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Abstract: 
Application and implementation of tele-working initiatives have been viewed as socio-

technical challenge which affects on strategic and operational level of organizations. While 

many of virtual initiatives have failed due to lack of comprehensive view of effecting factors 

on implementation; consequently the employees of these failed initiatives have return to 

traditional offices. In order to avoid emerging problems, the readiness of organization for 

running tele-working must be evaluated before implementing them. Therefore, the aim of this 

survey is investigated factors affected organimtional readiness on successful implementation 

of virtual workspace. Identifying these factors helps organizations to establish virtual 

workspace effectively and adapt them to these circumstances. The approach of this paper is 

qualify method and them analysis was used for analysis 15 interviews which conducted with 

managers and employee of governmental organizations and experts of tele-working. The 

results of this survey shows employee characteristics, supervisors and managers 

characteristics, technical factors, job features, environmental factors, strategic alignment of 

tele-working program with mission and organizational culture have effect on organizational 

readiness in tele-working initiatives. Then by surveying experts opinions, the weights related 

to dimentions of framework were calculated. 
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 رویکردي آمیخته: سازي دورکاريها در پیادهارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان

  ) 17/07/1393: تاریخ پذیرش 16/09/92: تاریخ دریافت(  
  

  2فاطمه طاهري ،*1مونا جامی پور
 

  چکیده
هـا تاثیرگـذار   اجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی سازمان -سازي ابتکارات دورکاري یک چالش فنیکارگیري و پیادهبه

هاي مجازي سازي، چنین مجموعهفقدان نگرش همه جانبه به عوامل موثر بر پیادهکه، در بسیاري از این ابتکارات به دلیل درحالی. است
بدین منظـور، قبـل از   . گردندهاي اداري سنتی باز میاي، به محیطشوند و کارمندان چنین ابتکارات شکست خوردهبا شکست مواجه می

کارگیري دورکاري، وضعیت کنونی خود را شود و سازمان، قبل از بهها، ارزیابی سازي ابتکارات دورکاري، باید میزان آمادگی سازمانپیاده
سازي محیط کاري مجـازي و  بر این اساس، هدف این تحقیق بررسی آمادگی سازمانی در پیاده. سازي موفق مشخص نمایدبراي پیاده

ند تا مدیران قادر به شناسایی نقـاط  شناسایی چنین عواملی کمک می ک. عوامل مرتبط با بکارگیري موفق ابتکارات دورکاري می باشد
 استخراج عوامل براي .است آمیخته حاضر مقاله رویکرد. باشندقوت و ضعف سازمان خود در رابطه با پیاده سازي ابتکارات دورکاري می

نتایج  .شد استفاده تم تحلیل روش ازمدیران و کارکنان سازمان هاي دولتی و کارشناسان حوزه دورکاري،  با گرفته انجام مصاحبه 15 از
هاي شغلی، عوامل آورانه، ویژگیهاي سرپرستان و مدیران، عوامل فنهاي کارکنان، ویژگیروش کیفی بیانگر آن است که عوامل ویژگی

-پیادهها در هاي دورکاري با ماموریت اساسی سازمان و فرهنگ سازمانی بر میزان آمادگی سازمانمحیطی، همراستایی استراتژیک برنامه
سپس با نظر سنجی از خبرگان حوزه دورکاري، وزن مربوطه به ابعاد چارچوب ارزیابی توسـعه  . گذار استسازي ابتکارات دورکاري تاثیر
در نهایت به با استفاده مطالعه موردي کمی، چارچوب توسعه یافته به اندازه گیري آمادگی دانشگاه علوم . مورد محاسبه قرار گرفته است

  . پرداخته است پزشکی قم

  :واژگان کلیدي
  ابتکارات مجازي ، سازمان مجازي، دورکاري،  همراستایی استراتژیک
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 مقدمه - 1

هاي کنترل، رقابت جهانی، بهبود کیفیت، بهبود خدمات هاي کسب و کار امروز، بر کاهش هزینهچالش
کسب وکار از ایجاد و بهبود هاي این چالش. مشتري و تسریع چرخه تولید و توسعه محصول تاکید دارد

-، جهانی شدن بازارها، افزایش رقابت،بازارهاي غیرقابل پیش (ICT)1تکنولوژي هاي اطالعات و ارتباطات
بسیاري از افراد محیط کار مجازي را، راه . ]2[گیرندبینی و متالطم و تغییرات در نهادهاي اجتماعی نشات می

که دربرگیرنده سبک هاي مختلف کاري اعم از . ]10،15[دگیرنحلی براي حل این مشکالت در نظر می
براي بسیاري از افراد در جهان، این شیوه کار شیوه . گرددمی ٤و دفاتر مجازي ٣، دورکاري٢مراکز از راه دور

  .]27[باشد مرجح کار می
کسب وکارها و جامعه دور کاري به عنوان یکی از ابتکارات استراتژیک  سازمانی با مزایاي بالقوه براي افراد، 

دورکاري انتقال کار به کارکنان به جاي انتقال کارکنان به کار می باشد، مفهومی که . ]31[همراه می باشند
دورکاري ) 2003(ورك من و همکاران . ]28[سال قبل توسط محققی به نام جک نیلز بوجود آمد  30بیش از 

در پاسخ به محیط کاري متالطم مطرح می سازند و و ابتکارات مجازي را به عنوا ن نوآوري هاي موثري 
این . دورکاري را کار در مکانی دور چون خانه کارمند از طریق تکنولوژي هاي اطالعاتی تعریف کرده اند

زیرساخت هاي تکنولوژي  شامل طیفی از فناوري هاي اطالعاتی چون ایمیل، تلفن، سیستم هاي ویدئویی 
  .ارها و دیگر پایگاه داده هاي اطالعاتی می باشندکنفرانس از راه دور، گروه افز

دالیل زیادي وجود دارد که انتظار می رود سازمان ها و کسب وکار ها به پیاده سازي دورکاري و ابتکارات 
پتانسیل . برنامه دورکاري از مزایاي مربوط به فرد تا مزایایی مربوط به جوامع بسط دارد. مجازي می پردازند

زندگی براي کارکنان به میزان زیادي مورد تاکید قرار گرفته  -ي براي ارتقاي تعادل بین کاربالقوه دورکار
از طرف دیگر دورکاري مزیت هایی براي بهبود کیفیت زندگی براي جوامع داراست به عنوان مثال از . است

غیب به پیاده سازي به هرحال مزایاي دورکاري سازمان هاي دولتی را تر. طریق کاهش بار ترافیکی و آلودگی
جویی در تسهیالت مهمترین انگیزه براي ابتکارات ها، صرفهبراي سازمان. ]26[هایی می کندچنین پروژه

براي کارکنان، اغلب دو مزیت عنوان می شود که عبارتند از تعادل بین کار و خانواده و نیز . دورکاري می باشد
ت هاي موفق جهان ابتکارات دورکاري را در فعالیت هاي بسیاري از شرک. ]6[تر در خانه محیط کار راحت

اساسی شان بکاربرده اند و  به صرفه جویی هاي میلیون دالري و بهره وري بهبود یافته دست یافته اند 
]28[ .  

، داراي ویژگی هایی از قبیل استفاده از تکنولوژیهاي اطالعات و )2012(دورکاري از منظر وال محمدي 
  . الل از مکان، زمان کاري انعطاف پذیر و قرارداد کارکنان می باشدارتباطات، استق

                                                        
١ Information And Communication Technology 
٢ Telecenters 
٣ Teleworking 
٤ Virtual Offices 
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وري چون رابطه مثبت آن با عملکرد شغلی و بهرهاگرچه تحقیقات مرتبط با دورکاري، از وجود برخی مزایا هم

س ها از جمله رضایت کمتر با همکاران  و احساکند، اما تعداد دیگري نیز نتایجی عکس این یافتهحکایت می
کند که کار مجازي ممکن است براي این تناقضات بیان می. دهدایزوله شدن از فرهنگ سازمانی نشان می

از این رو، قبل از . ]25[همه افراد مناسب نباشد و افراد خاصی براي کار در مجموعه مجازي مناسب هستند 
موفقیت چنین ابتکاراتی تاثیرگذار است هاي کلیدي که بر سازي برنامه دورکاري، مدیران باید به حوزهپیاده

شان مناسب خواهد بود و مزیت ایجاد اي داشته باشند و بررسی کنند که آیا دورکاري براي شرکتتوجه ویژه
  .]5[کند؟ و اینکه چگونه مشخص کنند تا چه میزان سازمان براي دورکاري آماده است؟ می

دگی پیاده سازي ابتکارات دورکاري در کجا واقع شده است، درك اینکه سازمان در رابطه با عوامل کلیدي آما
  . چارچوبی براي هدایت اقدامات و تدوین برنامه هاي دورکاري به مدیران ارایه می دهد

