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از  تیریاکثر کسب و کارها را به سمت مد یکیزیف یریگ که الزام به فاصله ییروزها در

انتخاب   یما را برا  تواندیم  یدورکار  یبرا  یکاف  نیو تمر  ییآشنا  کند،یم  تیراه دور هدا
 رساند. یاری یادامه دورکار ایو کار  یبازگشت به شکل سنت نیب
 طیبر حفظ و حراست از مح   یآثار قابل توجه  یدورکار  وهیکه ش  ستین  دهیپوش  یکس   بر 
از منابع  یاریبس  نیخواهد گذاشت. همچن نیزم یمنابع انرژ نهیبه تیریو مد ستیز

 خواهد شد. از "زمان"  ییجومرتبط صرفه  یهایو تکنولوژ  ندیفرا  نیما به کمک ا  یانسان
هدر رفته و باعث  یرضروریغ  یرفت و آمدها درکه  یسالمت نیسنگ یگرفته تا بها

 .شودیاستهالک انسان م
 حیقبل از تجربه صح  تواندی روزمره م یهاو عادت لیتعج  ،یکم حوصلگ یطرف از

 طیمح   ،یوارد بر سالمت  یهاسکیگذشته بازگرداند. ر  سکیپر ر  یما را به روزها  یدورکار
 .یمو جان آد ستیز
خود را نسبت به کار،  یو باورها یذهن یاز الگوها یاریمنظور الزم است بس  نیبد
گذار از  یفرصت برا نیبهتر یدورکار م،یقرار ده ینیو عملکرد مورد بازب تی ریمد
به سمت  یضرور ریجلسات غ  یو عادت به کنترل حضور و برگزار یسنت تی ریمد
 جادیا یبرا یفرصت مناسب نیچناست. هم یکار واقع تی ریعملکرد و مد تی ریمد

 زهیدر منزل، انگ یارگونوم طیکار و خانواده است. البته شرا نیو تعادل ب یهارمون
 یهایابزار و تکنولوژ یریادگ یعملکرد،  تیریارتباطات از راه دور، مد یو راهبر یبخش 

 تدارک و پشتکار دارد. ن،یبه تمر ازیمناسب و ... ن
و به  یخود را به شکل دورکار یتا کنون سازمانده سیاز زمان تاس ژنیاکس  مدرسه

دارد تا در  دیبرده است و ام شیعالقه پدغدغه و همهم نیاز متخصص یاکمک شبکه
 کند. مانیو نوآورانه را وارد کار و زندگ  داریپا یهاحلبتواند راه یبحران یروزها نیا
و تعهد   یاز سر دلسوز  چه راکتاب  نیا  نیداوطلبانه تدو  تیدوستان خوبمان که مسئول  از

 یسپاس و قدردان تینها اند،رفتهیوطنان خود پذمندان و همجامعه حرفه یبرا یدرون
 .میرا دار
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 مزایای دورکاری

 از دیدگاه اعضاء تیم:

 وری:بهره -1
-فلکس  2017کار بسیار زیاد است. طبق تحقیقات سال  پرتی در محل  عوامل حواس

 :1شوند عبارتند ازوری که منجر به دورکاری میترین دالیل مرتبط با بهرهمهم ،جابز 

 درصد( 76شلوغی و سروصدا توسط همکاران )عدم ایجاد  -
 درصد( 76پرتی کمتر )عوامل حواس -
 درصد( 70استرس کمتر ) -
 درصد( 69اداری کمتر )های سیاست -
 درصد( 62درصد سکوت بیشتر ) -
 درصد( 54تر )لباس و پوشش راحت -
 درصد( 46چیدمان دفتر کار مطابق با سلیقه خویش ) -
 درصد( 31جلسات مؤثرتر ) -

ترین دالیل انتخاب دورکاری، دور بودن شود یکی از مهمنطور که مشاهده میهما
که در سکوت مطلق س و تمرکز است. هنگامیواح  یکنندهاز سروصدا و عوامل پرت
یابد. اکثر افراد وری تا حد زیادی افزایش میکنیم قطعًا بهرهو با تمرکز کامل کار می

دانند طی  اند و میحضور سایر همکاران را تجربه کردهکار کردن در دفاتر کار و با 
د و یا با تمرکز الزم شوکاره رها میآید که کاری، نیمهیک روز کاری بارها پیش می

اند که دورکارها کار بیشتری طور قطع ثابت کردهقابل انجام نیست. تحقیقات، به
 دهند. متر انجام میرا در زمان ک 
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 :2از آن هستند کهها حاکی یافته
تر و دورکارها نسبت به افراد مستقر در شرکت، یک کار خاص را سریع -

 دهند.بهتر انجام می
ا هنگام بیماری نیز بدون نگرانی از سرایت به که دورکارهاز آنجایی  -

کنند ند بنابراین ساعت کاری بیشتری را ثبت میتوانند کار کنهمکاران می
 گیرند.و مرخصی استعالجی کمتری می 

 دورکارها تعهد بیشتری نسبت به سازمان دارند. -
 تر هستند.دورکارها از شغل خود راضی -
 ر هستند.دورکارها در مشارکت، بهت -
 دهند.های کارفرما را کاهش میدورکارها هزینه -

 

 کاری: تعادل کار و زندگیانعطاف ساعت  -2
بسیاری افراد اگر مجبور باشند رأس یک ساعت خاص در یک محل خاص حضور 

های ناشی از تأخیر و جریمه لبص های کاری شوند. ساعتیابند دچار استرس می
آفرینی و نتایج کار، تمرکز کنیم نکه روی ارزشجای آشوند بهو تعجیل باعث می

و پر کردن آن باشد در حالیکه اگر اجباری برای  به ساعت کاری تمام حواسمان
خیزیم و ها زودتر از خواب برمیشروع ساعت کاری در میان نباشد چه بسا صبح

ی کشیم. این یک نظریه اثبات شده روانشناسبعدازظهرها نیز دیرتر دست از کار می
رف دیگر شود. از طاست که هرآنچه اجبار نباشد با کیفیت و کارآیی بهتر انجام می

توانیم وقتی مدیریت ساعت کار و زندگی شخصی، برعهدۀ خودمان باشد بهتر می
هر دو را با کیفیت بهتری انجام   یهبین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم و امور محول

 دهیم.  می

شوند عبارتند ه منجر به دورکاری میبا انعطاف ساعت کاری ک ترین دالیل مرتبط  مهم
 :3از

  درصد( 72تعادل بین کار و زندگی ) -
  درصد( 69انعطاف ساعت کاری و برنامه زمانبندی ) -
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 انداز بیشتر؛ هم از نظر هزینه و هم زمان:پس -3
شوند. وآمد به محل کار میکارمندان روزانه متحمل هزینۀ قابل توجهی برای رفت

وآمد خواهد بود عالوه های رفتشوید هزینهانداز شما وقتی دورکار میحداقل پس
شوند. انداز میوعده نیز پسهای مربوط به قهوه، ناهار و میانبر آنکه هزینه

آور است های مختص محل کار نیز گاهی سرسامهای مربوط به خرید لباسهزینه
 کنید. نظر می نها صرفکه اگر دورکار باشید از بسیاری از آ

شوید مجبور نیستید زمان ست. وقتی دورکار میترین دارایی انسان، وقت اومهم
ها را به کارهای توانید آن زمانزیادی را در اتوبوس، تاکسی یا مترو صرف کنید و می

جویی ترین مزایای دورکاری، صرفهمفیدتری اختصاص دهید بنابراین یکی از مهم
 در وقت است. 

 ارتقاء سالمت فیزیکی و روحی:  -4
زمان بیشتری برای  ،کنندداده است افرادی که دورکاری میتحقیقات نشان 

اختصاص به ورزش در خانه یا خارج از خانه دارند بنابراین سالمت فیزیکی و روحی 
های واگیرداِر همکاران در محیط ها بیشتر است. ضمن آنکه در معرض بیماریآن

 یرند. گ کار قرار نمی

 های ارتباطی و فناوری: ارتقاء مهارت -5
شوید از تمام امکانات فناوری برای برقراری ارتباط، وقتی دورکار هستید مجبور می

ها استفاده کنید و این کارها مهارت شما را در استفاده از تهیه مستندات و گزارش
 دهد. می انواع فناوری برای مقاصد گوناگون ارتقاء

 

 : ه سازماناز دیدگا

 امکان جذب استعدادهای بیشتر: -1
توانند استعدادهای بهتری را کنند میهایی که امکان دورکاری را فراهم میسازمان

دانند. ها معمواًل دورکاری را دوست دارند و آن را مؤثر می A Playerجذب کنند. 
کان گنجند. اگر برای کارمندان خود امنمی صلبآنها معموال در ساعت کاری 

استعدادهای شما به اندازۀ کل استعدادهای دنیا  بانکدورکاری را فراهم آورید، 
 ها هر کجا باشند، دستاوردهای درخشانی دارند.A Playerگسترده خواهد شد. 
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 سازمانی:تعلق و تعهد  -2
کند و اعتماد نیز زیربنای تعلق و تعهد سازمانی دورکاری، اعتماد زیادی ایجاد می

وقتی افراد مطمئن هستند سازمان به آنها اعتماد دارد همۀ تالش خود را است. 
دار نکنند بلکه در راستای تحکیم آن تنها این اعتماد را خدشهتا نه گیرندکار میبه

 گام بردارند. 

 امکان نگهداشت منابع انسانی: -3
افراد  علت اعتمادی که سازمان بهبه دلیل مزایای ذکر شده برای دورکاری و به

رود بنابراین نها باالتر میکند متقاباًل اعتماد افراد نیز بیشتر شده و عرق سازمانی آمی
در سازمان دارند و اگر هم مانعی برای ادامۀ همکاری آنها   تمایل بیشتری به حضور

 5500درصد از    79کنند. در یک مطالعه،  وجود داشته باشد با مذاکره، آن را رفع می
اند که چنانچه سازمانی به آنها امکان دورکاری بدهد قطعًا هار داشتهدهنده اظپاسخ

 . 4در آن سازمان خواهند ماند

 افزایش گوناگونی در سازمان: -4
های سازمان، میزان گوناگونی منابع انسانی از نظر جنسیت، مذهب، یکی از مزیت

ًا بستر الزم کنید قطعرنگ پوست و ... است. وقتی امکان دورکاری را فراهم می
های گوناگون ها، مذاهب و رنگ پوستدیدگاهها، جهت حضور افراد با جنسیت

 فراهم خواهد شد. 

 تقویت فرهنگ سازمانی:  -5
گرا دهد تقویت فرهنگ نتیجهیکی از بهترین اتفاقاتی که با استقرار دورکاری رخ می

گی به حضور گیرند بدون وابستگرا است. اعضاء سازمان یاد میجای ساعتبه
، روی نتیجۀ آن کار، متمرکز شوند. از طرف دیگر فیزیکی و مدت زمان انجام یک کار

شوند نیز عضوی از سازمان هستند و آموزند افرادی که هر روز با آنها رودرو نمیمی
کنند. فرهنگ اعتماد به تر میشبکۀ ارتباطی خود را از افراد مسقر در سازمان، وسیع

زمانبر است ولی  ستاوردهای بسیار خوب دورکاری است که اگرچه یکدیگر نیز از د
 قطعًا ارزش صرف وقت را دارد. 

 ضبط و نگهداری اطالعات:  -6
صورت دیجیتالی ضبط و نگهداری در فضای دورکاری معمواًل همۀ اطالعات، به

شود و تر میشوند. مزیت این کار آن است که آرشیو اطالعات سازمان، غنیمی 
زمانی در آینده وجود دارد ضمن آنکه از این رجوع و استفاده از آنها در هر  امکان
 های اطالعاتی گوناگون استفاده کرد و به آنها استناد نمود. توان در بانکها می فایل
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 معایب دورکاری:

 از دیدگاه اعضاء تیم:

 ایزوله شدن و محدودیت ارتباطات اجتماعی: -1
کردن، صرفًا برقراری ارتباطات اجتماعی با ز افراد برای کار انگیزۀ اصلی بسیاری ا

تعداد زیادی از افراد با هدف مشترک است. این افراد، از طریق معاشرت کردن با 
آورند دست میهمکاران خود، انگیزه و انرژی الزم برای انجام کارهای چالشی را به

 از این افراد معموالً  و البته جنبۀ اجتماعی شخصیت آنها نیز بسیار قوی است.
 روند مگر آنکه مطمئن شوند دستاوردهای دورکاری بیشتر است.  دورکاری طفره می

 های ارتقاء در سازمان:کاهش موقعیت -2
ای ارزش هستند و زمینهکنند کمکنند احساس میبسیاری از افرادی که دورکاری می

فوری خوردهای رودررو و  برای پیشرفت ندارند. این احساس بدان علت است که باز
کنند. تأثیر یک بازخورد مثبت بالفاصله پس از انجام یک کار باارزش، دریافت نمی

انکار است. وقتی در معرض دید نیستید احتمال دارد بسیاری از غیرقابل
دستاوردهای شما نادیده گرفته شود و البته این موضوع بسیار به فرهنگ سازمانی 

شود رد. همین موضوع باعث میزمان شما بستگی داهای مدیریتی ساو شیوه
 ارتقاء شما در سازمان به تعویق بیافتد یا دچار مشکل شود. 

