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چکیده
در دهههای اخیر ،جهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه های گوناگون بوده است .که این تغییررات ترا رد دیرادی م صروع توسرعه
قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبوده است اد این رو در پژوهش اضر سنجش سطح عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTدر ارائه خدمات به نوا ی روستایی شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گرفته است ت قیق اضر به ل اظ ماهیرت و
روششناسی توصیفی  -ت لیلی اد جهت هدف کاربردی و اد نظر گستره موردی میباشد به منظور گردآوری دادهها اد دو روش مطالعات
اسنادی و بررسیهای پیمایشی استفاده شد است .وده مورد مطالعه ،ساکنین روستاهای دارای دفاتر  ICTشهرستان جیرفت میباشد.
با توجه به  3434خانوار ساکن در این روستاها جم نمونه آماری بر اساس فرموع کوکران تعداد  294نفر برآورد شرده اسرت .جهرت
تجزیه و ت لیل داده ها در بخش توصیفی اد جداوع فراوانی ،درصد و میانگین ،ان راف معیار و ضریب تغییرات و در ت لیل اسرتنباطی اد
آدمون  Tو رگرسیون چند متغیره با استفاده اد نرم افزار  SPSSاستفاده شد است یافتههای اصل اد فرموع شاخص عملکرد کل ()TPI
و آدمون  tتك نمونهای نشان داد عملکرد دفاتر  ICTدر بین ابعاد مورد بررسی به جزء خدمات پست بانك ،عملکرد مطلوبی نداشتهاند.
که به دالیل آن می توان به نا آشنا بودن روستاییان با خدمات مختلف اینترنتی ،پایین بودن سرعت اینترنت وکافی نبودن تجهیزات مورد
نیاد این دفاتر اشاره کرد نهایتاً اینکه نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد میزان ت صیالت ،میزان آشنایی با رایانه و درآمد با استفاده
مناسب اد فناوری اطالعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی دفاتر  ،ICTخدمات پست بانک ،اینترنت ،توسعه روستایي ،شهرستان جیرفت
ن وه استناد به مقاله:
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مقدمه
عصری که در آن زندگي ميکنیم عصر اطالعات و ارتباطات نام دارد .در جهان امروز ،اطالعات عامل اصلي و زیر بنایي توسعه اقتصادی
و اجتماعي کشورها محسوب ميشود و نقش مهمي در زمینه فعالیتهای انساني ایفا ميکند .به عبارت دیگر امروزه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،به عنوان عمده ترن محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده و دستاوردهای ناشي از آن نیز آنچنان با زندگي مردم عجین شده
که روی گرداني و بي توجهي به آن ،اختالل عظیمي را در نظم جامعه بوجود ميآورد ) (Jalali, 2004: 6فناوری اطالعات و ارتباطات
رهیافت جدیدیست که به دنبال عصر صنعتي به وجود آمد و خواسته یا ناخواسته در تار و پود سازمانهای امروزی نفوذ کرده است
) (Salmanzadeh, 2006: 124در واقع فناوری اطالعات به عنوان پیشروترین گرایش جهاني که بر تمامي بخشهای و ابعاد زندگي
بشر تأثیر نهاده است با حرکت پرشتاب خود ،فصلي تازه را در اداره سازمانهای امروزی رقم زده و پارادایمي را به وجود آورده است که بي
توجهي به آن به منزله حذف تدریجي از تراکنشهای اقتصادی و اجتماعي جهاني خواهد بود ) (ZandiPajouh, 2006:1385در
همین رابطه گسترش فناوری اطالعات در سطوح مختلف حتي در دورافتادهترین نقاط ،ابزاری موثر و ضرور ی برای تولید علم و انتقال
دانایي بوده و ميتواند بستر سازی مناسب جهت ایجاد تبادل دوسویه دیدگاهها جهت تحکیم نظام سیستمي را فراهم سازد .جوامع دانش
محور بر پایه این فناوری نوین بنا ميشوند و این فناوری آنچنان تحوالت عظیمي را در جنبه های مختلف زندگي ایجاد کرده است که
همگان ناگزیر به استفاده از این مقوله جدید و نوپا اما حیاتي هستند ).(Khatounabadi, 2005:1284
عرصه اثرگذاری فناوری اطالعات دارای گستردگي خاصي است و تنها محدود و منحصرر بره محری هرای شرهری نمريگرردد و حتري
دوردستترین مناطق را همچون نواحي روستایي در بر ميگیرد ) (Fazelnia & Kiani, 2003: 2به بیان دیگر ،از آنجرا کره فنراوری
اطالعات یکي از عناصر ضروری برای دستیابي به پیشرفتهای اساسي در هر برنامه توسرعه محسروب مريشرود و در منراطقي همچرون
روستاها که از یک سو به مثابه مهمترین قطبهای اقتصادی فضای کالن ملي اسرت ) (Roknoldin Afrakhteh at el, 2009: 2و
از سوی دیگر با مسائلي نظیر تراکم کم جمعیت ،انزوای جغرافیایي و عدم دسترسي به اطالعات مواجه بوده ،دارای اهمیرت قابرل تروجهي
است ) .(Diazpuente at el, 2012: 121از این رو برای اولین بار راهبررد ایجراد و توسرعه دفراتر فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در
فضاهای روستایي از سوی بانک جهاني ارائه گردید که تاکنون در بسیاری از کشورها به طور موفقیتآمیزی رشد در جهت توسرعه داشرته
است ).(Proenza, 2001:1
تجربیات جهاني نشان مي دهد که با برنامهریزی صحیح ،گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ميتواند دسترسي مردم روستایي به انواع
خدمات بهداشتي ،آموزشي ،دولتي ،ایجاد فرصت های شغلي ،افزایش سطح آگاهي در زمینره فعالیرتهرای تولیدی،کشراورزی و ترویجري،
بازاریابي محصوالت زراعي و غیر زراعي و ...را بهبود بخشد به طوری که این فناوری به عنوان یکي از ابزارهرا و بسرترهای توسرعه همره
جانبه محسوب ميشود ) .(Rezvani, 2004: 259در برخي کشورهای در حال توسعه ،بسیاری از معضالت اجتمراعي ماننرد مهراجرت
گسترده به شهرها ،کمبود امکانات آموزشي و پایین بودن سطح دانش و اطالعات عمومي با بهره گیری از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات
روستایي مرتفع شدهاند .کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه آموزشهای روستایي از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات روستایي به شمار ميآیند .از دیگر آثار توسعه این فناوری ميتوان در زمینه اقتصادی به رشد صنایع دسرتي روسرتایي ،کراهش
فقر ،رونق کشاورزی و در زمینه فرهنگي به تغییر جایگاه زنان اشاره کرد .بدون شک بررسي بسیاری از تحوالت روستاهای امروز و برنامره
ریزی برای آینده آنها ،بدون توجه به نقش و اهمیت توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات غیر قابل تصور است .به همین دلیرل امرروزه
تدوین و تنظیم سیاستها و استراتژی های توسعه  ICTبه یک مسئله مهم برای بسیار از کشورها به ویژه کشورهای جهان سروم تبردیل
گردیده است ).(ReyahiVafa & Hedayati, 2006: 25
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات مراکزی هستند که درآن خدمات الکترونیکي برای استفاده تمام افراد جامعه محلي ارائه ميشود و
عمدتاً این مراکز باحمایت دولت راه اندازی و پشتیباني ميشود ) (Management & Planning Organization , 2003: 2و
گسترش دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات یکي از سیاستها و راهبردهای پیشبرد توسعه سکونتگاههای روستایي آن بوده که از سوی
برنامهسازان منطقه در دهه اخ یر به طور جد پیگیری گردیده و تا کنون دفاتر زیادی نیز در روستاها بر پا شده است.در این راستا وزارت
فناوری اطالعات و ارتباطات با همکاری شرکتهای مخابرات استانها از مرداد  1383در قالب پروژه تجهیز ده هزار روستای کشور به
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایي اقدام به راه اندازی دفاتر ICTروستایي در سطح کشور نموده است.
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لذا مسأله اساسي پژوهش حاضر ،بررسي عملکرد دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکي از سیاستها و راهبردهای پیشبرده
توسعه سکونتگاه های روستایي جهت ارائه خدمات به نواحي روستایي است که از سوی برنامهسازان منطقه در دهه اخیر به طور جد
پیگیری گردیده شده است .به این منظور از بین روستاهای تجهیز شده به دفاتر ، ICTتعدادی روستا با توجه به پارامترهای جمعیت،
عملکرد و امکان دسترسي جهت مطالعه انتخاب شدهاند .شهرستان جیرفت در جنوب کرمان به عنوان یکي از مناط ق کشور که نواحي
روستایي آن از سطح پایین توسعه برخوردا هستند ،نتایج این مطالعه مي تواند در ارزیابي نقش این دفاتر ,ارتقاء عملکرد آنها ونیز توجیه
چگونگي ادامه کار در روستاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد .دیدگاههای مختلف موجود در مورد نق ش فناوری اطالعات را ميتوان در
سه دسته بدین شرح خالصه کرد:
الف( طرفداران توسعه فناوری اطالعات
طرفداران این دیدگاه معتقدند بکارگ یری فنون ،طبعاً عامل پیشرفت هستند و هر چه کشورها ،به فناوریهای جدید اطالعات بیشتر
اعتماد کنند ،وضعیت آن ها بهتر خواهد شد .این گروه شامل افرادی است که معتقد به نقش معجزه گر و قطعي فناوری اطالعات در فرآیند
توسعه اقتصادی و اجتماعي کشورها هستند و از آن به عنوان انقالب یا تکامل عصر اطالعات یاد کردهاند ).(Nouri, 2006: 53
ب( مخالفان توسعه فناوری اطالعات
متفکران و صاحب نظراني که در این دسته قرار مي گیرند با گسترش فناوری اطالعات نه به علت مخالفت با نوآوری و فناوری بلکه به
عللي از جمله :اعتقاد به آثار منفي گسترش این فناوری ها بر جوامع ،در اولویت قرار نداشتن این فناوری در بین نیازهای مختلف محلي و
ترس از سوء استفاده شرکتها و کشورهای تولید کننده این فناوری ها در جهت منافع خود و به ضرر کشورهای جهان سوم ،مخالفت
ميکنند .این گروه عقیده دارند که فناوریهای جدید اطالعاتي برای تقویت قدرتهای کاپیتالیستي در امر ارتباطات به کار ميرود ،زیرا
نیروی محرک نهفته در گسترش این سیستمها ،به شرکتهای بینالمللي اجازه مي دهد به سود بیشتری دست پیدا کنند .بدین طریق این
فرایند اکثر مردم را به صورت مستقیم از ساختارهای جدید ایجاد شده مستثني و محروم ميکند و اگرچه سیستمهای ارتباطي برای مقاصد
گوناگون کاربرد دارند ،ولي هدف اصلي از طراحي زیرساختهای جهاني حمایت از منافع شرکتهای فراملیتي است ( & Benjamin
.)Mona, 1999,2

