
 

175 Moslem Bagheri, Amin Nikbakht, Ali Asghar Mobasheri. Identification and Prioritization of Strategies to Improve Human 

Resource management in Tourism Businesses in Post-COVID-19 Era 

Journal of Sustainable Human Resource Management  Volume 3. Issue 4. Spring and Summer 2021. Pages 175 to 200. 

Research Paper 

Identification and Prioritization of 

Strategies to Improve Human Resource 

management in Tourism Businesses in Post-

COVID-19 Era 

Moslem Bagheri*1, Amin Nikbakht2, Ali Asghar Mobasheri3  

1. Faculty member of the Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Iran. 
2. Shiraz University. 
3. PhD student, organizational behavior and human resource management, Isfahan University, Isfahan, Iran. 

                                                      

 

10.22080/SHRM.2021.22182.1253  

Received: 
July 11, 2021 

Accepted: 
September 11, 2021 
Available online: 
October 7, 2021 

Abstract 
The importance of the human element in the process of reconstruction of tourism businesses 

in post-COVID-19, the present study was designed to identify and prioritize strategies to 

improve human resource management in tourism businesses in post-COVID-19. The results 

of data analysis using the method of a systematic review of the literature in the qualitative 

section show that strategies to improve human resource management in tourism businesses in 

the post-COVID-19 can be divided into 4 main strategies and 20 sub-strategies. Also, the 

results of the quantitative section using the best-worst Ruff collection show that the most 

important main strategies to improve human resource management in tourism businesses are: 

reviewing and modifying management development plans. Adapting payments to employees 

according to the characteristics of jobs and organizational tasks in the post-corona period and 

reviewing training programs and human resource development and transferring knowledge 

and skills required in the new conditions to employees 
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Introduction 

Tourism industry, as one of the most powerful 

economic sectors in the world, has been growing 

rapidly since 2010. As the growth rate of this 

industry has exceeded the growth rate of global 

economy since 2018, it was predicted that in 

2020, this industry with a growth of 3 or 4 percent 

will be the only leading and lucrative industry in 

the world. However, with the outbreak of 
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coronavirus in the world and its negative effects 

on all areas, a significant reduction has been 

observed in domestic and foreign travels, causing 

a lot of damage to the field of tourism, so that 

according to the latest report published by the 

World Tourism Organization, the number of 

international travels worldwide in 2020 has 

decreased by up to 30% compared to 2019. This 

shows the unprecedented damage to this 

developing industry. Hence, to return this 
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industry to its ideal conditions, it is necessary to 

plan for the post-COVID era. One of the 

important elements that should be seriously 

considered in this area is the issue of human 

resource management, as one of the most 

important issues and the most fundamental 

challenges for managers. Given the importance of 

humans in the process of rebuilding tourism 

businesses in post-COVID-19 era, as one of the 

economic sectors under the influence of Corona 

pandemic crisis worldwide, the present study 

aims to identify and prioritize strategies to 

improve human resource management in tourism 

businesses in post-COVID-19 era. 

1. Research Methodology 
In terms of design, the present study is a mixed-

method research performed using a combination 

of two sets of quantitative and qualitative 

paradigms. In terms of purpose, it is an applied 

research. In the qualitative part, to identify 

strategies to improve human resource 

management in tourism businesses in the post-

corona era and to develop an appropriate model, 

the method of systematic literature review has 

been used. However, in the quantitative part, to 

weigh the strategies and rank them, a rough set-

based best-worst evaluation method has been 

used. The statistical population of the present 

study consists of experts in the tourism industry. 

To conduct the quantitative part of the research, 7 

people familiar with the subject have been 

selected purposefully as the study sample. 

Necessary data in the quantitative section have 

been collected using a questionnaire. 

2. Findings and Discussion 
After selecting the appropriate sources, first the 

necessary data (solutions presented in previous 

research) were extracted, summarized and 

analyzed, and in the next step, the identified 

solutions were summarized, combined and 

categorized. The identified solutions at this stage 

were classified under the categories of 4 main 

solutions (dimensions) and 20 sub-solutions. 

After identifying the strategies for improving the 

human resource management of tourism 

businesses in post-COVID-19, these strategies 

were prepared in the form of a questionnaire and 

this questionnaire was distributed among 7 

experts in the tourism industry (statistical sample 

of the research) for ranking. Then the necessary 

data were analyzed, the weights of the factors 

were determined and finally the solutions were 

prioritized according to the experts’ opinions. 

3. Conclusion 
The results of the data analysis in the present 

study show that strategies to improve human 

resource management in tourism businesses in 

post-COVID-19 era can be classified under the 

categories of 4 main solutions (dimensions) and 

20 sub-solutions. The findings also indicate that 

these strategies can be prioritized from the 

perspective of the participants as follows: human 

resource training and development strategies, 

recruitment strategies, selection and provision of 

human resources, compensation strategies for 

services and benefits, and strategies for using 

human resources. In addition, the analyses 

indicate that in this study, the most important sub-

strategies to promote human resource 

management in tourism businesses in the post-

COVID-19 era include modifying management 

development programs, tailoring payments to 

employees according to the characteristics of jobs 

and organizational tasks in the post-COVID-19 

era (For example, paying more for high-risk jobs, 

etc.), reviewing HR training and development 

programs, transferring the knowledge and skills 

required in new situations to employees, and 

using the capacity of virtual networks (such as 

creating virtual groups to dissemination of 

necessary knowledge and experience) in the field 

of staff training and development. 
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 چکیده
 با و است جهان سطح در کرونا پاندیم بحران اثر در اقتصادی هایبخش تریندیدهآسیب از ییک عنوانبه گردشگری

 حاض   مطالعه رد،دا پساکرونا دوران در گردشگری وکارهایکسب بازسازی فرایند در انسان   عنرص که اهمیتر  به توجه
 پساکرونا دوران در گردشگری وکارهایکسب در انسان   منابع مدیریت ارتقاء راهکارهای بندیاولویت و شناسان   هدف با

یم قرار آمیخته هایپژوهش دسته در که است کاربردی پژوهشر  هدف ازنظر حاض   پژوهش. گردید اجرا و طرایح
د  جامعه و باشدیم شده،انجام مطالعات و مقاالت  کتب، شامل کیف   قسمت در حاض   پژوهش آماری جامعه. گی 
گان را کیم بخش آماری  انتخاب هدفمند روش به که دهندیم تشکیل گردشگری صنعت در انسان   منابع حوزه خیر
داده لتحلی از حاصل نتایج. است شده گردآوری پرسشنامه از استفاده با نی    کیم بخش در الزم هایداده. اندگردیده

 انسان   منابع مدیریت ارتقاء راهکارهای که دهدیم نشان کیف   بخش در ادبیات مندنظام برریس روش از استفاده با ها
 قرار توجه مورد فریع راهکار 21 و اصیل( بعد) راهکار 4 در توانندیم پساکرونا دوران در گردشگری وکارهایکسب در

ند ین راف مجموعه از استفاده با کیم بخش در شدهمانجا هایتحلیل به مراجعه همچنی   . گی  یم نشان بدترین -بهیر
، منابع توسعه و آموزش راهکارهای که دهد ، انسان  ، منابع تأمی    و انتخاب کارمندیانر ان انسان   و مزایا و تخدما جیر
یبه  هابرریس. است گردشگری ایوکارهکسب در انسان   منابع ارتقاء اصیل راهکارهای ترینمهم از انسان   منابع کارگی 

 برحسب کارکنان به هاپرداخت سازیمتناسب مدیریت، توسعه هایبرنامه اصالح و بازنگری که دهدیم نشان همچنی   
 
 

، وظایف و شغیل هایویژگ ، منابع توسعه و آموزش هایبرنامه بازنگری سازمان   هایمهارت و دانش انتقال انسان 
 .است ارتباط این در فریع راهکارهای ترینمهم از کارکنان به موردنیاز

 :هاکلیدواژه
 گردشگری وکارهایکسب گردشگری،

 انسان   منابع مدیریت شهری،
 ادبیات، مندنظام برریس پساکرونا،
 راف مجموعه

 
 

 مقدمه 1

 
 

های فعالیت اقتصادی و مواجهه با بحران و اضطرار از ویژگ
 سازمان  است و کسب

 
ها همواره با بحرانانوکارها و سازمزندگ

، کوچک و بزرگ( مواجه گشته ون   و بی 
د انهان  )درون 

                                                      
  یباقر  مسلم  :نویسنده مسئول * 

 دانشگاه، اجتماعی علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکده علمیهیأت عضو آدرس: 
از   ، ایران. شی 

 bagherimoslem@shirazu.ac.ir ایمیل: 

 
1. Coronavirus (COVID-19)  

(Dahles & Susilowati, 2015بحران .)تنها هان  که نه
مدیران و کارکنان که کل اقتصاد و جامعه را تحت تأثی  قرار داده 

ترین و خطرناک(. بزرگSpillan & Hough, 2003است )
ترین بحران در دهه فعیل، شیوع جهان  ویروس معروف به کرونا 

پذیر et al Gan.2020 ,است ) 8(01)کووید  ( که ماهیت تأثی 
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ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

ون  )  و بی 
 Seyfiصنعت گردشگری از عوامل و عناض درون 

& Hall, 2020 تحت تأثی  قرار داده ) شدتبه( راDube et 

al., 2020عنوان ییک های گردشگری به( و با تعطییل فعالیت
اتژی (، موجبات Sigala, 2020) هاهای بهداشتر دولتاز اسیر

 ,Faris & Griffinتعطییل هزاران مکان و مقصد گردشگری )

ترین رویدادهای گردشگری در ( و تعویق و تعلیق بزرگ2020
( و با کاهش Nhamo et al., 2020شاش جهان را ایجاد کرده )

 011(، بیش از Nicola et al., 2020سابقه عرضه و تقاضا )نر 
کتقتصادی بهمیلیون شغل در این بخش ا های  ویژه در شر

کوچک و متوسط را با خطر تعطییل و بیکاری مواجه ساخته 
بیت  (. پیشInternational Monetary Fund, 2020است )
نی   بیانگر  (2120) 8گردشگری ملل متحد سازمان جهان  های 

ی در حدود این است که این بح  0.2میلیارد تا  101ران چی  
تریلیون دالر آمریکا از درآمدهای حاصل از گردشگری در شاش 

 2.2درصد تا  0.1جهان را کاهش خواهد داد که به معت  کاهش 
درصد از تولید ناخالص داخیل جهان است. اندیشمندان نی   بر 

ر تواند فعالیت در این صنعت داین باورند که این بحران یم
 & Rutynskyiشدت تحت تأثی  قرار دهد )بلندمدت را نی   به

Kushniruk, 2020.) 

 و قدرت ویرانوجود، این بحران عیلبااین
 

دگ رغم گسیر
، پایان کار کسب

 
ازی وکارهای گردشگری نیست، بلکه آغکنندگ

( که توجه Cadena et al., 2020است بر دوران  جدید )
ان کسب وکارهای فعال در صنعت گردشگری را مدیران و رهیر

 آغاز و ساماندیه مجدد عملیات کرده 
 

متوجه چگونیک
(Mendy et al., 2020 آنان را به تالش برای بازسازی ،)

(. در این Cadena et al., 2020اقتصادی واداشته است )
ان، مدیران و  میان، سؤال پیش روی تمایم کارفرمایان، رهیر

بایست عملیات و  توان و یمها این است که چگونه یمسازمان
وکار را پس از بحران پاندیم به وضعیتر مناسب برگرداند؟ کسب

(Ernst et al., 2020; Sneader & Singhal, 2020a و )
هان  نظران را به ارائه پاسخاین پرسش، بسیاری از صاحب

 ;Sneader & Sternfels, 2020درخور برانگیخته است )

Baig et al., 2020; Sneader & Singhal, 2020a). 

های متنویع ظهور یافته است  بحران کرونا ویروس در حوزه
رمان، دولت و صنعت د تنها نهکه به دلیل نبود تجربه مشابه 

های مختلف بخصوص بخش خدمات ازجمله  بلکه سازمان
-Tayyebiگردشگری را مورد مخاطره قرار داده است )

rahani & Modaber, 2021 .) ین آسیب  در این میان بیشیر
متوجه منابع انسان  گردیده و نقش مدیریت منابع انسان  را در 

 Shahvazian) کندها بسیار برجسته یممواجهه با این آسیب

& Hashemi-gheinani, 2020.) 

 
 

، بحران نایسر 81 -های ویروس کوویدلذا با توجه به ویژگ
س منجر به سکون صنعت گردشگری شده است و از این ویرو 

تصادی های اقبخش گردشگری بسیار بیشیر از سایر فعالیت

                                                      
1. UN World Tourism Organization (UNWTO) 
2. New normal  

لل مکه سازمان جهان  گردشگری طوریدیده است. بهآسیب
ایل  40بیت  کرده است که در این سال تعداد سفرها پیشمتحد 
(؛ که این UNWTO, 2021درصد کاهش خواهد یافت ) 30

خش ها فرصت شغیل در این بمسئله موجب از بی   رفیر  میلیون
 هسته اصیل موفقیت و عبور از بحران در  .شده است

ً
مسلما

، منابع انسان  در همه سطوح سازمان  اين مقطع حساس کنون 
ها بايد برای دستیانر به اهداف و اجرای است. لذا سازمان

دهای خود اقدامانر مؤثر در ح وزه مديريت منابع انسان  راهیر
موقع مديران منابع انجام دهند بنابراين واکنش شي    ع و به

 شناسان  مستمر انسان  در بحران
قبه، همچنی  

میر های غی 
ها و چالش نوآوری و خالقیت در اين زمان، بسیار مهم چالش

های مديران ترین دغدغهيیک از بزرگ درواقعو حیانر است 
ها و مقطع حساس، شناسان  چالش منابع انسان  در اين

 از رويارون  با های حل بحرانشیوه
های اقتصادی و روان  نایسر

-Shahvazian & Hashemi) ويروس کرونا است

gheinani, 2020.) 

