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Abstract
The purpose of this study is to identify the components affecting the field of
organizational behavior, analyze the impact of the corona crisis on the possible situations of
its components and develop advanced scenarios. The present research is of an applied type,
with a mixed method and the nature of future research. Information was collected in three
ways: library method, interview and questionnaire. Considering the use of Micmac
software and Scenario Wizard for data analysis, the type of questionnaire is in the form of a
matrix of interactions and through passing comments from the panel of experts. Micmac
results identify 14 key components out of 29 primary components. 34 different possible
states for key components in the matrix form were entered into the scenario. Output
scenarios are 2 strong consistency scenarios and 54 weak consistency scenarios. The results
show that according to the effects of Corona, possible future situations in the field of
organizational behavior have been oriented to increase negative feelings and emotions,
increase negative attitudes, decrease job satisfaction, decrease motivation, decrease job
security, increase stress, form virtual teams, increase formal groups, command leadership,
virtual communications, reducing destructive conflicts, face-to- negotiation style, reducing
formality and concentration, passive-defensive and offensive-defensive culture, and
authoritarian decision-making.
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چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی مؤلفه های مؤثر بر حوزه رفتار سازمانی ،تحلیل تأثیر بحران کرونا بر وضعییتهعای
محتمل مؤلفههای آن و تدوین سناریوهای پیش رو میباشد .پژوهش حاضر از نوع کاربردی ،با روش آمیخته است
و ماهیت آیندهپژوهی دارد .دادهها به سه روش گردآوری شد :روش کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه .باتوجهبعه
استفاده از نرمافزارهای میکمک و سناریوویزارد برای تجزیهوتحلیل دادهها ،نوع پرسشنامه بهصورت ماتریس آثار
متقابل و با پیمایش نظرات از هیئت کارشناسان است .نتایج میکمک شناسایی  55مؤلفه کلیدی از  62مؤلفه اولیعه
است .تیداد  65وضعییت احتمعالی مختلع

بعرای مؤلفعههعای کلیعدی درقالع معاتریس وارد سعناریوویزارد شعد.

سناریوهای خروجی  6سناریو با سازگاری باال و  45سناریو با سازگاری ضیی

معیباشعند .نتعایج نشعان معیدهعد

باتوجه به تأثیرات پاندمی کرونا ،وضییتهای محتمل آینده در حوزه رفتار سازمانی بعه سعمت افعزایش احساسعات و
هیجانات منفی ،افزایش نگرشهای منفی ،کاهش رضایت شغلی ،کاهش انگیعزش ،کعاهش امنیعت شعغلی ،افعزایش
استرس ،تشکیل تیمهای مجازی و افزایش گروههای رسمی ،رهبری دستوری ،ارتباطات مجازی ،کاهش تیارضعات
مخععر  ،مععذاکره ریرحرععوری ،کععاهش رسععمیت و تمرکععز ،فرهنععف انفیععالی -تععدافیی و تهععاجمی -تععدافیی،
و تصمیمگیری آمرانه تغییر جهت یافته است.
کلیدواژه :ویروس کرونا؛ رفتارسازمانی؛ آیندهپژوهی؛ سناریونگاری

 .استادیار ،عرو هیات علمی گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
koushkie@atu.ac.ir
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مقدمه
تحول و تغییر بعه یکعی از پدیعده هعای ععادی در جامیعه بعدل شعده و رونعدی پیوسعته و طعوالنی دارد.
دگرگونی در همه زمینهها ،از گذشته تا حال و آینده امتداد داشته و خواهد داشت .آیندهنگری درحقیقت،
پاسخی خردمندانه و حکیمانه به چالش های پدیدآمده درپی دگرگونی هاست ،چنان که تمایل بعه حعس
کنجکاوی و نگرانی انسان درباره سرنوشت خود در آینده ،از مهمترین دلیل های ضرورت آیند هپژوهعی
است (منطقی.)5621 ،
امروزه جهان با حرور ناگهانی ویروس کرونا ،5درحال مواجهه با شرایطی متفاوت است .تغییرات در
سطح جهان با سرعت بسیار زیاد درحال پیشروی است و سبک زندگی افراد ،فرهنف ،اقتصاد ،سیاسعت و
تمام ابیاد زندگی بشریت با دگرگونی زیربنایی روبهرو ست .این دگرگونیها مو ج

سردرگمی و ترس

در جامیه شده است و صنایع در تالش هستند تا خود را با شعرای کنعونی هماهنعف سعازند و بعه شعرای
عادی زندگی بازگردند (صفانیا و برهمند .)5622 ،همینطورکه موج بیماری کووید 52 6سراسعر جهعان را
میپیماید ،نوع بشر مجبور به نوآوری و تغییر مسیر کار و زندگی خود میشود .درواقع ،بهمنظور بقا ،افراد و
سازمانها باید در جهان پساکرونا مقاومتر شوند .کرونا اساساً بحرانی انسانی است که افراد را مبتال معیکنعد
و پیامدهای بسیار زیادی برای کس وکار و جامیه بههمراه دارد و روزبهروز بر قدرت آن افعزوده معیشعود
(لون و همکاران.)6 :6161 ،6
شیوع ویروس کرونا ،بید از جنف جهانی دوم ،بزرگترین بحران جهانی بهحسا

میآید .همهگیعری

ویروس کرونا چالشی بسیار جدی برای تمامی جوامع بهوجعود آورده اسعت؛ زیعرا موجع دگرگعونی در
تیامالت اجتماعی افراد و سبک زندگی آنها شده است (صفانیا و همکاران .)5622 ،محی کار و معدیریت
سازمان ها و رفتار افراد نیز از تأثیرات شیوع این ویروس بینصی نبوده است .عوامل بیرونی ریرقابلکنترل،
یکعی از محعر هعای قععوی بعرای تغییعر رفتعار و عملکععرد سعازمانهعا و منعابع انسععانی محسعو معیشععوند
(خارستانی .)455 :5622 ،گوسپل و یانف )6161( 5بیان میکنند که تأثیرات اجتمعاعی  -روانعی ویعروس
1. Corona Viruse
2. Covid
3. Lunn & et al.
4. Gospel & Young
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کرونا بر جهان بسیار جبعرانناپعذیر اسعت و ععالوهبعر ضعررهای اقتصعادی ،رسعیدگی بعه شعرای روانعی و
اجتماعی افراد از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
شیوع و گسترش بیماری کرونا در جهان و ایران بهعنعوان یعک عامعل بیرونعی ریرقابعلکنتعرل بعه یعک
محر

قوی برای تغییر رفتار و عملکعرد افعراد ،در محعی هعای شخصعی و سعازمانی آنعان ،تبعدیل شعده و

سازمانها را به ایجاد تغییراتی مهم برای انطباق با شرای تحمیلی ،مجبور نموده است .هدف مشعتر

تمعام

این تغییرات بر تداوم شریان حیات کس وکار ،همراه با حفظ سالمت کارکنعان و جامیعه داللعت دارد .در
چنین بستری ،مجموعهای از برنامهها ،اقعدامات و رفتارهعای مشعتر

بعرای دسعتیابی بعه هعدف فعوقالعذکر

درحال شکلگیری است که همواره در بستر مدیریت مسئوالنه سازمان و کارکنان اجرایی میشود (منفرد و
خوراکیان .)6 :5626 ،مشاهدات ،نشاندهنده افول و تیطیلعی برخعی کسع وکارهعا و کعاهش فیالیعتهعای
6

5

اقتصادی جهان (برودر و همکاران 6161 ،؛ گورینچاز  )6161 ،و افزایش مرخصی و تیعدیل نیعرو (مجمعع
جهانی اقتصاد )6161 ،6باتوجهبه شیوع پاندمی کروناست که به باالرفتن نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها
منجر شده است.
کووید  52محی کار سازمانها را بهشدت تغییر داده و ارل کس وکارها برای بقا اقدام به دورکعاری
نمعودهانععد (آیععتکن -فععاکس و همکعاران 6161 ،5الع  6161 ،؛ گورینچععاز ،6161 ،کععوراال و آچاریععا،4
 .)6161مثالً گوگل اعالم نمود که تا آخر تابستان  6165دورکاری را ادامه خواهد داد و به کارکنان تعوئیتر
اجععازه داده شععد تععا بععهطععور نامحععدود دورکععار بماننععد (لئونععاردی .)6161 ،2البتععه دورکععاری بععرای تمععامی
کس وکارها مناس