ج( طرفداران مشروط توسعه فناوری اطالعات
این گروه با علم به آثار مثبت و منفي این فناوری معتقد به برنامه ریزی هوشمندانه در بهره برداری از این فناوری هستند به طوری که
منجر به حداکثر کردن نتایج مثبت و کنترل و کاهش نتایج منفي ناشي از توسعه فناوری اطالعات شود .از جمله افراد این گروه "ماهاتیر
محمد" نخست وزیرسابق مالزی است .وی در بیان اهمیت فناوری اطالعات و نقش آن در توسعه کشورهای در حال توسعه ميگوید:
جهان وارد عصر اطالعات شده است .این بنیادیترین و کامل ترین تحول اقتصادی از زمان انقالب صنعتي است .ما انقالب صنعتي را از
دست دادیم و ناچار بودیم برای عدم توسعه خود هزینه گزافي را بپردازیم .اما این بار هزینه عدم شرکت در انقالب نوین اقتصادی متکي
بر دانایي و دسترسي بي نهایت به اطالعات برای ما قابل جبران نیست ،وی اضافه مي کند مردم باید به این واقعیت پي ببرند که تحول و
دگرگوني در فناوری اطالعات اجتناب ناپذیر است .صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن فناوری اطالعات باید آن را پذیرفت و خود را
برای مقابله با آن آماده ساخت .ما مجبوریم این واقعیت را بپذیریم که این روند آینده است ،بنابراین در برخورد با آن هر قدر آماده تر باشیم
امنیت بیشتری خواهیم داشت و باید در جستجوی چارهای باشیم تا از اطالعات به نفع خود بهره ببریم ) .(Mahatir, 2006: 3امروزه
عقیده بر این است که مراکز فناوری اطالعات مفهومي جدید در مقوله توسعه روستایي است که به روستاییان کمک ميکند تا از طریق
بکارگیری اطالعات و و فناوری اطالعات راه دور به فرصتها ی اجتماعي ،اقتصادی ،آموزشي و تحصیلي دسترسي پیدا کنند ( Suzuki
 .)& Shankariah,1998: 39در واقع این مراکز از طریق دسترسي به این خدمات فرصتهای کم هزینهای را برای جوامع محلي
فراهم ميکنند ( .)Falch & Anyimadu, 2003: 37در استراتژی جدید سازمان ملل متحد ،برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته،
لزوم توجه به اتخاذ یک رهیافت کارآمد ،برای ایجاد و تقویت پیوندهای سازماني نیرومند بین سازمانهای دولتي محلي 1،سازمانهای
غیردولتي 2،و بخش خصوصي در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گرفته است این رهیافت ميتواند استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
1. Local Governmental Organization
)2. Non-Governmental Organization (NGO,s
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در مناطق روستایي باشد .سازمان فائو نیز در یکي از پروژههای توسعه روستایي ،به بررسي نحوه گسترش  ICTدر روستاها و نقش آن در
توسعه روستایي پرداخته است طبق مدل فائو ،مشکل اصلي توسعه  ICTروستایي ،فاصله زیاد روستا از شهر و بي سوادی روستاییان است.
در این زمینه کارشناسان فائو معتقدند که توسعه  ICTاز طریق رادیو ،بهترین روش است؛ زیرا روستاییان به تنها تکنولوژی که دسترسي
دارند و از طریق آن اطالعات مهم را دریافت ميکنند ،رادیو است؛ بنابراین ميتوان آموزشهای الزم در زمینه این فناوری و روش استفاده
و مزایای آن را از طریق رادیو به مردم منتقل نمود .طبق این مدل ،ایستگاهها ی رادیویي با اتصال به شبکه اینترنت ،تشکیل یک تیم
مشترک به صورت اینترانت ميدهد که از طریق یک وب سایت داخلي با مخاطبان خود ارتباط دارد و از طریق شنود و ارتباط مستقیم به
رفع نیازهای اطالعاتي مردم اقدام ميکند .شکل ( ،)1نحوه ارتباط و ساز و کارهای را که در چهارچوب این راهبرد در زمینه توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات در روستاها مورد استفاده قرار ميگیرد ،نشان ميدهد ).(IIboudo, 2001: 135

