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 مقدمه

فناااوری  توسااعه هوشاامند یروسااتا جاااديا در نخساات گااام

 یهابرنامااهاهااداي  تاارينمهم  از تاطلاعااا  و ارتباطااا  اساا

 وكاااركسااب الکترونيااک، دولاات از برخااورداری یسااازهوشاامند

 و اطلاعاا  امنيات الکترونياک، آماوزش و بهداشت الکترونيک،

یما اطلاعاا  فنااوری هایزيرساخت از برخورداری و ارتباطا 

 بااا ارتباطااا  و اطلاعااا  فناااوری وزار راسااتا  نيااا در  باشااد

 ساال مااه مارداد از هااساتانمخاابرا   هاایشاركت همکاری

 دفاتر به كشور روستای هزار ده تجهيز پروژه قالب در  شه0939

 یساازهوشامند باه اقادام یروستاي ارتباطا  و اطلاعا  فناوری

  از جمله خدما  اعلام شاده است نموده كشور سط  در روستايی

دفاتر ارائاه خادما  ارتبااطی و اطلاعااتی باه صاور   نيبرای ا

ساتری بارای توساعه يکذارچه و مجتمع به روساتاييان، ايجااد ب

 افزايش ستا،خدما  الکترونيکی به صور  پيشخوان دولت در رو

 شکسات و اينترنات جهانی شبکه به انييروستا دسترسی امکان

 فنااوری هاایتوانمنادی از استفاده منظور به آن اطلاعاتی حصر

 و یاجتمااع اقتصاادی، مشکلا  بر غلبه در ارتباطا  و اطلاعا 

 و نهادها ساير به نياز مورد ارتباطی مکانا ا و فضا ارائه فرهنگی،

از  جلاوگيری آموزش، وضعيت بهبود روستا، در فعال هایسازمان

رفت و آمدهای غير ضروری به ناواحی شاهری و كااهش نارخ 

 وزار ) باشاادیماامهااجر  بااه شاهر و رونااق دوباااره روساتاها 

 ( 0939 اطلاعا ، فناوری و ارتباطا 

اوری اطلاعاا  و ارتباطاا  هوشمند با گسترش فنا یروستا

تواند دسترسی مردم روساتايی باه اناواع خادما  بهداشاتی، می

سط  آگااهی  شيهای شغلی، افزاآموزشی، دولتی، ايجاد فرصت

های توليادی، كشااورزی و ترويجای، بازارياابی در زمينه فعاليت

را بهبود بخشد باه طاوری  رهيغمحصولا  زراعی و غيرزراعی و 

 یعنوان يکی از ابزارهاا و  بساترهای توساعه به وریكه اين فنا

 نيب یتاليجيد شکاي كاهش سبب وشود جانبه محسوم میهمه

 جااديروستا ابتدا ا یسازتحقق هوشمند ی  براگردد روستا و شهر

 اريدفااتر بسا نياعملکرد ا ینحوه سذس و یروستائ ICTدفاتر 

 است   تياهم زيحا

 نياولا  م0100 السا دركاه  دهدیمنشان  قيتحق یپيشينه

 یهوشمند برداشته شاد، هادي زنادگ یروستاها نهيدر زم هاقدم

 ،0كور و  0101 ،0ی)پوگ ديگردعنوان  يیبهتر در مناطق روستا

 تيااهم اسات، یاتياح یهوشمندسااز در آن ه واقع در ( 0101

 یزنادگ تيّافيك قيدق  ياست، البته تعر يیروستا یزندگ تيّفيك

 ،9نلي)بوسادشاوار اسات  یساازشمندهو قيارفاه مردم از طر اي

 یروسااتا مفهااوم یاجاارا از نمونااه کياا رابطااه نياا در(  0101

 نيبا تااليجيد یهادهکده پروژه عنوان تحت آلمان در هوشمند

بااه  یابيدساات یباارا  گرفاات صااور  0101 و 0101 یهاسااال

بااه بالااا،  نيياز پااا کذارچااهي یکردهااايرو هوشاامند یدهکااده

 یهااچارچوم جااديو ا امعاهج یخصوص-یعموم یهامشاركت

 وان) تاس مؤ ّر یمال نيتمم یهاسميمکانو  یتيحما یهااستيس

 جامعاه توساعه هوشمند یروستاها جاديا هدي   (0103 ،1گولت

 نيو باه هما یاقتصاد ،یاجتماع ،ینهاد ،یکيزيف یهارساختيز

 اسات یگذارهيسارماو جذم افراد و  یزندگ تيّفيكبهبود  بيترت

بااه ابتکااار عماال  تاارقياادق نگاااه ( 0103 ،1جيلاايو اساامار )

