6

خدمات ارائهشده درزمینة تجارت الکترونیک

2/15

0/852

8

7

خدمات ارائهشده درزمینة بهداشت الکترونیک

2/43

0/698

7

8

پرداخت قبوض آب ،برق و گاز

3/35

0/658

2

9

خدمات ارائهشده درزمینة دولت الکترونیک

1/72

0/368

9
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برمبنای نتای حاصل از یافتههای توصیفی در جادول ( ،)4وضاعیت انعطاافپاذیری 32/28درصاد پاساخگویان
ساکن در روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطاات در ساطح بسایار کام24/41 ،درصاد در ساطح کام،
17/89درصد در سطح متوسا 15/31 ،درصاد در ساطح زیااد و 10/11درصاد در ساطح بسایار زیااد بارآورد شاد.
درمقابل وضعیت انعطافپذیری  6/08درصاد پاساخگویان سااکن در روساتاهای بادون دفااتر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در سطح بسیار کم12/59 ،درصد در سطح کام19/46 ،درصاد در ساطح متوسا 23/82 ،درصاد در ساطح
زیاد و  38/05درصد در سطح بسیار زیاد برآورد شد .درزمینة متغیار کاارایی و اثربخشای میاانگین و انحاراف معیاار
روسااتاهای دارای دفاااتر فناااوری اطالعااات و ارتباطااات بااه ترتی ا

 7/52و  3/14و میااانگین و انحااراف معیااار

روستاهای بدون دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطاات درزمیناة متغیار کاارایی و اثربخشای باه ترتیا

 6/36و 4/74

برآورد شد.
وضعیت پاسخگویی  6/26درصد پاسخگویان روستاهای دارای دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در ساطح
بسیار کم15/83 ،درصد در سطح کم16/51 ،درصد در سطح متوسا 21/23 ،درصاد در ساطح زیااد و 40/17درصاد
در سطح بسیار زیاد و وضعیت پاسخگویی  37/52درصد پاسخگویان روساتاهای بادون دفااتر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در سطح بسیار کم29/08 ،درصد در سطح کام18/36 ،درصاد در ساطح متوسا 10/23 ،درصاد در ساطح
زیاد و  4/81درصد در سطح بسیار زیاد برآورد شد.
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دربارة متغیر شفافیت روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین فراوانای باا  30/49در ساطح
بسیار کم و کمترین فراوانی با  6/26در سطح بسیار زیااد ارزیاابی شاد؛ ولای در روساتاهای بادون دفااتر فنااوری
اطالعات و ارتباطات بیشترین فراوانی متغیر شفافیت با  31/75در سطح بسیار زیاد و کمتارین فراوانای باا  9/42در
سطح بسیار کم ارزیابی شد.
وضعیت مشارکت اجتماعی  5/38درصاد پاساخگویان سااکن در روساتاهای بادون دفااتر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در سطح بسیار کم19/27 ،درصد در سطح کام16/73 ،درصاد در ساطح متوسا 24/47 ،درصاد در ساطح
زیاااد و  34/15درصااد در سااطح بساایار زیاااد باارآورد شااد .درمقاباال وضااعیت مشااارکت اجتماااعی 31/79درصااد
پاسخگویان ساکن در روستاهای بدون دفاتر فناوری اطالعاات و ارتباطاات در ساطح بسایار کام27/03 ،درصاد در
سطح کم22/45 ،درصد در سطح متوس 13/29 ،درصد در سطح زیاد و 5/44درصاد در ساطح بسایار زیااد بارآورد
شد.
دربارة متغیر حاکمیت قانون میانگین و انحراف معیار پاسخگویان روساتاهای دارای دفااتر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات به ترتی

 2/71و  2/74و میانگین و انحراف معیار پاسخگویان روستاهای بادون دفااتر فنااوری اطالعاات

و ارتباطات درزمینة متغیر حاکمیت قانون به ترتی

 3/51و  1/52برآورد شد.

