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و ارتباطات  بر رضایت شغلی مدیران دفاتر فناوری اطالعات مؤثرتحلیل عاملی متغیرهای 

 در استان گیالن روستایی

 

  2سیدجابر علویون –1سیداسکندر صیدایی

 ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.استادیار جغرافیا و برنامه -1
 ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه -2

 

 12/01/4193تاریخ تصویب:          179-139صص      23/70/1939تاریخ دریافت: 

 چکیده
( روستایی از دیدگااه روسدتاییان انجداد شدگه ICTهای زیادی پیرامون تأثیرات دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات )پژوهش هدف:

مطالعه حاضر شناسایی متغیرهدای مدرثر بدر هگف اما کمتر تحقیقی به بررسی دیگااه و دغگغه مگیران دفاتر پرداخته است.  است؛

 باشگ.روستایی ایالن می ICTمگیران دفاتر  ارائه خگمات توسط

بنگی، عوامد  مدرثر بدر رضدایت همبستگی تالش دارد متغیرهای مرتبط با رضایت را اولویت -به روش توصیفیتحقیق حاضر  روش:

 ICTدفتدر  229شغلی را با تحلی  عاملی تعیین و نقش هر عام  را در تبیین رضایت شغلی محاسدبه نمایدگ. بدرای ایدن من دور 

 روستایی ایالن انتخاب شگنگ. ICTدفتر  449عنوان نمونه آماری از جامعه روستایی با استفاده از فرمول کوکران به

تناسب کار با توانایی فردی و  نتایج نشان داد متغیرهای اعتبار اجتماعی دفاتر بین روستاییان، مهارت انجاد وظایف دفتری،: هایافته

بنگی، رضایتمنگی مگیران از درآمدگ دفتدر و بیمده ا باالترین میانگین را داشتنگ و در انتهای جگول رتبهتأثیر مثبت دفاتر در روست

درصگ نگرانی شغلی مگیران دفاتر در ارتباط  30های تحقیق، بیش از ترین میانگین را به خود اختصاص دادنگ. بر اساس یافتهپایین

باشگ. همچنین هفت عام  مرثر بر رضایت شدغلی خالصده شدگنگ کده در ( میدرصگ 20درصگ( و امنیت شغلی ) 00با درآمگ کم )

درصگ از واریانس رضایتمنگی را تبیین کننگ که شام  عام  اجتماعی، شخصدیتی، اتتصدادی، پسدت باند ،  33مجموع توانستنگ 

 امکانات روستا، ستادی و جغرافیایی بودنگ.

یتی شغلی مگیران دفاتر روستایی مربوط بیمه بازنشستگی هست، تشکی  صنگوق که الویت نارضابا توجه به اینراهکارهای عملی: 

ارائه وکالت  اختیاری، به همراهها و توافق به همکاری در واریز مبلغ بیمه خودهای هر بخش از شهرستانبیمه دفاتر توسط کاراروه

 است. رو در شرایط فعلیهای پیشبه نماینگه کاراروه جهت پیگیری، یکی از ازینه

توانگ موردتوجه مسئولین و های این تحقیق میکننگ و یافتهروستایی نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتال ایفا می ICTدفاتر : اصالت و ارزش

 روستایی کشور ترار ایرد. ICTریزان برنامه

 روستایی، رضایت شغلی، استان ایالن ICTدفاتر  :هاکلیدواژه

 
 
 
 

                                                           
ول: ئ. نویسنگة مسEmail: sj.alavion@yahoo.com 
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 . مقدمه1
 مسئله. طرح 1. 1

های متفاوتی دارد. در مفهود احساس رضایت شغلی مفهود

خوشاینگ، حالت عاطفی مثبت یا خوشاینگ ناشی از ارزیابی 

حاص  از شغ  یا تجربیات شغلی است، ماننگ انرژی باال، اشتیاق 

کاری و مشغولیت خوشاینگ کاری. در مفهود نگرش، ی  

  یا ی  مثبت یا منفی نسبت به شغ کننگهارزیابیتضاوت 

موتعیت شغلی است. در مفهود تضاوت کردن، برخالف دو 

دیگااه تب  که عاطفه مبنا بودنگ، رضایت شغلی ی  نوع 

-های شغلی محسوب میارزشیابی نسبت به خصوصیات و جلوه

بر اساس شناخت افراد  اساسا  شود. در این تعریف رضایت شغلی 

مفهود استوار است تا ی  واکنش عاطفی. رضایت شغلی در 

ارزش، حاص  اختالف بین عملکرد واتعی و عملکرد مورد انت ار 

 ؛کنگباشگ و میزان این اختالف سطح رضایت را مشخص میمی

کاربردی  صورتبهاما بیشتر محققان به مفهود رضایت شغلی 

-ی  سازه چنگبعگی تعریف کرده صورتبهتوجه کرده و آن را 

های درونی و ارزش انگ که در عوام  خارجی )حقوق، پاداش(

(. رضایت شغلی از 04: 1931ریشه دارد )راوری و همکاران، 

ایران در شاخص شود. توسعه انسانی محسوب می هایمرلفه

توسعه انسانی از چهار اروه موجود )توسعه انسانی بسیار باال، 

باال، متوسط و پایین( در اروه دود و در جمع کشورها با توسعه 

از  04 تبولتاب و در رضایت شغلی امتیاز  اردانسانی باال ترار د

، 2019، 1را کسب نموده است )برنامه توسعه سازمان مل  100

 (174ص. 

در ارائه خگمات  (ICT)نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تأثیر ازجملهفروش الکترونی  شام  موارد مختلفی است. 

 افزارسختو  افزارنردماننگ استفاده از  2اتوماسیون نیروی فروش

-174، صص. 2001، 9ای بر عملکرد )ارفمایر و جانسونرایانه

جهت کنترل تعامالت و  4(، مگیریت ارتباط با مشتری107

( و 20، ص. 2001، 4معامالت )زولتنرس، شینا و زولتنرس

که شام  طیف وسیعی از فناوری اطالعات  0فناوری فروش

ست )هانتر و تسهی  یا فعال کردن عملکرد فروش ا من وربه

 (34-119، صص. 2000، 7پرولت

در  100از  43خگمات الکترونی  دولتی، امتیاز درزمینة 

، 2019 ، 3خگمات آنالین دولتی )مجمع جهانی اتتصاد

بنگی ( و ترارایری کشورمان در میانه جگول رده200ص.

