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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
هعای   های مؤثر بر حوزه رفتار سازمانی، تحلیل تأثیر بحران کرونا بر وضعییت  هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه

آمیخته است  روش کاربردی، با حاضر از نوع باشد. پژوهش رو میهای آن و تدوین سناریوهای پیش  محتمل مؤلفه
 بعه  مصاحبه و پرسشنامه. باتوجه ای،کتابخانه شد: روش گردآوری روش سه به ها دارد. داده پژوهی یندهآ ماهیت و

 آثار ماتریس صورت به پرسشنامه نوع ،ها داده وتحلیل  برای تجزیه سناریوویزارد و مک میک هایافزار نرم از استفاده

یعه  مؤلفه اول 62مؤلفه کلیدی از  55 شناسایی مک میک است. نتایج از هیئت کارشناسان نظرات با پیمایش و متقابل
درقالع  معاتریس وارد سعناریوویزارد شعد.      هعای کلیعدی   مؤلفعه  بعرای  مختلع   وضعییت احتمعالی   65 است. تیداد
دهعد   معی  نشعان  باشعند. نتعایج   ضیی  معی  سازگاری با سناریو 45 باال و سازگاری با سناریو 6 خروجی سناریوهای
و  احساسعات  یشافعزا های محتمل آینده در حوزه رفتار سازمانی بعه سعمت    به تأثیرات پاندمی کرونا، وضییت باتوجه
 یشافعزا ی، شعغل  یعت کعاهش امن یعزش،  کاهش انگی، شغل یتکاهش رضای، های منف نگرش یشافزای، منف هیجانات
کاهش تیارضعات  ی، مجازی، ارتباطات دستوری، رهبری های رسم گروهیش افزای و های مجاز یمت یلتشک، استرس
 ی،تععدافی -یتهععاجمتععدافیی و  -یت و تمرکععز، فرهنععف انفیععالی کععاهش رسععم، مععذاکره ریرحرععوری،  مخععر 
 تغییر جهت یافته است. آمرانهگیری  و تصمیم
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 مقدمه

طعوالنی دارد.   و پیوسعته  رونعدی  و شعده بعدل   جامیعه  در ععادی  هعای  پدیعده  از تغییر بعه یکعی   تحول و

 ،درحقیقت نگری داشت. آینده خواهد و امتداد داشته آینده و گذشته تا حال ها، از همه زمینه در دگرگونی

 حعس  بعه  تمایل که چنان هاست، پی دگرگونیآمده درپدید های چالش به حکیمانه و خردمندانه پاسخی

 پژوهعی ه آیند ضرورت های دلیل ترین مهم آینده، از سرنوشت خود در درباره انسان نگرانی و کنجکاوی

 (.5621است )منطقی، 

 در تغییرات است. متفاوت شرایطی با مواجهه درحال ،5کرونا ویروس ناگهانی حرور با جهان امروزه

 و سیاسعت  اقتصاد، افراد، فرهنف، زندگی سبک و است پیشروی درحال زیاد بسیار سرعت با جهان سطح

 ترس و سردرگمی ج  مو هادگرگونی این. ست رو روبه دگرگونی زیربنایی با بشریت زندگی ابیاد تمام

 شعرای   بعه  و سعازند  هماهنعف  کنعونی  شعرای   با را تا خود هستند تالش در صنایع و است شده جامیه در

سراسعر جهعان را    52 6یدکوو بیماری که موجطور ینهم. (5622بازگردند )صفانیا و برهمند،  زندگی عادی

منظور بقا، افراد و  . درواقع، بهشودمیخود  یکار و زندگ یرمس ییرو تغ ینوع بشر مجبور به نوآور پیماید، یم

کنعد   است که افراد را مبتال معی  یانسان بحرانی اساساً کرونا. تر شوند مقاوم اکرونادر جهان پس یدباها  سازمان

شعود   یروز بر قدرت آن افعزوده مع   بههمراه دارد و روز وکار و جامیه به کس  یبرا یادیز یاربس یامدهایو پ

 (.6: 6161، 6)لون و همکاران

 گیعری  همه. آیدمی حسا   به جهانی بحران بزرگترین دوم، جهانی جنف از بید کرونا، ویروس شیوع

 در دگرگعونی  زیعرا موجع    ؛اسعت  آورده وجعود   به جوامع تمامی برای جدی بسیار چالشی کرونا ویروس

 معدیریت  و کار محی . (5622است )صفانیا و همکاران،  شدهها آن زندگی سبک و افراد اجتماعی تیامالت

کنترل،  رقابلیر یرونیعوامل ب .است نبوده نصی  بی ویروس این شیوع اتتأثیر افراد نیز از رفتار ها و سازمان

 شععوند یمحسعو  مع   یهعا و منعابع انسععان   رفتعار و عملکععرد سعازمان   رییع تغ یبعرا  یهعای قععو  از محعر   یکع ی

 ویعروس  روانعی  - اجتمعاعی  اتتأثیر که کنند می بیان (6161) 5یانف و . گوسپل(455 :5622 ،ی)خارستان

                                                                                                                                             

1. Corona Viruse 

2. Covid 

3. Lunn & et al. 

4. Gospel & Young 
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و  روانعی  شعرای   بعه  رسعیدگی  اقتصعادی،  ضعررهای  بعر   ععالوه  و اسعت  ناپعذیر  جبعران  بسیار جهان بر کرونا

 است. برخوردار دوچندان اهمیتی از افراد اجتماعی

 یعک کنتعرل بعه    یرقابعل ر یرونعی عامعل ب  یعک عنعوان   به یرانکرونا در جهان و ا یماریو گسترش ب یوعش
شعده و   یلآنعان، تبعد   یو سعازمان  یهعای شخصع   ی رفتار و عملکعرد افعراد، در محع    ییرتغ یبرا یمحر  قو
مشعتر  تمعام    دفمجبور نموده است. ه یلی،تحم ی انطباق با شرا یمهم برا ییراتیتغ یجادرا به اها  سازمان
وکار، همراه با حفظ سالمت کارکنعان و جامیعه داللعت دارد. در     کس  یاتح یانبر تداوم شر ییراتتغ ینا
العذکر  بعه هعدف فعوق    یابیدسعت  یمشعتر  بعرا   یها، اقعدامات و رفتارهعا   از برنامه یا مجموعه ی،بستر ینچن
)منفرد و  دشو می ییو کارکنان اجرا انوالنه سازمئمس یریتر بستر مداست که همواره د یریگحال شکلدر

هعای  کارهعا و کعاهش فیالیعت   و افول و تیطیلعی برخعی کسع    دهنده  مشاهدات، نشان .(6: 5626یان، خوراک

( و افزایش مرخصی و تیعدیل نیعرو )مجمعع    6161، 6؛ گورینچاز6161، 5اقتصادی جهان )برودر و همکاران

رفتن نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها به باالکه  ستکرونا یپاندم وعیش به باتوجه( 6161، 6جهانی اقتصاد

 منجر شده است. 
کارها برای بقا اقدام به دورکعاری  و شدت تغییر داده و ارل  کس  ها را بهمحی  کار سازمان 52کووید 

، 4کععوراال و آچاریععا ،6161 ؛ گورینچععاز، 6161العع ،  6161، 5فععاکس و همکعاران  -انععد )آیععتکننمعوده 

کنان تعوئیتر  دورکاری را ادامه خواهد داد و به کار 6165(. مثالً گوگل اعالم نمود که تا آخر تابستان 6161

البتععه دورکععاری بععرای تمععامی (. 6161، 2طععور نامحععدود دورکععار بماننععد )لئونععاردی  اجععازه داده شععد تععا بععه

گذاری و پوشعیدن  بنابراین آنها تصمیم گرفتند فاصلهکارها مناس  نیست، مثالً برای صنایع تولیدی. و کس 

دنبعال دارد   هعای خعود را بعه   (. دورکعاری چعالش  6165، 5های مخصعو  را اجبعاری کننعد )هعاموچی    لباس

افزارهعای ارتبعاطی )پراسعاد و    بودن بسعترها و نعرم    بزارهای الزم برای انجام شغل، دردسترسجمله؛ تأمین ااز

افزارها، اطمینان از ارتباط اثعربخش، نظعارت، پشعتیبانی،     لی تأمین این ابزارها و نرم(، توانایی ما6161، 8وایدا
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( و آمعوزش معدیران بعرای    6161فعاکس و همکعاران،   -مدیریت عملکرد و جبران خدمات مناس  )آیتکن

(. دورکعاری موجع  جعدایی فعرد از     6161، 5هعای کعاری از راه دور )کعالیگیوری و همکعاران    رهبری تعیم 

توانعد دلیلعی بعرای اسعترس و      یابعد کعه ایعن معی    جانبعه کعاهش معی   نظر دو شده و تیامالت و تبادلاران همک
توانعد موجع  اخعتالل در خعانواده و     افتادن سعالمت ههنعی افعراد باشعد. همچنعین کعار در منعزل معی        خطر به

