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 دورکاری چقدر به صرفه است؟ 
 .تواند مزایای زیادی به یک شرکت و کارمندان آن بدهددورکاری می 
 .باشدها و صرفه اقتصادی دورکاری برای کارمند و به ویژه برای کارفرما می ترین مزایا کاهش هزینه یکی از مهم 

توانند از آن  هایی می شوید که در چه جهتدر این مقاله با اقتصادی بودن دورکاری برای کارمند و کارفرما آشنا می 
 .مند شوندبهره

 .کنیدگذارد را نیز مطالعه می جامعه و تاثیری بر اقتصاد می هم چنین جنبه افتصادی دورکاری بر 
 .مندی از دورکاری را نیز در یابیدتوانید اقدامات الزم برای بهرهمی 

 ا صرفه اقتصادی برای کارفرم 

 .صرفه اقتصادی دورکاری برای کارفرما بیش از کارمند است
ن را عمیقا درک کنند به شدت کارمندان خود را به سوی  های آاگرکارفرمایان به موضوع دورکاری توجه کنند و مزیت 

 .کننددورکاری هدایت می 
 ی های شرکت خود را به صورت دورکاری به افراد واگذار کند و نیم اگر یک کارفرما بتواند بخشی از فعالیت 

 .ی کندجویهای اقتصادی صرفه تواند در بسیاری از جنبه از پرسنل را به صورت دورکاری استخدام کند می 
 .بینیدها اشاره کرد را در ادامه می توان به آنبرخی مواردی که می 

 لعدم ارائه سرویس رفت و برگشت برای پرسن •
های  تواند هزینه باشد، ایاب و ذهاب می ها می هایی که رفت و آمد پرسنل برعهده شرکت در مجموعه 

 ی بسیار
 .رسدرود یا به حداقل می بین می  برای یک شرکت به وجود آورد که با دورکاری هزینه رفت و برگشت از

 دعدم تهیه لباس فرم مخصوص برای افرا •
ها با توجه به قوانین و مقررات، پرسنل باید لباس فرم مخصوص محل کار را  در تعداد زیادی از سازمان 

 .بپوشند
هزینه فراهم کردن لباس فرم برای پرسنل بسیار زیاد است که با دورکاری بخشی از این هزینه کاهش  

 .یابدمی 

 لهای غذایی پرسنهای پذیرایی و وعدهکاهش هزینه •
 .های غذایی پرسنل بر عهده سازمان استها هنوز هزینه و فراهم کردن وعدهدر بسیاری از مجموعه 

 .های خاص خود را دارداین مسئولیت عالوه بر هزینه دشواری
 .تر استتر باشد رسیدگی به این امر راحتهر چه تعداد پرسنل کم
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 ههزین استخدام با کمترین •
تر نیز استخدام  توانند افراد را با هزینه کم ها می به علت تعدد افراد و رقابتی شدن بازاردورکاری کارفرما 

 .کنند
های استخدامی، کارفرما  این کم هزینه بودن به معنای بی کیفیتی نیست بلکه به علت فراوانی گزینه 

 د توانمی 
 .تر استخدام کندفرد مناسب را با هزینه کم 

 طه از محیاستفاده بهین •
 د توانتری به صورت فیزیکی در یک مجموعه حضور داشته باشند یک شرکت می کم هنگامی افراد 

 .محیط کار کوچکتری را برای کار خود اختصصاص دهد
 .شودتر برای یک ساختمان می ها مانند اجاره کمتر باعث کاهش هزینه مستقر شدن در یک محیط کوچک 

 .تری کردهای یک محل کار استفاده درست توان از بخش یا می 

 یهای جانبکاهش هزینه •
تواند تا  ها می هایی مانند بیمه و سایر هزینه شوند هزینه هنگامی که افراد به صورت دورکاری استخدام می 

 .ودی کاهش یابدحد
کنند مانند هزینه اینترنت و برق و  اکثر افراد دورکار از منابع شخصی خود برای انجام کارها استفاده می 

 .خرابی یک دستگاه
 .تری دارند بسیار قابل توجه باشدهایی که بودجه کم تواند برای شرکتاین مورد می 

 د صرفه اقتصادی برای کارمن 

 .غدغه اساسی برای کارمندان استها همیشه یک دکاهش هزینه 
 .دورکاری در بسیاری از موارد برای کارمندان صرفه اقتصادی دارد

 .دهندنشان می  ها به دالیل مختلف به موضوع دورکاری عالقه آن 
 .کنیم تا به اهمیت دورکاری پی ببریدحال به برخی از این مزایا اشاره می 

 د رفت و آم  •
 .پردازندیادی را برای رفت و آمد می ی زبسیاری از کارمندان هزینه 

هایی که از وسیله شخصی خود برای رفت و  کنند چه آن ها که از وسیله نقلیه عمومی استفاده می چه آن
 .کنندآمد استفاده می 

