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 چکیده 

 را انسانی منابع یریتمد و داشته جهان سراسر در سازمانها برای ای سابقه بی پیامدهای کرونا، ویروس از ناشی شگرف تغییرات

 ناشی چشمگیر راتتغیی پیشبرد در سازمان به کمک در اساسی نقش انسانی منابع مدیریت. است داده قرار تأثیر تحت شدت به

 با آمدن کنار رایب کارکنانش رهبری و مدیریت به روشهایی گرفتن پیش در با انسانی منابع مدیریت. دارد گیری همه این از

. ددهن ادامه خود فعالیت و تحرک به بتوانند بینی پیش قابل غیر ای آینده در سازمانها تا پرداخته دور راه زا کار ادامه و استرس

 بوده گیری همه ینا از حاصل قرنطینه از ناشی که کارکنان کاهش و اخراج با شده مجبور انسانی منابع مدیریت حال، این با

 منابع بر را بحران نای پیامدهای کند، می بررسی را انسانی منابع مدیریت راهکارهای و چالشها مقاله این. شود روبرو است،

 که دهد می نشان ها هیافت. دهد می ارائه آمده بوجود بحران با بهتر چه هر مقابله برای پیشنهاداتی و کند می مشخص انسانی

 ورد راه از کار یستمهایس برای جدیدی استهایسی و بحران مدیریت های برنامه انسانیشان، منابع مدیران کنار در باید سازمانها

 .کنند تدوین

 

 ندگی شخصی و کاریشدن، تعادل بین ز دیجیتالی دور، راه از کار کرونا، گیری همه انسانی، منابع مدیریتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
 ماعیاجت یا قتصادیا ملی، مرزهای به محدود فقط که بسیاری مواجه هستند و شرایط عدم اطمینان با چالشها امروزه سازمانها

پیچیده  سائلم مانند هستند، متنوع امروز بزرگ های (. چالشEisenhardt et al., 2016; Ferraro et al., 2015) نیستند

، 19یروس کووید و(. اما با شیوع George et al., 2016سیاسی ) ثباتی بی و اقتصادی شدید رکودهای اقلیم، تغییر چون ای

کار جهت  نیروی از زیادی تعداد شد که باعث (،19کووید ) گیر کرونا همه شده اند. بیماری روبرو بزرگی چالش با اسازمانه

 که یکارکنان .دم دهنجلوگیری از انتشار این ویروس، مجبور شوند بجای رفتن به محل کار، مشاغل خود را از داخل خانه انجا

 ورد راه از کار محیط با ار خود سریعا باید اکنون بودند، کار مشغول به سازمان حیطم داخل در را خود وقت بیشتر یا تمام قبالً

 زا (. جداChawla et al., 2020کنند که این امر تقسیم بندی بین فضای کار و فضای خصوصی را دشوار کرده است ) سازگار

ل را دچار والدین شاغ کودکان، از تمراقب خدمات و مدارس تعطیلی خصوصی، و شغلی زندگی تفکیک در ناتوانی افزایش

 کار بین ارتباطات ینا که باید گفت، اگر چه بنظر میرسد .چالش برانگیز شده است خانواده و کار بین و تعیین مرز مشکل کرده

 د وندچار مشکل شده ا فرزند نیز به نوعی دیگر بدون و مجرد کارکنان است، سخت بسیار فرزند دارای برای کارکنان خانواده و

 وجود عدم و تنهایی خطر معرض در است ممکن زیرا نیستند، امان در یافته ای تغییر کاری شرایط چنین منفی عواقب از

  (.Achor et al., 2018داشتن هدف قرار گیرند که اثر منفی بر سالمتی آنها می گذارد ) احساس

 نقشی است ممکن و کند ایجاد خانه در کار چگونگی ردمو در ویژه ای را نگرش پیش آمده، وضعیت که این شد منجر امر این 

 پذیری انعطاف امکان احتماال دهد و می تغییر را کار ساعت فعلی ساختار که باشد داشته آینده سازمانها سیاستهای در حیاتی

 می کند. فراهم را بیشتری

 به نتقالا سرعت است کرده مجبور را جهان سراسر سازمانهای ،19کووید  گیری همه توسط شده ایجاد اخیر تغییرات 

را بسیار  شرایط ینا در کارکنان هدایت جهت را انسانی منابع نقش مدیریت تغییر، این کنند و تسریع را دیجیتال فرآیندهای

 به دسترسی برای دیجیتال بسترهای از استفاده در کارکنان به کمک برای سو یک از انسانی منابع مدیریت. است حساس کرده

 لذا؛ به .دارد همیم نقش کسب و کار خود، روندهای ادامه برای تالش در سازمانها از حمایت برای دیگر طرف از و خود لمشاغ

 لطو در سازمانها در ارکنیروی  مدیریت به توجه افراد، کار و زندگی بین تعادل از اطمینان و فعالیت شرکت تداوم امکان منظور

د و شکل ر گردتر؛ انتظار می رود که شرایط کاری در آینده، منعطف تر و دوستانه بهمین خاط .بحران بسیار ضروری است

جه تر مورد تون بیشگیری هنجارهای دیجیتالی بهمراه تغییرات در سیاستها، فرایندها، فضای کاری و سالمت و راحتی کارکنا

 قرار گیرد.

قیقات بیشتر با تح تا کند می فراهم مدیریت صانمتخص برای را مناسب فرصتی 19کووید  کنونی بزرگ چالش حال، عین در

 .پردازندب معاصر تاریخ ایچالشه بزرگترین از یکی با مقابله در سازمانها و ارائه راهکارهای مناسب از حمایت به در این دوران،

 وروبر آن با اهسازمان حاضر حال در که مدیریت منابع انسانی فرد به منحصر همچنین؛ فرصتی برای محققان است تا مسائل

ردی و عملکردی به همفک نیاز جهانی است و مشکل، یک مشکل کنند. زیرا این مدیریت یکپارچه روشی به بتوانند را هستند

     .دارد یکپارچه و هماهنگ

 و کار و زندگی ینب تعادل و شدن دیجیتالی انسانی، منابع مدیریت کووید بر گیری همه بحران تاثیر هدف از این تحقیق درک

به  می باشد که آینده تتحقیقا برای مدیریت منابع انسانی در دوران کرونا، پیامدها و پیشنهاداتی بررسی چالشها و راهکارهای

 سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ می دهد: 

