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چکيده
شکل غالب و گام اول در هوشمندسازی مناطق روستائی ،ايجاد دفاتر فناوری اطلاعا و ارتباطا ( )ICTاست نواحی روستايی به علت
بعد مسافت و پراكندگی ،از بسياری امکانا محروم ماندهاند و استفاده از فناوریهای هوشمند میتواناد باه شاکلی ماؤ ّر در ارائاه خادما
(آموزشی ،اداری ،بانکی و غيره) نقش داشته باشد از آن جا كه عملکرد دفاتر در تسريع روند هوشمندسازی روستاها مؤ ّر میباشد ،لذا هادي
اين تحقيق نيز بررسی عوامل مؤ ّر در عملکرد دفاتر ICTروستايی در حوزهی هوشمندسازی برای گسترش  ICTدر نواحی روساتايی اسات
پژوهش حاضر جزو تحقيقا كاربردی است و روش تحقيق توصيفی-تحليلی مقايسهای است كه از طريق مطالعا اسنادی و ميدانی محقق
شده است جامعه آماری پژوهش شامل  01روستای دارای دفاتر  ICTدر شهرستان طبس میباشد اطلاعا  ،از طريق روشهاای ميادانی
مصاحبه و تکميل پرسشنامه گردآوری و سذس دادهها با نرمافزار  spssمورد تجزيه و تحليال قارار گرفتهاناد شااخصهای ماورد بررسای
ويژگیهای فردی كاركنان ،ويژگیهای روستا و تجهيزا موجود در دفاتر  ICTمیباشد نتايج تحقيق بيانگر آن است كه عملکرد  01دفتار
 ICTروستايی مورد مطالعه از نظر جذم مشتری و آشنايی آنان با فرآيند هوشمند سازی با يکاديگر تفااو معنااداری ندارناد نتاايج ديگار
پژوهش حاكی است كه در سط اطمينان  11درصد و سط معناداری بيش از  1/11هيچ يک عوامل ويژگیهای كاركنان دفاتر ،ويژگیهای
روستاها ،امکانا و تجهيزا بر ميزان عملکرد دفاتر در جذم مشتری و ارتقا هوشمندساازی روساتاها ،تام ير معنااداری نداشاته اسات باه
محققين پيشنهاد میشود برای كش بهتر عوامل تم يرگذار بر عملکرد دفاتر از روشهای كيفی تحقيق مانند روشهای مشاركتی و مصاحبه
عميق با كاركنان و مشتريان ،بهره گرفته شود
كلمات كليدی :روستای هوشمند ،دفاتر  ICTروستايی ،عملکرد دفاتر،

شهرستان طبس.

 -1استادیار جغرافيا و برنامه ریزي روستایی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزي روستایی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
(*-نویسنده مسئول)akbaroghli.f@pnurazavi.ac.ir :
DOI: 10.22048/rdsj.2020.229796.1851
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مقدمه
گااام نخساات در ايجاااد روسااتای هوشاامند توسااعه فناااوری
اطلاعااا و ارتباطااا اس ات از مهمتاارين اهااداي برنامااههای

شهر و روستا گردد برای تحقق هوشمندسازی روستا ابتدا ايجااد
دفاتر  ICTروستائی و سذس نحوهی عملکرد ايان دفااتر بسايار
حايز اهميت است

