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چكيده
امروزه در آغاز هزاره سوم با معنای جدیدی از کار که معنایی متفاوت با واژه قرن بیستم دارد به نام دورکاری که در
واقع نقطه عزیمت از شرایط کاری استاندارد ،سنتی به سمت رویه های انعطاف پذیر به واسطه به استفاده از فنآوری
اطالعات و ا رتباطات است و راه حلی نوین برای دستیابی به اهداف سازمان و برآورده ساختن نیازهای منابع انسانی می
باشد رو به رو هستیم.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد کاری کارکنان در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می باشد.
که از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دورکار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که  636نفر هستند تشکیل می دهند .ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه است.
روایی پرسش نامه با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و  16نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفت وبرای پایایی سوال
های پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به دست آمده در مرحله مقدماتی  6/924و در مرحله اصلی
 6/926است.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  ،tهمبستگی پیرسون ،آزمون فریدمناستفاده شده است.یافته های این
پژوهش نشان می دهد که دورکاری با مولفه های عملکرد(تعهد سازمانی ،صرفه جویی در هزینه ها ،انگیزش ،ارتقا ،رضایت
شغلی ،تمرکز) ارتباط مثبت دارد و به واسطه انعطاف پذیریسبب افزایش عملکرد کارکنان شده است.نتایج این پژوهش
نشان داد که عوامل مدل با هم هم ارز نیستند و تعهد سازمانی با باال ترین میانگین رتبه ای  4/8مهمترین عامل و ارتقا با
کمترین میانگین رتبه ای  2/55کم اهمیت ترین عامل در دورکاری شناخته شده است.
واژههاي كليدي :دورکاری ،عملکرد کاری کارکنان ،تکنولوژی اطالعاتو ارتباطات.
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 -1مقدمه
با ورود به هزاره سوم که توسععه و گسعترش فنعآوری
اطالعات و ارتباطات 1اعم از رایانه ،شبکه هعا ی ارتبعاطی،
نرم افزارها و سخت افزارهای ارتبعاطی ،اداری و تخصصعی
...موجب تحوالت عظیمی در حوزه های مختلف اجتماعی،
اداری و اقتصادی شده است .سازمانها از ساختار عمودی و
2
سلسله مراتبی فاصعله گرفتنعد (دیعوی  ،2611 ،ص.)8
حرکععت از سععمت رویععه هععای سععنتی بععه انعطععاف پععذیر
عمومیععت یافععت (اسععتاندن .)2663 ،دولتهععا و شععرکتهای
بزرگ صنعتی جهان نیز برای همگعام شعدن بعا شعتا و
تغییر در عصر اطالعات و سازگاری بعا آن بایعد بعه دنبعال
راهکارهعایی بعرای افعزایش عملکعرد سعازمانی و اسعتفاده
مطلو و بهینه از منابع انسانی باشعند ،کعه امعروزه مهعم
ترین سرمایه در هر سازمان محسعو معی شعود و سعهم
زیادی در اثر بخشی دارد و برای استفاده مطلعو از ایعن
عامل در بلند مدت بایعد بعه دنبعال راهکارهعای جدیعدی
متناسب با این دهه بعود ،لعذا بعا توجعه بعه هزینعه هعای
فزاینععده ناشععی از اسععتخدام هععای جدیععد ،فراهمععآوردن
امکانات و خدمات الزم برای آنها ،باال بعودن هزینعه هعای
سوخت ،آلودگی هوا ،اهمیت انگیزش و رضایت کارکنان و
سایر موارد عالقه سازمانها را در به کارگیری دورکاری بعه
عنوان یک اسعتراتژی نعوین افعزایش داد(جمعال،2662 ،
ص.)8
هرچند که ابراز نگرانیهایی در مورد اثرات منفی کار از
راه دور به واسطه ترس از ععدم ارتقعا و قطعع یعا کعاهش
روابط اجتماعی وجود دارد(پروید ،)2662 ،ولعی از طرفعی
شاهد برقراری تعادل بین کار-زندگی دورکاران(بوسعتون،
3 )2666افزایش لذت از استقالل ،خود مدیریتی(شعامیر و
سععالمون 4)1985 ،و از نظععر سععازمانی افععزایش بهععره
وری(بالنگر ،)1999 ،صرفه جعویی در هزینعه هعا(روتیز و
آلن بای 5)2662 ،هستیم که این منافع سبب حمایعت از
دورکاری به عنوان اسعتراتژی نعوین در کنعار اقعداماتی از
قبیل ،دولت الکترونیعک ،6دورآمعوزی ،2کعار بعانکی از راه
دور ،8خرید از راه دور 9شده و تاثیرات مثبت آن بر رشد و
توسعه پایدار مشخص است(پور معلم ،رضا پور.)1388 ،
زیرا عالوه بر اینکعه توانسعته از میعزان آلعودگی هعوا،
مصرف سوخت و هزینه ها بکاهعد( چعادورن ،)1995 ،بعه

