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 چکیده

 با ابزارهاای آن های  نوع آمیخته بوده و داده پژوهش از. سازمانی است سازی کوچکهدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات و پیامدهای 
نفار ماورد    11کیفای   ةشده باود کاه در مرحلا    امهای ادغکارکنان سازمان همة پژوهش ةجامع .پرسشنامه گردآوری شده است مصاحبه و

و در بخاش   یاز نوع قضااوت  یفیدر بخش ک یریگ نمونه. در این پژوهش مشارکت کردند نفر 000کمی  ةمصاحبه قرار گرفتند و در مرحل
میاانیین   ةآزمون مقایس ،تحلیل تم و در بخش کمی ،ها در بخش کیفیوتحلیل داده منظور تجزیهبه .ساده بوده است یاز نوع تصادف یکم
ا را ه و رضایت آن بودهنیرش کارکنان نسبت به این اقدام در سازمان منفی  دادپژوهش نشان های  یافته. کار گرفته شد  به( تی استیودنت)

و هاا   زیرسااتت ایجااد   ،سازی این راهبرد باید مورد توجاه قارار گیارد    ترین عاملی که قبل از پیاده از نظر کارکنان مهم. کاهش داده است
در هماین  . ثر و تضعیف اعتمااد ساازمانی اسات   ؤامیدی و بدبینی در سازمان و کاهش ارتباطات مآموزش است و از جمله پیامدهای آن نا

مطالعاات   دومنفعاان را قبال از دسات باه چناین اقاداماتی در نظار بییرناد و         ذی ةمنااف  هما   نخستها شود سازمانپیشنهاد می زمینه
 .یاده سازی طرح را نیز در دستور کار داشته باشندجی پنس امکان
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 مقدمه 

مباحث  مثرطبب بثا ایث       0(BPR)ها  وکار شدن موضوع مهندسی مجدد کسب با مطرح 0891از سال 

 مسثون نرثری  ، اطوماسیون، ادغثا  و اکسسثاه هثا بثا بثه      سپاری ، برون سازی کوچکمانند موضوع 

را کثاه   هثا   که ها هزینه سازی کوچک مانندهای جذابی بالطبع راهبرد. سازمان و مدیریت نهادند

آنچه . ه استها با اقبال مواجه شدکند از طرف سازماندهد و ها ساخسار سازمانی را کوچک میمی

، آیثد نرر مثی  فاضله یا بهشت گمشده به ةیک مدین مانندهرچند ای  راهبرد  ای  استاهمیت دارد 

شناسثی و فیزیولثوکی ی آن    های اقسصادی، روانطر ای  است که هزاران نفر از کارمندان از جنبه مها

اعمال کثرده و موجثب طثن  و    ها  منفی بر خانواده آثار سازی کوچک ،عالوه بر ای . اندآسیب دیده

 (.Cheng & Yen, 2008, p.367)است  شدهی بسیاری هاسردرگمی

آمارها حاکی از افزای  غیبت، کاه  وفاداری، طمایل به طرک حرفه، عد  اطمینان، اسثسر  و  

اضطراه، کاه  اخالق و طر  از اخراج و بسیاری از مسثالل دیرثر اسثت کثه در بثا اجثرای       

ایجثاد   ،انثد های هر سازمانی  سرمایهطریدر نیروی انسانی سازمان که شایسسه سازی کوچکراهبرد 

ثیر أرجوعان یثک سثازمان طث    در کیفیت خدمات و باسخرویی به ارباه آثارای  در مقابل،  .شود می

از . خواهثد شثد   منجثر  به سازمان مثبسشان نررش خواهد گذاشت و به طغییر در رضایسمندی آنان و

 & Datta)دارد  برسث  بر بهبود عمل رد سازمان نیز هنثوز جثای    سازی کوچکثیر أط ،سوی دیرر

Basuil, 2015, p.197.) 

طواند عملیات یثک سثازمان را   کند عد  اطمینان و طر  و اضطراه کارکنان میبیان می  زیرلر

ها را طحت طثأثیر   فلج کند و به کاه  معناداری در اعسماد و انریزش منجر شود که خدمات سازمان

 1 حثدود   112 طا فوریثة   110 از فوریة  (.Makawatsakul & Kleiner, 2003, p.52)دهد قرار می

اند و با مسالل ناشثی از آن،  های آمری ایی از شغل خود کنار گذاشسه شده درصد از کارکنان سازمان

 (.Erickson & Roloff, 2007, p.301)اند سازی ایجاد شده است، درگیر بوده که در بی کوچک

                                                           
1. Business Process Reengineering 
2. Downsizing 
3. Zigler  
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سپاری،  طوان به برونشود که از آن جمله میهای مخسلفی اجرا میبه روش سازی کوچکد راهبر

در کشور مثا نیثز بثا طوجثه اقثدا  دولثت در       . اشاره کرد جز آنو ها  کردن فرایندها، و ادغا  م انیزه

 همثة نرثا  اداری کشثور ی ثی از مثواردی اسثت کثه        ةعنوان اصالح بای اصالح طش یالت خود به

که از ابسدای بیروزی انقاله اسالمی و  طوری به ،نرران بر آن اطفاق نرر دارند کارشناسان و صاحب

ایجثاد نرثا  اداری صثحی  و حثذف طشث یالت      »در طدوی  قانون اساسی نیثز بثا بیثان ضثرورت     

