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  چکیده
 يهـا  مؤلفـه  بـر  )ICT( ییروسـتا اوري اطالعات و ارتباطات فنّدفاتر خدمات  بررسی اثرات این پژوهش، هدف کلی

تصـادفی سـاده    يریـ گ نمونـه شـیوة  استفاده از  باو  بوده پیمایشی ـتوصیفی ،این تحقیق. است  یانئاجتماعی روستا ۀسرمای
حجـم   .اسـت واقع در استان کرمانشـاه  شهرستان کنگاور  گودین روستاي روستائیان آماري تحقیق ۀجامع .است شده انجام

در ایـن   شـده  عیـ توز يهـا  نامـه  پرسـش  ن شد اما نرخ بازگشـت نفر تعیی 351 ،کرجسی و مورگاناز جدول  استفاده نمونه با
. در حد متوسط بـود  بررسی شده  روستائیان اجتماعی ۀسرمای تحقیق سطح يها افتهی براساس. عدد بود 254آماري  ۀجامع

ـ دفـاتر  کـاربران و غیرکـاربران خـدمات    اجتمـاعی   ۀسـرمای بـین میـزان    يدار یمعنـ اختالف همچنین  اوري اطالعـات و  فنّ
 بـه دسترسـی   ازجملـه  ،ییروسـتا اوري اطالعات و ارتباطات فنّدفاتر دسترسی به خدمات . مشاهده شدی یروستاارتباطات 

 این با توجه به .دارنددر افراد شده و این افراد در اجتماع محلی مشارکت بیشتري  ها تفاوتمنجر به پذیرش بهتر  ،اینترنت 
سطح  ۀتوسع ۀزمین ،هااوريدر استفاده از این فنّ روستائیان الزم و ترغیب ياه رساختیزبا گسترش  شود یمنتایج پیشنهاد 

 .روستایی فراهم شود ۀتوسع يها برنامهموفقیت در و  ها آناجتماعی  ۀسرمای
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  مقدمه
خدمات که امروزه در شکل نوین آن  ۀارائپایدار روستایی، انتقال و تبادل اطالعات و  ۀتوسعدر راهبردهاي 

تـوان  مـی  یراحتـ  بـه و  دارد  زیـادي اولویـت   ،اسـت  پـذیر  انجـام ) ICT(اطالعـات و ارتباطـات    يفنّاوردر بستر 
کرد طات ارزیابی اوري اطالعات و ارتباگوناگون توسعه را در ارتباطی تنگاتنگ با کارکردهاي فنّ کارکردهاي

از اجـزاء مـرتبط بـا یکـدیگر      دهیـ تن درهـم  يا مجموعـه اوري اطالعات و ارتباطات فنّ. )1388نیا و یعقوبی،  قلی(
هـاي متـولی اسـت کـه در ارتبـاط بـا نظـام        ، کاربردها، خدمات نیروي انسانی و نیز سـازمان ها رساختیزشامل؛ 

 1پاتنام). 1388نیا و یعقوبی،  قلی(کنند میکشور فعالیت  فیایی یکاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و جغرا
مشـترك و  هـاي  ارزش ۀتوسـع ، معتقد است گسترش زمینه و ساختارهاي اطالعاتی و ارتباطی منجر بـه  )2001(

ها و پیونـد  يریـ گ شـکل از به باالسـت و  از پایین  ةپدیدیک  ،اجتماعی ۀسرمای. شوداجتماعی جامعه میسرمایۀ 
اونـیکس و  (آورد وجود می بهماعی بین مردم، مبانی اعتماد، ارتباط متقابل و هنجارهاي متقابل را اجت يها شبکه
در روابط اجتمـاعی اسـت کـه     يگذار هیسرمااجتماعی در یک معناي عام، نوعی ۀ یسرما درواقع). 2،2000بولن

ــر شــدن در  مــردمدر آن  ــا درگی ــهب ــافع  ،اجتمــاعی يهــا شــبکهو  هــا معامل ــد  دهمورداســتفامن ــرا تولی  کننــد یم
دارد و  ها آنها و نقشی که در افزایش کارایی به دیگر سرمایه پذیر بودن دلیل تبدیل بهسرمایه  این ).3،2001لین(

هاي هاي مشابه دارد، در تدوین شاخصنیز قابلیتی که در توضیح پیامدهاي متنوع اقتصادي و سیاسی در ساخت
  ).4،2000ولکاك(توجه شده است  به آن پایدار ۀتوسع

پایـدار روسـتایی محسـوب     ۀتوسـع اجتمـاعی یکـی از عوامـل کلیـدي      ۀسـرمای وجود در جوامع کشاورزي 
ـ  سـه  بعـدهاي از  کـدام  چیهـ  ،بدون حد مطلوبی از این سـرمایه  که يطور به ،شود یم اقتصـادي، اجتمـاعی و    ۀگان
جه بـه ایـن موضـوع مهـم در مباحـث      تو بنابراین. کامل محقق نخواهد شد طور بهپایداري توسعه  یطیمح ستیز

هـا در   هـاي پـژوهش   نتیجـه   ).1387صـدیق بنـاي،   (اهمیت است پرپایدار روستایی ۀ توسع ژهیو بهپایدار،  ۀتوسع
بررسـی   روسـتاهاي اجتماعی  ۀسرمایبسیار قوي بین میزان  اي مختلف جهان گویاي آن است که رابطه هاي جاي
 ).5،2002آلونـگ (وجـود دارد   هـا  منطقـه فرهنگـی و کشـاورزي آن   اجتمـاعی، اقتصـادي،    ۀتوسعو میزان  شده

