
 

 

 دورکاری 

Teleworking 

دور به مفهومی متداول تبدیل شدده اتد      راه  در عصر معاصر، کار از 
تواند، به مددیرا    های شغلی، دورکاری می پذیری همانند تایر انعطاف

تازما  در راتتای جذب و اتتخدام کارکنا  یاری رتاند و با کداه   
ی مدثرر بدرای   جویی در هزینه و زما ، گام تردد کارکنا ، ضمن صرفه

تواندد از   کاه  آلودگی هوا در شهرهای پرجمعی  باشد  همچنین می
رو دورکاری  های واگیردار در جامعه جلوگیری کند  ازاین شیوع بیماری

 کند   ها اهمی  پیدا می ها و دول  بی  از پی  برای تازما 

 دیا تول یعوا ا  الا    نیو ز ا  هیاگر در گذشته کارر  رار ر  
 یو  نارب  اناارن   یفنارور  راتییا ا روزه تغ  دآ دن  ی شمرر به
)جب ای و ازکیار     شوند ی  یعوا   رشد و تورعه ت ق  ثربه به

یکی از چشمگیرترین وقریعی که فناروری االععارت    .(1399
در آن نقش داشته ارا،  از  یارن رفاتن  اوانعی ارا، کاه       

هار و جوا ا  را از یکادیگر جادا      الور رنتی افراد  ررز رن به
رواق   فنروری االععرت تعریف  فرهیم ز رن  فضار  کرد. د  ی

هااری  و فرلاا ه را تغییاار داده اراا،. افاااایش تعااداد شاابکه 
پرررع، االععرتی که ررارر جهرن را در گاتره خاود دارد   

هر را قاردر باه یکرررچاه کاردن ا کرنارت تولیادی و        ررز رن
الم  ای و   تحقیقرتی پراکنده خود؛ ارتبرط بر برزارهری  رلی بین

الم  ی باه  شاتریرن خاود کارده      لورت بین ارائه خد رت به
هر  ترتیب  فهوم کرر نیا تح، تأثیر این فنروری همین ار،. به

آرارنی از  حا     توانناد  باه   قرار گرفته ار،. ا روزه افراد  ی
رکون، خود  ائولیتی را در یک ررز رن برعهاده گرفتاه و   

و  جارد یانند. وظریف  ربوط به این  ائولی، را به انجرم ررر
 یهر ررخ،ریبه ز گریاز هر  وضوع د شیب یتورعه دورکرر

و  یاجتمرع یتنهر زندگ  وضوع نه نیا رایز دارد  رزین یفرهنگ
 یزنادگ  یدهد  ب که بر رو یافراد را تح، تأثیر قرار   یکرر

)جب ای و ازکیاار     اثثر ارا،   ایااآنهار ن  یو فارد  یخارنوادگ 
1399). 

 

 پیشینه تعاریف و مفاهیم

پاروة    رنیدر جر م1973برر در ررل  نیدور  نخات  راه  رر ازک
 طار  شاده    کریدر آ ر ریفرنیکرل رل،یهوا در ا یکنترل آلودگ

 نیاز دانشامندان رارخ،  وشاک  نتخاات      ایار،. جک نار 
کارد   قیدور تحق  راه  کرر از ربررهد یالور ررم بود که به یکا

آن  نیو قوان وض  قواعد هناب، ب کریو از همرن ز رن در آ ر
 فیا ور وظر طةیدور فقط در ح  راه  . آن ز رن کرر ازشداقدام 

 تنهار   آن یاباارهار  نیتر  طر  بود و ازجم ه  هم یا  شروره
 هار و  )را این  به ت فن  پا، و ت کا  اشارره کارد    توان ی 

دور  رریباا  یهار  از ررل یدورکرر ر ی. در دن(1392همکرران  
 درآ ده ار، یجد یلورت قرنون بهکه ا روزه شد  یانجرم  

(Leonhard, 1995دورکرری .) از  یکا ی  نالاه  هر باه  دهه یبرا
کارهش ازدحارم در    یبارا  کیکنترل تراف رانی د یهر رر،یر

 یریا  اا ریهمراه بر رار   یدرون شهر یهر ز رن اوج  ارفرت
هری اخیر  در ررل (.Zhang et al., 2020)شده ار،  غیکرر تب 
روشنی  به یدورکرر رشیبه پذ  یکرر و تمرکررکنرن دور تعداد

 رانیا . در کشاور ا (Thulin et al., 2019) ار، افاایش داشته
خارداد  اره    اواخاکرر ندان دول، در  ینر ة دورکرر نییآ  این

