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چکیده
اکن پژوهش باهدف بررسی میزا آگاهی و استفادهی زنا روستاکی از خودمات دفواتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات روسوتاکی
انجامشده است .جامعه آماری پژوهش شامپ  1163زنا روسوتاکی باسوواد و بوابی  61سوال در  61روسوتای دارای دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات شهرستا شهرضا بود که با استفاده از فرمول کوکرا  631 ،ز روستاکی بهعنووا نمونوهی آمواری انتخواب و
پرسشنامه به روش نمونهگیری طبقهای با انتباب متناسب بهصورت تصادفی در روستاها توزکع گردکد .نتاکج پژوهش نشوا مویدهود
بیشترکن میزا آگاهی از خدمات بهترتیب اولوکت ،آگاهی از خدمات پاکه ،خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی ،خدمات اطالعرسوانی و
خدمات اقتصادی است و بیشترکن میزا مراجعه به اکن دفاتر ،به ترتیب برای درکافت خدمات پاکوه ،خودمات اطوالعرسوانی ،خودمات
اجتماعی ،خدمات آموزشی و خدمات اقتصادی میباشد .نتاکج حاصپ از آزمو فرکدمن نشا میدهد تفاوت معنیداری در سط کو
درصد بین آگاهی زنا روستاکی از پنج گروه خدماتی مذکور وجود دارد بهطوریکه بیشوترکن میوزا آگواهی آنوا از خودمات پاکوه و
کمترکن آگاهی آنا از خدمات اقتصادی میباشد .همچنین بین مراجعه زنا روستاکی به دفاتر فناوری اطالعوات و ارتباطوات جهوت
درکافت پنج گروه خدماتی مذکور در سط ک درصد تفاوت معنیدار وجود دارد بهطوری که بیشترکن میزا مراجعوه جهوت درکافوت
خدمات پاکه است.
واژههای كلیدی :دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی ،خدمات دفاتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات ،زنوا روسوتاکی،
شهرستا شهرضا.

 -6دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستاکی ،مؤسبه عمرا توسعهی همدا
 -2استادکار گروه توسعه روستاکی ،دانشرده کشاورزی ،دانشیاه صنعتی اصفها
(نوکبنده مبئول)Farhadi_f83@yahoo.com :
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات فنونی است که عناصر اطالعات کا دادههای خوام کوه دارای معنوا و مفهووم قابوپ درک
نیبتند در فرآکند تجزکه و تحکیپ قرار میدهد (شهرتیفر .)2113 ،6محوریترکن دستاورد اکن فناوری دسترسوی سورکع بوه
اطالعات و انجام امور بدو نظر گرفتن فواصپ جغرافیاکی و محدودکتهای زمانی اسوت (مووبکیهشوتجین و همروارا ،
 .)6931استفاده از آ برقراری عدالت اجتماعی ،دسترسی عموم به منابع اطالعاتی و امرا ارتبا با ساکر گروهها را ممرن
میسازد (ماتور و امانی .)2111 ،2کمبیو سازما مکپ متحد بر مشارکت و دسترسی زنا روستاکی به رسانهها و فنواوری
اطالعات و ارتباطات و استفاده از آ بهعنوا ک ابزار برای پیشرفت و ارتقاء زنا روستاکی تأکید میکند (دلودلو.)2113 ،9
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی دفاتری هبتند که بهمنظور عرضه خدمات ارتباطی پبت ،پبوت بانو و
خدمات فناوری اطالعات در قالب پیشخوا دولت و همچنین عرضه خدماتی که موورد تأکیود وزارت فنواوری اطالعوات و
ارتباطات اکجاد گردکده است (فاضپساعتچی و کعقوبی .)6936 ،همچنین عالوه بر خدمات پبتی و ارتباطی ،زمینوهی بزم
را جهت ارائهی خدمات ساکر سازما های دولتی مانند وزارت بهداشت ،درما  ،آموزش پزشری ،وزارت آموزش و پرورش و
ساکر نهادهای دولتی را به روستاکیا فراهم میآورد ،همچنین خدمات مربو به تجارت بازارکوابی الرترونیو در راسوتای
بهبود اقتصاد کشاورزی و روستاکی پرداخت قبوض مختکف آب ،بورق ،تکفون و نظواکر آ ازجمکوه وظواکف دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات روستاکی میباشد (راسخی و همرارا  .)6931 ،تمامی خدمات دولتی ازجمکه خدمات ارتباطی پبوت و
پبت بان و خدمات فناوری اطالعات را شامپ میشود و روستاکیا میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوا از خدمات پاکوه
استفاده کنند (تراکمه.)6933 ،
برخی از خدمات اجتماعی مرکز جامع فناوری اطالعات روستاکی عبوارتانود از برگوزاری جکبوات شوورای روسوتاکی،
برگزاری نشبتهای مجازی و برگزاری انتخابات راکانهای میباشد .مهمترکن خدمات به روستاکیا در عصر دانش ،آموزش
میباشد .اکن مرکز می تواند با ارائه خدمات متنوع نیاز روستاکیا را به دانش روز برآورده نماکد .وجود چنین مراکوزی موی-
تواند زمینه حضور تدرکجی عکم و دانش به روستا را فراهم نماکد .بعضی از خدمات آموزشی قابپعرضه در چنوین مراکوزی
می تواند شامپ آموزش عمومی ،آموزش بهداشت ،آموزش کشاورزی ،آموزش دامداری ،آموزش راکانوه و اکنترنوت ،آمووزش
کالسی  ،آموزش افراد کمسواد و بیسواد ،آموزش از راه دور مقاطع ابتداکی ،راهنماکی و متوسوطه و آمووزشهوای سوط
عالی دانشیاهی بهصورت مجازی باشد (جاللی و همرارا .)6931 ،
با مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص گبترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،به نقش مهوم و اساسوی فنواوری
اطالعات و ارتباطات پی برده میشود .مرشودی و کواظمی ( )6932در پوژوهش نقوش فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
توانمندسازی زنا روستاکی شهرستا مرودشت ،معتقد بودند که فناوری اطالعات و ارتباطات نقش زکادی در توانمندسازی
زنا روستاکی دارد .نتا کج تحکیپ رگرسیو نیز نشا داد که دو متغیر ارائه اطالعات مربو به بهداشت و تنظیم خوانواده و
بهبود خوداتراکی زنا روستاکی مهمترکن متغیرهای قابکیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بودند که حدود  61درصود از
تغییرات توانمندسازی را تبیین کردند .سورانی و همرارا ( )6936در پژوهشی با عنوا بررسی عواموپ موؤثر بور اسوتفاده
روستاکیا از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات نشا دادند که نتاکج اولوکتبندی میزا اسوتفاده روسوتاکیا از خودمات
1-Shahratifar
2-Mather and Amani
3-Dlodlo

