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 :چکيده 

هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل موثر بر پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در روستاهاي استان 

هاي  ترکيبي از نظريه هاي پيشين داخلي و خارجي و نظري مورد استفاده مبتني بر پژوهشچارچوب . فارس است

متغير مستقل و پذيرش و بکارگيري  81مدل تجربي برگرفته از آن شامل . شناختي و جامعه اطالعاتي است جامعه

استان فارس که داراي  روستاي 81اين پژوهش به شيوه پيمايش در . مثابه متغير وابسته است فنآوري اطالعات به

دست آمده چنين  فرضيه، نتايج به 81پس از آزمون . خانوار انجام شده است 913اين فنآوري هستند با حجم نمونه 

بين سن، شغل، تحصيالت، آشنايي با زبان انگليسي، دانش و آگاهي روستائيان، نگرش روستائيان به زير : است

نوع و نحوه ارائه خدمات در دفاتر، کنترل و نظارت، تبليغات، وجود انگيزه  ها و تجهيزات فراهم شده در دفاتر، ساخت

براي بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات، آموزش روستائيان در مورد رايانه، ميزان مهارت کارگزاران، 

ن به هاي مربوط به دفاتر، نگرش روستائيان به اهداف دولت و نگرش روستائيا ها و آيين نامه دستورالعمل

داري  هاي انجام شده در دفاتر با پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه معني گذاري و هزينه سرمايه

در مقابل بين جنس، درآمد و نگرش روستائيان به مديريت دفاتر با پذيرش و بکارگيري فنآوري . وجود دارد

 .داري وجود ندارد اطالعات و ارتباطات رابطه معني

 

 

 فنآوري اطالعات و ارتباطات، روستا، پذيرش، بکارگيري: کليد واژه ها

 

 

  : مقدمه

تر  وستايي بسيار آهستهزندگي و کسب و کارهاي ر در "فنآوري اطالعات و ارتباطات"پذيرش و بکارگيري 
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اطالعات و اندازي دفاتر فنآوري  روستا براي راه 810111برنامه دولت  ا توجه به اين که درب.  ستاز شهرها

شرکت )برداري رسيده است  دفتر آن به بهره 8111گرفته شده و تاکنون بيش از  ارتباطات در نظر

اين  دنبال مطالعه عوامل کليدي و مؤثر در پذيرش و بکارگيري  ، مقاله حاضر به(8918ايران،  مخابرات

 .فنآوري در روستاهاي استان فارس است

اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي داراي پنج مرحله اصلي  وريمدل سازمان ملل، فرآيند توسعه فنآ

 اولين مرحله در فرآيند توسعه اين 8911ايران از سال  .تراکنش و يکپارچگي است تعامل، پيدايش، ارتقاء،

وقت آن رسيده  در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و .فنآوري را براي جوامع روستايي آغاز کرد

بين روستائيان مورد ارزيابي  وامل مؤثر در پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات دراست تا ع

 . سازد مي همين امر ضرورت و اهميت اين پژوهش را روشن .قرار گيرند

اطالعات و ارتباطات و يافتن عوامل  هدف کلي مقاله حاضر مطالعه نگرش روستائيان در قبول يا رد فنآوري

همچنين مقاله به دنبال .  تگذاري انجام شده اس سرمايه ش و بکارگيري آن با توجه بهمؤثر در پذير

ساختاري موجود در مسير تحقق کامل اين نوآوري در سطح روستاها  هاي فکري و مشخص کردن چالش

مطالعه موانع در ايجاد و توسعه خدمات دولت الکترونيک به صورت پيشخوان واقعي  افاً،مض  .باشد مي

مين در ه  .ها، از ديگر اهداف مقاله است روستاها اولويت نيازي روستائيان و آمادگي سازمان دولت در

بکارگيري فنآوري  راستا، پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از اين که چه عواملي در پذيرش و

 اطالعات و ارتباطات به وسيله روستائيان موثر است؟

 دفتر فنآوري اطالعات و ارتباطات براي استان فارس منظور 011کالً  ساله چهارم توسعه در برنامه پنج

با توجه به  .  تاس برداري رسيده در استان به بهره 8918دفتر تا پايان سال  981شده که از اين تعداد 

قدمت ( 8918شرکت مخابرات ايران، ) برداري رسيد دفتر مورد بهره 849تعداد  8910اين که تاپايان سال 

رسد، لذا اين تعداد از دفاتر براي انجام  سال مي داري از خدمات اينترنتي در اين روستاها به دوبرخور