هوشاامندسااازی برخااورداری از دولاات الکترونيااک ،كساابوكااار

پيشينهی تحقيق نشان میدهد كاه در ساال 0100م اولاين

الکترونيک ،بهداشت و آماوزش الکترونياک ،امنيات اطلاعاا و

قدمها در زمينه روستاهای هوشمند برداشته شاد ،هادي زنادگی

ارتباطا و برخورداری از زيرساختهای فنااوری اطلاعاا مای

بهتر در مناطق روستايی عنوان گرديد (پوگی 0101 ،0و كور ،0

باشااد در اي ان راسااتا وزار فناااوری اطلاعااا و ارتباطااا بااا

 )0101در واقع آن ه در هوشمندساازی حيااتی اسات ،اهميات

همکاری شاركتهاای مخاابرا اساتانها از مارداد مااه ساال

كيفيّت زندگی روستايی است ،البته تعري دقيق كيفيّات زنادگی

0939ه ش در قالب پروژه تجهيز ده هزار روستای كشور به دفاتر

يا رفاه مردم از طرياق هوشمندساازی دشاوار اسات (بوساينل،9

فناوری اطلاعا و ارتباطا روستايی اقادام باه هوشامندساازی

 )0101در ايان رابطااه ياک نمونااه از اجاارای مفهااوم روسااتای

روستايی در سط كشور نموده است از جمله خدما اعلام شاده

هوشمند در آلمان تحت عنوان پروژه دهکدههای ديجيتاال باين

برای اين دفاتر ارائاه خادما ارتبااطی و اطلاعااتی باه صاور

سااالهای  0101و  0101صااور گرفاات باارای دسااتيابی بااه

يکذارچه و مجتمع به روساتاييان ،ايجااد بساتری بارای توساعه

دهکاادهی هوشاامند رويکردهااای يکذارچااه از پااايين بااه بالااا،

خدما الکترونيکی به صور پيشخوان دولت در روستا ،افزايش

مشاركتهای عمومی-خصوصی جامعاه و ايجااد چارچومهاای

امکان دسترسی روستاييان به شبکه جهانی اينترنات و شکسات

سياستهای حمايتی و مکانيسمهای تممين مالی مؤ ّر است (وان

حصر اطلاعاتی آن به منظور استفاده از توانمنادیهاای فنااوری

گولت )0103 ،1هدي ايجاد روستاهای هوشمند توساعه جامعاه

اطلاعا و ارتباطا در غلبه بر مشکلا اقتصاادی ،اجتمااعی و

زيرساختهای فيزيکی ،نهادی ،اجتماعی ،اقتصادی و باه هماين

فرهنگی ،ارائه فضا و امکانا ارتباطی مورد نياز به ساير نهادها و

ترتيب بهبود كيفيّت زندگی و جذم افراد و سارمايهگذاری اسات
ويلاايج،1

 )0103نگاااه دقيااقتاار بااه ابتکااار عماال

سازمانهای فعال در روستا ،بهبود وضعيت آموزش ،جلاوگيری از

(اساامار

رفت و آمدهای غير ضروری به ناواحی شاهری و كااهش نارخ

هوشمندسازی جامعه در سط جهانی ما را قادر خواهد ساخت تاا

مهااجر بااه شاهر و رونااق دوباااره روساتاها مایباشااد (وزار

نتيجهگيریهای بسيار گستردهای در جهت توسعه پايادار انجاام

ارتباطا و فناوری اطلاعا )0939 ،

دهيم (پوگی 0101 ،و پوگی .)0101 ،در اين زمينه اتحاديه اروپا

روستای هوشمند با گسترش فنااوری اطلاعاا و ارتباطاا

معيارهای هوشمندی را بدين شارح تعياين مایكناد :پاساخ باه

میتواند دسترسی مردم روساتايی باه اناواع خادما بهداشاتی،

محروميتزدايی و تغييرا جمعيتی ،يافتن راه حلهاای محلای،

آموزشی ،دولتی ،ايجاد فرصتهای شغلی ،افزايش سط آگااهی
در زمينه فعاليتهای توليادی ،كشااورزی و ترويجای ،بازارياابی

1 - Poggi

محصولا زراعی و غيرزراعی و غيره را بهبود بخشد باه طاوری

2 - Cork

كه اين فناوری به عنوان يکی از ابزارهاا و بساترهای توساعهی

3 - Bocinell

همهجانبه محسوم میشود و سبب كاهش شکاي ديجيتالی بين

4 - Van Gevelt
5 - Smart Villages
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كاوش ارتبا ،با شهرهای كوچاک ،تساريع در نقاش اقتصاادی

