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Abstract
The use of digital tools will bring numerous benefits to organizations, centers and institutions.
Research on the perception of middle managers when implementing telecommuting programs
has shown that changing culture is the most important obstacle. What is important about
telecommuting development is the degree of employee job independence, managers' attitudes
and flexibility in the hiring process, not the type of communication technology used. The
experiences of countries that have implemented telecommuting systems show that
telecommuting has increased the productivity of organizations by forty percent. This saves a
lot of money and travel time for both telecommuters and organizations. Teleworking is
effective. However, the growth rate of using this method of doing work among organizations is
low and the expected expectations have not been met. Given the benefits of telecommuting, it
is worth considering why the use of this method has not found its place among managers and
employees as it should, and most employees and managers still follow the traditional structure.
The importance of the subject of this article becomes clear when we know that the positive
opinions of employees and managers regarding the implementation of telecommuting plan in
relevant devices and also the correct implementation of telecommuting can play a very
important role in the success of the plan and benefit the community such as Reduce urban
traffic, reduce air pollution, reduce noise, reduce unemployment, etc. This is while the lack of
cooperation of human resources with the implementation of this plan, can significantly reduce
the positive effects of the implementation of these plans in the country. The present study shows
that the effective factors of human resource processing include; There were structural factors,
behavioral factors and contextual factors.
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واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ اسﺘﻔاده مؤﺛر از تﮑنوﻟوژي اﻃالﻋات است .اسﺘﻔاده از اﺑزارﻫاي دیجﯿﺘاﻟی ،مناﻓع ﺑیﺷماري را ﺑراي سازمانﻫا،
کﻪ تغﯿﯿر ﻓرﻫنگ ،مهمﺘریﻦ مانع است .آنچﻪ در خصوص توسعﻪ دورکاري مهم است ،مﯿزان اسﺘقالل ﺷغلی کارکنان،
نگرش مدیران و انعطافپﺬیري در ﻓرایند کارمندیاﺑی است ،نﻪ نوع تﮑنوﻟوژي ارتﺒاﻃی مورد اسﺘﻔاده .تجارب کشورﻫایی
کﻪ نظام دورکاري را اجرا کردهاند ،نشان میدﻫد کﻪ دورکاري ،ﺑهرهوري در سازمانﻫا را تا چهل درصد اﻓزایش داده
است .چراکﻪ ﻫم ﺑراي دورکاران و ﻫم سازمانﻫا در مصرف ﻫزینﻪﻫا و زمان رﻓت وآمد صرﻓﻪجویی زیادي صورت
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مراکز و نهادﻫا ﺑﻪ دنﺒال خواﻫد داﺷت .پژوﻫش درﺑاره ادراک مدیران مﯿانی ﻫنگام پﯿادهسازي ﺑرنامﻪ دورکاري نشان داد

