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 چکيده

ها در آغاز هزاره سوم ميالدی بر مبنای جامعه اطالعااتی اسات و توساعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در       محور توسعه روستا
دفااتر خادمات فنااوری اطالعاات و     . ها مورد توجه قارار گرفتاه اسات   ها از جمله اهدافی بوده كه در اجالس سران كشورروستا

ها ساز توسعه دولت الکترونيک بوده و شناخت الزم از وضعيت اين دفاتر يک ضرورت مسلم برای توسعه آنزمينه( فاوا)ارتباطات 
وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک در مناطق روستايی استان ای هدف پژوهش حاضر، بررسی مقايسه. است
نفر  50جامعه آماری پژوهش شامش . گزاران دفاتر فاوای روستايی بودگاه كاراز ديد( های همدان، بهار و فامنينشهرستان) همدان
باشد كاه در ابتادا باه    دست آمده شامش دو قسمت میبه نتايج. شماری انتخاب شدندگزاران اين دفاتر بوده كه با روش تماماز كار
های ميزان رضايت از فعاليت در دفاتر فاوا روستايی، وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات الکترونيکی با اساتفاده  بندی گويهرتبه

دهاد باين   ج نشان مای از ضريب تغييرات پرداخته شد و سپس وجود شکاف بين اين دو وضعيت مورد واكاوی قرار گرفت كه نتاي
همبسته در ساطح  t وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک در مناطق روستايی مورد مطالعه با استفاده از آزمون 
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 مقدمه

تر نبوده و فناوری اطالعات به صورت فراگير در حال ايجاد انقالبی نوين است كه اهميت آن از انقالب صنعتی كم
كردهاای  نقش و كاار (. 0351 اران،راسخی و همک)در جهان امروز اطالعات و ارتباطات مکمش توسعه خردمندانه است 

بادون شاک،   . ناپاذير اسات  عنوان محور بسياری از تحوالت امروزی امری انکاار مؤثر فناوری اطالعات و ارتباطات به
شاود  بلکاه دامناه آن حتای     های شهری منحصر و محدود نمیگذاری اين فناوری تنها به جوامع يا محي عرصه تأثير

تاوان باا   در عصر ارتباطاات، مای  (. 0350، مقدمصيدايی و هدايتی)گيرد يی را نيز در بر میترين مناطق روستادستدور
هاای  ها و دسترسی فيزيکای حجايم تقاضاای سافر    های مجازی و دسترسی مجازی به جای حركتجايگزينی حركت

، نساب موسوی و بابا)تر كرد ايی را روز به روز سادهجشهری و روستايی را تا حد زيادی كاهش و ساماندهی كرد و جابه
( فاوا)تعاريف متعددی از مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد از جمله، فناوری اطالعات و ارتباطات (. 0307

متن يا عدد كه با اساتفاده از ابازار   آوری، سازماندهی، ذخيره و نشر اطالعات اعم از صوت، تصوير، عبارت است از گرد
باشاد كاه باا    ای مای و از حيه ماهيت، فعاليتی بين رشته( 0305، صرامی و بهاری)ای و مخابراتی صورت پذيرد رايانه

هاای  كارد كار ای در سطوت خرد ياهای آن، دارای جايگاه ويژهتوجه به اهميت الزامات مطرت جهت ارتباطات و كاركرد
هاای انساانی   های اصلی مطرت در اين بخش شامش مؤلفاه مؤلفه. ای استناشی از تعامالت مستقيم و كالن يا توسعه

ها ها، استفادهكاربرد)رسانی كردی و خدماتهای كار، مؤلفه(های متأثر از آموزش، تبليغات، اقناع و غيرهها و انگيزهنياز)
، نيا و يعقوبی فرانای قلی)خواهد بود ( ابعاد مرتب  با فناوری)های فنی يا تکنولوژيک مؤلفه و( های قابش ارائهو سرويس
0300.) 

اناد و  های توسعه مانند آموزش، امکانات رفاهی و ارتباطی و اشتغال محاروم باوده  مناطق روستايی از بيشتر مؤلفه
اطق شهری، اين امکان وجود دارد كه فاصاله ايان منااطق باا منااطق شاهری       اينک با ظهور فناوری اطالعات در من

-های آموزشها و فقدان نيروافزاری و ارتباطی در روستاافزاری، نرمبه دليش نبود امکانات سخت. گسترش بيشتری يابد

ويژه مناطق روساتايی باا   دست به دسترسی به اينترنت و كامپيوتر در مناطق دور. نمايدديده، اين امر بسيار محتمش می
اندازی، پشتيبانی و نگهداری و عادم دسترسای باه    دليش مشکالتی مانند هزينه راهعالوه بر آن به. مشکش مواجه است

 ،(0351ملکی، )نيروی متخصص، امکان ايجاد مراكز ثابت دسترسی به كامپيوتر و اينترنت در بسياری نقاط وجود ندارد 
رشاد و توساعه   . تواند نقش مؤثری در توسعه ارتباطات روستايی داشاته باشاد  ارتباطات میبنابراين فناوری اطالعات و 

های بسياری برای توساعه در جواماع توساعه    گيری و ايجاد ظرفيتفناوری اطالعات و ارتباطات روستايی باعه شکش
دولتای، باه طاور    های دولتی و غيار ها و نهادسازمان ها،امروزه دولت (.0100، زاده و همکارانبخشی)نيافته شده است 

