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 الگوی دورکاری کارکنان  ارزیابی راهبردی
 

 1****میترا امجدی کیوی، ***، سیده سمانه توکلی**، محبوبه ادراکی*مهرحمید رامین
  

 چکیده 
منظور بهولتی است. های دهدف این مقاله ارزیابی وضعیت و راهبرد الگوی دورکاری کارکنان دستگاه     
پرسشنامه درخصوص عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری از ستاد وزارت  111های مورد نیاز، تعداد آوری داده جمع

تحلیل قرار گرفت. براساس مدل تحقیق عوامل وبازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران گردآوری و مورد تجزیه
 ،ماهیت کار، های اجرای دورکاری تأمین زیرساختش کارکنان، مؤثر بر پذیرش دورکاری در هفت دسته: نگر

آگاهی  ،کیفی نیروی کاروکارگیری کمّیافزایش ظرفیت به، های اجتماعی و محیطیدغدغه، احی سازمانطر
تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار  –استفاده از آزمون همبستگی و بابندی دستهکارکنان از مزایای دورکاری 

نسبت به دورکاری، های اجرای دورکاری تأمین زیرساختنگرش کارکنان، . نتایج حاصله نشان داد اندگرفته
کیفی نیروی کار و آگاهی کارکنان از وکارگیری کمّیهای اجتماعی و محیطی، افزایش ظرفیت بهدغدغه

پذیرش بر  احی سازمانماهیت کار و طربر پذیرش دورکاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما مزایای دورکاری 
 دورکاری تأثیر معناداری ندارد.

 

 .وزارت بازرگانی ؛پذیرش دورکاری ؛کارمند دورکار ؛دورکاری :هاکلیدواژه
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 13/12/1312، تاریخ پذیرش مقاله: 31/11/1311تاریخ دریافت مقاله: 
 )نویسنده مسئول(. ، دانشگاه شهید یهشتیدانشجوی دکترای* 

Email: H.raminmehr@Gmail.com 

 .وری وزارت بازرگانیرئیس گروه بهره** 
 .وری وزارت بازرگانیکارشناس بهره*** 
 . کارشناس ارشد**** 
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  . مقدمه1
ها را به شکلی متفاوت از گذشته تبدیل  های مختلف، نوع تعامالت انسان تغییرات کنونی در زمینه     
ل، افراد اجبار دارند تا در ساعتی مشخص به محل کار فیزیکی های کاری معمواست. در شیوه کرده 

است که در دهند. این درحالیبندی نشان دهند که چه کاری انجام میمعینی بروند و با رعایت زمان
 ،روز در ساعات غیرمتوالیشود که در هر ساعت از شبانهبه فرد اجازه داده می "کار از راه دور"روش 

 کند.موقعیت بهتری را فراهم می ،وریدهد. این روش انجام کار از نظر بهرهکار خود را انجام 
کنترل آلودگی هوا در ایالت  ةدر جریان یک پروژ 1133نخستین بار در سال  ،کار از راه دور     

خستین کسی بود از دانشمندان ساخت موشک، نُ "جک نایلز" .کالیفرنیا در آمریکا مطرح شده است
"کار از راه دور  "ی در مورد طور رسمکه به

تحقیق کرد و از همان زمان در آمریکا نسبت به وضع  1
ای مطرح امور وظایف مشاوره ةقواعد و قوانین آن اقدام گردید. آن زمان کار از راه دور فقط در حیط

 .توان به تلفن، پست و تلکس اشاره کردترین ابزارهای آن در آن زمان فقط میبود و از جمله مهم
به انجام کارهای روزمرة  ،دورکاری نوعی شیوة انجام کار است که کارکنان بدون حضور در محل کار

 روز می پردازند.اداری خود در هر ساعت از شبانه
صورت قانونی جدی در آمده است. شده و به های بسیار دور انجام میدورکاری از سال ،در دنیا     

ه پذیرش دورکاری نیز رو به افزایش است. در کشور ایران نیز، تعداد کارکنان دورکار و تمایل ب
توسط هیأت محترم  1331)کار در خانه( کارمندان دولت در آخر خرداد ماه سال  2نامة دورکاری آیین

وآمد کارمندان و اثرات جانبی آن وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفتوزیران با هدف افزایش بهره
 های خود شدند.های دولتی مجاز به دورکاری بخشی از فعالیتة دستگاهمصوب و ابالغ شد و کلی

تواند نقش مهمی در در این بین استخراج عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری از دیدگاه کارکنان می     
آمیز این طرح در کشور داشته باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش ایجاد مقدمات الزم و اجرای موفقیت

 .باشدمدل عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری از دیدگاه کارکنان وزارت بازرگانی میحاضر ارائة 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Telecommuting 
2. Teleworking 
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

 :ند ازاها عبارتترین آنمهمدورکاری تعاریف مختلفی دارد که   .تعاریف دورکاری

حـل کـار و انجـام وظـایف     منظور تغییر موقعیت جغرافیـایی م استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور بهـ 
 [.2]( کار از راه دور)کمیسیون اروپایی  شغلی

