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1. مقدمه

هدف از این راهنما چیست؟
سال 2020 تغییرات بی سابقه ای در اقتصاد جهانی و 
دنیای کار ایجاد کرده است. در یازدهم مارس، سازمان 
به  را  کرونا  ویروس  شیوع   )WHO(بهداشت جهانی 
عنوان یک بیماری همه گیر توصیف کرد و از دولت های 
سراسر جهان خواست تا این مساله را جدی بگیرند و با 
اثرات ویروس  از  ناشی  اول  برای موج  اقدامات جدی، 
کرونا بر بهداشت عمومی آماده شوند، که یکی از این 
بود  از کشورها  بسیاری  در  سراسری  تعطیلی  اقدامات، 
تعطیلی  به  اقدامات مربوط  با شروع   .)WHO ، 2020a(

یا ماندن در خانه، به بخش بزرگی از نیروی کار دستور 
داده شد که در خانه بمانند و از راه دور به کار خود ادامه 
دهند، البته اگر نوع فعالیت شغلی آنها این کار را امکان 
پذیر می کند. سازمان هایی که قباًل با دورکاری آشنا 
بودند و همچنین سازمان هایی که قباًل کار دورکاری را 
تجربه نکرده بودند، کارمندان خود را به خانه فرستادند 
و شرایط را برای گسترده ترین آزمایش دورکاری از راه 

دور در تاریخ ایجاد کردند.
اگرچه تعداد افرادی که از راه دور به صورت نیمه وقت 
یا تمام وقت کار می کنند در طول سال ها به تدریج در 
حال افزایش است )یورواستات ، 2018(، این همه گیری 
دورکاری  های  روش  تطبیق  و  سازگاری  قطعًا  جهانی 

مانند  سناریویی  در  بخشید.  سرعت  کارفرمایان  توسط 
همه گیری COVID-19، دورکاری خود را به عنوان یک 
بخش مهم در تجارت را به اثبات رساند، در حالی که 
در شرایط عادی مزایای آن شامل کاهش زمان رفت و 
وظایف  بر  تمرکز  برای  کارمندان  افزایش فرصت  آمد، 
کاری خود به دور از عوامل مخل تمرکز در کار است؛ 
همچنین، دورکاری فرصتی مناسب جهت ایجاد تعادل 
بهتر بین کار و زندگی است. دورکاری فرصتی را برای 
در  آزادی  و  کارمندان  برای  پذیرتر  انعطاف  ای  برنامه 
فعالیت کاری در مکانی دیگر و به دور از حضور کارفرما 
فراهم می کند؛ گرچه ممکن است خطراتی مانند انزوا 
و  کنند(  می  زندگی  تنها  که  افرادی  برای  )خصوصًا 
قطع ارتباط با همکاران را داشته باشد که پیش بینی و 

جلوگیری از آنها ضروری است.
عملی  و  عملی  های  توصیه  ارائه  راهنما  این  از  هدف 
از  وسیعی  طیف  برای  که  است  موثر  دورکاری  برای 
گذاران  از سیاست  اجرا می باشد. حمایت  قابل  مشاغل 
در به روزرسانی سیاست های موجود؛ و همچنین ارائه 
چارچوبی انعطاف پذیر که از طریق آن هم شرکت های 
توانند  خصوصی و هم سازمان های بخش دولتی می 
سیاست ها و روش های دورکاری خود را توسعه و یا 
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این  باشد.  راهنما می  این  اهداف  از دیگر  به روز کنند 
راهنما همچنین شامل تعدادی از مثال های موردی در 
گذاران  سیاست  و  کارفرمایان  عملکرد  زمینه چگونگی 
در هنگام همه گیری جهانی بیماری COVID-19 در مورد 
های  ماه  در  شده  تجارب کسب  همچنین  و  دورکاری 
اخیر است که مربوط به آینده مسایل دورکاری و پس از 
این همه گیری جهانی و همچنین لیستی از تجهیزات و 

منابع موجود می پردازد.
در حالی که از دورکاری به طور معمول برای دوره های 
هفته(،  در  روز  دو  یا  )یک  شود  می  استفاده  محدودی 

ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  کارمندان  از  بسیاری 
مجاب  کاری  دور  صورت  به  وقت  تمام  کار  به  کرونا 
با توجه به خطرات بهداشتی،  اند. در هر صورت،  شده 
همه کارمندانی که وظایف شغلی و فعالیت هایی را انجام 
می دهند که با مقررات دورکاری سازگار است، باید در 
طول این بحران از جمله کارمندانی که دارای کار موقت 
 ،ILO( و کارآموز هستند، مجاز به کار از راه دور باشند
2020a(. همچنین این راهنما بر روی دسته خاصی از 
کارمندان متمرکز نیست، بلکه هدف آن این است که تا 

آنجا که ممکن است فراگیر باشد. 

چگونه از این راهنما استفاده کنیم؟
این راهنما ممکن است در هنگام یک همه گیری جهانی یا 
سایر بالیای طبیعی، که نیاز به واکنش اضطراری دارند و 
به منظور اطمینان از تداوم تجارت، برای دورکاری کارکنان 
می  حاضر  راهنمای  وجود،  این  با  شود.  استفاده  خانه  در 
تواند به طور کلی، در خارج از محدوده خاص چنین شرایط 
اضطراری، برای دورکاری نیز اعمال شود. هر زمان که این 
راهنما به "دورکاری" و "کار از راه دور" اشاره دارد، هم به 
 COVID-19 کار از راه دور در طی همه گیری جهانی بیماری
اشاره دارد و هم به دورکاری در شرایط عادی، زیرا بسیاری از 
موضوعات ارایه شده در این راهنما و توصیه های آن در مورد 
دورکاری، به طور کلی نیز قابل استفاده است. این راهنما از 
طریق 8 حیطه، تعاریف مربوطه، موضوعات اصلی مورد نظر 
و همچنین نمونه هایی از روشهای واقعی را ارایه می دهد که 

چگونه سازمان ها با موفقیت این توصیه ها را عملی کرده 
اند. طراحی سیاست های دورکاری و جنبه های مختلف 
آن، پیاده سازی و نظارت بر آنها باید شامل کارفرمایان و 
به  ارجاعاتی  شامل  همچنین  راهنما  این  باشد.  کارمندان 
سیاست های دولت ها است که برای پاسخگویی به بحران 
بهداشت عمومی، همراه با استانداردهای بین المللی کار که 
در کنوانسیون ها و دستورالعمل های مربوطه وضع شده اند، 
طراحی شده است. تعدادی از کنوانسیون ها و توصیه های 
ILO مربوط به جنبه های مندرج در این راهنما است. این 

المللی کار، از جمله سایر موارد مربوط  استانداردهای بین 
به بهداشت و ایمنی شغلی، برابری جنسیتی و حمایت از 
بارداری، مذاکره جمعی، پیشگیری از خشونت و آزار و اذیت و 
همچنین مکانیسم های زمان کار و گفتگوی اجتماعی است.
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2. ورود به دوره جدید دورکاری

کار  انجام  ترتیب  ترین  غیرمعمول  وارد  ما  بدون شک 
در این نسل شده ایم. جهان، همانطور که می دانیم در 
اوایل سال 2020 به طور ناگهانی متوقف شد و دولت 
مجبور  شدند،  مطلع  بحران  این  از  علم  توسط  که  ها، 
شدند اقدامات سختگیرانه ای را برای نجات جان مردم 
اعمال کنند. چالش پیش روی سیاستگذاران این است 
که چگونه می توانند بدون آسیب رساندن به اقتصاد در 
این شرایط، از زندگی و سالمت مردم محافظت کنند. 
پروازها،  مدارس،  تعطیلی  فیزیکی،  فاصله  که  اقداماتی 
کار   محل  تعطیلی  و  بزرگ  اجتماعات  در  حضور  عدم 
است  ویروس  با  مبارزه  آغاز  فقط  کند،  می  تضمین  را 
و فقط ابزاری برای کاهش سرعت گسترش آن است. 
معرض خطر  در  را  زندگی  نباید  ها  محدودیت  کاهش 
قرار دهد، یا موج جدیدی از عفونت ها را که برخی پیش 
می تواند  حتی  امر  این  بیندازد.  راه  به  کنند،  می  بینی 
را  بهداشتی  مراقبت های  نیاز ظرفیت  اول که  از موج 
بیش از حد افزایش داده و کارمندان خط مقدم را تحت 
خطر و فشار قابل توجهی قرار دهد، بدتر باشد. قبل از 
در  کار  نیروی  از  فقط بخشی  این همه گیری جهانی، 
اروپا، میزان دورکاری  اتحادیه  خانه کار می کردند. در 
منظم یا گاه به گاه )دورکاری خانگی و دورکاری با تلفن 
همراه( از 30 درصد یا بیشتر در دانمارک، هلند و سوئد 

تا 10 درصد یا کمتر در جمهوری چک، یونان، ایتالیا و 
که  می دهد  نشان  شده  انجام  مطالعات  است.  لهستان 
حداکثر 20 درصد نیروی کار ایاالت متحده ، 16 درصد 
در ژاپن و تنها 1.6 درصد در آرژانتین به طور منظم یا 
گهگاه از خانه یا مکان دیگری برای دورکاری استفاده 
ژانویه و  بین   .)ILO ، 2017 و Eurofound( می کردند، 
کشورها  اغلب   ،COVID-19 گسترش  با   ،2020 مارس 
به کارفرمایان دستور دادند فعالیت های شغلی را تعطیل 
کنند و در صورت امکان، دورکاری تمام وقت را برای 
کارمندان خود در نظر بگیرند. چیزی که به عنوان یک 
راه حل موقت و کوتاه مدت برنامه ریزی شده بود اکنون 

ماه هاست که ادامه دارد. 
تعدادی از عوامل تعیین می کنند که آیا یک کار به طور 
بالقوه می تواند از راه دور انجام شود یه نه. بخشی از 
مشاغل قابل اجرا از راه دور، اندازه نیروی کار را که می 
کار کند  بیماری همه گیر در خانه  تواند در طول یک 
جامعه  در  ویروس  انتقال  بنابراین  و  کند  می  تعیین  را 
 Hatayama et al.،( را کاهش می دهد. دو مقاله اخیر
2020؛ ILO 2020h ( پتانسیل کار در خانه در کشورها را در 

سطوح مختلف توسعه اقتصادی بررسی کرده و دریافتند 
که عواملی مانند ساختار اقتصادی و شغلی و دسترسی 
به اینترنت با پهنای باند مطلوب و احتمال داشتن رایانه 
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شخصی از عوامل مهم کار در خانه است. یافته ها نشان 
می دهد که میزان توانایی مشاغل برای کار در خانه با 
سطح توسعه اقتصادی کشور افزایش می یابد. بنابراین، 
 ،ICT کشورهایی که مشاغل زیادی در بخش هایی مانند
بیمه و مدیریت دولتی  امور مالی و  خدمات حرفه ای، 
برای  را  کار  نیروی  از  بیشتری  توانند بخش  دارند می 
کار در خانه موظف کنند، در حالی که کشورهایی که 
وابستگی زیادی به بخش هایی مانند تولید، کشاورزی، 
در  کمتری  توانایی  دارند،  گردشگری  و  ساز  و  ساخت 
انجام این کار خواهند داشت. در نتیجه دستورات اقامت 
نفر   4 کارمند   10 هر  از  تقریبًا  دولت،  توسط  خانه  در 
 Eurofound ،( کنند  می  شروع  را  دورکاری  اروپا  در 
2020b(. مهمترین افزایش در دورکاری در کشورهایی 

اتفاق افتاد که بیشتر تحت تأثیر ویروس قرار گرفتند و 
یافته  این همه گیری توسعه  از  آنجا دورکاری قبل  در 
کار  به  کارمندان  به 60 درصد  نزدیک  فنالند،  در  بود. 
و  بلژیک  هلند،  لوکزامبورگ،  در  آورند.  روی  خانه  در 
ایتالیا  اتریش،  ایرلند،  در  درصد،   50 از  بیش  دانمارک، 
راه دور کار می  از  و سوئد، حدود 40 درصد کارمندان 
زمان  کمتری  کارمندان  تعداد  کشورها  این  در  کردند. 
اروپا،  در  متوسط،  طور  به  است.  یافته  کاهش  کارشان 
24 درصد از کارکنانی که قباًل هرگز در خانه کار نکرده 
اند، دورکاری را آغاز کرده اند، در حالی که 56 درصد از 
کارمندان که قباًل گاهی در خانه کار کرده اند، دورکاری 
اعداد  در  این جهش  وجود،  این  با  کنند.  می  را شروع 

نشان می دهد که با داشتن فناوری مناسب، تجهیزات 
ارتباطی( و سازماندهی مجدد کار، می توان  )ابزارهای 

کارهای بسیار بیشتری را از راه دور انجام داد.
شد،  انجام  نیز  جهان  نقاط  سایر  در  مشابهی  اقدامات 
جایی که دولت ها از کارفرمایان خواستند که از دورکاری 
استفاده کنند تا تراکم رفت و آمد در شهرهای بزرگ را 
کاهش دهند و از این رو به حفظ فاصله فیزیکی کمک 
کنند. در ژاپن، طبق یک نظرسنجی از وزارت کشور در 
ماه مارس 2020 کمتر از 13 درصد کارمندان  در سراسر 
کشور به دلیل عوامل متعددی نظیر  استفاده وسیع از 

تمبر Hanko قادر به دورکاری بودند. 
باید توجه کرد که برای والدین شاغل و مراقبان، تعطیلی 
را  مدارس و تعطیلی سایر مراکز مراقبت، کار در خانه 
Euro-  به چالش کشیده است. طبق آخرین نظرسنجی

found، از کسانی که برای حفظ فاصله فیزیکی در خانه 

کار می کنند، 26 درصد در خانوارهایی با کودکان زیر 
12 سال زندگی می کنند و 10 درصد دیگر با کودکان 
12 تا 17 ساله زندگی می کنند )Eurofound ، 2020b(؛ 
این افراد  برقراری تعادل بین وظایف کاری و مراقبتی 
خود را چالش برانگیز می دانند و در مدیریت تعادل بین 
شغل و زندگی خود، پویایی جدیدی را تجربه می کنند.

شروع  زمانی  تواند  می  گیر  همه  پاسخ  بعدی  مرحله 
یابد  کاهش  مداوم  طور  به  ابتال  جدید  موارد  که  شود 
و یا واکسن یا یک درمان مناسب علیه ویروس عامل 
مرحله،  این  در  شود.  استفاده  و  شناسایی   19-COVID
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ابتدا بخش های اساسی و سپس سایر مشاغل با احتیاط 
بازگشایی می شوند. با این حال، عدم اطمینان زیادی در 
ارتباط با این مرحله وجود دارد. سازمان ها باید تعدادی 
و  کنند  رعایت  را  ایمنی  و  بهداشت  دقیق  مقررات  از 
آسانسورها،  در  فیزیکی  فاصله  مداوم،  های  محدودیت 
دفاتر و اتاق های جلسات ممکن است امکان بازگشت 
نکند.  فراهم  را  کارفرما  به محل  کارمندان   ایمن کل 
این  در  کار  نیروی  از  بخشی  حداقل  برای  دورکاری 
از گروه های  باید  بود. سرانجام،  دوره ضروری خواهد 
دلیل  همین  به  شود،  محافظت  پذیر  آسیب  و  پرخطر 
دورکاری در منزل حداقل برای مدت همه گیری گزینه 
بسیار جذابی خواهد بود. مانند هر بحرانی، برای بررسی 
خانه  در  جزئی  طور  به  حداقل  که  مشاغل  و  نقش ها 
انجام می شود، نیازمند درجه باالیی از همکاری و تمایل 
از جانب همه ذینفعان، دولت ها، کارفرمایان، کارمندان 
و شرکای اجتماعی درجه باالیی از ابتکار و تمایل الزم 
است. با این حال، استفاده گسترده از دورکاری ممکن 
است با ریشه کنی این همه گیری پایان نیابد، اما می 
تواند برای سالهای آینده با پشتیبانی از دیجیتال سازی، 
ارتباطات پیشرفته و فناوری های ابری به بخشی "جدید 

و بهتر " تبدیل شود.
کارفرمایان باید چشم اندازهای کارمندان  را در رابطه با 
چالش ها و فرصت های دورکاری برای آنها )خانواده و 
وضعیت زندگی، نوع نقش، مهارت ها ...( در نظر بگیرند. 
کارمندان  و نمایندگان آنها باید از طریق یک گفتگوی 

اجتماعی سازنده که ممکن است اشکال مختلفی داشته 
باشد، از جمله مشاوره، تبادل اطالعات یا مذاکره، سهم 

فعالی در روند تصمیم گیری داشته باشند.
این دوره جدید کار از راه دور نیاز به استفاده گسترده تر 
از نوع جدیدی از مدیریت دارد - روشی قابل اعتماد تر 
و مبتنی بر نتایج بیشتر - و همچنین روشی جدید برای 
با  انعطاف پذیرتر و سازگارتر  کار - روشی مستقل تر، 
شرایط فردی و ترجیحات کارمندان نسبت به قبل باشد.

این راهنما نشان میدهد که چگونه سازمان ها می توانند 
انعطاف پذیری ایجاد کنند، شیوه های مدیریت را بهبود 
بخشند، فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد را ایجاد کنند 
از راه دور موثر  و موانع موجود در یک اکوسیستم کار 
را که از سالمتی و رفاه کارکنان محافظت می کند، در 
حالی که تعهدات و اهداف سازمانی را نیز به طور موثر 

انجام می دهند، کاهش دهد.
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3. اطمینان از رفاه کارمندان و ادامه بهره وری هنگام دورکاری

با داشتن یک چارچوب کلی از زمینه های اصلی که بر رفاه کارکنان و عملکرد افراد و تیم ها تأثیر می گذارد، 
سازمان ها می توانند آمادگی بهتری برای سازگاری ترتیبات کار برای محافظت از کارمندان  و کمک به تالش 
های دولت برای تسطیح منحنی موارد ابتالی جدید داشته باشند و درنتیجه موجب کند شدن انتشار ویروس شوند. 
بنابراین این فصل به منظور کمک به سازمانها جهت تهیه فهرست اقدامات خود در مناطقی که باید با توجه به 
چالش های COVID-19 مورد بررسی و سازگاری قرار گیرند، جهت پیاده سازی دورکاری در سراسر سازمان ضمن 

اطمینان از رفاه کارمندان و ادامه بهره وری تدوین شده است.

