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شیوع ویروس  Covid-19و تجارب دورکاری در چین

بعد از شیوع ویروس  ،Covid-19بسیاری از بنگاههای مطرح جهان از کارکنان خود خواستند تا به منظور جلوگیری از
مبتالشدن و مهار شیوع ویروس ،در منازل خود بمانند و از خانه ،امور شغلی خود را انجام دهند .نحوه ساماندهی و مدیریت
دورکاری در سازمان به منظور جلوگیری از بروز ناکارآمدی ،صدمه به روابط کاری و کاهش انگیزه در کارکنان و در مقابل
تقویت بهرهوری ،موضوع مهمی است .در همین ارتباط موسسه مککنزی ،در گزارشی تجارب برخی از بنگاههای بزرگ چین
را که در این دوره میتواند توسط سایر بنگاهها هم مورد استفاده قرار گیرد ،خالصه ،طبقهبندی و ارائه کرده که در این مطلب
به آن پرداخته شده است.
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تجارب دورکاری در چین
از شرکت علیبابا تا پینگان و گوگل تا فورد ،بنگاههای سرتاسر جهان از کارکنان خود خواستهاند تا در زمان شیوع ویروس
 ،Covid-19برای جلوگیری از مبتالشدن و توسعه این ویروس ،در منازل خود بمانند و از آنجا ،وظایف شغلی خود را انجام
دهند.
کشور چین که اولین آثار شیوع این ویروس را تجربه کرد ،از همان ابتدا به فکر دورکاری افتاد .در پایان تعطیالت سال نوی
چینی ،تقریباً  200میلیون نفر شاغل چینی از خانه کارهای شغلی خود را انجام دادند .از منظر فردی ،برای برخی از کارکنان
چینی هماهنگکردن امور شغلی مانند ارتباط با همکاران یا شرکت در ویدئو کنفرانس ،به دلیل لزوم نگهداری از فرزندان و یا
رسیدگی به امور خانه ،کار دشواری بود و از منظر بنگاهها هم بسیاری از مدیران احساس کردند که بهرهوری به دلیل عدم
امکان مدیریت مناسب امور ،کاهش یافته است .لذا نحوه ساماندهی و مدیریت دورکاری در سازمان به منظور جلوگیری از
بروز ناکارآمدی ،صدمه به روابط کاری و کاهش انگیزه در کارکنان و در مقابل تقویت بهرهوری ،موضوع مهمی است.
موسسه مککنزی ،در مطلبی تجارب برخی از بنگاههای بزرگ چین را که در این دوره میتواند توسط سایر بنگاهها هم مورد
استفاده قرار گیرد ،خالصه ،طبقهبندی و ارائه کرده است.
تجارب دورکاری در چین نشان میدهد که دورکاری موفق خواهد بود که به اصول و الزامات هشتگانه زیر توجه کند:
-1طراحی یک ساختار اثربخش
برای جلوگیری از ایجاد آشفتگی و کاهش شفافیت و همچنین برقراری ارتباط موثر ،بهتر است از ابتدا ساختار و چارچوب
تصمیمگیری در حین دورکاری مشخص شود .در همین ارتباط ،تشکیل گروههای کاری کوچک با هدف مشترک ،ماموریت و
مسیر گزارشدهی روشن ،به نحوی که هدایت و انجام وظایف به سهولت امکانپذیر باشد ،کمککننده خواهد بود.
-2هدایت از دور
ارائه چشماندازی قوی و واقعی به کارکنان سازمان ضمن تقویت انگیزه آنها باعث افزایش تعهد و پاسخگویی آنها میشود و
ارتباطات فیمابین گروههای کاری ،بهرهورتر و صادقانهتر خواهد بود .نحوه برقراری ارتباطات با کارکنان از حیث ایجاد اعتماد،
حفظ پویایی و سازگاری ،موضوعی مهم است .ارسال پیامهای متنی یا صوتی یا تعیین برنامه کاری روزانه یا هفتگی از جمله
مواردی هستند که در حین دورکاری و با استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری و یا شبکههای درون سازمانی به خوبی قابل
انجام است.
 -3یافتن مسیری جدید
برای جلوگیری از ایجاد اختالالت احتمالی در حین دورکاری ،تالش کنید تا با همکاری اعضای گروه ،پیچ و مهرههای نحوه
تعامالت را خوب مشخص و تنظیم کنید .آهنگ نحوه انجام امور روزانه ،محدودیتهای فردی و هنجارهای خاص را پوشش
دهید و از قبل پیشبینیهای الزم را در مورد اینکه ممکن است موردی اشتباه انجام شود و باید چگونه آن را رفع کرد،
بیاندیشید.
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 -4شارژ قوی ارتباطات
ارتباط ضعیف مانع از افزایش بهرهوری در دورکاری میشود .برای پرهیز از این اتفاق ،الزم است کلیه کانالهای ارتباطی
بررسی شود و بسته به هدف از ارتباط با همکاران ،کانال درست انتخاب و از تعویض مکرر آن ،جلوگیری شود.
در شکل  ،1پنج نوع ابزار ارتباطی متداول و بهترین کاربردهای آنها شامل ،تماس تلفنی ،ویدئو کنفرانس ،چت ،ارائه ویدئویی
همراه با یادداشت صوتی و پستالکترونیکی ،معرفی شدهاند .به عنوان نمونه ،جلسات تصمیمگیری بهتر است در قالب ویدیو
کنفرانس برگزار شود و یا ارتباط فردی از طریق تماس تلفنی ،ارتباط با اعضای تیم از طریق چت و ارتباط با گروهی بزرگ از
افراد در قالب پستالکترونیکی انجام شود.
شکل -1پنج روش یا مسیر متداول برای برقراری ارتباطات در حین دورکاری

