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ل يـ تحلر، يـ خا يهـا در سـال  ييروسـتا ) فـاوا ( اطالعـات و ارتباطـات   يدفاتر فنـاور با توسعه 
 يبـرا  يزيـ رن دفاتر بـه منظـور برنامـه   يدر توسعه اها استان يشتر برخيو علل رشد ب يچگونگ

ل عوامـل  يتحلوهيو تجز وجوجست به حاضر قيتحق .درويشمار مبه ينده از اقدامات ضروريآ
، ثرؤعوامل مـ  يسنجتياهم يبرا. پرداخت يين حوزه در بخش روستايت توسعه ايموفق ياتيح
 يمراتبـ ل سلسـله يـ تحل مدل ، ازعوامل يبند رتبه يبرا و ياو دوجمله نينگايسه ميآزمون مقا از
ثر بـودن تمـام عوامـل    ؤاز مـ  يحاک )۱۳۹۱در سال (جه پژوهش ينت. استفاده شد )AHP( نديفرا
اطالعـات و   يطـرح فنـاور  ز يـ آم تيـ موفق ير اجراد) ينديو فرا ي، فني، انسانيسازمان( ياصل

 ييروسـتا فـاوا  طـرح   ياجـرا  يد که عامل فنداعوامل نشان  يبند رتبه ،نيهمچن ؛بود ارتباطات
از  يســازمان مخــابرات از نظــر برخــوردار يرعوامــل آمــادگيو ز يگــذارتأثيرن يبــاالتر يدارا
کـارگزاران در بعـد    يبـرا  يدوره آموزشـ  ي، برگـزار يمناسب در بعـد سـازمان   یهاساختريز

در بعـد   امانهو سهولت استفاده از سـ  ،يدر بعد فن ير نوربيف ي، رشد مناسب و گستردگيانسان
  .ندرا دار هاتين اولويباالتر ينديفرا
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∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 ير دگرگـون يسـ  ،اسـت ت و قابل توجه يامروز حائز اهم يايز در دنيش از هر چيآنچه ب

ـ  يـ ط پايک محـ ياز  يشتاب و اساسپر ـ يب شيدار و قابـل پ  يطـ يمح يروز بـه سـو  يـ د ين

 ،امـروزه . اسـت امـروز   يدار در عصر انقالب اطالعـات يده و ناپايچيا و پيمحور، پو ييدانا

تثبيت موقعيت هر كشور و حتي هر فـرد مطـرح    برایابزاري قدرتمند  مثابهاطالعات به

ـ . بايد در اختيار عموم قرار گيـرد  ،است و بر اين اساس  وري اطالعـات و ارتباطـات  افن

رسـاني صـحيح و   تواند از طريـق اطـالع  ترين عواملي است كه مياز جمله مهم )۱()فاوا(

جانبه روستاها را هاي توسعه همهدر آموزش آنها مؤثر بوده و زمينهيان يموقع به روستا به

ـ  عامـل پيشـران در توسـعه ملـي دانـش      در روسـتا  اوادمات فدفاتر خ. دسازفراهم  ه، پاي

دهنـده   هاي امن و عادالنه براي همه ايرانيان، شکلکننده فرصتکننده ارزش، فراهم خلق

اسـالمي و کـانون    -اي هوشمند متکي بـر هويـت ايرانـي    مديريت دانش و جامعه شبکه

روسـتاها و از بـين بـردن     توسـعه  بـرای پيشرفته فناوري اطالعات در مناطق روسـتايي  

هـاي  رسـاخت مستلزم فـراهم شـدن زي   اواتوسعه ملي بر مبناي ف. شکاف ديجيتالي است

اوا گسـترش روزافـزون فـ    .اسـت  فـاوا  هـاي  رين آنها بسط مهارتت فراوان است که مهم

 پـي داشـته   در را هاي مرتبط با فناوري اطالعـات مههاي مهم و تدوين برنا گذاري هدف

المللـي  ناسـت کـه توسـط اتحاديـه بـي      )۲(رين آنها اهداف توسعه هـزاره تاز مهم است؛

کشور مـا نيـز   . طراحي شده است ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۵براي يک دوره ده ساله از  )۳(ارتباطات

ن متعهد شـده  داو رسماً ب هکرد ااعالميه اصول جامعه اطالعاتي را امض ر اعضا،مانند ساي

هـزار دفتـر    دهجري طرح فاوا روستايي تجهيز با تعيين م ۱۳۸۳در سال  ،روناز اي. است

در چنـد سـال   . شـروع  شـد  روستايي بر اساس اهداف برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي   

بـرداري  جـاد و بهـره  ت عالي نظارت بـر اي ئاندازي دفاتر با پيگيري مستمر هيگذشته، راه
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نيکـي در ايـن   برداري مؤثرتر و ارائه خدمات الکتروبهره. اجرا شده است دفاتر روستايي

  .)۱۶: ۱۳۸۹ ،حسينيشاه( ن طرح استترين نکات مورد توجه مسئوالدفاتر از مهم

هاي اطالعاتي و ارتباطي روزافـزون  براي تأمين اهداف توسعه هزاره، نياز به فناوري

هـاي ارتبـاطي و   هـاي تقويـت فنـاوري   از فرصـت  توانمي ،در فضاهاي روستايي. است

هاي بهداشتي و سـالمتي  د و مبارزه با فقر، گرسنگي، نارسايياطالعاتي براي توليد درآم

گـذار  تأثيرتوسعه بسـيار   ۲۱هاي پاياني قرن سالمشخصة بارز . بهره گرفت سواديو بي

، چرا کـه ارتباطـات راه دور بـراي پوشـش اطالعـاتي در      بودرايانه و ارتباطات راه دور 

 ،هـاي اخيـر  ، در سالروناز اي .استيافته تبديل به يک مقوله حياتي شده توسعه نواحي

کارهاي مرتبط با فاوا براي توسعه روسـتايي در کشـورهاي   از راه گيريبهره تقاضا براي

. وجـود آورده اسـت  جاد تحول بـه ها و امکانات زيادي را براي ايتدر حال توسعه قابلي

 هاي فراوان براي بخش زيـادي از جمعيـت منـاطق روسـتايي بـراي     فراهم شدن فرصت

 خـدمات را  آوريو فـراهم  عبور از شکاف ديجيتـالي و دسترسـي بـه منـابع اطالعـاتي     

 هـاي راهبردهـاي  ناکـامي  ).Mathur, 2005: 2(دانست تحول  اولين مرحله اين توان مي

 هنـوز و مانند اينها  غذايي امنيت اشتغال، بهداشت، فقر، زمينه در روستايي توسعه پيشين

