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  چکیده
هاي اطالعات و ارتباطات پیشرفت چشمگیري را تجربه کرده در طول سه دهه گذشته، فناوري

ها نیز اخیراً در راستاي الکترونیکی ساختن خود گام هاي مثبتی را برداشته اند که یکی دولت. است
این پژوهش بدنبال بررسی . باشدهاي آن، استفاده از دورکاري در سازمان ها میترین جلوهاز مهم

. عواملی است که بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري در سازمان هاي ایـران اثـر دارنـد   
مدل مفهومی تحقیق، با تلفیق تعدادي . روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است

د بررسـی در ایـن   مـور  جامعـه . هاي موجود در این زمینـه توسـط محققـان، ایجـاد گردیـد     از مدل
هاي تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی؛ همچنـین صـنعت، معـدن و     ، کارکنان شاغل در وزارتپژوهش

گیري تصادفی بوده و داده هـاي مـورد   گیري در این پژوهش، نمونهروش نمونه. باشندتجارت می
. ي شـد اي که بر اساس مدل مفهومی پـژوهش طراحـی گردیـد، جمـع آور    نیاز از طریق پرسشنامه

هاي تحلیل عاملی تأییدي و معادالت ساختاري به بررسی اعتبار سپس در ادامه، با استفاده از روش
هاي هاي شغل، ویژگینتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی. مدل و آزمون فرضیات پرداخته شد

  .هاي محیط تکنولوژیک بر تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري تأثیر دارندشخصی و ویژگی
  

  هاي شخصیهاي شغل، ویژگیدورکاري، محیط تکنولوژیک، ویژگی: واژگان کلیدي
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مقدمه 
هایی را که در نگاه اول در حالی که اتومبیل امکان دسترسی به اهداف بلندپروازانه و فعالیت

رسـند را فـراهم کـرده ، امـا موجـب ایجـاد مشـکالت        به علت بعد مسافت غیر ممکن به نظر می
با نگاه به . اي در حوزه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی و محیطی شده است هجدي و فزایند

ارتباط از راه دور به عنوان یک استراتژي مدیریت تقاضاي حمل و نقل ، متوجه مـی شـویم کـه    
  .ارتباط از راه دور پتانسیل کاهش مشکالت پیش رو را دارد

هـاي کـار از دور بـر مبنـاي     روشهاي اخیر مباحث جدي حول محور امکان توسـعه  در سال
مطـرح شـده کـه    ) ICT(هاي ارتباطی و اطالعاتی کاربرد زیاد ارتباطات از راه دور و تکنولوژي

. تواند به صورت عام براي جامعه و به صورت خاص براي سازمانها مورد استفاده قـرار گیـرد  می
و ترافیک حمایت می کنـد و  اي براي کاهش ازدحام اتحادیه اروپا از دورکاري به عنوان وسیله

دورکـاري موجـب ایجـاد سـاعات کـاري      . نمایـد هاي استخدام در این زمینه را فراهم میفرصت
آغـاز   1970توسعه دورکاري در دهـه  . تر و رفت و آمد کمتر براي کارکنان شده است منعطف

ي اطالعات هاي باالهاي تکنولوژیکی و هزینهشد اما تعداد دورکاران به علت وجود محدودیت
و فناوري هاي ارتباطی در آن زمان بسیار پایین بود و به همین دلیل شرکتها میلی بـه آن نداشـتند   

، دورکاري دوباره به عنوان یک روش 1990در اوایل دهه . و اتحادیه ها نیز با آن مخالف بودند
ده و جایگزین براي سازماندهی کـار جهـت کـاهش رفـت و آمـدها ، تعـادل بـین کـار و خـانوا         

 دستیابی به دیگر مزایاي اقتصادي و اجتماعی مطرح شد کـه همـه اینهـا منجـر بـه انتشـار فزاینـده       
  ).2000، 1ونکاتش(اي صنعتی و خدماتی شد دورکاري بین شرکت

هـاي ارتبـاطی   دورکاري عبارت است از سازماندهی کار با استفاده از اطالعات و تکنولوژي
سازد به فعالیتهاي کارکنان خـود در مکـان هـاي دوردسـت ،      که کارکنان و مدیران را قادر می

، فرودگاه ها ، هتـل  ) 2دورکاري خانه محور(هاي کارکنان و مدیران خانه: دسترسی داشته باشند
و دفاتر شعب که هدف آنهـا کـم   ) دورکاري از طریق موبایل(ها و دیگر مکان هاي دور دست 

دورکـاري ِخانـه   ). تلفنـی یـا مراکـز دورکـاري     مراکـز (کردن ارتباطات فیزیکی کارکنان اسـت  
کنند یا از خانه به عنـوان یـک   محور مربوط به کارکنانی می شود که در خانه هاي خود کار می

کنند و افراد کمی نیز به دنبال این هستند که به صورت تمام وقت در خانه کار پایگاه استفاده می
هاي کاري که بـه صـورت   از خانه و هم در مکاندر مراکز تلفنی ، کارکنان هم در خارج . کنند
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نهایتـًا  . قراردادي براي کارکنان تهیه شده کار می کنند و مشتریان نیز رفت و آمد کمتري دارند 
اینکه برخالف دورکارانی که در یک مکان طراحی شده در خارج از اداره اصلی کار می کنند 

، از تکنولوژي ارتباطی براي کار در همه  ، دورکاران به صورت مداوم در تکاپو و حرکت بوده
فروشـندگان یـا   . جا استفاده می کنند و هرگاه الزم باشد با دفتر اصلی ارتبـاط برقـرار مـی کننـد     

