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  چکیده

ی و هاي ارتباطات اطالعات، گسترش شبکه  خصوص فناوري همختلف و ب  پیشرفت علوم واسطۀ به
 کاري سنتی  هاي اثربخشی روش هاي شخصی در میان مردم رایانهمیزان نفوذ  افزایش و مخابراتی

با این وجود مهمترین عامل براي نهادینه شدن دورکاري،  .استدر حال کاهش  روز روزبه
بر این اساس سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت . پذیرش آن از سوي استفاده کنندگان است

این  است از اینکه آیا نگرش کارکنان نسبت به دورکاري بر پذیرش آن از سوي آنان تاثیر دارد؟
با گردآوري و  است که در آن همبستگی -از نوع توصیفی تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و

پرسشنامه، تاثیر نگرش افراد نسبت به دورکاري بر پذیرش آن از دیدگاه  110تجزیه و تحلیل 
بر اساس مدل تحقیق . کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است

و در قالب بندي  دستهازمانی و اجتماعی عوامل موثر بر پذیرش دورکاري در سه سطح فردي، س
ده از آزمون همبستگی نشان ها با استفا نتایج بررسی. مزایا و مضرات هر سطح بررسی شد

بین نگرش کارکنان نسبت به دورکاري و پذیرش آن رابطه معنادار و مثبت وجود  دهد که می
  .دارد

  دورکاري، نگرش، پذیرش دورکاري :کلیدي اژگانو

 nasermalekian@yahoo.com: پست الکترونیک نویسنده پاسخگو* 
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  مقدمه -1
ابداع  یمنظور ارتقاي ابعاد مختلف سازمان هاي جدیدي به ها و تکنیک در دنیاي مدیریت، پیوسته روش

شرایط محیطی و وضعیت داخلی خود، نسبت به انتخاب و  ها نیز به تبع سازمانو  گردد می
توجهی   طور قابل تواند به هایی که می یکی از روش. ورزند ها مبادرت می و روش فنونکارگیري این  به
دورکاري  .است دورکاريي دولتی منجر شود، ها ویژه سازمان هو ب ها ارتقاي ابعاد مختلف سازمانبه

به . ها و جامعه است نفع افراد، سازمان صورت راهبردي و تاکتیکی به ري بهروشی براي استفاده از فناو
این ترتیب، این همگرایی در فناوري، در دسترس بودن اطالعات و نوع تفکر ما در خصوص تعامالت 

در که دورکاري . طور اساسی تغییر داده است شخصی، روش سازماندهی کار و هدایت کارکنان را به
اي از انجام کار  به شیوه عموماً ،ظهور نمود جک نیلزر پی مطالعات و تحقیقات میالدي د 70دهه 

جاي کار در سازمان، در خانه یا محل کار ثانویه خود به ارائه  فرد شاغل بهطی آن شود که  گفته می
دورکار در هر  فرد شیوه کار اختیاري است که در آن نوعیدورکاري . پردازد خدمات به سازمان می

دورکاري خود را به اتمام رساند و کار خود را همانند  تواند با توافق مدیر خود، زمان که بخواهد می
طور کلی و  اي بر کارکنان به العاده ، تاکید فوقدورکاريمفروضات  ].13[دکارکنان عادي ادامه ده

 براي افزایش طرحی مناسب وانعن به همین منظور از آن به. طور خاص دارد پذیري آنان به انعطاف
 ساعات بین و هماهنگی آمدهاي غیرضروري و رفت کاهش آلودگی، کاهش ها، هزینه کاهش وري، بهره

ما  دورکاري در کشورکه  در حالی .ها قرار گرفته است در دستور کار اجرایی سازمان کار، و زندگی
توسط  1389نامه اجرایی آن در اواخر خرداد ماه سال  و آیین گردد محسوب میموضوع جدیدي 

شده و عالوه تجربه هاي بسیار دور  از سالدر سایر کشورها هیأت محترم وزیران مصوب و ابالغ شد، 
ها و  هزینه کاهش جهتروشی معمول  پذیرش دورکاري از سوي کارکنان، به بر افزایش تمایل به

ظهور بودن این بنابراین با توجه به نو. شده استرت بر آنها تبدیل وري کارکنان و نظا افزایش بهره
هاي دولتی بررسی نگرش افراد نسبت به انجام کار از راه  مفهوم کاربردي در کشور و در بین سازمان

آمیز این  براي اجراي موفقیتهاي الزم  زمینهتواند نقش مهمی در ایجاد  دور و پذیرش دورکاري می
  گردد تا عالوه بر تبیین مفهوم دورکاري، طی این پژوهش تالش می. ته باشدطرح در کشور داش

  . کارکنان نسبت به آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گیرد  نگرش
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 مبانی نظريمروري بر  -2

  دورکاري -1-2
کارگیري  هو ب ، اما در تمامی آنها دو عامل محل کارشدههر چند تعاریف متعددي از دورکاري مطرح 

