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مقدمه مترجمین
در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه پیوســته در حــال تغییــر اســت و هــر روز بــا مســائلی روبــه رو میشــویم
کــه ناگزیریــم بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی دلخــواه ،راه حــل مناســبی بــرای آن بیابیــم .از اواخرســال 1398
ن شــد و
(اوایــل ســال  )2020ویروســی بــه نــام کوییــد  19کل جهــان را در بــر گرفــت ،همهچیــز دگرگــو 
زمانــی فراگیــر شــد کــه فکــرش را هــم نمیکردیــم .اگــر بخواهیــم تاثیــرات ایــن ویــروس را بــر کســب
و کارهــا مــرور کنیــم بــه تعطیلــی بســیاری از شــرکتها در سراســر دنیــا میرســیم کــه در ایــن بیــن،
شــرکتهایی نیــز تصمیــم گرفتنــد بــا افــراد بــه صــورت دورکاری کار کننــد کــه بــا توجــه بــه موضــوع
حفــظ ارتبــاط اجتماعــی ،یــک چالــش مهــم بــرای افــراد و شــرکتها بوجــود آمــد کــه مزایــای زیــادی را
بــرای کارفرمایــان و کارکنــان دربرگرفــت کــه و باعــث شــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه در شــرایط دورکاری
تنهــا کســانی میتواننــد رشــد کننــد کــه منعطــف باشــند و بــا ذهنهایــی کنجــکاو بــا شــرکت در
رویدادهــای مجــازی بــا اشــتیاق بیشــتری بــرای توســعۀ فــردی و تیمــی تــاش کننــد.
مــا در زمــان فراگیــری ایــن ویــروس افتخــار داشــتیم کــه بتوانیــم بــا تیــم  UXBookآشــنا شــویم و
همــکاری مــا بــا ایــن تیــم بــرای ترجمــه کتــاب صــورت پذیرفــت .بــا توجــه بــه شــرایط دورکاری ایجــاد
شــده بــرای اکثــر افــراد شــاغل ،ایــن فرصــت را مناســب دیدیــم کــه کتابــی در حــوزه دورکاری ترجمــه
کنیــم .حمایتهــای ســامان وحــدت ،بنیانگــذار مجموعــه  UXBookبــه مــا انگیــزه داد تــا بتوانیــم دو
فصــل از کتــاب  Remote Work for Design Teamsاز تیــم  InVisionرا ترجمــه کنیــم و در اختیــار
شــما عزیــزان قــرار دهیــم.
امیــد داریــم کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب بهتریــن عملکــرد را در انجــام وظایــف خــود چــه بــه صــورت
فــردی و چــه در تیمهــا داشــته باشــید.
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فصل اول

طراحی در

دنیای دورکاری
چگونه در شرایط دورکاری طراحی کنیم و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم؟
نویسنده :بن گلدمن

طراحی در دنیای دورکاری

۳

ـدت زیــادی اســت کــه در یــک
ـاخت محصـ
بــرای اکثــر مــا ،همــکاری در سـ
ِ
ـوالت خــاق مـ ِ
ِ
قــاب مشــخص ترســیم شــده ،تصویــری جــذاب از همــکاری افــراد بــا ایدههــای فــراوان
کــه در یــک دفتــر بــا تختههــای ســفید ،یادداشــتها و  ...جمــع میشــوند و روی
جنبههــای اصلــی یــک محصــول کار میکننــد .در واقــع اکثــر طراحــان فکــر میکننــد
تنهــا در محیطهــای فیزیکــی و از طریــق ارتباطــات رو در رو میتواننــد بــر روی یــک
پــروژه کار کننــد.
ابتــدا اینطــور بــه نظــر میرســد کــه دورکاری بــرای طراحــان ناخوشــایند باشــد امــا در
ـال حاضــر ســاخت بیشــتر تجربههــای کاربــری موفــق بــا خالقیــت وهمــکاری مرتبــط
حـ ِ

ـر
اســت و ایــن تجربــه چــه بهصــورت دورکاری و چــه بهصــورت حضــوری در یــک دفتـ ِ

کار ،میتوانــد شــکل بگیــرد .پــس خبــر خــوب ایــن اســت کــه خالقیــت و همــکاری
بــا فاصلــه فیزیکــی ضعیــف نمیشــوند ،بلکــه فقــط نــوع اجــرای کار تعییــر میکنــد و
همیــن نکتــه باعــث میشــود تــا شــرایطی کــه فــرد در پــروژه فعالیــت میکنــد ،ثابــت
بمانــد.
ـکاری موفــق بــه عواملــی ماننــد اعتمــاد ،امنیــت روانــی،
فرامــوش نکنیــد کــه یــک همـ
ِ
تبــادل آزادِ ایدههــا و تخصصهــای مختلــف نیــاز دارد .بــه همیــن دلیــل ،رونــد شــکل
ـری خالقیــت ،محــدود بــه فضــای دفتــر یــا ســاختمان اداری نمیشــود و هنــوز هــم
گیـ ِ

شــامل همــان چرخــه قدیمــی تحقیــق ،ایــده پــردازی ،نمونــه ســازی اولیــه ،آزمایــش
و تکــرار اســت .شــاید تنهــا تفــاوت آن در ایــن باشــد کــه شــما بــرای انجــام برخــی
ـط دیجیتالــی و پیشــرفته بــه ابزارهــای جدیــدی نیــاز داشــته
فعالیتهــا در یــک محیـ ِ
باشــید.
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ماهیــت اساســی همــکاری و خالقیــت را تغییــر نمیدهــد،
دقــت کنیــد کــه دورکاری
ِ
ی موجــود در فرهنــگ کار تیمــی ،رونــد انجــام کار
بلکــه بــا ســرعت بیشــتری نقصهــا 
و مدیریــت پــروژه را تقویــت میکنــد .همانطــور کــه اســتفان گیتــس ، 1طــراح ارشــد در
 InVision2گفتــه اســت « :بــا هــم بــودن افــراد در یــک فضــای فیزیکــی میتوانــد مثــل
یــک ورقـهی تقلــب عمــل کنــد! در دورکاری ،اگــر کاری را بــه درســتی انجــام نــداده باشــید،
بســیاری از خطاهــای شــما مشــخص میشــود».

بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد ،ویدئــو امیلــی کمپبــل 3را در رابطــه بــا
ایجــاد اعتمــاد در محیــط هــای دورکاری مشــاهده کنیــد.

Stephen Gates
www.invisionapp.com
Emily Campbell
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تیمهایــی کــه دارای اعتمــاد و امنیــت روانــی کافــی نیســتند ،بایــد بــه ایجــاد روابــط
ـق بیشــتری
بیــن افــراد و همچنیــن ایجــاد فضایــی امــن بــرای همــکاری اعضــای تیــم عمـ ِ
بدهنــد ،و در شــرایط دورکاری تــاش کننــد تــا بــرای ســاخت محیطــی کــه همــه افــراد در
آن بــا خالقیــت کار کننــد ،پیــش قــدم باشــند .افــرادی کــه قبـاً چرخــه حیــات ایجــاد یــک
محصــول را پیمودهانــد ،بــه لــزوم ایــن تعریــف و حمایــت صریــح از فرآینــد ســاخت یــک
محصــول خالقانــه پــی بردهانــد.
پــس همانطــور کــه حــدس میزنیــد ،دورکاری فقــط یــک چالــش نیســت کــه شــما بایــد
ـب مهــارت توســط شماســت،
آن را حــل کنیــد ،بلکــه فرصتــی عالــی بــرای پیشــرفت و کسـ ِ

دورکاری حتــی میتوانــد بــا از بیــن بــردن پوششــی کــه قبــاً در یــک محیــط اداری
پنهــان بــوده اســت ،بــه شــفاف ســازی و بهبــودِ فعالیتهــای شــما کمــک کنــد!
رفــع مشــکالت خــود وقــت میگذارنــد و انــرژی الزم و مفیــد را
تیمهایــی کــه بــرای
ِ

صــرف میکننــد ،نســبت بــه تیمهــای دیگــر عملکــرد بهتــری دارنــد و حتــی نقــاط قــوت

و مزایــای بیشــتری را کشــف میکننــد.
این چیزی است که ما از ابتدا تا به امروز در  InVisionیاد گرفتهایم.
از زمــان تأســیس مــا در ســال  InVision ،2011بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای کام ـاً
فراگیــر و پیشــرو در صنعــت طراحی تبدیل شــده اســت کــه بیــش از  700کارمند در سراســر
جهــان دارد و بــا ایــن حــال ،تعــداد دفاتــر فیزیکــی آن در هــر کشــور صفــر اســت! بــا
ـرکت مــا ،تیمهــا در ایــن محیــط بهتریــن و بــا ارزشتریــن
وجــود ماهیــت دور کاری در شـ ِ
کار خــود را انجــام دادهانــد و بــا گذشــت ســالها یــاد گرفتهانــد کــه در حــل هــر چالشــی
یــک نکتــه مثبــت جــذاب نیــز وجــود دارد.
توانایــی در نــوع دیــدگاه مدیریــت منابــع انســانی و جســتجویی کــه فراتــر از مرزهــای
ـتخدام اســتعدادها از هــر نقطــهی دنیــا وجــود دارد ،شــخصیت
یــک منطقــه بــرای اسـ
ِ
تیمهــای مــا را بــا چشــم انــدازی جهانــی روبــرو کــرده اســت و ایــن فرصــت را بــرای
مــا فراهــم کــرده تــا بــا تیمهــای طراحــی در سراســر جهــان ،کار کنیــم .وجــودِ ایــن نــوع
فرهنــگ در زندگــی کاری مــا باعــث بهبــود صمیمیــت همــکاران بــا همدیگــر و منجــر بــه
ســاخت روابــط کاری عمیــق شــده اســت.
طراحی در دنیای دورکاری
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بــه همیــن دلیــل اســت کــه  InVisionدورکاری را یــک پیشــرفت مهــم در نحــوهی کار
افــراد میدانــد .اگرچــه ایــن بــه معنــای درســت بــودن ایــن عقیــده بــرای همــه تیمهــا
در همـهی پروژههــا نیســت ،امــا ســرمایه گــذاری در وقــت و منابــع بــرای توســعه توانایــی
کار از راه دور بــرای هــر تیــم یــا شــغلی ارزشــمند اســت.
ـی دورکاری نــه تنهــا یــک ســرمایه گــذاری
همانطــور کــه همــه میدانیــم ،امــروزه توانایـ ِ
ارزشــمند ،بلکــه یــک ســرمایه گــذاری ضــروری اســت.

تغییر و تحول در دورکاری
بســیاری از افــراد در جهــان بــا اثــرات همــه گیــری  19-Covidدســت و پنجــه نــرم میکنند.
در اکثــر کشــورها ،دولتهــا و مشــاغل دفاتــر خــود را تعطیــل میکننــد و بــه دورکاری
روی میآورنــد و از ایــن روش بــه عنــوان یــک معیــار در فاصلــه گــذاری اجتماعــی یــا از
ـردن میــزان همــه گیــری و عفونــت ،اســتفاده میکننــد .ایــن تغییــر ،یــک اتفــاق
بیــن بـ ِ

ـروج افــراد از دفتــر کار و انتقــال آنهــا بــه خانــه
ـخ دورکاری اســت کــه بــا خـ ِ
بــزرگ در تاریـ ِ

در مقیاســی کــه قب ـاً هرگــز دیــده نشــده اســت ،نمایــان میشــود.

در دوران کرونــا چالــش انتقــال ناگهانــی و غیرمنتظــرهی افــراد بــه دورکاری بســیار پیچیــده
و بــی ســابقه اســت .در ایــن محیــط ،تیمهــا فرصــت ندارنــد کــه بــه تدریــج و درطــول
ســالها فرهنــگ دورکاری را توســعه دهنــد و حتــی ممکــن اســت برخــی از آنهــا،
ابزارهــای اساســی بــرای دورکاری را نداشــته باشــند تــا نظــارت دقیــق و امنیــت صدهــا یــا
هــزاران نفــر از کارکنــان را در نظــر بگیرنــد.
هــر شــرکت بســته بــه زمینههــای فعالیــت خــود و منابــع انســانی کــه در اختیــار دارد،
ـل ایــن چالشهــا بــه راه حلهایــی
چالشهــای منحصــر بــه فــردی خواهــد داشــت و حـ ِ

نیــاز دارد.
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برخــی از درسهایــی کــه در مــورد دورکاری در  InVisionآموختهایــم بــرای هــر تیمــی
ارزشــمند اســت .ایــن دروس در درجــهی اول مربــوط بــه یــک موضــوع خــاص اســت:
هنــگام دورکاری تقویــت کــرد؟
چگونــه میتــوان همــکاری و خالقیــت در تیمهــا را
ِ
بســیاری از ایــن درسهــا از ســالها تجربــه در مقیــاس پذیــری یــک شــرکت از راه دور
ـزار همــکاری دیجیتــال حاصــل شــده اســت و برخــی دیگــر از ایــن
و ســاخت نــرم افـ ِ

حاصــل کار بــا تیمهــای طراحــی در سراســر جهــان اســت.
تجربههــا،
ِ

مــا ایــن کتــاب را بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن برخــی از تجربههایــی کــه داشــتیم و
ـدم اطمینــان در مــورد دورکاری نوشــتهایم ،امــا همچنیــن امیدواریــم کــه ایــن
رفــع عـ ِ

کتــاب طراحــان را در مــوردِ امــکان ســرویس دهــی بــه تیمهــای خــود در مــدت زمانــی
مشــخص ،هیجــان زده کنــد .چــون علــی رغــم فاصلــهی فیزیکــی ،طراحــان میتواننــد
ـص منحصــر بــه فــرد خــود در زمینـهی همــکاری
بــا عملکــرد صحیــح و اســتفاده از تخصـ ِ
بــه شــیوه دورکاری ،نقــش بســیار مهمــی در برقــراری ارتبــاط و رشــد خالقیــت تیمــی در
پروژههــای خــود داشــته باشــند.
همانطــور کــه تیــم بــراون 1در کتــاب خــود بــا عنــوان  Change by Designنوشــته
اســت:
ـوان مرکــز
ـوان یــک حلقــه در یــک زنجیــره ،بلکــه بــه عنـ ِ
«مــن قــدرت طراحــی را نــه بــه عنـ ِ
یــک چــرخ تصــور میکنــم».

