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  ارانیده نیاطالعات در ب يفناور رشیپذ یلیتحل یبررس
  2 یفضلعل نبیز، 1 ينور هیمرض

 nouri.geo@gmail.com،  مانینور فر امیدانشگاه پ يایگروه جغراف اریاستاد1
  fazlali1985@gmail.com،  و بلوچستان ستانیدانشگاه س ییروستا يزیو برنامه ر ایارشد جغراف یدانش آموخته کارشناس 2

 
  

اطالعات  ياستفاده از فناور شیافزا نهیدر زم یفراوان يگذار هیخود، سرما  تیفیمختلف به منظور بهبود ک يامروزه سازمان ها و نهادها - چکیده
 نیر اد يفناور رشیمدل پذ  یهدف اصل. ردیو استفاده کارکنان قرار گ رشیمورد پذ يفناور نیشود که ا یحاصل م یمهم در صورت نیدارند که ا

 قیتحق نیمسأله در ا نیا تیبا توجه به اهم. نگرش و قصد استفاده است ،یدرون يبر باورها یرونیاثر عوامل ب يریگیپ يبرا ییمبنا ارائه ق،یتحق
ر قرا یمورد بررس یلیتحل - یفیبهشهر و گلوگاه استان مازندران با روش توص يشهرستان ها اریده 49 نیاطالعات در ب يفناور رشیمدل پذ

رابطه  التیاطالعات و سن و تحص يبودن فناور دیمف زانیدر مورد م ارانینگرش ده ریمتغ نیآن است که ب انگریحاصل  ب جینتا. گرفته است
 يرابطه معنادار 05/0کمتر از  يدرصد و سطح معنار 95 نانیشغل و درآمد در سطح اطم يرهایو متغ ریمتغ نیا نیاما ب. وجود ندارد يمعنادار
رابطه  چگونهیشغل و درآمد ه الت،یسن، تحص يرهایاطالعات و متغ يدر مورد سهولت استفاده از فناور ارانینگرش ده ریغمت نیدارد و بوجود 
 نینو تیریدر مد يفنّاور نیاستفاده از ا زانیاطالعات و م يدر سهولت استفاده از فناور ارانینگرش ده نیرابطه ب یوجود ندارد، بررس يمعنادار
در مجموع  وجود دارد يرابطه معنادار 043/0 يدرصد و سطح معنادار 95 نانیدر سطح اطم زین ریدو متغ نیا نیکه ب استآن  انگریب ییروستا
 یدارند اما دانش و مهارت کاف ییروستا رتیدر جهت مد يفنّاور نیبودن ا دیدر مورد مف ینگرش مثبت ارانینشان داد که ده قیتحق نیا جینتا
  .انجام دهد ار ارانیمهارت ده شیافزا يبرا یاقدامات مقتض هایو شهردار هایاریرا ندارند که الزم است سازمان ده يفنّاور نیاز ا يریبهره گ يبرا

  .، شهرستان گلوگاه، شهرستان بهشهر اریاطالعات، ده يفناور ،يفنّاور رشیمدل پذ - ها کلید واژه
 

 مقدمه .1
عات مرتبط با از موضوعات مهم در پژوهش ها و مطال یکی
شوند  یاست که موجب م یعوامل ییاطالعات، شناسا يفناور

و از آن ها استفاده  رندیرا بپذ دیجد یاطالعات يها يافراد فناور
و  یخاص اطالعات يفناور کیمساله که چرا افراد  نیا ].1[کنند
 رشیاز پذ ایکنند و  یو از آن استفاده م رندیپذ یرا م یارتباط

 نیکنند، از مهم تر ید و در مقابل آن مقاومت مزنن یآن سرباز م
که بر  یعوامل نیاطالعات است و همچن يفناور نهیمباحث در زم

 يگذارند، بر حسب فناور یم ریمختلف تاث يها يفتاور رشیپذ
متفاوت  دموجو طیمورد نظر، کاربران مورد مطالعه و شرا يها

. آن دارد رشیبا پذ یرابطه مثبت ،يمؤثر بودن فناور].2[هستند
در برابر استفاده از آن  ،يفناور نیاگر کاربران بالقوه ا نیبنابرا

به طور  ].3[تواند حاصل شود یمقاومت کنند اهداف مورد نظر نم
مؤثر  ،يکارآمد شیافزا ياطالعات برا يسازمان ها از فناور یکل

 لیدل نیکنند و عمدتاً به ا یاستفاده م تیفیبودن و بهبود ک
اطالعات  يباورند فناور نیفاده از آن را دارند که بر ابه است لیتما
 یسازمان فراهم کند و م يبرا يسودمند يتواند فرصت ها یم

و  يبهره ور شیافرا يبه سازمان برا کمکدر  یتواند نقش مهم
نشان دهندة آن  زیمطالعات اسپنس ن ].4[عملکرد داشته باشند 

رسی به فناوري اطالعات با تسهیل دست رشیاست که پذ
اطالعات، توسعه منابع انسانی وآموزش، برابري جنسیتی و 
توانمند سازي روستائیان، ارتباط گروه با محیط مجازي و توسعه 
شاخص هاي دسترسی ، اثرات مثبتی بر کاهش فقر در محیط 

 يمنافع حاصل از کاربرد فناور ].5[دارد فتههاي کمتر توسعه یا
 نیکه ا دیآ یبه دست م یکار فقط هنگام طیاطالعات در مح
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درك  نیبنابرا. رندیمورد استفاده قرارگ یدر سطح مناسب يفناور
 یرد م ای رندیپذ یمساله که چرا کاربران، استفاده از آن را م نیا

 رشیبر پذ رگذاریاگر عوامل تأث. رسد یمهم به نظر م يکنند امر
امکان  نیو درك گردد، ا ییاطالعات شناسا يکاربران از فناور

