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هدف :مطالعه دوركاري در كتابخانه ملي ايران از دو ديدگاه كارمندان دوركار و مديران آنها
روششناسي :روش پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات ،دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته
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از  % 56از مديران رضايتي كمتر از متوسط داشتند .عوامل متاثر از دوركاري نيز از ديدگاه كارمندان
دوركار و مديران آنها قابل تامل بود %80 .كارمندان دوركار كاهش استرس را از عوامل تاثيرگذار عنوان
كردند ..كاهش كنترل و دسترسي به دوركاران از عوامل متاثر از دوركاري از ديدگاه مديران گزارش شد.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد بين ديدگاه كارمندان دوركار و مديران آنها در مورد ادامهه دوركهاري و
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مقدمه
در گذشته ،زمان و فضا با هال ارتباط داشتند .فرايندهايي كه وابسته به زمان بودند به فضها
نيز وابستگي داشتند و فعاليت اقتصادي در قالب مكان سازماندهي ميشد (اگبجها و سهاالوو،1
 .)2007انقالب اطالعات ،ارتباط بين زمان و مكان را شكست .بهه عنهوان مثهال ،خريهد كتهاب
الكترونيكي از سايت آمازون يا خريد محصوالت نرم افزاري به صورت آنالين نهوعي تجهارت
الكترونيكي است كه محصول ،ارسال ،پرداخت و انتقال به خريدار تماماً به صهورت ديجيتهال
صورت ميگيرد بدون اينكه حضور فيزيكي اهميت داشته باشهد .بها گسهترش تكنولهوژيههاي
اطالعات و ارتباطات ،امكان برقراري مراودات ،تبادل اطالعات و فعاليت از فواصل جغرافيهايي
مختلف فراهال گرديد .بدين ترتيب امكان تشكيل شركتهاي چندمليتي و بينالمللي با مديريت
واحد فراهال شد ،به گونهاي كه آفتاب هيچ گاه در قلمرو اين شركتها غروب نمهيكنهد .افهراد
مجبور نيستند كه براي كار كردن جالي وطن نموده و به نقطهاي ديگر عزيمهت نماينهد .بلكهه
كار ميتواند به محل آنان حركت كند؛ شركتههايي نييهر «آيبهيام »2و «زيمهن  »3از نيهروي
انساني موجود در كشورهاي مختلهف بهراي راه انهدازي و اداره شهعبات خهود در آن كشهورها
استفاده ميكنند (قنبري و بختجو .)1390،اين شيوه كاري جديد ،دوركاري ناميده شد.
واژه دوركاري هيچ تعريف جهاني واحدي ندارد و اين واقعيهت سهبب ابهامهات زيهاد و
سوءتفاهال ميشهود .منبهع اصهلي سهردرگمي ،اسهتفاده مشهتر از واژه " "Telecommutingو
" "Teleworkاست (پرتي .)2002b ،4كاربرد «بينيال» 5هر دو واژه يه
ايجاد كرده است .ج

ههر و مهر واقعهي

نيلز ،6اصطالح « »Telecommutingرا در اوايل دهه  1970بهه كهار بهرد

(پرات .)2000 ،7نيلز كه در كتهابههاي مختلهف از او بها عنهوان «پدرخوانهده دوركهاري» يهاد
كردهاند؛ اولين كسي بود كه رسماً در مورد دوركاري پژوهش كرد (قنبري و بخت جو.)1390،

1. Agbeja and Salawu
2. IBM
3. Siemens
4. Prati
5. Wild
6. Nills, J
7. Pratt

دوركاري در كتابخانه ملی ايران از ديدگاه دوركاران و مديران آنها

21

دوركاري به طور گستردهاي به صورت كار كردن از هرجا و در ههر زمهان تعريهف شهده
است (مورگانسن و ديگران .)2010 ،1اين شيوه كاري ،حركت كار به سهمت كارمنهد بهه جهاي
حركت كارمند به سمت كار است (قنبهري و بخهتجهو .)1390،آپگهار ،)1998( 2دوركهاري را
به عنوان «انجام دادن كار به صورت الكترونيكي در هر جايي كه كارمند انتخاب ميكند» تعريهف
كرده است.
دوركاري نه فقط به عنوان ي

روش كاري ،بلكه به عنهوان نسهخهاي جههت رفهع و يها

كاهش برخي معضالت جامعه ،سازمان و كاركنان نيز مطرح شده است .البته اين فرايند كاري،
ي

راه حل تضميني در تمام موارد نيست .برنامه ههاي دوركهاري كهه بهدون در بسهياري از

مسائل و محدوديتهاي مطرح در آن ،برنامهريزي ،طراحي و اجرا ميگردد ميتواند منجهر بهه
عدم منفعت سازمان و كارفرمايان گردد .برنامههاي دوركاري در مرحله اول نيازمند تغيير جهت
شيوههاي مديريت و فلسفه كار ،نيارت ،كنترل و استقالل داخلي هستند .اين شهيوه كهاري ،در
هر دو حالت رسمي و غيررسمي بيش از ي

توافق است و صرفاً بهه معنهاي ايهن نيسهت كهه

كارمندي بتواند "در خانه كار كند" (ملو .)2007 ،3دوركاري موفق مستلزم مهارت هاي مديريتي
خوب و آگاهي به موضوعات مالزم با آن است .شناسايي مشهاغل مناسهب بهراي دوركهاري و
انتخاب افراد مناسب ،برقراري ارتباط كارآمد ،همراه با توانايي انتخاب فناوري مناسب براي هر
ي

