
 

 

های  چالشتوانند می ها چطوررهبران منابع انسانی و کسب و کار "

" های جدیدی بیافرینند؟ فرصت کار از خانه را مدیریت کرده و از آن  

 

 
 

 2خولیو زالیا و  1دیو اولریچ ای از نوشته 

   3پیمان جالل نیک ترجمه: 

 

ما بیشتر نگران سالمتی و ایمنی   وحشت همه جهانیان شده است.در سطح شخصی باعث  ناویروس کرو ین روزها ا

  سوگواری و  اند یا نزدیکانشان در ایزوله هستند از دست داده  زان خود راهستیم و همچنین با کسانی که عزی

 کنیم. می دردی  هم

 
1 Dave Ulrich 

 این نوشته به زبان اصلی در آدرس زیر قابل مطالعه است:

ulrich/-dave-work-home-working-making-https://www.linkedin.com/pulse/insights 
2 Julio Zelaya 

 عالمه طباطباییدکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه  مدرس و کاندیدای -3

 LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/Jalal-Nikpeyman 

 Instagram: HRgramIRAN 

Telegram: @HRgramIRAN 

https://www.linkedin.com/pulse/insights-making-working-home-work-dave-ulrich/
http://www.linkedin.com/in/Jalal-Nikpeyman
https://www.instagram.com/hrgramiran/


 

 

  فاصله رعایت کنند: تعیین می ا رشکل کار کردن  های جدیدی، واقعیت ناکروبیماری  1گیری بعد از اعالم همه 

ای ه، تعطیلی 5ایهای خروج منطقه ممنوعیت ،  4ایزوله کردن افراد توسط خودشان،  ( مجازی) 3برخط ، کار  2اجتماعی

، کار  8کار از منزل که    کار از راه دور )   در م با کنکاش  غیره. این مفاهیو   7ه، کسب و کارهای ضروری ، قرنطین6موقت 

همین چند سال    کنند.رینی می انجام کار را بازآفچگونگی  مکان و    (شودنامیده می   و ... 10، دورکاری 9به طور مجازی 

به عنوان یک محل بدیع برای کارکردن ظهور کرد،   (کار خانگی تر کار کوچک و دفتردف) 11پیش بود که دفترک  

 است. بغالها یک واقعیت ان با برای همه سازماما همین ابداع نوظهور امروزه تقری

  را مدیریت  "کارکردن از خانه"جدید د واقعیت نتوانطور می ی چ با این احوال، رهبران کسب و کارها و منابع انسان

 نمایند؟

فضایی برای  مانند استفاده از فناوری، پیدا کردن ) نه پیشنهاد شده استکار از خا مورد در  متعددی نکات مفید 

از بررسی ادبیات دورکاری، مصاحبه    بعد . نوشته حاضر نیز  (و ... 12های از بین برنده تمرکز ، و مدیریت مزاحمتکار

به   "آینده کار"موضوعی از ادبیات  هاییدیدگاه ها با تطبیق آنبع انسانی، و و منا رایی کسب و کارهابا مدیران اج

کلیدی    غلبه با چهار چالش شناسایی شده و توجه به سه عاملهایی برای  ارائه راهنماییکمیل نکات فوق و  تمنظور  

تقویت استعداد،  تواند دهد که کار از خانه می تالش نشان می این  دوین شده است.ل تزبرای کار از من 13موفقیت

 دهی سازمان به بحران امروز را در پی داشته باشد.رهبری و توانایی پاسخ
 

 ها های آنحلخانه و راه ازچهار چالش کار 

هایی برای افراد پیش  های زیر را به عنوان چالشکار در خانه، پرسشها و مطالعات انجام شده نشان داد مصاحبه 

در  بر زمانی که باید صرف خانواده کنم مدیریت نمایم؟ چگونه با دیگران چگونه زمان کار خودم را در براآورد: می 

 
1 Pandemic 

2 Social Distancing 

3 Online Work 

4 Self-isolation 

5 Lockdowns 

6 Shutdowns 

7 Essential Businesses 

8 Working at Home 

9 Working Virtually 

10 Telecommuting 
تشکیل    Single Office/Home Officeهای  کلمه ای است که از سرواژه  SOHOاستفاده کرده است.    SOHOست که مترجم برای  دفترک معادلی ا  -11

هایی که ، کسب و کارشود. از لحاظ فنیستفاده میاصطالحی است که برای تشخیص کسب و کارهای کوچک از کسب و کارهای متوسط و بزرگ ا  شده است و

 شوند دارای صفر تا ده کارمند هستند.در دفترک انجام می

12 Distractions 

13 Key Success Factor (KSF) 



 

 