خالص ،رويکرد جديادی پيشانهادی مایكناد كاه در آن ياک

مناطق روستايی و ارتقا تحول ديجيتال (اسمار ويليج)0103 ،

چارچوم هماهنگی پي يادگی كام  ،مبتنای بار اصاول باازار و

نکته مهم در اجرای سيستم هوشمند مبتنی بر عملکرد دفاتر

مکانيسم های پاسخگويی به تقاضا بارای كنتارل گروهای چناد

فناوری اطلاعا و ارتباطا ) (ICTدر نواحی روستايی میباشاد

اولويتی دستگاههای غير هوشمند در تنظيما روستايی خاارج از

(گلاسير)0101 ،0

شبکه را ارائه میدهد وان گولت ( )0103در مقالهی دستيابی به

به منظور شناخت عملکرد دفاتر فناوری اطلاعا و ارتباطاا

انرژی جهانی و توسعه روستايی از طريق دهکادههاای هوشامند

در ارايه خدما به نواحی روستايی ،مطالعاتی در سط جهاانی و

نتيجه میگيرد كه با عملياتی كردن رويکرد قابليت در يک زمينه

در سط روستاهای ايران انجام گرفتاه اسات كاه در اداماه باه

و هدي خاص ،می توان سياست و برناماه را بهباود بخشايد تاا

تعدادی از آنها اشاره میشاود مؤسساه باينالمللای ارتباطاا و

جوامع بيشتری را در حاشيه قرار دهد و از اين طريق باه توساعه

توسعه در سال  0110گزارش داده است كه فنااوری اطلاعاا و

مبتنی بر فناوری اطلاعا و ارتباطا دست يابد هم چنين ياک

ارتباطا سرعت ،شفافيت ،پاسخگويی ،كارآمادی و ا ربخشای و

فرايند برای اساتفاده از برناماه ارزشايابی رويکارد قابليات ICT

تعامل بين مردم را تسهيل میكند آنها همچنين اضافه كردهاند

جامعه در يک حلقه بازخورد خط مشی ارائه شده است

كه اين دفاتر نه تنها موجب ارتقا ادارا دولتی و بهباود محايط

در كشور ايران نيز پژوهشهايی در اين زمينه صور گرفتاه

تجار و كسبوكار میشوند بلکه موجب صرفهجوئی در وقات و

اس ات ،جلااالی ( )0931در پژوهش ای تحاات عنااوان روسااتاهای

پول و هزينههای عمليا دولت میشوند در پژوهش انجام شده

الکترونيکی به تم ير مثبات دفااتر  ICTدر سااختار فرهنگای و

در سال  0111توسط كميسايون فنااوری اطلاعاا و ارتباطاا

اجتماعی و اقتصادی روستاها اشاره كردهاند ناوری ( )0933در

اروپا ،ضمن بيان وضعيت ICTدر كشورهای اروپايی ،به بررسای

پژوهش نقش فناوری اطلاعا در فرايند توساعه هماه جانباه و

تم ير آن در توسعه پايدار پرداخته شده است ادواردز ،)0111( 0در

پايدار روستاهای ايران ،مدل پيشنهادی توسعه اطلاعاتی روستايی

مقاله ارزيابی رشد هوشمند :پيامدهای مربو ،به جوامع هوشامند

در ايران را ارائه كرده است در مقالاهی چاالشهاای زيرسااخت

نشان میدهد كه جوامع كاملاً از برناماه رشاد هوشامند اساتفاده

ارتباطی روستاهای الکترونيکی با شاهرهای الکترونيکای نشاان

نمیكنند علاوه بر اين ،بين استفاده از اصول رشد هوشمندانه در

دادند ،فناوری اطلاعا در شاخههای مختل در جوامع روساتايی

بين شهرها و روستاها تفاو كاملی وجود دارد اين مقاله با بحث

كاااربرد دارد كساابی ( )0919در مقالااهای بااا عنااوان بررس ای و

در مورد كاربرد قابليت رشد هوشامندانه در شاهرهای كوچاک و

اولويتبندی عوامل مؤ ّر بر كاهش شکاي ديجيتالی در ايران باا

جوامع روستايی به پايان میرسد در سال  0101سازمان حفاظت

تمكيد بر نقش دفاتر  ICTروستايی كه روی روستاهای استان قم

محيط زيست ايلا متحده در پژوهشی تحت عنوان ارزيابی رشد

انجام شده است نشان داد باا افازايش ميازان آگااهی ،آماوزش،

هوشمند روستايی در شهرستان مودسون ،استراتژی رشد هوشمند

تبليغا  ،عملکرد دفااتر  ICTروساتايی و اناواع خادما ميازان

را در  00بخااش مااورد ارزي اابی قاارار دادنااد پااوگی ( ،)0101در

شکاي ديجيتالی كاهش میيابد و بالعکس عنابساتانی ()0911

پژوهش روستای هوشمند ،الگويی برای برنامهريزی تعادل انرژی

در بررسی تحليل شاخصهای توسعه هوشمند روستايی كه روی

1 - Glasmeier
2 - Edwards

روستاهای شهرستان بينالود انجام پذيرفته است مشخص میكند
كااه بااه ترتياب شاااخصهااای اقتصاااد خلاااق ،ساارمايه انسااانی
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بيشترين تم ير را در شکلگياری توساعه هوشامند داشاتهاناد و

شهرستان و فاصله روستا تا جاده اصلی ) تفاو وجود دارد؟
-

شاخصهای كالبدی و زيستمحيطی بارای توساعهی هوشامند

آيا بين عملکرد دفاتر  ICTروستايی و ويژگیهاای آن

شرايط نامناسبی دارناد ناوروزی و همکااران (  )0913در مقالاه

دفاتر از نظر ميزان تجهيزا  ،تنوع خدما اراياه شاده ،حاوزهی

ارزيابی عملکرد و نحوه توزيع فضايی دفااتر  ICTروساتايی كاه

نفوذ دفتر و سرعت اينترنات در راساتای تساريع هوشمندساازی

روی شهرستان لنجان استان اصفهان انجام شاده اسات نشاان

تفاو وجود دارد؟

میدهد كه دفااتر خادما ارتبااطی در روساتاهای مطالعهشاده

در مجمااوع هاادي اصاالی پااژوهش ،بررساای عواماال مااؤ ّر

عملکرد موفقی نداشتهاند و در ارزياابی نحاوهی توزياع فضاايی

درنحوهی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعا و ارتباطاا در ناواحی

دفاتر نيز حاكی است كه توزيع دفاتر الگوی مناسبی ندارد

روستايی شهرستان طبس میباشد

در پاژوهشهاای اشااره شاده در فاوق معمولااً دفاااتر ICT

روستايی و يا بحث هوشمندسازی از جنبههای گوناگون و به طور

مواد و روشها

مجزا مورد بررسی قرار گرفتهاند اما تفاو اين پاژوهش در ايان

جامعه آماری در اين تحقيق كاركنان دفاتر فناوری اطلاعاا

اساات كااه بااه هاار دو موضااوع توجااه كاارده و رساايدن بااه

و ارتباطا روستاهای شهرستان طبس در استان خراسانجناوبی

هوشمندسازی را نتيجه نحاوهی عملکارد دفااتر  ICTروساتايی

میباشد اين شهرستان دارای  000روستای دارای ساکنه و ساه

میداند ،لذا به بررسای عوامال ماؤ ّر در عملکارد دفااتر ماذكور

بخش مركزی (دهستان پيرحاجا  ،منتظريه،گلشن و نخلساتان)