دوران  نیع ر اکعه د اند بیان نموده( 6161) 6و رار  یالسفت(. 6161د )پراساد و وایدا، شوهای چندگانه  نقش

 منجعر جعایی   هجابع  شیکارکنعان و افعزا   هیع روح ریچشمگ کاهشو به  ندیبب  یآس یممکن است رواب  شغل
انعد.  کار خود را توسیه داده و اقدام به استخدام بیشعتر نمعوده  و ها در دوران کرونا کس شود. برخی شرکت
حشت دارنعد، اسعتخدام   از بیماری کرونا وجمله؛ استخدام افرادی که رو هستند از ههای روبآنها نیز با چالش
در رو، نحعوه کارمنععدیابی مجععازی و نگهداشعت افععراد بععرای مشعارل موقععت )کارنععاوال و      بعدون جلسععه رو 

 یبعرا  زیع برانگ و چعالش  دهیچیپ ایآیندهو  شدت تکان داده ها را بههمه سازمان 52 دیکوو(. 6161، 6هاتا 

بر  گیریاین همه تغییرات تحمیلیو  اثراتبه در   ازیاساس، ن نیابر.  کرده است جادیا کارکنانو  رانیمد
ایعن   بعه  پاسخ پژوهش حاضر لذا هدف .گیری روندها حائز اهمیت استها و جهتها و سازمانافراد، گروه

 ویعروس  تعأثیر و  سطحی رابینز براساس مدل سه سازمانی سناریوهای پیش روی حوزه رفتار»است که  الؤس
بررسعی   اول؛ بخعش  یینی بخش چهار در ،بنابراین« است؟ چگونه آن های مؤلفهها و زیرلفهؤم بر 52 کووید

رفتعار   حعوزه  در کرونعا  از ثرأمتع  های مؤلفهزیر و تبیین انتخا  دوم بخش آن، هایو مشخصه ویروس کرونا
 حعوزه  بعر  کرونعا  تعأثیر  از جعامع  ارائه سناریوهای پیش رو و بخش چهارم تحلیلی سوم بخش در و سازمانی

 .بررسی خواهد شد سازمانی رفتار

 

 ها مرور پیشینه

 کروناویروس

 یامینع  بعه  n آن در اسعت، کعه   کعرده  یعاد  ncov-6151 عنعوان  به ویروس این از جهانی بهداشت سازمان

 5سعارس  تنفسعی  حعاد  سعندروم  شبیه نیز ویروس این ،طورکلی به. است تاجی ی ویروسامین به cov و جدید

                                                                                                                                             

1. Caligiuri & et al. 

2. Elsafty & Ragheb 

3. Carnevale & Hatak 

4. SARS 
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تواند از  هایی است که می جمله بیماریاز« 52ید وکو»که بیماری ازآنجانیستند.  یکسان وجه هیچ به اما است،
شخصی به شخص دیگر منتقل شود و زمینه این انتقال در ازدحام جمییت و تماس بیمعار بعا سعایرین فعراهم     

و  یدر سعالمت روحع   زیعادی  تعأثیر  یفاجیعه جهعان   یعن شک ا بدون، (5: 5628هونف،  ون )جانف دشو می

 6مانند سارس و ابوالهایی  یدمیدر اپ(. 6161، 5)گرلین و همکاران ها داردآن یافراد و رواب  اجتماع یجسم

بهداشعت روان ماننعد اضعطرا ،     ی وشعناخت  روان مشعکالت  بعا  یکلطعور  بعه  یمعاری مبارزه بعا ب  افراد در زمان

 (. 6158، 6همکاران )جالو و انددست به گریبان بوده یتو عصبان خوابی یب ی،استرس، افسردگ

کنعد، بلکعه    معی  یعد افعراد را تهد  یزیکعی تنها سالمت ف نه یماریب ینا یینپا یریپذ یبین قطییت و پیش عدم
 ی. احساسعات منفع  دهعد  قعرار معی   تعأثیر تحعت   یزنظر احساسات و شناخت را ناز یژهو افراد، به یسالمت روان
 ینبع را ازهعا  آن معنظم  جسعمانی هعای   سعازوکار ل دهد و تیاد افراد را کاهش می یمنیمدت، عملکرد ا یطوالن
شود.  منجر می یاجتناب یواکنش نشان دهند که به رفتارها یماریحد به هر باز یشبرد. افراد ممکن است ب می
که احسعاس   یشود و مردم زمان می یو ناامن یشناخت یباعث ناهماهنگ یآت یتاز وضی ینانعدم اطم ینهمچن

(. 6161، 5)لعی و همکعاران   کننعد  کارانعه و محتاطانعه رفتعار معی     محافظعه ای  یوهکننعد، بعه شع    می یماریخطر ب

بعودن و ایجعاد ابهعام     دلیعل ناشعناخته   رسعد بیشعتر بعه    نظعر معی   شایع است و بهویروس کرونا  موردضطرا  درا
و دهعد   ادرا  ایمنی را در انسان کاهش معی ها  . ترس از ناشناختهباشددرباره این ویروس  شناختی در افراد

یعن اضعطرا  را تشعدید    اکعم علمعی    مطالیعات  مورد کرونعا نیعز  درزا بوده است.  همواره برای بشر اضطرا 

 (. 6161، 4)بجاما و همکاران کند می

 ایعن  از اطمینعان  ععدم  دلیعل   به افراد بین اضطرا  و ترس نمود که بیان خود پژوهش ( در6161) 2سود

هعا   آسعی   ایعن  دارد. ازجملعه  درپعی  افعراد  زیولعوییکی فی سعالمت  برای ناپذیری جبرانهای  آسی  بیماری،
 اختالالت هعراس  اضطرا ، افسردگی، سانحه، از پس استرس مانند چشمگیر، روانی به اختالالت توان می

 خانواده، از شامل دوری شوند، می اختالالت این بروز موج  که کرد. عواملی اشاره رفتاری اختالالت و

باشعد.   معی  عزیعزان  دادن و ازدسعت  معالی  نعاامنی  های اجتماعی، رسانه از نادرست اطالعات دریافت تنهایی،
شعادی   سعطح  بعر  منفی تأثیر اجتماعی مراودات و فیالیت ازها آن کردن محروم و افراد محدودکردن تحر 

                                                                                                                                             

1. Greyling & et al. 

2. Ebola 

3. Jalloh & et al. 

4. Sijia & et al. 

5. Bajema & et al. 

6. Sood 
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 یعا  اضعطرا   رمگینعی،  آشعفتگی،  احسعاس تعنش،   ماننعد  منفی، عواط  افزایش براین، عالوه. است داشته

 .(6161، 5است )سیبلی و همکاران شده گزارش تنهایی

 

 سناریونگاری

اسعت. واکعنش بعدون     یضعرور  یامعر  ،انسعان  یکارهعا و اقعدامات کنعون    یبعرا  ینعده آ ۀدربار یشیدناند

دارد.  یبینع  بعه پعیش   یعاز چراکعه عمعل ن   یسعت؛ ن یرپعذ  اسعت، امعا کعنش امکعان     یرپذ ینده امکانبه آ یشیدناند

اقدامات های  نیشراپ (ها و آرزوها ینگران یدها،مقاصد، ام اهداف،ها،  آرمان) یندهآ یرهایتصو ترتی ، ینبد

کعرده   یمند خود طراح توانند آن را با اقدامات هدف می است که مردم یامر یندهآ ین،ما هستند؛ بنابرا یفیل

 (.5: 5624ی، و مظفر ینیحس) و شکل دهند

 ی ،و شناخت شراها  تیاسس یلتحل یبرا یابزار ی،پژوههیندهای آ از روش یکیعنوان  به یسناریونگار

 یندهآ ۀچهر یوسنار(. 55: 5685)بنیاد توسیه فردا، است  یندههای برتر آ و ارزش یازهاها، ن فرصتیدات، تهد

 یعع ترکععردن ط یضو عععر ینععدهآ ۀگسععترش تفکععر دربععار یوسععازی،سنار هععدف .یسععتن ییشععگویاسععت و پ

هعای   ینعه ای گز طعرز ماهرانعه   بعه  یوهاسعنار  سعناریونگاری،  اشعد. در تواند معورد نظعر ب   هایی است که می یلبد

 یعان موضعوع را ب  ینعدۀ آ ۀدربعار هعا   احتمعال  و انواع کند می یمها را ترسآن تحقق یو چگونگ یندهگوناگون آ

از ممکنات اسعت کعه    یجاد فراییا یوها،سنار یریکارگ هدف از به (.85: 5622)زیاری و دیگران،  کند می

یرنعد  گ قعرار معی  یش آزمعا  ۀدر بوتع  ینعده موجود آهای  اتخاهشده در برابر چالشهای  تیاسس ییدر آن کارا