ممکن است سازمانها به دورکاري بـه  . هایی از دورکاران از طریق موبایل می باشند صرافان مثال
پرسنل کمیـاب و افـزایش بهـره وري ،     عنوان روشی براي کاهش سربار ، حذف غیبت ، جذب

  .خدمات به مشتري و انعطاف سازمانی بنگرند 
در ایران نیز مـدتی اسـت کـه بحـث اسـتفاده از دورکـاري در سـازمان هـاي دولتـی مطـرح           

واضـح اسـت کـه ایـن تـالش هـا بایـد        .گردیده و تالش هایی نیز در این زمینه انجام گرفته است
در امـر  . ها و زیرسـاختهاي الزم بـراي دورکـاري باشـد    ي پیش زمینهسازعاقالنه و همراه با آماده

اتخاذ تصمیم درباره به کارگیري دورکاري در سازمان ها نیز بایـد یکسـري مؤلفـه هـا و عوامـل      
بنابراین ، مسئله اي که در این پژوهش بدان می پردازیم، بررسی عوامـل  . مورد توجه قرار گیرند

ایـن  . به کـارگیري دورکـاري در سـازمان هـاي ایـران خواهـد بـود       مؤثر بر اتخاذ تصمیم درباره 
عوامل اهمیت وافري دارند و از اینرو، باید شناسایی گردند زیرا کارکنان در تصمیم گیري براي 
پذیرش و بکارگیري دورکاري، توجه زیادي به این عوامل دارند و لذا این پژوهش، مهـم تـرین   

  .داند ماموریت خود را بررسی این عوامل می
  

  ادبیات نظري
  آشنایی با دورکاري 

، دورکـاري زمـانی اتفـاق مـی افتـد کـه بـه        ) ITAC(بر طبق تعریف انجمن بین المللی دورکاري 
. کارکنان اجازه داده شود تا در خانـه ، دفـاتر مشـتریان ، دفـاتر مـاهواره اي و یـا در جـاده کـار کننـد         

ه دورکاري پیشنهاد مـی کنـد کـه مطالعـات آتـی      بازنگري هاي جامع اخیر درمورد تحقیقات مربوط ب
باید برروي تعامل افراد و سازمانها به عنوان روشی براي فهـم بهتـر پویـایی هـاي اجتمـاعی مربـوط بـه        

به هرحال دورکاري می توانـد از چنـدین   ) . 2001، 1اورلی کوفسکی و بارلی(دورکاري تمرکز کنند 
اسـتراتژیک ، سـازمانی ، مـدیریت    : رویکردها عبارتند از این . دیدگاه مختلف مورد مطالعه قرار گیرد

  ).1998، 2پادیال(منابع انسانی ، اقتصادي ، اجتماعی ، قانونی ، سیاسی و تکنولوژیک 
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تواند از دیدگاه استراتژیک دورکاري به عنوان یک روش براي سازماندهی کار است که می
نیز اینکه دورکـاري بـه معنـاي ابـزاري بـراي      ها شود و منجر به ایجاد مزایاي رقابتی براي شرکت

توانیم به از دیدگاه اقتصادي ، می). 1996، 1ین و دیگران(نوآوري تکنولوژیک و و اجرایی است 
از .ها و سودهایی اشاره کنیم که سازمان و کارکنانش از دورکاري بدست می آورندارزیابی هزینه

ط کـاري کارکنـان و تعارضـات بـالقوه در     دیدگاه اجتماعی مفاهیمی است که مربـوط بـه شـرای   
همچنین رابطه بین دورکاري و مشارکت افراد معلول در بازار کـار را مـدنظر   . استخدام می شود 

از دیدگاه سیاسی ،  مسئله مهم است که چگونه تالشها در کشورهاي توسعه یافته . دهیم قرار می
از جنبه . پذیرد می شود ، صورت می نامیده "جامعه اطالعاتی  "جهت حرکت به سمت آنچه که 

در . مدیریت منابع انسانی ، کاربردهاي دورکاري متعدد می باشد و مفاهیم مهمی را نیز در بر دارد 
نهایت اینکه ، جنبه سازمانی به الگوهاي سازمانی مختلف اشاره دارد که زیر مجموعه اي از مفهوم 

تواند به انـواع زیـر تقسـیم    میسازمانی ، دورکاري  با استفاده از معیار. کلی دورکاري می باشند 
  . دورکاري در خانه ، دورکاري از طریق موبایل و مراکز دورکاري: شود

است که بـر   2"ارتباط از راه دور"به طور کلی در ایاالت متحده واژه اي که به کار می رود 
چه این واژه ها معمـوالً  اگر. روي اثرات رفت و آمد و مسافرت مربوط به دورکاري تاکید دارد 

خاطر نشان می کند کـه ارتبـاط از راه   ) 1988(3به عنوان مترادف در نظر گرفته می شوند اما نیلز
: اي از دورکاري است و تفاوت آشکاري را بین این دو واژه ایجاد کرده است دور زیرمجموعه

راه دور مـی شـود ، حـال    هاي مربوط به کار از طریق ارتباط از دورکاري شامل تمامی جایگزین
امـروزه اغلـب   . باشـد  آنکه ارتباط از راه دور شامل رفت و آمـدهاي روزانـه بـه محـل کـار مـی      

