


بر مدیریت منابع انسانی در19بررسی و تحلیل تاثیر پاندمی کووید 

آن راهکارهای مقابله با و سطح بین المللی و داخلی 

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه خاتم



ارابهامازترسوقرنطینهشوکقارهها،وکشورهااقتصادها،شهرها،افراد،.استدادهتغییررافردهرواقعیزندگی19کووید

نماینداتخاذمهمیوزیادتصمیماتکوتاهیبسیارزمانمدتدرشدندمجبورمدیران19کوویدپاندمیدوراندر.کردندتجربه

:قبیلاز

بپردازدکاربهخانهازبایدکسیچهوبماندکارمحلدربایدکسیچهاینکهدربارهتصمیماتی.

کردمنتقلدیجیتالفضایبهراافرادمیتوانکجاازوچگونه.

کردمنتقلکارکنانبهشکلبهترینبهرااولویتهااینمیتوانچگونهوچیستاولویتها.

.تاسدادهسوقخانهازکاربهبودند،مواجهسالمتیخطرازناشیاسترسباکهراکارکناناززیادیتعداد19کوویدهمهگیری

راهازریرهبوهمکاریچالشهایناگهانیتغییراین.میکنندرهبریرادورراهتیمهایباراولینبرایاکنونمدیرانازبسیاری

حدتاچالشهااینامااست،بودهمطرحهموارهبینالمللتجارتحوزهدرقبیلاینازچالشهاییاست،کردهتشدیدرادور

.شدهاندگرفتهنادیدهمدیریتعملدرزیادی

مقدمه



طبهحوزهتجارتبینالمللمدتهاستکهچالشهایمرتبطباتهدیداتمهمجهانیومسائلمربو

منجربههافهیایشمشهکالت19کوویدهمهگیری.فاصلهجغرافیاییرابهخوداختصاصدادهاست

ود،ومیشه(بهعنوانمثال،ممنوعیتسفروکاهشحملونقلبینالمللی)فاصلهگذاریهایمرزی

درهمچنیناغلبچالشهایجدیدیبرایایجادفاصلهگذاریدرداخلشرکتبرایکارکنانیکهه

.یکمکانمستقرهستند،تحمیلمیکند

ذاریراازنظهرقبلیمدیریتمنابعانسانیبینالمللمشکالتارائهشدهناشیازفاصلهگتحقیقات

انتخابکارمند،آموزش،حمایت،سالمتوایمنیوهمچنینرهبریوهمکاریمجهازی،برجسهته

لاستفادهبیشتراینتفکراتبرایحلچالشهایفاصلهگذاریهایمرتبطباهمهگیریقاب.کردهاند

رائههبینشیدرموردمیایایپیشبینینشدهنیهرویکهارمجهازیابهشرکتهاهستندوهمچنین

.میدهند



بیعیدرمدیریتمنابعانسانیبینالمللبهماآموختهاستکهبرخیازافرادبهطورط

تهامدیریتاسترسوعدماطمینانبهترازدیگرانهستندکهآنهاراقادرمیسازد

.نندکتصمیماتبهتریبگیرندوبهطورمؤثرتریدربینکشورهاوفرهنگهاکار

ودازاینزمانبرایارزیابیبهتهرقهدرتخهمیتوانندشرکتها.استکلیدانتخاب

یتههایبرایاستعدادهایچابکفرهنگیاستفادهکنندتابفهمندچهکسیدرموقع

.جدیدوعدماطمینانروبهرشدمؤثرتراست

سههکارکنانیبهابایدطولایندورهازاسترسوعدماطمینانجهانی،سازمانهادر

:شایستگیحیاتیوچابکیفرهنگیانتخابکنند

ابهامدربرابرتحمل

انعطافپذیری

کنجکاوی

انتخاب



تحمل ابهام

منفیتتاثیراکمتریاحتمالبادارند،ابهامبرابردربیشتریتحملکهکارکنانی
.میکنندتجربهرابیشترعدمقطعیتبامحیطیدرکارازناشیاسترس

انعطاف پذیری

موقعیتهباسترسزاموقعیتهایازپسنهتنهادارند،بیشتریتابآوریکهکارکنانی
.مییابندآنهاازنیزمثبتیتجارببلکهبرمیگردند،قبلی

کنجکاوی

درباشند،تهداشجدیدشرایطبابهتریسازگاریمیتواننددارندطبیعیکنجکاویکهکارکنانی
.باشندروشنفکرتروخالقتروکنندرشداطمینانعدمواضطرابشرایط