را قادر خواهد ساخت تاا  ما یجامعه در سط  جهان یهوشمندساز

انجاام  داريادر جهت توسعه پا یاگسترده اريبس یهایريگجهينت

اروپا  هياتحاد نهيزم نيا در .(0101 ،یپوگو   0101 ،یپوگ) ميده

خ باه : پاساكنادیما نيايتع شارح نيبدرا  یهوشمند یارهايمع

 ،یمحلا یهااحلراه  افتني ،یتيجمع را ييو تغ يیزداتيمحروم

                                                                                           
1 - Poggi 

2 - Cork 

3 - Bocinell 

4 - Van Gevelt 

5 - Smart Villages 
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 یدر نقاش اقتصااد عيكوچاک، تسار یبا شهرها ارتبا، كاوش

 ( 0103 ج،يلياسمار  و) تاليجيو ارتقا  تحول د يیمناطق روستا

بر عملکرد دفاتر  یهوشمند مبتن ستميس یمهم در اجرا نکته

 باشادیم يیروستا یواحن در (ICT)اطلاعا  و ارتباطا   یفناور

 ( 0101 ،0ري)گلاس

  اطلاعا  و ارتباطاا یدفاتر فناور عملکردمنظور شناخت  به

و  یدر سط  جهاان یمطالعات ،يیروستا یه خدما  به نواحيدر ارا

انجام گرفتاه اسات كاه در اداماه باه  رانيا یدر سط  روستاها

و  ارتباطاا  یالمللانيشاود  مؤسساه بایاز آنها اشاره م یتعداد

اطلاعاا  و  یكه فنااور تگزارش داده اس 0110توسعه در سال 

و  یو ا ربخشا ی، كارآماديیپاسخگو ت،يارتباطا  سرعت، شفاف

اند اضافه كرده نيچنها همكند  آنیم ليمردم را تسه نيتعامل ب

 طيو بهباود محا یدفاتر نه تنها موجب ارتقا  ادارا  دولت نيكه ا

در وقات و  یجوئلکه موجب صرفهشوند بیكار موتجار  و كسب

شوند  در پژوهش انجام شده یدولت م ا يعمل یهانهيزپول و ه

اطلاعاا  و ارتباطاا   یفنااور ونيسايتوسط كم 0111در سال 

 یبه بررسا ،يیاروپا یدر كشورهاICT تيوضع انياروپا، ضمن ب

(، در 0111) 0پرداخته شده است   ادواردز داريتم ير آن در توسعه پا

مربو، به جوامع هوشامند   یامدهايرشد هوشمند: پ یابيه ارزمقال

كاملاً از برناماه رشاد هوشامند اساتفاده  وامعدهد كه جینشان م

استفاده از اصول رشد هوشمندانه در  ني، بنيكنند  علاوه بر اینم

مقاله با بحث  نيوجود دارد  ا یشهرها و روستاها تفاو  كامل نيب

كوچاک و  ید هوشامندانه در شاهرهارش تيدر مورد كاربرد قابل

سازمان حفاظت  0101در سال   رسدیم انيبه پا يیجوامع روستا

رشد  یابيتحت عنوان ارز یمتحده در پژوهش لا يا ستيز طيمح

رشد هوشمند  یدر شهرستان مودسون، استراتژ يیهوشمند روستا

(، در 0101) یقاارار دادنااد  پااوگ یابياابخااش مااورد ارز 00را در 

 یتعادل انرژ یزيربرنامه یبرا يیهوشمند، الگو یتاپژوهش روس
                                                                                           
1 - Glasmeier 

2 - Edwards 

 کياكناد كاه در آن یما یشانهاديپ یدياجد  کرديخالص، رو

بار اصاول باازار  و  یكام ، مبتنا یدگيا يپ یچارچوم هماهنگ

چناد  یكنتارل گروها یبه تقاضا بارا يیپاسخگو یها سميمکان

خاارج از  يیروستا ما يهوشمند در تنظ ريغ یاهدستگاه یتياولو

به  یابيدست ی( در مقاله0103دهد  وان گولت )یبکه را ارائه مش

هوشامند  یهاادهکاده قياز طر يیو توسعه روستا یجهان یانرژ

 نهيزم کيدر  تيقابل کرديكردن رو یاتيكه با عمل رديگیم جهينت

تاا  ديبخشا ودو برناماه را بهبا استيتوان س یو هدي خاص، م

باه توساعه  قيطر نيو از ا قرار دهد هيرا در حاش یشتريجوامع ب

 کيا ني  هم چنابدياطلاعا  و ارتباطا  دست  یبر فناور یمبتن