ـکاف موجــود در
طراحــان مشــارکت کننــده و تســهیل کننــده هســتند ،آنهــا مــی تواننــد شـ ِ
بیــن فعالیتهــا را برطــرف کــرده و ایدههــای متنــوع را تقویــت میکننــد .آنهــا ایــن
ـی خالقیــت یعنــی بــا تحقیــق ،همدلــی ،طوفــان
کار را بــا اســتفاده از ابزارهــای قدیمـ ِ

فکــری ،ایدهپــردازی ،نمونــه ســازی اولیــه ،آزمایــش و ســایر روشهــای رایــج انجــام
میدهنــد .ایــن روشهــا ابزارهــای قدرتمنــدی هســتند و بــه محیــط کاری بخصوصــی
بســتگی ندارنــد و در صــورت لــزوم ،یادگیــری و انجــام آن در روش دورکاری باعــث ایجــاد
خالقیــت و همــکاری میشــود کــه ایــن محــدود بــه دیدگاههــای افــراد در یــک دفتــر کار
نیســت و میتــوان دیدگاههــای متنوعتــری را هــم در نظــر گرفــت.
Tim Brown
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بنابرایــن حتــی وقتــی در دنیــای کســب و کار افــراد از هــم دور میشــود ،طراحــی فرصتــی
بــی ســابقه بــرای گــرد هــم آوردن افــراد بــه وجــود مـیآورد.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر زمینــه آشــنایی بــا دنیــای دورکاری میتوانیــد بــه مقــاالت
زیــر مراجعــه کنیــد:
https://www.invisionapp.com/inside-design/remote-work-problems-solutions/
https://www.invisionapp.com/inside-design/eliminating-remote-work-distractions/
https://www.invisionapp.com/inside-design/creative-market-remote-team/
https://www.invisionapp.com/inside-design/online-collaboration-tools-remote/
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فصل چهارم

نکات ،ابزارها و ترفندهایی
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مشاوره هایی برای تیم های طراحی در دورکاری
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مــا اغلــب از ســایر تیمهــای طراحــی میشــنویم کــه ایجــادِ فرهنــگ همــکاری تیمــی
و حفــظ آن در روش دورکاری ،یکــی از بزرگتریــن چالشهــا میباشــد .بــا ایــن حــال
خبــر خــوب ایــن اســت کــه ســاخت تیمهایــی بــا بازدهــی بــاال فقــط شــامل افــراد تیــم
میشــود ،نــه فضــای کار آنهــا .همانطــور کــه جولیــا المــان ، 1مدیــر طراحــی در شــرکت

 Zapierمیگویــد« :بــرای انجــام یــک طراحــی عالــی ،الزم نیســت کــه تیــم شــما حتمـ ً
ـا
در یــک اتــاق قــرار داشــته باشــند».
ـکالت واقعــی کاربــران
پــس بهتــر اســت بدانیــد کــه طراحــی ،فرآینــدی بــرای حــل مشـ
ِ
اســت کــه بــا حفــظ روحی ـهی همــکاری حتــی از راه دور میتــوان بــه آن دســت یافــت،
ـول یــک فرهنــگ
و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تیمهــا بایــد بــه طــور مــداوم اصـ ِ

ـامل امنیــت روانشــناختی ،اعتمــاد و ارتباطــات فراگیــر اســت را در بیــن
مشــترک را کــه شـ ِ

افــراد پــرورش دهنــد.

در ایــن فصــل بــه شــما نشــان میدهیــم کــه بــا وجــودِ مســافتهای طوالنــی هــم
میتوانیــد تیمهایــی بــا خصوصیــات مشــترک و عملکــرد بــاال ایجــاد کنیــد.

Julia Elman
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اصول اولیه
در حــال حاضــر ،بســیاری از اصــول در دورکاری بــه خوبــی شــناخته شــدهاند کــه در اینجــا
برخــی از ایــن اصــول اساســی را بــرای افــراد تــازه کار ،مــرور مــی کنیــم.

بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد ،ویدئــو پابلــو اســتنلی 1در مــورد جداســازی
کار و زندگــی در خانــه را مشــاهده کنیــد.
دورکاری ،تغییــر بزرگــی در محیــط کار معمولــی شــما ایجــاد میکنــد ،پــس الزم اســت کــه
ـول مرتبــط بــا آن وقــت بگذاریــد و بهتریــن راه را بــرای
بــرای بررســی و حــل برخــی از اصـ ِ

موفقیــت انتخــاب کنیــد .برخــی از متداولتریــن نــکات در دورکاری بــه شــرح زیــر اســت:

Pablo Stanley
نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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• فضــا ســازی  :ذهــن افــراد بــرای یادگیــری کار در محیطــی جدیــد بــه زمــان احتیــاج
ـط
دارد .یکــی از راههــای کمــک بــه ایــن موضــوع ،ایجــادِ یــک فضــای اختصاصــی در محیـ ِ
ـک زیــادی بــه
خانــه بــرای کار اســت ،وســایلی مثــل میــز تحریــر و یــا یــک اتــاق مجــزا کمـ ِ
ـازی مناســب ذهــن شــما بــرای انجــام کار میکنــد .بعــد از ایجــاد یــک محیــط آرام
فضاسـ ِ

بــرای کار در خانــه ،ســعی کنیــد بخشــی از روز را بــه یــک کافیشــاپ یــا کتابخانــه برویــد،
چــون یکــی از مزایــای دورکاری ،انجــام دادن کارهــا در هرجایــی کــه ارادهمیکنیــد اســت

و تغییــر مناظــر بــرای تقویــت نیــرو و انگیــزه در وجــودِ شــما ،بســیار ارزشــمند میباشــد.
ـد شــما بــه اتــاق کارتــان چنــد قدم باشــد،
• همیشــه آمــاده باشــید  :حتــی اگــر رفــت و آمـ ِ
ســعی کنیــد در وضعیتــی قــرار داشــته باشــید مثــل اینکــه آمــاده ایــد تــا وارد دفتــر کار
خودتــان شــوید ،هــر صبــح وقــت بگذاریــد و صبحانــه بخوریــد ،لبــاس بپوشــید و ســایر
تشــریفات را قبــل از نشســتن و شــروع کار انجــام دهیــد.
• ســاعتهای ثابــت کاری خــود را حفــظ کنیــد  :تیمهــا بایــد ســعی کننــد ســاعات کاری
مفیــد خــود را رعایــت کننــد تــا دچــار ســردرگمی نشــوند .بــه همیــن دلیــل تیمهایــی کــه
در مناطــق زمانــی مختلــف کار میکننــد ،بایــد برنامــه ریــزی جلســات مهــم را در ســاعات
روز کاری انجــام دهنــد.
مشــخصی از ِ
• زمــان خــود را بــه میــز کارتــان محــدود نکنیــد  :یکــی از مزایای اصلــی دورکاری این اســت
کــه فــرد میتوانــد بــه مالقــات پزشــک بــرود ،ناهــار بخــورد و بعــد کار خــود را شــروع
کنــد .مــا تیمهــای دورکار را بــه اســتفاده از ایــن انعطــاف پذیــری تشــویق میکنیــم تــا
ـز کار خــود بگذراننــد.
افــراد بتواننــد مدتــی را دور از میـ ِ
• بــرای ســامتی خــود وقــت بگذاریــد و پیــاده روی کنیــد :یــک صندلی ســالم و اســتاندارد،
ـت ایســتاده تهیــه کنیــد و حداقــل هــر دو ســاعت یــک بــار از روی
یــا یــک میــز بــا حالـ ِ
میــز خــود بلنــد شــوید.
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• ارتباطــات اجتماعــی خــود را حفــظ کنیــد :همـهی مــا بــه تمــاس و معاشــرت با افــراد نیاز
داریــم .هــر روز یــا حداقــل چنــد بــار در هفتــه زمانــی را تنظیــم کنیــد تــا بــا دوســتانتان
دور هــم جمــع شــوید و جــو و فضــا را تغییــر بدهیــد.

ابزار کسب و کار
ـای همــکاری دیجیتــال بــا رشــد بســزایی روبــرو شــده
دورکاری همزمــان بــا ظهــور ابزارهـ ِ

اســت .در حالــی کــه بــرای دورکاری ابــزار خاصــی در بــازار وجــود نداشــت ،مــا فکــر کردیــم

میتوانیــم بــرای برقــراری ارتبــاط و همــکاری افــراد در تیمهــا از مجموعــه ابزارهــای
مختلفــی در  InVisionاســتفاده کنیــم.
•  : Slackمــا در  Slackنفــس مــی کشــیم و در آن زندگــی مــی کنیــم! ایــن یــک کانــال
ارتبــاط اصلــی و شــبیه بــه جایــی اســت کــه همـهی مــا دور آن جمــع مــی شــویم.
•  : Zoomهمـهی کنفرانسهــای ویدیویــی از طریــق  Zoomانجــام میشــود .ایــن یــک
راه حــل امــن ،ســریع و قابــل اعتمــاد بــا ویژگیهــای قــوی از جملــه ابــزار نظرســنجی،
اتاقهــای چــت ، breakout rooms ...اشــتراک گــذاری صفحــات بــا دیگــران و ســایر
مــوارد اســت .نکتـهی مــورد توجــه در  Zoomایــن اســت کــه شــما بایــد همیشــه دوربین
خــود را روشــن نگــه داریــد! ایــن یــک عالمــت مهــم بــرای شــما و محیــط اطرافتــان اســت
کــه نشــان میدهــد کام ـاً درگیــر مکالمــه شــدهاید و حاضــر هســتید .البتــه ایــن اتفــاق
ـور شــما مــورد نیــاز نیســت اهمیــت کمتــری دارد ،امــا بــا
در جلسـ ِ
ـات بــزرگ وقتــی حضـ ِ
ایــن وجــود بهتریــن روش اســت.
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«مــن فکــر میکنــم یکــی از مهمتریــن ابزارهــا در ارتبــاط آنالیــن ،دوربینهــای روشــن
ـد طراحــی مهم
اســت .داشــتن دوربینــی کــه دارای ویژگــی فیلمبــرداری میباشــد ،بــرای نقـ ِ
اســت .یــک جملــه ممکــن اســت بــرای دیگــران کام ـاً نامفهــوم باشــد ،بنابرایــن دیــدن
چهــرهی همــهی افــراد و اینکــه آنهــا درگیــر موضــوع شــدهاند و ســؤال میپرســند،
بســیار مهــم اســت .چــون ایــن بــه معنــای قــرار گرفتــن همــهی افــراد در یــک اتــاق
ـتن متــن و یــا نظــر آنهــا روی یــک
نیســت ،امــا بــه طــرز چشــمگیری نزدیکتــر از نوشـ ِ

ســند اســت و در  Zoomتــا زمانــی کــه تعــداد افــراد آنالیــن ،کمتــر از  9اتــاق باشــد ،شــما
میتوانیــد چهــرهی افــراد را ببینیــد و بســیاری از ارتباطــات غیرکالمــی بهــره ببریــد».