میگﯿرد .ﺑا آﺷنا ﺷدن ﺑا ﺷﯿوهﻫاي اﺷﺘغال دورکاري موجود و از نظرتصمﯿمگﯿرندگان ،اسﺘراتژيﻫاي تشویقی میتواند ﺑﻪ
اسﺘﻔاده از ایﻦ روش انجام کار درﺑﯿﻦ سازمانﻫا پایﯿﻦ ﺑوده و انﺘظارات پﯿشﺑﯿنی ﺷده محقق نشده است .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مزایا و
مناﻓع دورکاري جاي تأمل است کﻪ چرا اسﺘﻔاده از ایﻦ روش جایگاه خود را در ﺑﯿﻦ مدیران و کارکنان آنﻃور کﻪ ﺑاید،
نﯿاﻓﺘﻪ و اغلب کارکنان و مدیران ﻫمچنان از ساخﺘار سنﺘی تﺒعﯿت میکنند .اﻫمﯿت موضوع ایﻦ مقاﻟﻪ ،زمانی آﺷﮑار میﺷود
کﻪ ﺑدانﯿم نظرات مثﺒت کارکنان و مدیران در خصوص اجراي ﻃرح دورکاري در دسﺘگاهﻫاي ذیرﺑط و ﻫمچنﯿﻦ پﯿاده-
سازي صحﯿح دورکاري میتواند نقش ﺑسﯿار مهمی در موﻓقﯿت ﻃرح ایﻔا نموده و جامعﻪ را از مزیت ﻫایی ﻫمچون کاﻫش
تراﻓﯿﮏ ﺷهري ،کاﻫش آﻟودگی ﻫوا ،کاﻫش سر و صدا ،کاﻫش نرخ ﺑﯿﮑاري و غﯿره ﺑهره مند سازد .ایﻦ درحاﻟی است
کﻪ ﻋدم ﻫمراﻫی نﯿروي انسانی ﺑا اجراي ایﻦ ﻃرح ،میتواند آﺛار مثﺒت اجراي ایﻦ ﻃرحﻫا را در کشور ،تا حد قاﺑل توجهی
کاﻫش دﻫد .تحقﯿق حاضر نشان میدﻫد کﻪ ﻋوامل مؤﺛر ﺑردورکاري مناﺑع انسانی ﺷامل ﻋوامل ساخﺘاري ،ﻋوامل
رﻓﺘاري و ﻋوامل زمﯿنﻪاي ﺑودند.
واژگان کلیدی :دورکاري ،مناﺑع انسانی ،مدیریت ،مشاغل.
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منظور تقویت ﻋوامل تصمﯿمگﯿري کارﻓرمایان و کاﻫش موانع احﺘماﻟی گسﺘرش دورکاري ،مؤﺛر ﺑاﺷد .ﺑا اینحال نرخ رﺷد
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ﺑا رﺷد روزاﻓزون جمعﯿت و ﻫمگام ﺑا پﯿشرﻓت تﮑنوﻟوژيﻫاي نویﻦ ،کشور ما نﯿز از ایﻦ قاﻓلﻪ ﻋقب نمانده و در دﻫﻪﻫاي
اخﯿر ﺷاﻫد پﯿشرﻓتﻫاي تﮑنوﻟوژیﮑی و ارتﺒاﻃی ﺑسﯿاري ﺑودهایم .ﻫمچنﯿﻦ ﺑا اﻓزایش جمعﯿت و گسﺘرش کالن ﺷهرﻫا،
تراﻓﯿﮏ ،آﻟودگیﻫاي صوتی و ﻫوایی ،مساﻓتﻫا ،کمﺒود زمان کاﻓی ،و ﻓاکﺘورﻫاي ﺑسﯿاري ازایﻦ دست نﯿز اﻓزایش یاﻓﺘﻪ و
می ﺑایست درایﻦ راسﺘا ،تمهﯿداتی اندیشﯿده ﺷود .یﮑی از مؤﺛرتریﻦ راﻫﮑارﻫاي ارائﻪ ﺷده در کشورﻫاي پﯿشرﻓﺘﻪ ،نوع
جدیدي ا ز کار ﺑﻪ نام دورکاري است کﻪ منجر ﺑﻪ کاﻫش ﺑسﯿاري از ﻫزینﻪﻫاي ماﻟی و زمانی گردیده است .در ایﻦ مقاﻟﻪ
کوﺷﯿده ﺷده تا ﺷرایط پﯿادهسازي ایﻦ ایده مورد ﺑررسی قرار گﯿرد .نظر ﺑﻪ مشﮑالت زیادي مانند خانمﻫایی کﻪ ﻓرزند
کوچﮏ در خانﻪ دارند ،کارمندانی کﻪ ﻫر روز ناچاراند مساﻓت ﻃوالنی را تا محل کار ﻃی کنند و ﺑراي ایﻦ منظور ناچار ﺑﻪ
تقﺒل ﻫزینﻪ ﻫاي ماﻟی و اتالف زمانی ﻓراوان ﻫسﺘند و ﻋالوه ﺑر آن موجب تراﻓﯿﮏ سنگﯿﻦ و مصرف سوخت ﺑﯿشﺘر و ﺑاﻟطﺒع
آﻟودگی ﺑﯿشﺘر میﺷوند ،ﺑﻪ راحﺘی ﺑا اجراي ایﻦ ﻃرح کاﻫش یاﻓﺘﻪ و میتواند ﺑﻪ حداقل ممﮑﻦ ﺑرسد ،مشروط ﺑر آنﮑﻪ اﺑﺘدا
در ایﻦ مورد ﻓرﻫنگسازي ﺷود .اغلب مدیران در حال حاضر ﺑا ایﻦ ﻃرح مﺨاﻟفاند کﻪ آن ﻫم ریشﻪ در دیدگاه ایشان
دارد .یﮑی از دالیل آنان در توجﯿﻪ مﺨاﻟﻔتﺷان ایﻦ است کﻪ چون ﻓرد دورکار در دسﺘرس دیدﺷان نمیﺑاﺷد ممﮑﻦ است
در انجام کارﻫاي خود تعلل ورزد و کنﺘرل و نظارت ﺑر ایشان مشﮑلتر خواﻫد ﺑود .اﻟﺒﺘﻪ اگر کارمندي ذاتاً قاصر در انجام
وظایف خود ﺑاﺷد ،ﺑاﻟطﺒع حﺘی ﺑا وجود حضور در محل کار خود نﯿز قصور خواﻫد نمود .ﻟﺬا ایﻦ مشﮑل را میتوان ﺑا
ارزﺷﯿاﺑی نﺘﯿجﻪ کار کارمند ارزیاﺑی نمود .ﻫمچنﯿﻦ میتوان ﺑا ترﻓندﻫاي مدیریﺘی و اسﺘﻔاده از تشویق ،انگﯿزهﻫاي الزم را در
کارمند ایجاد نمود تا ﺑا انگﯿزه و اﺷﺘﯿاق ﺑﯿشﺘري وظایف خود راحﺘی از راه دور انجام دﻫد (ﺷاﻫوران.)1394 ،
موﻓقﯿت دورکاري در ﻫر سازمانی حﺘی می تواند ﺑسﺘگی ﺑﻪ تﺨصص ،ﺑﮑارگﯿري مناسب اﺑزار ،تجهﯿزات ،پول ،مواد خام و
مناﺑع انسانی سازمان در ﺑرنامﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑاﺷد و ایﻦ امر در صورتی امﮑانپﺬیر خواﻫد ﺑود کﻪ ایﻦ سازمانﻫا ﺑﺘوانند مهارتﻫا،
تواناییﻫا و خصوصﯿات ﻓردي و جمعی کارمندان خود را در راسﺘاي اﻫداف سازمان ﺑﮑار گﯿرند .مدیران ﺑایسﺘی ﺑا توجﻪ ﺑﻪ
محدودیتﻫاي ناﺷی از نﯿروي انسانی و امﮑانات و مناﺑع سازمان ،ﺑرنامﻪریزي ،ترکﯿب و یگانﻪسازي را ﺑﻪ گونﻪاي انجام
دﻫند کﻪ اﺛر ﺑﺨشی و کارایی سازمان را حاصل نمایند (جماﻟی و ﻫمﮑاران.)1399 ،
ﻓناوري ﻫاي جدید دورکاري درﺑعضی از سطوح سازمانی یا ﻓردي ﺑﻪ کار گرﻓﺘﻪ میﺷوند ،ایﻦ خود ﺑﻪ خود اتﻔاق نمیاﻓﺘد،
ﺑلﮑﻪ ﻫمگرایی اتﻔاق اﻓﺘاده کﻪ یﮏ ﻓرآیند ﺑسﯿار پﯿچﯿده ﻫست .ﺑراي اﻃمﯿنان از اینﮑﻪ یﮏ سازمان در ﻫنگام پﺬیرش یﮏ
نوآوري ﺑﻪ ﻃور مؤﺛر و کارآمد مدیریت میﺷود ،الزم است مدیران معرﻓی آن را رﻫﺒري کنند و مناﺑع و ﻫمچنﯿﻦ دانش
گسﺘردهاي از مهارتﻫاي ﻓنی ،ارتﺒاﻃی ،اجﺘماﻋی و مدیریﺘی داﺷﺘﻪ ﺑاﺷند .ایﻦ امر انﺘظارات زیادي را در مورد مدلﻫاي
مدیریﺘی جدیدي کﻪ دورکاري ﺑا خود ﺑﻪ ﻫمراه دارد ایجاد میکند ،زیرا ،ﻋلیرغم سرمایﻪ گﺬاريﻫاي کالن ،ممﮑﻦ است
ﺑازدﻫی رضایتﺑﺨش نﺒاﺷد و اجراي آن ،ارزش مورد انﺘظار را ﺑراي ﻫمﻪ اﻋضاي سازمان ﺑﻪ ﻫمراه نداﺷﺘﻪ ﺑاﺷد ،یا اینﮑﻪ
دست آورد آن ﺑسﯿار کم ﺑاﺷد .ﺑﻪ ﻫمﯿﻦ دﻟﯿل است کﻪ تأﺛﯿر دورکاري ﺑشدت ﺑﻪ سازمان مرﺑوط میﺷود ،اجراي آن ﺑدون
تحقﯿق کاﻓی ممﮑﻦ است نﺘﯿجﻪ معﮑوس داﺷﺘﻪ ﺑاﺷد ،زیرا مدیران سازمانﻫا نمیخواﻫند تصمﯿمات سرمایﻪگﺬاري ﺑدي
اتﺨاذ کنند کﻪ تمام ارزش توﻟﯿد ﺷده در زمان را کاﻫش دﻫد .سازمانﻫا ،ﺷرکتﻫا و مؤسسات ،سرمایﻪگﺬاري ﻫنگﻔﺘی را
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ﺑراي تسهﯿل پﯿادهسازي ﻓناوريﻫاي مﺨﺘلف انجام میدﻫند کﻪ ﺑاﻋث میﺷود از ایﻦ سرمایﻪگﺬاريﻫا انﺘظار مناﻓعی داﺷﺘﻪ
ﺑاﺷند.
مزایایی کﻪ وقﺘی در یﮏ ﻓناوري سرمایﻪگﺬاري میﺷود ،زمانی کﻪ مناﺑع در سازمان ﺑراي پﯿادهسازي کار از راه دور
سرمایﻪگﺬاري میﺷود ،انﺘظار میرود تنها زمانی منعﮑس ﺷود کﻪ ﺑﻪ ﻃور کامل توسط ﻫمﻪ اﻋضاي سازمان مورد پﺬیرش
قرار گﯿرد و از آن اسﺘﻔاده ﺷود .ﺑراي ﺑرنامﻪریزي و اسﺘﻔاده از آنچﻪ گﻔﺘﻪ ﺷد و ﻫمچنﯿﻦ رسﯿدن ﺑﻪ ایﻦ نقطﻪ موﻓقﯿت آمﯿز،
الزم است ﺑدانﯿم دورکاري چگونﻪ میتواند در گام اول توسط سازمانﻫاي مﺨﺘلف ،در گام دوم ﺑر اساس نگرﺷی کﻪ
مدیران نسﺒت ﺑﻪ آن دارند ،در گام سوم دالیل اسﺘﻔاده یا ﻋدم اسﺘﻔاده از آن و در گام آخر اینﮑﻪ چﻪ راﻫﺒردﻫا ،جهتگﯿريﻫا
و اﺑﺘﮑاراتی ﺑراي ات ﺨاذ کار از راه دور ﺑاید ﺑراي پﺬیرش صحﯿح آن پﯿشنهاد و اتﺨاذ ﺷود .ﺑراي پاسخ ﺑﻪ ایﻦ سواالت ﺑاید
ادراکات کارﺑران ،ﺑﻪویژه از سوي مدیران حوزهﻫاي مﺨﺘلف سازمانﻫا ،ﺑﻪ منظور ﺑررسی و درک ﻋوامل دخﯿل در پﺬیرش
دورکاري ،مورد ارزیاﺑی قرار میگﯿرد کﻪ در آن ،پﯿوند ﺑﯿﻦ ﻋوامل مﺨﺘلف در ﺷﮑلگﯿري نگرش نسﺒت ﺑﻪ دورکاري
ﺷناسایی میﺷود (واﻟنسﯿا و ﻫمﮑاران.)2019 ،
قﺒل از محدودیتﻫاي  COVID-19ﺑﯿنش و توصﯿﻪﻫاي ﻋملی در مورد کار از خانﻪ ( )WFHﻋمدتاً ﺑر کارمندانی مﺘمرکز
ﺑود کﻪ در موقعﯿتﻫایی کار میکردند کﻪ ﻋمداً ﺑرنامﻪریزي ﺷده ﺑود تا ﺑر پایﻪ  WFHﺑاﺷند .ﺑا ایﻦ حال ،ﻫمﻪگﯿري
 COVID-19یﮏ رویداد غﯿرمنﺘظره و ﺷوک ﺑزرگی ﺑراي زندگی و کار مردم در مقﯿاس جهانی ﺑود .تنظﯿماتی کﻪ اﻓراد
و سازمانﻫا ﺑاید انجام می دادند قاﺑل توجﻪ ،سریع و ﺑﻪ یاد ماندنی ﺑودند و در ﻫمان مدت زمان ﺑسﯿار کوتاه ﻫمﻪ را تحت
تأﺛﯿر قرار داد .تغﯿﯿرات چشم گﯿر ناﺷی از ایﻦ ﺑﯿماري ﻫمﻪ گﯿر ،ﻓرصﺘی است ﺑراي آﺷنایی ﺑا نحوه تأﺛﯿر  WFHﺑر کارگران،
ﻫم از نظر نحوه انجام کارﻫایشان و ﻫم تأﺛﯿر آن ﺑر سالمت و زندگی خانگی آنها .از آنجایی کﻪ ﻫمﻪگﯿري و تغﯿﯿر ﺑﻪ WFH

یﮏ ﺷوک ناگهانی ﺑود ،سازمانﻫا زمانی ﺑراي ﺑرنامﻪریزي و مداخلﻪ ﺑا اقدامات ﻃراحی ﺷده ﺑراي ﻫموارسازي انﺘقال
کارگران نداﺷﺘند .ایﻦ رویدادﻫا ﻋوامل مؤﺛر ﺑر ﺑهره وري و رﻓاه را آﺷﮑار می کند کﻪ ممﮑﻦ است در ارتﺒاط ﺑا تغﯿﯿرات
ﺷدیدتر محﯿطی مشهود نﺒاﺷد .درک تأﺛﯿر آن ﺑر کارگران و ﻋوامل دخﯿل در آن میتواند ﺑﻪ موﻓقﯿت ﺑﯿشﺘر مدیران در
حمایت و نگهداري از کارگران در دوره انﺘقال اجﺒاري ﺑﻪ  WFHکمﮏ کند ،ﻫمانﻃور کﻪ در ﻫمﻪگﯿريCOVID-19