منظـور انجـام   های اطالعات به کمک رایانه بـه کارگیری کامل و یا نسبی فناورینیلز دورکاری را بهـ 
 کند.کار از راه دور تعریف می

"المللی کار از راه دور انجمن بین"ـ 
طور کلی کـار از راه  به"کند:  یگونه تعریف مکار از راه دور را این 1

وقـت یـا   )پـاره  پـذیر از نظـر زمـان   که طی آن، افراد به شـکل انعطـاف   است دور نوعی آرایش کاری
شکل سیار( به انجام وظیفـه و  ه شرکت یا ب )در خانه، مراکز از راه دور، دفتر وقت( و از نظر مکان تمام

 [.1] "پردازند پاسخ به امور محوله می
 توان به دو نکته مهم دراین تعاریف اشاره کرد:عاریف مختلف دورکاری میباتوجه به ت

 تاکید بر محل کار دورکارانـ 

 [.3] 2کارگیری فناوری ارتباطات واطالعاتتاکید بر بهـ 

 بندی کرد:توان از دو بعد تقسیمشده دورکاری را میباتوجه به تعاریف ذکر
 بر اساس محل کار دورکارانـ 
 مان دورکاریبر اساس زـ 
 اند از: عبارت اصلی استفاده از دورکاری ةپنج شیو 

کـار در مسـافرت    ،6دورکـاری در خانـه   ،3مراکز محلـی  ،4ادارات اقماری )تابعه( ،3اداره ـ  ترکیبات خانه
 3.)سیار(

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ITAC 
2. ICT 

3. Hoffice 
4. Satellite branch office 

5. Telecentres 

6. Home based telework 
7. Mobile telework 
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 توان دورکاری را به دو دسته تقسیم کرد: نیز می از دیدگاه زمانی
 :وقت . دورکاری تمام1
کارکنان کل زمان کاری خود را در محلی خارج از محل کار به فعالیت مشغول  ،نوع دورکاریدر این  

 باشند.می
 وقتی پاره. دورکار2

کارکنان بخشی از زمان کاری خود را در محلی خـارج از محـل کـار بـه فعالیـت      ،در این نوع دورکاری
 باشند.مشغول می

 

 روند دورکاری در کشورهای مختلف

بر اجـرای دورکـاری    1موافقتنامة چارچوب اروپا 2112ژوالی  16در اروپا در در اروپا.  روند دورکاری
عضـو قـدیمی    13% در 3/3نسـبت میـانگین کارکنـان دورکـار حـدود       2111به امضاء رسید. در سال 

% در کـل  3نسبت کلی بـه   2113% در سایر کشورهای کاندید بوده است. در سال 2/4اتحادیة اروپا و 
 [.13] ضو اتحادیه اروپا افزایش یافته استکشور ع 23
 

بـه   2113نفـر در سـال    643/14تعداد کـل دورکـاران از   روند دورکاری در ایالت متحده آمریکا. 
 .%(32/3)افزایش  افزایش یافته است 2113در سال  111/112

 .[13، 14] % افزایش یافته است24/3% به 12/3درصد کارکنان دورکار به کل کارکنان از -2
 

 111/111تنها  2113براساس آمار انجمن ادارات سایر در سال  روند دورکاری در آسیا )ژاپن(.
دورکار در ژاپن وجود داشته است و این تعداد نیز شامل کارکنانی است که یکباردر ماه و یا کمتر 

 [.6] دورکار می باشند
 

ورکاری در ژاپن در ابتدا در بخش اجرای د .مقایسة روند اجرای دورکاری در آمریکا، ژاپن و اروپا
کـارگیری و اجـرای دورکـاری بـه     خصوصی اجرا شده است. در آمریکا دولت راساً نقش رهبر را در بـه 

عهده داشته است. در اتحادیة اروپا نقش دولت به بیان برخی تعهدات و مقررات بـرای کـاهش موانـع    
 باشد.دورکاری محدود می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. European Framework Agreement 
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مریکـا  آباشـد. در  زمانی در اتحادیه اروپا، ژاپن وامریکا متفـاوت مـی  همچنین موانع فرهنگی و سا     
ـ      مهم خصـوص بـر روی   هترین مانع، ترس مدیران بـرای از دسـت دادن کنتـرل بـرروی کارکنـان و ب

 کاراست. در ژاپن دیگر عوامل سازمانی سرعت اجرای دورکاری را کند کرده است. 
کرد منظم وجود نداشت و بنـابراین مـدیریت دورکـاران    در ژاپن تعریف رسمی شغل و ارزیابی عمل     

باشد و منافع گروهی بـر منـافع فـردی ارجـ      بسیار سخت بود. فرهنگ کار گروهی در ژاپن قوی می
 دانند. عنوان مزیت فقط برای افراد میباشد. این درحالی است که دورکاری را بهمی
های استقالل و ابتکار عمل ارند و همچنین ویژگیدر ژاپن تعامالت رو در رو ارزش خیلی زیادی د     