دلیل انعطعاف پعذیری در مکعان و زمعان سعبب خعدمات
رسانی بهتر به مشریانی که از لحاظ جغرافیعایی پراکنعده
هستند و تسریع در انجام امور شده است (نیلز.)1998 ،
در کشور ما نیز با توجه بعه دسعتور دولعت و حرکعت
سازمانها بعه سعمت دولعت الکترونیعک کعه کمکعی بعرای
کاهش بروکراسی ناکارآمد اداری محسو می شود ،پایین
بودن راندمان کاری کارکنان ،باال بودن هزینه های فعردی
و سازمانی ،عدم تعادل کعار-زنعدگی ،کعاهش نقعش هعای
خانوادگی و بعروز بعی هعویتی اجتمعاعی ،افعزایش میعزان
غیبت ،لزوم اجرای طرح دورکعاری رابعا توجعه بعه برنامعه
توسعه پنجم و اینکه جزء ده برنامعه تحعول اداری اسعت ر
رنگ تر نمود .لذا در این پژوهش با توجه به تاکیعد دولعت
بر لزوم اجرای این طرح در سازمانها سوال اصلی این است
که آیا اجرای طرح دورکاری بر عملکرد کارکنان و درجعه
رضایت آنها تاثیر داشته است؟
ادبيات پژوهش
دورکاری عبارت است از یک آرایش کاری نوین که به
واسطه فنآوری اطالعات و ارتباطات و توافق بین کارمند و
کارفرما صورت می پذیرد و اقدامی موثر در جهت کعاهش
هزینه ها ست(تلیوله ،جاوا 16.)2668 ،که افعزایش رقابعت
جهانی و سرعت سرسام آور تغییرات در نیازهای کارکنان،
مشتریان منجر به ایجاد آن شده است .در واقع این پدیده
پاسخی برای غلبه به برخی از چالشهای فردی و سعازمانی
و اجتماعی جوامع شکل گرفته با الگوهای عصعر صعنعتی،
ساختار بروکراتیک کم بهره ور ،هزینه بر ،غیر منعطف می
باشد هرچند کعه ایعده اولیعه آن مربعوط بعه دهعه 1956
است( باروچ ،)2666 ،ولی مفهوم اصلی آن در دهه  26به
دنبال چاره جویی برای حل مشکل افزایش شدید آلودگی
هعوا ،مصعرف سعوخت و بحععران نفتعی در آمریکعا توسععط
جک.ام.نیلز به عنوان اسعتراتژی جهعت صعرفه جعویی در
هزینه هعای فعردی و سعازمانی مطعرح شعد(فونر ،رولعف،
 )2616و سععبب اعتمععاد بععه تکنولععوژی بععرای رهععایی از
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مشکالت قبلی شد(وگا ،2663 ،ص.)2
از زمان شروع دورکاری در دهه  26در ایاالت متحعده
بسیاری از جنبه ها در مورد منافع آن برای سازمانها ،افراد
و به طور کلی جامعه آشکار و دائما بر محبوبیت آن اضافه
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شده است(مادسن ،2663 ،هارپز 12.)2662 ،کوچک شدن
سععازمانها و مهندسععی مجععدد آنهععا در دهععه  1986تفکععر
جدیدی را درباره الگوهای زندگی و کار به وجود آورد کعه
سبب خلق شیوه های جدیدی از کار شعد(بلیک.)1984 ،
تغییر در مکان کار افراد به جای خود آنهعا بعه تعدریج در
این دهه پرورش یافت تا دهه  96که با جنعبش اینترنتعی
نیععز همععراه و منجععر بععه گسععترش فعالیتهععای دورکععاری
شد(دامبرین 13.)2664 ،بسیاری از پژوهش هعای مربعوط
بععه دورکععاری در کشععور انگوساکسععون صععورت پذیرفتععه
است(به نقل از مبینی )1396 ،و آمارها نشان می دهد که
ترویج دورکاری در کشورهای جنو اروپعا ماننعد اسع انیا
بسعیار کمتعر از ایعاالت متحععده آمریکعا و انگلسعتان و یععا
اروپای شمالی است که این خود ناشعی از فرهنعگ غالعب
حضور فیزیکی در محل کار و نظعارت مسعتقیم کارکنعان
است(بلیک.)2661 ،
14
کعه یکعی از
در گزارش رسمی مؤسسعه فدسعکو
مراجععع رسععمی اخبععار فنععاوری در دولععت فععدرال آمریکععا
محسو میگردد ،در همایش (دورکاری )2616که معورد
تأیید شرکتهای سیسکو و اینتل میباشد ،میزان رضایت
از دورکععاری در بخععش دولتععی را  91درصععد و در بخععش
خصوصی  95درصعد اععالم کعرد .در ایعن گعزارش زمعان
حضور افراد دورکار در خانواده پ از دورکاری  46درصد
افععزایش داشععته و  21درصععد کععاهش آلععودگی هععوا را در
برداشته است .همچنین افزایش  69درصدی بهره وری و
 26درصدی ذخیره پول و  84درصعدی صعرفه جعویی در
وقت نیز از دیگعر تغییعرات محقعق شعده در میعان افعراد
دورکععار پعع از دورکععاری در آمریکععا محسععو مععی-
شود(چاپمن وشینی وهیود.15)1995،
با وجود اینکه تقریبا  36سال از پژوهشهای مربوط به
دورکاری می گذرد هنوز ابهاماتی در مورد نتایج آن وجود
دارد(بیلعی و کیورلنعد 16،)2662 ،بیشعتر پعژوهش هععا در
مورد بررسی عوامعل معوثر بعر پعذیرش دورکعاری بعوده و
کمبود پژوهش در مورد تاثیر آن بر ستاده های سعازمان و
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کارکنان مشهود است(لی ها و مونرو.)2666 ،
از این رو در سالهای اخیعر ،فنعاوریهعای اطالععات و
ارتباطات که از آنان به عنعوان فنعاوریهعای جدیعد و یعا
شگفتانگیز یاد میشود ،بیشترین تأثیر را در زندگی بشعر

