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مقدمه

ــان را جدا از  ــي از کارش ــتند که تمام یا بخش دور کاران کارکناني هس
ــتقرار کارفرماي خود و با استفاده از تكنولوژي اطالعات انجام  محل اس
ــت که به  ــازماندهي منعطف کاري اس ــد )1( دور کاري یك س مي دهن
ــان اجازه مي دهد در محیطي غیر از محیط معمول کار، به انجام  کارکن
ــكل  ــترش تكنولوژي اطالعات و ش ــود بپردازند با گس ــاي خ فعالیت ه
ــي  ــنتي نیازمند تحوالت اساس گیري پدیده دورکاري، نظام مدیریت س
ــدن فرایندهاي سازماني از  ــد فناوري از یك سو و خارج ش ــت. رش اس
ــتا از سوي دیگر، سازمان ها را به بازنگري در عملكرد و شیوه  حالت ایس
ــازد. تا با ایجاد شرایط مناسب، بتواند به رشد  مدیریتي خود ملزم مي س
و پویایي و الزم دست یابند. مدیریت سازمان باید بتواند توانمندي هاي 
ــب نماید.  الزم را براي بهره برداري از فرصت ها و مقابله با چالش ها کس
ــازي دورکاري در بنگاه هاي  ــي با عنوان "ارائه مدل پیاده س در پژوهش
اقتصادي" نویسنده معتقد است با مطرح شدن پدیده فناوري اطالعات 
ــر انكارناپذیر آن بر جنبه هاي گوناگون زندگي  در دهه هاي اخیر و تأثی
ــیوه هاي مهم جدید کار در  ــتغال، دورکاري تحت عنوان یكي از ش و اش
جامعه اطالعاتي مطرح شده است. طبق نظر بزرگ ترین انجمن کارفرما 
در ایتالیا، یعني کنفدراسیون جامع صنعت ایتالیا 1 اصلي ترین مشكالتي 
ــا آن مواجهند.  ــي در به کارگیري دورکاري ب ــرکت هاي ایتالیای که  ش
هزینه هاي مربوط به راه اندازي اولیه و مدیریت دورکاري است. در طول 
ــته قوانین دورکاري در هلند متحمل تغییرات چنداني  ــال گذش 10 س
ــغلي خاصي براي دورکاران  ــده اند. تاکنون در هلند هیچ شرایط ش نش
تعریف نشده است. در حال حاضر دورکاري یك انتخاب داوطلبانه براي 
ــت. در آگوست سال 2007 فصل جدیدي به قانون  کارمند و کارفرماس
ــد که عنوان آن استخدام در قالب کار از راه دور  ــتان افزوده ش کار لهس
ــان مي دهد که 8% نیروي کار شاغل  ــال 2003 نش ــت. داده هاي س اس
ــتغال دارند. در روماني هنوز نهادهاي  ــتان به کار از راه دور اش در لهس
ــیده اند و قانوني بطور  ــي به توافقي در زمینه کار از راه دور نرس اجتماع
ــت. تا اواخر دهه 1990تعداد  ــده اس ــمي در این مورد تصویب نش رس
ــد که تا حدي  ــیار کمي مطالعات علمي در زمینه دورکاري انجام ش بس
ــق این مفهوم بود )2(.  ــدان اتفاق نظر در مورد معناي دقی ــه دلیل فق ب
ــده اند در مورد فردي که کار  اغلب تحقیقاتي که در این زمینه انجام ش
ــت )3(. اگرچه این تحقیقات اطالعات  از راه دور انجام مي دهد بوده اس
ــي از دیدگاه  ــت مي دهند اما فقدان تحقیق و بررس ــمندي به دس ارزش
مدیریتي هم چنان باقي است )4( در مقاله نگرش مدیران نسبت به کار 
از راه دور، در این مطالعه 123 مدیران شرکت هاي بازاریابي در نیوزلند 
بررسي شده اند. مدیران داراي گزارشات با نگرش مثبت در مورد مفهوم 
ــده اي دارند که عملكرد واقعي را  ــتند اما نگراني هاي عم دور کاري هس
تحت تاثیر قرار مي دهد. همه آن ها به نوعي احساس دوگانه اي در مورد 
ــط یك مجموعه سوئدي  ــتند )5(. در تحقیقي که توس این فرایند داش

