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 چکیده

 هایفناوری حضور باید روستاییان، رفاه و پایداری به نیل منظور به ساکن هستند، روستاها در جهان جمعیت از زیادی بخشی که اینبه توجه با هدف:
داد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی  قرار بررسی مورد اساسی و جدی طور به روستاییان، زندگی در را ارتباطات و اطالعات فناوری ویژهبه نوین،

 ارتباطات در واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان انجام گرفته است.کارکردهای فناوری اطالعات و 
جامعة آماری پژوهش، شامل کلیة واحدهای صنعتی فعّال توصیفی است.  -نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی روش:

ها بر پایۀة فرمۀول کۀوکران صۀورت باشد. انتخاب نمونهواحد می 205ها که تعداد آناست  1391واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان در سال 
نامه بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبة ها پرسشترین ابزار گردآوری دادهگو محاسبه شد. مهمپاسخ 125گرفت و تعداد 

گام به، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام Fتک دامنه، آزمون  tها نیز از آزمون حلیل دادهتوبرآورد شد. در تجزیه 98/0ضریب آلفای کرونباخ 
 استفاده شد. 

های نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از فاوا در واحدهای صنعتی روستایی شهرستان همدان کارکردهای مختلفی در زمینه هاي تحقیق:یافته
 آشنایی میزان متغیّرهای مندی مشتری و بازاریابی داشت. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که بینمهارتی و نیز رضایت –شیاقتصادی، اجتماعی، آموز

 واحۀدهای در فۀاوا از کارکنۀان اسۀتفادة میزان بین همچنین،. شد مشاهده دارمعنی رابطة واحدها، این در فاوا ها ازآن استفادة میزان و فاوا کارکنان با
 مسۀتقل متغیّرهۀای برخۀی بین اما شد؛ مشاهده دارمعنی رابطة کارکنان، تحصیالت میزان آموزشی و همچنین، هایدوره در هاآن شرکت و صنعتی
 نشد. مشاهده دارمعنی فاوا، رابطة از هاآن استفادة میزان و تحصیلی رشتة فعالیت، سابقة سن، مانند تحقیق؛

فنۀاوری اطالعۀات و ولیدات در واحدهای صنعتی و ایجاد رقابت در این واحۀدها نسۀبت بۀه گسۀترش اسۀتفاده از به منظور افزایش ت راهکارهاي عملي:
های ارتباطی های مالی و تسهیالتی الزم در زمینة بهبود زیرساخت، اقدامات الزم صورت گرفته و همچنین، برای تقویت تعامل با مشتریان حمایتارتباطات

 و اطالعاتی صورت پذیرد. 
بهبود افزایش درآمد، چه اثراتی در کاهش هزینه،   ICTکه استفاده از  ؤاالت استاین س هایی بهاصالت این پژوهش در یافتن پاسخ اصالت و ارزش:

گذاران سۀتریزان و سیاة برنامهاست؟ به همین خاطر، نتایج این پژهش مورد استفاد های صنعتی داشتهبازاریابی، بازاررسانی و فروش محصوالت واحد
 گیرد.توسعة روستایی و مسؤوالن فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی قرار می

 های صنعتی روستایی، توسعه روستایی.ای کوچک، واحدفناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(، کسب و کاره ها:واژهکلید
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 . بیان مسأله1. 1
هۀای حوزه در )فۀاوا( فناوری اطالعۀات و ارتباطۀاتکارگیری به

 سۀازمانی، تۀأثیر و فرآینۀدهای اقتصاد تجارت، کار، و کسب مختلف

در سۀط   اسۀت. سۀاخته نمایۀان پیش از بیش پدیده را این شگرف

جهان، مشاهدات مختلفی حاکی از کارکردهۀای فۀاوا در واحۀدهای 

و تأثیر این فناوری بر عواملی مانند افزایش درآمۀد، افۀزایش  صنعتی

جۀویی در های دادوسۀتد، صۀرفهمیزان تولید واحدها، کاهش هزینه

 ،ایجۀاد بازارهۀای الکترونیکۀی ةافزایش سط  آگاهی در زمینزمان، 

پۀذیری، افۀزایش و عوامل دیگری از قبیل میزان رقابت بهبود فروش

)سۀلیمی فۀرد و مشۀاهده شۀده اسۀت های اشتغال و غیۀره ظرفیت

 . (1387عباسی، 

 در جهۀان جمعیت از که بخشی زیادیاز طرفی، با توجه به این

 ایۀن از فقرزدایۀی و آسایش تأمین منظور به هستند، ساکن روستاها

 رفۀاه و پویۀایی بۀه نیۀل همچنین، روستاها پایداری و حفظ جوامع،

فنۀاوری اطالعۀات و  ژهوینوین بههای فناوری حضور باید روستاییان

 مۀورد روستاییان بۀه طۀور جۀدّی و اساسۀی زندگی در را ارتباطات

 (.1388 اشرفی، احمدپور و مهدی پور،)داد  قرار بررسی

 و روسۀتایی یعتوسۀعة صۀنا در ارتباطۀات فنۀاوری کارگیریبه

 ایۀن توانۀایی تناسب به که دهدمی نشان کشاورزی در اکثر کشورها

در  اطالعۀاتیهۀای فناوری از اسۀتفاده هاآن همة در تقریباً کشورها،

 یۀری،و وز عنابسۀتانی) اسۀت هبۀود توجۀه مۀورد ییمنۀاطق روسۀتا

 جوامع از بسیاری و یافتهتوسعه ؛ به طوری که در کشورهای(1390

 و وکارهای کوچک روسۀتاییبرد فاوا درکسبپیش به توسعهدرحال

 ،1مۀاکری و الووی)گۀ اندداشۀته تمرکۀز پایۀدار توسۀعة بۀر آن تأثیر

 در فراگیۀر و جۀامعای پدیده عنوان به  ICTترتیب  (. به این2005

 تۀا گرفتۀه شخصی کاربردهای از انسانهای فعالیت طیف وسیعی از

(. 2002 ،2وارن) اسۀت تأثیرگۀذار سیاسۀی و اقتصۀادیهۀای فعالیت

 و منابع ازای مجموعه تواندمی ارتباطات و اطالعات فناوری بنابراین،

 و ابزارها این از تا سازد فراهم فردی و اجتماعی حیات برای را بزارهاا

 و عنابسۀتانی) کننۀد اسۀتفاده اهدافشۀان بۀه رسۀیدن بۀرای منۀابع

 .  )1390وزیری،

بهبۀود  درفناوری اطالعات و ارتباطات  مثبت تأثیراست  بدیهی

روستایی بسۀتگی بۀه  مناطقوضعیت اقتصادی صنعت در  یو ارتقا

، امکانات و تجهیزات مۀورد نیۀاز داشۀته اسۀت )سۀعدی بودنفراهم

 یونۀ،،(. 2009، 3، آمامو و اندرسۀون؛ هاربی2008، موحدی و ناگل

 کارکردهۀای مثبۀت نقش به خود مطالعات در( 2003) الی و شیم

 .انۀدکرده اشۀاره کارهاوکسۀب انۀواع در ارتباطات و اطالعات فناوری

ه از تلفۀن، فکۀو و تلفۀن ها در حۀال حاضۀر از اسۀتفاداین فناوری

 کارگیریهمثۀل بۀ ؛ترهۀای جدیۀدهمراه شۀروع شۀده و بۀه فناوری

 شۀوندهای اینترنت جهانی ختم میهای کامپیوتری و شبکهسیستم

  (.2001 ،4)ولف

بۀه فنۀاوری  یتوان گفت دسترسۀتوجه به موارد ذکرشده می با

 فرهنگۀۀی و اجتمۀۀاعی اقتصۀۀادی، توسۀۀعة ،اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات

. فنۀاوری داشۀت خواهۀد دنبۀال بۀه را روسۀتایی حدهای صنعتیوا

های زیرسۀاخت و منۀافع بۀه را مردم دسترسیاطالعات و ارتباطات 

فنۀاوری  بۀه دسترسۀی عدم میزان، همین به. کندمی فراهم توسعه

 توسۀعة اهۀداف تحقۀق در را روسۀتایی جامعة ،اطالعات و ارتباطات

 .کندمی روروبه چالش با پایدار

 و رشۀد بۀرای روسۀتایی صۀنعتی ار اسۀت کۀه واحۀدهایآشک 

 نیازمنۀد مشۀابه، حۀرف و مشۀاغل بۀا پذیریرقابت توانایی و توسعه

اسۀا  بر .هسۀتندفناوری اطالعۀات و ارتباطۀات  از مطلوب استفادة

صنعتی بۀرای روسۀتاها مهۀم  واحدهای کهاینشده با مطالعات انجام

تی و ارتباطۀاتی چنۀدان اطالعۀا ةدر زمین ،ا در عین حالامّ ؛هستند

مطالعۀه قۀرار  این پدیدة مهم مورد است و الزماند خوب عمل نکرده

فنۀاوری  از اسۀتفاده وضعیت بهبود و ارتقا برای راهکارهایی و گرفته

کنۀون مطالعۀات  در ایران تۀا اگرچه. شود ارائه اطالعات و ارتباطات

های نۀهاهمیت فناوری اطالعات و ارتباطۀات در زمی ةخوبی در زمین

(، 1382بیک لۀو، حاجی مختلف و از جمله صنایع دستی )امینی و 

 ة(، زنجیۀر1388عملکرد مۀدیریت روسۀتایی )اشۀرفی و همکۀاران، 

فرینی آکۀار عة( و توسۀ1387مین محصۀوالت )زارعۀی و مرآتۀی، أت

 ؛( انجۀام شۀده1388، ، ملک محمدی و مقیمی)علم بیگی سازمانی

فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در و چگۀونگی اسۀتفاده از  میزان اما

آن در ایۀن واحۀدها مۀورد توجۀه قۀرار  اثۀراتواحدهای صۀنعتی و 

گویی بۀه پاسۀخ هۀدف از تحقیۀق حاضۀر، از ایۀن رو،نگرفته اسۀت. 