-بهاره  شیبر هدف افااا  رانیوز هیئ، ازروی ش1389ررل 

وآ اد کرر نادان و    و کرهش حجم رفا،  یانعطرف کرر  یور
 یهار  دراتگره  ةیا ن  صوب و اباع  شاد و ک   آ ینباثرات جر

 خاود شادند   یهر،یاز فعرل یبخش ی جرز به دورکرر یدولت
 .(1392)را ین  هر و همکرران  

افاراد   یشاغ   فیدر انجرم وظار  نینو یا وهی  شیدورکرر 
 تجهیااات االععارت و ارتبرالارت     یفنرور یرریار، که به 

ات شده و ا روزه دفرتر و ادار نیگای  جریو  خربرات یا رنهیرا
 ردیا گ یاز  شرغ  و افراد  خت ف را دربر  ا  یا گاترده فیال
(. درترری به اینترن، پرررع، و 1393ر  پو یالرهرو  ریازک)

ای   برند و پردازش ریرر برای بایرری از کررکنارن حرفاه   پهن
یر دورکرری یار کارر بیارون از دفتار را     دور   راه  ازا کرن کرر 

جم ه:  ار،  از آشکرر دور  راه  از کرر  فراهم کرده ار،.  نرف
 ا کرن به کررکنرن دهد   ی کرهش را  کرن کررکنرن هری هاینه

 باه  روزاناه  وآ ادهری  رف، ز رن و بخشد  ی بیشتری انعطرف

 اشارره  آن به برید که دیگر دهد.  ای،  ی را کرهش کرر  ح 

 کماک  وری افاایش بهاره  به دور  راه  از کرر که ار، این کرد 

 را روز در دقیقاه  40 که کرر ندی  ثرل  کند؛ برای  ی بایرری

 خرناه  در کاه  درلورتی کند   ی کرر  ح  به آ د و رف، لرف

 کرد خواهد جویی لرفه در ررل ررع، 160 از بیش کند  کرر

در  کارر  عاعوه   ارا،. باه   وق، تمرم کرر هفته چهرر  عردل که
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 هار  باه  یار  ناد دار ررل و رن کم فرزندان که والدینی به خرنه

 را فرلا،  ایان  ار،  عهده آنهر بر  نال در  ائولیتی شک ی

برذیرناد   هار  رارز رن  در تاری   هام  هاری   ائولی، که دهد  ی
(Turban and Volonino, 2010  .) 

 رکاا   خاربرات در   ینیگا اواخر دول، هفتم  گروه واةه 
 ینا یگا بار گاروه واةه   یدر همکارر  رانی خربرات ا قرتیتحق

  یفرهنگاترن زبرن و ادب فررراالععرت در  ینرورو ف رنهیرا
 کارد  بیرا تصو «ی رکا دورکرر»و  «یدورکرر»دو الطع  
 :(601 - 324: 1387هری  صوب فرهنگاترن   )فرهنگ واةه

کارر   طیاز  حا  بیرونکه  یهر نوع کرر ی  به  عنیدورکرر -
آن  ارتبرط کرر ند و کررفر ر  الولو در  شودانجرم  یال 
 دور فراهم شود؛   راه  و از رن،نتیبر ا

در بیرون از  ی ح  تحقق دورکرر یبه  عن  ی رکا دورکرر -
و  یدورکاارر یکااه باارا یکاارر یاااتگرهی ناال  ا اار در ا 

شده ار، که در  ایتجه یکرر ندان یارتبرط کرر یبرقرار
خاود در   یدور ناب، باه  حا  اشاتغرل الا      یا فرل ه

  در نهرد  ربوط قرار دارند. ریشرک، 
  دور  راه  از کرر برای انجرم دادنچشمگیر    اایری کنرر در 

 رختخاواب  از بایرر بیشتر  کرنی حداق  یر جداگرنه اترقی به

  حایط  در کارر  اتمارم  انارةی  و ناوآوری  نیرزار،. انضابرط  

دور ارا،.   راه هاری کارر از   خرنه از دیگر نیرز ندی غیرررمی
 که را انارنی روزانه تتعر ع فرل، دور  راه  ازععوه  کرر  به

بارد؛    یارن  ای   از دارناد   وجاود  کرری هری  حیط در  عموالً
  اثثر  اجتمارعی  انااوای  در تواند   ی دور  راه  از کرر بنربراین 

