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 چکیده

 شد. در این برهه، افراد دورکار و مدیران با یمشاغل اجبار از دورکاری در بسیاریگیری ویروس کرونا، با همه

ها شامل این استراتژی ؛ی برای گذر از این مسائل وجود داردیهااستراتژیشوند. رو میمسائل و مصائبی روبه

ارتباطات بین فردی، سالمتی کارکنان، انگیزشی سازی، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، سازماندهی، دیجیتال

ی کند تا دورکارشده به مدیران و کارمندان دورکار کمک میهای ذکراستراتژی د.نشوشناسی میو پژوهش و آسیب

برای رسیدن به برای مثال  و جسمی افراد نشود. های سالمت روانآسیب باعث وری یامانع افزایش کارایی و بهره

ان دورکاری کارکن برایبسترهای الزم و پرداخته شود ، باید به تشکیل کارگروه اجرایی دورکاری یک سازماندهی

 افزارهای مناسب بهبود یابند.و ابزارها و نرم شوندایجاد 

 مقدمه

ک سری از ی پیشگیریهایی برای که در حیطۀ دورکاری صورت گرفت، استراتژی هایینظرسنجی پیرو تحقیقات و

تماعی، روانی، وضعیت عملکردی و غیره. در های اجآسیبهایی از قبیل ها وجود دارد. ریسکمشکالت و ریسک

دورکاری معرفی شده است که هایی در استراتژی ،برد کارها با کارایی باالراستای بهبود وضعیت کارکنان و پیش

 پردازیم.در اینجا به چندین مورد می

 دورکاریهای استراتژی

 د.نشوتقسیم می بندیدستهکنیم، در هشت باره معرفی میهایی که درایناستراتژی

 سازماندهیهای استراتژی .1

گیری یک محیط های کاری شاهد شکلمحیط - ادورۀ پساکرون - تشکل گرف در مدت زمانی که دورکاری

 .یورکارد صورتبهکردند و بخشی دیگر حضوری فعالیت می صورتبههیبریدی بودند؛ بخشی از نیروی کار 

مان ساختار و سازایجاد های دورکاری باید سازماندهی شده و به برای دستیابی به یک نتیجۀ عالی، برنامه

 .منتهی شوندجدید 

غلی مشا ،برای رسیدن به یک سازماندهی، باید به تشکیل کارگروه اجرایی دورکاری بپردازیم. همچنین

، یمکن مشخصدورکاری افراد را  زمانمدتو  را شناسایی کرده دارند یدورکار صورتبهه توانایی فعالیت ک

 ها بپردازیم.برای واحدها و تیم گذاریبه هدفو 

 سازیهای دیجیتالیستراتژا .2



اند، به حد استانداردهای هایی که برای دورکاری تعریف شدههای دیجیتال و زیرساختفناوری ما کشوردر 

بهتر است کیفیت دسترسی کارکنان به فناوری  جهانی نرسیدند و با وضعیت مطلوب در جهان فاصله دارند.

 .شود تسهیلدیجیتال ارزیابی و فرایند آموزش 

 افزارهای مناسب بهبود یابند.و ابزارها و نرم شدهدورکاری کارکنان ایجاد  منظوربهبسترهای الزم باید 

پس باید درصدد  ،دنکنموقت حل می صورتبهمشکالت کارکنان دورکار را  ،افزارهای موجود در بازارنرم

 بسترهای مناسب باشیم. آوردنفراهم

 های مدیریت عملکرداستراتژی .3

برای اینکه از  پذیر است.محدودی امکان صورتبهو رفتارهای کارکنان در زمان دورکاری، ارزیابی عملکرد 

 صورتبهان ها در زمان کار جلوگیری شود، باید نتایج مورد انتظار کارکنابهامات و سوءبرداشت ایجاد

 .نیز تدوین شودبرای ارزیابی کارکنان  کار مشخص و دقیق بیان شود و معیارهای خروجی

ر و منظم د موقعها، به تدوین نظام بازخورد بهعمل بیشتر کارکنان و توانمندی آنبرای ایجاد استقالل 

 .شودپرداخته می های زمانی مشخصبازه

 های آموزش و توسعهاستراتژی .4

رای بهای آموزشی مناسب و دوره مورد بررسی قرار گیردصورت پیوسته های کارکنان باید بهنیازسنجی

های خاص مرتبط با های آموزشی مشخص شوند تا دورهکار ابتدا باید اولویتاینها برگزار شود. برای آن

یت نیم با قاطعتواآموزش کارکنان نباید متوقف شود زیرا نمی ،درضمن د.نبرگزار شو برای افراددورکاری 

 .خواهد بودحاکم بر جامعه این شرایط  یبگوییم تا چه زمان

های آموزشی جدید شناخته و تجارب مرتبط در کار باید نوآوریبرای اجرای فرایندهای آموزشی مناسب، 

اما اثربخشی را  ،باشند قیمتارزانهای غیرحضوری شاید یک روش آموزش به اشتراک گذاشته شوند.