 .هزینه بنزین و تعمیرات و خرابی خودرو بسیار سنگین است
 .آن را پس انداز کنند جویی کنند وها صرفه توانند در این بخش از هزینه ها می آن 
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 ر وقت آزاد بیشت •
هنگامی که افراد به صورت دورکاری مشغول فعالیت هستند وقت آزاد بیشتری در اختیار دارند و انرژی  

 .کنندتری صرف می کم 
 .توانند این وقت را برای انجام اضافه کاری برای سازمان در نظر بگیرندها می آن 

های دورکاری برای دیگران در نظر  یت شغلی دیگری مانند انجام پروژه یا زمان ذخیره شده خود را به فعال
 .بگیرند

ها با مشکالت مالی سر ماه  تواند از لحاظ مالی برای کارمندان خوشایند باشد که بیشتر آن این موضوع می 
 .روبه رو هستند

 ههای بیهودجلوگیری از مرخصی  •
 ن های کوچک که هنگام کار کردسیاری از موقعیت هنگامی که کارمند در خانه مشغول به کار است در ب

 .کنندها کمتر استفاده می در محل کار ممکن است نیاز به مرخصی داشته باشد، در دورکاری از این مرخصی 
 .برداستفاده کمتر و به اندازه از مرخصی هم برای کارمند نتایج مالی خوبی دارد و هم بازده کار او را باال می 

 ر صاد کشو دورکاری و اقت 

ها تنها به سمت کارفرما و کارمند باشد. درست است که مزایای بسیاری چه از نظر ممکن است در دورکاری توجه 
 .مالی چه از جهات دیگر برای کارمند و کارفرما به وجود آورد

دی زیادی برای تواند ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور داشته باشد. دورکاری صرفه اقتصاباید بگوییم که دورکاری می 
مندی از صرفه اقتصادی دورکاری باید آن را تواند تاثیرات فراوانی بر جامعه داشته باشد. برای بهرهجامعه دارد و می 

 .در جامعه رواج داد و افراد را به دورکاری تشویق کرد

 ل ایجاد اشتغا •
اندازی کسب و کار راه   باشد. هنگامی که یکایجاد اشتغال یک صرفه اقتصادی دورکاری برای جامعه می 

 .شودهای مختلف حتی دور افتاده فراهم می شود و امکان ایجاد اشتغال برای افراد با انگیزه از مکان می 
توانند بدون تغییر در محل زندگی خود و مهاجرت به شهرهای پر جمعیت صاحب شغل مناسبی  ها می آن 

تواند باعث بروز شکوفایی افراد دور افتاده کشور می  های نخبه و با انگیزه از نقاطشوند. به کارگیری نیرو 
ایم که جوانان با استعداد کشوردر بسیاری از نقاط  شود. ما در مواقع بسیار شاهد این موضوع بوده 

 .های بسیاری کسب کننداند موفقیت کوشی توانسته دورافتاده با تالش و سخت 
های طوالنی از زندگی خود را  اتجربه کسانی که سالحال اگر این استعداد ها و جوانان تحت نظر افراد ب

 دانهای زیادی روبه رو شده اند و در این مسیر با پستی و بلندی صرف کار کرده 
تواند پیشرفت  اند، به کار گرفته شوند می ها بر آمده و گاهی با شکست مواجه شدهو گاهی از پس آن 

 .ود و جامعه به همراه داشته باشدهای بزرگ برای خها را همراه با موفقیت سریع آن 

http://www.rahaco.net/


 

 

 6صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 ی منابع انرژ •
ی اصلی کشور  کاهش مصرف منابع انرژی یکی دیگر از صرفه اقتصادی دورکاری است. نفت و گاز سرمایه 

 .شود باشد. بخش عظیمی از این سرمایه روزانه صرف رفت و آمد افراد می ایران می
جویی در  تواند رفت و آمد روزانه افراد را کاهش دهد و این کاهش رفت و آمد باعث صرفه دورکاری می 

 .گیری در اقتصاد داشته باشدتواند تاثیر چشم شود و هزینه آن می رف بنزین می مص
تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جامعه و اقتصاد کشور  های بسیاری دارد که می دورکاری جنبه 

 .تاثیر گذار باشد

 ؟ مند شویم چگونه از صرفه اقتصادی دورکاری بهره 

 .های آن استفاده کرد موارد زیادی را باید بدانیدکه بتوان از دورکاری و مزیت برای این
 .های درستی در این مسیر برداریددهد که بتوانید گام ا می ، این امکان را به شمسامانه دورکاری امن

 .های خود در دورکاری را تحقق ببخشیدتوانید هدف با استفاده از این سامانه می 
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