مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان
هوالعلیم

طرحی برای دورکاری :آموزههایی برگرفته از چین

ناشر:

شرکت مکنزی
تاریخ انتشار:

مارس 2020
مرکز پژوهشهای اتاق ایران
فروردینماه 1399

چین به عنوان مرکز چند مورد از بزرگترین شرررک های دنیا ،آموزههایی را در اختیار کسررانی قرار میدهد که به تازگی
تغییر شرایط به دورکاری را پذیرفتهاند.
شرررک های سررراسررر اان از ع یبابا1گرفته تا پینگآن 2،گوگل و فورد ،در تالش برای وگیری از گسررترش بیراری
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کووید 19-به کارکنان خود اعالم کردهاند به کار از خانه بپردازند.

دورکاری در چنین مقیاس و و سعتی امری بی سابقه بوده و اثر ماندگاری را روی شیوه زندگی و کار مردم تا سالها بعد
بر ای خواهد گذاش  .چین که اولین تأثیرات این هرهگیری اانی را متحرل شد 2][،از اولین کشورهایی بود که در این
زمینه وارد عرل شد .به عنوان مرکز چند مورد از بزرگترین شرک های دنیا ،این ک شور آموزههایی را در اختیار ک سانی
قرار میدهد که به تازگی تغییر شرایط به دورکاری را پذیرفتهاند.
روند کار کردن از خانه در چین به دنبال بحران کووید 19-به شدت اوج گرفته اس [] 3چرا که شرک ها به کارکنان خود
اعالم کردهاند که در خانه برانند .تا آخر تعطیالت سرررال نوی چینی قریب به  200می یون نفر[] 4به دورکاری پرداختهاند.
هرچند این تدبیر مزایایی را در بر دارد (مانند وگیری از رف و آمدهای طوالنیِ درونشررراری) ،اما برای بسررریاری از
کارکنان و شرررک ها چالشبرانگیز بوده اسر  .ی ی از کارمندان یش شرررک اینترنتی به شرروخی گفته بود که سرراعات
کاری او از « »996به « »007تغییر کردهاند ،یعنی روال  9صرربت تا  9شررب و  6روز در هفته ،به کار تراممدت (یا 24
ساعته) تبدیل شده ا س  .از نبه شخ صی ،کارکنان در امر مدیری آموزش خانگی کودکان از طریق ویدئوکنفرانس،
هرزمان با هراهنگ کردن کارها با هر اران خود از راه دور ،با مش ر ل موا ه شرردهاند .در سررطت ش ررکتی ،بسرریاری از
پرسنل متو ه شدند که بارهوری اگر بهدرستی مدیری نشود ،سریعاً دچار اف میشود.
این مقاله موارد ذیل را گرد هم آورده و ارائه مینراید :تجربیات ما در زمینه کرش به مرا عین برای مدیری دورکاری؛
تح یلهای درونشرررکتی؛ و رهنرودهای حاصررل از گف وگو با آن دسررته از مدیران ا رایی در چین که به این شرررایط
واکنش نشان داده و با چالشهای مو ود مقاب ه کردند.
دورکاری در صرررورتی که به درسرررتی انجام پذیرد ،میتواند بارهوری و روحیه کارکنان را تقوی نراید؛ اما اگر به طرز
نامط وبی انجام گیرد ،میتواند باعث ناکارآمدی شررود ،به روابط کاری آسرریب وارد کند ،و انگیزه کارکنان را کاهش دهد.
در ادامه هش آموزه برگرفته از چین ارائه میگردد که میتوان آناا را بسته به شرایط در سراسر اان به کار گرف :
 -1تدوین یک ساختار کارآمد
گروهها یا ترامی واحدهای تجاری که اقدام به دورکاری میکنند ،مر ن اس به سرع دچار سردرگری و عدم شفافی
شرروند .دایی کارکنان منجر به بالت یفی آناا در این مورد میشررود که درباره مسررائل بخصررو