سازي ابتکارات دورکاري، عوامل متنوعی را مد تحقیقات مختلف انجام شده در ارتباط با عوامل موثر بر پیاده
چون عوامل مربوط به شغل و یا صرفاً مسائل سازمانی همز آنها صرفاً، عوامل درونبرخی ا. اندتظر قرار داده

اما . ]18[اندفنی و تکنولوژیکی و برخی دیگر عوامل اجتماعی را جزو عناصر موثر بر این طرح قلمداد کرده
سی قرار می نکته مهم آن است که هریک از این مطالعات این عوامل را به صورت ایزوله و منفرد مورد برر

نیازهاي ضروري و عوامل موثر  بر آمادگی در حالیکه تحقیق حاضر،  به ارایه مدلی یکپارچه از پیش. دهند
پردازد که در آمادگی سازمان هاي براي دورکاري موثر هاي دورکاري با رویکرد آمیخته میسازي طرحپیاده

  .آیدحساب میافزایی آن بهترین دانشاست و مهم
هاي خدماتی که در آن کارکنان بطور مستقیم با گاه علوم پزشکی استان قم به عنوان یکی از سازماندر دانش

ارباب رجوع در ارتباط نمی باشند،  می توان فعالیتهاي کاري را به گونه اي تعریف کرد که در منزل قابل 
اي در میان که رقم قابل مالحظهباشد نفر می 4350چنین این سازمان داراي تعداد نیروي کار هم. انجام باشد

تواند منافع و مزایاي مختلف مطرح شده فوق هاي استان است و اجراي طرح دورکاري در آن میسایر سازمان
  .را تا حد زیادي تامین نموده و رضایت شغلی کارکنان و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان را بدنبال دارد

  
  ادبیات موضوع - 2

  و دورکاري و چگونگی بروز آنها تعریف کار مجازي -1- 2
افزایش سرعت توسعه قدرت پردازش کامپیوتر ها و دسترسی به اینترنت با سرعت باال این امکان را براي 
کارکنان فراهم می سازد تا به اطالعاتی که براي انجام کارشان نیاز دارند در هر جا دسترسی داشته باشند و 

کار مجازي  .کاري را در مکان هایی به غیر از اداره سنتی هماهنگ سازندنیز قادر خواهند بود فعالیت هاي 
که شامل انجام مسئولیت هاي کاري به دور از اداره هاي سنتی با استفاده از تکنولوژیهاي کامپیوتري می 

را  به طور کلی، انواع مختلف کار مجازي. ]7[باشد به شیوه رایج انجام کار در سرتاسر دنیا تبدیل شده است 
اولین نوع کار مجازي، دورکاري . بر مبناي تعداد افراد درگیر در آن و میزان تعامل بین آنها متمایز می سازند

هاي اطالعاتی ها و فناوريکه به طور جزیی یا کامل خارج از محیط کاري شرکت اصلی با پشتیبانی سرویس
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یجاد می شود که چند کارمند از راه دور با هم گروه هاي مجازي زمانی ا. و ارتباط از راه دور صورت می گیرد

در مقابل تیم مجازي زمانی وجود دارد که . کار کنند و هر کدام از اعضا به یک مدیر مشترك گزارش دهند
در نهایت اجتماعات مجازي . اعضاي گروه مجازي براي دستیابی به هدف مشترك با هم تعامل دارند

که در آن اعضا از طریق اینترنت مشارکت دارند که با اهداف و نرم موجودیت بزرگتر کار توزیع شده است 
برخالف تیم هاي مجازي جوامع مجازي در داخل ساختار سازمانی پیاده . هاي مشترك هدایت می شوند

  . ]31[سازي نمی شود و معموال به وسیله برخی از اعضایش راه اندازي می شود
شوند شبیه مسائلی است که آنها کاري الکترونیکی با آنها مواجه میهاي بسیاري از مسائلی که افراد در محیط

هاي مجازي از آنجا که به میزان بسیار حال محیطاما با این. هاي فیزیکی با آن روبرو هستنددر محیط
 . ]9[هاي فیزیکی دارندهایی با محیطچهره برخوردار هستند تفاوتبهکمتري از ارتباطات چهره

در دورکاري، تاثیر فعالیتهاي کاري جدید را بر فرایندهاي سازمانی، مدیریتی و تفکر مربوطه ادبیات موجود 
دارند که تکنولوژي هاي جدید ارتباطات توسط تفکر سازمانی به بیان دیگر بیان می. دهدمورد بررسی قرار می

 ]12[گیرد غالب، تحت تاثیر قرار می
  :ند از هاي مجازي عبارتویژگی مشترك همه فعالیت

 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات که امکان پراکندگی عملیاتی را فراهم می سازد.  
 کاهش اهمیت زمانی و مکانی براي انجام کارها.  
 انواع جدیدي از ساختارهاي سازمانی شبکه اي که ماهیتا پویا هستند.  
 شیوه هاي تغییر یافته از تعامل با مشتریان و بازارها.  
 ان و مشتریان و غیرهتجاري، تامین کنندگشرکاي(جدید کار براي کارکنان و موسسات هاي شیوه(.  

تري را در خانه دارا هستند به ویژه کیفیت هواي بهتر، کارکنان دورکاري بیان کرده اند که محیط کاري راحت
مل مختلفی را براي  مرور ادبیات عوا. ]6[سکوت بیشتر و کنترل دما نسبت به زمانی که در محیط اداره هستند

سنجش آمادگی سازمان ها در پیاده سازي ابتکارات مجازي از جمله  دورکاري، تیم هاي مجازي و سازمان 
  .]18[مجازي مطرح ساخته اند 

  
  عوامل موثر بر پیاده سازي ابتکارات مجازي -2- 2

پذیري در کار، کاهش غیبت، نحوه فعالیت کارکنان بصورت مجازي و یا دورکاري، تاثیر مثبتی بر انعطاف
توان از اجراي اما به رغم منافعی که می. کاهش هزینه هاي رفت و آمد، کاهش آلودگی هوا و غیره دارد

. رود افزایش پیدا نکرده استهاي دورکاري انتظار داشت، تعدادکارکنان دورکار آنطور که انتظار آن میبرنامه
چون تصور از بین رفتن کارهاي تواند به دالیلی همکار از راه دور میاند که مقاومت نسبت به محققان دریافته

تیمی، کاهش توانایی دورکاران در برقراري روابط اجتماعی با همکاران، عدم وجود تکنولوژیهاي ارتباطات با 
  . ]19[سرعت باال و یا وضعیت اقتصادي و غیره باشد
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ي در سطح جهان، این پدیده در ایران هنوز نهال دهه از طرح و اجراي نظریه دورکار 4با گذشت حدود 

آیین دورکاري کارمندان دولت به منظور انجام وظایف . گذردهاي کمی از تولدش مینوپایی است که سال
با  1389در محل کار، تیرماه )هانیروي فکري دستگاه(محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط 

-کاري و کاهش حجم رفتو آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن به دستگاه وري، انعطافهدف افزایش بهره
اي در هر دستگاه دولتی براي احصاي مشاغل دورکاري تشکیل بر این اساس، کمیته. هاي دولتی ابالغ شد

نتیجه این شد که اجراي طرح . هاي قابل انجام به روش دورکاري را ددستگاه متبوع معرفی کندشد تا فعالیت
  .طور ازمایشی در چند وزارتخانه و سازمان آغاز شددورکاري، به

ها، به عهده امور اداري مالیهر دستگاه گذاشته در مرحله اجرایی، ارزیابی ماهانه وضعیت دورکاري در دستگاه
ها در درصد از مجموعه فعالیت 20، حدود 1390شد و سرانجام هم در دستور کار قرار گرفت که در سال 

اکنون، دورکاري در برخی ادارت دولتی آغاز شده و در حال .دولتی از طریق دورکاري ارایه شود ادارات
  ).77-78، ص1391تهوري، (اجراست 

او منافع . در تحقیقی به بررسی موانع و چالش هاي دورکاري در ایران پرداخته است) 2012(ولمحمدي 
زمانی منعطف، آشفتگی کمتر، افزایش بهره وري و  برنامه: دورکاري در سازمان هاي دولتی چنین برمی شمرد

کارایی بیشتر، کمک به محیط زیست، استرس کمتر، بهبود کیفیت زندگی، شرایط کاري بهتر، بهبود روحیه 
کارکنان، کاهش غیب هاي کاري، امکان استمرار کسب وکار در طول بحران، کاهش هزینه تسهیالت، حفظ 

  . ي قابل توجهکارکنان با ارزش و صرفه جویی ها
ي موفق و هاي گوناگون صورت گرفته در این رابطه و بررسی ابتکارات دورکاري اجرا شدهمرور تحقیق

