دكتر پخشان مﻼيي
تغيير تركيب نيروي انساني در سازمان ها و تاثير كرونا بر آن

تركيب نيروي انساني
• بررسي تركيب نيروي انساني سازمان ،در واقع ارايه تصويري آماري از افراد سازمان
است.
• شناخت اطﻼعات تركيب نيروي انساني اعم از :تركيب سني ،جنسيت ،تحصيﻼت،
وضعيت تاهل ،سابقه كار خستين داده براي تجزيه و تحليل ويژگيهاي كاركنان و
اولين گام ضروري جهت برنامه ريزيهاي منابع انساني مي باشد.

نسل هاي مختلف سني

•
•
•
•

احتماﻻ فضاي كسب و كار امروزه اولين محيطي باشد كه شاهد حضور پنج نسل
مختلف است .
براي صاحبان مشاغل و مديران  ،مديريت چندين نسل در محل كار ممكن است كار
آساني نباشد.
هر نسل انتظارات  ،ويژگي هاي شخصيتي ،سبك هاي ارتباطي و ديدگاه هاي مختلفي
دارند.
با اين وجود  ،اتخاذ يك استراتژي مديريتي كه به خصوصيات متمايز نسل هاي
مختلف در محل كار بپردازد  ،مي تواند به قابليت متمايز و مزيت رقابتي منجر شود.

عوامل موثربر حضور همزماني چند نسل

افزايش طول عمر و اميد به زندگي
افزايش سن بازنشستگي
ورود زود هنگام نسل جديد به بازار كار
افزايش تنوع مشاغل
ركود اقتصادي سال  ٢٠٠٨و افزايش هزينه هاي زندگي
و....

تركيب سني كاركنان در فضاي كسب و كار
•
•
•
•

تا پايان  ٢٠٢٠تقريبا  ٢٢درصد نيروي كار دردنيا بين  ٥٠تا ٥٥سال بوده اند.
پيش بيني مي شود كه تا سال  ، ٢٠٢٤حدود ٢٥درصد از نيروي كار باﻻي  ٥٥سال
باشد.
در سال  ١٩٩٤تقريبا بين  ١١تا  ١٢درصد از نيروي كار در سن باﻻي  ٥٥سال بوده
اند.
٧درصد از كاركنان شركت هاي توليد نرم افزار و اپليكيشن ها بين  ١٥تا  ١٧سال
هستند .پيش بيني مي شود تا سال  ٢٠٢٤به  ١١درصد افزايش يابد.

نسل هاي منابع انساني

A. Traditionalists—born before 1946
B.
Baby Boomers—born between 1946 and 1964
C.
Generation X—born between 1965 and 1976
D. Generation Y, or Millennials—born between 1977
and 1997
E.
Generation Z—born after 1997

Silent Generation
•
•
•
•
•

متولدين :قديمي ترين نسل نيروي كار  ١٩٢٨تا ١٩٤٥
محيط كاري ايده آل :تعامل رو در رو،فعاليت هاي دفتري ،با فناوري رابطه ندارند،
ويژگي شخصيتي :ارزش مدارو بسيار،عادات مالي سخت و خشك ،تمايل به اشتغال
طوﻻني مدت.
روش هاي نگهداشت :دستمزد ،احترام به اصول و ارزش ها،مزاياي بازنشستگي ،درمان
روش هاي مديريت :گفتگوهاي حضوري ،روشن كردن اهداف،ارزش گذاري براي
تجربه و دانش آنها

Baby Boomers Generation
•
•
•
•
•

متولدين :پس از جنگ جهاني دوم وسالهاي  ١٩٤٦تا ١٩٦٤
محيط كاري ايده آل :به دنبال كار هاپ نيستند ،خواستارامنيت شغلي ،تعامل و
حضوردرجلسات گروهي ،محيط رسمي و ساختار يافته
ويژگي شخصيتي :سخت كوش ،هدف محور ،اخﻼق كاري قوي ،مهارت محور و
متخصص ،با كامپيوتر بزرگ نشده اند
روش هاي نگهداشت :استفاده از تجارب و دانش آنها به عنوان كوچ،،مزاياي
بازنشستگي
روش هاي مديريت :اهميت به سلسله مراتب ،فرصت ارائه تجارب ،مشاركت در
تصميم گيري