باید با چه کسررانی

صحب کنند و چطور یا چه زمانی سراغ آناا بروند؛ و این مو ب ایجاد وقفه و تأخیر میشود.
 -Alibaba 1یش شرک تجارت ال ترونیش چینی که ام ان فروش و خدمات پس از آن را به ش ل مصرفکننده به مصرفکننده ،بنگاه به مصرفکننده
و بنگاه به بنگاه از طریق پورتال وب فراهم میکند.
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به هرین دلیل برقراری سرراختاری برای تصررریمگیری و ارتباطات مؤثر حائز اهری اسرر  .در این شرررایط گروههای
چندکارکردی1کوچ تر با مأموریتی واضرررت و مسررریر گزارشدهی اری برای ارائه بخشرررنامهها و انجام وظایف کرش
بزرگی خواهند بود .این کار فرآیند اسرررتخدام نیروهای تازه را که میتوانند خود را سرررری تر با گروهی ر و ور وفق
دهند آسانتر میکند ،آن هم در شرایطی که بررسی ام وضعی سازمانی سخ تر از گذشته اس  .هر چه تعداد افراد
یش گروه کرتر باشد زمان بیشتری برای آشنایی اعضا و هرینطور ایجاد اعترادی اس که در شرایط عادی درون اداره
و حین کار ش ل میگیرد.
کارکنان در شرررک بیره پینگآن معروالً در گروههای پروژهمحوری قرار میگیرند که تعداد اعضررایشرران ناایتاً به 30
عضو در هر گروه برسد و واحدهای بزرگتر کسبوکار نیز تقسیم میشوند تا سرع عرل خود را از دس ندهند.
ارکان فراگیر و مستح م هر شرک  ،مانند هدف مشترک و اهداف منسجم ،به چنین ساختاری نیازمندند .تعیین ت یف
برای سطت اتخاذ ت صریرات و این ه کدام ت صریم باید در سطت گروهی گرفته شود ،به پی شبرد اهداف سازمانی کرش
میکند.
یش شرک تولید لباس برای مقاب ه با آثار سوء تعطی ی مغازههای خردهفروشی یش اتاق کنترل استراتژیش2ایجاد کرد و
کارکنانش را به د ستههای چندکارکردی تق سیم نرود تا بتوانند بخش عر ضه مح صول شرک را پ شتیبانی کنند .این
شرررک روشهایی اسررتاندارد برای ایجاد ارتباآ آنی میان کارکنان طراحی کرد و ترایدی اندیشررید که کارکنان بخش
عرضه و فروش را به انجام کار و فروش محصوالت از طریق دورکاری تشویق میکرد.
آموزه :ایجاد گروههای کوچک و چندکارکردی با اهداف مشخخ و و مشخخترع بای

م شخخود تما

افراد در مسیر راهبردی یکسان قد بردارند.
 -2هدایت از دور
مدیری افراد ی ی از سررخ ترین کارها هنگام دورکاری اسرر  ،چرا که هر کس به سرربش خود به این تغییر فرهنگی
واکنش نشان میدهد و با چالشهای متفاوتی هنگام کار در خانه روبهرو میشود.
[]5

مدیران باید با تعیین مسیری مشخص و اعالم دقیق آن به کارکنان خود باعث ایجاد شور و نشاآ در کل شرک شوند.

داشتن دید درس و روی رد واق گرایانه تأثیری مام بر انگیزه کارکنان در ترام شئون سازمانی خواهد گذاش  .ضروری
ا س که مدیران ،فرهنگی نتیجهمحور ایجاد کنند که گروهها را تقوی کرده و هرزمان از آناا انتظار انجام تعادات شان
را داشته باشند و از آناا بخواهد آزادانه ،صادقانه و فعاالنه با باالدستیها در ارتباآ باشند.
تقوی گروهها بدین طریق مزی هایی دارد .وی شور 3،ی ی از شاخههای شرک اینترنتی تِن ِسن 4از ابتدای سال یش
گروه مقاب ه با کووید 19-تشررر یل داد[] 6تا کارکنان بخش درمان را بدون هیچ هزینهای بیره نراید .آلِن الئو5،مدیرعامل
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ویشور از این گروه قدردانی کرده و گفته اس آناا بیوقفه و در شرایطی که بهخاطر شن سال نو در چین در مرخصی
و در خانههایشان بودهاند ،کار کرده و نشان دادهاند که چقدر نسب به روی رد شرک واکنش درستی داشتهاند.
چالش پیش روی مدیران این اسررر