ويژه منااطق روساتايی باه    های جديد اطالعاتی و ارتباطی را برای توسعه نواحی شهری، بهها و فناوری، رسانهگسترده
-اطات، دولت الکترونيک میهای اصلی فناوری اطالعات و ارتبيکی از جنبه(. 0100، 0تريپاتی و همکاران)برند كار می

ها اهميت ها، در مقايسه با شهرها، به دليش شراي  خاص فضايی آنكه تحقق دولت الکترونيک در روستاباشد، در حالی
چناين، باا وجاود مباحاه بسايار      هام . تری دارد، اما تاكنون اقدامات مهمی در اين خصوص صورت نگرفته اسات بيش
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تر توجه شاده اسات   های مورد پذيرش ارزيابی تحقق دولت الکترونيک كمبه شاخص گسترده درباره دولت الکترونيک،
هاای  های دولتی يکی از نيااز كه، دسترسی به خدمات سازمانبا توجه به اين(. 0305، الدين افتخاری و همکارانركن)

شوند و هنوز بساياری از روساتاييان   ها ارائه میستااساسی روستاييان است، معموال درصد كمی از خدمات دولتی در رو
از داليش اين مسأله، بعد مساافت  . ها و مراكز اداری مراجعه نمايندمندی از برخی خدمات دولتی، بايد به شهربرای بهره

تای را  هاای دول توان دسترسی به تمامی سازمانكه نمیطوریها در برخی مناطق كشور است بهو پراكندگی زياد روستا
فناوری اطالعات زمينه ارائاه تماامی خادمات دولتای را     . ها فراهم نمود يا اصوال صرفه الزم برای انجام نداردبرای آن

گيری از دولت الکترونيک با بهره. نمايدهای زمانی و مکانی، در قالب دولت الکترونيکی، فراهم میمستقش از محدوديت
 (. 0300 عبادی،)ائه بسياری از خدمات دولتی نيست نياز به ايجاد اماكن فيزيکی، برای ار

-تواناد چشام  بنابراين، ايجاد و گسترش دولت الکترونيک در مناطق روستايی امروزه بسيار حائز اهميت بوده و می

ر پای داشاته باشاد و    های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگای د های مثبتی را برای مناطق روستايی در حوزهانداز
تااج و  )گاردد  سوادی جمعيت به شمار رفته و موجب افزايش توانمندی جمعيت روساتايی مای  های مهم بايکی از معيار
خدمات الکترونيک . ها خدمات الکترونيک استدولت الکترونيک شئون متفاوتی دارد كه يکی از آن(. 0305، همکاران
بردی دوسويه داشته باشند، از طرفی ارائه خدمات الکترونيک از طريق فضاای مجاازی و اينترنات مزيتای     تواند كارمی

روز ارائه كند و از سويی ديگر خدمات الکترونيک با توجه به دارا باودن حجام   تواند خدمات را به طور شبانهدارد كه می
ی برای امنيت اطالعات اشاخاص باشاند و اصاوالً    توانند تهديدزيادی از اطالعات شخصی و يا عمومی بودن خود می

-اين خادمات مساتلزم زيار   . ترين انتقاداتی كه به اين نوع خدمات وارد است، مسئله امنيت اطالعات استيکی از مهم

باشد و اين وابستگی تا حدی است كاه در صاورت ايجااد    های الکترونيک میهای تکنولوژيک و استفاده از ابزارساخت
-در پديده انتقال فناوری، به نا(. 0351 زاده و زرشکيان،رضايی)ها امکان قطع خدمات وجود دارد ر اين ابزارای دنقيصه

نوع فناوری و تناسب آن با شاراي  محلای، نحاوه    . های بسياری ميان جوامع شهری و روستايی وجود داردگزير تفاوت
كنناده در ايان   ها از عواماش تعياين  ی استفاده از زمين، ميزان يا درصد پذيرش و حضور آنورها، كارايی و بهرهكاربری

فناوری اطالعات و ارتباطات نيز از اين قاعده مساتثنی نيسات و نحاوه پاذيرش و حضاور آن در محاي        . زمينه است
 (. 0100، 0واو)روستايی تابع اين عوامش است 

تارين  در تازه. هد كه وضعيت خدمات دولت الکترونيک در ايران هنوز در وضع مناسبی قرار ندارددشواهد نشان می
هاا و  گزارشی كه توس  سازمان ملش انجام شده، وضعيت توسعه دولت الکترونيک در ايران نيز منتشار شاده كاه آماار    

اطات كشور در ساازمان فنااوری   های فناوری اطالعات و ارتبهای مربوط به آن توس  تيم نظام پايش شاخصشاخص
بنادی متوسا    های جهان در ردهها، در كنار بخش عمده كشورايران در مجموع كشور. اطالعات ايران تهيه شده است

ايران به لحاظ شاخص توسعه الکترونيک . است 015كشور  053، قرار گرفته و رتبه كشور از بين (درصد 51تا  05بين )
هاای ارائاه   تار از شااخص  را دارد كه در اين ميان شاخص سرمايه انسانی ايران بااال  31به كشور آسيايی رت 07در بين 