 وجـود  .اسـت  سـاخته  گريبان به دست متعدد هاي چالشو  مسائل با را روستايي توسعه

 قـرار  کشورها توجه بيشتر مورد روستايي پايدار توسعه که بود مشکالت و همين مسائل

 صل از انقـالب اطالعـات و ارتباطـات   منافع حا ).۱۳۸۹ فعلي و همکاران،(است  گرفته

بـر   گسـترده ات تأثيربسا چهشود، بلکه تنها به شهروندان و اشخاص خاص محدود نمي

-ناز اي). Gurumurthy, 2004: 30( مفهوم کالن آن داشته باشد بهاقتصاد ملي و جهاني 

باز شدن درهـايي   ،توسعه ديجيتالي نواحي روستايي، در واقع« :شودروست که گفته مي

 ).Malecki, 2003: 211( »به روي روستاييان براي دسترسي به امکانات نامحدود اسـت 

عـدم تعامـل کـافي     ،يک چالش اجتماعي مطرح شود در قالب دکه باي ایچالش اساسي

ي يدهندگان فاوا در مناطق روسـتايي و جوامـع محلـي در خصـوص نيازهـا      ميان توسعه
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ارتباطـات در  ). ۳: ۱۳۸۵نـوري و همکـاران،   ( اوا برطرف شـود از طريق ف بايداست که 

رتبـاطي و اطالعـاتي ميـان    اختالف شديد در خدمات ا مانند مناطق روستايي با واقعياتي

شهر و روستا، محدوديت خدمات عمومي، موجود نبودن پرسنل ماهر، نياز بـه خـدمات   

مزاياي اسـتفاده از  ). Kawasumi, 2005: 2(بهداشتي و آموزشي و مانند آن همراه است 

در اين . بر کسي پوشيده نيست روستاها در راستاي توسعه اواويژه فن بههاي نوي فناوري

هـاي نـوين در توسـعه منـاطق شـهري و       فنـاوري  تأثيرتحقيقات زيادي در زمينه  ،اراست

نشـانگر اثرگـذاري    قـات طور مجزا انجام شده که نتايج  حاصل از ايـن تحقي به روستايي

  .ند توسعه کشورها بوده استياوا در فراچشمگير ف

د دورنمـاي  توانايي دفاتر فاوا در توسعه روستايي را بايـد در مـواردي هماننـد ايجـا    

اي،  هـاي حاشـيه   دادن گـروه  مطلوب بازار، توانمندسازي جوامع روستايي، هـدف قـرار  

ظهـور و  ). Pringle and David, 2002: 14(کرد جو وتجس اينهاايجاد اشتغال و مانند 

ده و پيشران توسعه کرهاي اجتماعي جنبه کاربردي پيدا نظامگسترش دفاتر فاوا در همه 

گران جهـاني  لتحلي .شده است بود رفاه عمومي و عدالت اجتماعيخدمات به منظور به

توسـعه ايـن فنـاوري     ،سازي و جلوگيري از شکاف ديجيتـالي معتقدند در بحث جهاني

  ).۲۵: ۱۳۸۳ جاللي و همکاران،(خواهد داشت  نقش اساسي

در حـوزه فنـاوري اطالعـات تعـداد      )۴(شناسـايي عوامـل حيـاتي موفقيـت     زمينةدر 

ـ  تحقيـق . شـود ها اشاره مـي ق انجام گرفته است که در پی، بدانيمحدودي تحق  رد وورهن

 ،»هاي اطالعـاتي ستمسازي سيادهعوامل کليدي موفقيت در پي« عنوان ، با)١٣٩١( غالمي

، بـه دنبـال   گيـري راهبـردي  مبا در نظر گرفتن نيازهاي اطالعـاتي مـديران بـراي تصـمي    

در  )۵(هـاي اطالعـاتي اجرايـي   سـامانه  يسـاز ادهي عوامل کليدي موفقيـت در پيـ  شناساي

جامعه آماري ايـن پـژوهش را مـديران و کارشناسـان شـرکت      . هاي ايراني استسازمان

نتـايج تحقيـق نشـان    . دهنـد هاي تابعـه آن تشـکيل مـي   صنايع تجهيزاتي نفت و شرکت

ـ اهاي اطالعاتي اجرايي عبارتسامانه سازيادهدهد که عوامل کليدي موفقيت در پي مي د ن

ــدل مفهــومي، طراحــي : از ــه، و اســتقرار مشــارکت طراحــي مناســب م ــاوریجويان  فن
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 هـاي ت، نقش مديريت ارشد و قابليت پروژهمرتبط،نقش واحد فناوري اطالعات، مديري

سـازي   پـذيري در پيـاده  ردرصـد از تغيي  ۵۹افزاري مورد نياز اين عوامل در مجمـوع  نرم

  .دهند را نشان مي هاي اطالعاتي اجرايي ز سامانهآميتموفقي

عوامـل   تحليـل «، در پژوهشی بـا عنـوان   )Slevin et al., 1991(اسيلون و همکاران 

، ضـمن تعريـف   »هاي اطالعـاتي نظامگيري عملکرد بهبود و اندازه حياتي موفقيت براي

گروه اسمي براي اسـتنباط   ، از شيوةسال مدت يک و نيز پايش به م اطالعاتي دانشگاهنظا

در . انـد کردهامل حياتي موفقيت محيط بهره جسته و از پرسشنامه استفاده و استخراج عو

، »سـازماني درون هـاي اطالعـاتي  نظامعوامل حياتي موفقيت در «با عنوان تحقيقي ديگر 

 تـأثير روي کـار آنهـا   نظـام  کارکناني که اين  ران ارشد، سرپرستان وبا مدي هايی مصاحبه

موفقيت شامل انگيـزش،  هفت عامل حياتي  ،قيقدر اين تح ، صورت گرفت؛مستقيم دارد

هـاي اطالعـاتي درونـي،    نظـام ، ائتالف بـاال بـا   سازمانيگروه کاري درونديدگاه مشترک، 

 پيدايش و ايجاد استانداردهاي صنعتي مشـخص و م اطالعاتي پيشرفته، نظامجدد،  یمهندس

عوامـل  «عنوان  با )Antlova, 2009 (ة آنتلوا مطالع ).Xiang-Hua et al., 2006(شده است 

 پردازد کـه شناسـايي   ين موضوع ميدب ،»حياتي موفقيت در توسعه برنامه فناوري اطالعات

در  اتـالف هزينـه و زمـان جلـوگيري کنـد؛ و      تواند ازعوامل حياتي موفقيت هر پروژه مي

هاي مختلف عوامل حيـاتي  در سازمان ، ممکن استهرچند که رسددين نتيجه ميب ،نهايت

   .پروژه مشترک است ید، اما در اکثر آنها روش اجرا و مديريت اجراباش ت متفاوتموفقي

الکترونيک  و ارائه خدمات در توسعه روستايي اطالعات كارگيري فناوريهب هرچند،

و مـوانعي در   هـا توانـد چـالش  مـي  ئلمسـا  ای ازمجموعـه ناديده گرفتن  است، امامؤثر 

