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 پذیرش به شروع تازگی به که کسانی برای را رهنمودهایی چین،دنیا هایشرکت بزرگترین از بعضی خاستگاه عنوان به

دهد. می ارائه کرده اند دورکاری سمت به تغییر

 گویند می خود کارمندان به جهان سراسر در ها شررکت همه ی فورد، تا گوگل از و آن تاپینگ تا علی بابا شررکت از

 یماریب شیوع کردن کن ریشه راسرتای در اسرت تلاشری این و بپردازند خود بیرونی های فعالیت و کار به خانه در که

.91 کوید

مردم کردن کار و زندگی نحوه ی در ماندگاری، تاثیر و است سابقه بی قیاس این در دورکاری چنین

 مقد پیش اولین شد می قلمداد همگی بیماری اثر اولین از متاثر که چین گذاشرت. خواهد نیز رو پیش های سرا  در

بود. هم مدت این در

 که دسته آن برای اسرت راهکارهایی دهنده پیشرنهاد چین جهان هایشررکت بزرگترین از برخی خاسرتگاه عنوان به

اند.گرفته پیش را کاری دور روش اخیراً

 به 91 کوید بحران بروز و ظهور پی در خانه در کار بمانید، خانه در تا گفتند خود کارمندان به ها شرررکت که زمانی

 به دورکاری روش به چین نو سررا  تعطیلات پایان در نفر میلیون ۰۲۲ حدود در کرد. پیدا افزایش چشررمگیری طرز

اند.داده ادامه خود هایفعالیت

 به را ها شرررکت و کارمندان از برخی اما طولانی های آمد و رفت از پرهیز مثل دارد فوایدی روش این حالیکه در

داد یعنی  تغییر۲۲۰ به 11۹ از را خود کاری روز جالبی طور به اینترنتی شرکت یک در کارمندی است کشیده چالش

روز هفته به تمام وقت. ششب ،ش1صبح ب 1از ساعت 

 زا فرزندان دانش کسب و تحییل مدیریت کارمندان برای شرصیی، از دیدگاه هفته. طو  تمام به هفته در شرش روز

بود. کنفرانس و در حین ارتباط با همکاران دشوار ویدیو طریق

 نای.یابدمی کاهش سرعت به درست مدیریت عدم درصرورت بازدهی که بودند باور این بر بسریاری شررکت سرطح در

گرداوری  خانه در کار تحلیل طریق از دورکاری فهم راسررتای در کاربران به کمک برای را ما تجربیات مقاله

 و شرررای  به آنها واکنش پی در که دهدمی ما به چین در مدیران مکالمات از بیرریرتی را همچنین و میکند

باشد. می ها چالش رفع

 گیرد انجام نادرست طور به اگر و دهد افزایش را نفس به اعتماد و بازدهی تواند می درست،دورکاری اجرای صورت در

 از ارراهک هشت به اینجا شودمی کارمندان انگیزشری بی و کاری رواب  به صردمه باعث و آوردمی بار به ریصتگیهمبه

دارد. شان موجود شرای  به بستگیباشد و   جهان سراسر در اجرا قابل تواند می چین کهکشور 

:اجرا قابل و موثر ساختار یک طراحی -9
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 شررفافیت عدم و دچار سررردرگمی سرررعت به توانند که از راه دور کار میکنند می عمده تجاری واحدهای و ها گروه

 خاص موضرروعات مورد در کسرری چه با اینکه مورد در قطعیت و اطمینان عدم به منجر میشررود بودن ایزوله شرروند.

 ایجاد علت همین به میشود.و تاخیر و توقف به منجر نها دسترسی پیدا کنیم کهآبه  کجا و چطور و کنیممی صرحبت

است. مهم موثر ارتباطات و گیری تیمیم برای ساختار یک

 ی رویه و مأموریت یک با کدام هر باشررند کننده کمک و مفید توانندمی کوچکتر کارکردی میان گروههای اینجا در

 کار فرآیند همچنین راهکار این است. انجام قابل راحتی به وظایف و ها دسرتورالعمل آن در که مشرص  دهیگزارش

