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 چکیده:

نی در مدیریت منابع انسانی نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها دارد در واقع مدیریت منابع انسانی استفااده از نیتروا انستاامروزه  

. بنابراین توجه به دشوهایی نظیر کارمندیابی ، آموزش، حقوق و دسفمزد و روابط سازمانی میو شامل فعالیت  است سازمان جهت اهداف

از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سالمت کارکنتان در   ود. بنابراین هدفسالمت کارکنان امر مهمی به شمار می ر

جامعه آمتارا پتژوهش شتامل ک یته  مواجهه با بیمارا کرونا می که از نظر هدف کاربردا و از نظر روش توصیای و همبسفگی است. 

نار به دست آمتد کته بتر  384برابر با  ل مورگان ا اسفااده از جدوکارمندان بانک م ت اسفان مازندران می باشد که حجم نمونه آمارا ب

مفغیرها از پرسشنامه اسفاندارد اسفااده شد. روایتی گیرا  منظور اندازهبهشدند.  گیرا غیر تصادفی در دسفرس انفخاب  اساس روش نمونه

ردید. آزمتون متدل پتژوهش بتر کرونباخ بررسی گ صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلاااپرسشنامه به

نفایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سالمت سازمانی تاثیر   انجام گرفت.  LISRELافزار  اساس روش معادالت ساخفارا و نرم

بر ستالمت آموزش و بالندگی معنادارا دارد. کارمندیابی بر سالمت سازمانی در بانک م ت آسفان مازندران تاثیر مثبت و معنادارا دارد.  

سازمانی در بانک م ت آسفان مازندران تاثیر مثبت و معنادارا دارد. ارزیابی عم کرد بر سالمت سازمانی در بانک م ت آستفان مازنتدران 

 د و نهایفا شرایطتاثیر مثبت و معنادارا دارد. جبران خدمات بر سالمت سازمانی در بانک م ت اسفان مازندران تاثیر مثبت و معنادارا دار

 کارا بر سالمت سازمانی در بانک م ت اسفان مازندران تاثیر مثبت و معنادارا دارد.

 منابع انسانی، سالمت کارکنان، کرونا، بانک م ت اسفان مازندران واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

غیرمفرقبه بودن آنهاست که موجتب متی   درحال حاضر، کل جهان با بحرانی بی سابقه مواجه شده است. اص ی ترین ویژگی بحران ها،

قرارگیرند. بحران دنیاگیرکرونا ویروس درحتوزه هتاا مفنتوعی رهوریاففته کته شود تصمیم گیرندگان درموقعیت اضطراب و سردرگمی  

شهوازیان است ) تنها دولت ها و صنعت درمان، ب که سازمان ها و کارکنان آن را مورد مخاطره قرارداده باتوجه به نبود تجربه مشابه، نه  

(. قطعا هیچ سازمان و شرکفی بدون حضور انسان معنی پیدا نمی کند و میفوان گات یکتی از بزرگفترین لتالش 1399.  وهاشمی قینانی

عنوان نیروا انسانی )هزینه( یا منابع انسانی و یا سرمایه انسانی اطالق می گردند   هاا مجامع کارفرمایی کارکنان هسفند که گاهاَ یا به

منظور ع کمیاب و ارزشمند ستازمانی و بتهعنوان یک منبهاا موفق دنیا درخصوص سرمایه انسانی به(. سازمان1400باقرا و صالحی ،)

در  19-1کوویتد از آنجتا کته( و 1400ی دارند)پوراسد و همکاران، تداوم تضمین عم کرد پایدار خود به موضوع منابع انسانی توجه اساس

تتثثیر قترار داده استت )گونتاوان جنبه هاا مخف ف زنتدگی ، بته ویتژه بهداشتت عمتومی را تحتت  و ن رسیدبه جها 2019پایان سال 

منابع انسانی قاب یت هاا عم یاتی براا مدیریت بحران و مداخالت براا تسهیل فعالیت هتاا مدیریت  باعث شد که  (.  2،2021ویدجاجا

در اصل همته (.  2021و همکاران،    3نگوک سو)    ئه دهداهبود می بخشد ارجمعی و فردا عم کرد سازمانی که واکنش هاا بحرانی را ب

در ستط  جهتانی نقتش سازمان ها  به نیاز منابع انسانی در پاسخگویی. بنابراین، رهبران میدانند یک بحران انسانیرا    19-کوویدگیرا  

که در اواخر هزاره به ترتیب  4Y2Kیا بحران  و 2009-2008با بحران هاا رکود جهانی سال   19-اساسی ایاا می کنند. بحران کووید

تبدیل به   19-قش رهبران منابع انسانی، کوویدنقش رهبران امور مالی و فناورا اطالعات را برجسفه می کرد در تضادبوده و با تقویت ن

اا همته ( در بحتران هت2120و همکاران،  5یک نقطه عطف با پیامدهاا اساسی براا منابع انسانی در سط  جهان شده است.) کالینگز

فرده منابع انسانی گیرا سالمت کارکنان براا عم کرد سازمان ها بسیار مهم است.سازمان ها براا حاظ سالمفی کارکنان به دانش گس

 آموزش  نیاز دارند. مدیران منابع انسانی باید بصورت فعال آموزش دهند و نگرانی ها در حوزه سالمت را به حداقل برسانند. سازمان ها از
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ذخیره سازی داده های تقویم برای تاریخ های آغاز شده از   ه قالب بندی و، اشاره به وقایع مربوط بY2K  که به مسئله ی   ۲۰۰۰کل سال  مش

رقمی فقط با دو رقم آخر در    بینی شدند و افزایش پیدا کردند زیرا بسیاری از برنامه ها ی نمایانگر سالهای چهار  دارد.مشکالت پیش  ۲۰۰۰سال  