شـود کـه   ال مطـرح مـي  ؤحال اين س. داشته باشد گسترش دفاتر فاوا روستايي به همراه

پـژوهش   فرضـيات  .»عوامل در موفقيت اجراي اين طرح نقـش اصـلي را دارنـد؟    کدام«

ست که عوامل حياتي موفقيت شامل عوامل سازماني، انسـاني، فنـي و   ن مبنابر ايحاضر 

  :اند ازست و اهداف پژوهش عبارتعوامل آنهارفرايندي و زي
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  ؛اجراي طرح دفاتر فاوا روستايي سازي وادهاتي موفقيت در پيل حيمشناسايي عوا - ۱

 ؛اجراي طرح دفاتر فاوا روستايي سازي وادهل حياتي موفقيت در پيمبندي عوارتبه - ۲

 ؛سازي و اجراي طرح دفاتر فاوا روستاييادهعوامل سازماني در پي تأثيربررسي  - ۳

 ؛فاتر فاوا روستاييسازي و اجراي طرح دادهعوامل انساني در پي تأثيربررسي  - ۴

 ؛ وسازي و اجراي طرح دفاتر فاوا روستاييادهعوامل فني در پي تأثيربررسي  - ۵

  .سازي و اجراي طرح دفاتر فاوا روستاييادهعوامل فرايندي در پي تأثيربررسي  - ۶

  مباني  نظري تحقيق

ش، پرداز سازي،رهعبارت است از فرايند توليد، ذخي) فاوا(فناوري اطالعات و ارتباطات 

از  و اي،و رســانه نشــر، دســتيابي و انتقــال و تبــادل اطالعــات از بســترهاي مخــابراتي 

پـردازش   ،زمان انجام محاسبات به کاهششود که هاي هزاره جديد محسوب مي فناوري

زماني در زندگي بشر  اوادستاوردهاي ف. انجامد میها و تبادل ساده اطالعات  تر داده دقيق

کنـد  اشـت کـه در ميـان تمـام اقشـار جامعـه رسـوخ        واهـد د خگـذاري را  تأثيرحداکثر 

)Mathur and Ambani, 2005: 353.(   بــرداری از تجـارب ديگــر  از آنجـا کــه گرتـه 

و  کشورهاي جهان در روستاهاي ايران کارساز نيست و بايد شـرايط فرهنگـي و بـومي   

کـه   تاسـ به دنبال آن  حاضر داشت، پژوهش يان در کليه مراحل مد نظريآموزش روستا

  .عوامل حياتي موفقيت  اجراي طرح دفاتر فاوا در مناطق روستايي را شناسايي کنند
در دانشـگاه   ١٩٦٠در دهـة   )۶(رونالـد دانيـل   را »عوامل حيـاتي موفقيـت  « ةاولي ةايد
مدرس و اسـتاد   )۷(روکارت از سوی ١٩٨٠ ةاين مفهوم در ده ،سپس کرد؛طرح  هاروارد

بسـط  ای مـؤثر  گونـه بـه مريکا آ) MIT(تی آیام نشگاهفناوري اطالعات بخش مديريت دا
ي محـدود در  يهـا ت اشاره به حـوزه عوامل کليدي موفقي« ،بر اساس تعريف وي  . داده شد

 آيیکار دارد که چنانچه به نتايج مطلـوب منجـر شـوند، مزيـت و کـار     وا کسبهر پروژه ي
 .)Rockart and Bullen, 1981: 69( »دکرتضمين خواهند  را رقابتي مناسب براي سازمان

عوامـل حيـاتي    ةرويکـرد دانيـل دربـار    البته گروه پژوهشی روکارت به بسط و توسـعة 
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ـ    . پرداختندموفقيت  طـور   هدانيل پيشنهاد کرد که براي ناديده گـرفتن اطالعـات اضـافي ب
کننـد،   هاي اطالعاتي روي عواملي کـه موفقيـت سـازمان را تضـمين مـي      مبايد نظامؤثر، 
ـ  ،روکارتبه باور . )Rockart, 1979: 57(د يابنتمرکز  ي ت بـه معنـ  عوامل حياتي موفقي

آميز در پي خواهنـد  تهاي فعاليت است که عملکرد رقابتي موفقياز حوزه تعداد محدودي
، )Bruno and Leidecker, 1984: 23( و ليـدکر  برونـو  همچنين، بنـا بـه تعريـف   . داشت

ها، شرايط يا متغيرهايي که اگر درست مـديريت  اند از مشخصهعوامل حياتي موفقيت عبارت
   .قابل مالحظه بر موفقيت موضع رقابتي سازمان داشته باشند یتوانند اثرمي ،شوند

شده در زمينـه عوامـل   همدل کامالً مشخص و از قبل تهييک گرفته، بر اساس مطالعات انجام
شـوند و   نـد و خلـق نمـي   حياتي موفقيت وجود ندارد، زيرا عوامل حياتي موفقيـت وجـود دار  

 ،شـده قات انجـام در اکثر تحقي. شده از جامعيت يکسان برخوردار نيستنداستفاده هايبيشتر مدل
شـده  يک مـدل مفهـومي ارائـه     ،و با توجه با اهداف تحقيق اندشدهچندين نظريه و مدل تلفيق 

 ي اسـتفاده از بـرا  )Butler and Fitzgerald, 1999( بـاتلر و فيتزجرالـد  برای نمونـه،  . است
مختلـف را بـا    ، مطالـب هـاي اطالعـاتي   نظـام در زمينـه   )CSFs(عوامل حياتی موفقيت 
ـ ماننـد ت  یاطالعـات  هـاي  نظامبسياري از محققان حوزه . يکديگر تلفيق کردند  و و آنـگ ئ

)Ang and Teo, 1997 ( بـرای  تـا بـه يـک مـدل واحـد      کردنـد  چندين مدل را ترکيب
  . يدندها رس نظامريزي اين  برنامه
 )Chow and Cao, 2008( در پژوهش چو و کـاوو  کار رفتهبه از مدل حاضر، تحقيق در

اسـتفاده   »چابـک  افزارينرم هايپروژه شناسايي عوامل حياتي موفقيت اجراي«با عنوان 
تنها بـه شناسـايي عوامـل حيـاتي موفقيـت پرداختـه بلکـه        پژوهش يادشده نهزيرا شده، 

بنـدي عوامـل   ، طبقـه همچنـين . تي شکست نيز برآمده استدرصدد شناسايي عوامل حيا
موفقيت به چهار بعد سازماني، انساني، فني و فرايندي با اصول و اهداف تحقيق حاضـر  