 یبعرا  یراهبرد یریز ابزار مؤثر برنامه یک یوها،سنار ینا یۀبر پا یریز برنامه (.658: 5682)عابدی جیفری، 

ین ؤثر، بعه تعدو  کند تا با راهبرد مطلو  و م کمک می یننامشخص است. ا ی بلندمدت در شرا ریزی برنامه

. شعود درسعت و مناسع  مربعوط بعه مسعائل اقعدام        یرو انتخعا  مسع   یرمنتظعره هعای ر  یعت موقی یبعرا هعا   حطر

معؤثر و کارآمعد اسعت.     یابزار آموزش یکبلکه  یست،ن یریز ابزار برنامه یک یو تنهاحال، نوشتن سنار ینابا

 یععدی،عوامعل کل  ینمحعر  و همچنع   یروهعای ن ییشناسعا  ،توسعیه  بعه در  منطعق   یوهافکرکعردن در سعنار  

مطلو  کمک  هیندآ یمترس ی، براشرای جهت اعمال نفوه بر یشرفت، و پ توسیه مؤثر و بالقوه در یگرانباز

 (.585: 5625)مینتزبرگ،  کند می

                                                                                                                                             

1. Sibley & et al. 
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 ابعاد رفتار سازمانی

پرداختعه و   داخعل سعازمان   هعای بر رفتار یها و ساختار سازمان افراد، گروه تأثیر یبه بررس یرفتار سازمان

 (.65 :5625 ،جعاج ینعز و  )راب اسعت سازمان  ییکارآ یشافزا یراستادانش در ینا یریکارگ هدف از آن، به

طعور   بعه  ی،سعازمان  حسعط  گروهعی و  بعه  یو بعا حرکعت از سعطح فعرد    دارد  یلیسه سطح تحل یرفتار سازمان

ساختمان هسعتند کعه    یسنف بنا ،سه سطح ین. اشود یم یشتردرون سازمان ب یاز رفتارها ما خودکار در 

 (.55: 5625 ،جاجینز و )راب شود یبنا م یسطح قبل یههر کدام بر پا

هعا،   نگعرش  ی،اعتقعاد  ها، نظعام  ییهوش، توانا یت،شخص شناختی،های جمییت یژگیشامل و یبید فرد

 اسعت، یقعدرت، س  ی، ارتباطعات، ، رهبعر تیم و گروه کاریشامل  یبید گروه یزش؛و انگ یادگیریادرا ، 

کعار، فرهنعف،    یطراح فناوری، راهبرد، ساختار،شامل  یبید سازمان یتنهاو در یاجتماع یهتیارض و سرما

زاده و ؛ تر 6151 ،6یفین؛ مورهد و گر6151، 6هالنبک ؛ واگنر و6155، 5و جاج ینزراب) است ی جو و مح

هعای رفتعار    مؤلفعه ابیعاد و   .(5625؛ افجعه و همکعاران،   5622زاده و همکاران،  ؛ تر 6152 ،5یهرات دهقان

 :است (5)مذکور به شرح جدول  از موارد یکهرسازمانی و تیری  

 
 سطحی رابینز ی براساس الگوی سهسازمان رفتارهای  مؤلفه. 5 جدول

 تعریف مولفه ابعاد

 فرد

های  یژگیو

 شناختیجمییت

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

 (6116، 4برادفیلد و باشد )رالینسون می اجتماعی خاستگاه و استخدامی

 شخصیت

یرش پذ ینش،ب یقآموختن از تجار ، حل مشکالت ازطر ی،تفکر انتزاع ییتوانا

اهداف  به یابیدست یدرراستاها  بر کاربرد مهارت یتمرکز و پافشار ید،جدهای  موقییت

 (6155، 2یانف و همکارانید)

 هوش
 وها  کارها با استفاده از مهارت یا ی از وظاای  شخص در انجام مجموعه ییتوانا

 (6112 جاج، و رابینز) و تفکر متناس  با شغل فرد یزیکیف ی،ههنهای  ییتوانا

                                                                                                                                             

1. Robbins & Judge 

2. Wagner & Hollenbeck 

3. Moorhead & Griffin 

4. Torkzadeh & Dehghan Harati 

5. Rollinson & Broadfield 

6. DeYoung & et al. 
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 تعریف مولفه ابعاد

 توانایی
که ممکن است در پاسخ به هایی  یژگیاز و نظیر یفرد و ب به منحصرای  مجموعه

 (6118، 5شولتز و شولتزیابند ) ییرمختل  تغهای  یتموقی

 نظام اعتقادی
 امور یابیارز یبرا ییعنوان مبنا بهها  و ارزشها  ینیب جهانها،  یدئولوییاز ا یبیترک

 (6116، 6شل)وا

 نگرش
 یامثبت  که واکنش دهد امکان را می ینکه به افراد ا ی نامطلو  از مح یامطلو   یرتفاس

 (6114)رابینز،  را داشته باشند یمنف

 ادرا 
 و ساخته را مشخص یطیآن محر  مح یلهوس شخص به یککه  یندهاییمجموعه فرا

 (6151، 6؛ مورهد و گریفین6118کند )رابینز و جاج،  می یرو تفس یآنها را سازمانده

 یادگیری
 ی بااز تجربه فرد در طول ارتباط متقالبل و یرفتار که ناش یادر دانش، نگرش  ییرتغ

 (6116، 5باشد )هیل می ی مح

 (6156، 4کند )هوی و میسکل می حفظ هدایت و تحریک، را رفتار کهحالت درونی  انگیزش

 گروه

 تیم و گروه کاری
 یندهآ و عملکرد گروه در یو سهم رفتار فرد دهد ا را شکل میرکه رفتار اعهایی  یژگیو

 (6112و  6118سازد )رابینز و جاج،  می یبین را قابل پیش

 رهبری
)رابینز و  از اهدافای  به مجموعه یابیدست یگروه درراستا یافرد  یکتأثیر بر  ییتوانا

 (6118جاج، 

 ارتباطات

در  های کالمی یامو پها  و سازمان با استفاده از نشانهها  آن افراد، گروه یلهوس هکه ب یندیفرا

 ینب یدار یمین رابطه و شوند مرتب  و متصل می یکدیگربا  یرسمیرو ر یرسمهای  ینهزم

 (6156، 2)لوننبرگ و ارنستین آنان شکل خواهد گرفت

 قدرت
، 5ی )تولبرت و هالسازمانهای  یتو فیال یمشارکت یگیر تصمیم یندنفوه در فرا ییتوانا

6112) 

 سیاست
از  یش استفادهافزا یا یجادمنظور ا اعرا به یاز نقش رسم یرونبهای  یتاز فیالای  مجموعه

 (6118ی )رابینز و جاج، منابع درون سازمان یگرقدرت و د

                                                                                                                                             

1. Schultz & Schultz 

2. Walsh 

3. Moorhead & Griffin 

4. Hill 

5. Hoy and Miskel 

6. Lunenburg & Ornstein 

7. Tolbert & Hall 
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 تعریف مولفه ابعاد

 تیارض

 اجازه گروه یاکه به فرد هایی  گروه یانمخال  مهای  یدگاهد یاشده  در  یناسازگار

 یندبب خویش عنوان موانع بالقوه تحقق اهداف را بهها  افراد و گروه یگرتا فرد د دهد می

 (6155، 5)ویلیامز

 (6115، 6یستم )شولرس یکموجود در  یو اعتماد اجتماعها  از هنجارها، شبکهای  مجموعه سرمایه اجتماعی

 سازمان

 راهبرد
 یینتی یقطراز سازمان یبه اهداف اساس یابیو الزم جهت دست یاطیاقدامات احت یمترس

 (6115ید )رابینز، کن یممنابع را ترس یصها و تخص یهرو یرشاهداف، پذ

 ساختار

 منظور افراد با مشارل گوناگون و سازمان به ینبها  یرواب  و همکار یرسم یالگو

و  یفردهای  یتلئومس یو مرزهاها  یتمحدود ییو شناسا یبه اهداف سازمان دستیابی

 (6156)هوی و میسکل،  در استفاده از منابع یگروه

 فناوری

 و یو سازمانده یکاربرد ههن، منابع انسانافزار،  افزار، نرم از سختای  یچیدهپ ی ترک

 ییدادها را به برون یسازمانهای  یکه ورود یانسان یتقابل ینا یلهوس به در سازمان مدیریت

 (5655، 6)دفت کند می یلخا  تبد

 طراحی کار

اجتماعی  و یفرد یازهایر رفع نینظ هم یو رواب  شغلها  روش ی،تخصص یساخت محتوا

دار و خلق دانش  یمشارل مین یجادامور، ا پیامدهای به تنسب یتحس مسئول یجادازجمله ا

 (5281، 5هام)هاکمن و الد اقدامات یجنتا یقازطر

 فرهنف
 یز سازماننسبت به سازمان که موج  تما یسازمان یاز ادراکات مشتر  اعرا یستمیس

 (6156؛ لوننبرگ و ارنستین، 5221، 4)شاین شود ها میسازمان یگراز د

 جو

که رفتار ی سازمان ی مح پایدار نسبتاً یفیتک ی وسازمان یدرونهای  یژگیاز وای  مجموعه