بررسی میزان آگاهی و استفادهی زنان روستایی از خدمات دفاتر332 ...
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات ،نشا دهندهی اکن است که تکوکزکو پر استفادهترکن ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات
نزد روستاکیا است .فاضپ ساعتچی و کعقوبی ( )6936در پژوهشی بوا عنووا بررسوی نفوش دفواتر روسوتاکی در توسوعه
روستاکی استا مازندرا نشا دادند ،که بیشترکن آگاهی روستاکیا از خدمات پبت و پبت بانو مویباشود و همچنوین
تحصیالت روستاکیا با میزا آگاهی و استفادهی آنا از خدمات رابطهی مثبت معنیدار در سط ک درصد دارد .کافتهها
و نتاکج رگرسیونی موبکیهشتجین و همرارا ( )6931در پژوهشی بوا عنووا نقوش فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
توسعهی پاکدار روستاکی شهرستا مشرین شهر نشانیر تأث یر مثبوت دفواتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات بور اسوتفادهی
روستاکیا از خدمات پاکهای دفاتر ،بازارکابی تولیدات متناسب با نیاز بازار ،اکجاد زمینههوای شوغکی جدکود ،افوزاکش درآمود،
اکجاد مشاغپ مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات ،اقتصاد روستاکی و توانمندسازی است .نتاکج حاصپ از پژوهش نشا
میدهد که روستاکیا از خدمات اطالع رسانی و خدمات اختصاصی دفاتر نببت به خدمات پاکه استفاده کمتری داشوتهانود.
بنابراکن تأثیر دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات بر جنبههای مختکف در سط روستا بهصورت همه جانبوه انجوام نیرفتوه
است .رحما و همرارا  )2169( 6در پژوهشی با عنوا تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در شراکط اقتصادی  -اجتماعی
روستاکی بنیالدش نشا دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات نقش سرکعی در انتشار اطالعات و انتقال دانش ،بهداشت و
درما  ،ظرفیت سازی و بهبود کیفیت خدمات دارد و عووامکی ماننود امنیوت اجتمواعی ،اقتصواد روسوتاکی ،اکجواد امرانوات
2
بهداشتی ،توانمندسازی زنا و دکیر متغیرها متأثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در بنیالدش است .عکوکو و الکهیاری
( )2162در پژوهشی با عنوا آمادگی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطوات روسوتاکی بورای بازارکوابی الرترونیروی بورنج در
شهرستا رشت نشا دادند استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بخشهوای مختکوف اقتصوادی بوهوکوژه در بخوش
کشاورزی کشورهای در حال توسعه در حال افزاکش است .دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطوات در اکورا نقوش مهموی در
کاهش شراف دکجیتالی در جهت ارائهی خدمات اکنترنتی ،پبت و خدمات بانری دارد .ابو و همرارا  )2162( 9در پژوهشی
با عنوا فناوری اطالعات و ارتباطات فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعهی روستاکی در نیجرکوه نشوا دادنود ،فنواوری
اطالعات و ارتباطات تأثیر مثبتی بر مشارکت روستاکیا با هدف رسید به توسعه روستاکی در نیجرکه داشته است.
لذا تحقیق حاضر بهمنظور بررسی آگاهی و استفادهی زنا روستاکی از خودمات دفواتر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات
روستاکی در جهت جوابیوکی به سؤالهاکی مانند :بیشترکن آگاهی زنا روستاکی از کدام خدمات دفاتر فناوری اطالعوات و
ارتباطات است و کا بیشترکن میزا مراجعه زنا روستاکی جهت درکافت کدام کو از خودمات دفواتر فنواوری اطالعوات و
ارتباطات است ،مطرح میگردد.
فرضیات اکن پژوهش بصورت زکر مطرح می گردد:
میانیین آگاهی زنا روستاکی از خدمات پنج گانهی مراکز فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی تفواوت وجوود دارد و
نیز میانیین مراجعهی زنا روستاکی به دفاتر جهت درکافوت خودمات پونج گانوهی مراکوز فنواوری اطالعوات و ارتباطوات
روستاکی تفاوت وجود دارد.