یایشافراوابستگیبرایطبیعیتمایلاضطراب،حالتکهمیدهندنشانتحقیقات

.میکنندزندگیاضطرابالقایتجربهباکهکسانیمیاندرخصوصبه.میدهد

اندمیپدارند،همبانیدیکیهمکاریکهچندملیتیشرکتهایدرجهانیتیمهایبرای

ردهکتقویتراتیمهامیانفرهنگیانسجامتااستکردهایجادایدهآلیزمان19کووید

دنیاجایهمهدرسالمتبهمربوطاسترسزیراکنند،تاییدرااطمینانقابلیتانتظارو

.داردوجود

رکشوازصرفنظرتیم،ازعضوهرکهزمانایندررابطهشکلگیریازحمایتبرای

ازپشتیبانیبرایآموزشمیکند،تجربهرامشابهاسترسزایعاملیکخود

.میشودواقعاستقبالموردرابطه،شکلگیری

کهشوندپیوندهاییایجادباعثمیتوانندمشترکسرخوردگیواضطراب،استرس

بهتجراین.میدهندپیوندیکدیگربهپیشازبیشرادانشگاهیجهانیتیمهای

.دهدافیایشراانسجامآیندهدرکهداردرااینپتانسیلمشترک

آموزش



ایجادمختلففرهنگهایدرهمکارینحوهمورددرمهارتهاییچندملیتی،شرکتهایدرمیانفرهنگیآموزش

.میکندکمکمیانفرهنگیتفاوتهایزمینهدرابهامکاهشبهاینگونهومیکند

،کندآسانترراآنهابینعاطفیپیوندایجادمیتواندهمکارانمیاندرمشترکاسترسزایتجربهکههمانطور

خواهدنتیجهخوبیبهشود،ارائه19کوویدفعلیشرایطایندراگرکهداردوجودانسانیمنابعمدیریتدیگرشیوههای

.داد

هارتمتوسعهدرسرمایهگذاریبرایزماناینازفعالبهطوربایدشرکتهاخودگردان،یادگیریبهروزافیونعالقهبا

یابد،میافیایششایستگیدادننشانورشدیادگیری،بهکارکنانتمایلکهزمانیدر.کننداستفادهکارکنان

برد-ردبیکبهمیشوند،متقبلراآنهیینهیامیدهندارائهراکارکنانآنالینآموزشبهدسترسیکهشرکتهایی

.ندمیکنتقویتراآنهاانگییههمیمانبهطورومیدهندافیایشراکارکنانقابلیتهایآنها.مییابنددستواضح



. ذا  بگر تاثیر مثبتی برر سرازرا د    یرح م ریی  دیرد      می تواند سازمانی حمایت 

لیر      تیم هاد ملی  هانی    شرکت هاد چندملیتی کا  می کننرد  بره    کسانی که 

ترس فعالیت    منطقه هاد زمانی  برنامه هاد انعطاف پذیر و انتظرا      سر  الزام براد 

.می شوندبو ن به طو  شبانه  وزد  با خطرات سالمتی موا ه 

برراد کمرح   شرکت ها   19فعلی کووید پاندمی  لی  ابهام مو و     کا   هانی و به 

   به کاهش استرس باید شیوه هاد حمایتی ا ائه  هند  مانند وب سرایت هرایی    مرو   

  برنامره هراد کمرح بره کا کنران و خردمات       تاب آو د  آموزش هاد مربوط به آراهی

راد بو   به ویرهه بر  خواهند این پیشنها ها براد کاهش استرس مفید . مشاو ه مجازد

را آن ها برا  کا کنانی که    سطح بین المللی شرکت به صو ت مجازد کا  می کنند  زی

.می شوندموا ه مازا  استرس 

حمایت



و ارتباطات 

حمایت از سالمت 

و ایمنی 

فظحوحمایتبرادکهاستمهمانسانیمنابعمتخصصانبرادویههبهومدیرانهمهبراد
مداوموشفافا تباط.کنند  ک اکا بهمربوطمنابعونیازهاکا کنان ایمنیوسالمت
.تاسمهمیمسئلهمو و  سالمتمنابعوسالمتیخطراتمو    انسانیمنابعومدیران
  هدمینشانچندملیتیشرکت هاد  کشو ازخا جمامو یت هادمدیریتمو    ت قیق

.استکا کنانشغلیاسترسبرابر  مهمسپریحمدیران حمایتوا تباطکه

زوادانافرا  برخیبراد.بر کا بهخانه  کا همه ریروضعیتبرادمی توان ا انشاین
برمنفیتاثیرآن ها آیندهوشغ سالمتی مو    عدم   اطمینانهمچنینوا تماعی
. اشتخواهدآن ها وانیسالمت

بهانکا کنازبرخیکهشو اینازمانعاستممکن وانیسالمتزمینه  نقصیهررونه
ریقطازبایدچندملیتیشرکت هادا شدمدیرانبنابراینوباشندررفتنکمح نبال

ن هاآباکا کنان ایمنیوسالمتبرادعملیحمایتا ائهوسالمتمنابعتقویتهمدلی 
.کنندبرقرا ا تباط