شکل  .1نمای کلی مدع فائو

)(Sourse: IIboudo, 2001

کشور ایران نیز همگام با بسیاری از کشورهای پیشرو جهان در راستای تعهدات جامعه اطالعاتي ،نسبت به توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایي اقدام کرده است و تالش ميکند تا با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،خدمات دولتي را به دورترین نقاط کشور
منتقل نماید ) .(Ministry of Communications & Information Technology, 2004: 23اولین مرکز فناوری اطالعات
در ایران در روستای شاهکوه دایر گردید که در مرداد ماه  1279با تالش مجمع دانشگاهیان شاهکوه به شبکه جهاني اینترنت متصل شد.
دومین مرکز ،مرکز جامعه کاربری فناوری اطالعات روستای قرن آباد است که در پنجم خرداد  1283افتتاح شد .این مرکز نیز به وسیله
مجمع دانشگاهیان شاهکوه ایجاد شد ) .(Jalali, 2004: 88عالوه بر این دو مرکز ،طي طرحي مطالعاتي به نام به کار گیری فناوری
اطالعات برای توسعه انساني پایدار در سال  1382مراکزی به همکاری  UNDPو سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در چهار
روستای ایران به نامها ی مرانک (استان تهران) ،تیس (استان سیستان و بلوچستان) مهاباد (استان آذربایجان غربي) و ورق (استان قزوین)
ایجاد شد .هدف اصلي این طرح ،توسعه فناوری اطالعات به عنوان ابزاری برای دستیابي به توسعه پایدار است .یکي از اقدامات مثبت این
پژوهش ،شناسایي نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای طرح به روش مشارکتي و با استفاده از نقطه نظران کاربران است.
عالوه بر این ،مهمترین طرحي که در ایران در حال اجرا است ،طرح تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات روستایي است که
توس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه شده است .بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال حاضر تعداد این
دفاتر پستي بیش از  8700دفتر رسیده است .که خدمات مخابرات ،اینترنت ،پست و پست بانک را به موازات هم به روستاییان عرضه
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ميکند .اما با توجه به هدف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ،تا پایان برنامه باید  10000دفتر خدمات ارتباطي در روستاهای کشور تجهیز و
بهره برداری شود که تا کنون  8700دفتر به بهره برداری رسیده است (Ministry of Communications & Information
)Technology, 2004