 

 .شوند مي پژوهش در نظر گرفته

 

 :يشينه مطالعهپ

زايي و  فنآوري اطالعات و ارتباطات در اشتغال"پژوهشي با نام ( 8910) گل محمدي، معتمد و ميردامادي

وناگون فنآوري گهاي  ها و راه آنها به بيان توانايي . اند انجام داده "(با تأکيد بر زنان روستايي)بهره وري زنان 

ترسيم مدل قدرت بخشي زنان به وسيله اين  اطالعات و ارتباطات در قدرت بخشي و کارآفريني زنان،

وسعه روستايي، چرخ اطالعات امرار معاش در فنآوري، پنج نقش فنآوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند ت

  .پرداخته اند ترين نيازهاي اطالعاتي مردم روستايي نواحي روستايي، و تعدادي از مهم
 

گيرند که با اين که فنآوري اطالعات و ارتباطات به مثابه يک عنصر کليدي نوآوري  جام نتيجه ميانسر

کند، اما  هاي شغلي خوبي را فراهم مي بازار اين فنآوري فرصتشود و  اجتماعي و اقتصادي شناخته مي

سنجي ايجاد مراکز  امکان"پژوهش ديگري با نام   .تر از متوسط است سهم زنان در اين قسمت هنوز پايين

به وسيله نوري،  "مطالعه موردي روستاهاي استان خراسان رضوي: فنآوري در مناطق روستايي ايران

منظور مشخص شدن وزن و اهميت هر يک از  به(. 8910)افتخاري، طاهرخاني و منتظر انجام شده است 

نتايج حاصل از اين مطالعه . نفر از کارشناسان استفاده شده است 11عوامل موثر در ايجاد اين مراکز از نظر 

ترين عوامل مؤثر در اين  ترتيب مهم نشان داده است که شرايط کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و طبيعي به

هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي  گيري شده است که قابليت همچنين نتيجه. روند شمار مي زمينه به

سرانجام، . اي نمونه با حد استاندارد يا حد مطلوب مورد نظر کارشناسان تفاوت داردموجود در روستاه

هاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي، مناطق روستايي نخواهند  نتايج اين طرح در صورت تقويت نشدن بنيان

 . توانست اهداف توسعه حاصل از گسترش مراکز فنآوري اطالعات و ارتباطات را تحقق بخشند

هاي کسب و کار روستايي قابل حمايت بر مبناي فنآوري اطالعات و ارتباطات در  فرصت"با نام  پژوهشي

انجام شده ( 1110)به وسيله عبدالرحمان، اوپال محفوظ، احمد و راجاتيوا  "کشورهاي در حال توسعه



العات و هاي موجود فنآوري اط در اين پژوهش پيشنهاد شده است که با ياري گرفتن از زير ساخت. است

در اين پژوهش هر مرکز . توان به يک توسعه مناسب در مناطق روستايي اين کشورها رسيد ارتباطات مي

همچنين بيان . نت براي ارتباط با کاربران شخصي در نظر گرفته شده است روستايي به شکل يک کافي

به هم متصل هاي شهري و روستايي بدون هيچ محدوديتي  سيم شبکه شده است که شبکه محلي بي

هاي آنها، بيشترين  يافته. کند هاي روستايي فراهم مي شوند که ارتباطات پهناي باند را در شبکه مي

مشکالت براي کاربران نداشتن مهارت، اطالعات، سرمايه، درک، زيرساخت ضعيف و فقر مالي بيان شده 

 . است

اطات براي کسب و کار در مناطق روستايي کاربرد فنآوري اطالعات و ارتب"با نام ( 1110)مقاله هونگ تان 

کننده شامل متخصصين فنآوري اطالعات و  شرکت 01اي است که بيش از  حاصل ارزيابي پروژه "ويتنام

هاي روستايي در  افزاري و خانواده افزاري و سخت گذاران، خدمات رسانان نرم ارتباطات، پژوهشگران، سياست

دهد که بکارگيري و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات در  نشان مي هاي مقاله يافته. اند آن شرکت داشته

هاي پژوهش  از پرسشنامه در اين پژوهش فقط تعداد کمي . کسب و کار روستائيان هنوز عقب مانده است

دهد  وسيله پست الکترونيک براي روستاييان ارسال شده بود، پاسخ داده شده بودند و اين نشان مي که به

. اي به آن ندارند ي اين فنآوري در شغل روستائيان نقش چنداني ندارد و يا اصوالً عالقهکه بکارگير