شخصی جدی همچون تنهاریی و افااردگی    عواقب که برشد
 زندگی  شیوه روند  این فراگیر دنبرل دارد. درتروردهری را به 

 بهبودهاریی  دربرگیرناده  هم که داده تغییر را دافرا و برزی کرر

 دربار  را هاریی  هم چارلش  و برد لذت آن از توان  ی که ار،

بر   همی پیر دهریی تغییرات  کرد. این غ به آن بر برید که دارد
دارد  کررکنارن   ارئ  و شغ   حتوای قدرت  اختیرر  ررخترر 

(Turban and Volonino, 2010 .) 
ای نظار ی آ وزشای و    تربی، حرفاه  نظرم آ وزش فنی و 

که دانش و  هررت  ورد نیرز برای ارتخدام را  پرورشی ار،
هری  دهد. این نظرم که از آ وزش در اختیرر  تقرضیرن قرار  ی

دار )کرردانی  کررشنرری و کررشنرری ارشد( یار   ررمی   قط 
کناد  نقاش حیارتی در     پود رن( ارتفرده  ای  بدون  قط  )تک

رعی و تورعة تجدیدپاذیر دارد. دانشاگره جار      برابری اجتم
 -کرربردی  یکی از  تولیارن نظارم آ اوزش ع مای      -ع می 

کرربردی و  هررتی ار، که زیر نظر وزارت ع وم  تحقیقرت 
شود.  أ وری، این دانشاگره فاراهم    و فنروری ایران اداره  ی

هری اجرایای و   هر و درتگره آوردن  وجبرت  شررک، ررز رن
ی در آ وزش نیروی انارنی  تخصا  و  اورد نیارز    غیردولت
هری  خت اف اقتصاردی  اجتمارعی و فرهنگای کشاور       بخش

آ وختگرن بتوانند  برای فعارلیتی کاه    نحوی که دانش ار،؛ به
درا،   شاود  داناش و  هاررت الزم را باه     به آنهر  حول  ای 

هاری   گاذاری  آورند. در این رارتر  دانشگره  ائولی، ریرر،
ریااای  راارز رندهی  کررشنرراای  پشااتیبرنی   کااعن  برنر ااه

عم یاارتی  االععاارتی و نیااا نظااررت و ارزشاایربی  راکااا و   
 ثرارت آ وزش عارلی ع مای کارربردی را بار عهاده دارد      

 (.  1373)ارررنر ه دانشگره جر   تکنولوةی  
 

 -بررسي وضعیت دورکاری در نظام آموزش علمي 
 کاربردی در ایران

« کیو دول، الکترون یتمرعجور اا  ونیایکم»در دول، دهم 
و کارهش حجام    یریپاذ  انعطارف   یور بر هدف بهاره   وق،
 باه شامرره   ینر اه دورکارر   نیای وآ د کرر ندان دول،  آ رف،

و ابااع   بیرا تصااوش  07/04/89 ااور   44726/76481
نر ه  در ارترنداری تهاران نیاا بارای آن     پیرو این آیین .کردند

نر اه را   اجرایای کاردن آیاین    باته اجرایی تهیه شد که نحاوه 
نر ه پ  از راه رارل و الای     داد. اگرچه این آیین توضیح  ی
ش در دولاا،  4/8/1392 ااور   1470۵/92/200بخشاانر ه 

 آن چنین آ ده ار،: 4یرزدهم لغو شد  ا ر در  رده 

هری قرب  انجرم بر دورکری و اعاعم آن   پ  از تعیین فعرلی،»
راا، کرر نااد و  وافقاا، بااه کرر ناادان  انجاارم آن باار درخوا

درااتگره یاار پیشاانهرد درااتگره و  وافقاا، کرر نااد لااورت  
هر  ره باه  یااان   »اشرره شده که  8رر  در  رده «. پذیرد  ی

هاری جارنبی بارای      نالاه هایناه   پنج درلد حداق  حقوق به
 واردی ازقبی  گر ریش  رر ریش و روشنریی  نال کرر ندان 
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 «.شود دورکرر به آنرن پرداخ،  ی

 نر ه در دول، بعدی چه بود؟  ر دالی  لغو این آیینا 
جم اه    خت اف از   یکه به دال یدر کررکنرن یتینررضر جردیا -

ا کارن اراتفرده آنارن از فرلا،      فاه  یشغ  و وظ ،ی ره
 فراهم نبوده ار،. یدورکرر

