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  یمنابع انسان تیریمد یکرونا برا روسیو یریگ بحران همه یامدهایپ یبررس

 (اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀ)مورد مطالعه: مجموع

 *2مؤمنی ماندان، 1اسماعیل نصری
 تهران، ایران ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ي، واحد تهران مركزيمنابع انسان يآموزش و بهساز شیگرا ،يتیدانشجوي كارشناسي ارشد علوم ترب 1

 رانیتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد تهران مركز ،يمنابع انسان ۀتوسع تیریگروه مد اریاستاد 2

 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
 ریچندسال اخ ینوظهور، ط ۀدیپد نی. ارود یشمار م به یجهان ۀجامع دیجد یها از چالش روسیان کرونا وبحر

شده است. در  یخیـ تار یفرهنگ یها ها و مجموعه در موزه یو مخرب در صنعت گردشگر یمنف راتیموجب تأث
 یوجود آورده است. هدف اصل به یسانمنابع ان ۀرا در حوز یکاماًل متفاوت طیشرا روسیکرونا و وعیش ان،یم نیا

 یریگ در طول همه یمنابع انسان تیریدر مد روسیکرونا و یریگ بحران همه یامدهایپ یپژوهش حاضر، بررس
 ؛یشیمایـ پ یفیپژوهش به لحاظ روش، توص نیبوده است. ا اورانین یخیـ تار یفرهنگ ۀکرونا در مجموع یماریب

پژوهش  نیا یآمار ۀشده است. جامع یساز یکم   کرتیل فیبا استفاده از ط ادهو به لحاظ د یبه لحاظ نوع، کاربرد
اند که براساس فرمول کوکران،  داده لینفر تشک 120به تعداد  اورانین یخیـ تار یفرهنگ ۀکارکنان مجموع یرا تمام

 ،یعامل یبارها بیرض یها ابزار پژوهش با استفاده از آزمون ییو روا ییایشده است. پا  نیینفر تع 103حجم نمونه 
شده است.  دهیواگرا سنج ییهمگرا و روا یی، رواrho_A بیضر ،یاشتراک ییایپا ،یبیترک ییایکرونباخ، پا یآلفا

ها استفاده شده است.  داده لیتحل و  هیتجز یبرا ۳.ال.اس یو اسمارت پ ۲4.اس.اس یاز نرمافزار اس.پ نیهمچن
به  یآموزش یها دوره ۀکارکنان، ارائ یمجاز یزندگ ۀو چرخ یریذپ فاز انعطا تیرضا نیانگیم ها، افتهیطبق 

 ن،ینو یها ارتباط مستمر با استفاده از روش یبرقرار قیکارکنان از طر ۀزیانگ یکارکنان، مشارکت، توسعه و ارتقا
در  نکناکار یسازمان برا یمنیها و اقدامات ا از کارکنان و حفظ سالمت و رفاه آن تیحما یبرا نینو یها روش
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 مقدمه
 جملهاز. است شده ها انسان یزندگ گوناگون ابعاد در گسترده یها بحران دآمدنیپد موجب یجهان سطح در کرونا یپاندم ۀگسترد وعیش

کرونا،  روسیومتأثر از که  است طور کل( )به یاند صنعت گردشگر از آن داشته یو بحران ناش 19 -دیرا از کوو یریرپذیتأث نیشتریکه ب یعیصنا
 همکاران، و یعلو) را درپی داشت ها موزهو  یخیتار ی ـفرهنگ یها از مجموعه دیبازد زانیکاهش مو و رکود شد  یاساس راتییدستخوش تغ

 یفروپاش ی را دچارنواز و مهمان یگردشگر 19 -دیکوو. کرد اشاره اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموعتوان به  یم . در این راستا(2 ، ص1399
با ارقام سال  هسی)در مقا افتیدرصد کاهش  ۲۲حدود  ،۲0۲0اول سال  ۀماه در سه یالملل نیست. ورود گردشگران بکرده ا یجهان یاقتصاد
سفر در  یها تیمحدود نی(. همچنUNWTO, 2020) باشد درصد 80 تا 60 نیب سال کل یبرا ساالنه کاهش شود یم ینیب شی( و پ۲019

کرد و  یلیرا مجبور به تعط ینواز و مهمان یمشاغل گردشگر روس،یمهار و یبرا یاجتماع یگذار اقدامات فاصله یاز کشورها و معرف یاریبس
 یبحران مال بحران پنج برابر   نیا ریموضوع، تأث نیدرنظرگرفتن ا با(. UNWTO, 2020شغل را در معرض خطر قرارداد ) ونیلیم 100از  شیب

مقابله با  یبرا یریپذ انعطاف تیظرف ۀوکارها به توسع کسب ازیبر ن ییها نبحرا نی(. چنOECD, 2020) است شده برآورد ۲008سال  یجهان
ک یو بقا یفور یها چالش  شیبه نما ریاخ ینارهایطور گسترده در وب ها به ها در بحران سازمان یریپذ انعطاف جادیا ۀ. نحوکند یم دیبلندمدت تأ

 یها مقابله با چالش یریادگی منظور به ،ها سازمان یبرا موضوع نیداختن به اکه پر رسند به این نتیجه میدر آن محققان  وشده است   گذاشته
ه، نقش شدبحث ی علم گوناگونکه در مجامع  یتیری(؛ ازجمله اقدامات مدResilience Destinations, 2020) است یاتیح ،رمنتظرهیغ
 تیریخود در مد یفراتر از عملکرد سنت یمنابع انسان تیریدگذشته، م ۀاست. در طول دو ده یبحران طیشرا در 1یمنابع انسان تیریمد یاتیح

 ،ها سازمان تیوکار و تقو کسب یداریکه به پا ندیب یم ییها ییکارکنان را دارا گونه که ؛ ایناست دهیرس یتر مهمو به نقش  عمل کرده کار یروین
 ;Avey et al., 2008; Bustinza et al., 2019; Naznin & Hussain, 2016) کنند یکمک م ،مدت یدر طول رکود طوالن ژهیو به

Pfeffer, 1995ایبال ایها  در بحران یسازمان یآور تاب جادیدر ا یانسان یۀسرما تی(. با وجود اهم (Lengnick-Hall et al., 2011; 

Nilakant, 2014) یها وهیمطالعه ش نیاست. انشده  یبررس یخوب  به یگردشگر ۀنقش کرونا در حوز و یمنابع انسان تیریمد نیب ارتباط 
از  افراددرک  شیو با افزا کند یم یاند بررس ها اتخاذ شده در طول بحران یسازمان یریپذ انعطاف تیظرف ۀتوسع یرا که برا یخاص یمنابع انسان
 و کرونا روسیو یمنف اتریتأث توجه با. کند یم کمک بحران تیریمد دانش ۀمجموع به کرونا، یریگ همه دوران در یانسان منابع راهبردهای

 رسد یم نظر به بنابراین، .شود یم یتلق مهم یا مسئله ها آن تیریمد و ها بحران امروز، طیشرا در ،یگردشگر صنعت در آن نینو یها چالش

 امر نیا که است بحران هرگونه رشیپذ ۀآماد همواره سازد یم جدا عیصنا گرید از را آن که ییها یژگیوداشتن  با یگردشگر صنعت که

است  بحران مناسب تیریمد و راهبرد مستلزم موضوع نیا نیبنابرا ؛بخشد شدت را صنعت نیا در بحران بروز زانیم و وقوع احتمال تواند یم
 کارآمد و تواناست. یبع انسانامن ۀبرعهد یکنون طیشرا زیآم تیموفق تیریمد یواقع رکن اصل (. در22: 1396 د،یمؤ یمنصور و گهر یاوری)

 راتیتأث میبرآن قیتحق نیدر ا ؛شده است ها سازمان در یانسان منابع یها حوزه در گذاریریتأث موجببحران کرونا  نکهیبا توجه به ا روی ایناز
منابع  تیریمد درکرونا  روسیو یریگ همه بحران یامدهایپ یبررسپژوهش  نیهدف از اکنیم.  یرا بررس یمنابع انسان ۀحوز درآمده  پیش طیشرا

باهنر  دیشه دانیباهنر(، م دی)شه اورانین ابانیخ در اورانین یخیاست. مجموعۀ فرهنگی ـ تار اورانین یخیتاری ـ فرهنگ ۀمجموع در یسانان
 زین یپهلو دوران در. شد ساخته آن در ییبایز یبناها و گرفت قرار قاجار شاهان توجه مورد بار نینخست یبرا مجموعه نیتهران واقع شده است. ا