جه قرار  مورد تور من م؟ چگونه مطمئن شوم کاایجاد نمای جدید  نم و روابط ک باشم؟ چگونه اعتمادسازی  ارتباط

 کنند داشته باشند.ه از خانه کار میها باید توجه بیشتری به افرادی ک آگاهی از این چالش  بارهبران ؟ گیردمی 

ز خانه مرزهای سنتی بین رفتن به سر کار و برگشتن  اکار  :  واده ایجاد تعادل مناسب بین کار و خان  -1

  ( به خصوص در ایام تعطیلی مدارس ریت فرزندان )فشار مدیشود تا  کند و این باعث میحذف می به خانه را  

دیسیپلین فردی خاصی را   ن نبود این مرز مشخصچنیوارد شود. هم  کارکناندر حین کار کردن بر 

  ( مانند تلویزیون، اینترنت، غذا و موضوعات خانوادگیهای تمرکز )زننده طلبد تا فرد بتواند از دیگر برهممی 

از خانه دارند را ترغیب کنند تا برای خودشان هنجارها    کارکارکنانی که    توانندمی   رهبراناجتناب کند.  

ها را در یک چارچوب زمانی مشخص پاسخ دهند،  تماس برای مثال نمایند )و قواعد کاری مشخصی وضع  

بندی  را اولویت وظایفی که باید انجام دهند  چنینو هم  (فضای اختصاصی برای کار خود پیدا کنند و ...

 نمایند.

میان  و کار از خانه غالبا عمده مرگ و میر است  لیل د 1اجتماعی انزوای  :ار در انزواکفائق آمدن بر  -2

  2یا تماس تصویری  های مکرر از طریق ایمیل با تماس  توانندمی  رهبران کند. کارکنان فاصله ایجاد می 

ف کار انجام شده  و کی کم بررسی چنین با و هم ایند رغیب به تعامل بیشتر با یکدیگر نمترا  اعضای تیم

کارکنان خود از این طریق، افراد  یفای نقش مربی و منتور برای و ا توسط کارکنان به صورت تک به تک 

 تشویق کنند تا با هم در تماس باشند. را

ستقیم و رو  تباطات مشناختی و عاطفی غالبا از طریق ار   اعتماد  :3ر رو رو دجبران کمبود ارتباطات    -3

این  کند. برای جبران کسب این اعتماد را با دشواری مواجه می خانه  کار از آید و لذامی در رو به دست 

مجالی برای  ها  گونه تماس در خالل این تا    های ویدئویی استفاده کنند از تماس   توانندرهبران میان،  صنق

گذاری لحظات  ک تماس و یا به اشترا 4زمینه افراد پیدا شود. نوع لباس پوشیدن، نوع پسشناخت شخصیت  

 باشد.نمایش شخصیت افراد می شخصی محملی برای 

اند و دوست  خواهند بدانند کارشان را چطور انجام داده کارکنان می   جبران نبود فرصت دیده شدن:  -4

  شنیدن   ک از طریق شادی کوچ  در دفتر کار، این  . قدردانی شود 5ها در کسب نتایج مشارکت آن از  دارند تا  

برای به وجود آوردن این حس خوب در کارکنان  . شودبرای کارکنان ایجاد می  نظرات معمول و ساده

 
1-  Social Isolation  :ا به طور کامل هیچ تماسی با جامعه ندارد. کند که در آن فرد تقریبا یتی تعریف میپدیا، انزوای اجتماعی را وضعیدانشنامه بر خط ویکی

 .(مترجم) متفاوت است تماس ندارد خودناخواسته با افراد دیگرفرد به طور موقت و یا  که در آنتنهایی این وضعیت با 
2 Video calls 
3 Face to Face Communication 

4 Background 

5 Contribution 



 

 

فته و مورد قدردانی قرار  شن گرهای زیر جهای کارکنان را به شیوه موفقیت  توانند بران می رهدورکار، 

نان  شخصی به کارک، ارائه نظرات و پیشنهادات های کارکناندهند: به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت 

را محقق   ایج مورد نظر قدردانی کردن از کارکنانی که نت و، 1قداماتدورکار، به اشتراک گذاری بهترین ا

کند تا کارکنان  تواند از راه دور نیز انجام شود و غالبا کمک میمی   اند. مکالمات مثبت در مورد عملکرد کرده 

 داشته باشند. شدن حس دیده 

احساس  شود کارکنان دورکار کمتر رهبران، باعث می  توسط  چهارگانه فوق های شناسایی و فائق آمدن بر چالش

 . یابد افزایش  آنان زیستی وری و به بهره در نتیجه و    را تجربه کنند ی انزوا داشته باشند، ارتباط بیشتر
 