هاي موفقيـت  ، شاخصبنابراين. و از جامعيت کافي برخودار است داشته انطباق بيشتري
مصـاحبه بـا مجريـان    از  نيـز  هاي موفقيـت رعوامل هر گروه و شاخصاز اين مدل و زي

ايـن  طرح دفاتر فاوا در استان همدان و کارگزاران موفـق دفـاتر فـاوا از نظـر مخـابرات      
  .استبرگرفته شده استان 
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  قمدل عملياتی تحقي -۱شکل 

آمــادگي ســازمان  -2؛ تعهــد مــديريت -1: عوامــل ســازماني

داشتن منابع  -3؛ هااز نظر برخورداري از زيرساخت) مخابرات(

-5؛ توجيه اقتصادي و علمي در انتخاب مراكز -4؛ مالي مناسب

هاي مربوط سايت -6؛ توجه به ابعاد اقتصادي و اجتماعي مسئله

بسترســازي  -8؛ تهمكــاري ادارا -7؛ هــاي دولتــيبــه ارگــان

 -10؛ و داشتن برنامه مناسب بـراي اجـراي طـرح    -9؛ فرهنگي

  عوامل سياسي و الزامات قانوني

 - 2؛ برگـزاري دوره آموزشـي بـراي كـارگزاران     - 1 :عوامل انساني

رسـاني بـه   تشويق كارگزاران و اطالع - 3؛ اعتماد به كارگزاران محلي

وجـود نيروهـاي    - 5؛ اافزارهـ تسلط به امـور رايانـه و نـرم    - 4آنها؛ 

جمعيـت   - 7؛ داشتن سواد و تحصـيالت  - 6؛ متخصص در روستاها

داشـتن   - 9؛ هاي مناسب براي اجـراي طـرح  داشتن روش- 8؛ روستا

- 10؛ هـاي مختلـف  گروه پژوهشي مناسـب و متخصـص از حـوزه   

برخورداري روستاييات از انگيـزه كـافي بـراي    (آگاهي باال بين افراد 

  پذيري گروه كاريانعطاف - 11و  ؛)استفاده از اينترنت

پـااليش و ارزيـابي    - 2؛ سهولت اسـتفاده از سيسـتم   - 1 :عوامل فرايندي

داشتن درك و دانش سيستم از ساختار فراينـد و محـيط    - 3؛ مستمر پروژه

شده از استانداردسازي خدمات ارائه - 5كارگزاران؛ و گردش مالي  - 4؛ كار

  فاوا سوي مراكز

انتخـاب   - 2نـوري؛  مناسب و گسـتردگي فيبـر   رشد  - 1 :عوامل فني

پشـتيبان   - 3شود؛  صحيح سيستم عاملي كه براي دفاتر فاوا استفاده مي

 هـاي تـوجيهي   برگـزاري كـالس   - 4؛ ها دفاتر فاوا در مراكز شهرستان

داشـتن   - 6؛ وجود كاربردهاي وابسته - 5؛ هاي جزئي براي رفع خرابي

  مناسبافزاري  سخت فناوري - 7؛ و كنترل متمركز

  :يتهاي موفقشاخص

  توسعه روستا -

  بهبود كيفيت زندگي -

  ارائه خدمات الكترونيك -

كاهش شكاف ديجيتالي بين  -

  شهر و روستا
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  شناسيروش

کارگزار فعال مراکز فاوا روستايي در سطح  دويستحدود  حاضر پژوهشجامعة آماری 

هـا و   عقايد و باورهـا و نگـرش  نيز پژوهش  موضوع بوده و ١٣٩١ل همدان در سااستان 

در سـطح  دفـاتر فـاوا   هاي آنها در مورد عوامـل حيـاتي موفقيـت اجـراي طـرح       آگاهي

 گيـري کرجسـي و مورگـان    ، از روش نمونـه بـراي بـرآورد حجـم نمونـه    . ستروستاها

ارگزاری از مجمـوع دويسـت کـ   ايـن اسـاس،    بـر  و استفاده شد) ٣٣٣: ١٣٨٥ سکاران،(

کـوکران   رابطـة البته با اسـتفاده از   .ندتعيين شد مرکز به عنوان نمونه ١٣١تعداد يادشده، 

پرسشـنامه   هاگردآوری دادهابزار . برآورد شد مرکز ١٣١نيز حجم نمونه مناسب کمتر از 

براي شناسايي عوامل حيـاتي  . استاالتي بر اساس فرضيات پژوهش ؤاست که حاوي س

اي کـه بتـوان   گونهبهگيری شد، روکارت بهره ةن پرسشنامرالعمل تدوياز دستوموفقيت، 

براي سنجش روايي ابزار . دست يافت »شناسايي عوامل حياتي موفقيت«به هدف اصلي 

از نظر خبرگان شامل مسئوالن شرکت مخابرات که اطالعات کـافي از اجـراي    ،پژوهش

بر اسـاس ارزشـيابي شـرکت    (دفاتر اين برتر کارگزاران  ، ازطرح فاوا داشتند و همچنين

 بـراي سـنجش پايـايي    شد؛ گيريت الزم بودند، بهرهکه همگي داراي صالحي) مخابرات

بـراي   ۷۶۵/۰آزمون کرونباخ انجـام شـد کـه مقـدار      SPSSافزار آن نيز با استفاده از نرم

مربـوط بـه عوامـل     ؤاالتبـراي  سـ   ۷۹۰/۰االت مربوط به عوامـل انسـاني، مقـدار    ؤس

االت مربوط بـه  سؤ براي ۷۵۰/۰، و االت مربوط به عوامل فنيؤبراي س ۷۸۵/۰، ديفراين

بيشـتر   ۷/۰مقـدار آلفـا از    ،شـود  گونه که مالحظه ميهمان. دست آمدهعوامل سازماني ب

از آزمـون   ،همچنـين . ابزار تحقيق از پايايي قابل قبول برخوردار اسـت  رو،از اينبوده و 

ـ برر برایاسميرنف  -کلموگروف منظـور شناسـايي   هـا و بـه  ع دادهسي نرمال بودن توزي

) هـا ع دادهنرمال بودن توزيـ ردر صورت غي(اي ، از آزمون دوجملهعوامل حياتي موفقيت

بندي عوامـل  رتبه براي. استفاده شد )هاع دادهدر صورت نرمال بودن توزي( tآزمون  از و

. ده اسـت شاستفاده  )AHP()۸( مراتبي فرايندل سلسلهاز روش تحلي ،شدهحياتي شناسايي

ـ ا. ارائه  شـد  )Saaty, 1980: 327-331( اولين بار توسط توماس ساعتي AHPروش  ن ي
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کند کـه   ير کمک مگ ليبنا نهاده شده و به تحل يمراتبک ساختار سلسلهيروش بر اساس 