 به...  و مجسمه ظروف، س،ینف یها مانند، فرش ،یاز دوران پهلو یآثار ،اورانین یمل ۀ. در موزشد افزوده بدان ییبناها و داده آن در یراتییتغ
 خرداد 6 در مجموعه، ارزش و ها ییبایز لیدل به اورانین یخیـ تار یفرهنگ ۀ(. مجموع152 ، ص1385 ،یسی)نف است شده گذاشته شینما

در صنعت  یمنابع انسان تیریمد زیمفهوم بحران و ن ابتدا ،مقاله نیا در .است دهیرس ثبت به رانیا یمل آثار فهرست در 2025 ۀمارش به 1377
                                                           
1. Human Resource Management (HRM) 
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 یمنابع انسان ۀحوز در روسیکرونا و وعیش یامدهایپ ،ها نامه پرسش یابیارز قیاز طر سپسو  شده یبررس اختصار به (ها )موزه گردشگري
 .است هشد لیتحل اورانین یخیارتی ـ فرهنگ ۀمجموع

 گردشگري صنعت در بحران مفهوم

 انگریهاست. بحران ب مرتبط با آن یها سازمان و نهادها ها، کنش نظام،(، یجمع ای ی)فرد یزندگ افراد، بر ناظر عام و گسترده کاربرد در بحران
 در دیشد یختگیگس هماز یمعنا به بحران نیهمچن(. 44 ، ص1۳84 ،ینوذرو امور است ) ها دهیپد تداوم عدم ای تداوم ۀدربار یریگ میتصم

 ؛شوند یم دیشد صدمات و بیآس دچار عیوس سطح در طیمح و ها ییدارا و اقالم ها، انسان ند،ایفر نیا در که است جامعه هر یها تیفعال
بحران  ی،اتینظر عملماز (. 218 ، ص1399 ،یننایق یهاشم و انیشهواز) ردیبگ خود کمک موجود منابع از است قادر فقط جامعه که یطور به

که موجد  یعوامل (۲ ؛ستمیو ساختار س طیمح( 1 اند از: عامل وجود دارد که عبارتکرد که در آن دو  لیوتحل هیتجز ستمیس در قالب توان یرا م
 صیو تشخ فیعامل مهم که در تعر سهدارد.  ازیرا ن یدگیرس نیکه باالتر گردد یبه آن بخش برم ستمیبخش س نیرتریپذ بیآس نیی. تعاند بحران

مذکور در  ۀگان از عوامل سه کیهر زانیم که نیبرحسب ا گوناگون یها . بحرانیریغافلگ وزمان  د،یاند از: تهد بحران نقش عمده دارند عبارت
ها  . بحرانندحاد یها بحران یها یگژیاز و یریزمان و غافلگ یکوتاه د،یشدت تهد. شوند یم یبند باشد درجه فیضع ایمتوسط  د،یها شد آن

 یو اضطراب و سردرگم جانیرا با ه رندگانیگ میهاست که تصم بودن آن رمترقبهیغ نیها هم آن ۀعمد یها یژگیو از یکی و کنند یمعمواًل خبر نم
 یها تیوضع با برخورد ۀآماد ندم نظامطور  مسئوالن امور است که به اریدر اخت یادیز اریامکانات بس یعاد طیدر شرا اما ؛کند یمواجه م

 نیتر از مهم یکی یازآنجاکه امروزه گردشگر زین یگردشگر صنعت در(. 40 ، ص1۳95و همکاران،  ماسوله یعسگر) شوند یبحران یاحتمال
نه تعریف گو این یگردشگر بحرانفراوان است.  تیو کنترل بحران حائز اهم ییشناسا ۀمسئل، شود یکشورها شناخته م یاقتصاد یها بخش

 یمنیا یبرا یدیتهد ای کند مختل را یگردشگر با مرتبط وکار کسب انجام و دیتهد را مقصد یعیطب عملکرد که یرخداد هرگونه شود که: می
 (.28 ، ص1396 د،یمؤ یمنصور و گهر یاوری)بحران گردشگری نام دارد  باشد گردشگران

 کرونا یمار یب یر یگ همه دوران در یانسان منابع تیر یمد یها فرصت و ها  چالش

است،  یسازمان تیریاز اهداف مد یکیتنها  نه یمنعطف از منابع انسان ۀهستند و استفاد ها سازمان ای ها شرکت در یمهم منابع یانسان منابع
و  شرفتهیپ ینابع انسانم یها و رفتارها ها به مهارت از شرکت یاریبساست.  یمدار به سمت مردم یمنابع انسان تیریمد یارتقا یبرا یبلکه روش

 ,.Laidi et alاست ) یضرور طیشرا نیتحقق ا یبرا یمنابع انسان یریپذ انعطاف دارند. ازین یمنابع انسان تیریمناسب مد یعملکردها

2021.) 

ابله با مق نیو همچن یو فعل دیکارکنان جد لیمشکل تعد 19-دیکوو یریگ همهاز  یناش یمنابع انسان تیریمهم مد یها از چالش یکی
نامطلوب  یها هیو رو ها استیس. شود یمرا شامل  دیجد یاجرا ایاز راه دور  یکار یها طیبه مح رییکه تغاست  افتهیرییشدت تغ  به یکار طیشرا

 ترشیکه افراد ب کند یم انیب طیمح ـ فرد تناسب یتئور. کروناست روسیو از یریشگیپ یها راه از یکی یاجتماع فاصلۀ حفظ یمحل کار برا
آنان  یها ها و ارزش خواسته ،مشابه باورها یکار یها یژگیها و و ارزش ،یفرهنگ یها یژگیودارای که  شوند یم ییها ها و سازمان جذب شرکت

سازمان  کیجذب  یاساس ای یهدف اصل نیبراساس ا شهیفرایند استخدام، کارکنان بالقوه هم کل   در(. He & Harris, 2020) هستند
دائم کاهش صورت  به یکیزیتعامالت ف دهند، یکار وفق م دیخود را با اشکال جد 19 -دیکوو لیها به دل اکثر سازمان که ازآنجا اما؛ شوند یم
کار و سازمان  یرویو رفاه ن یعموم یور بهره در یبار فاجعه ریتأث تواند یم یریگ همه ۀجیدرنت دیجد طیمح ـ فرد یناسازگار نیبنابرا ؛ابدی یم

 ییها عامل دیاشکال جد انیدر م یکه حت دهند ی( نشان م2020) 1همکاران و ریخض(. He & Harris, 2020کل داشته باشد ) کی منزلۀ به
                                                           
1. Khudhair  
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کارکنان مؤثرتر  یور بهره شیافزا یکار از راه دور را برا توان یها م آن قیکه ازطر ییها راه نیها هنوز با بهتر از سازمان یمانند کار از راه دور، برخ
کارکنان و سازمان،  نیخوب ب یکار ۀحفظ رابط جهیو درنت یدورکار قیتعهد کارکنان از طر شیکه افزا دهد ی. مطالعات نشان مستندینا نکرد آش

-دیکوو وعیش زماندر  ژهیو به ؛ها دشوار است سازمان یاوقات انجام آن در برخ یاست که گاه یراهبرد یها هیو رو ها استیس یمستلزم اجرا
 (.Lauer et al., 2020; Stavros et al., 2020) است محدود یابتکارات نیچن از تیحما یبرا منابع که 19

 پژوهش ۀنیشیپ

 و ها موزه یانسان منابع ۀحوز در آن ریتأث ۀدربار یجامع قیتحق تاکنون که است یانسان منابعۀ حوز در دیجد موضوعات از روسیو کرونا
 درکرونا  روسیبه نقش و یبخش ،شده انجام یها پژوهش از یبرخ در موضوع، نیا رغم به. است نشده نگاشته یخیتار یفرهنگ یها مجموعه

 یانسان منابع تیریمد یها چالش» عنوان با یپژوهش در( 1399) ینانیق یهاشم و انیشهواز ازجمله ؛است افتهی  اختصاص یصنعت گردشگر
 راهکار ۀارائ و بحران نیا با ههمواج در یانسان منابع تیریمد نقش به «رانیا یدارهتل صنعت در راهکار ۀارائ و کرونا بحران از گذار دوران در

 تیریمد یالگو» عنوان با یا ( در مقاله1399پور و همکاران ) . حسناند پرداخته کرونا دوران در یهتلدار صنعت یرو شیپ یها چالش بر غلبه
 یوکارها برا کمک به کسبکرده که برای  تالش« 19-دیکوو روسیو وعیش بحران: یموردۀ نمون ران؛یا یگردشگر ۀعرض بخش یبرا بحران