از انوا ارتباط ،در موفقيت دوركاري نقش تعيينكننهدهاي دارنهد (بليه  ،1999 ،4ترجمهه

نقشينه .)1380 ،برنامه دوركاري بايد به صهورت دورهاي ارزيهابي شهود .بها پهژوهش بهر روي
مشاركت كنندگان طرح و مداركي كهه نشهان از پيشهرفت برنامهه يها عهدم پيشهرفت آن دارد و
هزينههاي واقعي ،ميتوان اين ارزيابي را انجام داد و تغييرات و توسعه بايد مبتني بر معيارههاي
معتبر ارزيابي باشد.
سازمانهاي مختلفي ميتوانند اين شيوه كاري را به اجرا بگذارند .يكي از مراكزي كه
ميتواند از اين شيوه كاري در پيشبرد اهداف خود استفاده نمايد كتابخانهها و مراكز
اطال رساني است .گرچه دوركاري هنوز در بين كتابداران و كتابخانهها چندان رايج نيست امّا
1 Morganson and et al
2 Apgar
3 Mello
4 Blake

 مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1395

22

بسياري از فعاليتها در عرصه كتابخانهها براي منطبق شدن با نيازهاي متغير كاربران داراي
موقعيت خوبي است .ارائه خدمات مجازي مرجع به صورت  24ساعته يكي از اين مصاديق
است .مبادله اطالعات ،دسترسي آسان به دادهها و ارتباط از راه دور ،كاركنان ي
قادر ميسازد تا واحد كاري خود را به طور دينامي
زماني متفاوت ايجاد كنند .بنابراين ي

سازمان را

و پويا در موقعيتهاي جغرافيايي و ابعاد

سازمان ميتواند شان

بهتري در تبديل شدن به كالس
1

جهاني بواسطه انعطافپذير بودن و مجازي بودن داشته باشد (موحمد  .)2006 ،در حوزه
كتابخانهها واضح است كه همه كارها براي دوركاري تناسب ندارند .كارهايي كه ميتوان آنها
را با موفقيت ،دور از محل اصلي كار انجام داد ،در چند خصيصه با هال مشتر اند :خروجيها
براحتي قابل سنجش و تعريفاند؛ نياز اندكي به برقراري ارتباط رودررو دارند؛ و نهايتاً ميزان
الزامهاي فيزيكي در حداقل است (بلي  ،1999 ،ترجمه نقشينه.)1380،
نخستين برنامه دوركاري ،فهرستنويسي ،نمايههسهازي و چكيهدهنويسهي را در برداشهت
(پرتي .)2002b ،فهرست نويسهي از راه دور در دههه  1990در محهيط كتابخانهه شهكل گرفهت
(پرتي .)2002a ،2پرتي ( )2002bفعاليتهاي پيشنهادي براي دوركاري در كتابخانههها و مراكهز
اطال رساني را به نقل از افراد مختلف اينگونهه بيهان مهيكنهد :تبهديل 3فهرسهت گذشهته نگهر،
فهرست نويسهي بنيهادي ،4خهدمات مرجهع ،تنيهيال پايگهاه اطالعهاتي (ليسهن و پلهزر)1996 ،5
فهرست نويسي آنالين ،ايجاد نمايههاي سرعنوانهاي موضوعي و كتابشناسيها ،مجموعه سازي؛
سفارش /لغو از طريق اينترنت ،انتخاب كتاب ،ارزشيابي روزنامهها و مجهالت ،برنامهه نويسهي،
پروژههاي خاص ،به روز كردن دستنامههاي مربوط به روند كار ،پردازش و ورود دادهها و ...
در ايران ،وزيران عضو كميسيون امور اجتمهاعي و دولهت الكترونيه

در جلسهه مهورخ

 89/3/30بنا به پيشنهاد شماره  200/8741مورخ  89/3/4معاونهت توسهعه مهديريت و سهرمايه
انساني رئي

جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتال قانون اساسي جمههوري اسهالمي

ايران آيين نامه دوركاري را موافقت نمودند (آييننامه دوركاري  .)1389پيرو آيهيننامهه مطهرح
1 Mohemed
2 Prati
3 convertion
4 Original
5 Leysen and Pelzer
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شده ،سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نيز دوركاري را در سازمان پياده نمهود (از بهمهن مهاه
 .)1389در اين پژوهش ،پژوهشگران قصد دارند تا به مطالعه اين شيوه كاري در سازمان اسناد
و كتابخانه ملي ايران از دو ديدگاه دوركاران و مديران بپردازند .اين پژوهش درصدد پاسهخ بهه
سواالت زير است :آيا دوركاري بر عوامل محيطي ميتواند موثر باشد؟ متوسط زمهان و هزينهه
صرف شده براي رسيدن به محل كار در روزهاي حضور دوركاران چقدر است؟ ميزان رضايت
كارمندان دوركار و مديران آنها از دوركاري چقدر است؟ مهمترين عهواملي كهه دوركهاري بهر
آنها تاثير گذاشته است از ديدگاه كارمندان دوركار مديران آنها كدامند؟
در راستاي مطالعات انجام گرفته در داخل و خار  ،پژوهشگران فرضيههايي را ارائه
دادهاند كه در اين پژوهش مورد آزمون قرار ميگيرد .اين فرضيهها عبارتند از:
 .1بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد ادامه دوركاري تفاوت معنيداري وجود
 .2بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد كيفيت كار تفاوت معنيداري وجود

دارد.