باشد. فرض نمایش تاریخ قرن بیستم در چنین برنامه   غیرقابل تشخیص  19۰۰سال    از  ۲۰۰۰و این باعث می شود سال    -نظر گرفته شده بودند  

مشکل، یک مشکل    این .خودکار تاریخ دار شود  تواند باعث خطاهای مختلفی مانند نمایش نادرست تاریخ ها و ترتیب نادرست سوابق   هایی می

سیستمنرم برای  سیستمافزاری  چون  آن  در  که  بود  کامپیوتری  عدد نویسیبرنامه  های  دو  از  اعتباری  کارتهای  مانند  )مانند:   به  بود  شده    تشکیل 

  !۲۰۰۰ یا سال 19۰۰ نه تفسیر کنند؛ به صورت سالانتهایی را چگو ۰۰ دانستافزار کامپیوتر نمینرم ۲۰۰۰با شروع سال  (99/۰۸/۳۰
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 مهارت هاا جدید و حاظ سالمت کارکنان خود نیز سود می برند به طورا که کارکنان نسبت به سازمان احساس مسئولیت کرده و 

 (. 2021یزه خود را براا رسیدن به اهداف سازمان حاظ می کنند )ییاان ژونگ و همکاران،انگ

ی رهور یاففته سابقه روبه رو شده، و ویروس کرونا در حوزه هاا گوناگون  همانطور که اشاره شد در حال حاضر، کل جهان با بحرانی بی

خشهاا خصوصی و صنعفی را نیز مورد مختاطره قترار داده استت)طیبی که نه تنها دولت ها و صنعت درمان، ب که سازمان ها در تمام ب

ی بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونتا (.  بنابراین مساله اص ی پژوهش این است که مدیریت منابع انسان1400رهنی ومدبر،  

 له تاثیرا دارد؟

 مبانی نظری و توسعه فرضیه ها

 کرونا ویروس

( امتا نتوع دیگتر ایتن 2020و همکتاران ،  1شناسایی شتد.) کومتار 1960مورد ویروس کرونا به عنوان سرماخوردگی در سال اولین  

را بدون اسفثنا به دلیل شیوع گسفرده و گسفرش به تمام نقتا  جهتان نگتران   همه کشورها  2020ویروس از شهر ووهان لین در سال  

هاا لتاپی، الکفرونیکتی و اجفمتاعی مم تو از بحرانی ناشتی از ایتن بیمتارا شتد و رستانه( جهان درگیر  2020،    2رزکیکرد.)یونس و  

در حالی که همه این کارها با بهفترین  می شوند. الم  ی صادر هاا م ی و بینها و سایر آژانسهاا مفعددا شد که توسط دولتتوصیه

امر تتثثیر مناتی قابتل تتوجهی بتر ستالمت روان افتراد ، ستالمت نیت ج وگیرا از شیوع این بیمارا ویروسی انجام می شود، اما این 

حد دست هتا بتر جتاا   اجفماعی و شغ ی افراد به ویژه افراد مبفال به اخفالل وسواس فکرا جبرا با ترس از آلودگی و شسفن بیش از

مشاوره براا کاهش اثرات سو بر  (. که در این باره نقش مشاوران بهداشت و مفخصصان روانشناسی و2020،  3گذاشت )کومار و سومانی

 سالمت روانی افراد که مسفقیم بر عم کرد فردا و شغ ی آنان نیز تاثیر دارد مبرهن شد. 

 4مدیریت منابع انسانی

سانی در واقع مدیریت پرسنل بوده و در توسعه آن به شکل مدیریت منابع انستانی تغییتر مدیریت براا منابع انآغاز شکل گیرا ماهوم  

(. از نظر 5.2021است، در شرایط کنونی منابع انسانی مهمفرین دارایی براا رشد و توسعه سازمان است )سابریناآر ، وسوالسمی ااکرده  

ریت است که به جنبه هایی از فعالیت سیاست ها و اقدامات مورد نیاز اجراا بخشی از وریاه مدیداس ر، مقصود از مدیریت منابع انسانی،  

رد بویژه براا کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عم کرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی ستالم و منصتاانه کارکنان بسفگی دا

 (.1400براا کارکنان سازمان )طیبی رهنی ومدبر، 
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 مدیریت منابع انسانی در همه گیری یت اهم

تمرکز اص ی مدیریت بر بازگشایی ، بهبود کسب و کار و   .در زمان بحران، سازمان ها احفماالً دلار اخفالالت غیرقابل تصورا می شوند

مکتاران ، ه و 1در نفیجه، کارکنان ممکن است از جهات مخف ف بیشتفر در معترخ خطتر باشتند. )دیرانتی  .شروع مدیریت بحران است

پیشرفت مدیریت و توسعه منابع انسانی درسازمان ها، بته عنتوان یتک مساله دقیق براا ختدمت مناستب ( در این موقعیت نقش  2020

ت قتی متی شتود. محققتان استفدالل می کنند که مدیریت منابع انسانی اغ ب به لحاظ یک محیط پیوستفه مفشتکل از تمتتام شتتیوه 

و  2وزش و توستعه ، ارزیتابی عم کترد و پتاداش بررسی می شتود ) یونتتگیف شتغ ی ، استفخدام و انفختاب ، آمتهتاا تح یل و توص

(. بنابراین مفخصصان منابع انسانی نقش تسهیل کننده و حمایفی در تحول ستازمان دارنتد،  آنهتا در مستئولیت حاتظ 2019دیگتران ،  

تنها مهارت مجدد یا ارتقاء نیروا کار ضرورا استت ،   نیز نقش ایاا می کنند همانطور که نهکارکنان با ارتقاء مهارت ها و توانایی هاا  

تاب آورا در بحران ها هم باید به همان اندازه در اسفراتژا سازمان ها اولویت بندا شود. مفخصصان منابع انسانی بایتد تتالش کننتد 

بتا ترتیتب دادن ج ستات مجتازا یتا  رکنان نداشفه باشد.  بنابراین، بایداجفماعی شدن کمفر در طول همه گیرا، پیامدهایی بر روان کا

آنالین به این لالش نیز پاسخ دهند. روابط براا حاظ انگیزه و بهره ورا کارکنان عالوه بر، کنفرل و نظارت بر فعالیت هتاا کارکنتان 

 (2020، 3)ایزا گیگاورا نیز در دسفور کار خود داشفه باشند.

