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 .خبر يستند دٍرکاری نزایای زیادی برای نردم در بردارد کٌ افراد از بسیاری از این نزایا بی
 .تَانند از نزایای خَبی بًرى نند شَند صَرت دٍرکاری، يو کارنندان ٍ يو کارفرنایان نیبا يدایت انجام کاريا بٌ 

 .کنند دٍرکاری تنًا برای کارنند نفید است این تفکر اشتباى بین ندیران ٍ برخی افراد ٍجَد دارد کٌ گهان نی
 .ا ضرر يو برساندي آن  ٍ سَدی برای ندیران ندارد بلکٌ نهکن است دٍرکاری بٌ ندیران ٍکسب ٍ کار

 .آٍرند باید بگَیو کٌ در دٍرکاری ندیران نزایای بیشتری نسبت بٌ یک کارنند بٌ دست نی
يا قرار  تنًا باید از راى درست ٍ نطهئن اقدام بٌ این کار کنند تا ببیند دٍرکاری چٌ نزایای باٍرنکردنی را در اختیار آن

 .ديد نی

 مزایای دورکاری برای کارفرما

 تخدام نیرٍ از ير نقطٌانکان اس

 ينگانی کٌ یک شغل بٌ صَرت نعهَلی در نحلی نانند ادارى ٍ شرکت باید انجام شَد،
 کنند تا کارنندان نشکالتی نانند دٍری راى، خستگی، ترافیک کارفرنایان افراد را با تَجٌ بٌ نحل سکَنت انتخاب نی

 .دالیل استفادى کنندکاری خَد از این  را نداشتٌ باشند کٌ بخَايند برای کو
 .تَاند با این شرایط استخدام کند در نتیجٌ کارفرنا تنًا افراد کهی را نی

 .تَاند فرد نناسب را از شًريای دیگر نیز جذب کند انا اگر کارفرنا افراد را بٌ صَرت دٍرکاری استخدام کند نی

 عدم تأنین فضای اداری برای کارنندان

 .شَد، باید فضای فیزیکی بیشتری اختصاص داد یک شرکت بیشتر نیينگانی کٌ تعداد کارنندان در 
 .شَد اگر در یک جای کَچک تعداد زیادی افراد را نستقر کنیو، باعث بی نظهی ٍ بٌ يو ریختگی کاريا نی

 .پس با استخدام بٌ صَرت دٍرکاری دیگر دغدغٌ تانین جا برای پرسنل را ندارند

 ندیریت ٍ نظارت دقیق

 .تَاند ندیریت ٍ نظارت دقیق داشتٌ باشد و کارفرنا نیدر دٍرکاری ي
 .ديد کٌ بتَاند نحَى عهلکرد پرسنل را بًتر بسنجد دٍرکاری این انکان را بٌ کارفرنا نی

 .رايکاريای ندیریتی ٍ نطارتی درستی را پیادى کند ٍ بر این اساس تصهیهات خَد را بگیرد
 .باشديا برای دٍرکاری باید فرايو  البتٌ زیرساخت
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 يای بین ندیر ٍ پرسنل يا ٍ دغدغٌ کايش تنش

 .خَايد داند کٌ چٌ چیزی از کارنند نی باشد، ندیر دقیقا نی در دٍرکاری ٍظایف افراد نشخص تر نی
 .شَد نشکالتی کٌ در طَل رٍز نهکن است در نحل کار بٌ ٍجَد بیاید در دٍرکاری دیدى نهی

 .تَاند در رٍند کاری تاثیرگذار باشد ٍجَد دارد نیدر نتیجٌ آرانش ٍ ارتباطی کٌ بین افراد 

 يا يزینٌ کايش 

 .یابد يای غذایی در طَل رٍز کايش نی يایی نربَط بٌ سرٍیس رفت ٍ برگشت پرسنل، پذیرایی ٍ ٍعدى يزینٌ
 .باشد يای گفتٌ شدى بر عًدى کارفرنا نی يا يزینٌ را در بسیاری از شرکت

 .بی کٌ برعًدى شرکت است را کايش ديديای جان تَاند يزینٌ دٍرکاری نی

 کايش نصرف انرژی

 .ينگانی کٌ تعداد پرسنل در نحل کار کهتر باشد، نصرف برق ٍ گاز نیز بٌ نراتب کهتر است
 .يا نصرف انرژی ریادی برای گرنایش نحیط دارند در رٍزيای سرد زنستان شرکت

 .کند افزایش پیدا نی يا در رٍزيای گرم تابستان بٌ شدت يو چنین نصرف برق شرکت

 مزایای دورکاری برای کارمند

 انجام ٍظایف کاری از ير نقطٌ

 .يای نختلف انجام ديد تَاند ٍظایف شغلی خَد را از نکان کارنند نی
 .يای شغلی را از شًريای دیگر نیز بٌ دست آٍرد تَاند نَقعیت يو چنین نی

