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 چکيده 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در ارائة خدمات به نواحی روستایی شهرستان سردشت انجام  :هدف

  مورد برررسی قرار گرفته است. ICTدهی دفاتر مردم از خدمات دفاتر و میزان رضایت مردم از عملکرد خدماتیافته و همچنین، میزان آگاهی 

تحلیلی و پیمایشی است. جامعة آماری پژژوهش، روسژتاهای  -رو با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پژوهش پیش روش:

 ها انتخاب شدندنامهگیری تصادفی جهت توزیع پرسشاز طریق روش نمونه ICTروستای دارای دفاتر  20که از این تعداد،  استروستایی  ICTدارای دفاتر 

های در دسژترس از روش نمونژه ،نمونه انتخاب شد روش انتخاب کارشناسژان 380با محاسبة حجم نمونة افراد بومی )کاربران( از طریق فرمول کوکران،  و

گویی به سژؤاالت و به این معنی که مسؤوالن دفاتر روستاهای منتخب به عنوان کارشناس هدف در نظر گرفته شده است. جهت پاسخ صورت گرفته است؛

 استفاده شده است. 2، آزمون ناپارامتری کروسکال والیساییک نمونه Tآزمون ، 1دوهای خیها از آزمونآزمون فرضیه

ها از این دفاتر، رابطة معناداری وجود دارد که و میزان استفادة آن ICTد که بین آگاهی مردم از خدمات دفاتر دههای پژوهش نشان مییافته ها:یافته

در ایجاد رفاه و آسایش و میزان استفاده از  ICTدارای رابطة مستقیم است. بین نوع دیدگاه افراد نسبت به نقش دفاتر  73/55این میزان با مقدار ضریب 

رابطة معنادار آماری وجود دارد. در مجموع، دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحی روستایی شهرستان، باعث افزایش  42/98ا مقدار این دفاتر نیز ب

. کیفیت دسترسی روستاییان به خدمات شده و نوعی تعادل و توازن را در بین ساکنان روستایی در استفاده از خدمات دولتژی بژه وجژود آورده اسژت

 در ارائة خدمات به روستاهای شهرستان، موفق عمل کرده است. ICTتوان بیان کرد که دفاتر راین، میبناب

 شود.های پژوهش حاضر محسوب میها از چالشنامهها و باالبودن هزینة تکمیل پرسشپراکندگی روستاهای مورد بررسی و دسترسی به آنها: محدودیت

خصوص روستاهایی که از دسترسی به این فناوری در نواحی مرزی شهرستان، به ICTروستاهای فاقد دفاتر  شود درپیشنهاد میراهکارهای عملی: 

ایجاد شود که این امر عالوه بر ماندگاری جمعیّت در روستاها و توسعة نواحی روستایی شهرستان به امنیت ملّی کشور نیز کمک  ICTاند، دفاتر محروم

 شوند.ر کشور، حکم یک پایگاه نظامی برای امنیت کشور محسوب میکند؛ زیرا روستاهای مرزی دمی

های ارتباط های آتی، زمینهریزیتواند در برنامهدر روستاهای شهرستان سردشت به عنوان پل ارتباطی، می ICTمطالعة توسعة دفاتر اصالت و ارزش: 

 فراهم کند و ارائة خدمات نهادهای دولتی را تسهیل بخشد. بین ساکنان روستا و مدیران محلّی را با نهادهای دولتی و بخش خصوصی

 .دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات، روستای الکترونیکی، خدمات دولتی، شهرستان سردشت :هاکليدواژه
 

 

اطالعات و  ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری(. 1395. )نی، مراد. و ا، زادهیوسفرخشانی مقدم، ح.، ح.،  ی،برق.، عی، بهار ارجاع:
ریزی مجله پژوهش و برنامه. ارتباطات روستایی در ارائة خدمات به نواحی روستایی )مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سردشت(
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 مه. مقد1ّ
 . طرح مسأله1. 1

گزین سژژرعت جژژایبه ،یکمواطالعژژاتی قژژرن بیسژژت ةجامعژژ

دنیای مدرن به تغییری  و صنعتی قرن بیستم شده است ةجامع

لی پویژا در بسژیاری از خش تحژوّبنیادی تن داده است که نویدب

 ،زیسژت ةچژون نحژوهم ؛زنژدگی فژردی و اجتمژاعی هایجنبه

، 3)آننژام اسژتمدنی  ةها با جامععامل دولتت تجارت و ،آموزش

سژابقه در تاریخ علم و صژنعت بیتحوّالت  ینا (.26، ص. 2002

زیرا دستاوردهای انقالب صژنعتی و انقژالب الکترونیژک بژا  ؛بود

اطالعژات و به هم آمیخت و فنّاوری  را تحوّالت فنّاوری اطّالعات

محصژژولی بژژود کژژه  ICT. زی کژژردریژژ( را پژژیICT) ارتباطژژات

م از دسژژژتاوردها و پیامژژژدهای آن در وهژژژن گروهژژژی عظژژژی

 ICTنوی از بژههرروز نمودهای نوگنجید، پدیدآورندگان آن نمی

عژالم و  ةتژثییرات آن بژه همژ ةدامن ،رسدزند، به نظر میسر می

 .(2 ص. ،1384 پانیدانی و لطیفی، پهلوانیان،) آدم کشانده شود

ناشژی از  ةالت فعلژی یژا آینژددی به تحژوّنویسندگان متعدّ

انژد و از فنژاوری تثکید کرده ،انقالب اطالعات و یا عصر اطالعات

هژا یژاد اطالعات و ارتباطات به عنوان عامل اصلی مژر  فاصژله

 ICT(. 32ص. ، 2002، 4)کوهن، سالومون و نیجکامژ  اندکرده

کژه توانسژته اسژت جدید است  ةفناوری غالب در هزار ،واقعدر 

ود تمامی حصارها، قید و بنژدها را گسژیخته و مرزهژای خیلی ز

را درنوردیده و  ة جهانهای مختلف، پنج قارّجغرافیایی در عرصه

ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ایژر  ةبر کلیّ

قژرن  ،دانشمند آمریکایی اعژالم کژرده بژود 5تافلرآلوین  بگذارد.

بسترسازی این نظریه از  .ستیکم، قرن انفجار اطالعات اوبیست

و امروز به جایی رسژیده ابتدای دهة آخر قرن بیستم شروع شد 

گیژرد و  ترین نقاط جهژان را در بژررود تا دورافتادهاست که می

)صرامی و بهژاری،  مند سازدها را از مواهب خود بهرهانسان ةمه

اطالعژات و هژای گژذاری فناوریتثییر ة(. عرص131 ، ص.1389

شژود های شهری منحصر و محدود نمیتنها به محیطات ارتباط

-مژی ترین مناطق روستایی را در بژرآن حتّی دوردست ةو دامن

روسژتایی ایفژا  ةینژد توسژعآری در فرتواند نقش مؤیّگیرد و می

 .کند

راهکارهای مژرتبط  گیری ازتقاضای بهره ،های اخیردر سال

وسژژتایی در ر ةبژژا فنژژاوری اطالعژژات و ارتباطژژات بژژرای توسژژع

هژا و امکانژات زیژادی را جهژت قابلیّت ،توسعهکشورهای درحال

های فرصت آوردندستل به وجود آورده است. بهایجاد یک تحوّ

بخش زیادی از جمعیّژت منژاطق روسژتایی جهژت  فراوان برای

ی بژژه منژژابع اطالعژژاتی و عبژژور از شژژکاف دیجیتژژالی و دسترسژژ

طالعژات و ارتباطژات، فنژاوری ا ةآوری خدمات بژه وسژیلفراهم

(. 2، ص. 2005، 6)ماسژور این تحول باشد ةلین مرحلتواند اوّمی

تنها به  ،انقالب اطالعات و ارتباطاتمنافع حاصل از  ،بر این مبنا

توانژد بلکژه می ؛شژودشهروندان و اشخاص خژاص محژدود نمی

ی و جهژانی در مفهژوم کژالن آن اد ملّژتثییرات وسیعی بر اقتصژ

در ایژژن ارتبژژاط (. 24، ص. 2007، 7وناسژژکاران)گ داشژژته باشژژد

فناوری اطالعات و ارتباطات در نژواحی  ةکه توسع گفتتوان می

سژاکنان روسژتایی از  ةای بژرای اسژتفاددرهژای تژازه ،روستایی

ای کند و ارتباطات روستایی را بژه گونژهامکانات نامحدود باز می

، 2003، 8مژالکی) دهژدر نشده است، تغییر میکنون تصوّ که تا

 ،دسترسی روستاییان به این فنژاوری ،و بر این اساس (211ص. 

کژژاهش نژژر   ، کژژاهش فقژژر،مشژژکالتبرخژژی بژژر  غلبژژه جهژژت

جژذب و جویی در وقژت و انژر ی روسژتاییان، صژرفهمهاجرت، 

در حژال  ،ماندن از نظژر اقتصژادینگهداشت مشاغل خود و زنده

یجژاد اخیژر ا ةطی چنژد دهژ .شدن به یک ضرورت استتبدیل

روسژتایی و  ICTمراکز خژدمات ارتبژاطی روسژتایی یژا دفژاتر 

 ةها، مورد توجه نهادهای توسژعآشنایی روستائیان با این فنّاوری

قرار گرفته  9«عمران سازمان ملل متّحد ةبرنام» المللی مانندبین

های اصلی این مراکز از جمله فعالیت ةبه طوری که توسع ؛است

در  (.1 ص. ،1387)هدایتی مقژدّم،  شوداین نهادها محسوب می

ی کژژارهمو فنژاوری اطالعژژات بژژا  وزارت ارتباطژژات ،ایژن راسژژتا

در قالژژب  1383ها از مژژرداد مژژاه های مخژژابرات اسژژتانشژژرکت

ای کشور به دفاتر فناوری اطالعژات تجهیز ده هزار روست ةپرو »

روسژتایی  ICTانژدازی دفژاتر هاقدام به را« ارتباطات روستاییو 

نقژش بررسژی پژوهش حاضر ضمن  ده است.کرسطح کشور در 

خژدمات بژه سژاکنان  ةارائتر فناوری اطالعات و ارتباطات در دفا

در نژواحی روسژتایی را روسژتایی  ICTعملکرد دفاتر روستایی، 

 است. دادهت مورد ارزیابی قرار شهرستان سردش

ای نژوین های اخیر خود به پدیدهیورگن هابرماس در کاوش

افتژادن عقب نامد و به حسّکند و آن را فشار زمان مییاشاره م

پرشتاب زمان تثکید دارد و بر این باور است که  ةانسان از گردون

انسان برای تغییژر، فراتژر  ةمراتب از ارادل فناوری بهآهنگ تحوّ

هژای عصژبی و اجتماعژات انسژانی را بژا تنش ،رفته و در نتیجه
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و سژاخته اسژت. همژین امژر رهماندگی روزافزون روبژعقب حسّ

)یژا تکنولو یژک(  سریع فناوری ةموجب پذیرش تغییرات توسع

روسژتایی و در شکلی ناسژازگار بژا نیازهژا و مقتتژیات جوامژع 

های در دهژه .(1. ، ص1384آبژادی، )خاتون اسژت کوچک شده

مانژدگی اخیر، با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهژان، عقب

جایی که عموماً ده است. از آنش ارآشکتر مناطق روستایی بیش

تری هسژتند و روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کم

و روسژژتایی فقیرتژژر خژژدمات نژژاچیزی برخوردارنژژد، اقشژژار  از

 هژامنجر به مهاجرت آن گاهشوند که تر محسوب میپذیرآسیب

ت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی علّ. شودبه سمت شهرها می

، خژدمات اجتمژاعی ةاقتصژادی بژرای ارائژ ةا، نبود صرفروستاه

وری مهارت همراه با بهره نبودن کار کشاورزی و کمبودتخصصی

دوگانگی شدید بین سطوح درآمد، آموزش، رفاه، اشژتغال پائین، 

والن بژوده ؤو عدم مدیریت صحیح مس و غیره بین شهر و روستا

وسژتایی، است. به همین جهت، برای رفع فقژر شژدید نژواحی ر

ارتقای سژطح و کیفیژت زنژدگی روسژتاییان، ایجژاد اشژتغال و 

نباید د. ش مطرح روستایی ةتوسع راهبرد، هاوری آنافزایش بهره

روسژتایی بژه عنژوان زیرسیسژتمی از  ةفراموش کرد کژه توسژع

کشژور  ملّژی ةتوسژع های اولیه و مهژمّیکی از پایه ،سیستم ملّی

 شود.محسوب می

 ةریزی توسژعینژد برنامژهآاساسژی در فر هاییکی از اولویت

روستایی کشور، توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات است. این 

توانژد فناوری با ایجاد جهش در انتقال اطالعات و ارتباطژات می

 ،تیبردن مرزهای سژنّروستاها را از انزوا خارج ساخته و با ازبین

شژهر و  و ایجژاد تعژادل بژین روسژتایی ةری در توسعنقش مؤیّ

داشته باشد. اگر به مسائل و مشکالت ها پارچگی آنروستا و یک

د، شژوروسژتایی توجژه  ةموجود در روسژتاها در فرآینژد توسژع

به طور مستقیم و  ،شود که بسیاری از این مشکالتمشخص می

 و اطالعات داردو یا ضعف ارتباطات غیرمستقیم ریشه در فقدان 

الت بررسی بسیاری از تحوّشک بی(. 258 ، ص.1387رضوانی، )

ها، بژدون توجژه بژه آن ریزی برای آیندروستاهای امروز و برنامه

غیرقابژل  ،فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات ةنقش و اهمیّت توسع