  :ازبرخی از این تعاریف عبارتند ]. 5[فناوري اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است
) مانند ارتباطات راه دور و رایانه(هاي اطالعاتی  کارگیري فناوري دورکاري هرگونه شکلی از به -1
سوي کار  حرکت کارکنان بهجاي  سمت کارکنان، به کار و حرکت کار به هاي مربوط به جاي مسافرت به

  ]. 15[است
 افراديهاي کاري و  پذیر در کارکردن است که طیف وسیعی از فعالیت اي انعطاف دورکاري شیوه -2

که در بخش مهمی از زمان کاري، امکان کارکردن در مسافتی دور از کارفرما یا دور از مکان مرسوم 
وقت داشته باشد و اغلب  وقت یا پاره مبناي تمامدورکاري ممکن است  . گیرد می کار را دارند، دربر

استفاده از ارتباطات راه دور براي برقراري ارتباط  شامل پردازش الکترونیکی اطالعات، و همیشه شامل
  ].16[استمیان کارفرما و کارمند 

دورکاري یک شغل نیست، بلکه یک روش سازماندهی کار است که حول پردازش اطالعات ساخته  -3
 .دهند فرما، مشتري یا طرف قرارداد، کارشان را انجام می هایی از افراد، دور از کار افراد یا گروه. دشو می

از راه دور منتقل  ،نتیجه کار کاري که مستلزم استفاده از انواع گوناگون تجهیزات الکترونیکی است و
  ]. 9[شود می
منظور  استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور بهنیز دورکاري را  1»کار از راه دورکمیسیون اروپایی « -4

 ].2[درنظرگرفته است جغرافیایی محل کار و انجام وظایف شغلی  تغییر موقعیت

 نوعی آرایش کاريست از ا عبارتطور کلی  بهدورکاري  2»المللی کار از راه دور انجمن بین«از نظر  -5
در خانه، ( و از نظر مکان) وقت وقت یا تمام پاره( پذیر از نظر زمان شکل انعطاف که طی آن، افراد به

   ].1[پردازند به انجام وظیفه و پاسخ به امور محوله می) شکل سیار هشرکت یا ب مراکز از راه دور، دفتر
دورکاري روشی براي سازماندهی کار «که توان بیان نمود  تعریف کلی از دورکاري میدر یک بنابراین 

 اطالعات هاي فناوري زمانی و مکانی در انجام کار، با استفاده از قابلیتبر مبناي ایجاد انعطاف 
  .]10[»است
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  نگرش -2-2
بعد  به 1950در دهه که این اصطالح . شناسی اجتماعی است نگرش، از مفاهیم کاربردي در علم روان

 عینها و آمادگی شخص براي عمل نسبت به یک چیز م ها، احساس شناخت ی ازترکیب متداول گردید
یک عنصر شناختی، یک  مشتمل برنظامی بادوام است که  ،نگرش ،عبارت دیگر به. گیرد را دربر می

ا و باورهاي شخص درباره یک هعنصر شناختی، شامل اعتقاد. عنصر احساسی و تمایل به عمل است
با باورهاي ما پیوند دارد و تمایل به عمل به  عنصر احساسی یا عاطفی، معموالً. اندیشه یا شیء است

 هستندهاي ذهنی افراد  ها، ویژگی نگرش ].3[شود اي خاص اطالق می شیوه آمادگی براي پاسخگویی به
آموزش و یادگیري کسب  ،و از راه تجربه داشتهکه مشخصات دنیاي اجتماعی و فیزیکی را در خود 

  :دانست عامل عمده زیر 4از  ناشیتوان  ا میگیري یک نگرش ر طور کلی شکل به. دنشو می
عنوان مثال دانشجویی که با وجود همه مشکالت به  به. رفع نمایدآنچه که نیازهاي شخصی را  -1

  . کند نسبت به درس و تحصیل، نگرش مثبتی دارد دهد، ثابت می تحصیل ادامه می
 ،طریق رسانه مثال اگر شخص از  به عنوان. شیء یا فرد خاص ،کسب اطالعات درباره موضوع -2

  . کند نگرشی راجع به این موضوع پیدا می اي شنیده باشد طبعاً هایی را در مورد انرژي هسته بحث
مشابه  ،شود که نگرشی عنوان عضوي از آن سبب می تعلق کودك در خانواده به. تعلق گروهی -3

  . نگرش خانواده را در خود شکل دهد
عنوان مثال حتی در یک گروه هم،  به. کننده شخصیت فرد است سمنعکنگرش . شخصیت فرد -4

  ]. 4[شخصیت افراد استدر مورد تفاوت نگرشی وجود دارد که ناشی از قضاوت 
تواند منجر به  ها می تغییر نگرش. اند نگرش و رفتار در زندگی روزمره ما با یکدیگر در هم تنیده شده

یکی بنابراین . هاي فرد تأثیر گذارد تواند بر نگرش در رفتار میعکس، تغییر  تغییراتی در رفتار شود و به
هاي  مطالعه و تغییر نگرشافراد و ایجاد تمایل در آنها نسبت به موضوعات  رفتار دادن هاي تغییر از راه
. از این منظر نگرش میزان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد نسبت به یک رفتار است. تاس آنان