Generation X
•
•
•
•

متولدين :سالهاي  ١٩٦٥تا ١٩٨٠
محيط كاري ايده آل:تاكيد بر محيط فردي ،انعطاف پذيرو خود مراقبتي ،تعادل كارو
زندگي.
ويژگي شخصيتي :تحصيﻼت بيشتر نسبت به نسل قبلي ،سخت كوش ،خودمتكي و
مسئوليت پذير از نظر مالي ،حرفه اي.
روش هاي نگهداشت :پاداش هاي مالي،كارت هديه  ،وام..

• روش هاي مديريت :نظارت كمترو استقﻼل بيشتر ،دادن مسئوليت.

Millennials Generation
•
•
•
•
•

متولدين :بزرگترين نسل نيروي كارفعلي  ١٩٨١تا ١٩٩٦
محيط كاري ايده آل :استفاده از ايميل وپيا مهاي متني ،تمايل به دوركاري ،اهداف
عميق و چالشي
ويژگي شخصيتي :همزماني با اتقﻼب اينترنت ،ارتباطات حضوري كمرنگ ،نتيجه
محور
روش هاي نگهداشت :برنامه هاي آموزشي مهارت محور ،برنامه هاي رفاهي ومزاياي
بازنشستگي ،هداياي پولي ،مراقبت هاي بهداشتي
روش هاي مديريت :صريح و صادقانه ،قضاوت بر اساس عملكرد و نتيجه كار ،مشخص
كردن مسيرتوسعه شغلي

Generation Z
•
•
•
•
•

متولدين :متولدين سال هاي  ١٩٩٧و  ٢٠٠٠به بعد
محيط كاري ايده آل :ساعت شناور ،استفاده ازفناوري پيشرفته ،رسانه هاي اجتماعي،
ويژگي شخصيتي :شوخ ،خﻼق ،با ديجيتال و فناوري بزرگ شده اند ،فعاليت هاي
متنوع ،دورشده از سنت ها و ارزش ها،مشتاق يادگيري از راه فضاي ديجيتال
روش هاي نگهداشت :عاشق برندهاي قوي ،بازارهاي رقابتي،حقوق رقابتي  ،پورسانت
روش هاي مديريت :بسيار مشاركتي ،فرصت مربيگيري ،فرصت توسعه استعداد،
دوركاري

مديريت محيط هاي چند نسلي
•
•
•
•
•
•
•
•

اطمينان حاصل كنيد كه همه قادر به دستيابي به توان بالقوه خود هستند.
به سبك هاي مختلف كاري حساس باشيد.
از طريق كانال هاي مختلف ارتباط برقرار كنيد.
كاركنان جوان تر ممكن است ترجيح دهند اطﻼعات را به صورت ديجيتالي دريافت كنند  ،در
حالي كه كارمندان نسل هاي قبلي ممكن است به مطالب چاپي عادت كرده باشند
استراتژي هاي استخدام و نگهداري بايد از طريق كانال هاي مختلف ايجاد شوند
به كارمندان بايد طيف وسيعي از گزينه هاي مزايا ارائه شود.
روش هاي يادگيري و آموزش متنوع ايجاد كنيد.
ازمناسبترين سبك به جاي بهترين سبك مديريت استفاده كنيد.

تغييرات تركيب جنسيت
• براساس بررسي مركزتحقيقات پيوكه در  ١١٤كشور انجام شده طي سال هاي  ٢٠١٨تا ٢٠١٩
در ٩٠كشور جهان تقريبا٤٠درصد نيروي كارزنان بوده اند.