، ص. 1391هشژجین، مژرادی و محمژدی،  )موالیی ر استتصوّ

ر فنژژاوری اطالعژژات و نقژژش و کارکردهژژای مژژؤیّ(. 149-148

امژری  ،الت امژروزیحژور بسژیاری از تحژوّارتباطات به عنوان م

طوری که ایژن فنژاوری بژه عنژوان یکژی از ه ب ؛انکارناپذیر است

 . بژا ایژنشژودجانبه محسوب میهمه ةابزارها و بسترهای توسع

این فناوری به بالفعژل  ةهای بالقوّترین ظرفیتزمانی بیش، حال

 های مختلژف،های آن در عرصژهمنژدیل خواهد شد و توانمبدّ

ایی، مشژخص رسژانی بژه نژواحی روسژتخدمات ةخصوص ارائبه

های منطقی و اصولی مورد استفاده ریزیرنامهبخواهد شد که با 

ریزی دهژد کژه بژا برنامژهقرار گیرد. تجربیات جهانی نشژان می

تواند دسترسی مردم روسژتایی را بژه می ICTصحیح، گسترش 

های فرصژت انواع خدمات بهداشتی، آموزشژی و دولتژی، ایجژاد

هژای تولیژدی، فعالیت ةشغلی، افزایش سژطح آگژاهی در زمینژ

زراعژی و ی و غیرکشاورزی و ترویجی، بازاریابی محصوالت زراعژ

بژدون توجژه خژاص بژه  ICTبخشژد. گسژترش را بهبژود  غیره

افژزایش  :تواند ایرات منفژی ماننژدروستاها و مناطق محروم می

سژتا بژه شژهر، شژهر و روسژتا، گسژترش مهژاجرت از رو ةفاصل

را  غیژرهی و دادن بازارهای محلّرفتن صنایع بومی، ازدستازبین

سژرعت در این فنژاوری به ،به همراه داشته باشد. در حال حاضر

شهرهای ایران در حال گسترش اسژت و الزم اسژت نسژبت بژه 

د تژا تعژادل و تژوازن بژین شوا نیز اقدام گسترش آن در روستاه

 د شود.شهر و روستا ایجا

تفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحی روسژتایی اس

ای در ترین بخش تولیدی کژه سژهم عمژدهکشور به عنوان مهم

 ؛تولید ناخالص داخلی کشور دارند، نباید مورد غفلت قرار گیژرد

هژای خژاص جوامژع با توجه به شرایط و ویژگی ،به عبارت دیگر

ه بژه مسژائل و )از لحژا  جغرافیژایی و طبیعژی( توجژ روستایی

راهکارهژایی نظیژر اسژتفاده از فنژاوری  ةهژا و ارائژمشکالت آن

تواند بسیاری از معتالت موجود را حل اطالعات و ارتباطات می

از ده و تبعات منفی ناشی از زندگی روستایی را کاهش دهژد. کر

به موارد فوق، دسترسی به فنژاوری اطالعژات و  توجهبا  این رو،

ی است و این امر به دلیل تثییراتی که این ارتباطات امری ضرور

هژژای جمعیژژت روسژژتایی در هژژا در رشژژد قابلیتنژژوع فناوری

های اقتصژادی، اجتمژاعی، فرهنگژی و سیاسژی بژر جژای حوزه

تژوان گفژت بژا می ،بنژابراین .گذارند، اهمیّت دوچندانی داردمی

که کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرها و وجود آن

ا مزایژای ایژن امّ ؛شونددیگر نزدیک میروز به یکبهستاها روزرو

)جاللژی،  تر خواهد بژودمراتب بیشکاربردها برای روستاییان به

ضروری است تا در خصوص فناوری  ،(. در نتیجه29، ص. 1385

تری مطالعژات گسژترده ،اطالعات و ارتباطژات روسژتایی کشژور

 صورت گیرد.

ستایی شهرستان سردشت که از در نوشتار حاضر، نواحی رو

شود، مورد بررسژی مناطق دورافتاده و مرزی کشور محسوب می

تثسژیس دفژاتر »رار گرفته است. از زمان شروع اجژرای طژرح ق
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ICT دفتر در  429کنون،  تا 1383از سال « روستایی در کشور

غربژژی تثسژژیس، تجهیژژز و مژژورد  سژژطح اسژژتان آوربایجژژان

مورد از این دفاتر در نواحی  44ت که برداری قرار گرفته اسبهره

 ،با توجه بژه موضژوعاند. شده واقعروستایی شهرستان سردشت 

ارزیابی عملکرد دفاتر فنژاوری اطالعژات و ژوهش، هدف اصلی پ

خژدمات بژه  ةارتباطات روسژتایی شهرسژتان سردشژت در ارائژ

ین منظژور سژؤاالت زیژر در راسژتای ه ا. باست نواحی روستایی

 شود:میپژوهش مطرح 

بژر  ICTدفاتر  ةشدآیا میزان آگاهی مردم از خدمات ارائه -

 ها تثییر دارد؟آن ةمیزان استفاد

در ایجاد رفژاه  ICTآیا پذیرش افراد نسبت به نقش دفاتر  -

 تثییر دارد؟ از این دفاترو آسایش بر میزان استفاده 

نسژبت بژه  ICTوضعیّت امکانات و تجهیزات فعلی دفژاتر  -

 کنندگان چگونه است؟فاتر و نیازهای مراجعهوظایف د

جویی در زمان برای تواند منجر به صرفهمی ICTآیا دفاتر  -

 انجام امور اداری ساکنان روستا شود؟

خژدمات  ةبژرداری در ارائژمژورد بهره ICTعملکرد دفژاتر  -

 چگونه است؟

جمعیّژت روسژتاها بژر عملکژرد دفژاتر فنژاوری  ةآیا انژداز -

 رتباطات تثییر دارد؟اطالعات و ا
 

 پژوهش ۀپيشين .2 .1
های اطالعژاتی و ارتباطژاتی در دنیژا و از زمان ظهور فناوری

های قان از دیژدگاهآن در نواحی روستایی، محقّ تثییر بسیار مهمّ

هژژا مختلژژف بژژه بررسژژی آیژژار و تبعژژات اسژژتفاده از ایژژن فناوری

تثییرات و  ةاند. در کشور ما هم مطالعات اندکی در زمینپرداخته

جدید در سطح نواحی روستایی انجام شده  ةپیامدهای این پدید

 ICTدفاتر  ةشده در زمیناست. به چند نمونه از تحقیقات انجام

 شود:روستایی اشاره می

 کارگیریهای بژهجنبژه»(، در پژوهشی 0092) 10مونتینو -

را مطالعه  «در کشور رومانی روستایی ةتوسع بر اطالعات فناوری

 هایجنبژه بژر فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات تژثییراتده و کر

 ایژن در ده اسژت.کژررا ارزیژابی  سیاسیاقتصادی، اجتماعی و 

 و شژهرها در بژه اینترنژت دسترسژی وضژعیت به ابتدا ،تحقیق

 میان گیریچشم تفاوت که نکته این بیان با و پرداخته روستاها

 بررسژی بژه د،دار وجژود حژوزه دو در این اینترنت به دسترسی

 در اینترنت به دسترسی وضعیت اخیراً که پردازدمی روستاهایی

 از استفاده و اینترنت دهد،می نشان نتایج. است یافته ارتقا هاآن

 و اجتمژاعی استانداردهای سطح افزایش با معناداری ةرابط آن،

 قابژل ییرتژث سیاسژی، لحا  از ،همچنیناقتصادی دارد. ة توسع

 داشت. خواهد عمومی ترضای بر هیتوجّ

 با( در پژوهشی 2009) 13و ایلواراسان 12، چاریر11مالهوترا -

در کشور هند با هژدف  «روستایی ةدر توسع ICTنقش »عنوان 

مهاجرت بژه ایژن  نر  کاهش در اطالعات فناوری مثبت تثییرات

 بژر توانژدمی تبلندمدّ در اطالعات اند که فناورینتیجه رسیده

 در اگرچژه .دکنژ کمژک شهرها، به روستاها از مهاجرت کاهش

 داشژته مهژاجرت نژر  بر منفی تثییرات ممکن است تمدّ کوتا

 باشد.

 ییرات گسترشتث»عنوان  با( در پژوهشی 2011) 14شارما -

در کشور هند، به  «روستاها اقتصادی ةتوسع بر اطالعات فناوری

 عامژل یژک عنژوان بژه رسد که فناوری اطالعاتاین نتیجه می

 بژر نقش مستقیمی که دشومی مطرح روستاها در برانگیزلحوّت

 بژه ،دارد. همچنژین کژاربردی دانژش و جمعی هایآگاهی رشد

 فروش وکار،رونق کسب کشاورزی، ةتوسع بر هیتوجّ قابل شکل

 .است بوده ریّمؤ روستایی بین روابط و محصوالت

( 1388) نعمتیو  سبکبار، رضوانی، فرجیلنگرودیمطیعی -

های اجتماعی و الگوهای روابط میان حوزه»عنوان  باای ر مقالهد

، «در زندگی روستایی شهرستان گرگژان ICTر از اقتصادی متثیّ

 -اقتصژادی ةگانهژای سژهبه بررسی الگوهای تثییرپژذیری حوزه

مهژژارت و  ،16نگژژرش ،15)آگژژاهی اجتمژژاعی زنژژدگی روسژژتاییان

انژد و بژه ایژن نتیجژه ( از فناوری و ارتباطژات پرداخته17فعالیت

های ضمن تثییرپذیری از فناوری ،های مذکوراند که حوزهرسیده

ی از روابژط در درون نوین اطالعاتی و ارتباطی، دارای مدل خاصّ

 ستند.خود نیز ه

ای آیژار اجتمژاعی، ( در مقالژه1390) عنابستانی و وزیری -

ا نواحی روستایی شهرستان گرگژان ر ةاقتصادی و کالبدی توسع

اند کژه تفژاوت این نتیجه رسژیدهاند و به ورد بررسی قرار دادهم

گویی روسژتاییان در روسژتاهای برخژوردار و دار در پاسژخمعنی

تواند در روستایی می ICTد این مطلب است که مؤیّ ،نابرخوردار

آیار مثبتی بر جای  ،ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

دولتژی در  -دمات بهتر نهادهای اداریخ ةارائ ،و همچنین گذارد

روسژژتایی فژژراهم  ICTهژژای روسژژتایی از طریژژق دفژژاتر محیط

 شود.می

نقش دفژاتر  ،ای( در مقاله1390) مقدّمصیدایی و هدایتی -

خژژدمات بژژه  ةفنژژاوری اطالعژژات و ارتباطژژات روسژژتایی در ارائژژ

روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآبژاد را مژورد ارزیژابی 

 ICTعملکرد دفژاتر  ،دهدها نشان میهای آناند. یافتهر دادهقرا
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 ةهای اقتصادی و در قالب ارائعمدتاً محدود به فعالیّت ،روستایی

های دیگر این دفتر که مندیخدمات پستی و بانکی بوده و توان

اینترنژت بژرای امژور  ةعمدتاً مربوط به امکان اسژتفاده از شژبک

اسژت، هنژژوز  غیژژره ، درمژانی وآموزشژی، کشژاورزی، بهداشژژتی

دهژد کژه میژزان نتایج نشان می ،شناخته نشده است. همچنین

 ICTجمعیّت روستا تژثییر چنژدانی در میژزان موفقیّژت دفتژر 

روستایی نداشته و میزان موفقیّت عملکرد دفاتر تا حدود زیادی 

هژای والن این دفژاتر در حوزهؤمندی و دانش مسهبه میزان عالق

 ت دفاتر مرتبط است.یمختلف فعال

عنوان با ای ( در مقاله1391) انکارهمو  ینجتهشموالیی -

پایژدار  ةعنقش دفژاتر فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات در توسژ»

اند کژه رسژیدهبه این نتیجه  ،«شهرروستایی شهرستان مشکین

رسژژانی و مژژورد مطالعژژه از خژژدمات اطالع ةمنطقژژروسژژتاییان 

تری کم ةت به خدمات پایه، استفادخدمات اختصاصی دفاتر نسب

در های مختلژف بر جنبه ICTتثییر دفاتر  از این رو،اند و داشته

جانبژژه انجژژام نگرفتژژه اسژژت. سژژطح روسژژتاها بژژه صژژورت همه

نویسندگان بازاریابی، تولیدات متناسب بژا نیژاز بژازار،  ،همچنین

 مندسازی راهای شغلی جدید، افزایش درآمد و توانایجاد زمینه

 اند.نستهاز تثییرات مثبت این دفاتر در نواحی روستایی دا

از گیژری بژا بهره ( در پژوهشژی1391) نعمتی و علیژزاده -

بژر زنژدگی  ICTهای تثییرگژذار به بررسی شاخص AHPروش 

اند کژه انژد و بژه ایژن نتیجژه رسژیدهکشور پرداخته انروستایی

د را بر زنژدگی های نوین اطالعاتی و ارتباطی تثییرات خوفناوری

آگاهی، نگژرش و مهژارت و فعالیژت بژر  ةروستاییان در سه حوز

 AHPها براساس مژدل های آنیافته ،گذارند. همچنینجای می

آگژاهی  ة، حژوزICTر از متژثیّ ةنشان داد که از میان سژه حژوز

آگاهی،  ةهای حوزفهترین اهمیّت است و از میان مؤلّدارای بیش

تژرین اهمیّژت را دارنژد. در عی بیشاجتمژا -های سیاسیآگاهی

های فژهمهارت و فعالیّت نیز به ترتیژب، مؤلّ ةنگرش و حوز ةحوز

مژروری گژذرا  .تری دارندامید به آینده و مشارکت اهمیّت بیش

فنژاوری  ةشژده در زمینژهای داخلی و خژارجی انجامبه پژوهش

قان تر محقّدهد که بیشاطالعات و ارتباطات روستایی نشان می

 ICTکارگیری هتژژثییرات اقتصژژادی، اجتمژژاعی و فرهنگژژی بژژ

روستایی و دسترسی به اینترنت روستاییان را مورد بررسی قژرار 

سعی بر آن است که عملکژرد دفژاتر  ،اند. در پژوهش حاضرداده

 -خژدمات ادرای ةفناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در ارائژ

شهرسژتان مژرزی دولتی به نواحی روستایی دورافتژاده در یژک 

در ایژن  ،کشور مورد ارزیژابی و سژنجش قژرار گیژرد. همچنژین

بژا توجژه بژه نیازهژا و  ICTپژوهش امکانات و تجهیزات دفژاتر 

جویی کنندگان بررسی شده است. صژرفههای مراجعهدرخواست

 یمژواردجمله برای انجام امور اداری ساکنان روستا از  ،در زمان

رداخته شده است و در تحقیقژات این مقاله به آن پاست که در 

 تر به این مقوله توجه شده است.قبلی کم

 شناسی تحقيق. روش2

 قلمرو جغرافيایی تحقيق. 1 .2
کیلژومتر مربژع  1411شهرستان سردشت با وسعتی بالغ بر 

 7/3 و حژدود غربی واقع شژده غربی استان آوربایجان در جنوب

ز نظژر مختصژات ا مساحت استان را در بر گرفتژه اسژت.درصد 

و در طژول  36° 28´تژا  35° 58´در عرض شمالی  جغرافیایی

 ازقرار گرفته است. این شهرسژتان  45° 42´تا  45° 16´شرقی

بژژه  شژژرقیشژژهر، از شمالال بژژه شهرسژژتان پیرانشژژم سژژمت

بوکژان، از جنژوب بژه شهرسژتان مهاباد، از شرق بژه شهرستان 

محژدود شور عراق استان کردستان و کشور عراق و از غرب به ک

 کیلژژومتر بژژا کشژژور عژژراق مژژرز مشژژتر  دارد 96و  شژژودمی

شهرسژژتان  (.1-5 صژژص. ،1392غربی، )اسژژتانداری آوربایجژژان

سردشت به مرکزیت سردشت، طبق آخرین تقسژیمات سیاسژی 

آبژژادی  297و  ،شژژهری ةنقطژژ 3 ،دهسژژتان 6 ،بخژژش 2 دارای

بر برا 1390جمعیت شهرستان سردشت در سال  .استمسکونی 

نفر در نقژاط  59665است که از این تعداد  بوده نفر 111590با

کننژد کژه نفر در نقژاط روسژتایی زنژدگی می 51925شهری و 

باشژژد. تعژژداد درصژژد می 53/46رصژژد جمعیژژت روسژژتایی د

روستایی شهرستان سردشژت  ICTروستاهای برخوردار از دفاتر 

نفژر  28970هژا آن ت کژه جمعیژت کژلّروسژتا اسژ 44شامل 

جمعیت روستایی شهرستان برابژر  باشد که نسبت آن به کلّمی

جمعیژت شهرسژتان  کژلّدرصژد اسژت و نسژبت بژه  79/55با 

( 1) شژکل (.3-7. ص، ص1391)مرکز آمار،  درصد است 96/25

 دهد.موقعیّت جغرافیایی شهرستان را در کشور نمایش می



 15/  پیاپی  3  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                               6            