اتﻔاق اﻓﺘاد .ﺑسﯿاري از کارگران و کارﻓرمایان معﺘقدند کﻪ  WFHدر مقﯿاس وسﯿع ادامﻪ خواﻫد داﺷت حﺘی زمانی کﻪ کار
از راه دور ﺑﻪ دالیل ﺑهداﺷﺘی ضروري نﺒاﺷد .درسﻫاي آموخﺘﻪ ﺷده درﺑاره  WFHاز ﻫمﻪگﯿري میتواند ﺑﻪ ﺷﮑلدﻫی
رویﮑردﻫایی ﺑراي اجراي سﯿاستﻫاي مؤﺛر  WFHو تﮑاﻟﯿف راه دور ﺑلندمدت ﺑﻪ دالیل سازمانی اسﺘراتژیﮏ پس از پایان
ﻫمﻪگﯿري کمﮏ کند (توماس و ﻫمﮑاران.)2021 ،
دورکاري ﺑﻪ ﻃور ﻓزایندهاي در خدمت اﻫداف اسﺘراتژیﮏ مدیریت مناﺑع انسانی است ،و ﺑﻪ ﻃور خاص میتواند ﺑﻪ پایگاه
مناﺑع سرمایﻪ انسانی سازمان و سایر حوزهﻫاي مناﺑع انسانی کمﮏ کند .اما ایﻦ اﺷﺘﺒاه است کﻪ ﻓرض کنﯿم ایﻦ اﺛرات مرتﺒط
ﺑا مناﺑع انسانی را میتوان ﺑﻪ راحﺘی اندازه گﯿري کرد .ﺑﯿشﺘر مقاالت در مطﺒوﻋات رایج ﺑﻪ کاﻫش ﻫزینﻪﻫاي خاص و ﺑهﺒود
ﺑهرهوري در ﺷرکتﻫایی اﺷاره میکنند کﻪ کار از راه دور را اتﺨاذ کردهاند .ﺑرخی از ﺑرآوردﻫاي مزایا مانند )1 :کاﻫش
 60درصدي ﻫزینﻪﻫاي امالک اداري )2 ،اﻓزایش  20درصدي مﺘوسط ﺑهرهوري و کارایی در مﯿان دورکاران )3 .مﺘداول
ﺷدن ﺑرنامﻪریزي دورﺑرد و ﺑﻪ ﻃور کل منجر ﺑﻪ چنﯿﻦ نﺘﯿجﻪگﯿري میﺷوند :ﺑرنامﻪﻫاي دورکاري مزایایی را ﺑﻪ ارمغان
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میآورند کﻪ ﺑسﯿار ﺑﯿشﺘر از ﻫزینﻪﻫايﺷان است .اﺛرات اسﺘراتژیﮏ مﺨﺘلف را ﺷناسایی و آنها را در یﮏ چارچوب مﺒﺘنی
ﺑر مناﺑع انسانی ادغام کردیم و تعدادي از ﺑﯿنشﻫاي واقعاً مهم را در مورد اجراي کار از راه دور ﺑدست آوردیم مثل :تجارت
و جامعﻪ در کل ﺑﻪ ﻃور ﻓزایندهاي در زمﯿنﻪ ﻓناوري اﻃالﻋات توانمند میﺷوند ،حمل و نقل ﺑراي آﻟودگی ﻓزاینده ،ازدحام
و مشﮑالت ایمنی در محل کارو خﯿلی موارد دیگر کﻪ ﺑاﻋث میﺷود دورکاري ﺑﻪ ﻋنوان راه آینده در نظر گرﻓﺘﻪ ﺷود.
سازمانﻫاي آینده نگر ﺑاید دیدگاه روﺷنی در مورد ایﻦ ﻋمل ایجاد کنند .آنها ﺑاید تصمﯿم ﺑگﯿرند کﻪ آیا و چگونﻪ ﺑﻪ کار
از راه دور مﺘعهد ﺷوند یا خﯿر ،و چنﯿﻦ تصمﯿماتی را ﺑر اساس اسﺘدالل درست و نﻪ حدس و گمان ناآگاﻫانﻪ اتﺨاذ کنند
(اﺑومنصور و ﻫمﮑاران.)2012 ،
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در محﯿطﻫاي کنونی کﻪ ﺑﻪ ﻃور ﻓزایندهاي پویا و تقاضا محور است ،سازمانﻫا نﯿاز ﺑﻪ توسعﻪ رﻓﺘار کارآﻓرینی ﺑﻪ منظور
رقاﺑت موﻓقﯿتآمﯿز و ایجاد ارزش ،ﻫم ﺑراي خود و ﻫم ﺑراي سﯿسﺘمﻫاي اقﺘصادي ﺑﻪ ﻋنوان یﮏ کل ،دارند .در ایﻦ مﯿان
مناﺑع انسانی نقش اساسی ﺑازي میکنند تا آنجاییکﻪ میتواند کارآﻓرینی درونسازمانی را تشویق یا مانع آن ﺷود (سانچز و
سوریانو.)2011 ،
 .1.2دورکاری

دورکاري روﺷی ﺑراي سازماندﻫی و انجام کار در مﮑانی غﯿر از محل اسﺘقرار سازمان ،ﺑا اسﺘﻔاده از تﮑنوﻟوژي اﻃالﻋات و
ارتﺒاﻃات است کﻪ اسﺘقرار ایﻦ ﻓرآیند موجب انعطاف زمانی و مﮑانی در انجام وظایف و ﻓعاﻟﯿتﻫاي ﺷﺨصی میﺷود
(سﯿدي و الجوردي" .)1391 ،نﯿلز" دورکاري را ﺑﻪ کارگﯿري کامل و یا نسﺒی ﻓناوريﻫاي اﻃالﻋات ﺑﻪ کمﮏ رایانﻪ ﺑـﻪ
منظـور انجـام کار از راه دور تعریف میکند .انجمﻦ ﺑﯿﻦ اﻟمللی کار از راه دور ،کار از راه دور را اینگونﻪ تعریف میکند:
ﺑﻪﻃور کلی کـار از راه دور نوﻋی آرایش کاري است کﻪ ﻃی آن ،اﻓراد ﺑﻪ ﺷـﮑل انعطـاف پـﺬیر از نظـر زمـان (پـاره وقـت
یـا تمام وقت) و از نظر مﮑان در خانﻪ ،مراکز از راه دور ،دﻓﺘر ﺷرکت یا ﺑﻪ ﺷﮑل سﯿار ،ﺑﻪ انجام وظﯿﻔـﻪ و پاسخ ﺑﻪ امور
محوﻟﻪ میپردازند.
ﺑاتوجﻪ ﺑﻪ تعاریف مﺨﺘلف دورکاري میتوان ﺑﻪ دو نﮑﺘﻪ مهم درایﻦ تعاریف اﺷاره کرد:
تأکﯿد ﺑر محل کار دورکاران ،تأکﯿد ﺑر ﺑﻪ کارگﯿري ﻓناوري ارتﺒاﻃات و اﻃالﻋات
ﺑاتوجﻪ ﺑﻪ تعاریف ذکرﺷده ،دورکاري را میتوان از دو ﺑُعد تقسﯿمﺑندي کرد:
 -1ﺑر اساس محل کار دورکار  -2ﺑر اساس زمان دورکاري
پنج ﺷﯿوه اصلی اسﺘﻔاده از دورکاري ﻋﺒارتاند از :کـار در مسـاﻓرت (سﯿار) ،دورکـاري در خانـﻪ ،مراکز محلـی ،ادارات
اقماري (تاﺑعﻪ) ،ترکﯿﺒات خانﻪ  -اداره
دورکاري از منظر وال محمدي ( )2012داراي ویژگیﻫایی از قﺒﯿل اسﺘﻔاده از تﮑنوﻟوژيﻫاي اﻃالﻋات و ارتﺒاﻃات ،اسﺘقالل
از مﮑان ،زمان کاري انعطاف پﺬیر و قرارداد کارکنان میﺑاﺷد.
سازمانﻫا در راسﺘاي دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ اﻫداﻓی چون ﺑهﺒود کارایی ،ﺑهﺒود ﻓرآیندﻫاي اداري ،ﺑهﺒود خدمات ﺑﻪ مشﺘري و ﺑهﺒود نقش
اسﺘراتژیﮏ مناﺑع انسانی ﺑﻪ ﺑهرهگﯿري از ایﻦ امﮑانات دست زده و در ایﻦ مﯿان ﺑﻪ توﻓﯿقاتی نﯿز دست یاﻓﺘﻪاند .اسﺘﻔاده از رایانﻪ
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و ارتﺒاﻃات راه دور ﺑﻪ منظور تغﯿﯿر موقعﯿت جغراﻓﯿایی محل کار و انجام وظایف ﺷغلی در واقع ﺑﻪ واسطﻪ ﺑﻪ وجود آمدن
کامﭙﯿوترﻫا ،ﺷﺒﮑﻪﻫاي ارتﺒاﻃی ،نرماﻓزارﻫاي ارتﺒاﻃی و نرماﻓزارﻫاي اداري و تﺨصصی ﻋلوم مﺨﺘلف است کﻪ امروزه می-
توانﯿم از کار از راه دور صحﺒت کنﯿم (ﻓلسﺘد.)1996 ،
 .2.2سبﮏهای دورکاری

دورکاري انواع مﺨﺘلﻔی دارد و ﺑا سﺒﮏﻫاي مﺨﺘلﻔی ﺷناخﺘﻪ میﺷود (کرتروپ.)1998 ،
دورکاري در منزل تمام وقت یا پاره وقت ،دورکاران خویش ﻓرما در منزل کﻪ در حاﻟت ﻋادي در منزل کار میکنند.
دورکاران سﯿار کﻪ حداقل 10ساﻋت در ﻫﻔﺘﻪ را از محل اصلی کارﺷان دورند .اﻓرادي کﻪ کﻪ تمام وقت در محﯿط کاري
ما ﺑﻪ معنی کار در خانﻪ نﯿست ﺑلﮑﻪ
خود کار می کنند و گاﻫی در خانﻪ ﺑعد از ساﻋات کاري کار می کنند .دورکاري اﻟزا ً
میتواند در مساﻓرت ،مأموریتﻫا وﻫر مﮑانی غﯿر از محﯿط اداري و دﻓﺘر محل کار انجام ﺷود ،اما در مقاﻟﻪ حاضر ﺑﯿشﺘر کار
در خانﻪ مورد ﺑررسی قرار داده میﺷود .کار در خانﻪ مﻔهوم جدیدي نﯿست ،در دوره قﺒل از انقالب صنعﺘی تعداد زیادي از
کارگران در خانﻪ کار میکردند .اما انقالب صنعﺘی ﺑراي مﺘمرکز کردن محل کار ،دﻓﺘر یا کارخانﻪ اﻓراد را از خانﻪﻫایشان
ﺑﻪ محل کار آورد اما در نهایت امروزه اﻓراد ﺑراي انجام کار ﺑا تﺨصصﻫاي ﺷناخﺘﻪ ﺷده ،از محل کار ﺑﻪ خانﻪﻫایشان
ﻓرسﺘاده میﺷوند (ﺑاروچ.)2000 ،
 .1.2.2مزایای دورکاری