دولسمثردان جمهثوری   . کید شده استأضمنی بر آن ط طور در اصل سو  قانون اساسی به« غیرضرور

شناخت و درک ای  ضرورت ان ارنابذیر در  ایران از بدو بیروزی انقاله اسالمی طاکنون بااسالمی 

سثازی   منطقثی  های مخسلف اقدا  به اصالح طش یالت دولت بثا روی ثرد  چندی  نوبت و در دولت

با از طصثویب  . انددولت و حذف طش یالت غیرضروری و وظایف موازی و ط راری کرده ةانداز

طوجثه بثه ط لیثف     کشور در مجلا شورای اسثالمی، دولثت بثا    ةبنجا طوسع ةرنامو ابالغ قانون ب

 با ی ثدیرر  را وزارطخانه هشت ،قانونی خوی  و با عنایت به سوابق مطالعاطی و کارشناسی گذشسه

 (.2 ، ص81 0فروزنده، ) طأسیا کردجدید  ةوزارطخان چهارو  ادغا  کرده

شث ل گرفثت کثثه    برسث  خرویی بثه ایثث   ایث  بثهوه  ابسثثدا بثرای باسث     ،در همثی  راسثسا  

 ،گذارد؟ که با از بررسی و باسخ به آنثیری بر رضایسمندی کارکنان میأچه ط سازی دولت کوچک

را بیابد که الزامات و بیامدهای  برس بعدی طالش کرده است با روی ردی کیفی باسخ ای   گا در 

 شده ایرانی چیست؟ ادغا های   در سازمان سازی کوچک

 نظری مباني

 سازی کوچک

و  ، و کاسثیا  (111 )  ، مثک نیلثی  (0891) 0بثالو  ابل مثل برخی دانشمندان  0891از آغاز سال 

از  یک اند و اصطالحاطی که هرگوناگون طعریف کرده های روشرا به  سازی کوچک( 112 )  وای 
                                                           
1. Appelbaum 

2. McKinley 

3. Cascio & Wynn 
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برخثی ایث  راهبثرد را     .مسفثاوت اسثت   انثد،  گرفسثه کثار   به سازی در طعریف کوچک ای  دانشمندان

طجثاری، و برخثی دیرثر آن را سثازماندهی      سثازی  کوچثک سازمانی،  سازی کوچک، سازی کوچک

سثازی، طراحثی مجثدد،    ها، سثاخساربندی مجثدد، معقثول   کردن الیه مجدد، کالبدسازی صحی ، کا

 گونثاگون  هثای  های اصثلی طعریثف   ن سهدر اینجا سعی شده است . اندنامیده جز آنحیات مجدد و 

از  ای دسثسه  سثازی  کوچثک ای  اسثا    بر. شوداراله  سازی کوچکطا طعریفی جامع از  دهطجمیع ش

و  دهشود طا به طغییرات محیب باسثخ داده شث   اقدامات مدیریسی است که از جانب سازمان اطخاذ می

اصثلی آن کثاه     ایمعنث  ،در واقع .، بازدهی و کارایی افزای  یابدشودبر مش الت مدیریسی غلبه 

 (.Cheng & Yen, 2008, p.367)ها از طریق کاه  نیروی انسانی سازمان است  ینههز

بثه بهبودیثافس  عمل ثرد     کنثد کثه   اشاره مثی به یک کاه  عمدی در نیروی کار  سازی کوچک

هثا از  انریثزة اصثلی بیشثسر سثازمان     (.Makawatsakul & Kleiner, 2003, p.52)شود  منجر سازمان

بثذیری   وری، سودآوری و رقابثت ها و افزای  سط  کارایی، بهرههزینهسازی کاه  سریع  کوچک

سازی  های بیرامون کوچک، علیرغا این ه اکثریت بر بیچیدگی(Waraich et al., 2011, p.129)است 

سازی هنوز ها از جانب عمثو  بسثندیده اسثت،     بذیری با راهبردهای کوچک کنند، ططابق طأکید می

 Hlanganipai et)ها شواهدی مبنی بر نسایج منفی آن گزارش شده است  درحالی که در اکثر بهوه

al., 2014, p.145.) 

 ةاند که بثر عهثد   ها طعریف کردهسری از فعالیت را یک سازی کوچک(  088) فریم  و کامرون 

که به کاربرد  شود یبهبود کارایی، اثربخشی و رقابت طراحی م برایبرخی مدیران سازمانی است و 

شثده   نیروی کار و فرایندهای اسثسفاده  ةثیرگذاری اندازأو بر ط کند اشاره میاطهی طوسب مدیران اسسر

یک عمثل   سازی کوچکن سه اصلی بیرامون ای  طعریف اشاره به ای  موضوع است که . اشاره دارد

ان بل ه مدیران سثازم  ،افسد برای یک سازمان اطفاق نمی سازی کوچک. استمدیران  ةوسیل هآگاهانه ب

 ,Appelbaum & Patton, 2003) اسثت راهبثردی   یطصثمیم  سثازی  کوچثک  .کننثد آن را اطخاذ مثی 

p.126.) 