نیست ،مثالً برای صنایع تولیدی .بنابراین آنها تصمیم گرفتند فاصلهگذاری و پوشعیدن

لباسهای مخصعو

را اجبعاری کننعد (هعاموچی .)6165 ،5دورکعاری چعالشهعای خعود را بعهدنبعال دارد

ازجمله؛ تأمین ابزارهای الزم برای انجام شغل ،دردسترسبودن بسعترها و نعرمافزارهعای ارتبعاطی (پراسعاد و
وایدا ،)6161 ،8توانایی مالی تأمین این ابزارها و نرمافزارها ،اطمینان از ارتباط اثعربخش ،نظعارت ،پشعتیبانی،
1. Brodeur & et al.
2. Gourinchas
3. Word Economic Forum
4. Aitken-Fox & et al.
5. Koirala & Acharya
6. Leonardi
7. Hamouche
8. Prasad & Vaidya
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مدیریت عملکرد و جبران خدمات مناس

(آیتکن-فعاکس و همکعاران )6161 ،و آمعوزش معدیران بعرای

رهبری تعیمهعای کعاری از راه دور (کعالیگیوری و همکعاران .)6161 ،5دورکعاری موجع

جعدایی فعرد از

همکاران شده و تیامالت و تبادلنظر دوجانبعه کعاهش معییابعد کعه ایعن معیتوانعد دلیلعی بعرای اسعترس و
بهخطر افتادن سعالمت ههنعی افعراد باشعد .همچنعین کعار در منعزل معیتوانعد موجع اخعتالل در خعانواده و
نقشهای چندگانه شود (پراساد و وایدا .)6161 ،السفتی و رار  )6161( 6بیان نمودهاند کعه در ایعن دوران
ممکن است رواب شغلی آسی

ببیند و به کاهش چشمگیر روحیعه کارکنعان و افعزایش جابعهجعایی منجعر

شود .برخی شرکتها در دوران کرونا کس وکار خود را توسیه داده و اقدام به استخدام بیشعتر نمعودهانعد.
آنها نیز با چالشهای روبه رو هستند ازجمله؛ استخدام افرادی که از بیماری کرونا وحشت دارنعد ،اسعتخدام
بعدون جلسععه رو در رو ،نحعوه کارمنععدیابی مجععازی و نگهداشعت افععراد بععرای مشعارل موقععت (کارنععاوال و
هاتا

6

 .)6161 ،کووید  52همه سازمانها را بهشدت تکان داده و آیندهای پیچیده و چعالشبرانگیعز بعرای

مدیران و کارکنان ایجاد کرده است  .برایناساس ،نیاز به در

اثرات و تغییرات تحمیلی این همهگیری بر

افراد ،گروهها و سازمانها و جهتگیری روندها حائز اهمیت است .لذا هدف پژوهش حاضر پاسخ بعه ایعن
سؤال است که «سناریوهای پیش روی حوزه رفتار سازمانی براساس مدل سهسطحی رابینز و تعأثیر ویعروس
کووید  52بر مؤلفهها و زیرمؤلفههای آن چگونه است؟» بنابراین ،در چهار بخش یینی بخعش اول؛ بررسعی
ویروس کرونا و مشخصههای آن ،بخش دوم انتخا و تبیین زیرمؤلفههای متعأثر از کرونعا در حعوزه رفتعار
سازمانی و در بخش سوم ارائه سناریوهای پیش رو و بخش چهارم تحلیلی جعامع از تعأثیر کرونعا بعر حعوزه
رفتار سازمانی بررسی خواهد شد.

مرور پیشینهها
کروناویروس
سازمان بهداشت جهانی از این ویروس بهعنعوان  ncov-6151یعاد کعرده اسعت ،کعه در آن  nبعهمینعای
جدید و  covبهمینای ویروس تاجی است .بهطورکلی ،این ویروس نیز شبیه سعندروم حعاد تنفسعی سعارس
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1. Caligiuri & et al.
2. Elsafty & Ragheb
3. Carnevale & Hatak
4. SARS
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است ،اما بههیچوجه یکسان نیستند .ازآنجاکه بیماری «کووید  »52ازجمله بیماریهایی است که میتواند از
شخصی به شخص دیگر منتقل شود و زمینه این انتقال در ازدحام جمییت و تماس بیمعار بعا سعایرین فعراهم
میشود (جانف ون هونف ،)5 :5628 ،بدونشک ایعن فاجیعه جهعانی تعأثیر زیعادی در سعالمت روحعی و
جسمی افراد و رواب اجتماعی آنها دارد (گرلین و همکاران .)6161 ،5در اپیدمیهایی مانند سارس و ابوال

6

افراد در زمان مبارزه بعا بیمعاری بعهطعورکلی بعا مشعکالت روانشعناختی و بهداشعت روان ماننعد اضعطرا ،
استرس ،افسردگی ،بیخوابی و عصبانیت دست به گریبان بودهاند (جالو و همکاران.)6158 ،6
عدمقطییت و پیشبینیپذیری پایین این بیماری نهتنها سالمت فیزیکعی افعراد را تهدیعد معیکنعد ،بلکعه
سالمت روانی افراد ،بهویژه ازنظر احساسات و شناخت را نیز تحعت تعأثیر قعرار معیدهعد .احساسعات منفعی
طوالنیمدت ،عملکرد ایمنی افراد را کاهش میدهد و تیادل سعازوکارهعای جسعمانی معنظم آنهعا را ازبعین
میبرد .افراد ممکن است بیشازحد به هر بیماری واکنش نشان دهند که به رفتارهای اجتنابی منجر میشود.
همچنین عدم اطمینان از وضییت آتی باعث ناهماهنگی شناختی و ناامنی میشود و مردم زمانیکه احسعاس
خطر بیماری میکننعد ،بعه شعیوهای محافظعهکارانعه و محتاطانعه رفتعار معیکننعد (لعی و همکعاران.)6161 ،5
اضطرا درمورد ویروس کرونا شایع است و بهنظعر معیرسعد بیشعتر بعهدلیعل ناشعناختهبعودن و ایجعاد ابهعام
شناختی در افراد درباره این ویروس باشد .ترس از ناشناختهها ادرا

ایمنی را در انسان کاهش معیدهعد و

همواره برای بشر اضطرا زا بوده است .درمورد کرونعا نیعز مطالیعات کعم علمعی ایعن اضعطرا را تشعدید
میکند (بجاما و همکاران.)6161 ،4
سود )6161( 2در پژوهش خود بیان نمود که ترس و اضطرا بین افراد بهدلیعل ععدم اطمینعان از ایعن
بیماری ،آسی های جبرانناپذیری برای سعالمت فیزیولعوییکی افعراد درپعی دارد .ازجملعه ایعن آسعی هعا
میتوان به اختالالت روانی چشمگیر ،مانند استرس پس از سانحه ،افسردگی ،اضطرا  ،اختالالت هعراس
و اختالالت رفتاری اشاره کرد .عواملی که موج

بروز این اختالالت میشوند ،شامل دوری از خانواده،

تنهایی ،دریافت اطالعات نادرست از رسانههای اجتماعی ،نعاامنی معالی و ازدسعتدادن عزیعزان معیباشعد.
محدودکردن تحر

افراد و محرومکردن آنها از فیالیت و مراودات اجتماعی تأثیر منفی بعر سعطح شعادی
1. Greyling & et al.
2. Ebola
3. Jalloh & et al.
4. Sijia & et al.
5. Bajema & et al.
6. Sood
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داشته است .عالوهبراین ،افزایش عواط