توسعه  سرعتبهجهانی، نشان از وضعیت متوسطی دارد که نیاز 

کاهش شکاف  باهگفاین موضوع دهه اخیر، بیشتری دارد. در 

و به جهت افزایش  ترارارفته موردتوجهدیجیتال در روستاها 

-در مناطق روستایی استقرار یافته ICT دفاترپوشش ارتباطی، 

 3300به  1932روستایی کشور در سال  ICTانگ. تعگاد دفاتر 

دفتر بوده است )وزارت  499واحگ رسیگ که سهم استان ایالن 

این دفاتر در حوزه پست،  (.1939باطات فناوری اطالعات، ارت

)بانکگاری الکترونی ( و خگمات اینترنتی فعال  بان پست

هگف اصلی این تحقیق، بررسی متغیرهایی است که  هستنگ.

دهگ که ترار می تأثیرمگیران دفاتر را در ارائه این خگمات تحت 

ترار  توجهموردبرای این من ور اهگاف اختصاصی بگین شرح 

 ارفت:

متغیرهای مرتبط با رضایت از ارائه خگمات توسط  بنگیاولویت

 مگیران دفاتر

تحلی  عاملی متغیرهای مرتبط با رضایت از ارائه خگمات توسط 

 مگیران دفاتر

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
دهگ مطالعات انگکی در مرور پیشینه پژوهش نشان می

 ICTدیگااه مگیران دفاتر زمینه ارزیابی خگمات روستایی از 

و  تأثیراتروستایی انجاد شگه است و بیشتر مطالعات در زمینه 

روستایی، از دیگااه متولیان و مراجعان به  ICTخگمات دفاتر 

ماننگ بررسی اثر کیفیت خگمات دفاتر  ؛دفاتر صورت ارفته است

ICT  ریان )دوستار، ولیتمش منگیرضایتروستایی ایالن بر-

(، 203-223، صص. 1939پور و محمگی، ی پور، اسماع

دهکردی و اثربخشی دفاتر از دیگااه روستاییان کرمانشاه )کرمی

دفاتر بر سرمایه  تأثیر(، 19-94، صص. 1931بیگی، علی

زاده آبادی و عباسیزن، علیپاپاجتماعی روستاییان کرمانشاه )

 (، پذیرش خگمات دفاتر از دیگااه34-34، صص.1930، تناواتی

یعقوبی، کارشناسان فناوری اطالعات سیستان بلوچستان )

(، نقش دفاتر در 4-20، صص. 1933، فرد و شاکریدانایی

هشجین، )موالیی شهرمشکینتوسعه پایگار از دیگااه روستاییان 

بر  مرثر(، عوام  147-103، صص. 1931مرادی و محمگی، 

و داودی، استفاده روستاییان از خگمات دفاتر اصفهان )مقصودی 

( و اثرات اجتماعی، اتتصادی و کالبگی 47-72، صص. 1931

فناوری بر روستاییان شهرستان دهاتان )برتی، تقگیسی و 

 ( اشاره داشت.44-72، صص. 1932 صادتیان، 

هایی که عالوه بر دیگااه روستاییان، بده بررسدی از پژوهش 

ص ن رات مسئوالن دفاتر نیز پرداخته شگه است، ارزیدابی شداخ



 174                                                ... بر رضایت شغلی مرثرتحلی  عاملی متغیرهای                            د                  چهارسال            
 

از  ICTپشتیبانی و زیرساخت دفداتر  فرهنگی، تانونی، اجتماعی

-139. صدص 2012دیگااه مگیران دفاتر )علویدون و الهیداری، 

( و ارزیابی نقش دفاتر اصفهان در ارائه خگمات بده ندواحی 174

( 123-140، صدص. 1931مقدگد، روستایی )صیگایی و هدگایتی

مقدگد یی و هدگایتیباشگ. نتایج بگست آمگه از مطالعه صدیگامی

زیدادی کده ایدن  هایتوانمندگیدهگ علیرغم ( نشان می1931)

دفاتر در ارائه خگمات )آموزشی، بهگاشتی، کشداورزی، بدانکی و 

...( دارنگ، در حال حاضر تنها حوزه عملکرد موفق این دفداتر بده 

شددود و خددگمات بددانکی و پسددت )بعددگ اتتصددادی( محددگود مددی

تر )ابعاد اجتمداعی و فرهنگدی( کده های دیگر این دفاتوانمنگی

هایی است که در ارتباط بدا مربوط به طیف وسیع فعالیت عمگتا 

شبکه جهانی اینترنت اسدت، هندوز ناشدناخته اسدت. در ادامده 

دالی  ضعف عملکدرد در ابعداد اجتمداعی فرهنگدی را بده عدگد 

آااهی مردد روسدتا و عدگد آشدنایی مسدئوالن دفداتر در ارائده 

داننددگ. فیزیکددی مددرتبط مددی هایزیرسدداختخددگمات و ضددعف 

جمعیت روستا بر میدزان  تأثیرهمچنین در برآوردشان از میزان 

دانندگ و موفقیدت موفقیت دفداتر، آن را عداملی محسدوس نمدی

مندگی و داندش عملکرد دفاتر را تا حگود زیادی به میزان عالته

تقدا  بهبود و ار من وربه. در پایان کننگمیمسئولین دفاتر، بیان 

هدای آموزشدی و ترغیدب عملکرد مگیران دفداتر، برادزاری دوره

مسددئوالن دفدداتر بدده عملکددرد بهتددر از طریددق ایجدداد مراکددز 

 شود.و اعطای تسهیالت پیشنهاد می کننگهحمایت

از مطالعات صورت ارفته در زمینه رضدایت شدغلی در بدین 

 توان به رضایت شغلیکارمنگان فناوری اطالعات و ارتباطات می

، 9کارمنگان تکنولوژی اطالعدات شدهر بنگلدور هندگ )ناجامداری

هدای ، رضایت شغلی کارمندگان شدرکت(94-40، صص. 2019

، 2003، 01در تایوان )چدن افزارنردهای مگیریت شبکه و سیستم

( و رضایت شغلی کارمنگان فنداوری اطالعدات 104-113صص. 