دربارة متغیر عدالت و برابری روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطاات بیشاترین فراوانای باا 30/37
در سطح بسیار زیاد و کمترین فراوانی با  9/71در سطح بسیار کام ارزیاابی شاد؛ ولای در روساتاهای بادون دفااتر
فناوری اطالعات و ارتباطات بیشاترین فراوانای متغیار عادالت و براباری باا 25/87درصاد در ساطح بسایار کام و
کمترین فراوانی با  14/34درصد در سطح بسیار زیاد ارزیابی شد.
وضعیت مسئولیتپذیری  16/53درصد پاساخگویان روساتاهای دارای دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در
ساطح بسایار کام14/72 ،درصاد در ساطح کاام21/49 ،درصاد در ساطح متوسا 26/85 ،درصاد در ساطح زیاااد و
 20/41درصاد در سااطح بساایار زیاااد و درمقاباال وضاعیت مساائولیتپااذیری 33/56درصااد پاسااخگویان ساااکن در
روستاهای بدون دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح بسیار کم27/85 ،درصاد در ساطح کام13/69 ،درصاد
در سطح متوس 14/09 ،درصد در سطح زیاد و  10/81درصد در سطح بسیار زیاد برآورد شد.
دربارة متغیر اجماع پذیری میانگین و انحراف معیار روساتاهای دارای دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات باه
ترتی

 3/11و  1/39و میانگین و انحراف معیاار روساتاهای بادون دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات درزمیناة

متغیر اجماعپذیری به ترتی

 2/97و  1/27برآورد شد.

دربارة متغیر نظارت روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات بیشاترین فراوانای باا  29/13در ساطح
بسیار زیاد و کمترین فراوانی با  10/47در سطح بسیار کم ارزیاابی شاد؛ ولای در روساتاهای بادون دفااتر فنااوری
اطالعات و ارتباطات ،بیشترین فراوانی متغیر نظارت باا  34/73درصاد در ساطح بسایار کام و کمتارین فراوانای باا
 5/50درصد در سطح بسیار زیاد ارزیابی شد.
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جدول :4 -درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار مؤلفههای حکمروایی خوب در روستاهای دارای دفاتر  ICTو
روستاهای بدون دفاتر ICT
متغیر
انعطافپذیری
کارایی و اثربخشی
پاسخگویی
شفافیت
مشارکت اجتماعی
حاکمیت قانون
عدالت و برابری
مسئولیتپذیری
اجماعپذیری
نظارت

