
 مقدمه

 برای نه هم آن اند؛شده دورکاری به مجبور بار اولین برای افراد از بسیاری جهان، در کرونا ویروس گیریهمه و شیوع از پس

این   اما دهیم، تطبیق فعلی شرایط با را خودمان ایمتوانسته کوتاهتی مد در ما از بسیاری .نامعلوم مدتی برای بلکه چند روز،

 دیگری، زمان هر در چه و کرونا ویروس شیوع زمان در چها و معایبی را با خود به همراه داشته است. مزایشرایط و دورکاری، 

در این مقاله به  .میرود شما از انتظاری چه دقیقا تا بدانید است مدیرتان با شما شفاف ارتباط دورکاری کلیدی موارد از یکی

 پردازیم.می کاریدور مزایا و معایب بررسی

 دورکاری معایب و مزایا بررسی
 کارمندان به بازار نیاز هوشمند، هایتلفن انقالب و مردم بین در اینترنت نفوذ ضریب افزایش تکنولوژی، روزافزون پیشرفت

 استخدام به مندعالقه هایشرکت توجه قابل افزایش و تکنولوژی بودن نامحدود به توجه با .است کرده چندان را دو دورکار

 خیر؟ یا هست اجرا قابل کار انجام شیوه از نوع این آیا که آید وجود به برای کارجویان سوال این است ممکن دورکار، نیروی

 دورکاری مزایای از برخی

 : کنیم آشنا دورکاری مزایای با را شما که دهید اجازه ابتدا در

 داشت خواهید دوست را دورکاری پذیری انعطاف .1

 اما برسد، نظر به عجیب کمی شایددهید.  انجام را خود کارهای توانیدمی جایی هر از شما که است این دورکاری مزیت بهترین

 خانه، در خود؛ کار میز و شرکت به رسیدن برای مشخص مسیری طی جای به تا دهدمی امکان شما به دورکاری .دارد حقیقت

 معنی این به کار محل انتخاب در پذیری انعطاف این .دهید انجام را کارتان هواپیما حتی یا کنفرانس رستوران، کافه، حیاط،

  .کنید طراحی را خود آلایده کار محیط وری،بهره افزایش جهت توانیدمی شما که است

های همایش در و باشید حاضر جلسات در بروید، سفر به کار انجام حال در تا دهدمی امکان شما به پذیری انعطاف این همچنین،

 .گذاردمی باز را شما دست نیز زمان مدیریت در بلکه نیست، مکان به مربوطها تن پذیری انعطاف این البته . کنید شرکت مختلف

 دورکار کارمندان هستند، زندگی واقعیاتها پروژه تحویل زمان یا کاری جلسات مانند زمانیهای محدودیت از برخی حالیکه در

 انعطاف و عمل آزادی ، دورکاری مزیت اولین دیگر، عبارت به .کنند ریزیبرنامه را جلساتشان خود کاری برنامه طبق توانندمی

 .است پذیری

 آموزیدمی جدیدهای مهارت .2

 کم افراد این یا :داشت خواهد دنبال به نتیجه دو گیرد،می قرار تجربه کم دورکار کارمندان اختیار در که باالیی پذیری انعطاف

 نمایش برای فرصت این از یا، خورندمیبر مشکل به شانوظایف انجام در و بود نخواهند زمان صحیح مدیریت به قادر تجربه

 به کافی اندازه به مطمئناً هستید، مقاله این مطالعه حال در گرا .کرد خواهند استفاده نظارت بدون کار انجام در خود توانایی

  .دهیدمی تمیاه خود شغل

 جستجو به بیقفه اطالعات کمبود زمان در و هستند خودهای مهارت ارتقای دنبال به که شد خواهند موفق دورکاری در افرادی

 به شبیه شخصیتی افراد این که شویدمی متوجه باشید، کرده صحبت باتجربه دورکار فرد یک با حال به تا اگر . پزدارندمی

ها آن عوض، در .بدهد را سواالتشان پاسخ که بود نخواهند شخصی هیچ منتظر کارآفرینان و رهبران .دارند رهبران و کارآفرینان

 یک مانند و کرده استفاده روش همین از نیز دورکار افراد .هستند شانمشکالت برای راهکاری یافتن حال در مستمر طور به

 .هستند خود کار کیفی ارتقای دنبال به همواره و کنندمی ریزیبرنامه خود امور تمام برای کارآفرین

 کرد خواهید اندازپس را خود درآمد .3

 خودهای هزینه کاهش بر عالوه دورکار شاغالن عالوه، به .کندمی کم شما روزانه مخارج از رارفت و آمد  هایهزینه دورکاری

 غذا خود منزل در کنند، هزینه ناهار برای را مبلغی روزانه آنکه جای به مثال برای .کنند اندازپس نیز را توانند مبلغیمی

 وظایف خود راحتی لباس در توانندمی کنند رسمیهای لباس خرید صرف را مبالغی ماهانه آنکه جای همچنین، به .خورندمی

 .دهند انجام را خود

  