رفتارهاي  ،تجربیاتن تازه پرداخته و با تمرین آ هايهجستجوي تجرب توانند به افراد میاي که  گونه هب
بر . وجود آورند ههایشان نسبت به جهان پیرامون، در خود ب منظور ایجاد تغییر در نگرش اي را به تازه

ار ترین باوري که نگرش یک فرد را نسبت به پذیرش یک فناوري جدید در محل ک این اساس حیاتی



  

 شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاري بر پذیرش آن از سوي کارکنان

 
  /117

دهد، به درك فرد از میزان سودمندي آن فناوري و میزان قابلیت استفاده از آن بستگی  شکل می
عبارت دیگر مهمترین عامل در زمینه پذیرش یک فناوري یا یک روش جدید کاري، میزان  به. دارد

از مزایا بنابراین در این بررسی منظور از نگرش، ارزیابی کارکنان ]. 8[کاربردي بودن آن سیستم است
ها بیشتر بر  ها در سازمان این تحلیل. کارگیري یک فناوري یا یک روش جدید کاري است هو مضرات ب

  .وري متمرکز است هاي اداري، بازار کار، سبک زندگی، شرایط کار و بهره هزینه
مورد بررسی قرار  اجتماعیو سازمانی  ،رديدر ادامه مزایا و مضرات دورکاري در سه سطح ف

  ].6 ،5 ،11[ردگی می

  مزایا و معایب دورکاري  -3-2
  فردي سطح -1-3-2

  مزایا: الف
هاي کاري تنها به  در دورکاري، فرصت :هاي کاري بهبود فرصتو گسترش حق انتخاب شغل  -

محدود  ،آمد معقول باشد و  ها با خانه کارکنان از لحاظ رفت انجام آن مشاغلی که فاصله محل
براي  و بودکارمند هر شرکت یا سازمانی  ،آمد و  رفت نیاز به توان بدون  می دیگر عبارت به .شوند نمی

  .و زمان نداشتجا و مکان محدودیت دیگر  و هاي مختلفی کار را از راه دور انجام داد سازمان
کار  دهند به گردد کارکنان در مکانی که ترجیح می این مزیت موجب می: و هزینه تردد کاهش زمان -

  .هاي ناشی از آن و زمان صرف شده بکاهند ند و از هزینه رفت و آمد، اضطرابخود بپرداز
یک نگرش منعطف به ساعات کار، اغلب با یک : و استفاده موثر از زمان انعطاف در ساعات کار -

تر در برخی بیش. آهنگ روزانه شخصی داردهرکس یک . برنامه دورکاري موفقیت آمیز همراه است
معناي آزادي  نگرش منعطف در دورکاري به. نشاط و خالقیت دارند در آخر شبو برخی  اوایل صبح

  .خواهد فرد می که است هر شکلی فرد در آغاز و پایان کار به
کارکنانی که از طریق دورکاري اگر چه ممکن است : بین زندگی کاري و زندگی خانوادگیتعادل  -

فرصت بیشتري دارند تا درکنار ولی باز هم ساعات بیشتري را صرف کار نمایند، کنند  فعالیت می
  . هایی را در منزل بپذیرد ، زمان بیشتري را با آنان سپري کنند و مسئولیتخانواده خود باشند
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زمانی که کارمندان در مسیر بین خانه و محل کار  دورکاري با حذف: کاهش استرس در محیط کار -
به این ترتیب که . ان در محیط کار کاهش یابدگردد استرس کارکن سبب می کنند در خیابان طی می

توانند احساس راحتی و کنترل بیشتري بر محیط اطراف داشته  با خارج شدن از فضاي کار می آنان
  .باشند

  معایب: ب
دلیل جدایی  هاي دورکاري انزواي کارکنان است که به یکی از مهمترین چالش: انزواي کارکنان - 

  .گردد و فضاي کار سنتی ایجاد میهاي اجتماعی  آنان از شبکه
هاي دورکاران تاثیر دورکاري بر پیشرفت شغلی آنها  یکی از دغدغه: هاي ارتقاء شغلی کاهش فرصت -

آنها همواره نگران این موضوع هستند که با دوري از دید کارفرمایان، براي ارتقاء و یا سایر . است
  .ها نیز در ذهن آنها نخواهند بود پاداش

زمانی که کارکنان در یک مکان مشغول کار و : گروهی و تعامالت اجتماعی کارکنانکار کاهش  -
اگر چه ارتباطات الکترونیکی . صورت گروهی کار کنند توانند با یکدیگر به نمی ،فعالیت نباشند

وان ت تواند برقراري ارتباط میان دورکاران را میسر سازد، اما باید گفت که این نوع ارتباطات را می می
این ارتباطات با . تنها جایگزین برخی ارتباطات رودررو کرد و بهترین راه براي برقراري ارتباط نیست

  .ها مناسب نیستند اما براي مذاکرات و بحث ،هستندوجود اینکه براي تبادل اطالعات مناسب 
ی است که جمله مسائل در زندگی سازمانی امنیت شغلی از: احتمال به خطر افتادن امنیت شغلی -