پرداخته است

دستگردان (دهستان دستگردان و كوه يخام) و بخاش ديهاو

بر اين اساس تحقيق حاضر ،درصدد پاسخ به سه ساؤال زيار
میباشد:
-

(دهستان ديهو

و كوير) میباشد ( مركز آمار ايران )0911 ،از

اين  000روستا فقط تعداد  01روستا دارای دفتر فناوری اطلاعا
آيا ويژگیهای فردی كارگزاران دفاتر  ( ICTجانس،

و ارتباطا روستايی میباشند كه در هر روستا تعداد يک دفتار و

سن ،تحصيلا  ،سابقه كار ،نوع استخدام در دفتر ،بومی/غيربومی

در هر دفتر يک نفر مشغول به كار میباشد و جامعه آماری ايان

بودن و ميزان رضايتمندی از شغل) در نحوی عملکرد اين دفاتر

پژوهش را تشکيل دادهاند

مؤ ّر است؟
-

آيا بين عملکرد دفااتر  ICTروساتايی و ويژگایهاای

روستا ( جمعيت كل ،جوانی جمعيت روستا ،فاصله روستا تا مركاز
جدول  .6روستاهای نمونه دارای دفاتر ICT

بخش
دستگردان

دهستان
دستگردان
يخاب

مركزی

گلشن
منتظريه
نخلستان
پيرحاجات

روستا
هودر

ده محمد ملوند
تذه طاق

رضويه

خسروآباد دشتغران
ازميغان
محمدآباد جمز
كريت
فهالنج
حلوان پی استان پيرحاجا

خرو
جوخواه

عوامل مؤثّر در عملکرد خدمات دفاتر  ICTدر راستای هوشمندسازی روستاها...

ديهوک

ديهوک
اسفنديار

اصفهک
پی كوه
زنوعان عرم آباد مرغوم

كوير
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

روش تحقيق در اين نوشتار بر اساس هدي از نوع كااربردی
و بر اساس ماهيت توصيفی-تحليلی است
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نای بند

صنايع روستايی و غيره -كااهش واساطههاا ودلالاان -كااهش
هزينههای ناشی از تردد بين روستا و شهر و افزايش پساناداز -

در اياان پااژوهش در قساامت گااردآوری اطلاعااا از روش

افزايش اطلاعا در رابطه با روستاها و مناطق شاهری مجااور و

اسنادی و برای به دست آوردن اطلاعا و دادههاای يافتاههاای

غيره) ،اجتماعی ( سن ،جنس ،تحصيلا  ،افزايش ساط رفااه و

پژوهش از روشهاای ميادانی مصااحبه و تکميال پرسشانامه و

آسايش خانوارهای روستايی -گسترش ارتباطا با ساير روستاها

مصاحبه با افراد متخصص ،كارشناسان مربوطه ،مسائولين دفااتر

وشهرها  -افزايش دسترسی به امکانا ارتباطی سريع -كااهش

 ICTروستاها ،كاربران دفاتر ،مسائولين خاناههاای بهداشات و

تردد بين روساتا و شاهر و مراكاز بخاش ودهساتان و غياره) و

شوراهای اسلامی روستاها ،استفاده شده است

فرهنگی تنظيم شده به طوری كه بتوان اطلاعا مورد نظار را از

سئوالا پرسشنامه با توجه به اهداي تحقياق و فاكتورهاای

نمونه آماری مورد مطالعه به دست آورد

كليدی در ارزياابی نقاش و عملکارد دفااتر ،در ابعااد اقتصاادی

به منظور تجزيه و تحليل اطلاعا  ،تهيه جداول ،نمودارهاا و

(شامل :ايجاد اشتغال جديد در رابطه با دفاتر خدماتی -دسترسای

تهيه نقشه اطلاعاتی از محدوده ماورد مطالعاه ،از نارمافزارهاای

به اطلاعا اقتصادی در رابطه باا بخاش كشااورزی ،داماداری،

 SPSSو  Excelاستفاده شده است

شکل  .6موقعيت شهرستان طبس در استان خراسان رضوی

نتايج
ابتدا بررسی میشود كه آيا عملکرد دفاتر  ICTروستايی كاه

در پژوهش با متغير تعداد مشتريان مورد بررسی قرار گرفته است
با يکديگر تفاو دارد يا خير؟ بارای بررسای از آزماون كاای دو
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استفاده شده است نتايج اين بررسی در جدول  0ارائه شده است

نظر تعداد مشتريان تفاو معناداری وجود دارد

بر اين اساس در سط اطمينان  11درصد ،مقدار كای دو 1/111
و در سط معناداری  1/191بين عملکرد دفاتر ماورد بررسای از
جدول  .2نتيجه آزمون كی دو
تعداد مورد انتظار
3
3
3

تعداد مشاهده شده
گروه
01
 01نفر و كمتر
1
بين  00تا  91نفر
1
 90نفر و بيشتر
01
جمع كل
مقدار كای اسکوئر1 /111 :
سط معناداری1/191 :
درجه آزادی0:
منبع :يافتههای تحقيق0913 ،