کۀۀه اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و  ؤاالتی از ایۀۀن قبیۀۀل اسۀۀتسۀۀ

بهبۀۀود افۀۀزایش درآمۀۀد، ارتباطۀۀات چۀۀه اثراتۀۀی در کۀۀاهش هزینۀۀه، 

های صۀنعتی داشۀته ، بازاررسانی و فروش محصوالت واحدبازاریابی

  اند از:بر همین اسا ، اهداف تحقیق به شرح زیر عبارت .است
های استفاده از فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات زمینه بررسی 

 ستان همدانشهرروستایی واقع در نواحی صنعتی  احدهایو در

 ةهزینۀ کاهشنقش فناوری اطالعات و ارتباطات در  بررسی 

  ستان همدانشهرروستایی واقع در نواحی واحدهای صنعتی 

اثۀۀرات فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀر درآمۀۀد  بررسۀۀی 

 ستان همدانشهرواحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی 
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نقش فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در بازاریۀابی و  بررسی 

در بازاررسانی و بهبۀود فۀروش تولیۀدات واحۀدهای صۀنعتی واقۀع 

 ستان همدانشهرنواحی روستایی 

 . پیشینۀ نظري تحقیق2. 1
مطالعۀات  فناوری اطالعات و ارتباطۀاتدر خصوص کارکردهای 

ای در ایران و خارج از کشور صۀورت گرفتۀه اسۀت کۀه بۀه گسترده

 شود.برخی از این مطالعات اشاره می

( بر روی نقش فنۀاوری 1382دی )ابکه اخوت و ع ایدر مطالعه

انجۀام روسۀتایی  ةاقتصۀادی و اجتمۀاعی جامعۀ ةت در توسعاطالعا

این نتیجه حاصل شد که در سط  استان گلسۀتان خۀدمات دادند، 

شامل آموزش، تجارت، کار، دولۀت  واحدهای صنعتیالکترونیکی در 

 ی الکترونیکی و امنیت است.االکترونیک، محتو

( در تحقیقۀی بۀا عنۀوان 1389یزدانی زنگنه و خسۀروی پۀور )

های کوچۀک و های مؤثر بر پذیرش الکترونیک از سوی بنگاهلّفهمؤ»

فنۀاوری به ایۀن نتیجۀه رسۀیدند کۀه « متوسط در بخش کشاورزی

اطالعات و ارتباطات از طریق دریافت و پذیرش و ارسۀال اطالعۀات، 

های رشد برای تشویق صۀنایع وکار، سیاستهای کسبایجاد فرصت

های مۀد و ایجۀاد فرصۀتکوچک و متوسۀط، از طریۀق افۀزایش درآ

فنۀاوری . نتایج بررسۀی تۀأثیر اقتصۀادی آورده است شغلی را فراهم

بازاریۀابی محصۀوالت  ( بۀرالکترونیۀک اطالعات و ارتباطات )تجارت

کشاورزی در واحدهای صنعتی واقع در نواحی روستایی شهرسۀتان 

 دهندکۀۀه افۀۀراد از نظۀۀر جنسۀۀیت، تأهّۀۀل ومی نشۀۀان کرمانشۀۀاه

فنۀاوری اطالعۀات و ک انۀدازه معتقۀد هسۀتندکه یالت، بۀه یۀتحص

نظۀۀر اقتصۀۀادی بۀۀر بازاریۀۀابی  ( ازجۀۀارت الکترونیۀۀکارتباطۀۀات )ت

های شۀغلی، باشند؛ ولی از نظر فعالیتمؤثرمی کشاورزی محصوالت

 یی، پۀا  زن و سۀاکی،)غالمرضۀاخۀورد این نتیجه بۀه چشۀم نمی

1387.) 

ردنۀد کۀه ک یریگیجۀهنت ین(، چنۀ1390)یری و وز عنابستانی

ی در اجتمۀاع ی،بر ابعاد اقتصۀاد یرثأفناوری اطالعات و ارتباطات با ت

 یشافۀۀزا واحۀۀدهای صۀۀنعتی نۀۀواحی روسۀۀتایی توانسۀۀته اسۀۀت در

یالت کارکنۀان و تحصۀ یسط  آگۀاه یشافزا ی،های اقتصادفرصت

 .یرگۀذار باشۀدثأت یارتباطات محلّ یتتقوشاغل در این واحدها و نیز 

ای صۀۀنعت کارخانۀۀه 59بۀۀا بررسۀۀی ( 2001) مالتۀۀایو  مۀۀارتین

نفۀۀر کارکنۀۀان،  50تۀۀر از الکترونیکۀۀی و غیرالکترونیکۀۀی هنۀۀدی کم

وری اطالعۀات در ایۀن صۀنایع، اکه در اثر کاربرد فن اندنتیجه گرفته

ها افۀزایش پیۀدا کۀرده های صادرات و واردات در آنمهارت و انگیزه

های صنعتی واحداینترنت  ( در بررسی وضعیت2000نسن )یاست. 

دهۀد کۀه آفریقۀای جنۀوبی گۀزارش میواقع در نۀواحی روسۀتایی 

ی، مۀدیریت پۀرو،ه، فنّۀ ةاینترنت در مکاتبات، تبادل اسۀناد، مشۀاور

اسۀتفاده شۀده و باعۀ   های پژوهشۀیتنظیم جلسات و تبادل ایده

 ،اسۀت. همچنۀین کاربران شۀده هایافزایش کارایی و کاهش هزینه

ثیر فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در کۀاهش شۀکاف أز تتوان امی

اطالعاتی در میان خریداران و فروشندگان کاال در بازارها سۀخن بۀه 

واحۀدهای صۀنعتی واقۀع مطالعه روی  با( 2000میان آورد. گریمز )

د کۀه اسۀتفاده از فنۀاوری بیان کر گونهاینمناطق روستایی اروپا در 

لی افزایش پتانسیل آموزش نیۀروی راهبرد اص ،اطالعات و ارتباطات

به اطالعات مۀورد نیۀاز بۀه این واحدها  کارکنانیابی انسانی و دست

تولیۀد تۀا  ةکردن فاصۀلکوتۀاه ةمنظور ورود به بازار رقابتی در صحن

های مشابهی در افریقای جنوبی، کنیا و تانزانیۀا مصرف است. بررسی

شۀده کۀه  انجۀام روسۀتاییروی صنایع کوچک موجود در منۀاطق 

گر این واقعیت است که فقدان یک آموزش اسۀتاندارد نتایج آن بیان

نۀازل صۀنایع در  اییکۀار ،و باکیفیت در مناطق مذکور و همچنۀین

هۀای جدیۀد صنایع به فناوری یابیستت عدم دسط  منطقه به علّ

 (. 2003، 5اطالعات و ارتباطات است )هرسلمن

 را ایمطالعۀه نۀد،ه کوچۀک صۀنایع مورد در ( که2000) مولر

 و اطالعۀات فناوری از که صنایعی که گرفته نتیجه است، داده انجام

 از صۀنایع دیگۀر به نسبت کردند، استفاده خود کارهای در ارتباطات

 ولۀۀف .انۀۀداالتری برخۀۀوردار بودهبۀۀ رشۀۀد نۀۀرخ و وریبهۀۀره متوسۀۀط

( در تحقیقۀۀی در آفریقۀۀای جنۀۀوبی بۀۀا عنۀۀوان عوامۀۀل 2001)

ثیر اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات در أتۀ کننده وتعیین

های کوچۀۀک و متوسۀۀط، بۀۀه نقۀۀش فنۀۀاوری اطالعۀۀات و شۀۀرکت

ارتباطات در میزان افزایش در تولید، افزایش اشتغال، روند کاهشۀی 

های کوچۀک و متوسۀط در ها، افزایش رقابت در میان شرکتقیمت

خصۀیص منۀابع، وری در تتولید و بازاریابی محصوالت، بهبۀود بهۀره

 های معامالت اشاره کرده است. کاهش هزینه

( 2003) 6نتیجة مطالعة کاناواری، مینیۀوچی، نۀوچال و ویۀاجی

هۀا از بنگاه کوچک، تعداد محۀدودی از ایۀن بنگاه 208نشان داد از 

ها دریافتند که کنند. آنتجارت الکترونیک در امور خود استفاده می

ها مایل به استفاده از مزایۀای این بنگاه در واقع، تعداد بسیار کمی از

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و  (2003) تجۀۀارت الکترونیۀۀک هسۀۀتند. ملکۀۀه

