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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1 .1بیان مسأله
بهکارگیری فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات (فۀاوا) در حوزههۀای
مختلف کسب و کار ،تجارت ،اقتصاد و فرآینۀدهای سۀازمانی ،تۀأثیر
شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایۀان سۀاخته اسۀت .در سۀط
جهان ،مشاهدات مختلفی حاکی از کارکردهۀای فۀاوا در واحۀدهای
صنعتی و تأثیر این فناوری بر عواملی مانند افزایش درآمۀد ،افۀزایش
میزان تولید واحدها ،کاهش هزینههای دادوسۀتد ،صۀرفهجۀویی در
زمان ،افزایش سط آگاهی در زمینة ایجۀاد بازارهۀای الکترونیکۀی،
بهبود فروش و عوامل دیگری از قبیل میزان رقابتپۀذیری ،افۀزایش
ظرفیتهای اشتغال و غیۀره مشۀاهده شۀده اسۀت (سۀلیمی فۀرد و
عباسی.)1387 ،
از طرفی ،با توجه به اینکه بخشی زیادی از جمعیت جهۀان در
روستاها ساکن هستند ،به منظور تأمین آسایش و فقرزدایۀی از ایۀن
جوامع ،حفظ و پایداری روستاها همچنین ،نیۀل بۀه پویۀایی و رفۀاه
روستاییان باید حضور فناوریهای نوین بهویژه فنۀاوری اطالعۀات و
ارتباطات را در زندگی روستاییان بۀه طۀور جۀدّی و اساسۀی مۀورد
بررسی قرار داد (اشرفی ،احمدپور و مهدی پور.)1388 ،
بهکارگیری فنۀاوری ارتباطۀات در توسۀعة صۀنایع روسۀتایی و
کشاورزی در اکثر کشورها نشان میدهد که به تناسب توانۀایی ایۀن
کشورها ،تقریباً در همة آنها اسۀتفاده از فناوریهۀای اطالعۀاتی در
منۀاطق روسۀتایی مۀورد توجۀه بۀوده اسۀت (عنابسۀتانی و وزیۀری،
)1390؛ به طوری که در کشورهای توسعهیافته و بسیاری از جوامع
درحالتوسعه به پیشبرد فاوا درکسبوکارهای کوچک روسۀتایی و
1
تأثیر آن بۀر توسۀعة پایۀدار تمرکۀز داشۀتهاند (گۀالووی و مۀاکری ،
 .)2005به این ترتیب  ICTبه عنوان پدیدهای جۀامع و فراگیۀر در
طیف وسیعی از فعالیتهای انسان از کاربردهای شخصی گرفتۀه تۀا
فعالیتهۀای اقتصۀادی و سیاسۀی تأثیرگۀذار اسۀت (وارن.)2002 ،2
بنابراین ،فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند مجموعهای از منابع و
ابزارها را برای حیات اجتماعی و فردی فراهم سازد تا از این ابزارها و
منۀابع بۀرای رسۀیدن بۀه اهدافشۀان اسۀتفاده کننۀد (عنابسۀتانی و
وزیری.(1390،
بدیهی است تأثیر مثبت فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبۀود
و ارتقای وضعیت اقتصادی صنعت در مناطق روستایی بسۀتگی بۀه
فراهمبودن امکانات و تجهیزات مۀورد نیۀاز داشۀته اسۀت (سۀعدی،
موحدی و ناگل2008 ،؛ هاربی ،آمامو و اندرسۀون .)2009 ،3یونۀ،،
شیم و الی ( )2003در مطالعات خود به نقش مثبۀت کارکردهۀای
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فناوری اطالعات و ارتباطات در انۀواع کسۀبوکارها اشۀاره کردهانۀد.
این فناوریها در حۀال حاضۀر از اسۀتفاده از تلفۀن ،فکۀو و تلفۀن
همراه شۀروع شۀده و بۀه فناوریهۀای جدیۀدتر؛ مثۀل بۀهکارگیری
سیستمهای کامپیوتری و شبکههای اینترنت جهانی ختم میشۀوند
(ولف.)2001 ،4
با توجه به موارد ذکرشده میتوان گفت دسترسۀی بۀه فنۀاوری
اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات ،توسۀۀعة اقتصۀۀادی ،اجتمۀۀاعی و فرهنگۀۀی
واحدهای صنعتی روسۀتایی را بۀه دنبۀال خواهۀد داشۀت .فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات دسترسی مردم را بۀه منۀافع و زیرسۀاختهای
توسعه فراهم میکند .به همین میزان ،عدم دسترسۀی بۀه فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات ،جامعة روسۀتایی را در تحقۀق اهۀداف توسۀعة
پایدار با چالش روبهرو میکند.
آشکار اسۀت کۀه واحۀدهای صۀنعتی روسۀتایی بۀرای رشۀد و
توسعه و توانایی رقابتپذیری بۀا مشۀاغل و حۀرف مشۀابه ،نیازمنۀد
استفادة مطلوب از فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات هسۀتند .براسۀا
مطالعات انجامشده با اینکه واحدهای صنعتی بۀرای روسۀتاها مهۀم
هستند؛ امّا در عین حال ،در زمینة اطالعۀاتی و ارتباطۀاتی چنۀدان
خوب عمل نکردهاند و الزم است این پدیدة مهم مورد مطالعۀه قۀرار
گرفته و راهکارهایی برای ارتقا و بهبود وضعیت اسۀتفاده از فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات ارائه شود .اگرچه در ایران تۀا کنۀون مطالعۀات
خوبی در زمینة اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطۀات در زمینۀههای
مختلف و از جمله صنایع دستی (امینی و حاجی بیک لۀو،)1382 ،
عملکرد مۀدیریت روسۀتایی (اشۀرفی و همکۀاران ،)1388 ،زنجیۀرة
تأمین محصۀوالت (زارعۀی و مرآتۀی )1387 ،و توسۀعة کۀارآفرینی
سازمانی (علم بیگی ،ملک محمدی و مقیمی )1388 ،انجۀام شۀده؛
اما میزان و چگۀونگی اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در
واحدهای صۀنعتی و اثۀرات آن در ایۀن واحۀدها مۀورد توجۀه قۀرار
نگرفته اسۀت .از ایۀن رو ،هۀدف از تحقیۀق حاضۀر ،پاسۀخگویی بۀه
سۀؤاالتی از ایۀۀن قبیۀۀل اسۀۀت کۀۀه اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطۀۀات چۀۀه اثراتۀۀی در کۀۀاهش هزینۀۀه ،افۀۀزایش درآمۀۀد ،بهبۀۀود
بازاریابی ،بازاررسانی و فروش محصوالت واحدهای صۀنعتی داشۀته
است .بر همین اسا  ،اهداف تحقیق به شرح زیر عبارتاند از:
بررسی زمینههای استفاده از فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات
در واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان
بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هزینۀة
واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان
بررسۀۀی اثۀۀرات فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀر درآمۀۀد
واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان
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تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)...
سال پنجم
اینترنت در مکاتبات ،تبادل اسۀناد ،مشۀاورة فنّۀی ،مۀدیریت پۀرو،ه،
بررسی نقش فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در بازاریۀابی و
تنظیم جلسات و تبادل ایدههای پژوهشۀی اسۀتفاده شۀده و باعۀ
بازاررسانی و بهبۀود فۀروش تولیۀدات واحۀدهای صۀنعتی واقۀع در
افزایش کارایی و کاهش هزینههای کاربران شۀده اسۀت .همچنۀین،
نواحی روستایی شهرستان همدان
میتوان از تأثیر فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در کۀاهش شۀکاف
 .2 .1پیشینۀ نظري تحقیق
اطالعاتی در میان خریداران و فروشندگان کاال در بازارها سۀخن بۀه
در خصوص کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطۀات مطالعۀات
میان آورد .گریمز ( )2000با مطالعه روی واحۀدهای صۀنعتی واقۀع
گستردهای در ایران و خارج از کشور صۀورت گرفتۀه اسۀت کۀه بۀه
در مناطق روستایی اروپا اینگونه بیان کرد کۀه اسۀتفاده از فنۀاوری
برخی از این مطالعات اشاره میشود.
اطالعات و ارتباطات ،راهبرد اصلی افزایش پتانسیل آموزش نیۀروی
در مطالعهای که اخوت و عابدی ( )1382بر روی نقش فنۀاوری
انسانی و دستیابی کارکنان این واحدها به اطالعات مۀورد نیۀاز بۀه
اطالعات در توسعة اقتصۀادی و اجتمۀاعی جامعۀة روسۀتایی انجۀام
