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  چکیده

دیگر  اینترنت و .سرعت در حال ادغام شدن هستند واسطه تغییر فناوري، به هاي شغلی معمول به روش
، سازماندهی یکه کارهاي گروهی بدون محدودیت جغرافیای است هوردوجود آ هاین امکان را ب ،ها فناوري

اطالعاتی و ارتباطی ممکن شده هاي جدید  مدد فناوري اي از کار توزیع شده، که به چنین شیوه. شوند
  .دورکاري شهرت یافته است با عنوان کلی است،

. باشد و بررسی عوامل موفقیت دورکاري در سازمان کار و امور اجتماعی میهدف از این تحقیق شناسایی 
ارتباطات و اعتماد را در سه سطح  حمایت، عاملکه سه  است هش بر مبناي نه فرضیه بنا شدهاین پژو

پیمایشی -با استفاده از روش تحقیق توصیفی. دهد بررسی قرار مییریت، سازمانی و فردي مورد مد
نتایج . د تجزیه و تحلیل قرار گرفتبا استفاده از آمار استنباطی مورنفر از کارکنان  92 از اي متشکل نمونه

حمایت سازمانی و حمایت تحقیق با استفاده از روش مطالعات ساختاري حاکی از عدم تاثیر متغیر 
  .شده استهاي تحقیق پیشنهاداتی ارائه  در پایان، بر اساس یافته. مدیریت و تاثیر سایر متغیرها است

  موفقیت دورکاري، حمایت، ارتباطات و اعتماد :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
با توجه به شرایط کار در . باشد شود، دورکاري می تازگی در ایران مطرح می یکی از مسائلی که به

دارند که  ، با این وجود چندین محیط کاري وجود باشد پذیر نمی جا امکان همه، این مورد در دورکاري
ن و روز، ارتباطات بین کارکنا فناوريها باید با استفاده از  این سازمان ؛کنند از دورکاري استفاده می
  .کنندمحل کارشان را فراهم 

باشد، زیرا با نادیده گرفتن  فراهم کردن این الزامات نیازمند تحقیق و بررسی زیادي در این زمینه می 
بدین ترتیب شناخت تمامی عوامل . عوامل جزئی ممکن است دچار مشکل یا انحراف از برنامه شویم

رداخته پدر این تحقیق به بررسی عوامل موفقیت دورکاري  .استتاثیرگذار امري بسیار حیاتی 
گیرد، در ایران نیز باید به آن  به این شدت مورد توجه قرار می ، زیرا وقتی این مسئله در دنیاشود می

 . نشدتوجه کرد و از آن غافل 

رسد که  نظر می به ها، با توجه به تأکید دولت مبنی بر لزوم اجرایی شدن این طرح در تمامی سازمان
براي اجرایی شدن  .شود توجه کشور تبدیل می  و قابلدورکاري در آینده به یکی از موضوعات مهم 

شود را  با استفاده از تجربیات  ها و عواملی که موجب استقرار و اجراي آن می زیرساخت بایداین طرح 
هاي داخلی  مانی و  شرایط محیطی حاکم بر سازهاي بوم ه ویژگیتوجه بدیگر کشورهاي موفق و 

نتایج حاصل از این تحقیق، به مدیران و مسئوالن  .سازي نمود و پیادهبندي  و اولویت شناسایی
هاي موجود را شناسایی کرده و با برطرف کردن آنها  ورد مطالعه کمک خواهد کرد تا ضعفسازمان م

م شناسائی این در صورت عد .دو تقویت این عوامل موجبات اجراي بهتر دورکاري را فراهم کنن
ناپذیري براي  هاي جبران بلکه هزینه ،شود نمینحو مطلوب حاصل  تنها مزایاي دورکاري به نه عوامل،

  .خواهد داشتسازمان مجري آن در بر 
 دورکاري و عوامل حیاتی موفقیت دورکاري شامل حمایت، مبانی نظري بررسی از پس مقاله، ادامه در

ز تحلیل ا استفاده با مطالعه متغیرهاي مورد با مرتبط هاي شاخص بررسی ارتباطات و اطمینان به
 پرداخته سازي معادالت ساختاري هاي تحقیق با استفاده از مدل عاملی تاییدي و آزمون فرضیه

و در  شود می داده توضیح تحقیق اصلی هاي یافته پژوهش، شناسی تشریح روش دنبال به .شود می
  .شود پیشنهاداتی ارائه می هاي پژوهش نهایت بر اساس یافته
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  مبانی نظري رمروري ب -2
  تاریخچه و تعاریف دورکاري -1-2

دورکاري یا همان انجام . اي در اشتغال نیست و قدمت زیادي در تمام دنیا دارد دورکاري بحث تازه
هاي فنی و فرهنگی  ساختر بسیاري از کشورهایی است که زیرکار از راه دور شیوه جدید اشتغال د