هـا  اُ جـی  انهـا،  تشـکل  ازجملـه که از منابع اطالعاتی و ارتباطـات اجتمـاعی    کسانیمعتقد است  )2005( 6ویلیام
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)NGO ( اجتماعی مانند دفاتر  يها شبکهوICT  نسبت به  بیشترياجتماعی  ۀسرمایداراي  ،کنند یمبیشتر استفاده
کـامپیوتري و   يهـا  شـبکه کـه اسـتفاده از    نـد نشان داد) 2004( 1لئونگ و لیهمچنین . جامعه هستند مردمر دیگ

 توانـد  یمـ اوري اطالعات و ارتباطات فنّ و اجتماعی تأثیر دارد ۀسرمایگیري بر شکل چشمگیرياینترنت به طرز 
) 2007( 2زیـن بـاور  . عه منجـر شـود  اي آن جامشبکه ۀسرمایمشارکتی درون جوامع و تکمیل  ۀسرمایبه افزایش 

دوسـتانه و خـانوادگی    هـاي  رابطـه سبب تقویـت   اینکه عالوه بر ICT هايکه وجود و استفاده از مرکز نشان داد
منبعی  عنوان بهاجتماعی  ۀسرمای بنابراین. اجتماعی شود ۀسرمایتواند موجب گسترش، انتقال و تنوع ، میشود یم

 -امـور عمـومی اجتمـاعی    گـاهی و توجـه نسـبت بـه    آ بـر  و این منبع عالوه رود شمار می به »کنش جمعی« براي
اجتمـاعی عمـل    يهـا  شـبکه کـه درون   )همیـاري ( ي متقابلاشامل هنجارهاي اعتماد و رفتارهاي معامله ،سیاسی

نتایج پژوهش مطیعـی لنگـرودي   . است یررسمیغرسمی و  يها مشارکتو  ها شبکهکنند و عناصر ساختاري  می
، در بخـش  )ICTدفـاتر  (، نشان داد کـه کـاربران فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات روسـتایی       )1389(ران و همکا

در همچنـین  . دارنـد   کاربرریغ يها گروهاجتماعی نسبت به  يها شاخص ازنظروضعیت بهتري  ،مرکزي گرگان
 ازجملـه آموزشـی  آموزش و آگاهی ناشی از افـزایش سـطح دسترسـی بـه منـابع اطالعـاتی و        تأثیرهايرابطه با 

 دهـد  یمـ نشـان   هاي انجام شده پژوهش اجتماعی نیز ۀسرمایهاي اطالعاتی و ارتباطی بر میزان اوريو فنّ ها رسانه
 مثبـت وجـود دارد   ۀرابطـ  ،آن ةدهنـد  لیتشـک اجتمـاعی و عناصـر    ۀسـرمای که بین سطح تحصیالت و آگاهی و 

  .)1380؛ موسوي و میرزاخانی،1382اه،؛ یزدان پن1382،زاده رجب؛ 1383؛ کمالی،1382، بخش تاج(

 شـامل  ،سرمایه هاي شکل دیگریی ااجتماعی عامل مؤثري در افزایش و کار ۀسرمای ،که بیان شد گونه همان
ایـن در حـالی اسـت کـه     ) 1385، فکـر  روشنذکایی و (کالبدي است  ۀسرمایاقتصادي و  ۀسرمایانسانی،  ۀسرمای

 ،رو نیـ ازا. انـد  کـرده  تـوجهی  کـم  به این مسئله روستایی ۀتوسعیشمندان در کشور ما پژوهشگران و اند حال تابه
 اجتماعی ۀسرمای يها مؤلفه ۀتوسعاوري اطالعات و ارتباطات بر تحقیق حاضر به بررسی اثرات خدمات دفاتر فنّ

اربر دفـاتر  اجتماعی در بین دو گروه کـاربر و غیرکـ   ۀسرمایمیزان  ۀمقایساین امر از طریق . پردازد یم روستائیان
ICT میـزان اسـتفاده از خـدمات     بر یشناخت جامعهو  ايأثیر متغیرهاي فردي، حرفهو همچنین بررسی ت روستایی

اثر خدمات دفـاتر   ،توان بیان کرد که در این پژوهشمی ،خالصه طور به. است حاصل شدهروستایی  ICTدفاتر 
مشارکت اجتماعی، پیونـدهاي  ( روستائیان اجتماعی ۀسرمای يها مؤلفهفناوري اطالعات و ارتباطات روستایی بر 

، پذیرش تیدر موقع ییگرا عملدوستی و خانوادگی، پیوندهاي همسایگی، پیوندهاي کاري، اعتماد اجتماعی، 

                                                                                                                                                  
1- Leung and Lee 
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  .است شده یبررس) ها و بها دادن به زندگیتفاوت

  روش تحقیق
. هدف از نوع کـاربردي اسـت   نظرازو  شود هاي کمی محسوب میماهیت از نوع پژوهش ازنظراین تحقیق 

. دهنـد مـی روستاي گودین شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه تشکیل  روستائیان آماري تحقیق را ۀجامع
نفـر   4000) 1389خـرداد  (بر اساس آخرین آمار مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان کنگـاور    کسانتعداد این 

و  هـا  نامه پرسش نفر تعیین شد که نرخ بازگشت 351و کرجسی،  حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان. است
 يریـ گ نمونـه از روش  ،در ایـن تحقیـق  . آمد به دست نامه پرسش 254و تحلیل  پذیر هیتجز يها نامه پرسش تعداد