فکري سازمان صرف این مسئله  و بخشی از انرژي روانی و سازد مشغول می خود کارکنان را به
سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال  صورتی که کارکنان از این بابت به در .شود می

هاي انسانی  نشکمتر دچار ت دهند و سازمان نیز اختیار سازمان قرار می انرژي خود را در توان و
  .گردد می

  سازمانی  سطح -2-3-2
  مزایا: الف

هاي دورکاري،  یکی از ویژگی: قدرت انتخاب بهینه نیروي کارو افزایش  هاي کمیاب حفظ مهارت -
 يتوان افراد با دورکاري می. هاي کمیاب براي انجام کار است کارگیري کارکنان داراي مهارت به امکان
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. کارگرفت توان آنان را استخدام کرد، به صورت مرسوم نمی هستند و به اي ویژههاي  مهارتداراي را که 
دادن فرد دورکار، از فاصله   دست توان بدون از کند، می مکان می  همچنین وقتی که خانواده فرد نقل

  .هاي او استفاده کرد دور از مهارت
نیاز به حضور کارکنان در  دور و عدمبا امکان انجام کار از راه : هاي ثابت سازمانی کاهش هزینه -

هاي مربوط به سرمایش،  توان از هزینه می ها، سازمانتوسط  و تامین نیازهاي آنان کاري دفاتر
هاي بزرگ و  نیاز به ساختمانضمن اینکه  .نمودجلوگیري ... و گرمایش، تعمیرات، حفاظت، فضا

 .یابد عریض و طویل کاهش می ياه هادار

ا، ههشایع ،هاي اداري صحبت و وري آن دسته از کارکنانی که دور از شلوغی بهره: يور افزایش بهره -
اي  طور قابل مالحظه پردازند، به دفتر کار به فعالیت می يها هاي همکاران و دیگر سروصدا مزاحمت

 .، زیرا تمرکز بیشتري بر کار خود دارندیابد افزایش می

دورکاري با ایجاد انعطاف در ساعات کاري باعث : هاي آن براي سازمان غیبت و هزینهکاهش  -
  .گردد میخانواده از سوي کارکنان براي مسائل خود یا هایی از قبیل مرخصی  کاهش درخواست

ها قدرت بیشتري براي پاسخگویی  سازمانبا انجام کار از راه دور : مشتریان رسانی به خدمات بهبود -
فراتر از کار بدون توقف و توان  مشتري را میبه خدمات  .زهاي فوري و اضطراري خواهند داشتبه نیا

ترین زمان ممکن،  عبارت دیگر در سریع به .روزانه یا هفتگی، بدون دریافت هزینه اضافی افزایش داد
 .شود و اطالعات به مشتري ارائه میخدمات 

  معایب  :ب
ها و  دوري کارکنان از فضا و محیط سازمان و فرهنگ، ارزش: تعهد و تعلق به سازمان کاهش -

  .هنجارهاي آن منجر به کاهش تعهد و تعلق آنها نسبت به سازمان در بلندمدت خواهد شد
وري را اندازه  توان بهره این سوال همواره مطرح است که چگونه می: ها مشکل نظارت بر خروجی -

اشند مدیریت کرد؟ برخی از مدیران معتقدند چنانچه مدیري ب گرفت و یا افرادي را که دور از دید می
تواند به نقاط قوت و ضعف وي پی برده و  نمی ،ها ببیند نتواند کارمند خود را هنگام انجام فعالیت

توان بر روي نتایج  تنها می جاي فرآیندها به در این حالت. بازخور عملکردي مناسبی را فراهم آورد
  .نمودتمرکز 
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با  نیاز به مقابلهو نامطمئن بودن خطوط ارتباطی دلیل  به امنیت اطالعات سازمانکاهش  -
 .اي شبکه ياهتهدید

 استفاده ازآنها در توانی و نابا مزایا و کاربردهاي کار از راه دور و کارکنان عدم آشنایی مدیران  -

  .رایانه

  اجتماعیسطح  -3-3-2
  مزایا: الف

. تري وجود داردکنند که ترافیک کم آمد می و   معموالً زمانی رفتدورکاران : کاهش حجم ترافیک -
  .کاهد نیز می ها سازي و گسترش بزرگراه راههاي  این امر از هزینه

اي از عامل قبلی است در اثر کاهش  این عامل که نتیجه: و محیط زیستهوا کاهش آلودگی  -
  .افتد اشی از آن اتفاق میهاي نشهري و همچنین سروصدا بین  درون شهري،هاي  مسافرت

هاي کاري  از فرصتبه استفاده  دورکاري افراد را قادر: و کاهش بیکاريهاي کاري  فرصتایجاد  -
  .نماید میموجود در دیگر مناطق و حتی کشورهاي دیگر 

ها ناگزیر بودند کار را به یکی از متخصصان  سازماندر گذشته : و عدالت اجتماعی شایسته ساالري -
از راه دور به هر  صورت توان کار را به می هاما امروز ،بسپارند) یا منطقه جغرافیایی(شهر همان 