 289                                        های انسانياز ديدگاه سرمايه سازی سازماني پیشايندها و برآيندهای کوچک 

 

 

 بازماندگان 

هثا   سثازمان طغییثری بثر آن    سثازی  کوچککه در فرایند  اند دسسه از کارکنان سازمان آن 0بازماندگان

یافسرثان نیثز    عنوان نجات باها اغلب  اند که از آناعمال نشده است و کماکان در سازمان باقی مانده

عنوان راه ثاری   سپاری را بهها برونبرخی بهوه  در (.Cheng & Yen, 2008, p.367)شود  مییاد 

انثد  سثازی بیثان کثرده    های وارده بر بازماندگان و احسراز از سثایر آثثار کوچثک   برای کاه  آسیب
(Moser et al., 2015, p.221). 

 دولت  سازی کوچک

 سثازی  کوچثک ، بثر  گیرنثد  کار می بهدنیا  ةاقسصادی که کشورهای موفق و بیشرفس هایمدل همةدر 

در مثدل  . دادن بثه بخث  خصوصثی طأکیثد شثده اسثت       های دولسثی و میثدان  کاه  هزینهدولت، 
داری ماننثد مثدل اقسصثادی    اساساً دولت وجود ندارد و در مدل اقسصادی سرمایه  اقسصادی مارکا

بثا  . شثوند های کوچک در نرر گرفسه مثی ریت دارد و دولت، بخ  خصوصی محو آدا  اسمیت

امثا مثذاکره، بحث ،    . امثری بذیرفسثه اسثت    ،کنثد خود را دنبال می سازی اگر دولت هدف کوچک

در این ثه طعثداد   . اسثت اجثرا و چرثونری اجثرا     ةبثر سثر نحثو    ها معموالًاخسالف نررها و سلیقه
بسثیار   ،کننثد طور مسسقیا با رلیا جمهور کثار مثی   ن و مدیران مسسقلی که بهاها و معاونوزارطخانه

جلسثه   و غیثره ن اطثک وزرا و معاونث   ش ی نیست و اگر رلیا جمهور بخواهد با طثک  ،است زیاد

شاید به هر وزیر در سثال دو یثا سثه نوبثت مالقثات داده       کندو مواردی را هماهنگ  ردهبرگزار ک

و شثود  در سثاخسار دولثت طجدیثد نرثر      بهسثر اسثت   ،های مدیریت نرریهبراسا   بنابرای ،نشود، 

 ةاصلی نحو ةاما مسئل(. 8، ص81 0 طجریشی،)نیز از ای  بابت کاری بسندیده است  سازی کوچک
کردن الزامات امری نابسند و مضر برای سازمان خواهد بود که طبعثات آن   اجراست که بدون فراها

طعهد کارکنثان و نارضثایسی    بیطوان به  آن می ةجمل نابذیر خواهد بود که از بسیار خطرناک و جبران

 .آنان اشاره کرد
                                                           
1. Survivors 
2. Marx  
3. Adam smith 
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  سازی راهبردهای کوچک

مخسلفی را  روی ردهای( 0882)  و فریم ( 0882)  کامرون( 0899) 0قبیل دویتن زیادی از امحقق
 سثازی  کوچثک سثه راهبثرد بثرای    ( 0899) طبق نرر دویثت . اندمشخص کرده سازی کوچکبرای 

است که عبارت است از نرهداری محدود منابع انسثانی   2سازی مسسح موجود دارد، اولی  روی رد 
کردن  سازی کوچک روی رد دو  کوچک. های مد نرر ط میل شود یک شرکت طا زمانی که خروجی

نا  دارد که عبارت است از کاه  آنی در نیروی انسانی و منابع فیزی ی برای حفث  خثب     مقیا 
سازی روی ردی است که کثاه    افراطی در رابطه با کوچک روی رد بسیار. محصول و قلمرو بازار

حذف خب  ةوسیل هست از کاه  انسخابی مرز سازمان بای  روی رد عبارت ا. شودنامیده می 2قلمرو
کثاه    ةای  روی ثرد اغلثب هثر دو گزینث    . سازمانی و فرایندهاهای  سازی سیسسامحصول و ساده

 (.Appelbaum & Patton, 2003, p.126)کند نیروها و منابع فیزی ی را طرکیب می

سثازمان راهبثرد    کنثد کثه بیثان مثی    1راهبثرد گرینهثال   :مراتبی  یررههیا   راهبرد کاهش سلسله

سثازی ایث     هثای بیثاده  روش. کنثد را در سطوح مخسلف سازمانی انسخاه و اجرا می سازی کوچک
غیرداوطلبانه، اخراج بثا هم ثاری    ةمجدد، طوسع ةند از روی رد اخسیار طبیعی، طوسعا راهبرد عبارت

 .یابیهای م انیابی و اخراج بدون هم اری شرکت های م انشرکت

نثد نبایثد از نثا     دفریم  و کامرون معسق :هامبتن  بر مرزان تغررر سازمان سازی کوچکراهبرد 

دو  هثا  بهره بثرد، بثر همثی  مبنثا آن     ،برای مواقعی که شرکت رو به افول است صرفاً سازی کوچک
 .ند از راهبرد همررایی و راهبرد طعیی  جهت مجددا کنند که عبارتروی رد را مطرح می

را  مثورد  1 سثازی طوانسثت    صنعت ماشی  ةکامرون بعد از مطالع :جامع سازی کوچکراهبرد 

 ةعبارت بودنثد از ضثرب   ،سه روی ردی که در ای  راسسا اراله شد. طوصیف کند سازی کوچکبرای 
 (.Cheng & Yen, 2008, p.367)نفجاری و طغییرات میانی ا ةسریع، حمل

