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و ارائه راهکارهاي  هاي اجرایی قزویننامه دورکاري در دستگاهشناسایی عوامل موثر بر اجراي آئین
  عملی

 2ثریا طرالنی ، ،*1جواد محرابی

   دار مکاتبات)استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران 2

  1393 خرداد: یرشپذ ،1393 فروردین، اصالحیه: 1392بهمن: یافتدر یختار

  چکیده:

ابتدا با توجه به مدل اندابیسی و  به منظور. انجام گرفته است اجراییهاي شناسایی عوامل موثر بر اجراي دورکاري در دستگاه تحقیق حاضر با هدف
ي موثر از طریق مصاحبه با کارشناسان و نخبگان جامعه آماري و ها کاهرمان یک دسته بندي کلی براي عوامل در نظر گرفته شد سپس تعدادي از شاخص

براي . ین حجم نمونه بین کارکنان توزیع شدپرسشنامه پس از تعی. هاي دورکاري به دست آمدي موجود و ادبیات پژوهش و مدلها منابع معتبر و مقاله
دسته را به عنوان مبنا قرار  10 ماتریس عوامل چرخش یافته. ، عوامل زیربنایی شناسایی شدندspssنرم افزار  باتحلیل عاملی با استفاده از  ها تحلیل پاسخ

. 4 اهبردهاي سازمانی و تعهد کارکنانر. 3کیفیت زندگی فردي و سازمانی . 2 هاي سازمانیزیرساخت. 1( عبارتند از:به ترتیب اولویت داد که این ده عامل 
  . عوامل فرهنگی). 10نگرش کارکنان . 9نگرش مدیران . 8  انگیزش کارکنان. 7 عوامل شغلی. 6 محیط و ساختار سازمانی. 5عوامل فردي 

  ، عوامل موثرهاي اجراییدستگاه ، مفهوم دورکار،دورکاري کلیدي: واژگان

  

  قدمهم - 1

ارتباطات امروزه چنان با زندگی بشر  بی تردید فناوري اطالعات و
ي زندگی ها آمیختگی پیدا کرده است که تاثیرات آن برتمامی جنبه

ایجاد و گسترش دورکاري را در باشد شاید بارها  می انسانی روز افزون
متاسفانه؛ تاکنون این مهم در کشور . مسائل مختلف کشور شنیده باشیم

عدم موفقیت در این حوزه، چراهاي زیادي دارد که . محقق نشده است
نگارنده را به شناسایی عوامل موثر بر اجراي دورکاري ، یافتن پاسخ آنها

  . کشاند
جک نیلز همزمان با اولین بحران  توسط 1974در سال  مفهوم دورکاري

 در که نیلز دورکاري نظر جک اساس بر. بین المللی نفت پیشنهاد گردید
اطالعاتی  يها تکنولوژي کردن جانشین شد مطرح یکم و بیست قرن اوایل

کاهش  آن هدف که. است کار با مرتبط سفرهاي کامپیوترها) با قبیل (از
 به کارکنان حرکت جاي به کارکنان نزد به کار فرستادن و کاري سفرهاي

 . ]22[است کار سمت
 شود می برده بکار است زیادي مدت که است سبز نوآوري یک دورکاري

 دورکاري بودن بخش اثر. چشمگیري نرسیده است موفقیت به هنوز ولی
سبک  و ها شرکت اجتماعی مسئولیت ،ها سازمان ساختار در تغییر مستلزم
 کارفرمایان شامل هم و کارمندان شامل هم تغییرات این که است زندگی

 مدیریت و تسهیالت مدیریت انسانی، منابع مدیریت یکپارچگی. است
 و کارکنان طرف از هم دورکاري پذیرش در موانع کاهش باعث دانش تولید

 و اجتماعی يها ارزش باید ها سازمان. است کارفرمایان از طرف هم
  . کنند بیان خود ماموریت بیانیه در را محیطی

 مشکالت و مسائل براي مشخص اجتماعی و کاري اداري، قوانین وجود
 سازمان یک عمل حیطه از که فراتر است اي مسأل دورکاري با مرتبط

 دورکاري اینکه به توجه با. نماید فراهم را آن باید جامعه حاکمیت و بوده
 سوابق و باشد می مطرح نوظهور و جدید پدیده یک عنوان به در کشورمان

 از قبل تا کشورمان خصوصی و عمومی بخش در موضوع این از مشخصی
نیز  موضوع این براي قانونی خالء وجود لذا است نداشته وجود 1389 سال

  . است مشهودتر
 از جدید قانون عنوان به که "قانون مدیریت خدمات کشوري"حتی در 

 روش این به اياشاره هیچ حاکم گردیده، کشور اداري نظام بر 1386 سال
 و ساختار کننده تنظیم منشور عنوان به قانون این و است نشده کاري

 نموده سکوت دورکاري موضوع خصوص در دولتی، يها رفتار سازمان
 لذا کند، می طی را خود آزمایشی اجراي دوره مزبور قانون که آنجا از. است

 ابزارهاي تا شود توجه نیز مهم این به آن بازنگري در که میشود پیشنهاد
  . گردد فراهم پدیده این ترویج و گیري شکل براي قانونی الزم
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  اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 بر مبنی 1389 سال ماه آذر در دولت تصمیم و نامه آیین ابالغ از پس
 تشدید دنبال به خود کارکنان از کردن بخشی دورکار به هادستگاه اجبار

 را براي وسیعی يها تالش اداري نظام مجموعه يها سازمان هوا، آلودگی
 این از ماه دو از پس که اي گونه به. دادند صورت امر این سازيپیاده

 30 حدود که نمودند ادعا ي اجراییها دستگاه از برخی دولت، تصمیم
 بزرگی آمار این و اند درآورده دورکار حالت به را خود نیروهاي از درصد
 آمریکا متحده ایاالت در حتی. است نداشته وجود دیگر در کشورهاي که است

 بخش دورکاران آمار بود، متوسط دولتی بخش در کاري شیوه این آغازگر که
  .باشد می بخش این کارکنان کل درصد 20 از کمتر کشور دولتی
 براي اصلی انگیزه که است این اداري نظام در دورکاري درباره اساسی نکته
 و بوده هوا آلودگی کاهش به کمک شیوه کاري، این ترویج و سازي پیاده