اما خانه محل مناسبی جهت کار براي همـه  . ارتباطات از راه دور به صورت خانه محور می باشد
بـراي   برخـی از کارکنـان ممکـن اسـت دوري از خانـه را تـرجیح دهنـد کـه فرصـتهایی         . نیست 

تعامالت انسانی فراهم می کند و به صورت بالقوه تجهیزات یا امکانـات بهتـري بـه وسـیله یـک      
اغلـب مـدلهاي مفهـومی ارائـه شـده در تحلیـل کـاربرد        . محیط اداري دور از خانه ارائه می دهد

 تصـمیم کارفرمـا  : ارتباط از راه دور، دیدگاههاي مبتنی بر کارفرما و کارمند را ترکیب می کنند
بـه عنـوان تـابعی از هزینـه هـا و سـودهایی کـه بـراي         (براي عرضه یک برنامه ارتباط از راه دور 

بـه عنـوان تـابعی از هزینـه هـا و      (و تصمیم کارمند براي پذیرش ارتباط از راه دور ) سازمان دارد
  ). سودهایی که براي فرد دارد
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باید به وسیله کارفرمـا بـه عنـوان     به طور کلی اعتقاد بر این است که برنامه ارتباط از راه دور
یک پیش نیاز ارائه شود و این برنامه در دسترس کارمندان قرار گیرد و این حق را به آنها بدهـد  
که آیا ارتباط از راه دور وجود داشته باشد یا نه ، و یا اینکه کارکنان سطح پذیرش ارتباط از راه 

تگذاران بـه دالیـل مختلـف عالقـه وافـري بـه       نویسـندگان ، تجـار و سیاسـ   . دور را انتخاب کنند 
ادعا براین است که ارتباط از راه دور بایـد بـه کـاهش    . موضوع ارتباط از راه دور نشان داده اند 

مصرف انرژي ، حل معضل ترافیک و آلـودگی ، حفـظ کارکنـان باتجربـه و توانمنـد ، افـزایش       
ارتباط از راه دور ممکن اسـت  . بهره وري کارکنان و صرفه جویی در فضاي اداري کمک کند 

تقاضا براي حمل و نقل زمینی را کاهش دهد اما منجر به جدایی افراد از محیط کاري مـی شـود   
بعالوه ارتباط از راه دور به خـودي خـود   . و در نهایت موجب ایجاد شهرهاي پراکنده می گردد

تسـهیل ارتباطـات آنهـا    ممکن است ارتباطات بین افراد و موسسات را افزایش دهد زیرا موجـب  
ادعا شده است که ارتبـاط از راه  . می شود و به حفظ و توسعه ارتباطات کمک شایانی می کند 

اي کـه موجـب   امـا در حـوزه  . دار و کارکنـان بـا تجربـه مـی شـود      دور منجر به حفظ زنان خانه
نیـز ممکـن   کاهش زمان و شانس براي کار تیمی و ارتباطات رودررو می شود ، بهره وري تیمی 

است آسیب ببیند و این وضع بهره وري یک شرکت و یـا کـل اقتصـاد یـک شـهر را بـا آسـیب        
دهنـد چگونـه ارتبـاط از راه    باشند که نشان میموارد باال تنها مثالهاي اندکی می. مواجه می کند 

  .دور بر بهره وري ، ترافیک و سفر به روشی پیچیده اثر می گذارد 
  

  بکارگیري دورکاري منابع مختلف سازمان و
( ممکن است که انتشار دورکاري در بین شرکتهاي اروپایی و نیـز آمریکـایی افـزایش یابـد     

در این زمینه ، ممکن است دانستن اینکه تفـاوت در منـابع   ... ) . انبارهاي شهري ، دالیل امنیتی ، 
ر سطح شرکتهاي این تحلیل د. تواند عرضه دورکاري را توضیح دهد ، جالب باشد سازمانی می

کوچک و متوسط جالب تر خواهد شد زیرا بیش از نود درصد از شرکتهاي اروپـایی جـزء ایـن    
انجـام دادنـد،   ) 2002(1ها می باشند ، بر طبق پیشینه تحقیقی کـه کورلنـد و بیلـی   دسته از شرکت

ایـن   تحقیقات مربوط به عرضه دورکاري بسیار نادر است و مطالعات باید در پی ایـن باشـند کـه   
هـا تـا ایـن انـدازه آرام     مساله را آشکار کنند که چرا پذیرش و انتشار دورکاري در بـین شـرکت  

دارایـی هـا   . شوند ها تعریف میها و یا تواناییمنابع معموالً به صورت دارایی. انجام گرفته است 
. باشـند مـی که ممکن است مشهود یا نا مشهود باشند ، متعلق به شـرکتها بـوده و در کنتـرل آنهـا     

                                                                                                                                                     
1. Kurland & Bailey
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هـایی کـه از طریـق امـور روزمـره      ها عبارتند از مجموعه اي نا مشهود از مهارتها و دانـش توانایی
هاسـت  تفاوت در عملکرد شرکتها مربوط به تفاوت در منـابع شـرکت  . اند سازمانی بدست آمده

تصـمیم  . )1991، 1بـارنی (که ارزشمند ، نادر ، غیر قابل تکرار و غیر قابل جایگزینی مـی باشـند   
کارنوفسـکی و  (نهایی در مورد کاربرد دورکاري منحصـر بـه مـدیران عـالی شـرکت مـی باشـد        