دارد.

 .3بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد امكانات سختافزاري و نرمافزاري تفاوت
معنيداري وجود دارد.
در مورد بررسي وضعيت دوركاري در ايران ،در سالهاي اخير پژوهشهاي اندكي انجهام
شده است .دليل اين امر هال تازه و جديد بودن بحث دوركاري و اعمال آن در سهازمانهاسهت.
در ادامه به تعدادي از اين پژوهشها اشاره ميشود:
تهوري ( )1391به بررسي متون مرتبط با دوركاري و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه
در جهان و ايران ،به ويژه در حوزه كتابداري و اطال رساني پرداخت و بهه تحليهل اجهراي ايهن
شيوه انجام كار در سازمان اسناد و كتابخانه ملي اقدام نمود .روش اين پژوهش بررسهي و مهرور
متون و مصاحبه با مسئوالن اداره كهل امهور اداري سهازمان اسهناد و كتابخانهه ملهي جمههوري
اسالمي ايران بود .ظاهر امر نشان از موفقيت نسبي اين شيوه كار در برخي از بخش ههاي ايهن
سازمان ،به ويژه اداره كل پردازش و سازماندهي دارد.
ربيعي ،اميني و پيرايش ( )1392در پژوهشي به تبيين رابطۀ دوركاري با بهبود توازن ميهان
كار و زندگي اجتماعي ،عوامل موثر بر اجراي موفق دوركاري ،مزاياي حاصهل از بهبهود تهوازن
كار ه زندگي اجتماعي پرداختند .روش انجام تحقيهق پيمايشهي بهود .جامعهۀ آمهاري ،كاركنهان
دوركار و غيردوركار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بوده كه  297پرسشنامه توسهط آنهان
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تكميل شد .يافته هاي پژوهش بيانگر آن بود كه دوركهاري موجهب بهبهود تهوازن ميهان كهار و
زندگي اجتماعي كاركنان ميشود و كاركنان تمايل به پذيرش دوركاري داشته و منابع مورد نياز
براي اجراي دوركاري مهيا است اما مديران حامي دوركاري نيستند .ميهان «جنسهيت» و «سهطح
تحصيالت» و بهبود توازن ميان كار و زندگي اجتماعي ناشهي از دوركهاري ارتبهاط معنهيداري
مشاهده نشد.
ممدوحي و اردشهيري ( )1392در مطالعههاي بها عنهوان مهدل شهبكه عصهبي در بهرآورد
تقاضاي دوركاري ،روشي براي كاهش ترافي

شهري با بهكارگيري توان زياد مدلههاي شهبكه

عصبي مصنوعي در بازسازي روابط پيچيده و غيرخطي ،به مدلسازي تقاضاي دوركهاري بهراي
نمونه شهر تهران پرداخت .در اين مقاله از مدل پرسپتروني چنداليهه از نهو په انتشهار خطها
براي برآورد دوركاري استفاده شد .نتايج مدل پيشنهادي كهه بها  171مجههول و په

از 1800

تكرار به هالگرايي رسيد ،گوياي قابليت باال در بازسازي مشاهدات بود.
مدسن )2003( 1در پژوهشي با عنوان اثرات دوركاري در خانه بر تعارض كار-خانواده
به بررسي تفاوتهاي تعارض كار-خانواده بين كارمندان تمام وقت محل كار و كاركنان تمام
وقت كار از خانه پرداخت 221 .نيرسنجي قابل استفاده از دوركاران و غيردوركاران از 7
سازمان تجاري بازگردانده شد .يافتهها نشان داد دوركاران در ابعاد مختلف تعارض كار-
خانواده ،تعارض كمتري داشتند .همچنين بين تعارض كار-خانواده و جنسيت ،سالمت ،تعداد
ساعت كار و تعداد فرزندان رابطه وجود دارد.
مولر جنسن و ديگران )2008(2در ي
دانمار

مطالعه وبپايه تمايل به دوركاري را در كشور

به انجام رساندند 2680 .پاسخدهنده در اين پژوهش شركت داشتند .در اين مطالعه،

عوامل مرتبط با مكان و سازمان كار مهمترين عوامل تمايل و عالقه به دوركاري شناسايي شد.
از اثرات دوركاري ،كاهش استفاده از اتومبيل شخصي بود كه خود ،در كاهش ترافي

موثر

است.

1 Madsen
2 Lasse Moller Jenson & et al
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مورگانسن و ديگران ( )2010در پژوهشي با عنوان "مقايسه محيطهاي دوركاري و
محيطهاي كاري سنتي" به مطالعه تفاوتهاي بين تعادل كار-زندگي ،رضايت كاري و فضاي
كاري پرداختند .بررسي به صورت وب -پايه از  578كارمند كه در  4محيط به كار مشغول
بودند ،انجام گرفت .نتايج نشان داد كه كاركنان محيط اصلي سازمان و خانه ،سطوح مناسبي از
تعادل كار-زندگي و رضايت كاري دارند .كاركنان سازمان اصلي سطوح باالتري از تعادل كار-
زندگي نسبت به كاركنان محيط مشتري و اداره اقماري داشتند.
گلدن )2012( 1در پژوهشي با عنوان تعديل اثرات تعارض كار و خانواده ناشي از
خستگي به بررسي تاثير زمان كار و تعارض كار با خانواده 2و تعارض خانواده با كار 3بر اساس
فشار كاري پرداخت .اطالعات از  316متخصص ي

شركت بزرگ كامپيوتري با استفاده از

پيمايش به دست آمد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه زمان كار و تعارض كار با
خانواده و تعارض خانواده با كار بر اساس فشار كاري با خستگي ناشي از كار رابطه دارد.
همچنين خستگي مرتبط با تعارض كار با خانواده با حجال كار بيشتر در طي ساعات كار سنتي
و ساعات دوركاري بدتر ميشود.
مرور پيشينهها نشان ميدهد اين شيوه كاري در حال گسترش است و ابعاد مختلف آن
مورد بررسي و پژوهش قرار ميگيرد .مطالعه اين پيشبنهها ،تجارب ارزشمندي را در اختيار
كشورهاي شرو كننده اين شيوه كاري قرار ميدهد.