 

. 
 موقعيّت سياسی شهرستان سردشت ۀنقش -1 شکل

 1391غربی، ریزی استانداری آوربایجاننت برنامهمثخذ: معاو

 

 . روش تحقيق2 .2
دی و از نظژر از نوع کاربر ،رو با توجه به هدف پژوهش پیش

تحلیلژی و پیمایشژی اسژت. مراحژل  -ماهیت و روش، توصژیفی

بنژژدی و هژژا و اطالعژژات، طبقهگژژردآوری داده ةپژژژوهش برپایژژ

اسژت. شژده گیری تیجژهتحلیل و نوها، تجزیژهدهی دادهسازمان

هژژا بژژه دو صژژورت مطالعژژات روش گژژردآوری اطالعژژات و داده

ای از اسژناد و خانژهدر روش کتاب .ای و میدانی استخانهکتاب

های آمژژاری نامهها و سژژالمژژدار  و آمژژار و ارقژژام سرشژژماری

 ةناماز طریژق تکمیژل پرسژش ،استفاده شده و در روش میدانی

 ،کژژاربران(، مصژژاحبه و همچنژژین) کارشناسژژان و افژژراد بژژومی

اطالعات جامعی  ،مرتبط شهرستان هایهمستقیم به ادار ةمراجع

آمژاری  ةتهیژه شژده اسژت. جامعژ ،در رابطه با موضوع تحقیژق

روسژژتایی شهرسژژتان  ICTپژژژوهش، روسژژتاهای دارای دفژژاتر 

 44غربی اسژت کژه مشژتمل بژر  سردشت در استان آوربایجان

بژا توجژه بژه جمعیّت ساکن اسژت. نفر  28970روستا و دارای 

روسژتای  20تعژداد  ،انجژام کژار ةهای زمان و هزینژمحدودیت

گیری تصژادفی جهژژت از طریژق روش نمونژه ICTدارای دفژاتر 

حجم نمونه افژراد  ةبا محاسبها انتخاب شدند. نامهتوزیع پرسش

 95)کاربران( از طریق فرمول کوکران با سژطح اطمینژان  بومی

نمونژه انتخژاب شژد و  380درصد،  5تاندارد درصد و خطای اس

از روش  ،آمژژاری افژژراد بژژومی ةجهژژت انتخژژاب نمونژژه در جامعژژ

روش اسژتفاده شژده اسژت.  ایای چندمرحلهخوشهگیری نمونه

های در دسترس صورت گرفته انتخاب کارشناسان از روش نمونه

والن دفژاتر روسژتاهای منتخژب بژه ؤین معنی که مسه اب ؛است

روایی صوری و  شناس هدف در نظر گرفته شده است.عنوان کار

ها بژا کسژب نظژرات چنژد تژن از اسژاتید نامهمحتوایی پرسژش

نظران و کارشناسان مرتبط با موضوع دانشگاه، گروهی از صاحب

به منظور بژرآورد پایژایی ید نهایی رسیده است. یدر منطقه به تث

ت که مقدار ابزار تحقیق از روش آلفای کرونبا  استفاده شده اس

های مورد استفاده در این پژوهش شده برای گویهآلفای محاسبه

 ةنامو بژژرای پرسژژش 816/0افژژراد بژژومی  ةنامبژژرای پرسژژش

دسژژت آمژده کژژه نشژژان از معتبربژژودن ه بژژ 788/0کارشناسژان 

. در ایژژن داردتوصژیف و روابژژط مژژابین متغیّرهژژا از نظژژر علمژژی 

 و تحلیلوقدام بژه تجزیژها SPSSافزار پژوهش با استفاده از نرم

 د وشژ( استنباطی توصیفی،) آماری هایروش از هاداده پردازش

هژای از آزمون هاهگویی به سژؤاالت و آزمژون فرضژیجهت پاسخ

، آزمژون ناپژارامتری کروسژکال اییژک نمونژه Tآزمون دو، خی

 والیس استفاده شده است.
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 مبانی نظری .3
 ةسرگذاشژتن دو دورکاستلز معتقد است کژه بشژر بژا پشت

 ةاینژژک در آسژژتان ،)انقژژالب اول و انقژژالب دوم( مهژژم تژژاریخی

مین دوره کژژه ظهژژور در سژژوّ مین دوره قژژرار گرفتژژه اسژژت.سژژوّ

در  .آیژدهای بژارز آن بژه شژمار میاز ویژگی« ایشبکهة جامع»

ای شبکه ةواقع، فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان ظهور جامع

های تازه، افراد و جوامع را در درون قالبده است که کرفراهم را 

عرضژه ای از انسژان بخشد و تعژاریف تژازهای میهای تازههویت

ن شژبکه تحژت تژثییر دینامیسژم خود ای ،د. در عین حالکنمی

ایجاد الگوهژای  ،می و در نتیجهئخوش تغییرات داداخلی، دست

، 1380)کاسژتلز،  اتی در نقاط مختلف اسژتجدید زیستی و حی

بژژه عنژژوان یکژژی از نخسژژتین  81دانیژژل بژژل (.20-25 .صصژژ

دانش را اساس تغییژر در تولیژد،  ،اطالعاتی ةپردازان جامعنظریه

از کاال به خدمات دانست. کاستلز نیژز بژه تغییژرات اقتصژادی و 

، ص. 2005 ،19)پکژاری های جریان اطالعات توجه داشتانونک

لی تولیژد منبژع اصژ ،نژوین ةکژه در ایژن شژیوبود معتقد  و (3

فناوری، تولید دانش، پردازش اطالعات و انتقال نمادهاست و به 

ویژگی آن کار بر روی دانش بژه عنژوان منبژع اصژلی  ،طور کلی

 (.80 ، ص.1388، انکارهمو  لنگرودیمطیعی) وری استبهره

دانژان بژا طژرح خصژوص جغرافیهپردازان، برخی از نظریژهب

شژژدن را مطژژرح نیجها ةزمژژان، پدیژژد -بحژژث فشژژردگی فتژژا

 -شژدیدترین فشژردگی فتژا ،کنند. از دیدگاه دیوید هژارویمی

، 1383محمژدی، )گل اخیر صورت گرفته است ةزمان در دو ده

با پذیرفتن دیدگاه کاستلز به عنژوان بعژد اطالعژاتی و (. 47ص. 

اطالعژاتی روشژن  ةشدن، مفهوم جامعارتباطاتی در بحث جهانی

شورها را ناگزیر کژرده اسژت کژه شدن، کشود. چالش جهانیمی

ساختارهای اطالعات و ارتباطات خود را گسترش داده، محیطی 

و دانش بژه وجژود گذاشتن اطالعات اشترا مند را برای بهتوان

به داری و شدن کنونی را باید در سرمایهجهانی ةریش زیرا ؛آورند

الت شژژگرف تکنولو یژژک و ارتبژژاطی تحژژوّ وقژژوعآن،  دنبژژال

 .(80 ، ص.1388 ،انکارهمو  لنگرودیمطیعی) دکرجو وجست

آلوین تافلر اعتقژاد دارد کژه انقژالب تکنولژو یکی بژه طژور 

وقفه یا نوع دیگر تداوم نیافته است. این انقالب که کمی پس بی

ناگهان سرعت گرفت و خصژلت به ،م آغاز شداز جنگ جهانی دوّ

ن پژیش و های کلیدی از دو قربنیادی آن دگرگون شد. فناوری

نیروی عتژالنی بژود. از آن  ةکنندتقویت 1850یک قرن پس از 

نیژروی وهژن  ةکننژدهژا تقویتتوان گفت ایژن فناوریمی ،پس

 بلکه گسستگی انقالبی است ؛گی نیستاست. این تداوم و پیوست

 (.330 ، ص.1385)رابینز و وبستر، 

ت بژر فشژردگی مژدّ مموج سوّو  شو  آیندهتافلر در کتاب 

بودن کنژد و بژر متفژاوتت تکنولو یکی معاصر تثکیژد میالتحوّ

ورزد و بر قدرت فکر و برتری اطالعات آینده از گذشته اصرار می

، موج سومتافلر در کتاب ، کند. همچنینتوجه مینوین  ةدر دور

شژدن جوامژع و اطالعاتی ةبژارنگری و تمثیل را دربهترین آینده

تافلر نیز  ،به طور کلیدهد. نوین ارائه می ظهور شرایط اجتماعی

همانند کاستلز بر این باور اسژت کژه تژاریخ بشژر دو انقژالب را 

پست سر گذاشته است. انقالب کشاورزی و انقالب صنعتی و در 

یعنژژی انقژژالب  ؛خژژود ةمین تجربژژسژژوّ ةدر آسژژتان ،عصژر حاضژژر

گونه که انقالب صنعتی گوید، همانباشد. وی میالکترونیکی می

ساختارهای نظام کشاورزی شژد، ایژن انقژالب هژم  باعث ویرانی

را متالشژی کژرده یژا خواهژد کژرد و  ساختارهای نظام صژنعتی

باشژد. بحران جهان کنونی نیز ناشی از ایژن انتقژال پژرتنش می

بینش مژا را نسژبت بژه خودمژان و جهژان اطرافمژان  موج سوم

چژژون اقتصژژاد دگرگژژون خواهژژد سژژاخت. تژژافلر از مبژژاحثی هم

ای و هسته ةلکترونیک، خانوادخصیت آینده، فرهنگ ادورانی، ش

کردن ایعصر الکترونیژک، غیرتژوده ةگسترد ةگیری خانوادشکل

حکومژژت ملّژژی و ایجژژاد و گسژژترش  پاشژژیدگیازهمها، رسژژانه

 (.14 ، ص.1388)مطلق و بهروزنیژا،  گویددموکراسی سخن می

ای نژهالکترونیک به خا ةدهد که خانهای تافلر نشان میپژوهش

شژود و بژه نحژوی مطلژوب بژر مسژائل محور منتهژی میجامعه

مانند اقتصاد، فرهنگ، سژبک زنژدگی، محژیط زیسژت،  ؛جامعه

، 20)نژوابخش و مطلژق استت وهنی و روانی افراد ایرگذار یعوض

 (.892، ص. 2009

، فنژاوری اطالعژات را بژه 21اجالس جهانی جامعه اطالعاتی

کشژورهای در  جوامعزندگی  مثابه فناوری بهبود دهنده کیفیت

نگرد. در حالی که بیل گیژتس معتقژد اسژت تژا حال توسعه می

زمانی که نیازهژای ابتژدایی همچژون آب سژالم، تغذیژه سژالم، 

بهداشت و تحصژیالت در کشژورهای در حژال توسژعه بژرآورده 

نشوند، فناوری اطالعات تثییر چندانی بر زندگی مژردم نخواهژد 

 (.141 ، ص.1390، فتلعلی، نوری و نژادحاجیداشت)

 و تکنولژو یکی ابزارهژای فناوری اطالعژات و ارتباطژات بژه

 انتشژار، ایجژاد، ارتبژاط، برقراری برای که شودمی گفته منابعی

 هژافناوری ایژن. شژودمی اسژتفاده اطالعژات مژدیریت و وخیره

 اسژت غیره و تلفن تلویزیون، رادیو، اینترنت، کامپیوترها،: شامل

 23اسژژکاراموزی (.502، ص. 9200، 22ز و سارسژژار)کیسژژال، دنیژژ
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(2002)، ICT تبژادل سازی،وخیره ساخت، فناوری ةمجموع را 

 تجژاری، اطالعژات گوناگون هایشکل در اطالعات کارگیریبه و

 و هاایچندرسانه ةارائ  ،متحرّ و ساکن تصاویر صوتی، مکالمات

 کنژدیم معرفژی ،انژدنیامده وجژوده بژ هنژوز کژه اشکالی سایر

 تعژژاریف از نظژژر صژژرف (.89 ، ص.1388 نژژوری، و نژادرسژژولی)

 بژه سژریع دسترسژی» اسژت، شژده تکنولژو ی از کژه دیمتعدّ

 و جغرافیژایی فواصژل درنظرگرفتن بدون ،امور انجام و اطالعات

. اسژت فناوری این دستاورد ترینمحوری «زمانی هایمحدودیت

 فنژژاوری بودنتعژژاملی بژژه تژژوانمی ،ی آنهژژاویژگی دیگژژر از

 ارتبژاط بژه گژرایش) زداییجمژع ،(ارتباط فرآیند بودندوطرفه)