مزایاي دورکاري میتواند ﺷامل مزایاي ﻓردي ،سازمانی و اجﺘماﻋی ﺑاﺷد .از نظر ﺑهرهوري ﻓردي ،وقﺘی ﻓرد از کنﺘرلﻫاي
سازمانی خارج میﺷود ﺑا خودمدیریﺘی تالش میکند کﻪ ﻋملﮑرد خود را اﻓزایش داده و ﺑا ﺑرنامﻪریزي کﻪ ﺑراي انجام کارﻫا
دارد تمام تالش خود را ﺑﮑار گﯿرد تا در کوتاه تریﻦ زمان ممﮑﻦ و ﺑا کمﺘریﻦ ﻫزینﻪ ممﮑﻦ کارش را ﺑهﺒود ﺑﺨشد و چون
در دورکاري ،ساﻋت انجام کار ﺑراي ﻓرد ،ﺷناور تعریف میﺷود ﺑناﺑرایﻦ ﺑهﺘریﻦ و مناسب تریﻦ ساﻋت را ﺑراي انجام کار
انﺘﺨاب میکند و اﻋﺘماد ﺑﻪ نﻔس و ﻋزت نﻔس نﯿروي کار ﺑا خودمدیریﺘی اﻓزایش مییاﺑد .از ﻃریق دورکاري ﺑهرهوري
سازمانی اﻓزایش می یاﺑد و اتالف انرژي در سازمان کاﻫش یاﻓﺘﻪ و وقﺘی نﯿروﻫاي کار در پروژه دورکاري ﺑﻪ انجام وظﯿﻔﻪ
میپردازند از مﯿزان تنش و ﻓشارﻫاي روحی روانی ،درگﯿريﻫا و تعارضات سازمانی آنها کم میﺷود؛ حﺘی تحت ﺷرایط
گﻔﺘﻪ ﺷده مدیران میتوانند از ﻓرصتﻫا ﺑراي ﺑرنامﻪریزي در جهت اسﺘﻔاده ﺑهﯿنﻪ از مناﺑع سازمانی سود ﺑﺒرند .در مورد مزایاي
اجﺘماﻋی دورکاري می توان گﻔت امروزه دورکاري ﺑﻪ ویژه در کالن ﺷهرﻫا یﮏ ضرورت است چرا کﻪ حجم تردد و
مساﻓرتﻫاي درون ﺷهري را ﺑﻪ نحو چشمگﯿري کاﻫش میدﻫد و در نﺘﯿجﻪ از مﯿزان آﻟودگی ﻫوا نﯿز میکاﻫد (اداره کل
نﯿروي انسانی سازمان ﺑﯿمﻪ خدمات درمانی.)1389 ،
ﺑرخی از مهمﺘریﻦ مزایاي نظام دورکاري را میتوان در اﺑعاد سازمان ،ﻓرد و جامعﻪ ﺑﻪ ﺷرح زیر خالصﻪ نمود (ﺷاﻫوران،
:)1394
صرﻓﻪجویی در ﻫزینﻪﻫا ،اﻓزایش ﺑهرهوري ،تقویت انگﯿزه ،توسعﻪ مهارت ﺑﻪ صورت خودآموزي ،انعطافپﺬیري ،ﺑهﺒود
ارائﻪ خدمات ﺑﻪ مشﺘریان ،ساﻋات کار اداري انعطاف پﺬیر ،کاﻫش حجم تراﻓﯿﮏ ،دوسﺘی ﺑا محﯿط زیست ،اﻓزایش گسﺘرده
اﺷﺘغال و ﻓرصتﻫاي کار ،دسﺘرسی ﺑﻪ کار ﺑراي اﻓراد ﺑا مشﮑالت خاص ،کاﻫش زمان تردد و ﻫزینﻪﻫاي آن ﺑراي سازمان.
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 .2.2.2مزایای کار از راه دور برای سازمانها

مدیران مناﺑع انسانی ﺑا توجﻪ ﺑﻪ کار از راه دور میتوانند مزایاي ﻓردي و سازمانی زیر را ﺑﻪ ارمغان آورده و موجﺒات رضایت
کارکنان و مدیران را ﻓراﻫم سازند - :قدرت سازمانﻫا در انﺘﺨاب ﺑهﯿنﻪ نﯿروي کار اﻓزایش مییاﺑد - .ﺷلوغی ﺑﯿش از حد
محلﻫاي کار کاﻫش مییاﺑد - .نﯿاز ﺑﻪ ساخﺘمانﻫاي ﺑزرگ و ادارات ﻋریض و ﻃویل کاﻫش مییاﺑد - .غﯿﺒت کارکنان
کاﻫش مییاﺑد – سازمان ﻫا قدرت ﺑﯿشﺘري ﺑراي پاسﺨگویی ﺑﻪ نﯿازﻫاي ﻓوري و اضطراري خواﻫند داﺷت چون میتوانند
قسمﺘی از کارﺷان را ﺑﻪ ﺷاغالن از راه دور ﺑسﭙارند .تسهﯿل انجام اموري کﻪ ﺑاید ﺑﻪ صورت مﺨﻔﯿانﻪ انجام گﯿرند و کاﻫش
امﮑان ﻟو رﻓﺘﻦ کل پروژه کاري مورد نظر  -اﻓزایش ﺑهرهوري .دورکاري دارد ﺑﻪ یﮑی از روشﻫاي معمول ﺑنگاهﻫا
(تشﮑﯿالت اقﺘصادي) ﺑراي کاﻫش ﻫزینﻪﻫا و اﻓزایش ﺑهره وري کارکنان و نظارت ﺑر آنها تﺒدیل میﺷود (حمﯿدي ﻓر،
.)1389
 .3.2.2برخی مشکالت و محدودیتهای دورکاری

ﻋدم آﺷنایی کامل مدیران ﺑا مزایا و کارﺑردﻫاي دورکاري و ﺑﻪ ﻃور کلی ﻓناوري اﻃالﻋات ،ﺑی ﺛﺒاتی و نا مطمئﻦ ﺑودن
خطوط ارتﺒاﻃی .ﻫزینﻪ نسﺒﺘاً ﺑاالي نصب تجهﯿزات سﺨت اﻓزاري و ﻫزینﻪ ﺑاالي ارتﺒاﻃات در صورت گسﺘرش دورکاري
اﻟﮑﺘرونﯿﮑی .ضعف زﺑان انگلﯿسی ﺑرخی کارمندان (اداره کل نﯿروي انسانی سازمان ﺑﯿمﻪ خدمات درمانی .)1389 ،دورکاري
ﻫمچنﯿﻦ میتواند منجر ﺑﻪ انزوا و ﺑﻪ حاﺷﯿﻪ رانده ﺷدن توﻟﯿد ،اﻓزایش اسﺘرس در مقﯿاس زیاد ﺑراي کارگران و نگرانی
ﺑهرهﺑرداري از آنها ﺷود (مارتﯿنو.)1990،
 .4.2.2مشکالت کار از راه دور برای سازمانها

ﻋدم آﺷنایی مدیران ﺑا مزایا و کارﺑردﻫاي کار از راه دور و ﺑطور کلی  ،ICTﺑی ﺛﺒاتی و نامطمئﻦ ﺑودن خطوط ارتﺒاﻃی،
ﻫزینﻪ نسﺒﺘاً ﺑاالي نصب تجهﯿزات سﺨت اﻓزاري ،ﻫزینﻪ ﺑاالي ارتﺒاﻃات ،ناکارایی و دانش اندک کارکنان ﺑﺨش  ، ITضعف
زﺑان خارجی اکثر اﻓراد ،کمﺒود ضواﺑط و مقررات ﺑراي کار از راه دور (ﺑاتمان.)1388 ،
 .5.2.2عوامل مؤثر بر پیادهسازی ابﺘکارات مﺠازی

نحوه ﻓعاﻟﯿت کارکنان ﺑصورت مجازي و یا دورکاري ،تأﺛﯿر مثﺒﺘی ﺑر انعطافپﺬیري در کار ،کاﻫش غﯿﺒت ،کاﻫش ﻫزینﻪ-
ﻫاي رﻓت و آمد ،کاﻫش آﻟودگی ﻫوا و غﯿره دارد .اما ﺑﻪ رغم مناﻓعی کﻪ میتوان از اجراي ﺑرنامﻪﻫاي دورکاري انﺘظار
داﺷت ،تعداد کارکنان دورکار آنطور کﻪ انﺘظار آن میرود اﻓزایش پﯿدا نﮑرده است .محققان دریاﻓﺘﻪاند کﻪ مقاومت نسﺒت
ﺑﻪ کار از راه دور میتواند ﺑﻪ دالیلی چون تصور از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ کارﻫاي تﯿمی ،کاﻫش توانایی دورکاران در ﺑرقراري رواﺑط
اجﺘماﻋی ﺑا ﻫمﮑاران ،ﻋدم وجود تﮑنوﻟوژیهاي ارتﺒاﻃات ﺑا سرﻋت ﺑاال و یا وضعﯿت اقﺘصادي و غﯿره ﺑاﺷد (جامیپور و
ﻃاﻫري.)1393 ،
 .4.2مدیرت منابع انسانی