تعدادی از روستاهای امریکا را مورد بررسۀی قۀرار داد و  در ارتباطات

د کۀه وجۀود تجهیۀزات مۀدرن ارتباطۀات دیجیتۀال و کۀرمالحظه 

یابی تاز جملۀۀه عوامۀۀل دسۀۀ ،راه دور ازرسۀۀانی های اطالعسیسۀۀتم

به مناطق دیگۀر  هاروستاییان به اشتغال و جلوگیری از مهاجرت آن

 است.
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( اسۀۀتفاده از فنۀۀاوری اطالعۀۀات و 2005گۀۀالووی و مۀۀاکری )

را عامل رشۀد اقتصۀادی در منۀاطق در واحدهای صنعتی ارتباطات 

کشۀور در ابعۀاد مختلۀف  ةتوسۀع، آن ةکه نتیجۀ دانندروستایی می

دارای روسۀۀتایی ای در منۀۀاطق لعۀۀهمطا طۀۀی( 2002اسۀۀت. وارن )

ثیرگۀذاری مثبۀت أت ،در کشور انگلسۀتان مراکز و واحدهای صنعتی

فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در ایۀن منۀاطق را از حیۀ  افۀزایش 

 .دانش تولید، کیفیت مدیریت، بازاریابی و اشتغال به اثبۀات رسۀانید

ر ثیأتحۀت تۀ مکۀان،انعکا  مثبت و قابل توجۀه مۀدیریت زمۀان و 

نقۀل کۀه شۀاخص وفناوری اطالعۀات و ارتباطۀات در صۀنعت حمل

 باشۀد،در صۀنایع روسۀتایی میمندی در ارزیابی توسعه بسیار ارزش

 در( 2007) 7موضوع جالب توجهی است که توسۀط لنۀز و نۀوبیو

 آلمان مورد بررسی قرارگرفته است. ورکش

( در تحقیقۀۀی نشۀۀان دادنۀۀد کۀۀه ورود 2005) 8مۀۀاتور و آمبۀۀانی

توانۀۀد نۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات بۀۀه جوامۀۀع روسۀۀتایی میف

گذاری و رشۀد ایۀن نۀواحی بۀه های زیادی را بۀرای سۀرمایهفرصت

( 2009) 9براسا  پژوهشی که توسط شۀیبال  همراه داشته باشد.

در شماری از روستاهای نیوزیلنۀد انجۀام شۀده، بۀه نقۀش فنۀاوری 

ییان بۀه بۀازار و افۀزایش صال مزارع روستااطالعات و ارتباطات در اتّ

تحقیق اسۀت. اینترنۀت بۀه عنۀوان یۀک  شدةاشاره دارانسود سهام

روز آن تجارت الکترونیکی را به وجود آورده و روزبۀه ،محیط تعاملی

 بخشد.را وسعت می

دهۀد کۀه اسۀتفاده از شده نشۀان میبندی مطالعات انجامجمع

افۀۀزایش  در واحۀۀدهای صۀۀنعتی در فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات

تبۀادل داشۀت و تولیدات و رشۀد اقتصۀادی، کنتۀرل، پۀردازش، نگه

، جویی در زمۀانهای دادوستد و صرفهکاهش هزینه، آسان اطالعات

، و بهبۀود کیفیۀت ، افزایش تۀوان رقۀابتیوری و کاراییافزایش بهره

افۀزایش ، هۀای اشۀتغالافزایش ظرفیت، توسعه و گسترش تولیدات

 ةافۀزایش سۀط  آگۀاهی در زمینۀ، نۀوآوری انتشۀار، گذاریسرمایه

افۀۀزایش ، بازاریۀۀابی و بهبۀۀود فروش)ایجۀۀاد بازارهۀۀای الکترونیکۀۀی(

افۀزایش درآمۀد و ، هازیرسۀاخت ةتوسع ،های کارآفرینانهمندیتوان

، افزایش دسترسی شرکت بۀه مشۀتریان جدیۀد، کۀاهش سودآوری

وکار، بهبۀۀود سۀۀط  رفۀۀاه و ایجۀۀاد گری در فرآینۀۀد کسۀۀبواسۀۀطه

آوری های جدید تجاری بۀرای کارآفرینۀان، سۀهولت جمۀعموقعیت

های تجۀۀاری و وکارها، افۀۀزایش پتانسۀۀیلاطالعۀۀات دربۀۀارة کسۀۀب

بهبۀود و برای صادرات، انگیزه  افزایشهای بازاریابی، گسترش شبکه

کارکنان و بهبود روابط بین افراد، دسترسی  پذیریافزایش مشارکت

هۀای از راه و اجتمۀاعی، آموزش به اهداف خاص توسۀعة اقتصۀادی

های اجتمۀۀاعی و آگۀۀاهی اجتمۀۀاعی، کۀۀاهش دور، کۀۀاهش شۀۀکاف

وکار، های تجاری، بهبود مدیریت کسۀباحتمال بروز اشتباه در بنگاه

 . تأثیر داشته است کاهش شکاف دیجیتالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتي نواحي روستایيدر واحدهاي  فناوري اطالعات و ارتباطاتمدل نظري کارکردهاي  -1شکل 
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 شناسي تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایي تحقیق1. 2

این تحقیق به لحاظ جغرافیایی محدود به اطراف شهرستان 

ها واحدهای ها یا حاشیة آنهمدان و روستاهایی است که در آن

ز های صنعتی احداث شده است. اکثر این مراکصنعتی یا شهر 

جزء واحدهای صۀنعتی غالبۀاً کوچۀک بۀوده و دارای کارکنۀانی 

 (. 1نفر هستند )جدول  10تر از کم

تعداد واحدهاي صنعتي واقع در نواحي روستایي  -1جدول 

 شهرستان همدان
 1391مأخذ: سازمان صنایع، معادن و تجارت استان همدان، 

 تعداد واحدها واحدهای فعال
تعداد واحدهای 

 مورد مطالعه

 شهر  صنعتی بوعلی

 شهر  صنعتی گنبد

 شهر  صنعتی قهاوند

97 

6 

2 

59 

4 

2 

 جاده تهران

 جاده کرمانشاه

 جاده قهاوند

 جاده مالیر

 جاده فرودگاه

22 

26 

11 

32 

9 

10 

16 

8 

21 

5 

 125 205 جمع

 . روش تحقیق2. 2
نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق مورد اسۀتفاده در ایۀن 

اسۀۀت کۀۀه بۀۀا هۀۀدف بررسۀۀی  01توصۀۀیفیپۀۀژوهش پیمایشی

در واحۀدهای صۀنعتی  فناوری اطالعات و ارتباطاتکارکردهای 

نواحی روستایی شهرستان همدان انجام گرفته است. در تحقیق 

فناوری اطالعات و ترین متغیّر مستقل، دسترسی به حاضر، مهم

در واحدهای صۀنعتی نۀواحی روسۀتایی اسۀت. سۀایر  ارتباطات

وکار عبۀۀارت بودنۀد از: نۀوع کسۀۀب متغیّرهۀای مسۀتقل تحقیۀق

های روستایی، رشتة تحصیلی، میزان تحصیالت، شرکت در دوره

افزارها. متغیّرهای وابستة تحقیۀق آموزشی، میزان آشنایی با نرم

عبۀۀارت بودنۀۀد از: اثۀۀرات اقتصۀۀادی، اثۀۀرات اجتمۀۀاعی، اثۀۀرات 

فنۀاوری ، اثۀرات فناوری اطالعات و ارتباطۀات مهارتی -آموزشی

و  تولیۀدات واحۀدهای صۀنعتی بازاریابیبر  ات و ارتباطاتاطالع

 رضامندی مشتری.  

جامعة آماری این پژوهش شۀامل کلیۀة واحۀدهای صۀنعتی 

 1391فعّال واقع در نواحی روستایی شهرستان همدان در سۀال 

ها براسا  آخرین آمار سازمان صنعت، معدن است که تعداد آن

 اشد. بواحد می 205و تجارت استان همدان 

 30آزمۀون ها، ابتدا در مرحلة پیشجهت تعیین حجم نمونه

نامه توسط کارکنان واحۀدهای صۀنعتی واقۀع در نۀواحی پرسش

روستایی شهرستان همدان تکمیل شۀد. سۀپو، بۀا اسۀتفاده از 

واحۀد محاسۀبه  125فرمول کوکران حجم جامعة مورد مطالعۀه 

های ، نمونۀهشد. در نهایت، با استفاده از روش انتساب متناسۀب

 اصلی در هریک از واحدهای صنعتی مورد مطالعه تعیین شد. 