 ظرفیّژژت از اسژژتفاده تمرکززدایژژی، ناهمزمژژان، ارتبژژاط ،(فژژردی

 (.15، ص. 1385 صژنایعی،) کژرد اشژاره پذیریانعطاف و بیشتر

 عمژومی مکژانی ،روسژتایی ارتباطژات و اطالعژات فناوری دفاتر

 دولتژی خژدمات قبیژل از) یکژیالکترون خدمات آن در که است

 آمژوزش الکترونیکژی، آمژوزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی،

 دسژترس در ،مشژتر  منبژع یک قالب در( غیره و الکترونیکی

 یک از بیش یا یک دفاتر، این در. گیردمی قرار یمحلّ افراد تمام

 ارائژه یمحلّژ مژردم بژه دور راه از ارتباط بر مبتنی خدمت مورد

 ،منتظژژر والژژدین افتخژژاری، طاهرخژژانی ، رکننژژوری) شژژودمی

 (.6 ، ص.1385

رسد که مفهوم روستا، کامالً و یا تقریبژاً برابژر بژا به نظر می

فایژژده از نظژژر کلمژژات یژژا مفژژاهیمی ماننژژد اقلیژژت، نژژواحی بی

تر، حومژه، مشژتریان تجژاری کوچژک، اقتصادی، نواحی کوچک

ی گسسژژته و فشژرده از نظژژر اقتصژژادی، مشژژاغل خژژانگی، نژژواح

منزوی و مانند آن است. بژا وجژود ایژن، امکانژاتی کژه فنژاوری 

در اختیژار  ،بژر اخژتالف فاصژله غلبژه اطالعات و ارتباطات برای

مهمی با  ةدهد که این فناوری رابطدهد، نشان میمردم قرار می

 نژواحی و روسژتاها روی بژر ICT تثییرات .نواحی روستایی دارد

 ICT تثییر چگونگی نخست، ؛است روّتص قابل صورت دو به ،دور

 دانژژش ارتقژژای طریژژق از م،دوّ و فاصژژله اخژژتالف بژژر کژژاهش

 و نعمتژی) دیژدهآموزش مناطقی به شدنتبدیل برای روستاییان

 رغمعلژی کژه دهژدمی نشان شواهد(. 134 ، ص.1391 علیزاده،

 و پذیرآسژژیب هژژایبخش جدیژژد، هژژایفناوری سژژریع رشژژد

-171. ص، صژ1386 ،24لینچ) هستند رهبهبی ،جامعه ایحاشیه

 بژرای ایوسژیله عنژوان بژه و ارتباطات، اطالعات فناوری(. 162

 روسژتاها تا آورد وجود به را شرایطی تواندمی ارتباطات، افزایش

، 25)الگژران یابند توسعه ،خود معاصر شرایط با متناسب و روزبه

نژاوری امروزه عقیده بر این است که مراکز ف(. 157، ص. 2002

روسژتایی  ةتوسژع ةاطالعات و ارتباطات مفهومی جدید در مقول

کارگیری هکنژد تژا از طریژق بژیان کمک مییاست که به روستا

 های اجتمژاعی،طات راه دور بژه فرصژتاطالعات و فناوری ارتبا

اقتصادی، آموزشی و تحصیلی دسترسی پیدا کنند. این مراکز از 

ای را برای هزینهای کمهفرصت ،طریق دسترسی به این خدمات

 (.7 ، ص.1385 ،انکارهمو  نوری) کنندی فراهم میجوامع محلّ

در واقع، به دلیل مشکالت خاص نواحی روستایی، دفاتر فناوری 

روسژژتایی را تسژژهیل  ةاطالعژژات و ارتباطژژات اسژژتراتژی توسژژع

گزینژی بژه تثییرات فاصله و دسترسی و دوری ،کند. از سوییمی

شژدن پهنژای ره دارد و از سژوی دیگژر، فراهماین موضژوع اشژا

های جدیدی را برای آموزش و فراگیری تواند راهمناسب باند می

 د.کنروستایی فراهم  تجمعی

ی و های محلّروستایی، حساسیت ةبر توسع ICTدر  تثییر 

کژژانونی موضژژوعی اسژژت کژژه میشژژل  ةنقطژژ ،پایژژداری ةمسژژثل

نامژد و در محتژوای آن را اجتمژاع انفورماتیژک می 26گورشتاین

توانژد می ICTکند که دسترسژی بژه روستایی اشاره می ةتوسع

ای از منابع و ابزارها را برای حیژات اجتمژاعی و فژردی مجموعه

فراهم سازد تا از این ابزارها و منابع برای رسیدن بژه اهدافشژان 

 ،همچنژژین .(406 ، ص.1387، و ایمژژان )ازکیژژا کننژژد اسژژتفاده

ی و بومی بهره گرفت ر بازیابی اجتماعات محلّد ICTتوان از می

د میژژان سژژاکنان بژژه نحژژو گیری مجژژدّو تژژثییر آن را در ارتبژژاط

ازیابی مفهژومی اسژت ب .دکرمطلوب در بازیابی اجتماعات تعبیر 

هژا در لش مطرح شد و امروزه بسیاری از دولتکه توسط اسکات

می و هژای بژوراهی برای پیوند و ارتباط جمعیت ،تالش هستند

رفته پیژدا دیگر به منظور بهبود ارتباط ازدستی خود با یکمحلّ

کنند و بازسازی این امر به زیرسژاختارهای فنژاوری اطالعژات و 

 ارتباط نیازمند اسژت ةارتباطات به عنوان ابزار اصلی پیونددهند

تژرین اهژداف برخژی از مهم (.60 ، ص.1389)فتحی و مطلژق، 

اوری اطالعژات و ارتباطژات در تثسیس دفاتر خژدمات فنژ ةپرو 

 ند از:اروستاها عبارت

افزایش ضریب نفوو تلفن یابژت در روسژتاها و دسترسژی  -

 خانوارهای روستایی به تلفن یابت.

خژژدمات دولژژت  ةایجژاد بسژژتر الزم بژژرای ایجژژاد و توسژژع -

 الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت در روستا.

 انی اینترنت.جه ةافزایش دسترسی روستاییان به شبک -

نیژاز سژایر  فتا و امکانات ارتباطی و اطالعاتی مژورد ئةارا -

 ال در روستا.های فعّنهادها و سازمان
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پارچژه و خدمات ارتباطی و اطالعاتی بژه صژورت یک ةارائ -

 (.23 ، ص.1385 )رشیدی، مجتمع به روستاییان

به طور کلی، کاربردهژای فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات در 

بندی های زیژر دسژتهوستایی به صورت خاص در جنبهر ةتوسع

 شده است:

 گیری مجریانسیستمی برای حمایت از تصمیم -

 رسانی به ساکنان روستایی خدمات ةسیستمی برای توسع -

دسترسژی سژاکنان روسژتایی بژه  ةسیستمی برای توسژع -

شژژژبکه و صژژژال بژژژه هژژژا در اتّاطالعژژژات و قژژژادرکردن آن

 (. 52 ، ص.1390ملکی، ) گذاشتن اطالعاتشترا ابه

بر ایژن مبنژا، فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات بژرای منژاطق 

شماری را به همراه خواهد داشت. از جملژه مزایای بی ،روستایی

تژوان می ،بژرای جوامژع روسژتایی ICTهای قابل توجژه فرصت

  د:کرموارد زیر را بیان 

ی هادسترسی به اطالعات بازار و معامالت با هزینه ةتوسع -

 )برای تجار و کشاورزان فقیر(. ترپایین

وری، رقابت و دسترسی به بژازار بژرای مراکژز افزایش بهره -

 توسعه. تجاری کشورهای درحال

توسعه برای مشارکت در افزایش توانایی کشورهای درحال -

 برداری از مزایای نسژبی در فژاکتور هزینژهاقتصاد جهانی و بهره

 .خصوص نیروی کار ماهر(ه)ب

  (.261، ص. 2004، 27ساببا رائو) سالمت و آموزش -

تژوان چنژین گفژت کژه فنژاوری می ،با عنایت به موارد فوق

در بهبژود وضژعیت اقتصژادی و اجتمژاعی  اطالعات و ارتباطات

تواند به بهبود که می نقش دارد ،ممردم روستایی به طور مستقی

مثبژت و عالوه بر تژثییرات  ؛معیشت جوامع روستایی منجر شود

شماری که فناوری اطالعژات و ارتباطژات بژرای دستاوردهای بی

ه و بالفعلی آورد، تهدیدهای بالقوّزندگی روستاییان به ارمغان می

 رات منفی آن غافل شد.یرا نیز بر این نواحی دارد که نباید از تثی

  های تحقيقیافته .4
 پژوهش توصيفی هاییافته .1 .4

دهندگان درصژژد پاسژژخ 6/92براسژژاس بژژرآورد آمژژاری، 

درصژد را زنژان تشژکیل  4/7نامه افراد بومی را مژردان و پرسش

گویای آن است که  ،یان مورد مطالعهیی روستااند. توزیع سنّداده

 21درصد بژین  3/46سال،  20دهندگان زیر درصد پاسخ 8/10

درصد بژین  6/12سال،  40تا  31درصد بین  6/20سال،  30تا 

 اند.سژال سژن داشژته 51درصد بژاالتر از  7/9 سال و 50تا  41

 ،گویاندرصد پاسخ 7/77آن است که حدود  دهندةنشانها یافته

دهژد کژه نیژروی سال سن دارند، این امر نشان می 40تر از کم

تژری از خژدمات بیش ةاسژتفاد ،ال کاری و جوانان روسژتاییفعّ

د درصژژ 1/47ل، از نظژژر تثهّژژکننژژد. روسژژتایی می ICTدفژژاتر 

 وضژعیتانژد. ل بودهدرصژد متثهّژ 9/52دهندگان مجرد و پاسخ

 کشاورز، دامدار، آزاد، سایر و بیکژار ةطبق 5 در بومی افراد شغلی

 5/29آمده، دسژتبه ارقژام طبژق. است گرفته قرار ارزیابی مورد

 4/23بژه فعالیژت کشژاورزی و دامژداری،  دهندگاندرصد پاسخ

هژا اشژتغال سژایر فعالیّت درصژد در 1/26درصد به شغل آزاد و 

اند کژه در حژال حاضژر بیکژار درصد اظهار کرده 21اند و داشته

از نظژر میژزان تحصژیالت  دهدها نشان میبررسی گویههستند. 

 1/8درصژد دیژپلم،  7/28دیژپلم،  گویان زیژردرصد پاسخ 5/39

حژدود  اند.بودهدرصد لیسانس و باالتر  7/23دیپلم و درصد فوق

گویان دارای تحصیالت دیپیلم و باالتر دارند و اسخدرصد پ 5/60

گر باالبودن سژطح دانژش و سژواد افژراد روسژتایی در این نشان

های بررسژی ،همچنژیناسژت. ICT استفاده از خژدمات دفژاتر 

گوی کارشژناس پاسژخ 20از بژین  دهد کهآمده نشان میعملهب

درصژد زن  10درصژد مژرد و  90 ،نامه در تحقیق حاضرپرسش

به ل هستند. درصد متثهّ 70ها مجرد و درصد آن 30که  اندبوده

 15سژال،  21-30ها بین درصد آن 80 ،یبندی سنّلحا  طبقه

سژن سژال  50ها بژاالی درصد آن 5سال و  31-40درصد بین 

 35کژه  دهژدکارشناسان نشان می ةنامبررسی پرسش اند.داشته

 45دیپلم و قدرصد فژو 20درصد کارشناسان تحصیالت دیپلم، 

 ةهمژژ ،ضژژمندر لیسژژانس و بژژاالتر دارنژژد، تحصژژیالت درصژژد 

ول دفتژر ؤهژا مسژاند که شغل اصژلی آنکارشناسان اظهار کرده

ICT 65جژا کژه حژدود از آن .و دفتر پیشخوان دولت هسژتند 

 دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، ICTوالن دفاتر ؤدرصد مس

سژواد  ،ارشناسان دفاتروالن و کؤتوان گفت که مسمی از این رو،

توانژد خدمات دارند و این امژر می ةالزم را برای ارائ الکترونیکی

یان تسژریع یخژدمات بژه روسژتا ةرا در ارائ ICTعملکرد دفاتر 

 بخشد.
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 پژوهش ۀنمون ۀنتایج آمار توصيفی مربوط به مشخصات عمومی و فردی جامع -1جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 ای فردیهویژگی
 ةهای جمعیتی جامعویژگی

 نمونه

 نامه کارشناسانپرسش افراد بومی ةنامپرسش

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 جنس
 90 90 18 6/92 6/92 352 مرد
 100 10 2 100 4/7 28 زن

 ---- 100 20 ---- 100 380 تعداد کل

 سن

 - - - 8/10 8/10 41 الکمتر از بیست س
 80 80 16 1/57 3/46 176 سال 30-21
 95 15 3 7/77 6/20 78 سال 40-31
 - - - 3/90 6/12 48 سال 50-41
 100 5 1 5/99 2/9 35 سال  60-51
 - - - 100 5/0 2 سال 60باالی 

 ---- 100 20 ---- 100 380 تعداد کل

 ت تثهلیوضع
 30 30 6 1/47 1/47 179 مجرد
 100 70 14 100 9/52 201 متثهل
 ---- 100 20 ---- 100 380 تعداد کل

 **شغل

 - - - 7/23 7/23 90 کشاورز
 - - - 5/29 8/5 22 دامدار
 - - - 9/52 4/23 89 آزاد
 - - - 79 1/26 99 سایر 
 - - - 100 21 80 بیکار
 - - - ---- 100 380 تعداد کل

 میزان تحصیالت

 - - - 5/39 5/39 150 یپلمزیر د
 35 35 7 2/68 7/28 109 دیپلم
 55 20 4 3/76 1/8 31 فوق دیپلم
 100 45 9 100 7/23 90 لیسانس و باالتر
 ---- 100 20 ---- 100 380 تعداد کل

 و دفتر پیشخوان دولت بوده است. ICTول دفتر ؤکارشناسان، مس ةنامدهندگان پرسش** شغل تمام پاسخ 

 

 ICTآگاهی روستایيان از دفاتر  آشنایی و ميزان .2 .4
جهت بررسی دیدگاه روسژتاییان نسژبت بژه دفژاتر فنژاوری 

ده استفا (2)شاخص مندرج در جدول  7اطالعات و ارتباطات از 

تژژرین بیش ،آمده از جژژدولدسژژتهشژژده اسژژت. طبژژق نتژژایج ب

آگژاهی  مربوط به میزان 97/3، با میانگین 5ای از میانگین رتبه

اسژژژت.  ICT دفژژژاتر خژژژدمات از اسژژژتفاده مزایژژژای از مژژژردم

شژده های میزان آشژنایی مژردم بژا انژواع خژدمات ارائهشاخص

 موجود تجهیزات و امکانات از آگاهی و میزان ICTتوسط دفاتر 

نزدیژک  95/2و  98/2 ةبا میانگین رتب ،به ترتیب ICT دفاتر در

های یژک از گویژههر ،هاشژاخص ةمتوسط است. در بقیژ به حدّ

 تر از حدّپایین ICTروستاییان نسبت به دفاتر مربوط به آگاهی 

میزان آگاهی مردم نسبت که  دهدنشان مینتایج  متوسط است.