هاي کاري یکسانی براي  موقعیت همچنین .سپردهاي بیشتري دارد  ها و قابلیت متخصصی که توانایی
   .شود میعدالت اجتماعی  موجب تحققآید که  وجود می همه به

دورکاري امکان دسترسی به آموزش، تعامالت : افراد با مشکالت ویژهکار براي   امکان دسترسی به -
اي از قبیل معلولیت، پرستاري از کودکان، افراد  مشکالت ویژه داراي کار را براي افراداجتماعی و 

   .]12[نماید فراهم می... مسن و بیمار و
دالیل  کار زن در خارج از خانه به ،ها در بسیاري از خانواده: ایجاد فرصت مناسب براي اشتغال زنان -

  .کند کار از راه دور فرصت مناسبی براي اشتغال زنان فراهم می. پذیر نیست مختلف امکان
از هجوم نیروي کار به شهرهاي بزرگ با اجراي دورکاري : کاهش رشد جمعیت شهرهاي بزرگ -

  .شود براي دستیابی به موقعیت هاي کاري بهتر کاسته می
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  معایب: ب
  اجتماعی کاهش تعامالت -
  احساس عدم امنیت شغلی در جامعه -
  دورکاريمناسب براي  پشتوانه قانونی ضروري وکمبود ضوابط و مقررات دلیل  ها بهافزایش تعارض -

 تامین فضا و تجهیزات مورد نیاز براي انجام کار در خانهگذاري براي  نیاز به سرمایه -

 آن بااليهاي  هزینهو افزارهاي پشتیبانی  و نرم يافزار سختتجهیزات  هاي کامپیوتري، نیاز به شبکه -

  از راه دور و دسترسی به اینترنت با سرعت مناسبهزینه باالي ارتباطات  -

  :ضرورت پذیرش دورکاري -4-2
توجهی نسبت به ضرورت اجراي دورکاري  بر اساس چارچوب فعلی کسب و کار و جامعه، شواهد قابل

  :]13[شواهد عبارتند از این. وجود دارد
هاي عمومی و مراکز  بر اساس اعالم رسانه: هاي فیزیکی نیاز روزافزون به گسترش زیرساخت -1

به . قادر به برآوردن تقاضاهاي فعلی نیستندآهن،  هاي راه ها و سیستم ها، بزرگراه فرودگاه ،علمی
هاي  فرودگاه. گذرانند در ترافیک می بیلیون ساعت را 3.7ها ساالنه  آمریکایی ،گزارش یو اس اي تودي

برند و معتقدند  تاخیر رنج می طور معمول از شهرهایی مانند لندن، آتالنتا، شیکاگو و نیویورك به
 - حداقل در ایاالت متحده آمریکا -هاي خوش بینانه تخمین. کنند حد ظرفیت کامل فعالیت میدر

  .کشند می دقیقه طول 25طور متوسط  دهد که ترددها به نشان می
 هاي کاريدهد تا حد زیادي از استرس و تاخیر دورکاري به کارکنان اجازه می: پرهیز از استرس -2

هاي   اند، زیرساخت هاي جهانی بدتر شده  است که هر چه زیرساخت یجاي شگفت. اجتناب نمایند
این امر . اند سیم دسترسی یافته بی هاي هاي کار به فناوري و بسیاري از محل اند فناوري بهتر شده

  .فراهم آورده است امکان کار از راه دور را
هاي محیطی و  جویی بر مزایاي زیرساختی، فواید واقعی و صرفه عالوه: کاهش مصرف انرژي -3

هاي  برنامه تواند محرکی براي اجراي میاي قابل توجه در زمینه محیط زیست و انرژي  هزینه
برداري از فضاي یک ساختمان اداري  درصدي در بهره 40طور مثال بهبودي  به. باشددورکاري 
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از  .ها است اتومبیل از جاده 560برابر با کنار گذاشتن  ،)مترمربع 9200(صدهزار فوت مربعی 
هاي  اغلب کاهش هزینه سازمان که دورکاري و کاهش نیاز به فضا، در یک راستا هستند، آنجایی

درصد کارکنان شرکت سان  56به عنوان مثال . کند می احساسفضاي اداري فیزیکی را خیلی سریع 
جویی در فضاي اداري فیزیکی،  از لحاظ صرفه. کنند بدون فضاي اداري آجري و سیمانی کار می

  .جویی کردند میلیون دالر صرفه 387هاي شرکت سان  میکرو سیستم
د آی دست می هبیشترین تاثیر زمانی ب .ارگیري دورکاري، کاهش هزینه نیستک هین نتیجه باما بزرگتر

ویژه  عنوان یک دارایی رقابتی و یا منبعی براي کسب مزیت رقابتی، به دورکاري را به ها سازمان که
. دگیرن در نظر می جویی در هزینه و کاري براي صرفه جاي ساز دارایی مبتنی بر منابع انسانی به

هاي  هاي انسانی در زمان گیري از سرمایه عنوان مثال، استفاده از دورکاري سازمان را نسبت به بهره به
همچنین دورکاري . ساعته قابل انجام خواهد بود 24صورت  در نتیجه کارها به. سازد مختلف توانا می

