
ها یک شوک شغلی برای بسیاری از مردم در سراسر جهان است. شوک Covid -91 گیرچکیده: بیماری همه

گیر را درک کنیم و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در این توانند به ما کمک کنند تا عواقب شغلی همهمی

نتایج  .باشدای میعوامل فردی و زمینهدهنده تعامل پویا بین نشان Covid -91هیم. پیامدهای دزمینه ارائه 

 برایای به عنوان منابع سازمانی دارای یک تاثیر قابل توجه دهد که ارتباطات اطالعاتی و رابطهنشان می

ن ریتگذارد که قویباشد. ارتباطات بیشترین تاثیر را بر تعهد عاطفی میمی 91کارمندان در طول بحران کووید 

 حتیکند دهد و امکان مشارکت را فراهم میمحور که قدردانی را نشان میات رابطهمحرک شغلی است. ارتباط

 .های ناشی از بحران ضروری استتاثیرات شدیدتری بر اشتغال شغلی که برای تسلط بر چالش .یکسان است

ن های محیط کاری در طول عمرمامقدمه: ویروس کرونا در حال شتاب دادن به یکی از بزرگترین دگرگونی

دهیم و البته در جایی این که چگونه کار کردن، تمرین، خرید، یادگیری و برقراری ارتباط را انجام می .است

 کنیم برای همیشه تغییر خواهد کرد.که کار می

ها با عملیاتی شدید روبرو شدند اختالالت ناشی بسیاری از سازمان Covid -91گیری معرفی: برای مهار همه

ها دچار طراری بهداشتی، اغلب با عواقب جدی اقتصادی مواجه شدند بسیاری از سازماناز این وضعیت اض

بینی است. رویدادی که انتظارات مهم سهامداران مربوط به بحران سازمانی شدند که یک بحران غیرقابل پیش

گذارد تاثیر بتواند به طور جدی بر عملکرد یک سازمان بهداشت ایمنی، مسائل زیست محیطی و اقتصادی می

 (.3p. , Coombs, 5192و نتایج منفی را ایجاد کند )

ها مجبور شدند کامالً تعطیل شوند یا با ظرفیت کمتری کار کنند. حتی حمایت از خدمات برخی سازمان

بهداشتی و کاالهای روزمره نیز دشوارتر شده بود. اثرات بحران برای بسیاری از کارمندان جدی بود و از تغییر 

 (.5151و همکاران،  Czypionkaها متفاوت بود. )یط کار در آنشرا

ها به شدت به ادامه کار شغلی کارکنان خود نیاز داشتند )مانی و سازمان Covid -91با این حال در طول 

کند و پیامدهای (. به منظور حفظ توانایی خود در برقراری ارتباط، همکاری و به درستی عمل می5151میشرا، 

گیری مدیریت همراحل اولیه هم(. به ویژه در 5191دهد )هاید و سیمونسونف ی منفی را کاهش میاقتصاد

 دام کنند و تصمیمات اساسی بگیرند.ها مجبور بودند سریع اقعالی سازمان