                                                           
1. Dewitt 
2. Cameron 
3. Freeman 
4. Retrenchment 
5. Downscaling 
6. Down scoping 
7. Grinhalgh  
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 سازی کوچکپیامدهای 

 اسثت ای  مثوارد مفیثد    بیانبا ای  حال . آشنایی دارند سازی کوچکها کمابی  با آثار منفی سازمان

هثا را  وری سثازمان شود و سثودآوری و بهثره  کارکنان می ةموجب طخریب روحی سازی کوچککه 

سثازی   کارکنثان در خثالل کوچثک    ةن در اغلثب مثوارد از طضثعیف روحیث    مثدیرا . دهدکاه  می

بایی  کارکنان موجب نررانثی و ازکارانثداخس  سیسثسا عصثبی فثرد در سثازمان        ةروحی. اند شاکی

نشثدة ناشثی از    بینثی  بیامثد منفثی بثی    . وری اسثت کثه نسیجثة آن کثاه  مثداو  بهثره     شثود   می

عنثوان   بثا انثد و  اخراج جان سالا به در برده که از کارکنانی است درباال  0ساییدگی ،سازی کوچک

بی  از نصف ای  افراد افزای  اسثسر  شثغلی و خسثسری ناشثی از     . شوندبازماندگان بررسی می

نسبت به کارفرما، نسثبت بثه   )ها نررش( وری غیبت، بهره)رفسارها . اند حجا کار زیاد را اعال  کرده

( 112 )مثثال دی سثون    رایبث . بذیرند ثیر میأاسسراطهی طاز ای   سازی کوچکدر فرایند ( هم اران

 29 ای را کشف کثرد، کننده یو مأهای و یافسه کردهبررسی  ،اند کارکنانی را که از اخراج باقی مانده

جثایی   هساعت کار طوالنی یا جابدرصد     افزای  حجا کار را گزارش کردند،ها  باقیمانده درصد

افثزای  طثر     درصثد   2 کاه  روحیه و دلررمثی را بیثان کردنثد و    درصد    را اعال  کردند،

طوانمنثدی و   ، ومبنای ای  طحقیق صداقت کارکنان بر ،همچنی . ندکرددادن کارشان را ابراز  ازدست

اند که احسا  ما ای  چنی  است ای  کارکنان اعال  کرده. ابس ار عملشان با نقصان مواجه شده بود

با ای  طف ر کارمندان نسبت بثه کثار دلسثرد     بنابرای ،. ما باشیا ،خراج شودکه شاید نفر بعدی که ا

 .کنندقبل طالش نمی مانندشوند و  می

 یثة جدی از جمله طنزل اخالق، طضثعیف روح  آثار منفی سازی کوچککنند منسقدان اسسدالل می

 & Erickson) داردیادگیری  ةکارکنان، افزای  وظایف کارکنان و کاه  در طوانایی سازمان در زمین

Roloff, 2007, p.301.) 

. سثسر  بثرای بازمانثدگان دارد   اای در ایجثاد محثیب بر  ثیر بثالقوه أسثازمانی طث   سثازی  کوچثک 

                                                           
1. Employee erosion  
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عنثوان کثاه  غیثر قابثل بازگشثت در ارزش خثود و        هرا بث  سازی کوچکبازماندگان مم   است 

کنند و علثت آن نیثز    حسا  میای را ا ها اغلب جریان کاری فزاینده آن. کنندهم ارانشان طصور می

سازمانی ذهنیت عد  اطمینان را در  سازی کوچک ،عالوه بر ای . کمبود نیرو برای باسخرویی است

 ،شودعنوان یک آسیب مورد انسرار طلقی می هسازمانی ب سازی کوچکبرای مثال . بردسازمان باال می

هثای  ای  قبیل اسسر . دست خواهند دادکه بازماندگان احسا  کنند کارشان را در آینده از  زمانی

کنثد  بیثان مثی  (  089)  جیک. خواهد شدمنجر کاری به کاه  طعهد سازمانی در میان بازماندگان 

در  سثازی  کوچثک بیشسر از زمانی است که  ،شدید باشد سازی کوچکاسسر  بازماندگان زمانی که 

سثازمانی کارکنثان    اند که طعهثد کرده نیز بیان( 0899)بروکر و هم اران . حد مالیمی رخ داده باشد

در  (.Lee & Corbett, 2005, p.176) استکمسر  ،شدید بوده سازی کوچکمانده در شرایطی که  باقی

 :شود بیان می به ش ل زیر ة طحقیقفرضی شده، بیانهمی  راسسا و با طوجه به طوضیحات 

 .اری وجود داردطفاوت معناد سازی کوچکمندی کارکنان قبل و بعد از  بی  رضایت -

 0جدول د در ان را بررسی کردهبیشسر طبعات آن  سازی کوچک ةگرفسه در زمین های انجا  بهوه 

 .شود بیان میسازی سازمان  کطحقیقات مرطبب با کوچ ةها بیشینبراسا  ای  سازه
 

 ثرأمتهای  پژوهش مبتنی بر سازه ةسابق .1جدول 

 پرشرنه سازة مرتبط

 Brennan & Skarlicki (2004), Brockner (1988), Brockner et al. (1995), Calderone عدالت ادراکی
(2005), Clay-Warner et al. (2005) Cropanzano et al. (2007)