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

انحراف

دامنة

معیار

امتیاز

دارای دفاتر ICT

6/08

12/59

19/46

23/82

38/05

2/35

1/25

0-24

بدون دفاتر ICT

32/28

24/41

17/89

15/31

10/11

2/86

2/32

0-25

دارای دفاتر ICT

12/81

18/93

22/47

20/62

25/70

3/21

3/14

0-27

بدون دفاتر ICT

32/49

26/81

18/31

13/51

8/88

2/87

1/32

0-23

دارای دفاتر ICT

6/26

15/83

16/51

21/23

40/17

2/11

2/12

0-26

بدون دفاتر ICT

37/52

29/88

18/36

10/23

4/81

2/09

1/41

0-18

دارای دفاتر ICT

12/09

23/43

16/67

21/27

26/54

2/23

2/11

0-21

بدون دفاتر ICT

29/37

20/83

26/45

16/92

6/43

2/98

1/76

0-19

دارای دفاتر ICT

5/38

19/27

16/73

24/47

34/15

2/98

1/64

0-30

بدون دفاتر ICT

31/79

27/03

22/45

13/29

5/44

2/65

2/62

0-13

دارای دفاتر ICT

30/49

26/75

23/41

13/09

6/26

2/71

2/74

0-29

بدون دفاتر ICT

9/42

15/71

20/01

23/11

31/76

3/51

1/52

0-22

دارای دفاتر ICT

25/87

22/73

19/47

17/59

14/34

2/32

2/84

0-28

بدون دفاتر ICT

9/71

14/56

20/89

24/47

30/37

1/61

1/41

0-29

دارای دفاتر ICT

16/53

14/72

21/49

26/85

20/41

4/99

2/25

0-31

بدون دفاتر ICT

33/56

27/85

13/69

14/09

10/81

3/01

1/13

0-20

دارای دفاتر ICT

8/37

13/69

15/23

25/42

37/29

4/11

1/39

0-17

بدون دفاتر ICT

32/65

26/19

23/17

12/48

5/51

4/97

1/27

0-15

دارای دفاتر ICT

10/47

15/21

19/36

25/83

29/13

2/19

2/11

0-12

بدون دفاتر ICT

34/73

27/17

20/09

12/51

5/50

2/02

2/66

0-14

روستا

پاسخگویان (درصد)

میانگین
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یافتههای استنباطی پژوهش
در این قسمت بهمنظور مقایسة اختالف بین میانگینهای پژوهش از آزمون  tو بررسی رابطة دو متغیار مساتقل و
وابسته از آزمون آماری کای اسکوئر استفاده شده است که نتای آن در زیر ارائه میشود:
الف  -نتایج حاصل از آزمون t

با توجه به جدول ( ،)5نتای آزمون  tنشان می دهد بین روستاییان برخوردار و محروم ازنظر مؤلفه های کاارایی و
اثربخشی ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری و اجماع اختالف معنا داری در سطح 1درصد خطا وجود دارد؛ همچنین باین
روستاییان برخوردار و محروم ازنظر مشارکت اجتماعی ،عدالت و براباری و نظاارت اخاتالف معناا داری در ساطح
5درصد خطا وجود دارد و بین روستاییان برخوردار و محروم ازنظار شافافیت ،حاکمیات قاانون و انعطااف پاذیری
اختالف معناداری وجود ندارد.
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با توجه به میانگین های بهدست آمده از دو گروه ،مؤلفه های حکمروایی خوب روستایی از منظر مؤلفه های کارایی
و اثربخشی ،پاسخگویی ،مشارکت اجتماعی ،عدالت و برابری ،مسئولیتپذیری ،اجماعپاذیری و نظاارت روساتاییان
برخوردار بیشتر از روستاییان محروم بوده است؛ همان طور که نتای جدول نشاان مای دهاد میاانگین شااخص هاای
انعطافپذیری ،شفافیت و اجماعپذیری روستاهای بادون دفااتر  ICTبایش از روساتاهای دارای دفااتر  ICTاسات؛
دربارة دلیل این امر باید گفت دفاتر  ICTموفق نبوده است در گردش آزاد اطالعاات و دسترسای آساان شاهروندان
روستایی و افزایش آگاهی پیوسته به آنان کمک و نیز دفاتر  ICTنتوانسته است درزمینة توافق عام میان اعضای گروه
روستاییان ،چه در مرحلة تصمیمسازی و چه در اقدامات پیرو آن ،موفق عمل کند.
جدول  :5 -نتایج حاصل از آزمون  tدرزمینة اختالف میانگین روستاییان برخوردار و محروم از خدمات ICT
روستاهای دارای دفاتر ICT

روستاهای بدون دفاتر ICT

مقدار ()T

مقدار ()P
0/09

ردیف

ویژگیها

1

انعطافپذیری

2/35

2

کارایی و اثربخشی

3/21

3/14

3

پاسخگویی

2/11

2/12

2/09

4

شفافیت

2/23

2/11

2/98

1/76

5

مشارکت اجتماعی

2/98

1/64

2/65

2/62

2/54

6

حاکمیت قانون

2/71

2/74

3/51

1/52

2/59

0/152

7

عدالت و برابری

2/32

2/84

1/61

1/41

2/94

0/03

8

مسئولیتپذیری

4/99

2/25

3/01

1/13

3/24

0/000

9

اجماعپذیری

4/11

1/39

4/97

1/27

3/66

0/000

10

نظارت

2/19

2/11

2/02

2/66

2/6

0/04

میانگین

SD

میانگین

SD

1/25

2/86

2/32

3/25

2/87

1/32

2/69

0/001

1/41

2/23

0/000

2/12

0/09
0/04
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ب  -تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( ،)6نتای ضری

همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطة باین متغیرهاای

کارایی و اثربخشی ،مشارکت اجتماعی ،اجماع پذیری و نظارت باا متغیار فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در ساطح
1درصد خطا و رابطة بین متغیرهای عدالت و برابری و مسائولیت پاذیری اجتمااعی باا متغیار فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در سطح 5درصد خطا مثبت شده است؛ ضمن اینکه بین متغیرهای شافافیت ،انعطااف پاذیری و حاکمیات
قانون با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معناداری دیده نشده است.
براساس جدول ( )6مبنی بر وجود ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر کارایی و اثربخشای،
فناوری اطالعات و ارتباطات با تقویت مکانیزمها و روشهای ارزیابی مردم از خدمات دولتی ،ارائة چشامانادازی از
وضعیت آینده به روستاییان ،بهبود روش ها و اقدامات براساس دانش جدیاد و رضاایتمندی روساتاییان از اقادامات
مدیریتی روستا و  ...به تقویت کارایی و اثربخشی در مناطق روستایی کمک میکند.
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افزون بر این از آنجایی که بین فناوری اطالعات و ارتباطاات و متغیار پاساخگویی رابطاة معناا دار وجاود دارد،
دربارة این ارتباط بیان این نکته ضروری است که فناوری اطالعات و ارتباطات به واساطة تقویات مشاارکت ماردم،
احزاب و رسانه ها در فرایند حکمروایی مناطق روستایی و نیز با تقویت اطاالع رساانی عماومی قراردادهاا ،تشاکیل
مؤسسه ای برای رسیدگی به شکایات اداری روستاییان ،تسهیل برگزاری جلسات عماومی بارای تشاریح اقادامات و
ایجاد سازوکاری برای انتقال نیازها و خواسته های اهالی روستا به مسئوالن رده باال و  ...به تقویت متغیر پاساخگویی
کمک میکند.
درزمینة ارتباطات معنا دار بین فناوری اطالعاات و ارتباطاات و متغیار مشاارکت اجتمااعی بایاد گفات فنااوری
اطالعات و ارتباطات به مشارکت کم وبیش آشکار جواماع روساتایی در حیاات اقتصاادی ،گاذران اوقاات فراغات،
فرهنگ ،تقبل مسئولیت های سیاسی و  ...و درنتیجه تقویت متغیر مشارکت اجتماعی کمک می کند؛ همچنین فنااوری
اطالعات و ارتباطات به واسطة تقویت مهارت های برقراری رواب انسانی ،ایجاد دوره های آموزشی درزمینة مشارکت
روستاییان در مدیریت مناطق روستایی ،بهبود مشارکت سیاسی و  ...مشارکت اجتماعی را در بین روستاییان تقویات
میکند.
دربارة ارتباط معنادار بین متغیر عدالت و برابری و فناوری اطالعات و ارتباطات باید گفت فنااوری اطالعاات و
ارتباطات با ایجاد فرصت های مناس