قرار داده و احساسات آنها نسبت به سازمان را مشخص  را تحت تأثیر یسازمان یاعرا

 (.6156سازد )هوی و میسکل،  می

 محی 
 بوده، مؤثر یستمهدف همراه بوده و بر هدف و عملکرد س یستمکه با س یمجموعه عوامل

 (6115)دفت،  برآنها دارد یکنترل اندک یستماما س

                                                                                                                                             

1. Williams 

2. Schuller 

3. Daft 

4. Hachman & Oldham 

5. Schien 
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 تأثیر کرونا بر رفتار سازمانی

ویعروس کرونعا بعر ابیعاد رفتعار       تأثیرخصو  و جهان در گرفته در ایران صورت هایبا بررسی پژوهش

 ،نظعر بگیعرد  بیعاد رفتعار سعازمانی را در   پژوهش جامیی که تمعامی ا  که شود( مشاهده می6سازمانی )جدول 

 انعد. همچنعین  ثر از کرونا پرداختعه أوجود ندارد و مقاالت چندی تنها به بررسی بخشی از رفتارهای فردی مت

اساس جستجوهای محققین، پعژوهش منسعجمی بعا رویکعرد سعناریونگاری بعه مطالیعه سعناریوهای رفتعار          بر

رسد موضعوع ایعن پعژوهش، تعاکنون معورد بررسعی قعرار نگرفتعه          نظر می بهاست. بنابراین سازمانی نپرداخته 

 است.

 
 های مرتبط با تأثیرات ویروس کرونا . پژوهش2 جدول

 نویسندگان عنوان

 (5622جانی و همکاران ) کرونا اضطرا  کاهش بر اینترنت واسطه به رفتاری - شناختی درمان تأثیر

 (5622صفانیا و همکاران ) صنیت ورزش در کرونا بحران فیزیولوییکی و تربیتی ساختارهای بررسی

 (5622)احمدراد،  کاهش آن یآموزشهای  یوهبحران کرونا و ش یشناخت ابیاد روان

 ( در کودکعان: مطالیعه  52جدیعد )کوویعد    ویعروس  کرونا شناختی روان پیامدهای

 مندنظام مروری
 (5622چوبداری و همکاران )

 کرونا بحران در زمان دانشجویان زندگی از رضایت و شادکامی وضییت بررسی

 جدید ویروس

دالور و شکوهی امیرآبادی 

(5622) 

مطالیعه:   وکعار )معورد   کسع   عملکعرد  ( بعر 52کرونا )کووید  بیماری تأثیر بررسی

 اردبیل( استان متوس  و کوچک وکارهای کس 
 (5622نیا و کریمی )صائ 

کرونا: آیا متخصصان بهداشت و درمان از ترس از کرونعا رنعج   شناسی ترس از  روان

 برند؟ می
 (6161) 5امین

 (6161) 6کرای  های ورزشی بر مدیریت سازمان 52تأثیر کووید 

شعناختی در   هعای روان  آیا تجریه قرنطینه و نگرش درمورد کرونا بر توزیعع خروجعی  

 گذارد؟ چین تأثیر می
 (6161) 6لو و همکاران

 (6161) 5آکرمانز و همکاران عنوان شک شغلی: پیامدهای شغلی و رفتار دوران بیکاری به 52کووید بحران 

                                                                                                                                             

1. Amin 

2. Cruyff 

3. Lu & et al. 
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 نویسندگان عنوان

: 52المللععی مععدیریت منععابع انسععانی بععرای بررسععی پانععدمی کوویععد  هععای بععینبیععنش

 پژوهی و اقدامات آتیکاربردهایی برای آینده
 (6161کالیگیوری و همکاران )

: کاربردهایی برای مدیریت منابع 52دوران کووید  تیدیل کارکنان و امور رفاهی در

 انسانی
 (6161کارناوال و هاتا  )

نقش مدیریت منعابع انسعانی بعرای نگهداشعت کارکنعان در دوران کرونعا در بخعش        

 تولیدکنندگان دارو
 (6161السفتی و رار  )

 (6161) 6هایت و مکدونالد ها و تغییرات: چالش52مسیر شغلی بید از کووید 

-هعا، و جهعت  هعا، فرصعت  پیامدها، چالش: 52مدیریت منابع انسانی و بحران کووید 

 های آتی سازمانیگیری
 (6165هاموچی )

بر استرس کعاری، رفعاه، سعالمت روانعی، رفتعار شعهروندی        52تأثیر پاندمی کووید 

 مشتری کارکنان -سازمانی و تمایز کارمند
 (6165) 6یو و همکاران

 

 کععردیبععا رو نععدهیآ در سععناریوهای پععیش روی حععوزه رفتععار سععازمانی ییشناسععا ،پععژوهش نیععهععدف ا
جعامع،   یکعرد یرو بعا  رفتعار سعازمانی  در  گعذار تأثیر هعای لفعه ؤم هیابتدا کل ،منظور نیاست. بد یونگاریسنار
 تأثیرمتوازن  لیتحل تمیاز الگور استفاده با گریکدیهرکدام از عوامل بر  یگذارتأثیر هو سپس نحو ییشناسا

 تیع نهاسعناریوویزارد اسعتخراج و در   افعزار نعرم ی ریکارگ با به ییوهایسنار ن،یبنابرا .شودیمتقابل مشخص م
. دشعو یمع  زیدرخور تجو یو راهبردها دهش یبررس توس  متخصصان و خبرگان یقو ایمحتمل  یوهایسنار
ای رفتعار  هع لفعه ؤم ییشناسعا  :پعژوهش عبارتنعد از   یاساسع  اسعت. اهعداف   هیپژوهش فاقد فرض نیا ،رو نیااز

 حوزه رفتار سازمانی. یمختل  برا یوهایسنار ییشناساسطحی رابینز و  سازمانی براساس مدل سه
 

 شناسی روش

آن  یکعرد . رواسعت  یختعه آن آم بعوده و روش  یدارد و از نوع کاربرد پژوهی یندهآ یتپژوهش ماه ینا

 های مؤلفهها و زیرلفهؤمو  رفتار سازمانیدر  یو آت یفیل یروندها ییبا هدف در  و شناساکمی و -یفیک

اطالععات   .اسعت  حعوزه  یعن ا اساتیدو  خبرگان یران،مد یها گاهیدد از یوهاسنار یبر طراح گذارتأثیر یاصل

                                                                                                                                             
1. Akkermans & et al. 

2. Hite & McDonald 

3. Yu & et al. 
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ها  پاسخ یبه اشباع نظر دنیبید از رسکه  یافتهساختار مهیمصاحبه ن 54و تحلیل  یا مطالیات کتابخانهطریق از

، چارچو  هاداده یگردآور یبراها مصاحبهاین  شد. در یآور جمع  ،دیرس  انیپاشدن نظرات به  یو تکرار

رگعان اقعدام   مصعاحبه بعا خب   یو سپس به برگزار یینپژوهش تی یاتمرور گسترده ادب به باتوجهاالت ؤس یکل

لفعه رفتعار   ؤم 68در مجمعوع تیعداد   بعود(.   یکسعان شعوندگان   مصعاحبه  یمورد تمامشد )سؤاالت مصاحبه در

گانه فردی، گروهی و سعازمانی شناسعایی و در مرحلعه بیعدی بعرای تییعین نحعوه         در قال  ابیاد سهمانی ساز

های کلیدی در اختیار هیئت کارشناسان )همعان   لفهؤها بر یکدیگر و شناسایی ملفهؤاثرگذاری هر کدام از م

 نفر مصاحبه شده( جهت مقایسه زوجی قرار گرفت.  54

 کعه آنجا. ازباشعد  یمع حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی  اساتیدو  خبرگان یران،شامل مد یجامیه آمار

 ینعزد افعراد خاصع    یافتعه  سعاختار  یمعه االت مصعاحبه ن ؤبه س گوییپاسخ یبرا یازندانش مورد رفت یاحتمال م

اسععاس از خبرگععان  ینابععر اسععتفاده شععد. یو گلولععه برفعع یقرععاوت یراحتمععالیر گیععریباشععد، از روش نمونععه

)هیئعت کارشناسعان(   نمونعه   54و تیعداد   یافعت در یمتخصصعان و خبرگعان اطالععات    یردرباره سا دسترسدر