-بخـش اول را ویژگـی   هاي سؤال: استشامل دو بخش  شده یطراح يها نامه پرسش .تصادفی ساده استفاده شد

 ۀسـرمای سنجش سـطح   منظور بههایی شامل پرسش ،بخش دوم .دهد یمتشکیل  روستائیان يا رفهحهاي فردي و 
هاي در این پژوهش، تعداد گویه ررسی شده باجتماعی  ۀسرمای يها مؤلفه. است بررسی شده  ۀجامعاجتماعی 

  .است شده دادهنشان  1در جدول  ها آنو نیز مقدار آلفاي کرونباخ  مؤلفهدر سنجش هر  شده استفاده

  بررسی شده  ۀجامعاجتماعی  ۀسرمایدر سنجش سطح  شده استفاده يها مؤلفه هاي ویژگی -1جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  اجتماعی ۀسرمای يها مؤلفه  ردیف

89/0 10  مشارکت در اجتماع محلی  1  
87/0 6  در بافت اجتماعی ییگرا عمل  2  
88/0 13  احساس اعتماد و امنیت اجتماعی  3  
79/0 7  همسایگی يوندهایپ  4  
88/0 8  پیوندهاي دوستی و خانوادگی  5  
84/0 7  ها تفاوتظرفیت پذیرش   6  
87/0 6  کاري يوندهایپبها دادن به زندگی و   7  

  86/0  57  کل
  

اي ، با مقیاس فاصله)2000( 1استاندارد بولن و اونیکس ۀنام پرسش اجتماعی از سرمایۀ يها مؤلفهدر سنجش 
 2لفـه اگـر کمتـر از    ؤهـاي هـر م  میانگین امتیاز گویـه . است 4و  1،2،3این مقیاس شامل امتیازهاي . ه شداستفاد

بـه   ،باشـد  3تـا   2اگر خود عدد  ،لفهؤهاي هر م، میانگین امتیاز گویهاندك اجتماعی سرمایۀ سطح ۀمنزل به ،باشد
ـ  بـه  ،باشد 4تا  3از  تر بزرگاگر  ،لفهؤهاي هر ماجتماعی متوسط و میانگین امتیاز گویه سرمایۀ سطح ۀمنزل  ۀمنزل

                                                                                                                                                  
1- Bullen and Onyx 
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مختلـف جهـاد کشـاورزي اسـتان      يهـا  سـازمان مـدیران  . است بررسی شده  ۀجامع عالیاجتماعی  سرمایۀ سطح
کـه   يا گونـه  بـه ، کردنـد تعیین  را نامه پرسش روایی ظاهري و محتواییت علمی دانشگاه ئکرمانشاه و اعضاي هی

اصـالحی خـود را اعـالم و پـس از مصـاحبۀ       هـاي نظر نامـه  پرسـش  هـاي  و گویـه  ها پرسشعمیق  ۀمطالعپس از 
. ، اصـالحات ضـروري انجـام شـد    شـده  مطـرح هـاي   دیـدگاه  دربارة و بحث و بررسی جامعۀ آماريحضوري با 

آماري تحقیـق   ۀبخشی از جامعبنابراین، . از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد نامه پرسش برآورد پایایی منظور به
هـا و   پردازي، ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي گویـه     و پس از داده کردندتکمیل  را نامه پرسش نسخه از 30د تعدا

دسـت آمـد    بـه  86/0، نامـه  پرسـش  هاي مختلفمیانگین این ضریب در بخش. شدمحاسبه  ،شده اشاره يها سؤال
 و هـا  دادهپس از تکمیل  ).است شده گزارش 1در جدول  نامه پرسش مقدار این ضریب به تفکیک هر بخش از(

 SPSS افزار نرمبا استفاده از ) توصیفی و استنباطی(آماري  هاي هپردازي، محاسب داده، فرآیند استخراج اطالعات
اجتماعی در بین دو گـروه کـاربران و غیرکـاربران خـدمات دفـاتر فنـاوري        سرمایۀ براي تعیین سطح. انجام شد

هـا  پـس از جمـع جبـري گویـه     )ISDM( 1ص انحـراف معیـار و میـانگین   شاخ اطالعات و ارتباطات نیز از معیار
  .اند کرده یمعرف آن را )2007( و همکاران 2که گنگاهارپاانحراف معیار از میانگین استفاده شد  ۀفاصلبراساس 

 يهـا  گـروه از  کیـ در هـر   یمثـل مشـارکت اجتمـاع    يا مؤلفـه  ایـ سطح هر شاخص  ISDM طبق استاندارد
اسـتفاده   ICTکه از خدمات دفـاتر   یروستائیان و ICTاز خدمات دفاتر  کننده استفاده ستائیانرو مثل بررسی شده

 نیهمـان شـاخص در کـل جامعـه، معـ      اریو انحراف مع نیانگیاز م موردنظرشاخص  ۀفاصل، با توجه به کنند ینم
 M، )اسـت  یجتمـاع ا یـی گرا عمل ،یاجتماعمثل مشارکت ( بررسی شده ۀمؤلف C ار؛یمع نیدر فرمول ا. شود یم
 :)2007،و همکاران گنگاهارپا( است بررسی شده ۀلفؤم ارینحراف معا SDو  بررسی شده ۀلفؤم نیانگیم

