ﻣﻌﻀﻞ ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ اداﻣﻪ دورﮐﺎری؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﻪ »دورﮐﺎری« روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺳﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
آﻣﺎر و دادهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎل دورﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ

از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺳﺎل  ۲۰۲۱و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را
ﺑﻄﻮر دورﮐﺎری اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دورﮐﺎری دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺻﯽ ،دورﮐﺎری در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﺷﻐﻠﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺼﻞ
دارﻧﺪ( ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۱و ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:

ﻓﻨﺎوری دورﮐﺎری
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دورﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات
دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ آنﻫﺎ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ دورﮐﺎری و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ

اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﻂ
ﻣﻘﺪم ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﻣﻨﺪان دورﮐﺎر و ﺣﻀﻮری ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی
ورزﺷﯽ ،اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻮقﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دورﮐﺎری ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ دورﮐﺎری اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺣﺴﺎس ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮑﺎری

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﮑﺎری و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را ﻫﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎر آنﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را دارد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﻄﻮر دورﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺧﻮد ﺗﯿﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺎﺗﺮ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻐﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در آن زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،دورﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