3-1.تمرکز بر: زمان کار و سازماندهی کار
در حالی که شیوع COVID-19 همچنان در سراسر جهان 
گسترده  کار  بازارهای  بر  آن  تأثیر  یابد،  می  گسترش 
می  تأثیر  مردم  اکثر  بر  مختلف  درجات  در  و  است 
گذارد. برای بسیاری از کارمندان، ایجاد اقدامات فاصله 
فیزیکی، قرنطینه کردن و محدودیت های مربوط برای 
را  ناگواری  عواقب  ها  عفونت  منحنی  کردن  مسطح 
با مدت  اجباری  تعلیق  از جمله  است،  داشته  به همراه 
نامعلوم، ناراحتی، کاهش ساعات کار و دستمزد، اخراج و 
از دست دادن شغل و همچنین تعطیلی کامل مشاغل. 
جمعیت  از  توجه  قابل  بخش  یک  برای  وجود،  این  با 
شاغل، این همه گیری منجر به افزایش ناگهانی حجم 
کاری  تنظیمات  در  ای  عمده  تغییرات  همچنین  و  کار 
شده  مدت  کوتاه  کار  یا  دورکاری  مانند  کار،  شرایط  و 
است. حتی اگر کارمندان بتوانند در طول این همه گیری 
جهانی با کار از راه دور به انجام کار خود ادامه دهند، 

الزم است جنبه های خاصی از سازمان کار مورد توجه 
قرار گرفته و مورد احترام قرار گیرند تا سالمت و ایمنی 
کارکنان تأمین شود. توافق نامه اتحادیه اروپا در زمینه 
کار از راه دور 2002، راهنمایی در مورد سازماندهی کار 
افرادی را که از راه دور کار می کنند، ارائه می دهد که به 
موجب آن کارمند از راه دور سازماندهی زمان کار خود را 
مدیریت می کند )که حاکمیت زمانی نامیده می شود(. 
معادل  دورکاری  عملکرد  استانداردهای  و  کار  حجم 
استانداردهای کارمندان  قابل مقایسه در محل کارفرما 
 UEAPME ، و ETUC ، BusinessEurope ، CEEP( است
2002(. این امر یادآوری می کند که کارمندان  دورکار 

از حمایت قانونی همانند کارکنانی که در محل کارفرما 
کار می کنند بهره مند می شوند و همچنین زمینه های 
اصلی نیاز به سازگاری یا توجه ویژه را هنگام کار افراد از 
محل کارفرما مشخص می کند. اینها ممکن است شامل 
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حفاظت از داده ها، حریم خصوصی، بهداشت و ایمنی، 
به  باشد.  آموزش و غیره  به  سازماندهی کار، دسترسی 
ویژه با توجه به شرایط موجود، نیاز به سازگاری خانواده 
در حال تکامل و مسئولیت های مراقبتی کارمندان  با 
اولویت های کارفرمایان از نظر تداوم و بهره وری کسب 
و کار وجود دارد. تحقیقات در زمینه کار از راه دور به 
خانه  در  که  کارکنانی  که  است  داده  نشان  مکرر  طور 
محل  در  که  زمانی  از  بیشتری  ساعات  کنند،  می  کار 
امر  این  از  بخشی  کنند.  می  کار  هستند،  کارفرما  کار 
کار  محل  به  آمد  و  رفت  زمان  که  است  دلیل  این  به 
با فعالیت های کاری جایگزین می شود و همچنین به 
دلیل تغییر در روال کار و محو مرزهای بین کار با حقوق 
و زندگی شخصی می باشد. به طور کلی دورکاری می 
تواند منجر به افزایش ساعات کار و همچنین کار بیشتر 
 )Eurofound and ILO ، شود  هفته  آخر  و  عصرها  در 
تحقیقات  کنید(.  مراجعه  Messenger ، 2019 ؛ 2017 

خانه  در  شاغل  کارمندان  کار  ساعات  مورد  در  خاص 
به دلیل همه گیری جهانی COVID-19 همچنین نشان 
داده است که کارمندان در خانه ساعات بیشتری را در 
نظر می گیرند، زیرا 38 درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
که احتمال بیشتری برای کار در ساعات بیشتری دارند 
)مک کالی ، 2020( از هر چهار کارگر )25 درصد( یک 
نفر که در نتیجه بیماری همه گیر در خانه کار می کند، 
وقت  خود   کار  انجام  برای  نیز  خود  فراغت  اوقات  در 
طبق  همچنین،   .)Eurofound، 2020b( می کند  صرف 

یک مطالعه اخیر )Reisenwitz، 2020(، به دلیل جدایی 
فیزیکی تیم ها، کارمندان وقت بیشتری را در جلسات 

یک به یک یا تیمی می گذرانند.
آن دسته از کارمندانی که در خانه صاحب فرزند یا افراد 
در  خود  کار  کردن  اضافه  با  باید  هستند،  تکفل  تحت 
وقت  شب،  در  وقت  دیر  تا  کار  با  یا  زود  خیلی  صبح 
بیشتری را در طول روز برای انجام کار پیدا کنند. روز 
کاری به بخش های کوچکتر، با تعطیالتی برای مراقبت 
غیره  و  خانه  در  تحصیل  خانه،  کارهای  کودکان،  از 

اختصاص میابد.
مکان های  از  که  تیم های خود  با کل  تنها  نه  مدیران 
مجبورند  بلکه  شوند  می  روبرو  کنند  می  کار  مختلف 
با  برنامه های کاری جداگانه  و  الگوهای کاری  در مورد 
کارمندان به توافق برسند تا مسئولیت های مراقبت خود را 
انجام دهند. مدیران در حمایت از کارمندان و کاهش تأثیر 
مضر کار زیاد بر سالمتی و سالمت آنها نقش محوری 
موثر  ارتباط  برقراری  با  توانند  می  اهداف  این  دارند. 
انتظارات واقع بینانه، تعیین مهلت های قابل دستیابی با 
در نظر گرفتن زمینه بسیار غیرمعمولی که در حال حاضر 
از  افتد، ضمن اطمینان  اتفاق می  راه دور در آن  از  کار 
تداوم کسب و کار و سطح عملکرد الزم، محقق شوند. 
برعکس، انتظارات غیرواقعی و فشار اضافی بر کارمندان 
افتادن شود و همچنین خطر  از کار  به  تواند منجر  می 
فرسودگی شغلی را افزایش دهد. عالوه بر این، بنگاه ها 
باید از افزایش تقاضای کار از خود مدیران که می تواند 
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ناشی از مدیریت تیم های از راه دور باشد، آگاه باشند. 
مایکروسافت در چین تشخیص داد که هدایت کردن تیم 
های دورکاری حدود 90 دقیقه اضافی در هفته به زمان 
کار مدیران اضافه می کند، که نتیجه تماس های فردی 
و جلسات است )اسپاتارو ، 2020(. بدون داشتن هیچ گونه 
تجربه قبلی کار از راه دور یا فقط تجربه بسیار محدود، 
تیم ها و کل واحدهای تجاری که در خانه کار می کنند 
را  اولویت ها و وظایفی  توانند عدم شفافیت درباره  می 
از  آنها الزم است تجربه کنند. بسیاری  انجام  برای  که 
سازمانهایی که در آنها دورکاری عماًل وجود نداشت، یک 
ریویو،  )اوراسیا  شدند  وارد  ناآشنا  کاری  سیستم  به  شبه 
2020(. منزوی بودن می تواند به عدم اطمینان در مورد 
اینکه در مورد موضوعات خاص با چه کسی صحبت کنید 
منجر شود، پشتیبانی ویژه را از کجا را جلب کنید و نحوه 
و زمان مراجعه به همکاران را به همراه داشته باشید که در 
 Bick et( نهایت منجر به توقف و تأخیر در انجام کار شود
al.، 2020(. وضعیت دورکاری اجباری حتی برای باتجربه 

برانگیز است.  نیز چالش  ترین سازمان ها و کارمندان  
این اغلب به این معنی است که کارمندان  باید خود را با 
ابزارهای جدید یا مختلف فن آوری آشنا کنند و همچنین 
به روش دیگری برای سازماندهی کار روی می آورند که 
تا حدی توضیح می دهد که چرا بسیاری از افراد برای 
سازگاری با این واقعیت جدید ساعت های طوالنی تری را 
درگیر می کنند. بنابراین، شیوه های مدیریت باید متناسب 
و  وظایف  کار،  حجم  بندی،  اولویت  جمله  از  شرایط  با 

مهلت های تعیین شده تنظیم شود. گام های معمولی که 
بنگاه ها می توانند به عنوان یک پاسخ بردارند می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
  از کارمندان  بخواهید که یک برنامه کاری دورکاری 
فردی را تهیه کنند که باید با سرپرست مستقیم آنها 
مورد بحث و توافق قرار گیرد. این برنامه های کاری 
باید برنامه های کاری فعلی و رویه های مربوطه را 
تکمیل و جایگزین آنها نکنند و یا اینکه برنامه های 
کاری موجود باید متناسب با واقعیت جدید تنظیم شوند.

  اولویت ها را مشخص کرده و از انجام کاری را که در 
شرایط فعلی ضروری یا واقع بینانه نیست، منع کنید.

در  دادن  نشان  برای  مورد یک سیستم مشترک    در 
و  مدیران  احترام  از  اطمینان  و  کار  بودن  دسترس 

همکاران به آن توافق کنید.
عملکردی  متقابل  های  تیم  به  را  بزرگتر    تیم های 
کوچکتر تقسیم کنید که هرکدام دارای یک ماموریت 
اجرای  که  جایی  باشند،  مشخص  فعالیت  خط  و 

دستورالعمل ها و کارها آسان است.
  کارمندان را تشویق کنید وقتی احساس بار بیش از 
سریع  هشدار  سیستم  یک  عنوان  به  کنند  می  حد 
به  را  آن  شغلی  فرسودگی  خطر  تشخیص  برای 
اشتراک بگذارند و بدانند چه وقت وظایف یا اعضای 

تیم باید دوباره تعیین تکلیف شوند.
  انجام یک ارزیابی مهارت در بین کارمندان، برای استقرار 
مجدد کارمندان  ماهر در تیم های بیش از حد گسترده.
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  درباره چگونگی انجام کار صحبت کنید. از کارمندان 
تمرکز  و  انرژی  بازدهی،  احساس  وقتی  بپرسید 
را  کارمندان   کنند.  می  کار  چگونه  دارند،  بیشتری 
طریق  آن  از  است  ممکن  که  آنجا  تا  کنید  تشویق 

کار کنند.

تغییر  نحوه  از  هایی  نمونه  بخواهید  کارمندان     از 
مناسب  آنها  برای  که  روشهایی  به  را  خود  روزمره 

است به اشتراک بگذارند.
  تشخیص دهید که برای انجام خوب کار اساسی به 

زمان آفالین نیاز است.

راهنمای عملی دورکاری در دوره همه گیری جهانی کووید - 19 و پس از آ ن

10



3-2. تمرکز بر مدیریت عملکرد
تیم  مدیر  هر  برای  استرس  منابع  مهمترین  از  یکی 
دورکاری، حفظ عملکرد تیم و انجام تعهدات نسبت به 
ذینفعان و مشتریان است. برای تأثیرگذار بودن، دورکاری 
باید مبتنی بر گفتگو و همکاری بین مدیریت و کارمندان  
باشد. )ILO. b، 2020(  این امر هنگامی که کار از راه دور 
اجباری باشد و به صورت تمام وقت رخ دهد از اهمیت 
بیشتری برخوردار می شود. مطالعات نشان می دهد که 
طریق  از  دورکار  پرسنل  مدیریت  برای  روش  بهترین 
فرایندی به نام مدیریت توسط نتایج است که به موجب 
آن هر دو مدیر و کارمند در مورد مکانیزم مشترک اندازه 
گیری بهره وری به توافق می رسند )سورنسن ، 2016(. 
این ممکن است شامل شناسایی اهداف، وظایف، نقاط 
عطف و نظارت و بحث در مورد پیشرفت بدون گزارش 
بیش از حد سنگین باشد که اجازه می دهد انعطاف پذیری 
و استقالل کارکنان برای سازماندهی کار خود، بدون اینکه 

مدیر مجبور باشد دائماً پیشرفت را بررسی کند، رخ دهد.
اقداماتی که باید در این خصوص مدنظر قرار داد شامل 

موارد زیر است:
باشید. خاص  انتظار کاماًل واضح  نتایج مورد    در مورد 
بودن هرچه بیشتر در مورد انتظارات از کارمندان  به 
طور قابل توجهی ابهام احتمالی و احتمال سوتفاهم را 
کاهش می دهد که از طرف دیگر منجر به توانمندی و 
خودمختاری بیشتر کارمند کار از راه دور در انجام وظایف 

می شود.

  سواالت زیر را در نظر بگیرید که ممکن است به تعریف 
معیارهای  کند:  کارمندان کمک  از  انتظار  مورد  نتایج 

تکمیل چیست؟ 
  از بازخورد به موقع، منظم و توصیفی کارمندان  اطمینان 
حاصل کنید، با توصیف آنچه کارمندان  انجام داده اند و 
تمرکز بر روی تغییراتی که منجر به پیشرفت چشمگیر 
کار می شود و تأثیر مورد انتظار را به همراه خواهد داشت.

  فراموش نکنید که برای کاری که به خوبی انجام شده 
است بازخورد مثبت ارائه کنید.

  برای امکان برقراری ارتباط ظریف و غیر کالمی، تماس 
حساس  عملکردی  مکالمات  برای  را  ویدئویی  های 

ترجیح دهید.
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3-3. تمرکز بر دیجیتالی شدن
دیجیتال سازی به عنوان یک فرایند تکاملی - اجتماعی و 
اجتماعی تعریف می شود که در سطوح فردی، سازمانی، 
اجتماعی و جهانی اتفاق می افتد )لگنر و همکاران ، 2017( 
و در همه بخش ها اشاره به استفاده از ابزارهای تبدیل 
دیجیتال  دارد.  دیجیتالی  اطالعات  به  آنالوگ  اطالعات 
سازی شامل مجموعه ای پیچیده از فناوری ها است که 
برخی از آنها هنوز در مراحل اولیه توسعه و استفاده قرار 
دارند. در زمینه کار و محل کار، دیجیتال سازی در شکل 
فعلی خود به افزایش حضور و استفاده از ابزارهای برنامه 
ریزی و محاسبات ابری و همچنین برنامه های مبتنی بر 
وب در سیستم عامل های مختلف اشاره دارد تا دسترسی از 

راه دور و کار مشترک را تسهیل کند.
از ابتدای این همه گیری، دیجیتالی شدن سرعت بیشتری 
گرفته است، پذیرش فناوری های دیجیتال توسط شرکت 
ها باعث شده است تا کارمندان  بتوانند کار خود را در خانه 
ادامه دهند. دیجیتال سازی در حال حاضر منجر به تغییرات 
قابل توجهی در نحوه سازماندهی اشتغال و محل کار شده 
است که دارای پیامدهای بالقوه قابل توجهی در افزایش 
 ILO( مهارت ها، استانداردهای کار و رفاه کارمندان است
2019 ،(. گرچه دیجیتالی شدن به طور یکسان در سراسر 

جهان توزیع نشده است، زیرا مناطق خاصی با کمبود پهنای 
باند، اتصال به اینترنت و ابزارهای ICT موجود برای کار از 
راه دور، دست و پنجه نرم می کنند. به عنوان مثال، تنها 
یک چهارم جمعیت در جنوب صحرای آفریقا و فقط نیمی 

از آنها در غرب این قاره به اینترنت دسترسی دارند، در حالی 
 Gómez-Jordana( که این نسبت در اروپا چهار چهارم است
Moya، 2020(. در کشورهایی که قطع برق منظم و ضعیف 

بودن خدمات اینترنتی حتی ارسال ایمیل را به چالش تبدیل 
می کند، از راه خرید سخت افزار و تهیه پهنای باند، کار از 

راه دور بدون حمایت خاص کارفرما غیرممکن است.
با دیجیتال سازی، فرصت های زیادی  دورکاری، همراه 
را ارائه می دهد، اما خطرات زیادی را نیز به همراه دارد. 
بنابراین، بنگاه های اقتصادی باید قبل از سرمایه گذاری، 
خطرات را در برابر احتماالت بسنجند و فناوری جدیدی را 
برای نیروی کار عرضه کنند. تعداد و افزایش ابزارها و نرم 
افزارهایی برای ردیابی و نظارت بر فعالیت کارمندان، به 
ویژه هنگام کار از مکان های دور )به عنوان مثال خانه( و به 
دور از بافت سنتی محل کار، در حال رشد است. ابزاری که 
استفاده از صفحه کلید، حرکات ماوس یا موقعیت فیزیکی 
کارمندان را ردیابی می کنند، ماهیتی جدید دارند و بنابراین 
توصیه نمی شود. عالوه بر این، نباید از آنها برای جایگزینی 
مدیریت با استفاده از نتایج و بیان صحیح اینکه چه کارها و 
محصوالت خاصی از کارمندان  و تا چه زمانی باید تکمیل 
شوند، استفاده شود. همچنین کارمندان  هنگام انجام کار 
در خانه خود نباید متحمل هزینه های اضافی شوند. آنها 
همچنین مستحق دریافت تجهیزات و ابزاری از کارفرمای 
خود هستند که به آنها اجازه می دهد در محل کار خود 
منظم کار کنند، بدون عواقب منفی بر عملکرد، اثربخشی و 
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سالمتی آنها. ادامه کار بر روی تجهیزات و ابزارهای فرعی 
منجر به از دست دادن بهره وری، سرخوردگی و در نهایت 
از کار انداختن کارمندان  می شود. بنابراین، برای دستیابی 
به سطح مشابه بهره وری در اداره، کارفرما باید اطمینان 
حاصل کند که کارمندان  از راه دور به فناوری و ابزارها 
دسترسی دارند و از آنها استفاده می کنند. گفتگوی مداوم 
برای شناسایی هرگونه مشکل  و کارمندان  بین کارفرما 
برای برآوردن نیازهای خاص آنها از نظر تجهیزات و نرم 
افزارهای ICT و همچنین آموزش های مرتبط، حیاتی است. 
  نیازها و منابع فنی کارکنان شاغل در خانه و همچنین 
سطح مهارت آنها در دستیابی و کار با فناوری را مرور 
کنید. در مورد اینکه آیا کارمندان  مجاز به استفاده از 
دستگاههای شخصی خود برای اتصال به سرورهای کار 
و دسترسی به داده ها هستند یا در عوض به استفاده از 
تجهیزات ICT که توسط کارفرمایانشان تهیه می شود، 
مجاز خواهند بود. روش های بازپرداخت برای حمایت 
مالی از کارمندان را برای اطمینان از داشتن تجهیزات 
مناسب، اینترنت، پهنای باند و ابزار ارتباطی در چارچوب 

اهداف سازمان، در سیاست دورکاری قرار دهید.
  بازپرداخت هزینه واقعی ابزارها و تجهیزات مورد استفاده 
برای دورکاری به دلیل همه گیری را در نظر بگیرید، 
اجازه می دهید؟ کارمندان  تجهیزات دفتری را به خانه 
خرید  برای  کارمندان   برای  را  کالنی  مبلغ  یا  ببرند 
تجهیزات الزم برای محل کار خود در خانه پیشنهاد 
می دهید. با استفاده از ابزارهای مختلف مورد نیاز برای 

استفاده و همچنین ارزیابی خود و بررسی های دیگران 
توانایی ها و سطح مهارت ها، فرصت های  در مورد 

آموزشی را برای کارمندان  فراهم کنید.
  اطمینان حاصل کنید که کارمندان در صورت نیاز به 
کمک، می توانند به پرسنل پشتیبانی فنی تیم دسترسی 
پیدا کنند. به خصوص در مورد شرکت های متوسط با 
ظرفیت ICT داخلی محدود، آنها می توانند از کارمندان 
دارای فن آوری بیشتر بخواهند تا به همکاران خود که 
ممکن است با این فناوری چالش های بیشتری داشته 

باشند کمک کنند.
تحویل  چگونگی  است  ممکن  همچنین  ها    بنگاه 
تجهیزات الزم به خانه کارمندان را در نظر بگیرند )توسط 
سرویس پیک و یا کارمندان ممکن است خودشان آنها 

را تحویل بگیرند(.