1-Rahman et al
2-Alaviaon and Allahyari
3-Ebo et al
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مواد و روشها
اکن پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش بررسی آ توصیفی و تحکیکی میباشد .بوهمنظوور جموعآوری اطالعوات
مورد نیاز تحقیق ،برای ارائهی چارچوب مفهومی پژوهش و تحکیپ جغرافیاکی محدوده موردمطالعوه از مطالعوات اسونادی و
کتابخانهای و بهمنظور ترمیپ اطالعات و دادهها از مطالعات میدانی شامپ :پرسشنامه ،مصواحبه و مشواهده اسوتفاده شوده
است .جامعه آماری پژوهش شوامپ  1163ز روسوتاکی باسوواد و بوابی  61سوال در  61روسوتای دارای دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات در شهرستا شهرضا میباشد که با استفاده از فرموول کووکرا بوا درصود خطوای ( 631 ،)1/17ز
روستاکی بهعنوا نمونه انتخاب شدهاند.
()6
 :Z2رقم معنیداری با ضرکب اطمینا  31درصد ()6/31
 :Pاحتمال وجود صفت ()1/1
 :qعدم احتمال وجود صفت ()1/1
 :dدقت احتمال مطکوب ()1/17
 :Nجمعیت آماری ()1163
 :nحجم نمونه ()631
ازآنجاکیکه جامعه همین بوده بر اساس نتاکج روش تاکبونومی آنها را به روش انتبواب متناسوب نمونوهگیوری شود.
نمونهی پژوهش حاضر با استفاده از فرمول نمونهگیری طبقهای برای هر روستا مشخ شده است و پرسشنامهها به روش
نمونهگیری طبقهای با انتباب متناسب بهصورت تصادفی در بین زنا روستاکی در روستاهای دارای دفاتر فناوری اطالعات
و ارتباطات توزکع گردکد .نمونهگیری طبقهای از طرکق رابطه  2بهدست میآکد:
()2
تعداد نمونهی مورد انتخاب از طبقهی  hام
تعداد افراد جامعه در طبقهی  hام
 Nتعداد کپ افراد جامعه
 nتعداد نمونهی مورد انتخاب از جامعهی مورد مطالعه
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جدول  .1توزکع نمونههای جامعهی آماری به روش طبقهای
روستا