 یطراح ياطالعات بهتر يفناور يها ستمیشود تا س یراهم مف
 نیهمچن. ابدی شیکاربران افزا رشیامکان پذ قیطر نیشده و بد

 یآموزش يتوانند برنامه ها یعوامل سازمان ها م نیبا شناخت ا
خود  يفناور يها ستمیس یاثربخش شیافزا يبرا يدتریمف

 ییروستا تیریدفعال در م ياز سازمانها یکی ].3[کنند  یطراح
گسترش کاربرد . است هایو شهردار هایاریکشور، سازمان ده

در مناطق روستایی و بخصوص در  یاطالعات دیجد يفناوریها
تواند با  یم ییروستا تیریمد يبه عنوان نهاد نوپا هایاریده

موجب ارتقاء شاخص  انییفرایند خدمت رسانی به روستا تسهیل
 یمهم تنها در صورت نیاما ا. ودش ییهاي توسعه در مناطق روستا

 ارانیو استفاده ده رشیمورد پذ يفناور نیشود که ا یحاصل م
اطالعات در استفاده  يفنّاور رشیپذ تیبا توجه به اهم. ردیقرار گ

با استفاده از  قیتحق نیدر ا اران،یده نیدر ب يفنّاور نیو کاربرد ا
اطالعات و  يدر مورد فنّاور ارانینگرش ده يفنّاور رشیمدل پذ

در حال  یاطالعات دیجد يهایمهارت و استفاده آنها از فنّاور زانیم
 نیمنطقه مورد مطالعه در ا. قرار گرفته است یحاضر مورد بررس

مازندران  انبهشهر و گلوگاه است يشهرستان ها ارانیده قیتحق
پاسخ داده  لیپژوهش تالش شده به سواالت ذ نیدر ا. بوده است

  :شود
بودن  دیمف زانیدر مورد م ارانینگرش ده نیب ایآ -1
و ویژگیهاي شخصیتی  ییروستا تیریاطالعات در مد يفناور

رابطه وجود ) شغل و درآمد الت،یسن، تحص: شامل(دهیاران 
  دارد؟

سهولت استفاده از  زانیدر مورد م ارانینگرش ده نیب ایآ -2
سن، : شامل(اطالعات و ویژگیهاي شخصیتی دهیاران  يفناور

  رابطه وجود دارد؟) شغل و درآمد الت،یحصت
در مورد سهولت استفاده از  ارانینگرش ده نیب ایآ -3
مهارت الکترونیکی آنها رابطه  زانیاطالعات و م يفناور

  وجوددارد؟
در مورد سهولت استفاده از  ارانینگرش ده نیب ایآ -4
 تیریدر مد يفنّاور نیاستفاده آنها از ا زانیاطالعات و م يفناور
  رابطه وجود دارد؟ ییروستا

  قیتحق ينظر یمبان .2
 ریاخ يدر دهه ها يفناور رشیموضوع پذ تیاهم لیبه دل  
عمل  يمطرح شده که تئور نهیزم نیدر ا یمختلف يها يتئور

شده،  يزیرفتار برنامه ر يتئور  ،يپخش نوآور يمستدل، تئور
 ،يفناور رشیپذ هیثانو ياطالعات، تئور يفناور رشیپذ يتئور
 یقیتلف هیشده و نظر يزیشده رفتار برنامه ر هیتجز يتئور
باشد  یها م هینظر نیاز جمله مهم تر يو کاربرد فناور رشیپذ

عمل  يتئور ،يفناور رشیپذ يتئور ،يپخش نوآور يکه تئور
 يزیشده رفتار برنامه ر هیتجز يو تئور) ییکنش عقال(مستدل 
 رشیبه پذ طت مربومطالعا نهیکاربرد را در زم نیشتریشده که ب

به صورت مختصر  که در اینجا داشته اند یاطالعات يها يفناور
و ) ییکنش عقال(عمل مستدل  يتئور ،يفناور رشیپذ يتئور
 .شود یداده م حیتوض يزیشده رفتار برنامه ر هیتجز يتئور

   )ییکنش عقال(عمل مستدل  يتئور .2.1
در کتــاب ) 1975(و آجــزن   نیشــبایتوســط ف يتئــور نیــا

 "و پـژوهش    يبـر تئـور   يمقدمـه ا : ور، نگرش، قصد و رفتاربا"
 یفرض است که افراد به طـور منطقـ   نیبر ا یمطرح شده و مبتن

اطالعات در دسترس درباره رفتـار هـدف    هیآنها کل. کنند یعمل م
اثـر و   نیمچنـ ه کننـد،  یم یابیو به طور منظم ارز يرا جمع آور

اسـاس اسـتدالل خـود    سپس بر رند،یگیاعمال را در نظر م جهینت
در . انجـام ندهنـد   ایـ را انجـام دهنـد    یکه عمل رندیگ یم میتصم
که رفتار، منحصراً تحت کنتـرل   شودیعمل مستدل ادعا م يتئور

 ياراد يبـه رفتارهـا   يتئـور  نیا جه،یدرنت باشد، یم يقصد رفتار
اراده و قصـد فـرد    ازمنـد یشدن، تنهـا ن  امانج يکه برا ییرفتارها(
رفتار به مهارتهـا، منـابع و    کهیدرصورت. شود یود ممحد) باشندیم

 ازیـ ن زیـ ن ستندین یافتنیدست گانیکه به سهولت و را ییفرصت ها
عمـل   يتئـور  يکـاربرد  يهـا  تیمورد در حوزه قابل نیدارد، که ا

احتمـاالً بـه صـورت     ایـ مستدل مورد مالحظه قرار نگرفته اسـت  
عمـل   يوراز تئـ . شـده اسـت   ینیب شیپ يتئور نیناقص توسط ا