3-4. تمرکز بر ارتباطات
تیم هایی که اکثریت آنها یا همه اعضای آن از راه دور 
کار می کنند، برای تقویت همکاری، اعتماد و شفافیت، 
این  با  هستند.  متکی  منظم  الکترونیکی  ارتباطات  به 
حال، شواهد تحقیقاتی نشان می دهد تیم هایی که از 
راه دور کار می کنند با چالش های ارتباطی قابل توجه 
تری نسبت به تیم های حضوری روبرو هستند )هرتل و 
همکاران ، 2005(. این چالش ها با گذشت زمان زیاد می 
شوند، زیرا وقتی اعضای تیم بیشتر وقت خود را صرف 
کار می کنند، درجه جدایی و انزوای شغلی افزایش می 
زیرا  رود،  می  بین  از  آرامی  به  ها  تیم  همکاری  یابد. 
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الکترونیکی،  های  روش  طریق  از  ارتباط  برقراری  با 
کارمندان تمایل دارند اطالعات کمتری را با همکاران 
خود به اشتراک بگذارند و در برخی موارد در تفسیر و 
درک اطالعاتی که دریافت می کنند مشکل دارند. روند 
بازخورد معمواًل کمتر از روشی است که وقتی تیم ها در 
یک مکان با هم کار می کنند، اتفاق می افتد. کارمندان  
و مدیران برای اطمینان از موثر بودن ارتباطات و روشن 
بودن پیام ها و همچنین تأمین جریان مداوم اطالعات، 
گیری  همه  دهند.  انجام  بیشتری  های  تالش  باید 
تعامل  کارفرمایان  تا  شده  باعث   COVID-19 بیماری 
دهند.  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  کارمندان  با 
تحقیقات اخیر نشان می دهد که نزدیک به 9 نفر از هر 
10 نفر )88 درصد( ارتباطات مربوط به نکات بهداشتی 
درصد   84 که  حالی  در  اند،  داده  افزایش  را  ایمنی  و 
ارائه داده اند. همچنین  را  مشاوره در مورد کار در خانه 
سه چهارم پاسخ دهندگان )76 درصد( همچنین نکاتی 
را در مورد مدیریت نیروی کار از راه دور ارائه داده اند 
)WorldatWork ، 2020(. با توجه به خطر واقعی انزوای 

اجتماعی که با کار از راه دور تمام وقت در ارتباط است، 
با  به کارمندان دورکاری  برای کمک  تمام تالش  باید 
 ILO ،( سرپرستان، همکاران و کل سازمان انجام شود
a 2020(. بنابراین، بسیاری از سازمان ها فرصت های 

افزایش  ارتباط کارمندان  معرفی و  را برای  غیررسمی 
خود  قبلی  های  آئین  معمواًل  مواقع  این  در  دهند.  می 
تعامالت  از  افزایش  دهد.  می  گسترش  و  بازبینی  را 

اجتماعی آنالین، سرگرمی فرزندان همکاران از طریق 
ابزار آنالین یا صرفًا بررسی وضعیت کار همکاران، می 
تواند برای کارمندانی که از انزوا یا اضطراب ناشی از این 
وضعیت رنج می برند تفاوت زیادی ایجاد کند، اما ایجاد 
کار منظم مهم  در ساعات  اجتماعی  تعامالت  و  تعادل 

است تا مرز بین کار بیشتر نشود.
تیم  از  و  است  موثر  ارتباطات  اینکه  از  اطمینان  برای 
موارد  کند،  می  پشتیبانی  همکاری  در  دورکاری  های 
زیر ممکن است توسط سازمان ها مورد توجه قرار گیرد:

همه  از  متمرکز  منبع  یک  باشید  داشته  نظر    در 
و  ها  سیاست  در  ها  روزرسانی  به  و  عمده  تغییرات 
فرآیندهای داخلی ایجاد کنید. به خصوص برای آن 
دسته از شرکت هایی که فرهنگ مستند سازی ندارند، 
باشد. یکی  تغییر عمده فرهنگی  تواند یک  این می 
وجود  کاری  دور  کارمندان  برای  که  چالش هایی  از 
دارد، افزایش موثر به طور موثر از آخرین تغییرات در 
کل سازمان است. این می تواند وقت زیادی را برای 
کارمندانی که سعی در یافتن جدیدترین و دقیق ترین 
اطالعات در مورد سیاست های سازمانی دارند، صرفه 

جویی کند.
راه  از  تیم های  کنید:  تعیین  را  ارتباطی    هنجارهای 
دور باید استانداردهای جدیدی ایجاد کنند که وضوح 
ارتباطات را ایجاد کند که پیش بینی و اطمینان را در 
مکالمات مجازی به همراه دارد. هنجارها می توانند 
زمان  مانند  باشند،  داشته  وجود  نیز  فردی  در سطح 
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چنین  لحن.  و  نوشتن  سبک  افراد،  ترجیحی  پاسخ 
هنجارهایی همچنین می توانند شامل طول و سطح 
جزئیات پیام ها، زمان چرخش، استفاده و تحمل شوخ 

طبعی باشند.
با  باید  بلکه  باشد،  محتوا  به  محدود  نباید    ارتباطات 
تعهدات  از  خارج  ارتباط  برای  هایی  فرصت  ایجاد 
کاری یا ادامه سنت های دفتری اداری، جنبه های 

اجتماعی کار را نیز شامل شود.
  از کل طیف گزینه های ارتباطی موجود استفاده کنید. 
ابزارهایی که  به سمت  تا  اجازه دهید  به کارمندان  
هستند،  استفاده  برای  ابزارها  موثرترین  و  آسانترین 
که  دهد  می  نشان  تحقیقات همچنین  جذب شوند. 
کنفرانس ویدیویی راندمان فعالیت کارمندان  از راه 

دور را افزایش می دهد )فوربس بینش ، 2017(.
  اطمینان حاصل کنید که کارمندان  می دانند چه زمانی 

و چگونه می توانند به سرپرستان مستقیم خود دسترسی 
داشته باشند. برقراری ارتباط شفاف در بهترین زمان ها 
و بهترین راه های ارتباطی برای کارمندان  از راه دور 
ضروری است. بسته به فوریت یا اولویت تماس، ممکن 
است گزینه های مختلفی وجود داشته باشد که کارمندان  

برای یافتن مناسب ترین راه ارتباط برقرار کنند.
  برقــراری ارتبــاط بیــن کارمنــدان  از راه دور خطــر 
مغــرض بــودن را بــه همــراه دارد. مدیــران و ناظران 
مســتقیم بایــد بیاموزنــد کــه چگونــه تعصــب 
شــناختی را در مــورد فراوانــی و کیفیــت ارتباطــات 
ــر آنهــا را برطــرف کننــد.  ــه طــور موث دریابنــد و ب
تغییر  زمینه  در  ویژه  به  حمایت:  و  تشویق    پیشنهاد 
ناگهانی از کار در دفتر به کار از راه دور، مدیران باید 
تنش ها را بپذیرند، به نگرانی های کارمندان گوش 

فرا دهند و با مشکالتشان همدلی کنند.
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)OSH( 3-5. تمرکز بر ایمنی و بهداشت شغلی
زیادی  تعداد  کارکنان  فعالیت  محل  ناگهانی  تغییر 
دور  راه  از  کار  تا  دفتر  در  کار  محل  از  ها  سازمان  از 
میتواند  ایمنی   و  بهداشتی  به شرایط  زیاد  توجه  بدون 
مسئولیت  و  ها  نقش  با  کارفرما  اینکه  مگر  دهد  رخ 
کارمندان  روحی  و  جسمی  سالمت  از  مشخص،  های 
اطمینان حاصل نماید. با این حال، ویژگی های فیزیکی 
مرتبط  کاری  عادات  و  خانه  در  کار  محل  محیطی  و 
و  دور  راه  از  کار  انجام  برای  کارمندان   توانایی  برای 
، 2020e(. طبق   ILO( به طور موثر بسیار حیاتی است 
اکثر قوانین ملی و موافقت نامه های جمعی مربوط به 
ایمنی  و  بهداشت  از  حفاظت  مسئول  کارفرما   ،OSH

شغلی کارمندان  است و این معمواًل در مورد دورکاری 
نیز صدق می کند. کارفرمایان همان وظایف بهداشت 
و ایمنی را برای کارمندان  از راه دور در خانه دارند که 
برای سایر کارمندان سازمان انجام می شود. این موارد 
کارمندان   شغلی  خطرات  مدیریت  و  شناسایی  شامل 

دورکار در خانه است.
از نظر بهداشت و ایمنی شغلی برای کارمندان  از راه دور، 
عالوه بر مزایای شناخته شده برای رفاه کارمندان، دو 
چالش معمواًل شناخته شده خطرات روانی - اجتماعی و 
ارگونومی است. کار در خانه در طی همه گیری بیماری 
دور  راه  از  کار  بر خالف  عادی  شرایط  در   COVID-19

نیست، زیرا کارمندان  برای مدت طوالنی و در شرایط 
به  وضعیت  این  کنند.  می  کار  خانه  از  خارجی  سخت 

خودی خود باعث ایجاد اضطراب باالتر از حد معمول در 
کارمندان  شده است که به دلیل پیامدهای بهداشتی، 
اجتماعی و اقتصادی بحران با اضطراب در ارتباط است. 
بر اساس نظرسنجی Eurofound که در 9 آوریل 2020 
آغاز شد، 18 درصد از پاسخ دهندگان اتحادیه اروپا اظهار 
احساس  اوقات  بیشتر  گذشته  هفته  دو  در  که  داشتند 
تنش می کنند - این فقط با 11 درصد در نظرسنجی 
سال 2016 در تضاد است )2020b ،Eurofound(. یک 
تحقیق دیگر نشان داد، استرس و نگرانی ناشی از همه 
گیری COVID-19 بر سالمت روان نزدیک به نیمی از 
است.  گذاشته  منفی  تأثیر  متحده  ایاالت  بزرگساالن 
 ،  Ginger روان  بهداشت  دهنده  ارائه  نظرسنجی  طبق 
از دو سوم کارمندان آمریکایی می گویند که این  بیش 
همه گیری در بیشتر اوقات عامل تنش زایی برای شغل 
چهار  در طی  که  گفته اند  درصد   88 و  است  بوده  آنها 
تا شش هفته گذشته تحت فشارهای متوسط و شدید 

بوده اند )مولن ، 2020(.
با توجه به بررسی متون مجله پزشکی Lancet  )بروکس 
و همکاران ، 2020(، مطالعاتی که از کسانی که در طی 
این همه گیری قرنطینه شده بودند، نشان داد افسردگی، 
استرس، روحیه کم، تحریک پذیری، بی خوابی، عالئم 
خستگی  و  عصبانیت  سانحه،  از  پس  استرس  اختالل 
عاطفی در نتیجه انزوا یا قرنطینه شدن می باشد. روحیه 
کم و تحریک پذیری به ویژه دارای شیوع باالیی است.
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نظرسنجی دیگری )کوالکوفسکی ، 2020( که به طور 
ناشناس، تکنسین ها در مورد تجربیات خود بیان کردند، 
نشان داد که 73 درصد از پاسخ دهندگان در پایان ماه 
آوریل فرسودگی شغلی را گزارش کردند، بسیار باالتر از 
61 درصدی است که در اواسط فوریه احساس خستگی 
کردند. حدود 19 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند 
فرسودگی  ریشه  آنها  شغلی  امنیت  مورد  در  ترس  که 
اندکی بیشتر )20.5  باشد، در حالی که  آنها می  شغلی 
کنترل  غیرقابل  کار  یک  دارای  آنها  که  گفتند  درصد( 
هستند. 10 درصد دیگر اظهار داشتند که احساس می 

کنند هیچ کنترلی بر کار خود ندارند.
کارفرمایان، کارمندان و متخصصان OSH باید از خطرات 
مرتبط با دورکاری از تمام وقت، که توسط همه گیری 
فیزیکی  فاصله  برای  آن  از  حاصل  نیاز  و   COVID-19

تأکید می شود، آگاه باشند:
کاراضافه،  و  فناوری  به  اعتیاد  و  فناوری    استرس 
عدم  و  پذیری  تحریک  افزایش خستگی،  باعث  که 

توانایی در قطع کار و استراحت مناسب می شود.
یا  تفریحی  داروهای  سایر  و  الکل  مصرف    افزایش 
افزایش عملکرد، که ممکن است احساسات منفی را 
افزایش دهد، عملکرد پایین تری داشته و به افزایش 

پرخاشگری و خشونت کمک کند.
موقعیت  یک  در  کار  مدت،  طوالنی  تحرکی    بی 
طوالنی مدت بدون حرکت، خطر مشکالت سالمتی 
از جمله اختالالت اسکلتی عضالنی )MSD( خستگی 

بینایی، چاقی، بیماری قلبی و ... را افزایش می دهد.
  ارگونومی مبلمان منزل ممکن است برای دورکاری 
کارفرمایان  بنابراین  نباشد.  مطلوب  مدت  طوالنی 
ارگونومی،  اصلی  مورد مسائل  در  را  کارمندان   باید 
از جمله از طریق آموزش، مطلع کنند. این اقدامات 
پیشگیرانه از کارمندان  پشتیبانی می کند تا بتوانند 
ترتیب کار خود را تنظیم کرده و در صورت لزوم آنها 
را تغییر دهند. مسئولیت ارگونومی مناسب به منظور 
جلوگیری از MSD باید توسط کارفرمایان و کارمندان  

تقسیم شود.
  به دلیل انزوای طوالنی مدت، خطر فرسودگی شغلی 
و احساس کنار گذاشته شدن وجود دارد که این امر به 
تالش اضافی کارفرمایان، متخصصان منابع انسانی، 
سرپرستان مستقیم و همکاران برای افزایش حمایت 

متقابل نیاز دارد.
نیز  ضعیف  فناوری  ابزارهای  و  سرعت  کم    اینترنت 
شوند.  پذیری  تحریک  و  ناامیدی  باعث  توانند  می 
بنابراین، باید از مناسب بودن ابزارها برای کارمندان 

از راه دور اطمینان حاصل شود.
تعارض زندگی کاری و چالش های مربوط به مدیریت 
تعهدات شخصی تشدید می  بین زمان کار و  مرزهای 
شود، از جمله عدم توانایی در قطع کار و شارژ مجدد. 
های  مسئولیت  که  افرادی  مورد  در  ویژه  به  امر  این 
در  ای  مدرسه  کودکان  با  والدین  مانند  دارند،  مراقبت 
خانه، بیشتر اتفاق می افتد. در حالی که کار از راه دور 
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به صورت پاره وقت و گاه به گاه ممکن است اشکال 
خشونت و آزار و اذیت را که نیاز به تماس رو در رو دارد 
کاهش دهد، اما انجام تمام وقت - و تعمیم یافته - از 
راه دور ممکن است منجر به افزایش خطر خشونت با 
جمله  از  اذیت  و  آزار  و  اینترنتی  اذیت  و  آزار  فناوری، 
خشونت خانگی شود. اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی 
باید بیشتر تقویت شود تا از خطرات روانی - اجتماعی 
اذیت  آزار و  از جمله خشونت و  این وضعیت،  از  ناشی 
جلوگیری و کاهش یابد و به طور فعال سالمت روانی و 

.)ILO ، 2020d( رفاه کارمندان  تقویت شود
برای رفع موثر چالش های OSH که کارمندان  دور کاری 
در طی بیماری همه گیر COVID-19 با آن روبرو شده اند، 
بسیاری از سازمان ها تصمیم گرفته اند تا گروه های ویژه 
و یا گروه های راهنما را که شامل نمایندگانی از بخش های 
مختلف سازمان است را انتخاب نمایند. به این کارگروه 
ها سپرده شده است که اسناد موجود در زمینه سیاست 
مهارتی  و  اطالعاتی  های  و شکاف  کرده  روز  به  را  ها 
و  اطالعات  ارائه  آموزشی،  اقدامات  و  کنند  شناسایی  را 
ارتباطات را برای اطمینان از دسترسی همه به اطالعات 
ایمنی  و  بهداشت  نظر  از  مسئولیت های خود  و  حقوق 
سازمانی انجام دهند. همکاری نزدیکتر بین متخصصان 
بهداشت و ایمنی سازمانی و مدیریت در سراسر شرکت 
ها و سازمان ها ضروری است، زیرا مدیران باید به طور 
ویژه نسبت به سالمت جسمی و روحی اعضای تیم خود 
در یک دوره دور کاری طوالنی مدت و تمام وقت مراقبت 

کنند. تعدادی از مفاد کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی 
)شماره  آن  توصیه همراه  و  )شماره 155(   1981 ،  ILO

164( راهنمایی و اقدامات پیشگیرانه و محافظتی مربوطه 
را برای کاهش اثرات منفی بهداشت و ایمنی بیماری های 
همه گیر و همچنین کسانی که با دورکاری ارتباط دارند، 

ارائه می دهد. 
این به روزرسانی سیاست OSH و اقدامات مرتبط ممکن 

است جنبه های زیر را داشته باشد:
  مسئولیت های کارفرمایان برای حفاظت از بهداشت 
نظر  در  با  را  کاری  دور  کارمندان  شغلی  ایمنی  و 
گرفتن خطرات بهداشتی و ایمنی، محیط کار در خانه، 
تجهیزات، ارگونومی و استرس و همچنین سایر موارد 

بهداشت روانی مشخص و به روز کنید.
  حقوق و مسئولیت های کارمندان  دور کاری در مورد 
سالمتی و ایمنی آنها هنگام کار در خانه را مشخص 

کنید.
  متخصصان بهداشت و ایمنی را با استفاده از ابزارها و 
فرایندها از نظر سیستم های پشتیبانی بهداشت کارمندان، 
محیط کار، آموزش، اطالعات و سازوکار انطباق در مورد 
OSH و پروتکل های ارگونومیک به ویژه برای کارمندان  

از راه دور به روز کنید و آنها را تقویت کنید.
  مدیران و کارمندان  از راه دور را در مورد اهمیت استراحت 
کافی در طول روز کاری آموزش دهید و همچنین روشن 
کنید که چنین وقفه هایی پیامدهای منفی شغلی نخواهد 

داشت.
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جمله  از  ارتقا سالمت جسمی،  برای  فرصتی  هر    از 
ورزش و تشویق کارمندان برای حفظ عادات غذایی 
اشتراک  به  با  مثال،  عنوان  به  کنید،  استفاده  سالم 
گذاشتن پیوندهای ویدیویی سالمتی جسمی و روانی 
و ترویج استفاده از برنامه ها و خدمات تناسب اندام.

