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بر اساس اصناف

محصوالت غذایی، نوشیدنی، خرد هفروشی و اقالم مصرفی

تولیدی

مخابرات و فناوری

بانکداری و خدمات مالی

انرژی و شرک تهای آب و برق و گاز

حوزه سالمت، علوم زیستی و داروسازی

تولیدکنندگان و تأمی نکنندگان خودرو

حوزه تجارت، حم لونقل و توریسم

حوزه تولید و فرآوری مواد شیمیایی

ساخ توساز و زیرساخت

بیمه

دولت و بخش عمومی

کس بوکارهای مربوط به خدمات غیرمالی

هوافضا و صنایع دفاعی
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نمودار ۱: مشخصات جمعی تشناختی شرک تکنندگان

بر اساس منطقه

اروپا، خاورمیانه، آفریقا

آمریکای شمالی و جنوبی

آسیا-اقیانوسیه

%۸۲
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مقدمه
همزمان با اینکه کماکان تاثیر ویروس کووید ۱۹ را در سراسر جهان م یبینیم و بسـیاری از ما در نقاط مختلفی در مســیر 

بهبود پیش م یرویم، شرک تها در حال بررسی این موضوع هستند که در آینده، کارکردن به چه شکل خواهد بود.

 

یک نکته کامال مشــخص است؛ دنیای اشتغال هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان منعط فتر و مجاز یتر خواهد 

بود. کارمندان تعادل بهتری بین اهداف حرف های و شخصــــی خود برقرار خواهند کرد. کارفرمایان نیز از سبد استعداد 

بزر گتری بهر همند خواهند شد، آنها م یتوانند هر زمان که الزم بود، افراد بااستعداد را به کار بگیرند، از مصــرف بی ش از 

اندازه د یاکسید کربن جلوگیری کرده و در هزین هها صرف هجویی کنند.

انتظار م یرود دورکاری به بخشی جدای یناپذیر از دنیای اشتغال تبدیل شود، اما این پرسش هنوز پیش روی بسیاری از 

شرک تها قرار دارد؛ انعطا فپذیری الزم را به چه میزان و چگونه باید در محیط کار ارائه داد؟

ـ مانداز تحقیقات و دیدگاه  ما در رویداد اینترنتی «از هر نقطه جغرافیایی که م یخواهید کار کنید: بین شهایی از چشـــ

دولتی»، از بیش از ۵۳۰ شرکت از ۴۶ ناحیه در مورد مالحظات و تصمیمات فعل یشان در رابطه با دورکاری سوال کردیم. 

شرک تکنندگان این رویداد اعضــای هیئ تمدیر هها، مدیران و کارشناسان Global Mobility، مدیران منابع انســانی 

(HR) و مدیران حوزه مالیات و قانون کار از مجموع های از صنایع مختلف بودند.

نتایج این نظرســنجی بین شهایی در مورد رو شهای جهانی و همچنین تفاو تهای هر صــنف در اختیار شـــما قرار 

م یدهد.

در اینجا از تمام شرک تکنندگانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تشـکر م یکنیم. بدون نظرات آنها نم یتوانســتیم 

چنین بین شهای غنی و متنوعی را با شما به اشتراک بگذاریم.
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ظهور 

سیاس تهای

 دورکار ی

چال شها انواع دورکار ی بخ شهای 

مسئول

دالل

تقریبا ۹۰ درصد شرک تهای حاضـر در 

این نظرســنجی در حال بررســی این 

موضوع هســـــتند که یک سیاس ت 

دورکاری را در محیط کارشـــان اعمال 

کنند یا اینکه ه ماکنون نیـــــــز یک 

سیاس ت دورکاری را اعمال کرد هاند.

شــــرک تها در اصـــــناف و مناطق 

جغرافیایی مختلف ب هســــــرعت از 

دورکاری در سطوح بی نالمللی حمایت 

کردند، اما گفته شـــــــده که هنگام 

دورکاری بــرو نمـــرزی، چال شهای 

مالیاتی و قانونی دغدغه اصـــــــلی 

هســتند. شرک تها برای پا� نآوردن 

میزان ریسـک، باید شرایط واضحی را 

تع�ن کنند تا بر اساس آنها شیو ههای 

دورکاری امکا نپذیر شوند.

پیاد هسازی شـیو ههای دورکاری اغلب 

فرایند پیچید های است که بسـیاری از 

دســ تاندرکاران یک ســازمان در آن 

دخیل هســـتند. معموال بخش منابع 

Global  انســــانی، بخش مالیات یا

Mobility روند این پیاد هســـــازی را 

پی ش م یبرند.

تقاضــــــای کارمندان فعلی، کمبود 

اسـتعداد و نیاز به برند هشـدن در بازار 

اســتعدادها، از محر کهای اصـــلی 

هســــــــــــتند که باعث شد هاند 

شـــرک تکنندگان این نظرســــنجی 

پیاد هســازی مقدمات دورکاری را آغاز 

کنند. این موضوع نشــان م یدهد که 

اکنون قدرت در دست کارمندان اسـت 

و احتمال ایجاد یک تغ�ــر در تعادل 

قـرارداد بین کارفــرمایان و کارمندان 

وجود دارد.

نتایج نظرسنجی در یک نگاه

تقریبا ۵۰ درصد از افرادی که در آسـ یا-

اقیانوسیه (ASPAC) مسـتقر بودند و 

به سـواالت این نظرســنجی پاســخ 

دادند، در حال پیاد هسـازی رو شهای 

کارکردن ب هصورت مجازی و اسـتخدام 

از راه دور بودند، در حال ی که کمتر از ۲۰ 

درصد از شرک تکنندگان در سـایر نقاط 

دنیا چنین اقداماتـی را انجام داد هاند. 

در قار ههای آمریکای شـــــــمالی و 

آمریکای جنوبی، درخواسـت دورکاری 

کوتا همدت دوبرابر بیشــــتر از منطقه 

آسیا-اقیانوسـیه اسـت. ما در اینجا به 

بررســــــی برخی دالیل بنیادی این 

موضوع م یپردازیم.  

۳ گروه سرمای هگذاری پرسال | روندهای رایج دورکاری |



٨٩ درصد از شرک تها ه ماکنون یا یک سیاس ت دورکاری را در محیط کارشان اعمال کرد هاند یا در حال بررسی اعمال یکی از این 

سیاس تها هستند.