تعداد زنان روستایی

نمونه

روستا

تعداد زنان روستایی

نمونه

اسفرجا

391

92

ولندا

73

9

امین آباد

979

69

بوا

12

2

هونجا

319

91

سوبر

621

1

امامزاده

676

1

قوام

13

2

اسفه

71

9

قصرچم

113

22

جرم افشار

199

21

مقصود بی

93

2

زکارتیاه

661

9

وشاره

692

1

کهروکه

191

29

مهیار

962

61

برای تحکیپ کافتههای پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدهاست .با توجوه بوه پاسوخ زنوا روسوتاکی بوه
پرسشنامه ،کافتهها در بخشهاکی شامپ مشخصات فردی و عمومی پاسخدهندگا  ،آگاهی زنا روستاکی از خودمات قابوپ
ارائه در دفاتر ،میزا استفاده زنا روستاکی از خدمات دفاتر تحکیپ شده است .رواکی پرسشونامه بوا بهورهگیوری از نظورات
متخصصا تأکید گردکد و بهمنظور تعیین پاکاکی پرسشنامه از ضرکب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقداری بوین صوفر توا
ک میباشد و چنانچه میزا آلفا بابتر از  1/1باشد پاکاکی پرسشنامه مورد قبول است .میزا آلفوای آگواهی و اسوتفاده از
خدمات بهصورت جداگانه در جدول  2آورده شده است .برای پاسخ به سؤابت از میانیین و ضرکب تغییرات اسوتفاده شوده
است و برای پاسخ به فرضیهها آزمو فرکدمن بهکار رفته است.
جدول  .2میزا آلفای قبمتهای مختکف پرسشنامه
تعداد گویه

مقدار آلفای كرونباخ

سازهها
آگاهی از خدمات دفاترICT

69

1/396

استفاده از خدمات دفاتر ICT

69

1/733

محدودهی مورد مطالعه

شهرضا کری از شهرستا های استا اصفها است که در فاصکه  31کیکومتری شهر اصفها قرارگرفتوه و دارای کو
بخش ،دو شهر ،چهار دهبتا و  23روستای دارای سرنه میباشد .جمعیت شهرستا شهرضا در سوال  6931نزدکو بوه
 693111نفر جمعیت میباشد که از اکن جمعیت حدود  63911نفر در مناطق روستاکی سرونت دارنود (مرکوز آموار اکورا ،
.)6931
نتایج و بحث
بررسی کافتههای پژوهش نشا میدهد که به لحاظ مشخصات فردی ،زنا روستاکی مورد مطالعه در محدودهی سنی
 61تا  11سال قرار دارند که میانیین سن آنا  91سال و بیشترکن فراوانی مربو به بازهی سنی  96تا  93سال میباشود
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(جدول .)9
جدول  .3توزکع فراوانی پاسخیوکا برحبب سن زنا روستاکی
فراوانی (نفر)

درصد

درصد تجمعی

سن زنان روستایی
 61تا 29

21

61/12

61/12

 29تا  96سال

93

21/21

91/73

 92تا  93سال

79

93/31

79/79

 91تا  97سال

91

63/31

39/13

 93تا  11سال

62

1/96

611

کپ

631

611
مأخذ :کافتههای تحقیق

مد 96-93 :سال

سطح تحصیالت زنان روستایی

از میا پاسخیوکا  17نفر تحصیالت ابتداکی 32 ،نفر تحصیالت راهنماکی 97 ،نفر تحصیالت دکوپکم و  9نفور دارای
تحصیالت دانشیاهی بودند .اکثرکت زنا روستاکی دارای تحصیالت راهنماکی بودهاند.
جدول  .4توزکع فراوانی زنا روستاکی برحبب سط تحصیالت
فراوانی (نفر)

درصد

درصدتجمعی

میزان تحصیالت
ابتداکی

17

91/21

91/21

راهنماکی

32

99/61

73/96

دکبکم

97

63/97

37/33

تحصیالت دانشیاهی

9

2/61

611

631

611

کپ
مد :راهنماکی

مأخذ :کافتههای تحقیق

اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات پایه

با توجه به نتاکج حاصپ در جدول  1بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی به ترتیب از خودمات پبوت بانو  ،خودمات
پبتی ،خدمات اکنترنتی و خدمات ارتباطی میباشد.
اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات آموزشی

نتاکج جدول  1نشا میدهد که بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی از خدمات آموزشی به ترتیب آموزش افوراد کوم
سواد و بیسواد ،آموزش راکانه و اکنترنت ،آگاهی از آموزش سط دانشیاهی (بهصورت مجازی) در روستا میباشد.