فر

تفاوت
1
99-

تحقيق بر اين است كه بين ميزان عملکرد دفاتر ICT

دفتر ،بومی /غير بومی بودن و ميزان رضايتمندی از شغل رابطاه

روستايی شهرستان طبس و ويژگیهای فاردی كاارگزاران ايان

وجود دارد در اين بررسی رابطه ميان متغيرها مورد بررسی قارار

دفتر شامل جنس ،سن ،تحصيلا  ،سابقه كار ،ناوع اساتخدام در

گرفته است نتايج آزمونها در جدول  ،9ارائه شده است

جدول  .0نحوی عملکرد دفاتر  ICTروستايی شهرستان طبس با ويژگیهای فردی كارگزاران
متغيرها

نوع همبستگی

مقدار همبستگی

سطح معنی داری

نتيجه آزمون

عملکرد دفاتر و جنسيت كاركنان

كای دو

1/010

1/110

رابطه ای وجود ندارد

عملکرد دفاتر و سن كاركنان

پيرسن

1/010

1/011

رابطه ای وجود ندارد

عملکرد دفاتر و تحصيلات كاركنان

اسذيرمن

1/011

1/011

رابطه ای وجود ندارد

عملکرد دفاتر و سابقه كار

پيرسن
پيرسن

1/011
1/131

1/111
1/131

رابطه ای وجود ندارد
رابطه ای وجود ندارد

عملکرد و ميزان رضايتمندی از شغل كاركنان

منبع :يافتههای پژوهش0913 ،

بر اساس جدول  ،9در سط اطمينان  11درصد باين ميازان

از آنجا كه در اين فر

به مطالعهی تفاو عملکرد ضعي ،

عملکرد دفاتر در جذم مشتری و متغيرهای مورد بررسی از نظار

متوسط و خاوم دفااتر فنااوری اطلاعاا بارای شااخصهاای

ويژگیهای كاركنان دفاتر رابطه معناداری مشاهده نشاد شاايان

جمعيت ،جوانی جمعيت و غيره پرداخته شاده اسات ،بناابراين باا

ذكر است كه تمامی پاسخدهندگان بومی منطقه میباشند و ناوع

توجه به دارا بودن سه گروه مستقل ،لذا از روش آنااليز وارياانس

استخدام آنها به صور ساعتی قيد شده است

يک طرفه استفاده شده است در اين آزمون ابتادا نرماال باودن

ديگر پژوهش اين است كه بين ميزان عملکارد دفااتر

دادهها مورد آزمون قرار گرفته و پس از اطمينان از نرمال باودن

فر

 ICTروستايی شهرساتان طابس و ويژگایهاای روساتا شاامل

دادهها آزمون برابری واريانسها استفاده شده اسات و در نهايات

جمعيت كال ،جاوانی جمعيات روساتا ،فاصاله روساتا تاا مركاز

با برابری واريانسها نتاايج جادول آنااليز وارياانس ياک طرفاه

شهرستان ،فاصله روستا تا جاده اصلی تفاو وجود دارد

تحليل گرديده است در اين مجاال و بارای جلاوگيری از اطالاه

عوامل مؤثّر در عملکرد خدمات دفاتر  ICTدر راستای هوشمندسازی روستاها...
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مطلب تنها به نتايج آزمون آناليز واريانس اشاره شده و كليه پيش
فر ها در انجام آزمون مورد بررسی قرار گرفته و صحت شرايط
أييد شده است
جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه
متغيرها
ويژگی
جمعيتی
جوانی
جمعيت
فاصله تا
مركز
شهرستان
فاصله تا
جاده اصلی

درجه
آزادی

منبع تغييرا

مجموع مربعا

بين گروه ها
درون گروه ها
كل
بين گروه ها
درون گروه ها
كل
بين گروه ها
درون گروه ها
كل

111119/111
1101109/013
1100111/113
19110/910
111109/013
309111/111
319/911
91331/113
91111/113

0
00
09
0
00
09
0
00
09

بين گروه ها
درون گروه ها
كل

11/010
1091/113
1031/111

0
00
09

آماره آزمون فيشر

سط معنی داری

011100/311
030311/910
--00111/111
91119/113
--110/111
0111/119
---

0/111
----1/111
----1/001
-----

1/911
----1/110
----1/113
-----

00/011
011/001
---

1/111
-----

1/103
-----

ميانگين مربعا

منبع :يافتههای پژوهش ،سال 0913

نتايج آزمون اين فر

به تفکيک متغيرهاای ماورد بررسای

فر

سوم اين پژوهش بياان كننادهی آن اسات كاه باين

كه در جدول  ،1ارائه شده است ،در ساط اطميناان  11درصاد،

عملکرد دفاتر  ICTروستايی شهرستان طبس و ويژگیهاای آن

سط معنیداری به دست آمده برای چهار متغير مورد بررسای از

دفاتر از نظر ميزان تجهيزا  ،تنوع خدما ارائه شده ،حوزه نفوذ

 1/11بيشتر میباشد براين اساس فر

مورد نظر رَد میشاود و

دفتر و سرعت اينترنت در جهات هوشمندساازی روساتا ،تفااو

میتوان بيان كرد كه عواملی مانند جمعيت كل ،جوانی جمعيات،

وجود دارد برای ا با يا رد اين فار

فاصله روستاها از مركز شهرستان و فاصله روستاها تا جاده اصلی

يکطرفه استفاده گرديد نتايج اين آزمون در جدول  1ارائاه شاده

در وضعيت عملکرد دفاتر  ICTتم ير معناداری را نداشته است

است

جدول  .9نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه

از روش آنااليز وارياانس
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مت يرها
تجهيزات
دفاتر
تنوع خدمات