  C‹M-1/2SD=  اجتماعی در سطح کم سرمایۀ                                                                                       )   1(
 M-1/2SD≤C≤M+1/2SD= در سطح متوسطاجتماعی  سرمایۀ                                                              )      2(

  C›M+1/2SD=  باالر سطح اجتماعی د سرمایۀ                                                                              )           3(
  

 بررسی شده منطقۀ معرفی 

در شمال شرقی شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه،  ،است مرکز دهستان گودینکه اي گودین روست
آباد و از شرق به شهرستان تویسرکان و از جنـوب بـه   افشار شهرستان اسدجلگۀ شمال با  ازاین روستا . قرار دارد

                                                                                                                                                  
1- Index of Standard Division and Mean 
2- Gangadharappa 
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خـانوار   393روسـتا و   22 دهسـتان گـودین شـامل   . شـود دهستان کرماجان و از غرب به دهستان فش محدود می
 12آسـفالته بـه طـول     ةجاداین روستا از طریق . اند هزار نفر در آن ساکن 12718 بر بالغکه در کل جمعیتی  است

. اسـت عمیـق   نیمهچاه عمیق و  112قنات و  3روستاي گودین داراي . استکیلومتر با مرکز شهرستان در ارتباط 
هکتـار   225تـار آبـی و   هک 600که از این مقدار  هکتار بوده 825کشاورزي روستاي گودین  يها نیزممساحت 

داراي مرکـز تـرویج و    و این روستاهستند ارها داراي تلفن ثابت در روستاي گودین تمام خانو. استزمین دیم 
  .استارتباطات و اطالعات روستایی  فنّاوري خدمات کشاورزي، بانک و دفتر خدمات

  نتایج و بحث
سـوادي در حـد   داراي سواد یا بی دهندگان پاسخ درصد 43 در حدود دهدحقیق نشان میي تهایافته بررسی

). 2جـدول  (انـد  از دیـپلم بیشـتر  درصـد داراي سـطح سـواد     5/29دیـپلم و  درصـد   27هسـتند؛  خواندن و نوشتن 
 30سـنی   ةرددرصد آنان، در  8/48قریب به  گویاي آن است که ،بررسی شده همچنین پراکنش سنی روستائیان

 ).3جدول (قرار دارند  سال 30و کمتر از  سال 40تا 

 سطح سواد برحسب دهندگان پاسخ توزیع فراوانی -2جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح سواد

86/20 53 سواد یب  86/20  

44/22 57 خواندن و نوشتندر حد   3/43  

16/27 69 دیپلم  47/70  

54/29 75 از دیپلم بیشتر  100 

 -  100 254 جمع

                           از دیپلم بیشتر :مد
                                   تحقیق يها افتهی: مأخذ

  

 سن برحسب دهندگان پاسخ توزیع فراوانی -3جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی سنی ةرد

56/27 70 سال 30کمتر از   56/27  

25/21 54 سال 40تا  30بین   81/48  

70/30 78 سال 50تا  40بین   52/79  

49/20 52 سال 50بیشتر از   100 

  100 254 جمع
            سال 40-50:مد

  تحقیق يها افتهی: مأخذ
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 کـاربر و غیرکـاربر خـدمات    روسـتائیان  اجتمـاعی در میـان   سرمایۀ يها مؤلفهوضعیت موجود  5و  4جدول 
 در اجتماعـات مشـارکت   ،احساس امنیت و اعتمـاد  :شامل ها مؤلفهاین . دهد نشان می را روستایی ICT دفترهاي

ظرفیـت پـذیرش   ، دوسـتی و روابـط خـانوادگی    ،هاي همسـایگی پیونـد ، در بافت اجتمـاعی  ییگرا عمل ،محلی
  .هستند به زندگی بها دادن و پیوندهاي کاري، هاتفاوت

  روستایی ICTاجتماعی کاربران خدمات دفاتر  سرمایۀ يها مؤلفهوضعیت  -4 جدول
  انحراف معیار  )4از ( میانگین  اولویت  لفهؤم

  97/0  81/3  1  هاظرفیت پذیرش تفاوت
  86/0  65/3  2  ت محلیااجتماع در مشارکت

  93/0  44/3  3  بها دادن به زندگی
  02/1  28/3  4  احساس امنیت و اعتماد

  07/1 18/3  5  همسایگی يوندهایپ
  09/1  04/3  6  کاري يوندهایپ

  12/1  8/2  8  دوستی و روابط خانوادگی
  02/1  84/2  7  در بافت اجتماعی ییگرا عمل

  تحقیق يها افتهی: مأخذ  
  

  روستایی ICTاجتماعی غیرکاربران خدمات دفاتر  سرمایۀ يها مؤلفهوضعیت  -5 جدول
  انحراف معیار  )4از ( میانگین  اولویت  لفهؤم

  03/1 74/3  1  کاري يوندهایپ
  096/0  51/3  2  ت محلیااجتماع در مشارکت
  07/1  28/3  3  دادن به زندگی بها