 است؟ گذاشته تأثیر انسانی منابع مدیریت بر کلی، طور به 19کووید ویروس  چگونه -

ه چچالشها و راهکارها  ،عوامل تاثیر گذار و باشد؟ گیری این همه بحران به مناسبی پاسخ ندتوا می دور راه از کار چرا -

 هستند؟
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 کند؟  کمک دیجیتالی تحول در سازمانها به تواند می چگونه مدیریت منابع انسانی -

اری ک زندگی عادلت اه دور،ر شدن و کار از دیجیتالی مورد نقش مدیریت منابع انسانی در این دوران، در ادامه به بیان ادبیات در

 سرانجام،. گردد می هارائ تحقیق بحثهای و ها یافته آن دنبال به شود و می بحران پرداخته  پیامدهای این همچنین و شخصی و

 .گردد می پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده بیان و گیری نتیجه

 ادبیات تحقیق
 ... و خدمت جبران آموزش، مدیریت عملکرد، کارمندیابی، چون وظایفی مانجا به بیشتر انسانی منابع در طی سالها، مدیریت

. نماید تغییر ستیبای انسانی منابع مدیریت هایشنق کنونی عصر در هستند معتقد مدیریت محققین که حالی در. است پرداخته

 (.      Wimbush & Panel, 2008)بداند  سازمان برای تغییر قهرمان و استراتژیک شریک را خود بایستی انسانی منابع مدیریت

 تحمیل کارکنان و انسانی منابع مدیریت سازمانها، به را بسیاری چالشهای قرنطینه اجباری بدلیل همه گیری بیماری کرونا،

 یا مواجه با تعلیق فعالیت در این دوران برای سازمانها مشکالت عمده که بر این باورند متخصصان در این زمینه. کرده است

آمادگی  عدم و سیستمی کمبودهای موارد از بسیاری در این، بر عالوه. است مالی مشکالت مقابله با و برخی مشاغل طیلیتع

جای  برای هماهنگ شدن با شرایط ایجاد شده وجود داشت. در برخی نقاط دنیا، بدلیل نبودن بسترهای مناسب، سازمانها به

 ,Gigauriبه تعطیلی و تعدیل نیرو شدند ) مجبور به فعالیتشان ادامه دهند منطبق شوند و جدید شرایط اینکه بتوانند با

2020.) 

 ایجاد و دهی جهت رایب عاملی باید سازمان انسانی مدیر منابع رو، پیش فرصتهای و تهدیدها به با توجه کنونی شرایط لذا؛ در

 به دستیابی راستای در دخو با همگام را کارکنان لیهک که سازد فراهم را بستری و باشد سازمان استراتژیهای و اهداف در تغییر

 قبل، روال با تفاوتم راهبردی تصمیمات اتخاذ به اجبار احتمال و فعلی مبهم شرایط به باتوجه بعبارتی. نماید هدایت اهداف

 می دیگر ازطرف اما د؛هد کاهش تغییر برابر در را کارکنان مقاومت موثر، تدابیر در نظرگرفتن با می بایست انسانی مدیرمنابع

شدید مثل  ایه بحرا زمان در کارکنان که شغلی امنیت احساس عدم به توجه با خصوصا. مباشد کارکنان نیز حامی بایست

 آن در که کند راهمف را محیطی باید انسانی مدیرمنابع گردند؛ می مواجه آن با ،19بحران ناشی از همه گیری ویرووس کووید 

 و همکاری بر مبتنی محیط یک در اعتمادسازی. باشند داشته را کار برای الزم انگیزه و کنند امنیت و شآرام احساس کارکنان

. باشد موثر رکنانکا در حمایت حس ایجاد در تواند می نهایی تصمیم اخذ از قبل تصمیمات، اتخاذ در کارکنان دادن مشارکت

 می خاطر قتعل ایجاد درکارکنان که است روشهایی از رانبح مدیریت به مربوط جدید های ایده طرح از حمایت همچنین

 شرایط بر غلبه نظورم به. است انسانی سرمایه توسعه انسانی، منابع مدیریت پر اهمیت و موثر های نقش از دیگر یکی. نماید

 طریق از کارکنان یتوانمندساز گیرد، قرارمی انسانی منابع مدیران روی پیش که راههایی از یکی بحران، پیچیده و نامطمئن

 (.1394است )طهماسبی و همکاران،  مهارت و دانش کسب

 سازگار شدن با تغییرات حاصل از دوران کرونا  در مدیریت منابع انسانی نقش
 منابع مدیران برای سختی را شرایط جهان بوجود آمده، سراسر در 19کووید  گیر همه تغییرات زیادی که بخاطر بیماری اخیرا

کنند  مدیریت را کار نیروی متناسب با تغییرات پی آمده، و شوند سازگار باید با این تغییرات است و سازمانها کرده جادای انسانی

(Carnevale & Hatak, 2020( شپرد .)استدالل2020 ،) آماده بحرانی زمان و بیشتر تغییرات برای باید سازمانها که کند می 

. در این میان؛ (Sheppard, 2020دهند ) توسعه را کسب و کار جدید مدلهای و کنند ذفناوریهای نوین اتخا باید آنها. شوند

 و کار محل در منتظره غیر تغییرات از ناشی مشکالت بر غلبه برای کارکنان به کمک در مهمی نقش مدیریت منابع انسانی

 حرکت برای کار، نیروی مشارکتی و الیدیجیت مهارتهای این، بر عالوه .(Carnevale & Hatak, 2020دارد ) جامعه همچنین

مدیریت منابع  خانه، و در دور راه از کار گرفتن شدت (. همچنین؛ باSheppard, 2020است ) نیاز مورد مجازی کار سمت به
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 Giurgeپیدا کند ) خانواده و کار بین مرزهای رفتن بین از با ارتباط در خود کارکنان استرس است راه حلی برای مجبور انسانی

& Bohns, 2020). 

( 2020) (ILO) کار المللی بین سازمان. کند می وارد مردم بر را بیشتری فشار اقتصادی نیز، رکود از ناشی بیکاری افزایش

 ,ILOمی دهند ) دست از جهان سراسر در را خود شغل 2020 سال در وقت تمام نیروی کار میلیون 195 که زد تخمین

دهد  افزایش مجازی فضای در را آنها اشتغال قابلیت که بیاموزند را جدیدی مهارتهای باید کارکنان (. بهمین خاطر،2020

(Sheppard, 2020در .) از استفاده به قادر را کارکنان تا کنند تدوین را استراتژیهایی باید انسانی منابع مدیران راستا، این 

 مادام یادگیری (. زیرا؛Parry & Battista, 2019کنند ) خود دیجیتالی مهارتهای روزرسانی به همچنین و پیشرفته فناوریهای

شود  می برگزار آنالین صورت به آموزشی جلسات بسیار اهمیت دارد و بسیاری از همچنان استعدادها رشد و العمر

(Narayandas et al., 2020.) 