و برابر برای همة شهروندان روستایی به منظور ارتقای وضعیت رفاهی خاود و

تالش برای تخصیص و توزیع عادالنة منابع به تحقق عدالت و برابری در بین روساتاییان کماک مایکناد؛ همچناین
فناوری اطالعات و ارتباطات با تقویت آگاهی روستاییان دربارة حقاوق خاود ،کااهش طردشادگی اجتمااعی زناان
روستایی ،حمایت از قشرهای فقیر و آسی پذیر در مناطق روستایی ،تسهیل دسترسی به فرصت های برابر و یکسان،
تسهیل استفادة معقوالنه از منابع و امکانات و تقویت عدالت جنسیتی ،عدالت و برابری را در بین روساتاییان محقاق
میکند.
دربارة ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و مسئولیتپذیری اجتماعی باید گفت فنااوری اطالعاات
و ارتباطات با فراهم ساختن زمینه و بستر الزم برای تسهیل رعایت قاوانین و هنجارهاا ،بهباود مشاارکت اجتمااعی،
ارتقای آگاهی و مشارکت سیاسی ،تقویت حضور فعاالنه و نه منفعالنه در صحنة سیاسی ،معرفای توجاه باه اهمیات
منابع طبیعی پایه و کاهش رفتارهای آسی رساننده به محی زیست ،مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میکند.
دربارة ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اجماع پذیری باید گفت فناوری اطالعاات و ارتباطاات
بستر الزم را بهمنظور تسهیل دسترسی به توافق جمعی ،بهبود اجماع عمومی درزمینة اقدامات و فعالیتها در روساتا،
اطالع رسانی دربارة موفقیت فعالیت های گروهی ،تسهیل همسویی و هم فکری مدیران روستا و اهالی روستا ،تساهیل
همکاری روستاییان با دولتمردان و  ...فراهم میکند که درنتیجه به تقویت اجماعپذیری میانجامد.
دربارة ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر نظارت باید گفت وجود سازوکاری برای ارزیابی
روستاییان از خدمات دولتی ،تسهیل اظهارنظر روستاییان درزمینة عملکرد مدیریت توسعة روستایی ،بهبود مشاارکت
روستاییان در فرایند بازسازی زیرساخت ها ،آگاه شدن مردم روستا از قوانین و مقررات وضع شده ،آشنایی روساتاییان
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با حقوق شهروندی خود و اطالعرسانی به روستاییان درباارة اقادامات و فعالیاتهاا در روساتا باه تقویات نظاارت
روستاییان ختم میشود.
جدول :6 -نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش در روستاهای دارای دفاتر فناوری
اطالعات و ارتباطات
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار ()r