داشععته اسععت(بایارك ،)2611،فنععاوریهععای ارتباطععات و
اطالعات به سرعت در حال دگرگونی و تغییعر بعوده و معا
امروزه شاهد همگرائی آنعان بعیش از گذشعته بعا یکعدیگر
هستیم ،به گونه ای که داده و اطالععات بعه سعرعت و در
زمانی غیر قابل تصوری به اقصی نقاط جهان منتقعل و در
دسععترس اسععتفاده کننععدگان و کععاربران قععرار مععی-
گیرد(ایلجمزووربعک 18،)2664،تعأثیر گسعترده فعن آوری
اطالعات و ارتباطات بر جوامع بشری غیر قابل انکار اسعت
و ایععن تععأثیرات را در تمععامی عرصععههععای اجتمععاعی و
اقتصادی بشریت به دنبال داشته و در نتیجه جهان امعروز
به سعرعت در حعال تبعدیل بعه یعک جامععه اطالععاتی و
ارتباطی است(دراکر.)1999،
انسان هزاره سوم در جامعهای زندگی میکنعد کعه در
آن دانائی و میزان دسترسی و اسعتفاده مفیعد از دانعش و
اطالعات ،نقشی محوری و تعیعین کننعدهای دارد .در اثعر
پیشرفت فن آوری ،امکان داشتن اطالعاتی کاملتعر و بعه
روزتر فراهم شده است .همچنین دراثر بسط و توسععه در
فناوریهای ارتباطی ،روشهای دسعتیابی بعه اطالععات از
محععدودیتهای فیزیکععی منفععک گردیععده اسععت (بایععارك،
 .)2611لذا دسترسی به اطالعات در هر موقعیت مکانی و
زمانی امکان پذیر شده است .با توجه به اهمیت روزافعزون
و روند رو به رشد فناوری اطالععات ،در کشعور معا ،توجعه
مضاعفی جهت استفاده بهینه از این فنعاوریهعا در همعه
عرصهها صورت گرفته است .پژوهشگرانی چون(تام سعون
و سععاك( ،)1998 ،اسععکوبار( ،)1998 ،اتیکینععز و روتیععز،
 )2662افرادی هستند که در دورکاری بعر بعه کعارگیری
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات تاکید می کنند.
با توجه به بررسی ادبیات و اهمیت این موضوع که
منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه سازمان محسو
می شوند لذا به منظور شناخت عوامل موثر بر عملکرد
آنها که یکی از راهکارهای مهم جهت دستیابی به اهداف
سازمانی است که تحقیقات زیادی توسط فادرا(،)1993
گریفین( ،)2664لوتانز( )1924صورت پذیرفته زیرا در
هزاره سوم دغدغه اصلی مدیران افزایش عملکرد و کاهش
هزینه ها با استفاده از راهکارهای جدید از جمله دورکاری
است که مستلزم به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات
به جهت کنترل بر حصول نتایج کاری دورکاران است
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(قانون جرج تاون )2669 ،زیرا با استفاده از تکنولوژی
است که دورکاری دقیق و کامل اجرا شده و سبب افزایش
عملکرد می شود(بویارو 19.)2611 ،ولی به غیر از عامل
تکنولوژی یک ارچگی مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
تسهیالت ،دانش ،تولید ،نیز سبب کاهش موانع در
پذیرش دوکاری هم از طرف کارکنان و کارفرمایان می
شود(رتیلرد ،)2611 ،زیرا دورکاری باید انتخا خود افراد
باشد و جنبه تحمیلی نداشته باشد تا سبب کاهش هزینه
ها شود ،اگر با توافق دو طرف صورت ن ذیرد به تجربه ای
ناموفق منجر می شود(پیوریا.)2611 ،
در واقع یکی از مهم ترین عواملی که سبب کند شدن
رشد دورکاری شده فقدان یک چارچو مصو قراردادی
و فرهنگ دورکاری است .با توجه به بررسی ها برخالف
اذهان عمومی دورکاری نتایج بسیار خوبی در بخش
دولتی داشته است(پیوریا.)2611 ،
لذا هدف اصلی این مقاله این است که به که با
شناسایی مولفه های اصلی عملکرد که برگرفته از مدل
اچیو هستند بررسی نماید که دورکاری بر این مولفه ها و
در نهایت عملکرد سازمانی چه تاثیری دارد؟
نتایج این مقاله با پژوهشهای (دوک و همکاران،
 ،1998گلدن )2666 ،که به این نتیجه دست یافتند
دورکاری به سبب افزایش انعطاف پذیری و برآورده
ساختن نیازهای فردی و خانوادگی سبب افزایش( تعهد
سازمانی که یکی از مولفه های عملکرد) است شده و
باعث به وجود آمدن نوعی فرهنگ خود مدیریتی در میان
کارکنان شده است هم خوانی دارد(.کاشمن )1992،نیز
به این نتیجه دست یافت که دورکاری به عنوان یک
محرك خارجی برافزایش میزان تعهد وعملکرد کارکنان
موثر است و این یافته ها با تئوری هرزبرگ در این زمینه
هم خوانی دارد(احدی نیا .)1396 ،در پژوهشی(اولسون و
پریمر26)1984 ،بررسی ها نشان داد کارکنانی که تمایل
به انجام دورکاری دارند دارای روحیه خود مدیریتی و
خود کنترلی هستند و از تعهد بیشتری برخوردارند .در
واقع به سبب افزایش انعطاف پذیری در برآورده ساختن
نیازهای خود و خانواده تعهد باالیی از خود نشان می
دهند( دکباری و همکاران.)1998 ،