مدیریت مناﺑع انسانی نقشی است کﻪ در ﻫر سازمانی کﻪ ﺑﯿش از یﮏ نﻔر ﻋضو داﺷﺘﻪ ﺑاﺷد معنا دارد .ﺑﻪ ﻋﺒارتی ،حﺘی در
یﮏ سوپرمارکت ﺑسﯿار کوچﮏ ﻫم ﻫمچنان ﺑﺨش ﻋمدهاي از وظایف مدیر مناﺑع انسانی ،قاﺑل پﯿگﯿري و اجراست .اگرچﻪ
ﻋموماً در یﮏ ﺷرکت کوچﮏ ،سمﺘی ﺑﻪ ﻋنوان مدیر مناﺑع انسانی وجود ندارد ،اما ﺑﻪ ﻫر حال ،مدیریت مناﺑع انسانی ﺑﺨشی
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از وظﯿﻔﻪ مدیراجرایی یا مدیرﻋامل سازمان است .ﻃﺒﯿعﺘاً ﺑﻪ تدریج ،پس از اینﮑﻪ یﮏ سازمان ﺑزرگتر ﺷد ،ایﻦ نقش ﺑﻪ یﮏ
واحد مسﺘقل ﺑﻪ نام واحد مدیریت مناﺑع انسانی سﭙرده میﺷود و موقعﯿﺘی رسمی ﺑراي مدیر مناﺑع انسانی در سازمان تعریف
میﺷود .گري دسلر ،نویسنده کﺘاب مدیریت مناﺑع انسانی کﻪ ساﻟهاست در دورهﻫاي مدیریت در سراسر جهان ﺑﻪ ﻋنوان
منﺒع درسی رﺷﺘﻪ مدیریت مناﺑع انسانی مورد اسﺘﻔاده قرار میگﯿرد ،تعریف واحد مدیریت مناﺑع انسانی و وظایف مدیریت
مناﺑع انسانی را ﺑﻪ ﺷﮑلی کلی و ﺑﻪ صورت زیر ارائﻪ میدﻫد :واحد مدیریت مناﺑع انسانی ،از مﯿان وظایف مﺨﺘلف مدیریﺘی،
مسئوﻟﯿت کلﯿﻪ ﻓعاﻟﯿتﻫا و خطمشیﻫاي مرﺑوط ﺑﻪ کارکنان سازمان را ﺑر ﻋهده دارد .ﺑﻪ ﻃور دقﯿقتر :جﺬب ﻫمﮑاران جدید،
آموزش ﻫمﮑاران ،ارزیاﺑی ﻋملﮑرد کارکنان و پاداش دادن ﺑﻪ آنها و ﺑﻪ ﻃور خالصﻪ ایجاد محﯿطی ساﻟم و منصﻔانﻪ ﺑراي
کارکنان .تعریف ﺑاال نگاﻫی وظﯿﻔﻪ گرایانﻪ ﺑﻪ واحد مدیریت مناﺑع انسانی دارد و تالش میکند ﻓهرسﺘی از وظایف واحد
مدیریت مناﺑع انسانی را ارائﻪ کند .اگر ﺑﺨواﻫﯿم تعریﻔی مﻔهومیتر از وظﯿﻔﻪ واحد مدیریت مناﺑع انسانی داﺷﺘﻪ ﺑاﺷﯿم میتوان
چنﯿﻦ گﻔت :واحد مدیریت مناﺑع انسانی قرار است کمﮏ کند تا سازمان ،در اﻓق زمانی ﺑلندمدت ،ﺑا کمﺘریﻦ ﻫزینﻪ ،حداکثر
کارایی را از کارکنان ﺑراي حرکت در راسﺘاي اﻫداف اسﺘراتژیﮏ سازمان ،کسب نماید.
 .5.2شغل

ﺷغل مجموﻋﻪاي از وظایف و ﻓعاﻟﯿتﻫاست کﻪ ﺑر ﻋهده یﮏ ﻓرد قرار میگﯿرد تا آن را ﺑراي یﮏ واحد اقﺘصادي انجام
دﻫد .ﺷغل زمانی معنا پﯿدا میکند کﻪ «اسﺘﺨدام» وجود داﺷﺘﻪ ﺑاﺷد .معﯿار ﺷمردن ﺷغل ﻫم ،ﺷمارش تعداد واحدﻫایی است
کﻪ ﻓرد ﺑراي آنﻫا کار میکند .پس اگر ﻓردي یﮏ کار مشاﺑﻪ را ﺑراي سﻪ کارﻓرما یا ﺷرکت یا مجموﻋﻪ مﺨﺘلف انجام
میدﻫد ،سﻪﺷغلﻪ محسوب میﺷود .ﻫمچنﯿﻦ ﺷغل یعنی مجموﻋﻪاي از وظایف ،ﻓعاﻟﯿتﻫا ،مسئوﻟﯿتﻫا کﻪ ﺑﻪ یﮏ ﻓرد در
یﮏ مجموﻋﻪ (سازمان ،ﺷرکت ،کسبوکار) تﺨصﯿص داده میﺷود.
 .6.2مدیریت

ﺑرخالف پﯿچﯿدگیﻫا و ﺑحثﻫایی کﻪ در وظایف مدیر وجود دارد ،تعریف مدیریت – الاقل در نگاه مﯿنﺘزﺑرگ – ﺑسﯿار
ساده و ﺷﻔاف است .تعریف مدیریت از نگاه مﯿنﺘزﺑرگ :وي مدیریت را ﺑا مسئوﻟﯿت یﮏ مجموﻋﻪ ،ﻫمارز میداند و
میگوید« :مدیر ﺑﻪ تعریف مﻦ ،کسی است کﻪ مسئوﻟﯿت کل یﮏ سازمان یا ﺑﺨشِ تﻔﮑﯿﮏﺷده و قاﺑلتشﺨﯿصی از سازمان
ﺑر ﻋهده اوست ».ایﻦ تعریﻔی است کﻪ مدیران ﺑﻪ خوﺑی آن را درک میکنند ،اما ﺷاید کسانی کﻪ ﻫنوز در جایگاه مدیریﺘی
قرار نگرﻓﺘﻪاند ،آن را ﺑﻪ سادگی درک و ﻫضم نﮑنند .مدیر قرار نﯿست اﻟزاماً ﺑﻪ اتاقی ﺑزرگتر یا ﺑزرگتریﻦ اتاق یﮏ
مجموﻋﻪ ﺑرود یا مﯿز ﺑزرگ و ویژهاي داﺷﺘﻪ ﺑاﺷد .ایﻦ پاسخگو ﺑودن و مسئول ﺑودن است کﻪ زیرﺑناي اصلی مدیریت را
میسازد و مدیر ،تقریﺒاً ﺑالﻓاصلﻪ پس از قرار گرﻓﺘﻦ در جایگاه مدیریت مﺘوجﻪ میﺷود کﻪ مسئوﻟﯿت آنچﻪ در تمام قلمروِ
او میگﺬرد ،ﺑر ﺷانﻪاش قرار گرﻓﺘﻪ است.
 .7.2منابع انسانی

ویلﯿام آرتریسی ،تعریف مناﺑع انسانی را ﺑﻪ صورت « مجموﻋﻪ اي از اﻓراد کﻪ در یﮏ ﺷرکت ﺑﻪ کار مشغول اند و ﻋملﯿات
ﺷرکت را در دست دارند» تعریف میکند .ایﻦ تعریف مناﺑع انسانی در مقاﺑل تعریف مناﺑع ماﻟی و ﻓﯿزیﮑی سازمان قرار
می گﯿرد .در حقﯿقت مناﺑع انسانی یﮏ ﻓرد یا کارمند ﻫر سازمان است .در واقع تعریف ﻓوق ،یﮏ تعریف سازمانی ﺑراي
ﺑﺨش مناﺑع انسانی است ،در ﻫمﯿﻦ راسﺘا میتوان مناﺑع انسانی را ﺑﻪ ﻋنوان یﮏ تاﺑع سازمانی تعریف نمود کﻪ ﺑا اﻓراد و
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کارکنان سر و کار دارد و مسائل مرﺑوط ﺑﻪ آنان ،اﻋم از نحوه پاداشدﻫی یا جریمﻪ ،اسﺘﺨدام ،مدیریت ﻋملﮑرد و آموزش
را ﺑر ﻋهده دارد.
 .8.2فرهنگ سازمانی

در ﻫر سازمانی ،اﻟگوﻫایی از ﺑاورﻫا ،سمﺒلﻫا ،ﺷعائر ،داسﺘانﻫا و آداب و رسوم وجود دارد کﻪ ﺑﻪ مرور زمان ﺑﻪ وجود
آمده اند .ایﻦ اﻟگوﻫا در خصوص اینﮑﻪ سازمان چﯿست و اﻋضاء آن چگونﻪ ﺑاید رﻓﺘار کنند ،درک مشﺘرکی ﺑﻪ وجود
میآورد .صاحب نظران معﺘقدند کﻪ مقصود از ﻓرﻫنگ سازمانی ،سﯿسﺘمی از اسﺘنﺒاط مشﺘرک است کﻪ اﻋضاء نسﺒت ﺑﻪ یﮏ
سازمان دارند و ﻫمﯿﻦ ویژگی ،موجب تﻔﮑﯿﮏ دو سازمان از یﮑدیگر میﺷود .ﺑﻪﻃورکلی ،ﻓرﻫنگ ،اﻟگویی از ارزشﻫا،
ﺑاورﻫا ،آداب و رسوم ،سنﻦ ،دانش ،زﺑان ،جهانﺑﯿنی ،ﻃرزتلقیﻫا ،نگرشﻫا و نحوه زندگی مردمان یﮏ جامعﻪ میﺑاﺷد
(پاکدل و ملﮑﯿان.)1391 ،
 .9.2دورکاری و فرهنگ سازمانی