 -اغلب از سراسر جهان- داددهد تا در تامین بهترین افراد با استع به مدیران منابع انسانی اجازه می
هاي کاري سنتی، افراد با استعداد محدود به یک  در محیط. داشته باشند بیشتري پذیري انعطاف

طور، کیفیت سرمایه انسانی و کار تولید شده همیشه به افراد  همین. منطقه جغرافیایی بودند
دورکاري، تعداد . بودکنند، محدود  مستعدي که در مجاورت فضاي فیزیکی اداري زندگی می

پذیري و عدالت  این امر زمینه انعطاف. گیرد کارمندان مستعد آماده به کار سراسر جهان را در بر می
  ].13[سازد کاري را فراهم می

  هاي پذیرش دورکاري مدل -5-2
در ادامه  .شده استهاي فراوانی در خصوص عوامل موثر بر پذیرش دورکاري انجام  ها و بررسیتحقیق

  :ه برخی از مهمترین آنها اشاره شده استب
عوامل موثر بر پذیرش دورکاري را در سه سطح فردي،  1996مایلز، تیونگ و تربان در سال  -

پذیري، کاهش  سازمانی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و عواملی مانند استقالل فردي، انعطاف
هاي  جویی در هزینه ، افزایش تمرکز، صرفهوري فردي، کاهش تردد تضاد در محیط کار، افزایش بهره

هاي غیررسمی و رضایت شغلی را در سطح فردي، عوامل  غذا، پوشاك و تردد، استفاده از لباس
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وري،  جایی و غیبت، افزایش بهره جویی در فضا، کاهش جابه کارگیري نیروهاي متخصص، صرفه هب
، کاهش مصرف سوخت، قابلیت ها را در سطح سازمانی و عوامل کاهش آلودگی کاهش هزینه

ونقل، کاهش تقاضا براي  کارگیري افراد معلول، حفظ انرژي، کاهش ترافیک و تقاضاي حمل هب
  .]14 ،7[موجب پذیرش دورکاري عنوان نمودند اجرت به شهرها را در سطح اجتماعیمه
نگرش بر پذیرش فیشباین و آجزن مدل پذیرش دورکاري را با رویکرد عوامل موثر بر نگرش و تاثیر  -

  :]7[دورکاري بررسی و مدل زیر را ارائه نمودند
 

  
  

  ]7[فیشباین و آجزن  مدل پذیرش دورکاري از دیدگاه - 1شکل 
  
عوامل موثر بر پذیرش دورکاري را به سه دسته منابع  2005مانوئال، سنچز وکارنایسر در سال  -

  .]5[اند انسانی، فناوري و سازمانی تقسیم کرده
صورت زیر بیان  و کارنایسر عوامل موثر بر پذیرش دورکاري و رابطه آن با عملکرد را به پرز، جیمنز -

  ]:14[اند کرده
 

  ارزشها
  معیارها
 عقاید

 پذیرش به تمایل
 نگرش دورکاري

 محیط و فرهنگ

 دورکاري رفتار

 شخصیت
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  ]14[پرز، جیمنز و کارنایسر  مدل پذیرش دورکاري از دیدگاه -2شکل 
  

  :مدل مفهومی تحقیق - 2- 6
نگرش افراد نسبت به دورکاري در سه سطح فردي،  ، در پژوهش حاضرگفته پیشهاي  با توجه به مدل

  :سازمانی و اجتماعی بررسی و تاثیر آن در پذیرش دورکاري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 انسانی منابع تعهد

   اجتماعی مزایاي
 انسانی منابع

 اصلی کارکنان

 کارکنان جایی جابه

 پذیرش
 دورکاري

 عملکردي پذیري انعطاف

 شرکت عملکرد

  پذیري انعطاف
 سازمانی برون

   پذیري انعطاف
 سازمان درون



  

 شناسایی بررسی تاثیر نگرش نسبت به دورکاري بر پذیرش آن از سوي کارکنان

 
  /125

  
  مدل مفهومی تحقیق: 3شکل 

  :فرضیه تحقیق -3
کارکنان نگرش  بین؛ صورت زیر تدوین شده است با توجه به مرور ادبیات فرضیه اصلی تحقیق به

  .وجود داردمعنادار  رابطهآن پذیرش  ونسبت به دورکاري 
  .باشد موارد زیر میسایر فرضیات نیز شامل 

  .وجود داردمعنادار  رابطه آنپذیرش  ومزایاي فردي دورکاري  بین) 1
  .بین مضرات فردي دورکاري و پذیرش آن رابطه معنادار وجود دارد) 2
  .وجود داردمعنادار  رابطه آنپذیرش  ودورکاري  سازمانیمزایاي  بین) 3
  .معنا دار وجود داردبین مضرات سازمانی دورکاري و پذیرش آن رابطه ) 4
  .وجود داردمعنادار  رابطه آنپذیرش  ودورکاري  اجتماعیمزایاي  بین) 5
  .بین مضرات اجتماعی دورکاري و پذیرش آن رابطه معنادار وجود دارد) 6