بیش از نیمی از سازما نهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند (۵۲ درصد) ه ماکنون در حال بررسی یک سیاست دورکاری هستند، در حال ی که ۳۷ درصد از این 

سازما نها در حال حاضر یکی از این سیاس تها را به کار گرفت هاند. این ارقام نشــــــان م یدهد که اکثریت قری بب هاتفاق، ب هدنبال یک استراتژی بلندمدت برای 

دورکاری هسـتند، اما در هر سازمانی این استراتژی متفاوت است؛ یعنی بســته به مدل کســ بوکار، اهداف راهبردی بلندمدت و فرهنگ سازمانی آنها. در حال 

حاضر، هیچ رویکرد جامع و یکدستی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.

نمودار ٢: آیا سازمان شما در حال بررسی دورکاری ب هعنوان یک سیاست استاندارد است؟

نم یدانم
برنام های برای اعمال

یک سیاست/استاندارد نداریم

بله، در مسیر بررسی یک 

بله، ه ماکنون یک سیاست/استاندارد هستیم

سیاست/استاندارد را اعمال کرد هایم

ظهور 

سیاس تهای 

دورکار ی
%۶%۵

%۳۷
%۵۲
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کسب و کارهای حوزه مخابرات و فناوری، صنایع غذایی، نوشیدنی، خرد هفروشی و اقالم مصرفی 

و صنایع تولیدی از پیشگامان این حوزه هستند.

بسته به نوع هر یک از این اصناف، دورکاری در مراحل مختلف و با سرعت متفاوتی در کار اعمال م یشود. 

۶۵ درصد از شرک تهای بخش مخابرات و فناوری که در این نظرسنجی شرکت کردند، به مرحله پیاد هسـازی رسـید هاند و 

به این ترتیب این بخش به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شده است؛ در حال ی که ۲۷ درصد از شرک تهای دیگر هنوز 

در مرحله بررسی به سر م یبرند. این نتایج  اصال تعج بآور نیسـتند؛ زیرا با آنچه در بازار مشـاهده کرد هایم، در یک راستا 

قرار دارند؛ تصــــمی مگیری سریع برای شرک تهای مبتنی بر فناوری اطالعات، ب هخصـــــوص شرک تهایی که در بخش 

استارتاپی هستند، آسا نتر بوده و اغلب دورکاری بخشی از سرشت آنهاست.

نکته جالب توجه این است که در حوزه صنایع غذایی، نوشیدنی و اقالم مصــرفی، تمامی شرک تکنندگان اشاره کردند که 

در حال برنام هریزی برای اجرای سیاس تهایی در رابطه با دورکاری هستند.

نتایج مربوط به بخش تولید، با توجه به ضرورت بیشـــتر برای حضــــور در محیط کار جالب توجه است. بعضــــی از 

شـرک تهایی که با آنها صــحبت کردیم، دورکاری را به گروه خاصــی از کارمندان محدود کرد هاند که م یتوانند از راه دور 

کارشان را انجام دهند. این کار مستلزم هماهنگی کارمندان با واحدهای کس بوکار و مدیران مستقیم و همچنین رعایت 

جانب انصاف و حضور کسانی است که نبود آنها را جبران م یکنند. جالب است بدانید که بعضی از شرک تها با استفاده از 

فناور یهای جدید فرص تهای دورکاری بیشـتری برای نیروی کار خود فراهم کرد هاند؛ مانند تعمیر و نگهداری ماشینی که 

با هدس  تهای واقعیت مجازی از راه دور کنترل م یشوند.

 نمودار ٣: صنایع پیشگامی که قصد دارند دورکاری را ب هعنوان یک سیاست استاندارد در محیط کار اعمال کنند.

مخابرات و فناوری

اصناف مربوط به صنایع غذایی، نوشیدنی، خرد هفروشی و اقالم مصرفی

بخش تولید

در حال بررسی سیاست/استاندارد دورکاری

نم یدانم

برنام های برای اعمال دورکاری نداریم.

سیاس تها/استاندار دها از قبل اعمال شد هاند.
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درخواس تهای کارمندان و محدودی تهای کووید ۱۹ دالیل اصلی دورکاری هستند.دالل

در ی کچهارم (۲۵ درصـد) از شـرک تها درخواسـت و عالقه کارمندان دلیل آغاز دورکاری بوده اسـت. ۱۸ درصـد از شـرک تها نیز گفتند که پیاد هسـازی رو شهای 

دورکاری در بازار استعدادها، ضروری و تع�  نکننده معنای برند است. ۱۲ درصد از شرک تها نیز اعالم کردند که دورکاری به رفع مشــــــکل کمبود استعداد کمک 

خواهد کرد. ب هطور خالصه، بیش از نیمی (۵۵ درصد) از سازما نها باور دارند که کارمندان محرک پیاد هسازی سیاست دورکاری بی نالمللی هستند و این محرک به 

چیزی خارج از سازمان یا خود کس بوکار ارتباطی ندارد.

این نتایج بیانگر چه چیزی هستند؟

تمرکز بر برندسازی کارفرما و ارز شآفرینی کارمندان رو زب هروز برای کســ بوکارها مه متر م یشود. برای موفقیت در بازارهای رقابتی استعداد و دستیابی به اهداف 

مربوط به رشد و توسعه، شرک تها باید تقاضای موجود برای سازگاری بیشــتر در محیط کار را برآورده کنند. عمل یکردن دورکاری به تغ�رات مثبت بیشـــتری در 

آینده منجر م یشود؛ مانند افزایش میزان بازدهی، صرف هجویی در هزین هها و ضمانت بیشـــتر برای دستیابی به اهداف زیســـ تمحیطی، اجتماعی و مدیریتی 

(ESG) و همچنین اهداف مربوط به تنوع و دربرگیری (inclusion) همه کارمندان در سازمان.

نمودار ٤: در سازمان شما محرک اصلی عمل یشدن دورکاری چیست؟

نیاز به سازگاری بیشتر عالقه و درخواست کارمندان

در اداره کس بوکار

برندسازی کارفرما و جذب استعداد محدودی تهای عبور و مرور 

ناشی از هم هگیری کووید ۱۹

کاهش مصرف د یاکسید کربنکمبود استعداد

و عدم تخریب زیس تمحیطی 

سایرظرفیت صرف هجویی در هزین هها

%۱۳ %۱۸ %۲۵

%۱۲

%۲۱

%۶%۳%۲
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در حال ی که ۵۵ درصـد از محر کهای دورکاری به کارمندان مرتبط اســت، اما این یافته در تمام مناطق جغرافیایی به یک 

شکل نیست.