 همکاران و یرودسر انیتق ریم .دهند ارائه را رانیا یگردشگر صنعت در بحران تیریمد یساختار یآن، الگو یها  بحران و چالش نیمقابله با ا
اند.  پرداخته قیتحق و مطالعه به 19-دیکوو وعیش دوران در نگردشگرا حضور به نسبت زبانیم ۀجامع رفتار و نگرش ۀنیزم در زین( 1399)

. اند مطالعه کردهآن را  یها امدیپ با مقابله یبرا راهکار ۀارائ و یورزش یگردشگر در 19-دیکوو ریتأث( 1399) همکاران و یعلو نیهمچن
 یمرور کردیرو با را 19- دیکوو یریگ همه ولط در یانسان منابع تیریمد ۀنوآوران راهبردهای ی( در پژوهش2021و همکاران ) یزیعز
 با مرتبط یرعادیغ ماتیتصم و راهبردها ها، چالش ییشناسا برای جامع یمرور ،مطالعه نی. هدف از اکردند یبررس یتیروا کیستماتیس

 تیریمد یراهبردها ،یتیمرور روا ردکیرو با مطالعه نیاست. ا 19 –دیکووی ریگ در طول همه ینیبال یها سازمان از ریغ به یانسان منابع تیریمد
 یها گاهیپا قیمنتشرشده را از طر اتیادب قاتیتحق یمرور ۀکرد. مطالع یبررس را 19 –دیکوو راتیمبارزه با تأث یها برا سازمان یمنابع انسان

5ستایو ل 4نفویا سیسا ،3، اسکوپوس2، پابمد1ی در وب آف ساینسکیالکترون یاطالعات
 اولۀ ماه سه تا ۲0۲1 نوامبر از هشپژو نیانجام داد. ا 

 و مرتبط ۀمقال پانزده شامل منتخب، مقاالت یبررس با مطالعه نیا. کرد استخراج مذکور یاطالعات یها گاهیپا از را مقاله 1۲81 تعداد ۲0۲1
 با مبارزه یبرا اتیادب یاه افتهی براساس یانسان منابع تیریمد راهبردهای از یمفهوم یچارچوب ،خروج یارهایمع و یتکرار موارد حذف

 در رییتغ ،یجهان بهداشت بحران ،یاقتصاد شوک مانند یمتعدد نامطلوب یامدهایپ 19 –ی کوویدریگ همه. تشکیل داد 19 -دیکوو یریگ همه
 ،یریپذ مل انعطافشا راهبردها ن،یبرا به همراه داشت. عالوه یتجار یها تیفعال ۀادام یبرا سازمان سطح در ییها چالش و یاجتماع یرفتارها

 همکاران و 6گانکالوس. بود روان یتجار یها تیبه فعال ازیو ن یسازمان یابینوآورانه براساس ارز راتییو تغ یابیاستعداد ،یداخل ییکارا تیتقو
ها  در سازمان رییتغ یراب یا رمنتظرهیغ ازین 19 –کووید. را بررسی کردند یمنابع انسان تیریافراد از نگاه مد تیریکرونا و مد یماری( ب2021)

. ستندین مند نظامهنوز  ندهاایفر نیاست که ا یمعن نیبه ا یبحران جهان نیا تیکرده است. ماه جادیا یمنابع انسان تیریدرمورد مد ژهیو  به
منابع  تیریمد یندهاایرو ف ها وهیدر ش راتییتغ فیکمک به توص کند، یاستفاده م یبیترک یلیو تحل یاکتشاف یکه از طرح ،مطالعه نیا از هدف
 یمنابع انسان رانیمد یها با پاسخ یشرکت پرتغال 1۳6است.  ندهیآ یبرا یمنابع انسان رانیانداز مد چشم ۀو ارائ یریگ همه نیاز ا یناش یانسان
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و  تیعضو نش،یو گز کار، استخدام یده آموزش، سازمان ،یمنیکار و ا یندهاایکه در فر دهد ینشان م جیمطالعه شرکت کردند. نتا نیدر ا
 شیافزا. از پیامدهای آن سازمان را نشان داد ۀو انداز رییسطح تغ نیکه ظاهر شد ارتباط ب ییها لیداده است. پروفا رخ  یاصل راتییارتباطات تغ

گزارش  یمنابع انسان انریمد بود. بحران نیها با ا سازمان یو سازگار یمثبت از سطح آمادگ یابیو اخراج کارکنان و ارز یاستفاده از دورکار
( در 2021) همکاران و 1سو نگوک. بود خواهد همراه کار یده و سازمان یدورکاربا  ،یاوردر استفاده از فن   راتییتغ نیکردند که مشهودتر

 نشان مطالعه نیا. ی کردندبررسرا  تنامیدر و یمنابع انسان تیریمد یها تیدر دوران بحران کرونا: براساس فعال یآور تاب شیافزا یپژوهش
 -دیکوو بحران اول موج از ماندن زنده یبرا را یسازمان یریپذ انعطاف ،تنامیو در ینواز مهمان و یگردشگر یوکارها کسب چگونه که دهد یم

 اتخاذ ۀنحو رب مطالعه نیا شوند، یم شناخته ینواز مهمان و یگردشگر خدمات در مهم عدب   درحکم کارکنان که نیا به توجه با. دادند توسعه 19
 و یگردشگر ریمد 20 با تنامیو ۀنیقرنط طول در. شد متمرکز بحران طول در یسازمان یریپذ انعطاف ۀتوسع یبرا( HR) یانسان منابع یها وهیش

 قبل، وکارها کسب نیا کهـ  را یانسان منابع یریپذ انعطاف جادیا یبرا یارزشمند یها وهیش ها افتهی. شد انجام قیعم یها مصاحبه ینواز مهمان
 را یگردشگر کار یروین تواند یم یانسان منابع یها وهیش چگونه که نیا از ما درک به جینتا. دهند یم نشان ـ کردند اجرا نهیقرنط از بعد و طی

 .کند یم کمک دهد شیافزا یجهان ریگ همه یماریب کی با ههمواج در را یسازمان یریپذ انعطاف و کند حفظ
منابع  ۀحوز درمخرب آن  یامدهایکرونا و پ روسیو وعیاز ش یزمان طوالن گذشت مدت غمر که به دهد یم نشان شده انجام مطالعات

 انجام نشده اورانینی خیتار ـ فرهنگ ۀدر ساختار مجموع یمنابع انسان ۀحوز در کرونا روسیو راتیتأث دربارۀ یمستقل قیتاکنون تحق ،یانسان
 .است مدنظر موضوع دربارۀ قیتحق انجام یها ضرورت دهندۀ نشانامر  نیاست که هم

 پژوهش یمفهوم مدل

را  ییهستند. عملکرد و تعامل مؤثر کارکنان کارا یدر هر سازمان یسازمان اتیعمل یتوسعه و اجرا ،یریگ شکل یاز عوامل اصل یکیپرسنل 
 Risley, 2020; Yoosefi Lebni et) دهد یکاهش مرا ارتقا و ترک شغل کارکنان را  یرشد و سودآور ،یور بهره تیدرنها و کند یم نیتضم

al., 2021b; Maqsood et al., 2021)ها قرار  از سازمان یاریسالمت و رفاه کارکنان مورد توجه بس ،یمنیا ،یدر بحران کنون اساس ؛ برهمین
 تیریمد افراد، استخدام ۀفیوظ که ی،انسان منابع رانی(. مد Dennerlein et al., 2020; NeJhaddadgar et al., 2020گرفته است )

 یبرا ثرؤم و خالقانه نوآورانه، یها راه دنبال به دارند، برعهده را کارکنان یبند طبقه یبازنگر و نیتدو نیهمچن و ایمزا و حقوق کارکنان، عملکرد
 ها آن از اعتماد قابل تیریمد ردراهب کی خلق( و با Yoosefi Lebni et al., 2021a) هستند ها آن یسالمت حفظو  کارکنان مشکالت حل
با توجه  19 -کووید یخی(. چالش تارROGGEVEEN et al., 2020; Abbasi et al., 2018; Ziapour et al., 2017) کنند می تیحما

 است ینسانا منابع حیصح تیریمد یبرا یریپذ انعطاف و قیعم تفکر ازمندین ،یاقتصاد انداز چشم رییتغ و نامطمئن و ییاستثنا طیبه شرا
(Yoosefi Lebni et al., 2021; Risley, 2020; Abbas et al., 2019 در سال .)2دسکوی، داو۲0۲0