 (.6جدول ) مشخص شد

 
 کنندگان مشارکت اتیخصوص. 2 جدول

 جنسیت مدرک تحصیلی سابقه فعالیت نوع سازمان سمت

 مرد دکتر متخصص سال 56 بهداشت و درمان رئیس بیمارستان

 مرد دکتری سال 55 آموزشی میاون آموزشی دانشگاه

 زن کارشناسی ارشد سال 5 فناوری اطالعات مدیر منابع انسانی

 مرد کارشناسی سال 56 فناوری اطالعات مدیر منابع انسانی

 مرد کارشناسی ارشد سال 51 فروش اینترنتی مدیر منابع انسانی

 مرد کارشناسی ارشد سال 55 صنیت نفت و گاز مدیر منابع انسانی

 مرد کارشناسی ارشد سال 58 صنیت ریلی مدیر منابع انسانی

 مرد دکتری سال 56 بهداشت و درمان مدیر منابع انسانی

 مرد دکتری سال 54 دولتی مدیر منابع انسانی

 زن دکتری - آموزشی انسانیمنابعدکتریدانشجوی

اساتید دانشگاهی حوزه منابع 

 مرد دکتری - آموزشی نفر( 4انسانی و رفتار سازمانی )



 (کوشکی جهرمی، علیرضا) کرونا روسیبه بحران و باتوجه یونگاریسنار کردیبا رو یرفتار سازمان یپژوه ندهیآ

52 

 یعان االت و پاؤچارچو  شعروع، طعرح سع    یترعا: چونفنونی مصاحبه استفاده از  روایی یشافزا یبرا

پژوهشگر مدنظر قرار گرفت. پس از  خودبازبینی و هاو تیصبات در پاسخ گیاز پراکند یریمصاحبه، جلوگ

ار گرفعت تعا از انطبعاق    قعر  اسعاتید دانشعگاهی  نفر از  پنج یارشده در اخت ثبت هایو داده نتایج ها،داده یلتحل

بعرداری و ضعب  صعدا     ها ازطریق یادداشتدادهحاصل شود.  یناناطم یتدست آمده است با واقی آنچه که به

 های مکتو  ثبت شدند. حین مصاحبه و ایمیل

 نعوع  شعود،  معی  اسعتفاده ها  داده وتحلیل تجزیه برای سناریوویزارد مک و افزار میکاز نرم ینکها به باتوجه

 شناسعایی  اسعت. بعرای   خبرگعان  پیمعایش نظعرات   طریعق از و متقابعل  اثعرات  معاتریس  صعورت  به پرسشنامه

 حوزه رفتار سازمانی، در گذارتأثیرهای  مؤلفه شناسایی از پس مک، میک افزار نرم توس  های کلیدی مؤلفه

 پرسشعنامه  ایعن  دهعی قعرار گرفعت. وزن  اختیعار هیئعت کارشناسعان    و در طراحعی  متقابعل  اتتعأثیر  پرسشنامۀ

 از شعود. پعس   معی  سعنجیده  سعه  تعا  صفر بین اعداد با ها مؤلفهزیر ارتباط میزان و ای زوجی مقایسه صورت  به

اسعتخراج   کلیعدی  مؤلفعه  55و  شد مک میک افزار نرم و وارد گیریمیانگین هااز داده پرسشنامه، 54تکمیل 

هعای   مؤلفعه  از هرکعدام  مختلفعی بعرای   احتمعالی هعای   مصاحبه مرحلعه اول، وضعییت   به باتوجه سپس شدند.

 ایعن  دهعی شعد. نحعوه وزن   اثرات متوازن متقابل ماتریس وضییت وارد 65و تیداد  شد گرفته درنظر کلیدی

 سنجیده -6+ تا 6اعداد  از طیفی صورت به ها مؤلفهزیر ارتباط میزان و ای زوجی مقایسه صورت به پرسشنامه

 سناریوویزارد، افزار نرم در 5گزینه انسمبل ازطریق و تکمیل هیئت کارشناسان وسیلۀ به این ماتریس شود.می

افزارهعای  طریعق نعرم  ازصعورت خودکعار    بعه هعا  پرسشعنامه  ها وارد و مورد تحلیعل قعرار گرفتنعد. پایعایی     داده

درصورت نبعود سعازگاری درونعی،    شود. مک و سناریوویزارد و با محاسبه سازگاری درونی انجام می میک

 خروجی حاصل نخواهد شد. 

 

 ها یافته

های نهائی  مؤلفهکه گفته شد از خبرگان نظرخواهی شد. طور ، همانها مؤلفهها و زیر مؤلفهبرای شناسایی 

 :است 5شده به شرح جدول  شناسایی

 

                                                                                                                                             

1. Ensemble 
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 ها های اولیه مؤثر بر رفتار سازمانی مستخرج از مصاحبه . مؤلفه4جدول 

 اند( سطحی رابینز تعریف شده )سطوح براساس مدل سه

 هامؤلفه بعد

 فرد
ی، نگرش، ادرا ، اعتقاد شناختی، شخصیت، هوش، توانایی، نظامجمییتهای  یژگیو

 یادگیری، انگیزش، هیجانات و احساسات، رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطرا  و استرس، 

 ی، مذاکرهاجتماع قدرت، سیاست، تیارض، سرمایه، رهبری، ارتباطات، تیم و گروه کاری گروه

 گیری، فرهنف، جو، محی ، تصمیمکار راهبرد، ساختار، فناوری، طراحی سازمان

 

در رفتار سعازمانی   مؤثر های کلیدی مؤلفه استخراج برای متقابل ماتریس تحلیل و مک میک افزار نرم از

سیسعتم   کعل  بر ها مؤلفهزیر از هریک که آثاری مک، میک افزار نرم از آمده دست به نتایج استفاده شد. طبق

 راسعت -ناحیعه بعاال   در که هایی مؤلفهزیر. است شده آورده (5)در شکل  گذارند، می حوزه رفتار سازمانی

 چهارده که هستند و حالتی دووجهی دارند باال پذیریتأثیر و گذاریتأثیر مشتر  دو ویژگی دارای هستند

 اند.قرارگرفتهاین منطقه  در مؤلفهزیر

 اینکعه  به باتوجهگیرد.  افزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار می عنوان ورودی نرم مک به خروجی میک

هعای   در رفتعار سعازمانی اسعت و پایعداری تحلیعل      گعذار تأثیر و کننده تییین عواملترین  مهم شناسایی هدف

ؤلفعه  م 55یابعد، ایعن    های دووجهی تحقق معی  همؤلفافزار سناریوویزارد و سناریوهای خروجی با انتخا   نرم

هعر   بعرای  کعه  هعا(  مؤلفعه زیر(لفه ؤمحتمل هر مهای  های کلیدی انتخا  شدند. سپس وضییت مؤلفهعنوان  به

 شوند. می مشخص ،هستند قابل تصور کدام

گذاشعته  های بیدی کنار  از تحلیل« تداوم روند قبل از کرونا»ات کرونا، وضییت احتمالی تأثیر به باتوجه

وضعییت   5تعا   6هعا بعین   آن لفه متفاوت بوده و تیعداد ؤها برای هر م مؤلفهد. زیرشتییین  مؤلفهزیر 65شد. لذا 

 ارائه شده است. 4ها در جدول آن های مؤلفهشده و زیر ؤلفه شناساییم 55. استمتفاوت 

 



 (کوشکی جهرمی، علیرضا) کرونا روسیبه بحران و باتوجه یونگاریسنار کردیبا رو یرفتار سازمان یپژوه ندهیآ

51 

 
 یسازمان رفتارهای  مؤلفه میمستق گذاری و اثرپذیریاثر. نقشه 5 شکل

 

 ها ها و زیرمؤلفه . فهرست مؤلفه1 جدول

 های احتمالی( ها )وضعیت زیرمؤلفه نماد مؤلفه ابعاد

 فرد

 A احساسات و هیجانات
، افزایش احساسات منفی، تعداوم رونعد   مثبتافزایش احساسات 

 قبل از کرونا

 B هانگرش
های منفی، تداوم روند  های مثبت، افزایش نگرشافزایش نگرش

 قبل از کرونا

 C رضایت شغلی
افزایش رضایت شغلی، کاهش رضایت شغلی، تداوم روند قبعل  

 از کرونا
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 های احتمالی( ها )وضعیت زیرمؤلفه نماد مؤلفه ابعاد

 افزایش انگیزش، کاهش انگیزش، تداوم روند قبل از کرونا D انگیزش

 E امنیت شغلی
افزایش امنیت شغلی، کاهش امنیت شغلی، تعداوم رونعد قبعل از    

 کرونا

 تداوم روند قبل از کروناکاهش استرس، افزایش استرس،  F اضطرا  و استرس

 گروه

 G تیم و گروه کاری

های رسمی )فرماندهی، کاری، عملیاتی(، افزایش  افزایش گروه

های  نفع؛ دوستان، مرجع(، تشکیل تیم های ریررسمی )هی گروه

 مجازی

 دستوری، متقاعدسازی، مشارکتی، تفویری H سبک رهبری

 حروری، مجازی I ارتباطات

 J تیارض
تیارضات سعازنده، کعاهش تیارضعات مخعر ، تعداوم       افزایش

 روند قبل از کرونا

 حروری، ریرحروری K مذاکره

 سازمان

 کاهش رسمیت، کاهش پیچیدگی، کاهش تمرکز L ساختار

 تدافیی-تدافیی، تهاجمی-سازنده، انفیالی M فرهنف

 ای، گروهیآمرانه، مشاوره N گیری سبک تصمیم

 