 المت کارکنان:ابع انسانی بر ساهمیت مدیریت من

ت از کارکنان در برابر ویروس مسئ ه مهمی است که بعد از شیوع کرونا مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گرففه است. با توجته حاار

ر اقتدامات به اینکه کارکنان، حداقل شش ساعت در روز و هافه اا پنج الی شش روز با صدها نار در سترکار تعامتل دارنتد، همتین امت

المت کارکنان، مشفریان و جامعه ضرورا می سازد. سازمان باید برخی از اقدامات را به منظتور ج توگیرا از پیشگیرانه را براا حاظ س

با توجه به ارتبا  سواد سالمت کارکنان بین واحدهاا کارکنان با وضعیت سالمت  (.1400شیوع بیمارا انجام دهد )طیبی رهنی ومدبر، 

دهاا موثر مانند مراکز بهداشت روانی، واحدهاا روابط انسانی ایجاد آموزش هاا شتغ ی ها، الزم است برنامه هایی توسط نهاعمومی آن

در مدیریت منابع انسانی براا از بین بردن ابهامات الزم در خصوص سالمت کارکنان قبل از شروع فعالیت هاا دوره اا یا کوتاه مدت 

ابراین اهمیت مدیریت منتابع انستانی در افتزایش مهتارت هتاا خصص درخواست مشارکت بیشفر کنند. بنبرگزار شده و از نیروهاا مف

شناخفی و اجفماعی در توانایی افراد و درک سواد سالمت باید به گونه اا باشد که وضعیت سالمت کارکنان حاظ و بهبود بخشیده شود 

 خود اقداماتی موثر در حوزه مدیریت  ابی به اهداف و اجراا اسفراتژا هاا(. لذا سازمان ها بایسفی براا دسفی1399)جعارا، توس ی. 
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منابع انسانی انجام دهند وعالوه بر شناسایی خود و عوامل محیطی موثر، قاب یت سازگارشدن با تحوالت محیط بیرونی را کسب کرده و 

ه بهفترین نحتو رضعف ها و تهدیدهاا محیطی، شرایط را ببا بهینه سازا نقا  قوت و اسفااده از فرصت هاا موجود همچنین با غ به ب

ممکن مدیریت نمایند. اسفراتژا هاا مدیریفی باید همگام با تغییرات داخ ی و خارجی باشد. خصوصاً در زمتان هتایی کته کشتورها بتا 

گاه جبران ناپذیر بر سازمان ها می بحران هاا پیشبینی نشده مانند بحران کرونا مواجه می گردند و این بحران ها تثثیرات قابل توجه و 

رد. بنابراین واکنش سریع مدیران منابع انسانی در بحران ها و حوادث غیرمفرقبه، همچنین شناسایی مسفمر لتالش هتاا موجتود و گذا

ا متدیران تالش براا نوآورا و خالقیت در این زمان، بسیار مهم و حیاتی است. میفوان اذعان داشت که یکی از بزرگفرین دغدغه هتا

ین مقطع زمانی، شناسایی لالش ها و شیوه هاا حتل بحتران هتاا اقفصتادا و روانتی و حاتظ ستالمت منابع انسانی سازمان ها در ا

واحدهاا منابع انسانی باید اطالعات مربو  به این بیمارا  (.1399، شهوازیان و هاشمی قینانیکارکنان ناشی از مواجهه با کرونا است ) 

رسانی باید از لنتدین کانتال ارتبتاطی خفیار کارکنان بگذارند. ارتباطات و اطالعصورت یک راهنماا آموزشی در انند و بهآورا کرا جمع

ها و هر شکل دیگرا از رسانه که بفوانند پیام و اطالعات مربو  هاا گروهی، ایناوگرافیک)خبرنامه، پوسفرهاا روا دیوار، ایمیل، لت

ود. مدیران منابع انسانی در آموزش اطالعات باید به این نکفه مهم نیز نان برسانند( به کارکنان آموزش داده شبه این بیمارا را به کارک

 (1398)مرادخانی، .آورا شوندتوجه کنند که فقط از منابع موثق اطالعات باید جمع

 سالمت کارکنان

سال در شمار نیروا انسانی کار جهانی   10افراد باالا    درصد  58درصد جمعیت دنیا و    45طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تقریباً  

از عمر دوران جوانی خود را در محیط کار صرف متی کننتد.  3/1ن جمعیت براا آسایش و رفاه خود، خانواده و جامعه شان قرار دارند. ای

و ع یرغم جنبته هتاا مثبفتی کته دارد   ثثیر ویژه اا بر رفاه، سالمت جسمی، روانی و اجفماعی افراد شاغل داردکار در شرایط مط وب ت

سالمفی را مجموعه اا   1الزم اثرات سوء بر سالمفی شاغ ین داشفه باشد. سازمان بهداشت جهانیمیفواند در صورت عدم پیشبینی هاا  

ز بیمتارا و اعی تعریف کرده است. سالمت عمومی، ع م و هنر ارتقاء سالمت، ج توگیرا ااز رفاه، آسایش کامل جسمانی، روانی و اجفم

(. سالمت فتاکفورا الزم و ضترورا بتراا 1395. )سهراب و باوا،  طوالنی کردن عمر از طریق تالش هاا سازمان یاففه جامعه است

( زیترا 1399ن هتا متی باشتد. )جعاترا و توست ی، نقش هاا فردا و اجفماعی در تمام قشرهاا جامعه به طور خاص کارکنان ستازما

انی ختود دارنتد. ستالمت ارایی و بهره ورا و تحقق اهداف سازمانی نیاز بته ستالمت سترمایه هتاا انستسازمان ها براا رسیدن به ک

 جسمانی و روانی کارمندان سازمان یکی از معیارهاا توسعه پایدار می باشد.