. ، صددص2003، 11)لددیم متحددگهایاالتهددای تخصصددی کتابخاندده

( از ارتبداط بدین 2003اشاره داشدت. نتدایج چدن ) (121-114

های اطالعات )هویت کاری، شغلی کارمنگان سیستم هایویژای

بودن، بازخورد، استقالل و اهمیدت( بدا رضدایت شدغلی  ایحرفه

( نشدان داد کده در 2003کنگ و مطالعده ناجامداری )ازارش می

ی حقدوق، بین کارمندگان تکنولدوژی اطالعدات هندگ، متغیرهدا

 هایفرصدتاحساس تعلق، باور و پذیرش کار، استقالل شغلی و 

پیشرفت با رضایت در ارتباط بودنگ. همچنین از معگود مطالعات 

ایری رضایت شغلی، در شک  ICTدر ارتباط با نقش  شگهانجاد

پژوهشی در بین فروشنگاان الکترونی  بخش دارو بدوده اسدت 

، آموزش و پشدتیبانی، بدر ICTهای دهگ زیرساختکه نشان می

)لیمبو، جایاچانگرا و  مثبت داشته است تأثیرشان عملکرد اداری

 .(2014، 21بابین

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

دتیقه تدا  94 ودرجه  90در استان ایالن در شمال ایران و 

دتیقه تدا  49و  درجه 43دتیقه عرض شمالی و  27درجه و  93

تدرار ارفتده  النهارنصدفدتیقه طول شدرتی از  94 وجه در 40

دهستان و بدیش از  103شهرستان،  10این استان دارای . تاس

روسددتایی  ICTآبددادی دفدداتر  499باشددگ. در آبددادی مددی 2400

 انگ.استقرار یافته

 . روش تحقیق2. 2
 .باشدگمدیهمبسدتگی  -توصدیفی مطالعه حاضدر، از ندوع  

روسدتایی  ICT  کلیه مگیران دفداتر جامعه آماری تحقیق، شام

(449 =N استان ایالن در سال )اسدت. بدرآورد حدگات   1939

 229حجم نمونه توسط فرمول کوکران صورت ارفت که تعدگاد 

ای تصدادفی انجداد به روش طبقده ایرینمونهدفتر بگست آمگ. 

کدده اددیالن بدده سدده تسددمت شددرتی )شددش  ترتیباینبدده شددگ.

رستان( و غربی )هفدت شهرسدتان( شهرستان(، مرکزی )سه شه

بنگی بدر مبندای تقسدیمات اسدتانگاری تقسیم شگ )این تقسیم

آن  شدرطبه( و در هر تسدمت 1ایالن صورت پذیرفت( )شک  

پرسشنامه اختصاص یابگ، توزیع بصورت تصادفی  70که حگات  

غیرحضوری از طریق نمدابر،  صورتبهها پرسشنامه انجاد اردیگ.

مکالمه تلفنی تکمی  شگ و در مدواردی نیدز  پست الکترونی  یا

بررسدی  باهدگف سدراالت از طریق پست پیشتاز ارسال اردیدگ.

 90روسدتایی، بدا  ICTبر رضایت شغلی مگیران  مرثرمتغیرهای 

( 2003متغیر تن یم شگ. این متغیرها با توجه به مطالعده لدیم )

در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان فناوری اطالعات و پدژوهش 

بددر عملکددرد فروشددنگاان  ICT( دربدداره اثددر 2014لیمبددو )

های فردی و محیطی مربدوط بده ایدن کدار الکترونی  در زمینه

 از ،در مرحله آزمون مقدگماتی برای تعیین رواییانتخاب شگنگ. 

اسدتفاده  روسدتایی ICTهدای ن رات اصالحی روسای کداراروه

ونبددا  کرمن دور بررسدی پایدایی پرسشدنامه نیدز آلفایشدگ. بده

در بخش آمار استنباطی، دست آمگ. به 32/0محاسبه اردیگ که 

جهدت بررسدی همبسدتگی دروندی متغیرهدا، از تحلید  عدداملی 

استفاده اردیگ. تحلی  عاملی روشی آماری است کده هدگف آن 

. ایددن روش بددرخالف رارسددیون هاسددتدادهخالصدده کددردن 
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تغیدر کده در آن م چنگاانه، تحلی  تمایزی یا همبستگی کانونی

وابسته و مستق  وجود دارد، روشی هم وابسته بدوده کده در آن 

 ایرنگ.همزمان مگن ر ترار می طوربهکلیه متغیرها 
 

  یمرکزاستان گیالن به تفکیک مناطق شرقی، غربی و  -1شکل 
 1939مأخذ: استانگاری ایالن،   

 

 

 . مبانی نظری تحقیق3
 شغلی . رضایت1. 3

بنددداد یکچدددارچگی  هایمرلفدددهشددداخص توسدددعه انسدددانی 

های برابر اشدتغال، حقدوق، دارد که به بررسی فرصت91اجتماعی

رضایت اجتماعی و شغلی، اعتماد به دولت ملی و امنیت فدردی 

پردازد. ایران در این شاخص در میان کشدورهای بدا توسدعه می

در متغیدر  100از  9/70انسانی بداال تدرار ارفتده اسدت. امتیداز 

در رضدایت شدغلی بیدانگر  100از  04رضایت از جامعه و امتیاز 

، ص. 2019)برنامده توسدعه سدازمان ملد ،  باشگمی مسئلهاین 

هدای متعدگدی در ارتباط با مفهود رضایت شغلی، تئوری (.174

بنگی توانگ تحت تئوری محتوا یا فرآینگ طبقهوجود دارد که می

شدت هرزبدرو و سلسدله نیازهدای بهگا –شونگ. تئوری انگیزش 

کنندگ باشدنگ و تدالش مدیاز تئوری محتوا مدی هاییمثالمازلو 

ها را شناسایی کننگ تا بر اساس آن بتواننگ افدراد نیازها یا ارزش

های فرآینگی رضدایت شدغلی، تئوری کهدرحالیرا راضی کننگ. 