. ها، تاثیر بسیاري دارددهد که در نظر داشتن متغیرهاي مختلف بر موفقیت اجراي این طرحناموفق، نشان می
  .حقیق ارایه گردیده استبه همراه نام محقق و سال انجام ت  1این متغیرها در جدول 

  
  هاي تاثیرگذار بر اجراي موفق دورکاريتحقیقات انجام شده در ارتباط با مولفه  -1جدول 

محقق و سال انجام 
 مولفه هاي تاثیرگذار بر  اجراي موفق دورکاري  تحقیق

  آموزش کارکنان، جبران خدمات، فرهنگ سازمانی )2010(  کالور و ویگار
  هاي سرپرستان، ویژگیهاي وظیفه، محیط کاريویژگی  )1999(و والورز  زیگومارا

  فرهنگ سازمانی، اعتماد بین کارکنان و مدیران )2003( لزیواتاد و و

 )2000( سانزویواتاد و د
هاي اثربخش اجراي دورکاري، جانبه و فراگیر، ایجاد طرححمایت مدیران ارشد، آموزش همه

  نولوژیکی، تعریف مجدد فرایندها و ساختارهاي سازمانیدرنظرداشتن مسائل نیروي انسانی و تک

 )2010( یفن انج

نور کافی، محیط فیزیکی بدور از سروصداي اعضاي خانواده، مکانی (وجود فضاي مناسب در منزل 
، برقراي استانداردهاي ارگونومیک در منزل، وجود تجهیزات فنی )هابراي ذخیره اطالعات و پرونده

، جلوگیري از انزواي شغلی، وجود فضاي امن براي ...)ا، کامپیوتر، پرینتر و خط تلفن مجز(کافی 
  هاي مالی مورد نیاز براي دورکارينگهداري اطالعات محرمانه سازمان، پرداخت هزینه

 افزار، طراحان، محققان وریزان نرمچون برنامهدرصد کارکنان دانشی هم( مسائل نیروي انسانی  )2010(پرز و همکاران 
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ارایه (، مسائل تکنولوژیکی )غیره، ساعات کاري منعطف، کارهاي نیمه وقت، آموزش کارکنان

سیم، امکان هاي بیها، شبکههاي یکپارچه دیجیتال، شبکهتاپ با کارکنان، سرويکامپیوتر و لپ
هاي اطالعات و گذاري در فناوريفروش و خرید محصول بصورت الکترونیک، میزان سرمایه

افزار براي ها بصورت الکترونیک، استفاده سازمان از نرم، استفاده سازمان از  تبادل دادهارتباطات
آموزش مدیران در زمینه تکنولوژهاي اطالعات و (، مسائل مدیریتی )انجام کلیه امور اداري

- سازي طرحهاي نوآورانه، نگرش مدیران به پیادهگذاري مدیران در طرحارتباطات، میزان سرمایه
  )ي دورکاريها

  

    مراحل اجرایی تحقیق - 3
در این تحقیق پس از بررسی ادبیات دورکاري و ابتکارات مجازي، عوامل موثر بر پیاده سازي چنین پروژه 
هایی مورد بررسی قرار گرفت، سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه دورکاري به واکاوي عوامل تاثیرگذار 

در مرحله بعد با استفاده . هاي دورکاري پرداخته شددر بکارگیري برنامهبر میزان آمادگی سازمان هاي دولتی 
در نهایت چارچوب  از پرسشنامه اي به اولویت بندي عوامل استخراج شده از روش کیفی پرداخته شده است و

توسعه یافته در دانشگاه علوم پزشکی قم پیاده سازي شده است و وضعیت دانشگاه از لحاظ عوامل مورد نظر 
  . مورد ارزیابی قرار گرفته است

  فرضیه ها و سواالت تحقیق - 4
با توجه به این که هدف این تحقیق تدوین چارچوبی است تا عوامل و شاخص هاي آنها را از طریق تحقیقی 

توان سوأالت تحقیق را به شرح  باشد، اما می کیفی استخراج نماید، در این مرحله داراي فرضیه تحقیق نمی
  :فتزیر در نظر گر

و این چارچوب داراي چه  سوأل اصلی این است که چارچوب آمادگی دورکاري در سازمان هاي دولتی چیست
 مولفه هایی است؟

  :باشد تر زیر می این سوأل، مستلزم پاسخگویی به مجموعه سوأالت جزئی پاسخ به 
  چیست؟ و اجزاي چارچوب آمادگی دورکاري در سازمان هاي دولتی  مولفه هاي  - ١
 اهمیت هریک از این مولفه ها چگونه است؟ میزان - ٢
وضعیت آمادگی پیاده سازي دانشگاه علوم پزشکی براساس چارچوب پیشنهادي و آسیب شناسی  - ٣

 چگونه است؟ آن در رابطه با دورکاري
 

  روش تحقیق - 5
و، از این ر. مدل عوامل موثر بر آمادگی سازمان در پیاده سازي ابتکارات دورکاري است هدف تحقیق، طراحی

ش در حیطه ـرا که به توسعه دانـتحقیق حاضر  براساس هدف از تحقیقات کاربردي محسوب می شود چ
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استخراج عوامل  يبراکیفی  روش از قیتحق نیا در .پردازدآوري اطالعات و مدیریت منابع انسانی میفن

کیفی براي کمک به هاي تحقیق. موثر بر آمادگی سازمان ها در پیاده سازي دورکاري استفاده شده است
کنند شکل  ها در آن زندگی می اي که انسان محقق براي درك افراد انسانی و بسترهاي اجتماعی و فرهنگی

هاي تحقیق کیفی است که در تحقیق حاضر با رویکردي اکتشافی و به  مصاحبه یکی از شیوه. ]1[گرفتند
سوال اصلی تحقیق که در جریان  .شده است صورت نیمه ساختاریافته براي گردآوري داده ها از بکار گرفته
عوامل و پیش نیازهاي ضروري براي پیاده  ":مصاحبه از مصاحبه شوندگان پرسیده شد، بدین صورت است

کلیه مدیران و کارکنان  دانشگاه علوم  شامل ،یبررس مورد جامعۀ.  "سازي موفق ابتکارات دورکاري چیست؟
  . باشدپزشکی استان قم و  پنج معاونت آن می

دانشگاه هاي علوم پزشکی به عنوان یکی از پرتراکم ترین سازمان ها از نظر تعداد نیروي انسانی در کشور 
همانطور . بخش قابل توجهی از خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی حوزه سالمت کشور را انجام می دهند

اي است که نیازمند ارتباط ن  به گونههاي انجام شده در این سازماکه پیش از این مطرح شد ماهیت فعالیت
. دهندها تشکیل میاز سوي دیگر تعداد کثیري از شاغلین این دستگاه را خانم. مستقیم با  ارباب رجوع نیست

کار مناسبی است تا هم شاغلین به وظایف سازمانی خود بپردازند و هم اینکه دورکاري براي بانوان شاغل راه
هاي همه این موارد دال بر ضرورت و وجود زمینه مناسب اجراي طرح. مایندامورات منزل را مدیریت ن

واسطه آن هم رضایت درون سازمانی نیروي انسانی تامین گردد و هم دورکاري در این سازمان است تا به
  .  جامعه از منافع اقتصادي و غیر اقتصادي مربوطه منتفع گردد

-یم معموالً مصاحبه، کی در. بود نفر 15 مصاحبه اشباع نقطه هب دنیرس يبرا شده انتخاب هاينمونه تعداد
  .]20[دیرس اشباع نقطه به کننده شرکت 20 تا 12 حدود با توان

شود، بر این گیري احتمالی استفاده نمیهاي نمونههاي تحقیق کیفی از روشکه در روشبا توجه به این
 بر که شد استفاده  برفیگلوله ي قضاوتی ورگینمونه روش از، نمونه انتخاب يبرااساس در این تحقیق نیز 

در این . کرد رهنمون اطالعات گردآوري براي مناسب افراد ریسا به را محقق شونده، مصاحبه هر آن، اساس
شود و بر مبناي آن افرادي به منظور نظرسنجی در گیري معیاري براي پذیرش نمونه مطرح میروش نمونه

گیري قضاوتی معیارهایی چون در این تحقیق معیار هاي نمونه. شوندتحقیق، گزینش می 3خصوص مورد 
  . هاي دورکاري بوده استداشتن دانش کافی در مورد ابتکارات دورکاري و نیز داشتن تجربه کاري در برنامه

محققان . استاستفاده شده ) ارزیاب(براي محاسبه پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار
عنوان به همراه همکار تحقیق، تعداد سه مصاحبه را کد گذاري کرده و درصد توافق درون موضوعی که به

  ].17[، بیشتر است 6/0دست آمده است که از میزان قابل قبول، به 81/0رود، کار میشاخص پایایی به
 لیتحل .است شده استفاده ،تم لیتحل روش از ها، مصاحبه از آمده دستبه هاي داده تحلیل و تجزیه براي     