 مشـابه درخـت خـانواده    يمراتبـ  ک سـاختار سلسـله  يمسئله را در داخل مهم  يها جنبه

 يهـا  يبندسه و رتبهيمقا يده به تعداديچيمات پين روش با کاهش تصميا. دکنت يريمد

م کمـک  ين تصـم يدن بـه بهتـر  يگر در رس ليتنها به تحلج، نهياستخراج نتا ،ساده و سپس

نـد  ياسـتفاده از فرا  از هـدف . دساز يانتخاب فراهم م يروشن را برا یبلکه منطق ،کند يم

هـا بـا در نظـر     نـه ين رتبـه گز ييتع ،نيمرجح و همچن يها نهيگز يي، شناسايمراتب سلسله

  .است يريگ ميتصم يارهايه معيگرفتن همزمان کل

 يب ناسازگارياز شاخص ضر شيوه،ن يدر ا يزوج های هسيبه منظور معتبر بودن مقا

جـه گرفـت   يتوان نت يباشد، م ۱/۰ ب کمتر ازين ضريکه ا يدر صورت. استفاده شده است

  . استانسجام  يدارا يزوج ایه هسيمقا ،در مجموعکه 

  بحث ج وينتا

آن توسـط   تأييـد ق کارشناسـان و خبرگـان و   يـ دست آمـده از طر هبر اساس اطالعات ب

 ةدر چهـار طبقـ   زيـر شـرح  هبـ ت يـ موفق ياتيـ عوامـل ح  ICTکارگزاران منتخب دفـاتر  

دو  افـراد بـه   ،يادر آزمـون دوجملـه  . اندهشد ييشناسا ينديو فرا ي، فنينسان، ايسازمان

حات يو توضـ  زير ق در قالب جداوليج تحقينتا. شوند يم ميتقس تأثيرو عدم  تأثيرگروه 

  .مربوط ارائه شده است

رنوف در ياسـم  -روفلوموگبا استفاده از آزمون ک يفرض نرمال بودن عوامل سازمان

  .ه استشد يبررس ۱جدول 

  ينرمال بودن عوامل سازمان يبررس - ۱جدول 

  آماره
تعداد 
  هاداده

  نيانگيم
انحراف 

  اريمع

قدر مطلق 
ن يشتريب

  انحراف

ن يشتريب
انحراف 
  مثبت

ن يشتريب
انحراف 

  يمنف
  Z ةآمار

سطح 
  داري معني

مقدار 
  آماره

١٤٢/٠  ١٤٢/٠  ٨٠٧١١/٤  ٠٨٤٠/٣٢  ١٣١  ۱۳۸/۰-  ٠١٠/٠  ٦٢٥/٠  

  هاي تحقيقيافته: منبع
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درصد اسـت،   پنج کمتر از) ۰۱۰/۰(آزمون  يدار يسطح معنکه ، از آنجا ۱ جدول ر اساسب
  .شده استاستفاده  يآزمون دوجمله ااز  ،نرمالريع غيتوزک جامعه با يبا توجه به وجود 

  يسازمان عوامل ييشناساج آزمون ينتا - ۲جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع

جـدول  ( يل سـازمان مـ عوا ييدر خصوص شناسـا   يا آزمون دوجملهج يتوجه به نتا با
ـ افـراد در گـروه    ،نيو همچن يدار با در نظر گرفتن سطح معنی و ،)۲ درصـد  و ک و دو ي

از نظـر  ) مخـابرات (سـازمان   يسـازمان، آمـادگ   يالت عـ يريعوامل تعهـد مـد   ،تأثيرگروه 
 ييت شناسـا يموفق ياتيعنوان عوامل حه ب يها و داشتن منابع مالترساخياز ز يبرخوردار
  .نشدند تأييد ييروستادفاتر فاوا ت يموفق يديکلعنوان عوامل ه ه موارد بيو بق شده

رنوف در ياسـم  -فلومـوگرو با استفاده از آزمـون ک  يفرض نرمال بودن عوامل انسان
  .ه استشد يبررس ۳جدول 

  ينرمال بودن عوامل انسان يبررس - ۳جدول 

تعداد   مارهآ
انحراف   نيانگيم  هاداده

  اريمع
قدر مطلق 

ن يشتريب
  انحراف

ن يشتريب
انحراف 
  مثبت

ن يشتريب
انحراف 

  يمنف
 Zآماره 

سطح 
  داري معني

مقدار 
  ٣٣٧/٠ ٩٤٣/٠ -٠٨١/٠  ٠٨٢/٠ ٠٨٢/٠  ٧٣٦٦٩/٣ ٢٥٩٥/٤١  ١٣١  آماره

  هاي تحقيقيافته: منبع

ف
ردي

  

  متغير مورد بررسي
  نسبت  تعداد

سطح 
  داري معني

  فرضيه
گروه   تحقيق

  تأثير
گروه 
گروه عدم   گروه تأثير  عدم تأثير

  تأثير
  ييدتأ  ٠٠٣/٠  ٣٧/٠  ٦٣/٠  ٤٨  ٨٣  تعهد مديريت عالي سازمان  ١

از نظر ) مخابرات(آمادگي سازمان   ٢
  تأييد  ٠٠٠/٠ ٢٩/٠  ٧١/٠  ٣٨  ٩٣  ها برخورداري از زيرساخت

  رد  ٠٠٩/٠ ٦٢/٠  ٣٨/٠  ٨١  ٥٠  عوامل سياسي و الزامات قانوني  ٣
  تأييد  ٠٠١/٠  ٣٥/٠  ٦٥/٠  ٤٦  ٨٥  داشتن منابع مالي  ٤
  رد  ٧٢٧/٠ ٤٨/٠  ٥٢/٠  ٦٣  ۶۸  مه مناسب برای اجراداشتن برنا  ٥
  رد  ٠٠٠/٠ ٨٤/٠  ١٦/٠  ١١٠  ٢١  بسترسازي فرهنگي  ٦
  رد  ٠٠٠/٠  ٨٧/٠  ١٣/٠  ١١٤  ١٧  همکاري ادارات  ٧
  رد  ٠٠٠/٠ ٩١/٠  ٠٩/٠  ١١٩  ١٢  هاي دولتي هاي مربوط به ارگان سايت  ٨
  رد  ٠٠٠/٠ ٧٦/٠  ٢٤/٠  ١٠٠  ٣١  توجه به ابعاد اقتصادي و اجتماعي مسئله  ٩
  رد  ٠٠٠/٠  ٨٢/٠  ١٨/٠  ١٠٨  ٢٣  توجيه اقتصادي و علمي  ١٠
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 پـنج کمتـر از  ) ۳۳۷/۰(آزمـون   يدار سـطح معنـی  کـه  ، از آنجا ۳ با توجه به جدول
  .ه استشداستفاده  tآزمون  يست، از روش پارامتريدرصد ن