روش پژوهش
روش پژوهش پيمايشي است و ابزار گردآوري اطالعات ،دو پرسشنامه پژوهشگر
ساختهاي بود كه براي دوركاران و مديران آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران طراحي و
در بين آنها توزيع گرديد .جامعه مورد مطالعه دوركاراني از اين سازمان بودند كه حداقل  6ماه
تجربه دوركاري داشتند .از بين تمام افرادي كه دوركار بودهاند در زمان پژوهش 85 ،نفر 6 ،ماه
دوركاري را تجربه نموده بودند كه از اين تعداد  70نفر به پرسشنامه دوركاري پاسخ دادند30 .
1 Golden
)2 work-to-family conflict (WFC
3 family-to-work conflict
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نفر مدير دوركار نيز در خصوص دوركاري نير دادهاند و پرسشنامه تكميل نمودند .روايي اين
پرسشنامهها با نيرات  15نفر از متخصصين و دانشجويان دكتري علوم كتابداري و اطال رساني
تاييد شد .ضريب آلفاي كرونباخ در دو پرسشنامه مديران و دوركاران به ترتيب  0/85و 0/80
نشاندهنده پايايي مناسب پرسشنامهها بود.

توصیف و تحلیل نتايج
در اين بخش به توصيف و تحليل يافتههاي حاصل از پژوهش پرداخته ميشود .در جدول
 1فراواني جنسيت و وضعيت تاهل دوركاران آورده شده است:
جدول .1توزيع فراوانی دوركاران بر حسب جنسیت و وضعیت تاهل
زن
مرد
بیپاسخ
جمع

فراوانی
60
9
1
70

درصد فراوانی
85/7
12/9
1/4
100

متاهل
مجرد
بيپاسخ
جمع

فراوانی
57
10
3
70

درصد فراوانی
81/4
14/3
4/3
100

از تعداد  70نفر دوركار مورد بررسي بيش از  85درصد زن بود .دوركاران متاهل نيز نسبت
به مجردين در اكثريت بودند .در جدول  ،2آمار دوركاران به تفكي

واحد كاري آورده شده

است:
جدول .2توزيع فراوانی دوركاران به تفکیک واحد كاري
بخش كتابهاي خطی و نادر
بخش اطالعرسانی
بخش پردازش
بخش فراهمآوري و حفاظت
معاونت اسناد
بیپاسخ
جمع

فراوانی
6
4
38
7
14
1
70

درصد فراوانی
8/6
5/7
54/3
10
20
1/4
100
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الزم به ذكر است اين آمار مربوط به كارمنداني است كه حداقل  6ماه دوركاري را تجربه
نمودهاند .همانطور كه در جدول  2مالحيه ميشود بيش از  %50دوركاران مربوط به بخش
پردازش است .دليل آن ميتواند ماهيت كاري باشد كه مناسب دوركاري است.

پاسخ به سواالت پژوهش و آزمون فرضیهها
سؤال  :1آيا دوركاري بر عوامل محيطي تاثيري داشته است؟
مطابق يافتههاي اين پژوهش %31دوركاران قبل از دوركاري از اتومبيل شخصي براي
رسيدن به محل كار استفاده مينمودند .شكل  1وسايلي را كه دوركاران تا رسيدن به محل كار
خود از آن استفاده ميكنند نشان ميدهد:

شكل .1وسايل حمل و نقل مورد استفاده دوركاران
با دوركاري اين تعداد اتومبيل در سطح شهر تردد نميكنند.
سؤال  :2متوسط زمان و هزينه صرف شده براي رسيدن به محل كار در روزهاي حضور دوركاران
چقدر است؟
متوسط زماني كه ي

كارمند در روزهاي غيردوركاري تا رسيدن به محل كار خود،

صرف ميكند در جدول زير نشان داده شده است:
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جدول .3متوسط هزينه دوركاران در يک روز حضور كاري
رديف

زمان (دقیقه)

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تراكمی

1

زير  30دقیقه

8

11/4

11/4

2

60-31

27

38/6

50

3

90-61

13

18/6

68/6

4

120-91

16

22/9

91/4

5

150-121

1

1/4

29/9

6

180-151

5

7/1

100

جمع

جمع

70

100

الزم به ذكر است كه اين زمانها مربوط به ي
اين زمانها دو برابر شوند زمان مربوط به ي

رفت بدون احتساب برگشت است .اگر

رفت و برگشت حاصل ميگردد .در جدول ،4

متوسط هزينههاي مربوط به رفت و آمد كارمندان را تا رسيدن به محل كار در ي

روز كاري

آورده شده است:
جدول .4متوسط هزينه دوركاران در يک روز كاري
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بيپاسخ

هزينه ها(تومان)
2000-500
3500-2100
5000-3600
6500-5100
8000-6600
9500-8100
11000-9600
12500-11100
جمع
جمع

فراوانی
8
12
16
7
1
6
1
2
53
17
70

درصد فراوانی
11/4
17/1
22/9
10
1/4
8/6
1/4
2/9
75/7
24/3
100

درصد تراكمی
15/1
37/7
67/9
81/1
83
94/3
96/2
100
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رفت بدون احتساب برگشت است .دقت در دادههاي جدول

 3و  4نشاندهنده زمان و هزينه زيادي است كه هر فرد در ي

روز كاري صرف ميكند.