 [.3] باشد در ژاپن خیلی ویژگی ارزشمندی نیست که دو ویژگی مهم دورکاران موفق می
 

آورند که دست میهها بیشترین تأثیر را زمانی بسازمان .چارچوب مفهومی و ارائه مدل تحقیق
ویژه دارایی مبتنی بر رای کسب مزیت رقابتی، بهعنوان یک دارایی رقابتی و یا منبعی بدورکاری را به
 گیرند.جویی در هزینه، در نظر میکاری برای صرفهوجای سازمنابع انسانی به

های های انسانی در زمانعنوان مثال، استفاده از دورکاری سازمان را نسبت به گسترش سرمایهبه     
-تواند از طریق ارسال کار در زمانی واقعی کلمه میمعناسازد. در نتیجه، یک تیم بهمختلف توانا می

 روی یک پروژه فعالیت نماید.  ،ساعته 24های مختلف 
 ـدهد تا در تأمین بهترین افراد بااستعداد همچنین دورکاری به مدیران منابع انسانی اجازه می     

 [.11] پذیری داشته باشنداغلب از سراسر جهان انعطاف
 خالصه شده است: 1در جدول شماره  های عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاریبندیدستهها و دیدگاه     
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 [3، 4، 12] . عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری1جدول شماره

 عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری محققان

 (2112کرلند وکوپر)

 کاهش تردد به محل کار
 کاهش استرس
 های خانوادهتعادل بین کار ومسئولیت

 کار کردن در محیط آرام
 تمرکز بهتر بر روی کار

 وری ، افزایش روحیهافزایش بهره (1111کرلند و بیلی)

 افزایش بهره وری ، کاهش استرس (1113گری)

 (2111الپتن و هینس)

 تغییر در نگرش مدیران
 هاصرفه جویی در هزینه
 درخواست کارکنان
 بهبود تکنولوژی

پرز پرز، جیمنز و 
 (2113کارنایسر)

 تعهد منابع انسانی، مزایای اجتماعی منابع انسانی، کارکنان اصلی، جابجایی کارکنان

مانوئال ، سنچز 
 وکارنایسر

 آوریمنابع انسانی، منابع سازمانی، منابع فن

 (2111)ن م

 وریافزایش بهره
 بهبود نگهداشت کارکنان

 افزایش انگیزه
 ایجاد فرصت استخدام

 کاهش تردد
 طاف بیشترآزادی و انع

 محیط کاری بهتر
 افزایش تمرکز بر روی کار

 های راحتآزادی در پوشیدن لباس

مایلز،تیونگ 
 (1116وتربان)

وری فردی، پذیری ، کاهش تضاد درمحیط کار، افزایش بهرهفردی: آزادی فردی، استقالل، انعطاف
-های غیررسمی، صرفهاسکاهش تردد، افزایش تمرکز) کار کردن با مزاحمت  کمتر(، استفاده از لب

 های غذا، پوشاک و تردد، رضایت شغلیجویی در هزینه

کارگیری نیروهای متخصص، صرفه جویی در فضای اداری،کاهش جابجایی و غیبت ، سازمانی: به
 های کاروری ، کاهش هزینهافزایش بهره

ول ، حفظ انرژی، کارگیری افراد معلاجتماعی: کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت، قابلیت به
 کاهش ترافیک در ساعات اوج ترافیک و تقاضای حمل ونقل، حل مشکل کاهش جمعیت روستایی
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 ند از:اعوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری عبارت ،[11] شده در این تحقیقکارگرفتهبر اساس مدل به     
 نگرش کارکنانـ 

 های اجرای دورکاریزیرساختـ 

 ماهیت کارـ 

 انطراحی سازمـ 

 ها و مشکالت اجتماعی و محیطیدغدغهـ 

 کارگیری کمّی وکیفی نیروی کار  افزایش ظرفیت بهـ 

 آگاهی از مزایای دورکاریـ 

 

انـد.   هاست که تأثیرات نگرش بر روی رفتار را مورد بررسی قـرار داده محققان سال .نگرش کارکنان
-ای نشان میباشد. شواهد عمدهار مینگرش میزان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد نسبت به یک رفت

ترین باوری که نگرش یک فرد را نسبت به پذیرش یک فناوری جدیـد در محـل کـار    دهد که حیاتی
دهـد کـه در    دهد، درک فرد از میزان سودمندی آن فناوری است. شواهد تجربی نشان میتشکیل می

 تفادة آن دارد.محل کار نگرش نسبت به یک فناوری کامالً بستگی به قابلیت اس
کـارگیری یـک   است از ارزیابی کاربران از مزایا و مضرات بهبنابراین نگرش نسبت به رفتار عبارت     

عنـوان  های مختلف مورد بررسی قرار داد، بهتوان از دیدگاهفناوری جدید. تحلیل مزایا و مضرات را می
ی، تـأثیرات بـازار کـار، تـأثیرات اجتمـاعی و      های ادارتوان تأثیر دورکاری را از دیدگاه هزینهمثال می

تـوان  وری مورد توجه قرار داد. همچنـین مـی  سبک زندگی، تأثیرات بر روی شرایط کار، تأثیرات بهره
 بندی کرد:مزایا و مضرات دورکاری را از لحاظ مشمولین مزایا و مضرات دسته

