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 دٍرکاری چیست؟
 .پردازیو دانند انا نا بٌ یک تعریف کلی از آن در پاسخ بٌ این سَال نی اگر چٌ يهٌ افراد پاسخ سَال را نی 

 .آید باشد کٌ در این ندیریت یک ارتباط جدید بین کار، کارنند ٍ ندیر بٌ ٍجَد نی دٍرکاری یک نَع ندیریت ندرن نی
 .ديد َد ٍ کار را انجام ديد، شغل نَرد نظر را در خانٌ انجام نیکٌ در نحل کار حاضر ش بٌ طَری کٌ کارنند بٌ جای این

  يای الکترٍنیکی ٍ تکنَلَژی کنترل از داخل خانٌ ٍ ندیر بٌ جای اینکٌ کارنند را در نحل کار نظارت کند، از طریق فرایند
 .شَد انجام نی
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 دورکاری یک روش سازماندهی کار

 .ت کٌ دٍرکاری یک شغل نیستتَان گف در پاسخ بٌ سَال دٍرکاری چیست نی
 .آید بلکٌ یک رٍش سازنانديی برای انجام کار است کٌ حَل پردازش اطالعات بٌ ٍجَد نی

 .افراد بٌ صَرت انفرادی یا تیهی، بٌ دٍر از کارفرنا، نشتری ٍ طرف قرارداد، کارشان را انجام نی ديند
 .شَد ٍ تکنَلَژی انجام نیکاری کٌ با استفادى از انَاع گَناگَن تجًیزات الکترٍنیکی 

 در ٍاقع دٍرکاری، نَعی شیَى کار است کٌ بٌ شاغل اجازى نی ديد بدٍن نیاز بٌ حضَر در نحل کار تکالیف
 .ٍ ٍظایف حرفٌ ای خَد را با انعطاف پذیری بیشتری انجام ديد

 دورکار کیست؟

 .ديیو نی کٌ نتَجٌ شدیو دٍرکاری چیست جال بٌ سَال دٍرکار کیست پاسخ بعد ار این
 .دٍرکاريا افرادی يستند کٌ تحت نظر یک سازنان یا بٌ طَر شخصی در خانٌ نشغَل بٌ کار يستند

 .يای نَرد نیاز استفادى نی کنند دٍرکاريا از ٍسایلی نانند تلفن، دستگاى فکس، نَدم ٍ دیگر تکنَلَژی
کار نی کنند ٍ نشتریانشان ارتباط برقرار نی  يا کند تا با افرادی کٌ با آن استفادى از تکنَلَژی بٌ دٍرکار کهک نی

 .کنند
 .يا ٍ انکانات ارتباطاتی دٍرکاری نهکن نیست بدٍن استفادى از این تکنَلَژی

 .آٍری اطالعات است یکی از عَانل اصلی بٌ ٍجَد آندن دٍرکاری گسترش تکنَلَژی ٍ فن

 تاریخچه دورکاری

 .شَد َان پدر دٍرکاری از اٍ یاد نینًندس سابق ناسا بٌ عن (Jack Nilles) جک نیلز
 .يا با این عنَان آٍردى شدى است ٍ نام اٍ در بسیاری از کتاب

 .ی دٍرکاری پرداخت اٍلین کسی بَد کٌ بٌ صَرت رسهی بٌ تحقیق دربارى
 .برای نخستین بار از سَی جک نیلز نطرح شد ۰۷۹۱ایدى ٍ طرح دٍرکاری در ديٌ 

 .ای برای حفاظت از انرژی ٍ سبک زندگی ندرن نعرفی کرد نیلز دٍرکاری را بٌ عنَان ٍسیلٌ 
 .يای دٍرکاری را انجام داد  اٍلین آزنایش ۰۷۹۱ٍ  ۰۷۹۱نیلز با تکیٌ بر نطالعات خَد در این عرصٌ در سال 

 بٌ عنَان یک جایگزین برای تَاند نطالعات ٍ آرنایشات اٍ در دٍرکاری جًانیان را نتقاعد کرد کٌ دٍرکاری نی
 .رفت ٍ آند سنتی بٌ نحل کار باشد
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 قانَن يَای پاک ٍ دٍرکاری

تصَیب شد. قانَن يَای پاک دٍرکاری را بٌ عنَان رايی برای اجرا ٍ بٌ نتیجٌ رسیدن  ۰۷۷۱قانَن يَای پاک در سال 
 آلَدگی شَند. دانست. کارفرنایان زنان رفت ٍ آند کارنندان را کايش ديند ٍ باعث کايش نی

 دٍرکاری ٍ نفید بَدن

تَاند برای جانعٌ نیز نفید باشد. کايش آلَدگی ٍ  دٍرکاری نزایایی برای کارنند ٍ کارفرنا دارد. عالٍى بر این نزایا نی
تَاند در نَاقعی کٌ کارنند شرایط رفتن بٌ  چنین نی ای است کٌ برای جانعٌ دارد. يو ترین فایدى ترافیک شًری نًو

 ٍ شرایط برای کارکردن در خانٌ برای دٍرکار فرايو باشد. نَثر باشد ار را ندارد بسیارنحل ک

 کرونا و دورکاری در خانه

 .اند با تَجٌ بٌ شیَع ٍیرٍس کرٍنا در این رٍزيا، بسیاری از افراد کار خَد را از دست دادى
 .اند ادی را نتحهل شدىاند ٍ خسارات زی جات نجبَر بٌ تعطیلی شدى يا ٍ ادارى بسیاری از شرکت
 .يای شغلی خَد را از خانٌ انجام ديد تَانند فعالیت يا ٍجَد دارد کٌ نی يا ٍ سازنان بسیاری از شرکت

تَانند بدٍن يیچ نگرانی ٍ بٌ ٍجَد آندن  يایی کٌ شرایط دٍرکاری از قبل فرايو شدى است افراد نی در شرکت
 .دادند، اکنَن در خانٌ انجام ديند در نحل کار انجام نی ٍظایف شغلی خَد را کٌ رٍزانٌ خللی در کاريا

 .تَاند برای يهٌ نفید باشد کارنند، کارفرنا، جانعٌ این انر نی
 .تَاند باعث کايش رٍنق اقتصادی در کشَر شَد چرا کٌ تعطیلی کاريا نی

 .تَان از نزایا زیر بًرى نند شد انا با ٍجَد شرایط دٍرکاری نی

 حفظ سالنتی 
ی نَجب حفظ سالنتی تک تک پرسنل کاری ٍ کهک بٌ قطع شدن زنجیرى شیَع ٍیرٍس کرٍنا دٍرکار 

 .شَد نی
 .یابد يا يرچٌ بیشتر دٍرکاری را گسترش ديند، سالنتی در جانعٌ افزایش نی ادارات ٍ سازنان

 کار کردن بدٍن نشکل 
يای  تَانند فعالیت ان نیينگانی کٌ شرایز ٍ زیر ساخت دٍرکاری را فرايک کنید تک تک پرسنل یک سازن

 .کاری را بدٍن برٍز نشکل ادانٌ ديند

 ٌپایداری اقتصاد جانع 
يای کاری در  شَند، ينگانی کٌ فعالیت ایجاد شرایط دٍرکاری در جانعٌ نانع بیکاری بسیاری از افراد نی

 .کشَر پابرجا باشد، اقتصاد جانعٌ نیز پایدار است
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 جلَگیری از خسارات نالی 
يای نختلف نانع بٌ ٍجَد آندن خسارت برای افراد  يای دٍرکاری ٍ گسترش آن در حَزى تٍجَد زیرساخ

 .شَد نی
شَد ٍ در پی آن کارنند نیز کار خَد را از  يای دٍرکاری کارفرنا دچار خسارت نهی با استفادى از زیرساخت

 .ديد دست نهی

 نتیجه دورکاری

 ر این باٍر باشند کٌحال کٌ نتَجٌ شدیو دٍرکاری چیست نهکن است برخی ب
 .در این ٍضعیت کاريا بٌ صَرت صد در صد يهانند گذشتٌ انجام نشَد

 .یا ندت زنانی الزم باشد تا بتَان نانند گذشتٌ کاريا را انجام داد
 .انا باید بگَییو دٍرکاری بٌ نراتب بسیار بًتر از بیکاری ٍ تعطیلی است

 يا فرايو نبَدى است، ری در آنيای دٍرکا يایی کٌ زیر ساخت يا ٍ سازنان شرکت
 .يا را ایجاد کنند زیرساخت  ديند استفادى کنند ٍ این يایی کٌ در این حَزى خدنات ارائٌ نی تَانند از شرکت نی

 .استفادى کنند سانانٌ دٍرکاری انن تَانند از يا برای ایجاد شرایط دٍرکاری نی شرکت
 .تا افراد بتَانند در این شرایط بحرانی نشغَل کار باشند

 .تَاند ضرريای بسیاری را بٌ ٍجَد آٍرد اگر قطع زنجیرى این ٍیرٍس بٌ درازا بیانجاند نی
 .تَان نانع از این خسارات شد پس با ایجاد شرایط دٍرکاری نی

 .تان را تانین کنید تَانید آیندى کاری خَد ٍ سازنان يا نی يو چنین شها با ایجاد این زیرساخت
کٌ اگر در آیندى نیز نشکلی بٌ ٍجَد آند بتَانید از پس آن برآیید ٍ بٌ دٍر از نگرانی بابت کار بٌ حل نشکل 

 .بپردازید

 

 

 

https://rahaco.net/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86/
https://rahaco.net/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86/