منابع  یمنظور طراح به و همکاران 
 تیرضا دردفتر منعطف و کار مشترک را  ،یمانند دفتر کار در خانه، دفتر کار خانگ ر،یپذ انعطاف یکار یها زمان و مکان ریتأث دار،یپا یانسان
کار، مانند دفترخانه و گردش  یریپذ انعطاف یها نشان داد که اشکال اصل آن پژوهش جیکردند. نتا یبررس ییایو عملکرد کارکنان رومان یشغل

اجرا شده  یریپذ انعطاف راهبرداظهار داشتند که  ییایسوم کارمندان رومان کیاعمال شده است.  یتاحد کم یکارمندان در بازار کار رومان
شده است. از نظر انعطاف در  یتوجه کم یکار و اضافه ینوبت کار ر،یپذ انعطاف یکار یروزها ر،یپذ انعطاف یکار های اما به ساعت است،

 نیا جیحال، نتا نیاجرا شده بود. باا یکم اریکار از خانه تاحد بس راهبردکه  یدرحال کردند؛استقبال  شتریخانه ب ازکارکردن از محل کار، کارکنان 
که  یا (. مطالعهAzizi et al., 2021کند ) یراه حل مناسب اشاره م منزلۀ  محل کار به یریپذ کار از خانه و انعطاف یبیالعه به روش ترکمط
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 منابع تیریمد راهبرد 19 -دیکوو یریگ شرکت در طول همه نی، نشان داد که ادادندکارکنان خط کروز انجام  دربارۀ( 2020) همکاران و 1کیراد
 خطوط یها شرکت نی؛ بنابراشد مشاهده یحیتفر یها شرکت کارکنان در یروان و یروح مشکالت از متعددی موارد. نداشت یمناسب ینانسا

 جینتا. کنند جادیا 19 -کووید یریگ همه مانند یبحران طول در کارکنان استرس و یافسردگ اضطراب، کنترل یبرا یمناسب راهبردهای دیبا کروز
 یانسان منابع تیریمد نظر از شرکت. نداشتند خود شرکت به تعلق احساس ای دیام کروز خطوط شرکت کی کارکنان که داد نشان مطالعه نیا

 را ییها فرصت ها بحران که نی(. با توجه به اRadic et al., 2020) بودند شده دینااماز آن  و اعتماد یب آن به کارکنان رایز ؛بود خورده شکست
 شرکت یانسان منابع تیریمد راهبردهایو  یفرهنگ سازمان یبازنگر یفرد برا منحصربه یفرصت( 19 -)کووید یکنون بحران کنند، یم جادیا زین

 یبرا یعنوان فرصت به دیبا 19 -کووید ازجمله ،یبهداشت ای یاسیس ،یاقتصاد ،یعیطب یها بحراناز (. Radic et al., 2020) کرد فراهم
گوگل  و بوک، آمازون سیموفق در سراسر جهان، مانند ف یها ها استفاده شود. شرکت آن ۀها و توسع و سازمانافراد  یها تیقابل قیدق یبررس

 کی(. براساس Azizi et al., 2021; Shuja et al., 2020) دهد یارائه م یزیانگ شگفت یایها و مزا فرصت ،عیسر رییاند که تغ افتهیاکنون در
%( 1۲) مخابرات و%( 10) مهی%(، ب9آموزش ) یها بخش%(، 46) دی%(، تول55(، معدن )%56) یبهداشت یها مراقبت ،ینظرسنج

را براساس چارچوب  رهایمتغ انیاست که محقق روابط م یمدل ی(. مدل مفهومAzizi et al., 2021اند ) قرار گرفته 19 -کووید ریتأث تحت
 ،پژوهش نوع به بسته ،محقق هدف پژوهش هر در ،گرید عبارت به. دهد یخود قرار م یلیتحل فرض  شیو پ زند میپژوهش حدس  ینظر

 در شده مطرح ینظر یمبان براساس. است آمده دست به پژوهش اتیادب مرور براساس که است یمفهوم مدل آزمون ای یمفهوم مدل ییشناسا
 گرفته است.  شکل ریصورت ز پژوهش به اتیو فرض  2یمفهوم مدل قبل، بخش

 

 پژوهش اتیاز ادب یاستخراج مدل :1 شکل

                                                           
1. Radic  
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 پژوهش یها  هیفرض

 یمطلوب تیدر وضع اورانین یخیـ تار یفرهنگ ۀکرونا در مجموع یریگ کارکنان در دوران همه یمجاز یزندگ ۀچرخ در یریپذ انعطاف. 1
 ؛قرار داشت

 قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع در کرونا یریگ کار در خانه در دوران همه یبه منابع برا کارکنان یدسترس. ۲
 ؛داشت

 ؛داشت قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع در کرونا یریگ همه دوران دربه کارکنان  یآموزش یها دوره ۀارائ. ۳
 در کرونا یریگ  ر دوران همهد نینو یها روش از استفاده با مستمر ارتباط یبرقرار قیطر از کارکنان ۀزیانگ یارتقا و توسعه مشارکت،. 4
 ؛داشت قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع
 اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع در کرونا یریگ در دوران همه ها آن رفاه و سالمت حفظ و کارکنان از تیحما یبرا نینو یها روش. 5

 ؛داشت قرار یمطلوب تیوضع در
 قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع در کرونا یریگ همه دوران درسازمان  درارکنان ک یبرا یمنیا اقدامات. 6

 .داشت

 پژوهش یشناس روش

 یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموعکارکنان  یۀکل را آماري ۀاست. جامع یشیمایو از نوع پ یفینظر روش، توص و از یکاربرد هدفنظر  حاضر از پژوهش
 شد. عیتوز بودند،که دردسترس  ،کارکنان از نفر 1۲0 نیها ب نامه پرسش .ساده انتخـاب شـدند یصورت تصادف که به دهند میتشکیل  اورانین

 انسیبر وار یمبتن یآزمون مدل از معادالت ساختار یبرا یپژوهش در بخش استنباط نی. در ااست عدد 10۳ شده لیتحل یها نامه تعداد پرسش
 تیسنجش وضع یو برا یس و حداقل مربعات جزئ.ااسی.پ.اس یافزارها با استفاده از نرم یل مربعات جزئبا استفاده از روش حداق

شده   استفاده ۲4س .ااسی.پ.افزار اس با استفاده از نرم ای نمونه تک یکرونا از آزمون ت یریگ در دوران همه یمنابع انسان تیریمد راهبردهای
 روش در (.Wu, 2010) کاربرد دارد تیریمد و یاجتماع علوم ۀمتنوع ازجمله حوز یها س در حوزها.الی.به کمک اسمارت پ یابی مدل است.

 بیضر یها از آزمون است،نامه(  ابزار پژوهش )پرسش ییو روا ییایکه مربوط به پا ی،ریگ سنجش بخش اندازه یبرا 1ی،جزئ مربعات حداقل
به  ،ابزار پژوهش یریگ بخش اندازه یپس از بررس است. شده  واگرا و همگرا استفاده ییروا ،یبیترک ییایکرونباخ، پای آلفا ،یعامل یبارها
 یۀفرض یدر بررس است.شده   مدل استفاده یپژوهش از برازش کل نیدر ا .شود یاستفاده م اتیو رد فرض دییتأ یمدل برا یبرازش کل یبررس

 از کرونا یریگ در دوران همه یمنابع انسان تیریمد راهبردهای تیوضع یبند رتبه یبرا انیشده است. در پا  نمونه استفاده تک یپژوهش از آماره ت
 یها ( به شاخص2021) همکاران و یزیعز پژوهش در ود.ب نامه پرسش پژوهش نیا در اطالعات یورآ جمع ابزار. شد  استفاده دمنیفر آزمون

 شده است.  حیتشر 1در جدول  کیدر ادامه به تفککه آن اشاره شده 
  

                                                           
1. Partial Least Square ( PLS ) 
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 پژوهش ابزار حیتشر  :1 جدول

 پژوهشگران سؤاالت مؤلفه

 8تا  1 پذیری در چرخۀ زندگی مجازی کارکنان انعطاف
حسین )2020گومز و همکاران ) (، چانانا 2020(، نانگیا و م 

گاروال )2020)  (2020(، آ

 1۲تا  9 بودن منابع کافی برای دفترخانۀ کارمندان اطمینان از دردسترس
(، کوک و همکاران 2020(، چانانا )2020ن )نانگیا و محسی

 (2020(، دی لئون )2020)

 (2020کوک و همکاران ) (،2020نانگیا و محسین ) 18تا  1۳ های جدید های آموزشی به کارکنان برای کسب مهارت ارائۀ دوره

مشارکت، توسعه و ارتقای انگیزۀ کارکنان از طریق برقراری ارتباط مستمر با 
 های نوین وشاستفاده از ر