 کاری از جانب همکاران مستقر در سازمان:متهم شدن به کم -3
معنای حضور فیزیکی در سازمان است«، مختص مدیران این تفکر که »کار کردن به

ویژه افرادی داشته باشند به  کن است چنین نگرشینیست بلکه افراد سازمان نیز مم
کند که حضور فیزیکی داشته باشند امکان دارد شما که ماهیت کارشان ایجاب می

کاری متهم کنند و این موضوع قطعا آزاردهنده خواهد بود. یکی از را به کم
سازی فرهنگ سازمان و تالش برای تغییر نگرش از راهکارهای این موضوع، غنی

های موفق رسانی دربارۀ دورکاری در شرکتمحور است. اطالعمحور به نتیجهعتسا
 المللی نیز راهکار مناسبی در این راستا است.بین
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 محدودیت شبکۀ ارتباطات -4

افرادی که دورکاری میکنند معموال شبکۀ ارتباطات محدودتری دارند. حضور فیزیکی  
تر شبکه سازی شود افراد راحتیها باعث مییها و گردهمادر سازمان و در همایش

کنند. بنابراین هرچقدر ارتباطات فیزیکی کمتر باشد شبکۀ ارتباطات، احتمااًل 
 محدودتر است. 

 های منزل افزایش هزینه -5
کنند احتمااًل باید هزینۀ بیشتری بابت برق و تلفن افرادی که از خانه دورکاری می

 بپردازند. 

 

 ان: دیدگاه سازم از

 انسداد و عدم امنیت اطالعات:  -1
کارمندان خود   همکاران و  که دورکار هستید ممکن است به برخی اطالعاتهنگامی

دسترسی نداشته باشید یا ندانید آخرین نسخۀ تهیه شده از یک کار کدام است. 
های بسیاری الزم است تا اطالعات، مسدود نشده و امنیت آنها در واقع سیاست

نظر امنیت، تواند از نقطههای مختلف نیز میستفاده از اینترنت مکانحفظ شود. ا
 را رعایت کرد.  خطرناک باشد و باید مالحظاتی
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 ها:موانع دورکاری و راهکارهای مقابله با آن

 
 از دیدگاه اعضاء تیم:

 دور ماندن از اخبار و اطالعات شرکت: -1
و رویدادهای شرکت، دور کنند از بسیاری اخبار می برخی معتقدند وقتی دورکاری

کنند عضوی از سازمان نیستند و کسی آنها را هستند و حتی گاهی حس می
ساز و یا در سالن ناهارخوری هایی که کنار دستگاه قهوهشناسد. اگرچه ساعتنمی

کنید از نظر اجتماعی بسیار ارزشمند هستند اما با همکاران خود معاشرت می
مئن باشید اخبار مهم و ارزنده، هرکجا که باشید به گوش شما خواهد رسید. مط

رسانی و چت نیز نباید غافل امهای نوین در عرصۀ پیضمن آنکه از قدرت فناوری
دست آوردن اخبار سازمان را کنترل کنید شود عطش زیاد برای بهشد. پیشنهاد می

رید. مغز شما با انواع اطالعات و اولین گام را برای فیلتر کردن اطالعات بردا
 دهد.شود و تمرکز شما را تحت تأثیر قرار میارزش، خسته میبی

 پرتی: سوجود برخی عوامل حوا -2
پرتی در محل کار دور اگرچه یکی از مزایای دورکاری این است که از عوامل حواس

مرکز و پرتی در دورکاری را نادیده گرفت. حفظ تهستیم ولی نباید عوامل حواس
کنید باید ویژه اگر از خانه دورکاری میانجام کار عمیق در دورکاری، دشوار است به

دای اعضاء خانواده، صدای زنگ تلفن، صدای در نظر داشته باشید که سروص 
توانند حواس شما را پرت کنند و تمرکز شما را برای مدتی  تلویزیون و امثالهم می

همیشه حواستان به ساعت باشد تا بدانید چه برهم بزنند. نکته مهم آن است که 
ل ها را به حداقتوانید این زماناید بدین ترتیب میمدت از کار عمیق دور شده

 کنید.شود کتاب »کار عمیق« نوشته کال نیوپورت را مطالعه برسانید. پیشنهاد می
 عدم تعادل کار و زندگی:  -3

ری کنند آن است که بتوانند تعادل گیرند دورکایکی از دالیلی که افراد تصمیم می
خود را برقرار کنند ولی از این موضوع نباید غافل شویم که گاهی  کار و زندگی

های استراحت شبانه یا شود بدون آنکه متوجه باشیم زماندورکاری سبب می
تفریحات خانوادگی ما را نیز به خود اختصاص دهد و هرگز نتوانیم مرزی میان کار 

کنند ی خود مشخص کنیم. این موضوع افرادی را که با ما زندگی میو زندگی شخص
بنابراین مهم است ریتم زندگی  کندپذیر و موجبات رنجش آنها را فراهم میآسیپ

 خود را حفظ و مرز مشخصی بین کار و زندگی، مشخص کنیم.
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 الزام مدیریت زمان و خودانضباطی: -4

دورکاری عهدۀ شخصی است که رکاری اغلب بهاز آنجایی که برنامه زمانبندی دو
آنکه زمان را گم کنیم و کند امکان کند و کسی یا سازمانی بر آن نظارت نمیمی
شود راهکارهای مرتبط با مان پایین بیاید زیاد است. توصیه میوری و کارآییبهره

 :5کار بگیریدمدیریت زمان و خودانضباطی را به
 یا حذف کنید.  انضباطی را کمعوامل بی -
 طور منظم و سالم غذا میل کنید.به -
 منتظر داشتن »احساس خوب« در خود نمانید. -
  ریزی کنید.دهی به خود برنامهبرای استراحت و پاداش -
 سمت جلو حرکت کنید.به -

 

 از دیدگاه سازمان: 

 عدم نظارت دقیق: -1
روند اما در میبرخی معتقد هستند که افراد اگر مقابل چشم نباشند از زیر کار 

درستی انتخاب کنید قطعًا بدون نیاز حقیقت آن است که اگر اعضاء تیم خود را به
به نظارت همیشگی، کار خواهند کرد و چنانچه افراد را اشتباه انتخاب کنید، با 

کاری کنند. سالیان سال مرسوم بود که توانند کموجود نظارت دائمی همچنان می
شدند و کار مکان مشخص جمع میانی مشخص در یک کارمندان در یک بازۀ زم

روز توان در هر ساعتی از شبانهکمک پیشرفت فناوری، میکردند ولی امروزه بهمی
عنوان مدیر تیم، معتقد هستید باید از هر مکانی، ارزش آفرید. اگر شما هم، به

که نظارت دائمی روی افراد تیم خود داشته باشید شک نکنید که بیشتر از آن
گرا هستید؛ فراموش نکنید کسی که بخواهد کار کند هر شید ساعتگرا بانتیجه

آفریند. گاهی نظارت دهد و ارزش میساعتی و در هر مکانی کار خود را انجام می
آفریند چراکه اکثر افراد خودمنضبط از اینکه دائمًا زیر دائم، نتایج معکوس می

گیرند. باور کار نمیم را بهقیت و تالش الزبین باشند احساس ناامنی کرده و خالذره
دست ای است که بهرویم بلکه نتیجهکنید که کار، دیگر، جایی نیست که می

 آفرینیم. آوریم و ارزشی است که میمی 

 

 
 

 
5 -https://donya-e-eqtesad.comبخش-ویژه-نامه-3284672/63-خود-انضباطی/ 

 

 موانع
 دورکاری



9 

 
 الزام تهیه تجهیزات انجام کار: -2

دنیاز های دورکاری برای سازمان آن است که باید همۀ تجهیزات موریکی از چالش
بر شیوۀ استفاده  برای انجام یک کار را برای فرد تهیه کنند و از طرف دیگر نظارتی

عبارت دیگر یکی از دالیلی که د. بهاز تجهیزات و دلیل خرابِی احتمالی آنها ندار
دهند آن است که تجهیزات ها برای برخی مشاغل اجازۀ دورکاری نمیسازمان

رسانی زیاد نقل آنها وجود ندارد یا احتمال آسیبومتعددی نیاز دارند، امکان حمل
 است. 

 دشواری تنظیم جلسات: -3
نظیم جلسات و حضور های سازمان در انجام دورکاری، دشواری تیکی از دغدغه

شود جلسات ریتمیک در روزها همۀ افراد در یک ساعت خاص است. پیشنهاد می 
در آن باشند. غیبت در های مشخص برگزار شود و همه ملزم به حضور و ساعت

یک جلسه باید دالیل محکم داشته باشد و مدیر مربوطه را قانع کند. افراد باید 
ترین وظایف آنها حضور در جلسات آنالین از مهم  کنند یکیبدانند وقتی دورکاری می

و مشارکت فعاالنه در جلسات است و همگی نسبت به آن مسئول و پاسخگو 
 هستند. 
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 :دیدگاه اعضاء تیمزا

 برای دورکاری:  فردی دوگام تا آماده شدن

 تکمیل و ارزیابی پرسشنامه  - گام نخست

 های زیر را با بلی/خیر پاسخ دهید. پرسش •
 

 انگیزش 
 خیر بله  سوال ردیف

   دانید؟دالیل اصلی خود برای دورکاری را می آیا  1
   آیا در مورد نقاط ضعف خود برای دورکاری آگاهید؟  2

3 
اگر پاسخ سوال قبلی بله است، آیا با وجود این مشکالت بازهم خود را فردی با عملکرد 

 کنید؟خوب در دورکاری تصور می 
  

 تجهیزات  
 خیر بله  سوال ردیف
   های ارتباط و دسترسی به شما بیشتر از یک مورد است؟ راه آیا  1
   و مناسب دسترسی دارید؟ آیا برای تماس تلفنی یا تصویری به یک فضای ساکت  2
   آیا به سیستم کامپیوتری سریع و با عملکرد خوب دسترسی دارید؟  3
   تاپ هم نیاز دارید؟یک لپ کنید، آیا در مواقعی به درصورتیکه از سیستم رومیزی استفاده می  4
   آیا به اینترنت سریع و بدون قطعی دسترسی دارید؟  5
   ید؟نت مطمئن و امن دسترسی دارآیا برای دورکاری به اینتر 6
   آیا امکان برقراری تماس تصویری دارید؟  7
   آیا هدست مناسب دارید؟  8
   آیا در مسافرت امکان کار کردن دارید؟  9
 ریزی کنید. ها از قبل برنامه توجه به شغل شما، ممکن است به تجهیزات دیگری نیز نیاز داشته باشید. در مورد آنبا 

 یی استفاده از تجهیزات توانا   دانش و 
 خیر بله  سوال ردیف
   آیا استفاده و رفع مشکالت تلفن، کامپیوتر و سایر تجهیزات برای شما راحت است؟  1
   دهید؟پیام متنی، تماس تلفنی، تماس تصویری و ... را به خوبی انجام می آیا ارسال   2
   است؟  آیا کار کردن با تقویم الکترونیکی برایتان راحت  3

4 
افزارهایی مثل ترلو، اسکایپ، اسلک و .... برایتان راحت  آیا استفاده از اپلیکیشن و نرم 

 است؟
  

 

 

 همکاری با یک تیم دورکار:
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 ارتباطات 
 خیر بله  سوال ردیف
   آیا با برقراری تماس تلفنی راحت هستید؟  1

تن، برای شما آیا برقراری ارتباط نوشتاری )ایمیل، پیام و ...( و رساندن مفاهیم از طریق نوش 2
 راحت است؟ 

  

   آیا با برقراری تماس تصویری راحت هستید؟  3
   متوسط زمان پاسخگویی شما به تماس تلفنی چقدر است؟ 4
   متوسط زمان پاسخگویی شما به ایمیل چقدر است؟  5
   متوسط زمان پاسخگویی شما به پیام چقدر است؟  6
   ت هستید؟ آیا با برقراری ارتباط با یک گروه راح  7
   ید؟ آیا درباره احتمال تفاوت موقعیت زمانی با تیم خود فکر کرده  8

 های کاری عادت 
 خیر بله  سوال ردیف
   دانید؟خود را فرد سازمان یافته و ساختارمندی می آیا  1
   دانید؟آیا خود را فرد منظمی می  2
   آیا توانایی تمرکز کردن روی یک کار را دارید؟ 3
   بندی کردن کارها و مدیریت زمان دارید؟ا توانایی اولویت یآ 4
   ید؟کرده افزارها و ابزارهای مدیریت کارها کار  حال با نرم آیا تابه  5
   دانید؟ای می آیا خود را فرد باانگیزه  6
   هایی برای افزایش انگیزه خود دارید؟ آیا راه  7

 حل مساله 
 خیر بله  سوال ردیف

1 
حل برای  دانید؟ آیا توانایی یافتن راه ی دارای توانایی حل مساله خوب می را فرد  آیا خود

 مشکالت کاری دارید؟ 
  

   شناسید؟های افزایش توانایی حل مساله خود را می راه آیا  2
   آیا تجربه حل مساله در کارهای قبلی دارید؟  3