  . ]24[رودیم شمار به یاجتماع علوم در هاداده لیتحل يبرا کردیرو نتریجیرا یبیتقر طوربه تم
هاي استخراج شده از روش کیفی و در مرحله دوم تحقیق به منظور نظرسنجی از خبرگان در رابطه با مولفه

در این مرحله، به نظرسنجی از خبرگان در رابطه با . اي تدوین گردیده استدهی به آنها، پرسشنامهنیز وزن
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 34در این مرحله تعداد . هاي چارچوب پرداخته استها و اهمیت هریک از شاخصوجود هریک از مولفه

گیري گیري نیز نمونهروش نمونه. آوري و مورد تحلیل قرار گرفتپرسشنامه از خبرگان حوزه دورکاري جمع
در مرحله اول و دوم گیري قضاوتی براي انتخاب خبرگان در این تحقیق معیارهاي نمونه. تی بوده استقضاو

در حوزه  يدست کم دو سال تجربه کار ای دورکاريداشتن تجربه پیاده سازي پروژه   :عبارت بودند ازتحقیق 
داشتن ابتکارات دورکاري، وزه نامه یا حداقل دو مقاله علمی معتبر در ح انیداشتن کتاب، پا، دانش تیریمد

 نهیمرتبط با زم یدانشگاه التیداشتن تحصدورکاري و تخصص خود در زمینه  ایسابقه تدریس تجارب 
  .تحقیق

در این . در آخرین مرحله به ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی با استفاده مطالعه موردي کمی پرداخته شده است
مدیر ارشد اي که پس از جلسه و مذاکره با  ، به گونهه استاستفاده شدگیري هدفمند  از روش نمونهمرحله، 

دورکاري افراد کارشناس در حوزه لیستی از ، آوري اطالعات و نیز مدیر بخش توسعه و منابع انسانیبخش فن
عداد هاي ارسال شده، تدر نهایت از پرسشنامه .در اختیار محقق قرار گرفت تا پرسشنامه براي آنها ارسال گردد

پرسشنامه از مدیران، کارمندان و کارشناسان حوزه دورکاري در این سازمان جمع آوري و مورد تحلیل  27
  . قرار گرفته است

  
  ها یافته - 6

منظور استخراج هاي نیمه ساختاریافته، بهسازي شدة مصاحبهبراي بررسی نتایج تحقیق، ابتدا متون پیاده
سازي موفق ابتکارات دورکاري، با دقت مورد تفحص قرار گرفتند و پیادهها در عوامل موثر بر آمادگی سازمان

پس از وارد کردن آنها در جداول و جدا کردن جمالت معنادار آنها در سطرهاي مختلف جدول، عوامل 
این اطالعات در جداول . شناسایی شده به روش تحلیل تم تحلیل شده و به گروه بندي آنها پرداخته شد

  .هاي استخراج شده ارایه گردیده استقالب مفاهیم و مقوله ، در3و2شماره
  

 مفاهیم مربوط به پیاده سازي موفق دورکاري: هانتایج تحلیل مصاحبه -2جدول 

  شواهد گفتاري  مفاهیم

 هاي جمعیت شناختیویژگی
تر و با تحصیالت باالتر تمایل و اشتیاق بیشتري به شرکت در این به نظر من کارکنان جوان

- کنند؛ چون میاز طرف دیگر،  زنان از این طرح استقبال بیشتري می. دهندبرنامه ها نشان می
  .توانند هم کارهاي منزل و هم کارهاي اداري خود را انجام دهند

 تعهد کارکنان
دهند، بنابراین باید افراد بعضی کارمندها هستند که  وقتی در منزل باشند کار را درست انجام نمی

  .پذیري کافی داشته باشندمسئولیت دورکار،

توانایی کار با حداقل نظارت و 
  کنترل

ها با موفقیت مشارکت داشته باشند که توانایی کنم افرادي می توانند در این پروژهمن فکر می
نظارت بر کارهاي خود را داشته باشند و نیازي نباشد مدیر و سرپرست به طور مستمر آنها را مورد 

  .افرادي که نیاز به کنترل مستقیم مدیر دارند مناسب کارهاي دورکاري نیستند. دهدکنترل قرار 
افزار و اینترنت برخوردار باشد تا هاي کافی کار با کامپیوتر و نرمیک فرد دورکار، باید از مهارت دانش کافی دورکاري



 131    رویکردي آمیخته: سازي دورکاريها در پیادهچارچوب ارزیابی آمادگی سازمانارائه 

 
  .بتواند خودش در منزل بدون کمک دیگران کارهایش را انجام بدهد

حیه انجام وظایف به داشتن رو
 صورت انفرادي

اي داشته باشد که با دورکاري احساس انزواي اجتماعی نکند، فرد مورد نظر این طرح باید روحیه
  .صورت دورکار، تاثیر منفی میگذاردصورت این موضوع، بر ادامه کارش بهدر غیر این

  کارکنان با قراردادهاي غیرموقت
هاي قرارداهاي موقتی کمتر داشته باشه، بیشتر امکان طرح نظرم اگر سازمان کارکنان بابه

هاي پایینی برخوردارند که دورکاري براش وجود داره، چون اوال کارکنان موقتی معموالً از مهارت
- مناسب دورکارشدن نیستند، ثانیاً مدیران آنها را افرادي با تعهد پایین نسبت به سازمان درنظر می

  .د کمتري به آنها دارندگیرند، بنابراین  اعتما
تعهد مدیران به اجراي برنامه هاي 

 دورکاري
ها ابالغ شده، اگر مدیران متعهد به اجراي هاي دورکاري به بسیاري از سازمانقانون اجراي طرح
 .سازي طرح بسیار موثر استآنها شوند، در پیاده

- حمایت مدیران از اجراي برنامه
 هاي دورکاري

با اجرا یا ادامه طرح دورکاري مخالفت نکنند، یک عامل مهم در اجراي این  اگر مدیران سازمان
  .طرح هست

نگرش مثبت مدیران به پروژه 
 هاي دورکاري

تر بعضی از مدیران؛ اصوال دید مثبتی به این طرح ندارند و اجراي کارها به روش سنتی را مناسب
  .میدانند، اگر این نگرش عوض بشود خیلی مهم است

د مدیران به مسئولیت پذیري اعتما
 کارکنان دورکار

قدر کافی از او کار بخواهد یا اگر در تواند بهمدیر من معتقد است اگر کارمندش در اداره نباشد نمی
  .دهدمنزل باشد کارش را درست انجام نمی

مهارت کار با سیستم هاي 
  دورکاري

ندارند نمی تواند بازده خوبی در محیط هاي مدیرانی که توانایی کار با سیستم هاي کامپیوتري را 
دورکاري داشته باشند و ترس عدم توانایی در کار با سیستم هاي دورکاري نیز مانع از پذیرش و 

  .استفاده آنها از این سیستم ها می شود

- ث میکنند که فکر می کنند اجراي دورکاري باعبعضی اوقات، مدیران به این خاطر مخالفت می  مقاومت مدیران
  . شود شغل و جایگاه آنها اضافی یا بی اهمیت به نظر برسد

 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت

به اعتقاد من یکی از مشکالت اصلی در دورکاري در ایران مشکل سرعت اینترنت است و براي 
که کارکنان و مدیران احساس خوبی از کار در محیط هاي مجازي داشته باشند باید سازمان  این
کار در شبکه با سرعت پایین تجربه . رسی مناسبی به اینترنت پرسرعت برایشان فراهم سازددست

  .خوبی براي کارکنان ایجاد نمی کند
فراهم ساختن زیرساخت هاي 

 امنیتی براي برنامه هاي دورکاري
مان که نمیشه اونها رو به بیرون از سازافزارها یا اطالعات سازمان محرمانه است، طوريبعضی نرم
  .انتقال داد

سهولت استفاده از تکنولوژي هاي 
 کاري

من فکر می کنم یکی از فاکتورهاي مهم در پذیرش و موفقیت دورکاري اینه که کاربران به 
هرچه کار با . راحتی بتوانند از این سیستم استفاده کنند و نیاز به آموزش هاي پیچیده نداشته باشه

  .مقاومتشان در استفاده از آنها بیشتر خواهد بود این سیستم ها سخت تر باشه کاربران

دسترس پذیري سیستم هاي 
 دورکاري

هاي دورکاري در هر زمان که کارمندان می خواهند کارشان را انجام آورياینکه سیستم ها و فن
به نظر من اگر سیستم ها به میزان . گو باشد و در دسترس افراد باشد بسیار اهمیت دارددهند پاسخ

گو نباشند کاربران انگیزه براي کار کردن از طریق این سیستم ها را از زیادي خراب باشند و پاسخ
  .دهنددست می

