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  چکیده

. متداول کار سنتی در هم ریخته استمعروف است، شکل » ها عصر عدم اطمینان«در عصر فراصنعتی که به 
هاي اجتماعی و روانشناختی، نظمی نوین را براي  هاي نوین و بروز تحوالت گسترده در زمینه ظهور فناوري

دنبال  ها، جامعه و محیط به راد، سازماناي براي اف کند که بر اساس آن مزایاي عدیده بینی می آینده کار پیش
شاغل اجازه  است که به اي شیوهن شکل جدیدي از انجام کار در این عصر، عنوا به دورکاري. خواهد داشت

 تکالیف و وظایف اطالعات،اي سنتی کار و با تکیه بر فناوري ه و محل دهد بدون نیاز به حضور در اداره می
و  اگرچه گرایش به استقرار سیستم دورکاري در فضا. پذیري بیشتري انجام دهد اي خود را با انعطاف حرفه 

رسد اما باید نقش و تأثیر عوامل  نظر می ناپذیر به ها امري اجتناب هاي کاري کنونی، براي تمامی سازمان محیط
متعددي از قبیل فناوري اطالعات، دانش کارکنان و فرهنگ سازمانی را در ایجاد این گرایش مورد توجه قرار 

نفر از کلیه کارکنان شاغل در  60 از متشکل اي هاز نمون شده آوري جمع هاي داده اساس بر ،تحقیق حاضر. داد
 سال اول نیمه در هاي فرهنگ سازمانی بر دورکاري دنبال بررسی تاثیر ویژگی به آموزش و پرورش شهر شیراز،

متغیرهاي خود کنترلی، خالقیت و کنترل رسمی بیشترین تاثیر را بر  که دهد می ها نشان یافته. است 1390
. باشند پذیري داراي کمترین تاثیر می ري دارند و در مقابل متغیرهاي پاداش، ریسکاستقرار سیستم دورکا

  .گذار است استقرار سیستم دورکاري، تأثیر بر فرهنگ سازمانی، توان بیان نمود؛ طورکلی می هب
  ، تاثیر فرهنگ سازمانی بر دورکاريدورکاريسازمانی،  فرهنگ فرهنگ، :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
سمت  را به» کارمند«ها و مـؤسسات در این جهت بـود که  تا چند دهه قبل، تمام تالش شرکت

حرکت دهند و اکنون با تـوجه بـه امکانات و تسهیالتی که فناوري نوین » کار محل«و » کار«
توان با مفهومی تحت عنوان دورکاري از  ارتباطات و اطالعات در اخـتیار بـشر قـرار داده است، می

دورکاري، شکل . وري آنان افزود میزان حضور فیزیکی کارکنان در محل کار کاست و بر میزان بهره
ها براي انطباق با تغییرات بازار  ها و شرکت یري از نحوه انجام کار است که از نیاز سازمانپذ انعطاف
سمت کارگر بوده و شامل  معناي حرکت دادن کار به کاري بهاین شیوه . گیرد نشأت می کار و کسب

جاي  انجام کار در محلی است که کارکنان در آنجا به برخی از تسهیالت اداري دسترسی دارند و به
تنها براي کارکنانی که  کار از راه دور نه ].9[دهند ها انجام می رفت و آمد به اداره، کار را از این مکان

در پی ایجاد تعادل بیشتر میان خانواده و محیط کار خود هستند سودمند است، بلکه رضایت بیشتر 
هاي کاري مبتنی بر  ظامسمت دورکاري و تحول ن گرایش به ].10[کردکارفرما را نیز تأمین خواهد 

اي است که نیازمند تحقیقات  ویژه در کشورهاي در حال توسعه، موضوع نسبتاً تازه این سیستم، به
لذا باتوجه . منظور شناسایی مشکالت پیش رو و عوامل و متغیرهاي تأثیرگذار بر آن است گسترده به

هاي کاري در سازمان و نیز  مگیري و اجراي نظا به اهمیت بسیار زیاد فرهنگ سازمانی در شکل
ضرورت توجه به این عامل در استقرار سیستم دورکاري، در این تحقیق با تکیه بر مدل فرهنگ 

هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري مورد بررسی  سازمانی رابینز، نقش و جایگاه ویژگی
   .است شدهبندي  کاري اولویتبر دورها  ویژگیهمچنین تاثیر هر یک از این . قرار گرفته است

  مروري بر مبانی نظري -2
   دورکاري -1-2

مدد  هاي کاري سنتی، به جاي حضور فیزیکی در محیط دهد که کارمندان به زمانی رخ میدورکاري 
کار شده و وظایف  اطالعات و ارتباطات، در محیطی مانند خانه یا اداره مجازي مشغول به فناوري

  :شرح زیر ارائه گردیده است براي دورکاري تعاریفی به ].9[محوله را انجام دهند
پذیري زمانی و مکانی در انجام کار با  دورکاري، روشی براي سازماندهی کار بر مبناي ایجاد انعطاف -

 ].9[هاي فناوري است استفاده از قابلیت
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تغییر وضعیت جغرافیایی محل منظور  معناي استفاده از رایانه و ارتباطات از راه دور، به دورکاري به -
  ].10[باشد کار و انجام وظایف شغلی می