هاي الزم براي  دهد که روستايياني که کامپيوتر داشتند، فاقد مهارت همچنين اين مطالعه نشان مي

 .ت رو در رو دارنداند که بيشتر تمايل به معامالت و مبادال کالً روستائيان نشان داده. اند بکارگيري آن بوده

 

 :و نظري چارچوب مفهومي 

از آنجا که نظريه خاصي در مورد موضوع فنآوري اطالعات و ارتباطات روستايي وجود ندارد که بتوان مدل 

شناختي و  هاي نظري جامعه پژوهش و متغيرها را از آن استنتاج کرد، در اين مقاله با استفاده از ديدگاه

نظريه اشاعه اورت راجرز، براي اشاعه يک نوآوري . شود ظري زير طراحي ميجامعه اطالعاتي، چارچوب ن



و رسيدن به مرحله پذيرش و بکارگيري آن، پنج مرحله آگاهي، ( فنآوري اطالعات و ارتباطات روستايي)

در طول يک دوره زماني معين طي شود تا ( روستائيان)انگيزش، تصميم، اجرا و پذيرش بايد توسط افراد 

در نظريه دانيل لرنر آمده است که تجدد و (. 8918بهراميان، . )يت منجر به اشاعه آن نوآوري شوددر نها

نوگرايي از راه سه متغير گسترش سواد، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و افزايش ميزان مشارکت 

  (.8910گرانمايه پور، )سياسي و اقتصادي الزمه دگرگوني است 

، توسعه روستايي در هر زمينه اي از جمله فنآوري (8919ازکيا و غفاري، )بنابر نظريه رابرت چمبرز 

انداز  ترسيم چشم ريزي استراتژيک باشد يعني ساخت آينده دلخواه با درک و  اطالعات بايد مبتني بر برنامه

 .مطلوب و تعيين چگونگي راه رسيدن به آن مدنظر قرار گيرد

ها، نظريه واگو، هرچيز تازه اي با مقاومت و  ابل فنآوري و نوآوريدر رابطه با نظريه مقاومت فرهنگي در مق

قدر سريع بوده که کامپيوتر،  شود ولي در مورد فنآوري اطالعات و ارتباطات، تغييرات آن مخالفت مواجه مي

روبرو نشده است و ( هاي قبلي مانند فنآوري)حتي در جامعه روستايي هم با مقاومت ... ماهواره و 

 (. 8918فاضلي، )اند که اين فنآوري توأم با منافع اجتماعي براي آنهاست  ن درک کردهروستائيا

جامعه اطالعاتي . هاي مفيد در مورد موضوع مقاله حاضر، نظريه جامعه اطالعاتي اسـت يکي ديگر از نظريه

ه آن را خالقيت، با تأييد نظر دانــيل بل پاي...( پسا صنعتي، پسا مدرنيسم و )که بناميم  را به هر نامي

. هاي آينده خواهند داشت ها تأثير زيادي در پيشرفت دهد و رايانه نوآوري و کارآفريــني تشکيل مي

ها و مخابرات در تمام ارکان زندگي و در تمام زواياي حيات اجتماعي و در ابعاد  همگرايي و پيوند رايانه

الکترونيک، آموزش مجازي و بانکداري يابد و بکارگيري تجارت الکترونيک، دولت  جهاني وسعت مي

 .(Samiullah & Srinivasa, 2002)الکترونيکي از عالئم جوامع اطالعاتي است 

ترويجي، ابزارها و راهکارهايي براي  هاي  توان چنين استنتاج کرد که روش مباني نظري صاحبنظران مي

با . ها به آنان است نين انتقال نوآوريايجاد تغيير در دانش، بينش و مهارت روستائيان و کشاورزان و همچ

ها که شامل آگاهي، عالقه، ارزشيابي، آزمايش و پذيرش است و ماهيت و  توجه به مراحل پذيرش نوآوري



ترويجي مناسب براي هر مرحله  ها و ابزار  وضعيت ويژه اي که مخاطبين در هر مرحله دارند، بايد از روش

هاي مخاطبان از نظر سن، سواد، ميزان پذيرش، اهداف و محتواي  يژگيها به و پذيرش نوآوري. استفاده کرد

برنامه آموزشي، نياز آموزشي، شرايط محيطي، منابع مالي، ميزان مشارکت مخاطب و بسياري موارد ديگر 

 .بستگي دارد

و تجربي پژوهش حاضر  هاي انجام شده، مدل مفهومي  هاي مختلف و پژوهش با توجه به تأکيدات نظريه