که در عین دور کاری ،تیم خود را در کار های روزا نه رهبری کن ند ،برای آن اا

الاامبخش با شند و آناا را مدیری نرایند .افزایش سطت تعامل میان کارکنان هم در این خ صو

کرشر سان خواهد

بود.
ی ی از کارمندان ردهباالی بخش اطالعات ،در پا سخ به ی ی از تحقیقات شرک مشکینزی[] 7گفته بود که در ساعتی
م شخص به کل کارکنان شرک پیامش میدهد ،زیرا این روش ن سب به بخ شنامههای رایج اداری روشِ ان سانیتری
برای ارتباآ اس .
شررررک ع ی بابا ،این غول تجارت ال ترونیش ،هنگام کار با تیم های پراکنده خود تناوب ارتباآ رودررو با تش تش
کارکنان را به بازههای هفتگی افزایش داد و در برخی تیمها اعضررای گروه گزارشرری هفتگی برای هر ارانشرران آماده
میکنند و روند کار در هفته آینده را کامالً شرررری میدهند .اپ ی یشرررن درونسرررازمانی ع یبابا تح عنوان دینگتاک
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م شخ صههایی طراحی کرده ا س که به مدیران ا ازه میدهد پیامهای صوتی و متنی برای تیمهای خود فر ستاده و از
روند پیشرف کار مط شوند.
آموزه :تعیین روش برای ارتباط با کارمندان به اندازه ب شنامههای که برایشان فرستاده م شود
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مهم است و باید این کار را با ایتماد به نفس ،به طور مداو و با مسئولیتپذیری انجا داد.
 -3القای فرهنگ مراعات
شرک ها هنگام گذر از حال عادی به این وضعی

دید باید در نظر داشته باشند که بعضی از کارکنان احتراالً در خانه

با م ش التی موا هاند که ی ی از آناا نگهداری از بچهها در زمان تعطی ی مدارس ا س  ،و این م ش الت میتواند باعث
ایجاد حس انزوا و کربود اعتراد به نفس شررود .مدیران کسرربوکار باید به این نیازهای تازه احترام گذاشررته و برای آن
چارهای بیاندیشند.
هردلی نقشی حیاتی در این شرایط مناسب دارد و راهی اس برای ایجاد ارتباآ ،افزایش مشارک  ،و نیز ایجاد حسی از
گرده رایی در نبود ت عامل فیزی ی بین کارک نان .افزایش ت عامالت ا ت راعی م یان اعضرررای گروه ،به ویژه ارت باطات
تشبهتش از ایجاد حس انزوا و ناامیدی وگیری نروده و شرایطی را فراهم میکند که افراد بتوانند اف ار و نظرات خود
را به اشتراک بگذارند .مدیران با ایجاد امنی روانی برای هر اران خود ،دخیل کردن آناا در فرآیند تصریمگیری ،و ارائه
راه ار در لحظات سخ  ،میتوانند بی شتر شرایط و م سائل روزمره را تح نظر دا شته و در کرش به تیمهای خود در
رف مش الت مؤثرتر عرل کنند.
هرین روی رد برای برخورد با مشررتریان و ارباب ر ون نیز حائز اهری اسرر  ،بدین منظور که بتوان ثبات سررازمانی را
حفظ کرده و شررررایط غیرمترقبه را با اعتراد به نفس مدیری نرود .برای مثال ی ی از بانشهای بینالر ی از مدیران
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روابط عرومی خود خوا س با ا ستفاده از ویچَ 1و ویدئوکنفرانس با ک سبوکارهای کوچ ی که م شتری آنها ه ستند
ارتباآ برقرار کنند تا از این طریق درک باتری نسب به وضعی آناا پیدا کرده و در گذر از بحران به آناا کرش نرایند.
مدیران برای انجام درس این کار در مقیاسهای گوناگون میتوانند از برنامههای تولیدی اختصاصی ،مقاالت مو ود در
اینترن  ،سناریوهای آماده برای ارتباآ با مشتریان و نیز دورههای آموزشی درونسازمانی باره ببرند.
دخیل بودن در امور ،ناای هردردی را نشرران میدهد .ایجاد محیطی مجازی برای به اشررتراک گذاشررتن روی ردهای
درس  ،روای های شخصی در خصو