 هم آن کند یم آسانتر را یابند تطبیق و شوند یکی قبلی گروه با بیشتری سرعت با توانندمی که جدید کارمندان موثر

 در کمتری تعداد با و. باشد نمی درک قابل راحتی به و نیست آشکار و نمایان سرازمان یک کلی اقدامات که زمانی در

 کار محل در اصررولی تری صررورت بهکه  دارد وجود اعتماد جلب و یکدیگر با آشررنایی برای بیشررتری زمان گروه، هر

یافت. خواهد افزایش

و شوند می بندی گروه نفره ۰۲ حداکثر تا های گروه در معمولا کارگران آن پینگ بیمه شرکت در

شوند. می تقسیم آنها سرعت به کمک برای تر بزرگ تجاری واحدهای

پایه های قوی شرکت بزرگ این را تایید میکند:

.یکپارچه اهداف و مشترک مقید

 به وندش متوقف گروهی سطح در تواند می هایی تیمیم چه و یابد ادامه و جریان تیمیماتی چه اینکه برای شرفافیت

کند.می کمک پیشرفت

 اندازی راها ر راهبردی کنتر  اتاق یک مهم و موفق مد شرکت فروشان،یکخرده شدن بسته منفی اثرات کاهش برای

 شرررکت این. اسررت داده انتقا  کارکردی میان گروه چهار به را کارمندان شرران مقدم خ  از پشررتیبانی جهت و کرده

 مقدم خ  کارکنان تشویق برای را داخلی های راهکار بهترین و کرد طراحی زنده پصش برای را استانداردی روشرهای

کنند. استفاده دور راه از فروش مدیریت برای فروشیخرده جدید ابزارهای از تا کرد ایجاد

 نگه یکسان راهبردی مسیر در را همه،مشترک مقاصد و شفاف اهداف با میان کارکردی کوچک هایگروه ایجاد:راهکار

میدارد.

:دور راه از هدایت و رهبری -۰

 رد کار محی  چالشررهای و فرهنگی تغییر به کس هر زیرا اسررت دورکاری عوامل ترین مشررکل از یکی افراد مدیریت

دهد.می نشان متفاوتی واکنش خانه

ببصشند. توان و نیرو شرکت کل به اثربصش رسانی اطلاع و شفاف دستورالعملی ایجاد طریق از باید مدیران
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. باشد داشته سرازمان کل در انگیزه ایجاد بر را قدرتمندی تاثیر تواندمی واقعی انداز چشرم و متقاعدکننده نگرش ارائه

 دکارها میشو انجام جهت در آنها مسئولیت پذیرفتن و گروهها شدن توانمند موجب که محوری فرهنگ نتیجه تقویت

.باشد هم موثر ارتباط و صداقت و گشاده روی و دلگرمی باید که است حالی در این و. است ضروریات از

سهام. سود پرداخت با است مساوی طریق، این از تان گروه کردن قدرتمند

 ارائه جهت را 91 کوید واکنش گروه،سا  ابتدای در سنت، تن اینترنتی برجسته شرکت از قسمتی شرور، وی شررکت

 متی از شور وی شرکت اجرایی مدیر لو، اکن. آورد هم گرد رایگان طور به مقدم خ  بهداشرتی کارگران بیمه پوشرش

 آنها از بسیاری و کردند کار توقف بدون آنها گفت و کرد قدردانی خود

 کردکه خاطرنشان او بردندمی سر به چینی جدید سرا  مرخیری در که بودند مشرغو  به کار درحالی و دور نقاط در

بودند. پاسصگو نظرات به گروهش چطور

 حالی در این بود کاری روزانه رویه در گروهشرران کردن بودن و رهبری بصش کردن،الهام هدایت مدیران چالش، برای

.شود واقع موثر اینجا تواندمی نیز تعاملات سطح بردن بالا بودند. دور آنها از فیزیکی نظر از که بود

 ولیمعم روز به افزارهای نرم طریق از شرکت کل با او گفت مکنسی نظرسنجی به پاسر  در اطلاعات ارشرد افسرر یک

است. شرکتی رسمی های کانا  به بهتری نسبت ارتباطی راه یک این زیرا کندمی مکاتبه

 به ار کارمندان با تن به تن ارتباط فرکانس بابا علی الکترونیکی تجارت متفاوت، غو  های گروه با کار هنگام در