 یالزم بارا  یو بااترهر  یفنا  یهار  رررخ،یفراهم نبودن ز -
 ی؛دورکرر یاجرا

باه   یکرر و عدم ا کرن درتررا  طیاز  حدورشدن کررکنرن  -
 ی؛آنرن در  واق  ضرور

ارار    )بار  یای اجرا یهار  دراتگره  یور بهره اانیکرهش   -
 ؛(رانیاز  د ینظرخواه

بار   یدورکرر یالزم و عدم ررزگرر یفرهنگ یباترهر نبود -
باروز   ناه یفراهم شدن ز  جهیو در نت رانیفرهنگ جر عه ا

ر  ااتمر کرر نادان در   حضو  یدل به یاختعفرت خرنوادگ
 ؛بر ا ور خرنه ی نال و تداخ  کرر ادار

 رزیا کررکنرن و عادم ن  یشغ  ،یاحار  به خطر افتردن ا ن -
 یی؛اجرا یبه وجود آنرن در درتگره هر

بار   ااه یدر  قر یباه دورکارر   فیکررکنرن ضع دیشد  یتمر -
 یکارر  اشیکرهش رطح انگ جهیکررکنرن توانمند و در نت

 ؛رگ کررکنرن تعش
و عم کرد فرد  فیا کرن نظررت  نررب بر انجرم وظر نبود -

 ؛الزم یادار یفقدان باترهر  یدل دورکرر به
بودن  دور  یدل در کررکنرن دورکرر به یکرهش تع ق ررز رن -

 .  کرر طیاز  ح
 کررکنارن  یدورکارر  نر ه نییآ یپ  از  توقف شدن اجرا 

 نر اه  نیای آ ءارتقار  ریا الاع    برای یاقدا  ش1392در ررل 
رواباط   کنناده  نیای کاه تع  یا حهیال می ذکور انجرم نشد و تنظ

در  گاره  چیها   افراد دورکرر در بخش دول، برشاد  یارتخدا 
ارا، کاه    یدرحارل  نیا و درتور کرر قرار نگرف،. ا ،یاولو

 یهار  ررا، یر« 1۵»و « 11» ی وضوع  ورد بحث  در بنادهر 
 یلب  بارحث در قر  ی قرم  عظم رهبر یابعغ ینظرم ادار یک 

 اورد   «کیتورعه دول، الکترون»و  «یریپذ انعطرف»همچون 
 ریتجرباه رار   یبرررا  ایان بار   افاونواق  شده ار،.  دیتأک

 نیا در ا یدارد که نظارم دورکارر   نیاز ا ،یحکر ایکشورهر ن

 نعطاف در  نررابرت    یرارزوکررهر  از یکی  ناله کشورهر به
ارا،.   شاده آنهار لحار     نیشاده و در قاوان   رفتاه یپذ یکرر

 یهار وهیاز شا  یکا ی  نالاه  باه  یدورکرر   وضوع نیبروجودا
در رارل   19-تر ز ارن شایوع پرناد ی کوویاد     ی نعطف کرر

نردیاده گرفتاه شاده و در دوره     ش همچنرن در ایاران  1398
 نر ه  شخصی ترکنون ابع  نشده ار،.   پرند ی نیا آیین

 

تأثیر دورکاری بر ساختار، اختیار، قدرت و محتوای 
 ل کارکنان مشاغ

 طاه یاالععارت  ح  یفنرور تر: مراتب سازمانی مسطح سلسله
را  وری و بهاره  هر ررپررا،(  یبه ازا شتری)کررکنرن ب کنترل

وجاود   دلیا   را )به یبه  تخصصرن فن رزینافاایش داده ار،؛ 
 راطو   تعاداد  جاه  ینت در ؛دهاد  یکرهش   خبره( یهر اتمیر
 جادد   یندرا تعاداد کا  کررکنارن   ه    نیو همچنا  یتیری د
رااطح باارالتر   شاارغ ی اجاارا ییو تواناار یکاارر یناادهریفرا
 راتاب   باه ر اا ه    تواند یتر    نییکررکنرن رطو  پر روی از

 (.GSA, 2011) نجر دیب تر  اطح یررز رن
تغییر نسبت کارکنان یقهه سهدی) فدریهریه یهه یقهه  یهی       

و  یبار کرر نادان دفتار    وترهار یکر ر ینیاگیبر جر فخ)ماتیه:
 نااب،  االععارت   یهار  ااتم یبه  تخصصارن ر  رزین شیافاا