 ارتقا مسئول همچنین؛ دارند، تحول این در ای کننده پشتیبانی و کننده تسهیل نقش انسانی منابع متخصصان نتیجه، در

 از گسترده نجییک نظرس .(Parry & Battista, 2019نیز هستند ) آنها حفظ و نگهداشت کارکنان جهت تواناییهای و مهارتها

 حتی و ندارد رزشا کارکنان همه برای دور راه از کار که دهد می نشان اروپایی کشورهای در نیروی کار 11،011 و تیم 869

 پایین حتی تیم ملکردع کنند، می کار هفته در ساعت 8 از بیش که هنگامی ویژه به کنند، می کار دور راه از تیم اعضای وقتی

 شغل، یویژگ انندم فردی عملکرد منعطف است، عوامل در پی هماهنگی برای کار مدیریت منابع انسانی آید. پس؛ وقتی هم می

 بر کارکنان فاهر و سالمتی این، بر (. عالوهVan der Lippe & Lippenyi, 2019)بگیرد  نظر در باید را نیز تعهد و رضایت

مدیریت  اصلی چالش ندتوا می خانه از دور و راه از کار بدلیل شخصی زندگی و کار ترکیب نتیجه، در. دارد تأثیر آنها نتایج

 (.Peasley et al., 2020باشد ) منابع انسانی

معاشرت  دیگر، طرف دهند. از کاهش اولویتها تعیین در کارکنان به کمک برای را خانه از کار فیمن اثرات تا تالشند در مدیران

 انسانی منابع متخصصان بنابراین،. گذارد می تأثیر کارکنان روانی سالمت بر بیماری، شیوع هنگام در کمتر اجتماعی و روابط

-Singer) .دهند پاسخ چالش این به کارکنان، وری بهره و هانگیز حفظ برای آنالین روابط یا مجازی جلسات تنظیم با باید

Velush et al., 2020.) 

 رد با و رسمی استبدون سی افزایش مهارت را و شرایط خالقیت باید سازمان یک پذیری، انعطاف فرهنگ ایجاد از طرفی، برای

 .(Donovan, 2019کند ) فراهم فرد، هر فردی نیازهای گرفتن نظر

 کند ککم سازمانها به نان،کارک ذهنی رفاه حفظ و مهارتها توسعه نیازهای گرفتن نظر در با باید انسانی ریت منابعمدی بنابراین،

 را ودخ تمرکز باید نندک می ریزی برنامه آینده برای که سازمانهایی .کنند بتوانند رو به جلو حرکت اطمینان عدم در شرایط تا

 دهند. قرار سازمان تسالم از حمایت همچنین و کار تداوم بر

   مدیریت منابع انسانیدیجیتال و  تحول

هم  راستا، این در. کرد ایجاد جهان سراسر در را چشمگیری تغییرات ،19کووید  ویروس گیر همه بیماری کنونی بحران

 سازمانها برای را الدیجیت تحوالت 19. کووید آوردند روی دیجیتالی مدلهای به بالفاصله هم مشتری/ ارباب رجوع و سازمانها

توانند باشند تا ب داشته را فناوریها از استفاده برای الزم مهارتهای باید جهان سراسر در کارکنان از بسیاری و است، کرده تشدید

 گیری تصمیم ینهمچن کار و دیجیتال شرایط انجام (. فناوریهایSheppard, 2020کارهای خود را از راه دور انجام دهند )

ند که از رکنان ناچارکند. زمانی که مدیران تجربه کمی در زمینه مدیریت بحران دارند و کا می پذیر امکان را یمجاز بصورت

 اف پذیری وانعط راه دور و آنالین کارها را انجام دهند، نام تجاری و فرهنگ سازمانی زیر سوال می رود و اینجاست که

 (. Gigauri, 2020دیجیتالی شدن اهمیت بسیار پیدا می کند )
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 ار جامعه و کار محل در سریع تغییرات بتوانند تا کنند کمک خود کارکنان به باید انسانی منابع در شرایط پیش آمده مدیران

 و داشته است الاشتغ بر زیادی تأثیر 19کووید ویروس  این، بر (. عالوهCarnevale & Hatak, 2020کنند و بپذیرند ) تحمل

ت که بتواند اس مدیریت منابع انسانی(. این وظیفه Akkermans et al., 2020کرده است ) جادای افراد برای شغلی استرس

( 2020) . شپرد(Giurge & Bohns, 2020کنترل کند ) دور، راه از را بدلیل سبک جدید انجام شغل و کار کار نیروی استرس

 مدلهای اساس این رب و کنند آماده تغییرات برای ار خود جدید، فناوریهای بکارگیری و معرفی با باید مشاغل معتقد است که

 شتغالا قابلیت که موزندبیا را جدیدی مهارتهای باید کارکنان دیجیتالی، کار با انطباق دهند و برای توسعه خود را کسب و کار

 .(Sheppard, 2020دهد ) می افزایش را آنها

 اآنج از. نندک استفاده ازماندر س پیشرفته فناوریهای از تا ا فراهم کندر کارکنان باید بستر الزم برای انسانی نیز منابع مدیریت

 در آنها به باید نسانیا منابع متخصصان برآیند، اخیر گیری همه بحران چالشهای همه پس از توانند نمی تنهایی به کارکنان که

در این  .(Parry & Battista, 2019کنند ) کمک سالمت جسمانی و روحی کارکنان همچنین و دیجیتالی مهارتهای ارتقا

 ورتبص آموزشی ساتپی برده اند و جل استعدادهای خود و کارکنانشان رشد و العمر مادام یادگیری اهمیت خصوص، مدیران به

 (. Narayandas et al., 2020را برنامه ریزی می کنند ) آنالین

 ند،ده می را دور راه از ارک اجازه کار نیروی به و دهند می ایشافز را پذیری انعطاف جدید فناوریهای که همانطور این، بر عالوه

تا  ردهای درست را دامناسب بهمراه معیارها و استاندارد عملکرد سیستمهای و سیاستها تدوین به نیاز انسانی منابع مدیریت