1

انجام شده است در راستاي اهداف  مدرسه اقتصاد استكُهلم با همكاري 
ــه مدیریت خالقیت و تكنولوژي، در این مقاله بررسي پیشرفت  موسس
دور کاري در سه سازمان انجام گرفته است و به این نتیجه رسیده اند آن 
طوري که انتظار مي رفت دورکاري گسترده نشده است. این مطالعه در 
عرض سه سال انجام و روند منفي را مشاهده کردند. پژوهشي با هدف 
ــنهادهایي  ــایي عوامل تاثیرگذار بر پذیرش دورکاري و ارائه پیش شناس
ــكل از کلیه کارمندان  ــازمان هاي دولتي متش جهت ترغیب کارکنان س
ــاغل در اداره امور مالیاتي شهرستان هاي یزد و بابلسر 73 نفر که به  ش
ــدند انجام  شد. نشان مي دهد که میان  روش تصادفي ساده انتخاب ش
ــیتي و تاهل رابطه معناداري وجود  تمایل به دورکاري و وضعیت جنس
ــتري به دور کاري  ــه زن ها و افراد متاهل عالقه بیش ــه طوري ک دارد. ب
ــان مي دهند. امنیت شغلي عامل تعیین کننده در پذیرش دورکاري  نش
ــط کارکنان مي باشد. هر چه کارمندان در به کارگیري فناوري هاي  توس
ــند تمایل شان به دورکاري  ــتري داشته باش نوین ارتباطي مهارت بیش
ــد. هر چه کارمندان محل زندگیشان از محل کار دورتر  ــتر مي باش بیش
ــان به دورکاري نیز بیشتر مي باشد. )تاثیر عوامل فردي  باشد گرایش ش
بر پذیرش دورکاري(. در پژوهش بررسي و پذیرش تكنولوژي اطالعاتي 
ــگاه تهران برداشت ذهني  ــكده مدیریت دانش و ارتباطي دورکاري دانش
ــل نوپا بودن کاربرد  ــتم، به دلی ــودمندي طرز نگرش فرد به سیس از س
ــازمان هاي ایراني، نیاز به گذشت زمان دارد. ثانیاً،  این سیستم ها در س
استفاده از این سیستم ها باید بخشي از استراتژي هاي سازماني محسوب 
شود و آموزش هاي مورد نیاز نیز در مورد کاربرد مؤثر این سیستم ها به 
ــود. در کشورهایي نظیر استرالیا، سنگاپور، اردن، سوئد،  کاربران داده ش

امریكا، انگلستان، نیز دور کاري مورد توجه قرار گرفته است.
توصیه هایي براي توسعه دورکاري در ایران شامل: توجه اکید به آموزش 
ــم انداز دورکاري،  ــالش براي ترویج دورکاري، تدوین چش دورکاران، ت
دورکاري به عنوان یك استراتژي، تشویق و متقاعد ساختن سازمان ها، 

مدیران و کارکنان، توسعه مراکز فني پشتیباني دورکاري.
ــط  ــتراتژي فعاالنه توس ــه به عنوان یك اس ــن ک ــش از ای دور کاري بی
مدیریت دنبال شود، به عنوان یك استراتژي منفعالنه انتخاب مي شود. 
ــراي دور کاري، به عنوان  ــي از بي میلي مدیریت براي اج ــن امر ناش ای
ــتراتژي هاي مهم سازمان است )6( بسیاري بر این باورند که  یكي از اس
ــب اجرا شود مي توان به مزایاي  چنانچه برنامه دور کاري به طور مناس
آن شامل: توازن کار و خانواده )7( افزایش کیفیت زندگي و کار، افزایش 
رضایت شغلي، افزایش مهارت هاي فني، کاهش میزان استرس، ذخیره 
مالي )8( افزایش امكان ادامه تحصیل و مطالعه. امكان استخدام نیروي 
خاص. نگهداري و ابقاء کارکنان، توسعه تنوع نیروي کار، کاهش غیبت 

)9( دست یافت.
ــپس عمل کردن به آن  براي اجراي دورکاري اولین قدم آگاه بودن و س
ــند.  ــت. با توجه به این که مدیران و کارکنان اعضاء کلیدي مي باش اس
ــت عوامل موثر بر پذیرش دورکاري مورد مطالعه قرارگیرد.  ضروري اس
ــه دور کاري حمایت مدیریت عالي  ــل در موفقیت برنام ــن عام مهم تری

شناسایي عوامل موثر بر ضرورت پذیرش دور كاري از نگاه مدیران مورد مطالعه: سازمان پزشکي قانوني كشور
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ــد را  ــه دورکاري حمایت مدیریت ارش ــت و اجراي برنام ــت. مدیری اس
ــازند یا ارتقا دهند. هم  ــد آنان مي توانند این برنامه را متوقف س مي طلب
ــتند از  ــتان خود برخودار هس ــن دورکاراني که از حمایت سرپرس چنی
کیفیت زندگي کاري و خانوادگي بهتر و عملكرد شغلي بهتر در رابطه با 
ــازمان خود برخوردارند. حمایت سازماني براي پذیرش کار از راه دور  س