در سالﻫاي اخﯿر ایده ﻓرﻫنگ سازمانی یﮏ توجﯿﻪ مناسب ﺑراي موﻓقﯿت ﺑﯿشﺘر ﺑعضی ﺷرکتﻫا نسﺒت ﺑﻪ ﺷرکتﻫاي دیگر
ﺷده است .مﻔروضات قوي درﺑاره مدیریت و کار نشان میدﻫد ﺑعضی سازمانﻫا نسﺒت ﺑﻪ ﺑعضی دیگر ،کمﺘر مواﻓق
دورکاري ﻫسﺘند و مدیران ،ارزیاﺑی نوع ﻓرﻫنگ خاص خود ،انواع دورکاري مناسب ﺑا ایﻦ ﻓرﻫنگ ،و ﺷناخت موانع
ﻓرﻫنگی کﻪ ﺑاید ﺑر آن غلﺒﻪ کرد را ضروري میﺑﯿنند .ﺷروع دورکاري ﺑﻪ ﺷﯿوهاي کﻪ مﺨاﻟف ﺑا ﻫنجارﻫاي سازمانی ﺑاﺷد،
منجر ﺑﻪ ﺷﮑست خواﻫد ﺷد .ﺑناﺑرایﻦ مدیرانی کﻪ در اندیشﻪ اسﺘقرار دورکاري ﻫسﺘند ﺑاید ﻋامل ﻓرﻫنگ سازمانی را نﯿز مورد
توجﻪ قرار دﻫند .ایﻦ ﺑدان معنا است کﻪ چﻪ ﺑسا در سازمان ،خرده ﻓرﻫنگﻫاي مﺘعدد ﺑا ارزشﻫاي مﺘضاد وجود داﺷﺘﻪ ﺑاﺷند
و اگر ﻫنجارﻫاي کاري ایﻦ خرده ﻓرﻫنگها در نظر گرﻓﺘﻪ نشوند ،ﺑا دورکاري مﺨاﻟﻔت خواﻫد ﺷد .ﻫنوز در ﻓرﻫنگﻫاي
مواﻓق ﺑا دورکاري گرایش ﺑﻪ کم اﻫمﯿت دانسﺘﻦ اﺛر مﻔروضات ﻓرﻫنگی وجود دارند .یﮏ مانع سازمانی مهم ﺑراي
دورکاري ،موضوع مدیریﺘی «از دست دادن کنﺘرل» ﺑر کارکنانی است کﻪ خارج از دید ﻫسﺘند .اداره جدید ،ﺷﮑل غاﻟب و
توسعﻪ اي نسﺒﺘ ًا جدیدي از سازمان کاري در قرن حاضر است کﻪ اصول مهم مدیریﺘی آن ،ﻫنوز از مدل کارخانﻪاي و ﺑر
اساس کنﺘرل سلسلﻪ مراتﺒی ،تقسﯿم کار ﺑﻪ وظایف جداگانﻪ ﺑا نﯿاز ﺑﻪ مهارت کم ،و پایﯿﻦ نگﻪ داﺷﺘﻦ ﻫزینﻪﻫاي نﯿروي کار
اﺛر میپﺬیرد .در دﻫﻪﻫاي اخﯿر واکنشﻫایی در مقاﺑل ایﻦ سﺒﮏ ﺑوروکراتﯿﮏ مدیریت پدیدار ﺷده است و ﺑﻪ کمﮏ مﮑاتب
مرتﺒط ﺑا رواﺑط انسانی ،نوع نگرشﻫا ﺑﻪ جنﺒﻪ اجﺘماﻋی سازمان و خصوص ًا ﺑﻪ اﻫمﯿت یﮏ مﮑان کاري انعطافپﺬیر در
محﯿطﻫاي پرتالﻃم کسب وکار تغﯿﯿر کرده است (پاکدل و ملﮑﯿان.)1391،
 .10.2پیشینه پژوهش