مدع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی کشور
این مدل بر اساس مطالعه مدلها ی موجود توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و با در نظر گرفتن فضای ملي توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایي تهیه شده است .در شکل ( ) 2مدل توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستایي کشور ترسیم شده است .این مدل از
چهار مؤلفه اصلي "آگاهي"" ،خدمات"" ،فناوری"و "چشمانداز" تشکیل شده است .این مؤلفهها به صورت تعاملي با یکدیگر در ارتباط
هستند و تمامي این مؤلفهها در فضای اطالعات و ارتباطات ملي در حال تغییر و تحول هستند .به عبارت دیگر فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایي زیر مجموعهای از فناوری اطالع ات و ارتباطات ملي است .توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستایي نیز با پشتیباني
و همراهي فناوری اطالعات و ارتباطات ملي صورت ميگیرد .از لحاظ سلسله مراتبي نیز باید چشماندازهای توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایي در راستای چشماندازها و آرمانهای فناوری اطالعات و ارتباطات ملي تبیین گردد ،بنابراین محی کلي تعامل مؤلفه
های فناوری اطالعات و ارتباطات روستایي ،همان محی وفضای فناوری اطالعات و ارتباطات ملي است (Hedayati Moghaddam,
)2008: 37

شکل  .2مدع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی کشور )(Source: Hedayati Moghaddam, 2008

مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع و در قالب ارائه مقاالت ،رسالههای دانشگاهي ،پژوهشهای سازماني انجام گرفته ميتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
پژوهشي که در سال  1385در خصوص تحلیل زمینههای گسترشهای فناوریهای جدید اطالعاتي و ارتباطي در توسعه روستایي
توس مرضیه نوری انجام گرفت .نتایج این تحقیق نشان مي دهد برای دستیابي به آثار مثبت فناوری اطالعات الزم است بستر مناسب
برای گسترش کاربرد این فناوری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی ،سیاسي و محیطي در همه سطوح اعم از ملي ،منطقه ای و
محلي فراهم شود .یعقوبي و همکاران ( )1389در مقاله ای به بررسي وضعیت بسترهای توسعه روستایي مبتني بر فناوری اطالعات در
استان سیستان و بلوچستان و در ابعاد ساختاری ،محتوایي و زمینهای پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان ميدهد ،بسترهای توسعه روستایي
مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه فراهم نميباشد .خلیل مقدم و همکاران ( )1387در مقالهای به بررسي

414

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،13شماره  ،2تابستان 1397

عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداختهاند .نتایج نشان ميدهد ،بین متغیر وابسته میزان پذیرش  ICTو
متغیرهای مستقل سن ،میزان تحصیالت ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،شیوه زندگي ،شغل اصلي ،میزان مهارت رایانهای کاربر و تعداد افراد
آشنا با رایانه در خانواده رابطه مثبت در سطح معنادارییک درصد وجود دارد .سیموني و اسکات )2003(1در مقالهای با عنوان" فناوری
اطالعات و ارتباطات ميتواند به کاهش فقر کمک کند؟ درسهایي از مناطق روستایي هند" اشاره ميکنند که فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTمي تواند از طریق بهبود دسترسي مردم فقیر به آموزش و پرورش ،بهداشت ،دولت و خدمات مالي فقر را کاهش دهد.
همچنین  ICTميتواند صنعتگران و کشاورزان کوچک را به بازار اتصال دهد و از این طریق به معیشت آنها کمک کند .این مقاله با
تشریح یک مدل ساده به شکاف دیجیتالي که بین فقیر و غني وجود دارد ،ميپردازد و دسترسي کم هزینه به زیرساختهای اطالعاتي را
از پیش شرط های الزم اما ناکافي برای استفاده موفق روستاییان از  ICTميداند .گالووی و موچری )2005( 2در تحقیقي با عنوان
"استفاده از  ICTدر موسسات روستایي :بررسي ادبیات محورها و سیاستها" نشان دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات ،در بسیاری از
موارد محرک رشد اقتصادی است .همچنین اذعان ميدارند که دولت باید به ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه در مناطقي
بپردازد که بیش از سایرین نیازمند توسعه هستند .این مناطق که سهم کمتری از توسعه بردهاند ،قاعدتاً روستاها هستند .در واقع هنگامي
اقتصاد روستایي قدرتمند خواهد شد که به امر پایداری و توسعه توجه کند .در این تحقیق از  ICTبه عنوان عامل سوم در کنار پایداری و
توسعه نام برده شده است و اعتقاد بر این است که این  3عنصر مي توانند در کنار هم اقتصاد روستایي را بهبود بخشد .در این تحقیق
تالش شده به مطالعه و ارزیابي عملکرد این دفاتر ,و ارزیابي موفقیت کار این دفاتر در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در روستاهای
شهرستان جیرفت پرداخته شود .لذا با توجه به موارد گفته شده و با هدف تحلیل زمینه های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحي
روستایي ،تحقیق حاضر در پي پاسخگویي به سؤالهای زیر ميباشد:
 وجود یک دفاتر  ICTدر یک روستا تا چه اندازهای ميتواند ازتلف شدن وقت یک فرد روستایي جلوگیری کند؟ عملکرد دفاتر  ICTمورد بهره برداری در ارائه خدمات چگونه است؟ -عوامل تعیین کننده در میزان استفاده از خدمات دفاتر  ICTدر مناطق روستایي کدام است؟

