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هاي عنوان شده توسط مديران و متخصصاناشكاالت و مزيت: خدمات از راه دور

 

  

. باشدمحاسن آن ميمعايب و  تحقيق حاضر درپي يافتن درك كارمندان از خدمات از راه دور و نيز روشن كردن

خدمات كاركردن و) نوع(دو كارمند از پنج سازمان در انگلستان تصوير جامعي از اين شكل ومصاحبه با شصت

 

-

بركارآمدي، كيفيت زندگي كاري و ) خدمات از راه دور(در اين تحقيق تأثير كار از راه دور . دهدرساني ارائه مي

، بخشي از دنياي جديد )خدمات از راه دور(كار از راه دور  .زندگي خانوادگي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

جديد مسائل كاري امروزي، بويژه در ارگانهاي حياتي، وابسته اشكال . كندكاري است كه دورة ما آن را اقتضا مي

يكي از عوامل فهم دگرگوني در مشاغل و راههاي  ITهرچند . مي باشد) IT(آوري اطالعات به استفادة مفيد از فن

مل رود اما با اين وجود تنها عاسازماندهي كارها براي انعطاف پذيري و پاسخگويي و كارآمدي بيشتر به حساب مي

از آنجايي كه روشهاي قديمي كنترل كار نيازمند مديريت مؤثر انسان است، پيشرفتهاي . اين دگرگوني نمي باشد

با اين وجود در تفاسير بدست آمده از اين پديده . اخير در تكنولوژي زمينه كاركردن از راه دور را فراهم مي سازد

كار، عملكرد، استرس و مواجه با كارخانگي تأثيرداشته براين امر كه چه چيز ممكن است برنگرش مردم نسبت به 

در اين تحقيق به بررسي اين عوامل و سؤاالت مرتبط مي پردازيم تا بتوانيم درك . شده است هباشد، كمتر توج

تري از فرصتها درقبال تهديدات و محدوديتهاي ايجاد شده، داشته باشيم، برعكس بسياري از نوشته هاي واقعي

كه بيشتر به نقطه نظرات كارفرما تمركز يافته اند، تحقيق اخير ) خدمات از راه دور(ورد كار از راه دور موجود در م

.رات كارمندان و كارگزاران شخصي مي پردازدظبه بررسي نقطه ن

 

  

)خدمات از راه دور(گسترش كار از راه دور 

 

  

در بيشتر . در ابتدا براي بيان كنترل كار از دفتر مورد استفاده قرار مي گرفت خدمات از راه دور در معناي كنوني،

موارد و نيز در همة موارد مطالعات تجربي مكتوب در اين مقاله، خدمات از راه دور در خانه انجام مي گيرد و لذا 