، مرور مطالعات و پژوهش شده در های انجاماز طرف 
 شدهارائهها و راهکارهای ارتباط با دوران پساکرونا و برریس مدل

 بازگشت 
 

توسط اندیشمندان مختلف در ارتباط با چگونیک
کتسازمان در پساکرونا،   2ها به وضعیت نرمال جدیدها و شر

ها، رویکردها و ها، مدلگویای این است که در بیشیر پژوهش
شده، عنرص انسان  در محور مباحث قرار رهنمودهای ارائه

( و اندیشیدن به Sneader & Sternfels, 2020) 3داشته
 مدیریت 

 
دنیای کار پس از پاندیم کرونا و به عبارت بهیر چگونیک

ایسترین موضوعات و اسمنابع انسان  در پساکرونا، ییک از مهم
 چراکه(. 2121بوئس، رود )های مدیران به شمار یمترین چالش

 بسیار به زسازی کسببا
 

وکارهای گردشگری در پساکرونا بستیک
 مدیریت آن خواهد داشت 

 
منابع انسان  و چگونیک

(Randstad, 2020; Ranosa, 2020   درعی .) حال، برریس
 مدیریت سازمان

 
کتادبیات مربوط به چگونیک ها در ها و شر

دهد که توجه به مدیریت منابع انسان  ن پساکرونا نشان یمدورا
ور منظعنوان بخشر از اقدامات الزم بهدر پساکرونا تنها به

وکارها مورد توجه قرار گرفته و ارائه راهکارهان  مدیریت کسب
مدیریت منابع انسان  در پساکرونا در کسب منظور بهجامع 

جه به رفته است. با تو وکارهای گردشگری مورد فرامویسر قرار گ
این موضوع، پژوهش حاض  با هدف شناسان  راهکارهای ارتقاء 

وکارهای گردشگری در پساکرونا مدیریت منابع انسان  در کسب
 طرایح و اجرا گردیده است. 

 ادبیات نظری 2

 تعریف گردشگری 2.1
های اقتصادی جهان  در ترین فعالیتگردشگری ییک از بزرگ

 و رشد روزافزون، هنوز دوران حاض  است که عیل
 

دگ رغم گسیر

3. Human at the core  
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ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

شمول و مورد توافق از آن ارائه نشده است و هر تعریف  جهان
اوت ای متفگونهنویسنده با توجه به رویکرد خود آن را به

(. اولی   Pender, 2005پردازی کرده است )توصیف و مفهوم
ری توسط هانزیکر و  پردازی گردشگمنظور مفهومها بهتالش
گردد که این یعت  زمان  بریم 0142 به سال 8کرافت

ند  عنوان تمایم روابیط تعریف کرداندیشمندان، گردشگری را به
تجاری شکل  درنتیجهکه   غی 

 
سفر و اقامت غی  دائم و با اهداف

ند )یم (.  Igoumanakis & Krakavitis, 2004گی 
، نویع فعالیت بی   گر  اند  الملیل تعریف کردهدشگری را همچنی  

دهد که فرد یا گرویه از افراد برای تفری    ح یا که زمان  رخ یم
ساعت  24تجارت مرزهای میل را پشت ش گذاشته و حداقل 
 & Millویل کمیر از یک سال در مکان  دیگر اقامت کند )

Morrison, 1998مسافرت و اقامت  همچنی    ردشگری را (. گ
هان  غی  از محل عادی سکونت خود برای کمیر از افراد در مکان

 با اهداف تفری    ح و گذران اوقات فراغت یا 
ً
یک سال که معموال

 غی  از منفعت و بهره
مندی اقتصادی )کسب سود و هر هدف 

(. Chadwick, 1994کند )شود، تعریف یماشتغال( انجام یم
شده جهان  در این این تعریف که ییک از توصیفات پذیرفته

های گردشگری (، هم فعالیتPender, 2005ارتباط است )
د های گردشگری داخیل را در بریمخاریحر و هم فعالیت گی 

(Page, 2007.) 

وکارهای  دیدگاه کسبتعریف بحران از  2.2
 گردشگری

 شخیص و سازمان  است 
 

 انسان در زندگ
 

بحران، همراه همیشیک
(Ritchie & Jiang, 2019و یم ) تواند به هر نوع رویداد

قابل پیش بیت  آن بیت  است یا پیشمخرنر اطالق گردد که غی 
ریت نتایجر پذیر است و در صورت سوء مدیسختر امکانبه

جای گذاشته، موجبات اتالف و نابودی منابع را بسیار منف  به
ییک یا غی  (، بهHetu et al., 2018فراهم آورده ) صورت فی  

ییک، یک سیستم و اجزایش را به صورنر منف  تحت تأثی   فی  
 Pauchantدهد )قرار داده و حیات آن را مورد تهدید قرار یم

& Mitroff, 1992  و سازمان نی   بحران  وکار کسب(. از دیدگاه
تواند یک دوره ناپایدار توصیف گردد که احتمال نتایج یم

دهد. این نتایج ناخواسته یمناخواسته و نامطلوب را افزایش یم
های جاری سازمان را مختل کرده، تواند عملکرد معمول و رویه

تولید را با مشکل مواجه ساخته، تصویر عمویم سازمان  خطوط
ها و نی   دولت نسبت به سازمان را مخدوش و حساسیت رسانه

(. از دیدگاه گردشگری نی   Devlin, 2007را افزایش دهد )
رخدادی اطالق گردد که عملیات و  هرگونهتواند به بحران یم
ین صنعت را با تهدید روبرو ساخته، های رایج در افعالیت

ییک و صنعت و مقصدهای گردشگری را با خسارت های فی  
مشهود مانند شکل ، کاهش مشهود و یا غی  ی تصویری منف  گی 
ی ادراکات منف  در آنان احساس امنیت گردشگران و شکل گی 

های گردشگری، مواجه ساخته، از طریق کاهش فعالیت

                                                      
1. Hunziker & kraft  
2. Beer & Spector 

ش را کاهش و یا زمینه تعطییل درآمدهای حاصل از این بخ
وکارها در این صنعت را ایجاد موقت و یا دائیم بریح  کسب

 (.Sönmez et al., 1994نماید )

وکارهای  بحران پاندیم کرونا و کسب 2.2
 گردشگری

گی  بسیاری را های همهجوامع انسان  در طول تاری    خ، بیماری
 ,Nadeem) ان  کشنده و خطرناکهشاهد بوده است. بیماری

ترین بحران در دهه فعیل، شیوع ترین و خطرناک(. بزرگ2020
( است که پیدایش 01جهان  ویروس معروف به کرونا )کووید 

شعت جهان را به ترصف آن از شهر ووهان در چی   آغاز و به
( و اینک به یک پاندیم و Gan et al., 2020خویش درآورده )

 فراگی  تبدیل گردیده است )
 ,Rowan & Laffeyبحران 

ی کسب(. این همه2020 وکارهای گردشگری در شاش گی 
هان  جدی مواجه ساخته و آن را با کاهش جهان را با چالش

ده روبرو کرده است   Bagheri)تقاضای بسیار و تعطییل گسیر

et al., 2020 گردشگری که از بدو پیدایش تا به امروز روند .)
رشدی را در شاش جهان شاهد بوده است، با شیوع  به رو

ویروس کرونا، روندهای جدیدی را در این دوران تجربه کرده و  
ش این بیماری که به اعمال فاصله گذاری اجتمایع و گسیر

 سنگی   قرنط
ینه در بیشیر مقصدهای جهان انجامیده، خسارانر

وکارهای فعال در این صنعت تحمیل کرده است بر کسب
(Dalrymple et al., 2020  صنعت ، (. این بحران فراگی 

های بسیار مواجه ساخته و گردشگری ایران را نی   با چالش
ر این بخش را به تعطییل کامل  وکارهای فعال دبسیاری از کسب
 ,Iranian Hotel Owners Associationکشانده است )

2020.) 

2.2  
ن
 مدیریت منابع انسای

اند. مدیریت منابع انسان  را در عبارات گوناگون  تعریف کرده
سان  را شامل مدیریت منابع ان (0124) 2بی  و اسپکیر برای مثال 

داند که بر ماهیت تمایم تصمیمات و اقدامات مدیریتر یم
 تأثی  یم

گذارد. مدیریت منابع روابط بی   سازمان و منابع انسان 
 را همچنی   فرایند ادغام و یکپارچه

سازی سازمان و  انسان 
کارکنان در راستای دستیانر به اهداف فردی و سازمان  و بخشر 

اند که به مدیریت منابع و شمایهریف کردهاز فرایند مدیریت تع
اتژیهای انسان  سازمان مربوط یم ها، شود و تمایم اسیر

ها، ابعاد و ها، روشها، اقدامات، فعالیتوظایف، سیاست
عوامل مربوط به روابط استخدایم، افزودن ارزش و کیفیت به  

شده توسط سازمان، افزایش و کاالها و خدمات تولید و عرضه
 کاری کارکنان را با هدف حفظ موفقیت و به

 
بود کیفیت زندگ

 در محیط متغی  امروز در بریم
د پایداری سازمان  گی 

(Mahapatro, 2010 .)مدیریت منابع انسان  (2103) 3دسلر ،
نر ه، ارزیارا فرایند جذب )انتخاب و استخدام(، آموزش و توسع

 ، ان خدمات کارکنان و توجه به روابط استخدایم، ایمت  و جیر

3. Dessler 
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ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

که کند. درحایلسالمتر و رفتار منصفانه با آنان تعریف یم
انگمدیریت منابع انسان  از دیدگاه  ( عبارت 2112) 8آرمسیر

اتژیک و هماهنگ به مدیریت باارزش است از رویکردی اسیر
فردی و  صورتکه بهرین داران  سازمان یعت  منابع انسان  آنت

کنند. جمیع برای دستیانر به اهداف سازمان  فعالیت یم
نی   مدیریت منابع انسان  را  ،(2111) 2تارینگتون، هال و تایلر

های مدیریت و به معت  عنوان محور و اساس تمایم فعالیتبه
ی کارکنان یک کسبکبه وکار در راستای انجام امور آن به ارگی 

کنند که موجبات شکوفان  سازمان ورانه تعریف یمرویسر بهره
 آورد. و منابع انسان  آن را فراهم یم

 در کسب 2.2
ن
-اهمیت مدیریت منابع انسای

 وکارهای گردشگری
 ,.Bagheri et alگردشگری یک نوع فعالیت خدمانر است )

 بارز  2020
 

  وکارهایکسب( که ویژگ
 

 فعال در آن، وابستیک
، مهارت های فت  و اجتمایع، نبوغ شدید به افراد و منابع انسان 

(؛ Herman, 2015کویسر و تعهد آنان است )و ابتکار، سخت
همیت ابنابراین نق ش کارکنان و منابع انسان  در این صنعت از 

-Khodaee & Kalantary-Khalil) ای برخ وردار اس تویژه

Abad, 2012وکار را تکرار، رضایت (. کارکنان، چرخه کسب
یان را فراهم، وفاداری آنان را ضمانت و به ان عنوان سفی  مشیر

کت در اذهان  3برند عمل کرده و با ایجاد جایگاه برند و تصویر شر
یان )مش (، ارزش ماندگاری برای یک Zhang et al., 2014یر

کنند نوازی ایجاد یمسازمان گردشگری و مهمان
(DAnnunzio-green, 2018 .)  نقش مدیریت منابع انسان

بین ی از پیش است عبارتطور خاص گردشگری به  توسعهبر 
وی انس ان  موردنیاز در صنعت گردشگری، تعیی   نیازهای نی 

های موردنیاز برای تعلیم و تربیت، آموزیسر و ت دوین برنامه
شناسان  مشکالت و نیازهای بخ ش گردش گری، دع وت از 
متخصصان برای ارائه برنامه، دعوت از کارشناسان گردشگری  

های  کشورهای فعال در این ح وزه برای برریس پتانسیل
ری ای ران و اع زام متخصص ان گردش گری داخل ی ب ه ای ن  گردشگ

باشد ه ا یمکشورها برای آشنان  با نظام گردشگری آن
(Shahvazian & Hashemi-gheinani, 2020 ؛) ،بنابراین

برداری کامل از توانان  آنان نحوه مدیریت منابع انسان  و بهره
وکار در گردشگری از انر به اهداف کسبدر راستای دستی

(. اهمیت Baum, 2007اهمیت بسیار برخوردار گشته است )
مدیریت منابع انسان  در گردشگری به حدی است که تمایم 

وکارها در این هان  که در ارتباط با موفقیت کسبداستان
 جذب و استخدام، صنعت به گوش یم

 
 رسد، چگونیک

 
چگونیک

 ارزش
 

 گذاری و پاداشآموزش و توسعه، چگونیک
 

دیه و چگونیک
 مدیریت عبارت بهحمایت از منابع انسان  و 

 
، چگونیک  بهیر

 (.Baum, 2012کنند )منابع انسان  در این صنعت را بازگو یم

                                                      
1. Armstrong 
2. Torrington, Hall & Taylor  

 در  2.2
ن
نقش و اهمیت مدیریت منابع انسای

ارهای  وکبحران و پسابحران در کسب
 گردشگری
آفرینان محوری در مدیریت عنوان نقشامروز از منابع انسان  به

وکارهای گردشگری در بحران و بازیانر و بازسازی کسب
شود و توانمندی و مشارکت آنان از پسابحران نام برده یم

رو، رود. ازاینعوامل کلیدی موفقیت در این فرایند به شمار یم
کای های اخی  بهسال مدیریت منابع انسان  در  عنوان ییک از شر

دی طرایح و اجرای مدیریت بحران در سازمان ها اصیل و راهیر
آوری و مطرح گشته است و نقشر محوری در افزایش تاب

ها در بحران و پسابحران از طریق حفظ پایداری سازمان
عهده گرفته است  آفریت  آنان برسالمت کارکنان و نقش

(Athamneh, 2018 .)های اصیل مدیریت منابع از چالش
وهای متخصص و  ایط کرونا، از دست دادن نی  انسان  در شر

منظور کاهش های مختلف بهدیده است که سازمانآموزش
اند. هزینه، روش تعدیل منابع انسان  در پیش گرفته شده

وی انسدرحایل ص ان  متخصکه گذار از این بحران بر ارزش نی 
-Shahvazian & Hashemiو کارآزموده خواهد افزود )

gheinani, 2020 در اين میان مديران شمايه انسان  نقش .)
ی در آموزش، مديريت بحران، طرایح  مهم و خطی 

ان ههای دورکاری و تدوين شیو زیرساخت های جديد جیر
 کارکنان دارند. کارکنان نی   یم رویح و رو ن  خدمات و بازتوا

باید ان 
برای حفظ جان خود و همكارانشان و نی   ارتقای سالمت محیط  

وکارها کار و طرایح الگوهای نوآورانه برای تداوم کسب
 ,Tayyebi-rahani & Modaber) ازپیش کوشا باشندبیش

2021.) 