 تجربه دورکاری 
 خیر بله  سوال ردیف
   دارید؟  آیا تجربه دورکاری  1
   آیا تجربه کار با یک تیم دورکار دارید؟  2
   ایمیل و پیام دارید؟آیا تجربه داشتن ارتباطات زیاد از طریق تلفن،  3

ای درباره افزایش اطالعات و تجربه خود در این  که تجربه دورکاری ندارید، آیا ایده درصورتی  4
 زمینه دارید؟ 

  

5 
ری برای شما چیست؟  ترین مسائل دورکا رید، محبوب که تجربه دورکاری دادرصورتی 

 ترین مسائل چیست؟ مشکل 
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 ی ش خودانگیز فعال بودن و  
 خیر بله  سوال ردیف
   دانید؟آیا خود را شروع کننده می  1
   آیا شروع کننده ارتباطات هستید؟ 2
   ید؟آیا برنامه توسعه فردی در شش ماه گذشته داشته  3
   ها را دوست دارید؟ تیمی ر و هم ودن از کا آیا دور ب  4
   ید؟ داشتهآیا برنامه بلندمدت موفقی در چند سال اخیر  5

 تعادل کار و زندگی 
 خیر بله  سوال ردیف
   آیا تغییر شرایط و حالت از کار به زندگی شخصی و بالعکس برای شما آسان است؟  1
   رید؟ آیا مهارت حفظ تعادل کار و زندگی خود را دا 2
   شناسید؟هایی برای حفظ تعادل کار و زندگی می آیا راه  3
   رود؟شما یک معضل به شمار می آیا تنهایی برای  4
   های غیرکاری دارید؟آیا برنامه مشخصی برای فعالیت  5

 کار تیمی 
 خیر بله  سوال ردیف
   آیا تجربه کار با تیم را دارید؟  1
   ارید؟ آیا تمایل به کار تیمی د 2
   دهید؟هایتان را در جریان کارهاتان قرار می تیمی آیا هم  3
   توانند به شما دسترسی داشته باشند؟ هایتان به راحتی می تیمی هم آیا  4
   شناسید؟های ارتباطی مختلف برای انواع مختلف اطالعات و اشخاص را می آیا راه  5

 روابط بین فردی 
 خیر بله  سوال ردیف
   شما در بیشتر مواقع لحن صحبت شما مثبت است؟  نظربه   1
   ای هستید؟ کنندهحمایت آیا شما شخصیت  2
   آیا شخصیت پذیرایی در مورد بازخورد گرفتن دارید؟  3
   آیا توانایی مدیریت خود و کنترل احساسات دارید؟  4
   اید؟هایتان داشته تیمی آیا تجربه مدیریت تعارض بین خود و هم  5

بنویسید. برای کلیه سواالتی که  ید پاسخ تشریحی ابرای کلیه سواالت که پاسخ "بله" داده  •
های تغییر آن را بیان کنید. این  ید نیز پاسخ تشریحی بنویسید و روش اپاسخ "خیر" داده 

 کند تا در مسیر دورکاری موفق قدم بردارید.  مرحله به شما کمک می 
بله بیشتر باشد، شما  هایا بشمارید. هرچه تعداد پاسخهای بله و خیر خود رتعداد پاسخ  •

 تری هستید.  برای دورکاری فرد مناسب 
 حل پیدا کنید و توسعه فردی را شروع کنید.  های "خیر" راه سعی کنید که برای پاسخ  •
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 گام دوم: یافتن شغل و سازمان مناسب 

ت که به دنبال شغل و  دانید، وقت آن اسرا فرد مناسبی برای دورکاری میاگر خود 
  کار مراحل زیر را انجام دهید.برای این سازمان مورد نظر خود باشید.

 مشخص کنید دقیقا دنبال چه کاری هستید  •
دورکار انجام دهید. صورت بهتوانید برای خودتان مشخص کنید که چه کارهایی را می

 کارراهه شغلی خود را بنویسید.

گردند،  رکار می بال چه خصوصیاتی در همکاران دو ها به دن در مورد اینکه سازمان  •
 اطالعات کسب کنید 

تر ی فرآیند جذب و مهمهای افراد دورکار تحقیق و بررسی کنید و خود را برادرباره ویژگی
های یک فرد مناسب دورکاری را متوجه از آن دورکاری آماده کنید. در مرحله قبلی ویژگی

زی و خود را برای مصاحبه آماده کنید. به طور کلی ریها برنامهشدید. برای بهبود آن
کارآمد ها به دنبال افرادی برای دورکاری هستند که اول بتوانند به صورت موثر و  سازمان

 دورکاری کنند و دوم دورکاری را دوست داشته باشند.

o .چگونه تجربه دورکاری پیدا کنید 
تجربه دورکاری داشته  کنند کهها افرادی را استخدام میبسیاری از سازمان

 کند.ید موارد زیر به شما کمک میاتجربه دورکاری نداشته حال اگر تا بهباشند. 
ها را بشناسید های مورد استفاده دورکاری در سازمانافزارها و اپلیکیشننرم ✓

 ها را یاد بگیرید. و کار با آن
 .ها را بشنویدبا افراد دورکار ارتباط بگیرید و تجربیات آن ✓
 االمکان یک پروژه دورکاری کوتاه مدت انجام دهید.حتی ✓

 برند شخصی و برند خود در فضای مجازی کار کنید روی   •
تر بیان کنید که دوست دارید بیشتر با روی رزومه خود کار کنید و اطالعاتی را پررنگ

ین امثال صفحه لینکد  طوربهها شناخته شوید. برند آنالین شما نیز بسیار مهم است.آن
 ط با کار ایجاد کنید. درصورت امکان صفحات شخصی مرتبدارید و روز نگه خود را به

 در دسترس باشید  •
ها بگویید که شما هم به دنبال دورکاری با شبکه افراد دورکار ارتباط بگیرید و به آن

 بعدی بخشهای اجتماعی مختلفی برای این افراد وجود دارد )در هستید. شبکه
 کرد(. خواهیم ت ا صحبهآن یدرباره

 ها مراجعه کنید دورکار را بشناسید و به آن های های جذب سازمان کانال  •
توانید از سایر افراد دورکار های جذب دورکاری را قبال ذکر کردیم. میتعدادی از کانال 
 نیز سوال کنید.

 

هایگام  
 آماده 

 شدن فرد
 برای

 دورکاری
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 ازدیدگاه سازمان: 

 تیم دورکار:  اعضاء تا جذب و استخدام گام هفت

ها است. یکی از متفاوت از سایر افراد و تیمهای دورکار کمی  تخدام تیمجذب و اس  رویکردهای 
ها با شرایط دورکاری  های جذب افراد دورکار، توانایی تطابق و سازگاری آن ترین مؤلفهمهم 

 است. 
جذب همکاران دورکار نیازمند داشتن فرآیندی منسجم است. این فرآیند از بررسی چرایی جذب  

 یابد. شده ادامه می پذیری همکاران جذبجامعه شود و تا دید شروع می همکاران ج 

 ی هریک را تعیین کنید.ها ها و مسئولیتنقش  و تیم جذب و استخدام   اعضاء: نخست گام 

پیش از آغاز فرآیند جذب، باید تیم جذب و استخدام را تشکیل دهید. این تیم شامل متخصص  
شود، مدیر تیم مورد نظر،  استخدام میی که برای آن جذب و استخدام، یک یا دو نفر از تیم

های هریک از این ها مسئولیتمدیر منابع انسانی و در برخی موارد مدیرعامل است. نقش
 شود: صورت زیر تعریف می افراد به

 
o متخصص جذب و استخدام 

 تهیه شرح شغل و آگهی استخدام ▪
 های دریافتی بررسی اولیه رزومه  ▪
 هاها و مصاحبه آزمون انجام دعوت از فرد برای  ▪
 های قبل از مصاحبهها و آزمون انجام تست ▪
 ارزیابی تناسب فرهنگی متقاضی با سازمان ▪
 تهیه پیشنهاد شغلی نهایی برای متقاضیان قبول شده ▪
 انجام رفرنس چک  ▪

o  اعضای تیم مورد نظر 
 ارزیابی تخصصی متقاضی  ▪
 بررسی میزان تناسب متقاضی با فضای کاری تیم ▪
 اری خود از کار در سازمان به متقاضی جارب کارائه ت  ▪

o  مدیر تیم مورد نظر 
 استخداممشارکت در تدوین شرح دقیق شغلی و آگهی  ▪
 ارزیابی تخصصی و ارزیابی میزان تطابق فرهنگی متقاضی با تیم و سازمان ▪
 تر تخصصی و تجربیات متقاضیبررسی موارد دقیق  ▪

o مدیر منابع انسانی 
 ی برای شروع فرآیند جذب ت شغلموقعیبررسی و تائید نهایی  ▪
 استخدامکمک به تهیه شرح شغل و آگهی  ▪
 بررسی تطابق فرهنگی متقاضی با سازمان ▪
 بررسی پیشنهاد شغلی نهایی متقاضیان قبول شده ▪
 تهیه قرارداد همکاری  ▪

o مدیرعامل 
 بررسی تطابق فرهنگی متقاضی با سازمان ▪
 زمان به متقاضیانداز ساگیری و چشم جهتارائه اطالعات کلی درباره  ▪
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 دوم: خوب فکر کنید و بنویسید  گام 

قبل از اینکه هر اقدامی در مورد جذب انجام دهید، به موارد زیر فکر کنید و پاسخ خود 
 را مستند نمایید.

 نام این موقعیت شغلی چیست؟ •
 چرا به این شغل نیاز داریم؟ •
 اهداف این شغل چیست؟ •
شغل چیست؟ بعد از یکسال از  معیارهای موفق بودن جذب همکار برای این •

 یم؟توجه شویم که جذب درستی انجام دادهچه طریقی م
هایی که افراد جذب شده در دوره آزمایشی بر عهده دارند وظایف و مسئولیت •

 چیست؟ 
ها، ویژگی ها، دانش و ... مورد نیاز برای موفق بودن در این نقش مهارت  •

 ست؟چی
نقش دارند؟ هر یک چه کمکی به این چه کسانی در فرآیند جذب این همکار  •

 کنند؟ رآیند میف

خروجی این سواالت به شما در نوشتن شرح شغل، تهیه آگهی استخدام، انجام 
 های مختلف و مراحل بعدی کمک خواهد کرد.مصاحبه

پاسخ این سواالت را از طریق برگزاری جلسات مشترک، مصاحبه و ... به دست آورده 
 نفعان درگیر به اشتراک بگذارید.همه ذینهایی را به و مستند کنید. خروجی 

 موقعیت شغلی مورد نظر را تعریف کنید  شخِص مناسب برایهای سوم: ویژگی  گام 
های مهم همکاران مورد ویژگی چراکه ترین مراحل جذب استاین مرحله یکی از مهم

مکار های شخصیتی، دانش تخصصی و ... هکند. مجموعه ویژگینظر را مشخص می
آل را مشخص کرده و مستند کنید. در برخی مواقع مشاغل دورکار نیازمند ایده

کانی مشخصی است. به طور مثال در مواقعی که "حداقل ساعات مشخصات زمانی و م
شود یا در مواقعی که بازه زمانی مشخصی ها تعریف می یمیتکاری مشترک" بین هم

ویژگی باید به اطالع متقاضیان رسانده  برای پشتیبانی و ... تعریف شده است، این
 شود.

 
 
 
 
 
 
 
 

هایگام   
 جذب و
 استخدام
 اعضاء تیم

 دورکار
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o  رای انجام دورکاری های مورد نیاز ب شایستگی 

هایی برای مشارکت  ها و توانایی ای از مهارت جذب برای یک تیم دورکار به معنی جذب مجموعه 
 کاری عبارتند از: ر های مورد نیاز برای دوها و شایستگی در دورکاری است. ویژگی 

 6  تباطات ر ا •
تبادل اطالعات و ارائه  برد وظایف خود نیازمند از آنجاییکه همکاران دورکار برای پیش 

های مختلف تلفن، ویدئو  به یکدیگر هستند، توانایی برقراری ارتباط از راه  هاگزارش
  کنفرانس و ... بسیار اهمیت دارد.

 7همکاری  •
ها و سایر افرادی  تیمی ا هم همکاری به معنی توسعه و حفظ ارتباطات کاری موثر ب

جه به اینکه نظارت مستقیم و جلسات مستمر  اط کاری داریم. با توها ارتباست که با آن 
کند تا بهتر  و حضور در جمع برای افراد دورکار وجود ندارد، داشتن این ویژگی کمک می 

 ها ارتباط گرفته و کارهای خود را پیش ببرند. تیمی بتوانند با هم 

 8ان مدیریت زم  •
یی مدیریت این زمان و  با توجه به اینکه زمان افراد دورکار در اختیار خودشان است، توانا 

 ها بر عهده خودشان قرار دارد. بندی بندی کارها و رسیدن به زمان اولویت 

 9انضباطی  - خود  •
فعالیت به صورت دورکاری نیارمند داشتن نظم شخصی است. با توجه به اینکه اعضای  

مستقیم در کنار یکدیگر مشغول به فعالیت نیستند، ساختاردهی به کارها    یک تیم و مدیر
 ها و ... بر عهده فرد است.  بندیبررسی زمان بندی وظایف، و اولویت 

 10پاسخگویی  •
در چارچوب قواعد تعیین   کنند،اری مشخص شده را رعایت  دورکار باید اصول ک  اعضاء تیم

 پذیر باشند.  ی نیز مسئولیت شده کارها را انجام دهند و در قبال خروج 

 11فعال بودن  •
پذیری و حرکت در مواجهه با تغییرات  شروع کننده بودن در کارها و انعطاف به معنای

شوند رو می طول دوره با آن روبه  است. افراد دورکار باید بتوانند در قبال مشکالتی که در
  منعطف بوده و به دنبال راه حل و اقدام باشند.

