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پیشگفتار

عماوجواههورگیربهروتیریدمترورضدندرکهبرجتارندرکیگدنزیعمجاهناسناهکینامززا
یاههیرظن،عماوجتفرشیپوهعسوتردقفومناربهرشقنویربهرهبزاینوترورضدشراب.دشحرطم
عوضومحرطیلوهدشحرطمینامزاسحطسردتایرظننیاهدمع.تساهدشحرطمزینیعونتموفلتخم
اهباتکبلغاردهچنآ.تسارادروخربیبوخًاتبسنهاگیاجزاتیریدمتایبداردمهیناهجویلمحطسرد
یاربتارظننیا،تسخن.تسارادروخربیلکیگژیوودزادوشیمهدهاشمهطبارنیاردفلتخمتلااقمو
ویداصتقا-یسایسهدرتسگتارییغتوزورطیارشهبًامومعهکنیامودو،دناهدشحرطمتابثطیارش

.دنرادنیهجوتنادنچهناروانف

بسکهرادایاربفلتخمیاهشورواهیروانفزاهدافتسامازلاوهتشذگلاسودرد19دیووکشرتسگاب
،لًابقهکدرکلیمحتیرشبهعماجهباریلیاسمیریگهمهنیاوتفایرییغتهرابکیهبطیارش،اهراکو

هدرکنهبرجت،حطسنیاردلقادحبود.

خرگرزبوکچوکداعباردنونکاتخیراتیادتبازاهکدنتسهرشبیگدنززایئزجاهیریگهمه،هتبلا
زایضعب؛دناهدشناسنااهنویلیمناجنتفرتسدزاهبرجنموهدوبرابهعجافرایسباهنآزایضعب.دناهداد
نیارباربردناریدمدحهچاتهکتسانیاتساکرتشماهنآنیبهچنآاما؛دناهدوبرتکچوکداعباردمهاهنآ
هبدوروونیونیاهیروانفروهظابهدرتسگودیدجیریگهمهنیاندشهارمه؟دندوبهدامآاهیریگهمه
شرورپترورض،اهنآریاظنویراکرودمازلاویزاجمیاهنامزاسیرادیدپو،کیتنربیاسولاتیجیدرصع

.تساهتخاسروآمازلاارتوافتمشنادوتراهمابیناربهروناریدم

ردهکیاهزادناات،هدومنداجیایرامشیبتارییغتیرادانعمتروصهبدوخهاتوکرمعاب،تارییغتنیا
واهزاین؛درادنانعمرگیدیئایفارغجزرم...ویگنهرف،یعامتجایاهتیلاعفنلاکیاهیریگمیمصت،داصتقا
دحیبزیناریرشبشنادوراکفایراجتویداصتقاتادوارمربهولاعوهدینتمهرداریرشبعماوجعفانم
هب،یناهجحطسردانورکسوریوشرتسگابهارمه،اهیروانفهنوگنیاهعسوتتعرس.تساهدومنزرمو

یمیگدناماجولاعفناراچدزینفلتخمحوطسناربهروناریدمیهاگهکتسهیاهزادناشوند.
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شرتسگزیندنریگبدیابناربهرهکیتامیمصتهنماد،دوشیمرتهدیچیپورتیلاتیجیدناهجهچره
یلبقهبرجتهکدندشیتامیمصتنتفرگهبروبجمناربهر،انورکنارحبشرتسگاب،رگیدیوسزا.دباییم
،ورنیازا.دندرکیمارجاودنتفرگیممهعیرسارتامیمصتنیادیابهزات.دنتشادنناشدرومردیهباشم
زاینتوافتملًاماکودیدجیاهتراهمواهتیفرظهبدیدجنارودردتیقفومیاربناربهروناریدمدارند.