ان در گردشگری و مهمانها و اقدامات مدیریت بحر برنامه
طورکیل در سه مرحله اسایس قبل از بحران، هنگام بروز نوازی به

گردد و مدیریت منابع بحران و پسابحران طرایح و اجرا یم
دی یمانسان  به ییک راهیر تواند در هر سه مرحله نقشعنوان شر

واحد مدیریت منابع (. Vardarlier, 2016آفریت  نمایند )
بیت  بحران و تواند از طریق پیشانسان  در پیش از بحران یم

 ,.Thumiki et alسازی کارکنان برای مواجه با آن )آماده

سیاست تدوینپذیر در بحران و (، شناسان  نقاط آسیب2019
(، Athamneh, 2018ریزی مدیریت بحران )های الزم، برنامه

های آموزیسر مدیریت بحران ها و دورهبرنامه اجرایطرایح و 
(Ostrowska, 2014; Jorrigala, 2018 و اقدامانر )

اتژیک در افزایش قابلیتازاین های کسبدست، نقشر اسیر
دهد که مدیریت ها همچنی   نشان یمماید. برریسوکارها ایفا ن

، در پسابحران نی   نقشر بسیار مهم 
داشته  هدهع برمنابع انسان 

بویژه افراد آسیاز طریق بازسازی جسیم و روان  کارکنان به
وری در  دیده در بحران، گردآوری و نشر اطالعات و دانش ض 

(، شناسان  نیازهای جدید  Nilakant et al., 2013سازمان )
های کارکنان و پاسخگون  اثربخش به این نیازها، ارائه آموزش

3. Brand Ambassadors  
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ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

وری به کارکنان، متناسب های کاری با توجه سازی محیطض 
ایط جدید، افزایش چابیک کسب وکارهای گردشگری شر

(Dalrymple et al., 2020 کمک به کار ،) ل کنان در کنیر
ایط در خارج از محیط های کاری و به جریان اوضاع و شر
تواند فرایند بازگشت و انداخیر  فعالیت و عملیات سازمان، یم

وکارهای گردشگری در پسابحران را تسهیل و بازسازی کسب
 (.Nilakant et al., 2013تشی    ع نماید )

 روش تحقیق 2
( است  طرح، مطالعه ازنظر  پژوهش حاض   ای آمیخته )ترکیتر

های تحقیق کیم و  با استفاده از ترکیب دو مجموعه روشکه 
 ازنظر (. Bazargan-Harandi, 2019رسند )کیف  به انجام یم

دیم قرار کاربردی هایهدف نی   در زمره پژوهش خش  در ب. گی 
، به راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع منظور شناسان  کیف 

وکارهای گردشگری در پساکرونا و توسعه مدیل انسان  در کسب
و در بخش کیم،  8مند ادبیاتمناسب، از روش برریس نظام

ها از روش مجموعه بندی آندیه به راهکارها و رتبههت وزنج
ین qbin et alHa. ,)استفاده شده است  2بدترین -راف بهیر

گان صنعت  (2021 . جامعه آماری پژوهش حاض  را خیر

دهند که در این میان گردشگری استان فارس تشکیل یم
نفر از افراد آشنا به  7منظور انجام بخش کیم پژوهش، به

موضوع )برخوردار از دانش نظری و پژوهشر در ارتباط با 
(، ریمدیریت منابع انسان  و ارتباط آن با صنعت گردشگ

های هاند. دادعنوان نمونه و به روش هدفمند انتخاب گردیدهبه
الزم در بخش کیم نی   با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده 

 است. 

 مند ادبیاتنظام بررسی 2.1
شده مند ادبیات، تالیسر است جامع و سازماندیهبرریس نظام
آوری، ارزیانر و تلخیص تمایم شواهد و بازتولید برای جمع

 Knoll)تاوردهای علیم در راستای پاسخ به سؤال پژوهش دس

et al., 2018; Yannascoli et al., 2013 این روش .)
 در سه مرحله اصیل برنامه

ً
ریزی پژوهش، انجام تحقیق معموال

 گرددپژوهش و تدوین و ارائه گزارش پژوهش انجام یم

(, 2003.et al Tranfield در این پژوهش از الگوی .)2 
م )امند ادبیات ای برریس نظاممرحله  ،(2101وکویل و شیر

 استفاده شده است. 

در این راستا، ابتدا جلسانر با مشارکت نویسندگان ترتیب و 
ه ارتقاء مدیریت منابع انسان  در  های مربوط بمقاالت و نوشته

اجمال برریس و وکارهای گردشگری در پساکرونا، بهکسب
نظر قرار گرفت. سپس استفاده اهمیت آن مورد بحث و تبادل

 به
 
ر عنوان چارچوب پژوهش داز طرح تحقیق آمیخته اکتشاف

راستای شناسان  راهکارهای مورد نظر انتخاب و اصول حاکم بر 
بیات ، بیان مسئله و ادازآنپسق قرار گرفته است. آن مورد تواف

نظری پژوهش تدوین، سپس از مجرای جستجوی عبارات و  
های مرتبط )گردشگری در پساکرونا، ارتقاء گردشگری کلیدواژه

وکارهای  در پساکرونا، مدیریت منابع انسان  در کسب
 ارتقاء مدیریت منابع انسان  

 
گردشگری در پساکرونا، چگونیک

های در پایگاه وکارهای گردشگری در پساکرونا(کسبدر  
"Google, Emerald, ScienceDirect, Web of 

Science, SCOPUS & Insight"  اقدام گردید. در این
 منابع یافت شدهمنبع یافت شد. در گام بعد، این  31مرحله 

 و عنوان، چکیده و محتوا ارزیانر توسط پژوهشگران با توجه به
ب با هدف و فرایند پژوهش مورد برریس و ارزیانر منابع متناس

منبع جهت استفاده در پژوهش  04 درنهایتقرار گرفت و 
، جستجو، ارزیانر و 0انتخاب گردید )شکل  ، فرایند شناسان 

کشد(. در مرحله بعد، را به تصویر یم موردنیاز انتخاب منابع 
  رار های الزم از منابع منتخب استخراج و مورد تحلیل قداده

شده در پژوهش های گردآوریمنظور تحلیل دادهگرفت. به
، روش تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفته  حاض  نی  

مند برای شناخت، است. تحلیل مضمون رویسر نظام
( اندیشه ها و سازماندیه و گزارش الگوهای معنان  )مضامی  

های مورد برریس است؛ و به دلیل  رهنمودهای موجود در داده
های تحلیل ترین روشکاربردی و منعطف بودن به ییک از رایج

 ,Braun, & Clarkeهای کیف  تبدیل شده است )داده

2012 )  )الگوهای معنان 
  مضامی  

( که هدف از آن یافیر
بااهمیت و جذاب در متون و مطالب مورد برریس در راستای 

 ,Maguire & Delahuntپاسخ به سؤال پژوهش است )

 نی   نتایج در قالب مقاله حاض  ارائه گردید. 2017
 (. در گام پایان 

 

                                                      
1. Systematic review 2. Rough-BWM 
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، جستجو، ارزیایی و انتخاب منابع 1 تصویر  مراحل شناسایی

 

ین 2.2  بدترین -مجموعه راف بهتر

 و عدم اطمینان موجود در فرایندهای
 

ی تصمیم پیچیدگ گی 
ه ، ارائه اطالعات  8چندمتغی  مانند بروز ابهامات در تفکر انسان 

ی از طریق مقادیر عددی واضح را با مربوط به تصمیم گی 
مشکالنر همراه کرده است. عالوه بر مجموعه نظریات فازی، 
ییک دیگر از ابزارهای فائق آمدن بر این ابهامات، مجموعه راف 

معرف  شده  ،(0122) 2پاوالک است که نخستی   بار توسط
است. در مجموعه راف، ابهامات بر پایه ابهامات موجود در 

های واقیع از طریق معیارهای عیت  مورد محاسبه قرار یمداده

د ) منظور آشنان  بیشیر با (. )بهStevic et al., 2017گی 
با نظریه راف مانند مفهوم آن، نوع اعداد و نحوه مفاهیم مرتبط 

 Stojic et al., 2018 و  Stevic et al., 2017 ه اجرا، ب
ینمراجعه نمایید(. مزیت مجمو  ت  بدترین این اس -عه راف بهیر

سادهتر از اطالعات را با یک پرسشنامه ای دقیقکه مجموعه
ین فرد از بهیر تر برای به دست آوردن یک مجموعه منحرصبه

لیو و همکاران کند. مطابق مطالعه نظر فراهم یم wjوزن 
های روش های به دست آمدن اعداد راف و گام، گام(2020)

ین  باشد. ، قابل مشاهده یم2بدترین در شکل  -راف بهیر

                                                      
1. MCDM Process 2. Pawlak 

 شدهتعداد مطالعات شناسان  

31 N= 

 تعداد منابع یافت شده در میر  کامل

31 N= 

 تعداد منابیع که محتوای آن مورد برریس قرار گرفته است

24 N= 

 تعداد منابع نهان  انتخاب شده

    04=N  

توجه  با  شدهتعداد منابع کنار گذاشته
 به عنوان

00 N=  

تعداد منابع کنارگذاشته شده با توجه 
 به محتوا

82 =N 

 ابع کنارگذاشته شده به دلیلتعداد من
یس به میر  کامل  عدم دسیر

3  N= 
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    𝐺𝑞                             𝑅𝑁 (𝐺𝑞) ,                 

                                 . 

𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞 =
1

𝑀𝐿
  𝑅  (𝑌)|𝑌 ∈  𝐴𝑝𝑟 𝐺𝑞  

𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞 =
1

𝑀𝐿
  𝑅  (𝑌)|𝑌 ∈  𝐴𝑝𝑟 𝐺𝑞  

𝑅𝑁 𝐺𝑞 =  𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞 . 𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞   

                                           

 𝐼𝑅𝐵𝑛𝑑  𝐺𝑞 =  𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞 − 𝐿𝑖𝑚 𝐺𝑞  

𝐴𝑝𝑟 𝐺𝑞 = ∪  𝑌 ∈
𝑈

𝑅
 𝑌 ≤  𝐺𝑞  

𝐴𝑝𝑟      𝐺𝑞 = ∪  𝑌 ∈
𝑈

𝑅
 𝑌 ≥ 𝐺𝑞  

𝐵𝑛𝑑 𝐺𝑞 = ∪  𝑌 ∈
𝑈

𝑅 𝑌 
≠  𝐺𝑞 =  𝑌 ∈

𝑈

𝑅 𝑌 
 ≥  𝐺𝑞 

= ∪ {𝑌 ∈ 𝑈/𝑅 (𝑌)  ≤  𝐺𝑞  

          𝑅𝑁 𝛼 =  𝐿𝑖𝑚 𝛼 , 𝐿𝑖𝑚 𝛼   and 

𝑅𝑁 𝛽 =  𝐿𝑖𝑚 𝛽 , 𝐿𝑖𝑚 𝛽                             

                                         

𝑅𝑁 𝛼 + 𝑅𝑁 𝛽  =  𝐿𝑖𝑚 𝛼 + 𝐿𝑖𝑚 𝛽 , 𝐿𝑖𝑚 𝛼 + 𝐿𝑖𝑚 𝛽   

𝑅𝑁 𝛼 − 𝑅𝑁 𝛽  =  𝐿𝑖𝑚 𝛼 − 𝐿𝑖𝑚 𝛽 , 𝐿𝑖𝑚 𝛼 − 𝐿𝑖𝑚 𝛽   

𝑅𝑁 𝛼 × 𝑅𝑁 𝛽  =  𝐿𝑖𝑚 𝛼 × 𝐿𝑖𝑚 𝛽 , 𝐿𝑖𝑚 𝛼 × 𝐿𝑖𝑚 𝛽   

𝑅𝑁 𝛼 ÷ 𝑅𝑁 𝛽  =  𝐿𝑖𝑚 𝛼 ÷ 𝐿𝑖𝑚 𝛽 , 𝐿𝑖𝑚 𝛼 ÷ 𝐿𝑖𝑚 𝛽   

𝜇 × 𝑅𝑁 𝛼 =   𝜇 × 𝐿𝑖𝑚  𝛼 , 𝜇 × 𝐿𝑖𝑚  𝛼    

ت ری   دها   ایی ،  ا  و مر  

 

ینگام 2 تصویر  (0202لیو و همکاران، بدترین ) -های اجرای مجموعه راف و مجموعه راف بهتر

 

 های پژوهشیافته 2

 )شناسایی راهکارهای یافته  2.1
های بخش کیفن

ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسب
 ونا(: وکارهای گردشگری در پساکر 

های الزم )راهکارهای پس از انتخاب منابع مناسب، ابتدا داده
( استخراج، تلخیص و با توجه شده در پژوهشارائه های پیشی  

به اصول حاکم بر روش تحلیل مضمون تحلیل گشته و در گام 
بندی راهکارهای بعد، نسبت به تلخیص، ترکیب و دسته

، تحت 0در جدول  گونه کهشده، اقدام گردید. همانشناسان  
عنوان مدل پژوهش قابل مشاهده است، راهکارهای 

دسته راهکار )بعد(  4شده، در این مرحله در قالب شناسان  
 اند. بندی شدهاصیل دسته
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 مدل پژوهش .1 جدول

 منابع راهکارهای فریع راهکارها )ابعاد( اصیل مضمون فراگت  

راهکارهای ارتقاء 
دیریت منابع انسان  م

 در پساکرونا

 ، راهکارهای کارمندیانر
انتخاب و تأمی   منابع 

 انسان  

توجه به انتظارات روبه تغیی  کارکنان فعیل و بالقوه از 
 یک کارفرما در پساکرونا

Denys (2020); Glassdoor Team 

(2020); Connaughton (2020) 

 توسعه برند کارفرما و بازسازی تصویر سازمان در جامعه
Randstad (2020); Denys (2020); 

Zojceska (2020) 

 جدید جهطرایح مدل
 

ت جذب کارکنان با های شایستیک
 های( پساکروناتوجه به الزامات )نیازمندی

 Agrawal et al (2020); Sneader & 

Sternfels (2020) 