منفی ،ماننعد احسعاس تعنش ،آشعفتگی ،رمگینعی ،اضعطرا

یعا

5

تنهایی گزارش شده است (سیبلی و همکاران .)6161 ،

سناریونگاری
اندیشیدن دربارۀ آینعده بعرای کارهعا و اقعدامات کنعونی انسعان ،امعری ضعروری اسعت .واکعنش بعدون
اندیشیدن به آینده امکانپذیر اسعت ،امعا کعنش امکعانپعذیر نیسعت؛ چراکعه عمعل نیعاز بعه پعیشبینعی دارد.
بدینترتی  ،تصویرهای آینده (آرمانها ،اهداف ،مقاصد ،امیدها ،نگرانیها و آرزوها) پیشرانهای اقدامات
فیلی ما هستند؛ بنابراین ،آینده امری است که مردم میتوانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کعرده
و شکل دهند (حسینی و مظفری.)5 :5624 ،
سناریونگاری بهعنوان یکی از روشهای آیندهپژوهی ،ابزاری برای تحلیل سیاستها و شناخت شرای ،
تهدیدات ،فرصتها ،نیازها و ارزشهای برتر آینده است (بنیاد توسیه فردا .)55 :5685 ،سناریو چهرۀ آینده
اسععت و پیشععگویی نیسععت .هععدف سناریوسععازی ،گسععترش تفکععر دربععارۀ آینععده و عععریضترکععردن طی ع
بدیلهایی است که میتواند معورد نظعر باشعد .در سعناریونگاری ،سعناریوها بعهطعرز ماهرانعهای گزینعههعای
گوناگون آینده و چگونگی تحقق آنها را ترسیم میکند و انواع احتمعالهعا دربعارۀ آینعدۀ موضعوع را بیعان
میکند (زیاری و دیگران .)85 :5622 ،هدف از بهکارگیری سناریوها ،ایجاد فرایی از ممکنات اسعت کعه
در آن کارایی سیاستهای اتخاهشده در برابر چالشهای موجود آینعده در بوتعۀ آزمعایش قعرار معیگیرنعد
(عابدی جیفری .)658 :5682 ،برنامه ریزی بر پایۀ این سناریوها ،یک ابزار مؤثر برنامهریزی راهبردی بعرای
برنامه ریزی بلندمدت در شرای نامشخص است .این کمک میکند تا با راهبرد مطلو و مؤثر ،بعه تعدوین
طرحهعا بعرای موقییعتهعای ریرمنتظعره و انتخعا مسعیر درسعت و مناسع مربعوط بعه مسعائل اقعدام شعود.
بااینحال ،نوشتن سناریو تنها یک ابزار برنامه ریزی نیست ،بلکه یک ابزار آموزشی معؤثر و کارآمعد اسعت.
فکرکعردن در سعناریوها بعه در

منطعق توسعیه ،شناسعایی نیروهعای محعر

و همچنعین عوامعل کلیععدی،

بازیگران مؤثر و بالقوه در توسیه و پیشرفت ،جهت اعمال نفوه بر شرای  ،برای ترسیم آینده مطلو کمک
میکند (مینتزبرگ.)585 :5625 ،
1. Sibley & et al.
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ابعاد رفتار سازمانی
رفتار سازمانی به بررسی تأثیر افراد ،گروهها و ساختار سازمانی بر رفتارهعای داخعل سعازمان پرداختعه و
هدف از آن ،بهکارگیری این دانش درراستای افزایش کارآیی سازمان اسعت (رابینعز و جعاج.)65 :5625 ،
رفتار سازمانی سه سطح تحلیلی دارد و بعا حرکعت از سعطح فعردی بعه گروهعی و سعطح سعازمانی ،بعهطعور
ما از رفتارهای درون سازمان بیشتر میشود .این سه سطح ،سنف بنای ساختمان هسعتند کعه

خودکار در

هر کدام بر پایه سطح قبلی بنا میشود (رابینز و جاج.)55 :5625 ،
بید فردی شامل ویژگیهای جمییتشناختی ،شخصیت ،هوش ،تواناییها ،نظعام اعتقعادی ،نگعرشهعا،
ادرا  ،یادگیری و انگیزش؛ بید گروهی شامل تیم و گروه کاری ،رهبعری ،ارتباطعات ،قعدرت ،سیاسعت،
تیارض و سرمایه اجتماعی و درنهایت بید سازمانی شامل راهبرد ،ساختار ،فناوری ،طراحی کعار ،فرهنعف،
جو و محی است (رابینز و جاج6155 ،5؛ واگنر و هالنبک6151 ،6؛ مورهد و گریفین6151 ،6؛ تر زاده و
دهقان هراتی6152 ،5؛ تر زاده و همکاران5622 ،؛ افجعه و همکعاران .)5625 ،ابیعاد و مؤلفعههعای رفتعار
سازمانی و تیری

هریک از موارد مذکور به شرح جدول ( )5است:
جدول  .5مؤلفههای رفتار سازمانی براساس الگوی سهسطحی رابینز

ابعاد

مولفه

تعریف

ویژگیهای

شامل ویژگیهایی ازقبیل سن ،جنسیت ،وضییت تأهل (رابینز و جاج )6112 ،وضییت

جمییتشناختی

4

استخدامی و خاستگاه اجتماعی میباشد (رالینسون و برادفیلد )6116 ،
توانایی تفکر انتزاعی ،آموختن از تجار  ،حل مشکالت ازطریق بینش ،پذیرش

فرد

شخصیت

موقییتهای جدید ،تمرکز و پافشاری بر کاربرد مهارتها درراستای دستیابی به اهداف
2

(دییانف و همکاران )6155 ،
هوش

توانایی شخص در انجام مجموعهای از وظای

یا کارها با استفاده از مهارتها و

تواناییهای ههنی ،فیزیکی و تفکر متناس با شغل فرد (رابینز و جاج)6112 ،
1. Robbins & Judge
2. Wagner & Hollenbeck
3. Moorhead & Griffin
4. Torkzadeh & Dehghan Harati
5. Rollinson & Broadfield
6. DeYoung & et al.
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ابعاد

مولفه
توانایی
نظام اعتقادی
نگرش
ادرا
یادگیری
انگیزش
تیم و گروه کاری
رهبری

تعریف
مجموعهای منحصربهفرد و بینظیر از ویژگیهایی که ممکن است در پاسخ به
موقییتهای مختل

تغییر یابند (شولتز و شولتز)6118 ،5

ترکیبی از ایدئولوییها ،جهانبینیها و ارزشها بهعنوان مبنایی برای ارزیابی امور
(والش)6116 ،6
تفاسیر مطلو یا نامطلو از محی که به افراد این امکان را میدهد که واکنش مثبت یا
منفی را داشته باشند (رابینز)6114 ،
مجموعه فرایندهایی که یک شخص بهوسیله آن محر

محیطی را مشخص ساخته و
6

آنها را سازماندهی و تفسیر میکند (رابینز و جاج6118 ،؛ مورهد و گریفین )6151 ،
تغییر در دانش ،نگرش یا رفتار که ناشی از تجربه فرد در طول ارتباط متقالبل وی با
محی میباشد (هیل)6116 ،5
حالت درونی که رفتار را تحریک ،هدایت و حفظ میکند (هوی و میسکل)6156 ،4
ویژگیهایی که رفتار اعرا را شکل میدهد و سهم رفتار فردی و عملکرد گروه در آینده
را قابل پیشبینی میسازد (رابینز و جاج 6118 ،و )6112
توانایی تأثیر بر یک فرد یا گروه درراستای دستیابی به مجموعهای از اهداف (رابینز و
جاج)6118 ،
فرایندی که بهوسیله آن افراد ،گروهها و سازمان با استفاده از نشانهها و پیامهای کالمی در

گروه

ارتباطات

زمینههای رسمی و ریررسمی با یکدیگر مرتب و متصل میشوند و رابطه مینیداری بین
2

آنان شکل خواهد گرفت (لوننبرگ و ارنستین )6156 ،
قدرت
سیاست

توانایی نفوه در فرایند تصمیمگیری مشارکتی و فیالیتهای سازمانی (تولبرت و هال،5
)6112
مجموعهای از فیالیتهای بیرون از نقش رسمی اعرا بهمنظور ایجاد یا افزایش استفاده از
قدرت و دیگر منابع درون سازمانی (رابینز و جاج)6118 ،

1. Schultz & Schultz
2. Walsh
3. Moorhead & Griffin
4. Hill
5. Hoy and Miskel
6. Lunenburg & Ornstein
7. Tolbert & Hall
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ابعاد

تعریف

مولفه

ناسازگاری در شده یا دیدگاههای مخال
تیارض

میان گروههایی که به فرد یا گروه اجازه

میدهد تا فرد دیگر افراد و گروهها را بهعنوان موانع بالقوه تحقق اهداف خویش ببیند
5

(ویلیامز )6155 ،
سرمایه اجتماعی
راهبرد

مجموعهای از هنجارها ،شبکهها و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم (شولر)6115 ،6
ترسیم اقدامات احتیاطی و الزم جهت دستیابی به اهداف اساسی سازمان ازطریق تییین
اهداف ،پذیرش رویهها و تخصیص منابع را ترسیم کنید (رابینز)6115 ،
الگوی رسمی رواب

ساختار

و همکاریها بین افراد با مشارل گوناگون و سازمان بهمنظور

دستیابی به اهداف سازمانی و شناسایی محدودیتها و مرزهای مسئولیتهای فردی و
گروهی در استفاده از منابع (هوی و میسکل)6156 ،
ترکی

فناوری

مدیریت در سازمان بهوسیله این قابلیت انسانی که ورودیهای سازمانی را به بروندادهایی
خا

