
 یتعالباسمه

 

 

 

 

:عنوان مقاله  

 ها در دورکاري کارکنانریسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 است گردآوري شده مدرستیپارك علم و فناوري دانشگاه ترب توسطاین مقاله 

 .لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است

 mstpark@modares.ac.ir 

 



 

 چکیده

ر مثبت و یا منفی د ریتأثتواند . دورکاري میه استویروس کرونا، دورکاري بسیار پراهمیت شددلیل شیوع  به
هایی در این حوزه وجود دارد، از جمله دسترسی به انینگر و یا سالمت روانی داشته باشد. یخانوادگمسائل کاري، 

وري و سالمت روانی و دورکاري بر بهره ریتأثافزارها و تجهیزات، هاي کافی در ارتباط با نرمتجهیزات الزم، آموزش
 غیره.

 مقدمه

ن دورکاري مواجه هایی که کارکنان و مدیران در زمادر حیطه ریسکاست که این مقاله برگرفته از تحقیقاتی 
بحرانی براي سالمت جهانی و تهدیدي براي اقتصاد رخ داد و انجام کارها ، 19 دیکودر زمان مواجهه با . شوندمی
ریسک مرتبط با دورکاري براي مدیران و کارکنان  50هاي انجام شده، شد. طبق نظرسنجیشایع دورکاري  صورتبه

 پردازیم.ها میاست که در اینجا به بررسی و معرفی آن دادهرخ

 دورکاري

 فیزیکی و دور از اي از کارها و وظایف که افراد بدون حضورپردازیم. به مجموعهدر ابتدا به تعریفی از دورکاري می
 گویند.میدورکاري ، دهندانجام میها محل کار و در خانه با استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن، فکس و فناوري

افراد با  ،که تجربه دورکاري را داشتند 1399سال  ماهآباننفر در  1510از  گرفتهصورتهاي طبق نظرسنجی
. این تحقیقات به روش توصیفی پردازیمها میکه در ادامه بررسی آن رو شدندمتفاوتی روبه هايها و تجربهریسک

 پیمایشی انجام شده است.

 هاي متفاوتها در زمینهریسک

 تجربه و حس مثبت از دورکاري •

افراد به دلیل نداشتن تجربه دورکاري، مضطرب بودند و نگرش مناسبی نسبت به این نوع از کار نداشتند. 
نزدیک نیمی از افراد  ی،طورکلبهانزواي اجتماعی درآمدند.  به حالتدورکار بودند،  صورتبهه ک اشخاصی

 درصد تجربه منفی. 22تجربه مثبتی نسبت به دورکاري داشتند و 
 وري و کارایی در دورکاريبهره •

ی افزایش زمان فرایندها و کاهش کارای شد شاملوري در زمان دورکاري داده میاحتماالتی که براي بهره
افراد نباشند و نسبت به  يپاسخگوها و واحدها در برهه دورکاري که تیم شتبود. این امکان نیز وجود دا



درصد از افراد معتقد بودند که دورکاري  40هایی که دورکار هستند، توجه کافی نشود اما حدود سازمان
 .ه استشد هاآن باعث افزایش کارایی

 توازن بین کار و زندگی شخصی •

رفت با آوردن کار به خانه، توازن و تعادل بین کار و زندگی شخصی از بین برود و افراد به این گمان می
دلیل حضور مداوم در خانه از ماللت و خستگی رنج ببرند. این احتمال نیز وجود داشت که افراد در زمان 

در این تحقیقات معتقد  انکنندگشرکتدرصد از  50در حدود  حالنیباادر دسترس نباشند.  يکارساعت 
درصد از  19ها شده است و در مقابل ن بین کار و زندگی شخصی آنزدورکاري باعث افزایش توا دندبو

 .بودندها با این عقیده مخالف آن
 و عالقه به دورکاري در آینده احتمال تداوم دورکاري در دورة پساکرونا •

، امکان ارزیابی و عملکرد مستمر، امنیت شغلیهایی از قبیل کاهش تعلق و رضایت کارکنان، ریسک
 تداوم دورکاري فرسودگی شغلی وجود دارد اما درصد افرادي که احتمال شیافزاو  تضعیف هویت شغلی

ه درصد بود 33برابر و به طور متوسط  باًیتقرد ندانمی آن را کم افرادي که احتمالدانستند و را باال می
اي به این مقوله عالقه چهارمکیتمایل به دورکاري در آینده داشتند و به نیمی از افراد  نزدیک .است

 نداشتند.
 )غیرهافزار و تاپ، نرملپ( دسترسی به تجهیزات الزم •

آید. از می حساببهها تجهیزات براي کارمندان یکی از دغدغه نیتأمدلیل وضعیت اقتصادي موجود، به
 هايو اثرگذاري فناوريها حائز اهمیت است، احتمال کاهش امنیت سازمان دیگر مسائلی که براي سازمان
درصد از افرادي که تجربه دورکاري  44است. با وجود این مسائل،  اثربخشضعیف بر کارایی و ارتباطات 

 دسترسی مناسب نداشتند. درصد 28 متأسفانهداشتند، دسترسی مناسب به تجهیزات داشتند اما 
 افزارهاآموزش براي استفاده از ابزارها و نرم •

هاي کافی و مناسب براي کار با بسیاري از افراد آموزش متأسفانهبه دلیل ناگهانی شدن پروسۀ دورکاري، 
 توجهی شد.افزارها نداشتند و نسبت به فرهنگ دورکاري کمنرم