موفقی در انجام یش کار ،چالشها ،و گفتگوهای روزمره میان کارکنان نقشی

حیاتی در ایجاد ارتباطی انسرررانی میان افراد دارد .فراهم کردن محیطی برای کارکنان ا دنبال کردن خواسرررتههای
فردی یا ا تراعی خود و کنترل درس این تعامالت در عین تخصیص هدفرند وظایف نیز میتواند باعث افزایش انگیزه
کارکنان شود.
آموزه :ارتباط در سطح فرد به فرد و القای فرهنگ همدردی هنگا دورکاری اهمیت دوچندان دارد.
 -4تعیین یک روال روزمره جدید
تغییر وضررعی کار به دورکاری میتواند باعث از دسر رفتن ریان روان کار در اداره شررده و مر ن اسر کارکنان به
دلیل برنامه فشردهتر تصریری غ ط بگیرند یا سه مجازی ماری را از دس بدهند .وق بگذارید و به تیم خود ا صول
اولیه نون هر اری از درون خانه را توضیت دهید .روال روزانه کار را حفظ کنید ،محدودی های شخصی را در نظر بگیرید
و تعادهای معرول و مخصرررو

را به انجام برسرررانید ،و اتفاقات بدی را که در پیش اسررر و نون موا اه با آناا را

پیشبینی نرایید.
روش برنامهریزی و بررسررری روال کار شررررک ها باید طبق این قاعده تغییر کند .چالشهای الگوی کاری تازه و عدم
حضررور کارکنان در یش اتاق را میتوان با ایجاد روندی دید در سررات مجازی رف نرود .ی ی از شرررک های بزرگ
بیره در چین با انجام بررسرریهای روزانه و هفتگی ،برنامهریزی سرررعتی و سررات گزارش و بررسرری کار روی ردهایی
سری برای تیمهایش در نظر گرف .
شرک ع یبابا عالوه بر استقبال از دورکاری ،اطرینان حاصل نرود که سات در بازههای کوتاهتری برگزار شوند .یش
نفر وظیفه دارد مراقب زمان بوده و صرورت سره را آماده کند .اعضرای گروه میتوانند به بازدهی سره به کرش یش
سیستم پنج-ستارهای2امتیاز دهند؛ سیستری که بازخوردهای آنی و روشهایی مثب برای پیشروی را ارائه نراید.
ی ی از شرک ها برای مقاب ه با چالش مدیری یش کسبوکار اینترنتی با یش گروه بزرگ و دور از محل کار تصریم به
ایجاد ریان کار دیدی برای تولید محصوالتی گرف که مشخصاً به استفاده از ابزار ،وظایف و مسئولی های دیجیتال
از ایدهپردازی تا اعتبارسررنجی و تا مرح ه تحویل کاال نیاز داشررتند .زمانی که افراد بتوانند مسررتقیراً با ی دیگر در تراس
با شند ،بازتعریف ساختارهای ت صریمگیری بدین ش ل لزوماً ضروری نی س  ،ب ه زمانی این امر الزم ا س که غیب
افراد هنگام دورکاری بهشدت احساس شود.
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آموزه :تعیین روال کاری قاطع ،جریان کار و سل سلهمراتب ت صمیمگیری امری حیات م با شد و
احتمال نادیده گرفتن آن بسیار باالست.
 -5تقویت راههای برقراری ارتباط
ارتباآ ضعیف ی ی از دالیل اص ی عدم بازدهیِ دورکاری اس .
روش تعامل کارکنان را باید با ب سترها و ابزارهای دید کامالً بازتعریف نرود .انجام در س این کار مر ن ا س