سؤال :3ميزان رضايت كارمندان دوركار و مديران آنها از دوركاري چقدر است؟
طيف  7گزينهاي از صفر تا هفت تنييال شده بود تا كارمندان دوركار و

اين سؤال در ي

مديران آنها از بين صف تا  ،7نمرهاي را براي ميزان رضايت خود انتخاب كنند .صفر به معناي
عدم رضايت و  7به معناي حداكثر رضايت تلقي ميگردد .جدول زير ميزان رضايت كارمندان
دوركار را نشان ميدهد .منيور از گويه ميزان ،گزينهاي است كه دوركاران از طيف هفت
گزينهاي ،آن را انتخاب نمودهاند .مثال نبود عدد  0و  1در گويه ميزان ،بيانگر عدم انتخاب اين
دو عدد براي تعيين ميزان رضايت توسط كارمندان دوركار است به عبارتي ،هيچ كدام از
كارمندان دوركار از دوركاري ناراضي نيستند فقط ميزان رضايت آنها متفاوت است.
جدول .5میزان رضايت دوركاران از دوركاري
میزان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تراكمی

2

1

1/4

1/4

3

1

1/4

2/9

4

6

8/6

11/4

5

8

11/4

22/9

6

7

10

32/1

7

45

64/3

97/1

بیپاسخ

2

2/9

100

جمع

70

100
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طبق جدول  %64/3 ،5دوركاران باالترين حد رضايت ( )7را انتخاب نمودهاند .اين درصد
نشاندهنده حد باالي رضايت دوركاران از اين شيوه كاري است .ميزان رضايت مديران از
دوركاري در جدول  6آمده است :اين سوال نيز در طيف هفت گزينهاي مطرح شده است.
جدول .6ميزان رضايت مديران از دوركاري
ميزان

فراواني

درصد فراواني

درصد تراكمي

0

4

13/3

13/3

1

2

6/7

20

2

2

6/7

26/7

3

5

16/7

43/3

4

4

13/3

56/7

5

2

6/7

63/3

6

7

23/3

86/7

7

4

13/3

100

جمع

30

100

با نگاه به درصد تراكمي %56/7 ،مديران ،رضايتي كمتر از متوسط دارند از اين ميزان
 %13/3اصالً از دوركاري اظهار رضايت نكردهاند .با دقت در دادههاي دو جدول  5و 6
كارمندان دوركار ،راضيتر از مديران هستند.
سوال  :4مهالترين عواملي كه دوركاري بر آنها تاثير گذاشته است از ديدگاه مديران و دوركاران
كدامند؟
در جدول  7عوامل متاثر از دوركاري از دو ديدگاه كارمندان دوركار و مديران مورد بررسي
قرار گرفته است .اين عوامل ،با مطالعه متون مختلف دوركاري استخرا

شده است.
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جدول .7عوامل متاثر از دوركاري از ديدگاه كارمندان دوركار
تاثیر

افزايش

عوامل

فراوانی

درصد
فراوانی

كاهش
فراوانی

بیتاثیر

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

بیپاسخ
فراوانی

درصد
فراوانی

جمع
فراوانی

درصد
فراوانی

هزينه رفت و آمد و بنزين

3

4/3

61

87/1

3

4/3

3

4/3

70

100

هزينه نگهداري كودكان

6

8/6

31

44/3

20

28/6

13

18/6

70

100

روابط عاطفی با خانواده

60

85/7

2

2/9

5

7/1

3

4/3

70

100

ايجاد تعادل بین كار و خانه

53

75/7

4

5/7

8

11/4

5

7/1

70

100

استرس و اضطراب

4

5/7

56

80

8

11/4

2

2/9

70

100

فرصتهاي آموزش و يادگیري

43

61/4

9

12/9

13

18/6

5

7/1

70

100

هزينههاي جاري منزل(برق)..

50

71/4

5

7/1

12

17/1

3

4/3

70

100

درك ديگران از موقعیت كاري

36

51/4

13

18/6

17

24/3

4

5/7

70

100

هزينههاي جاري(پوشاك و)....

3

4/3

42

60

20

28/6

5

7/1

70

100

رضايت از زندگی كاري

55

78/6

2

2/9

10

14/3

3

4/3

70

100

كیفیت كار

55

78/6

1

1/4

11

15/7

3

4/3

70

100
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از ديدگاه دوركاران ،به علت حضور بيشتر در منزل روابط عاطفي با خانواده افزايش يافته
است و از طرفي بين كار بيرون و خانه تعادلي ايجاد شده است %80 .از افراد كاهش استرس و
اضطراب را از عوامل تاثيرگذار در دوركاري قلمداد نمودهاند .در اين پژوهش ،درصدهاي
باالي رضايت از زندگي كاري و باال رفتن كيفيت كار ،نتيجه مثبت دوركاري گزارش شده
است .البته كيفيت ،مفهومي وسيع است كه ابعاد مختلفي را ميتوان بر آن متصور شد .در اينجا
منيور از كيفيت كار ،كاهش خطاهاي احتمالي كار از ديدگاه خود كارمندان دوركار در مقايسه
با شرايط مشابه در محل كار است .از طرف ديگر هزينه رفت و آمد و بنزين به حد بااليي
كاهش داشته است .البته بيشتر از  %71از كاربران ،دوركاري را عامل افزايش هزينههاي جاري
منزل از قبيل برق و تلفن عنوان كردهاند اما اين رقال در برابر كاهش  %60هزينههاي جاري
پوشا  ،كفش و  ...قابل جبران است .عوامل ديگر نيز قابل تامل است .در جدول  8عوامل
متاثر از دوركاري از ديدگاه مديران آورده شده است:
جدول .8عوامل متاثر از دوركاري از ديدگاه مديران
تاثیر
عوامل