ها و خصوصیات کارمندگ بدا شدغ  خدود بر فرآینگ تعام  ویژای

 ازجملده. (444-401، صدص.2007، 41دارد )وارد و کامان تأکیگ

دارد، تئدوری  تأکیدگهای تعاملی که بر خصوصیات شغ  تئوری

توان ناد بدرد کده تندوع های شغ  هاکمن و الگهاد را میویژای

ها، نوع وظیفه، اهمیت وظیفه، استقالل کداری و فیدگب  مهارت

مطدرح  هدای اصدلی مدرتبط بدا رضدایتاز جمله ویژای را شغ 

-رضدایت شدغلی مدی. (213-223، ص.2002، 41)سیو سازدمی

 صدورتبهمیزان خوشحالی کارمنگ از شغ  خدود  عنوانبهتوانگ 

هدای ایری شود و بر چگونگی رضایت فرد از ویژادیکلی انگازه

امنیدت  عنوانبدهرا  هداویژایانگ و ایدن داشته تأکیگشغ  خود 

ن کار و داشتن فرصت شغلی، حقوق، استقالل کاری، روتین بود

، 01)سدئو، کدو و پدرایس اندگکردهجهت رشگ شخصدی توصدیف 

با وجود تحقیقات زیدادی  درمجموع(. 497-440، صص. 2004

که بر روی رضایت شغلی انجاد ارفته است، با ایدن حدال هدی  

و چارچوب  تأثیراذارماعی در مفهود رضایت، ابعاد و عناصر تاج

-ر مطالعات اذشته نشان مدیمفهومی آن وجود نگارد. مروری ب

دهگ که رضایت شغلی دارای ی  ماهیت پویا است و بده همدین 
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مختلفی در مورد این مفهود معرفی شگه است  هایتئوریدلی  

 (.07، ص. 1931)راوری و همکاران، 

 ICT. توسعه 2. 3

متغیر تشکی  شگه اسدت  11شاخص اصلی و  9از  ICTتوسعه 

 (.1)جگول 

 و امتیاز ایران ICTمتغیرهای توسعه ها و شاخص –1جدول 
2019المللی ارتباطات راه دور، اتحادیه بین مأخذ:  

 

 متغیر شاخص
 امتیاز

 ایران 

 دسترسی

 به 

ICT 

 93 نفر 100تلفن ثابت در 

 3/70 نفر 100تلفن همراه در 

 9’7 پهنای بانگ اینترنت )بیت بر ثانیه(

 3/41 درصگ دسترسی به رایانه در خانواده

 4/20 درصگ دسترسی به اینترنت در خانواده

 کاربرد

 ICT 

 20 درصگ کاربران اینترنت

 1/4 نفر 100اشتراک اینترنت باسیم در 

 4/1 نفر 100سیم در اشتراک اینترنت بی

 مهارت

 ICT 

 34 (100)از  ساالنبزرو یسودا بانر  

 7/34 (100سطح دود آموزشی )از  نادثبت

 0/43 (100سود آموزشی )از  سطح نادثبت

 

( شام  متغیرهای تلفن ثابت، ICTشاخص اول )دسترسی به 

تلفن همراه، اینترنت با پهنای بانگ، دسترسی خانواده به رایانه و 

( ICTدسترسی خانواده به اینترنت است. شاخص دود )کاربرد 

سیم و اشتراک شام  درصگ کاربران اینترنت، اشتراک اینترنت با

( ICTباشگ و شاخص سود )مهارت سیم مینت بیاینتر

ناد در سطح دود ، نر  ثبتساالنبزرومتغیرهای نر  باسوادی 

ایرد. ایران در ناد در سطح سود آموزشی را دربر میو نر  ثبت

کشور در  147در بین  ،ICTتوسعه  2012بنگی سال رده

، 71دورارتباطات راه  المللیبین)اتحادیه  ترار ارفت 33جایگاه 

 (.223-299، صص. 2019

 . جامعه روستایی و جامعه اطالعاتی3.3
محور و اطالعاتی است پارادایم جگیگ توسعه، پارادایمی دانش