 

 
6 communication 
7 collaboration 
8 time management 
9 Self-discipline 
10 Accountability 
11 proactivity 

 

هایگام  
 جذب و
 استخدام
 اعضاء تیم

 دورکار
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 12را بودن نتیجه گ  •

ریزی دقیق برای رسیدن به نتایج است.  قبول و برنامه به معنای درک صحیح از نتایج قابل 
افراد دورکار با توجه به عدم نظارت و مدیریت مستقیم روزانه، باید بتوانند بر اساس اهداف 

 ی مطلوب دست یابند.به نتیجهتعیین شده حرکت کنند و  

 13توانایی کار مستقل  •
باید بتوانند به صورت مستقل کار   د دورکار از یکدیگر این افرادور بودن افرابا توجه به د

 کرده و نیاز به نظارت مستقیم و همکاری مستمر نداشته باشند.

 14حل منابع راه   حل مساله و  یافتن  •
باید بتوانند در صورت بروز مشکل در مرحله اول موقعیت را بررسی کرده  اعضاء تیم دورکار  

 راه حل بپردازند.  و به جستجوی

 15توسعه شخصی  •
ریزی برای  گرفتن بازخورد از دیگران و مدیر مستقیم، شناخت دقیق خود و برنامه   به معنای 

 های خود است. بهبود و ارتقای مهارت 

 16انگیزشی - خود  •
های خود را انجام  افراد دورکار باید بتوانند بدون نیاز به همراهی و حضور دیگران فعالیت 

طِی  با این شایستگی در هر زمان دلیلی برای انجام دادن کارها دارند و از دهند. افرادی 
 کشند. دست نمی   ،مسیر

 17صداقت و اعتماد  •
اد باشید، زمان و انرژی زیادی  درصورتیکه به صورت مستمر نگران انجام دادن کار توسط افر

لید محصول  تواند در جهت توشود. در حالت عادی این انرژی و زمان می از شما گرفته می 
ها  و خدمت به مشتری صرف شود. بنابراین افرادی را در تیم جذب کنید که بتوانید به آن

 نید و کنترل مستمر نیاز نداشته باشند. اعتماد ک

 های نوشتاری مهارت  •
های مورد نیاز همکاران دورکار، مهارت نوشتن است. همکاران  ترین شایستگی یکی از مهم 

دهند. چت، مستندسازی و ... با یکدیگر در ارتباط بوده و گزارش می دورکار از طریق ایمیل،  
  بسیار مهم است.  بنابراین داشتن این شایستگی برای دورکاری

 

 

 
12 Results-driven 
13 autonomous working 
14 Problem Solving & resourcefulness 
15 personal drive 
16 Self-motivated 
17 Transparent & Trusty 

 

هایگام  
 جذب و
 استخدام
 اعضاء تیم

 دورکار
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شود  ترجیح داده میبنابراین ی زیادی است، زمان و هزینهها نیازمند شایستگی  ی اینتوسعه
کار  متقاضیان تازه چراکه    د قبولی باشن  در سطح قابل ها  در هر یک از این شایستگی که متقاضیان  

 گذاری بیشتری هستند.  نیازمند آموزش و سرمایه 
های ارزیابی، انجام  ها وجود دارد. یکی از بهترین راه های زیادی برای ارزیابی این شایستگی راه 

در  ها ها برای ارزیابی این شایستگی ای از آزمون مجموعه های قبل از مصاحبه است. آزمون 
 شده است.  ره یک درجست شماپیو

o   استخدام نوشتن شرح شغل و طراحی آگهی 
های دورکاری  شرح شغل است. شرح شغل تدوین ، استخدام برای طراحی آگهی  گام اولین 

 شوند. شامل موارد زیر نیز می  ،هاعالوه بر جزئیات سایر شرح شغل

ه یکدیگر  های شغلی دورکاری شبیهمه موقعیت  های دورکاری: توصیف دقیق سیاست  •
. بهتر است که در شرح  د کننتغییر میبا توجه به شرایط سازمان، تیم و شغل،  بلکه    نیستند 

متقاضیان با آن   تناسب  تا درصد را درج کنید ها و اصول دورکاری شغل خود سیاست 
 .  افزایش یابد ها سیاست 

  ا دورکاریک تیم در سازمان شم اعضاء دانستن اینکه چرا  داستان دورکاری سازمان شما:  •
نگ دورکاری خود را مفید و جذاب است. با این کار بخشی از فره  ،برای متقاضیان  هستند 

 کنید. به متقاضیان معرفی می 
زمانی یا مکانی این  هایت و پشتیبانیکلیه تجهیزا : پشتیبانی الزامات زمانی، مکانی یا  •

این شغل نیازمند کار  ر  د  فعالیتطور مثال ممکن است که  موقعیت شغلی را بیان کنید. به
ی در یک موقعیت مکانی  در ساعات مشخصی از روز باشد یا اینکه جلسات ماهیانه حضور

 خاص داشته باشد.  
دانستن انتظارات سازمان از همکاران در زمینه   ای از فرهنگ ارتباطات سازمان: خالصه  •

قاضیانی  کند متکمک می   و  تیمی برای متقاضیان مفید خواهد بودارتباطات و همکاری بین
، از قبل به  کنند نمیکه با نحوه تعامالت و روش همکاری در سازمان شما احساس راحتی 

 .  کنند این موضوع توجه 
تیم جذب(   ء) یا یکی از اعضا شماهای نوشتن شرح شغل این است که یکی از بهترین روش 

درک و  آن شغل را جزئیات وظایف  تا د یدر آن شغل مشغول به کار شو  ی زمانیدر یک بازه
 های مناسب برای مصاحبه را نیز تدوین کنید. پرسش

ای باشد که عالوه بر دارا بودن توضیحات  موقعیت شغلی مورد نظر باید به گونه   استخدام   آگهی
فراهم  برای متقاضیان را کلی شغل، دسترسی به جزئیات شرح شغل و اطالعات کلی سازمان 

های سازمانی و  های کاری، ارزش سیاست  همچون واردی . اطالعات کلی سازمان شامل مکند 
 جذب، تجربیات سایر همکاران از کار در این سازمان و ... است.   فرهنگ سازمان، فرآیند 

هایگام   
 جذب و
 استخدام
 اعضاء تیم

 دورکار
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 های جذب متقاضیان دورکاری : راه چهارم  گام 
های رایج هایی متفاوت از روش شناسایی و جذب متقاضیان دورکاری نیازمند روش

داشته فرآیند جذب سازمان است. برای اینکه شناسایی و جذب موفقی  مورد استفاده در  
 باشید، به نکات زیر توجه کنید.

 برند کارفرمایی خود را در فضای مجازی تقویت کنید  •
ب، تأثیرگذار داشتن یک برند کارفرمایی قوی در جذب و نگهداشت افراد مناس

ا قرار دارند، ممکن تری به شم. متقاضیانی که در موقعیت مکانی نزدیکاست
ما همکارانی که در فاصله مکانی ا  اشته باشندتر به شما دسترسی داست راحت
وجو در هستند، از طریق جست یشما قرار دارند و متقاضی دورکاردورتری از 

 پردازند. فضای مجازی به بررسی سازمان شما می

 ای ازانهدقصاتصویر  ،که اطالعات شما در فضای مجازیاطمینان حاصل کنید 
فضای کاری را مجسم کرده و  توانندراحتی میبهو متقاضیان محیط کار است 

، نیازمند موضوعیابی به این  خود را یکی از افراد سازمان تصور کنند. برای دست
ساختن پروفایل جذابی از سازمان در فضای مجازی هستید. این پروفایل باید 

 اطالعات زیر باشد: شامل

o  اعضاء   وظایِف   انجام  روش  اگرچه.  ما باشد روش کاری ش   توصیف کننده
دوست   ولی این افراد معموالا   شودمی  تعیین  آنهادورکار توسط خود    تیم

ها، انتظارات، میزان دارند در مورد وظایف کاری، مسئولیت
های موفق، پذیری و ... اطالع داشته باشند. بسیاری از سازمانانعطاف

 کنند.کت" را توصیف می"یک روز عادی کاری در شر 
o  خود از کار کردن در سازمان را به   تجربیات همکاران فعلی و قبلی

های کاری از همکاران دورکار خود بخواهید تا داستان  اشتراک بگذارید.
خود، چرایی انتخاب دورکاری، دالیل ماندگاری در سازمان و ... را با 

ها ز بهترین مشوقها یکی اسایرین به اشتراک بگذارند. این داستان
 برای متقاضیان است. 

o  ها و ... خود را به نمایش بگذارید. ها، همایش ی جلسات، دورهم  
 ای )ماهیانه، سالیانه،...(، کنفرانس، دورهمیدرصورتیکه جلسات دوره

کنید، تجربه این وقایع و عکس و ... برای همکاران دورکار خود برگزار می
 بگذارید.  را به اشتراک هاهای آنو فیلم

o  اصلی فرهنگ سازمانی خود را به   های مؤلفه های سازمانی و ارزش
مند به همکارانی با ها عالقهسازمانی همه صورت شفاف بیان کنید. 
  سازمانهای های یکسان یا همسو با ارزشافرادی هستند که ارزش
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چه   داشته باشند. بنابراین در مورد اینکه به دنبال چه افرادی هستید و
 هایی برای شما اولویت دارد، شفاف باشید.ارزش

 گذاری آگهی استخدام را انتخاب کنید بهترین مکان برای به اشتراک  •
، ها در جذب همکاران دورکارسازمانی های استخدامی رایج و مورد استفادهکانال 

 استخدامکه آگهی کارایی کمتری نسبت به جذب سایر همکاران دارند. درصورتی
ها به اشتراک بگذارید احتماال گروه زیادی از متقاضیان دورکاری کانال   اینر  را دخود  

ها و دورکاری در گروه به مندان. در حال حاضر عالقهرا از دست خواهید داد
های مشغول به فعالیت هستند. برخی از شبکه عنوانهای مجازی با همین کانال 

 ارتند از:ی عبهای استخدامی رایج دورکاراجتماعی و کانال 

 

Social networks Job boards 
Work From (Slack) FlexJobs 

Nomad List (Slack) We work remotely 

Digital Nomad Jobs (Facebook) Working Nomads 

Remote & Travel Jobs (Facebook) RemoteOK 

 AngelList 
 Stack Overflow 
 Remotive 
 Remote.co 

 

مکارانی از یک شهر یا کشور خاص هستید، استفاده از که نیازمند جذب هدرصورتی
 های استخدامی محلی به شما کمک زیادی خواهد کرد. کانال 

موقعیت شغلی مورد نظر را به اطالع افراد مناسبی که فعاالنه به دنبال کار   •
 نیستند، برسانید 

به   یزمانی تمایل  یدر آن بازه  بسیاری از افراد مناسب همکاری با شما،ممکن است  
های استخدامی نداشته باشند. بهتر است که شما جایی شغلی یا بررسی کانال جابه

 رسانی کنید. این افراد عبارتند از:با ایشان در ارتباط بوده و شرایط خود را اطالع
o مندان به سایت سازمانبازدیدکنندگان و عالقه 
o  های اجتماعیین و سایر شبکهالینکد در توئیتر،سازمان کنندگان دنبال 
o  همکاران قبلی 
o سازمان مندان و فعاالن مرتبط با حیطه کاریهای مجازی عالقهگروه 
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https://workfrom.co/
https://www.flexjobs.com/
https://join.nomadlist.com/
https://weworkremotely.com/
https://www.facebook.com/groups/remotejobsfordigitalnomads/
https://www.workingnomads.co/jobs
https://www.facebook.com/groups/RemoteTravelJobs/
https://remoteok.io/
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 پنجم: ارزیابی متقاضیان دورکاری  گام 
همانند جذب سایر همکاران، بررسی و غربال اولیه بر اساس شرح شغل در این مرحله 

برای ادامه فرآیند ارزیابی  ل اولیه، مراحل زیر شود. پس از غربامیمورد نظر انجام 
 شود.متقاضی پبشنهاد می 

 های سازمانی ارزیابی تناسب با فرهنگ و ارزش  •
 اعضاء برای بوده وجذب برای هر سازمان  این مرحله یکی از مراحل پرچالش

و ارتباطات  تر است زیرا کلیه تعامالتضروریتر و البته ، سختهای دورکارتیم
 گیرد.صورت میراد به صورت مجازی این اف

بعدی  گامهای سازمان و فرهنگ آن است. تعریف دقیق ارزش گام، اولین
تعریف مجموعه   در نهایت، گام آخر  و  هاای از رفتارترجمه این موارد به مجموعه

، ارزیابی و سواالت مصاحبه برای ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان آزمون
 است. 