سو و  عوامل اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي، فرهنگي و اطالعاتي مخاطبان از يک: شکل زير است هب

منزله عوامل مؤثر بر پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و  ها از سوي ديگر به تسهيالت، امکانات و برنامه

متغير . شوند سنجيده ميهر کدام از اين عوامل با تعدادي متغير مستقل . شوند ارتباطات در نظر گرفته مي

 :وابسته شامل عناصر زير است

 .شود، اما در مورد آن، اطالع کافي در اختيار ندارد فرد از وجود ايده جديد آگاه مي: مرحله آگاهي. 8

 .کند و در جستجوي کسب اطالعات بيشتر است فرد به نوآوري عالقه و توجه پيدا مي: مرحله عالقه. 1

کند و  کاربرد ذهني اثر ايده جديد را در موقعيت کنوني و آينده، ارزشيابي مي فرد: مرحله ارزشيابي. 9

 .گيرد که ايده جديد را امتحان کند يا خير تصميم مي

گيرد تا کاربرد آن را در شرايط خود  فرد ايده جديد را در مقياس کوچکي به کار مي: مرحله آزمون. 4

 .تعيين کند

 .دهد ا به طور مداوم و کامل مورد استفاده قرار ميفرد ايده جديد ر: مرحله پذيرش. 0

 :و تجربي پژوهش، چهار دسته فرضيه به شرح زير مورد آزمون قرار گرفته است با توجه به مدل مفهومي 

بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي، و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه . 8



 .وجود دارد

 .فرهنگي و اطالعاتي، و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه وجود داردبين عوامل . 1

 .بين تسهيالت و امکانات، و پذيرش بکارگيري فنآوري و اطالعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. 9

 .جود داردبين برنامه و اهداف اوليه پروژه، و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه و. 4
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نگرش روستاييان به سرمايه  

 گذاري در دفاتر

   

   دستورالعمل و آيين نامه  



 

 و تجربي پژوهش مدل مفهومي : 8نمودار 

 

 :روش شناسي پژوهش

. همچنين از تکنيک پيمايش استفاده شده است. انجام شده است پژوهش حاضر با استفاده از روش کمي 

چند . پرسش براي متغيرهاي مستقل بوده است 43ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه بوده که شامل 

 . ندا صورت حضوري تکميل شده ها به همه پرسشنامه. اي طراحي شده است صورت گويه پرسش هم به

کيلوبايت  84روستاي استان فارس داراي فنآوري اطالعات و ارتباطات روستايي و اينترنت با سرعت  840

نفر  9000309اين روستاها تعداد  8910آخرين سرشماري سال . شهرستان قرار دارند 19در ثانيه، در 

هرستان مورد نظر، در ش 19براي تعيين حجم نمونه، از بين (. 8918مرکز آمار ايران، )جمعيت دارند 

 اجرايي

    مهارت کارگزاران 

      

      

نگرش روستائيان به اهداف  

 ICTدولت در دفاتر 

 

برنامه و 

اهداف 

اوليه 

 پروژه

   

نگرش روستاييان به مديريت  

 ICTدفاتر 

   

    تبليغات 

    کنترل 

      



دفتر فنآوري اطالعات و ارتباطات دارند، همه روستاهاي آن به عنوان نمونه  9هايي که کمتر از  شهرستان

روستا و در  9دفتر فنآوري اطالعات و ارتباطات دارند،  81تا  4هايي که بين  در شهرستان. انتخاب شدند

روستا به عنوان نمونه انتخاب  4و ارتباطات دارند، دفتر فنآوري اطالعات  81هايي که بيش از  شهرستان

. نفر داشتند 1100491روستا شد که جمعيتي برابر با  81ترتيب تعداد کل روستاهاي نمونه  به اين . شدند

سپس براي محاسبه . نفر تعيين شد 913با قرار دادن اين تعداد جمعيت در فرمول کوکران، حجم نمونه 

پرسشنامه، براي  1خانوار  141براي روستاهاي زير : ستا موارد ذيل لحاظ شدتعداد پرسشنامه در هر رو

خانوار يک پرسشنامه، و براي روستاهاي باالي  811خانوار، به ازاي هر  8011تا  141روستاهاي بين 

 .شود پرسشنامه تکميل مي 89خانوار  8011

هاي آماري استنباطي،  ستفاده از تکنيکاس، و با ا اس پي براي تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار اس