بررسی میزان آگاهی و استفادهی زنان روستایی از خدمات دفاتر343 ...
جدول  .5اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات پاکه
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

اولویت آگاهی از خدمات پایه
خدمات پبت بان

9/69

1/713

1/676

6

خدمات پبتی

9/26

1/133

1/269

2

خدمات اکنترنتی

2/33

1/193

1/261

9

خدمات ارتباطی

9/13

1/719

1/299

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

جدول  .6اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات آموزشی
آگاهی از خدمات آموزشی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آموزش افراد کم سواد بیسواد

2/61

1/172

1/211

6

آموزش راکانه واکنترنت

2/61

1/727

1/993

2

آموزش سط دانشیاهی

6/31

1/119

1/912

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات اطالعرسانی

بر اساس جدول  7بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی از خدمات اطالعرسانی به ترتیب آگاهی از فرصتهای شغکی،
آگاهی از روشهای پیشییری از بیماریها و آگاهی حقوقی و قضاکی میباشد.
جدول  .7اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات اطالعرسانی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آگاهی ازخدمات اطالعرسانی
آگاهی ازفرصتهای شغکی

9/36

1/711

1/633

6

روش پیشییری از بیماریها

9/72

1/711

1/216

2

آگاهی حقوقی و قضاکی

2/91

1/373

1/932

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات اقتصادی

طبق نتاکج جدول  3بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی از خدمات اقتصادی بهترتیب معرفوی تولیودات کشواورزی و
صناکع دستی به بازار مکی ،تجارت الرترونیری وکارکابی و کار از راه دور میباشد.
اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات اجتماعی

نتاکج جدول  3نشا میدهد که بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی از خدمات اجتماعی به ترتیب ،آگاهی از جکبوات
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شورا ،آگاهی از برگزاری انتخابات و آگاهی از نشبتهای مجازی میباشد.
جدول  .8اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات اقتصادی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آگاهی از خدمات اقتصادی
معرفی تولیدات کشاورزی و صناکع دستی به بازار مکی

2/36

1/133

1/212

6

تجارت الرترونیری

2/93

1/112

1/261

2

کارکابی و کار از راه دور

9/13

1/116

1/266

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

جدول  .3اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات اجتماعی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آگاهی از خدمات اجتماعی
برگزاری انتخابات

2/39

1/193

1/631

6

جکبات شورا

9/17

1/169

1/211

2

نشبت مجازی

2/61

1/111

1/911

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

اولویت آگاهی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات

بر اساس نتاکج جدول  61بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی به ترتیب از خدمات پاکه ،خودمات اجتمواعی ،خودمات
آموزشی ،خدمات اطالعرسانی ،خدمات اقتصادی میباشد .به نظر میرسد اکن نتیجه به اکن دلیپ باشد کوه بیشوتر کوارکرد
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی ،خدمات پاکه است و اکن دفاتر کمتر خدمات دکیر ماننود خودمات اقتصوادی و
اطالع رسانی را ارائه میکند و آگاهی زنا روستاکی از ساکر خدمات کمتر است؛ بنابراکن زنا روسوتاکی بیشوتر از خودمات
پاکه شناخت داشته و از آ استفاده مینماکند.
جدول  .11اولوکت آگاهی زنا روستاکی از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آگاهی از خدمات دفاتر فناوری اطالعات
خدمات پاکه

9/91

6/22

1/919

6

خدمات اجتماعی

2/13

6/11

1/931

2

خدمات آموزشی

2/11

6/61

1/932

9

خدمات اطالع رسانی

9/27

6/71

1/163

9

خدمات اقتصادی

2/73

6/11

1/197

1

مأخذ :کافتههای تحقیق

بررسی میزان آگاهی و استفادهی زنان روستایی از خدمات دفاتر345 ...
مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دریافت خدمات پایه

نتاکج جدول  66نشا میدهد که بیشترکن میزا مراجعه زنا روستاکی به دفاتر جهت درکافوت خودمات پبوت بانو ،
خدمات ارتباطی ،خدمات اکنترنتی و خدمات پبتی میباشد.
جدول  .11اولوکت استفاده زنا روستاکی از خدمات پاکه
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استفاده از خدمات پایهی دفاتر
خدمات پبت بان