مقدار ()P

1

فناوری اطالعات و ارتباطات

انعطافپذیری

0/452

0/325

2

فناوری اطالعات و ارتباطات

کارایی و اثربخشی

0/423

0/000

3

فناوری اطالعات و ارتباطات

شفافیت

0/098

0/268

4

فناوری اطالعات و ارتباطات

مشارکت اجتماعی

0/485

0/001

5

فناوری اطالعات و ارتباطات

حاکمیت قانون

0/054

0/684

6

فناوری اطالعات و ارتباطات

عدالت و برابری

0/398

0/03

7

فناوری اطالعات و ارتباطات

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/528

0/04

8

فناوری اطالعات و ارتباطات

اجماعپذیری

0/612

0/000

9

فناوری اطالعات و ارتباطات

نظارت

0/599

0/000
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( ،)7نتای ضری

همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطة باین متغیرهاای

اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطاا مثبات شاده و باین متغیرهاای
انعطاف پذیری ،کارایی و اثربخشی ،شفافیت ،مشارکت اجتماعی ،حاکمیت قانون ،عدالت و برابری و مسئولیتپذیری
اجتماعی با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معناداری دیده نشده است.
براساس جدول ( )7مبنی بر وجود ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر اجمااع پاذیری بایاد
گفت فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسای و محیطای زمیناة اجمااع
روستاییان را دربارة مسائل و مشکالت روستا فراهم می کند و از آنجایی که روستاییان به این باور مای رساند کاه راه
رفع حل مسائل (در مقام نظر) و راه رفع مشکالت (در مقام عمال) فقا باا هام افزایای نیروهاا و یاککاساهکاردن
توانمندی ها و مجموع نشینی آنها امکان پذیر است ،بنابراین در تحقق این مهم پیشقدم می شاوند و خودشاان باهمثاباة
طرف تقاضا مدیریت توسعة مناطق روستایی را به دوش می کشند و فق نقش تسهیل گری را باه حاکمیات باهمثاباة
طرف عرضه وا میگذارند؛ از این رو با بس و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،بایستی به تنویر افکار عمومی
در مناطق روستایی دست یازید و چالش های فراروی مناطق روستایی را به آستانة آگااهی روساتاییان رسااند و ایان
باور را در ساحت وجودی آنها نهادینه کرد که منافعشان در گرو همکاری و تعاون و اجماع امکان پذیر است .شاکی
نیست که روستاییان در صورت دیدن افقی روشن و مبنی بر بهبود معیشتشان به واسطة تعاون و همیاری ،از این طرح
و ایده استقبال خواهند کرد و از آنجایی که تاریخ را منافع می سازد ،در مناطق روستایی ،روستاییان نیز به دلیل مناافع
خود آستین باال خواهند زد ،به هم گرایی روی خواهند آورد و در تحقق اجماعپذیری در نیال باه رفاع چاالشهاا از
ذخیرة دانایی خود با تسهیم دانش و اطالعات نهایت استفاده را خواهند برد.
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در پایان ،دربارة ارتباط معنا دار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیر نظارت باید گفت فنااوری اطالعاات و
ارتباطات با بهبود پیشرفت فکری ،فرهنگی ،شخصیتی ،توانمندی های روانی و سرمایة روان شاناختی ،شااخص هاای
مشارکت سیاسی و لزوم مداخله در طرح های توسعه ای مناطق روستایی ،شرایطی را فراهم می کند که روساتاییان باه
نظارت بر تمامی فعالیتهای انجامشده درزمینة عمران و آبادانی روستا مبادرت ورزند.
جدول :7 -نتایج حاصل از آزمون آماری اسپیرمن برای تعیین رابطة بین متغیرهای پژوهش در روستاهای بدون فناوری
اطالعات و ارتباطات
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار ()r

مقدار ()P

1

فناوری اطالعات و ارتباطات

انعطافپذیری

0/111

0/325

2

فناوری اطالعات و ارتباطات

کارایی و اثربخشی

0/021

0/092

3

فناوری اطالعات و ارتباطات

شفافیت

0/039

0/081

4

فناوری اطالعات و ارتباطات

مشارکت اجتماعی

0/031

0/658

5

فناوری اطالعات و ارتباطات

حاکمیت قانون

0/021

0/458

6

فناوری اطالعات و ارتباطات

عدالت و برابری

0/121

0/658

7

فناوری اطالعات و ارتباطات

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/087

0/654

8

فناوری اطالعات و ارتباطات

اجماعپذیری

0/498

0/001

9

فناوری اطالعات و ارتباطات

نظارت

0/398

0/002
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نتیجهگیری و پیشنهادها
حکمروایی ،مفهومی گستردهتر از حکومت است و به ادارة جامعه و تنظیم رواب اجتماعی مربوط میشود؛ زیارا
دربردارندة تعامالت بین نهادهای دولتی و جامعة مدنی است؛ در عین حاال در چهاارچوب حکمرانای خاوب ،هار
دولتی باید راهبرد مناس

با شرای ویژة خود را داشته باشد .این راهبردها باید چگونگی دستیابی به اهداف توساعة

هزاره را تعیین کند .اولویت مطرح شده نیز باید بر پایة تحلیل واقعی و چالشهای بزرگ و موانع اصلی تعیین شود و
شواهد فعالیتهای ضروری و ایدههای تازه را نیز در جهت شتابدادن به پیشرفت در نظر بگیرد .درمجموع رویکرد
حکمرانی خوب به مثابة رویکردی ارزشبنیان با تمرکز بر مفاهیمی نظیار پاساخگویی ،شافافیت ،براباری و عادالت
اجتماعی برای ساماندادن به امور اجتماعی و تسریع توسعة کارآمد مناطق روستایی است .این رویکارد باه ویاژه باا
اصالح نظام حقوقی ،جل