ترتیبات کاری

انعطاف پذیر 

انعطاف پذیر دکاترتیباتماننداقداماتیاهمیتبربین المللیانسانمنابعمدیریتت قیقات

 اخو فاه وسالمتتامی کندکمحچندملیتیشرکت هادکا کنانبهکهاستکر هتاکید

.کنندحفظزمانیو غرافیاییمرزهادسراسر  کا تقاضاهادبامقابلهبراد

نانکا کبهمی توانندآن هاطریقازانسانیمنابعومدیرانکه ا  و و خاص وشچندین

.کنندکا خانه  سالموایمنشیوه ادبهتاکنندکمحخو 

تاستراحومعینساعات  کر نکا مانندسالمکا هادانجامبهتشویقمثال به عنوان

ون وشا تباطبرقرا د.بکشند ستکا ازتاکر خواهدکمحکا کنانبهمنظمکا د

حفظا خو خانوا ریمسئولیت هادتاکر خواهدکمحکا کنانبهکا دانتظا اتمدیریت

ا رادگیچگونبر سیبهتامی کندفراهممدیرانبراد افرصتیهمه ریربیما داین.کنند

خوبیبه اانکا کنایمنیوسالمتآینده  بتوانندکهبپر ازندانعطاف پذیرکا دترتیبات

. هندافزایش



ازبینشهایی

بینالمللیرهبری

شرکتهایدر

چندملیتی

الًمعمومیشوند،موفقجدیدموقعیتهایدرکهچندملیتیشرکتهایرهبرانازدستهآن
جعبهیکردابیارهاییمانندمیتوانندکهمیکنندارائهرافرهنگیچابکیبامرتبطپاسخسه
:کننداستفادهآنهاازابیار

خواسته هادباانطباقبرادمها ت  هاییآن هانیازصو ت  
زمینهباکهمی کنندتکیهکسانیبرکا اینبرادو ا ندم یطی
. هندقرا ت ت تاثیر اکلیددتصمیماتتاهستندآشنام لی

 امختلفتقاضاهادو یدراه هاچگونهمی  انندآن ها
د باشنمتناقضخواسته هازمانی کهحتیکنند؛یکپا چه
.کننداقدامیکپا چه اه ح یحیافتنبرادمی توانند

اررحتیکنند تعیین امسیربایدزمانیچهکهمی  انندآن ها
.نباشدم بوبیاخوشایند



هآنب"دربرخیمواردیکرهبربایدتصمیمبگیردو
ایندحتیزمانیکهاینتصمیمناخوش-"وفاداربماند

ددرطولپاندمیکووید،اینمور.یاغیرمحبوباست
رازمانیدیدیمکهرهبرانتجاریبهسرعتعملیات

ینهدرزم.گرفتندراتغییردادندوتصمیماتدشواری
وررهبریبینالمللی،ماشاهدیمکهاینواکنشبهط
انینمکرردرتصمیماتیشاملاستانداردهایایمنی،قو
رزشرفتاری،استانداردهایکیفیت،کنترلهایمالی،ا
.شرکتوقوانیناخالقیاستفادهمیشود

ودهدربرخیشرایط،سازگاریبایکرویکرداشتباهب
والزماسترهبرانشرکتهایچندملیتی،

دیدگاههایچندگانهوگاهیمتضادبرایایجادیک
رهبرانشرکتهای.دورهعملیاتیراادغامکنند

چندملیتیزمانیاینکارراانجاممیدهندکه
یفرهنگهایارائهشدهدرتیمهایپراکندهجغرافیای

مشاهده19درطولبحرانکووید.خودراادغامکنند
همیکنیمکهرهبرانبسیارموثریازرویکردمشاب
استفادهمیکنند،نیازهایسالمتبرایحفاظتاز
کارکنانراباالیاماتاضطراریوسطحشرکتبرای

.عملکرداقتصادیادغاممیکنند

زاگررهبرانشرکتهایچندملیتیبااستفادها
19ماسکبینعموممردمدرطولپاندمیکووید
باخواستههاییکموقعیتسازگارشوندیااز
دسایرتوصیههایبهداشتعمومیکهبرعملکر
نسازمانیتاثیرمیگذارند،پیرویکنند،باای

د،کارشانتاییدمیکنندکهآنهارادرکمیکنن
برایشانارزشقائلندومیخواهندازهنجارهای

.موقعیتیپیرویکنند



ابهرایاکنونزمانخوبیبرایمدیراناستتاازاشتباهاتیاحداقلنواقصاینحوزهدرسبگیرندوکیفیتکهارمجهازیر

:بهعنوانمثالمیتواند.بالقوهایداردمیایایکارمجازی.آیندهتقویتکنند

.کندتفاوتهایفرهنگیآشکاردررفتارراتضعیفاثرات•

.دهدتفاهمهایایجادشدهبهدلیلکشمکشهایکالمیولهجهراکاهشسوء•

.ندالکترونیکیایجادکندتافرایندهایتصمیمگیریرامستندنمایدودرزمانمالقاتصرفهجوییکمسیرهای•

گذارند،تیممجازیکهبهطورمکررباهمارتباطبرقرارمیکنندویکهویتحرفهاییاشخصیرابهاشتراکمیاعضای•

یداشهتهحتیمیتوانندنسبتبهافرادیکهبهصورترودرروبایکدیگرهمکاریمیکنند،احساسنیدیکهیبیشهتر

.باشند

19کههبحهرانکوویهدزمانیهمکاریهایمجازیمیتواندبهمدیرانیاددهدکهچگونهچالشهارامدیریتکنندودر•

