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 مشاوران مدیریت شاپرک یک تیم جوان و متخصص از فارغ التحصیالن مدرسه مشاوره مدیریت شاپرک است
 که با هدف گسترش ادبیات مدیریت و دسترسی عالقمندان به دانش به روز این حوزه، اقدام به تالیف، ترجمه و

 نشر محتوای ارزشمند در زمینه مدیریت و کسب وکار می کند



ترجمه، تنظيم و مقدمه

محمدحسین روزبه
دکتری مدیریت منابع انسانی 

مشاوره مدیریت در حوزه منابع انسانی

پیش گفتار

اگـر گـزارش قبلی بـا مـوضـوع ۵ اولـویت اصلی بـرای رهـبران مـنابـع انـسانی در سـال ۲۰۲۱  را 
مـطالـعه کرده بـاشید، مـشاهـده می کنید که یکی از پـنج اولـویت مـهم رهـبران مـنابـع انـسانی 
آینده کار اسـت. این گـزارش بـا نـظرسنجی میان بیش از ۴۰۰ نـفر مـدیر مـنابـع انـسانی، ۳۰۰ 
نـفر مـدیر امـور مـالی و همچنین ۴۰۰۰ کارمـند تهیه شـده تـا تـاثیر طـوالنی مـدت بیماری 
هـمه گیر کووید-۱۹ بـر آینده کار و پیامـدهـایی که رهـبران کسب و کار بـاید بـرای سـازمـان خـود 

پیش بینی کنند را بیان می کند.  
مـاهیت کاربـردی این گـزارش می تـوانـد بـه مـدیران عـامـل، مـدیران مـنابـع انـسانی و صـاحـبان 
کسب وکار در جهـت تصمیم گیری و تـدوین اسـتراتـژی هـا در حـوزه مـنابـع انـسانی دید عمیق و 

وسیعی بدهد.

https://www.linkedin.com/in/mohammad-hosein-roozbeh-2b542191/
https://shaparak.associates/report/%DB%B5%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1


۹ روند آینده کار پس از کووید ۱۹
پیامدهای بلندمدت بیماری همه گیر کرونا بر عملکرد و کار منابع انسانی چیست؟

نوسانات پاندولیاثرات جدیدروندهای شتاب  گرفته

افزایش تعداد کارکنان دورکار •
افزایش استفاده از داده های کارکنان •
نـقش بـزرگ کارفـرمـا بـه عـنوان یک شـبکه •

امنیت اجتماعی 
استفاده گسترده تر از نیروهای قراردادی•

مـتفاوت بـودن مـهارت هـای اسـاسی و مـهم بـا •
نقش ها 

بــرخی از کارکنان، کار را در شــرایط بحــرانی •
بیـشـتـر انـــسـانی می دانـــنـد و بـــرخی آن را 

غیرانسانی 
واکنش بـه بحـران، بـرنـدهـای کارفـرمـای درجـه •

یک را متمایز می کند

اولـویت داشـتن تـاب آوری بـه انـدازه کارایی •
برای سازمان ها 

بحران بر پیچیدگی های سازمانی می افزاید•

۳



۴

دور کاری
اقدامات منابع انسانیچه اتفاقی می افتد؟

تقریبًا نیمی از کارکنان، حداقل برخی اوقات دور کار 
خواهند بود.

مـهارت هـا و شـایستگی  هـای اسـاسی: مـهارت هـای 
جـدیدی را شـناسـایی کنید که دور کاری مـوثـر از 
جـمله مـهارت هـای دیجیتال بیشتری را امکان پـذیر 

می سازد.

جـایگاه فعلی و آینده رهـبر: سـبک هـای مـدیریت را 
متناسب با نیازهای تیم دورکار تطبیق دهید.

روندهای شتاب  گرفته

٪ ۴۸ ٪ ۳۰
پسا همه گیریقبل همه گیری

تجـربـه کارکنان: "نـقشه هـای سـفر" جـدیدی را بـرای 
دنیای دورکاری کارکنان تـرسیم کنید، گـزینه هـای کار 
مـنعطف پیشنهاد دهید و در تجـربـه کارکنان دورکار 

و ترکیبی تجدید نظر کنید.