 Clay-Warner et al. (2005), Hamilton (2000), Lavelle (2000), Lee & Corbett طعهد سازمانی
(2006), Mathieu & Zajac (1990)

Ferres et al. (2005) اعسماد سازمانی

 ,Boyd et al. (2014), Bakker & Demerouti (2007), De Jonge & Dormann (2003) بهروزی کارکنان
Demerouti & Bakker (2006), Nachreiner & Schaufeli (2001) 

 Boyd et al. (2014), Ngirande & Nel (2012) شناخسی سالمسی روان

 C Boyd et al. (2014), Marques et al. (2013) و نوآوری خالقیتکاه  

 Marques et al. (2013), Sahdev (2003), Ugboro (2003), Gandolfi & Neck (2005) شغلی ناامنی

  Halpern (1966), Hlanganipai Et al. (2014), Chipunza & Samuel (2011) رضایت شغلی

                                                           
1. Jick 
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 تحقیقروش 

 نوع تحقیق 

. ها از نوع طحقیقات آمیخسه اسثت گردآوری داده ةهدف کاربردی و به لحاظ نحو از نررای  طحقیق 

گونثه طفثاوطی در انسخثاه     آمثاری مشثخص بثوده و هثی      ةدلیل این ه طعداد جامع در ای  طحقیق به

گیثری از شثانا ی سثانی بثرای      افراد شاغل در سازمان هنرثا  نمونثه   ةکارکنان وجود ندارد و هم

کثار   به ساده یطصادف یبخ  کم و در یقضاوط یفیدر بخ  کگیری  نمونه بودند،انسخاه برخوردار 

بثاز و در بخث     برسث  ابزار اصلی طحقیق، برسشنامه است که در بخ  کیفی با یثک  . گرفسه شد

دی کارکنثان سثنجیده   در دو بخ  قبل از ادغا  و بعد از ادغا  میثزان رضثایسمن   برس   0کمی با 

 .شد

 ماریة آو نمون هجامع

شده اسثت کثه بثه     در زمینة طحقیق حاضر جامعه با طوجه به عنوان طحقیق چند سازمان ایرانی ادغا 

در بخث   . کننثد  کارمند کار می 111 ها بالغ بر در ای  سازمان. شودها اراله نمی دالیل امنیسی نا  آن

مصثاحبه انسخثاه شثدند و در بخث  کمثی بثا طوجثه بثه         ی بثرای  قضثاوط طثور   نفر بثه  2 کیفی 

نفثر بثه روش    018ای حثدود   بودن جامعه و چارچوه کار، با فرمول کوکران حجا نمونه مشخص

 11 ها انسخاه شد و برای دسسیابی به نمونثة قابثل قبثول     طصادفی از کارکنان شاغل در ای  سازمان

ای لی رت دو موقعیت قبل از ادغا  و بعثد از   نهگزی ای  برسشنامه با طیف بنج. برسشنامه طوزیع شد

برسشنامه قابل اسثسفاده   020شده  های طوزیعدر نهایت، از میان برسشنامه. کردند ادغا  را بررسی می

 .بازگردانده شد

 روايي و پايايي ابزار پژوهش

دادن ای  بهوه  ابسدا مسون نرری طحقیق با دقت مطالعثه شثده و منثابع فارسثی و الطثی        در انجا 

سپا، برسشنامه برای بخ  کمی طراحی شد که با نرر اسثسادان  . آوری و مطالعه شد موجود جمع

هثا   ضم  این ه سعی شد، برسث  . دانشراهی و نیز جمعی از خبرگان سازمانی روایی آن طأیید شد
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برای بررسی بایایی ابزار . کنندگان نامفهو  و بیچیده نباشد ای طرح شوند که برای مشارکت وهبه شی

دست آمد که نشثان   برای برسشنامة طحقیق به 1/1 9نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 

آنجثا   از(  089)برای بخ  کیفی نیز طبق نرر لین ل  و گوبثا  . داد ابزار حاضر بایایی الز  را دارد

که هی  روایی بدون بایایی وجود نداد، اثبات روایی برای طأیید بایایی کافی خواهد بود، همچنثی ،  

به همی  منرثور روایثی   . نیز بیان کرده است بایایی در بخ  کیفی بیامد روایی است( 110 )باط  

 مطلثوه  0بهوه  از طریق ف  کدگذاری مجدد طوسب محقق ثانویثه و براسثا  فرمثول اسث ات    

 .گزارش شد

 شناختي جمعیتهای  توصیف داده

 2 /2درصد از نمونه را مردان و  2/22بود که  شرحدر بهوه  حاضر طرکیب جنسیسی نمونه بدی  

  8/2سثال،   1 طا 1 بی   درصد نمونه 8/08از نرر طرکیب سنی نیز . دادنددرصد را زنان طش یل می

 1 درصد را طرکیب سثنی   2/ سال و حدود  1 طا  21درصد بی   0 /0 سال، 21طا  1 درصد بی  

درصثد دارای     درصد دارای مدرک دکسری،  2از نرر طحصیالت نیز . دادندسال طش یل می 21طا 

طثور   درصد دیپلا بودند، همثان   0دیپلا و  درصد فوق 01درصد لیسانا،  22لیسانا،  مدرک فوق