  096/0 24/3  4  احساس امنیت و اعتماد
  03/1  15/3  5  همسایگی يوندهایپ

  02/1 9/2  6  دوستی و روابط خانوادگی
  05/1  67/2  7  ها تفاوتظرفیت پذیرش 

  01/1 61/2  8  در بافت اجتماعی ییگرا عمل
  تحقیق يها افتهی: مأخذ                                        

و مشارکت در اجتماعات محلی  ها تفاوتاجتماعی، میزان ظرفیت پذیرش  سرمایۀ هاي مختلفاز بین مؤلفه
در این بـین کمتـرین   . دارد در روستاي گودین وجود ICTدفاتر در بین کاربران خدمات  ها مؤلفه دیگر بیش از
 کـه  یدرحـال . اسـت  افتـه ی اختصـاص اعی در بافـت اجتمـ   ییگرا عملها به دوستی و روابط خانوادگی و اولویت
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روسـتایی، گویـاي ایـن اسـت کـه       ICTاجتماعی در بین غیرکاربران خدمات دفـاتر   سرمایۀ هايپراکنش مؤلفه
همچنـین در میـان   . میـزان اسـت  اجتماعی داراي بیشـترین   يها هیسرماهاي وجود پیوندهاي کاري در بین مؤلفه

ـ  اري و مشـارکت در اجتماعـات محلـی دار   اجتمـاعی، پیونـدهاي کـا    سـرمایۀ  هـاي مؤلفه ت و ي بیشـترین اولوی
 کاربرانریغدر بافت اجتماعی داراي کمترین اولویت در بین  ییگرا عملها و ظرفیت پذیرش تفاوت يها مؤلفه

  .اطالعات و ارتباطات بودند فنّاوري دفترهاي خدمات دفاتر

کاربر و غیرکاربر خدمات دفـاتر   روستائیان اناجتماعی در می سرمایۀ هاي، گویاي تفاوت بین مؤلفه1 شکل
دهد که کاربران خدمات دفاتر اطالعـاتی و  نمودار مذکور نشان می. روستایی است )ICT(اطالعاتی و ارتباطی 

بـه زنـدگی، احسـاس امنیـت،      بهـا دادن ، مشارکت در اجتماعـات محلـی،   ها تفاوتارتباطی در ظرفیت پذیرش 
تـري  و وضعیت مطلـوب  بهتردر بافت اجتماعی نسبت به گروه دوم در سطح  ییگرا عملپیوندهاي همسایگی و 

 ،کنند ارتباطی و اطالعاتی استفاده نمی هايفنّاوري ی که از خدماتروستائیان این در حالی است که. قرار دارند
  .تري داشتندپیوندهاي کاري و دوستی و روابط خانوادگی وضعیت مطلوب ازنظر

 
  اجتماعی کاربران و غیرکابران خدمات دفاتر اطالعاتی و ارتباطی سرمایۀ سطح ۀمقایس. 1 شکل

خدمات دفاتر ارتبـاطی   کاربرانریغاجتماعی را در بین کاربران و  سرمایۀ ، تفاوت سطح7و  6نتایج جداول 
ی که از خـدمات دفـاتر اطالعـاتی و    نروستائیا درصد 54این نتایج نشان داد . دهدو اطالعاتی روستایی نشان می

 کـه  یدرحـال  ،اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارنـد  سرمایۀ يها مؤلفهسطح  ازنظر ،اندارتباطی استفاده کرده
 يهـا  مؤلفـه سـطح   ازنظر ،اند نکردهیانی که از خدمات دفاتر اطالعاتی و ارتباطی استفاده ئدرصد روستا 18فقط 
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اجتمـاعی در   سـرمایۀ  این یافته خود گویاي تفاوت بارز سـطح . لوبی قرار دارنداجتماعی در وضعیت مط سرمایۀ
 هـاي اجتمـاعی اطالعـاتی و ارتبـاطی در مقایسـه بـا غیرکـاربران ایـن        از شـبکه  کننـدگان  استفادهربران و بین کا
  .هاي اطالعاتی و ارتباطی است ها و شبکهفنّاوري

 روستایی ICTربران خدمات دفاتر اجتماعی کا سرمایۀ سطح توزیع فراوانی -6دول ج
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  اجتماعی سرمایۀ سطح

  65/15  65/15 18  کم
  22/45  56/29 34  متوسط

  100  79/54 63  باال
  -   100  115  جمع

  تحقیق يها افتهی: مأخذ                                               

 روستایی ICTخدمات دفاتر  رکاربرانیغعی اجتما سرمایۀ سطح توزیع فراوانی -7دول ج
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  اجتماعی سرمایۀ سطح

  09/33  09/33 46  کم
  29/81  20/48 67  متوسط

  100  71/18 26  باال
    100  139  جمع

  تحقیق يها افتهی: مأخذ                                                

بـا میـزان اسـتفاده از     روسـتائیان  یشـناخت  جامعـه و  يا حرفهفردي،  يرهایمتغبررسی همبستگی بین  منظور به
هـاي  از آزمـون ) در طـول هفتـه   ICTمتوسط ساعات استفاده از خدمات  برحسب(روستایی  ICTخدمات دفاتر 

نتایج نشـان داد بـین میـزان اسـتفاده از     ). 8جدول (استفاده شد  بررسی شده ماهیت متغیرهاي برحسبهمبستگی 
در  )ICTمنـدي  برداشـت ذهنـی از فایـده   (روستایی با سطح سواد اطالعاتی و مزیـت نسـبی    ICTدفاتر  خدمات

روستایی بـا سـطح    ICTهمچنین بین میزان استفاده از خدمات دفاتر . دار وجود دارددرصد ارتباط معنی 1سطح 
  .دار وجود دارددرصد ارتباط معنی 5خدمات در سطح دسترسی به این 