افزايش

بیتاثیر

كاهش

جمع

بیپاسخ

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

منافع مالی براي
سازمان

10

33/3

4

13/3

11

36/6

5

16/7

30

100

اضافه كار كارمندان
دوركار

14

46/7

2

6/7

13

43/3

1

3/3

30

100

دسترسی به
كارمندان دوركار

0

0

21

70

8

26/7

1

3/3

30

100

كنترل كاركنان

0

0

17

56/7

12

40

1

3/3

30

100

میزان اخذ مرخصی

2

6/7

20

66/7

7

23/3

1

3/3

30

100

كیفیت كار

13

43/3

7

23/3

8

26/7

1

3/3

30

100
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به اعتقاد مديران با شرو دوركاري دسترسي به دوركاران و كنترل آنها كاهش زيادي نموده
است اما درصد نسبتاً باالي كيفيت كار ( ،)%43/3نشان از باال رفتن كيفيت كار با شرو
دوركاري دارد .الزم به ذكر است در اينجا نيز منيور از كيفيت كار ،كاهش خطاهاي احتمالي
كار از ديدگاه مديران در مقايسه با شرايط مشابه در محل كار است.

آزمون فرضیهها
فرضیه .1بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد ادامه دوركاري تفاوت معني داري وجود
دارد.

ادامه دوركاري در قالب ي

گويه با هفتگزينه (سطح سنجش فاصلهاي) از  1تا  7تنييال

شده بود تا كارمندان دوركار و مديران آنها ،تمايل خود را براي ادامه آن با انتخاب ي

نمره از

بين  7نمره ،تعيين كنند .حال بايد ديد بين ديدگاه اين دو گروه در خصوص ادامه دوركاري
تفاوتي وجود دارد يا نه .براي آزمون اين فرضيه از آزمون  tمستقل استفاده شده است .نتيجه
اين آزمون در جدول زير نشان داده شده است:
جدول .9نتيجه آزمون  tمستقل
ادامه دوركاري

Sig.
0/39

با توجه به جدول 9و مقدار  (p>0/05( pميتوان به اين نتيجه دست يافت كه با درصد
اطمينان  %95سطح معنيداري برابر  p=0/39است .با اطالعات موجود ميتوان گفت فرضيه
صفر تاييد و فرضيه ي

رد ميشود به عبارت ديگر بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد

ادامه دوركاري تفاوت معنيداري وجود ندارد.
فرضیه :2بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد كيفيت كار تفاوت معني داري وجود دارد.
يكي از عوامل متاثر از دوركاري ،بحث كيفيت كار 1است .اين عامل نيز در قالب ي

گويه

هفت گزينهاي مورد سوال قرار گرفت تا كارمندان دوركار و مديران آنها ديدگاه خود را در
. 1كيفيت كار به صورت كلي مدنير است .منيور از اين گويه ،كاهش ميزان خطاهاي كاري در اثر
تمركز باال است.
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مورد افزايش يا كاهش كيفيت كار با انتخاب ي

نمره از بين  7نمره ،تعيين كنند .اظهار نير

دوركاران اين است كه با دوركاري ،كيفيت كار بيشتر شده است .اين قضيه در مورد مديران نيز
صادق است .براي بررسي تفاوت از آزمون  tمستقل استفاده شده است .نتيجه اين آزمون در
جدول زير نشان داده شده است:
جدول .10نتیجه آزمون  tمستقل
كيفيت كار

Sig.
0/02

مينان  %95سطح معنيداري برابر  p=0/02است .با اطالعات موجود ميتوان گفت فرضيه
تاييد ميشود به عبارت ديگر بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد

صفر رد و فرضيه ي

كيفيت كار تفاوت معنيداري وجود دارد.
فرضيه .3بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد امكانات سختافزاري و نرمافزاري تفاوت
معنيداري وجود دارد.
منيور از اين فرضيه اين است كه امكانات سختافزاري و نرمافزاري كه براي كارمندان
دوركار تدار ديده شده است به راحتي جوابگوي نيازهاي كارمندان دوركار در منزل هست يا
نه .اين عامل نيز در قالب ي

گويه هفت گزينهاي مورد سوال قرار گرفت .براي آزمون اين

فرضيه هال از  tمستقل استفاده شد .نتيجه اين آزمون در جدول  11نشان داده شده است:
جدول  .11نتیجه آزمون  tمستقل
Sig.
امكانات سختافزاري و نرمافزاري

0/62

با توجه به جدول  11و مقدار  (p>0/05( pميتوان به اين نتيجه دست يافت كه با درصد
اطمينان  %95سطح معنيداري برابر  p=0/62است .با اطالعات موجود ميتوان گفت فرضيه
صفر تاييد و فرضيه ي