.پیشروقراردادهاست،ازمیایایهمکاریبهرهببرند

بینشهاییازادبیاتدرزمینههمکاریبینالمللیمجازی



مقابلهباهمکاریمجازیدرمقیاسبیرگدرطولاینبحران،مدیرانبایدمههارتههایهمکهاریبرای

کننهد،طراحیICTمجازیکارکنانراتوسعهدادهوپاداشدهند،نیدیکیدرکشدهراپرورشدهندو

.کاریوساختارارتباطیرابهشیوهایطراحیکنندکههمکاریراتقویتنمایداهداف

یشهرکتمدیراناکنونازاینفرصتبرایاستفادهازاینبینشهااستفادهکنند،میتوانندتوانهایاگر

مهارتهایهمکاریمجازی،دربلندمدتبههبخهش.خودرادرجهتکارمجازیبرایآیندهارتقادهند

.مهمتریازهویتحرفهایکارکنانتبدیلخواهدشد



بینشهاییاز

مدیریتاستعداد

جهانی

 اکلیددسازمانیقابلیت هادو ا هرسترش اسازمانیمنابع19کوویدب ران
.استکر هبر سته

حسط  هموفر دسطح  هماصلیشایستگی هاد   ا"حفره هایی"ب ران این
.استساختهآشکا نیز ا دیدداستعدا هادامااست کر هآشکا  معی

گیز شگفت انعملکر هادبرخیازپیامیمداومبه طو مدیرانباخو رفتگوهاد  ما
اننش اخو نوآو دوخالقیتواقعاکهشنیدیمکسانییاظهو  حال  ستا ه هاد

. ا ند
بهمای تکههستندکسانیبلکهنیستند ا تماعیومعمولیکا مندانستا ه ها این

وده هاایطرحبااکنونکا کنان از  ون ررا تررروهاین. ا ندبیشتردخویشتن  ا د
.می کنند احتیاحساسمجازد لساتقالب   دیدپیشنها هاد

کر هکلیددسوالاینمو    تجدیدنظربهوا ا  اچندملیتیشرکت هادب ران این
  مو و ت قیقات.خیریا ا ندمناسبمکان هاد   امناسبافرا آن هاآیاکهاست
منابعمعما دیحایجا ضرو تبرکهمدت هاست هانیاستعدا مدیریتزمینه
تصمیم وباکهمی کنیمب ث هانیسطح  استعدا هامدیریتبرادمتمایزانسانی
.می شو شروعاستعدادمخینواستراتژیکموقعیتهایمو    کلیدد



موقعیتهایاستراتژیک

أثیرد باالتر از  نقطه کلیدد شروع  تمرکز بر موقعیت هاد استراتهیح است  به ویهه آن  سته از نقش هاد سازمانی که می توانند ت
:چنین موقعیت هایی. حد متوسی  اشته باشند

مربوط به استراتهد شرکت بو ه و تاثیر مستقیمی بر اثربخشی ا راد استراتهد  ا ند؛ ( 1)
  هد؛ کیفیت کا  تکمی  شده توسی افرا  مختلفی که این موقعیت ها  ا اشغال می کنند  تنوع باالیی  ا نشان می( ۲)
ی یافت  نیاز به  انش فنی من صر به فر   خاص شرکت   انش ضمنی و تجربه صنعت  ا   که به  احتی    بازا  کا  خا  (۳)

.نمی شو 
:  فرآیند شناسایی موقعیت هاد استراتهیح با موا   ذی  آغاز می شو 

(   ؟چگونه  قابت خواهیم کر)توسعه یح بیانیه  وشن از انتخاب استراتهیح شرکت"

"(؟براد برنده شدن چه کا د  ا باید خوب انجام  هیم)قابلیت هاد استراتهیح شرکت 



رایکاستراتژمهمموقعیتهایمیتوانندکهاستبالقوهاستعدادهایازمجموعهایایجادشاملبعدیگام

.تاسمجددپیکربندیوگسترشتغییر،حالدراستعدادمخینفعلی،بحرانزمینهدر.کننداشغال

استراتژیکموقعیتهایدرمغایرتبحران،باکارکنانخوببرخوردنحوهمورددراطالعاتکسببا

.استیازنکارکنانازمتفاوتیگروهبهفعلیبحرانبهتوجهبا.استیافتهافیایش

فرصتدرونگرایانبه.استداشتهمتعادلکنندهایتاثیر،19کوویدتوسطشدهتحمیلمجازیواقعیت

هتوجبدونهمهمجازی،جلساتدر.کنندشرکتمجازیبحثهایوتعامالتدرتااستشدهدادهبرابری

.داشتهاندمشارکتبرایبرابرفرصتوتصمیمگیرندگانبهبرابردسترسیمکان،به

یاجتماعوجغرافیاییساختاری،موانعگذاشتنکناربهشد،تقویت19کوویدپاندمیباکهکاریواقعیت

.میکردندمحدودرااستعدادمدیریتتصمیماتقبالکهاستکردهکمک

مخزناستعداد



توصیه هایی برای 

تحقیقات آینده  

انی مدیریت منابع انس

بین المللی پس از 

بیماری همه گیر

وویدکهمه ریردازپسکا نتایجوفرآیندهازمینه به سیدریبراد
رادبماپیشنها هاد.بو خواهدنیازبین  شته ادو دیدت قیقات 19