 سازمانی مزایاي

 فردي مضرات

 مزایاي فردي

 سازمانی مضرات

 اجتماعی مزایاي

 اجتماعی مضرات

 اجتماعی سطح

 سازمانی سطح

 سطح فردي

 پذیرش
 دورکاري
 توسط

 کارکنان
نگرش افراد 
نسبت به 
 دورکاري

 



  

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

126  / 

   تحقیق شناسی وشر -4
هاي  آوري اطالعات و داده جمع جهت. است پیمایشی -تحقیقی توصیفی ،نوعتحقیق حاضر از لحاظ 

. شده است استفاده پرسشنامههاي اینترنتی و  موجود شامل کتب، مقاالت، سایت  از منابعمورد نیاز 
 معتبرسوال مرتبط با موضوع و اهداف پژوهش و نیز استفاده از منابع  31پرسشنامه تحقیق مبتنی بر 

آلفاي  از روشاي لیکرت تنظیم و براي سنجش پایایی آن  گزینه 5پیرامون دورکاري در مقیاس 
 .کرونباخ استفاده شده است

نود آماري توزیع گردید که ضریب آلفاي کرونباخ  نفر از افراد جامعه 30پرسشنامه در بین  30تعداد 
توان گفت پرسشنامه تحقیق از اعتبار کافی  بنابراین می. دست آمد به spssافزار  از طریق نرم درصد

صنعت، معدن و و مدیران حوزه ستادي وزارت  رکنانجامعه آماري تحقیق را کلیه کا .برخوردار است
دهد که  نفر تشکیل می 1081مجموعاً ) نفر378(ازمان بازرگانی استان تهران و س) نفر703( تجارت

عنوان حجم نمونه انتخاب شده  نفر به110، تعداد اي تصادفی طبقهگیري  با استفاده از روش نمونه
  .است

موگروف، ضریب همبستگی و ها از آزمون اسمیرنوف و کول داده در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل
   .آزمون فریدمن استفاده شده است

  هاي تحقیق یافته -5
  آزمون فرضیات -1-5

 هابراي آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمنهاي تحقیق،  با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده
بینی میزان این  تغییرهاي متغیر پذیرش دورکاري و پیشبراي بررسی همچنین . استفاده شده است

 . متغیر تحلیل رگرسیون انجام گرفته است

 .دهد اختصار نشان می هاي تحقیق را به  نتایج حاصله از آزمون آماري فرضیه )1(جدول 
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 هاي تحقیقنتایج حاصل از آزمون آماري فرضیه - 1جدول

  آزمون نتیجه  رابطه نوع  تعیین ضریب R  Beta  P.V.  F  فرضیه
  تایید  و مثبت رابطه معنادار  4.529 104.857  0.000 0.70 0.70  اصلی
  تایید  و مثبت رابطه معنادار  3.412  115.133  0.000  0.71  0.71  اول
  تایید  و معکوس داررابطه معنا  20.924  52.68  0.000  -0.57  0.57  دوم
  تایید  مثبت و رابطه معنادار  5.500  62.691  0.000  0.06  0.60  سوم

  تایید  و معکوس داررابطه معنا  19.503  37.48  0.000  -0.50  0.50  چهارم
  تایید  و مثبت رابطه معنادار  8.593  52.970  0.000  0.56  0.56  پنجم
  تایید  و معکوس داررابطه معنا  19.093  17.121  0.000  -0.37  0.71  ششم

این مطلب است که  مبینهاي تحقیق  گردد نتایج حاصله از آزمون فرضیه طور که مشاهده می همان
بین مزایاي فردي، سازمانی و اجتماعی دورکاري و پذیرش دورکاري از سوي آنان رابطه معنادار و 

که این امر در خصوص مضرات فردي، سازمانی و اجتماعی دورکاري  درحالی ،مثبت وجود دارد
نگرش  وجود رابطه مثبت و معنادار بین ،همچنین. دهد را نشان میمعنادار اما معکوس اي  رابطه

در سطح اطمینان ) فرضیه اصلی تحقیق(دورکاري از سوي آنان پذیرش  ونسبت به دورکاري کارکنان 
  . درصد در وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید گردیده است 99

  اولویت بندي متغیرهاي تحقیق -2-5
میزان سهم نسبی هر یک از متغیرهاي مورد بررسی در اي بین  منظور پاسخ به این سؤال مقایسه به

  ).2جدول( صورت گرفتدورکاري از سوي کارکنان پذیرش 
 بندي متغیرهاي موثر بر پذیرش دورکاري از سوي کارکنان رتبه - 2جدول

  نوع تاثیر رتبه متغیر  Beta ي موثر بر پذیرش دورکاري از سوي کارکنانمتغیرها
  مستقیم  1  0.71  مزایاي فردي دورکاري
  معکوس  2  0.57  مضرات فردي دورکاري

  مستقیم  6  0.06  دورکاري سازمانیمزایاي 
  معکوس  4  0.50  دورکاري مضرات سازمانی

  مستقیم  3  0.56  اجتماعی دورکاريمزایاي 
  معکوس  5  0.37  مضرات اجتماعی دورکاري
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آنچه در پذیرش دورکاري براي کارکنان در درجه اول اهمیت که  دهد نشان می فوقبررسی جدول 
همچنین نقطه مقابل . همراه خواهد داشت قرار دارد مزایایی است که این روش کاري براي کارکنان به