 ده شده است: مزایا و مضرات دورکاری برای افراد و سازمان در زیر توضی  دا
  

 مزایای فردی

 کاهش زمان تردد و استفاده مؤثرتر از زمان کاریـ 
 انعطاف در ساعات کارـ 
 تعادل بین کار وخانوادهـ 
 کاهش استرسـ 
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 مضرات فردی

 انزوای کارکنانـ 

 های ارتقاء شغلیکاهش فرصتـ 
 کاهش کار گروهی و تعامالت اجتماعی کارکنانـ 
 

 مزایای سازمانی

 های ثابت سازمانیش هزینهکاهـ 
 وریافزایش بهرهـ 
 های آن برای سازمانکاهش غیبت و هزینهـ 
 

 مضرات سازمانی

 کاهش تعهد و تعلق به سازمانـ 

 هامشکل نظارت بر خروجیـ 

 باشد:صورت زیر میبنابراین فرضیة اول تحقیق به
 ی از سوی آنان مؤثر است.نگرش کارکنان نسبت به دورکاری بر روی پذیرش دورکار فرضیة اول:

 
مفهوم وجود منابع های فناوری اطالعات بهفراهم بودن زیرساخت .های اجرای دورکاریزیرساخت

هـای فنـاوری   باشد. هر چه زیرساختهای الزم برای آغاز یک رفتار میفناوری، تجهیزات و زیرساخت
باشـد. دسترسـی بـه منـابع و     یپشتیبان بیشتری فراهم باشد، پذیرش آن تکنولـوژی نیـز میسّـرتر مـ    

ها از رویکرد پذیرش دورکاری، میزان دستیابی کارکنان به اینترنت، فکـس، تلفـن، ایمیـل و    زیرساخت
 باشد.ها میکنندهسایر تسهیل

 باشد:صورت زیر میبنابراین فرضیة دوم تحقیق به
سوی کارکنان مؤثر  های اجرای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری ازتأمین زیرساخت فرضیة دوم:

 است.
 

که شـغل نیـاز بـه    باشد. زمانیماهیت شغل میزان نظارت مورد نیاز از دیدگاه مدیریت می .ماهیت کار
ها تمایلی به دورکار شدن متصدی آن شغل ندارند. بنـابراین بـین   سازمان ،نظارت مستقیم داشته باشد

 ماهیت شغل و پذیرش دورکاری رابطة معکوسی وجود دارد.
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 باشد:صورت زیر میابراین فرضیة سوم تحقیق بهبن
 ماهیت کار بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر است. فرضیة سوم:

 
است که آیا سازمان کامالً ساختار یافته است و یا امکان طراحی سازمان بدین معنی .طراحی سازمان

-باشـد، انعطـاف  ها پـایین مـی  فتگی در آنهایی که میزان ساختار یانوآوری در آن وجود دارد. سازمان

ها کارکنان حق نظر گونه سازمانها بیشتر است. در اینپذیرتر بوده و تمایل به پذیرش دورکاری در آن
های بسـیاری از تحقیقـات   گیری درخصوص نحوة اجرای وظیفه را دارند. براساس یافتهدادن و تصمیم

 باشد.کارگیری یک تکنولوژی میمیزان نوآوری یک عامل مهم در پذیرش و به
 باشد:صورت زیر میبنابراین فرضیة چهارم تحقیق به

 طراحی سازمان بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر است. فرضیة چهارم:

 
مشکالت محیطی شامل عواملی مانند میـزان آلـودگی    .ها و مشکالت اجتماعی و محیطیدغدغه

 باشند. روی پذیرش دورکاری مؤثر میشوند که بر هوا و ترافیک می
 وکیفی نیروی کارکارگیری کمّیافزایش ظرفیت به

 کارگیری کارکنان از نقاط مختلفبهـ 

 کارگیری نیروهای معلولامکان بهـ 
 افزایش اشتغالـ 

 باشد:صورت زیر میهبنابراین فرضیة پنجم تحقیق ب
 .ذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر استهای اجتماعی و محیطی بر روی پدغدغه فرضیة پنجم:

 

گزارش کردنـد کـه مزایـای نسـبی      1132تورناتسکی و کالین در سال  .آگاهی از مزایای دورکاری
همراه باشد.اگر دورکاری مزایایی را برای کارکنان بهیک عامل مهم در پذیرش هر نوآوری جدیدی می

عنـوان   هایی که دورکـاری را بـه  طرف دیگر، سازمان گیرد و ازها قرار میداشته باشد مورد پذیرش آن
 [.11] تمایل بیشتری به پذیرش این شیوة کاری دارند ،یک مزیت بپذیرند
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 باشد:صورت زیر میبنابراین فرضیة ششم تحقیق به
کیفی نیروی کار بر روی پذیرش دورکـاری از سـوی   وکارگیری کمّیافزایش ظرفیت به فرضیة ششم:
 ثر است.کارکنان مؤ

 
-نیاز به فضای اضافی در خانه یک عامـل اساسـی در تصـمیم    .فضای مورد نیاز برای کار در خانه

های بزرگتـری دارنـد.   گیری برای کار در خانه است. در آمریکا دورکاران نسبت به سایر کارکنان خانه
. از سوی دیگر، در نیاز به فضا باتوجه به فضاهای کوچک زندگی، مانعی برای انجام کار خانگی هستند