ایورسون )1996( ،استدالل می کند که یکی از مهم
ترین عوامل جهت افزایش عملکرد کارکنان تعهد سازمانی
کارکنان است که در دورکاران به واسطه افزایش اعتماد و
تسهیم اطالعات افزایش می یابد(.پرپرز ،جیمز و کارنایسر،
 )2668در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که
دورکاری به واسطه فنآوری اطالعات و ارتباطات یکی از
جدیدترین روشها برای کاهش هزینه ها و افزایش راندمان
کاری و عملکرد است( .چاپمن ،)1995 ،نیز بیان میکند
که مهترین علت رواج دورکاری در عصر حاضر صرفه
جویی در هزینه هاست.
(ارنگلی و دیگران )2662 ،به نتیجه دست یافتند که
از پیامدهای دورکاری افزایش میزان رضایت شغلی به
واسطه انعطاف پذیری در ساعات کاری است ( .اگلیم و
وریک )2664 ،به این نتیجه دست یافتند که دورکاری
سبب کاهش جا به جایی های کارکنان و افزایش رضایت
شغلی آنها شده و به واسطه انعطاف پذیری در
ساختار(رابرت و بورجسون )2666 ،سبب تحول در
سازمان نیز می شود(دانیلز و همکاران.)2661 ،
(ویلسون و گزین هبل )2664 ،نیز به این نتیجه
دست یافتند که دورکاری سبب افزایش رضایت خانواده
ها و ایجاد انگیزه در آنها میشود .که این پژوهشها با نتایج
حاصل از این ژوهش از نظر شاخص کاهش میزان غیبت،
جابه جایی ،هم خوانی دارند.
در مورد ارتقا برخی از کارکنان معتقدند که به دلیل
ندیده شدن از چشم مدیران افتاده و فرصت ارتقا آنها
کاهش می یابد(کاسکیو.21)2666 ،شناسایی شاخص های
کلیدی عملکرد هم از لحاظ تئوری و هم تجربی برای
اجرای دورکاری توسعه نیافته باقی مانده است .با عنایت
به اینکه سازمانها و شرکتهای بزرگ صنعتی برای باقی
ماندن در صحنه رقابت مجبور به تغییر ساختار و انعطاف
پذیری هستند و باید برای بقا خود فرایندهای کاری خود
را باز سازی نمایند(رابینز.)1396 ،از میان مدلها و
تئوریهای مطرح در مدیریت منابع انسانی تئوری مدیریت
عملکرد به عنوان یک نظریه جدید به واسطه بهره گیری
از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات توانایی حمایت از
دورکاری را دارد که در آن حضور فیزیکی افراد و فرایند
انجام کار مهم نیست و مدیر نقش کنترل کننده ندارد.
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بلکه نقش مدیر به عنوان یک مربی است که هدف اصلی
از ارزیابی عملکرد در این تئوری افزایش فصل مشترك
منافع کارکنان ،مدیران و جامعه است(میر س اسی،
.)1396در دورکاری استفاده از تئوری مدیریت بر مبنای
نتیجه برای کنترل دورکارن ،ارزیابی عملکرکارکنان و و
دادن بازخورد بر مبنای نتیجه کار افراد بسیار حائز

اهمیت است(هولی22.)2663 ،زیرا در دورکاری نکته حائز
اهمیت توجه به نتایج است نه حضور فیزیکی و فرایند
انجام کار.عوامل موثردر دورکاری که برگرفته از تئوریهای
پژوهش است در قالب یک مدل مفهومی در شکل()1
آمده است.