 ICT تياقابل کارديرو یابياساتفاده از برناماه ارزشا یبرا نديفرا

 ارائه شده است  یحلقه بازخورد خط مش کيجامعه در 

صور  گرفتاه  نهيزم نيدر ا يیهاپژوهش زين رانيدر كشور ا

 یتحاات عنااوان روسااتاها یر پژوهشاا( د0931) یجلااال ت،اساا

و  یدر سااختار فرهنگا ICTمثبات دفااتر   ري مبه  ت یکيالکترون

(  در 0933) ی   ناوراندكردهروستاها اشاره  یو اقتصاد یاجتماع

توساعه هماه جانباه و  ندياطلاعا  در فرا یپژوهش  نقش فناور

 يیروستا یتوسعه اطلاعات یشنهاديمدل پ ران،يا یروستاها داريپا

 رسااختيز یهااچاالش یمقالاه دررا ارائه كرده است   رانيدر ا

نشاان  یکايالکترون یبا شاهرها یکيالکترون یروستاها یارتباط

 يیمختل  در جوامع روساتا یهااطلاعا  در شاخه یفناور د،دادن

و  یبااا عنااوان بررساا یامقالااه( در 0919) ی  كساابدارد كاااربرد

باا  رانيدر ا یتاليجيي دعوامل مؤ ّر بر كاهش شکا یبندتياولو

استان قم  یروستاها یرو كه يیروستا  ICTبر نقش دفاتر ديكمت

آماوزش،  ،یآگااه زانيام شيباا افازا انجام شده است نشان داد

 زانياو اناواع خادما  م يیروساتا ICTعملکرد دفااتر  غا ،يتبل

( 0911) یو بالعکس   عنابساتان ابديیكاهش م یتاليجيشکاي د

 یرو كه يیتوسعه هوشمند روستا یهاشاخص ليتحل یدر بررس

 كندیماست مشخص  رفتهيانجام پذ نالوديشهرستان ب یروستاها

 یانسااان هياقتصاااد خلاااق، ساارما یهاااشاااخص بيااكااه بااه ترت
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اناد و توساعه هوشامند داشاته یرياگتم ير را در شکل نيترشيب

هوشامند  یتوساعه یبارا یطيمحستيو ز یكالبد یهاشاخص

( در مقالاه 0913)  ی و همکااراندارناد  ناوروز یبنامناس طيشرا

 كاه يیروساتا  ICTدفااتر يیفضا عيعملکرد و نحوه توز یابيارز

شهرستان لنجان استان اصفهان انجام شاده اسات  نشاان  یرو

شاده مطالعه یدر روساتاها یكه دفااتر خادما  ارتبااط دهدیم

 يیفضاا عياتوز یهنحاو یابيااند و در ارزنداشته یعملکرد موفق

 ندارد  یمناسب یدفاتر الگو عيتوز كهاست  یحاك زيدفاتر ن

 ICTدفاااتر  معمولااً فاوق در شاده اشااره یهااپاژوهش در

گوناگون و به طور  یهاجنبهاز  یسازبحث هوشمند ايو  يیروستا

 نياپاژوهش در ا ني  اما تفاو  ااندگرفتهقرار  یمجزا مورد بررس

 بااه دنيساار و كااردهاساات كااه بااه هاار دو موضااوع توجااه 

 يیروساتا ICTعملکارد دفااتر  ینحاوه جهيرا نت یهوشمندساز

در عملکارد دفااتر ماذكور  ماؤ ّرعوامال  یلذا به بررسا داند،یم

 پرداخته است  

اساس تحقيق حاضر، درصدد پاسخ به سه ساؤال زيار  نيبر ا

 باشد:یم

) جانس،   ICTكارگزاران  دفاتر  یفرد یهایژگيو ايآ -

 یربومي/غیه كار، نوع استخدام در دفتر، بومسابق لا ،يسن، تحص

دفاتر  نيعملکرد ا یاز شغل( در نحو یمندتيرضا زانيبودن و م

 مؤ ّر است؟

 یهاایژگايو و يیروساتا ICTعملکرد دفااتر  نيب ايآ -

روستا، فاصله روستا تا مركاز  تيجمع یكل، جوان تيروستا ) جمع

 وجود دارد؟( تفاو   یشهرستان و فاصله روستا تا جاده اصل

آن  یهاایژگيو و يیروستا ICTعملکرد دفاتر  نيب ايآ -

 یشاده، حاوزه هياتنوع خدما  ارا زا ،يتجه زانيدفاتر از نظر م

 یهوشمندسااز عيتسار یدر راساتا نترناتينفوذ دفتر و سرعت ا

 تفاو  وجود دارد؟

پااژوهش، بررساای عواماال مااؤ ّر  یمجمااوع هاادي اصاال در

اطلاعا  و ارتباطاا  در ناواحی  یرعملکرد دفاتر فناو یهدرنحو

 باشد یروستايی شهرستان طبس م

 