تمام یا  دهد میدورکاري انتخابی در خصوص روش انجام کار است که به کارکنان اجازه داده  -
 ].11[بخشی از وظایفشان را خارج از محیط اداري انجام دهند

) مانند ارتباطات راه دور و رایانه( هاي اطالعاتی کارگیري فناوري دورکاري هرگونه شکلی از به -
سوي  جاي حرکت کارکنان به  سمت کارکنان، به و حرکت کار به ،هاي مربوط به کار جاي مسافرت به

  ]:13[دهد هاي سنتی و مدرن نسبت به دورکاري را نشان می  دیدگاه )1(شکل  ].12[باشد کار می
  دیدگاه مدرن                                                دیدگاه سنتی                                      

 
  ]13[سنتی و مدرن نسبت به دورکاري  دیدگاه - 1شکل

قابلیت / تناسب
انطباق گسترده 
منابع انسانی 

  سازمان

ارزیابی مدیران در خصوص 
هاي  عنوان قابلیت دورکاري به

 رقابتی سازمان

یابی کارکنان از دورکاري ارز
عنوان روش افزایش رضایت  به

  شغلی
 

استراتژیک بر روي تاثیر 
  هاي رقابتی سازمان قابلیت

 

  

پذیرش دلخواه دورکاري 
 توسط سازمان

هاي نوین  دسترسی به فناوري
 )ICT( اطالعاتی و ارتباطی

انتخاب دورکاري توسط 
هاي  دلیل ویژگی کارکنان به

  شغلی

مزایا و معایب پولی مستقیم 
 براي کارکنان و سازمان

  

رکاري توسط پذیرش دو
 سازمان

دستور مدیریتی 
دلیل محاسبه  به

مزایا و معایب 
  مدت کوتاه
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  انواع دورکاري -1-1-2
  ].14[بندي نمود صورت زیر دسته توان دورکاري را به بندي کلی، می در یک طبقه

وقت  توانند به عنوان کارمندان تمام در این نوع از دورکاري کارکنان می: 1دورکاري خانگی) 1
این نوع سیستم . جاي حضور در دفاتر کار سنتی، در خانه مانده و کار خود را انجام دهند به ،سازمان

کاري، تأثیر شگرفی بر کاهش استرس شغلی، کاهش آلودگی محیط زیست و صرف زمان بیشتر در 
  .آورد کنار اعضاي خانواده دارد و موجبات اشتغال بهتر کارکنان زن را فراهم می

از نظر جغرافیایی، جداي از دفتر مرکزي  این مراکز: 2اي رکاري از طریق مراکز اداري ماهوارهدو) 2
کارکنان . پردازند اي از آن، به انجام فعالیت کاري مشابهی در کنار آن می عنوان زیرمجموعه هستند اما به

کننده  اما مدیر اصلی و هماهنگ اي به انجام فعالیت مشغول هستند هوارهمختلفی در دفاتر کاري ما
  .ها، اغلب در دفتر مرکزي اقامت دارد فعالیت

مختلفی تشکیل   هاي اما از بخش ،اي هستند مراکز شبیه مراکز اداري ماهواره این: 3مراکز کار محلی) 3
هاي  در این مراکز، کارمندانی از سازمان. شوند عنوان یک دفتر کاري ارتباطی شناخته می و به است شده

  .پردازند مختلف با استفاده از تجهیزات مشترك و در نزدیکی محل زندگی، به انجام خدمات خود می
جاي آنکه در محل خانه به انجام امور  ارمندان متحرك یا سیار، بهک: 4دورکاري سیار یا متحرك) 4

بوده، سفارش قرار گرفته، همیشه در حال حرکت  5بپردازند، در موقعیت و مکان مشتري یا خط مقدم
اطالعاتی و ارتباطی، به اطالع  هاي فناوريو  رایانهگیرند و نتایج کار را از طریق  کار را از مشتري می

  .رسانند میسازمان متبوع خویش 

  مدل تناسب سازمانی دورکاري -2-1-2
 دنبال تحقق اهداف مشخصی بوده و براي ماندگاري باید فعل و ها موجودیتی هستند که به سازمان

شکل جدیدي «عنوان  اگر به کار از راه دور به. آمیزي با محیط پیرامون خود داشته باشد انفعال موفقیت
کار از راه دور باید . بنگریم، تناسب آن با فرهنگ و اهداف سازمانی را باید الزمه موفقیت دانست» از کار

گذاري  ریت و کارمندان پایهاز یک طرف با اهداف مؤسسات که ساختار سازمانی خود را مشتمل بر مدی
  ].14[ها، متناسب و سازگار باشد کنند و از سوي دیگر با ارزش می
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  مدلی براي تناسب سازمانی دورکاري -2شکل 

  

ها، ساختار سازمانی را براي تسهیل اجراي امور، حمایت از اجراي  سازمان: اهداف سازمانی -1
ساختار سازمانی باید با . کنند هاي مشارکتی و کنترل فعالیت اعضاي سازمان، ایجاد می فعالیت