 رشیدر پژوهش هاي مربـوط بـه پـذ    يمستدل به طور گسترده ا
  ].6[ مختلف استفاده شده است یاطالعات يهایفناور

  شده هیشده تجز يزیرفتار برنامه ر يتئور .2.2
در  تین يها نهیزم شیدارند که پ دهیاز محققان عق ياریبس
و کنتـرل   ینگـرش، هنجـار ذهنـ   (شـده  يزیرفتار برنامه ر يتئور
عـد  یمیمفاه) درك شده  يرفتار یمیهسـتند تـا مفـاه    يچند ب 

عـد   يهـا  دگاهیـ کنند که د یآن ها اشاره م. يتک بعد يچنـد ب، 
دارند تـا   ارهااز رفت يدر شناخت دامنه ا يشتریب يقدرت کاربرد
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عد يها دگاهید عد کی ای يتک ب و نگرش به رفتار شـامل سـه    يب
درك  يندسهولت اسـتفاده درك شـده و سـودم    ،يمؤلفه سازگار

گذشته فـرد و   اتیاز تجرب یناش یذهن يهنجارها. باشد یشده م
 يفرد اسـت و درجـه کنتـرل رفتـار     انیهمکاران و اطراف راتیتاث

 التیو وجـود منـا بـع و تسـه     يدرك شده بر اساس خودکارآمـد 
آن است کـه   انگریرفتار، ب لیو تحل هیتجز. ردیگ یشکل م يفناور

 ياطالعات، به عوامل متعـدد  يورفنا رشیپذ ایرفتار و  کیانجام 
 يمؤلفـه هـا   تیریعوامـل و مـد   نیـ ا يبا تمرکز رو. دارد یبستگ
تـوان   یمـ  یرا بـه طـور اثـر بخشـ     رشیبر آن، رفتار پذ رگذاریتاث

  ].3[نمود  یو بررس لکنتر

  فناوري رشیپذ يتئور .2.3
نشأت  یاز مطالعات روان شناخت يفناور رشیپذ يتئور

اطالعات به کار برده  يفناور يها ستمیگرفته و در مطالعات س
که،  مدسئوال به وجود آ نیا کیتئور حیتشر يشده است و برا

 ای ندیرا انتخاب نما ينوع از فناور کیچرا کاربران ممکن است 
 ای يفناور رشی، پذ يتئور نیکه آن را رد کنند؟ در ا نیا

سهولت استفاده  يمجزا میبا استفاده از مفاه ياستفاده از فناور
  :شده است حیدرك شده تشر يشده و سودمند درك

  دیجد يرفتار فرد درباره فناور: یاستفاده واقع -1
که فرد معتقد  يدرجه ا: سهولت استفاده درك شده -2

 ایکم  یو ذهن یکیزیتالش ف ازمندین ياست استفاده از فناور
  .باشد یم چیه

که فرد معتقد است  يدرجه ا: درك شده يسودمند -3
  .دهد شیرا افزا يو یتواند عملکرد شغل یم يفناوراستفاده از 

 ییارائه مبنا ،يفناور رشیپذ يتئور یر واقع هدف اصلد
نگرش و قصد  ،یدرون يبر باورها یرونیاثر عوامل ب يریگیپ يبرا

 کردیرو ،ینیب شیعالوه بر جنبه پ يتئور نیا. استفاده است
دهند چرا  صیتشخ توانندیم رانی، مد نیهم دارد، بنابرا یفیتوص
واقع نشود و  رشیخاص ممکن است مورد پذ ستمیس کی

مناسب را دنبال  یاصالح يبراساس شناخت حاصل شده، گام ها
 شه،یکه هم نستیفرض بر ا يفناور رشیپذ يکنند، در تئور

در  یاصل يها کننده نییو سهولت استفاده، تع يسودمند يباورها
این دو عامل بر  .هستند يبراي استفاده از فناور گیري میتصم

فناوري تأثیر گذاشته،  کنگرش افراد نسبت به استفاده از ی
شوند، و در  موجب تصمیم گیري براي استفاده از آن فناوري می

همچنین، برداشت ذهنی از . نهایت عمل استفاده صورت میگیرد
 نیدر ا.آسانی استفاده بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد 

توانند شامل هر نوع عوامل سازمانی و  ونی میعوامل بیر يتئور

افزار و  اي مانند نوع سخت ویژگیهاي سیستمهاي رایانه عی،اجتما
افزار، نحوه آموزش و کمکهاي افراد دیگر در استفاده از  نرم

سیستمهاي رایانه اي باشند که بر روي برداشتهاي ذهنی افراد از 
گذارند  عات تأثیر میمفید بودن و آسانی استفاده از فناوري اطال

 رشیعوامل مؤثر بر پذ نکهیدر مجموع با توجه به ا ].7[
و کاربران مورد مطالعه و  يمختلف، بر حسب فناور يهایفناور
 ياز تئور کیهر  نیموجود متفاوت است بنابرا یطیمح طیشرا
خواهند  یمتفاوت يمطرح، در موارد مختلف، عملکردها يها

 رشیمدل پذ قیتحق نیدر امدل استفاده شده  ].6[داشت 
اثر عوامل  يریگیپ يبرا ییاست که با هدف ارائه مبنا يفناور

  .نگرش و قصد استفاده است ،یدرون يبر باورها یرونیب

  قیتحق یشناس روش .3
و واحد تحلیل  یشیمایپ – یفیتوص قیتحق نیروش انجام ا

آن دهیاران روستاهاي شهرستان گلوگاه و بهشر استان مازندارن 
دهیار ساکن در  49براین اساس، جامعه آماري تحقیق . است