رد ميشود به عبارت ديگر بين ديدگاه مديران و دوركاران در مورد

امكانات سختافزاري و نرمافزاري تفاوت معنيداري وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیري
آيندهنگاران در ديدگاههاي تاريخي وسيعي كه منتشر كردهاند ،پيشبيني ميكنند كه دوركاري
شكل غالب سازماندهي كار در قرن  21خواهد بود به گونهاي كه حضور فيزيكي در تمام
ساعات اداري ارزش خود را از دست ميدهد و دانش ،تفكر ،اطالعات ،داده و آگاهي
جايگزين زور بازو ميگردد (تهوري .)1391 ،يافتههاي اين پژوهش نشان داد بيش از %50
دوركاران سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ،مربوط به بخش پردازش هستند .دليل آن
ميتواند ماهيت كاري باشد كه مناسب دوركاري است.
طبق يافتههاي اين پژوهش  %31دوركاران از اتومبيل شخصي براي رسيدن به محل كار
استفاده مينمايند .با دوركاري اين تعداد اتومبيل در سطح شهر تردد نميكنند .بنابراين
دوركاري تاثيري مثبت بر كيفيت هوا و كاهش ترافي

دارد؛ چرا كه ساعات او مصرف و

ساعات دوركاري 1منبع مهال آلودگي هوا هستند .عالوه بر آن تردد كمتر اتومبيلها در جاده
احتماالً به تصادفات كمتري منجر شود .با توجه به جدول  3بيش از  %50افراد در روزهاي
حضور در محل كار ،بيشتر از  2ساعت در روز را صرف رفت و آمد در خيابانها مينمايند.
حال اگر به اين زمان ،آلودگي حاصل از محيط پرترافي

بيرون و نيز اضطراب كارمندان تا

رسيدن به محل كار نيز اضافه شود ميتوان تخمين زد كه هر فرد در ي

روز تا چه اندازه

سالمتي خود را به خطر مياندازد و باعث كاهش عمر خود ميشود .برنامههاي دوركاري با
اجراي صحيح توسط سازمانها نه تنها اين معضالت را برطرف مينمايند بلكه زمان صرف
شده براي رفت و آمد ميتواند صرف كار بيشتر در منزل و ايجاد ارتباط عاطفي با خانواده
گردد كه اين قضيه نيز متقابالً بر كيفيت كار تاثير فراواني خواهد داشت .از سوي ديگر با
دوركاري كارمندان مجبور به پرداخت هزينههاي رفت و آمد نيستند.
با توجه به ميزان رضايت باالي كارمندان دوركار از اين شيوه كاري در اين پژوهش،
ميتوان استدالل كرد دوركاري ،اين امكان را به آنها ميدهد تا در مقايسه با انجام وظيفه در
محيط اداره از كارشان لذت بيشتري ببرند ،اين رضايت شغلي فزاينده ي

دستاورد فرعي نيز

دارد و آن داشتن كنترل بيشتر بر تعادل زندگي كار – خانواده 2است .عالوه بر انعطافپذيري
1. As rush-hour/peak commuting hours
2. Work-family
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كار ،دوركاري ميتواند رضايت را در سب هاي زندگي افزايش دهد و كارمندان ميتوانند
پشت سرهال 1با «توافق »2روزمره خود يا ساعات زيستي خود كار كنند (ملو.)2007 ،
در مورد مديران ،وضعيت رضايت به گونهاي ديگر گزارش شد .در اين پژوهش ،ميزان
رضايت مديران افراد دوركار از فرايند دوركاري ،پايينتر از حد متوسط بود .در سطح دنيا نيز
اگر چه تعداد دوركاران از دهه  1990بطور قابل توجهي افزايش يافته است هنوز اكراه و
بيميلي براي پذيرش دوركاري از سوي مديران وجود دارد (قنبري و بختجو .)1390،البته اين
امر ميتواند داليل متعددي داشته باشد .فراهال نبودن زيرساختهاي ضروري ميتواند يكي از
داليل مخالفت باشد .اطمينان از تكنولوژي سازمان و ظرفيت كافي سرورها براي حمايت از
برنامه دوركاري ضروري است .از سوي ديگر كارمندان دوركار ممكن است تخصص فني و
«عيبيابي »3تجهيزات را به آساني نداشته باشند (ملو .)2007 ،ولي جداي مسائل فني ،برنامه
هاي دوركاري نيازمند تغيير جهت در شيوههاي مديريت ،نيارت و كنترل دارند .شيوههاي
مديريت عملكرد مطلوب براي دوركاري ضروري است تا كار به طور موثر و منصفانه صورت
بگيرد (راهنماي دوركاري.)2011 ،4
در اين پژوهش ،درصدهاي باالي رضايت از زندگي كاري و باال رفتن كيفيت كار ،نتيجه مثبت
دوركاري گزارش شد .از طرف ديگر هزينه رفت و آمد و بنزين به حهد بهااليي كهاهش داشهته
است .عوامل ديگر نيز قابل تامل است .نتايج مطالعات زيادي نشان داده است كه دوركهاري بهه
كارمندان كم