زایشانیاضفرددنرادلیامتهکهدشهتشونیناربهروناریدمییامنهاریاربرودهارزاتیریدمباتک
اهنامزاسدنناوتبوهدرکظفحاردوخیشخبرثا،انورکاسپرصعردزینو،دیدجیاهیروانفو19دیووک
هبهکتسادنمدوسیناسکیاربهژیوهبباتکنیا.دنزاسراگزاسطیارشنیااباردوخیاهراکوبسکو
هرادارودهارزاویزاجملکشهباردوخیاهراکوبسکواهتیلاعفدنرادرظنرددوخباختناابایورابجا
درکدهاوخکمکناگدنناوخهب،فلتخمیاهلاثمهئاراوباتکندوبیدربراکدرکیور.دننکتیریدمو
هعلاطمتسادیما.دنزاسهدامآانورکاسپرصعیارباردوخوهتشاذگرستشپیبوخهباریلعفنارحبات
.دشابرگنهدنیآناریدمیاربیبوخیامنهاردناوتبهدمآردریرحتهتشرهببسانمینامزردهکباتکنیا

زمستان 1400



مقدمه

در ابتدا باید گفت همه ما تحت استرس کار کردیم.

یراکرودهبدنمراکنارازهونامزاساهنویلیم،۲0۲0لاسلیاوارد19دیووکیناهجیریگهمهعوقواب
ارناهجمدرم،تیناسنایندشنرارکتسحکیزایشانیعامتجاویدرفیدنمناوتهیحور.دندادهیوررییغت
ناربهرواهلماعریدمتیلاعفشیازفااب.دهدیمقوسروصتلباقریغیروهرهبابتیلاعفماجناویراگزاسهب
زالبقبسانمطیارشهبتبسنرگیدکیاباهنآطابترارابتعاوتیفافش،بوانتشیازفانینچمهویفنص
۳سکبو،۲زمیت،1موزکمکابیرتفدنادنمراکزایدایزدادعت.تفایشیازفازیننادنمراکلاغتشانازیم،نارحب
نیبزایراکیاهرفسوهنازوردمآوتفرزایشانتامیلامانودندربتذلهناخردیراکرودزا4زنیجولبورفت.

یک سال بعد، بیشتر این نوآوری ها از بین رفتند.

،یناهجداصتقایشاپورفوسوریوهرابردتیعطقمدعوسرت.دوبنموززایگتسختلعهباهنتعوضومنیا
هایسلاسیاهیراوشدرثاردهکدندوبیتاعوضومیلغشینماانوهقلاعدرومدارفایتملاسهرابردینارگن
تاضارتعا،یسایستیبطقِیخیراتحوطسدننامیدراوملماشفورعمتسرهفنیا.دندشرتمیخو،۲0۲0
هدحتمتلاایایبرغلحاسبرخمیاهیزوسشتآودیولفجروجلتقیاربیداژنضیعبترباربردیلم
یاهفرحدارفایلغشیگدنززایشخب19دیووکزاشیپهک)WFH(لزنمردیراکروددنور.دوباکیرما
مهوتیزمناونعهبمه،تفرگباتشیهجوتلباقروطهبیریگهمهنیاتلعهبرتافدندشهتسبابودوب
دیدجیاهشلاچندشراکشآویصخشطباورربراشفلامعا،یناورتملاسربراشفلامعا،شنتعبنم

یمهتفرگرظنرداهنآیاهسیئرونادنمراکیاربشود.