 33به تفکیک (روستاهاي داراي دهیاري منطقه مورد مطالعه 
دهیاري  ارايدهیار از روستاهاي د 16دهیار شهرستان بهشهر و 

شایان ذکر اینکه در این تحقیق . بوده است) شهرستان گلوگاه
ري مورد بررسی نمونه گیري انجام نشده و تمامی افراد جامعه اما

در این پژوهش داده هاي مورد نیاز براي . و مطالعه قرار گرفته اند
دهیاران از  يفناوري اطالعات از سو رشیسنجش میزان پذ

در بین دهیاران منطقه مورد مطالعه  هطریق توزیع پرسشنام
از ) پرسشنامه(گردآوري شد و براي تعیین روایی ابزار تحقیق

همچنین . ران دانشگاهی استفاده شدنظرات اساتید و صاحب نظ
براي تعیین پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه نهایی به صورت 

 زاردهیار گذاشته شد و با استفاده از نرم اف 11تصادفی در اختیار 
SPSS 823مقدار آلفاي مذکور . آلفاي کرونباخ آن محاسبه شد ./

گفتنی است . بدست آمد که این مقدار مطلوب تلقی می شود
تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش توصیفی و استنباطی 

  . صورت گرفته است

  منطقه مورد مطالعه   .4
محدوده مورد مطالعه این تحقیق در استان مازندارن واقع 
. شده و مشتمل بر دهیاریهاي دو شهرستان گلوگاه و بهشهر است

در ادامه به طور اجمالی مشخصات این دو شهرستان آورده شده 
مربع و  اومتریک 23/451هرستان گلوگاه با مساحت ش :است
نقطه استان  نیتر ینفر در شرق 39461بالغ بر  یتیجمع
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مازندران واقع شده است و مرز جدا کننده استان مازندران و 
شهرستان،  نیسکنه ا يدارا يروستا 25از کل . باشد یگلستان م

 ياهیاریدرصد از ده 11/1هستند که  ياریده يروستا دارا 16
 گریشهرستان د ].8[ دهند یم لیکل استان مازندران را تشک

شهرستان با مساحت  نیشهرستان بهشهر است که ا قیتحق
نفر در  156195بالغ بر  یتیمربع با جمع اومتریک 27/1416

در شهرستان . استان مازندران واقع شده است یقسمت شرق
 8/38ینعیروستا  33سکنه،  يدارا يستارو 85از کل  زیبهشهر ن

درصد از دهیاریهاي  30/2هستند که معادل ياریده يدرصد دارا
 يهایاریده ].8[دهند یم لیکل استان مازندران را تشک
 يهایاریدرصد از کل ده 41/3شهرستانهاي گلوگاه و بهشهر 

 1 شکلدر . اند دادهاستان مازندران را به خود اختصاص 
  .داده شده است شیپراکندگی فضایی روستاهاي مورد مطالعه نما

 هاي آمار توصیفی یافته .5
که   هاي ارائه شده در پرسشنامه هاي توصیفی حاصل از داده یافته

و   التیسن، جنس، تحص( ارانیده يفرد يها یبیانگر ویژگ
 ياز فناور ارانیاستفاده ده انزیم نیو همچن) درآمد زانیم

 یکیمهارت الکترون زانیو م ییروستا تیریاطالعات در مد
 .شده است ارائه 1جدول صورت خالصه در  به  است ارانیده

سال دارند و  40کمتر از  ارانیاز ده ٪ 80از  شیب براین اساس،
 دارند، پلمیآنها مدرك باالتر از د ٪ 33از  شیو ب پلمید ٪ 62

 200درصد از این دهیاران داري درآمد ماهیانه حدود  50حدود 
خود را در  یکیآنها مهارت الکترون ٪60  .هزار تومان می بانشد

 ياز آنها از فنّاور ٪ 26اعالم کرده اند؛ اما تنها  ادیحد متوسط و ز
  .کنند یاطالعات استفاده م

  اطالعات توصیفی دهیاران منطقه مورد مطالعه: 1جدول 
  )دهیار 45(ع جامعه توزی  ویژگی

 16: سال  30-40، )% 3/53( نفر 24: سال30کمتر از   سن
  ).%1/11( نفر 5: سال40، باالي )%6/35( نفر

  تحصیالت
: ،  دیپلم)%2/2(نفر 1: ، راهنمایی)%2/2(نفر 1:ابتدایی

، )% 1/11(نفر 5: ، فوق دیپلم)%2/62(نفر 28
  ).% 2/22(نفر 10:لیسانس

  36: ، دهیار)% 7/6(نفر 3: ، آزاد)%3/13(نفر  6: کشاورز  شغل
  ).%80(نفر 

  درآمد
- 300000، )% 1/51(نفر  23: 200000کمتر از 
: 3000000، بیشتر از )% 6/15(نفر  7: 200000

  ).%3/33(نفر15
استفاده از 
فناوري 
  اطالعات

 7: ، متوسط)% 2/22(نفر10: ، کم)% 1/51(نفر 23: هیچ
  ).%1/11(نفر 5: ، زیاد)% 6/15(نفر

مهارت 
  کامپیوتري

 19: ، متوسط)% 20(نفر 9: ، کم)%6/15(نفر 7: هیچ
  ).% 20(نفر  9: ، زیاد)% 2/42(نفر

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
  

در  یسؤاالت ق،یتحق يرهایبا توجه به متغ قیتحق نیدر ا
بودن و ساده بودن استفاده از  دیدر مورد مف ارانیمورد نگرش ده

شده  دهیپرس ارانیاز ده ییروستا تیریر مداطالعات د يفنّاور
ارائه  کیحاصل از پرسشنامه به تفک يها افتهیدر ادامه . است