تواند مانعی جدي براي  دنبال دارد، موضوعی است که می یعنی مضراتی که دورکاري براي کارکنان به
  .دورکاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشداجراي موفقیت آمیز 

  پیشنهادگیري و  نتیجه - 6
بر اساس مدل تحقیق عوامل موثر بر پذیرش دورکاري در سه سطح فردي، سازمانی و اجتماعی 

بندي و در قالب مزایا و مضرات هر سطح با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون  دسته
دهد که بین نگرش کارکنان نسبت به دورکاري و پذیرش آن از  نتایج حاصل نشان می. بررسی شدند

وجود رابطه  = 70/0rرکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت رابطه معنادار وجود دارد و مقدار سوي کا
از این رو مدیران و مسئوالن در . معنادار و مثبت را بین متغیرهاي مورد بررسی تایید نمود

 نسبت به عامل پذیرش این مفهوم از سوي کارکنان حساسیت ویژه داشته سازي دورکاري باید پیاده
 مواردتوجه به  براین اساس،. نمایند میان مضرات و مزایاي دورکاري تعادل برقرار نمایند تالشو  باشد

  :گردد زیر پیشنهاد می
ناشی از  آنها را نسبت به مزایا و مشکالت کارکنان نباید وادار به اجراي دورکاري شوند، بلکه باید -1

سازي  در این راستا و براي نهادینه .نمودشان آگاه  ، خانواده و سازمانخوداجراي دورکاري براي 
کارگیري یک نظام آموزشی منسجم،  ههاي الکترونیکی در انجام کار، طراحی و ب استفاده از روش

با  املآشنایی کهاي مورد نظر و  یکپارچه و کاربردي، نسبت به تربیت و تامین افرادي با مهارت
  .رسد نظر می ضروري به هاي سیستم قابلیت

 وقت پارهشود تا موقعیت تجربه  تر آنها پیشنهاد می نظور جلب نظر کارکنان و شناخت مناسبم به -2
دنبال  این امر در صورت اجراي صحیح، همراهی بیشتر کارکنان را به. دورکاري براي آنها فراهم گردد

  .خواهد داشت

غیرضروري، بازنگري در مراحل انجام کار با هدف  هاي تعاملو نیز ها  کاهش فعالیت منظور به -3
  .فرایندها انجام گیردسازي  سادهو  هاي زاید حذف فعالیت
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نیازهاي  اطالعات، از طریق شناسایی الکترونیکی منظور کاهش خطرهاي ناشی از انتقال به -4
حفاظتی سیستم، امکان کارهاي  با استفاده از راه و هاي مختلف اطالعاتی مدیران و کارکنان در بخش

 . به اطالعات در محدوده مجاز فراهم آید ایمن دسترسی

ل فردي، سازمانی ، باید عوامدورکاريسازي فرایند  در اجراي این نوع از سازماندهی کاري و پیاده -5
مثابه یک راهبرد مناسب در اجراي   ، بلکه در پیوند با یکدیگر و به جداگانه طور بهو اجتماعی را نه 

بیشتر مزایاي مبتنی بر اهمیت  کارکنانبا توجه به نظر ضمن اینکه  .دورکاري، مورد توجه قرار داد
حل مشکالت مربوط به این حوزه در درجه اهمیت بیشتري  برايتالش  در پذیرش دورکاري، فردي

  .قرار دارد
و از طریق دورکاري سازمان   توان در بیرون از محوطه کارها را نمی  خاطر داشت که همه باید به - 6

  .انجام داد
اي در سازمان، حمایت  سازنده هر تغییراجرا و استقرار  ،پیشبرد در عامل اساسیبدون شک  -7

ها را تشویق  عنوان یک وکیل مدافع قدرتمند، استقرار نظام و تغییر فرآیند که به استارشد مدیریت 
وجود یک رهبر ارشد که فعاالنه کارکنان را به و تر مدیران از تغییرات  حمایت ملموسبنابراین . نماید 

  .رسد نظر می بهانجام کار از راه دور تشویق نماید، ضروري 
فرایند  .شوند نتایج هر تغییري در فرصت زمانی مناسب شناسایی مییاد داشت که  باید به -8

بر بودن استقرار آن باید مورد توجه قرار گیرد  بنابراین زمان .نیست ینیز از این قاعده مستثن دورکاري
 .در نظر گرفته شودو قدرت تحمل نتایج اولیه در مسئوالن امر 

عنوان مهمترین سرمایه سازمان مورد  اینکه کارکنان باید متقاعد شوند که همچنان بهتر  مهمنکته  -9
 و دورکاريتن آنها نیست، معنی کنارگذاش هاي جدید انجام کار به کارگیري روش هتوجه هستند و ب

  .گذاري دانش و انجام وظایف است اشتراك براي تسهیل تعامل، همکاري، تولید، به ابزاريتنها 
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