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفي  -تحلیلي از جهت هدف کاربردی و از نظر گستره موردی ميباشد به منظور گردآوری دادهها از
دو روش مطالعات اسنادی و بررسي های پیمایشي استفاده شد است .در راستای پاسخگویي به سؤالهای پژوهش با تکیه بر مباني نظری
خدمات دفاتر  ICTدر چارچوب ابعاد خدمات پست بانک ،خدمات پستي ،خدمات اینترنتي تعریف شد (جدول  )1ارزیابي عملکرد خدمات
دفاتر  ICTروستایي ،از طریق معادلهی شاخص عملکرد کل ،با توجه به ابعاد سهگانه مذکور به شکل زیر محاسبه گردید.

روش جمعآوری اطالعات و دادهها از روشهای میداني که شامل مصاحبه با افراد متخصص ،مسئولین  ICTاستان (در بخشهای پست
بانک ،پست و مخابرات)،کارشناسان مربوطه ،مسئولین دفاتر  ICTدر روستاها ،کاربران دفاتر ،روستاهای مورد مطالعه ،مشاهده مستقیم و
استفاده از پرسشنامه بوده است استفاده شده است سؤالهای پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحي گردید .به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعاتدر بخش توصیفي از جداول فر اواني ،درصد و میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات و در تحلیل استنباطي از آزمون  Tو
رگرسیون چند متغیره استفاده شد است .جامعه تحقیق این پژوهش شامل  8پارچه آبادی با  3434خانوار برخوردار از دفاتر فناوری
اطالعات و ارتباطات ) (ICTبوده که به صورت همه شماری مورد مطالعه واقع شد .حجم نمونه به کمک فرمول کوکران  294خانوار
تعیین و سپس با روش نسبت گیری و نمونهگیری تصادفي ساده در هر روستا انتخاب شد (جدول .)2

1. Simone
2. Galloway& Mochrie
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جدوع  .1ابعاد و شاخصهای مورد بررسی
آلفای کرونباخ

ابعاد

گویهها

خدمات
پست بانک

تسریع در پرداخت هزینههای دولتي ،تسریع در دریافت خدمات اداری ،تسریع در دریافت خدمات و
پرداختهای دولتي ،تسریع در دریافت خدمات بانکي ،تسریع در دریافت خدمات مخابراتي و تلفنر
کاهش هزینههای ناشي از دریافت خدمات
تحویل و ارسال بستههای پستي ،تسریع در دریافت خدمات بیمه ،تحویل قبوض ،تحویل گذر نامه،
ثبت نام و تحویل کارنامه کنکور
تالش برای دستیابي به اطالعات و اخبار روز ،استفاده از اینترنت برای انجام کارهای اداری ،استفاده از
اینترنت برای کسب اطالعات علمي ،استفاده از اینترنت برای کسب اطالعات کشاورزی ،دسترسي به
اطالعات از وضعیت بازار و محصوالت ،استفاده از اینترنت در زمینه زندگي روستایي

خدمات پستي
خدمات اینترنتي

0/817
0/753
0/751

جدوع  .2ویژگیهای جمعیتی و تودیع نمونه در روستاهای مورد بررسی
ردیف

روستا

جمعیت

1

دوبنه

2692

2
3

پشت لر
خاتونآباد

1367
1090

4
5
6
7
8

باغباغوئیه
هوکرد
میانده
طوهان
دریاچه

2333
1685
1430
1135
1140

خانوار
720
399

جم نمونه
62
34

286

24

635

54

436
336
333
289

38
29
28
25

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان جیرفت با وسعتي معادل  9127کیلومتر مربع در جنوب استان کرمران در مختصرات ´ 56ˆ45ترا´ 58ˆ 31طرول جغرافیرایي و
´ 28ˆ 10تا ´  29ˆ 20عرض جغراف یایي قرار گرفته است.و از شمال به شهرستان کرمان ،از شمال غرب و غرب به شهرستان بافت و رابرر
،از جنوب به شهرستان کهنوج و از شرق و شمال شرقي به شهرستان بم محدود ميشود .برر اسراس آخررین تقسریمات کشروری و نترایج
سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  1390دارای 514آبادی با جمعیتي برابر با  265000هرزار نفرر مريباشرد کره  58درصرد از ایرن
جمعیت (154000نفر) ساکن مناطق شهری و  42در صد (111000نفر) ساکن مناطق روستایي ميباشند و مشتمل بر چهار بخش مرکزی،
جبال بارز ،ساردوئیه و اسماعیلي و سه شهر جیرفت ،جبال بارز و درب بهشت است .شهر جیرفت مرکزیت اداری و سیاسي ایرن شهرسرتان
را دارا است؛و در فاصله  250کیلومتری مرکز استان قرار دارد شکل ( )1موقعیت فضایي شهرستان جیرفت در استان کرمان و کشور ایران
نشان ميدهد.

شکل .3موقعیت شهرستان جیرفت در کشور و استان کرمان )(Source: Jiroft Governorate, 2016
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شکل  .4روستاهای مورد مطالعه در شهرستان جیرفت )(Source: Jiroft Governorate, 2016

یافتهها و ب ث
بررسي ویژگيهای فردی پاسخ دهندگان نشان ميدهد ،میانگین سني این افراد  38/8سال 18/1،درصد از سرپرستان خانوار نمونه زن و
 81/6درصد مرد هستند .به لحاظ تحصیالت  23درصد بيسواد 23/4 ،درصرد دارای تحصریالت ابتردایي 19/1 ،درصرد راهنمرایي20/9 ،
درصد دیپلم 7/1 ،درصد فوق دیپلم و  6/4درصد دارای لیسانس و باالتر از آن هستند .طبق اطالعات پرسشنامه از نظر وضرعیت اشرتغال
 65/2درصد افراد نمونه دارای شغل کشاورزی و دامداری 11 ،درصد شغل آزاد 4/6 ،درصد کارگری 13/8 ،درصد شاغل در بخرش دولتري،
 10/3درصد دارای شغل تولید صنایع دستي و  5/4بیکار بودهاند.

شاخص آشنایی با کامپیوتر و اینترنت در نوا ی روستایی مورد مطالعه
یکي شاخصهای شناخت سطح ICTميباشد که اغلب در مطالعات مورد بررسي قرار ميگیرد .برر ایرن اسراس مطالعره بره طرور کلري
وضعیت آشنایي افراد جامعه ی مورد مطالعه یا کامپیوتر و اینترنت در سطح نامطلوبي قرار دارد.واین عدم آشنایي با کامپیوتر و اینترنت باعث
شده است که عملکرد دفاتر ICTدر روستاهای مورد مطالعه در سطح پاییني قرار گیرد.
جدوع  .3تودیع فراوانی میزان آشنایی جامعه آماری با امکانات ارتباطی
خیلی کم
آشنایی با کامپیوتر اینترنت

کامپیوتر
اینترنت

کم

تا دودی

دیاد

خیلی دیاد

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

(درصد)
141
()48
173
()1/4

(درصد)
104
()35/3
132
()20

(درصد)
27
()9 /3
46
()21/4

(درصد)
14
()4/7
30
()12/9

(درصد)
8
()2/7
17
()44/3

از آنجا که دفاتر  ICTدر ابعاد گوناگون قادر به ارائه خدمات در مناطق روستایي ميباشند ،به این منظور این سئوال که وجود یرک دفترر
 ICTدر یک روستا تا چه اندازهای مي تواند به طور متوس در جلوگیری از تلف شدن وقت مفید یک فرد روستایي نقش ایفا کنرد مطررح
گردید .در این سئوال میزان متوس ساعات صرف شده توس پاسخ دهنده برای انجام امور پستي و بانکي قبل از راه اندازی این دفراتر
مورد پرسش قرار گرفت .برای محاسبه میانگین تعداد ساعات صرف شده در هر ماه از فرمول نمونه گیری طبقه ای استفاده شده اسرت .از
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آنجا که هر فرد روستایي برای انجام امور خدماتي خود از قبیل پست بانک ،خدمات پستي و اینترنتري در خرارج از محرل روسرتا بایسرتي
ساعاتي از کارش را رها کند این امر عالوه بر وجود هزینه های رفت و آمد باعث اتالف وقت روستاییان خواهد شد .در واقع ایرن دفراتر در
صورت مهیا بودن زیر ساختها ،توانمندی های باالیي در ارائه خدمات و همچنین ایجاد آرامش و آسودگي خراطر ناشري از انجرام آسران و
راحتي کارها دارند.خالصه اطالعات برای محاسبه میانگین و واریانس ساعات صرف شده در هر ماه برای یرک فررد روسرتایي برر اسراس
نمونه گیری طبقهای در جدول ( )4مشخص شده است.
جدوع  .4میانگین و واریانس ساعات صرف شده در هر ماه برای یك فرد روستایی بر اساس نمونه گیری طبقهای
میانگین

جم نمونه

ودن طبقات

نام روستا
دوبنه

6/4634

62

0/524

پشتلر

4/3446

34

0/142

خاتونآباد

4/3894

24

0/142

باغباغوئیه

8/1288

54

0/154

هوکرد

5/3894

38

0/148

میانده

6/2668

29

0/160

طوهان

2/6884

28

0/122

دریاچه

10/1446

25

0/148

میانگین ساعات صرف شده بر اساس نمونه گیری طبقه ای از رابطه زیر بدست ميآید:
Yˆst 

 6.4634
 0.142
 4.3446
 0.142
 4.3894
 0.154
 8.1288
 0.148
 5.3894
h1Wh y h  (0.524
 0.160
 6.2668
 0.122
 2.6884
 0.148
) 10.1446
 9.5058
4

ˆ
در این رابطه  y h ،Whو  Ystبه ترتیب وزن طبقات ،میانگین نمونهای طبقات و میانگین کلي ساعات صرف شرده مريباشرد .مقردار
بدست آمده نشان ميدهد در جامعه آماری مورد مطالعه یک دفتر  ICTروستایي در صورتي که با ارائره خردمات خرود از قبیرل پسرت
بانک  ،خدمات پستي واینترنتي به طور متوس مي تواند ماهانه از تلف شدن  9الي  10ساعت وقت مفید یک فررد روسرتایي جلروگیری
کند.

اردیابی عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات به روستاهای مورد مطالعه
برای ارزیابي عملکرد دفاتر  ICTدر توسعه روستاهای منطقهی مورد مطالعه ،از فرمول شاخص عملکرد کل ( )TPIاستفاده شده است.
یافته ها نشان از آن دارد که میانگین عملکرد این دفاتر درروستاهای مورد مطالعه  2/511با انحراف معیار  1/263ميباشد .با توجه به اینکه
دامنهی عملکرد کل در این مطالعه بین  1تا  5تعیین شده بود ،ميتوان عنوان نمود که عملکرد این دفاتر در روستاهای مورد مطالعه
پایینتر از متوس مي باشد .همچنین ،برای مشخص شدن وضعیت دقیق عملکرد این دفاتر از آزمون  tتکنمونهای استفاده گردید .با توجه
به نتایج جدول  5مشاهده ميشود که  tبه دست آمده  -6/162بوده که عالمت منفي نشان ميدهد میانگین متغیر مورد بررسي کوچکتر
از میانهی نظری یا نمرهی مالک ميباشد .بنابراین ارزیابي عملکرد دفاتر  ICTدر مناطق روستایي مورد مطالعه پایینتر از حد
متوسطارزیابي ميشود همچنین ،همانطور که مشاهده ميشود (جدول  58/1 ،)6درصد افراد مورد مطالعه سطح عملکرد این دفاتر را در
سطح پایین یا ضعیف ارزیابي نمودهاند.
جدوع  .5درصد و میانگین سطح عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات
سطح عملکرد
باال