تواننـد ایـن کـار    کنند با احتمـال بیشـتری مـی   تر زندگی میهای بزرگحال حاضر کسانی که در خانه
 [.3]خانگی را انجام دهند 

 باشد:صورت زیر میبنابراین فرضیة هفتم تحقیق به
 ثر است.آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی آنان مؤ فرضیة هفتم:

 نشان داده شده است. 1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات پژوهش در شکل شماره  
 
  تحقیقشناسی وشر .3

ستادی  ةحوز پذیرش دورکاری دربر عوامل مؤثر  از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علّی     
یق از نظر هدف کاربردی و از تحق ،کندرا دنبال می بازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران وزارت

در  باشد.می)تحلیل رگرسیون(  همبستگی ـ توصیفیتوصیفی و از نوع  هایدادهگردآوری  ةنظر نحو
 دست آمده است.هو پرسشنامه ب ای و اینترنتیهای مورد نیاز از طریق، منابع کتابخانهداده ،این تحقیق

ل مرتبط با موضوع و اهداف پژوهش و منابع سوا 31پرسشنامة تحقیق مبتنی بر ادبیات پژوهش با 
 گزینه تنظیم گردید و مورد استفاده قرار گرفت. 3معتبر در مقیاس لیکرت با 

 313)شامل  بازرگانیستادی وزارت  ةکارشناسان و مدیران حوز ةکلیتحقیق حاضر آماری  ةجامع
 1131 د کل جامعة آماری برابر باتعدا باشند.مینفر(  333)شامل  نفر( و سازمان بازرگانی استان تهران

دست آمده از هگیری کوکران و واریانس و انحراف معیار بفرمول نمونهباشد که بر اساس نفر می
 .دست آمده استهنفر ب 111نفری، حجم نمونة  31شده براساس نمونة آزمون انجامپیش
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، کتب، مقاالت و مجالت برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از مطالعة تحقیقات مشابه
همچنین تخصصی دربارة دورکاری و اتکا به مبانی نظری موضوع تحقیق استفاده شده است. 

عاملی صورتی از  روایی .گردیداستفاده نیز عاملی  رواییاز  پرسشنامه سنجش روایی سواالتمنظور  به
 (.1331)بازرگان،  آیددست میهاعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی ب

های تأمین زیرساخت، نگرش کارکنان نسبت به دورکاریدر تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای مستقل )     

 33/1، 33/1بترتیب برابر  ،KMOو...( و متغیر وابسته )پذیرش دورکاری( مقدار  اجرای دورکاری
چنین از آنجا که هم. گیری برای متغیرهای تحقیق استدست آمد که این امر بیانگر کفایت نمونه هب

( تحلیل عاملی برای شناسایی 13/1کوچکتر از ) برابر صفر بود  1ضریب معناداری آزمون بارتلت
از اینکه مدل فرضی تحقیق تأیید شد، برای صحّت همچنین پس. ساختار، مناسب تشخیص داده شد

 2د تمام بارهای عاملیگیری از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که نتایج نشان داهای اندازهمدل
 .باشدبوده که بیانگر روایی همگرا می 3/1باالی 
پرسشنامه در بین  31تعداد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای سنجش پایایی      
  spss  ،11/1   =αافزار نفر توزیع گردید که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده از طریق نرم 31
باشد، به این توان گفت پرسشنامة یادشده از پایایی کافی برخوردار میدست آمد. بنابراین میهب

باشد خاطر اثر متغیری میهای داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه بهمعنی که پاسخ
 که مورد آزمون قرار گرفته است.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Bartlet 
2. Factor Loading 
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 [11] . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 
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 هافتهتحلیل یا. 4

کار باتوجه به اینکه طیف بهمنظور آزمون فرضیات تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. به     
ای شده برای سنجش متغیرها طیف لیکرت بوده است و باتوجه به اینکه لیکرت طیف رتبهگرفته
های وابسته و باشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات و بررسی رابطة بین متغیر می

بینی میزان همچنین برای بررسی تغییرات متغیر پذیرش دورکاری و نیز پیشمستقل استفاده شده است. 
 این متغیر به انجام تحلیل رگرسیون پرداخته شده است.

 نگرش کارکنان نسبت به دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی آنان مؤثر است. :فرضیة اول
آزمون  ،پذیرش دورکاری از سوی آنانبر نگرش کارکنان نسبت به دورکاری تأثیر منظور بررسی به     

نگرش کارکنان نسبت به دورکاری مشخص شد بین همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و 
دست آمده است که باتوجه به ضریب هب =r 33/1ضریب همبستگی پذیرش دورکاری از سوی آنان و 
پذیرش و نگرش کارکنان نسبت به دورکاری گردد بین مشخص می rدار بودن معنی دست آمده و جدول هب