حوز نفو

سرعت
اينترنت

من

درجه

مجمو

زادي

ت ييرا

مرب ا

بين گروه ها
درون گروه ها
كل
بين گروه ها
درون گروه ها
كل
بين گروه ها
درون گروه ها
كل
بين گروه ها
درون گروه ها
كل

1/911
13/113
13/113
1/111
1/199
01/111
1/913
01/111
01/113
01090/011
011191/199
011110/111

0
00
09
0
00
09
0
00
09
0
00
09

ميانگي
مرب ا
1/011
0/901
--1/939
1/119
--1/011
1/199
--00111/099
3091/131
---

ماره زمون
في ر
1/111
----1/301
----1/010
----0/130
-----

س

م نی
داري
1/101
----1/110
----1/301
----1/011
-----

منبع :يافتههای پژوهش ،سال 0913

همانگونه كه در جدول ،1مشاهده میشود در سط اطمينان

عملکرد ضعيفی برخوردار میباشند و در راستای هوشامندساازی

 11درصد ،سط معنیداری به دست آمده برای چهار متغير مورد

روستاها موفق نبودهاند هماين مسامله موجاب شاده ،هار سااله

مورد نظار رد

تعدادی از اين دفاتر از نظر فعاليات باه نيماه فعاالی و غيرفعاال

میشود و میتوان گفت عواملی مانناد تفااو تجهيازا دفااتر،

تبديل شوند با توجه به اين مسمله ،پژوهش حاضر درصدد برآمد

تنوع خدما  ،حوزهی نفوذ دفاتر و سارعت اينترنات در وضاعيت

تا عوامل مؤ ّر در عملکرد دفاتر  ICTروستايی را مورد كنکاش و

عملکرد دفاتر مورد بررسی و در نتيجه هوشمندسازی روستا تم ير

شناسايی قرار دهد

بررسی از  1/11بيشتر میباشد براين اساس فر

معناداری نداشته است

شهرستان طبس با حدود  11111كيلومتر مربع وسعت ،يکی
از بزرگترين شهرستانهای كشور محسوم میشود كاه تاراكم

نتيجه گيری

جمعيت در اين منطقه بسيار كام باوده و فاصاله باين دورتارين

دفاتر  ICTروستائی با هدي توساعه اقتصاادی ،فرهنگای و

روستاهای منتهی اليه شمالی و جنوبی آن بيش از  111كيلاومتر

اجتماعی با بهرهگيری از دستاوردهای نوين فنااوری اطلاعاا و

میباشد بنابراين میتوان نتيجاه گرفات كاه توجاه بيشاتر باه

ارتباطا در راستای هوشمندسازی روستاها ايجاد مایشاوند در

حوزهی فناوری اطلاعا و ارتباطا روستايی ،در نخساتين گاام

اين مراكز امکاناتی فراهم میشود تا كليه ساازمانهاای دولتای

برای ارائه خدما دولتی به روستاييان در جهت كاهش تاردد آن

خدما خود را به صور متمركز به روستاييان اراياه دهناد و در

ها به مناطق شهری و به بيان ديگار هوشامند كاردن روساتاها

واقع اين مراكز نقطه اتصال دولت الکترونيک میباشد

ضروری میباشد

در حال حاضر ،نزديک به ده هازار دفتار  ICTروساتايی در

همانطوركه مشاهده گرديد بين ميزان عملکرد دفااتر ICT

سراسر كشور در حاال فعاليات هساتند متمسافانه گازارشهاای

روستايی شهرستان طبس و ويژگیهای فاردی كاارگزاران ايان

موجود حاكی از آن است كه تعداد زياادی از ايان دفااتر از نظار

دفتر شامل جنس ،سن ،تحصيلا  ،سابقه كار ،ناوع اساتخدام در

جذم مشتری و جذم درآماد در وضاعيت مناسابی نيساتند و از

دفتر ،بومی /غير بومی بودن و ميزان رضايتمندی از شغل رابطاه

عوامل مؤثّر در عملکرد خدمات دفاتر  ICTدر راستای هوشمندسازی روستاها...
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وجود داشت نتايج آزمون همبستگی بين عملکارد و متغيرهاای