دیو لوئیس
مدیر مهندسی در InVision

•  : G Suiteاز ارائــه اســایدهای ســاده گرفتــه تــا اســناد صــد صفحــهای و طوالنــی،
ایــن ابــزار بســیار کاربــردی اســت .مــا همچنیــن از  Google Driveبــه عنــوان راه حــل
اصلــی فضــای ذخیــره ســازی ابــری اســتفاده میکنیــم کــه از طریــق آن همــه چیــز قابــل
جســتجو و دسترســی اســت .بــه هرحــال ابــزار ذخیــره ســازی شــما هرچــه کــه هســت،
ابتــدا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه میتوانیــد کارهــا و وظایــف خــود را در آن مرتــب
انجــام میدهیــد تــا ردیابــی مــوارد آســانتر شــود.
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•  : InVisionیــک پلتفــرم کامــل اســت کــه بــه تیمهــای طراحــی بــرای دورکاری کمــک
میکنــد و مــا در تیــم هــای طراحــی خــود بــرای ایــده پــردازی ،ایجــاد محصــول ،ســاخت
نمونــهی اولیــه ،تســت و همــکاری بــا مهندســان از آن اســتفاده میکنیــمFreehand .
یکــی از ابزارهــای مــورد عالقــه مــا بــرای همــکاری اســت کــه باعــث میشــود افــراد
بتواننــد بــه راحتــی روی یــک بــوم بــه صــورت نامحــدود حرکــت کننــد و در کنــار هــم کار
ـافات
کننــد .مــا از ایــن ابــزار بــرای همـهی کارهــا ،از برنامــه ریــزی پــروژه گرفتــه تــا اکتشـ ِ
ـی طراحــی و مــوارد دیگــر اســتفاده میکنیــم.
خالقانــه ،بررسـ ِ
•  : Confluenceایــن ابــزار جــزو خدماتــی اســت کــه  Atlassianارائــه میدهــد،
ـتندات داخلــی مهــم از AMA
بــه عنــوان یــک انبــار مرکــزی بــرای نگهــداری انــواع مسـ
ِ
ـول جدیــد مــورد اســتفاده قــرار
بــا مدیــر عامــل گرفتــه تــا بــه روزرســانیهای محصـ ِ

میگیــرد .اگرچــه هــر شــرکت میتوانــد از متمرکــز کــردن دانــش خــود بهــره منــد شــود
امــا ایــن موضــوع در دورکاری مهــم اســت ،چــون ارتباطــات فیزیکــی در محیــط ،بســیار
کمتــر درجریــان اســت.
اصــول اولیــه و ابزارهــا ،گام مهمــی بــرای موفقیــت در دورکاری اســت و
آشــنایی بــا
ِ

تیمهــا بــرای کنفرانسهــای ویدیویــی ،پیــام رســانی و ثبــت مســتندات خــود بــه
ابزارهــای مشــترک و همچنیــن بــرای قــرار گرفتــن مراحــل اصلــی فرآینــد طراحــی درون
یــک محیــط دیجیتــال ،بــه ابــزار جانبــی ماننــد  InVisionنیــاز خواهنــد داشــت.
امــا ســعی کنیــد کــه همــه چیــز را بیــش از حــد پیچیــده نکنیــد .موفقیــت در دورکاری،

اساسـ ً
ـا بــه روابــط انســانی بســتگی دارد .داشــتن خالقیــت و روحیــهی همــکاری بــرای
اســتفاده از ابزارهــا و فرآیندهــای مشــترک ،تیمهــا را متمرکــز میکنــد تــا بــه کار اهمیــت
بیشــتری بدهنــد و روی پروژههــا بهصــورت واقعــی وقــت بگذارنــد.
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افسانهها
ـط زیــادی در مــورد دورکاری بــه وجــود آمــده اســت.
ـت ســالها ،باورهــای غلـ ِ
بــا گذشـ ِ
بنابرایــن بیاییــد قبــل از اینکــه بــه اســتراتژ یهای خــاص و بررســی بهتریــن روشهــا
بپردازیــم ،بــرای چنــد لحظــه ،باورهــای غلــط را از بیــن ببریــم.

بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد ،ویدئــو آلیســون رنــد 1را در رابطــه بــا کار و
بهــره وری از راه دور را مشــاهده کنیــد.
افسانه  :1افراد در دورکاری بهره وری کمتری دارند
ـرس مدیــران در مــورد دورکاری ایــن اســت کــه تیمهــا در دورکاری بهــرهوری
رایجتریــن تـ ِ
کمتــری دارنــد .امــا واقعیــت ایــن نیســت و همـهی شــواهد خــاف آن را نشــان میدهــد.
تحقیقــات انجــام شــده در دانشــگاه اســتنفورد نشــان داده اســت کــه کارکنــان در دورکاری
بــه طــور متوســط  ٪13بیشــتر از همتایــان خــود در دفترهــا کار مــی کننــد ،و یــک مطالعهی
Alison Rand
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دیگــر توســط گــوگل نشــان مــی دهــد کــه «هیــچ تفاوتــی در اثربخشــی ،ارتقــا و یــا رتبــه
ـدی عملکــرد بــرای افــراد در دورکاری در مقایســه بــا تیمهــای مســتقر در شــرکتها
بنـ ِ
وجــود نــدارد» .

«مــا  ٪13از افزایــش عملکــرد را از طریــق کار کــردن افــراد در منــزل بــه صــورت دورکاری
داشــتیم کــه  ٪9مربــوط بــه تعــداد دقایــق بیشــتری از زمــان شــیفت کاری آنهــا و ٪4
ـر آنهــا در هــر دقیقــه بــوده اســت ...افــراد در دورکاری میــزان رضایت
بــرای عملکــرد باالتـ ِ

از کار و نگــرش روانشــناختی را بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر گــزارش کردنــد و میــزان
فرســایش شــغلی آنهــا بیــش از  50درصــد کاهــش یافتــه بــود» .

تحقیقات دانشگاه استنفورد توسط نیکالس
آ .بلوم  ،جیمز لیانگ  ،جان رابرتز،
ژیچون جنی یینگ
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افسانه  :2خالقیت فقط در دفاتر کار اتفاق می افتد
خالقیــت در دورکاری امــکان پذیــر اســت و بــه ارتباطــات آگاهانهتــری احتیــاج دارد و از
رونــدی کامــاً مشــخص بهرهمنــد میبــرد .بســیاری از خالقیتهــا در یــک دفتــر کار
و توســط تیمهایــی کــه در کنارهــم هســتند ظاهــر میشــود ،امــا در یــک محیــط بــه
شــکل دورکاری ،رونــد خالقیــت میتوانــد صریحتــر باشــد و بــدون توجــه بــه فاصلــه،
شــکوفا شــود.

Nicholas A.Bloom, James Liang, John Roberts, Zhichun Jenny Ying
نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری

۱۸

1

ـی احســاس امنیــت در کنجــکاوی ،تــاش ،شکســت و یادگیــری
«خالقیــت ،ناشــی از توانایـ ِ

اســت .خالقیــت از فرهنــگ نیــز ناشــی میشــود و تصمیــم گیــری بــرای ایجــادِ آن در
دورکاری ،فرآینــدی اســت کــه یــا اتفــاق میافتــد ،یــا اتفــاق نمیافتــد».

امیلی کمپبل
مدیر استراتژی تجربه کاربری InVision -

افسانه  :3افراد در دورکاری وظایف کمتری دارند
افــراد در دورکاری بــه دلیــل یکپارچگــی بهتــر در زندگــی ِ کاری خــود تمایــل دارنــد کــه شــاد
باشــند و مــدت زمــان بیشــتری دور هــم بماننــد .گزارشــی از ســوی شــرکت تحقیقاتــی
گالــوپ نشــان داده اســت کــه «انعطــاف پذیــری شــغلی ،مشــارکت افــراد را افزایــش
میدهــد» و «هنگامــی کــه کارمنــدان  %60تــا  ٪80از وقــت خــود ،یــا ســه تــا چهــار روز در
ـارکت مطلــوب اتفــاق مــی
یــک هفتــه کاری را صــرف کار در خــارج از خانــه میکننــد ،مشـ
ِ
ـش فرســایش رونــدکاری آنهــا،
افتــد ».ایــن جریــان از بهــرهوری کارکنــان گرفتــه تــا کاهـ ِ
ـاز بــزرگ محســوب میشــود و مزایــای زیــادی دارد.
یــک امتیـ ِ
افسانه  :4در دورکاری ارتباطات شخصی کمتری وجود دارد
دورکاری ،موانــع مصنوعــی بیــن کار و زندگــی را از بیــن میبــرد .معمــوال ً
تعامالت شــخصی
ِ
یــک فــرد بــا همــکارش ،بیشــتر از آنچــه کــه درون دفتــری در خانــه ،اتــاق نشــیمن یــا
کافــی شــاپ انجــام میدهــد ،اتفــاق میافتــد .طبــق تجرب ـهی مــا ،ایــن صمیمــت
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ـق شــخصی بیــن همــکاران میشــود .در حالیکــه مالقاتهــای
باعــث ایجــاد روابــط عمیـ ِ

ـات مجــازی فایدههــای واضــح و زیــادی دارنــد ،ایــن مــوارد
حضــوری بــر خـ ِ
ـاف جلسـ ِ
فقــط بــه عنــوان ویژگیهــای مکمــل در دورکاری شــناخته میشــوند نــه ویژگیهــای
متقابــل آن.
افسانه  :5دورکاری به فرهنگ من آسیب خواهد رساند
ـگ
تیمهــا در دورکاری میتواننــد بــه انــدازهی تیمهــای مســتقر در یــک دفتــر کار ،فرهنـ ِ
ـاوت ایــن دو سیســتم در ایــن اســت کــه دورکاری تمایــل
خــود را توســعه دهنــد ،و تفـ ِ
ـکالت فرهنگــی موجــود در تیمهــا را از راههایــی کــه ممکــن اســت در یــک دفتــر
دارد مشـ
ِ
پنهــان شــده باشــد ،تقویــت کنــد .در دورکاری تیمهایــی کــه از امنیــت روانــی برخــوردار
نیســتند ،خــود را منــزوی میکننــد و شــرکتهایی کــه دارای سلســله مراتــب ســخت
هســتند نیــز مدیریــت تیمهــای دورکاری را دشــوارتر میکننــد .امــا دورکاری فرصتــی
ارزشــمند بــرای رفــع ایــن نــوع مشــکالت و تقویــت فرهنــگ بــا حــذف بوروکراســی اداری،
تقویــت اعتمــاد بیــن افــراد ،شکســتن روابــط و توانمندســازی تیمهــا فراهــم میکنــد.
وجــود فرهنــگ بــرای ســالم نگــه داشــتن تیمهــا بســیار اساســی اســت ،بــه همیــن
دلیــل ســزاوار یــک نــگاه دقیقتــر میباشــد.
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حل مشکل فرهنگ در دورکاری با اعتماد و امنیت روانشناختی
ـرکت ســالم بــر اســاس ارزشهــای مشــترک ،اعتمــاد ،روابــط و همدلــی
فرهنــگ در یــک شـ ِ
بنــا شــده اســت و ایــن جریــان توســط مجموعــهای مشــترک از ارزشهــا ،هنجارهــا،
عادتهــا و ویژگیهــا تعریــف میشــود کــه نحــوهی همــکاری افــراد بــا یکدیگــر را
شــکل میدهــد.
« در یــک ســازمان امنیــت روانشــناختی در افــراد ایــن حــس را بــه وجــود م ـیآورد کــه
میتواننــد گاهــی در تیــم خــود ریســک کننــد و در مقابــل یکدیگــر آســیب پذیــر باشــند».
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ـرکای شــرکت  Bainگفتــه اســت« :فرهنــگ
همانطــور کــه مایــکل مانکینــز  ،2یکــی از شـ
ِ

چســبی اســت کــه یــک ســازمان را بــه هــم پیونــد میزنــد .رهبــری یــک تیــم ،ارزشهــای
ـی تعریــف کننــدهی فرهنــگ را تعییــن میکنــد و ایــن فقــط مربــوط بــه یــک نفــر
اصلـ ِ

ـد افــراد در تیمهــا
نیســت ،بلکــه بیشــتر مربــوط بــه نحــوهی کار ،برقــراری ارتبــاط و رشـ ِ
اســت».

Mike Davidson
Michael Mankins
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ً
ـتقیما روی
ـت کلــی یــک کســب و کار ،امــری حیاتــی اســت و مسـ
فرهنــگ بــرای موفقیـ ِ
مــواردی ماننــد احســاس رضایــت در کارمنــدان ،تعامــل ،حفــظ و جــذب نیــرو و همچنیــن
در نتیج ـهی نهایــی پروژههــا تأثیــر میگــذارد .در حقیقــت ،گــزارش اســتخدام طراحــان
ـگام اســتخدام
ـان محصــول ،هنـ ِ
محصــول مــا در ســال  2019نشــان داد کــه  ٪84از طراحـ ِ

ـار
ـی قــوی را بــه عنــوان مهمتریــن معیـ ِ
ـی داخلـ ِ
بــرای فرصتهــای شــغلی ،فرهنــگ طراحـ ِ

شــماره یــک در اســتخدام مــد نظــر دارنــد.