 ه مصاحب  •
حبه در هر سازمان متناسب با فضای کاری و سایر فرآیندهای آن د مصافرآین

 دهند.مصاحبه انجام می  3ها حداقل  شود. اما بیشتر سازمانطراحی و اجرا می

o  های سازمانی مصاحبه ارزیابی تناسب با فرهنگ و ارزش 
راستایی فرد با فرهنگ و این مصاحبه بر ارزیابی میزان تناسب و هم

ای از سواالت رد. در این مرحله مجموعهمان تمرکز داهای سازارزش
ها، ارزیابی مشخص شده را از کلیه متقاضیان پرسیده و بر اساس پاسخ

اولیه را انجام دهید. پاسخ قابل قبول برای هر سوال را از قبل مشخص 
کننده و رباتیک به نظر برسد کنید. ممکن است این مرحله کمی خسته

ری از خطاهای ارزیابی در مراحل بعدی های جلوگیاهاز بهترین ر  اما یکی
 است. 

o  های فردی مصاحبه ارزیابی تجربه کاری، دانش تخصصی و ویژگی 
هدف این مصاحبه کسب اطالعات در مورد تجربیات قبلی متقاضی و 
نحوه کار در تیم است. با توجه به موقعیت شغلی مورد نظر، این تجارب 

ها در این اری از سازمانشود. در بسی سیعی را شاملتواند حیطه ومی 
 شود. تر متقاضی تعریف میهای عملی برای ارزیابی دقیقمرحله، تمرین
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o  مصاحبه نهایی 
شود که نیازمند زمان و در این مرحله به بررسی مواردی پرداخته می

نویس، بررسی کد توجه بیشتری است. به عنوان مثال برای یک برنامه
 .گیردمیدیر، بررسی یک چالش مدیریت انجام و برای یک م

ها، کلیه افراد درگیر در فرآیند ارزیابی، نظرات خود را به صورت پس از انجام مصاحبه
توانند به صورت ها میمصاحبه شود.گیری نهایی انجام میستند ارائه کرده و تصمیمم

حداقل  ،تر متقاضییقبرای ارزیابی دقها مجازی انجام شوند. اما بسیاری از سازمان
با  مصاحبهمجموعه سواالتی برای  دهند.یک مصاحبه را به صورت حضوری انجام می

  درج شده است. 2اعضاء تیم دورکار در پیوست شماره 
 رفرنس چک  •

شود و برخی دیگر ها انجام می بررسی پیشینه متقاضیان در برخی از سازمان
ین کار، کسب اطمینان از اطالعات کسب دانند. هدف از افایده میاین کار را بی

تناسب شده در فرآیند جذب و کسب اطالعات جدید برای بررسی بیشتر 
د نشومتقاضی با سازمان است. سواالتی که معموال در رفرنس چک پرسیده می 

 عبارتند از:

 ید؟اای با این فرد همکاری داشتهدر چه زمینه ✓
 یشان چیست؟به نظر شما بزرگترین نقطه قابل بهبود ا ✓
دهید؟ دالیل عملکرد چه امتیازی می 10تا  1به عملکرد ایشان از  ✓

 دانید؟ا چه میباال/پایین ایشان ر
 کنید؟ آیا مجددا با ایشان همکاری می ✓

 همکاری آزمایشی   یششم: ارسال پیشنهاد حقوق و دستمزد و دوره گام 
ی ارسال پیشنهاد که همکار مورد نظر خود را انتخاب کردید، مرحله بعددرصورتی

شما باید  پیشنهاد کاری، ایمیل کاری و شرایط دوره همکاری آزمایشی است. در
مواردی همچون نام موقعیت شغلی و شرح شغل آن، سبد جبران خدمات، تاریخ 

 .در کنیدهای کاری سازمان و تعهد عدم افشای اطالعات را شروع به کار، سیاست
ت ره همکاری آزمایشی برای بررسی صحهای دورکار از دوبسیاری از شرکت

کنند. دوره همکاری تناسب فرد با تیم و سازمان استفاده میها و میزان ارزیابی
های همکار، یادگیری ها و مهارتکند تا درباره تواناییآزمایشی به شما کمک می

 اطالعات کسب کنید.  نیز وی و میزان تطابق با تیم و سازمان
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 پذیری : جامعه هفتم گام 
دانش، مهارت و دیدگاه الزم   ،تازه وارد  همکارِ پذیری فرآیندی است که در آن  جامعه

 لیسازمان تبد  یموثر برا  یبه عضو  بدین ترتیبکند و  را در مورد سازمان کسب می
ها، هنجارها و کوشد تا با قبول ارزش. در این فرآیند همکار تازه وارد میشوند یم

رات رفتار دهد و مطابق انتظاود را با اوضاع مطابقت الگوهای رفتاری سازمان خ
 کند.

  :شودپذیری همکاران دورکار پیشنهاد میاقدامات زیر برای جامعه

 سریع ارتباط بگیرید   ، با همکار تازه وارد •
ارتباط بگیرید. یک  اوبا  پس از قبول پیشنهاد نهایی توسط متقاضی

کار نشان کند. به همار کمک می خوشامدگویی گرم به افزایش میزان تعهد همک
ید. پس از آن، هست دهید از اینکه به جمع شما اضافه شده است خوشحال

ها را های مورد نیاز برای تکمیل پرونده پرسنلی و سایر اطالعات و دسترسیفرم
 برای همکار ارسال کنید تا مراحل اداری انجام شود.

 ا دارد نظر برای انجام کار ر مطمئن شوید که همکار تازه وارد تجهیزات مورد   •
همکاران دورکار ممکن است فضای کاری مشخصی در منزل نداشته و نیازمند 

ای ریزی هزینه جذب، بودجهکمک سازمان باشند. به همین دلیل در زمان برنامه
که تجهیزات مورد برای خرید تجهیزات کاری همکاران در نظر بگیرید. درصورتی

مطمئن شوید که قبل از   شود،یار همکار قرار داده مینیاز از طرف شرکت در اخت
 دهد. اولین روز شروع کاری این اتفاق رخ می 

 برای هر همکار تازه وارد یک رفیق در نظر بگیرید  •
وارد است تا ها برای کمک به همکار تازهداشتن یک رفیق یکی از بهترین راه

تر از مربی رسمیی غیر" خیل18بتواند به راحتی با سازمان هماهنگ شود. "رفیق
کند. رفیق به همکار تازه وارد کمک ای با فرد برقرار میارتباطات دوستانه  است و

تی مراجعه کنیم"، "چگونه کند تا مواردی مثل "به چه کسی برای کارهای آیمی 
 تر یاد بگیرد.از ابزارها استفاده کنیم"،... را راحت

د رت هفتگی با همکار تازه واررفیق ابتدا به صورت روزانه و سپس به صو
دهد. عالوه بر پاسخ به کند و به سواالت او پاسخ می ارتباط برقرار می

پرسد و با پرسیدن این سواالت به ایجاد سواالت، سواالتی را نیز از فرد می 
  کند. سواالتی مانند:فضای صمیمی و شناخت بیشتر فرد کمک می

 

 
18 Buddy 
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o  شدی؟ از چه چیزی در تیم بیشتر خوشحال 
o  که تو را نگران کرده باشد؟چیزی هست 
o آیا ابهامی در مورد کار و شرایط کاری داری؟ 
o خواهی؟آیا راهنمایی بیشتری از من می 
o نظرت در مورد تیم و مدیریت تیم چیست؟ 

 
 انگیزی برای همکار تازه وارد بسازید اولین روز کاری خاطره  •

ه سازمان ن وفاداری فرد باولین روز کاری نقش بسیار مهمی در تعهد و میزا
طبق دارد. اگر امکان حضور فرد در محل ساختمان شرکت وجود دارد، روز را 

پیش برده و شرایط سازمان را شرح دهید. حتما درباره  ی مشخصبرنامه یک
 ریزی کنید. های مورد نیاز فرد برنامهآموزش

توانید ار کنید. میای )مجازی( با حضور فرد و مدیر تیم برگزروز اول کاری جلسه
از قبل سفارش دهید تا در زمان جلسه به  کیکبرای فرد و مدیر تیم قهوه و 

 !ایشان تحویل داده شود

 
 های دورکاری را با همکار تازه وارد به اشتراک بگذارید سیاست  •

راهنما تدوین دفترچه  های دورکاری سازمان را مدون کرده و به صورت  سیاست
راری ارتباطات و ....  ت کاری، ابزار و تجهیزات، نحوه برقکنید. مواردی مثل ساع 

 در این دفترچه باید شفاف شود. 

 ریزی کنید ها و سایر افراد سازمان برنامه تیمی برای آشنا شدن همکار با هم  •
دهند. ین و مجازی انجام میها این مرحله را به صورت آنالبسیاری از شرکت

همکاران و    هاتیمیو مدیر مستقیم، سایر هم  واردجلساتی با حضور همکار تازه
فضای دورکاری  با افراد تیم، همکار جدیدشود و میواحد منابع انسانی برگزار 

 .  شودآشنا میهای فرهنگ سازمانی و المان

 چک لیست داشته باشید  •
برای اینکه از انجام کلیه مراحل اطمینان داشته باشید حتما چک لیست مربوط 

 ری تهیه کرده و برای هر فرد طبق چک لیست اقدام کنید. پذیبه جامعه

 از همکاران بازخورد بگیرید  •
یابی و بازخورد گرفتن همکاران یکی از بهترین ابزارهای بهبود فرآیندهاست. عارضه

کند تا نقاط قوت فرآیند و نقط قابل پذیری به شما کمک میفرآیند جامعهاصالح 
 ریزی دقیقی انجام دهید. برنامه  ،ندآیو برای بهبود فر   بهبود آن را به خوبی درک کرده
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 :های ساده و کاربردی زیر را مد نظر داشته باشیدتوصیه

اعتماد  خودامکانپذیر است. به تک تک افراد تیم   ،موفق  باور کنید که دورکارِی  −
ه وردرا برآ  شما  کنید، باور داشته باشید که از پس دورکاری برمی آیند و انتظارات

  خواهند کرد.
راحتی ارتباط شود اعضاء تیم نیز بهاین کار باعث میارتباطات را آسان کنید.  −

 گر انجام کارها و دستیابی به نتیجه است.برقرار کنند و این امر، تسهیل
مطمئن شوید همه افراد تیم، به امکانات و تجهیزات الزم دسترسی دارند و  −

 اند. هآموزش دید آنهابرای استفاده از 
های ویدیویی را در دستور کار قرار دهید و از آنها موثر استفاده کنید: تماس −

 .کنید صداهای اضافه و تصاویر مزاحم را حداقل و نور فضا را ماکزیمم
های مهم دورکاری، از یکی از نگرانی .داشته باشیدآنالین پ آ -کبابزار ارتباطی  −

 بین رفتن اطالعات است.
جدید باشید. ابزار و فرآیندهای جدید را اسایی رویکردهای مدام به دنبال شن −

 .آزمایش کنید تا ببینید کدام بیشتر از همه به کارتان می آید
شما نشان دهند تا چه حد قابل دهید تا به قرار هایی دورکارها را در موقعیت −

 .پاسخ دهید آنها به اعتماد و در مقابل، شما هم شفاف باشید .ندهست اعتماد
توانید کارهای خود و اعضاء تیمتان را فاده از از کارهای زیر میاستبا 
 روزرسانی کنید:به

o  استاز کاری که در حال انجام  روزرسانیبهارسال ایمیل. 
o  حضور در جلسات سرپایی 
o  گروهی  لیکیشندر یک اپ ی کارهاروزانه روزرسانیبهارسال

 slack مانند
o  موقعیت(Status) آپدیت   ، همیشهتچاپلیکیشن در  خود

 .کنید
o شرکت کنید  تیمهای داخلِی در بحث. 
o موضوع خاصی را انتخاب و در چت های گروهی مطرح کنید. 