مـدیریت عملکرد: بـپرسید چـگونـه ارزیابی و اهـداف 
کارکنان برای تنظیمات دور کاری باید تغnر کند.

اسـتخدام: بـه دنـبال مـهارت هـای جـدید، بـه طـور 
بـالـقوه در مکان هـای جـدید بـاشید و انـتظارات 

متقاضیان دورکاری را برآورده کنید.

تـوربـوشـارژ هـمراه بـا آنـالیز: بـرای بهینه سـازی اسـتراتـژی 
مکان یابی اسـتعدادهـا و مـهارت هـای مـورد نیاز را در 

محدوده فعلی و فراتر از آن مقایسه کنید.



۵

داده های کارکنان
اقدامات منابع انسانیچه اتفاقی می افتد؟

دورکاری، جمع آوری داده های مجهول را افزایش 
می دهد. پروتکل های ایمنی و بهداشتی ممکن 
است نیاز به جمع آوری داده های آشکار جدید 

داشته باشد.

اسـتراتـژی و مـدیریت فـناوری مـنابـع انـسانی: بهـبود 
ذخیره سـازی، مـدیریت و تجـزیه وتحـلیل داده هـا. 
تســریع تــدوین خــط مشی در مــورد اســتفاده از 
داده هـای اخـالقی و قـانـونی تـوسـط سـازمـان هـا و 

اشخاص ثالث.

تجـزیه و تحـلیل اسـتعدادهـا: بـرای نـظارت بـر فـرهـنگ 
یا تــعلق کارکنان، از پیگیری مــداوم احــساســات 
اسـتفاده کنید. همچنین بـا جـمع آوری یا اسـتفاده از 

داده های اخالقی، سازمان را هدایت کنید.

روندهای شتاب  گرفته

٪ ۱۶
در حـال حـاضـر ۱۶ درصـد از 
جـــمـع آوری  کـارفـــرمـــایـان 
داده هــای مــجهول کارکنان را 

گزارش می دهند، از جمله:

ورود و خروج مجازی •

استفاده از رایانه/تلفن •

ایمیل/ارتباط داخلی/چت •

مکان یا حرکت•



چه اتفاقی می افتد؟

روندهای شتاب  گرفته

کارفرما به عنوان شبکه امنیت اجتماعی

نقش اجتماعی کارفرمایان از جمله حداقل دستمزد 
بازار، افزایش مرخصی والدین و تالش برای برابری 

جنسیتی افزایش یافته است.

اقدامات منابع انسانی

تجـربـه کارکنان: محـدوده تجـربیات کارکنان را گسـترش 
دهید بـه ویژه عـوامـل شخصی مـانـند مسـئولیت هـای 

خانوادگی را در نظر بگیرید.

پـاداش  کل: بـا چـالـش هـای جـدید جـبران خـدمـت 
روبـرو شـوید؛ بـه عـنوان مـثال، جـبران خـدمـت بـرای 
کارکنانی که نمی تـوانـند دور کاری کنند. از مـزایای 

به زیستی جمسی و روانی حمایت کنید.

۱۹۵۴۲۰۰۴۲۰۱۸۲۰۲۰
۳۹ ٪ از کارفرمایان کمک های اولین برنامه هدیه مطابق با کارفرما

مربوط به فرزند ارائه دادند
۶۹ ٪ از شرکت ها برنامه های 

رفاه مالی ارائه دادند
شرکت های فناوری برای بهبود جذب و تنوع ، مرخصی 

خانوادگی خود را دو برابر می کنند 
کارفرمایان برنامه تقسیم استعدادها را برای کاهش 

تأثیر اخراج و استراحت ایجاد کرده اند
۶

اسـتراتـژی مـدیریت عملکرد مـنابـع انـسانی: در نـظر 
داشـته بـاشید که یک مـدیر سـالمـت یا مـدیر بهـداشـت 
روان از کارکنان در مــقابــل تغnرات هــمه گیری کرونــا 

حمایت می کند.