منظور ورود به بازار رقابتی در صحنة کوتۀاهکردن فاصۀلة تولیۀد تۀا
دادند ،این نتیجه حاصل شد که در سط استان گلسۀتان خۀدمات
مصرف است .بررسیهای مشابهی در افریقای جنوبی ،کنیا و تانزانیۀا
الکترونیکی در واحدهای صنعتی شامل آموزش ،تجارت ،کار ،دولۀت
روی صنایع کوچک موجود در منۀاطق روسۀتایی انجۀام شۀده کۀه
الکترونیک ،محتوای الکترونیکی و امنیت است.
نتایج آن بیانگر این واقعیت است که فقدان یک آموزش اسۀتاندارد
یزدانی زنگنه و خسۀروی پۀور ( )1389در تحقیقۀی بۀا عنۀوان
و باکیفیت در مناطق مذکور و همچنۀین ،کۀارایی نۀازل صۀنایع در
«مؤلّفههای مؤثر بر پذیرش الکترونیک از سوی بنگاههای کوچۀک و
سط منطقه به علّت عدم دستیابی صنایع به فناوریهۀای جدیۀد
متوسط در بخش کشاورزی» به ایۀن نتیجۀه رسۀیدند کۀه فنۀاوری
5
اطالعات و ارتباطات است (هرسلمن .)2003 ،
اطالعات و ارتباطات از طریق دریافت و پذیرش و ارسۀال اطالعۀات،
مولر ( )2000که در مورد صۀنایع کوچۀک هنۀد ،مطالعۀهای را
ایجاد فرصتهای کسبوکار ،سیاستهای رشد برای تشویق صۀنایع
انجام داده است ،نتیجه گرفته که صنایعی که از فناوری اطالعۀات و
کوچک و متوسۀط ،از طریۀق افۀزایش درآمۀد و ایجۀاد فرصۀتهای
ارتباطات در کارهای خود استفاده کردند ،نسبت به دیگۀر صۀنایع از
شغلی را فراهم آورده است .نتایج بررسۀی تۀأثیر اقتصۀادی فنۀاوری
متوسۀۀط بهۀۀرهوری و نۀۀرخ رشۀۀد بۀاالتری برخۀۀوردار بودهانۀۀد .ولۀۀف
اطالعات و ارتباطات (تجارت الکترونیۀک) بۀر بازاریۀابی محصۀوالت
( )2001در تحقیقۀۀی در آفریقۀۀای جنۀۀوبی بۀۀا عنۀۀوان عوامۀۀل
کشاورزی در واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرسۀتان
تعیینکننده و تۀأثیر اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در
کرمانشۀۀاه نشۀۀان میدهندکۀۀه افۀۀراد از نظۀۀر جنسۀۀیت ،تأهّۀۀل و
شۀۀرکتهای کوچۀۀک و متوسۀۀط ،بۀۀه نقۀۀش فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
تحصیالت ،بۀه یۀک انۀدازه معتقۀد هسۀتندکه فنۀاوری اطالعۀات و
ارتباطات در میزان افزایش در تولید ،افزایش اشتغال ،روند کاهشۀی
ارتباطۀۀات (تجۀۀارت الکترونیۀۀک) از نظۀۀر اقتصۀۀادی بۀۀر بازاریۀۀابی
قیمتها ،افزایش رقابت در میان شرکتهای کوچۀک و متوسۀط در
محصوالت کشاورزی مؤثرمیباشند؛ ولی از نظر فعالیتهای شۀغلی،
تولید و بازاریابی محصوالت ،بهبۀود بهۀرهوری در تخصۀیص منۀابع،
این نتیجه بۀه چشۀم نمیخۀورد (غالمرضۀایی ،پۀا زن و سۀاکی،
کاهش هزینههای معامالت اشاره کرده است.
.)1387
6
نتیجة مطالعة کاناواری ،مینیۀوچی ،نۀوچال و ویۀاجی ()2003
عنابستانی و وزیری ( ،)1390چنۀین نتیجۀهگیری کردنۀد کۀه
نشان داد از  208بنگاه کوچک ،تعداد محۀدودی از ایۀن بنگاههۀا از
فناوری اطالعات و ارتباطات با تأثیر بر ابعاد اقتصۀادی ،اجتمۀاعی در
تجارت الکترونیک در امور خود استفاده میکنند .آنها دریافتند که
واحۀۀدهای صۀۀنعتی نۀۀواحی روسۀۀتایی توانسۀۀته اسۀۀت در افۀۀزایش
در واقع ،تعداد بسیار کمی از این بنگاهها مایل به استفاده از مزایۀای
فرصتهای اقتصادی ،افزایش سط آگۀاهی و تحصۀیالت کارکنۀان
تجۀۀارت الکترونیۀۀک هسۀۀتند .ملکۀۀه ( )2003فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
شاغل در این واحدها و نیز تقویت ارتباطات محلّی تأثیرگۀذار باشۀد.
ارتباطات در تعدادی از روستاهای امریکا را مورد بررسۀی قۀرار داد و
مۀۀارتین و مالتۀۀای ( )2001بۀۀا بررسۀۀی  59صۀۀنعت کارخانۀۀهای
مالحظه کۀرد کۀه وجۀود تجهیۀزات مۀدرن ارتباطۀات دیجیتۀال و
الکترونیکۀۀی و غیرالکترونیکۀۀی هنۀۀدی کمتۀۀر از  50نفۀۀر کارکنۀۀان،
سیسۀۀتمهای اطالعرسۀۀانی از راه دور ،از جملۀۀه عوامۀۀل دس ۀتیابی
نتیجه گرفتهاند که در اثر کاربرد فناوری اطالعۀات در ایۀن صۀنایع،
روستاییان به اشتغال و جلوگیری از مهاجرت آنها به مناطق دیگۀر
مهارت و انگیزههای صادرات و واردات در آنها افۀزایش پیۀدا کۀرده
است.
است .ینسن ( )2000در بررسی وضعیت اینترنت واحدهای صنعتی
واقع در نۀواحی روسۀتایی آفریقۀای جنۀوبی گۀزارش میدهۀد کۀه
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گۀۀالووی و مۀۀاکری ( )2005اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات در واحدهای صنعتی را عامل رشۀد اقتصۀادی در منۀاطق
روستایی میدانند که نتیجۀة آن ،توسۀعة کشۀور در ابعۀاد مختلۀف
اسۀۀت .وارن ( )2002طۀۀی مطالعۀۀهای در منۀۀاطق روسۀۀتایی دارای
مراکز و واحدهای صنعتی در کشور انگلسۀتان ،تأثیرگۀذاری مثبۀت
فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در ایۀن منۀاطق را از حیۀ افۀزایش
دانش تولید ،کیفیت مدیریت ،بازاریابی و اشتغال به اثبۀات رسۀانید.
انعکا مثبت و قابل توجۀه مۀدیریت زمۀان و مکۀان ،تحۀت تۀأثیر
فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در صۀنعت حملونقۀل کۀه شۀاخص
بسیار ارزشمندی در ارزیابی توسعه در صۀنایع روسۀتایی میباشۀد،
موضوع جالب توجهی است که توسۀط لنۀز و نۀوبیو )2007( 7در
کشور آلمان مورد بررسی قرارگرفته است.
مۀۀاتور و آمبۀۀانی )2005( 8در تحقیقۀۀی نشۀۀان دادنۀۀد کۀۀه ورود
فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀه جوامۀۀع روسۀۀتایی میتوانۀۀد
فرصتهای زیادی را بۀرای سۀرمایهگذاری و رشۀد ایۀن نۀواحی بۀه
همراه داشته باشد .براسا پژوهشی که توسط شۀیبال )2009( 9
در شماری از روستاهای نیوزیلنۀد انجۀام شۀده ،بۀه نقۀش فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات در اتّصال مزارع روستاییان بۀه بۀازار و افۀزایش
سود سهامداران اشارهشدة تحقیق اسۀت .اینترنۀت بۀه عنۀوان یۀک
محیط تعاملی ،تجارت الکترونیکی را به وجود آورده و روزبۀهروز آن
را وسعت میبخشد.
افزایش بهره وری
اقتصاد
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جمعبندی مطالعات انجامشده نشۀان میدهۀد کۀه اسۀتفاده از
فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات در واحۀۀدهای صۀۀنعتی در افۀۀزایش
تولیدات و رشۀد اقتصۀادی ،کنتۀرل ،پۀردازش ،نگهداشۀت و تبۀادل
آسان اطالعات ،کاهش هزینههای دادوستد و صرفهجویی در زمۀان،
افزایش بهرهوری و کارایی ،افزایش تۀوان رقۀابتی و بهبۀود کیفیۀت،
توسعه و گسترش تولیدات ،افزایش ظرفیتهۀای اشۀتغال ،افۀزایش
سرمایهگذاری ،انتشۀار نۀوآوری ،افۀزایش سۀط آگۀاهی در زمینۀة
بازاریۀۀابی و بهبۀۀود فروش(ایجۀۀاد بازارهۀۀای الکترونیکۀۀی) ،افۀۀزایش
توانمندیهای کارآفرینانه ،توسعة زیرسۀاختها ،افۀزایش درآمۀد و
سودآوری ،افزایش دسترسی شرکت بۀه مشۀتریان جدیۀد ،کۀاهش
واسۀۀطهگری در فرآینۀۀد کسۀۀبوکار ،بهبۀۀود سۀۀط رفۀۀاه و ایجۀۀاد
موقعیتهای جدید تجاری بۀرای کارآفرینۀان ،سۀهولت جمۀعآوری
اطالعۀۀات دربۀۀارة کسۀۀبوکارها ،افۀۀزایش پتانسۀۀیلهای تجۀۀاری و
گسترش شبکههای بازاریابی ،افزایش انگیزه برای صادرات ،بهبۀود و
افزایش مشارکتپذیری کارکنان و بهبود روابط بین افراد ،دسترسی
به اهداف خاص توسۀعة اقتصۀادی و اجتمۀاعی ،آموزشهۀای از راه
دور ،کۀۀاهش شۀۀکافهای اجتمۀۀاعی و آگۀۀاهی اجتمۀۀاعی ،کۀۀاهش
احتمال بروز اشتباه در بنگاههای تجاری ،بهبود مدیریت کسۀبوکار،
کاهش شکاف دیجیتالی تأثیر داشته است.

