
 

 

 از راه دورکارمندان  تیریمد
 مقدمه

کردن هستند و از  در حال کار ها، از راه دورسازمان رانیو مد از کارمندان یاری، بس19- دیکو یریهمه گ با

 هستند. ارتباطهای ارتباطی مجازی با یکدیگر در طریق راه

بهبود  یبرا ادیتوانند بدون تالش زیم رانیوجود دارد که مد قیبر تحق ی، اقدامات مشخص و مبتنخوشبختانه

انجام به اجرا در آورند و ، آنها را یدر صورت کمبود زمان آماده ساز ی، حتدور اهکارکنان از ر یتعامل و بهره ور

 دهند.

 حائز ، یتا عدم نظارت حضور ی، از انزوا تا حواس پرتمشترک یها، درک چالشنکته مهم این است که

 اهمیت است.

 
 کار از راه دور جیرا یهاچالش

 نیا ریطلبکار کند. در غ ژهیکار از راه دور را به وتواند یرا درک کنند که م یعوامل دیبا رانی، مدشروع یبرا

، و آموزش یدر صورت عدم آمادگ ژهی، به ون است هنگام شروع کار از راه دورصورت کارکنان با عملکرد باال ممک

 کرد و مشاغل را تجربه کنند.افت عمل

 از راه دور عبارتند از: رکا یذات یهاچالش

 ینظارت حضور عدم: 

 کنند.یها را در مورد عدم تعامل چهره به چهره ابراز میو هم کارمندان آنها اغلب نگران رانیهم مد

، دهدینشان م نیاز ا ریغ قاتیکار نخواهند کرد )اگرچه تحق ییو کارا یسرپرستان نگرانند که کارمندان به سخت

 از مشاغل(. یحداقل در بعض

دست و پنجه نرم  یتیریو ارتباطات مد یبانیبه پشت یاز کارمندان با کاهش دسترس یاری، بسگریاز طرف د

آنها ارتباط برقرار  یازهایاز راه دور با ن رانیکنند که مدی، کارمندان احساس مموارد یکنند. در بعضیم

 کننده و نه کمک کننده هستند. تیدر انجام کار خود نه حما نی، و بنابراکننینم
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 به اطالعات: یدسترس عدم 

کنند. یاطالعات از همکاران تعجب م گرفتن یاز راه دور غالباً از وقت و تالش اضافه شده برا کار( کارمندان )تازه

 است که در خانه مستقر است. کارمندی یبزرگ برا یرسد مانعیساده به نظر م واالتیجواب س افتیدر یحت

همکاران دور افتاده  انیاند در متویاست که م یفرد نیب یهابه چالش فهیفراتر از کار مربوط به وظ دهیپد نیا

 ظهور کند.

از طرف آنها را  عیسر لیمیا کی، کندیم یرا سپر یشما روز سخت یکه مقام رسم دیدانی، اگر ممثال انبه عنو

 کرد. دیاز استرس آنها مشاهده خواه یعیمحصول طب کیبه عنوان 

 هداشت یاو درک یفعل طیاز شرا نکهی، بدون ادیکن افتیهمکار از راه دور در کیرا از  لیمیا نی، اگر احال نیبا ا

 .دیکنیبودن همکار خود فکر نم یاحداقل به حرفه ای، دیادهیرنج گرانیاز د شتری، احتماالً بدیباش

 یاجتماع یانزوا: 

 یمربوط به کار از راه دور است که کارمندان از تعامل اجتماع و مشکالت اتیشکا نیتر جیاز را یکی ییتنها

 شوند.یغافل م یادار طیمح کی (یررسمیغ)

، خصوصاً دچار انزوا شوند شتریممکن است در کوتاه مدت ب نسبت به درون گراها شود که برون گراهایتصور م

 نداشته باشند. گرانیارتباط با د یبرا و امکانی کار از راه دور فرصت طیاگر در مح

به سازمان خود  یکمتر "تعلق" یتواند باعث شود هر کارمندی، انزوا متر ی، در مدت زمان طوالنوجود نیبا ا

 قصد ترک شرکت شود. شیتواند منجر به افزایم یو حت احساس کند

 در خانه: یحواس پرت عوامل 

 بینیم که مربوط به کار از راه دور است.در شرایط فعلی، ما اغلب تصاویری را می

مبل  یکند و اغلب رویم پیلپ تاپ تا یدر آغوش گرفته و رودهد که کودک را یرا نشان م ینیوالد برای مثال،

شود که کارآیی و بازدهی کارمندان از راه دور کاهش ها موجب میاین حواس پرتی نشسته است. منیاتاق نش ای

 یابد.می

 



 

 

، اجازه کار از راه دور را بدهند کارمندانبه  نکهیقبل از ا میکنیم قیرا تشو انی، ما کارفرماطور معمول به

که این گونه باعث  باشندو مراقبت از کودکان  یاختصاص یکار یفضا یدارادر وهله اول، از راه دور  کارمندان

 شود بازدهی کاهش نیابد.می

 نهیهکمتر از حد ب یکار یاکارمندان با فضاه نکهی، احتمال ایبه کار مجاز ی، در صورت انتقال ناگهانوجود نیبا ا

 است. شتریب اری، بسمواجه شوند نیمنتظره والد ریغ یهاتیمدارس و مهد کودک( مسئول یلیو )در مورد تعط

 بگذارد. ریتواند در کار از راه دور تأثیخانواده و خانه م یتقاضا یعاد طیدر شرا یحت

، یعوامل حواس پرت احتمال افزایش، نشده از خانه یزیر رنامهانتقال ب نیاانتظار داشته باشند که  دیبا رانیمد

 در نتیجه بایستی با درک و حمایت بیشتری شرایط کارمندان را درک کنند. .وجود دارد