چنين ايران و هند دو كشور اولی هستند كه در بين در اين گزارش هم. های مخابراتی استساختخدمات آنالين و زير
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(. 0100، 0سازمان ملش متحاد )پردازند پذير میهای جنوب آسيا به ارائه خدمات آنالين برای افراد محروم و آسيبكشور
در ايران اقادامات  . ها توسعه يابددولت الکترونيکی در ايران، بايد با هدف تحت پوشش قرار دادن نقاط محروم و روستا

های الزم برای آن ختساهای فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شده است و بعضی از زيرمناسبی برای توسعه كاربرد
ها، وزارت ارتباطاات و فنااوری اطالعاات، پسات باناک و      اقدامات عمده  با همکاری برخی دانشگاه. فراهم شده است
ارزش  ساخت اوليه الزم برای توسعه اين پديده باهای ديگر انجام شدند و توانستند فضای فرهنگی و زيربعضی از نهاد
در همين راستا، خدمات دولت الکترونيک در مناطق روستايی نياز  (. 0300، جاللی)مايند های كشور فراهم نرا در روستا

به روستاييان ارائاه  ( فاوا)اين خدمات توس  دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستايی . مورد اهميت قرار گرفته است
فناوری اطالعات و ارتباطات، وضعيت موجود ارائه خدمات الکترونيکای  اما متأسفانه بر اساس گزارش سازمان . شودمی

به ويژه در مناطق روستايی با وضعيت مطلوب ارائه اين خدمات فاصله زيادی دارد و وضعيت مورد انتظاار ياا مطلاوب    
و لازوم توجاه   تر از وضع موجود و حاضر آن در كشور باشد های علمی و فناوری خيلی گستردهبايد با توجه به پيشرفت

تواند ساهم  دهد كه دولت الکترونيک میتحقيقات نشان می. رسدمسئولين حوزه دولت الکترونيک ضروری به نظر می
نظر به اهميت و جايگاه ويژه آن در توسعه، مطالعاات  . قابش توجهی در رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی جوامع ايفا كند

ای باا عناوان دولات    در مقالاه ( 0101)0بيوتاان . اب صاورت گرفتاه اسات   ای در داخش و خارج كشور در اين با گسترده
كند، اعتقاد زيادی وجود دارد كاه دولات الکترونياک    ها و نقش آن در توسعه اظهار میچالش: الکترونيک در قزاقستان
مانع ايجااد  های دولت الکترونيک های فاسد كه در اجرای برنامهدهد و مديران سياسی و بوروكراتفساد را كاهش می

در پژوهشی با عنوان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( 0101)3چنين جان هولدنهم. كندكنند را ناراحت میمی
اناد كاه   های زيادی در سراسر جهان سعی كردههای اخير دولتبه منظور ايجاد فرهنگ شفافيت معتقد است ، در سال

ها به عنوان ابازاری مقارون باه    طالعات و ارتباطات از منظر بسياری از دولتهای خود را شفاف كنند، فناوری افعاليت
نيز در پژوهشی با عناوان  ( 0305)الهی و همکاران . شودصرفه و مناسب برای ترويج شفافيت و كاهش فساد تعبير می

تارين  دمات، از مهام ها و در دسترس بودن خساختپذيرش دولت الکترونيک در ايران  نشان دادند كه فراهم بودن زير
با عنايت به مباحه ذكار شاده هادف ايان مطالعاه بررسای       . عوامش مؤثر بر پذيرش دولت الکترونيک در ايران هستند

 .باشد وضعيت موجود ارائه خدمات دولت الکترونيک و وضعيت مطلوب خدمات در مناطق روستايی استان همدان می

 هامواد و ورش

 –وصايفی ت هاای از نوع روش های دارد، ضمن اين كه از لحاظ جمع آوری دادهپژوهش حاضر از نظر هدف كاربرد
منطقه مورد مطالعه استان همدان بوده كه . آوری شده استاطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه گرد. پيمايشی است

تا است، كه به روس 0010دهستان و  73شهر،  05بخش،  05شهرستان،  5دارای ( 0351سال )طبق آخرين سرشماری 
های همدان، بهار و فامنين از مناطق مختلاف شامال اساتان، مركاز و     دليش گستردگی سه شهرستان شامش شهرستان

بر اساس آمار شركت مخاابرات اساتان   .  جنوب غربی استان و بر اساس پراكنش سياسی و جغرافيايی انتخاب گرديدند

                                                                                                                                                         
1- UNITED NATIONS 

2- Bhuiyan 

3- Holden 



 001      ... خدمات دولت الکترونیک تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه

 

دفتار   05و  30، 05های همدان، بهار و فامنين  به ترتياب  رستانتعداد دفاتر فاوای روستايی شه 0355همدان تا سال 
گازاران دفااتر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات روساتايی در       جامعه آماری اين پژوهش مشتمش بر كليه كاار . بوده است
طالعاات و  گزاران دفاتر فناوری انفر از كار 50كه با توجه به محدود بودن جامعه تمامی  باشدهای مذكور میشهرستان

-بر مطالعات عميق كتابخانهعالوه. صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتندها بهارتباطات روستايی اين شهرستان

جهت حصول اطمينان از روايی پرسشنامه از نظر . آوری اطالعات مورد نياز پرسشنامه بودای و اسنادی ابزار اصلی گرد
ار تحقيق، پرسشنامه طراحی شده از ضريب آلفای كرونباخ استفاده گردياد بارای   نظران و برای تعيين پايايی ابزصاحب