تعادل  ه وري، بهر افزایش قبیل (از دورکاري يها جنبه و مزایا سایر به
 اوالً اینرو از. است نشده چندانی )توجه. . . و خانوادگی و کاري زندگی
 برخی در ثانیاً و بوده تهران در شهر مستقر يها سازما بر طرح این تمرکز
 حتی. اند گردیده آشفتگی و سردرگمی دچار کارمندان و ها سازمان موارد
 عنوان به اجباري صورت به را خود نیروهاي از بخشی ها از سازمان برخی

 داشته منفی تواند پیامدهايمی اقدام این که اند نموده انتخاب دورکار
 دورکار کارمندان در شغلی رضایت و انگیزه افزایش موجب تنها نه و باشد
 و شغلی رضایت و انگیزه کاهش موجب تواند می بلکه حتی گردد، نمی

 و ها اتفاق سازمان به قریب اکثر در تاکنون. شود آنان در استرس افزایش
 این و است بوده داوطلبانه و انتخابی کارکنان براي دورکاري روش کشورها

 این از رضایت و دورکاري براي انگیزه جهت افزایش در عاملی خود امر
  . باشدمی دورکار افراد بین در برنامه

ما نیز در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با توجه به نظرات خبرگان 
عوامل موثر بر اجراي قانون دورکاري را شناسایی نموده و میزان تأثیر این 
عوامل را بسنجیم تا بتوانیم راهکارهاي عملی را در اجراي بهتر این قانون 

لذا شناسایی عوامل موثر بر دورکاري موجب با اهمیت شدن  ؛ارائه نماییم
 هايدارد که تالش می و داشتن ضرورت این تحقیق است و محقق را بر آن

  . الزم را براي بررسی این موضوع انجام دهد

  اهداف تحقیق -3

با توجه به توضیحاتی که ارایه شده تحقیق حاضر به دنبال شناسایی 
هاي اجرایی قزوین و ارایه قانون دورکاري در دستگاهعوامل موثر بر اجراي 
  . باشدراهکارهاي عملی می

  سواالت تحقیق -4

  در تحقیق حاضر سعی در انجام براي رسیدن به پاسخ دو سوال داریم:
هاي اجرایی قزوین عوامل موثر بر اجراي قانون دورکاري در دستگاه .1

  کدامند؟
 باشد؟ می صورتبندي عوامل شناسایی شده به چه اولویت .2

 تعاریف دورکاري -5

 المللی دورکاري: دورکاري، نوعی آرایش تعریف انجمن بین
کاري است که طی آن به شکل انعطاف پذیر از نظر زمان (پاره 
وقت یا تمام وقت) و از نظر مکان (در خانه، مراکز راه دور یا به 

اما . پردازد می شکل سیار) به انجام وظیفه و پاسخ امور محوله
در نظر گرفتن دورکاري به عنوان هرگونه شکل منحصر به فرد 

 . و ثابت استخدامی اشتباه است

  دورکاري روشی براي سازماندهی کار با انعطاف در زمان و
هاي فناوري اطالعات مکان انجام کار و با استفاده از قابلیت

تواند به عنوان قسمتی از شرح وظایف اولیه  می است که
  . داوطلبانه باشد، د یا به عنوان قرارداد بعديکارمند باش

  توان دورکاري را به صورت زیر تعریف نمود: می بندي تعاریفبا جمع

دورکاري روشی براي سازماندهی و انجام کار در مکانی غیر از محل 
استقرار سازمان، با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است که 

ها و عطاف زمانی و مکانی در انجام فعالیتاستقرار این فرایند موجب ان
  . شود می وظایف شغلی

  مزایاي کار از راه دور براي ایران -6

ي شغلی براي نیروي کار متخصص: با توجه به این ها افزایش فرصت - 1
ي خارجی تمایل دارند ها که سطح دستمزدها در ایران پایین است، شرکت

کار از راه دور این . استفاده کنند ي ایران در انجام کارهاها که از متخصص
نماید بدون این که نگران مشکالت ناشی از مهاجرت  می امر را تسهیل

  . نیروي کار باشند

ي ها ایجاد فرصتی مناسب براي اشتغال زنان: در بسیاري از خانواده - 2
کار از . ایرانی کار زن در خارج از خانه به دالیل مختلف امکان پذیر نیست

  . کند  می رصتی مناسب را براي اشتغال زنان فراهمراه دور ف

  ضرورت دورکاري در ایران -7

هستند و  ها % قبول شدگان کنکور خانم60براي کشور ما که بیش از 
فرهنگ ما نیز براي نقش زن در منزل و تربیت فرزندان اهمیت زیادي 

کاري را کار در منزل راندمان . تواند مفید باشد می قائل است کار در منزل
در . دهد می برد و فرصت کنترل و نظارت بیشتري را به مدیران می باال

کشور ما که راندمان کار حدود یک ساعت است، اگر کارمندي فقط دو 
 % افزایش بهره وري100ساعت مفید در منزل کار کند که قابل پیگیري باشد 

گ در ساعات کار خواهیم داشت! مشکل آلودگی محیط زیست تهران بزر
عدالت در توسعه مشاغل در . با دورکاري تا حدود زیادي مرتفع گردد

ي مناسب فقط در یک یا چند شهر ها شود و شغل می سطح کشور فراهم
شانس ارتباط بهتر با ارباب رجوع در ادارات به . متمرکز نخواهند شد

  . شود می صورت برخط و از راه دور فراهم



  65- 74) 1393مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (
 

67 

  ادبیات پژوهش-8

در تحقیقی با عنوان عوامل موفقیت و موانع  2006ل در ساتولمن و گانی 
وفق پذیري دورکاري در کسب و کار الکترونیک استرالیا و سنگاپور به 
بررسی عوامل موفقیت و همچنین موانع دورکاري در این دو کشور 

دارند که در این تحقیق به بررسی وضعیت و  می بیان ها آن. پرداخته اند 
زمانی به عنوان عاملی مهم در ایجاد موفقیت و یا تاثیر فرهنگ و رفتار سا