:ازعبا تندت قیق

م؟باوجودعدماطمینانجهانی،چگونهمدیریتکنی

چگونهکاردرسطحجهانیراتسهیلکنیم؟

چگونهعملکردسازمانیرابازتعریفکنیم؟



.تآسیبپذیریهایشگفتآوریراآشکارکردهاستکهناشیازعدماطمینانگستردهجهانیاس19پاندمیکووید

:دراینرابطهبرسهموردکلیدیمیتوانیمتمرکیکنیم

؟باوجودعدماطمینانجهانی،چگونهمدیریتکنیم

رهبریومدیریت
استعداد

بهامراین.وندشبهبودیافتهبسیارنتایجبهمنجرمیتواندخاصمداخالتوکندتغییرباالعدماطمینانباموقعیتهاییطولدرمیبایسترهبریرفتارهایوشیوهها•
بودخواهداینرهبریکنقشکنند،احساسراواقعیترسکارمنداناگر.شودترساحساسیواکنشموجبباالقطعیتعدمشرایطکهباشدمهممیتواندزمانیویژه
.شوداحساسیواکنشجایگیینمنطقیواکنشدهنداجازهوکنندپردازشرازمینهتاکندکمککارکنانبهکه

همکاریدر
شرایطاسترسزا

در.هددپرورشرادیگرانباارتباطبرایطبیعیتمایلمیتوانداجتماعیروانشناسیبهتوجهباکهاستجهانیمشترکاسترسزایتجربهیک19کوویدپاندمی•
تگیهایشایسمختلف،فرهنگهایازافرادیباومختلفکشورهایدراسترستحتکارهنگامکهاستشدهدرکپیشمدتهاازبینالمللیانسانیمنابعمدیریت
.میگذارندتاثیرموفقیتبرخاص

مدیریتسالمتو
ایمنی

کهاستبیرگچالشازمهممولفهیکاینواستانسانیمنابعمدیریتبرایکلیدیچالشیککارکنانایمنیوسالمتمدیریتکهاستدادهنشان19کوویدپاندمی•
.هستندمواجهآنبااجتماعیمسئولیتبامقابلهچگونگیدرکدرچندملیتیهایشرکت



چگونهکاردرسطحجهانیراتسهیلکنیم؟

استفا هچگونگیمو    تامی کندتشویق اماواست ا هرسترش هانیکا انجامبراد ا دیدد وش هاد19کوویدپاندمی
.کنیمتجدیدنظربین المللیمامو یت هادومجازدهمکا دو هانیتیم هادازچندملیتیشرکت  هاد

از.استشدهبر ستهخاصیبه طو  هانیتیم هادبرتمرکز:مجازیهمکاریوجهانیتیمهای
ایدبآیندهمطالعاتمی کنند تجربه امشترک هانیاسترس زادعام یحکا کنانکهآنجایی
ارروتاسآو  هو و به ابیشتردانسجامیکدیگرباتعام ازآن هاتجربهآیاکهکنندبر سی
زمینه  خو کا کنانآموزشصرف اخو زمانکهچندملیتیشرکت هادآنآیااست چنین

ااعضمیان  بیشترداعتبا آن ها هانیتیم هاداکنونکر ه اند میان فرهنگیمجازدهمکا د
واقعیخو ازمشهو شواهدا ائهبا19کوویدپاندمیآیاکهکنندبر سیبایدآیندهمطالعات. ا ند
.خیریااست ا هافزایش ا هانیمجازدتیمانسجامافرا  

کشو هامرزهاد19کوویدویروسبیشتررسترشترسازکه اییآناز:بینالمللیتکالیف
فرضبا.ی  سدمنظربهبعیدبسیا بین المللیمامو یت هادباالدبه ومسیرایدهاست شدهبسته
تا هفرسخا جبهبین المللیمامو یت هادزمینه  کا وزندریبرادکمتردکا کناناین که
رادبچندملیتیشرکت هادکنترل ایگزینمکانیسم هادبایدآیندهت قیقاتشد خواهند

مبو کبه سیدری ایگزین هادوآینده هانی هبرانتوسعه ایگزین هادتابعه شرکت هاد
.کنندبر سی امیزبانکشو هاد  مها ت



و به طو  خاص مشا کت سازمان ها    اهرداف توسرعه پایردا   بایرد بره یرح متغیرر وابسرته            پایدا د می  هد نشان 19ب ران کووید 
باید ما  ا آراه ساز  تا براد کمح به پایدا د م یی زیسرت      19کووید ب ران . ت قیقات مدیریت منابع انسانی بین المل  تبدی  شو 

. شیوه هاد کا د خو  تجدیدنظر کنیم
ان  فرت و  این کا   ا با بر سی این موضوع انجام  هند که چگونه کا  مجازد می تواند براد کراهش میرز  شرکت هاد چندملیتی می توانند 
. آمد و مسافرت بهینه سازد شو 

  افرا  بهبو     کیفیت هوا  سطوح سرو صدا و از حام  ا تجربه کرر ه انرد و    همرین زمران مهرا ت هراد همکرا د        "قرنطینه"طول    
تراثیر  ت تغیرضرو د ممکن است بسیا د از ما از این طریق  نسبت به ایده کاهش سفرهاد . مجازد خو   ا آزمایش و تمرین کر ه اند

.قرا  بگیریم که این کا     مقیاس بز گ تر به کاهش تخریب م یطی کمح می کند و بر خو  ب ران نیز تاثیررذا  است
مای  بیشرترد  ارر موانع غیرمنتظره بر سر  اه کا  مجازد و و   اشته باشد  ممکن است م ققان مدیریت منابع انسانی بین المل  تحتی 