تعهد سازمانی
صرفهجویی در هزینه ها
دوركاري

انگیزش

عملكرد

ارتقا(پیشرفت شغلی)
رضایت شغلی
تمرکز کارکنان
متغير مستقل

متغير وابسته

شكل( :)1مدل مفهومی پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

روش پژوهش

برمبنای مدل ارائه شده برای پژوهش ،فرضیه ها به شعرح
زیر صورت بندی و مورد آزمون قرار می گیرند.
 دور کاری برتعهد سازمانی کارکنان وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
 دور کاری بر صعرفه جعویی هزینعه هعا ،کارکنعان
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
 دور کاری بر انگیزش کارکنان وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
 دور کعاری بعر ارتقعا (پیشعرفت شعغلی) کارکنععان
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
 دور کاری بر رضایت شغلی کارکنان وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
 دور کاری بر تمرکز کارکنان وزارت تععاون ،کعار و
رفاه اجتماعی تاثیر دارد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر دورکاری بعر عملکعرد
کاری کارکنان در میان  636نفر از دورکعاران بعه وسعیله
یک پژوهش پیمایشی پرداخته شده است .بنعابراین معی
توان گفت این پژوهش از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظعر
هدف توصیفی -همبستگی است و برای تجزیعه و تحلیعل
داده ها از روش های آماری توصیفی و استیاطی اسعتفاده
شده که در سطح توصیفی بعا اسعتفاده از مشخصعه هعای
آماری نظیر فراوانی ،درصد ،به رسم نمودارهعا و تجزیعه و
تحلیل اطالعات پرداخته شد و در آمار استنباطی ازآزمون
همبستگی پیرسعون ،آزمعون  tو فریعدمن اسعتفاده شعده
اسععت .روش گععردآوری داده هععا مطالععات کتابخانععه ای و
توزیع پرسش نامه بوده است.
پرسععش نامععه پععژوهش محقععق سععاز و در دو بخععش
عمومی که مربوط به اطالعات جمعیت شناختی و بخعش
دوم که بخش اصلی و مربوط به سوالهای پژوهش کعه بعر
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گرفته از فرضیه ها و مدل پژوهش است و بر اساس یعک
مقیعععاس  16درجعععه ای( )1کمتعععرین و( )16بیشعععترین
استفاده شده که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و
 16نفر از نخبگان مورد تایید قرار گرفته ،همچنین بعرای
پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده کعه بعرای
نمونععه  25تععایی پععیش آزمععون 6/924درصععد و مرحلععه
نهایی 6/926درصد می باشد.
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان میدهعد کعه اغلعب
پاسخ گویعان ،زنعان( ،)%53/3متعاهلین (36-46،)%23/2
ساله( ،)%56/6تحصیالت در سعطح لیسعان ( ،)%46/2از
نظععر وضعععیت اسععتخدام رسععمی (  )%48/3هسععتند .در
مرحله تحلیعل داده هعا از آمعار توصعیفی نظیعر فراوانعی،
درصد فراوانی ،در قالب جداول جهعت پعردازش اطالععات
استفاده شده است و از آزمون ضریب همبستگی پیرسعون
نیز جهت محاسبه شدت یا میزان رابطعه معنعی دار بعین
مولفه های پژوهش استفاده شده است و از آزمون فریدمن
جهت بررسی میزان وزن هر عامل و اهمیت آندر عملکعرد
بهره گرفته شده است و به جهت سهولتبررسی داده هعای
به دست آمده و پعردازش آنهعا از نعرم افعزار :version16
SPSSاستفاده شده است.
جدول( :)1ضريب همبستگی پيرسون بين"مولفه هاي
پژوهش با دوركاري"
ضريب
متغير

سطح

همبستگی معنی داري
پيرسون

5/50

تعهد سازمانی

63436

636661

صرفه جویی در هزینهها

63666

636661

انگیزش

63663

636661

ارتقا

63388

636661

رضایت شغلی

63624

636661

تمرکز

63329

636661

دورکاری

بین دورکاری و تعهعد سعازمانی همبسعتگی مسعتقیم
وجود دارد که در جدول( )1از نظر آماری در سطح معنعی
داری ( )p<0.05معنی دار است .بعا توجعه بعه جعدول()3
مقععدار آمععاره آزمععون کععه  2893818اسععت کععه از مقععدار
چندك توزیع نرمال در سطح خطای  5درصد که برابر بعا
 1396است بیشتر است ،لذا فعر صعفر رد معی شعود.در
نتیجه می توان گفت که بین تعهعد سعازمانی و دورکعاری
رابطه معنی داری وجود دارد .لذا در ایعن پعژوهش عامعل
تعهد سازمانی با بعاال تعرین میعانگین رتبعه ای  438مهعم
ترین عامل در دورکاری می باشد که در ایعن سعازمان در
وضعیت مطلوبی قرار داشعت کعه حعاکی از روحیعه خعود
کنترلی کارکنان است.
فرضییيه دو  :دورکععاری برصععرفه جععویی در هزینععه هععا
کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
برای بررسی رابطه میان دورکاری و صعرفه جعویی در
هزینه ها از آزمون پیرسون استفاده شده است ،که نتعایج
ناشی از آن نشان دهنعده همبسعتگی مثبعت بعین مولفعه
صرفه جویی در هزینه هعا و دورکعاری اسعت کعه از نظعر
آماری در سطح ( )p<0.05معنی دار می باشد .با توجه بعه
جدول( )3مقدار آماره آزمون کعه 235322اسعت از مقعدار
چندك توزیع نرمال در سطح خطای  5درصد که برابر بعا
 1396است بیشتر است ،لذا فر صعفر رد معی شعود .در
نتیجه می توان گفت که بین دورکاری و صرفه جعویی در
هزینععه هععا رابطععه معنععی داری وجععود دارد .بععا توجععه بععه
جدول( )2که صرفه جویی در هزینه ها بعا میعانگین رتبعه
ای  3/69چهارمین عامعل در عملکعرد کارکنعان شعناخته
شده است خود سبب توجیعه طعرح دورکعاری در زمینعه
کاهش هزینه هعای سعازمان و کارکنعان بعه خصعوص در
زمینه کاهش هزینه های رفت و آمد و آلودگی هوا است.
فرضيه سو  :دورکاری برانگیزش کارکنان وزارت تعاون،