 و تکمیل رو پیش هفته های برنامه با را هفتگی گزارش،اعضررا ها، گروه از برخی در و میدهد افزایش هفتگی صررورت

دهند. می ارائه همکاران سایر برای

 به نآ تسهیل برای که است ذاتی ویژگیهای دارای(دینگ دینگ)تاک دینگ برنامه بابا علی شرکت خروجی و محیو 

 وارد لحظه همان در و فرسررتاده خود های گروه برای و تبدیل صرروت به را متنی های پیام تا دهندمی اجازه مدیران

شوند. برنامه

:راهکار

است. مهم شودمی گفته آنچه اندازه به دقیقاً ارتباط برقراری چگونگی تعیین

:مراقبه فرهنگ آموزش -۰

 رد اسررت ممکن کارمندان از برخی که اسررت مهم نکته این پذیرفتن جدید، عادی حالت به هاشرررکت تغییر و گذار با

 هب منجر که مدارس تعطیلی هنگام در فرزندان از مراقبت مانند کنند نرم پنجه و دسررت دیگری فشررارهای با خانه

به انها توجه کنند. و شمرده محترم را اضافی های نیاز این باید مشاغل رهبران. شودمی تزلز  و تنهایی احساس
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 بودن اجتماعی حس ایجاد مشارکت، افزایش ارتباط، برقراری برای است راهی اسراسی است، ابزاری جا این در همدلی

 .جسمی تعامل خلا در

 و انزوا حس داشررتن از افراد را تک،  به تک ارتباطات طریق از خیرروص به گروهی درون اجتماعی تعاملات افزایش

 ایجاد اب بگذارند. اشتراک به را خود افکار و کنند صحبت تا کندمی ایجاد افراد برای فضایی و کند می حفظ دلسرردی

 انگیز چالش های لحظه در ها دیدگاه ارائه و ها گیری تیمیم در مشارکت همکارانشران مانند برای روانی امنیت حس

 به و کنند مطرح را موضرروعات و باشررند داشررته بهتری تشرررف و تسررل  اسررت جریان در آنچه به توانندمی مدیران

نمایند. حل موثر طور به را مشکلات تا کنند کمک خود هایگروه

 کردن توانمند و ارزشمند ثبات ن ایجادآاست و  مهم رجوع ارباب و مشتریان با مواجهه هنگام در مشابه یک رویکردی

است. ناشناخته با اعتماد کامل های آب هدایت در آنها

 وی طریق از خود کوچک مشرراغل مشررتریان با تا بود خواسررته خود رواب  مدیران از جهانی بانک یک مثا  عنوان به

وند.ش چیره خود بحران به تا کنند کمک آنها به و شوند متوجه را شان شرای  تا کند برقرار ارتباط کا  ویدیو و چت

 آنلاین، مقالات اختیرراصرری، تولیدی های برنامه طریق از مدیران مقیاس، این در موثر طور به کار این انجام برای

شود. می پشتیبانی داخلی آموزشهای و ها مشتری با ارتباط برقراری برای الگوهایی

 الشچ موفق، هایی داستان تجربیات، بهترین گذاری اشتراک برای شررکتی ایجاد اسرت، اتحاد،همدلی نهایی نمایش 

هستند. انسانی رابطه ایجاد ضروریات از کار محی  در انسانها رفتار در زندگی نحوه مورد در گو و گفت ها،

مشص  ای بازه کردن فراهم شان، اجتماعی و شرصیی های تلاش پیگیری برای کارمندان برای فضرایی کردن فراهم

کنند. تقویت را انگیزه توانندمی معنادار وظایف تعیین نیز و کنتر  از

:راهکار

است. مهم بسیار کاری دور هنگام فرهنگی درون همدلی آموزش و اشصاص ارتباط

جدید روش یافتن -4

 ساز مشکل تواند می آسانی به و کند می اختلالات دچار را سرازمان ریتم و جریان دورکاری خطرات سرمت به حرکت