که » 1یلزان.ام جک« .شود هاي مختلف نوعی فرصت تلقی می فراهم شده و براي شاغالن در سازمان آن
صورت رسمی  شود، اولین کسی بود که به عنوان پدر دورکاري یاد می با از او هاي مختلف در کتاب

براي نخستین بار از سوي او  1970تحقیق در این خصوص پرداخت و اندیشه دورکاري در دهه  به
اما . برگزیده شد" 2کار از راه دور"نتیجه اصطالحی گویا و مرتبط براي این مفهوم  در .مطرح شد

تري داشته باشد  توانست کاربرد وسیع چون این واژه کاربرد محدودي داشت، با واژه دورکاري که می
  ].19[گردیدجایگزین 

تجربی در اغلب مطالعات . شد دور از دفتر استفاده می منظور کارکردن به دورکاري در ابتدا به
 از آن انه انجام شود، در نتیجه گاهیخ درشود که  شده که دورکاري به کاري گفته می گزارش

عنوان ابزار اصلی  هاي الکترونیکی به از رسانه ،دورکاريدر  .شود یاد می "3کار از خانه"عنوان  به
  .استراه جدیدي براي انتقال اطالعات  که شود میاستفاده 

. ي زیادي براي انجام آن وجود داردهاشود، اگرچه راهمعناي کار از خانه گرفته می به دورکاري معموالً
 بنابراین کلماتی که لزوماً .فناوري اطالعات استو  رایانهها استفاده از  عنصر اصلی در تمامی این راه

نتیجه باید گفت که دورکاري در . است "ارتباطاتاطالعات و فناوري  "شوند  به دورکاري مربوط می
   .زمانی وجود دارد که یک ارتباط الکترونیکی بین سازمان و تجهیزات ارتباطی برقرار باشد

هاي اینترنت و  هاي انفورماتیکی و توسعه شبکه شدت با تکامل فناوري ی است که بهدورکاري، مفهوم
هاي  هاي دورکاري، استفاده از رسانه بدین ترتیب، یکی از مهمترین جنبه .تاینترانت گره خورده اس

  ].2[استیا خارج از شبکه سازمانی الکترونیکی، براي برقراري ارتباط متقابل با دیگران در داخل 
کند، توسط کانر، فلچر،  طور خالصه، دورکاري را توصیف می هبهترین وجه، ب یکی از تعاریفی که به

از  یولفان، دورکاري اشاره به یک حالت خاصبا توجه به این م. شود مطرح می) 1993( 4کالینز
انش با همکار ودور از دفتر مرکزي و تاسیسات تولیدي قرار دارد  اشتغال دارد که در آن کارمند به
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باال، هاي ارتباطی  فناورياما قادرند از طریق استفاده از  ؛دچهره کمی دارد یا اصال ندار به ارتباط چهره
  .با آنها ارتباط برقرار کنند

  چارچوبی براي عوامل حیاتی موفقیت دورکاري -2-2
ها  از سازمان بسیاريهاي زیادي که در اجراي این روش وجود دارد، ولی  ها و چالش با وجود مقاومت

عوامل  در آن که شود ارائه میچارچوبی  گامدر این . اند این پروژه را با موفقیت به انجام رسانده
  .دشو موفقیت براي ایجاد، انجام و توسعه برنامه دورکاري بیان می

 ؛لشام حیاتی موفقیت در سطوح مدیریتی، سازمانی و کارکنان بررسی دربردارنده عواملچارچوب 
در هر دسته بیان . در هر دسته مراحل خاصی وجود دارد. باشد حمایت، ارتباطات و اطمینان می

چرا براي موفقیت ارتباطات راه دور حیاتی هستند؟ و اینکه  زهایی هستند وکه شامل چه چی شود می
  ].19[اند نمودهموفقیت دورکاري، بیان  خصوصرا در  موارديکارشناسان و تحقیقات چه 

  5حمایت -1-2-2
خل حمایت باید از دا ،براي موفقیت برنامه دورکاري .اولین عنصر حیاتی براي دورکاري، حمایت است

طبق تحقیقات انجام . از سطوح باالیی آغاز شود طور خاص و به سطوح سازمانی انجام شودتمامی 
کنند که مهمترین فاکتور  ، مدیران منابع انسانی احساس می)1995( 7و مک الین 6شده توسط فورد

در حقیقت بدون وجود حمایت مدیر ارشد، . استموفقیت برنامه دورکاري حمایت مدیران ارشد 
  .شود با شکست مواجه میکاري برنامه دور

و فناوري حمایت از عواملی چون  ،عالوه بر حمایت مدیران ارشد از برنامه دورکاري، در حالت کلی
کافی فناورانه که از حمایت  يافراد دورکار. هستندتجهیزات در موفقیت دورکاري بسیار مهم 

  ].11[یز دارندرضایت خاطر بیشتري ن اند، بهره نسبت به افرادي که از این حمایت بی برخوردار هستند
طبق گزارشات . استحیاتی براي موفقیت دورکاري  عاملیحمایت،  ، عاملدر سطح مدیریتی