اگر مدیریت سازمان تغییري اساسی و مهم در استراتژي . ها و اهداف سازمان هماهنگ باشد استراتژي
  . تار سازمانی نیز باید در جهت حمایت از آن، اصالح شودسازمان ایجاد کند، ساخ

فرهنگ سازمانی به مجموعه مفاهیم مشترك ایجاد شده توسط اعضاء یک : فرهنگ سازمانی -2
هاي  گردد، اشاره دارد و در واقع، همان ارزش ها می سازمان که منجر به تمایز آن از سایر سازمان

زند و نسبت به کارکنان مشکوك است و  رش تغییر سر باز میمدیریتی که از پذی. باشد سازمانی می
  .استکند، مانعی بزرگ بر سر راه اجراي دورکاري  واپسی، ترس و نگرانی ایجاد میلدر آنها د

ع هاي مرتبط با هر دسته از مشاغل، یک یا چند نو با توجه به مشخصات و ویژگی: کار و وظیفه -3
از این رو باید ارتباط بین مکان فیزیکی انجام کار، . دشو عمده از دورکاري استفاده می

  . بررسی و درك شود هاي کاري و ساعات کاري ستورالعملد
هاي فرعی آن  و سیستم فناورينگرش اغلب طراحان سیستم، متمرکز بر کار، ): کارکنان(افراد  -4

موفقیت دورکاري در یک که  در حالی. شود گرفته مینادیده  عمدتاً تأثیرات آنها را بر افراد و است
کارکنان در جلب همکاري و مشارکت بیشتر . سازمان، تا حد زیادي به افراد درگیر با آن بستگی دارد

با این . هاي دورکاري است شرط اساسی و اولیه براي موفقیت برنامه سازمانی، پیش هاي انجام فعالیت
بنابراین تعیین میزان . کار گرفت هکاري بهاي دور توان به آسانی همه کارمندان در برنامه وجود، نمی

   .تناسب و سازگاري کارکنان با نوع دورکاري، بسیار مهم و ضروري است

  اهداف سازمانی

 کار و وظیفه

  )کارکنان(افراد 

 فرهنگ سازمانی

 دورکاري
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  فرهنگ سازمانی  -2-2
مرور  ها و آداب و رسوم وجود دارد که به ها، شعائر، داستان در هر سازمانی، الگوهایی از باورها، سمبل

آن چگونه باید رفتار که سازمان چیست و اعضاء  خصوص ایناین الگوها در . اند وجود آمده زمان به
که مقصود از فرهنگ سازمانی،  معتقدندنظران  صاحب ].3[دآور وجود می ك مشترکی بهکنند، در

سیستمی از استنباط مشترك است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی، موجب 
ها، باورها، آداب و  ارزشورکلی، فرهنگ الگویی از ط هب ].3[شود تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

ها و نحوه زندگی مردمان یک جامعه  ها، نگرش بینی، طرز تلقی ، دانش، زبان، جهان رسوم، سنن
 ].4[باشد می

  دورکاري و فرهنگ سازمانی -3-2
ها  هاي اخیر ایده فرهنگ سازمانی یک توجیه مناسب براي موفقیت بیشتر بعضی شرکت در سال

دهد بعضی  مفروضات قوي درباره مدیریت و کار نشان می .هاي دیگر شده است نسبت به شرکت
تر موافق دورکاري هستند و مدیران، ارزیابی نوع فرهنگ خاص مها نسبت به بعضی دیگر، ک سازمان

خود، انواع دورکاري مناسب با این فرهنگ، و شناخت موانع فرهنگی که باید بر آن غلبه کرد را 
اي که مخالف با هنجارهاي سازمانی باشد، منجر به شکست  شیوه شروع دورکاري به. بینند ي میضرور

را سازمانی فرهنگ عامل دورکاري هستند باید  در اندیشه استقرارمدیرانی که بنابراین  .خواهد شد
  .نیز مورد توجه قرار دهند

هاي متضاد وجود داشته  د با ارزشهاي متعد فرهنگ بسا در سازمان، خرده این بدان معنا است که چه
ها در نظر گرفته نشوند، با دورکاري مخالفت خواهد  فرهنگ اگر هنجارهاي کاري این خرده و باشند

اثر مفروضات فرهنگی  دانستن اهمیت  هاي موافق با دورکاري گرایش به کم فرهنگدر هنوز  .شد
بر » دادن کنترل  دست از«دیریتی یک مانع سازمانی مهم براي دورکاري، موضوع م .دارندوجود 

اي نسبتاً جدیدي از سازمان  اداره جدید، شکل غالب و توسعه. کارکنانی است که خارج از دید هستند
اي و بر اساس کنترل  کاري در قرن حاضر است که اصول مهم مدیریتی آن، هنوز از مدل کارخانه

هاي  داشتن هزینه  نگه  به مهارت کم، و پایینمراتبی، تقسیم کار به وظایف جداگانه با نیاز   سلسله
کراتیک مدیریت وهایی در مقابل این سبک بور هاي اخیر واکنش در دهه. پذیرد نیروي کار اثر می
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ها به جنبه اجتماعی سازمان و  و به کمک مکاتب مرتبط با روابط انسانی، نوع نگرش است پدیدار شده
تغییر کرده  وکار هاي پرتالطم کسب یر در محیطذپ خصوصاً به اهمیت یک مکان کاري انعطاف