 ۲7تا  19
گاروال 2020(، چانانا )2020نانگیا و محسین ) (، آ

(2021) 

 ۳4تا  ۲8 ها های نوین برای حمایت از کارکنان و حفظ سالمت و رفاه آن استفاده از روش
کوک و همکاران  (،2020(، چانانا )2020نانگیا و محسین )

گاروال )2020)  (2021(؛ آ

رلین و همکاران )2020گومز و همکاران ) ۳8تا  ۳5 کارکنان و تمرکز بر شرایط کاریاستفاده از اقدامات ایمنی   ِ  (2020(، دن 

 و همگرا ییروا ،یبیترک ییایپا کرونباخ،ی آلفا ،یعامل یبارها بیضر : )یجزئ مربعات حداقل روش در ییروا و ییایپا
 (.واگرا ییروا

 نیاگر ا .شوند یم محاسبه سازه آن با سازه کی هاي شاخص یهمبستگ مقدار ۀمحاسب قیطر از یعامل بارهاي: یعامل یبارها بیضر  .1
 سازه آن ريیگ اندازه خطاي انسیوار از آن هاي شاخص و سازه نیب انسیوار که است مطلب نیا دیمؤ ،شود 4/0از مقدار  شتریب ایمقدار برابر 

 یبارها مالک مقدار درحکم را 5/0 عدد( 1998) هاف و واردیر مثل دگانسنینو یبرخ هرچند. است قبول  قابل مدل آن درمورد ییایپا و شتریب
 بیضرا یقرار داشته باشد تا معنادار 1.96± ۀخارج از دامن ها شاخصۀ تی آمار دیهم با یبار عامل یمعنادار بی. ضراند کرده ذکر یعامل
 شود. دأییت یعامل یبارها

شمار  به( یدرون سازگاري) یدرون داريیپا یابیارز براي مناسب اي سنجه و ییایپا سنجش براي کیکالس اريیمع: کرونباخ آلفاي .2
 .است قبول  قابل ییایپا انگریب 7/0 از باالتر کرونباخ آلفاي مقدار. رود می

 در اکهچر ؛رود یم شمار به بهتري اریمع کرونباخ آلفاي از ساختاري معادالت سازي مدل در یبیترک ییایپا اریمع: یبیترک ییایپا .3
 (.Vinzi et al., 2010) دارند بیشتری تیاهم شتریب یعامل بار با یها شاخص ،یبیترک ییایپا ۀمحاسب

سؤاالت براساس آزمون  نیب یهمبستگ بیضر دیآزمون با نیشده است. در ا  مطرح 2015آزمون درواقع از سال  نیا: rho-aییایپا .4
 به تیعنا بااست.  شده  اشارههم  6/0منابع به  یو در بعض 7/0آزمون  نیدر ا یقبول یبراحداقل شرط الزم  .شود دهیسنج رمنیاسپ یهمبستگ

 .شود یم دییتأ ريیگ اندازه هاي مدل مناسب برازش شوند. همچنین می دییتأ ها سازه یتمام مقدار ،۲ جدول به توجه با و فوق موارد
. شود یم برده کار به یجزئ مربعات حداقل روش در ريیگ اندازه هاي دلم برازش براي که است اريیمع 1همگرا ییروا: همگرا ییروا .5

 .است خود هاي شاخص با سازه هر نیب شده  گذاشته اشتراك به انسیوار نیانگیم ۀدهند نشان شده استخراج انسیوار نیانگیم اریمع
  

                                                           
1. Convergent Validity 
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 پژوهش یها معرف یعامل یبارها بیضر : 2 شکل

 
 پژوهش ابزار ییروا و ییایپا یها  شاخص :2 جدول

یانس استخراج لفای کرونباخآ  پایایی ترکیبی متغیر ردیف  rho-aپایایی  شده میانگین وار

 /.7تر از  بزرگ /.5تر از  بزرگ /.7تر از  بزرگ /.7تر از  بزرگ 

 909/0 645/0 89۲/0 916/0 های آموزشی به کارکنان ارائۀ دوره 1

 954/0 647/0 945/0 949/0 های مدیریت منابع انسانی استراتژی ۲

 79۳/0 609/0 786/0 861/0 ت ایمنی برای کارکناناستفاده از اقداما ۳

 88۳/0 577/0 877/0 905/0 های نوین برای حمایت از کارکنان استفاده از روش 4

 9۳۳/0 8۳0/0 9۳۲/0 951/0 اطمینان از در دسترس بودن منابع کافی 5

 896/0 558/0 884/0 909/0 پذیری در چرخۀ زندگی مجازی انعطاف 6

 9۲۳/0 604/0 917/0 9۳۲/0 ه و ارتقای انگیزۀ کارکنانمشارکت، توسع 7

 یعرض یبارها از شتریب مکنون ریمتغ هر یبرا معرف هر بار رود یم انتظار آزمون نیا در: متقابل یعامل یبارها روش: واگرا ییروا .۶
 .باشد مکنون یرهایمتغ ریسا یبرا معرف آن بار ای
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 متقابل یعامل یروش بارها؛ واگرا ییروا :3 جدول

 
های آموزشی  دوره

 برای کارکنان
اقدامات ایمنی 

 برای کارکنان
های نوین برای  روش

 حمایت از کارکنان
در دسترس بودن 

 منابع کافی
پذیری در  انعطاف

 چرخۀ زندگی مجازی
مشارکت، توسعه و ارتقای 

 انگیزۀ کارکنان
c1 ۲۲۲/0 309/0 614/0 ۳49/0 751/0 41۳/0 
c2 147/0 227/0 555/0 4۳4/0 757/0 589/0 
c3 1۳5/0 234/0 6۲۳/0 ۲11/0 75۲/0 46۲/0 
c4 151/0 407/0 656/0 ۳51/0 868/0 445/0 
c5 14۳/0 295/0 6۳/0 ۲8۳/0 808/0 575/0 
c6 1۳۲/0 427/0 601/0 ۳5۲/0 799/0 5۲6/0 
c7 ۲4۲/0 492/0 ۲75/0 ۳04/0 548/0 ۲۲0/0 
c8 18۲/0 4۶/0 41/0 ۲57/0 469/0 ۳16/0 
c9 ۲46/0 27۶/0 ۳85/0 898/0 ۳65/0 ۳77/0 

c10 ۲5/0 359/0 4۲7/0 918/0 ۳90/0 ۳78/0 
c11 ۲۳9/0 273/0 ۳57/0 9۲/0 ۳67/0 ۳59/0 
c12 ۲8۳/0 321/0 4۳9/0 905/0 4۲7/0 41۳/0 
c13 776/0 25۶/0 ۲۲6/0 ۲4۲/0 ۲44/0 ۳55/0 
c14 79۲/0 237/0 40۲/0 ۲15/0 165/0 197/0 
c15 8۳۲/0 11/0 015/0 17۳/0 089/0 08۲/0 
c16 81۳/0 118/0 1۲5/0 185/0 ۲04/0 16۳/0 
c17 8۲۳/0 187/0 161/0 ۲8۳/0 155/0 14۳/0 
c18 781/0 205/0 0۳۲/0 ۲۲1/0 1۲8/0 144/0 
c19 071/0 397/0 64/0 ۳07/0 565/0 8۲۳/0 
c20 ۲51/0 428/0 699/0 4۳6/0 606/0 858/0 
c21 154/0 27۶/0 61۳/0 ۳95/0 486/0 790/0 
c22 187/0 407/0 6۳1/0 4۳6/0 501/0 686/0 
c23 16۳/0 3۶1/0 577/0 ۲7۳/0 445/0 8۲7/0 
c24 178/0 18۶/0 58۳/0 ۲54/0 45۳/0 81۲/0 
c25 ۳18/0 297/0 5۳/0 4۲7/0 487/0 78۲/0 
c25 ۳18/0 297/0 5۳/0 4۲7/0 487/0 78۲/0 
c26 168/0 132/0 4۳8/0 1۳7/0 ۳66/0 669/0 
c27 ۲56/0 2۶9/0 47۲/0 19/0 4۲۲/0 7۲4/0 
c28 177/0 245/0 66/0 ۲57/0 450/0 48۲/0 
c29 151/0 31۶/0 7۳۳/0 ۳۲/0 404/0 5۳7/0 
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 .هاست سازه ریسا با سازه آن رابطه ۀسیمقا در شیها شاخص با سازه کی ۀرابط زانیم: الرکر و فورنل روش: 1واگرا ییروا .7