 های ارتبایط در کارمندیانر استفاده از فناوری
 Smart dreamers (2020); Curlewis 

(2020); HR Asia (2020) 

 پروریهای جانشی   بازنگری و اصالح برنامه
Sneader & Singhal (2020b); 
Caligiuri et al (2020) 

 راهکارهای آموزش و 
 توسعه منابع انسان  

های آموزش و توسعه منابع انسان  و بازنگری برنامه
ایط جدید به   موردنیاز های انتقال دانش و مهارت در شر

 کارکنان

Shahvazian & Hashemi Gheinani 

(2020); Tayyebi-rahani & Modaber 

(2021); Dalrymple et al (2020) 

 Hogan (2020); Smet et al (2020) های توسعه مدیریتبازنگری و اصالح برنامه

-ها مجازی )مانند ایجاد گروهاستفاده از ظرفیت شبکه

ات الزم( در های مجازی جهت نشر دانش و تجربی
 راستای آموزش و توسعه کارکنان

Enger et al (2020); Leask (2020) 

یراهکارهای به  کارگی 
 منابع انسان  

آمده در بحران و تأثی  آن بر برریس مسائل پیش
 فرایندهای مدیریت منابع انسان  

Athamneh (2018); Azizi et al (2021); 
Clyde (2020) 

ارزیانر اثرات بحران بر کارکنان و تالش در جهت رفع 
 اثرات منف  

Zhu et al (2020); Azizi et al (2021); 

Rivera 2020 

ون  پایدار و   و بی 
 تماداعقابلتوسعه ارتباطات درون 

 Zojceska (2020); Maurer (2020); 
Baker (2020); Morse (2020); Martic 

(2020) 

 CBI (2020) حفظ کارکنان کلیدی

 وکارافزایش چابیک کسب
Nilakant et al (2013); Dalrymple et 

al (2020) 

ای ط و الزامات سازمان  بازطرایح مشاغل با توجه به شر
 جدید

Adikaram et al (2021); Martic 

(2020); Clyde (2020) 

 توجه به امنیت و سالمت کارکنان در محیط کار
Tayyebi-rahani & Modaber (2021); 

Connaughton (2020) 

 Dahik  et al (2020); Baker (2020) استفاده از دورکاری

 Emmett et al (2020) سازمان  مناسبایجاد فرهنگ

ان  راهکارهای جیر
 مات و مزایاخد

سازی منافع ارائه شونده به کارکنان با توجه متناسب
ایط جدید  شر

Martic (2020); Curlewis (2020); 
Morse (2020); Curtis (2020) 

از رفتارهای سازنده کارکنان در دوران شناسان  و تقدیر 
 بحران

Hamouche (2021); Azizi et al 

(2021)   

 سازی پرداختمتناسب
 

-ها به کارکنان با توجه به ویژگ

ها و وظایف سازمان  در دوران پساکرونا )برای های شغل
ه(مثال پرداخت بیشیر ب  ه مشاغل پرخطر و غی 

Safuan & Kurnia (2021); Hamouche 

(2021); Sembiring et al (2020) 
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دیه و رتبههای بخش کیم: وزنیافته 2.2
های ارتقاء مدیریت منابع بندی راهکار 
 کسب

ن
ارهای گردشگری در وکانسای

پساکرونا با استفاده از مجموعه راف 
ین  بدترین:  -بهتر

پس از شناسان  راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  کسب
وکارهای گردشگری در پساکرونا، این راهکارها در قالب 

بندی، در منظور رتبهای تنظیم و این پرسشنامه بهپرسشنامه
گان صنعت گرد 7بی    شگری )نمونه آماری پژوهش(، نفر از خیر

های الزم مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج توزی    ع و سپس داده
گونه  ارائه شده است. همان 2حاصل از این مرحله در جدول 

( ترین راهکارها )ابعادکه در این جدول قابل مشاهده است، مهم
وکارهای گردشگری اصیل ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب

کنندگان به ترتیب عبارتند از: ا از دیدگاه مشارکتدر پساکرون
، راهکارهای   راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسان 
ان  ، راهکارهای جیر

، انتخاب و تأمی   منابع انسان  کارمندیانر
. مراجعه بهخدمات و مزایا و راهکارهای به ی منابع انسان   کارگی 

ان در بی   کنندگدهد که مشارکت، همچنی   نشان یم2جدول 
ترین اولویت را به بازنگری و اصالح برنامهراهکارهای فریع، مهم

اند. در حایل ارزیانر اثرات بحران بر  های توسعه مدیریت داده
 را در پایی   

رین اولویت تکارکنان و تالش در جهت رفع اثرات منف 
 اند. بندی کردهدسته

ر طیف د 1ای با بندی راهکارهای پرسشنامهبرای وزن
گان قرار گرفت که ترجیحات آن  ها برای انتخاباختیار خیر

ین و بدترین معیارها )در اینجا به آورده  عنوان نمونه، ابعاد بهیر
 .قابل مشاهده است 3و  2های شده است( در جدول

 

ین معیار 2 جدول گان برای انتخاب بهتر  ترجیحات ختی

EXPERT BEST C1 C2 C3 C4 

E1 C3 9 7 1 8 

E2 C2 3 1 5 2 

E3 C2 3 1 5 7 

E4 C2 7 1 5 5 

E5 C2 5 1 6 4 

E6 C2 5 1 6 1 

E7 C3 7 3 1 2 

 

ه 2 جدول  ها برای انتخاب بدترین معیارترجیحات ختی

EXPERT E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

WORST C2 C4 C4 C4 C1 C1 C4 

C1 9 4 4 4 1 1 6 

C2 1 4 7 7 8 7 7 

C3 8 3 3 5 6 5 8 

C4 8 1 1 1 7 9 1 

 

مده از آدستبرای برریس اعتبار و اطمینان مقایسات زویحر به
گان، نرخ ناسازگاری )قضاوت ها محاسبه ( آنCRهای خیر

(  01.0صدم )شود که در صورت اینکه نرخ ناسازگاری از یکیم

 ،4طور که در جدول نکمیر باشد از اعتبار الزم برخوردارند هما
 شود معیارها از اعتبار الزم برخوردارند. مشاهده یم

 برریس اعتبار مقایسات زوجی با نرخ ناسازگاری 4 جدول

epsilon a BW CI CR 
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0.140055 8 4.47 0.031332 

0.162278 4 1.63 0.099557 

0.298438 7 3.73 0.08001 

0.316625 7 3.73 0.084886 

0.346688 8 4.47 0.077559 

0.099019 7 3.73 0.026547 

0.099019 8 4.47 0.022152 

 

گان به اعداد راف تبدیل شدند که سپس قضاوت های خیر
 آورده شده است.  C1عنوان نمونه در این مرحله معیار به

C1 (9,3,3,7,5,5,7) 

𝐿𝑖𝑚 (3) = 
1

2
 (3+3) = 3 

𝐿𝑖𝑚 (5) = 
1

4
 (5+5+3+3) = 4 

𝐿𝑖𝑚 (7) = 
1

6
 (5+5+3+3+7+7) = 5  

𝐿𝑖𝑚 (9) = 
1

7
 (5+5+3+3+7+7+9) = 5.57 

𝐿𝑖𝑚 (3) = 
1

7
 (5+5+3+3+7+7+9) = 5.57 

𝐿𝑖𝑚 (5) = 
1

5
 (5+5+7+7+9) = 6.60 

𝐿𝑖𝑚 (7) = 
1

3
 (7+7+9) = 7.60 

𝐿𝑖𝑚 (9) = 
1

1
 (9) = 9 

قابل  ،2و  1های ابعاد در جدول آمده برایدستاعداد راف به
 .باشدمشاهده یم

هدستاعداد راف به 2 جدول ین معیارها ها آمده از قضاوت ختی  برای انتخاب بهتر

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

 L U L U L U L U L U L U L U 

C1 5.57 9.00 3.00 5.57 3.00 5.57 5.00 7.60 4.00 6.60 4 6.6 5 7.6 

C2 2.14 7.00 1.00 2.14 1.00 2.14 1.00 2.14 1.00 2.14 1 2.14 1.33 5 

C3 1.00 4.14 3.40 5.40 3.40 5.40 3.40 5.40 4.14 6.00 4.14 6 1 4.14 

C4 4.57 8.00 1.50 5.17 4.00 7.50 3.40 6.25 2.33 5.80 1 4.57 3.4 6.25 

 

هدستبهاعداد راف  2 جدول  ها برای انتخاب بدترین معیارهاآمده از قضاوت ختی

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

 L U L U L U L U L U L U L U 

C1 6.50 9.00 2.50 4.00 2.67 5.50 2.50 5.33 1.00 5.50 1 5.5 3.5 7 

C2 1.00 6.50 1.50 3.00 3.75 7.00 4.25 7.00 5.50 8.00 4.33 8 4.66 7.5 

C3 5.67 8.33 2.00 3.50 2.00 4.66 3.33 6.00 3.50 7.00 3 7 5.5 8 

C4 5.67 8.33 1.00 2.50 1.00 3.75 1.00 4.25 4.67 7.50 5.5 9 1 7 

 

یبعد از به دست آمدن اعداد راف و نوشیر  مدل تصمیم  گی 
ه، با قرار دادن مدل مربوطه در نرم زار افبرای قضاوت هر خیر

های ار بدست آمد وزنبرای هر معی Uو  Lلینگو، وزن 
 باشد. ، قابل مشاهده یم7آمده در جدول دستبه
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 های بهینه راف معیارهاوزن 2 جدول

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

 L U L U L U L U L U L U L U 

C1 0.167 0.245 0.161 0.302 0.890 0.981 0.194 0.550 0.161 0.801 0.130 0.609 0.127 0.233 

C2 0.584 0.988 0.546 0.639 0.794 0.993 0.390 0.444 0.202 0.641 0.562 0.607 0.314 0.628 

C3 0.687 0.701 0.168 0.302 0.264 0.366 0.377 0.524 0.107 0.281 0.101 0.221 0.500 0.555 

C4 0.486 0.877 0.125 0.177 0.233 0.324 0.115 0.384 0.278 0.484 0.276 0.562 0.221 0.586 

 

ب وزن ابعاد  دسته سپس با ب آمدن وزن هر معیار و ُبعد، با ض 
در معیارهای مربوطه، وزن نهان  به دست آمده است. وزن 

 آورده شده است.  2نهان  ابعاد و معیارها در جدول 

 

 در کسنتایج بخش کیم )رتبه 7 جدول
ن
 وکارهای گردشگری در پساکرونا(ببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسای

 رتبه وزن نهایی  وزن راهکارهای فریع رتبه وزن راهکارها )ابعاد( اصیل

، انتخاب و  راهکارهای کارمندیانر
 تأمی   منابع انسان  

0.2603 2 

توجه به انتظارات روبه تغیی  کارکنان فعیل و بالقوه از یک کارفرما در 
 پساکرونا

0.2180 0.05674 7 

 9 0.04833 0.1857 عه برند کارفرما و بازسازی تصویر سازمان در جامعهتوس

 جدید جهت جذب کارکنان با توجه به طرایح مدل
 

های شایستیک
 های( پساکروناالزامات )نیازمندی

0.1742 0.04534 10 

 8 0.04935 0.1896 های ارتبایط در کارمندیانر استفاده از فناوری

 6 0.06051 0.2325 پروریهای جانشی   ح برنامهبازنگری و اصال 

راهکارهای آموزش و توسعه 
 منابع انسان  

0.3120 1 

های آموزش و توسعه منابع انسان  و انتقال دانش و بازنگری برنامه
ایط جدید به کارکنانمهارت  های موردنیاز در شر

0.3302 0.10304 3 

 1 0.11552 0.3703 های توسعه مدیریتبازنگری و اصالح برنامه

های مجازی ها مجازی )مانند ایجاد گروهاستفاده از ظرفیت شبکه
جهت نشر دانش و تجربیات الزم( در راستای آموزش و توسعه  

 کارکنان

0.2995 0.09345 4 

ی منابع راهکارهای به کارگی 
 انسان  

0.1907 4 

دیریت م آمده در بحران و تأثی  آن بر فرایندهایبرریس مسائل پیش
 منابع انسان  

0.1127 0.02149 15 

 20 0.01311 0.0688 ارزیانر اثرات بحران بر کارکنان و تالش در جهت رفع اثرات منف  
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ون  پایدار و   و بی 
 12 0.02913 0.1528 اعتمادقابلتوسعه ارتباطات درون 

 13 0.02513 0.1318 حفظ کارکنان کلیدی

 16 0.02073 0.1087 کارو افزایش چابیک کسب

ایط و الزامات سازمان  جدید  19 0.01889 0.0991 بازطرایح مشاغل با توجه به شر

 17 0.01947 0.1021 توجه به امنیت و سالمت کارکنان در محیط کار

 14 0.02347 0.1231 استفاده از دورکاری

 18 0.01923 0.1009 سازمان  مناسبایجاد فرهنگ

ان خدمات و مزایاراه  3 0.2371 کارهای جیر

ایط جدیدمتناسب  11 0.04182 0.1764 سازی منافع ارائه شونده به کارکنان با توجه شر

 5 0.09031 0.3809 شناسان  و تقدیر از رفتارهای سازنده کارکنان در دوران بحران

 سازی پرداختمتناسب
 

ا و ههای شغلها به کارکنان با توجه به ویژگ
وظایف سازمان  در دوران پساکرونا )برای مثال پرداخت بیشیر به 

ه(  مشاغل پرخطر و غی 

0.4427 0.10494 2 

 

 

یبحث و نتیجه 2  گت 
وکارهای گردشگری در پساکرونا با توجه به اهمیت ارتقاء کسب

های اقتصادی در سطح ترین بخشدیدهعنوان ییک از آسیببه
 Mendy et al., 2020; Nilakant)جهان در اثر پاندیم کرونا 

et al., 2020; Cadena et al., 2020)  یس به و اهمیت دسیر
 ;Baig et al., 2020 راهکارهای اثربخش در این ارتباط )

Sneader & Singhal, 2020b; Sneader & Sternfels, 

( و از طرف دیگر، اهمیت عنرص انسان  در ارتقاء کسب2020
 ;Randstad, 2020) وکارهای گردشگری در پساکرونا

Boese, 2020; Ranosa, 2020 ،) پژوهش حاض  با هدف
بندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در  شناسان  و رتبه