 استفاده از تکنولوژي هاي به روز
 

هاي جدید با آوريتر شدن پروژه هاي مجازي باید از فنمن معتقدم که سازمان براي اثربخش
کارکنان هم از این طریق بهبود پیدا کند و استفاده از  هاي باال استفاده کند تا عملکردقابلیت
  .دهدهاي قدیمی سرعت و عملکرد افراد را به میزان زیادي کاهش میسیستم
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  مفاهیم مربوط به پیاده سازي موفق دورکاري: هانتایج تحلیل مصاحبه -2ادامه جدول شماره  

  شواهد گفتاري  مفاهیم

رفته با کار آوري بهمتناسب بودن فن
  شغل مورد نظر

تر از سطح کاري آن کارگرفته شده براي شغل فرد دورکار، باالتر یا پایینآوري بهگاهی اوقات فن
  .اش میشوداست و این مانع انجام درست وظیفه

نیاز نداشتن به ارتباطات رو در رو با 
 ارباب رجوع

صورت رودر رو دارد مناسب بهگویی به ارباب رجوع دورکاري براي مشاغلی که نیاز به پاسخ
رجوع مراجعه کند و کارمند مربوطه سرکار نباشد، نارضایتی ایجاد صورت، اگر اربابدر این. نیست

  .شودمی

امکان ایفاي وظیفه بدون وابستگی 
 به همکاران

 اي از همکارانصورت گروهی انجام بشوند، در واقع، هرکارمند نیاز به مجموعهبعضی کارها باید به
صورت دورکار صورت نمیشود وظیفه مربوطه را  بهدیگر دارد تا بتواند کارش رو انجام دهد، دراین

  .و جدا از همکاران انجام داد

برنامه ریزي زمانی منعطف براي 
 انجام شغل

هاي دورکاري مناسب هستند که زمان انجام قطعی و مشخصی و هایی براي محیطشغل
نان قادر باشند در یک بازه زمانی آن را انجام دهند و محدودیت محدودي نداشته باشند و کارک

  .زمانی براي انجام آن وظیفه وجود نداشته باشد

وابسته نبودن به اطالعات محرمانه 
  درون سازمانی

به نظر من در صورتی که نیاز باشد براي انجام شغل خاص به اطالعاتی که امکان خروج آنها از 
هایی که شغل. سی داشته باشیم آن شغل براي دورکاري مناسب نیستسازمان وجود ندارد دستر

  .اطالعات مورد نیاز آنها کمتر سري و محرمانه هستند براي واگذاري به دورکاران بهتر هستند

امکان مشخص کردن معیار هاي 
آشکار و عینی براي ارزیابی نتایج 

  حاصل از شغل دورکاري

دورکاري زمانی بهترین خروجی را خواهد داشت که در  کنم مدیریت کردن کارکنانمن فکر می
یک محیط نتیجه گرا پیاده سازي شود و عملکرد افراد دورکار براساس یکسري معیارهاي آشکار 

یابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده متمرکز مورد ارزیابی قرار گیرد و برنامه ها بر دست
  .باشند

هاي حمایتی، چارچوب هاي قانونی و دستورالعمل هاي نظر تامین زیرساختبه نظر من دولت از   حمایت دولت
  .سزایی در موفقیت آنها داردمورد نیاز براي پیاده سازي این ابتکارات نقش به

حمایت صنایع پشتیبان در حوزه 
  دورکاري

هاي دورکاري هاي موسسات پشتیبانی کننده فعالیتوجود، گستردگی و سطح خدمات و هزینه
افزار، ارایه دهندگان خدمات امنیتی بر موفقیت پیاده هاي تولیدکننده نرمچون مخابرات، شرکت

  .هاي دورکاري تاثیر گذار استسازي پروژه

 حمایت خانواده

خانواده فرد دورکار باید همکاري الزم در موارد ارایه فضاي مناسب به او براي ایفاي وظیفه، 
ل در کار  و ارایه تجهیزات ارگونومیک مفید به منظور حفظ جلوگیري از بروز سروصدا و اخال

مساله دیگر، نیاز به مکان و فضایی وسیع در خانه است که یکی از .  سالمتی او داشته باشد
محیط کاري خیلی کوچک براي کارکنان دورکار . عوامل حیاتی در تصمیم براي کار از خانه است

  .کندمشکل ایجاد می
یریت ارشد به        دید استراتژیک مد

 هاي دورکاريپروژه
کنم براي موفقیت این برنامه ها باید مدیران عالی درك کنند که می توان از این من فکر می

  .هاي سازمان بهره بگیرندها براي رسیدن به اهداف و استراتژيطرح
مشارکت مدیریت ارشد سازمان 

  هاي دورکاريدر     پروژه
هاي دورکاري درگیر کنید و به مشارکت سازمان را بیشتر در برنامه ریزيهر چقدر مدیران ارشد 

بطلبید آنها حس بهتر و بیشتري دارند، شناسایی درست نیازها باید با کمک مدیران ارشد انجام 
  .شود تا مقاومت ایجاد نشود

مزایاي حاصل از بکارگیري این پروژه ها را بهتر درك کنند و فکر می کنم اگر مدیران منافع و درك مزایاي حاصل از دورکاري 
  .برایشان آشکار باشد
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 توسط مدیر ارشد

دید استراتژیک مدیریت ارشد به 
 پروژه هاي دورکاري

ها براي رسیدن توان از این پروژهها باید مدیران عالی درك کنند که میبراي موفقیت این برنامه
  .هاي سازمان بهره بگیرندبه اهداف و استراتژي

مشارکت مدیریت ارشد سازمان 
  هاي دورکاري در پروژه

مساله دیگر این است که هر چقدر مدیران ارشد سازمان را بیشتر در برنامه ریزي هاي دورکاري 
درگیر کنید و به مشارکت بطلبید آنها حس بهتري دارند، شناسایی درست نیازها باید با کمک 

  .نشود مدیران ارشد انجام شود تا مقاومت ایجاد
درك مزایاي حاصل از دورکاري 

 توسط مدیر ارشد

 

ها را بهتر درك کنند و کنم اگر مدیران منافع و مزایاي حاصل از بکارگیري این پروژهمن فکر می
  .برایشان آشکار باشد

  
  

برآورده شدن نیازهاي جاري و 
  آتی سازمان

 

اساسی حال و آینده سازمان و به نیازهاي . که در سازمان چه کاري صورت می گیردبررسی این
بیان ساده، مشکل در کجا قرار دارد؟ شناخت مشکل سازمان همانند محرکی براي جذب و 

باید بررسی کرد که وضعیت فعلی . کندپشتیبانی از تغییرات ناشی از ابتکارات مجازي عمل می
زمان است و این شکاف هاي ساها و فعالیتچیست و چگونه و در چه نقطه اي، نقطه بهبود فرایند

فهمیم که اصال به ابتکارات دهیم میرا بتوانیم شناسایی کنیم و زمانی که این کار رو انجام می
  دورکاري نیاز داریم یا نه؟

نظر من اگر سازمان، داراي فرهنگ نوآوري و ارج نهادن به تحول سازمانی باشه، در پذیرش و به فرهنگ نوآوري و تحول 
  .شوددورکاري با مقاومت کمتري روبرو می هاياجراي طرح

فرهنگ تشریک مساعی و 
  همکاري

برخی همکارانم، در اجراي وظیفه من بصورت دورکار اخالل ایجاد می کنند و همکاري الزم را 
  .ورزندندارند؛ در واقع اونها به وضعیت من حسادت می

کنند به چهره را تشویق می تباطات و تعامالت چهرههایی که اربه نظرم دورکاري مناسب فرهنگ  فرهنگ بوروکراتیک
سازي شه به پیادهنیست؛ بلکه در یک فرهنگ بوروکراتیک با  با قوانین و مقررات روشن بهتر می

  .این طرح پرداخت
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  هاي استخراج شده حاصل از مفاهیم مصاحبهمقوله -3جدول 

  مفاهیم مقوله ها  ردیف

 هاي جمعیت شناختیویژگی  هاي کارکنانویژگی  1
 تعهد کارکنان

  توانایی کار با حداقل نظارت و کنترل
 دانش کافی دورکاري

 داشتن روحیه انجام وظایف به صورت انفرادي
  کارکنان با قراردادهاي غیرموقت

  هاي سرپرستانویژگی  2

  و مدیران

 تعهد مدیران به اجراي برنامه هاي دورکاري
 هاي دورکارياز اجراي برنامهحمایت مدیران 

 نگرش مثبت مدیران به پروژه هاي دورکاري
 اعتماد مدیران به مسئولیت پذیري کارکنان دورکار

 مهارت کار با سیستم هاي دورکاري
  مقاومت مدیران

 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت  آورانهعوامل فن  3
 هاي دورکاريفراهم ساختن زیرساخت هاي امنیتی برنامه 