عوامل مد نظر پژوهش از نظر ويژگیهای كاركنان ،ويژگیهاای

مورد بررسی نشان داد كه بين متغيرهای مورد بررسای و ميازان

روستا و هم نين ويژگیها ،امکانا و تجهيزا موجود در دفاتر

عملکرد دفاتر در جذم مشتريان رابطه معناداری وجود ندارد

 ICTروستاهای مورد بررسی در شهرستان طبس در جذم تعداد

فر

ديگر بيانگر اين مسمله بود كاه باين ميازان عملکارد

مشتريان اين دفاتر كاه گاام نخسات در جهات هوشمندساازی

دفاتر  ICTروستايی شهرستان طبس و ويژگیهای روستا تفاو

روستا میباشد ،تم ير مهم و معناداری نداشتهاند و میتوان نتيجه

وجود دارد نتايج آزماون فرضايه دوم تحقياق نشاان داد كاه در

گرفت كه در هوشمندسازی روستاهای مورد بررسای نياز موفاق

سط اطمينان  11درصد ،سط معنیداری به دست آماده بارای

نخواهند بود نتايج اين تحقيق با تحقيق عنابستانی و جوانشيری

چهار متغير مورد بررسی از  1/11بيشتر بود و براين اساس فر

در سال  0911تقريبا همسو است چنان چاه آنهاا نياز در رشاد

مورد نظر رَد شد به عبار ديگار عاواملی مانناد جمعيات كال،

هوشمند روستاهای شهرستان بينالود به اين نتيجاه رسايدند كاه

جوانی جمعيات ،فاصاله روساتاها از مركاز شهرساتان و فاصاله

شاخصهای مورد بررسی برای توسعه هوشمند شرايط نامناسابی

روستاها تا جاده اصالی در وضاعيت عملکارد دفااتر  ICTماورد

دارند لذا میتوان بر اساس نتايج پژوهش حاضر و پاژوهش يااد

بررسی تم ير معناداری را نداشته است

شده نتيجهگيری نمود كه توجه بيشتر باه ايان دفااتر و آماوزش

سوم تصور گردياد كاه باين عملکارد دفااتر ICT

های مردم محلی برای پذيرش و استفاده از فنااوری اطلاعاا و

در فر

روستايی شهرستان طبس و ويژگیهای آن دفاتر از نظار ميازان

ارتباطا برای هوشمندسازی روستاها امری اجنتامناپذير اسات

تجهيزا  ،تنوع خدما ارائه شاده ،حاوزه نفاوذ دفتار و سارعت

در اين رابطه رضايی ،مدل انتظار -تمييد را برای استفاده مساتمر

اينترنت برای هوشمند كردن روستا ،تفاو وجود دارد كه نتاايج

از فنآوری اطلاعا و ارتباطا برای پذيرش افراد محلی مطاابق

آزمون نشان داد كه تجهيزا موجود در وضعيت عملکرد دفاتر و

شکل  0ارايه میدهد:

هم چنين هوشمندسازی روستاها تم ير معناداری نداشتهاند
در مجموع نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه هيچ ياک از

و مدل ارايه شده در اين پژوهش برای عملکرد مطلاوم تار
دفاتر  ICTمطابق شکل  9است:

شکل  .2مدل انتظار -تاييد
منبع :رضائی0933 ،
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شکل  .0مدل هوشمندسازی روستا
منبع :يافتههای پژوهش0913 ،

حال بر اساس نتايج آزمونها سوالی مطرح میگردد كه پس

بررسی اين عوامل و پيدا كردن عوامل واقعای تم يرگاذار در

چه عواملی باعث شد بين جذم تعداد مشتريان در  01دفتر ICT

عملکرد دفاتر  ICTروستايی برای طرحريزی برناماههاای لاازم

موجود در اين شهرستان تفاو چشمگيری وجود داشاته باشاد؟

برای هوشمندسازی روستاها بسيار ضروری و حياتی است براين

اين عوامل ناپيدا و نامشخص چه می باشاند؟ آياا ويژگایهاای

اساس ،به محققان بعدی پيشنهاد میشود غيار از عوامال ماورد

مربو ،به روستاييان مانند سط سواد و تمايل آنها در اساتفاده از

بررسی در اين پژوهش عوامل ديگری كاه باه احتماال زيااد در

خدما مختل دفاتر  ICTروستايی در اين زمينه مؤ ّر است؟ آيا

عملکرد اين دفاتر تم يرگذار است را نيز بررسی كنند علاوه براين،

نحوهی برخورد كاركناان باا مشاتريان و ميازان رضاايتمنادی

به آنها پيشنهاد میگردد برای كش بهتار واقعياتهاا از روش

مشتريان از خدما دفاتر ،موجب جذم تعداد بيشتری از مشتری

های كيفی تحقيق مانند روشهای مشاركتی و مصااحبه عمياق

در اين دفاتر میشود؟

با كاركنان و مشتريان اين دفاتر ،استفاده نمايند

منابع
جلالی پور  ،م  ،0931 ،روستای الکترونيکی ،چااپ اول ،تهاران،
انتشارا دانشگاه علم و صنعت
رضااائی ،م  ،0933 ،نظري اههااای راي اج درباااره پااذيرش ،ICT
فصلنامه پژوهشهای ارتباطی،سال شانزدهم ،شماره 1