گفته شده که در منطقه آس یا-اقیانوسیه، محدودی تهای مربوط به مسافرت محرک اصلی دورکاری هستند و این موضوع 

تاثیر بســـزای هم هگیری جهانی ویروس کووید ۱۹ را در زمان این نظرسنجی بیان م یکند. تاثیر این هم هگیری خود را در 

الگوهای دورکاری متداول نیز نشان م یدهد که کمی بعدتر در همین گزارش به آن اشاره خواهیم کرد.

با اینکه محدودی تهای مربوط به کووید ۱۹ در قاره اروپا، آفریقا و خاورمیانه و همچنین آمریکای شــــــمالی و آمریکای 

جنوبی محرک مهمی بوده، اما به نظر م یرسد محر کهای مرتبط با کارمندان تاثیر بســــــــیار بزر گتری در این مناطق 

داشت هاند. شاید این موضوع به سخ تگیری کمتر در سفرهای داخلی و خارجی و همچنین نیاز شدیدتر به سـازگاری برای 

جذب، انگیزش و حفظ استعدادها مربوط باشد. در عمل، بســــــــیاری از شرک تها در رسان هها اعالم کرد هاند که آماده 

دورکاری و کارکردن با افراد از هر نقطه جغرافیایی هســــتند تا بتوانند استعدادها را جذب کنند و همین امر شرک تهای 

دیگر را برای ب هکارگیری رویکردهای مشابه تحت فشار قرار داده است.

جالب است ببینیم که با کاهش پاندمی، آیا منطقه آسیا-اقیانوسیه به رون دهای معمول و محر کهای مربوط به کارمندان 

گرایش پیدا م یکند یا خیر و اگر چنین گرایشی پیدا کند، میزان آن چ هقدر خواهد بود.

محدودیت سفر دلیل اصلی دورکاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه است، اما در اروپا، آفریقا، خاورمیانه، 

آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، درخواست کارمندان دلیل اصلی این اتفاق است.

 نمودار ٥: محر کهای اصلی دورکاری بر اساس منطقه جغرافیایی

عالقه/درخواست کارمندان

ظرفیت صرف هجویی در هزین هها

کمبود استعداد

نیاز به سازگاری 

در اداره کس بوکار

برندسازی کارفرما 

و جذب استعداد

محدودی تهای 

عبور و مرور کووید ۱۹

کاهش مصرف د یاکسید کربن 

و عدم تخریب زیس تمحیطی

آسیا-اقیانوسیه

آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی

قاره اروپا، قاره آفریقا، خاورمیانه

%۲۰

%۲۹

%۲۵

%۱۹

%۱۸

%۱۲

%۱۵

%۱۸

%۸

%۱۴

%۱۳

%۱۲

%۱۱

%۱۲

%۸

%۸

%۹

%۴

%۳

%۳

%۳۶
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دورکاری پدیده جدیدی نیسـت. انعطا فپذیری در انجام کاری که بر اساس 

آن کارمندان بیش از یک مکان (دائمـــی) بـــرای کارکـــردن دارند، قبل از 

هم هگیری نیز شناخت هشـده بود، اما دورکاری به هیچ عنوان روشـی متداول 

نبود که شرک تها آن را به کار ببندند و در کس بوکارهایشان بگنجانند.

در قار ههای اروپا و آفـریقا و خاورمیانه، تعداد افـرادی که معموال از خانه کار 

م یکنند تا حدود یک دهه قبل از هم هگیری جهانی ک موبیش ثابت و در سال 

۲۰۱۹ ب هطور میانگین پنج درصد بوده است. در زمان وقوع هم هگیری جهانی، 

تعداد افراد اسـتخدا مشـد های که معموال از خانه کار م یکردند، در سـراســر 

کشورهای قار ههای اروپا و آفریقا و خاورمیانه دوبرابر و بعد س هبرابر شد و در 

سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۲ درصد رسید.

چه میـــزان کار را مـــ یتوان از راه دور انجام داد و آیا این دورکاری از لحاظ 

کس بوکاری منطقی است؟

تحقیقات نشـان م یدهد که در ۳۱ درصد از مشــاغل در اروپا و ۳۷ درصد از 

مشــــــاغل در ایاالت متحده آمریکا، م یتوان کارها را از راه دور انجام داد. 

بنابراین اگر در نظر بگیریم که م یتوان از راه دور به ی کســـوم از کل حرف هها 

اشتغال داشت، درم ییابیم که استفاده بسـیار ناچیزی از پتانسـیل دورکاری 

شده است. با اینکه دورکاری مســـــتلزم مالحظاتی در رابطه با زیرساخت، 

حفاظت از اطالعات، رهبری، فضـــای کاری، هویت و فرهنگ سازمانی، کار 

تیمی، بازدهی و خدما ترســـانی، امنیت و غیره اســـت، اما بنا به دالیلی 

سازگاری در ترتیبات کاری، حیط های دس تنخورده است که پتانســـــــیل 

چش مگیری برای بهبود وضعیت کسـ بوکار دارد. ب هعنوان مثال، کمیسـیون 

اروپا در ماه می ۲۰۲۰ در مکاتبات خود بر این نکته تاکید داشت که سـازگاری 

با دیجیتال یشدن، ب هخصــــــــوص مقدمات مربوط به کارکردن از منزل و 

دورکاری، عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی هستند.

کارمندان چه احساسی به دورکاری دارند؟

تعداد افرادی که به دورکاری تمایل پیدا کـرد هاند، روزب هروز در حال افـزایش 

اسـت؛ آن هم ن هتنها کارکردن از منزل، بلکه کارکردن از هر مکان دیگری. یک 

و بســایت کاریابی در ایاالت متحده به نام Flexjobs، از بیش از چهار هزار 

نفر در مورد دورکاری نظرسـنجی کرد. ٦٥ درصـد از پاسـ خدهندگان خواهان 

این بودند که در دوران پســـــاکرونا کارمندان دورکار تما موقت باشند و ۳۱ 

درصد نیز روشی ترکیبی را ترجیح م یدادند تا بعضـــــی روزها در محل کار 

Cisco  حضـــور داشته و بعضــــی روزها دورکاری کنند. در پی نظرسنجی

Systems از ١٠ هزار نفر در ۱۲ بازار مختلف در اروپا، خاورمیانه و روســیه نیز 

۸۷ درصـد از شـرک تکنندگان اعالم کردند که تمایل دارند خودشـان انتخاب 

کنند که کجا، چگونه و در چه زمانی کارشـــان را انجام دهند، البته فقط پنج 

درصد از این شرک تکنندگان پیش از دوران قرنطینه نیز بیشتر اوقات از خانه 

کار م یکرد هاند.