 65×65 متقابعل  معاتریس اثعرات متعوازن    صعورت  بهای  پرسشنامه احتمالی،های  وضییت شدن مشخص با

 گعذاری تأثیر تواننعد  هعا معی   وضعییت  پرسشعنامه،  ایعن  در. گرفعت  قرار کارشناسانهیئت  دراختیار و طراحی

 بعرهم  عوامعل  یاثرگذار س،یماتر نیا چارچو  براساس دهند. نشان نیز را کاهشی گذاریتأثیر افزایشی یا

ثیر کم مستقیم؛ صفر: عدم أ+: ت5+: تاثیر متوس  مستقیم؛ 6شدید مستقیم؛  تأثیر+: 6) -6 تا +6  یط درقال 

 این محوری سؤال. استثیر شدید میکوس( أ: ت-6ثیر متوس  میکوس؛ أ: ت-6ثیرکم میکوس، أ: ت-5ثیر؛ أت

 بعر  یتعأثیر  چعه  بیفتد، اتفاق رفتار سازمانی در A لفه کلیدیؤم از A1 وضییت اگر که است این پرسشنامه

 وضعییت  آخعرین  تعا  ترتیع   همعین  بعه  و داشعت  خواهد B کلیدی لفهؤم از B2 وقوع وضییت عدم یا وقوع

 . یابد ادامه می کلیدی لفهؤم آخرین در احتمالی

سعناریوی   524888از تیعداد   تیع درنها ،در سعناریوویزارد و اجعرای آن   تعأثیر نمعودن میعزان   بید از وارد
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 6 دیگعر،  عبعارت  . بعه دسعت آمعد   بعه سعناریوی ضعیی     45سناریوی قوی با سازگاری باال و  6ممکن، تیداد 

 زیع ن  یضی احتمال با گرید یویسنار 45در حوزه رفتار سازمانی وجود دارد.  باال اریبس تأثیر ازیامت با ویسنار

 .شعدند  گذاشعته  کنعار  هعا  یبررسع  از تیعداد،  نیع ا لیع تحل بعودن بر ی و زمعان دشعوار  به باتوجه که دارند وجود

 :است 2صورت جدول  سناریوی قوی به 6های  مؤلفهزیر

 
 افزار سناریوویزارد های محتمل سناریوهای قوی مستخرج از نرم . وضعیت6 جدول

 ها زیرمؤلفه
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

 کرونا بر ابیاد رفتار سازمانی و شناسایی سناریوهای پعیش رو  تأثیربررسی  ،پژوهش حاضر یهدف اصل

مک و سعناریوویزارد، دو   افزارهای میک گرفته و نتایج حاصل از نرم صورتهای  با تحلیل مصاحبه.  باشد می
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 یشافعزا ی، منفع  و هیجانعات  احساسات یشافزاهای احتمالی؛  دست آمد که دارای وضییت هسناریوی قوی ب

 یلتشعک ، اسعترس  یشافعزا ی، شغل یتکاهش امنیزش، کاهش انگی، شغل یتکاهش رضای، های منف نگرش

، کاهش تیارضات مخر ی، مجازی، ارتباطات دستوری، رهبری های رسم گروهیش افزای و های مجاز یمت

ی و تعدافی  -یتهعاجم تعدافیی و   -یت و کاهش تمرکز، فرهنعف انفیعالی  کاهش رسممذاکره ریرحروری، 

معورد هعر   بحعث در ادامعه بعه   ضییت با یکدیگر تفعاوت داشعتند. در  بودند و تنها در دو و آمرانهگیری تصمیم

 شود.وضییت پرداخته می

شعود کعه    مشعخص معی  بعه سعناریوهای اول و دوم    باتوجعه  ی:منفا  و هیجاناات  احساسات یشافزا

 دایع پ وعیکعه کرونعا شع    یزمان ازها افزایش یافته است.  احساسات و هیجانات ناشی از تأثیر کرونا در سازمان

 ،نیع شعوند و ا  معی  احساس ترس در محل کعار حاضعر   و یکارمندان همواره با نگران از یتیداداست،  کرده

 نیبه ا یاز همکارن و یکیکه  یو هنگام گذارد فرد در محل کار می اتیبر احساسات و خلق یمیتأثیر مستق

با در محل کار را  رانیمد ایحرور کارمند و  این شرای  .ابدی می موضوع شدت نیاشود، میمبتال  روسیو

، تعرس ، نفعرت ، خشعم  از احساسعات  یکع ی بعا  کرده و فرد در احساسعات خعود همعواره    مواجهعذا   ینوع

 شود.می مواجه بهت و تیج و  رمی، شاد

 بنعدی  یفتشع  یعا و  یدورکعار  هعای  یاسعت کعار، اتخعاه س   یعروی ن یلتیعد  ی:منف های نگرش یشافزا

 یهعا  در نگعرش  یطعور محسوسع   بعه  ،کرونعا در کشعور انجعام شعد     یوعاز شع  یشعگری منظور پ هکارکنان که ب

 یو نعاامن  ینعان حس ترس، خشم، عدم اطم ی،روان فشار یجادو ا یباالدست یرانکارکنان نسبت به اقدامات مد

 یسعازمان    ( و تیهعد 6161، 5)شان و تانف یشغل یتامر به کاهش رضا ینکه ا ینحو به ،گذاشت تأثیر یشغل

هعای   نظرات اعرای هیئت کارشناسان نیز افزایش نگرش. دشو یمنجر م باشند، یشغل م یکه دو نگرش اصل

 کند.  یید میأمنفی را ت

بعوده کعه    یتنهعا ععامل   یشعه بردن از کعار هم  که لذت دهد ینشان م هاپژوهش ی:شغل یترضاکاهش 

کعه امکعان آمعوزش،     یاسعت. مشعارل دلچسعب     داشعته  یشغل یترضا یرا با سطوح باال یهمبستگ ترین یقو

 ،جعاج ینعز و  نگعه دارنعد )راب   یاکثعر کارمنعدان را راضع    تواننعد  یم ،کنند یتنوع، استقالل و کنترل را فراهم م

بحعران کرونعا در   دهعد کعه از رضعایت شعغلی کاسعته شعده اسعت.        نتایج این پژوهش نشان معی (. 25 :6112

                                                                                                                                             

1. Shan &Tang 
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امعور سعازمان    یشعبرد پ یرا برا یاز مشارل مدل دورکار برخیاست.   کرده یجادا ییراتیتغ یکار های ی مح

همعراه   ییهعا  بعا چعالش   هعا روش ینا کید دارند.أو برخی کماکان بر حرور فیزیکی ت اند خود انتخا  کرده

کعار از راه دور،   یالزم بعرا  یاز مهعارت و توانمنعد   ناز کارمنعدا  یاریبس یدد توان یم یسادگ شده است. به

 یععزن یرانمععد کنععد.مععی دهععایی را بععر کارکنععان و سععازمان وار تععنش ،حرععور فیزیکععی یسععتند وبرخععوردار ن

از  یو نه لذت شود می صلمطلو  حا یافراد خواهند آورد و لذا نه خروج ینبه ا یشتریفشار ب ،خاطر ینهم به

 فرد خواهد شد.  یدعا ،کار

 یکعه شعدت، راسعتا و ثبعات فعرد در تعالش بعرا        ینعد یعبارت اسعت از فرا  زشیانگ یزش:انگکاهش 

 کرونعا و اعمعال   روسیع و وعیبعا شع  (. 555: 5625و جعاج،   نزیکند )راب هدف را مشخص می کیبه  یابیدست

له موجع   ئمسع  نیع هعای خعود را محعدود نمودنعد و ا     تیع فیال به اجبارها هم  ، سازمانهینو قرنطها  تیمحدود

قطعع و  ی، منابع انسان لیتیدی همچون اقدامات ،خود یحفظ بقا برایها  . سازماندشها  کاهش درآمد سازمان

و  یساعات کار ، تقلیلو... ( یلیتکم مهیهها ، ب ا یا سی)حذف ناهار، سرو ینمودن امکانات رفاه کم ای

سعوابق   ی، نقعص در انجعام دورکعار  ، مدت مدت به کوتاه بلند یقراردادها لیتبد، پرداخت کمتر به کارکنان

کارکنان بعا   یاستحقاق ینمودن مرخص نیگزیجا، دادن شغل ازدست، در محل کار قصحرور نا لیدل به مهیب

انجام دادند که هر کدام  و ...بر کارکنان  یو جسم یاعمال فشار روح، کار  یعدم حرور در مح یروزها

 یهعا  هیع موارد براساس نظراین  یتمام. اعمال نمود یاتتأثیرها آن زهیکارکنان و انگ یسازمان فتاربر ر یبه نوع

 زهیع تواننعد انگ  معی  ییتنهعا  به یبرابر و نظریه انتظار نظریهمازلو،  یازهایمرات  ن سلسله نظریه جملهاز زشیانگ

دهنده کاهش انگیعزش کارکنعان    که نتایج این پژوهش نیز نشان قرار دهد تأثیررا در سازمان تحت  کارکنان

 است.