 پیشینه تحقیق: 

 نابع انسانی در صنایع مفعدد را به شدت به تجارت جهانی ضربه زده و مدیریت م 19-بینی نشده ویروس کوویدبیمارا همه گیر پیش 
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در  19-(در مورد تاثیر شتیوع کوویتد Web of Scienceو Scopusمقاله )فهرست بندا شده در  500مخفل کرده است. بیش از 

(.کته 2021منفشر شد)ییاان ژونگ  و همکتاران    2021ژانویه    31تا    2020  ژانویه  1مسائل نورهور منابع انسانی و شیوه هاا مرتبط از  

 برخی از این تحقیقات به شرح زیر می باشد:

کرونا و ارائه راهکتار در صتنعت در دوران گذار از بحران انسانیمدیریت منابع هااشهوازیان, هاشمی قینانی در پژوهشی با عنوان لالش

زجم ه صنعت گردشگرا و هاا صنعت و تجارت انفیجه رسیدن که شیوع ویروس کرونا باعث توقف لرخ( به این 1399هف دارا ایران )

اا مدیریت منابع انستانی در دوران گتذار از بحتران کرونتا در سته ستط  فتردا، هاست. مقوله محورا پژوهش، لالشهف دارا شده  

، در سط  سازمان، 19کوویداسازمانی، ماهیت آسیب زننده شدید پاندمیها نشان داد در سط  فرشد.و یاففه  سازمانی و فراسازمانی بررسی

هتاا ادراکتی نستانی و درستط  فتردا، ضتعف مهتارتهاا سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع اشکالت اقفصادا و ضعف مهارتم

هاا خاصتی هماننتد آمتوزش و استفراتژا  گیترا ازها اسفنبا  شد مدیران منابع انسانی بتا بهرهباشد. از یاففهمدیریت منابع انسانی می

انستانی مفمتایز همچنتین   هاا تثمین مالی وکاهش هزینه و بکارگیرا نظام متدیریت منتابعایی شیوهتوانمندسازا منابع انسانی، شناس

مدیریت منابع برعم کرد     کرده و تثثیر منای این بحرانتوانند اهداف خود را در ک یه سطوح سازمانی محققهاا دولت میکسب حمایت

 .ها راتعدیل نمایدانسانی در هفل

( بته بررستی نقتش عوامتل 1399هاا دولفتی )در ستازمان  19منابع انسانی در بحران کوویتد    ه اا با عنوان کنفرلقائمی، لیال در مقال

خت. مدیریت منتابع انستانی پردا  19هاا که مدیر منابع انسانی در بحران اجفماعی و اقفصادا کووید  مشیتاثیرگذار بر تصمیمات و خط

ففه هاا پژوهش به این شکل ها لغو کند. یاینه و کمفرین تاثیر را بر سازمان دارند را در بحرانهایی که باالترین هزباید فرآیندها و رویه

هایی که کمفرین شیمها و خطالعمل سریع نشان دهد به شرایط تغییریاففه با حذف دسفورالعملبود که مدیریت منابع انسانی باید عکس

ا و کنفرل روانتی ا تغییر دهد تا رویکرد پایدارا در طی مرح ه بحران اجفماعی و اقفصاداهمیت را دارد اما باید اسفراتژا منابع انسانی ر

اا در افتزودههاا سازمانی که با اهداف سازمانی قرابفی ندارند و ارزش. باید منابع را خردمندانه تخصیص داد. فعالیتکارکنان حاظ شود

وکار راد کسبباید در دسفور کار قرار گیرد. مسئولیت را باید تسهیم کرد تا همه افهاا کم هزینه موثر  پی ندارند حذف کرد. انجام فعالیت

 هاا جدید درآمد را جسفجو کند. هاا کاهش هزینه، افزایش کارایی یا شناسایی راهتشویق شوند راه

اورا هتاا انقتالب صتنعفی لهتارم با اسفااده از فنت  19ایمنی و سالمت شغ ی و پاسخ به کووید  با عنوان    زراوشانی ، ویدا در پژوهشی

فناورا هاا انقالب صنعفی لهارم می تواند به بهبود عدالت در دسفرسی به مراقبتت بهداشتفی، بهبتود   ه( به این نفیجه رسید ک1399)

نتاورا ایمنی و سالمت شغ ی کارکنان بهداشت و درمان منجر گردد . بکارگیرا ف، حاظ  19-کووید  مراقبت هاا ویژه بیماران مبفال به

ظارت و درمان بیماران مبفال به کرونا کمک نماید و با متدیریت منتابع هاا هوشمند فوق می تواند به دولت ها در شناسایی ، ردیابی ، ن

 .ا بویژه بیمارسفان ها را افزایش دادانسانی، دارو، تجهیزات ، زمان و غیره تاب آورا جامعه ومحیط هاا کار
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( به این نفیجه 202پیامدهاا مدیریت منابع انسانی ) 19-کووید ن تعدیل و رفاه کارکنان در عصراا با عنوادر مقاله    1هاتاک کارنویل و  