وکارهای گردشگری در پساکرونا طرایح و اجرا گردید. کسب
دهد شده، نشان یمهای گردآورینتایج حاصل از تحلیل داده

وکارهای  کسب  راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در 
راهکار )بعد(  4توانند در قالب پساکرونا یم در  گردشگری شهری

بندی گردند که به ترتیب اهمیت راهکار فریع دسته 21اصیل و 
کنندگان عبارتند از: راهکارهای آموزش و از دیدگاه مشارکت

، انتخاب و تأمی    ، راهکارهای کارمندیانر
توسعه منابع انسان 
، راه ان خدمات و مزایا و راهکارهای منابع انسان  کارهای جیر

. به ی منابع انسان   کارگی 

شده در پژوهش های گردآورینتایج حاصل از تحلیل داده
 شده نی   بندی راهکارهای فریع شناسان  منظور رتبهحاض  به

بازنگری و »کنندگان در پژوهش، حایک از این است که مشارکت

ترین عنوان مهما بهر « های توسعه مدیریتاصالح برنامه
اند. برریس مطالعات راهکارها در این خصوص معرف  کرده

اندیشمندان، دهد شده در این ارتباط نی   نشان یمانجام
وکار در واکنش به بحران و  ترین عامل موفقیت یک کسبمهم

کنند کاهش اثرات منف  آن را مدیران توانمند آن معرف  یم
(Ferry, 2020  ازآنجان .) های نده چی   که بحران دربرگی 

سازهای مختلف است؛ مدیران  ناشناخته فراوان و شگفتر 
ترین عوامل عنوان ییک از مهمتوانند بهکارآمد و اثربخش یم

(. Hogan, 2020موفقیت در واکنش به بحران مطرح باشند )
وکارها در های کسبو بازنگری برنامهرو، توسعه مدیریت ازاین

( نی   Smet et al., 2020ها )این ارتباط در سایر پژوهش
 راهکار شناسان   موردتوجه

ه در شدقرار گرفته است. دومی  
وکارهای  ارتباط با ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب

ها به  رداختسازی پمتناسب»گردشگری در زمان پساکرونا، 
 
 

ها و وظایف سازمان  در های شغلکارکنان با توجه به ویژگ
دوران پساکرونا )برای مثال پرداخت بیشیر به مشاغل پرخطر و 

ه(  بسیاری از  ها گویای این است نر است. برریس« غی 
 

گ انگی  
کارکنان نسبت به بازگشت به کار در پساکرونا و عالقه آنان به 

های مدیریت ترین چالشبیکاری ییک از مهم هایاستفاده از بیمه
وکارهای گردشگری است. منابع انسان  در پساکرونا در کسب

سازی حقوق و مزایای پرداختر به کارکنان با رو، متناسبازاین
 
 

عنوان تواند بههای شغیل و سازمان  در این دوران یمتوجه ویژگ
ه دترین روشییک از اثربخش  ر آنان و نی   ییکها جهت ایجاد انگی  

از ابزارهای اثربخش در راستای حفظ کارکنان در پساکرونا در  
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(. Hamouche, 2021وکارهای گردشگری مطرح باشد )کسب
اهمیت و نقش این راهکار در مطالعات مختلف در راستای 
 در پساکرونا نی   مورد تأکید قرا

  ر ارتقاء مدیریت منابع انسان 
 Safuan & Kurnia, 2020; Sembiring et گرفته است )

al., 2021« .)های آموزش و توسعه منابع بازنگری برنامه
ایط جدید انسان  و انتقال دانش و مهارت های موردنیاز در شر

ه و از دیدگانی   سومی   راهکار در این مجموعه « به کارکنان
دهد که آموزش  ها نشان یمپژوهشکنندگان است. مشارکت

کارکنان ییک از عناض اصیل موفقیت در صنعت گردشگری 
وی کاری به ( چراکهBaum, 2007است ) خونر وجود نی 
 و پاسخگون  به دیده در گردشگری بهآموزش

منظور تأمی  
یان از اهمیتر   Nzonzo حیانر برخوردار است )تقاضای مشیر

& Chipfuva, 2013 این موضوع در زمان بحران و پس از .)
رو، ارائه آموزشآن نی   از اهمیت بسیار برخوردار است. ازاین

های الزم به کارکنان در پساکرونا در این مطالعات نی   مورد توجه 
سبین باورند که کارکنان کقرار گرفته است و پژوهشگران بر ا
-بایست از مجرای آموزشوکارهای گردشگری در پساکرونا یم

 تعامل و ارائه خدمات به 
 

های اثربخش و مناسب چگونیک
یان و مهمانان و درعی   

های بهداشتر و حال رعایت پروتکلمشیر
 ایجاد احساس امنیت در آن

 
، چگونیک ها و به عبارت بهیر

س از بحران را بیاموزند فعالیت در دنیای جدید پ
(Dalrymple et al., 2020.) ( 2120طیتر رهت  و مدّبر)  و

های خود این موضوع در پژوهش (2121شهوازیان و هاشیم )
 را مدنظر قرار دادند. 

ها مجازی )مانند ایجاد گروهاستفاده از ظرفیت شبکه»
های مجازی جهت نشر دانش و تجربیات الزم( در راستای 

 راهکار شناسان  « آموزش و توسعه کارکنان
شده در نی   چهارمی  

وکارهای  ارتباط با ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب
گردشگری در پساکرونا در مطالعه حاض  است که اهمیت آن 

اتژیبه در مطالعات دیگر نی    ای خالق در این ارتباط عنوان اسیر
(. Clyde, 2020; Azizi et al., 2021)تأکید گردیده است 

شناسان  و تقدیر از رفتارهای سازنده کارکنان در دوران »
 راهکار شناسان  « بحران

شده در مطالعه حاض  نی   پنجمی  
یس ادبیات موجود در ارتباط با موضوع پژوهش نی   است. برر 
دهد، شناسان  و تقدیر از رفتارهای سازنده کارکنان در نشان یم

های ارضای نیازهای روان  کارکنان دوران بحران، ییک از روش
منظور ارتقاء مدیریت منابع انسان  در پساکرونا یماست که به

د )  ;Azizi et al., 2021 بایست مورد توجه قرار گی 

Hamouche, 2021 چراکه پساکرونا دوران  است که کارکنان .)
بایست رفتارهای سازنده و عملکردهای عایل خود همچنان یم

(. ششمی   راهکار Sembiring et al., 2021را حفظ نمایند )
های بازنگری و اصالح برنامه»شده در این مجموعه نی   ان  شناس

شده در ارتباط با های انجاماست. برریس« پروریجانشی   
پروری در زمان بحران نشان های جانشی   ارزیانر اثربخشر برنامه

پروری در زمان بحران  های جانشی   دهد بسیاری از برنامهیم
و زمان  که مدیران و  اند کرونا اثربخشر خود را از دست داده

                                                      
1. good work atmosphere  

ان کلیدی سازمان ها به دالییل مانند بیماری و مانند آن، قادر رهیر
اند، شناسان  به انجام وظایف خود و هدایت عملیات نبوده

ها با مدیران و ع آنمنظور جایگزیت  شی    ن  توانمند بهجانشینا
ان مذکور، چالش ها کرده هان  جدی را متوجه سازمانرهیر

های تواند تمرکز بلندمدت برنامهاست. از دالیل این موضوع یم
مدت ذکر  ها به کوتاهپروری و عدم توجه این برنامهجانشی   
(؛ بنابراین، با توجه به Sneader & Singhal, 2020bگردد )

ی در دوران بحران )اهمیت نقش (، Ferry, 2020های رهیر
ای مورد بازاندیشر گونهبایست بهپروری یمهای جانشی   برنامه

ند که قابلیت سازمان برای جایگزیت   و طرایح مجدد قرار گی 
ان و مدیران کلیدی در زمان را  فوریتبههای حساس و رهیر

 (.Caligiuri et al., 2020افزایش دهند )

کنندگان در پژوهش حاض  همچنی   برریس دیدگاه مشارکت
توجه به انتظارات روبه تغیی  کارکنان فعیل و »دهد نشان یم

، هفتمی   راهکار «بالقوه از یک کارفرما در پساکرونا
شده در ارتباط با ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسبشناسان  

ظر یماست. به نوکارهای گردشگری در پساکرونا از دیدگاه آنان 
ها و رسد تغیی  انتظارات و نیازهای کارکنان در پساکرونا، مؤلفه

های برند کارفرما را با دگرگون  روبرو خواهد ساخت. شاخص
های اول پساکرونا، دهد در ماهها نشان یمبرای مثال، برریس

در مقایسه با حقوق و  8امنیت شغیل و جو کاری مناسب
ی برخوردار خواهد بود )دستمزد از بار ارزیسر ب  ,Denysیشیر

ه ترین انتظارانر ک(. تحقیقات همچنی   حایک است مهم2020
توانند مدیریت منابع انسان  در پساکرونا را تحت تأثی  قرار یم

، کمک به کارکنان و حمایت از آنان  دهد عبارتند از سالمتر
(Connaughton, 2020 ؛ بنابراین، درک نیازهای کارکنان و)

تواند تالش در راستای پاسخ مناسب به انتظارت آنان یم
عنوان گایم مهم در راستای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در  به

وکارهای گردشگری در دوران پساکرونا مطرح باشد کسب
(Denys, 2020; Glassdoor Team, 2020)« . استفاده از

 عنواننی   در حایل به« های ارتبایط در کارمندیانر فناوری
 راهکار در این مطالعه مورد شناسان  قرار گرفته است  

هشتمی  
 HRها نی   تأکید شده است )که بر اهمیت آن در سایر پژوهش

Asia 2020; Smart dreamers, 2020« .)  توسعه برند
کاری نی   نهمی   راه« کارفرما و بازسازی تصویر سازمان در جامعه

است که در راستای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب
وکارهای گردشگری در پساکرونا در مطالعه حاض  مورد توجه 

شده در این لعات انجامقرار گرفته است. برریس سایر مطا
ارتباط نی   بیانگر این است که هرچند برند کارفرما از اولی   

عنوان ( بهAmbler & Barrow, 1996روزهای معرف  )
ابزاری اثربخش در راستای جذب و نگهداری استعدادها مطرح 

( و توجهات بسیاری از سوی Gehrels & Looij, 2019بوده )
های مختلف را به خود جلب  پردازان و مدیران در سازماننظریه

(؛ در پساکرونا اهمیت Reis & Braga, 2016کرده است )
ی پیدا کرده و ارتقاء برند کارفرما به اری اثربخش عنوان ابز بیشیر

ان هبود جایگاه سازمدر راستای جذب استعدادها و نی   حفظ و ب
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ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

در جامعه و دیدگاه ذینفعان در پساکرونا، به موضویع بسیار 
های عمیل تبدیل شده پردازی و میدانمهم در عرصه نظریه

(Grajeda, 2020 و اهمیت آن در مطالعات بسیاری مورد )
 ;Denys, 2020; Randstad, 2020)توجه قرار گرفته است 

Zojceska, 2020.) 

شده همچنی   نشان های گردآوریمراجعه به تحلیل داده
 جدید جهت جذب  طرایح مدل»دهد که یم

 
های شایستیک
دهمی   « های( پساکروناکارکنان با توجه به الزامات )نیازمندی

کنندگان است که در این مطالعه از سوی مشارکتراهکاری 
بندی قرار گرفته است. بحران پاندیم کرونا این مورد اولویت

کتنکته را به تمایم سازمان وکارها و به عبارت ها و کسبها، شر
های رو شدن با چالشبهیر به تمایم کارفرمایان آموخت که روبه

ها و الزامات خاص یها و اضطرارها، نیازمندبرخاسته از بحران
خود را داشته، آنان را نیازمند کارکنان  متفاوت ساخته است.  

های ها و توانان  کارکنان و استعدادهان  برخوردار از مهارت
وری، های اجتمایع مهارت ،2های شناختر قابلیت 8دیجیتال ض 

et al lAgrawa. ,) 0آوریسازگارپذیری و تاب 3و احسایس،

تواند آغازی بر پایان کارهای (. پاندیم کرونا همچنی   یم2020
وع دوره ای تلفر گردد که در آن انجام دستر و تکراری و شر

وظایف به شکل تحلییل و با استفاده از فناوری خواهد بود. 
گذاری در طرایح مدلرو، این تغیی  جهت، نیازمند شمایهازاین

 جدید جهت 
 

جذب کارکنان خواهد بود های شایستیک
(Sneader & Sternfels, 2020 یازدهمی   راهکار .)