 سهولت استفاده از تکنولوژي هاي کاري
 پذیري سیستم هاي دورکاريدسترسی

 هاي به روزآورياستفاده از فن
  کار رفته با شغل مورد نظرآوري بهمتناسب بودن فن

 نیاز نداشتن به ارتباطات رو در رو با ارباب رجوع  هاي شغلیویژگی 4
 بدون وابستگی به همکارانامکان ایفاي وظیفه 

 برنامه ریزي زمانی منعطف براي انجام شغل
  وابسته نبودن به اطالعات محرمانه درون سازمانی

  امکان مشخص کردن معیار هاي آشکار و عینی براي ارزیابی نتایج حاصل از شغل دورکاري
  حمایت دولت  عوامل محیطی  5

 دورکاريحمایت صنایع پشتیبان در حوزه 
 حمایت خانواده

همراستایی استراتژیک   6
برنامه هاي دورکاري با 
  ماموریت اساسی سازمان

 هاي دورکاريدید استراتژیک مدیریت ارشد به پروژه
  مشارکت مدیریت ارشد سازمان در پروژه هاي دورکاري

 درك مزایاي حاصل از دورکاري توسط مدیر ارشد
 ارشد به پروژه هاي دورکاري دید استراتژیک مدیریت

  مشارکت مدیریت ارشد سازمان در پروژ هاي دورکاري
  برآورده شدن نیازهاي جاري و آتی سازمان

 فرهنگ نوآوري و تحول   فرهنگ سازمانی  7
  فرهنگ تشریک مساعی و همکاري

  فرهنگ بوروکراتیک
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در این بخش با . چارچوب ارزیابی و وزن دهی گردیدسپس با نظر سنجی از خبرگان حوزه دورکاري، ابعاد 

اي به بررسی نظر خبرگان در رابطه با مولفه هاي مدل پرداخته شد که تمامی آنها استفاده از آزمون دوجمله
دهی پرسشنامه، وزن هریک دست آمده از بخش وزنسپس با استفاده از اطالعات به. مورد تایید قرار گرفتند

دست هاي بهاین عوامل را همراه با وزن  3جدول . یم و مولفه ها مورد محاسبه قرار گرفتاز شاخص ها، مفاه
  .دهدآمده نمایش می

  
  هاي دورکاري به همراه وزن مورد نظر  آنها از نظر خبرگانشاخص  -4جدول 

ردیف
  

  شاخص ها  عوامل
وزن در حوزه 
  عامل مربوطه

وزن هر 
عامل در 

حوزه 
  دورکاري

  کارکنانویژگی هاي   1
  )شاخص 5(

  213/0 تعهد کارکنان

146/0  
  204/0  توانایی کار با حداقل نظارت و کنترل

  195/0 دانش کافی دورکاري
  20/0 داشتن روحیه انجام وظایف به صورت انفرادي

  188/0  کارکنان با قراردادهاي غیرموقت

2  

ویژگی هاي 
  سرپرستان
  و مدیران

  )شاخص 6(

  175/0 به اجراي برنامه هاي دورکاريتعهد مدیران 

143/0  

  167/0 هاي دورکاريحمایت مدیران از اجراي برنامه
  169/0 نگرش مثبت مدیران به پروژه هاي دورکاري

  166/0 اعتماد مدیران به مسئولیت پذیري کارکنان دورکار
  162/0 مهارت کار با سیستم هاي دورکاري

  161/0  عدم مقاومت مدیران

3  

  
  عوامل تکنولوژیکی

  )شاخص 6(
  
  
  

  180/0 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت

147/0  

فراهم ساختن زیرساخت هاي امنیتی براي برنامه هاي 
 دورکاري

165/0  

  168/0 سهولت استفاده از تکنولوژي هاي کاري
  173/0 دسترس پذیري سیستم هاي دورکاري

  159/0 به روز استفاده از تکنولوژي هاي
  155/0  متناسب بودن فن آوري بکار رفته با شغل مورد نظر

  ویژگی هاي شغلی  4
  )شاخص 5(

  214/0 عدم نیاز به ارتباطات رو در رو با ارباب رجوع
  207/0 امکان ایفاي وظیفه بدون وابستگی به همکاران  144/0

  19/0 برنامه ریزي زمانی منعطف براي انجام شغل
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  موفقیت دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی قمسازي چارچوب ارزیابی نتایج  حاصل از پیاده - 7
هاي گردآوري شده از سازمان و با اعمال وزن هر عامل، وضعیت دورکاري در هر پس از تجزیه و تحلیل داده

  .دهنددست آمده را نشان مینتایج به 5جدول . یک از عوامل آمادگی دورکاري تعیین گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  201/0  عدم وابستگی به اطالعات محرمانه درون سازمانی
امکان مشخص کردن معیار هاي آشکار و عینی براي 

  188/0  ارزیابی نتایج حاصل از شغل دورکاري

  عوامل محیطی  5
  )شاخص 4(

  273/0  حمایت دولت

  232/0  حمایت صنایع پشتیبان در حوزه دورکاري  140/0
  254/0  حمایت خانواده

  241/0  مکان فیزیکی مناسب براي دورکاري در منزل

6  

همراستایی استراتژیک 
برنامه هاي دورکاري 
با ماموریت اساسی 

  سازمان
  )شاخص 4(

  257/0  دید استراتژیک مدیریت ارشد به پروژه هاي دورکاري

139/0  
  254/0  مشارکت مدیریت ارشد سازمان در پروژ هاي دورکاري

  256/0 حاصل از دورکاري توسط مدیر ارشددرك مزایاي 

  233/0 برآورده شدن نیاز هاي جاري و آتی سازمان

  فرهنگ سازمانی  7
  )شاخص 3(

  348/0 فرهنگ نوآوري و تحول 
  319/0  فرهنگ تشریک مساعی و همکاري  141/0

  333/0  فرهنگ بوروکراتیک 
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  وضعیت دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی استان قمنتایج حاصل از سنجش  -5جدول 

  

  

  شاخص ها
میانگین بلوغ 
سازمان در 
رابطه با 
  دورکاري

وزن شاخص در 
  حوزه

میانگین بلوغ 
ضربدر وزن 

  شاخص
  هاي کارکنانویژگی

  590/0  213/0  769/0 تعهد کارکنان .1
  471/0  204/0  308/2  توانایی کار با حداقل نظارت و کنترل .2
  465/0  195/0  385/2 دورکاريدانش کافی  .3
  515/0  20/0  577/2 داشتن روحیه انجام وظایف به صورت انفرادي .4
  505/0  188/0  692/2  کارکنان با قراردادهاي غیرموقت .5
  547/2  1  مجموع

  ویژگی هاي مدیران و سرپرستان
  377/0  175/0  154/2 تعهد مدیران به اجراي برنامه هاي دورکاري .6
  276/0  167/0  654/1 هاي دورکارياجراي برنامهحمایت مدیران از  .7
  312/0  169/0  846/1 نگرش مثبت مدیران به پروژه هاي دورکاري .8
  274/0  166/0  654/1 اعتماد مدیران به مسئولیت پذیري کارکنان دورکار .9

  33/0  162/0  038/2 مهارت کار با سیستم هاي دورکاري .10
  297/0  161/0  846/1  عدم مقاومت مدیران .11

  867/1  1  مجموع
  عوامل فن آوریکی

  263/0  180/0  461/1 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت .12
فراهم ساختن زیرساخت هاي امنیتی براي برنامه هاي  .13

 دورکاري
538/1  165/0  254/0  

  349/0  168/0  077/2 سهولت استفاده از تکنولوژي هاي کاري .14
  286/0  173/0  654/1 دسترس پذیري سیستم هاي دورکاري .15
  251/0  159/0  577/1 استفاده از تکنولوژي هاي به روز .16
  274/0  155/0  769/1  متناسب بودن فن آوري بکار رفته با شغل مورد نظر .17

  677/1  1  مجموع
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  نتایج حاصل از سنجش وضعیت دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی استان قم -5 ادامه جدول شماره

 

دست آمده براي هریک از عوامل و اعمال وزن هریک از عوامل، سطح بلوغ دورکاري با توجه به وضعیت به
این جدول وضعیت هریک از عوامل همراه با اولویت . ارایه شده است  6دانشگاه علوم پزشکی قم در جدول 

  .هریک را نشان می دهدبهبود 

میانگین بلوغ   شاخص ها
  سازمان

 وزن شاخص در
  حوزه

میانگین بلوغ 
  ضربدر وزن شاخص

  ویژگی هاي شغلی
  42/0  214/0  961/1 عدم نیاز به ارتباطات رو در رو با ارباب رجوع .1
  502/0  207/0  423/2 امکان ایفاي وظیفه بدون وابستگی به همکاران .2
  351/0  19/0  846/1 برنامه ریزي زمانی منعطف براي انجام شغل .3
  541/0  201/0  269/2  محرمانه درون سازمانیعدم وابستگی به اطالعات  .4
امکان مشخص کردن معیار هاي آشکار و عینی براي  .5