سازمان

پیچیدهای از سختافزار ،نرمافزار ،کاربرد ههن ،منابع انسانی و سازماندهی و
6

تبدیل میکند (دفت )5655 ،

ساخت محتوای تخصصی ،روشها و رواب شغلی هم نظیر رفع نیازهای فردی و اجتماعی
طراحی کار

ازجمله ایجاد حس مسئولیت نسبت به پیامدهای امور ،ایجاد مشارل مینیدار و خلق دانش
ازطریق نتایج اقدامات (هاکمن و الدهام)5281 ،5

فرهنف

سیستمی از ادراکات مشتر

اعرای سازمانی نسبت به سازمان که موج

تمایز سازمان

4

از دیگر سازمانها میشود (شاین 5221 ،؛ لوننبرگ و ارنستین)6156 ،
مجموعهای از ویژگیهای درونی سازمانی و کیفیت نسبتاً پایدار محی سازمانی که رفتار

جو

اعرای سازمانی را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آنها نسبت به سازمان را مشخص
میسازد (هوی و میسکل.)6156 ،

محی

مجموعه عواملی که با سیستم هدف همراه بوده و بر هدف و عملکرد سیستم مؤثر بوده،
اما سیستم کنترل اندکی برآنها دارد (دفت)6115 ،

1. Williams
2. Schuller
3. Daft
4. Hachman & Oldham
5. Schien
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تأثیر کرونا بر رفتار سازمانی
با بررسی پژوهشهای صورتگرفته در ایران و جهان درخصو

تأثیر ویعروس کرونعا بعر ابیعاد رفتعار

سازمانی (جدول  )6مشاهده میشود که پژوهش جامیی که تمعامی ابیعاد رفتعار سعازمانی را درنظعر بگیعرد،
وجود ندارد و مقاالت چندی تنها به بررسی بخشی از رفتارهای فردی متأثر از کرونا پرداختعهانعد .همچنعین
بر اساس جستجوهای محققین ،پعژوهش منسعجمی بعا رویکعرد سعناریونگاری بعه مطالیعه سعناریوهای رفتعار
سازمانی نپرداخته است .بنابراین بهنظر می رسد موضعوع ایعن پعژوهش ،تعاکنون معورد بررسعی قعرار نگرفتعه
است.
جدول  .2پژوهشهای مرتبط با تأثیرات ویروس کرونا
نویسندگان

عنوان
تأثیر درمان شناختی  -رفتاری بهواسطه اینترنت بر کاهش اضطرا

کرونا

جانی و همکاران ()5622

بررسی ساختارهای تربیتی و فیزیولوییکی بحران کرونا در صنیت ورزش

صفانیا و همکاران ()5622

ابیاد روانشناختی بحران کرونا و شیوههای آموزشی کاهش آن
پیامدهای روانشناختی کرونا ویعروس جدیعد (کوویعد  )52در کودکعان :مطالیعه
مروری نظاممند
بررسی وضییت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران کرونا

(احمدراد)5622 ،
چوبداری و همکاران ()5622
دالور و شکوهی امیرآبادی
()5622

ویروس جدید
بررسی تأثیر بیماری کرونا (کووید  )52بعر عملکعرد کسع وکعار (معورد مطالیعه:
کس وکارهای کوچک و متوس استان اردبیل)
روانشناسی ترس از کرونا :آیا متخصصان بهداشت و درمان از ترس از کرونعا رنعج
میبرند؟
تأثیر کووید  52بر مدیریت سازمانهای ورزشی

صائ نیا و کریمی ()5622
امین)6161( 5
کرای

آیا تجریه قرنطینه و نگرش درمورد کرونا بر توزیعع خروجعیهعای روانشعناختی در
چین تأثیر میگذارد؟
بحران کووید  52بهعنوان شک شغلی :پیامدهای شغلی و رفتار دوران بیکاری

6

()6161

لو و همکاران)6161( 6
5

آکرمانز و همکاران ()6161
1. Amin
2. Cruyff
3. Lu & et al.
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نویسندگان

عنوان
بیععنشهععای بععین المللععی مععدیریت منععابع انسععانی بععرای بررسععی پانععدمی کوویععد :52
کاربردهایی برای آیندهپژوهی و اقدامات آتی
تیدیل کارکنان و امور رفاهی در دوران کووید  :52کاربردهایی برای مدیریت منابع
انسانی
نقش مدیریت منعابع انسعانی بعرای نگهداشعت کارکنعان در دوران کرونعا در بخعش
تولیدکنندگان دارو

کالیگیوری و همکاران ()6161
()6161

کارناوال و هاتا

السفتی و رار ()6161
6

هایت و مکدونالد ()6161

مسیر شغلی بید از کووید  :52چالشها و تغییرات
مدیریت منابع انسانی و بحران کووید  :52پیامدها ،چالشهعا ،فرصعتهعا ،و جهعت-
گیریهای آتی سازمانی
تأثیر پاندمی کووید  52بر استرس کعاری ،رفعاه ،سعالمت روانعی ،رفتعار شعهروندی
سازمانی و تمایز کارمند  -مشتری کارکنان

هاموچی ()6165
یو و همکاران)6165( 6

هععدف ای عن پععژوهش ،شناسععایی سععناریوهای پععیش روی حععوزه رفتععار سععازمانی در آینععده بععا رویکععرد
سناریونگاری است .بدینمنظور ،ابتدا کلیه مؤلفعههعای تأثیرگعذار در رفتعار سعازمانی بعا رویکعردی جعامع،
شناسایی و سپس نحوه تأثیرگذاری هرکدام از عوامل بر یکدیگر با استفاده از الگوریتم تحلیل متوازن تأثیر
متقابل مشخص میشود .بنابراین ،سناریوهایی با بهکارگیری نعرمافعزار سعناریوویزارد اسعتخراج و درنهایعت
سناریوهای محتمل یا قوی توس متخصصان و خبرگان بررسی شده و راهبردهای درخور تجویز معیشعود.
ازاینرو ،این پژوهش فاقد فرضیه اسعت .اهعداف اساسعی پعژوهش عبارتنعد از :شناسعایی مؤلفعههعای رفتعار
سازمانی براساس مدل سهسطحی رابینز و شناسایی سناریوهای مختل

برای حوزه رفتار سازمانی.

روششناسی
این پژوهش ماهیت آیندهپژوهی دارد و از نوع کاربردی بعوده و روش آن آمیختعه اسعت .رویکعرد آن
کیفی-کمی و با هدف در

و شناسایی روندهای فیلی و آتی در رفتار سازمانی و مؤلفهها و زیرمؤلفههای

اصلی تأثیرگذار بر طراحی سناریوها از دیدگاههای مدیران ،خبرگان و اساتید ایعن حعوزه اسعت .اطالععات
1. Akkermans & et al.
2. Hite & McDonald
3. Yu & et al.
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ازطریق مطالیات کتابخانهای و تحلیل  54مصاحبه نیمهساختاریافته که بید از رسیدن به اشباع نظری پاسخها
و تکراریشدن نظرات به پایان رسید ،جمعآوری شد .در این مصاحبهها برای گردآوری دادهها ،چارچو
کلی سؤاالت باتوجهبه مرور گسترده ادبیات پژوهش تییین و سپس به برگزاری مصعاحبه بعا خبرگعان اقعدام
شد (سؤاالت مصاحبه درمورد تمامی مصعاحبهشعوندگان یکسعان بعود) .در مجمعوع تیعداد  68مؤلفعه رفتعار
سازمانی در قال

ابیاد سه گانه فردی ،گروهی و سعازمانی شناسعایی و در مرحلعه بیعدی بعرای تییعین نحعوه

اثرگذاری هر کدام از مؤلفهها بر یکدیگر و شناسایی مؤلفههای کلیدی در اختیار هیئت کارشناسان (همعان
 54نفر مصاحبه شده) جهت مقایسه زوجی قرار گرفت.
جامیه آماری شامل مدیران ،خبرگان و اساتید حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی معیباشعد .ازآنجاکعه
احتمال میرفت دانش موردنیاز برای پاسخگویی به سؤاالت مصعاحبه نیمعهسعاختاریافتعه نعزد افعراد خاصعی
باشععد ،از روش نمونععهگیععری ریراحتمععالی قرععاوتی و گلولععه برفعی اسععتفاده شععد .بععرایناسععاس از خبرگععان
دردسترس درباره سایر متخصصعان و خبرگعان اطالععاتی دریافعت و تیعداد  54نمونعه (هیئعت کارشناسعان)
مشخص شد (جدول .)6
جدول  .2خصوصیات مشارکتکنندگان
سمت