• طبق آمارسازمان بين المللي كار)٢٥ (ILOدرصد مديران در اقتصاد دنيا تا پايان سال  ٢٠١٨زنان
بوده اند.طبق پيش بيني انجام شده تا  ٢٠٢٥حدود  ٣٣درصد مديران زن خواهند بود.
• در ايران نيز سهم اشتغال زنان فارغالتحصيل با رشد حدود  ٣درصدي از  ٣٦.٣درصد در سال ٩٦
به  ٣٩.٢درصد در سال  ٩٧رسيده است .در سال  ٩٨تقريبا  ٤٠درصد زنان فارغ التحصيل مشغول
به كار بوده اند.
• در ايران جمعيت زنان مديرتا پايان سال  ٩٨تقريبا  ١٨درصد بر آورد شده است.

(Third Billion)ميليارد سوم

تغييرات تركيب جنسيت
•
•
•
•
•
•

در سال  ٢٠١٢مفهوم ميليارد سوم به صورت رسمي مطرح شد.
تا سال  ٢٠١٧تعداد زنان فعال در اقتصاد جهاني ٨٦٠ميليون نفر بودند.
مفهومي قدرتمند كه بيان كننده ميليارد زنان است كه تا سال  ٢٠٢٠وارد اقتصاد جهاني شدند
بازار اقتصاد جهاني شامل دو ميليارد چين و هند بود كه اكنون ميليارد سوم يعني زنان به آن مي
پيوندد.
حضور زنان در مشاغل متنوع
حضور زنان در چنين مقياس وسعي سياست هاي كلي ،روش هاي مديريت ،برنامه جذب و
استخدام و  ...تحت تاثير قرار مي دهد.

• تغييرات در دو بعد جنسيت و سن قابل توجه و تامل است.
• حضور همزمان  ٥نسل با ويژگي هاي مختلف در دو گروه جنسي زنان و
مردان با ويژگي هاي متنوع تركيب نيروي انساني را پيچيده و مديريت منابع
انساني را دشوار و پر چالش كرده است.

چالش شكاف بين نسلي
•

شكاف نسلي در محل كار به طور كلي تفاوت در رفتار و نگرش بين گروهي از افراد است كه در زمان
هاي كامﻼً متفاوتي متولد شده اند.
هر نسلي در زمينه اي متفاوت رشد مي كند و در نتيجه  ،ممكن است انتظارات كاري متفاوتي داشته باشد.
به عنوان مثال:
اعضاي نسل خاموش معموﻻً از نظر مالي بسيار محافظه كار به تصوير كشيده مي شوند
در حالي كه بچه هاي بومر ممكن است تمايﻼت مالي ليبرال تري از خود نشان دهند.

•

سازگاري و همكاري اين نسل ها باهم

•
•
•
•
•
•

نسل  Zبا استفاده از سيستم عامل هاي رسانه هاي اجتماعي بسيار متكي به فناوري و راحت است
در حالي كه نسل هاي قديمي ممكن است اشكال ديگر ارتباطات را ترجيح دهند.

مهمان ناخوانده ؟!
• يك بحران جهاني و تاثير آن بر دنياي منابع انساني
• فرصت
• تهديد

حوزه هاي تاثير پذير از بحران
• نايك وايت مدير باسابقه آمريكايي كه در سال  ٢٠٠٣و زمان شيوع ويروس سارس در
بخش بينالملل پيپسي كار ميكرد ،درباره بحران سارس ميگويد:

• "هر مديرعاملي كه من ميشناسم ،اكنون مجبور به مديريت چالشهايي در حوزه هاي
نيروي انساني ،زنجيرهي تأمين و حتي درآمد است .بههرحال ما هنوز در
ميانه رودخانه بحران قرار داريم".

نكته مهم
•
•
•
•
•

درطي يك سال گذشته تحقيقات زيادي در خصوص تاثير كرونا بر نيروي انساني ،فضاي كسب
و كار ،مشاغل آسيب پذير ،نيروي انساني آسيب پذيرو  ....انجام شده است.
اما...
نتايج اين تحقيقات قطعي نيست چون هرروزابعاد متفاوتي از تاثير بحران مشخص مي شود.
كرونا در كشورها ،فرهنگ ها ،و محيط هاي كاري تاثير متفاوتي داشته و واكنش هاي متفاوتي
به آن نشان داده شده است.
بحران در جريان است و ما در ميانه بحرانيم...