  . اندمانع براي دورکاري پرداخته

به صورت بالقوه بر  توانند می متغیرهایی را که 2000در سال لیم و تئو
ند را به چهار دسته روي تمایل افراد به سوي دورکاي تاثیرگذار باش

 ،ي کاريها و گرایش تمایالت ،ي آمارگیريها مشخصه. کنند می تقسیم
ها.  عوامل پشتیبان و مزایا و معایب درك شده از جانب افراد و سازمان

تمایل افراد به  توانند بر روي می شود که این چهار متغییر می اینطور بیان
  . گذار باشندسوي دورکاري اثر

بر  عوامل موثر 2001در سال ایلگمز و همکاران در پیاده سازي دورکاري
د ندار می د و بیاننکن می اجراي دورکاري به دو دسته کلی تقسیم بندي

محیط رسمی و نهادي و محیط  ،آوريکه عوامل محیطی شامل محیط فن
 ،ي موقعیتیها سازمانی است و عوامل شخصی کارکنان شامل خصیصه

گیري جهت راد است که منجر به فرآیند تصمیمادراك و نگرش اف
  . گردد می در سازمانپذیرفتن دورکاري 

فرایند "ر تحقیقی با عنوان نلسون آلی اندوبیسی و سنجیز کاهرمان د
ي چند ملیتی و ها گیري به کارگیري دورکاري؛ مقایسه بین شرکتتصمیم
این نتایج . به مقایسه این فرایندها پرداخته اند "ي مالزیاییها شرکت

ي چند ملیتی و مالزیایی طبیعت ها دهد که در شرکت می نشانتحقیق 
کار، طراحی سازمان، مشکالت حمل و نقل و مزایایی نسبی همگی از 

 يها فراهم بودن زیرساخت. شوند می عوامل تأثیرگذار بر دورکاري محسوب
دورکاري عامل تعیین کننده مهمی براي به کارگیري دورکاري در 

. تی اینطور نیستي چند ملیها ي مالزیایی است، اما در شرکتها شرکت
هاي نیروي کار اثر قدرتمندي بر به کارگیري در حالیکه محدودیت

یایی اینطور ي مالزها ي چند ملیتی دارد، در شرکتها دورکاري در شرکت
 . نیست

، مریم همتیان دانشجوي کارشناسی ارشد 1390در بهمن ماه سال 
بررسی عوامل موثر "نامه خود با موضوع مدیریت فناوري اطالعات در پایان

عوامل تاثیرگذار بر ، "بر پیاده سازي دورکاري در شرکت ملی گاز ایران
شناسایی و پس از  پیاده سازي دورکاري در شرکت ملی گاز ایران را

تعیین اولویت بندي عوامل مذکور با روش میدانی و توصیفی به بررسی 
ملی گاز  میزان تاثیر هر یک از عوامل و بررسی وضع موجود در شرکت

نتایج این تحقیقی حاکی از آن است عوامل سازمانی، . ایران پرداخته است

ي فنی به ترتیب بر پیاده ها عوامل فرهنگی؛ عوامل محیطی و زیرساخت
 . ]30[سازي دورکاري تاثیرگذار است

، زهرا سادات سلیمان زاده، دانشجوي کارشناسی 1390در سال 
گاه تهران در پایان نامه خود با پردیس بین الملل کیش دانش MBAارشد

تعیین عوامل اثرگذار بر دورکاري کارکنان از دیدگاه کارشناسان و "عنوان
به این نتیجه رسیده است  "مدیران صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

هاي ارتباطی در  کارشناسان و مدیران اعتقاد دارند هرقدر زیرساخت که
شدن دورکاري در مشاغل مختلف  سازمان فراهم باشد، امکان اجرایی

آنها همچنین اعتقاد دارند هرقدر کارمندان . شود سازمان بیشتر می
هاي فردي و ارتباطی باالتري باشند الگوي دورکاري  سازمان داراي مهارت

از سوي دیگر کارشناسان و مدیران . تر است تمام وقت براي آنان مناسب
هاي فردي و ارتباطی بیشتري  مهارتمعتقدند هرقدر کارکنان سازمان 

داشته باشند امکان تحقق دورکاري براي مشاغل مختلف سازمان افزایش 
شود،   در نهایت هر چه مزایاي دورکاري در سازمان فراهم. یابدمی

مشاغل مختلف سازمان  کارشناسان و مدیران با دورکاري کارکنان در
  . ]13[ موافق هستند

دق پور دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آقاي اصغر صا 91در سال 
دولتی در پایان نامه خود با عنوان شناسایی عوامل موثر در استقرار 

چنین نگاشته است  "سیستم دورکاري در اداره امور مالیاتی شهر تهران
 حمایت مدیران عبارتند از:عامل تاثیرگذار بر دورکاري موفقیت آمیز  6که 

ساختار سازمانی  - ی مجدد سازمانیوجود زمینه الزم جهت مهندس-
ریزي برنامه- وجود تجهیزات مرتبط با فناوري اطالعات- ارگانیک

  . ]19[نظارت بر فرایند -استراتژیک دورکاري

  قیتحق شرو -9

این تحقیق از حیث هدف کاربردي و از لحاظ روش اجرا و گردآوري  
  . و اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی خواهد بود ها داده

 ها داده يآوري گردها روشتعیین  -10

 و مدارك و اسناد کتب، مطالعه شامل( اي کتابخانه روش از تحقیق این در
 روش از همچنین و) آوري جمع اینترنت از نیاز مورد مطالب همچنین

  . شود می استفاده) پرسشنامه شامل( میدانی
متغیر به عنوان  51 هاي دورکاريو مدل با بهره گیري از ادبیات تحقیق

عوامل موثر بر دورکاري انتخاب گردید و بر این اساس مدل مفهومی 
نمودار زیر نشان دهنده مدل مفهومی این تحقیق . پژوهش ترسیم شد

. باشدمی
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  ): مدل مفهومی پژوهش1شکل (

  