نوع سازمان

سابقه فعالیت

مدرک تحصیلی

جنسیت

رئیس بیمارستان

بهداشت و درمان

 56سال

دکتر متخصص

مرد

میاون آموزشی دانشگاه

آموزشی

 55سال

دکتری

مرد

مدیر منابع انسانی

فناوری اطالعات

 5سال

کارشناسی ارشد

زن

مدیر منابع انسانی

فناوری اطالعات

 56سال

کارشناسی

مرد

مدیر منابع انسانی

فروش اینترنتی

 51سال

کارشناسی ارشد

مرد

مدیر منابع انسانی

صنیت نفت و گاز

 55سال

کارشناسی ارشد

مرد

مدیر منابع انسانی

صنیت ریلی

 58سال

کارشناسی ارشد

مرد

مدیر منابع انسانی

بهداشت و درمان

 56سال

دکتری

مرد

مدیر منابع انسانی

دولتی

 54سال

دکتری

مرد

دانشجویدکتریمنابعانسانی

آموزشی

-

دکتری

زن

آموزشی

-

دکتری

مرد

اساتید دانشگاهی حوزه منابع
انسانی و رفتار سازمانی ( 4نفر)

52

آیندهپژوهی رفتار سازمان ی با رویکرد سناریونگار ی باتوجه به بحران ویروس کرونا (کوشکی جهرمی ،علیرضا)

برای افزایش روایی مصاحبه استفاده از فنونی چون :رعایت چارچو

شعروع ،طعرح سعؤاالت و پایعان

مصاحبه ،جلوگیری از پراکندگی و تیصبات در پاسخها و خودبازبینی پژوهشگر مدنظر قرار گرفت .پس از
تحلیل دادهها ،نتایج و دادههای ثبتشده در اختیار پنج نفر از اسعاتید دانشعگاهی قعرار گرفعت تعا از انطبعاق
آنچه که بهدست آمده است با واقییت اطمینان حاصل شود .دادهها ازطریق یادداشتبعرداری و ضعب صعدا
حین مصاحبه و ایمیلهای مکتو ثبت شدند.
باتوجهبه اینکه از نرمافزار میکمک و سناریوویزارد برای تجزیهوتحلیل دادهها اسعتفاده معیشعود ،نعوع
پرسشنامه بهصعورت معاتریس اثعرات متقابعل و ازطریعق پیمعایش نظعرات خبرگعان اسعت .بعرای شناسعایی
مؤلفههای کلیدی توس نرمافزار میکمک ،پس از شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار در حوزه رفتار سازمانی،
پرسشنامۀ تعأثیرات متقابعل طراحعی و دراختیعار هیئعت کارشناسعان قعرار گرفعت .وزندهعی ایعن پرسشعنامه
بهصورت مقایسهای زوجی و میزان ارتباط زیرمؤلفهها با اعداد بین صفر تعا سعه سعنجیده معیشعود .پعس از
تکمیل  54پرسشنامه ،از دادهها میانگینگیری و وارد نرمافزار میکمک شد و  55مؤلفعه کلیعدی اسعتخراج
شدند .سپس باتوجهبه مصاحبه مرحلعه اول ،وضعییتهعای احتمعالی مختلفعی بعرای هرکعدام از مؤلفعههعای
کلیدی درنظر گرفته شد و تیداد  65وضییت وارد ماتریس اثرات متوازن متقابل شعد .نحعوه وزندهعی ایعن
پرسشنامه بهصورت مقایسهای زوجی و میزان ارتباط زیرمؤلفهها بهصورت طیفی از اعداد  +6تا  -6سنجیده
میشود .این ماتریس بهوسیلۀ هیئت کارشناسان تکمیل و ازطریق گزینه انسمبل 5در نرمافزار سناریوویزارد،
دادهها وارد و مورد تحلیعل قعرار گرفتنعد .پایعایی پرسشعنامههعا بعهصعورت خودکعار ازطریعق نعرمافزارهعای
میکمک و سناریوویزارد و با محاسبه سازگاری درونی انجام میشود .درصورت نبعود سعازگاری درونعی،
خروجی حاصل نخواهد شد.

یافتهها
برای شناسایی مؤلفهها و زیرمؤلفهها ،همانطورکه گفته شد از خبرگان نظرخواهی شد .مؤلفههای نهائی
شناساییشده به شرح جدول  5است:

1. Ensemble
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جدول  .4مؤلفههای اولیه مؤثر بر رفتار سازمانی مستخرج از مصاحبهها
(سطوح براساس مدل سهسطحی رابینز تعریف شدهاند)

بعد
فرد

مؤلفهها
ویژگیهای جمییتشناختی ،شخصیت ،هوش ،توانایی ،نظام اعتقادی ،نگرش ،ادرا ،
یادگیری ،انگیزش ،هیجانات و احساسات ،رضایت شغلی ،امنیت شغلی ،اضطرا و استرس،

گروه

تیم و گروه کاری ،رهبری ،ارتباطات ،قدرت ،سیاست ،تیارض ،سرمایه اجتماعی ،مذاکره

سازمان

راهبرد ،ساختار ،فناوری ،طراحی کار ،تصمیمگیری ،فرهنف ،جو ،محی

از نرمافزار میکمک و تحلیل ماتریس متقابل برای استخراج مؤلفههای کلیدی مؤثر در رفتار سعازمانی
استفاده شد .طبق نتایج بهدستآمده از نرمافزار میکمک ،آثاری که هریک از زیرمؤلفهها بر کعل سیسعتم
حوزه رفتار سازمانی میگذارند ،در شکل ( )5آورده شده است .زیرمؤلفههایی که در ناحیعه بعاال-راسعت
هستند دارای دو ویژگی مشتر

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باال هستند و حالتی دووجهی دارند که چهارده

زیرمؤلفه در این منطقه قرارگرفتهاند.
خروجی میکمک بهعنوان ورودی نرمافزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار میگیرد .باتوجهبه اینکعه
هدف شناسایی مهمترین عوامل تییینکننده و تأثیرگعذار در رفتعار سعازمانی اسعت و پایعداری تحلیعلهعای
نرم افزار سناریوویزارد و سناریوهای خروجی با انتخا مؤلفههای دووجهی تحقق معییابعد ،ایعن  55مؤلفعه
بهعنوان مؤلفههای کلیدی انتخا شدند .سپس وضییتهای محتمل هر مؤلفه )زیرمؤلفعههعا) کعه بعرای هعر
کدام قابل تصور هستند ،مشخص میشوند.
باتوجهبه تأثیرات کرونا ،وضییت احتمالی «تداوم روند قبل از کرونا» از تحلیلهای بیدی کنار گذاشعته
شد .لذا  65زیرمؤلفه تییین شد .زیرمؤلفهها برای هر مؤلفه متفاوت بوده و تیعداد آنهعا بعین  6تعا  5وضعییت
متفاوت است 55 .مؤلفه شناساییشده و زیرمؤلفههای آنها در جدول  4ارائه شده است.

54

آیندهپژوهی رفتار سازمان ی با رویکرد سناریونگار ی باتوجه به بحران ویروس کرونا (کوشکی جهرمی ،علیرضا)

شکل  .5نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم مؤلفههای رفتار سازمانی
جدول  .1فهرست مؤلفهها و زیرمؤلفهها

ابعاد

فرد

مؤلفه

نماد

احساسات و هیجانات

A

نگرشها

B

رضایت شغلی

C

زیرمؤلفهها (وضعیتهای احتمالی)
افزایش احساسات مثبت  ،افزایش احساسات منفی ،تعداوم رونعد
قبل از کرونا
افزایش نگرشهای مثبت ،افزایش نگرشهای منفی ،تداوم روند
قبل از کرونا
افزایش رضایت شغلی ،کاهش رضایت شغلی ،تداوم روند قبعل
از کرونا
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ابعاد

زیرمؤلفهها (وضعیتهای احتمالی)

مؤلفه

نماد

انگیزش

D

امنیت شغلی

E

اضطرا و استرس

F

تیم و گروه کاری

G

سبک رهبری

H

دستوری ،متقاعدسازی ،مشارکتی ،تفویری

ارتباطات

I

حروری ،مجازی

تیارض

J

مذاکره

K

حروری ،ریرحروری

ساختار

L

کاهش رسمیت ،کاهش پیچیدگی ،کاهش تمرکز

فرهنف

M

سازنده ،انفیالی-تدافیی ،تهاجمی-تدافیی

سبک تصمیمگیری

N

آمرانه ،مشاورهای ،گروهی

افزایش انگیزش ،کاهش انگیزش ،تداوم روند قبل از کرونا
افزایش امنیت شغلی ،کاهش امنیت شغلی ،تعداوم رونعد قبعل از
کرونا
کاهش استرس ،افزایش استرس ،تداوم روند قبل از کرونا
افزایش گروه های رسمی (فرماندهی ،کاری ،عملیاتی) ،افزایش
گروه های ریررسمی (هی نفع؛ دوستان ،مرجع) ،تشکیل تیمهای
مجازی