اقتصاد و زیرساخت دیجیتال در حال توسعه است و فرص تهای دورکاری را 

برای تعداد بیشــــــتری از کارمندانی فراهم م یکند که امکان جاب هجایی و 

دورکاری از مکا نهای مختلف را ارزشمند م یدانند.

با این تفاسیر، یافت ههای مذکور نشـــــان م یدهد که پیامدهای مالیاتی و 

قانونی از بزر گترین موانع موجود بر سر راه تحق قبخشــــــــیدن به تمام 

پتانسـی لهای دورکاری است؛ بنابراین بازنگری در حدود مشـخص مالیات، 

تعهدات تامین اجتماعی، اســتقرار دائمی و تدوین مجدد قوانین مربوط به 

جاب هجایی م یتواند بزر گترین کاتالیزور رشد اقتصــادی منطق های و جهانی 

باشد.

چرا دورکار ی به بخشی جدا یناپذیر  از  زندگی ما تبدل شده است؟

Daida Hadzic

EMA Head of Quality, Global 
Mobility Services and Director 
KPMG Meijburg & Co.

 :KPMG دیدگاه
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بخ شهای

مسئول
مســـئولیت فراه مآوردن مقدمات دورکاری در یک سازمان معموال بر عهده یک یا چند بخش است؛ بخش مالیات (۲۷ درصد)، منابع انســــانی (۲۷ درصد) یا 

Global Mobility (۲۲ درصد). ب هدلیل پیچیدگی دخیل در این اقدامات، یکی از بخ شها م یتواند ب هتنهایی و مســتقل از سایر بخ شهای سازمان، به پروژ ههای 

دورکاری برو نمرزی رسیدگی کند. برای بررسی اینکه آیا برای حمایت از کسـ بوکار و اهداف مربوط به جذب استعدادها، به دورکاری نیاز است یا خیر و اگر چنین 

است، کدا میک از انواع دورکاری باید عملی شود، بهتر است هماهنگی دقیقی میان بخ ش مدیریت، بخش کسـب وکاری و منابع انســانی وجود داشته باشد. در 

بخش بعدی این گزارش به تفصــیل به این موضوع خواهیم پرداخت. برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که سازگاری مورد نیاز حاصل شده، باید واحدهای مربوط 

به حوزه قوانین کار و مهاجرت، امنیت و حفاظت داد هها، مالیات، تامین اجتماعی و سیســــتم پرداخت حقوق در این کار مشـــــارکت داشته باشند. در مرحله 

پیاد هسازی، ممکن است نیاز باشد کارشناسان مدیریت تغ�ر و ارتباطات و همچنین بخ شهای مربوط به فناوری اطالعات و امالک و مستغالت مشارکت کنند تا 

امکان پیاد هسازی موفق و مؤثر فراهم شود.

پروژ ههای حوزه دورکاری نیازمند حضور شبک های از تمام کارشناسان و جریا نهای کاری هسـتند تا برای طر حریزی قالب تغ�ر، توافق بر سر اصول طراحی، ایجاد 

خ ط  مشـی و همی نطور پیاد هسازی فرایندها همکاری کنند. بدی نگونه، یک عامل کلیدی در جهت کامیابی بخ شها در پیشـبرد پروژ ههای دورکاری این است که 

بخ شهای مناسب را در زمان مناسب در کار دخیل کرده و انتظارات و تعامالت آنها را مدیریت کنید.

 نمودار ٦: چه کسی مسئول فراه مآوردن مقدمات مربوط به دورکاری برو نمرزی در سازمان شماست؟

مالیات

درخواستی برای دورکاری وجود ندارد

مشخص نیست این مسئولیت بر عهده چه کسی است

سایر

Global Mobility

منابع انسانی

بخ شهای Global Mobility، مالیات و منابع انســـانی در یک سازمان، مســــئول فراه مآوردن مقدمات دورکاری از فراسوی مرزها 

هستند، اما ب هتنهایی نم یتوانند این کار را انجام دهند.

%۲۷

%۲۷

%۲۲

%۱۱

%۹

%۴
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انواع دورکار ی
بیشـــــتر شرک تها کار را با دورکاری درو نمرزی آغاز کردند (۴۲ درصد). زمانی که صحبت از دورکاری برو نمرزی به میان م یآید، بیشـــــتر شرک تها دورکاری 

کوتا همدت به مدت کمتر از ۹۰ روز را در نظر م یگیرند (۲۲ درصد).

 نمودار ۷: کدا میک از موارد ز�ر الگوهای دورکاری را که سازمان شما به کار م یگیرد، به بهتر�ن شکل توصیف م یکند؟

بیشتر شرک تها بر دورکاری در داخل مرزهای کشورشان تمرکز م یکنند. در میان موقعی تهای برو نمرزی، دورکاری کوتا همدت به مدت 

کمتر از ۹۰ روز بیشتر از سایر موارد مشاهده م یشود.

ماموری تهای مجازی

دورکاری برو نمرزی موقت (>۹۰ روز)

دورکاری داخلیدورکاری کوتا همدت برو نمرزی (<۹۰ روز)

استخدام افراد بااستعداد در کشورهای دیگر 

%۱۲%۱۲ %۱۲

%۸%۸
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ب ه نظر م یرسـد شــرک تها در عمل با 

روشی ب هاصالح ترکیبی سازگار هستند 

که دورکاری را با حضـــور در محل کار 

KPMG  ترکیب م یکند. نظرســـنجی

 CEO Outlook در سال ۲۰۲۱ نشــان 

داده که کارکـردن در آینده منعط فتـر 

خواهد بود؛ ۳۷ درصد از مدیران عامل 

خاطرنشــان کردند که نیروی کارشان 

حداقل به مدت دو روز یا بیشــــتر در 

هفته دورکاری م یکنند. ٤٢ درصــد از 

آنها نیز گفتند که افراد بااسـتعدادی را 

اســــــتخدام خواهند کرد که عمدتا 

دورکاری کنند تا از مزایای ســـــــبد 

استعداد بزر گتری بهر همند شوند.

دورکاری داخلی

بنا بـر تجـربه KPMG، طوالنـ یتـرین 

دوره دورکاری اغلب کمتــر از ۹۰ روز و 

معموال بین ۲۰ الی ۶۰ روز اســــت تا 

روزهای اضافی صر فشده در فضــای 

کار را نیز به حســاب بیاورد (مثال سفر 

کاری یا تعطیالت). عالوه بر مد تزمان 

دورکاری، محدودی تهای دیگری نیـز 

وجود دارد؛ مانند مســـائل مربوط به 

اتحاد کشـــورها، جمعیت کارمندان، 

فعالی تهای انجا مشده، بسامد وقوع، 

وضـــعیت مهاجرت و ســـکونت که 

معموال مشـخص م یشوند تا ریسـک 

انطــباق و/ یا کارهای اداری را کاهش 

دهند. این نوع از دورکاری اغلب بدین 

منظور به کار م یرود تا این فرصــت را 

به کارمندان بدهد که چند روز بیشــتر 

در تعطیالت به سـر ببرند یا از والدین، 

دوستان و همسرا نشان در کشور دیگر 

مراقبت کرده یا با آنها دیدار داشـــته 

باشند.