 ها مافوق و بازخورد و ارزیابی عملکرد از طرف آن میزان دسترسی به مدیران •

هایی در مورد دسترسی محدود به مدیران و محدودیت ارتباطات بین مدیران و کارمندان وجود نگرانی
جود وارزیابی عملکرد نیز بسیار پراهمیت است اما عواملی براي نگرانی در این حیطه  ،این عالوه بر. دارد
توجهی به اجراي ارزیابی کارکنان ن معیارهاي ارزیابی متناسب با دورکاري، کممانند نامشخص بود .دارد

درصد از افراد دسترسی مناسب به مدیران  33نظرات،  بهباتوجهها. و بدبینی نسبت به کارکنان در ارزیابی
 .بودند دسترسی محدودداراي درصد از افراد،  30خود داشتند و 



 اي و فردي و توسعه حرفه شغلیت دورکاري بر امکان پیشرف ریتأث •

نان کارک شدنفراموشو  نشدن دهیدرود به دلیل شرایط موجود تعویق شغلی براي کارکنان و انتظار می
درصد از  41اما  ؛ضور فیزیکی دارند، باشدو نگرش مثبتی نسبت به افرادي که ح فتدیبدورکار اتفاق 

 دانستند.می ریتأثیببر پیشرفت شغلی خود را دورکاري  ،سنجیکنندگان این نظرشرکت
وجود اي از طریق ارتباط با همکاران بهکاهش انگیزه براي توسعه فردي و یادگیري مشاهده ،در مقابل

در توسعه فردي را منفی دانستند. در نتیجه این اتفاق،  يدورکار ریتأثاغلب افراد  متأسفانهکه  آیدمی
ورکاري بر د ریتأثقرار گیرد، اما بیشتر افراد  ریتحت تأثبا همکاران نیز  کیفیت ارتباط که رودانتظار می

  دانستند. کیفیت رابطه با همکارانشان را اندك می
 دورکاري بر کاهش استرس شغلی ریتأث •

 موردتوجههاي پراهمیت در حیطه کاري است و براي داشتن یک جامعه سالم باید سالمت روانی از موضوع
قرار گیرد. خوشبختانه دورکاري به دلیل ماهیت خود باعث کاهش استرس شغلی افرادي شد که تجربه 

 دورکاري را داشتند.
 و خانوادگی هاي شغلیاختالفات و تعارض •

هاي سازنده جهت پیشبرد بهتر کارها تعارض ،در نتیجه این سبک از کار، امکان کاهش تعامالت اجتماعی
دورکاري را بر  ،درصد از افراد 36 ،حالنیباامدیران و کارکنان وجود دارد. ین و افزایش سوءبرداشت ب

 باعث افزایش تعارضات شده است. که درصد معتقد بودند 20دانستند و  ریتأثیبتعارضات 
مشکالت و اختالفات خانوادگی وجود دارد زیرا  وجودآمدنبههایی از در زمینه تعارضات خانوادگی، ترس

درصد  50کارمندان نسبت به قبل، زمان بیشتري در خانه و در ارتباط با خانواده خود هستند اما نزدیک 
درصد نظرشان بر این بود که دورکاري باعث افزایش  15دانستند و تنها می ریتأثیباین را از اشخاص، 

 تعارضات شده است.
 آزادي عمل در دورکاريو  استقالل •

رود که یک آزادي بدون نظارت بر عملکرد افراد اتفاق بیفتد و نظر دورکاران انتظار می رها شدندلیل به
الل دورکاري باعث افزایش استق بیشتر افراد معتقد بودند ه است.دورکاران نیز در راستا با همین عقیده بود

 ها شده است.آن
 هادورکاري کارکنان و حمایت عملی آننگرش مدیران نسبت به  •

نگرش مثبت  رغمیعلهاي منفی از جانب مدیران نسبت به دورکاران وجود داشته و ها و دیدگاهنگرش
 .است گرفتهصورت باال رتبههایی از جانب مدیران و افراد تفاوتیقضیه، بی این دورکاران نسبت به

 هاي کاري و سردرگمی در ایام دورکاريابهام •



 ها از نظرآورد که فعالیتشفاف و ابهامات در ارتباطات افراد، این امکان را به وجود می قواعدها و نبود رویه
فراد موافق ا باًیتقرکنیم زیرا  اظهارنظر طورقطعبهتوانیم کمی و کیفی کاهش پیدا کنند. در این مورد نمی

 و ناموافق با این تفکر برابر بودند.
 جازيمکارایی جلسات کاري  •

محدودیت ارتباطات یا پایین اما  ها هستندتوان اظهار داشت جلسات مجازي جزء الینفک دورکاريمی
 یی جلسات داشته باشد.بسیار زیادي در کارا ریتأثتواند میبودن کیفیت اینترنت 

 بنديجمع

د که رو شدنها و مسائل جدیدي روبهدورکاري شکل گرفت و افراد با ریسک اگیر کرونبه دلیل شیوع بیماري همه
وري و کارایی، توازن بین کار و زندگی شخصی، ارزیابی عملکرد کارکنان تر وجود نداشتند. این شرایط بر بهرهپیش

 ثیر گذاشت.ر تأهاي شغلی و مواردي دیگاسترتساي و فردي، از طرف مدیران، پیشرفت شغلی افراد، توسعه حرفه

 منبع
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