بانک، دفاتر از جملژه خژدمات پسژت ةشدبه برخی خدمات ارائه

ین بژوده اسژت و یبسژیار پژا ،خدمات پستی و خدمات اینترنتی

وکژر  .ی روستاها ناشناخته مانژده اسژتهنوز برای برخی از اهال

هژژا و ایژژن نکتژژه الزم اسژژت کژژه بژژا تبلیغژژات و برگژژزاری کالس

اسژتفاده از  ةو نحژو ICTهای آموزشی در رابطه با دفژاتر کارگاه

تژوان میژزان آگژاهی مژردم را شده دفژاتر میانواع خدمات ارائه

 نسبت به خدمات دفاتر افزایش داد.
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 در روستاهای مورد مطالعه ICTاز دفاتر  مردم آگاهی و آشنایی ميزان -2جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار **ایرتبه میانگین شاخص

 ICT 35/2 585/0 248/0 5میزان آشنایی با دفاتر 

 ICT 97/3 891/0 224/0 1میزان آگاهی از مزایای استفاده از خدمات دفاتر 

 ICT 95/2 999/0 338/0 3گاهی از امکانات و تجهیزات موجود در دفاتر میزان آ

 ICT 98/2 959/0 321/0 2شده توسط دفاتر میزان آشنایی مردم با انواع خدمات ارائه

 7 568/0 978/0 72/1 میزان آشنایی با خدمات پست بانک

 6 551/0 948/0 72/1 میزان آشنایی با خدمات پستی

 4 525/0 418/1 70/2 اینترنتی خدمات با آشنایی میزان
 خیلی زیاد -5زیاد       -4متوسط       -3کم        -2خیلی کم      -1طیف لیکرت: **                  

 

 ICTميزان رضایت روستایيان از دفاتر  .3 .4
 ،فژهمؤلّ 4در  ICTمندی روسژتاییان از دفژاتر میزان رضایت

آمده از جژدول دسژتهاس نتژایج ببراسمورد بررسی قرار گرفت. 

 ةفژبه مؤلّ 16/4، با میانگین 5ای از ترین میانگین رتبهبیش، (3)

 داردتعلق  ICTز سهولت دسترسی به دفاتر روستاییان ارضایت 

میزان رضایت مژردم از  ةفبه مؤلّ 92/2ترین میانگین هم با و کم

شژژود. رضژژایت مژژردم از رفتژژار میمربژژوط  ICTعملکژرد دفژژاتر 

 باالتر از حدّ ،ص کارکنان دفاترکارشناسان دفاتر و دانش و تخصّ

آشنابودن مردم با دفژاتر دهد که نانتایج نشان میمتوسط است. 

ICT وجود برخی مشژکالت سژاختاری و مژدیریتی دفژاتر در  و

برداری از ایژن دفژاتر روستاها موجب شده است که حداکثر بهره

نین مراکزی را در روستاها ا روستاییان وجود چامّ ؛صورت نگیرد

قبژل  زیرا ؛دانندروستا می ةغنیمت شمرده و آن را به نفع توسع

روسژتاییان مجبژور بودنژد جهژت دریافژت  ICTاز ایجاد دفژاتر 

بژه مرکژز بژا صژرف زمژان و طژی مسژافتی نیژاز  خدمات مورد

سژاکنان  از ایژن رو،شهرستان و یا مرکز بخش مراجعژه کننژد. 

دفاتر نیژز سوی شده از هخدمات ارائاز ن روستایی به همین میزا

گو بژا سژاکنان روسژتا در ایژن ومصاحبه و گفژت .اندبوده راضی

توان بیان کژرد می ،در مجموعد مطلب فوق است. رابطه نیز مؤیّ

قابژل  حژدّ در ICTمندی روسژتاییان از دفژاتر میزان رضایتکه 

 قبول است.

 

 ICTميزان رضایت روستایيان از دفاتر  -3جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار **ایمیانگین رتبه گویه

 ICT 16/4 012/1 243/0 1یان از سهولت دسترسی به دفاتر یرضایت روستا

 ICT 92/2 392/1 476/0 4میزان رضایت مردم از عملکرد دفاتر 

 3 302/0 111/1 68/3 میزان رضایت از رفتار و برخورد کارشناسان دفاتر

 2 286/0 093/1 82/3 در امور مربوطه رضایت از دانش و تخصص کارکنان دفاتر
 خیلی زیاد -5زیاد       -4متوسط       -3کم        -2خیلی کم      -1**طیف لیکرت:                                          

 

 ای پژوهشهفرضيه بررسی .4 .4
د که بژا اسژتفاده از شفرضیه مطرح  در این پژوهش، شش

یژد یژا یهای آماری نسبت بژه تثنتایج مطالعات میدانی و آزمون

 ها اقدام شده است.فرضیه ردّ

آگژاهی مژردم از خژدمات  ،رسژدل: به نظژر میاوّ ةفرضی -

ها از این دفاتر تژثییر آن ةبر میزان استفاد ICTدفاتر  ةشدارائه

 دارد.

0Hدمات دفژژاتر : بژژین آگژژاهی مژژردم از خژژICT  و میژژزان

 رابطه وجود ندارد. ،استفاده از دفاتر

1H بژژین آگژژاهی مژژردم از خژژدمات دفژژاتر :ICT  و میژژزان

 رابطه وجود دارد. ،استفاده از دفاتر
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 ICTشده در دفاتر نتایج آماری مربوط به ميزان آگاهی افراد در رابطه با خدمات ارائه -4جدول 

 1393 های پژوهش،مثخذ: یافته

 شاخص
 توانند انجام دهند؟چه نوع خدماتی را در روستا می ICTدانید دفاتر آیا می

 جمع
 دانمنمی کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد

تر 
دفا
به 
ل 
حا
به 
 تا 
آیا

IC
T

 

ده
کر
عه 
راج
م

د؟
ای

 

 خیر
 22 8 10 0 4 0 تعداد مشاهده شده
 22 2/1 4/5 3/9 9/4 3/1 تعداد مورد انتظار

  2/6 2 -3 -4/0 -1/1 مانده استانداردباقی

 بله
 358 13 83 160 80 22 تعداد مشاهده شده
 358 8/19 6/87 7/150 1/79 7/20 تعداد مورد انتظار

  -5/1 -5/0 8/0 1/0 3/0 مانده استانداردباقی

 جمع کل
 380 21 93 160 84 22 تعداد مشاهده شده
 380 21 93 160 84 22 تعداد مورد انتظار

 

( نتایج آماری مربوط به میزان آگاهی افراد را کژه 4جدول )

ها دهژد. ایژن پاسژخسطح پاسخ داده شده است، نشان می 5در 

 های مربوط بژه افژرادی کژه تژاخود هر کدام به دو بخش پاسخ

اند و افرادی کژه تژاکنون از کنون از خدمات دفتر استفاده کرده

تقسیم شده است. جهژت آزمژون  اند،این خدمات استفاده نکرده

دو اسژتفاده شژده کژه نتژایج آن در  -اول از آزمون کای ةفرضی

 آورده شده است: (5)جدول 
 

 دو -نتایج آزمون کای -5جدول 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 (sigداری )سطح معنی (dfآزادی ) ةدرج مقدار نوع آزمون

 000/0 4 730/55 دو پیرسون -کای
 

( یژژا سژژطح sigجژژا کژژه مقژژدار )از آن (،5)طبژژق جژژدول 

اسژژت،  05/0تر از کوچژژک ،داری متنژژاظر بژژا ایژژن آمژژارهمعنژژی

تژوان نتیجژه گرفژت بژین شود و میفرض صفر رد می بنابراین،

ها از این آن ةو میزان استفاد ICTآگاهی مردم از خدمات دفاتر 

 معناداری وجود دارد. ةدفاتر رابط

پذیرش افراد نسبت به نقژش  ،سدرم: به نظر میدوّ ةفرضی -

هژا از آن ةدر ایجاد رفاه و آسایش بر میژزان اسژتفاد ICTدفاتر 

 این دفاتر تثییر دارد.

0H بین پذیرش و نوع دیدگاه افراد نسبت بژه نقژش دفژاتر :

ICT در ایجاد رفاه و آسژایش و میژزان اسژتفاده از ایژن دفژاتر، 

 داری وجود ندارد.آماری معنی ةرابط

1Hپذیرش و نوع دیدگاه افراد نسبت بژه نقژش دفژاتر  : بین

ICT در ایجاد رفاه و آسژایش و میژزان اسژتفاده از ایژن دفژاتر، 

 دارد.وجود  داریآماری معنی ةرابط

نتایج آماری مربوط به دیدگاه افراد مورد پرسش  (6)جدول 

در رابطه بژا تژثییر وجژود دفژاتر فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات 

 5روسژتایی کژه در  ةد رفژاه و آسژایش جامعژروستایی در ایجژا

ها دهد. هرکدام از پاسژخسطح پاسخ داده شده است را نشان می

کنژون از خژدمات  های مربوط به افرادی که تابه دو گروه پاسخ

کنژون از ایژن خژدمات  اند و افژرادی کژه تژادفتر استفاده کرده

یه، از اند، تقسیم شده است. جهت آزمون این فرضاستفاده نکرده

آورده ( 7)دو استفاده شده که نتایج آن در جژدول  -آزمون کای

 شده است.

( یژژا سژژطح sigجژژا کژژه مقژژدار )، از آن(7)طبژژق جژژدول 

 0Hاسژت، فژرض  05/0تر از کم ،داری متناظر با این آمارهمعنی

تژوان نتیجژه گرفژت بژین می 1Hیژد یبا تث . بنابراین،شودرد می

در ایجژاد  ICTسبت به نقش دفاتر پذیرش و نوع دیدگاه افراد ن

آمژاری  ةرابطژ ،رفاه و آسژایش و میژزان اسژتفاده از ایژن دفژاتر

 معناداری وجود دارد.
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 نتایج آماری مربوط به دیدگاه افراد در رابطه با تأثير وجود دفاتر در ایجاد رفاه و آسایش -6جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 شاخص
 یانیرفاه و آسایش روستادر  ICTتثییر دفاتر 

 جمع
 اصالً  کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد

تر 
دفا
به 
ل 
حا
به 
 تا 
آیا

IC
T

 

ده
کر
عه 
راج
م

د؟
ای

 

 خیر
 22 5 7 3 3 4 تعداد مشاهده شده
 22 4/0 1 5/3 9/10 1/6 تعداد مورد انتظار
  2/7 8/5 -3/0 -4/2 -9/0 باقیمانده استاندارد

 بله
 358 2 11 57 186 102 تعداد مشاهده شده
 358 6/6 17 5/56 1/178 9/99 تعداد مورد انتظار

  -8/1 -4/1 1/0 6/0 2/0 مانده استانداردباقی

 جمع کل
 380 7 18 60 189 106 تعداد مشاهده شده
 380 7 18 60 189 106 تعداد مورد انتظار

 

 دو -نتایج آزمون کای -7جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 (sigداری )سطح معنی (dfآزادی ) ةدرج مقدار نوع آزمون

 000/0 4 428/98 دو پیرسون -کای
 

بژا توجژه بژه وظژایف دفژاتر  ،رسدم: به نظر میسوّ ةفرضی -

ICT کنندگان امکانات و تجهیژزات کژافی در و نیازهای مراجعه

 دفاتر فراهم است.

0H :ایف دفژاتر امکانات و تجهیزات فعلی دفتر با توجه به وظ

ICT کنندگان کافی نیست.های مراجعهو نیازها و درخواست 

1H:  امکانات و تجهیزات فعلی دفتر با توجه به وظایف دفژاتر

ICT کنندگان کافی است.های مراجعهو نیازها و درخواست 

 ICTکه شاخص امکانژات و تجهیژزات دفژاتر با توجه به این

معژادل میژزان تناسژب  5/1باشد، مقژدار می 3تا  0عددی بین 

آزمون فوق معژادل  ،متوسط در نظر گرفته شده است. در نتیجه

 آزمون زیر است.

0H متوسط شاخص امکانات و تجهیزات دفژاتر :ICT تژر کم

 است. 5/1یا مساوی 

1H متوسط شاخص امکانات و تجهیزات دفاتر :ICT تر بیش

 است. 5/1از 

ای اسژتفاده یک نمونژه Tفوق از آزمون  ةبرای آزمون فرضی

 شده است که نتایج آن به شرح زیر است:
 

 ایهای یک نمونهآماره -8جدول 
 1393 های پژوهش،مثخذ: یافته

 میانگین تعداد شاخص
انحراف 

 معیار

خطای معیار 

 میانگین

میزان کفایت تجهیزات 

 و امکانات فعلی دفاتر
20 75/1 27836/0 06224/0 

 

 یایک نمونه T آزموننتایج  -9جدول 
1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 شاخص

 5/1مقدار آزمون = 

t 
 ةدرج

 آزادی

داری سطح معنی

 دوطرفه

داری سطح معنی

 باال ةطرفیک

میزان کفایت تجهیزات و 

 امکانات فعلی دفاتر
016/4 19 001/0 0005/0 

 

 ،داری آزمژونشود سژطح معنژیفوق مشاهده می در جدول

یعنژی  ؛شژودرد می 0Hفژرض  رو، از ایژن .اسژت 05/0 تر ازکم

از  تژرامکانات و تجهیژزات دفژاتر بیشای شاخص میانگین نمونه

کژرد کژه تژوان بیژان می ،در نتیجژهاسژت.  5/1مقدار متوسژط 

ن بژا والؤاز دیژدگاه مسژ ICTتجهیزات و امکانات فعلژی دفژاتر 

های نیازهژا و درخواسژت ،توجه بژه وظژایف دفژاتر و همچنژین

 افی است.کنندگان کمراجعه

ساکنان روستا در اسژتفاده ، رسدچهارم: به نظر می ةفرضی -

تژری را صژرف انجژام امژور زمان کمتمدّ ICTاز خدمات دفاتر 

 کنند.اداری می

میژزان متوسژط  ،این فرضژیه ةگیری درباربه منظور تصمیم

دهنده بژرای انجژام امژور پسژتی، شده توسط پاسخساعات صرف

مژورد  ،انژدازی ایژن دفژاترقبژل از راه اینترنتی خدمات بانکی و

شده در هر مژاه پرسش قرار گرفت. میانگین تعداد ساعات صرف

دهد کژه در آمده نشان میدستهساعت به دست آمد. مقدار ب 8

 ةروسژتایی بژا ارائژ ICTیژک دفتژر  ةآماری مورد مطالع ةجامع

بانک، خدمات پستی و اینترنتژی بژه خدمات خود از قبیل پست

سژاعت وقژت مفیژد  8شدن تواند ماهانه از تلفوسط میطور مت

اطمینژان  ةفاصل ةیک فرد روستایی جلوگیری کند. برای محاسب

 درصد برآورد باال از فرمول زیر استفاده شده است. 95
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  رابطة )1(               
 

 حجم نمونه است. nواریانس نمونه و  2Sکه در آن 
 

 
 

است.  به ازای  برابر  که در آن 

دهد در یک ماه میانگین جلوگیری از اتژالف این رابطه نشان می

در آن  ICTوقت یک روسژتایی بژه خژاطر احژدا  یژک دفتژر 

ساعت  97/8و  02/7درصد اطمینان بین  95منطقه روستایی با 

 است.