 .بین حمایت عاطفی سرپرست و رضایت دورکاري وجود دارد رابطه مثبت نوعی) 1991( 8هارتمن
باالتري هستند و  کاريو داراي کیفیت زندگی  دورکارانی که از حمایت سرپرست خود برخوردارند

حمایت ]. 11[یابد یشان نیز بهبود م همچنین نتیجه کارشان بهتر خواهد بود و رابطه آنها با سازمان
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آموزش باید توسط مدیران . باشد نیز براي موفقیت دورکاري بسیار حیاتی می خود در شکل آموزش
ین اساس، فرضیات اول تا سوم بر ا .شان فراهم شود ارشد حمایت شود و براي دورکاران و مدیران

  .توان به شکل زیر تدوین نمود پژوهش را می
  .تاثیر داردحمایت مدیریتی در موفقیت برنامه دورکاري : 1فرضیه 
  .تاثیر دارددر موفقیت برنامه دورکاري  حمایت سازمانی: 2فرضیه 
  .تاثیر داردحمایت کارکنان در موفقیت برنامه دورکاري  : 3فرضیه 

  9ارتباطات -2-2-2
زمانی که مدیران و کارمندان با  .باشد دورکاري، ارتباط یا مکاتبه می هر برنامهموفقیت  عاملدومین 

طی تحقیقی . شود کنند، ارتباطات بسیار پیچیده می هاي فیزیکی متفاوتی کار می هم در محیط
ارتباطات را به عنوان یک  ،گویان این پیمایش پاسخ پنجاه درصد، بیش از )1995( توسط هاوس

هاي جدید ارتباطات براي  ، مهارت)2000( طبق تحقیقات کاسیو .چالش دورکاري مطرح کردند
کاران باید بدانند چه چیزي عالوه دور به .باشد جلوگیري از احساس انزواي دورکاران بسیار ضروري می

  .هستندعضوي از سازمان  رود تا این احساس را داشته باشند که همچنان ها انتظار میاز آن
تحقیقات  طبق. استهاي دورکاري ضروري  صورت سیاست ر سطح سازمانی، ارتباطات رسمی بهد

ها هیچ شوندگان بیان کردند که آن مصاحبه هفتادوسه درصد ،)2002( انجام شده توسط ترمبالي
واالت ، سدیدي استکه دورکاري موضوع ج ل ایندلی به. ارندنوعی از توافقات ارتباطات رسمی را ند

 از طریق اتخاذپاسخ داده شود و  آنهاشود که باید به  ر زیادي در ارتباط با آن مطرح میبسیا
  . کارمندان پیوند داده شود هایی دورکاري رسمی با سیاست
، یک سیاست دورکاري را پیشنهاد )2000( مطالعه، مان و همکارانش یک از حاصل نتایج براساس

 ساعاتی که باید کار ،بیمار است شخص حین کار در زمانی کهانتظارات  عواملی نظیردادند که در آن 
در بر را  پنهانیهاي پنهان و غیر کند، مدیریت از راه دور و برعهده گرفتن مسئولیت براي هزینه

  .گیرد می
رسمی هاي رسمی و غیر ارتمه. تعدادي از تحقیقات دورکاري در سطح مدیریتی انجام شده است

دورکاران روابط  .نیز مهم هستندارتباطات غیررسمی . ]3[استي مدیران دورکار یک امر ضروري برا



  

 /  6 91تابستان ، چهارماول، شماره سال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 رسمی ارتباط که کنند که عضوي از سازمان هستند، درحالی دهند و احساس می خود را گسترش می
هاي اینترانتی و  سیستماین نوع روابط،  .است کارشان، الزامی با مرتبط مسائل دورکاران از اطالع براي

کند  پورتر استدالل می .نماید فراهم میپیگیري اخبار و رویدادهاي اجتماعی را براي همه دورکاران 
 تداركهاي گوناگونی را براي  ارتباطات استفاده کنند و راه فناورياي از  طور خالقانه باید بهکه مدیران 

بر استفاده از تلفن،  ويطور خاص  به. درو باشد، پیشنهاد دهنارتباطات رودر جانشینارتباطی که 
  .دارد تاکید مشاوره تلفنی و تماس اینترنتی

ها به انجام شد، آن) 2001( و همکارانش 10تحقیقاتی در زمینه تماس از راه دور که توسط ایلوزوردر 
هاي  ارتباطی باعث رضایت شغلی بیشتر، خروجی راهبردهاياین نتیجه رسیدند که تعداد زیادي از 

انتظارات از  است؛هاي ارتباطی شامل موارد زیر این استراتژي. شود می بهتر و وفاداري باالتر
هاي این مراودات، وضوح اهداف و مقاصد و اي روشن و مختصر، مسئولیتشیوه ارتباطات شغلی به