 اواگر  ییروا :4 جدول

 
های آموزشی  دوره

 کارکنان برای
اقدامات ایمنی 

 برای کارکنان
های نوین برای  روش

 حمایت از کارکنان
در دسترس بودن 

 منابع کافی
انعطاف پذیری در 

 زندگی مجازی چرخۀ
مشارکت، توسعه و 

 کارکنان ارتقای انگیزۀ
 برایهای آموزشی  دوره

 کارکنان
80۳/0 

     
 اقدامات ایمنی برای

 کارکنان
۲44/0 780/0 

    
های نوین برای  روش

 حمایت از کارکنان
180/0 415/0 760/0 

   
اطمینان از در دسترس 

 بودن منابع کافی
۲80/0 ۳۳9/0 44۳/0 911/0 

  
 پذیری در چرخۀ انعطاف

 زندگی مجازی
۲18/0 46۳/0 645/0 4۲6/0 747/0 

 
مشارکت، توسعه و 

 کارکنان ارتقای انگیزۀ
۲49/0 404/0 649/0 4۲0/0 6۲7/0 777/0 

 مدل یکل برازش

 یبرا. شود یم کامل مدل کی در برازش یبررس آن برازش دییتأ با و شود یم یساختار و یریگ اندازه مدل بخش دو هر شامل مدل یکل برازش
 :دیآ یدست م به ریفرمول ز قیاز طر اریمع نی. اشود یاستفاده م 2مدل یکل برازش نام به اریمع کی از فقط یکل مدل برازش یبررس

 

مدل یبرازش کل  =√communality ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × √R2̅̅ ̅ 

COmmunalities̅̅ که  یطور به ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ R2̅̅و است هر سازه  یاشتراک ریمقاد نیانگیم دهندۀ نشان ̅̅  R Squares ریمقاد نیانگیمقدار م زین ̅
برازش  یبرا یقو متوسط و ف،یضع ریعنوان مقاد را به ۳6/0، ۲5/0، 01/0( سه مقدار 2009) گرانیمدل است. وتزلس و د یزا درون یها سازه

 .استمدل  یقو یبرازش کل دهندۀ مدل نشان یبرازش کل یبرا 579/0 شدن حاصل نیبنابرا؛ اند کرده یمدل معرف یکل

 یاستنباط یها افتهی

 آن ابعاد و ریخودمتغ تیوضع ،پژوهش ۀیفرض نیا یسبرر در .است شده  استفاده یا نمونه تک یتپژوهش از آزمون  اتیفرض یمنظور بررس  به
جامعه در سطح  نیانگیمورد مرشده د مطرح سؤال ،آزمون نیدر ا .است شده  ارائه 5در جدول  یا نمونه تک یآزمون ت جینتا. شده است سنجش

 نیانگیم �̅� رابطه نی. در اشود یمحاسبه م ریز ۀو به کمک رابط است n-1 یآزاد ۀدرج یآزمون دارا نیدر ا تی ۀ. آمارشود می یبررس α یخطا
S�̅�صورت  بوده که به �̅� اریمع یخطا S�̅�نمونه،  =

S

√n
 .شود یم محاسبه 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑆�̅�

 

                                                           
1. Divergent Validity 

2. Goodness Of Fit 

√./639 × √./525  =./𝟓𝟕𝟗𝟐 
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  شده یبررس تی)تا( در وضع ریمتغ کی ریعدم تأث ای ریتأث صیتشخ یبرا یو در موارد رود یکار م به یکم   یرهایمتغ یآزمون برا نیا
 یتلق مؤثر مدنظر ۀدیپد در ری(، آن متغ00/۳مقدار  نجای)در ا باشدکمتر  ینیاز حد مع ریهر متغ نیانگیاگر م که  یطور به ؛شود یاستفاده م

 شود. می مطرح ریز اتیفرض آزمون، نیا با مؤثر یرهایمتغ ای عوامل یبررس یبرا. شود یم
{
𝐻0: 𝜇 = 3.00          
𝐻1:  𝜇 ≠ 3.00     

 

 کرونا یمار یب یر یگ در طول همه یمنابع انسان تیر یمد راهبردهای ازجامعه  کی نیانگیآزمون م :5 جدول

Test Value = 0 

 میانگین سطح معناداری درجۀ آزادی tآماره  شاخص
 درصد 95سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 6458/۳ 3227/3 48422/3 000/0 109 784/42 پذیری و چرخۀ زندگی مجازی کارکنان انعطاف

 1313/3 6939/2 91262/2 000/0 102 417/26 دسترسی مناسب به منابع برای کار در خانه

 3996/3 0632/3 23139/3 000/0 102 101/38 های آموزشی ارائۀ دوره

 5614/3 2110/3 38619/3 000/0 102 335/38 مشارکت، توسعه و ارتقای انگیزۀ کارکنان

 4832/3 1603/3 32178/3 000/0 102 805/40 توجه به حفظ سالمت و رفاه کارکنان

 3895/3 0814/3 23544/3 000/0 102 665/41 اقدامات ایمنی برای کارکنان

ارکنان ک یمجاز یزندگ ۀو چرخ یریپذ انعطاف از تیرضا یآمده برا دست به ۀنمر نیانگیم مثالً  ،شود یم مشاهده 5 جدول در که طور همان
 نیانگیم که کرد استنباط توان یم( 05/0 از کمتر) یمعنادار سطح به توجه با و است شتریب( ۳) یفرض نیانگیم از مقدار نیا که است 48/۳

 حد از شتریب اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع در کرونا یریگ همه دوران در ،یمجاز یزندگ ۀچرخ و یریپذ انعطاف از کارکنان تیرضا
 در کار یبرا منابع به مناسب یدسترس تیوضع یآمده برا دست به ۀنمر نیانگیم مثالً  ،شود یم مشاهده 5 جدول در که طور همان. است متوسط

 نیانگیم که کرد استنباط توان یم( 05/0 از کمتر) یمعنادار سطح به توجه با و است کمتر( ۳) یفرض نیانگیم از مقدار نیا که است 91/۲ خانه
 حد از کمتر اوران،ین یخیتار ـ یمجموعۀ فرهنگ در کرونا یریگ همه دوران در خانه در کار یبرا منابع به مناسب یدسترساز  تیرضا تیوضع

 وجود ندارد.  یکل تیو رضا است متوسط

  دمنیفر  آزمون

 اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀونا در مجموعکر یماریب یریگ همه دوران در یانسان منابع تیریمد یهاراهبرد از تیرضا یها لفهؤمابعاد  یبند رتبه
  قرار است: بدین

 
 
 

  

 گین متغیرهای پژوهش وجود ندارد. تفاوت معناداری بین میان
 

∶ 𝐻0 

 . تفاوت معناداری بین میانگین متغیرهای پژوهش وجود دارد

 
∶ 𝐻1 
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 پژوهش یرهایمتغ یبند تیاولو  و ها رتبه نیانگیم: ۶ جدول

 یمعنادار  سطح یآزاد ۀدرج آزمون ۀآمار  نمونه تعداد

103 240/20 5 001/0 

با  نیبنابرا ،است کمتر 05/0از  که ازآنجااست.  011/0 دمنیفر انسیوار لیوتحل هیتجز آزمون به مربوط یمعنادار سطح ،7براساس جدول 
 نیب یمعنادار تفاوت که گرفت جهینت و رفتیپذ ها نیانگیمۀ رتب نبودنبر برابر یرا مبن H1را رد و فرض  H0فرض  توان یم درصد 95 نانیاطم

 اورانین یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموعکرونا در  یماریب یریگ همهدر دوران  یمنابع انسان تیریمد راهبردهای از تیرضا ۀلفؤم یا رتبه نیانگیم
 کارکنان وجود داشته است.  ۀزیانگ یو مشارکت، توسعه و ارتقا یمجاز یزندگ ۀدر چرخ یریپذ انعطافاز  تیرضا نیشتریو ب وجود داشته است

 یر یگ جهینت

 که است جهان یاقتصاد ۀتوسع در عیسر رشد با مهم عیصنا ازجمله و جهان اقتصاد استوار و یاصل یها هیپا از یکی یامروزه صنعت گردشگر
 درقرار دهد.  ریرا تحت تأث یو فرهنگ یاقتصاد یها تیفعال ریسا تواند یم میرمستقیغ و میصورت مستق به افزوده  ارزش زانیم نیباالتر جادیا با

( ۲ ؛ها بحران تیریمد یبرا یاتیعمل یها تیقابل( 1 :کند همفرا ها سازمان یبرا را مهم سهم دو تواند یم یانسان منابع تیریمد ها، بحران ۀنیزم
 کاهش اقدامات وعیش به یقبل مطالعات. بخشد یم بهبود را بحران یها واکنش که یفرد و یجمع یسازمان عملکرد لیتسه یبرا مداخالت