در حال حاضر ناشناخفه است ، اما دلیل کمی وجود دارد که باور کنتیم تتثثیر آن بتر   19-کوویدرسیدند ؛ اگرله پیامدهاا طوالنی مدت  

ور که کارشناسان بهداشت هشدار داده اند ، نه تنها اثرات همه گیرا فع ی به مراتب بیش زندگی سازمانی کوتاه مدت خواهد بود. همانط

سفرده تقریباً تضمین شده است بر این اساس ، تمرکز متا بایتد بتر داشفی آینده از این طبیعت گاز حد نیست ، ب که خطر بحران هاا به 

حاضر با آن روبرو هسفیم یک رویداد غیتر عتادا نیستت ، ب کته یتک آینده نگرا باشد ، با این فرخ که لالش بزرگی که ما در حال  

در نفیجه راه حل هاا جدیتدا را ی و مفخصصان ارائه می دهد.  واقعیت جدید است که فرصت هاا جدیدا را براا دانشمندان سازمان

 براا لالش هاا ناشی از بسیارا از زمینه هاا فعالیت خود بیابند.

( براا ایتن پتژوهش از مصتاحبه تخصصتی 2020بر مدیریت منابع انسانی )  19-کوویدیر بحران  با عنوان تثثدر مقاله اا    ایزا گیگاورا

ناشی از آن اسفااده شتد. نظترات کارشناستان بتر استاس دانتش و تجربته  کیای به عنوان اولین جهت گیرا براا ساخفار بهفر مشکل

اففن مضامین اص ی، شباهت ها و تاتاوت هتا در پاستخ هتاا کارشناستان شخصی آنها بوده و داده ها تاسیر شد.  مقایسه هایی براا ی

که در سراسر جهان در ایتن متورد مشتاهده کارشناسان مصاحبه شده در گرجسفان تقریباً همان تمایالتی را مشاهده می کنند .انجام شد

رففار کارکنان باید بتر ارتباطتات داخ تی بتراا   در این راسفا براا وضعیت بحران در مورد مدیریت منابع انسانی و تثثیر آن بر  .می شود

ت. متدیریت منتابع ه روحیه تیمی دوسفی، همکارا براا بقا در این محیط در حال تغییر ضترورا استتطبیق سریع تاکید شود. در نفیج

رد نیتاز  میکنتد.  ب کته انسانی کمک قابل توجهی با معرفی فرآیندهاا منابع انسانی آنالین، آموزش کارکنان نه تنها در مهارت هاا مو

ود از یک طرف، شرکت ها باید منابع انسانی خ .مدیریت منابع انسانی باید در برنامه هاا توسعه پرسنل بر این موضوعات نیز تمرکز کند

نتابراین، مهتم را توسعه دهند، زیرا کارکنان باید مهارت ها را بهبود بخشند و به دست آورند دانش براا مقاب ه بهفر با عدم قطعیت ها. ب

 است که منابع انسانی مدیریت تعادل مناسبی بین کاهش هزینه هاا ناشی از رکود و توسعه کارکنان پیدا می کنند.

( به 2020بر زنجیره تامین و انسان شیوه هاا مدیریت منابع و بازاریابی آینده) 19-کووید تاثیر با عنوان و همکاران در پژوهشی 2خصیر

و بازاریتابی   SCMهاا متدیریت منتابع انستانی و  بر روا شتیوه  19-گیرا جهانی کوویددند که تثثیر ک ی همهاین نفیجه گیرا رسی

گیرا تترین تتثثیرات همتهویژه در ابعاد همیشه در حتال تغییتر آن. یکتی از مهم، بهآینده، داسفانی است که بسیار پیچیده و روان است

شتده هاا کارا سنفی و همچنین بازاریابی آتی محصوالت و خدمات مخف ف ارائهمحیط  ها و ماهیت ک یویروس کرونا بر رفاه سازمان

 ندمدت مخف ف ویروس کرونا نامشخص است، به احفمال زیاد این واقعیت که پیامدهاا بها است. ع یرغم وکارها یا سازمانتوسط کسب

آینده در سازمان هاا مخف ف در سراسر جهان تثثیر زیادا خواهد این بیمارا همه گیر همچنان بر زندگی سازمانی و ابفکارات بازاریابی  

 
1  Carnevale  &Hatak   
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 این فرخ عمده تمرکز کنند که لالش اص ی  اندیشی تمرکز کنند، و برها بر روا آیندهشود که سازمانگذاشت. در این مورد، توصیه می

 

عوخ با یک واقعیتت جدیتد مترتبط استت کته شود، یک رویداد منارد و غیرعادا نیست، ب که در که در سط  جهانی با آن مواجه می

ن یتا مفخصصتان کنند. ، حرفه هاا منابع انسانی و همه مفخصصاهمه بازاریابان ارائه میکند که  هاا جدید مفااوتی را ارائه میفرصت

 سازمانی باید براا کنار آمدن با زمان تغییر پذیرففه شوند.

 است:بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان 

 فرضیه اصلی:

 مدیریت منابع انسانی بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.

 فرضیه فرعی:

 دیابی بر بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.کارمن

 ر مواجهه با بیمارا کرونا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.آموزش و بالندگی بر سالمت کارکنان د

 نا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.ارزیابی عم کرد بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرو

 کرونا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.جبران خدمات بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا 

 شرایط کارا بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونا در صنعت بانکدارا تاثیر مثبت و معنادارا دارد.