حارل    نیا . بار ا رباد ی ی  شیافاا یآب قهیبه  دیرف قهیکررکنرن 
بار داناش     یو  بتن هوشمندی هر اتمی مکن ار، بر رشد ر

باه   یا هر  ناب، کررکنرن  تخص  و حرفه ررز رن یدر برخ
 (.Hill et al., 1998) ربدی کرهش ک  کررکنرن

 جارد یاالععرت  ا کرن ا یفنرور ی ویژه:رش) تع)اد واح)ها
 هااری دایااره  یکاای راکااا تجااررت الکترون  ی راکااا فناارور

هوشامند را   یهار  اتمیر یهر رهیدا ری رری میتصمی هر اتمیر
بار    همی ریتوانند تأث ی  ییواحدهر نیار،. چن کردهفراهم 

الاور   باه که  یخصوص هنگر  داشته برشند؛ به یررخترر ررز رن
 یباه و  ریا   شاوند ی برنیارشاد پشات   ،یری د ازروی  اتقیم

 (.Ellison, 2004) گاارش دهند
 یهار  ررز رن یرو که به یروند دلی  به میمرکزسازی اخییار:

 خباره وجاود   یهار  اتمیتر و ارتفرده از ر تر و  اطح کوچک
 گاار ید یرااو شااود. از جیاارا  توانااد  اای ی تمرکاراارز دارد 
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 یشاتر یب تمرکاا  ند وک یرا فراهم   یشتریا کرنرت ب نترن،یا
عادم   ریا االععرت به تمرکاا   یفنرور نکهی. اکند یرا  مکن  

 دارد یارشاد بااتگ   ،یری د دگرهید به  نجر دیب شتریتمرکا ب
(Gajendran and Harisson, 2007.) 

که  یقدرت ار، و کارن  دانش تغییر در ق)رت و موقعیت:
 تکنند  احتمارالً کااب قادر    یاالععرت و دانش را کنترل  

.  باررزه بار رار    (Turban and Volonino, 2010کنند ) ی 
از  یرری نرب  االععرت را کنترل کناد  در باا   یچه کا نکهیا

 یشاده ارا،. در برخا     یتباد  کشامکش  کیا هر به  ررز رن
کااب   یهار )بارا   شارک،  رنیا    تواند ینااع   نیکشورهر  ا

 کرورارف، یبرشد ) رنند  ر رنی( و دول، در جریرقربت ،ی ا
 گار  ید یهار   کارن ی (. در برخا ی قرب  وزارت دادگاتردر 

در درا، داشاتن ز ارم قادرت       یدول،  مکان ارا، بارا   
االععرت بارز دارد ) رنناد    یبرخ به یشهروندان را از درترر

و  نیچ یهر دول، ازروی نترن،ی حدود ررختن ارتفرده از ا
 (.Ibid) (رانیا

ز ا یرریدر گذشاته  باا   تهر:  مسیرهای ترقی شهغلی کوتهاه  
 هر تجرباه  خود را در الول ررل یهر ییتوانر  یا کررکنرن حرفه

 گرفتند  عهده  ی ی را بر تعدد یهر پا، آورند و در،  ی به
 کارد.  یرو  ا  روباه  یتار  دهیا چیپ یهار  ،یا که آنهر را بار  وقع 

بار   یدرتورالعم   بتنا  ویژه االععرت و به یفنرور کررگیری به
 Matthews) کند تر کوترهرا  یریردگی فرایند نیا  تواند یوب  

and Williams, 2005.) 
را دارد.  یتحار  شاغ    شیتوان افاا نترن،یا تحرک شغلی:

توانناد  باه     ی ه(techjourney.comفنروری  رنند  یهر ،یرر
 تحاده   ایارالت  از نقطاه  هار  در شاغ ی  هر برای شمر بگویند

 رنناد   هاریی   راری،  شاود.   ی درتماد پرداخ،  چقدر ا ریکر
(monster.com و شاغ ی  هری فرل، اععم برای هریی  کرن ه 

 ویدئویی کنفران  کررگیری به کنند. بر  ی فراهم هر رزو ه ارائه

 ,Wesselیربد )  ی افاایش وری بهرهافاار ادوبی کرنک،   نرمبر 

2012.) 
االععاارت ا کاارن نظااررت  یفناارور تغییههرات در نرههارت:

 ناد یفرا  یالاورک   کناد. باه   را فراهم  ای  یشتریب یکیالکترون
بار   شاتر یب هیا تر و بر تک یررم یلورت به  تواند ی ی ررپررت

تار( و   یکم ا ی عنا ی) ررهار یبار  ع  ی بتن یهر یهر و خروج هیرو
 ویاژه   األه باه  نی. ادیدرآ یفرد نیب یندهریبر فرا یکمتر  بتن

 Lister) ارا،  درر، دور  راه  از کررکنرن دربرره دانشوران و

and Harnish, 2009.) 
 ی حتاوا  هها:  تغییر در محیوای شغلی و مجموعه مههارت 

 یور و بهاره  ،یا پرداش   وقع  یشغ  ،یرضر اانی  بری شغ 
در  رییاادر براباار تغ  قرو اا، کررکناارن در ارتباارط اراا،.  