 .اند  داشسهیالت عالی مورد بررسی طحص ةدرصدی نمون  1شود اکثر  که مالحره می

 ها و آزمون فرضیهها  وتحلیل داده  تجزيه

و علثت ایث  امثر ماهیثت خثاص       کار گرفسثه شثد   به  زوجیطحقیق آزمون طی  یةبرای آزمون فرض

را در  شده برای ای  منرور رضایت کارکنثان  طراحی ةبرسشنام. بهوه  و مسغیر مورد بررسی است

باید از آزمونی اسسفاده کنیا که طوانایی اعمال ایث    بنابرای ،. سنجد  میو بعد از ادغا بخ  قبل دو

در  شثد شد که براسا  نسایج آن مشاهده  یادشده اجرادر همی  راسسا آزمون . ویهگی را داشسه باشد

داری بی  رضایسمندی کارکنان قبل و بعثد از ادغثا  وجثود    ااخسالف معن درصد  8داری اسط  معن
                                                           

1. Scott  
2. Paired sample t-test 
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 ة طثی بر رضایسمندی کارکنان است و با طوجه به ای  کثه آمثار   سازی کوچکثیر أط ةکنند دارد که بیان

بثر ایث  اسثا  باسثخ     . اسثت شدن رضایسمندی بعد از ادغثا    جهت کا منفی است ای  طفاوت در

 گثذارد،  طثأثیر مثی  بثر رضثایسمندی کارکنثان     سثازی  آیا کوچکبهوه  مبنی بر این ه  ةاولی برس 

بثا اسثسفاده از   . باشثد ست ای  نسیجه همسو با طحقیقثات بیشثی  مثی   ذکر ا شایان. شوداسسخراج می

 :طوان شدت ای  رابطه را محاسبه کرد که برابر است با اثر نیز می ةفرمول انداز

ETA SQUARED = 
   

     
 = 00/1  

بثر   سثازی  کوچثک ثیر مسوسب أط ةدهند نشان( 0899)بندی کوه  طبق طقسیا 00/1در واقع رقا 

 :شده است بیان  جدول نسایج آزمون در  ةرضایسمندی کارکنان است، خالص
 

 زوجیآزمون تی  ةخالص. 2جدول 

 آزمون ت  زهج 

رضایت شغل  

قبل ه بعد از 

 ادغام

 تفاهت زهج 

 آمارة ت 
درجة 

 آزادی

معناداری 

 مرایگرن دهدامنه
ایحراف 

 معرار

مرایگرن خطای 

 استایدارد

 اطمرناندرصد  59تفاهت در 

 حد باال حد پایرن

011/1  1 /1  81/1    /1 899/1 22 /2 021 111/1 

انجثا   نفر از کارکنان سثازمان   2 ساخسار با  یهایی بدیرر بهوه  مصاحبه زمینة برس اما در 

 .( جدول )شد وطحلیل  ها به روش طحلیل طا طجزیهکه نسایج ای  مصاحبه گرفت
 

 گرفته انجامهای  تحلیل تم مصاحبه. 3جدول ادامة 

 ای  کدگذاری مقوله کدگذاری محوری کدگذاری باز

 گذاری نادرست سیاست مش الت اجرایی در وضع موجود

 هاسازمانناهمخوانی 

 طفاوت دو سازمان

 اند ها طخصصیسازمان

 غیرکارشناسانه

 منطقی نبوده
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 گرفته انجامهای  تحلیل تم مصاحبه. 3جدول ادامة 

 ای  کدگذاری مقوله کدگذاری محوری کدگذاری باز

 ناکارآمدی
 

 طغییر ایجادنشده
 بهبود نبخشیده

 نبوده در خدمت بهبود
 بر زمان

 مش الت آطی
 مضر

 اشسباه در اجرا

 بودن طرح غلب

 اجرای غلب
 وزیر نامناسب

 زمان نامناسب اجرا

 

 جاری بازنرری در امور

 نیاز به طخصص بیشسر
 طخصص نامناسب

 بازنرری در وظایف و اخسیارات

 بسسرسازی

 سازی جذه مسناسب
 آموزش

 بسسرسازینیاز به 

 

 گذاری مناسب سیاست

 ها ههدفمندسازی برنام
 قبلیة برنام

 22طوجه به اصل تالزاما

 
کالن های   کردن سیاست لحاظ

 کشور

 
 نررش جامع

 قبلیهای  طوجه به هزینه

 سنجی قبلی ام ان

 نفعان طوجه به منافع ذی
 دوری از منافع شخصی

 درنررنررفس  رضایت همه

                                                           

بسثا   سازی در شرایب فعلی و برای سازمان مورد مطالعه است، چه منرور از ناکارآمدی طرح، ناکارآمدبودن اجرای کوچک. 0

 .ها طرح مفیدی باشدسازمانسازی در بسیاری از  کوچک
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 گرفته انجامهای  تحلیل تم مصاحبه. 3جدول ادامة 