شکل  ،2طرق گوناگون استفاده موثر از فناوریهای دیجیتال را ارائه کرده است .حفظ تمرکز در انجام برخی امور مهم است
لذا بهتر است از تغییر مستمر ابزارها یا ارتباط دائم ،پرهیز شود و شاید برخی اوقات بهتر است که برای انجام دقیق یک کار،
چت را خاموش و بعد از اتمام کار ،روشن کرد.
 -5بهرهبرداری از قدرت فناوری
هر نوع دورکاری موثر با درنظرگرفتن اصول پایه آن یعنی فراهمبودن ارتباط اینترنتی ایمن ،پایدار و سریع و همچنین

چیدمان و ارگونومی درست محیطکاری در منزل ،شروع میشود .توسعه دسترسی به شبکههای ارتباطی و اینترنتی و استفاده
از فناوری مناسب برای ایجاد ارتباط ،بهاشتراکگذاری اسناد و مدارک و مدیریت فرآیندها ،از اقدامات مهمی است که باید
توسط مدیر سازمان پیشبینی و انجام شود .در این میان نقش حوزه فناوری اطالعات سازمان ،مهم و قابل اعتناست.
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شکل  -2نحوه بهرهبرداری مناسب از فناوری دیجیتال

 -6توجه جدی به امنیت
یکی از جنبهها و پیچیدگیهای استفاده از فناوری ،لزوم توجه به امنیت و پیامدهای ناشی از عدم بهکارگیری روشهای ایمن
برای انجام وظایف اداری است .مدیریت شبکه ارتباطی و محافظت از دادهها و اطالعات سازمان به ویژه اطالعات مشتریان،
موضوع مهمی است که باید از طریق تامین ابزارهای امنیتی قوی و مناسب توسط مدیریت سازمان ،مورد توجه جدی قرار
گیرد.
 -7القای فرهنگ همدردی و دلسوزی
به محض برگشت به شرایط عادی ،درک این موضوع از سوی مدیران سازمان که برخی از کارکنان در زمان قرنطینه با
فشارهایی در خانه مانند مراقبت از فرزندان به علت بستهبودن مدارس ،احساس منزویشدن و یا عدم احساس امنیت شغلی،
مواجه بودند ،مهم است .افزایش تعامالت اجتماعی در داخل گروههای کاری ،حتی فرد-با-فرد ،احساس منزوی شدن را دور
و امنیت روانی افراد را تامین میکند.
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 -8پذیرش ذهنیت آزمون و یادگیری
آماده باشید تا به محض اطالعیابی از عدم کارکرد یک روش ،نسبت به تغییر سریع آن اقدام کنید .گروههایی که دائماً در حال
یادگیری هستند ،به طور فعال بهترین روشها را مییابند و به سرعت مکانیزمهایی را برای تسهیم ایدهها در بدنه سازمان
بهکار میگیرند تا از این طریق موفقیت سازمان خود را در بلندمدت تضمین کنند .در صورت توجه به اصول بهرهبرداری صحیح
و مدیریت درست ،استفاده از دورکاری فرصتی را برای بنگاهها و سازمانها فراهم میکند تا ضمن بهبود رضایت کارکنان و
مشتریان سازمان ،بهرهوری را هم ارتقاء دهند.