 ].16، 15[است

  مدل تحقیق -1-3-2
سازمانی، از مدل فرهنگ سازمانی استیفن رابینز  هاي فرهنگ براي بررسی ویژگی ،حاضر  در تحقیق

وي فرهنگ سازمان را سیستمی از معانی و مفاهیم مشترك در میان اعضاي . استفاده شده است
. گیرد عنوان عناصر اصلی نظام فرهنگ سازمانی در نظر می هایی را به و مؤلفه داند سازمان می

  :عبارتند ازاند  که چارچوب مدل تحقیق حاضر را شکل دادههاي مزبور  مؤلفه
 ].3[شوند حدي که کارکنان پیشرفت و نوآوري داشته و به آن تشویق می: 6پذیري ریسک - 1

ي ذهنی براي ایجاد یک مفهوم جدید ها و قابلیت ها تواناییکارگیري  به ،خالقیت: 7خالقیت -2
 ].15[است

منظور از حمایت سازمانی، حمایت یا کمکی است که کارکنان براي انجام دادن : 8حمایت سازمانی -3
 ].16[آمیز کار به آن نیاز دارند موفقیت

منظور از کنترل رسمی این است که سازمان تا چه حدي براي سرپرستی و : 9کنترل رسمی -4
 .]3[شود میمتوسل کنترل رفتار کارکنان، به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم 

گسترش همزمان با رشد و توسعه کارکنان و مدیران و شرایطی که طی آن : 10خودکنترلی -5
کارهاي کنترلی در حداقل  دیگر سازو ها و مشی ، خطقوانین، مقررات ،فرهنگ کار تیمی در سازمان

  ].13[گردد کنترل از درون یا خود کنترلی جایگزین کنترل از بیرون میو نگه داشته شود 
به جبران خدمت فرد در سازمان و در ازاي دقت و نیرویی که او در سازمان و : 11پاداش سازمانی - 6
  ].14[شود اتالق میکند،  خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می به

 ].3[کنند خود را با سازمان یکی دانسته و از آن کسب هویت می حدي که اعضا: 12هویت سازمانی -7

هایی است که در زمینه مشارکت اعضاي  ها و فعالیت مقصود انواع روش: 13مشارکت سازمانی -8
 ].3[گیرد سازمان در اخذ تصمیمات صورت می
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  )کاريرهاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دو تأثیر ویژگی(مدل تحقیق  -3شکل 

  :تحقیق فرضیه اصلی-3
هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر  فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از اینکه ویژگی

  .استشکل زیر  فرضیات فرعی تحقیق به. دارد

  .پذیري بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد ریسک -1
  .خالقیت بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد -2
  .حمایت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد -3
  .کنترل رسمی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد -4
  .داردخود کنترلی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر  -5
  .سیستم پاداش بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد - 6
  .هویت بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد -7
  .مشارکت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد -8

انی
ازم

گ س
رهن

ف
  

  

 دورکاري

 ریسک پذیري

 خالقیت

 حمایت سازمانی

 کنترل رسمی

 خود کنترلی

 پاداش سازمانی

 هویت سازمانی

 مشارکت سازمانی



  

45/    هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر ویژگی 

  روش تحقیق  - 4
و  تخصصی حوزه مدیریت و رهبري هاي  پژوهش حاضر، از طریق سایتمورد نیاز هاي  اطالعات و داده

براي آزمون  .آوري شده استدهمچنین کتب و مقاالت مربوط به فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی گر
و  )هاي فرهنگ سازمانی جهت سنجش ویژگی(سازمانی   ها از دو نوع پرسشنامه فرهنگ فرضیه

تعیین  براي .استفاده شده است) جهت سنجش نگرش کارکنان در مورد سیستم دورکاري(دورکاري 
از روش ها نیز  براي سنجش پایایی پرسشنامه .ی ابزار تحقیق، از روایی محتوا استفاده شده استروای

و براي % 95براي پرسشنامه فرهنگ سازمانی معادل این مقدار  .آلفاي کرونباخ استفاده شد
قابل % 70بیش از  کرونباخ از آنجا که ضریب آلفاي. دست آمد هب% 87پرسشنامه دورکاري معادل 

  .ها از پایایی باالیی برخوردار بوده است توان نتیجه گرفت که پرسشنامه رش است، میپذی
در . است کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز ازنفر 150شامل  جامعه آماري در این پژوهش،

، 14که بر اساس فرمول کوکران استفاده شده است گیري تصادفی ساده تحقیق حاضر از روش نمونه
  .نفر تعیین و پرسشنامه به تعداد آنان توزیع شد 60بر  اي بالغ نمونه

60~72/58
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  ها تجزیه و تحلیل داده -5
بندي هریک از ابعاد  و براي رتبه اي تک نمونه "تی" آزموناز  ،براي آزمون فرضیاتدر این تحقیق، 

  .شده است استفادهمرتبط از آزمون تحلیل واریانس فریدمن 

  هاي تحقیق آزمون فرضیه -1-5
             » .پذیري بر استقرار سیستم دورکاري تأثیر دارد ریسک« :فرضیه اول