نیز ضروري است )10(.
ــته  ــبت به منافع دور کاري دانش و اطالعات کافي داش اگر مدیران نس
ــت و در پذیرش  ــبت به آن خواهند داش ــند نگرش مثبت تري نس باش
ــازمان و انعطاف آن نقش مثبتي ایفا خواهند کرد )11(.  دورکاري در س
ــه دور کاري  ــبت ب ــتباه خود نس ــي از مدیران به علت ذهنیت اش برخ
مقاومت مي کنند )12(. بزرگ ترین موانع پذیرش دور کاري نگرش هاي 
ــال آن ها فكر مي کنند  ــت )13(. به عنوان مث ــي مدیران به آن اس منف
ــود.  ــه دور کاري باعث از بین رفتن نظارت بر عملكرد کارکنان مي ش ک
ــدیم تا نگرش مدیران را نسبت به دور  بنابراین در این تحقیق بر آن ش
کاري شناسایي، تا توانمندي هاي الزم را براي بهره برداري از پدیده دور 

کاري و مقابله با چالش ها،شناسایي و ارزیابي گردند. .
ــي )شناسایي( عوامل  با توجه به مطالب فوق، این تحقیق درصدد بررس
ــكي قانوني  ــازمان پزش ــط مدیران در س موثر بر پذیرش دورکاري توس
کشور است. به این ترتیب، مقاله ي حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت 
ــت: آیا عوامل فردي بر پذیرش دورکاري توسط مدیران تاثیر دارد؟  اس
ــط مدیران تاثیر دارد؟  ــازماني بر برپذیرش دور کاري توس آیا عوامل س
ــط مدیران تاثیر دارد؟  ــل اجتماعي بر پذیرش دور کاري توس ــا عوام آی
ــط مدیران تاثیر دارد؟ آیا  ــا عوامل فناوري بر پذیرش دور کاري توس آی
درک سهولت استفاده از دور کاري بر پذیرش دور کاري توسط مدیران 
ــط  تاثیر دارد؟ آیا درک مفید بودن دور کاري بر پذیرش دور کاري توس
مدیران تاثیر دارد؟ آیا نگرش مدیران بر پذیرش دور کاري تاثیر دارد؟

روش  ها

ــدف از نوع  ــاس ه ــي و بر اس ــن پژوهش از نوع توصیفي ـ پیمایش  ای
ــت و به منظور شناسایي عوامل موثر بر پذیرش دور کاري  کاربردي اس
ــد. جامعه آماري این پژوهش )120 نفر( کلیه  ــط مدیران انجام ش توس
ــند. پرسش نامه در 31  ــكي قانوني کشور مي باش ــازمان پزش مدیران س
ــور و براي تمامي مدیران اعم از مدیران ستادي و مدیران  ــتان کش اس
ــد که از این تعداد 109 پرسش نامه تكمیل  ــال ش صفي و واحدها ارس
ــازماني، درک سهولت و  ــده به دست محقق رسید. عوامل فردي، س ش
ــش نامه بر اساس  ــنجش تحقیق بود. پرس مفید بودن و نگرش مورد س
ــاخته و در  ــات به صورت محقق س ــا توجه به فرضی ــدل دیویس و ب م
ــتفاده قرار گرفت. به منظور بررسي  ــوال تنظیم و مورد اس قالب 42 س
ــاتید  روایي ابزارهاي پژوهش از نظرات متخصصان )صاحب نظران و اس
ــاني( استفاده شد. پایایي ابزار پژوهش نیز با استفاده  مدیریت منابع انس
ــت آمد که بیانگر پایایي مطلوب  از ضریب آلفاي کرانباخ 0/891 به دس

این ابزارها مي باشد.
ابزار پرسش نامه از منبع مقاله پایه اتخاذ گردید و ساختار آن با شرایط 
ــد و پس از انجام روایي و پایایي مورد استفاده  ــازماني تغییر داده ش س
ــش نامه داراي دو بخش دموگرافي و بخش اصلي  ــرار گرفت. این پرس ق
مي باشد. پرسش نامه فوق، از طیف لیكرت با مقیاس 5-1 استفاده شده 

است.
در این تحقیق از روش هاي مختلف آمار توصیفي )فراواني، درصد( جهت 
ــتنباطي )تحلیل مسیر( جهت تحلیل داده ها  توصیف نمونه ها و آمار اس
استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون الگوي فرضي تحقیق آغاز 
شده و در نهایت پارامترهاي الگوي اندازه گیري متغیرها شامل: ضرایب 
ــاق الگوي به  ــي برازش که انطب ــاخص هاي نیكوی ــیر گاما، بتا و ش مس
ــت آمده با داده هاي موجود را آزمون مي کند، ارائه مي گردد. اساس  دس
ــتگي بین  تحلیل در برنامه لیزرل بر مبناي ماتریس کواریانس یا همبس
ــتگي  ــد. از این رو در ادامه ماتریس کواریانس و همبس متغیرها مي باش
بین متغیرهاي مشاهده شده تحقیق ارائه شده است که در آن داده هاي 
ــاهده  باالي قطر ماتریس بیانگر ماتریس کواریانس بین متغیرهاي مش
ــتگي  ــده تحقیق و داده هاي زیر قطر ماتریس بیانگر ماتریس همبس ش