ـن ظرافــت
بایــد بدانیــد کــه فرهنــگ در هــر شــرکت متفــاوت اســت .فرهنگهــا در عیـ ِ

ـکاری مؤثــر افــراد بــا یکدیگــر را
و منحصــر بــه فــرد بــودن ،ویژگیهایــی دارنــد کــه همـ
ِ
تقویــت میکننــد و مشــخص اســت کــه همــکاری همیشــه در فرهنگهایــی کــه دارای

امنیــت روانشــناختی واعتمــاد بــاال هســتند ،رشــد بســزایی میکنــد.
یکــی از معروفتریــن مطالعــات  Googleبــا نــام پــروژه ارســطو بــه ایــن نتیجــه رســیده
ـم تیمهایــی بــا عملکــرد بــاال
اســت کــه امنیــت روانــی جــزء ویژگیهــای برجســته و مهـ ِ
بــوده اســت .ســیمون ســینک  ،کارشــناس رهبــری تیــم و نویســنده مشــهور گفتــه اســت:
«یــک تیــم ،گروهــی نیســتند کــه فقــط بــا هــم کار میکننــد ،یــک تیــم گروهــی از افــراد
اســت کــه بــه یکدیگــر اعتمــاد دارنــد».
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تیمهایی که افراد در آن به یکدیگر اعتماد دارند ،از عملکرد باالتری برخوردار
هستند
ـط کار ،ایــن اعتمــاد بــه نفــس اســت کــه عملکــرد و ســامت
صــرف نظــر از نــوع محیـ ِ
تیــم را بســیار تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .دانشــگاه هــاروارد در مطالعـهای ،افــراد شــاغل
در ســازمانهایی بــا اعتمــادِ بــاال را بــا کســانی کــه در شــرکتهایی بــا اعتمــاد پاییــن
کار میکردنــد ،مقایســه کــرده و متوجــه شــده کــه کارمنــدان در ســازمانهای بــا اعتمــاد
بــاال دارای ویژگیهــای زیــر بودنــد:
•  ٪106انرژی بیشتر در محل کار
•  ٪74استرس کمتر
•  ٪50بهره وری باالتر
•  ٪76تعامل بیشتر
•  ٪40فرسودگی کمتر
•  ٪29رضایت بیشتر آنها از زندگی
•  ٪13بیماری کمتر
اگرچــه اعتمــاد بــرای هــر رابط ـهای اساســی و الزم اســت امــا ایــن موضــوع در دورکاری
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،زیــرا بایــد بــرای انجــام کار روی خودتــان حســاب
ـر آن نباشــد .همچنیــن بایــد بدانیــد کــه اعتمــاد یــک
کنیــد ،حتــی اگــر کســی نظارهگـ ِ

خیابــان دو طرفــه اســت :مدیــران و کارمنــدان بایــد در مــورد هــر چالشــی کــه مربــوط بــه

ـردن
کار و یــا زندگــی شــخصی آنهــا اســت بــا یکدیگــر صــادق باشــند ،چــون پنهــان کـ ِ
آنچــه کــه واقعـ ً
ـا در دورکاری اتفــاق مــی افتــد ،کار آســانی اســت امــا ایــن نــوع تجربههــا
ـی آنهــا در عملکــرد افــراد تأثیــر بگــذارد
ممکــن اســت تــا حــد باالیــی بــر توانایـ ِ

اســتفان گیتــس ، 1طــراح ارشــد در  InVisionگفتــه اســت« :شــما بایــد آســیب پذیــری را

در تیمهــای خــود تقویــت کنیــد تــا دیگــران صادقانــه تجربــه و احســاس خــود را بیــان

کننــد ،زیــرا بــه راحتــی میتوانیــد  30دقیقــه در  Zoomحضــور داشــته باشــید و واقعـ ً
ـا
حــرف هایتــان رو مطــرح کنیــد ،ســپس دوربیــن خــود را خامــوش کــرده و اســتراحت
Stephen Gates
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کنید .بنابراین شما باید این روابط را بهصورت صادقانه ایجاد کنید».
امــا چگونــه میتــوان بــا تیمــی کــه در یــک شــهر یــا حتــی یــک کشــور فعالیــت نــدارد،

ماننــد  InVisionکــه تقریبـ ً
ـا در  30کشــور دنیــا کارمنــد دارد ،روابــط و اعتمــاد عمیــق
برقــرار کــرد؟

ریچــارد بانفیلــد  ،معــاون تحــول طراحــی در  ،InVisionگفتــه اســت« :اگرچــه نتیج ـهی
خــوب بــر پایـهی اعتمــاد بنــا شــده اســت ،امــا ســاخت اعتمــاد جایــی نیســت کــه شــما
ـت روانــی
کار خــود را شــروع میکنیــد ،چــون بــرای رســیدن بــه آن بایــد بــا ایجــاد امنیـ ِ
قبــل از اینکــه اعتمــاد اتفــاق بیفتــد ،زمینــه ســازی الزم را انجــام بدهیــد».
 3راه برای ایجاد اعتماد و امنیت روانشناختی
 .1قابل اعتماد باشید
ـل اطمینــان بــودن ،بــه ویــژه در دورکاری کــه تیمهــا در دفاتــر حضــور ندارنــد و افــراد
قابـ ِ
بــرای انجــام فعالیتهــا ،بایــد روی یکدیگــر حســاب کننــد از ارکان اصلــی اعتمــاد بــه
شــمار مــیرود .چــون در دورکاری ،افــراد نــه فقــط بــرای ســاعتهای کاری خــود بلکــه
بــرای نتیج ـهی کار پاســخگو هســتند.
ـاختن آنهــا ،یــک چــرخ
بانفیلــد گفتــه اســت کــه « تعییــن انتظــارات و بــرآورده سـ
ِ

دنــدهی مهــم و راهــی بــرای ایجــادِ اعتمــاد در تیمهــا اســت .هرچــه شــما بــه خودتــان
اطمینــان بیشــتری داشــته باشــید و بگوییــد کــه کاری را انجــام میدهیــد و بعــد آن را
بــه درســتی انجــام دهیــد ،اعتمــاد بیشــتری ایجــاد میکنیــد و ایــن بــه یــک حلقـهی در
حــال گســترش بیــن افــراد تیــم تبدیــل میشــود .همیشــه در نظــر بگیریــد کــه شــما بــا
ـاس آن کار میکنیــد ،تــا زمانــی کــه
ـق کوچــک شــروع میکنیــد ،ســپس بــر اسـ ِ
یــک توافـ ِ

کارهــای بزرگتــری داشــته باشــید .امــا در هــر حــال مهــم اســت کــه ایــن توافــق نامههــا

بــه وضــوح توســط مدیــران تعریــف شــود ،تــا افــراد بداننــد چــه انتظــاری از آنهــا وجــود
دارد».
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ت افــراد ،اســتفاده از  OKR1اســت .در  ،InVisionهــر
ـیم مســئولی 
یکــی از روشهــای ترسـ ِ
تیــم بهصــورت انفــرادی در مــدت زمانــی ســه ماهــه  OKRرا بــه شــکلی کــه در مــورد
اهــداف و انتظــارات ســردرگمی ایجــاد نکنــد و بــا اســتراتژی کلــی شــرکت ،چشــم اندازهــا
و اهــداف همســو باشــد ،طراحــی میکنــد .ایــن OKRهــا شــفاف هســتند و میتواننــد
ـد همــکاری ،بهــره وری و
بــا هرکســی در شــرکت بــه اشــتراک گذاشــته شــوند تــا بــه رشـ ِ
اعتمــاد بیــن مدیــران و هــم تیمیهــای آنهــا کمــک کنــد OKR .همچنیــن بــا اطمینــان
ـت کلــی شــرکت و اولویــت بنــدی کارهــا
از اینکــه کار یــک فــرد ارزشــمند اســت ،بــه موفقیـ ِ
کمــک میکنــد و روحیــه کار تیمــی را تقویــت میکنــد .تحقیقــات نشــان داده اســت
کــه  ٪60از کارکنــان از اهــداف ،اســتراتژ یها و تاکتیکهــای شــرکت خــود اطــاع کافــی
ندارنــد .عــدم اطمینــان افــراد از نتایــج شــرکتی کــه در آن کار میکننــد منجــر بــه اســترس
مزمــن میشــود و کار تیمــی را ضعیــف میکنــد و اعتمــاد را کاهــش میدهــد.
بانفیلــد گفتــه اســت :در دورکاری ،مهــم اســت کــه مدیــران روشــن کننــد کــه چگونــه و چه
ـرفت منظــم در پــروژه برقــرار شــود تــا افــراد در انجــام وظایــف و
زمانــی میخواهنــد پیشـ ِ
اهــداف خــود پایبنــد بماننــد.
 .2قدرت ریسک پذیری داشته باشید
ـل کار ،متــرادف
جامعــه بــه مــا آموختــه اســت کــه آســیب پذیــری بــه ویــژه در محـ ِ

بــا ضعــف اســت امــا بــا ایــن وجــود همــه چیــز در حــال تغییــر اســت .برنــه بــراون
فرهنــگ
 ،نویســنده ،اســتاد و پژوهشــگر معتقــد اســت کــه هــر شــغلی میتوانــد از
ِ
ـران شــجاع در یــک شــرکت کــه قــدرت ریســک پذیــری دارنــد ،بهــره منــد شــود کــه
رهبـ ِ

ـج نامشــخص اســت .در هــر حــال و به
ایــن بــه معنــای صداقــت و شــفافیت در برابــر نتایـ ِ

زبــان ســاده ،شــما بایــد بپذیریــد کــه هیــچ گاه بهصــورت کامــل پاســخ همـهی ســؤاالت
ـد پــول جدیــد در رهبــری
را نداریــد .گیتــس گفتــه اســت  « :آســیب پذیــری نوعــی واحـ ِ
اســت .بــه خصــوص بــا ایــن خالقیــت کــه  4 = 2 + 2نیســت .فضــای کار خــود را صادقانــه
و فراتــر از حــد یــک جلســه ایجــاد کنیــد تــا افــراد بتواننــد بــه شــما اعتمــاد کننــد» .
Objectives and key results
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ـی محیــط و افــراد نمیکنند.
افــراد تــا زمانــی کــه ریســک نکننــد ،شــروع بــه شـ
ِ
ـناخت واقعـ ِ

ـناخت
امــا ریســک پذیــری در دورکاری چگونــه اتفــاق مــی افتــد؟ ایــن کار بــا اولویت در شـ
ِ

یکدیگــر شــروع میشــود.
در یــک جلس ـهی کــه بــرای رهبــری و هدایــت تیــم برگــذار شــده بــود ،برایــان کاردون

1

 ،مدیــر ارشــد بازاریابــی در  ،InVisionبــا درخواســت از افــراد گــروه بــرای توصیــف یــک
رویــداد شــخصی چالــش برانگیــز کــه منجــر بیــان تجرب ـهی آنهــا و نوعــی درس بــرای
زندگــی پایــدار و معنــی دار شــد توانســت یــک تیــم آســیب پذیــر را هدایــت کنــد .زمانــی
کــه افــراد در یــک پــروژه کاری بــه بیــان مســائل غیــر کاری میپردازنــد احســاس امنیــت
بیشــتری میکننــد.
همانطــور کــه کاردون گفتــه اســت« :بــرای اینکــه ایــن تمریــن بــه طــور مؤثــر عمــل کنــد،
واقعـ ً
ـا بایــد محیــط کار تیمــی دارای اعتمــاد باشــد و همینطــور رازداری کامــل بیــن افــراد

وجــود داشــته باشــد .وقتــی افــراد مســائل عمیــق و شــخصی خــود مثــل مــرگ یکــی
از عزیــزان ،طــاق یــا بیمــاری را بــا هــم تیمیهــای خــود بــه اشــتراک میگذارنــد،
مشــاهده خواهیــد کــرد کــه افــراد و تیمهــا از راههــای بســیار قــوی و مانــدگار بــه هــم
پیونــد میخورنــد».
 .3از افراد تیم برای همکاری خوبشان تشکر کنید
در دورکاری ،قدردانــی از افــراد بــا ایجــاد همدلــی در یــک تیــم بهصــورت مجــازی و در
طــرف دیگــری از صفحــات نمایــش ،شــکل میگیــرد .یکــی از مزایــای دورکاری ایــن اســت
ـور خــودکار نوعــی صمیمیــت بیــن افــراد ایجــاد میکنــد کــه ایــن نــوع از
کــه بــه طـ ِ
صمیمیــت در دفاتــر وجــود نــدارد .همـهی مــا ویدئــو معــروف  BBCرا بــه یــاد داریــم کــه

یــک کــودک در یــک مصاحبــه وارد اتــاق شــد .بــه طــور کلــی دورکاری بــه ایــن معنــی
اســت کــه کار و زندگــی شــما از نزدیــک ادغــام شــدهاند ،بنابرایــن کام ـاً طبیعــی اســت
ـخصی مــا مثــل محیــط خانــه ،بچههــا و حیوانــات خانگــی
کــه جنبههــای زندگــی شـ
ِ

بــه اشــتراک گذاشــته شــوند و مــا ایــن جنبـهی منحصــر بــه فــرد دورکاری را راهــی عالــی
Brian Kardon
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بــرای شــناختن یکدیگــر میدانیــم .پــس اگــر بچ ـهای بــه طــور غیــر منتظــره جلس ـهای
را قطــع کنــد و یــا وارد قــاب شــود ،مــا هــم میخواهیــم او را ببینیــم و حتــی چنــد تــا
ســؤال از او بپرســیم.