 

 ق:روش تحقی

 جامعه و نمونه آماری

آمارا پژوهش شامل تمامی کارکنتان بانتک باشد. جامعه  همبسفگی می-پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردا و ازنظر ماهیت توصیای

ناتر  384باشد. نمونه پژوهش با توجه به مشخص نبودن تعداد کارکنان بانکهتا بتا استفااده از جتدول مورگتان م ت اسفان مازندران می

 شدند. و به روش غیر تصادفی در دسفرس بین جامعه آمارا توزیع و جمع آورا گردید.  انفخاب

 اهابزار گردآوری داده

نامه همراه، اطالعات جمعیت شتناخفی و ستالاالت باشد. پرسشنامه در سه بخشآورا اطالعات در این پژوهش پرسشنامه میابزار جمع

وستی ه نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هتدف از گتردآورا اطالعتات بهاخفصاصی تنظیم گردید. در بخش اول تحت عنوان  

دهندگان در تکمیل پرسشنامه توضی  داده شد. بخش جمعیت شناخفی شامل ستالاالت در یمانه پاسخپرسشنامه و ضرورت همکارا صم

خش نیز شامل سالاالت اخفصاصی در مورد باشد. آخرین بدهندگان از قبیل جنسیت، سن و تحصیالت میمورد مشخصات عمومی پاسخ

 سالال( و پنج بعد  14هاا اسفاندارد که مدیریت منابع انسانی )آورا اطالعات از پرسشنامهمفغیرهاا مسفقل و وابسفه است. جهت جمع
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ستالال(  و  3ارا)ستالال( و شترایط کت 3سالال( ، جبران خدمت ) 3سالال( ، ارزیابی عم کرد)  2سالال( ، آموزش و بالندگی)  3کارمند یابی)

 ناوذ  2٫یگانگی نهادا  1٫یعنی ( که این پرسشنامه هات بعد سالمت سازمانی 198۷هوا و همکاران )  (OHI) سالمت سازمانی

 44سنجش قرار می دهد. پرسشتنامه داراا تاکید ع می را مورد  ۷٫روحیه  6٫پشفیبانی منابع  5٫ساخت دهی  4٫مالحظه گرا   3٫مدیر  

مختالف،   طور خاص از مبنتاا کتامالًاا لیکرت است. این مقیاس بهدرجهاسفااده گردید. مقیاس مورداسفااده طیف پنج  .گویه می باشد

بر استاس مقیتاس پتنج  کند. بر این اساس از اعضاا نمونه آمارا درخواست گردید تانظر، موافق و کامالً موافق اسفااده میبی  مخالف،

 اا لیکرت، به سالاالت پرسشنامه پاسخ دهند.نقطه

و روایی  2روایی تشخیصی ،1ر روایی سازهشود، شامل سه معیاگیرا اسفااده میروشی که در این پژوهش براا بررسی برازش مدل اندازه

دهنده سازگارا درونی ستالاالت استت کته مفغیتر شانهمگرا و نیز پایایی بر اساس ضریب آلااا کرونباخ است. ضریب آلااا کرونباخ ن

اصل از سنجش روایی قبول پرسشنامه داللت دارد. نفایج حبر پایایی قابل  ۷/0دهند و مقدار آن بیشفر از  مشابهی را موردسنجش قرار می

تاصتیل در بختش سشتنامه بهسازه، روایی تشخیصی و روایی همگرا و نیز پایایی شامل ضریب آلااا کرونباخ براا تمتامی ستالاالت پر

 شده است.ارائه 2ها در جدول یاففه

 های تحلیل آماریروش

اسمیرنوف پرداخفته   -کارگیرا آزمون ک موگوروف  با بهها  دهها در اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع داوتح یل دادهمنظور تجزیهبه

منظور آزمون مدل پتژوهش از روش معتادالت ستاخفارا شود. گام بعد به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه اخفصاص دارد. سپس بهمی

گیرا دهد و یک ماللاته انتدازهان میشود. معادالت ساخفارا، از یک بخش ساخفارا که ارتبا  بین مفغیرهاا مکنون را نشاسفااده می

شتده استت. استفااده از روش معتادالت ستاخفارا از کنتد، تشکیلها را منعکس میکه نحوه ارتبا  مفغیرهاا مکنون و نشانگرهاا آن

 عتادالتباشتد. مزمتان میصورت هماا از معادالت رگرسیون بهها تخمین مجموعهترین آنهاا بااهمیت برخوردار است که مهممزیت

هایی کته شتامل کنتد بتراا بترازش متدلساخفارا لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساخفارا خطی را برآورد می

باشتد زمانی و وابسفگی مفقابل میگیرا در هر یک از مفغیرهاا وابسفه و مسفقل، ع یت دوسویه، هممفغیرهاا مکنون، خطاهاا اندازه

 .شوداسفااده می Lisrelافزار هاا آمارا موردنظر از نرموشنجام رکند. براا اریزا میطرح

 یافته ها:

 دهندگانهاا جمعیت شناخفی پاسخویژگی

 شده است.نشان داده 1دهندگان در جدول هاا جمعیت شناخفی پاسخوتح یل ویژگیتجزیه

 
1 Construct Validity 
2 Discriminant Validity 
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 دهندگانهاا جمعیت شناخفی پاسخ: ویژگی1جدول 

هتتتتاا جمعیتتتتت ویژگی

 شناخفی
 درصد طبقات

 جنسیت
 2/60 مرد

 8/39 زن

 سن

 2/16 سال 30کمفر از 

 1/33 سال 31 -40

 8/31 سال 50-41

 1/14 سال 60-51

 8/4 سال 60بیشفر از 

 تحصیالت

 6/14 کاردانی

 5/29 لیسانس

 8/32 لیسانسفوق

 1/23 دکفرا و باالتر

 

باشتند. از طرفتی افتراد ها زن میدرصد از آن 8/39دهندگان مرد و درصد از پاسخ  2/60شده است،  نشان داده  1طور که در جدول  همان