 هامواد و روش

اطلاعاا   یدر اين تحقيق كاركنان دفاتر فناور یآمار جامعه

 یجناوبو ارتباطا  روستاهای شهرستان طبس در استان خراسان

ساکنه و ساه  یدارا یروستا 000 یشهرستان دارا نيباشد  ایم

و نخلساتان(  ه،گلشنيمنتظر رحاجا ،ي)دهستان پ یبخش مركز

 هاو ي( و بخاش دخاميدستگردان )دهستان دستگردان و كوه 

   از (0911 ران،يا آمار مركزباشد ) ی( مريو كو هو ي)دهستان د

اطلاعا   یدفتر فناور یروستا دارا 01روستا فقط تعداد  000 نيا

تار و دف کيباشند كه در هر روستا تعداد یم يیو ارتباطا  روستا

 نياا یو جامعه آمار دباشیكار م هنفر مشغول ب کيدر هر دفتر 

  اندداده ليپژوهش را تشک

 

 ICTدفاتر  ینمونه دارا یروستاها. 6 جدول

 روستا دهستان                                                                  بخش

 دستگردان                   دستگردان

 خابي                          

 هيملوند     رضو    هودر     ده محمد
 قتذه طا

 گلشن                    یمركز

 هيمنتظر                                

 نخلستان                                

 رحاجاتيپ                                 

 خرو       رانغآباد    دشتخسرو
 جوخواه  غانيازم جمز     ادآبمحمد

 تيكر فهالنج
 رحاجا يپ    استان یپ   حلوان
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 کهويد                    هوکيد

 ريوك                         

 اصفهک كوه یپ
 بند ینا     مرغومزنوعان  عرم آباد     ارياسفند

  0913 ق،يتحق یهاافتهي: منبع

 

 یي از نوع كااربردنوشتار بر اساس هد نيدر ا قيتحق روش

 تحليلی است -توصيفی تياساس ماه برو 

در اياان پااژوهش در قساامت گااردآوری اطلاعااا  از روش  

 یهااافتاهي یهاااسنادی و برای به دست آوردن اطلاعا  و داده

پرسشانامه و  لياهاای ميادانی مصااحبه و تکماز روش پژوهش

ر مصاحبه با افراد متخصص، كارشناسان مربوطه، مسائولين دفاات

ICT  هاای بهداشات و روستاها، كاربران دفاتر، مسائولين خاناه

 شوراهای اسلامی روستاها، استفاده شده است  

پرسشنامه با توجه به اهداي تحقياق و فاكتورهاای  سئوالا 

ابعااد اقتصاادی  كليدی در ارزياابی نقاش و عملکارد دفااتر، در

 یدسترسا -یدر رابطه با دفاتر خدمات دياشتغال جد جاديا )شامل:

 ،یدامادار ،یدر رابطه باا بخاش كشااورز یبه اطلاعا  اقتصاد

كااهش  -هاا ودلالاانكااهش واساطه -غيره و يیروستا عيصنا

 - انادازپس شيروستا و شهر و افزا نياز تردد ب یناش یهانهيهز

 و ورمجاا یاطلاعا  در رابطه با روستاها و مناطق شاهر شيافزا

ساط  رفااه و  شيافزا ا ،لي(، اجتماعی ) سن، جنس، تحصغيره

روستاها  ريگسترش ارتباطا  با سا -يیروستا یخانوارها شيآسا

كااهش  -عيسر یبه امکانا  ارتباط یدسترس شيافزا - وشهرها

( و غياره روساتا و شاهر و مراكاز بخاش ودهساتان و نيتردد ب

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

 مطالعه به دست آورد نمونه آماری مورد 

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

افزارهاای تهيه نقشه اطلاعاتی از محدوده ماورد مطالعاه، از نارم

SPSS  و Excel  استفاده شده است  

 

 
  یرضو خراسان استان در طبس شهرستان تيموقع. 6 شکل

 

  جينتا

كاه  يیروستا ICTرد دفاتر عملک ايشود كه آیم یابتدا بررس

قرار گرفته است  یمورد بررس انيتعداد مشتر ريبا متغ پژوهشدر 

دو  یكاااز آزماون  یبررسا ی؟ باراريخ ايتفاو  دارد  گريکديبا 
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ارائه شده است   0در جدول  یبررس نيا جياستفاده شده است  نتا

 111/1دو  یكادرصد، مقدار  11 نانياساس در سط  اطم نيبر ا

از  یعملکرد دفاتر ماورد بررسا نيب 191/1 یسط  معنادارو در 

 وجود دارد   یتفاو  معنادار انينظر تعداد مشتر

 

 دو یك آزمون جهينت. 2 جدول

 تفاوت انتظار مورد تعداد شده مشاهده تعداد گروه

 1 3 01 كمتر و نفر 01

 9- 3 1 نفر 91 تا 00 نيب

 9- 3 1 شتريب و نفر 90

   01 كل جمع

 1/ 111: اسکوئر یكا ارمقد
 191/1:  یمعنادار سط                              0:یآزاد درجه