رسانهای.31-11 :1 ،

مركز آمار ايران ،0911 ،نتايج تفضيلی سرشماری عمومی نفوس
و مسکن ،قابل دسترس در فايل  ،www.amar.org.irقابل
دسترسی در 0911/1/01

عنابستانی ،ع  0911 ،بررسی و تحليال شااخصهاای توساعه

نوری ،م  ،0933 ،نقش فناوری اطلاعا در فرايند توساعه هماه

هوشمند روستايی (مطالعاه ماوردی :روساتاهای شهرساتان

جانبه و پايدار روستاهای اياران ،مجموعاه مقالاا هماايش

بيناالود) ،مجلااه پااژوهش و برنامااهريازی روسااتايی:)1 ( 1 ،

خدما فناوری اطلاعا و ارتباطا روستائی

031-000

نوروزی ،ا ،امينی ،ز ،كيانی ،ص 0913 ،ارزيابی عملکرد و نحاوة

كسبی .ع  0919 ،بررسی و الويتبندی عوامال ماؤ ّر بركااهش

توزيااع فضااايی دفاااتر  ICTروسااتايی (مطالعاا مااوردی:

شااکاي ديجيتااالی دراي اران بااا تمكي اد باارنقش دفاااتر ICT

شهرستان لنجان-استان اصفهان) برنامهريازی فضاايی ()0

روستائی (مورد مطالعه :روستاهای استان قم) ،مجله مطالعا

31-10 :1

222

... در راستای هوشمندسازی روستاهاICT عوامل مؤثّر در عملکرد خدمات دفاتر

Poggi, F.; Firmino, A.; Amado, M. 2017, SMART
RURAL: A Model for Planning Net-Zero Energy
Balance at Municipal Level. Energy Procedia, 122,
56–61.
Poggi, F.; Firmino, A.; Amado, M. 2015, Moving
Forward on Sustainable Energy Transitions: The
Smart Rural Model. Eur. J. Sustain. Dev., 4, 43–50.
Smart Villages, 2018, Providing Global Means to Local
Needs.
Available
online:http:
Smart
Villages.org/Defalt.aspx(accessed on 9 May 2018).
Van Gevelt, T.; Canales Holzeis, C.; Fennell, S.; Heap,
B.; Holmes, J.; Hurley Depret, M.; Jones, B.; -Safdar, M.T. 2018, Achieving Universal Energy
Access and Rural Development through Smart
Villages, Sustain.Dev. 2018, 43,139-142.

 خادما مشااوره،0939 ، وزار ارتباطا و فنااوری اطلاعاا
، روساتائیict پروژه تجهيز ده هزار روستای كشور به دفااتر
03-09 ،0939  ديماه،گزارش اول تا چهارم
Bocinell, F.; Pagnotta, G.; Riccioli, F.; Casini, L. 2015,
The determinants of quality of life in rural areas
from a geographic perspective: The case of Tuscany.
Rev. Urban Reg. Dev. Stud. , 27, 104–117.
Cork. D 2016, a Better Life in Rural Areas. Available
online:ec.europa.eu/agriculture/
Edwards, M.M.; Haines, 2007, A. Evaluating smart
growth: Implications for small communities. J. Plan.
Educ. Res., 27, 49–64.
Glasmeier, A.; Christopherson, S. 2015, Thinking about
Smart Cities. Camb. J. Reg. Econ. Soc., 8, 3–12.

Rural Development Strategies

Vol. 7, No. 2, Summer 2021, P.211-220

7

Factors influencing ict offices' performance in rural intelligence (case
study: tabas township villages)
Farahnaz Akbaroghli1* and Mohsen Ghasemi2
Submitted: 6 May 2020

Accepted: 3 October 2020

Abstract
The dominant form and the first step in smartening rural areas is the establishment of Information
and Communication Technology (ICT) offices. Rural areas have been deprived of many facilities
due to distance and dispersion, and the use of smart technologies can effectively play a role in
providing services (educational, administrative, banking, etc.). Since the performance of offices is
effective in accelerating the process of rural intelligence, so the purpose of this study is to investigate
the factors affecting the performance of rural ICT offices in the field of intelligence to expand ICT
in rural areas. The present research is one of the applied researches and the descriptive-analytical
research method is a comparative research that has been achieved through documentary and field
studies. The statistical population of the study includes 24 villages with ICT offices in Tabas city.
Data were collected through field interview methods and completing a questionnaire and then the
data were analyzed by SPSS software. The indicators studied are the personal characteristics of the
staff, the characteristics of the village and the equipment available in the ICT offices. The results
show that the performance of the 24 rural ICT offices studied are not significantly different in terms
of customer acquisition and familiarity with the smartening process. Other results indicate that at
95% confidence level and significance level more than 0.05, none of the factors of office staff
characteristics, village characteristics, facilities and equipment had a significant effect on office
performance in attracting customers and promoting rural intelligence. Researchers are advised to use
qualitative research methods such as participatory methods and in-depth interviews with staff and
customers to better explore the factors affecting the performance of offices .
Keywords: Smart village, Rural ICT Offices, Offices performance, Tabas County.
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