در  هاسوال. متغیر تهیه گردید 51پرسشنامه این تحقیق با توجه به این 
براي سنجش  آورده شده است ومطابق جدول زیر  دسته بندي مشخص

 1= خیلی کم آن در که شده استفاده کرتیل گانه5 فیط از ها نیزدیدگاه

همچنین در پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی . است 5 =خیلی زیاد و
سن، وضعیت سابقه کاري، سطح تحصیالت،  (جنسیت، اعضاء نمونه

  . استخدامی و سطح سازمانی) نیز مورد پرسش قرار گرفته است

  ): ترکیب سواالت پرسشنامه1جدول (

 فرضیه سواالت

  نگرش  9تا  1

  ي دورکاريها زیرساخت  14تا  10

  ماهیت کار  19تا  15

  عوامل محیطی  24تا  20

  طراحی سازمان  29تا  25

  ي نیروي کارها محدودیت  41تا  30

  ي مرتبطها مزیت  51تا  42
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  پرسشنامهیی ایپا و روایی -11

براي روایی از روش محتوایی و براي پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده 
به دست آمده بیشتر از مقدار با توجه به اینکه مقادیر . شده است
توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی الزم  می باشد می )75/0استاندارد(

  . تواند به عنوان ابزاري معتبر مورد استفاده قرار بگیرد می نیز برخوردار است و

   ها داده لیتحلتجزیه و  روش -12

 در خصوص نمونه را ارائه ها گیريآمار توصیفی خالصه برخی اندازه
دهد که درباره کل جمعیت  می دهد و آمار استنباطی به ما اجازه می

آماري بر اساس نتایج حاصل از نمونه قضاوت کرده و به یک نتیجه کلی 
از آمار توصیفی و به  ها در تحقیق حاضر نیز براي توصیف داده. برسیم

(آزمون تحلیل عاملی)  از آمار استنباطی ها منظور تجزیه و تحلیل داده

 ها ي حاصل از پرسشنامه،دادهها پس از جمع آوري داده. شود می استفاده
 spssپس از کمی سازي به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات وارد نرم افزار 

  . شود می ي مورد نظر توسط این نرم افزار انجامها شده و تحلیل

  تجزیه و تحلیل آمار استنباطی -13

به عنوان روشی که محقق از طریق آنها قادر به تعیین و  KMOاز روش 
باشد استفاده شده براي تحلیل آماري می ها تشخیص مناسب بودن داده

باشد که چون مقدار آن نزدیک به می 899/0مقدار این شاخص  است که
 (پاسخ دهندگان) براي تحلیل عاملی کافی باشد تعداد نمونه می یک
آزمون بارتلت که کوچکتر از  sigجه به مقدار همچنین با تو. باشد می
 گیریم که تحلیل عاملی مدل مناسبی می ) نتیجه000/0( درصد است5

  . دشو می باشد و فرض صفر بودن ماتریس همبستگی رد می

  KMOنتایج آزمون کرویت بارتلت و  ):2(جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy . 0/899 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 8. 119E3 

df 1275 

Sig . 0/000 
  

  استخراج عوامل موثر در اجراي دورکاري 13-1
 Rotationبا عنوان Total variance Explainedقسمت سوم جدول 

Sums of Squared Loadings  نشان دهنده مقادیر ویژه عوامل
براي تعیین تعداد عوامل بر اساس مالك . باشد می استخراجی با چرخش

 بر اساس این مالك تنها عواملی مورد پذیرش قرار. کیسر اقدام شد
  در این تحقیق بنابراین . گیرند که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک باشد می

 هستند و در تحلیل باقی یکداراي مقادیر ویژه بزرگتر از یک تا ده هاي عامل
  (واریانس)  درصد از تغییرپذیري25. 70توانند  می این ده عامل. مانند می

وامل استحراج شده به همراه در جدول زیر تعداد ع. متغیرها را توضیح دهند
. است یک آمده مشترك هرویژه هریک از آنها و درصد واریانس  مقدار

  

  ): مجموع واریانس تعیین شده3( جدول

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 15. 547 30. 483 30. 483 15. 547 30. 483 30. 483 8. 063 15. 809 15. 809 
2 5. 855 11. 481 41. 965 5. 855 11. 481 41. 965 4. 822 9. 454 25. 263 
3 3. 099 6. 076 48. 041 3. 099 6. 076 48. 041 4. 765 9. 343 34. 606 
4 2. 515 4. 931 52. 972 2. 515 4. 931 52. 972 3. 18 6. 236 40. 842 
5 2. 055 4. 03 57. 002 2. 055 4. 03 57. 002 3. 108 6. 095 46. 937 
6 1. 655 3. 245 60. 247 1. 655 3. 245 60. 247 2. 982 5. 848 52. 785 
7 1. 485 2. 912 63. 159 1. 485 2. 912 63. 159 2. 895 5. 677 58. 462 
8 1. 387 2. 72 65. 879 1. 387 2. 72 65. 879 2. 681 5. 258 63. 719 
9 1. 155 2. 265 68. 144 1. 155 2. 265 68. 144 1. 699 3. 332 67. 051 

10 1. 074 2. 106 70. 25 1. 074 2. 106 70. 25 1. 631 3. 199 70. 25 
11  .960 1. 883 72. 133 
 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

51  .064  .125 100. 000 
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ماتریس چرخیده شده اجزاء شامل بارهاي عاملی هر یک از متغیرها در 
هر چه قدر مقدار قدرمطلق . باشد می عامل باقی مانده پس از چرخش 10

این ضرایب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتري در کل 
یعنی در جدول هر متغیري که . مورد نظر داردتغییرات(واریانس) متغیر 

  . گیرد می بار بیشتري بر یک عامل داشته باشد بدان عامل تعلق

  هانامگذاري عامل 3-2
عاملی دست پیدا کردیم  10به یک مدل  ها پس از دسته بندي شاخص

گذاري شود بنابراین با توجه به صفت مشترك که باید هر عامل نام
اند، عناوین زیر براي عوامل روي یک عامل سوار شدههایی که بر متغیر

  احصاء شده انتخاب گردید:
: این عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که عامل اول - 1