1. Zoom
2. Teams
3. WebEx
4. Blue Jeans

انقالب مجازی
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شکل 1

نیادیناوخیمارباتکنیاامشیتقومیراودیماودیسردهاوخنایاپهب19دیووکیریگهمهیزور
وتسایرورضیعامتجاهلصافتیاعرهکباتکنیانتشوننامزدننامرگایتحاما؛دشابهداتفاقافتا
نیا،)کسامندیشوپاب(دننکیمزاجمایقیوشترتافدردروضحهباردوخنادنمراکیمکیاهتکرش
یایندنینچرد.میتسهراکماجناهوحنردتدمزاردوریگمشچرییغتکیزاغآردام:تساحضاوعوضوم
یزاجمتروصهبتاطابترانیارتشیبودننکیمراکرگیدکیابورردورتروصهبرتمکناربهر،یدیدج
فده.دیدجیاهیروانفروهظابایزمیت،1کلسا،مایپ،کینورتکلاتسپطسوت،یریوصت،یتوصهاوخ؛تسا
اب.تسایرتهبیزاجمربهرهبامشندشلیدبتیاربیدربراکیاهیهاگآکارتشا،رودهارزاییامنهارزاام
ندشلیدبتیگنوگچهرابردتارظنکارتشا،تسایربهرهبنجنیرتمهمیرادموگلاهکهتکننیانتسناد

مهمزینامرفراکنیرتشخبرثاهباست.

هزوحابهارمه،یزاجمیربهرعوضومهرابردیاهفرحویملعهدرتسگتاقیقحتساساربامتارظن
ام.تسایناهجیاهنامزاسوراکوبسکناربهر،اهلماعریدمنیرتقفومابتکارشهنیمزردنامیراک
تروصهب(راکوبسکناربهرنیرتهبویناسناعبانمدشراناریدم،لماعریدم100زاشیبابباتکنیایارب
ناگدنیامنناونعهباردوختادهاشمومیاهدرکیسرربارتکرشودرفنارازه،میاهدرکهبحاصم)یزاجم
تراظنولماعریدمتیقفوم،ییارجاریدمهعسوتویبایزرا،ناربهرباختنایارب،اهتکرشورواشمتئیه

راکبلوئسمتئیهدرکلمعربگرفتیم.

،هدنیآیاهلاسردهکمیرادداقتعا.دراددوجورودهارزاتیادهوراکیاربیرثؤمیاهشورهناتخبشوخ
یمصخشمارینامزاسویصخشتسکشایتیقفوم،یربهریاهتراهمربطلستردناریدمییاناوتکند.

1. Slack
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افزایش شتاب رویه موجود: کار مجازی در اینجا ماندگار است

ناریدمویناسناعبانمیورامتاعلاطم.میراذگیمکارتشاهباریساساتاعلاطازایخربشخبنیارد
روطهب-تسینیردانهدیدپیزاجمراکهکدادناشن19-دیووکزالبقتکرش150زاشیبیاربشوهاب
ردارنامزاس55ناربهرویناسناعبانمناریدمیتقو.دندوبراکرودلًاماکراکیاهورینزا%1۳نیگنایم
ردراکرودلًاماکیاهوریندصرد،میدادرارقهعلاطمدرومهرابود۲0۲0تواویلاوجردیاهتفهودهرودکی

%80زاشیبهبتوایاهتناردو%60رادقمهب۲0۲0سرامیاهتنارسید.

زایمینًابیرقت،طیارشندشرادیاپابیتحهکدننزیمنیمختناربهرویناسناعبانمناریدمنیا
۲نرتسثرونهاگشناد1سنیرپکاهلجمردرگیدهعلاطم.دنهدیمهماداهناخزایراکرودهباهنآنادنمراک
راکشورنیاهماداناهاوخدندرکیمهبرجتاریراکرودرابنیلوایاربهکینادنمراکزا%80هکدادناشن
و)دندوبتقومامتیراکرودراتساوخاهنآ%15اهنتهتبلا(دنتسه،تقوهراپتروصهبلقادح،هدنیآرد

شورنیاهماداهبلیامزیندنتشاداریراکرودهبرجتیریگهمهنیازالبقهکیناسکبودند.