  يانسانعوامل  ييج آزمون شناساينتا -۴ جدول
 هيجه فرضينت  يدار يمعنسطح  مقدار آماره رينام متغ  فيرد

  تأييد  ٠٠٠/٠  ٢٩١/١٩  مختلف يها از حوزه يم مناسب و تخصصيت داشتن  ١
 تأييد  ٠٠٠/٠  ٩١٣/١٣  طرح ياجرا برایمناسب  يها داشتن روش  ٢

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٢٧٠/١٠  افزارها انه و نرميداشتن تسلط به امور را  ٣

 تأييد  ٠٠٠/٠  ۷۹۵/۲۰  کارگزاران يبرا يدوره آموزش يبرگزار  ٤

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٩٢٦/٨  يکار گروه يريپذ انعطاف  ٥

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٦٣٧/٦  ن افراديباال ب يآگاه  ٦

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٢٩٧/٥  متخصص در روستاها يروهاين  ٧

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٤٨٣/١٢  ت روستاهايجمع  ٨

 تأييد ٠١٣/٠  ٥٢٥/٢  داشتن سواد  ٩

 تأييد  ٠٠٠/٠  ٤١٢/١٨  ياعتماد به کارگزاران محل  ١٠

 تأييد ٠٠٠/٠  ٤٧٣/١٧  آنهابه  يرسان ق کارگزاران و اطالعيتشو  ١١

  هاي تحقيقيافته: منبع

انـد   شده تأييد tآزمون  در) ۴جدول ( يشده در بخش انسانيادعوامل  يکه تماماز آنجا 
ه عوامـل  يـ کل ،نيبنـابرا  ،درصد است پنجتر از  کوچک )۰۰۰/۰(آزمون  يدار يو سطح معن

  .قرار گرفتند تأييدمورد  يياروست دفاتر فاوات يموفق يديه به عنوان عوامل  کلياول
ـ  رنوف در ياسـم  -روفلومـوگ بـا اسـتفاده از آزمـون ک    يفرض نرمال بودن عوامل فن

  .ه استشد يبررس ۵جدول 

  ينرمال بودن عوامل فن يبررس -۵ جدول

  آماره

  

تعداد 

  ها داده
  نيانگيم

انحراف 

  اريمع

قدر مطلق 

ن يشتريب

  انحراف

ن يشتريب

انحراف 

  مثبت

ن يشتريب

انحراف 

  يفمن

  Zآماره 
سطح 

  داري معني

مقدار 

  آماره
٠١٤/٠  ٥٨٠/١  -١٣٧/٠  ١٣٨/٠ ١٣٨/٠  ٩١١٧٠/٢ ٣٥٨٨/٢٥  ١٣١  

  هاي تحقيقيافته: منبع
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ــاز آنجــا  ــر از ) ۰۱۴/۰(آزمــون  يدار يکــه معن آزمــون درصــد اســت، از  پــنجکمت
  .ستفاده شده استا يا دوجمله

  يفنعوامل  ييج آزمون شناساينتا - ۶جدول 
سطح   نسبت  تعداد    

  داري معني
فرضيه 
گروه   فرضيات مورد بررسي  رديف  تحقيق

  تأثير
گروه عدم 
گروه   گروه تأثير  تأثير

  عدم تأثير
  تأييد  ٠٠٠/٠ ٠٧/٠ ٩٣/٠  ٩  ١٢٢  رشد مناسب و گستردگي فيبر نوري  ١

انتخاب صحيح سيستم عاملي که   ٢
  رد  ٠٥٤/٠ ٤١/٠  ٥٩/٠  ٥٤  ٧٧  شود استفاده مي ICTبراي 

  رد  ٠٠٠/٠ ٨٥/٠  ١٥/٠  ١١١  ٢٠  هادر مراکز شهرستان ICTپشتيبان   ٣

٤  
هاي توجيهي براي برگزاري کالس

هاي کارگزاران به منظور رفع خرابي
  جزئي

  تأييد  ٠٠٠/٠  ٢٨/٠ ٧٢/٠  ٣٧  ٩٤

  رد  ٠٠٠/٠  ٦٧/٠  ٣٣/٠  ٨٨  ٤٣  وجود کاربردهاي وابسته  ٥
  تأييد  ٠٢٣/٠ ٤٠/٠ ٦٠/٠  ٥٢  ٧٩  کنترل متمرکز  ٦
  رد  ٠٠٠/٠  ٧٠/٠ ٣٠/٠  ٩٢  ٣٩  فزاري مناسبا فناوری سخت  ٧

  هاي تحقيقيافته: منبع

، و )۶جـدول  ( يل فنمعوا ييدر خصوص شناسا ياآزمون دوجمله جيبا توجه به نتا
ـ افراد در گروه  ،نيو همچن يدار با در نظر گرفتن سطح معنی گـروه  ک و دو و درصـد  ي

ـ  ياز ب ،تأثير  ي، برگـزار يبـر نـور  يف يگسـتردگ  ، عوامـل رشـد مناسـب و   ين عوامـل فن
ـ  يها يکارگزاران به منظور رفع خراب يبرا يهيتوج يها کالس  و کنتـرل متمرکـز،   يجزئ

   .نشدند تأييده موارد يو بق شده تأييدت يموفق ياتيبه عنوان عوامل ح
رنوف ياسـم  -فوررا با استفاده از آزمون کلومـوگ  ينديرافرض نرمال بودن عوامل ف

  .ه استشد يبررس ۷در جدول 

  يندينرمال بودن عوامل فرا يبررس .۷جدول 

تعداد   آماره
انحراف   ميانگين  ها داده

  معيار

قدر مطلق 
بيشترين 
  انحراف

بيشترين 
انحراف 
  مثبت

بيشترين 
انحراف 
  منفي

سطح   Zآمارة 
  داري معني

مقدار 
  ٠٠٥/٠  ٧٢٢/١ -١٢٤/٠  ١٥٠/٠  ١٥٠/٠  ٢٨٨٢٤/٢  ٢٥١٩/١٩  ١٣١  آماره

  هاي تحقيقيافته: منبع
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 پـنج کمتر از ) ۰۰۵/۰(آزمون  يدار يمعنسطح که ، از آنجا ۷ج جدول يتوجه به نتابا 
  .استفاده شده است يا دوجملهزمون آاز درصد است، 