سخ

باشد و نیاز به آزمون و خطا دارد.
انتخاب بستر مناسب حائز اهری اس  .ویدئو کنفرانس ،روشی عالی برای بحث درباره مسائل پیچیده در لحظه و ایجاد
حس هربستگی به شرار میرود ،اما به هراهنگی و تررکز گروهی نیاز دارد .نرمافزارهای مبتنی بر کانال (یا چ ) ا
هراهنگی سری یا پا سخ به سؤاالت ساده منا سب ه ستند و از ایریل نیز میتوان برای ثب نتایج و ارتباطات ر سری
استفاده کرد .ابزارهای مدیری سفارش نیز برای رسیدگی به وظایف و فرآیند کار مناسب مینرایند.
ما در شرک م نزی طبق تجربه دورکاری خود در موا اه با م شتریها به این نتیجه ر سیدهایم که ویدئو کنفرانس در
صورت رعای چند قاعده ساده میتواند بسیار مؤثر واق شود .اوالً شرا به دستور سهای واضت و رئیس سهای نیاز
دارید که بتواند مان انحراف بحث شررود .روشررن نگه داشررتن دوربین در طول سرره برای ایجاد حس ارتباآ و تو ه به
اشارات غیرکالمی افراد ضروری اس  .اگر محل کار فرد در خانه ظاهر مناسبی برای نرایش در دوربین ندارد ،میتوان از
نرمافزارهایی ا ستفاده کرد که پسزمینه را محو یا تعویض میکنند .برای انجام وظایف م شترک ا ستفاده از نرمافزارهای
اشتراک صفحه نرایش1و وای بردهای مجازی برای تدوین مشترک برخی اسناد مفید خواهد بود.
ایجاد کانالهایی ا ارتباطات آنی برای بسرریاری از گروهها سررودمند بوده اسرر (برای مثال در نرمافزارهایی نظیر
دینگتاک ،ویچ  ،مای روسرراف تیرز2یا اس ر َش ،)3بدین ترتیب که طبق یش قاعده سرراده هر گاه موضررون پیچیدهای
مطری شد و به تعامل چاره به چاره بود ،اع ضا موظف با شند وارد ویدئوکنفرانس شوند .با این حال ابجایی مداوم بین
پیغامها ،وظایف ،و پروژهها ،بازدهی را از بین میبرد؛ اعضای تیم باید بدانند که تا چه زمانی فرص پاسخگویی به پیامها
را دارند :آیا پیام مورد نظر ضروری اس یا میتوان بعداً به آن پاسخ داد؟ خاموش کردن نوتیفی یشنها و تررکز بر یش
کار ،گاهی اوقات باترین روش برای به انجام رسانیدن کارها به شرار میرود.
آموزه :انت اب ب ستر منا سب برای انجا در ست کارها ،امری حیات ا ست .اگر کارکنانتان را مدا
از موضخخوی به موضخخوی دیگر سخخوق دهید ،جریان کار آنها را م ت کرده و بازده را پایین
م آورید.