بین متغیرهاي مشاهده شده تحقیق است.
ــنهادي  ــتین گام تحلیل، الگوي پیش در تحلیل داده ها، به عنوان نخس
ــل مدل، اثرات  ــد و در ادامه فرایند تحلی ــن متغیرها ارائه ش ــط بی رواب
ــتقیم متغیرهاي درون زا بر سایر متغیرهاي درون زا (BETA)، اثر  مس
ــاي درون زا (GAMA)، اثرات  ــتقیم متغیرهاي برون زا بر متغیره مس
ــاي درون زا   (ETA)بر  ــتقیم( متغیره ــتقیم و غیر مس کل )اثرات مس
متغیرهاي درون زا (ETA) و اثرات کل )اثرات مستقیم و غیر مستقیم( 
 )ETA( بر متغیرهاي درون زا (KSI) و غیر مستقیم متغیرهاي برون زا
ــتقیم و کل  ــتقیم، غیرمس ــه مي گردد. در کلیه جداول ضرایب مس ارائ
ــتقیم و غیر مستقیم( بین متغیرها به صورت برآورد پارامتر  )اثرات مس
b، پارامتر استاندارد شده B، خطاي استاندارد برآورد و مقدارt  گزارش 

شده است.
ــده از برازش مدل بیانگر برازش نسبتاً مطلوب  بررسي آمارهاي ارائه ش

مدل با داده ها مي باشد.
بررسي نتایج آزمون فریدمن )جدول شماره 1( در خصوص رتبه بندي 
ــط مدیران، حاکي از وجود تفاوت  عوامل موثر بر پذیرش دورکاري توس
ــد  ــطح معناداري 0/01 مي باش ــادار در اولویت بندي گویه ها در س معن

.(01/197=Chi-Square 000/0؛=sig)

رتبه بندي عوامل موثر بر پذیرش دورکاري توسط مدیران 
از موثر ترین عامل تا کم اثر ترین آن به ترتیب زیر است:

- فردي
- اجتماعي
- سازماني

- پذیرش دورکاري

دكتر مسعود قادي پاشا و همکاران
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- درک سهولت
- درک مفید بودن

- تكنولوژیكي
- نگرش به دورکاري

يافته ها

ــان مي دهد که 22/0 درصد مدیران زن و  ــي نتایج ارائه شده نش بررس
72/5 درصد مرد بوده اند. 5/5 درصد نیز پاسخي را ارائه نكرده اند.

ــال، 35/8 درصد بین 30 تا 40  ــران بین 20 تا 30 س ــد مدی 3/7 درص
ــال  ــال و 2/8 درصد باالي 50 س ــال، 55/0 درصد بین 40 تا 50 س س

بوده اند. 2/8 درصد نیز پاسخي را ارائه نكرده اند.
سابقه مدیریت 33/9 درصد مدیران کمتر از 10 سال، 33/0 درصد بین 
ــال، 24/8 درصد بین 15 تا 20 سال، 1/8 درصد بین 20  10 تا 15 س
ــتر از 25 سال بوده است. 2/8 درصد نیز  ــال و 3/7 درصد بیش تا 25 س

پاسخي را ارائه نكرده اند.
سطح تحصیالت 2/8 درصد مدیران فوق دیپلم، 29/2 درصد لیسانس، 
ــانس، 32/1 درصد دکتراي عمومي و 25/7 درصد  8/3 درصد فوق لیس
دکتراي تخصصي بوده است. 2/8 درصد نیز پاسخي را ارائه نكرده اند.

ــد، 18/3 درصد  37/7 درصد مدیران، مدیر واحد، 8/3 درصد مدیر ارش
ــخي  مدیر پایه و 22/0 درصد مدیر میاني بوده اند. 14/7 درصد نیز پاس

را ارائه نكرده اند.