یا گزینه های موجود  ایجاد کنید    گزینه های جدید 
را برای حمایت روانی از کارمندان  افزایش دهید تا 
ترس و نگرانی خود را به طور محرمانه تقسیم کنند، 
یعنی از طریق دسترسی به خطوط راهنما، مشاوره و 

برنامه های کمک به کارمندان.
  مدیران را تشویق کنید تا الگویی برای کارکنان تحت 
نظارت خود باشند و خود را به عنوان الگویی نشان 

دهند که چگونه میزان استرس را کاهش می دهد.
زمان  مدت  برای  کارمندان   که  بگیرید  نظر    در 
دورکاری مربوط به همه گیری، از قبیل صندلی های 
اداری، مانیتورها و سایر ابزارهای مربوطه که کاماًل 
با استانداردهای ارگونومی سازگار هستند، تجهیزات 

الزم را از اداره بگیرند.
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3-6.  تمرکز بر پیامدهای حقوقی و قراردادی
و  ابزارها  و  فنی  پشتیبانی  کاری،  ساعت  بر  عالوه 
کردن  مشخص  و  شفاف  بهداشتی،  و  ایمنی  اقدامات 
شرایط دورکاری در مورد مکان، بازپرداخت هزینه های 
های  روش  و  قراردادی  تغییرات  دورکاری،  به  مربوط 
اطالع رسانی در صورت موانع انجام کار نیز بسیار مهم 
به  مربوط  حقوقی  جنبه  چندین  باید  ها  سازمان  است. 
دورکاری را تأیید کنند و همچنین در صورت بروز حادثه 
مربوط به کار در حین کار از راه دور ، بیمه نامه کافی 
کار  هنگام  در  باید  همچنین  کارفرمایان  باشند.  داشته 
از  کنند،  روشن  را  شغلی  ضوابط  و  شرایط  دور،  راه  از 
جمله سواالت مربوط به حقوق که مزایا و کمک هزینه 
های کارمندان  بررسی می شود و ممکن است نیاز به 
تعدیل، بیمه و پیامدهای حقوقی مربوط به تجهیزات و 
نرم افزارهای استفاده شده در هنگام کار از راه دور باشد. 
در اصل، شرایط و ضوابط استخدام باید همانند شرایط 
کارمندان در محل کار کارفرما باشد. به همین ترتیب، 
های  دارایی  مسئولیت  از  باید  دور  راه  از  کارمندان  
مختلفی که کارمندان  هنگام کار در خانه از آن استفاده 
می کنند، آگاه شوند که ممکن است متعلق به خود آنها 
یا شرکت های آنها باشد، در صورت گم شدن، آسیب 
دیدن یا سرقت کارمندان  باید از هرگونه مسئولیت مالی 
در قبال چنین ضررهایی معذور باشند، مگر اینکه سهل 
انگاری تشخیص داده شوند. کارفرمایان باید کارمندان 
را در مورد سیاست سازمان در مورد ابزارهای کاری که 

استفاده می کنند و نحوه اطمینان از ایمنی و نگهداری 
آنها را آگاه و آموزش دهند. این موارد ممکن است به 
ویژه در مورد تجهیزات کاماًل ویژه از جمله چاپگرهای 
که  ابزارهایی  سایر  یا   VR های  هدست  بعدی،  سه 
کارمندان هنگام انجام فعالیت های خود از راه دور باید 

استفاده کنند، بسیار مهم هستند.
یکی دیگر از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد، بازرسی 
از محیط کار کارمندان از راه دور برای اطمینان از ایمنی با 
شناسایی و اصالح عوامل خطر است که می تواند در ایجاد 
بیماری یا جراحت موثر باشد. موسسات بهداشت و ایمنی 
در تعدادی از کشورها دستورالعمل هایی را در مورد ارزیابی 
محیط کار خانگی کارمندان  از راه دور تهیه کرده اند )به 
عنوان مثال کیفیت هوای داخل خانه، ارگونومی، خطرات 
ناشی از نور، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و سایر 
نگرانی ها( )OSH Wiki ، 2020(. با وضعیت این همه گیری 
در  روشن  سیاست  یک  ایجاد  به  جدی  احتیاج  جهانی، 
مورد ادامه بررسی منظم در محل، با رعایت قوانین فاصله 
فیزیکی و در عین حال انجام تعهد قانونی کارفرما، وجود 
دارد. کارفرمایان و متخصصان OSH ممکن است بخواهند 
برای اطمینان از ارزیابی خطرات احتمالی بهداشتی و ایمنی 
و اقدامات الزم برای کاهش آنها، یک سایت را به صورت 

مجازی را بررسی کنند.
کارفرمایان باید از انطباق با قوانین ملی و سیاست های 
سازمانی خود اطمینان داشته باشند و همچنین اقدامات 
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جدید را در زمینه های زیر انجام دهند:
  نظارت بر اینکه آیا دولت برای کارمندان  از راه دور 
هزینه های مربوط به کار در خانه بدون مالیات جبران 
می کند یا خیر و آیا اطالعات و حمایت از کارمندان  

برای درخواست این حمایت مالی را تأمین می کند.
  تجدید نظر در مزایای کارمندان به طور مناسب، اگر 
به عنوان مثال ادامه کار از راه دور به این معنی است 
از برخی مزایای خود بهره  توانند  که کارمندان نمی 
مند شوند )به عنوان مثال عضویت در سالن ورزشی، 
و  غیره(  و  رایگان  نوشیدنی  و  غذا  خسارت،  جبران 
اطمینان از باقی ماندن بسته حقوق و مزایای کلی در 
همان سطح قبل از همه گیری، با جایگزینی برخی 
عنوان  )به  برابر  ارزش  با  دیگر  های  گزینه  با  مزایا 

مثال، برنامه های بدنسازی، مربیگری آنالین و گزینه 
های یادگیری و غیره(.  

  روشن کردن پیامدهای مربوط به مالیات بر درآمد در 
صورتی که کارمندان  از کشوری متفاوت از کشوری 
که مقرر کارفرما در آن کار می کند، از راه دور کار می 
کنند. همین امر در مورد پرداخت های تأمین اجتماعی 

نیز صادق است.
  درخواست ویزای کار و اجازه اقامت برای آن دسته از 
کارمندانی که در خارج از کشور مبدا خود از راه دور 
به  دلیل محدودیت های مربوط  به  و  کار می کنند 
همه گیر شدن در انتقال آزاد از مرزها، نمی توانند به 

آن کشور برگردند.
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3-7. تمرکز بر آموزش
همانطور که دورکاری به صورت تمام وقت برای یک 
است،  متفاوت  سازمانی  سنتی  کار  با  طوالنی  دوره 
و  ها  چالش  دارای  نیز  دور  راه  از  تیم  یک  مدیریت 
ها  سازمان  است.  خود  خاص  های  فرصت  همچنین 
این  مدیران،  و  کارمندان  برای  که  کنند  تصدیق  باید 
وضعیت جدید نیاز به ارزیابی مجدد عادت های قدیمی 
کار و یادگیری مهارت های جدید برای مدیریت بهتر 
وضعیت، برای حفاظت از رفاه کارکنان و حفظ معیارهای 
عملکرد مورد توافق دارد. با انگیزه نگه داشتن کارمندان، 
کمک به آنها برای استفاده از روشهای مختلف کار در 
خانه، حفظ همکاری خوب تیمی و حمایت از کارمندان 
برای  مناسب  توافق  داشتن  و  کار  از  ارتباط  برای قطع 
زمان کار، تنها برخی از موارد مهمی است که آموزش و 
توسعه برای کارمندان  از راه دور و مدیران آنها می تواند 

در نظر گرفته شود.
تا  اند  کرده  اتخاذ  را  مختلفی  رویکردهای  سازمانها 
تجهیزات  از  آنها  کارکنان  که  کنند  حاصل  اطمینان 
کافی برای عملکرد موثر هنگام کار از راه دور برخوردار 
هستند. مدیران قادر به مدیریت موثر یک تیم از راه دور 
با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر نتایج هستند و همه 
از راه دور از مهارت ها و دانش الزم برای  کارمندان  
از  منظم،  طور  به  دور  راه  از  کار  آمیز  موفقیت  هدایت 
جمله در طی همه گیر شدن بیماری برخوردار هستند، یا 
آموزش های الزم برای رفع هرگونه شکاف مهارت در 

آنها ارائه می شود.
این اقدامات شامل موارد زیر است:

به طور منظم )هر 2-3 هفته( در    انجام نظرسنجی 
مورد چالش ها و نیازهای کارمندان از راه دور و به 
طور خاص این نیازها را با آموزش آنالین، وبینارها، 

کارگاه ها و جلسات مربیگری هدف قرار دهید.
آموزشی  فهرست  از  ها  آموزش  انواع  بندی    اولویت 
موجود آنها که اکنون بیشترین اهمیت را دارند، مانند 
مهارت های رهبری، مهارت های مدیریت زمان و 

مهارت های ارتباطی.
از  مجدد  بازدید  یا  حضور  از  است  ممکن    مدیران 
های  مهارت  توسعه  هدف  با  خاص  های  آموزش 
رهبری در مدیریت تیم های از راه دور، هدایت تیم ها 
از طریق یک بحران، ارتباط موثر با یک تیم از راه 

دور و مربیگری بهره مند شوند.
  ارائه جلسات آموزشی با تمرکز بر مهارت های نرم و 
زمان  مدیریت  مهارت های  مانند  رفتاری،  جنبه های 
مهارت  تا  می کند  کمک  آنها  به  جلسات  این  برای 
بهداشتی،  خطرات  رساندن  حداقل  به  برای  را  هایی 
تعیین مرزهای بین زندگی شغلی و شخصی و بهبود 
اثربخشی در آنها کسب کنند. انجام ورزش کافی، خوب 
غذا خوردن و خوابیدن و قطع ارتباط با دستگاه های 
دیجیتال اگر در زمینه کار از راه دور در طی همه گیر 
شدن بیماری بیشتر نباشد، به همان اندازه مهم است.
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متمرکز  آموزش  از  توانند  می  همچنین    مدیران 
و  فعال  مشارکت  و  نقش  سازی  مدل  یادگیری  بر 
رویکردهای مشترک که باید به ویژگی های اصلی 
در تقویت پویایی تیم های از راه دور متمرکز شوند، 

بهره مند شوند.

از  کار  برای  نکاتی  و  ها  ایده  گذاشتن  اشتراک    به 
راه دور موثر به طور آشکار و همچنین چالش های 
موجود در مورد ریتم کار، مدیریت زمان و عادت های 
سالم نیز می تواند تیم ها را برای انجام مراقبت های 

شخصی بهتر توانمند کند.

3-8. تمرکز بر روی ایجاد تعادل  بین کار و زندگی
از  کار  عادی،  شرایط  در  دور  راه  از  کار  با  مقایسه  در 
بسیار   COVID-19 بیماری  همه گیری  طی  در  دور  راه 
داوطلبانه،  نه  است،  اجباری  زیرا  است  برانگیز  چالش 
گاه.  به  گاه  یا  وقت  پاره  جای  به  است  وقت  تمام  و 
در  خانه  در  که  افرادی  با  شده  انجام  های  نظرسنجی 
طول این بیماری همه گیر کار می کنند نشان می دهد 
Cart- )که تجربه های مثبت کار در خانه نیز وجود دارد 

mill، 2020(. مفیدترین ابزار برای حمایت از کارمندان 

با حفظ تعادل بین زندگی و کار آنها مدیریت کارمندان 
تعداد  بر  تمرکز  با  نه  و  است  نتایج  توسط  دور  راه  از 
ساعت ها یا برنامه های خاصی که آنها کار می کنند. 
با قابل کنترل نگه داشتن حجم کار و مشخص کردن 
انتظارات واقع بینانه و واضح از نتایج خاص، کارمندان  
برای سازماندهی زمان و وظایف خود بهتر تجهیز می 
با زندگی شخصی خود،  را  تا وظایف کاری خود  شوند 
یکی  کنند.  متعادل  خانوادگی،  از جمله مسئولیت های 
از مهمترین چالشهایی که کارکنان دورکار در طی این 
همه گیریبا آن روبرو هستند، تعارض کار و زندگی است 

ادغام مرزهای بین کار و زندگی شخصی  که به دلیل 
تجربه می کنند. محو شدن مرز بین زندگی شخصی و 
ها  زمان  بهترین  در  حتی  دورکاری  در  همیشه  شغلی 
مسئله مهمی است، اما به نظر می رسد به دلیل شرایط 
خاصی  مشکل  گیر،  همه  بیماری  این  فرد  به  منحصر 
تصور  این   COVID-19 بحران  حقیقت،  در  باشد.  داشته 
کاماًل  حوزه  دو  زندگی شخصی  و  حقوق  با  کار  که  را 
جداگانه هستند و همچنین افسانه ایده آل کارگری مبنی 
کار  به  مربوط  انجام وظایف  برای  کارمندان   اینکه  بر 
خود می توانند و باید همیشه در دسترس باشند، در هم 
دورکاری  است که  داده  نشان  مطالعات  است.  شکسته 
شدت کار و تداخل کار در خانه را افزایش می دهد و 
منجر به اثرات سو بر سالمت و سطح استرس کارمندان  
دورکاری می شود )Eurofound و ILO ، 2017(. در یک 
با  درصد(   22( نفر  پنج  هر  از  بیش  اخیر،  نظرسنجی 
در  کنند  می  زندگی  سال(   12 )زیر  خردسال  کودکان 
تمرکز در شغل خود در تمام یا بیشتر اوقات، مشکالتی 
را گزارش کردند، در حالی که فقط 5 درصد از خانواده 
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های بدون فرزند و 7 درصد با کودکان 12 تا 17 ساله 
زندگی میکنند )Eurofound ، 2020b(. به طور خاص، 
یا  معلولیت  دارای  فرزندان  والدین  یا  مجرد  والدین 
بسیار  یادگیری، گزارش می دهند که وضعیت  مشکل 

استرس زا است.
از طـرف دیگر، پاسـخ دهندگان به نظرسـنجی گزارش 
دادنـد کـه از کمبـود وقت و اسـترس مسـافرت در دفتر 
قدردانـی مـی کننـد. وقـت بیشـتری را بـا فرزنـدان و 
همسـران خـود میگذراننـد و همچنین انعطـاف پذیری 
در سـاعات کار دارنـد. امـا وقتـی زندگـی شـخصی و 
شـغلی آنهـا به هم ریخته اسـت، کارمنـدان چگونه می 
تواننـد بـه طـور موثـر از کار جـدا شـوند؟ اقدامـات زیر 
در میـان دیگران ممکن اسـت توسـط سـازمان ها برای 
کمـک بـه بهبود تعـادل زندگـی کارکنـان دورکاری در 
نظـر گرفته شـود، از جملـه اینکه آنها را قادر می سـازد 
تـا بـه طـور موثـر از کار در طـول دوره های مشـخص 

جدا شـوند:
  پشتیبانی از مدیریت مرزهای زندگی کاری با تعیین 
حال  عین  در  و  کار  بازده  مورد  در  واضح  انتظارات 
انعطاف پذیری برای مدیریت  به  تشویق کارمندان  
برنامه های کاری خود براساس نیازهای فردی آنها.

زمان های مشخص  در  اینکه کارمندان   از    اطمینان 
شده برای استراحت و زندگی شخصی، بدون عواقب 

منفی برای شغل خود، اقدام می کنند.
  تشویق ارتباط و همکاری بین کارمندان و مدیران در مورد 

برنامه ریزی، در دسترس بودن و تعیین مرزها در تیم ها.
  حمایت از کارمندان  دارای فرزندان کوچک یا سایر 
مسئولیت های مراقبت که ممکن است در انجام کار 
خود با مشکل روبرو شوند و انتظارات کارفرمایان را 
اقدامات هدفمند  با  باید  افرادی  برآورده کنند. چنین 
مانند برنامه های ویژه مرخصی والدین که در چندین 
کشور اجرا شده است و براساس گفتگوی اجتماعی و 
مشاوره بین کارمندان  و کارفرمایان تنظیم می شود 
و به صورت تمام وقت یا نیمه وقت، پشتیبانی شوند.

همه گیری کنونی به ما نشان داد که دورکاری در بین 
مجموعه اقداماتی که باعث انعطاف پذیری کار و حداکثر 
استفاده از فناوری می شود، راهی ممتاز است. به عنوان 
مثال، برای سازش بین زندگی شغلی و خانوادگی یا برای 
مدیریت بهتر زمان توسط کارمند یک عملیات پیچیده، 
اما موفقیت آمیز بود. رهنمودهای روشنی نه تنها برای 
کاربران،  و  کارمندان   از سالمت  حفاظت  و  جلوگیری 
عمومی،  خدمات  تداوم  تضمین  برای  همچنین  بلکه 
وجود دارد. در مورد آینده، پس از سپری شدن این دوره، 
را  کارمندان   از   ٪25 حداقل  دارد  قصد  پرتغال  دولت 
در کار از راه دور، در محدوده کارمندانی که می توانند 
وظایف خود را از راه دور انجام دهند، حفظ کند. زمانی 
که ما زندگی می کنیم یکی از مصائب بزرگی است که 
به اهداف مشترک  برای دستیابی  از ما  در آن هرکدام 
و ساختن پل ها نقشی اساسی دارند. خوزه کوتو - دبیر 

امور خارجه، پرتغال
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COVID-19 4. بعد جنسیتی  دورکاری در طی همه گیری

دنیای کار، از جمله دورکاری، جنسیتی است. در شرایط 
عادی، دورکاری ممکن است به طور بالقوه برای زنان 
باید  که  حال  عین  در  آنها  زیرا  باشد،  داشته  معایبی 
عهده  اجبار   به  معمواًل  باشند  داشته  حقوق  با  اشتغال 
دار مراقبت از کودکان کارهای داخل خانه نیز هستند. با 
اینحال دورکاری ممکن است به آنها در متعادل کردن 
باشد.  بیرون موثر  کار  و  وضعیت کارهای داخل خانه  
به عنوان مثال، در یک مطالعه مهم نشان داده شد که 
زنانی کارمندی که دورکاری می کنند  تعادل بهتری بین 
وظایف داخل خانه و کار بیرون نسبت به همتایان مرد 
برقرار کرده اند )Eurofound و ILO ، 2017(. تأثیر نهایی 
دورکاری بر تعادل زندگی شغلی زنان و مردان به عوامل 
بسیاری بستگی دارد از این عوامل می توان به چارچوب 
قانونی و قوانین تنظیم شده و از همچنین مواردی چون 
تقسیم کار بر اساس جنسیت، فرهنگ سازمانی، سیاست 

ها و شیوه های کارفرمایی اشاره کرد.
نابرابری ها و چالش های موجود جنسیتی اجتماعی و 
اقتصادی زنان با بحران فعلی تشدید می شود و این امر 
می طلبد که بنگاه های اقتصادی و سایر سازمان ها در 
اقدامات مربوط به مقابله با بحران COVID-19 واکنش 
که  زنانی   .)UN Women، 2020( دهند  نشان  جنسیتی 

تامین کاالهای  یا  در خط مقدم مراقبت های بهداشتی 
خانه   در  یا  کنند،  می  کار  فروشی  رده  طریق  اساسی 
عهده  را  بزرگساالن  و  کودکان  از  مراقبت  مسئولیت  
دار هستند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و بعالوه  
انسانی  آینده و سیاست های منابع  سیاستگذاری های 
شرایط شغلی  انعطاف پذیری را برای آنها تامین کند. 
زنان  اشتغال  جدید،  مطالعه  یک  طبق  این،  بر  عالوه 
احتمااًل بیش از مردان توسط بحران اقتصادی ناشی از 
.)2020f ، ILO( همه گیری کوید-19 آسیب  دیده است

برخی از موارد مهم که باید متولیان کار به آن توجه ویژه 
داشته باشند به شرح زیر است:

آوری  جمع  را  هایی  داده  ها  سازمان  که  زمان    هر 
می کنند، از جمله در مورد همه گیری، باید از نظر 
عوامل  تاثیر   تا   چگونگی  تفکیک شوند  جنسیتی 
شود.  درک  خوبی  متفابه  مردان  و  زنان  بر  مختلف 
از چنین داده هایی باید برای افزایش آگاهی در بین 
مدیران ارشد و سایرمدیران استفاده شود تا از آگاهی 
زنان  بر  کار  تأثیرات مختلف شرایط  از  آنها  و درک 
مناسب  پاسخگویی  های  برنامه  انجام  و  مردان  و 

اطمینان حاصل شود.
 ممکن است بنگا ه های اقتصاد ی از طری ق
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بررسی عملکرد کارکنان، با چال ش های عمیقی که زنان در 
رابط ه با متعادل سازی کار با حقوق و مسئولیت های مراقبتی 

خو د در طی همه گیری روبرو هستند ، نیز روبرو شوند. 
  نباید فقط کارکنانی را برای ارتقا در اولویت قرار دهد 
که  می توانند با ظرفیت کامل در طول همه گیری 
کار کنند و همچنین نباید آن دسته از کارمندانی را 
که به دلیل چالش های شخصی نتوانستند به خوبی 
مسئولیتهای  افراد  این  چراکه  کرد  تنبیه  کنند  کار 
دیگری از جمله انجام آموزش فرزندان در خانه را نیز  

به دلیل  تعطیلی مدارس بر عهده دارند
  کارفرمایان باید همدلی و خالقیت خود را در حمایت 
های  مسئولیت  که  کارمندانی  و  زن  کارمندان  از 
مراقبتی دارند نشان دهند، تا از این طریق  از انجام 
یا ترک  کار  گزینه های دیگری چون قطع ساعات 
نتیجه  آنها جلوگیری شود و در  کامل شغل  توسط 
افتادن زنان در انجام شغل حرفه ای  خطرات عقب 

خود کاهش یابد.
حال  در  که  کشورهایی  از  بسیاری  از  ها    گزارش 
کرونا،  ویروس  گسترش  از  جلوگیری  برای  حاضر 
قرنطینه هایی به دستور دولت داشته اند، نشان می 
توجهی  قابل  به طور  بروز خشونت خانگی  دهد که 
افزایش یافته است .)ILO ، 2020(  برای بسیاری از 
بازماندگان خشونتهای خانگی، کار فرصتی غیرقابل 
پیش بینی برای سواستفاده فراهم می کند و از اینرو 
خطر  بیشتری در خانه نسبت به خارج از خانه برای 

بروز خشونت های خانگی وجود دارد. کارفرمایان در 
افزایش سطح آگاهی، ارائه حمایت و کمک به قربانیان 
کارمندان  همه  توانمندسازی  همچنین  و  احتمالی 
هشدار  عالئم  شناسایی  و  یکدیگر  از  مراقبت  برای 
دهنده اولیه که ممکن است نشانه ای از احتمال بروز 
سواستفاده یا خشونت در خانه یکی از آنها باشد، نقش 
خطوط  کردن  فراهم  طریق  باید  ها  سازمان  دارند. 
آموزش  همچنین  و  اختصاصی  محلی  یا  ملی  تلفن 
چگونگی اعالم گزارش با استفاده از کلمات رمز ویژه 
ای که قربانیان می توانند از آنها برای گزارش موارد 
خشونتهای خانگی استفاده کنند پاسخ مناسبی برای 
پیگیری مشکالت قربانیان فراهم کرده و اطالعات 
میان  در  کارمندان  با  را  مناسب  آموزش  و  مربوطه  
بگذارند) مطابق با کنوانسیون ILO خشونت و آزار و 
اذیت، 2019 )شماره 190( و توصیه های همراه آن 

)شماره 206( (.
را  دوستی  خانواده  های  سیاست  باید    کارفرمایان 
برای  مردان  تشویق  بر  ویژه  تمرکز  با  کرده  تقویت 
آنها  بابت  پولی  که  مراقبتی  وظایف  مساوی  تقسیم 
پرداخت نمیشود و همچنین ترغیب آنها به مشارکت 
کردن  فراهم  ازطریق  خانگی  کارهای  انجام  در 
های  کمپین  از  استفاده  یا  مردان  برای  مشوق هایی 
رسانه ای، وبالگ ها یا عکس ، فیلم ها و غیره به 
کاهش هر چه بیشتر خشونتها در منزل کمک کنند. 
به  که  باشد  ای  گونه  به  باید  دورکاری  های  برنامه 

راهنمای عملی دورکاری در دوره همه گیری جهانی کووید - 19 و پس از آ ن

26



و  دورکاری  برای  برابر  های  فرصت  مردان  و  زنان 
گزینه های مناسب برای غلبه بر تعارضهای کاری در 

.)ILO ، 2020f( خانه را دهد
  یکـی از جنبـه هـای مهمی کـه باید در نظـر گرفت 
ایـن اسـت کـه کار از راه دور تمـام وقـت و مسـتمر 
که توسـط قوانیـن فاصله فیزیکـی و قرنطینه اعمال 
شـده اسـت، نباید به  عقب گردی  در دسـتاوردهای 

قبلـی برابـری جنسـیتی تبدیل شـود و مانـع تنوع و 
تـالش شـرکتها بـرای دسـتیابی بـه اهـداف برابری 

جنسـیتی شود.
  در آخر، توجه به زنان و بعد جنسیتی در ارائه پاسخها 
 COVID-19 گیری  همه  دوران  در  وظایف  انجام  و 

ضروری است.
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5. اعتماد و فرهنگ سازمانی

اینکه یک سازمان چگونه به همه گیری واکنش نشان داده و 
از آن عبور می کند، بستگی به فرهنگ سازمانی و ارزشهای 
آن دارد. چگونگی مدیریت متناسب با تغییر پیچیده در زمان 
کار از راه دور و اینکه این تجربه برای کارمندان چگونه بوده 
است، از طریق عوامل مختلفی از جمله فرهنگ، مهارت 
های رهبری، شفافیت و سطح اعتماد در سازمان تعیین می 
شود. بسیاری از سازمان ها زود واکنش نشان دادند و برخی 
از آنها دوره آزمایش دورکاری را برای کارمندان  خود معرفی 
کردند و بسیاری از آنها تاکنون به محل کار خود برنگشته 
اند. آن دسته از کارفرمایانی که سریعاً در مورد فرآیندها 
و خطرات احتمالی همه گیری  با کارمندان خود ارتباط 
برقرار کرده اند و همچنین از کارمندان خود با فراهم کردن 
جنبه های مختلفی از دورکاری پشتیبانی می کنند، از نیروی 
کاری با انگیزه باالو سطح اعتماد بیشتر بهره مند شده اند 

و این تأثیر مثبتی بر فرهنگ سازمانی در دراز مدت دارد.
اعتماد عاملی است که تمام جنبه های دورکاری را در 
و  دورکاری  کارمندان  مدیران،  دارد.  می  نگه  هم  کنار 
همکارانشان باید به یکدیگر اعتماد کنند. کار از راه دور 
بدون اعتماد نمی تواند موثر باشد )2020a ، ILO(. اعتماد 
می تواند به طور فعاالنه توسط سازمان ها ایجاد شود، 

حتی اگر تیم ها از راه دور کار کنند.

سازمانها  و  کارمندان   که  است  مراحلی  از  برخی  اینها 
می توانند برای ایجاد اعتماد به نفس و حفظ روابط قابل 

اعتماد بین کارکنان و با مدیریت بردارند:
  کارمندان  باید بدون داشتن ترس از پیامدهای منفی، 
در تصمیم گیری احساس قدرت کنند. همچنین باید 
به آنها اطمینان داد که اشتباه کردن بخشی از فرایند 
یادگیری و توسعه است. اگر کارمندان  احساس اعتماد 
کنند، بسیاری از همکاران دیگر را بی جهت در حل 

مشکالت یا تصمیم گیری مشارکت نخواهند داد.
  یکی از سریع ترین راه های ایجاد اعتماد این است که 
به دقت بدانیم   از کارمندان چه انتظاری داریم تا چه 
زمانی می تواند این انتظارات را تامین کند. هنگامی که 
ناظران مستقیم بر فعالیت کارمندان  این انتظارات خود 
از کارمندان را به وضوح بیان کنند، در صورت ایده آل 
بودن کارمندان در دستیابی به اهداف، نیاز به مدیریت 
ابتداد  از همان  مرتفع خواهد شد، چراکه  در جزئیات 

مشکالت مربوط به عملکرد آشکار خواهند شد.
  کارمندانی که ناقل DNA فرهنگ سازمان هستند و به 
عنوان میزبان فرهنگ خود عمل می کنند، باید فعال و 
فراخوانده شوند. آنها ممکن است فعالیت هایی را انجام 
دهند که فرهنگ سازمانی را پرورش دهند حتی وقتی 
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کارمندان از راه دور کار می کنند، به عنوان مثال، از 
تعریف  همکاران،  از  حمایت  گروههای  ایجاد  طریق 
سرگرم  مسابقات  برگزاری  غیررسمی،  رویدادهای 

کننده و دیگر اقدامات ابتکاری خود.
  کارمندان باید بدانند که چه زمانی و چگونه می توانند 
پشتیبانی  برای  خود  مستقیم  ناظران  و  همکاران  به 
انتظار می رود چگونه پیشرفت  ارتباط برقرار کنند و 

خود را اعالم کنند.
  اطمینان از اینکه روابط اجتماعی بین تیم ها حتی در 
هنگام دورکاری نیز زنده نگه داشته می شود، از مزایای 
اعتماد سازی خواهد بود. تماس های ویدئویی غیررسمی 
همراه با استراحت و قهوه مجازی، ناهار یا فعالیت های 
تیمی برای به اشتراک گذاشتن تجربه در طول بحران 
COVID-19 تأثیر مثبتی بر رفاه کارمندان، احساس تعلق 

آنها به سازمان و اعتماد متقابل نشان داده است.
ارتباط منظم در مورد اوضاع  برقراری  با  نیز   مدیران  
موجود در سازمان، انجام پرداخت به موقع پروژه ها، تامین 
مشوق ها و ایجاد شرایط اشتغال نقش بسیار برجسته ای ، در 
تأمین سالمت روانشناختی کارکنان دارند. به عنوان مثال، 
تشکیل جلسات هفتگی آنالین در تاالر شهر، که طی آن 
رهبران ارشد کل نیروی کار برای به روزرسانی و پاسخ به 
سواالت مخاطب حاضر می شوند، ثابت شده است که در 

ایجاد و حفظ اعتماد بسیار حیاتی است.
  گوش دادن فعاالنه به نگرانی ها و چالش ها و همچنین 
ایده های کارمندان و داشتن انعطاف پذیری و تامین 

پشتیبانی  و همچنین برای ایجاد و حفظ روابط شغلی 
مبتنی بر اعتماد بسیار مهم و حیاتی است.

  مدلسازی ارزش های سازمانی توسط مدیران ارشد، مانند 
ارزش های چون اعتماد و همدلی، نقش بسیار موثری 
برای حمایت از کارمندان  و بازخورد رفتارهای متقابل و 

مطابق با فرهنگ مطلوب سازمان توسط آنها دارد.
  گروه های غیررسمی درون سازمان، مانند گروه های 
منابع انسانی یا گروه های وابسته، نقش بسزایی در حفظ 
فرهنگ سازمان در طی همه گیری بیماری و تقویت 
اعتماد دارند. تشویق آنها برای ادامه تشکیل جلسات، 
انجام فعالیت ها و تالش های مربوط به استخدام های 
منظم، حتی در حالی که بیشتر کارکنان از راه دور کار 
می کنند، امری مهم است. در این خصوص آنها دسته 
از افرادی که از پدران، مادران تنها و یا والدین دارای 
می  حمایت  یادگیری  مشکل  دارای  یا  معلول  فرزند 

کنند، باید بیشتر مورد   پشتیبانی و توجه قرار گیرند.
از  باید  پیشنهاد می شود که سازمانها  اینجا  در  سرانجام، 
استفاده از ابزارها و نرم افزارهای نظارتی و نظارت بر کارمندان 
خودداری کنند، چرا که در ظاهر به نظر می رسد یک راه حل 
آسان برای مدیریت عملکرد کارمندان دورکاری باشد اما در 
عمل می تواند با چالشها و نگرانیهای اخالقی متعددی همراه 
باشد. در صورت عدم رسیدگی، این نگرانی ها می توانند به طور 
قابل توجهی بر روابط بین کارمندان و کارفرما تأثیر بگذارند، 
اعتماد به مدیریت را کاهش دهند و منجر به نگرش منفی و 

رفتارهای ضد تولید شوند )مک پارلند ، کانلی ، 2020(.
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6. پاسخ سیاستی برای حمایت از کارفرمایان و کارمندان  
در معرفی و تداوم دورکاری  موثر

منظور  به   COVID-19 گیر  بیماری همه  ویرانگر  ماهیت 
جلوگیری  از  اطمینان  و  ویروس  انتشار  سرعت  کاهش 
های  مراقبت  های  سیستم  به  حد  از  بیش  فشار  از 
را برای محدود  بهداشتی، واکنش سریع و شدید دولت 
جمله  از  است.  کرده  اجتماعی ضروری  تعامالت  کردن 
این اقدامات دولتی، تعطیلی موقت مشاغل غیر ضروری 
و سایر سازمان ها و همچنین سیاست های تشویقی آنها 
برای انجام دورکاری کارکنانی که وظایف آنها با دورکاری 

سازگار است  می باشد.
با این حال، تغییر روند انجام کار از طریق دفتر کار به دورکاری 
برای همه شرکت ها و سازمان های عمومی، به ویژه برای 
افرادی که تجربه دورکاری  ندارند، خیلی آسان نبوده است. از 
جمله دالیل دشواری در انجام این انتقال موارد زیر می باشد:

 فرهنگ سازمانی
 مقاومت در برابر مدیریت 

 IT فقدان ابزار و دستگاههای مناسب 
 فرآیندهای دست و پا گیر مبتنی بر کاغذ 

از  پشتیبانی  برای  آموزشی  منابع  و  مهارت    کمبود 
تیم های روی آورده به دورکاری 

 عدم وجود دستورالعمل های ایمنی و بهداشت داخلی 

برای کار در خانه.
و  از حقوق  آن کارمندان دورکاری  در    قانون کار که 
حمایت های مشابه کارمندان شاغل در دفتر برخوردار 

نیستند
امنیت داده ها و مسائل مربوط به    مسائل مربوط به 

حریم خصوصی.
فراهم کردن زیرساخت های دورکاری برای کارکنان یک 
ها،  نمایندگی  و  ادارات  دولت،  بین  مشترک  مسئولیت 
نمایندگان کارفرمایان، اتحادیه های کارگری و نهادهای 
حرفه ای حمایت از کارفرمایان می باشد. با ارائه مشاوره، 
منابع اطالعاتی، برگزاری وبینارها و پشتیبانی مالی در طی 
همه گیر شدن بیماری و فراتر از آن، این سازمانهای می 
تواند در تسهیل فرایند انتقال تدریجی  انجام کار از دفتر 

در محل کار به خانه )دورکاری( کمک کنند.
گزینه های اصلی سیاستی برای حمایت از کارفرمایان و 

کارمندان  در مورد دورکاری چیست؟

قابل  و  اعتماد  قابل  روز،  به  اطالعات  ارائه   .1
طی  در  دورکاری  ذینفعان  کلیه  به  دسترسی 

همه گیری COVID-19 از طریق:
 شفاف سازی در مورد تغییرات حقوقی و تعهدات کارکنان 
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موجود و تغییراتی که به دلیل همه گیری ایجاد شده است. 
تجهیزات  حداقل  مورد  در  راهنمایی  یا  مشاوره    ارائه 
مورد نیاز برای دورکاری )از جمله رایانه  و برنامه های 

نرم افزاری(.
  ارائه اطالعات مختصر و آگاهی بخش در مورد بهداشت 

و ایمنی، از جمله ارگونومی صحیح.
از  جلوگیری  چگونگی  مورد  در  هایی  توصیه    ارائه 
در  کارمندان  که  حالی  در  سایبری  امنیت  تهدیدات 
خانه کار می کنند و همچنین ارائه راهنمایی در مورد 
از  حفاظت  مقررات  با  کارفرمایان  مطابقت  چگونگی 
عمومی  مقررات  مانند  خصوصی،  حریم  و  اطالعات 

 .)GDPR7(حفاظت از داده های اتحادیه اروپا

2. ارائه اشکال متنوع از پشتیبانی مالی و اداری 
و سایر تخفیف ها برای بنگاه ها از طریق:

  ارائه امکان پرداخت یک بار هزینه یکجا یا پشتیبانی 
نقدی از SME ها برای خرید تجهیزات برای کارمندان  

برای دورکاری.
برای  آموزشی  خدمات  از  استفاده  برای  یارانه    ارائه 

پشتیبانی از شروع  دورکاری.
قبیل  از  مالی  پشتیبانی  و  مالیاتی  مشوقهای     ارائه 
نرخ  کاهش  مالیات،  پرداخت  انداختن  تعویق  به 
مالی  بار  کاهش  راستای  در  اقساط  پرداخت  یا  ها 
اجازه  کارمندانشان  به  که  شرط  این  با  کارفرمایان 

دورکاری داده شود.
  تسهیل انجام دورکاری از طریق روشهای بوروکراتیک   

ایمنی  و  بهداشت  بررسی  مورد  در  مثال،  عنوان  به 
فوری  اجرای  امکان  منظور  به  خانه  در  کار  محیط 
دورکاری سختگیری نشود ، به شرطی که هر کارگر 

ارزیابی خود را از محل کار خود انجام دهد.
انعطاف پذیر کردن و تسهیل مقررات موجود در صورت 
لزوم )به عنوان مثال، تعهد کارفرما برای تهیه صندلی های 
ارگونومیک یا امضای قرارداد دورکاری قبل از شروع دوره 

دورکاری(.

3. پشتیبانی از کارمندان دورکاری از طریق:
که  مناسب  صورت  به  دورکاری  جدید  مقررات    ارائه 
ممکن است شامل بهبود استانداردهای حفاظتی برای 
همه کارمندان  دورکار  ،  انعطاف پذیری در برنامه 
های دورکاری؛ امکان قطع انجام کار در زمانهایی که 
برای استراحت و زندگی شخصی ، استفاده مناسب از 
حقوق  و  ایمنی  بهداشتی،  اقدامات  و   ICT ابزارهای 

جمعی باشد.
  بازپرداخت )به طور کامل یا جزئی( هزینه های برق، 
ارتباطات، گرمایش و یا تهویه هوا و سایر هزینه های 

خاص   برای کارمندان دورکار در خانه.
  ارائه انعطاف پذیری بیشتر به کارمندان دورکاری در مورد 
ساعت کاری و کنترل برنامه کاری آنها )به عنوان مثال، 
روز کاری ممکن است زودتر شروع شود یا ممکن است 
به دلیل شرایط فردی، مانند مسئولیت های مراقبت و 
تعهدات مربوط به آموزش در خانه دیرتر به پایان برسد(.

  اعمال اقدامات مالیاتی برای کارمندانی که از کشورهایی 
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غیر از کشور محل کارفرما، از راه دور کار می کنند تا از 
پرداخت دو برابر مالیات بر درآمد جلوگیری شود.