 "کار از خانه"خلق فرصت از  سه عامل کلیدی موفقیت برای

وجود  مشترک دهد سه عامل کلیدی نشان می  2اند دورکاری را مدیریت کنند که موفق شده هاییسازمانمطالعه 

  و  دترین ارزش را دار ها بیشه برای آن کنند کاز کار خود چیزی را دریافت می ند کارکنان کنکه تضمین می دارد 

اجتماع  )عضوی از یک  5، و تعلق ( رشد و یادگیری) 4، شدن (معنا) 3باور  را  د ارزشمند برای کارکنانراین مواما 

باشد عبارتند رکار می کننده ایجاد این سه ارزش برای کارکنان دوضمین اما سه عامل کلیدی که ت نامیم.می  ( بودن

 از:

  کردن یک پروژه بزرگ به وظایف خاص،   خردهماهنگی بر وظایف خاصی تمرکز دارد. با   :6هماهنگی  -1

و با   کرده توانند بر یک وظیفه منحصر به فرد تمرکز دهند می انجام می  از خانه کار خود را  افرادی که 

ریزی  ما این کار را برنامه  در ارتباط بودن بیشتری داشته باشند. حسبه پروژه کلی وظیفه آن ترکیب 

هماهنگی به گونه   باشد.می  8ریزی نیروی کاردر حقیقت تکامل یافته برنامه نامیم که می  7کاری وظایف 

ها باید با  گردیده و آن تعیین  های فرعی  تیم برای    ایه یف وظشود و آن زمانی است که  ایجاد می یگری نیز  د

در هر صورت برای اطمینان   رش دهند. ازتر گه بزرگرا به یک گرو  نتیجه نهایییکدیگر همکاری کنند تا 

چگونه  "جواب این سئوال باشند که برای قیق در حال تح  از وجود هماهنگی، رهبران باید به طور مداوم 

 "کنیم؟نوان یک تیم کار می توانیم مطمئن باشیم که به عمی 

 
1 Best Practices 

 و دولت ایاالت متحده امریکا Best Buy ،Yahoo ،Automatticهای مانند شرکت -2
3 Believe 

4 Become 

5 Belong 

6 Coordination 

7 Worktask Planning 

8 Workforce Planning 



 

 

رتباط بیشتر به  د. این الزام به اطات بیشتری داشته باشنن بدون شک، باید ارتبارهبرا :1ارتباطات  -2

این ارتباط بیشتر  هایی است که رهبران بیشتر در ارتباط با کارکنان دورکار باشند. معنای ایجاد پروتکل 

گذاری اطالعات  ن دورکار مناسب است، به اشتراک کناهایی که برای کارشامل جلسات مجازی در زمان

نوع ارتباطات رسمی و غیررسمی    رهبران در هر دو   یرشدن، و درگ(هاحتی شاید بیشتر از حد مورد نیاز آن )

افتد  چقدر از وقایعی که برای سازمان اتفاق می شما "ز کارکنان بپرسند توانند مدام اباشد. رهبران می می 

 "کنید؟اتخاذ می خصوص این وقایع در   خودتان ی برایو جایگاهموضع  چه دارید و   اطالع

ین  ا ریف شده است.عت یدی کل سازمان در ذهن مشتریان  هویتبه عنوان  3فرهنگ درست :2فرهنگ  -3

این   شود. ند سازمان نزد مشتریان کلیدی شروع می ، هویت و برشهرتتعریف یعنی فرهنگ با تعریف 

هایی که به  بدین معناست که مطمئن شویم وعده کنند، کارکنانی که از خانه کار می  در مورد  موضوع 

هویدا باشد. رهبران  ان دورکار نرفتار کارکنحوه در  ( نوآوری، خدمات، روابط و ...مانند ایم )مشتریان داده 

د. برای این  های خارجی اطمینان حاصل کننقق وعدهاز تح کاری داخلی  ات  صد کردن ارتباطتوانند با رمی 

ن  های خود به مشتریانمادر تحقق وعده ما "از کارکنان بپرسند به طور مستمر توانند ها می منظور آن 

ولیه فرهنگ  به عنوان اصل او در حقیقت با این پرسش مکرر، مشتری محوری را    [  "کنیم؟می چگونه عمل  

 . ])مترجم(  نمایند سازمانی به کارکنان دورکار که از فضای سازمان دور هستند یادآوری 

با توجه سازمان به هماهنگی، ارتباطات و   های موفق رویکرد جامع و کاملی نسبت به کار از خانه دارند.شرکت

ز پیش  ارا بیش    (عضوی از یک اجتماع بودن و تعلق )  (رشد و یادگیرین )، شد (معنا و هدفکارکنان باور )  فرهنگ

 کنند.می دریافت 

 

 
1 Communication 

2 Culture 
3 Right 