عوامل فردي بر پذیرش دور کاري توسط مدیران تأثیر دارد.
ــماره 1  ــدل در ارتباط با فرضیه ش ــل از تحلیل م ــي نتایج حاص بررس

پژوهش حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
ــتقیم مثبت و  ــرش دورکاري« تأثیر غیر مس ــل فردي« بر »پذی »عوام

معنادار دارد.
»عوامل فردي« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.
ــتقیم مثبت و  ــل فردي« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر غیر مس »عوام

معنادار دارد.
»عوامل فردي« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.
ــتقیم مثبت و معنادار  »عوامل فردي« بر »درک مفید بودن« تأثیر مس

دارد.
»عوامل فردي« بر »درک مفید بودن« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.
»عوامل فردي« بر »درک سهولت« تأثیر مستقیم مثبت و معنادار دارد.

»عوامل فردي« بر »درک سهولت« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.

عوامل سازماني بر پذیرش دور کاري توسط مدیران تأثیر دارد.
ــماره 2  ــدل در ارتباط با فرضیه ش ــل از تحلیل م ــي نتایج حاص بررس

پژوهش حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
ــتقیم معنادار  ــازماني« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر غیر مس »عوامل س

ندارد.
»عوامل سازماني« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل مثبت معنادار ندارد.
ــتقیم مثبت  ــازماني« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر غیر مس »عوامل س

و معنادار دارد.
ــازماني« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار  »عوامل س

دارد.
»عوامل سازماني« بر »درک مفید بودن« تأثیر مستقیم مثبت و معنادار 

دارد.
ــر کل مثبت و معنادار  ــازماني« بر »درک مفید بودن« تأثی »عوامل س

دارد.
ــهولت« تأثیر مستقیم مثبت و معنادار  ــازماني« بر »درک س »عوامل س

دارد.
»عوامل سازماني« بر »درک سهولت« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.

عوامل اجتماعي بر پذیرش دور کاري توسط مدیران تأثیر دارد.
ــماره 3  ــل مدل در ارتباط با فرضیه ش ــج حاصل از تحلی ــي نتای  بررس

پژوهش حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
ــتقیم معنادار  »عوامل اجتماعي« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر غیر مس

ندارد.
»عوامل اجتماعي« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.

»عوامل اجتماعي« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر غیر مستقیم معنادار 
ندارد.

»عوامل اجتماعي« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.
»عوامل اجتماعي« بر »درک مفید بودن« تأثیر مستقیم معنادار ندارد.

»عوامل اجتماعي« بر »درک مفید بودن« تأثیر کل معنادار ندارد.

جدول شماره 1: شاخص هاي توصيفي و نتايج آزمون فريدمن 
در خص��وص عوام��ل موثر بر پذي��رش دوركاري 

توسط مديران

يف
میانگین عاملرد

رتبه اي
NChi-SquaredfSig

6/30فردي1

86197/01**70/000

5/22سازماني2

6/19اجتماعي3

3/20تكنولوژيكي4

3/40درک مفید بودن5

3/80درک سهولت6

2/74نگرش به دوركاري7

5/16پذيرش دوركاري8

P≤05/0*      P≤01/0**

شناسایي عوامل موثر بر ضرورت پذیرش دور كاري از نگاه مدیران مورد مطالعه: سازمان پزشکي قانوني كشور
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»عوامل اجتماعي« بر »درک سهولت« تأثیر مستقیم معنادار ندارد.
»عوامل اجتماعي« بر »درک سهولت« تأثیر کل معنادار ندارد.

عوامل تكنولوژیكي  بر پذیرش دور کاري توسط مدیران تأثیر دارد.
ــماره 4  ــدل در ارتباط با فرضیه ش ــل از تحلیل م ــي نتایج حاص  بررس

پژوهش حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
»عوامل تكنولوژیكي« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر غیر مستقیم معنادار 

ندارد.
»عوامل تكنولوژیكي« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.

ــتقیم  ــه دورکاري« تأثیر غیر مس ــي« بر »نگرش ب ــل تكنولوژیك »عوام
معنادار ندارد.

»عوامل تكنولوژیكي« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.
ــتقیم مثبت و  ــي« بر »درک مفید بودن« تأثیر مس ــل تكنولوژیك »عوام

معنادار دارد.
ــل تكنولوژیكي« بر »درک مفید بودن« تأثیر کل مثبت و معنادار  »عوام

دارد.
»عوامل تكنولوژیكي« بر »درک سهولت« تأثیر مستقیم مثبت و معنادار 

دارد.
»عوامل تكنولوژیكي« بر »درک سهولت« تأثیر کل مثبت و معنادار دارد.
درک سهولت استفاده از دور کار ي بر پذیرش دور کاري توسط مدیران 

تأثیر دارد.
بررسي نتایج حاصل از تحلیل مدل در ارتباط با فرضیه شماره 5 پژوهش 

حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
»درک سهولت« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر غیر مستقیم معنادار ندارد.

»درک سهولت« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.
»درک سهولت« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر مستقیم معنادار ندارد.

»درک سهولت« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل معنادار ندارد.