لحظه ای از دورکاری کالسیک :بچه ها وارد یک تماس زنده با  BBCمیشوند.
بــرای جلســات آنالیــن مــا پیشــنهاد میکنیــم کــه بــا صحبــت کردن بــا افــراد شــروع کنید
و بالفاصلــه بــه ســراغ انجــام کارهــا نرویــد .بــه عنــوان مثــال مــا جلســات را بــا گذارنــدن
مــدت زمانــی جهــت صحبــت بــه یکدیگــر درمــورد مســائل شــخصی آغــاز میکنیــم .مــا
در مــورد اینکــه روزمــان چطــور میگــذرد؟ یــا چــه کاری در آخــر هفتــه انجــام دادیــم،
بــا هــم صحبــت میکنیــم .ایــن یــک راه خــوب بــرای برقــراری ارتبــاط و تعامــل داشــتن
بــا افــراد تیــم اســت .برخــی از تیمهــا قبــل از شــروع بــه کار بــا یــک تمریــن کوتــاه
مدیتیشــن بــه صــورت آنالیــن شــروع میکننــد کــه ایــن روش بــه تمرکــز ذهــن قبــل از
شــروع بــه کار کمــک میکنــد.
در محیطهای دور کاری مهم است که از جنبههای سرگرمی و اجتماعی غافل نشوید،
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زیرا در این این نوع ارتباطات روابطی ایجاد میشود که میتواند باعث استحکام همکاری
تیمی باشد .به دلیل دورکاری و نبودن در یک دفتر کاری میتوانید با یکدیگر برای رفتن
به کافی شاپ هماهنگ کنید .آخر هفته بعد از کار ما ساعات و اوقات خوشی را به صورت
ً
صرفا صحبت کردن در
مجازی مانند نوشیدن قهوه یا خوردن ناهار با یگدیگر داریم و نه
مورد کار.
یک ترفند حرفه ای:
یک جلسه برای ارائهای  ۱۰دقیقهای ،به صورت چرخشی بین افراد تیم در مورد محتوای غیر
کاری ایجاد کنید.
در این روش که ما آن را “آسیب پذیری هدفمند” مینامیم ،اعضا تیم اطالعات ،تجارب

ً
لزوما اطالعات مربوط به کار) را با یکدیگر
شخصی یا آموزش جدید یا مهارتهایشان (نه

به اشتراک میگذارند.

اِلیوولری 1عکس های خود از یک سفر غواصی را در یک چت گروهی برای همکارانش به
اشتراک گذاشت تا بتوانند بهتر با او آشنا بشوند.

Eli Woolery
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دورکاری به ارتباطات هدفمند نیاز دارد
داشــتن ارتباطــات بــرای هــر تیمــی مهــم اســت ،بخصــوص بــرای تیمهــای طراحــی؛
ایــن ســبک تیمهــا بــه دلیــل ماهیــت مراحــل کار طراحــی نیــاز بــه داشــتن ارتباطــات
بیشــتر بــا هــم تیمیهــای خــود میباشــند .ارتباطــات در تیمهــای طراحــی غیرمتمرکــز
پایــه و اســاس کار اســت ،بــه دلیــل اینکــه در معــرض بیشــترین خطرهــا از جملــه از کار
افتــادن ،لغــو شــدن و یــا قطــع شــدن اینترنــت میباشــد .در کار از راه دور بــدون داشــتن
ارتباطــات ،امــکان از هــم پاشــیدن و یــا قطــع همــکاری وجــود دارد.
« وقتــی همــه بــا هــم در شــرکت کار میکننــد ،فــرض بــر ایــن اســت کــه همــه بــا
یکدیگــر در ارتبــاط هســتند .و ایــن یــک فــرض خطرنــاک اســت».

						
						

ریچارد بانفیلد
معاون تحول طراحی در InVision

در زمــان انجــام فعالیــت بــه صــورت دورکاری ســعی کنیــد ارتبــاط ســازی هــای زیــاد و
قــوی ایجــاد کنیــد ،ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت .مــرز خــوب و مشــخصی بیــن ارتباطات
قــوی و گــم شــدن در ارتباطــات زیــاد وجــود دارد ،فــردی کــه بیــش از حــد ارتبــاط داشــته
باشــد و در آنهــا گــم شــود نمیتوانــد بــه بهــروری باالیــی دســت پیــدا کنــد.
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تخم مرغ در مقابل بیکن گوشت
در جمــع افــراد مناســب قــرار بگیریــد ،امــا نــه در هــر جمعی .بــه دلیــل شــرایط محیطهای
دورکاری ،افــراد زیــادی بیــش از آنچــه کــه الزم اســت وسوســه میشــوند کــه درگیــر کار
از راه دور شــوند .ایــن مــورد باعــث اختــال در جلســات و ایجــاد ســرو صــدای زیــادی
میشــود .بــودن افــراد زیــادی در یــک تیــم بــرای برقــراری تمــاس در “ ”Zoomباعــث
ازدحــام و شــلوغی در جلســات میشــود .هوشــیار باشــید داشــتن ارتباطــات غیرضــروری
و صمیمــی بــا همــکاران باعــث نشــود کــه بــار کاری آنهــا را بــه دوش بکشــید.
یــک قاعــده خــوب دیگــر ایــن اســت کــه از مثــال تخــم مر غهــا در مقایســه بــا بیکــن
گوشــت اســتفاده کنیــد .شــما نمیتوانیــد بــر روی مر غهــای تخــم گــذار بــه خوبــی گاوهــا
بــرای درســت کــردن صبحانــه بیکــن ســرمایه گــذاری کــرد .هنگامــی کــه میخواهیــد
افــراد را بــرای جلســات آنالیــن دورکاری دعــوت کنیــد در نظــر بگیریــد کــه میتوانیــد بــر
روی چــه شــخصی بیشــترین ســرمایه گــذاری را داشــته باشــید .ســعی کنیــد کــه از افرادی
در جلســات اســتفاده کنیــد کــه مناســب بــرای صبحانــه بیکــن هســتند ،امــا افــراد دیگــر
ماننــد مــرغ هــای تخــم گــذار (افــرادی کــه تأثیــر کمتــری در چرخــه طراحــی دارنــد)
میتواننــد در چرخــه ارتباطــی کارهــای دیگــر ماننــد ارســال ایمیــل ،لیســت وظایــف
کارهــا در ترلــو و ...فعالیــت داشــته باشــند.

برای مکالمات دشوار از تماس تلفنی استفاده کنید
زمانیکــه پیــام بیــش از حــد پیچیــده یــا حســاس و ظریــف اســت ،از برقــراری تمــاس
بــا برنامــه “ ”Zoomیــا برقــراری تمــاس تلفنــی نگــران نشــوید .اگــر شــما  ۴ســؤال یــا
ســؤاالت بیشــتری داریــد و نیــاز بــه جزییــات بیشــتر و بــا دقــت بــاال میباشــد کــه قبـاً
روش شــما ایــن بــوده از طریــق ایمیــل ارســال میکردیــد ،بــه جــای آن در ایــن شــرایط
لطفــی در حــق خــود کنیــد و تماســی تلفنــی برقــرار کنیــد.
یــک تمــاس ســریع پنــج دقیق ـهای بــرای پرســیدن ســؤاالت برقــرار کنیــد ،توجــه داشــته
باشــید کــه ســؤاالت میبایســت واضــح و شــفاف باشــد و در صــورت نیــاز اطالعــات
بیشــتر ارائــه دهیــد تــا در وقــت صرفــه جویــی و از ایجــاد خطــا جلوگیــری شــود.
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ساختار و شفافیت
بــرای انجــام دورکاری ،میبایســت برنامــه ریــزی بیشــتری در مــوردی نحــوه همــکاری و
راه و روشهــای برقــراری ارتبــاط بــا هــم تیمیهــای خــود داشــته باشــید ،کــه در نهایــت
منجــر بــه مشــخص شــدن چهارچوبــی همــراه بــا معیارهــای شــما و تیــم خواهــد شــد.
تیمهایــی کــه بــا قوانیــن و چهارچــوب خــاص خــود کار را شــروع میکننــد و پیــش
میبرنــد ،شــاهد نتایــج مثبتــی در کارهــای خــود خواهنــد بــود .بــا متعهــد بــودن
اعضــای تیــم بــرای شــرکت در جلســات روزانــه ،هفتگــی ،ماهیانــه و حتــی ســاالنه ،اعضــاء
میتواننــد بــه ارتباطــات قــوی و بهتــر در تیــم کمــک کننــد .بــه گفتــه بنفیلــد :برگــزاری
جلســات دائمــی بــه اعضــای تیــم اعــام میکنــد کــه ارتباطــات جــز اولویتهــای کار
اســت.
از آنجایــی کــه تیمهــا معمــوال ً بــرای برگــزاری جلســات بــا هــم هماهنــگ میشــوند،
بــرای دورکاری نیــز میبایســت افــراد هدفمندتــر در جلســات حضــور یابنــد کــه بتواننــد
پیــام و درخواســت خــود را بهتــر بــه هــم تیمیهــا انتقــال دهنــد .بهتــر اســت بــرای
برگــزاری جلســات از قبــل زمانــی را مشــخص کنیــد و آن را بــا دیگــر هــم تیمیهــا بــه
اشــتراک بگذاریــد تــا همــه بتواننــد آمــاده و هدفمندتــر در جلســه حضــور یابنــد .بــرای
شــرکت در جلســات بــه موقــع حاضــر شــوید و بــرای مــرور بــر اهــداف هــر پــروژه بهتــر
اســت هفت ـهای دومرتبــه جســله تیمــی برگــزار شــود.
بهتــر اســت مدیــر تیــم طراحــی مجموعــه ســواالتی بــرای پــروژه ای کــه روی آن کار
مــی کنــد در نظــر گرفتــه باشــد .ایــن ســؤاالت میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
 هدف این پروژه چیست؟ محدودیتهایی که در پروژه با آن روبرو هستید چیست؟ کار در چه مرحلهای است؟ -به دنبال دریافت چه بازخوردهایی هستید؟
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کیتلیــن واگنــر ، 1طــراح محصــول در  ، InVisionمیگویــد :اینکــه از افــراد حاضــر در
جلســه بپرســید چــه نــوع بازخــوردی از تیــم توقــع داریــد (ســؤاالت شــفاف و مشــخص)
در داشــتن مکالمــه موفقیــت آمیــز اثربخشتــر اســت تــا اینکــه بگوییــد بیایــد در مــورد
پــروژه صحبــت کنیــم.

در جلسات روزانه حضور یابید
جلســات روزانــه 2یکــی از مهمتریــن جلســات اســکرام میباشــد (اســکرام یــک روش
چابــک اســت کــه اعضــای تیــم در چهارچــوب مشــخص شــده میتواننــد کارهــای خــود
را پیــش ببرنــد) .نکتــه اصلــی در جلســات روزانــه ایــن اســت کــه همــه افــراد در ایــن
جلســات حضــور داشــته باشــند .برگــزاری ایــن جلســات بــه مدیــر تیــم طراحــی کمــک
میکنــد کــه از رونــد پیشــرفت کار یــا مشــکالت در روز گذشــته مطلــع شــود و در ابتــدای
روز تقســیم بنــدی وظایــف بیــن اعضــای تیــم انجــام شــود .همچنیــن بــا برگــزاری ایــن
جلســات مدیــر تیــم میتوانــد میــزان تعهــد افــراد بــه کار را بســنجد.
جلســات روزانــه در ارتباطــات از راه دور چالــش بزرگــی بــرای اعضــای تیــم محســوب
میشــود .امــا در صورتیکــه اعضــا بتواننــد بــا ایــن جلســات ارتبــاط برقــرار کننــد کارهــا
بهتــر و بــا تمرکــز باالتــری توســط اعضــای تیــم انجــام میشــود .جلســات روزانــه تنهــا
مســتلزم داشــتن چنــد قانــون اساســی میباشــد.