1
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 -6بهرهگیری از قدرت فناوری
دورکاریِ مؤثر اصررول اولیهای دارد که اینترن سررری  ،ثاب و امن و نیز یش محیط کار خانگی مناسررب از ر ه آناا
ه ستند .گ سترش د ستر سی به ویپیان ( شب ه مجازی خ صو صی) و افزایش پانای باند از اولین اقداماتی ه ستند که
بسیاری از مدیران عامل برای کرش به کارکنان خود در دسترسی به سیستمهای کاری دور از محل کار اتخاذ نرودهاند.
دورکاری هرچنین بهواسطه مجروعهای از ابزارهای فناوری ساس (نرمافزار بهعنوان یش سرویس)1ام انپذیر می شود؛
ابزارهایی که افراد را قادر میسررازند اسررناد را ایجاد و ارسررال کنند ،به اشررتراک بگذارند ،و فرآیندهای کاری را مدیری
نرایند.
یش منب اطالعات واحد و در د سترس (مانند یش پ تفرم ا رایی 2،بانش اطالعاتی ا سپرین  3،یا یش برنامه ک سبوکار)،
میتواند هره افراد را با ی دیگر هراهنگ سازد.
بسررریاری از شررررک های چینی سرررریعاً به اسرررتفاده از راه ارهای بارهوری بومی (از ر ه دینگتاک در ع یبابا یا
ویچ ورک) 4پرداختهاند تا بتوانند سرررات ،آموزش ها و هرایشهای هفتگی را بهموق برگزار و ارائه کنند .به عنوان
مثال ،هنگام شیون بیراری کووید 19-تعداد کاربران ماهانه دینگتاک با ر شد  66در صدی به  125می یون نفر ر سید.
بسیاری از شرک های چندم یتی با استفاده از نرمافزارهایی که قبالً از آناا استفاده میکردند (مانند اس ش ،مای روساف
تیرز یا زوم ،)5بارهوری خود را تقوی نرودند .اسرررتفاده باینه از این ابزارها نیازمند تغییراتی در وظایف مدیریتی برای
آموزش کارکنان بود ،و مدیران موظف به مستندسازی کاربردهای اص ی ایجاد این ریانهای کاری دید شدند .تعریف
روشهای کاری دید با ابزارهای دیجیتال بهکرش مقایسه کار خود با کارگروههای مخت ف دیگر درون سازمان میتواند
وفقپذیری با این تغییر رویه را سرررع ببخشررد .ما در شرررک مشکینزی یش پرتال درونسررازمانی برای به اشررتراک
گذاشتن روشهای مط وب برای دورکاری مناسب ایجاد کردیم که یافتههای مخت ف از ر ه چگونگی برگزاری سات
رف اش ال و نیز سات مفید برای تصریمگیری در حضور مشتریان با استفاده از ویدئوکنفرانس را گرد هم آورده اس .
عالوه بر این ،بسیاری از شرک ها اپ ی یشنهای ویژهای را طراحی کردند تا تیمهای فروش و عرضه محصوالت آنها
بتوانند در طول دوران دورک اری بازدهی خود را حفظ کنند .برای مثال ی ی از چاار بانش بزرگ چین برنامه کوچ ی
درون نرمافزار ویچ ایجاد کرد تا مدیران روابط عرومی آن بتوانند با م شتریان در ارتباآ بوده و کار را پیش ببرند .آناا
سپس از برنامههای مورد تأیید خود برای تعامل با مشتریان و دسترسی به سیستمهای بان ی از طریق لپتاپ استفاده
نرودند.
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وب سای تریپ 1،بزرگترین آژانس م سافرتی اینترنتی در چین ،مدتها ا س که ام ان دورکاری را برای کارکنان مرکزی
خود فراهم نروده ا س ؛ در نتیجۀ این اقدام ،این سای طی بحران اخیر موفق شده خدماتی با کیفی باال را در ریان
اختالالت مسافرتی اانی ارائه کند.
آموزه :ا ستفاده از فناوری برای هماهنگ سازی تما کارکنان امری حیات ا ست ،اما مهم آن ا ست
که ابتدا اصول اولیه را درست یاد بگیریم.
 -7جدی گرفتن مسئله امنیت
نگرانیهای امنیتی و ه ت نولوژیش دورکاری را کری پیچیدهتر کرده و میتوانند پیامدهایی دی به دنبال داشته باشند؛
به ویژه زمانی که کارکنان از روشهای ایرن آگاه نباشند یا برای انجام کارهای خود به ابزارهای تأییدنشده روی بیاورند.
انتخاب یش روی رد کاربردی و در عین حال ایرن کار سرررادهای نیسررر  .برای انجام درسررر این کار باید به کارکنان
ابزارهایی را که برای بازدهی الزم دارند ،اعطا کرد و هرزمان محرمانه ماندن و میزان دستر سی به دادهها را نیز مدیری
نرود.
شرک های پی شرویی مانند پینگآن از هران ابتدا م سئ ه امنی را مد نظر قرار داده و مجروعهای از سازوکارها را تعبیه
کردند؛ ایجاد فرهنگ حفظ م سائل محرمانه ،الزام آموزشهای مرتبط با آگاهی امنیتی و د ستر سی محدود به دادهها در
سطت حداق ی بخشی از این سازوکارها بود .برای مثال اطالعات حساسی مانند دادههای مشتریان را میتوان با واترمارک
نرایش داد تا هر گونه ن ش اطالعاتی قابل شنا سایی با شد .ع یبابا از نرمافزار اخت صا صیِ خود مو سوم به ع یالنگ