.رودیفشرده از دست م های برنامه خاطر به مهم مجازی جلسات یا و شود

کنید. صحبت یکدیگر با همکاری چگونگی پایه و اساس مورد در و بگذارید وقت خود گروه برای

 چه کنید بینیپیش و دهید گزارش را متعهدید آن به که خاصرری هنجارهای و انفرادی هایروزانه،محدودیت ریتم

کرد. خواهید کنتر  را آن شما چطور و دهد رخ است ممکن اشتباهی

 چالش اشررد.ب تغییر کننده منعکس تا کند تغییر باید کاریشرران هایجریان زبینی با و شرررکتها ریزی برنامه چگونگی

 تواند می دیجیتالی نشرراط با و هماهنگ جلسررات برگزاری طریق از نبودن جا یک در هم با و جدید کاری الگوی های
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 ورودی آداب اب که کارگرفته به تیمش در سرعتی تمرینات برجسته ایبیمه هایشرکت از یکی.شود کنتر  موفقیت با

.است همراه مرور جلسات و طراحی روزانه، و هفتگی

 یم برگزار بیشررتری ثبات با جلسرراتش که کرد حاصررل اطمینان شررد دورکاری مشررغو  بابا علی شرررکت که هنگامی

است. نتایج مدیریت و زمان مامورکنتر  نفر شود.یک

 روش و فوری بازخورد که کنند ارزیابی ایستاره ۵ سیستم از استفاده با را جلسات سودمندی توانندمی گروه اعضرای

نشان میدهد. را رو پیش مثبت های

 جدیدی را کاری جریان شرررکت دور،یک راه از و بزرگ باگروهی دیجیتالی مشرراغل اندازی راه چالش با مقابله برای

 دیجیتالی های مسررئولیت و هانقشرره ابزارها ، از مصتیررری اسررتفاده شررفاف طور به که تولیدایجاد کرد ملزومات برای

حرکت کرده اند. تحویل سوی به ارزیابی از و ارزیابی به ایده از ملزومات عنوان به که دارند

 با ممستقی طور به توانندمی می که افراداهمیشره ضرروری نیست در هنگ این مانند گیری تیرمیم سراختارهای تکرار

شود. می احساس شدت به آنها حضور عدم دور راه از کار شروع هنگام اما باشند ارتباط در هم

:راهکار

 هم نکردن صرررف امور این برای کافی وقت اما اسررت مهم بسرریار اقتدار  و قوی، جریان کاری کاری هنجارهای ایجاد

.است آسان بسیار

:وری بهره عدم اصلی علل از یکی ضعیف ارتباط: ارتباطی هایراه کردن تقویت اندازه از بیش -۵

است. کار دور های سازمان در

 مورد کامل تجهیزات با کانالهایی و ابزارها از اسررتفاده با کامل طور به که اسررت این نیازمند کارکنان تعامل چگونگی

آزمایش است. نیازمند و دشوار آن درست انجام.گیرند قرار بازنگری

 زمان رد پیچیده مباحث و مسائل به راجع گفتگو و طرح برای ها کنفرانس ویدیو.است درست مسریر انتصاب مسرئله،

 متمرکز می باشند. و گروهی گسترده همکاری نیازمند اما هستند عالی بسریار مشرترک حس ایجاد برای نیز و واقعی

 تندهس عالی بسیار ها پرسش دادن پاس  آسانی به یا و سریع سرازی همگام برای چت بر مبتنی گروهی افزارهای نرم

. مایدن ضب  رسمی صرورت به را ارتباطات و نتایج تا گیرد قرار اسرتفاده مورد تواند می ایمیل که اسرت حالی در این

لاگ بک مدیریتی ابزارهای

گیرند. قرار استفاده مورد مهم مراحل وظایف یا تکالیف داشتن نگه برای تواندمی هم
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 وثرم توانند می ها کنفرانس ویدیو چقدر شررود رعایت قانون چند اگر که فهمیدیم مکینسرری مشررتریان با دورکاری از

 گذاشتن روشرن.نیازمندید بحث یافتن جریان برای ناظر یک و روشرن دسرتورالعمل یک به شرما او  وهله در.باشرند