دورکاری برو نمرزی کوتا همدت 

در اینجا نیز مشــــابه مأموری تهای (<۹۰ روز)

معمولی، کارمند در کشــــور دیگری، 

نقشـــــی را ایفا م یکند یا پروژ های را 

پیش مـ یبـرد ولـی ب هطور فیـزیکـی 

جاب هجا نم یشـــــــود. در عمل، این 

ماموریت مجازی با چند سـفر کاری و 

چند ماموریت کوتا همدت همراه است 

که همکاری و تشـکیل تیم را تسـهیل 

مـ یکند. ب همنظور کاهش هــزین هها، 

غلب هکردن بـر محدودی تهای ورود به 

یک کشـور یا زمانی که یافتن استعداد 

الزم بـــرای یک ماموریت در خارج از 

کشـــــــــــور چال شبرانگیز است، 

ماموری تهای مجازی بیشــــــــتر 

جایگزین ماموری تهای ســـــــنتی 

م یشوند (ب هدلیل مسائل خانوادگی یا 

داشتن شـغل دیگر یا موقعیت مکانی 

ناخوشـایندی که ماموریت باید در آن 

انجام شــــــود). این موارد ب هعنوان 

را هحلی برای حفظ شغل  کســانی در 

نظر گرفته م یشـــــــــود که در این 

ماموری تها به کارمـــــــندان کمک 

م یکنند. 

ماموری تهای مجازی

این نوع دورکاری به موقعیتی اشــاره 

دارد که یک شرکت فردی را در کشــور 

«الف» به استخدام درم یآورد که برای 

یک شرکت در کشـــــور «ب» ب هطور 

دائمی دورکاری مـ یکند. اغلب اوقات 

این موقعیت در مواردی مشــــاهده 

م یشود که اسـتعداد مورد نیاز در بازار 

استعدادهای کشــــــور «ب» یافت 

نم یشود و آن فرد بااستعداد در کشور 

«الف» تمایلـی به نقل مکان ندارد. در 

اینجا از افرادی که ب هاصــطالح به آنها 

«کو چنشینان دیجیتال» گفته م یشود 

نیز م یتوان استفاده کرد. با رشـد بازار 

کار مبتنی بر قـراردادهای کاری موقت 

و افزایش تعداد فریلنسـرها در سراسر 

جهان، احتمال افزایش یکباره این نوع 

دورکاری در آینده وجود دارد.

اسـتخدام افراد بااســتعداد در 

یک کشور دیگر

این نوع دورکاری کمترین میزان وقوع 

را داشــت (۸ درصــد). این میزان با 

یافت ههای شــــرک تهای KPMG نیز 

منطبق اسـت. ب هدلیل طوالن یتر بودن 

مد تزمان، شرک تها تمایل دارند برای 

به حداقل رساندن ریســـــک رعایت 

قوانین مالیات بـــــر درآمد و مالیات 

شـرکت و همچنین برای کاهش خطر 

ایجاد یک شعبه دائمی، آسـتانه اولیه 

پا� نتــری انتخاب کنند. در عمل این 

نوع از دورکاری عمدتا در مـوارد خاص 

به کار م یرود، نه در خ ط مشـــــــی 

سیاس تهای کلی. 

دورکاری برو نمرزی موقت 

(>۹۰ روز)

 بررسی تفصیلی انواع گوناگون دورکاری

۱

۲

1. short-term remote working

2. remote work location
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زمانی که صحبت از موقعی تهای برو نمرزی به میان م یآید، در مقایســـه با آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، کمتر از 

نیمی از شـرک تها در منطقه آسـیا-اقیانوسـیه دورکاری کوتا همدت را به کار م یبندند. در مقابل، درصـد شـرک تهایی که 

گزین ههای ماموری تهای مجازی یا استخدام افراد بااستعداد در کشـــورهای دیگر را در نظر م یگیرند، در مقایســــه با 

میانگین کلی دوبرابر بیشتر است. دلیل اصلی این تفاو تها م یتواند محدودی تهای ورود به کشورها ب هدلیل هم هگیری 

جهانی ویروس کووید ۱۹ باشد (به نمودار ٥ مراجعه کنید). شرک تهای منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشـــــــتر به مد لهای 

دورکار یای متمایل هســتند که نیازی به نقل مکان ندارد. ماموری تهای مجازی و دورکاری دائمی م یتوانند گزین ههایی 

باشند که در مواقعی که کارمندان نم یتوانند به کشور دیگری نقل مکان کنند، به کار گرفته شوند.

در قار ههای آمریکای شـمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا و خاورمیانه نیز توزیع دورکاری به همین شـکل اســت و در 

حیطه دورکار یهای برو نمرزی، الگوهای کوتا همدت (< ۹۰ روز) رای جترین انواع دورکاری هســتند. از آنجا که انگیزه این 

نوع دورکاری را کارمندان به وجود م یآورند، این موضوع اهمیت بیشتر محر کهایی را نشـان م یدهد که به استعدادها 

مربوط م یشوند (به نمودار ٥ مراجعه کنید).

در آینده باید دید زمانی که محدودی تهای مربوط به هم هگیری برداشــته م یشــوند، این الگوها چگونه توســعه پیدا 

م یکنند. در این راستا باید در توسعه اسـتراتژی «کارکردن از هر نقطه جغرافیایی» روا لها و تفاو تهای منطق های ب هدقت 

کنترل و بررسی شوند.

در مقایســـه بین مناطق جغرافیایی، الگوهای دورکاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه بســـیار متفاوت  نمودار ٨: الگوهای دورکاری �ر اساس منطقه جغراف�ا�ی

هستند و تمرکز بیشتری روی ماموری تهای مجازی و استخدام کارمند از خارج از کشور دارند.