شده در راستای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسبشناسان  
سازی منافع ارائه متناسب»وکارهای گردشگری در پساکرونا، 

ایط جدید  وهشاست که در پژ « شونده به کارکنان با توجه شر
نی   بر آن تأکید شده است.  (2121) 1مارتیکشده توسط انجام

منافع ارائه شونده به کارکنان، ترکیتر از پاداش و مزایا، سیاست
ها و اقدامانر کاری و تمایم تجربیانر است که برای یک فرد در 

دهنده شود؛ و توضیحعوض پیوسیر  به یک کارفرما حاصل یم
ن  پیوسیر  افراد به یک سازمان یا صنعت خاص از بی   سایر چرا

دهنده منافع ( و نشانFullbright, 2013ها و صنایع )سازمان
و مزایان  است که کارکنان درنتیجه فعالیت برای یک کارفرما به 

توسعه (. »Hughes & Rog 2008آن دست خواهند یافت )
ون  پایدار و قابل اعتماد  و بی 

ایل در نی   در ح« ارتباطات درون 
عنوان دوازدهمی   راهکار مورد توجه قرار  مطالعه حاض  به

گرفته است که این راهکار در سایر مطالعات نی   مورد تأکید 
 ,Zojceska, 2020; Maurerپژوهشگران بوده است )

2020; Connaughton, 2020 از دیگر راهکارهای .)
ست که ا« حفظ کارکنان کلیدی»شده در این مطالعه، شناسان  
دهم رتبهمشارکت بندی  کنندگان در پژوهش آن را در جایگاه سی  

ینوکارهای گردشگری در دوران پاندیماند. کسبکرده   بیشیر
اند و این تعطییل یمتعطییل را در سیستم اقتصادی تجربه کرده

                                                      
1. Critical Digital Skills  
2. Cognitive Capabilities 
3. Social and Emotional Skills  
4. Adaptability and Resilience 

تواند به معت  از دست دادن کارکنان کلیدی باشد. در این راستا، 
شده نی   گویای این است که ییک از سایر مطالعات انجام

ترین راهکارها در پساکرونا در راستای ارتقاء مدیریت منابع مهم
وکارها، افزایش ارتباط با این کارکنان و ایجاد انسان  در این کسب

 (.CBI, 2020وکار است )زمینه برگشت آنان به کسب

، ییک دیگر از راهکارهای شناسان   شده در پژوهش حاض 
است که اهمیت آن در سایر مطالعات « استفاده از دورکاری»

 ;Dahik et al., 2020نی   مورد توجه قرار گرفته است )

Baker, 2020« .)آمده در بحران و تأثی  برریس مسائل پیش
کار نی   پانزدهمی   راه« آن بر فرایندهای مدیریت منابع انسان  

دقیق  ارزیانر  .شده در ارتباط با موضوع مطالعه استشناسان  
ات بحران بر فرایندهای ، مدیران ای تأثی  ن مدیریت منابع انسان 

اتژی ها و راهکارهای واحد را نسبت به تدوین و اجرای اسیر
مناسب احیاء و بازسازی در پسابحران توانا خواهد ساخت 

(Athamneh, 2018ازاین .) رو، این موضوع، در سایر
 ;Azizi et al., 2021; Hamouche, 2021 مطالعات )

Clyde, 2020 نی   مورد تأکید قرار گرفته است. ییک دیگر از )
وکارهای  راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب

کنندگان آن را در اولویت گردشگری در پساکرونا که مشارکت
است. سایر « وکارافزایش چابیک کسب»اند، دادهشانزدهم قرار 

دهد کسبشده در این ارتباط نی   نشان یممطالعات انجام
 آنوکارهای موفق در پسابحران

ً
هان  هستند که چابیک ها معموال

های را در فرایندهای عملیانر خود تزریق کرده و از تیم
یان بهره 4ایچندوظیفه رند. بیم در ارائه خدمات به مشیر

منظور افزایش وکارهای فعال در این صنعت بهرو کسبازاین
 خود برای فعالیت در وضعیت نرمال جدید

 
در پساکرونا  7آمادگ

بایست اصول چابیک در فرایندهای سازمان  را دنبال کنند یم
(Dalrymple et al., 2020« .)  توجه به امنیت و سالمت

 راهکار شناسان  « در محیط کارکارکنان 
شده در نی   هفدهمی  

مطالعه حاض  است که اهمیت آن در سایر مطالعات نی   مورد 
طیتر رهت  (. Connaughton, 2020تأکید قرار گرفته است )

 اند. اره کردهنی   در پژوهش خود به این مهم اش، (2120و مدّبر )

شده همچنی   نشان های گردآوریمراجعه به تحلیل داده
عنوان بایست بهیم« سازمان  مناسبایجاد فرهنگ»دهد که یم

هجدهمی   راهکار ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب
د. تغیی   وکارهای گردشگری در پساکرونا مورد توجه قرار گی 

ر پساکرونا، بسیاری از  های کاری دها و رویهدراماتیک روش
کارکنان را به عبور از عادات مألوف و حرکت به سمت وظایف 

های جدید کار و انجام وظیفه، ارتباطات جدید، فرایندها و مدل
شده در این و همکاری مجبور ساخته است. تحقیقات انجام

ام و برابری  ارتباط گویای این است که مشارکت، انصاف، احیر
ایط از عوامیل هستند   که کارکنان را در انطباق با اوضاع و شر

که کارکنان و سازماندهند و درحایلجدید مورد حمایت قرار یم

5. Martic 
6. Cross-functional teams  
7. Next normal 
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ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

 جدید روبرو 
ً
ایط کاری و ساختارهای تییم کامال ها با آینده، شر

تواند خواهند بود، ایجاد و توسعه یک فرهنگ اثربخش یم
اشته باشد و اعضای آن به دنبال د منافیع بسیار برای سازمان

و این بر عهده مدیران منابع انسان  است که از طریق شناسان  
سازی این رفتارها نسبت به ایجاد رفتارهای مناسب و نی   مدل

آگایه و شناخت در کارکنان در ارتباط با رفتارهای صحیح و 
ها به نشان دادن رفتارهای مطلوب، مورد انتظار و تشویق آن

 (.et al Emmett.2020 ,اقدام کنند )

بازطرایح »دهد که مراجعه به نتایج همچنی   نشان یم
ایط و الزامات سازمان  جدید ، «مشاغل با توجه به شر

 راهکار شناسان  
شده در این مطالعه است که در سایر نوزدهمی  
 Martic, 2020; Clyde, 2020; Adikaram et)ها پژوهش

al., 2021 نی   مورد توجه قرار گرفته و پژوهش حاض  از این )
ارزیانر »، درنهایتباشد. یم راستا همنظر نی   با مطالعات پیشی   

نی    «اثرات بحران بر کارکنان و تالش در جهت رفع اثرات منف  
ء شده در ارتباط با ارتقا ر شناسان  بیستمی   و آخرین راهکا

وکارهای گردشگری در پساکرونا مدیریت منابع انسان  در کسب
است. بحران پاندیم کرونا ممکن است کارکنان را از ابعاد  
مایل تحت تأثی  قرار داده باشد؛ بنابراین  گوناگون مایل و غی 

بایست وکارها در دوران پساکرونا یمبخشر از توجهات کسب
شناسان  اثرات پاندیم بر کارکنان و حمایت از آنان در  ضف

 ,Sneader & Singhalعبور از مشکالت مربوطه گردد )

2020a  این راهکار نی   در مطالعات پیشی   مورد توجه قرار .)
 ;Azizi et al., 2021; Zhu et al., 2020 گرفته است )

Rivera, 2020هان  وجود (. برای انجام پژوهش محدودیت
 توان به موارد زیر اشاره کرد. ترین آن یمداشت که ازجمله مهم

 آمده در این پژوهش از دستبا توجه به اینکه راهکارهای به
ه به توج مطالعات پیشی   استخراج شده است، ممکن است با 

ایط زمان  به ایط کرونا، نتایج پژوهش قابلیت شر خصوص شر
ها دیگر را نداشته باشد. از پذیری برای سازمانتعمیم

یس به های دیگر این پژوهش، یممحدودیت توان به عدم دسیر
های این حوزه اشاره کرد همچنی   محدودیت همه پژوهش

 اشد. بیم نظری مهم این پژوهش، نبود مطالعه مرتبط داخیل

 پیشنهادها 2
با توجه به اهمیت عنرص انسان  در فرایند بازسازی کسب
وکارهای گردشگری در پساکرونا و نیاز به راهکارهان  کاربردی در 

بندی منظور شناسان  و اولویتاین ارتباط، پژوهش حاض  به
وکارهای  راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب

طرایح و اجرا گردید. نتایج حاصل از  گردشگری در پساکرونا 
دهد که راهکارهای ها در مطالعه حاض  نشان یمتحلیل داده

وکارهای گردشگری در ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب

راهکار  21دسته راهکار )بعد( اصیل و  4توانند در پساکرونا یم
ند. یافته یک ها همچنی   حافریع مورد شناسان  و توجه قرار گی 

از این است که این راهکارها به ترتیب اولویت و از دیدگاه 
کنندگان در این مطالعه عبارتند از: راهکارهای آموزش مشارکت

، انتخاب و تأمی    ، راهکارهای کارمندیانر
و توسعه منابع انسان 

ان خدمات و مزایا و راهکارهای  ، راهکارهای جیر
منابع انسان 

. ببه ی منابع انسان  ها گویای عالوه، مراجعه به تحلیلهکارگی 
کنندگان در مطالعه، بازنگری و اصالح برنامهاین است مشارکت

ها به کارکنان با سازی پرداختهای توسعه مدیریت، متناسب
 
 

ها و وظایف سازمان  در دوران های شغلتوجه به ویژگ
ه(،   به مشاغل پرخطر و غی 

پساکرونا )برای مثال پرداخت بیشیر
های آموزش و توسعه منابع انسان  و انتقال گری برنامهبازن

ایط جدید به کارکنان و دانش و مهارت های مورد نیاز در شر
های ها مجازی )مانند ایجاد گروهاستفاده از ظرفیت شبکه

مجازی جهت نشر دانش و تجربیات الزم( در راستای آموزش و 
رتقاء فریع اترین راهکارهای عنوان مهمتوسعه کارکنان را به

وکارهای گردشگری در پساکرونا مدیریت منابع انسان  در کسب
 اند. معرف  کرده

تواند رهنمودهان  عمیل نتایج حاصل از پژوهش حاض  یم
برای مدیران و فعالی   صنعت گردشگری فراهم آورد. در این 

شود وکارهای گردشگری پیشنهاد یمراستا، به مدیران کسب
یبه ها در دوران پساکرونا در بعد فعالیت منظور از شگی 

ها و اقدامات در این مدیریت منابع انسان  و ارتقاء فعالیت
شده در این مطالعه را مورد توجه خصوص، راهکارهای معرف  

وکارهای گردشگری عالوه، به مدیران کسبقرار دهند. به
ریزی جهت ارتقاء و بازسازی شود هنگام برنامهپیشنهاد یم

، اولویتفعالیت بندی ها و فرایندهای مدیریت منابع انسان 
شده در این پژوهش را مورد توجه قرار دهند. نتایج ارائه

تواند رهنمودهان  برای مطالعات آینده نی   ارائه  همچنی   یم
کند. برای مثال با توجه به این موضوع که در پژوهش حاض  

مبادرت  مند ادبیاتجهت شناسان  راهکارها به برریس نظام
امون شناسان  این شده است، مطالعات آینده یم تواند پی 

راهکارها از دیدگاه مدیران و فعالی   صنعت گردشگری طرایح و 
منظور تواند بههای آینده همچنی   یماجرا گردند. پژوهش

شناسان  راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسان  در کسب
امون به برریس د عال در یدگاه کارکنان فوکارهای گردشگری، پی 

این بخش طرایح و اجرا گردند. سایر پژوهشگران همچنی   یم
توانند نتایج مطالعه حاض  را با نتایج مطالعات خود در راستای 

تر ترکیب کنند. همچنی   به یافتههان  جدید و توسعهارائه مدل
شده در شود با توجه به مدل ارائهسایر پژوهشگران پیشنهاد یم

، نسبت به ارزیانر اقدامات انجام پژوهش ط با شده مرتبحاض 
وکارهای گردشگری در پساکرونا مدیریت منابع انسان  در کسب

 اقدام نمایند. 

 

 

 



813 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

 

منابع 7

Adikaram, A. S., Priyankara, H. P. R., & 

Naotunna, N. P. G. S. I. (2021). 

Navigating the crises of COVID-19: 

human resource professional's battle 

against the pandemic. South Asian 

Journal of Human Resources 

Management, 8(2), 192 –218. 

 

Agrawal, S., De Smet, A., Lacroix, S., & Reich, 

A. (2020). To emerge stronger from the 

COVID-19 crisis, companies should start 

reskilling their workforces 

now. McKinsey Insights (Issue May). 

 

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer 

brand. Journal of brand 

management, 4(3), 185-206. 

 

Armstrong, M. (2006). A handbook of human 

resource management practice. Kogan 

Page Publishers. 

 

Athamneh, S. (2018). HR planning for crisis 

management. In Human resource 

planning for the 21st century. 

IntechOpen. 

 

Azizi, M. R., Atlasi, R., Ziapour, A., Abbas, A., 

& Naemi, R. (2021). Innovative human 

resource management strategies during 

the COVID-19 pandemic: A systematic 

narrative review approach, Heliyon, 7 

(6): e07233. 

 

Bagheri, Baum, T., Ebrahimi, A., & Abbasi, A. 

(2020). Talent management in the 

tourism and hospitality industry: 

evidence from Iran. Anatolia, 31(1), 88-

98. 

 

Baig, A., Hall, B., Jenkins, P., Lamarre, E., & 

McCarthy, B. (2020). The COVID-19 

recovery will be digital: A plan for the 

first 90 days. McKinsey Digital, 14. 

 

Baker, M. (2020). HR’s COVID-19 Response 

Defines Employer Brand.  Smarter with 

Gartner, Available at: 

https://www.gartner.com/smarterwithga

rtner/hrs-covid-19-response-defines-

employer-brand/. 

 

Bagheri, M., Mobasheri, A. S., & Nikbakht, A. 

(2021). Identify and prioritize strategies 

for promoting tourism and hospitality 

businesses in post- COVID-19. Tourism 

planning and development, 10(16), 103-

127. (In Persian) 

 

Baum, T. (2007). Human resources in tourism: 

Still waiting for change. Tourism 

management, 28(6), 1383-1399. 

 

Baum, T. (2012). Human resource management 

in tourism: a small island 

perspective. International Journal of 

Culture, Tourism and Hospitality 

Research, 6(2), 124-132. 

 

Bazargan Harandi, A. (2019). An introduction to 

qualitative and mixed research methods: 

Common approaches in behavioral 

sciences. Tehran: Didar Publishing. (In 

Persian) 

 

Beer, M., & Spector, B. (1985). Corporate wide 

transformations in human resource 

management. Human resource 

management: Trends and challenges, 

219-53. 

 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/hrs-covid-19-response-defines-employer-brand/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/hrs-covid-19-response-defines-employer-brand/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/hrs-covid-19-response-defines-employer-brand/


810 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

 

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

Boese, S. (2020). The biggest post-pandemic HR 

challenges. Human resource executive, 

Available at: 

https://hrexecutive.com/boese-the-

biggest-post-pandemic-hr-challenges/.  

 

Dahik, A., Lovich, D., Kreafle, C., Bailey, A., 

Kilmann, J., Kennedy, D., ... & 

Wenstrup, J. (2020). What 12,000 

employees have to say about the future of 

remote work. Boston Consulting Group, 

Available at: https://web-

assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0

367479fc44c/bcg-what-12000-

employees-have-to-say-about-the-

future-aug-2020.pdf 

 

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic 

analysis In Cooper H, Camic PM, Long 

DL, Panter AT, Rindskopf D, & Sher KJ 

(Eds.), APA handbook of research 

methods in psychology, Vol 2: Research 

designs: Quantitative, qualitative, 

neuropsychological, and biological (pp. 