6/12

1/366

1/111

6

خدمات ارتباطی

9/16

1/123

1/673

2

خدمات اکنترنتی

2/91

1/793

1/919

9

خدمات پبتی

2/11

1/737

1/913

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دریافت خدمات آموزشی

بر اساس نتاکج جدول  62بیشترکن میزا مراجعه زنا روستاکی به دفاتر جهت درکافت خدمات آموزشی افراد کم سواد
و بیسواد آموزش راکانه ،اکنترنت و آموزش سط دانشیاهی (بهصورت مجازی) میباشد.
جدول  .12اولوکت استفاده زنا روستاکی از خدمات آموزشی
استفاده از خدمات آموزشی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

آموزش افراد کم سواد و بی سواد

9/671

1/172

1/631

6

آموزش راکانه واکنترنت

2/371

1/119

1/227

2

آموزش سط دانشیاهی (بهصورت مجازی)

9/671

1/727

1/223

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دریافت خدمات اطالعرسانی

مطابق نتاکج جدول  69به ترتیب بیشترکن اولوکت استفاده از فرصتهای شغکی ،پیشوییری از بیمواریهوا و اسوتفاده
حقوقی و قضاکی بوده است.
جدول  .13اولوکت استفاده زنا روستاکی از خدمات اطالعرسانی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استفاده از خدمات اطالعرسانی
فرصتهای شغکی

2/397

1/119

1/632

6

روش پیشییری از بیماریها

2/917

1/199

1/219

2

مراجعه حقوقی و قضاکی

1/737

1/732

1/339

9

مأخذ :کافتههای تحقیق
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مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دریافت خدمات اجتماعی
نتاکج جدول  69نشا میدهد به ترتیب بیشترکن اولوکت استفاده جهت برگزاری انتخابات ،جکبات شورا و نشبتهای
مجازی بوده است.
جدول  .14اولوکت استفاده زنا روستاکی از خدمات اجتماعی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استفاده از خدمات اجتماعی
برگزاری انتخابات

2/73

1/962

1/697

6

جکبات شورا

2/67

1/111

1/233

2

نشبت مجازی

2/69

1/171

1/961

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دریافت اقتصادی

نتاکج جدول  61گوکای اکن است که بیشترکن اولوکت استفاده از خدمات تجارت الرترونی  ،معرفی تولیدات کشاورزی
و صناکع دستی به بازار مکی و کارکابی و کار از راه دور بوده است.
جدول  .15اولوکت میزا استفاده زنا روستاکی از خدمات اقتصادی
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استفاده ازخدمات اقتصادی
تجارت الرترونی

2/92

1/331

1/931

6

معرفی تولیدات کشاورزی و صناکع دستی به بازار مکی

2/97

1/393

1/969

2

کارکابی و کار از راه دور

2/22

1/319

1/92

9

مأخذ :کافتههای تحقیق

مراجعه زنان روستایی جهت دریافت خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات

نتاکج جدول 61بیانیر اکن است که بیشترکن میزا مراجعه ی زنوا روسوتاکی جهوت درکافوت خودمات پاکوه ،خودمات
آموزشی ،خدمات اجتماعی ،خدمات اطالعرسانی و خدمات اقتصادی بوده است.
جدول  .16اولوکت استفاده زنا روستاکی از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استفاده از خدمات دفاتر فناوری
خدمات پاکه

2/19

6/16

1/933

6

خدمات آموزشی

9/17

6/29

1/919

2

خدمات اجتماعی

2/91

6/67

1/931

9

خدمات اطالع رسانی

2/19

6

1/931

9

خدمات اقتصادی

2/91

6/21

1/161

1

مأخذ :کافتههای تحقیق

بررسی میزان آگاهی و استفادهی زنان روستایی از خدمات دفاتر342 ...
مقایسه میانگین آگاهی از خدمات ارائه شده توسط دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات

فرض بر اکن بوده است که بین آگاهی زنا روستاکی ازخدمات ارائه شده دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطوات (خودمات
پاکه ،خدمات اقتصادی ،خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی ،خدمات اطالعرسانی) اختالف وجود دارد.
جدول  .17تفاوت میزا آگاهی در رابطه با خدمات متفاوت
خدمات اقتصادی