بودن استفاده از  دیمف ددر مور ارانینگرش ده یبررس. شده است
 يگروهها کیبه تفک ییروستا تیریاطالعات در مد يفنّاور

مجموع اساس،  نیبرا. شده است ارائه 2جدول در  یمختلف سن
 یاطالعات م يمعتقدند که کاربرد فنّاور ارانیدرصد از ده 98

نکته قابل . داشته باشد ییروستا تیریدر مد يدیتواند نقش مف
سال نگرش مثبت  40از  شتریسن ب ياران دارایده نکهیتوجه ا

موضوع  نیدرصد آنها با ا 60مسأله دارند و  نینسبت به ا يتر
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  .کامالً موافق هستند
مدیریت  وري درهیاران در مورد مفید بودن استفاده از فنانگرش د :2جدول 

  روستایی به تفکیک گروههاي سنی
میزان 
 استفاده

کمتر از 
 سال 30

 31بین 
 40تا 

 سال

بیشتر از 
 سال 40

جمع 
 کل

بی 
  نظر

تع
 داد

1 .0 .0 1 

٪ 4.2 .0 .0 2.2 

 موافق
تع
 داد

14 9 2 25 

٪ 58.3 56.3 4.0 55.
کامالً  6

 موافق
تع
 ادد

9 7 3 19 

٪ 37.5 43.8 6.0 42.
جمع  2

 کل
تع
 داد

24 16 5 45 

٪ 100 100 100 100 
  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
بودن استفاده از  دیدر مورد مف ارانینگرش ده یبررس جینتا 
 يگروهها کیبه تفک ییروستا تیریاطالعات در مد يفنّاور

نشان دهندة آن است که  زین 3جدول در  یلیمختلف تحص
درصد  60برخوردارند با  پلمیباالتر از د التیکه از تحص یارانیده

مسأله  نیا هنسبت ب ينگرش مثبت تر اران،یده رینسبت با سا
   .دارند

دهیاران در مورد مفید بودن استفاده از فناوري اطالعات در  نگرش: 3جدول 
  مدیریت روستایی به تفکیک گروههاي تحصیلی

جمع   لیسانسفوق   دیپلم  راهنمایی  ابتدایی  استفاده نمیزا
بی 
  نظر

  1  0.  0.  1  0.  0.  تعداد
٪  .0  .0  3.6  .0  .0  2.2  

  25  4  2  17  1  1  تعداد  موافق
٪  100  100  60.7  40.0  40.0  55.6  

کامالً 
  موافق

  19  6  3  10  0.  0.  تعداد
٪  .0  .0  35.7  60.0  60.0  42.2  

جمع 
  کل

  45  10  5  28  1  1  تعداد
٪  100  100  100  100  100  100  

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
در  یشغل يگروهها کیبه تفک نهیزم نیدر ا ارانینگرش ده

آنها  یکه شغل اصل یارانیدهآن است که  انگریب 4جدول 
درصد در  68و  83با حدود  بیو آزاد است به ترت يکشاورز

 ییروستا تیریاطالعات در مد يبودن کاربرد فنّاور دیمف نهیزم
که  یارانیاست که ده یدر حال نیا. ظر کامالً موافق داشته اندن

کامالً  نهیدرصد گز 33نداشته اند تنها  ياریاز ده ریغ یشغل
 زانیکه در م ییرهایاز متغ یکی .موافق را انتخاب کرده اند

  .افراد نقش دارد سطح درآمد آنهاست رشیپذ
ز فناوري اطالعات در دهیاران در مورد مفید بودن استفاده ا نگرش:  4جدول

  مدیریت روستایی به تفکیک گروههاي شغلی
  

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
و نگرش آنها در مورد  ارانیده يدرآمد تیوضع یبررس 

در  مفید بودن استفاده از فناوري اطالعات در مدیریت روستایی
که سطح درآمد  یارانیدهدهندة آن است که  نشان 5جدول 
به  مسأله دارند  نیا ددر مور يمثبت تر دارند نگرش يباالتر
 300 نیدرآمد ب يکه دارا یارانیدرصد از ده 78حدود  کهیطور

   .کامالً موافق را انتخاب کرده اند نهیهزار تومان هستند گز 400تا 
دهیاران در مورد مفید بودن استفاده از فناوري اطالعات در  نگرش: 5جدول

 آمدمدیریت روستایی به تفکیک میزان در

  استفاده میزان
جمع   )به هزار تومان(طبقه بندي درآمدي 

کمتر   کل
   200از 

300 - 
200  

400 -
300  

بیش از 
400  

بی 
  نظر

  1  0.  0.  0.  1  تعداد
٪  4  .0  .0  .0  2.2  

  25  2  2  4  17  تعداد  موافق
٪  68.0  66.7  22.2  40.0  55.6  

کامالً 
  موافق

  19  3  7  2  7  تعداد
٪  28.0  33.3  77.8  60.0  42.2  

جمع 
  کل

  45  5  9  6  25  تعداد
٪  100  100  100  100  100  

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
است نگرش  رگذاریتأث يفنّاور رشیکه در پذ يگرید ریمتغ

با توجه . است يفنّاور کیاستفاده از  یدر مورد سهولت و سادگ
در مورد سهولت  ارانینگرش ده قیتحق نیمسأله در ا نیبه ا

. قرار گرفته است یمورد بررس زیاوري اطالعات ناستفاده از فن
 ارانیمسأله در مجموع نشان دهندة آن است که ده نیا یبررس

 نیهمچن. دارند نهیزم نیدر ا یمنطقه مورد مطالعه نگرش مثبت
در جدول  یمختلف سن يگروهها کیموضوع به تفک نیا یبررس

کمتر از  یسن يواقع در گروهها ارانیدهآن است که  انگریب زین 6
 يدر مورد سهولت استفاده از فناور يسال نگرش مثبت تر 40