 در وزارت بازرگانی رابطة معناداری وجود دارد.دورکاری از سوی آنان 
 

 فرضیه اول آزمون همبستگی اسپیرمن .2 جدول
 سطح معناداری R فرضیة اول

1 33/1 111/1 

 
 فرضیه اول خالصة نتایج رگرسیون .3جدول 

 سطح معناداری B Beta t تغیرم

 111/1 134/11 333/1 332/1 نگرش کارکنان نسبت به دورکاری

  113/3 - 311/1 ضریب تعیین

 
نگرش کارکنان نسبت به دهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tمقدار  ،B ،Betaدر جدول؛      

شود. میزان اثر متغیرها تعیین میمعنادار است. از روی ضریب بتا  11/1در سط  اطمینان  دورکاری
بر پذیرش دورکاری از سوی  نگرش کارکنان نسبت به دورکاریدهد سهم نسبی ضریب بتا نشان می

 باشد.می 33/1آنان برابر 
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های اجرای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر تأمین زیرساخت :فرضیة دوم
 است.
های اجرای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی تأمین زیرساختبه منظور بررسی تأثیر      

تأمین مشخص شد بین آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و  ،کارکنان
دست هب = r 31/1ضریب همبستگی پذیرش دورکاری از سوی آنان و  های اجرای دورکاری زیرساخت

تأمین گردد بین مشخص می rدار بودن ه و جدول معنیدست آمدهآمده است که باتوجه به ضریب ب
در وزارت بازرگانی رابطة معناداری پذیرش دورکاری از سوی کارکنان و  های اجرای دورکاریزیرساخت
 وجود ندارد.

 
 فرضیه دوم آزمون همبستگی اسپیرمن .4جدول 

 سطح معناداری R فرضیة دوم

1 31/1 111/1 

 
 ضیه دومفر خالصة رگرسیون .3جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 111/1 333/3 316/1 616/1 های اجرای دورکاریتأمین زیرساخت

  613/1 - 323/1 ضریب تعیین

 
های تأمین زیرساختدهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tمقدار  ،B ،Betaدر جدول؛      

شود. میزان اثر متغیرها تعیین می Betaروی  معنادار است. از 11/1در سط  اطمینان  اجرای دورکاری
Beta بر پذیرش دورکاری از سوی های اجرای دورکاری تأمین زیرساختدهد سهم نسبی نشان می

 می باشد. 31/1کارکنان برابر 
 ماهیت کار بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر است. :فرضیة سوم

آزمون همبستگی  ،بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنانماهیت کار منظور بررسی تأثیر به     
پذیرش دورکاری از سوی و ماهیت کار مشخص شد بین اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و 

 در وزارت بازرگانی رابطة معناداری وجود ندارد.کارکنان 
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 فرضیه سوم آزمون همبستگی اسپیرمن .6 جدول

 سطح معناداری R فرضیة سوم

1 16/1- 333/1 

 
 فرضیه سوم خالصة رگرسیون .3جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 633/1 443/1 143/1 142/1 ماهیت کار

  313/3 - 213/3 ضریب تعیین

 
 معنادار نیست.  ماهیت کاردهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tمقدار ، B ،Betaدر جدول؛      

 روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر است. طراحی سازمان بر فرضیة چهارم:
آزمون  ،طراحی سازمان بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنانمنظور بررسی تأثیر به     

پذیرش دورکاری و طراحی سازمان مشخص شد بین همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و 
 ی وجود ندارد.در وزارت بازرگانی رابطة معناداراز سوی کارکنان 

 
 فرضیه چهارم آزمون همبستگی اسپیرمن .3جدول 

 سطح معناداری R فرضیة چهارم

1 113/1 313/1 

 
 فرضیه چهارم خالصة رگرسیون .1جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 432/1 313/1 163/1 131/1 طراحی سازمان

  314/3 - 311/2 ضریب تعیین

 
معنادار طراحی سازمان دهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tار مقد، B ،Betaدر جدول؛      

  نیست. 
 های اجتماعی و محیطی بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکنان مؤثر است.دغدغه فرضیة پنجم:
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 ،های اجتماعی و محیطی بر روی پذیرش دورکاری از سوی کارکناندغدغهمنظور بررسی تأثیر به     
های اجتماعی و دغدغهمشخص شد بین اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و  آزمون همبستگی

دست آمده است که باتوجه به هب =r 33/1ضریب همبستگی پذیرش دورکاری از سوی آنان و  محیطی
و  های اجتماعی و محیطیدغدغهگردد بین مشخص می rدار بودن دست آمده و جدول معنیهضریب ب

 در وزارت بازرگانی رابطة معناداری وجود دارد.ی کارکنان پذیرش دورکاری از سو
 

 فرضیه پنجم آزمون همبستگی اسپیرمن .11جدول 

 سطح معناداری R فرضیة پنجم

1 33/1 111/1 

 
 فرضیه پنجم خالصة رگرسیون .11جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 111/1 233/3 334/1 331/1 های اجتماعی و محیطیدغدغه

  313/3 - 612/1 ب تعیینضری

 
های اجتماعی و دغدغهدهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tمقدار  ،B ،Betaدر جدول؛      

 Betaشود. میزان اثر متغیرها تعیین می Betaمعنادار است. از روی  11/1در سط  اطمینان  محیطی

دورکاری از سوی کارکنان برابر بر پذیرش  های اجتماعی و محیطیدغدغهدهد سهم نسبی نشان می
 باشد.می 33/1

کیفی نیروی کار بر روی پذیرش دورکاری از سوی وکارگیری کمّیافزایش ظرفیت به فرضیة ششم:
 کارکنان مؤثر است.