تاثيركرونا بر نيروي كار
تعديل نيرودرتمام كسب و كارها
• نخستين تركش تعديل گسترده در خطوط هوايي كشورهاي مختلف در ماه مارس
 ٢٠٢٠بود كه از كاركنان خود خواستند به مرخصي بدون حقوق رفته و يا براي تعديل
ثبت نام كنند.
• راه آهن ها ،هتل ها ،فروشگاه هاي بزرگ ،خرده فروش ها به ترتيب اقدام به تعديل و
اخراج كاركنان كردند.
• اما كدام گروه هاي سني و كدام جنسيت؟

تاثير كرونا بر نيروي كار
•
•
•
•
•

گزارش پايان سال  ٢٠٢٠سازمان اقتصاد جهاني و  ILOهر دو بيان كننده اين موضوع
است كه زنان  ٦درصد بيشتر از مردان در معرض تعديل و اخراج بوده اند.
در بعضي حوزه ها مانند گردشگري  ،هتل ها و خطوط هوايي تا  ١١درصد نيز آمار
اعﻼم شده است.
در بخش هاي آموزش و پشتيباني تعديل مردان بيشتر بوده است.
در مشاغل خانگي و صنايع دستي نيز زنان بيشتر آسيب پذير بوده اند.
مركز آمار ايران اعﻼم كرده است كه در شش ماه نخست سال  (٣٠) ٩٨درصد از بنگاه
ها به ويژه بخش كشاورزي تعديل نيرو داشته اند.

تاثير كرونا بر نيروي كار
اپيدمي كرونا و كاهش بهره وري كاركنان
• اضطراب ،آسيب هاي جسمي  ،روحي  ،استرس ،افسردگي ،فشاراقتصادي ،خشونت هاي
خانگي زنان و مردان مواردي هستند كه انجمن روان شناسي آمريكا) (APAبه عنوان عوامل مهم
در كاهش بهره وري نيروي كارناشي از كرونا ويروس در سال  ٢٠٢٠وحتي  ٢٠٢١اعﻼم كرده
است.
• پيش بيني سازمان اقتصاد جهاني بر كاهش قابل توجه بهره وري نيروي كار در دنياست.

تاثير كرونا بر نيروي كار
كرونا ويروس وشكاف بين نسل ها
• گزارش تحقيقات مركز پيونشان مي دهد كه كرونا باعث تعميق شكاف نسل ها شده است.

• نسل خاموش Generation Silentبر اساس شاخص هاي استفاده ازفناوري ،استفاده از
ساعت كاري انعطاف پذير ،دوركاري و استفاده از فناوري در تعامﻼت با  ٤نسل ديگر فاصله
گرفته وبه عبارتي جامانده است.
• نسل Zبا سازگاري بيشتري عمل كرده است
• نسل بومر تاب آوري بيشتري از خود نشان داده است.

تاثير كرونا بر نيروي كار
جذب نيروهاي پاره وقت
• بررسي اخير توسط  Fieldglassنشان مي دهد كه در طي سال  ٢٠٢٠و شرايط كرونا  ٢٦درصد
از نيروهاي استخدام شده پاره وقت بوده اند.
• استفاده از نيروهاي Gig worker
• سازمان بين المللي كار اعﻼم كرده است كه ساختار و شكل قراردادهاي نيروي كار تحت تاثير
كرونا از بلند مدت به كوتاه مدت تغييرخواهد كرد .اين ويژگي به شدت مورد استقبال نسل Z
قرار گرفته است.