ــط مدیران تأثیر  ــد بودن دور کاري بر پذیرش دور کاري توس درک مفی
دارد.

بررسي نتایج حاصل از تحلیل مدل در ارتباط با فرضیه شماره 6 پژوهش 
حاوي یافته هاي زیر مي باشد:

ــتقیم مثبت و  »درک مفید بودن« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر غیر مس
معنادار دارد.

ــرش دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار  ــد بودن« بر »پذی »درک مفی
دارد.

ــتقیم مثبت و  ــر »نگرش به دورکاري« تأثیر مس ــد بودن« ب »درک مفی
معنادار دارد.

ــد بودن« بر »نگرش به دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار  »درک مفی
دارد.

نگرش به دور کاري بر پذیرش دور کاري توسط مدیران تأثیر دارد.
بررسي نتایج حاصل از تحلیل مدل در ارتباط با فرضیه شماره 7 پژوهش 

حاوي یافته هاي زیر مي باشد:
ــرش به دورکاري« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر کل مثبت و معنادار  »نگ

دارد.
ــتقیم مثبت و  ــه دورکاري« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر مس »نگرش ب

معنادار دارد.

عوامل 
فردي

عوامل 
سازماني

درک 
مفید 
بودن

درک مفید 
بودن

نگرش به 
دوركاري

پذيرش 
دور 
كاري

عوامل
0/3540/1410/2690/2600/0710/306فردي

عوامل 
0/2050/1840/2040/0400/238**0/554سازماني

درک 
مفید 
بودن

0/709**0/620**0/4000/3890/0850/378

درک 
0/6070/0790/399**0/793**0/533**0/517سهولت

نگرش 
به دور 
كاري

0/324**0/210*0/361**0/265*0/1350/093

پذيرش 
0/669**0/320**0/551**0/691**0/557**0/625دور كاري

**P  ≥ 0/05*      P ≥ 0/01          جدول شماره)2( ماتریس کواریانس 

و همبستگي بین متغیرهاي مشاهده شده پژوهش

برآورد جهت مسیر
پارامتر

پارامتر 
استاندارد 

شده

خطاي 
استاندارد 

برآورد
t

بهاز

عوامل 
فردي

درک مفید 
**0/560/530/096/20بودن

عوامل 
سازماني

درک مفید 
**0/500/360/124/31بودن

عوامل 
فردي

درک 
**0/420/320/133/17سهولت

عوامل 
سازماني

درک 
**0/590/340/173/49سهولت

عوامل 
فردي

نگرش به 
**0/120/200/043/04دوركاري

عوامل 
سازماني

نگرش به 
**0/100/130/042/43دوركاري

عوامل 
فردي

پذيرش 
*0/080/060/042/12دوركاري

عوامل 
سازماني

پذيرش 
0/070/040/041/88دوركاري

 **P ≥ 0/05*      P≥ 0/01   جدول شماره )3( اثر کل )اثرات مستقیم 

و غیر مستقیم( متغیرهاي برون زا بر متغیرهاي درون زا
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بحث و نتيجه گيري

ــاخص هاي مربوط به برازش مدل نشان دهنده برازش نسبتاً  بررسي ش
مطلوب داده ها با مدل استخراج شده از مباني نظري و پیشینه پژوهشي 
ــد (RMSEA، 81/0= GFI =28/0) نتایج  ــوزه مي باش ــط با این ح مرتب
ــرش دورکاري«  ــل فردي« بر »پذی ــت که »عوام ــان دهنده آن اس نش
ــادار دارد »عوامل فردي« به عنوان یكي  ــتقیم و کل معن تأثیر غیر مس
ــهولت و نگرش  ــر گذار بر درک مفید بودن، درک س ــاي تاثی از مولفه ه
مثبت به دورکاري توسط مدیران، در »پذیرش دورکاري« توسط آنان، 
نقش اساسي ایفا نماید. »عوامل سازماني« بر »پذیرش دورکاري« تأثیر 
غیرمستقیم و کل معنادار نداشته و تاثیر این عوامل در حوزه دورکاري 
ــرش مثبت به دورکاري  ــهولت و نگ ــا به درک مفید بودن، درک س تنه
ــهولت«  ــود. در بعد رابطه بین »درک س ــط مدیران معطوف مي ش توس
ــدم تاثیر »درک  ــران حاکي از ع ــط مدی ــرش دور کاري« توس و »پذی
ــد. در بعد تاثیر »درک مفید  ــهولت« بر »پذیرش دور کاري« مي باش س
بودن« بر »پذیرش دورکاري« نتایج حاکي از وجود رابطه بین دو مولفه 
ــي نتایج مربوط به تاثیر »نگرش به دورکاري«  ــد. بررس مذکور مي باش
ــرش مدیران بر پذیرش  ــرش دورکاري« نیز حاکي از تاثیر نگ ــر »پذی ب
ــد. نگرش به عنوان مبناي عمل و عامل  ــط آنان مي باش دورکاري توس
ــبت به یك مورد خاص در پذیرش  ــرک در انجام امور و گرایش نس مح