کیفی نیروی کار بر روی پذیرش دورکاری وکارگیری کمّیافزایش ظرفیت بهمنظور بررسی تأثیر به     
افزایش مشخص شد بین زمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و آ ،از سوی کارکنان

 =r 32/1ضریب همبستگی پذیرش دورکاری از سوی آنان و کیفی نیروی کار وکارگیری کمّیظرفیت به
گردد بین مشخص می rدار بودن دست آمده و جدول معنیهدست آمده است که باتوجه به ضریب بهب

در وزارت پذیرش دورکاری از سوی کارکنان و کیفی نیروی کار وکارگیری کمّیافزایش ظرفیت به
 بازرگانی رابطة معناداری وجود دارد.

 



 51                                                                                                                      ری کارکنانالگوی دورکا ارزیابی راهبردی 

 فرضیه ششم آزمون همبستگی اسپیرمن .12جدول 
 سطح معناداری R فرضیة ششم

1 32/1 111/1 

 
 فرضیه ششم خالصة رگرسیون .13جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 111/1 333/6 323/1 311/1 کیفی نیروی کاروکارگیری کمّیش ظرفیت بهافزای

  644/4 - 314/1 ضریب تعیین

 
کارگیری افزایش ظرفیت بهدهد که متغیر و سط  معناداری نشان می tمقدار ، B ،Betaدر جدول؛      
ن اثر متغیرها تعیین میزا Betaمعنادار است. از روی  11/1در سط  اطمینان  کیفی نیروی کاروکمّی
بر  کیفی نیروی کاروکارگیری کمّیافزایش ظرفیت بهدهد سهم نسبی نشان می Betaشود. می

 باشد.می 32/1پذیرش دورکاری از سوی کارکنان برابر 
 آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی آنان مؤثر است. فرضیة هفتم:

آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری بر روی پذیرش دورکاری از سوی سی تأثیر منظور برربه     
آگاهی کارکنان از مشخص شد بین آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون انجام شد و  ،کارکنان

دست آمده است که هب =r 41/1ضریب همبستگی پذیرش دورکاری از سوی آنان و مزایای دورکاری 
آگاهی کارکنان از مزایای گردد بین مشخص می rدار بودن دست آمده و جدول معنیهباتوجه به ضریب ب

 در وزارت بازرگانی رابطة معناداری وجود دارد.پذیرش دورکاری از سوی آنان و دورکاری 
 

 فرضیه هفتم آزمون همبستگی اسپیرمن .14جدول 

 سطح معناداری R فرضیة هفتم

1 41/1 111/1 

 
 فرضیه هفتم رسیونخالصة رگ .13جدول 

 سطح معناداری B Beta t متغیر

 111/1 332/4 41/1 441/1 آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری

  133/3 - 23/1 ضریب تعیین
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آگاهی کارکنان از مزایای دهد که متغیر و سط  معناداری نشان می t مقدار، B، Betaدر جدول؛      
 Betaشود. میزان اثر متغیرها تعیین می Betaاست. از روی معنادار  11/1در سط  اطمینان  دورکاری
بر پذیرش دورکاری از سوی کارکنان آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری دهد سهم نسبی نشان می

 باشد.می 41/1برابر 
 

بندی براساس ضرایب این اولویت .از سوی کارکنان بندی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاریاولویت
 ترین عوامل مرتب و ارائه شده است.ترتیب مهمو در سط  معناداری به تعیین انجام

 
 براساس ضرایب تعیین بندی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاریاولویت .16جدول 

 ضریب تعیین عوامل ردیف

 33/1 نگرش کارکنان در زمینة دورکاری 1

 33/1 های اجتماعی و محیطیدغدغه 2

 32/1 کارگیری نیروی کاربهکیفی وافزایش ظرفیت کمّی 3

 41/1 آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری 4

 31/1 های اجرای دورکاریتأمین زیرساخت 3

 
ترین عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری ترتیب مهمنشان داده شده است، به 16طور که در جدول همان     

های اجتماعی و دغدغه، ورکاریدنسبت به نگرش کارکنان از سوی کارکنان در وزارت بازرگانی 
، آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری، کارگیری نیروی کارکیفی بهوافزایش ظرفیت کمّی ، محیطی

 باشد. می های اجرای دورکاریتأمین زیرساخت
 
 گیری و پیشنهادنتیجه. 5

ان، تأمین براساس مدل تحقیق عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری در هفت دسته: نگرش کارکن     
های اجتماعی و محیطی، افزایش های اجرای دورکاری، ماهیت کار، طراحی سازمان، دغدغهزیرساخت
بندی و کارگیری کمّی و کیفی نیروی کار، آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری دستهظرفیت به

دهد: پنج می اند که نتایج حاصل نشانتحلیل رگرسیون بررسی شده ـاستفاده از آزمون همبستگی  با
اغلب عوامل اشاره شده )نگرش لذا  فرضیه از هفت فرضیة پژوهش، مورد تایید قرار گرفته اند.