بااه   نجاار توانااد اراا، و  اای  ررااوم یشااغ  یهاار  هااررت
 ,Reaney) شاود  رانیکررکنرن و  د رنی  ندینرخوشر یهر تقرب 

2012.) 
 

 ایا و معایب دورکاریمز

 مزایا

)کارهش در  ی فارد  ة:از ره جنبا  توان یرا   یدورکرر یری اا
اخاتعل    یکارر  یهار  و ز رن  ارفرت  بهبود فرلا،  نهیها

و  یکارر  یزنادگ   یارن و تاوازن   یخارنوادگ  یکمتر در زندگ
 ؛ ع ااوالن( یکاارر باارا جااردیانعطاارف در کاارر  ا  یخاارنوادگ

کررکنارن و   یشاغ   یور رهو بهبود بها  نهی)کرهش های ررز رن
 یهار  فرلا،  ک یکرهش تراف  ی)آلودگی اجتمرع وررز رن( 

(   ورد توجه قرار یاقتصرد رتیح دیو تجد تر گاترده یکرر
 ,Watad and Jenkinsاناد از )  برخی از این  اایر عباررت  داد.

2010:) 
 ترافیک و  صرف انرةی؛ کرهش 

 کرهش نر  بیکرری در اثر ایجرد  شرغ  جدید؛ 
 ار  شرایط اشتغرل برای ک یة شهروندان اعم از  ع والن  تد

  رنند آن؛دار و  زنرن خرنه
 افاایش عدال، اجتمرعی و تورعة عمران رورتریی؛ 
 کرهش  شکعت  رتبط بر کنترل حضور و غیرب کررکنرن؛ 
 توجه به نتیجة کرر و نه به ررعرت حضور فرد؛ 
 ئاه  اراهار و   هری عم کرد رارز رن  گاترش جغرافیریی حوزه

 الم  ی؛ خد رت در رطح   ی و بین
 ا کرن انتخرب کررکنرن بدون  حدودی، جغرافیریی؛ 
      وری  بهبود شرایط کارر کررکنارن  افااایش رضاری، و بهاره

 شغ ی کررکنرن؛
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 افاایش ارتقعل شغ ی کررکنرن؛ 
 ز رنی و  رلی کررکنرن؛ گونرگونهری  جویی در هاینه لرفه 
 از  حاایط کاارر و  شاانرختی نرشاای کاارهش فشااررهری روان

 تعر عت اجتمرعی روز ره؛
 افاایش ز رن آزاد کررکنرن؛ 
    افاااایش ارتبرالاارت خاارنوادگی و بهبااود شاارایط خاارنواد

 کررکنرن  و
 فظ  حیط زیا، بر کرهش آلودگی هواح. 

 معایب

در ررز رن  شکعتی نیا همرنند دیگر ابعرد رفترری  دورکرری
دانیم هرچند دورکرری  که برید شنرخته شوند. اکنون  ی دارد 
 ربوط باه    ارئ ح ی قدرتمند برای شمرری از  راه  تواند  ی

 Daft and) نیا همراه ار،  ارئ ی ح  کرر افراد برشد؛ ا ر بر 

Lengelm, 1986)ند ازا عبررت  ارئ هریی از این  . نمونه: 

انجارم دادن   نیه نظررت بر کررکنارن در حا   ارئ   ربوط ب -
 کرر؛

نگرانی از اناوای اجتمرعی کررکنارن و  شاکعت نرشای از     -
  ناوی شدن افراد؛

ریای دقیق  توجه به فنروری  رعری،  نیرز  دیری، به برنر ه -
قوانین و  قررات قرنونی  انتخرب و آ وزش ررپرراترن   

 دورکرران و نظریر آن؛

رن بارای انجارم تغییارات فرهنگای در     آ رده نباودن رارز    -
 ررز رن؛

 هری  ارلی اضارفی بارای تهیاة تجهیااات دورکارری       هاینه -
) رنند رایرنه  هاینه برای برقاراری ارتبرالارت اینترنتای و    