Social part-( 4- استفاده از شـرکای اجتماعی
ners( مطابـق بـا اصـول کنوانسـیون مذاکره 

جمعی ILO ، 1981 )شـماره 154( ، در طراحی 
و اجـرای دورکاری از طریق:

آنها  از  بر دورکاری  قوانین و مقررات حاکم    در مورد 
مشاوره بگیرید.

مزایای  خصوص  در  خود  اعضای  به  رسانی    اطالع 
دورکاری و کمک در شروع فعا لیت ها از طریق دورکاری

  استفاده از شبکه های گسترده آنها برای به اشتراک 
گذاشتن تجربیات، توانمندسازی یکدیگر و گردآوری 

اطالعات بیشتر در مورد دور کاری 

  نماینـدگان اتحادیـه هـای صنفـی در پاسـخگویی 
کارفرمایـان در مـورد ایمنـی محل کار نقـش دارند. 
در جایـی کـه نماینـدگان اتحادیـه به دلیـل آلودگی 
بـه COVID-19 احسـاس امنیت در محـل کار ندارند، 
بایـد مطابق با کنوانسـیون ایمنی و بهداشـت شـغلی 
ILO ، 1981 )شـماره 155( بـرای مشـاوره فـوری در 

مـورد اقـدام بـا تیـم حقوقـی اتحادیـه خـود تمـاس 
. ند بگیر

از  را  خود  مسئولیتهای  کارفرمایان  اینکه  از    اطمینان 
نظر آگاهی بخشی و آموزش کارمندان در مورد رعایت 
اقدامات OSH هنگام بازگشت به محل کار کاماًل انجام 
می دهند. اتحادیه ها همچنین می توانند با حفظ ارتباط 

فعال با عضویت کارمندان، از آنها حمایت کنند.
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COVID-19 7. آینده دورکاری پس از

از آنجا که برخی از کشـورها وارد مرحله بعدی مدیریت  
همه گیـری COVID-19 می شـوند، کارفرمایان در حال 
آمـاده شـدن برای بازگشـت کارمنـدان  خود بـه دفاتر، 
کارخانه هـا و مغازه هـا هسـتند. بازگشـایی محـل کار و 
اقتصـاد، پایـدار نخواهد بـود و ممکن اسـت در معرض  
مـوج دوم اپیدمـی قرار گیـرد و در هر صـورت، این امر 

مطمئنـًا در یک روز مشـخص اتفـاق نخواهد افتاد.
در آوریـل WHO ،2020 پیامـی بـدون ابهـام صادر کرد 
و خطـرات بازگشـت بـه محل کار را برجسـته کرد، زیرا 
اقدامـات فاصلـه فیزیکـی احتمـااًل  برداشـتن زودرس 
انتقـال  در  نشـده  بـه تجدیـد شـرایط کنتـرل  منجـر 
 WHO ( و بـروز مـوج دوم اپیدمی می شـود COVID-19

.)، 2020b

عـدم اطمینان در مورد تولید و اسـتفاده از یک واکسـن 
ایمـن و موثـر و همچنیـن عـدم وجـود گزینـه هـای 
درمانـی، بهبود وضعیـت اقتصادی و بازگشـت به حالت 
عـادی بـرای همـه سـازمان هـا را مختـل مـی کنـد. 
کشـورها تـالش خواهنـد کـرد تـا بـه صـورت کنتـرل 
شـده از سـناریوی انتقـال سـریع بیمـاری بـه وضعیتی 
پایـدار و ثابـت بـه نحـوی که انتقـال بیماری بـه پایین 
ترین سـطح سـطح یـا بدون انتقال برسـد دسـت یابند. 

تأثیـر کامل COVID-19 در بازارهای کار بایسـتی تعیین 
شـود. بـا ایـن وجـود، بـه احتمـال زیـاد نـرخ تمایل به 
دورکاری بـه میـزان قابـل توجهـی نسـبت بـه شـرایط 
 Eurofound قبـل از  همه گیـری باالتر خواهد بود )بـه

2020a ، مراجعـه کنید(.

دولت ها و شـرکای اجتماعی باید برای چندین سـناریو 
مختلـف برنامـه ریـزی کننـد کـه در آن محدودیت ها 
بـا توجـه بـه افزایش وسـعت اپیدمی یا کاهـش اپیدمی 
در حـوزه عملکـردی آنهـا کاهـش یـا افزایـش یابـد و 
آمادگـی آن را داشـته باشـند مـی شـوند تـا تمهیـدات 
دورکاری بـرای یـک بـار دیگـر در کوتـاه مـدت اتخاذ 

. شود
و  کارفرمایـان  کارمنـدان،  بعـدی،  اپیدمیهـای  در 
دولت هـا بایـد بـا شـیوه جدیـد زندگـی و کار  کـه نیـاز 
بـه رفتارهـای جدیـد و هنجارهـای جدید دارد سـازگار 
شـوند. ایـن قبیـل سـازگاریها بـه احتمـال زیاد شـامل   
ترکیبـی از  روشـهای ایزوالسـیون )بـه عنـوان مثـال 
انجـام دورکاری( و یـا امـکان حضـور در محـل کار اما 
تحـت  شـرایط کنتـرل شـده براسـاس رعایـت فاصله 

فیزیکـی اسـت. 
قرنطینـه و دسـتور کار دورکاری بـه دسـتور دولـت در 
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شـرایط اضطراری در بسـیاری از کشـورها آغاز شـد اما 
شـرکای اجتماعـی غالبـًا در مذاکـره یا طراحـی برنامه 
اجـرای دورکاری مشـارکت نداشـتند، به اسـتثنای چند 
کشـور کـه فراینـد اجـرای دورکاری عمیقًا در سـازمان 
هـای موجـود در همه سـطوح نهادینه شـده بـود، مانند 

آلمـان و کشـورهای شـمال اروپا.
نقـش  میکنیـم،  حرکـت  جلـو  بـه  رو  کـه  همچنـان 
شـرکای اجتماعـی در ترسـیم تجربه های کسـب شـده 
از دو مرحلـه اول  همـه گیـری  و انتقـال کارمنـدان  از   
دفتـر کار به دورکاری در منزل برجسـته تـر خواهد بود 
و اسـتفاده از ایـن تجربیـات برای بازنگری سیاسـتهای 
موجـود یـا جدیـد دربـاره دورکاری ضـروری خواهـد 
داشـت. تحقیقـات و بررسـی هـای اولیـه نشـان داده 
اسـت کـه درصد بسـیار باالیـی از کارمنـدان حتی پس 
از رفـع محدودیـت هـای فاصلـه فیزیکـی غالبـًا تمایل 
دارنـد کـه بیشـتر از راه دور کار کننـد. بعـالوه، برخـی 
از کارمنـدان اکنـون دریافتـه انـد کـه مشـاغل آنهـا در 
خـارج از فضاهـای اداری سـنتی قابـل انجـام اسـت و 
اکنـون نیـز در اسـتفاده از فنـاوری راحـت تـر هسـتند. 
بسـیاری از مدیرانـی کـه قباًل نسـبت بـه دورکاری تیم 
هـای خـود کـه از خانـه کار می کردنـد مقاومت نشـان 
مـی دادند، اکنـون ار  انجام دورکاری کارمندان  بیشـتر 
حمایـت میکننـد. بـه عنـوان مثـال، در یـک مطالعه بر 
روی 1000 مالـک SME و تصمیـم گیرنده در 19 شـهر 
در سراسـر انگلسـتان نشـان داده شـد که تقریبـًا از هر 

سـه SME یکی از آنهـا )29 درصد( قصـد دارند انعطاف 
پذیـری بیشـتری پـس از همه گیـری در انجام سـاعات 
)اسـمیت،  باشـند  داشـته  خـود  پروژه هـای  و  کاری 
2020(. عـالوه بـر کارفرمایـان و کارمنـدان کـه تمایل 
به گسـترش روش هـای دورکاری دارند، مشـتریان نیز 
تمایـل بیشـتری دارنـد کـه خدمـات مـورد نیاز خـود را 
توسـط تیـم هـای دورکاری یـا کارمنـدان مشـغول بـه 
کار از راه دور بپذیرنـد. بدیـن ترتیـب هم شـرکت های 
خصوصـی و هـم کارفرمایـان بخـش دولتـی ممکـن 
اسـت در نظر داشـته باشـند کـه بخش قابـل توجهی از 
نیـروی کار خـود را حتـی بعـد از همه گیـری به صورت 
دورکاری مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد. و از اینـرو  برخی 
از نکاتـی  کـه آنها ممکن اسـت بخواهند هنـگام آماده 
شـدن بـرای این فرایند کـه بایـد آن را "فرایندی جدید 
امـا طبیعـی و بهتـر" خوانـد بداننـد بـه قرار زیر اسـت: 
و  دورکاری  سیاسـت های  رسـانی  روز  بـه  و    تهیـه 
بازگشـت بـه کار بـر اسـاس تجارب کسـب شـده از 
مراحـل اولیـه همه گیـری و نظرسـنجی ازکارمندان 
و نماینـدگان آنهـا  در مـورد اینکـه چـه چیـزی بـه 
خوبـی کار کـرده و چـه چیزی مـی تواند بهبـود یابد 
و نیازهـای احتمالـی بـرای سـرمایه گـذاری در فـن 
آوری هـای جدیـد دیجیتـال بـرای انجـام تجارت از 
راه دور در طوالنـی مـدت بـا دورکاری کارآمـد تـر 
چیسـت مشـارکت کارگـران و نماینـدگان آنهـا در 
بازنگـری دروس آموختـه شـده ضـروری اسـت. در 
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ایـن خصـوص اسـتفاده از تجربیات کسـب شـده در 
مـورد چگونگـی و کارآمـدی دورکاری بـرای اصالح 

سیاسـت های دورکاری مفیـد خواهـد بـود.
  رهنمودهایـی بـرای تصمیم گیری در مـورد حمایت 
ماننـد  کار  نیـروی  پذیـر   آسـیب  هـای  گـروه  از 
کارمنـدان بـا شـرایط بیمـاری زمینـه ای، کارمندان 
مسـن که ممکن اسـت با خطر بیشـتری برای ایجاد 
مشـکالت جـدی بهداشـتی روبرو شـوند و زنانی که 
در صـورت تعطیلـی مدارس یا سیسـتم های مراقبتی 
مسـئولیت های مراقبـت نامتناسـبی را متحمـل مـی 
شـوند )ILO ، 2020a( تهیه شـود. کارمنـدان باردار و 
کارمندانـی کـه اخیـراً مادر شـده انـد در هـر بحران 
بهداشـتی آسـیب پذیر هسـتند. بنابرایـن کارفرمایان 
 ILO ، 2000 بایـد از کنوانسـیون حمایـت از زایمـان
)شـماره 183( و کنوانسـیون ILO بـا مسـئولیت های 
هـای  توصیـه  و   )156 )شـماره   1981 خانوادگـی، 

همـراه آنهـا پیـروی کنند.
  نقش هـای مختلـف درون سـازمان را ارزیابـی کنیـد 
تـا مشـخص شـود آیـا مـی تـوان برخـی از آنهـا را 
از طریـق دورکاری حداقـل بـه طـور جزئـی، همراه 
بـا تعـداد مشـخصی از روزهـای کاری در محـل کار  
انجـام داد. سیاسـت دورکاری سـازمان را بر اسـاس 
ایـن نتایج و همچنیـن برنامه هـای دورکاری فردی 

کارمنـدان بـه روز رسـانی کنید.
  قوانیـن موجود در زمینـه دورکاری را در اصالح کنید 

تـا اطمینـان حاصـل کنید که ایـن قوانیـن مطابق با 
شـرایط و ضوابط مورد توافق  اسـت. 

  طـی یک برنامه منظم، تجـارب کارمندان دورکار  را 
ارزیابـی کـرده وتغییـر نیازمندیهای آنهـا را با اجرای 
مصاحبـه  انجـام  کارمنـدان،  از  نظرسـنجی  منظـم 
، تشـکیل گـروه هـای متمرکـز )Focus groups( و 
جلسـات پرسـش و پاسـخ بررسـی کنید  تا اطمینان 
حاصـل شـود که نظـرات آنهـا در طراحـی و اجرای 
سیاسـت هـای دورکاری در آینـده لحـاظ می شـود.

  بـه طور منظم نیازهـای یادگیری کارمندان و مدیران 
را ارزیابـی کنیـد و سـپس آموزش های ویـژه ای را 
بـرای ایجـاد مهـارت و اعتمـاد به نفس بـرای انجام 
روش هـای جدیـد کار، از جملـه دورکاری و سـایر 
اشـکال انعطـاف پذیر کار )بـه عنوان مثـال، انعطاف 
سـاعاتکار،  تناوبـی  انجـام  کار(،  زمـان  در  پذیـری 
شـیفت کاری و برنامه هـای چرخشـی و غیـره ایجاد 

و ارائـه دهید. 
هـم  و  خصوصـی  شـرکت های  در  سیاسـتگذاران 
سـازمان های دولتـی همچنیـن ممکـن اسـت بخواهند 
اقدامـات زیـر را بـرای کمـک بـه ایجـاد یـک فضـای 

مناسـب بـرای دورکاری در نظـر بگیرنـد:
  اسـتفاده از مشـوق های مالی پیشـنهادی و همچنین  
تأثیر تالشـهای قانونـی  در مراحل اولیـه همه گیری  
را بررسـی کننـد. از نتایـج حاصـل از ایـن اقدامـات   
بـرای حمایـت بهتـر از کارفرمایـان بـرای اجـرای 
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موثـر دورکاری اسـتفاده کنید.
  مقامـات ملـی بایـد برنامـه هـای عملیاتـی از جمله 
مدیریـت  بـرای  را  خـود  دورکاری  برنامه هـای 
COVID-19 در رابطـه با پیشـگیری و کاهش تأثیرات 

اجتماعـی آن و همچنیـن تاثیـر آن در مناطقـی کـه 
ممکـن اسـت ایـن بیمـاری بـه طـور نامتناسـبی بر 
گـروه هـای آسـیب پذیـر ماننـد ماننـد زنـان، افـراد 
مسـن، افـراد دارای معلولیت، مهاجـران، والدین تنها 

و غیـره تأثیـر بگـذارد، بـه خوبـی بازنگـری کنند
  گفتگـوی اجتماعی به عنوان آخریـن و نه کوچکترین 
موضـوع ضرورتی اسـت کـه سیاسـتگذاران از طریق 
مشارکت دادن شـرکای اجتماعی در بررسی درسهای 
آموختـه شـده از مرحله کنونی همـه گیری  چگونگی 
از محـل کار بـه منـزل  انجـام کار  انتقـال پروسـه 
)دورکاری(  سـپس اسـتفاده از ایـن تجـارب بـرای 
بازنگـری برنامه هـای دورکاری بایـد بـه آن بپردازنـد.
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ضمیمه 1.  ابزارها و منابعی که برای پاسخگویی به بیماری همه گیر COVID-19 تهیه شده اند

توضیح کوتاهعنوان
بیماری همه  در طول  موثر  دورکاری  برای  نکاتی 

COVID-19 گیر
این منبع روش هایی را برای اجرای موثر دورکاری در هنگام شیوع بیماری همه 

گیر  ارایه می کند.

نکات ارگونومیک هنگام دورکاری
این وب سایت توسط ILO نکاتی در مورد دورکاریارائه می دهد، از جمله نحوه 

بهبود ارگونومی در دفاتر خانگی.

کار  محل  مدیریت  زمینه  در  کارفرمایان  راهنمای 
COVID-19 خود در طول

و  است  تهیه شده    ILO )ILO-ACT / EMP(فعالیتهای دفتر  توسط  راهنما  این 
راهنمایی در مورد نحوه مدیریت محیط کار و محافظت از کارمندان ، از جمله 

ایمنی و بهداشت شغلی را ارائه می دهد.

از  اطمینان  گیر:  همه  بیماری  یک  با  مواجهه  در 
ایمنی و بهداشت در محل کار

این گزارش ارایه شده توسط ILO، خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از 
مقاله در مورد خطرات  این  بررسی می کند.  را  بیماری ویروس کرونا  شیوع 
روانی - اجتماعی، ارگونومی و سایر خطرات مهم ایمنی و بهداشتی مرتبط با 

کار مرتبط با بیماری همه گیر COVID-19 بحث می کند.

های  روش  سایر  و  خانواده  مناسب  های  سیاست 
مناسب کار در زمینه : COVID-19  مراحل کلیدی 

که کارفرمایان می توانند انجام دهند.

این گزارش، که توسط UN Women ، ILO و Unicef تهیه شده است، گام های 
کلیدی و ویژه ای را که می توانند در مورد تنظیمات کار انعطاف پذیر، گزینههای 
پشتیبانی مراقبت از کودکان، اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی و آموزش انجام 

دهند، در اختیار کارفرمایان قرار  دهد.

دورکاری در قرن بیست و یکم: چشم انداز تکاملی
این کتاب با بصیرت یک چارچوب مفهومی جدید را ارائه می دهد که سیر تحول 

دورکاری طی چهار دهه را توضیح می دهد.

راهنمای کارفرمایان در زمینه کار در خانه در واکنش 
COVID-19 به شیوع

)ILO-   این راهنما توسط دفتر سازمان بین المللی کار برای فعالیت های کارفرمایان
  )ACT / EMP( تهیه شده است تا به  ها کمک کند تا راهنمایی عملی به شرکت 

های عضو که پروتکل های "کار در خانه" را برای کارکنان خود در سال 2020 
به عنوان جایگزین موقت اجرا کرده اند، در طول بحران COVID-19. ارائه دهد.

COVID-19 آماده کردن محل کار خود برای
سند تهیه شده توسط WHO که در مورد راه های ساده آماده سازی محل کار 

برای COVID-19 توصیه هایی را ارائه می دهد.
رهنمود برای اقدام: پاسخ بخش خصوصی حساس 
اقتصادی  بهبود  برای   COVID-19 به  جنسیت  به 

سریع و فراگیر

این یادداشت راهنمایی برای اقدام می باشد که توسط UN Women تهیه شده 
و تأکید ویژه ای بر ابعاد جنسیتی در برنامه های واکنش و بهبود در مقابله با 

COVID-19 دارد.
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توضیح کوتاهعنوان
با ویروس  مقابله  برای  از مردم و شرکتها  حمایت 
به  فوری  پاسخ  برای  هایی  گزینه   :COVID-19

استخدام و سیاست های اجتماعی

به عنوان یک منبع منتشر شده توسط OECD، به اشتراک شواهدی در مورد 

نقش و اثربخشی ابزارهای مختلف سیاسی کمک می کند.

پاسخ به ویروس کرونا

این صفحه وب متعلق به .CIPD مشاوره، منابع و راهنمایی های به روز شده، 

برای حمایت از کارفرمایان و افراد متخصص در پاسخ به COVID-19 را ارائه 

میدهد.

COVID-19 پیمایش
این صفحه متعلق به SHRM است و یک جعبه ابزار برای ساخت یک دنیای 

جدید کار ارائه می دهد.

راهنمای کار طوالنی مدت و دورکاری در طول یک 

بیماری همه گیر

این منبع منتشر شده توسط WorkLife HUB، مهمترین نقش ها و مسئولیت 

هایی را که سازمانها، کارگران و رهبران تیم آنها باید در هنگام آماده شدن برای 

یک وضعیت اضطراری دورکاری رعایت کنند، بیان می کند.