بـین دو گـروه کـاربر و    (اجتمـاعی   سـرمایۀ  میـانگین ، 9مسـتقل، منـدرج در جـدول     tاز آزمـون  با اسـتفاده  
نتایج گویاي آن است که اختالف . شد  یبررس )هاي اجتماعی، اطالعاتی و ارتباطیاز خدمات شبکه کاربرریغ

  .اجتماعی وجود دارد سرمایۀ سطح ازنظردر سطح یک درصد بین دو گروه مذکور  يدار یمعن

 يهـا  شـبکه اجتمـاعی در میـان کـاربران خـدمات      سـرمایۀ  يهـا  مؤلفـه ، وضعیت سطح 11و  10 هاي ولجد
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 اسـتفاده نفري که از ایـن خـدمات    115دهد، با این تفاوت که از میان ی اطالعاتی و ارتباطی را نشان میاجتماع
از  جامعـۀ آمـاري  نفـر از ایـن    46و استفاده از امکانات تلفـن راه دور و   ها قبضبراي پرداخت  نفر 69، انددهکر

  .اند دهکرامکاناتی همچون اینترنت استفاده 

روستائیان با میزان استفاده از خدمات  یشناخت جامعهو  يا حرفهفردي،  يها یژگیوهمبستگی میان  -8جدول    
  )استفاده در هفته هاي تساعمتوسط  برحسب(روستایی  ICTدفاتر 

  متغیر  همبستگی نوع r همبستگیضریب   يدار یمعن سطح
071/0  
084/0  

**000/0  
321/0  

142/0  
**014/0  

223/0  
**000/0  

215/0  
232/0  
821/0  
263/0  
31/0  

634/0  
121/0  
675/0  

  پیرسون
  اسپرمن يا رتبه
  اسپرمن يا رتبه

 پیرسون
  پیرسون

  اسپرمن يا رتبه
  اسپرمن يا رتبه

  پیرسون

  سن
  سطح تحصیالت

  سطح سواد اطالعاتی
  میزان درآمد

  کشاورزي ۀسابق
  دسترسی به دفاتر خدماتی

  آموزشی ترویجی يها کالسمیزان شرکت در 
  )ICTمندي برداشت ذهنی از فایده(مزیت نسبی 

  تحقیق يها افتهی: مأخذ            
  

  اجتماعی، اطالعاتی و ارتباطی يها شبکهمیانگین بین دو گروه کاربر و غیرکاربر از خدمات  ۀمقایس -9جدول 

-عنیسطح م  انحراف معیار  میانگین   شدهبررسی  متغیر
  داري

58/46  بله  اجتماعی سرمایۀ   12/21  009/0  
11/27  خیر    40/23  

  تحقیق يها افتهی: مأخذ         
  

در بافت  ییگرا عملو همچنین احساس امنیت و اعتماد  هاي مؤلفه اجتماعی، سرمایۀ هاياز بین مؤلفه
 يها شبکهو تلفن راه دور از خدمات  ها قبضکه براي پرداخت  کسانی در بین ها مقوله دیگر بیش از اجتماعی

ظرفیت  مربوطها کمترین اولویت ،در این بین. اند اولویتدارای  ،اند دهکراستفاده  اجتماعی اطالعاتی و ارتباطی
 يها هشبکی که از خدمات روستائیان اجتماعی در بین سرمایۀ هايسطح مؤلفه که یدرحال. ستهاوتپذیرش تفا

گویاي این است که وجود  ،اند کردهاینترنتی استفاده  يها تیفعالاجتماعی اطالعاتی و ارتباطی براي انجام 
اجتماعی داراي  يها هیسرما يها مؤلفهدر بین  محلی در اجتماعاتمشارکت و  ها تفاوتظرفیت پذیرش 

  .بیشترین میزان است
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و تلفن راه  ها قبض پرداخت  در ICT بران خدمات دفاترکاراجتماعی سرمایۀ هايلفهؤوضعیت م -  10جدول 
  دور

  انحراف معیار  )4از ( میانگین  اولویت  لفهؤم
  98/0  3/87  1  احساس امنیت و اعتماد

  92/0  3/76  2  در بافت اجتماعی ییگرا عمل
  94/0  3/59  3  همسایگی يوندهایپ

  04/0 3/41  4  دوستی و روابط خانوادگی
  06/0  3/23  5  ها تفاوتظرفیت پذیرش 

  1/1 3/13  6  بها دادن به زندگی
  02/0  2/85  7  محلی در اجتماعات مشارکت

  03/0  2/59  8  هاي کاريپیوند
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
  در انجام کارهاي اینترنتی ICTاجتماعی کاربران خدمات دفاتر  سرمایۀ يها مؤلفهوضعیت  -  11 جدول

  عیارانحراف م  )4از ( میانگین  اولویت  لفهؤم
  98/0  9/3  1  ها تفاوتظرفیت پذیرش 

  97/0  84/3  2  محلی در اجتماعات مشارکت
  01/0  78/3  3  بها دادن به زندگی

  93/0  71/3  4  احساس امنیت و اعتماد
  06/1  64/3  5  همسایگی يوندهایپ

  01/1  52/3  6  دوستی و روابط خانوادگی
  02/1  43/3  7  هاي کاريپیوند

 1  31/3  8  اعیدر بافت اجتم ییگرا عمل
  هاي تحقیقیافته: أخذم                     

  
 و پیشنهادهاگیري  نتیجه

در ایـن   .شـود پایـدار روسـتایی محسـوب مـی     ۀتوسـع ي یکی از عوامـل کلیـد   روستاها اجتماعی در ۀسرمای
 تائیانروسـ  اجتمـاعی  سـرمایۀ  يهـا  مؤلفـه اطالعات و ارتباطات روسـتایی بـر    فنّاوري پژوهش اثر خدمات دفاتر