گیري خدمات الکترونیکی در سازمان میزان درجه شکلعبارتند از: 
هاي وجود بانک -(سخت افزار) دسترسی به رایانه و تجهیزات جانبی

دسترسی به نرم  - هاي امنیتی کار از راه دورزیرساخت-onlineاطالعاتی 
 -امکان اندازه گیري نتایج شغل کارکنان دورکار -افزارهاي دورکاري

درجه - هاي اجراییفرهنگ مراجعان دستگاه -قوانین و مقررات دورکاري
ي دسترسی به ها میزان هزینه-اطمینان عمومی به عملیات فضاي مجازي

 "هاي سازمانیزیرساخت" عامل، یانه و اینترنت براي کارکنان دورکاررا
  . شود می نامیده

که عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن  اینعامل دوم:  - 2
بهبود روابط  -وريافزایش بهره-ي سازمانها کاهش هزینه ند از:عبارت

کارکنان کاهش فضاي اداري مورد نیاز  -کاهش ترافیک-خانوادگی
، توازن زندگی شخصی و کار -ارتقاء شغلی کارکنان دورکار -دورکار
  . شود می نامیده "کیفیت زندگی فردي و سازمانی"عامل

ه آن که عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهند اینعامل سوم:  - 3
میزان مهارت و توانایی کارکنان  -اهداف و راهبردهاي سازمانعبارتند از: 

میزان مهارت و توانایی مدیران براي ارزیابی و نظارت بر کارکنان  -دورکار
-درجه مسئولیت پذیري کارکنان -ي آموزشیها برگزاري دوره-دورکار

-تعداد نیروي انسانی موجود در سازمان درجه تعهد سازمانی کارکنان
، ي مرتبط با دورکاريها افزارمیزان سواد کارکنان در بکارگیري رایانه و نرم

  . شود می نامیده "راهبردهاي سازمانی و تعهد کارکنان"عامل
عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینعامل چهارم: - 4

-تعداد فرزندان - وضعیت تاهل -میزان تحصیالت-جنسیتعبارتند از: 
  . شود می نامیده "عوامل فردي"عامل، سابقه کار

عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینم: پنجعامل  - 5
ماهیت -فضاي فیزیکی مناسب در منزل براي کار از راه دورعبارتند از: 

اندازه -درجه تمرکز در سازمان -حیطه نظارت مدیران-ساختار سازمانی
  . شود می نامیده "محیط و ساختار سازمانی"عامل، سازمان

عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینعامل ششم:  -6
درجه نیاز -درجه نظارت پذیري شغل -درجه پیچیدگی شغلعبارتند از: 

درجه نیاز به تعامل مستقیم با  -به تعامل مستقیم با مدیران و همکاران
  . شود می نامیده "عوامل شغلی"عامل، مراجعان

تشکیل دهنده آن که  عامل با توجه به متغیرهاي اینعامل هفتم:  -7 
عدم -کارکنان به حضور فیزیکی در محل کار درجه تمایل عبارتند از:

انزواي -کاهش دریافتی کارکنان دورکار -امنیت شغلی کارکنان دورکار
  . شود می نامیده "انگیزش کارکنان"عامل، کاري کارکنان دورکار

عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینعامل هشتم:  -8 
طرز تلقی مدیران به -اعتقاد مدیران به دورکاري کارکنانعبارتند از: 

-درجه اعتماد بین مدیران و کارکنان -(مفید بودن) دورکاري کارکنان
  . شود می نامیده "نگرش مدیران"عامل، سبک مدیریتی مدیران

عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینعامل نهم:  -9 
طرز تلقی کارکنان به  -تمایل درونی کارکنان به دورکاريعبارتند از: 

  . شود می نامیده "نگرش کارکنان "عامل ،دورکاري
عامل با توجه به متغیرهاي تشکیل دهنده آن که  اینعامل دهم:  -10 

 عامل، اري سازمانفرهنگ ک - شخصیت کارکنان سازمانعبارتند از: 
  . شود می نامیده "فرهنگی"
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  ): مدل نهایی پژوهش2شکل (

  گیرينتیجه -14
حقق آن بود شناسایی عوامل اهدافی که پژوهش حاضر به دنبال ت جمله از

هاي پاسخموثر بر دورکاري بود که با طرح دو سوال در صدد دستیابی به 
  . مورد نیاز برآمدیم

هاي اجرایی قزوین عوامل موثر بر اجراي قانون دورکاري در دستگاه
  کدامند؟

  باشد؟ می اولویت بندي عوامل شناسایی شده به چه صورت
ي پژوهش عوامل موثر بر دورکاري در ها بر اساس تجزیه و تحلیل یافته

ل متغیرها براي این تحقیق ده عامل هستند و درصد پوشش واریانس ک
این عوامل در در واقع . درصد است 25. 70هر ده عامل روي هم رفته 

 درصد از تغییرپذیري در اجراي موفق دورکاري را نشان 25. 70 مجموع
  . دهند می

تمام متغیرهاي پژوهش حاضر که از نوع اکتشافی بود سعی داشت 
فراوانی در هاي از این رو مدل. تاثیرگذار بر دورکاري را شناسایی نماید

ارائه  يهاهر چند هر یک ار مدل. رار گرفتاین خصوص مورد بررسی ق
ابعاد خاصی را درنظر گرفته بود لیکن تالش گردید که بیشتر  شده

ها شناسایی و در روند پژوهش مورد استفاده متغیرهاي موجود در مدل
مجرب از سعی گردید با استفاده از نظرات متخصصین و اساتید . قرار گیرد

توان گفت بیشتر  . میپراکندگی و جزئی نگري متغیرها خودداري گردد
هاي مورد استفاده در تحقیق، حداقل در خصوص یک یا چند متغیر مدل

ي این پژوهش مشترك یا داراي وجه ها از متغیرهاي تشکیل دهنده عامل
 يها ي این پژوهش مغایرتی با پژوهشها تشابه هستند ولی نه تنها یافته

ي پژوهش ها انجام شده ندارد بلکه هر یک از متغیرهاي طرح شده و یافته
  . ي پژوهش حاضر را داردها قبلی به نوعی تایید یافته