  . هاي ارتباطاتهمچنین وضوح و روشن بودن ضرب االجل
تنها از  ، نهاین است که ارتباطات باید چندجانبه باشد اريحیاتی براي موفقیت دورک عواملیکی از 

بلکه از سمت دورکاران به سرپرستان و دیگر همتایان نیز باید وجود  ،سمت سرپرستان به دورکاران
اند که بدون  تحقیقات نشان داده .باشد ارتباطات در سطح کارکنان بسیار حیاتی می .داشته باشد

  ].3[کنند می بیشتري يندان احساس انزواکارم ،روابط متقابل اجتماعی
اند که انزواي اجتماعی و کمبود  به این نتیجه رسیده ]3و 18[در حقیقت تعداد زیادي از تحقیقات 

عنوان مضرترین بخش  به ارتباطات متقابل فیزیکی و بیرون بودن از ارتباطات داخل دفتر، عموماً
هاي کاري هر دو کارمند باید جزو اولویت-رارتباط موثر دوطرفه مدی. شود دورکاري مطرح می

  ].16[باشد
کند که در  هاي روشن براي ارتباطات دورکاران، یک محیط حمایتی ایجاد می ها و روش ایجاد سیاست

مشتریان و  طور منظم همکاران، هعنوان دورکار باید ب هر کارمند به .رسد آن دورکاري به موفقیت می
 .آید وجود می هموثر ببدین ترتیب است که یک ارتباط  ؛دیگر دورکاران را در دسترس داشته باشد

شود که افراد خود را خارج از حلقه سازمانی نبینند و  ارتباط با دیگر دورکاران و همکاران، باعث می
پژوهش  6تا  4ات فرضی اساس بر این .بدانند شریک هاي سازمانی همچنین خود را در موفقیت

  .شود صورت زیر تدوین می به
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  .تاثیر داردارتباطات مدیریتی در موفقیت برنامه دورکاري : 4هیفرض
  .تاثیر داردارتباطات سازمانی در موفقیت برنامه دورکاري : 5فرضیه
  .تاثیر داردارتباطات کارکنان در موفقیت برنامه دورکاري : 6فرضیه

  11اعتماد -3-2-2
اعتماد  همانند حمایت و ارتباطات،. باشددورکاري  هاي برنامه موفقیت مهمترین عامل اعتماد، شاید

مدیران باید اعتماد داشته باشند که کارمندان دورکار . استنیز در تمامی مراحل دورکاري ضروري 
 طور باشند که سرپرست با آنها به مطمئندورکاران باید . خوبی انجام دهند توانند کارشان را به می

اگر فرهنگ سازمانی بر پایه اعتماد نباشد، اعتماد بین مدیران و دورکاران  .دنکن مساوي برخورد می
  . ناموفق خواهد بود

طور کامل  به در صورتی که حتی عوامل دیگر معتقد است در صورت کمبود اطالعات،) 2000( کاسیو
، دورکاري موفقیتطور که بیان شد، براي  همان .رعایت شوند، ارتباطات راه دور موفق نخواهد بود

، به تفکر باشدماد براي اینکه فرهنگی بر پایه اعت. بنا شودفرهنگ سازمانی باید بر پایه اعتماد 
مولفه حیاتی . استگذاري و پاداش شغلی نیازمند  اي درباره معناي کار و چگونگی ارزش بارهود

 بر این اساس. باشد محور می مدیریت عملکرد نتیجهسیستم  نوعیباشد  فرهنگی که بر پایه اعتماد می
گیري اندازه ها پروژه نه ساعات کاري حضور در دفتر و تکالیف در عملکرد وري، براساس بهره
ه را مجبور ب که شما هستند براي مثال آنها در حال تالش براي از بین بردن این هنجار. ]10[شود می

کارمند را بر عهده دارد، احساس  5یک مدیر که سرپرستی . کند می 5الی  8ماندن سر کار، از ساعت 
تر هم کار  توانند سخت پذیري بیشتري برخوردار باشند، می کند که وقتی کارمندانش از انعطاف می

  ].22[کنند
طریق بنا کردن  گیري از اهداف مشترك، از تواند در بهره عالوه فرهنگی که بر پایه اعتماد باشد، می به

عنوان  تواند به اعتماد می]. 4[توسعه پیدا کند هاي مشترك فرهنگ سازمان، شناسایی ارزشتعهد و 
براي  ].1[شود هاي مشترکی باشد که توسط رهبران، پیگیري و حمایت می خروجی حاصل از ارزش

دیران ارشد که توسط م استهاي فرهنگی  ، رفتار اخالقی جزو ارزش12پاکارد-ولتیمثال، در ه
  .شود ی میکمپانی طراح
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زیرا  ؛دشوار استاند که تغییرات در عصر اطالعات بسیار  خیلی از مدیران به این نتیجه رسیده
هاي متفاوتی  ممکن است آنها مسئولیت مدیریت کارکنانی را بر عهده داشته باشند که در مکان