  0913 ق،يتحق یهاافتهي: منبع

 

 ICTعملکرد دفاتر  زانيم نياست كه ب نيبر ا قيتحق فر 

 نياكاارگزاران ا یفارد یهایژگيشهرستان طبس و و يیروستا

ناوع اساتخدام در  سابقه كار، لا ،يدفتر شامل جنس، سن، تحص

از شغل رابطاه  یتمنديرضا زانيبودن و م یبوم ري/ غیدفتر، بوم

قارار  یمورد بررس رهايمتغ انيمرابطه  یبررس نيوجود دارد  در ا

 ارائه شده است   ،9در جدول  هاآزمون جيگرفته است  نتا

 

 ارگزارانك یفرد یهایژگيو با طبس شهرستان يیروستا ICT دفاتر عملکرد ینحو .0 جدول

 آزمون جهينت یدار یمعن سطح یهمبستگ مقدار  یهمبستگ نوع رهايمتغ

 ندارد وجود یا رابطه 110/1  010/1 دو  یكا كاركنان تيجنس و دفاتر عملکرد

 ندارد وجود یا رابطه 011/1 010/1 رسنيپ كاركنان سن و  دفاتر عملکرد

 ندارد وجود یا رابطه 011/1 011/1 رمنياسذ كاركنان لاتيتحص و دفاتر عملکرد

 ندارد وجود یا رابطه 111/1 011/1 رسنيپ دفاتر و سابقه كار  عملکرد

 كاركنان شغل از یتمنديرضا زانيم و عملکرد
 رسنيپ

 
131/1 
 

131/1 
 

 ندارد وجود یا رابطه
 

  0913 پژوهش، یهاافتهي: منبع
 

 زانيام نيدرصد با 11 ناني، در سط  اطم9بر اساس جدول 

از نظار  یمورد بررس یرهايو متغ یرد دفاتر در جذم مشترعملک

 انيشاامشاهده نشاد   یكاركنان دفاتر رابطه معنادار یهایژگيو

و ناوع  باشندیممنطقه  یدهندگان بومپاسخ یذكر است كه تمام

 است  هشد ديق یها به صور  ساعتاستخدام آن

عملکارد دفااتر  زانيم نياست كه ب نيا پژوهش گريد  فر

ICT روساتا شاامل  یهاایژگايشهرساتان طابس و و يیروستا

روساتا، فاصاله روساتا تاا مركاز  تياجمع یكال، جاوان تيجمع

 تفاو  وجود دارد  یشهرستان، فاصله روستا تا جاده اصل

،  يتفاو  عملکرد ضع یفر  به مطالعه نياز آنجا كه در ا

 یهااشااخص یاطلاعاا  بارا یمتوسط و خاوم دفااتر فنااور

باا  نيبناابرا ،اسات شادهپرداخته  غيره و تيجمع یجوان ت،يجمع

 انسياوار زيلذا از روش آناال ،به دارا بودن سه گروه مستقل توجه

آزمون ابتادا نرماال باودن  ني  در ااست شدهطرفه استفاده  کي

از نرمال باودن  نانيها مورد آزمون قرار گرفته و پس از اطمداده

 تياه شده اسات و در نهااستفاد هاانسيوار یها آزمون برابرداده

طرفاه  کيا انسياوار زيجادول آناال جيها نتااانسيوار یبا برابر

از اطالاه  یريجلاوگ یمجاال و بارا نياست  در ا دهيگرد ليتحل
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 شيپ هياشاره شده و كل انسيوار زيآزمون آنال جيمطلب تنها به نتا

 طيقرار گرفته و صحت شرا یها در انجام آزمون مورد بررسفر 

 است  شده دييأ 

 

 

         کطرفهي انسيوار ليتحل آزمون جينتا.  4 جدول

درجه  مجموع مربعا  منبع تغييرا  متغيرها
 آزادی

 سط  معنی داری آماره آزمون فيشر ميانگين مربعا 

ويژگی 
 جمعيتی

 911/1 111/0 311/011100 0 111/111119 بين گروه ها
 --- --- 910/030311 00 013/1101109 درون گروه ها

 --- --- --- 09 113/1100111 كل

جوانی 
 جمعيت

 110/1 111/1 111/00111 0 910/19110 بين گروه ها
 --- --- 113/91119 00 013/111109 درون گروه ها

 --- --- --- 09 111/309111 كل

فاصله تا 
مركز 

 شهرستان

 113/1 001/1 111/110 0 911/319 بين گروه ها
 --- --- 119/0111 00 113/91331 درون گروه ها