حروزه  ا  نسبت به قب   اشته باشند تا  اه هاد  دید براد سرمایه رذا د بر  ود کا  مجازد و ترویج شیوه هاد مردیریت پایردا     ایرن   
. ستجو کنند

چگونهعملکردسازمانیرا
بازتعریفکنیم؟



ایهچالش

یمدیریتمنابعانسان

19درعصرکووید
HRM

ازبینرفتن
تناسب

اثراتنامتناسب
خانواده-کار

اثراتنامتناسببر
ساختارهای

جایگیینخانواده



ازبینرفتن

تناسب

از 19ویدکوبیما دازناشیانسانیمنابعمدیریت  چالش هابر سته ترینازیکی
کا اییشربافعلیو دیدکا کنانسازرا دمعنیبهکهاستتناسب فتنبین
.استانسان هابینتماسشدنم دو و دید ویه هادتغییرویافتهتغییر

.استشدهکا کنانکا م  و وش  چشمگیردتغییراتبهمنجرموا  این

کا یم یکهمی شوندسازمان هایی ذبافرا کهمی کندبیانم ییتناسبنظریه
ومی خواهندآن هاکهاست ا ا اکا دویهری هادوفرهنگ هاوا زش هاهمانآن ها
.استسازرا آن هامهمخواسته هادوا زش هااعتقا ات با

کوفاییشتعام   ضایت مو بباشد برخو  ا باالییسطحازفر م ییتناسبارر
فر نیازهادیعنی شدحال  شکاف19کوویدبیما دو و با.می شو کلی فاهو
.می رر  تناسبعدمبهمنجرنتیجه  ویافتهافزایشفعلیکا م ییو



اثراتنامتناسب

خانواده-کار

بهباید 19کوویدتوسیآمدهبو و چالش هادکر نهدایتبرعالوهسازمان ها
ررفتهقرا کا م ییفعلیتغییراتتأثیرت تنامتناسبیبه طو استممکنکهکا کنانی
.نمایندتو هنیزباشند 

چند  سازمان هاکهاستشدهایجا خانوا هوکا بینشدیدتعا ضحاضرحال  
 ییمایجا )خانوا ه پسندکا دم ییبه کا ریردوعالقهایجا طریقازرذشتهسال

ندمانیا انه ادمزایادپر اختکا  م    کو کانازمراقبتخدماتا ائهانعطاف پذیر 
.بو ندشدهخانوا ریتعا ضاتکاهشباعث(کو کانازمراقبت

 یگردزمانهرازبیشخانوا ریوکا دهادحوزهمیانتضا  ا دشراییبااما
ومدا س هرسترتعلیقبها با  و   اهازکا انجامبرمبنیمدیریتبهفشا ومی باشد
.استنمو هایجا  ا شوا د هاییکو کانازمراقبتخدمات

کا لاستقالسطحافزایشکنا   خانوا ریشدیدمشکالتتاثیرات  کنتیجه  
.رر  تعا ضکاهشمو بو هدافزایش اکا کنان فاهوبهره و دمی تواند



اثراتنامتناسب

برساختارهای

جایگزینخانواده

  ب رانفعلیچالشسالمت خانوا ه وکا میان  ونیا تباطات شوا دبرعالوه
.فرزندبدونکا کنانومجر افرا برادخصوصبهاستخانوا ه ها

 آو الزام وابیکمبو  لی بهفرزندبدونومجر افرا شدهانجامت قیقاتطبق
وتنهاییخطرمعرض   ددبه طو انزواوهدفنداشتناحساسخانوا ری 
.می ریرندقرا ا تماعیطر شدریاحساس

نیزماافرا کهچرامی شو  وانشناختیا تماعیموضوعاتتشدیدمو بچالشاین
. ا ندکمتردتعلقاحساسمی کنند کا  و  اهازکه

مجر کا کنانبین  انزوابز گخطربامقابلهبرادسازمان هااستممکننتیجه  
برتمرکزطریقازکهنماینداستفا ه ابطه رراانسانیمنابعسیستمازفرزندبدونو

وا تماعیوحرفه اد ویدا هادازمنظمحمایتبازخو   وآموزششبکهتوسعه
 اخ   همکا کنان وابیرسترشبه(تیمیمنظم لسات) سمیکا وسازایجا 

.بپر ازندسازمانازخا ج  همو



دارا،19کوویدپاندمیازناشیچالشهایبامقابلهبرایاستفادهموردراهکارهایازیکی

ینانکارآفرخصوصیاتتاداردضرورتامرایندرکبهمنظور.استکارآفرینیبینشبودن

:شودبررسی

هستندمواجهعدماطمینانازباالییسطحودشوارشرایطبااغلبکارآفرینان.

قویارتباطاتوجدیدشرایطبامداومسازگاریوباالانعطافپذیریبهنیازکارآفرینان

.دارند

وشوندمیشکوفااغلبمبهمونامطمئنکامالًمحیطیکدرفعالیتعلیرغمکارآفرینان

.هستندکارآمد

هستندقائلخودمختاریبرایارزشهاییکارآفرینان.