آزماون قارار   گزاران دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستايی استان مورد پيشنفر از كار 31اين كار پرسشنامه بين 
الزم باه  ) دسات آماد  برای وضعيت مطلوب به50/1برای وضعيت موجود و  70/1گرفت و ميزان ضريب مذكور معادل 

گيری شد، كه عدد باه دسات آماده    ذكر است، ضريب آلفای كرونباخ به منظور پايايی تحقيق و تأثير بيش تر آن اندازه
های فردی باه تعاداد   های تحقيق نيز شامش متغيرمتغير(. نشان از مناسب بودن سؤاالت برای انجام تحقيق بوده است

های وضعيت مطلاوب در چهاار حاوزه، كشااورزی و مناابع      گويه، متغير 05مش های وضعيت موجود شاگويه، متغير 00
 00گويه و سياسی، دفااعی و امنيتای باا     01گويه، بهداشت و درمان با  00گويه، اطالعات و ارتباطات با  00طبيعی با 

برای تجزيه و تحليش چنين، هم. شودای سنجيده میای و فاصلهها در سه سطح اسمی، رتبهگويه كه به فراخور نوع آن
فراوانای،  )آوری شاده در دو بخاش توصايفی    های گرداستفاده شد كه دادهSPSS آوری شده از نرم افزار های گردداده

همبسته برای مقايسه   tآزمون)و تحليلی ( های پراكندگی نظير انحراف معيار، ضريب تغييراتدرصد، ميانگين، شاخص
 .تنظيم گرديد (فاوا وضعيت موجود و مطلوب خدمات دفاتر

 نتايج

-درصاد از كاار   1/10عاالوه بار آن   . اندها متأهش بودهدرصد آن 0/01آماری پژوهش از نظر جنسيت مرد و جامعه

درصد افاراد دارای مادر     0/57سال بوده كه از نظر تحصيالت  31تا  05گزاران دفاتر فاوای روستايی در گروه سنی 
سال  0تا  01گزارانی است كه دارای كار در دفاتر فاوا روستايی مربوط به كاررصد سابقهد 0/00چنين هم. اندديپلم بوده
گازاران دفااتر فااوای    توزيع فراوانی و درصد مربوط به مشخصاات فاردی كاار    0در جدول . اندكار در دفاتر بودهسابقه

  .روستايی نشان داده شده است

 گزاران دفاتر فاوای روستايیات فردی كارتوزيع فراوانی و درصد مربوط به مشخص -1جدول 

 

 متغير

 سطح تحصيالت (سال)سن  وضعيت تأهل جنسيت
سابقه كار در دفتر فاوا 

 (سال)روستايی 

 مجرد متأهل مرد
كمتر 

 25از 

95-

26 

45-

96 

65-

46 

زير 

 ديپلم
 ليسانس ديپلم

فوق 

 ليسانس
15- 1  25- 11  95 - 21  

 1 00 00 3 30 50 5 5 57 00 5 00 75 50 فراوانی
 1/1 0/05 0/00 3/3 0/30 0/57 5/5 5/5 1/10 0/01 5/5 0/03 0/01 011 درصد

 های تحقيق يافته: مأخذ
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 گزاران دفاتر فاوای روستايی از فعاليت خويشميزان رضايت کار

ه در اين پاژوهش  گذار بر عملکرد و موفقيت هر فعاليتی ميزان رضايت افراد دخيش در آن است كيکی از موارد اثر 
گزاران دفاتر فاوای روستايی از فعاليت در ايان  بندی ميزان رضايت كارنيز قبش از هر چيز به بررسی اين موضوع و رتبه

هاا  تارين رتباه  دهد كه بااال نشان می 0نتايج جدول . دفاتر با توجه به ميزان ضريب تغييرات مورد بررسی پرداخته شد
تمايش به ادامه فعاليت در اين دفاتر و رضايت از پايگاه اجتماعی و مردمی بارای كاار در   رضايت و : هایمربوط به گويه

های رضايت خاانواده از  ها و گويهترين رتبهدر باال 30/1و  05/1دفاتر در مراجعه به دفاتر به ترتيب با ضريب تغييرات 
 .باشدها میدر آخرين رتبه 50/1و 07/1آمد به ترتيب با ضريب تغييرات وضعيت شغلی و رضايت از در

 گزاران از فعاليت در دفاتر فاوای روستايیميزان رضايت كار -2جدول 

 رتبه ضريب تغييرات معيارانحراف ميانگين هاگويه شماره

 0 05/1 10/0 05/3 رضايت و تمايش به ادامه فعاليت در اين دفاتر 0
 0 30/1 51/1 55/3 اتررضايت از پايگاه اجتماعی و مردمی برای كار در دف 0
 3 30/1 01/0 01/0 رضايت از كيفيت كار در دفاتر 3
 0 01/1 57/1 00/0 ها توس  مردمرضايت از پرداخت به موقع هزينه 0
 5 00/1 10/0 50/0 رضايت از كثرت و تعدد مراجعات به اين دفاتر 5
 1 00/1 00/0 57/0 رضايت از درآمد حاصله 1
 7 07/1 10/0 05/0 ضعيت شغلی شمارضايت خانواده از و 7
 0 50/1 30/0 50/0 های دولتی از اين دفاتررضايت از حمايت 0