يافته هاي پژوهش
نتایج به دست آمده از آمار استنباطی برای تعیعین رابطعه
هر یک از مولفه ها با دورکاری نشان داد که :
فرضيه اول:دور کاری برتعهد سعازمانی کارکنعان وزارت
تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی تاثیر مثبت دارد.

کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
جدول( )1نشان دهنده همبستگی بین دورکاری و
انگیزش کارکنان است .به منظور بررسی رابطه بین
دورکاری و انگیزش از آزمون پیرسون استفاده شد .با
توجه به جدول( )2آماره آزمون که  2823161است که از
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جدول ( )1نشان دهنده همبستگی بعین دورکعاری و
انگیزش ک ارکنعان اسعت .بعه منظعور بررسعی رابطعه بعین
دورکاری و انگیزش از آزمعون پیرسعون اسعتفاده شعد .بعا
توجه به آماره آزمون جدول( )2که  2613126است که از
مقدار چندك توزیع نرمال در سطح خطای  5درصعد کعه
برابر با  1396است بیشتر است  ،لعذا فعر صعفر رد معی
شود .در نتیجه می توان گفت که بین دورکاری و رضعایت
شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدار چندك توزیع نرمال در سطح خطای  5درصد که
برابر با  1396است بیشتر است ،لذا فر صفر رد می
شود.در نتیجه می توان گفت که بین دورکاری و انگیزش
رابطه معنی داری وجود دارد .در نتیجه شواهدی برای رد
فرضیه فرعی سوم وجود ندارد .لذا فرضیه سوم نیز مورد
تایید است.
فرضيه چهار  :دورکاری برارتقا کارکنان وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
جدول( )1نشان دهنده همبسعتگی بعین دورکعاری و
ارتقا کارکنان است .به منظور بررسی رابطه بین دورکعاری
و ارتقا از آزمون پیرسون استفاده شد .لذا فعر صعفر رد
می شود.در نتیجه می تعوان گفعت کعه بعین دورکعاری و
انگیزش رابطه معنی داری وجود دارد .که با توجه به نتایج
آزمون فریدمن این عامل کم تعرین تعاثیر را در دورکعاری
دارد و از وزن بسیار کمی  2/55برخوردار است.

فرضيه ششم :دورکاری برتمرکزکارکنعان وزارت تععاون،
کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.
جدول( ،)1نشان دهنعده همبسعتگی بعین دورکعاری
وتمرکز کارکنعان اسعت .بعه منظعور بررسعی رابطعه بعین
دورکاری و تمرکزاز آزمون پیرسون استفاده شدو با توجعه
به اینکه مقدار  P-Valueبرای تمام فرضیه ها کعوچکتر از
 0/05بوده لذا فر صفر رد می شود.در نتیجه معی تعوان
گفت که بین دورکاری و تمرکزکارکنان رابطه معنی داری
وجود دارد.

فرضيه فرعی پنجم :دورکاری بررضایت شغلی کارکنعان
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاثیر دارد.

جدول( :)2نتايج آزمون فريدمن درباره رتبه بندي عوامل مدل تحقيق و مقدارآماره t

فرضيه 1

فرضيه 2

عامل تعهد

صرفه جويی در

سازمانی

هزينه ها

ميانگين

2/5

5/2

6/5

ميانگين رتبه اي

4/8

3/69

3/88

2/55

سطح معنی داري

6/6661

636661

636661

636661

6/6661

رتبه عوامل مدل

1

4

2

6

3

5

آماره t

818/289

235/226

161/282

125/661

125/661

261/126

فرضيه 3

فرضيه 4

فرضيه0

فرضيه 6

انگيزش

ارتقا

رضايت شغلی

تمركز

4/9

6/1

5/1

2/62

3/36
6/6661

بحث و نتيجه گيري
به اعتقاد اکثر صاحبنظران که قبال به آنها اشاره شد،
منابع انسانی و به تبع آن افزایش میزان عملکرد فردی و
سازمانی آنها با توجه به رقابت در عرصه کنونی بسیار
حائز اهمیت است و به همین سبب ما در این پژوهش
اجرای طرح دورکاری را در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و تاثیر آن را بر عملکرد بررسی نمودیم.با توجه