ارایه مشاوره توسط CNIL برای تنظیم دورکاری

این صفحه توسط CNIL )به زبان فرانسه( منتشر شده  و ابزارها و اسناد مفیدی 

را برای سازمانها در مورد نحوه ایمن سازی داده ها در هنگام دورکای ارائه می 

دهد.

هفت نکته عملی انسانی و ارگونومی، نکاتی برای 

دورکاری و یادگیری در منزل با استفاده از دستگاه 

های تبلت و گوشی های هوشمند

این کتابچه توسط انجمن عوامل انسانی و ارگونومی ژاپن  )JES( منتشر شده 

بر اساس فرمت بازرسی ارگونومی ILO / IEA  تهیه شده و شامل نکاتی عملی  

برای افرادی است که از دستگاههای رایانه  و تلفن هوشمند برای دورکاری/

آموزش از راه دور استفاده می کنند ، 

زمان  در  دور  راه  از  کار  زمینه  در   IOE راهنمای 

COVID-19

این سند راهنما که توسط سازمان بین المللی کارفرمایان)IOE(  تهیه شده، راهنمایی 
عملی برای کارفرمایان در درک چالش های اصلی دورکاری در شرایط اضطراری و 

همچنین ارائه اقدامات اساسی برای اجرای موثر آن است.
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COVID-19 ضمیمه 2.  پرکاربردترین روش های ارتباطی در طی همه گیری

ابزارتناوبچه چیزی و چرا؟دسته بندی
سازمان کار

جلسات پر ازدحام

کلیدی  اطالعات  گذاری  اشتراک  برای 
سازمان و به روزرسانی وضعیت کلی سازمان، 
افراد  همه  با  که  کنید  حاصل  اطمینان  باید 

هماهنگ شده است.

تجهیزات کنفرانس ویدیوییهفتگی یا ماهانه

جلسات گروهی  
ن انتظارات، ایجاد دستورالعمل های  برای تعی�ی

ه ن راهنما، بحث گروهی و ایجاد انگ�ی

با شروع دورکاری گروهی 
، ماهانه تکرار گردد

تجهیزات کنفرانس ویدیویی

جلسات کنترل منظم

برای جلوگیری از ارتباط نادرست، در تیم خود 
ایجاد انگیزه کنید و از مهارتهای مدیریت از 
راه دور خود استفاده کنید.   )به شکل مکالمات 

فردی یا جلسات تیمی(

روزانه یا هفتگی، برنامه 
ریزی شده، بسته به پروژه

تجهیزات کنفرانس ویدیویی، 
تلفن، برنامه های پیام رسان

مدیریت عملکرد

مدیریت مکالمات 
برای صحبت کردن در مورد پیشرفت نیروی 
قابل  اهداف  تعیین  ها،  فرصت  تغییر  و  کار 

دسترسی
تجهیزات کنفرانس ویدیوییماهانه

بررسی پیشرفت فردی 
تیمی

شناسایی  کاری،  برنامه  پیگیری  برای 
نگرانی ها، بحث در مورد پیشرفت، همسویی 

با اهداف
تجهیزات کنفرانس ویدیوییهر 2 هفته

اعتمادسازی
اجتماعات غیررسمی و 

عمومی 
به  کمک  کارمندان،  بین  ارتباط  ایجاد  برای 

کارمندان از طریق ارتباط از راه دور 
تجهیزات کنفرانس ویدیوییهفتگی

تندرستی
تلفن، برنامه های پیام رسانروزانه برای بررسی سالمت روانی و جسمی کارمندان ارتباط سریع

حل مشکالت
جلسه پرسش و پاسخ با 

مدیریت
برای جلوگیری از شایعات و پاسخ به نگرانی ها 

و اضطراب ها.
تجهیزات کنفرانس ویدیوییهفتگی یا ماهانه

فعال کردن کمپین های 
فرهنگی

برای برقراری ارتباط با کارکنان و ایجاد نشاط 
در مورد ارزشها و مأموریت ها

تجهیزات کنفرانس ویدیوییهفتگی یا ماهانه

راهنمای عملی دورکاری در دوره همه گیری جهانی کووید - 19 و پس از آ ن

42



ضمیمه 3. چک لیست ها

زمان کار و سازماندهی کار

خیربلهعنوان
برنامه های دورکاری فردی برای همه کارمندان دورکار نوشته شده و تصویب شده است که شامل ساعات 

کار و ساعات تماس با آنها است.
یک سیستم مشترک برای دسترسی در بین اعضای تیم و مشتریان توافق و ایجاد شده است.

تیم های عملکرد متقابل ایجاد شده اند.
مهارت های کارمندان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کارکنان در صورت لزوم در میان تیم ها جابجا می شوند.

مدیریت عملکرد

خیربلهعنوان
نتایج مورد انتظار به وضوح برای کارمندان روشن و بیان شده است.

مهلت انجام کارها واقع بینانه تنظیم و درمورد بازه زمانی توافق شده است.
ناظران مستقیم و رهبران تیم آموزش دیده اند و نتایج به خوبی توسط آنها مدیریت میشود.

بازخورد سازمان در خصوص دورکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دیجیتالی شدن

خیربلهعنوان
نیازهای فناوری و منابع مورد نیاز دورکاری کارمندان بررسی شده است.

سطح مهارت های فناوری کارمندان دورکار و آموزش آن دسته از ابزارهایی که به کار گرفته شده اند، ارزیابی شده 
است.

سیاست داخلی استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتالی بازنگری شده است تا شامل استفاده از وسایل شخصی 
توسط کارمندان  و روشهای پشتیبانی مالی یا مادی کارمندان  شاغل در خانه باشد.

اطالعات مربوط به پشتیبانی فنی به طور گسترده ای در بین کارمندان دورکاری منتشر شده است.
آموزش محافظت از اطالعات و حریم خصوصی در سراسر سازمان در دسترس است و قابل مشاهده است.
کلیه جمع آوری و پردازش اطالعات شخصی با قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی مطابقت دارد.
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ارتباطات

خیربلهعنوان
یک سایت اختصاصی خاص در  وب سایت سازمان برای انتشار اطالعات و منابع کار از راه دور و به 

روزرسانی سیاست های داخلی ایجاد شده است.
قوانین ارتباطی تعیین شده و به کارمندان دورکار  ابالغ شده است.

اطالعات مربوط به زمان و چگونگی دسترسی مستقیم ناظران به طور گسترده ای )در چندین کانال( برای 
کارمندان از راه دور پخش شده است.

کارمندان تشویق شده اند که در رویدادهای ارتباطاتی غیررسمی و اجتماعی  تیم ها و سازمان ها شرکت کنند.

ایمنی و بهداشت شغلی

خیربلهعنوان
خطرات بالقوه سالمتی و ایمنی و خطرات موثر بر کارمندان از راه دور مشخص شده است.
کارمندان دورکار در مورد حقوق و وظایف مربوط به سالمتی و ایمنی خود مطلع شده اند.

فرصت های الزم برای حمایت از سالمت جسمی و روانی به کارمندان داده شده و اقداماتی الزم انجام شده است.
گزینه هایی برای اعطای وام تجهیزات ارگونومیک )صندلی، مانیتور( به کارمندان    برای مدت زمان دورکاری 

بررسی شده و اعطا شده است.

مفاهیم حقوقی و قراردادی

خیربلهعنوان
سیاست های دولت و پشتیبانی موجود برای کارفرمایانی که کارمندان آنها از راه دور کار می کنند، بررسی شده 

است.
در صورت لزوم با توجه به دورکاری طوالنی مدت، مزایای کارمندان بررسی و تنظیم شده است.

مسائل حقوقی و مالیاتی ارزیابی و روشن شده است.
ویزا، پروانه کار و سایر مسایل کارمندان بین المللی بررسی و پردازش شده است.
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 آموزش

خیربلهعنوان
نظرسنجی های آنالین منظم انجام می شود.

آموزش و پشتیبانی از کارمندانی که از راه دور کار می کنند و مدیران آنها ارزیابی شده و ارائه می شود.
آموزش و راهنمایی در مورد جنبه های نرم افزاری و رفتاری و هنجارهای رفتاری، هم برای کارمندان و هم 

برای مدیران در نظر گرفته شده است.

تعادل زندگی-کار

خیربلهعنوان
انعطاف پذیری و پشتیبانی به کارمندان دورکاری ارائه شده است.

ارتباط و همکاری مستقیم بین ناظران و کارمندان  در مورد زمانبندی، در دسترس بودن و تعیین محدودیت ها 
وجود دارد. 

چالش های کار در خانه، درکنار کودکان درحالی که به  مهد کودک و مدرسه نمی روند، تعیین شده و راه های 
پشتیبانی مورد بحث قرار گرفته است.

اعتماد و فرهنگ سازمانی

خیربلهعنوان
روابط اجتماعی بین اعضای تیم تقویت شده است.

گروه های کارمندان و گروه های وابسته، به ادامه انجام کارها تشویق شده اند.
ارتباطات منظم، صادقانه و مثبت مدیران ارشد با تلفیق جلسات پرسش و پاسخ برقرار شده است.
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اعتماد و فرهنگ سازمانی

خیربلهعنوان
رفع موانع و باورهای غلط مربوط به جنسیت برای غلبه بر تعصبات مورد توجه قرار گرفته است.

زنان و جنبه جنسیت در کارگروههای COVID-19 مورد توجه قرار گرفته است.
نحوه جمع آوری اطالعات به نحوی تنظیم شده استداده  به تفکیک  جنسیت  گردآوری شود

اقدامات مربوط به افزایش آگاهی بخشی و حمایت در برابر خشونت جنسیتی و خشونت 5های خانگی در میان 
کارمندان از راه دور انجام شده و اطالعات الزم در مورد محل درخواست کمک منتشر شده است.

جایگاه مدیریتی زنان در توسعه برنامه ها در طول بحران COVID-19 و کار از راه دور حفظ شده است.
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ضمیمه 4.  جدول مقایسه ای 3 قانون ملی دورکاری در ایتالیا، السالوادور و شیلی

در جدول زیر  بررسی اجمالی از 3 قانون ملی در زمینه دورکاری انجام است که به عنوان پاسخی به همه گیری می باشند.

زمینه های اصلی قانون دورکاری / کشور
السالوادور

فرمان شماره 600 حاوی 
قانون تنظیم دورکاری در 

2020/3/20

ایتالیا
قانون شماره 2020/27  
و قانون شماره 2020/34 

"Rilancio فرمان"

شیلی
قانون 21.220 در 
مورد دورکاری در 

2020/01/04

XXتعریف )های( قانونی را ارائه می دهد )دورکاری، دورکار(
ارجاع به شرایط و قوانین استخدام )حقوق، قابلیت اجرا، 

مدت یا حداکثر مدت، بازگشت به محل کار، خاتمه، 
دسترسی به محل کار، امتناع و غیره(

XXX

شرایط محافظت از اطالعات و حریم خصوصی را به 
طور خالصه بیان می کند.

اشاره به ایمنی و سالمت سازمانی )تجهیزات صفحه 
XXنمایش، استرس و بهداشت روانی و غیره(

شامل مقررات خاص  درمورد مسئولیت طرفین مانند 
حمل وسایل اداری به محل دورکاری یا نگهداری این 

تجهیزات
شامل اطالعات مربوط به تجهیزات و جبران هزینه 

XXXکارگر برای تهیه تجهیزات )ابزار، لپ تاپ و غیره(

به عنوان شرط شرکت در دورکاری به توافق نامه کتبی 
بین مدیر و کارگر یا مراجعه به توافق نامه قابل مذاکره 

جمعی نیاز دارد.
XXX

هم مدیران و هم کارمندان را ملزم به آموزش کامل در 
Xزمینه دورکاری می کند.

اطالعات مربوط به سازماندهی کار )زمان کار و اضافه 
کار، تواتر دورکاری، محل کار، حجم کار، اندازه گیری 

و ارزیابی عملکرد، انتظارات، گزارش، نظارت و غیره( را 
ارائه می دهد.

XXX
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زمینه های اصلی قانون دورکاری / کشور
السالوادور

فرمان شماره 600 حاوی 
قانون تنظیم دورکاری در 

2020/3/20

ایتالیا
قانون شماره 2020/27  
و قانون شماره 2020/34 

"Rilancio فرمان"

شیلی
قانون 21.220 در 
مورد دورکاری در 

2020/01/04

کاربرد آن مستلزم نوعی مشاوره با شرکای اجتماعی 
است که شامل یک مرجع خاص در مورد نمایندگی 

جمعی از کارمندان دورکاراست.
X

سازمانها را ملزم می کند تا یک فرد اختصاصی )مدیر 
دورکاری( را به عنوان مسئول کار از راه دور تعیین کنند.

شامل اشاره به انعطاف پذیری درکار یا حق قطع 
XXهمکاری است.

XXشامل اشاره به ماهیت دورکاری است )داوطلبانه(
اطالعاتی در مورد نحوه کار از راه دور )روشهای اجرا( از 
جمله روشهای ارتباطی برای تصادفات یا سواالت مربوط 

به بیمه نامه ها را ارائه می دهد.
اشاره به نقش بازرسان )بازرسان کار یا نمایندگان 

کارمندان ( در محل دورکاری دارد
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ضمیمه 5. نمونه های موردی

نمونه موردی 1. بانک خدمات مالی چند ملیّتی )کانادا(

این بانک از تاریخ 31 ژانویه 2020 حدود 45000 کارمند 
استخدام کرده است که از این تعداد تنها 5 درصد از آنها 
قبل از بحران  COVID-19، دورکاری می کردند. بیماری 
همه گیر COVID-19 این بانک را ترغیب کرد تا بازنگری 
گسترده ای در سیاست های محل کار خود انجام دهد. این 
بانک پیش بینی  کرد که حدود 80 درصد از کارکنان آن 
)حدود 36000 کارمند( ممکن است ترتیبات جدیدی برای 
فرونشستن   از  پس  و حتی  کنند  اتخاذ  انعطاف پذیر  کار 
موج همه گیری، دورکاری را با با کار در دفتر ترکیب کنند 

)الکساندر ، 2020(.

نتیجه   در  که  سازمان  اقدامات  از  برخی 
همه گیری COVID-19 انجام شد؟

از نظر ارگونومی، بانک بر ایجاد یک مدل پایدار دورکاری 
در خانه تمرکز کرده است به نحوی که کارمندان را با 
موثر  ارایه خدمات  به  قادر  فناوریها  و  ابزارها  از  استفاده 
می کنند  کار  خانه  در  که  کارکنانی  کند.  می  دور  راه  از 
با لپ تاپ فعالیت خود را انجام می دهند. برای برخی از 
وظایف، تجهیزات اضافی مانند مانیتور، هدست و سایر 

موارد مورد نیاز برای بهبود دور کاری فراهم شده است. 
کارمندان  به  شرکت،  این   VPN دور  راه  از  قابلیت های 
خود که وظایف آنها می تواند از راه دور انجام شود، اجازه 
کار در خانه در ساعات کار منظم را میدهد. با توجه به 

سایر تأثیرات COVID-19 مانند تعطیلی مدارس و سایر 
مراکز آموزشی، مدیران با کارمندان خود در حال تالش و 
بررسی هستند تا انعطاف پذیری کار را با توجه به این قبیل 

خواسته های خارجی فراهم کنند.
ارتباطات کارکنان در طول بحران COVID-19 قوی تر 
ارتباط  این  تقویت  برای  آنها  که  رویکردی  است.  شده 

اتخاذ کردند شامل برخی از مثالهای زیر است:
طریق  از  کارمندان  جمعیت  در  انعطاف پذیری    ایجاد 
اطالعات به روز و مبتنی بر واقعیت در مورد بیماری همه گیر 
 Response Hub و استفاده از کانال های دیجیتال از جمله
)صفحه ورود کارمندان داخلی( ، on-the-GO  )صفحه 

.LinkedIn اطالعات تلفن همراه( و
بحران  به  پاسخگویی  برای  مدیران  راهنمایی    برای 
همه گیری با استفاده از ابزارهای پشتیبانی، راهنمای 
دقیق COVID-19 People Leader  ایجاد گردید. این 
راهنما به طور مرتب به روز شده و برای 6000 نفر 
ارایه شده است. محتوای  از مدیران در طول بحران 
یافته  توسعه  برنامه های  بانک،  اصلی  خدمات  اصلی 
منابع انسانی شرکت و پشتیبانی دقیق از پرداختن به 

سناریوهای کارمندان است.
  برای دریافت اطالعات مرتبط و خاص کسب و کار از 
رهبران معتبر خطوط ارتباطی خود را طراحی کرده اند.
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  جلسات آموزش سازمانی را با مشاوران بهداشت روان و 
پزشکی تهیه کرده تا کارمندان را با حقایق آشنا کنند. 
جلسات در دسترس همه کارمندان قرار دارد و بیش از 

10 هزار کارمند در آن شرکت می کنند.
  سازوکارهای اهمیت دادن به کارمندان و چک کردن 

بازده فعالیت و درک احساس کارکنان تدوین شد.
ایمنی  و  COVID-19، حفظ سالمت  بحران  با  مقابله  در 
کارمندان و مشتریان  تمرکز اصلی سازمانها  می باشد. 
برای این منظور یک روش بهداشتی و ایمن کاماًل ثابت 
شده در همه فضاهای باز رعایت فاصله فیزیکی و افزایش 
بهداشت و نظافت می باشد. سایر پرتکل ها می تواند شامل 

موارد زیر باشد:
  ماسک تنفسی  برای مکان هایی که کارمندان در آن 

کار می کنند فراهم گردد.
  موانع پلکسی گالس در محل شعب بانک که کارمندان 

در آن با مردم تعامل دارند نصب شود.
  نشر اطالعات و آموزش در مورد روشهای بهداشتی.

این سازمان  کارمندان،  به سالمت همه  رسیدگی  برای 
اقدامات زیر را نیز انجام داده است:

  از طریق جلسات پرسش و پاسخ مجازی، اطالعات 
متخصصان بهداشت و پزشکی را با بیش از 10 هزار 

جلسه منتشر کرد.
برای  مجازی  بهداشتی  خدمات  ارایه  سرویس    یک 
کلیه کارمندان واجد شرایط در کانادا، ایاالت متحده 
و انگلستان راه اندازی کرد تا کارکنان بتوانند در طول 

شبانه روز با پزشکان و پرستاران ارتباط برقرار کنند.
روان  سالمت  از  حمایت  برای  را  منابعی  و    ابزارها 
کارمندان در زمان بحران در اختیار آنها قرار داده است.

