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چکیده
فناوری اطالعات و ارتباطات از فناوری های نوینی است که در سال های اخیر به روستاها وارد شده و ابزاری برای توسعۀ 
پایدار این نواحی و دستیابی به کیفیت زندگی ساکنان روستایی است. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر 
در افزایش کارایی دفاتر فاوای روستایی در استان لرستان است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطالعات، 
کتابخانه ای و میدانی است. جامعۀ آماری 267 نفر از کارگزاران دفاتر فاوای روستایی در سطح استان لرستان اند که با استفاده 
انسانی،  انتخاب شدند. پرسش نامه شامل چهار دسته عوامل  آماری  نمونۀ  از فرمول کوکران، تعداد 15۸ کارگزار درحکم 
فنی، سازمانی و فرایندگی در قالب 27 متغیر است. آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 0/757 است. نتایج نشان داد که 
اهمیت عوامل چهارگانه و متغیرهای آن ها، همگی در افزایش کارایی دفاتر فاوای روستایی تأثیرگذارند و از نظر نمونۀ پژوهش 
باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند. براساس آزمون فریدمن، عوامل فنی در رتبۀ اول قرار دارد و ضریب تعیین نشان داد که 
این چهار عامل، 64 درصد متغیر افزایش کارایی دفاتر را تبیین می کنند. با استفاده از ضریب بتا، سهم عوامل فنی 0/430، 
سهم عوامل انسانی 0/391، سهم عوامل سازمانی 0/27۸ و درنهایت سهم عوامل فرایندی 0/21۸ است. به عبارت دیگر، 
چهار دسته عوامل فنی، انسانی، سازمانی و فرایندی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی متغیر افزایش کارایی دفاتر فاوا در 

استان لرستان دارند.
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۴۵ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در افزایش کارایی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی

مقدمه

و  توسعه  معیارهای  عمده  ترین  از  یکی  و  فناوری  مظاهر  از  یکی 
و  اطالعات  فناوری  کشور،  هر  در  صنعتی،  و  اقتصادی  پیشرفت 
اطالعات،  کارآمد  جریان  باعث  فناوری  این  است.  ارتباطات1 
کاال، مردم و سرمایه ها در فراسوی مرزهای محلی، منطقه ای و ملی 
گوناگون  جنبه های  در  فراوانی  تأثیر  فاوا  حاضر،  درحال  می شود. 
زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی افراد و اجتماعات 
نقش  پذیرفته اند.  تأثیر  فاوا  توسعۀ  از  نیز  روستاها  است.  گذاشته 
از فاوا و کاربردهای آن در روستاها وقتی اهمیت می یابد  استفاده 
که بدانیم درحال حاضر جمعیت روستایی در کل دنیا معادل 4/3 
میلیارد نفر است؛ به عبارتی، بیش از 40 درصد جمعیت جهان در 
روستاها زندگی می کنند که این رقم در ایران، حدود 25 درصد است 
)Statistics Center of Iran, 2016(. شکل غالب دسترسی به 
فناوری اطالعات در مناطق روستایی تأسیس مراکز ارتباط راه دور 
دارد  نام  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مرکز  ایران،  در  که،  است 
)Bostani and Javani, 2012(. این فناوری در پرکردن شکاف 
دیجیتالی و فاصلۀ جغرافیایی و زیربنایی و سایر محدودیت ها، به 
روستاییان کمک می کند و از طریق آن، مناطق روستایی می توانند 
به اقتصاد ملی، منطقه ای و بازار، خدمات بانکداری و فرصت های 
 Babaei Fini, Hazrati and Rabie( یابند  دسترسی  شغلی 
ارتباطی  به فناوری  پایدار روستایی به شدت  Far, 2015(. توسعۀ 
و اطالعاتی وابسته است و با توجه به اینکه، در کشورهای جهان 
سوم، بسیاری از مردم در روستاها زندگی می کنند و نواحی روستایی 
آن ها جایگاه مهمی در برنامه های توسعه دارند، برنامه ریزی به منظور 
دارد  قرار  اولویت  در  روستایی  نواحی  در  ارتباطی  زیربنای  خلق 
را  روستایی  توسعۀ  در  فاوا  دفاتر   .)Azkia and Imani, 2008(
هدف  روستایی،  جوامع  توانمندسازی  همچون  مواردی  در  باید 
قراردادن گروه های حاشیه ای و آسیب پذیر، اشتغال زایی و درنهایت 
دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی جست وجو کرد. ظهور و گسترش 
فاوا در همۀ نظام های اجتماعی جنبۀ کاربردی پیدا کرده و پیشران 
اجتماعی  عدالت  و  عمومی  رفاه  بهبود  به منظور  خدمات  توسعۀ 
به  و   )Sohrabi, Samadi and Heidari, 2016( است  شده 
پایدار  توسعۀ  میان  پلی  ارتباطی  و  فناوری های اطالعاتی  عبارتی، 
 .)Azkia and Imani, 2008( فقرهستند  کاهش  و  روستایی 
 Sheng and lu,( همچنین برای افزایش تولید، حفظ محیط زیست
2020(، متنوع کردن درآمد خانوارها )Leng et al., 2020(، بهبود 
 ،)Neogi, 2019( شاخص های اجتماعی مانند بهداشت و آموزش
ارائۀ خدمات بهتر و تبادل اطالعات با شهروندان، مشاغل و سایر 
بازوهای دولت، این فناوری تأثیر بسزایی در حکمرانی دارد. دولت 

Information Communications Technology (ICT) .1؛ فاوا

به طور  و  کلی  حاکمیت  تقویت  برای  برتر  رویکردی  الکترونیک 
عمده در مناطق روستایی ارائه می دهد و، با استفاده از فاوا، سرعت 
آن ها را برای راه اندازی بهتر طرح های خود در سراسر کشور افزایش 
می دهد و به واسطۀ آن خدمات سالم تری را به شهروندان ارائه می کند 

.)Gupta and Gautam, 2017(
مبحث دفاتر فاوای روستایی با تالش های دکتر جاللی در سال 
1379 برای اولین بار در کشور در روستای شاهکوه از توابع استان 
گلستان مطرح شد )Dostar et al., 2014(. در سال 13۸3 نیز 
اولین مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی 
خدمات  ارائۀ  برای  مناسب  بستر  فراهم کردن  به منظور  کشور 
برقراری  و  روستاییان  به  دولتی  دستگاه های  و  نهادها  سازمان ها، 
محیطی برای آموزش، پژوهش و اشتغال زایی در روستای قرن  آباد 
از توابع شهرستان گرگان افتتاح شد. هدف از تأسیس این دفاتر، ارائۀ 
خدمات ارتباطی، بانکی، پستی و خدمات فناوری اطالعات با ایجاد 
پیشخوان دولت در روستاها بود و اینکه شرایطی را به وجود آورند 
که دیگر نیازی به رفت وآمد روستاییان به شهرها برای امور اداری، 
بتوانند  تا   )Jalali et al., 2006( نباشد بانکی، دولتی و ارتباطی 
اهداف دولت الکترونیک را در روستاها تحقق بخشند. در ایران در 
حدود بیست سال از عمر دفاتر  فاوای روستایی می گذرد. با توجه 
به مفهوم اثربخشی و اهمیت آن در رسیدن به اهداف و جلوگیری از 
هدررفت منابع، بررسی عوامل مؤثر در افزایش کیفیت خدمات و 
کارایی این دفاتر ضروری است تا از این راه از دست نیافتن آن ها به 
اهداف اصلی خود جلـوگیری شود. موفقیت مراکز فاوای روستایی، 
آن ها در  توانایی  به  پایدار روستایی،  به اهداف توسعۀ  در دستیابی 
پاسخ گویی به نیازهای درحال گسترش روستاییان بستگی دارد که 
با توجه به اهمیت توسعۀ ارتباطات و فناوری اطالعات، به ویژه در 
نیاز مردم به استفاده از  ایام همه گیری ویروس کرونا و بعد از آن، 
سرمایه گذاری های  به رغم  است.  فزونی  به  رو  دفاتر  این  خدمات 
دولت در طرح های توسعۀ فاوای روستایی، به علت وجود موانع و 
عوامل بازدارنده و نبود درک درست و روشن از این عوامل، موفقیت 
و پایداری این مراکز تحت تأثیر قرار گرفته است و برخی از این دفاتر 
توسعۀ  هنوز  عالوه برآن،  و  مواجه اند  درآمدزایی  مشکل  و  رکود  با 
این  و  است  نیفتاده  اتفاق  فراگیر  به طور  روستایی  مناطق  در  فاوا 
دفاتر نتوانسته اند در دستیابی به اهداف خود موفق شوند و کیفیت 
زندگی روستاییان با این فناوری افزایش نیافته است. شاخص توسعۀ 
فناوری اطالعات2 شاخصی است برای سنجش توسعه از سه جهت 
آمادگی فاوا )سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه ای 
فاوا(، شدت فاوا )سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه( و تأثیر 
فاوا )نتیجه یا نتایج حاصل از استفادۀ مؤثر و کارآمد از فاوا( که در 
اصل با سه زیرشاخص «دسترسی»، «مصرف» و «مهارت» معرفی 

2. Information and communication technology (ICT) Development 
Index (IDI)
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فناوری  توسعۀ  شاخص  بررسی   .)Montazer, 2018( می شود 
اطالعات در استان های کشور، که به شهریور 1399 مربوط است، 
و سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر کرده است، نشان از وجود 
شکاف دیجیتالی در استان های گوناگون دارد. در این گزارش، استان 
در کشور  اطالعات  فناوری  توسعۀ  در  را  مطلوبی  تهران وضعیت 
دارد؛ اما استان لرستان در بررسی این شاخص رتبۀ 29 را کسب 
 در رتبه های آخر در بین استان های کشور قرار دارد. این 

ً
کرد که تقریبا

استان، در زیرشاخص استفاده، رتبۀ 25؛ در زیرشاخص دسترسی، 
رتبۀ 29؛ و در زیرشاخص مهارت، رتبۀ 27 را به خود اختصاص 
 Ministry of Communications and Technology,( داد 
2020( که این وضعیت مربوط به کل استان است؛ به عبارت دیگر، 
کل مناطق شهری و روستایی استان را شامل می شود و اگر وضعیت 
روستایی بررسی شود، وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد بود. 
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، استان لرستان 
1/760/649 نفر جمعیت دارد که، از این تعداد، 623/۸96 نفر 
)35/4 درصد( در 3415 نقطۀ روستایی زندگی می کنند و از نظر 
درصد روستانشینی در کشور، در رتبۀ 12 قرار دارد که 3 درصد از 
 Statistics Center( می شود  شامل  را  کشور  روستایی  جمعیت 
of Iran, 2016( . عالوه براین، استان لرستان سرزمینی کوهستانی 
را کوه های زاگرس  آن  از چند دشت محدود، سراسر  و غیر  است 
نظر  از  عشایری  مناطق  و  روستاها  به خصوص  که  پوشانده  است 
دسترسی و راه های ارتباطی به مراکز شهری و دسترسی به امکانات 
اداری، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و غیره با مشکالتی همراه اند. 
به  علت همه گیری ویروس کرونا  نیز که  در طی یک سال گذشته 
محدودیت های بیشتری از نظر آموزش و عبورومرور وضع شد، لزوم 
به کارگیری فاوای روستایی و دسترسی روستاییان به آن احساس شد. 
روستایی  فاوای  کارگزاری  لرستان 267  استان  در  درحال  حاضر، 
وجود دارد که به ارائه خدمات به روستاییان می پردازند، اما آن چنان 
و  اقتصادی  فرهنگی،  توسعۀ  بیست سالۀ  چشم انداز  سند  در  که 
جوانب  تمامی  در  نتوانسته اند  است،  شده  تبیین  کشور  اجتماعی 
پژوهش  ازاین رو،  باشند.  تأثیرگذار  استان  این  روستاییان  زندگی 
حاضر به شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در افزایش کیفیت خدمات 
استان  در  روستایی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفاتر  کارایی  و 
لرستان می پردازد. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این 
است که مؤلفه های تأثیرگذار در افزایش کارایی و کیفیت خدمات 
این  از  و هریک  لرستان کدام اند؟  استان  در  فاوای روستایی  دفاتر 

مؤلفه ها چه سهمی در افزایش کارایی و کیفیت این دفاتر دارند؟

1. مبانی نظری

امروزه فاوا در تمامی ابعاد زندگی بشر رسوخ کرده است و پیشرفت های 
شگفت انگیز آن سبب شده که سهم این فناوری در توسعۀ اجتماعی 
 .)khani, 2018( و اقتصادی جوامع بیش ازپیش حائز اهمیت شود

شده  موجب  آن  مجموعه های  و  کافی  اطالعات  وجود  درواقع، 
دسترسی  آن  کاربرد  و  دانش  به  به طرز چشمگیری  افراد  که  است 
یابند. عباراتی از قبیل دهکدۀ جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت 
الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و... بر رشد محیطی جدید داللت 
دارد که در آن فناوری اطالعات و آموزش در اطراف ما و دسترسی 
به اطالعات خاص باعث می شود افراد برای حل مشکالتشان از آن 
استفاده کنند )Rasekhi,  Rahimi, and Alibigi, 2012( دولت 
الکترونیک به منزلۀ بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در حکومت 
مطرح است و درنهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره ها )با هم و با 
Zangia� )مردم(، ازطریق کانال های چندرسانه ای صورت می گیرد 
badi and Ali Hosseini, 2009( در دولت الکترونیکی، ظهور 
فاوا ابزاری را برای ارتباط سریع تر و بهتر، ذخیره سازی کارآمد، بازیابی 
و پردازش داده ها و تبادل و استفاده از اطالعات به کاربران اعم از افراد، 
 Gupta( گروه ها، مشاغل، سازمان ها و دولت ها فراهم کرده است
فرهنگی،  توسعۀ  بیست سالۀ  چشم انداز   .)and Gautam, 2017
اقتصادی و اجتماعی کشور تبیین شده و دولت مکلف شده است که 

)Jalali et al., 2006( .دسترسی عموم را به اطالعات فراهم کند
اقتصاد  روی  بر  کشورها  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  امروزه 
تأثیر  با  می تواند  دیجیتال سازی  زیرا  شده اند؛  متمرکز  دیجیتالی 
در تولید، بهره برداری و توسعۀ بازار و درنتیجه تغییر شکل اقتصاد 
فناوری  کند.  کمک  روستایی  اقتصاد  پایدار  توسعۀ  به  روستایی، 
اطالعات به نوآوری، ظهور بازارهای جدید و فرصت های شغلی 

منجر می شود.
توسعۀ یک کشور به جنبه ها و موضوعات گوناگونی بستگی دارد که از 
میان آن ها توسعۀ روستایی موضوعی مهم است. تفاوت های اقتصادی 
ـ اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی درحال افزایش است و فشار 
بسیاری را بر ساختار اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال 
توسعه وارد می کند. در این میان، فاوای جدید تأثیر بسزایی در توسعۀ 
جوامع روستایی دارد. جوامع روستایی را می توانند ازطریق فاوا توانمند 
کنند و به آن ها صدایی دهند که به آن ها اجازه دهد در روند توسعه 
مشارکت کنند. با استفاده از فاوا، جوامع روستایی می توانند، از طریق 
آموزش و گفت وگو با دیگران، توانایی بهبود شرایط زندگی خود را کسب 
 Sunita,( کنند و انگیزۀ تصمیم گیری برای توسعۀ خود را داشته باشند
2017(. کورتین )2006( در حوزۀ کاربرد فاوا در حکمروایی دولت ها، 
فرایندی پنج  مرحله ای را بیان می کند که شامل آغاز حضور، حضور 
پیشرفته، حضور تعاملی، حضور مبادالتی و حضور شبکه ای است که 
مرحلۀ پنجم سطح بسیار پیشرفته تری از ابتکارات دولت الکترونیک را 
نشان می دهد و درحکم یکپارچگی تعامالت دولت با دولت، دولت 
با مردم و مردم با دولت تلقی می شود. در این زمینه، گوپتا و گوآتام1 
)2017( معتقدند این فرایند باعث دسترسی بهتر، ارائۀ خدمات بهتر، 

1. Gupta and Gautam
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افزایش پشتیبانی، کاهش هزینه ها و افزایش پاکیزگی هوا و محیط زیست 
با شهروندان،  مدیریت  و  اطالعات  تبادل  باعث  می شود. همچنین 
مشاغل و سایر بازوهای دولت، که تأثیر بسزایی در حکمرانی دارند، 
می شود. دولت الکترونیک رویکردی برتر برای تقویت حاکمیت ملی 
در مناطق روستایی ارائه می دهد و با استفاده از فاوا، راه اندازی طرح های 
فاوای  برنامه های  هدف  می کند.  تسریع  کشور  سراسر  در  را  خود 
روستایی ارائۀ خدمات به شهروندان در سطح روستاهاست. این فناوری 
ظرفیت های عظیمی برای توسعۀ روستایی در تمامی زمینه ها ـ اعم از 
کشاورزی، بهداشت، گردشگری و آموزش وپرورش و موارد دیگر ـ 
دارند و همچنین به مثابۀ ابزار توسعۀ پایدار روستاها با هدف کاهش فقر، 
کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویۀ روستاییان به 
شهرها شناخته شده است. بنابراین، فاوای روستایی مقوله ای پیچیده 
است و توسعۀ آن مستلزم تعامل هم زمان ابعاد سه گانۀ فناوری، خدمات 
و آگاه سازی است تا امکان آن باشد که به منظور توسعۀ پایدار روستایی 
به کار گرفته شود )molaeihashjin et al., 2013(. اهمیت فاوا تا 
آنجاست که در ششمین و جدیدترین رهیافت از شش رهیافت مهم 
توسعۀ روستایی عنوان شده است: محور توسعۀ روستاها در آغاز هزارۀ 
 .)Khani, 2018( است  اطالعاتی  جامعۀ  برمبنای  میالدی  سوم 
تجارب جهانی نشان می دهد که کشورهایی که در مسیر توسعه گام 
برداشته اند، توسعۀ جوامع روستایی را سرلوحۀ برنامه های خود قرار 
داده اند؛ برای مثال دولت مالزی، هند، بنگالدش و نپال میلیاردها دالر 
 Jalali et( برای توسعۀ زیرساخت های فاوای روستایی هزینه کرده اند
al., 2006 and Khani, 2018(. به علت قابلیت های مراکز فناوری 
اطالعات در افزایش دسترسی به این فناوری، تأسیس این مراکز یکی 
از راه های دستیابی به توسعۀ روستایی در سراسر جهان شمرده می شود. 
هندوستان از کشورهایی است که در آن توسعۀ فاوا از روستاها آغاز شده 
و کاربردهای آن برای رفع مشکالت روستاییان برنامه ریزی شده است 
)Jalali et al., 2006(. برای نمونه، یکی از طرح هایی که با حمایت 
بانک جهانی در هند انجام شد کامپیوتر دستی1 است؛ دانشمندان هندی 
رایانه ای ارزان قیمت ساختند که برای افراد بی سواد نیز کاربرد دارد. در 
این سامانه، در مناطق روستایی، در چندین محل از روستا، کیوسک 
اینترنتی نصب شده است و روستاییان می توانند حتی در مزارع و در 
هنگام کار از خدمات پست الکترونیک و پست صوتی استفاده کنند 
)Khani, 2018(؛ یا طرح گیاندوت که خدمات متعددی را با قیمت 
پایین و دسترسی با روش های بسیار آسان در اختیار روستاییان قرار 
داده است. )Jalali et al., 2006( و بنیاد تحقیقاتی ام اس اس آرِاف2 
برنامه ای گسترده برای معرفی منافع به کارگیری فناوری در مناطق فقیر 
روستایی پیاده کرده است و طرح بنیاد توسعۀ کاردرمانی شانای، که 
برای جبران فقدان ارتباطات در مناطق روستایی است و با هدف افزایش 

1. Simputer

2. MSSRF

قابلیت های NGOها و سازمان های ارتباط محور ازطریق رسانه های 
الکترونیکی درحکم گزینه ای برای گسترش توسعۀ مناطق روستایی 
بنیان گذاری شد )همان(. همچنین طرح وارنا، به نام روستای اینترنتی، 

 .)Khani, 2018( که در ایالت ماهاشترا اجرا شده است
از:  عبارت اند  هند  در  مخابراتی  شرکت های  اهداف  مهم ترین 
تسهیل ارتباطات مخابراتی برای همه؛ تضمین دسترسی سریع به 
اتصاالت تلفنی؛ امکان دسترسی هرچه سریع تر به خدمات جهانی با 
 Presidential(هزینه های مقرون به صرفه در تمامی روستاهای هند
 Center for Technology Cooperation and Innovation,
2012(  اما به رغم این تالش ها، مشکالت گسترش توسعۀ فناوری 
 برطرف نشده 

ً
ارتباطات روستایی در هند هنوز کامال اطالعات و 

ترتیب  این  به  را  مشکالت  این   )2017( گوآتام  و  گوپتا  است. 
برمی شمارند: بی سوادی، فقر، اندک بودن سواد رایانه ای، آگاهی کم 
شهروندان از امکانات فناوری، کمبود زیرساخت، دسترسی نداشتن 
روستاییان،  در  نوگرایی  روحیۀ  فقدان  گروه ها،  و  مناطق  تمامی  به 
سرعت پایین اینترنت، مشارکت نکردن جامعه و بخش های دولتی و 
خصوصی، حریم خصوصی و امنیت، تسلط نداشتن به زبان التین، 
دربرابر  مقاومت  دولت،  و  مردم  بین  اعتماد  نبودن  ناکافی،  بودجۀ 

تغییر و شکاف دیجیتالی.
دکتر  تالش های  با  روستاها  الکترونیکی شدن  نیز  ایران  در 
شد  شروع  شاهکوه  روستای  در   1379 سال  از  جاللی  علی اکبر 
که شامل اتصال روستا به اینترنت و بارگذاری وب سایت روستا، 
اقدامات  و  فعالیت ها  و  روستا  اهالی  به  رایانه  و  اینترنت  آموزش 
علمی،  مسائل  در  گسترده  تحوالت  باعث  که  است  دیگر  متنوع 
همچنین  است.  شده  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  آموزشی، 
در  روستایی  فاوای  کاربردی  خدمات  جامع  مرکز  اولین  احداث 
روستای قرن آباد را می توان ذکر کرد که به ارائۀ خدمات آموزشی، 
متنوع  راه دور، و خدمات  از  کار  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی، 

 )Jalali et al., 2006(.  دیگر می پردازد
بهره گیری از پتانسیل این فناوری های جدید به سازگاری آن ها با 
شرایط مردم کشورهای درحال توسعه، به ویژه برای کاربران ضعیف 
برای  کارآفرینی  نهادی،  فناوری،  نوآوری های  به  و  دارد  بستگی 
ساخت دستگاه هایی با هزینۀ کم، استفادۀ آسان و دسترسی یافتن 
با محصوالت ارزان  قیمت وابسته  بازار  یا  از طریق مراکز عمومی 

.)Chapman and Slaymaker, 2002( خواهد بود
محققان، برای استقرار جامعۀ اطالعاتی، عوامل بسیاری را بیان 

می کنند؛ ازجمله:

که  ارتباطی  زیرساخت  دور:  راه  از  ارتباط  زیرساخت های   )1
مخابراتی  و  نوری  فیبر  زیرساخت های  با  آن  اطالعاتی  جامعۀ 

معرفی می شود.