چه اتفاقی می افتد؟

۷

روندهای شتاب  گرفته

کارکنان قراردادی

کارفرمایان از کارکنان قراردادی برای کاهش 
هزینه ها استفاده می کنند.

اقدامات منابع انسانی

مــهارت هــا و شــایستگی هــای اســاسی: ایجاد 
بـرنـامـه هـای تـوسـعه گیگ ورک (Gig Work) بـرای 

کارکنان قراردادی و افزایش مهارت آن ها.

آینده کار: فـرایندهـا و مـدیریت مـنابـع انـسانی را بـرای 
مدل های استخدام غیر سنتی رسمی کنید.

٪ ۱۲ ٪ ۳۲
کارفـرمـایان تـالش می کنند بـا 
جــایگزینی کارکنان قــراردادی 
بـه جـای FTEهـا، صـرفـه جـویی 

در هزینه ها داشته باشند 

کـارفـــرمـــایـان  از کـارکـنـان 
قــراردادی بــرای جــبران 
کـمـبـود نیـروی کـار بـــه دلیـل 

بیماری استفاده می کنند

تـوربـوشـارژ هـمراه بـا آنـالیز: تعnن تغnرات عـرضـه و 
تـقاضـا بـرای کارکنان مـوقـت و پیمانی. پیگیری کنید که 

کدام شرکت ها تقاضا را افزایش می دهند.

مــدیریت عملکرد: طــراحی سیستم هــایی بــرای 
ارزیابی Gig Workerهــا و گــنجانــدن آن هــا در 

فرایندهای تیمی.



چه اتفاقی می افتد؟

۸

مهارت های اساسی

سازمان ها مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف 
استراتژیک را از حیث اهمیت، دوباره تعریف می کنند. 

آن مهارت ها دیگر با نقش ها یکسان نیستند.

اقدامات منابع انسانی

مـهارت هـا و شـایستگی هـای اسـاسی: ایجاد انگیزه در 
کارکنان بـرای تـوسـعه مـهارت هـای اسـاسی و مهمی که 
گـزینه هـای آن هـا را چـندین بـرابـر می کند. در واقـع 

آن ها را فقط برای نقش بعدی خاص آماده نکنید.

رهـــبـری فـعـلی و آیـنـده: بـــازنـــگـری در ایـن کـه کـدام 
نـقش هـا بـه بـرنـامـه هـای جـانشینی نیاز دارنـد و 
همچنین تــقویت مسیرهــای تــوســعه جــانشینان 

بالقوه.

تـوربـوشـارژ هـمراه بـا آنـالیز: از اسـتعدادهـای خـارج از 
سـازمـان بـرای تجـزیه وتحـلیل رونـدهـای تکامـل مـهارت هـا 

و پروفایل استعدادها استفاده کنید.

کارکنانی در 
نقش های 

اساسی و مهم 
استراتژیک

کارکنانی با 
مهارت های 

اساسی و مهم

کارکنان در 
نقش های اساسی و 

مهم گردش کار
تعریف جدید از اساسی و 

مهم بودن

آینده کار: انـجام مـهندسی مجـدد در بـرنـامـه ریزی بـرای 
تــمرکز بــر مــهارت هــای اســاسی و مــهم در مــقابــل 

نقش های اساسی و مهم.

اثرات جديد

پـویایی اسـتعدادهـا: پشـتیبانی گسـترده تـر از تـوسـعه 
شغلی کارکنان که در وظـایف و نـقش هـای مهمی قـرار 

دارند اما فاقد مهارت های اساسی هستند.