بینش هایی از پهوهش 
انجام شده    

شرکت هاد تولید و 
توزیع  ا و



سرمایهاجتماعی ککنشگراییتجارتالکترونی

خلقدانشمشارکتی چابکیسازمانی

H2

H1

H5

H4
H3

:پژوهشمدلمفهومی

((2020)وهمکارانبرگرفتهازاالموش)



ا  تاثیر19کوویدب رانبهپاسخگویی  الکترونیحتجا تکنش رراییبرا تماعیسرمایه .

ا  تاثیر19کوویدب رانبهپاسخگویی  مشا کتی انشخلقبرا تماعیسرمایه .

ا  تاثیر19کوویدب رانبهپاسخگویی  الکترونیحتجا تکنش رراییبرمشا کتی انشخلق .

ا  تاثیر19کوویدب رانبهپاسخگویی  سازمانیچابکیبرالکترونیحتجا تکنش ررایی .

ا  تاثیر19کوویدب رانبهپاسخگویی  سازمانیچابکیبرمشا کتی انشخلق .

ا  جیمیاننقشالکترونیحتجا تکنش رراییوا تماعیسرمایهبینعلی ابطه  مشا کتی انشخلق .

ا  جیمیاننقشسازمانیچابکیومشا کتی انشخلقبینعلی ابطه  الکترونیحتجا تکنش ررایی .

فرضیه هاد پهوهش



کاربردی

پیمایشی-توصیفی کهههمی

اسنادیو
میدانی

نمونهگیری
تصادفیساده

نوع پهوهش ماهیت  ا ه ها ن وه نمونه ریرد
 وش  مع آو د  

 ا ه ها
هرررردف



مههدیرانوکارکنههان
شرکتهایتولیهدو
توزیههعکننههدهدارو
ایهراندارو، عبیدی،
،تولیددارو،خوارزمی
پارسدارووسیناژن
بهعنوانشرکتههای
پیشههرودرزمینههه
اسهههههههههتفادهاز
یسامانههایاینترنته

خدماترسانی جهت
بویژهدرایامبحهران

19کووید

انتخابنمونه هبهمنظور
گیهریآمهاری،ازنمونهه

ادهتصادفیسادهبااستف
ازدوروشنسههههههبت
شههاخصبهههمکنههونو
رتحلیلتوانمبتنهیبه

جفهتشهده متغیرهای
استفادهشدهاسهتکهه

دوروشبراسههاسایههن
220تعدادنمونهآمهاری

.دینفربرآوردگرد

جامعهونمونهآماری



درحالتتخمینضرایباستانداردمفهومیمدل



معناداریدرحالتتخمینضرایبمفهومیمدل



پاسخبهفرضیههایپژوهش

(معادالتساختاری)

شماره
فرضیاتفرضیه

مقداربرآورد
نتیجهT-ValueP-Value(استاندارد)شده

سازگاریباپیشینههای
پژوهش

--->ا تماعیسرمایه1
کنش ررایی تجا ت  

تایید0.2833.8910.000الکترونیح
 (۲0۲0)االوموش و همکا ان 

   (۲011)پتی و ژانگ 
(۲018) وتیر و ا وا  سون 

  0.1471.8790.06خلق  انش مشا کتی--->سرمایه ا تماعی2
   (۲0۲0)و همکا ان االموش

 (۲006) یندا 
(۲0۲0)ایوانف 

خلق  انش  3
--->مشا کتی

کنش ررایی تجا ت  
تایید0.3815.0280.000الکترونیح

  بکمن و همکا ان  (۲0۲0)کیم 
(۲01۲) 

(۲015)سانگ 

4
کنش ررایی تجا ت  

تایید0.4786.030.000چابکی سازمانی--->الکترونیح
   (۲018)فاسین و بالسترین 

(۲0۲0)کیم 

خلق  انش  5
تایید0.3764.7810.000چابکی سازمانی--->مشا کتی

   (۲0۲0)ایوانف 
(۲0۲0)االموش و همکا ان 



آزمونفرضیههایمیانجی

%95فاصلهاطمینانT-valuesP-valuesخطایبرآوردمییاناثرشکلمسیرنوعمسیر

حد باالحد پایین

1SC--->EBP0.35210.075.030.0000.21410.49مستقیم

2CK--->OA0.34920.038.770.0000.27080.4277مستقیم

%95فاصله اطمینان خطاد برآو  میزان اثرشک  مسیرنوعمسیر

حد باالحد پایین

1SC--->CK---->EBP0.0770.044-0.0190.158غیرمستقیم

2CK--->EBP---->OA0.20330.03420.13580.2704غیرمستقیم



هنتیج فرضیهها ردیف

تائید . ا  تأثیرکروناب رانبهپاسخگویی  الکترونیحتجا ترراییکنشبرا تماعیسرمایه 1

رد . ا  تأثیرکروناب رانبهپاسخگویی  مشا کتی انشخلقبرا تماعیسرمایه ۲

تائید .  ا تأثیرکروناب رانبهپاسخگویی  الکترونیحتجا ترراییکنشبرمشا کتی انشخلق ۳

تائید . ا  تأثیرکروناب رانبهپاسخگویی  سازمانیچابکیبرالکترونیحتجا ترراییکنش 4

تائید . ا  تأثیرکروناب رانبهپاسخگویی  سازمانیچابکیبرمشا کتی انشخلق 5

رد . ا  یانجیمنقشونیحرالکتتجا ترراییکنشوا تماعیسرمایهبینعلی ابطه  مشا کتی انشخلق 6