مشارکت روستاییان ،توسعة پایدار روستایی ،مشارکت نهادهای مدنی و افزایش شافافیت

و به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،شرای مطلوبی را برای حل مسائل مناطق روستایی در مقام نظار و رفاع
مشکالت در مقام عمل فراهم می کند .بدیهی است دولت به تحکیم قدرت و ثاروت خاود و بخاش خصوصای باه
انباشت سرمایة خود می اندیشد و در این میان نقش مردم و نهادهای مدنی در توسعة منااطق روساتایی تعیاین کنناده
است که همگام با دولت و بخش خصوصی حکمروایی خوب مناطق روستایی را تحقق عینی بخشند .همانطور کاه
مطرح شد ،نوشتار حاضر آثار فناوری اطالعات و ارتباطات را بر حکمروایی خوب روستایی شهرستان مشکین شاهر
مطالعه و تحلیل کرده است .تحلیل های آماری نشان داد گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در حکمروایی خوب
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روستایی شهرستان مشکین شهر تأثیرگذار بوده است .همان طور که نتای آزمون  tنشان داد بین روستاییان برخاوردار
و محروم ازنظر مؤلفه های کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری و اجمااع اخاتالف معناا داری در ساطح
1درصد خطا وجود دارد؛ همچنین بین روستاییان برخوردار و محروم ازنظر مشارکت اجتماعی ،عدالت و براباری و
نظارت اختالف معنا داری در سطح 5درصد خطا وجود دارد و بین روستاییان برخاوردار و محاروم ازنظار شافافیت،
حاکمیت قانون و انعطافپذیری اختالف معناداری وجود ندارد.
ایان مطالعاه باا یافتاههااای حاصال از مطالعاات چاناد ( ،)2015داگاالس ( )2000و موخراجااه و روی ()2017
همخوانی دارد .با توجه باه میاانگینهاای باهدساتآماده از دو گاروه باه جاز مؤلفاة شافافیت ،حاکمیات قاانون و
انعطاف پذیری در تمام مؤلفه های بیانشده حکمروایی خوب (ازنظار مؤلفاههاای کاارایی و اثربخشای ،پاساخگویی،
شفافیت ،مشارکت اجتماعی ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،اجماع پذیری ،انعطاف پذیری و نظارت) روستاییان برخوردار
بیشتر از روستاییان محروم است؛ همچنین درزمینة ارتباط بین متغیرهاای مساتقل و وابساتة پاژوهش در روساتاهای
دارای دفاتر  ICTاین نتیجه حاصل شد که رابطة بین متغیرهای کارایی و اثربخشی ،مشارکت اجتماعی ،اجماع پذیری
و نظارت با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا و رابطة باین متغیرهاای عادالت و براباری و
مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح 5درصد خطا مثبت شده است؛ ضمن اینکه
بین متغیرهای شفافیت ،انعطافپذیری و حاکمیت قانون با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معنااداری دیاده
نشده است؛ افزون بر این درزمینة ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش در روستاهای بدون  ICTاین نتیجه
حاصل شد که رابطة بین متغیرهای اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطاات در ساطح 1درصاد
خطا مثبت شده و بین متغیرهای انعطاف پذیری ،کارایی و اثربخشی ،شفافیت ،مشارکت اجتمااعی ،حاکمیات قاانون،
عدالت و برابری و مسئولیتپذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة معناداری دیده نشده است.
درنهایت برمبنای نتای پژوهش پیشنهاد می شود دولات در راساتای تقویات حکمروایای خاوب از منظار بهباود
شفافیت ،تحقق عدالت و برابری ،ارتقای کارایی و اثربخشی ،بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی و  ...به گسترش دفااتر
فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان مشکین شهر در نیال باه توساعة پایادار روساتایی همات
گمارد.
بوت و یونگ ( )2015در مطالعات میدانی خود به این نتیجه رسایدند کاه ضاامن و بقاای باه کاارگیری فنااوری
اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی در گرو تربیت نسل جدیدی از کارشناسان و توسعة سیستم هاای مادیریت
دانش در سطح عالی است و همچنین باید اصالحات ساختاری و نهادی درراستای تقویت آزادی و مشارکت به جای
کنترل صورت گیرد و نیز بسترسازی مناس