 --- --- --- 09 113/91111 كل

فاصله تا 
 جاده اصلی

 103/1 111/1 011/00 0 010/11 بين گروه ها
 --- --- 001/011 00 113/1091 درون گروه ها

 --- --- --- 09 111/1031 كل

 
    

  0913پژوهش، سال  یهاافتهيمنبع: 

 

 یماورد بررسا یرهاايمتغ کيفر  به تفک نيآزمون ا جينتا

درصاد،  11 ناانيدر ساط  اطم ،ارائه شده است ،1در جدول  كه

 از یمورد بررسا ريچهار متغ یبه دست آمده برا یداریسط  معن

شاود و یاساس فر  مورد نظر رَد م نيباشد  برایم شتريب 11/1

 ت،ياجمع یكل، جوان تيمانند جمع یكرد كه عوامل انيتوان بیم

 یفاصله روستاها از مركز شهرستان و فاصله روستاها تا جاده اصل

 را نداشته است    یتم ير معنادار ICTعملکرد دفاتر  تيدر وضع

 نيبا كاه اسات آن ینادهكن انياب پژوهش نيا سوم فر 

 آن یهاایژگيو و طبس شهرستان يیروستا ICT دفاتر عملکرد

 نفوذ حوزه شده، ارائه خدما  تنوع زا ،يتجه زانيم نظر از دفاتر

 تفااو  روساتا، یهوشمندسااز جهات در نترنتيا سرعت و دفتر

 انسياوار زيآناال روش از فار  نيا رد اي ا با  یبرا  دارد وجود

 شاده ارائاه 1 جدول در آزمون نيا جينتا  ديگرد استفاده کطرفهي

  است

 

 کطرفهي انسيوار ليتحل آزمون جينتا. 9 جدول
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من    مت يرها

 ت ييرا 

مجمو  

 مرب ا 

درجه 

  زادي

ميانگي  

 مرب ا 

 ماره  زمون 

 في ر

س   م نی 

 داري
تجهيزات 

 دفاتر

 101/1 111/1 011/1 0 911/1 بين گروه ها
 --- --- 901/0 00 113/13 درون گروه ها

 --- --- --- 09 113/13 كل

 110/1 301/1 939/1 0 111/1 بين گروه ها تنوع خدمات
 --- --- 119/1 00 199/1 درون گروه ها

 --- --- --- 09 111/01 كل

 301/1 010/1 011/1 0 913/1 بين گروه ها حوز  نفو 
 --- --- 199/1 00 111/01 درون گروه ها

 --- --- --- 09 113/01 كل

سرعت 

 اينترنت

 011/1 130/0 099/00111 0 011/01090 بين گروه ها
 --- --- 131/3091 00 199/011191 درون گروه ها

 --- --- --- 09 111/011110 كل

 
 

  0913 سال پژوهش، یهاافتهي: منبع  
 
 
 

 نانيدر سط  اطم شودیمشاهده م  ،1همانگونه كه در جدول

مورد  ريچهار متغ یدست آمده برا هب یداریدرصد، سط  معن 11

اساس فر  مورد نظار رد  نيباشد  برایم شتريب 11/1از  یبررس

دفااتر،  زا يامانناد تفااو  تجه یگفت عوامل توانیشود و میم

 تيدر وضاع نترناتيانفوذ دفاتر و سارعت  یهتنوع خدما ، حوز

تم ير  روستا یهوشمندساز جهينت در و یعملکرد دفاتر مورد بررس

 نداشته است   یمعنادار

 