از  یاریبسع  یلعی داده و باععث تیط  ییرتغ یکل جهان را به یتکرونا وضی یروسو ی:شغل یتامنکاهش 

ها کارکنان خود  تاز شرک یاریباعث شده بس ینهمچن یها شده است. فشار اقتصاد کارها و شرکتو کس 

را  یاریکارکنعان بسع   یشعغل  یعت کرونعا امن  یعروس بدون حقعوق دهنعد. و   یها مرخصبه آن یارا اخراج کرده 

همعین عوامعل باععث     ای از ابهام قرارداده است. کار در کل جهان را در هاله یتو ادامه وضی نداختهخطر ا به

 کاهش امنیت شغلی یا احساس عدم امنیت شغلی شده است.

بندی نظرات کارشناسان در این پژوهش نیز افزایش اضعطرا  و  جمع :استرساضطراب و  یشافزا

رو  هبع ور یمنبیع  یعا  ی تکل است که در آن فرد با فرصت یاییپو یتوضی ،استرسنماید.  یید میأاسترس را ت
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 میلوم.هعم مهعم اسعت و هعم نعا      یشآن بعرا  یجهارتباط داشته و نتاست، شود که با آنچه خواهان آن بوده  می

مشعکالت بعر    یعن شعده و ا  یمشکالت روان یشدر افزا یعامل 52 یدکوو یرگ همه یماریب اندیافتهدر محققان

 تأثیرافراد  یو روان یزا در کار بر سالمت جسم استرس عواملبوده است.  گذارتأثیر یزافراد ن یعملکرد شغل

  دارد.

دهعد کعه    نتایج این پژوهش نیز نشعان معی   ی:های رسم گروهیش افزای و های مجاز یمت یلتشک

بعا مشعکالت    یعران در ا یمعی آنجاکه کار تها بیشتر شده است. از های مجازی در سازمان تمایل به تشکیل تیم

اثربخش  یمیکار ت زمینه یشکه پ یهمدل یست و فرارو روبه یریناپذ یتو مسئول یظاهرساز یلقباز یادیز

 یمشعکالت  یزن یمجاز یکار های یماستفاده از ت ،ی شرا ینادر ،ود نداردها وج  از سازمان یاریدر بس باشد می

اسعت. در   یصورت مجاز به یمیکار ت های یتمستلزم ادامه فیال ،یدورکار نظام سازی پیاده همراه دارد. را به

 فنعاوری  یعق طرمشعتر  از  یبعه هعدف   یابیدسعت  یکه در کنار هم حرور ندارند، برا یافراد یمجاز های یمت

 یعان ارتبعاط م  ونکننعد، تیامعل    یعدار هرگز رودررو د یمت یاعرا ی. وقتکنند یم ربا هم ارتباط برقرا ای رایانه

و حجعم   رود یمع  ینبع از یاعتماد و همکعار  شوند، ینفرات از هم جدا م یها دچار مشکل خواهد شد؛ وقتآن

بود و بعا گذشعت    یاننما یشتربکرونا  یوعش یچالش در ابتدا ینا البته .مشخص نخواهد بودکارمندان  یکار

یرفتند. همچنعین  آن را پذ ناچاراً یاهماهنف شده و  یارتباط یوهش ینها و کارکنان با ا سازمان یجتدر زمان به

افعزایش پیعدا کعرده کعه     هعای رسعمی نیعز     مندی از گعروه برخی از کارشناسان این پژوهش میتقدند که بهره

های متمرکز و پیشبرد سریع امور برای رلبه بر تغییرات  تصمیم گیریها به  دلیل تمایل سازمان ممکن است به

 روزمره حاصل از بحران کرونا باشد.

رهبعر   یعک  ییتعاً کرونعا اقترعائات خعا  خعود را دارد، طب     یپاندم ینکها به باتوجه ی:دستوررهبری 

خعود را   یتو هعدا  یعد نما یعزی ر کنعد، برنامعه   یعین بشناسعد، تب  یخوب را به ی شرا یناست که ا یموفق، رهبر

از  یاریو بسع  یخصوصع هعای   ارلع  شعرکت    کرونعا رهبعران   یروسو یوعش .داعمال کن ی شرا یناساس ابر

خشعک و   یعت ماه یعل دل بعه  یعران در ا یدولتع  یهعا  را با چالش مواجه کرده است. سازمان یدولت یها سازمان

 هعای  فنعاوری از  یعری گ موجعود و بهعره   های یشدن با نوآور که دارند؛ تاحدامکان از همگام یریناپذ انیطاف

 ییعرات تغ یازمنعد ن ،معتالطم  یطعی مح یجعاد وقعوع بحعران کرونعا بعا ا     ،یعان م یعن ادر .ورزنعد  یاجتنا  مع  ید،جد

و  یعسعر  هعای  گیعری  یمتصعم  یطعی مح ین. در چنع استحاکم  ی رلبه بر شرا یبرا یعسر یو رفتار یساختار

 . (6161)دوتا و همکاران،  است یازن یمشارکت یرهبر
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هعا بعه سعمت رهبعری بعا سعبک دسعتوری و آمرانعه در          دهد رهبعری سعازمان   نتایج این پژوهش نشان می

 یبعه رهبعر  دسعتوری   یسعبک رهبعر   شعدن از دوربعر   ععالوه  ی شعرا  یناست در ا یمقتر حرکت است. لذا

 موقعع و  ارتباطعات بعه   یت،. توجعه بعه شعفاف   توجعه شعود   یجیتالیدو  برخ و با محوریت  ی، تفویریمشارکت

اسعت کعه    یجملعه معوارد  از ینعی ب حال خوش ینعو در ینیواقع ب  ،استفاده از ساختار کلمات مناس یح،صح

 .(6161و گراهام،  یو)آنتون یندبدان توجه نما دبای رهبران در دوران بحران کرونا می

 بعر حفعظ فاصعله اجتمعاعی،     ها مبنی به توصیه دولت باتوجهدر دوران بحران کرونا  ی:مجاز ارتباطات

شود. تغییرات مهمی در  صورت مجازی پیگیری می های سازمانی و فروش محصوالت به تبسیاری از عملیا

، همگعی  است، از ارتبعاط معدیر بعا کارمنعدان تعا ارتبعاط سعازمان بعا مشعتریان           ارتباطات سازمانی ایجاد شده

چگعونگی برقعراری ارتبعاط    واسعطه بعروز ناگهعانی بحعران، معدیران تصعوری از        اند. بعه  دستخوش تغییر شده

های مختل  داخل و بیرون سازمان ندارند و همین ابیاد ناشناخته موج  دستیابی به نتعایج   اثربخش با قسمت

و  بعرخ  شعوندگان اشعاره کردنعد کعه ارتباطعات       عنوان نمونعه در پژوهشعی مصعاحبه    است. به  جدیدی شده

کعه بعرای رسعیدن بعه     مینا ایعن  بعه  ؛میمول اسعت  طور متوس  دارای اثربخشی کمتری از ارتباطات مجازی، به

انعد کعه    شعوندگان گفتعه   بنابراین اکثعر مصعاحبه   .نتیجه مشخصی در طول یک جلسه زمان بیشتری الزم است

 (. 6161، 5)کورتز و جانسون تری را به کار اشتغال دارند ساعات طوالنی

شعود و ایعن موجع  بعروز      معی های مختلع  سعازمان مختعل     ارتباطات میان بخش ،در زمان بروز بحران

بعه رهبعران و    خصوصعاً  (6161) 6د. آرجنتعی شعو  ان معی یآشفتگی، تشویش و سردرگمی کارمندان و مشعتر 

واکعنش   و بعرای کند که در تمام طول بحران با افراد اصلی خود در ارتباط معداوم باشعند    مدیران پیشنهاد می

ر سعازمان ایجعاد   تیمی برای ارتباطات متمرکعز د ، های مختل  سازمان میان بخش و ارتباطاتفاقات سریع به 

تعرین افعراد یعک سعازمان و تصویرسعازان سعازمانی، دارای ههنیتعی روشعن و          عنعوان مهعم   شود. کارمندان به

ذا الزم رو نشعود، لع   هامیدوار نسبت به شرای  در آینده باشند تا ارتباطات خارج از سازمان نیز با مشعکل روبع  

طور منظم در یک بستر قابل دسترسی و مشعاهده   اطالعات بهو ارتباط برقرار شود  هاطور پیوسته با آن است به

 برای کارمندان انتشار یابد. 