 عنوان مدیر یک تیم دورکار شما به

 چه کارهایی باید انجام دهید؟
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 .سایت( را به دورکاری بیاورید-)آن حضوریمزایای مشاغل 

 را مدنظر قرار دهید. کارایی و دسترسی •

تفاهم، ءوسایجاد برای جلوگیری از صورت آنالین در دسترس باشید. دائمًا به
داشته باشید. برای تعیین رفتارهای معمول و معقول در تیم  های مشخصی  پروتکل

طور هاستفاده شود. ب  چگونهبا تیم توافق کنید از چه ابزاری برای چه نوع ارتباطی و  
از  هاییتوافق کنید. مثال نیز دهی مورد انتظارتان خاص، در مورد زمان پاسخ

وت، فروم مخصوص برای ، گوگل هنگ اslackایمیل،  زعبارتند ا ابزارهای ارتباطی
فضایی از جنس شبکه های اجتماعی برای گفتگوهای  و کارکنان بخش اداری

 .غیررسمی
گوگل درایو،  تعریف کنید مانند هاگذاری فایلاشتراکبهفضای مشترک برای یک 

اخذ  و برای هماهنگی بیشتر وو ...  گوگل داکس، انواع اپ های مدیریت وظایف
 .نماییداستفاده  Trello مدیریت پروژه نظیر  آنالیناز ابزارهای موقع، ی بهنتیجه

 :کنید به دو صورت زیر برگزاررا جلسات آنالین 
o هرکس  است که در آن جلسات سرپایی: جلسات کوتاه روزانه

، کارهایی انجام دادهدهد روز قبل چه میخالصه توضیح  صورت  به
 ؟داردهایی چه چالشبرنامه امروزش چیست و 

o  :جای عملکرد هب بار برگزار ودر هفته یا در ماه یکجلسات بازنگری
 بازخورددر این جلسات باید  .  شودمیفردی، بر عملکرد تیمی تمرکز  

حل بدهید. به این ها را بررسی کنید و راهبدهید، موانع و ضعف
رود؟ چه خوب پیش می مواردیپاسخ دهید: چه  هاپرسش
ایم؟ یاد گرفته موضوعاتیبهتر انجام شود؟ چه  دتوانمی یموارد
  ؟اندهنوز حل نشده موضوعاتیچه 

 دائماً .  حضوری برگزار کنید  صورتروال مشخص، بهطبق یک  جلسه های گروهی را  
توانید میرا    بازخوردها  داشته باشید.  نیز ارزیابی  -نظام خود  و  بدهید  بازخوردبه هم  

مدیریت کنید و به نکات  Spotify tribe's Health Check Output ابزاری مانندبا 
 :توجه کنیدزیر نیز حتمًا 

o راحت، و حتی جالب. را ساده نگه دارید، فرآیند بازخورد 
o نتایج را تصویری ارائه دهید تا نتیجه گیری ساده باشد. 
o هفتگی، ماهانه، یا سه ماه یکبار  صورت، بهبسته به نیازهای تیم

 .بگیرید بازخورد
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o بازخوردهاهای تازه بگیرید. در برابر تصمیم ،بر اساس نتایج 
 .پاسخگو باشید تا باعث دلزدگی افراد تیم نشوید

o  بهبود عملکرد  ،را از ابتدا روشن کنید، هدف بازخوردهدف از ارائه
 .است نه قضاوت

o  عبارتهرا بازی دهد، ب بازخوردنباید مدل دریافت  موضوعیهیچ 
 «.تا تیمی »خوب جلوه کند باعث نشود هیچ عاملی دیگر 

o ،ها را در جلسات ویدئویی حتی المقدور داده  برای اثربخشی بیشتر
  .جمع آوری کنید نه پیمایش آنالین

  .گیری داشته باشیدو تصمیم فکریابزارهای طوفان  •
های بگیرید. در پرژهرا بکار   InVision درارهای متنوعی از گوگل داکس تا وایت بوز اب 

 استفاده کنید.  Instagantt و Asanaاز بزرگتر

 .کار مجازی استفاده کنید از دفاتر  •
سازی و ساعت ورود و خروج  ، فضای کاری را شبیهSococo هایی مانندبا پلتفرم

)شروع و پایان وقت اداری( افراد را کنترل کنید. به جای ایمیل زدن و جلسه 
با این  اتاق دیگر بروید و با افراد صحبت کنید. مجازی به رذاشتن، از این دفتر کاگ 

 .توانید وبینار و کنفرانس هم برگزار کنیدپلتفرم می 

  تری داشته باشید.حضور واقعی ،در دنیای واقعیمجازی بمانید اما  •
صورت آنالین در جلسات هب Revolve Robotics Kubi  عنوان مثال با پلتفرمبه

بورد را ببینید، بعد بچرخید ان را جابجا کنید. وایتحضوری حاضر شده و زاویه دیدت
 .کنیدو به همکارانتان که در اتاق نشسته اند نگاه 

  امکانات و تجهیزات مناسب فراهم کنید. •
پهنای باند و اینترنت پرسرعت است، اگر نداشته باشید تمام مدت   ،ترین عاملمهم

از افراد تیم باید کامپیوتر  تیم خراب است. هریک افراد یهمه خود شما و اعصاب
 .داشته باشد و ... مناسب، هدست، دوربین، ابزار مطمئن ویدئوکنفرانس

  فرصت معاشرت فراهم کنید. •
کتابخوانی، کالس آشپزی، و دورهمی و شب نشینی   هایگروه ،با ویدئو کنفرانس

 .های دسته جمعی انجام دهیدمجازی برگزار کنید یا بازی
م وقت بگذرانید و آنها را تشویق کنید تا خارج از فضای حضوری با اعضای تی •

  مجازی با هم ارتباط بگیرند.
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 :ها سازنده برخورد کنیدبا تعارض •
o بیش از حد دوستانه یدوستانه برخورد کنید، حت. 
o  کنید فکر همیشه مثبت. 
o احساساتی نشوید. 
o انتقادآمیز صحبت نکنید. 
o  دمبتنی بر وقایع، صحبت کنیهدفمند و.  
o  های مثبت افراد در حل موضوع باشیدقدردان قدم. 
o هربار فقط یک موضوع را حل و فصل کنید. 

داشته باشید که »توافقنامه تیم« ها، برای هر تیم یک به منظور انسجام فعالیت
تیم  ءاعضا، اطالعاتی به اشتراک گذاشته شودهاست: چه مجموعه ای از پروتکل

. چه کاری در دست دارنددیگران چه جا متوجه شویماز ک ند. باش در ارتباط چگونه
ها هستند، از چه ابزاری در کجا استفاده ، موارد انضباطی کدامهایی کار کنیزمان

 گردیده است.درج  3ای از این توافقنامه در پیوست شماره نمونهکنیم و چرا. 

 

  دهید.تفاوتهای فرهنگی را به رسمیت بشمارید و خودتان را با دیگران وفق  •
در نظر داشته باشید در شرایط دورکاری به دلیل محدود شدن نقش عواطف و زبان 

وهله اول، سعی کنید  دربنابراین  بیشتر است برداشتءاحتمال بروز سو ،بدن
   .تصویری ارتباط بگیرید

 :مالحظاتی که باید در توافقنامه دورکاری با هر فرد/تیم لحاظ شود

 اطالعات •
o زم است به اشتراک بگذاریم؟چه اطالعاتی را ال  
o چه اطالعاتی را فرد الزم است با ما به اشتراک بگذارد؟ 
o  وظایف استفاده کنیم؟آیا باید از  یک سیستم مرکزی برای مدیریت 
o کنیم؟آیا از تقویم اشتراکی استفاده می  
o آیا نیاز است از دیتابیس مشترکی استفاده کنیم؟ 
o استفاده کنیم؟ های کاراز چه روشی برای ثبت زمان 
o آیا نگرانی در مورد امنیت اطالعات داریم؟  

 ارتباطات  •
o  میکند؟ ایمیل، پیامک، از چه ابزارهایی برای ارتباط با دیگران استفاده

 .چت، تلفن، تماس ویدئویی، دفترکار مجازی، ارتباط حضوری
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o ؟ باشدزمان پاسخگویی چقدر  انتظار داریم 
o ؟یمشترک کاری با دیگران دارهای مآیا نیاز به تختصیص زمان 

 زمانبندی  •
o ؟یمچه زمانهایی نیاز به همکاری با دیگران دار 

 مدیریت وظایف  •
o  وظایف را تخصیص دهیم؟چطور  
o  وظایف شما مؤثر کاری تکرار/دوباره در فرد یا تیم دیگری کارِ آیا

 پیشگیری کنیم؟از آنها توانیم ؟ اگر بله، چطور میاست
o  بزاری استفاده کنیماز چه ابرای پایش کارها. 

 هاوری خروجیبهره •
o ؟را مشخص کنیمگیری اهداف قابل اندازه  
o دستیابی به اهداف را اندازه گیری  های زمانیچگونه و در چه بازه

 ؟ میکنیم
o آیا ازOKR  استفاده کنیم؟ 

 

 پیگیری زمان کاری •
o  یا  مبتنی بر میزان وقت صرف شدهچطور زمان کاری را پیگیری کنیم؟

 دیگر؟ هایمعیار
 روابط بین افراد  •

o  دهند؟ بازخوردبا چه روشی افراد به هم  
o  نیازمندیم؟ بازخوردآیا به پروتکل رسمی مجزا برای ارائه  
o و اختالفات فردی را حل و فصل کنیم؟ هابرداشتء چطور سو  
o  با چه روشی بطور مداوم از یکدیگر قدردانی کنیم؟ 
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 چگونه تعریف کنیم؟ فرآیندهای اصلی دورکاری را
 

نداشته باشد اما ما  به آنای کس عالقهو هیچ نباشدآیندی خوش ناِم  ،شاید فرآیند
تا حس بهتری داشته   بنگریم  فرآیندهابه  «  ؟کنیم»ما چگونه کار میی  از زاویهتوانیم  می 

 :عبارتند ازفرآیندهای مهم دورکاری . باشیم

 پیشنهادات مناسب برای موضوع

 اری هدف گذ 

 مشخص کردن اهداف ساالنه  •
 مشخص کردن اهداف فصلی  •
 مشخص کردن برنامه هفتگی  •
 کردن برنامه روزانه مشخص   •

 ریزی ساالنه جلسات استراتژی و برنامه  •
• OKR 
 متودولوژی اجایل  •

 اصول

 مشخص کردن خط قرمزها  •
 سازی بایدها شفاف •
 هامشخص کردن ارزش  •
 انتقال دانش  •

 مکتوب سازی  •
 اعتماد  •
 رد به فرد انتقال فرهنگ ف •
 سازی شفاف •
 خودکار سازی  •

 روابط بین تیمی 

 ابر سازوکارها  •
 تیمی تصمیمات بین   •
 درخواست فیچر برای محصول •
 ساخت آموزش برای محصول •
 پشتیبانی و بهبود محصوالت  •

 همپوشانی زمانی  •
 فرهنگ پاسخگویی  •
مشخص کردن زمان آفالین و آنالین   •

 بودن 
 بردهای اشتراکی  •
 جلسات مفید و هدفمند  •

 ط درون تیمی رواب
 سازی و تیم 

 های کاری ریزی برنامه  •
 مدیریت تعارض  •
 اطالعات انتقال دانش و  •
 استخدام •

 جلسات بازبینی و  جلسات روزانه •
 ابزارهای مدیریت کار  •
 مستندسازی کارها  •
 راهبری  •
 360های  ارزیابی  •

 مدیریت فردی 

 ریزی رشد فردی برنامه  •
 هماهنگی با جهت رشد شرکت  •
 د بازخور  یو ارائه  دریافت •
 مدیریت کارها  •
 تعادل کار و زندگی  •

 راهبری  •
 فرد جلسات فردبه •
 های فردی روتین مشخص کردن   •
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 در دورکاری از چه ابزارهایی استفاده کنیم؟

 
ابزارها عصای دست ما در دورکاری هستند. در منابع مختلف ابزارهای بسیاری پیشنهاد 

ابزار را انتخاب کنیم و به شرح و ها در هر رده یک یا چند توانیم از بین آنشده که می
ها بپردازیم. در اینجا ما از تجمیع و گسترش موارد ذکر شده در چندین گسترش آن

بندی جامع از نحوه ارتباط و ابزارها رسیدیم ی به یک دستهمکنزویژه بهمنبع مختلف 
 مختلف کمک کننده باشد. یهاتواند به شرکتکه می

 تباط معرفی ابزارهای برقراری ار

 مناسب برای... نحوه ارتباط

 تلفن
 برقراری و ایجاد روابط فردی •
 بحث در مورد موضاعات حساس و سخت •

 ویدیو کنفرانس

 له به همراه صفحه مشترک یا وایت بردئافزایی و حل مس هم •
 جلسات هفتگی و مرور •
 گیریتصمیم •
 کارگاه و آموزش •
 تیمی و بازخورد یجلسات گفتگو •

 چت

 فرآیندهای جمعی  •
 واالت فوری برای راهنمایی گرفتنس •
 به روز نگه داشتن اطالعات در لحظه •
 گفتگو تیمی •

های صوتی و پیام
 تصویری

 توضیح کار •
 راهنمایی یااطالعات در زمان محدودارایه  •
 هاخالصه سازی موضوعات و گزارش •

 ایمیل
 موضوعات جدید به گروه بزرگی از افراداطالع رسانی •
 خارج شرکتارتباط رسمی در داخل یا  •
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 معرفی ابزارهای مدیریت کارکرد عمومی 

 ابزار پیشنهادی مناسب برای موضوع

 تولید محتوا

 اسناد مشترکتهیه  •
 اصالح همزمان متن •
 وایت برد مشترک •
 فضای اشتراک دانش •

• Office 365 
• Google docs 
• Confluence 
• Miro 

ویدیو 
 کنفرانس

افزایی و حل مسله به همراه صفحه هم •
 ا وایت بردمشترک ی

 جلسات هفتگی و مرور •
 گیریتصمیم •
 کارگاه و آموزش •

• Zoom 
• Tencent conference 
• Ding talk 
• Webex 
• Microsoft teams 

 اشتراک اسناد

 ها و مستنداتاشتراک فایل •
 ذخیره سازی اطالعات •
 های متفاوتمدیریت نسخه •
 دسترسی در سطح سازمان •

• Box 
• Sharepoint 
• Dropbox business 
• Baidu cloud disk 
• Google drive 

های کانال 
 ارتباطی 

 فرآیندهای جمعی  •
 سواالت فوری برای راهنمایی گرفتن •
 نگه داشتن اطالعات در لحظهبه روز  •
 گفتگو تیمی •
 در جریان انداختن اطالعات  •