دورکاري نیز موثر مي باشد.
ــكده مدیریت دانشگاه تهران، با بررسي  در پژوهش دور کاري در  دانش
ــه قابلیت هاي فناوري هاي نوین و عوامل محیطي، رفتاري، توانایي  رابط
ــتفاده از  ــذار بر پذیرش اس ــي تأثیرگ ــوان عوامل اصل ــردي و... مي ت ف
ــخص کرد. متغیرهاي توانائي فردي بر برداشت  فناوري هاي نوین را مش
ــتفاده، برداشت ذهني از آساني استفاده بر برداشت  ذهني از آساني اس
ــتم، برداشت  ــاني برطرز نگرش فرد به سیس ــودمندي، آس ذهني از س
ذهني از سودمندي بر تصمیم به استفاده، تصمیم به استفاده بر استفاده 
عملي به طور معني داري بر پذیرش و استفاده از سیستم هاي دورکاري 

مؤثر هستند.
در پژوهش بررسي عوامل تاثیرگذار بر پذیرش دورکاري توسط کارکنان 
ــش ویژگي هاي جمیعتي  ــور مالیاتي نق ــازمان ام در نظام اداري در س
)جنسیت و وضعیت تاهل(، امنیت شغلي، میزان مهارت در به کارگیري 
ــي در فرضیه هاي  ــه محل کار تا محل زندگ ــاي نوین و فاصل فناوري ه
ــده )عوامل فردي( بر پذیرش دورکاري رابطه مثبتي وجود  ــاخته ش س

دارد.   
ــي در پذیرش دور کاري ایفا  ــه به عوامل فردي که نقش اساس ــا توج  ب
مي نمایند، افزایش دانش و آگاهي کارکنان و فرهنگ سازي در خصوص 
دور کاري نزد کارکنان اهمیت به سزایي دارد؛ باال بردن امنیت اطالعات 
ــغل و باال بردن دانش مهارت هاي مرتبط با کار؛   ــعه ش و تحقیقات؛ توس
ارتقا سطح مدیریت دور کاري؛ ارتقا سطح ارزیابي دور کارکنان و انجام 
تحقیقات الزم در این زمینه؛ ارزیابي و شناسایي نقاط قوت و ضعف در 

خصوص اجراي دور کاري در سازمان ها، سازماندهي صحیح دور کاران 
ــبت به فرایند دور کاري؛ از آن جا  از طریق باال بردن آگاهي مدیران نس
که نگرش مبناي عمل و عامل محرک در انجام دور کاري است. تقویت 
ــه دور کاري نقش موثري  ــي مرتبط با نگرش ب ــل عاطفي و دانش عوام
ــدن سازمان ها از  ــط مدیران دارد؛ خارج ش در پذیرش دور کاري توس
ــازمان ها از مدیریت محوري و توجه  ــازمان محوري و خارج شدن س س
ــازمان؛ تقویت فرهنگ  ــائل کارکنان در درون و برون س ــتر به مس بیش
ــر الگوهاي موفق؛ بررسي علل عدم  ــایي و نش دورکاري از طریق شناس
ــي عوامل عدم اجراي  ــت کارکنان جهت دور کار شدن؛ بررس درخواس
ــط مسئولین مرتبط در سازمان ها؛ کما بیش مورد  موفق دور کاري توس

بهره برداري قرار گیرد.  
ــده نشان دهنده سازمان محور بودن رفتار مدیران در  پژوهش انجام ش
ــت. بنابراین اگر مدیران نسبت به منافع دور کاري  مسأله دورکاري اس
دانش و اطالعات کافي داشته باشند نگرش مثبتي نسبت به آن خواهند 
داشت و در پذیرش دورکاري در سازمان انعطاف بیشتري از خود نشان 
ــت شناسایي عوامل موثر بر پذیرش دورکاري  مي دهند. باید درنظر داش
ــوي کارکنان و  ــرش دورکاري از س ــت. پذی ــرط اجراي آن اس پیش ش
مدیران از عوامل اثر گذار و مهم در اجراي دورکاري محسوب مي شوند. 
در کشور ایران که در آستانه حرکت به سمت پیشرفت هاي همه جانبه 
از جمله صنعتي و اقتصادي قرار دارد به نظر مي رسد مدیران سازمان ها 
ــت را بر عهده دارند  ــي، برنامه ریزي، هدایت و کنترل مدیری ــه طراح ک
ــبت به روش ها و فناوري هاي جدید و قبول و استقرار  ممكن است، نس
آن ها در سازمان مقاومت نمایند و یا به آن بي توجه باشند. نتایج حاصل 
ــل موثر بر پذیرش  ــناخت عوام ــن تحقیق مي تواند در خصوص ش از ای
ــعه دورکاري  ــري آن ها در توس ــران و به کارگی ــط مدی دورکاري توس

متناسب با سازمان ها، قابل استناد و استفاده باشد.