57–71). Washington, DC: American 

Psychological Association. [Google 

Scholar]. 

 

Cadena, A., Child, F., Craven, M., Ferrari, F., 

Fine, D., Franco, J., & Wilson, A. (2020(. 
How to restart national economies during 

the coronavirus crisis. McKinsey & 

Company, Available at: 

https://tec.mx/sites/default/files/inline-

files/How-to-restart-national-

economies-during-the-coronavirus-

crisis-vF_1.pdf 

 

Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., 

Verbeke, A., & Zimmermann, A. (2020). 

International HRM insights for 

navigating the COVID-19 pandemic: 

Implications for future research and 

practice. Journal of International 

Business Studies, 51, 697-713. 

 

CBI Ministry of Foreign Affairs. (2020). How to 

respond to COVID-19 in the tourism 

sector. Available at: 

https://www.cbi.eu/market-

information/tourism/how-respond-

covid-19-tourism-sector. 

 

Chadwick, R. A. (1987). Concepts, definitions 

and measures used in travel and tourism 

research, In J. R. B. Ritchie and  C. R. 

Goeldner (Eds), Travel, Tourism, and 

Hospitality Research: A handbook for 

managers and researchers, New York: 

John Wiley & Sons, Inc., 47-61.  

 

Clyde, C. (2020). HR Strategies for a Post-

COVID-19 Workplace. Delaware 

business times, Available at: 

https://delawarebusinesstimes.com/spon

sored-content/bizinsights/hr-strategies-

post-covid/.  

 

Connaughton, S (2020. Data Shows How 

Coronavirus Has Influenced Employer 

Branding. linkedin, Available at: 

https://business.linkedin.com/talent-

solutions/blog/employer-

brand/2020/data-shows-how-

coronavirus-has-influenced-employer-

branding.  

 

Curlewis, A. (2020). “What Now? How 

Employer Branding Needs to Respond to 

COVID-19”, Available at: 

https://www.cielotalent.com/insights/wh

at-now-how-employer-branding-needs-

to-respond-to-covid-19/. 

 

Curtis, M. (2020). “How to care for your 

Employer Brand throughout COVID-

19”, available at: 

https://blog.jobbio.com/2020/03/25/emp

loyer-brand-covid-19/. 

 

https://hrexecutive.com/boese-the-biggest-post-pandemic-hr-challenges/
https://hrexecutive.com/boese-the-biggest-post-pandemic-hr-challenges/
https://web-assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0367479fc44c/bcg-what-12000-employees-have-to-say-about-the-future-aug-2020.pdf
https://web-assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0367479fc44c/bcg-what-12000-employees-have-to-say-about-the-future-aug-2020.pdf
https://web-assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0367479fc44c/bcg-what-12000-employees-have-to-say-about-the-future-aug-2020.pdf
https://web-assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0367479fc44c/bcg-what-12000-employees-have-to-say-about-the-future-aug-2020.pdf
https://web-assets.bcg.com/2f/4f/acb18f9c4a68b1cf0367479fc44c/bcg-what-12000-employees-have-to-say-about-the-future-aug-2020.pdf
https://tec.mx/sites/default/files/inline-files/How-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis-vF_1.pdf
https://tec.mx/sites/default/files/inline-files/How-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis-vF_1.pdf
https://tec.mx/sites/default/files/inline-files/How-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis-vF_1.pdf
https://tec.mx/sites/default/files/inline-files/How-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis-vF_1.pdf
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-respond-covid-19-tourism-sector
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-respond-covid-19-tourism-sector
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-respond-covid-19-tourism-sector
https://delawarebusinesstimes.com/sponsored-content/bizinsights/hr-strategies-post-covid/
https://delawarebusinesstimes.com/sponsored-content/bizinsights/hr-strategies-post-covid/
https://delawarebusinesstimes.com/sponsored-content/bizinsights/hr-strategies-post-covid/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2020/data-shows-how-coronavirus-has-influenced-employer-branding
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2020/data-shows-how-coronavirus-has-influenced-employer-branding
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2020/data-shows-how-coronavirus-has-influenced-employer-branding
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2020/data-shows-how-coronavirus-has-influenced-employer-branding
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2020/data-shows-how-coronavirus-has-influenced-employer-branding
https://www.cielotalent.com/insights/what-now-how-employer-branding-needs-to-respond-to-covid-19/
https://www.cielotalent.com/insights/what-now-how-employer-branding-needs-to-respond-to-covid-19/
https://www.cielotalent.com/insights/what-now-how-employer-branding-needs-to-respond-to-covid-19/
https://blog.jobbio.com/2020/03/25/employer-brand-covid-19/
https://blog.jobbio.com/2020/03/25/employer-brand-covid-19/


811 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). Business 

resilience in times of growth and crisis. 

Annals of Tourism Research, 51, 34-50. 

 

Dalrymple, M., Mann, R., Peters, M., & 

Seitzman, N. (2020). Make it better, not 

just safer: The opportunity to reinvent 

travel. McKinsey & Company, 1-18. 

Available at:  

http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstr

eam/123456789/1559/1/Make%20it%20

better%2C%20not%20just%20safer_%2

0The%20opportunity%20to%20reinvent

%20travel%20_%20McKinsey.pdf 

 

DAnnunzio-Green, N. (2018). Cornestones of 

talent Management as a Strategic priority 

in the hospitality, Journal of worldwide 

hospitality and Tourism Themes, 10(1).  

 

Denys, J. (2020). Employer branding during and 

after COVID-19. Randstad, available at: 

https://www.randstad.com/workforce-

insights/employer-branding/employer-

branding-during-after-covid-19/. 

 

Devlin, E. S. (2007). Crisis management 

planning and execution. Auerbach 

Publications. 

 

Dessler, G. (2013). Fundamentals of human 

resource management. Pearson.  

 

Dube, K., Nhamo, G., & Chikodzi, D. (2021). 

COVID-19 cripples global restaurant and 

hospitality industry. Current Issues in 

Tourism, 24(11), 1487-1490. 

 

Emmett, J., Schrah, G., Schrimper, M., & Wood, 

A. (2020). COVID-19 and the employee 

experience: How leaders can seize the 

moment. McKinsey & Company, 1-9. 

 

Enger, W., Saxon, S., Suo, P., & Yu, J. (2020). 

The way back: What the world can learn 

from China’s travel restart after COVID-

19. McKinsey & Company, 1-8. 

 

Ernst, P., Evers, M., Ostojic, L., & Stern, S. 

(2020). How growth can help Europe’s 

companies face the coming economic 

crisis. McKinsey & Company, Available 

at: https://www.mckinsey.com/business-

functions/strategy-and-corporate-

finance/our-insights/how-growth-can-

help-europes-companies-face-the-

coming-economic-crisis. 

 

Faris, H., & Griffin, K. (2020). The impact of 

COVID-19 on religious tourism and 

pilgrimage to the holy city of 

Karbala. The international journal of 

religious tourism and pilgrimage, 8(7), 

75-84. 

 

Fullbright, N. R. (2013). Attraction, recruitment 

and retention within the Queensland 

Tourism Industry. Queensland Tourism 

Industry Council, Prepared by: Prepared 

by Norton Rose Fullbright and BDO on 

behalf of Queensland Tourism Industry 

Council. 

 

Gan, W. H., Lim, J. W., & Koh, D. (2020). 

Preventing intra-hospital infection and 

transmission of coronavirus disease 2019 

in health-care workers. Safety and health 

at work, 11(2), 241-243. 

 

Gehrels, S. A., & de Looij, J. (2011). Employer 

branding: A new approach for the 

hospitality industry. Research in 

Hospitality Management, 1(1), 43-52. 

 

Glassdoor Team for Employer. (2020). Why 

Employer Brand Will Make or Break 

Your Post-COVID Retention & Hiring, 

Available at: 

http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1559/1/Make%20it%20better%2C%20not%20just%20safer_%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20_%20McKinsey.pdf
http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1559/1/Make%20it%20better%2C%20not%20just%20safer_%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20_%20McKinsey.pdf
http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1559/1/Make%20it%20better%2C%20not%20just%20safer_%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20_%20McKinsey.pdf
http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1559/1/Make%20it%20better%2C%20not%20just%20safer_%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20_%20McKinsey.pdf
http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1559/1/Make%20it%20better%2C%20not%20just%20safer_%20The%20opportunity%20to%20reinvent%20travel%20_%20McKinsey.pdf
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/employer-branding-during-after-covid-19/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/employer-branding-during-after-covid-19/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/employer-branding-during-after-covid-19/
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-growth-can-help-europes-companies-face-the-coming-economic-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-growth-can-help-europes-companies-face-the-coming-economic-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-growth-can-help-europes-companies-face-the-coming-economic-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-growth-can-help-europes-companies-face-the-coming-economic-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-growth-can-help-europes-companies-face-the-coming-economic-crisis


814 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

 

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

https://www.glassdoor.com/employers/b

log/why-employer-brand-will-make-or-

break-your-post-covid-retention-hiring/.  

 

Grajeda, C, (2020). “Why One Expert Says 

Employer Branding Is Essential during 

and after a Crisis”, Available at: 

https://www.forbes.com/sites/forbesmar

ketplace/2020/05/01/why-one-expert-

says-employer-branding-is-essential-

during-and-after-a-

crisis/#615e290420cb. 

 

Haqbin, A., Shojaei, P., & Radmanesh, S. (2021). 

Prioritising COVID-19 Recovery 

Solutions for Tourism Small and 

Medium-sized Enterprises: A Rough 

Best-Worst method Approach. Journal 

of Decision Systems, 1-14. 

 

Hamouche, S. (2021). Human resource 

management and the COVID-19 crisis: 

implications, challenges, opportunities, 

and future organizational directions. 

Journal of Management & Organization, 

1-16. 

 

Herman, S., & Zoonosis, P. (2015). Management 

of human resources in 

tourism. Interdiscip. Manag. Res, 11, 

180-188. 

 

Hetu, S. N., Gupta, S., Vu, V., & Tan, G. (2018). 

A simulation framework for crisis 

management: Design and use. Simulation 

Modelling Practice and Theory, 85, 15-

32. 

 

HR Asia. (2020). COVID-19 Makes Employer 

Branding More Important than Ever, 

Available at: 

https://hrasiamedia.com/featured-

news/2020/covid-19-makes-employer-

branding-more-important-than-ever/.  

 

Hogan. (2020). Leadership Qualities That Must 

Have in Times of Crisis. Available at: 

https://borakurum.medium.com/leadersh

ip-qualities-that-must-have-in-times-of-

crisis-fae239cd9647.  

 

Hughes, J. C., & Rog, E. (2008). Talent 

management: A strategy for improving 

employee recruitment, retention and 

engagement within hospitality 

organizations. International journal of 

contemporary hospitality management. 

 

Igoumanakis, N., & Krakavitis, K. (2004). 

Tourism Basic Concepts, Athens: 

INTERBOOKS. 

 

International Monetary Fund (2020). Tourism-

dependent economies are among those 

harmed the most by the pandemic. 

Available at: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fan

dd/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-

tourism-behsudi.htm.  

 

Iranian Hotel Owners Association. (2020). 

Remarks by the Secretary of the National 

Tourism Organizations in a meeting with 

the President. Available at: 

http://hoteldaran.com/fa. (In Persian) 

 

Jorrigala, V. (2017). Business continuity and 

disaster recovery plan for information 

security. 

 

Khodaee, Z., & Kalantary Khalil Abad, H. 

(2012). Tourism development with 

emphasis on the role of workforce 

training. Urban Management Studies, 

4(12), 48-59.  

 

Knoll, T., Omar, M. I., Maclennan, S., 

Hernandez, V., Canfield, S., Yuan, Y., & 

Group, E. G. O. S. A. (2018). Key steps 

https://www.glassdoor.com/employers/blog/why-employer-brand-will-make-or-break-your-post-covid-retention-hiring/
https://www.glassdoor.com/employers/blog/why-employer-brand-will-make-or-break-your-post-covid-retention-hiring/
https://www.glassdoor.com/employers/blog/why-employer-brand-will-make-or-break-your-post-covid-retention-hiring/
https://www.forbes.com/sites/forbesmarketplace/2020/05/01/why-one-expert-says-employer-branding-is-essential-during-and-after-a-crisis/#615e290420cb
https://www.forbes.com/sites/forbesmarketplace/2020/05/01/why-one-expert-says-employer-branding-is-essential-during-and-after-a-crisis/#615e290420cb
https://www.forbes.com/sites/forbesmarketplace/2020/05/01/why-one-expert-says-employer-branding-is-essential-during-and-after-a-crisis/#615e290420cb
https://www.forbes.com/sites/forbesmarketplace/2020/05/01/why-one-expert-says-employer-branding-is-essential-during-and-after-a-crisis/#615e290420cb
https://www.forbes.com/sites/forbesmarketplace/2020/05/01/why-one-expert-says-employer-branding-is-essential-during-and-after-a-crisis/#615e290420cb
https://hrasiamedia.com/featured-news/2020/covid-19-makes-employer-branding-more-important-than-ever/
https://hrasiamedia.com/featured-news/2020/covid-19-makes-employer-branding-more-important-than-ever/
https://hrasiamedia.com/featured-news/2020/covid-19-makes-employer-branding-more-important-than-ever/
https://borakurum.medium.com/leadership-qualities-that-must-have-in-times-of-crisis-fae239cd9647
https://borakurum.medium.com/leadership-qualities-that-must-have-in-times-of-crisis-fae239cd9647
https://borakurum.medium.com/leadership-qualities-that-must-have-in-times-of-crisis-fae239cd9647
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi.htm
http://hoteldaran.com/fa


817 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

in conducting systematic reviews for 

underpinning clinical practice 

guidelines: methodology of the European 

Association of Urology. European 

urology, 73(2), 290-300.  

 

Ferry, K. (2020). Leadership in an outbreak. 

 

Leask, A. (2020). How tourist destinations can 

rebuild after coronavirus, The 

Conversation, Retrieved from: 

https://theconversation.com/how-tourist-

destinations-can-rebuild-after-

coronavirus-140969. 

 

Liu, L., Song, W., & Han, W. (2020). How 

sustainable is smart PSS? An integrated 

evaluation approach based on rough 

BWM and TODIM. Advanced 

Engineering Informatics, 43, 101042. 