 ای عملکرد قیدق تیریمد آموزش، کاهش استخدام، توقف دستمزد، و حقوق کاهش کارکنان، اخراج مانند یاقتصاد رکود به پاسخ در نهیهز
 تیتقو دنبال به ییتنها به نهیهز کاهش برای اقدام یجا به ها سازمان گر،ید موارد در. اند اشاره کرده ستمیحفظ کل س یجا به ،یساز کوچک

 که ندداد نشان ،ندشد متمرکز دیرماد در یدارلهت بخش در ۲008 یمال بحران ریتأث یرو بر که یقاتیتحق مثال، یبرا. بودند خود یها تیقابل
 متمرکز نهیهز کاهش اقدامات بر که هستند ییها هتل از بهتر اند، داده شیافزا را غاتیتبل و یابیبازار شتریب مهمانان جذب یبرا که ییها هتل
 و یفن اند از: که عبارت کردند ییاساشن ،روند یم کار به بحران طول در که ،را یانسان منابع یها وهیش از دسته دو( 2014) گوروشیت. اند شده
 کارکنان تعهد و زهیانگ که است یاقدامات شامل یرفتار که یدرحال دارد، اشاره کارکنان تعداد و نهیهز کاهش به مربوط اقدامات به یفن. یرفتار

در  یانسان منابع تیریمد در کرونا سرویو یریگ همه بحران یامدهایپ یبررسپژوهش به  نیا در ،ینظر یمبنا نیا براساس. کند یم لیتسه را
 .مای هپرداخت ها هیفرض براساس پژوهش نیا از حاصل یها افتهی حیتشر به ادامه درپرداخته شد.  یخیتار ـ یفرهنگ ۀمجموع

 تیوضع در اورانین یخیتار ـ یکرونا در مجموعۀ فرهنگ یریگ کارکنان در دوران همه یمجاز یزندگ ۀچرخ در یریپذ انعطافاول:  یۀفرض
 دوران در کارکنان یمجاز یزندگ ۀچرخ و یریپذ انعطاف که است نکته نیا انگریب یا نمونه تک تی لیحاصل از تحل جیقرار داشت. نتا یمطلوب

 ۀمر( از نp<001/0) یطور معنادار بود که به 784/42ۀ تی با آمار 48/3در گروه نمونه  اورانین یخیتار ـ یکرونا در مجموعۀ فرهنگ یریگ همه
 و اینانگ ،(2020گومز و همکاران ) یها افتهیبا  هیفرض نیحاصل از ا یها افتهی. شود یم دییأپژوهش ت یۀفرض نیبود؛ بنابرا باالتر 3استاندارد 

گاروال و (2020) چانانا ،(2020) نیمحس  .دارد مطابقت( 2021) آ
 در اورانین یخیتار ـ یفرهنگمجموعۀ  در کرونا یریگ همه وراند در خانه در کار یبرا منابع به کارکنان بمناس یدسترس :دوم یۀفرض

 خانه در کار یبرا منابع به مناسب یدسترس که است نکته نیا انگریب ای یا نمونه تک تی لیحاصل از تحل جینتا. داشت قرار یمطلوب تیوضع

 41/26 ۀ تیبا آمار 91/2در گروه نمونه  زیرا ؛نداشته است کارکنان وجود یبرا اورانین یخیتار ـ یفرهنگمجموعۀ  در کرونا یریگ همه دوران در
 با هیفرض نیا از حاصل یها افتهی. شود یمن دییأپژوهش ت یۀفرض نیبود؛ بنابرا تر نییپا 3استاندارد  ۀ( از نمرp<001/0) یطور معنادار بود که به

 ( مطابقت ندارد. 2020) لئونید ،(2020) همکارانو  کوکو ،(2020) چانانا ،(2020) نیمحس و اینانگ یها افتهی
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 قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار مجموعۀ فرهنگی ـ در کرونا یریگ همه دوران در کارکنان به یآموزش یها دوره ۀارائسوم:  یۀفرض
 کرونا یریگ همه دوران در رکنانکا به یآموزش یها دوره ۀارائاز  تینکته است که رضا نیا انگریبای  نمونه تی تک لیحاصل از تحل جینتا .داشت

( p<001/0) یطور معنادار بود که به 10/38تی  ۀبا آمار 23/3در گروه نمونه چراکه  ؛وجود داشته است اورانین یخیتار ـ یفرهنگمجموعۀ  در
 ،(2020) نیمحس و اینانگ یها فتهای با هیفرض نیا از حاصل یها افتهی. شود یم دییأپژوهش تیۀ فرض نیبود؛ بنابرا باالتر 3استاندارد  ۀاز نمر

 ( مطابقت دارد. 2021و همکاران ) یزی( و عز2020) همکاران کوکو
 یریگ همه دوران در نینو یها روش از استفاده با مستمر ارتباط یبرقرار قیطر از کارکنان ۀزیانگ یارتقا و توسعه مشارکت،چهارم:  یۀفرض

 که است نکته نیا انگریبای  نمونه تک تی لیحاصل از تحل جیقرار داشت. نتا یمطلوب تیر وضعد اورانین یخیتار ـ یکرونا در مجموعۀ فرهنگ
 کرونا یریگ همه دوران در نینو یها روش از استفاده با مستمر ارتباط یبرقرار قیطر از کارکنان ۀزیانگ یارتقا و توسعه مشارکت،از  تیرضا

 نیبود؛ بنابرا باالتر 3استاندارد  ۀ( از نمرp<001/0) یطور معنادار بود که به 33/38 ۀ تیماربا آ 38/3در گروه نمونه چراکه  است؛ داشته وجود
گاروال ،(2020) چانانا ،(2020) نیمحس و اینانگ یها افتهی با هیفرض نیا از حاصل یها افتهی. شود یم دییأپژوهش ت یۀفرض ( و 2021) آ

 ( مطابقت دارد.2021و همکاران ) یزیعز
مجموعۀ  در کرونا یریگ همه دوران در آنان رفاه و سالمت حفظ و کارکنان از تیحما یبرا نینو یها روش: پنجم یۀفرض

 نینو یها روشاز  که است نکته نیا انگریبای  نمونه تی تک لیحاصل از تحل جینتا .داشت قرار یمطلوب تیوضع در اورانین یخیتار ـ یفرهنگ
تی  ۀبا آمار 32/3در گروه نمونه  زیرا است؛ داشته وجود تیرضا کرونا یریگ همه دوران در ها آن رفاه و سالمت حفظ و کارکنان از تیحما یبرا

 نیا از حاصل یها افتهی. شود یم دییأپژوهش ت یۀفرض نیبود؛ بنابرا باالتر 3استاندارد  ۀ( از نمرp<001/0) یطور معنادار بود که به 80/40
گاروال ،(2020) همکارانو  کوکو ،(2020) چانانا ،(2020) نیمحس و اینانگ یها افتهی با هیفرض ( 2021و همکاران ) یزی( و عز2021) آ

 مطابقت دارد.
 یمطلوب تیدر وضع اورانین یخیتار ـ یفرهنگمجموعۀ  در کرونا یریگ همه دوران در کارکنان یبرا سازمان یمنیا اقداماتششم:  یۀفرض

 دوران در کارکنان یبرا سازمان یمنیا اقداماتاز  تیرضا که است نکته نیا انگریبای  ونهنم تی تک لیحاصل از تحل جیقرار داشت. نتا
 3استاندارد  ۀ( از نمرp<001/0) یطور معنادار بود که به 66/41 ۀ تیبا آمار 23/3در گروه نمونه چراکه  است؛ داشته وجود کرونا یریگ همه

و  کوکو ،(2020) چانانا ،(2020) نیمحس و اینانگ یها افتهی با هیفرض نیا از حاصل یها افتهی. شود یم دییأپژوهش ت هیفرض نیبود؛ بنابرا باالتر
گاروال ،(2020) همکاران  ( مطابقت دارد.2021و همکاران ) یزی( و عز2021) آ

 :است قرار نیبد حاضر پژوهش جینتادرنهایت 
 ۀویشدر  ریی( تغ1: دنکن یم یبانیپشت یمنابع انسان تیریدر مد ندهیخالت آکه از مدا اند مهم مرتبط ۀبا دو جنب ها افتهی نیا رسد ینظر م به ـ