برای مسلح کردن شهروندان روستایی باه اطالعاات درسات ،مفهاوم و

کامل در دستورکار قرار گیرد؛ از ایان رو بایاد ساازوکاری تادبیر شاود تاا باه توانمندساازی روساتاییان و تقویات
سیستم های مدیریت دانش ،اقدام به اصالحات ساختاری و نهادی و اطالع رساانی درسات باه روساتاییان سااکن در
مناطق روستایی شهرستان اردبیل اهتمام جدی مبذول شاود تاا روساتاییان ضامن مجهزشادن باه ساالح داناش باه
حکمروایی خوب روستایی در منطقة پژوهش و توسعة پایدار مناطق روستایی یاری رسانند؛ به بیان دیگر دولت باید
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تدبیری بیندیشد تا با تقویت نهادهای خود ،توانمندی های خود را نیاز بهباود بخشاد؛ همچناین دولات بایاد ضامن
نهادینه کردن قوانین و هنجارها درراستای تحقق حکمروایی خوب روستایی برمبنای مناافع جواماع روساتایی منطقاة
پژوهش عمل کند؛ افزون بر این مطلوب است نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسای در منااطق ،جاایگزین نهادهاای
فراگیر استثماری شوند؛ زیرا این نهادهای فراگیر به تخری

خالق در منااطق روساتایی دامان مای زنناد و راه ورود

ایده ها و اندیشه های جدید را به مناطق روستایی هموار و ناوآوری را در منااطق روساتایی درراساتای کاارآفرینی و
وکارها تقویت می کنند؛ افزون بر این نهادهای فراگیر به تقویت مشارکت اجتماعی در مناطق روستایی در نیال

کس

به تولید و بهرهوری بیشتر و بهبود سایر فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی کمک و نظام انگیزشی را در توسعة
مناطق روستایی تحریک خواهند کرد؛ چون اگر روستاییان این احساس را پیدا کنند که فعالیت هاای آنهاا در منااطق
روستایی در تأمین امنیت غذایی شهروندان و رفاه خودشان ره به جایی نمی برد ،پس از مادتی از فعالیات در منااطق
روستایی دلسرد خواهند شد و انگیزة خود را برای ادامة فعالیت در مناطق روستایی از دست خواهند داد و باه امیاد
یک زندگی بهتر و بهبود رضایتمندی خود به مناطق شهری مهاجرت خواهند کرد؛ باه ایان دلیال اهمیات نهادهاای
فراگیر و نقش آنها در توسعة پایدار مناطق روستایی ضرورت می یاباد؛ زیارا مطالعاات فاراوان نشاان مای دهاد اگار
نهادهای سیاسی استثماری در مناطق روستایی قدرت بگیرند ،نهادهای اقتصادی اساتثماری تقویات خواهناد شاد و
تقویت نهادهای اقتصادی استثماری نیز به طور متقابل به تقویات نهادهاای سیاسای اساتثماری منتهای خواهاد شاد؛
درنتیجه چرخة شوم توسعهنیافتگی در مناطق روستایی تداوم پیدا خواهد کرد.
در پایان درزمینة آینده پژوهشی توصیه می شود با توجه به اینکه پژوهش حاضر به صورت کلی باه دنباال بررسای
بیشتر متغیرهای مربوط به شاخص های حکمروایی خوب بوده است ،بنابراین شایسته است بارای مطالعاة دقیاق تار،
هریک از متغیرها در قال

یک پژوهش جداگانه بررسی شوند تا ضمن بررسی دقیق تار ابعااد مسائله ،پیشانهاد هاای

علمی و دقیق پیش روی مسئوالن و برنامهریزان قرار گیرد.
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