از دیدگاه سازمانی ، دورکاري فقط به عنوان یک انتخاب براي کارکنـان و آن  ) . 2002، 2وایت
اي از تجهیـزات تکنولـوژیکی و سـازمانی    هم در صورتی مطرح می شـود کـه حـداقل مجموعـه    

اگر ایـن حـداقل امکانـات فـراهم شـود ، در آن      ) . 2001، 3ایلگمز و دیگران(اشد وجود داشته ب
اگر منابع مـورد  . گیرند آیا از دورکاري استفاده کنند یا نه صورت است که کارکنان تصمیم می

پـس بـه   . نیاز وجود نداشته باشد ، شرکتها عالقه کمتري براي کاربرد دورکاري خواهند داشت 
سه دسته از ) 2005( ن گفت که بر طبق نظر پرز ، سانچز ، کارنیکر و خیمنز طور خالصه می توا

  : منابع بر بکارگیري دورکاري مؤثرند که به طور خالصه در شکل زیر آورده شده اند
  

  منابع مؤثر بر بکارگیري دورکاري. 1شکل 
  
  
  
  
  

  )1476-1483: 2005(پرز و دیگران : منبع 
  

هایی رواج دارد که داراي کارکنان دانشی بیشتري در محـیط کـار   دورکاري در بین شرکت
در محیط کاري ...) برنامه ریزان نرم افزار ، طراحان ، محققان و (درصد کارکنان دانشی . هستند 

درصد است در حالی که این رقم در شرکتهاي غیـر دورکـار    9/13شرکتهاي دورکار در حدود 
در پیشینه ادبیات خـود در مـورد دورکـاري    ) 2002(بیلی  کورلند و. درصد است  6/8در حدود 

اغلـب  ). مانند مدیران ( اذعان می دارند که اغلب دورکاران ، افراد حرفه اي و با مهارت هستند 
مانند طراحان محصـول ،  ( مشاغلی که براي دورکاري مناسب هستند ، به وسیله کارکنان دانشی 

                                                                                                                                                     
1. Barney
2. Karnowski & White
3. Illegems et al.

منابع انسانی

منابع تکنولوژیک

منابع سازمانی 

بکارگیري دورکاري
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آن دسـته از  . گیـرد انجـام مـی  ...) انکهـاي سـرمایه گـذار ،    مهندسان نرم افزار ، مـدیران عـالی ، ب  
صنایعی که مبتنی بر دانش هستند ، داراي یک منبع رقابتی می باشند که منجر به ایجـاد محیطـی   

تـر اسـت کـه داراي    همچنـین دورکـاري در شـرکتهایی رایـج    . شود براي پذیرش دورکاري می
درصد  8/9این رقم در شرکتهاي دورکار . درصد بیشتري از فروشندگان در محیط کاري هستند

فروشـندگان ممکـن اسـت کـاربرد دورکـاري را تسـهیل       . است 4/4و در شرکتهاي غیر دورکار 
  . کنند زیرا دورکاري بیشتر در کارهایی رایج است که بر مبناي هدف مدیریت می شوند

  
  گیري درمورد استفاده از دورکاريعوامل موثر بر تصمیم

مکان بکارگیري دورکاري و در دسترس بودن امکانات فناوري اطالعـات ،  به طور آشکار ا
. تواند این تضمین را بدهد که کارکنان واقعاً از دورکـاري اسـتفاده خواهنـد کـرد     به تنهایی نمی

ادبیات گسترده اي وجود دارد که در آن محدودیت ها و عوامل بازدارنده ي دورکـاري همـراه   
جـدول  . ه کارکنان از دورکاري دریافت می کنند ، آورده شده است با مزایاي مورد انتظاري ک

همـان گونـه کـه ایـن جـدول نشـان مـی دهـد ،         . باشـد  هـا مـی  بیـانگر ایـن محـدودیت    1شماره 
و دالیـل  ) یـا مطلوبیـت   (هاي فردي براي دورکاري می تواند به دالیل مربوط به رفاه محدودیت

. تقسـیم گـردد   ) حقوق و دستمزد مـنعکس مـی شـود     که معموالً در نرخ( مربوط به بهره وري 
دالیل مربوط به رفاه یعنی اینکه کارکنان ممکن است واقعاً از بودن در محیط کاري لذت ببرنـد  

دالیل مربـوط بـه بهـره    . ثانیاً، ممکن است کارکنان رفت و آمد به اداره را دوست داشته باشند . 
اوالً ، شاید کارکنـان توانـایی برقـراري نظـم و     . وري به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد

ثانیاً، ممکن است کارکنان از هدر رفتن فرصت ها به . انضباط براي کار درخانه را نداشته باشند 
هنگام کار در خانه هراس داشته باشند و لذا با احتمال کمتري براي دریافت حقوق باالتر مواجـه  

ن هنگامی که با همکاران خود کار می کنند اثربخشـی بیشـتري   ثالثاً ، امکان دارد کارکنا. باشند 
نهایتاً ، کارکنان هنگام کـار در بیـرون از   . داشته باشند زیرا امکان و همکاري بهتري وجود دارد 

.  خانه با مزاحمت کمتري از جانب اعضاي خانواده خود روبه رو خواهند شد
رکاري وجود دارد کـه مـی توانـد بـه     در مقابل، محرك هاي گوناگونی براي بکارگیري دو

در رابطه با رفاه ، ممکن است کارکنان از کـار در  . دالیل مربوط به رفاه و بهره وري تقسیم شود
ثانیاً کارکنان در تخصیص زمان کاري خود انعطاف پـذیري بیشـتري خواهنـد    . خانه لذت ببرند 