  ينديفراعوامل  ييج آزمون شناساينتا - ۸جدول 
سطح   نسبت  تعداد    

  داري معني
فرضيه 
گروه   فرضيات مورد بررسي  رديف  تحقيق

  تأثير
گروه عدم 
گروه   أثيرگروه ت  تأثير

  عدم تأثير
  تأييد ٠٠٠/٠ ٢٠/٠ ٨٠/٠  ٢٦  ١٠٥  پااليش و ارزيابي مستمر پروژه  ١

٢  
) سازي يکسان(استانداردسازي 

 ICTشده توسط مراکز  خدمات ارائه
 فاوا

  رد  ٦٠٠/٠ ٤٧/٠  ٥٣/٠  ٦٢  ٦٩

  تأييد  ٠٠٥/٠ ٣٧/٠  ٦٣/٠  ٤٩  ٨٢  گردش مالي کارگزاران  ٣
  تأييد  ٠٠٠/٠  ١٩/٠  ٨١/٠  ٢٥  ١٠٦  سهولت استفاده از سيستم  ٤

داشتن درک و دانش سيستم از   ٥
  تأييد ٠٠٠/٠  ٢٠/٠ ٨٠/٠  ٢٦  ١٠٥  ساختار، فرايند و محيط کار

  هاي تحقيقيافته: منبع

جـدول  ( ينـد يل فرامـ عوا ييدر خصوص شناسا يا جملهج آزمون دوينتا با توجه به
ـ ا ،يدار با در نظر گرفتن سـطح معنـی   ، و)۸ ش و ي، عوامـل پـاال  ينـد ين عوامـل فرا يز ب
 ستم و داشتن درکيهولت استفاده از سکارگزاران، س يمستمر پروژه، گردش مال يابيارز

 ييت شناسايموفق ياتيبه عنوان عوامل ح ط کاريند و محيفرا ،ستم از ساختاريو دانش س
بـه  فـاوا  شده توسط مراکـز   خدمات ارائه) يساز کساني( ياستانداردساز تأييد شدند و و

   .نشد تأييد ييروستادفاتر فاوا ت يموفق يديعوامل کليکی از عنوان 
دفـاتر فـاوا   ت توسـعه  يـ موفق يديـ کل عوامـل  يبنـد  رتبـه ه منظور ب ،قيتحقدر ادامه 

ل يتحل روشز ا شدند، ييثر شناساؤکه در مرحله قبل به عنوان عوامل مهم و م ييروستا
در نتـايج آن  استفاده شـده کـه    Expert Choiceافزار  نرم و )AHP( نديفرا يمراتب سلسله
  .ده استآم ۱۳تا  ۹جداول 

  يعوامل اصل يندب رتبه -۹جدول 
  رتبه  اوزان  يعوامل اصل

  اول  ۳۹۸/۰  يفن  
  دوم  ۲۸۱/۰  يانسان
  سوم  ٢٠١/٠  يسازمان
  =CR ٠٤/٠  چهارم  ١١٩/٠  ينديفرا

  هاي تحقيقيافته: منبع
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، عوامـل  )۹جـدول  ( دسـت آمـده  هب و اوزان AHP ة روششدج استخراجيبا توجه به نتا
ت يـ موفق ياتيـ ن عامـل ح يتـر مهـم به عنوان  بوده و به ديگر سخن،ن وزن يشتريب يدارا يفن

  . ه استشد ييشناسا

  يعوامل سازمان يبند رتبه -۱۰جدول 
    رتبه  اوزان  يعوامل سازمان

    اول  ٣١٠/٠  مناسب یها ساخترياز ز يسازمان مخابرات از نظر برخوردار يآمادگ

    دوم  ٣٠٠/٠  دفاتر فاواطرح  ياجرا برایمناسب  يداشتن منابع مال

  =CR ٠٥/٠  سوم  ٢٨٨/٠  يت عاليريتعهد مد

  هاي تحقيقيافته: منبع

  يعوامل انسان يبندرتبه -۱۱جدول 
  رتبه  اوزان  يعوامل انسان

  

  اول  ٣٧/٠  کارگزاران يبرا يدوره آموزش يبرگزار
  ومد  ٣٣/٠  ياعتماد به کارگزاران محل

  سوم  ٢١/٠  آنهابه  يرسان اطالع ق کارگزاران ويتشو
  چهارم  ٠٤٨/٠  افزار هاانه ونرميداشتن تسلط به امور را

  پنجم  ٠١٣/٠  روستاها متخصص در يروهايوجود ن
  ششم  ۰۱۲۳/۰  داشتن سواد

  هفتم  ٠١٢/٠  ت روستايجمع
  هشتم  ٠١٠/٠  دفاتر فاواطرح  ياجرا برایمناسب  يهاداشتن روش

  نهم  ٠٠٨/٠  )نترنتياستفاده از ا يبرا يکاف ةزيانگ برخورداری روستاييان از(ن افراد يباال ب يآگاه
    دهم  ٠٠٨/٠  مختلف يها گروه مناسب و متخصص از حوزهداشتن 
 =CR ٠٥/٠  ازدهمي  ٠٠٤/٠  يکار گروه يريپذانعطاف

  هاي تحقيقيافته: منبع

  يعوامل فن يبندرتبه -۱۲جدول 
  رتبه  اوزان  ينعوامل ف

  اول  ٣٨٨/٠  يبر نوريف يگستردگ و رشد مناسب  

  دوم  ٢٨٦/٠  يجزئ  يها يرفع خراب يبرا يهيتوج يها کالس يبرگزار

  =CR ٠٥/٠  سوم  ١٥٣/٠  داشتن کنترل متمرکز

  هاي تحقيقيافته: منبع



 ...اله سهرابی، عباس صمدی، روح                        ١ة مار، ش١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ٦٨

 

  ينديعوامل فرا يبندرتبه -۱۳جدول 
  رتبه  اوزان  ينديعوامل فرا

  
  اول ٣١٩/٠  ستميس سهولت استفاده از

 دوم  ٢٥٢/٠  مستمر پروژه يابيش و ارزيپاال

  سوم  ١٥٨/٠  ط کاريند و محيستم از ساختار فرايداشتن درک و دانش س
  =CR ٠٥/٠  چهارم  ١٣٨/٠  کارگزاران يگردش مال

  قيتحق يهاافتهي: منبع

ـ  ۱۳تا  ۱۰گونه که در جداول  همان مشـاهده   AHP روشدسـت آمـده از    هو اوزان ب
از  يسـازمان مخـابرات از نظـر برخـوردار     ي، آمـادگ ين عوامـل سـازمان  يدر بشود،  مي
کـارگزاران،   يبرا يدوره آموزش ي، برگزارين عوامل انسانيمناسب، در ب یها ساختريز