 (.Parry & Battista, 2019را نیز شناسایی و رفع کند ) دیجیتال کار منفی اثرات

  دور و اثرات آن راه از کار
 دور، راه از کار محلهای که می دهد نشان مطالعات نیز کند، می تهدید را روان سالمت زا استرس عوامل همانطور که میدانیم،

 نهایت در و یابد افزایش کار نسبت به شخصی استرس شود می باعث و دهد می کاهش را شخصی زندگی و کار بین مرزهای

 شغلی زندگی از ترکیبی" کارکنان اما است، زیادی مزایای دارای دور راه از کار د. از طرفی، اگرچهشغلی شو فرسودگی به منجر

 ,.Peasley et alشود ) می کارکنان و مدیران دردسر باعث مدت طوالنی رفاه نظر از که کنند، می تجربه را "خانه در زندگی و

  .دارد تاثیر کارکنان کردعمل نتایج و انگیزه بر سالمتی که است ذکر (. شایان2020

 ه است. با اینکهقرار گرفت اولویت در سازمانها کارکنان روحی و جسمانی توجه به سالمت گیر، همه بیماری با گسترش این

 خود کار به دور هرا از دهند می ترجیح بقیه کارکنان شد، خواهند خوشحال خود محل کار به بازگشت از کارکنان از بسیاری

 (.Spence, 2020در نظر گرفته شود ) تفاوت این باید بعد از گذر از این همه گیری، دهند و ادامه

ز زودتر ا خانه در غلشا کارکنان زیرا است طوالنی تر کاری در خانه، ساعات که داد نشان مایکروسافت در شده انجام تحقیقات

شخصی خود  به مسایل ر،مدت؛ البالی کا این در زیرا دیرتر از قبل نیز به کار پایان می دهند، و قبل مشغول به کار می شوند

 اولویت تا کنند کمک کارکنان به باید مدیران اما است، یافته کاهش دقیقه 30 به آنالین جلسات زمان هم می پردازند. اگرچه

تحقیقات نشان  ،الح این دهند. با کاهش را خانه و کار مشترک فضای از ناشی بالقوه منفی اثرات و کرده تعیین را خود کار

 تعادل بین وردنخ هم بر دهنده نشان که یافته است، افزایش هفته آخر و شب داده است که انجام کارهای مربوط به شغل در

 اعیاجتم تعامل باید نیانسا منابع متخصصان لذا؛. دارد کارکنان بر منفی تأثیری اجتماعی انزوای است.  بعالوه، زندگی و کار

سازی  شبکه کوچک، هیگرو جلسات باید انزوا بر غلبه همچنین؛ برای. کنند حفظ را کنند می کار دور راه زا که کارکنانی بین

 (. اینSinger-Velush et al, 2020است ) انگیزه منبع ایجاد کاری، همین روابط زیرا بیشتر نشکیل شود، مجازی ارتباطات و

 پردازد.به ویژه کار منعطف بیشتر ب موضوعات این به دبای انسانی منابع مدیریت که است آن از حاکی ها یافته

 منابع مدیران از بسیاری و صورت گرفته است مجازی رویدادهای و ویدیویی جلسات برگزاری رویه به سمت تغییر همچنین؛

نند ک بتوانند حفظ را همکاری و پذیری انعطاف کار هستند تا فرایندهای و وظایف مشاغل، مجدد طراحی پی در انسانی
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(Narayandas et al., 2020). روشی متفاوت  به انجام کار برای کارکنان تشویق معنای به پذیری انعطاف می توان گفت که

 پذیری انعطاف ( معتقد است که که2019دونوان ) خود در دوران کرونا هماهنگ باشند. زندگی سبک جدید تا بتوانند با است

 (.Donovan, 2019شود ) می مولدتر و تر سالم شادتر، کار داشتن نیروی به منجر

ر بسیا ،19کووید  گیری بیماری در دوران همه قرنطینه حین ارتباطات در که داده است نشان چینی شرکتهای از یک بررسی از

 لکردمع ارزیابی ؛ برایاند. همچنین کرده استفاده ایمیلها از بیشتر صوتی های برنامه از کارکنان است بطوریکه بوده شخصی تر

 یا سیستم به ورود ساعت شده، برقرار تماسهای فروش، میزان مثل؛ اند کرده استفاده آنالین های داده از مدیران انسانی، منابع

 (.Narayandas et al., 2020) .مشتریانی که به آنها خدمات ارائه شده است تعداد

 نبرای طی کرد جازی و کار مجازی بیشتر حرکت کند.باید به سمت فضای م انسانی مدیریت منابع بنابراین، شکی نیست که

 دیجیتالی اب انطباق هتدر ج سازمانی به ایجاد فرهنگ یابد، کارکنان ارتقا مهارتهای این مسیر نیز همانطور که گفته شد باید

ی م کارکنان رآییاک و انگیزه گردد زیرا تاثیر مستقیم بر روی سالمت، حفظ کار و زندگی بین تعادل و شدن بیشتر توجه شود

 گذارد. 

 دور اهر از کار و یجیتالید فرایندهای با باید زیرا،. است یافته افزایش کارکنان اضطراب استرس و که بر این باورند کارشناسان

 بر عالوه .دهند ارتقا ینآنال بکارگیری ابزارهای در را خود مهارتهای و شوند سازگار شرایط امروز بخاطر کرونا است، واقعیت که

 .بیاید کنار گیری همه از ناشی رکودهای دلیل به حقوق کاهش یا بیکاری با است مجبور کار نیروی این،

 قیتموف به آشکار در گرجستان انجام داد، متوجه شد که مدیریت منابع انسانی، تعهدی 2020جیگاری در تحقیقی که در سال 

 در دانش مبودک بیماری، شدن این گیر همه طی در انسانی منابع مدیران اصلی چالشهای. دارد کارکنان رفاه و سازمانها

 به را افراد رکنان،کا شغلی عملکرد بر نظارت ضمن باید آنها این، بر عالوه. است بحران مدیریت همچنین و جدید فناوریهای

 مقابله سازمانها رد سترسا مدیریت و مالی گردش اخراج، با مدیریت منابع انسانی حال، عین در. کنند مدیریت آنالین صورت

انهای گرجی شود. نکته ای که در خصوص سازم باید تدوین کارکنان ایمنی جدیدی در خصوص مقررات همچنین،. است کرده

. اشتندند ز نظر ذهنیاچه  فنی نظر از چه دور راه از کار وجود دارد این است که این سازمانها و منابع انسانی آنها آمادگی

 .(Gigauri, 2020بودند ) تغییر مدیریت و استرس مدیریت در زمینه تجربه فاقد این سازمانها نیز زا بسیاری مدیریت