و  سنجیده  رویکردی  از  مالی،  خدمات  شرکت  این 
مرحله ای استفاده می کند که شامل بازگرداندن کارمندان 
در موج های کوچک طی ماه های آینده است. کارمندان 
آسیب پذیر ترجیحاً تا بهبود شرایط به شکل دورکار مشغول 
خواهند بود و نظرسنجی  برای درک موقعیتهای شخصی 
به صورت  نیروی کار  بازگشت   به  ترجیحات مربوط  و 
منظم انجام خواهد شد. چارچوب آمادگی این شرکت در 
اتخاذ تصمیمات مبتنی بر 5 عامل است: آمادگی خارجی، 
آمادگی کارمندان، شرایط عادی جدید )مدلهای خانگی/

ترکیبی/هاب( ، آمادگی تجاری، آمادگی شرکت.
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عمومی  اشتغال  و  کل  اداره    .2 موردی  نمونه 
)پرتغال(

پس از اعالم وضعیت اضطراری، دولت پرتغال اقدامات 
گسترش  مهار  هدف  با  را  استثنایی  و  موقتی  مختلف 
ویروس COVID-19 اعمال کرده است و تا آنجا که ممکن 
است، عملکرد نهادهای عمومی برای اطمینان از تداوم 
ارائه خدمات عمومی را نظارت میکند. اقدامات اتخاذ شده 
منعکس  عمومی،  نهاد  یک  عنوان  به  اداره،  این  توسط 
کننده رهنمودهای سیاستی است که در قوانین مختلف 
ارائه شده   COVID-19 منتشر شده در زمینه همه گیری
است. اقدامات ویژه ای از سوي نهادهاي بخش عمومي 
اعم از بهداشت و مراقبت از خانواده برای شرایط کاری 
به عنوان  دور  راه  از  کار  یعنی  اتخاذ شد. شرایط کاری 
روش کار اجباری برای کارمندان دولتی در هر زمان که 
با انجام وظایف آنها سازگار باشد و صرف نظر از شکل 
روابط شغلی، برقرار شد. از اینرو به دلیل شیوع بیماری 
همه گیر COVID-19، در ماه مه سال 2020، 88 درصد از 
کارکنان اداره کل و اشتغال عمومی پرتغال در خانه به طور 

تمام وقت کار می کردند.
نکته مهم دیگر اینکه، حقوق کامل و هزینه غذا کامل 
آن  فقط  منظور شد.  دورکار   کارمندان   برای همه  نیز 
دسته از کارمندان که وظایف اساسی را انجام می دادند و 
کار آنها از راه دور قابل انجام نبود، در دفاتر معمول خود 
کار می کردند. در شرایطی که  که کارمندان دولت امکان 
دورکاری برای انها فراهم نیست می توان آنها را بر اساس 

شرایط زیر ملزم به انجام کارها کرد:
  درصورتی که تضمین حداقل فاصله ایمنی توصیه شده 
اوج  از  دور  زمانی  برنامه  باید یک  نباشد،  امکان پذیر 

شلوغی را جهت فعالیت اتخاذ کرد.
  برنامه های کاری ویژه ممکن است به گونه انجام شود 

که در  طول هفته یا ماه به تدریج انجام شوند.
دیگری  روش  که  زمانی  هر  در  و  استثنا  طور    به 
امکان پذیر به نظر نمی رسد، آنها می توانند حالت برنامه 

فشرده کاری را انتخاب کنند.
  با توجه وضعیت ویژه بهداشت عمومی  موجه است  در 

حدود یک ساعت دوره عادی کار روزانه کاهش یابد.
.)Time banks( استفاده از طرح های سازگار و  بانک زمانی  

با توجه به سازماندهی  عالوه بر این اقدامات، به ویژه 
زمان کار، محل کار نیز باید سازماندهی مجدد شود، که 
حداکثر فاصله را بین کارمندان ایجاد کند و در صورت 
امکان، تعداد کارمندان در هر اتاق را کاهش داد. اداره 
کل و اشتغال عمومی پرتغال پس از شناسایی کارمندانی 
صورت  به  که  کسانی  و  می کنند  کار  دور  راه  از  که 
زیرساخت های  نظر  از  می کنند،  کار  دفتر  در  چرخشی 
فناوری )به عنوان مثال اتصاالت VPN(، ارزیابی نیازها 

را انجام می دهد.
مشارکت اتحادیه های صنفی

در نتیجه اعالمیه اول وضعیت اضطراری، که از نوزدهم 
مارس تا 2 آوریل 2020 الزم االجرا بود، با توجه به ماهیت 
این وضعیت خاص اضطراری که در قانون اساسی پیش 
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حالت  به  و ضمانت ها  آزادی ها  برخی  است،  شده  بینی 
تعلیق درآمد. 

محدوده این تعلیق حقوقی شامل حق مشاوره و مشارکت 
استثنایی  اقدامات  پیش نویس  در  کارگری  اتحادیه های 
تعلیق  این  بود.  همه گیر  بیماری  با  مبارزه  برای  قانونی 
ناشی از نیاز به اطمینان از عدم تأخیر در الزم االجرا شدن 

این قانون بود.
کلیه اقدامات قانونی و اداری که در متن اتخاذ شده و به 
اعالم وضعیت اضطراری بستگی دارد، تصویب شد. با این 
حال، با تمدید اعالم وضعیت اضطراری، از 3 تا 17 آوریل، 
ارتباطات اجتماعی، البته با محدودیت، از سر گرفته شد. 
حق مشارکت کمیته های کارمندان و اتحادیه های صنفی 
به رسمیت شناخته شد ، مشروط بر اینکه اعمال این حق 
به منزله تأخیر در الزم االجرا شدن اقدامات قانونی فوری 

نبوده و مهلت مقررات و شرایط مشاوره محدود باشد.
چالش ها و آموزه های کلیدی

مهمترین چالش برای ارایه هرگونه خدمات عمومی، ایجاد 
برای   کوتاه  زمان  مدت  در  مناسب  تجهیزات  و  شرایط 
از قبل در برخی  کارمندان دورکار بود. اگرچه دورکاری 
ادارات پرتغال مورد استفاده قرار می گرفت، اما سطح این 

روش از فعالیت گسترده نبود. 
نقش رهبری چالش عمده دیگری در این زمینه می باشد، 
زیرا رهبران گروهها باید سریعاً با نحوه مدیریت کارامد 
یک  از  آنها  نگرانی  شوند.  سازگار  دورکار  نیروی  یک 
انگیزه و  پایداری  از  طرف مربوط به چگونگی اطمینان 

رفاه کارکنان و جلوگیری از انزوای اجتماعی آنها  و ارتقا 
تضمین  نحوه  دیگر،  سوی  از  و  بود  همکاران  با  رابطه 
سطح معمول بهره وری و در نتیجه عملکرد مناسب کار 
بود. این واقعیت که دولت پرتغال از سال 2004 ، الگوی 
مدیریت  بر  مبتنی  که  را  جدیدی  تعریف شده  مدیریت 
اهداف است، اعمال کرده  به عنوان یک مزیت بزرگ 
در ارزیابی عملکرد کارمندان  دورکار در طی بیماری همه 

گیر COVID-19، اثبات شد.
چالش دیگر مربوط به مهارت رهبران بود. آیا مهارت های 
موجود کافی است یا آیا دورکاری به مهارت های جدیدی 
چالش  عهده  از  رهبران  آیا  مهارتهایی؟  چه  دارد؟  نیاز 
ناشی از بحران همه گیری برآمده اند؟ کارمندان با مهارت 
کمتر )مثاًل کارکنان کمکی( که شغل آنها برای دورکاری 
مناسب نیست و کسانی که به گروه های در معرض خطر 
تعلق دارند )مثاًل کسانی که بیماری مزمن دارند یا بیش از 
65 سال سن دارند( و نمی توانند کار کنند، باید چه کاری 
انجام دهند؟ اینها برخی از سواالت مطرح شده در این 

زمینه است، اما هنوز نمی توان به آنها پاسخ داد.
کودکان  که  افرادی  دورکاری،  کارمندان  نظر  اساس  بر 
مهد کودک ها  تعطیلی  دلیل  به  دارند  خانه  در  خردسال 
در  را  خانوادگی  زندگی  و  کار  بین  مدارس، سازگاری  و 
زمان دورکاری دشوار می دانند. برخی می گویند که فقط 
در شب هنگام خواب کودکان می توانند بدون وقفه کار 
کنند. هنگامی که پدر یا مادر نیز از راه دور کار می کنند، 
تکفل خود،  افراد تحت  از  مراقبت  برای  مجبور شده اند 
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سیستم چرخشی ایجاد کنند. این وضعیت بسیار استرس 
زا در نظر گرفته می شود. با این حال، کارمندان دورکاری 
را  مشکالت  این  بزرگسال  فرزند  دارای  یا  فرزند  بدون 

گزارش نکرده اند.
ایجـاد گروه هـای شـبکه های اجتماعـی، بـه ویـژه در 
WhatsApp ، ثابـت شـده اسـت که نه تنهـا برای بحث 

در مـورد مسـائل مربـوط بـه کار بلکـه بـرای برقراری 
مکالمـات غیـر رسـمی اجتماعـی، در برقـراری ارتبـاط 
بیـن همـکاران نیـز بسـیار مثبـت اسـت. ایـن امـر بـه 
بهبـود انسـجام گروهی و جلوگیـری از انزوای اجتماعی 
کمـک می کنـد و دارای مزایـای مهمی برای سـالمت 
روان کارمنـدان از راه دور اسـت، زیـرا بـه حفظ سـطح 
تعـادل روانـی و عاطفـی کمـک می کنـد. ثابـت شـده 
اسـت کـه جلسـات دوره ای مجـازی بـا تیم هـا بـرای 
حفـظ عـادی بـودن مدیریـت ویـژه و همچنیـن تماس 
منظـم کارمنـدان از راه دور با تیـم مدیریت، یک روش 
مناسـب اسـت که بـه کاهش احسـاس انـزوا و احتمال 

بی عالقگـی کمـک می کنـد.
در طـی بیمـاری همـه گیـر COVID-19، تیـم مسـئول 
آموزشـی در دولـت پرتغـال، بـا همـکاری دانشـگاه ها، 
یـک پیشـنهاد آموزش آنالیـن رایگان ارائه داده اسـت. 
ایـن ابـزار به شـرکت کننـدگان این امـکان را می داد تا 
آمـوزش را بـه طـور مسـتقل دنبـال کنند و به سـرعت 
و بـه طـور معنـی دار مهارت هـای جدیـد را بـه روشـی 
تعاملـی کسـب کننـد. هـر یک از شـرکت کننـدگان به 

طـور مسـتقل و انعطاف پذیـر زمـان خـود را مدیریـت 
می کنـد، زیـرا ایـن ابـزار بصـورت 24 سـاعته در 7 روز 
هفتـه در دسـترس اسـت. ده وبینار نیز بـرای کارمندان 
بخـش دولتی ترتیب داده شـد. همچنین ماژول آموزش 
بـرای افزایـش مهـارت کارمنـدان یقه آبـی )کارمندانی 
کـه کار یـدی انجـام مـی دهند(، که شـغل آنهـا با کار 
از راه دور سـازگار نیسـت، اسـتفاده شده اسـت. با توجه 
بـه موفقیت آمـوزش آنالین کـه هم بـرای کارفرمایان 
و هم کارمندان در دسـترس قرار گرفته اسـت، اتحادیه 
اروپـا در حـال برنامه ریـزی برای اجرای گسـترده تر این 
ابـزار در آینده اسـت. ویروسـی کرونا اهمیـت کار از راه 

دور در مدیریـت دولتـی را برجسـته کرد.
ترزا گانهو - رئیس گروه مدیریت همکاری و ارتباطات در 

این باره می گوید:
 مـن از یـک طـرف متقاعـد شـده ام کـه پـس از بحران 
Covid-19 اجـرای برنامه هـای دورکاری سـریعتر خواهد 

بـود و پوشـش بیشـتری در خدمـات عمومـی خواهـد 
داشـت و از طـرف دیگـر، بـا سـازماندهی جدیـد زمـان 
نیازهـای  حضـوری،    کار  و  دورکاری  طریـق  از  کار 
کارفرمایـان و کارمنـدان در هـر لحظـه، بـا حفـظ تعادل 
کار و زندگـی و همچنیـن سـالمت جسـمی، روانـی و 
عاطفـی برطـرف خواهد شـد. بـا اینحال حمایـت دولت 
از طریـق سیاسـت های انعطـاف پذیرتـر مدیریـت منابع 
انسـانی، کلیـدی در ارتقا دورکاری اسـت و آن را به یک 

امـر عـادی کاری مبـدل می کنـد."
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نمونه موردی 3: شرکت مالت )مالت(
 )Enterprise Malta(  آژانس توسعه اقتصادی دولت مالت
وظیفه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مالت و 
اطمینان از فراهم آوردن فضای مناسب کسب و کارهایی 
را که در مالت فعالیت می کنند، برای ایجاد نوآوری، تثبیت 
و گسترش فعالیت اقتصادی  انجام می دهد. این کار در 
ابعاد مختلف انجام می شود که به سیاست فعال حمایت 
طلبی، مشاوره به دولت در مورد استراتژیهای اقتصادی و 

توسعه اقدامات حمایتی تخصصی محدود نمیشود.
که  گذاری  سیاست  های  زمینه  مهمترین  از  یکی   
دولت مالت به عنوان پاسخی در برایر بیماری همه گیر 
از آن استفاده کرده است، دورکاری بود که   COVID-19

از  قبل  پذیر،  انعطاف  کاری  های  برنامه  سایر  با  همراه 
بحران کرونا نیز مورد توجه قرار گرفته بود. تشویق مردم 
به کار در خانه، محدود کردن تعامالت بین خانوارهای 
مختلف و کاهش جلسات در محل کار، از اقدامات مهم 
مالت  دولت  بود.   COVID-19 بیماری  شیوع  مهار  برای 
پیش بینی کرد که ترویج و استفاده از دورکاری در این 
دوره می تواند در واقع تغییر مثبتی در نحوه قضاوت برخی 
از شرکت ها از دورکاری ایجاد کند. همچنین الزم به ذکر 
است که افزایش توجه و پذیرش کار از راه دور میتواند 
منجر به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان در آینده 

شود.
جمع آوری داده ها توسط اداره آمار ملی مالت از طریق 
اداره  این  کار   نیروی  توسط  گرفته  صورت  پیمایش 

نشان می دهد در حالی که به طور متوسط در طول سال 
2019، 12 درصد از افراد شاغل دورکاری هم انجام می 
به 33 درصد  پایان مارس 2020  تا  رقم  این  اند،  داده 
افزایش یافته است. انتظار می رود که این رقم تا آوریل 

2020 بیشتر نیز شود.
تسهیل فعالیت های دورکاری

در شانزدهم مارس 2020، شرکت مالت یک سند راهنما 
و یک فرم درخواست تحت عنوان طرح توسعه و تداوم 
صادر کرد تا کارفرمایان را در ارائه برنامه های دورکاری 
به کارمندان خود که می توانند کار خود را در خانه  انجام 
ای  گونه  به  طرح  پیشنهاد  فراخوان  کند.  کمک  دهند، 
تنظیم شد که از کارفرمایان و افراد خود اشتغال حمایت 
شود تا در تامین فناوریهای الزم برای دورکاری سرمایه 
گذاری کنند  و تا حدی هزینه های مربوط به دورکاری 

را پوشش دهد.
طرح پشتیبان حداکثر تا 500 یورو  از هر قرارداد دورکاری 
و 4000 یورو برای انجام دورکاری حمایت میکند. این 
کمک هزینه 45 درصد از هزینه های کارمند واجد شرایط   
بین 15 فوریه و 8 ماه مه 2020 را پوشش می دهد. برای 
واجد شرایط بودن، کارمند نباید قبل از 15 فوریه 2020 
پیشنهادها  فراخوان  باشد.  داشته  دورکاری  قرارداد  یک 
توجه  از  کمی  نسبتاً  با سطح  هفته  مدت 3  به  ابتدا  در 
تامین کنندگان تجهیزات فناوری  در دسترس بود، زیرا 
اطالعات انتظار چنین افزایش تقاضا برای تجهیزات قابل 
حمل IT و دورکاری را نداشتند. این فراخوان برای پنج 
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هفته دیگر تمدید شد و طی این مدت متقاضیان شرکت 
طول  در  یافتند.  افزایش  نمایی  صورت  به  فراخوان  در 
مدت اجرای این طرح، شرکت مالت در مجموع 1001 
درخواست دریافت کرده است که حدود 845 مورد واجد 
شرایط پشتیبانی از این طرح بوده اند. هر متقاضی  به طور 
معمول بین 4 تا 10 قرارداد دورکاری را پوشش می دهد. 
این طرح همچنین شامل مشاغل یک نفره بود که می 
توانستند از طریق رسانه آنالین به مشتریان خود خدمات 
ارائه دهند. در مجموع، این کمک هزینه ها تقریباً  3740 
قرارداد دورکاری را تحت پوشش قرار داده است. طبق این 
طرح، شرکت مالت پیش بینی کرده است که در مجموع 
حدود 1.2 میلیون یورو به متقاضیان پرداخت کرده است.

چالش ها و آموزه های کلیدی
و  استخدام می کند  کارمند  در حدود 100  مالت  کشور 
کلیه  گیری  درنظر  با  مشاغل  ارتباطی  مرکز  عنوان  به 
کرده  آغاز   19-COVID با  رابطه  در  دولت  که  اقداماتی 
است، عمل می کند. این همیشه کار ساده ای نبود، زیرا 
حجم درخواستها کاربردی بسیار قابل توجه بود و زمان 
پاسخگویی  به هرگونه سوال و ارائه کمک بسیار مهم 
بوده است. چالش اصلی تخصیص موثر منابع  برای تمام 

برنامه های در حال اجرا بوده است.
این کشور نیاز داشت که به منظور ممیزی شفاف برای 
مورد پشتیبانی شده کپی  اسناد مالی الزم و مستندات 
پرداخت )به تأمین کننده( را به صورت مستند داشته باشد. 
این مهم در مورد مشاغل  کوچکتر یک چالش محسوب 

می شود چرا که ممکن است برای مشاغل کوچک نیازی 
به چنین روشهای اداری نباشد و  تعامل بین این کشور 
و متقاضیان برای اطمینان از فراهم شدن کلیه اسناد و 

مدارک الزم با روشهای ساده تری نیز قابل انجام باشد.
تمدید

در حال حاضر، هر جا که امکان آن وجود دارد کارمندان 
امر  این  ادامه دهند،  دورکاری  به  تشویق می شوند که 
برای اطمینان از اینکه خطر سرایت احتمالی بیماری در 
حداقل سطح باقی بماند بسیار مهم است. در این خصوص 
دولت نیز با اعالم  تمدید بخشنامه مربوط به توانمندسازی 
زمینه  این  در   ، دورکاری  برای  دولتی  بخش  کارمندان 
پیشرو است. شرکت های خصوصی نیز  در بخش هایی از 
فعالیت های خود  از روش دورکاری استفاده می کنند. به 
طور کلی، در مالت توافق عمومی وجود دارد که در صورت 

امکان، کارمندان باید از راه دور کار کنند.
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و  حمایت  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه   19 ـ  کووید  اپیدمیولوژی  کمیته  توسط  گزارش  این 

همکاری دانشکده بهداشت، موسسه ملی تحقیقات سالمت و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تهیه شده است.

در پی وقوع همه گیری بیماری کرونا 2019، کمیته اپیدمیولوژی کوویدـ  19 دانشگاه علوم پزشکی تهران بر 

اساس چارچوب ابالغی وزارت متبوع، با مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه از جمله دانشکده بهداشت؛ 

معاونت های درمان، بهداشت، و تحقیقات و فنآوری دانشگاه؛ و مدیریت آمار و فن آوری اطالعات و حضور 

متخصصین مختلف دانشگاه تشکیل گردید. این کمیته ضمن رصد آنچه در بیمارستان ها و شبکه های 

با اپیدمی کووید ـ 19 می گذرد، به انتشار سلسله گزارشات و  بهداشتی تحت پوشش دانشگاه در رابطه 

تحلیل های اختصاصی و عمومی برای کمک به تصمیم گیری مدیران دانشگاه می پردازد.

دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir


