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سخن نخست

بحران های جهانی ســالمت مانند Covid- 19، برای 
همه ترســناک، مخرب و گیج کننده اســت. ویروس 
کرونا )کووید-19( در سراسر دنیا بحرانی را به همراه 
داشته و عالوه بر تهدید سالمت افراد جوامع مختلف، 
از شــرق دور تا خاورمیانه و از اروپا و آمریکای شمالی 
تا وســط آفریقا، بر شــیوه ی کار کردن افراد، زمان و 

مکان آن نیز تاثیر گذاشته است. 
حقیقت این اســت که شــیوع جهانــی ویروس، این 
حقیقت را آشــکار می کند که کدام کارفرما می تواند 
به این تغییرات غیرمنتظره، پاســخی ســریع بدهد 
و همچنین چگونه باید ســازمان ها را برای پاســخی 
منعطــف به این اختالالت بالقــوه و همین طور برای 

تجدیدنظر در مورد فرصت دورکاری آماده کرد. 
این روزها واژه ی دورکاری بسیار شنیده می شود و در 
فضای کســب وکار کشور به کرات از این واژه استفاده 
می شــود. هر چند دورکاری، در حــال و روز جاری 
کشور به دلیل شیوع ویروس "کووید-19" و یا همان 
"کرونا" به شدت رایج شــده است، اما از دهه ی 90 
شمســی و با افزایش آلودگی هوای شــهر تهران این 
واژه مورد استفاده ی مسئولین و یا فعالین کسب وکار 
قرار گرفت، ولی این موضوع شاید تا به این حد جدی 

نشده بود.

دورکاری چیست؟
دورکاری بــه نوعــی از مشــاغل گفته می شــود که 
خارج از محیط اداری ســنتی انجام می شوند. به طور 

معمــول، این روش کار در خانه یا راه دور نیز نامیده 
می شــود. مفهوم دورکاری این اســت کــه کارکنان 
می توانند بدون آنکه نیاز باشد هر روز به دفتر رسمی 
کارشان رفت وآمد داشــته باشند، پروژه ها و کارها را 
بــا موفقیت انجام دهند. یکی از راهکارهای عملیاتی، 
تقسیم بندی شــغل ها و وظایف مختلف سازمان ها از 

نظر نحوه ی انجام وظایف می باشد. 
تجربه نشــان داده اســت که به واســطه ی توسعه ی 
فنــاوری و گســترش امکانات و تجهیــزات فناوری 
اطالعات، بخش زیادی از فعالیت ها، امکان دورکاری 
دارنــد. برای دورکاری مشــاغل مختلف ســه حالت 

متصور است:
حالت اول: مشــاغلی هســتند که مطلقــا و یا غالبا 
امــکان دورکاری ندارند، ماننــد: واحدهای عملیاتی، 

تولیدی، بهره برداری، بهداشت و درمان و...
حالت دوم: مشــاغلی هســتند کــه بخش عمده ی 
فعالیت آنها قابلیت دورکاری دارند، مانند: واحدهای 
ستادی، آموزشــی، پژوهشی و... شــایان ذکر است 
برخی از این مشــاغل برای این کــه بتوانند قابلیت 
دورکاری پیدا کنند بایستی روش های انجام آنها نیز 

دچار تغییرات شوند. 
نتوان کل  حالت سوم: مشاغلی هستند که شــاید 
آن را دورکار کــرد، ولی بخش هایی از آن را می توان 
دورکار کرد. به عنــوان مثال فعالیت های بخش مالی 

از این دسته هستند.
برنامه های  باید نرم افزارها،  ابتدا  خاطرنشان می گردد 
خــاص و دیگر پلتفرم های ارتباطــی را مورد ارزیابی 
قــرار داد تا قبــل از این که افراد نیاز به اســتفاده از 
این پلتفرم ها داشــته باشــند، هرجــا ابهامی وجود 
داشــت آمــوزش و فرصت هایی بــرای تمرین و حل 
مشــکالت فراهم شود و دســتگاه هایی که متعلق به 
شــرکت هستند و افراد می توانند از آن استفاده کنند 
و همین طور وسایل شــخصی مانند لپ تاپ شخصی 
و موبایل که در ســازمان قابل اســتفاده هســتند را 
مشــخص کرد. همچنیــن باید مشــکالت مربوط به 

امنیت اطالعــات را با رعایــت پروتکل های ارتباطی 
حل کرد.

طبیعتــا دورکاری مانند هر پدیده ی دیگری عالوه بر 
مزایا، معایب و تاثیرات نامطلوب نیز خواهد داشت که 
بایستی مدیریت شــوند. یکی از تبعاتی که دورکاری 
ایجاد می کند حذف روابط مستقیم و چهره به چهره 
در سازمان ها است که به شدت بر روی روابط انسانی 

تاثیرگذار است و تبعات منفی دارد. 
برای مدیریت این کار بایســتی عالوه بر بهره جستن 
از ابزارهــای ارتباطــی صوتی و تصویــری، برنامه ای 
منظم و دوره ای برای حضور فیزیکی افراد نیز داشت.

به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور، دورکاری 
الگو و سبک زیست کاری بسیاری از شرکت ها خواهد 
شــد و از این نظر بایستی آن را جدی گرفت و به آن 

به عنوان یک پدیده ی موقتی نگاه نکرد. 
برای دســتیابی به یــک تجربــه ی دورکاری موفق، 
بایســتی زیرســاخت های الزم را فراهــم کــرد که 
مهمتریــن آن فرهنگ ســازمانی و نحوه و ســبک 
مدیریت ســازمان است. البته بایستی به تبعات منفی 
آن که یکی از آنها کاهش روابط چهره به چهره است، 
دقت کرده و برای آن راهکار مناسب اندیشیده شود. 
بســیار مهم است که از افراط و زیاده روی در این امر 

اجتناب شود که تبعات سنگینی خواهد داشت. 
باید توجه داشت دورکاری به عنوان یک راه حل صفر 
و یا صد نیســت، بلکه این مدل جدید باید چرخه ی 
بلوغ خــود را در ســازمان ها از جملــه صنعت نفت 
طی کند. نکته ی آخر این اســت که در صنعت نفت 
برنامه ی دورکاری با بخشنامه و دستورالعمل و حتی 
ایجاد زیرساخت اجرا نخواهد شد. تا زمانی که سطح 
حساســیت و امنیت اطالعات و داده ها شفاف نباشد، 
هیچ مدیر و یا مسئولی توانایی استفاده از این ابزار را 

در سازمان خود نخواهد داشت.
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