ی نیاز به فضای کنند می کار خانه از که کارکنانی زیرا گیرد قرار توجه مورد باید کار نیز و زندگی بین تعادل این، بر عالوه

 .شود استرس افزایش ن فضا ممکن است باعثعدم وجود ای مخصوص انجام دادن وظایف شغلیشان دارند و

 در بویژه اند، داشته طفیمنع کاری برنامه قبل، اعالم می کنند که از سازمانها از برخی شود، می دور راه از کار از صحبت وقتی

 رسازگا خانه رد کار ایبر دردسر بدون نسبتا و راحتی به آنها کارکنان نتیجه، در. ای مشاوره مشاغل یا فناوری اطالعات صنعت

رحال به .خواهند بود یریگ همه گذر از این دوران از پس آنالین کار بصورت ادامه به مایل کارکنان از بسیاری بعالوه،. اند شده

یاز به ام کارها نو کد این وظیفه مدیریت منابع انسانی است که تشخیص دهد کدام کارها به راحتی از راه دور قابل انجام است

 رد. بسترسازی دا

   کرونا دوران در انسانی منابع مدیریت چالشهای
 با فعلی و جدید انکارکن کردن سازگار 19کووید  گیری همه از ناشی مدیریت منابع انسانی چالشهای مشهودترین از یکی شاید

 جدید های رویه و تهااسسی اجرای یا دور راه از کاری محیطهای به مکان تغییر مانند می باشد، یافته، تغییر کامال کار شرایط

 می کارکنان نگیزها و تجارب روی بر چشمگیری تاثیرات تغییرات؛ از سطح این که انسان، با تماس کردن محدود برای کار محل

  .(Carnevale & Hatak, 2020بود ) خواهد متفاوت فرد شغلی خصوصیات و شخصیتی ویژگیهای با متناسب و گذارد

 باعث عوامل این از باالیی سطح که است مشترک باورهای و ارزشها سازمانی، فرهنگ جودو کار، محیط ویژگیهای از یکی

 زمان در شرایط این تغییر با (. حالKristof-Brown et al., 2005شود ) می کارکنان رفاه و مشارکت شغلی، رضایت افزایش
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 & Carnevaleشد ) خواهد ایجاد ها استهخو و نیازها از سطح این شدن برآورده بین شکافی ،19 کووید ویروس گیری همه

Hatak, 2020.) ارتباط با سازمان در افراد طبیعتا که است، دیگران با ارتباط برقراری و اجتماعی نیاز نیازها، این از یکی مثال؛ 

 از برخی جود،مو شرایط بدلیل اجباری دورکاری هنگام ولی؛ دهند می پوشش را نیاز این کار؛ محیط در یکدیگر با آمد و رفت و

 متقاضی افراد که دانسته دالیلی از یکی را نیاز این( 2016) یوو بطوریکه. اند شده مشکل دچار خصوص این در کارکنان

 بلکه؛ کرده تغییر دچار را کارکنان تعامالت تنها نه جدید شرایط حال؛ بهر (.Yu, 2016شوند ) می سازمانها در استخدام

 مجازی آموزش و مجازی استخدام انتخاب، به سازمانها رو، در رو تعامالت بجای و داده است ییرتغ نیز سازمانها را سیاستهای

 دوران این در کارکنانش اجتماعی نیاز رفع برای سازمانها از خیلی که راهکارهایی از (. یکیMaurer, 2020aاند ) آورده روی

باشد  می آنالین بصورت قهوه صرف و استراحت زمان جازی،م ناهار مانند مجازی اجتماعی فرصتهای ایجاد اند، گرفته بکار

(Maurer, 2020b.) 

 حاضر حال در ال،مث عنوان به. می شود اجتماعی روانشناختی موضوعات مربوط به هستیم روبرو آن با اکنون که بزرگی چالش

 ساساح دور )از خانه(، از راه ثل اجبار به کارم کنونی گیر همه بیماری با مقابله برای سازمانی و اجتماعی اقدامات از برخی

 تعلق، و یتعضو عدم (، که این احساسCarnevale & Hatak, 2020است ) داده افزایش را کارکنان اجتماعی طرد و تنهایی

 و آنها رفاه و روان تسالم برای توجهی قابل خطر شود. بنابراین می بارزتر مجرد و یا فرزند بدون کارکنان میان در خصوص به

 با همقابل برای واهندبخ است ممکن انسانی منابع آورد. پس به احتمال زیاد؛ مدیران می وجود به سازمانها وری بهره همچنین؛

 آنها، به هترب آمادگی و مجرد در شرایط فعلی و حتی برای شرایط مشابه در آینده و فرزند بدون انزوا و تنها شدن کارکنان خطر

کر شد ذمانطور که طرفی؛ ه انسانی بپردازند و روی ارتباطات منابع انسانی بیشتر تامل کنند. از منابع مهایسیست تغییر و بهبود

دن و ین و دیجیتالی شخانه، فراهم کردن فناوریهای نو از دور و راه از کار بدلیل شخصی زندگی و کار باید روی ترکیب درست

 ا این فناوریها برنامه ریزی دقیق صورت گیرد. ایجاد بستر مناسب برای آموزش کارکنان جهت کار ب

 (: Gigauri, 2020( چالشهای بوجود آمده در این دوران را اینگونه مشخص کرده است )2020جیگاری )

 تداوم کسب و کار .1

 گرایش مشتری .2

 سالمت کارکنان .3

 ویژگیهای شغل .4

 رضایت شغلی .5

 مهارتهای دیجیتالی .6

 طشرای از کارکنان رکد سازمان، فرهنگ و ارزشها سازمان، آینده ساختار بر ها وهشی این تأثیر چگونگی در آینده نزدیک، درک

 در کامل تحقیقات ستا نیاز که کرد خواهد پیدا ای فزاینده اهمیت سازمان در آنها ماندگاری و انگیزش بر تاثیر و آمده پیش

 رودر تعامالت ینجایگز که مجازی تعامالت هروزان تاثیرات روی باید آتی تحقیقات. گیرد صورت نزدیک آینده در خصوص این

 .شود حفظ نیز انکارکن روحی سالمت تا باشد داشته بیشتری تمرکز کارکنان برای آن از حاصل شرایط بهبودی و است شده رو

 

 پیامدها و عوامل تاثیرگذار  
 اشرکته از رای برخیب مشاغل داشت، یتعطیل بیکاری و استرس، نظر از منفی که این دوران تأثیر رغم علی کارشناسان، نظر به