توانند به  ، نمیدلیل عدم توان نظارتی بر کارکنان دورکار معموالً بهمدیران . هستندمشغول به کار 
  ].20[کارکنان اعتماد کنند

اند که مانع اصلی دورکاري، دیدگاه سنتی مدیران  به این نتیجه رسیده) 2000(14و هاینز 13لوپتن
شغل دورکاران  مدیران براي باعث شود کهتواند  نبود اعتماد می. استنسبت به شغل و نبود اعتماد 

  ].3[مواقع ضروري خودشان تصمیم بگیرندندهند که در  اجازهارزش قائل نشوند و به آنها 
اعتماد به " توانند دورکاران را ببینند، به آنها اعتماد کنند؛ باید حتی در زمانی که نمیمدیران 

شان اعتماد کنند تا  به کارمندانباید مدیران  ].21["افرادي که در خارج از دایره دید آنها قرار دارند
بینی رفتار کنند، بدین ترتیب دورکاران  طور قابل پیش کامل انجام دهند و بهطور  وظیفه خود را به

  .شوند راهنما مینترل و خودکودختدریج  به
کارمندان این  عنوان مثال به ].4[اعتماد نیازمند این است که از طریق اختیاردهی ساخته شود

این امر باعث . ساز شود، آن را حل کنند ی بسیار هزینهکه مشکل آناز  پساختیار را دارند که 
پذیري بیشتري داشته باشد و بدین ترتیب  استقالل فردي و انعطاف ،شود که فرد دورکار می

 ].8[نماید میاحساس رضایت 

دلیل اینکه به کارمند اجازه  دهد، به را به کارمندان می يکار از راه دور، اجازه خودمختاري بیشتر
طور مثبتی با  هدر واقع دورکاري ب داشته باشند، کنترل زمان انجام کار دهد تا بر چگونگی و می

صورت زیر  پژوهش، به نای 9تا  7بر این اساس، فرضیات  .پذیري در ارتباط است استقالل و انعطاف
  شوند؛ تدوین می

  .تاثیر دارد اعتماد مدیریتی در موفقیت برنامه دورکاري: 7فرضیه 
  .تاثیر دارد در موفقیت برنامه دورکارياعتماد سازمانی : 8فرضیه 
  .تاثیر دارد کارياد کارکنان در موفقیت برنامه دوراعتم: 9 فرضیه

  



  

9/      سازمان کار و امور اجتماعیبررسی عوامل موفقیت دورکاري؛ مطالعه موردي در 

  حیاتی موفقیت عواملپیوند بین  -3-2
. وجود دارد آنهاپیوندهاي مشهودي بین  عوامل موفقیت در بخش پیشین،با وجود بررسی جداگانه 

همان . دارد بستگی شتن ارتباطات خوب در محل کارفرهنگ مبتنی بر اعتماد به دا نوعیداشتن 
 مهم شود و این بیان شد، ارتباطات باعث اعتماد می) 1995( 16و متس 15طور که توسط گرینیر

  .شود خود باعث روابط بهتر می
براي رسیدن به مزایاي دورکاري باید حمایت  .است  همچنین ارتباطات با حمایت گره خورده

 فناوريعالوه فراهم کردن حمایت  به .وجود داشته باشدمدیران میانی و حمایت مدیران ارشد 
هر کجا و در هر زمانی ارتباط برقرار  خواهند، دهد تا با هر که می اطالعات به دورکاران اجازه می

  .دهند اعتماد و حمایت اغلب دست به دست هم می. کنند
اطالعات و ارتباطات از راه دور، برنامه  فناوري ،باید بیان کرد که در دنیاي پیشرفته انتهادر 

گیري براي کسب و کار  زیرکانه تصمیم راهبرد، بلکه یک نیستدورکاري تنها یک امکان و احتمال 
هاي شرکت. اند افزایش سود، به دورکاري روي آورده و براي ماندن در بازار جهانی ها شرکت. است

اند و  ام، بوئینگ و مریل لینچ، قدرت دورکاري را شناسایی کرده بی پیشرو در این زمینه مثل اي
رفتن روحیه کارکنان، ، باالها شامل افزایش کارایی، کاهش هزینه از آنمزایاي قابل توجهی را 

  .اند یروي انسانی و رقابت پایدار کسب کردهپذیري ن رضایت شغلی، انعطاف
اي براي توسعه برنامه  ، وسیله)حمایت، ارتباطات و اعتماد( وامل کلیدي موفقیت در دورکاريع

طور همزمان در سطوح مختلف  هداراي روابط متقابل هستند و باید ب عواملاین . استدورکاري 
 منظور به .است موردنیاز کارمند و مدیریتی سطح دو هر در آموزش. کار گرفته شوند سازمانی به