نهایتـاً ،  . یـا خـانواده شـان کننـد     داشت و لذا احتماالً می توانند زمان بیشـتري را صـرف خـود و    
کارکنان مجبور به رفت و آمد نخواهند بود که این امر نه تنها منجر به کاهش زمـان آمـد و شـد    
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وري در ایـن جـا یعنــی   مبحـث بهـره  . شـود بلکـه سـطح اسـترس را نیـز پـایین خواهـد آورد        مـی 
ران خـود رو بـه رو   کارکنانی که در خانه کار می کنند ، بـا مزاحمـت کمتـري از جانـب همکـا     

  . هستند 
جداي از عوامل مربوط به ترجیح و بهره وري ، تصمیم بین عرضه نیروي کار به طور کلی و 

به عنوان مثـال ، تخصـیص فعالیـت بسـیار سـاده کـه در       . اوقات فراغت نقش مهمی ایفا می کند 
اي مقدار خاصی فرض ما بر این است که هر فرد دار 2در شکل . آمده را در نظر بگیرید 2شکل 

کل هفته به جز زمان اسـتراحت و  "در این جا زمان در دسترس به عنوان . می باشد ) T(از زمان 
کنیم که زمان در دسترس مـی توانـد فقـط بـه عرضـه      ما فرض می. ، تعریف می گردد  "خواب 

ر در عرضه نیروي کار نیـز مـی توانـد بـه کـا     . تخصیص یابد  )l(و اوقات فراغت  )h(نیروي کار 
در ابتدا فرض کنید که یک فرد بـه  . تخصیص داده شود  )ho(و کار در خارج از خانه  )ha(خانه 

.  ساعت اوقات فراغت داشته باشد  l1ساعت کار کند و  h1طور کلی 
  

  عوامل مؤثر بر تصمیم گیري در مورد دورکاري. 1جدول 
محدودیت ها و عوامل بازدارندهانگیزه ها و عوامل محرك

  ) مطلوبیت ( اه رف
 لذت از کار کردن در خانه  
 انعطاف پذیري بیشتر
o براي خانواده
o براي خود
عدم رفت و آمد
o ذخیره انرژي
o عدم استرس

بهره وري 
 مزاحمت کمتر از جانب همکاران

  ) مطلوبیت ( رفاه 
 لذت از بودن در محیط کاري  
 مطلوبیت ناشی از رفت و آمد به محیط کار

)حقوق و دستمزد ( بهره وري 
 فقدان نظم و انضباط  
 هراس به خاطر از دست دادن فرصت ها
 اثربخشی بیشتر به هنگام کار با همکاران
 مزاحمت کمتر از جانب خانواده

  )2007(1توماس دي گراف و پیت ریتولد: منبع
  

ساعت کـار در بیـرون از خانـه     ho1ساعت کار در خانه و  ha1این امر به معناي این است که 
اگر ما فرض را بر همبستگی منفـی بـین اوقـات فراغـت و کـار خـارج از خانـه        . انجام می گیرد 

                                                                                                                                                     
1. Thomas de Graaff & Piet Rietveld
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بگیریم ، افرادي که کار خارج از خانه را دوست دارند ، تـرجیح کمتـري بـراي اوقـات فراغـت      
بیـرون از خانـه بـه طـور     قائل خواهند بود و به طور مشابه رابط واقعی بین کار در خانه و کار در 

مـی   2مـا در شـکل   . جزئی به وسیله نسبت اوقات فراغت به عرضه نیروي کار معین خواهد شـد  
haدر نتیجه . نشان دهیم  h2توانیم این حالت را با انتقال عرضه نیروي کار به 

ساعت کار در خانه 2

hoو 
کوچکتر از  ه نسبت به یاد داشته باشید ک. ساعت کار در خارج از خانه خواهیم داشت 2

لذا هنگامی که ترجیح براي نیروي کار افزایش می یابد ، رجحـان نسـبی   . خواهد شد  نسبت 
.براي کار در خارج از خانه نسبت به عرضه نیروي کار در خانه نیز افزایش خواهد یافت 

  
  )مقایسه کار در خانه و بیرون از خانه ( رابطه ممکن بین اوقات فراغت و عرضه نیروي کار . 2شکل 

  

  
  

  )2007(توماس دي گراف و پیت ریتولد : منبع
  

  مدل نظري و فرضیات تحقیق
  مدل نظري تحقیق

اگرچه پذیرش دورکاري ممکن است به عنـوان یـک تصـمیم فـردي تلقـی شـود ، امـا ایـن         
بـه  . تأثیرگـذار اسـت    گردد که بر تصمیمات افرادتصمیم اغلب در یک محیط پیچیده اتخاذ می

منظور برآورده ساختن اهداف این پژوهش ، ما به بررسی متغیرها و عواملی پرداختیم که ممکن 
  . هاي ایران اثر داشته باشند است در بکارگیري دورکاري در سازمان

ایـن مـدل عوامـل مـؤثر بـر      . الـذکر، محققـین بـه مـدل زیـر دسـت یافتنـد        با توجه به مطالب فـوق 
هـاي سـازمان اسـت کـه     اولین عامل ، ویژگی. دورکاري را به چهار دسته تقسیم می نماید  بکارگیري
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باشـد  انی ، انـدازه و مقـررات سـازمان مـی    شامل مؤلفه هایی از قبیل استراتژي سازمان ، سـاختار سـازم  
ت هاي شغل می باشد که مؤلفه هایی مانند سطح مهـار عامل دوم ، ویژگی) . 2004، 1پیترز و دیگران(