  0= زياد، خيلی 0= ، زياد 3= ، ، متوس 0= ، كم5= كمخيلی
 

 تحليل وضعيت موجود و مطلوب فعاليت دفاتر

منطقه مورد مطالعه از ديدگاه  در اين بخش به مقايسه وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک در
افراد مورد بررسی پرداخته شده كه مراد از وضعيت موجود، سطح و شراي  فعلی ارائه خدمات در دفاتر بوده و وضاعيت  

 .مطلوب موقعيتی است كه مطابق برنامه های وزارتی اين گونه دفاتر بايستی خدمات مختلف ارائه دهند

 وضعيت موجود

هاای  بنادی فعاليات  اتر فاوای روستايی يکی از اهداف اصلی اين پژوهش بوده و اولويتشناخت وضعيت موجود دف
. نشان داده شاده اسات   3بندی نتايج در جدول هايی مورد توجه قرار گرفت كه جمعها در قالب گويهمختلف اين واحد

های گويان، گويهد از نظر پاسخشوطور كه مشاهده میهمان. گويه اصلی مورد پرسش قرار گرفتند 00ها در اين فعاليت
به  30/1با ضريب تغييرات  غيرهو خدمات پرداخت قبوض آب و برق و 00/1خدمات مشتركين تلفن با ضريب تغييرات 

چناين،  هام . خاوردار هساتند  تری بار به عبارت ديگر اين موارد از اهميت باال. های اول و دوم قرار دارندترتيب در رتبه
و خادمات   05/0العات مربوط به وضعيت نوسان قيمت محصوالت كشاورزی با ضريب تغييارات  های اخبار و اطگويه

  .های آخر قرار دارندترتيب در رتبهبه 10/0خريد الکترونيکی كاال از بازار با ضريب تغييرات 

 



 005      ... خدمات دولت الکترونیک تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه

 

 های وضعيت موجودبندی گويهرتبه - 9جدول 
 رتبه ضريب تغييرات معيارانحراف ميانگين هامؤلفه شماره

 0 00/1 11/0 70/3 خدمات مشتركين تلفن 0
 0 30/1 30/0 01/0 پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز 0
 3 33/1 03/0 51/3 خدمات دسترسی به اينترنت و پست الکترونيک 3
 0 03/1 33/0 11/3 خدمات پستی 0
 5 10/1 10/0 53/0 (واريز و برداشت ،انتقال و غيره) های بانکیخدمات مربوط به حساب 5
 1 70/1 05/0 17/3 دادیخدمات مرسوالت قرار 1
 7 03/1 35/0 17/0 هاخدمات امور ثبت نام آزمون دانشگاه 7
 0 07/1 00/0 00/0 خدمات امور تحصيلی دانشگاهی 0
 5 00/1 03/0 01/0 های استخدامهای استخدامی و سايتخدمات دسترسی به فرم 5
 01 55/1 15/0 73/0 روستاييان و كشاورزانخدمات مربوط به بيمه  01
 00 57/1 15/0 17/0 دريافت و پرداخت حواله بانکی 00
 00 07/0 01/0 17/0 اخبار و اطالعات مربوط به كشاورزی و مشاوره 00
 03 00/0 00/0 00/0 اخبار و اطالعات مربوط به بهداشت و درمان 03
 00 00/0 10/0 31/0 امور بيمه و پرداخت حقوق بازنشستگان 00
 05 33/0 00/0 50/1 های كشاورزیاخبار و اطالعات مربوط به نهاده 05
 01 30/0 00/0 50/1 های تعاونی روستايیاخبار و اطالعات مربوط به شركت 01
 07 05/0 31/0 50/1 اخبار و اطالعات وضعيت نوسان قيمت محصوالت كشاورزی 07
 00 10/0 00/0 10/1 بازار خدمات خريد الکترونيکی كاال از 00

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0= ، كم0= كم، خيلی1=اصال

 

 وضعيت مطلوب

های طراحی شده را ماورد  گويان گويهنظر پاسخمشابه وضعيت موجود، برای دستيابی به وضعيت مطلوب، از نقطه 
ارائه خدمات دولت الکترونيک در پرسشانامه مادون    های وضعيت مطلوببا توجه به اينکه گويه. پرسش قرار داده شد

آوری طبيعی، بهداشت و درمان و دفاعی، سياسی و امنيتی گردحوزه ارتباطات و اطالعات، كشاورزی و منابع 0شده در 
طور كه مالحظه همان. های فوق صورت گرفته استهای مذكور نيز بر اساس حوزهبندی گويهشده است، بنابراين رتبه

 37/1های ارائه شده در حوزه ارتباطات و اطالعات خدمات مشتركين تلفن با ضريب تغييارات  شود با توجه به پاسخمی
-اناد و هام  های اول و دوم قرار گرفتهبه ترتيب در رتبه 51/1و خدمات امور مشموالن نظام وظيفه با ضريب تغييرات 

 53/1و خدمات اينترنت و پست الکترونيک با ضريب تغييرات  های خريد و فروش اينترنتی كاالی مورد نيازچنين گويه
  .اندهای آخر قرار گرفتهدر رتبه 10/0و 

هاای  بر اين اسااس، گوياه  . های حوزه كشاورزی و منابع طبيعی نشان داده شده استبندی گويهرتبه 5در جدول 
عات بخاش كشااورزی و ارائاه مشااوره باا      و اخبار و اطال 11/1 ترين ضريب تغييراتصدور مجوز تغيير كاربری با كم