باشد  ارتباطی در تمام سطوح می راهبردهايیادگیري  سطوح، نیاز به تمام در خوب ارتباط تسهیل
مدل مفهومی  ].15[نمایندتا اطمینان حاصل شود که کارکنان خود را دخیل و مهم احساس 

  .پژوهش در شکل زیر ترسیم شده است
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  مدل مفهومی - 1شکل
  پژوهش شناسی روش -3

 پژوهش این آماري جامعه .است پیمایشی- روش توصیفی نظر از و، کاربرديهدف  نظر ازحاضر  مقاله
نمونه آماري پژوهش حاضر برابر با . استنفر  120 و شامل کار و امور اجتماعی سازمانکلیه کارکنان 

. است  محاسبه شده 05/0گیري از جوامع محدود در سطح خطاي  نفر بر اساس روش نمونه 91
  .آوري گردید توزیع و جمعاز بین کارکنان  پرسشنامه 91ها تعداد  داده گردآوري منظور به

  هاي پژوهش یافته - 4
 )α( کرونباخ يآلفا و CR)( کل ییایپا ،)(AVE انسیوار نیانگیم بیضر 3 از ییایپا يریگ اندازه يبرا

براي میانگین واریانس  5/0 براي پایایی کل و  6/0 براي  آلفاي کرونباخ، 7/0 از باالتر ریمقاد که شده استفاده
نظران حوزه  بشامل اساتید و صاح(ز نظر خبرگان روایی محتوا با استفاده ا .است رهایمتغ يباال ییایپا گر انیب

براي . طراحی شد با استفاده از پانل دلفی در سه مرحله انجام و در نهایت پرسشنامه نهایی تائید و) دورکاري
 ریمتغ ای سازه هر دهنده تشکیل عوامل کشف و پرسشنامه درونی ساختار تحلیل ،روایی سازه تایید

 مورد يها سازه که دنده یم نشان جینتا .شده است استفاده تأییدي عاملی تحلیل ابزار از مکنون،

 حمایت

 ارتباطات

 اعتماد

 مدیریتی

 سازمانی

 کارکنان

 مدیریتی

 سازمانی

 کارکنان

 مدیریتی

 سازمانی

 کارکنان

موفقیت 
 دورکاري
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 و 6/0ها بیشتر از  ی مربوط به شاخصعامل يبارها یتمام و هستند برخوردار ییباال ییروا از مطالعه
 .دارند يمعنادار سهم نظر مورد سازه يریگ اندازه در و هستند معنادار درصد 99 نانیاطم سطح در

  قیتحق يها شاخص يدیتائ یعامل لیتحل جینتا - 1جدول
 Tآماره  بار عاملی  ها شاخص  سطح  متغیر

یت
حما

  

حمایت 
 مدیریتی

 25.004 0.862 1سوال 

 15.488 0.827 2سوال 

 21.201 0.845  3 سوال

حمایت 
  سازمانی

 7.192 0.773  1 سوال

 26.319 0.896  2 سوال

حمایت 
 کارکنان

 44.123 0.895 1سوال 

 32.013 0.905  2 سوال

 9.855 0.747  3 سوال

ات
باط

ارت
  

ارتباطات 
 مدیریتی

 40.403 0.927  1 سوال

 23.774 0.915  2 سوال

ارتباطات 
 سازمانی

 8.373 0.735  1 سوال

 39.474 0.887  2 سوال

 32.815 0.867  3 سوال

ارتباطات 
 کارکنان

 59.414 0.935  1سوال

 14.365 0.847  2سوال

ماد
اعت

  

اعتماد 
 مدیریتی

 3.260 0.598  1 سوال

 12.721 0.881  2سوال

اعتماد 
 سازمانی

 42.946 0.900  1 سوال

 23.872 0.874  2 سوال

اعتماد 
 کارکنان

 9.240 0.832  1 سوال

 40.520 0.903  2 سوال

 موفقیت دورکاري

 11.422 0.765  1 سوال

 15.833 0.788  2 سوال

 59.744 0.915  3 سوال

 65.741 0.931  4 سوال
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این روش، ترکیب . است  یابی معادالت ساختاري استفاده شده ها از مدل براي تجزیه و تحلیل داده
اي از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک  ریاضی آماري و پیچیده

منظور  به .هاي پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا پدیده است آمده همسیستم پیچیده گرد 
دلیل کوچک بودن نمونه از روش کمترین توان دوم  هاي تحقیق به ها و آزمون فرضیه تحلیل داده

 .استفاده شده است 18افزار اسمارت پی ال اس و از نرم PLS17 جزیی

وسیله آن  هشود که ب آماري چندمتغیره محسوب میهاي  روش حداقل مربعات جزئی یکی از روش
ها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات  رغم برخی محدودیت توان علی می

طور  یک یا چند متغیر پاسخ را به ،توضیحیکم و یا وجود خودهمبستگی جدي بین متغیرهاي 
نمایش داده  2جدولخروجی نرم افزار در . نمودهمزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازي 