میزان ساعاتی که کارکنان در سازمان سپري مـی  (کارکنان در فناوري هاي اطالعات، ساعات کاري 
میزان کارایی سرپرست براي حـل مشـکالت و چـالش    (، استفاده از رایانه و موقعیت سرپرست ) کنند

کـه   در سـومین عامـل  ) . 2002، 2؛ سـافیروا 2004پیتـرز و دیگـران،   (گیـرد  را در بر می) هاي کارکنان
هایی مانند دسترسی به اینترنت ، تجهیـزات رایانـه اي   هاي محیط تکنولوژیک می باشد ، مؤلفهویژگی

و بـاالخره،  ) . 2001، 3ایلگمز و دیگران(، هزینه و پیشرفت هاي تکنولوژیک مد نظر قرار گرفته است 
ولیـت، تعـداد   هاي شخصی بعنوان عامل آخر مؤلفه هایی مانند انگیـزش و نگـرش فـردي، معل   ویژگی

  ) . 2004پیترز و دیگران، (شود و مرزهاي زندگی و کار را شامل میفرزندان 
  

  مدل نظري پژوهش. 3شکل
  
  

  
  
  
  
  
هاي تحقیقفرضیه

  : با توجه به مدل مفهومی فوق، فرضیات ذیل توسط محققین طراحی گردید
.اري مؤثر است هاي سازمان بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیري دورکویژگی.1
.هاي شغل بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري مؤثر است ویژگی.2
.هاي محیط تکنولوژیک بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري مؤثر استویژگی.3

                                                                                                                                                     
1. Pascale Peters et al.
2. Elena Safirova
3. Viviane Illegemes

ویژگی هاي سازمان

ویژگی هاي شغل

ویژگی هاي شخصی

ویژگی هاي محیط تکنولوژیک

تصمیم در مورد 
یري دورکاريبکارگ
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.هاي شخصی بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري مؤثر است ویژگی.4
ي سازمان، شغل ، محیط تکنولوژیک و شخصـی بـر   هاانتظار می رود ویژگی در این پژوهش

  .تصمیم بر بکارگیري دورکاري مؤثر باشد 
  
شناسی تحقیقروش

هـا از  جهـت گـردآوري داده  . روش تحقیق در این پژوهش ، توصیفی از نوع پیمایشی است 
اي و کتـب در دسـترس در ایـن زمینـه اسـتفاده شـده و در مرحلـه بعـد بـه          منابع علمی ، کتابخانه

ورت پیمایشی و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه ، اطالعـات مـورد نیـاز مربـوط بـه عوامـل مـؤثر بـر            ص
پرسشنامه تحقیق با استفاده از مدلی کـه محققـان   . بکارگیري دورکاري گردآوري گردیده است

.هاي مختلف موجود در این زمینه بدان رسیدند، طراحی گردیده استبا بررسی مدل
  

  تعیین حجم نمونه
هاي تعـاون، کـار و رفـاه      مورد بررسی در این پژوهش ، کارکنان شاغل در وزارتخانه جامعه

در پـژوهش حاضـر، مـی تـوان حجـم      . اجتماعی ؛ همچنین صنعت، معدن و تجارت مـی باشـند   
جامعه آماري را نامحدود در نظر گرفت زیرا تعداد کارکنانی که زیر مجموعـه وزارتخانـه هـاي    

ار زیاد بوده و می توان تعداد بسیار زیادي از افراد را در نظر گرفت که فوق الذکر می باشند، بسی
گیــري در ایـن پــژوهش ،  روش نمونـه . جـزء کارکنـان ایــن دو وزارتخانـه محسـوب مــی شـوند     

گیري زیر براي تعیین حجم نمونه استفاده شده اسـت  گیري تصادفی بوده و از فرمول نمونهنمونه
  :د این فرمول بصورت زیر می باش. 

  

شد و محققین اقدام به پخـش   196درصد خطا،  7طبق فرمول فوق ، حجم نمونه با در نظر گرفتن 
  .پرسشنامه برگشت 183پرسشنامه در جامعه مورد بررسی نمودند که از مجموع این تعداد ،  200

  
  بررسی روایی و پایایی 

س به مطابقت داده هاي جمع آوري شده پژوهشگر با دنیـاي واقعـی   یک مقیا) اعتبار(روایی 
اعتبار مقیاس به این مورد بر می گردد که اختالف مشاهده شده در امتیازات مقیـاس  . اشاره دارد
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تا چه حد ناشی از تفاوت واقعی میان ارزیابی و نـه ناشـی از خطـاي سیسـتماتیک و یـا تصـادفی       
  . است که هیچ نوع خطایی در آن وجود نداشته باشدمقیاسی داراي اعتبار کامل . است

گیـري بـه   گردد که تا چه اندازه می توان با تکـرار انـدازه  پایایی مقیاس به این موضوع بر می
. پایایی با اندازه گیري مکرر سازه یا متغیر مورد نظر بدست می آیـد . نتایجی یکسان دست یافت

گیري بیشـتر باشـد، مقیـاس پایـایی بیشـتري      اندازههرچه درجه همبستگی بین امتیازات حاصل از 
  . دارد

در . براي بررسی و تأییـد روایـی مـدل فـوق ، از تحلیـل عامـل تأییـدي اسـتفاده شـده اسـت           
هاي عاملی تأییدي ، که هدف پژوهشگر تأیید ساختار عاملی ویژه اي مـی باشـد ، دربـاره    تحلیل