یگر؛ این از طرف د. ته اندو توسعه نیز یاف شده کارآمدتر دیجیتالی، بسترهای از استفاده آنها با زیرا داشته است. مثبت تأثیر

 (: Gigauri, 2020دوران بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاثیر بسزایی گذاشته است. مانند )

 ین در مدیریت منابع انسانیایجاد سیستمهای نو .1
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 بهبود مهارتهای کارکنان .2

 مدیریت عملکرد آنالین .3

 ایجاد تعادل جدید بین زندگی و کار .4

 تسهیل روند دیجیتالی شدن .5

 و دانش دنبال کسبب کار نیروی و سازمانها پس بهتر است. شوند یا شده اند می دگرگون توجهی قابل طور به بهر حال؛ مشاغل

گار شوند ساز تغییرات با دباشند تا بسرعت بتوانن پذیرتر انعطاف دهند، توسعه را دیجیتالی مهارتهای اشند،ب بیشتری فنی تجربه

 .شوند آماده آینده رویدادهای غیر منتظره برای و

 مدیریت منابع انسانی  دیدگاه از کار و زندگی تعادل بر دور راه از کار تأثیر -

یش آمده در دوران ولی با شرایط پ در محل کار خود فعالیت می کردند، ساعت 8 تا 7 حدود کارکنان قبل از این همه گیری،

د، بدالیل اشته باشندباعث شد که تمرکز قبل را نتوانند بر روی کارشان  خانه در کار کرونا، افراد زیادی دور کار شدند و

 ندمجبور شد نانبرخی از کارک رو این خانه و غیره. از انجام کارهای کودک، سر و صدای کودک، از مراقبت مختلفی همچون

جام وظایف اید صرف انبدهند )زمانی که قبال اوقات فراغتشان بود(. حتی؛ فشار کار و زمانی که  انجام شبانه را خود کارهای

 فشار ،دندکر می کار ورد راه از نیز خانواده اعضای سایر اگرحال،  شغلیشان شود نیز افزایش یافت در حالی که بچشم نمی آید.

با آرامش  ور شدند برعکس؛ دور کار شدن برای برخی کارکنان شرایطی را ایجاد کرد که راحت ت .ایجاد می شد بیشتری روانی

فته یز کاهش یاشان نبیشتری کارهای خود را انجام می دادند و هر زمان که نیاز داشتند استراحت می کردند و حتی فشار کار

 (. Gigauri, 2020بود )

 نگرفت نظر در با دور اهر از کار برای را هایی برنامه و فضا تا کند کمک کار نیروی به باید مدیریت منابع انسانی ین،بنابرا

 اسازمانه برای واندت می آنالین کار اگرچه .شود نیز حفظ زندگی و کار تعادل شرایط زندگی ایجاد کند تا و فردی تفاوتهای

ه اتی در این زمینپس مدیریت منابع انسانی باید تمهید. است شدن اجتماعی عدم آن ضعف نقطه بزرگترین اما باشد، سودآور

 داشته باشد مثل برگزاری جلسات مکرر و تماسهای آنالین کارکنان با یکدیگر.

 تاثیرات نامناسب بر کار و خانواده    -

 .کنند توجه بگیرند، قرار کار محیط فعلی تغییرات تأثیر تحت نامتناسبی بطور است ممکن که کارکنانی به نسبت سازمانها باید

 نوعی" به یکی از این تغییرات همان کار از راه دور و در خانه است که مشکالتی را برای فرد و خانواده اش ایجاد می کندکه

 & Greenhaus) "می شوند ناسازگار هم با جهاتی از خانوادگی محیط و کار از ناشی فشارهای آن در که دارد اشاره تعارض

Beutell, 1985زمان هر از بیش است ممکن خانواده و کار حوزه بین درگیری احتمال کنونی، گیری همه روند ادامه با (. اما 

 برای ویژه به) خانه باشد به انتقال محل کار از ناشی تواند می که افزایش به رو فشار مدیریت بر عالوه واقع، باشد. در دیگری

 خدمات که هستند مجبور کارکنان مدارس، بسته شدن با ،(ندارند عادت مستقلی کاری یها محیط چنین به که کسانی

و  بیشتری را نیز ایجاد می کند که نیاز به مدیریت کردن دارد را نیز خود بعهده گیرند که این امر نگرانیهای کودکان از مراقبت

 .(Giurge & Bohns, 2020بیاید ) کنار دوستان خود و هخانواد امنیت و سالمتی مورد در مداوم نگرانیهای با فرد مجبور است

 بنابراین؛ حفظ مرز بین نقش شغلی و نقش فرد در خانواده ضرورت دارد که البته کار دشواری است.

 عوامل تاثیر گذار -
ست که کرده ا را بررسی ، عوامل تاثیر گذار بر دگرگونی دیجیتالی و کار از راه دور2020جیگاری با انجام تحقیق خود در سال 

 (. Gigauri, 2020در زیر به آنها اشاره شده است )

 :برای دگرگونی دیجیتالی به عوامل زیر نیاز است 

 بسترهای دیجیتالی .1
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 هوش مصنوعی .2

 پذیرش واقعیت .3

 :برای کار از راه دور به عوامل زیر نیاز است 

 مهارتهای مشارکتی .1

 مهارتهای مربوط به بکارگیری تکنولوژی .2

 ارتباطات .3

 عی شدن/ اجتماعی کردناجتما .4

 انگیزش .5

 کارایی .6

 
 ها   داده آوری جمع روش

 بین تعادل و نشد دیجیتالی انسانی، منابع مدیریت در19کووید  گیری همه بحران تاثیر درک تحقیق این هدف که آنجا از

کیفی و  یقتحق روش زا ،مدیریت منابع انسانی در دوران کرونا می باشد کار و بررسی چالشها، پیامدها و راهکارهای و زندگی

 تحلیل مورد جودهای مو پس از جستجوی مقاالت براساس موضوعات مرتبط و مطالعه و بررسی آنها، داده. شد مروری استفاده

 نتایج از اصلح های توصیه و گیری نتیجه نهایت در و گرفتند تا پاسخی برای سواالت مطرح شده بدست آید قرار تفسیر و

  .شد انجام

 

  ایافته ه
ست مله: از دجست از ابا توجه به بررسیهای صورت گرفته، مدیریت منابع انسانی در این دوران با چالشهای زیادی مواجه شده 

رای بمالی  دادن نیروهای متخصص و تعدیل نیرو که مساله حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مطرح می شود، بروز مشکالت

 ر کارکنانداامنی نمزد که روی کارکرد جبران خدمات تاثیر می گذارد، بروز حس سازمانها و مشکالت در پرداخت حقوق و دست

تر مناسب بود بسو افزایش استرس شغلی که توجه به مساله انگیزش کارکنان را دو چندان می کند، حفظ سالمت کارکنان، ن

 ترونیکی وتر الکتوجه به بحث بس )مکانی، الکترونیکی، آموزشی( در برخی مناطق جهت انجام وظایف شغلی در خانه )اهمیت

وابط نگیزش و رار روی تکنولوژی و توانمندسازی(، کاهش روابط اجتماعی کارکنان و تاثیرگذاری منفی در روحیه آنها )تاثیر ب

 کار(.