2( زیرساخت های مرتبط با دانش که بیشتر ناظر به اندیشۀ خالق 
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بازیابی،  که  فناورانی است  و  اندیشمندان  و خبرگی متخصصان، 
 Zangiabadi and( پردازش و فرآورش دانش را به عهده دارند

 . )Ali Hosseini, 2009
و  آموزش  بهبود  که  معتقدند   )2020( همکاران  و  لنگ 
زیرساخت های روستایی مانند جاده ها و افزایش پهنای باند می تواند 
به افزایش پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در میان خانوارهای 
آن ها  درآمد  تنوع  افزایش  باعث  درنتیجه،  که  کند  روستایی کمک 
فاوا،  جایگاه  و  اهمیت  مطالعۀ   .)Leng et al., 2020( می شود 
آثار و پیامدهای آن، موانع بهره گیری و عوامل موفقیت و کارایی و 
دارد.  اهمیت خاصی  روستایی  در جوامع  فناوری ها  این  گسترش 
به  و  را مطرح  ایران  در  فاوای روستایی  جاللی )2006( که بحث 
تجربۀ  اثر  در  که  ـ  را  آن  موفقیت  در  اصلی  عوامل  کرد،  عمل  آن 
به کارگیری این عوامل در کشورهای متعدد به دست آمده ـ این گونه 
برشمرد: رویکرد راهبردی دولت به مراکز فاوا؛ همکاری نهادهای 
مرتبط؛ مدیریت قوی و با دقت باال و استفاده از اپراتورهای محلی؛ 
ارائۀ  تا  راه اندازی  اولیۀ  مراحل  از  فاوا  با  روستاییان  درگیرکردن 
خدمات؛ جمع آوری اطالعات کافی در هر منطقه، قبل و بعد از 
ساخت؛ شناسایی نیازها از مراحل اولیه و طراحی قدم به قدم توسعۀ 

خدمات متناسب با فرهنگ محلی؛ سرمایه گذاری کم و هزینه های 
ساختار  گسترش پذیر  طراحی  و  اولیه  مراحل  در  پایین  عملیاتی 
برای برآوردن نیازهای آینده؛ توسعۀ منابع انسانی و مشارکت مردم 
روستا ازطریق سازمان های غیردولتی؛ دسترسی پهنای باند به منظور 
در  اطالعات  به اشتراک گذاشتن  چندرسانه ای؛  نیازهای  برآوردن 
زمینۀ عوامل موفقیت و عوامل بازدارندۀ طرح؛ دقت و برنامه ریزی 

برای بازاریابی، مکان یابی و هزینه یابی مرکز فاوای روستایی.

2. پیشینۀ پژوهش

با بررسی های انجام شده در حوزۀ فاوای روستایی، این نتیجه حاصل 
فاوای  ضرورت  و  اهمیت  ارائه شده  پژوهش های  بیشتر  در  که  شد 
روستایی و اهمیت این دفاتر فاواـ  با توجه به کارکردها و خدماتی که ارائه 
کرده اند یا موانع و مشکالت بر سر گسترش آن ها در نواحی روستایی ـ 
تشریح شده اند و یا اینکه به بحث رضایت روستاییان از ارائۀ خدمات 
فاوای روستایی پرداخته اند؛ درنتیجه پژوهش هایی که عوامل موفقیت 
این دفاتر و بحث فاوای روستایی را شناسایی و بررسی کرده اند محدود 

است. در جدول 1 به برخی از این پژوهش ها اشاره شده است.
عوامل  پژوهش ها  اکثر  در  که  می شود  نتیجه گیری   1 جدول  از 

جدول 1: تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق

نتیجۀ تحقیق و عوامل مؤثر در فناوری اطالعات و ارتباطات روستاییسال تحقیقمحقق

khani Azkia , Imani
2008

2018
عوامل فنی و زیرساختی مناسب مخابراتی و ارتباطی، اقتصادی و تأمین بودجه، عوامل 

گاه و متخصص در جامعۀ روستایی اجتماعی و فرهنگی و نیروی آ

Hamedanlou et al2009کمبود محتوا و کاربردهای الزم برای جامعۀ روستایی

Sonati2011
زیرساخت، محیط تجاری، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط قانونی، چشم انداز و 

گاه سازی مدیران و روستاییان سیاست گذاری دولت، پذیرش کسب وکار و مصرف کننده و آ

 Mahjoub

Ishratabadi et al
2013

داشتن برنامـۀ راهبردی، وجود سازمان تخصصی، تعهـد مدیریت ارشد سازمان، نیاز 

به نوآوری های سـازمانی، بـازار داخلـی بـرای فاوای روستایی، مستندسازی جامع از 

فرایندهای مربوط به توسعۀ فاوای روستایی و منابع مالی 

Hedayatinia et al2013
عوامل زیرساختی، دانشی ـ مهارتی، سازمانی، مالی و هزینه ای، پیچیدگی استفاده از فاوا، 

اجتماعی، مدیریتی

Zarei2014ویژگی های مرکز فاوای روستایی و مهارت های کامپیوتری

 Saki and Hosseini Kia2014
جمعیت، فاصله، پتانسیل محیط بیرونی، شرایط محیطی دفتر، شرایط کارگزار، تجهیزات 

و خدمات دفاتر

Sourani et al2014 عوامل فرهنگی ـ اطالع رسانی، زیرساختی، خدماتی و تسهیالتی ـ نهادی

Abolhassani et al2015 عوامل فردی و سپس عوامل شغلی و درنهایت عوامل سازمانی
 Sohrabi et al

 Kazemian, Mardani

Shahrbabak

عوامل سازمانی، انسانی، فنی و فرایندی و محیطی 2016

mardanshahi2017 عامل زیرساختی

Neisari et al2015 پنج عامل زیرساختی، حمایتیـ  پشتیبانی، روان شناختی، آموزشیـ  مهارتی و فنیـ  مشاوره ای
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نتیجۀ تحقیق و عوامل مؤثر در فناوری اطالعات و ارتباطات روستاییسال تحقیقمحقق

Behboudi et al2019 عوامل انسانی، فنی ـ ساختاری، سیاسی ـ قانونی، اقتصادی و فرهنگی

Heriot and Campbell2002
پنج دسته از عوامل شامل ویژگی های مرکز، ویژگی های فردی کاربران، ویژگی های 

اطالعات مهیاشده، ویژگی های جامعه و بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

Temel and Maru2007 سرمایه گذاری در نیروی کار ماهر، افزایش دادن سطح سواد اطالعاتی و آموزش به کاربران

Gichuru2008
بودجه و منبع حمایتی، محیط مناسب برای انتخاب دفتر، راهبردهای درست فناوری 

اطالعات و ارتباطات روستایی

.Saadan et al2010توسعۀ دانش فنی، دانش مدیریتی و دانش اقتصادی

.Touray et al2013
هشت عامل سیاسی و رهبری، فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی، فنی، آموزشی و مهارتی، 

اقتصادی، امنیت و ایمنی و درنهایت قانونی و نظارتی

Albara and Rakibul2018
مزایای نسبی، پشتیبانی مدیریتی قوی، فرهنگ، محیط نظارتی، نوآوری و خالقیت مدیران 

و دانش فاوای روستایی

زیرساختی، سازمانی، مدیریتی، مالی، اجتماعی، انسانی و فردی 
و همچنین وجود ویژگی های دفاتر از مهم ترین عوامل موفق بودن 

یا  نبودن دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی هستند.

3. روش شناسی

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش به صورت 
توصیفی ـ تحلیلی است. نتیجۀ محقق شدن این مهم، ایفای نقش 
عوامل  است.  خدمات  ارائۀ  در  روستایی  فاوای  دفاتر  صحیح 
و  استفاده  در  روستایی  فاوای  دفاتر  موفقیت  میزان  در  متعددی 
این  در  محقق  است.  تأثیرگذار  خدمات  از  روستاییان  استقبال 
تحقیق به عواملی مانند عوامل سازمانی، انسانی، فنی و فرایندی 
مرتبط  متغیرهای  و  عامل ها   ،1 جدول  براساس  است.  پرداخته 

در قالب سؤاالتی با طیف لیکرت و در مقیاس رتبه ای طراحی و 
استخراج شد و با استفاده از 27 متغیر به بررسی عوامل موفقیت 
دفاتر پرداخته شد. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای 
میدانی(،  و  اینترنتی  منابع  و  مقاالت  کتب،  از  )فیش برداری 
پرسش نامه و مشاهده، مصاحبه با مسئوالن و کارگزاران دفاتر فاوا 
بوده و اطالعات با استفاده از آمارهای توصیفی )میانگین، انحراف 
معیار( و استنباطی )آزمون کای دو، آزمون t تک نمونه ای، آزمون 
گام به گام( تجزیه وتحلیل شده است. جامعۀ  و رگرسیون  فریدمن 
آماری تحقیق را کلیۀ کارگزاران دفاتر فاوای روستایی استان لرستان 
فرمول  با  نمونه  حجم  می دهند.  تشکیل  کارگزار   267 تعداد  به 

کوکران برابر 15۸ کارگزار محاسبه شد.
آمده  به دست   0/757 برابر  کرونباخ  آلفای  ضریب  مقدار  ازآنجاکه 

جدول ۲: تعداد دفاتر ICT در استان لرستان به همراه تعداد نمونه در هر شهرستان
)General Department of Communications and Information Technology of Lorestan, 2020(

تعداد نمونهدرصد دفاتر ICTتعداد دفاتر ICTشهرستانردیف

17610ازنا1

391523الیگودرز2

391523بروجرد3

271016پلدختر4

271016خرم  آباد5

935درود6

135۸دوره 7

31121۸دلفان۸

734رومشگان9

351321سلسله10

25915کوهدشت11

26710015۸-جمع
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جدول 3: عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در افزایش کیفیت خدمات دهی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی 
)Jalali et al., 2006, Hamedanlou et al, 2009,  Sabeti and Razavi, 2011, Hedayatinia et al., 2013, Sohrabi et al., 2016( 

جدول 4: مقدار آلفای کرونباخ برای تک تک عوامل

متغیرعوامل

عوامل سازمانی
آمادگی پست و پست بانک و مخابرات از نظر زیرساخت ها، داشتن منابع مالی مناسب، همکاری ادارات، بسترسازی 

فرهنگی، اطالع رسانی خدمات ارائه شدۀ رسانه ها، استفاده از خدمات جدید برای افزایش جذب مشتری.