افزایش درآمد

افزایش تولید

کاهش هزینه

اقتصادي
افزایش مهارت

رضامندی مشتری

کارکنان
آموزشي-مهارتي

اثرات فناوري

اجتماعي

افزایش رفاه

اطالعات و ارتباطات

مشارکت
کارکنان

بهبود شیوه
زندگی

بهبود بازاریابي
کاهش هزینه

کاهش شکاف

های آموزشی

اجتماعی
افزایش میزان

بهبود مدیریت

فروش

کسب و کار

افزایش آگاهی در
خصوص بازاریابی و
بهبود فروش

شکل  -1مدل نظري کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در واحدهاي صنعتي نواحي روستایي
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،

67
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)...
سال پنجم
جهت تعیین حجم نمونهها ،ابتدا در مرحلة پیشآزمۀون 30
 .2روششناسي تحقیق
پرسشنامه توسط کارکنان واحۀدهای صۀنعتی واقۀع در نۀواحی
 .1 .2قلمرو جغرافیایي تحقیق
روستایی شهرستان همدان تکمیل شۀد .سۀپو ،بۀا اسۀتفاده از
این تحقیق به لحاظ جغرافیایی محدود به اطراف شهرستان
فرمول کوکران حجم جامعة مورد مطالعۀه  125واحۀد محاسۀبه
همدان و روستاهایی است که در آنها یا حاشیة آنها واحدهای
شد .در نهایت ،با استفاده از روش انتساب متناسۀب ،نمونۀههای
صنعتی یا شهر های صنعتی احداث شده است .اکثر این مراکز
اصلی در هریک از واحدهای صنعتی مورد مطالعه تعیین شد.
جزء واحدهای صۀنعتی غالبۀاً کوچۀک بۀوده و دارای کارکنۀانی
جهت تعیین روایی پرسشنامهها ،ضمن مشورت بۀا اسۀاتید
کمتر از  10نفر هستند (جدول .)1
راهنمۀۀا و مشۀۀاور ،تعۀۀدادی پرسۀۀشنامه ،تکثیۀۀر و در اختیۀۀار
جدول  -1تعداد واحدهاي صنعتي واقع در نواحي روستایي
متخصصان علوم اجتماعی و همچنین ،کارشناسان مربوطه قۀرار
شهرستان همدان
گرفت و از نظرات آنها در اصالح پرسشنامه اسۀتفاده شۀد .بۀه
مأخذ :سازمان صنایع ،معادن و تجارت استان همدان1391 ،
منظور تعیۀین پایۀایی پرسۀشنامههۀا در ایۀن تحقیۀق ،مرحلۀة
تعداد واحدهای
پیشآزمون پرسشنامه در شهرستان همدان توسط محقق انجام
تعداد واحدها
واحدهای فعال
مورد مطالعه
شۀۀد و نۀۀواقص آن در حۀۀین تکمیۀۀل پرسۀۀشنامه ،شناسۀۀایی و
59
97
شهر صنعتی بوعلی
برطرف شد .برخی از سؤالهای پرسۀشنامههۀا حۀذف و برخۀی
4
6
شهر صنعتی گنبد
اصالح و تعدادی هم اضافه شۀد .پۀو از جمۀعآوری اطالعۀات،
2
2
شهر صنعتی قهاوند
10
22
جاده تهران
پایایی ابزار تحقیق به وسیلة آزمۀون آلفۀای کرونبۀاخ در برنامۀة
16
26
جاده کرمانشاه
نرمافزاری  Spss/ 16مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول
8
11
جاده قهاوند
( )2آمده است.
جاده مالیر
جاده فرودگاه

32
9

21
5

جدول  -2ضریب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف

جمع

205

125

پرسشنامه
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،

 .2 .2روش تحقیق
نوع تحقیق ،کاربردی و روش تحقیق مورد اسۀتفاده در ایۀن
پۀۀژوهش پیمایشیتوصۀۀیفی 10اسۀۀت کۀۀه بۀۀا هۀۀدف بررسۀۀی
کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در واحۀدهای صۀنعتی
نواحی روستایی شهرستان همدان انجام گرفته است .در تحقیق
حاضر ،مهمترین متغیّر مستقل ،دسترسی به فناوری اطالعات و
ارتباطات در واحدهای صۀنعتی نۀواحی روسۀتایی اسۀت .سۀایر
متغیّرهۀای مسۀتقل تحقیۀق عبۀۀارت بودنۀد از :نۀوع کسۀۀبوکار
روستایی ،رشتة تحصیلی ،میزان تحصیالت ،شرکت در دورههای
آموزشی ،میزان آشنایی با نرمافزارها .متغیّرهای وابستة تحقیۀق
عبۀۀارت بودنۀۀد از :اثۀۀرات اقتصۀۀادی ،اثۀۀرات اجتمۀۀاعی ،اثۀۀرات
آموزشی -مهارتی فناوری اطالعات و ارتباطۀات ،اثۀرات فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات بر بازاریابی تولیۀدات واحۀدهای صۀنعتی و
رضامندی مشتری.
جامعة آماری این پژوهش شۀامل کلیۀة واحۀدهای صۀنعتی
فعّال واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان در سۀال 1391
است که تعداد آنها براسا آخرین آمار سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان همدان  205واحد میباشد.