ها، ضمن مشورت بۀا اسۀاتید نامهجهت تعیین روایی پرسش

نامه، تکثیۀۀر و در اختیۀۀار راهنمۀۀا و مشۀۀاور، تعۀۀدادی پرسۀۀش

متخصصان علوم اجتماعی و همچنین، کارشناسان مربوطه قۀرار 

نامه اسۀتفاده شۀد. بۀه ها در اصالح پرسشگرفت و از نظرات آن

هۀا در ایۀن تحقیۀق، مرحلۀة نامهمنظور تعیۀین پایۀایی پرسۀش

نامه در شهرستان همدان توسط محقق انجام آزمون پرسشپیش

نامه، شناسۀۀایی و شۀۀد و نۀۀواقص آن در حۀۀین تکمیۀۀل پرسۀۀش

هۀا حۀذف و برخۀی نامههای پرسۀشبرطرف شد. برخی از سؤال

آوری اطالعۀات، ز جمۀعاصالح و تعدادی هم اضافه شۀد. پۀو ا

پایایی ابزار تحقیق به وسیلة آزمۀون آلفۀای کرونبۀاخ در برنامۀة 

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  Spss/ 16افزاری نرم

 ( آمده است. 2)

هاي مختلف ضریب آلفاي کرونباخ براي بخش -2جدول 

 نامهپرسش
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب آلفا عوامل ردیف

1 
فناوری میزان آشنایی با 

 اطالعات و ارتباطات
97/0 

2 
فناوری میزان استفاده از 

 اطالعات و ارتباطات
96/0 

3 
فناوری اطالعات و میزان تأثیر 

 ارتباطات
98/0 

4 
فناوری موانع استفاده از 

 اطالعات و ارتباطات
91/0 

هۀۀای تحلیل دادهودر تحقیۀۀق حاضۀۀر بۀۀه منظۀۀور تجزیۀۀه

های توصیفی و استنباطی استفاده شۀده ه از آمارهشدآوریجمع

چۀون جۀداول هۀایی همهۀا از آمارهاست. در بخش توصیف داده

فراوانی، میانگین، نما، میانه، واریانو، انحۀراف معیۀار و ضۀریب 

هۀا نیۀز متناسۀب بۀا مقیۀا  تغییرات و در بخۀش تحلیۀل داده

 استفاده شده است.  t ،Fهای متغیّرها از آزمون

 هاي تحقیقیافته. 3
بندی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براسا  تقسیم

همدان، کلیة واحدهای صنعتی شهرستان همدان به لحاظ نۀوع 
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شۀوند کۀه در وکار )نوع صنعت( بر هفت طبقه تقسیم میکسب

جامعة مورد مطالعه این هفت نوع براسۀا  فراوانۀی بۀه ترتیۀب 

مۀورد(،  32نایع فلۀزی )مۀورد(، صۀ 60شامل: صنایع غیرفلزی )

مۀورد(، صۀنایع  11مورد(، صنایع شیمیایی ) 13صنایع غذایی )

 2مۀورد( و صۀنایع بۀر  ) 4مورد(، صنایع سلولزی ) 3نساجی )

باشند. بۀا توجۀه بۀه نتۀایج، سۀنّ کارکنۀان واحۀدهای مورد( می

، 36/32سۀال متغیّۀر اسۀت )میۀانگین  87تۀا  18صنعتی بۀین 

درصد از  5/38آمده دستا  نتایج به(. براس89/9انحراف معیار 

درصۀد  5/61افراد جامعة مورد مطالعه، مربوط به کارکنان زن و 

مربوط به کارکنان مرد است. سۀط  تحصۀیالت اکثریۀت افۀراد 

درصد( لیسانو و بقیۀه بۀه ترتیۀب، دیۀپلم  6/61مورد مطالعه )

درصد(، فو  لیسانو و بۀاالتر  2/11درصد(، فو  دیپلم ) 2/15)

گر آن اسۀت کۀه سۀابقة هۀا بیۀاندرصد( بوده است. داده 4/10)

سال متغیّر است  32تا  1فعالیت در بین افراد مورد مطالعه بین 

سۀۀال سۀۀابقة فعالیۀۀت دارنۀۀد.  2و بۀۀه طۀۀور میۀۀانگین در حۀۀدود 

 5تۀا  1ترین فراوانی نیز مربوط به افرادی اسۀت کۀه بۀین بیش

درصد( مربۀوط  8)ترین فراوانی سال سابقه دارند، همچنین، کم

سال سابقه دارند. از نظۀر رشۀتة  20به افرادی است که بیش از 

درصۀد( فنۀی و  8/44تحصیلی، رشتة اکثر افراد مورد مطالعۀه )

های علۀوم انسۀانی و اقتصۀاد مهندسی است. در این میان رشته

 4/6درصۀد( و علۀوم پایۀه ) 8/8درصد(، علوم کشاورزی ) 8/36)

انۀد.  طبۀق بۀه خۀود اختصۀاص دادههای بعۀدی را درصد( رتبه

درصۀۀد از کارکنۀۀان واحۀۀدهای مۀۀورد  38 /6آمارهۀۀای موجۀۀود، 

فنۀاوری اطالعۀات و هۀای مۀرتبط بۀا مطالعه تۀا کنۀون در دوره

هۀا هۀا در ایۀن دورهدرصد از آن 4/61شرکت داشته و  ارتباطات

 اند. شرکت نداشته

فنززاوري اطالعززات و میزاان آشززنایي کارکنززان بزا . 1. 3
    باطاتارت
(، میۀۀزان آشۀۀنایی کارکنۀۀان بۀۀا 3براسۀۀا  نتۀۀایج جۀۀدول ) 

( در اولویت اوّل 27/0و ضریب تغییرات  00/4اینترنت )میانگین 

و  48/2افزارهای طراحی )میۀانگین ها با نرمو میزان آشنایی آن

( در اولویۀۀت آخۀۀر قۀۀرار دارد. بنۀۀابراین، 55/0ضۀۀریب تغییۀۀرات 

شۀنایی بۀا اینترنۀت وضۀعیت کارکنۀان ایۀن واحۀدها از لحۀاظ آ

 تری دارند. مطلوب

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبندي متغیّرهاي میاان آشنایي کارکنان با اولویت -3جدول 
1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 CVضریب تغییرات انحراف معیار ايمیانگین رتبه شاخص اولویت

 27/0 10/1 00/4 اینترنت 1

 95/3 13/1 28/0 (Wordداز )مانند پرافزارهای وا،هنرم 2

 33/0 22/1 61/3 افزارهای اداری و مدیریتی مانند اکسلنرم 3

 39/0 25/1 15/3 ایکارگیری امکانات آموزشی چندرسانهبه 4

 44/0 38/1 12/3 سایر 5

 45/0 32/1 91/2 افزار پاورپوینتنرم 6

 43/3 56/1 45/0 (Accounting Packageافزارهای حسابداری و فروش )نرم 7

 45/0 39/1 06/3 های تخصصی مرتبط با واحد صنعتیسایت 8

 47/0 29/1 69/2 افزارهای طراحی و گرافیکینرم 9

 47/0 53/1 24/3 اینترنت )اینترنت داخلی( 10

 53/0 93/0 73/1 نرم افزارهای دیگر 11

 30/2 26/1 54/0 (CRMافزارهای مرتبط با مشتری مداری )نرم 12

 55/0 37/1 48/2 افزارهای طراحینرم 13

 فناوري اطالعات و ارتباطاتمیاان استفاده از . 2. 3

بۀرای  فناوری اطالعات و ارتباطاتبا توجه به استفادة کارکنان از انواع 

انجام حداقل بخشی از امور در واحدهای صنعتی مورد مطالعۀه، کلیۀة 

متغیّۀر  19در قالۀب  باطۀاتفنۀاوری اطالعۀات و ارتموارد اسۀتفاده از 

گونۀه کۀه مشۀاهده ( آمده اسۀت. همان4برحسب اولویت در جدول )

شۀۀود، میۀۀزان اسۀۀتفاده کارکنۀۀان در تنظۀۀیم و نگۀۀارش نامۀۀه و می

(، )میۀانگین wordپۀرداز )ماننۀد های وا،هافزارهای اداری با نرمگزارش

ای هۀاجۀرای همایش( در اولویت اوّل و 24/0و ضریب تغییرات  23/4

و ضۀۀریب تغییۀۀرات  00/2ویۀۀدئویی و کنفۀۀرانو از راه دور )میۀۀانگین 

 ( در اولویت آخر قرار دارد.62/0
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 فناوري اطالعات و ارتباطات بندي متغیّرهاي میاان استفاده کارکنان ازاولویت -4جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

ت
وی
اول

 

 CVراتضریب تغیی انحراف معیار ایمیانگین رتبه شاخص

 23/4 04/10 24/0 (  Wordپرداز )مانندافزارهای وا،ههای اداری با نرمتنظیم و نگارش نامه و گزارش 1