  . اطالعات دارند
  

  
  میزان استفاده

    شغل    
جمع 
  دهیار  آزاد  کشاورز  کل

  1  1  0.  0.  تعداد  بی نظر
٪  .0  .0  2.8  2.2  

  25  23  1  1  تعداد  موافق
٪  16.7  33.3  63.9  55.6  

کامالً 
  موافق

  19  12  2  5  تعداد
٪  83.3  66.7  33.3  42.2  

  45  36  3  6  تعداد  جمع کل
٪  100  100  100  100  
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دهیاران در مورد سهولت استفاده از فناوري اطالعات به  نگرش: 6جدول 
  تفکیک گروههاي سنی

 30کمتر از  سهولت
 سال

تا  31بین 
 سال 40

بیشتر از 
 سال 40

جمع 
 کل

  بی نظر
تعدا
 د

0 .0 1 1 

٪ .0 .0 20.0 2.3 

 موافق
تعدا
 د

15 10 3 28 

٪ 65.2 66.7 60.0 65.1 

کامالً 
 موافق

تعدا
 د

8 5 1 14 

٪ 34.8 33.3 20.0 32.6 

 جمع کل
تعدا
 د

23 15 5 43 

٪ 100 100 100 100 
  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[

سهولت استفاده از فناوري اطالعات  نهیدر زم ارانینگرش ده
 جینتا. ارائه شده است 7در جدول  یلیتحص يگروهها کیبه تفک

نگرش  نیب یرابطه کمجدول نشان دهندة آن است که  نیا
اطالعات و سطح  يدر مورد سهولت استفاده از فنّاور نااریده
  . آنها وجود دارد التیتحص

دهیاران در مورد سهولت استفاده از فناوري اطالعات به  نگرش: 7جدول 
  تفکیک گروههاي تحصیلی

جمع   لیسانسفوق   دیپلم  راهنمایی  اییابتد  سهولت
بی 
  نظر

  1  0.  0.  1  0.  0.  تعداد
٪  .0  .0  3.6  .0  .0  2.3  

  28  6  3  18  1  0  تعداد  موافق
٪  .0  100  64.3  75.0  66.7  65.1  

کامالً 
  موافق

  14  3  1  9  0  1  تعداد
٪  100  .0  32.1  25.0  33.3  32.6  

جمع 
  کل

  43  9  4  28  1  1  تعداد
٪  100  100  100  100  100  100  

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[
 اریبس یتنوع شغلباتوجه شود  یمشاهده م 8جدول همانگونه که 

کشاورز  ارانیآن است که ده انگریجدول ب نیا جینتا ارانیدهکم 
سهولت  نهیدر زم ينگرش مثبت تر ارانیده رینسبت به سا

  .نداستفاده از فناوري اطالعات در مدیریت روستایی دار
نگرش دهیاران در مورد سهولت استفاده از فناوري اطالعات به :  8جدول

  تفکیک گروههاي شغلی

 سهولت
  دهیار  آزاد  کشاورز جمع کل شغل

 1 1 0. 0. تعداد  بی نظر
٪ .0 .0 2.8 2.2 

 28 24 2 2 تعداد موافق
٪ 40.0 100 66.7 65.1 

کامالً 
 موافق

 14 11 0 3 تعداد
٪ 60.0 .0 30.6 32.6 

جمع 
 کل

 43 36 2 5 تعداد
٪ 100 100 100 100 

  
  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[

منطقه مورد مطالعه در مورد سهولت  ارانینگرش ده یبررس
 9در جدول  درآمديگروه  کیاستفاده از فناوري اطالعات به تفک

که در گروه  یارانیدرصد از ده 50که نشان دهندة آن است که 
 یهزار تومان قرار دارند نگرش کامالً مثبت 400 تا 300 يدرآمد

  .اطالعات دارند يدر مورد سهولت استفاده از فنّاور
نگرش دهیاران در مورد سهولت استفاده از فناوري اطالعات به   :9جدول

  تفکیک میزان درآمد

  سهولت
جمع   طبقه بندي درآمدي

کمتر از   کل
هزار 200

300 - 
200  

400 -
300  

بیش از 
هزار 400

بی 
  نظر

  1  0  0  1  0  تعداد
٪  .0  16.7  .0  .0  2.2  

  28  3  4  4  17  تعداد  موافق
٪  68.0  66.7  50.0  75.0  65.1  

کامالً 
  موافق

  14  1  4  1  8  تعداد
٪  32.0  16.7  50.0  25.0  32.6  

جمع 
  کل

  43  4  8  6  25  تعداد
٪  100  100  100  100  100  

  ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[

 قیتحق اتیرضآزمون ف  .6
آزمون چهار  جیهاي توصیفی در ادامه نتا پس از ارائۀ داده

  . ارائه شده است قیتحق ۀیفرض
 انگریب قیاول تحق هیدر فرض: قیاول تحق ۀیفرض آزمون

 دیمف زانیدر مورد م ارانینگرش ده نیوجود رابطه معنادار ب
و ویژگیهاي  ییروستا تیریاطالعات در مد يبودن فناور
. است) شغل و درآمد الت،یسن، تحص: شامل(یاران شخصیتی ده

 ائهار 10در جدول  هیفرض نیا رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا
شود با  یجدول مشاهده م نیهمانگونه که در ا. شده است

سن و  نیب 05/0 يدرصد و در سطح خطا 95 نانیاطم
 اطالعات يبودن فّناور دیدر مورد مف ارانیو نگرش ده التیتحص
 البته سطح. وجود ندارد يرابطه معنادار ییروستا تیریدر مد