های اجتماعی و محیطی، های اجرای دورکاری، دغدغهکارکنان درمورد دورکاری، تأمین زیرساخت
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پذیرش دورکاری  کیفی نیروی کار، آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری( بروهای کمّیافزایش ظرفیت
مدیران و مسئوالن سازمان درجهت ایجاد بنابراین  باشند.از سوی کارکنان وزارت بازرگانی مؤثر می

 بایست موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:پذیرش دورکاری در کارکنان وزارت بازرگانی می
 

وص در تحقیق حاضر نگرش کارکنان درخص .درخصوص نگرش کارکنان دربارة دورکاری
ترین عامل پذیرش دورکاری از سوی آنان شناسایی شد، بنابراین مدیران عنوان مهمدورکاری به

ای به این عامل داشته باشند. از آنجا که نگرش افراد نسبت به دورکاری سازمان باید توجه ویژه
ه اجرای هایی که تصمیم ب، سازمانمتفاوت بوده و همه نگرش مناسب برای اجرای دورکاری را ندارد

باید میان مشکالت و مزایای دورکاری تعادل برقرار نمایند و پیش از اجرای آن، گیرند دورکاری می
های کارکنان را در نظر داشته باشند. کارکنان نباید وادار به دورکاری شوند. کارکنان باید از نگرش

گاه گردند. چنانچه نگرش هایشان آمزایا و همچنین مشکالت دورکاری برای خود، خانواده و سازمان
وقت برای است که موقعیت تجربه کردن دورکاری پارهاولیة کارکنان به دورکاری منفی بود، ایدة خوبی

 ها در این خصوص تغییر کند.ها فراهم شود. زیرا ممکن است نظر آنآن
 

که  آمیز دورکاری نیازمند مدیرانی استاجرای موفقیت .درخصوص انزوای اجتماعی کارکنان
ها وجلسات منظم با همکاران طور مؤثر از طریق مالقاتای و فیزیکی کارکنان را بهانزوای حرفه
باشد، کنار هم گرد هم مرتبط میطور منظم کارکنانی را که کارشان بهها باید بهسازمان مدیریت کنند.

ر رو موجب تقویت ارتباطات آورند تا با یکدیگر تعامل رو در رو داشته باشند. ایجاد این تعامالت رو د
تواند باشد. سرپرستان میهای مجازی دارای اهمیت زیادی میاین فرایند برای تیم گردد ومجازی می

صورت رو در رو یا مجازی برگزار کنند تا کارکنان دستاوردهای خود را بیان کنند و این جلسات را به
 رود.باشند الزم نیست کار کنند از بین میاین تصور را که کارکنان در زمانی که مورد دید نمی

 باشد.ها و رویدادهای اجتماعی مییک راهبرد عملیاتی دیگر شامل سیستم ایمیل اینترانت، بیانیه
 

است منظور اجرای دورکاری ضروریبه .های اجرای دورکاریدرخصوص تأمین زیرساخت
د تضمین کنند که دورکاران حداقل ابزارهای الزم نیز برای اجرای آن فراهم شود. مدیران بای

عنوان تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری را دارند. در این بین فناوری اطالعات و ارتباطات به
 است:گردد. بنابراین ضروریترین زیرساخت اجرای دورکاری تلقی می مهم
 رایانه و تجهیزات مورد نیاز کارکنان دورکار تأمین گردد.ـ 
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های مورد نیاز برای انجام پرسرعت و یا اینترانت، امکان دسترسی کارکنان به داده از طریق اینترنتـ 
 امور محوله فراهم شود.

است این ای برخوردار است. بنابراین ضروریتأمین امنیت شبکه در فرآیند دورکاری از اهمیت ویژهـ 
 مسئله مورد توجه جدی مدیران دفتر فناوری اطالعات سازمان قرار گیرد.

مدیران باید تضمین کنند حمایت فنی مقتضی از دورکاران وجود دارد و درصورت بروز مشکالت  ـ
 باشند.فنی و تجهیزاتی متخصصین برای پاسخگویی در دسترس می

خانوادگی از جمله طرح محیط  ـ  عالوه بر این مدیران باید به دورکاران در هماهنگی مسائل کاری     
وقت بوده و تعدادی از دورکـاران  مونه یکی از مدیرانی که خود دورکار تمامعنوان نخانه کمک کنند. به

عمـل آورده و  کرد، شخصاً از فضای کاری کارکنان خـود در خانـه بازدیـد بـه    وقت را مدیریت میتمام
 [.3] بخشیددرصورت نیاز آن را بهبود می

 
وم پژوهش اشاره شد طور که در فصل دهمان .درخصوص آگاهی کارکنان از مزایای دورکاری

تواند مزایایی را برای کارکنان و های کارکنان از طریق دورکاری میانجام تمام یا بخشی از فعالیت
تواند زمینة الزم را همراه داشته باشد که تشری  این موضوع از طریق متولیان این امر میسازمان به

 برای پدیرش دورکاری از سوی کارکنان فراهم نماید.
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