گروه

سازمان

افزایش تیارضات سعازنده ،کعاهش تیارضعات مخعر  ،تعداوم
روند قبل از کرونا

با مشخصشدن وضییتهای احتمالی ،پرسشنامهای بهصعورت معاتریس اثعرات متعوازن متقابعل 65×65
طراحی و دراختیار هیئت کارشناسان قرار گرفعت .در ایعن پرسشعنامه ،وضعییتهعا معیتواننعد تأثیرگعذاری
افزایشی یا تأثیرگذاری کاهشی را نیز نشان دهند .براساس چارچو این ماتریس ،اثرگذاری عوامعل بعرهم
درقال طی

 +6تا  :+6( -6تأثیر شدید مستقیم؛  :+6تاثیر متوس مستقیم؛  :+5تأثیر کم مستقیم؛ صفر :عدم

تأثیر؛  :-5تأثیرکم میکوس :-6 ،تأثیر متوس میکوس؛  :-6تأثیر شدید میکوس) است .سؤال محوری این
پرسشنامه این است که اگر وضییت  A1از مؤلفه کلیدی  Aدر رفتار سازمانی اتفاق بیفتد ،چعه تعأثیری بعر
وقوع یا عدم وقوع وضییت B2از مؤلفه کلیدی Bخواهد داشعت و بعههمعینترتیع

تعا آخعرین وضعییت

احتمالی در آخرین مؤلفه کلیدی ادامه مییابد.
بید از واردنمعودن میعزان تعأثیر در سعناریوویزارد و اجعرای آن ،درنهایعت از تیعداد  524888سعناریوی
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ممکن ،تیداد  6سناریوی قوی با سازگاری باال و  45سعناریوی ضعیی

بعهدسعت آمعد .بعهعبعارتدیگعر6 ،

سناریو با امتیاز تأثیر بسیار باال در حوزه رفتار سازمانی وجود دارد 45 .سناریوی دیگر با احتمال ضیی

نیعز

وجود دارند که باتوجه به دشعواری و زمعانبربعودن تحلیعل ایعن تیعداد ،از بررسعیهعا کنعار گذاشعته شعدند.
زیرمؤلفههای  6سناریوی قوی بهصورت جدول  2است:
جدول  .6وضعیتهای محتمل سناریوهای قوی مستخرج از نرمافزار سناریوویزارد
احساسات و هیجانات

سناریوی اول:
افزایش احساسات
و نگرشهای منفی

افزایش احساسات
و هیجانات منفی

سناریوی دوم:
افزایش نگرشهای منفی

افزایش احساسات منفی

نگرش ها
افزایش نگرشهای منفی
افزایش نگرشهای منفی

رضایت شغلی
کاهش رضایت شغلی
کاهش رضایت شغلی

انگیزش
کاهش انگیزش
کاهش انگیزش

امنیت شغلی
کاهش امنیت شغلی
کاهش امنیت شغلی

اضطراب و استرس
افزایش استرس
افزایش استرس

تیم و گروه کاری
افزایش گروههای رسمی
تشکیل تیمهای مجازی

سبک رهبری
دستوری
دستوری

ارتباطات
مجازی
مجازی

تعارض
کاهش تیارضات مخر
کاهش تیارضات مخر

مذاکره
ریرحروریی
ریرحروری

ساختار
کاهش رسمیت
کاهش تمرکز

فرهنگ
انفیالی-تدافیی
تهاجمی-تدافیی

سبک تصمیمگیری
آمرانه
آمرانه
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امتیاز تأثیر متقابل
585

1
1

سناریو

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر کرونا بر ابیاد رفتار سازمانی و شناسایی سناریوهای پعیش رو
میباشد .با تحلیل مصاحبههای صورتگرفته و نتایج حاصل از نرمافزارهای میکمک و سعناریوویزارد ،دو
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نمره سازگاری

زیرمؤلفهها
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سناریوی قوی بهدست آمد که دارای وضییتهای احتمالی؛ افزایش احساسات و هیجانعات منفعی ،افعزایش
نگرشهای منفی ،کاهش رضایت شغلی ،کاهش انگیزش ،کاهش امنیت شغلی ،افعزایش اسعترس ،تشعکیل
تیمهای مجازی و افزایش گروههای رسمی ،رهبری دستوری ،ارتباطات مجازی ،کاهش تیارضات مخر ،
مذاکره ریرحروری ،کاهش رسمیت و کاهش تمرکز ،فرهنعف انفیعالی -تعدافیی و تهعاجمی -تعدافیی و
تصمیمگیری آمرانه بودند و تنها در دو وضییت با یکدیگر تفعاوت داشعتند .درادامعه بعه بحعث درمعورد هعر
وضییت پرداخته میشود.
افزایش احساسات و هیجاناات منفای :باتوجعهبعه سعناریوهای اول و دوم مشعخص معیشعود کعه
احساسات و هیجانات ناشی از تأثیر کرونا در سازمانها افزایش یافته است .از زمانی کعه کرونعا شعیوع پیعدا
کرده است ،تیدادی از کارمندان همواره با نگرانی و احساس ترس در محل کعار حاضعر معیشعوند و ایعن،
تأثیر مستقیمی بر احساسات و خلقیات فرد در محل کار میگذارد و هنگامیکه یکی از همکارن وی به این
ویروس مبتال میشود ،این موضوع شدت مییابد .این شرای حرور کارمند و یا مدیران در محل کار را با
نوعی عذا مواجه کرده و فرد در احساسعات خعود همعواره بعا یکعی از احساسعات خشعم ،نفعرت ،تعرس،
شادی ،رم و بهت و تیج

مواجه میشود.

افزایش نگرشهای منفی :تیعدیل نیعروی کعار ،اتخعاه سیاسعتهعای دورکعاری و یعا شعیفتبنعدی
کارکنان که بهمنظور پیشعگری از شعیوع کرونعا در کشعور انجعام شعد ،بعهطعور محسوسعی در نگعرشهعای
کارکنان نسبت به اقدامات مدیران باالدستی و ایجاد فشار روانی ،حس ترس ،خشم ،عدم اطمینعان و نعاامنی
شغلی تأثیر گذاشت ،بهنحویکه این امر به کاهش رضایت شغلی (شان و تانف )6161 ،5و تیهعد سعازمانی
که دو نگرش اصلی شغل میباشند ،منجر میشود .نظرات اعرای هیئت کارشناسان نیز افزایش نگرشهعای
منفی را تأیید میکند.
کاهش رضایت شغلی :پژوهشها نشان میدهد که لذتبردن از کعار همیشعه تنهعا ععاملی بعوده کعه
قویترین همبستگی را با سطوح باالی رضایت شغلی داشعته اسعت .مشعارل دلچسعبی کعه امکعان آمعوزش،
تنوع ،استقالل و کنترل را فراهم میکنند ،میتواننعد اکثعر کارمنعدان را راضعی نگعه دارنعد (رابینعز و جعاج،
 .)25 :6112نتایج این پژوهش نشان معی دهعد کعه از رضعایت شعغلی کاسعته شعده اسعت .بحعران کرونعا در
1. Shan &Tang
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محی های کاری تغییراتی ایجاد کرده است .برخی از مشارل مدل دورکاری را برای پیشعبرد امعور سعازمان
خود انتخا کردهاند و برخی کماکان بر حرور فیزیکی تأکید دارند .این روشهعا بعا چعالشهعایی همعراه
شده است .بهسادگی میتوان دید بسیاری از کارمنعدان از مهعارت و توانمنعدی الزم بعرای کعار از راه دور،
برخععوردار نیسععتند و حرععور فیزیکععی ،تععنشهععایی را بععر کارکنععان و سععازمان وارد مععیکنععد .مععدیران نیععز
بههمینخاطر ،فشار بیشتری به این افراد خواهند آورد و لذا نه خروجی مطلو حاصل میشود و نه لذتی از
کار ،عاید فرد خواهد شد.
کاهش انگیزش :انگیزش عبارت اسعت از فراینعدی کعه شعدت ،راسعتا و ثبعات فعرد در تعالش بعرای
دستیابی به یک هدف را مشخص میکند (رابینز و جعاج .)555 :5625 ،بعا شعیوع ویعروس کرونعا و اعمعال
محدودیتها و قرنطینه ،سازمانها هم به اجبار فیالیعتهعای خعود را محعدود نمودنعد و ایعن مسعئله موجع
کاهش درآمد سازمانها شد .سازمانها برای حفظ بقای خود ،اقداماتی همچون تیدیل منابع انسانی ،قطعع و
یا کمنمودن امکانات رفاهی (حذف ناهار ،سرویس ایا هها  ،بیمه تکمیلی و ،) ...تقلیل ساعات کاری و
پرداخت کمتر به کارکنان ،تبدیل قراردادهای بلندمدت به کوتاهمدت ،انجعام دورکعاری ،نقعص در سعوابق
بیمه بهدلیل حرور ناقص در محل کار ،ازدستدادن شغل ،جایگزیننمودن مرخصی استحقاقی کارکنان بعا
روزهای عدم حرور در محی کار ،اعمال فشار روحی و جسمی بر کارکنان و  ...انجام دادند که هر کدام
به نوعی بر رفتار سازمانی کارکنان و انگیزه آنها تأثیراتی اعمال نمود .تمامی این موارد براساس نظریعههعای
انگیزش ازجمله نظریه سلسلهمرات