جهان کنونی ﺑﻪ ﺷدت در حال پﯿشرﻓت و تغﯿﯿر است .نﯿاز ﺑﻪ انعطافپﺬیري و ﻫمآوایی ﺑا ایﻦ سرﻋت تغﯿﯿر ،سازمانﻫاي
پﯿشرو را ﺑر آن داﺷـﺘﻪ تـا از اﻟگوﻫـاي جدیـد کـار و سازماندﻫی ﺑهره جویند کﻪ ایﻦ در سایﻪ ﻓناوري پﯿشرﻓﺘﻪ اﻃالﻋات و
ارتﺒاﻃات تسـهﯿل گردیده است .سازمان مجازي ،اﻟگوي جدید سـازمانی و دورکـاري ﺷـﮑل جدیـد کـاري است کﻪ
سازمانﻫا را قادر میسازد تا ﺑﻪ ایﻦ نﯿاز انعطافپﺬیري پاسخ درخور داده و ﺑا ﺑهرهوري ایجاد ﺷده حاصل از آن و ﻫمچنﯿﻦ
اﻓـزایش قاﺑلﯿـت سـازمان در جـﺬب و ﺑﮑارگﯿري ﺑهﺘریﻦﻫا در ﻫر نقطﻪاي ،در محﯿط رقاﺑﺘی ﺷدید ،ﻫمچنان حﯿات خود را
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حﻔﻆ نمایند .در دورکاري مهم کاري است کﻪ انجام میﺷود و نﻪ جایی کﻪ انجـام مـیﺷـود .اﻓراد دیگر ﺑﻪ محل کار
نمیروند ﺑلﮑﻪ کار ﺑﻪ سوي آنﻫا مـیرود .مشـﺘریان ﺑـﻪ سـمت ﻓروﺷندگان نمیروند ﺑلﮑﻪ ایﻦ ﻓروﺷندگان ﻫسﺘند کﻪ ﺑﻪ نزد
مشﺘریان میروند .اگرچﻪ ﺑرخی نگرانیﻫا درﺑاره امنﯿت اﻃالﻋات و وجود ﺑرخی ﻓرﻫنگﻫاي سنﺘی کـار در مﯿـان مدیران
و کارکنان ،آﻫنگ رﺷد دورکاري را کند نمود (پﯿﺘرز و پاسﮑال .)2012 ،دورکاري یﮏ روش و سﺒﮏ انجام کار است
کﻪ سازمانﻫـا مـیتواننـد ﺑـا اسـﺘﻔاده از ﻓناوري اﻃالﻋات و ارتﺒاﻃات ماننـد خـدمات ارتﺒـاﻃی رایانـﻪاي (اکسـﺘرانت،
اینﺘرانـت ،اینﺘرنت یا غﯿره) ،مودم ،پست اﻟﮑﺘرونﯿﮑی ،پﯿامﻫاي ﻓوري (مسنجر) موﺑایل ،تلﻔـﻦ ﺛاﺑـت ،ﻓاکس و غﯿره ﺑﻪ
کارکنان اجازه میدﻫد تمـام یـا قسـمﺘی از کارﺷـان را خـارج از محـل سازمان یا ﺷرکت خود انجام دﻫند (ﻋﺒاسی.)1390،
دورکار کسی است کﻪ کار و مأموریت خود را دور از دﻓﺘرکار خود در سازمان انجام میدﻫد ،حضور وي در محل سازمان
معموال یﮏ یا دو روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿشﺘر نمیﺷـود .داراي مأموریت ﺷﺨصی ،ﺷﻔاف و ساخت یاﻓﺘﻪ است .نﯿازمند ارتﺒاط چهره
ً
ﺑـﻪ چهـره ﺑا ﻫﯿﭻ کدام از ﻫمﮑاران و ذینﻔعان سازمان نﯿست .ﻟزومی ﺑﻪ حضـور وي در جلسـات کاري در سازمان نﯿسـت.
دسﺘرسـی او ﺑـﻪ سـازمان ،ﻫمﮑـاران و ذینﻔعـان از ﻃریـق ﻓناوري ارتﺒاﻃـات و اﻃالﻋـات و ارتﺒاﻃـات رادیـویی (مﺨـاﺑراتی)
صـورت مـیگﯿـرد .ملزومات انجام کار مانند اسناد ،نقشـﻪﻫـا ،ﻃـرحﻫـا ،تجهﯿـزات ﻓنـی و تﺨصصـی و غﯿره توسط سازمان
ذیرﺑط ﺑراي وي پﯿشﺑﯿنی و تأمﯿﻦ میﺷود و در محل انجام دورکاري ،منزل وي یا ﻫر کجاي دیگر در اخﺘﯿار او قرار داده
میﺷود (ﻋﺒاسی .)1390 ،ﺑراي اجرا و پﯿادهسازي یﮏ ﺑرنامﻪ موﻓق دورکاري میﺑایست زمﯿنﻪﻫا و منـاﺑع الزم ﺑراي آن ﻓراﻫم
ﺑاﺷد .در ایﻦ ارتﺒاط پرز و ﻫمﮑـاران ( )2010سـﻪ نـوع منﺒـع معرﻓـی میکنند .مناﺑع انسانی مورد نﯿاز در سازمانﻫایی ﻓراﻫم
اسـت کـﻪ کارکنـان آنهـا درگﯿري ﺑﯿشﺘري ﺑا مشاغلی کﻪ ماﻫﯿت دانشی و ﻓروش خدمات و محصوالت دارند و داراي
مهارت ﺑاال در اسﺘﻔاده ﻓناوري از اﻃالﻋات و ارتﺒاﻃـات ،دسﺘرسـی از راه دور در اسﺘﻔاده از ایﻦ ﻓناوري و درگﯿر در ﻃراحی
مشاغل و ﺑرنامﻪریزي میﺑاﺷند .مناﺑع ﻓناورانﻪ ﺑﻪ وجود زیرساختﻫاي الزم ﻓناوري اﻃالﻋات و ارتﺒاﻃات و سرمایﻪگـﺬاري
سازمان درایﻦ زمﯿنﻪ اﺷاره دارد و منـاﺑع سـازمانی در سـازمانﻫـایی اسـت کـﻪ از روشﻫاي منعطف و مﺘنوع انجام کار و
پرداختﻫا اسﺘﻔاده نموده ،ﻓعاﻟﯿتﻫاي ﺑﯿشﺘري را ﺑرونسﭙاري کرده ،تأکﯿد ﺑر مدیریت ﺑر مﺒنـاي نﺘﯿجـﻪ داﺷـﺘﻪ و داراي
واحـدﻫا و ﺑﺨشﻫاي ﺑﯿشﺘري میﺑاﺷند (پرز.)2010 ،
ممدوحی ( )1384نﺨسﺘﯿﻦ پژوﻫش در کشور درﺑاره مﯿزان ﺑﻪ کارگﯿري دور کاري ،ﺑا ﻫدف ﺑرآورد امﮑانپﺬیري و مناسب
ﺑودن ایﻦ ﺷﯿوه کاري ﺑا توجﻪ ﺑﻪ خصوصﯿات و ویژگیﻫاي ﺷغلی کارمندان انجام داد .وجﻪ تمایز ایﻦ پژوﻫش ،پﯿشنهاد
رویﮑرد ﺷغل انﺘزاﻋی ﺑراي ﺑهﺒود و تﮑمﯿل روند مدلسازي و نﺘایج آن است .ایﻦ پژوﻫش ،ﺑا ﻫدف ﺑرنامﻪریزي مرکزي ﺑا
دیدگاه سامانﻪاي ﺑراي کل جامعﻪ ،ﺑﻪ امﮑانپﺬیري دورکاري ﺑا ﺑﻪ کارگﯿري انواع مدلﻫاي انﺘﺨاب گسسﺘﻪ پرداخت .ﺑرنامﻪ-
ﻫاي موﻓق دورکاري در سازمانها ،نشان داده است کﻪ ﻓرآیند انجام کار ازﻃریق دورکاري ،موجب تقویت روحﯿﻪ اﻋﺘماد ﺑﻪ
نﻔس در کارکنان ﺷده است .زیرا ،دورکاران در ایام دورکاري ﺑﻪ ﻃور نسﺒﺘاً مسﺘقل کار میکنند .ﺑﻪ ﻋالوه ،دورکاران
تمایل دارند ﺑﻪ اﻋﺘماد مدیر یا کارﻓرماي خود در محول نمودن کار مسﺘقل (دورکاري) ﺑﻪ آنان ،پاسخ مثﺒت دﻫند (ﻋﺒاسی،
.)1390
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ﺑا اسﺘﻔاده از اﻃالﻋات چهار مﺘغﯿر مسﺘقل ،میتوان ﺑرآ وردي از تعداد روز دورکاري در ﻫﻔﺘﻪ داﺷت کﻪ ﻫم ﻓزونی آنها
ﺑرآوردي از تقاضاي کالن دورکاري در سطح ﺷهر ﺑراي تصمﯿمگﯿري ﺑهﺘر در مورد تدویﻦ ﺑرنامﻪﻫاي مرﺑوط ﺑﻪ دست
خواﻫد داد (ممدوحی و اردﺷﯿري.)1392 ،
در ایران "آیﯿﻦ نامﻪ دورکاري" ﺑا ﻫدف اﻓزایش ﺑهره وري ،انعطافکاري و کاﻫش حجم رﻓت و آمد کارمندان دوﻟت و
اﺛرات جانﺒی آن در خرداد  89ﺑﻪ تأیﯿد ﻫﯿأت دوﻟت رسﯿده است (کمﯿسﯿون امور اجﺘماﻋی .)1389 ،دوﻟت مردان ﺑﻪ منظور
توسعﻪ دوﻟت اﻟﮑﺘرونﯿﮏ و ﺑا ﻫدف اﻓزایش ﺑهره وري ،انعطاف کاري ،کاﻫش حجم رﻓت آمد کارمندان و اﺛرات جانﺒی
پﯿادهسازي دورکاري ،ﺑر احصاء ،ﻓعاﻟﯿتﻫاي مرﺑوط ﺑﻪ مشاغل ﻋمومی و اخﺘصاصی و انجام امور از ﻃریق دورکاري تأکﯿد
کرده اند (آیﯿﻦ نامﻪ دورکاري.)1389 ،
در خصوص پﯿشﯿنﻪ تحقﯿق الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ پژوﻫشﻫاي صورت گرﻓﺘﻪ در ایﻦ خصوص ﺑسﯿار محدود و ﻋموماً در
ارتﺒاط ﺑا مﺒانی و انواع مدلﻫاي پﯿاده سازي دورکاري است .از آنجا کﻪ دورکاري در ایران یﮏ پدیده نو و جدید است،
پژوﻫشﻫایی کﻪ در کشور در قاﻟب مقاﻟﻪ انجام ﺷده ﺑسﯿار محدود و درصدد ﺑررسی نظر کارکنان در مورد اجراي دورکاري
ﺑوده است (سهراﺑی و رضائﯿان1385 ،؛ اسدي و کریمی1390،؛ ممدوحی و ﻫمﮑاران1389 ،؛ رامﯿﻦمهر و ﻫمﮑاران1392 ،؛
ﻋلﯿرضایی و ﻫمﮑاران .)1392 ،ﺑررسی پﯿشﯿنﻪ پژوﻫش در مطاﻟعات خارجی نﯿز نشان میدﻫد کﻪ تعدادي از پژوﻫشﻫا پﯿش
از اجراي دورکاري انجام ﺷده و ﺑﻪ ﻃور نظري ﺑﻪ مﺒانی ایﻦ موضوع اﺷاره کردهاند (جانسون2007 ،؛ آتﮑﯿنز و ﻫمﮑاران،
2002؛ مورگان .)2004 ،ﺑرخی دیگر از پژوﻫشﻫا در قاﻟب نظرسنجی از دو گروه کارکنان و مدیران ،پﯿش و پس از اجراي
دورکاري انجام ﺷده و ﺑﻪ نﺘایجی رسﯿدهاند (راسموسان و کارﺑت2008 ،؛ مایلز و ﻫمﮑاران2001 ،؛ جانسون2007 ،؛ ﻟواﻟی