 هستند؟ چه دورکاری معایب اما

 نیست کنیدمی تصور که سادگی آن بهها کار هماهنگی .1

 کاملی جایگزین دورادور ارتباطات هنوز شده، حاصل انسانی ارتباطات در اخیر سال چند طی کههایی پیشرفت تمام وجود با

 کنندمی فعالیت دورکاری صورت به کامل طور به اعضایشان کههایی تیم درحالیکه .نیستند کار محل در فیزیکی حضور برای

 کارکنان از یکی زمانیکه :دارد وجود همیشه کوچک مشکل یک اما هستند، کاری محیط در حضور تجربه سازیشبیه به قادر

 هماهنگی شخص این با توانندمی همکاران سایر چطور کند،می هایشایده یادداشت به شروع ناگهانی طور به نظر تبادل حین در

 باشند؟ داشته

 است این نهایی حلراه .شودمی پیچیده کمی اوضاع شرایطی چنین در اما باشد، متفاوت تیم هر برای پرسش این پاسخ شاید

 تبادل یکدیگر با را جدید اطالعات و تغییرات خاص،های برنام طبق و مداوم طور به دورکار کارکنان و حضوری کارمندان که

 .کنند

 وجود با .باشند داشته شانکارکنان بین ارتباطی پل ایجاد برای مشخصی برنامه باید دارند کار دور کارمندان کههایی شرکت

های کار از بخشی که شوید متوجه مدتی از پس که دارد وجود احتمال این کارمندان، بین بزرگی ارتباطی شکاف چنین

 . ندارندهای همالحظ قابل پیشرفتها پروژه سایر حالیکه در هستند، شدن انجام حال در مرتباً غیرضروری

 بود خواهد کوچک دوستانتان دایره .2

 را هیجان و شور که هستندها انسان این .بودند وقتمان تمام همکاران زمانی که هستند اشخاصی ما دوستان بهترین از بعضی

 لذیذ ناهار یک خود همکاران با پراسترس کاریی هفته یک از پس که نیست آن از تردلچسب چیز هیچ .آورندمی کار محل به

 دورکاری اوقات برخی در هرچند .داشت نخواهید اختیار درهایی فرصت چنین مطمئناً دورکار، کارمند یک عنوان به. کنید صرف

 وجود همکاری هیچ کنید، تمرکز مهم پروژه یک روی بر خواهیدمی که زمانی مثال برای شود،می محسوب بزرگ مزیت یک

  .کند صحبت گذشته شب فوتبال مسابقه درباره که ندارد

 افراد از بسیاری که است دلیل نمیه به .کندمی منزوی را شما دیگران با ارتباط بدون منزل، در کردن کار دیگر، طرف از اما 

ها انسان و هستند انسان نیز دورکار افراد باالخره، .هستند کار به مشغول نیز کتابخانه یا کافه یک در وقت پاره صورت به دورکار

  . دارند نیاز دیگران با ارتباط به

 شمارندبیها حواسپرتی .3

 .شودمین پرت چیز هیچ به شما حواس که نیست معنی این به موضوع این اما ندارید، همکاری هیچ خانه در که است درست 

 یا پدر یک است ممکن مثال برای .هستند متفاوت فرد هر شرایط بر بنا که دارد را خود مخصوصهای پرتیحواس دورکاری

  .دهد ترجیح دفتر در کردن کار به را دورکاری باشد، خود شده متولد تازه کودک کنار در آنکه برای مادر

 فرزندشان از مراقبت به کار، بر تمرکز جای به شانزمان بیشتر که شود باعث کودک به بودن نزدیک نمیه است ممکن اما

 و شوید وسوسه است ممکن .کنندمی نرم پنجه و دستها حواسپرتی از بلندی فهرست با نیز مجرد دورکار افراد حتی .بگذرد

 نظارت شما کار بر شخصی هیچ که آنجایی از حتی یا .کنید ظروف شوی و شست و منزل کردن مرتب صرف را خود وقت

   .کنید گذار و گشت اینترنت در و بکشید دراز کاناپه روی بخواهید است ممکن کند،مین

 مقاومت دلیل همین به .شد خواهد دوبرابر تعدادشان باشید، حضور نداشته رسمیکار محل در اگر و هستند جا همهها حواسپرتی

 .است باالیی نفس عزت ها نیازمندآن برابر در

 نتیجه
 باید .شد خواهد ترساده دورکاری هایمزیت از بردن بهره باشید، داشته تمرکز آنجا بتوانید شما که اختصاصی کار فضای یک با

برای  شما است ممکن عادی حالت در .دارد تفاوت عادی حالت با دورکاری از روش این که باشید داشته ذهن در را نکته این

 عادی زندگی روزها این اما .ببرید پیش را کارهایتان خانه داخل از روز یک بگیرید، تصمیم بزرگ هایپروژه برای بتوانید آنکه

اما  نیست. آسان چندان افراد از بسیاری برای تغییرات این به کردن عادت و گرفته قرار ویروس این شیوع تاثیر تحت به کل ما

 به یاد داشته باشید که این شرایط همیشگی نیست.در نهایت 