، کـم  و سـطح سـواد  زیـاد   سـن نسـبتاً   بیانگر این است که آمده دست بهمطالعۀ نتایج توصیفی . است شده یبررس
ثابـت و   هـا  یژگـ یوایـن   ازآنجاکـه . اسـت  بررسـی شـده  منطقـۀ   در  دهنـدگان  پاسـخ  فردي يها مؤلفه نیتر مهم

روسـتایی دانسـت کـه     ۀتوسـع  يها برنامهپذیرش  در برابر هایی مانع عنوان بهرا  ها آن توان یمهستند،  ریرناپذییتغ
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بـراي کـاهش ایـن مقاومـت بایـد بـا دیـدي        . شـود  یمـ  ها برنامهباعث ایجاد نوعی مقاومت در برابر پذیرش این 
اجتماعی از  سرمایۀ يها مؤلفهپذیر مانند ؤثر و تغییرم يفاکتورهاپذیرش نگاه کرد و به سمت  ۀمسئلبه  يا سامانه

  .عی اطالعاتی و ارتباطی حرکت کنیمخدمات اجتما ۀارائ يها شبکهو  ها ترساخیزطریق گسترش 

نشـان   و اطالعـاتی هاي ارتباطی فنّاوري اجتماعی کاربران و غیرکاربران خدمات و سرمایۀ بین سطح ۀمقایس
در میـان   کـه  يطـور  بـه  اجتماعی بـین دو گـروه مـذکور وجـود دارد     سرمایۀ داري از نظر سطحداد تفاوت معنی

و مشـارکت در اجتماعـات محلـی     ها تفاوتظرفیت پذیرش  ،انداستفاده کرده ICTانی که از خدمات دفاتر کس
 ییگرا جمع خوب ۀروحیاین نتیجه نشان از . در بافت اجتماعی در سطح پایینی بود ییگرا عملو  عالیدر سطح 
 يریکـارگ  بـه نکتـه کـه    نیـ ر ابـ مبنـی  ) 2003(فلرانـدر  ، )2000(بالنچـر   هـاي  پژوهشاست که با  ICTکاربران 

، سـبب توسـعه و تقویـت روابـط اجتمـاعی      )ICT(اجتمـاعی اطالعـاتی و ارتبـاطی     يها شبکهامکانات مختلف 
، دانـد  یمکه استفاده از اینترنت را موجب بهبود تعامالت  )2004(پژوهش هارجیتاي  ۀنتیجو همچنین با  شود یم

اجتماعی این افراد در مشورت گرفتن و مشـارکت بـراي بهبـود     هاياز پتانسیل توان یم بنابراین .همخوانی دارد
 سـرمایۀ  يهـا  مؤلفـه این در حالی است که در میان . روستایی کمک گرفت ۀتوسع يها پروژهها و کیفیت برنامه

خانوادگی در مقایسـه بـا گـروه کـاربران در سـطح       يها یدوستاجتماعی در بین غیرکاربران پیوندهاي کاري و 
غیرکاربران  درمجموع. باشدناشی از ارتباطات رودررو و مستقیم این گروه  تواند یماین نتایج . ر داردقرا بهتري

اجتمـاعی قـرار    سـرمایۀ  در سـطح متوسـطی از  بیشـتر ، )ICT(اجتماعی اطالعاتی و ارتبـاطی   يها شبکهخدمات 
اجتماعی  سرمایۀ یسۀاز طرفی مقا. اجتماعی بودند سرمایۀ باالیی از داراي سطح بیشتر کاربران که یدرحال ،دارند

 ازلحـاظ  ،کننـد  یمـ به این دفاتر مراجعه  قبضحاکی از آن است که کسانی که براي پرداخت  ،در بین کاربران
قـرار    بسـیار خـوبی  در بافت اجتماعی در سـطح   ییگرا عملاحساس امنیت و اعتماد و  يها مؤلفهبرخورداري از 

اجتمـاعی، ظرفیـت    يهـا  گـروه دلیل ارتباط با طیف متنوعی از  بهن اینترنت در بین کاربرا ،دارند، از سوي دیگر
 ۀمطالع ۀیافتاین نتیجه با . اول و دوم قرار دارد يها تیاولوو مشارکت در اجتماعات محلی در  ها تفاوتپذیرش 

، کننـد  یمـ  ICTبیشـتري از خـدمات دفـاتر     ةاسـتفاد   برتـر اجتمـاعی   سـرمایۀ  که نشان داد افراد با )2006(ویلیام 
نظیـر سـطح تحصـیالت و میـزان سـواد       يا نـه یزممتـأثر از متغیرهـاي    توانـد  یماین نتیجه  عالوه به. مطابقت دارد

و دنیاي دیجیتال دارند، دسترسی  ICTآن تمایل بیشتري به استفاده از خدمات  باالتر که افراد با سطح اطالعاتی
بـاور و  (و نیز نزدیکی به دفاتر خدماتی و نیز مزیت نسبی این خدمات مانند کامپیوتر شخصی  يها رساختیزبه 