نکاتی برای جلسات روزانه در زمان دورکاری
زمان مناسب انتخاب کنید
در دورکاری امــکان اینکــه افــراد از نقــاط مختلــف موقعیــت جغرافیایــی در یــک تیــم قــرار
بگیرنــد ،وجــود دارد .بــرای مشــخص کــردن زمــان جلســه روزانــه در بهتریــن حالــت ممکن
میتــوان ســاعتی را هماهنــگ کــرد کــه همــه افــراد بــا آن موافــق باشــند .مشــخص
کــردن روز و زمــان خــاص بــرای برگــزاری جلســات مهــم اســت و میبایســت بــا کمتریــن
میــزان تغییــرات در تاریــخ برگــزاری همــراه باشــد ،کــه ایــن باعــث پایبنــدی افــراد بــه
حضــور در جلســات میشــود.
Caitlin Wagner
Daily Standup Meeting
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ممکــن اســت بعضــی از افــراد تیــم نتواننــد در جلســات شــرکت کننــد (شــاید هــم تیمــی
مــا در موقعیــت جغرافیایــی غیــر از مــا باشــد) ،همیشــه یــک دفترچــه یادداشــت بــا
خودمــان بــرای شــرکت در جلســه داشــته باشــیم همچنیــن جلســات روزانــه خــود را ضبــط
کنیــم و در یــک فولــدر مشــخص ذخیــره کنیــم تــا بتوانیــم بــا هــم تیمــی خــود بــه
اشــتراک بگذاریــم.

جلسات روزانه را هرگز با صحبت های مربوط به کار شروع نکنید
همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد در جلســات روزانــه بــرای اینکــه اعضــا تیــم احســاس راحتی
داشــته باشــند مســتقیما ســراغ صحبــت کــردن دربــاره کار و پــروژه نرویــد .تیــم طراحــی
بــرای جلســات روزانــه مــی توانــد  ۵تــا  ۱۰دقیقــه زمــان صــرف گــپ زدن راجــع به مســائل
روزمــره و شــخصی کنــد .بــرای مثــال مــا آخــر هفتــه را راجــع بــه چیزهــای ســرگرم کننــده
صحبــت میکنیــم ماننــد صحبــت راجــع بــه مقالــه جالبــی کــه خوانــده ایــم یــا نمایــش
هنــری کــه آخــر هفتــه قصــد داریــم بــه تماشــا آن برویــم.
واگنــر میگویــد «:مــن فکــر میکنــم مهــم اســت در زمانهایــی کــه دورکاری هســتیم از
جنبههــای انســانی مانند:زندگــی شــخصی صحبــت شــود .صحبــت در مــورد اطالعــات
شــخصی بــه ایجــاد آرامــش ،ســاختن روابــط جدیــد ،کشــف نقــاط مشــترک و ایجــاد
امنیــت روانــی کمــک میکنــد» .
همچنیــن افــراد تیــم میتواننــد بــا ارســال چنــد اســتیکر مشــخص و تعریــف شــده ماننــد
گل روز ،جوانــه ،دســتان رو بــه آســمان و یــا جواهــر ،احســاس و نظــر خــود را در مســائل
شــخصی و کاری بــا هــم تیمیهــا بــه اشــتراک بگذارنــد بــه طــور مثــال:
گل روز :من خوشحالم با ...
جوانه :من از این هیجان زده ام ...
دستان رو به آسمان :من نگرانم ...
جواهر :به نظر من عالی است ...
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برنامه مشخصی داشته باشید
یــک دســتورکار مشــخص بــرای برگــزاری جلســات کار روزانــه ضروریســت .تیــم طراحــی
بایــد از یــک تابلــو ماننــد تابلــو جیــرا بــرای جلســات روزانــه و دنبــال کــردن کارهــای تیــم
اســتفاده نمایــد.
میتــوان بــرای مطلــع شــدن از رونــد طراحــی بــا هــر کــدام از طراحــان تیــم بــه چــت
شــخصی رفــت و ســؤاالت مشــخصی را از آنــان پرســید:
 امروز یا این هفته روی چه طرحی کار میکنیم؟ در چه مرحلهای هستیم؟ با چه هدفی امروز این کار را انجام میدهیم؟ چطور میتوانیم از بقیه اعضا تیم کمک بگیریم؟معمــوال ً در انتهــا جلســات روزانــه زمانــی باقــی میمانــد کــه از ایــن زمانهــا میتوانیــد
بــرای برنامــه ریــزی کارهــای کوچیکتــری کــه بــه ســرعت حــل میشــوند یــا بــرای برنامــه
ریــزی هفتــه پیــش رو اســتفاده کنیــد.

آنچه برای تیم شما مفید است را پیدا کنید
بــه گفتــه واگنــر :داشــتن جلســات روزانــه بــرای تیــم مدیریــت مرســوم اســت ولــی بــرای
تیــم طراحــی ســخت و طاقــت فرساســت .بنابرایــن در عــوض  30دقیقــه اجــرای یــک
آهنــگ در روز دوشــنبه /چهارشــنبه و یــک ســاعت نقــد طراحــی در روزهــای ســه شــنبه و
پنجشــنبه و نیــم ســاعت جلســه در جمعههــا بــرای صحبــت در مــورد موضوعــات مرتبــط
بــا کار ،ایدههــای خوبــی هســتند.
همچنیــن واگنــر میگویــد :وقتــی نوبــت بــه برنامــه ریــزی جلســات روزانــه یــا اســتندآپ
میرســد ،مهــم اســت کــه بفهمیــم چــه چیــزی بــرای ارتقــا فــردی اعضــا تیــم مهــم اســت.
الزامــی بــرای برگــزاری هــر روز اســتندآپ وجــود نــدارد .شــما مجبــور نیســتید کارهایــی که
دیگــران انجــام میدهنــد را دنبــال کنیــد .کارهــای متفــاوت بــرای هــر تیمــی متفــاوت
جــواب میدهــد.
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یک ترفند حرفه ای:
در هــر دو محیــط کاری چــه در شــرکت چــه کار از راه دور ،آســان اســت کــه تقویــم شــما
پــر از جلســات مختلــف شــده باشــد و ایــن مــورد بــرای طراحانــی کــه نیــاز بــه تمرکــز
عمیــق بــر روی کارشــان دارنــد آزاردهنــده اســت .بــه گفتــه واگنــر :بایــد بــه زمــان احتــرام
بگذاریــم  -اگــر جلســه روزانــه زودتــر از زمــان مشــخص شــده مثــا بــه جــای  ۳۰دقیقــه
جلســه  ۱۵دقیقــه ای پایــان یابــد  -مــی توانیــد زمــان خــود را مدیریــت کنیــد جلســه را
زودتــر تمــام کــرده و بــه کارهــای خــود برســید.

بودن در محیط هایی برای دورکاری
تنــوع بــرای تیمهــای طراحــی ضروریســت زیــرا مســئولیت تولیــد محصوالتــی کــه بتوانــد
نیازهــا ،تجربیــات و امکانــات بهتــر بــرای کاربــران داشــته باشــد را بــه عهــده دارنــد.
طراحــان بایــد فــرض خودشــان را مبنــی بــر اینکــه جامــه هدفشــان فقــط کاربــران در
ســطح متوســط یــا دســتهای خــاص از افــراد هســتند را بــه چالــش بکشــند و بــا دیــد
بازتــری بــه جامعــه هدفشــان نــگاه کننــد کــه شــاید شــامل طیــف گســتردهای از افــراد
شــود.
کالرک والبرگ ،مدیر عامل و بنیانگذار  InVisionمیگوید:
« طراحــان اکنــون مســئولیت درک و طراحــی نیازهــای افــراد بــا تواناییهــای شــناختی
و جســمی متفــاوت را دارنــد».
بــرای اینکــه طراحــان بتواننــد طراحــی هــای فراگیــر 1را بســازند ،بایــد در محیــط هــای
فراگیــر قــرار بگیرنــد.
دورکاری میتوانــد بــرای افــرادی کــه بــه طــور طبیعــی درونگــرا (یــک ویژگــی هــای
مشــترک در طراحــان) هســتند ،چالــش برانگیــز باشــد .در مکالمــات تلفنــی احتمــال اینکــه
چنــد صــدای مشــابه و همزمــان شــنیده شــود وجــود دارد ،کــه معمــوال ً بــه معنــای شــنیده
نشــدن ایدههــای خــوب اســت .بــه منظــور دســتیابی بــه یــک ارائــه متنــوع از افــکار
طراحــان ،ایجــاد یــک محیــط کاری جامــع و کامــل بســیار مهــم اســت.
inclusive design
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ایــن کار بــا برقــراری ایمنــی روانشــناختی شــروع میشــود تــا همــه افــراد احســاس کننــد
کــه میتواننــد نقــش داشــته باشــند و کمــک کننــد و نظراتشــان شــنیده میشــود ،کــه
برقــراری چنیــن فضایــی در دورکاری تــاش بیشــتری میخواهــد.
امــا همــکاری از راه دور یــا همــان دورکاری باعــث میشــود کــه محدودیــت در مرزهــای
فیزیکــی و جغرافیــای وجــود نداشــته باشــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه مجموعــه
بســیار متنوعــی از ذینفعــان را در برگیــرد .یکــی از دالیلــی کــه والبــرگ InVision ،را بــه
عنــوان یــک شــرکت کامـاً مبتنــی بــر دورکاری تأســیس کــرد (بــا شــعار :مــا هیــچ دفتــر
مرکــزی نداریــم) ایــن بــود کــه بتوانــد بهتریــن اســتعدادهای موجــود در بــازار را بــدون در
نظــر گرفتــن مــکان جغرافیایــی انتخــاب کنــد .از ایــن نظــر ،مــا یــک شــرکت بــدون مــرز
فیزیکــی و محدودیــت جغرافیایــی هســتیم.
یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای رقابتــی مــا همــکاری داشــتن بــا بیــش از  30کشــور
مختلــف در سراســر جهــان اســت کــه باعــث داشــتن نیــروی کار متنوع بــا چشــم اندازهای
منحصــر بــه فردشــان میشــود.
سالهاســت کــه اکثــر محصوالتــی کــه مــا در طراحــی آنهــا کمــک کردهایــم توســط
تیمهــای مســتقر در شــهر نیویــورک ســاخته شــدهاند .بعــد از کار کــردن در  InVisionو
تجربــه طراحــی بــا مــردم در سراســر جهــان ،هرگــز نمیخواهیــم بــه یــک تیــم مســتقر
در یــک مــکان برگردیــم .دیدگاههــا ،ســبک زندگــی ،تجربیــات در زمینههــای مختلــف در
ســاخت محصــوالت تأثیــر بســزایی دارنــد.

تشویق به بیان نظرات در جلسات
در محیطهایــی کــه دورکاری داریــد ،جلســات تیمــی فرصتــی اســت بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن ایدههــا و بیــان نظــرات ،امــا اگــر مدیریــت خوبــی نداشــته باشــید و بــه
درســتی اجــرا نشــود بــه مشــکل تبدیــل خواهــد شــد .ایــن وظیفــه مدیــر اســت کــه
بتوانــد اعضــای تیــم کــه درونگــرا هســتند را تشــویق بــه بیــان کــردن و بــه اشــتراک
گذاشــتن ایدههایشــان کنــد.
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جهــاد افونــه 1رئیــس طراحــی در  VMWareمیگویــد ،جلســات نقطــه صفــر تجزیــه
تجربیــات هســتند .صداهــای اقلیــت میتواننــد توســط اکثریــت ســرکوب و یــا بــه
حاشــیه رانــده شــود ،بــدون اینکــه کســی طرفــداری کنــد یــا بــه آن صحبــت گــوش داده
شــود .ایــن احســاس بــه وجــود مــی آیــد کــه تنهــا یــک حــزب در اتــاق جلســات وجــود
دارد .وی بــه عنــوان یــک فلســطینی ســاکن پالــو آلتــو ،بــه نــدرت در محــل کار بــا کســی
در مــورد ســابقه خــود صحبــت مــی کنــد.
جهــاد بــه عنــوان یــک رهبــر تیــم تــاش میکنــد تــا راهــی پیــدا کنــد بــرای افــرادی
کــه احســاس انــزوا میکننــد (بــه اصطــاح درونگــرا هســتند) کــه بتوانــد بــه آنهــا بــرای
رشــد در گــروه و حفــظ استعدادهایشــان کمــک کنــد .بهتریــن نکتــه بــرای ایجــاد جلســات
بیشــتر و پربارتــر ایــن اســت کــه بــه اعضــای تیــم راههــای بیشــتری بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن ایدههایشــان نشــان بدهــد تــا اینکــه اعضــا ترجیــح دهنــد ایدههایشــان را
مطــرح نکننــد.
جهــاد بــرای کمــک بــه ایجــاد تغییــر در  ، VMWareجلســات خــود را بــه گونـهای دیگــر
برنامــه ریــزی و ســازماندهی کــرد .او قبــل از شــروع جلســه ،دســتور کار و موضــوع مــورد
بحــث را بــرای اعضــا تیــم ارســال میکــرد تــا آن را مطالعــه کننــد و نظــرات خــود را ارائــه
کننــد .وی بــا انجــام ایــن رونــد دریافــت کــه محیطــی را ایجــاد کــرده کــه افــراد احســاس
میکننــد نظراتشــان ارزشــمند اســت و مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد.

				

پیشنهاد می کنیم پادکست جهاد را با عنوان
«مطمئن شوید که صداهای همه افراد
		
در جلسات شنیده میشود» را بشنوید.