 يای رفت ٍ آند کايش يزینٌ

 .ديند زیادی را برای رفت ٍ آند بٌ نحل کار اختصاص نیبسیاری از کارنندان نبلغ 
 .انداز کند ٍ با نشکالت نالی کهتری رٍبٌ رٍ شَد يا را کارنند پس يزینٌ تَاند باعث شَد این  دٍرکاری نی

 انعطاف بیشتر در زنان انجام کاريا

 .کاری خَد را تا حدٍدی تغییر دينددر دٍرکاری این انکان برای بسیاری از کارنندان فرايو است کٌ بتَانند ساعات 
 .تَانند زنان انجام ٍظایف خَد را تغییر ديند يای الزم نی يا با يهاينگی آن
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 يا يا ٍ تنش کايش استرس

 .یابد يا افزایش نی بسیاری از افراد در دٍرکاری احساس آرانش بیشتری دارند ٍ تهرکز آن
 .نتیجٌ عهلکرد نثبتی دارندتَانند کاريای خَد را انجام ديند ٍ در  بًتر نی

 صرفٌ جَیی در ٍقت

 .يای دیر رسیدن بٌ نحل کار ٍ ترافیک را ندارند کنند ٍ استرس با دٍرکاری کارنندان ٍقت زیادی پیدا نی
 .کنند ٍ ينگانی کٌ کارشان بٌ پایان رسید، بالفاصلٌ در خانٌ خَد يستند يا زنانی را برای رفت ٍ آند صرف نهی آن
 .نند زنان بیشتری را با خانَادى بگذرانندتَا يا نی آن

 .ٍقت بیشتری برای انجام کاريا ٍ فعالیت غیرکاری خَد دارند

 دهد دورکاری چه مزایایی به جامعه می

 تَاند برای کارنندان ٍ کارفرنایان داشتٌ باشد، عالٍى بر نزایایی کٌ دٍرکاری نی
 .ی را نیز بٌ جانعٌ بديدتَاند تاثیر نثبتی در جانعٌ داشتٌ باشد ٍ نزایای نی

 کايش ترافیک شًری

 .در نظر بگیرید رٍزانٌ چند نفر برای رسیدن بٌ نحل کار خَد ٍ ننزل در سطح شًری رفت ٍ آند دارند
 .یکی از نشکالتی کٌ بٌ ٍیژى در شًريای بزرگ ٍ پرجهعیت با آن رٍبرٍ يستیو ترافیک شًری است

 ت بتَانند بٌ صَرت دٍر کاری فعالیت نهاینداگر از ير شرکتی تنًا نصف نجهَعٌ آن شرک
 .تَاند در حجو ترافیک نَثر باشد چٌ قدر نی

 کايش نصرف بنزین

 .يای نلی کشَر است نفت ٍ گاز یکی از سرنایٌ
 .شَد رٍزانٌ نقدار زیادی از این نفت ٍ گاز صرف ٍ حهل ٍ نقل نی

 .تَاند نصرف را بٌ شدت کايش ديد دٍرکاری نی

 َاي  کايش آلَدگی

 .تَاند برای سالنتی بسیار خطرناک باشد يای بسیار آلَدى يستند کٌ نی در طَل سال نردم شايد رٍز
 .در این ایام آلَدى دٍلت نعهَال نجبَر است رٍزيای طَالنی را برای نردم تعطیل کند

 .نٌ نردم این تعطشیلی را دٍست دارند ٍ نٌ دٍلت
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 .بنزین ٍ کايش ترافیک شَد تَاند باعث کايش نصرف تَاند نی دٍرکاری نی
 .تری برخَردار باشند تَانند از يَای سالو کٌ بٌ دنبال این نَضَع نردم نی

 کهک بٌ اشتغال

 کنند، تَاند زنینٌ اشتغال را برای بسیاری از جَانان کَشا ٍ با انگیزى کٌ در سراسر کشَر زندگی نی دٍرکاری نی
 يا کار خَبی ندارند، ٍ نحل سکَنت آن يای کَچک  َد کار در شًرٍ استعداديای فراٍانی دارند انا بٌ دلیل کهب

 .را بٌ کار بگیرد ٍ در نسیر درست شغلی پرٍرش یابند

 نندی از نزایای دٍرکاری شرط بًرى

 :آید نندی از دٍرکاری تنًا با انجام شرط زیر بٌ دست نی تهام نزایای گفتٌ شدى ٍ بًرى
 .سازی شَد یک سازنان ٍ نجهَعٌ پیادى يای دٍرکاری بٌ صَرت درست در زیرساخت

 :يا بٌ درستی پیادى سازی شَد اگر این زیرساخت
 .شَد ترین نَضَع در کار است حفظ نی اننیت اطالعات کٌ نًو

 .تَان بین افراد یک نجهَعٌ برقرار کرد ارتباط درست ٍ ننظو نی

 .شَند کاريا با نشکالت زیادی رٍ بٌ رٍ نی ميا بٌ درستی پیادى سازی نشَد افراد در رٍند انجا اگر این زیرساخت
 .است سانانٌ دٍرکاری انن يا استفادى از یکی از این زیرساخت

 

 