عوامل انسانی

داشتن تسلط به امور رایانه ای، وجود نیروی متخصص در روستا، جمعیت روستا، برگزاری دورۀ آموزش برای 

کارگزاران، تشویق کارگزاران و اطالع رسانی به آن ها، داشتن سواد و تحصیالت، برخورداری روستاییان از انگیزۀ 

کافی برای استفاده از اینترنت، داشتن امنیت شغلی.

عوامل فنی

رشد مناسب و گستردگی فیبر نوری، انتخاب صحیح سیستم عامل برای فاوا، پشتیبان دفاتر فاوا در مراکز 

شهرستان ها، برگزاری کالس های جابه جای برای رفع خرابی های جزئی، فناوری سخت افزاری مناسب، وجود 

فضای کافی برای ارائۀ خدمات، وجود امکانات کافی برای ادامۀ خدمات، برخورداری از مهارت الزم برای 

استفاده از برنامه ها و فناوری روز.

عوامل فرایندی
گردش مالی کارگزاران، سهولت استفاده از سیستم، استانداردسازی خدماتی که مراکز فاوا ارائه کرده اند، سرعت 

پاسخ گویی به نیاز مشتری، رضایت روستاییان از کیفیت خدمات ارائه شده.

یب آلفاعامل ضر

0/711عوامل سازمانی

0/743عوامل فردی

0/794عوامل فنی 

0/720عوامل فرایندی

 مناسبی قرار دارد؛ بنابراین 
ً
و بزرگ تر از 0/7 است و در سطح کامال

 تأیید  شده است.
ً
قابلیت اعتماد )پایایی( سؤاالت کل پرسش نامه کامال

4. یافته های پژوهش

4-1. یافته های توصیفی نمونۀ پژوهش
پاسخ گویان  نفر(   112( درصد   70/9 حدود  جنسیت،  براساس 
می دهند.  تشکیل  زن   را  آن ها  نفر(   46( درصد   29/1 و  مرد  را 
زیر  تحصیلی  مدرک  کارگزاران  درصد   7 تحصیالت،  برحسب 
دیپلم، 34/2 درصد دیپلم، 27/۸ درصد کاردانی، 19/6 درصد 
دارند.  باالتر  و  فوق لیسانس  آن ها مدرک  و 11/4 درصد  لیسانس 
مالک  پاسخ گویان  درصد   14/9 دفتر،  مکان  مالکیت  برحسب 
شخصی دفتر بودند و ۸5/1 درصد مالکیت مخابرات برای مکان 
دفتر را داشتند. برحسب جمعیت روستا، 15/2 درصد در روستایی 
دارای  روستایی  در  درصد   22/2 نفر،   500 از  کمتر  جمعیت  با 
تا  با 1000  تا 1000 نفر، 21/5 درصد جمعیت روستایی   500
2000 نفر و 41/1 درصد جمعیت روستایی بیشتر از 2000 نفر 
فناوری اطالعات، حدود 1/9  با  بوده اند. برحسب میزان آشنایی 
درصد پاسخ گویان آشنایی بسیار کمی با فناوری اطالعات دارند و 

7/6 درصد کم و 63/3 درصد تاحدودی آشنایی دارند و درنهایت 
دارند.  اطالعات  فناوری  با  زیادی  بسیار  آشنایی  درصد   27/2
برحسب سابقۀ فعالیت در دفتر، 1/3 درصد پاسخ گویان کمتر از 
1 سال، 5/7 درصد بین 1 تا 2 سال، 14/6 درصد بین 2 تا 3 سال 
و 7۸/5 درصد بیش از 3 سال داشته اند. برحسب وضعیت بیمه، 
حدود 32/9 درصد پاسخ گویان بیمه داشته و 67/1 درصد آن ها 

فاقد بیمه بوده اند.

دفاتر  کارایی  افزایش  در  مؤثر  عوامل  شناسایی   .2-4
فناوری اطالعات و ارتباطات 

برای مشخص کردن شاخص های تبیین کنندۀ پژوهش، پرسش نامه ای 
برای بررسی عوامل مؤثر در کارایی دفاتر، براساس شدت ترجیحات 
پنج  امتیازی طیف لیکرت، طراحی شد. گفتنی است عدد 3 عدد 
وسط یا ممتنع خواهد بود. در بیانی بسیار ساده، اگر میانگین دیدگاه 
15۸ نفر در این پژوهش بزرگ تر از عدد 3 باشد، یعنی توافق وجود 
دارد و اگر کوچک تر از 3 باشد، یعنی توافق وجود ندارد. همان طور 
که نتایج تحلیل توصیفی هریک از عوامل همراه با متغیرهای آن در 
جدول 5 تا 9 نشان داده شده است، میانگین رتبۀ همۀ متغیرها از 
این  توافق  و  نشان دهندۀ وضعیت مطلوب  که  بیشتر است  عدد 3 
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شاخص ها در بین پاسخ گویان است. اما فقط اتکا به مقدار میانگین 
از نظر آماری صحیح نیست؛ بنابراین باید بررسی شود آیا میانگین 
مشاهده شده معنادار است یا خیر. برای بررسی معناداری میانگین 
t تک نمونه در سطح اطمینان 99 درصد،  از آزمون  مشاهده شده، 
یعنی با خطای 1 درصد انجام شد. این آزمون یکی از پرکاربردترین 
آزمون های آماری بررسی دیدگاه یک گروه پیرامون یک موضوع یا 
آزمون  این  متغیر در گروهی خاص است. در  بررسی یک صفت 
بررسی می شود آیا میانگین دیدگاه یا امتیازات یک گروه از عدد معینی 
 برابر میانگین حداکثر امتیازات است بیشتر است یا خیر. 

ً
که معموال

فرض صفر حاکی از آن است که میانگین امتیازات به دست آمده از 

میانگین فرضی آزمون کمتر است. ادعای آزمون )فرض بدیل( نیز 
آن است که میانگین امتیازات به دست آمده از میانگین فرضی آزمون 

بیشتر است.
در بین متغیرهای عوامل سازمانی، متغیر آمادگی پست و پست بانک 
و مخابرات از نظر زیرساخت ها باالترین میانگین را به دست آورد و 
در بین متغیرهای عوامل انسانی، متغیر انگیزۀ کافی روستاییان برای 
استفاده از اینترنت، در بین متغیرهای فنی، متغیر پشتیبان دفاتر فاوا 
در مراکز شهرستان ها و در بین متغیرهای بعد فرایندی، متغیر سرعت 

پاسخ گویی به نیاز مشتری بیشترین میانگین را کسب کرد.
و  عوامل  میانگین  می شود،  مشاهده   9 جدول  در  که  همان طور 