 30/0 18/1 88/3 های اداری و مدیریتی با اکسلفرمتنظیم 2

 31/0 21/1 82/3 تنظیم گزارشات مالی و جدول با اکسل 3

 34/0 36/1 96/3 وجوی اطالعات در اینترنتجست 4

 36/0 33/1 65/3 دریافت و ارسال فایل از طریق پست الکترونیکی 5

 39/0 41/1 56/3 جستجوی مطالب علمی و تخصصی 6

 43/0 39/1 18/3 پیگیری اخبار و اطالعات مرتبط با واحد صنعتی 7

 43/0 25/1 87/2 ها و مکاتبات ادارینامهرجوع به بخش 8

 85/2 28/1 44/0 (Database Softwareتهیة لیست و کاتالوگ ) 9

 44/0 38/1 11/3 های اطالعاتی برخطهای الکترونیک و بانکمطالعة مجلّه 10

 44/0 49/1 38/3 استفاده از پست الکترونیک در داخل و بیرون سازمان 11

 44/0 28/1 85/2 رسانی اخبار و اطالعات به همکاراناطالع 12

13 

14 

15 

 47/0 49/1 17/3 ا واحد صنعتیهای معتبر باستفاده از سایت

 ایکارگیری امکانات آموزشی چندرسانهبه

 های اداری از طریق ایمیلارسال نامه

76/2 

23/3 

36/1 

59/1 

49/0 

49/0 

 50/0 28/1 52/2 ای به کمک پاورپوینتتهیة اسالید رایانه 16

 55/0 57/1 84/2 انجام خریدوفروش محصول 17

 60/0 29/1 14/2 ای کارکنانبر خط برای توسعة حرفههای استفاده از دوره 18

 62/0 25/1 00/2 های ویدئویی و کنفرانو از راه دوراجرای همایش 19

 فناوري اطالعات و ارتباطاتموانع استفاده از . 3. 3

بنۀدی متغیّرهۀای موانۀع اسۀتفاده از ( که اولویت5براسا  جدول )

فقدان تجربه و دانش الزم  دهد،یرا نشان م فناوری اطالعات و ارتباطات

( در  31/0و ضریب تغییۀرات  45/3)میانگین  مدیران در ارتباط با رایانه

و ضۀریب  27/3مقاومت کاربران در برابر تغییۀر )میۀانگین  اولویت اوّل و

 ( در اولویت آخر قرار دارد. 60/0تغییرات 

 طالعات و ارتباطاتفناوري ابندي متغیّرهاي موانع استفاده ازاولویت -5جدول
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 شاخص رتبه ای میانگین انحراف معیار CVضریب تغییرات

ت
وی
اول

 

 1 فقدان تجربه و دانش الزم مدیران در ارتباط با رایانه 45/3 10/1 31/0

 2 فناوری اطالعات و ارتباطاتناآشنایی مردم و مسؤوالن با عملکرد  76/3 19/1 31/0

 3 عدم آگاهی مدیران از مسائل فناوری روز 48/3 14/1 32/0

 4 ای آموزشی مرتبط برای کارکنانفقدان دوره 62/3 18/1 32/0

 5 فناوری اطالعات و ارتباطاتفقدان آگاهی از منافع بالقوة  64/3 18/1 32/0

 6 فناوری اطالعات و ارتباطاتعدم گسترش فرهن، صحی  استفاده از  60/3 21/1 33/0

 7 فناوری اطالعات و ارتباطاتعدم آگاهی مدیران از مزایای  44/3 17/1 34/0

 8 فناوری اطالعات و ارتباطاتهای عملیاتی متکّی بر نداشتن مهارت استفاده از نظام 56/3 23/1 34/0

 9 فقدان انگیزه و حمایت الزم از طرف مدیران 34/3 19/1 35/0

 10 در این واحدها فناوری اطالعات و ارتباطاتر ارتباط با فقدان افراد متخصص د 42/3 26/1 36/0

 11 عدم تعهد کافی مدیران در استقرار این فناوری 14/3 22/1 38/0

 12 کارانههای محافظهگریزی و انتخاب سیاستریسک 23/3 27/1 39/0

 13 تصور اتالف وقت و هزینه در استفاده از آموزش برخط 01/3 22/1 40/0

 14 های جدیدعدم انگیزه و عالقة کارکنان در استفاده از روش 07/3 25/1 40/0

 15 مقاومت کاربران در برابر تغییر 27/3 37/1 60/0
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در  فنززاوري اطالعززات و ارتباطززات میززاان اثززرات. 4. 3

 واحدهاي صنعتي
در واحۀدهای صۀنعتی مۀورد  فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات

ایش درآمد، کۀاهش هزینۀه(، مطالعه، دارای اثرات اقتصادی )افز

اثرات اجتماعی، اثرات آموزشی، مهۀارتی، رضۀامندی مشۀتری و 

بازاریابی بوده که هریک از این شش اثر از مجموع چندین گویة 

نامه به دست آمده است. اثر اقتصادی براسا  مرتبط، از پرسش

دو مؤلّفة افزایش درآمد و کاهش هزینه محاسبه شده است کۀه 

های )افزایش تۀوان )افزایش درآمد( از مجموع گویهاثر اقتصادی 

های رقابتی واحد صنعتی بۀا واحۀدهای مشۀابه، کۀاهش هزینۀه

انسانی، استفادة بهینه از زمان، تسهیل مبادالت مالی( به دسۀت 

آمده است. به همین صورت، اثۀر اقتصۀادی )کۀاهش هزینۀه( از 

های اداری، کۀۀاهش میۀۀزان های )کۀۀاهش هزینۀۀهمجمۀۀوع گویۀۀه

وکار واحۀۀد گری در فرآینۀۀد کسۀۀبضۀۀایعات، کۀۀاهش واسۀۀطه

های )افۀۀۀزایش صۀۀۀنعتی(، اثۀۀۀر اجتمۀۀۀاعی از مجمۀۀۀوع گویۀۀۀه

های کارآفرینانۀه و مندیهای تجاری واحد، افزایش توانپتانسیل

هۀای فۀردی و گروهۀی بۀرای صۀادرات، تجاری، افۀزایش انگیزه

افۀۀزایش قۀۀدرت شۀۀناخت و در  کارکنۀۀان نسۀۀبت بۀۀه مسۀۀائل 

وکار، ارتقای توانایی کارکنان در برآورد خطاهۀا و کسب پیرامون

اقتصۀادی(، اثۀر  -های جدیۀد اجتمۀاعیتوانایی شناخت فرصۀت

هۀای های )افۀزایش مهارتمهۀارتی از مجمۀوع گویۀه -آموزشی

هۀای خالقیۀت و کارکنان در واحدهای صۀنعتی، توسۀعة مهارت

بۀود کارآفرینی، افزایش سۀط  آگۀاهی در زمینۀة بازاریۀابی و به

های )افزایش میۀزان فروش(، رضامندی مشتری از مجموع گویه

فروش با شناسۀایی بهتۀر مشۀتریان، افۀزایش دسترسۀی واحۀد 

صنعتی به مشتریان، بهبود ارتباط با مشۀتری، تطبیۀق تقاضۀای 

شۀۀۀده، دریافۀۀۀت انتقۀۀۀادات و مشۀۀۀتریان بۀۀۀا محصۀۀۀوالت ارائه

فروش،  کنندگان، بهبود ارائة خدمات پو ازپیشنهادهای مصرف

های محصول پیشنهادی توسط مشتریان، آگۀاهی تعیین ویژگی

هۀا( و در از نیاز مشتریان و رعایت استانداردها بر اسا  نظۀر آن

های )شناسایی بازارهای جدیۀد، نهایت، بازاریابی از مجموع گویه

هۀۀا در فرآینۀۀد بازاریۀۀابی، افۀۀزایش شۀۀدن پۀۀردازش دادهتردقیق

های بازاریۀابی، ایجۀاد بازارهۀای مندی در گسۀترش شۀبکهتوان

 اند.الکترونیکی( به دست آمده

 فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات(، 6طبۀۀق نتۀۀایج جۀۀدول ) 

( را بۀه 39/0و ضریب تغییۀرات  19/3ترین تأثیر )میانگین بیش

لحاظ اقتصادی )افزایش درآمد( در واحدهای صنعتی دارا بوده و 

تۀرین آخۀر، کم همچنین، رضامندی مشتری به عنۀوان اولویۀت

ها ( را در این واحد59/0و ضریب تغییرات  47/2تأثیر )میانگین 

 به خود اختصاص داده است. 