نیازهای مازلو ،نظریه انتظار و نظریه برابری بهتنهعایی معیتواننعد انگیعزه

کارکنان را در سازمان تحت تأثیر قرار دهد که نتایج این پژوهش نیز نشاندهنده کاهش انگیعزش کارکنعان
است.
کاهش امنیت شغلی :ویروس کرونا وضییت جهان را بهکلی تغییر داده و باععث تیطیلعی بسعیاری از
کس وکارها و شرکتها شده است .فشار اقتصادی همچنین باعث شده بسیاری از شرکتها کارکنان خود
را اخراج کرده یا به آنها مرخصی بدون حقعوق دهنعد .ویعروس کرونعا امنیعت شعغلی کارکنعان بسعیاری را
بهخطر انداخته و ادامه وضییت کار در کل جهان را در هالهای از ابهام قرارداده است .همعین عوامعل باععث
کاهش امنیت شغلی یا احساس عدم امنیت شغلی شده است.
افزایش اضطراب و استرس :جمعبندی نظرات کارشناسان در این پژوهش نیز افزایش اضعطرا و
استرس را تأیید مینماید .استرس ،وضییت پویایی است که در آن فرد با فرصت تکلی
59

یعا منبیعی روبعهرو

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال یازدهم ،شماره ( 5شماره پیاپی  ،)45بهار 5445

می شود که با آنچه خواهان آن بوده است ،ارتباط داشته و نتیجه آن بعرایش هعم مهعم اسعت و هعم نعامیلوم.
محققان دریافتهاند بیماری همهگیر کووید  52عاملی در افزایش مشکالت روانی شعده و ایعن مشعکالت بعر
عملکرد شغلی افراد نیز تأثیرگذار بوده است .عوامل استرسزا در کار بر سالمت جسمی و روانی افراد تأثیر
دارد.
تشکیل تیمهای مجازی و افزایش گروههای رسمی :نتایج این پژوهش نیز نشعان معیدهعد کعه
تمایل به تشکیل تیمهای مجازی در سازمانها بیشتر شده است .ازآنجاکه کار تیمعی در ایعران بعا مشعکالت
زیادی ازقبیل ظاهرسازی و مسئولیتناپذیری روبهروست و فرای همدلی که پیشزمینه کار تیمی اثربخش
میباشد در بسیاری از سازمانها وجود ندارد ،دراینشرای  ،استفاده از تیمهای کاری مجازی نیز مشعکالتی
را بههمراه دارد .پیادهسازی نظام دورکاری ،مستلزم ادامه فیالیتهای کار تیمی بهصورت مجازی اسعت .در
تیمهای مجازی افرادی که در کنار هم حرور ندارند ،برای دسعتیابی بعه هعدفی مشعتر

ازطریعق فنعاوری

رایانهای با هم ارتباط برقرار میکنند .وقتی اعرای تیم هرگز رودررو دیعدار نکننعد ،تیامعل و ارتبعاط میعان
آنها دچار مشکل خواهد شد؛ وقتی نفرات از هم جدا میشوند ،اعتماد و همکعاری ازبعین معیرود و حجعم
کاری کارمندان مشخص نخواهد بود .البته این چالش در ابتدای شیوع کرونا بیشتر نمایان بود و بعا گذشعت
زمان بهتدریج سازمانها و کارکنان با این شیوه ارتباطی هماهنف شده و یا ناچاراً آن را پذیرفتند .همچنعین
برخی از کارشناسان این پژوهش میتقدند که بهرهمندی از گعروههعای رسعمی نیعز افعزایش پیعدا کعرده کعه
ممکن است بهدلیل تمایل سازمانها به تصمیم گیری های متمرکز و پیشبرد سریع امور برای رلبه بر تغییرات
روزمره حاصل از بحران کرونا باشد.
رهبری دستوری :باتوجهبه اینکه پاندمی کرونعا اقترعائات خعا

خعود را دارد ،طبییتعاً یعک رهبعر

موفق ،رهبری است که این شرای را بهخوبی بشناسعد ،تبیعین کنعد ،برنامعهریعزی نمایعد و هعدایت خعود را
براساس این شرای اعمال کند .شیوع ویروس کرونعا رهبعران ارلع

شعرکتهعای خصوصعی و بسعیاری از

سازمانهای دولتی را با چالش مواجه کرده است .سازمانهعای دولتعی در ایعران بعهدلیعل ماهیعت خشعک و
انیطافناپذیری که دارند؛ تاحدامکان از همگامشدن با نوآوریهای موجعود و بهعرهگیعری از فنعاوریهعای
جدید ،اجتنا معیورزنعد .درایعنمیعان ،وقعوع بحعران کرونعا بعا ایجعاد محیطعی معتالطم ،نیازمنعد تغییعرات
ساختاری و رفتاری سریع برای رلبه بر شرای حاکم است .در چنعین محیطعی تصعمیمگیعریهعای سعریع و
رهبری مشارکتی نیاز است (دوتا و همکاران.)6161 ،
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نتایج این پژوهش نشان میدهد رهبعری سعازمان هعا بعه سعمت رهبعری بعا سعبک دسعتوری و آمرانعه در
حرکت است .لذا مقتری است در این شعرای ععالوهبعر دورشعدن از سعبک رهبعری دسعتوری بعه رهبعری
مشارکتی ،تفویری با محوریت و برخ و دیجیتالی توجعه شعود .توجعه بعه شعفافیت ،ارتباطعات بعهموقعع و
صحیح ،استفاده از ساختار کلمات مناس  ،واقع بینی و درعینحال خوشبینعی ازجملعه معواردی اسعت کعه
رهبران در دوران بحران کرونا میباید بدان توجه نمایند (آنتونیو و گراهام.)6161 ،
ارتباطات مجازی :در دوران بحران کرونا باتوجهبه توصیه دولتها مبنیبعر حفعظ فاصعله اجتمعاعی،
بسیاری از عملیات های سازمانی و فروش محصوالت بهصورت مجازی پیگیری میشود .تغییرات مهمی در
ارتباطات سازمانی ایجاد شده است ،از ارتبعاط معدیر بعا کارمنعدان تعا ارتبعاط سعازمان بعا مشعتریان ،همگعی
دستخوش تغییر شدهاند .بعهواسعطه بعروز ناگهعانی بحعران ،معدیران تصعوری از چگعونگی برقعراری ارتبعاط
اثربخش با قسمت های مختل

داخل و بیرون سازمان ندارند و همین ابیاد ناشناخته موج دستیابی به نتعایج

جدیدی شده است .بهعنوان نمونعه در پژوهشعی مصعاحبه شعوندگان اشعاره کردنعد کعه ارتباطعات بعرخ و
مجازی ،بهطور متوس دارای اثربخشی کمتری از ارتباطات میمول اسعت؛ بعهایعنمیناکعه بعرای رسعیدن بعه
نتیجه مشخصی در طول یک جلسه زمان بیشتری الزم است .بنابراین اکثعر مصعاحبهشعوندگان گفتعهانعد کعه
ساعات طوالنیتری را به کار اشتغال دارند (کورتز و جانسون.)6161 ،5
در زمان بروز بحران ،ارتباطات میان بخشهای مختلع

سعازمان مختعل معیشعود و ایعن موجع بعروز

آشفتگی ،تشویش و سردرگمی کارمندان و مشعتریان معیشعود .آرجنتعی )6161( 6خصوصعاً بعه رهبعران و
مدیران پیشنهاد می کند که در تمام طول بحران با افراد اصلی خود در ارتباط معداوم باشعند و بعرای واکعنش
سریع به اتفاقات و ارتباط میان بخشهای مختل

سازمان ،تیمی برای ارتباطات متمرکعز در سعازمان ایجعاد

شود .کارمندان بهعنعوان مهعم تعرین افعراد یعک سعازمان و تصویرسعازان سعازمانی ،دارای ههنیتعی روشعن و
امیدوار نسبت به شرای در آینده باشند تا ارتباطات خارج از سازمان نیز با مشعکل روبعهرو نشعود ،لعذا الزم
است بهطور پیوسته با آنها ارتباط برقرار شود و اطالعات بهطور منظم در یک بستر قابل دسترسی و مشعاهده
برای کارمندان انتشار یابد.