 .شده است

 )موفقیت دورکاري: متغیر وابسته(و ضریب تعیین tضرایب مسیر، آماره ي  - 2جدول

  )R2(ضریب تعیین کل  tآماره   )β(ضریب مسیر  بین متغیرهاي پیش
  640/0  054/0  حمایت مدیریتی

  550/0  076/0  حمایت سازمانی

  **220/9  765/0  حمایت کارکنان

   ** 260/3  598/0  ارتباطات مدیریتی

  ** 855/9  747/0  ارتباطات سازمانی

   * 472/2  289/0  ارتباطات کارکنان

  ** 721/12  773/0  اعتماد مدیریتی

   * 103/2  264/0  اعتماد سازمانی

  *589/2  266/0  اعتماد کارکنان

      657/0 
 .درصد 95معناداري در سطح اطمینان *. درصد99معناداري در سطح اطمینان  **
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تاثیر وفقیت دورکاري ، متغیرهاي حمایت مدیریتی و حمایت سازمانی بر متغیر مt  بر طبق آماره
اند بر  اعتماد سازمانی و اعتماد کارکنان توانسته ،اما متغیرهاي ارتباطات کارکنان .معنادار ندارند

ارتباطات  داشته باشند و متغیرهاي حمایت کارکنان،یم و معناداري موفقیت دورکاري تاثیر مستق
صد تاثیرگذاري معنادار و در99عتماد مدیریتی در سطح اطمینان ارتباطات سازمانی و ا مدیریتی،
توان انتظار داشت  بیان دیگر با افزایش این متغیرها می به. اند بر موفقیت دورکاري داشته مستقیمی

مقدار ضریب . موفقیت دورکاري کاهش یابدکاهش آنها نیز  بد و بانیز افزایش یا که موفقیت دورکاري
یا  بینی متغیر وابسته توسط متغیر این ضریب توانایی پیش. شده است 665/0برابر ) R2( تعیین

بینی متغیر وابسته  بیان دیگر این ضریب میزان پیش و یا به کند مستقل را بررسی می متغیرهاي
  .کند سی میتوسط متغیرهاي مستقل را برر

را  موفقیت دورکاريدرصد از تغیرات  5/65اند  توانسته با همدیگر متغیرهاي مستقل بر این اساس
بینی مربوط به متغیر  توان گفت سهم بیشتر این  پیش بر اساس ضرایب مسیر می. دنبینی کن پیش

  .استو پس از آن حمایت کارکنان و سپس ارتباطات سازمانی  اعتماد مدیریتی

  هاي تحقیق بحث در مورد یافته -5
یکی از دالیل عدم تاثیر حمایت مدیریتی یر موفقیت دورکاري در این سازمان، کمبود آموزش در 

، مدیرانی که نسبت به دورکاري اطالعات کافی نداشته  طبق گزارشات هولت. استسطوح مدیریتی 
 دست آمده از تحقیقات وانر ههمچنین نتایج ب. دهند گرایش کمتري نسبت به آن نشان می ،باشند

علت ترس مدیران میانی از دورکاري، حمایت الزم از برنامه دورکاري  دهد که به نشان می) 1997(
  .شود نمیانجام 

تحقیق، دورکاران این سازمان از حمایت تکنولوژي مناسب برخوردار نیستند و  حاصل ازطبق نتایج 
حمایت سازمانی بر موفقیت دورکاري  تاثیر دالیل عدمبنابراین یکی از . کنند ابراز نارضایتی می

 .تواند کمبود امکانات و تجهیزات الزم و کافی براي برقراي ارتباط بین دورکاران و سازمان باشد می
مورد استفاده خود ناراضی  فناوري، افراد دورکار اغلب از )1999(طبق گزارشات فریتز و همکاران 

کافی برخورداراند، نسبت به افرادي  فناوريافرادي که از حمایت همچنین رضایت خاطر . باشند می
   ].11[باشد اند، بیشتر می که از آن بی بهره
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بیان شد، حمایت افراد خانواده و همچنین تعیین مرزهاي ) 2003( طور که در تحقیقات مان همان
کارکنان و حتی آموزش البته آموزش  .سزایی در موفقیت دورکاري خواهد داشت کار نقش به–خانواده

  . هاي آنها نیز در بعضی موارد بسیار موثر خواهد بود و توجیه خانواده
از  يبرخوردار که مدیران با مشخص شدطی پژوهش انجام شده توسط کوالسکی و همکارانش، 

. اند جهت رسیدن به موفقیت برداشته گام بزرگی را در) رسمی و غیررسمی(هاي ارتباطی  مهارت
که حتی ممکن  شان، دهد که مدیران باید بتوانند روابط خود را با کارکنان قیقات نشان مینتایج تح

دست آمده از تحقیقات مان و  هنتایج ب ].21[است در یک مکان فیزیکی نباشند، توسعه دهند
کند که هر کاري از دستشان بر می آید براي پایین آوردن  به مدیران پیشنهاد می) 2000(همکارانش 