 .اند همبستگي بين متغيرها و تحليل واريانس و آزمون تفاوت ميانگين اندازه گرفته شده

 

 :هاي پژوهش يافته

هاي پژوهش، اولين فرضيه رابطه بين جنسيت روستائيان و پذيرش و بکارگيري  در رابطه با آزمون فرضيه

بيانگر اين  811/1داري  و سطح معنيT (888/8 )مقدار  8آمار جدول  .فنآوري اطالعات و ارتباطات است

دار نيست در نتيجه بين جنس روستائيان و پذيرش و بکارگيري  ها از لحاظ آماري معني است که تفاوت

، نبود   با توجه به گسترش تحصيالت در بين زنان روستايي. فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد

 . تواند نمايانگر نبود رابطه باشد ين جنسيت و پذيرش و بکارگيري فنآوري ميرابطه ب

دومين فرضيه، رابطه بين سن روستائيان و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات است که 

، 118/1و سطح معني داري ( -118/1)، با توجه به ضريب همبستگي پيرسون 1براساس اطالعات جدول 

عبارت ديگر هر چه  به. با توجه به منفي بودن ضريب همبستگي، رابطه معکوس است. دار است رابطه معني

 .يابد سن باالتر باشد پذيرش و بکارگيري اين فنآوري کاهش مي



 

 آزمون تفاوت ميانگين پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات برحسب متغيرهاي جنس و آشنايي با زبان انگليسي . 8جدول 

 

 

 

 آزمون همبستگي پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات برحسب برخي متغيرهاي مستقل. 1جدول 

 سطح معني داري تعداد ضريب همبستگي پيرسون متغيرها

 118/1 913 ** -118/1 سن

 111/1 913 ** -181/1 درآمد

 18/1 913 ** 438/1 دانش و آگاهي

 18/1 913 ** 481/1 نگرش به زيرساخت

 18/1 913 ** 401/1 ارائه خدمات

 103/1 913 ** 138/1 نگرش به مديريت دفاتر

 18/1 913 ** 080/1 وجود انگيزه

 18/1 913 ** 198/1 آموزش

 18/1 913 ** 909/1 مهارت کارگزاران

 18/1 913 ** 118/1 نگرش به اهداف دولت

 

با استفاده از تحليل واريانس و عالوه بر آن . فرضيه سوم رابطه بين شغل روستائيان و متغير وابسته است

انجام شد تا مشخص سازد کدام  Post Hocها، آزمون  بعد از مشخص شدن وجود اختالف بين ميانگين

هاي  شد و مقايسه براي اين فرضيه آزمون شفه انجام(. 9جدول )ها داراي اختالف است  يک از ميانگين

 Fبا توجه به مقدار . ها انجام شد ترکيبات جفتي ممکن از ميانگين جفتي مشترک همزمان براي همه



گروه کارمندان و دانشجويان بيش از بقيه . ، فرضيه تأييد شده است(18/1)داري  و سطح معني( 180/1)

 .هاي شغلي پذيرا و کاربر اين فنآوري هستند گروه

بطه بين ميزان تحصيالت روستائيان و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات رضيه چهارم راف

(. 9جدول )استفاده شده است  Post Hocبراي آزمون اين فرضيه نيز از تحليل واريانس و آزمون . است

د و سطح معني داري، رابطه معني داري بين ميزان تحصيالت و متغير وابسته وجو Fبا توجه به مقادير 

هر چه سطح تحصيالت روستائيان باالتر باشد، پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات . دارد

 .بيشتر است

با توجه به ضريب همبستگي . فرضيه پنجم رابطه بين سطح درآمد روستائيان با پذيرش اين فنآوري است

به عبارت ديگر . شده استاين فرضيه رد ( 111/1)و سطح معني داري ( -181/1) 1پيرسون در جدول 

 .اي وجود ندارد بين درآمد و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در روستاها رابطه

. فرضيه ششم، رابطه بين آشنايي به زبان انگليسي و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات است

ها  ، تفاوت18/1داري  و سطح معني( 030/3) 8مندرج در جدول  Tبراساس آزمون تفاوت ميانگين و مقدار 

شود که آشنايي با زبان انگليسي با  به عبارت ديگر اين فرضيه تأييد مي. دار است از لحاظ آماري معني

 .پذيرش اين فنآوري رابطه دارد

فرضيه هفتم، رابطه بين دانش و آگاهي روستائيان و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات 