شود. دریافت کلامی غیر های نشانه و ایجاد رواب  تا است الزامی جلسه طو  در دوربین

 هرا ارائ محو و مجازی های زمینه وی سی   افزارهاینرم از باشد،بسیاری نداشرته نمایش قابلیت خانه در کار دفتر اگر

 سنادا کلیه ویرایش برای مجازی سفید تصته و مشترک صفحه و پرده از ،استفاده مشترک مسئله حل برای دهند. می

است. مفید بسیار

تاک،وی چت دیگ مثل دانندمی مفید را واقعی ارتباط برای هاییکانا  ایجاد هاگروه از بسیاری

 ادهس قانونی با باشد داشته رو در رو بحث و تعامل به نیاز پیچیده موضوعی اگر و مایکروسرافت یا اسرلک های گروه و

 بازدهی قاتل ها طرح و تکالیف و ها پیام میان متوالی های تغییر اما داشت کنفرانس ویدیو سروی به تغییری توان می

نها انتظار میرود باشند.آسرعت پاسصگویی که از  متوجه باید گروه اعضای و است

 نبهتری گاهی است ممکن چیز یک روی بر واقعی تمرکز و اخطارها کردن کرد؟خاموش صبر میتوان یا است فوری آیا

باشد. کار انجام برای روش

:راهکار

 ددهی دیگرسوق موضوعی به موضوعی از را کارمندان اگر است. ضرروری کار درسرت انجام برای کانا  بهترین انتصاب

نها را مصتل میکنید و بهره وری را کاهش میدهید.آ کاری روند

تکنولوژی: قدرت از استفاده و درآوردن کنتر  تحت -۹

 در کاری محی  ایجاد همچنین و سرریع و ایمن،پایدار اینترنتی اتیرا  جمله اسرت از همراه اصرولی با موثر دورکاری

 رکتهاش روسای که است اقداماتی اولین از مجازی دسترسی به شبکه خیوصی افزایش.انسانی فاکتورهای تمام با خانه

یابند. دسترسی دور راه از سیستم به کنند قادر را خود کارمندان تا کرده اتصاذ

 موثر طور به تا دهد می اجازه ها گروه به و شودمی ساس( قویترتکنولوژی) ابزارهای از ایمجموعه واسطه به دورکاری

کنند. مدیریت را فرآیندها و بگذارند اشتراک به را کنند،اسناد برقرار ارتباط دهند، ارائه هم با

 هم به یمتنظ را همه تجاری برنامه لاگ سریع،یا بک عملگرا، داشبورد از-دیجیتالی دسرترسی قابل اطلاعاتی منبع یک

میکند. تراز

بابا تاک،علی دینگ مثل را محلی وری بهره هایحلراه سرعت به چینی هایشرکت از بسیاری

اند.اتصاذکرده هفتگی های سصنرانی وها  جلسات،آموزش ارائه و ارتباط برقراری برای چت یا وی

 میلیون 9۰۵ از بیش به درصرردی ۹۹افزایش با ماه یک در تاک دینگ فعا  کاربران 91 کوید شررروع با مثا  عنوان به

یافت. افزایش نفر
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 سرررعت را شرردند می اسرتفاده دیگری جای در قبلاً که را قبلی بازدهی هایحلراه ملیتی چند شرررکتهای از بسریاری

زوم. یا و ماکروسافت اسلک،تیم مانند بصشیدند

 مهم ایه ویژگی کردن مستند در کارکنان آموزش از است مدیریتی شرای  تغییر نیازمند ابزارها این از موثر اسرتفاده

جدید. کاری روند ایجاد تا گرفته

 واندت می شرررکت در مصتلف هایگروه از ها روش بهترین تلفیق با دیجیتا  ابزارهای با کاری جدید های روش تعیین

.بصشد. سرعت را جدید مسیر از استفاده

 جمع و مرتب شرررکت های قسررمت همه از اطلاعاتی را که ایجاد کردیم را دورکاری داخلی پرتا  یک مکینسرری،ما در

. میکرد. آوری

 طریق ویدیو از مشررتریان با موثر گیری تیررمیم جلسررات تا گرفته مشررارکت مسررئله حل جلسررات اداره چگونگی از

کنرانس.