 

3:
3:

1

0




H
H  

H0 :است 3پذیري بر استقرار سیستم دورکاري، کمتر یا مساوي  میانگین نظرات در مورد تأثیر ریسک.  
H1 : است 3پذیري بر استقرار سیستم دورکاري، بیشتر از  ریسکمیانگین نظرات در مورد تأثیر.  
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  هاي مربوط به فرضیه اول آماره - 1جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.139 0.779 845/2 60 

  
  براي فرضیه اول tآزمون  - 2جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
1.106-  59  0.277  0.158-  0.440-  .0.131  

  

) 645/1(جدول  tاز ) - 1.106(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
. باشد بیشتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.277(تر بوده و سطح معناداري  کوچک

پذیري بر  توان عنوان نمود که متغیر ریسک از این رو می. وجود ندارد H0بنابراین دلیلی براي رد فرض 
باشد  می) 845/2(با هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر ندارداستقرار سیستم دورکاري 

  .گر عدم تاثیر مثبت عامل ریسک پذیري بر نهادینه کردن سیستم دور کاري است که بیان

            » .خالقیت بر استقرار سیستم دورکاري تأثیر دارد« :فرضیه دوم


 

3:
3:

1

0




H
H    

H0 : ،است 3کمتر یا مساوي میانگین نظرات در مورد تأثیر خالقیت بر استقرار سیستم دور کاري.  
H1 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر خالقیت بر استقرار سیستم دور کاري، بیشتر از.  

  هاي مربوط به فرضیه دومآماره -3جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.13264 0.73851 3.6161 60 

  
  براي فرضیه دوم tآزمون  - 4جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
4.645  59  0.000  0.61613  0.8870  0.3452  

  



  

47/    هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر ویژگی 

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز ) 4.645(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.000( بوده و سطح معناداري

که متغیر خالقیت بر استقرار عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
باشد که  می) 3.6161(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر داردسیستم دورکاري 

  .تاثیر مثبت عامل خالقیت بر نهادینه کردن سیستم دورکاري است بیانگر

  » .حمایت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد« :فرضیه سوم


 

3:
3:

1

0




H
H    

H0 : 3میانگین نظرات در مورد تأثیر حمایت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتر یا مساوي 
  .است
H1 : است 3نظرات در مورد تأثیر حمایت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، بیشتر از میانگین.  

  هاي مربوط به فرضیه سوم آماره -5جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.10579 0.58902 3.0194 60 

  
  براي فرضیه سوم tجدول آزمون  -6جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  آزاديدرجه   مقدار آماره آزمون
0.183  59  0.856  0.01935-  0.2354  0.1967-  

  

) 645/1(جدول  tاز ) 0.183(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بیشتر ) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.856(تر بوده و سطح معناداري  کوچک

که متغیر حمایت عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0بنابراین دلیلی بر رد فرض . باشد می
با  هاي ارائه شده برابر همچنین میانگین پاسخ. تأثیر نداردسازمانی بر استقرار سیستم دورکاري 

  .گر عدم تاثیر مثبت این عامل بر نهادینه کردن سیستم دورکاري است باشد که بیان می) 3.0194(
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  » .کنترل رسمی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد« :فرضیه چهارم


 

3:
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H
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H0 :   3مسـاوي  میانگین نظرات در مورد تأثیر کنترل رسمی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتـر یـا 
  .است
H1 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر کنترل رسمی بر استقرار سیستم دورکاري، بیشتر از.  

  هاي مربوط به فرضیه چهارم آماره -7جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.15271 0.85025 3.6677 60 

  
  براي فرضیه چهارم tآزمون  -8جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره آزمون مقدار
4.373  59  000  066774  0.9796  35509  

  

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز ) 4.373(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(اطمینان مورد نظر   نیز از مقدار سطح) 0.000(بوده و سطح معناداري 

که کنترل رسمی بر استقرار عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
باشد که  می) 3.6677(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر داردسیستم دورکاري، 

  .رسمی بر نهادینه کردن سیستم دورکاري استگر تاثیر مثبت عامل کنترل  بیان

   »  .قرار سیستم دورکاري تاثیر داردخودکنترلی بر است« :فرضیه پنجم


 

3:
3:

1
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H
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H0 :      3میانگین نظرات در مورد تأثیر خودکنترلی بر استقرار سیسـتم دورکـاري، کمتـر یـا مسـاوي 
  .است
H1 : است 3خودکنترلی بر استقرار سیستم دور کاري، بیشتر از میانگین نظرات در مورد تأثیر.  

  
  
  



  

49/    هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر ویژگی 

  هاي مربوط به فرضیه پنجم آماره - 9جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.11448 0.63740 3.8194 60 

  
  براي فرضیه پنجم tآزمون  - 10جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  میانگینتفاوت   سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
7.157  59  0.00  0.81935  1.0532  0.5856  

  

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز  )7.157(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.000( بوده و سطح معناداري

که متغیر خودکنترلی بر عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
باشد  می) 3.8194(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر دارداستقرار سیستم دورکاري، 

  .گر تاثیر مثبت عامل خودکنترلی بر نهادینه کردن سیستم دورکاري است انکه بی

   ».پاداش سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد«: فرضیه ششم


 

3:
3:
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H0 :3سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتر یا مساوي  میانگین نظرات در مورد تأثیر پاداش 
  .است
H1 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر پاداش سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، بیشتر از.  