درصد

میانگین

ان راف معیار
0/434

19/3

4/524

متوس

23/6

3

0/02

پایین

58/1

1/48

0/487

جمع کل

100
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جدوع  .6نتایج آدمون  tتکنمونهای سطح عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات
t

df

sig

-6/162

194

0/000

سطح عملکرد

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Mean
Difference
Difference
Upper
Lower
-0/311
-0/685
-0/498

عالوه بر این در این مطالعه به بررسي ابعاد و جنبههای مختلف عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات در مناطق روستایي پرداخته شده
است .برای بررسي اینکه بیشترین عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات در کدام بعد از خدمات برای توسعهیروستاها بوده است ،از ضریب
تغییرات استفاده شد .نتایج جدول ( )7نشان ميدهد حیطهی خدمات پست بانکي  3/06و انحراف معیار  1/07بیشترین عملکرد را به خود
اختصاص داده است .پس از این ،حیطهی خدمات پستي (با میانگین  2/67و انحراف معیار  )2/31و خدمات اینترنتي (با میانگین  2/02و
انحراف معیار  )0/98در رتبهی بعدی قرار دارند.
جدوع  .7درصد سطح عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات در جنبههای مختلف فعالیتی در مناطق روستایی
سطح عملکرد

شاخصها
خدمات پست بانکي
خدمات اینترنتي
خدمات پستي

باال
29/2
10
30/4

پایین
30/9
61/41
46/6

متوسط
39/9
28/59
23

میانگین

ان راف معیار

3/06
2/02
2/67

ضریب تغییرات
0/349
0/485
0/865

1/07
098
2/31

در ادامه ،تحلیل میانگین عددی حاصل از تحلیل زمینه های موجود جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مبین پایین بودن این
زمینههاميباشد میانگین آنها در جدول ( )8نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول ( )9مشاهده ميشود که  tبهدست آمده تنها
برای خدمات پست بانکي و خدمات پستي مثبت و معنيدار بوده که نشان دهنده باالتر بودن میانگین این عامل از میانه نظری یا نمره
مالک (عدد  )3است.
جدوع  .8نتایج آدمون  tتك نمونهای عملکرد دفاتر  ICTدر ارائه خدمات در ابعاد مختلف
عملکرد دفاتر ICT
در ارائه خدمات در
ابعاد مختلف

Mean

t

sig

Mean
Difference

Lower

Upper

خدمات پست بانکي

3/26

5 /908

0/000

0/736

0/984

0/488

خدمات اینترنتي

2/02

-9/605

0/000

-0/984

1/208

0/788

خدمات پستي

3/10

4/368

0/000

0/996

0/5143

/1261

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference

عوامل تعیین کننده میزان استفاده اد خدمات دفاتر  ICTدر مناطق روستایی مورد مطالعه
به منظور بررسي رابطه میان ویژگي های فردی پاسخ دهندگان ومیزان استفاده از خدمات دفاتر  ICTاز رگرسیون چند متغیره به روش
گام به گام استفاده شد .میان میزان تحصیالت و درآمد و میزان استفاده از کامپیوتر با وجود زمینههای موجود توسعه فناوری اطالعات
رابطه معناداری وجود دارد .یافتههای تحقیق نشان ميدهد ،با افزایش سطح تحصیالت و میزان درآمد ومیزان استفاده ازکامپیوترزمینههای
موجود جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات افزایش پیدا ميکند .به طور کلي متغیرهای منظور شده در تحلیل رگرسیوني 60/7
درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکنند (جدول .)9
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جدوع  .9رابطه بین ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان و میزان استفاده اد خدمات دفاتر  ICTدر مناطق مورد مطالعه
متغیر

B

Beta

t

Sig

مقدار ثابت

0/369

-

5/35

0/000

سن x1

0/051

0/101

2/74

0/006

سواد x2

0/143

0/293

7/547

0/000

درآمد x3
تعداد اعضای خانواده x4

0/16
0/038

0/4
/090

11/035
2/707

0/000
0/010

7/835

0/000

0/281
0/146
میزان آشنایي با کامپیوتر x5
sig = 0/000 F = 365/411 R2 = 0/607 R = 0/755