ردیف

عوامل

ضریب آلفا

1

میزان آشنایی با فناوری
اطالعات و ارتباطات

0/97

2

میزان استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات

0/96

3

میزان تأثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات

0/98

4

موانع استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات

0/91

در تحقیۀۀق حاضۀۀر بۀۀه منظۀۀور تجزیۀۀهوتحلیل دادههۀۀای
جمعآوریشده از آمارههای توصیفی و استنباطی استفاده شۀده
است .در بخش توصیف دادههۀا از آمارههۀایی همچۀون جۀداول
فراوانی ،میانگین ،نما ،میانه ،واریانو ،انحۀراف معیۀار و ضۀریب
تغییرات و در بخۀش تحلیۀل دادههۀا نیۀز متناسۀب بۀا مقیۀا
متغیّرها از آزمونهای  F ،tاستفاده شده است.

 .3یافتههاي تحقیق
براسا تقسیمبندی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان ،کلیة واحدهای صنعتی شهرستان همدان به لحاظ نۀوع
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کسبوکار (نوع صنعت) بر هفت طبقه تقسیم میشۀوند کۀه در
جامعة مورد مطالعه این هفت نوع براسۀا فراوانۀی بۀه ترتیۀب
شامل :صنایع غیرفلزی ( 60مۀورد) ،صۀنایع فلۀزی ( 32مۀورد)،
صنایع غذایی ( 13مورد) ،صنایع شیمیایی ( 11مۀورد) ،صۀنایع
نساجی ( 3مورد) ،صنایع سلولزی ( 4مۀورد) و صۀنایع بۀر (2
مورد) میباشند .بۀا توجۀه بۀه نتۀایج ،سۀنّ کارکنۀان واحۀدهای
صنعتی بۀین  18تۀا  87سۀال متغیّۀر اسۀت (میۀانگین ،32/36
انحراف معیار  .)9/89براسا نتایج بهدستآمده  38/5درصد از
افراد جامعة مورد مطالعه ،مربوط به کارکنان زن و  61/5درصۀد
مربوط به کارکنان مرد است .سۀط تحصۀیالت اکثریۀت افۀراد
مورد مطالعه ( 61/6درصد) لیسانو و بقیۀه بۀه ترتیۀب ،دیۀپلم
( 15/2درصد) ،فو دیپلم ( 11/2درصد) ،فو لیسانو و بۀاالتر
( 10/4درصد) بوده است .دادههۀا بیۀانگر آن اسۀت کۀه سۀابقة
فعالیت در بین افراد مورد مطالعه بین  1تا  32سال متغیّر است
و بۀۀه طۀۀور میۀۀانگین در حۀۀدود  2سۀۀال سۀۀابقة فعالیۀۀت دارنۀۀد.
بیشترین فراوانی نیز مربوط به افرادی اسۀت کۀه بۀین  1تۀا 5
سال سابقه دارند ،همچنین ،کمترین فراوانی ( 8درصد) مربۀوط
به افرادی است که بیش از  20سال سابقه دارند .از نظۀر رشۀتة
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تحصیلی ،رشتة اکثر افراد مورد مطالعۀه ( 44/8درصۀد) فنۀی و
مهندسی است .در این میان رشتههای علۀوم انسۀانی و اقتصۀاد
( 36/8درصد) ،علوم کشاورزی ( 8/8درصۀد) و علۀوم پایۀه (6/4
درصد) رتبههای بعۀدی را بۀه خۀود اختصۀاص دادهانۀد .طبۀق
آمارهۀۀای موجۀۀود 38 /6 ،درصۀۀد از کارکنۀۀان واحۀۀدهای مۀۀورد
مطالعه تۀا کنۀون در دورههۀای مۀرتبط بۀا فنۀاوری اطالعۀات و
ارتباطات شرکت داشته و  61/4درصد از آنهۀا در ایۀن دورههۀا
شرکت نداشتهاند.

 .1 .3میزاان آشززنایي کارکنززان بزا فنززاوري اطالعززات و
ارتباطات
براسۀۀا نتۀۀایج جۀۀدول ( ،)3میۀۀزان آشۀۀنایی کارکنۀۀان بۀۀا
اینترنت (میانگین  4/00و ضریب تغییرات  )0/27در اولویت اوّل
و میزان آشنایی آنها با نرمافزارهای طراحی (میۀانگین  2/48و
ضۀۀریب تغییۀۀرات  )0/55در اولویۀۀت آخۀۀر قۀۀرار دارد .بنۀۀابراین،
کارکنۀان ایۀن واحۀدها از لحۀاظ آشۀنایی بۀا اینترنۀت وضۀعیت
مطلوبتری دارند.

جدول  -3اولویتبندي متغیّرهاي میاان آشنایي کارکنان با فناوري اطالعات و ارتباطات
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
اولویت

شاخص

میانگین رتبهاي

انحراف معیار

ضریب تغییراتCV

1

اینترنت

4/00

1/10

0/27

2

نرمافزارهای وا،هپرداز (مانند )Word

3/95

1/13

0/28

3

نرمافزارهای اداری و مدیریتی مانند اکسل

3/61

1/22

0/33

4

بهکارگیری امکانات آموزشی چندرسانهای

3/15

1/25

0/39

5

سایر

3/12

1/38

0/44

6

نرمافزار پاورپوینت

2/91

1/32

0/45

7

نرمافزارهای حسابداری و فروش ()Accounting Package

3/43

1/56

0/45

8

سایتهای تخصصی مرتبط با واحد صنعتی

3/06

1/39

0/45

9

نرمافزارهای طراحی و گرافیکی

2/69

1/29

0/47

10

اینترنت (اینترنت داخلی)

3/24

1/53

0/47

11

نرم افزارهای دیگر

1/73

0/93

0/53

12

نرمافزارهای مرتبط با مشتری مداری ()CRM

2/30

1/26

0/54

13

نرمافزارهای طراحی

2/48

1/37

0/55

 .2 .3میاان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
با توجه به استفادة کارکنان از انواع فناوری اطالعات و ارتباطات بۀرای
انجام حداقل بخشی از امور در واحدهای صنعتی مورد مطالعۀه ،کلیۀة
موارد اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در قالۀب  19متغیّۀر
برحسب اولویت در جدول ( )4آمده اسۀت .همانگونۀه کۀه مشۀاهده

میشۀۀود ،میۀۀزان اسۀۀتفاده کارکنۀۀان در تنظۀۀیم و نگۀۀارش نامۀۀه و
گزارشهای اداری با نرمافزارهای وا،هپۀرداز (ماننۀد ( ،)wordمیۀانگین
 4/23و ضریب تغییرات  )0/24در اولویت اوّل و اجۀرای همایشهۀای
ویۀۀدئویی و کنفۀۀرانو از راه دور (میۀۀانگین  2/00و ضۀۀریب تغییۀۀرات
 )0/62در اولویت آخر قرار دارد.
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تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)...
جدول  -4اولویتبندي متغیّرهاي میاان استفاده کارکنان از فناوري اطالعات و ارتباطات
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،