در  فناوري اطالعات و ارتباطات بندي اثراتاولویت -6جدول 

 واحدهاي صنعتي
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 شاخص اولویت
میانگین 

 رتبه ای

انحراف 

 معیار

 ضریب تغییرات
CV 

1 
 ثر اقتصادیا

 )افزایش درآمد( 
19/3 27/1 39/0 

 47/0 35/1 83/2 اثر بازاریابی 2

3 
 اثر اقتصادی

 )کاهش هزینه( 
61/2 30/1 49/0 

 54/0 48/1 72/2 مهارتی -اثر آموزشی 4

 56/0 40/1 46/2 اثر اجتماعی 5

6 
اثر رضامندی 

 مشتری
47/2 46/1 59/0 

 هاآزمون فرضیه. 5. 3
ها و سۀنجش در این قسمت به منظور آزمۀون فرضۀیه

 Tاثرات مختلف فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀات از آزمۀون 

ای استفاده شده است. نتایج این آزمون در مۀورد نمونهتک

اثر اقتصادی )افزایش درآمد( فناوری اطالعات و ارتباطۀات 

بر ارتقای  ICTدرصد استفاده از  99که با احتمال بیش از 

وکارهای کوچۀۀک مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت رآمۀۀد کسۀۀبسۀۀط  د

آمدة حاصل از آزمۀون دست(. همچنین، نتایج به7)جدول 

T فناوری اطالعۀات و  ای نشان داد که استفاده ازنمونهتک

های واحدهای صنعتی روسۀتایی بر کاهش هزینه ارتباطات

آمدة دسۀتداری داشته است. نتۀایج بهکوچک، تأثیر معنی

ای در مورد فرضیة سوّم نشان نمونهتک Tحاصل از آزمون 

بۀر اثۀرات  فناوری اطالعات و ارتباطۀات داد که استفاده از

داری اجتماعی واحۀدهای صۀنعتی روسۀتایی تۀأثیر معنۀی

آمدة حاصۀل از ایۀن دستطور، نتایج بهداشته است. همین

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و آزمۀۀون نشۀۀان داد کۀۀه اسۀۀتفاده از 

مهارتی واحۀدهای صۀنعتی  -شیآموز بر کارکرد  ارتباطات

داری داشته است. همچنین، اسۀتفاده روستایی تأثیر معنی

بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتری  فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀاتاز 

 داری داشته است. واحدهای صنعتی روستایی تأثیر معنی

آمده حاکی از وجود تۀأثیر دستافزون بر این، نتایج به 

 اطالعۀات و ارتباطۀاتفنۀاوری دار اسۀتفاده از مثبت معنی

 (.7وکارهای کوچک دارد )جدول بربازاریابی کسب
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 هفرضی آزمون در آن داريمعني وسطح يآمار آزمون -7جدول
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 P (t) شدهمحاسبه مقدار استفادهمورد  آزمون رمتغیّ ة فرضیهشمار

 000/0** 017/27 تک نمونه ای T اثر اقتصادی )افزایش درآمد( 1

 000/0** 308/20 ایتک نمونه T اثر اقتصادی )کاهش هزینه( 2

 T 61/18 **000/0ای تک نمونه اثر اجتماعی 3

 T 92/19 **000/0ای تک نمونه مهارتی -اثر آموزشی 4

 T 286/17 **000/0ای تک نمونه اثر بر رضامندی مشتری 5

 T 691/21 **000/0ای تک نمونه اثر بر بازاریابی 6

 درصد 1دار در سط  معنی  **
 

 هاآزمون مقایسه میانگین. 6. 3 
جهت بررسی تفاوت بۀین متغیّرهۀای مسۀتقل؛ یعنۀی نۀوع 

وکار، رشۀۀتة تحصۀۀیلی و سۀۀط  تحصۀۀیالت بۀۀا هریۀۀک از کسۀۀب

متغیّرهای وابسته؛ یعنۀی اثۀر اقتصۀادی )افۀزایش درآمۀد(، اثۀر 

مهۀارتی،  -موزشۀیاقتصادی )کاهش هزینه(، اثر اجتماعی، اثر آ

 Fتۀأثیر بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتری، تۀأثیر بۀۀر بازاریۀۀابی از آزمۀۀون 

تر از که نوع متغیّر مستقل بیشاستفاده شده است؛ به دلیل این

 سه مورد بوده است. 

وکار و داری بۀین نۀوع کسۀبنتایج نشان داد تفۀاوت معنۀی

(. براسۀا  8یک از متغیّرهای مذکور وجود نۀدارد )جۀدول هیچ

بین رشۀتة تحصۀیلی کارکنۀان در  Fآمده از آزموندستبه نتایج

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و واحۀۀدهای صۀۀنعتی و میۀۀزان اسۀۀتفاده از 

داری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، رشۀتة ، تفاوت معنیارتباطات

تحصیلی کارکنان در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان 

ده و از ایۀن نظۀر مؤثر بو فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

بین رشتة تحصیلی کارکنان تفاوتی وجود ندارد؛ ولۀی براسۀا  

بۀین میۀزان تحصۀیالت کارکنۀان  Fآمده از آزموندستنتایج به

فناوری اطالعات واحدهای صنعتی در خصوص میزان استفاده از 

داری وجود دارد. به عبارت دیگر، رشتة ، تفاوت معنیو ارتباطات

احدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان تحصیلی کارکنان در و

مؤثر نبوده و از این نظۀر  فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

 (. 8بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود دارد )جدول 

های آموزشی مرتبط به منظور بررسی تأثیر شرکت در دوره 

فنۀاوری  و میۀزان اسۀتفاده از فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀاتبا 

سۀتفاده ا tدر واحدهای صۀنعتی از آزمۀون  طالعات و ارتباطاتا

داری آن و سۀط  معنۀی  t=  387/2شد. در ایۀن مۀورد مقۀدار 

019/0 =P  به دست آمد. بنابراین، بین میزان استفادة کارکنۀان

در واحدهای صۀنعتی و شۀرکت  فناوری اطالعات و ارتباطاتاز 

درصۀد  5در سۀط   دارهای آموزشی، تفاوت معنیها در دورهآن

هۀای آموزشۀی رسد، افۀرادی کۀه در دورهوجود دارد. به نظر می

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و انۀۀد، بۀۀیش از سۀۀایر افۀۀراد از شۀۀرکت کرده

 کنند. استفاده می ارتباطات

 هفرضی آزمون در آن داريمعني سطح و يآمار آزمون -8 جدول

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
 P شدهمحاسبه مقدار استفادهیا ضریب مورد  آزمون وابسته رمتغیّ رمتغیّ جنو رمستقلمتغیّ

 F 522/0 791/0 اثراقتصادی )افزایش درآمد( اسمی چندوجهی کار تولیدیونوع کسب

 F 287/0 942/0 اثراقتصادی )کاهش هزینه( اسمی چندوجهی وکار تولیدینوع کسب

 F 252/0 958/0 اثر اجتماعی اسمی چندوجهی وکار تولیدینوع کسب

 F 395/0 881/0 مهارتی -اثر آموزشی اسمی چندوجهی وکار تولیدینوع کسب

 F 468/0 831/0 رضامندی مشتری اسمی چندوجهی وکار تولیدینوع کسب

 F 253/0 957/0 بازاریابی اسمی چندوجهی وکار تولیدینوع کسب

 F 749/1 163/0 اتفناوری اطالعات و ارتباطمیزان استفاده از  اسمی رشتة تحصیلی

 F 030/4 010/0 فناوری اطالعات و ارتباطاتمیزان استفاده از  رتبه ای میزان تحصیالت

 t  *387/2 019/0 فناوری اطالعات و ارتباطاتمیزان استفاده از  اسمی شرکت در دورة آموزشی
 

 ها بستگيآزمون هم. 7. 3
میۀزان بستگی بین متغیّرهۀای تحقیۀق و به منظور تعیین هم

در واحۀدهای صۀنعتی، در  فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

بسۀتگی پیرسۀون اسۀتفاده شۀده اسۀت. این تحقیق از ضریب هم

آمده بین متغیّرهای میزان آشنایی کارکنان دستبراسا  نتایج به

فنۀۀاوری و میۀۀزان اسۀۀتفاده از  فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀاتبۀۀا 

درصۀد  1های صۀنعتی در سۀط  در واحۀد اطالعات و ارتباطۀات

دار وجۀود دارد و بۀا افۀزایش میۀزان آشۀنایی رابطة مثبت و معنی
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فنۀاوری ، میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتکارکنان با 

 یابد. در واحدهای صنعتی افزایش می اطالعات و ارتباطات

بستگي بین متغیّرهاي تحقیق و نتایج حاصل از هم -9جدول 

 در واحدهاي صنعتي فناوري اطالعات و ارتباطاتستفاده از میاان ا
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 r Sig متغیّر وابسته متغیّر مستقل

 سن
اثرات فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
186/0- 077/0 

 سابقة فعالیت
اثرات فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
048/0- 660/0 

فناوری میزان آشنایی کارکنان با 

 العات و ارتباطاتاط

اثرات فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
**733/0 000/0 

 درصد 1داری در سط   معنی **

 گیري. بحث و نتیجه4
فنۀۀاوری اطالعۀۀات و نتۀۀایج حاصۀۀل از مطالعۀۀة کارکردهۀۀای 

گر آن است کۀه اسۀتفاده از وکارها بیاندر انواع کسب ارتباطات

  درآمۀۀد بۀۀر ارتقۀۀای سۀۀط فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات

هۀا و همچنۀین، وکارهای کوچک، کاهش سط  هزینة آنکسب

مهارتی، رضامندی مشۀتری  –در کارکردهای اجتماعی، آموزشی

درصد تأثیرگذار بۀوده اسۀت؛  1داری و بازاریابی در سط  معنی

درصد اسۀتفاده  99این به آن معنی است که با احتمال بیش از 

ای سۀۀط  درآمۀۀد بۀۀر ارتقۀۀ فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀاتاز 

هۀا و همچنۀین، وکارهای کوچک، کاهش سط  هزینة آنکسب

مهارتی، رضامندی مشۀتری  –در کارکردهای اجتماعی، آموزشی

، (2001) ، ولۀۀف(2000) نسۀۀنو بازاریۀۀابی مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت. ی

(، در 2003همکۀۀاران ) و (، یونۀۀ،2005) و مۀۀاکری گۀۀالووی

اطالعۀات و فنۀاوری مطالعات خود به نقش مثبۀت کارکردهۀای 

  اند.وکارها اشاره کردهدر انواع کسب ارتباطات
آمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف دستبراسا  نتایج به

در خصوص کارکرد اقتصادی )افزایش درآمد و کۀاهش هزینۀه(، 

داری وجود تفاوت معنی فناوری اطالعات و ارتباطاتکارگیری به

در  عۀات و ارتباطۀاتفنۀاوری اطالندارد؛ به عبارت دیگر، کاربرد 

واحدهای صنعتی بۀه یۀک انۀدازه در افۀزایش درآمۀد و کۀاهش 

هزینة واحدها مؤثر بوده و از این نظۀر بۀین واحۀدهای مختلۀف 

اشۀرفی و (؛ 1386)زارعی و مرآتۀی صنعتی تفاوتی وجود ندارد. 