  هاي مربوط به فرضیه ششم آماره -11جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.16013 0.89157 2.6097 60 

  
  براي فرضیه ششم tآزمون  -12جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
2.438-  59  0.21  0.39023-  0.0633-  0.7174-  
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) 645/1(جدول  tاز ) -2.438(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
. باشد بیشتر می) 0.05(نظر  اطمینان مورد  نیز از مقدار سطح) 0.21(تر بوده و سطح معناداري  کوچک

که متغیر پاداش سازمانی عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0بنابراین دلیلی براي رد فرض 
) 2.6097(هاي ارائه شده برابر با  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر نداردبر استقرار سیستم دورکاري 

  .ر نهادینه کردن سیستم دورکاري استگر عدم تاثیر مثبت عامل پاداش ب باشد که بیان می

  » .هویت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد«: فرضیه هفتم
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H0 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر هویت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتر یا مساوي.  
H1 : است 3سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، بیشتر از میانگین نظرات در مورد تأثیر هویت.  

  هاي مربوط به فرضیه هفتم آماره -13جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.13205 0.73520 3.5581 60 

  
  براي فرضیه هفتم tآزمون  - 14جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  میانگینتفاوت   سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
4.226  59  0.000  0.55806  0.8277  0.2884  

  

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز ) 4.226(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.000( بوده و سطح معناداري

که متغیر هویت سازمانی بر عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
باشد  می) 3.5581(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر دارداستقرار سیستم دورکاري، 

  .گر تاثیر مثبت این عامل بر نهادینه کردن سیستم دورکاري است بیان که
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  » .مشارکت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد«: فرضیه هشتم


 

3:
3:

1

0




H
H    

H0 : 3میانگین نظرات در مورد تأثیر مشارکت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتریا مساوي 
  .است
H1 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر مشارکت سازمانی بر استقرار سیستم دور کاري، بیشتر از.  

  هاي مربوط به فرضیه هشتم آماره -15جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.10914 0.60764 3.3548 60 

  
  براي فرضیه هشتم tآزمون  -16جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
3.251  59  0.003  0.35484  0.5777  0.1320  

  

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز ) 3.251(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.000( بوده و سطح معناداري

توان عنوان نمود که مشارکت سازمانی بر  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
باشد  می) 3.3548(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر دارداستقرار سیستم دور کاري، 

  .گر تاثیر مثبت عامل مشارکت سازمانی بر نهادینه کردن سیستم دورکاري است انکه بی

  ».فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر دارد«: فرضیه اصلی تحقیق


 

3:
3:

1

0




H
H   

H0 :   3میانگین نظرات در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري، کمتر یـا مسـاوي 
  .است
H1 : است 3میانگین نظرات در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دور کاري، بیشتر از.  

  هاي مربوط به فرضیه اصلی تحقیق آماره - 17جدول
 حجم نمونه میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد میانگین

0.12438 0.69251 3.2903 60 
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  براي فرضیه اصلی تحقیق tآزمون  - 18جدول

  دامنه پایین  دامنه باال  تفاوت میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون
2.334  59  0.026  0.29032  0.5443  0.0363  

  

تر  بزرگ) 645/1(جدول  tاز ) 2.334(دست آمده  هگردد مقدار آماره آزمون ب طور که مشاهده می همان
بنابراین . باشد کمتر می) 0.05(نیز از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ) 0.000( بوده و سطح معناداري

که متغیر فرهنگ سازمانی عنوان نمود توان  از این رو می. وجود ندارد H0دلیلی براي پذیرش فرض 
) 3.2903(هاي ارائه شده برابر  همچنین میانگین پاسخ. تأثیر داردبر استقرار سیستم دورکاري، 

  .گر تاثیر مثبت عامل فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري است ه بیانباشد ک می

  :بندي متغیرهاي تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن بررسی اولویت
  . بندي هریک از ابعاد مرتبط با سیستم فرهنگ سازمانی استفاده شده است از این آزمون، براي رتبه

  .موجود ابعاد هشت گانه سیستم فرهنگ سازمانی، تفاوت معناداري وجود داردبین وضعیت  :فرضیه
H0 :رتبه هاي ابعاد سیستم فرهنگ سازمانی، با هم تفاوت معناداري ندارند.  
H1 :رتبه هاي ابعاد سیستم فرهنگ سازمانی، با هم تفاوت معناداري دارند.  