 ای  کدگذاری مقوله کدگذاری محوری کدگذاری باز

 بیامدها

 نرمی بی

 طداخل شدید در وظایف
 عد  هماهنری واحدها
 ها ناهماهنری فعالیت

 نرمی بی

 عدالسی بی
 حقوق و مزایا ن ردن رعایت

 اجحاف بی  کارکنان
 طبعیض

 فرسودگی

 خطرافسادن امنیت شغلی به
 مندانربدطرشدن وضع کا
 طرک اجباری

 گسسسری کارکنان
 انریزگی ایجاد بی

 اسسر 
 حواشی
 روزمرگی

 مش الت ساخساری

 شدن فرایندها طوالنی
 طغییرات مدیریسی م رر

 رسانی افت خدمت
 مخالفت کارکنان

 افزای  حجا کار
 حجا وظایف زیاد
 زیادشدن حجا کارها

 زیادشدهها   مسئولیت

 بدبینی سازمانی
 کارمندبدبینی بی  مدیر و 

 بدبینی به مافوق
 بدبینی به هم ار

 اخالقی سازمانی بی

 حسادت
 رقابت منفی

 اخالقی بی
 ادبی بی

 خودبرطربینی
 مش الت ارطباطی مش ل ارطباطی
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نشده  کارهای کارشناسی دادن های ایرانی انجا های اجرایی در سازمانهای فعالیتاز جمله آفت

رسثالسی ایث     ةطوجه به جوهر بیها  الب یک سازمان که آنقاست، ادغا  سه سازمان طخصصی در 

 بثا کثه در اینجثا    شثده اسثت  هثا  از ای  سازمان یک نارضایسی کارکنان در هرسبب  ،ها بودهسازمان

موجثود بحث     ةمایث دومثی  درون . عنوان مش الت اجرایی وضع موجود برچسب زده شده اسثت 

گذاری درست، نرثرش   بازنرری در امور جاری، سیاست مانندای  مقوله از مفاهیمی . استالزامات 

نهثایی ایث  بثهوه  را شث ل      ةبیامثدها مقولث  . طش یل شده استنفعان جامع و طوجه به منافع ذی

هثای سثاخساری، افثزای  حجثا کثار، بثدبینی       عدالسی، فرسثودگی، نارسثایی  نرمی، بیبی. دهد می

ای گثزاره  ةهای ارطباطی از جمله مفاهیا موجود در ای  بسساخالقی سازمانی و نارساییسازمانی، بی

 ةهثای ناسثالا، غثرور، حسثادت، طضثعیف روحیث      بدبینی بی  کارکنثان، حسثادت، رقابثت   . هسسند

های مخسلفی در ایث   نرمیسازی، احسا  طبعیض و بیگرایی، درگیری در حواشی و شایعه خدمت

 .شود راسسا حادث می

 بحث و نتیجه 

و  اسثت مقاالت مرطبب با ای  موضثوع   های نسایج فرضیهما همسو با  ةفرضی، نسایج طوجه به نسایج با

 . یک نارضایسی نسبی را در سط  سازمان ایجاد کرده است سازی کوچکراهبرد  دادن انجا 

گذاری نادرست، ناکارآمثدی طثرح    سیاست به اجرا ةکارکنان در حوز نسایج ای  طحلیل نشان داد

الزامات طرح نیز کارکنثان اشثاره کردنثد کثه بثی  از       ةدر حوز .اند اشاره کردهو اشسباهات اجرایی 

گثذاری مناسثب،    بثازنرری در امثور جثاری، بسسرسثازی، سیاسثت      ماننداجرای طرح باید مواردی 

 .شودنفعان لحاظ ذی ةنررش جامع و طوجه به منافع هم

عثدالسی، فرسثودگی شثغلی،     نرمثی، بثی   بثی : شثود  نیز در ای  موارد خالصه می بیامدهای طرح

اخالقی در سازمان و مش الت ارطباطی مش الت ساخساری، افزای  حجا کار، بدبینی سازمانی، بی

 .استبیشی  همراسسا های   که ای  موارد نیز با بهوه 
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 سازی ابعاد اصلی طرح کوچک. 1شکل 

که در اخسیار سازمان قرار دارد و  استای طری  سرمایه واقع مها ، درانسانی هر سازمانی ةسرمای

دلیثل ارطبثا     هایث  قشثر بث   . کنثد  به طحقیق موجبات نوآوری سازمانی و رشد سازمانی را فراها می

طوانند نررشی مثبت یا می ،نفعان سازمان از جمله مشسریان دارند رودررو و مسسقیمی که با سایر ذی

طخصصثی   ةاز آنجا که ادغا  در سثه حثوز   ،سازمان زمینةدر . منفی از سازمان در نرر عمو  بسازند

سثای  ؤن و راا از وزیثر، معاونث  های مها ای  سثازمان اعث  گرفسه است در انسصاه بست انجا مجزا 

در . های گوناگون باید دقت کافی مبذول شود طا از طعارضات بی  کارکنان جلوگیری شثود دبارطمان

ها و نیثز ایجثاد یثک    ای دقیق و با درنررگرفس  طخصصشود سازمان با برنامهای  راسسا بیشنهاد می

ضثم   . نی در سثط  سثازمان اقثدا  کنثد    های کالچنی  برنامه دادن ساالری به انجا  سیسسا شایسسه

 بازنرری در امور جاری

 بسسرسازی

 گذاری مناسب سیاست

 نررش جامع

 

 طوجه به منافع همه

 نادرست گذاری سیاست

 نادرست

 ناکارآمدی طرح

 

 ناقصجرای ا

 

مش الت 

 اجرایی

 الزامات بیامدها

 سازی کوچک

 نرمی بی

 عدالت بی ادراک 

 مش الت ساخساری

 بدبینی سازمانی

 افزای  حجا کار

 اخالقی در سازمان بی

 مش الت ارطباطی

 فرسودگی شغلی
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 طثور عمثده   بثه ها گونه طرح دلیل این ه مخاطب اصلی ای  های جامع باین ه عالوه بر داشس  برنامه