 یريگ جهينت 

و  یفرهنگا ،یبا هدي توساعه اقتصااد یائروست ICT دفاتر

اطلاعاا  و  یفنااور نينو یاز دستاوردها یريگبا بهره یاجتماع

شاوند  در یما جاديروستاها ا یهوشمندساز یراستا درارتباطا  

 یدولتا یهااساازمان هيشود تا كلیفراهم م یمراكز امکانات نيا

و در  ه دهنادياارا انييصور  متمركز به روستا هخدما  خود را ب

 باشد  یم کيمراكز نقطه اتصال دولت الکترون نياواقع 

در  يیروساتا ICTبه ده هازار دفتار  کيحال حاضر، نزد در

 یهااهساتند  متمسافانه گازارش تياسراسر كشور در حاال فعال

دفااتر از نظار  نيااز ا یاديااز آن است كه تعداد ز یموجود حاك

و از  ندساتين یمناساب تيو جذم درآماد در وضاع یجذم مشتر

 یساازهوشامند یو در راستا باشندیبرخوردار م یفيعملکرد ضع

هار سااله  ده،مسامله موجاب شا ني  همااندنبودهروستاها موفق 

 رفعااليو غ یفعاال ماهيباه ن تيادفاتر از نظر فعال نياز ا یتعداد

 برآمد درصدد حاضر پژوهشمسمله،  نيشوند  با توجه به ا ليتبد

را مورد كنکاش و  يیروستا ICTدفاتر عوامل مؤ ّر در عملکرد  تا

   دقرار ده يیشناسا

 یکيمربع وسعت،  لومتريك 11111شهرستان طبس با حدود 

شود كاه تاراكم یكشور محسوم م یهاشهرستان نيتراز بزرگ

 نيدورتار نيكام باوده و فاصاله با اريمنطقه بس نيدر ا تيجمع

 لاومتريك 111از  شيآن ب یو جنوب یشمال هيال یمنته یروستاها

باه  شاتريگرفات كاه توجاه ب جاهيتوان نتیم نينابراباشد  بیم

گاام  نيدر نخسات ،يیاطلاعا  و ارتباطا  روستا یفناور یحوزه

در جهت كاهش تاردد آن انييبه روستا یارائه خدما  دولت یبرا

هوشامند كاردن روساتاها  گاريد انيبه ب و یها به مناطق شهر

 باشد  یم یضرور

 ICTعملکرد دفااتر  زانيم نيب ديگرد هدهمشا كهطورهمان

 نياكاارگزاران ا یفارد یهایژگيشهرستان طبس و و يیروستا

سابقه كار، ناوع اساتخدام در  لا ،يدفتر شامل جنس، سن، تحص

از شغل رابطاه  یتمنديرضا زانيبودن و م یبوم ري/ غیدفتر، بوم
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 یرهاايعملکارد و متغ نيب یگآزمون همبست جي  نتاداشتوجود 

 زانياو م یمورد بررسا یرهايمتغ نيكه ب ادنشان د یبررس مورد

 وجود ندارد  یرابطه معنادار انيعملکرد دفاتر در جذم مشتر

عملکارد  زانيام نيكاه با بودمسمله  نيا انگريب گريد فر 

روستا تفاو   یهایژگيشهرستان طبس و و يیروستا ICTدفاتر 

كاه در  ددا نشاان قيادوم تحق هيآزماون فرضا جيوجود دارد  نتا

 یدست آماده بارا هب یداریدرصد، سط  معن 11 نانيسط  اطم

اساس فر   نيبرا و بود شتريب 11/1از  یمورد بررس ريچهار متغ

كال،  تيامانناد جمع یعاوامل گاريد عبار  به شدمورد نظر رَد 

از مركاز شهرساتان و فاصاله  اهافاصاله روسات ت،ياجمع یجوان

ماورد  ICTد دفااتر عملکار تيدر وضاع یروستاها تا جاده اصال

 را نداشته است  یتم ير معنادار یبررس

 ICTعملکارد دفااتر  نيكاه با دياسوم تصور گرد فر  در

 زانياآن دفاتر از نظار م یهایژگيشهرستان طبس و و يیروستا

تنوع خدما  ارائه شاده، حاوزه نفاوذ دفتار و سارعت  زا ،يتجه

 جينتاا هكتفاو  وجود دارد   روستا، كردن هوشمند یبرا نترنتيا

 وعملکرد دفاتر  تيموجود در وضع زا يتجه كه داد نشان آزمون

  اندهنداشت یروستاها تم ير معنادار یهوشمندساز نيچن هم

از  کيا چيآن است كه ه انگريب قيتحق نيا جيمجموع نتا در

 یهاایژگيكاركنان، و یهایژگياز نظر و پژوهش نظر دعوامل م

موجود در دفاتر  زا ي  و تجهامکانا ها،یژگيو نيروستا و هم ن

ICT در شهرستان طبس در جذم تعداد  یمورد بررس یروستاها

 یدفاتر كاه گاام نخسات در جهات هوشمندسااز نيا انيمشتر

 جهينت توانیو م اندنداشته یتم ير مهم و معنادار باشد،یمروستا 

 موفاق زيان یبررسا مورد یروستاها یسازهوشمند در كه گرفت

 یريجوانش و یعنابستان قيتحق با قيتحق نيا جيتان  بود نخواهند

 رشاد در زيان هااآن چاه چنان است همسو بايتقر 0911 سال در

كاه  دنديرسا جاهينت نيبه ا نالوديب شهرستان یروستاها هوشمند

 ینامناساب طيشرا هوشمند توسعه یبرا یبررس مورد یهاشاخص

 اديا شپاژوه و حاضر پژوهش جينتا اساس بر توانیم لذا  دارند

آماوزش و دفااتر نياا باه شتريب توجه كه نمود یريگجهينت شده

 و اطلاعاا  یفنااور از استفاده و رشيپذ یبرا یمردم محل یها

  اسات ريناپذاجنتام یروستاها امر یسازهوشمند یبرا ارتباطا 

استفاده مساتمر  یرا برا دمييت -انتظار مدل ،يیرضا رابطه نيا در

 مطاابق یافراد محل رشيپذ یبراتباطا  اطلاعا  و ار یاز فنآور

 : دهدیم هيارا 0شکل 

عملکرد مطلاوم تار  یبراپژوهش  نيدر ا شده هيارا مدل و

 :است 9شکل  مطابق ICTدفاتر 

 