چه اتفاقی می افتد؟

۹

اثرات جديد

(غیر)انسان سازی کار

برطرف کردن نیاز به همدلی و بهره وری این سوال را ایجاد 
می کند: 

چه چیزی را بیش از حد از کارکنان بخواهید؟

اقدامات منابع انسانی

رهـــبـری فـعـلی و آیـنـده: اطـمیـنـان حـــاصـــل کـنیـد کـه 
رهـبران هـوش هیجانی و سـایر مـهارت هـای نـرم را 
تــوســعه می دهــند. بــا ایجاد تــعادل بین نیازهــای 
هـمدلی و عملکرد، بـه کارکنان کمک کنید تـا انـتظارات 

را برآورده سازند.

تـنوع و فـراگیری: فـرهـنگ فـراگیر را تـقویت کنید. 
کارکنان را بـرای انـجام وظـایف یا پـروژه هـا در فـرهـنگ 

تیمی درگیر کنید.

تجـربـه کارکنان: بـا نـگاهی جـامـع بـه تجـربـه کارکنان، 
از مشارکت بین سازمانی حمایت کنید.

کار از راه دور

در نظر بگیرید که برای مدیرانی که 
کارکنان آن ها اکنون در خانه کار می کنند، 

چه انتظاراتی منطقی است.

کار در محل

حمایت از سالمت و ایمنی. افزایش 
پاداش: دستمزد خطر، مراقبت از کودک، 

مزایای سالمتی و اقدامات ایمنی.

پـاداش  کل: مـزایایی مـتناسـب بـا کارکنان ایجاد کنید. 
تـمرکز بـر بـازار یا رویکرد "راه حـل یکسان بـرای هـمه" 

ممکن است دیگر کارایی نداشته باشند.



کارگران ساعتی آسیب پذیر در میان شیوع ویروس 
کرونا 

ABC News :منبع

چه اتفاقی می افتد؟

۱۰

برندهای کارفرمایی درجه یک

تصمیم هایی که در حال حاضر پیرامون استعدادها گرفته 
می شوند، برند کارفرما را برای سال های آینده مشخص 
می کنند. سازمان هایی که تعهد خود را به کارکنان نشان 
می دهند، اکنون به عنوان کارفرمایان درجه یک شناخته 

می شوند.

اقدامات منابع انسانی

آینده کار: همکاری بـا سـایر سـازمـان هـا بـرای جـابـجایی 
کارکنانی که بــه دلیل کووید-۱۹ از محــل کار خــود 

خارج شده اند.

اســتخدام: آمــادگی بــرای بیان این که "چــگونــه" 
تــوربــوشــارژ هــمراه بــا آنــالیز: اســتراتــژی  جــذب سازمان شما آماده مواجهه با همه گیری می شود.

اسـتعدادهـای تکنولـوژیکی خـود را بـا رقـبای کلیدی 
جهــت ســنجش بــرنــد کارفــرمــایی و تجــربــه 

کاندید(candidate experience) مقایسه کنید.

پـاداش کل: بـا وجـود صـرفـه جـویی در هـزینه هـا، نـحوه 
حمایت از کارکنان را با آن ها در میان بگذارید.

اثرات جديد

واکنش شرکت ها به بحران کرونا چگونه است؟ 
منبع: مجمع جهانی اقتصاد

همکاری بـا مـدیرعـامـل/هیئت مـدیره/C-suite: بـه 
مــدیرعــامــل و هیئت مــدیره خــود کمک کنید تــا 
تاثیرهای ماندگار تصمیمات نیروی کار را درک کنند.



چه اتفاقی می افتد؟

۱۱

قبل از بحران کووید-۱۹، اکثر طراحی های مجدد سازمان  بر 
افزایش کارایی متمرکز بود. اکنون همه گیری کرونا نیاز به 

تاب آوری را نشان می دهد.

اقدامات منابع انسانی

مـهارت هـا و شـایستگی هـای اسـاسی: بـا تغnر شـرایط، 
مدل سازی مهارت ها باید تکامل یابد.

تـنوع و فـراگیری: گـنجانـدن تـنوع و فـراگیری در 
طـراحی نـقش هـا؛ سیستم هـای کاری منعطفی ایجاد 
کنید تـا این اطمینان حـاصـل شـود که تـمامی کارکنان 

در همه زمینه ها و نیازها در نظر گرفته شده اند.