چرخگ. به های اطالعات و ارتباطات میکه حول محور فناوری

عقیگه کاستلز، پارادایم جگیگ فناوری اطالعات دارای سه ویژای 

است که اطالعات، ماده خاد آن  عمگه است: اولین ویژای این

، صص. 1930است. دومین ویژای فراایر بودن است )کاستلز، 

اونه که در (. در ارتباط با ویژای فراایربودن، همان39-9

-ارایی و سرمایهدوران انقالب صنعتی، تبعات ناشی از صنعت

داری، جامعه روستایی را که اتتصاد آراد و کشاورزی سنتی 

ای با اتتصاد کشاورزی تجاری، صنعتی جامعه داشت، تبگی  به

ارایی نیز، باعث تبگی  کشاورزی داری نمود، اطالعاتو سرمایه

صنعتی و تجاری به کشاورزی مبتنی بر اطالعات، دانش و 

، صص. 1937کشاورزی دیجیتالی شگه است )ازکیا و ایمانی، 

سازی هر سیستم یا (. سومین ویژای به منطق شبکه490

های جگیگ روابطی اشاره دارد که از این فناوریمجموعه 

کننگ. این پیکربنگی تیچولوژی ، یعنی اطالعات استفاده می

های اطالعات که به توانگ با استفاده از فناوریشبکه، اکنون می

تازای در دسترس ترار ارفته، در همه انواع فرآینگها و 

اطالعاتی و  هایها تحقق عینی پیگا کنگ. امروزه فناوریسازمان

شبکه مجازی در  خصوصبهسازی و ارتباطی، منجر به شبکه

ها و نهادها سطح فردی و اجتماعی اردیگه است. سازمان

ای شگن هستنگ. این منطق ای شگه و یا در حال شبکهشبکه

ها و ای تادر به پیکربنگی و بازپیکربنگی سازمانشبکه

خگمات  (. ارائه9-39، صص. 1930نهادهاست )کاستلز، 

روستایی و اتصال جامعه  ICTپیشخوان دولت در دفاتر 

-ای از شبکههای دولتی، نمونهروستایی به تماد ادارت و سازمان

توان افت، باشگ. با این تفاسیر میای شگن روستایی می

-سازی، در امتگاد تجگیگ ساختار سرمایهارایی و شبکهاطالعات

تایی و کلیت حیات سازی جامعه روسداری، در حال داراون

رسگ در هر داراونی و از بین اجتماعی آن است. به ن ر می

و اجتماعات، حیات جگیگ و تشک  جگیگی در  هاتشک رفتن 

کار باشگ. اار ن اد سنتی جامعه روستایی ایران از تبی  

 شانصنعتی تأثیرهای سنتی، تحت تشک  عنوانبه، رعیتیارباب

احیای  جایبهراهه نیست که بیداری از بین رفت، و سرمایه

های مجازی ها و شبکههای سنتی، صحبت از تشک تشک 

ترین نقاط های مجازی حتی در دورافتادهنماییم. چرا که شبکه

)ازکیا و ایری است دنیا و جامعه روستایی، در حال شک 

 (.493، صص. 1937ایمانی، 

 تحقیقهای . یافته4
 42دهنگاان را زنان و پاسخ درصگ 43در بین مگیران دفاتر، 

دادنگ. بیشترین فراوانی در رده سنی درصگ را مردان تشکی  می

درصگ را به خود  43سال بود که  90تا  20مربوط به افراد 

درصگ افراد دارای مگرک تحصیلی  3اختصاص دادنگ. 
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درصگ  23درصگ دارای مگرک کارشناسی،  40کارشناسی ارشگ، 

 (.2گرک دیچلم بودنگ )جگول درصگ با م 17کاردانی و 

 های پاسخگویانویژگی – 2جدول 

 (1939، های پژوهشیافته مأخذ:)

 مدیران دفاتر ویژگیهای پاسخگویان

 درصگ فراوانی جنسیت

 %3/47 123 زن

 %1/42 34 مرد

 درصگ فراوانی سن

90-20 103 3/43% 

40-91 70 1/94% 

 %1/17 93 سال 40باالی 

 درصگ فراوانی تحصیالت

 %1/17 93 دیچلم

 %2/23 09 کاردانی

 %7/44 102 کارشناسی

 %3 20 کارشناسی ارشگ
 

متغیرهای مرتبط با رضایت از ارائه  بندیاولویت. 1. 4

 خدمات توسط مدیران دفاتر
دهگ که اعتبار اجتماعی مگیران دفاتر بنگی متغیرها نشان میرتبه

رضایتمنگی از بیمه و بین روستاییان دارای بیشترین میانگین و 

درآمگ دفاتر، کمترین میانگین رضایت را به خود اختصاص دادنگ. 

ذکر شگه است. همچنین در  4الویت سایر متغیرها در جگول شماره 

 01تان را ناد ببریگ، ترین دغگغه شغلیکه اصلی سرالپاسخ به این 

درصگ مشکالت  3درصگ امنیت شغلی،  20درصگ موضوع درآمگی، 

رسانی برای درصگ ضعف در اطالع 4ی ارائه خگمات و سیستم

 (.9شرکت در جلسات را ذکر کردنگ )جگول 

رسانیهای مدیران دفاتر در خدمتدغدغه – 3جدول   
1939، پژوهشهای یافته مأخذ:  

 درصد فراوانی دغدغه مدیران دفاتر 

 %3/00 123 درآمگ پایین دفاتر

 %4/20 49 نگرانی از امنیت شغلی

 %4/3 13 ت سیستمی در ارائه خگماتمشکال

 %2/4 3 رسانی شرکت در جلساتضعف در اطالع

 %3/4 12 سایر موارد

تحلیل عاملی متغیرهای مرتبط با رضایت از ارائه . 2. 4

 خدمات توسط مدیران دفاتر
دهگ که مقگار ، نتیجه آزمون بارتلت نشان می4طبق جگول 

همچنین شاخص است.  04/0داری آزمون کمتر از معنی

KMO  آمگه است و به علت این که به عگد  دست به 34/0عگد

دهنگاان برای تحلی  عاملی ی  نزدی  است، تعگاد پاسخ

هفت عام  استخراج  آماره کیسر،باشگ. با توجه به مناسب می

( و پس از چرخش عاملی به روش وریماکس، 0شگنگ )جگول

ها نیز با عام بنگی شگنگ. رضایت شغلی در هفت عام  دسته

(. این هفت 7توجه به ماهیت متغیرها نامگذاری شگنگ )جگول

-درصگ رضایت شغلی را تبیین می 33حگود  درمجموععام  

مانگه مربوط به سایر درصگ از واریانس باتی 12کننگ. 

ها بینی نشگه بود. عام متغیرهایی است که در این تحقیق پیش

 باشنگ:به شرح ذی  می

باشگ که می 17/0قگار ویژه این عام  عام  اول: م

را  تأثیرو بیشترین  ایردبرمی دردرصگ از واریانس را 991/13

دارد. این عام  با متغیرهای اعتبار  مرثردر بین هفت عام  

مثبت دفاتر در روستا،  تأثیراجتماعی دفاتر بین روستاییان، 

به رضایت مراجعین و نگرش مثبت خانواده مگیران و روستاییان 

دفاتر دارای همبستگی مثبت و باالیی است. با توجه به این 

 توان عام  را عام  اجتماعی نامیگ.متغیرها، می

شگ. این عام  با  اذارینادعام  دود: به ناد عام  شخصیتی 

درصگ از ک   072/14، مقگار 334/4توجه به مقگار ویژه 

این عام  . متغیرهایی که در کنگمیواریانس متغیرها را تبیین 

کار با توانایی فردی و امیگ  تناسباز  انگعبارتانگ باراذاری شگه

 به پیشرفت در کار.