دورکاری داخلی

دورکاری برو نمرزی موقت (>۹۰ روز)

استخدام افراد بااستعداد در کشورهای دیگر 

ماموری تهای مجازی

دورکاری برو نمرزی کوتا همدت (<۹۰ روز)

آسیا-اقیانوسیه

آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی

قاره اروپا، قاره آفریقا، خاورمیانه

%۳۲

%۳۳

%۲۰

%۱۶

%۴۶

%۴۳

%۵

%۱۱

%۲۱

%۸

%۱۱

%۲۶

%۸

%۸

%۰

۱۲ گروه سرمای هگذاری پرسال | روندهای رایج دورکاری |



شـرک تکنندگانی که از منطقه آسـیا-اقیانوسـیه در نظرسـنجی شـرکت کرده 

بودند، در مقایســـــه با شرک تکنندگان قاره اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، 

آمریکای جنوبی و خاورمیانه، تمایل بیشـتری نســبت به دورکاری از طریق 

ماموری تهای مجازی و دورکار یهای دائمی نشــان دادند و کمتر دورکاری 

درو نمرزی را انتخاب کردند. شـاید با توجه به انبوه تفاو تهای سـیاســی، 

فرهنگی و جغرافیایی و تاثیر واکن شهای پـ یدرپـی حکوم  تها به ویـروس 

کووید ۱۹ در منطقه آسیا-اقیانوسیه، این مســــــائل آنچنان تعج ببرانگیز 

نباشد.

مسافرت در منطقه آسیا-اقیانوسیه و بین کشورهایی که مرز زمینی نداشته یا 

مرزهای زمینی محدودی دارند و م یتوانند از طریق کنترل مرزها بیشتر خود 

را از ویروس کووید ۱۹ محافظت کنند، اغلب مستلزم سفر هوایی است که در 

حال حاضر بسیار کاهش یافته است. با اینکه پاس خها ی کپارچه نیستند، اما 

همچنان در منطقه آسیا-اقیانوسیه، در مقایســـــه با قار ههای اروپا، آفریقا، 

آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و خاورمیانه، تمایل بیشــتری نســبت به 

کنترل مرزها و شرایط قرنطینه وجود دارد.

در عوض، شرایط قرنطینه سبب شده که مردم الگوی سـفرهای خود را تغ�ر 

دهند. مردم زمان بیشــــــتری را در نواحی برو نمرزی سپری م یکنند تا در 

شــرایط قرنطینه و لغو ســفرها در این نواحی بمانند. ســـفرهای کاری نیز 

هفت هها یا ما هها به طول م یانجامد و دیگر خبری از سفرهای کوتا ه چندروزه 

یا ی کهفت های نیسـت. مد تزمان مرخصـی کسـانی که در خارج از کشــور 

مشــغول به کار هســـتند و در زمان مرخصـــی به کشـــورهای خودشان 

بازم یگردند نیز افزایش یافته تا در آن دوره نیز کارمندان بتوانند در شــرکت 

اصلی مشـــغول باشند و فعالی تهای خود را انجام دهند؛ بنابراین ترتیبات 

مــربوط به رف ت وآمد به محل کار به حالت تعلیق درآمده؛ زیـــرا رف ت وآمد 

روزانه یا هفتگی برو نمرزی امکا نپذیر نیســـــــت. در نتیجه، کارمندان از 

کارفرمایان انتظار دارند امکان دور ههای دورکاری طوالن یتری را در بیـرون از 

کشوری که معموال در آن کار م یکنند، برایشـان فراهم آورند و کارفرمایان نیز 

ب هدنبال گون ههای دیگری از کارکردن و استخدام هستند.

با طوالن  یشدن مد تزمان دورکاری بی نالمللی، ریســـــــ کهای مربوط به 

مالیات، تامین اجتماعی، اعتراض به کارفرما، خودداری از کار و اســــــتقرار 

دائمی افزایش م ییابد. در واکنش به این ریس کها، بیشـتر پیش م یآید که 

کارمندان با قراردادهای خدمات بی نشرکتی ب هطور موقت به پســت شغلی 

دیگری منتق ل شوند تا محل استخدام و محل کار با یکدیگر هماهنگ شده و 

این ریس کها کاهش یابند. در مقابل، هما نطور که نتایج نظرسنجی نشـان 

م یدهد، کارفرمایان از استخدام برو نمرزی و ماموری تهای مجازی استفاده 

م یکنند تا بدون جاب هجایی کارمندان یا اســــــــــتخدام نیروی جدید به 

اســـتعدادهای الزم دســـت یابند. این کار شـــرایطی را فراهم م یکند تا 

کارفرمایان بتوانند به سـبد اسـتعداد بزر گتری دسـترسـی داشـته باشـند و 

کارمندان نیز بدون اینکه خان هشـــان را ترک کنند، ب هدنبال فرصــــ تهای 

استخدام در سراسر جهان باشند.

چرا  بازار   آسی ا-اقیانوسیه متفاوت است؟

 :KPMG دیدگاه

Murray Sarelius

Head of People Services, 
KPMG China
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چال شها
برای اکثریت شرک تکنندگان در این نظرسـنجی، پیروی از قوانین و تمکین مالیاتی بزر گترین چال شها بودند (۳۸ درصـد). با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضـر 

مجموع های از قوانین مالیاتی و حقوقی وجود دارد که شرک تها باید درون مرزهای کشورشان از آنها تبعیت کنند، این نتیجه آنچنان تعج ببرانگیز نیسـت، مانند 

تعهدات کارفرما در قبال امنیت و سالمت کارمندان، حفاظت از اطالعات و امنیت فناوری اطالعات، حقوق مشــــارکت و قوانین مالیات بر درآمد شرک تها. نبود 

ـ ماندازهای حقوقی و مالیاتی، نمایانگر مانعی قابل توجه بر سر راه دورکاری برو نمرزی هسـتند.  معیارهای حقوقی و عدم قطعیت موجود در رابطه با توسعه چش

در نتیجه، تصمیم به عمل یساختن دورکاری برو نمرزی هنوز از ی ک سو وابسته به مالحظات ریسـکی مختص هر شرکت است و از سوی دیگر به نیاز به استعدادها 

و کس بوکارها بستگی دارد. این نوع دورکاری اگر محقق شود، شرک تها باید رو شهایی برای محافظت از کارمندان و کار آنها فراهم کنند تا ریسک پیرو ینکردن 

از قوانین و مقررات را کاهش دهند. همچنین، این رو شها باید در فرايندهای کاری آنها بازتاب داده شـده و ب هصـورت مکتوب دربیایند. در همین رابطه، وضــع 

فرایندهای مؤثر (۲۱ درصد) و همی نطور ردیابی کارمندان و فناوری (۱۸ درصد) چال شهای قاب ل توجه بیشتری را برای شرک تها ایجاد م یکنند.