ـ  يبـر نـور  يف يگستردگو ، رشد مناسب ين عوامل فنيدر ب ، ينـد ين عوامـل فرا يو در ب
وزن  نيشـتر يب يدارا جای دارند؛ اين عواملول ا يها در رتبه ستميسهولت استفاده از س
دفـاتر فـاوا   ت در توسـعه  يـ موفق حياتین عوامل يتر مهم رو، و از ايندر گروه خود بوده 

  .اند محسوب شده ييروستا

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 يقـوت اجـرا   تـوان از نقـاط  ، میتيموفق ياتيعوامل ح ييبا شناسا حاضر، در پژوهش
ـ ن را ، عوامل شکستها نهين زميشرفت در ايفظ و پبا ح آگاه شد و طرح  دکـر کنتـرل  ز ي
  . دشوها جبران  يو کاست ضعف درکنقاط  از اين رهگذر،تا 

مورد  يشنهاديمدل پ ،يطور کل نکه بهياز ا است ق حاضر عبارتيج تحقين نتايتر مهم
زمان، سـا  يت عـال يريمانند تعهد مـد  يموارد ،ين عوامل سازمانيدر ب؛ قرار گرفت تأييد
بـه   يداشتن منابع مـال و ها،  رساختياز ز ياز نظر برخوردار) مخابرات(سازمان  يآمادگ

 ينـد يفرا نيـز و  يهمـه عوامـل انسـان    شـوند؛  يت محسوب ميموفق ياتيعنوان عوامل ح
، يبـر نـور  يف يمانند رشد مناسـب و گسـتردگ   يعوامل ،يو در بعد فن) ک عامليجز  به(

ـ  يها يکارگزاران به منظور رفع خراب يبرا يهيتوج يها کالس يبرگزار و کنتـرل   يجزئ
   . شدند ييمتمرکز به عنوان عوامل مهم شناسا



   ٦٩  �١ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ... بندی عوامل حياتی موفقيتشناسايی و رتبه

  

در  يو سـازمان  يرتبـه اول و ابعـاد انسـان    ي، بعد فنـ يابعاد اصل يبند در بخش رتبه
، يت در بعـد سـازمان  يـ موفق ياتيعوامل ح يبند  در رتبه. دوم و سوم قرار دارند يها رتبه
، يدر بعد انسـان  ،مناسب یها ساخترياز ز ين مخابرات از نظر برخوردارسازما يآمادگ
بـر  يف يگسـتردگ و ، رشـد مناسـب   يدر بعد فن کارگزاران، يبرا يدوره آموزش يبرگزار
ن عوامل يستم به عنوان رتبه نخست در بي، سهولت استفاده از سينديو در بعد فرا ينور

   .ندشد ييهر بعد شناسا
  :شود ير ارائه ميصورت ز بهشنهادها ين پيتر مهم ،پژوهش يها افتهيبا توجه به  ،نيهمچن

ـ    پی برد قتين حقيدتوان ب يم ،ت طرحيبا در نظر گرفتن ماه - ۱  دارای يکـه عامـل فن
 ياز بازوهـا  مهندسان و کارشناسان مخابرات. استطرح  يژه در اجرايو یگاهيجا

و  کرده تأييدرا  نکتهن يا نيز ج پژوهشينتا وند رو يم شمار به ن طرحيا يمهم اجرا
. داشته اسـت  يره لحاظ نظبو چه  يکاربرد به لحاظچه  يفن يها بر تالش يديتاک
 یجيتوان به نتـا  ، مینهين زميشرفت در ايدر پ يت و سعين موفقيبا حفظ ا ،نيبنابرا
 نائل شد؛  مهم

هـا   رسـاخت ياز ز يسازمان مخابرات از نظـر برخـوردار   ي، عامل آمادگيدر بعد سازمان - ۲
مناسب قبـل از انجـام طـرح     يزير دهد برنامه يرتبه اول را کسب کرده است که نشان م

 ؛ ه موجود بوده استنين زميدر ا يتوسط سازمان مخابرات انجام گرفته و امکانات کاف

آمـوزش کـارگزاران    بـرای توسط سـازمان مخـابرات    يآموزش يها کالس يبرگزار - ۳
ثر ی مـؤ در بسط و توسعه دفاتر فاوا نقش ن مطلب باشد که آموزشيد ايتواند مؤ يم
فرصت برابر اسـتفاده از   د داشت که آموزش کارگزارانيامتوان  می و کند يفاد ميرا ا
 ؛ ن نقاط کشور را فراهم آورديدر دورتر يحت اطالعات يفناور

کند که بتوانـد بـا    يموفق عمل م يافزار ، برنامه و نرميارايانه يافزارها نرم يايدر دن - ۴
که خوشبختانه برنامه مورد نظر  ،ر ارتباط برقرار کند و استفاده از آن آسان باشدکارب
 ت وکـارگزار داشـته اسـ    يبـرا  يت کـاربرد يرا داشته و جذاب يژگين وين طرح ايا

حفـظ و توسـعه    يژگـ ين ويا ،ن برنامهيد ايجد يها شيرايبهتر است در نسخه و و
 ؛ داده شود
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بـر  يشد و توسعه دفاتر فـاوا، رشـد و گسـترش ف   ر يهيو بد ياصل يها ن گامياز اول - ۵
جـاد و  يدر ا ياجـه يشـرفت و نت يپ ،ن مهـم يا عدم تحققاست که در صورت  ينور

 کارن يا ،طرح يبا اهتمام و تالش مجر البته که ،گسترش دفاتر فاوا رخ نخواهد داد
ن طـرح هنـوز   يـ کـه ا  يتـوان بـه نقـاط    يمنجام شده است و با اين رشد، ا يخوب هب

 ؛ و کرد يرسان نشده خدمات يياجرا

و  يو الزامات قانون ياسيکه عوامل س ستا نين حال قابل تأمل اينکته مهم و در ع - ۶
بان دفـاتر فـاوا در   ي، پشـت يطرح در بعـد سـازمان   ياجرا براین برنامه مناسب يتدو

) يسـاز کسـان ي( يسـاز تانداردعامـل اس  ،نيو همچن يها در بعد فن مراکز شهرستان
ت يـ موفق ياتيـ عنوان عوامل حه توسط خبرگان ب ينديشده در بعد فراخدمات ارائه

ـ ا ؛سـتند يج پژوهش منطبـق ن يکه با نتا ،ده بودشان يقبل از انجام پژوهش ب  نکتـه  ني
با در نظر گـرفتن   .استطرح  ياجرا يدان کاربرديدر م يليک تضاد تحلياز  يحاک
ضـمن رفـع   تـا   اشـند ب ن موضـوع داشـته  يدب هژيتوجه و نمسئوال ، بايدلين تحليا
  .مينه باشين زمير در ايچشمگ يها شرفتيشاهد پص، ينقا
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