ميكند تا تعادل كار /زندگي 5خود را حفظ نمايند .براي مثهال در يه

مطالعهه

كيفي ،كارمندان دوركار گزارش كرده بودند كه دوركاري تعادل كار /زندگي آنها را افزايش داده
است (مورگانسن و ديگران .)2010 ،البته ميرچنداني )2000( 6معتقد است اگر چه دوركهاري و
كار در منزل اغلب منجر به تركيب مناسب كار و مراقبت از كود و امور منزل ميگردد امها در
بعضي مواقع ،اين فرايند منجر به تطبيق استرس زاي طيف متنوعي از تقاضاها و امور ميگهردد.
1. Tandem
2. Rhythms
3. Throubleshoot
4. A Guide to Telework
5. Work/life balance
6. Mirchandani

37

دوركاري در كتابخانه ملی ايران از ديدگاه دوركاران و مديران آنها

گلدن ( )2012نيز حجال كار بيشتر در طي ساعات دوركهاري را عامهل تعهارض بيشهتر كهار بها
خانواده گزارش كرده است.
به اعتقاد مديران با شرو دوركاري دسترسي به دوركاران و كنترل آنهها كهاهش زيهادي نمهوده
است اما درصد نسبتاً باالي كيفيت كهار ( ،)% 43/3نشهان از بهاال رفهتن كيفيهت كهار بها شهرو
دوركاري دارد .مديران اغلب ميپرسند «چگونه من بدانال كه كارمنهدانال مشهغول انجهام وظيفهه
هستند وقتي كه من آنها را نمي بينال؟» موفقيت دوركاري به مديراني بستگي دارد كه بها اههداف
مديريت ميكنند نه با مشاهدهها و نياز است كه اين مهارت مهال ياد گرفتهه شهود

( (World at
1

 .Work, 2011مديران متولي دوركاري بايد از تقسهيال كهار بهر مبنهاي «در دسهترس بهودن» و
سنجش بر اساس ميزان حضور فيزيكي اجتناب نمايند و از اين تلقي دوري نمايند كه فردي كه
حاضر در محل كار است و به ظاهر مشغول به نير مي رسد نسبت به فردي كه دوركار اسهت و
در محل كار حاضر نيست كار بيشتري را به انجام ميرسهاند (راهنمهاي دوركهاري .)2011 ،در
واقع اعتماد ،هسته مركزي مديريت از راه دور است (مرآتي و ناطق.)1390،
در اين پژوهش ،مشكالتي كه در دوركاري توسط دوركاران گزارش شد بيشتر مربوط به
مقوله اينترنت ،سرعت پايين اينترنت ،عدم سروي دهي صحيح شركتهاي اينترنتي ،قطع گاه
و بيگاه آن و مسائلي از اين قبيل است كه به شدت كار كردن را در ساعات اداري مختل
ميكند .پايين بودن سرعت اينترنت و قطع آن باعث ميگردد فرد دوركار ساعات طوالنيتري
را پشت سيستال بگذراند بدون آنكه كميّت كار باال رود .لذا شناور نمودن ساعات كاري به حل
اين مشكل كم

ميكند به طوري كه در ساعات او مصرف اينترنت ،كار تعطيل و در

ساعات بعدي ،كار با سرعت بيشتري پيش ميرود .از سوي ديگر باال بردن موظفي كارمندان به
بهانه دوركاري توسط مديران باعث نوعي استرس و اضطراب و عدم تفكي

بين كار و زندگي

ميشود .مشكل جابهجايي منابع از محيط كار به منزل و محدوديت فضا و استاندارد نبودن ميز
و صندلي كار در منزل نيز از ديگر مشكالت موجود گزارش شد .از دست دادن فرصتهاي
آموزشي سازمان نيز مزيد بر موارد است .در ديگر پژوهشها ،موانعي قابل تامل ذكر شده
است .پرتي ( )2002bبه نقل از پژوهشگران مختلف موانع مختلفي را بيان كردهاند :ماهيت

1. Availability
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فرهنگي دوركاري و «دور از ديد بودن به معني خار از كنترل بودن» و رودر رو بودن برابر با
سودمندي و تعهد ،بنبست ذهني مديران درباره دوركاري و اعتقاد به نيارت بيشتر بر روي
كارمندان ،فقدان آموزش ،فقدان دسترسي به حمايت تكنيكي ،كندي دسترسي به اينترنت ،نياز
مستمر به سنجش امنيت دادهها و  ...از جمله اين موانع است.
در فضاي ديجيتالي كنوني ،ميتوان استفاده زيادي از دوركاري برد .به شرطي كه موانع آن
را مرتفع نمود .به نير ميرسد در سازمانهاي ايران نيز اين موانع وجود داشته باشد .اجراي
دوركاري نيازمند پياده كردن زيرساختها و بستري مناسب است .نيروي انساني مناسب
دوركاري ،شبكههاي ارتباطي و ارتباطات از راه دور ،سختافزارها و نرمافزارها و امكانات
مناسب از جمله اين زيرساختهاست .عالوه بر اين پيش نيازها ،فرهنگ سازماني الزم است در
جهت دوركاري تغيير وضعيت دهد .البته ذكر اين نكته ضروري است كه آموزش خوب به
مديران و دوركاران در خصوص نحوه استفاده از تجهيزات و امكانات ،مديريت زمان و ايجاد
مرز بين كار و خانه و خانواده ضروري است .الزم است ارزيابيهاي ادواري توسط مديران
زيربط انجام پذيرد و مشكالت احتمالي ،ضعفها ،مسائل و چالشهاي پيش رو در اين مسير
رفع گردد .در چنين وضعيتي است كه دوركاري موفق عمل ميكند .برنامهريزي و طراحي
ضعيف و شتابزده نه تنها عامل موفقيت نيست بلكه منافع سازمان و موقعيت آن را به خطر
مياندازد.
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