راه کارها و پیشنهادات تحقیق
ــي در پذیرش دور کاري ایفا  با توجه به این که عوامل فردي نقش اساس
مي نمایند، افزایش دانش و آگاهي کارکنان و فرهنگ سازي در خصوص 

دور کاري نزد کارکنان اهمیت به سزایي دارد؛
باال بردن امنیت اطالعات و تحقیقات الزم در این زمینه؛  

توسعه شغل و باال بردن دانش مهارت هاي مرتبط با کار؛
ارتقاسطح مدیریت دور کاري؛

ارتقا سطح ارزیابي دور کارکنان و انجام تحقیقات الزم در این زمینه؛
ــف در خصوص اجراي دور کاري  ــایي نقاط قوت و ضع ارزیابي و شناس

در سازمان ها؛
ــتفاده از فناوري هاي نوین  ــور و اس ــرعت اینترنت در کش ــاال بردن س ب

ارتباطي و انجام تحقیقات در این زمینه؛
ــازماندهي صحیح دور کاران از طریق باال بردن آگاهي مدیران نسبت  س

به فرایند دور کاري؛
ــرک در انجام دور کاري  ــاي عمل و عامل مح ــا که نگرش مبن از آن ج
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است تقویت عوامل عاطفي و دانشي مرتبط با نگرش به دور کاري نقش 
موثري در پذیرش دور کاري توسط مدیران دارد؛ 

ــتر به عوامل  ــازمان محوري و توجه بیش ــازمان ها از س ــدن س خارج ش
اجتماعي؛

ــتر به مسائل  ــازمان ها از مدیریت محوري و توجه بیش ــدن س خارج ش
کارکنان در درون و برون سازمان؛

تقویت فرهنگ دورکاري از طریق شناسایي و نشر الگوهاي موفق؛ 
بررسي علل عدم درخواست کارکنان سازمان پزشكي قانوني جهت دور 

کار شدن؛

ــي عوامل عدم اجراي موفق دور کاري توسط مسئولین مرتبط در  بررس
سازمان پزشكي قانوني؛ 

تقدیر و تشكر
ــك طرح تحقیقاتي و با حمایت معاونت محترم  این پژوهش در قالب ی
ــكي قانوني کشور صورت گرفته است.  ــازمان پزش آموزش و پژوهش س
ــرم و کلیه مدیران  ــه معاونت محت ــكاري صمیمان ــیله ا زهم بدین وس
ــازمان که در جمع آوري اطالعات همكاري نمودند و در این تحقیق  س

ما را یاري  نمودند سپاسگزاري مي گردد.
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Abstract:

Background: When the study was conducted, teleworking was raise as a new idea that could bring possible 
benefits for employees. Teleworking is now keeping silence because this matter is less considered. It is hoped that the 
results of this study and other studies show the benefits of remote working for employees and employers. Teleworkers 
are the workers who do all or part of their jobs apart from their employer's site with the use of technology. The present 
research is to test and study the teleworking adoption by managers with the use of casual patterns of relationships 
between variables, the impact of personal, organizational, the perception of usefulness, the perception of understanding 
and the attitude toward teleworking.

Methods: This research is a descriptive-survey study and is based on functional goals. The Statistical population 
of this research is 120 which include all managers and authorities of legal medicine organization. From the total 
number, 109 questioners were being completed. To gather data questioner have been used. The validity of the research 
has been by 20 experts and the reliability of the research has been gained by the Cronbach's alpha coefficient of 0.891.

Findings: The research findings show that the personal factors have an indirect impact on teleworking adoption 
and tottaly have a meaningful relation and they have a very important role on teleworking adoption by managers. The 
organizational factors have not an indirect impact on teleworking adoption and there is no meaningful relationship 
in general. Results demonstrated that there is no effect of "ease of understanding" on "the acceptance of teleworking". 
There is a relationship between the perception of usefulness and teleworking adoption. The impact of attitude toward 
teleworking on teleworking adoption also retrieves from the impact of managers' attitude on teleworking adoption.

Conclusion: This study represents the institution-centered behavior of managers toward teleworking, therefore, 
if the managers have sufficient knowledge about the benefits of teleworking, they will have positive attitude toward it 
and also show more flexibility toward adoption in organizations.
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