1993؛ وریو و جویسی2008 ،؛ چﮏ ﻓانگ2010،؛ کﯿﺘساپ رژونال2009 ،؛ دیماس .)2011 ،زمﯿنﻪ موضوﻋی پژوﻫشﻫا و
مطاﻟعات درخصوص دورکاري در داخل و خارج ﺑﻪ ایﻦ ﺷرح نگاﺷﺘﻪ ﺷده است.:
تاسﮑﯿﻦ و ادوارد ( )2007معﺘقدند دورکاري ﺷامل تجدید ساخﺘار نﺘایج کار میﺷود کﻪ ﺑﻪ ﺷﯿوهﻫاي مﺨﺘلﻔی رواﺑط
اسﺘﺨدامی را تحت تأﺛﯿر قرار داده و ﺑر موضوع کنﺘرل تأکﯿد دارند .ﺷواﻫد ﺑدست آمده از دو مطاﻟعﻪ تجرﺑی در ﺑﺨش
ﻋمومی نشان دﻫنده ضرورت تعریف مجدد قوانﯿﻦ کنﺘرل و ﻃراحی مجدد نقشﻫا و ﺷﯿوهﻫاي مدیریﺘی است.
ﺷریت و ﻫمﮑاران ( )2009ﺑا مطاﻟعﻪ  314مدیر از ﺷرکتﻫایی در ایاالت مﺘحده ویژگیﻫاي مطلوب کارمندان را ﺑراي
دورکاري ارزیاﺑی کرده و در ایﻦ راسﺘا کارمندان مسﻦ را ﺑا کارمندان جوانتر مقایسﻪ میکنند و قویاً اﺷاره میکنند مدیران
کم ساﺑقﻪ مقاومت و مﺨاﻟﻔت ﺑﯿشﺘري در خصوص اسﺘﺨدام کارمندان مسﻦ ﺑراي دورکاري نسﺒت ﺑﻪ مدیران قدیمی از خود
نشان میدﻫند.
مﯿو و ﻫمﮑاران ( )2009معﺘقدند ﺷرکتﻫایی کﻪ دورکاري را پﺬیرﻓﺘﻪاند تأکﯿد ﺑر سﯿسﺘم کنﺘرل نﺘﯿجﻪ محور دارند .یاﻓﺘﻪﻫاي
پژوﻫش نشان میدﻫد دورکاري ﺑا اندازه سازمانی کوچﮏ ،درصد ﺑاالي کارکنان ﻓراملﯿﺘی و جﺒران خدمات مﺘغﯿر و منعطف
ﻫمﺒسﺘگی دارد.
یاﻓﺘﻪﻫاي پژوﻫش چﮏ ﻓﻦ ( )2010در خصوص کار در خانﻪ و اداره سنﺘی نشان میدﻫد "دورکارﻫا" تمایل دارند کﯿﻔﯿت
ﺷرایط کار در خانﻪ مشاﺑﻪ کﯿﻔﯿت ﺷرایط کار در ادارات معموﻟی ﺑاﺷد .کﯿم و ﻫمﮑاران ( )2011معﺘقدند ،سﯿاست جﺒران
خدمت در ﺑلندمدت ﺑر ارزشﻫاي خانواده محور تمرکز مییاﺑد .یاﻓﺘﻪﻫا نشان میدﻫد اجراي سﯿاستﻫا ﺑا رضایت کارکنان
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مرتﺒط است .در ﻫر حال سطح رضایت کارکنان ،مﺒﺘنی ﺑر ویژگیﻫاي مردم ﺷناخﺘی مﺘﻔاوت است .نﯿل و اواملﻪ ( )2012ﺑﻪ
مدیریت از راه دور ﺑﻪ ﻋنوان ﺷﯿوه جدید آیندهنگر مدیریت در ﻋصر دنﯿاي دیجﯿﺘال نگاه میکنند.
نﺘایج ﺑﻪ دست آمده از پژوﻫش کریمی ( )1390نشان میدﻫد ﻓناوري سﯿسﺘمﻫاي اﻃالﻋاتی و ارتﺒاﻃاتی سطح ﺑاال در اخﺘﯿار
دورکاران ،ﺑهرهوري ،ﻋملﮑرد و رضایتمندي درک ﺷده آنان را اﻓزایش داده است .ﺑناﺑرایﻦ پﯿشنهاد میکنند ایﻦ موضوع
کﻪ چﻪ ﻓناوري ﻫایی ﺑراي دورکاران ﻓراﻫم ﺷود و یا مشﺨصات حداقل تجهﯿزات موردنﯿاز ﺑراي کارمندي کﻪ مﺘقاضی
ﺷرکت در ﻃرح دورکاري است ،مورد تﻔﮑر مدیران واقع ﺷود.
ﺑرخوردار ( )1392در پژوﻫشی تحت ﻋنوان ﻃراحی و تﺒﯿﯿﻦ مدل سازمان دورکار خاﻃر نشان می سازد ،سازمان دورکار ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ مؤﻟﻔﻪﻫاي ﺷش گانﻪ ساخﺘار ،کارکنان ،ﻓناوري ،وظایف ،محﯿط و ﻓرﻫنگ درصدد است تا ضمﻦ ارتقاء ﺑهرهوري،
مﺘناسب ﺑا ویژگیﻫاي ﺑﺨش صنعت و خدمات ،تعاﻟی اﺛرﺑﺨش ﺷرکتﻫا و مؤسسات دوﻟﺘی و خصوصی را رقم زند و در
ایﻦ خصوص پﯿشنهاد داد مدیران و دست اندرکاران امر نسﺒت ﺑﻪ تقویت زیرساختﻫاي الزم ﺑراي ﻫر یﮏ از ایﻦ مؤﻟﻔﻪﻫا
ﺑا ﻋنایت ﺑﻪ مضمونﻫاي پایﻪ و کدﻫاي مسﺘﺨرج از پژوﻫش مﺬکور اقدام نمایند.
نﺘایج پژوﻫش ناﻃق ( )1392نشان میدﻫد تدویﻦ چارجوب معماري دورکاري در وزارت تعاون ،کار و رﻓاه اجﺘماﻋی داراي
ﺷش سﺘون و سﻪ سطح یا ردیف است .ﻋاﻟیتریﻦ سطح چارچوب کﻪ میتوان در آن ﺑﻪ مسئلﻪ دورکاري پرداخت ،سطح
اسﺘراتژیﮏ سازمان و ﺑﻪ ترتﯿب از سطح مﯿانی و سطح ﻋملﯿاتی و سﺘونﻫایی تشﮑﯿل ﺷده است کﻪ نشان دﻫنده انگﯿزهﻫا،
اسناد قانونی ،ﻓرآیندﻫا ،ﻓناوري اﻃالﻋات ،امنﯿت اﻃالﻋات و ساخﺘار و تشﮑﯿالت است.
ﺑا ﻋنایت ﺑﻪ پژوﻫش ﻫاي پﯿشﯿﻦ ﺑﻪ ﻟحاظ نظري پژوﻫش حاضر دریچﻪ تازه اي را در پژوﻫشﻫاي دورکاري ﺑاز نموده و ﺑا
اﻟهامگﯿري از چارچوبﻫاي نظري پﯿشﯿﻦ (داخلی و خارجی) ،چارچوب جدیدي را در زمﯿنﻪ مدل مدیریت مناﺑع انسانی
دورکاري ارائﻪ میکند و ﺑدیﻦ ترتﯿب ﺑﻪ پﯿﮑره دانش در ایﻦ زمﯿنﻪ می اﻓزاید .ﻋلیرغم اسﺘقﺒال گسﺘرده کشورﻫاي مﺨﺘلف
از دورکاري ،در ایران مدت زمان زیادي از پﯿادهسازي دورکاري در سازمانﻫاي دوﻟﺘی نمیگﺬرد و در حوزه ﻋلمی نﯿز
ادﺑﯿات ﺑومی چندانی توﻟﯿ د نشده است .الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ تاکنون در قاﻟب یﮏ چهره سازمانی و ﺑﻪ ویژه ﺑحث مدیریت
مناﺑع انسانی دورکاري ،در سازمان ﻫاي دوﻟﺘی ﺑﻪ موضوع دورکاري پرداخﺘﻪ نشده است .مطاﻟب ﻓارسی مرﺑوط ﺑﻪ حوزه
دورکاري ﺑﯿشﺘر ﺑﻪ صورت ترجمﻪ و در مورد مزایا و معایب دورکاري میﺑاﺷد .ﺑﻪ ﻫمﯿﻦ ﺷﮑل ﺑا دقت ﺑﯿشﺘر در پژوﻫشﻫاي
خارجی ﺑﻪ وضوح ﺷﮑاف تحقﯿقاتی در خصوص مدل مدیریت مناﺑع انسانی دورکاري در ﺑﺨش ﻋمومی ﺑﻪ چشم میخورد.
ﺑناﺑرایﻦ امروزه اسﺘﻔاده از ﻓناوريﻫاي ارتﺒاﻃات و اﻃالﻋات در ﻓرآیندﻫا و کارکردﻫاي مدیریت مناﺑع انسانی ،دیگر کاالیی
ﻟوکس نﺒوده ﺑلﮑﻪ یﮏ ضرورت و نﯿاز ﺑسﯿار مهم در راسﺘاي تحقق اﻫداف سازمان ،ﻓرد و جامعـﻪ میﺑاﺷد.
 .3نﺘیﺠهگیری
نﺘایج ایﻦ مطاﻟعﻪ نشان میدﻫد کﻪ آگاﻫی مدیران از دورکاري ﺑﻪ ﻃور قاﺑل مالحظﻪاي موانع را کاﻫش میدﻫد و نشان
میدﻫد کﻪ ﺑا آﺷناتر ﺷدن مﻔهوم دورکاري ﺑراي مدیران اجرایی (ﺑﻪ دست آوردن تجرﺑﯿات مثﺒت) ،میتوان انﺘظار پﺬیرش
ﺑﯿشﺘري از دورکاري را داﺷت .ﻫمچنﯿﻦ ایﻦ مطاﻟعﻪ نشان داد کﻪ ﺷرایط تسهﯿلکننده ،ﻋامل قوي و ﺑرجسﺘﻪاي است کﻪ ﺑﻪ
پﺬیرش دورکاري توسط مدیران ﺷﮑل میدﻫد .از آنجایی کﻪ نگرش ،تأﺛﯿر ﺑسﯿار قوي ﺑر قصد اسﺘﻔاده از یﮏ ﻓناوري دارد،
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 نگرش مثﺒﺘی نسﺒت ﺑﻪ دورکاري ﺑراي اجراي،مهم است کﻪ اﻃمﯿنان حاصل ﺷود کﻪ اﻋضاي حوزهﻫاي مﺨﺘلف سازمان
 مدیران سازمانی و سﯿاستگﺬاران ﺷرکﺘی ﺑاید ﺑﯿشﺘر ﺑر ﺑهﺒود، ﺑناﺑرایﻦ.صحﯿح و پﺬیرش آن در سراسر سازمان دارند
 مدیریت و سﯿسﺘمﻫاي اﻃالﻋاتی خود تمرکز کنند تا دورکاري را ﺑﻪ روﺷی قاﺑل اسﺘﻔادهتر ﺑراي اﻋضاي سازمان،ﻓرآیندﻫا
، سازگاري و قاﺑلﯿت اﻃمﯿنان از دیگر زمﯿنﻪﻫاي مهمی است کﻪ ﺑاید روي آنها تمرکز کرد، سهوﻟت اسﺘﻔاده.تﺒدیل کنند
 توانایی تعامل و غﯿره ﺑاید ﺑﻪ ﻃور دورهاي ﺑا توجﻪ، سرﻋت کانالﻫاي ارتﺒاﻃی، محﺘوا، ﻋملﮑردﻫا، ویژگیﻫا،زیرا محﯿط کار
 یﮏ ﻓرآیند ﺑهﺒود مسﺘمر کﯿﻔﯿت ﺑاید، از ﻫر ﺑﺨش از سازمان ﺑراي حﻔﻆ خودکارآمدي ﺑهﺘر.ﺑﻪ نﯿازﻫا نظارت و ﺑهﺒود یاﺑد
. ﺑﻪ منظور ﺑهﺒود و داﺷﺘﻦ ﺑرنامﻪﻫاي ﻋملﯿاتی ﺑهﺘر انجام ﺷود،ﺑراي جمعآوري ﺑازخورد از کارﺑران ﺑاﻟقوه دورکاري
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