پـویایی اسـتعدادهـا: مـشاغـل مـتنوع ، سـازگـار و 
مــنعطف  را در اختیار کارکنان قــرار دهید تــا آن هــا 
دانـش و آمـوزش هـای ارزشـمند چـندمـنظوره کسب 

کنند.

تـوربـوشـارژ هـمراه بـا آنـالیز: بین نـقش هـای اسـاسی و 
مــهارت هــای اســاسی تــفاوت قــائــل شــوید و 
پـایپ الین(pipelines) گسـترده ای را بـرای مـهار ت هـای 

کلیدی ترسیم کنید.
طــراحی ســازمــان و مــدیریت تغ�ر: نــقش هــا، 
سـاخـتارهـا و فـرآیندهـای نتیجه مـحور را بـه جـای 
وظـایفی جهـت افـزایش پـاسـخ گـویی و انـعطاف پـذیری 

طراحی کنید.

عملیات ناب باعث ایجاد انعطاف پذیری محدود در طول 
همه گیری شد

مشتری

تجـزیه وتحـلیل اسـتعدادهـا: جـمع آوری داده  جهـت قطع فرآیند به دلیل اختالل
پشـتیبانی از تصمیم هـای مـربـوط بـه مـنابـع و تعnن 
حـداقـل ورودی هـای مـهم و اسـاسی بـرای تصمیم گیری 

در مورد تغnر یا انعطاف پذیری یک فرآیند.

نوسانات پاندولی

تاب آوری سازمانی
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پیچیدگی سازمانی

ادغام و تملک های (M&A) جهانی با فروکش کردن 
همه گیری افزایش می یابد.

اقدامات منابع انسانی

اسـتراتـژی و مـدیریت عملکرد مـنابـع انـسانی: حـرکت 
بــه ســوی مــدل هــای عملیاتی چــابک بــرای حــل 
مشکالت. بــروکراسی را بــرچیده و بــه حــداقــل 

محصول قابل عرضه (MVP) بپردازید.

مـنابـع انـسانی در بـازارهـای رشـد: اجـازه دهید مـدیران 
مـنابـع انـسانی تـالش هـا را بـرای یکپارچـه سـازی 

استعدادها و سایر فرایندها هدایت کنند.

پــویایی اســتعدادهــا: حــمایت از بــازســازی 
مـهارت هـا(Reskilling) و پیشرفـت شغلی. مـنابـع را 

توسعه داده و بسترهای الزم را ایجاد کنید.

مـدیریت عملکرد: مـدیریت عملکرد را بـرای نیازهـای 
کسب  وکار آماده و همسو کنید.

نوسانات پاندولی

ارزش معامالت جهانی M&A سقوط می کند … 
ABC News :منبع

از دست دادن شغل در ایاالت متحده، دستاوردهای 
چندین دهه را از بین می برد ...

دانمارک به طور موثری حقوق و دستمزد خصوصی را 
ملی می کند ...

دولت ایتالیا گفت قصد دارد شرکت هواپیمایی 
ورشکسته را مجدد ملی اعالم کند

پـاداش  کل: هـمزمـان بـا مـشارکت سـازمـان هـا در 
فـعالیت هـای M&A، بـرنـامـه هـای پـاداش کل را بـا آن 

هم آهنگ کنید.
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مراحل بعدی برای متمایز کردن شرکت شما 
از رقبا در دوران همه گیری

روندها و نحوه تکامل آن ها کامال تحت کنترل 
داشته باشید

پیامدهای بالقوه سازمان خود را درک کنید۲

تغ�راتی را به صورت انتخابی در استراتژی سازمان با ۳
توجه به ارزش هایتان اعمال کنید



بيشتر بدانید. 
عمیق کاوش کنید. 

رو به جلو حرکت کنید. 



محتوای روِز مرتبط به مدیریت، به زبان فارسی!
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