، اين فرضيه (1جدول ) 18/1داري  و سطح معني( 438/1)با توجه به ضريب همبستگي پيرسون . است

  .تأييد شده است

فرضيه هشتم، بيان رابطه بين نگرش روستائيان به زيرساخت و تجهيزات فراهم شده در دفاتر با پذيرش و 

و  481/1، مقدار ضريب پيرسون 1با توجه به ارقام جدول . بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات است

 . نشانگر وجود رابطه بين نگرش است 18/1داري  سطع معني



 

 واريانس پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات با برخي متغيرهاتحليل . 3جدول

 

 متغيرها

 سطح معني داري Fمقدار  مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات واريانس

 51/5 510/8 015/707 3 570/3490 ها بين گروه شغل

 537/85 309 755/58335 ها درون گروه

 51/5 080/7 455/757 8 513/9800 ها بين گروه تحصيالت

 517/85 385 195/35957 ها درون گروه

 51/5 554/17 578/1350 3 550/3410 ها بين گروه ميزان تبليغات

 914/81 380 197/31397 ها درون گروه

نامه  دستورالعمل و آيين

 هاي اجرائي 

 51/5 584/15 138/1557 3 913/3581 ها بين گروه

 089/83 380 434/35174 ها گروهدرون 

گذاري در  نگرش به سرمايه

 دفاتر

 51/5 104/17 181/1387 3 099/9108 ها بين گروه

    

 

 

 ارت بر دفاترآزمون مجذور خي پذيرش و بکارگيري فنآوري و ارتباطات برحسب کنترل نظ. 4دول ج

 

فرضيه نهم بين نوع و نحوه ارائه خدمات در دفاتر با پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در 

، با توجه به ضريب همبستگي 1هاي جدول  براساس آماره. گيرد داري را فرض مي روستاها، رابطه معني

 . ، اين فرضيه تأييد شده است18/1و سطع معني داري ( 404/1)پيرسون 



کند که بين نگرش روستائيان به مديريت دفاتر با پذيرش و بکارگيري فنآوري  فرضيه دهم بيان مي

 138/1، ضريب همبستگي پيرسون 1هاي جدول  با توجه به آماره. اطالعات و ارتباطات رابطه وجود دارد

 . شود ، اين فرضيه رد مي103/1داري  است که با توجه به سطح معني

کند که بين کنترل و نظارت و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در  مي فرضيه يازدهم بيان

انجام شده که در اينجا متغير ( 4جدول )وسيله آزمون مجذور خي  اين فرضيه به. روستاها رابطه وجود دارد

آماره مجذور خي بر اساس اختالف بين . اي در نظر گرفته شده است صورت چند مقوله مستقل به

با توجه به مقدار خي . هاي مشاهده شده و مورد انتظار محاسبه و با هم مقايسه شده است فراواني

 . ، اين فرضيه تأييد شده است و رابطه معني داري وجود دارد(18/1)داري  و سطح معني( 111/883)

با . روستاهاستفرضيه دوازدهم رابطه بين تبليغات و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در 

داري نشان داده شده در جدول،  و سطح معنيF (113/88 )و مقدار ( 9جدول )توجه به تحليل واريانس 

 .شود اين رابطه تأييد مي

کند که بين وجود انگيزه براي بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات با پذيرش  فرضيه سيزدهم، بيان مي

 18/1داري   و سطح معني( 080/1)اده از ضريب همبستگي پيرسون با استف. اين فنآوري رابطه وجود دارد

 .شود ، اين فرضيه تأييد مي(1جدول )

فرضيه چهاردهم، بر اين فرض بنا شده که بين آموزش روستاييان در زمينه رايانه با پذيرش و بکارگيري 

و ( 198/1)پيرسون  با توجه به مقدار ضريب همبستگي. فنآوري اطالعات و ارتباطات رابطه وجود دارد

 . بين اين دو متغير رابطه وجود دارد( 1جدول ) 18/1داري  سطح معني

فرضيه پانزدهم بيان رابطه بين ميزان مهارت کارگزاران و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات 

ين فرضيه ، ا(1جدول ) 18/1داري  و سطح معني( 909/1)با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون . است

 .شود تأييد مي

هاي مربوط به دفاتر براي روستائيان و  ها و آيين نامه فرضيه شانزدهم رابطه بين تعيين و ابالغ دستورالعمل



 F، با توجه به مقادير 9هاي جدول  بر براساس آماره. پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات است

 .شود بطه تأييد مي، اين را18/1داري  و سطع معني( 113/81)