های آخر باه ترتياب باه    چنين رتبههم. اندو دوم را به خود اختصاص داده های اولترتيب رتبهبه 13/1ضريب تغييرات 
هاای كوچاک   و خدمات صدور پروانه تأسايس واحاد   00/1 های صنعتی با ضريب تغييراتهای صدور مجوز واحدگويه

 .اختصاص داده شده است 0/85 يب تغييراتمرغداری و دامی با ضر
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 وضعيت مطلوب حوزه ارتباطات و اطالعات -4جدول 

 رتبه ضريب تغييرات معيارانحراف ميانگين هاگويه شماره

 0 37/1 30/0 51/3 خدمات مشتركين تلفن 0
 0 51/1 73/0 10/3 خدمات مختلف امور مشموالن نظام وظيفه 0
 3 10/1 11/0 50/0 خدمات پستی 3
 0 15/1 70/0 75/0 رسانی گردشگریخدمات اطالع 0
 5 10/1 10/0 00/0 قبول درخواست كارت شناسايی ملی 5
 1 15/1 71/0 50/0 رسانی تبليغاتیخدمات اينترنتی اطالع 1
 7 71/1 00/0 13/0 هاهای آزمون دانشگاهتوزيع و فروش دفترچه 7
 0 70/1 05/0 51/0 خالفی خودرودرخواست نقش و انتقال مالکيت خودرو و  0
 5 71/1 55/0 53/0 ارائه خدمات توسعه امور مالی و بانکی 5
 01 01/1 50/0 35/0 دادیخدمات امور خودرويی و قرار 01
 00 00/1 10/0 07/0 دسترسی به سرويس قبول و وصول چک 00
 00 53/1 50/0 15/0 خريد و فروش اينتزنتی كاالی مورد نياز 00
 03 10/0 01/0 50/0 مات اينترنت و پست الکترونيکخد 03

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0= ، كم0= كم، خيلی1=اصال

 

 وضعيت مطلوب حوزه كشاورزی و منابع طبيعی -5جدول 

 رتبه ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاگويه شماره

 0 11/1 00/0 50/0 صدور مجوز تغيير كاربری اراضی 0
 0 13/1 70/0 00/0 اخبار و اطالعات بخش كشاورزی و ارائه مشاوره 0
 3 10/1 50/0 75/0 خدمات بيمه محصوالت كشاورزی 3
 0 15/1 00/0 53/0 خدمات مربوط به انتقال شکايات مردمی 0
 5 70/1 05/0 13/0 برداران بخش كشاورزیرسانی بهرهخدمات مربوط به سوخت 5
 1 70/1 01/0 57/0 امتياز آب و خدمات صدور پروانه حفر چاهخدمات واگذاری  1
 7 70/1 71/0 31/0 خدمات مربوط به  تسهيالت مالی كشاورزی 7
 0 75/1 05/0 50/0 های كشاورزیداری و واحدخدمات صدور پروانه مرتع 0
 5 75/1 05/0 35/0 های كشاورزیخدمات  توزيع نهاده 5
 01 00/1 75/0 00/0 های آبياری تحت فشاری طرتخدمات امور اداری اجرا 01

 00 00/1 10/0  /32 درخواست پروانه صدور مجوز گلخانه 00

 00 03/1 10/0 55/0 های غير حضوری كشاورزیآموزش مهارت 00
 03 00/1 10/0 50/0 های صنعتیصدور مجوز واحد 03
 00 05/1 70/0 15/0 خدمات صدور پروانه تأسيس واحدهای كوچک مرغداری و دامی 00

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0= ، كم0= كم، خيلی1=اصال

 

طور كه بر اين اساس همان. دهدهای حوزه دفاعی، سياسی و امنيتی را نشان میبندی گويهوضعيت رتبه 1جدول 
و تعاويض   0/66 ضاريب تغييارات  باا   001هاای پلايس   های فوريات ها مربوط به گويهترين رتبهشود، باالمالحظه می

های ثبت ازدواج با ضريب تغييرات ها نيز مربوط به گويهترين رتبهچنين كمهم. است 0/68شناسنامه با ضريب تغييرات 



 007      ... خدمات دولت الکترونیک تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه

 

 .است 0/92رات بازی با ضريب تغييو درخواست اعزام به سر 0/88

 وضعيت مطلوب ارائه خدمات در حوزه دفاعی، امنيتی و سياسی -6جدول 

 رتبه ضريب تغييرات معيارانحراف ميانگين هاگويه ارهشم
 0 11/1 05/0 00/0 001های پليس فوريت 0
 0 10/1 03/0 17/0 تعويض شناسنامه 0
 3 70/1 15/0 31/0 خدمات امور كارت ملی 3
 0 70/1 00/0 13/0 درخواست تغيير نام و نام خانوادگی 0
 5 70/1 57/0 70/0 خدمت هوشمندانجام امور مربوط به صدور كارت پايان 5
 1 70/1 71/0 00/0 انجام امور صدور شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه 1
 7 73/1 11/0 01/0 درخواست صدور كارت سوخت 7
 0 70/1 71/0 37/0 خدمات مربوط به ثبت والدت و صدور شناسنامه نوزاد 0
 5 70/1 73/0 01/0 خدمات مربوط به الصاق عکس به شناسنامه 5
 01 05/1 51/0 03/0 انجام امور مربوط به صدور گواهی فوت 01
 00 00/1 05/0 10/0 ثبت ازدواج 00
 00 50/1 11/0 01/0 درخواست اعزام به سربازی 00