 
 دييتا -. مدل انتظار2 شکل

 0933 ،ئیرضا: منبع
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 روستا یهوشمندساز مدل. 0 شکل

  0913 پژوهش، یهاافتهي: منبع
 

پس  كه گرددیممطرح  یسوال هاآزمون جيانت اساس بر حال

 ICTدفتر  01در  انيجذم تعداد مشتر نيباعث شد ب یچه عوامل

وجود داشاته باشاد؟  یريگشهرستان تفاو  چشم نيموجود در ا

 یهاایژگايو اياباشاند؟ آ یو نامشخص چه م دايعوامل ناپ نيا

از  آنها در اساتفاده ليمانند سط  سواد و تما انييمربو، به روستا

 ايمؤ ّر است؟ آ نهيزم نيدر ا يیروستا ICTخدما  مختل  دفاتر 

 یمنادتيرضاا زانياو م انيبرخورد كاركناان باا مشاتر یهنحو

 یاز مشتر یشترياز خدما  دفاتر، موجب جذم تعداد ب انيمشتر

 شود؟یدفاتر م نيدر ا

در  گاذارتم ير یكردن عوامل واقعا دايعوامل و پ نيا یبررس 

لاازم  یهاابرناماه یزيرطرح یبرا يیروستا ICT عملکرد دفاتر

 نياست  برا یاتيو ح یضرور اريبس روستاها یهوشمندساز یبرا

از عوامال ماورد  رياغ شودیم شنهاديپ یاساس، به محققان بعد

در  اديااحتماال ز باهكاه  یگريعوامل د پژوهش نيدر ا یبررس

 ن،يبرا وهاعل كنند  یبررس زياست را ن گذاردفاتر تم ير نيعملکرد ا

از روش هااتياكش  بهتار واقع یبرا گرددیم شنهاديها پبه آن

 قياو مصااحبه عم یمشاركت یهامانند روش قيتحق یفيك یها

  نديدفاتر، استفاده نما نيا انيبا كاركنان و مشتر

 

 منابع

 تهاران، اول، چااپ ،یکيالکترون یروستا،  0931 ، م ، پور یجلال

  صنعت و علم دانشگاه انتشارا 

 ،ICT رشيدرباااره پااذ جياارا یهاااهياا، نظر0933م  ،   ،یرضااائ

   1 شمارهشانزدهم،  ،سالیارتباط یهاپژوهش نامهفصل

توساعه  یهااشااخص لياو تحل  یبررس  0911 ،  ع ،یعنابستان

شهرساتان  ی: روساتاهای)مطالعاه ماورد يیهوشمند روستا

(: 1 ) 1 ،يیروسااتا یزياار(، مجلااه پااژوهش و برنامااهناالوديب

000-031  

 بركااهش ماؤ ّر عوامال یبندتيالو و یبررس  0919 ، ع. یكسب

 ICT دفاااتر باارنقش ديااكمت بااا رانياادرا یتاااليجيد شااکاي

 مطالعا  مجله ،(قم استان یروستاها: مطالعه مورد) یروستائ

 .31-11 :1  ،یارسانه

نفوس  یعموم یسرشمار یليتفض جينتا ،0911 ران،يمركز آمار ا

 قابل ،www.amar.org.ir ليدسترس در فا قابلو مسکن، 

   01/1/0911 در یدسترس

توساعه هماه  ندياطلاعا  در فرا ی، نقش فناور0933 ،  م ،ینور

 شيمجموعاه مقالاا  هماا ران،ياا یروستاها داريجانبه و پا

  یاطلاعا  و ارتباطا  روستائ یخدما  فناور

 نحاوة و ردعملک یابيارز  0913 ص، ،یانيك ز، ،ینيام ا، ،ینوروز

: یمااورد مطالعاا ) يیروسااتا ICT دفاااتر يیفضااا عيااتوز

( 0  )يیفضاا یزياربرنامه(  اصفهان استان-لنجان شهرستان

1 :10-31    



 222 ...     روستاها یهوشمندساز یدر راستا ICTدفاتر  خدمات عملکرد در رعوامل مؤثّ 

،  خادما  مشااوره 0939 ،اطلاعاا  یوزار  ارتباطا  و فنااور

 ،یروساتائ ictكشور به دفااتر  یده هزار روستا زيپروژه تجه

  03-09  ،0939 ماهيگزارش اول تا چهارم، د

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.  

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. 



 

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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