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ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدآورﻧﺪه
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر از راه دور در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﭘﯿﺶرو؛ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دورﮐﺎری را ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ]ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﭘﯿﺶ
ﺑﺮدهاﻧﺪ[ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه و دورﮐﺎر ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ راهﻧﻤﺎ در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا )وﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﺎص
اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻄﻮل ﺷﺪن راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺮ آن
ﺷﺪم ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ وﯾﮋه ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪات و راهﻧﻤﺎﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ راهﻧﻤﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ راهﻧﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم راهﮔﺸﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در/ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اول ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای دورﮐﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دوم ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻻزم اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺶﺗﺮ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ
و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ اﺑﻬﺎم ،اﻧﺘﻘﺎد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪی
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و
اﺳﮑﺮام ﻣﺴﺘﺮ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۹
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدآورﻧﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﻣﺰاﯾﺎی ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ راهﻧﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت دورﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺿﺤﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺮدد در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از
ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری دوری ﮐﺮده و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺪای از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻓﺰاﯾﺶ دورﮐﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ،آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮم و
ﻣﺪل اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮس ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دورﮐﺎری ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آنﻫﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﺧﻂ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﯽروﯾﺪ و ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه را از آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
وﻗﻔﻪ در ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ و ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺮهوری آنﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﺗﺎن زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺎر
اﺻﻠﯽﺷﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ راهﻧﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺟﺮای ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ.
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری و ﻟﺤﻈﻪای را در
ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﺗﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ آنرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎط ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﯿﺮﻧﺪه آن را درﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮدازش و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم در ﻣﺴﻨﺠﺮﻫﺎی ﮐﺎری و درﯾﺎﻓﺖ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ ﺷﻤﺎ
ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،اﺳﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﻨﺠﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻣﺪت  ۲دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ] .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۵و در ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻫﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ[ .
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ راﯾﺞ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﯾﻢ؟

ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪای 1ﮐﻪ در ﻫﺎروارد ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ رﯾﻮﯾﻮ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده و اﻓﺮاد در ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ]اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .[2ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۵درﺻﺪ 3از زﻣﺎن اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻠﮏ
و… ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ۲۰۰ﭘﯿﺎم را در ﻃﻮل روز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .4اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﭘﯿﺎم در روز را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

Collaborative Overload
Subject: Email, We Just Can’t Get Enough
3
Meet Is Murder
4
The productivity pit: how Slack is ruining work
1
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ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﺒﺢﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺗﯿﻨﺪر را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﺮدم و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮرم اﺳﻠﮏ را ﭼﮏ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ در
ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮔﺎهو ﺑﯽﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ
داﯾﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ.

اﺳﻠﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮانش ﺑﯿﺶ از  ۹ﺳﺎﻋﺖ در روز ،آنرا آﻧﻼﯾﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ از  ۹ﺳﺎﻋﺖ
را در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﺳﺖ.5

اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﮐﺎر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﺳﯿﺐزا ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ:
● اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪﻫﺎی ﻣﺪاوم در ذﻫﻦ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺎر را دﺷﻮار ﮐﺮده ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎ
ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده ،ﻗﺪر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در اﻓﺮاد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
● دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻟﺤﻈﻪای و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و روز ﺑﻪ روز
آنﻫﺎ را از اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
Not all Daily Active Users are created equal: Work is fueled by true
engagement
5
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● اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد .آنﻫﺎ روزﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﮐﺮده ،زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﺧﻮد را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.6
● ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽﻫﺎ و وﻗﻔﻪﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،7زﭘﯿﺮ ،8ﮔﯿﺖﻟﺐ 9و ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ؛
● ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روز ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ،آنﻫﺎ را ﺷﺎدﺗﺮ و ﺑﺎزدﻫﯽ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ دورﮐﺎر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﺧﻮد را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮم وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ و ﻫﯿﭻﮐﺲ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.
● ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻓﺮاد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط واﺿﺢﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪﺗﺮی را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎزﮔﺮدد
ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن ارﺟﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
● ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﻓﻮری دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺳﺘﺮس را در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
● ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎر ﻋﻤﯿﻖ  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ارزش
اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
● اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺘﺒﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress
we Communicate at Automattic
to build culture in a remote team
Remote Manifesto
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ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﯿﻢﻫﺎی دورﮐﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ راهﺣﻞ ﻗﻄﻌﯽای در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺟﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ و
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع اﺟﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را
در اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮدارﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
● ﺟﻠﺴﺎت ﺗﮏﻧﻔﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.
● ﮔﺎهﺑﻪ ﮔﺎه ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ و از اﺣﻮال آنﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزیﻫﺎ،
ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ،اﯾﻦ دوران ﮔﺬار را راﺣﺖﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛
● در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درج ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺿﺮورت دارد ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را ﺑﺎ ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
● از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
● اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪی را ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻈﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن از آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی را ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﯿﺪ!
● ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪای اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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● ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای آن و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﻪ )ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ( دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
● ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ روزی دو ﯾﺎ ﺳﻪﺑﺎر آنﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﺮده و ﺧﻮد
را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ
در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛
● ﻧﻮﺷﺘﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
● اﻓﺮاد را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎریﺷﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و ﻣﺪت زﻣﺎن در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدنﺷﺎن.
● ﺑﺮ روی اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از ﻣﺪلﻫﺎی  DRIاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم راهﮔﺸﺎی اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ در ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،از
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻗﺘﺪار رﻧﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
● اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
● ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﮐﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮔﯿﺖﻫﺎب ﭘﻮل ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﺲﮐﻤﭗ و… از اﯾﻤﯿﻞ داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻤﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
● ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوری از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻧﺒﺮدی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ،
اﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

.
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ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ راهﻧﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ
A 2-Year Stanford Study Shows the Astonishing Productivity
Boost of Working From Home
?Is It Time to Let Employees Work from Anywhere
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