به نتایج آماری؛ دورکاری به عنوان یک آرایش کاری نوین
به خصوص در سازمان ذکر شده از نظر عامل تعهد
سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد که حاکی از
پذیرش این تغییر و داشتن روحیه خود کنترلی و اعتماد
به سازمان کارکنان است ،هر چند که اکثر این افراد
رسمی و اغلب قراردای بودند .یافته های به دست آمده از
نظر تعهد سازمانی با پژوهش (راگوم و همکارانش)2663،
همخوانی دارد که دورکاری افرادی را مطلبد که عالقه
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دارند مرتبا ظرفیت و توانایی خود را به اثبات برسانند،
برنامه هایشان را سازماندهی کنند ،اولویتهای خود را
تعیین کنند ،عملکردشان را ارزیابی کنند و دارای روحیه
خود مدیریتی و تعهد سازمانی باال هستند.
با پژوهشی که توسط کواسکی و همکارانش در سال
( 23،)2668صورت گرفته است که در آن تاثیر دورکاری
بر جنبه های مختلف کار مفصال تشریح می شوند به این
نتیجه دست یافتند که دورکاری رابطه روشنی با ،رضایت
شغلی ،انگیزش ،تعهد ،کاهش جابه جایی ها و هزینه ها
دارد نیز هم خوانی دارد .دورکاری در صرفه جویی در
هزینه ها از نظر شاخص غیبت ،کاهش هزینه رفت و آمد
و آلودگی هوا بسیار موثر بوده و با یافته های پژوهش
(چادورن)1995 ،که به این نتیجه دست یافت که
دورکاری سبب کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در
هزینه ها می شود و در کاهش غیبتها نیز موثر است هم
خوانی داردو با تحقیق( نیلز )1998 ،دورکاری به سبب
انعطاف پذیری و قابلیت انجام کار پراکنده از نظر
جغرافیایی سبب کاهش هزینه ها و تسریع انجام امور می
شود نیز هم خوانی دارد.
برای عامل ارتقا که کارکنان ترس از عدم ارتقا را
دارند میتوان در این سازمان از تئوری مدیریت عملکرد و
مدیریت بر مبنای نتیجه استفاده نمود تا ارزیابی بر مبنای
نتیجه کار کارکنان باشد و افراد از کارشان بازخورد گرفته
و دیگر ترس از نادیده شدن را نداشته باشند که این
نتیجه با نتایج (کاسکیو )2666 ،که دورکاری فرصت ارتقا
را برای کارکنان محدود می سازد هم خوانی دارد .در
عامل رضایت کارکنان به دلیل کاهش جا به جایی ها و
در سوال  23با میانگین  2/3نشان دهنده تاثیر دورکاری
بر رضایت خانواده دورکاران است .یافته های این پژوهش
با (اگلیم و ووریک )2664 ،که به این نتیجه رسیدند که
دورکاری جا به جایی را کاهش داده و سبب افزایش
رضایت شغلی آنها می شود هم خوانی دارد .دورکاری در
زمینه تمرکز بر آرامش کاری موثر بوده ولی میزان رابطه
آن با توجه به میانگین رتبه ای آزمون فریدمن زیاد
چشمگیر نبوده است.
24
یافته های این پژوهش با (واتد و ویل،)2663 ،
(اتیون ،)2666،که به بررسی رابطه دورکاری و عملکرد

پرداختند هم خواهی دارد فقط از این منظر که سبب
کاهش فضای فیزیکی و خدمات پراکنده از نظر
جغرافیایی می شود هم خوانی نداشت زیرا در کشور ما
هنوز دورکاری به صورت تمام وقتوانجام کلیه امور به
صورت الکترونیکی مرسوم نیست و حضور فیزیکی هنوز از
نظر هم کارمند و مدیر مهم تلقی می شود.
در واقع دورکاری یک نوآوری سبز در کشور ماست
که از سال  1389الزم الجرا شده و وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی که متولی این امر بوده ،توانسته در حوزه
مطالعاتی این پژوهش باشد که برای افزایش موفقیت
طرح یا اجرای آن در سایر سازمانها پیشنهاد می شود که
ابتدا بررسی بر اساس هزینه -منفعت صورت ب ذیرد،
ابتدا فرهنگ سازی و آشنایی با مزایا و معایب
س
طرح ،شناسایی مشاغلی که قابلیت دورکار شدن را دارد
انجام شود ،بعد با استفاده از تکنیکهای منابع انسانی مثل
آموزش و توانمند سازی کارکنان پرداخته شود و برای
رفع سوء تفاهم ها در اجرای این طرح اهداف و نحوه
ارزیابی عملکرد واضح و روشن مشخصص گردد.برای
پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد به تحلیل پیامدهای
اقتصادی ناشی از اجرای طرح دورکاری یا تاثیر متغیرهای
کنترل مثل الگوهای منابع انسانی ،شبکه های اجتماعی
که در این پژوهش مجال بررسی آنها نبود ب ردازند.
فهرست منابع
(.)1388

 )1پور معلم ،ناصر و رضاپور ،محمد امین
"جایگاه دورکاری در معماری و تعامل سازمانی"،
(تهران ،ماهنامه تحلیل گران عصر اطالعات ،شماره.)4
 )2میرس اسی ،ناصر (".)1391مدیریت نیروی سیار،
رهبری ،ساختار و حفظ تیم های مجازی"  ،ترجمه
میرس اسی ،رحمان پور ( ،تهران ،انتشارات میر).
 )3میر س اسی ،ناصر ( " .)1391مدیریت استراتژیک
منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی
شدن "(تهران ،انتشارات میر ،چا هشتم ،ویرایش
سوم).
4) Arling, Parsicilla. A. (2004).“ carison school
of management,university of Minnerstoa, New
York,August” . Proceedings of the Tenth
Americas.