اولویت

شاخص

میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییراتCV

1

تنظیم و نگارش نامه و گزارشهای اداری با نرمافزارهای وا،هپرداز (مانند ) Word

4/23

10/04

0/24

2

تنظیمفرمهای اداری و مدیریتی با اکسل

3/88

1/18

0/30

3

تنظیم گزارشات مالی و جدول با اکسل

3/82

1/21

0/31

4

جستوجوی اطالعات در اینترنت

3/96

1/36

0/34

5

دریافت و ارسال فایل از طریق پست الکترونیکی

3/65

1/33

0/36

6

جستجوی مطالب علمی و تخصصی

3/56

1/41

0/39

7

پیگیری اخبار و اطالعات مرتبط با واحد صنعتی

3/18

1/39

0/43

8

رجوع به بخشنامهها و مکاتبات اداری

2/87

1/25

0/43

9

تهیة لیست و کاتالوگ ()Database Software

2/85

1/28

0/44

10

مطالعة مجلّههای الکترونیک و بانکهای اطالعاتی برخط

3/11

1/38

0/44

11

استفاده از پست الکترونیک در داخل و بیرون سازمان

3/38

1/49

0/44

12

اطالعرسانی اخبار و اطالعات به همکاران

2/85

1/28

0/44

13
14
15

استفاده از سایتهای معتبر با واحد صنعتی

3/17

1/49

0/47

بهکارگیری امکانات آموزشی چندرسانهای
ارسال نامههای اداری از طریق ایمیل

2/76
3/23

1/36
1/59

0/49
0/49

16

تهیة اسالید رایانهای به کمک پاورپوینت

2/52

1/28

0/50

17

انجام خریدوفروش محصول

2/84

1/57

0/55

18

استفاده از دورههای بر خط برای توسعة حرفهای کارکنان

2/14

1/29

0/60

19

اجرای همایشهای ویدئویی و کنفرانو از راه دور

2/00

1/25

0/62

 .3 .3موانع استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
براسا جدول ( )5که اولویتبنۀدی متغیّرهۀای موانۀع اسۀتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میدهد ،فقدان تجربه و دانش الزم

مدیران در ارتباط با رایانه (میانگین  3/45و ضریب تغییۀرات  ) 0/31در
اولویت اوّل و مقاومت کاربران در برابر تغییۀر (میۀانگین  3/27و ضۀریب
تغییرات  )0/60در اولویت آخر قرار دارد.

جدول -5اولویتبندي متغیّرهاي موانع استفاده ازفناوري اطالعات و ارتباطات
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
اولویت

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییراتCV

1

فقدان تجربه و دانش الزم مدیران در ارتباط با رایانه

3/45

1/10

0/31

2

ناآشنایی مردم و مسؤوالن با عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات

3/76

1/19

0/31

3

عدم آگاهی مدیران از مسائل فناوری روز

3/48

1/14

0/32

4

فقدان دورهای آموزشی مرتبط برای کارکنان

3/62

1/18

0/32

5

فقدان آگاهی از منافع بالقوة فناوری اطالعات و ارتباطات

3/64

1/18

0/32

6

عدم گسترش فرهن ،صحی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

3/60

1/21

0/33

7

عدم آگاهی مدیران از مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات

3/44

1/17

0/34

8

نداشتن مهارت استفاده از نظامهای عملیاتی متکّی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

3/56

1/23

0/34

9

فقدان انگیزه و حمایت الزم از طرف مدیران

3/34

1/19

0/35

شاخص

10

فقدان افراد متخصص در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات در این واحدها

3/42

1/26

0/36

11

عدم تعهد کافی مدیران در استقرار این فناوری

3/14

1/22

0/38

12

ریسکگریزی و انتخاب سیاستهای محافظهکارانه

3/23

1/27

0/39

13

تصور اتالف وقت و هزینه در استفاده از آموزش برخط

3/01

1/22

0/40

14

عدم انگیزه و عالقة کارکنان در استفاده از روشهای جدید

3/07

1/25

0/40

15

مقاومت کاربران در برابر تغییر

3/27

1/37

0/60
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .4 .3میززاان اثززرات فنززاوري اطالعززات و ارتباطززات در

تأثیر (میانگین  2/47و ضریب تغییرات  )0/59را در این واحدها
به خود اختصاص داده است.

فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در واحۀدهای صۀنعتی مۀورد
مطالعه ،دارای اثرات اقتصادی (افزایش درآمد ،کۀاهش هزینۀه)،
اثرات اجتماعی ،اثرات آموزشی ،مهۀارتی ،رضۀامندی مشۀتری و
بازاریابی بوده که هریک از این شش اثر از مجموع چندین گویة
مرتبط ،از پرسشنامه به دست آمده است .اثر اقتصادی براسا
دو مؤلّفة افزایش درآمد و کاهش هزینه محاسبه شده است کۀه
اثر اقتصادی (افزایش درآمد) از مجموع گویههای (افزایش تۀوان
رقابتی واحد صنعتی بۀا واحۀدهای مشۀابه ،کۀاهش هزینۀههای
انسانی ،استفادة بهینه از زمان ،تسهیل مبادالت مالی) به دسۀت
آمده است .به همین صورت ،اثۀر اقتصۀادی (کۀاهش هزینۀه) از
مجمۀۀوع گویۀۀههای (کۀۀاهش هزینۀۀههای اداری ،کۀۀاهش میۀۀزان
ضۀۀایعات ،کۀۀاهش واسۀۀطهگری در فرآینۀۀد کسۀۀبوکار واحۀۀد
صۀۀۀنعتی) ،اثۀۀۀر اجتمۀۀۀاعی از مجمۀۀۀوع گویۀۀۀههای (افۀۀۀزایش
پتانسیلهای تجاری واحد ،افزایش توانمندیهای کارآفرینانۀه و
تجاری ،افۀزایش انگیزههۀای فۀردی و گروهۀی بۀرای صۀادرات،
افۀۀزایش قۀۀدرت شۀۀناخت و در کارکنۀۀان نسۀۀبت بۀۀه مسۀۀائل
پیرامون کسبوکار ،ارتقای توانایی کارکنان در برآورد خطاهۀا و
توانایی شناخت فرصۀتهای جدیۀد اجتمۀاعی -اقتصۀادی) ،اثۀر
آموزشی -مهۀارتی از مجمۀوع گویۀههای (افۀزایش مهارتهۀای
کارکنان در واحدهای صۀنعتی ،توسۀعة مهارتهۀای خالقیۀت و
کارآفرینی ،افزایش سۀط آگۀاهی در زمینۀة بازاریۀابی و بهبۀود
فروش) ،رضامندی مشتری از مجموع گویههای (افزایش میۀزان
فروش با شناسۀایی بهتۀر مشۀتریان ،افۀزایش دسترسۀی واحۀد
صنعتی به مشتریان ،بهبود ارتباط با مشۀتری ،تطبیۀق تقاضۀای
مشۀۀۀتریان بۀۀۀا محصۀۀۀوالت ارائهشۀۀۀده ،دریافۀۀۀت انتقۀۀۀادات و
پیشنهادهای مصرفکنندگان ،بهبود ارائة خدمات پو از فروش،
تعیین ویژگیهای محصول پیشنهادی توسط مشتریان ،آگۀاهی
از نیاز مشتریان و رعایت استانداردها بر اسا نظۀر آنهۀا) و در
نهایت ،بازاریابی از مجموع گویههای (شناسایی بازارهای جدیۀد،
دقیقترشۀۀدن پۀۀردازش دادههۀۀا در فرآینۀۀد بازاریۀۀابی ،افۀۀزایش
توانمندی در گسۀترش شۀبکههای بازاریۀابی ،ایجۀاد بازارهۀای
الکترونیکی) به دست آمدهاند.
طبۀۀق نتۀۀایج جۀۀدول ( ،)6فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات
بیشترین تأثیر (میانگین  3/19و ضریب تغییۀرات  )0/39را بۀه
لحاظ اقتصادی (افزایش درآمد) در واحدهای صنعتی دارا بوده و
همچنین ،رضامندی مشتری به عنۀوان اولویۀت آخۀر ،کمتۀرین

