
دورکاری و تاثیرات آن بر دنیای مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانییکی از بخش ھایرا جزودورکاریبسیاری از کسب و کارھا در سال ھای اخیر
است.یافتھافزایشدرصد44گذشتھسالپنجدردورکاریمیزانکھطوریبھبودند،آوردهخود

ھمھ گیری کرونا  در دو سال گذشتھ دورکاری را کھ یک کار انعطاف پذیر بود را بھ یک ضرورت تبدیل
کرد. بھ دلیل انعطاف پذیری و عدم رفت و آمد در دورکاری، بسیاری از کارمندان از آن لذت می برند. با

این حال، دورکاری می تواند چالش ھایی را برای سازمان ھا و مدیران ایجاد کند مانند نیاز بھ حضور
فیزیکی کارمند در برخی موقعیت ھا، عدم انسجام تیمی و ھمکاری، کمبود فناوری و … .

شما بھ عنوان مدیر باید اطمینان حاصل کنید کھ کارمندان دورکار با شما و ھمکارانشان ارتباط مفید دارند،
حتی اگر بھ صورت مجازی باشد. در این مقالھ می خواھیم مدیران کسب و کارھا را با ویژگی ھا و مزایا
و معایب دورکاری آشنا کرده و بھ نحوه برنامھ ریزی برای داشتن حداکثر بھره وری در دورکاری پرسنل

می پردازیم.

https://oghyanooseabi.com/human-resources-managment/


مسئولیت ھای مدیران در قبال دورکاری کارمندان

دورکاری مسئولیت خطیری برای مدیر منابع انسانی خواھد بود. امروزه برای حمایت از یک محل کار
مجازی یا ھمان دورکاری، سازمان ھا انتظارات زیادی از مدیران منابع انسانی دارند:

تعھد شغلی.1
مشارکت کارمندان در دورکاری یک چالش برای مدیریت منابع انسانی است. زمانی کھ کارمندان بھ

صورت حضوری در سازمان کار می کنند، سطوح باالی تعامل با ھمکارانشان اغلب منجر بھ عملکرد
باالتر می شود و در نھایت منجر بھ ایجاد یک فرھنگ ھمسو، شکوفا و ھدفمند در بین پرسنل می شود.

ھنگام دورکاری بسیاری از کارمندان ممکن است احساس کنند ارتباطشان با شغل یا فرھنگ شرکت بھ کل
قطع شده است. بنابراین مدیریت منابع انسانی باید برای ارائھ تاکتیک ھای تعامل مجازی و کنترل کارمندان

از راه دور گام بردارد.
برای این ھدف، مدیران می توانند از بسترھای مجازی مخصوص سازمان و جلسات ھفتگی ویژه
کارمندان و پلتفرم ھایی برای گزارش دھی و تعامل مدام استفاده کننند. با این کار می توان احساس

مشارکت تضمین و با اھداف شرکت ھمسو کرد.



ھنگام دورکاریانسانیارتباط با منابع.2
منابع انسانی باید بھ طور مداوم ارتباط شفاف با کارمندان را حفظ کند، زیرا بسیاری از آنھا ھنوز بھ طور

کامل با کار از خانھ سازگار نشده اند، زیرا با حضور در سازمان ارتباط ھا آسان تر و منظم تر ھستند.
برای حفظ این فرھنگ در شرایط دورکاری، مدیران منابع انسانی باید خالق باشند و از ابزارھای متفاوت

برای تسھیل گفتگوھا در محیط مجازی را تست کرده و بھترین آن را در اختیار کارمندان بگذارند.

در یک محل کار کامال آنالین، مدیران نباید فقط در حد گزارش گیری با کارمندانشان در ارتباط باشند،
بلکھ باید از مطلوب بودن شرایط کاری آنھا در خانھ نیز اطمینان حاصل کنند. این اقدامات باعث می شود

تا نیروی کارحتی ھنگام دورکاری نیز سازنده کار کند و رضایت شغلی او کم نشود.

فناوری ھای دیجیتال.3
در صورت دورکاری منابع انسانی، مدیران باید با دلسوزی و تمرکز بر نیازھای عاطفی و فیزیکی

کارمندان شرایط را مدیریت کنند؛ مثال اطمینان حاصل کنند کھ کارکنان تمام تجھیزات و ابزار الزم را
برای کار موثر از خانھ در اختیار دارند. گاھی برای ھزینھ اینترنت خانگی و تماس ھای تلفنی بین

کارمندان نیز باید سیاست ھای اتخاذ شود.

عملکرد شغلی.4
مدیریت منابع انسانی باید معیارھای مناسبی برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان در شرایط دورکاری

ایجاد کند. با کار از راه دور، فعالیت ھای کارکنان کمتر بھ طور مستقیم توسط مدیران و منابع انسانی قابل
کنترل است، از این رو، موفقیت ھا یا شکست ھای کارکنان بھ صورت روزانھ  بھ راحتی نادیده گرفتھ می

شود.