و ما را متوجه ده عامل تقلیل پیدا کرده متغیر به  51در این پژوهش 
 . کند که از قبل تصور آن را نداشتیم می وجود گروه بندي

  
  بر دورکاري از نظر اهمیت چگونه است؟اولویت بندي عوامل موثر 

مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متعیرهاست و هر چه 
نکته . مقدار آن بزرگتر باشد نشان دهنده اهمیت بیشتر آن عامل است

هر چه بار یک متغیر در یک . مهم دیگر اهمیت نسبی بین متغیرهاست
باید وزن بیشتري به آن متغیر داده عامل بزرگتر باشد، در تفسیر آن عامل 

  . ]31[. شود
با توجه به ارزش ویژه در جدول توزیع ارزش ویژه و واریانس کل بین 

  عوامل اولویت عوامل به ترتیب ذیل است:
باالترین اولویت را  063/8هاي سازمانی با ارزش ویژه عامل زیرساخت -

ن تاثیر و بیشترین نسبت به عوامل دیگر داراست بنابریان داراي بیشتری
و از آنجا که درصد مقدار ویژه آن  باشد می اهمیت در بین سایر عوامل

درصد  81/15است، بنابراین این عامل در مجموع  063/8برابر 
  . ي جامعه را تحت تاثیر قرار داده استها واریانس

در رتبه دوم 822/4عامل کیفیت زندگی فردي و سازمانی با ارزش ویژه  -
 . است

در رتبه 765/4عامل راهبردهاي سازمانی و تعهد کارکنان با ارزش ویژه  -
 . سوم است
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 . در رتبه چهارم است 18/3با ارزش ویژه  عوامل فردي -
در رتبه پنجم  108/3محیط و ساختار سازمانی با ارزش ویژه  عامل -

 . است
 . در رتبه ششم است 982/2با ارزش ویژه  عوامل شغلی -
 . در رتبه هفتم است 895/2کارکنان با ارزش ویژه عامل انگیزش  -
 . در رتبه هشتم است 681/2عامل نگرش مدیران با ارزش ویژه  -
 . در رتبه نهم است 699/1عامل نگرش کارکنان با ارزش ویژه  -
. که از عوامل دیگر کوچکتر است 631. 1با ارزش ویژه عوامل فرهنگی  -

بنابراین این عامل کمترین تاثیر و کمترین اهمیت را در بین متغیرها 
است، بنابراین این  631/1داشته و از آنجا که درصد مقدار ویژه آن برابر 

ي جامعه را تحت تاثیر قرار ها درصد واریانس 199/3عامل در مجموع 
  . داده است

  ي تحقیقها پیشنهادهاي مبتنی بر یافته 14-1
 دقیق به رتبه بندي موجود در انتهاي فصل چهارم چنین بربا نگاهی  -

هاي سازمانی نقش بسزایی در اجراي دورکاري آید که زیرساخت می
با توجه به تاکید دولت بر اجراي طرح دورکاري و افزایش . برعهده دارند

توانند از این  می هاي دولتی، سازمانهاتعداد نیروهاي دورکار در سازمان
عنوان فرصت بهره جسته و روال و ساختارهاي اداري سنتی را اقدام به 

ي قانونی خویش گام ها تغییر داده و در جهت تحقق اهداف و ماموریت
  . بردارند

 راهبردهاي سازمانی و تعهد کارکنان از عواملی هستند که اهمیت بسیار -
هایی از زیادي بر اجراي موفق دورکاري دارد این دو عامل شامل شاخص

درجه ، درجه تعهد سازمانی کارکنان، ي آموزشیها یل برگزاري دورهقب
مسئولیت پذیري کارکنان و میزان مهارت و توانایی مدیران براي ارزیابی و 

توجه اکید به آموزش بنابراین . نظارت بر کارکنان دورکار میباشند
از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد  دورکاران

او . العاده ارزشمند استیک کارمند متعهد براي سازمان فوق مچنینه
حس مسئولیت در افزایش تولید  تواند با انجام به موقع کارها و می

  . وري موثر باشد وبهره
کیفیت زندگی فردي و سازمانی و عوامل فردي نیز از عوامل اثرگذار بر  -

منافع حاصل از اجراي طرح براي دستیابی به اهداف و . باشند می دورکاري
ها باید امکانات و شرایط الزم براي اجراي طرح در منزل دورکاري سازمان

ي ها که این امر موجب کاهش هزینهصورتیه کارکنان را فراهم نمایند ب
  . وري و کاهش ترافیک گرددبود روابط خانوادگی، افزایش بهرهسازمان، به

نی از عواملی است که بر اجراي عوامل شغلی و محیط و ساختار سازما -
 قانون پارکینسون در مدیریت بیان. موفق دورکاري اثر بسیار زیادي دارد

. کند که زمان داده شده را پر کند می کند که کار طوري گسترش پیدا می
اي یک هفته وقت الزم باشد و به فرد، بطور مثال اگر براي انجام پروژه
 دهند، کار در مدت زمان دو هفته انجامدوهفته براي انجام آن فرصت 

هاي ما نشان از گسترش زائد کار وجود مشاغل اضافی در سازمان. شود می
هاي ما حال فرض کنید یکی از این مشاغل زائد را که در سازمان. دارد

تعداد آنها کم نیست را بخواهیم از راه دور انجام دهیم، این امر نه تنها 

ي بیشتري را نیز به سازمان ها دهد بلکه هزینه بهره وري را افزایش نمی
از آنجایی که ساعت کار مفید با نظارت مستقیم مدیران . کند می تحمیل

 آید و عدم نظارت مستقیم از معایب دورکاري محسوب می به دست
همین کار با نظارت مستقیم مدیر در مدت زمان کمتري قابل ، شود می

نظر گرفتن عوامل شغلی که شامل  بنابراین با در. انجام خواهد بود
درجه نظارت پذیري شغل و ، شاخصهایی از قبیل درجه پیچیدگی شغل

باشد و عامل محیط  می درجه نیاز به تعامل مستقیم با مدیران و همکاران
توان در باشد می می و ساختار سازمانی که شامل حیطه نظارت مدیران