 219/12است که  314/4عام  سود: مقگار ویژه این عام  

ایرد و دو متغیر رضایت از درآمگ درصگ از واریانس را دربرمی

 دفاتر و رضایت از خگمات بیمه را در خود جای داده است.

 071/12، مقگار 072/9ارد: این عام  با مقگار ویژه عام  چه

دهگ. متغیرهای این عام  مربوط درصگ واریانس را توضیح می

 بان پستروستایی، پاسخگویی ستادی  بان پستبه متقاضیان 

شگنگ که بنابراین این عام ، و رضایت از تسهیالت آن می

 ناد ارفت. بان پست

که تادر است  باشگمی 999/2  عام  پنجم: مقگار ویژه این عام

درصگ از واریانس را محاسبه کنگ و دو متغیر را  904/11

ای ایرد که شام  امکانات بهگاشتی و امکانات جاده دربرمی

به ناد عام  امکانات روستایی  ترتیباینبهو  باشگمیروستا 

 شگ. اذاریناد

های شگ. متغیر اذارینادعام  ششم: این عام  به ناد ستادی 

آن شام  رضایت از ارزشیابی دفاتر، آموزش ضمن خگمت، 
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ها در پیشبرد امور نامهبازدیگ مسئولین از دفاتر و نقش آیین

 444/10و تبیین  201/2شونگ. مقگار ویژه این عام  می

 هاست.درصگی ک  واریانس

عام  هفتم: با توجه به وجود متغیر رضایت از مح  استقرار 

عنوان عام  جغرافیایی ناد ارفت. مقگار ویژه  دفتر، این عام ، با

کنگ.درصگ از ک  واریانس را تبیین می 173/3و  047/2آن 
  

 ICTارائه خدمات مدیران دفاتر  مرتبط با بندی متغیرهایرتبه – 4جدول  
1939، پژوهشهای یافته مأخذ:  

 متغیر

ن
گی

یان
م

ف  
را

ح
ان

ار
عی

م
 

به
رت

 

 متغیر

ن
گی

یان
م

ف  
را

ح
ان

ار
عی

م
 

به
رت

 

 13 02/1 21/9 امیگ به پیشرفت در کار 1 29/0 71/4 اعتبار اجتماعی بین روستاییان

 20 14/1 14/9 پاسخگویی مسئولین اداره پست 2 44/0 44/4 مهارت در انجاد وظایف دفتری

 21 40/1 14/9 ای روستارضایت از امکانات جاده 9 41/0 97/4 تناسب کار با توانایی فردی

 22 34/1 27/9 لزود فروش محصول کشاورزی 4 02/0 91/4 مثبت دفتر در روستا تأثیر

 29 94/1 34/2 تعام  با همکاران در دفاتر دیگر 4 07/0 9/4 رضایت مراجعین از خگمات دفتر

 24 23/1 37/2 بازدیگ مسئولین از دفتر 0 97/0 24/4 نگرش مثبت روستاییان به دفتر

 24 94/1 34/2 میزان متقاضیان امور پستی دفتر ICDL 21/4 04/0 7 اانههفتمهارت 

 20 31/0 32/2 نقش توانین در پیشبرد امور دفتر 3 70/0 20/4 تجهیزات مناسب دفتری ارتباطی

 27 41/1 71/2 پاسخگویی مسئولین مخابرات 3 31/0 04/4 ریزی برای درآمگزاییلزود برنامه

 23 03/1 49/2 خریگ تجهیزات تسهیالت ازرضایت  ICT 01/4 79/0 10خانواده به دفتر مثبت  نگرش

 23 40/1 41/2 خطوط ارتباطی )پهنای اینترنت( 11 13/1 34/9 رضایت از امکانات بهگاشتی روستا

 90 70/1 44/2 آموزش ضمن خگمت 12 93/1 71/9 رضایت فردی از انجاد کار فعلی

 ISP 93/2 23/1 91خگمات پشتیبانی  19 72/1 47/9 شرکت در جلسات دفاتر

 92 72/1 97/2 .تعام  با دهگاری، بخشگاری و.. 14 97/1 40/9 میزان متقاضیان امور بانکی دفتر

 99 11/1 90/2 منگی مزایاتفاوت دفاتر در بهره 14 44/1 93/9 استفاده شخصی روزانه از اینترنت

 94 39/0 21/2 ینترنتیمیزان متقاضیان خگمات ا 10 91/1 94/9 رضایت از مح  استقرار دفتر

 94 01/1 11/2 رضایت از درآمگ دفتر 17 24/1 94/9 بان پستپاسخگویی مسئولین 

 90 23/0 41/1 رضایت از خگمات بیمه 13 93/1 91/9 رضایت از ارزشیابی مسئولین

   KMO  نتیجه آزمون بارتلت و – 5جدول 
 1939، پژوهشهای یافته مأخذ:

 

 

 

 

 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی – 6جدول 

 1939، پژوهشهای یافته مأخذ:

 

 

 

 

 

 

 

 34/0 نمونه در بررسی کفایت KMO شاخص

 041/972 مقگار کای دو آزمون بارتلت

 00/0 سطح معناداری آزمون بارتلت

 عیدرصگ واریانس تجم درصگ واریانس مقگار ویژه مقگار ویژه شماره عام 

1 172/0 991/13 991/13 

2 334/4 072/14 424/23 

9 314/4 219/12 402/43 

4 072/9 071/12 327/49 

4 999/2 904/11 243/43 

0 201/2 444/10 141/00 

7 047/2 173/3 332/73 
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 بر رضایت شغلی مدیران دفاتر مؤثرها و متغیرهای عامل – 7جدول 
 1939، پژوهشهای یافته مأخذ:

 بار عاملی متغیر ناد عام 

 اجتماعی

 

 31/0 اعتبار اجتماعی دفاتر بین روستاییان

 33/0 مثبت دفاتر در روستا تأثیر

 33/0 رضایت مراجعین از خگمات دفتر

 ICT 32/0خانواده به دفتر مثبت  نگرش

 73/0 نگرش مثبت روستاییان به دفتر

 شخصیتی

 