دهندگان را تشتکیل درصد کمفرین بخش پاستخ  8/4سال با    60درصد بیشفرین و همچنین افراد باسن بیشفر از    1/33سال با    40تا    31

درصد کمفرین  6/14یشفرین و افراد با مدرک تحصی ی کاردانی با درصد ب  8/32اد با مدرک تحصی ی فوق لیسانس با  اند. و نهایفا افرداده

 اند.دهندگان را به خود اخفصاص دادهبخش پاسخ

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

دهنده شود. در این آزمون، فرخ صار نشاناسمیرنوف اسفااده می-هاا یک مفغیر کمی از آزمون کولموگوروفجهت بررسی توزیع داده

 دهنده نفایج این آزمون است.نشان 2ها است. جدول شده در مورد نرمال بودن توزیع دادهادعاا مطرح
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 اسمیرنوف-: آزمون کولموگروف2جدول 

 سط  معنادارا مفغیرها

 مدیریت منابع انسانی

 کارمند یابی

0.100 

 آموزش و بالندگی

 ارزیابی عم کرد

 جبران خدمات

 شرایط کارا

 0.120 انسالمت کارکن

 

است لذا فرضتیه صتار  0.05بیشفر از  Sig=000در سط  معنادارا دهند که تمامی مفغیرها نشان می  3آمده در جدول  دستنفایج به

بنتابراین بتا  شود؛ و داراا توزیع نرمتال استت.یعنی نرمال بودن مفغیرهاا پژوهش )مدیریت منابع انسانی و سالمت کارکنان( تائید می

 Lisrelافتزار ستازا معتادالت ستاخفارا از نرمهاا مترتبط بته مدلمنظور اجراا روشیع تمامی مفغیرها، بهال بودن توزتوجه به نرم

 اسفااده شد.

 سنجش روایی سازه و همگرا و پایایی

ون تح یتل اند، از آزمشدهمنظور بررسی روایی پرسشنامه با توجه به اینکه مفغیرهاا تحقیق از لند بُعد )ماللاه( تشکیلدر این پژوهش به

شده است. قبل از وارد شدن به مرح ه آزمون مدل ماهومی پژوهش، ابفدا الزم است نسبت به روایی و پایتایی عام ی تثییدا بهره گرففه

 4استت، جتدول  6/0و براا پایایی ترکیبی  AVE ،5/0براا  6/0مقدار مناسب براا آلااا کرونباخ،    .پرسشنامه اطمینان حاصل شود

 دهد.شامل مقادیر ضریب آلااا کرونباخ، میانگین واریانس اسفخراج شده و پایایی ترکیبی را نشان می ایج این روشنف
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 . نفایج سه معیار آلااا کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا 4جدول 

 مفغیرهاا مدل
ضتتتتتریب 

 آلااا کرونباخ

میتتانگین واریتتانس 

 (AVE)شده اسفخراج

ترکی بی پایایی 

(CR) 

 مدیریت منابع انسانی

 کارمند یابی

۷20. ۷63. 816. 

 آموزش و بالندگی

 ارزیابی عم کرد

 جبران خدمات

 شرایط کارا

 .849 .۷۷6 .۷90 سالمت سازمانی

 

فورنل و الرکر گردیده است.    شده است که به این منظور از آزمون فورنل و الکر اسفاادهسپس به بررسی روایی و واگرایی مدل پرداخفه

براا هر سازه بیشفر از واریانس اشتفراکی بتین آن   AVEقبول است که میزان  کنند: روایی واگرا وقفی در سط  قابلبیان می(  1981)

 که در این پژوهش تایید شده است. ها( در مدل باشد.گر )یعنی مربع مقدار ضرایب همبسفگی بین سازههاا دیسازه و سازه

 جه فرضیه هانفی

تر از قتدر مط تق لنانچه مقدار آن بزرگترین معیارها جهت بررسی برازش مدل ساخفارا عبارت آماره تی اسفیودنت است. یکی از مهم

، 90عنوان مقدار مالک براا تائید مقادیر در سطوح  به  2٫58و    1٫96،  1٫64ادار هسفند. سه مقدار  باشد، پارامفرهاا مدل معن  96/1عدد  

نشتان   6شود. نفایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر آماره تی استفیودنت و ستط  معنتادارا در جتدول  درصد در نظر گرففه می  99و    95

 شده است.داده

 ها. نفایج آزمون فرضیه3جدول 

ضتتتریب  مفغیر وابسفه یر مسفقلمفغ فرضیه

 مسیر

آمتتتاره تتتتی 

 اسفیودنت

نفیجتتتتتتته 

 فرضیه ها

1H  منتابع مدیریت 

 انسانی

 ستتتتتتتتالمت

 سازمانی
 تایید 10/11 62/0

2H تایید 28/14 ۷6/0ستتتتتتتتالمت  کارمند یابی 
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 سازمانی

3H  آمتتتتتتوزش و

 بالندگی

ستتتتتتتتالمت 

 سازمانی
 تایید 22/16 83/0

4H ستتتتتتتتالمت  ارزیابی عم کرد

 سازمانی
 تایید 2۷/19 ۷2/0

5H ستتتتتتتتالمت  جبران خدمات

 سازمانی
 تایید 68/10 ۷4/0

6H ستتتتتتتتالمت  شرایط کارا

 سازمانی
 تایید 59/1۷ ۷5/0

سالمت سازمانی تاثیر مثبتت و معنتادارا دارد و دهد که مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر نشان می  3آمده از جدول  دستنفایج به

 ( دارد.83/0ضریب مسیر نشان دهنده میزان تاثیر مفغیر مسفقل بر مفغیر وابسفه است که بیشفرین تاثیر را آموزش و بالندگی با )

دین پرستش استت ها براا پاسخ بسازا معادالت ساخفارا است. این شاخصترین مراحل تح یل مدلا برازش مدل از مهمهاشاخص