  .اجراي موفق دورکاري اثرگذار بود
مدیران و کارکنان و انگیزش کارکنان نیز از عوامل موثر بسیار نگرش  -

نظر گرفتن  مدیران ارشد با در. مهمی در اجراي دورکاري شناخته شدند
با حمایت خود و بکارگیري ابزارهاي انگیزشی،  منافع حاصل از دورکاري،

شرایط پذیرش کارکنان جهت پیاده سازي دورکاري را فراهم نموده و 
افع سازمان و تحقق اهداف طرح تالش الزم را به عمل جهت حفظ من

 ورده کردن نیازهاي اساسی کارکنان،آتوانند با بر می مدیران. آورند
ایجاد یک فرهنگ عاري از  ها و آن برقراري اعتماد متقابل میان خود و

زمانی که نیازهاي روحی  تا. آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند سرزنش،
ورده نشود هرگز بطور کامل نسبت به سازمان آکارمندان برو روانی 

هاي حفظ تعهد در  یکی از موثرترین راه. احساس تعهد نخواهند کرد
افزایش انگیزه  غنی سازي شغل و کارکنان و نگه داشتن آنها در سازمان،

  . در آنان است
مناسب در دورکاري بسیار مشکل  وريبهرهواقعیت این است که حفظ  -

. ین امر تقریبا امکان ناپذیر استبخصوص با شرایط اجتماعی ایران ا. است
. کردن سازوکار تکنولوژیک آن نیستاجراي طرح دورکاري فقط به فراهم 

باید  بدین منظور. یکی از عوامل موفقیت دورکاري عوامل فرهنگی است
 وظایف انجام نسبت عمیقاً و بدانند سیستم از بخشی را کارمند خود

متاسفانه مردم ایران در مقایسه با . دکنن مسئولیت احساس دخو خاص
 و ریزيبرنامه با معموالً آنها. نیستند منظم آلمان مانند کشورهابعضی 

 صورت در که شود می باعث ما ملت ضعف این. هستند بیگانه منظم کار
 انباشتگی موجب کار تعویق. ندازندابی تعویق به را کار انجام دورکاري،

  . آورد می در کیفیت کاهش و کاري کم از سر نهایت در و شده

  ارائه راهکارهاي عملی 14-2
  گردد: می راهکارهاي زیر جهت اجراي موفق دورکاري ارائه

 داشته وجود دور راه از کارمند کردن مانیتور براي قوي نظارتی سیستم -
  . باشد

بر . باشد داشته وجود کار کیفیت تعیین براي قوي ارزشیابی سیستم -
محتواي . گیردعملکرد کارکنان دورکار شده نظارت دقیقی صورت نمی

فرم ارزیابی عملکرد و گزارش عملکرد کارکنان دورکار شده کمتر مبتنی 
  . باشد می بر عملکرد واقعی کارمند مبتنی

توان با آموزش  می تغییر نگرش مدیران بر دورکاري از عواملی است که -
. یرد تا آثار مثبت بر روي دورکاري را شاهد باشیممورد بازنگري قرار گ

تصور بعضی از مدیران نگرش مدیران بر روي دورکاري اشتباه بوده و 
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 واقع نوعی مرخصی نسبت به دورکاري نوعی امتیاز دادن به کارمند و در
حتی . رودو لذا از کارکنان دورکار شده عملکرد خاصی انتظار نمی باشد می

موافقت بعضی از مدیران با دورکاري کارکنان بر اساس گاهی اوقات 
رضایت درونی نیست و تصمیم گیري در این خصوص بعضا با تعارف 

  . همراه است
متاسفانه . موزش داردآنگرش کارکنان نیز از مواردي است که نیاز به  -

دورکاري به نوعی حق براي کارمند تبدیل شده لذا عدم موافقت با دورکاري 
  . گردد می کارکنان به معنی ضایع کردن حق آنان محسوب بعضی از

ي مسئوالن و متولیان ها ترین اقدامبنیانیاز  تدوین چشم انداز دورکاري -
شود که باید  می محسوبسازمان و عمدتا دولت  هر نظام دورکاري در

  تواند شامل موارد زیر باشد: می اندازاین چشم. مورد توجه قرار گیرد
 کارکنان توانمندسازي  
 الگوهاي جدیدکار 
 توسعه استعداد و امکانات کارکنان 
 ارائه خدمت از راه دور 
 دورکاري به عنوان یک استراتژي 
 آموزش مداري دورکاري  
 ي شغلیها توسعه فرصت 
 رسانیتوسعه خدمت 
 مدیران و کارکنانها ساختن سازمان تشویق و متقاعد ، 
 اجراي آزمایشی 
 بودن دورکاري  برنامه مدار 
 عزم راسخ براي حذف موانع دورکاري 
 توسعه مراکز فنی پشتیبانی دورکاري 
 فراهم آوردن شرایط مناسب سازمانی و فردي کارکنان 

  پیشنهادات براي محققان آینده 14-3
از  ٪25/70با توجه به اینکه این تحقیق و عوامل شناسایی شده در آن 

مابقی توسط عواملی  ٪75/29اند، واریانس متغیر وابسته را تعیین کرده
به محققان . اندتبیین خواهد شد که در این تحقیق شناسایی نشده

شود در راستاي تکمیل این تحقیق نسبت به شناسایی  می عالقمند توصیه
  . سایر عوامل باقیمانده اقدام کنند

شود محققان با بررسی متغیرهاي این تحقیق و شناسایی  می پیشنهاد
اند نسبت به یی که دورکاري را اجرا کردهها انمتغیرهاي جدید در سازم

  . اصالح و توسعه مدل تحقیق اقدام نمایند
را مورد تجزیه و  ها ي دیگر را با این شاخصها توانند سازمان می محققان

  . تحلیل قرار دهند
توانند با بررسی جامع ابعاد مختلف دورکاري به بررسی کارایی  می محققان

  . تحقیق حاضر بپردازندو اثربخشی مدل در 
  
  
  
  