• Telegram 
• Ding talk 
• Wechat business 
• Slack 
• Microsoft team 
• Basecamp 
• Hipchat 
• Google hangouts 

 مدیریت کار

 پیگیری و مشخص کردن وضعیت کار •
 بندی کاراولویت •
 مدیریت عملکرد •
 مدیریت پروژه •
 چک لیست •

• Trello 
• Jira 
• Asana 
• Smartsheet 
• Microsoft planner 
• basecamp 

 تعامل 

 فایل ارایه تعاملی  •
 بازبینی و آموزش تیم •
 پرسش و پاسخ تعاملی  •
 ایجاد تعلق •
 نظرسنجی •

• Kahoot 
• Ideaboardz 
• Slido 
• Poll everywhere 
• Mentimetere 
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 پیوست شماره یک

  های مورد نیازارزیابی شایستگیعه سواالتی برای مجمو
 دورکاری 
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 ارتباطات   •
o توصیف کنید. هخودتان را در دو جمل 
o برخورد شما چیست؟ ،کنددر مواقعی که کسی با شما صحبت می 
o ای برای یکی از همکارانتان کنندهبیان کنید که اتفاق ناراحتای را  تجربه

 یدرخ داده و با او همدلی کرده
o  دن با دیگران برای شما آسان است؟ آیا صحبت کر 
o دوست دارید از چه طریقی با همکارانتان ارتباط برقرار کنید؟ 
o ای را بیان کنید که نظر خود در مورد یک مساله را برای جمع تجربه

 یدداده توضیح
o  کنید یا فرد در مکالمات روزانه به طور معمول شما بیشتر صحبت می

 مقابل؟ 
o که از شما انتقاد شده. پاسخ شما چه بوده؟ای را بیان کنید تجربه 

 همکاری •
o نفر ارتباط مستقیم کاری  2ای را بیان کنید که در آن با بیشتر از تجربه

 کنید؟ می اید. چگونه این شرایط را مدیریت داشته
o  دهید: کار تیمی یا انفرادی؟ چرا؟کدام روش کاری را ترجیح می 
o لیل عدم هماهنگی افراد تیم ای را بیان کنید که تیم شما به دتجربه

 هدف نرسیده باشد. واکنش خود را توضیح دهید.
o ها چیست؟تیمیهای ساختن ارتباط با همترین المانمهم 
o از همکارانتان در یک پروژه مشکل ای را بیان کنید که با یکی تجربه

 کردید؟ید. چگونه همکاری می اداشته
o به نظر شما روح تیمی چیست؟ 

 مدیریت زمان •
o بندی کارها چیست؟روش شما برای اولویت 
o  دانید؟ مثال بزنیدآیا خود را فردی مولتی تسک می 
o  تر از کامل دهید: انجام دادن کارها مهمشما کدام روش را ترجیح می

 هاست، هر چیزی باید به صورت کامل انجام شودآنبودن 
o ای را بیان کنید که زمان تحویل چند کار نزدیک بوده است.تجربه 

 اقدامات خود را توضیح دهید
o کند و زمان بسیار کمی فرض کنید مدیر شما به شما کاری را واگذار می

 برای تحویل دارید، واکنش شما چیست؟
o   پیگیری و بررسی روند انجام کارها چیست؟ آیا معیاری روش شما برای

 برای بررسی میزان عملکردتان دارید؟
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 خود نظم و انضباطی •
o ن کنید که باید در بازه مشخصی به نتایج مشخصی ای را بیاتجربه

 رسیدید.می 
o راه حل شما برای زمانی که چندین کار دارید چیست؟ 
o جام شده چیست؟روش شما برای بررسی درصد فعالیت ان 
o ید؟ به نظر شما در این شرایط چه حال بیش از یک مدیر داشتهآیا تابه

 باید کرد؟
 پاسخگویی •

o ید اه مسئولیت یک شکست را برعهده داشتهای را بیان کنید ک تجربه 
o آخرین باری که اشتباه کرده بودید را شرح دهید 
o ید چه بوده استدادهحال در کارتان انجام بزرگترین اشتباهی که تابه 
o یداای را بیان کنید که از مدیرتان بازخورد منفی گرفتهتجربه 
o یداای را بیان کنید که از اشتباهی درس گرفتهتجربه 
o ای را بیان کنید که به دالیلی تصمیم گرفتید کاری را انجام ندهیدتجربه 
o خگوی ای را بیان کنید که مدیر شما در مرخصی بوده و شما پاستجربه

 یداکارها بوده
o ید. افرض کنید وظایفی به شما محول شده که تا به حال انجام نداده

 برخورد شما چیست؟
 فعال بودن •

o بل تغییرات ناگهانی چیست؟ از تجربیات قبلی خود واکنش شما در مقا
 مثال بزنید

o ریزی و اجرای یک پروژه جدید  ای را بیان کنید که وظیفه برنامهتجربه
 شما بوده است.بر عهده 

o ریزی شما با مشکل مواجه شده و اجرای پروژه طبق فرض کنید برنامه
 رود. چه خواهید کرد؟برنامه پیش نمی

o رو کنید که چالشی بوده و شما یا موانع زیادی روبهای را بیان تجربه
 یدابوده

o رو شده و شما باید ای را بیان کنید که پروژه شما با مشکل روبهتجربه
 شی تیم را افزایش دهید. اثربخ 

 توانایی کار به صورت مستقل  •
o ای را بیان کنید که دسترسی به مدیر مستقیم ممکن نبوده و تجربه

 گیری از جانب شما بوده است؟  یمشرایط نیازمند تصم
o گیری مهمی را بدون کمک گرفتن از ای را بیان کنید که تصمیمتجربه

 ید.امدیر مستقیم خود انجام داده
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 حل مسأله •
o یداای را با موفقیت حل کردهای را بیان کنید که مسالهتجربه 
o حل مساله ای را بیان کنید که از شما انتظار خالقیت و نوآوری در  تجربه

 نداداشته
o ای را بیان کنید که برای حل یک مساله نیاز به جمع آوری تجربه

 یداها داشتهاطالعات و تحلیل آن
o   گیری دهید یا اینکه تصمیمگیری را ترجیح میشما مسئولیت تصمیمآیا

 بر عهده دیگری باشد
o یداای را بیان کنید که یک بحران را بر طرف کردهتجربه 
o ای را ی را بیان کنید که باید در یک فشار روانی/ زمانی مسالهاتجربه

 یداکردهحل می 
 توسعه شخصی •

o  های شخصی خود در سال گذشته را بیان پیشرفتسه مورد از آخرین
 کنید

o دارید؟ روز نگه میچگونه خود را به 
o رسید؟ها میاهداف امسال شما چیست؟ آیا اطمینان دارید که به آن 

 شیخودانگیز •
o کنید چگونه خود را باانگیزه که به تنهایی روی یک پروژه کار میمانیز

 دارید؟ نگه می
o کنید چگونه مند نیستید کار میبه آن عالقه ای کهکه روی پروژهزمانی

 دارید؟ خود را باانگیزه نگه می
o  زمانی که حوصله و روحیه کار کردن ندارید، چگونه خود را مجبور به

 کنید؟کار کردن می
o انگیزه چیست؟رخورد شما با افراد بیب 
o  مواردی که امیدواریم در شش ماه آینده به آن دست پیدا کنید را بیان

 .کنید
 های نوشتاریمهارت  •

o  منابع شما برای اصالح یا پیدا کردن لغات در زمان نوشتن یک متن
 چیست؟

o منابع شما برای اصالح گرامر و ساختار نوشتن یک متن چیست؟ 
o ست؟ه اهداف شما درارت نوشتاری، آیا تقویت مه 
o روش شما برای بررسی ساختار یک متن چیست؟ 
o  ید چه بوده است؟ کمی درباره آن توضیح نوشتهجدیدترین متنی که

 دهید.
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 دوپیوست شماره 

 با اعضاء تیم دورکار مصاحبهمجموعه سواالتی برای 
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o خود را در چند جمله توصیف کنید 
o چرا در این زمینه مشغول به فعالیت هستید؟ 
o کردید؟ چرا کار قبلی خود را ترک 
o آل از نظر شما چیست؟کار ایده 
o ید؟ چرا؟اتان کدامیک را بیشتر دوست داشتهاز کارهای قبلی 
o ترین که متقاضی دارای تجربه دورکاری است از او بپرسید؛ بزرگدرصورتی

 رو شدید؟اید چه بوده؟ چگونه با آن روبهرو بودهچالشی که با آن روبه
o مند دورکاری نبوده از او بپرسید؛ چرا عالقه تجربهکه متقاضی دارای درصورتی

 به دورکاری هستید؟
o کنید که توانایی کار در یک تیم دورکار و غیرمتمرکز را دارید؟چرا فکر می 
o ها را مدیریت های معمول شما چه چیزهایی هستند؟ چگونه آنپرتیحواس

 کنید؟می 
o ی چیست؟ثربخش ترین ابزار مورد استفاده شما برای افزایش امحبوب 
o  دهید؟ روز را برای کار کردن ترجیح میچه بازه زمانی از شبانه 
o یابید؟تعادل کار و زندگی از نظر شما چیست؟ چگونه به آن دست می 
o هایتان دارید و همگی در تیمیفرض کنید که سوال بسیار فوری و مهمی از هم

 کنید؟ دسترس نیستند، چه کار می
o هایتان تعامالت خوبی ندارید. چگونه با وی یتیممفرض کنید که با یکی از ه

 کنید؟ هایی استفاده میکنید؟ از چه ابزار و روشارتباط برقرار می
o  چگونه بدون داشتن ارتباطات و نظارت، در طول روز خود را باانگیزه نگه

 دارید؟می 
o یک روز کاری عالی خود را توصیف کنید 
o چیست؟یتان هاتیمیترجیحات ارتباطاتی شما با هم 
o ید که به نظرتان عادالنه نبوده احال به سیاست سازمانی برخورد کردهآیا تابه

 است؟ مثال بزنید
o ید چه بوده است؟ احال داشتهترین مسئولیتی که تابهمهم 
o بهترین راه انگیزه دادن به شما چیست؟ 
o ا ری شمید. برنامه سه ماه ابتدایی کاافرض کنید که در این مصاحبه قبول شده

 چیست؟ چه کارهایی انجام خواهید داد؟
o حقوق مورد نظر شما چقدر است؟ 
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 سهپیوست شماره 

 slack  رتباطات دری انمونه توافقنامه
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o  هایش استول مدیریت کردن نوتیفیکیشنئهرکس خودش مس. 
o  میخواهید چیزی را ببیندفقط وقتی کسی را تگ کنید که. 
o  های مختلف دسته بندی کنیدموضوعات را در کانال. 
o در گفتگوها threading های مرتبط به یک ی پیامبدان معنا که مجموعه ؛کنید

 .موضوع را مدیریت و پیگیری کنید
o وقتی شک دارید، نوشته را به همه بفرستید.  
o اگر کاری بود که بیشتر  انجام دهد،خواهید کار مشخصی را وقتی از کسی می

سلک کشید، یک کارت ترلو هم برایش بسازید و لینک ایک هفته طول می زا
 .را در آن کپی کنید

o و زمان  تاریخ تحویلکنید تمام منابع و مستندات و وقتی کسی را پینگ می
 .مورد انتظار دریافت پاسخ را در اختیارش بگذارید

o اید، همان را ادیت کنید، پیغام جدید نفرستیدوقتی در پیامی اشتباه کرده.  
o  به جای کلمه استفاده بیش از هرچیز از ایموجی  هاپیامبرای کم کردن حجم

 .کنید
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 چهار پیوست شماره   

 رکاری در یک سازمان موفق ی دوتجربه
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 پالس: فناپ شرکت ی دورکاری درتجربه

با تیم توسعه فناوری شروع کردیم.  1398 پالس دورکاری را از بهمن ماهفناپما در 
های خارج از هایی که به سیستمبعضی از همکاران به دلیل جنس پروژه و دسترسی 

با مذاکرات و  ولیبودند که حضور فیزیکی داشته باشند ناچار مجبور به، دارند شرکت
د قابل قبولی در مورد دسترسی نفعان داشتیم تا حیذجلسات زیادی که با سایر 
ها توافق کردیم و اکثر همکاران فناوری دورکار شدند. سایر همکاران از منزل به سیستم

تنها همکاران واحد مالی و کاری و ستادی هم در اسفندماه دورکار شدند.  های کسبتیم
ری و به صورت حضوری مشغول به فعالیت بودند. در این دوره کارهایی که برای دورکا

 مدیریت شرکت انجام دادیم به شرح زیر است:
 جذب و استخدام •

o  کلیه مراحل فرآیند جذب و استخدام همکاران به صورت آنالین انجام
 شود. می 

o  ابزارهای مورد استفاده 
های نیازمندی مندی واحدها و انتشار آگهی: فرمدریافت نیاز ▪

کتبی و امضا و د ییبه صورت قابل ویرایش تغییر پیدا کرد و تا
 .شوندها انجام می ... در همین فرم

های مرتبط انجام های استخدام و کانال انتشار آگهی در سایت  ▪
 .شودمی 

آر کلود برای بررسی رزومه و پیگیری مراحل جذب  از سیستم اچ ▪
 .کنیماستفاده می

 .شودها از طریق اسکایپ برگزار میمصاحبه ▪
 .شودام میها با تلفن و ایمیل انج هماهنگی ▪
پذیری از طریق اسکایپ و معرفی همکار جدید به تیم و جامعه ▪

 .شودمترموست انجام می
 مدیریت عملکرد •

o  جلسات توافق اهداف و بازخورد به صورت ویدئوکنفرانس و از طریق
 .شودنجام میاسکایپ ا

o و پیگیری کارها از طریق ابزارهای ترلو، جیرا، کانفلوئنس، زیپلین   تعیین
 .انجام می شود TFSو 

o  برگزار جلسات هفتگی و روزانه به صورت ویدئو کنفرانس و اسکایپ
 گردد. می
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 ارتباطات  •
o  جلسات روزانه و هفتگی: اسکایپ 
o تلفناپ،  تبادل اطالعات و گزارشات: ایمیل، مترموست، واتس 
o  ارتباطات روزانه غیرکاری همکاران: گروه های مترموست، تلگرام و

 واتس اپ
 آموزش •

o های سایتUdemy, Coursera 
o شودهای داخلی به صورت اسکایپی برگزار میآموزش. 