جدول ۵: میانگین و سطح معنی داری متغیرهای عوامل سازمانی

جدول ۶: میانگین و سطح معنی داری متغیرهای عوامل انسانی

جدول 7: میانگین و سطح معنی داری متغیرهای عوامل فنی

سطح معنی داریمیانگینمتغیر

4/150/000آمادگی پست وپست بانک و مخابرات از نظر زیرساخت ها

3/5۸0/000داشتن منابع مالی مناسب

3/410/000همکاری ادارات

3/۸50/000بسترسازی فرهنگی

3/760/000اطالع رسانی رسانه ها دربارۀ خدمات ارائه شده

3/240/000استفاده از خدمات جدید برای افزایش جذب مشتری

سطح معنی داریمیانگینمتغیر

3/260/000داشتن تسلط به امور رایانه ای

3/090/000وجود نیروی متخصص در روستا

4/10/000جمعیت روستا

3/640/000برگزاری دورۀ آموزش برای کارگزاران

3/540/000تشویق کارگزاران و اطالع رسانی به آن ها

3/110/000داشتن سواد و تحصیالت

4/320/000برخورداری روستاییان از انگیزۀ کافی برای استفاده از اینترنت

3/۸60/000داشتن امنیت شغلی

سطح معنی داریمیانگینمتغیر

4/060/000رشد مناسب و گستردگی فیبر نوری

4/070/000انتخاب صحیح سیستم عامل برای فناوری اطالعات و ارتباطات

4/1۸0/000پشتیبان دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در مراکز شهرستان ها

3/7۸0/000برگزاری کالس های جابه جای برای رفع خرابی های جزئی

3/۸50/000فناوری سخت افزاری مناسب

3/920/000وجود فضای کافی برای ارائۀ خدمات

3/760/000وجود امکانات کافی برای ادامۀ خدمات

4/030/000داشتن مهارت الزم برای استفاده از برنامه ها و فناوری روز
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جدول 8: میانگین و سطح معنی داری متغیرهای عوامل فرایندی

جدول 9: توصیف شاخص های مرکزی داده های متغیرها

جدول 9: توصیف شاخص های مرکزی داده های متغیرها

سطح معنی داریمیانگینمتغیر

3/590/000گردش مالی کارگزاران

3/920/000سهولت استفاده از سیستم

4/1۸0/000سرعت پاسخ گویی به نیاز مشتری

3/6۸0/000رضایت روستاییان از کیفیت خدمات ارائه شده

3/320/000استانداردسازی خدماتی که مراکز فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه کرده

سطح معنی داریمقدار آمارۀ tانحراف استانداردمیانگینعامل

3/۸50/7713/960/000سازمانی

3/910/6۸17/۸50/000انسانی

3/970/6917/720/000فنی

3/540/7613/۸40/000فرایندی

انحراف معیار داده های مربوط به هر متغیر به طور جداگانه بیان شده 
است. ازآنجا که طیف جواب های ابعاد عوامل افزایش کیفیت دفاتر 
فاوای روستایی در ارائۀ خدمات پنج گزینه ای است، درنتیجه حد 
میانۀ آن عدد 3 در نظر گرفته می شود؛ درنتیجه عواملی که میانگین 
آن ها از عدد 3 بیشتر است، درحد مطلوب و آن هایی که از عدد 3 
پایین  تر است در حد ضعیفی در بین جامعۀ آماری قرار دارند. عوامل 
سازمانی با میانگین 3/۸5 و انحراف معیار 0/77، عوامل انسانی با 
میانگین 3/91 و انحراف معیار 0/6۸، عوامل فنی با میانگین 3/97 
و انحراف معیار 0/69 و درنهایت عوامل فرایندی با میانگین 3/54 
و انحراف معیار 0/76، درحد مطلوبی قرار دارند. همچنین بیشترین 
میانگین را عوامل فنی و کمترین میانگین را عوامل فرایندی به خود 
اختصاص داده است. گفتنی است این اختالف میانگین ها در هر 
چهار عامل بسیار ناچیزند. همچنین معناداری نتایج با خطای 0/01 
و در سطح 99 درصد بررسی و معنی داری تمامی متغیرها و عوامل 

پژوهش تأیید شد؛ بنابراین با اطمینان 99 درصد می توان نتیجه گیری 
کرد که این چهار عامل در افزایش کیفیت دفاتر فناوری اطالعات و 

ارتباطات در استان لرستان اهمیت فراوانی دارند.

دفاتر  کارایی  افزایش  در  مؤثر  عوامل  رتبه بندی   .3-4
فناوری اطالعات و ارتباطات 

فاوای  دفاتر  خدمات  کیفیت  در  مؤثر  عوامل  رتبه بندی  به منظور 
آزمون  این  نتیجۀ  می شود.  استفاده  فریدمن  آزمون  از  روستایی، 
شامل دو خروجی است که در جدول 10 و 11 مشاهده می شوند.
 )sig( معناداری  سطح  مقدار   10 جدول  در  اینکه  علت  به 
0/014 کمتر از مقدار مفروض 0/05 است، ادعای یکسان بودن 
فاوای  دفاتر  خدمات  کیفیت  در  مؤثر  عوامل  )اولویت(  رتبۀ 

روستایی پذیرفته نمی شود.
جدول 11 اوزان نمره های هر عامل را نشان می دهد. هرچقدر اوزان 

یدمنعوامل مؤثر در کیفیت خدمات دفاتر  مقادیر آزمون فر

15۸تعداد داده های هر متغیر

)2χ( 15/355مقدار آمارۀ کای دو

)df( 4درجۀ آزادی

)sig( 0/004سطح معناداری
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یدمن  جدول 11: رتبه بندی عوامل مؤثر در کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی براساس آزمون فر

جدول 1۲: ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در اثربخشی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات 

جدول 13: تأثیر متغیرهای تأثیرگذار در افزایش اثربخشی دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات 

رتبهوزنعامل

سوم2/9۸عوامل سازمانی

دوم3/1عوامل انسانی

اول3/34عوامل فنی

چهارم2/72عوامل فرایندی

رتبه ها بیشتر باشد، اهمیت آن عامل بیشتر است. در جدول 11، 
از میان عوامل، عوامل فنی بهترین رتبه و عوامل فرایندی کمترین 
رتبه را دارند؛ اما این اختالف رتبه ها و امتیازبندی ها بسیار کم اند.

4-4. تعیین متغیرهای تأثیرگذار در کارایی و اثربخشی 
دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات 

دفاتر  کارایی  شاخص  در  متغیر  هر  اثرگذاری  میزان  بررسی  برای 
فناوری اطالعات و ارتباطات، از تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده 
می شود. با توجه به رگرسیون گام به گام استفاده شده در این پژوهش، 
 0/64۸ عدد    R2 میزان  می دهد،  نشان   12 جدول  که  همان طور 

به دست آمد که بیانگر این است که چهار متغیر واردشده در تحلیل 
رگرسیون، درمجموع 64/۸ درصد عوامل اثرگذار در متغیر کارایی و 

اثربخشی دفاتر فاوا در استان لرستان را تبیین می کنند.
در  را  ابعاد  از  هریک  سهم  می توان  بتا  مقادیر  از  استفاده  با 
جدول  به  توجه  با  کرد.  مشخص  فاوا  دفاتر  کارایی  و  اثربخشی 
 ،0/391 انسانی  عوامل  سهم   ،0/430 فنی  عوامل  سهم   ،12
فرایندی  عوامل  سهم  درنهایت  و   0/27۸ سازمانی  عوامل  سهم 
0/21۸ است. به عبارت دیگر، چهار عامل فنی، انسانی، سازمانی 
و فرایندی به  ترتیب در پیش بینی متغیر افزایش کارایی و اثربخشی 

دفاتر فاوا در استان لرستان بیشترین تأثیر را دارند.