اند هم در مطالعات خود به این نتیجۀه رسۀیده (1388)دیگران 

در واحدهای صنعتی بۀه  و ارتباطات فناوری اطالعاتکه کاربرد 

یک اندازه در افزایش درآمد و کاهش هزینة واحدها مؤثر بوده و 

 از این نظر بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد. 

آمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف دستبراسا  نتایج به

فنۀاوری اطالعۀات و کارگیری در خصوص کارکرد اجتمۀاعی بۀه

داری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، کاربرد تفاوت معنی، ارتباطات

در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه  فناوری اطالعات و ارتباطات

در اثۀۀرات اجتمۀۀاعی واحۀۀدها مۀۀؤثر بۀۀوده و از ایۀۀن نظۀۀر، بۀۀین 

همکۀاران  و واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد. یون،

کۀه کۀاربرد  نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیده (2003)

در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه  فناوری اطالعات و ارتباطات

در اثرات اجتماعی واحدها مؤثر بوده و از این نظر بین واحدهای 

 مختلف صنعتی، تفاوتی وجود ندارد. 

آمده، بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف دستبراسا  نتایج به

ی فنۀۀاورکارگیری مهۀۀارتی بۀۀه -در خصۀۀوص کۀۀارکرد آموزشۀۀی

داری وجود ندارد؛ بۀه عبۀارت ، تفاوت معنیاطالعات و ارتباطات

در واحدهای صۀنعتی  فناوری اطالعات و ارتباطاتدیگر، کاربرد 

مهارتی واحدها مؤثر بۀوده و از  -به یک اندازه در اثرات آموزشی

این نظر بین واحدهای مختلۀف صۀنعتی تفۀاوتی وجۀود نۀدارد. 

غالمرضۀایی و (؛ 1390)ی بستانی و وزیۀراعن(؛ 2009)شیبال  

اند ( هم در مطالعات خود به این نتیجۀه رسۀیده1387)دیگران 

در واحدهای صنعتی بۀه  فناوری اطالعات و ارتباطاتکه کاربرد 

مهارتی واحدها مؤثر بوده و از این  -یک اندازه در اثرات آموزشی

 نظر بین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد. 

آمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف دستبراسا  نتایج به

فنۀۀاوری کارگیری در خصۀۀوص کۀۀارکرد رضۀۀامندی مشۀۀتری بۀۀه

داری وجود ندارد؛ بۀه عبۀارت ، تفاوت معنیاطالعات و ارتباطات

در واحدهای صۀنعتی  فناوری اطالعات و ارتباطاتدیگر، کاربرد 

به یک اندازه در رضامندی مشتری واحدها مؤثر بۀوده و از ایۀن 

ین واحدهای مختلف صنعتی تفاوتی وجود ندارد. براسۀا  نظر ب

آمده بین واحدهای تولیۀدی مختلۀف در خصۀوص دستنتایج به

، تفاوت فناوری اطالعات و ارتباطاتکارگیری کارکرد بازاریابی به

فناوری اطالعات داری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، کاربرد معنی

دازه در بازاریۀابی در واحۀدهای صۀنعتی بۀه یۀک انۀ و ارتباطات

واحدها مؤثر بوده و از این نظر بین واحدهای مختلۀف صۀنعتی، 

( نیز در مطالعات خود بۀه ایۀن 2002)وارن تفاوتی وجود ندارد. 

 نتیجه رسیده است.

آمده بین رشتة تحصیلی کارکنۀان در دستبراسا  نتایج به

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و واحۀۀدهای صۀۀنعتی و میۀۀزان اسۀۀتفاده از 

داری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، رشۀتة ، تفاوت معنیتارتباطا

تحصیلی کارکنان در واحدهای صنعتی به یک انۀدازه در میۀزان 
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مؤثر بوده و از ایۀن نظۀر  فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

بین رشتة تحصیلی کارکنان تفاوتی وجود ندارد. براسا  نتۀایج 

ان واحۀدهای صۀنعتی آمده بین میزان تحصیالت کارکنۀدستبه

، فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀاتدر خصوص میۀزان اسۀتفاده از 

داری وجود دارد؛ به عبارت دیگۀر، رشۀتة تحصۀیلی تفاوت معنی

کارکنان در واحدهای صنعتی به یک اندازه در میزان استفاده از 

مۀؤثر نبۀوده و از ایۀن نظۀر بۀین  فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات

 فاوتی وجود دارد.  واحدهای مختلف صنعتی ت

آمده بین متغیّرهۀای میۀزان آشۀنایی دستبراسا  نتایج به

و میۀزان اسۀتفاده از  فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀاتکارکنان با 

 1در واحۀدهای صۀنعتی در سۀط   فناوری اطالعات و ارتباطات

دار وجۀود دارد و بۀا افۀزایش میۀزان درصد رابطة مثبت و معنی

، میزان اسۀتفاده ری اطالعات و ارتباطاتفناوآشنایی کارکنان با 

در واحۀدهای صۀنعتی افۀزایش  فناوری اطالعات و ارتباطۀاتاز 

 یابد.   می

آمده بین میزان اسۀتفادة کارکنۀان از دستبراسا  نتایج به

در واحۀدهای صۀنعتی و شۀرکت  فناوری اطالعۀات و ارتباطۀات

درصۀد  5دار در سۀط  های آموزشی، تفاوت معنیها در دورهآن

هۀای آموزشۀی وجود دارد؛ به عبارتی دیگر، افرادی کۀه در دوره

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و انۀۀد، بۀۀیش از سۀۀایر افۀۀراد از شۀۀرکت کرده

( هۀم در مطالعۀات 2003کنند. هرسلمن )استفاده می ارتباطات

هۀای خود به این نتیجه رسیده اسۀت کۀه افۀرادی کۀه در دوره

فناوری اطالعۀات راد از اند، بیش از سایر افآموزشی شرکت کرده

 کنند. استفاده می و ارتباطات

های موجود در سط  روستاها، راهکارهۀای برای حل چالش

 گردد:زیر پیشنهادی می

فناوری اطالعۀات دهد که استفاده از نتایج تحقیق نشان می -1

های بۀر ارتقۀای سۀط  درآمۀد و کۀاهش هزینۀه و ارتباطات

وده اسۀۀت. واحۀۀدهای صۀۀنعتی کوچۀۀک روسۀۀتایی مۀۀؤثر بۀۀ

شۀود بۀه منظۀور افۀزایش تولیۀدات در بنابراین، توصۀیه می

واحدهای صنعتی و ایجاد رقابت در این واحۀدها نسۀبت بۀه 

 گسترش این فناوری اقدامات الزم صورت گیرد. 

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و های تحقیۀۀق، اسۀۀتفاده از طبۀۀق یافتۀۀه -2

مهۀارتی کارکنۀان  –بۀر افۀزایش سۀط  آموزشۀی ارتباطات

عتی کوچک روستایی مؤثر بوده اسۀت. از ایۀن واحدهای صن

شود افزایش مهارت کارکنان در این واحدها با رو، توصیه می

دیۀۀده و آشۀۀنا بۀۀه دانۀۀش روز، از گیۀری از افۀۀراد آموزشبهره

سۀۀازی تسۀۀهیالت و های متۀۀولّی و بۀۀا فراهمطریۀۀق سۀۀازمان

 تجهیزات الزم صورت پذیرد. 

فنۀاوری اطالعۀات و از  های تحقیق استفادهبا توجه به یافته -3

بۀۀر رضۀۀامندی مشۀۀتریان و همچنۀۀین، بازاریۀۀابی  ارتباطۀۀات

واحۀۀدهای صۀۀنعتی کوچۀۀک روسۀۀتایی مۀۀؤثر بۀۀوده اسۀۀت. 

فناوری اطالعۀات شود که برای گسترش بنابراین، توصیه می

در ایۀۀن واحۀۀدها از طریۀۀق ایجۀۀاد ارتباطۀۀات  و ارتباطۀۀات

ها بۀا ت آندیگر و تقویت تعامالتر این واحدها با یکگسترده

های مشۀۀتریان، اقۀۀدامات الزم از جملۀۀه بهبۀۀود زیرسۀۀاخت

 ارتباطی و اطالعاتی در این زمینه صورت پذیرد. 