Jehad Affoneh
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برگــزاری جلســات بــه روش جهــاد از ارزش و امتیــاز باالتــری برخــوردار اســت زیــرا جلســات
پربارتــر میشــود .در ایــن روش موضوعاتــی کــه قــرار اســت مــورد بحــث قــرار گیــرد
شــفافتر بــوده و دیدگاههــای تیــم زودتــر از موعــد بــه دســت آورده میشــود و
همچنیــن جلســات کوتاهتــر ،متمرکزتــر و ارزشــمندتر برگــزار خواهــد شــد.
جهــاد میگویــد :هــدف از ایــن روش جلســات ایــن نیســت کــه همــه اعضــا نظــر دهنــد

و فقــط صحبــت کــرده باشــند ،هدفــم ایــن اســت کــه مــن واقعـ ً
ـا میخواهــم بــه حــرف
همــه اعضــای تیــم گــوش دهــم .او همچنیــن توصیــه میکنــد کــه دو دقیقــه اول جســله
بــرای تعییــن و مشــخص کــردن محتــوا انجــام شــود.

یک ترفند حرفه ای:
در  InVisionمــا جلســات تیمــی را بــه نحــوی برگــزار میکنیــم کــه افــراد تشــویق
شــوند بیشــتر مشــارکت کننــد و نیــز همچنیــن احســاس امنیــت و آرامــش بیشــتری
داشــته باشــند .در ابتــدا جلســات ســواالتی ماننــد وقتــی بــزرگ شــدی میخواســتی چــه
شــخصی شــوی؟ اولیــن کنســرتی کــه رفتهایــد چیســت؟ میپرســیم .ایــن مکالمــات
باعــث شــناخت بیشــتر هــم تیمیهــا میشــود.

روابط پایه و اساس کار هستند
ریچــارد بانفیــد معــاون طراحــی در  InVisionمیگویــد :شــما در دورکاری میخواهیــد
کــه بیشــتر و بیشــتر اعتمــاد از افــراد جلــب کنیــد ،محیــط فراگیری داشــته باشــید و روابط
همــکاری گســتردهتری وجــود داشــته باشــد .بــرای دســتیابی بــه مــوارد ایــن چنینــی
بایــد خالقیــت داشــته باشــید ”.داشــتن روابــط یکــی از مهمتریــن راههــای فراگیــری
میباشــد.در شــرایط دورکاری کــه شــما بــا هــم تیمهــای خــود در یــک شــرکت گرادگــرد
هــم کار نمیکنیــد داشــتن روابــط بــه خــودی خــود اتفــاق نمیافتــد .شــما میبایســت
بــه ســادگی بتوانیــد بــا افــراد تیــم بــرای داشــتن روابــط صحبــت کنیــد( .افــراد تیــم در
دورکاری بایــد بتواننــد بــا اعضــا تیــم بــه ســادگی ارتبــاط برقــرار کننــد زیــرا داشــتن روابــط
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الزمــه حضــور افــراد در تیــم اســت) .بــرای هــم تیمــی خــود پیــام هــای غیــرکاری ارســال
کنیــد و جویــای احوالــش شــوید .در  InVisionمــا یک ربــات در  Slackبه نــام “”Donut
داریــم کــه بــرای تشــویق بــه داشــتن اعتمــاد ،همــکاری و حســن نیــت بــرای تیــم طراحی
شــده اســت .روش کار ربــات بــه ایــن صــورت اســت کــه بــه صــورت تصادفــی دو نفــر را
انتخــاب میکنــد و بــه آنهــا میگویــد کــه همدیگــر را بشناســید .بــه طــور مثــال یــک
زوج در مجموعــه  InVisionدر خصــوص اشــتراک گــذاری روش درســت کــردن ســاالد
 Jelloبــا هــم آشــنا شــدند.

مطالعــه مــوردی :تغییــر مســیر کاری جهــت ایجــاد ارتبــاط از راه دور و برقــراری
ارتباطــات
بــه دلیــل وجــود ویــروس کرونــا در سراســر دنیــا ،شــرکت  InVisionماننــد بســیاری از
شــرکتهای دیگــر مجبور شــد جلســه فــروش ســاالنه خــود و شــرکت بازاریابــی زیرمجموع
را لغــو کند(چیــزی کــه مــا آن را  RKO1مینامیــم) .مــا کمتــر از یــک هفتــه تــا جلســه
ســه روزهای کــه قــرار بــود آن را آنالیــن برگــزار کنیــم و  ۲۵۰نفــره از اعضــا  InVisionاز 20
کشــور دنیــا گردهــم آینــد فاصلــه داشــتیم.

				

		
پیشنهاد می کنیم برای دریافت اطالعات بیشتر

			

		
پادکست برایان کاردون و کیتی بیکر را با عنوان

				

«مهاجــرت بــه یــک رویــداد در دوردســت» را بشــنوید.

ایــن رویدادهــای  kickoffsســاالنه بــرای شــرکتهایی کــه دورکاری دارنــد بســیار مهــم
اســت زیــرا در ایــن رویدادهــا فرصتــی نــادر جهــت تعامــل شــخصی و ایجــاد روابــط
Revenue Kick Off
نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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فراهــم میگــردد .قــرار بــود برنامــه ســه روزه مــا شــامل آمــوزش ،صــرف غــذا و در آخــر
شــب دورهمــی بیــن افــراد جهــت ارتبــاط و آشــنایی بــا یکدیگــر باشــد .مــا ماههــا در
حــال آمــاده ســازی ایــن رویــداد بودیــم.
وقتــی هشــدار بــرای ویــروس کویــد ۱۹ -بیشــتر و جدیتــر شــد تیــم مــا فقــط چنــد روز
فرصــت داشــت تــا برنامــه ریــزی یــک رویــداد مجــازی را انجــام دهــد .ایــن در حالــی
بــود کــه  InVisionفقــط بــه صــورت دورکاری بــا تیمهــای خــود همــکاری داشــت،
مــا هرگــز قبــاً یــک کنفرانــس چنــد روزه را از راه دور برگــزار نکــرده بودیــم و مطمئــن
نبودیــم چطــور بــه صــورت فشــرده بایــد برنامــه ریــزی کنیــم و چطــور پیــش خواهــد
رفــت؟ چگونــه ممکــن اســت بــرای ســه روز افــراد را بــرای ارائههــای تصویــری پایبنــد
کنیــم؟ چگونــه میتوانســتیم ایــن رویــداد را فراگیــر کنیــم تــا همــه آنــرا دنبــال کننــد؟
چگونــه میتوانســتیم کمبودهــای رویدادهــای حضــوری را جبــران کنیــم؟
امــا براســاس بازخــورد کارمنــدان و نظــر ســنجی پــس از رویــداد  ، RKOرویــداد مجــازی
مــا در واقــع الهــام بخــش تریــن ،جذابتریــن و مقــرون بــه صرفهتریــن رویــداد تــا بــه
امــروز بــوده اســت.

رویدادهای تیمی حتی اگر از راه دور برگزار شود میتواند سرگرم کننده و جذاب باشد

نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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ماننــد  . InVision RKOبرایــان کاردون افســر ارشــد بازاریابــی ( )CMOدر InVision
میگویــد :اعضــای تیــم بــه مــا گفتنــد کــه تجربــه شــرکت در کنفرانسهــای آنالیــن
نســبت بــه حضــور در ســالن اجتماعــات کــه همــه میبایســت ســاکت باشــند ایــن
امــکان را بــه مــا میدهــد کــه بتوانیــم ارتبــاط بیشــتری و بــا محتــوا بــا یکدیگــر برقــرار
کنیــم .همچنیــن ارائــه دهنــدگان دیگــر بــه راحتــی در خانههایشــان مینشــینند و دیگــر
اســترس حضــور در یــک صحنــه بــزرگ بــا تعــداد زیــادی شــرکت کننــده را ندارنــد.
البتــه هیــچ چیــز نمیتوانــد جنبههــای تجربــه یــک کنفرانــس حضــوری را بــه طــور کامــل
رقــم بزنــد .تیــم مــا مجموعـهای از چیزهــای ســرگرم کننــده و جالــب را طراحی کرده اســت
تــا تجربــه مجــازی را شــخصی ،معتبــر و فراگیــر کننــد .موســیقی ،لبــاس ،نمایــش اســاید
هــای عکــس بــا عنــوان “زندگــی از راه دور خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد” فیلمهــای
 Cribeبــه ســبک  MTV InVisiorکــه در آن مــردم از خانههــای خــود فیلمــی را پخــش
میکننــد و ســپس ســواالتی میپرســند بــه طــور مثــال« آیــا میــزی در خانــه وجــود
داشــت؟»
اعضــای تیــم بهتریــن لباسهــای خــود را بــرای حضــور در مراســم جوایــز فــروش و
بازاریابــی مجــازی میپوشــند .و مــا از ابــزار نظرســنجی آنالیــن بــرای رأی گیــری و
برگــزاری جلســات تیمــی و شــخصی اســتفاده میکنیــم .در پایــان نــکات مثبــت میزبانــی
یــک رویــداد مجــازی بیــش از نــکات منفــی و عــدم برگــزاری رویــداد حضــوری اســت.
مــا چیزهایــی از  RKOمجــازی یــاد گرفتیــم کــه باعــث میشــود سیســتمهای برگــزاری
رویدادهــای آینــده را مجهزتــر کنیــم .تیــم مــا ماههــا بــا تــاش بســیار بــرای برگــزاری
ایــن رویــداد برنامــه ریــزی کــرده بــود و وقتــی مجبــور شــدیم رویــداد را بــه صــورت
مجــازی برگــزار کنیــم فقــط چنــد روز فرصــت تــا اجــرا داشــتیم .کیــت بیکــر 1مدیــر ارشــد
برنامــه ریــزی در  InVisionو برنامــه ریــز  RKOمیگویــد :مــا قبــاً هرگــز کنفرانســی
چنــد روزه بــا  ۲۵۰شــرکت کننــده از راه دور برگــزار نکــرده بودیــم و ایــن مــا را بســیار
عصبانــی کــرده بــود .در نهایــت  RKOمجــازی شــگفت انگیــز بــا تعامــل بــاال شــرکت
کننــدگان برگــزار شــد .راحتــی و انــرژی مجــری برنامــه حــس میشــد و مــا میتوانســتیم
Katie Baker
نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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بــا ارائــه محتــوا کارآمدتــر و موثرتــر  ،نتایجــی بیــش از حــد انتظــار داشــته باشــیم .ایــن
اتفــاق مــا را قدرتمنــد و بــه عنــوان یــک شــرکت چابــک دورکار نشــان داد .مــا همــه را بــه
گونـهای گــرد هــم جمــع کردیــم کــه هیچکــس توقــع آن را نداشــت.

فیلتــر کــردن ســیگنال از طریــق ابزارهــا (  slack, emailماننــد ارتباطــات
مســتقیم نیســتند)
“در نحوه ارتباط با افراد آگاهانه رفتار کنید.
پیام  emailاین گونه است :یکی دو روز دیگر به من جواب بدهید.
پیام  : Slackامروز سعی کنید جواب درخواست من را بدهید.
عنوان پیامک یک عالمت قرمز و هشدار است :همین حاال جواب من را بدهید”

						
						

استفان گیتس
سرپرست بخش طراحی در InVision

در دورکار یهــا طبیعــی اســت کــه همــه از طریــق ارســال متــن بــا یکدیگــر در ارتبــاط
باشــند .و ایــن در حالیســت کــه تکنولــوژی بــه کاهــش اســتفاده از روشهــای قدیمــی در
ارتباطــات از راه دور کمــک کــرده اســت .کانالهــای  Slackبــی پایــان ،پیــام رســان هــا
و ایمیــل هــا زنجیرهــای ارتباطــی بــدون نویــز زیــادی ایجــاد کــرده انــد.
بــرای انتقــال پیــام و برقــراری ارتبــاط در شــرایط مختلــف دو نکتــه را بایــد در نظــر
بگیریــم،اول اینکــه پیــام مــا بایــد واضــح و مختصــر باشــد و دوم اینکــه در انتخــاب ابــزار
مناســب بــرای انتقــال پیــام دقــت داشــته باشــیم.

نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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بــه عنــوان مثــال مدیــر عامــل و بنیانگــذار  InVisionکالرک والبــرگ 1میگویــد :اگــر از
راه دور قــرار اســت مکالمــه احساســی داشــته باشــید بــه ســراغ برنام ـهای مثــل Zoom
برویــد کــه بتوانیــد مکالمــهای رو در رو را تجربــه کنیــد و در مکالمــه ســرایعا بــه ســراغ
اصــل مطلــب برویــد.
ما در اینجا برخی از بهترین روش ها برای ارتباط موثر از راه دور را برای شما آورده ایم:
نکات کلی:
• اگر موردی برایتان واضح نیست برداشت و فرض اشتباه نداشته باشید -سوال بپرسید.
• بیش از حد ارتباط برقرار کنید و در برقراری ارتباط پیش قدم باشید.
 زمانی که چیزی نیاز دارید بالفاصله یادداشت کنید و آن را از دیگران درخواست کنید. نسبت به نتیجه مطلوب و زمانی که برای آن مشخص کرده اید متعهد و دقیق باشید.این امر باعث موفقیت شما و طرف مقابلتان می شود.
• با نیت مثبت کارتان را شروع کنید چه به عنوان دریافت کننده اطالعات و چه به عنوان
ارائه دهنده
• در زمان مکالمه از تغییر روش خود نترسید .آنچه که اهمیت دارد این است که مطمئن
شوید مخاطبتان متوجه منظور شما شده است.