ماری یه گیری بران همدر ادامه با مروری بر مقاالت مرتبط با موضوع، چالشهای اصلی و نیازهای مدیریت منابع انسانی در دو

کارکنان  و انسانی ابعمن مدیریت سازمان، که را چالشهایی به مربوط اصلی های یافته ،1 کرونا بیان شده است. در جدول شماره

 ،19گیری ویروس کووید  ، نیازهای مدیریت منابع انسانی در دوران همه2اند و در جدول شماره  شده روبرو آن با در این دوران

 .مشخص شده است

 19گیری ویروس کووید  همه بحران از ناشی چالشهای: 1جدول 

 چالشهای مربوط به نیروی کار چالشهای مربوط به سازمان
چالشهای مربوط به مدیریت منابع 

 انسانی

 مدیریت ترس استرس وجهه سازمانی

 اجتناب از اخراج کارکنان بیکاری فرهنگ و ارزش سازمانی
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 عدم اطمینان و مدیریت بحران
 بکارگیری ابزارهای در دانش کمبود

 آنالین
 حفظ کارکنان

تعطیل شدن مشاغل یا تعلیق فرایند 

 کار 

ز سازگاری با کار از راه دور یا کار ا

 خانه
 مدیریت آنالین و از راه دور

 بحران  مدیریت دانش در و مهارت کمبود مرخصی اجباری بدون حقوق مقررات و جریمه ها

  مشکالت مالی
برد تکنولوژیهای کمبود دانش در کار

 نوین

 مقررات جدید برای ایمنی و رفاه کارکنان  انعطاف پذیری

   دیجیتالی یا مجازی شدن

 
است و  د آمدهمطالعات نشان داده است که در دوران بحرانی این همه گیری، مشکالتی برای مدیریت منابع انسانی بوجو

 آنها اشاره شده است:کمبودهایی خودشان را نمایان ساخته اند که در زیر به 

 آموزش و مهارت اقدف آنها از بسیاری تجربه، سالها رغم علی. دارند احتیاج بیشتری دانش به انسانی منابع متخصصان -

          .هستند بحران مدیریت در ویژه به

 ورط به مشاغل فت ویا دخواه افزایش آینده در رقابت زیرا دارد، نیاز  بیشتری مهارتها و آموزشهای به هنوز کار نیروی -

 .دهند می شکل تغییر توجهی قابل

 نیاز به مهارتهایی که قدرت سازگاری فرد با محیط در حال تغییر را افزایش دهد. -

 توجه بیشتر به نوآوری و افزایش توانایی در یادگیری و خالقیت. -

 کمک به نیروی کار جهت افزایش خود کنترلی. -

ا رپذیر  انعطاف آیندهایفر دهند، توسعه را خود انسانی منابع و کرده تدوین را رکسب و کا تداوم برنامه باید سازمانها -

 .در سازمان پیاده سازی کنند را جدید جایگزین فرایندهای غیرمنعطف کنند و فناوریهای

 شند تاداشته با مشترک تالش باید با هم مدیریت منابع انسانی و عالی مدیریت که کردند توصیه متخصصان -

 کنند. تدوین سازگاری و پذیری انعطاف بر تمرکز با بحران با مقابله برای هاییاستراتژی

دیریت منابع م که است الزم بنابراین. دارد گیر همه پشت سر گذاشتن این بحران در اساسی نقشی سازمانی فرهنگ -

 .باشد داشته کارکنان با نزدیک ارتباط و مکرر ارتباط انسانی

 روز دانش آنها را به ،به مشارکت فرا می خواند را آنها کند، می تشویق را کارکنان انی،انس منابع مدیریت که هنگامی -

پشت سر  راحتی به را بحران از ناشی دشواریهای تواند می سازمان اهمیت می دهد، آنها به نظرات و دارد می نگه

 گذارد.

اره و ه برق، اجه هزینزینه های آنها از جملدورکاری در این دوران برای برخی از سازمانها مفید بوده و باعث کاهش ه -

نها بر سازما غیره شده است که البته؛ بدلیل عدم سرشکن کردن سود ناشی از کاهش این هزینه ها توسط برخی از

 .روی حقوق کارکنانشان باعث نارضایتی نیروی کارشان شده است که باید به آن هم توجه الزم بشود

 انسانی منابع تخصصانم و باشد تصور قابل غیر سازمانها از بسیاری برای دور راه از رکا رسد نمی نظر به حال این با -

 پذیر امکان واقع در آنالین استخدام یا جلسات بصورت آنالین و مجازی و آموزشها انجام که اند شده متقاعد اکنون

قابل انجام  یا بصورت قبل نیست الزم همچون گذشته، دیگر کارکنان دقیق کنترل با توجه به این شرایط،. است

 نخواهد بود.
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، ان بحرانیین دورابا توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده براساس نقش و کمبودهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در 

 ه شده است:به صورت خالصه آورد 2راهکارهای  مدیریت منابع انسانی در این دوران همه گیری در قالب جدول شماره 

 

 19: راهکارهای مدیریت منابع انسانی در دوران همه گیری ویروس کووید 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  گیریبحث و نتیجه
 به سازمانها واکنش نحوه و انسانی منابع مدیران فعالیتهای بر 19کووید  گیری ههم تأثیر چگونگی بررسی هدف با تحقیق این

شرایط تقریبا  جهان سراسر سازمانها در مشخص شد که ادبیات، مروری بر با .گرفت صورت انسانی منابع دیدگاه از بحران

 تاررف بر آن تأثیر و یانسان منابع مدیریت با رابطه در را مشابهی روند گیری تجربه و محققان همه بحران مشابهی را در این 