د و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضـیه  اي بیان می شوتعداد عامل ها بطور آشکار فرضیه
در ایـن بخـش ،   . گیري شده مورد آزمون قرار می گیـرد  با ساختار کوواریانس متغیرهاي اندازه

الگوي مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روش هاي مختلف برازش 
قیقـت بیـانگر آمیـزه اي از نمـودار     یک مدل کامل معادلـه سـاختاري در ح  . آن سنجیده می شود

  .است) CFA(مسیر و تحلیل عاملی تأییدي 
  

  )183: اندازه نمونه(ضرایب آلفاي کرونباخ و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پنهان . 2جدول 
  

  
در سـتون آخـر   . ، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پنهان را نشان مـی دهـد  2جدول 

ضرایب از مقـدار   این جدول ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرها نشان داده شده که تمامی این
بقیـه اعـداد ضـرایب    . باشند و نشان از پایایی و اعتبار ابزار انـدازه گیـري مـی باشـد    باالتر می 7/0

  .  همبستگی بین متغیرهاي پژوهش می باشند

  5  4  30  2  1  متغیرها
آلفاي 
  کرونباخ

  826/0          1  دورکاري
  820/0        1  52/0  هاي شغلویژگی
  725/0      1  56/0  67/0  هاي سازمانویژگی
  814/0    1  29/0  56/0  34/0  هاي شخصیویژگی
  833/0  1  68/0  53/0  51/0  30/0  هاي تکنولوژیکویژگی
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  آزمون برازش الگوي مفهومی
به منظور پی بردن به متغیرهاي زیربنایی یـک پدیـده یـا تلخـیص مجموعـه اي از داده هـا از       

در تحلیل عاملی تأییدي، که هدف پژوهشگر تأیید ساختار . لیل عاملی استفاده می شودروش تح
اي می باشد، درباره تعداد عامل ها بطور آشکار فرضیه اي بیـان مـی شـود و بـرازش     عاملی ویژه

گیـري شـده مـورد    ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه بـا سـاختار کوواریـانس متغیرهـاي انـدازه     
مـثًال  (در یک ساختار عـاملی آرمـانی هریـک از متغیرهـا بـار عـاملی بـاال        . گیردآزمون قرار می 

روي سایر عامـل هـا   ) 2/0مثالً کمتر از (روي یکی از عامل ها و بار عاملی پایین ) 5/0بزرگتر از 
هایی که بار عاملی باالیی دارند؛ اعتبار صوري آنها نیز مطلوب است و عالوه بر این، عامل. دارد

چنین سـاختار عـاملی در واقـع بـه     . گیري می کنندمی رسد که خصیصه مکنونی را اندازهبه نظر 
غالباً یک متغیر روي چند عامل بـار عـاملی دارد و دو یـا چنـد متغیـر روي      . ندرت اتفاق می افتد

هـایش داشـته باشـد و محاسـبات     محقق باید درك کافی از داده. عامل نامناسبی بار عاملی دارند
  .   تواند نتایج روشنی را فراهم آوردی به تنهایی نمیتحلیل عامل

در ایــن بخــش، الگــوي مفهــومی پــژوهش در قالــب دیــاگرام مســیر ترســیم و بــا اســتفاده از  
، هـر یـک از   1به طور کلی در کار با برنامه لیزرل. معیارهاي مختلف برازش آن سنجیده می شود

زندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیسـتند،  هاي بدست آمده براي مدل به تنهایی دلیل براشاخص
بیانگر مهم تـرین ایـن    3جدول . بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد

شاخص ها می باشد و نشان می دهد که الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسـبی بـراي   
  .برازش برخوردار است

  شاخص هاي برازش مدل. 3جدول 
  حد مجاز  مقدار به دست آمده  خصنام شا

  3کمتر از   78/2  )کاي دو بر درجه آزادي(
GFI)9/0باالتر از   92/0  )نیکویی برازش  

RMSEA)1/0کمتر از   099/0  )ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد  
CFI)9/0باالتر از   90/0  )برازندگی تعدیل یافته  

AGFI)8/0باالتر از   83/0  )نیکویی برازش تعدیل شده  
NFI)9/0باالتر از   88/0  )برازندگی نرم شده  

NNFI)9/0باالتر از   91/0  )برازندگی نرم نشده  
                                                                                                                                                     
1. LISREL
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دیاگرام مسیر براي مدل نظري پژوهش. 4شکل
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نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان می دهد که سازه هاي مورد مطالعه از جهـت روایـی داراي   
امی بارهاي عاملی معنادار هستند و در اندازه گیري سازه مورد نظر سهم اعتبار باالیی هستند و تم

  . معناداري دارند
  

  پاسخ به فرضیه هاي پژوهش با استفاده از معادالت ساختاري
هـاي  هاي شخصـی و ویژگـی  هاي شغل، ویژگیهاي سازمان، ویژگیتأثیر متغیرهاي ویژگی

  رکاريمحیط تکنولوژیک بر تصمیم در مورد بکارگیري دو
  

  )تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري: متغیر وابسته(و ضریب تعیین  tضرایب مسیر، آماره . 4جدول 
  