برداري دفاتر با پذيرش و بکارگيري  فرضيه هفدهم رابطه بين نگرش روستائيان به اهداف دولت در بهره

، ضريب همبستگي پيرسون براي اين متغير 1هاي جدول  براساس آماره. فنآوري اطالعات و ارتباطات است

 . غير مستقل و متغير وابسته استنشانگر وجود رابطه بين اين مت 18/1داري  و سطح معني 118/1

گذاري و هزينه انجام شده در دفاتر با پذيرش و  آخرين فرضيه بيان رابطه بين نگرش روستائيان به سرمايه

از تحليل واريانس استفاده ( 9جدول )براي آزمون اين فرضيه . بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات است

انجام  Post Hocها آزمون  دن وجود اختالف بين ميانگينشود و عالوه بر آن بعد از مشخص ش مي

همچنين از آزمون شفه استفاده . ها داراي اختالف است شود تا مشخص سازد کدام يک از ميانگين مي

ها به انجام  ترکيبات جفتي ممکن از ميانگين هاي جفتي مشترک همزمان براي همه شود تا مقايسه مي

 .دار است ، رابطه معني18/1داري  و سطح معنيF (803/80 )با توجه به مقدار . رسد

 

 :نتيجه گيري

بيشتر . قبل از بيان نتايج استنباطي، شايد مفيد باشد که برخي از نتايج آمار توصيفي نشان داده شود

که از سطح سواد  پاسخگويان مردان هستند و زنان روستايي تمايل کمتري به پاسخگويي دارند مگر آن

از نظر تحصيالت  سال هستند و 90تا  11بيشترين پاسخگويان در گروه سني . باالتري برخوردار باشند

درصد  1/90حدود . درصد داراي تحصيالت باالتر از ديپلم است 0/18ها و  بيشترين درصد متعلق به ديپلمه

درصد درآمدشان بين دويست هزار و سيصد هزار تومان  1/11پاسخگويان بدون درآمد هستند و حدود 

ال بيشترين درصد پاسخگويان ح با اين. از نظر شغلي سعي شده که تمام مشاغل مطالعه شوند. است

درصد  0/08از نظر آشنايي با زبان انگليسي، . دار هستند ترتيب کارمند، کاسب، کشاورز، دانشجو و خانه به



درصد افراد از فنآوري اطالعات و رايانه آگاهي  41حدود . از افراد با اين زبان در سطوح مختلف آشنايند

 0/84حدود . دانند اخت و تجهيزات فراهم شده را اصالً مفيد نميدرصد از روستائيان زيرس 48حدود . دارند

درصد روستائيان از راه کارگزاران دفاتر با  81حدود . دانند درصد نحوه ارائه خدمات را در دفاتر مفيد مي

، تبليغات انجام شده را در روستاها زياد  درصد 11فقط . اند فعاليت فنآوري اطالعات و ارتباطات آشنا شده

اندازي اين دفاتر، آنها را بر درآمد خود  درصد افراد بعد از دو سال راه 0/31حدود . دانند ا بسيار زياد ميي

 4/11حدود . اند درصد آموزش رايانه را در سطوح مختلف ديده 1/90از پاسخگويان، . دانند تأثير مي بي

درصد روستائيان در  88فقط . دارند هاي الزم را درصد از روستائيان معتقدند که کارگزاران دفاتر مهارت

درصد روستائيان  84که  سرانجام اين. ها آشنائي دارند ها و آيين نامه حد زياد و بسيار زياد با دستورالعمل

 .شود معتقدند که اين دفاتر باعث کاهش رفت و آمد به شهر مي

آوري اطالعات و ارتباطات در نخست، استفاده از فن. اما پژوهش حاضر به نتايج استنباطي زير رسيده است

يابد پذيرش و بکارگيري  دوم، هر چه سن روستائيان افزايش مي. روستاها به جنسيت افراد ارتباطي ندارد

تواند ناشي از نداشتن آگاهي از اين فنآوري و نبودن آموزش کافي  شود که اين امر مي اين فنآوري کمتر مي

ن شغل روستاييان و پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و سوم، بي. تر باشد و الزم براي افراد مسن

اين رابطه به اين شکل است که کارمندان، کاسبان، کشاورزان و دانشجويان به . ارتباطات رابطه وجود دارد

چهارم، هر چه سطح سواد روستايي . نسبت بقيه پذيرش و بکارگيري بيشتري در مورد اين فنآوري دارند