خدمات پایه

خدمات اجتماعی

خدمات اطالعرسانی

6/66

9/27

9/36

2/36

میانیین

کای اسروئر= 193/33

درجه آزادی 1

خدمات
آموزشی
2/33

Sig =1/111

مأخذ :کافتههای تحقیق

همانطور که در جدول  67مشاهده میشود ،پنج دسته خدمات وجود دارد که از آزموو فرکودمن مقودار کوای اسوروئر
 193/33با سط معنیدار  1/111بهدست آمده است .بدکن صورت که بین میانیین آگواهی زنوا روسوتاکی از پونچ دسوته
خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی اختالف وجود دارد .به صورتی کوه از بوین پونج دسوته خودمات ،ابتودا
آگاهی زنا روستاکی از خدمات پاکه و پس از آ آگاهی از خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی ،خدمات اطوالعرسوانی و در
نهاکت آگاهی از خدمات اقتصادی بوده است .نتاکج حاصپ با نتاکج جدول 61مطابقت دارد.
مقایسه میانگین استفاده از خدمات ارائه شده توسط دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات

فرض بر اکن بوده است که بین مراجعه زنا روستاکی به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت درکافت خدمات ارائه
شده (خدمات پاکه ،خدمات اقتصادی ،خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی ،خدمات اطالعرسانی) اختالف وجود دارد.
جدول  .18تفاوت میانیین مراجعه به دفاتر جهت درکافت خدمات

