
گذر از چالش دورکاری

دکتر مهدی صانعی



به نام خداوند جان و خرد

.کزین برتر اندیشه بر نگذرد



مروری بر نتایج تحقیقات







چالش به چه معناست؟



چالش عبارت است از آن چیزی که شماا را همه مبمارزی ممی 
طلمم ه آاردردطلمم  اسممت د مممابر آمممدن هممر آنه م ممتلز  

.ذآنی مرادان است"کوشش ج ای د خصوصا

همه عبمارت . چالش آا هرآمدی از ردندآای مراردسمت
د دیگره جهت شناسایی چالش آا در آر حوزی ایه های
ر هه شناسایی د مطالعه ردندآای مراردی آن حموزی د

.آیندی پرداخت



یجمه اگر سازمانی هتوانمد از عهمدی چال می هرآیمده نت
.ی استحاصله خلر مرصت د هه تبع آنه مزیّت رقاهت

د را امّاه اگر سازمانی نتواند از عهدی این مهم هرآید هاید خمو
اع همردز انمو. مهیای مقاهله ها تهدیدآای هرآممدی از آن کنمد
از پیامممدآای... م ممالهه م ممضعه  ممعبه آسممی ه کاسممتی د 

.تهدیدآای مدیریت ن دی است



چرا دورکاری یک چالش است؟



ددرکاریه ردندی در حال شضع گیمری د گ متر -
.میالدی است1950از دآه 

پی رمت منادری اطالعات د ارتباطات در طول دآمه آمای-
یج گذشته د هردز اپیدمی کردنما در دد سمال اخیمره همه تمرد

.ددرکاری کاک کردی است

.ددرکاری دارای آر دد جنبه مرصت د تهدید است-



:دورکاری یک استراتژی است برای

کاآش آزینه آا-
ارتقاء ههری دری نیردی ان انی-



مهمترین تهدیدهای دورکاری کدامند؟



تضممممممممممممممعیب مرآنمممممممممممممم  سممممممممممممممازمانی-
تضممممعیب مراینممممد کنتممممرل د نرممممارت هممممر عالضممممرد-
زندگی-تداخع کار -

تضعیب م ئولیت پذیری د پاسخگویی-

تضعیب دماداری سازمانی-

تضعیب ردحیه پرسنع د امزایش نار ایتی آا-

 ه کابود امضانات مرد هرای ددرکماری ملمع مضمای مناسم-
...اینترنته تجهیزات د 



چگونگی تبدیل تهدید به فرصت



شناسایی مشاغل مستعد دورکاری-1

م اغع کارشناسی د ستادی-

نداشتن ارهاب رجوع متعدد د م تقیم-

(حورکنترل ستادی محور نه مرایند م)قاهلیت کنترل ستادی آا-



شناسایی شاغلین مستعد دورکاری-2

م ئولیت پذیر د پاسخگو-

دارای انگیزی دردنی-

تاب آدر/ حرمه ای-

دارای توانایی کار در تیم آای کاری مجازی-

توانایی آاراآی د کار ها منّادری-



مهارتدانش، توانایی،: الگوی شایستگی دورکاران



طراحی نظام انگیزش و جبران خدمات دورکاران-3

تعیین ساعات کاری-

تعیین تضلیب ا امه کاری-

مزایا/ تعیین حقوق ثاهت د متغییر-

تعیین رماآیات-



طراحی نظام آموزش و توانمندسازی دورکاران-4

آموز  از رای ددر-

جان ین پردری د آموز  سینه هه سینه-

هازنگری محتوای آموزشی سنتی-



ارانطراحی مسیر پیشرفت شغلی ویژه دورک-5

خطمر. آیندی شغلی یضی از مهاترین دغدغه آای ددرکماران اسمت-
مرامو  شدگی



انطراحی نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد دورکار-6

ههری گیری از نر  امزارآای کنترل عالضرد-

(TIME DOCTOR, TOGGL, RESCUETIME, HOURS, TIMELY, HARVEST, EVERHOUR, 

TIMENEYE, CLICKTIME, TOPTRACKER)

تعریب شفاف شاخص آا-

خودکنترلی-

https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#time-doctor
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#toggl
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#rescuetime
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#hours
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#timely
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#harvest
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#everhour
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#timeneye
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#clicktime
https://biz30.timedoctor.com/remote-employee-software/#toptracker


رطراحی نظام مدیریت سرمایه های انسانی دورکا



mehdisaneiphd@yahoo.com

@gahname_modir

@mehdisaneiphd
@gahname_modir

09122945096

:درباره سخنران

صانعیمهدی

اهعمنمدیریت–ددلتیمدیریتدردکتری
ان انی

دان گایعلایآیاتعضو

امههرندان انیمناهعمدیریتحوزیم ادر
سال18مدتههریزی

دسازمانیرمتارمختلبآایددریمعلّم
تشرکدسازمانهادران انیمناهعمدیریت

آا

مختلبمقاالتدکت مولب

mehdisaneiphd.blogfa.com