شکل 2

دشثعاب19-دیووکنارحبهکدادناشنراکطیحمردنانزهرابردleaning.orgویزنکمشرازگ
نیارباهتکرشزا%9۳هکدادناشنشرازگنیا.دننکرکفیراکرودهبًاددجماهنامزاسزایرایسب
نادنمراکهکدننزیمسدحاهنآ%67ودادماجنارودهارزااریرتشیبیاهراکناوتیمهکدنتسهرواب
نایبدنمراک10رهزارفن8زاشیب،نآربهولاع.دشدنهاوخراکرودمظنمتروصهبهدنیآردیرایسب

یراکرودهبلیامتشیپزاشیبهکدندرکدارند.

یمئادلکشرییغتکیًابیرقتوتسینامیگدنزردتقومهدیدپکیرگیدیزاجمراکهکتساجنیاهتکن
راگدناماجنیاردیزاجمراک.تسااهنامزاسدرکلمعهوحنوناسنااهنویلیمندرکراکهوحنرداست.

1. Experience
2. Northestern
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درس های کاربردی برای موفقیت مجازی

توالی سه چشم انداز

یتیمها.تسانآندوبیناگمه،۲0۲0لیاواردیراکرودتمسهبرییغتهرابردتاکننیرتبیجعزایکی
،دننکیمراکرتفدردیاهفرحتروصهبهکیناسکیمامتًابیرقت،دینکیمتبحصیسکهچابهکدرادن
وگخساپدارفاناونعهباردوخیگدنز،دندشنراکرودهکیناسک.دناهدرکهبرجتاریراکرودتمسهبرییغت
رکشتنانامرهقنیاهمهزاامودندادهمادایلصانادنمراکناونعهباردوخفیاظوایدناهتخادنارطخهب
هبودنتشادهگنلاعفارهعماجنوچدننکراکاهنآابهناخزادنتسناوتیمطقفاهنآناراکمه.مینکیم

تیادهولجکردند.

شکل 3

ناراکمه،دننکظفحسنارفنکوئدیوقیرطزااردوخیاههورگدیابناریدمهکتساینعمنیاهبتیریدم
هوحندیابیاهفرحدارفاودنهدماجناارلوصحمهعسوتویحارط،مهابیکیزیفسامتنودبدنناوتبدیاب
هدیدپنیاردیصخشتروصهبمهامهمه.دنریگبدایاررودهارزایرتشمهبتامدخهئاراوشورف،هرواشم
اههداوناخ.دندوبدیدجیاهدادیورلابندهبودوخمسارمواههمانربکرتهبروبجمدارفازایرایسب.میدوب
دوجوهبیصخشهدشطبضیوئدیونارازهودندروآورموزقیرطزاجاودزامسارمواهدلوت،اهنشجهب
هرابردندرکتبحصلاسنارازهدننام،ناشیگدنزربنآتارثاوهنیطنرقردیگدنزهرابردمدرم.دندمآ

تبحص،اوهوبآکردند.

یدایزهلصافهکلب.دننکیگدنزوراکناسکیشورکیهبدیابمدرمهمههکتسیننیاتیریدمینعماما
رایسبیریگهمهمایاردلغاشناردام،LeanIn.orgقیقحتشرازگهب،لاثمناونعهب.درادموهفمنیااب
بارطضاوطرفمیگتسخمئلاعهجیتنردودناهدوبلوغشمیرادهناخوهناخیاهراکهبنادرمزارتشیب
طسوتمروطهبنانز،دندوبدنزرفویگدنزکیرش،تقومامتلغشیارادهکینادرمونانزنایمرد.دنتشاد
نادنواشیوخهبیگدیسرولزنمیاهراک،نادنزرفزایرادهگنلوغشمنادرمزارتشیبتعاس۲0یاهتفه
یرگیدهورگ،نیشنرهشدرجمدارفاوناناوج.تسایبناجتقوهمینراککیلداعمرادقمنیا.دناهدوبدوخ
روآتفگش.دندوبکچوکیاهنامتراپآزایراکرودهبراچانهکیناسک؛دندیدبیسآتدشهبهکدندوب