در خارج  اداریامور جا که هر فرد روستایی برای انجام از آن

ساعاتی از کارش را رها کند این امژر عژالوه  دروستا، بای از محلّ

فرصت خواهد  ةوآمد باعث تحمیل هزینهای رفتبر وجود هزینه

آمده از اهالی روستاهای مورد عملهای میدانی بهشد. در پرسش

هژا بژه مندی آنعالوه بر بعد اقتصادی، مسژثله رضژایت ،مطالعه

لت کار و جلوگیری از سفرهای غیرضژروری بژه شژهر دلیل سهو

های بژاالیی در منژدیتوان ICTدفاتر  ،شده است. در واقع بیان

ایجاد آرامش و آسودگی خژاطر ناشژی  ،خدمات و همچنین ةارائ

 از سهولت انجام کارها را به همراه دارد.

 ةدر ارائ ICTعملکرد دفاتر  ،رسدپنجم: به نظر می ةفرضی -

 مطلوب است. ،مردمخدمات به 

0H : عملکرد دفاترICT انژواع خژدمات بژه مژردم ةدر ارائژ، 

 مطلوب نیست.

1H : عملکرد دفاترICT انژواع خژدمات بژه مژردم ةدر ارائژ، 

 مطلوب است.

در سژژه بخژژش خژژدمات تژژوان میرا  ICT دفژژاترعملکژژرد 

بانک، خدمات پستی و خدمات اینترنتی به طژور جداگانژه پست

یژژن منظژژور از آزمژژون ناپژژارامتری ه اداد. بژژمژورد مطالعژژه قژژرار 

متغیّژر  ،کروسکال والیس استفاده شده است. در تحقیژق حاضژر

به ازای سه گژروه آگژاه  ،کنندگان از خدمات دفاترتعداد استفاده

از نوع خدمات، تا حدودی آگاه و ناآگاه به نوع خژدمات در نظژر 

آمده دسژتسه متغیّر به ةبین میانگین رتب ةگرفته شده و مقایس

مورد استفاده قرار گرفتژه اسژت.  ،در برآورد کیفی عملکرد دفاتر

فژژوق  ةدار بژژین میژژانگین رتبژژدر صژژورت وجژژود تفژژاوت معنژژی

تر افراد آگاه و تژا حژدودی آگژاه از نژوع خژدمات بیش ة)استفاد

این به معنای کیفیت قابل قبول خژدمات  ،نسبت به افراد ناآگاه(

ایژن فژرض  ،به عبارت دیگژر ؛است شده در نظر گرفته شدهارائه

شژده در دفژاتر د که افراد آگاه به نوع خدمات ارائهشومطرح می

ICTشده بژرای ، در صورت عدم رضایت از کیفیت خدمات ارائه

دیگری  گیری از خدمات مورد نیاز در صورت امکان به محلّبهره

افژراد آگژاه از  ةمیژانگین اسژتفاد ،کنند و در نتیجژهمراجعه می

شده نسبت به سایر افراد )تا حدودی آگاه و ناآگژاه( مات ارائهخد

 تر یا مساوی خواهد بود.از نوع خدمات کم

 بانکخدمات پست -

، ICTبانک دفژاتر در بررسی میژزان عملکژرد بخژش پسژت

کنندگان از خدمات دفاتر به ازای سه گژروه )آگژاه تعداد استفاده

به نوع خدمات( در نظژر از نوع خدمات، تا حدودی آگاه و ناآگاه 

 گرفته شده است.

 6شژامل  ،بانکسؤاالت مربوط به استفاده از خژدمات پسژت

( نشژان داده 10باشد که در جدول )سؤال با پاسخ بله و خیر می

 ،ها، پاسخ مثبت به هر زیرسؤالدهی به پاسخشده است. در وزن

 و پاسخ منفی مقدار صفر را دارد. 1مقدار 

های مربوط به استفاده از خدمات به پاسخ دهیوزن -10جدول 

 بانکپست

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 عنوان سؤال نماد سؤال سؤال
 وزن سؤاالت

 خیر بله

1 1-11Q 0 1 پرداخت قبوض 

2 2-11Q 0 1 نام تلفنیبت 

3 3-11Q 0 1 بانکی یاههصدور حوال 

4 4-11Q 0 1 های بانکیافتتاح حساب 

5 5-11Q 0 1 فتن تسهیالت و وامگر 

6 6-11Q 0 1 هاسایر خدمات و سرویس 
 

میژژزان اسژژتفاده از خژژدمات  ةمحاسژژب ة( نحژژو2) ةرابطژژ

مقدار  ،دهد. بر این اساسدهنده را نشان میبانک هر پاسخپست

صژفر و  ،بانکمینیمم متغیّر میژزان اسژتفاده از خژدمات پسژت

است. 6مقدار ماکزیمم آن 
 

 (2) ةرابط
ميزان استفاده از                                                           

 بانکخدمات پست
 

اسژتفاده از  ةمیژانگین رتبژ ةمقایس ،(11طبق نتایج جدول )

بانک در سژژه سژژطح میژژزان آگژژاهی از خژژدمات خژژدمات پسژژت

بژا  ،دهژد کژه گژروه آگژاه از نژوع خژدماتبانک نشژان میپست

و گژروه تژا حژدودی آگژاه نیژز بژا  194 ةاسژتفاد ةمیانگین رتب

دار با گروه ناآگاه دارای تفاوت معنی 198 ةاستفاد ةمیانگین رتب

 6-11+ Q 5-11+ Q 4-11+ Q 3-11+ Q 2-11+ Q 1-11Q= 
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بانک قابل در بخش پست ICTعملکرد دفاتر  ،در نتیجه .هستند

 (.11)جدول  قبول است

بانک، یابی به مقادیر میزان استفاده از خدمات پسژتبا دست

ه آگاه، تا حدودی آگژاه و میزان متوسط این مقدار برای سه گرو

بانک بژا اسژتفاده از آزمژون ناپژارامتری ناآگاه از خژدمات پسژت

طور همژان ،کروسکال والیس مقایسه شده است. به ایژن منظژور

میژزان  ةمیانگین رتبژ»شود: فرض زیر مطرح می ،دشکه اشاره 

روسژتایی  ICTشده در مراکز بانک ارائهاستفاده از خدمات پست

متفاوت بژا  ،ی که از این خدمات اطالع کامل دارنددر بین افراد

 ةخالصژ. «افرادی است که از این خدمات شناخت کافی ندارنژد

( نشژان داده شژده اسژت. بژا 12آمده در جژدول )دستنتایج به

(، P<05/0شژده در ایژن آزمژون، )دادهگزارش Pتوجه به مقدار 

انک ببین میژزان اسژتفاده از خژدمات پسژت ةوجود رابط ةفرضی

تثییژد  ،ع و ناآگژاه از ایژن خژدماتشده در بین افژراد مطلّژارائه

 از ایژن رو، .شژودیژد مییتث 1Hشود و رد می 0Hفرض شود. می

این مطلب اسژت کژه کیفیژت خژدمات  ةدهندفوق نشان ةنتیج

را مطلوبیژت کژافی ، روستایی ICTشده در دفاتر بانک ارائهپست

 ت.کنندگان داراسمراجعه ةبرای استفاد
 

ميزان آگاهی افراد در مورد خدمات نتایج مربوط به  -11جدول 

 ICTشده در دفاتر بانک ارائهپست
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
میزان آگاهی از خدمات 

 ICTبانک در دفاتر پست
 تعداد

استفاده از  ةمیانگین رتب

 بانکخدمات پست

 153 59 خیر

 198 249 تا حدودی

 194 72 بله

 - 380 جمع
 

آزمون ناپارامتری کروسکال واليس مربوط  ۀنتيج -12دول ج

 بانکبه خدمات پست
1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 040/9 کای دو ةمقدار آمار

 2 آزادی ةدرج

 011/0 داریسطح معنی
 

 خدمات پستی -

، ICTبررسی میزان عملکرد بخژش خژدمات پسژتی دفژاتر 

سه گروه )آگژاه از نژوع  ،دفاترکنندگان از خدمات تعداد استفاده

خدمات، تا حدودی آگاه و ناآگاه به نوع خدمات( در نظر گرفتژه 

 شده است.

سژؤال  6شامل  ،سؤاالت مربوط به استفاده از خدمات پستی

( نشژان داده شژده 13باشد که در جدول )با پاسخ بله و خیر می

ار ها، پاسخ مثبت به هر زیرسؤال مقددهی به پاسخاست. در وزن

 ةمحاسژب ة( نحژو3) ةو پاسخ منفی مقدار صژفر را دارد. رابطژ 1

دهنده را نشژژان میژژزان اسژژتفاده از خژژدمات پسژژتی هژژر پاسژژخ

مقدار مینیمم متغیّژر میژزان اسژتفاده از  ،دهد. بر این اساسمی

 است.  6خدمات پستی صفر و مقدار ماکزیمم آن 

از  اسژتفاده ةمیژانگین رتبژ ة( مقایس14جدول ) ،طبق نتایج

خدمات پستی در سه سژطح میژزان آگژاهی از خژدمات پسژتی 

 ةدهد که گروه آگاه از نژوع خژدمات بژا میژانگین رتبژنشان می

و گروه تژا حژدودی آگژاه نیژز بژا میژانگین رتبژه  249استفاده 

دار با گژروه ناآگژاه هسژتند، در دارای تفاوت معنی 197استفاده 

قابل قبژول  ،یدر بخش خدمات پست ICTعملکرد دفاتر  ،نتیجه

 است.

  (3) ةرابط
 

ميزان استفاده                                                                                       

 از خدمات پستی

 

های مربوط به استفاده از دهی به پاسخوزن -13جدول 

 خدمات پستی
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 ؤالعنوان س نماد سؤال سؤال
 وزن سؤاالت

 خیر بله

1 1-13Q 0 1 های پستیتحویل و ارسال بسته 

2 2-13Q 0 1 تحویل قبوض 

3 3-13Q 0 1 تحویل کارت سوخت 

4 4-13Q 0 1 نام و تحویل کارنامه کنکوریبت 

5 5-13Q 0 1 تحویل گذرنامه 

6 6-13Q 0 1 هاسایر خدمات و سرویس 
 

ن آگاهی افراد در مورد نتایج مربوط به ميزا -14جدول 

 ICTشده در دفاتر خدمات پستی ارائه
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
میزان آگاهی از خدمات 

 ICTپستی در دفاتر 
 تعداد

استفاده  ةمیانگین رتب

 از خدمات پستی

 85 55 خیر

 197 257 تا حدودی

 249 68 بله

 - 380 جمع

خژدمات پسژتی، یابی به مقژادیر میژزان اسژتفاده از با دست

میزان متوسط این مقدار برای سه گروه آگاه، تا حدودی آگژاه و 

Q13-1 + Q13-2 + Q13-3 + Q13-4 + Q13-5 + Q13-6  = 
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بژژا اسژژتفاده از آزمژژون ناپژژارامتری  ،ناآگژژاه از خژژدمات پسژژتی

طور همژان ،کروسکال والیس مقایسه شده است. به ایژن منظژور

میژزان  ةمیانگین رتبژ»شود: فرض زیر مطرح می ،دشکه اشاره 

روسژتایی در  ICTشده در مراکژز استفاده از خدمات پستی ارائه

متفژاوت بژا  ،بین افرادی که از این خدمات اطژالع کامژل دارنژد

 ةخالصژ. «افرادی است که از این خدمات شناخت کافی ندارنژد

( نشژان داده شژده اسژت. بژا 15آمده در جژدول )دستنتایج به

(، P<05/0شژده در ایژن آزمژون، )دادهگزارش Pتوجه به مقدار 

بژژین میژژزان اسژتفاده از خژژدمات پسژژتی  ةرابطژوجژژود  ةفرضژی

تثییژد  ،ع و ناآگژاه از ایژن خژدماتشده در بین افژراد مطلّژارائه

د این مطلب است که کیفیت خژدمات مؤیّ ،فوق ةشود. نتیجمی

دارای مطلوبیژت کژافی  ،روستایی ICTشده در دفاتر پستی ارائه

 کنندگان را داراست.مراجعه ةبرای استفاد
 

آزمون ناپارامتری کروسکال واليس  ۀيجنت -15جدول 

 مربوط به خدمات پستی

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 037/76 کای دو ةمقدار آمار

 2 آزادی ةدرج

 000/0 داریسطح معنی

 خدمات اینترنتی -

، ICTدر بررسی میزان عملکرد بخش خدمات پستی دفژاتر 

)آگژاه از نژوع  دو گژروه ،کنندگان از خدمات دفاترتعداد استفاده

 خدمات و ناآگاه به نوع خدمات( در نظر گرفته شده است.