جدول  -6اولویتبندي اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات در

واحدهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
اولویت

شاخص

میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

ضریب تغییرات
CV

1

اثر اقتصادی
(افزایش درآمد)

3/19

1/27

0/39

2

اثر بازاریابی

2/83

1/35

0/47

3

اثر اقتصادی
(کاهش هزینه)

2/61

1/30

0/49

4

اثر آموزشی -مهارتی

2/72

1/48

0/54

5

اثر اجتماعی

2/46

1/40

0/56

6

اثر رضامندی
مشتری

2/47

1/46

0/59

 .5 .3آزمون فرضیهها
در این قسمت به منظور آزمۀون فرضۀیهها و سۀنجش
اثرات مختلف فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات از آزمۀون T
تکنمونهای استفاده شده است .نتایج این آزمون در مۀورد
اثر اقتصادی (افزایش درآمد) فناوری اطالعات و ارتباطۀات
که با احتمال بیش از  99درصد استفاده از  ICTبر ارتقای
سۀۀط درآمۀۀد کسۀۀبوکارهای کوچۀۀک مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت
(جدول  .)7همچنین ،نتایج بهدستآمدة حاصل از آزمۀون
 Tتکنمونهای نشان داد که استفاده از فناوری اطالعۀات و
ارتباطات بر کاهش هزینههای واحدهای صنعتی روسۀتایی
کوچک ،تأثیر معنیداری داشته است .نتۀایج بهدسۀتآمدة
حاصل از آزمون  Tتکنمونهای در مورد فرضیة سوّم نشان
داد که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطۀات بۀر اثۀرات
اجتماعی واحۀدهای صۀنعتی روسۀتایی تۀأثیر معنۀیداری
داشته است .همینطور ،نتایج بهدستآمدة حاصۀل از ایۀن
آزمۀۀون نشۀۀان داد کۀۀه اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات بر کارکرد آموزشی -مهارتی واحۀدهای صۀنعتی
روستایی تأثیر معنیداری داشته است .همچنین ،اسۀتفاده
از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتری
واحدهای صنعتی روستایی تأثیر معنیداری داشته است.
افزون بر این ،نتایج بهدستآمده حاکی از وجود تۀأثیر
مثبت معنیدار اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات
بربازاریابی کسبوکارهای کوچک دارد (جدول .)7
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تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)...
جدول -7آزمون آماري وسطح معنيداري آن در آزمون فرضیه
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
شمارة فرضیه

متغیّر

آزمون مورد استفاده

مقدار محاسبهشده ()t

1

اثر اقتصادی (افزایش درآمد)

Tتک نمونه ای

27/017

P
**0/000

2

اثر اقتصادی (کاهش هزینه)

Tتک نمونهای

20/308

**0/000

3

اثر اجتماعی

تک نمونهای T

18/61

**0/000

4

اثر آموزشی -مهارتی

تک نمونهای T

19/92

**0/000

5

اثر بر رضامندی مشتری

تک نمونهای T

17/286

**0/000

6

اثر بر بازاریابی

تک نمونهای T

21/691

**0/000

** معنیدار در سط  1درصد

 .6 .3آزمون مقایسه میانگینها
جهت بررسی تفاوت بۀین متغیّرهۀای مسۀتقل؛ یعنۀی نۀوع
کسۀۀبوکار ،رشۀۀتة تحصۀۀیلی و سۀۀط تحصۀۀیالت بۀۀا هریۀۀک از
متغیّرهای وابسته؛ یعنۀی اثۀر اقتصۀادی (افۀزایش درآمۀد) ،اثۀر
اقتصادی (کاهش هزینه) ،اثر اجتماعی ،اثر آموزشۀی -مهۀارتی،
تۀأثیر بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتری ،تۀأثیر بۀۀر بازاریۀۀابی از آزمۀۀون F
استفاده شده است؛ به دلیل اینکه نوع متغیّر مستقل بیشتر از
سه مورد بوده است.
نتایج نشان داد تفۀاوت معنۀیداری بۀین نۀوع کسۀبوکار و
هیچیک از متغیّرهای مذکور وجود نۀدارد (جۀدول  .)8براسۀا
نتایج بهدستآمده از آزمون Fبین رشۀتة تحصۀیلی کارکنۀان در
واحۀۀدهای صۀۀنعتی و میۀۀزان اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،رشۀتة
تحصیلی کارکنان در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر بوده و از ایۀن نظۀر
بین رشتة تحصیلی کارکنان تفاوتی وجود ندارد؛ ولۀی براسۀا

نتایج بهدستآمده از آزمون Fبۀین میۀزان تحصۀیالت کارکنۀان
واحدهای صنعتی در خصوص میزان استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،رشتة
تحصیلی کارکنان در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر نبوده و از این نظۀر
بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود دارد (جدول .)8
به منظور بررسی تأثیر شرکت در دورههای آموزشی مرتبط
با فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات و میۀزان اسۀتفاده از فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات در واحدهای صۀنعتی از آزمۀون  tاسۀتفاده
شد .در ایۀن مۀورد مقۀدار  t = 2/387و سۀط معنۀیداری آن
 P= 0/019به دست آمد .بنابراین ،بین میزان استفادة کارکنۀان
از فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صۀنعتی و شۀرکت
آنها در دورههای آموزشی ،تفاوت معنیدار در سۀط  5درصۀد
وجود دارد .به نظر میرسد ،افۀرادی کۀه در دورههۀای آموزشۀی
شۀۀرکت کردهانۀۀد ،بۀۀیش از سۀۀایر افۀۀراد از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات استفاده میکنند.

جدول  -8آزمون آماري و سطح معنيداري آن در آزمون فرضیه
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
متغیّرمستقل

جنو متغیّر

متغیّر وابسته

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

اثراقتصادی (افزایش درآمد)

آزمون یا ضریب مورد استفاده
F

مقدار محاسبهشده
0/522

P
0/791

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

اثراقتصادی (کاهش هزینه)

F

0/287

0/942

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

اثر اجتماعی

F

0/252

0/958

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

اثر آموزشی -مهارتی

F

0/395

0/881

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

رضامندی مشتری

F

0/468

0/831

نوع کسبوکار تولیدی

اسمی چندوجهی

بازاریابی

F

0/253

0/957

رشتة تحصیلی

اسمی

میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

F

1/749

0/163

میزان تحصیالت

رتبه ای

میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

F

4/030

0/010

شرکت در دورة آموزشی

اسمی

میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

t

* 2/387

0/019

 .7 .3آزمون همبستگيها
به منظور تعیین همبستگی بین متغیّرهۀای تحقیۀق و میۀزان
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در واحۀدهای صۀنعتی ،در
این تحقیق از ضریب همبسۀتگی پیرسۀون اسۀتفاده شۀده اسۀت.