تائید . ا  یانجیمنقشسازمانیچابکیومشا کتی انشخلقبینعلی ابطه  الکترونیحتجا ترراییکنش 7



نتیجه ریردب ث و 



انکارکنبرزیادیعصبیوروانیفشارهایکرونااپیدمیبادنیابودندرگیربهتوجهباامروزه

همانکهکارکنانسالمتبرزیادیسرمایهگذاریهوشمندسازمانهای.استشدهواردسازمانها

.کردهاندهستند،انسانیارزشمندسرمایههای

اهدافوبلوغسطحبهمیتوانندانسانینیرویسالمتوکیفیتاعتالیبامیدانندسازمانهاچون

.برسندخودشدهتعیینپیشازسازمانی

راخودکارکنانسالمتیراهبردخودانسانیمنابعاستراتژیکمدیریتالگویاساسبرسازمانیهر

.استنمودهاجراوترسیم

طراحیبحران،مدیریتآموزش،درخطیریومهمنقشانسانیمنابعمدیرانمیانایندر

کارکنانروانیوروحیبازتوانیوخدماتجبرانجدیدشیوههایتدوینودورکاریهایزیرساخت

.دارند



وهیینهباالترینکهرویههاییوفرآیندهابایدانسانیمنابعمدیریت

.کندلغوبحرانهادردارندسازمانبرراتاثیرکمترین

حذفباتغییریافتهشرایطبهبایدانسانیمنابعمدیریت

دارد،رااهمیتکمترینکهخطمشیهاییودستورالعملها

.دهدنشانسریععکسالعمل

طیدرپایداریرویکردتادهدتغییرراانسانیمنابعاستراتژیباید

حفظکارکنانروانیکنترلواقتصادیواجتماعیبحرانمرحله

.شود

دهدتخصیصخردمندانهرامنابعباید.

وندارندقرابتیسازمانیاهدافباکهسازمانیفعالیتهای

.کندحذفندارند،پیدرارزشافیودهای

گیردقرارکاردستوردربایدموثرهیینهکمفعالیتهایانجام.

وندشتشویقکسبوکارافرادهمهتاکردتسهیمبایدرامسئولیت

جدیدراههایشناسایییاکاراییافیایشهیینه،کاهشراههای

.کنندجستجورادرآمد



وهشپیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژ

ترونیکالکتجارتگراییکنشواجتماعیسرمایهمستقیمارتباطبهتوجهبامیبایستشرکتها

محیطیتغییراتدرکدرشرکتتواناییودادهنشانالکترونیکتجارتبودنفعالبهخاصتوجه

شفتهآهایمحیطدرراالکترونیکیهایشبکهووبتحتهایسیستمازاستفادهباسریعپاسخو

.دهندافیایش

ددهنارائهمشاغلباهمکاریواجتماعیهایشبکهروابط،تقویتبرایراقدرتمندیسازوکارهای.

ازاستفادهبامحدودیتهاوکروناسختشرایطایندررقباحذفوجدیدفرصتکشفجهتدر

.بیافیایندخودسازمانچابکیبهخودمشارکتیدانش

نیازهایبرآوردنبرایهافناوریوعملیاتمنابع،انطباقبهکمکوگیریتصمیمچابکیافیایشبا

.دهندافیایشبحرانیچنینمواقعدرراسازمانآوریتابنوظهور،



:قدرتپاسخگویی
احساس،درکوپیشبینیتغییرات
سریعوفوریبهتغییرواکنش
وبهبودتغییراصالح،ایجاد

:شایستگی
دیدگاهاستراتژیکداشتن
نرمافیاریوسختافیاریمناسبفناوریهای
محصولکیفیت
هیینهاثربخشی
جدیدمحصوالتبودنمعرفیباال
تغییرمدیریت
دانشوشایستگیافرادقابلیت
وکاراییعملیاتاثربخشی
وخارجیداخلیهماهنگی
یکپارچهسازی

:انعطافپذیری
محصولانعطافپذیریدرحجم
محصولانعطافپذیریدرتنوع
سازمانانعطافپذیری
انعطافپذیریافراد



یکاقداماتپیشنهادیبرایچابکسازی

درزمانکروناسازمان

.برونسپاریبرخیاقداماتکماثرامازمانبر

استفادهحداکثریازدانشوحمایتازاستارتآپهایفعالدراینحوزه؛

تشکیلنشستهایهماهنگیمجازی؛

سازگارکردننیرویکارموجودباموقعیتفعلی؛

کاهشتعدادنیرویکاردرمعرضریسککهدرارتباطمستقیمهستند؛

شناساییوپشتیبانیازنقشهایکلیدیسازمانوخوشهبندینیرویکاربراساساهمیتجایگاهشغلی؛

ایجادزیرساختدورکاریوآموزشمناسبپرسنلجهتتطابقباشرایطکاریجدید؛

استفادهحداکثریازنوآوریهاینرمافیاریوسختافیاریحوزهمدیریتهاینوینوهوشمندسازی؛



از توجه شما سپاسگزارم