میانیین

خدمات آموزشی

خدمات اطالعرسانی

خدمات اجتماعی

خدمات پایه

خدمات اقتصادی

2/11

9/76

2/12

9/31

6/71

کای اسروئر=193/33

درجه آزادی=1

Sig=1/111

مأخذ :کافتههای تحقیق

هما طور که در جدول  63مشاهده میشود ،پنج دسته خدمات وجود دارد که از آزمو فرکودمن مقودار کوای اسوروئر
 193/33با سط معنی دار 1/111بهدستآمده است .بدکن صورت کوه بوین میوانیین پونچ دسوته خودمات دفواتر فنواوری
اطالعات و ارتباطات روستاکی اختالف وجود دارد .بهطوریکه بیشترکن مراجعه زنا روستاکی جهت درکافت خودمات پاکوه،
خدمات اطالعرسانی ،خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی و در نهاکت خدمات اقتصادی بوده است.
نتیجهگیری
اکن پژوهش با هدف بررسی آگاهی و استفادهی زنا روستاکی از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی
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انجام شده است .نتاکج حاصپ از پژوهش نشا میدهد بیشترکن میزا آگاهی زنا روستاکی بهترتیوب اولوکوت از خودمات
پاکه ،خدمات اجتماعی ،خدمات آموزشی ،خدمات اطالع رسانی ،خدمات اقتصادی میباشد .به نظر میرسد اکون نتیجوه بوه
اکن دلیپ باشد که بیشتر کارکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی ،خدمات پاکه است و اکن دفاتر کمتور خودمات
دکیر مانند خدمات اقتصادی و اطالع رسانی را ارائه میکند و آگاهی زنا روستاکی از ساکر خدمات کمتور اسوت .بنوابراکن
زنا روستاکی بیشتر از خدمات پاکهی دفاتر شناخت داشته و از آ استفاده مینماکند کوه نتیجوهی حاصوپ بوا کافتوههوای
موبکیهشتجین ( )6931و فاضپساعتچی و کعقوبی ( )6936مطابقت دارد .بیشترکن میزا مراجعهی زنوا روسوتاکی بوه
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی به ترتیب اولوکوت جهوت درکافوت خودمات پاکوه ،خودمات آموزشوی ،خودمات
اجتماعی ،خدمات اطالعرسانی و خدمات اقتصادی است .دلیپ استفاده از خدمات پاکه به دلیپ عمومی بود اکن خودمات و
کمترکن نیاز به آگاهی و دانش برای استفاده از آ میباشد .با توجه به گبترش امرانات رفاهی مانند آب ،برق ،تکفن ،تکفن
همراه و گاز در مناطق روستاکی طبیعتاً همهی خانوارهای روستاکی در طول ماه قبضهاکی برای پرداخت کرد دارند که به
نظر میرسد بهترکن و سادهترکن راه استفاده از مراکز فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی است .نتاکج حاصپ با کافتههای
راسخی و همرارا ( )6931مشابهت دارد .با توجه به کافتههای تحقیوق ،تفواوت معنویداری بوین میوانیین آگواهی زنوا
روستاکی از پنج دسته خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد .بهطوریکه بیشترکن آگاهی زنا روستاکی بوه
ترتیب از خدمات پاکه ،خدمات اجتماعی ،آموزشی ،اطالعرسانی ،اقتصادی میباشد که نتاکج حاصپ از تحکیپ همببتیی بوا
نتاکج اولوکتبندی آگاهی از خدمات با استفاده از ضرکب تغییرات مطابقت دارد .همچنین با توجوه بوه کافتوههوای تحقیوق،
تفاوت معنیداری بین میانیین مراجعه به دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت درکافت پنج دسته خدمات تفاوت معنی-
دار وجود دارد .بهطوریکه بیشترکن مراجعه زنا روستاکی به دفاتر به ترتیب جهت درکافت خدمات پاکه ،خدمات آموزشوی،
خدمات اجتماعی ،خدمات اطالعرسانی ،خدمات اقتصادی میباشد که نتاکج حاصپ از تحکیپ همببتیی بوا نتواکج اولوکوت-
بندی مراجعه به دفاتر جهت درکافت خدمات با استفاده از ضرکب تغییرات مطابقت دارد.
ب ا توجه به نتاکج تحقیق و مطالعه انجام شده پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت موجود و بهوکژه بهبود وضعیت زنوا
روستاکی ارائه گردد.
 با توجه به جدکد بود اکن فناوری در جوامع روستاکی و عدم پیشینهی استفاده از خدمات به اکن شرپ از سوی زناروستاکی ،آگاهسازی زنا روستاکی با انواع خدمات موجود در دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات ،تأکیود بور آشوناکی
بیشتر زنا روستاکی با خدمات اجتماعی ،خدمات اطالع رسانی ،خدمات آموزشی ،خدمات اقتصادی و خدمات اطوالع
رسانی در زمینهی آگاهی و مزاکای فواکد و بهرهگیری از خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات ،اقدام به تبکیغات
گبترده در مورد خدمات دفاتر از سوی کارمندا و مبئوب دفاتر پیشنهاد میشود و از طرفی زنا روستاکی باکد به
مهارتهاکی مجهز شوند تا بتوانند بهعنوا کاربرا  ،قادر به درکافت ساکر خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات
باشند که اکن امر مبتکزم گذراند آموزشهای مقدماتی و پاکه جهت توانمندی زنا روستاکی برای استفاده بیشتر از
ساکر خدمات مراکز فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد
 طبق کافتههای پژوهش آگاهی زنا روستاکی از خدمات اطالعرسانی ،خدمات اقتصادی ،خدمات اجتماعی نببت بوهخدمات پاکهی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستاکی کمتر بوده است ،لذا پیشنهاد میشوود تبکیغوات از طرکوق
رسانههای جمعی در جهت ارتقاء آگاهی زنا روستاکی از ساکر خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات بوا هودف
آشنا نمود آنا با نحوهی عمکررد و مزاکای ساکر خدمات انجام گیرد و ازآنجاکیکه آگاهی زنا روستاکی از خدمات
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دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات با میزا مراجعه به دفاتر جهت درکافت خدمات ارتبا معنیدار دارد.
 با توجه به نتاکج پژوهش کمترکن میزا استفادهی زنا روستاکی از خودمات اقتصوادی دفواتر فنواوری اطالعوات وارتباطات روستاکی بوده است ،لذا پیشنهاد میشود آگاهی زنا روستاکی از بازارهای الرترونیری انجام گیرد .با آگاهی
زنا روستاکی ،محدودکت عرضه ،فروش و بازارکابی محصوبت صناکع دستی از میا برداشوته مویشوود و زمینوهی
توسعهی صناکع دستی برای زنا روستاکی فراهم میگردد.
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Abstract
This study is aimed at investigating rural women's awareness of and use of rural ICT service offices. The
statistical population consisted of 5018 over 15- year- old literate rural women in 16 villages with ICT offices in
the Shahreza County. Using the Cochran’s formula, 190 rural women were selected as the sample and stratified
proportional random sampling questionnaire was distributed by stratified sampling with proportional allocation
in the villages. The results show that the highest level of awareness of the services is awareness of basic
services, social services, educational services, information services and financial services, respectively and the
highest number of those going to these offices want to receive basic services, information services, social
services, educational services and economic services, respectively. The results of the Friedman test showed a
significant difference between rural women's awareness of five groups of services with 1 percent confidence in a
way that their highest awareness is of basic services and their least awareness is of financial services.
Furthermore, there is significant difference between rural women's referring to ICT offices to receive five
groups of services at 1 percent confidence in such a way that their most demand from the ICT offices is to
receive basic services.
Keywords: Services offices,Shahreza County, ICT, Rural women, Rural ICT offices ,
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