 نظریر آن(؛

 اعتمردی به کررکنرن؛ بی -

 گذاری برای ایجرد فضری کرری در خرنه؛ نیرز به رر ریه -

 ای و آشنریی بر زبرن انگ یای؛ رایرنهنیرز دورکرران به رواد  -

کنترل ضعیف و رختی ارزیربی عم کرد کررکنارن دورکارر    -
 تورط کررفر ریرن؛

 کرهش ارتبرالرت شغ ی و تعر عت اجتمرعی؛ -

نبود  دیری،  تمرکا بر شیو  انجرم دادن وظریف به وری ة  -
 کررکنرن؛

 نیرز به پشتوانة قرنونی  نررب؛ -

 ای  و الععرت و  قرب ه بر تهدیدات شبکهنیرز به ا نی، ا -

افاارهاری   افاارهار و نارم   ای  رخ، هری رایرنه نیرز به شبکه -
 (.Ibid) پشتیبرنی

 

دور کاری در نظام  ازیمورد ن یفناور یها رساختیز
 کاربردی -علمي 

 یبرا ایالزم ن یاباارهر  ار،ی ضرور یدورکرر یاجرا برای
کنند که دورکرران  نیتضم دیبر رانیآن فراهم شود.  د یاجرا

 نیا را دارناد. در ا  یدورکرر یبرا رزی ورد ن ااتیحداق  تجه
 نیتاار  هاام  نالااه االععاارت و ارتبرالاارت بااه یفناارور  یاارن

 هار و   شاود )را این   ی ا  یت قا  یدورکارر  یاجرا رررخ،یز
 :  ار،ی ضرور نیبنربرا (؛1392همکرران  

 .  شود نیتأ  کررکنرن دورکرر رزی ورد ن ااتیو تجه رنهیرا ا
کررکنرن به  یا کرن درترر نتران، یا ریپرررع،  نترن،یبر ا ا

 انجرم ا ور  حوله فراهم شود.   یبرا رزی ورد ن یهر داده
 یا هژیا و ،یا اهم یدورکارر  ناد ایشابکه در فر  ،یا ن نیتأ  ا

 اائ ه  اورد توجاه     نیا ا ارا، ی ضارور  نیبنربرا دارد؛
 . ردیقرار گ االععرت ررز رن یدفتر فنرور رانی د یجد

از دورکرران  ی قتض یفن ،یحمر  کنند نیتضم دیبر رانی د ا
 یااتا یو تجه یوجود دارد و درلورت بروز  شکعت فن

 افااون . هااتند در درتر   ییپررخگو یبرا نر تخصص
 اارئ    یباه دورکارران در همارهنگ    دیبر رانی د  نیبر ا

بارای  خرنه کماک کنناد.    طیاز جم ه الر   ح یخرنوادگ
وقا، باوده و    که خود دورکرر تمرم یرانیاز  د یکی  ثرل

 کارد    ای  ،یریوقا، را  اد   تمارم  از دورکارران یتعداد
 ادیا کررکنرن خاود در خرنااه برزد  یکرر یشخصرً از فضر

 )همرن(.  دیبخش آن را بهبود  ی رزیدرلورت ن و کرده
 

 شناسي کتاب

از  ینرشا  یعاجتمار  راتیثتاأ  یبرررا (. 1393. )پور  ه یالرهر.  و م ر یازک
: کررکنرن وزارت تعارون  کارر   ی) طرلعه  ورد یالر  دورکرر یاجرا

 . ۵6-29 ( 2)8  شنرختی نشریه  طرلعرت جر عه. (یو رفره اجتمرع
(. ارررانر ه. دانشاگره جار      1373. )ارررنر ه دانشگره جار   تکنولاوةی  

 https:// www. uast.ac.irع می کرربردی. قرب ی، درترری در : 

http://www.dorkarinews.com/
http://www.dorkarinews.com/


 یدورکار

 6 

. 44726/76481به شمرره ینر ه دورکررنیآئ (.1389ی. ) ه دورکررنر نیآئ
 //:https) صاااوب دولااا، دهااام(. قرب یااا، درتررااای در:    

shenasname.ir . 
 جیدر تاارو یاجتماارع هینقااش راار ر(. 1399. )زاده  ث فاارج ا. و  یجب اا