                                                                                                                                             

1. Cortez & Johnston 

2. Argenti 
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رتباطات بیش از هر عامل دیگعری  است که ضی  ا  نشان داده هاپژوهش :کاهش تعارضات مخرب

  تعرین عامعل موفقیعت    همچنین مشخص شعده کعه مهعم    .است  فردی بیان شده عنوان سرمنشأ ترادهای میان به

در  رانیمعد  یو علمع  حیبرخعورد صعح  (. 662: 5622)رابینعز و تیمعوتی،    ها، نبود ارتباط اثربخش است گروه

هعای   تیها و فیال سازمان یدگیپاش تواند از بروز بحران و ازهم می آن انیمراحل مختل  شروع اختالف تا پا

ات بعین سعازمانی،   تیارضع  جادیباعث احران کرونا (. بروز ب51: 5685 ده،ی)جهاند دینما یریجلوگ یاقتصاد

ارتباطعات   .6 ،رقابت بر سر منعابع محعدود   .5 :به دالیل ص  و ستاد، ساختاری، افقی، عمودی و کارکردی

انتظععارات  .2 ،یمنطقع رینامشععخص و ر نیقعوان  .4 ،سعازمان  یدگیععچیپ .5 ،وابسعته  هعم  بععه یکارهعا  .6 ،نعاقص 

صورت بالقوه هرچعه تیعداد    )به یجمی یگیر تصمیم .8 ،نشده حل ایشده  تیارض سرکو  .5 ،نشده برآورده

بعا اجتمعاع نظرهعا )ضعرورت وجعود       یگیعر  تصعمیم  .2و  خواهد بعود(  شتریامکان تیارض ب ،باشد شتریافراد ب

توانعد از دالیعل ایجعاد تیارضعات مخعر        که معی  ها شده است در سازمان همۀ افراد گروه( انیاجماع نظر م

 باشد.

معذاکره   .مهعارت در معذاکره اسعت    ی،ارتبعاط  یهعا  مهارت ینتر از مهم یکی غیرحضوری:مذاکره 

 یگعران است کعه بعا د   ینسطح ا ترین یشرفتههاست و پ انسان ینارتباط ب یبرقرار یلهوسترین یجو را ینتر مهم

ایعن پعژوهش   نتعایج  (. 68: 5628یم )کوشعکی جهرمعی و همکعاران،    توافق برس بهخود  یازهاین ینتأم یبرا

 یمعار یب گیعری  جهعان بعه   باتوجعه  دهد. کارگیری مذاکرات ریرحروری را نشان می هها برای ب تمایل سازمان

چهره  به رواب  چهره یعادت به برقرار مذاکرات، یهایی که برا آمد، سازمانو های رفت تیکرونا و محدود

مواجعه   یبا مشعکل جعد   دارند، زیپره یحرورریر های و از روش امر اصرار داشته نیبر ا چنانهم ا، یدارند

 .اند شده

 یهعا  تیع فیال یو همعاهنگ  میتقس یبرا رانیاست که مد یچارچوب ،یساختار سازمان یت:رسمکاهش 

ات ویروس کرونا موج  تغییرات سعاختاری  تأثیر. (5628 ،انی)رضائ کنند یم جادیآن را ا یسازمان یاعرا

ی، متوازن بار کار عیتوز برایواحدها  انیم مجددکار  میتقس: توان به مواردی چون د که میشها  در سازمان

ی، گیر در روند تصمیم عیمنظور تسر ترشدن سازمان به تخت اصطالحاً ایکمتر و  یدگیچیبه سمت پحرکت 

  یشعرا  لیع عدم تمرکعز بعه دال   یسو بههای کنترلی جدید، کاهش رسمیت و حرکت  سازوکارکارگیری  هب

نظعر   بعه اشاره نمعود.  ها  سازمان ییکارا جادیو ا یطیمح راتییتغرلبه بر کارکنان،  زشیانگافزایش  ،یاقتصاد
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باال، تمرکز  تیبلند، رسم یساختارهاو  است یاساس یبازنگر ازمندین رانیدر ا یسازمان یساختارها دیآ می

  .باشد نمی ازهاین یپاسخگو گریها د از سازمان یاریدر بس ادیز کیتفکو  دیکنترل شد اد،یز

مشعتر    یها از ارزش نظامیبه  یفرهنف سازمانی: تدافع -یتهاجمو  تدافعی -انفعالی فرهنف

فرهنف  (.425 :6112 ،جاج ینز،)راب کند می یزمتما یگرهای د اعرا اشاره دارد که سازمان را از سازمان یانم

بودن  است. مواردی نظیر وجود الگوهای رفتاری، پررنف سازمانی با بروز بحران کرونا دچار تحوالتی شده 

ها و فرایندهای کاری، ساختار قعدرت، وجعود    نظام پاداش و تنبیه، فرای رسمی یا ریررسمی سازمان، مدل

فاوت در رفتار و فرهنف سعازمانی  ها موج  تغییرات مت پذیری سازمان سازوکارهای حمایتی و میزان تطبیق

 -انفیالیفرهنف  ،نوع فرهنف با عناوین فرهنف سازنده ( در مدلی به سه5285) 5کو  و الفرتیشود.  می

رود فرهنعف سعازمانی   معی بعرخالف آنچعه انتظعار    اشاره نمعوده اسعت.   تدافیی -تدافیی و فرهنف تهاجمی 

–تعدافیی و تهعاجمی    -انفیعالی های سمت فرهنف بهو چابک  یرپذ انیطافسازنده،  یفرهنف شغل جای هب

  است.( 6161) 6های باجاج خالف یافتهسوق یافته که بر تدافیی

 یعز ن ی شعرا  ینتحت بهتر یعخو  و سر های گیری یمکه تصم دانند یم یرانمد :آمرانه گیریتصمیم

نامشخص و  هایی یماست که محبور به اتخاه تصم یزمان ها گیری یمتصم یناما دشوارتر ،است یزبرانگ چالش

رو  همثل بحعران کرونعا روبع    ،است ینیو نامی ینانعدم اطم یبحران که حاو یککه با  یپرخطر هستند. هنگام

، 6)آلکسعاندر  قمارگونعه اسعت، مواجعه هسعتند     یماتیکه تصم یماتتصم یناز ا یها با حجم سازمان یم،هست

گیری انفرادی تا گروهی میرفی  گیری بر طیفی از تصمیم ه برای تصمیم. وروم و یتون سه سبک عمد(6161

تغییرات سریع در دوران بحعران   به باتوجه(. 5625ای و گروهی )کریتنر و کینیکی، اند: آمرانه، مشاورهنموده

مورد نتایج تصعمیمات، معدیران الزم   خصو  اطالعات کم و ناقص در ونا و مسائل برآمده ریرمنتظره بهکر

دانند تصمیمات متمرکز و فوری و بدون کس  نظرات و جل  مشارکت کارکنان اتخاه کنند. نتایج این  می

 ها به سمت سبک آمرانه گرایش یافته است.  گیری در سازمان دهد که سبک تصمیم پژوهش نشان می

 و انجامعد  معی ی بعه طعول   که میلوم نیست تا کِامین بدین ؛با ابیاد نامشخص است بحران کرونا یک بحران

وقتعی شعرای  کعار تغییعر      پعی دارد. فرهنگعی و سیاسعی را بعرای جهعان در     چه عواق  اقتصادی، اجتمعاعی، 

                                                                                                                                             

1. Cooke & Lafferty 

2. Bajaj 

3. Alexander 
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به ابیاد فردی، گروهی و خواهد بود. در این بررسی  قبلآن ابیاد رفتار سازمانی نیز متفاوت از  تبع به ،کند می

آید ابیعاد رفتعار در سعازمان     نظر می . بهشد  رداختهپذیری آن از بحران کرونا پتأثیرسازمانی رفتار سازمانی و 

هعای   مؤلفعه مورد مطالیه قرار بگیرد و مییارهای جدیدی برای سنجش زیر در دوره بحران کرونا مجدداً دبای

همچنین بعرای   خواهد شد.که سازمان با تغییرات اساسی در این دوره مواجه چرا ؛نظر گرفته شودمختل  در

دیگر، در  مجزا مورد تحلیل قرار گیرند. ازسوی صورت تر نیاز است صنایع مختل  بهقدستیابی به نتایج عمی

تأثیرات بلندمدت این پانعدمی هنعوز   رو  کرونا به پایان نرسیده بود و ازاین زمان نگارش این پژوهش، دوران

وجعود خواهعد   های مختل  های مکرر در سناریوها و با روشکامل مشخص نیست؛ لذا نیاز به بازبینیطور به

 داشت.
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