 7 ،سؤاالت مربوط به اسژتفاده از خژدمات اینترنتژی شژامل

( نشژان داده 16باشد که در جدول )سؤال با پاسخ بله و خیر می

ها، پاسخ مثبت به هر زیرسژؤال دهی به پاسخشده است. در وزن

 ة( نحژو4) ةر را دارد. رابطژو پاسژخ منفژی مقژدار صژف 1مقدار 

دهنده را میزان استفاده از خدمات اینترنتژی هژر پاسژخ ةمحاسب

مقژدار مینژیمم متغیّژر میژزان  ،دهژد. بژر ایژن اسژاسنشان می

 است. 7استفاده از خدمات پستی صفر و مقدار ماکزیمم آن 
 

 (: 4رابطه )
ميزان استفاده از   

 خدمات اینترنتی
 

 

 

های مربوط به استفاده از پاسخ دهی بهوزن -16جدول 

 خدمات اینترنتی
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 عنوان سؤال نماد سؤال سؤال
 وزن سؤاالت

 خیر بله
1 1-18Q 0 1 ورزشی -جو برای اطالعات خبریوجست 
2 2-18Q 0 1 جو برای اطالعات آموزشیوجست 
3 3-18Q 0 1 پزشکی -جو برای اطالعات بهداشتیوجست 
4 4-18Q 0 1 جو برای اطالعات مذهبیوجست 
5 5-18Q 0 1 جو برای اطالعات کشاورزیوجست 
6 6-18Q 0 1 سرگرمی 
7 7-18Q 0 1 هاسایر خدمات و سرویس 
 

( مقایسه میژانگین رتبژه اسژتفاده از 17طبق نتایج جدول )

خدمات اینترنتیی در دو سطح میزان آگاهی از خژدمات پسژتی 

که گروه آگاه از نژوع خژدمات بژا میژانگین رتبژه دهد نشان می

دار بژا گژروه ناآگژاه اسژت، در دارای تفاوت معنژی 217استفاده 

در بخش خدمات اینترنتی قابل قبول  ICTنتیجه عملکرد دفاتر 

 است.
 

نتایج مربوط به ميزان آگاهی افراد در مورد  -17جدول 

 ICTشده در دفاتر خدمات اینترنتی ارائه
 1393های پژوهش، تهمثخذ: یاف

میزان آگاهی از خدمات 

 ICTاینترنتی در دفاتر 
 تعداد

استفاده  ةمیانگین رتب

 از خدمات اینترنتی

 155 168 خیر

 217 212 بله

 - 380 جمع
 

یابی به مقادیر میزان استفاده از خژدمات اینترنتژی، با دست

ات میزان متوسط این مقدار برای دو گروه آگاه و ناآگژاه از خژدم

 ،اینترنتی بژا اسژتفاده از آزمژون ناپژارامتری کروسژکال والژیس

فرض  ،دشطور که اشاره همان ،مقایسه شده است. به این منظور

میژزان اسژتفاده از خژدمات  ةمیانگین رتبژ»شود: زیر مطرح می

روستایی در بین افرادی که از  ICTشده در مراکز اینترنتی ارائه

متفاوت بژا افژرادی اسژت کژه از  ،این خدمات اطالع کامل دارند

آمده دسژتنتژایج به ةخالص. «این خدمات شناخت کافی ندارند

 ( نشان داده شده است.18در جدول )

 

 

 

 
 

 7-18+ Q6-18+ Q 5-18+ Q 4-18+ Q 3-18+ Q 2-18+ Q 1-18Q= 



 17                                                   .. .ارتباطات و اطالعات فناوری دفاتر عملکرد ارزیابی                                          پنجم سال           

شژژده در ایژژن آزمژژون، دادهگزارش Pبژژا توجژژه بژژه مقژژدار  

(05/0>Pفرضی ،)وجود رابطه بین میزان اسژتفاده از خژدمات  ة

ع و ناآگژاه از ایژن خژدمات شده در بین افراد مطلّژاینترنتی ارائه

د این مطلژب اسژت کژه کیفیژت مؤیّ ،فوق ةشود. نتیجتثیید می

روسژژتایی دارای  ICTشژژده در دفژژاتر خژژدمات اینترنتژژی ارائه

 است.کنندگان مراجعه ةمطلوبیت کافی برای استفاد
 

آزمون ناپارامتری کروسکال واليس مربوط  ۀنتيج -18جدول 

 به خدمات اینترنتی

 1393های پژوهش، تهمثخذ: یاف

 47 کای دو ةمقدار آمار

 1 آزادی ةدرج

 000/0 داریسطح معنی
 

جمعیّت روسژتاها بژر  ةانداز ،رسدبه نظر می ششم: ةفرضی -

 تثییرگذار است. ICTعملکرد دفاتر 

بژه صژورت مجمژوع عملکژرد  ICTشاخص عملکرد دفژاتر 

بانک، خژژدمات پسژژتی و خژژدمات در سژژه بخژژش پسژژت ،دفژژاتر

 ةمقایسژ (،19) رنتی محاسبه شده است. طبق نتایج جژدولاینت

در چهژار سژطح جمعیتژی  ICTدفژاتر  عملکژرد ةمیانگین رتب

نسژژبت بژژه  بزرگتررردهژژد کژژه روسژژتاهای نشژژان می ،روسژژتاها

تر عملکرد بهتری دارند.روستاهای کوچک

روستایی در   ICTعملکرد دفاترنتایج مربوط به  -19جدول 

 خدمات ۀارائ
 1393های پژوهش، افتهمثخذ: ی
   ICTعملکرد دفاتر  ةمیانگین رتب تعداد طبقات روستاها

 50/4 6 روستاهای کوچک

 72/44 74 روستاهای متوسط

 93/140 117 روستاهای بزر 

 24/287 183 روستاهای بسیار بزر 

 - 380 جمع
 

میژزان متوسژط  ،ICTیابی به مقادیر عملکرد دفاتر با دست

خص( برای چهژار گژروه جمعیتژی بژا اسژتفاده از این مقدار )شا

آزمون ناپارامتری کروسکال والیس مقایسه شده اسژت. بژه ایژن 

 ةمیژانگین رتبژ»شژود فرضیه به صورت زیژر مطژرح می ،منظور

در روسژژتاهای پرجمعیّژژت نسژژبت بژژه  ICTعملکژژرد دفژژاتر 

 .«جمعیّت بهتر استروستاهای کم

در ایژژن آزمژژون، شژژده دادهگزارش Pبژژا توجژژه بژژه مقژژدار  

(05/0>Pفرضی ،)عملکژرد دفژاتر  بژین ةوجژود رابطژ ةICT  و

فژژوق  ة(. نتیجژژ20)جژژدول  شژژودیژژد مییجمعیّژژت روسژژتاها تث

 ICTاین مطلب است کژه کیفیژت خژدمات دفژاتر  ةدهندنشان

قژدر هچبه ایژن معنژی کژه هر ؛متناسب با جمعیّت روستاهاست

دفژاتر فنژاوری رد تر، میزان عملکژجمعیّت روستاها بزر  ةانداز

 بهتر. اطالعات و ارتباطات
 

آزمون ناپارامتری کروسکال واليس مربوط  ۀنتيج -20جدول 

 ICTعملکرد دفاتر 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 090/317 کای دو ةمقدار آمار

 3 آزادی ةدرج

 000/0 داریسطح معنی

 گيرینتيجهبحث و . 
 و اطالعژات فنژاوری تردفژا عملکژرد حاضر، به ارزیابی ةمقال

روسژژتایی  نژژواحی بژژه خژژدمات ةارائژژ در روسژژتایی ارتباطژژات

غربی پرداخته است که  شهرستان سردشت در استان آوربایجان

 :است زیر شرح آن به از حاصل نتایج

 آگژاهی و آشژنایی شاخص در رابطه با میژزان 7با بررسی  -

 مژردم گاهیآ ، نتایج نشان داد که میزانIC دفاتر  از روستاییان

 97/3، بژژا میژژانگین ICT دفژژاتر خژژدمات از اسژژتفاده مزایژژای از

پسژتی و  خژدمات بژا آشژنایی های میژزانترین و شژاخصبیش

 72/1هرکدام بژا میژانگین  ،بانکپست خدمات با آشنایی میزان

ترین آگاهی و آشژنایی را در بژین سژاکنان روسژتا بژه خژود کم

که میزان آگاهی مژردم  تنشان داده اسنتایج  اند.اختصاص داده

از جملژه خژدمات  ؛دفژاتر ةشژدنسبت بژه برخژی خژدمات ارائه

ین بوده یبسیار پا ،بانک، خدمات پستی و خدمات اینترنتیپست

است و این خدمات هنوز برای برخی از اهالی روستاها ناشناخته 

 مانده است.

مندی آمده از بررسژژی میژژزان رضژژایتدسژژتهنتژژایج ب -

 ،ترین میزان رضژایتنشان داد که بیش ICTفاتر روستاییان از د

شژده  بیژان ICTموقعیّت مناسب و سهولت دسترسی به دفژاتر 

است. رضایت روستاییان از رفتار و برخورد کارشناسژان دفژاتر و 

با میژانگین  ،ص کارکنان دفاتر به ترتیبرضایت از دانش و تخصّ

ایت تژرین میژزان رضژدرصژد نسژبتاً باالسژت. کم 82/3و  68/3

گین مربوط به رضایت مردم از عملکرد دفاتر اسژت کژه بژا میژان

 متوسط است. نزدیک به حدّ 92/2
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دهد که ناآشژنابودن مژردم بژا های پژوهش نشان مییافته -

و وجود برخی مشکالت ساختاری و مژدیریتی دفژاتر  ICTدفاتر 

بژرداری از ایژن در روستاها موجب شده است کژه حژداکثر بهره

ا روستاییان وجژود چنژین مراکژزی را در امّ ؛نگیرددفاتر صورت 

 ؛داننژدروسژتا می ةروستاها غنیمت شمرده و آن را به نفع توسع

روسژتاییان مجبژور بودنژد جهژت  ICTقبل از ایجاد دفژاتر  زیرا

نیاز با صرف زمان و طی مسافتی به مرکز  دریافت خدمات مورد

سژاکنان  از ایژن رو،شهرستان و یا مرکز بخش مراجعژه کننژد. 

شده از سژوی دفژاتر نیژز روستایی به همین میزان خدمات ارائه

تژژوان بیژژان کژژرد کژژه میژژزان می ،انژژد. در مجمژژوعراضژژی بوده

 قابل قبول است. در حدّ ICTمندی روستاییان از دفاتر رضایت

تژثییر در رابطژه بژا  اینمونژه یژک دو -کای آزمون ةنتیج -

بژر میژزان  ICT دفژاتر توسژط شدهارائه خدمات از مردم آگاهی

بژین آگژاهی مژردم از  ، نشژان داد کژه«هژا از دفژاترآن ةاستفاد

 ةرابطژ ،ها از ایژن دفژاترآن ةو میزان استفاد ICTخدمات دفاتر 

به این معنی کژه هرچژه آگژاهی مژردم از  ؛معناداری وجود دارد

تژر باشژد، میژزان مراجعژه و بیش ICTدفژاتر  ةشدخدمات ارائه

 شود.تر میر نیز بیشاستفاده از دفات

 م نتیجه گرفته شد که بین پژذیرش ودوّ ةاز آزمون فرضی -

 و رفژاه ایجژاد در ICT دفژاتر نقژش بژه نسبت افراد دیدگاه نوع

 معنژاداری آمژاری ةرابطژ ،دفاتر این از استفاده میزان و آسایش

 سژطح و 000/0برابژر بژا ( sig) به طوری که مقدار ؛دارد وجود

 بنژابراین، .اسژت 05/0 از تژرکم آمژاره این با متناظر داریمعنی

 شود.ید مییتث 1Hو  شودمی رد 0H فرض

بودن کژافی»ای در ارتبژاط بژا نمونژهیک T آزمژون ةنتیج -

 و ICT دفژاتر وظژایف به توجه با دفتر فعلی تجهیزات و امکانات

نشژان داد کژه  «کننژدگانمراجعه هایدرخواسژت و نیازهژا نیز

 فژرض از ایژن رو، .اسژت 05/0 از ترکم زمونآ داریمعنی سطح

0H و امکانژژات شژژاخص اینمونژژه میژژانگین یعنژژی ؛شژژودمی رد 

 ،نتیجژه در. اسژت 5/1 متوسژط مقدار از تربیش دفاتر تجهیزات

 از ICT دفژاتر فعلژی امکانژات و تجهیزات که کرد بیان توانمی

 و نیازهژا ،همچنژین و دفاتر وظایف به توجه با نوالؤمس دیدگاه

 .است کافی کنندگانمراجعه هایدرخواست

 بژرای یانیروسژتا توسط شدهصرف ساعات متوسط میزان -

 ICT دفاتر اندازیراه از قبل اینترنتی و بانکی پستی، امور انجام

 در شژدهصرف سژاعات تعژداد میانگین. گرفت قرار پرسش مورد

 دهژدمی نشان آمدهدستهب مقدار. آمد دست به ساعت 8 ماه هر

 بژا روسژتایی ICT دفتژر یک ،مطالعه مورد آماری ةجامع در که

 و پسژتی خدمات بانک، پست قبیل از خودمختلف  خدمات ةارائ

 سژاعت 8 شژدنتلف از ماهانه تواندمی متوسط طور به اینترنتی

جا که هر فرد از آن .کند جلوگیری روستایی فرد یک مفید وقت

 دروسژتا، بایژ ج از محژلّروستایی برای انجام امور اداری در خار

های این امر عالوه بر وجود هزینژه ،ساعاتی از کارش را رها کند

فرصژژت خواهژژد شژژد. در  ةباعژژث تحمیژژل هزینژژ ،وآمژژدرفت

آمژژده از اهژژالی روسژژتاهای مژژورد عملهای میژژدانی بهپرسژژش

هژا بژه مندی آنعالوه بر بعد اقتصادی، مسژثله رضژایت ،مطالعه

ی از سفرهای غیرضژروری بژه شژهر دلیل سهولت کار و جلوگیر

های بژاالیی در منژدیتوان ،ICTدفاتر  ،ن شده است. در واقعبیا

ایجاد آرامش و آسودگی خژاطر ناشژی  ،خدمات و همچنین ةارائ

 از سهولت انجام کارها را به همراه دارد.