 .34- 28 ( 2 )1  یبرزرگرن ،یریدر  د یرفتیرهنشریه ی  دورکرر
(.  1392کی  م.  توک ی   .  .  و ا جدی کیوی  م. ) هر   .  ادرا را ین

نشاریه  طرلعارت  ادیری،    ارزیربی راهبردی الگوی دورکرری کررکنرن. 
 .73-۵3(  1392)14  راهبردی

 صاوب   یهار  فرهناگ واةه  (.1387. ) صوب فرهنگاترن یهر واةهفرهنگ 
تاادوین گااروه واةه گایناای(. تهااران:   . )138۵تاار  1376فرهنگاااترن  

 .  آثرر  یاترن زبرن و ادب فرررفرهنگ

Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information 

requirements, media richness and structural design. 

Management science, 32(5), 554-571. 

Daft, R. L. Lengel, R. H. (2006). Organizational information 
requirements, media richness and structural design, 

Management Science. 

Ellison, N. B. (2004). Telework and social change: How 

technology is reshaping the boundaries between home and 

work. Greenwood publishing group. 

Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, 

and the unknown about telecommuting: meta-analysis of 

psychological mediators and individual consequences. 

Journal of applied psychology, 92(6), 1524. 

GSA. (2011). Mobile Worker Toolkit: A Notional Guide, GSA 

Enterprise Transformation. Retrieved from: https:// www. 

gsa. gov/cdnstatic/Mobile_Worker_Toolkit.pdf 

Hill, J. E. Miller, B. C. Weiner, S. P. Colihan, J. (2008). 

"Influences of the virtual office on aspects of work and 

work/life balance", Personal Psychology.Hill, E. J., Miller, 

B. C., Weiner, S. P., & Colihan, J. (1998). Influences of the 

virtual office on aspects of work and work/life balance. 

Personnel psychology, 51(3), 667-683. 

Leonhard,, Woody. (1995). “The Underground Guide to 

Telecommuting”. Addison-Wesley. ISBN 978-0-201-

48343-7. 

Lister, Kate. (2009). “Undress for Success--The Naked Truth 

about Making Money at Home”. John Wiley & Sons. ISBN 

978-0-470-38332-2. Lister, K., & Harnish, T. (2009). 

Undress for Success: The naked truth about making money 

at home. John Wiley & Sons. 

Matthews, H. Scott, Eric Williams (2005). "Telework Adoption 

and Energy Use in Building and Transport Sectors in the 

United States and Japan", Journal of Infrastructure 

systems.Matthews, H. S., & Williams, E. (2005). Telework 

adoption and energy use in building and transport sectors in 

the United States and Japan. Journal of infrastructure 

systems, 11(1), 21-30. 

Reaney, P. (2012). About one in five workers worldwide 

telecommute: poll. New York: Reuters  

Thulin, Eva. Vilhelmson, Bertil. Johansson, Martina. (2019). 

“New Telework, Time Pressure, and Time Use Control in 

Everyday Life”. Economic and Business Aspects of 

Sustainability, .Thulin, E., Vilhelmson, B., & Johansson, 

M. (2019). New telework, time pressure, and time use 

control in everyday life. Sustainability, 11(11), 3067. 

Turban, Efraim. Volonino, Linda. (2014) Information Technology 

for Management, Wiley.Turban, E., & Volonino, L. (2010). 

Information Technology for management. Asia: John Wiley 

& Sons. 

Watad, Mahmoud M. Gregory T. Jenkins. (2010). "The Impact 

of Telework on Knowledge Creation and Management" 

Journal of Knowledge Management Practice. 11.Watad, M. 

M., & Jenkins, G. T. (2010). The impact of telework on 

knowledge creation and management. Journal of 

Knowledge Management Practice, 11(4), 237-251. 

Wessel, David D. (2012), "Out of the Office but Still on the 

Job", the The Wall Street Journal. 

Zhang, S., Moeckel, R., Moreno, A. T., Shuai, B., & Gao, J. 

(2020). A work-life conflict perspective on telework. 

Transportation Research Part A: Policy and Practice, 141, 

51-68. 

 کرربردی(-نژاد )دانشگره جر   ع می  رتضی گ 

 کرربردی( -ا یرع ی نصیری )دانشگره جر   ع می
 

 
 ها معادل

 Technical and Vocational ای آ وزش فنی و تربی، حرفه
Education and Training (TVET) 

 Mobile Computing رریپردازش ر

 Jack Nilles  ایجک نر

 Telecommute دور  راه  ازکرر 

 

 
 
 