یب هم بستگی Rمدل یب تعیین R۲ضر یب تعیین تعدیل شده R۲ضر ضر

0/5030/3160/302اول

0/6750/4340/429دوم

0/7۸30/5660/563سوم

0/۸290/64۸0/641چهارم

سطح معنی داری t مقدار β یب استانداردشدۀ ضر B یب غیراستاندارد ضر متغیر واردشده در مدل

0/000 4/49 - 0/020 ضریب ثابت

0/000 15/62 0/391 0/364 عوامل انسانی

0/000 20/04 0/430 0/394 عوامل فنی 

0/000 12/23 0/27۸ 0/229 عوامل سازمانی

0/000 ۸/43 0/21۸ 0/164 عوامل فرایندی

نتیجه گیری

و  اطالعات  فناوری  به ویژه  نوین،  فناوری های  به کارگیری 
توسعۀ  و  زندگی  کیفیت  به  دستیابی  در  بسزایی  سهم  ارتباطات، 
پایدار نواحی روستایی و کاهش شکاف دیجیتالی دارد. ازآنجاکه 
در حدود 36 درصد جمعیت استان لرستان در نواحی روستایی 
هدف  با  روستایی  توسعۀ  که  است  ضروری  می کنند،  زندگی 
شیوه های  و  باشد  روستایی  جمعیت  این  زندگی  کیفیت  بهبود 

از  قشر  این  فقرزدایی  و  توانمندسازی  به منظور  ارتباطی  نوین 
جمعیت استان لرستان به کار گرفته شود. از فناوری اطالعات و 
ارتباطات روستایی باید به گونه ای استفاده شود که بتواند کیفیت 
برای  بیشتری  فرصت های  و  بخشد  بهبود  را  روستا  مردم  زندگی 
استان  روستایی  مناطق  در  فاوا  بنابراین،  کند.  فراهم  اشتغال زایی 
لرستان باید اشتغال محور باشد، که با توجه به نرخ باالی بیکاری 
می تواند  روستایی  کوچک  کسب وکارهای  حوزۀ  در  استان،  در 

بسیار تأثیرگذار باشد.
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که  می گیریم  نتیجه  پژوهش حاضر   از  نتایج حاصل  براساس 
کلیۀ عوامل و متغیرهای تحقیق در افزایش کیفیت خدمات دفاتر 
بیشترین  بین،  این  در  دارند.  تأثیر  لرستان  استان  روستایی  فاوای 
میانگین را عوامل فنی و کمترین میانگین را عوامل فرایندی به خود 
اختصاص داده است. با توجه به رتبه بندی، از میان عوامل، عوامل 
قرار  آخر  رتبۀ  در  فرایندی  و عوامل  آورد  به دست  را  اول  رتبۀ  فنی 
این  اثربخشی  و  کارایی  است  قرار  اگر  عبارتی  دیگر،  به  گرفت. 
دفاتر در مناطق روستایی استان لرستان افزایش یابد، نخست باید 
مناسب  زیرساخت های  و  گماشت  همت  فنی  عوامل  به  ارتقای 
این  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  کرد.  فراهم  منظور  این  برای 
 64/۸ درمجموع  فرایندی  و  سازمانی  فنی،  انسانی،  عامل  چهار 
اثربخشی دفاتر فناوری  اثرگذار در متغیر کارایی و  درصد عوامل 
اطالعات و ارتباطات در استان لرستان را تبیین می کنند. این نتیجه 
با نتایج به دست آمده با پژوهش های همدانلو و همکاران )2009(، 
همکاران  و  محجوب   ،)2011( رضوی  و  ثابتی   ،)2011( سنتی 
همکاران  و  سورانی   ،)2013( نوری پور  و  هدایتی نیا   ،)2013(
همکاران  و  سهرابی   ،)2015( همکاران  و  ابوالحسنی   ،)2014(
 ،)2017( مردانشاهی   ،)2016( مردانی  و  کاظمیان   ،)2016(
نیساری و همکاران )2015(، خانی )2018(، بهبودی و همکاران 
و  سادان   ،)2008( چیجرو   ،)2007( مارو  و  تمل   ،)2019(
راکیبو  و  البار  و   )2013( و همکاران  تورای   ،)2010  ( همکاران 
)2018( هماهنگی دارد. گفتنی است این شواهد بیانگر اهمیت 
موفقیت  در  فرایندی  و  فنی، سازمانی  انسانی،  زیاد عوامل  بسیار 
و افزایش کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات در 

استان لرستان است.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل فنی:

1( تقویت زیرساخت های مخابراتی و گسترش فیبر نوری و تجهیز 
دفاتر به منظور فراهم کردن فضای الزم برای گسترش فعالیت های 

دولت الکترونیک؛

2( تجهیزات رایانه ای مدرن و مورد نیاز به اندازۀ کافی و امکان تهیۀ 
به گونه ای  نرم افزارهای اصلی الزم؛  با قیمت های مناسب و  رایانه 

که امکان فعالیت با آن ها بدون هیچ محدودیتی ممکن باشد؛

3( استفاده از کیوسک های محلی در مناطقی که امکان تأسیس 
به  توجه  با  ندارد.  وجود  پراکنده  و  کم  جمعیت  علت  به  دفاتر 
و  است  عشایری  جامعۀ  کانون های  از  یکی  استان  این  اینکه 
بسیار است، احداث  استان  این  پراکنده در  و  روستاهای کوچک 
این کیوسک ها می تواند باعث رشد و گسترش فاوای روستایی در 

این نواحی شود؛

4( به علت دسترسی بهتر و سریع تر، مکان های پشتیبان این دفاتر 
در سطح دهستان احداث شود.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل انسانی:

1( آموزش مردم روستایی با خدمات و مزایای فناوری اطالعات؛

2( مشارکت مردم محلی در تمامی فرایند های راه اندازی دفاتر.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل سازمانی:
براساس بند پ از مادۀ 67 بخش 13 قانون برنامۀ ششم توسعه، همۀ 
تمامی  الکترونیکی کردن  برای  بودند  اجرایی موظف   دستگاه های 
بانک های  تکمیل  و  الکترونیکی  قابلیت  با  خدمات  و  فرایندها 
اقدام  برنامه ها  قانون  پایان سال سوم اجرای  تا  اطالعاتی مربوط، 
الکترونیکی کردن  به منظور  می توانند  اجرایی  دستگاه های  کنند. 
از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.  فرایند ها و خدمات، 
دستگاه های اجرایی مکلف اند کلیۀ خدمات قابل ارائه در خارج 
دفاتر  به  را  برون سپاری  یا  واگذاری  قابل  و  اداری خود  از محیط 
روستایی  فاوای  دفاتر  و  دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر  و  پستی 
از  برخی  می شود  پیشنهاد  ازاین رو  کند؛  واگذار  مورد  برحسب 
دستگاه های استانی )از قبیل آب و فاضالب، بنیاد مسکن، تأمین 
دفاتر  به  ارائه  برای  را  ( خدمات خود  و...  دامپزشکی  اجتماعی، 

فاوای روستایی واگذار کنند.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل فرایندی:
یعنی  اطالعات؛  فناوری  به  توجه  با  روستاییان  نیازهای  ارزیابی 
ارتباط بین تقاضا و هدف این خدمات و محصول بررسی شود. با 
توجه به همه گیری ویروس کرونا، نیازهای روستاییان به خصوص 
شده  قبل  با  متفاوت  استان  کوهستانِی  و  عشایری  مناطق  در 
درحال  غیرحضوری  به صورت  که  آموزشی  خدمات  مثل  است؛ 

انجام شدن است.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در فهرست منابع 
آمده است

«بررسی   .)1394( شیوا  فوالدی،  حسینی  و  امیر  رییسی،  بهزاد،  ابوالحسنی، 

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت و کارایی پروژه های فناوری اطالعات 

کنفرانس  سومین   .«1390 سال  در  اصفهان  دانشگاه  کارکنان  دیدگاه  از   IT

مؤسسۀ  حسابداری،  و  اقتصاد  مدیریت،  در  نوین  پژوهش های  بین المللی 

استانبول. ترکیه  کارین،  سرآمد همایش 

ادارۀ کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان لرستان )1399(.

تهران:  روستایی،  پایدار  توسعۀ   .)13۸7( علی  ایمانی،  و  مصطفی  ازکیا، 

اطالعات. انتشارات 

بابایی فینی،  ام السلمه، حضرتی، مجید و ربیعی فر، مجید )1394(. «ارزیابی 

و  جغرافیا  روستایی».  توسعۀ  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفاتر  نقش 

آمایش شهری ـ منطقه ای، دورۀ 5، شمارۀ 16، ص 144-124.

بستانی، علیرضا و جوانی، خدیجه )1391(. «بررسی و ارزیابی جنبه های تأثیر 
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رشت-  روستایی،  توسعۀ  ملی  همایش  روستایی».  مناطق  توسعۀ  در   ICT

دانشگاه گیالن.

 .)139۸( آرزو  قاسمی،  و  رضا  کهنعلی،  احمدی  محمدرضا،  بهبودی، 

دید  از  الکترونیک  دولت  توسعۀ  برنامۀ  کامل  موفقیت  موانع  «شناسایی 

)مطالعه ای  آن  در  موفقیت  برای  راهکارهایی  ارائۀ  و  شهروندان  و  مسئوالن 

دورۀ 9،  فناوری،  و  فصلنامۀ سیاست نامۀ علم  استان هرمزگان(».  در  کیفی 

.5۸-45 ص   ،26 1،پیاپی  شمارۀ 

رتبه بندی  و  «شناسایی   .)1390( محمدرضا  سید  رضوی،  و  منصور  ثابتی، 

صنایع  در  اطالعاتی  سیستم های  فناوری  انتقال  در  موفقیت  حیاتی  عوامل 

.39-33 ص   ،2 شمارۀ  هفتم،  سال  فناوری،  رشد  فصلنامۀ  خودروسازی». 