  متغیرهاي پیش بین
ضریب مسیر 

)β(  
  tآماره 

ضریب تعیین کل 
)(  

    67/1  25/0  هاي سازمانویژگی-1
    11/4  71/0  هاي شغلویژگی-2

    40/2  62/0  هاي شخصیویژگی-3
ي محیط هاویژگی-4

    52/3  78/0  تکنولوژیک

      79/0  
  

هـاي سـازمان،   معادله ساختاري مـی باشـد کـه تـأثیر متغیرهـاي ویژگـی       1این پژوهش شامل 
هاي محیط تکنولوژیـک بـر تصـمیم در مـورد     هاي شخصی و ویژگیهاي شغل، ویژگیویژگی

  . کندبکارگیري دورکاري را آزمون می
هـاي محـیط تکنولوژیـک    هاي شغل و ویژگـی هاي ویژگی، هر کدام از متغیرtبر طبق آماره 
درصد بـر تصـمیم    95هاي شخصی در سطح اطمینان درصد و متغیر ویژگی 99در سطح اطمینان 

پـژوهش   4و  3، 2در مورد بکارگیري دورکاري تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین،  فرضیات 
هـاي محـیط   هاي شخصـی و ویژگـی  ژگیهاي شغل، وییعنی متغیرهاي ویژگی. تأیید می گردند

می توان  tاما با توجه به آماره . تکنولوژیک بر تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري تأثیر دارند
هاي سازمان بر تصمیم درباره دورکاري اثري ندارد؛ زیـرا مقـدار آمـاره    نتیجه گرفت که ویژگی

t مقدار ضـریب تعیـین   .تأیید نیست لذا فرضیه اول پژوهش قابل. شده است) -2و2(خارج از بازه
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ایـن ضـریب توانـایی پـیش بینـی متغیـر وابسـته توسـط متغیـر یـا           . شـده اسـت   79/0برابر )  (
متغیرهاي مستقل را بررسی می کند و یا به عبارت دیگر این ضریب میزان پیش بینی متغیر وابسته 

هــاي شــغل، متغیرهــاي ویژگــیبــر ایــن اسـاس،  . توسـط متغیرهــاي مســتقل را بررســی مـی کنــد  
درصـد از   79هاي محیط تکنولوژیک روي هم رفتـه توانسـته انـد    هاي شخصی و ویژگیویژگی

  . تغییرات تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري را پیش بینی کنند
  

  بحث و نتیجه گیري
در این پژوهش بدنبال بررسی عوامـل مـؤثر بـر تصـمیم در مـورد بکـارگیري دورکـاري در        

ي  ي دانـش کـاربردي در یـک زمینـه     هـدف از تحقیـق حاضـر توسـعه    . ن هاي ایران بودیمسازما
از  .شـود  بنابراین ماهیت تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي محسوب مـی . خاص بوده است

ها، عالوه بر تحقیق پیمایشی و توصیفی در این  نقطه نظر چگونگی به دست آوردن و تحلیل داده
آوري  در تحقیـق حاضـر بـراي جمـع    . ملی نیز بهـره گرفتـه شـده اسـت    تحقیق از روش تحلیل عا

ها از پرسشنامه استفاده گردید؛ بـدین منظـور متغیرهـاي مـورد مطالعـه تـا        ها و آزمون فرضیه داده
هاي قابل سنجش و سؤاالت تبدیل شدند و براي پاسخگویی به آن  آنجا که ممکن بود به معرف

ها از طریق آلفاي کرونباخ  در این پژوهش پایایی پرسشنامه .اي لیکرت استفاده شد از طیف نقطه
ي  باشـد کـه در دامنـه   محاسبه گردید که براي پرسشنامه عدد آلفـاي کرونبـاخ عـدد بـاالیی مـی     

یعنی با توجه به تحلیـل  . فرضیه تحقیق، سه فرضیه تأیید گردیدند 4از بین . پایایی عالی قرار دارد
هـاي  هـاي شـغل، ویژگـی   ویژگـی یـن نتیجـه حاصـل شـد کـه      هاي انجام گرفته توسط محققین ا

  . هاي محیط تکنولوژیک بر تصمیم در مورد بکارگیري دورکاري تأثیر دارندشخصی و ویژگی
البته متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش نمی توانند تبیین کننده تمـامی تغییـرات تصـمیم    

رهاي دیگري هـم وجـود دارنـد کـه بـر      یعنی عوامل و متغی. در مورد بکارگیري دورکاري باشند
ــل وجــود عوامــل     ــه دلی ــا ب ــر دارنــد؛ ام تصــمیم در مــورد بکــارگیري دورکــاري در ســازمان اث

ایـن امـر   . محدودکننده تحقیق، امکان بررسی تمامی این متغیرها و عوامل اثرگذار وجود نداشت
  . ن فراهم آوردمی تواند فرصتی را براي انجام تحقیقات بعدي و تکمیلی توسط سایر محققی

به عالوه، می توان مدل مورد استفاده در این تحقیق را در سایر جوامع نیز مورد آزمون قـرار  
زیـرا امـروزه خـدمات    . البته باید روایـی و پایـایی مـدل در جوامـع جدیـد را محاسـبه نمـود       . داد

ک، الکترونیک در کشور ا در حال فراگیر شـدن اسـت و یکـی از جلـوه هـاي دولـت الکترونیـ       
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این امر، اهتمام سـازمان هـا و شـرکت هـاي ایرانـی بـراي بررسـی        . باشداستفاده از دورکاري می
عوامل مؤثر بر تصمیم در مورد استفاده از دورکاري توسط مدیران و کارکنان سـازمان را طلـب   

  . می کند
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