نتایج این بخش پژوهش با نتایج پاتنام . باشد) اطالعاتی و ارتباطی يها فنّاوري دیدگاه مثبت نسبت به استفاده از
، منتظـر  )1383(، موسـوي  )1382(، یـزدان پنـاه   )1382(زاده  رجب، )1383(، کمالی )1382( بخش تاج، )2000(
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اجتمـاعی کـه عامـل     سرمایۀ پژوهش نشان داد نتایج تیدرنها. همسویی دارد) 1380(و میرزاخانی ) 1384( قائم
باید، داراي جایگـاه   که چنان آن، بررسی شده  روستایی ۀجامعدر  ،فیزیکی و انسانی است يها هیسرما يور بهره

اجتمـاعی و   يها شبکهه از پتانسیل عظیم روستایی با استفاد ۀتوسع يها طرحموفقیت  منظور بهآن  ءارتقانیست و 
برخـوردار   زیـادي اطالعاتی و ارتبـاطی از اولویـت    يها فنّاوري مناسب ارتباطات اجتماعی با استفاده از قابلیت 

  :پیشنهادهاي زیر پرداخت ۀارائبه  توان یمدر این خصوص . است

لیدي در خصوص ارتقاء سطح سواد تو يها یتعاونمردمی نظیر شوراهاي اسالمی و  يها تشکلاستفاده از  - 
روسـتایی   ICT هايخدمات مرکز يها تیقابلآشنایی و چگونگی استفاده از  منظور هب روستائیان اطالعاتی
 .کاري و اداري هاي فعالیتمختلف همچون  کارهايدر انجام 

بیشـتر فرهنگـی و    يهـا  شـباهت کشـورهایی بـا   هـاي   تجربـه  خصـوص  بـه  ،جهـانی  هاي تجربه يساز یبوم - 
 .روستایی ICT هايخدمات مرکز ۀتوسعو  ءارتقا زمینۀدر  یرساختیز

بـودن سـطح    کـم آموزشی دیداري و شنیداري با توجه بـه   يها برنامه ۀتهیآموزشی و  يها دورهبرگزاري  - 
 .روستایی ICT هاي، در خصوص چگونگی استفاده از خدمات مرکزروستائیان سواد

 منابع
. موردي حوزه آبریز کرخهۀ مطالع :هاي تولیدياجتماعی و نقش آن در تشکلۀ یرماس) 1383(و فیروزآبادي س  .ازکیا م

  .45-54: 5. ایران یشناس جامعه

 .1389خرداد . مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان کنگاور آمارنامه

  .انتشارات غدیر: تهران. دلفروز یمحمدتقۀ ترجممدنی،  يها سنتدموکراسی و ) 1380(پاتنام ر 

-45: 32. علوم اجتماعی. و کیفیت زندگی در محالت شهري اجتماعیۀ یسرماۀ رابط) 1385(وشن فکر س و ر .ذکایی م
38.  

: 33. علـوم اجتمـاعی  . اجتماعی بر رضایت شـغلی معلمـان  ۀ یسرمامیزان  ریتأثبررسی ) 1385(د  زاده حسنو  .ساالرزاده ن
45-39.  

  .اینترنتی آفتاب: تهران .اجتماعیۀ یسرماجمعی و  يها رسانه) 1387(صدیق بناي ه 
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تأمین . اجتماعی در ایران سرمایۀ اجتماعی در تحلیل وضعیت سرمایۀ بررسی مقدماتی کاربرد نظریه) 1382(ك  بخش تاج
  .224-232: 16. اجتماعی

  .ملی يها طرحدفتر . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. رفتارهاي فرهنگی ایرانیان) 1382(ا  زاده رجب

  .چاپ اول. وزارت تعاون) به سفارش(اجتماعی، انتشارات فرهنگ دهخدا،  سرمایۀ تعاون و ).1388(رستمی ح 

روسـتایی و دفتـر    ICTو تهدیـدهاي توسـعه    هـا  فرصـت تحلیـل نقـاط قـوت، ضـعف،     ) 1388(ج و یعقوبی ا  .قلی نیا م
  .ییاطالعات و ارتباطات روستا فنّاوري مجموعه مقاالت همایش خدمات. در ایران یرسان خدمات

رسـاله  . تخصصی يها سازمانبر  دیبا تأکمطالعه تطبیقی اعتماد اجتماعی در دو حوزه فرهنگ و سیاست ) 1383(کمالی ا 
  .24-87.دانشکده علوم اجتماعی تهران یشناس جامعهدکتري 

ات اطالعـات و ارتباطــ  فنّـاوري  تحلیــل اثـرات اجتمـاعی و اقتصــادي  ) 1389(ر  .و رضـوانی م  .ح .مطیعـی لنگـرودي س  
  .33-59: 26جغرافیا، ). بخش مرکزي شهرستان گرگان: مطالعه موردي(روستایی 

انجمن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و    . خاموش يها گروهاجتماعی و  سرمایۀ اینترنت،) 1384(و عبدالعزیز ت  .منتظرقائم م
  .24-244: 46. ارتباطات
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Abstract 
The main purpose of this study is to investigate effects of rural ICT office services on 
developing rural social capital. It’s a descriptive-conductive study using simple 
random sampling. The population society are peasants of Godin village in Kangavar 
county of Kermanshah province. The sample size using Morgan and Krejcie table was 
determined 350 but the rate of return was 254 questionnaires. Results showed there 
was significant difference a bout level of social capital between user and non-user 
ICT's services. Access to ICT services in rural offices, including access to the Internet 
can lead to better acceptance of differences and these people were more involved in 
community and have more participatory in community. Based on these results it is 
proposed to develop the necessary infrastructure and encourage peasants in using this 
technology for the development of social capital and to success in rural development 
programs. 
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