نکاتی در مورد کنفرانس ویدیویی
در جلســات و مکالمــات تصویــری کــه بــا دیگــران برقــرار میکنیــد ،انتقــال و دریافــت
نشــانههای ارتباطــی غیرکالمــی دشــوارتر از مکالمــات صوتــی اســت .بــه همیــن دلیــل در
مکالمــات تصویــری روشــن بــودن دوربیــن (در صــورت امــکان) ،نــگاه کــردن بــه دوربین و
اســتفاده از حــرکات دســت بســیار مهــم اســت .بــه زبــان بــدن خــود توجــه کنیــد تــا پیــام
اشــتباه ارســال نکنیــد .بــه عنــوان مثــال فــرم داشــتن بازوهــای متقاطــع ،ممکــن اســت
کــه دیگــران فکــر کننــد شــما عصبانــی هســتید یــا حالــت دفاعــی بــه خــود گرفتهایــد.
ســعی کنیــد صــاف بنشــینید که نشــان دهیــد حواســتان بــه صحبتهــای طــرف مقابلتان
اســت و توجــه داریــد .آرام باشــید و لبخنــد بزنیــد تــا افــراد هنــگام برقــرای ارتبــاط با شــما
احســاس راحتــی کننــد.
نکات ،ابزارها و ترفندهایی برای دورکاری
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در تمــاس تصویــری هــم میتوانیــد از ارســال متــن نیــز اســتفاده کنیــد .مــا در InVision
دارای یــک فرهنــگ  Slack-heavyهســتیم ( بیشــتر از طریــق ارســال متــن ارتبــاط مــی
گیریــم ) ،امــا بــرای جبــران برخــی ارتباطــات غیرکالمــی در یــک پیــام نوشــتاری ،از Emoji
و  GIFهــا اســتفاده میکنیــم .بــا  GIFهــا بــازی کنیــد.
اگــر در مکالمــات تصویــری از لــپ تــاپ اســتفاده میکنیــد ،بــه دلیــل میکروفــون حســاس
لــپ تــاپ نویــز پــس زمینــه و تایــپ کــردن هــا گرفتــه میشــود .در مکانهــای عمومــی
ســعی کنیــد از هدســت اســتفاده کنیــد تــا باعــث آزار دیگــران نباشــید و همیشــه صــدا را
قبــل از تایــپ کــردن قطــع کنیــد.
بــرای بهتــر شــدن نــور فضایــی کــه در آن قــرار داریــد المپــی از روبــرو محلــی کــه
نشســتهاید روشــن کنیــد نــه از پشــت ســرتان ،اگــر در مکالمــه تصویــری المــپ را از
پشــت ســرتان روشــن کنیــد شــبیه یــک شــبه میشــوید.
ایــده خوبــی اســت کــه فضــای اطرافتــان (حداقــل قســمتی کــه در کادر دوربیــن سیســتم
شــما قــرار دارد) را مرتــب و تمیــز نگــه داریــد .نیــازی نیســت اشــیاء فانتــزی در پــس
زمینــه تصویــر شــما باشــد ،ممکــن اســت بخواهیــد از وســایل و اشــیاء اســتفاده کنیــد کــه
بازتابــی از شــخصیتتان را بــه دیگــران ارائــه بدهیــد ،ماننــد آویــزان کــردن یــک کار هنــری
جالــب یــا قــرار گرفتــن در مقابــل کتابخانهتــان .فضــای شــما منعکــس کننــده شــخصیت
شماســت و اگــر قــرار اســت شــما مســتقیم بــا مشــتری صحبــت کنیــد بایــد بیشــتر
حواســتان بــه فضــا پشــت ســرتان باشــد زیــرا شــما نماینــده و معــرف شــرکتتان هســتید.

نکاتی برای استفاده از پیام رسان ها (  Slack, Teams, G Chatو غیره)
وضعیــت در دســترس بــودن خــود را همیشــه بــه روز نگــه داریــد تــا هــم تیمیهایتــان
بداننــد شــما در چــه زمانــی در دســترس هســتید و یــا چــه زمانــی میتوانیــد پاســخگو
باشــید.
اغلــب پیامهــا را در طــول روز جــواب دهیــد مگــر اینکــه اینکــه خــارج از دفتــر کار یتــان

باشــید (کــه حتمـ ً
ـا در وضعیــت خــود اعــام کنیــد کــه در دســترس نیســتید).
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 Emojiو  GIFها معموال ً در برقراری ارتباط پیامی استفاده میشوند .شما معموال ً Emoji
ها را در پیامها میبینید که به جای واکنش هر شخص به کار میرود.
برای “نگاه کردن”
برای “متوجه شدم” یا “فهمیدم”
یا

برای “تبریک”

شــفاف باشــید :آیــا مطمئــن نیســتید کــه میخواهیــد پیامــی را بــرای یــک یــا دو نفــر
یــا کل تیــم ارســال کنیــد؟ اگــر مطمئــن نیســتید کــه پیــام را بــرای چــه اشــخاصی ارســال
کنیــد و ایــن موضــوع باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکل میشــود ،پیــام را بــرای هــر
کســی کــه فکــر میکنیــد بــه آن نیــاز دارد ارســال کنیــد.
در اپ  DM CHATیــا چــت گروهــی پاســخ میدهیــد؟ از  threadهــا اســتفاده کنیــد
(ماننــد منشــن کــردن ،هشــتگ ،ریپــای کــردن) .ایــن کار پیگیــری مکالمــه را آســان تــر

میکنــد .فضــای پیــام اصلــی خــود را تمیــز نگــه داریــد زیــرا بعـ ً
ـدا بــه راحتــی مــی توانــد
قابــل جســتجو باشــد.

نکاتی در مورد استفاده از پست الکترونیک یا Email
وقتــی اولیــن بــار بــرای شــخصی ایمیــل مــی فرســتید ،هنــگام ارســال ایمیــل بــا یــک
ســام شــروع کنیــد و در پایــان بــا یــک خداحافظــی ایمیــل را تمــام کنیــد .ایــن مســاله
زمانــی کــه در حــال پاســخ بــه ایمیلــی هســتید اهمیــت کمتــری پیــدا مــی کنــد.
 برای پاسخ دادن به تمام ایمیلهای تان تأمل و تفکر کنید. با اهمیت دادن به دسته بندی پوشهها و قوانین فردی منظم عمل کنید بــه موقــع پاســخ دهیــد ،بــا توجــه بــه موضــوع ایمیــل حداکثــر ظــرف یــک هفتــهســعی کنیــد پاســخگو ایمیــل ارســال شــده باشــید.
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و در پایان ....
تســلط پیــدا کــردن بــر دورکاری آینــده نگــری اســت .اکنــون کــه بــا بیمــاری همــه گیــر
کویــد ۱۹ -مواجهــه شــده ایــم ،دورکاری بــه یــک ضــرورت بــرای اغلــب شــرکت هــا و تیــم
هــا تبدیــل شــده اســت ،بــه طوریکــه بســیاری از آن هــا یــک شــب مجبــور بــه انتقــال و
تغییــر شــیوه کار شــدند.
مــا در  InVisionمعتقدیــم کــه طراحــی همــه چیــز را ممکــن میســازد .و از تجربــهای
کــه بــه دســت آوردهایــم بــر ایــن باوریــم کــه دورکاری همــه چیــز را ممکــن میســازد ،چــه
یــک کنفرانــس ســه روزه  250نفــره یــا فعالیــت در تیمهــای طراحــی کــه اعضــای آن از
سراســر جهــان بــا هــم همــکاری میکننــد.
در پایــان نمیتوانیــم انــکار کنیــم کــه تغییــر شــیوه کار بــه دورکاری تغییــری بــزرگ نبــوده
اســت و کامـاً طبیعــی اســت کــه در ابتــدای بــه کار بــردن ایــن روش احســاس اضطــراب
و نگرانــی در مــورد چگونگــی انجــام و مدیریــت کارهــا داشــته باشــید .بــرای پیــدا کــردن
و رســیدن بــه مســیری مشــخص بایــد روشهــای جدیــد را امتحــان کنیــد کــه در ایــن
مســیر احتمــال شکســت خــوردن وجــود دارد امــا شــما بایســت مســیر را ادامــه دهیــد تــا
بــه بهتریــن نتیجــه و مســیر دلخــواه بــرای خــود و تیمتــان برســید.
مــا امیدواریــم نــکات و دیدگاههایــی کــه در ایــن کتــاب بــه اشــتراک گذاشــتیم بــه شــما
کمــک کنــد تــا بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده بــرای نبــودن اعضــا تیــم در یــک
دفتــرکاری ،فراهــم شــدن شــرایط بــرای انجــام کارهــا از راه دور را بــه عنــوان یــک فرصــت
بــرای برقــراری ارتباطــات جدیــد ،همــکاری در تیــم و ایجــاد رابطــه صمیمانــه بیــن اعضــا
تیــم بــه کار ببریــد.
بــرای ایجــاد فرهنــگ ســازی در دورکاری اعتمــاد و امنیــت از ویژگیهــای برجســته در
بیــن اعضــای تیــم بایــد باشــد زیــرا باعــث عملکــرد بــاال تیــم میشــود.
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داشــتن ارتبــاط مؤثــر بــا اعضــا تیــم از الزامــات کار از راه دور میباشــد .بیــش حــد از
ارتبــاط برقــرار کــردن ،از قوانیــن ماســت امــا بایــد حواســمان باشــد کــه بــا ایــن ارتباطــات
باعــث ایجــاد مزاحمتهــای عمــدی بــرای هــم تیمیهایمــان نشــویم .همچنیــن انتخــاب
ابــزار مناســب بــرای برقــراری ارتباطــات از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
برگــزاری جلســات روزانــه یــا برنامــه ریــزی شــده بــرای هــر تیــم طراحــی الزامــی اســت.
میتــوان قوانینــی را بــرای برگــزاری ایــن جلســات و اعضــای تیــم تنظیــم کــرد زیــرا ایــن
کار بــه متمرکــز و هدفمنــد بــودن وظایــف اعضــا تیــم کمــک میکنــد.
ایجــاد یــک محیــط فراگیــر (محیطــی کــه همــه افــراد در آن تعامــات خوبــی برقــرار
کننــد) یکــی از چالشهــای دورکاری اســت.
بــا توســعه و ایجــاد فرآیندهــای جدید ماننــد نحــوه برگــزاری جلســات از راه دور ،میتوانید
فضایــی را بــرای مشــارکت همــه افــراد تیــم فراهــم کنیــد تــا همگــی بتواننــد در جلســات
نقــش داشــته و مفیــد و کارا باشــند.
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برای یادگیری طراحی تجربه کاربری هر روز بیشتر مطالعه کنید

جامعــه طراحــان تجربــه کاربــری uxbook ،در ســال  1395بــا همــکاری جمعــی از طراحــان
تجربــه کاربــری فعــال و بــا تجربــه بــه هــدف ارائــه کتــاب هــا فارســی در زمینــه یادگیــری
علــم تجربــه کاربــری تاســیس شــد .تــا بــه امــروز فعالیــت هــای خــوب و کارنامــه قابــل
قبولــی رو ثبــت کــرده ایــم:
 .۱ارائه هشت کتاب آموزش طراحی تجربه کاربری به صورت E-Book
 .۲انتشار مقاالت متعدد آموزشی از سمت طراحان فعال تیم uxbook
 .۳چاپ اولین کتاب از مجموعه « uxbookطراحی تجربه کاربری برای مبتدیان»
 .۴برگزاری دو کارگاه آموزش طراحی تجربه کاربری
قطعــا بــرای ســال جدیــد برنامــه هــای خوبــی در نظــر داریــم و حضــور تــک تــک شــما
بــرای مــا دلگرم کننــده و ارزشــمند خواهد بود Uxbook .جامعـــه ای از طراحـــان تجربـــه
کاربـــری اســت که به هدف رشـــد و شـــکوفایی جمعــــی تشــکیل شــده ،و این فرصـــت
بـــرای هـــر فـردی کـه به تیـم مـا ملحق شـــده وجـود دارد تـا تجربیـات خـود را از طریـق
رســـانه  uxbookمنتشــر کنــد .مشــتاقانه منتظــر حضــور پرشــور و خــاق شــما هســتیم.

درباره ما

چگونه کار خودمان را

 ۵۰ترفند کاربردی

مبانی

در  UXشروع کنیم؟

برای طراحان تجربه کاربری

طراحی تجربه کاربردی
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