2

برای مدیری امنی شب ه و دستگاهها استفاده میکند.
آموزه :شرایط پیروی کارکنان از پیشنیازهای امنیت را فراهم کنید و در یین حال اقدامات حفاظت ِ
شدید را مورد توجه قرار دهید.
 -8اتخاذ ذهنیت «آزمون و یادگیری»
آمادگی برای تشخیص خطاها و تغییر سری آناا ،آخرین آموزه اس .
گروههای مدیریتی که مدام در حال یادگیری هستند ،فعاالنه باترین روی ردها را شناسایی نروده ،و سریعاً سازوکارهایی
را ترتیب میدهند تا ایدهها را با کل سررازمان به اشررتراک بگذارند ،در ب ندمدت ،موفقترین گروهها خواهند بود .تیمهای
تحقیق و تو سعه در ی ی از شرک های تولیدی مام عر صه فناوری با تخرین بازدهی هفتگی دورکاری خود ن سب به
کار در اداره و شررناسررایی ابزارهای بابود این بازدهی ،یش هدف را در زمینه بارهوری تعیین کردند .آناا در طول چاار
هفته از  50درصد به  88درصدِ مبنای بازدهی خود رسیدند.

Trip.com
Alilang
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اکنون که نیروی کار چین در حال بازگش به ادارات خود هستند ،این آموزههای حاصل از برخی شرک های مام چینی
کرش خواهند کرد تا دریابیم با ساختار ،فرهنگ ،فرآیندها و فناوری مناسب ،دورکاری میتواند بازدهی و روحیه کارکنان
را تقوی نراید .کارکنانی که زمان کرتری را صرف رف و آمد درون یا برون شاری کرده و تعادل باتری بین شغل و
زندگیشان برقرار ساختهاند ،افرادی خوشحالتر ،باانگیزهتر ،و برای اقدام در شرایط حاد آمادهتر هستند.
پرداختن به دورکاری به شررررک ها ا ازه میدهد رویه کاری دیدی را اتخاذ کنند که در آینده به بازدهی و رضرررای
بی شتر کارکنان منجر خواهد شد .شرک ع یبابا سای تائوبائو1را (که اکنون بزرگترین وب سای تجارت ال ترونی ی
دنیا اسر ) راهاندازی کرد ،آن هم در زمانی که کارکنانش در ریان شرریون ویروس سررارس در سررال  2003در قرنطینه
بودند .سای تریپ نیز که در سال  2014بهعنوان آزمونی برای سنجش سطت موفقی دورکاری ساخته شده ،بنیان
ساختاری را گذاش که به خدمات باتر برای مشتریان و فرهنگ کاری منعطفتر منجر شد .بنابراین بارهگیری از ترام
عنا صر فوق میتواند راه تازهای برای کار کردن پیش روی کارکنان بگذارد که باعث خواهد شد شرک

شرا با دنیای

آینده (به هر ش ی که رقم بخورد) ،بیشتر وفق پیدا کند.
شک  -1کانالهای ارتباط در دورکاری اهمیت حیات دارند
مناسب برای...

کانال
تراس/
 هراهنگی فردی و ایجاد روابط
ویدئوکنفرانس یش  -بحث درباره مسائل مام و حساس
بهیش
ویدئوکنفرانس
 رف مش ل یا کار مشترک بهکرش صفحه نرایش یا وای برد مشترک
 برنامهریزی هفتگی و سات بررسی
 سات تصریمگیری
 کارگاهها و دورههای آموزشی
 مذاکرات و بازنگریهای تیری
گفتگو (چ )
 هراهنگسازی فرآیندها
 سؤاالت اضطراری و کسب راهنرایی
 بهروزرسانی آنی
 گفتگوهای معاشرتیِ تیری

مالحظات ارتباط
تخصرریص زمان برای ایجاد در
برابر تخصررریص زمرران برای
پردازش اطالعات
هرزمان در برابر غیرهرزمان
یشبهیش ،یش نفر به چند نفر،
چند نفر به چند نفر
رسری در برابر خودمانی
اضطراری در برابر مام

نرمافزارهای ضرررب ِ
ط  نرایش و تشریت کارها
ویرردئو و پیررامهررای  راهنرایی گروه بهوسی ه مدیران در زمان محدود
صوتی
 گزارش گرفتن بعد از ساتی که برخی کارکنان در آناا حضور نداشتهاند
ایریل
 بهروزرسانیها و گزارش وضعی به تعداد زیادی از افراد

تصرررویری در برابر گفتاری در
برابر نو شتاری در برابر ا شارات
غیرکالمی

 ارتباآ رسری درون و بیرون از شرک
منب  :تح یل شرک م نزی

TaoBao
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شک  -2فناوری :استفاده بهینه از ابزارهای دیجیتال
ابزارهای نمونه

مناسب برای...
تولید محتوا






ایجاد اسناد مشترک
ویرایش مشترک به صورت هرزمان
استفاده از وای برد مشترک
محیط دادهنگاری1مرکزی

ویدئوکنفرانس



رف مش ل و تولید مشترک با استفاده از صفحه 
نرایش یا وای برد مشترک

برنامهریزی هفتگی و سات بازبینی

سات تصریمگیری

کارگاهها و سات آموزشی


به اشتراکگذاری اسناد






به اشتراکگذاری فایلها و اسناد
منب اطالعاتیِ سازمانیافته
مدیری کنترل نسخهها8
دسترسی بین سازمانهای مخت ف
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دراپباکس بیزنس11
بایدو کالود دیسش12
گوگل درایو13

ارتباطات کانالمحور







هراهنگسازی فرآیندها
سؤاالت اضطراری و درخواس راهنرایی
بهروزرسانی آنی
گفتگوهای معاشرتیِ تیری
منب اطالعاتی مبتنی بر اسریرینگ14
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اولوی بندی سفارشها
مدیری عر رد
مدیری پروژه
چشلیس ها
منب وضعی واحد1













ارائه اطالعات بهصورت تعام ی
بازنگری و آموزههای تیری
پرسش و پاسخ تعام ی
نظرسنجی
نظرسنجی
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پل
مِنیمیتِر11

بسیاری از این ابزارها را میتوان با یش بار ثب نام و هراهنگسازی محتوا استفاده کرد.
انتخاب ابزار درس برای شرک نیازمند هر اری نزدیش میان بخش تجاری ،آیتی و امنی شرک اس .
بارهگیری باینه از این ابزارها اقدامی ا مدیری تغییرات اس ؛ از آموزش گرفته تا تطبیق روشهای کار.
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 12رافائل بیش ی ی از شرکای شعبه شانگاای شرک م نزی بوده و تیانوِن یو نیز عضو وابسته هرین شرک اس  .مای ل چانگ عضو وابسته شعبه
پ ن در هرین شرک بوده و کوین وِی وانگ عضو ارشد در شعبه این شرک در هنگکنش اس .
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