های آموزشی دهد افرادی که در دورهنتایج تحقیق نشان می -4

فنۀاوری اطالعۀات و اند بیش از سۀایر افۀراد از شرکت کرده

ود کۀه شۀکننۀد. بنۀابراین، توصۀیه میاستفاده می ارتباطات

ها سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین، همة سازمان

های مۀۀرتبط بۀۀا ایۀۀن واحۀۀدها در زمینۀۀة برگۀۀزاری و تشۀۀکّل

 فنۀاوری اطالعۀات و ارتباطۀاتهای آموزشی مرتبط بۀا دوره

پیگیر بوده و مدیرعامالن و کارکنان مربوطه را برای شۀرکت 

رشۀد ها تشویق کنند تۀا از ایۀن طریۀق شۀاهد در این دوره

واحۀۀدهای صۀۀنعتی فنۀۀاوری اطالعۀۀات و ارتباطۀۀات تۀۀر بیش

 شهرستان باشیم. 

فنۀۀاوری اطالعۀۀات و در مجمۀۀوع، بۀۀا توجۀۀه نقۀۀش مثبتۀۀی کۀۀه  -5

در افزایش درآمد، کۀاهش هزینۀه، بهبۀود بازاریۀابی و  ارتباطات

فروش محصوالت در واحدهای صنعتی شهرستان داشته اسۀت، 

زم را در جهۀت هۀای الشۀود کۀه مسۀؤوالن، حمایتتوصیه می

شدن مشکالتی کۀه ایۀن واحۀدها دارنۀد، انجۀام دهنۀد. برطرف

همچنۀۀین، همکۀۀاری الزم را بۀۀا کلیۀۀة واحۀۀدهای صۀۀنعتی در 

های مختلف تولید، بازاریابی و فروش محصوالت را داشته زمینه

باشند تا از این طریق شاهد رونق مجۀدد واحۀدهای صۀنعتی و 

 ه در کشور باشیم. وکارهای کوچک در شهرستان و البتکسب

 هایادداشت
1. Galloway & Mochrie 

2. Warren 

3. Harbi, Amamou & Anderson 

4. Wolf 

5. Herselman 

6. Canavari, Miniucchi, Nocella &Viaggi 

7. Lenz & Nobis  

8. Mathur & Ambani 

9. Shiblaq 

10. Descriptive surveying 
 

 

 



 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            74            

 کتابنامه
1. Alambeygi, A., Malekmohammadi, I., & Moghimi, M. (1388/2009). Factor analyzing ICT components 

related to organizational entrepreneurship development in Agricultural Extension Organization. Journal 

of Economic and Agricultural Development (Agricultural Industries and Science), 23(1), 1-10. [In 

Persian] 

2. Amini, H. R., & Haji-Biklou, S. (1382/2003). Importance of ICT in hand-made industries and its role on 

Iran's villages. Proceeding of the IT and ICT application in village (pp. 273-282), 24-25 Feb. 2004, 

University of Science and Technology, Tehran, Iran. [In Persian] 

3. Anabestani, A. A., & Vaziri, S. (1390/2011). Analyzing social, economic and physical impacts of ICT in 

rural areas development (Case study: Gorgan county). Journal of Rural Researches, 2(1), 187-213. [In 

Persian] 

4. Ashrafi, M., Ahmadpour, A., & Mehdipour, A. (1386/2009). ICT and its promotion, a supportive policy 

in improving rural management performance. Proceeding of the 6th biannual conference of Iran's 

agricultural economics, Mashhad Ferdowsi University, Tehran, Iran. [In Persian] 

5. Canavari, M., Miniucchi, D., Nocella, G., & Viaggi, D. (2003). Electronic commerce in agriculture and 

agribusiness: The case of Emilia-Romagna (Italy), in: Harnos Z., Herdon M., Wiwczaroski T.B., 

“Information technology for a better agri-food sector, environment and rural living”. Proceeding of the 

4th Conference of the European Federation of Information Technology in Agriculture, Food and 

Environment (EFITA) - University of Debrecen, Debrecen, Pp 226-235. 

6. Galloway, L., & Mochrie, R. (2005). The use of ICT in rural firms: a policy-orientated literature review. 

info, 7(3),33 – 46. 

7. Gholamrezaei, S., Papzan, A., & Saki, M. (1387/2008). Study on economic effects of ICT (E-commerce) 

on agricultural products marketing. Proceeding of 5th national conference on e-commerce. 23, 

November, 2008, Tehran: Ministry of commerce, deputy of planning and economic affairs. [In Persian] 

8. Grimes, S. (2000). Rural areas in the information society: diminishing distance or increasing learning 

capacity? Journal of Rural Studies, 16(1), 13-21. 

9. Harbi, S., Amamou, M., & Anderson, A. (2009). Establishing high-tech industry: The Tunisian ICT 

experience. Technovation, 29(6), 465-480. 

10. Herselman, M. (2003). ICT in rural areas in South Africa: Various case studies. Informing Science, 945-

955. 

11. Jensen, M. (2000). African Internet status report 2000. Nord-Süd aktuell, 3(1), 465-471. 

12. Lenz, B., & Nobis, C. (2007). The changing allocation of activities in space and time by the use of ICT, 

fragmentation, as a new concept and empirical results. Transportation Research Part A, 41, 190-204. 

13. Malecki, E. J. (2003). Digital development in rural areas: Potentials and pitfalls. Journal of Rural 

Studies, 19(2), 201-214. 

14. Martin, H. I., & Maltay, H. M. (2001). Blanked approaches to promoting ICT in Small firms: Some 

lessons from the DTI ladder adoption model in the UK. Internet Research, 1(1), 399- 410.  

15. Mathur, A., & Ambani, D. (2005). ICT and rural societies-opportunities for growth. International 

Information and Library Review, 37(4), 345–351.   
16. Müller-Falke, D. (2002). The use of telecommunication and information technologies in small 

businesses - Evidence from Indian small scale industry. Unpublished draft, forthcoming. A Logit/Tobit 

Model, Research Policy, 30: 245-262. 

17. Okhovat, M. Z., & Abedi, G. H. (1382/2003). The role of information technology in economic and social 

development of the rural society (Case study: Golestan province). Proceeding of the IT and ICT 

application in village (Pp, 53-60), 24-25 Feb. 2004. University of Science and Technology, Tehran, Iran. 

[In Persian] 

18. Saadi, H., Movahedi, R., & Nagel, U. J. (2006). Surveying wheat farmers access and confidence to 

sources of information and communication channels (ICT) about controlling eurygaster integrates in 

Hamedan province of Iran. In Proceedings of the 22nd Annual Conference of the Association for 

International Agricultural and Extension Education (AIAEE), (pp.592-599), Clearwater Beach, Florida.  

19. Salimifard, K. H., & Abbasi, M. (1387/2008). Study on electronic readiness of SMEs for e-commerce. 

Proceeding of the 5th national conference on e-commerce, 23, November, 2008. Ministry of commerce, 

deputy of planning and economic affairs, Tehran, Iran. [In Persian] 

http://libra.msra.cn/Journal/10976/j-rural-stud-journal-of-rural-studies


 75                                                    .. .ارتباطات )فاوا( و اطالعات فناوری تأثیر                                                 پنجم سال           
20. Shiblaq, F. K. (2008). ICT in rural New Zealand: A review of the literature. Bulletin of Applied 

Computing and Information Technology, 6(1), 1-10. 

21. Warren, M. F. (2002). Adoption of ICT in agricultural management in the United Kingdom: the intra-

rural digital divide. Zemedelska Ekonomika-Praha-, 48(1), 1-8.  

22. Wolf, S. (2001, September). Determinants and impact of ICT use for African SMEs: Implications for 

rural South Africa. In Center for Development Research (ZEF Bonn). Trade and Industrial Policy 

Strategies (TIPS), Annual Forum at Misty Hills, Mulderdrift (10-12 sept 2001).  

23. Yazdani-e-Zanganeh, M., & Khosravipour, B. (1389/2010). Factors affecting on e-commerce adoption 

by SMEs in agriculture sector. Quarterly of Parks and Incubators, 7(25), 59-64. [In Persian] 

24. Yeung, M. A., Shim, J. P., & Lai, A. Y. K. (2003). Factor affecting e-commerce adoption: an empirical 

evidence. Communication of the ACM, 46(9), 226-32.  

25. Zarei, B., & Merati, A. (1386/2007). Presenting an architecture framework for access to products' chain 

based on rural ICT infrastructure. Quarterly of Modares Human Science, 12(4), 177-197. [In Persian] 



 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            76            

 

The Impacts of Information and Communication Technology (ICT) in Rural 

Industrial Units of Hamedan County 
 

Zahra Qaravi Nouri1- Heshmatollah Saadi*2- Hamid Balali3- Reza Movahedi4 

1- Ph.D. Candidate in Rural Development, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.  

2- Associate prof., in Agricultural Education and Extension, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran. 

3- Assistant prof., in Agricultural Economic, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran. 

4- Associate prof., in Agricultural Education and Extension, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran. 

 

Received: 3 March 2015         Accepted: 23 February 2016 

 

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. 

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 
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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 

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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