 اریبس يراست که به سطح معنادا 058/0 التیدر تحص يمعنادار
 نیآزمون نشان دهندة آن است که ب نیا جینتا اما .است کینزد
بودن  دیدر مورد مف ارانیشغل و درآمد و نگرش ده ریمتغ
. وجود دارد يررابطه معنادا ییروستا تیریاطالعات در مد يفّناور
 نهیزم نیدر ا ارانیشغل و درآمد و نگرش ده نیاساس، ب نیبرا

   014/0 بیبه ترت يدرصد و سطح معنادار 95 نانیدر سطح اطم
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  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي تحقیق :10جدول 

 نتایج آماري متغییر ها

نگرش به 
سهولت 
استفاده 

از فنّاوري 
 اطالعات

نگرش به 
ید بودن مف

استفاده از 
فناوري 
 اطالعات

مهارت 
الکترونیکی 
 دهیاران

میزان 
استفاده 

از فناوري 
 اطالعات

 سن

Correlation 
Coefficient -.124 .142 -.020 -.112 

Sig. (2-tailed) .428 .351 .897 .464 

N 43 45 44 45 

 تحصیالت

Correlation 
Coefficient -.024 .285 .436(*

*) .229 

Sig. (2-tailed) .881 .058 .003 .130 

N 43 45 44 45 

 شغل

Correlation 
Coefficient -.124 

-
.365(*

) 
.065 .057 

Sig. (2-tailed) .426 .014 .677 .710 

N 43 45 44 45 

 درآمد

Correlation 
Coefficient .015 .362(*

) .286 .262 

Sig. (2-tailed) .924 .015 .060 .083 

N 43 45 44 45 
نگرش به 
سهولت 

استفاده از 
فنّاوري 
 اطالعات

Correlation 1.000 .459(*
*) -.126 

-
.310(

*) 
Sig. (2-tailed) . .002 .426 .043 

N 43 43 42 43 
 ].قیتحق يها افتهی: مأخذ[

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

 یهمبستگ زانیالبته م. وجود دارد يرابطه معنادار015/0 و
اطالعات  يبودن فنّاور دیدر مورد مف ارانیشغل و نگرش ده نیب

معکوس  یهمبستگ انگریاست و ب یمنف ياست که عدد -365/0
ش در درآمد و نگر نیب یاما همبستگ. است ریدو متغ نیا نیب

  .است 362/0با  ربودن مثبت بوده و براب دیمورد مف
 انگریب ق،یتحق هیفرض نیدوم: قیدوم تحق هیفرض آزمون

سهولت  زانیدر مورد م ارانینگرش ده نیوجود رابطه معنادار ب
اطالعات و ویژگیهاي شخصیتی دهیاران  ياستفاده از فناور

. است يرابطه معنادار) شغل و درآمد الت،یسن، تحص: شامل(
آن است که در سطح  انگریب 1در جدول  هیفرض نیآزمون ا جینتا

گونه رابطه  چیه 05/0درصد و در سطح خطاي  95اطمینان 
شغل و درآمد و نگرش  الت،یسن، تحص يرهایمتغ نیب يمعنادار

. اطالعات وجود ندراد يدر مورد سهولت استفاده از فنّاور ارانیده
 نیوجود رابطه ب انگریمعموالً ب مطالعات مختلف نکهیذکر ا انیشا

بودن  دیو نگرش افراد در مورد سهولت و مف التیسن و تحص

 قیتحق نیکه باعث شده در ا یلیاز دال یکیاست؛ اما  يفنّاور
وجود نداشته باشد به احتمال  رهایمتغ نیا نیب يرابطۀ معنادار

 ریدو متغ نیاز نظر در ا يآمار عهافراد جام نیتشابه موجود ب ادیز
کمتر  یمورد مطالعه در گروه سن ارانیده شتریب کهیبه طور. است

 پلمید التیتحص يدرصد آنها دارا 62سال قرار گرفته و  40از 
 انگریب قیتحق هیفرض نیسوم: قیسوم تحق هیفرض آزمون.  هستند

در مورد سهولت  ارانینگرش ده نیب يوجود رابطه معنادار
. مهارت الکترونیکی آنها است نزایاطالعات و م ياستفاده از فناور

استفاده  رمنیاسپ یاز آزمون همبستگ زین هیفرض نیآزمون ا يبرا
آزمون نشان دهندة آن است که در سطح  نیا جینتا. شده است

 یهمبستگ 426/0 يدرصد و سطح معنادار 95 نانیاطم
 يدر مورد سهولت استفاده از فناور ارانینگرش ده نیب يمعنادر

مسأله  نیا. مهارت الکترونیکی آنها وجود ندارد نزایاطالعات و م
 نیشرکت کننده در ا ارانیاست که اگر چه ده یبدان معن

 ياستفاده از فنّاور تدر مورد سهول ینگرش مثبت قیتحق
آنها رابطه  یکیمسأله با مهارت الکترون نیاطالعات دارند؛ اما ا

 شیافزانگرش مثبت باعث  نیا گریندارد و به عبارت د يمعنادار
 یمسأله م نیالبته ا. آنها نشده است یکیسطح مهارت الکترون

عوامل  نیا نیاز مهمتر یکیداشته باشد که  یتواند علل مختلف
 یآموزش يبه کالسها و دوره ها یدر دسترس ارانیده تیمحدود
 يصورت بند: قیچهارم تحق هیفرض آزمون .اطالعات است يفنّاور
نگرش  نیجود رابطه معنادار بو انگریب قیتحق هیفرض نیچهارم
 زانیاطالعات و م يدر مورد سهولت استفاده از فناور ارانیده

. است ییروستا تیریدر جهت مد يفنّاور نیاستفاده آنها از ا
ن یدهندة آن است که ب نشان 1جدولدر  هیفرض نیآزمون ا جینتا
 يدرصد و سطح معنادار 95 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا

 نیب یهمبستگ زانیم. وجود دارد يرابطه معنادار 043/0برابر با 
اطالعات و  يمورد سهولت استفاده از فناور در ارانینگرش ده

 ییروستا تیریدر جهت مد يفنّاور نیاستفاده آنها از ا زانیم
  .است - 310/0برابر 

   و پیشنهادات يریگ جهینت. 7
ز شود افرادي که توانایی استفاده ا در عصر حاضر، گفته می

با توجه به . سواد محسوب کرد توان بی کامپیوتر را ندارند را می
نیازهاي ضروري  اهمیت سواد الکترونیکی به عنوان یکی از پیش

گیري از فنّاوري اطالعات و با عنایت به اهمیت نقش  براي بهره
مندي دهیاران  دهیاران در مدیریت روستاهاي کشور و لزوم بهره

براي استفاده سودمند از فنّاوري  از سواد الکترونیکی کافی
اطالعات در جهت مدیریت روستایی، ارتباط با سازمانهاي و 
  نهادهاي مرتبط و کسب اطالعات بهنگام و سریع، در این پژوهش 
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 نهیاستفاده به ياطالعات برا يفناور رشیبه مطالعه میزان پذ
ه آنان در دو شهرستان بهشهر و گلوگاه از استان مازندارن پرداخت

 ریمتغ نیآن است که ب انگریمطالعه ب نیحاصل از ا جینتا. شد
اطالعات و سن  يبودن فناور دیمف زانیدر مورد م ارانینگرش ده
و  ریمتغ نیا نیاما ب. وجود ندارد يرابطه معنادار التیو تحص
درصد و سطح  95 نانیشغل و درآمد در سطح اطم يرهایمتغ
 نیا نیهمچن. وجود دارد يرابطه معنادار 05/0کمتر از  يمعنار
در  ارانینگرش ده رین متغینشان دهندة آن است که ب جینتا

سن،  يرهایاطالعات و متغ يمورد سهولت استفاده از فناور
. وجود ندارد يرابطه معنادار چگونهیشغل و درآمد ه الت،یتحص

در مورد سهولت  ارانینگرش ده نیرابطه ب یدر ضمن بررس
 يفنّاور نیاستفاده آنها از ا زانیعات و ماطال ياستفاده از فناور

   ریدو متغ نیا نیآن است که ب انگریب ییروستا تیریدر جهت مد
 043/0برابر با  يدرصد و سطح معنادار 95 نانیدر سطح اطم زین

نشان  قیتحق نیا جیدر مجموع نتا. وجود دارد يرابطه معنادار
در  يفنّاور نیبودن ا دیدر مورد مف ینگرش مثبت ارانیداد که ده
بهره  يبرا یدارند اما دانش و مهارت کاف ییروستا رتیجهت مد

و  هایاریرا ندارند که الزم است سازمان ده يفنّاور نیاز ا يریگ
را انجام  ارانیمهارت ده شیافزا يبرا یاقدامات مقتض هایشهردار
 یستیبا ارانیدهد که ده یپژوهش نشان م نیمجموع ا در .دهد
  :انهیسند که کار با راباور بر نیبه ا

  .آسان خواهد بود يریادگیبا   - 
  .قابل اعتماد است  - 
 يباال برده و برا یتیریرا در انجام امور مد ارانیده ییکارا  - 
  .خواهد بود دیآنان مف
 رشیاست که بر پذ یعامل میمستق ریاعتماد به طور غ عامل
امر  نیگذار است و علت ا ریتأث ارانیده نیاطالعات در ب يفناور

( اطالعات  يبه فناور ارانیده نانیهم آن است که سطح اطم
 نییپا) روستا یتیریدر انجام امور مد نترنتیو ا انهیاستفاده از را

انجام امور  يرا برا يحضور همراجع ارانیده شتریباشد و ب یم
 يسازمان ها و نهاد ها نیدانند، بنابرا یخود کاراتر م یتیریمد
مختلف مرتبط  يکالسها شتریهرچه ب ياربا برگز یستیبا ربطیذ

 یتیریانجام امور مد يبرا ارانیده يا انهیبا باال بردن مهارت را
بودن،  دیمف زهیانگ تیو تقو يا انهیمهارت را شیموجب افزا

شوند که امر  نهیزم نیدر ا ارانیو سهولت استفاده ده عتمادا

ام نهادن گ جهیاطالعات و در نت ياستفاده از فناور شیموجب افزا
 يفناور رشیپذ نحالیبا ا. خواهد شد انیدانش بن يدر جامعه ا

مربوطه در  يها رساختیز جادیبه ا ارانیده نیاطالعات در ب
و  یمتقابل، کار گروه تماداع ،ياریو دفاتر ده ییروستا ینواح
 يبرگزار ندیآموزش و ارتباطات اثربخش، بهبود فرا ،یمیت

در سطوح  رانیو مد ارانیده نیتعامالت ب ،یآموزش يکالسها
 رندهیادگینوآور و  یباالتر در سازمان و حرکت به سمت سازمان

 يها يها و شهردار ياریبه سازمان ده انیم نیدر ا. دارد یبستگ
 دیاز مف یبرداشت ذهن«شود که دو عامل  یم شنهادیکشور پ
» اطالعات ياز سهولت استفاده از فناور یبرداشت ذهن«و » بودن

 رندیرا در نظر بگ ارانیده ازیمتناسب با ن يتمهایس یراحرا در ط
 دیمف نیکنند که در ع یرا طراح ينرم افزار يها ستمیو س

به عنوان نمونه . استفاده آسان باشد يآن ها برا يریادگیبودن، 
 يدستور يها نهیگز يبه جا یکیگراف يها نهیاز گز شتریب
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