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0= ، كم0= كم، خيلی1=اصال

 

رساانی بخاش بهداشات و درماان و خادمات بيماه       ات اطالعهای خدمبه ترتيب به گويه 50/1و  50/1در نهايت 
هاای خادمات مرباوط باه     چناين گوياه  هم. انداول و دوم قرار گرفته هایروستايی اختصاص داده شده است و در رتبه
و خدمات مربوط به ارسال آماار زايماان باه مراكاز مربوطاه باا ضاريب         0/86سالمت مادران باردار با ضريب تغييرات 

  .اندهای آخر قرار گرفتهدر رتبه 51/1تغييرات 

 وضعيت مطلوب ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان - 7جدول 

 رتبه ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين هاگويه شماره

 0 50/1 75/0 03/3 رسانی بخش بهداشت و درمانخدمات اطالع 0
 0 50/1 70/0 00/3 خدمات بيمه روستايی 0
 3 57/1 51/0 30/3 به ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونيکی خدمات مربوط 3
 0 11/1 70/0 51/0 رسانی مصرف داروگويی و اطالعخدمات مربوط به پاسخ 0
 5 70/1 55/0 01/0 تشکيش پرونده الکترونيک سالمت برای روستاييان 5
 1 01/1 11/0 50/0 گويی سالمتسازی مراكز پاسخفعال 1
 7 00/1 50/0 01/0 پرست خانوار كميته امدادالمت زنان سرخدمات ارزيابی س 7
 0 03/1 10/0 50/0 خدمات مربوط به صدور كارت بهداشت 0
 5 01/1 50/0 01/0 خدمات مربوط به سالمت مادران باردار 5
 01 51/1 73/0 01/0 خدمات مربوط به ارسال آمار زايمان به مراكز مربوطه 01

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0 =، كم0= كم، خيلی1=اصال
 

 مقايسه وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک در دفاتر فاوا

گزاران دفاتر فاوای روستايی دو بخاش پرساش   مندی از نظرات افراد دخيش يعنی كاردر پژوهش حاضر، برای بهره
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نشان داده  0ها تنظيم گرديدند كه در جدول طلوب پرسشمؤلفه مشابه در دو بخش وضع موجود و وضع م 00در قالب 
برای آزمون فرضيه با توجه به اينکه نظرات يک گاروه   .نتايج حاصش با آزمون متناسب قابش مقايسه هستند .شده است
 . های مقايسه ميانگين استفاده شده استكنيم از آزمونوضعيت مقايسه می 0را در 

 ارائه خدمات دولت الکترونيکود و مطلوب های وضعيت موجمؤلفه - 8جدول 

 مؤلفه كاریحوزه

 
 حوزه اطالعات و ارتباطات

 خدمات مشتركين تلفن

 خدمات مختلف دسترسی به اينترنت و پست الکترونيک

 خدمات مختلف پستی

 خدمات خريد الکترونيکی كاال از بازار

 خدمات حساب های بانکی

 هانشگاهخدمات امور ثبت نام آزمون دا

 خدمات مرسوالت قراردادی

 های استخدامیخدمات مربوط به دسترسی به فرم

 خدمات مربوط به پرداخت قبوض

 خدمات امور تحصيلی دانشگاهی

 امور بيمه و پرداخت حقوق بازنشستگان

 دريافت و پرداخت حواله بانکی

 
 

 حوزه كشاورزی و منابع طبيعی
 

 اورزانخدمات  بيمه محصوالت كش

 های كشاورزیاخبار و اطالعات توزيع نهاده

 اخبار و اطالعات قيمت محصوالت كشاورزی

 اخبار و اطالعات حوزه كشاورزی

 هاهای تعاونی و پروانهاخبار و اطالعات مربوط به شركت

 اخبار و اطالعات مربوط به بهداشت و درمان حوزه بهداشت و درمان

 - منيتیحوزه دفاعی سياسی و ا

 5= زياد، خيلی0= ، زياد3= ، تا حدودی0= ، كم0= كم، خيلی1=اصال

بر اين اساس برای مقايسه بين وضعيت موجود و مطلوب ارائاه خادمات دولات الکترونياک در منااطق روساتايی       
ته اساتفاده  همبس tهای مذكور و تأييد وجود شکاف يا عدم وجود شکاف و فاصله بين اين دو متغير از آزمون شهرستان

 .نشان داده شده است 5 شد كه نتايج آن در جدول

 همبسته برای وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيکT نتايج آزمون  - 3جدول 

 T Sig انحراف استاندارد ميانگين مرحله متغير

ارائه خدمات دولت 
 الکترونيک

 33/1 73/1 00/0 وضعيت موجود
 

11/1* 
 0 11/0 وضعيت مطلوب 

 داری در سطح پنج درصد معنی: * 
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دهد كه بين وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونياک در منطقاه ماورد مطالعاه در     نتايج نشان می
دهد كه وضعيت موجود ارائاه  بوده و نشان میH0 داری وجود دارد و اين به معنای تأييد فرض تفاوت معنا 15/1سطح 

گزاران دفاتر مذكور تفاوت و شکاف وجود ی در دفاتر فاوای روستايی با وضعيت مطلوب آن از نظر كارخدمات الکترونيک
 .دارد