  و مأخذ منابع -15
ترجمه محمد صائبی و محمود ، روش تحقیق در مدیریت ،)1388( ،اوماسکاران ] 1[

، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، شیرازي
 . تهران

 7/4/1389مورخ  76481/44726تصویب نامه شماره  ،آیین نامه دورکاري ] 2[
 . وزیران کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

 ها دورکاري( مبانی, اصول و روش ،)1390( .علی اله ،قنبري .شراره ،بخت جو ] 3[
 ،انتشارات فرآزما پردازش، به انضمام طرح دورکاري در نظام اداري ایران)

 . تهران
سایت  ،دورکاري (کار از راه دور): مزایا و راهکارها)،1388( .باتمان قلیچ، ایثار ] 4[

 . راهکار مدیریت 
ترجمه: نادر  ،دورکار براي کتابداران و اطالع رسانان)،1380( .مونیکا ،بلیک ] 5[

 مدارك علمی ایران.  مرکز اطالعات ،نقشینه
، سازمان آموزش فنی دورکاري چیست؟ چرا؟ چگونه؟ )،1390( .کوروش ،پرند ] 6[

  و حرفه اي کشور. 
کار از راه دور رویکردي مؤثر )،1388( .اکبر ،فرد سلیمانی .محسن ،براه چشم ] 7[

 . مطالعات مدیریت ،هاي شغلی براي ایجاد فرصت

 ،)1391(، ي مرتبط با آنها درسنامه آشنایی با ده برنامه تحول اداري و شاخص ] 8[
 . مرکز آموزش مدیریت دولتی

مرکز آموزش  )،1390(،آموزشی آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاريدرسنامه  ] 9[
 دولتی.  مدیریت

و نحوه اعمال مقررات اداري و  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد ] 10[
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  ،)1389(،استخدامی کارمندان دورکار

 . ریاست جمهوري
انتشارات سمت,  ،و طراحی سیستمتجزیه و تحلیل  ،)1377(،علی ،رضائیان ] 11[

 . تهران
), بررسی مفهوم اعتماد در شهر 1388(،عابد ،عابدي جعفري، سعید ،زرندي ] 12[

 . دومین کنفرانس بین المللی شهرداري الکترونیکی , تهران ،الکترونیک
تعیین عوامل اثرگذار بردورکاري کارکنان از  ،)1390(.زهرا ،سلیمان زاده ] 13[

پایان نامه  ،مدیران صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایراندیدگاه کارشناسان و 
 . کارشناسی ارشد پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

 . مقام رهبري ،)1389(،سند چشم انداز نظام اداري ] 14[

مرکز  ،دورکاري( مفاهیم و فرآیند برنامه ریزي) )،1382( .بهمن ،سهرابی ] 15[
  می ایران. اطالعات و مدارك عل

بررسی دورکاري درسازمان اقتصادي/ )،1385( .علی ،رضائیان .بهمن ،سهرابی ] 16[
 . تابستان و پاییز ،20و 19شماره  ،نشریه پیام مدیریت، کوثر

-ي مدیریتدورکاري در نشر بینها بررسی چالش ،)1390(.حوریه ،شاه حسینی ] 17[
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید  ،الملل و ارائه راهکارهاي بهبود آن

 . بهشتی
اثر توامان امکان پذیربودن دورکاري از نظر  ،)1388(. ریحانه سادات ،شاهنگیان ] 18[

پایان نامه کارشناسی ارشد  ،مدیران و کارمندان برتمایل به دورکاري کارمندان
 . دانشگاه صنعتی شریف

شناسایی عوامل موثر در استقرار دورکاري در اداره )، 1390(. صادق پور، اصغر ] 19[
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قزوینرانامور مالیاتی شهر ته
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، مدلی براي تحقیق کار از راه دور در حسابداري)، 1388(. طاهره عزیز زاده، ] 20[
  . 73-68، ص:17مجله دانش و پژوهش حسابداري، شماره 

  . مجلس شوراي اسالمی ،)1386( ،قانون مدیریت خدمات کشوري ] 21[
ي اجراي فرآیند دورکاري در ها مدل )،1390( .کلودیا ،اسموالگ .لزك ،کاتیکا ] 22[

مجله الکترونیکی مرکز اطالعات و مدارك  ،ترجمه: علی حسین قاسمی ،لسهتان
 . دوره سوم ،شماره اول ،علمی ایران

مجازي سازي و نقش آن در دورکاري: گذر از  ،)1390(،امیر و همکاران ،مانیان ] 23[
همایش دورکاري در نظام  مجموعه مقاالت ،سازمان سنتی به سازمان مجازي

 ،برگزار کننده مرکز آموزش دولتی ،)91-119و راهکارها(ص ها چالش ،اداري
 تهران

و  ها چالش )،1390( ،مجموعه مقاالت همایش ملی دورکاري در نظام اداري ] 24[
 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی. راهکارها

امنیت در و  معماري شبکه امن)، 1390( .مردان نیا، مسعود .محمدي، شهریار ] 25[
و  ها ، مجموعه مقاالت همایش دورکاري در نظام اداري، چالشدورکاري
 )، برگزار کننده مرکز آموزش دولتی، تهران 161-167(ص راهکارها

قش دورکاري درمدیریت تقاضاي حمل ونقل: ن ،)1383(. رضاامیر ،ممدوحی ] 26[
 . رساله دکتري دانشگاه صنعتی شریف ،مدلسازي میزان بکارگیري دورکاري

بررسی تطبیقی دورکاري و مجازي سازي  )،1390( ،عباس و همکاران ،منوریان ] 27[
مجموعه مقاالت همایش ملی  ،در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه

 هکارها، مرکز آموزش مدیریت دولتی. را وها دورکاري در نظام اداري؛ چالش
 کاشف.  ،)ها و چالش ها (فرصت نظام دورکاري )،1389( .عباس ،نکیب ضمیر ] 28[

 .  spssي آماري با استفاده از ها تحلیل )،1386(.منصور مومنی، ] 29[

شرکت  بررسی عوامل موثر بر پیاده سازي دورکاري در ،)1390(.مریم همتیان، ] 30[
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،ملی گاز ایران
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