 70/0 تناسب کار با توانایی فردی

 79/0 امیگ به پیشرفت در کار

 اتتصادی

 

 73/0 رضایت از درآمگ دفتر

 79/0 رضایت از بیمه

 بان پست

 30/0 میزان متقاضیان امور بانکی دفتر

 74/0 بان پستپاسخگویی مسئولین 

 72/0 بان پست تسهیالت ازرضایت 

 امکانات روستا
 32/0 رضایت از امکانات بهگاشتی روستا

 31/0 ای روستات از امکانات جادهرضای

 ستادی

 77/0 رضایت از ارزشیابی مسئولین

 74/0 ارائه آموزش ضمن خگمت متولیان مربوطه

 79/0 بازدیگ مسئولین از دفتر

 00/0 در پیشبرد امور دفتر هانامهآییننقش توانین و 

 73/0 رضایت از مح  استقرار دفتر جغرافیایی
 

 

 
 
  
 

                                

  

  

 
 

 
 

 روستایی ICTمدل حاصل از تحلیل عاملی رضایت شغلی مدیران دفاتر  -2شکل 
 1939، های پژوهشیافته مأخذ:

 گیری. بحث و نتیجه5
نتایج بیانگر این است هفت عام  در رضایت شغلی مگیران 

 33توانستنگ  درمجموعیی نقش داشتنگ که روستا ICTدفاتر 

درصگ از واریانس رضایتمنگی را تبیین کننگ و شام  عوام  

، امکانات روستا، بان پستاجتماعی، شخصیتی، اتتصادی، 

 ستادی و مح  استقرار دفتر بودنگ.

 رضایت

 شغلی

مدیران 

ICT 

49% تاثیر دفاتر، اعتبار اجتماعی، رضایت مراجعین، نگرش  عام  اجتماعی 

 مثبت
 عام  شخصیتی دی، امیگ به پیشرفت در کارتناسب کار با توانایی فر

 عام  اتتصادی رضایت از درآمگ دفتر، رضایت از خگمات بیمه

 عام  پست بان  پاسخگویی پست بان ، رضایت تسهیالت، متقاضیان بانکی

 ای امکانات بهگاشتی روستا، امکانات جاده

 ارزشیابی دفاتر، آموزش، بازدیگ مسئولین، توانین مرتبط

 ICTرضایت از مح  استقرار دفتر 

امکانات روستا   

 عام  ستادی

 عام  جغرافیایی

41%  

41%  

41%  

1%  

44%  

41%  
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درصگ تبیین رضایت(، متغیرهای  13) "عام  اجتماعی"در 

در  مطلوبشان تأثیراتر و رضایت مثبت روستاییان به دف -نگرش 

( عوام  1930مناطق روستایی وجود دارد. مقصودی و داودی )

-می ICTدر استفاده از خگمات دفاتر  مرلفه ترینمهمانسانی را 

داننگ و میزان آشنایی با مراکز و رضایتمنگی از خگمات دریافت 

کننگ. مهم در استفاده از خگمات دفاتر ذکر می مرلفهشگه را دو 

( و برتی و همکاران 1933لنگرودی و همکاران )یج مطیعینتا

مثبت دفاتر در ابعاد اجتماعی،  تأثیر( نیز بیانگر 1932)

 باشگ.اتتصادی و کالبگی روستاییان می

درصگ تبیین رضایت(، دو متغیر  14) "عام  شخصیتی"در 

-تناسب کار با توانایی فردی و امیگ به پیشرفت به چشم می

( نیز موفقیت عملکرد 1931مقگد )و هگایتی خورد. صیگایی

منگی و دانش مسئوالن دفاتر دفاتر را تا حگود زیادی به عالته

 12) "بعگ اتتصادی"مرتبط دانستنگ. سومین عام ، مربوط به 

باشگ که متغیرهای رضایت از درآمگ و بیمه را در درصگ( می

درآمگ  که میانگین رضایت ازخود جای داده است. با وجود این

ترین رتبه ترار دارد، اما رضایت از انجاد کار و دفاتر در پایین

امیگ به پیشرفت، میانگین باالیی به خود اختصاص داده است. 

( مشاهگه 1933کریمی )توان در یافته پوردلی  این امر را می

نمود که افراد خوداشتغال در بخش کشاورزی، به دلی  انگیزه 

نوآوری بیشتر شغلی، رضایت بیشتری پیشرفت، آزادی عم  و 

نسبت به افراد غیر خوداشتغال داشتنگ که این موضوع در 

شونگ نیز روستایی که خوداشتغال محسوب می ICTمگیران 

درصگ(  12) "پست بان "بعگی  تأثیراذارکنگ. عام  صگق می

است که متغیرهای رضایت دفاتر روستایی از مسئولین ستادی 

میزان مراجعات روستاییان برای دریافت  و همچنین بان پست

آبادانی خگمات بانکی میانگینی باالتر از حگ متوسط داشتنگ. سر

روستایی  بان پست( نیز یکی از نقاط توت 1930و همکاران )

های استفاده از فناوری من وربهرا اشتیاق و استقبال عمومی 

ترتیب  داننگ. عوام  بعگی بههای روستایی مینوین در محیط

( و درصگ 10(، ستادی )درصگ 11شام  امکانات روستا )

 باشنگ.درصگ( می 3جغرافیایی )

متغیرهای رضایت شغلی، اعتبار  بنگیاولویتهمچنین در 

اجتماعی دفاتر بین روستاییان، باالترین میانگین را داشت و از 

بنگی، میزان مراجعه طرفی دیگر، در انتهای جگول رتبه

ت اینترنتی، رضایتمنگی مگیران از درآمگ دفتر متقاضیان خگما

ترین میانگین را به خود اختصاص دادنگ. علویون و و بیمه پایین

و  ICT( ارتباط و اعتماد متقاب  مگیران دفاتر 1931همکاران )