هثا   و بیشثنهادهای آن  دهثا ، انسقاهااعالن آن به کارکنان و نیز دریافت نرر ،ها هسسندکارکنان سازمان

دیرری که در موفقیت ای  طثرح   ةگزین. ن برساندطواند در موفقیت طرح کمک شایانی به سازمامی

آسثای ایث  طثرح بثدون      برنامری و اجرای بثرق بی. استاجرای طدریجی آن  ،رسدالز  به نرر می

 بثا . ها و طعارضات بسیاری در سط  سازمان خواهثد شثد  جامع قبلی موجب آشفسری ةداشس  برنام

 سثازی  کوچثک بثه   هثا  ها و کاه  هزینهاریک هطوجه به این ه راهبرد ادغا  در راسسای حذف دوبار

نیست که افرادی که در دو سازمان  اباید دقت کرد که ای  بدی  معن ،شدمنجر بخ  دولسی خواهد 

منرثور   ،و در واقثع  را انجا  دهندکردند اکنون در کنار ها ای  کار های مشابه کار میقبلی در بست

ظهور برسثد و   ةدر عمل به منص بل ه باید واقعاً ،نیستهای سازمانی از ادغا  اطصال و طلفیق واحد

سثازمان در  . واحدهای دارای کار موازی حذف شوند و واحدهای کارا به حیات خود ادامثه دهنثد  

-یابی و نیثز حمایثت  م انهای  طواند با هم اری سازمانمی ،رابطه با نیروهایی که باید طعدیل شوند

هثای اجسمثاعی   نیت خود را نشان دهد و از ایجاد بحثران   های حقوقی از ای  عده از کارکنان حس

هثای نادرسثت   گثذاری  اجثرا سیاسثت   ةدر مرحل گرفسه انجا های طبق مصاحبه. کنندنیز جلوگیری 

بثه کثاه     ،هایی کثه بایثد بثاها ادغثا  شثوند     اجرای ای  طرح و انسخاه نادرست سازمان بارةدر

سازی طثرح   نیازهای بیاده مان باید به الزامات و بی در ای  راسسا ساز. شده استمنجر کارآمدی آن 

بسسرسثازی و   ،اندهای انسانی ای  سازمان بیان کردهطور که سرمایه همان. ای داشسه باشدطوجه ویهه

شثود طثا   ریزی صحی  موجب مثی گذاری و برنامه نفعان و نیز سیاستذی ةطوجه جامع به منافع هم

طثوان بثا   ولثی مثی   دارد،ر چند ای  طرح بیامدهایی ناگوار نیثز  ه. دشوطرح با اقبال عمومی مواجه 

های کارکنان و رفسار شایسسه بثا آنثان بثذیرش ایث      رعایت برخی ن ات از جمله طوجه به خواسسه

از جمله بیشنهادهایی که بثرای سثایر   . دکرطور کلی طغییر و طحوالت سازمانی را طسهیل  طرح و به

قبلثی   ةعبارت است از داشس  طرح و برنام ،چنی  طرحی را دارند سازیهایی که قصد بیادهسازمان

رسثانی بثه کارکنثان و مثدیران سثطوح مخسلثف و        جی در ای  حثوزه، اطثالع  نس و مطالعات ام ان

کثردن بثه    طوجثه . در طسهیل بذیرش ای  طغییر اساسی مفید خواهد بثود ها  آن هایگیری از نرر بهره
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طواند بثا طوضثی    ضم  این ه سازمان می. طرح مفید خواهد بودنفعان نیز در بذیرش منافع اکثر ذی

ها طوضثی  دهثد و    کار را به آن دادن طرح خود طی جلسات مخسلف با کارکنان باقیمانده لزو  انجا 

ایث  موضثوع کثه کارکنثان باقیمانثده بثرای سثازمان        سازی  با بیان ای  ضروریات و طفهیا و شفاف

اعسمثاد و   اند، مجدداًهای انسانی سازمان بودهاز بهسری  سرمایه گلچینی ،در حقیقتو  دارنداهمیت 

سثاز  سازی جلوگیری کنثد و زمینثه   ها را جلب کند و از بروز بیامدهای منفی طرح کوچک طعهد آن

. دشثو خثدمات بثا کیفیثت بثا کارمنثدانی مسعهثدطر        عرضثة بهبود جو سازمانی و حرکت به سمت 

گیرد و بثا  یک الروی نهادینه در آن مورد ارج و قره قرار می عنوان سازمانی که رفسار شهروندی به

 گثران  در ای  راسسا بثه بثهوه   . کندهمدلی سازمانی به سمت اهداف و طعالی سازمانی حرکت می

های ایرانی را بررسی کنند طا فوالثد  سازی در سازمان موفقی از کوچک ةطا نمون شود آطی طوصیه می

 .شود در صورت وجود احصای  راهبرد نیز مثبت ا آثارو 

 تشکر و قدرداني

ایرانی که در ایث  بثهوه  مشثارکت کردنثد و      ةشد های ادغا کارکنان سازمان همةبدی  وسیله از 

طشث ر   ،های فوق طقبل کردندها را در سازمانهماهنری همةویهه از آقای سیدمیری که مسئولیت  به

 .کنیاو قدردانی می
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