چگونه کارمندان دورکار
خود را مدیریت کنید
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در شرایط کنونی و برای غلبه بر همهگیری ویروس کووید  ،91بسییییری کیرمند دورکیر چیلش به حسیب میآید
از شرکتهی و مراکز آموزشی از کیرکنین خود تقیضیی دورکیری کرده انید

این عدم دسترسی به اطالعیت شیمل داده هیی روابط بییین فیردی نیییز

البته این اتفیق ،جدید نیست ،در شرایط میمیمیولیی هی  52درصید از میشود در ی

روز کیری مممولی شمی اگر ی

ایمیل بی محتوای تُند از

کیرکنین آمریکی دستک بخشی از سیعتهیی کیری خود را به دورکییری همکیر خود درییفت کنید ،چون میدانید او امروز حیل مسیعدی نداشتیه،

میپردازند ،امی این حج از کیرکنین دورکیر به دلیل شیوع ویروس کرونیی این خروجی را به عنیوان یی
عدددو ودددود لددوددامدد رودررو
تیکنون بیسیبقه بوده است
نتیجه طبیمی تلقی می کنییید کاهش دسترسی به اطدععداو و
از آنجییی که بسییری از شرکتهی برای این اتفیق آمییده نیبیوده انید ،در اتفیقی که در حیلیت دورکییری از همه مهملر احسداس انداوای
ادتماعی از رایج لرین پیامدهای
ادامه راهکیرهییی آورده شده تی کسبوکیرهی بتوانند بدون تالش مضیعی ،،محیل است خت به خیر شود
دورکاری است.
انزوای اجتمیعی
مشیرکت و بهرهوری کیرکنین دورکیر خود را بهبود دهند
چالشهای رایج دورکاری

احسیس تنهییی ،رایج ترین شکییییت دربییره دورکییری اسیت ،چیرا کیه

در آغیز مدیران بیید به دنبیل عواملی بیشند تی دورکیری از سوی کیرکنیین کیرکنین روابط غیررسمی در محیط کیر خود را از دست می دهینید بیه
مطلوب تلقی شود در غیر این صورت حتی کیرمندان بی عملکرد بیال هی

نظر میرسد در کوتیه مدت افراد برونگرا آسیب بیشتری از این میوضیوع

در هنگیم دورکیری میتوانند دچیر افت مشیرکت و عملکرد شوند

می بینند ،امی در بلند مدت همه کیرکنین به دلیل از دسیت دادن حی

عدم وجود تمیمل رودررو

تملق به سیزمین احسیس انزوا خواهند کرد که در نتیجه آن ،تمییل افیراد

ه کیرکنین و ه مدیران اغلب از عدم وجود تمیملِ رو دو رو نیگیران انید

به ترک کیر افزایش خواهد ییفت

سرپرستین نگران این این هستند که کیرمندان به اندازه قبل یی بی هیمیین حواسپرتیهیی در خینه
میزان کیرایی،کیر نکنند ،کیرمندان ه بی کیهش دسترسی بیه حیمییییت این روزهی تصویر کیرمندانی پشت لپ تیپ بیی بی یه ای در آغیوش را ،در
مدیر و ارتبیطیت موثر دستوپنجه نرم میکنند

حیلی که روی مبل یی وسط پذیرایی نشستهاند ،زیید میبینی در شراییط

کیهش دسترسی به اطالعیت

مممولی هنگیم دورکیری به کیرمندان توصیه میشود مراقبت از فیرزنیدان

کیرمندانی که به تیزگی دورکیری را تجربه میکنند ،اغلب بییبیت زمیین و خود را به فرد دیگری بسپیرند و محیط منیسبی را بیرای کییر در خیینیه
انرژی مضیعفی که برای دستییبی به اطالعیت صرف میکنند ،متمجبینید

مهیی کنند امی در این شرایط اورژانسی و دورکیری نیگهینی (همیزمیین بیی

حتی گیهی دستییبی به پیسخ پرسش هیی به ظییهیر سییده ،بیرای یی

تمطیلی مراکز مراقبت از کودک و مدارس) احتمیل کیر در شراییط غیییر

بهینه افزایش میییبد؛ موضوعی اجتنیبنیپذیر کیه میدییران بیییید آن را یی تصویری انتخیب کنند (مثال »من برای تمیسهیی تلفنی و تصیوییری
مدنظر قرار دهند

چگونه مدیران میلوانند از کارکندان دورکدار
حمایت کنند

اواخر روز را ترجیح می ده و صبح زود اگر کیری فوری بیی مین داریید
پییم متنی به من بدهید «) در نهییت ه میزان پییمهیی رد و بدل شده
میین اعضیی گروه بی ه را کنترل کنید و از

”

اگرچه دورکیری میتواند بی چیلشهیی زییدی همراه بیشد ،امی در ادامیه جریین کیفی اطالعیت اطمییینیین حییصیل مددی دانددم اددرایدد
داددواری اسددت امددا
راهکیرهییی ارائه شده که مدیران برای بهتر شدن شرایط می توانینید از نمیید
مددا از پددن رن بددر
همین امروز آنهی را به کیر بگیرند
توصیه می کنی هر چه زودتر این قیوانییین میرییم.
تماسهایروزانهمنظم

تمیمل بی کیرمندان را وضع کرده و به اطیالع
بسییری از مدیران موفق در مدیریت افراد دورکیر ،ی

برنیمیه مینیظی

آنهی برسینید (میتوانید اولین تمیس گروهی از راه دور خود را بیه ایین

روزانه برای تمیس بی کیرکنین خود دارند اگر افراد گروه به تنهییی کییر موضوع اختصیص دهید)
می کنند تمیس فردی و اگر در قیلب ی

فرصتهاییبرایتعاملاجتماعیازراهدور

گروه به انجیم کیری مشتیرک

مشغولند ،تمیس گروهی موثر خواهد بود مه است که تمیسهی منظی
و طبق ی

یکی از ضروریترین اقدام هییی که مدیران در این شرایط بیییید بیه آن

برنیمه زمینی و قیبل انتظیر از سیوی کییرمینیدان بییشید و فکر کنند ،ارائه راهکیرهییی برای تمیمل اجتمیعی و مکیلمیت غییرکییری

کیرکنین دورکیر به آن به چش بستری برای مشورت بی میدییر و ارائیه کیرمندان است این موضوع برای همه کیرمندان دورکیر اهمیییت دارد،
پرسشهی و دغدغههیی حین کیر خود نگیه کنند

امی در مورد کیرکنینی که به دلیل همه گیری کنونی از میحیییط کییر و

ارائهروشهایارتباطیمتنوع


تمیمالهیی اجتمیعی دور شدهاند ،اهمیتی دوچندان دارد راحیت تیریین

برای ارتبیط کیری ،ایمیل به تنهییی کیفی نیست فنیوریهییی قیوی تیر کیر این است که ابتدای جلسیت را به صحیبیت دربییره میوضیوع هییی
مینند ویدیو کنفران

میتواند به ویژه درمورد گروه هیی کوچ

بسیییر غیرکیری اختصیص دهید یی این که کیرمندان را به مهمیینیی میجییزی

مفید بیشد نشینههیی بصری میتواند تی حد زییدی از احسیس تنهییییی دعوت کنید (مثال در زمین ویدیو کنفران

یی

پیییتیزا بیرای هیمیه

افراد بکیهد و سطح دانش مشترک اعضیی تی از یکیدییگیر را تیی حید کیرکنین ارسیل کنید) اگرچه این روش هی بسییر مصینیوعیی بیه نیظیر

خوبی ارتقی دهد تمیسهیی ویدیویی به ویژه دربیره مکیلمههیی پی یده می رسند ،امی مدیرانی که پیشتر تجربه کییر بیی گیروه هییی دورکییر را
داشتهاند ممتقدند این گونه رخدادهیی مجیزی میتوانند حی

و حسیس بسییر کیرسیز است

انیزوا را

در شرایطی ه که نییز به ارتبیط فوری است ،بسترهییی بیرای ارسییل کیهش داده و در مقیبل احسیس تملق خیطر را بهبود دهد
پییم فردی (مینند اسل  ،زوم ،مییکروسیفت تیمز و غیره) وجیود دارنید پشتیبانیعاطفیوتشویق
که می توانند ارتبییط آسیین و در شرایط اضطراری کنونی مه است که میدییران بیه نیگیرانیی هییی

روش هددای ارلددبدداطددی ل ددویددری
میلواند لا حد زیادی از احساس
لنهدایدی اادراد بدکداهدد و سد د هنوز شرکت شمی بستری برای
دانش مشدتدرا اعیدای لدیدم از این ارتبیطیت راه اندازی نکرده،
یکدیگر را لدا حدد خدوبدی ارلد دا
بهتر است هر چه سریع تیر بیی
دهد..
کیرشنیسین آی تیی مشیورت

سریع را برقیرار سییزنید اگیر کیرکنین خود گوش دهند و بی آن هی همیدردی کینینید اگیر احسییس

نمییید و ی

میکنید فرد دغدغههییی دارد امی آنهی را به زبین نمی آورد ،خودتیین از
او بپرسید حتی پرسشهیی عمومی مثل این که »دورکیری برای تو تیی
حیال چطور بوده است؟« میتواند سرِ حرف را بیز کند اجیزه دهییید در

این مکیلمه تنهی نگرانیهیی کیرمند محور اصلی بحث بیشد پژوهیش هیی

روش ارزان و البته بی امنیت بیال را برای این کیر انیتیخییب بر روی هوش هیجینی و سرایت عیطفی نشین می دهد کیرمندان همواره

کنید

به دنبیل نشینه هیی رفتیری مدیران در مواجهه بی بحران هسیتینید اگیر

قوانینمشارکتوتعامل

مدیر درمیندگی و استرس را مخیبره کند ،مطیبق اثری که دانیل گُلیمین

اگر مدیران برای تمداد تمیسهی ،ابزار برقراری ارتبیط وزمینبندی آنهیی آن را  trickle- downمی نیمد ،این موضوع به کیرمینیدان هی سیراییت
برنیمه مشخصی داشته بیشند ،دورکیری کیراتر و رضییتبخشتر خواهید می کند رهبران اثربخش در این مواقع رویکردی دوپیهیلیو دارنید؛ هی
بود برای نمونه » می از ویدیوکنفران

برای مالقییت ابیتیدای روز و در وجود استرس و اضطراب را اجتنیبنیپذیر تلقی میکنند و ه اعتمید به

سییر موارد اضطراری طی روز از پییم تلفنی استفیده می کینییی « اگیر نف

فرد را بیال میبرند» ،میدان شرایط دشواری است ،امی میی از پی ِ

می توانید اجیزه دهید افراد خودشین زمین منیسب را برای تمیس تلفنی آن برمیآیی «