نتیجهگیری
نواحي روستایي به علت دور ماندن از روند تحوالت اقتصادی و اجتماعي ،توسعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در این
نواحییک ضرورت به شمار ميرود .لذا دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در فضاهای روستایي بر پایه این اصل نظری شکل یافتهاند که
کارکرد آن در نواحي روستایي از طریق ارائه برخي خدمات خاص و بنیادی ،به توسعه و پیشرفت هر چه بهتر این سکونتگاهها کمک
شایستهای خواهد نمود .در کشور ما ،این مسئله به گونهای مورد توجه بوده که در چشمانداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و نیز
سند راهبردی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مطرح شده است .در این پژوهش ،بررسي و تحلیل عملکرد دفاتر ) (ICTدر ارائه
خدمات به مناطق روستایي با مطالعه موردی نواحي روستایي شهرستان جیرفت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت در این پژوهش  3سؤال
مطرح گردید که نتیجه آنها را ميتوان به شرح زیر بیان داشت:
وجود یک دفاتر  ICTدر یک روستا تا چه اندازه ای ميتواند از تلف شدن وقت یک فرد روستایي جلوگیری کند؟
با توجه به نتایج بدست آمده یک دفتر  ICTروستایي در صورت ارائه خدمات خود از قبیل پست بانک ،خدمات پستي واینترنتي به طور
متوس ميتواند ماهانه از تلف شدن  9الي  10ساعت وقت مفید یک فرد روستایي جلوگیری کند .از آنجا که هر فرد روستایي برای انجام
امورخدماتي خود از قبیل پست بانک ،خدمات پستي و اینترنتي در خارج از محل روستا بایستي ساعاتي از کارش را رها کند این امر عالوه
بر وجود هزینه های رفت و آمد باعث اتالف وقت روستاییان خواهد شد .که در صورت مهیا بودن زیر ساختهای دفاتر ICT
توانمندیهای باالیي در ارائه خدمات دارند.
عملکرد دفاتر  ICTمورد بهره برداری در ارائه خدمات چگونه است؟
نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که عملکرد کل دفاتر  ICTدر ارائه خدمات پایینتر از حد متوس ارزیابي شده است .و بر اساس
این آزمون بیشترین عملکرد دفاتر  ICTدر زمینه ی توسعه روستایي .در روستاهای مورد مطالعه در حوزهی خدمات پست بانک ميباشد .و
کمترین استفاده مربوط به خدمات اینترنتي ميباشد که دالیل آن مي توان به نا آشنا بودن روستاییان با خدمات مختلف اینترنتي ،پایین
بودن سرعت اینترنت وکافي نبودن تجهیزات مورد نیاز این دفاتر اشاره کرد
عوامل تعیین کننده در میزان استفاده از خدمات دفاتر  ICTدر مناطق روستایي کدام است؟
عوامل تعیین کننده در میزان استفاده از خدمات دفاتر  ، ICTسن ،سواد ،درآمد ،تعداد اعضای خانواده ،میزان آشنایي با کامپیوتر ،شناسایي
شد که این عوامل در استفاده از خدمات دفاتر  ICTمي توانند نقش به سزایي ایفا کنند .نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد ،یافته
های تحقیق نشان ميدهد ،با افزایش سطح تحصیالت و میزان درآمد و میزان استفاده از کامپیوتر زمینههای موجود جهت توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات افزایش پیدا ميکند.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
ICT is a new approach which was created following the industrial age. It has penetrated, willingly or
unwillingly, into contemporary institutions and organizations. The rural field is among those fields have
received attentions for development of their ICT infrastructures in the recent decade in Iran. The expansion
of ICT offices is one of the policies and strategies for development of rural settlements having been
seriously pursued by regional planners in the recent decade. As a result, many offices have been established
in villages. In this line, Ministry of Information and Communication Technology cooperating with
communications companies in provinces started the project of equipping ten thousand villages in Iran with
rural information and communication technology offices and consequently established rural ICT offices.
Methodology
The present study uses a descriptive-analytical method and is an extensive case study. To collect data, two
documentary research and survey study techniques were used. To answer the research questions, relying on
the theoretical framework, services of ICT offices in the framework were defined in terms of E-banking
services, postal services, and Internet services. Evaluation of performances of rural ICT offices was
calculated via the Total Performance Index Equation and with regard to the three mentioned dimensions.

The data collection method is field study including interviews with experts, direct observation, and the
questionnaire. To analyze the data in the descriptive section, frequency tables, percentage, mean, SD, and
coefficient of variation; and in the inferential section, t-test and multivariate regression were employed.
Results and Discussion
To evaluate the performance of ICT offices in development of villages in the study region, the TPI was
employed. Findings indicate that mean scores of the performance of those offices in the villages of the study
region is 2.511 with SD as 1.263. With regard that the total performance in the study ranges from 1 to 5, it
can be said that the performance of those offices in the villages is lower than the average.
In addition, in the present study, dimensions and aspects of performance of ICT offices in providing services
in rural areas were investigated. To investigate that the highest performance of ICT offices in providing
services were in which dimensions of services for development of villages, the coefficient of variations was
used. The results indicated that the area of e-banking services with mean scores as 3.06 and SD as 1.07 has
the highest performance. After this dimension, the area of postal services with mean scores as 2.67 and SD
as 2.31 and Internet services with mean scores as 2.02 and SD as 0.98 are in the next ranks.
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Conclusion
The development of ICT in rural areas is a necessity because they have been far from the process of
economic and social development. Therefore, the thought of ICT offices in rural spaces has been shaped
based on this theoretical principle that the function of ICT offices in those areas can contribute to better
development of settlements via providing some special and fundamental services. With regard to the results,
a rural ICT office, in case of providing its own services such as e-banking, postal, and Internet services can
averagely prevent the loss of 9-10 hours of useful time for a rural person. The results of Single sample t-test
also indicated that the total performance of ICT offices in providing services is lower than the average.
According to this test, the highest performance of the ICT office in terms of rural development in the study
area is related to e-banking services, while the lowest use is related to Internet services. The reasons for this
issue may be villagers’ unfamiliarity with different Internet services, low Internet speed, and insufficiency of
equipment required by those offices. In addition, factors affecting the degree of using ICT offices were
identified as age, education, income, the number of family members, and the degree of familiarity with
computer. These factors can have significant roles in using services of ICT offices. The results of
multivariate regression analysis indicated that with the increase in the education level, income, and the
degree of using computer, grounds available for developing ICT increases as well.
Key words: ICT offices, post-bank services, internet, rural development, Jiroft County