چگونھ واحد منابع انسانی می تواند تجربھ کارمندان در دورکاری را بھبود ببخشد؟

ازآمریکاییمیلیون2025،36.2سالتاکھزدهتخمینUpworkمستقلپلتفرمازجدیدنظرسنجییک
درصدی87افزایشدورکاریکرونا،ازقبلروزھایبھنسبتیعنیاینکرد.خواھندکاردورراه

خواھد داشت.
دورکاری و فرصت داشتن یک شغل آزاد و انعطاف پذیر در حال رشد است. ھمانطور کھ انتظارات شغلی

تغییر می کند، متخصصان منابع انسانی باید کاری کنند تا تجربھ کارمندان از دورکاری را تا جای امکان
مطلوب، آسان و سازنده نمایند. در ادامھ چند استراتژی برای بھبود تجربھ کارمندان از دورکاری و افزایش

کارایی در کل شرکت را فھرست کرده ایم.

انتظارات خود از کارمندانتان را روشن و شفاف بیان کنید..1
انتظارات روشن و اعتماد مدیر بھ کارمندان برای دورکاری ضروری است. بیشتر مدیران نگران مدیریت

تیم ھا از راه دور ھستند، اما این مشکل را می توان با انتظارات و ارتباط روشن حل کرد. مدیران می
توانند با کارمندان خود از طریق موارد زیر در ارتباط بوده و از آن ھا را درست مدیریت کنند:

برنامھ ریزی منظم و قابل پیش بینی برای چک کردن کارھای افراد و تیم ھا●
تعیین برنامھ شفاف برای نحوه ارتباط کارمندان با ھم ( ھر چند وقت یکبار و چھ زمانی از روز)●
استفاده از ابزارھای آنالین با بھره وری باال برای استفاده ھمھ کارمندان●
در دسترس بودن مدیر برای پاسخ بھ سواالت و نگرانی ھای نیروھا●



با تنظیم زودھنگام این انتظارات و حفظ آنھا، مدیران می توانند از افت بھره وری، سرخوردگی کارمندان
یا کاھش انگیزه آن ھا جلوگیری کنند.

پیاده سازی نرم افزار بھره وری در سطح شرکت.2
انتظار نداشتھ باشید کھ ساختار مدیریت حضوری شما برای نظارت بر دورکاری کارمندان نیز جواب

بدھد. شما باید ابزارھای آنالین برای دورکاری کارمندان خود انتخاب کنید و از آن ھا برای سازماندھی،
اولویت بندی پروژه ھای خاص و نظارت بر حجم کار کارکنان استفاده کنید. خبر خوب این است کھ

ابزارھای زیادی برای انتخاب وجود دارد و چالش شما پیدا کردن آن ھا نیست، بلکھ انتخاب آن ابزاری
است کھ پاسخگوی نیازھای سازمان شما باشد.

در ادامھ چندین ابزار را کھ میتوانند بھ شما کمک کنند آورده ایم:

>>trelloابزار

googleامکانات calendar<<

googleآموزش form<<

راه ھایی برای درگیر کردن و مشتاق نگھ داشتن ھمھ کارمندان پیدا کنید.3
داشتند،بیشتریوریبھره2020سالدرکھدادندگزارشکارمنداناز%50نظرسنجییکدرچھاگر

اما این پتانسیل وجود دارد کھ برخی کارمندان احساس قطع ارتباط یا تنھایی کنند. متخصصان منابع انسانی
می توانند راه ھای خالقانھ ای بیابند تا ھمھ کارمندان را درگیر کنند، حاال چھ در دفتر کار باشند و چھ در

خانھ.

در دورانی کھ اکثر کارمندان دورکاری میکردند برخی شرکت ھا ساعت ھایی را تعیین میکردند کھ
کارمندانشان بتوانند از طریق تماس تصویری دور ھم جمع شوند، نوشیدنی بخورند و استراحت کنند.

برخی دیگر برنامھ ھای کالس ھای مجازی برای کارمندان دورکار خود ترتیب دادند، مثل کالس آشپزی،
یوگا و … . حتی می توانید رویدادھای حضوری ھم برگزار کنید.



حاال کھ فناوری جدید برقراری ارتباط را آسان تر از ھمیشھ کرده است، فرصت ھای تعامل بسیار زیادی
وجود دارد کھ می توانید بھ کارمندان دورکار ارائھ دھید. ایجاد یک فرھنگ سازمانی در شرایط دورکاری،

یکی از مھمترین وظایف شما بھ عنوان مدیر شرکت است.

جمع بندی

واقعیت این است کھ دورکاری بھ این زودی ھا از بین نمی روند و این مدل کار کردن دوگانھ ( حضوری
و مجازی) در اکثر شرکت ھا بھ گسترش خود ادامھ خواھد داد. مدیران باید تالش کنند تا ھر دو گروه

کارمندان را بھ یک چشم دیده، آن ھا را ھمواره کنترل کرده و توسعھ دھند.