 منزلۀ به یاوراز فن   شود یم شنهادیپارتباطات.  یبرا یاور( استفاده از فن  2؛ کند یم یبانیکه از کار از راه دور پشت یشغل یطراحو  فیوظا انجام
از  تی( حما5؛ یادار یندهاای( بهبود فر4 ؛( کاهش سفر3کردن؛  یتالیجی( د2 ؛رتباطا ی( برقرار1: ی موارد ذیل استفاده شودبرا کننده لیتسه

مثبت است و  ،از آن کرده شتریب ۀمردم را مجبور به استفاد ریگ همه یماریب نیکه ا ی،اورانداز فن   چشم نیبنابرا ی.منابع انسان تیریمد یها وهیش
 .دهد یرا نشان م یمثبت جینتا

رغم  به. سازوکاري که دانست 19کوویدـ  خدمات و حفظ سالمت کارکنان در بحران ۀترین رویکرد ارائ اصلي توان یمرا  یدورکار ـ
مشکالت فني و زیرساختي، مشکالت رفتاري کارکنان و مدیران و... تحقق حداکثري و  اجرایي با توجه به یها شدن آن در برخي دستگاه اجرایي

در بخش  دورکاري درخصوص جامع قانون فقدان توان ییکي از مشکالت اساسي دورکاري را م .ستین ریپذ مطلوب آن درحال حاضر امکان
 .کرددولتي قلمداد 
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کاري فشرده ازجمله   تۀهف کار و وقت، کاهش کار/ اضافه بررسي تجارب سایر کشورها، مؤید آن است که رویکردهاي کار پاره ـ
 ۀها استفاد از آن توان ینوع شغل م زیکردهایي که با توجه به شرایط و اقتضائات و نروی ،رویکردهاي مدیریت کارکنان در شرایط بحراني است

 .کنندتدوین  رامقننه سازوکارها و ضوابط الزم  ۀالزم، ضروري است که دولت و قو قانونيکرد. با توجه به خأل بستر و مباني  نهیبه
 اپساکرونا ب ۀرو در دور شیپ یها فرصت از یریگ بهره و دهایتهد اهشک بقا، امکان شیافزا یبرا ییاجرا یها تیالزم است دولت با حما ـ

فوق  راهبردهای انجام امدیکند. پ تیحوزه حما نیا نو شاغال گذاران هیاز سرما ،یتوسعه و حفظ صنعت گردشگر ت،یو تقو الزمخدمات  ۀارائ
 ،یگردشگر صنعت یساز تیظرف ۀتوسع و نیتأم ۀریزنج یاعضا نیو تعهد در ب یریپذ تیشامل مسئول ،یمنتج به تحقق اهداف فراسازمان

و سالمت  زشیشامل بهبود سطح انگ ،یدر سازمان و تحقق اهداف فرد یمنابع انسان تیریمد گاهیشامل بهبود جا ،یسازمان تحقق اهداف
که در سطح  یزمان است و تا انیبن دانش ینگر ندهیبه آ شیو گرا ینگرش سنت رییحل مشکالت تغ یاصل دیشود. کل یجسم و روان کارکنان م

بر  غلبه م،یباش بهره یبحران ب تیریمد ۀنیقلمداد نشود و از دانش روزآمد در زم یعلم یتخصص درحکم یانسان یروین یسازمان توانمندساز
 عواقب بحران موجود دشوار خواهد بود.

 یکار در منزل، ارتقا قیتشو یبرا شتریب یایمزا جادیا ،یصورت مجاز مربوط به مشارکت و ارتباط مستمر با کارکنان به یراهبردها ـ
کسب و  بتنس به تریباال تیاولو طیشرا نیسازمان در ا یداخل ییکارا شیکارکنان، بهبود آموزش کارکنان و افزا یو روان یسالمت جسم

استعداد،  تیریو توجه به مد یریپذ ازجمله انعطاف گوناگون یاستفاده از راهبردها یطیشرا نیاست در چن یهیبد .دارداستعداد  ییشناسا
 یکار ۀزیانگ ،یشخص یا عملکرد حرفه ،یو شغل یروابط اجتماع ،یا حرفه ۀرشد و توسع ،یعملکرد سازمان ،یشغل تیرضا ،یعملکرد شغل

 یچابک ۀه، توسعناشناخت یها در حوزه یریگ میتصم ییاصل توانا به چهار دیبا یریپذ دارد. در انعطاف تیاطالعات اهم یو فرهنگ فناور
 به اهداف توجه شود. یابیدست یو استفاده از منابع موجود برا« خودت انجام بده» نیتمر ،یسازمان

کارکنان به  تیرضا شیافزا ،حس تعلق به سازمان جادی: ااند از عبارتکار در منزل  یایاز مزا .را داردخاص خود  یها یژگیو منزلکار از  ـ
 ۀفاصل جادیا ،یسازمان یدر کارها یریپذ انعطاف شیافزا ،وآمد کاهش زمان رفت ،کاهش استرس ،و کار یمانند تعادل در زندگ یلیدال

در  مطمئنو  منیا طیشرا کردن فراهم ی، برا19 -دیاز کوو ینامشخص ناش طیکار. در شرا طیمح یساز نهیو به یریگ همه ماندر ز یاجتماع
 توجه کرد. ـو نه جدا از هم  یطورکل به تیریو مد عاتاطال یاورفن   ،یمنابع انسان اند از ارتعبکه  ـ نانیاطم تیبه سه رکن قابل دیسازمان، با

ها  نامه پرسش عیتوز ۀویمربوط به ش ،در پژوهش حاضر تیمحدود نیتر مهمکه  شود یرو م هروب ییها تیمحدود با یپژوهش تیفعال هر
 یکیصورت الکترون ها هم به نامه پرسش لیدل نیبه هم .دشوار بود کارکناناز  یاریبس به یدسترس ،در کشور ییکرونا طیبا توجه به شرا زیرا ؛بود

 .شدند عیتوز یکیزیصورت ف و هم به
 یها افتهی و جینتا تا کنند استفاده زمان  هم یکم   و یفیک یکردهایرو از آتی قاتیتحق درکه  شود یم شنهادیبه پژوهشگران پ پایان در
 صورت به یگردشگر یوکارها کسب در تالیجید تحول موانع یآت های پژوهش در شود یم شنهادیپ. کند دایپ یترشیب عمق و یگستردگ پژوهش

 .شود یبررس ختهیآم
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: یمورد ۀنمون ران؛یا یگردشگر ۀبخش عرض یبحران برا تیریمد ی(. الگو1399ارژنگ مهر، داوود ) و طاهره ،یمحمود، شاه پور، حسن
 .89-59، (51)1۵، 19 دویکو ۀنام ژهیو یگردشگر تیریمد ۀنام فصل. 19- دیکوو روسیو وعیبحران ش

در صنعت  راهکار ۀارائ و کرونا بحران از گذار دوران در یانسان منابع تیریمد یها چالش(. 1399) روزهیف ،ینانیق یهاشم و سالله ان،یشهوار
 .۲5۲-217 .(51)1۵ ،19 دویکو ۀنام ژهیو یگردشگر تیریمد ۀنام فصل. رانیا یهتلدار
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 .یگردشگر و یدست عیصنا
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Examining the Consequences of the Corona Virus Pandemic Crisis On 

Human Resources Management  
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Abstract 

The coronavirus crisis is one of the new challenges for the world community. In recent years, this 

emerging phenomenon has caused harmful and destructive effects on the tourism industry in museums 

and cultural-historical complexes. In the meantime, the spread of the coronavirus has created entirely 

different conditions in human resources. The main goal of the present study was to investigate the 

consequences of the coronavirus pandemic crisis on the management of human resources during the 

corona disease epidemic in the cultural-historical complex of Niavaran. In terms of method, this 

research is descriptive-survey, in terms of the type applied, and in terms of data, it is quantified using 

the Likert scale. The statistical population of this research is all the employees of the Niavaran 

Cultural-Historical Complex in the number of 120 people; based on the Cochran formula, the sample 

size is 103 people. The research tool's reliability and validity have been measured using factor 

loadings, Alpha Cronbach, combined reliability, shared reliability, rho_A coefficient, convergent 

validity, and divergent validity tests. SPSS24 and Smart-PLS3 software were also used for data 

analysis. According to the findings, the average satisfaction with the flexibility and virtual life cycle of 

employees, providing training courses to employees, participation, development, promotion of 

employee motivation through continuous communication using new methods to support employees 

and maintain their health and well-being, the safety measures for the employees by the organization 

during the Corona epidemic has been in a favorable situation. Only the employees’ access to resources 

to work at home during the Corona pandemic in the cultural-historical complex of Niavaran has not 

been in good condition. 
Keywords: Corona Crisis, Human Resources Management, Cultural-Historical Complex of Niavaran 
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