1. Cortez & Johnston
2. Argenti
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کاهش تعارضات مخرب :پژوهشها نشان داده است که ضی

ارتباطات بیش از هر عامل دیگعری

بهعنوان سرمنشأ ترادهای میانفردی بیان شده است .همچنین مشخص شعده کعه مهعمتعرین عامعل موفقیعت
گروهها ،نبود ارتباط اثربخش است (رابینعز و تیمعوتی .)662 :5622 ،برخعورد صعحیح و علمعی معدیران در
مراحل مختل

شروع اختالف تا پایان آن میتواند از بروز بحران و ازهمپاشیدگی سازمانها و فیالیتهعای

اقتصادی جلوگیری نماید (جهاندیده .)51 :5685 ،بروز بحران کرونا باعث ایجاد تیارضعات بعین سعازمانی،
و ستاد ،ساختاری ،افقی ،عمودی و کارکردی به دالیل .5 :رقابت بر سر منعابع محعدود .6 ،ارتباطعات

ص

نعاقص .6 ،کارهعای بععههعموابسعته .5 ،پیچیعدگی سعازمان .4 ،قعوانین نامشععخص و ریرمنطقعی .2 ،انتظععارات
برآوردهنشده .5 ،تیارض سرکو شده یا حلنشده .8 ،تصمیمگیری جمیی (بهصورت بالقوه هرچعه تیعداد
افراد بیشتر باشد ،امکان تیارض بیشتر خواهد بعود) و  .2تصعمیمگیعری بعا اجتمعاع نظرهعا (ضعرورت وجعود
اجماع نظر میان همۀ افراد گروه) در سازمانها شده است که معیتوانعد از دالیعل ایجعاد تیارضعات مخعر
باشد.
مذاکره غیرحضوری :یکی از مهمترین مهارتهعای ارتبعاطی ،مهعارت در معذاکره اسعت .معذاکره
مهمترین و رایجترین وسیله برقراری ارتباط بین انسانهاست و پیشرفتهترین سطح این است کعه بعا دیگعران
برای تأمین نیازهای خود به توافق برسیم (کوشعکی جهرمعی و همکعاران .)68 :5628 ،نتعایج ایعن پعژوهش
تمایل سازمانها برای بهکارگیری مذاکرات ریرحروری را نشان میدهد .باتوجعهبعه جهعانگیعری بیمعاری
کرونا و محدودیتهای رفتوآمد ،سازمانهایی که برای مذاکرات ،عادت به برقراری رواب چهرهبهچهره
دارند ،یا همچنان بر این امر اصرار داشته و از روشهای ریرحروری پرهیز دارند ،با مشعکل جعدی مواجعه
شدهاند.
کاهش رسمیت :ساختار سازمانی ،چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و همعاهنگی فیالیعتهعای
اعرای سازمانی آن را ایجاد میکنند (رضائیان .)5628 ،تأثیرات ویروس کرونا موج

تغییرات سعاختاری

در سازمانها شد که میتوان به مواردی چون :تقسیم کار مجدد میان واحدها برای توزیع متوازن بار کاری،
حرکت به سمت پیچیدگی کمتر و یا اصطالحاً تختترشدن سازمان بهمنظور تسریع در روند تصمیمگیری،
بهکارگیری سازوکار های کنترلی جدید ،کاهش رسمیت و حرکت بهسوی عدم تمرکعز بعه دالیعل شعرای
اقتصادی ،افزایش انگیزش کارکنان ،رلبه بر تغییرات محیطی و ایجاد کارایی سازمانها اشاره نمعود .بعهنظعر
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میآید ساختارهای سازمانی در ایران نیازمند بازنگری اساسی است و ساختارهای بلند ،رسمیت باال ،تمرکز
زیاد ،کنترل شدید و تفکیک زیاد در بسیاری از سازمانها دیگر پاسخگوی نیازها نمیباشد.
فرهنف انفعالی -تدافعی و تهاجمی -تدافعی :فرهنف سازمانی به نظامی از ارزشهای مشعتر
میان اعرا اشاره دارد که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میکند (رابینز ،جاج .)425 :6112 ،فرهنف
سازمانی با بروز بحران کرونا دچار تحوالتی شده است .مواردی نظیر وجود الگوهای رفتاری ،پررنفبودن
نظام پاداش و تنبیه ،فرای رسمی یا ریررسمی سازمان ،مدل ها و فرایندهای کاری ،ساختار قعدرت ،وجعود
سازوکارهای حمایتی و میزان تطبیقپذیری سازمانها موج تغییرات متفاوت در رفتار و فرهنف سعازمانی
میشود .کو

و الفرتی )5285( 5در مدلی به سه نوع فرهنف با عناوین فرهنف سازنده ،فرهنف انفیالی-

تدافیی و فرهنف تهاجمی -تدافیی اشاره نمعوده اسعت .بعرخالف آنچعه انتظعار معیرود فرهنعف سعازمانی
بهجای فرهنف شغلی سازنده ،انیطافپذیر و چابک به سمت فرهنفهای انفیعالی -تعدافیی و تهعاجمی –
تدافیی سوق یافته که برخالف یافتههای باجاج )6161( 6است.
تصمیمگیری آمرانه :مدیران میدانند که تصمیمگیریهای خو و سریع تحت بهترین شعرای نیعز
چالشبرانگیز است ،اما دشوارترین تصمیمگیریها زمانی است که محبور به اتخاه تصمیمهایی نامشخص و
پرخطر هستند .هنگامیکه با یک بحران که حاوی عدم اطمینان و نامیینی است ،مثل بحعران کرونعا روبعهرو
هستیم ،سازمانها با حجمی از این تصمیمات که تصمیماتی قمارگونعه اسعت ،مواجعه هسعتند (آلکسعاندر،6
 .)6161وروم و یتون سه سبک عمده برای تصمیمگیری بر طیفی از تصمیمگیری انفرادی تا گروهی میرفی
نمودهاند :آمرانه ،مشاورهای و گروهی (کریتنر و کینیکی .)5625 ،باتوجهبه تغییرات سریع در دوران بحعران
کرونا و مسائل برآمده ریرمنتظره به خصو

اطالعات کم و ناقص درمورد نتایج تصعمیمات ،معدیران الزم

می دانند تصمیمات متمرکز و فوری و بدون کس نظرات و جل مشارکت کارکنان اتخاه کنند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که سبک تصمیمگیری در سازمانها به سمت سبک آمرانه گرایش یافته است.
بحران کرونا یک بحران با ابیاد نامشخص است؛ بدینمیناکه میلوم نیست تا کِی بعه طعول معیانجامعد و
چه عواق

اقتصادی ،اجتمعاعی ،فرهنگعی و سیاسعی را بعرای جهعان درپعی دارد .وقتعی شعرای کعار تغییعر
1. Cooke & Lafferty
2. Bajaj
3. Alexander
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میکند ،بهتبعآن ابیاد رفتار سازمانی نیز متفاوت از قبل خواهد بود .در این بررسی به ابیاد فردی ،گروهی و
سازمانی رفتار سازمانی و تأثیرپذیری آن از بحران کرونا پرداخته شد .بهنظر میآید ابیعاد رفتعار در سعازمان
باید در دوره بحران کرونا مجدداً مورد مطالیه قرار بگیرد و مییارهای جدیدی برای سنجش زیرمؤلفعههعای
مختل

درنظر گرفته شود؛ چراکه سازمان با تغییرات اساسی در این دوره مواجه خواهد شد .همچنین بعرای

دستیابی به نتایج عمیقتر نیاز است صنایع مختل

بهصورت مجزا مورد تحلیل قرار گیرند .ازسویدیگر ،در

زمان نگارش این پژوهش ،دوران کرونا به پایان نرسیده بود و ازاینرو تأثیرات بلندمدت این پانعدمی هنعوز
بهطورکامل مشخص نیست؛ لذا نیاز به بازبینیهای مکرر در سناریوها و با روشهای مختل
داشت.
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