پنجم، بين سطح درآمد و پذيرش و . و بکارگيري فنآوري اطالعات نزد وي بيشتر است باالتر باشد، پذيرش

ششم، بين آشنايي به زبان انگليسي و بکارگيري اين . اي وجود ندارد بکارگيري فنآوري اطالعات رابطه

مات هفتم، افرادي که آگاهي بيشتري در زمينه رايانه، اينترنت و خد. فنآوري رابطه مستقيم وجود دارد

 . پست بانک دارند، پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات برايشان بيشتر است

دانند،  هشتم، کساني که ديد مثبتي به امکانات فراهم شده دارند و آنها را براي روستاي خود مفيد مي

دهد که  مي پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در ميان آنها بيشتر است و اين امر نشان

نهم، در روستاهايي که تنوع . دولت بايد امکانات فراهم شده و فوايد آن را به اطالع روستائيان برساند



وسيله روستائيان بيشتر  شود، پذيرش و بکارگيري اين فنآوري به خدمات و نحوه ارائه آن بهتر انجام مي

داري بين  دهم، رابطه معني. بستگي دارد ، به دانش، مهارت و کارايي کارگزاران البته اين موضوع. است

نگرش روستائيان به مديريت دفاتر با پذيرش و بکارگيري اين فنآوري وجود ندارد که اين امر احتماالً 

دليل نبود تغيير و تفاوت چشمگير در اداره امور دفاتر قبل و بعد از مجهز شدن به فنآوري اطالعات و  به

 .ارتباطات است

کنند که کنترلي مستمر و نظارتي صحيح بر همه امور  اهايي که روستائيان احساس مييازدهم، در روست

هاي مختلف، خدمات  دوازدهم، در روستاهايي که از راه. پذيرند دفاتر وجود دارد، بيشتر اين فنآوري را مي

بين روستائيان  اند، پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات در قابل ارائه را به اهالي معرفي کرده

کردند اما بعد از اعالم  سيزدهم، در مورد وجود انگيزه، روستائيان از پست بانک استفاده نمي. بيشتر است

الحسنه در    بهره به صاحبان حساب قرض طرحي از طرف پست بانک مبني بر اعطاي تسهيالت و وام کم

اردهم، آنهايي که آموزش بيشتري در مورد چه. وسيله روستائيان انجام شد پست بانک، استقبال بسياري به

 . اند، پذيرش بيشتري در مورد فنآوري اطالعات و ارتباطات دارند رايانه ديده

پانزدهم، در روستاهايي که مهارت کارگزاران بيشتر است، پذيرش و بکارگيري فنآوري اطالعات و ارتباطات 

اندازي دفاتر فنآوري  اهداف دولت در زمينه راهشانزدهم، روستائياني که آشنايي بيشتري با . بيشتر است

ها هستند، پذيرش و بکارگيري  ها و آيين نامه اطالعات و ارتباطات دارند و در جريان بعضي از دستورالعمل

هاي انجام  که، روستائياني که از هزينه سرانجام اين. بيشتري در مورد فنآوري اطالعات و ارتباطات داشتند

هاي  دانند و نگرش مثبتي به هزينه گذاري را براي روستاي خود مفيد مي اين سرمايهشده مطلع هستند و 

 .انجام شده دارند، در مورد فنآوري اطالعات و ارتباطات نيز پذيرش و بکارگيري بيشتري دارند

تواند کاهش مهاجرت  با توجه به نتايج پژوهش، يکي از تأثيرات اجتماعي فنآوري اطالعات و ارتباطات مي

در پيوند با تأثيرات اقتصادي، توسعه کشاورزي، افزايش . هاي روستايي باشد روستائيان و توسعه آموزش

ترويج کشاورزي، توسعه  رساني و بازدهي و رونق کسب و کار روستائيان، انجام امور اداري از راه دور، اطالع



هاي نوين کشاورزي، توسعه صنايع  شهاي بازار، آگاهي از رو نيروي انساني روستايي، اطالع از آخرين قيمت

توانند از نتايج بکارگيري اين فنآوري  دستي روستايي و سرانجام يافتن بازارهاي جديد براي محصوالت مي

در مورد . وجود آيد تواند به هاي فرهنگي مي در مورد تأثيرات فرهنگي، گسترش و تنوع در فعاليت. باشند

تواند از نتايج مثبت پذيرش و بکارگيري  تخابات الکترونيک ميمسايل سياسي، حاکميت الکترونيک و ان

 .فنآوري اطالعات و ارتباطات در روستاها باشد
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