 

Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a 

thematic analysis: A practical, step-by-

step guide for learning and teaching 

scholars. All Ireland Journal of Higher 

Education, 9(3). 

 

Mahapatro, B. B. (2010). Human resource 

management. New Age International. 

 

Martic, K. (2020). How to Keep Your Employer 

Brand Strong During and After the 

COVID-19 Crisis, Smarp, Available at: 

https://blog.smarp.com/employer-brand-

during-and-after-crisis. 

 

Maurer, R. (2020). Managing Employer Brand 

during the COVID-19 Outbreak, SHRM, 

available at: 

https://www.shrm.org/resourcesandtools

/hr-topics/talent-

acquisition/pages/managing-employer-

brand-during-covid19-outbreak.aspx. 

 

Mendy, A., Stewart, M. L., & VanAkin, K. 

(2020). A leader’s guide: 

Communicating with teams, 

stakeholders, and communities during 

COVID-19. McKinsey & Company, 1-9. 

 

Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1998). The 

Tourism system: an introductory text 3rd, 

ed. Kendall and Hunt, Dubuqe-Iowa. 

 

Morse, M. (2020). Employer Branding Strategies 

for the COVID Era. Available at: 

https://hrdailyadvisor.blr.com/2020/07/

02/employer-branding-strategies-for-

the-covid-era/. 

 

Nadeem, S. (2020). Coronavirus COVID-19: 

Available free literature provided by 

various companies, journals and 

organizations around the world. Journal 

of Ongoing Chemical Research, 5(1), 7-

13. 

 

Nhamo, G., Dube, K., & Chikodzi, D. 

(2020). Counting the cost of COVID-19 

on the global tourism industry. Springer 

Nature. 

 

Nilakant, V., Walker, B., Rochford, K., & Van 

Heugten, K. (2013). Leading in a Post-

disaster Setting: Guidance for Human 

Resource Practitioners. New Zealand 

Journal of Employment Relations, 38(1), 

1-13. 

 

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., 

Al-Jabir, A., Iosifidis, C.,... & Agha, R. 

(2020). The socio-economic implications 

of the coronavirus pandemic (COVID-

19): A review. International journal of 

surgery, 78, 185-193. 

 

https://theconversation.com/how-tourist-destinations-can-rebuild-after-coronavirus-140969
https://theconversation.com/how-tourist-destinations-can-rebuild-after-coronavirus-140969
https://theconversation.com/how-tourist-destinations-can-rebuild-after-coronavirus-140969
https://blog.smarp.com/employer-brand-during-and-after-crisis
https://blog.smarp.com/employer-brand-during-and-after-crisis
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/managing-employer-brand-during-covid19-outbreak.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/managing-employer-brand-during-covid19-outbreak.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/managing-employer-brand-during-covid19-outbreak.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/managing-employer-brand-during-covid19-outbreak.aspx
https://hrdailyadvisor.blr.com/2020/07/02/employer-branding-strategies-for-the-covid-era/
https://hrdailyadvisor.blr.com/2020/07/02/employer-branding-strategies-for-the-covid-era/
https://hrdailyadvisor.blr.com/2020/07/02/employer-branding-strategies-for-the-covid-era/


811 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

 

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

Nzonzo, J. C., & Chipfuva, T. (2013). Managing 

Talent in the Tourism and Hospitality 

Sector:  A Conceptual View Point. 

International Journal of Academic 

Research in Accounting, Finance and 

Management Sciences, 3(2), 92-97. 

 

Okoli, C. (2015). A guide to conducting a 

standalone systematic literature 

review. Communications of the 

Association for Information 

Systems, 37(1), 43. 

 

Ostrowska, M. (2014). Risk management in crisis 

situation. Forum Scientiae Oeconomia, 2 

(2), 75-84. 

 

Page, S. (2007). Tourism management. 

Routledge. 

 

Pauchant, T. C., & Mitroff, I. I. (1992). 

Transforming the crisis-prone 

organization: Preventing individual, 

organizational, and environmental 

tragedies. Jossey-Bass. 

 

Pawlak, Z. (1982). Rough sets. International 

journal of computer & information 

sciences, 11(5), 341-356. 

 

Pender, L. (2005). Managing the Tourism 

System, in Pender. L and Sharpley. R 

(Ed), the Management of Tourism, 

London, SAGE Publications Ltd, 1-13. 

 

Randstad. (2020). managing your employer 

brand during a crisis, Available at: 

https://www.randstad.com/workforce-

insights/employer-branding/managing-

your-employer-brand-during-a-crisis/. 

 

Ranosa, R. (2020). How crisis will define your 

employer brand. Human Resource 

Director, Available at: 

https://www.hcamag.com/au/specialisati

on/employee-engagement/how-crisis-

will-define-your-employer-

brand/218329. 

 

Reis, G. G., & Braga, B. M. (2016). Employer 

attractiveness from a generational 

perspective: Implications for employer 

branding. Revista de Administração (São 

Paulo), 51, 103-116. 

 

Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of 

research on tourism risk, crisis and 

disaster management: Launching the 

annals of tourism research curated 

collection on tourism risk, crisis and 

disaster management. Annals of Tourism 

Research, 79, 102812. 

 

Rivera, L. (2020). COVID-19: How to Manage 

your Employer Brand. MAU Workforce 

Solutions, available at: 

https://www.mau.com/workforce-

insights/covid19-how-to-manage-your-

employer-brand. 

 

Rowan, N. J., & Laffey, J. G. (2020). Challenges 

and solutions for addressing critical 

shortage of supply chain for personal and 

protective equipment (PPE) arising from 

Coronavirus disease (COVID19) 

pandemic–Case study from the Republic 

of Ireland. Science of the Total 

Environment, 725, 138532. 

 

Rutynskyi, M., & Kushniruk, H. (2020). The 

impact of quarantine due to COVID-19 

pandemic on the tourism industry in Lviv 

(Ukraine). Business perspectives, 18 (2), 

194. 

 

Safuan, S., & Kurnia, T. (2021). Literature 

review of pandemic Covid 19 effects on 

employee compensation. Journal of 

https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/managing-your-employer-brand-during-a-crisis/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/managing-your-employer-brand-during-a-crisis/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/managing-your-employer-brand-during-a-crisis/
https://www.hcamag.com/au/specialisation/employee-engagement/how-crisis-will-define-your-employer-brand/218329
https://www.hcamag.com/au/specialisation/employee-engagement/how-crisis-will-define-your-employer-brand/218329
https://www.hcamag.com/au/specialisation/employee-engagement/how-crisis-will-define-your-employer-brand/218329
https://www.hcamag.com/au/specialisation/employee-engagement/how-crisis-will-define-your-employer-brand/218329
https://www.mau.com/workforce-insights/covid19-how-to-manage-your-employer-brand
https://www.mau.com/workforce-insights/covid19-how-to-manage-your-employer-brand
https://www.mau.com/workforce-insights/covid19-how-to-manage-your-employer-brand


811 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

ن  باقری، مسلم ی اصغرعیل نیکبخت، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انساین در کسبشناسایی و رتبه. مباشر

Business and Management Review, 2(1), 

057-064. 

 

Sembiring, M. J., Fatihudin, D., Mochklas, M., & 

Holisin, I. (2020). Banking employee 

performance during pandemic Covid-19: 

Remuneration and motivation. Journal of 

Xi'an University of Architecture & 

Technology, 12(VII), 64–71. 

 

Seyfi, S., & Hall, C. M. (2020). Political 

transitions and transition events in a 

tourism destination. International 

Journal of Tourism Research, 22(4), 

493-506. 

 

Shahvazian, S., & Hashemi Gheinani, F. (2020). 

The Challenges of Human Resource 

Management during the Transition 

Period of Corona Pandemic Crisis and 

Providing Solutions in Iran Hotel 

Holding Industry. Tourism Management 

Studies, 15(0), 217-252. (In Persian) 

 

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: 

Impacts and implications for advancing 

and resetting industry and research. 

Journal of Business Research, 117, 312-

321. 

 

Smart dreamers. (2020). How to Manage Your 

Employer Brand through the 

Coronavirus Crisis,   available at: 

https://www.smartdreamers.com/blog/h

ow-to-manage-your-employer-brand-

through-the-coronavirus-crisis. 

 

De Smet, A., Pacthod, D., Relyea, C., & 

Sternfels, B. (2020). Ready, set, go: 

Reinventing the organization for speed in 

the post-COVID-19 era. McKinsey & 

Company. Available at: 

https://www.mckinsey.com/business-

functions/people-and-organizational-

performance/our-insights/ready-set-go-

reinventing-the-organization-for-speed-

in-the-post-covid-19-era. 

 

Sneader, K., & Singhal, S. (2020a). The future is 

not what it used to be: Thoughts on the 

shape of the next normal. McKinsey & 

Company, 4. Available at: 

https://www.mckinsey.com/featured-

insights/leadership/the-future-is-not-

what-it-used-to-be-thoughts-on-the-

shape-of-the-next-normal 

Sneader, K., & Singhal, S. (2020b). From 

thinking about the next normal to making 

it work: What to stop, start, and 

accelerate. McKinsey & Company. 

 

Sneader, K., & Sternfels, B. (2020). From 

surviving to thriving: Reimagining the 

post-COVID-19 return. McKinsey & 

Company. 

 

Sönmez, S. F., & Allen, L. R. (1994). Managing 

tourism crises: A guidebook. Department 

of Parks, Recreation and Tourism 

Management, Clemson University. 

 

Spillan, J., & Hough, M. (2003). Crisis Planning 

in Small Businesses: Importance, 

Impetus and Indifference. European 

Management Journal, 21 (3), 398–407. 

 

Stević, Z., Pamučar, D., Kazimieras Zavadskas, 

E., Ćirović, G., & Prentkovskis, O. 

(2017). The selection of wagons for the 

internal transport of a logistics company: 

A novel approach based on rough BWM 

and rough SAW 

methods. Symmetry, 9(11), 264. 

 

Stojić, G., Stević, Z., Antuchevičienė, J., 

Pamučar, D., & Vasiljević, M. (2018). A 

novel rough WASPAS approach for 

supplier selection in a company 

manufacturing PVC carpentry 

products. Information, 9(5), 121. 

https://www.smartdreamers.com/blog/how-to-manage-your-employer-brand-through-the-coronavirus-crisis
https://www.smartdreamers.com/blog/how-to-manage-your-employer-brand-through-the-coronavirus-crisis
https://www.smartdreamers.com/blog/how-to-manage-your-employer-brand-through-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/ready-set-go-reinventing-the-organization-for-speed-in-the-post-covid-19-era
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/ready-set-go-reinventing-the-organization-for-speed-in-the-post-covid-19-era
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/ready-set-go-reinventing-the-organization-for-speed-in-the-post-covid-19-era
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/ready-set-go-reinventing-the-organization-for-speed-in-the-post-covid-19-era
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/ready-set-go-reinventing-the-organization-for-speed-in-the-post-covid-19-era
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-future-is-not-what-it-used-to-be-thoughts-on-the-shape-of-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-future-is-not-what-it-used-to-be-thoughts-on-the-shape-of-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-future-is-not-what-it-used-to-be-thoughts-on-the-shape-of-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-future-is-not-what-it-used-to-be-thoughts-on-the-shape-of-the-next-normal


222 

 

 

 .211تا  071 صفحات .0411 تابستانو  بهار  .4 شماره .3 دوره

 

پایدار انسان   منابع مدیریت علیم فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

ن نیکبخت، عیل یمسلم باقری، امی   وکارهای گردشگری در پساکرونابع انساین در کسببندی راهکارهای ارتقاء مدیریت مناشناسایی و رتبه. اصغر مباشر

 

Tayyebi rahani, A., Modaber, H. (2021). Human 

Resource Management in Post-Corona 

Crisis. Journal of Crisis and Emergency 

Management, 13(1), 77-98. (In Persian) 

 

Torrington, D., Hall, L., Atkinson, C., & Taylor, 

S. (2020). Human resource management. 

Pearson UK. 

 

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). 

Towards a Methodology for Developing 

Evidence-Informed Management 

Knowledge by Means of Systematic 

Review. British Journal of Management, 

14, 207-222. 

 

Thumiki, V. R. R., Jovancai-Stakić, A., & Al, B. 

R. S. S. (2019). Resultant effect of crisis-

driven HR strategies applied during 

current economic crisis in Oman: An HR 

manager's perspective. The European 

Journal of Applied Economics, 16(1), 77-

98. 

 

UN World Tourism Organization (UNWTO). 

(2021). Tourism and COVID-19 – 

unprecedented economic impacts. 

Retrieved from: 

https://www.unwto.org/tourism-and-

covid-19-unprecedented-economic-

impacts.  

 

Vardarlıer, P. (2016). Strategic approach to 

human resources management during 

crisis. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 235, 463-472. 

 

Yannascoli, S. M., Schenker, M. L., Carey, J. L., 

Ahn, J., & Baldwin, K. D. (2013). How 

to write a systematic review: A step-by-

step guide. University of Pennsylvania 

Orthopaedic Journal, 23, 64-69. 

 

Zhang, T. C., Kandampully, J., & Choi, H. Y. 

(2014). The role of employee wellness 

programme in the hospitality industry: a 

review of concepts, research, and 

practice. Research in Hospitality 

Management, 4(1 & 2), 45-54. 

 

Zojceska, A. (2020). “Employer Branding 

Amidst COVID-19: 3 Brilliant 

Examples”, available at: 

https://www.talentlyft.com/en/blog/artic

le/384/employer-branding-amidst-covid-

19-3-brilliant-examples. 

 

Zhu, Z., Xu, S., Wang, H., Liu, Z., Wu, J., Li, G., 

... & Wang, W. (2020). COVID-19 in 

Wuhan: immediate psychological impact 

on 5062 health workers. MedRxiv. 

https://doi.org/10.1101/2020.02.20.2002

5338 

 

 

https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts
https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts
https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts
https://www.talentlyft.com/en/blog/article/384/employer-branding-amidst-covid-19-3-brilliant-examples
https://www.talentlyft.com/en/blog/article/384/employer-branding-amidst-covid-19-3-brilliant-examples
https://www.talentlyft.com/en/blog/article/384/employer-branding-amidst-covid-19-3-brilliant-examples
https://doi.org/10.1101/2020.02.20.20025338
https://doi.org/10.1101/2020.02.20.20025338