در  تأثیراذارکشاورزان در ارائه و دریافت خگمات را عاملی 

ه دوستار و داننگ. همچنین یافتنگرش مثبت هر دو اروه می

های دفاتر، در مرتبه دهگ مشتری( نشان می1939همکاران )

اول از کارکنان دفتر رضایت دارنگ و رضایت از خگمات در مرتبه 

رتبه باالی اعتبار  تأییگایرد که این نتایج در بعگ ترار می

اجتماعی مگیران دفاتر در تحقیق حاضر است. در ارتباط با 

نترنتی دفاتر، راسخی و همکاران استقبال انگک از خگمات ای

کننگ که به دلی  عگد آااهی کام  روستاییان ( بیان می1930)

تنها برای  ICTکننگ که دفاتر تصور می اکثرا از خگمات دفاتر، 

انگ و اطالع چنگانی از انگازی شگهسهولت در پرداخت تبوض راه

  سایر خگمات نگارنگ و برای مثال از خگمات تجارت الکترونی

دهکردی و نماینگ. این نتیجه در مطالعه کرمیاستفاده نمی

 ییگ شگه است.( نیز تأ1931بیگی )علی

روی دفاتر و راهکارهای پیشنهادی ترین مشکالت پیشمهم

 از: انگعبارتبرای ارتقا  عملکردشان 

اصلی مگیران دفاتر  که موضوع درآمگ، دغگغه* با توجه به این

تر روستایی به پیشخوان دولت اتگامی بوده است، تبگی  دفا

باشگ تا با ارائه خگمات دولتی در سطح روستاها، می مرثر

شود بازار درآمگشان افزایش یابگ. همچنین پیشنهاد می

الکترونی  شرکت پست، در اروه مواد غذایی و کشاورزی، 

روستایی درن ر بگیرد تا روستاییانی  ICTبخشی را برای دفاتر 

را دارنگ، با پرداخت کارمزد به دفاتر،  محصولشانکه تصگ فروش 

 وارد فضای بازاریابی الکترونی  شونگ.

-های مگیران دفاتر می* موضوع امنیت شغلی، از دیگر نگرانی

باشگ. موضوع از این ترار است که بخشی از دفاتر که در چهار 

بایگ در فراخوان اعطای پروانه  مجگدا انگ، شگه تأسیسسال اخیر 

ناد نماینگ تا در بین سایر ر پیشخوان دولت در روستاها ثبتدفت

 باوجودبنگی شونگ و این احتمال وجود دارد که متقاضیان، رتبه

چنگ سال سابقه کاری، مجگد موفق به کسب حگاکثر امتیاز در 

بین سایرین نگردنگ و دفتر به متقاضی جگیگی وااذار اردد. 

ان خگمات دولت، در شود کاراروه دفاتر پیشخوپیشنهاد می

 شیوه فعلی اعطای پروانه تجگیگن ر نمایگ.

های هر بخش با دفاتر همکارشان * ارتباط نماینگاان کاراروه

بنابراین الزد است دفاتری که مسئولیت  ؛مطلوب نیست

ایرنگ، تالش بیشتری در جهت نماینگای را به عهگه می

 شنگ.هماهنگی جلسات و انعکاس مشکالت به ستاد داشته با

که الویت نارضایتی شغلی مگیران دفاتر با توجه به این*  

باشگ، تشکی  صنگوق روستایی مربوط بیمه بازنشستگی می
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ها و توافق های هر بخش از شهرستانبیمه دفاتر توسط کاراروه

 اختیاری، به همراهبه همکاری در واریز ماهیانه مبلغ بیمه خود

جهت پیگیری امور، یکی از ارائه وکالت به نماینگه کاراروه 

رو در شرایط فعلی است تا عالوه بر مزایای های پیشازینه

 باشگ. مرثرنیز  شاندرمانیبازنشستگی در خگمات 
 

 هایادداشت
1- United Nations Development Programme 

2- Sales Force Automation  

3- Erffmeyer & Johnson 
4- Customer Relationship Management 

5- Zoltners, Sinha, and Zoltners 

6- Sales technology 

7- Hunter and Perreault 
8- World Economic Forum 
9- Najamari 
10- Chen 
11- Lim 

12- Limbu, Jayachandran and Babin 
13- Social Integration 

14- Ward and Cowman 

15- Siu 

16- Seo, Ko and Price 
17- International telecommunication union 
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Abstract 
Purpose: There have been many researches about effects of rural information and 

communication technology offices (ICT) in view of villagers. However there are very few studies 

on the offices managers’ views and their concerns. The present research seeks to identify 

variables affecting on service offering by managers of the rural ICT offices in Guilan province. 

Methodology: By correlation-descriptive method, the present research attempts to prioritize 

related variables with satisfaction, seeks to investigate the effective factors on job satisfaction 

through factor analysis and tries to compute role of each factor to explain job satisfaction. In this 

regard, 223 rural ICT offices were selected as a statistical sample from the society containing 553 

rural ICT office of Guilan province using Cochran formula. 

Findings: Results showed that variables such as social credit of the offices among villagers, 

skills to do official tasks, proprietress of a job with individual ability and positive effect of the 

offices in a village had the highest mean and managers’ satisfaction from the offices’ income and 

insurance had the least mean at the bottom of the ranking table. Based on findings, more than 

80% of the managers’ work concern is related to low income (60%) and job security (20%).  In 

addition, seven effective factors were summarized about work satisfaction which could explain 

88% of satisfactory variance including social factor, personality factor, economic factor, Post 

bank, headquarters’, rural and geographic facilities. 

Practical implications: Regarding that the most job dissatisfaction of the rural offices’ managers 

was in relation with pension insurance, therefore, establishing offices’ insurance fund by 

committees of each division of cities and cooperation to deposit amount of self-employed 

insurance and offering legal representation to the representative of the committee to pursue the 

matter is one of the existing option at the present condition.   

Original/value: Rural ICT offices have an important role to decrease digital divide. Findings of 

this research may be considered by authorities and planners of the state rural ICT.   

Key words: Rural ICT Offices, job satisfaction. Guilan Province. 
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