 اند. کرده کارکنان، مشاهده

در کنار  که ت؛اس پیچیده گیری، همه به واکنش عنوان به سازمانها در داده رخ فعلی نتایج نشان می دهد که فرآیندهای

 ازگارس جدید واقعیت ، باو هدف تیجهن به رسیدن برای سازمانها و است. کارکنان مثبتی نیز داشته منفی، نتایج نتایج از بسیاری

 می،تی روحیه نتیجه، رد .این سازگاری سریعتر پیش رود تا شود تأکید داخلی ارتباطات بر باید راستا، این لذا؛ در. شوند می

 با انسانی ابعمن است. مدیریت ضروری متغیر محیط این در ادامه حیات سازمانی و شغلی برای همکاری و هماهنگی دوستی،

 در بلکه فعلی، اغلمش انجام برای نیاز مورد مهارتهای در فقط نه کارکنان آموزش آنالین، انسانی منابع فرآیندهای عرفیم

 توجه به شرایط پیش در دنیای امروز و با. دارد توجهی قابل سهم شرایط، تغییر صورت در آینده برای الزم مهارتهای توسعه

 .اشته باشدتمرکز بیشتری د موارد این روی نیروی انسانی توسعه های رنامهب در باید انسانی آمده، مدیریت منابع

 راهکار 

 کسب دانش و مهارت بیشتر در مدیریت بحران توسط متخصصان منابع انسانی  1

 همگامی بیشتر با تغییرات 2

 آموزش بیشتر به نیروی انسانی جهت سازگاری راحت تر با تغییرات 3

 و نوآوری بیشتر ایجا بستر برای خالقیت 4

 خود کنترل کردن هر چه بیشتر نیروی کار 5

 بکارگیری فناوریهای نوین  6

 توجه بیشتر به امر توسعه کارکنان 7

 بکارگیری فرایندهای منعطف/ منعطف تر 8

 همکاری و مشارکت هر چه بیشتر مدیران عالی و مدیران منابع انسانی 9

 نانکارک ومکرر بین کارکنان، مدیران منابع انسانی داشتن سیستم ارتبطاتی مستقیم و  10

 برانگیختن هر چه بیشتر نیروی انسانی در این دوران 11

12 
یش بازبینی مجدد سیستم کنترلی در سازمان و هماهنگ کردن آن با شرایط جدید پ

 آمده
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 باید ،اطمینانها عدم با مدنآ کنار بهتر برای کارکنان زیرا دهند، توسعه و بهبود را خود انسانی منابع باید سازمانها طرف، یک از

 آموزشی جلسات ایه هزینه که کند می مجاب را سازمانها بحران، مدیریت دیگر، طرف از .کنند کسب دانش بیشتری مهارتها و

 های هزینه کاهش بین درستی تعادل انسانی منابع مدیریت که است مهم دهند. بنابراین؛ کاهش را توسعه فعالیتهای سایر و

 .شود نمی حاصل کارآیی و اثربخشی صورت، این غیر در. کند پیدا کارکنان توسعه و اقتصادی رکود از ناشی

اری و ز این بیمگذر ا ر است؛ یکی از مسایلی که مدیریت منابع انسانی با آن روبرو خواهد شد این است که بعد ازالزم به ذک

 برای دیگر رخیب که حالی در دهند ادامه خانه در را خود همچنان کار دهند می ترجیح کارکنان از شرایط قرنطینه، برخی

 یروین ازمانها، بهسدر برخی  انسانی منابع جدید ید الزم باشد تا سیاستلذا؛ شا روز شماری می کنند. محیط کار به بازگشت

 وینتد دیدی بر این مبناجاستراتژیهای  باید انسانی منابع مدیران بنابراین. کنند خودشان انتخاب را کار حالت دهد اجازه کار

 ترکیبی مدل سازماندهی .راتی گرددتغیی نیز ممکن است دستخوش کاری سفرهای به مربوط سیاست و قواعد همچنین؛. کنند

 نکارکنا استخدام جدید، متناسب با شرایط سازمانی فرهنگ بازنگری دور، راه از کار ادامه جهت کار نیروی به دادن اجازه برای

 .از اهداف پیش رو سازمانها خواهد بود دیجیتال اداری فضاهای ایجاد و دور و آنالین راه از

 

 پیشنهادها    
اده انجام خانو و ارحل تعارض بین ک بیشتری بر روی تحقیقات ن این همه گیری و کار در منزل؛ مطمئنا، در آیندهبا رخ داد

 ستا ممکن ن،ای بر عالوه. خواهد شد و دیدگاهها و رویکردهای جدیدی را پیش روی مدیریت منابع انسانی خواهد گذاشت

اش و جبران خانواده، مدیریت عملکرد و سیستم پاد و کار ینب تعارض ادبیات در را شگفت آوری و جدید گیریهای جهت

ری نیز د ساعت کاحتی ممکن است استاندار کند که منجر به بررسیهای بیشتر و ارائه راهکارهای بهتر گردد. ایجاد خدمات

 مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با دنیای امروز تغییر یابد، که این نیز جای تحقیق دارد.  

 و شدن دیجیتالی تاثیر نحوه تیمها، و کارکنان کار نحوه سازمانی، تصمیمات مورد در هایی داده آوردن دست به از طرفی،

 و ،19یرووس کووید و گیری همه دوران در مدیریت منابع انسانی موارد اصلی مورد تمرکز سازمانها، بر دور راه از کارکردن

 .بود خواهد برای محققان آتی جالب نسانیمدیریت منابع ا استراتژی تغییر و اصالح چگونگی

کلی و  طور به جامعه وآنها  خانواده اعضای کارکنان، رفتار بر دور راه از کار و شدن دیجیتالی تأثیر مورد در اطالعات کسب

 تاثیری که بر روی سازمانهای داخل کشور گذاشته است باید بررسی شود.    

 اسخپ خدمات در ارائه در هکتغییراتی  تا شود داده تغییر باید انسانی منابع عملکرد گونهچ که بگیرند نظر در باید آینده محققان

چه  خدمات، ارائه رد فیزیکی تعامل کاهش یا خدمات ارائه شدن دیجیتالی افزایش جمله از رخ داده است، 19کووید  به بحران

 19کووید  أثیرت به پاسخ در کارکنان مدیریت نحوه از مشتری درک باید چگونگی همچنین؛ مشتری خواهد گذاشت. بر تاثیری

     .بیشتر مورد بررسی قرار گیرد آنها تعامل نحوه و سازمانها خدمات و محصوالت به آنها اعتماد بر
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