  ر استقرار سیستم دورکاريهاي فرهنگ سازمانی موثر ب بندي ویژگی اولویت: 19جدول 

  رتبه متغیر  ها میانگین رتبه  هاي مرتبط با فرهنگ سازمانی ویژگی  ردیف

  7  2.63 ریسک پذیري  1
  2  5.90 خالقیت  2
  6  3.39 حمایت سازمانی  3
  3  5.61 کنترل رسمی  4
  1  6.50 خودکنترلی  5
  8  2.26 سیستم پاداش  6
  4  5.27  هویت سازمانی  7
  5  4.44  مشارکت سازمانی  8



  

53/    هاي فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري تاثیر ویژگی 

  جدول سطح معناداري آزمون فریدمن: 20جدول 
 کاي دو مربع )sig(سطح معناداري  تعداد

60 0.000 99.359 
  

بنابراین، . تر است کوچک) 0.05(که از مقدار استاندارد  است) 0.000(مقدار عددي سطح معناداري 
هاي مرتبط با سیستم فرهنگ سازمانی در  مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین ویژگی H0فرض 

هاي  هاي ویژگی توان گفت که بین رتبه لذا، می. شود پذیرفته میH1  رد و فرض% 95سطح اطمینان 
  . مرتبط با فرهنگ سازمانی، تفاوت معناداري وجود دارد

این است که متغیرهاي خود کنترلی، خالقیت و دهنده  بررسی متغیرهاي موجود در جدول نشان
کنترل رسمی بیشترین تاثیر را بر استقرار سیستم دورکاري در سازمان دارند و در مقابل متغیرهاي 

تاثیر این متغیرها بر استقرار  ،عبارت دیگر به. باشند ن تاثیر میپذیري داراي کمتری پاداش، ریسک
  .اي بر آن ندارد متوسط قرار داشته و تاثیر قابل مالحظه تر از سطح سیستم دورکاري در حد پایین

  پیشنهاد گیري و نتیجه - 6
هاي تحقیق، پیشنهادهاي ذیل، با هدف تقویت هر یک از  فرضیه حاصل از آزمونبر طبق نتایج 

  :گردد متغیرهاي فرهنگ سازمانی در جهت نهادینه کردن سیستم دور کاري در سازمان ارائه می

نداشتن سیستم پاداش بر نهادینه کردن سیستم  ،گیر و قابل مالحظه ثیر چشمتا :فرضیه اول
دهی مناسب،  توان در وجود عواملی از قبیل کمبود یا فقدان سیستم پاداش دورکاري در سازمان را می

عدم توجه مدیران به دادن پاداش متناسب با عمل و فقدان یک سیستم ارزیابی عملکرد صحیح 
  :توان پیشنهادهاي زیر مطرح نمود میاز این رو . دانست

  ،نگام و ارائه بازخوردهاي مناسب به کارکنانه ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد صحیح و به -1
  ،شناسایی دقیق نیازهاي کارکنان و اعطاي پاداش به آنها متناسب با نیازهاي شناسایی شده -2
  . هاي مادي هاي غیرمادي در کنار پاداش توجه همزمان به پاداش -3
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تاثیر چشمگیري بر نهادینه کردن سیستم دورکاري  ،پذیري نیز مانند پاداش متغیر ریسک :فرضیه دوم
  : به موارد زیر توجه نمود توان از این رو، می. ندارد

  ،توسعه آن براي کارکنان سازمانپذیري، اهداف و نتایج ناشی از اجرا و  تعریف دقیق ریسک -1
 .ویژه براي افراد متخصص آمیز به هاي ریسک ایجاد فضاي حامی و پشتیبان فعالیت -2

دهد که متغیر حمایت مدیریت نیز مانند متغیر پاداش و  ها نشان می نتایج بررسی :فرضیه سوم
این امر را . سازمان ندارداي بر نهادینه کردن سیستم دورکاري در  مالحظه پذیري، تاثیر قابل ریسک

ي نزدیک بین کارکنان و مدیریت سازمان،  توان در وجود عواملی از قبیل کمبود یا فقدان رابطه می
ها و عدم دخالت  گیري هاي مدیریتی آمرانه و دستوري، وجود تمرکز زیاد در تصمیم اعمال سبک

  :مطرح نمود را پیشنهادهاي زیرتوان  بدین منظور می. دادن کارمندان در فرایند آن دانست
 مرانه کهآهاي دستوري و  هاي مدیریتی حمایتی در سازمان و پرهیز از اعمال سبک اتخاذ سبک -1
در این راستا  .گردد نوعی مانع از برقراري روابط مثبت و سازنده بین کارکنان و مدیریت سازمان می به

  .وثر باشدتواند م هاي موفق می برداري از تجارب سازمان الگو
  .هاي شخصی در امور توسط مدیر سازمان داوري پرهیز از اعمال تعصبات و پیش -2
  .ها ویژه نمایندگان آنها در تصمیم گیري همشارکت دادن بیشتر کارکنان ب -3
هاي سازمان به کارکنان و  منظور انعکاس فعالیت رسانی سازمان به تقویت و توسعه سیستم اطالع -4

  .در این زمینهنان کارکنحوه تعامل 
  .روانی، عاطفی و احساسی کارکنان - تاکید و توجه بیشتر به ابعاد روحی -5

ها، متغیر خود کنترلی بیشترین تاثیر را بر استقرار  طبق نتایج حاصل از بررسی فرضیه :فرضیه چهارم
سازوکارهاي ها و  مشی اي از حداقل کردن خط توان نتیجه این امر را می. دورکاري در سازمان دارد