کارگیری آزمژون ناپژارامتری کروسژکال هنتایج حاصل از ب -

 ةارائ در برداریبهره مورد ICT فاترد والیس در رابطه با عملکرد

 خدمات بانک، پست خدمات بخش یان در سهیبه روستا خدمات

 P مقژدار بژه توجژه بژا نشان داد کژه اینترنتی خدمات و پستی

 ةرابطژ وجود ةفرضی ،(P<05/0) آزمون، این در شدهدادهگزارش

 خدمات )پستی، پست بانژک و اینترنتژی( از استفاده میزان بین

. شژودمی تثیید ،خدمات این از ناآگاه و عمطلّ افراد بین شدهارائه

خژژدمات  کیفیژژت کژژه اسژژت مطلژژب ایژژن دمؤیّژژ ،فژژوق ةنتیجژژ

 دفاتر در شدهبانک، خدمات پستی و خدمات اینترنتی ارائهپست

ICT ةاسژژژتفاد بژژژرای کژژژافی مطلوبیژژژت دارای ،روسژژژتایی 

 ICT عملکرد دفژاتر ،در مجموع بنابراین،کنندگان است. مراجعه

 د.شقابل قبول ارزیابی  ،کنندگانخدمات به مراجعه ةدر ارائ

جمعیّژت روسژتاها بژر  ةنتایج تحقیق نشان داد کژه انژداز -

 ةقژدر انژدازهچیعنژی هر؛ تثییرگژذار اسژت ICTعملکرد دفژاتر 

دفژاتر فنژاوری ، میژزان عملکژرد باشد ترجمعیّت روستاها بزر 

 .است بهتر اطالعات و ارتباطات

توان بیان کژرد کژه وجژود دفژاتر می ،به موارد فوق توجهبا 

فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای شهرستان سردشژت، 

ی را با نهادهای دولتژی ارتباط بین ساکنان روستا و مدیران محلّ

خدمات نهادهای دولتی را  ةده و ارائکرو بخش خصوصی تقویت 

وان بژه عنژوان تاین دفاتر را می ،در واقع .تسهیل بخشیده است

پل ارتباطی بین نهادهژای دولتژی و سژاکنان روسژتایی قلمژداد 

 ICTبودن روسژتاهای شهرسژتان، دفژاتر د. با توجه به مرزیکر

رسانی بهتر به ساکنان روسژتایی شژده و تبعژات موجب خدمات

 ناشی از انزوای جغرافیایی را کاهش داده است. 
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یابی به ی دستهااین دفاتر عالوه بر کاهش هزینه ،همچنین

یان بژژه شژژهر را کژژاهش داده و از یوآمژژد روسژژتاخژژدمات، رفت

جلوگیری کرده و رفاه و آسایش را به  هاشدن وقت مفید آنتلف

همراه داشته است. گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات باعژث 

ده شژافزایش کیفیت دسترسی روستاییان به امکانات و خدمات 

بین ساکنان روستایی در استفاده از و نوعی تعادل و توازن را در 

 وجود آورده است.ه خدمات دولتی ب

رسانی دفاتر است که خدمات نشان داده هایافته ،در مجموع

ICT ا امّژ ه؛قابل قبژول ارزیژابی شژد ،به روستاهای مورد مطالعه

بژا گذشژت زمژان و افژزایش سژطح آگژاهی و  ؛ زیراکافی نیست

فنژژاوری اطالعژژات و اطالعژژات سژژاکنان روسژژتایی نسژژبت بژژه 

 ،شژود. بنژابراینتژر میها نیژز بیشسطح انتظارات آن ،ارتباطات

تراز با دفاتر موجژود در شژهرها دهی دفاتر باید همسطح خدمات

نیازهژای  ةگویی همژبژه طژوری کژه تژوان پاسژخ ؛افزایش یابژد

کژه روسژتاهای کنندگان را داشته باشد. با توجژه بژه اینمراجعه

هژا از مرکژز شهرسژتان آن ةو فاصل اکندهشهرستان سردشت پر

های نوین در روستاها زیاد است، در صورت عدم توجه به فناوری

بلکه بیم آن  ؛یابدنه تنها نابرابری و شکاف دیجیتالی کاهش نمی

 ها افزوده شود.روز بر این نابرابریبهرود که روزمی

و ن خژارجی انتایج تحقیق با نتایج تحقیقات محققّژ ةمقایس

 شرح زیر است:ه داخلی ب

شژارما ؛ (2009تحقیقات مژالهوترا، چژاریر و ایلواراسژان ) -

گویای این نکته  ،(1388)ان کارهمو  لنگرودیمطیعی ؛(2011)

توانژد در روسژتاها میICT دفژاتر  است که استفاده از خژدمات

هژای جمعژی و دانژش روسژتاییان ی در رشژد آگاهینقش مهمّ

برانگیز لبژه عنژوان یژک عامژل تحژوّ ،داشته باشژد و همچنژین

 در روستاها به همراه داشته باشد.  تواند ایرات مثبتی رامی

در  ICTنتایج پژژوهش نیژز گویژای ایژن اسژت کژه دفژاتر 

ایرات مثبت زیادی برای ساکنان  ،روستاهای شهرستان سردشت

رسژژانی بهتژژر نقژژش از جملژژه در بهبژژود خدمات ؛روسژژتایی دارد

نتژایج تحقیژق بژا نتژایج تحقیژق  ،همچنین د.کنی ایفا میمهمّ

خژدمات بهتژر  ة(، در ارتباط بژا ارائژ1390) عنابستانی و وزیری

های روستایی از طریژق دفژاتر دولتی در محیط -نهادهای اداری

ICT .روستایی، مطابقت دارد 

جمعیّت روستاها بر  ةکه اندازنتایج تحقیق در خصوص این -

با نتایج تحقیژق صژیدایی و  ،استتثییرگذار  ICTعملکرد دفاتر 

هژا آن نتژایج تحقیژق زیژرا ؛( مغایرت دارد1390مقدم )هدایتی

که میزان جمعیّت روستا تثییر چندانی در میژزان دهد نشان می

روستایی نداشته و میزان موفقیّژت عملکژرد  ICTموفقیّت دفتر 

والن ؤمنژدی و دانژش مسژهدفاتر تا حدود زیادی به میزان عالق

 مرتبط است. ،های مختلف فعالیّت دفاتراتر در حوزهاین دف

نتایج تحقیق با نتایج تحقیژق صژیدایی و هژدایتی مقژدم  -

که میزان آگاهی مردم نسبت به برخژی در رابطه با این ،(1390)

ن بوده و هنوز بژرای برخژی از یدفاتر بسیار پائ ةشدخدمات ارائه

 ،ت. همچنژیناهالی روستاها ناشناخته مانده اسژت، یکسژان اسژ

ان کژارهمو  نتایج تحقیق بژا نتژایج تحقیژق مژوالیی هشژتچین

که ساکنان روستایی از برخی خژدمات این ( در خصوص1391)

 کنند، مطابقت دارد.تری میکم ةاستفاد ،دفاتر

 یحاضر، به منظور بهبود و ارتقژا پژوهش هاییافته براساس

هژا و روسژتایی شهرسژتان سردشژت راهکار ICTعملکرد دفاتر 

 د:شوه مییپیشنهادهای زیر ارا

به عنوان ابژزار  ICTغیرنمایشی به  و اصولی کالن، نگرش -

 توسعه  مهمّ

سژازی پیاده ةاستفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینژ -

 روستای الکترونیک

به منظژور  ICT ةتوسع ةتخصیص اعتبارات کافی در زمین -

در نژواحی روسژتایی های ارتباطژات از راه دور تقویت زیرساخت

 افزاریافزاری و نرمسخت ةشهرستان در زمین

دولتژی در  -رسژانی نهادهژای اداریخدمات ةافزایش ارائژ -

در جهت جلب رضایت  ICTهای روستایی از طریق دفاتر محیط

 تر ساکنان روستاییبیش

 اطالعژات فناوری ةزمین در صمتخصّ نیروهای کارگیریهب -

 یانیروستا یازن با مطابق ارتباطات و

فناوری اطالعات و  ةصی در زمینهای تخصّبرگزاری کارگاه -

 از هاآن تبدیلتر برای کارکنان دفاتر و زشی بیشهای آموکالس

 انفورماتیک کاربر به ساده کارمند

 ICTچژژاو و توزیژژع نشژژریات و بروشژژورهایی در دفژژاتر  -

 رع دفاتکردن ساکنان با خدمات متنوّروستایی برای آشنا

خصژوص در روستاهای فاقژد دفژاتر و به ICTایجاد دفاتر  -

اند، این امر بژه روستاهایی که از دسترسی به این فناوری محروم

 ةماندگاری جمعیّت در روستاها کمک کژرده و عژالوه بژر توسژع

ت ملّژی کشژور نیژز کمژک یژنواحی روستایی شهرستان بژه امن

پایگاه نظژامی روستاهای مرزی در کشور حکم یک  زیرا ؛کندمی

 شوند.ت کشور محسوب مییبرای امن
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آموزشژژی فنژژاوری بژژرای  هژژایهژژا و دورهبرگژژزاری کارگاه -

کارگیری فنژژاوری هیان در بژژیارتقژژای آگژژاهی و دانژژش روسژژتا

 های نوین.گیری از فناوریاطالعات و ارتباطات و مزایای بهره

تژژر از هژژایی از جمعیّژژت روسژژتایی کژژه کمشناسژژایی گروه -

منژژد هسژژتند، از طریژژق وری اطالعژژات و ارتباطژژات بهرهفنژژا

اقشار روستا فژراهم  ةهای برابر برای همهای الزم فرصتآموزش

 د.شو

دهی خژژدمات ةدانژژش و آگژژاهی مژژردم در زمینژژ یارتقژژا -

هژای بهداشژت، تولیژد یان در بخشیالکترونیکی دفاتر به روستا

 های شغلیتاطالعات، آموزش، کشاورزی، بازاریابی و ایجاد فرص

های مژرتبط از طرف سازمان ICTنظارت مستمر بر دفاتر  -

 خدمات بهتر. ةبانک( جهت ارائ)مخابرات، پست و پست
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

In recent years, the demand for applying strategies 

related to ICT for rural development in developing 

countries has provided a lot of capabilities and 

facilities for creating an evolution. Achieving abundant 

opportunities for a large part of the population of rural 

regions to pass digital gaps and access information 

resources as well as providing services by ICT can be 

the first stage of this evolution. Accordingly, benefits 

obtained from the revolution in ICT is not only limited 

to citizens and specific people, but it can have 

extensive effects on national and international 

economy in its macro sense. In this regard, it can be 

stated that the development of ICT in rural regions can 

open new windows towards the use of rural residents 

from unlimited facilities and rural communication be 

changed in a way which has not been imagined so far.  

Regarding the subject, the main objective of the 

present study is to evaluate the performance of ICT 

rural offices in Sardasht County in providing 

services to rural regions. Therefore, the following 

questions are presented as the research questions: 

- Is the degree of people’s awareness of services 

provided in ICT offices effective on the degree 

of using these offices? 

- Is people’s acceptance of the role of ICT offices 

in creating welfare and convenience effective on 

the degree of using these offices?  

- Can ICT offices result in saving time for doing 

administrative affairs of rural residents? 

- How is the performance of ICT offices in 

providing services? 

- Is the population size of villages effective on the 

performance of ICT offices? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Castles (2001) believes that humanity, by passing 

two important historical periods (the first and 

second revolutions), is now on the eve of the third 

period. The advent of “network societies” is 

considered one of significant characteristics of the 

third period. In fact, ICT has provided the 

possibility of the advent of network societies in 

which individuals and communities have received 

new identities and new definitions of humanity 

have been presented. In addition, these networks 

themselves have experienced permanent changes 

and consequently new life patterns in different 

regions under the influence of internal dynamism. 

By accepting Castles’ view as the ICT dimension 

in the issue of globalization, the concept of 

Information Society can be clarified. The challenge 

of globalization has made countries to develop 

their own ICT structures and provide capable 

environments for sharing information and 

knowledge, because the root of the current 

globalization should be searched in capitalism and 

consequently the advent of outstanding upheavals 

in technology and communication. 

ICT as a tool for increasing the level of 

communication can create conditions so that 

villages can be developed day by day and become 

appropriate to their own contemporary conditions. 

Nowadays, the belief is that ICT centers are new 

concepts in the category of rural development 

which help villagers to access social, economic, 

educational, and academic opportunities via 

applying remote ICT. These centers, via accessing 

services of these few opportunities, provide the 

cost of these local societies. In fact, due to specific 

problems of rural regions, ICT offices can facilitate 

the strategy of rural development. In addition, the 

effects of distance and access as well as 

remoteness refer to this issue. On the other hand, 

providing appropriate bandwidth can provide new 

ways for the training and learning of rural 

population.   
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3. METHODOLOGY  

The method employed in this research is applied in 

terms of objective, descriptive-analytical in terms 

of method, and survey study in terms of data 

collection method. The population of the study 

includes villages having ICT offices in Sardasht 

County in West Azerbaijan Province including 44 

villages with 28970 residents. Regarding the 

temporal and cost limitations, the research was 

conducted on 20 villages with ICT offices via the 

simple random sampling method for distributing 

questionnaires. By calculating the sample size of 

local individuals (users) via Cochran formula at the 

significance level 95% and standard error 5%, 380 

participants were selected. To sampling these 

participants, the stratified random sampling was 

used. The method of selecting experts was 

conducted via convenient sampling method, it 

means that officials of the selected rural offices 

were considered as experts. Using SPSS software, 

data were analyzed and employing statistical 

methods (descriptive and inferential statistics) such 

as Chi-square, one sample t-test, and non-

parametric Kruskal-Wallis Test, research questions 

were answered.  

4. DISCUSSION  

Findings reveal that there is a significant 

relationship between people' awareness of services 

of ICT offices and the extent they use those offices 

which this amount has positive relationship with 

55.73 coefficient. In addition, there is a significant 

relationship between the standpoint of villagers 

regarding the role of ICT offices in creating 

welfare and convenience and the extent they use 

those offices which this amount has positive 

relationship with coefficient as 98.42. In addition, 

findings indicate that from the viewpoint of those 

in charge of rural ICT offices, current facilities and 

resources of ICT offices are enough to fulfill needs 

of the clients. Furthermore, the quality of the 

deliverance of bank, postal and internet services of 

ICTs is acceptable and villagers are satisfied with 

those services. 

5. CONCLUSIONS  

The results obtained from the research indicate that 

ICT offices in rural regions of the county cause the 

increase in the quality of villagers’ access to 

services and it has provided a kind of equality and 

balance among rural residents in using public 

services. Therefore, it can be stated that ICT 

offices have been successful in providing services 

for villages of the county.  

In addition, the results of the research indicate that 

the quality of the services provided by ICT offices 

is proportionate to the population of villages. It 

means that the bigger the size of the population of 

villages, the better the performance of ICT offices. 

According to findings of the present study, to 

enhance and improve the performance of ICT 

offices in Sardasht County, the following strategies 

and suggestions are presented: 

- Allocating sufficient credits for developing ICT 

and to reinforce telecommunication infrastructures 

in rural regions of the county both in hardware 

and software terms.  

- Applying special workshops in ICT and more 

training courses for the staff and changing them 

from simple employees into informatics users. 

- Setting up ICT offices in villages lacking in 

offices and particularly villages deprived of 

accessing this technology. This issue has 

contributed to population in villages and in 

addition to development of rural regions in the 

county; it has helped the national security 

because borderline villages are considered as 

military bases for the security of Iran.  

Key Words: Electronic village, ICT offices, public 

services, Sardasht County. 
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