  427/0  188/0  269/2  ارزیابی نتایج حاصل از شغل دورکاري

  24/2  1  مجموع
  عوامل محیطی

  420/0  273/0  538/1  حمایت دولت .6
  562/0  232/0  423/2  حمایت صنایع پشتیبان در حوزه دورکاري .7
  674/0  254/0  654/2  خانوادهحمایت  .8
  732/0  241/0  038/3  مکان فیزیکی مناسب براي دورکاري در منزل .9
  388/2  1  مجموع

  همراستایی استراتژیک برنامه هاي دورکاري با ماموریت اساسی سازمان
  385/0  257/0  5/1  هاي دورکاريدید استراتژیک مدیریت ارشد به پروژه .10
هاي پروژه مشارکت مدیریت ارشد سازمان در .11

  342/0  254/0  346/1  دورکاري

  463/0  256/0  808/1 درك مزایاي حاصل از دورکاري توسط مدیر ارشد .12
  412/0  233/0  769/1 برآورده شدن نیازهاي جاري و آتی سازمان .13

  602/1  1  مجموع
  فرهنگ سازمانی

  1  348/0  885/2 فرهنگ نوآوري و تحول  .14
  785/0  319/0  461/2  فرهنگ تشریک مساعی و همکاري .15
  576/0  333/0  731/1  فرهنگ بوروکراتیک  .16

  365/2  1  مجموع
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  وضعیت بلوغ اجراي طرح دورکاري به همراه اولویت بهبود هر عامل دردانشگاه علوم پزشکی قم  -6جدول 

وضعیت 
کلی 
  سازمان

فرهنگ 
 سازمانی

 راستاییهم
هاي استراتژیک برنامه

دورکاري با ماموریت 
 اساسی سازمان

عوامل 
 محیطی

هاي ویژگی
  شغلی

- عوامل فن
  آورانه

هاي ویژگی
مدیران و 
  سرپرستان

هاي ویژگی
 کارکنان

عامل 
 موفقیت

 

098/2  
وضعیت   547/2  867/1  677/1  24/2  388/2  602/1  365/2

  سازمان

وزن هر   146/0  143/0  147/0  144/0  140/0  139/0  141/0
 عامل

اولویت   
اولویت   اولویت اول  پنجم

  ششم
اولویت 
اولویت   اولویت هفتم  اولویت سوم  اولویت دوم  چهارم

  بهبود
  

هاي اند، ویژگیدر بین عوامل موفقیت دورکاري که براي ارزیابی وضعیت سازمان مورد استفاده قرار گرفته
پس از آن عوامل . هاي دورکاري بوده استکارکنان داراي بهترین وضعیت از لحاظ آمادگی بکارگیري پروژه

این درحالی است . هاي دوم و سوم قرار گرفته اندمحیطی و فرهنگ سازمان با وضعیت نسبتا مشابه در رده 
  .یت را در این سازمان دارا هستندآوارنه به ترتیب نامناسب ترین وضعکه همراستایی استراتژیک و عوامل فن

  .، بیانگر وضعیت هریک از عوامل چارچوب پیشنهادي است1نمودار شماره 
  
  

  
  هاي چارچوبتفکیک حوزهنمایش راداري وضعیت دانشگاه به  -1نمودار     

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

ویژگی ھای کارکنان 
)٢٫۵۴٧(

ویژگی ھای مدیران 
)١٫٨۶٧(

عوامل تکنولوژیکی 
)١٫۶٧٧(

)٢٫٣٨٨(عوامل محیطی )٢٫٢۴(ویژگی ھای شغلی 

ھمراستایي استراتژیک 
)١٫۶٠٢(

)٢٫٣۶۵(فرھنگ سازمانی 
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هاي پیداست،  اختالف وضعیت عوامل مختلف نشان دهنده رشد نامتقارن حوزه 1طور که در نمودار همان

. هاي مختلف می باشدسازي دورکاري در این سازمان و سرمایه گذاري ناهمگون بر روي حوزهموفقیت پیاده
  .یابی استترین نقطه ضعف شناسایی شده پس از ارزاین مساله مهم

  
  بحث و نتیجه گیري  - 8

نیازهاي الزم براي شـچه زیرساخت هاي مناسب و پیرغم اهمیت دور کاري و ابتکارات مجازي، چنانعلی
کارگیري چنین ابتکاراتی فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتالف منابع مالی به دنبال نخواهد به

ها قبل از هر اقدامی از میزان آمادگی خود در ارتباط با استقرار سازمانبنابراین، ضروري است که . داشت
شان ها و مدیران اهمیت دارد بدانند که آیا سازمانبراي سازمان. ابتکارات دورکاري اطمینان حاصل نمایند

ن مقاله آماده پیاده سازي طرح هاي دورکاري می باشد یا خیر و از کجا باید شروع کنند؟ به همین منظور، ای
ها در پیاده سازي ترین عوامل سنجش آمادگی سازمانکارگیري رویکرد آمیخته، در پی یافتن مهمبا به

کارات دورکاري «در این راستا پیش نیازهاي ضروري براي پیاده سازي موفقیت ابت. ابتکارات دورکاري است
هاي سرپرستان و مدیران، عوامل یژگیهاي کارکنان، وویژگی: اند ازدست آمده از روش تحلیل تم عبارتبه

هاي دورکاري با ماموریت اساسی راستایی استراتژیک برنامههاي شغلی، عوامل محیطی، همآورانه، ویژگیفن
 نقاط مدیران کند تاکمک می توان بیان کرد که درنظر گرفتن چنین عواملیمی. سازمان و فرهنگ سازمانی

 متمرکز کلیدي مسایل روي، کرده شناسایی ابتکارات دورکاري سازيهپیاد در را سازمان خود ضعف و قوت
   .شوند

عنوان عاملی براي موفقیت و اثربخشی هاي کارکنان  به، ویژگی]12، 25، 5[در این تحقیق همانند مطالعات 
ترین اغلب یکی از بزرگ "مناسب"انتخاب کارکنان . ازي مطرح گردیده استـسازي ابتکارات مجپیاده

واضح است که هر کارمندي مناسب دورکاري نیست و همه . هاي دورکاري و دغدغه مدیران استچالش
کند کار مجازي ممکن است براي ، بیان می)2001(رولستون. ]5[کارکنان خواهان انجام دورکاري نیستند 

گیري مجموعه کاربه. همه افراد مناسب نباشد و افراد خاصی براي کار در مجموعه مجازي مناسب هستند
دست آمده در این معیارهاي به. مشخصی از معیارها بهترین رویکرد براي ارزیابی کاندیداهاي دورکاري است

هاي جمعیت شناختی آنان، تعهد کارکنان، توانایی کار با حداقل نظارت و کنترل، ویژگی: اند ازتحقیق عبارت
آورانه عامل کارکنان بعد از عامل فن. ت انفراديدانش کافی دورکاري، داشتن روحیه انجام وظایف به صور

  ).0,144با وزن (رتبه دوم را دارا است 
سازي ابتکارات دورکاري، ویژگی هاي مدیران و سرپرستان است یکی دیگر از عوامل موثر در آمادگی پیاده

ز برنامه دورکاري مدیران و سرپرستان دورکاري، بخش جدایی ناپذیر ا. کنندبیان می ]22[چه که مشابه آن
. شودهستند چرا که تصمیم در مورد اجازه به کارکنان براي دورکاري اغلب در سطح سرپرستان اتخاذ می

برخی از معیارهاي مورد نیاز براي . برخی از سرپرستان به دالیل مختلف بیشتر پذیراي دورکاري هستند
هاي دورکاري، نگرش مثبت به اجراي برنامه تعهد مدیران: اند ازارزیابی مدیران پذیراي دورکاري عبارت
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-پذیري کارکنان دورکاري و مهارت کار با سیستمهاي دورکاري، اعتماد  مدیران به مسئولیتمدیران به پروژه

  .دارا می باشد 0,143این عامل رتبه چهارم را با وزن . هاي دورکاري
ها کنند نقش موثري در ارزیابی میزان آمادگی سازمانبیان می ]23، 6، 22[طور که آورانه نیز همانعوامل فن

شود، این گروه از عوامل نیز مشاهده می 3طور که در جدول همان. سازي موفق دورکاري دارددر پیاده
- در صورت به). 0,147با وزن (بیشترین اهیمت را در میان عوامل آمادگی ابتکارات دورکاري دارا هستند 

شود و العات پیشرفته این فرم جدید سازمانی به میزان زیادي انعطاف پذیر میهاي اطآوريکارگیري فن
  .قابلیت تطبیق با تغییرات محیط هاي غیر قابل اطمینان را دارا خواهد بود