 نمودار ٩: چال شهای سازما ن شما در پیاد هسازی رو شهای دورکاری کدام هستند؟

پایبندی به قوانین و تمکین مالیاتی بزر گترین چال شها برای شرک تهایی هستند که خواهان عمل یکردن شیو ههای دورکاری هستند، 

اما مدیریت ارتباطات و تغ�ر را نیز نباید دس تکم گرفت.

اطمینان از  رعایت 

قوانین و تمکین مالیاتی

وضع فرایند موثر و پشتیبانی 

الزم از روند دورکاری

سایر افزایش میزان کار ارتباطات ردیابی کارمندان و 

فناوری
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بسـیاری از سازما نها در ابتدا سیاس تهای دس توپاگیری برای «کارکردن از 

هر نقطه جغرافیایی» وضع کردند و م یخواستند درخواسـ تهای مربوط به 

دورکاری برو نمرزی مورد تا�د را به حداقل برسانند. اما در چند ماه گذشته و 

در واکنش به فشــــار اعما لشده برای حفظ استعدادها، تمایالت شرک تها 

تغ�ر کرده و تا حد امکان به ســمت پذیرش دورکاری برو نمرزی پیش رفته 

است.

خواه یک شرکت به تمام کارمندان خود اجازه دهد که از هر نقطه جغرافیایی 

کار کنند، خواه این دورکاری را به موارد خاصی در شرایطی ب هخصــــــوص 

محدود کند، در هر دو صورت برای شناسایی موارد دورکاری، ارزیابی ریسک، 

تع�ن تا�دی هها و کنترل این موارد ب هصورت مداوم به یک فرایند مشخص 

نیاز است.

را هحل مناسب در مدیریت مســاله رعایت قوانین به میزان انعطاف، تعداد 

درخواس تها و پروفایل ریسک ویژه شرکت بسـتگی دارد؛ مشـروط بر اینکه 

شرکت ریس کهای معینی را بپذیرد و جمعیت کارمندان یا ترکیب کشـورها 

را محدود کند، رویکـردهای کاربــردی و را هح لهای ک مهــزینه مــ یتوانند 

ب هخوبی فرایندهای ارزیابی ریسک و صدور تا�دی هها را تسهیل کنند. اما اگر 

تعداد درخواسـ تها و میزان انعطاف افزایش یابد، وجود فناوری ضــروری 

است.

از آنجا که شرایط و نیازهای تمام شرک تها با یکدیگر متفاوت است، انتخاب 

ابزارهای فناورانه مناسب بسـیار حیاتی است. عالوه بر را هح لهای ت کمحور 

برای مســـائل خاصی چون ارزیابی ریســـک، ردیابی سفر و برآورد هزینه، 

رویکردهایی تماما خودکار نیز باید در نظر گرفته شــــوند که طیف کاملی از 

جریا نهای کاری و مدیریت خدمات را پوشــــش م یدهند. این کار ن هتنها 

رعایت قوانین، بلکه صرف هجویی در هزین هها را نیز تضمین م یکند.

ُمن در حال حاضر با یک مراجع از یک شرکت انگلیســــــــی کار م یکنم و 

م یخواهم به آنها کمک کنم که فرایند پیاد هسـازی را آغاز کنند. کارشـناسـان 

KPMG LINK Go Remote  در حال پیاد هســــازی را هحل فناورانه KPMG

Workforceُ هســــــتند تا این مراجع در ابتدای کار به رو شهای زیر برای 

مدیریت موارد استثنا از آن استفاد ه کند:

ارزیابی ریسک پیروی از قوانین و هزینه هریک از درخواس تها؛ Ÿ

صدور تا�دیه؛ Ÿ

کنترل مداوم درخواس تها Ÿ

 

این فناوری به گون های طراحی شده که وقتی این شرکت بعد از گذشـت چند 

ماه سیاستی برای انعطاف بیشـتر ایجاد کند، امکان وقوع سریع و آسان این 

تغ�ر را فراهم آورد.

در این مرحله، کارمندان این شرکت م یتوانند درخواسـ تهای خودشـان را 

ِبرای دورکاری برو نمرزی حداکثـر ۳۰روزه ثبت کنند. این فناوری قوانین الزم 

و هزینه تا�د درخواســت را ارزیابی کرده و ســپس مطمئن م یشــود که 

تا�دی هها از افراد مربوطه در کس بوکار دریافت شد هاند.

بسـته به نتیجه ارزیابی ریســ کها، این فرد م یتواند مدیر عملیاتی یا مدیر 

مالیاتی، مدیری از Global Mobility، مدیران بخ شهای حقوقی و قانونـی 

باشد. تیم جاب هجایی جهانی که من با آن کار م یکنم، این ظرفیت را ندارد که 

به تمامی موارد رســیدگی کند؛ بنابراین ایجاد این جریان کاری خودکار برای 

مدیریت درخواس تها بســــیار اهمیت دارد. این کار زمان صر فشده برای 

بررسـی هر یک از درخواسـ تها را کاهش داده و این امکان را برای شـرکت 

فراهم م یآورد که نســـــبت به قبل شرایط منعط فتری برای کارکردن ارائه 

دهد. 

مدیریت پیچیدگی موجود برای رعایت قوانن

 :KPMG دیدگاه

Michelle Berners-Price

EMA Head of Business Travel 
Servicess and Partner, KPMG 
in the UK
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در حال ی که فقط ۱۰ درصد از شرک تکنندگان در نظرسـنجی ما گفته بودند که 

«ارتباطات» چالش اصلی آنها برای عمل  یکردن دورکاری بوده، اما نباید آن را 

دس تکم گرفت. در واقع، ارتباطات شفاف و منســــجم در ایجاد هر تغ�ر و 

تحولی در محل کار ضـروری اسـت. این تغ�رات در دوران شــیوع ویروس 

کووید ۱۹ افزایش یافته است. این هم هگیری جهانی ما را به چالش کشیده تا 

شـــــیوه کارکردن و تعامال تمان را دگرگون کنیم؛ بنابراین همزمان که این 

هم هگیری ب هطور مداوم سـیاسـ تهای محل کار، طراحی ســازمانی، تجربه 

کارمندان، نق شهای شـغلی و کلیت نیروی کار را تغ�ر م یدهد، بخ شهای 

مختلف شرک تها باید ب هطور منظم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در نظرســنجی World Economic Forum در ســال ۲۰۲۱، ۶۶ درصـــد از 

شــرک تکنندگان اعالم کردند که دوســت دارند بعد از این هم هگیری نیز به 

شـکلی منعطف کار کنند و ۳۰ درصـد از آنها نیز اعالم کردند که اگر قرار باشـد 

ب هطور تما موقت در محل کار حضـــــور داشته باشند، ب هدنبال شغل دیگری 

خواهند رفت. ٦٤ درصـد از شـرک تکنندگان این نظرســنجی نیز گفتند که با 

برنامه زمانی منعط فتر، بازدهی بیشتری دارند.