روستای   .)13۸5( محمدامین  زارع،  و  سعید  روحانی،  اکبر،  علی  جاللی، 

صنعت. و  علم  دانشگاه  انتشارات  تهران:  الکترونیکی، 

روستایی،  متغیر  فضاهای  در  برنامه ریزی  بنیان های   .)1397( فضیله  خانی، 

تهران. دانشگاه  انتشارات  تهران: 

محمودی،  و  رضا  اسماعیل پور،  محمدعلی،  ولی پور،  محمد،  دوستار، 

بر  روستایی   ICT دفاتر  خدمات  کیفیت  اثرات  «بررسی   .)1393( مجتبی 

رضایتمندی مشتریان )مطالعۀ موردی: دفاتر ICT روستایی گیالن(. فصلنامۀ 

.22۸-209 ص   ،2 شمارۀ   ،6 دورۀ  اطالعات،  فناوری  مدیریت 

«ارزیابی   .)1390( امیرحسین  علی بیگی،  و  آذر  رحیمی،  بهروز،  راسخی، 

عوامل مؤثر بر رضایت روستاییان از دفاتر ICT روستایی )مطالعۀ موردی: 

سال  کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  پژوهش های  کرمانشاه(».  شهرستان 

.71-56 ص   ،16 پیاپی   ،4 شمارۀ  چهارم، 

زارعی، مصطفی )1393(. «بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطالعات و 

ارتباطات روستایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در استان همدان». پایان نامۀ 

کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی.

فناوری  فضایی  «تحلیل   .)13۸۸( رحمان  علی حسینی،  و  علی  زنگی آبادی 

و مطالعات محیطی،  جغرافیا  ارتباطات در کشورهای جهان».  و  اطالعات 

دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 69-56.

عوامل  «بررسی   .)1393( السادات  عاطفه  حسینی کیا،  و  مجتبی  ساکی، 

روستایی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  دفاتر  کسب وکار  تداوم  در  موفقیت 

روستایی   ICT دفاتر  مطالعه:  مورد  )نمونۀ  رتبه بندی  روش  از  استفاده  با 

ارتباطات،  و  فناوری اطالعات  و  بهار(». کنفرانس ملی مدیریت  شهرستان 

تهران. برتر،  خدمات  شرکت 

آمادگی  سطح  ارتقای  بر  مؤثر  عوامل  «مطالعۀ   .)1390( عباس  سنتی، 

دانشگاه  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  ایران».  روستایی  مناطق  الکترونیکی 

سیستان و بلوچستان، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، به راهنمایی نورمحمد 

بی. یعقو

«شناسایی   .)1395( فاطمه  حیدری،  و  عباس  صمدی،  اله،  روح  سهرابی، 

و  اطالعات  فناوری  دفاتر  طرح  اجرای  موفقیت  حیاتی  عوامل  رتبه بندی  و 

.72-53 ص   ،1 شمارۀ   ،19 دورۀ  توسعه،  و  روستا   .« ارتباطات 

سورانی، فاطمه و همکاران )1393(. «تحلیل عامل های پیشبرنده و بازدارندۀ گسترش 

فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد». 

فصلنامۀ راهبردهای توسعۀ روستایی، دورۀ 1، شماره 3، ص 140-125.

دالیل  «بررسی   .)1395( محمد  شهربابک،  مردانی  و  سیروس  کاظمیان، 

دومین  سازمان ها».  در  اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  و  شکست 

حسابداری،  و  اقتصاد  مدیریت،  علوم  در  نوین  رویکردهای  ملی  کنفرانس 

دانش. علم آوران  کومه  تحقیقاتی  علمی  مؤسسۀ  بابل،  ـ  مازندران 

محجوب عشرت آبادی، حسن، میرکمالی، سیدمحمد، اسماعیل مناپ، شریفه 

و مهری، داریوش )1392(. «بررسـی موانـع توسـعۀ ICT در دانشگاه های 

ارائۀ راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران».  جامع دولتی و 

فصـلنامۀ مدیریت فناوری اطالعات، دورۀ 5، شمارۀ 4، ص 160-139.

فناوری  توسعۀ  بر  مؤثر  عوامل  «بررسی   .)1396( محمدمهدی  مردانشاهی، 

)مطالعۀ  کشاورزی  دانش بنیان  کسب وکارهای  در  ارتباطات  و  اطالعات 

موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان(». فصلنامۀ رشد فناوری، سال 

.31-24 ص   ،4 شمارۀ  سیزدهم، 

مرکز آمار ایران )1395(. سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان لرستان.

 .)1391( جمهوری  ریاست  نوآوری های  و  فناوری  همکاری های  مرکز 

www.citc.ir هند»  فناوری  و  علم  توانمندی های  و  «ظرفیت ها 

منتظر، فرامرز )1397(. «ارزیابی جایگاه ایران از منظر شاخص توسعۀ فناوری 

سند  بر  کید  تأ با  منطقه  کشورهای  میان  در   )IDI( ارتباطات  و  اطالعات 

چشم انداز ایران 1404». فصلنامۀ مطالعات عمران شهری، دورۀ 2، شمارۀ 

7، ص 142-125.

موالئی هشجین، نصرالله، امیری، محمود و محمدی، مهدی )1391(. «نقش 

روستایی  پایدار  توسعه ی  در   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفاتر 

شمارۀ   ،44 دورۀ  انسانی،  جغرافیای  پژوهش های  مشکین شهر».  شهرستان 

.16۸-147 ص   ،4

نیساری محمد، کریمی، آصف و احمدپور داریانی، محمود )1396(. «تحلیل 

عوامل مؤثر بر توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب وکارهای کارآفرینانه 

زنجان(».  استان  کشاورزی  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  مطالعه:  )مورد 

فصلنامۀ ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص 24-1.

ایران، درگاه  فناوری اطالعات  فناوری اطالعات، سازمان  و  ارتباطات  وزارت 

استان ها.  در  فاوا  توسعه  ایران،  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  جامعه  پایش 

https://mis.ito.gov.ir

بازدارندۀ  مؤلفه های  «تحلیل   .)1392( مهدی  نوری پور،  و  سعید  هدایتی نیا، 

روستایی:  صنفی  سازمان های  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پذیرش 

سال  توسعه،  و  روستا  فصلنامۀ  بویراحمد».  شهرستان  موردی:  مطالعۀ 
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Identification and Ranking of Factors Affecting Efficiency of Rural 
Information and Communication Technology )ICT( Offices

Davood Sheikhi1
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Mojgan Masori3

Abstract
Information and communication technology (ICT) is one of the new technologies that has been 
introduced to the villages in recent years and is a tool for the sustainable development of these 
areas and achieving the quality of life of rural residents. The purpose of this study is to identify 
and rank the factors affecting the efficiency of rural information and communication technology 
offices in Lorestan province. The research method is descriptive�analytical and the data collection 
method is library and field. The statistical population is 267 agents of rural information and 
communication technology offices in Lorestan province. Using Cochran›s formula, 158 agents 
were selected as a sample. The questionnaire includes four categories of human, technical, 
organizational, and process factors in the form of 27 variables. The obtained Cronbach›s alpha 
is equal to 0/757. The results showed that the average of all effective factors in increasing the 
efficiency of rural ICT offices is above average. According to the Friedman test, technical factors 
are in the first place and the coefficient of determination showed that these 4 factors explain % 64 
of the efficiency increase variable. Using beta coefficient, the share of technical factors is 0/430, 
the share of human factors is 0/391, the share of organizational factors is 0/278 and finally, the 
share of process factors is 0/218. In other words, 4 categories of technical, human, organizational, 
and process factors have the most role in predicting the variable of increasing the efficiency of 
ICT offices in Lorestan province, respectively.

Keywords: Rural Information and Communication Technology (ICT), Quality Increase, 
Satisfaction, Lorestan Province
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ب( اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
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عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.
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