، ]21،11[همانند مطالعات . داراي رتبه سوم در میان عوامل شناسایی شده است 144/0عوامل شغلی با وزن 
 ]5[. ایی در ارزیابی آمادگی سازمان در پیاده سازي موفق ابتکارات دورکاري داردهاي شغلی نقش بسزویژگی

توانند در خارج از اداره هاي دارد که مشخص کردن وظایف خاص یا کارکردهاي شغلی که مینیز بیان می
را  واضح است که تمامی کارها. سنتی انجام شوند یکی از عناصر حیاتی موفقیت برنامه هاي دورکاري است

که شغلی مناسب دورکاري می باشد یا این مقاله براي تشخیص این. توان از طریق دورکاري انجام دادنمی
نیاز نداشتن به ارتباطات رو در رو با ارباب رجوع، امکان ایفاي شغل : کندخیر معیارهاي زیر را پیشنهاد می

م شغل، عدم وابستگی به اطالعات بدون وابستگی به همکاران، برنامه ریزي زمانی منعطف براي انجا
محرمانه درون سازمانی و امکان مشخص کردن معیار هاي آشکار و عینی براي ارزیابی نتایج حاصل از شغل 

  .دورکاري
عوامل محیطی . رتبه ششم را در میان عوامل به خود اختصاص داده است 140/0عوامل محیطی با وزن 

صنایع پشتیبان در حوزه دورکاري و حمایت خانواده به عنوان شامل معیارهایی چون حمایت دولت، حمایت 
پشتیبانی و حمایت خانواده را به . ]16[عاملی در ارزیابی میزان آمادگی سازمان در پیاده سازي دورکاري است 

حمایت دولتی و صنایع پشتیبان . ترین عوامل در موفقیت دورکاري مطرح گردیده استعنوان یکی از مهم
اند و در این تحقیق، از طریق مصاحبه با مدیران هستند که در ادبیات کمتر مورد توجه واقع شدهمعیارهایی 

  .دست آمده استهایی بهسازمان هاي دولتی با توجه به شرایط کاري در چنین سازمان
کمترین اهمیت را در میان عوامل  139/0راستایی استراتژیک در میان عوامل استخراج شده با وزن هم
هاي دورکاري با ماموریت اساسی باید بیان کرد که همراستایی استراتژیک برنامه. تخراج شده داراستاس

طور کلی سازي ابتکارات دورکاري و بهعنوان یکی از عوامل مهم در اثربخشی و موفقیت پیادهسازمان نیز به
 ]14[گذاري در زمینه فناوري اطالعات و سیستم هاي اطالعاتی تر آن یعنی موفقیت سرمایهدر حوزه وسیع

هاي فناوري اطالعات از جمله ابتکارات دورکاري گذارياستفاده کارا و اثربخش از سرمایه. پیشنهاد شده است
که در ادبیات پیشین آن را نادیده . راستایی استراتژي هاي آنها با استراتژي هاي کسب و کار استنیازمند هم

  .اندرفتهگ
اري و مزایاي سازمانی آن کمک ـوجود یک فرهنگ پذیراي ابتکارات مجازي به آشکارسازي ارزش دورک

، فرهنگ به عنوان عامل موفقیت در پیاده سازي ابتکارات ]4[رو در این تحقیق، مشابه کار کند، از اینمی
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برخی از . اندا به خود اختصاص دادهرتبه پنجم ر 141/0عوامل فرهنگی با وزن . دورکاري مطرح گردیده است

شناسایی فرهنگ سازمانی در . ها نسبت به دیگران  با سهولت بیشتري با تغییرات تطبیق می یابندسازمان
به مدیران براي مشخص کردن رویکرد کلی سازمان در ) و یا مقاومت در برابر تغییر(ارتباط با تحمل تغییر 

  .کندپیاده سازي ابتکارات مجازي کمک می
  :در ادامه پیشنهاداتی به دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با ارزیابی صورت گرفته ارایه می گردد

هاي چارچوب ارزیابی و  ارتقاي آنها، از آنجا که براي اصالح وضعیت نامتعادل رسیدگی به هر یک از حوزه
- در وهله اول، ماموریت سازمان بهشود ترین وضعیت قرار دارد، توصیه میهمراستایی استراتژیک در نامناسب

هاي راهبردي فناوري اطالعات در سطح صورت یکپارچه و در قالب فرایندي رسمی با توجه به تدوین برنامه
آوري اطالعات در فرآیند تدوین و تهیه در این میان مشارکت مدیران فن. بخشی و سازمانی تهیه گردد

هاي راهبردي دایمی براي هدایت چنین، وجود کمیتههم.     دکنماموریت اساسی سازمان نقش مهمی ایفا می
هایی موجب بهبود چنین کمیته. هاي مختلف فناوري اطالعات ضروري استسازي در حوزه پروژهو تصمیم

ها و ماموریت سازمان هاي فناوري اطالعات با استراتژيراستایی برنامهساز وکارهاي مدیریتی و تقویت هم
   .گرددمی
هاي آوريکارگیري فنبدین منظور وجود نگرش جامع براي به. آورانه، در اولویت دوم قرار دارندمل فنعوا

هاي فناوري منظور پروژهبدین. نوین اطالعاتی براي تامین کارا و اثربخش نیازهاي سازمانی ضروري است
بایست ی که براي سازمان دارند میزایاطالعات و تامین هریک از تجهیزات مورد نیاز، با توجه به میزان ارزش

  .بندي شونداولویت
اولویت بعدي، ویژگی هاي مدیران و سرپرستان و حمایت آنها از اجراي  طرح هاي دورکاري و تهعد نسبت به 

-هاي عام مدیریتی نظیر مدیریت پروژه، فن مذاکره، توان تصمیمبرخورداري مدیران از توانمندي. آن است
ها و فرآیندهاي مدیریتی مورد استفاده گذاري در حوزه دورکاري و کاراریی و اثربخشی سبکسازي و سیاست

جانبه مدیران در مشارکت همه. مدیران اجرایی اثر شایانی بر اجراي مناسب پروژه هاي فناوري اطالعات دارد
العات با اهداف هاي فناوري اطهاي بخش فناوري اطالعات موجب بهبود ارتباط برنامهتدوین استراتژي

سازمانی و نیز افزایش تعهد مدیران سازمان براي استفاده راهبردي از فناوري اطالعات و کاهش مقاومت آنها 
هاي فناوري اطالعات و دورکاري، ترس نیز با مجهز کردن آنها نسبت به دانش برنامه. گردددر برابر تغییر می

هایی را فراهم موجبات نگرش مثبت آنها نسبت به چنین طرح آنها در مورد از دست دادن قدرت از بین رفته و
  . آوردمی

ترین عوامل موثر براي ایجاد تغییر منابع انسانی، میزان در این راستا بایستی اذعان نمود که یکی از کلیدي
هاي چرخش شغلی و آموزش کارکنان، وجود فرصت. باشدشان نسبت به تغییر میتعهد آنها و یا مقاومت

جایی شغلی، وجود تعامالت باز و انسانی و بسترسازي هاي جابهاي آنها از طریق فرصتتوسعه دانش حرفه
وغ منابع انسانی در اجراي ـهاي سازمانی زمینه الزم براي توسعه و بلبرقراري اعتماد در بین کلیه بخش

 .سازدهاي دورکاري را فراهم میطرح



 143    رویکردي آمیخته: سازي دورکاريها در پیادهچارچوب ارزیابی آمادگی سازمانارائه 

 
هاي ، تقویت زیرساختآوري اطالعاتهاي راهبردي فنرش طرحسازي براي پذیبه همین ترتیب فرهنگ

مورد نیاز، ترویج و تقویت فرهنگ تحول، نوآوري، بهبود مستمر، فرهنگ تشریک مساعی و دور شدن از 
بدین منظور از ساز و کارهاي تشویقی . فرهنگ خشک و مکانیکی بوروکراتیک در این میان حائز اهمیت است

با تقویت این رویکرد در سطح . شودوري و کارآفرین در سطح سازمان استفاده میرسمی براي ایجاد نوآ
هاي جدید و نوآورانه براي استفاده تواند به صورت مستمر به ارایه ایدهسازمان، بخش فناوري اطالت نیز می

  .از فناوري اطالعات اقدام کند
وفق دورکاري در دانشگاه علوم پزشکی را اي که باالترین رتبه در اجراي معنوان مولفهعامل محیطی به

هاي دورکاري و نیز حمایت داشته است، به حمایت دولت و تدوین قوانین و مقررات مربوط به اجراي طرح
در این راستا، . افزارهاي مورد نیاز اشاره داردهاي ارایه کننده نرمچون مخابرات و شرکتصنایع پشتیبان هم

دال بر پشتیبانی قانونی در حوزه فناوري  1389ولت در  خرداد ماه سال تدوین قانون دورکاري توسط د
  .هاي دورکاري استاطالعات و به تبع آن اجراي طرح
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