مشـخص است که بازار کار به سمت مدل ترکیبی پیش م یرود و دورکاری به 

بخشـی از زندگی ما تبدیل خواهد شد. این مدل کسـ بوکار جدید مسـتلزم 

اطال عرسـانی کن شگرایانه اسـت. در این مدل اطالعات مربوط به تغ�ر این 

هم هگیری و تاثیر آن بر تصـــــــــــمیمات کاری و هرگونه برنام های برای 

دورکاری/بازگشــت به محیط کار یا مد لهای کاری ترکیبی، باید دائما ب هروز 

شود. همچنین شرک تها باید پیوسته بازخورد نیروی کار خود را جویا شـوند 

تا کارمندان نیز احساس کنند در روند شک لگیری آیند هشان سهمی دارند.

زمانی که یک شـرکت شـیو ههای دورکاری را در سـازمان پیاده م یکند، باید 

بین شـیوه مدیریت سـازمان هماهنگی وجود داشـته باشـد و شــیو ههای 

اطال عرسانی در سراسر کانا لهای ارتباطی یکپارچه باشد (مثال در برنام ههای 

اینترنتی، آموز شها، بخش سواالت متداول، دستورالعم لها، سیاسـ تهای 

مربوط به شــرکت و غیره). کارمندان باید اطالع داشــته باشـــند که بعد از 

بازگشـت به محل کار نیاز است چه کارهایی انجام دهند (الزامات مربوط به 

امنیت، اقدامات احتیاطی در سفر، تغ�رات ایجادشده در دفتر کار، فرایندها 

و غیره). کار تیمی و فرهنگ ســــازمانی نیز باید ارتقا یابند تا با محی طهای 

دورکاری و کار حضــوری هماهنگ باشند. این رو شهای ارتباطی باید مورد 

سـنجش قرار بگیرند تا تاثیر آنها ارزیابی شــود و امکان هماهنگی تدریجی 

مورد نیاز را فراهم آورند.

بیشتر سازما نهایی که متخصصـان KPMG با آنها صحبت کردند، همزمان 

با مدیریت انطباق و حصول اطمینان از پیشـرفت کسـ بوکار، ب هشدت روی 

حفظ تجربه کارمندان متمرکز هســــتند. مه مترین عامل موفقیت در ایجاد 

هماهنگی میان تمام این الزامات کســــــــ بوکاری، در ایجاد چهارچوبی 

مســــتحکم برای مدیریت و ارتباط نهفته است؛ بنابراین با اینکه هر یک از 

بخ شها م یتوانند از منظر خودشـان موجبات ایجاد چهارچوب «کارکردن از 

هر نقطه جغرافیایی» را فراهم آورند، اما نکته کلیدی این اســــــت که این 

چهارچوب باید در مرکز توجه ت کتک این بخ شها قرار داشته باشـد. تجربه 

کارمند م یتواند در افزایش بازدهی و کار گروهی مفید باشــــد؛ چراکه تاثیر 

مستقیمی بر کارکردهای کس بوکار دارد و در عین حال م یتواند تضمین کند 

که کارمندان، مدیران، رهبران و مدیران ارشــــد همگی با یکدیگر در ارتباط 

هسـتند تا به اهداف کلی کسـ بوکار دست یابند. دنیا برای همیشــه تغ�ر 

کرده و این واقعیت م یتواند بزر گترین آزمایش اجتماعی برای نســل ما در 

نظر گرفته شـــــود. ما باید با گو شدادن به کارمندان در تمامی بخ شهای 

سازمان مطمئن شویم که آنها م یتوانند چنین شـرایطی را تاب بیاورند. یک 

چهارچوب موفق برای «کارکردن از هر نقطه جغرافیایی»، چهارچوبی اســت 

که ارتباطات دقیق و مفصـــلی در آن به وقوع بپیوندد و دارای پروتک لهای 

مشـخص اداری باشد تا ما را در مسـیر پیشــرفت به سمت آینده دنیای کار 

پیش ببرد.

چرا نباید ارتباطات را دس تکم گرفت؟

 :KPMG دیدگاه

Kshipra Thareja

Managing Director, Global 
Mobility Servicess, KPMG 
in the US
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دورنما نتیج هگیر ی

انعطاف محیط کار به بخشــی جدای یناپذیر از دنیای کاری آینده تبدیل 

خواهد شـــد و شـــیوه «کارکردن از هر نقطه جغرافیایی» دیگر جزئی 

الینفک از زندگی روزمره ماست.

در زمان پیاد هســــــازی رو شهای «کارکردن از هر نقطه جغرافیایی»، 

فناوری م یتواند مانند عاملی توانمندساز عمل کند که انطباق و ارتباط را 

ممکن م یکند و ارتباطات نیز م یتواند عاملی کلیدی برای پشــتیبانی از 

روند توسعه سیاست و فرایند تغ�ر و تحول موفقی تآمیز باشد.

برای توســعه رویکرد هماهنگ و متعادل که مناســب نیازها و پروفایل 

ریســــک شما باشد، نیاز است که بخ شها و نقاط جغرافیایی مختلف 

همکاری دقیقی با یکدیگر داشته باشند. 

هیچ رویکرد جامعی وجود ندارد که برای همه مناســب باشــد؛ چراکه 

اســـتراتژی صـــحیح به اهداف مربوط به جذب اســــتعداد، اهداف 

استراتژيک کس بوکارها، نقطه جغرافیایی فعالیت سازما نها و فرهنگ 

سازمانی بستگی دارد.

از آنجا که اکنون در ابتدای مسـیر خود به سمت آینده کاری هســتیم، واضح است که این موضوعات هنوز ب هطور 

کامل بررسی نشــــــــد هاند. برای غلبه بر عدم قطعیت مواردی چون تکامل قوانین مربوط به انطباق و انتظارات 

کارمندان، شرک تها باید بسیاری از تکنی کها را در این مسیر بیاموزند و همزمان با تکام ل برنام ههایشان، ب همرور با 

شرایط موجود سازگار شوند. با ماندن در مســـیر و هماهنگی دقیق با تاثیرگذاران و تاثیرپذیران است که خواهیم 

توانست تغ�رات و توسع ههای جدید را پی شبینی کنیم. 
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