براسا نتایج بهدستآمده بین متغیّرهای میزان آشنایی کارکنان
بۀۀا فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات و میۀۀزان اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری
اطالعات و ارتباطۀات در واحۀدهای صۀنعتی در سۀط  1درصۀد
رابطة مثبت و معنیدار وجۀود دارد و بۀا افۀزایش میۀزان آشۀنایی

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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کارکنان با فناوری اطالعات و ارتباطات ،میزان استفاده از فنۀاوری
اطالعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی افزایش مییابد.
جدول  -9نتایج حاصل از همبستگي بین متغیّرهاي تحقیق و
میاان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در واحدهاي صنعتي
مأخذ :یافتههای پژوهش1392 ،
متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

r

سن

اثرات فناوری اطالعات و
ارتباطات

-0/186

0/077

سابقة فعالیت

اثرات فناوری اطالعات و
ارتباطات

-0/048

0/660

میزان آشنایی کارکنان با فناوری
اطالعات و ارتباطات

اثرات فناوری اطالعات و
ارتباطات

**0/733

0/000

** معنیداری در سط

Sig

 1درصد

 .4بحث و نتیجهگیري
نتۀۀایج حاصۀۀل از مطالعۀۀة کارکردهۀۀای فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات در انواع کسبوکارها بیانگر آن است کۀه اسۀتفاده از
فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀر ارتقۀۀای سۀۀط درآمۀۀد
کسبوکارهای کوچک ،کاهش سط هزینة آنهۀا و همچنۀین،
در کارکردهای اجتماعی ،آموزشی ˚ مهارتی ،رضامندی مشۀتری
و بازاریابی در سط معنیداری  1درصد تأثیرگذار بۀوده اسۀت؛
این به آن معنی است که با احتمال بیش از  99درصد اسۀتفاده
از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀر ارتقۀۀای سۀۀط درآمۀۀد
کسبوکارهای کوچک ،کاهش سط هزینة آنهۀا و همچنۀین،
در کارکردهای اجتماعی ،آموزشی ˚ مهارتی ،رضامندی مشۀتری
و بازاریۀۀابی مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت .ینسۀۀن ( ،)2000ولۀۀف (،)2001
گۀۀالووی و مۀۀاکری ( ،)2005یونۀۀ ،و همکۀۀاران ( ،)2003در
مطالعات خود به نقش مثبۀت کارکردهۀای فنۀاوری اطالعۀات و
ارتباطات در انواع کسبوکارها اشاره کردهاند.
براسا نتایج بهدستآمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف
در خصوص کارکرد اقتصادی (افزایش درآمد و کۀاهش هزینۀه)،
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات تفاوت معنیداری وجود
ندارد؛ به عبارت دیگر ،کاربرد فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در
واحدهای صنعتی بۀه یۀک انۀدازه در افۀزایش درآمۀد و کۀاهش
هزینة واحدها مؤثر بوده و از این نظۀر بۀین واحۀدهای مختلۀف
صنعتی تفاوتی وجود ندارد .زارعی و مرآتۀی ()1386؛ اشۀرفی و
دیگران ( )1388هم در مطالعات خود به این نتیجۀه رسۀیدهاند
که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی بۀه
یک اندازه در افزایش درآمد و کاهش هزینة واحدها مؤثر بوده و
از این نظر بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد.
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براسا نتایج بهدستآمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف
در خصوص کارکرد اجتمۀاعی بۀهکارگیری فنۀاوری اطالعۀات و
ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه
در اثۀۀرات اجتمۀۀاعی واحۀۀدها مۀۀؤثر بۀۀوده و از ایۀۀن نظۀۀر ،بۀۀین
واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد .یون ،و همکۀاران
( )2003نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیده کۀه کۀاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه
در اثرات اجتماعی واحدها مؤثر بوده و از این نظر بین واحدهای
مختلف صنعتی ،تفاوتی وجود ندارد.
براسا نتایج بهدستآمده ،بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف
در خصۀۀوص کۀۀارکرد آموزشۀۀی -مهۀۀارتی بۀۀهکارگیری فنۀۀاوری
اطالعات و ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ بۀه عبۀارت
دیگر ،کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صۀنعتی
به یک اندازه در اثرات آموزشی -مهارتی واحدها مؤثر بۀوده و از
این نظر بین واحدهای مختلۀف صۀنعتی تفۀاوتی وجۀود نۀدارد.
شیبال ()2009؛ عنابستانی و وزیۀری ()1390؛ غالمرضۀایی و
دیگران ( )1387هم در مطالعات خود به این نتیجۀه رسۀیدهاند
که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صنعتی بۀه
یک اندازه در اثرات آموزشی -مهارتی واحدها مؤثر بوده و از این
نظر بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد.
براسا نتایج بهدستآمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف
در خصۀۀوص کۀۀارکرد رضۀۀامندی مشۀۀتری بۀۀهکارگیری فنۀۀاوری
اطالعات و ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ بۀه عبۀارت
دیگر ،کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در واحدهای صۀنعتی
به یک اندازه در رضامندی مشتری واحدها مؤثر بۀوده و از ایۀن
نظر بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد .براسۀا
نتایج بهدستآمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف در خصۀوص
کارکرد بازاریابی بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،تفاوت
معنیداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،کاربرد فناوری اطالعات
و ارتباطات در واحۀدهای صۀنعتی بۀه یۀک انۀدازه در بازاریۀابی
واحدها مؤثر بوده و از این نظر بین واحدهای مختلۀف صۀنعتی،
تفاوتی وجود ندارد .وارن ( )2002نیز در مطالعات خود بۀه ایۀن
نتیجه رسیده است.
براسا نتایج بهدستآمده بین رشتة تحصیلی کارکنۀان در
واحۀۀدهای صۀۀنعتی و میۀۀزان اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات ،تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،رشۀتة
تحصیلی کارکنان در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان

73
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)...
سال پنجم
طریۀۀق سۀۀازمانهای متۀۀولّی و بۀۀا فراهمسۀۀازی تسۀۀهیالت و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر بوده و از ایۀن نظۀر
تجهیزات الزم صورت پذیرد.
بین رشتة تحصیلی کارکنان تفاوتی وجود ندارد .براسا نتۀایج
 -3با توجه به یافتههای تحقیق استفاده از فنۀاوری اطالعۀات و
بهدستآمده بین میزان تحصیالت کارکنۀان واحۀدهای صۀنعتی
ارتباطۀۀات بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتریان و همچنۀۀین ،بازاریۀۀابی
در خصوص میۀزان اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات،
واحۀۀدهای صۀۀنعتی کوچۀۀک روسۀۀتایی مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت.
تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به عبارت دیگۀر ،رشۀتة تحصۀیلی
بنابراین ،توصیه میشود که برای گسترش فناوری اطالعۀات
کارکنان در واحدهای صنعتی به یک اندازه در میزان استفاده از
و ارتباطۀۀات در ایۀۀن واحۀۀدها از طریۀۀق ایجۀۀاد ارتباطۀۀات
فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات مۀؤثر نبۀوده و از ایۀن نظۀر بۀین
گستردهتر این واحدها با یکدیگر و تقویت تعامالت آنها بۀا
واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود دارد.
مشۀۀتریان ،اقۀۀدامات الزم از جملۀۀه بهبۀۀود زیرسۀۀاختهای
براسا نتایج بهدستآمده بین متغیّرهۀای میۀزان آشۀنایی
ارتباطی و اطالعاتی در این زمینه صورت پذیرد.
کارکنان با فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات و میۀزان اسۀتفاده از
 -4نتایج تحقیق نشان میدهد افرادی که در دورههای آموزشی
فناوری اطالعات و ارتباطات در واحۀدهای صۀنعتی در سۀط 1
شرکت کردهاند بیش از سۀایر افۀراد از فنۀاوری اطالعۀات و
درصد رابطة مثبت و معنیدار وجۀود دارد و بۀا افۀزایش میۀزان
ارتباطات استفاده میکننۀد .بنۀابراین ،توصۀیه میشۀود کۀه
آشنایی کارکنان با فناوری اطالعات و ارتباطات ،میزان اسۀتفاده
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و همچنین ،همة سازمانها
از فناوری اطالعات و ارتباطۀات در واحۀدهای صۀنعتی افۀزایش
و تشۀکّلهای مۀۀرتبط بۀۀا ایۀۀن واحۀۀدها در زمینۀۀة برگۀۀزاری
مییابد.
دورههای آموزشی مرتبط بۀا فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات
براسا نتایج بهدستآمده بین میزان اسۀتفادة کارکنۀان از
پیگیر بوده و مدیرعامالن و کارکنان مربوطه را برای شۀرکت
فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در واحۀدهای صۀنعتی و شۀرکت
در این دورهها تشویق کنند تۀا از ایۀن طریۀق شۀاهد رشۀد
آنها در دورههای آموزشی ،تفاوت معنیدار در سۀط  5درصۀد
بیشتۀۀر فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات واحۀۀدهای صۀۀنعتی
وجود دارد؛ به عبارتی دیگر ،افرادی کۀه در دورههۀای آموزشۀی
شهرستان باشیم.
شۀۀرکت کردهانۀۀد ،بۀۀیش از سۀۀایر افۀۀراد از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
 -5در مجمۀۀوع ،بۀۀا توجۀۀه نقۀۀش مثبتۀۀی کۀۀه فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
ارتباطات استفاده میکنند .هرسلمن ( )2003هۀم در مطالعۀات
ارتباطات در افزایش درآمد ،کۀاهش هزینۀه ،بهبۀود بازاریۀابی و
خود به این نتیجه رسیده اسۀت کۀه افۀرادی کۀه در دورههۀای
فروش محصوالت در واحدهای صنعتی شهرستان داشته اسۀت،
آموزشی شرکت کردهاند ،بیش از سایر افراد از فناوری اطالعۀات
توصیه میشۀود کۀه مسۀؤوالن ،حمایتهۀای الزم را در جهۀت
و ارتباطات استفاده میکنند.
برطرفشدن مشکالتی کۀه ایۀن واحۀدها دارنۀد ،انجۀام دهنۀد.
برای حل چالشهای موجود در سط روستاها ،راهکارهۀای
همچنۀۀین ،همکۀۀاری الزم را بۀۀا کلیۀۀة واحۀۀدهای صۀۀنعتی در
زیر پیشنهادی میگردد:
زمینههای مختلف تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت را داشته
 -1نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از فناوری اطالعۀات
باشند تا از این طریق شاهد رونق مجۀدد واحۀدهای صۀنعتی و
و ارتباطات بۀر ارتقۀای سۀط درآمۀد و کۀاهش هزینۀههای
کسبوکارهای کوچک در شهرستان و البته در کشور باشیم.
واحۀۀدهای صۀۀنعتی کوچۀۀک روسۀۀتایی مۀۀؤثر ب ۀوده اسۀۀت.
بنابراین ،توصۀیه میشۀود بۀه منظۀور افۀزایش تولیۀدات در
یادداشتها
واحدهای صنعتی و ایجاد رقابت در این واحۀدها نسۀبت بۀه
1. Galloway & Mochrie
2. Warren
گسترش این فناوری اقدامات الزم صورت گیرد.
3. Harbi, Amamou & Anderson
4. Wolf
 -2طبۀۀق یافتۀۀههای تحقیۀۀق ،اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و
5. Herselman
ارتباطات بۀر افۀزایش سۀط آموزشۀی ˚ مهۀارتی کارکنۀان
6. Canavari, Miniucchi, Nocella &Viaggi
7. Lenz & Nobis
واحدهای صنعتی کوچک روستایی مؤثر بوده اسۀت .از ایۀن
8. Mathur & Ambani
رو ،توصیه میشود افزایش مهارت کارکنان در این واحدها با
9. Shiblaq
10. Descriptive surveying
بهرهگیۀری از افۀۀراد آموزشدیۀۀده و آشۀۀنا بۀۀه دانۀۀش روز ،از
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Extended Abstract
1. INTRODUCTION
Today a major part of the world's population lives
in rural areas and to provide welfare and poverty
alleviation
in
these
communities,
rural
sustainability and maintenance is considered as one
of the rural development goals in recent decades.
Therefore, to achieve dynamicity and welfare in
villages, new technologies should be addressed in
the rural communities. At present, information and
communication technology (ICT) is growing
worldwide and the effects of applying this
technology in various fields, especially small
businesses has been revealed more than past.
Furthermore, access and use of new technologies,
especially information and communication
technologies should be seriously considered for a
better rural life. The present study aimed to
investigate the effects of information and
communication technologies in industrial units
located in rural areas of Hamadan city.
2. METHODOLOGY
The present study is an applied research which is
done by a descriptive-surveying method. The most
important independent variables in this study were
industrial units' access to ICT in rural areas, the
rural business type, discipline, education,
participation in training courses related to ICT, and
the familiarity to the software. Meanwhile, the
dependent variables were economic impacts, social
impacts,
training-skill
effects,
customer
satisfaction, and marketing. The research
population included all 205 active units located in
rural areas of Hamadan city in 2014. Sample
selection was done through Cochran's formula and
a number of 125 samples were calculated. The data
collection instrument was a questionnaire whose
validity was confirmed by specialists. Its reliability
was calculated using Cronbach's alpha coefficient.
In order to analyze the data, one sample t-test, F
test, and Pearson correlation coefficient were used.
*. Corresponding Author: hsaadi48@yahoo.com
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3. DISCUSSION
Results about the extent of ICT's impact on
industrial units in rural areas showed that the
highest rate of ICT impacts were related to the
variables like optimum use from time, reducing
administrative costs, reducing the human costs,
better data processing and financial transactions.
The results about barriers to ICT use showed that
lack of managers' computer experience and
knowledge, people and officials' unfamiliarity with
ICT functions, lack of managers' knowledge about
modern technologies, lack of training courses
about ICT issues for staff were the most important
obstacles for using ICT in industrial units of rural
areas. Findings revealed that the highest impacts of
ICT in industrial units have been regarded as
increasing revenue and marketing while the social
and customer satisfaction impacts of ICT were
relatively lower than other variables. The results
showed a significant relationship between the
ICT's knowledge of employees with and the
amount of ICT usage in these units. The results
also showed a significant relationship between
both employees' education and their participation
in training courses with use of ICT in industrial
units, but there was no significant relationship
between the use of ICT and some independent
variables such as age, experience, and discipline.
4. CONCLUSION
The results show that the use of ICT has been
effective in increasing income and reducing small
businesses' costs. Therefore, it is recommended, to
better produce and better compete in industrial
units, more attention should be given and more
measures should be developed for using the ICTs.
Based on the results of the present study, the use of
ICT has been effective on customer satisfaction as
well as small businesses marketing. It is therefore
recommended that to make these units more active
with each other and strengthen their interaction
with customers, necessary financial support and
Tel: +98918 817 1621
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facilities should be available to improve
information and communication infrastructures.
The results showed that people who participated in
training courses used and addressed ICT more than
other employees. Therefore, it is recommended
that the Ministry of Industry, Mine and Trade, as
well as all other relevant institutes encourage more
training courses related to information and
communication technologies for both managers
and employees in rural industrial units.
Despite the importance of the industrial units in the
rural areas, the use of ICTs, how to use these
technologies and their effects on the industrial
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units have not been considered and studied in Iran,
yet. The originality of this research is to find
answers to such questions as what effects the use
of ICT have on reducing costs, increasing revenue,
improving marketing, and purchasing industrial
products. The results of this research may be used
by authorities and policy-makers on rural
development and ICT both in Iran and other
nations that have similar situations.
Key words: Information and communication
technology (ICT), small businesses, rural industrial
units, rural development.
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