 اجازه خود مقدم خ  های به گروه تا کردند طراحی را خاصرری کاربردی های برنامه ها شرررکت از بسرریاری علاوه به

دهند. ادامه خود کار به موثر کاری دور در دهند

 مشتریان با را خود تعامل باشند رواب  قادر مدیران تا کردند طراحی را وی چت کوچک و خاص برنامه مثا  عنوان به

مشتریان با تا موردتاییدبانک استفاده کردند هایبرنامه از سپس آنها.بیافرینند هادی و رهبر و باشند داشته

یابند. دسترسی بانکی سیستم به شان هایتاپلپ طریق از و باشند تعامل در خود

Trip.comچین  آنلاین مسافرتی آژانس بزرگترین

 کردند دریافت دسررتمزد اخیر بحران در و کنند کار خانه در تا سرراخته قادر را خود تماس مرکز کارمندان مدتهاسررت

دهند. ارائه سفر در رایج اختلالات طو  در را خدمات بالای کیفیت که بودند قادر زیرا

 ستدر اولیه اصو  به یابی دست مهم اما باشد ضروری تواندمی مسیر در شص  هر ماندن برای تکنولوژی از اسرتفاده

است.

امنیت گرفتن جدی-۰

 باشد هداشت جدی عواقب میتواند و میکند اضرافه دورکاری قسرمت فنی پیچیدگی را به از ای لایه امنیتی های نگرانی

 روی مجاز غیر ابزارهای به خود کار انجام برای یا و نیستند آگاه ایمن های روش از کارمندان که هنگامی خیروص به

آورند. می

 دانکارمن به ابزارهایی دادن مستلزم آن درست نیست. انجام آسانی کار عملی حا  عین در قوی و رویکرد یک انتصاب

 یم دسترسی آنها به و کنند می مدیریت محرمانه را اطلاعات که حالی در دارند نیاز آن به بودن خلاق برای که اسرت

یابند.
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 آن به و کرده عنوان ها مکانیسم از ایمجموعه طریق از را آمده پیش امنیت مسئله آن پینگ مانند مهم های شررکت

 و نیاز مورد اطلاعات به داده دسرررترسررری محدودیت آگاهی، آموزش به محرمانه،اجبار فرهنگ اند:ایجادپرداخته

 نهگو هر تا شوند دار نشران سرفید علامت با تواندمی مشرتری اطلاعات مانند حسراس مثا ،اطلاعات عنوان بهجزئیات.

 ار دستگاه امنیت و شبکه تا کندمی استفاده لانگ علی خود افزارنرم از بابا علی. شررکت .باشرد پیگیری قابل افشرایی

کند مدیریت

روی امنیتی قوی سرررمایه گذاری  حالیکه در میشررود آسرران را امنیتی الزامات با تطابق یافتن کارمندان برای:راهکار

. میکند.

 8-گرفتن یاد و آزمودن فکر طرز پذیرش:

دهید. تغییر را آن سرعت به و باشید آماده نیست موثر آنچه تشصی  برای:آخر راهکار

 یمکانیسم های سرعت به و شناسایی را هاروش بهترین طورفعا  به گیرند می یاد مداوم طور به که مدیریت هایگروه

 باشند.گروه ار اند ترینموفق مدت دراز در مایلند میگیرندآنها کار به سرازمان در ها ایده گذاشرتن اشرتراک به برای را

 از که گرفتند نظر در کاری دور برای را بازدهی هدف پیشرررفته تکنولوژی دارای و برجسررته کننده تولید یک دی با

 اساییشن زدهی با پیشرفت برای نیز را هایاهرم و بود مشصیی کار به نسبت هفته هر وری بهره میزان تصمین طریق

 بودند. کرده پیشرفت خود داستاندار به نسبت درصد ۸۸ به درصد ۵۲ از ها آن هفتهچهار در کردند.