كرونا ويروس و زنان
•
•
•
•
•

سازمان بهداشت جهاني طي گزارش پايان سال  ٢٠٢٠توضيح ميدهد كه دنيا شاهد درخشش
رهبران زن در اپيدمي كرونا بود و اينگونه توصيف مي كند:
عملكرد درخشان رهبران زن در مهار و مديريت بحران كرونا
تفاوتهاي چشمگيري ميان عملكرد زنان و مردان
فرصتي كه كرونا به رهبران زن داد.

كرونا ويروس و زنان
•
•
•
•
•
•

در كشورهاي تحت رهبر زنان ،قرنطينه و تعطيلي شهرها بسيار زودتر صورت گرفته و به همين
دليل ،ويروس سريعتر مهار شده است.
تعطيلي كشورها نهتنها از لحاظ زماني نيز سريعتر صورت گرفته ،بلكه در تعداد پايينتري از
تلفات ناشي از ويروس اتفاق افتاده است.
اين نوع مديريت زنان منجر به تاثيرات بلندمدت اقتصادي خواهد شد،
ومهمتر اينكه جانهاي زيادي نيز نجات پيدا كردند.
آمار مرگ و مير در كشورهاي با رهبري زنان  ١٩و در كشورهاي ديگر ٢٦درصد بوده است.
و نتايج جالب يك تحقيق كه بيمارستانهاي با مديريت زنان در  ٣٠كشور موفق تر عمل كرده اند

سوال مهم ؟!

• سوالي كه در اينجا شكل ميگيرد اين است كه چرا رهبران زن كشورهاي خود را
زودتر از مردان قرنطينه كردند؟
• گروه تحقيقاتي دانشگاه ليورپول پاسخ مي دهد.

تفاوتهاي جنسيتي در فرار از ريسك

• واكنشهاي رهبران به ريسك و نا اطميناني؛ تحقيقات در اين زمينه نشان ميدهند كه
زنان ،حتي آنهايي كه در موقعيتهاي رهبري هستند ،نسبت به مردان ريسكگريزتر
محسوب ميشوند.

تفاوتهاي جنسيتي در سبك رهبري
• يكي ديگر از تفاوتهاي ميان رهبري زنان و مردان را ميتوان در ادبيات رهبري و تفاوت سبك
رهبري زنان و مردان پيدا كرد؛ در سال  ،١٩٩٠نتايج تحقيقات ايگلي و جانسون بيان كرد
سبكهاي مديريتي و رهبري تا حد زيادي از جنسيت فرد تاثير ميپذيرند.
• مديران مرد بيشتر با روشهاي »هدف متمركز« جلو ميروند؛ درحاليكه زنان بيشتر تصميمات
خود را بر محورهاي »بين فردي« اتخاذ ميكنند .يعني رهبران مرد بيشتر بر وظايف در دست
خود متمركز ميشوند ،اما رهبران زن بر روي نيروها و افراد اطراف خود تمركز ميكنند.

تفاوت جنسيتي در كمك از متخصصان
•
•
•
•
•

دكتر ايزهكييل امانوئل از دانشگاه پنسيلوانيا ميگويد:
»اغلب به شوخي ميگوييم مردها هنگام رانندگي هرگز درباره مسيرشان از
كسي چيزي نميپرسند .ولي زنان مي پرسند.
من واقعاً فكر ميكنم ميشود چنين چيزي هم دربارهي رهبري زنان گفتـــ از حيث
بهرسميتشناختن تخصص و مهارت و مشاورهگرفتن از متخصصان توسط زنان.
نكتهيي در حرفهاي دكتر امانوئل هست :آن رهبراني كه عملكرد بهتري در مديريت كوويد-
 ١٩داشتند ،آنهايي بودند كه فروتنانه با متخصصان سﻼمت عمومي مشورت كردند و بهسرعت
دستبهكارشدند
بسياري از اين رهبران زن بودند