  .میزان انزواي اجتماعی انجام دهند
تر مشاغل را  ، الزامات الزم را براي اجراي هرچه سریع سازمان با فراهم کردن شبکه مناسب و امن

ارتباطات سازمانی ( این هرچه سرعت ارتباطات و امنیت شبکه باالتر باشدبنابر ].3[کندفراهم می
افزایش رضایت کارکنان نیز مچنین موجب یابد و ه موفقیت افزایش می ، امکان رسیدن به)قوي
  .شود می

احساس انزوا و  ، کارمندان احتماالًون روابط متقابل اجتماعی کارکناناند که بد تحقیقات نشان داده
شود ، باعث میتباط با دیگر دورکاران و همکارانار ].3[خواهند داشتبیرون از حلقه کاري بودن را 

 شریک هاي سازمانی ازمانی نبینند و همچنین خود را در موفقیتکه افراد خود را خارج از حلقه س
  .گیرد، ببینندبدانند و نتیجه کار خود را وقتی در راستاي اهداف سازمانی قرار می

که در کار از راه دور، اعتماد مدیریتی رابطه مثبتی  مشخص شد) 2001(بر طبق تحقیقات استاپلس 
بدین ترتیب در  .با احساس از عملکرد خوب و رضایت شغلی و رابطه منفی با استرس کاري دارد

سزایی در موفقیت دورکاري  آید که اعتماد مدیر نقش به نظر می راستاي تایید این فرضیه چنین به
  .دارد

دلیل اینکه به کارمند اجازه  دهد، بهشتر را به کارمندان میخودمختاري بی، اجازه کار از راه دور
طور مثبتی با  هدر واقع دورکاري ب داشته باشند، کنترل دهد تا بر چگونگی و زمان انجام کار می

گیري به دورکار، داشتن اعتماد  پس براي دادن حق تصمیم.ري در ارتباط است پذی استقالل و انعطاف
  .تسا الزامی
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گیري از اهداف مشترك،  تواند در بهره طبق تحقیقات انجام شده، فرهنگی که بر پایه اعتماد باشد، می
اعتماد  ].4[توسعه پیدا کند هاي مشترك فرهنگ سازمان، کردن تعهد و شناسایی ارزش طریق بنا از

پیگیري و هاي مشترکی باشد که توسط رهبران،  خروجی حاصل از ارزش نوعیعنوان  تواند به می
  ].1[حمایت می شود

  پیشنهاد و گیري نتیجه - 6
 آموزش شود که به پژوهش، به سازمان کار و امور اجتماعی پیشنهاد می حاصل ازبا توجه به نتایج  -1
عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در موفقیت دورکاري توجه  به) خصوص در سطح مدیریتی هب(

داراي آگاهی الزم نباشند، از آن استقبال نخواهند کرد و این نکته  بدین ترتیب که اگر مدیران. شود
 . باعث عدم موفقیت دورکاري خواهد شد

سطح حمایت و . باشد از جمله نکاتی که باید به آن توجه کرد، نقش حمایتی مدیران می -2
این حمایت را  اگر دورکاران .سزایی در موفقیت دورکاري دارد ، تاثیر بهپشتیبانی مدیر از دورکاران

 .شود و این خود نتایج منفی را پیش رو دارد ریافت نکنند باعث دلسردي آنها مید

مناسب توسط  فناوري، عدم استفاده از ابزار و مشخص شدنکته دیگري که طی انجام تحقیقات  -3
. هاي دورکاري می باشد روز دنیا یکی از مهمترین پایه فناورياستفاده از ابزارآالت و . دورکاران بود

و  است اند که فناوري مناسبی برایشان درنظر گرفته نشده ، دورکاران بیان کردهطبق نتایج تحقیق
روز و  با توجه به این نکته، فراهم کردن ابزارآالت و فناوري به. این باعث نارضایتی آنها شده است

 .شود مناسب براي دورکاران، به سازمان پیشنهاد می

با توجه به این . است، عدم وجود تشویق سرپرستان و مدیران ارشد سازمان بعدي قابل توجهنکته  -4
و مزایاي بیشتري  ، دورکاران را مورد تشویق قرار دادهسرپرستان و مدیرانشود که  نکته پیشنهاد می

 .کنند را به آنها اختصاص دهند تا دورکاران دلگرمی و انگیزه الزم را براي انجام وظایف خود پیدا

را ایجاد  محیط حمایتی نوعیهاي روشن براي ارتباطات دورکاران،  ها و روش ایجاد سیاست -5
مشتریان  ن،همکارا، عنوان دورکار اینکه هر کارمند به .رسد کند که در آن دورکاري به موفقیت می می

  .شود یمارتباط موثر  باعث ایجاد فضاي و دیگر دورکاران را در دسترس داشته باشد
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