 هاو پيشنهاد گيری نتيجه

های پژوهش در مورد وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولات الکترونياک در دفااتر فااوای     با توجه به يافته
های وضعيت موجود مربوط به خدمات مشتركين تلفن و پرداخت قبوض آب يهها در بين گوترين اولويتروستايی، بيش

های اخبار و اطالعاات مرباوط باه وضاعيت نوساان قيمات       ها مربوط به گويهترين اولويتو برق و گاز و در مقابش كم
ناه وضاعيت   گا 0هاای  هاا در حاوزه  چنين تحليش دادههم. محصوالت كشاورزی و خريد الکترونيکی كاال از بازار است

ها مربوط به ترين اولويتمطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک بيانگر اين است كه در حوزه اطالعات و ارتباطات، باال
ها مربوط به خريد و فروش اينترنتای  ترين اولويتخدمات مشتركين تلفن و خدمات امور مشموالن نظام وظيفه و پايين

هاای اول و  چنين در حوزه كشاورزی و منابع طبيعای اولويات  هم. انک استكاالی مورد نياز و خدمات پست و پست ب
های صدور مجوز تغيير كاربری اراضای و اخباار و اطالعاات بخاش كشااورزی و ارائاه مشااوره و        دوم مربوط به گويه

هاای  های صنعتی و خدمات صدور پروانه تأسيس واحاد های خدمات صدور مجوز واحدهای آخر مربوط به گويهاولويت
و تعاويض   001هاای پلايس   هاای فوريات  در حوزه دفاعی، سياسی و امنيتی نيز گويه. كوچک مرغداری و دامی است

. ها هساتند ترين اولويتبازی پايينهای ثبت ازدواج و درخواست اعزام به سرها و گويهترين اولويتشناسنامه دارای باال
رساانی بخاش بهداشات و    های خدمات اطالعای اول و دوم به گويههدر نهايت در حوزه بهداشت و درمان نيز اولويت

های خدمات مرباوط باه   های آخر نيز به ترتيب مربوط به گويهدرمان و خدمات بيمه روستايی اختصاص دارد و اولويت
رضايه و  اما با توجاه باه آزماون ف   . سالمت مادران باردار و خدمات مربوط به ارسال آمار زايمان به مراكز مربوطه است

آيد كه بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب ارائه خادمات دولات   میهمبسته چنين بر tنتايج به دست آمده از آزمون 
داری وجود دارد كه نشاان دهناده   تفاوت معنا 33/1درصد و با مقدار  15/1الکترونيک در منطقه مورد مطالعه در سطح 
های ميدانی پژوهش حاضر، فرسوده بودن تجهيزات بر اساس يافته. باشدوجود شکاف و فاصله بين اين دو وضعيت می

گزاران دفاتر، نبود قوانين و مقررات استاندارد و پايين بودن كيفيت خادمات الکترونيکای از   آمد كاردفاتر، پايين بودن در
ورد مطالعه بوده های مجمله داليش وجود شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونيک در روستا

، نيز (0115)تانی كيو، همنر و آل(0300) رسولی و همکاران ، سادات(0353)زاده ، فقيهی و معمار(0305)كاظمی . است
در مطالعات خود به وجود شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب ارائه خادمات دولات الکترونياک و فاصاله تاا شاراي        

 .انداستاندارد اشاره كرده

ه به جديد بودن اين فناوری در جوامع روستايی و عدم پيشينه استفاده از خدمات به اين شاکش از ساوی   اما با توج
بهباود   :گذار باشاد تر خدمات از سوی روستاييان تأثيرگيری بيشتر و مناسبتواند در جهت بهرهروستاييان موارد زير می
گازاران، تصاويب قاوانين حماايتی از دفااتر      زش كارها، كاهش شکاف ديجيتالی شهر و روستا، آمووضع موجود فعاليت

سازی روستائيان از خدمات و مزايا، توسعه و تجهياز دفااتر، توساعه مناابع     روستايی در دولت و مجلس، آموزش و آگاه
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 منابع
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فصلنامه راهبرد، . تحليلی بر نقش علم و فناوری اطلالعات و ارتباطات در توسعه روستايی. 0305. برقی ت و قنبری ی
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Abstract 
The informative society is seen as the central element of rural development at 

the beginning of the third millennium and the development of information 

technology and communication in villages has always been considered in current 

summits across the world. Nowadays, information and communication technology 

service offices are the basis of electronic government. Therefore, recognition of 

these offices is necessary for sustainable rural development. The purpose of this 

research was a comparative analysis between the current situation and the desirable 

situation of e-government services in the rural districts of the Hamedan province as 

perceived by their directors (Hamedan, Bahar and Famenin Counties). The study 

population consists of 91 respondents who were chosen and studied through the 

census method. The findings of this research study consist of two sections. The 

items related to satisfaction with the activities in information and communication 

technology service offices were prioritized in the first section. Moreover, the 

current and the desirable conditions for electronic service provision were 

identified. The gap between these two were analyzed in the second section. The 

results indicate that there is a significant difference between these two conditions 

of electronic service provisions in rural areas. This significant difference was 

recognized through the paired T test at the 0.05 level with 6.33 value that illustrates 

the existence of a gap between these two situations. Electronic government, 

information technology and communication, information and communication 

technology service offices 
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