تفاوت جنسيتي در اعتماد سازي
•
•
•
•
•

زنان در ايجاد اعتماد ملي  ،همدلي و همراهي موفق بودند
نشريه آتﻼنيتك در گزارش جامعي بررسي كرده است كه :
» باﻻ بودن اعتماد مردم به حكومت در كشورهاي داراي رهبران زن رمز موفقيت در
مهار كرونا بوده است.
حس مردم اين است كه رهبرانشان براي آنها موعظه نميكنند بلكه در كنارشان ايستاده
است.
زنان با مديريت زنانه و احساس مادرانه همدلي ايجاد كردند

يك نتيجه مهم
•
•
•
•

بيان مطالبي كه گذشت به معني برتري يك جنس بر جنس ديگر نيست بلكه :
شناخت بهتراين مسائل به ما كمك ميكند تا پتانسيلهاي ناشي از برابري جنسيتي در مديريت و
سياست را بهتر بشناسيم.
در حال حاضر و در دنيايي كه با برابري صحيح فاصله زيادي داريم ،شناخت اين نكات ما را
براي مقابله با بحران هاي آينده آماده مي كند.
و مهمتراينكه با توجه به تركيب متنوع منابع انساني دراقتصاد جهاني نيازمند بازنگري فرايند هاي
مديريت منابع انساني هستيم.

تركيب آينده منابع انساني
• افزايش حضور زنان در بازار كار و در اقتصاد جهاني
• افزايش حضور زنان در سطوح مديريت و تصميم گيري در دنيا
پيشنهاد:

بازنگري فرايند هاي اصلي مديريت منابع انساني

تركيب آينده منابع انساني
• تركيب نسلي منابع انساني به  ٤نسل
• ظهور نسل جديد كاركنان در دنياي منابع انساني از  ٢٠٤٠كه به گفته زلني جامعه
شناسي معروف ممكن است نسل سرعت نام بگيرد.
پيشنهاد:
گورميندر بهاميرا » مديريت منابع انساني پويا«

آينده سازمان ها در دوران پساكرونا
•
•
•
•
•

تيم تحقيقاتي دانشگاه ليورپول با همراهي سازمان بين المللي كاراينگونه پيش بيني مي
كند:
مديريت آينده جهان پس از كرونا متفاوتتر از گذشته خواهد بود بهگونهاي كه شاهد:
خرد شدن سازمانهاي بزرگ
تمركززدايي
از بين رفتن سيستمهاي سلسله مراتبي

آينده سازمان ها در دوران پساكرونا
•
•
•
•
•

گسترش نيروهاي پاره وقت
كاهش واز بين رفتن شركت هاي بزرگ ،فروشگاه هاي بزرگ و...
كاهش و يا احتمال حذف نسل خاموش در فضاي كسب و كار
به قدرت رسيدن نسل  Zو لزوم ايجادتغييرات اساسي
گسترش فضاي مجازي و به عبارت نشريه آتﻼنتيك:
» شيوع زندگي بر خط«

ويژگي رهبران در دوران پساكرونا
•
•
•
•
•
•
•

بنابراين رهبران آينده جهان بايد داراي ويژگيهاي نظير:
خﻼقيت
انعطافپذيري
همكاري
سرعت در تصميم گيري
متقاعدسازي
اعتمادسازي

ويژگي كاركنان در دوران پساكرونا
•
•
•
•
•

در گزارش سال  ILO ٢٠٢٠از زبان محققين دانشگاه پنسيلوانيا:
تاب آوري
مجهز و مسلط به فناوري
خود مديريتي و خود مراقبتي
انعطاف پذيري

درس هاي كرونا براي سازمان ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پذيرش تغييرو كاهش مقاومت در مقابل آن
سرعت حركت به سمت سازمان هاي مجازي
افزايش سازگاري و واكنش فوري
كوچك شدن ،مهندسي مجدد فرايندها و چابكي سازمان ها
همبستگي بين سازمان و نهادها و پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي
تاب آوري سازماني ) پرسنل ،مديران(
خود مديريتي و خود مراقبتي
استاندارد سازي
مديريت مشاركتي ودخالت بيشتر كاركنان در تصميم گيري ها

سپاس از همراهي و حضورتان