  :توان پیشنهادهاي زیر مطرح نمود از این رو می. کنترلی و ارتقاي کار تیمی دانست
  .واگذاري برخی از کارها و مسئولیت ناشی از آن به کارکنان با توجه به استعدادهاي افراد -1
 .تشویق کارکنان به پذیرش مسئولیت کارها و حمایت از آنها هنگام رویارویی با مشکالت -2
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یر را بر نهادینه کردن سیستم متغیر خالقیت دومین عاملی است که بیشترین تاث :رضیه پنجمف
توان در وجود عواملی از قبیل فقدان جو حمایت کننده از  این امر را می. کاري در سازمان دارددور

در سازمان و  ي نوآورانه افرادهاي خالقانه و نوآورانه در سازمان، به اجرا در نیامدن پیشنهادها فعالیت
از این رو باید به موارد زیر توجه . دنبال آن کاهش انگیزه و میل به نوآوري در افراد و مانند آن دانست به

  :نمود
افزایش انگیزه و توان کارکنان در بروز استعدادهاي نهفته در وجود آنها از طریق اتخاذ  -1

  .یر کارکنانهایی مانند تشویق و قدردانی از آنها در حضور سا مکانیزم
هاي کاري گوناگون و تسهیل هر چه  فراهم نمودن امکانات مورد نیاز در راستاي تشکیل تیم -2

  .هاي خالقانه و نوآورانه بیشتر فعالیت
  .اعطاي آزادي عمل به کارکنان جهت ارائه نظرات و پیشنهادها و توجه به نظام پیشنهادات -3

متغیر کنترل رسمی سومین عاملی است که بیشترین تاثیر را بر نهادینه کردن سیستم  :فرضیه ششم
هاي  توان در وجود عواملی از قبیل تاکید بر اعمال کنترل این امر را می. دورکاري در سازمان دارد

  : از این رو باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد. رسمی دانست
  .سمی در سازمانهاي ر توجه بیشتر به کنترل -1
  .ایجاد قوانین و مقررات صحیح در سازمان و وجود کمی انعطاف در آنها -2
  .ا اصول، قوانین و مقررات سازمانیآشنا نمودن دقیق و کامل کارکنان سازمان ب -3

توان در وجود عواملی از  تاثیر متغیر هویت سازمانی بر استقرار سیستم دورکاري را می :فرضیه هفتم
هاي سازمان، پایگاه اجتماعی سازمان در جامعه و رتبه  خت دقیق کارکنان از اهداف و ماموریتقبیل شنا

  : از این رو باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد. هاي رقیب دانست مناسب در بین سازمان
ها به موقع آن هاي سازمانی و اطالع رسانی مناسب و به بازبینی و بازنگري منظم اهداف و ماموریت -1

 .هاي اطالع رسانی موثر کارکنان، از طریق سیستم

تقویت روحیه وفاداري و تعلق سازمانی در کارکنان از طریق شناساندن هر چه بیشتر وظایف و  -2
 .هاي سازمان به آنها ماموریت
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موقع و متناسب با  تعالی پایگاه سازمان در جامعه از طریق ارائه خدمات بهمستحکم نمودن و  -3
  .نیازهاي مشتریان و تکریم ارباب رجوع

عنوان مشتریان اول سازمان با در  هاي کارکنان و نگریستن به آنها به موقع نیازها و خواسته رفع به -4
 .هاي آنان نظر گرفتن تمایالت و خواسته

 .هاي کارکنان از طریق بهبود وضع رفاهی آنان نزدیک نمودن اهداف سازمانی با نیازها و خواسته - 5

متغیر مشارکت سازمانی یکی دیگر از عواملی است که تاثیر زیادي بر استقرار سیستم  :فرضیه هشتم
توان در وجود عواملی از قبیل شرکت دادن کارکنان در  این امر را می. دورکاري در سازمان دارد

ه نزدیک هاي مدیریتی مشارکتی و حمایتی، رابط اعمال سبک ها، اعتماد به زیردستان، گیري تصمیم
منظور  توان پیشنهادهاي زیر را به بدین منظور می. بین کارکنان و مدیریت سازمان و مانند آن دانست

  :تقویت هر چه بیشتر این عامل مطرح کرد
هاي مدیریت  ها با استفاده از سبک گیري درگیر نمودن هر چه بیشتر کارکنان در تصمیم -1

  .مشارکتی
هاي بیشتر در  عدم تمرکز در سازمان با هدف تفویض مسئولیت تالش در راستاي ایجاد سیاست -2

  .سازمان و ایجاد انگیزه بین کارکنان
هاي مناسب و کاربردي  وسیله اتخاذ سیستم اي روابط کارکنان با مدیریت به اصالح و بازنگري دوره -3

  .هاي هماهنگ با کارکنان سازمان و مانند آن مانند نظام پیشنهادها، برگزاري جلسه

  هانوشتپی - 7
 -1 Telework Home based 

2- Branch Office Satellite 
3- Neighborhood Work Center 
4- Tele working – Mobile 
5- front-line 
6- Risk Tolerance 

7- Creativity 
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8- Management support 

9- Formal control 

10- Self control 

11- Organizational compensation 

12- Organizational Identity 

13- Organizational participation  

14- Cochran 
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