 9کنتد یتا خیتر. نفتایج مربتو  بته بترازش تحقیتق در جتدول ها، مدل ماهومی پتژوهش را تثییتد میکه آیا مدل بازنمایی شده با داده

 مشاهده است.قابل

 هاا برازش مدل با مقدار مجاز: مقایسه شاخص9جدول                                           

مقد  شاخص

 ار

مقتتتتتتدار 

 بمط و

 وضعیت

/0۷ (2x) خی دو نسبی

2 

 مط وب 3کمفر از 

/94 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

0 

بیشتتتتفر از 

9/0 

 مط وب

/91 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

0 

بیشتتتتفر از 

9/0 

 مط وب

/91 (GFI) شاخص برازندگی

0 

بیشتتتتفر از 

9/0 

قبوقابتتل

 ل

 مط وببیشتتتتفر از /92 (NFI) شاخص نرمال شده برازندگی
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0 9/0 

ریشتته دوم واریتتانس خطتتاا 

 تقریب

(

RMSEA) 

12

8/0 

کمفتتتتتر از 

08/0 

 مط وب

 

(،  0/ 9<94/0(، شاخص تعدیل برازندگی )09۷/2<3خی دو نسبی برابر با )  ، شاخص8با توجه به مقدار شاخص و مقدار مط وب در جدول  

(، ریشه دوم واریانس  92/0>9/0(، شاخص نرمال شده برازندگی )91/0>9/0(، شاخص برازندگی )91/0>9/0شاخص برازندگی تطبیقی )

شتده باشد که این بدین معنی است مدل تحقیق حاضر داراا برازش مط وبی است و ساخفار عتام ی در نظتر گرففه( می08/0>128/0)

 کند.دل نظرا را حمایت و تائید میهاا حاصل از تحقیق، مدیگر دادهعبارت. بهقبول استبراا آن قابل

 بحث و نتیجه گیری

امروزه با توجه به درگیر بودن دنیا با اپیدمی کرونا فشارهاا روانی و عصبی زیادا بر کارکنان سازمان ها وارد شده است. سازمان هتاا 

رده اند. لون سازمان ها می دانند بتا که همان سرمایه هاا ارزشمند انسانی هسفندک  هوشمند سرمایه گذارا زیادا بر سالمت کارکنان

اعفالا کیایت و سالمت نیروا انسانی میفوانند به سط  ب وغ و اهداف سازمانی از پیش تعیین شده خود برسند. هر سازمانی  بر اساس 

دف از پتژوهش حاضتر خود را ترسیم و اجرا نموده است. بنابراین هالگو مدیریت اسفراتژیک منابع انسانی خود راهبرد سالمفی کارکنان  

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سالمت کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونا می باشد. جامعه آمارا این تحقیق به دلیل نامحتدود 

ول مورگان انفخاب شتد ستپس جمتع آورا داده هتا نار از کارکنان بانک م ت اسفان مازندران با اسفااده از جد  384بودن جامعه آمارا  

رو در تحقیتق حاضتر پتس از ها اسفاندارد بوده و توسط محققین خارجی تنظیم شده است، از این  انجام شد. با توجه به اینکه پرسشنامه

اصالحات وارده و تتدوین دوبتاره منظور تعیین روایی آن قرار گرفت. پس از اعمال ترجمه سالاالت، پرسشنامه در اخفیار اساتید راهنما به  

نجام سالاالت ازنظر اساتید روایی الزم را داشفند. براا تعیین پایایی داده هاا پرسشنامه از ضریب آلاتاا کرونبتاخ استفااده ها، سراگویه

هاا جمع آورا   داده  گردید، که با توجه به مقدار به دست آمده پایایی آن تثیید شد. که توضیحات الزم در فصل سه ارائه گردیده است.

و اسفنباطی مورد تجزیه و تح یل قرار گرفت. به منظور تح یل داده ها و آزمون فرضیه هتاا تحقیتق از روش شده به دو شیوه توصیای 

المت اسفااده شد. یاففه هاا پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر ستلیزل  معادالت ساخفارا با اسفااده از نرم افزار  

(، ایتزا 1399(، زراوشتانی )1399(؛ قتائمی، )1399رد نفایج تحقیق با شهوازیان, هاشمی قینتانی، )کارکنان در مواجهه با بیمارا کرونا دا

 ( همسو می باشد. 2020و همکاران )  1( خصیر2020) گیگاورا

اشفی و با حداقل کارکنان به فعالیتت ختود ادامته هاا پژوهش، پیشنهاد میشود مدیران بانکها با رعایت پروتکل بهدبا توجه به یاففه

دهند. همچنین پیشنهاد میشود از ررفیت فضاا مجازا جهت ادامه فرایندهاا آموزشی سابق و جذب مشفریان جدید و حاظ مشفریان 
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حاظ مشتفریان فع تی اقدام نمایند. و به مدیران پیشنهاد میشود که در جهت   19منفج از بیمارا کووید    فع ی جهت جبران کاهش درآمد

در هر صورت پاسخگوا نیازهاا آنها همانند گذشفه با رعایت پروتکل بهداشفی باشند. با شیوع ویروس کرونا اقفصاد ایران بتا دشتوارا 

 ود در شرایط فع ی بانکها براا حاظ فاص ه میان کارمندان خود و تبعیت از هاا تازه اا روبرو شده است. نهایفا پیشنهاد میش

 

و تتا آنجته کته  اا دورکارا را سرلوحه کتارا ختود قترار دادههاا بهداشت منطقهبهداشت جهانی و سازمان  ادهاا سازمانپیشنه 

 ممکن بوده است سعی کنند تا نیروا کار خود را از دور به کارگیرند. 
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