ها در دورکاری الزم برای افزایش کارایی کالس ها و ابزارهای جدیدتمرکز بر نوآوری کنند.تضمین نمی

 است.

 ارتباطات بین فردیهای استراتژی .5

ها وجود دارد، داوریها و پیشسوءتفاهم وجودآمدنبهدر حال حاضر به دلیل کاهش روابط رودررو، امکان 

این مسائل بهتر است استانداردها و هنجارهای ارتباطی جدیدی  وجود آمدنبهپس برای جلوگیری از 

 .شکل گیردصورت شفاف تدوین شود تا روابط افراد به



انی های انسسازی باید در جنبهتر باید آسان شود و این آساناز ابزارهای ارتباطی کارآمدتر و راحت استفاده

 افزارهایی وجود دارند که نسبت بهنرم ،در این زمینه ها اتفاق بیفتد.و حسی و انتقال محتوای پیام

 های دیگر کارآمدتر هستند.برنامه

 

 

 های سالمت کارکناناستراتژی .6

اهمیت است و در عملکرد شخص و نتیجۀ بابسیار ای مقولهسالمت روحی و جسمی کارکنان  کهازآنجایی

گذارد، مخاطرات محیط کاری منزل، ارگونومی، تجهیزات و سایر موضوعات پراهمیت مرتبط می تأثیرکار 

 د.نشناسایی شو با سالمت جسم و روان باید

زشی برای افراد به های ورآموزشی و تمرین ویدئوهایتوان یارتقاء سالمت جسمی کارکنان، م منظوربه

سالم  زیرا عقل سالم در بدن کرد؛های تندرستی تشویق و افراد را به استفاده از اپلیکیشن گذاشتاشتراک 

  است.

 یهای انگیزشستراتژیا .7

 بازنگری مزایایی که به دلیل دورکاری ثلم؛ گرفتمزایایی را در نظر  وانتمیکارکنان برای ایجاد انگیزه در 

 ریکااضافههای کاری، نبود امکان اند. در این شرایط اقتصادی برخی موارد مانند کاهش شیفتهحذف شد

فشارهای روانی  افزایش انگیزه افراد و کاهش درآمد، کاهش ثاد دورکار و افزایش نرخ تورم باعبرای افر

 .است شده

پس  ؛است تأثیرگذارهای انگیزشی غیرمالی نیز بر کارایی افراد های انگیزشی مالی، روشبرنامه کنار در

 .ایت را به کارکنان القا کردهای قدردانی و تشکیل مستمر جلسات مجازی یک حس رضبا برنامه توانمی

به کاهش حس تعلق، رضایت و وابستگی منجر ممکن است  کار درحقیقت حضور کمتر افراد در محیط

 ات، به کیفیت آن لطمه وارد نکنید!خاطر داشته باشید که با افزایش جلسبهشغلی شود. 

 شناسیتراتژی پژوهش و آسیبسا .8

تغییرات بسیاری در راهبردها، فرهنگ، ساختار، استخدام،  وجودآمدنبهگیری این سبک از کار، باعث شکل

اسی شنبررسی و آسیب بایداما این تغییرات  ؛و بسیاری موارد دیگر شده استآموزش، ارزیابی عملکرد 

 ها ایجاد شود.حلی برای آنها جلوگیری یا راهشوند تا از بروز مشکالت و آسیب

 ها و شناسایی راهکارها اتفاق بیفتد.آثار و پیامدهای دورکاری باید سیاستگذاری بادررابطه

 بندیجمع



ار صورت دورکدریافتیم که وضعیت موجود و شرایط حاکم بر جامعه بر کارمندان و یا مدیرانی که بهطورکلی، به

رو پردازند، با مسائل و مشکالتی روبهافزارها و جلسات مجازی میهستند و به انجام کار و یا نظارت آن از طریق نرم

طور خالصه این  بهحل این موارد ارائه شد.  ورمنظهای مناسبی بهشوند. در این مقاله استراتژیهستند و یا می

های صورت موردی به شرح زیر است: استراتژیشوند که بهمی بندیها در هشت حیطۀ متفاوت تقسیماستراتژی

سازی، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، ارتباطات بین فردی، سالمتی کارکنان، انگیزشی سازماندهی، دیجیتال

 ی.شناسو پژوهش و آسیب

 منابع

 باندیده هایگزارشمجموعه  ،هااستراتژی و هاریسککارکنان:  ( دورکاری13۹۹) مهدی صانعی، و علی داوری،

 وکارکسب

 