 هایشرکت از برخی از راهکارها این کنند می خود کار های محل به بازگشت به شرروع چین کار نیروی که آنجایی از

تکنولوژی و فرآیندها ، فرهنگ ، درست ساختاری با تواندمی دورکاری چگونه دهد نشان تا کند می کمک برجسته

شود. منجر روحیه افزایش و وری بهره افزایش به

 دارند کار و زندگی بین بهتری تعامل و دهندمی اختیرراص آمد و رفت و مسررافرت به را کمتری وقت که کارمندانی

اند. آماده سصت شرای  با مقابله برای و هستند تر انگیزه با شادتر و احتمالاً

 رضررایت و وری بهره که کنند تعریف و مشررص  را جدیدی روند دهد می اجازه ها شرررکت به دورکاری پذیرفتن

دهد؟می سوق آینده به را کارمندان

(Taobao)وب سایت به بابا علی شرکت

 رنطینهق در کارکنان که بود درحالی این کرده اندازیراه را است الکترونیک تجارت سرایت وب بزرگترین تاکنون که را

بودند.  دورکاری مشغو  ۰۲۲۰سارس شیوع علت به
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 از کرد. گذاریپایه پذیر انعطاف کار فرهنگ و مشتری عالی خدمات برای را ،بنیادی۰۲94 سرا  در دورکاری آزمایش

 شکل آینده در را شرما شررکت که آورد فراهم را کاری جدید رویه یک تواندمی عوامل همه کامل رو مجموعه ی این

دهد

راههای ارتباطی برای دور کاری الزامی هستند.

کانا  ها بهترین برای...............

تماس  *رواب  شصیی و ایجاد رابطه

*بحث در مورد موضوعات حساس و دشوار

ویدئو کنفرانس  *حل مسئله یا ایجاد همکاری با استفاده از صفحه یا تصته مشترک

 *جلسات بررسیبرنامه ریزی هفتگی و 

 *جلسات تیمیم گیری

 *گارگاه ها و آموزش ها

*گفتگوی گروهی و گفتگو در مورد آنچه انجام شده است

چت  *گروه پیشرفت

*و دستورالعمل جستجو فوریسوالات 

 *به روز ماندن در شرای  واقعی

*کار گروهی اجتماعی

ضب  فیلم یا پیام صوتی  *نمایش و توضیح کار

 *طرف مدیران برای گروه در زمان محدوددستورالعمل از 

*ساتی که عده ای ممکن است آن را از دست دهندلپرسش های بعد از ج

ایمیل  *به روز رسانی ها و وضعیت و شرای  برای گروه زیادی از مردم

*ارتباط رسمی داخل و خارج شرکت
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بهترین برای  ارتباطی ابزارهای

تولید محتوا  *مشترکایجاد سند 

 *تنظیم مشترک زنده

 *تصته سفید مشترک

*میزان دانش مقدماتی/ابتدایی

ویدیو کنفرانس حل مسرئله و ایجاد همکاری با استفاده 

 صفحه یا تصته سفید مشترک *از

 *برنامه ریزی هفتگی و جلسات بررسی

 جلسات تیمیم گیری

 *گارگاه ها و آموزش ها

اشتراک اسناد  *پرونده ها و اسنادبه اشتراک گذاری 

 *انبار اطلاعات سازمان یافته

 *مدیریت کنترو 

*دسترسی به کل سازمان

ارتباط بر پایه کانا   *گروه پیشرفت

 *و دستورالعمل جستجو فوریسوالات 

 *به روز ماندن در شرای  واقعی

 *کار گروهی اجتماعی

*لاعاتطا انفرادیانبار

مدیریت کارها  *پیگیری و تعیین وظایف

 *اولویت بندی کارهای ناتمام

 *مدیریت عملکرد

 *مدیریت پروژه

 *فهرست ها
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*واحد وضعیتبع نم

آمارگیری  *ارائه های تعاملی

گفتگو در مورد کارهای اتمام شده یافته 

 گروهی *های

 *برش و پاس  تعاملی

 *تعهدات

*نظرسنجی

 تکی یا یکی بودن محتوا با هم ادغام شوند. بسیاری از این ابزارها می توانند از طریق  برقراری ارتباط

 انتصاب ابزارهای درست برای شرکت نیازمند همکاری نزدیک بین تجارت ، آی تی و امنیت است.

تلاش مدیریت و دگرگونی باعث به کارگیری موثرترین ابزارهاست از آموزش گرفته تا اتصاذ روش های کاری.
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