 قرارداد همکاران  •
o  فرم تمدید قرارداد به همه همکاران ارسال شده و مدت همکاری در آن

 ذکر شد
o مکاران دریافت شداز ه تائیدیه ایمیلی 

 خروج و تسویه حساب •
o ءبه صورت ایمیلی و امضا هاایمیل و تائید ،ها به همکارانفرم 

 .شودالکترونیکی گرفته می
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 پنجپیوست شماره 

  تحلیل نظرسنجی از افراِد دورکار
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ای ساده یدورکاری افتادیم فکر کردیم پرسشنامه راهنمایدفترچهوقتی به فکر تهیه 
مطلع در شرایط بحرانی  هاشرکت ز تجربیات سایر تا اکنیم و نتایج آن را تحلیل تهیه 
فرم با دسترسی عمومی تنظیم کردیم و . پرسشنامه را در ده سوال و در یک گوگلشویم

ین و توییتر به اشتراک ادر لینکد های کاربرِی گردآورندگانحسابلینک آن را از طریق 
ج دقیقه بتوانند ساده که افراد ظرف پن یبه یک پرسشنامهجهت تسهیل، گذاشتیم. 

استانداردها و معیارهای منطبق بر استقرار دنبال به پاسخ دهند اکتفا کردیم و لزوماً 
 تعداد نبودیم. ،علوم انسانی توصیه شده که در ،گیریاصول تحقیق، پیمایش، و نمونه

پرسشنامه را پرکردند  1399فروردین  5اسفند تا  25از  ده روزه ی زمانِی نفر در بازه 132
در این الزم به توضیح است که ما ها قرار دادیم. را مبنای تحلیل داده آنهاما پاسخ  و

کنندگان پرسشنامه به دنبال جمع آوری مشخصات فردی، شغلی، و سازمانی شرکت
که  افرادیدهیم بیشتر مان، احتمال میشبکه های ارتباطی نبودیم، ولی با توجه به

 در صنایع فناوری اطالعات و بانکداری مشغولو    فنی  سطوحاند در  پرسشنامه را پرکرده
 ند.هست کار به

با دو  ای و چهار سوال تشریحیده سوال شامل شش سوال چندگزینه ،پرسشنامه
 : داشت ی تمرکز اصلیمحدوده

( فرآیندهای مدیریت و بهبود عملکرد. در 2های دورکار و  شرکت  یمورد استفاده( ابزار  1
 دهندگانپاسخ  استقبالدرصد کمتر مورد    60  الی  30  یحی حدوداً سواالت تشر  ،مجموع

در سواالت مرتبط به ابزاردورکاری، در مورد ابزارهای مورد استفاده برای قرار گرفت. 
وجو کردیم. پرس ،گزارش کار، و گردش و انتقال اطالعاتبرگزاری جلسات، تقسیم کار، 

های خواستیم بدانیم شرکتعملکرد میدرحالیکه در سواالت مرتبط با مدیریت و بهبود  
چگونه کارها را بین از به اتمام رسیدن کارها مطمئن می شوند،  با چه روشیدورکار 

دهند. در چهار سوال بهبود میها را و چطور ارتباط بین تیم کنندافراد تیم تقسیم می
های دورکار، تها در شرک خواستیم مشکالت افراد و تیم  دهندگانپاسخپرسشنامه از    آخرِ 
 فردی را شرح دهند. روابط بین یهای موفق در توسعهها و روشحلراه

 ها بدین شرح است:تحلیل پرسشنامه
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 ای:های چندگزینهپرسش

 پاسخ( 118؟ )دکنیها از چه ابزاری استفاده میبرای برگزاری جلسه -اول سوال 

کنند. ابزارهای  بعدی  به ترتیب  ده میاز اسکایپ استفا  دهندگان،پاسخحدود نیمی از  
 بیشترین کاربرد را داشتند. %7و زوم  %24پ اواتس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ(  106؟ )دکنیبرای تقسیم کارها از چه ابزاری استفاده می –سوال دوم 

استفاده  تیماز مایکروسافت %6جیرا، و  %26ترلو، از  دهندگان،پاسخحدود نیمی از 
 کنند. می
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 پاسخ( 114) ؟داز چه ابزاری استفاده می کنی گزارش کارهابرای  -سوال سوم 

دهندگان، از ابزارهای مشابه تقسیم کار برای گزارش کارها استفاده پاسخ  %33بیش از  
گزارش کار  ،با ایمیل %16درصد دیگر توسط شبکه های اجتماعی و  %30می کردند. 

 دهند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 118؟ )دبرای گردش و انتقال اطالعات از چه ابزاری استفاده می کنی –سوال چهارم 
 پاسخ(

از همان نیز  %15از ایمیل، و  %15های اجتماعی، شبکه دهندگان، ازپاسخ %41بیش از 
 کنند. ابزارهای تقسیم کار برای گردش و انتقال اطالعات استفاده می
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 پاسخ( 114؟ )شویدرسیدن کارها مطمئن میاتماماز به روشیسوال پنجم: از چه 

مبنای حصول اطمینان از انجام و پایان کار در شرکت را  دهندگان،از پاسخ %45حدود 
% جلسات پایش   12جلسات اسپرینت و    %26دانند. از افراد باقیمانده  لید میگزارش تیم
 دهند. را مبنا قرار می  OKRو بررسی 

 

 

 

 

 

 

 

؟  دکنیهای مختلف از چه روشی استفاده میتقال کارها بین تیمبرای ان –سوال ششم 
 پاسخ( 116)

ها انتقال کار بین تیمابزار مشابه تقسیم کار برای از دهندگان، از پاسخ %40حدود 
 گیرند.از ایمیل بهره می  %13از شبکه های اجتماعی و    %32که  کنند. در حالیاستفاده می
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 : تشریحیهای پرسش

 پاسخ( 77؟ )چگونه؟ دکنیآیا جلسات بازخورد برگزار می -سوال هفتم 
دورکاری جلسات بازخوردی دارند و اکثر آنها ند که در دوران اهاشاره کرد  %80حدود 

 %15پ جهت انجام این کار استفاده  می کنند. حدود اهای واتساز اسکایپ یا گروه
 کنند.دیگر جلسات بازخوردی برگزار نمی

 66؟ )دکنیتیم از چه روشی استفاده می ءبرای بهبود ارتباط بین اعضا -ل هشتم سوا
 پاسخ(
نشان داد حدود یک سوم از  پرسشهای مربوط به این بندی پاسخ دسته
کنند. حدود تیم استفاده نمی ءروابط اعضا ء، از ابزار خاصی برای ارتقادهندگانپاسخ
استفاده ایپ برای گفتگوهای غیرکاری پ، تلگرام و اسکاهای واتساز گروه 50%
های آنالین، رد اشاره کرد: بازیبه این مواتوان  دیگر، میجالِب  یهاروش از. کنندمی

برگزاری استندآپ آنالین، ساززدن دور همی در ساعات غیرکاری، و جلسات شعرخوانی 
 مجازی

راهکاری برای د چه بوده و چه مواجه بودی با آنترین مشکلی که بزرگ –سوال نهم 
 پاسخ( 62)آن یافتید؟ 
ندشدن (، ک  %80) دهندگانپاسخرسد چالش اصلی دورکاری از نظر اکثر به نظر می
: پایین عبارتند ازطرح شده برای آن به ترتیب فراوانی  دالیل اصلِی  وست ا فرآیندها

 کمعلت شرایط حابه افرادوری و عدم تمرکز بودن سرعت اینترنت، پایین آمدن بهره
 کار در منزل.  و عدم دسترسی به تجهیزات و فضای مناسب برای

 ی آنو از نتیجه دهیدمیانجام  در تیم خود دیگریکار جذاب  چنانچه -سوال دهم 
 پاسخ( 35. )با ما به اشتراک بگذارید، دراضی هستی

انجام های روزانه برای : هماهنگیند عبارتند ازچند روش جالب که پیشنهاد شد
های های آموزشی در زمینهپروژههای ورزشی، فرهنگی و هنری و یا کار روی تفعالی

ای بعد از جلسات تماس ویدیویی پنج دقیقه و مختلف، ساخت پادکست خانگی
 غیرکاری. وگفِت گپ یبرا و اسکایپی
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 نتیجه گیری

د اسکایپ جهت برگزاری جلسات، ترلو برای تقسیم ندهنشان می  هاتحلیل
غیر   وگفِت برای برگزاری جلسات گپپ اهای تلگرامی و واتسگروه کار و

کاری پرکاربردترین ابزارهای دورکاری در شرایط فعلی هستند. به نظر 
از یک نوع ابزار واحد جهت گان، دهندرسد حداقل پانزده درصد پاسخمی

کنند. و گردش و انتقال اطالعات استفاده می دهیتقسیم کار، گزارش
وری شرکت به دلیل اد و بهرهافر پایین آمدن کارایِی ینکه علیرغم ا

)بیماری  شرایط فعلی ناشی از روانی محدودیت سرعت اینترنت، و بارِ 
 اندهای اصلی دورکاری برشمرده شدهاز موارد پرتکرار درمیان چالش  کرونا(

ای های خالقانهکوتاه با توسل به خرد جمعی، روش یاما در همین فاصله
جمعی، و ساخت های دستهشعرخوانی، بازیبرگزاری جلسات  مانند

ی فردی و کار گرفته شده تا روحیههها بشرکت برخی پادکست جمعی در
 حفظ شود.  ،در شرایط سخت اعضاء تیمِی 
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ابرآروان هستم. شرکت ، معمار فرهنگ 1367ن ثمین زاهدانی، متولد بهمن م
 موضوعات بین  بهروانشناسی بالینی دارم.  کارشناسی ارشد  معماری و    رشناسیکا

فردی توسعه منابع انسانی، روانشناسی سازمانی، و تحلیل روابط بین اِی رشته
 .بسیار عالقه دارم

 

شرکت  یانسان یهاهیسرما ریمد ،1369متولد آبان  ی،ن فرخنده طاووسم
دارم. از  MBAارشد کارشناسی و  عیناص یمهندس کارشناسیهستم.  پالسفناپ
به  یادیز یمشغول به کار شدم و عالقه یمنابع انسان یحوزه در  1392سال 
 . دارم یفرد یعملکرد و توسعه  ت یریو به طور خاص مد یمنابع انسان یتوسعه

 

 ع،یصنا هستم. کارشناسی ارشد مهندسی 1360 ریزاده، متولد تیمن سونا قل 
 تحلیل و  تجزیه یدر حوزه  در ایرانآموزش دارم.  یدکتراو  ستمیس تیریمد

در حال  کار کردم و هاسازمان کیاستراتژ یزریوکار و مشارکت در برنامهکسب
 شآموز  ینهیو در زم  سیتدر  ،پروژه   تیریمد  ی، جنوب  ینایحاضر در دانشگاه کارول

 .کنمیپژوهش منیز  یمهندس

 

ی منابع  ، کارشناس یادگیری و توسعه1358متولد بهمن  ان،یموریمن آزاده ت
ارشد   یافزار و کارشناسنرم  یمهندس  یارشناستکنو هستم. کانسانی شرکت توسن

مشغول به کار  یمنابع انسان یحوزه در  1382دارم و از سال  مطالعات ترجمه
 ترجمه کردم. یو بانکدار یروانشناس ت،یریمد یشدم و پنج کتاب در حوزه 

 ها دارم.نماه مدیریت استعداد و استقرار آن در سازی زیادی بعالقه

 

 ژنیمدرسه اکس تیم ستی، طراح و گراف1362متولد مهر  ت،یسامان پورهدامن 
  نه یدر زم 1395دارم و از سال  ی عیمنابع طب یارشد مهندس یهستم. کارشناس

 کنم.  یم تیفعال نیو تدو ، تصویربردارییطراح

 

 

h

t

t

p

s

:

/

/

w

w

w

.

j

o

b

b

o

o

m

.

c

o

m

/

c

a

r

e

e

r

/

p

r

o

s

-

c

o

n

s

-

w

o

r

k

i

n

g

-

r

e

https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/
https://www.jobboom.com/career/pros-cons-working-remotely/


53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتپیوست شماره 

 منابع و مآخذ
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هوای تازه  ورود  
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