9 / 1971  زمستان/ 79  شماره،پژوهشهاي مديريت

19) Nilles, Jack M, (1997).Telework Enblity
Distributes Organization Information Systems
Management p7-14.
20) Jamal,Marwan, M.(2007).Teleworking in the
us Federal Govermental.Factors Influencing
Federal
Employee,s
Particioation,
Dissertation of p.h.d , the George Washington.
21) Olson, Margreth, H. (1982). New Information
Technology and Organization Culture.MIS
Quarterly, 6 . Special Issue, pp 71-92.
22) Robert , M .and M Borjestoon (2006)
.Company
Incentives
and
Tools
forPromotingTelecommuting
,Environment
and Behavior,pp521-549.
23) Robbins,s
.(1997).
Principale
of
Organizational
behavioral
Translator:
Parsaeian, A.&A,rabic,Samt.tehran:Office of
Cultural Research Publiching.
24) Kashman, J.W(1992). The Organization
Dinamaces of Thecher
Workplace
Commitment: A Study of ArbonElementing
and
Middle
School
Education
QuarteryEduational Administration.
25) Fonner,L.K.andRollf.E.M.(2010),
“Why
Teleworkers are more Satisfied With there
jobs than Office-Based workers:Journal of
Applied commuted research,38:4pp336-361.
26) Madsen,R.
S.
(2011).«The
benefits,
challenges, and implications of teleworking: A
literature review», Culture and Religion
journal, Issue 1, pp. 148-150 .
27) Wated,M.andp.Will(2003),”Telecommuting
and Organizational Change: A
MiddleManagers,
perspective’Business
Process
Management Journal 9,4,459- 472.
28) Vega, Gina (2003). Managing teleworkers and
telecommuting strategies, First published;
United States of America :Praeger Publishers.

يادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Information Communication Technologhy
Davis
Boston college
Shamir and Solomon
Rotiz,Allenby and Atkyns
Electronic-Government
Distance-learning
Tele-Banking
Tele-Shopping
Tuljova
Vega
Madson&Harpaz
Dambrin
Fedscoop
Chapman&Sheeney&Heywood
bailey and kurland
Liha&Monro
Iiiegments&Verbeke
Buyaro

5) Conference on Information Systems, ”The
Impact of
Telework on
Performance".
Baily,D.E. and Kurland N.B.(2002).A Review
of Telework Research: Finding ,New Direction
,and Lessons for the
6)
Study
of
ModerWork,Journal
of
organizational Behavior,23,4,383-400.
7) Baruch Yehuda , Joan Yuen Yuk King ,(2000).
“Inclination to opt for
teleworking: A
comparative analysis of United Kingdom
versus Hong Kong employees”, International
8) Journal of Manpower, Vol.21 No.7.
9) Belanger, F. and Allport, D. C. (2008).
«Collaborative
technologies
in
knowledge telework: an exploratory study»,
Info Systems J, 18, pp 101-121.
10) Chapman,N.P.Sheeney,S.
Heywood,B.
Dooley,S.C. Collns,(2007).The organizational
implications of teleworking ,in: Cooper,IT.
Robertson (Eds.) International Review of
Industrial
11) Casio,W.F.(1989).
”Human
Reasources
Productivity,
Quality
of
Worklife,Profites”.Secon edition, MCgrowHill international Editio P232.
12) Dianal Limburg, Paul Jackson,(2008).”
Performance Management for teleworking: the
role of Workflow Managments”.The Journal
TeleWorking.P159.
13) David,Lamond
.&Keven
Daniels
,(2011).”Managing Virtual Workers
and
Virtual Organizations”.Edited by David
Holman,Toby D Wall, Chris W.Chapter10.
14) Druker,P.(1999),
konwlege
Worker
Productivity:
The
biggest
Challenge;
Californiya managementRewiew 41,2,79-94.
15) Ergeneli, A. ,&Saglam . S .&SelinMetin,
A(2007) . Pschligical Impowerment and its
Relationship to Trust in Immediate Manager
Journal of business Research. Vol:60. NO.4.
pp:41-40
16) Golden -Timothy D, (2008).Journal of
Psychology"The Impact of Isolation
on
Teleworker Job Performance and Turnover
Intentions:
Does
Time
Spent
Teleworking,Interaction Face to Face,or
Having Access to Communication –Enhancing
echnology Matter?
17) Kowalski, K. B. and Swanson, J. A., (2005).
“Critical success Factors in developing
teleworking programs”, Benchmarking: An
International Journal,Vol .12,No .3, pp236247.
18) Illegems, V .and A.Verbeke ,Telework:what
does it mean for management?Long Range
Planning ,(2004).37(4):p .319-334.

 / 11تاثیر دورکاري بر عملکرد کاري کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
Olson and Primos
Cascio
Wholey
Kowalski & Swanson
Watad&Will

20.
21.
22.
23.
24.

